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Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ένας τρόπος που ωφελεί 
ιδιαίτερα τους νέους συγγραφείς, αυτούς που συνήθως 
είναι αποκλεισμένοι από τα μεγάλα εκδοτικά κέντρα. 
 

Το αναγνωστικό κοινό, με τη σειρά του, παραμένει 
ουσιαστικά αποκλεισμένο από τον συγγραφέα που δεν 
έχει τα μέσα να προωθήσει το έργο του. 
 

Ευτυχώς η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την τεχνολογία 
των υπολογιστών που επιτρέπει σε ένα συγγραφέα να 
δημιουργεί και να διαθέτει ο ίδιος τα έργα του μέσα από 
το διαδίκτυο. 
 

Ασφαλώς και υπάρχει νόμος που προστατεύει την εργασία 
ενός συγγραφέα. Αλλά όπως όλοι οι νόμοι έτσι κι αυτός 
εξαρτάται κυρίως από τους συνειδητοποιημένους πολίτες. 
 

Οι χρήστες τέτοιων έργων πρέπει να έχουν την 
ευαισθησία και να συντελούν στον περιορισμό της 
λαθρανάγνωσης. Άλλωστε η τιμή προμήθειας ενός τέτοιου 
έργου επιτρέπει σε όλους να το αποκτήσουν ενώ 
παράλληλα καλύπτει κάποια από τα έξοδα του 
συγγραφέα, τουλάχιστον για τον χρόνο που διέθεσε 
αναζητώντας πηγές. 
 

Ο λαθραναγνώστης δεν γίνεται πλουσιότερος ενώ ο 
συγγραφέας μπορεί να οδηγηθεί στην απογοήτευση και η 
φωνή του να σιγήσει. Βοήθησε και εσύ να μην συμβεί κάτι 
τέτοιο. Θυμήσου, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν 
στον συγγραφέα, ο αναγνώστης όμως απολαμβάνει το 
έργο του και ωφελείται από αυτό. 
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Ο μικρός Μεντ και η φίλη του Έλαβ 

είναι οι ήρωες μιας ιστορίας 

που συνέβη κάποτε σε μια μακρινή βόρεια χώρα 

εκεί που η κρύα, ακόμα και το καλοκαίρι, θάλασσα  

και τα ψηλά και πάντα χιονισμένα βουνά 

διαμορφώνουν σκληρά 

τον χαρακτήρα των ανθρώπων. 

Τα δύο αυτά παιδιά, άθελά τους, 

Συμμετέχουν σε έργα μεγάλων 

πότε με αφέλεια και άλλοτε με σοβαρότητα! 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

Από το λιμάνι μέχρι τους πρόποδες των ψηλών 

βουνών ο καιρός είναι θαυμάσιος. Το μεγάλο 

δέντρο όμως, εκεί στο ξέφωτο, μεταξύ των δύο 

εσωτερικών οχυρώσεων του κάστρου 

Τόντγκενχορ, αρχίζει να αλλάζει, σιγά-σιγά, το 

χρώμα των φύλλων του από βαθύ πράσινο σε 

γλυκό κεραμιδί. Είναι το πρώτο σημάδι πως ο 

καιρός της λιακάδας δεν θα διαρκέσει για πολύ 

ακόμα. Αργότερα κι άλλα τέτοια σημάδια θα 

επιβεβαιώσουν το τέλος του καλοκαιριού! 

Λίγοι ξέρουν γι αυτές τις αλλαγές που φαίνονται 

στα φύλλα του μεγάλου δένδρου. Κανείς από 

τους ανθρώπους δεν θυμάται πότε φυτεύτηκε 
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αυτό το δέντρο. Κανείς δεν το θυμάται μικρό και 

αδύναμο. Όλοι το ήξεραν πάντα σαν ένα 

τεράστιο και δυνατό δέντρο που ούτε ο αέρας 

ούτε τα βαριά στρώματα του χιονιού μπορούν να 

το αλλάξουν! 

Το δέντρο παρατηρεί ο άρχοντας Μπεντάρτ από 

τον δεύτερο πύργο του κάστρου, εκεί ψηλά από 

τα διαμερίσματά του. Στέκεται μπροστά στο 

φαρδύ παράθυρο. Έξω από το παράθυρο είναι 

κρεμασμένος ο θυρεός του, ένα γεράκι με 

απλωμένες τις φτερούγες του, με το ράμφος του 

έτοιμο να ξεσκίσει, κομματιάζοντας κάθε τι. Στα 

γαμψά του νύχια κρατάει σφιχτά ένα τσεκούρι. 

Ο άρχοντας είναι από ώρα εκεί, συλλογισμένος. 

Η ματιά του, κάπως μελαγχολική, φτάνει πέρα 

και χαμηλά, μέχρι το λιμάνι και τις μικρές 

ξύλινες αποθήκες. Έχει την απόλυτη ευθύνη 

ολόκληρης της περιοχής όχι μόνο γι αυτούς που 

διοικεί αλλά κι απέναντι στον μεγάλο άρχοντα 
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της χώρας. Σπάνια χαμογελάει, αν κι είναι μόλις 

τριάντα πέντε ετών. Ένας άνδρας σε πλήρη 

σωματική ανάπτυξη, με παρελθόν σε μάχες που 

το θυμίζουν οι ουλές των τραυμάτων του! 

Το ίδιο δέντρο παρατηρεί ο Φάρλοκ, ο 

δάσκαλος, ο σοφός και σεβάσμιος γέροντας, 

σύμβουλος μυστικός του άρχοντα και ακριβός 

φίλος του διοικητή του κάστρου, που όλοι 

τιμούν στην περιοχή του Τόντγκενχορ. Η φήμη 

του Φάρλοκ απλώνεται ακόμα πιο πέρα από όσο 

φτάνει το βλέμμα του άρχοντα. Οι άνθρωποι που 

ανοίγονται στη θάλασσα κι οι άλλοι που ζουν 

πίσω από τα ψηλά χιονισμένα βουνά τον ξέρουν 

καλά, τον αναγνωρίζουν και με σεβασμό τον 

χαιρετούν, όταν τον συναντούν στο δρόμο τους. 

Αυτό το ίδιο δέντρο στέλνει καθημερινά τη 

μεγαλόπρεπη θωριά του πέρα κι από την τρίτη 

οχύρωση, να την βλέπουν οι έμποροι που 

στήνουν εκεί έξω τις σκηνές με την πραμάτεια 
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τους. Ανάμεσα στις σκηνές και στους 

πρόχειρους πάγκους πηγαινοέρχονται φρουροί. 

Επιβλέπουν εμπόρους και πελάτες μα πιο πολύ 

προσέχουν κάποιους ανήλικους, που ψάχνουν 

την ευκαιρία να αρπάξουν κάτι από τα 

εμπορεύματα. Είναι κι άλλοι εκεί, αυτοί που 

προσποιούνται τους ανάπηρους προσπαθώντας 

να λυγίσουν την καρδιά μιας όμορφης νεαρής 

κυράς, εκλιπαρώντας για ένα νόμισμα. Κοντά σ’ 

αυτούς κι οι σαλτιμπάγκοι, που με διάφορα 

κόλπα ξεγελούν τα μάτια και κάνουν τα δικά 

τους θαύματα, εξαφανίζοντας μικροαντικείμενα 

κι εμφανίζοντας τα πάλι, από το πουθενά. 

Πέντε παιδιά, τρία αγόρια και δύο κορίτσια, 

παίζουν κάτω από δέντρο αλλά ο νους τους 

βρίσκεται αλλού, δεν προσέχουν το δέντρο. Τα 

άλογα, τα σπαθιά και οι κούκλες, άλλα 

καμωμένα από ξύλο κι άλλα από ύφασμα, όλα 

όμως μικροκαμωμένα, φτιαγμένα με μεράκι, 

είναι ο δικός τους κόσμος! Για τα παιδιά, το 
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μεγαλόπρεπο δέντρο έχει μόνο την αξία της 

σκιάς που απλόχερα χαρίζει, για να παίζουν 

ανενόχλητα και προστατευμένα μέσα στο χώρο 

της δεύτερης οχύρωσης, μακριά από κάθε 

κίνδυνο και κυρίως χωρίς την παρουσία των 

παιδιών των χωρικών, που ζουν έξω από την 

τρίτη οχύρωση. Κανείς δεν μπορεί να περάσει 

από την πύλη της δεύτερης οχύρωσης χωρίς 

άδεια. Είναι το όριο για όποιον δεν μένει μέσα 

στο κάστρο. 

Και τα πέντε αυτά παιδιά ανήκουν σε 

οικογένειες αξιωματούχων του κάστρου. 

Ανάμεσά τους ο Μεντ, ένα έξυπνο αλλά 

σιωπηλό αγόρι που παρατηρεί τα πάντα γύρω 

του χωρίς να μιλάει, χωρίς να ρωτάει όπως 

συνήθως κάθε άλλο παιδί στην ηλικία του. Το 

πρόσωπό του είναι σοβαρό αλλά και φωτεινό λες 

κι έχει μόλις συναντήσει τη λύση στο πιο 

κρίσιμο πρόβλημα που απασχολεί το κάστρο. 
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Στην ίδια παρέα είναι η Έλαβ. Ένα κορίτσι με 

εντυπωσιακά κάτασπρο δέρμα, πρόσωπο 

φωτεινό σαν λαμπερό αστέρι, με σμαραγδένια 

μάτια και μικρές ανοιχτόχρωμες φακίδες πάνω 

στη ροδαλή μυτούλα της. Είναι κάπου δύο 

χρόνια μεγαλύτερη από τον Μεντ και σε 

αντίθεση μ’ αυτόν μιλάει πολύ και συνεχώς. 

Έχει τόσες πολλές απορίες και ζητάει διαρκώς κι 

επίμονα απαντήσεις σε όλα όσα συμβαίνουν 

γύρω της. 

Ο Μεντ κατεβαίνει πρώτος στο ξέφωτο και 

περιμένει εκεί τα άλλα παιδιά κάτω από το 

τεράστιο δέντρο. Σηκώνεται από το κρεβάτι του 

με το πρώτο φως της ημέρας κι είναι αυτός που 

ξυπνά καθημερινά τη μητέρα του. Κάθε πρωινό 

πηγαίνει αθόρυβα στο δωμάτιο της και στέκεται 

στο κάτω μέρος του κρεβατιού της, ακίνητος και 

σιωπηλός. Κι εκείνη, σαν να αισθάνεται την 

παρουσία του, ανοίγει ξαφνικά τα μάτια της. Ο 
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Μεντ, το μονάκριβο αγόρι της, είναι και πάλι 

εκεί! 

«Κοιμήσου ακόμα λίγο Μεντ, είναι πολύ νωρίς 
να πας στο δέντρο. Και τ’ άλλα παιδιά 
κοιμούνται αυτήν την ώρα.» 

«Θα τα περιμένω να ξυπνήσουν κυρία.» 

«Μα γιατί καλέ μου Μεντ; Τι είναι αυτό που σε 
κάνει να ξυπνάς τόσο πρωί;» 

«Δεν ξέρω κυρία. Δεν νυστάζω, δεν μπορώ να 
κοιμηθώ άλλο!» 

«Ούτε κι η Έλαβ θα έχει ξυπνήσει!» 

«Δεν πειράζει κυρία, θα την περιμένω εκεί.» 

«Ω Μεντ, δεν σε πείθω ποτέ!» του απάντησε 

κάπως παραπονεμένα. 

Ήρεμος και απόλυτα πειστικός πετυχαίνει πάντα 

να σηκώσει τη μητέρα του από το κρεβάτι και να 

τον βοηθήσει να ντυθεί στα επίσημα του, όπως 

ορίζει το πρωτόκολλο του κάστρου για τους 
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αξιωματούχους και τα μέλη των οικογενειών 

τους. Είναι απαραίτητο αυτό γιατί ο άρχοντας 

μπορεί να καλέσει απροειδοποίητα όποιον 

αξιωματούχο του κάστρου θέλει να συναντήσει ή 

κάποιον άλλον από όσους κατοικούν ή 

εργάζονται μέσα στο κάστρο. Το κάστρο και οι 

έγνοιες του δεν κοιμούνται ποτέ! Ο άρχοντας 

είναι κάθε μέρα επίσημα ντυμένος κι έτσι πρέπει 

να είναι όλοι εκεί μέσα, ντυμένοι επίσημα! 

Η Έλαβ κοιμάται λίγο παραπάνω τα πρωινά. Της 

αρέσει να ονειρεύεται γεγονότα και με τον 

μισοξύπνιο εαυτό της να πρωτοστατεί σ’ αυτά 

από μια θέση επίσημη και σεβαστή σε όλους. Το 

ίδιο κάνει και στα παιχνίδια της με τα παιδιά. 

Φαντάζεται γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στο 

κάστρο κι εκείνη πως είναι κάπου στο κέντρο 

αυτών των γεγονότων. Στα παιχνίδια της έχει 

έναν παρόμοιο ρόλο και τον παίζει τόσο φυσικά 

που τα υπόλοιπα παιδιά την αποδέχονται χωρίς 

αντίρρηση. Μόνο ο Μεντ στέκεται και την 
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παρατηρεί κοιτώντας την κατευθείαν στα μάτια, 

σε αυτά τα υπέροχα σμαραγδένια μάτια. Κι όταν 

εκείνη ξαφνικά αισθάνεται τον Μεντ καρφωμένο 

πάνω της, να την κοιτάζει έντονα κατάματα, 

πάντα αμίλητος και ήρεμος, τότε ξεχνάει για λίγο 

το ρόλο της αλλά σχεδόν αμέσως απευθύνεται σ’ 

αυτόν και του αναθέτει μια σπουδαία αποστολή, 

αυτοσχεδιάζοντας με περίσσια χάρη και 

ετοιμότητα. Εκείνος γλυκοχαμογελάει αχνά, 

παραμένει όμως σιωπηλός δείχνοντας μ’ αυτόν 

τον τρόπο πως δέχεται το παιχνίδι της. Πάντα οι 

ρόλοι της Έλαβ περιέχουν κάπου τον Μεντ! 

Χωρίς αυτόν το παιχνίδι είναι ανούσιο, 

κουραστικό, ανυπόφορο που δεν καταφέρνουν 

να το ζωντανέψουν τα υπόλοιπα παιδιά. 

Κι ο Μεντ κάτι αντίστοιχο έχει στο μυαλό του 

αλλά αυτό ποτέ δεν βγαίνει από μέσα του. Έχει 

μια ιδιαίτερη ικανότητα να κρατάει καλά 

κρυμμένη κάθε σκέψη του. Κανείς δεν μπορεί να 

καταλάβει τι τον απασχολεί! Καταφέρνει να 
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φαίνεται ανέκφραστος, απλοϊκός, ατάραχος αλλά 

παραμένει πάντα προσεκτικός, παρατηρεί όλα 

όσα συμβαίνουν γύρω του! 

Εντελώς αντίθετος χαρακτήρας είναι η Έλαβ. 

Ένα κορίτσι όλο χάρη, επιδεξιότητα αλλά και με 

ατελείωτες απορίες. Ρωτάει για τα πάντα. Όλα 

όσα συμβαίνουν έχουν ενδιαφέρον γι αυτήν. 

Ακόμα και το πιο απλό πράγμα κρύβει μέσα του 

τόσα πολλά και της δημιουργεί ένα σύνολο 

αποριών. Θέλει πάντα να μαθαίνει και 

προσπαθεί να ρωτάει τον Μεντ σαν να είναι 

αυτός που πρέπει να εξηγήσει και να απαντήσει 

στις απορίες της. 

Όταν όμως την κοιτά στα όμορφα μάτια της, 

τότε εκείνος αποξεχνιέται, μαγεύεται, χάνεται! 

Ποιος να ξέρει άραγε τι αισθάνεται ο Μεντ; 

Ποτέ δεν φανερώνει κάτι από αυτά που νιώθει το 

μέσα του! 
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Ούτε κι η Έλαβ τον ρωτάει ποτέ άμεσα γι αυτό. 

Όλες όμως οι απορίες της είναι αποκλειστικά για 

τον Μεντ, να τον κάνει να μιλήσει, να ακούσει 

τη φωνή του, να τον βγάλει από τη σιωπή του. 

Ακόμα κι εκεί, στη σκιά του υπέροχου δέντρου, 

ανάμεσα στα παιχνίδια τους, η μικρούλα Έλαβ 

ρωτάει συνέχεια όλα τα παιδιά αλλά η προσοχή 

της είναι στραμμένη μόνο στον Μεντ της. Κι ο 

Μεντ την κοιτά στα μάτια σε κάθε της ερώτηση 

λες και ξέρει ότι θα τον ρωτήσει, σαν να την 

περιμένει να ρωτήσει, για να έχει ακόμα μια 

φορά την ευκαιρία να βυθιστεί στο σμαραγδί 

χρώμα των ματιών της! 
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ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ στέλνει το μήνυμά του σε όλους, ο 

καιρός θα αλλάξει σύντομα. Η φύση θα αρχίσει 

σε λίγο κάτι άλλο. Μια νέα φάση ξεκινάει. 

Ο άρχοντας Μπεντάρτ κάλεσε τον Φάρλοκ, σε 

μια άτυπη αλλά όπως πάντα ουσιαστική 

συνάντηση, να συζητήσουν για τα θέματα 

εκπαίδευσης των παιδιών του κάστρου. Όλα τα 

παιδιά των αξιωματούχων του κάστρου είναι 

υποχρεωμένα να παρακολουθούν μαθήματα σε 

αντίθεση με τα παιδιά των άλλων υπηκόων που 

δεν έχουν καμιά απολύτως εκπαίδευση. Τα 

αγόρια των αγροτών, των τεχνιτών αλλά και των 

πλανόδιων εμπόρων μαθαίνουν από τον πατέρα 

τους τα απαραίτητα για την καλλιέργεια της Γης, 

το βάψιμο των υφασμάτων, την κατασκευή 

εργαλείων, το χτίσιμο και τις επισκευές των 

σπιτιών και των αποθηκών όπως και για το 
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εμπόριο. Δάσκαλος εκεί είναι η εμπειρία που ο 

καθένας είχε αποκτήσει μέσα από τη δική του 

δουλειά και την μεταδίδει στο γιο του, όταν 

έλθει η κατάλληλη εποχή. Άλλωστε ένα αγόρι θα 

συνεχίσει να κάνει ότι έκανε και ο πατέρας του, 

εκτός κι αν το επιλέξουν να γίνει στρατιώτης. 

Τα κορίτσια των υπηκόων μαθαίνουν από τις 

μητέρες τους τα απαραίτητα για την οικογένεια 

δηλαδή να διαχειρίζονται το σπίτι, να βοηθούν 

στις καλλιέργειες και κυρίως να μεγαλώνουν 

παιδιά. Κάθε κορίτσι είναι μια μελλοντική 

σύζυγος και μητέρα, τίποτα άλλο! 

Τα κορίτσια όμως των αξιωματούχων είναι 

προορισμένα για κάτι άλλο. Έχουν βέβαια 

εκπαίδευση όπως και τα αντίστοιχα αγόρια στα 

βασικά μαθήματα, την ιστορία του κάστρου και 

της περιοχής, την παραγωγή των χωραφιών, για 

τα ζώα και τα ψάρια, τα βασικά πράγματα για το 

εμπόριο, την οργάνωση του κάστρου, τη θέση 
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των αξιωματούχων και τη δουλειά του καθενός. 

Πάνω από όλα όμως προορίζονται να είναι οι 

επόμενες ερωμένες που θα καταλήξουν σύζυγοι 

κάποιου αξιωματούχου της γενιάς τους και 

ουσιαστικά θα συνεχίσουν τη ζωή στο κάστρο 

όπως και οι δικές τους μητέρες. Έργο τους είναι 

να καθοδηγούν σωστά τα δικά τους παιδιά ώστε 

κι αυτά να συνεχίσουν το ίδιο έργο, 

αναλαμβάνοντας ευθύνες σε κάποια θέση του 

κάστρου. 

Τα αγόρια των αξιωματούχων, από τα πρώτα 

χρόνια τους, ακούν συνέχεια από τους γονείς 

τους, περισσότερο όμως από τη μητέρα τους, 

πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει το κάστρο στην 

ασφάλεια της περιοχής. Πρέπει συχνά ν’ ακούν 

μόνο για το κάστρο και για το ρόλο κάθε 

αξιωματούχου. Φυσικά την προσοχή τους πρέπει 

να συγκεντρώνει ο ρόλος του άρχοντα που 

διοικεί το κάστρο γι αυτό τα παινέματα για τη 



 

 

20 

σωφροσύνη και τις ικανότητες του είναι 

καθημερινά. 

Από πολύ μικρά αυτά τα αγόρια δέχονται μόνο 

καλά λόγια για όλους εκεί μέσα, για να μάθουν 

να σέβονται και να υπακούουν στους 

αξιωματούχους και στον άρχοντα. Ένα τέτοιο 

σύστημα διατηρεί στο ελάχιστο την όποια 

αντίδραση και επομένως συντελεί ώστε κάθε 

νεότερο μέλος να υπακούει σε κάθε παλαιότερο 

κι ανώτερο. Ο άρχοντας, γι αυτά τα αγόρια, είναι 

ο κριτής που κάποια στιγμή θα τα καλέσει να 

υπηρετήσουν σ’ ένα καίριο πόστο ανάλογα με τα 

προσόντα και τις ικανότητες τους. Γι αυτά τα 

προσόντα και τις ικανότητες θα έχουν πολύτιμο 

βοηθό το σοφό δάσκαλο Φάρλοκ. 

Όλα λοιπόν ξεκινούν από τον Φάρλοκ που μένει 

σε ένα απλό μικρό διαμέρισμα στο ισόγειο του 

πάνω πύργου, πίσω από τα μαγειρεία. Το έχει 

μετατρέψει σε σχολική αίθουσα και εργαστήριο 
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με πολλές γλάστρες που έχουν διάφορα 

παράξενα φυτά και πολλά μικρά πολύχρωμα 

βάζα με κάτι περίεργες σκόνες μέσα, τα γιατρικά 

του! Ο Φάρλοκ είναι το πρόσωπο της σοφίας 

όλων των περασμένων χρόνων. Κανείς δεν ξέρει 

πολλά γι αυτόν, αυτός όμως ξέρει σχεδόν τα 

πάντα για όλους. Όλοι οι νεώτεροι στο κάστρο 

έχουν περάσει από τα χέρια του. Όλοι κάποτε 

ήταν μαθητές του, ακόμα και ο άρχοντας, όταν 

κι αυτός ήταν ένα από τα παιδιά του κάστρου. 

Ο σεβασμός στο πρόσωπό του Φάρλοκ είναι 

κάτι το αυτονόητο για όλους. Σπάνια θα τον 

συναντήσουν σε κάποιο διάδρομο. Ίσως γι αυτό 

προτιμά να παραμένει πολλές ώρες στο δικό του 

διαμέρισμα. Δεν συμμετέχει στα ομαδικά 

συμπόσια, εκτός κι αν φιλοξενούνται 

αξιωματούχοι ή άρχοντες από άλλα κάστρα. 

Είναι όμως ο σύμβουλος κάθε αξιωματούχου, 

ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές, ακόμα και του 

ίδιου του άρχοντα. Μόνο τότε ο Φάρλοκ βγαίνει 
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στην επιφάνεια! Όλοι εκεί μέσα ξέρουν πως ο 

γαλήνιος γέροντας είναι στο πλευρό τους. Τον 

τιμούν περισσότερο απ’ όλους κι έχουν 

επίγνωση πως το κάστρο το διοικεί ο άρχοντας 

αλλά η ζωή του κάστρου και της περιοχής είναι 

έργο κι αποτέλεσμα της σκληρής και επίπονης 

προσπάθειας του γέροντα. Μερικές φορές, ο 

Φάρλοκ δέχεται επισκέψεις και δώρα από 

αξιωματούχους άλλων κάστρων. Τότε «χτίζει» 

νέες βάσεις που θα δώσουν στον άρχοντα την 

ευκαιρία να κάνει συμφέρουσες κινήσεις με τους 

γείτονες. Το κάστρο έχει δεσπόζουσα θέση στην 

περιοχή. Ο Μεγάλος Άρχοντας, που έχει όλα τα 

κάστρα στη δικαιοδοσία του, εκτιμά τον 

Μπεντάρτ ως έναν άξιο και ικανό διοικητή. Δύο 

φορές το χρόνο όλοι οι άρχοντες 

συγκεντρώνονται στο κάστρο του Μεγάλου 

Άρχοντα για ενημέρωση και ανάλυση της 

κατάστασης. Εκεί ο Μπεντάρτ γίνεται δεκτός με 

ιδιαίτερες τιμές και κάθεται δίπλα στον Μεγάλο 
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Άρχοντα, σημάδι εκτίμησης, σεβασμού και 

αναγνώρισης του έργου του. 

Η ανησυχία όλων μέσα στο κάστρο, αυτόν τον 

καιρό, είναι η υγεία του Φάρλοκ. Έχει πια 

περάσει τα πενήντα χρόνια. Τα μακριά ίσια 

μαλλιά του λάμπουν σαν το ασήμι, το μέτωπο 

του αυλακώνουν βαθιές ρυτίδες, τα χέρια του 

αποσκελετώθηκαν και με δυσκολία μπορεί να δει 

μακριά. Αυτή η ανησυχία είχε μετατραπεί σε 

καθημερινό μέλημα και έγνοια για τον δάσκαλο. 

Οι νεότερες κυράδες του κάστρου, με αφορμή 

πως κάτι του στέλνουν μ’ έναν υπηρέτη, 

ανυπομονούν να μάθουν πως είναι σήμερα ο 

γλυκός μας δάσκαλος. Κι αυτές ήταν κάποτε 

μαθήτριες του! 

Περισσότερο από όλους ανησυχεί ο Μπεντάρτ. 

Το να έχει ένα κάστρο τον σωστό άρχοντα είναι 

ευλογία. Σωστός νοείται ο άρχοντας που έχει 

τους κατάλληλους αξιωματούχους και κυρίως 
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έχει τον κατάλληλο δάσκαλο – σύμβουλο για την 

εκπαίδευση των αξιωματούχων του. Ο Μπεντάρτ 

είναι γέννημα και θρέμμα μιας αυστηρής 

φεουδαρχικής ιδεολογίας. Γιος αξιωματούχου, 

έχει κι αυτός ακολουθήσει το ίδιο πρωτόκολλο 

του κάστρου τότε που ανέλαβε τη διοίκησή του, 

πριν οκτώ χρόνια. Ο πατέρας του ήταν ο 

στρατιωτικός διοικητής του κάστρου που 

σκοτώθηκε σε μάχη μαζί με τον τότε άρχοντα. Ο 

μεγάλος Άρχοντας είχε συγκατατεθεί εκείνη την 

εποχή στην απόφαση του συμβουλίου των 

αξιωματούχων του κάστρου Τόντγκενχορ, να 

αναθέσουν στον Μπεντάρτ τη διοίκηση της 

περιοχής. Η προσήλωση του Μπεντάρτ στην 

ιδεολογία του κάστρου και η άτυπη αλλά 

σοβαρή γνώμη του Φάρλοκ ήταν τα στοιχεία 

εκείνα που τον έφεραν τόσο ψηλά στην ιεραρχία 

στο Τόντγκενχορ. 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αξιωματούχοι, 

σεβαστοί καθ’ όλα και τιμώμενοι από όλους, 
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πάντα παραχωρούν τη θέση τους σε νεότερα 

στελέχη και δεν έχουν πλέον ανάμειξη στα 

θέματα διοίκησης. Αυτό είναι εδώ και χρόνια 

ένας υπέρτατος άγραφος νόμος, να αποχωρούν 

οι παλιοί και τη θέση τους να καταλαμβάνουν 

νεότεροι, αλλά κατάλληλοι. Κι αυτή η νοοτροπία 

έχει τις καταβολές της στον Φάρλοκ. Έτσι το 

κάστρο έχει πάντα νέο αίμα στα κύρια πόστα και 

συμβούλους τους παλαιότερους έμπειρους 

αξιωματούχους που οι περισσότεροι είναι 

λαβωμένοι από μάχες, τότε που οι δυσκολίες 

λυνόντουσαν περισσότερο με τα όπλα παρά με 

τα λόγια! 

Ο Φάρλοκ είναι ο μόνος που διατηρεί τη θέση 

του και όλοι καταλαβαίνουν πόσο σπουδαίος 

είναι ο ρόλος του! Για τον ίδιο όμως το 

πρόβλημα είναι αλλού. Πρέπει να ξεχωρίσει τα 

ικανά παιδιά, αυτά που θα πάρουν κάποτε θέση 

στο κάστρο, για να μπορεί αυτό το κάστρο να 

συνεχίσει να προσφέρει ασφάλεια στην περιοχή. 
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Δεν είναι βέβαια όλα τα παιδιά κατάλληλα. Όσα 

αγόρια δεν έχουν την απόλυτη αποδοχή του 

δάσκαλου και δεν έχουν κάποιο άλλο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό που να ενδιαφέρει τον άρχοντα, 

θα κάνουν καριέρα σε κάποια από τις πολλές 

στρατιωτικές μονάδες που ένα τμήμα τους 

στρατοπεδεύει λίγο πιο έξω από το κάστρο κι 

ένα άλλο πάνω από το λιμάνι. Εκεί θα έχουν την 

ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν ως αξιωματικοί. 

Αν κι εκεί δεν δείξουν ανάλογες ικανότητες, κάτι 

που κρίνεται από ανώτερους και ικανούς 

αξιωματικούς, τότε με διαταγή του άρχοντα 

απασχολούνται με ειδικά καθήκοντα όπως η 

είσπραξη των φόρων, η στρατολόγηση νεαρών 

αγοριών για τις ανάγκες του στρατού και η 

επίβλεψη σε διάφορα έργα της περιοχής. 

Καμιά όμως επίσημη θέση δεν θα κατέχει όποιος 

κρίνεται ανίκανος για αξιωματούχος, 

αξιωματικός του στρατού ή για ειδικά 

καθήκοντα. Όλοι θα τον αποδοκιμάσουν, η 
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οικογένειά του θα τον απομονώσει. Θα είναι 

αναγκασμένος να διακόψει κάθε σχέση με τη 

διοίκηση. Η τύχη του θα είναι, στην καλύτερη 

περίπτωση, αυτή του πλανόδιου εμπόρου ή ενός 

τεχνίτη. Αν μάλιστα τύχει να συμπεριφέρεται 

ενάντια στα συμφέροντα του άρχοντα ή εκφράζει 

παράπονα, τότε ο άρχοντας έχει κάθε δικαίωμα 

να τον διώξει από την περιοχή με ποινή τον 

θάνατο, αν προσπαθήσει να πλησιάσει το 

Τόντγκενχορ. 

Η ομάδα όμως και των πέντε παιδιών που θα 

συνεχίσει την εκπαίδευση κι αυτόν τον χειμώνα 

είναι ανέλπιστα καλή σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις του Φάρλοκ. Ο άρχοντας έδειξε 

ικανοποιημένος και συμφώνησε με το 

πρόγραμμα που πρότεινε ο δάσκαλος. Η τύχη 

αυτών των παιδιών είναι ήδη σε καλά χέρια. 

Ο δάσκαλος όμως νιώθει ήδη το βάρος των 

χρόνων που πέρασαν πάνω από τις πλάτες του. 
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Οι δύο τελευταίες γενιές παιδιών, αγόρια και 

κορίτσια, έχουν περάσει από τα χέρια του. Δική 

του ευθύνη είναι να μαθαίνει σ’ αυτά τα παιδιά 

ανάγνωση, γραφή κι αρίθμηση. Τα μαθήματα 

όμως δεν αφορούν αποκλειστικά μόνον αυτά! 

Περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία από οικονομία, 

μετεωρολογία, αστρονομία, ιατρική, πολιτική, 

γεωγραφία ως και γνώσεις για τη συμπεριφορά 

των ανθρώπων, ιδιαίτερα μάλιστα σε καιρούς 

αναταραχής είτε από πεινασμένους υπηκόους 

είτε μέσα στο στρατό, από φιλόδοξους 

αξιωματικούς. Ο δάσκαλος δεν παραλείπει να 

αναφέρεται και σε κάποιους γείτονες με 

επιθετικές διαθέσεις. 

Όλα αυτά, αν και καθόλου εύκολα, δεν είναι τα 

μόνα που απασχολούν τώρα τον Φάρλοκ. Το 

έργο του είναι κυρίως να διακρίνει το ιδιαίτερο 

γνώρισμα κάθε παιδιού και να βεβαιωθεί για τις 

ικανότητες που βρίσκονται μέσα του. Ασφαλώς 

δίνει μεγάλη σημασία στην επίδοση κάθε 
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παιδιού στα μαθήματα αλλά στο τέλος ο 

άρχοντας πρέπει να πάρει τη σημαντική 

πληροφορία «ποιος είναι εκείνος ο ικανός που θα 

κάνει το καλύτερο σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα 

ευθύνης». Μόνο τότε η απόφαση του άρχοντα θα 

είναι πετυχημένη και θα ωφελήσει το κάστρο και 

την περιοχή. Για μια τέτοια απόφαση εργάζεται 

πάντα ο Φάρλοκ και νιώθει την ευθύνη των 

εισηγήσεών του να πέφτει βαριά πάνω στους 

ώμους του. 

Κάποια από τα καθήκοντα που ο άρχοντας θα 

αναθέσει σ’ αυτά τα παιδιά θα είναι πολύ 

κρίσιμα και σπουδαία για την ασφάλεια όλων 

των κατοίκων στην περιοχή. Κάποια άλλα απ’ 

αυτά τα καθήκοντα θα απαιτούν ευελιξία και 

ικανότητα στις συναλλαγές με αξιωματούχους 

άλλων κάστρων. Άλλα παιδιά θα είναι υπεύθυνα 

για την τυπική διεκπεραίωση καθημερινών αλλά 

σημαντικών υποθέσεων για τις τρέχουσες 

ανάγκες. Τέτοια καθήκοντα αφορούν στην 
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εφαρμογή των αποφάσεων του άρχοντα, στις 

διαφορές κυρίως μεταξύ των εμπόρων, στις 

οδηγίες για τις καλλιέργειες και τα ζώα των 

χωρικών που ουσιαστικά καλύπτουν την ανάγκη 

για τροφή όλων των κατοίκων της περιοχής. 

Τα περισσότερα μαθήματα έχουν σκοπό να 

καλλιεργήσουν στα παιδιά την αγάπη για τα 

γράμματα. Όσο σημαντικό είναι να διαβάζουν 

και να γράφουν άλλο τόσο είναι να μαθαίνουν 

για σπουδαίους ανθρώπους, αυτούς που έχουν 

πει ή έχουν κάνει κάτι το ξεχωριστό κι ας ήταν 

από χώρες μακρινές, από άλλους λαούς. Κάθε 

φορά που η φρουρά αναφέρει πως ένα ξένο 

πλοίο μπήκε στο μεγάλο φιόρδ, πρώτος ο 

Φάρλοκ δείχνει ενδιαφέρον γι αυτό το γεγονός. 

Άλλοι συνήθως ανησυχούν για το σκοπό της 

άφιξης του πλοίου. Αυτός όμως θέλει πρώτος να 

πλησιάσει τους ναυτικούς, να μιλήσει μαζί τους, 

να μάθει γι αυτούς και τους τόπους που έχουν 

επισκεφτεί. Προθυμοποιείται να τους 
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εξυπηρετήσει παρακινώντας ο ίδιος τις αρμόδιες 

υπηρεσίες να συμπαραστέκονται ενεργά στα 

αιτήματά τους. Αν και πάντα δείχνει πως το 

ενδιαφέρον του είναι για τα εμπορεύματα των 

ξένων, αυτό είναι ουσιαστικά μόνο η αφορμή να 

τους γνωρίσει καλύτερα και να μάθει από αυτούς 

ιστορίες για τον τόπο τους, το δικό τους σύστημα 

διοίκησης, τα παράπονα των απλών ανθρώπων, 

τους εχθρούς που αντιμετωπίζουν, τις αρρώστιες 

που τους ταλαιπωρούν. Αυτά τον ενδιαφέρουν 

και αφού τα εξακριβώσει, πάντα τα προσαρμόζει 

σε μαθήματα, για να διδάξει τα παιδιά του. 

Αφού οι μαθητές του προχωρήσουν σε γνώσεις, 

μετά τα βασικά, ο Φάρλοκ χωρίζει την τάξη σε 

μικρότερες ομάδες και σ’ αυτές η εκπαίδευση 

γίνεται για κάτι πιο ειδικό. Για παράδειγμα, σε 

μια ομάδα που προορίζεται για στρατιωτικά 

καθήκοντα, καθοδηγεί τα παιδιά ώστε να 

καταλάβουν τι είναι καθήκον και να νιώσουν 

πόσο σημαντικό είναι να βοηθούν τον άρχοντα 
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στις πολεμικές εκστρατείες που σκοπό έχουν να 

προστατέψουν ή να επεκτείνουν την κτηματική 

περιουσία του κάστρου. Εξηγεί γιατί είναι 

απαραίτητο να συμμετέχουν ενεργά σε 

συνδυασμούς στρατιωτικών επιχειρήσεων κάτω 

από τις διαταγές του Μεγάλου Άρχοντα, κάτι 

που αφορά ολόκληρη την χώρα και όχι μόνο τη 

δική τους περιοχή, το Τόντγκενχορ. Αυτά τα 

παιδιά θα έχουν αργότερα εξειδικευμένη 

εκπαίδευση και εξάσκηση από ικανούς κι άξιους 

αξιωματικούς στα όπλα όπως στο σπαθί, στο 

τόξο, στη βαλλίστρα και στην ιππασία. Θα 

αρχίσουν την στρατιωτική τους εκπαίδευση ως 

βοηθοί των απλών στρατιωτών, τους οποίους 

πρέπει να τιμούν και να σέβονται. Αυτοί οι 

στρατιώτες είναι στην πρώτη γραμμή και πολλές 

φορές τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους, για 

να μείνουν οι άλλοι ελεύθεροι. Οι στρατιώτες 

είναι επιλεγμένοι από τους υπηκόους του 

άρχοντα που ζουν έξω από την τρίτη οχύρωση 
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του κάστρου. Είναι τα εύρωστα αγόρια που 

θέλουν να γίνουν στρατιώτες. Ο άρχοντας τα 

απαλλάσσει από τις αγροτικές και τις άλλες 

εργασίες. Έχουν σταθερό μισθό, για να ζουν οι 

ίδιοι και οι οικογένειές τους ακόμα και μετά την 

αποστράτευσή τους. Μετά από κάθε νικηφόρα 

στρατιωτική επιχείρηση οι στρατιώτες έχουν 

πάντα μερίδιο στα λάφυρα. Αυτό είναι μια 

επιπλέον αμοιβή. Αν ένας στρατιώτης χάσει τη 

ζωή του στη μάχη, ο άρχοντας παραχωρεί 

κτήματα στην οικογένειά του, να τα καλλιεργεί 

και να ζει απ αυτά. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο, να 

αισθάνεται ο στρατιώτης πως η οικογένειά του 

θα είναι εξασφαλισμένη, δεν θα ταλαιπωρηθεί 

ούτε θα χαθεί με το δικό του θάνατό! Αν όμως 

ένας στρατιώτης λιποτακτήσει σε μάχη, η 

περιουσία της οικογένειάς του δεσμεύεται και οι 

δικοί του εξορίζονται για πάντα από την περιοχή 

ενώ τον ίδιο τον περιμένει ο θάνατος. Είναι ένα 

αποτελεσματικά ισχυρό κίνητρο που κάνει τους 
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στρατιώτες υπεύθυνους και κυρίως υπάκουους 

στις εντολές των αξιωματικών τους. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο, ο στρατός έχει πειθαρχημένους 

στρατιώτες, που τους διοικούν ικανοί 

αξιωματικοί. Οι μελλοντικοί αξιωματικοί λοιπόν 

πρέπει να αποκτήσουν στενές και καλές σχέσεις 

πρώτα με τους στρατιώτες, αυτούς που θα 

διοικήσουν αργότερα. 

Όσα παιδιά είναι πιο κατάλληλα για εμπορικές 

και διπλωματικές αποστολές τα υποχρεώνουν να 

παρακολουθούν τα περισσότερα συμβούλια του 

άρχοντα και των αξιωματούχων σαν 

παρατηρητές. Κάποιοι αξιωματούχοι είναι οι 

πατέρες αυτών των παιδιών και επομένως όλοι, 

ενήλικες και παιδιά, δίνουν μεγαλύτερη προσοχή 

στα θέματα του συμβουλίου. Μετά από κάθε 

τέτοιο συμβούλιο οι μαθητές αυτοί συζητούν 

πάντα με τον Φάρλοκ τις εντυπώσεις τους κι 

εκείνος αναλύει τα γεγονότα και απαντά 

πρόθυμα στα ατέλειωτα ερωτήματα τους. 
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Όφελος πραγματικό κι αδιαμφισβήτητο για 

όλους φυσικά. Οι αξιωματούχοι καταλαβαίνουν 

το σκοπό και την αξία του να παρακολουθούν τα 

παιδιά τους τα συμβούλια. Τα παιδιά δίνουν 

προσοχή στα όσα ακούνε και μαθαίνουν σ’ αυτά. 

Εξοικειώνονται με τα θέματα του κάστρου. 

Μεγαλύτερο όμως είναι το όφελος για τον 

Φάρλοκ που μ’ αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται 

συνεχώς για τα προβλήματα, μαθαίνει πώς τα 

χειρίζεται ο υπεύθυνος αξιωματούχος κι έχει την 

ευκαιρία να εξηγήσει τις ανάγκες και να 

προτείνει λύσεις διδάσκοντας τους μαθητές του. 

Το κυριότερο και σπουδαιότερο μέλημα του 

Φάρλοκ είναι η αναζήτηση εκείνων των παιδιών 

που προορίζονται για μια ειδική αποστολή. 

Σκοπός αυτής της αναζήτησης είναι να βρει 

εκείνα τα άτομα που σαν μια ομάδα θα 

αποτελούν ουσιαστικά το ανώτερο υλικό του 

κάστρου. Ένα άτυπο συμβούλιο κορυφής. Αυτά 

τα άτομα πρέπει να ενημερώνονται σε 
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καθημερινή βάση για όσα αφορούν τους 

αξιωματούχους, τους αξιωματικούς και τους 

υπηκόους, για το κάστρο και την περιοχή του. 

Είναι υποχρεωμένα να γνωρίζουν κάθε τι που 

αφορά τον άρχοντα, όπως η καθημερινή του 

διάθεση ή τυχόν αδιαθεσία του, μέχρι και την 

αναμενόμενη παραγωγή σε κρέας και ψάρια. 

Πρέπει να έχουν ικανούς και άξιους βοηθούς, 

ειδικούς που θα παρακολουθούν κάθε τι που 

συμβαίνει στον τομέα της δικαιοδοσίας τους. 

Ο άρχοντας, πριν από κάθε του απόφαση, θα έχει 

την υποχρέωση να ακούει τη γνώμη του 

συμβουλίου. Αν ο άρχοντας, για κάποιο θέμα, 

αποφασίσει κάτι αντίθετο από τη γνώμη του 

συμβουλίου, πρέπει να έχει μια πολύ πειστική 

δικαιολογία γιατί αυτός θα είναι εκείνος που 

ομόφωνα τα μέλη του συμβουλίου θα έχουν 

εκλέξει. Στην ουσία, ο άρχοντας θα είναι ο 

εκτελεστής των αποφάσεων του συμβουλίου και 
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το συμβούλιο θα είναι ουσιαστικά αυτό που θα 

αποφασίζει για τον τόπο. 

Έτσι, ο άξιος θα ανακηρύσσεται άρχοντας και σε 

περίπτωση αδυναμίας να επιτελέσει τα 

καθήκοντά του το συμβούλιο θα είναι πάντα εκεί 

να επανορθώσει μια άσχημη κατάσταση, που 

πιθανόν να δημιουργηθεί. 

Πάνω από όλους, ανεξάρτητος από όλους, 

παραμένει ο Φάρλοκ κι αυτό τον φοβίζει ακόμα 

πιο πολύ. Ποιος θα είναι εκείνος που θα τον 

ελέγξει; Ποιος θα διορίσει τον αντικαταστάτη 

του; Ποιος θα τον εμποδίσει σε μια δική του 

αυθαιρεσία; Ο συγκεκριμένος δάσκαλος, εκτός 

της ευθύνης που έχει αναλάβει για την 

εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματούχων, 

πρέπει να έχει και τον απαιτούμενο αυτο-έλεγχο. 

Μετά απ’ αυτόν όμως; Ποιος θα εκπαιδεύσει τον 

εκπαιδευτή; 
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Αυτό είναι ένα ουσιαστικό ερώτημα που πρέπει 

να το απαντήσει ο Φάρλοκ, όχι μόνο για το καλό 

του κάστρου αλλά και για την δική του 

υστεροφημία. Προς το παρόν ακούει προσεκτικά 

τα ερωτήματα του άρχοντα και των υπόλοιπων 

αξιωματούχων του κάστρου και σιωπηλά 

προσαρμόζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

παιδιών. Το πρόβλημα που τον απασχολεί είναι 

μάλλον η αιτία της απομόνωσης και της 

αφηρημάδας που τον χαρακτηρίζει τελευταία. 

Πάντως αυτή η οργάνωση έκανε το κάστρο του 

Τόντγκενχορ ξακουστό για τον συνετό του 

άρχοντα, τις διοικητικές ικανότητες των 

αξιωματούχων, το πειθαρχημένο στρατιωτικό 

σώμα και την ηρεμία των κατοίκων του, που 

απολαμβάνουν την περιοχή τους και με 

ασφάλεια και ευημερία δημιουργούν. Οι 

επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα εφαρμογής των 

αποφάσεων έχουν ελάχιστες περιπτώσεις 

καταγγελίας από τους απλούς υπηκόους. Γι αυτό 
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ο άρχοντας του Τόντγκενχορ έχει την εκτίμηση 

του Μεγάλου Άρχοντα. Δεν είναι λίγες οι φορές 

που κάποιος αξιωματούχος του Τόντγκενχορ 

παρέχει την εμπειρία του σε αξιωματούχους του 

κάστρου του Μεγάλου Άρχοντα. Η μορφή του 

Φάρλοκ είναι κυρίαρχη και σε τέτοιες 

περιπτώσεις κι η φήμη του είχε φτάσει στα 

πέρατα της ευρύτερης περιοχής, σ’ αυτή τη χώρα 

που τα παγωμένα βουνά της την προστατεύουν 

από την ξηρά και τα ατελείωτα φιόρδ είναι το 

φυσικό της εμπόδιο σε κάθε εχθρό που θα 

τολμούσε να έλθει από τη θάλασσα. 
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ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ έχει μπει για τα καλά στη 

ζωή όλων. Λιγόστεψαν κι οι σκηνές των 

πλανόδιων εμπόρων, λιγοστοί κι οι πελάτες. 

Όλοι περιμένουν το πρώτο χιόνι, αυτό που θα 

σμίξει γερά με τη γη και πάνω του θα στρωθούν 

αμέτρητα άλλα στρώματα χιονιού μέχρι τότε που 

η γη θα φανερώσει και πάλι τα λουλούδια της 

και θα στολίσει μ’ αυτά, σαν πολύχρωμα χαλιά, 

τις πεδιάδες και τα υψώματα, θα ντύσει τους 

μεγαλόπρεπους απότομους βράχους και τις όχθες 

στα πολυάριθμα κελαριστά ρυάκια, αυτά που 

στέλνουν μέρα και νύχτα τα πεντακάθαρο νερά 

τους να συναντήσουν τη μάνα θάλασσα. 

Και τότε, θα βγουν και πάλι οι άνθρωποι στις 

ακροποταμιές να γεμίσουν τα καλάθια τους με 

λαχταριστά ψάρια, αυτά που προσπαθούν 
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ασταμάτητα να φτάσουν στις πηγές των 

ποταμών, για να αφήσουν τα αυγά τους μαζί με 

την τελευταία τους πνοή, εξαντλημένα από τον 

άνισο αγώνα της επιστροφής στις ρίζες τους. 

Παμπάλαια συνήθεια που χάνεται στα πρώτα 

χρόνια της δημιουργίας, τότε που ο θεός 

Αργκντάλ μαστόρευε τον κόσμο των 

πλασμάτων, για να δώσει στους ανθρώπους 

τροφή και συντροφιά. 

Ο χρόνος επαναλαμβάνει αδιάκοπα, με κάθε 

λεπτομέρεια, την ίδια θεατρική παράσταση, 

χωρίς να βαριέται, χωρίς να αλλάζει στην ουσία 

κάτι από το σκηνικό του, ατάραχος και 

σιωπηλός! Μόνον οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς 

να αλλάζουν τη ζωή τους, κατατρεγμένοι από 

την κατάρα της θεάς Μαστ, από τότε που εκείνη 

ερωτεύτηκε ένα ανθρώπινο πλάσμα του θεού 

Αργκντάλ, έναν όμορφο άνδρα που την πρόδωσε 

για ένα άλλο πλάσμα, μια ανθρώπινη φιγούρα, 

τη γυναίκα. Η θεά εξοργίστηκε πολύ και 



 

 

42 

καταράστηκε τους ανθρώπους ποτέ να μην 

χορταίνουν τ’ άλλα πλάσματα της φύσης και τα 

αγαθά τους. Να μην εξουσιάζουν για πάντα 

τίποτα. Ποτέ να μην είναι ευχαριστημένοι με ότι 

έχουν. Πάντα να αναζητούν κι άλλα. Να 

μάχονται και να πληγώνονται στις αναμετρήσεις 

τους για το περισσότερο και στο τέλος να χάνουν 

τη ζωή τους χωρίς αυτό να γίνεται μάθημα στους 

νεότερους. Αυτήν την κατάρα ακόμα κι ο ίδιος ο 

Αργκντάλ δεν μπόρεσε να αναιρέσει, αφού η 

ξελογιάστρα Μαστ, σε μια ερωτική νύχτα μαζί 

του, τον κατάφερε να της χαρίσει αυτήν την 

εξουσία πάνω στους ανθρώπους. 

Λυπήθηκε πολύ ο Αργκντάλ γι αυτήν την τροπή 

που πήραν τα πράγματα. Για να βοηθήσει όμως 

τους αγαπημένους του ανθρώπους, απέναντι 

στην οργή της φθονερής Μάστ, τους χάρισε έναν 

υπέροχο σύντροφο, το νου! Έτσι, ξεχώρισαν οι 

άνθρωποι απ’ όλα τ’ άλλα πλάσματα της 

δημιουργίας του. Κάποτε οι άνθρωποι θα 
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έβρισκαν τον σωστό τρόπο να ζουν αρμονικά 

μεταξύ τους, να βοηθούν ο ένας τον άλλον, να 

διδάσκουν ο ένας τον άλλον, να γίνουν όλοι 

καλύτεροι, να ζουν ευτυχισμένοι τη λιγοστή τους 

ζωή και να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις 

δυσκολίες πάνω στη γη! 

Ένα τέτοιο χαρισματικό πλάσμα είναι και ο 

Φάρλοκ, προικισμένος με σπάνιο νου! Από 

μικρός είχε καταφέρει να ξεχωρίζει τις μικρές 

λεπτομέρειες στα χαρακτηριστικά των άλλων 

πλασμάτων γύρω του. Διέκρινε σ’ αυτά κινήσεις 

σοφές και πάντα προσπαθούσε να καταλάβει το 

νόημα της δημιουργίας του κόσμου. Από τότε 

είχε γίνει γνωστός στην περιοχή. Οι γνώσεις του 

για τον καιρό και τις αλλαγές που έφερναν οι 

εποχές ήταν πάντα χρήσιμες σε όλους. 

Παρατηρούσε τα σπαρτά κι ήξερε πότε έδεναν 

τον καρπό. Γιάτρευε τις πληγές των ζώων, που 

τις πασπάλιζε με σκόνες πολύχρωμες, από φυτά 
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που ο ίδιος μάζευε στην ύπαιθρο, όλες τις 

εποχές. 

Οι άνθρωποι τον ρωτούσαν πολλά κι εκείνος, 

πάντα μετρημένος και συνετός, έδινε απαντήσεις 

που εξέπλησσαν τον κόσμο. Τότε ήταν που ο 

άρχοντας του κάστρου έμαθε γι αυτόν και τον 

κάλεσε κοντά του. Από εκείνη την εποχή ο 

Φάρλοκ είναι ο δάσκαλος των παιδιών των 

αξιωματούχων του κάστρου, χωρίς ποτέ ο ίδιος 

να αποκτήσει τον τίτλο και τα προνόμια ενός 

αξιωματούχου! 

Κι αυτό το φθινόπωρο, ο Φάρλοκ θα αναλάβει 

τα παιδιά του κάστρου. Πολλές φορές κάποιοι 

αξιωματούχοι, στα τακτικά συμπόσια με τον 

άρχοντα, έχουν εκφράσει την άποψη να 

μορφώνονται κι άλλα παιδιά, των χωρικών και 

των τεχνιτών που κατοικούν έξω από το κάστρο. 

Όχι όλα, αφού αυτό είναι αδύνατο, αλλά όσα ο 

Φάρλοκ θα επέλεγε. Κάποιες φορές σε τέτοιες 
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συζητήσεις καλούσαν τον Φάρλοκ που πάντα 

ήταν αντίθετος σ’ αυτές τις απόψεις. 

«Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για όλα, ούτε είναι 

σωστό όλοι να μαθαίνουν όλα. Κάποιοι δεν 
μπορούν να ανέβουν αλλά κι αν ακόμα το 
καταφέρουν, δεν μπορούν πάντα να 
αντιλαμβάνονται τα γεγονότα όπως πρέπει και 
αρμόζει σε μορφωμένους ανθρώπους. Ίσως τότε 
να κάνουν κακό σε άλλους κι άθελά τους να 
γίνουν αιτία μεγάλης καταστροφής. Η γνώση 
είναι δύναμη και η δύναμη δεν πρέπει να 
βρίσκεται στα χέρια των πολλών γιατί τότε ο 
καθένας θέλει να κάνει ότι αυτός νομίζει και δεν 
συνεργάζεται με τον διπλανό του. Η ελευθερία 
των αποφάσεων και των επιλογών πρέπει να 
είναι δικαίωμα μόνον εκείνων που μπορούν να 
σκέπτονται σωστά, γνωρίζουν σε βάθος τα 
πράγματα και μπορούν να συνεργάζονται στην 
αναζήτηση των λύσεων. Οι λίγοι, που 
πραγματικά ξέρουν πολύ καλύτερα από τους 
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πολλούς, μπορούν να διαφεντεύουν καλύτερα 
και τότε οι περισσότεροι άνθρωποι θα 
προκόβουν. Δείτε πώς έφτιαξε ο θεός τα 
πλάσματα της Γης. Λίγα μόνο πλάσματα ζουν 
μοναχικά. Παραφυλάνε για το φαγητό τους και 
μάχονται μόνο για τον εαυτό τους. Τ’ άλλα, τα 
περισσότερα, ζουν σε ομάδες έχουν έναν 
αρχηγό και σ’ αυτόν υπακούουν. Σαν ομάδα 
μπορούν να υποστηρίζουν τα μικρά τους και τα 
αδύναμα μέλη βρίσκουν συμπαράσταση, δεν 
χάνονται μόνα και ανήμπορα!» 

Ο άρχοντας ακούει πάντα με πολλή προσοχή 

αυτά τα λόγια του Φάρλοκ χωρίς όμως να τα 

νιώθει απόλυτα, χωρίς να συμφωνεί με αυτό το 

σκεπτικό του δασκάλου. Η καρδιά του είναι 

τρυφερή. Αγαπάει τους ανθρώπους. Θέλει το 

καλό τους. Έχει πληγωθεί σε αρκετές μάχες κι 

αυτός ο ίδιος, προστατεύοντας την περιοχή. 

Αλλά ο Φάρλοκ είναι μια ιδιοφυΐα ανάμεσα τους 

και ο λόγος του, αν και λιγοστός, κάνει πάντα 
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τους άλλους να σκέφτονται συνέχεια χωρίς όμως 

να καταφέρνουν να φτάνουν σε κάποιο 

ικανοποιητικό σημείο, για να αντικρούσουν 

αποτελεσματικά το δικό του σκεπτικό. Ο 

δάσκαλος έχει δίκιο. Κάπου στο τέλος, οι 

λεπτομέρειες είναι με το μέρος του. Οι μικρές 

διαφορές που αναφέρει κάθε φορά είναι 

καταλυτικές. Το κακό μπορεί ξαφνικά να 

καταστρέψει όλο τον κόσμο και κανείς τότε δεν 

θα μπορέσει να το σταματήσει. Δεν έχει φτάσει 

ακόμα ο καιρός, όλα τα παιδιά να μαθαίνουν τα 

πάντα. Δεν υπάρχει ακόμα ο τρόπος να 

υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. 

Τελικά, όπως πάντα, όλα τα αφήνουν στη δική 

του δικαιοδοσία, να αποφασίσει ο δάσκαλος και 

να κάνει ό,τι αυτός θεωρεί σωστό. Έτσι και 

τώρα. Ο άρχοντας τον κάλεσε ακόμα μια φορά, 

για να ακούσει από τα χείλη του τα ίδια λόγια. 

Είναι ακόμα μια καθησυχαστική αναφορά, που 

τον κάνει να νιώθει ανακούφιση. Έχει τον 
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Φάρλοκ δίπλα του και ξέρει πως κάθε άνοιξη, 

τότε που τα μαθήματα της χρονιάς τελειώνουν, 

τα παιδιά θα είναι έτοιμα να παρακολουθήσουν 

από κοντά καταστάσεις και υποθέσεις, δίπλα σε 

υπεύθυνους, κάτι που είναι πραγματική 

δοκιμασία. Ο Φάρλοκ θα τα περιμένει ξανά στο 

τέλος του επόμενου καλοκαιριού, για να τα 

ακούσει με αληθινό ενδιαφέρον να διηγούνται 

τις ιστορίες τους. Να συζητήσει μαζί τους ήρεμα 

και να εξηγήσει στα παιδιά τα σωστά και τα 

λάθη σ’ αυτά που είδαν κι άκουσαν, στις 

υποθέσεις των μεγάλων. Έτσι τα παιδιά πάντα 

θα είναι ενήμερα με αληθινά γεγονότα, αυτά που 

έγιναν ζωντανά μπροστά στα ίδια τους τα μάτια, 

σύγχρονα προβλήματα κι όχι με θεωρίες που 

μπορεί ποτέ να μην συμβούν ή να συμβούν 

αλλοιωμένες. 

Αυτό το φθινόπωρο η τάξη, του σιωπηλού Μεντ 

και της γλυκιάς Έλαβ, θα αρχίσει τα πρώτα 

μαθήματα. Τα παιδιά, από νωρίς εκείνο το 
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πρωινό, έχουν συγκεντρωθεί εκεί, έξω από την 

πόρτα του Φάρλοκ. Κάθονται στα χαμηλά 

σκαμνάκια του διαδρόμου, που ο δάσκαλος έχει 

φροντίσει να βάλει εκεί από την προηγούμενη 

μέρα, κι ανταλλάσσουν γνώμες για τον δάσκαλο 

και τα μαθήματα. Το καθένα λέει την δική του 

άποψη. Όλα τα παιδιά έχουν πράγματι κάτι 

ακούσει για τον σεβαστό γέροντα του κάστρου. 

Πίσω όμως από την κλειστή πόρτα, ένας άλλος 

ακούει τα λόγια αυτών των παιδιών. Είναι ο 

Φάρλοκ. Κάθεται στη βαριά πολυθρόνα του, που 

είναι σκεπασμένη με την προβιά μιας 

κατάλευκης αρκούδας. Καπνίζει νωχελικά την 

πίπα του κι έχει τεντώσει τα αυτιά του στα λόγια 

των παιδιών. Πάνω από όλα είναι δάσκαλος, 

πρώτα ακούει και μετά σκέφτεται! Στον νου του 

όλα έχουν τη θέση τους. Το ένα επεξηγεί το άλλο 

κι όλα μαζί συνθέτουν την εικόνα που κυριαρχεί. 
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Πριν καν ξεκινήσει το πρώτο μάθημα, ο 

δάσκαλος ξέρει τι γνωρίζουν οι μαθητές του γι 

αυτόν. Τα πράγματα τώρα είναι πιο απλά γι 

αυτόν. Ο Φάρλοκ θα χρησιμοποιήσει τα κενά, τα 

λάθη και τις υπερβολές στις γνώσεις των 

μαθητών του. Θα αρχίσει να μιλάει και να βάζει 

τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Οι μαθητές 

του είναι σχεδόν προετοιμασμένοι, γιατί έτσι θα 

πάρουν εύκολα συμπληρωματικές γνώσεις από 

τον δάσκαλο, αφού όλα όσα θα τους πει 

επεξηγούν τα προηγούμενα δηλαδή αυτά που 

ήδη έχουν ακούσει. 

Λιγότερη δουλειά γι αυτόν, εύκολη και με 

κατανόηση γνώση για τα παιδιά. Αυτό είναι το 

σύστημα του Φάρλοκ. Ποτέ δεν δίνει καθαρή τη 

νέα γνώση. Αφήνει τους μαθητές του πρώτοι 

εκείνοι να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενο 

της γνώσης, να διαμορφώσουν μια γνώμη και 

μετά όλοι μαζί να ακολουθήσουν τον δάσκαλο. 

Αυτός, μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις, 
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προσποιούμενος πότε τον ανήξερο και πότε τον 

προβληματισμένο, θα παρουσιάζει τάχα τις 

απορίες του, θα αναρωτιέται με τα «γιατί» και τα 

«πώς» αλλά πάντα θα αφήνει τα παιδιά, πρώτα 

αυτά, να δίνουν τις δικές τους απαντήσεις. Θα 

επιδοκιμάζει τις σωστές τους απαντήσεις αλλά 

θα δίνει κι άλλες ευκαιρίες για συλλογισμό στις 

λαθεμένες απαντήσεις. Εκείνος θα αποκαλύπτει 

βήμα – βήμα κι άλλα σημεία, ώστε στο τέλος της 

μέρας όλα τα παιδιά να έχουν συμμετάσχει σε 

μια ακόμα βαθύτερη αναζήτηση. 

Τα πρώτα θέματα της συζήτησης με τα παιδιά θα 

είναι σχετικά με τον περιβάλλον τους. Ο 

δάσκαλος θα ρωτήσει τα παιδιά, αν είναι 

ευχαριστημένα από τα διαμερίσματά τους, εκεί 

που ζουν. Πόσο ζεστά είναι τον χειμώνα και 

πόσο δροσερά το καλοκαίρι. Πόσο φωτεινοί 

θέλουν τα παιδιά να είναι οι χώροι που ζουν. 

Ποια χρώματα προτιμούν σε έπιπλα και ρούχα. 

Το κάθε παιδί θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει 
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για τα δικά του πράγματα. Έτσι όλα τα παιδιά θα 

μάθουν το ένα για το άλλο, για τα διαμερίσματά 

τους, για το πώς τους συμπεριφέρονται οι 

μεγάλοι, τι τους αρέσει και τι τα ενοχλεί. Τα 

παιδιά δένονται μεταξύ τους κι από μικρά 

μαθαίνουν, ώστε όταν πια θα είναι έτοιμα να 

αναλάβουν ευθύνες, να έχουν συνηθίσει να 

συνεργάζονται αρμονικά παραμερίζοντας τις 

διαφορές τους. Μαθαίνει όμως κι ο Φάρλοκ γι 

όσα αφορούν αυτά τα παιδιά. Όπου 

αντιλαμβάνεται παράξενες συμπεριφορές ή 

αντίξοες συνθήκες στις οικογένειες των παιδιών, 

ο Φάρλοκ τις σημειώνει. Τις μελετά και την 

κατάλληλη στιγμή τις συζητά, δήθεν αόριστα και 

αδιάφορα, με τον άρχοντα που, χωρίς να τον 

ενημερώνει σε λεπτομέρειες, τον καθοδηγεί να 

παίρνει σωστές αποφάσεις και να διατάζει 

αλλαγές, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των 

αξιωματούχων. Αυτές οι αλλαγές είναι όλες 

αποτελέσματα της μελέτης του Φάρλοκ. Δεν 
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είναι μόνο ένας σοφός δάσκαλος. Κυρίως είναι 

ένας προσεκτικός επόπτης. Έχει έναν αλάνθαστο 

τρόπο να μαθαίνει μικρές αλλά σημαντικές 

λεπτομέρειες από όσα συμβαίνουν γύρω του. 

Ξέρει πως οι άνθρωποι απεχθάνονται τις 

συμβουλές και δεν μπορούν να καταλάβουν κάτι 

σε βάθος πριν αυτό τους απασχολήσει 

προσωπικά, επιτακτικά και άμεσα. 

Κανείς όμως από τους αξιωματούχους του 

κάστρου δεν έχει αντιληφτεί πως αυτός ο 

δάσκαλος είναι ουσιαστικά ο «κατάσκοπος» στη 

ζωή τους. Όλοι όμως βλέπουν πόσο γρήγορα τα 

δικά τους παιδιά αντιλαμβάνονται τα πράγματα 

και παίρνουν σωστή θέση γι αυτά τα ίδια και για 

το μέλλον τους. Ο Φάρλοκ ξέρει πώς να στρέφει 

την προσοχή των άλλων στο σημείο που τους 

ευχαριστεί. Μετά ο ίδιος ανενόχλητος μπορεί να 

κάνει τη δουλειά του. 
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Σε πολλά απ’ αυτά τα μαθήματα το ενδιαφέρον 

των παιδιών είναι στραμμένο στους ιδιαίτερους 

χώρους των οικογενειών τους. Τα παιδιά 

μαθαίνουν να αναζητούν το σωστό και κάποτε 

θα είναι σε θέση να το επιδιώξουν βελτιώνοντας 

πρώτα απ’ όλα το δικό τους περιβάλλον. 

Άλλα τέτοια μαθήματα θα αφορούν τις διαφορές 

των ανθρώπων μέσα στο κάστρο μ’ εκείνους έξω 

απ’ αυτό. Τα παιδιά όμως δεν έχουν επαφές με 

τους άλλους ανθρώπους, αυτούς που ζουν πέρα 

από την τρίτη οχύρωση. Για να μάθουν κάτι, 

πρέπει να ρωτήσουν τους γονείς τους. Έτσι ο 

Φάρλοκ πληροφορείται από πρώτο χέρι τι 

πιστεύουν οι αξιωματούχοι για τους άλλους 

υπηκόους. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι μία 

πολύτιμη πληροφορία για τον άρχοντα ενώ 

ταυτόχρονα αποκαλύπτει όλα τα υποβόσκοντα 

πάθη ή μίση, τις αδυναμίες δηλαδή κάποιων 

αξιωματούχων. Σε έναν τέτοιο αξιωματούχο δεν 
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θα έπρεπε να ανατεθούν αντίστοιχα καθήκοντα 

εποπτείας. 

Ο δάσκαλος, αφού θα τελειώσει με τις αναφορές 

των παιδιών σ’ αυτό το θέμα, θα προγραμματίσει 

μια εκδρομή έξω από τα τείχη. Θα βρει μια 

κατάλληλη μέρα και θα πάει τα παιδιά στο 

εργαστήρι ενός καλού τεχνίτη. Εκείνος όλο χαρά 

θα εξηγήσει στα παιδιά τα μυστικά της τέχνης 

του, αισθανόμενος ιδιαίτερη τιμή που ο 

σεβαστός Φάρλοκ τον είχε προτιμήσει από όλους 

τους υπόλοιπους τεχνίτες. Πάλι ο δάσκαλος θα 

έχει την ευκαιρία να τιμήσει κάποιον από τους 

υπηκόους για την εντιμότητά του και τις σωστές 

υπηρεσίες του. Ταυτόχρονα οι μαθητές του 

μαθαίνουν να τιμούν και να σέβονται την 

εργασία τέτοιων ανθρώπων. Είναι οι στιγμές που 

τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν από πολύ κοντά 

κάποια πράγματα για τους άλλους. Ανθρώπους 

και επαγγέλματα. Χρήσιμα και τα δύο για 

κάποιον που προορίζεται να διοικήσει. 
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Άλλες φορές θα τα πάει στα βαφεία και θα τα 

αφήσει να συμμετέχουν κι αυτά στη διαδικασία 

της δουλειάς. Αργότερα θα επισκεφτούν τα 

γελάδια ή θα ψαρέψουν σε ένα ήσυχο μέρος του 

κοντινού ποταμιού. Θα στήσουν εκεί ένα 

πρόχειρο πάγκο και θα προσπαθήσουν να 

πείσουν τους άλλους να αγοράσουν τα ψάρια 

που έπιασαν αυτά τα ίδια τα παιδιά. 

Μέσα σε μια μόνο χειμωνιάτικη περίοδο, όλα τα 

παιδιά, αγόρια και κορίτσια, θα έχουν δει από 

κοντά κάμποσα επαγγέλματα. Θα έχουν ακούσει 

από τους ίδιους τους χωρικούς να λένε για τα 

προβλήματα της ζωής τους όπως για παράδειγμα 

τις δυσκολίες και τις προσπάθειες να κρατηθεί 

ένα νεογέννητο κατσίκι στη ζωή. Τα παιδιά θα 

μάθουν πόσο καταστρεπτικός είναι ο δυνατός 

νότιος άνεμος για τα σπαρτά, πόσο υποφέρουν οι 

ηλικιωμένοι από τους πόνους στα κόκαλα και 

ποια είναι τα παιχνίδια των παιδιών, που ζουν 

έξω από τα τείχη. Θα έχουν κρατήσει στα χέρια 
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τους τα αληθινά σπαθιά των στρατιωτών, θα 

έχουν προσπαθήσει να σηκώσουν τις ξύλινες 

ασπίδες τους και να φορέσουν τα περίεργα 

κράνη στα κεφάλια τους. Μαθήματα μέσα σε ένα 

ξέγνοιαστο και δημιουργικό περιβάλλον, αυτό 

που μόνο ένας Φάρλοκ μπορεί να συλλάβει με το 

νου του και να προσφέρει στους μαθητές του. 

Όταν τα χιόνια θα άρχιζαν να λιώνουν, ο 

Φάρλοκ θα έχει ήδη στα χέρια του πολλά από τα 

στοιχεία για κάθε ένα απ’ αυτά τα παιδιά. Τώρα 

το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τη δοκιμασία 

τους σε πραγματικές συνθήκες. Θα στείλε τα 

μαθητούδια του δίπλα σε επαγγελματίες. Θα 

βοηθήσει τον άρχοντα να αποφασίσει ποιο παιδί 

θα πάει πού, δίπλα σε ποιον. Ο Φάρλοκ θα 

προτείνει τη θέση δοκιμασίας για κάθε παιδί. Οι 

αξιωματούχοι που θα αναλάβουν τα παιδιά ήταν 

κι αυτοί κάποτε μαθητές του. Τους ξέρει καλά. Ο 

άρχοντας, όπως πάντα, θα τον ακούσει 

προσεκτικά και τελικά θα συμφωνήσει μαζί του. 
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Ο δάσκαλος θα έχει προετοιμάσει την εισήγησή 

του σε κάθε λεπτομέρεια και για όλα θα έχει τη 

δικαιολογία που θα πείσει τον άρχοντα. 

Αυτό έγινε ακόμα μια φορά, για τα 

συγκεκριμένα παιδιά. Με το τέλος της άνοιξης, 

τα πέντε παιδιά αυτής της πρώτης σχολικής 

χρονιάς, μόλις τελείωσαν τα μαθήματά τους, 

στάλθηκαν σε αντίστοιχες εργασίες. Όλα τους 

ξυπνούσαν πολύ πρωί και δεν επέστρεφαν στο 

σπίτι τους πριν το δειλινό. Δεν ήταν πια απλά 

παιδιά αξιωματούχων αλλά υπάλληλοι του 

κάστρου. 

Ο Μεντ στάλθηκε στην υπηρεσία των 

στρατιωτικών ταχυδρόμων. Το ήρεμο του 

χαρακτήρα του ταίριαζε πολύ καλά σε μια 

εργασία εμπιστοσύνης και ακρίβειας. Εκεί θα 

μάθαινε να παραλαμβάνει και να παραδίδει 

σήματα και μηνύματα, απλά αλλά και 

κωδικοποιημένα. Να βρίσκει τα ασφαλή 
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μονοπάτια, να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Αλλά 

το πιο σημαντικό που θα μάθαινε, θα ήταν να 

ψυχολογεί τους ανθρώπους και να εκτιμά από τα 

λόγια τους τον χαρακτήρα τους. Να κάνει τις 

κατάλληλες ερωτήσεις και να βρίσκει τον 

παραλήπτη που μπορούσε να είναι οπουδήποτε 

μέσα στο στρατόπεδο, μετακινούμενος συνεχώς, 

χωρίς να χάνει το χρόνο του και κυρίως χωρίς να 

φανερώνει την αποστολή του. 

Η Έλαβ αποφασίστηκε να συμμετάσχει στην 

υπηρεσία που ήταν υπεύθυνη για τη διακόσμηση 

και την καλή λειτουργία των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων του κάστρου. Το ενδιαφέρον της 

για τα πράγματα ταίριαζε καλύτερα σε 

υφάσματα και χρώματα. Εκεί θα μάθαινε 

λεπτομέρειες που αφορούν τα ρούχα, τα έπιπλα, 

τα φωτιστικά και τις κουρτίνες, το καθάρισμα 

των τεράστιων παραθύρων αλλά και τις 

προετοιμασίες της μεγάλης αίθουσας υποδοχής. 

Θα έπαιρνε μαθήματα για το πρωτόκολλο 
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υποδοχής και φιλοξενίας των επισκεπτών του 

κάστρου. 

Τα λόγια του δασκάλου στο τελευταίο μάθημα 

ήταν: 

«Περιμένω από εσάς να μάθετε όσο 
περισσότερα μπορείτε από όσα θα σας δείξουν, 

εκεί που θα πάτε. Μα πιο πολύ περιμένω εσείς 
να βρείτε τα άσχημα γιατί μόνο εσείς που για 
πρώτη φορά θα δείτε νέα πράγματα θα 
μπορέσετε να αντιληφθείτε αμέσως αυτά που 
δεν θα σας αρέσουν, τα άσχημα και τα στραβά. 
Αυτά θα τα συζητήσουμε τον επόμενο χειμώνα. 
Από τώρα είσαστε τα μάτια μου και τα αυτιά 
μου. Να βλέπετε καλά και να ακούτε ακόμα 
καλύτερα. Δεν χρειάζεται να μιλάτε. Δεν είσαστε 
ακόμα το στόμα μου.» 
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ΔΕΝ ήταν ανάγκη να ξυπνήσουν τον Μεντ. Πριν 

φέξει η μέρα, αυτός ήταν κιόλας όρθιος και 

προσπαθούσε να ντυθεί. Είχαν ετοιμάσει γι 

αυτόν μια στρατιωτική στολή. Το άνετο 

πουκάμισό του, από λινό ύφασμα, ήταν κίτρινο 

με κάθετες πράσινες ρίγες. Το παντελόνι του είχε 

ένα βαθύ πράσινο χρώμα κι ήταν βαμβακερό. Οι 

καφετιές μπότες του ήταν από καλοδουλεμένο 

δέρμα και έδεναν σφιχτά πάνω στα πόδια του 

μέχρι τη μέση της κνήμης. Στη ζώνη του, από 

μαύρη λουρίδα κατσικίσιου δέρματος, 

στηριζόταν κι η θήκη με το μαχαίρι. Το πράσινο 

σκουφάκι θα κάλυπτε τα μαλλιά του και ένα 

γαλάζιο φουλάρι θα προφύλασσε τον παιδικό 

λαιμό του από τον αέρα.  

«Να φροντίζεις να είναι πάντα ζεστά τα πόδια 
σου Μεντ αλλά το κεφάλι σου πρέπει να είναι 



 

 

62 

πιο δροσερό απ’ αυτά» τον συμβούλεψε η 

μητέρα του με περισσή αγάπη και φροντίδα.  

«Γιατί κυρία;» 

«Έτσι θα νιώθεις ανάλαφρος καλέ μου και θα 
σκέφτεσαι σωστά. Αυτό μου έμαθε ο δάσκαλος 
σου κάποτε. Θα στο πει και σένα, όταν έλθει η 
σωστή ώρα, γλυκέ μου Μεντ! Φόρεσε τώρα τη 
ζακέτα σου και κατέβα στην αυλή, το άλογο σου 
είναι έτοιμο, σε περιμένει. Μη ξεχνάς να το 
οδηγείς συχνά σε νερό και να περιμένεις 
υπομονετικά να πιει όσο αυτό θέλει. Αν δεν 
θέλει να πιει νερό, εσύ δεν μπορείς να κάνεις 
τίποτα. Πήγαινε τώρα, γιε μου!» 

Τον έσφιξε στην αγκαλιά της, τον φίλησε 

τρυφερά στο κεφάλι, ενώ στα μάτια της 

σχηματιζόντουσαν αργά κάποιες μικρές 

σταγόνες συγκίνησης. Η μάνα χαιρετούσε το 

μονάκριβο της αγόρι που τώρα πια, σαν ενεργό 

μέλος του κάστρου, αναλάμβανε την πρώτη του 
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αποστολή, δόκιμος ταχυδρόμος στο στρατό του 

άρχοντα. 

Ο υπηρέτης τον περίμενε υπομονετικά μ’ ένα 

φανάρι, δίπλα στο άλογο που το είχε ετοιμάσει 

από ώρα. Τον βοήθησε να ιππεύσει και του 

παρέδωσε τα ηνία. Τον συνόδευσε μέχρι τη 

μεγάλη καστρόπορτα.  

Η μέρα αχνοφέγγει και ο Μεντ την θεωρεί μια 

πολύ ιδιαίτερη μέρα. Οι φρουροί της πύλης 

ίσιωσαν απότομα τα κορμιά τους και τέντωσαν 

το δεξί τους χέρι που κρατούσε ένα κοντάρι, ο 

χαιρετισμός του στρατιώτη προς ένα βαθμοφόρο. 

Κυριεύτηκε από ένα ανείπωτο αίσθημα χαράς, 

αγαλλίασης και περηφάνιας. Οι στρατιώτες 

απένειμαν τιμές για πρώτη φορά σ’ αυτόν. 

Κοιτώντας πάντα μπροστά, ανταπέδωσε τον 

χαιρετισμό αγγίζοντας το σκουφάκι του με το 

δεξί χέρι. Ύστερα, τράβηξε ζωηρά τα γκέμια στο 

άλογο κι εκείνο κοντοστάθηκε χλιμιντρίζοντας 
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με το κεφάλι ψηλά. Αναβάτης κι άλογο 

ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό στους φρουρούς 

της πύλης. Ήταν συνάδελφοι! Στην επόμενη 

στιγμή κάρφωσε ελαφρά τα σπιρούνια στα 

πλευρά του αλόγου και εκείνο αναπήδησε ζωηρά 

εμπρός. Ο ίδιος χαιρετισμός και στη δεύτερη 

πύλη και μετά στην τρίτη. Το έμαθε καλά αυτό. 

Μόλις πέρασε την τρίτη πύλη έστρεψε το άλογο 

στα αριστερά και κάλπασε προς το στρατόπεδο. 

Φτάνοντας στην πύλη, δύο στρατιώτες, με 

παρατεταμένα τα δόρατα, του έκλεισαν το 

δρόμο. 

«Ποιος είσαι και τι θέλεις εδώ;» του φώναξε ένας 

απ’ αυτούς με άγρια διάθεση. 

«Είμαι ο Μέντιν μαθητής του Φάρλοκ, 
αποσπασμένος στην ταχυδρομική υπηρεσία του 
στρατού.» 

Πριν ακόμα τελειώσει τα λόγια του, ένας 

αξιωματικός είχε ήδη πλησιάσει κοντά του. 
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«Δείξε μου τη διαταγή σου» τον πρόσταξε με 

δυνατή φωνή. Ο Μεντ έβγαλε από το εσωτερικό 

της ζακέτας ένα διπλωμένο χαρτί και το έδωσε 

στον αξιωματικό. Εκείνος το διάβασε 

προσεκτικά και τον διέταξε να αφιππεύσει. Ο 

Μεντ χαιρέτησε, αφίππευσε και παρέδωσε το 

άλογο στον στρατιώτη που έστεκε μπροστά του. 

Ο αξιωματικός του έδωσε οδηγίες, πού να 

παρουσιαστεί. Κατευθύνθηκε με βήμα γοργό 

προς την τέταρτη μεγάλη σκηνή και 

παρουσιάστηκε στον αξιωματικό που τον 

καλοδέχτηκε με ένα πλατύ χαμόγελο. 

«Εδώ Μεντ κάνουμε μια πολύ σοβαρή και 
σπουδαία δουλειά. Πρέπει να παραδίνουμε 
γρήγορα και σωστά τα μηνύματα. Από αυτά 
εξαρτώνται πολλά πράγματα. Το κάστρο έχει 

ανάγκες, έχει πολλούς φίλους μα έχει κι 
αρκετούς εχθρούς. Πρέπει να επικοινωνούμε με 
τους φίλους μας και να ειδοποιούμε τον άρχοντα 
για τις κινήσεις των εχθρών μας. Από εμάς 
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εξαρτώνται πολλά. Όσο πιο γρήγορα 
ενημερώσουμε τον άρχοντα και τα τμήματά μας 
τόσο πιο καλά θα είμαστε προετοιμασμένοι 
απέναντι στους εχθρούς μας. Όπως 
καταλαβαίνεις κανείς εδώ δεν κάνει του 
κεφαλιού του. Οι διαταγές πρέπει να φτάνουν 

γρήγορα όπως και οι αναφορές. Εδώ θα μάθεις 
τον τρόπο να διαβιβάζεις αυτά τα μηνύματα. Να 
είσαι πολύ προσεκτικός σ’ αυτά που θα σου 
λέμε. Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις να 

ρωτάς μέχρι να βεβαιωθείς πως το κατάλαβες 
και μπορείς να το κάνεις! 

Κάποια μηνύματα είναι πολύ απλά, διαταγές 
ρουτίνας. Κάποια άλλα όμως είναι πολύ 
σημαντικά. Στην αρχή θα είσαι στα απλά 

μηνύματα. Οι διαταγές σου θα είναι πλήρεις και 
κατανοητές. Από σένα θέλουμε μόνο να τις 
εκτελείς σωστά. Δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. 

Αργότερα θα σε αποσπάσουμε σε κάποιο άλλο 
τμήμα. Εκεί θα είσαι βοηθός ταχυδρόμος. Θα 
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υπάρχει δίπλα σου ένας έμπειρος ταχυδρόμος, 
αυτόν θα βοηθάς κι απ’ αυτόν θα παίρνεις 
εντολές. 

Πρόσεξε όμως, υπάρχει περίπτωση να σε 
χρειαστούμε κάπου αλλού, απρόσμενα, σε 
επείγουσα αποστολή. Μπορεί να αρρωστήσει ο 
ταχυδρόμος της υπηρεσίας και τότε εσύ θα 
αναλάβεις κανονική υπηρεσία. Ίσως πάλι να 
συμβεί κάτι επείγον και ξαφνικό και να 
χρειαστούμε κι άλλους ταχυδρόμους. Σε μια 

τέτοια περίπτωση καλούμε και τους βοηθούς να 
εκτελέσουν αποστολές. Δεν ησυχάζουμε ποτέ 
Μεντ σε αυτήν την υπηρεσία, να το θυμάσαι 
αυτό!» 

«Μάλιστα κύριε, είμαι έτοιμος να ακολουθήσω 
τις διαταγές σας.» 

«Χαίρομαι γι αυτό Μεντ. Ο πατέρας σου ήταν 
συμμαθητής μου και μαζί είχαμε υπηρετήσει σε 
πολλές αποστολές. Είμαι χαρούμενος που σ’ έχω 
κοντά μου και θα φροντίσω να μάθεις καλά 
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αυτή τη δουλειά. Πήγαινε τώρα να πάρεις 
πρωινό και μετά να παρουσιαστείς στη σκηνή με 
την πράσινη σημαία. Εκεί θα σ’ ενημερώσουν 
για τις εργασίες της υπηρεσίας σήμερα. Καλό 
ξεκίνημα Μεντ και να ‘χεις ανοιχτά όχι μόνο τα 
μάτια αλλά και το μυαλό σου.» 

Χαιρέτησε τον αξιωματικό και βγήκε από τη 

σκηνή. Το φως της μέρας είναι ήδη δυνατό κι ο 

μικρός ταχυδρόμος έχει λάβει την πρώτη του 

εντολή, να πάρει το πρωινό του, το πρώτο του 

στρατιωτικό πρωινό, αυτό που θα θυμόταν σ’ 

ολόκληρη τη ζωή του. Εκεί στη σειρά μαζί με 

άλλους στρατιώτες, εκεί που κανείς δεν τον 

βλέπει σαν ένα αγόρι, εκεί όπου όλοι τον 

αναγνωρίζουν μόνο από τη στολή του ως 

ταχυδρόμο, περιμένει για το πρωινό του, μια 

κούπα αχνιστό τσάι και μια μεγάλη φέτα 

φρεσκοψημένο ψωμί. Σε λίγο κάθεται δίπλα σε 

μια παρέα από στρατιώτες που αστειεύονται και 

μασούν το ψωμί τους με όρεξη. Ένας απ’ αυτούς 
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τον ρωτάει πότε έφτασε στο στρατόπεδο και σε 

ποιο τμήμα υπηρετεί. Ο Μεντ πετάει από τη 

χαρά που τον πλημμυρίζει και δεν μπορεί προς 

στιγμή να αρθρώσει λέξη. Του συμπεριφέρονται 

σαν να είναι ήδη στρατιώτης, τον θεωρούν 

συνάδελφο. Ένας άλλος τον ρωτάει αμέσως 

μετά, αν γνωρίζει έναν φίλο του. Κουνάει 

αρνητικά το κεφάλι και απομακρύνεται 

διακριτικά. Πίσω από την πλάτη του ακούει 

αυτόν που τον ρώτησε να λέει: 

«Λέξη δεν παίρνουμε από εσάς. Κρατάτε καλά 
κρυμμένη την αποστολή σας.» 

Το ίδιο αίσθημα χαράς, σαν κύμα, τον 

πλημμυρίζει ξανά. Παίζει σωστά το ρόλο του και 

νιώθει τόσο χαρούμενος γι αυτό! Ο άρχοντας του 

έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσει το κάστρο σε 

μια θέση που του αρέσει πολύ. Είναι 

αποφασισμένος να κάνει τα πάντα, για να μάθει 

γρήγορα και σωστά, όλα όσα πρέπει να εκτελεί. 
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Βλέπει ήδη τον εαυτό του να είναι μέσα στο 

στρατό όχι μόνο ως ο νεότερος αλλά κι ως ο 

καλύτερος ταχυδρόμος! Καμαρώνει τόσο πολύ 

μέσα στη στολή του και προσέχει τα πάντα γύρω 

του, μια γνώριμη συνήθεια από τότε που ήταν 

πολύ μικρός, αφού τώρα – το νιώθει καλά – έχει 

μεγαλώσει ξαφνικά! 
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Η ΠΙΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ από τις υπηρέτριες είναι 

υπεύθυνη για κάθε τι που αφορά σχεδόν τα 

πάντα μέσα στο κάστρο. Τα μαγειρεία είναι στην 

απόλυτη δικαιοδοσία της. Αυτή η ίδια ελέγχει τα 

τρόφιμα, με τους τρεις βοηθούς της, που 

καθημερινά φτάνουν στην αποθήκη. 

Τα σερβίτσια που χρησιμοποιούνται περνούν 

καθημερινά από το δικό της σχολαστικό έλεγχο. 

Φθαρμένα ή ραγισμένα πιάτα δεν έχουν θέση 

στην τραπεζαρία. Φυσικά όλα τα σκεύη πρέπει 

να είναι στην εντέλεια, φρεσκοπλυμένα, οι 

πετσέτες καθαρές και σωστά διπλωμένες, τα 

ρούχα όλων πρέπει να είναι καθαρά, τέλεια 

σιδερωμένα αλλά και αρωματισμένα! 

Αυτή έχει επίσης την απόλυτη κυριαρχία σε όλες 

τις βοηθητικές υπηρεσίες. Στις διαταγές της έχει 

ολόκληρο το υπηρετικό προσωπικό του 



 

 

72 

κάστρου. Από τη δική της δουλειά εξαρτάται η 

ποιότητα της τροφής αλλά και η αρμόζουσα 

ενδυμασία όλων μέσα στο κάστρο. Δίνει 

λογαριασμό μόνο στον αρμόδιο αξιωματούχο και 

στον ίδιο τον άρχοντα φυσικά. 

Η Έλαβ, μέσα στην κομψή ροζ στολή της, με το 

λευκό σκουφάκι στα μαλλιά και την μπλε ζώνη 

καλά σφιγμένη στη μέση της, στέκεται τώρα 

μπροστά στην υπεύθυνη. Η υπεύθυνη την 

επιθεωρεί με αυστηρή ματιά από πάνω μέχρι 

κάτω.  

«Διόρθωσε το φιογκάκι στο αριστερό σου 

παπούτσι. Πρέπει όλα να ‘ναι απόλυτα 
ευθυγραμμισμένα πάνω σου» την παρατηρεί με 

πρόσωπο σοβαρό αλλά η Έλαβ το εκλαμβάνει 

σαν μια καθαρά υποτιμητική διαταγή. 

Φοράει ελαφριά πάνινα παπούτσια, όπως όλες οι 

υπηρέτριες μέσα στο κάστρο, γιατί δεν πρέπει να 

ακούγονται καθόλου τα βήματά τους καθώς 
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μετακινούνται στους χώρους. Οι υπηρέτριες 

πρέπει να είναι αθόρυβες αλλά πάντα έτοιμες 

στο πρώτο κιόλας κάλεσμα, για να αναλάβουν 

υπηρεσία. 

«Μάλιστα Κυρία» απαντάει χαμογελώντας η 

μικρή Έλαβ θέλοντας να δείξει την εύθυμη 

διάθεσή της αλλά η υπεύθυνη αμέσως την 

επιπλήττει και την προσγειώνει στην 

πραγματικότητα. 

«Δεν είναι τσίρκο εδώ μέσα μικρή. Δεν 
χαζογελάμε! Υπηρετούμε τον άρχοντα και τους 
αξιωματούχους του κάστρου. Κανενός η δουλειά 
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να είσαι 
σοβαρή. Αμίλητη. Αθόρυβη. Προπαντός γρήγορη 
αλλιώς θα βρεθείς να καθαρίζεις τα μεγάλα 
καζάνια. Πρόσεξε καλά, αν φτάσει στα αυτιά 
μου το παραμικρό, αν εσύ γίνεις αιτία να μην 
κάνει κάποιος άλλος σωστά τη δουλειά του, θα 
βρεθείς να κουβαλάς ξύλα όλη μέρα για την 
κουζίνα. Απαιτώ απόλυτη υπακοή και άμεση 
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προσαρμογή. Θέλω να είσαι πάντα έτοιμη να 
αναλάβεις ό,τι σου πω. Οπουδήποτε. Θα είσαι 
πάντα διαθέσιμη, μη το ξεχνάς αυτό, ειδάλλως 
δεν έχεις θέση εδώ μέσα. Πήγαινε τώρα στον 
αρχιθαλαμηπόλο του άρχοντα. Αυτός θα σου πει 
τι θα κάνεις σήμερα. Τα μάτια μου είναι πάνω 
σου στραμμένα, σε παρατηρώ συνεχώς, να το 
θυμάσαι αυτό. 

«Μάλιστα ... Κυρία» ψέλλισε τρομαγμένη η 

Έλαβ που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη να την 

αποπαίρνουν και μάλιστα χωρίς να έχει κάνει 

κάτι το άσχημο. 

Απομακρύνθηκε τρέχοντας και μόνον όταν 

έστριψε στη γωνία της μεγάλης σάλας ρώτησε 

πού θα βρει τον αρχιθαλαμηπόλο του άρχοντα. 

Την οδήγησαν στο πάνω τμήμα του πύργου σ’ 

έναν ηλικιωμένο υπηρέτη που φορούσε μια 

αψεγάδιαστη στολή και στεκόταν ευθυτενής και 

αγέρωχος στον χώρο υποδοχής του 

διαμερίσματος του άρχοντα. Τον πλησίασε 
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διστακτικά, υποκλίθηκε μπροστά του και του 

είπε: 

«Είμαι η Έλαβ Κύριε, μαθήτρια του Φάρλοκ,. 
Μου είπαν να έλθω σ’ εσάς.» 

«Μα και βέβαια είσαι η Έλαβ, η αγαπημένη μου 
μικρούλα. Καλώς όρισες καλή μου. Έλα εδώ, να 
καθίσουμε να τα πούμε λίγο. Έκανες πολύ καλά 
που διάλεξες αυτήν την εργασία. Εδώ θα μάθεις 
πάρα πολλά πράγματα που θα σου φανούν πολύ 
χρήσιμα αργότερα στη ζωή σου.» 

Δεν πιστεύει στα όσα ακούει. Περιμένει κι εδώ 

φωνές και άγρια διάθεση αλλά αυτός ο υπηρέτης 

μιλάει τόσο γλυκά που την ηρεμεί. «Όχι» λέει 

μια φωνή μέσα της, «τώρα θα αρχίσει κι αυτός 

να σε αγριοκοιτάζει και να σου μιλάει άσχημα και 
προσβλητικά, αν κάτι δεν το κάνεις σωστά». 

Αλλά ο υπηρέτης συνεχίζει να μιλάει ήρεμα και 

καθησυχαστικά σαν να είναι όλα τόσο απλά κι 

εύκολα. «Τι διαφορά που έχουν αυτοί οι δύο 
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άνθρωποι, η μια είναι απότομη και σκληρή κι ο 
άλλος καλομίλητος και τόσο γλυκός!» σκέφτεται. 

«Εδώ μικρή μου δεν έχουμε να κάνουμε πολλά 
πράγματα ούτε κάτι το δύσκολο. Απλά 
προσέχουμε να είναι όλα τακτοποιημένα, για να 
μπορεί ο άρχοντας να κάνει τη δουλειά του 
γρήγορα και σωστά. Αυτό είναι πράγματι 
δύσκολο γι αυτόν, μα εμείς φροντίζουμε να τον 
βοηθάμε όσο πιο καλά μπορούμε. Να γιατί 
πρέπει να είμαστε πάντα σε καλή διάθεση, να 
μας βλέπει ο άρχοντας και να παίρνει δύναμη και 
θάρρος, για να αντέχει στα δύσκολα θέματα, 
που έχει και την ευθύνη τους. Πρέπει λοιπόν 

πρώτα εμείς να είμαστε καθαροί και 
καλοντυμένοι, χαμογελαστοί και χαρούμενοι. Αν 
μια μέρα νιώσεις πως κάπου πονάς ή αισθάνεσαι 
αδιάθετη, θα μου το πεις αμέσως, για να σε 
αντικαταστήσω. Δεν πρέπει να καταλάβει ο 
άρχοντας πως κάτι δεν πάει καλά σε σένα, έχει 
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τόσες άλλες σκοτούρες στο κεφάλι του! Με 
κατάλαβες Έλαβ, δεν είναι δύσκολο αυτό, ε;» 

-«Μα ... μάλιστα Κύριε, ... το κατάλαβα.» 

«Μην φοβάσαι καλή μου, μην τρέμεις! Όλα εδώ 
μέσα είναι απλά και χαρούμενα όπως πρέπει κι 
αρμόζει στους ανθρώπους που βοηθάμε, για να 
είναι κι αυτοί χαρούμενοι και να λύνουν τα 
προβλήματα του κάστρου. Μερικές φορές 
βέβαια ... έχουμε κάποιους επισκέπτες που ... 
κουβαλάνε … μπελάδες μαζί τους! Αυτοί οι 

άνθρωποι έρχονται απ’ έξω και δεν 
καταλαβαίνουν πως πρέπει να είναι γλυκομίλητοι 
και ευγενικοί εδώ μέσα. Τους δικαιολογώ γιατί 
πολλές φορές αντιμετωπίζουν κι αυτοί πολύ 
δύσκολες καταστάσεις. Μέσα στο κάστρο όμως 
πρέπει όλοι να είμαστε ήρεμοι. Για κανένα λόγο 
δεν αναστατώνουμε τον άρχοντα και τους 
αξιωματούχους γιατί μπορεί να πάρουν μια 
βιαστική απόφαση που δεν θα είναι και τόσο 
σωστή. Τι θα γίνει όμως τότε μικρούλα μου; 
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Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι να 
κρατάμε μια ήρεμη ατμόσφαιρα εδώ μέσα! Γι 
αυτό πάντα στους επισκέπτες μας προσφέρουμε 
καλό γλυκό κρασί, μέσα σε αστραφτερά 
ποτήρια, να γλυκαίνονται οι άνθρωποι! Τους 
εξυπηρετούμε αμέσως και πάντα με το χαμόγελο 
στα χείλη μας. Τους καθησυχάζουμε, για να 
ηρεμήσουν κι αυτοί και να συζητήσουν το 
πρόβλημα τους με ψυχραιμία, καθώς ταιριάζει 
σε ανθρώπους με ευθύνη. Με καταλαβαίνεις 

μικρή μου;» 

«Μάλιστα κύριε, αυτό πιστεύω κι εγώ και πάντα 
... χαμογελώ, σε όλους!» 

«Μα τότε θα τα πάμε υπέροχα κι εσύ θα 
περάσεις θαυμάσια κοντά μας. Όποιο πρόβλημα 
έχεις πρέπει να μου το λες κι εγώ θα κάνω τα 
πάντα, για να νιώθεις όμορφα. Έλα τώρα να σου 
γνωρίσω και τους υπόλοιπους, που όλοι μαζί 
έχουμε αναλάβει τα διαμερίσματα του άρχοντα. 
Θα μας βοηθάς όσο εσύ μπορείς κι εμείς θα σου 
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μαθαίνουμε όσα περισσότερα θέλεις να μάθεις. 
Θα είμαστε πάντα κοντά σου. Θα περάσεις ένα 
όμορφο καλοκαίρι μαζί μας.» 

«Τέτοια διαφορά;» σκέφτεται η Έλαβ, «Είναι 

δυνατόν; Μήπως εδώ, στα διαμερίσματα του 
άρχοντα, υπάρχουν καλοί υπηρέτες και αλλού 
μόνο κακοί. Πού είσαι καλέ μου Φάρλοκ τώρα 
που σε χρειάζομαι;» 

Η μικρή Έλαβ, πάντα με μια απορία αυτό το 

κορίτσι! 
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Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ καιρός έχει πια 

σταθεροποιηθεί για τα καλά. Ένα αεράκι 

κατεβαίνει από τα βουνά και χαρίζει την 

ευεργετική δροσιά του σε ανθρώπους, ζώα και 

σπαρτά. Οι κάτοικοι του Τόντγκενχορ έχουν 

τόσα πολλά να κάνουν, όπως άλλωστε κάθε 

καλοκαίρι. Οι γυναίκες να ξεσηκώσουν τα 

σπίτια, να τα καθαρίσουν και να πλύνουν καλά 

τα πάντα μέχρι να ξαναβρούν τη γυαλάδα τους 

και να φύγει η μυρωδιά του καμένου ξύλου. 

Ειδικά τα χειμωνιάτικα βαριά ρούχα πρέπει να 

πλυθούν και να απλωθούν στον ήλιο μέχρι να 

χορτάσουν τη ζεστασιά του και να ανασηκωθούν 

οι ίνες τους που θα δώσουν και πάλι την αίσθηση 

του ανάλαφρου ρούχου στο χάδι του χεριού! 

Οι άντρες θα κάνουν όλες τις αναγκαίες 

επισκευές σε στέγες, παραθύρια και υπόστεγα. 
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Πεσμένοι φράκτες πρέπει να σταθούν και πάλι 

στη θέση τους καμαρωτοί, να ορίζουν τα όρια 

στα κτήματα και να εμποδίζουν τα ζώα στην 

καθημερινή τους βοσκή να πάνε εκεί που δεν 

πρέπει. 

Ολόκληρες οικογένειες είναι κάθε μέρα στα 

χωράφια, ποτίζοντας, στηρίζοντας τα 

ψηλόκορμα καλαμπόκια και αφαιρώντας τα 

αγριόχορτα. Όλοι, όσοι μπορούν να προσφέρουν, 

δουλεύουν σκληρά να φροντίσουν πρώτα για τα 

δικά τους τρόφιμα και έπειτα να διαλέξουν τα 

καλύτερα προϊόντα που θα τα πουλήσουν σε 

υπαίθριους πάγκους έξω από το σπίτι τους. Τα 

χρήματα ποτέ δεν είναι πολλά αλλά κάποιες 

χρονιές η παραγωγή είναι ανέλπιστα καλή και 

αφήνει περισσότερα χρήματα για ρούχα, 

σκεπάσματα και άλλα είδη για το σπίτι, από τα 

υπαίθρια καταστήματα των πλανόδιων εμπόρων. 
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Κάθε οικογένεια παλεύει να προλάβει τον 

καλοκαιρινό καιρό και να κάνει το καλύτερο που 

μπορεί, για να τα καταφέρει στις δυσκολίες του 

επόμενου χειμώνα. Οι συγγένειες εδώ είναι πολύ 

τυπικές και δεν υπάρχει περίπτωση να σε 

βοηθήσει κάποιος άλλος, αν εσύ ο ίδιος δεν το 

έχεις φροντίσει. 

Η ίδια βιασύνη υπάρχει παντού, ακόμα και στο 

στρατό. Οι επιτελείς ανοίγουν συνέχεια χάρτες 

και οργανώνουν περιπολίες. Οι παλιές φρουρές, 

στα απομακρυσμένα φυλάκια, πρέπει να 

αντικατασταθούν. Να ξεκουραστούν οι παλιοί 

στρατιώτες από άλλους νεότερους. Η υπηρεσία 

του ταχυδρομείου είναι κι αυτή σε διαρκή 

εγρήγορση, μεταφέροντας εντολές και αναφορές 

από τα κέντρα διοίκησης μέχρι τις πιο 

απομακρυσμένες περιπόλους. Οι περιπολίες και 

οι φρουρές είναι τώρα πολύ περισσότερες. Οι πιο 

έμπειροι ταχυδρόμοι επιθεωρούν τα μονοπάτια 

και τις σπηλιές, καθαρίζουν και σημαδεύουν, με 
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ειδικά σύμβολα, τα περάσματα και τις πηγές. 

Κόβουν τα ξερά ψηλά δένδρα και υποστηρίζουν 

τα νεροσαθρώματα με κορμούς και σφήνες. Από 

κοντά κι ο Μεντ, ο δόκιμος ταχυδρόμος, ο 

νεαρός ένστολος που μαθαίνει με ζήλο ενώ 

ταυτόχρονα, πάντα υπομονετικά, δέχεται τα 

καλοπροαίρετα πειράγματα των παλαιότερων. 

«Το νου σου Μεντ, μπορεί να σε κλείσει ο 
καιρός σε κάποια αποστολή. Ψάξε στους 
κορμούς των δέντρων. Ο κύκλος με την πλάγια 
γραμμή στα δεξιά λέει πως ο δρόμος αυτός είναι 
επικίνδυνος, δεν πρέπει να πας, αν το χιόνι είναι 
πάνω από το γόνατό σου.» 

«Τα σταυρωτά βέλη σημαίνουν πως υπάρχει εκεί 
κοντά μια σπηλιά που δεν φαίνεται με την 
πρώτη ματιά. Μέσα έχουμε αφήσει τρόφιμα. Θα 

βρεις και νερό. Είναι για ώρα ανάγκης!» 

«Τρεις πέτρες δεμένες η μία πάνω στην άλλη 
σημαίνει πως κάπου εκεί κοντά υπάρχει η φωλιά 
μιας αρκούδας με τα μικρά της. Θα κάνεις τον 
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κύκλο με μεγάλη προσοχή. Είναι επικίνδυνο να 
συναντηθείς με τη μητέρα αρκούδα.» 

«Αν δεις σε θάμνο κλωστή, θα προχωρήσεις με 
πολλή προσοχή. Κάποια εχθρική περίπολος έχει 
στρατοπεδεύσει πιο πέρα.» 

«Προσοχή στα ποτάμια. Αν χρειαστεί, θα τα 
διαβαίνεις πάντα γρήγορα πολύ πρωί, πριν φέξει 
για καλά ή πολύ αργά το απόγευμα. Η σκιά σου 
πρέπει να μπερδεύεται με τις άλλες σκιές. 
Αλλιώς, μπορεί να είναι εκείνο το τελευταίο σου 

πέρασμα.» 

«Αν χρειάζεσαι βοήθεια ή νιώθεις άρρωστος, 
όταν μπαίνεις σε χωριά και πόλεις θα γυρίζεις το 
καπέλο σου, να είναι η μύτη του στα αριστερά. 
Οι δικοί μας θα καταλάβουν και θα ‘ρθουν κοντά 
σου, για να σε βοηθήσουν. Το σύνθημα είναι: 

Είδα μια φωλιά γερακίνας με δύο αυγά 

Εσύ θα απαντήσεις: 

Θα είναι καλό το κυνήγι φέτος. 
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«Να ξεκουράζεσαι, πριν κουραστείς πολύ. Έτσι 
δεν θα κοιμάσαι βαθιά και θα αντιλαμβάνεσαι 
αμέσως τι συμβαίνει γύρω σου.» 

«Αν μπροστά σου δεις να σηκώνεται ξαφνικά 
μεγάλο πουλί, κάποιος είναι εκεί κοντά.» 

«Ποτέ δεν ανακοινώνεις σε συνάδελφο το 
δρόμο που θα πάρεις. Μπορεί να τον 
αιχμαλωτίσουν και να τον αναγκάσουν να 
ομολογήσει. Οι ταχυδρόμοι είναι μοναχικοί, για 
να επιβιώνουν παντού!» 

«Το βλέμμα σου πρέπει να είναι παντού. 
Παρατηρείς τα πάντα, προσεκτικά. Ψάχνεις για 
τα σημάδια. Μόνον έτσι επιβιώνεις.»  

Μάθαινε τρόπους επιβίωσης κι άλλες 

λεπτομέρειες, όπως ποια είναι εκείνα τα σημεία 

του σώματος που αν έμπηγε το μαχαίρι του, ο 

άλλος θα πέθαινε. Στο σακίδιό του έχει μια ψιλή 

τριχιά, για να στήνει θηλιές και να πιάνει μικρά 

ζώα. Έμαθε να βρίσκει το βορά, μέρα και νύχτα. 
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Να ξεχωρίζει τα βρώσιμα μανιτάρια κι από τα 

χνάρια και τα κόπρανα να καταλαβαίνει ποιο 

ζώο πέρασε από εκεί. 

«Πω πω! Μα εσύ έμαθες τόσα πολλά εκεί που 
είσαι Μεντ. Κρίμα που δεν μπορώ να σου πω και 
εγώ τέτοια ωραία πράγματα. Σε θαυμάζω Μεντ! 
Το ήξερα πως θα γινόσουν σπουδαίος. Να … 
τώρα σε βλέπω αλλιώς. Είσαι πιο ψηλός από 
μένα κι ας είμαι λίγο μεγαλύτερη από σένα» 
εκδηλώνει τον θαυμασμό της η Έλαβ στον φίλο 

της. 

«Α! εσύ Έλαβ τα βλέπεις όλα τέλεια! Για κοίτα 
όμως τα πόδια μου. Δες εδώ πόσες γρατσουνιές 
έχω από τα χαμόκλαδα. Κοίταξε μέσα στις 
παλάμες μου! Να εδώ, έσπασε αυτή η φουσκάλα 
και με πονάει, όταν κλείνω το δάχτυλό μου. 
Πριν λίγες μέρες παρά λίγο να πέσω σε χαράδρα 
σκαρφαλώνοντας σε απότομα βράχια, για να 
βγω πέρα από το δάσος» απάντησε εκείνος 
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τονίζοντας πόσο επίπονη και επικίνδυνη είναι 

μερικές φορές η αποστολή του. 

«Αχ! καλέ μου Μεντ. Να προσέχεις σε 
παρακαλώ. Θα λυπηθώ πολύ, αν τυχόν 
τραυματιστείς. Θέλω να είσαι πάντα γερός και 
δυνατός κι ας είσαι τόσο σοβαρός!» 

«Σοβαρός;» 

«Ναι Μεντ μου, είσαι … πολύ … σοβαρός, αφού 
μερικές φορές νομίζω πως … κάπου πονάς, μα 
δεν θες να το δείξεις. Τι να κάνω, για να βλέπω 
το όμορφο χαμόγελό σου; Πόσο μου αρέσεις 
Μεντ, όταν γελάς! Μου φαίνεται όμως πως 

χάνεις το κέφι σου, όταν είμαι εγώ κοντά σου 
και … γι αυτό δεν χαμογελάς. Γιατί Μεντ, τι σου 
έχω κάνει;» 

«Α! μα τι είναι όλα αυτά που λες τώρα; Δεν μου 
αρέσει να γελάω πολύ, αλλά ... γελάω.» 

«Κι εγώ; … γιατί δεν το βλέπω; ... ε; Το έχω 
προσέξει! Δεν γελάς σχεδόν καθόλου. Και τότε 
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που παίζαμε κάτω από το μεγάλο δέντρο αλλά 
και μετά στα μαθήματα, τότε που ο δάσκαλος 
έλεγε αστεία κι όλα τα παιδιά γελούσαμε, εσύ 
δεν γελούσες πολύ! Μόλις που χάραζαν τα χείλη 
σου.» 

«Και πού με έβλεπες εσύ, αφού καθόσουν 
μπροστά από μένα;» 

«Αλήθεια, σ’ έβλεπα! Έβλεπα το πρόσωπό σου 
να … καθρεφτίζεται στο τζάμι του παραθύρου. 
Και άλλες φορές ... όταν γύριζα πίσω και τότε 

πάλι σε έβλεπα!. Ρώτησα και τ’ άλλα παιδιά για 
σένα! Κι αυτά το ίδιο μου είπαν, δεν γελάς πολύ. 
Γιατί δεν γελάς; Τι έχεις καλέ μου Μεντ;» 

«Δεν έχω τίποτα Έλαβ, τίποτα δεν υπάρχει απ’ 
όσα εσύ λες. Μάλλον δεν μου αρέσει να γελάω 
τόσο πολύ όσο εσύ.» 

«Α, κατάλαβα! Με περνάς για ανόητη και 
επιπόλαιη, έτσι δεν είναι; Κρίμα κι εγώ νόμιζα 
πως θα σου άρεσε να με βλέπεις γελαστή. Με 
βλέπεις, έτσι δεν είναι Μεντ;» 
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«Όχι, όχι Έλαβ, κάνεις λάθος, καθόλου δεν 
σκέπτομαι έτσι για σένα. Ναι ... μερικές φορές 
σε βλέπω ... τυχαίνει … να σε βλέπω μπροστά 
μου.» 

«Άρα έχω δίκιο. Δεν σε νοιάζει που με βλέπεις γι 
αυτό δεν με προσέχεις ποτέ; Το έχω καταλάβει 
εγώ!» 

«Τι έχεις καταλάβει, γιατί ... τώρα με μπέρδεψες 
περισσότερο. Τι σχέση έχει πόσο γελάω εγώ και 
πόσο εσύ; Πότε γελάω εγώ και πότε εσύ; Τι 

είναι όλα αυτά που λες Έλαβ;» 

«Άστο Μεντ, άστο. Αφού σε μπέρδεψα, άστο! 
Δεν θέλω να σε μπερδεύω άλλο! Απλά θέλω να 
σε βλέπω χαρούμενο, θέλω να είσαι καλά, αυτό 
είναι όλο.» 

«Εντάξει τότε. Πάντως ... τα μάτια σου μ’ 
αρέσουν πολύ, αυτά ... θέλω πολύ να τα 
βλέπω!»  
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«Τα μάτια μου; Αλήθεια Μεντ; ... μόνο τα μάτια 
μου;» 

«Πες μου για τη δουλειά σου τώρα, πώς είναι 
εκεί;» 

«Αχ, τι μου το θύμισες αυτό!» 

«Τι; Δεν είναι ... καλά εκεί;» 

«Είναι Μεντ μου, καλά είναι. Μην ανησυχείς, 
καλά περνάω αλλά στεναχωριέμαι που δεν 
βλέπω εσένα και τ’ άλλα παιδιά. Μου λείπουν 
όλα, ως και τα μαθήματα με τον δάσκαλο. 

Ακόμα κι όταν με αγριοκοίταζε κι αυτό ... μου 
λείπει! Τα άλλα παιδιά γελούσαν με μένα, αλλά 
εσύ είσαι πάντα σοβαρός, δεν γελάς μαζί μου, 
όταν ο δάσκαλος με στραβοκοιτάζει. Κι αυτό μ’ 
αρέσει τόσο πολύ Μεντ!» 

«Τελικά … τι θέλεις, δεν σε καταλαβαίνω. Να 
γελάω ή να μην γελάω;» 

«Να γελάς, να γελάς πάντα γιατί τότε εγώ ξέρω 
πως εσύ είσαι καλά. Αφού εκεί ... στη δουλειά 
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μου, με αποπήραν που γελάω. Η υπεύθυνη δεν 
με θέλει κοντά της γιατί γελάω πολύ με τις άλλες 

γυναίκες της υπηρεσίας. Ξέρεις ... εκεί 
εργάζονται και μικρές υπηρέτριες, ... λίγο πιο 
μεγάλες από μένα, αλλά είναι μικρές! Μόνο ο 
υπεύθυνος των διαμερισμάτων του άρχοντα 

είναι πολύ καλός μαζί μου. Είναι μεγάλος 
άνθρωπος και τον πονάει το πόδι του, 
τραυματίστηκε σε μάχη μου είπε.» 

«Κι εσύ πού είσαι; Με τις άλλες υπηρέτριες ή 

στα διαμερίσματα του άρχοντα;» 

«Α, είναι μπέρδεμα Μεντ μου! Μπορεί να είμαι 
παντού, πρέπει να τα δω όλα, έτσι μου λέει η 
υπεύθυνη αλλά εγώ ... προτιμώ να είμαι στα 
διαμερίσματα του άρχοντα. Να μπορούσες να 
έβλεπες τι όμορφα πράγματα έχουν εκεί, μα 
είναι τόσο πολύ ωραία όλα εκεί μέσα! Έχουν 
τεράστιους πίνακες ζωγραφικής αλλά εμένα δεν 
μου αρέσουν Μεντ, γιατί είναι πολύ σκοτεινοί 
και οι ζωγραφισμένοι άνθρωποι είναι πολύ 
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μελαγχολικοί! Καθόλου δεν μου αρέσει αυτό το 
μεγάλο δωμάτιο με τους τεράστιους πίνακες. Η 
άλλη αίθουσα όμως, που η αρχόντισσα δέχεται 
τις φίλες της, είναι πολύ ωραία! Είναι φωτεινή, 
είναι πολύ χαρούμενη, με μικρά όμορφα 

αγαλματάκια, αχ ... ναι … νομίζω πως εκεί θα 
ήθελα να μένω για πάντα Μεντ!» 

«Μα … δεν είσαι η αρχόντισσα εσύ, κόρη 
αξιωματούχου είσαι» την προσγείωσε εκείνος. 

«Μμμ τι μας λες; Δεν είναι και τόσο δύσκολο να 
γίνω κάποτε αρχόντισσα! Μόλις γίνω, θα διώξω 
την αγέλαστη και σοβαρή υπεύθυνη. Θα βάλω 
στη θέση της μια άλλη, που θα μιλάει γλυκά στις 

υπηρέτριες και δεν θα διατάζει αυστηρά όπως 
αυτή. Θα κρατήσω όμως τον γλυκομίλητο 
υπηρέτη του άρχοντα, τον συμπαθώ τόσο πολύ 
αυτόν!» 

«Μέχρι να γίνεις εσύ … αυτός δεν θα ζει!» 



 

 

93 

«Σταμάτα να λες τέτοια φρικτά πράγματα. Πώς 
μπορείς να είσαι τόσο κακός; Οι άνθρωποι 
πρέπει να είναι χαρούμενοι και γελαστοί. Δεν 
είναι στρατός εδώ, είναι το κάστρο με 
ευγενικούς ανθρώπους, μορφωμένους που 
ξέρουν ... από όμορφα πράγματα! Εσείς όλο 
όπλα και μάχες είστε, δεν είναι καθόλου το 
ίδιο!» 

«Ποιες μάχες; Ταχυδρόμος είμαι, δεν έχω όπλα 
... μόνο ένα μικρό μαχαίρι ... αλλά και μ’ αυτό 

μπορεί κανείς να σκοτώσει κάποιον.» 

«Να το, είδες που έχεις και εσύ όπλο;» 

«Μα δεν θα σκοτώσω κανέναν Έλαβ!» 

«Το ξέρω Μεντ μου, εσύ είσαι τόσο καλός κι ας 
μην γελάς πολύ.» 

«Πάλι τα ίδια;» 

«Θέλω να γελάς Μεντ, το θέλω πολύ, δεν είναι 
κακό αυτό. Είναι;» 
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Ένα απόγευμα την εβδομάδα συναντιούνται τα 

παιδιά κάτω από τη δροσερή φυλλωσιά του 

μεγάλου δέντρου και ανταλλάσσουν τις 

εμπειρίες τους από τα καθήκοντα τους. Όλα 

είναι ενθουσιασμένα από τα καινούργια 

πράγματα που γνωρίζουν! Έχουν σχεδόν ξεχάσει 

πως είναι παιδιά αξιωματούχων του κάστρου και 

μαθητές του Φάρλοκ. Στα νέα τους πόστα έχουν 

ήδη δει πολλές φιγούρες ανθρώπων. Ένα από 

αυτά τα παιδιά διηγούνταν στα υπόλοιπα πώς 

είναι η ζωή στα χωράφια. Είναι αποσπασμένο 

στην υπηρεσία φόρων και δίπλα σε έμπειρους 

εκτιμητές μαθαίνει για τις σοδιές. Ένα άλλο 

παιδί διηγείται, τι γίνεται στα μεγάλα βαφεία. 

Εκείνη την εποχή έβαφαν τις νέες κουρτίνες του 

κάστρου. Μόλις το άκουσε αυτό η Έλαβ άρχισε 

τις ατέλειωτες ερωτήσεις ζητώντας κι άλλες 

πληροφορίες. Την επομένη μέρα, σε κάποιο 

διάλειμμα, εκείνη ήταν το κύριο πρόσωπο 

ενημέρωσης των άλλων υπηρετριών για τα νέα 
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χρώματα στις κουρτίνες που θα κρεμούσαν 

αυτόν τον χειμώνα. Ούτε η υπεύθυνη δεν είχε 

τέτοια ενημέρωση για το ίδιο θέμα. 

«Πού τα έμαθες όλα αυτά Έλαβ;» την ρώτησε σε 

μια στιγμή με εύλογη την απορία στα μάτια της. 

«Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει το καλό του 
κάστρου και των ανθρώπων του πρέπει να 
μαθαίνει τα πάντα Κυρία» απάντησε η Έλαβ με 

έκδηλη υπερηφάνεια για τις πληροφορίες που 

μόνον αυτή κατείχε. 

«Ναι, φυσικά, έτσι πρέπει! Μπορεί μια μέρα να 
γίνεις και εσύ υπεύθυνη για την διακόσμηση των 
αιθουσών του κάστρου Έλαβ. Είμαι βέβαιη πως 
θα τα καταφέρεις μια χαρά.» 

«Σας διαβεβαιώνω πως μπορώ να αναλάβω 
ακόμα μεγαλύτερα καθήκοντα, Κυρία!» 

«Δεν αποκλείεται Έλαβ, καθόλου μάλιστα. Θα 
χαρώ να συνεργαστούμε.» 
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«Αυτό αποκλείεται» είπε από μέσα της η Έλαβ 

με αυτοπεποίθηση αλλά και πολύ θυμό. 
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ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ μέρα της επόμενης χρονιάς, τα 

παιδιά δεν χρειάστηκε να περιμένουν τον 

δάσκαλο να ανοίξει την πόρτα του. Είναι 

ολάνοιχτη από πολύ πρωί και τα περιμένει, σαν 

ταξιδιάρικα πουλιά, να μαζευτούν στην γνώριμη 

ζεστή φωλιά τους. 

Κανένα παιδί δεν είναι το ίδιο, μ’ εκείνο της 

προηγούμενης χρονιάς! Όλα έχουν αποκτήσει 

εμπειρίες, έχουν έναν άλλο αέρα και 

ανυπομονούν πότε ο δάσκαλος θα τους δώσει το 

λόγο να μιλήσουν για όλα αυτά που είδαν και 

άκουσαν. Θέλουν να πουν τη γνώμη τους, να 

αποκαλύψουν τα αδύνατα σημεία, τις αδικίες, 

ακόμα και τη σκληρή συμπεριφορά κάποιων από 

αυτούς που συνάντησαν όλο αυτό το διάστημα. 

Στην Ριόστ δίνει πρώτα το λόγο ο Φάρλοκ. 

Πέρσι ήταν το πιο ντροπαλό παιδί, λιγομίλητο 
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και διστακτικό. Το καλοκαίρι είχε εργαστεί στα 

βαφεία. 

«Οι εργάτες εκεί δουλεύουν σκληρά κι όλη μέρα 
είναι μέσα στα νερά και την υγρασία. Κουβαλούν 
τα βρεγμένα υφάσματα σε ξύλινους δοκούς. Σε 
κάποιον είδα να ξεφεύγει η δοκός από τα χέρια 
του και να του συνθλίβει το αριστερό πόδι. 
Ταράχτηκα πολύ! Ο υπεύθυνος αντί να του 
συμπαρασταθεί, τον έβριζε με πολύ άσχημα 
λόγια και τον απειλούσε να τον στείλει σε μια 
πιο σκληρή δουλειά. Αυτό είναι απάνθρωπο, 
είναι κι άδικο!» 

Ο δάσκαλος, με την πλάτη προς τα παιδιά, 

κοιτάει έξω από το παράθυρο, όση ώρα η Ριόστ 

εξιστορεί το γεγονός. Φαίνεται πως κάτι άλλο 

τον απασχολεί. Σε λίγο μιλάει στα παιδιά με 

λόγια αργά, σαν να θέλει, όσα θα πει, να μπουν 

καλά μέσα στο νου των παιδιών. 

«Γιατί ξέφυγε η δοκός Ριόστ; Μήπως αυτός ο 
εργάτης σκόνταψε σε κάποιο εμπόδιο που ήταν 
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στο πάτωμα; Μήπως κάποιος άλλος έπεσε πάνω 
του; Είχε περάσει τη δοκό μέσα στη ζώνη του;» 

«Όχι Κύριε, δεν υπήρχε εμπόδιο ούτε κάποιος 
άλλος ήταν η αιτία. Ξέφυγε η δοκός από τα 
χέρια του! Μάλλον γλίστρησε. Δεν την είχε 
περάσει μέσα από τη ζώνη. Δεν είχε καθόλου 
ζώνη στο λαιμό του. Ο μπροστά είχε ζώνη και 
είχε περάσει τη δοκό μέσα σε αυτήν.» 

«Άρα, Ριόστ αυτός ο άνθρωπος παραβίασε τον 
κανόνα, έναν κανόνα που φτιάχτηκε να 

προστατεύει ώστε να μην τραυματίζεται κάποιος 
από μια ατυχία. Έτσι δεν είναι;» 

«Μάλιστα Κύριε.» 

«Οι κανόνες φτιάχτηκαν από έμπειρους 
ανθρώπους. Πρέπει να τους τηρούμε πάντα! 
Έτσι προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους 
άλλους από λάθη και παραλείψεις. Τι θα γινόταν, 
αν ένας άλλος τραυματιζόταν από εκείνη τη 
δοκό; Σε τι θα έφταιγε αν έμενε κουτσός αυτός 
ο άνθρωπος; Και τι πρέπει να γίνει τώρα; Να 
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δείξουμε έλεος σε κάποιον που δεν τηρεί τους 
κανόνες; Μήπως να χαλαρώσουμε την 
πειθαρχία; Τι λες εσύ Έλαβ;» 

«Όχι Κύριε, η πειθαρχία δεν πρέπει να 
χαλαρώσει. Αλλά αυτός που έκανε το λάθος … 
τιμωρήθηκε από μόνος του. Ίσως δεν πρέπει να 
χάσει … και την θέση του!» 

«Αν κάτι έκανε αυτόν τον άνθρωπο να αγνοήσει 
τους κανόνες, αυτό το κάτι μπορεί να τον κάνει 
ακόμα μια φορά να φερθεί επιπόλαια. Μέσα σε 

κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα μικρό θηρίο! Θα 
έχετε δει πόσο πολύ φωνάζουν και βρίζουν 
κάποιοι έξω από τα τείχη του κάστρου. Κάθε 
φορά που παραφέρεται κάποιος, αυτό το μικρό 
θηρίο κυριεύει τον άνθρωπο. Δεν μιλάει ο νους 
εκείνη την ώρα αλλά κάτι άλλο που μπορεί να 
είναι κι επικίνδυνο. Αν ο υπεύθυνος των 
βαφείων δεν τον απομακρύνει απ’ αυτήν τη 
θέση, τότε ο υπεύθυνος παραβαίνει τους 
κανόνες. Διπλό το κακό. Ο άνθρωπος που 
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προκάλεσε το ατύχημα πρέπει να φύγει. Έτσι 
ίσως του γίνει μάθημα αυτή η τιμωρία, ώστε να 
προσέχει στο μέλλον. Αργότερα, αν όλα είναι 
καλά, ίσως μπορέσει να επανέλθει. Αυτή είναι η 
εμπειρία στη ζωή μας. Να μαθαίνουμε από τα 
λάθη μας! Αρκεί να μην τα προσπερνάμε 
ασυλλόγιστα.» 

Στην τάξη η ατμόσφαιρα βάρυνε ξαφνικά. Δεν 

έγινε καλή αρχή φέτος. Ο δάσκαλος είναι πολύ 

αυστηρός. Ο Φάρλοκ, ακοίμητος φρουρός, 

έπιασε αμέσως τις βαριές σκέψεις των μαθητών 

του. 

«Τι θα κάνατε εσείς, αν κάποιος στρατιώτης στο 
κάστρο κοιμόταν στη σκοπιά του; Πόσο σκληρά 
και παραδειγματικά θα τον τιμωρούσατε, αν 
αυτή η αμέλεια στοίχιζε τη ζωή ενός ή 
περισσότερων ανθρώπων; Τι νομίζετε πως θα 
σκεφτεί αυτός ο στρατιώτης, όταν μάθει πως, 
στα βαφεία, κάποιος που έκανε κάτι κακό, δεν 
τιμωρήθηκε; Σίγουρα θα θέλει κι αυτός να μην 
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τιμωρηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα πως ένα κακό 
που δεν αντιμετωπίζεται σωστά και στην ώρα 
του, μπορεί να φέρει κι άλλα πολλά πίσω του! 
Σαν τα ποντίκια είναι αυτά. Τρύπωσε ένα στο 
σπίτι σου, περίμενε και τους φίλους του σε λίγο! 

Το να σας μαθαίνω το τι πρέπει να γίνεται είναι 
πολύ σκληρό και για μένα, κάποιες φορές. Ξέρω 
αυτόν τον άνθρωπο στα βαφεία εδώ και πολλά 
χρόνια. Λυπήθηκα για το ατύχημα του, αλλά μην 
ξεχνάτε πως η ζωή μας είναι πολύ μικρή κι είναι 

λάθος εμείς οι ίδιοι να την μικραίνουμε ακόμα 
περισσότερο με πράξεις ανόητες. Αύριο, ο 
καθένας από εσάς θα είναι σε κάποιο πόστο που 
ο άρχοντας θα τον ορίσει υπεύθυνο. Χρέος σας 
εκεί θα είναι να τηρείτε τους κανονισμούς και τις 
διαταγές του άρχοντα που έχει την ευθύνη όλων 
μας. Αν δείτε πως ένας κανονισμός έχει 
δυσκολίες στην εφαρμογή του, εσείς πρέπει να 
το αναφέρετε, για να τον διορθώσουν οι 
υπεύθυνοι. Κανείς δεν πρέπει να κάνει του 
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κεφαλιού του πουθενά. Είμαστε άνθρωποι κι 
αυτό σημαίνει πως πρέπει να ζούμε καλύτερα 
από τα ζώα! Αλλιώς σε τι θα διαφέρουμε απ’ 
αυτά; 

Αν επιμένετε να συμπονάτε αυτόν τον άνθρωπο, 
τότε να δίνεται σ’ αυτόν κάθε μέρα το φαγητό 
σας! Να μην τρώτε εσείς, για να ταΐζετε αυτόν 
που ήταν απρόσεκτος. Τι λέτε; Πώς σας 
φαίνεται αυτό; Σας αρέσει κάτι τέτοιο;» 

Κανένα από τα παιδιά δεν μιλάει. Οι αρχικές 

σκέψεις τους άλλαξαν. Το παράδειγμα και το 

ύφος του δασκάλου είναι αποστομωτικά.  

Όλα τα παιδιά τοποθετήθηκαν κι είπαν τις 

απορίες και τις εντυπώσεις τους, από τις δικές 

τους εμπειρίες, αλλά μετά την αφήγηση της 

Ριόστ, όλα φάνηκαν πολύ προσεκτικά στις 

εκφράσεις τους. Ο Φάρλοκ δεν ανέχεται λάθη 

και αβλεψίες! 
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Με τις αφηγήσεις των παιδιών κι όλα όσα ο 

δάσκαλος τα ρώτησε και μετά ο ίδιος 

συμπλήρωσε, όλα τα πράγματα πήραν ένα άλλο 

νόημα, βαθύτερο! Τίποτα πια δεν φαίνεται να 

είναι ένα τυπικό καθήκον που πρέπει να γίνει 

βιαστικά. Ο Φάρλοκ επισήμανε πολύ πιο βαθιά 

νοήματα και οι σκέψεις των παιδιών έπαψαν να 

είναι τόσο απλοϊκές, όσο στην αρχή του 

καλοκαιριού. 

 

Τα μαθήματα προχωρούν κανονικά όπως και ο 

χειμώνας, που απλώνει συνεχώς το λευκό 

μανδύα του, πρώτα στις κορφές των βουνών και 

σιγά-σιγά σ’ ολόκληρη την περιοχή, μέχρι 

χαμηλά στη θάλασσα. Στην τάξη ο δάσκαλος 

ανάβει καθημερινά το τζάκι. Τα παιδιά τώρα 

έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες. Ο Φάρλοκ 

έδωσε σε κάθε ομάδα από ένα βιβλίο και ζήτησε 

να περιγράψουν τα λάθη και τα σωστά μέσα από 
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τις ιστορίες του βιβλίου. Στην πρώτη ομάδα είναι 

η Έλαβ κι ο Μεντ, στη δεύτερη δύο άλλα παιδιά 

και στη τρίτη μόνο η Ριόστ. 

«Δεν θα είσαι μόνη σου Ριόστ, μαζί θα δούμε 

αυτές τις ιστορίες» της είπε χαμογελώντας ο 

δάσκαλος. 

Η Ριόστ είναι λίγο πίσω στην πρόοδο από τα 

άλλα παιδιά κι ο Φάρλοκ την προσέχει ιδιαίτερα. 

Έτσι κάποτε θα καταφέρει να φτάσει η μαθήτριά 

του τα άλλα παιδιά χωρίς να διαταραχτεί η τάξη. 

Το βιβλίο της πρώτης ομάδας έχει ιστορίες από 

τον παλιό καιρό. Σε μια απ’ αυτές, ένας 

βασιλιάς, πολεμώντας μακριά από τον τόπο του, 

έμαθε πως ο αδελφός του συνωμοτώντας με 

κάποιους αξιωματικούς κατέλαβε το κάστρο και 

σκότωσε τα παιδιά του βασιλιά. Ο βασιλιάς ήταν 

σκληρός με τους υπηκόους του αλλά αρκετά 

γενναίος, για να υπερασπίζεται το κάστρο από 

τους εχθρούς του. Ο Φάρλοκ ζήτησε από τον 
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Μεντ και την Έλαβ να περιγράψουν τους 

χαρακτήρες του βιβλίου, να απονείμουν 

δικαιοσύνη αλλά κυρίως να διατυπώσουν τη 

δική τους γνώμη και να πουν πώς έπρεπε να 

γίνουν τα πράγματα, για να μην συμβαίνουν 

παρόμοια γεγονότα. 

Για έναν ολόκληρο μήνα ο Φάρλοκ είναι μαζί με 

τη Ριόστ και καθόλου δεν ασχολείται με τις 

άλλες ομάδες. Σαν να μην υπάρχουν! Στην αρχή, 

τ’ άλλα παιδιά ζητούσαν τη βοήθειά του, αλλά 

εκείνος απαντούσε: 

«Τώρα είστε μόνοι σας, όπως θα είσαστε και 

μεθαύριο στα καθήκοντά σας. Πρώτα θα βρείτε 
τη λύση και μετά θα την συζητήσουμε μαζί. 
Πρώτα θα δώσετε και μετά θα ζητήσετε να 
πάρετε!» 

Αναγκαστικά πρέπει να εργαστούν μόνα τους. 

Αλλά ο Φάρλοκ, ο πανέξυπνος αυτός δάσκαλος, 

έχει πάντα τα αυτιά του τεντωμένα κι ακούει 
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συνεχώς τους διάλογους των παιδιών καθώς 

αυτά ανταλλάσσουν γνώμες μεταξύ τους και 

επιχειρηματολογούν. 

Ένας πολύ προσεκτικός παρατηρητής θα 

αντιλαμβανόταν αμέσως το αχνό μειδίαμα στα 

χείλη του Φάρλοκ κάθε φορά που ο Μεντ λέει 

κάτι στην Έλαβ. Ανασηκώνει ελαφρά το κεφάλι 

και το πρόσωπό του λάμπει από μια εσωτερική 

δική του κατάσταση. Είναι φανερό πόσο ο 

δάσκαλος έχει επενδύσει σ’ αυτό το σοβαρό 

αγόρι! 

Το ίδιο προσεκτικός είναι κι όταν μιλά η Έλαβ. 

Το πρόσωπό του όμως τώρα έχει μια άλλη όψη, 

ήρεμη λες και μόλις είχε πάρει αυτό που 

περίμενε. Μισοκλείνει για λίγο τα μάτια του 

ευχαριστημένος. Αυτό το κορίτσι, η γλυκιά 

Έλαβ, αντικαθιστά σιγά-σιγά την άπλετη 

καλοσύνη της για τα πάντα από μια 

συγκρατημένη υπομονή και καρτερικότητα 
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χωρίς να χάνει το υπέροχο πείσμα της και το 

παιχνιδιάρικο ύφος της. 

Ο δάσκαλος προσμετρά ελπίδες και προσδοκίες 

γι αυτά τα δύο παιδιά σ’ ένα μυστικό σχέδιο που 

μόνο αυτός κατέχει. Με πολλή χαρά βλέπει τα 

παιδικά τους πρόσωπα να ανταλλάσσουν 

βλέμματα ικανοποίησης, καθώς προσεγγίζουν τα 

άδυτα των σκέψεων των ηρώων του βιβλίου και 

δείχνουν έτοιμα να προασπιστούν δυναμικά τα 

επιχειρήματά τους μπροστά σε έναν αδυσώπητα 

σκληρό κριτή, τον Φάρλοκ! Νιώθουν τόσο καλά 

προετοιμασμένα κι είναι σίγουρα πως ο 

δάσκαλος θα δυσκολευτεί να βρει λάθη και 

παραλείψεις στη μελέτη τους. Τα πρόσωπα του 

Μεντ και της Έλαβ λάμπουν από χαρά και είναι 

ολοφάνερο πως έχουν μια θαυμαστή 

συνεργασία. 

Τον επόμενο μήνα, μια διαφορετική εργασία 

περίμενε τα παιδιά. Ο Μεντ, συνεσταλμένα, 
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σηκώνεται από τη θέση του και προτείνει στον 

δάσκαλο: 

«Κύριε, θα μπορούσα να συνεργαστώ με την 
Έλαβ και σ’ αυτήν την εργασία;» 

Η Έλαβ κοκκίνισε, σαν τον άκουσε, και γύρισε 

όλο νάζι προς τον δάσκαλο, σαν να τον 

παρακαλούσε σιωπηλά να κάνει δεκτή την 

πρόταση του Μεντ. 

«Στη συνεργασία απαιτείται και η γνώμη του 
άλλου προσώπου Μεντ. Ρώτησες τη γνώμη της 
Έλαβ γι αυτό που ζητάς; Θέλει εκείνη αυτήν τη 
συνεργασία; Πόσο ευχαριστημένη έμεινε από 
την προηγούμενη φορά; Πόσο συνεργάσιμος 

ήσουνα μαζί της; Πόσες φορές την έφερες σε 
δύσκολη θέση;»  

Οι ερωτήσεις του δάσκαλου είναι καλά 

διατυπωμένες και τις προφέρει αργά και 

τονισμένες παρατηρώντας ταυτόχρονα, με την 

άκρη του ματιού του, την Έλαβ και την 
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αντίδρασή της. Σαν να θέλει να της δείξει πως 

εκείνος δεν συμφωνεί αλλά πάλι απ’ αυτήν 

εξαρτώνται τα πάντα. Δεν πρόλαβε όμως να 

ολοκληρώσει, γιατί η μικρή Έλαβ εντελώς 

αυθόρμητα, κατά το συνήθειό της, πετάγεται 

επάνω και με την παιχνιδιάρικη φωνούλα της 

λέει: 

«Θέλω, θέλω πολύ Κύριε … είμαι πολύ 
ευχαριστημένη με τον Μεντ … είναι πολύ καλός 
μαζί μου!» 

«Τότε, νομίζω πως μπορεί να είσαστε και σ’ 
αυτήν την εργασία μαζί αλλά ... τώρα απαιτώ 
ακόμα καλύτερη δουλειά, αφού με βεβαιώνετε 
πως οι δύο σας συνεργάζεστε σωστά. Καλύτερη 
κι από την προηγούμενη.» 

Ο Φάρλοκ δεν χάνει ευκαιρία να ανεβάζει τον 

πήχη αλλά αυτά τα παιδιά δεν φαίνεται να 

πτοούνται από τέτοιες απαιτήσεις. 
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«Μάλιστα Κύριε» αναφώνησαν και τα δύο 

ταυτόχρονα και κοιτάχτηκαν μεταξύ τους κάπως 

αλλιώτικα, αυτή τη φορά! 
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Ο ΚΑΙΡΟΣ περνάει για όλους! 

Ο άρχοντας Μπεντάρτ είναι απορροφημένος με 

τα καθήκοντά του στη διοίκηση του κάστρου. 

Από καιρό τώρα έχει ειδοποιηθεί πως σε άλλες 

περιοχές, όχι πολύ μακριά από τη δική του, 

υπάρχουν εντάσεις όπως και εστίες ανυπακοής 

από αξιωματικούς του στρατού που σε 

συνεργασία με άλλους αξιωματούχους μέσα από 

τα κάστρα επιχείρησαν να ανατρέψουν τους 

τοπικούς άρχοντες. 

Στο Τόντγκενχορ αντιμετωπίζουν έγκαιρα και 

δραστικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο με την άμεση 

απομάκρυνση όσων εκτελούν χαλαρά τα 

καθήκοντά τους. Ο Φάρλοκ κάποτε είχε 

υποστηρίξει την ποινή της εξορίας για δύο 

τέτοιους αξιωματούχους. Ο ένας είχε 

δημιουργήσει ιδιαίτερες σχέσεις με έναν αγρότη 
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που ήταν πράγματι πολύ εργατικός, επιμελής και 

οργανωτικός με αποτέλεσμα να έχει τα 

τελευταία χρόνια πολλαπλάσια παραγωγή από 

τους άλλους. Μάλιστα είχε εξαγοράσει τα 

διπλανά χωράφια και έχει προσλάβει τους 

ιδιοκτήτες τους σαν εργάτες. Αυτός ο αγρότης 

ειδοποιήθηκε πως αν συνεχίσει να καλεί 

αξιωματούχους στο σπίτι και να διοργανώνει 

προς τιμή τους γιορτές, θα έχανε ένα μεγάλο 

μέρος της περιουσίας του και ίσως αυτός και η 

οικογένειά του να εξοριζόταν για πάντα από την 

περιοχή. 

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας έμπορος, απ’ 

αυτούς που συχνά επισκέπτονταν το 

Τόντγκενχορ, πουλούσε την πραμάτεια του σε 

ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, πολύ χαμηλότερες από 

τις συνηθισμένες, στη σύζυγο ενός άλλου 

αξιωματούχου. Ο πάντα σε εγρήγορση Φάρλοκ 

μόλις έμαθε αυτά τα γεγονότα πλησίασε τον 

άρχοντα και του είπε: 
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«Σήμερα γιορτές, χαρίσματα και καλοπιάσματα, 
αύριο παράπονα και μεθαύριο απαιτήσεις. Το 
κακό χτυπιέται πιο εύκολα, σαν είναι μικρό, πριν 
θεριέψει αυτή η κατάσταση και επιτρέψει και σε 
άλλους να κάνουν παρόμοια. Σαν μεγαλώσει 
όμως το κακό, το χτύπημα πρέπει να είναι πολύ 
πιο δυνατό, αν θέλει κάποιος να μην το ξαναβρεί 
μπροστά του.» 

Ο άρχοντας σκέφτηκε πολύ και τελικά 

αποφάσισε κι αφαίρεσε τη μισή περιουσία του 

αγρότη ενώ απαγόρευσε στον έμπορο να πουλάει 

στην περιοχή του Τόντγκενχορ. Η σύζυγος του 

αξιωματούχου που αγόραζε φτηνά απ’ αυτόν τον 

έμπορο, σχολίασε την απόφαση του άρχοντα ως 

ασυνήθιστα αυστηρή, που έφερε πολύ κακό για 

το τίποτα! Ο άρχοντας αμέσως υποβάθμισε τον 

άνδρα της, που δεν έφταιγε σε τίποτα κι ούτε 

είχε ανάμειξη σ’ αυτήν την υπόθεση. Και τα 

παιδιά είχαν τη γνώμη πως αυτή η ποινή ήταν 

αυστηρή αλλά ο Φάρλοκ δικαιολόγησε απόλυτα 
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την απόφαση του άρχοντα εξηγώντας στα παιδιά 

της τάξης του: 

«Ο αξιωματούχος που έχει ευθύνη για κάτι, 
πρέπει να ελέγχει πρώτα τον εαυτό του και τους 
δικούς του για τις πράξεις τους, πριν ελέγξει 
τους υπόλοιπους.» 

 

Για τα παιδιά όμως ο καιρός περνάει 

διαφορετικά. Από τον Οκτώβρη μέχρι και τον 

Απρίλη κύριο μέλημα τους είναι τα μαθήματα 

στην τάξη και η συμμετοχή τους στις εργασίες 

που ο δάσκαλος αναθέτει σ΄ αυτά. 

Από τον Μάη μέχρι και τον Σεπτέμβρη το κάθε 

παιδί είναι κάτω από τις διαταγές ενός 

υπεύθυνου, εκτελώντας καθήκοντα στα μέτρα 

και στις ικανότητές του. 

Για τον Φάρλοκ όλα είναι πάντα διαφορετικά. Η 

κάθε μέρα δεν μοιάζει σε τίποτα με την 

προηγούμενη. Αεικίνητος πάντα, τον συναντάς 
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πότε εδώ και πότε εκεί, να συνομιλεί με 

αξιωματούχους αλλά και με απλούς υπηκόους. 

Δείχνει ενδιαφέρον για απλά πράγματα και 

άλλοτε πάλι είναι εξαφανισμένος, να 

συλλογιέται απομονωμένος, για πολλές ώρες ή 

και μέρες. Σκέπτεται κι αξιολογεί τα γεγονότα. 

Ψάχνει τις απαντήσεις, πριν ο άρχοντας ρωτήσει 

τη γνώμη του για όσα συμβαίνουν. 

 

Ο Μεντ δείχνει μεγάλη πρόοδο στα μαθήματα 

και συχνά έχει ιδιαίτερες απογευματινές 

συναντήσεις με τον δάσκαλο του. Σ’ αυτές ο 

ασπρομάλλης δάσκαλος βρίσκει την ευκαιρία να 

ανοίγει στο νου του παιδιού μικρά παράθυρα, 

που επιτρέπουν να κοιτάει ο μαθητής του λίγο 

πιο μακριά από τα πράγματα του κάστρου. 

«Ποιοι είμαστε Μεντ; Από πού έρχεται ένας 
άνθρωπος στη Γη; Γιατί αναρωτιόμαστε; Γιατί 
δεν ικανοποιούμαστε μόνο με το φαγητό και τον 
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ύπνο μετά από ένα πετυχημένο κυνήγι, όπως ο 
λύκος και η αρκούδα;» 

Ερωτήσεις που κάνουν το μικρό Μεντ να 

σωπαίνει αλλά να μην ησυχάζει. Να κοιτάει στα 

μάτια τον δάσκαλο, να ψάχνει για μια σπίθα που 

θα τον οδηγήσει σε κάτι άλλο. 

 

Η Έλαβ μεταμορφώνεται μέρα με τη μέρα όλο 

και περισσότερο σε γυναίκα! Αλλάζει κι η 

συμπεριφορά της, τώρα γελάει λιγότερο και η 

ματιά της ζυγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα 

αγόρια γύρω της! Μοιάζει να σκέφτεται αλλιώς, 

αδιαφορώντας όλο και πιο πολύ για το κορίτσι 

μέσα της! 

 

Ώσπου, κάτι σημαντικό συνέβη κι αυτό 

αναστάτωσε τις σκέψεις όλων, του άρχοντα, του 

δάσκαλου, του Μεντ και της Έλαβ. Ο Μποργκ, 

το μοναχοπαίδι του άρχοντα, δέκα εννέα χρονών, 
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αξιωματικός στο στρατό, υπεύθυνος για τους 

τοξότες που με καθημερινές ασκήσεις τούς έχει 

κάνει τόσο πολύ ικανούς και αποτελεσματικούς 

με τις εύστοχες βολές τους, ερωτεύεται την 

δεκαεξάχρονη Έλαβ. Εκείνη τον θαυμάζει για 

την ευλυγισία του αλλά και για το όμορφο 

παρουσιαστικό του, με τη στρατιωτική στολή. 

Στα μάτια της δείχνει ήδη πιο σπουδαίος από 

όσο λένε οι άλλοι στον περίγυρό της. Είναι ο 

ήρωας της, το πρότυπο του μαχητή κι ανδρείου 

πολεμιστή. 

Σε μια γιορτινή μέρα στο κάστρο λάμπουν και οι 

δύο τους. Εκείνος με την επίσημη στολή του κι 

εκείνη με το πανέμορφο φόρεμά της, που το 

συγκρατεί μόνο ένα αληθινό κατακόκκινο 

τριαντάφυλλο στον αριστερό της ώμο, 

αφήνοντας όλη τη μαγεία του νεανικού της 

κορμιού να σκορπάει τη μέθη του έρωτα γύρω 

της. Ο Μποργκ δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο και 

της ζητάει να τον δεχτεί άνδρα της! 
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Η πανέμορφη Έλαβ νιώθει μια παράξενη 

αίσθηση να την πλημμυρίζει. Σε λίγο, έξω από 

τα πρώτα τείχη, πλάι στον κισσό που 

σκαρφαλώνει στον γεροδεμένο πέτρινο τοίχο, 

μεθυσμένη κι η ίδια από το αστραφτερό 

χαμόγελο του ήρωά της, του χαρίζει το πιο 

γλυκό «ναι»! Είναι γι αυτήν ένα ακόμα υπέροχο 

πράγμα που θέλει - όπως πάντα - τόσο πολύ να 

το γνωρίσει, να το εξερευνήσει! 

Όταν πληροφορήθηκε ο άρχοντας από το γιο του 

τα γεγονότα, πρώτα ένιωσε το σοκ της είδησης, 

όπως κάθε πατέρας σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Μετά όμως συνειδητοποίησε την κατάσταση και 

χάρηκε ιδιαίτερα για το κορίτσι που θα έμπαινε 

στην οικογένειά τους. Όλα έμοιαζαν να είναι 

πολύ όμορφα κι αυτό το γεγονός ανακοινώθηκε 

πάρα πολύ γρήγορα, με επισημότητα. 

Τότε μόνο ο Φάρλοκ έμαθε τα νέα και ένιωσε 

ένα μικρό τσίμπημα στην καρδιά. Αυτός ο 



 

 

120 

δάσκαλος ποτέ δεν στέκεται στα πρόσωπα. Οι 

επιθυμίες κι οι χαρούμενες ανακοινώσεις δεν τον 

εμποδίζουν να δει πιο πέρα. Προχωρεί βαθιά, 

εξετάζει και τις άλλες πλευρές, που είναι σχεδόν 

αθέατες σε πολλούς ανθρώπους. Σκέπτεται 

σενάρια που τον φέρνουν μπροστά σε 

ερωτήματα και προσπαθεί να βρει τις πλέον 

ικανοποιητικές απαντήσεις. Ο Φάρλοκ δεν είναι 

από εκείνους που χαμογελούν στο άκουσμα 

ευχάριστων ειδήσεων. Έτσι και τώρα, δεν έδειξε 

ένα χαρούμενο πρόσωπο, όταν ο άρχοντας τον 

κάλεσε, για να τον ενημερώσει. Τα γεγονότα 

όμως είχαν τρέξει τόσο γρήγορα αυτή τη φορά! 

Έμοιαζαν σαν μια εντελώς οικογενειακή 

υπόθεση και όχι σαν υπόθεση του κάστρου! Γι 

αυτό ο άρχοντας δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα. 

Κάλεσε τον δάσκαλο λίγες μέρες αργότερα και 

τότε, μεταξύ των άλλων, ρώτησε να μάθει τη 

γνώμη του για τον Μποργκ και την Έλαβ. 
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«Συνήθως με καλείς πριν πάρεις αποφάσεις. Σε 
αυτήν την περίπτωση, δεν έχω να πω κάτι, η 
απόφασή σου έχει ήδη γνωστοποιηθεί. Δεν 
βλέπω το λόγο να μιλήσω γι αυτό.» 

«Ναι, το ξέρω πως δεν σε συμβουλεύτηκα πριν. 
Αλλά αυτή η υπόθεση δεν αφορά τον άρχοντα 
του κάστρου παρά εμένα προσωπικά, ως 
πατέρα! Όταν μιλούν δύο καρδιές, το θέμα 
αφορά κυρίως αυτές. Σε κάλεσα σήμερα να το 
ανακοινώσω με πολύ χαρά σε σένα, τον 

αγαπημένο μου φίλο. Έτσι σκέφτηκα και 
πιστεύω να συμφωνείς.» 

«Με κάλεσες εδώ σήμερα ως άρχοντας. Τον 
άρχοντα τον αφορούν όλα. Εύχομαι να τα 
μέτρησες καλά και να είδες τις συνέπειες των 
αποφάσεων που πήρες. Αν έκανες έτσι, τότε 
καλά έκανες. Ως φίλος όμως θα ερχόσουν εσύ 
να με βρεις.» 

Ο Φάρλοκ δεν μπορεί να πλησιάσει 

απρόσκλητος τον άρχοντα, γιατί δεν είναι 
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αξιωματούχος του κάστρου. Αυτό είναι κάποιες 

φορές ένα σοβαρό πρόβλημα που τον φέρνει σε 

άσχημη θέση, όπως και τώρα που κάτι βασανίζει 

το νου του γιατί το μέσα του τον ειδοποιεί πως η 

κατάληξη δεν θα είναι καλή σ’ αυτήν την 

ιστορία. Ο ίδιος όμως δεν βλέπει κάποιο μελανό 

σημείο που θα μπορούσε να απειλήσει το σύνολο 

γενικά, γιατί αυτό το σύνολο τον απασχολεί 

πάνω από τα προσωπικά του καθενός. 

 

Πιο δύσκολη όμως είναι η κατάσταση για τον 

Μεντ, που ξαφνικά νιώθει να βρίσκεται μέσα σε 

ένα ανεξήγητο κενό. Δεν μπορεί να καταλάβει 

πότε και κυρίως πώς άλλαξαν τόσο γρήγορα όλα 

όσα ήξερε. Δεν μπορεί να δώσει μια πειστική 

απάντηση στον εαυτό του. Δεν τον είχε 

απασχολήσει ποτέ μια τέτοια εκδοχή. Άθελά του 

έχει συμπεριλάβει την Έλαβ στα πρόσωπα 

εκείνα με τα οποία θα είναι μαζί διαρκώς! Τώρα 
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καταλαβαίνει πως η Έλαβ θα είναι απούσα από 

τη ζωή του. Δεν νιώθει λύπη αλλά δεν είναι κι 

έτοιμος να εκχωρήσει την Έλαβ κάπου αλλού, 

δεν το θέλει αυτό, δεν το έχει φανταστεί πως μια 

μέρα θα μπορούσε να συμβεί! Αυτή η παράξενη 

κατάσταση του δημιουργεί μια πρωτόγνωρη 

αμηχανία. Αναρωτιέται τι θέλει αυτός ο ίδιος. 

Δεν βρίσκει όμως κάτι συγκεκριμένο παρά μόνο 

μια έντονη επιθυμία του να είναι μαζί της. Θέλει 

τόσο πολύ να είναι κάπου εκεί, κοντά του, να 

την βλέπει, να την νιώθει, να την ακούει, να 

συνεργάζονται οι δύο τους! «Τελείωσαν πια 

αυτά. Η Έλαβ ανήκει τώρα αλλού. Άλλες είναι οι 
ασχολίες της. Δεν θα έρχεται στα μαθήματα. Θα 
γίνει σύζυγος σε λίγο. Ίσως πολύ γρήγορα να 
γίνει και μητέρα. Δεν θα μπορώ να την βλέπω!» 

Ο κόσμος του ξαφνικά αλλάζει, ναυαγεί το 

σχέδιο της ζωής του. Μοιάζει με πλοίο που ο 

δυνατός άνεμος γκρέμισε το ξάρτι του και το 

ταξιδεύει έρμαιο, πάνω στα μανιασμένα κύματα, 
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χωρίς να είναι δυνατό κάποιος να το κυβερνήσει. 

Ωστόσο δείχνει ατάραχος και παραμένει 

σιωπηλός, όπως πάντα. Όλα αυτά παραμένουν 

μόνο μέσα του, πολύ καλά κρυμμένα. Κανείς δεν 

καταλαβαίνει τίποτα. Λίγο έλειψε να ξεγελαστεί 

κι ο Φάρλοκ που με πολύ κόπο και σκληρή 

επιμονή ερμήνευσε την αδιάφορη ματιά του 

Μεντ, αφού πρώτα κατάφερε να δει μέσα του το 

κενό, ένα χάσμα που ο μαθητής του το 

μεταμορφώνει συνεχώς, γρήγορα και επιδέξια. 

Το κάνει να αλλάζει σκοπό και διάθεση, το 

κρύβει τόσο καλά, όπως του έμαθαν να κρύβεται 

στις δασιές φυλλωσιές. 

Ο Φάρλοκ αναρωτιέται για τις σκέψεις του Μεντ 

αλλά δεν μπορεί να τον πλησιάσει περισσότερο. 

Ο μαθητής είναι πολύ ικανός και δεν φανερώνει 

το σκοπό του. «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα 

πέσει» επαναλαμβάνει ο δάσκαλος στον εαυτό 

του και αναλογίζεται το δικό του παρελθόν, αυτό 

που τόσο αγαπάει αλλά κι ο ίδιος το κρύβει με 
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επιμέλεια, όπως ακριβώς κάνει τώρα ο Μεντ! 

Μέσα από τέτοιες σκέψεις και γεγονότα γυρίζει 

ο Φάρλοκ πίσω στο χρόνο και βλέπει τη δική του 

ιστορία να ζωντανεύει ξανά! 

Εκεί, στα περασμένα χρόνια, ο μικρός Φάρλοκ 

έμεινε ορφανός από γονείς σε ηλικία πέντε 

χρονών. Μια μοναχική ηλικιωμένη γυναίκα 

δέχτηκε να τον μεγαλώσει, σαν δικό της παιδί, 

στο απομακρυσμένο καλύβι της. Του έδωσε 

στοργή κι αυτός την αγάπησε πολύ. Απ’ αυτήν 

έμαθε τα πάντα για τα βότανα και τα γιατρικά. 

Μετά τον θάνατο της αγαπημένης του γιαγιάς, 

εγκατέλειψε τον τόπο που μεγάλωσε και  

περιπλανιόταν μόνος του αναζητώντας εργασία. 

Εκμεταλλευόταν τις εμπειρίες του για τα βότανα. 

Τα μάζευε και τα πουλούσε στους χωρικούς που 

συναντούσε στο δρόμο του. Ήταν κάτι σαν 

περιοδεύων φαρμακοποιός. Τότε, στα δέκα επτά 

του, βρέθηκε στο Τόντγκενχορ και βρήκε 

δουλειά στη φάρμα ενός αγρότη. Βοηθούσε τα 
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ετοιμόγεννα ζώα κι ιδιαίτερα εκείνα που 

αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την υγεία τους. Δεν 

είχε χάσει ούτε ένα νεογέννητο, κάτι που έκανε 

τον αγρότη να περηφανεύεται για τον περίεργο 

βοηθό του με τις πολλές γνώσεις, αυτόν που 

ημέρευε τα ζώα με χάδια και με γλυκόλογα τα 

έφερνε σε κατάσταση χαλάρωσης. Περιποιόταν 

τα νεογέννητα ζώα και τις μητέρες τους, 

επέβλεπε προσωπικά τη διατροφή τους και 

περνούσε μαζί τους ατέλειωτες ώρες 

παρατηρώντας τα. Ο ίδιος μάζευε ειδικά χόρτα 

και εμπλούτιζε την τροφή τους, που βοηθούσαν 

τα ζώα να είναι υγιή και αποδοτικά. 

Πολύ σύντομα η φήμη του είχε εξαπλωθεί στην 

περιοχή. Όλοι είχαν μάθει τα κατορθώματα του 

λιγομίλητου νεαρού βοηθού, εκείνου που 

συμβούλευε ήπια αλλά σοφά τους ανθρώπους, 

που μπορούσε να βλέπει πιο πέρα από την 

επιφάνεια των γεγονότων. 
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Έτσι είχαν τα πράγματα, όταν αρρώστησε, λίγο 

πριν γεννήσει το πρώτο της παιδί, η μητέρα του 

Μεντ, σύζυγος αξιωματούχου του κάστρου. Ο 

τότε άρχοντας έδωσε εντολή να αναλάβει ο 

Φάρλοκ την έγγυο γυναίκα, αφού οι άλλοι 

γιατροί δεν είχαν πετύχει θετικά αποτέλεσμα με 

τον πυρετό που την κατάκαιγε μέρες πολλές. Ο 

Φάρλοκ βρέθηκε, για πρώτη φορά τότε, μέσα 

στο κάστρο, να περιποιείται, για τρεις συνεχείς 

μήνες, τη νεαρή γυναίκα σε μια πολλή άσχημη 

κατάσταση γι αυτήν και για το παιδί που 

κυοφορούσε. Ήταν συνεχώς εκεί, στο πλάι της. 

Και τα κατάφερε! Ο πυρετός έπεσε κι εκείνη 

γέννησε το παιδί της, τον μεγαλύτερο αδελφό 

του Μεντ, που δυστυχώς σκοτώθηκε στα επτά 

του χρόνια, όταν το άλογό του τρόμαξε από τη 

θέα μιας αρκούδας που βγήκε ξαφνικά μπροστά 

τους και το παιδί έπεσε σε γκρεμό. Λίγες 

εβδομάδες μετά, ο άνδρας της σκοτώθηκε σε 

μάχη. Η υγεία της γυναίκας κλονίστηκε ακόμα 



 

 

128 

μια φορά πολύ σοβαρά. Πάλι ο Φάρλοκ 

διατάχτηκε να στηρίξει τη χαροκαμένη γυναίκα 

από το διπλό θανατηφόρο χτύπημα της μοίρας. 

Τότε ήταν που ήρθαν πολύ κοντά ο ένας με τον 

άλλο και μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια αγνή 

συμπάθεια, αυτή που έφερε στο φως του κόσμου 

τον Μεντ. Τα γεγονότα ήταν θολά, μπερδεμένα 

και αιφνίδια μέσα στο όλο πολεμικό κλίμα 

εκείνης της περιόδου. Ο Μεντ θεωρήθηκε παιδί 

του αξιωματούχου. Αυτό είναι το καυτό μυστικό 

του δάσκαλου, που με δική του πρωτοβουλία 

απομακρύνθηκε τότε διακριτικά από τη μητέρα 

του παιδιού τους, προστατεύοντας την τιμή και 

την υπόληψή της. 

Με διαταγή όμως του άρχοντα παρέμεινε στο 

κάστρο αφού είχε ήδη αποδείξει τις ικανότητές 

του και όλοι εκεί μέσα τον ήθελαν κοντά τους. 

Εκείνη την εποχή ανέλαβε και την εκπαίδευση 

των παιδιών του κάστρου. Με τον καιρό 

αναδείχτηκε σύμβουλος του άρχοντα και πολλών 
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αξιωματούχων στη συνέχεια. Στους απλούς 

υπηκόους ήταν ήδη αποδεκτός. 

Τώρα, αυτός ο αφανής πατέρας δεν μπορεί ούτε 

να χαρεί ούτε να δει πιο πέρα. Θέλει να 

βοηθήσει αλλά για πρώτη φορά οι επιθυμίες του 

πρέπει να παραμείνουν κρυμμένες και μακριά 

από την πραγματικότητα. Αλλά κι ο Μεντ, είναι 

φανερό, δεν ζητάει τη βοήθεια κανενός. Έχει 

πάρει τις δικές του δύσκολες αποφάσεις και θα 

τις πραγματοποιήσει τόσο γρήγορα, που δεν θα 

δώσουν χρόνο σε κάποιον να επέμβει και να τον 

κάνει να αλλάξει γνώμη! 
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Ο ΓΑΜΟΣ πράγματι έγινε σύντομα. Οι 

προβλέψεις του Μεντ επαληθεύτηκαν στο 

ακέραιο. Η Έλαβ σταμάτησε τα μαθήματα αλλά, 

δυστυχώς, δεν ήταν μόνον αυτή η μεγάλη 

αλλαγή στα πράγματα. Μια ξαφνική τροπή στο 

εσωτερικό της χώρας ενέπλεξε και το 

Τόντγκενχορ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο 

Μεντ εντάχτηκε κανονικά στην ταχυδρομική 

υπηρεσία με αίτημα που υπέβαλλε ο ίδιος 

προσωπικά στον άρχοντα. Ακόμα ένα γεγονός 

που ο Φάρλοκ πληροφορήθηκε αργά και δεν 

μπόρεσε να κάνει κάτι γι αυτό. Τώρα ο 

δάσκαλος στο νου του έχει κι άλλες σκοτούρες. 

Η σιωπή του είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτη. Δεν 

είναι όμως ο μόνος που υποφέρει! 

Η Έλαβ, που όλα μέχρι τότε τα αντιμετώπιζε σαν 

παιχνίδι, ξαφνικά βρίσκεται ολομόναχη. Ο 
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Μποργκ είναι στο μέτωπο, η ίδια έχει 

σταματήσει τα μαθήματα κι ο φίλος της 

άφαντος! Τώρα συνειδητοποιεί πως η επιλογή 

της δεν ήταν η καλύτερη. Τρομοκρατημένη 

έτρεξε στο Φάρλοκ και ρίχτηκε στην αγκαλιά 

του. 

«Δάσκαλέ μου, ακριβέ μου Φάρλοκ, κανένας δεν 
ξέρει αυτό που έχω στην καρδιά μου. Ούτε σε 
σένα μπορώ να το πω καθαρά» είπε μέσα από 

τα αναφιλητά της. 

«Δεν χρειάζονται λόγια κυρά μου, για να 
καταλάβει ένας γέροντας σαν και μένα. Βλέπω 
το πόνο σου, σε καταλαβαίνω και λυπάμαι που 
δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Υπάρχουν πράγματα 
που δεν φαίνονται στην πρώτη ματιά κι όμως 
είναι πολύ σημαντικά στη ζωή μας. Γι αυτό δεν 
πρέπει κυρά μου με βιάση να παίρνουμε 
αποφάσεις για κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί 
καλά! Είσαι μικρή αλλά είσαι κι έξυπνη. Κάθισε 
να σκεφτείς τώρα την κατάσταση, χωρίς 
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βιασύνη. Βάλε μια άλλη γυναίκα στη δική σου 
θέση και γίνε εσύ η σύμβουλός της για λίγο. Τι 
θα της έλεγες να κάνει; Τι θα ήταν αυτό που θα 
μαλάκωνε τον αβάσταχτο πόνο της; Σκέψου 
Έλαβ και θα βρεις λύση.» 

Τον κοίταξε για λίγο στα μάτια, σκούπισε τα 

δικά της και έφυγε αμίλητη. Ο δάσκαλος δείχνει 

και πάλι το δρόμο! Δεν ξέρει τι θα κάνει αλλά 

αυτή τη φορά θα κάνει ακριβώς αυτό που της 

υπέδειξε! 

Τα παιδιά μεγάλωσαν ξαφνικά, μέσα από τα 

τελευταία αναπάντεχα γεγονότα, αυτά που 

έκαναν την Έλαβ σύζυγο και άλλαξαν εντελώς 

τη ζωή της. Τώρα είναι η νεότερη σύζυγος ενός 

αξιωματικού του στρατού και ανάμεσα στα άλλα 

καθήκοντα έχει την υποχρέωση να παρίσταται 

στην υποδοχή αντιπροσωπειών άλλων περιοχών. 

Ο άνδρας της λείπει συνεχώς σε ασκήσεις και 

περιπολίες. Η συνηθισμένη ζωή ενός 

στρατιωτικού τον αναγκάζει, σε περιόδους 
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έντασης, όπως αυτή, να αφήνει την γυναίκα του 

μόνη. Τώρα αναπολεί νοσταλγικά τη ζωή της, 

αυτήν που μόλις άφησε πίσω της. Περισσότερο 

από όλα αναζητά τον παιδικό φίλο της, αυτόν 

που τον ξεχωρίζει απ’ όλα τα άλλα αγόρια και 

που - αναγνωρίζει - της λείπει περισσότερο! 

Τα ίδια γεγονότα έχουν επηρεάσει και τον 

Φάρλοκ. Περισσότερο όμως τον ανησυχεί η 

εξέλιξη της κατάστασης. Είναι κάτι που δεν έχει 

προβλέψει κι αυτό τον κάνει να νιώθει 

κουρασμένος, αμήχανος και πιεσμένος. Ο 

δάσκαλος θέλει να έχει τον εαυτό του πανέτοιμο, 

προετοιμασμένο για τα πάντα. Σίγουρα δεν του 

αρέσουν οι εκπλήξεις και οτιδήποτε μπορεί να 

συμβεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Η ηλικία 

του όμως άρχισε να είναι εμπόδιο στα σχέδια 

του. 

Ο Μεντ είναι ίσως ο μόνος που έχει αντιδράσει 

αστραπιαία, σωστά και αποφασιστικά σ’ όλα 
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αυτά. Αν και δεν είχε κανένα λόγο να αλλάξει τη 

δική του ζωή, ωστόσο αυτό το δεκατετράχρονο 

αγόρι έκανε μια κίνηση που το ανέδειξε 

μοναδικό ρυθμιστή της ζωής του. Το πρώτο που 

προσπάθησε να κάνει ήταν να καταλάβει τι 

ένιωθε βαθιά μέσα του για την Έλαβ. Γρήγορα 

κατάλαβε και χαρακτήρισε τα αισθήματα του 

επιπόλαια και βιαστικά για τα οποία - 

παραδέχτηκε - δεν είχε την παραμικρή 

επιβεβαίωση ή ανταπόκριση από εκείνη. Το 

αντίθετο μάλιστα, όλα τώρα του φαίνονται σαν 

μια παιδική αφέλεια. Τι νιώθει γι αυτό το 

κορίτσι; Δεν μπορεί ακόμα να το περιγράψει 

καθαρά. Το μόνο που ξέρει είναι πως του άρεσε 

να είναι κοντά της. Θέλει την παρέα της, να την 

ακούει, να της μιλάει, να συζητούν μαζί, οι δύο 

τους. Καταλαβαίνει πως οι άλλοι γύρω του 

χαρακτηρίζουν αυτήν την κατάσταση σαν 

ιδιαίτερη αλλά τον Μεντ τον νοιάζει μόνο η 

γνώμη του δασκάλου του. Όσο ο Φάρλοκ δεν 
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σχολίαζε αυτές τις προσωπικές επιλογές των δύο 

παιδιών, ο Μεντ δεν είχε λόγο να ανησυχεί. 

Η Έλαβ όμως αποφάσισε να αλλάξει ξαφνικά τις 

επιλογές της κι αυτός τώρα αισθάνεται πολύ 

διαφορετικά. Ασφαλώς δεν άλλαξε κάτι αφού 

δεν έχει τίποτα το χειροπιαστό ούτε δικαίωμα να 

ελπίζει σε οτιδήποτε. Αυτά σκέπτεται και με 

τέτοιες σκέψεις χειρίζεται τα ερωτήματα που του 

θέτει ο εαυτός του, σαν να είναι κάποιος άλλος 

στη δική του θέση κι όχι αυτός. Δεν λυγίζει 

όμως, δεν ραγίζει η καρδιά του, δεν επιτρέπει να 

τον κυριεύσουν λυπημένες σκέψεις. Σφίγγει το 

κορμί του και με νηφαλιότητα αποφασίζει να 

ζητήσει ακρόαση από τον άρχοντα, όχι ως 

μαθητής του Φάρλοκ αλλά ως δόκιμος στην 

ταχυδρομική υπηρεσία. 

«Ξέρει ο δάσκαλος σου για ποιο λόγο είσαι εδώ 
Μεντ;» 
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«Όχι Κύριε. Είναι κάτι που θέλω πολύ εγώ ο 
ίδιος. Αν εσείς αρνηθείτε, θα γυρίσω αμέσως 
στα μαθήματά μου!» 

Ο άρχοντας τον κοιτάζει τώρα σκεπτικός. Τι να 

είναι αυτό που κάνει ένα αγόρι να ζητάει να το 

κατατάξουν σε στρατιωτική υπηρεσία; Φυσικά ο 

Μεντ δεν θέλει να φανερώσει τον πραγματικό 

σκοπό του γι αυτό τονίζει ιδιαίτερα το πόσο 

πολύ του άρεσαν τα καθήκοντα που είχε 

αναλάβει στην ταχυδρομική υπηρεσία, την 

περίοδο της δοκιμασίας. Δικαιολογεί μάλιστα τη 

βιασύνη του, να ζητήσει προσωπικά εκείνος από 

τον άρχοντα αυτόν το διορισμό και να μην 

περιμένει την καθιερωμένη διαδικασία. Το 

επιχείρημά του είναι, πως λαχταρά πάρα πολύ να 

προσφέρει και τη δική του βοήθεια, ιδιαίτερα 

τώρα με τα γεγονότα των ταραχών στις 

γειτονικές περιοχές και πως έχει πια μάθει τόσα 

πολλά, σ’ αυτόν τον τομέα, που θα είναι κρίμα 

να μην αξιοποιηθούν, εάν αναλάβει καθήκοντα 
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σε κάποια άλλη υπηρεσία. Στην πραγματικότητα, 

αυτή είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του άρχοντα. Ο 

Φάρλοκ τον έχει πείσει πως μόνο οι άριστοι 

μπορούν να κάνουν μια υπηρεσία να λειτουργεί 

άριστα. Το ίδιο τόνιζε ο δάσκαλος στους 

μαθητές του και γι αυτό τους προέτρεπε να 

γίνουν οι άριστοι όλων των άλλων. Ο Μεντ 

εκμεταλλεύεται τώρα αυτό ακριβώς το σημείο. 

Προβάλλει τον εαυτό του ως καλά 

κατατοπισμένο και καταλαβαίνει πως το πέτυχε, 

όταν ακούει τον άρχοντα να του λέει: 

«Δεν έχω αντίρρηση Μεντ, όταν μάλιστα οι 

ανώτεροί σου έχουν την καλύτερη εντύπωση και 
λένε τόσο καλά λόγια για σένα! Ανησυχώ όμως 
για τη μητέρα σου. Πώς θα το πάρει αυτό;» 

Είναι όμως και γι αυτό προετοιμασμένος ο 

μαθητής του σοφού γέροντα. Περίμενε κάτι 

τέτοιο κι έχει έτοιμη την απάντηση. 
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«Κύριε, ίσως η μητέρα μου να έχει διαφορετική 
γνώμη. Δεν θέλω όμως να ζητήσω ειδική 
μεταχείριση από εσάς αλλά να σας ενημερώσω 
πως σ’ αυτήν την υπηρεσία έμαθα τόσα πολλά 
πράγματα κι είμαι βέβαιος πως μπορώ να 
βοηθήσω κι εγώ τώρα αποτελεσματικά.» 

Επιμένει σ’ αυτό που έμαθε από τον δάσκαλό 

του, πως ο άριστος θα πετύχει τελικά αυτό που 

ζητάει. 

«Ο Φάρλοκ κάνει θαύματα» σκέφτεται ο 

άρχοντας ακούγοντας τα επιχειρήματα του 

αγοριού. «Αυτό το παιδί συναισθάνεται το 

καθήκον του όπως θα έπρεπε να το 
συναισθάνεται ένας ώριμος άνδρας». Κι ο 

άρχοντας όμως υπήρξε μαθητής του Φάρλοκ, γι 

αυτό τολμά και προχωράει ακόμα πιο βαθιά τη 

συζήτηση. 

«Αναρωτιέμαι όμως Μεντ, ποια γνώμη θα είχε ο 
Φάρλοκ, αν ήξερε τι ζητάς.» 
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Κι αυτό είναι εύκολο για τον Μεντ. Το έχει 

σκεφτεί γι αυτό απαντά αμέσως, με μια ηρεμία 

που καθησυχάζει τον άρχοντα. 

«Ο δάσκαλός μου, πρώτος αυτός είναι που 
κατάλαβε πόσο χρήσιμος θα ήμουνα στην 
ταχυδρομική υπηρεσία και τον ευχαριστώ, όπως 
και εσάς που με τοποθετήσατε τότε εκεί.» 

Ακόμα μια φορά, ο μικρός Μεντ, κρύβει τον 

μέσα κόσμο του τόσο πετυχημένα, 

εξαφανίζοντας κάθε ίχνος της πραγματικότητας. 

«Τότε μικρέ μου δόκιμε ταχυδρόμε, νομίζω πως 
δεν πρέπει να απογοητεύσουμε το σοφό μας 
δάσκαλο. Από αύριο θα είσαι κανονικός 

ταχυδρόμος. Να φανείς αντάξιος των γονιών 
σου Μεντ και κυρίως του δασκάλου σου. Να 
υπακούς στις διαταγές των ανωτέρων σου και 
να προσέχεις τον εαυτό σου στις αποστολές που 
σου αναθέτουν. Στις δύσκολες ώρες οι σωστοί 
άνδρες είναι αυτοί που πετυχαίνουν!». Τα λόγια 
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του Φάρλοκ μέσα από το στόμα του άρχοντα 

αυτήν την φορά. 

Φεύγει απόλυτα ικανοποιημένος. Πέτυχε αυτό 

που ήθελε. Τα υπόλοιπα είναι τώρα πολύ πιο 

απλά. 

«Η Έλαβ τράβηξε το δρόμο της. Καλά έκανε. Θα 
πάρω κι εγώ το δικό μου δρόμο τώρα. Όλα θα 
μπουν σε τάξη. Ξεκινάει κάτι άλλο» σκέφτεται 

μετά την επιτυχημένη κίνηση για την κατάταξή 

του στο στρατό. 

Θα φύγει μακριά της, αυτό θέλει τώρα. Μακριά 

από το κάστρο, μακριά από τα μαθήματα, 

μακριά από όλα όσα του θυμίζουν τα παλιά. 

Θέλει τόσο πολύ να βρεθεί κάπου αλλού, εκεί 

που δεν θα τον ξέρουν παρά ως έναν ταχυδρόμο 

και δεν θα υπάρχει περίπτωση να ακούσει ξανά 

το όνομά της. Η ιστορία αυτή θα τελειώσει για 

πάντα! Ο νους του έτσι θα απαλλαγεί απ’ όλα τα 

παλιά στοιχεία σαν να μην τα έζησε ποτέ! 
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Νωρίς το απόγευμα της ίδιας μέρας επισκέφτηκε 

τον δάσκαλό του. 

«Καλά κάνεις Μεντ και φεύγεις. Σου χρειάζεται 
κάτι νέο, κάπου αλλού. Έτσι πρέπει να γίνεται, 
όταν τα πράγματα δεν προχωράνε όπως 
θέλουμε. Αυτό το άλλο, μέσα μας, ξέρει πολύ 
καλά τι πρέπει να γίνει και μας οδηγεί να πάμε 
κάπου αλλού, εκεί που δεν ακολουθούν οι λύπες 
του χτες» είπε ο Φάρλοκ εμψυχώνοντάς τον. 

«Λυπάμαι Κύριε που δεν θα είμαι πια στα 
μαθήματα αλλά πιστεύω πως τώρα πρέπει να 
είμαι κοντά στους ταχυδρόμους. Έμαθα πολλά 
εκεί. Τώρα θέλω να βοηθήσω όσο περισσότερο 
και καλύτερα μπορώ» απαντά εκείνος με 

περίσσια περηφάνια, που τώρα έχει τη σύμφωνη 

γνώμη του δασκάλου, αλλά και επιμονή στο 

ρόλο του, να μην φανερώσει την αληθινή αιτία 

όλων αυτών των γεγονότων. 

«Πρώτα να βοηθήσεις τον εαυτό σου Μεντ. Να 
τον προετοιμάσεις σωστά. Να τον κάνεις να 



 

 

142 

νιώσει και πάλι δυνατός. Μετά θα μπορέσεις να 
βοηθήσεις κι άλλους γύρω σου. Να μην βιάζεσαι 
και κυρίως να μην αφήνεις την καρδιά να σε 

παρασύρει. Οι θεοί έβαλαν το νου πιο ψηλά από 
την καρδιά μας. Αυτή μας συντρέχει πρώτα μα 
δεν πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο στις 
αποφάσεις μας. Να πας στο καλό μικρέ 
ταχυδρόμε και να θυμάσαι πως πάντα θα 
μαθαίνω για σένα!» 

Ασυναίσθητα και εντελώς αυθόρμητα τα χέρια 

του Μεντ τυλίγονται γύρω από τη μέση του 

Φάρλοκ. Είναι η πρώτη φορά που τα 

συναισθήματα του Μεντ δεν καταφέρνουν να 

βρουν μια βαθιά σπηλιά μέσα του και να 

παραμείνουν εκεί, καλά κρυμμένα από κάθε 

άλλον. Ο Φάρλοκ, φανερά συγκινημένος απ’ 

αυτήν την απρόσμενη κίνηση του Μεντ, βάζει 

αργά τις παλάμες του πάνω στο κεφάλι του 

μικρού και σιγοψιθυρίζει μια ευχή. 
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Αμέσως μετά ο Μεντ ζήτησε να δει τη μητέρα 

του. Μέχρι τότε κανείς άλλος δεν ήξερε για τα 

σχέδια του ούτε είχε ανακοινωθεί η συζήτηση με 

τον άρχοντα. Αλλά η μητέρα του τον εξέπλησσε 

όταν του είπε: 

«Το ήξερα πως θα πετάξεις μακριά μου, μια 
μέρα, γλυκό μου περιστέρι. Ευχόμουν αυτό να 
γινόταν αργότερα. Ξέρω καλά πως πήρες αυτήν 
την απόφαση σε συνθήκες που δεν σου άφησαν 

πολλά περιθώρια. Δεν μπορώ και δεν πρέπει εγώ 
να μπω εμπόδιο στα σχέδιά σου Μεντ. Ένα όμως 
θέλω να σου ζητήσω, να είσαι πολύ προσεκτικός 
γιατί είσαι ο μόνος που μπορώ να αγκαλιάσω 
πια! Είσαι ότι μου άφησαν οι θεοί, τη μοναδική 
χαρά στη ζωή μου. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι 
αγόρι μου, γιατί εσύ είσαι από καλό υλικό, 
μπορείς πάντα να βρίσκεις το σωστό.» 

 

Η Έλαβ έμαθε για την αναχώρηση του Μεντ 

μετά από δύο μέρες και τότε ένιωσε μέσα της να 
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την πλημμυρίζει ένας πελώριος θυμός. Δεν 

θύμωσε με εκείνον αλλά με τον εαυτό της. 

Ένιωσε κάτι να θεριεύει μέσα της και να την 

πιέζει ασφυκτικά, τόσο που μερικές φορές δεν 

μπορούσε να ανασάνει. Μόλις κατάφερε να 

ηρεμήσει κάπως από τα πρώτα συναισθήματα 

της, ζήτησε να δει τη μητέρα του Μεντ, με 

φανερό σκοπό να την συγχαρεί και να της 

συμπαρασταθεί αλλά και με κρυφή λαχτάρα να 

μάθει κάτι παραπάνω για όλα αυτά. 

«Δεν έπρεπε να τον αφήσετε Κυρία να πάρει 
αυτήν την απόφαση.» 

«Έλαβ, γλυκιά μου, τώρα πια είσαστε μεγάλοι 
και αποφασίζετε εσείς για τον εαυτό σας. Εγώ 
ως μητέρα του αλλά και εσύ ως παιδική του 
φίλη και συμμαθήτρια τον ξέρουμε καλύτερα. Ο 
Μεντ δεν αντιδρά όπως τ’ άλλα αγόρια, το ξέρεις 
αυτό. Είναι κάπως διαφορετικός. Σίγουρα έχει 
σοβαρό λόγο που ζήτησε να επιστρέψει στην 
ταχυδρομική υπηρεσία. Δεν θα ωφελούσε σε 
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τίποτα, αν κάποιος προσπαθούσε να του αλλάξει 
γνώμη. Ας ελπίζουμε όμως πως θα μπορούμε να 
τον βλέπουμε όποτε αυτό θα είναι δυνατό και να 
χαιρόμαστε που θα είναι καλά!» 

Η Έλαβ κατέβασε το κεφάλι νιώθοντας μεγάλη 

ντροπή μέσα της. Είναι κι αυτή γυναίκα. 

Καταλαβαίνει πολύ καλά τι ακριβώς εννοεί η 

μητέρα του Μεντ. 

Από εκείνη τη στιγμή όμως άρχισε κι η ίδια να 

λειτουργεί αλλιώς, να σκέπτεται με μια δόση 

πείσματος πως ο Μεντ δεν μπορεί να φέρεται 

έτσι σε εκείνη! Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Ήδη 

μέσα της ένα σχέδιο, σαν απάντηση στην 

ενέργεια του Μεντ, άρχισε να μπαίνει σε 

εφαρμογή. 

«Όχι Μεντ, δεν μπορείς να φεύγεις μακριά μου! 

Σε θέλω κοντά μου, δίπλα μου!» είπε 

αποφασισμένα και μεγαλόφωνα μέσα της. 
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Η ΕΛΑΒ άρχισε να ενδιαφέρεται για τον στρατό. 

Ξαφνικά ήθελε να μαθαίνει τα πάντα, για τις 

περιοχές με τις πολεμικές επιχειρήσεις. 

Κατάφερε να κάνει επισκέψεις και να αποκτήσει 

οικειότητα με τις συζύγους των αξιωματικών κι 

από εκεί αντλούσε κάθε πληροφορία, όσο 

ασήμαντη κι αν ήταν αυτή. Μέσα σε δύο μήνες 

είχε πληροφορίες για πάρα πολλές υπηρεσίες, τις 

περιπολίες, τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα 

νέα. Με το παραμικρό έτρεχε να συγχαρεί ή να 

συλλυπηθεί τις οικογένειες που τώρα πια 

μπορούσε να επισκεφτεί χωρίς να κινεί υποψίες. 

Η δραστηριότητά αυτή την χαρακτηρίζει πλέον. 

Όλοι μέσα στο κάστρο έχουν αποκτήσει την 

πεποίθηση, ότι αυτή η γλυκιά κοπέλα έχει μέσα 

της μεγάλη ευαισθησία για τους στρατιωτικούς! 
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Γιατί αυτοί είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν τις 

καταστάσεις σε δύσκολους καιρούς. 

Έτσι κατάφερε σύντομα να δημιουργήσει μέσα 

στο κάστρο μια άτυπη ομάδα συμπαράστασης 

προς τους αξιωματικούς αλλά και τους 

κατώτερους βαθμοφόρους και τις οικογένειές 

τους. Η ομάδα της συγκεντρώνει μικρά δέματα - 

δώρα που χαροποιούν τους παραλήπτες και 

γράφει επιστολές ηθικής υποστήριξης και 

ευχαριστιών σε αυτούς τους άνδρες που 

υπερασπίζονται την περιοχή του Τόντγκενχορ. 

Πολύ συχνά επίσης η ομάδα της διοργανώνει 

επισκέψεις στο στρατόπεδο εκεί, έξω από τα 

τείχη της τρίτης οχύρωσης, στις μόνιμες 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται οι διοικήσεις των 

μονάδων. Από εκεί η Έλαβ μαθαίνει κι άλλες 

χρήσιμες πληροφορίες για τους τραυματίες αλλά 

και για τους αντίπαλους αιχμαλώτους. Και σ’ 

αυτούς ακόμα δείχνει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, 
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τους πλησιάζει και τους παρηγορεί, μιλώντας 

τους γλυκά. 

Οι αποστολές δεμάτων προς τους άνδρες είναι 

καθημερινή υπόθεση για την ομάδα της Έλαβ. 

Φυσικά όλα αυτά της επιτρέπουν να κάνει και 

προσωπικές γνωριμίες με κάποιους από τους 

αξιωματικούς στη διοίκηση της ταχυδρομικής 

υπηρεσίας, από όπου, προσποιούμενη την 

αδιάφορη, προσπαθεί να μαθαίνει και για την 

μονάδα του παιδικού της φίλου. Δυστυχώς όμως 

δεν κατάφερε μέχρι τώρα να μάθει κάτι για τον 

Μεντ γατί είναι στην πρώτη γραμμή, μακριά από 

το κάστρο. Κάποιες φορές αισθάνεται ιδιαίτερα 

τυχερή, όταν μιλάει με κάποιον ταχυδρόμο που 

τον έχει δει προσωπικά. Αλλά κι αυτή η 

πληροφορία είναι παλιά, αρκετές μέρες ή και 

εβδομάδες πριν. 

Έχει τόσο καιρό να τον δει, λαχταράει να του 

μιλήσει και να τώρα ο υποδιοικητής της 
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ταχυδρομικής υπηρεσίας της προσφέρει μια 

ανέλπιστη βοήθεια! 

«Θα μπορούσα να αποσπάσω έναν άνδρα από 
την υπηρεσία μας, να σας βοηθάει στη 
συγκέντρωση των επιστολών και των δεμάτων 
σας. Θα είναι πολύ χρήσιμος σ’ εσάς, γιατί θα 
ετοιμάζει σωστά τις αποστολές κι έτσι δεν θα 
καθυστερούν στην επίδοσή τους. Θα το 
συζητήσω με τους υπεύθυνους αξιωματικούς και 
θα σας ενημερώσω. Σύντομα θα έχετε νέα μας.» 

Την επόμενη κιόλας ημέρα ζητάει ακρόαση από 

τον άρχοντα, που φυσικά είναι ενήμερος για το 

έργο της ομάδας της. Η Έλαβ ανέφερε στον 

άρχοντα με πόση χαρά και υπερηφάνεια όλοι 

στην ομάδα εργάζονται γι αυτόν το σκοπό και 

πόσο χρήσιμος θα ήταν κάποιος από την 

ταχυδρομική υπηρεσία που θα τους βοηθούσε να 

οργανωθούν ακόμα καλύτερα. 
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«Δεν ζητούμε» τόνισε ιδιαίτερα «κάποιον 

έμπειρο και επομένως απαραίτητο στην 
υπηρεσία του ταχυδρομείου. Δεν θέλουμε να 
στερηθεί η υπηρεσία από έναν τέτοιον 
ταχυδρόμο.» 

Καθόλου όμως δεν παρέλειψε να πει πως θα 

προτιμούσε κάποιον κοντά στην ηλικία της, για 

να μπορεί να συνεννοείται καλύτερα μαζί του. Η 

απάντηση του άρχοντα ήταν η πιο ευχάριστη 

έκπληξη για εκείνη. 

«Το αίτημα σου Έλαβ με κάνει να σκέπτομαι τον 
Μέντιν. Αρκετά έμεινε ένα αγόρι στο μέτωπο, 
καιρός να ξεκουραστεί. Είναι κοντά στην ηλικία 

σου, είσαστε και φίλοι. Και σε μένα θα δώσει 
την ευκαιρία να τον φέρω κοντά στην μητέρα 
του που δεν έχει άλλο συγγενή. Τι λες και εσύ;» 

Αντί άλλης απάντησης, υποκλίθηκε ευγενικά, 

μόλις που μπόρεσε να ψιθυρίσει «ευχαριστώ 

Κύριε» και, πριν φανούν οι πρώτες σταγόνες 
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συγκίνησης και χαράς στα μάτια της, αποχώρησε 

διακριτικά.  

Την ίδια κιόλας μέρα υπογράφτηκε η διαταγή για 

τον Μεντ και σε δύο εβδομάδες αυτός είχε 

φτάσει στη διοίκηση της ταχυδρομικής 

υπηρεσίας. Εκεί έμαθε πως η νέα υπηρεσία του 

ήταν στο κάστρο. Ο ίδιος ένιωσε μεγάλη 

έκπληξη, αφού δεν περίμενε κάτι τέτοιο αλλά 

δεν μπορούσε τότε να ξέρει περισσότερα. Το 

θεώρησε κι αυτό σαν μια ακόμα αποστολή. 

Παρουσιάστηκε στον αξιωματικό της φρουράς 

του κάστρου που με παιχνιδιάρικη διάθεση του 

είπε: 

«Καλώς ήλθες και πάλι στα γνώριμα μέρη, Μεντ. 
Έλειψες καιρό και φαίνεται κάποιος σε 
επιθύμησε πολύ. Έτσι δεν είναι Μεντ;» τον 

ρώτησε με εμφανή ειρωνικό τόνο. Αλλά ο Μεντ, 

πράγματι ανυποψίαστος, απάντησε με το γνωστό 

σοβαρό του ύφος. 
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«Δεν ξέρω Κύριε. Είμαι βέβαιος πως η μητέρα 
μου δεν θα ζητούσε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ 
περήφανη και στα όσα μού έγραφε ποτέ δεν 
ανέφερε κάτι γι αυτό. Αντίθετα, μου έγραφε 
πάντα να προσέχω και να εκτελώ τα καθήκοντά 
μου όσο πιο καλά μπορώ. Ούτε ο δάσκαλός μου 
θα ζητούσε να επιστρέψω, τον ξέρω καλά. Δεν 
πάει το μυαλό μου σε κανέναν άλλον!» 

«Κι όμως Μεντ! Υπάρχει ακόμα κάποιος και σ’ 
αυτόν το χρωστάς που είσαι εδώ σήμερα.» 

«Ποιος είναι Κύριε; Γιατί κάποιος να με θέλει 
εδώ στο κάστρο;» ρώτησε με μεγάλη απορία. 

«Φαίνεται πως θα είσαι χρήσιμος εδώ Μεντ και 

ίσως ο πιο κατάλληλος αλλιώς η διαταγή του 
άρχοντα δεν θα ήταν επείγουσα.» 

«Δεν ξέρω τι να πω!» απάντησε απορημένος. 

«Εντάξει Μεντ, αφού εσύ δεν ξέρεις να το πω 

εγώ. Δεν υπηρετείς πια στην ταχυδρομική 
υπηρεσία, το καθήκον σου εκεί τελείωσε! Από 
σήμερα είσαι ο προσωπικός αγγελιοφόρος της 
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Έλαβ! Είσαι στις διαταγές της και μόνο. Αυτό 
Μεντ είναι το νέο σου πόστο.» 

«Υπηρεσία στην Έλαβ; Μα ... τι υπηρεσία είναι 
αυτή;» εξακολουθούσε να είναι έκπληκτος. 

«Πήγαινε τώρα να παρουσιαστείς στο υπεύθυνο 
υπηρέτη της και θα μάθεις εκεί τα υπόλοιπα 
μικρέ ταχυδρόμε.» 

Με τη σκέψη αναστατωμένη και γεμάτος 

απορίες ξεκινάει για το δεύτερο επίπεδο του 

κάστρου, εκεί που μένει ο άρχοντας και οι στενοί 

συγγενείς του. 

Τον υποδέχεται ο υπηρέτης της Έλαβ και τον 

οδηγεί σε μια αίθουσα που δεν είχε δει ποτέ, με 

ωραία διακόσμηση, φωτεινά παράθυρα και 

πανέμορφες κουρτίνες, πολλά λουλούδια, 

πίνακες, αγάλματα και πολυτελή έπιπλα. 

«Η Κυρία θα είναι εδώ σε λίγο» τον πληροφορεί 

ο υπηρέτης και αποσύρεται διακριτικά. 
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Πράγματι σε λίγο μπαίνει στην αίθουσα μια 

πανέμορφη Έλαβ. Φοράει ένα υπέροχο φόρεμα 

και στο λαιμό της λάμπουν κόκκινες και μπλε 

πέτρες μέσα σε χρυσές θήκες. Ένα μενταγιόν 

ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα κοσμήματα 

που δηλώνει τη θέση της μέσα στο κάστρο. Ποτέ 

δεν την είχε δει σε μια τέτοια μεγαλοπρέπεια και 

άθελά του υποκλίνεται, όπως είχε μάθει να κάνει 

πάντα από μικρός, με όλες τις κυρίες του 

κάστρου. Η Έλαβ όμως τρέχει όλο χαρά κοντά 

του, τον αγκαλιάζει, τον φιλάει και του λέει: 

«Έλα Μεντ, τόσο πολύ σε άλλαξε ο στρατός που 

δεν αναγνωρίζεις την παλιά σου φίλη;» 

Πρώτη φορά, δεν ξέρει τι να απαντήσει. Ο θυμός 

του είχε εξαφανιστεί, καθώς τα καθήκοντα σε 

μια υπηρεσία με αυξημένο τον κίνδυνο της 

πολεμικής σύγκρουσης τον έχουν κάνει να 

ξεχάσει όλα όσα τον είχαν αναγκάσει τότε να 

φύγει από το κάστρο. Εκείνα τα γεγονότα έχουν 
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περάσει πια σε άλλο επίπεδο. Μόνο τα γράμματα 

της μητέρας του τον επαναφέρουν κάπως και για 

λίγο στα παλιά. 

Τώρα μπροστά στην Έλαβ και σ’ όσα εκείνη 

εκπροσωπεί, χωρίς να γνωρίζει κάτι από τη 

δραστηριότητα που είχε αναπτύξει, αδυνατεί να 

καταλάβει τι έχει συμβεί και πολύ περισσότερο 

να αντιληφθεί το σκοπό των νέων του 

καθηκόντων. Η Έλαβ νιώθει την αμηχανία του 

και αποφασίζει να τον κατατοπίσει, για να τον 

βγάλει από τη δύσκολη θέση. 

«Μεντ, εγώ ζήτησα από τον άρχοντα έναν 

ταχυδρόμο και μέσα μου παρακαλούσα τους 
θεούς κι ευχόμουν να είσαι εσύ. Χαίρομαι τόσο 
πολύ που οι ευχές μου βγήκαν αληθινές! Εδώ, 
έχουν αλλάξει πολλά από τον καιρό που εσύ ... 
έφυγες. Άλλαξα κι εγώ σε ... πολλά πράγματα κι 
ας μην μπορούσα να τα δω πριν. Κι εσύ έχεις 
αλλάξει καλέ μου Μεντ, το βλέπω καθαρά στο 
πρόσωπό σου. Με δυσκολία τα μάτια μου σε 
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ξεχωρίζουν μέσα από τη στολή σου αλλά η 
καρδιά μου ... δεν γελιέται. Εξακολουθείς να 
είσαι αυτός που ξέρω τόσο καλά! Λυπάμαι Μεντ 
που τα πράγματα έγιναν έτσι … τώρα ... το ξέρω 
πως δεν σκέφτηκα σωστά, το είδα σαν ένα ... 
ένα παιχνίδι. Λυπήθηκα πολύ που έφυγες από το 
κάστρο. Δεν περίμενα πως θα το έκανες αυτό, 
πικράθηκα κι η καρδιά μου μαράζωσε από τότε 
… τότε … που μου έλλειπε η παρουσία σου τότε 
… μόνο κατάλαβα τα πάντα. Τα ξέρω καλέ μου 

όλα αυτά, τα σκέφτηκα πολλές φορές και τώρα 
ξέρω τι έπρεπε να κάνω και τι δεν έπρεπε. Όλα 
αυτά ... το ξέρω ... δεν αλλάζουν και λυπάμαι 
πολύ και γι αυτό. Όμως τώρα είσαι πάλι εδώ κι 
αυτό είναι υπέροχο ... έτσι δεν είναι Μεντ; Σ’ 
αυτό θέλω να μείνουμε, να ξεχάσουμε όλα τ’ 
άλλα που μας πίκραναν ... να κρατήσουμε μόνο 
αυτά, τα τελευταία ... να κάνουμε μια νέα αρχή 
... θα ήθελες κι εσύ Μεντ;» 

«Θα κάνω αυτό που θα με διατάξετε Κυρία.» 
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Η γλυκιά όψη της Έλαβ αλλάζει ξαφνικά. Τώρα  

παίρνει μια θλιμμένη απόχρωση. Εκείνος, είναι 

ολοφάνερο, παραμένει ακόμα θυμωμένος. Δεν 

θέλει να γυρίσει πίσω, στα παλιά. Αυτό 

καταλαβαίνει εκείνη. «Μα γιατί οι άνδρες είναι 

τόσο δύσκολοι; Γιατί δεν μπορούν να 
συγχωρήσουν τα λάθη μας και να δεχτούν τη 
συγνώμη μας; Τι άλλο μπορεί να κάνει μια 
γυναίκα; Με ποιον τρόπο να δείξει πως μπορεί 

να είναι διαφορετική απ’ αυτούς αλλά μπορεί 
πάντα να είναι κοντά στους αγαπημένους της;» 

σκέφτεται πληγωμένη η Έλαβ. 

Κι όμως, ο άνδρας που στέκεται μπροστά της 

είναι το ίδιο τρωτός και αδύναμος όπως κι 

εκείνη. Βιώνει τα δικά του λάθη και προσπαθεί 

να μην την πληγώσει άλλο καταλαβαίνοντας 

πόσο δύσκολο είναι να ταυτιστούν σε όλα, όπως 

οι δύο τους επιθυμούν. «Γιατί οι γυναίκες δεν 

μπορούν να καταλάβουν πως δεν είμαστε 
τέλειοι, δεν είμαστε οι ήρωες που ονειρεύονται; 
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Τόσο δύσκολο είναι αυτό;» είναι οι δικές του 

σκέψεις, το δικό του παράπονο. 

«Εντάξει Μεντ, εντάξει. Είσαι ακόμα σκληρός και 
με το δίκιο σου. Εγώ έκανα λάθος ... αλλά 
ήλπιζα πως ο φίλος μου, αυτός με τη μεγάλη 
καρδιά, θα το ξεπερνούσε. Όπως όλα ... πιο 
παλιά, όπως πάντα! Ακόμα ένα λάθος μου! Η 
πληγή που σου προξένησα βλέπω πως είναι 
ακόμα ανοιχτή. Λυπάμαι ... λυπάμαι τόσο πολύ 
γι αυτό!» 

«Δεν πρέπει να λυπάστε Κυρία. Πέστε μου τώρα 
τι θέλετε να κάνω. Αν δεν με χρειάζεστε άλλο, 
πρέπει να παρουσιαστώ στη φρουρά του 
κάστρου.» 

Ούτε όμως η Έλαβ καταλαβαίνει αυτήν τη 

διπλωματική του σκληρότητα, αυτήν που 

καλύπτει ολότελα την πραγματικότητα, το μέσα 

του, το είναι του, αυτό που τον πονάει ακόμα. 

«Στη φρουρά του κάστρου; Μα … δεν θα μένεις 
… με τη μητέρα σου;» 
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«Όχι Κυρία, είμαι στρατιώτης, αποσπασμένος 
στην υπηρεσία σας αλλά ανήκω στη φρουρά του 
κάστρου όπως όλοι οι στρατιώτες του 
κάστρου.» 

«Πολύ καλά Μεντ, θα σε ειδοποιήσω. Τίποτα 
άλλο για σήμερα.» 

Κι εκείνη συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. 

Προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη και να 

ανταποδώσει με την ίδια συμπεριφορά, το ίδιο 

σκληρά αλλά με μια σπασμένη, από τη λύπη, 

φωνή, που λίγο ακόμα θα κατέληγε σε λυγμό. 

Κάνει τη δική της μεγάλη προσπάθεια, για να 

μην φανερώσει τα συναισθήματα της. Όμως, 

πάλι νιώθει πως τον χάνει! Ήλπιζε να μένει με τη 

μητέρα του, να την επισκέπτεται, για να μπορεί 

να τον βλέπει όσο θέλει. Δαγκώνει τα χείλη της 

σαν να θέλει να τα κρατήσει κλειστά, να μην 

ακουστούν άλλες σκληρές λέξεις! Τυλίγεται κι 

αυτή με το πέπλο της άρνησης και της σιωπής! 
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Υποκλίνεται και πάλι κοιτώντας την για λίγο στα 

μάτια, σκληρά και επίμονα, αδυσώπητα και 

ικετευτικά. Αμέσως μετά αποσύρει τη ματιά του, 

γιατί δεν αντέχει να αντικρίζει άλλο την 

ατέλειωτη λύπη στα υπέροχα σμαραγδένια μάτια 

της! 

Οι άνθρωποι δεν είναι δυνατοί! 
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ΤΑ ΝΕΑ από τα σύνορα δεν είναι καθόλου 

ευχάριστα. Συνεχώς φεύγουν στρατιωτικά 

τμήματα, για να ενισχύσουν τις μονάδες των 

συνόρων, εκεί που οι αναταραχές είναι πια 

καθημερινή υπόθεση. 

 

Η Έλαβ έχει περισσότερο από τέσσερις μέρες να 

δει τον Μεντ. Τέσσερις μέρες τώρα την 

πολιορκεί ένας αόρατος εχθρός, αυτός που 

προσπαθεί να την κάνει να παραδεχτεί το λάθος 

της, να αποδεχτεί την προδοσία της, να τον 

καλέσει και να του εξηγήσει πως τίποτα δεν είχε 

αλλάξει μέσα της, πώς αυτός είναι ο βασιλιάς 

της καρδιάς της, γι αυτόν αναπνέει, αυτόν 

περιμένει! 

Τέσσερις μέρες έχει να την δει. Τέσσερις μέρες 

τώρα τον τρώει η αγωνία πότε επιτέλους θα τον 

καλέσει κοντά της, να τη δει έστω για λίγο, να 
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βυθιστεί ακόμα μια φορά μέσα στα υπέροχα 

μάτια της, να ξεχαστεί κάπου εκεί, να χαθεί από 

τον κόσμο! 

Τον αναπολεί γλυκό και σιωπηλό, σοβαρό και 

αινιγματικό, όπως τον ξέρει. 

Την αναζητά στους ήχους γύρω του. Προσπαθεί 

να διακρίνει τη φωνή της, το γέλιο της, ανάμεσα 

στις φωνές και στα γέλια των άλλων. 

Ψάχνουν και οι δύο τους να βρουν την αφορμή 

για μια ακόμα συνάντηση. Εκ μέρους του είναι 

αδύνατο, είναι ένας απλός στρατιώτης, εκείνη 

σύζυγος αξιωματικού. Το κατέφερε όμως εκείνη, 

όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε πως μπορούσε να 

συνδυάσει τα κακά νέα του μετώπου. Απόρησε 

για την απραξία της αυτές τις τέσσερις μέρες. 

Εκείνη πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, αφού 

εκείνη τον έχει στην υπηρεσία της. 

Σε λίγο είναι και πάλι μπροστά της. 

«Μεντ, θέλω να περπατήσουσε για λίγο ... 

κάπου έξω. Λέω να πάμε πάνω στις πολεμίστρες. 
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Θυμάσαι, τότε που ήμασταν πιο μικροί, πόσο 
πολύ θέλαμε να βρεθούμε εκεί;» 

«Α, ναι, το θυμάμαι. Ποτέ δεν έχω πάει σ’ αυτές 
τις πολεμίστρες.» 

«Πάμε λοιπόν, να μια ευκαιρία να δούμε την 
περιοχή από το πιο ψηλό μέρος του κάστρου.» 

Καίγεται από την επιθυμία να είναι κοντά του 

αλλά συγχρόνως και μακριά από τους δύο  

φρουρούς αυτής της περιοχής. Είναι απαραίτητο 

όμως να την βλέπουν αυτοί οι φρουροί, η τιμή 

της θέσης της το απαιτεί. Θέλει πάρα πολύ να 

είναι μόνο μαζί του, να του μιλάει χωρίς κανένας 

άλλος να τους ακούει. 

Την ακολουθεί σιωπηλός, χωρίς αντίρρηση αλλά 

χαρούμενος. Σε λίγο θα είναι και πάλι τόσο 

κοντά της, οι δύο τους! 

Από την ψηλή πολεμίστρα, η ματιά φτάνει 

ανεμπόδιστη μέχρι κάτω το λιμάνι. Ο καιρός 

είναι καλός. Ο ουρανός σκεπασμένος με 

σύννεφα, όπως τις περισσότερες φορές αλλά το 
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φως που φτάνει στη Γη είναι αρκετά δυνατό. 

Φυσάει λίγο κι έτσι δεν θα τους ακούν οι 

φρουροί. Κάθε τόσο στέκονται και το βλέμμα 

τους ξανοίγεται μακριά, κάτω, εκεί που μόλις 

ξεχωρίζουν τα κτήματα και τα αγροτόσπιτα. 

«Μεντ, θέλω να πας ένα μήνυμα σε κάποιον. 
Δεν θέλω όμως αυτό το μήνυμα να χαθεί ούτε 
να το μάθει κανείς άλλος εκτός από το πρόσωπο 
για το οποίο προορίζεται. Τι κάνετε σε μια τέτοια 

περίπτωση εσείς οι ταχυδρόμοι;» 

«Αν το μήνυμα είναι προσωπικό και η αξία του 
μεγάλη, τότε το αναλαμβάνει ένας έμπειρος 
ταχυδρόμος που το μαθαίνει και το παραδίνει 
προφορικά. Πρέπει όμως να υπάρχει κι ένα άλλο 
γραπτό μήνυμα, αυτό που εμείς λέμε σκιά. Η 
σκιά είναι ένα ψεύτικο μήνυμα. Αν ο ταχυδρόμος 
πέσει σε ενέδρα και συλληφθεί, οι εχθροί θα 
βρουν το μήνυμα – σκιά, θα αρκεστούν σ’ αυτό 
κι έτσι  το πραγματικό μήνυμα θα παραμείνει 
μυστικό. Αν όλα πάνε καλά κι ο ταχυδρόμος 
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παραδώσει το πραγματικό μήνυμα στο πρόσωπο 
που πρέπει να το παραλάβει, τότε ο παραλήπτης 
πρέπει να απαντήσει μ’ ένα άλλο μήνυμα ή 
μπορεί να δώσει μερικές συμπληρωματικές 
λέξεις στο αρχικό μήνυμα. Έτσι ο αποστολέας 
γνωρίζει πως ο παραλήπτης πήρε το πραγματικό 
μήνυμα.» 

«Αχ ναι, αυτό είναι … πολύ καλό Μεντ, μπράβο 
σας! Και με βοηθάει πάρα πολύ! Να ποιο είναι το 
μήνυμα που πρέπει να παραδώσεις. 

Αγαπημένε μου, 
όλον αυτόν τον καιρό, 

………………………… 

…………………………  
 

Θα μπορέσεις Μεντ να το παραδώσεις, έτσι δεν 
είναι;» 

«Μάλιστα Κυρία. Πρέπει όμως να μου δώσετε 
και τη σκιά.» 

«Επιτέλους Μεντ! Η Έλαβ είμαι. Αυτή ήμουν 
πάντα. Δεν άλλαξα ούτε εσύ με ξέχασες. 
Μπορείς να αφήσεις αυτό το «κυρία», 
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τουλάχιστον όσο είμαστε μόνοι μας; Σε 
παρακαλώ Μεντ. Θα κάνεις αυτή τη χάρη στη 
φίλη σου;» 

Την κοιτάζει σοβαρός, ολόισια στα μάτια, όπως 

πρέπει να κοιτάζει ένας άνδρας. Το πρόσωπο του 

είναι τώρα φωτεινό κι αυτή είναι η απάντηση 

που ζητάει η Έλαβ. Σε λίγο στα χείλη του 

σχηματίζεται το γνώριμο αχνό χαμόγελο. Αυτή 

είναι η επιβεβαίωση που εκείνη περιμένει. 

Χάθηκε το παραπονιάρικο ύφος της. Δεν του 

κρατάει κακία ούτε θυμό πια, πως μπορεί 

άλλωστε. Χαμογελάει κι εκείνη, ξένοιαστα. Οι 

κόποι της αρχίζουν να καρπίζουν. Ο Μεντ είναι 

και πάλι ο φίλος της, τώρα πια τον αναγνωρίζει! 

Εκείνος όμως την επαναφέρει επιτακτικά στην 

πραγματικότητα. 

«Τώρα πρέπει να πάρω και την σκιά, Έλαβ.» 

«Ναι ... βέβαια ... ωραία Μεντ μου. Θα σου 
ετοιμάσω κι ένα ... παραπλανητικό μήνυμα. Μα 
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τι καλά που τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά εσείς οι 
ταχυδρόμοι! Και εσύ ... είσαι υπέροχος!» 

Επιτέλους τα κατάφερε! Είναι πάλι κοντά της 

και της χαμογελάει. 

 

Τον κάλεσε το ίδιο απόγευμα. Το πρόσωπό του 

εξακολουθεί να λάμπει. Το αχνό του χαμόγελο 

μόλις διακρίνεται στα χείλη του αλλά δεν την 

νοιάζει πια. Εκείνη νιώθει τόσο όμορφα! Όλα 

πάνε περίφημα, ο Μεντ είναι πάλι κοντά της. 

Του δίνει στα χέρια ένα διπλωμένο έγγραφο, 

σφραγισμένο με κερί που δείχνει το μονόγραμμα 

της, ένα μεγάλο Е. 

«Ποιος είναι ο παραλήπτης του μηνύματος 
Έλαβ;» 

«Είναι μέσα στο στρατό αλλά ... δεν γνωρίζω σε 
ποια … μονάδα βρίσκεται τώρα. Δεν μπορώ να 
σου πω το όνομά του, δεν ... πρέπει Μεντ.» 
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«Μα ... πώς θα τον βρω; Πρέπει να γνωρίζω το 
όνομά του, τη θέση του στη μονάδα που 
υπηρετεί.» 

«Είναι ένας ... νέος στρατιώτης Μεντ, στην 
ηλικία σου. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω. Δεν 
έχω ... άλλα στοιχεία να σου δώσω.» 

«Κάποια στοιχεία για τη μονάδα που υπηρετεί;» 

«Όχι Μεντ. Δεν ... έχω άλλα στοιχεία. Αν 
νομίζεις πως δεν μπορείς να κάνεις κάτι ... δεν 
θα σε χρειαστώ ... η αποστολή ακυρώνεται.» 

Πάλι σκοτείνιασε το πρόσωπο του. Η 

σοβαρότητα πήρε την θέση της ακόμα μια φορά. 

Τον παρατηρεί και τον καταλαβαίνει. Είναι ο 

Μεντ, ίδιος και απαράλλαχτος. Τώρα ψάχνει τη 

λύση. Δεν παίρνει τη ματιά της από πάνω του. 

Περιμένει τη δική του απάντησή, όπως πάντα, 

κρέμεται από τα χείλη του! 

Εκείνος σκέφτεται. Δεν θέλει να φανεί ανίκανος 

στα μάτια της αλλά δεν ξέρει και τι να κάνει. 

Ποτέ δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια περίπτωση 
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στην υπηρεσία του. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι 

διαφορετικά. Η Έλαβ δεν ξέρει από στρατιωτικά 

θέματα. 

«Θέλω λίγο χρόνο … θέλω να σκεφτώ … να δω 
τι μπορώ να κάνω.» 

Της δίνει την ελπίδα, αυτό που εκείνη περιμένει 

να ακούσει, πως δεν θα τα παρατήσει, πως δεν 

άλλαξε ο Μεντ της, πως εξακολουθεί να είναι 

αυτός που ξέρει και που τόσο πολύ τον 

θαυμάζει! Αυτό είναι αρκετό για την ώρα. 

Την επόμενη μέρα, ο Μεντ είναι εκείνος που 

ζητάει να την δει. 

«Θα προσπαθήσω να τον βρω. Δεν θα είναι 
εύκολο όμως αυτό, γιατί οι μονάδες είναι πολλές 
και τώρα είναι σκορπισμένες σε πολλά σημεία. 
Έπειτα, σαν ταχυδρόμος δεν μπορώ να κινούμαι 
με άνεση. Δεν έχω συνοδεία. Πρέπει μόνος μου 
να τα κάνω όλα και πάνω από όλα να φυλάγομαι 
περισσότερο από πριν, γιατί οι κίνδυνοι είναι 
περισσότεροι αυτόν τον καιρό. Έχω όμως ένα 
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στοιχείο, το ότι είναι στην ηλικία μου. Δεν είναι 
πολλοί σαν εμένα στο στρατό. Θα ψάξω παντού, 
σ’ όλες τις μονάδες μας.» 

Τα λόγια του την κάνουν να συνειδητοποιήσει 

την κατάσταση. Είναι η σειρά της να 

σοβαρευτεί. Ξέρει πως εκεί, στα σύνορα, τα 

πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, υπάρχουν 

συμπλοκές. Μόλις τώρα αντιλαμβάνεται πόσο 

επικίνδυνο μπορεί να αποβεί το σχέδιο της για 

τον Μεντ, μια και θα είναι εντελώς μόνος του. 

Αυτό την τρομάζει πολύ. 

«Μα τι κάνω; Πού τον στέλνω; Σε ποιους 
κινδύνους θα μπει για χάρη μου; Μήπως κάνω 
λάθος, μήπως γίνω εγώ η αιτία να πάθει κακό ο 
Μέντ μου;» προβληματίζεται έντονα. 

«Να προσέχεις όμως. Πάνω απ’ όλα ούτε εγώ 
θέλω να βρεθείς εσύ σε κίνδυνο. Μα θέλω τόσο 
πολύ να φτάσει αυτό το μήνυμα στο σωστό 
άνθρωπο. Να ρωτήσεις την καρδιά σου Μεντ κι 
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αυτή θα σου πει, αν βρήκες αυτόν που σου 
ζητώ. Μόνο, μην βιαστείς!» 
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ΜΑΤΑΙΟΙ οι κόποι του! Ακόμα μια αναζήτηση 

δεν απέδωσε. Ούτε σ’ αυτό το φυλάκιο 

βρισκόταν το πρόσωπο που έψαχνε. Δεν υπήρχε 

κάποιος στην ηλικία του, που θα μπορούσε να 

ήταν ο αποδέκτης του μηνύματος της Έλαβ. 

Αυτή η αποτυχία πληγώνει τον εγωισμό του. 

Μια φωνή όμως μέσα του προσπαθεί να τον 

παρηγορήσει λέγοντάς του «δεν φταις εσύ Μεντ, 

κάνεις τα πάντα, για να βρεις αυτόν τον 
άνθρωπο». Αλλά ο Μεντ δεν ικανοποιείται με 

τέτοιες δικαιολογίες. Η επιθυμία του, να φανεί 

άξιος της αποστολής, είναι τώρα πολύ πιο 

έντονη από τα συνηθισμένα στρατιωτικά 

καθήκοντα ενός ταχυδρόμου. Σε μια ανάλογη 

περίπτωση θα ανέφερε στον ανώτερό του το 

αποτέλεσμα της έρευνας και θα αναλάμβαναν 

άλλοι ή θα του έδιναν νέες διαταγές. Όμως εδώ 

δεν είναι το ίδιο. Σε ποιον να αναφέρει τα 
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αποτελέσματα και τι να πει; Σκέφτεται την 

Έλαβ, όταν θα της έλεγε πως δεν είχε καταφέρει 

να βρει τον παραλήπτη του μηνύματος. Πόσο θα 

λυπόταν εκείνη! Πόση εμπιστοσύνη θα του είχε 

πια η παλιά του φίλη; «Τι να κάνω; Γιατί όλα 

είναι τόσο δύσκολα τώρα;» Και τότε, στο νου 

του, σχηματίστηκε η μορφή του δάσκαλου. 

«Δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα» λέει ο 

Φάρλοκ στην τάξη. «Υπάρχουν γνωστά και 

άγνωστα. Τα άγνωστα ξεκλειδώνουν από μέσα 
μας το φόβο. Μας κάνουν να φαινόμαστε δειλοί, 
να παραμένουμε αναποφάσιστοι ή – το 
χειρότερο – να κάνουμε λάθος βήματα. Μάθετε 
για τα άγνωστα, κι ο φόβος θα εξαφανιστεί με 
μιας.» 

«Ναι, πρέπει να μάθω περισσότερα για το 

πρόσωπο που ψάχνω» μονολογεί κάπως 

ενθαρρυμένος ο Μεντ. 

Κοίταξε γύρω του. Το δάσος πύκνωνε λίγο πιο 

πάνω. Αποφάσισε να χωθεί εκεί στις φυλλωσιές, 
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βαθιά μέσα στο δάσος. Να βρει μια καλή θέση 

ανάμεσα στα χαμηλά κλαδιά, που θα τον 

σκεπάσουν κι εκεί, αόρατος σε μάτια ξένα, θα 

προσπαθήσει να οργανώσει τη σκέψη του, για να 

αναζητήσει λύση στο πρόβλημα. 

Βρήκε το μέρος που ζητούσε και κρύφτηκε μέσα 

σε μια συστάδα από πυκνές φτέρες, που 

φύτρωναν ανάμεσα στα πανύψηλα έλατα. 

Άρχισε τις ερωτήσεις στον εαυτό του, όπως τότε 

που ήταν μικρός και προσπαθούσε να απαντάει 

μόνος του στις απορίες που είχε. 

 

Η Έλαβ μου έδωσε ελάχιστα στοιχεία. Γιατί; 
Μάλλον ήξερε πως τα υπόλοιπα θα τα γνώριζα ή 
θα μπορούσα να τα βρω. 
Άρα μόνον εγώ είμαι αυτός που πρέπει να 

καλύψω αυτές τις ελλείψεις. 
Τι ξέρω για τον παραλήπτη; 
Ξέρω πως είναι στο στρατό. 
Ξέρω ακόμα πως είναι στη ηλικία μου. 
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Μ’ αυτά τα στοιχεία έψαχνα μέχρι σήμερα. 
Δεν βρήκα όμως τίποτα μόνο μ’ αυτά τα δύο. 
Άρα κάτι λείπει ακόμα. 
Τι άλλο στοιχείο έχω στα χέρια μου; 
Έχω και το μήνυμα της Έλαβ. Μέχρι τώρα δεν 
έδωσα προσοχή στο μήνυμα της. Επομένως 
αυτό πρέπει να δω τώρα. Ίσως εκεί να υπάρχει 
κάτι. Τι λέει το μήνυμα; 

Αγαπημένε μου, 
όλον αυτόν τον καιρό, 

η απελπισία που με τριγυρίζει 
για όσα έχουν συμβεί, 

με έκανε ένα δυστυχισμένο πλάσμα. 
Η μοίρα με ξεγέλασε. 

Υπήρξα κουτή και αφελής. 
Δεν κατάλαβα πως οδηγήθηκα άθελά μου 

σε κάτι που ούτε το ήξερα 

ούτε το ένιωθα καλά-καλά. 
Η ανάγκη να γνωρίσω κι άλλα πράγματα 

με έσπρωξε μακριά σου. 
Έχω μετανιώσει 

και κάθε μέρα παρακαλώ τους θεούς 
να σ’ έχουν καλά 

και να με βοηθήσουν 

σ’ αυτό που αισθάνομαι για σένα. 
Τώρα ο καιρός με τιμωρεί 

καθώς σε βλέπω πολύ λιγότερο από άλλοτε. 
Φοβάμαι πως σύντομα θα σε χάσω και πάλι, 
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Κι αυτή τη φορά ίσως να είναι για πάντα. 
Αχ και να μπορούσες να με καταλάβεις! 

Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πω περισσότερα, 
όσο και αν με πιέζει η καρδιά μου. 

Μακάρι εσύ να καταλάβεις τη θέση μου, 
να δεις το λάθος μου. 

Να φανείς και πάλι λογικός, 
όπως είσαι πάντα 

και να μην σταματήσεις να κοιτάς προσεκτικά 

αυτά που έγιναν 

και κάθε στιγμή γίνονται. 
Εύχομαι να δεις το μέσα μου. 
Εύχομαι να με καταλάβεις και 
γρήγορα να δώσεις σημάδι 

πως με ένιωσες, 
όπως τότε, όπως παλιά! 

Σε γλυκοφιλώ! 
 

«Μην προσπερνάτε τα σημάδια βιαστικά και 

αδιάφορα. Αύριο θα είσαστε στην υπηρεσία του 

κάστρου. Εσείς πρέπει να βλέπετε αυτό που οι 
λέξεις κρύβουν, το νόημά τους» ακούστηκε πάλι 

η φωνή του Φάρλοκ μέσα στο κεφάλι του. 

Οι λέξεις, το νόημά τους, αυτό που κρύβουν. 

«Μα, ποιες λέξεις; Δεν έχω τίποτα, μόνο ένα 

προφορικό μήνυμα κι ένα σφραγισμένο που δεν 
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επιτρέπεται να το ανοίξω» ξαναρωτούσε ο Μεντ 

τον εαυτό του. 

«Άρα ... έχω μόνο το προφορικό μήνυμα. Σ’ 

αυτές τις λέξεις λοιπόν. Αυτές πρέπει να δω 
ξανά, με πολύ προσοχή.» 

Κι αρχίζει αργά και νοερά να στέκεται σε κάθε 

σημείο του μηνύματος, προσεκτικά και 

υπομονετικά. 

Αγαπημένε μου, μμμ αυτό κάτι μαρτυράει. 
Το μήνυμα αφορά έναν άνδρα. Λάθος. Όχι, δεν 
είναι άνδρας, ξέρω πως είναι ένας μικρός 
στρατιώτης, στην ηλικία μου, αυτό είπε η Έλαβ. 
Μα ... δεν υπάρχουν μικροί στρατιώτες. Κάποιοι 
στην ηλικία μου κάνουν μόνο τις βοηθητικές 
εργασίες στα στρατόπεδα. Ποτέ δεν συνάντησα 
μικρό και βοηθό σε μονάδα ή σε φυλάκιο. 

Είναι λάθος να αναζητώ τον παραλήπτη του 
μηνύματος σε τέτοια μέρη. Τα στρατόπεδα είναι 
πολύ μακριά από εδώ, αυτή η περιοχή δεν έχει 
στρατόπεδα. 
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Πόσα στρατόπεδα υπάρχουν; 
Δύο είναι όλα κι όλα. Το ένα βρίσκεται έξω από 
το κάστρο και το άλλο πριν το μεγάλο δάσος, 
πάνω από το λιμάνι. Τα είδα και τα δύο. Εκεί οι 
μικροί σε ηλικία βοηθοί δεν φοράνε ούτε στολή, 
δεν είναι κανονικοί στρατιώτες. Ναι, εργάζονται 
για το στρατό, κάνουν τις βοηθητικές εργασίες 
στα στρατόπεδα αλλά κάθε βράδυ επιστρέφουν 
στα σπίτια τους. 
Τι σχέση έχει η Έλαβ με αυτούς; 

Όλοι μένουν έξω από το κάστρο και ποτέ δεν 
μπαίνουν σ’ αυτό. Ούτε η Έλαβ πηγαίνει στα 
σπίτια τους ή στους χώρους που αυτοί 
εργάζονται. 
Μετά, γιατί λέει φοβάμαι πως θα σε χάσω και πάλι; 

Άρα τον συναντά, τον βλέπει. Δεν μπορεί όμως 
να βλέπει κάποιον από αυτούς τους νεαρούς 
βοηθούς. Όμως, έτσι λέει, πως φοβάται ότι θα 
τον χάσει, άρα τώρα τον βλέπει. Ποιους βλέπει η 
Έλαβ;» 
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Πάλι φέρνει στο μυαλό του έναν-έναν, όλους 

αυτούς που νομίζει πως βλέπει η παλιά του φίλη. 

Κανέναν δεν βρίσκει που να έχει την ηλικία του 

και να είναι στο στρατό. Μόνον εκείνος είναι 

ένας από αυτούς που βλέπει, είναι νεαρός στην 

ηλικία και έχει σχέση με το στρατό. Πολύ 

παράξενο αυτό! 

Η καρδιά της την πιέζει, αλλά δεν μπορεί ν’ 
αποκαλύψει περισσότερα. Μακάρι να μου έλεγε 
και μένα περισσότερα, γιατί το έκανε αυτό. Πώς 
τα αγνόησε όλα και προχώρησε σε γάμο; Ήταν 
ακόμα μικρή, έκανε μαθήματα, ήμασταν κάθε 
μέρα μαζί κι όμως τ’ άφησε όλα αυτά, χωρίς να 

πει κάτι. 
Κι αυτός, ο παραλήπτης του μηνύματος, τώρα 
πρέπει να καταλάβει. Κι εγώ θα ήθελα να 

καταλάβω, γιατί το έκανε αυτό. 
Το λάθος της, λέει. Ποιο λάθος της; Τι λάθος 
έκανε η Έλαβ; Μα ... δεν έκανε κάτι άλλο από το 
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να παντρευτεί. Να εννοεί πως αυτό ήταν το 
λάθος της; Πάρα κάτω – πάρα κάτω! 
Να φανεί λογικός όπως πάντα και να μην 
σταματήσει να κοιτάει προσεκτικά αυτά που 
έγιναν και γίνονται. Αργκντάλ! Τι θέλει να πει 
εδώ; Είναι αυτό που σκέφτομαι; 
Η καρδιά του τώρα χτυπάει δυνατά. Την νιώθει 

πάνω από τη στολή του. Σταματάει απότομα τις 

σκέψεις του. Φοβάται πως ξεχάστηκε και δεν 

επιτηρούσε σωστά τον χώρο γύρω του, όπως και 

όσο θα έπρεπε. Τώρα εξετάζει τα πάντα γύρω 

του προσεκτικά. Αφουγκράζεται τους ήχους. 

Ευτυχώς, όλα φαίνονται να είναι φυσικά και 

ήρεμα. Τίποτα το ύποπτο. Ο Ήλιος πάνω από τα 

σύννεφα είχε προχωρήσει αρκετά. Σε λίγο θα 

νυχτώσει. Πρέπει να βρει κάπου να περάσει τη 

νύχτα. Πού μυαλό όμως γι αυτό! Η καρδιά του 

έχει μεθύσει. Αλλά πρέπει και να βεβαιωθεί. Όχι 

άλλο λάθος. Τώρα πια όλα μοιάζουν να 

ταιριάζουν. Κι αν είναι κάτι άλλο; Δεν πρέπει να 
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βιαστεί, δεν πρέπει να προσπεράσει τα σημάδια, 

«το νόημα των λέξεων» αυτό λέει ο Φάρλοκ. 

Αρχίζει να κατεβαίνει στα χαμηλά. Η προσοχή 

του εντείνεται ακόμα περισσότερο. Θα 

πλησιάσει σε λίγο το δρόμο. Η περιοχή μπορεί 

να μην είναι ασφαλής. Ίσως να υπάρχει εχθρική 

περίπολος κάπου εκεί κοντά. Προσπαθεί να 

προσανατολιστεί. Παραμένει ακίνητος, για ν’ 

ακούσει τις φωνές των πουλιών. Τιτιβίζουν 

βιαστικά σημάδι πως βιάζονται να τελειώσουν 

τις δουλειές τους και να γυρίσουν στη φωλιά 

τους. Δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό. 

Αποφασίζει να περάσει το δρόμο και να κατέβει 

προς το ποτάμι. Αν βρει κάποιο πέρασμα πριν 

πέσει πολύ το σκοτάδι, θα περάσει απέναντι κι 

εκεί θα ψάξει για ένα ασφαλές σημείο 

διανυκτέρευσης. Αν δεν βρει κατάλληλο 

πέρασμα, δεν θα περάσει το ποτάμι. Θα μείνει 

πιο πάνω, ανάμεσα στο δρόμο και το ποτάμι και 
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θα περιμένει το πρωινό, για να ψάξει άλλο 

σημείο περάσματος. 
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ΛΙΓΟ πριν φτάσει στην όχθη του ποταμού 

σταματάει κι ελέγχει ακόμα μια φορά 

προσεκτικά. Ησυχία απόλυτη, καμιά ανθρώπινη 

δραστηριότητα! Το ποτάμι όμως είναι πλατύ σε 

αυτό το σημείο και το φως της μέρας δεν τον 

καλύπτει όσο θα ήθελε. Πρέπει να περιμένει να 

νυχτώσει κι άλλο ή να προχωρήσει μέχρι να βρει 

ένα άλλο σημείο που να μην είναι τόσο πλατύ το 

ποτάμι. Αποφασίζει να βρει άλλο σημείο 

περάσματος, πιο στενό, και να έχει πέσει κι άλλο 

το φως της μέρας. 

Προχωρεί λίγο πιο πέρα και πάντα μακριά από 

την όχθη, ανάμεσα στα δένδρα, προσέχοντας που 

πατάει και προπάντων να μην πατήσει κάποιο 

μικρό κλαδί. Ξαφνικά κάτι ακούει. Σταματάει 

αμέσως και ξαπλώνει κάτω, γίνεται ένα με τη γη. 

Τώρα διακρίνει ανθρώπινες φωνές. Βεβαιώνεται 

πως δεν είναι κοντά του αυτοί που μιλούν. 
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Σηκώνεται προσεκτικά και κρύβεται ανάμεσα 

στα δέντρα. Προσπαθεί να εντοπίσει το σημείο 

απ’ όπου ακούγονται οι φωνές. Πλησιάζει αργά 

και με μεγάλη προσοχή όσο πιο κοντά μπορεί 

μέχρι να διακρίνει καθαρά και να ακούει 

ευδιάκριτα. Στην απέναντι όχθη βλέπει ένα 

κοντάρι με τα χαρακτηριστικά του θυρεού του 

άρχοντα μπηγμένο στην άμμο. Είναι φιλική 

περίπολος με καμιά εικοσαριά άνδρες. Διακρίνει 

τους φρουρούς, που είναι ακροβολισμένοι στην 

περίμετρο της μικρής κατασκήνωσης. Δεν 

αποφασίζει όμως να φανερωθεί. Θέλει να 

περάσει ακόμα λίγο η ώρα. Πρέπει να βεβαιωθεί, 

πως είναι πράγματι στρατιώτες του Τόντγκενχορ. 

Οφείλει να είναι σίγουρος, πριν την επόμενη 

κίνηση. 

Ακούει πια καθαρά μέσα στη ησυχία του 

δειλινού τις ομιλίες και τα πειράγματα των 

στρατιωτών κι αναρωτιέται αν υπάρχουν κι 

άλλοι εκεί κοντά, που μπορεί να ακούν τα ίδια 
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πράγματα. Αυτή η περίπολος δεν φαίνεται να 

΄χει και τόσο σπουδαία μέτρα ασφάλειας. Η 

περιοχή δεν είναι κοντά στο κάστρο κι οι άνδρες, 

εκεί απέναντι, θα έπρεπε να είναι περισσότερο 

προσεκτικοί. 

Παραμένοντας καλά κρυμμένος, εκτιμά την 

κατάσταση. Εδώ και πολλές μέρες είναι μόνος 

του και νιώθει πως θα ήθελε λίγη παρέα, ειδικά 

απόψε, που οι θεοί τον αφήνουν να δει πιο 

καθαρά μέσα από το μήνυμα της Έλαβ. 

Μετά από λίγο, αποφασίζει να ζητήσει φιλοξενία 

από την περίπολο. Οπωσδήποτε θα έχει μια 

μερίδα ζεστό φαγητό και σε κάποια σκηνή θα 

περάσει τη βραδιά του, πολύ καλύτερα από ένα 

σκέτο παξιμάδι και ύπνο κατάχαμα. Σηκώνει το 

κεφάλι, βάζει τα χέρια του μπροστά στο στόμα 

σαν χωνί και βγάζει μια σύντομη κραυγή που 

μοιάζει σαν άγριου ζώου φωνή. Είναι το 

σύνθημα, κάποιος ζητά να πλησιάσει! Οι φρουροί 

σαστίζουν για λίγο και αμέσως παίρνουν θέση 
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για αναμέτρηση. Ένας άνδρας πετάγεται μέσα 

από την ομάδα και πλησιάζει τον φρουρό που 

είναι κοντά στην όχθη. Τον βλέπει καθαρά, είναι 

ο υπεύθυνος της περιπόλου. Μιλάει στους 

στρατιώτες που έχουν ήδη στα χέρια τα σπαθιά 

τους αλλά δεν μπορεί να ακούσει τι λέει. Τώρα 

κάποιος από τους άνδρες της περιπόλου 

απαντάει με μια άλλη φωνή ζώου. Αυτό 

σημαίνει, εμπρός παρουσιάσου! Η απάντηση, που 

πήρε, είναι σωστή κι αυτό τον ηρεμεί. Αυτοί οι 

άνδρες, εκεί απέναντι, είναι συνάδελφοί του! 

Ο Μεντ σηκώνεται από τη θέση του και με αργά 

βήματα πλησιάζει προσεκτικά την όχθη του 

ποταμού. Κρατάει τα χέρια του σε απόσταση από 

τον κορμό του σώματός, δείγμα πως έχει φιλική 

διάθεση. Ο αξιωματικός ρωτάει, ποιος είσαι και 

ο Μεντ απαντάει, περιστέρι, που σημαίνει 

ταχυδρόμος. 

Τον διατάζουν να μείνει στη θέση του και τρεις 

άνδρες με σπαθιά και ασπίδες τον πλησιάζουν 
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αργά μέσα από το ποτάμι. Διακρίνει απέναντι 

κάποιους τοξότες να τον σημαδεύουν. Στέκεται 

ασάλευτος και μόνο με τη ματιά του επιθεωρεί 

το χώρο. Είναι λιγότεροι από είκοσι. Έχουν 

στήσει πέντε σκηνές και στα δεξιά, κοντά στην 

όχθη, υπάρχει φωτιά, κάτι ψήνουν. 

Όταν έφτασαν κοντά του οι στρατιώτες, ο ένας 

απ’ αυτούς βάζει τα γέλια και φωνάζει στον 

αξιωματικό της περιπόλου, στην απέναντι όχθη, 

«το μικρό περιστέρι είναι». Η ετοιμότητα της 

ομάδας χαλαρώνει και ο Μεντ με τη συνοδεία 

του περνάνε απέναντι. Ο υπεύθυνος τον καλεί 

στη σκηνή του και εκεί ο Μεντ τον ενημερώνει 

τυπικά για την αποστολή. 

Η περίπολος επιστρέφει στο στρατόπεδο του 

κάστρου. Είχε εντολή να επιθεωρήσει κάποια 

στρατηγικά σημεία μιας περιοχής κοντά στα 

σύνορα. Δεν έχει συναντήσει εχθρικές ομάδες 

μέχρι τώρα. Το βραδινό τους είναι κυνήγι που 

είχε ήδη ψηθεί στην πρόχειρη φωτιά εκεί στην 
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όχθη του ποταμού. Τον περιποιήθηκαν καλά και 

εκείνος έφαγε φανερά με μεγάλη όρεξη το 

ανέλπιστο δείπνο, μάλιστα τόση όρεξη που 

προκάλεσε τα σχόλια κάποιων στρατιωτών. 

«Δεν σας ταΐζουν καλά ή πραγματικά σ’ αρέσει 
το φαγητό μας; Αν είναι έτσι, έλα σε μας. Θα 
τρως καλύτερα εδώ!» είπε ένας απ’ αυτούς με 

φανερή την εύθυμη διάθεσή του για κουβέντα 

και πειράγματα. 

Η αποστολή του όμως, ως ταχυδρόμος, δεν του 

επιτρέπει να μπει σε συζήτηση με άλλους. Οι 

ταχυδρόμοι δεν μιλούν, δεν παρασύρονται σε 

άσκοπες κουβέντες γιατί αυτό μπορεί να έχει 

ολέθρια αποτελέσματα. Ακόμα κι αν αναγκαστεί 

να δεχτεί την πρόκληση, πρέπει να πει λίγα κι 

άσχετα πράγματα. Δεν πρέπει να αφήσει ποτέ 

μια συζήτηση να εξελιχτεί και να διαρκέσει σε 

μάκρος. Οι διαταγές είναι σαφείς: ο ταχυδρόμος 

είναι αόρατος και σιωπηλός. Καλύτερα να τον 



 

 

189 

χαρακτηρίσουν κουτό παρά να διακινδυνεύσει η 

αποστολή του με πολυλογίες και εξυπνάδες. 

Τούτη όμως την φορά, είναι κι οι προσωπικές 

του ευχάριστες σκέψεις που δεν του επιτρέπουν 

να απαντήσει στα πειράγματά τους. Νιώθει τόσο 

χαρούμενος που είχε αρχίσει, επιτέλους, να 

καταλαβαίνει την όλη κατάσταση μέσα από το 

μήνυμα της φίλης του. Δεν έχει χρόνο για 

κουβέντες με άσχετους. Αισθάνεται τόσο καλά, 

μετά από πολύ καιρό! «Αυτό πρέπει να είναι η 

ευτυχία» σκέφτεται «όλα είναι τώρα τόσο 

όμορφα» λέει στον εαυτό του και νιώθει να τον 

κυκλώνει μια γλυκιά μελωδία σαν χιλιάδες μικρά 

ζουζούνια να στριφογυρίζουν μπροστά του 

παίζοντας το καθένα ένα μυστικό μουσικό 

όργανο! Τόσο μαγεμένα, τόσο αρμονικά είναι 

όλα που σε λίγες μόνο στιγμές βρίσκεται στο 

κάστρο, δίπλα στην πανέμορφη Έλαβ που 

χαμογελάει κρατώντας τον από το χέρι. 
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Το κάστρο είναι σημαιοστολισμένο, όπως κάθε 

φορά που έχουν αγώνες στο στρατό ή έρχεται ο 

μεγάλος άρχοντας στο Τόντγκενχορ. Οι φρουροί 

φορούν την επίσημη στολή τους. Στην αίθουσα 

υποδοχής, το μεγάλο τραπέζι είναι γεμάτο από 

φαγητά και γλυκά, με άφθονο κρασί και ποτό 

από βατόμουρα, μ’ εκείνη τη μοναδική γεύση 

που σε κάνει να αισθάνεσαι μεθυστικά! 

Οι άνθρωποι χαμογελούν και οι δύο τους 

ανταποδίδουν, χαιρετώντας τους καλόκαρδα. 

Κάποιοι λένε πόσο ταιριαστά είναι αυτά τα 

παιδιά, κάποιοι άλλοι δίνουν ευχές. 

Η μητέρα του, ο Φάρλοκ και οι γονείς της Έλαβ 

τους περιμένουν κάτω από το μεγάλο δέντρο που 

είναι και πάλι καταπράσινο αντανακλώντας σε 

κάθε του φύλλο το δυνατό φως της μέρας. Όλοι 

είναι χαρούμενοι. Ανοίγουν την αγκαλιά τους, 

για να τους υποδεχτούν. Η μητέρα του λέει 

«επιτέλους γιε μου κατάλαβες την Έλαβ» και ο 

Φάρλοκ συμπληρώνει «έφτασες Μεντ εκεί που 
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ήθελες και σου αξίζουν συγχαρητήρια». Πόσο 

όμορφα, πόσο γαλήνια, πόσο υπέροχα είναι όλα 

αυτά! Η Έλαβ δίπλα του, του χαρίζει το 

χαμόγελό της, τα σμαραγδένια μάτια της 

αστράφτουν και δείχνει τόσο χαρούμενη που ο 

μικρός αγγελιοφόρος συνάντησε τον αγαπημένο 

της. Τέλος στις αναζητήσεις, τέλος στις απορίες 

και στα ατέλειωτα γιατί. Όλα πια βρήκαν το 

δρόμο τους. Ο Μεντ και η Έλαβ είναι πάλι μαζί, 

για πάντα! 
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ΞΑΦΝΙΚΑ φωνές άγριες και κοφτές διαταγές 

φτάνουν στα αυτιά του. Βλέπει τον εαυτό του να 

γυρίζει το κεφάλι του από εδώ και από εκεί 

προσπαθώντας να δει ποιοι φωνάζουν και γιατί. 

Κανέναν δεν βλέπει και τότε καταλαβαίνει πως 

το όνειρο είχε ξαφνικά σταματήσει. Αυτές οι 

φωνές το τρόμαξαν και τώρα το νιώθει να 

σβήνει. Χάθηκε με μιας η μορφή της Έλαβ, 

εξαφανίστηκε το κάστρο και το μεγάλο δέντρο. 

Όλα χάθηκαν απότομα! 

Ανοίγει τα μάτια του. Είναι ακόμα εδώ, μέσα 

στη σκηνή μα οι βραδινοί σύντροφοι λείπουν κι 

οι φωνές απ’ έξω, φωνές πνιχτές και βίαιες, 

εξακολουθούν να ακούγονται μαζί με 

βλαστήμιες. Πετάγεται επάνω, παραμερίζει το 

άνοιγμα της σκηνής και βγάζει προσεκτικά το 

κεφάλι του έξω. Μόνο δένδρα βλέπει σε 
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απόσταση λίγων βημάτων από τη σκηνή. 

Σέρνεται ακόμα λίγο πιο έξω και διαπιστώνει 

πως αυτές οι φωνές ακούγονται πίσω από τη 

σκηνή. Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει κι 

αποφασίζει να σηκωθεί όρθιος. Γυρίζει να δει 

πίσω του. Βλέπει παντού ένα σύννεφο σκόνης 

και στ’ αυτιά του φτάνει το γνώριμο σύριγμα 

από τα βέλη που διασχίζουν απειλητικά τον 

αέρα. Στα δεξιά του, σε απόσταση περίπου 30 

βημάτων είναι πέντε τοξότες, με το αριστερό 

τους γόνατο στο χώμα. Ρίχνουν συνεχώς βέλη σ’ 

έναν στόχο που είναι αδύνατον να διακρίνει. 

Ένας άλλος στέκεται όρθιος κοντά τους, με το 

σπαθί στο χέρι και συντονίζει τις βολές τους. 

Απ’ αυτήν την θέση δεν διακρίνει τι είναι εκεί, 

στην απέναντι όχθη του ποταμού, ούτε μπορεί να 

καταλάβει τι προσπαθούν να εμποδίσουν οι 

τοξότες με τα βέλη τους. 

Αποφασίζει να πάει λίγο πιο πέρα, πίσω από 

τους τοξότες. Ισιώνει τη στολή του και αρχίζει 
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να προχωρεί αργά, προσεκτικά. Έχει διανύσει τη 

μισή περίπου απόσταση, όταν ξαφνικά νιώθει 

ένα δυνατό τράνταγμα στην πλάτη, στο αριστερό 

μέρος. Σαν να έπεσε πάνω του ένα πολύ δυνατό 

χέρι με ορμή. Κάτι τον έσπρωξε τόσο δυνατά 

που τον έκανε να παραπατήσει και να πέσει στο 

χώμα. Βάζει τα χέρια του κάτω, για να σηκωθεί 

και τότε βλέπει μικρές σταγόνες να κυλούν εκεί 

μπροστά του, στο χώμα, και να το βάφουν 

κόκκινο. Αισθάνεται να πλημμυρίζει το στόμα 

του από ένα παράξενο σε γεύση υγρό. Ξαφνικά 

αίμα ξεχύνεται από παντού και το βλέπει να 

κυλάει εκεί, μπροστά του, καθώς είναι ακόμα 

πεσμένος, με τις παλάμες στο χώμα, λίγο πριν 

προσπαθήσει να σηκωθεί όρθιος. 

Μα δύναμη, να σηκωθεί, δεν έχει πια! Την 

νιώθει να χάνεται από μέσα του, να ρέει κάπου 

έξω από αυτόν, να τον εγκαταλείπει. Η ανάσα 

του τον δυσκολεύει. Βήχει πνιχτά, κι άλλο αίμα 

ξεχειλίζει από το στόμα του. Η ματιά του 
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θολώνει, σαν να έπεσε απότομα μπροστά του 

ένα σκούρο πέπλο και του κρύβει το φως. Μια 

ακατανίκητη νύστα τον κυριεύει όλο και πιο 

πολύ. Τα ματόκλαδά του κλείνουν, τα βλέφαρα 

του βαραίνουν, δεν μπορεί πια να τα κρατήσει 

ανοιχτά. Ακούγεται μια φωνή «χτυπήθηκε ο 

ταχυδρόμος» και μετά μια άλλη να λέει «πάρτε 

τον ταχυδρόμο πίσω, γρήγορα!». 

Ύστερα, όλα ησυχάζουν. Λες και κάτι έπνιξε 

όλους τους ήχους! Ένα ήρεμο και γλυκό φως, 

σαν πυκνή ομίχλη, τυλίγει τα πάντα γύρω του! 

Νιώθει σαν να μπαίνει σε έναν πρωτόγνωρο 

χώρο κι έχει μόνο μια περιέργεια, να μάθει τι 

είναι αυτό. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει μέσα του. 

Όλα όσα ξέρει, τα βλέπει να απομακρύνονται 

απ’ αυτόν και σαν αφηνιασμένα άλογα τώρα 

τρέχουν προς τα πίσω, ενώ αυτός πρέπει να 

προχωρήσει μπροστά! 
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Η ΜΕΓΑΛΗ αίθουσα, εκεί που δέχονται τα πιο 

σπουδαία πρόσωπα παρουσία του άρχοντα και 

όλων ανεξαιρέτως των αξιωματούχων με τις 

συζύγους τους, είναι στολισμένη πένθιμα. 

Τα τεράστια παράθυρα έχουν καλυφτεί από 

βαριές σκουρόχρωμες κουρτίνες όπως και οι 

πελώριοι σκαλιστοί πολυτελείς καθρέφτες. Το 

λιγοστό φως εκεί μέσα είναι αυτό που στέλνει ο 

κρεμαστός κεροστάτης, που τον κρατά μια βαριά 

αλυσίδα στο κέντρο της αίθουσας. Βαρύτιμα 

σκαλιστά μανουάλια με χοντρά κεριά έχουν 

τοποθετηθεί σε άλλα σημεία μέσα στην τεράστια 

αίθουσα. 

Το μεγάλο τραπέζι των δεξιώσεων απουσιάζει. 

Οι υπηρέτες τοποθέτησαν στη θέση του ένα 

χαμηλό βάθρο. Πάνω στο βάθρο, το άψυχο σώμα 

του Μέντιν, του προσωπικού αγγελιοφόρου της 

νεότερης αρχόντισσας του κάστρου, της Έλαβ, 
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της αγαπητής σε όλους και όμορφης νύφης του 

άρχοντα Μπεντάρτ. 

Δίπλα στο βάθρο οι υπηρέτες έχουν αφήσει τα 

πιο όμορφα λουλούδια του Μάη που αυτήν την 

εποχή φυτρώνουν άφθονα παντού. Ο Μέντιν 

καθαρός και καλοντυμένος, με την επίσημη 

στολή του, μοιάζει να κοιμάται! Το σοβαρό του 

πρόσωπο είναι τόσο γαλήνιο, τόσο ήρεμο που 

νομίζεις πως αυτό το αγόρι σε λίγο θα ξυπνήσει. 

Τρεις υπηρέτες στα δεξιά και άλλοι τρεις στα 

αριστερά του βάθρου, με την επίσημη στολή 

τους, ευθυτενείς και ακίνητοι, αποτελούν την 

βουβή τιμητική συνοδεία του. 

Στα πόδια του βάθρου, ένας γέροντας είναι 

πεσμένος στα γόνατα, ντυμένος με έναν 

ολόλευκο χιτώνα, ξυπόλυτος, με κάτασπρα 

μακριά μαλλιά, σκυμμένος στο έδαφος, με χέρια 

που τρέμουν και με τους λυγμούς του μόλις να 

διακρίνονται. Ο Φάρλοκ θρηνεί τον αγαπημένο 

μαθητή και μοναδικό γιο του. Αυτός ο γέροντας 
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δεν μοιάζει πια με τον δάσκαλο των παιδιών του 

κάστρου ούτε με το σύμβουλο του άρχοντα. Δεν 

μοιάζει με τον αγαπημένο και σεβάσμιο γέροντα 

όλων εκεί μέσα. Δεν είναι ο ξακουστός για την 

καρτερικότητα και υπομονή του άνθρωπος ούτε 

θυμίζει κάτι από εκείνον το σοφό άνδρα που 

πάντα έστελνε τη ματιά του βαθιά μέσα στις 

καταστάσεις και στα πράγματα, για να 

συναντήσει την ουσία τους. Τώρα είναι ένα 

αξιοθρήνητο πλάσμα που η μοίρα χτύπησε τόσο 

αδυσώπητα και αποφάσισε να του τσακίσει κάθε 

ελπίδα στο τέλος της ζωής του, ρίχνοντάς το στα 

βάθη της απόγνωσης, με δηλητηριασμένο το 

κορμί και το νου του ανήμπορο κι ανίκανο! 

Αυτός που σε όλους πάντα συμπαραστέκεται 

ολόψυχα και σ’ όλα τα προβλήματα βρίσκει τη 

λύση, τώρα είναι εντελώς μόνος κι αβοήθητος, 

ανίσχυρος μπροστά στο νόημα της ζωής και του 

θανάτου. Κλαίει ασταμάτητα, μόνον αυτό μπορεί 

να κάνει. 
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Έφτασε πια απόγευμα και στην αίθουσα 

μπαίνουν στρατιώτες, ντυμένοι επίσημα. 

Παρατάσσονται σε δύο σειρές, μια στα δεξιά και 

μια στα αριστερά του βάθρου, αντικαθιστώντας 

τους υπηρέτες. Η τελετή σε λίγο θα πάρει τον 

επίσημο χαρακτήρα της. Τώρα, τιμές και 

τελευταίο αποχαιρετισμό θα δώσουν οι 

άνθρωποι που υπηρετούν στο κάστρο. Όλο το 

υπηρετικό προσωπικό περνά μπροστά από το 

νεκρό αγόρι. Όλοι βουρκωμένοι κι αμίλητοι. Δεν 

μπορούν να πιστέψουν πως δεν θα ξαναδούν το 

μικρό ταχυδρόμο να πηδάει βιαστικός στη σέλα 

του άλογου κι εκείνο να χιμάει μπροστά 

ανυπομονώντας να οδηγήσει τον αναβάτη του 

στην μυστική αποστολή του. Ανάμεσά στο 

προσωπικό του κάστρου κι η Κραβ, η 

δωδεκάχρονη βοηθός υπηρέτρια, που πάντα είχε 

έτοιμα λίγα τρόφιμα για το μικρό ταχυδρόμο! 

Τον περίμενε αξημέρωτα στην πύλη, δίπλα στον 

υπηρέτη που κρατούσε το άλογο. «Για να μην 
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πεινάσεις Μεντ στο μακρινό σου ταξίδι, να είσαι 
δυνατός και να γυρίσεις γρήγορα πίσω» του 

έλεγε με αληθινό ενδιαφέρον. 

 Ο Μεντ της χαμογελούσε χαϊδεύοντας το κεφάλι 

της και με μια ξαφνική κίνηση έπαιρνε το 

σκουφάκι της, για να το αφήσει μετά από λίγο 

στον αέρα καθώς κάλπαζε προς τη δεύτερη 

πύλη. Κι εκείνη να τρέχει ξωπίσω του, να πιάσει 

το σκουφάκι της πριν πέσει στο χώμα. Τώρα η 

μικρή Κραβ, με δακρυσμένα μάτια, λύνει αργά 

το σκουφάκι της, το αφήνει ευλαβικά πάνω στα 

λουλούδια των άλλων και του ψιθυρίζει: 

«Πάρ’ το Μεντ ... πάρ’ το για πάντα ... να με 

θυμάσαι μικρέ ταχυδρόμε!» 

Αφού πέρασαν μπροστά από το βάθρο όλοι οι 

υπηρέτες, οι στρατιώτες αντικαταστάθηκαν. 

Τώρα η τιμητική φρουρά στο βάθρο αποτελείται 

από αξιωματικούς του στρατού της υπηρεσίας 

του ταχυδρομείου. Κι αυτοί φορούν την επίσημη 

στολή τους και μια φαρδιά λευκή κορδέλα πάνω 
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από τον δεξιό τους ώμο καταλήγει στην 

αριστερή πλευρά της μέσης, εκεί που κρέμεται 

το ξίφος τους. Έχουν παραταχτεί σε μονή σειρά, 

δεξιά και αριστερά του βάθρου, με το πρόσωπο 

στραμμένο προς το βάθρο. Ο επικεφαλής 

αξιωματικός δίνει το παράγγελμα και αυτοί 

χτυπώντας ελαφρά τις μπότες τους στο δάπεδο 

παίρνουν τη στάση της προσοχής. Είναι οι 

συνάδελφοι του Μεντ. Τα πρόσωπά τους σκληρά 

και κόκκινα από τη θλίψη. Έχασαν το νεότερο 

συνάδελφο, αυτόν που πρόσεχαν τόσο πολύ, που 

του είχαν μάθει όλα τα μονοπάτια και τις πηγές, 

να κρύβεται σε δάση και σε σπηλιές, να 

αποφεύγει τις κακοτοπιές. Έχασαν το μικρό 

«περιστέρι» τους, αυτόν που πάντα περίμεναν με 

αγωνία να γυρίσει από την αποστολή του, αυτόν 

που μαζί του αστειεύονταν και με πειράγματα 

του έλεγαν: 
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«Γύρισε το περιστέρι μας; Βρήκε το δρόμο της 

επιστροφής; Για να δούμε τα φτερά σου, είναι 
ακέραια ή λαβωμένα;» 

«Να φυλάγεσαι μικρέ!» 

«Μην τολμήσεις να καθυστερήσεις!» 

«Αν τα βρεις δύσκολα, γύρισε το καπέλο σου, οι 
δικοί μας θα καταλάβουν, θα σε ακολουθήσουν 
διακριτικά και θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις!» 

«Τρώγε μόνο τα μανιτάρια που εμείς σου 
δείξαμε και μην ανάβεις φωτιά όσο κι αν 
κρυώνεις.» 

Και αυτός απαντούσε: 

«Καλά, καλά, τα έμαθα πια όλα αυτά.» 

Τώρα όμως ο μικρός Μεντ δεν υπάρχει. Σε ποιον 

θα λένε συμβουλές και πειράγματα; Για ποιον θα 

αγωνιούν; 

Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά αυτήν την 

τιμητική φρουρά, θα δει μικρά ρυάκια δακρύων 

να κυλούν αργά σε κάποια μάγουλα. Όλοι τους 

κοιτούν ψηλά, πάνω από το κορμί του Μεντ, σαν 
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να μην θέλουν να δεχτούν την πραγματικότητα. 

Νομίζουν πως όλα αυτά είναι ένα κακό όνειρο, 

πως θα ακούσουν και πάλι το ποδοβολητό από 

το άλογο του μικρού ταχυδρόμου καθώς 

επιστρέφει από την αποστολή του και το φρουρό 

να ανακοινώνει «Άφιξη αγγελιοφόρου». 

Όχι όμως για τον Μεντ. Ο Μεντ δεν θα 

επιστρέψει! 

Ακούγεται η σάλπιγγα. Στην αίθουσα μπαίνει 

τώρα ο άρχοντας με την επίσημη στολή του. 

Δίπλα του στέκεται η σύζυγός του και πιο πίσω ο 

γιος του, ο Μποργκ και η Έλαβ με σκυμμένο το 

κεφάλι και τα μαλλιά της ριχτά πάνω στο λευκό 

της φόρεμα. Πίσω τους ακολουθούν ανάλογα με 

την τάξη τους οι άλλοι αξιωματούχοι του 

κάστρου με τις συζύγους τους. Όλοι παίρνουν 

την θέση τους στη μεγάλη αίθουσα. Ένας 

υπηρέτης πλησιάζει τον άρχοντα κρατώντας μια 

χρυσοκεντημένη ζώνη κι ένα στεφάνι από 

λουλούδια. 
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Ο άρχοντας φτάνει στο βάθρο, πολύ κοντά στο 

γονατισμένο Φάρλοκ και με φωνή αλλοιωμένη 

από τον πόνο λέει. 

«Μέντιν, ... μικρέ αγγελιοφόρε ... μας λείπεις 
αγόρι μου!» 

Τα δάκρια καυτά κυλούν από τα μάτια του, 

μπλέκονται στα μαύρα του γένια και πέφτουν 

βαριές σταγόνες στο δάπεδο. Αφήνει το στεφάνι 

από λουλούδια στα δεξιά του σώματος του Μεντ 

και τη ζώνη πάνω στο στήθος του νεκρού 

αγοριού. Του χαϊδεύει το μέτωπο και μετά, με 

αργές κινήσεις, με μάτια θολά από τα δάκρυα, 

απομακρύνεται και βγαίνει από την αίθουσα. 

Ένας άλλος υπηρέτης δίνει στην αρχόντισσα μια 

ασημοκεντημένη ζώνη κι ένα στεφάνι 

λουλούδια. Εκείνη πλησιάζει δακρυσμένη στο 

βάθρο, αμίλητη αφήνει το στεφάνι της στο άλλο 

πλευρό του Μεντ και τοποθετεί τη ζώνη στα 

γόνατα του. Του σφίγγει το δεξί χέρι και τον 

φιλάει στο μέτωπο. Δακρυσμένη πλησιάζει τον 
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Φάρλοκ που μοιάζει να είναι χαμένος σ έναν 

άλλο κόσμο. Σκύβει πάνω στον δάσκαλό της, 

τον αγκαλιάζει και τον φιλάει τρυφερά στα 

άσπρα του μαλλιά. Ο γέροντας εξακολουθεί να 

κλαίει. 

Ο γιος του άρχοντα πλησιάζει τώρα το βάθρο και 

αφήνει ένα στεφάνι από λουλούδια στα πόδια 

του Μεντ. Οπισθοχωρεί ένα βήμα και χτυπώντας 

δυνατά τη δεξιά του μπότα στο δάπεδο λέει στο 

νεκρό: 

«Αντίο μικρέ ταχυδρόμε. Απόψε σε περιμένει ο 
Αργκντάλ. Θα σε αγκαλιάσει περήφανα, θα σε 
προσέχει για πάντα εκείνος!». Αποχωρεί κι 

αυτός φανερά συγκινημένος. 

Είναι η σειρά της Έλαβ να πλησιάσει τώρα το 

βάθρο. Βηματίζει αργά, άτονα. Αφήνει τα δικά 

της κατακόκκινα λουλούδια στο κεφάλι του 

Μεντ, καλύπτει το πρόσωπό της με τις παλάμες 

της που όμως δεν μπορούσαν να κρύψουν τους 

λυγμούς της. 
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Ύστερα αρχίζει να τακτοποιεί αργά τα ρούχα 

του, κατά το συνήθειό της, λες κι έστελνε το 

μικρό της ταχυδρόμο σε μια ακόμα αποστολή 

και του ψιθυρίζει αυτά τα λόγια. 
Χάθηκε τ’ άστρο το φωτεινό 

από τον ουρανό μου. 
 

Πώς να πορευτώ τώρα 

μόνη μέσα στη νυχτιά; 
 

Μεσοπέλαγα είμαι,  
δίχως την αγάπη σου. 

 

Ποιος γλυκός άνεμος 
θα μ’ οδηγήσει κοντά σου; 

 

Έπεσαν τα φύλλα από το δέντρο σου. 
Πού πήγε η ομορφιά σου αγάπη μου; 

 

Πατέρα Ουρανέ, γιατί μου στερείς 
αυτόν που αγαπώ; 

 

Μάνα Γη, γιατί κρύβεις 
τον ακριβό μου; 

 

Το βέλος που σε σκότωσε 
και τη δική μου σταμάτησε καρδιά. 

 

Μου λείπεις αγαπημένε μου. 
Πικρή βροχή ασταμάτητη 

διαλύει τη ψυχή μου. 
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Γκρίζα συννεφιά με σκεπάζει. 
Άδικα περιμένω το γελαστό μου ταχυδρόμο. 

 

Πάει τ’ αστέρι μου, 
χάθηκε για πάντα! 

 

Είναι μακριά όλοι οι άλλοι και δεν μπορούν να 

ακούσουν τα ψιθυριστά λόγια της Έλαβ. Τα 

ακούει όμως ο Φάρλοκ, πάντα εκεί μπροστά στο 

βάθρο, πεσμένος στα γόνατα κι απαντάει με 

σπαραγμό: 

«Συγχώρα Κυρά μου. Λυπήσου με μικρή μου 
Έλαβ. Εγώ φταίω για τον πόνο της ψυχής σου 
καλή μου». 
Λόγια από το στόμα ενός τρελαμένου γέρου, που 

κανείς δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Στο μεγάλο 

πόνο ακούγονται παράξενα πράγματα! 

Λίγο-λίγο περνούν μπροστά από το βάθρο και οι 

υπόλοιποι αξιωματούχοι. Τελευταία έμεινε στην 

αίθουσα η μητέρα του Μεντ. Ακόμα ένα 

ανθρώπινο ράκος. Η χαροκαμένη σύζυγος και 

μάνα, κατατρεγμένη από τη μοίρα της, τώρα 
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πρέπει να αποχαιρετήσει για πάντα το μονάκριβο 

αγόρι της. Στέκεται μπροστά στο παιδί της, 

βουβή φιγούρα, σαν να μην συνειδητοποιεί τα 

γεγονότα. Ο Φάρλοκ σηκώνεται αργά, την 

πλησιάζει και της ψιθυρίζει. 

«Σφίξε κι άλλο την καρδιά σου, αυτήν που 
κάποτε τόσο γενναιόδωρα μου χάρισες. Τα 
δάκριά, δεν ωφελούν πια! Ο Μεντ μας είναι 
αλλού τώρα. Εμείς πληρώνουμε περισσότερο 

από τους άλλους τη θεά Μαστ. Εμάς 
καταράστηκε περισσότερο.» 

Την πιάνει από το χέρι και αργά τη οδηγεί προς 

την έξοδο. Την πάει κοντά στο μεγάλο δέντρο. 

Δεν θέλει να είναι μαζί με τους άλλους, σ’ αυτόν 

τον πολύ προσωπικό τους πόνο. Από εκεί θα 

παρακολουθήσουν τη συνέχεια της τελετής, 

όπως συνηθίζεται για τους πολεμιστές και ήρωες 

σ΄ αυτήν την χώρα. 

Λίγο πριν πέσει ο ήλιος, ένα μικρό σκάφος με 

πανί αφήνει τη στεριά κι αργά, μέσα από τα 
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ήρεμα νερά, ακολουθεί πορεία προς την έξοδο 

του φιόρδ. Στη μέση του καταστρώματος η 

σωρός του Μεντ, μοναδικός επιβαίνων, με τα 

λουλούδια και τα μαλλιά του να ανεμίζουν στην 

ανοιξιάτικη αύρα. 

Ακούγεται ο ήχος ενός βέλους να σκίζει τον 

αέρα και μετά από λίγο το σκάφος τυλίγεται στις 

φλόγες. Ο μικρός ταχυδρόμος, εξαγνισμένος 

μέσα από φωτιά και νερό, περνά για πάντα στο 

χώρο των θεών και των ηρώων! 
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ΠΟΤΕ στο κάστρο δεν είχαν συμβεί τόσες 

πολλές αλλαγές σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα. Αν κι όλα γίνονται με τον ίδιο τρόπο 

εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο αυτά τα τελευταία 

οκτώ χρόνια όλα μοιάζουν να είναι πολύ 

διαφορετικά! 

Ο άρχοντας πάντοτε παίρνει τις αποφάσεις του 

μετά από συζητήσεις με τους έμπιστους 

αξιωματούχους του. Πάντα όμως πίσω από κάθε 

συμβουλή και εισήγηση κρύβεται η βαριά γνώμη 

του άτυπου σύμβουλου του κάστρου, του 

Φάρλοκ. Πριν ανακοινωθεί μια απόφαση του 

άρχοντα, ο Φάρλοκ έχει πει τη γνώμη του, αργά, 

απλά και ταπεινά σαν να μονολογεί. Ο άρχοντας, 

δήθεν αδιάφορα, τον ακούει πάντα σιωπηλός. 

Δεν τον διακόπτει ποτέ. Δεν κάνει ερωτήσεις. Ο 

Φάρλοκ εξετάζει όλες τις περιπτώσεις, αναλύει 

όλα τα συμβάντα, χαρακτηρίζει κάθε κίνηση και 
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τα αποτελέσματα βγαίνουν μπροστά μόνα τους, 

σαν να υπάρχουν μόνο αυτά στον κόσμο! 

Τα μαθήματα και η προετοιμασία των νέων 

υποψήφιων αξιωματούχων του κάστρου είναι 

μια ρουτίνα για τον δάσκαλο. Από καιρό έχει 

καταλήξει στα θέματα που θα διδάσκει και μόνο 

μικρές λεπτομέρειες ρυθμίζει την τελευταία 

στιγμή. Η κρίση του, για κάθε παιδί, είναι το 

αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας και 

σχεδόν ποτέ δεν πέφτει έξω. Τα καθήκοντα που 

θα ανατεθούν στα παιδιά, όταν αυτά τελειώσουν 

ένα μέρος από την εκπαίδευσή τους, είναι 

προσεκτικά επιλεγμένα και πάντα πολύ κοντά 

στις ικανότητές των παιδιών. Ο Φάρλοκ έχει 

πειστεί πως αυτός ο τρόπος μπορεί να δώσει τα 

καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Πρώτα για 

την ασφάλεια του κάστρου που με τη σειρά του 

διασφαλίζει την ποιότητα ζωής του άρχοντα και 

όλων όσων εκεί μέσα μοχθούν καθημερινά για 

ολόκληρη την περιοχή, προστατεύοντας τους 
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απλούς ανθρώπους και τις περιουσίες τους από 

κάθε εχθρό και κίνδυνο. 

Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που ανιχνεύουν 

μυστικά και αθόρυβα κάθε κίνηση όσων 

πλησιάζουν την περιοχή ή όσων επιβουλεύονται 

την ασφάλεια κάποιου κατοίκου. Οι ξένοι είναι 

δεκτοί, μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. 

Όσοι θέλουν να διαβούν μέσα από την περιοχή, 

πρέπει να έχουν ειδική άδεια και πάντα μαζί τους 

έναν συνοδό, ορισμένο από τον αρμόδιο 

αξιωματούχο. Αυτός ο συνοδός επιβεβαιώνει με 

την παρουσία του ότι οι επισκέπτες έχουν την 

άδεια του άρχοντα κι αυτό λειτουργεί 

ανακουφιστικά για τους κατοίκους, όταν 

βλέπουν ξαφνικά ξένους μπροστά τους και 

δικαιολογημένα ανησυχούν. Επιπλέον αυτός ο 

συνοδός μεσολαβεί στην ικανοποίηση των 

αναγκών των ξένων για προμήθεια φαγητού και 

μεταφορικών μέσων ή ακόμα και κάποιων 
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έκτακτων αναγκών τους. Το κάστρο όμως είναι 

έτσι πάντα ενήμερο για κάθε τους κίνηση. 

Το εμπόριο των αγαθών το ασκούν ελεύθερα οι 

κάτοικοι, ο καθένας στον τόπο του, εκεί όπου 

είναι το σπίτι του. Οι πλανόδιοι έμποροι είναι 

συνήθως ξένοι, από τις νότιες περιοχές, και 

μπορούν να στήσουν τα πρόχειρα καταλύματά 

τους μόνο στην περιοχή της τρίτης οχύρωσης, 

εκεί που ο στρατός μπορεί να επιτηρεί τα πάντα 

και να επιβάλλει αμέσως την τάξη. Στην ίδια 

περιοχή στήνουν τις σκηνές τους και οι διάφοροι 

καλλιτέχνες. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι συχνά 

καλεσμένοι μέσα στο κάστρο, για να 

διασκεδάσουν τους αξιωματούχους με τις 

παραστάσεις τους. Αν τύχει να επισκεφτεί την 

περιοχή κάποιος γραμματισμένος, ο ίδιος ο 

Φάρλοκ τον φιλοξενεί στο δικό του διαμέρισμα 

και είναι ο αποκλειστικός συνοδός του, όσο 

καιρό αυτός ο επισκέπτης παραμένει εκεί. Τα 

επίσημα πρόσωπα των άλλων περιοχών 
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φιλοξενούνται μόνο μέσα στο κάστρο σε ειδικά 

διαμερίσματα. 

Οι ντόπιοι τεχνίτες στήνουν τα δικά τους 

εργαστήρια στην περιοχή που ο άρχοντας έχει 

παραχωρήσει για προσωπική τους χρήση. 

Συνήθως είναι κάπου κοντά στο σπίτι τους. Αυτά 

τα εργαστήρια κατασκευάζουν όσα οι υπόλοιποι 

κάτοικοι έχουν ανάγκη, όπως τα εργαλεία ή 

αναλαμβάνουν τις αναγκαίες επισκευές για τα 

σπίτια και τις αποθήκες των κατοίκων της 

περιοχής. Εκτός από τα εργαστήρια των τεχνιτών 

υπάρχουν τα μεγάλα βαφεία, κοντά στο ποτάμι 

γιατί μόνον εκεί ικανοποιούνται οι ανάγκες τους 

για μεγάλες ποσότητες νερού. Καταστήματα και 

εργαστήρια δεν ασφαλίζουν ούτε τη νύχτα. Κάθε 

όμως περιοχή έχει τα βράδια μια στρατιωτική 

περίπολο που την αποτελούν νεαροί άνδρες 

είκοσι έως είκοσι πέντε χρόνων, όλοι κάτοικοι 

αυτής της περιοχής που είναι και μόνιμοι 

στρατιώτες. Έχουν την άδεια να επιτεθούν και 
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να σκοτώσουν, όπως στη μάχη, όποιον 

προσπαθεί να παραβιάσει το σπίτι ή το 

εργαστήριο της περιοχής που έχουν στην ευθύνη 

τους. Ακόμα και την ημέρα υπάρχει φρουρά 

στην περιοχή. Έτσι όλοι οι κάτοικοι είναι 

υποχρεωτικά μόνιμοι λόγω των εργασιών τους 

σε μια περιοχή και ασφαλισμένοι για τη 

σωματική τους ακεραιότητά και την περιουσία 

τους. Από τα εισοδήματά τους πληρώνουν για το 

στρατό ένα ποσό σε είδος από αυτά που 

παράγουν ή σε χρήματα από αυτά που 

εισπράττουν πουλώντας τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες τους. 

Όλα αυτά είναι ουσιαστικά προτάσεις του 

Φάρλοκ. Πρώτα τα διδάσκει στους μαθητές, τους 

εξηγεί γιατί είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι 

σοδιές και τα ζώα που θα δώσουν  την τροφή σε 

όλους τους κατοίκους της περιοχής. Αργότερα οι 

ίδιοι, ως υπεύθυνοι, τα εφαρμόζουν στην πράξη 

και πάντα έχουν πολλές ευκαιρίες να 
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συμβουλεύονται τον δάσκαλό τους, για όσες 

ενέργειες κρίνουν πως πρέπει να αλλάξουν. 

Φυσικά πάνω από όλους είναι πάντα ο άρχοντας 

που δίνει το κύρος του σ’ αυτές τις αλλαγές. Κι 

αυτός όμως έχει την απαραίτητη ενημέρωση και 

συμβουλή από τον Φάρλοκ. 

Υπάρχει κάτι ακόμα που απασχολεί το σοφό 

δάσκαλο, όλα αυτά τα χρόνια. Είναι οι 

απρόσμενες αρρώστιες κυρίως αυτές που μπορεί 

να μεταδοθούν προερχόμενες από άλλες 

περιοχές. Γι αυτό ο Φάρλοκ δεν θέλει να μπαίνει 

κανείς στην περιοχή του Τόντγκενχορ χωρίς 

άδεια. Θέλει να αποκλείσει και την παραμικρή 

περίπτωση να μεταδοθεί μια ασθένεια που δεν 

θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι. Γι 

αυτό ζητά επίμονα να υπάρχει ισχυρή 

στρατιωτική παρουσία παντού και καθημερινή 

αναφορά για τα προβλήματα. Έτσι οι αρμόδιοι 

μαθαίνουν γρήγορα τα δυσάρεστα κι έχουν τη 
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δυνατότητα να επεμβαίνουν άμεσα και 

αποτελεσματικά. 

Στις σκέψεις του είναι να στείλουν κάποιους 

αξιωματούχους να επισκεφτούν άλλες περιοχές 

και να μάθουν για τις αρρώστιες και τον τρόπο 

που τις αντιμετώπιζαν εκεί οι άνθρωποι. Επίσης, 

θέλει κάποιες από τις μαθήτριές του να αποκτούν 

εμπειρία στη νοσηλεία αρρώστων. Έχει πεισθεί 

πως οι γυναίκες είναι περισσότερο κατάλληλες γι 

αυτήν την υπόθεση. Κάπου εκεί έβλεπε 

μελλοντικά και την Έλαβ. Αυτό το κορίτσι έχει 

προξενήσει μεγάλη εντύπωση στον δάσκαλο. 

Ενδιαφέρεται για όλους και για όλα γύρω του 

και παράλληλα έχει μια πολύ τρυφερή καρδιά, 

γελάει πάντα και σκορπάει γύρω της χαρά και 

ενθουσιασμό. Οι άλλοι την ακολουθούν 

πρόθυμα στις ιδέες της. 

Υπάρχει όμως ακόμα ένα σοβαρό πρόβλημα για 

τον Φάρλοκ. Ο ίδιος έχει μεγαλώσει αρκετά. Τα 

μάτια του τον δυσκολεύουν όλο και περισσότερο 
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στο διάβασμα. Τα πόδια του δεν είναι δυνατά και 

πρόθυμα να τον στηρίξουν, όπως παλιά. Τα 

χέρια του μέρα με τη μέρα χάνουν τη δύναμή 

τους. Δεν τον νοιάζει που δεν έχει απογόνους, 

τον πληγώνει όμως που δεν έχει αντικαταστάτη. 

Στη σκέψη του ήταν να βολιδοσκοπήσει τον 

Μεντ, να τον πείσει να αφήσει τις ταχυδρομικές 

του αποστολές και να μείνει κοντά του. Είχε 

σκοπό να τον μάθει ακόμα περισσότερα. Να τον 

βοηθάει ο Μεντ στα μαθήματα των παιδιών και 

κάποια στιγμή να αναλάβει ο Μεντ τη 

διδασκαλία των παιδιών κι ο Φάρλοκ από κοντά 

να βοηθάει όσο και όπου μπορεί. Η σοβαρότητα 

του Μεντ - ίσως και κληρονομική - τον έπειθε 

πως αυτή η επιλογή θα ήταν η καλύτερη. 

Ο Μεντ από τη μια και η Έλαβ από την άλλη θα 

ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να αποκτήσει ο 

τόπος στα επόμενα χρόνια. Αυτά τα δύο παιδιά 

θα μπορούσαν να είχαν κοινή ζωή αφού το ένα 

συμπαθούσε το άλλο τόσο πολύ και στη 
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συνεργασία τους έβλεπες την αρμονία της ζωής 

σε όλη της την έκταση. 

«Στα είπα και τότε Μπεντάρτ αλλά δεν με 
άκουσες» μίλησε με ολοφάνερο καημό ο σοφός 

γέροντας. 

«Φάρλοκ, αγαπημένε μου δάσκαλε δεν είμαι 

άξιος μαθητής σου. Με παρέσυρε το συναίσθημα 
για το παιδί μου, όταν το έβλεπα πόσο πολύ 
ποθούσε τη γλυκιά Έλαβ. Αυτό το λάθος τίποτα 
δεν μπορεί να το εξαλείψει τώρα. Βάρος 
αβάστακτο έχω στην καρδιά μου τον χαμό του 
Μεντ που θα γινόταν λαμπρός αξιωματούχος. 
Έπρεπε να τον απομακρύνω από το στρατό 
αλλά τότε έκανα ένα ακόμα μεγαλύτερο 
σφάλμα. Ξαφνιάστηκα με το αίτημα της Έλαβ 
και το θεώρησα ευκαιρία να φέρω πίσω τον 
Μεντ. Πίστεψα πως έτσι θα ικανοποιούσα και 
τους δύο. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, αλλά 
πώς μπορεί κανείς να αρνηθεί στην Έλαβ, σ’ 
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αυτόν τον άγγελο; Έχει το δικό της μοναδικό 
τρόπο να ζητάει κάτι. 
Γι αυτό σε κάλεσα σήμερα εδώ. Θέλω να σε 
συμβουλευτώ. Νομίζω πως είναι επικίνδυνο να 
παραμένω άρχοντας, εγώ που έχω ήδη σφάλλει 
δύο φορές. Άραγε, ποια άλλη συμφορά θα φέρω 
άθελά μου σ’ αυτόν τον τόπο; Σκέφτομαι να 
συγκαλέσω το συμβούλιο να αποφασίσει για 
άλλον άρχοντα. Τι προτείνεις εσύ σοφέ 
δάσκαλε;» 

«Ετοιμάζεις και τρίτο λάθος από ότι βλέπω 
Μπεντάρτ. Όταν κάποιος αναρωτιέται για την 
τρέλα του, τότε σίγουρα βρίσκεται ακόμα μέσα 
στον ασφαλή κύκλο του γνωστικού. 
Κανείς δεν μπορεί να φέρει πίσω τον Μεντ! Δεν 
υπάρχει τρόπος να γλυκάνει η καρδιά μας ούτε 
να κάνουμε την Έλαβ να χαμογελάσει και πάλι. 
Χάθηκε αυτή η μάχη. Εγώ είμαι αυτός που 
έπρεπε να επέμβω τότε. Να μπω εμπόδιο στη 
λαθεμένη σου απόφαση ακόμα κι αν θα σε 
πίκρανε μια τέτοια ενέργειά μου, έστω και με 
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δυσάρεστη για μένα συνέπεια. Δυστυχώς δεν το 
έκανα. Αυτό είναι το δικό μου μεγάλο λάθος. 
Εμένα βαρύνει περισσότερο αυτό το κρίμα. 
Δεν είναι μόνο ο χαμός ενός αγοριού ούτε η 
πίκρα στην καρδιά ενός κοριτσιού. Αυτά 
αφορούν αυτούς τους δύο και κάποιους 
συγγενείς τους. Το κακό που έγινε είναι σε 
βάρος αυτής της περιοχής Μπεντάρτ. Χάθηκε 
μια ευκαιρία για το αύριο των κατοίκων, γιατί 
αυτοί οι κάτοικοι και τα παιδιά τους είναι η 

ζωντανή συνέχεια του τόπου, το αύριο του 
Τόντγκενχορ. 
Μπορεί εγώ να ετοιμάζω τους αυριανούς σου 
συμβούλους, μπορεί εσύ να αποφασίζεις για 
όλους μας αλλά αυτά τα δύο παιδιά θα ήταν 
πάνω από όλους μας γιατί θα εξασφάλιζαν όλους 
μας. Αυτό έπρεπε να γίνει πρώτα από όλα!  
Πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας στο δάσος 
και γι αυτό να μεριμνάμε. Να μην αποσπά την 
προσοχή μας ένα κλαδί σε κάποιο δέντρο. Κάθε 
σωστό σήμερα επιτρέπει να ανατείλει ένα 
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ξένοιαστο αύριο. Το σήμερα πρέπει να 
προσέχουν οι φρόνιμοι, αν θέλουν να είναι καλό 
το αύριο. Οι αποφάσεις μας πρέπει να 
μουσκεύουν καλά στις προσδοκίες μας. Γι αυτές 
ζούμε σήμερα και σ΄ αυτές θα στηριχτούμε 
αύριο! 
Αυτό είναι το όνειρο που σήμερα πρέπει να 
βλέπεις και εσύ, σαν άρχοντας του τόπου. Ποιος 
θέλει άγρια όνειρα; Κανείς. Αυτός είναι ο σκοπός 
της ζωής μας, να ονειρευόμαστε το μέλλον μας. 

Είναι το δώρο του θεού Αργκντάλ στους 
ανθρώπους. Όλα τ’ άλλα πλάσματα της φύσης 
δεν μπορούν να δουν το δικό τους αύριο. Η ζωή 
τους εξαντλείται στο σήμερα. Σ’ αυτό 
διαφέρουμε απ’ αυτά τα πλάσματα, γι αυτό ο 
Αργκντάλ μάς έβαλε πάνω απ’ αυτά. 
Να λοιπόν το πραγματικό λάθος άρχοντα του 
Τόντγκενχορ. Νοιάστηκες για το σήμερα του 
παιδιού σου. Να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες του. 
Ξέχασες το αύριο. Είδες το κλαδί. Σου διέφυγε 
το δάσος. 
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Το ίδιο έκανες με την επιθυμία της Έλαβ. Γιατί 
ήθελε προσωπικό αγγελιοφόρο; Ποια καθήκοντα 
της ανέθεσες κι είχε αυτήν την ανάγκη; Πάλι μια 
επιθυμία βιάστηκες να ικανοποιήσεις. 
Ξεχάστηκες και τα συναισθήματα σε κυρίευσαν! 
Σ’ έμαθα να χρησιμοποιείς το μυαλό σ’ όσα σε 
απασχολούν. Να μην προσέχεις χρώματα και 
ήχους αλλά σκέψεις κι αποτελέσματα. Να 
κλείνεις τα αυτιά στα κολακευτικά λόγια των 
πολλών. Να προσέχεις αυτόν που σου μιλά 

παράξενα, αλλόκοτα και σου φανερώνει όσα το 
δικό σου μυαλό δεν αντιλαμβάνεται.» 

«Αλίμονό μου! Τι σκληρός που γίνεσαι Φάρλοκ! 
Ακόμα και τώρα με διδάσκεις με τον πιο 
δύσκολο όμως τρόπο. Αυτό το μάθημα δεν 
ξεχνιέται, Κύριε.» 

«Γι αυτό είμαι σκληρός σήμερα Μπεντάρτ, για 
να μην υπάρξει άδικο αύριο.» 

«Πες μου δάσκαλε σοφέ, τι πρέπει να γίνει 
τώρα; Πώς μπορούμε θα επανορθώσουμε τα 
λάθη;» 
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«Τα λάθη έγιναν αγαπημένε Μπεντάρτ. Τα πήρε 
ο άνεμος μακριά από μας, να μην τα φτάνουμε, 
να μην μπορούμε να τα αλλάξουμε και τώρα τα 

διαλαλεί μέσα από τα φυλλώματα των δέντρων, 
τις σχισμές των βράχων, τις βοές των κυμάτων, 
τις σταγόνες της βροχής, τις νιφάδες του 
χιονιού, τα ουρλιαχτά των άγριων ζώων, τον 
αντίλαλο στις χαράδρες των βουνών. Όλα αυτά 
τα καμώματα της φύσης δεν είναι παρά τα 
ανθρώπινα λάθη, τα δικά μας λάθη άρχοντα. Η 

φύση ανατριχιάζει μ’ αυτά. Γι αυτό αντιδρά τόσο 
άσχημα και μας φοβίζει, όπως αυτή ξέρει. Δεν 
πρέπει να την ενοχλούμε με τέτοια λάθη. Αν 
συνεχίσουμε έτσι, η φύση θα μας αγνοήσει και 
σύντομα θα μας εξοντώσει. Και τότε όλα θα 
χαθούν για μας, τους ανθρώπους. 
Αυτός ο τόπος θα γίνει κάποτε η κατοικία του 
Αργκντάλ. Ξέρεις πότε θα γίνει αυτό; Όταν η 
φύση θα του μηνύσει πως οι άνθρωποι 
ηρέμησαν και έπαψαν να κάνουν λάθη. Τότε 
όλοι θα είμαστε μαζί με το θεό και με τους 
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αγαπημένους μας, όλους αυτούς που χάθηκαν, 
οι περισσότεροι από δικά μας λάθη και που τώρα 
μας λείπουν τόσο πολύ! Τότε θα δούμε πάλι τον 
Μεντ. 
Μέχρι τότε όμως κανείς από εμάς δεν θα είναι 
ούτε ευτυχισμένος ούτε πραγματικά χαρούμενος 
κι ελεύθερος. Θα υπάρχουν πάντα ανόητα λάθη 
που θα περιμένουν στη σκιά να τα καλέσουμε, 
να τους δώσουμε ζωή και υπόσταση, να βγουν 
στο φως και να μας κάνουν να χάσουμε ακόμα 

μια φορά τον Θεό. Ο συνετός άνθρωπος 
προσέχει, να μην κάνει λάθη. 
Γι αυτό πάψε να χαρίζεσαι εδώ και εκεί. Κάνε 
αυτό που πρέπει. Δικαίωνε αυτούς που σε 
νοιάζονται με αγάπη, πίκρανε όσους δεν θέλουν 
να καταλάβουν. Εσύ οφείλεις να φροντίζεις για 
το αύριο, να είναι όλα ήρεμα εδώ, να ησυχάσει 
επιτέλους η φύση, να δικαιωθούν οι αγαπημένοι 
μας. Αυτή είναι η δουλειά σου άρχοντα. 
Είναι μεγάλη και δύσκολη η ευθύνη σου. Είναι 
σαν να ανοίγει κανείς δρόμο μέσα από ένα 
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πυκνό και δύσκολο δάσος. Σκέψου και κάνε 
λοιπόν όπως όλοι αυτοί που φτιάχνουν έναν 
τέτοιο δρόμο. Πρώτα οι ξυλοκόποι, μέσα στο 
πυκνό δάσος, ρίχνουν όσα δέντρα πρέπει να 
πέσουν, για να πάρει μορφή ο δρόμος. Μετά οι 
τεχνίτες κάνουν ομαλό το μονοπάτι, 
φτιάχνοντας γέφυρες και αναχώματα, για να 
μπορούν να τον περπατούν οι άνθρωποι. Στο 
τέλος πάνε εκεί αυτοί που θα φτιάξουν τις 
βρύσες, τα καθίσματα, τα στέγαστρα κι όλα τα 

άλλα που θα κάνουν το δρόμο ευχάριστο. 
Με άλλα λόγια, στα προβλήματά πρώτα πρέπει 
να βάζουμε τη λογική, για να ανοίξει το 
μονοπάτι, να έχουμε ένα στοιχειώδη δρόμο. 
Μετά θα βάλουμε την καρδιά, να δώσει σ’ αυτά 
απαλές λύσεις. 
Στο τέλος τα συναισθήματα που θα τα κάνουν 
όλα ευχάριστα. 
Αυτή είναι η σειρά που ο θεός όρισε, όταν ο 
ίδιος έφτιαχνε τον κόσμο. Εμείς, οι άνθρωποι, 
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σχεδόν πάντα κάνουμε το αντίθετο. Αυτό είναι 
το άσχημο! 
Όχι άλλα λάθη άρχοντα του Τόντγκενχορ!» 
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ δέντρο, εκεί στο ξέφωτο, μεταξύ 

των δύο εσωτερικών οχυρώσεων του κάστρου 

Τόντγκενχορ, στέλνει και πάλι το μήνυμά του: ο 

καιρός θ’ αλλάξει ακόμα μια φορά. 

Μικρά φυλλαράκια σε ανοικτό πράσινο χρώμα 

προβάλλουν πάνω στα πανύψηλα γεροδεμένα 

κλαδιά του. Είναι το σημάδι πως ο χειμώνας 

πέρασε και αρχίζει ο γλυκός καιρός της 

λιακάδας. 

Το τελευταίο χιόνι πότισε τη γη, όπως κι όλα τα 

προηγούμενα. Σε λίγο αυτή θα φανερώσει τα 

λουλούδια της και θα στολίσει με αυτά, σαν 

πολύχρωμα χαλιά, τις πεδιάδες και τα υψώματα, 

θα ντύσει τους μεγαλόπρεπους απότομους 

βράχους και τις όχθες στα πολυάριθμα ρυάκια, 

αυτά που στέλνουν μέρα και νύχτα το 
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πεντακάθαρο νερό τους να συναντήσει τη μάνα 

θάλασσα. 

Θα πάνε και πάλι οι άνθρωποι στις ακροποταμιές 

να γεμίσουν τα καλάθια τους με σπαρταριστά 

ψάρια, απ’ αυτά που προσπαθούν τα φτάσουν 

στις πηγές των ποταμών, για να αφήσουν τα 

αυγά και την τελευταία πνοή τους, εξαντλημένα 

από τον άνισο αγώνα της επιστροφής στις ρίζες 

τους. 

Παμπάλαια συνήθεια που χάνεται στα πρώτα 

χρόνια της δημιουργίας τότε που ο θεός 

Αργκντάλ μαστόρευε τον κόσμο των 

πλασμάτων, για να έχουν οι άνθρωποι φαγητό 

και συντροφιά. 

Ο χρόνος θα επαναλαμβάνει με κάθε 

λεπτομέρεια την ίδια θεατρική παράσταση, 

χωρίς να βαριέται, χωρίς να αλλάζει στην ουσία 

κάτι από το σκηνικό του, πάντα ατάραχος και 

σιωπηλός. 



 

 

230 

 

 

 

 

 

 

Η Ελένη Λίντζου  
διάβασε και ξαναδιάβασε το πρωτογενές 

κείμενο  
κι ακούραστη – όπως πάντα - 

με βοήθησε πολύ  
με τις εύστοχες παρατηρήσεις της. 

 

Την ευχαριστώ θερμά 

ακόμα μια φορά! 
 

 

ISBN 978-960-93-6728-8 

 


	ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ

