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ΜΕΡΟΣ   ΠΡΩΤΟ 

 
Κεφάλαιο 1 
«Μάιος, ο μήνας του Φεγγαριού της σποράς του καλαμποκιού». Ινδιάνικη αστρολογία 
 
   Κάθεται ο μεγάλος Μανιτού, το «Μεγάλο Πνεύμα» όπως τον αποκαλούσαν οι Ινδιάνοι , στους πρόποδες του 
Σαν Γκάμπριελ και κάνει χάζι αυτό το φανταχτερό αρχιτεκτονικό μωσαϊκό που στήσανε ολόγυρά του οι 
Καλιφορνέζοι. 
Παρακολουθεί βαριεστημένα, όπως θα έκανε μια άνεργη θεότητα,  και αναρωτιέται   που να πήγαν εκείνα τα 
καλοκάγαθα μπογιατισμένα κοκκινομούρικα ανθρωπάκια με τα φτερά στο κεφάλι που του χόρευαν με αστεία 
ουρλιαχτά και χοροπηδητά, φτιάχνοντάς του το κέφι  κάνοντάς του  προσφορές  με τα αγαθά της Μάνας Γης.  
Ήρθαν ετούτοι οι λευκοί φασαρτζήδες και γέμισαν την πράσινη γη με άσφαλτο, τσιμέντο και σιδερικά.  
Υποψιάζεται ότι θέλουν να την γυρίσουν τα μέσα έξω υποκινούμενοι  από  μια σαδομαζοχιστική  διαστροφή. 
Ολημερίς σκάβουν, εξορύσσουν, κόβουν, καίνε επί τούτου, καίνε κατά λάθος,  ανατινάζουν, ενίοτε και 
ανατινάζονται, βγάζουν,  και ματαξανασκάβουν  για να χώσουν τόνους σκουπιδιών και ραδιενεργών υλικών στα 
έγκατά της. 
Η  φαινομενικά χρυσή τροφική αλυσίδα της σύγχρονης βιομηχανίας λάμπει απλά και μόνο από ραδιενεργή 
διέγερση, και δυστυχώς δεν είναι μια αλυσίδα-κόσμημα πολιτισμικής ανάπτυξης περασμένη στον λαιμό των 
σύγχρονων αστών  όπως βαυκαλίζονται οι χρυσοί γκουρού του αχαλίνωτου καπιταλισμού, παρά μόνο θηλιά για 
κρέμασμα. 
Η καλύβα του μπάρμπα-Θωμά  στο Κεντάκι  κατεδαφίστηκε και στην θέση της χτίστηκε ένα τεράστιο Mac 
Donald να δοκιμάζει τις στομαχικές αντοχές της σύγχρονης Αμερικής. Τα ξύλινα απομεινάρια της 
ανακυκλώθηκαν και  έγιναν   νόβαφλορ  για τις ακριβές βίλλες των πλουσίων στο Μπέβερλι Χιλς. 
Ετούτοι οι υπερκινητικοί τύποι που αποτελούν ογδόντα  διαφορετικές εθνότητες, μιλάνε ογδόντα διαφορετικές 
γλώσσες και ταλαιπωρούν ο ένας τον άλλο  σε ογδοντατέσσερις  διαφορετικές συνοικίες, το μόνο που του 
προσφέρουν είναι εντυπωσιακές ταινίες δράσεις και  ένα κοκτέιλ  καυσαερίων αποτελούμενο από 
υδρογονάνθρακες, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, ενώσεις μολύβδου, σωματιδιακό 
άνθρακα και ένα σωρό άλλες ρυπογόνες ουσίες με πολύ πιο σπάνιες και δυσοίωνες ονομασίες. 
Ένα καθώς πρέπει πνεύμα- θεότητα με γούστο και μποέμικη ιδιοσυγκρασία δεν θα μπορούσε να τριγυρνά σε 
άλλον τόπο. Το μέρος πρόσφερε ήλιο λαμπερό, ωραίες κοπέλες για ιλουστρασιόν φωτογραφήσεις, και φυσικά το 
Hollywood. 
Στο κέντρο του Λος Άντζελες έχει κτιστεί κιόλας το μεγαλύτερο υδραγωγείο του κόσμου χωρητικότητας 984 
δισεκατομμυρίων λίτρων που προσφέρει επάρκεια νερού για έξι μήνες σε 16,5 εκατομμύρια διψασμένους 
ανθρώπους. Δεκατρία  εκατομμύρια «Angelenos» της ευρύτερης περιοχής της πόλης όπως λέγονται οι κάτοικοι 
της περιοχής, έχουν να πιουν νερό μέχρι σκασμού και περιθώριο να αναπαραχθούν παραδοσιακά, μέχρι να 
αυξήσουν τον πληθυσμό τους άλλα 3,5 εκατομμύρια χωρίς να απειλούνται από τον εφιάλτη της λειψυδρίας που 
μαστίζει άλλες περιοχές, όπως λόγου  χάρη την Αφρική. 
Γι’ αυτό κιόλας μάλλον, όπως πληρώνονται να γράφουν την ιστορία οι σύγχρονοι παγκοσμοποιημένοι 
μισθοφόροι ιστορικοί σοβατίζοντας την με την εξιδανίκευση των πιο ακραίων συνθηκών και γεγονότων, 
ορμώμενοι  από ένστικτα μάλλον  «κοινωνικής» και «ανθρωπιστικής» προσφοράς έφεραν δωρεάν εκατομμύρια 
αφρικανούς πολίτες να τους προσφέρουν «δουλεία». 
Από το 1510 και για τέσσερις αιώνες οι καλοί και φιλεύσπλαχνοι Ευρωπαίοι μετέφεραν εκατομμύρια αφρικανούς 
ξεκινώντας από τους πύργους του Αγίου Γεωργίου και του Κέιπ Κοστ στην Γκάνα, το Ανέχο στο Τάγκο, την 
Ούνιδα στο Μπενίν στον κόλπο της Γουϊνέας, και από τον 17ο αιώνα και από το Γκορέ της Σενεγάλης(να μην 
μείνει παραπονεμένο), για να τους φέρουν να δουλέψουν στις φυτείες ζαχαροκάλαμου τρώγοντας ελεύθερα 
αλυσοδεμένοι  όσα ζαχαρότευτλα , βούρδουλα και  ξύλο τραβούσε ο οργανισμός τους. 
Ποτέ κάτι τόσο γλυκό, παράγωγο της γης, δεν απαίτησε να ποτιστεί για να παραχθεί, τόσα δάκρυα και αίμα.  
Σήμερα αυτοί οι καψεροί πολίτες μιας άλλης Ηπείρου, βρήκαν τη θέση τους στο πάνθεον των ελεύθερων πολιτών 
του ελεύθερου δημοκρατικού Αμερικανικού λαού και ονείρου. 
Τώρα πια τους στέλνουν στα πέρατα της γης να πολεμούν και να αμύνονται των πατρώων εδαφών. Ο μπάρμπα 
Μπεν πέφτει με αλεξίπτωτο σαν ανθρωπιστική βοήθεια σε απάτητα μέρη που η πείνα θερίζει. 
Οι μπασκετμπολίστες χαρίζουν θέαμα ανά την υφήλιο πηδώντας σαν τις τσίτες στα ουράνια ζουλώντας την 
πορτοκαλί θεά σαν κουμπί οργασμού στα κεφάλια των ωρυόμενων φιλάθλων. Οι σπρίντερς κάνουν κόντρες με 
αυτοκίνητα που καίνε αμόλυβδη  -αυτοί τι καίνε άραγε; - και ενίοτε μαύροι διεκπεραιώνουν τα 
στρατιωτικοπολιτικά θέματα της ηγέτιδας δύναμης με την ίδια ικανότητα αυτοκαταστροφής με τους λευκούς, 
πράγμα που αποδεικνύει ότι όλα, και τα καλά και τα κακά, μαθαίνονται. 
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Μόνο κληρονομικό χαρακτηριστικό και ανατομικό πλεονέκτημα,  αυτός ο  μακρύς γαστροκνήμιος που κάνει τους 
μαύρους να πηδάνε πιο ψηλά από τους άσπρους, και γι’ αυτό οι λευκοί  βγάζουν το άχτι τους στους υπόλοιπους 
πολίτες εκτός ΗΠΑ. 
Αυτά σκέφτεται ο Μανιτού και ξεφυσά μερικές φορές ζοχαδιασμένος, αλλά αυτό το μαύρο χαρμάνι που βγάζουν 
οι βιομηχανικοί καπνοδόχοι του L.A.  τον μαστουρώνει και ξεχνά τον θυμό του γι’ αυτούς τους αναιδείς 
κοσμοπολίτες.  
Ώρες  ώρες του έρχεται να στείλει τον υποτακτικό του τον Μουτζεκιβίς, το Μεγάλο Πνεύμα Φύλακα της Δύσης, 
να ερωτοτροπήσει μέσα στα σκέλια που παριστάνουν η βορειοαμερικανική και ειρηνική τεκτονική πλάκα που 
χρόνια τώρα τρίβονται με έξαψη, έχοντας στο κέντρο τους το ερεθισμένο τεκτονικό αιδοίο που αυτοί οι 
πουριτανοί ονομάζουν «ρήγμα του Σαν Αντρέας», την τεράστια ερωτογενή ζώνη της Δυτικής ακτής, μέχρι τον 
υπέρτατο οργασμό που θα φέρει δονήσεις καταστροφής και υγρές εκτονώσεις με την μορφή τσουνάμι τριάντα 
μέτρων για να τους πνίξει.  Το τερπνόν μετά του ωφελίμου. 
 Αλλά και πάλι το μετανιώνει. Όλο και κάποια εντυπωσιακή ταινία  κάνει πρεμιέρα και σαρώνει τα ταμεία, και 
όλο βγαίνουν νέες σεζόνς και συνέχειες αξιοθαύμαστων μυστηριωδών σειρών χωρίς τέλος, όλο και βρίσκει 
απίθανες ιστορίες της καθημερινότητάς τους να τον ενθουσιάζουν, και το βράδυ…… αχ,  το βράδυ, έτσι όπως 
ανάβουν τα φώτα αυτής της πόλης και μοιάζει να γεννιέται ένα καινούργιο σύμπαν αστεριών εμπρός του, τους 
συγχωρεί.  
Αν  ήξερε ο πρώτος ισπανός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Φελίπε Ντενέβε όταν ίδρυε την El Pueblo de Nuestro 
Senora la Reinade Los Angeles del Rio Porciunculy, δηλαδή «την  πόλη της Παναγιάς βασίλισσας των Αγγέλων 
στον ποταμό Πορκιούνκουλα», πώς θα εξελισσόταν τόσο καλά, θα κερνούσε τον εαυτό του μια «τσίτσα», αυτό το 
αλκοολούχο ποτό των ινδιάνων που μοιάζει με μπύρα.  
Είναι τελικά μια ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή πόλη με τα ωραία της και τα άσχημά της, με τις αντιθέσεις της. 
Ένα από τα άσχημα είναι και  το LAX, που είναι το όνομα του διεθνούς αεροδρομίου του Λ.Α κατά την ΙΑΤΑ ,  
που τον ενοχλεί ιδιαιτέρως, με αυτά τα σιδερένια κουνούπια που ναι μεν δεν τσιμπάνε και δεν ρουφάνε το αίμα 
σου, αλλά σου τρυπάν το μυαλό ξεφουσκώνοντας την αποθηκευμένη ηρεμία σου και ρουφώντας σου την 
υπομονή.  
Ένα από τα καλά είναι  να βλέπεις την ιδανική λειτουργία των υπηρεσιών της πόλης, αν και προτεραιότητα  τους  
είναι η προστασία των πλουσίων και των βιλλών του Μαλιμπού. 
Δεδομένου του κυκλοφοριακού προβλήματος και του ότι η πόλη είναι ένα απέραντο ασφάλτινο σπαγγέτι, ένας 
αφηρημένος οδηγός μπορεί  κάλλιστα να αισθανθεί Θησέας  σ’ ένα λαβύρινθο που αντί ο Μινώταυρος, θα τον 
κυνηγά ο χρόνος και αντί για αδιέξοδα θα μετρά αμέτρητα φοινικόδεντρα. Οι καλιφορνέζοι για να κοιμηθούν ή 
να ηρεμήσουν ως γνωστόν δεν μετράν πρόβατα, αλλά φοινικόδεντρα. 
Ένα κεντρικό συμπέρασμα που μπορεί εντέλει να βγάλει εύκολα κάποιος  που ζει και κινείται πάνω στον 
κοινωνικό ιστό της πόλης είναι ότι άμα  είσαι φτωχός στο Λος Άντζελες δεν θα περάσεις καλά. Και αυτό δεν 
είναι αξίωμα για όλα τα μέρη της γης, γιατί σαν πάνσοφο πνεύμα ήξερε δυο τρία  μέρη που ένας φτωχός 
μπορούσε να ζήσει λιτά , ευτυχισμένα και με αξιοπρέπεια. Υπήρχαν κάποια ησυχαστήρια που ο παλμός δεν 
ξεπερνούσε ποτέ τους 80 χτύπους το λεπτό . Υπήρχαν μέρη που κερνούσαν εικόνες γλυκές, η φύση μοίραζε 
απλόχερα χρώματα, ήπιους ήχους  και γλυκούς ανέμους. Το Λ.Α. δεν ήταν ένας τόπος τέτοιος. Είναι ένας 
εκρηκτικός κυκεώνας αισθήσεων, ένα πυροτέχνημα του Λόκι, το καρουζέλ των σατύρων και των καλικατζάρων. 
Περιοχή αναπάντεχα καλή και υπέροχα κακή. 
Εδώ ο Μίκυ Μάους τρώει το τυρί 240.000 αστέγων. Το μόνο ποντίκι που έχει ένα πανάκριβο σπίτι για να 
κατοικεί 650 στρεμμάτων στη θέση Αναχάιμ, την Disneyland, αφήνοντας 240.000 τύπους να κοιμούνται κάτω 
από θαυμαστές κατασκευαστικά γέφυρες, ανάβοντας φωτιές μέσα σε τσίγκινα βαρέλια, τυλιγμένοι τις κρύες 
νύχτες του χειμώνα με νάιλον σακούλες με τις φίρμες των μεγάλων σουπερμάρκετ ,εφημερίδες και χαρτόκουτα 
συσκευασίας των LCD οθονών και των play games  των πλουσίων του Μαλιμπού, του Μπέβερλι Χιλς  και της 
Πασαντένα. 
Στο Σάουθ Σέντραλ  είναι κουλτούρα το μουντζούρωμα των δακτύλων για χάρη των αρχείων της αστυνομίας του 
LAPD , ενώ στο κινέζικο θέατρο Manns οι διάσημοι και ο Μίκυ Μάους αφήνουν τα χρυσοφόρα αποτυπώματα 
τους προς χάρη των θαυμαστών τους, χωρίς να χρειάζεται μετά να πλύνουν τα χέρια τους , ή να φωτογραφηθούν 
αφάνς και προφίλ. 
Νότια απλώνεται το long beach  με τόνους χρυσαφιάς άμμου στην υπηρεσία των καλιφορνέζικων πατουσών, 
γλουτών και άλλων μυώνων πρόθυμων να σωταριστούν επάνω στο χρυσαφί σιμιγδάλι της θάλασσας μαζί με 
αντηλιακό λάδι 80 βαθμών προστασίας και μυρωδιά εξωτικής καρύδας. 
Κάπου σε αυτήν την παραλία η κάμερα απαθανάτισε το περιβόητο κύμα του Χαβάη 5-0, που δεν φάνηκε όμως 
πως έσπασε τα μούτρα του πάνω στην χρυσοκίτρινη ακτογραμμή της Σάντα Μόνικα στέλνοντας στο νοσοκομείο  
με πολλαπλά κατάγματα κάποιους γκουρού σέρφερς που κυνηγάν παλαιόθεν και αδιαλείπτως το «μέγα Κύμα», 
μουσκεύοντας το πορτοκαλί  σορτσάκι του Μιτς Μπιουκάναν. 
Ωραίες εικόνες αμερικάνικα φτιαγμένες, ωραίες ιστορίες που συγκινούν τα μικρά και τα μεγάλα πνεύματα 
συνάμα. 
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Η ασημαντότητα ήταν ανέκαθεν μια πρόκληση για το αιώνιο και το πανταχού παρών. Ένα ανώτερο ον  λόγω της 
φύσης του αυτής είναι φυσικό να αγνοεί το ασήμαντο ή είναι φυσικό να το παρακολουθεί αδιαλείπτως; Ιδού η 
απορία. 
Να, καλή ώρα σαν κι αυτήν την ιστορία αυτής της πανέμορφης μεν ασήμαντης δε μικρής καστανόξανθης 
Καλιφορνέζας με τα γκριζοπράσινα μάτια και τις αγγελοκαμωμένες  θηλυκές μπάλες που ακουμπάν πάνω στο 
περβάζι του ξύλινου σπιτιού, αποικιακού ρυθμού και λιάζονται σαν πεπονάκια μελωμένα γεμάτα γλυκούς 
χυμούς. 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 
Η Ρόουζ Φλόρενς  στεκόταν στο ξύλινο περβάζι του σπιτιού της και παρατηρούσε   την κίνηση στον δρόμο, 
έχοντας πάρει την πόζα της Τζοκόντα του Ντα Βίντσι, μόνο που το αδιόρατο μειδίαμα  των χειλιών της  είχε 
συρθεί και κρυφτεί σαν φοβισμένο σαμιαμίδι σε μια λεπτή ρυτίδα του συνοφρυωμένου της μετώπου, δίνοντάς της 
μια έκφραση διφορούμενου προβληματισμού. Ορδές πολύχρωμων αυτοκινήτων με σκασμένους από την ζέστη  
Angelenos ανηφόριζαν από την παραλία της Σάντα Μόνικα αφού είχαν ξεπλύνει τον ιδρώτα και τα πατσουλιά της 
ημέρας στα αλμυρά νερά του Ειρηνικού. 
Δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει,  παρά μόνο να περιμένει το αναπόφευκτο. Έπιασε τον εαυτό της να μασουλάει με 
βουλιμία το νύχι της , πράγμα που το έκανε για πρώτη φορά από τότε που πρωτοπήγε σχολείο  και το έβρισκε 
συνάμα εξαιρετικά ανώριμο. Αιτία ήταν το επικείμενο ταξίδι  της στην Ελλάδα. Φορέας από την πλευρά της 
μάνας της της ελληνικής καταγωγής, είχε βιώσει από μικρή στην ελληνική παροικία της Αστόρια δυσάρεστες για 
τα γούστα της εμπειρίες όπως τη μυρωδιά του σκόρδου, την τσίκνα από ψημένα κρεατικά, τα σόγια που σε 
ζουλούσαν και σε φιλούσαν με περίσσιο πάθος και μπόλικο σάλιο, τις αγριοφωνάρες, τα γέλια, τα τραντάγματα, 
έθιμα με το «τσουβάλι» και ατέλειωτα πειράγματα ,  γιορτές και φαγητό. 
Ευτυχώς ο πατέρας της ο Τζον Μάρτινς, βέρος Νεοϋορκέζος, της συνομοταξίας των «town sapiens» που αγαπούν 
το τσιμέντο και την αποξένωση, κατάφερε να βρει τον απαραίτητο τρόπο να  γοητεύσει την μητέρα της  και να 
την τραβήξει μακριά από το «ελληνικό πανηγύρι» της Αστόρια. Το διόλου ευκαταφρόνητο ύψος του, το πυκνό 
καλοχτενισμένο ξανθό μαλλί του, και το γεμάτο αυτοπεποίθηση πρόσωπό του, που πολύ συχνά στόλιζε ένα πλατύ 
χαμόγελο μα κάτασπρα δόντια, ήταν αρκετά γι’ αυτόν τον σκοπό. 
Η δουλειά του τον απορροφούσε για πολλές ώρες  κι αυτό τους κρατούσε μακριά από την γιαγιά της και τις 
κλασικές ελληνικές συνήθειες , όπως το φτύσιμο για ξεμάτιασμα, το στενόχωρο  σπίτι, το διάβασμα του 
φλιτζανιού του καφέ,  το μουντό περιβάλλον, την αλκοολούχα μυρωδιά του χνώτου του παππού που του έδινε και 
καταλάβαινε όταν άρχιζε να πίνει, και τους γείτονες που ναι μεν χαιρετούσαν πάντα εγκάρδια όλους τους και 
ιδιαίτερα τον πατέρα, ακόμα και όταν δεν τους έβλεπε, χωρίς να αποφεύγουν όμως να είναι εντελώς αδιάκριτοι. Η 
γιαγιά και ο παππούς ήταν από τα Χανιά της Κρήτης και όπως περηφανευόταν η γιαγιά της, ήταν Κρητικιά βέρα , 
από αυτές που είδαν την εποποιία  της μάχης  της Κρήτης, τότε που στιβανοφόροι «κωλοπετσωμένοι» αγρότες  
με δικράνια και κουμπούρια  βγήκαν στους αγρούς αντί για τη  θήρευση  μπεκάτσας , για κυνήγι αλεξιπτωτιστών 
της Βέρμαχτ. 
Ακόμη κι αυτές οι ηρωικές μεν αλλά αιματηρές δε ιστορίες τής προκαλούσαν απέχθεια και αποστροφή. Γεμάτη 
λοιπόν ως τα μπούνια με προκατάληψη για κάθε τι ελληνικό, τα δύο πράγματα που δεν θα ήθελε να κάνει ποτέ 
στην ζωή της ήταν πρώτον  να ταξιδέψει στην Ελλάδα, και δεύτερον  να συναναστραφεί με Έλληνες. Σε λίγες 
μέρες και τα δύο θα συνέβαιναν.   
Σε αντάλλαγμα για την απόσταση που κράτησε από το πατρικό της μάνας της και από τις ρίζες της, εμπρός στα 
παράπονα και την γκρίνια της μητέρας της, έκανε παραχώρηση και έκατσε και έμαθε φαρσί τα ελληνικά. Έτσι η 
Ελλάδα με «Δούρειο ίππο» την γλώσσα την είχε υπό μία ιδιότυπη κατοχή σε αδράνεια.  Οι Αργείοι δεν είχαν 
πεταχτεί ακόμη από την κοιλιά του ξύλινου ίππου. Ένα νέο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ανάμεσα στο τμήμα 
Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ., και το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστήμιου του Λος Αντζελες που 
αφορούσε την δημοσιογραφία , τον τουρισμό , την λαογραφία και τις εθνότητες, με χορηγούς την Αρχιεπισκοπή 
Ν.Υ.  και άλλους  που δεν ήξερε, την έστελνε σε ένα μικροσκοπικό κομμάτι γης  νοτιοανατολικά  της Ευρώπης 
που το εντόπισε μετά κόπων και βασάνων με το Google Earth. Όλα μάλλον είχαν γίνει πολύ βιαστικά , και 
αρκετά πρόχειρα. Πάνω από όλα πάντως ήθελε την διπλωματική της εργασία στην δημοσιογραφία κι αυτή ήταν η 
μοναδική ευκαιρία της να ευχαριστήσει τον  καθηγητή Jeremy Wilson, τον γκουρού της σύγχρονης 
δημοσιογραφίας, που της πρότεινε λόγω και της γνώσης της στην Ελληνική γλώσσα, αυτό το ταξίδι για συγγραφή 
της διπλωματικής της. Η άρνηση ισοδυναμούσε με επαγγελματική αυτοχειρία. Ήταν σαν να σε καλούσε ο 
Πρόεδρος στον Λευκό Οίκο για να σε τιμήσει με γεύμα, και συ να μην δεχόσουν γιατί έκανες δίαιτα. Εξάλλου 
όταν ο Jeremy ήθελε κάτι εσύ δεχόσουν, ασχέτως αν σου ζητούσε να κάνεις Μπάτζιγκ  τζάμπιγκ χωρίς σχοινί. 
Στην  ουσία το Πανεπιστήμιο της χάριζε  δύο μηνών επιδοτούμενες διακοπές  αλλά για αυτήν θα ήταν δύο μήνες 
σκληρής δουλειάς και απέραντης υπομονής. Ποιος ξέρει ποιοί θα ήταν οι συνεργάτες τους  στην Ελλάδα και πώς 
θα τους υποδέχονταν. Ήλπιζε ότι θα ήταν γυναίκες τουλάχιστον. Δεν είχε καλή εντύπωση για το ελληνικό 
ανδρικό φλερτ, τουλάχιστον αυτό που είχε ζήσει μερικές φορές στους δρόμους και στα μαγαζιά της Αστόρια. Το 
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ρεπερτόριο ξεκινούσε από πεινασμένα βλέμματα που σκανάραν το σώμα από πάνω έως κάτω, και εξαντλούνταν 
σε εκκωφαντικά σφυρίγματα και καρτουνίστικα επιφωνήματα θαυμασμού. 
Παρέα της ευτυχώς θα ήταν η Πένυ Μελριντ , που αυτή τη στιγμή δεχόταν τις περιποιήσεις του ντους 
τραγουδώντας το  «California dream in» με τις αξιόλογες φωνητικές της ικανότητες. 
Η Πένυ ήταν φίλη της και συμμαθήτριά της από όταν ήταν ακόμη παιδούλες, ελληνοαμερικάνα κι αυτή , 
γεννημένη στο Κουίνς  και απίστευτα αισιόδοξος και θετικός άνθρωπος. Στερούνταν επαρκούς σοβαρότητας για 
την ηλικία της , τον πουριτανισμό και τον συντηρητισμό τα είχε ακουστά απλά από εγχειρίδια   και της έμοιαζαν  
με ονομασίες εξωτικών μπαχαρικών που δεν θα δοκίμαζε ποτέ. Ήταν απίστευτα καμπυλωτή και θηλυκή, τόσο 
ώστε να μην μπορεί να αποφύγει εύκολα  ερωτικά μπλεξίματα και παρεξηγήσεις. Σε αυτό πέρα από τον 
χαρακτήρα και το σώμα της, δεν βοηθούσε καθόλου και το αγορίστικα κομμένο κατάξανθο μαλλί με τα γαλανά 
μάτια και τα σαρκώδη χείλη που παρέπεμπαν σε λολίτα πορνοστάρ. 
Αν και η Ρόουζ με τα αισθητικά κριτήρια ενός καλλιτέχνη ήταν πραγματικά εξίσου ωραία, ήταν ουσιαστικά δύο 
εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι που απείχαν παρασάγγες  και στην νοοτροπία, κι αυτό για την Ρόουζ ήταν 
βασικό στοιχείο της φιλίας τους. Όσο διαφορετική ήταν η ίδια από ένα  ηρεμιστικό χαπάκι, τόσο διαφορετική 
ήταν και η Πένυ από αυτήν , απλά είχε την ίδια επίδραση επάνω της. Την ηρεμούσε. 
Η Ρόουζ είχε ήδη πακετάρει τα πράγματά της από την προηγούμενη φροντίζοντας να πάρει σεμνά ρούχα, πιστή 
στις υποδείξεις των ταξιδιωτικών οδηγιών για την Ελλάδα από το state department  και μεγάλα τουριστικά 
πρακτορεία. Διεφθαρμένοι πολιτικοί, εγκληματικότητα, ακρίβεια, αισχροκέρδεια, νοθεία , τρομοκρατία… 
Θεέ μου,σκέφτηκε, που πήγαινε; Πρέπει οι φημισμένοι αρχαίοι φιλόσοφοι και Έλληνες να πέθαναν όλοι στις 
μάχες του παρελθόντος παίρνοντας μαζί τους το πολιτισμένο πνεύμα που δίδαξαν, δεν εξηγούνταν αλλιώς.  
Μετά από αυτές τις δυσοίωνες πληροφορίες που ψάρεψε από το διαδίκτυο,  χρειάστηκε για να καταπραΰνει την 
δύσπνοια που της έφερε το άγχος  να βγει στους δρόμους του Λ.Α. για να πάρει μια χαλαρωτική τζούρα 
κοσμοπολίτικης αύρας. Τελικά, μετά από μια βόλτα στην Σάντα Μόνικα, κατέληξε στο Λούνα Παρκ  Pacific  να 
κάνει βόλτες πάνω σε έναν ξύλινο μονόκερο πάνω στο καρουζέλ του 1920 σέρνοντας τα απορημένα βλέμματα 
μερικών πιτσιρικάδων που την κοιτούσαν σαν τρελή . Έφυγε έχοντας μια υποψία ναυτίας να την ακολουθεί  και 
μετά από μια ώρα βρέθηκε στην Βενέτσια Μπιτς  ανακατεμένη σε αυτό το καρναβάλι με μέντιουμ της δεκάρας, 
πλανόδιους πωλητές που πουλούσαν εξαιρετικά χρήσιμα άχρηστα αντικείμενα, κατασκευασμένα κατά 
πλειοψηφία στην Κίνα, και πάμπολλους καλλιτέχνες του πεζοδρομίου , το μόνο αυθεντικό κομμάτι της τέχνης 
όπως συνήθιζε να λέει. Πήγε να ξεχαστεί, αλλά αντί να μείνει στους αγαπημένους της καλλιτέχνες έκανε το λάθος 
–έτσι για πλάκα, όπως πάνε όλοι- να επισκεφτεί μια μεξικάνα που έβλεπε την κρυστάλλινη σφαίρα, που στην 
πραγματικά από τις καθαρισμένες  ρίζες  πεγιότ που μασουλούσε συνεχώς δεν έβλεπε ούτε την μύτη της. Εκεί 
έμαθε ότι τους επόμενους τρεις μήνες θα της τύχαιναν μεγάλες συμφορές και καλό θα ήταν να κλειστεί στο σπίτι 
της για αυτό το διάστημα.   
Η τηλεφωνική συνδιάλεξη με την γιαγιά της που κράτησε πάνω από είκοσι λεπτά ήταν το τελειωτικό χτύπημα για 
την λαβωμένη διάθεσή της. Είδε και έπαθε να την πείσει ότι δεν θα τις επέτρεπαν οι υπηρεσίες του αεροδρομίου 
να στείλει στην Ευρυδίκη, στην συμμαθήτρια της στα Χανιά ένα τζιζ κέικ . 
Τώρα πια εξουθενωμένη στεκόταν στο παράθυρο του διαμερίσματος της έχοντας την ψυχοσύνθεση των πρώτων 
ευρωπαίων αποίκων που πήγαν να συναντήσουν μια άγνωστη χώρα αφήνοντας πίσω τις πατρογονικές τους 
εστίες. Λες και το περβάζι έγινε κουπαστή και το παράθυρο φινιστρίνι. Ένα σπίτι-πλοίο που γλιστρούσε προς την 
αποβάθρα της Σάντα Μόνικα για ένα ταξίδι εξερεύνησης με κύριο συναίσθημα την έξαψη, την περιέργεια και τον 
φόβο του άγνωστου. Τα ίδια συναισθήματα που  είχε και ο Αμέρικο Βεσπούτσι όταν διέσχιζε τον Ατλαντικό , αν 
αφαιρούσες από την παρομοίωση  όμως την ελπίδα και την προσδοκία.  
Η Πένυ βγήκε από το μπάνιο τυλιγμένη στην ρόμπα της. 
«Ρόζι σε βλέπω λίγο σφιγμένη. Ετοίμασες τίποτα;» Την ρώτησε σκουπίζοντας τα μαλλιά της  με μια τεράστια 
εμπριμέ πετσέτα.  
«Εδώ και εικοσιτέσσερις ώρες…» της απάντησε η Ρόουζ  χωρίς να πάρει τα μάτια της από τον δρόμο. 
«Ανυπόμονη ε;» 
«Ανυπόμονη για να τελειώνουμε…» 
«Ξέρω ότι δεν σε ενθουσιάζει ο προορισμός αλλά το μόνο που σου λέω είναι ότι πέρυσι που πήγαν στην Μύκονο 
και στην Πάρο η Χόλι με την Νταίζη πέρασαν τέλεια…. Ένα ατελείωτο πάρτι.» προσπάθησε να την ενθαρρύνει 
με ανυπόκριτο ενθουσιασμό  στην φωνή της, ενώ με δεξιοτεχνικές κινήσεις  έκανε την πετσέτα σαν τουρμπάνι 
Μαχαραγιά και τύλιξε τα βρεγμένα μαλλιά της. 
«Δεν με καθησυχάζει και πολύ η μαρτυρία της  Χόλι αφού πρόπερσι πήγαν να τη βιάσουν στο Όρσον και σχεδόν 
θύμωσε που ήρθε η αστυνομία να της χαλάσει την εμπειρία. Όσο για την Νταίζη δεν νομίζω να ξεμαστούρωσε 
ακόμα από το πρώτο έτος που την γνώρισα. Και όμηρος των Ταλιμπάν να ήταν στο Αφγανιστάν θα νόμιζε ότι 
ήταν σε πάρτι.»  
«Έλα ρε συ υπερβάλεις …… Δες τοπία στο Internet, θα ξετρελαθείς.» 
«Δεν φοβάμαι τα τοπία, αλλά αυτά τα φωνακλάδικα μελαχρινά ανθρωπάκια που λέγονται Έλληνες και κινούνται 
μέσα στα τοπία.» 
«Μη φοβάσαι Ρόζι μου, η Πένυ  Μέλριντ θα είναι μαζί σου.» 
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«Αυτό φοβάμαι περισσότερο από όλα…»  
Το τελευταίο δεν το άκουσε η Πένυ επειδή έβαλε το πιστολάκι να στεγνώσει τα μαλλιά της. Το τουρμπάνι  όπως 
το είδε στον καθρέφτη  δεν την ενθουσίασε αισθητικά, μια και έφερνε στην κόμμωση της μαμάς Σίμπσον.  
Έξω από το ανοιχτό παράθυρο στο βάθος του ορίζοντα ακούστηκαν βροντές. Κάποια καμικάζι μαβιά σύννεφα 
ταξίδευσαν πάνω στον Ειρηνικό και κουτούλησαν τα κεφάλια τους με τα θερμοκέφαλα καλιφορνέζικα άλικα 
σύννεφα των δυτικών ακτών φτιάχνοντας ένα απειλητικό μουντό μίγμα που κόχλαζε. Θα ξεσπούσε καταιγίδα σε 
λίγο.  
 
 
Κεφάλαιο  3 
 
Ο καθηγητής George Petkold κοίταξε από το τεράστιο παράθυρο του γραφείου του τα σπίτια της Σάντα Μόνικα 
που απλώνονταν με την αντηλιά  σαν λαμπερά βότσαλα ως την παραλία, αναπολώντας για λίγο τα παιδικά του 
χρόνια, τότε που πριν γίνει διάσημος και αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις  για να  αγχωθεί, γύριζε αμέριμνος 
με το μικρό του κίτρινο ποδήλατο στα στενά της πόλης ψάχνοντας για κορίτσια και ανώδυνες φασαρίες. 
Τώρα κλεισμένος στο γκρίζο  γραφείο του Πανεπιστημίου, φασκιωμένος στο λινό του σκούρο κουστούμι, για 
πρώτη φορά δεν αισθανόταν υπεροχή και ασφάλεια, αλλά περισσότερο ένιωθε σαν μπακαλιάρος που μόλις είχε 
αλιευθεί και είχε κλειστεί από την ανοιχτή θάλασσα σε ένα στριμόκωλο  τενεκεδάκι. 
Δεν αισθανόταν πολύ καλά με την συνάντηση που τελείωσε πριν ένα τέταρτο με αυτόν τον γλοιώδη τύπο που του 
συστήθηκε ως Τζον Μπάτκινς, με το λιπόσαρκο σουλούπι, την μακρόστενη μούρη με το ψυχρό βλέμμα και την 
αυτοπεποίθηση γκάγκστερ.  
Αν και γνώριζε τη δύναμη και τις διασυνδέσεις που είχε  αυτό το «κογιότ» ο Μπάτκινς με μια  συντηρητική  
ομάδα ανθρώπων που επηρέαζαν γερουσιαστές και κυβερνήτες, καθώς και με τα λόμπι ξένων χωρών   που 
γυρόφερναν σαν ύαινες το αμερικάνικο λιοντάρι για να αρπάξουν κάτι από την λεία του, δεν τον σεβόταν 
καθόλου και μάλλον είχε μετανιώσει ήδη που είχε δώσει την συγκατάθεσή του και αυτόν τον φάκελο με τα πλήρη 
στοιχεία και το βιογραφικό των φοιτητριών του που θα συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα COSMOS . Η 
αντιπάθεια προς το πρόσωπο του άσπονδου συναδέρφου του , και ανταγωνιστή του στον πανεπιστημιακό χώρο 
Jeremy Wilson , καθώς και η αντιπάθεια του για καθετί ξένο και ειδικά για την ελληνική ομογένεια και το λόμπι 
της στάθηκε κακός σύμβουλος. Η κόντρα του με τον Jeremy για την Πανεπιστημιακή επιχορήγηση  που θα 
χρηματοδοτούσε τις έρευνες ή του ενός ή του άλλου τον οδήγησαν σε βεβιασμένες ενέργειες και τον έριξαν στα 
δίχτυα συγκρούσεων αντίπαλων λόμπι, πράγμα που ξεπερνούσε κατά πολύ τις προσωπικές του πανεπιστημιακές 
έριδες, και φιλοδοξίες. 
Το πρόγραμμα COSMOS με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομογένειας που θα έδινε το 60% του κόστους που θα 
προκαλούσε, στέρησε από αυτόν την επιχορήγηση  του υπόλοιπου 40% που θα κάλυπτε το Πανεπιστήμιο. Αν το 
πρόγραμμα δεν προχωρούσε σε ευρεία κλίμακα ή ακυρωνόταν η χρηματοδότηση που θα έφτανε τα 50 εκατ.$ και 
το 40% αυτού του ποσού, θα πήγαινε στον ίδιο  και τις δικές του εργασίες και προγράμματα. Ήταν ζήτημα 
επιβίωσης της πανεπιστημιακής του ανέλιξης το να αποτύχει το ελληνικής έμπνευσης  πρόγραμμα. 
Τώρα όμως η κατάσταση ξέφευγε από τα χέρια του, έχοντας γίνει ηθικός αυτουργός, ο εντολοδόχος που δεν είχε 
εξουσία, το άλλοθι των αντιπάλων του ελληνικού λόμπι και του έργου του, για την ισχυροποίηση του ελληνικού 
στοιχείου στην χώρα, μέσω της γλώσσας και της γνώσης της ιστορίας. Είχε εμπλακεί στην δίνη ενός πολιτισμικού 
πολέμου όπου αρχικός στόχος ήταν το πρόγραμμα COSMOS . 
Αν και συμφωνούσε με την ανάσχεση της επιθετικής προσέγγισης των Ελλήνων στην Ομογένεια, ανησυχούσε 
και για τα τέσσερα παιδιά που αποτελούσαν την πρώτη ομάδα του προγράμματος και ιδιαίτερα για τις δύο 
φοιτήτριές του, που τις γνώριζε  προσωπικά και δεν έκρυβε ότι τις συμπαθούσε. Περισσότερο ανησυχούσε  που 
δεν είχε πρόσβαση στο σχέδιο ανάσχεσης και το είδος των ενεργειών που θα οργάνωνε ο Τζον Μπάτκινς. Ήξερε 
μόνο ότι θα χρηματοδοτούνταν μία ομάδα Αμερικανών φοιτητών και υπό την κάλυψη της ιδιότητάς τους θα 
προσπαθούσαν να σαμποτάρουν την προσπάθεια της ομάδας του COSMOS. Οι τέσσερις  της ομάδας δεν τον 
ανησυχούσαν ιδιαίτερα , μια και ήταν δικοί του φοιτητές, και ήταν σίγουρος ότι κατά κύριο λόγο θα 
απολάμβαναν τις διακοπές τους. Αυτό που τον άγχωνε ήταν η παρουσία ενός πέμπτου ατόμου αγνώστου, που του 
περιγράφηκε ως υπάλληλος μιας επιχείρησης ύποπτων συμφερόντων. 
Ήλπιζε να μην έκαναν τίποτε ηλίθιο, γιατί παιζόταν η καριέρα του. 
Αν και τον καθησύχασε ο Τζον για το αντίθετο, η φάτσα του ήταν ικανός λόγος για να μην τον πιστέψει. 
 
 
 
Κεφάλαιο 4  
Θεσσαλονίκη-Μάϊος 2009 
 
Η νύφη του Θερμαϊκού απογοητευμένη κάθεται πάνω στο σκληρό ντοκ του λιμανιού και πλατσουρίζει με τις 
λευκές τις πατούσες στα μουντά νερά προσπαθώντας να κάνει μια τρύπα στο νερό όμοια με τους μεγαλεπήβολους 
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σχεδιασμούς  και τις δεδηλωμένες προθέσεις των τοπικών μνηστήρων-αρχόντων να την αποκαταστήσουν . Οι 
γαμπροί δεν στάθηκαν φερέγγυοι. Την γκαστρώσαν  με υποσχέσεις, έκλεψαν ότι πολυτιμότερο είχε η κορασίδα 
που ήταν η προίκα της, δηλαδή οι ψήφοι των Σαλονικιών της, και τα μεγάλα έργα έμειναν σε μακέτες για να 
παίζουν τα παιδάκια των βουλευτών με τις ώρες.  Τα γκρίζα κυματάκια του λιμανιού νοτίζουν και λερώνουν  το 
άσπρο φόρεμά της. Είναι  χρόνια τώρα που έχει πάρει το σκατουλί χρώμα του λευκού Πύργου, περιμένοντας 
υποσχέσεις και οράματα που θα την μεταμόρφωναν σε  αληθινή συμπρωτεύουσα. Τελικά έμεινε μόνο το όνομα, η 
παλιά αίγλη , η μηχανογενής  φασαρία και η μυρωδιά της φρεσκοψημένης μπουγάτσας. 
Για το Βρασίδα Καρανίδη που πίνει το φραπέ του με βαθιές ρουφηξιές στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του 
διαμερίσματός του  επί της  λεωφόρου Νίκης είναι ρουτίνα η φασαρία της παραλιακής  με το λαμαρινένιο κύμα 
των  τροχοφόρων που επελαύνουν μπροστά από  πλήθος θαμώνων των παραλιακών καφέ.   
Η θαλασσινή ιωδιούχα αύρα του νοτιά, εμπλουτισμένη με τις λυματογόνες οσμές της πόλης και μιας εσανς 
πετρελαίου από τα εμπορικά σαπιοκάραβα που λικνίζονται στα γκριζομπλέ  θολά νερά του κόλπου είναι η 
συνηθισμένη καθησυχαστική μυρωδιά.   
Στο εσωτερικό του διαμερίσματος ένας άλλος τύπος ονόματι Κίμωνας Πετρίδης ιδροκοπά αγκομαχώντας πάνω 
σε ένα  κωπηλατικό μηχάνημα γυμναστικής , έχοντας ανοιχτό τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή να κατεβάζει 
τραγούδια. Ψηλός, σωματώδης  με καστανά μάτια και  μαλλιά, οπαδός της ιδεοκινητικής, μιας σύγχρονης 
επιστήμης που εντάσσει την σκέψη, τον διαλογισμό  και την φαντασία στην προπονητική, και αθεράπευτα 
πειθαρχημένος ψάχνει ψυχολογικά κίνητρα για να συνεχίσει να κάνει γυμναστική φτάνοντας το μυϊκό του 
σύστημα  στα προπονητικά όρια όπου το γαλακτικό οξύ  πυρακτώνει τις μυϊκές ίνες.  
Ο Κίμωνας αντίθετα, πέρα από την έμφυτη χαλαρότητα που έχει κάθε Θεσσαλονικιός η οποία  διδάσκεται στα 
σωθικά  της πόλης, ήταν  ένα άτομο με ιδιοσυγκρασία και ψυχοσύνθεση ομηρικού πολεμιστή. Δεν ήταν τυχαίο 
που ενώ πέρασε στις Πανελλαδικές με την πρώτη προσπάθεια  στην σχολή που επιθυμούσε, δεν ακολούθησε την 
πεπατημένη της αναβολής στράτευσης, αλλά θέλησε να αντιμετωπίσει την πρόκληση της  από τα δεκαοχτώ του. 
Ήθελε να βγάλει από τον ορίζοντά του τις «μεγάλες υποχρεώσεις» για να δει από εκεί και πέρα με διαύγεια τα 
«θέλω» του.   Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η μετενσάρκωση του Σπαρτιάτη Διηνέκη , θα μπορούσε να είναι 
μαχητής ή διασώστης που κατεβαίνει με σκοινιά από ελικόπτερο, αλεξιπτωτιστής κομάντο, κυνηγός 
λαθροκυνηγών ,  η ενσάρκωση του Δικαστή Ντρέντ , ή ο μπάτμαν αυτοπροσώπως, ένας κασκαντέρ ταινιών 
δράσης με παραφυάδες στοχαστή. Ένα βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο που δεν είχε γραφτεί σε καμία πολιτική 
νεολαία, ούτε είχε ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα πέρα από το άκυρο. Δεν ήθελε με κανένα τρόπο να είναι ηθικός 
αυτουργός, συμμέτοχος και συνεργάτης ατόμων που δεν τον αντιπροσώπευαν ούτε στο ελάχιστο. Λάτρης της 
Ελληνικής ιστορίας και του τόπου, θιασώτης του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας που αγνοούνταν η 
ύπαρξή του ανά την υφήλιο , όπως και η ύπαρξη του αργυρόχρωμου πελεκάνου με τα εμπριμέ φτερά,   μισούσε 
όσους τα αδικούσαν και τα πολεμούσαν . Η αίσθηση του δικαίου που ήταν αναπτυγμένη στο έπακρο και η 
συχνότητα με την οποία  αυτή γρατσουνιζόταν καθημερινά από τις βατσινιές  του ελληνικού τρόπου ζωής,  του 
είχαν φορτώσει μια νευρικότητα και μια συμπεριφορική αστάθεια που ένας ψυχολόγος θα βάφτιζε υπαρξιακό 
άγχος. Αυτό κιόλας είχε καθίσει σαν βαρίδιο πάνω στην έμφυτη συναισθηματική του νοημοσύνη που 
καταπιεζόταν από τα νεύρα του. 
 Αντίθετα η συναισθηματική νοημοσύνη του Βρασίδα καταπιεζόταν από μια νωχελικότητα που του έδιναν τα 
παραπανίσια κιλά του και η αλογοουρά κοτσίδα του, που το έβρισκε άκομψο να πηγαίνει πέρα – δώθε σαν ουρά 
βαριεστημένης φοράδας που διώχνει μύγες.  Έτσι οι κινήσεις του ήταν μετρημένες, αργές και ρυθμικές και αν και 
νόμιζες ότι θα περπατήσει και θα τρίξουν τα πατώματα, αυτός αντίθετα κυλούσε απαλά σαν παλαιστής του Σούμο 
με σιγαστήρα στις πατούσες, που είχε την ψυχή μιας μπαλαρίνας. Η συνήθης κατάσταση που τον αντιπροσώπευε 
σαν εικόνα ήταν αυτή της φάλαινας που εξόκειλε στα αβαθή και περίμενε τα παιχνίδια της άμπωτης και της 
πλημμυρίδας να αποφασίσουν για το μέλλον της . Αν πρόσθετε κάποιος ένα ποτήρι φραπέ δίπλα , ένα αδιόρατο 
χαμόγελο ευδαιμονίας, και μια πινελιά στωικότητας στην μετωπιαία του ρυτίδα είχε αναπαράσταση του θεάματος 
που πρόσφερε ο ογκώδης Βρασίδας.  
Οι δυό τους γνωριστήκαν την πρώτη μέρα εγγραφής τους στην Γραμματεία του Α.Π.Θ. Περνώντας μια 
πρωτοφανή ταλαιπωρία σε ατελείωτες ουρές μιας γραφειοκρατικής Λερναίας Ύδρας, εξοικειώθηκαν τόσο,  ώστε 
να καταλήξουν στα χαρακώματα της Φοιτητικής Λέσχης και να αντιμετωπίσουν από κοινού με τα θαρραλέα 
στομάχια τους την υπέρτατη απειλή υγείας που ενέδρευε εκείνη την μέρα στους τσίγγινους δίσκους που τους 
πάσαραν κάποιοι αγνώστου ταυτότητας μάγειρες, μέσα από κάποιες τρύπες παράδοσης φαγητού. Το φαγητό δεν 
τρωγόταν,  αλλά αυτοί επιβίωσαν χαλαρά. Από τότε έγιναν συγκάτοικοι και αχώριστοι φίλοι. 
Οι γονείς και των δύο τους είχαν πολλά κοινά σημεία που ήταν υπεύθυνα κιόλας για την δημιουργία των όμοιων 
ευαίσθητα διαμορφωμένων χαρακτήρων τους, πέρα από τις επιφανειακές διαφορές. Το κοινό των μητερών τους 
ήταν ο υπερπροστατευτισμός τους, τα ταπεράκια που στέλναν γεμάτα φαγητά στους κανακάρηδές τους από τα 
πατρικά σπίτια του καθενός, η μητέρα του Κίμωνα από την Ν.Ιωνία και η μητέρα του Βρασίδα από την Πυλαία, 
και η συχνότητα των τηλεφωνημάτων τους που έκανε τους γιους τους  πολλές φορές να βγάζουν τις συσκευές 
από τις πρίζες. Το κοινό των πατεράδων τους βέβαια δεν ήταν ότι ο ένας ήταν στρατιωτικός (του Κίμωνα) και ο 
άλλος σκουπιδιάρης, αλλά δυστυχώς ήταν το  ότι ανήλθαν στους ουρανούς σχετικά νωρίς κάτω από την σταθερή 
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θέληση δύο ισχυρών και μοιραίων ασθενειών της εποχής, αφήνοντας τα βλαστάρια τους να αντιμετωπίσουν στην 
εφηβεία τους κιόλας την έννοια του εφήμερου της ζωής, και τον πικρό νόστο της πατρικής φιγούρας.  
Το μικρό τους διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης όπου συγκατοικούσαν χωρούσε άνετα όλες τις ιδιαιτερότητές 
τους. 
«Ρε σύ Κίμωνα πολύ τρίζει το μαραφέτι. Χαλαρά ρε σύ… θα το βγάλεις μπιέλα.» 
«Άσε ρε καρντάση μου, τα ‘χω παίξει. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί οι Σαλαμινομάχοι; Έχω κάνει διακόσιες κουπιές 
και νιώθω τα χέρια μου σαν νερόβραστα μακαρόνια.»  
«Ά μπα, φαντασιώνεσαι  Αθηναίο κωπηλάτη σε ναυμαχία σήμερα;» 
«Τώρα πάω για ανάκρουση και από υποχώρηση θα πάω σε φουλ επίθεση για να εμβολίσω κανένα Πέρση. Άλλες 
διακόσιες κουπιές φουλ.»  
«Προσοχή μη σφηνωθεί το έμβολο  στα έξαλα. Να τραβηχτείς αμέσως.»  
«Αντί να ρουφάς τη φραπεδάρα σου θα έπρεπε να βοηθάς με το να μου δίνεις λίγο ρυθμό.»  
«Ξέχασα να αγοράσω τύμπανο.» 
«Χα, χα…. Γελάσαμε. Δεν πειράζει ρούφα το φραπέ σου με ρυθμό. Το ίδιο κάνει. Πρέπει να σ’ ακούνε μέχρι την 
Αριστοτέλους. Κάτσε να πω τον παιάνα. «Ίτε παίδες Ελλήνων….». Αλήθεια, βαλίτσες έφτιαξες;»  
«Όχι. Εσύ;»  
«Ούτε εγώ.» 
«Πήρες την εταιρία για να νοικιάσουμε αμάξι για το αυριανό ταξίδι;» 
«Όχι. Εσύ δεν θα έπαιρνες;»  
«Όχι.»  
«Ά. Ωραία.» 
«Θα πάμε, έτσι;» 
«Εσύ τι λες; Άμα βαριέσαι άσε. Αναβάλλεται η διπλωματική για του χρόνου, το πτυχίο πάει δύο χρόνια πίσω και 
χάνουμε διακοπές δύο μηνών πληρωμένες από το κράτος. Πώς σου ακούγεται;» 
Ο Βρασίδας με αποφασιστική εκτίναξη σηκώθηκε από την πλαστική καρέκλα του και κινήθηκε προς ανεύρεση 
του τηλεφωνικού καταλόγου κάτω από έναν σωρό πανεπιστημιακών σημειώσεων και πατσαβουριασμένων 
ρούχων  που βρίσκονταν στον χώρο ατάκτως ειρημένα . 
«Κάτσε να πάρω τηλέφωνο να κλείσω αμάξι.»  
«Επικοινώνησες με τον καθηγητή;» Τον ρώτησε αγκομαχώντας ο Κίμωνας. 
«Ναι. Με παρακάλεσε να παραλάβουμε τα αμερικανάκια από το Ελευθέριος Βενιζέλος αύριο στις 06:00 μ.μ. για 
να μην χαθούνε. Ευκαιρία μου είπε να γνωρίσουμε και τους συνεργάτες μας.»  
«Οπότε θα φύγουμε αύριο το πρωί.» 
«Ναι Χαράματα. Θα πιούμε το φραπεδάκι μας και κατά τις 10:00  ξεκινάμε. Τι λες;»  
«Καλή ώρα είναι» είπε  ο Κίμωνας και σηκώθηκε ιδρωμένος και λαχανιασμένος. Περνώντας δίπλα από τον σάκο 
πυγμαχίας σκέφτηκε να συνεχίσει την άσκηση κοπανώντας τον σκεπτόμενος στην επιφάνειά του το πρόσωπο 
κάποιου εκνευριστικού δημοσιογράφου αλλά μια ανησυχία ενστικτώδης τον μπλόκαρε.  Βγήκε στο μπαλκόνι, 
πήρε μερικές βαθιές ανάσες και κοίταξε δεξιά – αριστερά σαν μπαλκονάτος πολιτικός που θα έβγαζε λόγο στα 
πλήθη.  
«Περιττό να σου πω Βρασίδα μου ότι εσύ θα αναλάβεις  τις φωτογραφίες στο ταξίδι.» 
«Σώπα ρε αρχηγέ! Και εσύ; Την διοίκηση;» 
«Έλα ρε παράπονο. Εγώ θα αναλάβω την γραφική δουλειά. Από ότι έμαθα θα πρέπει να συγκεντρώσουμε 
φωτογραφικό υλικό , αλλά και να κάνουμε και καταγραφή πληροφοριών και εντυπώσεων…» 
«Α, άμα είναι έτσι χίλιες φορές να φωτογραφίζω. Στις εκθέσεις στο σχολείο ήμουν σκράπας.» 
Ο Κίμωνας έτριψε τον σβέρκο του φανερά προβληματισμένος και σκεπτικός. Ένιωθε και πάλι  αυτό το 
γενικευμένο άγχος που κατοικούσε στην σκοτεινή σπηλιά του ψυχισμού του να του γρυλλίζει απειλητικά. 
«Ας ελπίσουμε μόνο να μην μας λάχουν   άντρες με ύφος χολιγουντιανών αστέρων,  γιατί θα τους κάνω 
κομπάρσους – κασκαντέρ σε ταινία τρίτης διαλογής», είπε σχεδόν μονολογώντας και έφυγε προς το μπάνιο να 
πάει να κάνει ένα χαλαρωτικό ντους. 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
Κεφάλαιο 1 
 
Ο Μέγας Ελευθέριος Βενιζέλος αφού ταλαιπωρήθηκε τραβώντας την Ελλάδα μέχρι τα πέρατα της  Ανατολίας, 
και μετά προδομένος από τους συνήθεις αναξιόπιστους συμμάχους μας προσπάθησε να συμμαζέψει τα 
ασυμμάζευτα, αφού για την αγάπη του για την πατρίδα κινήθηκε στις παρυφές της Δημοκρατίας  ερεθίζοντας τα 
φιλελεύθερα πνεύματα, αφού αγαπήθηκε από τους πολλούς πολύ, και μισήθηκε από τους λίγους σφοδρά, πέθανε 
στην Γαλλία  κομμένος άγαρμπα από τον θάνατο που τιμά τους γνήσιους ηγέτες. Απέθεσαν το κορμί του στην 



8 
 

Κρήτη, όπου βρέθηκε και η ψυχή του να σεριανά σαν αερικό ανάμεσα από τις χανιώτικες μαδάρες που αγάπησε. 
Θάφτηκε στο Ακρωτήρι Χανίων, έτσι ώστε το πνεύμα του να οσμίζεται το γαλάζιο Κρητικό πέλαγος και να 
προσμετρά με γαλήνη την ελεύθερη γη με τους ελεύθερους ανθρώπους της. Η θρυλική «Πακάρ», το αυτοκίνητο 
που δέχτηκε τις σφαίρες που προορίζονταν γι’ αυτόν  στην Λεωφόρο Κηφισιάς, αντιπαλεύει  τον χρόνο φθορέα 
με μνήμες του παρελθόντος  στο σπίτι του στην Χαλέπα Χανίων, προσμετρώντας το πόσο αγαπήθηκε και πόσο 
μισήθηκε αυτός ο άνθρωπος… Δίπλα από το όνομά του η ζωή του όλη συμπυκνώθηκε στο επιτύμβιο κείμενο 
«Δόξα και πτώση, μίσος και αγάπη, όνειρα και σκιές». 
Και αντί να αφήσουν τα πράγματα προς τιμήν του ως έχουν, φρόντισαν ξένοι και Έλληνες να του την σπάσουν. 
Οι  μεν Αμερικάνοι χτίσαν μπρος στον τάφο  του την Βάση της Σούδας, μοστράροντάς του την επικυριαρχία τους 
πάνω στο κρητικό έδαφος της περιοχής, και οι δε Έλληνες, αφού τον βάλαν να κάνει δρομολόγια σαν πλοίο της 
Α.N.E.K., αφού τον βάλαν να κλείνει ραντεβού σαν σύσταση δρόμων και πλατειών και να τον ψάχνουν τα 
ΕΛ.ΤΑ, αφού τον κάναν σύλλογο να παίζουν σκάκι  τα πιτσιρίκια  και ντοκ για να αράζουν τα πλοία, αφού τον 
βάλαν  να παίζει κρυφτούλι με τις πιθανότητες όντας η κεφαλή στο πενηντάλεπτο του ευρώ, στο τέλος τον κάναν 
αεροδρόμιο να μετρά τις πτήσεις τσάρτερ, και να τον εκμεταλλεύεται η Hochtief , η μεγαλύτερη κατασκευαστική 
εταιρία της Γερμανίας,  μέχρι το 2025. Τουλάχιστον το αεροδρόμιο φαινόταν όμορφο και σύγχρονο. 
Το κόκκινο swift 1300 gti , πήρε με φόρα την στροφή προς τους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου 
μουγκρίζοντας αγωνιστικά. Για λίγο στάθηκε με αναμμένη μηχανή στην είσοδο της Ρ3, σαν αβέβαιο κοπρόσκυλο 
που οσμίζεται τον αέρα για κρεατομυρωδιές. 
Το σασί είχε μια ανεπαίσθητη κατηφορική  κλίση προς τα δεξιά, εκεί που καθόταν ο Βρασίδας.  
«Μήπως έπρεπε να παρκάρουμε στην Ρ1 και στην Ρ2 που είναι για βραχυχρόνια στάθμευση;» Ρώτησε 
προβληματισμένος , για να του απαντήσει ο Κίμωνας με ερώτηση. 
«Γιατί, λες να έρθει το αεροπλάνο στην ώρα του;» 
«Δεν ταξιδεύουν με Ολυμπιακή, με αμερικανική εταιρεία ταξιδεύουν. . . μην ξεχνιέσαι! Ακρίβεια, αξιοπιστία, 
ασφάλεια.» Αντέτεινε κτυπώντας με το δάκτυλό του το τζαμάκι του ρολογιού του. 
«Μέχρι να τους ξεβρακώσουν όλους τους επιβάτες στον έλεγχο και να αδειάσουν όλες τις βαλίτσες, μπορεί να 
κάνουν και 2-3 ώρες επιπλέον, οπότε  θα παρκάρουμε στην μακροχρόνια στάθμευση για καλό και για κακό.» 
Περιηγήθηκαν για λίγο ανάμεσα  σε ένα κοπάδι παρκαρισμένων αυτοκινήτων  ψάχνοντας την κενή θέση που τους 
υποδείχτηκε από το σύστημα εύρεσης κενών θέσεων πάρκινγκ  και όταν την εντόπισαν ρίχτηκαν με ανακούφιση 
στην αγκαλιά της. 
«Ορίστε φίλε μου εξέλιξη! Αυτόματο σύστημα πληρωμής και σήμανση ελευθέρων θέσεων. Βρε τον Βενιζέλο!» 
αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Βρασίδας. 
Κλείδωσαν το όχημα  και περπάτησαν από την πεζογέφυρα απέναντι στον χώρο υποδοχής των αφίξεων, 
περιεργαζόμενοι την κίνηση. Στάθηκαν σε μια άκρη κάτω από τους πίνακες αφίξεων και είδαν ότι η πτήση 
προσγειωνόταν οσονούπω. 
«Έφερες το χαρτί;» Ρώτησε ανήσυχα ο Κίμωνας. 
«Ναι, εδώ το έχω.» 
«Ε, άπλωσε το μην τις χάσουμε!» 
«Δεν το απλώνεις εσύ μια και είσαι πιο γυμνασμένος και έχεις και πιο μακριά χέρια;» 
«Σεβασμός στον παλιό, μην ξεχνάς ότι σου ρίχνω 3 χρόνια. Άπλωσέ το στην κοιλιά σου νεαρέ, και μην 
βαρυγκωμάς.» 
Ο Βρασίδας ξεδίπλωσε ένα μεγάλο χαρτί ξεφυσώντας, που έγραφε με τεράστια γράμματα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
COSMOS», και μέχρι να το σταθεροποιήσει  κόντρα στο ελαφρύ αεράκι , τσιτώνοντάς το με τεντωμένα χέρια  
εμφανίστηκε ένα μπουλούκι αγγλοσαξονικής προέλευσης, από ότι κατάλαβαν από τις ομιλίες, φορτωμένο με 
αμερικάνικου ύφους αυτοπεποίθηση και αύρα. Κάποιες γυναίκες ξέκοψαν από το πλήθος και κινήθηκαν προς το 
μέρος τους προκαλώντας τους έναν μικροπανικό. 
«Έχει γούστο, έχει γούστο να μας τιμωρήσει έτσι η τύχη...» ψιθύρισε ο Κίμωνας  και ο Βρασίδας ξεροκατάπιε με 
γουρλωμένα μάτια. Οι γυναίκες που τους πλησίαζαν ήταν υπέρβαρες σαν Μαμούθ που είχαν ξεφύγει από τον 
«Χαμένο  κόσμο» του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ. 
«Μπροστά τους εγώ φαίνομαι λεπτός», κόμπιασε ο Βρασίδας, και  το ηθικό και των δύο καταποντίστηκε σαν τον 
Τιτανικό. 
Οι θεόρατες όμως αμερικανίδες πέρασαν δίπλα τους τραντάζοντάς τους με ένα ωστικό κύμα, αλλά και αφήνοντάς 
τους ανακουφισμένους συνάμα . 
Μέχρι να περιμαζέψουν τις αισθήσεις τους που σκορπιστήκαν σαν τρομαγμένα πρόβατα στα λιβάδια 
συλαμβάνοντας την μυρωδιά κάποιου λύκου, τους ξανατρόμαξε μια φωνή που ήρθε από τα νώτα τους.  
«Από το Πρόγραμμα ανταλλαγής του cosmos;»  
 Γύρισαν και οι δύο αλαφιασμένοι για να δουν να τους μιλάει ένας μεγάλος σωρός βαλίτσες. Πίσω από τον σωρό  
εμφανίστηκαν η κάτοχος της φωνής και η φίλη της. Δύο όμορφες νεαρές απευθύνονταν σε αυτούς. 
«Ναι, σε σας μιλάμε», είπε η Ρόουζ βλέποντας την σαστιμάρα τους και τα απλανή τους βλέμματα , «είδαμε το 
χαρτί ή καλύτερα το τραπεζομάντηλο απλωμένο που λέει κάτι που μοιάζει με COSMOS.» 
«Α, ναι; Και;» ρώτησε ημίχαζα ο Κίμωνας μη θέλοντας να πιστέψει αυτό που έβλεπε. 



9 
 

Ο Βρασίδας τον σκούντησε συνωμοτικά με τον αγκώνα του 
«Κουκλάκια»  του πέταξε ψιθυριστά, μα ο Κίμωνας τον αγνόησε μια και το ενδιαφέρον του κίνησαν  παραδόξως 
οι βαλίτσες και όχι οι όμορφες νεαρές αμερικάνες. 
«Αυτές οι βαλίτσες τι είναι;» 
«Μήπως θα έπρεπε να συστηθούμε πρώτα;» Είπε η Ρόουζ και του έτεινε το χέρι της για χειραψία. 
«Ρόουζ Φλόρενς και από εδώ η Πένυ Μέλριντ.» Η Πένυ τον χαιρέτησε χοροπηδηχτά κουνώντας το χέρι της σαν 
υαλοκαθαριστήρας στο γρήγορο, λες και ήταν είκοσι μέτρα μακριά, αφήνοντας  τους έκθαμβους από την 
ελαστικότητα που επέδειξε το μπούστο της με τις ταλαντώσεις πάνω κάτω, δεδομένου του μεγάλου μεγέθους του. 
Ο Κίμωνας άπλωσε μηχανικά το χέρι του έχοντας καρφωμένα τα μάτια του στις 7-8 τεράστιες βαλίτσες που 
κείτονταν στο γυαλιστερό πάτωμα του αεροδρομίου, σαν οικογένεια ιπποπόταμων μετά από ένα πλήρες γεύμα 
μέσα στο ποτάμι. Γενικά η συνάντηση έσερνε μαζί της έναν διάλογο-νήπιο που συνεχώς σκουντουφλούσε και 
ισορροπούσε  με το ζόρι στα πόδια του. 
Ο Βρασίδας έσωσε την κατάσταση με μια εμπνευσμένη παρέμβαση 
«Ο Κίμωνας από εδώ… Και μένα με λένε Βρασίδα»! φώναξε με ενθουσιασμό έχοντας τα μάτια του 
καρφωμένα… όχι πάντως στις βαλίτσες. «Κορίτσια τα Βυζ…ε,τα Ελληνικά σας είναι καταπληκτικά.» 
Η Πένυ τον διέψευσε φωνάζοντας ερωτηματικά, κάνοντας και μια γκριμάτσα απορίας. 
«Μπρισίδας;» 
«Όχι , όχι, Βρα-σί-δας.» 
«Α, Μπρι-σά-δας. Πειράζει να σε φωνάζω Μπρί;» του πέταξε όλο νάζι και γλύκα για να εισπράξει ένα 
αποχαυνωμένο  «Τσου!» 
«Είναι δικές σας ;»ρώτησε ο Κίμωνας δείχνοντας τις βαλίτσες. 
«Ναι , γιατί;» ρώτησε η Ρόουζ 
«Γιατί δεν χωράνε στο αμάξι μας.» 
«Θα νοίκιασες μικρό αμάξι.» 
«Μάλλον θα έφερες πολλές βαλίτσες.» 
Ο Βρασίδας πέταξε ένα «πάω να το φέρω» και έφυγε άρον άρον βλέποντας την ένταση να καταφθάνει 
καλπάζοντας. 
«Ναι πήγαινε  να σπάσουμε πλάκα», του φώναξε ο φίλος του. 
Εν μέσω μιας φάλτσης υποτονικής μουσικής  που έπαιζε η μπάντα της αμηχανίας και των ανακοινώσεων από τα 
μεγάφωνα αφίξεων και αναχωρήσεων αεροσκαφών, η συζήτηση μέχρι να έρθει ο Βρασίδας, περιστράφηκε γύρω 
από τις συνθήκες του ταξιδιού, τον καιρό-σιγά να μην την γλύτωνε-, και το περιεχόμενο των βαλιτσών. Κάθε 
αναφορά στις βαλίτσες προκαλούσε μια έξαψη στα μάγουλα του Κίμωνα και της Ρόουζ.  Στον πρώτο την έξαψη 
του κυνηγού, και στην δεύτερη την έξαψη του αμυνόμενου. Ώσπου κατέφτασε ο Βρασίδας με τον μικρό 
θορυβώδη κόκκινο διάβολο, και πήρε τα πάνω της η Ρόουζ. 
«Τι είναι αυτό;» Γούρλωσε τα μάτια της.  
«Είναι ένας θρυλικός μαχητής της ασφάλτου, ένας πρίγκιπας της κόντρας, ένα σαμιαμίδι με υπερηχητική καρδιά 
και ψυχή καθαρόαιμου αγωνιστικού. Είναι ένα  Suzuki swift GTI. 103 ίππων.» Απάντησε με θεατρικότητα κατά 
την παρουσίαση ο Κίμωνας. 
«Εγώ βλέπω τον Βρασίδα σαν να φοράει μια κόκκινη πανοπλία με ρόδες που του έρχεται στενή. Χωρέσατε εκεί 
μέσα;» ειρωνεύτηκε η Ρόουζ και ο Κίμωνας σιγουρεύτηκε πια ότι την αντιπαθούσε. 
«Εμείς ναι. Οι βαλίτσες δεν θα χωρέσουν.» 
«Να το βάλουμε τότε σε καμιά βαλίτσα να το μεταφέρουμε.» 
Τα αίματα άρχισαν και πάλι να σιγοβράζουν. Ο Βρασίδας άρχισε να καθαρίζει τους καθρέφτες αμήχανα , και η 
Πένυ προσπάθησε να ηρεμήσει την Ρόουζ με μερικά «δεν πειράζει, θα βρούμε λύση» κλπ. 
«Δεν ξέραμε κυρία μου ότι  η Αμερική μετά την εποποιία κατάκτησης της ινδιάνικης γης , θα επέστρεφε μόνιμα 
στην Ευρώπη κουβαλώντας όλα τα κλεψιμέικα σε βαλίτσες». 
Η Πένυ πέταξε σαν σωσίβιο την λύση του ταξί. 
«Επειδή βλέπω ότι θα μαλώσετε, ας τις μεταφέρουμε με ταξί.» 
«Οκ, κάλεσε ένα ταξί για το ξενοδοχείο, και βλέπουμε τι θα γίνει αύριο με το θέμα.» υποχώρησε η Ρόουζ  
καταπίνοντας την αγανάκτηση και τον εκνευρισμό της. 
Ο Βρασίδας βγήκε μέσα από το όχημα σαν το τεράστιο τζίνι που πετάγεται μέσα από το μικροσκοπικό λυχνάρι 
και ήρθε και στάθηκε δίπλα στον Κίμωνα όσο η Πένυ σφύριζε σε έναν ταξιτζή απέναντι από την πιάτσα. Ο 
ταρίφας πετάχτηκε σπινάροντας μόλις είδε τον όγκο των βαλιτσών που προμήνυε φρέσκα ξένα κορόιδα που 
πληρώνουν ότι τους ζητήσεις, με κίνδυνο να θερίσει σαν πράσα ένα ματσάκι  γιαπωνέζους που προσπαθούσαν να 
διασχίσουν τον δρόμο. 
«Αυτό που φοβόμουν». Δήλωσε ψιθυριστά ο Κίμωνας  με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά, κουνώντας το κεφάλι 
του επιτιμητικά. «Το είδος του ανασφαλή ταξιδιώτη που κουβαλά το σπίτι του όπου κι αν πάει. Φίλε θα έχουμε 
προβλήματα.» 
Η Ρόουζ από την άκρη του δρόμου που ήταν σε διαπραγματεύσεις  με μια μπουζουκόφατσα που κανονικά θα 
έπρεπε να ανήκει σε λαικό βάρδο που τον έχουν μασήσει τα ποτά και τα ξενύχτια , με μεγάλα γυαλιά τύπου Στιβ 
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Μαγκάρετ και τσιγάρο αναμμένο μόνιμα στο αριστερό χέρι με την χρυσή αλυσίδα, τους  φώναξε για να μάθει το 
όνομα  του ξενοδοχείου. 
«Sofitel  Athens Airport». Της απάντησε με ένα πλατύ χαμόγελο ο Κίμωνας. 
«Ρε, συ Κίμωνα, πες τους ότι το ξενοδοχείο είναι απέναντι στα εκατό  μέτρα, μην γίνουνε ρεζίλι. Θα τις πάρει στο 
ψιλό ο ταρίφας». 
«Άστηνε να πάρει ένα μάθημα. Θα αναγκαστούμε να στείλουμε τις βαλίτσες τους στην Θεσσαλονίκη με 
μεταφορική, κι αυτό το χρεώνω έξτρα». 
«Καλά η δικιά σου, αλλά τι χρωστάει  η  σέξι  τροφαντούλα μου Πένυ ;» 
«Καλό κουμάσι θα είναι και τούτη. Άκουσε εκεί να σε βαφτίσει Μπρι…» 
«Ρε συ Κίμωνα που τις πάει αυτός; Θα τις μεταφέρει ο αθεόφοβος…» 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 
Η κατάσταση εξελίχθηκε απροσδόκητα διασκεδαστική . Αποσβολωμένοι είδαν τον ταξιτζή να βγαίνει από το ταξί 
και με το τσιγάρο στο στόμα να κουβαλάει τις βαλίτσες. Μερικές έχωσε στο πορτμπαγκάζ, και μερικές στα πίσω 
καθίσματα μαζί με την Πένυ. Η Ρόουζ κάθισε μπροστά και ξεκίνησαν. Ο Κίμωνας έτρεξε προς την πεζογέφυρα 
και τον ακολούθησε και ο Βρασίδας. 
«Έλα Μπρί μου, τρέχα να δούμε προς τα πού τις πηγαίνει. 
Από την μέση της πεζογέφυρας απόλαυσαν το μονόπρακτο του ταξιτζή, που έκανε ένα μεγαλοπρεπές πέρασμα 
από όλα τα αξιοθέατα του αεροδρομίου και με έναν  τουριστικό κύκλο ήρθε και τις απέθεσε στην είσοδο του 
ξενοδοχείου, προλαβαίνοντας σε αυτό το ολιγόλεπτο ταξίδι να κάνει 7-8 παραβάσεις όπως μέτρησε ο Βρασίδας, 
που περιελάμβαναν αναστροφή σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, αντικανονική 
προσπέραση, χρήση κινητού, ρίψη σκουπιδιών από το παράθυρο, άσκοπη χρήση της κόρνας και των φώτων 
σινιάλου, μη χρήση φλας κατά τις αλλαγές πορείας, και πρόκληση ελαφρών σωματικών βλαβών σε πεζό, το 
οποίο περιστατικό προκάλεσε και μια επιμήκυνση του ταξιδιού κατά 5 λεπτά, στην διάρκεια των οποίων 
ακούστηκαν όλες οι γνωστές βρισιές που υπάρχουν στο λεξικό του Μπαμπινιώτη, και μερικές ακόμα  οι οποίες 
ακόμη δεν έχουν καταχωρηθεί, καθώς και ένα σύνολο σεξιστικών χειρονομιών με κλου του επεισοδίου μια διπλή 
γυριστή μούντζα. 
Όλα αυτά διημείφθησαν εν μέσω τσιγαροκαπνίσματος , βαρεολαϊκής μουσικής στην διαπασών, του είδους που 
εξάπτει τα προγονικά ένστικτα των σκύλων και τους κάνει να ουρλιάζουν και να σκούζουν στο σεληνόφως.  
Από μια ωρυόμενη Ρόουζ και μια Πένυ κατάπληκτη στην είσοδο του  Sofitel Athens Airport έμαθαν οι δύο 
αναίσθητοι ζορμπάδες-όπως τους χαρακτήρισε η Ρόουζ- που σημειωτέον από απλά χαχανητά που ήταν υποφερτά 
για τα νεύρα της μπήγαν και κάτι υστερικά γέλια που την έφταναν στα όρια του εγκεφαλικού, έμαθαν λοιπόν για 
να μην μακρύνει άλλο αυτή η φράση και γίνει πια ο ρόλος της μη λειτουργικός, έμαθαν,  ότι ο Μπουγάς-ταξιτζής 
πρόλαβε μέσα σε όλα, να πιάσει το μπούτι της Ρόουζ, να τους πει ένα ανέκδοτο σεξουαλικού περιεχομένου για 
ξανθές, που σημειωτέον η Πένυ ξεκαρδίστηκε ακούγοντάς το,  να τους προτείνει να πληρώσουν σε είδος τα 
κόμιστρα και εντέλει να τους χρεώσει  3 ευρώ την βαλίτσα ,διπλή ταρίφα μεταφοράς από το αεροδρόμιο στο 
αεροδρόμιο, αχθοφορικά, και κλήση ραδιοταξί(το σφύριγμα)συν το ταξίμετρο που έγραψε 1,5 ευρώ και τους το 
χάρισε υποτιμητικά χαρακτηρίζοντάς τις λιγούρες χαζοαμερικάνες. Πέντε  βαλίτσες  επί 3 ευρώ , συν 10 
αχθοφορικά, συν 2 κλήση, συν 3 διπλή ταρίφα, μείον ενάμιση , ίσον 28,5.   
Τελικός λογαριασμός 30 , γιατί δεν είχε κέρματα για ρέστα. 
 
 
 
 
 Κεφάλαιο 3 
 
Η συνάντηση των πέντε  έγινε στο κτίριο του Πανεπιστημίου  Αθηνών «Κωστής Παλαμάς»!  
Ωπα! Νάτο πάλι. Και άλλο όνομα διασημότητας σε κτίριο. Φαίνεται είναι μοίρα των μεγάλων ανδρών να 
πετρώνουν, να γίνονται αγάλματα, κτίρια ή οδοί. Τέτοια μοίρα μόνο ο σκληρός Θεός της Παλαιάς διαθήκης 
επιφύλαξε στο  σόι του Λωτ. 
Αυτό είθισται άραγε για να μας θυμίζουν το ισχυρό πνεύμα τους και την προσφορά τους; Μάλλον όχι , γιατί το 
ισχυρό πνεύμα ριζώνει στα μυαλά και στις καρδιές των ανθρώπων στα οποία απευθύνεται  χωρίς να χρειάζεται 
υποκατάστατο υπενθύμισης.  
Είναι απλά απολιθώματα ενός απώτερου μεγαλείου, μιας πνευματικής και ιστορικής πορείας που λίγοι εκτιμούν 
στις μέρες μας. Η μόνη πρακτική χρησιμότητα τους είναι για προσανατολισμό στις συναντήσεις. Ραντεβού στις 
Στήλες Ολυμπίου Διός, ραντεβού στο Θησείο, ραντεβού στο άγαλμα του Καραϊσκάκη  κ.ο.κ. Εκατονταπλάσιοι 
νεοέλληνες συνωστίζονται πάνω στην μπάρα του τάδε και του δείνα μπαρ, πυρπολημένοι  από ποτά μπόμπες και 
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ξέφρενου ρυθμού μπιτ, παρά από κάτω από την φαφούτα ζωοφόρο του Παρθενώνα που την ξεδόντιασε ο 
γνωστός  λόρδος της κακιάς ώρας. 
Έτσι λοιπόν το κτίριο «Κωστής Παλαμάς» υποδυόμενο το κήτος του Ιωνά, χώνευε στα σωθικά του τους τέσσερις 
από τους πέντε, μια και ο καθηγητής δεν είχε αφιχθεί ακόμη, και το ξινισμένο ύφος και διάθεση των δύο εξ’ 
αυτών, των αμερικανίδων,  του δημιουργούσαν καούρες και γαστρικές παλινδρομήσεις. 
Το κλίμα αν και από τα χθεσινά ήταν στραβό, εν τέλει δεν το έφαγε ο γάιδαρος, μια και το ύφος του χώρου  δεν 
επέτρεπε εντός του την είσοδο τετράποδων. 
Μέσα στο ζεστό περιβάλλον από τον απαλό φωτισμό, τους άνετους δερμάτινους καναπέδες, τα εντυπωσιακά 
σκαλιστά έπιπλα και τις ψηλές ξύλινες βιβλιοθήκες με τα βιβλία αντίκες, βρήκανε όλοι τους μια ψυχική 
ισορροπία. Ο χώρος συναισθηματικά είχε ουδέτερο ph. 
Μετά από μερικά άτονα καλημερίσματα και μερικές εξηγήσεις για τα χθεσινά  ατυχή συμβάντα που φορτώθηκαν 
εξολοκλήρου τελικά στην ατυχή τάξη των ταξιτζήδων, εμφανίστηκε στον χώρο κι ένας φυσιολογικός Καθηγητής 
Πανεπιστημίου, ασυνήθιστα για τον τίτλο και το επάγγελμά του καταδεκτικός και πρόσχαρος. 
Μετά τις απαραίτητες συστάσεις,  κάθισαν όλοι μιλώντας  ένα τόνο πιο χαμηλά από ότι επέτρεπε το φενγκ σουί 
του χώρου, μελωμένοι και οι τέσσερις φοιτητές συνεργάτες σαν λουκουμάδες αχνιστοί. 
Εν ολίγοις ο Καθηγητής τους, που θα ήταν και ο σύνδεσμός τους με τους φορείς του προγράμματος, τους 
επισήμανε τους όρους και τις κατευθύνσεις που θα ακολουθούσαν και τους παρέδωσε δύο λαπ τοπ  τελευταίας 
τεχνολογίας USB  με αυτονομία 24 ωρών και ασύρματο modem  ,φακέλους σημειώσεων με όλη την απαραίτητη 
γραφική ύλη και δύο ψηφιακές μηχανές αφής. Κατά το πρόγραμμα οι ομάδες  θα εξορμούσαν  από κοινού, 
επιλέγοντας  μέσα στην προθεσμία των  τριών μηνών που θα έπρεπε να καταθέσουν την διπλωματική εργασία 
τους, τα μέρη που θα όριζαν εξαρχής να επισκεφτούν . Βασιζόμενοι πάντα στο θέμα της εργασίας « Αιγαίο  
ελληνικό πέλαγος πολιτισμού και ομορφιάς» Η διαδρομή θα επιλέγονταν,  χωρίς παρέμβαση από τον 
επιβλέποντα, από τους ίδιους με γνώμονα την πιο πρόσφορη διαδρομή για να αναδείξει τον χαρακτήρα του τόπου 
, εθνολογικά, λαογραφικά και γεωφυσικά. 
Κατά το δοκούν θα κρατούσε η ομάδα που θα εκπροσωπούσε κάθε πανεπιστήμιο ένα ξεχωριστό ημερολόγιο 
ταξιδιού στα notebooks.  Στον απολογισμό του ταξιδιού τους θα σύγκριναν την οπτική της κάθε ομάδας για τα 
ίδια πράγματα και γεγονότα  , βγάζοντας συμπεράσματα για την διαφορετική τυχόν αντίληψη τους. 
Ένα μέρος της εργασίας τους θα ήταν να συγκεράσουν  αυτές τις αντιλήψεις ως επί το πλείστον σε μια κοινή 
αντικειμενική αντίληψη και περιγραφή. Η επιλογή της διαδρομής θα ήταν ένα ελεγχόμενο βαθμολογικά μέρος της 
εργασίας. Κάθε μέρα που θα περνούσε εκτός των χρονικών περιθωρίων θα μετρούσε αρνητικά στην βαθμολογία. 
«Μου θυμίζει τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες», είπε η Πένυ ενθουσιασμένη  χτυπώντας τα χέρια της. 
Η αλογοουρά του Βρασίδα αναδεύτηκε ανεπαίσθητα συνοδεύοντας ένα δειλό  χαμόγελο, συμφωνώντας με την 
Πένυ που του προκαλούσε ορμονικά γαργαλητά με κάθε κίνηση, χαμόγελο ή ήχο που έβγαζε. 
«Πραγματικά!» συμφώνησε και η Ρόουζ  «Δεν μοιάζει με ότι περιμέναμε,  ή τέλος πάντων με κάποια 
συνηθισμένη έρευνα και εργασία». 
Ο καθηγητής χαμογέλασε καθησυχαστικά . «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Στην πραγματικότητα είστε πολύ 
τυχεροί. Είναι ένα πρόγραμμα πιλοτικό, και εσείς θα είστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή του. Θέλουμε να 
ανιχνεύσουμε  μέσα από την οπτική νέων ανθρώπων την κοινή αντίληψη των πραγμάτων, να ανιχνεύσουμε κατ΄ 
επέκταση τα σημεία τριβής και παρεξηγήσεων της κάθε ξεχωριστής κουλτούρας και νοοτροπίας  και να βρούμε 
ταυτόχρονα και τα κοινά σημεία συνεννόησης. Να γνωρίσουν οι άνθρωποι  μέσα από αυτές τις διαδραστικές 
εμπειρίες ό ένας τον πολιτισμό του άλλου. 
Για το ιστορικό σας αναφέρω ότι όλα ξεκίνησαν από  μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής  Αμερικής 
και  μια παράλληλη πρωτοβουλία του Ωνασείου  της  Αμερικής να συντονίσει και να επανοργανώσει εκ νέου  
όλους τους πανεπιστημιακούς της  Αμερικής  για να  λειτουργήσουν από κοινού στην δημιουργία σταθερών 
συνθηκών διδασκαλίας  της Ελληνικής γλώσσας, με επαρκή  μέσα, και διορατική στρατηγική ενεργειών.  
Ζητούμενο είναι να διασωθεί η πολιτιστική ταυτότητα της Ομογένειας, και δεδομένου ότι μέσα στην δίνη της 
τεχνολογικής επανάστασης που διανύουμε  τα ήθη , τα έθιμα και γενικότερα η κουλτούρα μεταλλάσσονται 
συνεχώς και ταχύτατα, αποφασίστηκε να επικεντρωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διατήρηση και διάδοση της 
Ελληνικής γλώσσας, το μόνο θετικά υποσχόμενο πολιτιστικό όπλο και δώρο  που μας έμεινε από τα ιστορικά 
βάθη. 
Ο τρόπος αποφασίσθηκε να είναι φυσικά η δημιουργία νέων μοντέρνων δομικά βιβλίων διδασκαλίας με 
κατάλληλα εκπαιδευμένους καθηγητές  για να τα αναδείξουν. Τα Ελληνικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της 
Αμερικής μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο αν χρηματοδοτηθούν δυναμικά, κι αυτό θα γίνει. 
Όπως επισημάνθηκε, από προηγούμενα προγράμματα επισκέψεων, σίγουρο κίνητρο για τα Ελληνόπουλα της 
Ομογένειας να μάθουν Ελληνικά αποδείχτηκε  ότι αποτελούν οι οργανωμένες επισκέψεις στην Ελλάδα, που 
ξεδιπλώνουν στα μάτια των παιδιών τη σύγχρονη  ευρωπαϊκή Ελλάδα. 
Μια ομάδα πλουσίων και ισχυρών ανθρώπων της Ομογένειας της Αμερικής  που δεν έχει το μυαλό της μόνο στην 
επιβίωση της τσέπης τους αλλά είναι μολυσμένοι από νόστο και αγάπη, αγκάλιασαν την πρωτοβουλία του 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής. Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην Ομογένεια είναι γι’  αυτούς τους 
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ανθρώπους,  υψίστης εθνικής σημασίας θέμα . Πέντε εκατομμύρια Έλληνες, που δεν ζουν στην Ελλάδα , θα 
έχουν την ευκαιρία  να συνδεθούν μαζί της. 
Όπως καταλαβαίνεται από εσάς εξαρτάται αν αυτή η προσπάθεια πετύχει, και να είστε σίγουροι ότι πολλοί 
άνθρωποι εργάστηκαν για να προωθήσουν αυτήν την εργασία, και πάρα πολλοί την πολέμησαν και πολιτικά, 
γιατί θέλουν την πλήρη αφομοίωση των μειονοτήτων, και πάρα πολλοί και για λόγους συμφέροντος, μια και για 
να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα κόπηκαν κονδύλια από άλλα προτεινόμενα προγράμματα. Ίσως μπήκαμε 
στην εποχή των σφοδρών πολιτιστικών πολέμων. 
Δεν σας τα λέω αυτά φυσικά για να σας αγχώσω υπερβολικά, αλλά τόσο όσο χρειάζεται για να είστε 
δημιουργικοί». 
«Και προς τι αυτός ο χρονικός περιορισμός;» Ρώτησε ο Κίμωνας. 
«Ήδη ή όλη η υπόθεση θυμίζει διακοπές πληρωμένες , καλό είναι να υπάρχει και κάποια πίεση χρόνου… Η 
οργάνωση ενός δημοσιογραφικού ταξιδιού ή ρεπορτάζ συμβαδίζει με την πίεση του χρόνου, και αφού 
καμουφλάρουμε την όλη προσπάθειά μας με το επιχείρημα της δημοσιογραφικής εκπαίδευσης, είναι καλό που 
υπάρχει». 
«Με συγχωρείτε» είπε διστακτικά η Ρόουζ, «αλλά με ξενίζει ο όρος πολιτιστικός πόλεμος που αναφέρθηκε. 
Ειλικρινά η διάθεση μου είναι να πάρω μέρος σε μια εργασία που θα προσφέρει σε μένα και σε όσους 
περισσότερους μπορούν να ωφεληθούν, και όχι να γίνω στρατιώτης ενός πολιτιστικού πολέμου. Αν και έχω ρίζες 
ελληνικές σας θυμίζω , όπως και η Πένυ ότι εκπροσωπούμε και αισθανόμαστε αμερικανοί πολίτες». 
Ο Κίμωνας δεν άφησε το γάντι να πέσει, και συμπλήρωσε με ειρωνικό ύφος. 
«Και τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν μπορείς να αποδεχτείς το πολιτιστικό και ιστορικό κόμπλεξ που έχετε; 
Η γλώσσα δεν είναι ένα απλό εργαλείο, όπως θέλουν να ισχυρίζονται οι τεχνοκράτες. Είναι υπαρξιακό στοιχείο 
του ατόμου, είναι συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας του  και της φυσιογνωμίας κάθε φυλής. Μεταφέρει το 
ήθος, το ύφος και την ιστορία κάθε λαού. Η γλώσσα δεν είναι απλώς άλλες λέξεις για τα ίδια πράγματα. Αν 
συνέβαινε αυτό, θα ήταν πολύ εύκολο να μεταφράσουμε την ποίηση, που είναι η ανώτατη έκφραση της 
διανόησης, από μια γλώσσα σε μια άλλη. Απόδειξη ότι η απόδοση ενός ποιήματος είναι ικανοποιητική, μόνον 
όταν μεταφράζεται σε μια γλώσσα πλουσιότερη σε νοήματα και εκφράσεις, ενώ δεν συμβαίνει το αντίστροφο. 
Έχεις διαβάσει ποτέ Ντάγκλας Άνταμς ή Τομ Ρόμπινς; Αν ναι, προσπάθησε να τους διαβάσεις και στα Ελληνικά 
και θα δεις την διαφορά της ποιότητας στην απόδοση. Το χιούμορ τους , οι πικάντικες φιλοσοφικές τους 
εξορμήσεις , και το παιχνίδι με τις λέξεις και τις εκφράσεις αποδίδεται στην εντέλεια. Πραγματικά λυπάμαι που 
δεν έχετε την δυνατότητα να διαβάζετε λογοτεχνία στα Ελληνικά. Είναι σαν να είσαι δεξιόχειρας κιθαρίστας και 
να σε βάζουν να παίξεις το αγαπημένο σου τραγούδι με το αριστερό. 
Κάποιες γκριμάτσες δυσφορίας της Ρόουζ δεν του έκοψαν την φόρα και συνέχισε ακάθεκτος. 
«Έπειτα δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι επιστήμες, όπως: η ιατρική, η αστρονομία, τα μαθηματικά, η 
φυσική, ακόμα και σήμερα στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναζητούν σε κάθε τι καινούργιο που 
ανακαλύπτουν ελληνικές λέξεις και ορολογίες. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς μία από τις 2.700 γλώσσες 
και γλωσσικά ιδιώματα, που ομιλούνται σήμερα στον πλανήτη Γη. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε  από 
γίγαντες του πνεύματος, όπως: ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας, ο Δημόκριτος, ο Θουκυδίδης, ο 
Ισοκράτης, ο Ασκληπιός, ο Αριστοφάνης, ο Αισχύλος, ο Ευριπίδης, ο Όμηρος. Επίσης, δεν είναι τυχαίο που τα 
τέσσερα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην ελληνική. Δεν είναι τυχαίο ούτε ότι χρησιμοποιήθηκε από ανθρώπους που 
καλλιέργησαν τον πολιτισμό και το θέατρο ως πολιτική έκφραση, που καλλιέργησαν τον λόγο και τη 
Δημοκρατία. 
Η γλώσσα για μένα  αναπτύσσεται ανάλογα με το μέγεθος του πολιτισμού. Στο εύλογο ερώτημα ότι υπήρχαν και 
άλλοι λαοί που είχαν πολιτισμό, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες οι Κινέζοι, αλλά οι γλώσσες των δύο πρώτων 
εξαφανίστηκαν και των Κινέζων έμεινε στα στενά όρια της χώρας τους, επιβιώνοντας χάριν του υπερπληθυσμού 
τους, θα απαντήσω πως οι μεν Κινέζοι δεν ανέδειξαν άλλο φιλόσοφο, παρά μόνο τον Κομφούκιο, οι δε άλλοι δεν 
συνεισέφεραν στην ανθρωπότητα κανένα ιδανικό. Αντιθέτως, οι ελληνικές ιδεολογικές αναζητήσεις δεν 
ξεπεράστηκαν μέχρι σήμερα από κανέναν ανθρώπινο νου. Ο ελληνικός πολιτισμός ανέδειξε τις πανανθρώπινες 
αξίες, που αποτελούν και την εννοιολογική βάση του δυτικού πολιτισμού, όπως αυτός εκφράζεται  πολιτικά από 
τη Δημοκρατία, ιδεολογικά από την ελευθερία και φιλοσοφικά από τον ορθό λόγο.» 
Το ότι τον κοιτούσαν όλοι με ανοικτό το στόμα  λόγω της ζέσης με την οποία περιέβαλε τον μονόλογό του δεν 
τον πτόησε στο ελάχιστο και ματαξανασυνέχισε. 
«Το 2050 στις  Η.Π.Α. πληθυσμιακά θα υπερέχουν οι μέχρι πρότινος μειονότητες. Οι δικοί σας φωστήρες αντί να 
μάθουν τους μηχανισμούς της πολιτισμικότητας από άλλους λαούς και να την γητεύσουν θέλουν να την 
σκοτώσουν, κι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα από γέννησης κόσμου. Φοβάστε την πολιτισμικότητα, 
φοβάστε την διαφορετικότητα κι αυτός είναι ο ορισμός του ρατσιστή. Όταν σκοτώνεις ένα σώμα λέγεσαι φονιάς 
ανθρώπων, όταν όμως σκοτώνεις ένα πνεύμα είναι σαν να σκοτώνεις τον Θεό μέσα σου. 
Απόδειξη των ισχυρισμών μου για τη δυναμική της διαφορετικότητας είναι η ίδια η φύση. Η ασυμμετρία είναι 
πηγή ζωής. Οι κοινωνίες που στηρίζουν την πρόοδο και την ποιότητά τους στη σύνθεση ιδιαιτεροτήτων και στη 
σύζευξη πολλών πολιτισμών έχουν πλεονεκτήματα.» 
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«Αυτές οι ιδέες σου δεν σε βοηθάν βλέπω να αποδεχτείς την διαφορετική μου άποψη ή στάση. Ο τρόπος που 
μιλάς δείχνει εμπάθεια για ανθρώπους και κουλτούρα που δεν γνωρίζεις.» του πέταξε η Ρόουζ ειρωνικά. 
Ο Κίμωνας πήγε να απαντήσει, αλλά παρενέβη ο καθηγητής. 
«Σας παρακαλώ παιδιά. Η μελλοντική συνεργασία σας θα απαιτήσει μικρότερες δόσεις διαφορετικότητας, και 
περισσότερη υπομονή και κατανόηση. 
Ρόουζ να σκέπτεσαι τους πολέμιους του πολιτισμού και της ιστορίας, σαν αντιπάλους όλων των εθνών. Με ρίζες 
από δύο πατρίδες το χρέος σου και της Πένυ είναι μεγαλύτερο. Αλλά μην σκοτίζεσαι για όσα περιττά λέω και 
απόλαυσε την εμπειρία σαν ένα πνευματικό βάπτισμα. Έχεις ξαναέρθει στην Ελλάδα;» 
Κούνησε δύσθυμα αρνητικά το κεφάλι της. 
«Τότε  θέλω μια χάρη… να γράψεις στο ημερολόγιό σου στο τέλος του ταξιδιού ένα αφιέρωμα στην Ελληνική 
γλώσσα. Τότε πιστεύω θα έχεις ολοκληρωμένη άποψη γι’  αυτήν. 3 μήνες φτάνουν για να σε κερδίσει.» 
Κούνησε το κεφάλι της καταφατικά δεχόμενη την παραίνεση 
«Και εσύ Κίμωνα φρόντισε και εκμεταλλεύσου μια διαφορετική νοοτροπία και σκέψη νέων ανθρώπων που 
κάνανε 10.000  χιλιόμετρα για να έρθουν να τους φιλοξενήσουμε και δείξε σαν πρώτο μάθημα τι εστί «Ξένιος 
Δίας». 
Η Ρόουζ μειδίασε  και ο Κίμωνας στράβωσε το στόμα του σκυθρωπός, δεχόμενος την ψυχρολουσία του 
καθηγητή. 
«Βλέπετε ότι είναι εφικτό να γνωρίσει μια νέα άνθιση η Ελληνική γλώσσα ενώ μιλιέται μόνο από 15 εκατ.  
ανθρώπους σε έναν πλανήτη που κοντεύει τα 10 δις.;»  ρώτησε η Πένυ ξαφνιάζοντάς τους όλους, 
αποσυμφορίζοντας την ένταση. 
«Ναι, αφού θωρείται  η πιο πλούσια γλωσσολογικά στον πλανήτη και προετοιμάζεται το έδαφος να είναι η 
μελλοντική γλώσσα προγραμματισμού των υπολογιστών του μέλλοντος.» Πετάχτηκε ο Βρασίδας ξαφνιάζοντας 
ακόμη και τον Κίμωνα που τον κοίταξε λοξά. 
«Κι αυτό γιατί  η γλώσσα έχει νοητική δομή και δεν έχουν συνδεθεί εικόνες , καταστάσεις και πράγματα με μια 
απλή σειρά τυχαίων συμβόλων, οπτικά και συνειρμικά.» 
Τρία  στόματα σχημάτισαν ένα «ο» και του καθηγητή μια παύλα χαμόγελο που συνέχισε.  
«Κανείς δεν αμφιβάλει για τον πλούτο και το εννοιολογικό βάθος της Ελληνικής γλώσσας αλλά καλό είναι να 
μην υιοθετούμε ότι ελεύθερα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Κυκλοφορούν ανακρίβειες, μυθεύματα που 
παραπληροφορούν. Πολλά από αυτά υπερβάλλουν για την γλώσσα μας όπως γίνεται και για άλλες γλώσσες. 
Η αλήθεια είναι ότι για πολλές εκατοντάδες χρόνια η Ελληνική γλώσσα υπήρξε «lingua franca» κοινή διάλεκτος 
των λαών, την περίοδο που ήκμαζε η Ελλάδα σαν κράτος έθνος,  όπως σήμερα σε έναν πιο περιορισμένο βαθμό 
κάνει η Αγγλική γλώσσα που έχει υιοθετηθεί σαν κοινή διάλεκτος στην διπλωματία και στο διαδίκτυο… 
Στηριζόμενοι  στις αρχές της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης και της αλληλοκατανόησης πρέπει να αναζητήσουμε για 
την κοινή ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, έναν δρόμο προσέγγισης που  να μην κατατάσσει τις γλώσσες σε 
κυρίαρχες και δευτερεύουσες. 
Η Ελληνική γλώσσα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατ΄εξαίρεση σαν επικοινωνιακός θησαυρός και σπάνιας 
λειτουργικότητας εργαλείο έκφρασης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι Έλληνες πήραν βραβεία Νόμπελ μόνο 
στη λογοτεχνία. 
Θεωρώ ότι είναι ώριμο και επιβεβλημένο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πολιτισμού να διδάσκεται η ελληνική 
γλώσσα, παράλληλα με τις άλλες γλώσσες στην Ευρώπη.  
Δεν είναι τυχαίο που ο Οδυσσέας Ελύτης επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι όταν ο Έλληνας αναφέρεται στις λέξεις 
άνεμος, φως, θάλασσα, ουρανός, γη, ταυτόχρονα επικοινωνεί με το περιβάλλον, με την ύπαρξή του, με τις ρίζες 
του. 
Συμφωνώ εν πολλοίς με αυτά που ειπώθηκαν  από όλες τις πλευρές.  Κάντε  υπομονή και θέλω να δείξετε  το ίδιο 
πάθος όπως βλέπω ότι έχει ο λόγος σας και οι ιδέες σας. Αυτή η εργασία αν πετύχει θα δώσει ώθηση ίσως σε μια 
αναγέννηση πολιτιστική, και θα ανασχέσει μια κακή πρακτική που άρχισε να διαμορφώνεται στην νέα 
χιλιετηρίδα με μια έλλειψη σεβασμού στην αντικειμενική ιστορία, στον πολιτισμό που πρόσφερε το παρελθόν. 
Μαζί με τις παρενέργειες του διαδικτύου γεννιούνται και ευκαιρίες. 
Δεν κινδυνεύουμε από τα Αγγλικά αλλά από τους εαυτούς μας. Τα αγγλικά ίσως σε 50 χρόνια να αντιμετωπίζουν 
το ίδιο πρόβλημα με αυτό που έχουμε εμείς σήμερα. Όταν αναπτυχθούν βιομηχανικά η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, 
και η Ευρώπη απομονώσει την Αγγλία στον ρόλο που της αναλογεί, ή η Αγγλία αποφασίσει ότι ανήκει στην 
Ευρώπη, περίπου 6 δις άνθρωποι που θα έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες θα μιλούν κάτι άλλο εκτός από 
αγγλικά και θα απαιτούν σαν καταναλωτές το προϊόν προσαρμόσιμο στην θέληση και στην ανάγκη τους.»  
«Ήδη υπάρχουν προγράμματα αυτόματης μετάφρασης στο διαδίκτυο, και εξελίσσονται…» πέταξε η Πένυ. 
O καθηγητής   κοίταξε για λίγο το ρολόι του και αναδεύτηκε στην θέση του. 
«Χαίρομαι πραγματικά για την ομάδα σας και πιστεύω σε σας, αλλά θα αναχωρήσω γιατί δεν θέλω να σας 
συμπαθήσω περισσότερο. Δεν θα μπορέσω να είμαι αντικειμενικός αν τα θαλασσώσετε. 
…και να μην το ξεχάσω.» 
Έβγαλε από την τσέπη του σακακιού του έναν φάκελο και τον πρότεινε στην Ρόουζ. 
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«Εδώ μέσα υπάρχει  μια πιστωτική κάρτα με το ποσό των 25.000 ευρώ . Δέστε το σαν επιχορήγηση έρευνας . Θα 
είναι λυπηρό να μην κάνετε σωστή διαχείριση…» 
Σηκώθηκε πίνοντας μια τελευταία ρουφηξιά από τον καφέ του και τους ευχήθηκε καλή αρχή χαιρετώντας τους 
έναν έναν δια θερμής χειραψίας. 
«Θα σας αφήσω τώρα γιατί πιστεύω ο χρόνος θα σας χρειαστεί. Μέσα στο φάκελο που σας έδωσα υπάρχουν 
τηλέφωνα επικοινωνίας και το mail μου. Μεθαύριο κιόλας περιμένω μια αναφορά που να περιλαμβάνει την 
διαδρομή σας με μια επαρκή επιχειρηματολογία. Αν έρθει η έγκρισή μου μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας 
πολύ σύντομα.» 
 Καθώς ξεκίνησε να φύγει γύρισε προς το μέρος τους με χάρη και άνεση ηθοποιού δείχνοντας το ρολόι του. 
«Ο χρόνος μετράει από τώρα.» 
Βγήκαν ανακουφισμένοι στον δρόμο της Ακαδημίας  και περπάτησαν στην πολύβουη λεωφόρο  μιλώντας για τις 
εντυπώσεις τους από την συνάντηση. Ο Βρασίδας με την Πένυ πιο πίσω και μπροστά ο Κίμωνας με την Ρόουζ. 
Υπήρχε στον αέρα η αύρα της εκεχειρίας μπροστά στις ευθύνες που τους φόρτωσε η παρουσίαση του καθηγητή 
τους. 
«Θα πάμε για κανέναν καφέ;» Πρότεινε ο Κίμωνας. 
«Καλύτερα εμείς να πάμε στο ξενοδοχείο μας, θα έχουμε τον χρόνο να δούμε την Αθήνα μια άλλη φορά. Θα 
προσπαθήσω μαζί με την Πένυ να μελετήσουμε από το διαδίκτυο την γεωγραφία της χώρας και να κάνουμε κι 
εμείς ένα πλάνο διαδρομής, αν και φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρουμε σε δυο μέρες… οι γνώσεις μας είναι 
περιορισμένες για την Ελλάδα». 
Το είπε κάπως διστακτικά, σαν να ντρεπόταν γι΄αυτό. 
«Άστο σε μένα!» Της είπε αποφασιστικά , με ένα χαμόγελο πλατύ. 
Τον κοίταξε καχύποπτα πιστεύοντας ότι την πείραζε διασκεδάζοντας με το μειονέκτημά της. 
«Θέλω να με εμπιστευτείς. Τι στο καλό, βρίσκεσαι στην χώρα μου, μπορώ να διαλέξω εύκολα τα κατάλληλα 
μέρη. Θα κάτσω σήμερα κιόλας να ετοιμάσω ένα πλάνο, μαζί με τον Βρασίδα, και να είσαι σίγουρη ότι μεθαύριο 
θα είναι η πρώτη μέρα του ταξιδιού μας…και όσο για τα χρήματα… κράτα εσύ την πιστωτική , αλλά να μου 
επιτρέψεις, μόνο για λόγους ασφαλείας να κρατάω εγώ το ρευστό… έτσι;» 
Κούνησε το κεφάλι της συμφωνώντας, μια και δεν ήθελε να έχει την ευθύνη των χρημάτων επάνω της. Οι απειλές 
των ταξιδιωτικών οδηγιών φτερούγιζαν σαν όρνεα δυσοίωνα πάνω από ένα μισοπεθαμένο τόνο αισιοδοξίας που 
συντηρούσαν οι πρώτες τις μέτριες  εντυπώσεις.  
 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 4 
 
Το πιστολάκι με το οποίο στέγνωνε τα μαλλιά της η Πένυ βούιζε, οι τουρμπίνες των αεροπλάνων που 
αποπροσγειώνονταν στο Ελ. Βενιζέλος  βούιζαν, το κεφάλι της Ρόουζ από το jet lang βούιζε, της Πένυ βούιζε και 
έβραζε μαζί. Η μυρωδιά της καμένης τρίχας την έβγαλε από τον λήθαργο που την είχε βυθίσει μια εκπομπή για 
διασκέδαση και μόδα και έτσι πήρε το πιστολάκι από τον κρόταφό της. Η Ρόουζ κατάπιε ένα  αναλγητικό και 
άνοιξε τον υπολογιστή της, να επεξεργαστεί τις λειτουργίες του και να οργανώσει έναν φάκελο παρουσιάσεων. 
Είχε συνηθίσει να δουλεύει με πρόγραμμα και οργάνωση, να ανιχνεύει κάθε τι καινούργιο με μεθοδικότητα. Μια 
βαθιά ανησυχία είχε φωλιάσει στο μυαλό της έχοντας αφήσει αυτούς τους απίθανους Έλληνες να οργανώσουν τα 
πάντα. Παραφιλολογία ήταν όλα αυτά τα χρόνια που άκουγε ότι η οργάνωση και οι Έλληνες είναι δύο 
διαφορετικές έννοιες που συνυπήρχαν μόνο μέσα στα λεξικά; Υπήρχε ελπίδα άραγε μαζί τους να κάνουν μια 
αξιόλογη εργασία; Αν και ομολογούσε ότι εμφανισιακά την εξέπληξαν ξεφεύγοντας από την εικόνα που είχε από 
τους άντρες τής Αστόρια, είχε πολλές επιφυλάξεις, ειδικά για τον Κίμωνα. Ο Βρασίδας της θύμιζε έναν σύγχρονο 
Οβελίξ που αντί για μενίρ κουβαλούσε στην ράχη του την χαλαρότητα σαν ιδέα. Τον συμπαθούσε. 
Ο άλλος όμως πέρα από το όμορφο παρουσιαστικό του και το γυμνασμένο του σώμα, κουβαλούσε πάνω στο 
βλέμμα του κάτι το ανησυχητικό όταν την κοιτούσε. Όχι κάτι πρόστυχο, ή σεξουαλικό, ίσως να έφταιγε και το 
ριχτό φόρεμα που φορούσε επι τούτου σαν «αλεξιφλερτικό», αλλά περισσότερο θα έλεγε ειρωνικό , προκλητικό 
και καχύποπτο. Συμφωνούσαν τελικά  στο ότι αντιπαθούσαν μάλλον ο ένας τον άλλον, κι αυτό ήταν μια αρχή. 
Προκειμένου να μην έχουν κανένα σημείο επαφής και επικοινωνίας, καλύτερα να επικοινωνούσαν έστω με 
τριβές. Άλλωστε ποτέ δύο πυρηνικά σωματίδια δεν έγιναν διάσημα μένοντας μακριά το ένα από το άλλο. Η 
σύγκρουσή τους  που φέρνει την σχάση είτε γεννά  καταστροφή  , είτε παράγει ενέργεια που κινεί τον κόσμο. 
«Πως σου φάνηκαν οι Έλληνες;» Ρώτησε την Πένυ που τώρα χτένιζε με σπουδή το ξανθό καψαλισμένο μαλλί 
της. 
«Κούκλοι, θα περάσουμε τέλεια.» 
«Με συναρπάζει η αισιοδοξία σου. Ξεχνάς το ταξί μου φαίνεται...» 
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«Πλάκα είχε το όλο σκηνικό Ρόζι, θα έχουμε να λέμε στις παρέες μας στην Καλιφόρνια και να γελάμε.» 
«Μαζί μας θα γελάνε κοπέλα μου!» 
«Και τι με αυτό; Ευκαιρία να προσφέρουμε θετική ενέργεια στην παρέα μας. Πάντως αν θες να ξέρεις ο Βρασίδας 
έχει κλείσει θέση στην αγκαλιά μου. Μακριά από αυτόν , είναι ρεζερβέ.» 
«Αν χωρέσει στην αγκαλιά σου θα είναι θαύμα.»  Με προσποιητή αδιαφορία στην φωνή της συνέχισε… 
«Ο άλλος δεν σου αρέσει δηλαδή; Μου φαίνεται πραγματικά όμορφος. Θα στοιχημάτιζα ότι θα έτρεχαν τα σάλια 
σου μικροκαμωμένη μηχανή του σεξ.» 
Η Πένυ γέλασε πιάνοντας τα στήθη της και ανεβάζοντάς τα στο ρετιρέ να πάρουν αέρα, παίρνοντας μια πόζα 
αισθησιακή, συμφώνησε με ένα πονηρό γελάκι. 
«Το περίμενες ότι θα βρίσκαμε Έλληνα με τέτοιο κορμί και πρόσωπο; Κούκλος είναι αλλά κάτι με φοβίζει στο 
βλέμμα του. Μοιάζει απόμακρος και με αγχώνει… Λες και είναι ο αφέντης που απευθύνεται σε σκλάβους.» 
«Υπερόπτης, καλά το είπες. Αλλά θα του ρίξω την μούρη στην πορεία. Τον Βρασίδα δεν τον πειράζω πάντως.. . 
Πάντως σε γενικές γραμμές, από όσα  βλέπω και έξω που κινούμαστε, διαπιστώνω ότι έχουν αλλάξει 
σωματομετρικά. Οι νεοέλληνες είναι χλωμοί πλέον σαν τα αγάλματά τους και σχετικά ψηλοί, με εξίσου όμορφες 
κοπέλες, και μαζί όλα τα φρούτα που έχουμε κι εμείς, ίμο, πανκ, γκοθικ κλπ. 
Οι μελαψοί , και οι υπόλοιποι μικροκαμωμένοι τύποι με το φτωχικό ντύσιμο είναι μάλλον μετανάστες.» 
«Φαίνεται η μετανάστευση μαυρίζει τους ανθρώπους.» 
«Απλά, μαύρες ταλαιπωρημένες ψυχές μεταναστεύουν.» 
 
 
 
Κεφάλαιο 5 
 
Τον τσίμπησε ο ταξιδιωτικός οίστρος! Κάθισε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και άρχισε να γράφει πάνω σε μια 
κόλα χαρτί, μουρμουρίζοντας και μονολογώντας. 
Ο Βρασίδας δάγκωσε ένα σάντουιτς και ξάπλωσε στο κρεβάτι να δει κινούμενα σχέδια. 
«Καλό κουράγιο φίλε με τον σχεδιασμό του ταξιδιού... Εγώ είμαι μέσα σε κάθε πρόταση. Είσαι καλύτερος από 
εμένα στα γραπτά. Ελπίζω να τελειώσεις ως το πρωί που θα ξεκινήσουμε». 
Ο Κίμωνας  τον κοίταξε με παιχνιδιάρικό ύφος, σταματώντας να γράφει για λίγο... 
«Δεν πιστεύω να νομίζεις ότι θα κάνω ακαδημαϊκού τύπου έρευνα για να φτιάξω την διαδρομή! Ήδη τέλειωσα.» 
«Τι τέλειωσες ρε, ακόμα δεν άρχισες. . .» 
«Δεν θέλει πολύ κόπο, άκου συνοπτικά: Ανεβαίνουμε Αλεξανδρούπολη οδικώς δια μέσου Εθνικής και Εγνατίας, 
με μια μικρή ενδιάμεση στάση στο σπίτι, μετά ταξιδεύουμε για  Λήμνο,  Ικαρία , Νάξο, και Κάρπαθο με πλοίο.»  
«Μμμ, Ικαρία.. . ωραίο μέρος για διακοπές!» 
«Μετά πάλι με το καραβάκι στο Αϊ Νικόλα  στην Κρήτη, ελπίζω με 8 μποφόρ. Μέχρι τότε οι μικρές μας 
αμερικάνες φίλες θα τα έχουν παίξει.» 
«Μη μου ζορίσεις την Πένυ μου. Προφανώς θα πηγαίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε μεταφορικά μέσα και ώρες 
μετακίνησης , οδηγούμενοι από την Δύναμη...» 
«Γιατί υπάρχει περίπτωση στην καλή μας Χώρα να ήξερες το πρόγραμμα των δρομολογίων και να φύγεις στην 
ώρα σου; Καλύτερα στην τύχη. . .» 
Ο Βρασίδας δεν αντιτάχθηκε στην διαπίστωση του φίλου του . Οραματιζόμενος θεσπέσιες διακοπές έτριψε τα 
χέρια του ενθουσιασμένος. 
«Θα περάσουμε φίνα!» 
«Είσαι μέσα στην καρδιά του σκεπτικού μου. Μετά κλείνουμε με μια μαραθώνια εκδρομή στην Κρήτη. Άγιο 
Νικόλαο, Βάι, Ηράκλειο, Φαράγγι Σαμαριάς. Εκεί θα τις έχουμε αποτελειώσει. 
«Αμάν ρε φαγώθηκες με τα κοριτσάκια. Τι σου έκαναν πια. Σαν ζαχαρωτά είναι!» 
«Άμα θες τον δικό σου ζαχαρωτό να το φας. Η δικιά μου θέλει βασανιστήρια μέχρι να σβήσει από το πρόσωπό 
της αυτή η υπεροψία της υπερδύναμης που κουβαλάει πάνω στην λεπτή καμπυλωτή της μύτη. Την βλέπω να με 
κοιτά με αυτό το ειρωνικό και υπεροπτικό της βλέμμα και γίνομαι τουρσί από την ξινίλα.» 
«Μετά;» ρώτησε ο Βρασίδας θέλοντας να παρακάμψει την εκδικητική διάθεση του φίλου του. 
«Χανιά, να κάνω και την χάρη της Γιάνκισσας για ξεκάρφωμα, μια και βρίσκεται εκεί το πατρικό της γιαγιάς της  
όπως μου εκμυστηρεύτηκε. Κατόπιν  Αθήνα και κλείνουμε τον κύκλο. Ένας περιποιημένος γύρος του Αιγαίου  με 
αντιπροσώπευση όλων σχεδόν των γεωγραφικών διαμερισμάτων του. Πολύ θα ήθελα να βάλω και την Σμύρνη με 
την Έφεσο μέσα στο πρόγραμμα , αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα εγκριθούν σαν πρόταση. 
«Δεν είμαστε για διπλωματικά επεισόδια, αλλά για χαλάρωση… Καλά ρε συ γιατί δεν έβαλες και καμιά Πάρο 
μέσα, καμιά Μύκονο...» 
«Αφού πήγαμε ρε συ...» 
«Α, έτσι το σκέφτηκες.» 
«Ε τι νόμιζες.. . έβαλα όλα τα μέρη που δεν έχουμε δει ή θα είναι δύσκολο στο μέλλον να επισκεφτούμε.»  
«Επιστημονική δουλειά. Αν πάρουν χαμπάρι το σκεπτικό σου δεν θα δούμε πτυχίο ούτε την Δευτέρα Παρουσία.» 
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«Απλά θα συνδυάσουμε το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Οι νεαρές δεν σκαμπάζουν γρι από Ελλάδα πέρα από την 
γλώσσα, ο Καθηγητής θα ψαρώσει αν του πούμε ότι επιλέξαμε μέρη με όχι και τόσο τουριστικό χαρακτήρα, 
προκειμένου να αναδείξουμε μια Ελλάδα που ζει πιο κοντά στην φυσιογνωμία του παραδοσιακού και της απλής 
καθημερινής ζωής, και εμείς θα κάνουμε απίθανες διακοπές, παίρνοντας το αίμα μας πίσω για όλα αυτά τα χρόνια 
ιμπεριαλιστικής καταπίεσης από την υπερδύναμη, βασανίζοντας δύο υπηκόους της ταυτόχρονα. χε,χε.»  
«Ώρες ώρες μπορείς να συναγωνιστείς  και νήπιο στην ανωριμότητα.» 
«Ναι, έχω αυτό το χάρισμα » είπε αυτάρεσκα ο Κίμωνας και συνέχισε  να βάζει με επιμέλεια  και σπουδή τις 
τελευταίες πινελιές  στο πλάνο του. 
 
 
Κεφάλαιο 6 
 
Ο Τζον Μπάτκινς, δεν ήταν όμορφος, ούτε γοητευτικός τύπος. Στην πραγματικότητα ήταν από τους ανθρώπους 
που εξαιτίας του ο Δημιουργός ώρες ώρες σκεφτόταν να κάνει ακόμη έναν κατακλυσμό. Ήταν όμως 
αποτελεσματικός, με αεράτη  συνείδηση, μια και είχε ξεφορτώσει από πάνω της κάθε ηθικό καλούδι. Το 
βιογραφικό του τον παρουσίαζε ως σύμβουλο επιχειρήσεων , αλλά ουσιαστικά ήταν ένας διεκπεραιωτής κάποιων 
υποθέσεων  για ανθρώπους που πλήρωναν πολύ καλά και για την πιο ηλίθια απ’ αυτές , επιζητώντας 
διακριτικότητα. Αυτή η υπόθεση που είχε αναλάβει τώρα του φαινόταν επιπέδου Μίκυ Μάους, αλλά δεν είχε 
αρμοδιότητα να κρίνει τους εργοδότες του φανερά. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν επικερδές, πράγμα που ήταν 
και το μόνο που τον ενδιέφερε. Το κέρδος. Δεν είχε ιδεολογία , ούτε έντονα συναισθήματα. Μόνο ακριβές 
χρεώσεις και ακριβά γούστα. Ήταν ένα παγάκι που δεν θα έλιωνε  από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά μόνο 
για χάρη ενός ποτηριού  γεμάτο με ακριβό ουίσκι. Ήταν ένας επαγγελματίας. 
Ακόμα και για αυτή την φαινομενικά εύκολη  υπόθεση  διάλεξε τον ικανότερο,  γιατί το πιο επιζήμιο γι’ αυτόν  
θα ήταν  να αποτύχει σε μια χαμηλού επιπέδου δουλειά. 
Τα  αφεντικά του προφανώς δεν θα ήθελαν  μια ενεργή και αναβαθμισμένη Ελληνική Ομογένεια με ισχυρή 
εθνική συνείδηση , που να πιέζει την πολιτική του αμερικανικού κράτους μέσω ενός  οργανωμένου λόμπι. Τα 
λόμπι των ξένων λαών στο τέλος θα έπνιγαν την Αμερική. Το πρόγραμμα “COSMOS” αν πετύχαινε στο αρχικό 
του στάδιο, θα γιγαντώνονταν προοδευτικά, με δεκάδες ανταλλαγές φοιτητών, με πολλά δημοσιεύματα , πολύ 
προβολή , και με επέκταση αυτού και σε άλλες χώρες. 
Ωστόσο υπήρχε  στην όλη ενέργεια υπερβολή , και ότι έπρεπε να γίνει, θα γινόταν όσο πιο διακριτικά ήταν 
δυνατό. Είχαν να κάνουν με φοιτητές και όχι με πράκτορες. 
Η σύνθεση της ομάδας που έστειλε και αποτελούνταν από κάτι μυξιάρικα και ένα πρώην στρατιωτικό και νυν 
συνεργάτη του, μάλλον θα κινούνταν στην τακτική δυσφήμισης του ελληνικού στοιχείου της ομάδας, με μια 
σκηνοθετημένη σεξουαλική επίθεση στις Αμερικανίδες, με τόση δημοσιότητα, που θα ανάγκαζε το Πανεπιστήμιο 
του Λ.Α. να αποσυρθεί από το πρόγραμμα. Ότι αναπάντεχο προέκυπτε θα το έλυνε ο επαγγελματίας της ομάδας 
του, ονόματι  Μαξ Σάρπ, που είχε μάθει να πετυχαίνει πάση θυσία. 
Κάλεσε με το κινητό  τον αριθμό του, και ετοιμάστηκε να δώσει τις τελευταίες οδηγίες. 
 

 
 

ΤΡΙΤΟ   ΜΕΡΟΣ 
 
Κεφάλαιο 1 
 
Η ροδοδάκτυλη αυγούλα κατηφόρισε με πηδηματάκια την Πεντέλη να προϋπαντήσει το  Αττικό «τσίρκο» στην 
έξοδο της πόλης των Αθηνών. 
Οι αρματοδρομίες άρχιζαν πάντα νωρίς τις καθημερινές. Οι αφιονισμένοι απόγονοι των Αχαιών-εξ αγχιστείας- 
ξεχύνονταν για τις δουλειές τους και το κόκκινο swift στριμωγμένο ανάμεσα στο πολύβουο , ανταριασμένο και 
πολυχρωματικό ποτάμι της Αττικής οδού  έμοιαζε σαν λαμαρινοφτιαγμένο  φθινοπωρινό φύλλο που το παρέσυρε 
ένας τσαντισμένος χείμαρρος. 
Ο Κίμωνας πίσω από το τιμόνι  που  κρατούσε με τα δυο του χέρια σφιχτά,  έμοιαζε  με οδηγό φόρμουλας που 
οδηγούσε υπό καταρρακτώδη βροχή, με φαγωμένα λάστιχα  και πολύ μακριά από τα πιτς. 
«Πού πάνε  ρε έτσι αγριεμένοι όλοι; Τι σφήνες είναι τούτες;» 
Ο Βρασίδας σαν συνοδηγός κούνησε συμφωνώντας το κεφάλι του, μπουκωμένος από το πρωινό του σάντουιτς. 
Η Πένυ συνέχιζε τον ύπνο της  στο πίσω κάθισμα, μια και ήρθε σκουντουφλώντας  από την ρεσεψιόν στο 
αυτοκίνητο, και η Ρόουζ  κοιτούσε με ενδιαφέρον, παρέα με ένα  ελαφρύ χαμόγελο ικανοποίησης,  τον Κίμωνα 
να ζορίζεται. Ωστόσο δεν μίλησε και αρκέστηκε να παρατηρεί  το τοπίο γύρω της. 
Η ιστορία με τις βαλίτσες την είχε φορτώσει με επιπλέον βαθμούς αντιπάθειας  προς το πρόσωπο αυτού του 
φανατικού «τσολιά» που οδηγούσε εμπρός της. Τελικά τις περισσότερες από τις βαλίτσες της  τις είχαν στείλει με 
μεταφορική εταιρεία στο διαμέρισμα του Κίμωνα και του Βρασίδα στην Θεσσαλονίκη. Θα έπρεπε όταν έφταναν 
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στην πόλη να διανυκτερεύσουν για να μπορέσει να ξεδιαλέξει τα απολύτως απαραίτητα που θα έπαιρνε μαζί της 
στην περιήγησή τους. Κατά βάθος γνώριζε ότι υπερέβαλλε  παίρνοντας τόσα ρούχα μαζί της, αλλά δεν μπορούσε 
να το αποφύγει για ψυχολογικούς λόγους. 
Αισθανόταν ότι όσο περισσότερα πράγματα κουβαλούσε από την Σάντα Μόνικα  στην Ελλάδα  τόσο πιο πολύ θα 
κανάκευε την ανασφάλειά της. 
Ακόμη αισθανόταν μουδιασμένη , σαν μικρή καρέτα-καρέτα  που βγήκε από το αυγό της  μέσα από την άμμο  και 
έτρεχε με αβέβαια γρήγορα βηματοσυρσίματα  να μπει μέσα στο νερό  για το παρθενικό της ταξίδι σε μια 
άγνωστη απέραντη θάλασσα.  
Όφειλε πάντως να ομολογήσει ότι οι πρώτες εικόνες  και εντυπώσεις ήταν καθησυχαστικές σε σχέση με αυτά που 
περίμενε να αντιμετωπίσει. 
Ειδικά εδώ στην Εθνική Οδό αισθανόταν σαν στο σπίτι της, μια και στους Καλιφορνέζικους δρόμους  
κυκλοφορούσαν με παρόμοιο τρόπο οι οδηγοί, δηλαδή παρανοϊκά,  με την διαφορά ότι αυτοί το έκαναν σε πιο 
φαρδείς δρόμους με λιγότερες ανωμαλίες και φθορές της ασφάλτου. 
Η Εθνική οδός, τουλάχιστον μετά την Αττική οδό, έδειχνε γερασμένη σαν τον Παρθενώνα, χωρίς όμως την αίγλη 
του, γεμάτη με ρωγμές και λακκούβες σαν την γέρικη Ελληνική Δημοκρατία.  
«Από δρόμους δεν πάτε και πολύ καλά» , του πέταξε αδιάφορα από την πίσω θέση. 
«Ναι, τους φθείρουμε γρήγορα ….» Απάντησε ο Κίμωνας με μια υποψία εκνευρισμού να έρπει στο νευρικό του 
σύστημα. Ο Βρασίδας χώθηκε στη συζήτηση και αυτός μασουλώντας ταυτόχρονα. 
«Δεν τους φθείρουμε εμείς γρήγορα, φθείρονται αυτοί γρήγορα. Από τη μελέτη της κατασκευής του δρόμου μέχρι 
να στρωθεί η άσφαλτος, εθιμικά πια τρώνε όλοι οι εμπλεκόμενοι από το έργο, σαν αρουραίοι που κάνουν 
διακοπές σε τυροκομείο. Αντί να μπει άσφαλτος 30 εκατοστών πάχους μπαίνουν 5 εκατοστά και με τις πρώτες 
βροχές γίνεται σαν τη μούρη του Μπομπ του Σφουγγαράκη.» 
«Ναι και αυτό …» Προσπέρασε το σχόλιο ο Κίμωνας για να συνεχίσει ερειστικά  «Δεν μας ειδοποιήσατε πιο 
νωρίς να περάσουμε μια στρώση καινούργια. Μου αρέσει Ροζαλίντα μου, που ενώ περάσαμε και είδαμε εδώ και 
δυο μέρες τόσες καταπληκτικές αρχαιότητες, σου έκανε εντύπωση μόνο ο δρόμος.»  
«Δεν πρόλαβα να δω αρχαιότητες από κοντά και αυτή τη στιγμή μιλάει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Μιλάω 
γι’ αυτό που βλέπω να απειλεί τη ζωή μου. Δυο φορές έως τώρα κόντεψαν να μας εμβολίσουν, και είναι 
παρατηρημένο ότι οι εσείς Έλληνες, μόλις σας δείξουν τα αρνητικά της φυλής σας καταφεύγετε στην αρχαία 
ιστορία και αίγλη για να κρυφτείτε πίσω από τους χιτώνες των προγόνων σας.  
«Μπα βλέπω μας έχεις μελετήσει διεξοδικά. Για συνέχισε …» 
Ο Βρασίδας ξετύλιξε ένα ακόμα σάντουιτς. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι και πάλι. Αυτός όμως θα 
συναλλασσόταν με τις μπουκιές, πράγμα οικείο, ανώδυνο και συνάμα ευχάριστο.   
«Υπάρχει ένα αξιοσέβαστο δείγμα σας στην Αστόρια, που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω για πολλά 
χρόνια!» 
«Αν δεν κάνω λάθος η μητέρα σου και οι γονείς της ζούνε στην Αστόρια;» 
«Η μητέρα μου δεν μένει πια εκεί, αλλά ισχύει για την γιαγιά και τον παππού μου , γιατί;» 
«Μου κάνει εντύπωση, που ενώ οι δικοί σου άνθρωποι αποτελούν μέρος αυτής της περιοχής, και ενώ στο DNA  
σου κυκλοφορούν κάποια ελληνικά γονίδια, απαξιώνεις τόσο πολύ αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του!» 
«Δεν μιλώ για όλους τους Έλληνες της ομογένειας. Απλά αναφέρω ότι είχα την ευκαιρία να δω ένα αρνητικό 
μέρος αυτής. Όσο για τα Ελληνικά γονίδια που μου λες, θα πρέπει να είναι σε λήθαργο, γιατί δεν νιώθω καμιά 
ανάγκη να διηγούμαι περασμένα μεγαλεία…» 
«Ε, ναι, πώς να διηγηθείς περασμένα μεγαλεία, εφόσον ζεις τα τωρινά τα δικά σας…» την ειρωνεύτηκε και 
μουρμούρισε κάποιες βρισιές που δεν ακούστηκαν. Η Ρόουζ  ξεφύσησε απαξιωτικά και κοίταξε έξω από το 
παράθυρο. 
Ο Βρασίδας πρότεινε να βάλει λίγο μουσική, σε μια προσπάθεια απαγκίστρωσης από αυτήν την κόντρα και η 
Πένυ  συμμετείχε σε αυτήν την ειρηνευτική προσπάθεια ροχαλίζοντας ελαφρά. 
Περνούσαν κοντά από τον Μαραθώνα, και αυτό στάθηκε η αφορμή για να βρει άλλη μια ευκαιρία ο Κίμωνας να 
την φλομώσει με αρχαίες ιστορίες που τόσο φαινόταν ότι την ενοχλούσαν. 
Χαμήλωσε το ράδιο, βάζοντας τον Χατζηγιάννη να τραγουδά  με ένταση κουτσομπόλας που συζητά μέσα σε 
εκκλησία, και ξεκίνησε χαρωπά να μιλά. 
Με την ευκαιρία της συνάντησής μας με την πινακίδα που γράφει Μαραθώνας να σου κάνω εν τάχει μια 
περιήγηση στην Κλασική ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε! 
«Την γνωρίζω αρκετά καλά!» Απάντησε θιγμένη 
«Εξαρτάται από πού λαμβάνεις στοιχεία. . Αν μπεις στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων που χρηματοδοτούνται 
από τους πολέμιους των ιστοριών των αρχαίων λαών και της αρχαίας ελληνικής ιστορίας φυσικά,  ή στην 
βιβλιοθήκη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θα διαβάσεις, μια εναλλακτική οπτική των γεγονότων που διασκεδάζει ή 
νευριάζει τους γνώστες και αποπροσανατολίζει τους ανίδεους… Αλλά αυτό  δεν είναι του παρόντος, γιατί όταν 
μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα παίρνω ανάποδες, και για αυτό, για να μην καρφωθούμε πουθενά και λήξει η 
πανεπιστημιακή μας καριέρα άδοξα, σου υπόσχομαι να το συζητήσουμε  μια άλλη φορά… Αφού θα καθόμαστε 
σε κάποιον καναπέ και θα ‘ χω πιει και κάνα 2 lexotanil.» 
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«Ωχ, την έβαψες Ρόουζ…» πετάχτηκε ο Βρασίδας  
«Ε, τι έβαψα;» ρώτησε ανήσυχη η Ρόουζ μην κατανοώντας την έκφραση. Περισσότερο την ανησύχησε το «Ωχ!» 
«Εννοώ ότι θα έχεις προβλήματα, γιατί ο Κίμωνας   είναι πατριώτης όσο ο Μελ Γκίμπσον στην ομώνυμη ταινία.  
Βάζω γουόκμαν γιατί εγώ τα έχω ακούσει εκατό φορές και τα ξέρω απ’ έξω.» 
«Και εγώ το ίδιο θα κάνω Μπρί μου πρόσθεσε η αγουροξυπνημένη Πένυ γιατί σας ακούω 5-6 λεπτά και δεν 
καταλαβαίνω τίποτα…» 
«Στην επόμενη στάση να καθίσουμε μαζί, και να τους αφήσουμε να φαγωθούν απάντησε ο Βρασίδας.» 
«Με ευχαρίστηση Μπρί μου.» 
«Το Μπρί θα βγαίνει από το μπριζόλα μάλλον γιατί δεν βρίσκω συσχέτιση με το κολιμπρί… Τέλος πάντων,  
τελειώσατε Μπρί για να συνεχίσω;» χώθηκε ο Κίμωνας στον μικρό ανίσχυρο διάλογό τους. 
Αντί απάντησης φόρεσαν τα ακουστικά τους. 
«Λοιπόν Καλιφορνέζα…» 
«Ρόουζ με λένε…» 
«Ότι πεις Ροζαλίντα! Θα  προσπεράσω τις μετακινήσεις Πελασγών , Αιολών, Ιώνων κλπ, και θα πάω στα δύο 
κυρίαρχα φύλα που υπήρχαν στον τότε  ελλαδικό χώρο. Μια φορά κι έναν καιρό λοιπόν… υπήρχαν οι Αχαιοί 
μεταξύ των οποίων οι Αθηναίοι, και οι Δωριείς μεταξύ των οποίων οι Σπαρτιάτες. Αναφέρω τις δύο αυτές πόλεις 
κράτη γιατί όλη η κλασική ιστορία  βασίζεται στον ανταγωνισμό τους, και στην σύγκρουση της διαφορετικής 
κουλτούρας τους. Οι Αθηναίοι ήταν καλοπερασάκηδες, εραστές του θεάματος , των τεχνών και της έννοιας του 
κάλλους, του ωραίου με την διευρυμένη έννοια. Καλοί πολεμιστές όπως όλοι οι Έλληνες, αλλά οπαδοί και της 
φιλοσοφίας και των γραμμάτων. Οι Σπαρτιάτες αντίθετα αγαπούσαν το «Λακωνίζειν» και το είχαν αναγάγει σε 
τρόπο ζωής. Λιτοί, επαγγελματίες πολεμιστές, με μυρμηγκοειδή αντίληψη περί συνόλου. Πειθαρχία στους 
νόμους, αυτοθυσία του ατόμου για το σύνολο, σκληρή εκπαίδευση, ήταν το τρίπτυχο του βίου τους. Περνούσαν 
λίγο χειρότερα από τους δούλους των Αθηναίων, αλλά πολύ καλύτερα από τους Είλωτες που είχαν σαν δούλους, 
αλλά παραδόξως οι γυναίκες των Αθηναίων ήταν πιο καταπιεσμένες από ότι των Σπαρτιατών,  οι οποίες 
Σπαρτιάτισσες μάλλον θα ήταν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του Αρχαίου κόσμου μια και είχαν πολλές 
ελευθερίες, πολιτική δύναμη μέσω της γης που κατείχαν αποκλειστικά, και δεν είχαν και στο κεφάλι τους αυτούς 
τους μαντράχαλους,  τους αρχαίους ρομποκόπ που όλο έλειπαν σε μάχες και στην εκπαίδευση. Υπήρχαν βέβαια 
και οι Θηβαίοι που σχεδόν σε όλες τις ιστορικές στιγμές στάθηκαν με το πλευρό των αντιπάλων και ειδικά με των 
Περσών, χωρίς να αμφισβητηθεί ποτέ η ελληνικότητά τους, όπως προβάλλεται  σαν επιχείρημα σήμερα για τους 
Μακεδόνες. Η τοπική ηγεμονία ήταν η προτεραιότητα των ελληνικών φύλων τότε, και η επιβίωση της πόλης 
κράτους τους. Το πανελλήνιο αίσθημα θα δημιουργούνταν σαν ιδέα μετά τους Μηδικούς πολέμους με την 
βοήθεια των Ολυμπιακών αγώνων. Δεν είναι τυχαίο πως όλες οι βόρειες ελληνικές φυλές που δεν 
υποστηρίχτηκαν από τις πόλεις κράτη του νότου μήδισαν κατά την επέλαση του μεγαλύτερου στρατού που είχαν 
δει ποτέ οι Έλληνες στρατιώτες. Οι Θηβαίοι θα παρατασσόταν μαζί με το κοινό των Ελλήνων αν η μάχη δινόταν 
στα Τέμπη. Ίσως στον όρκο των Πλαταιών το όνομα της πόλης τους να περιλαμβανόταν στους τιμώμενους και 
όχι στους προδότες. Κάποτε η τροπή της ιστορίας είναι και θέμα συνθηκών. Η υπαναχώρηση του σημείου 
επιλογής άμυνας  σε πιο νότιες περιοχές που άφηνε εκτεθειμένη την πόλη τους, μαζί με πολιτικούς λόγους 
κάποιων ολιγαρχικών, τους έριξε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τότε δεν υπήρχε η έννοια του έθνους με την 
σημερινή έννοια και κάθε πόλη κράτος αποτελούσε αυτόνομη διοικητική και πολιτική ύπαρξη. Οι πολεμικές 
συγκρούσεις μεταξύ των ήταν συχνό φαινόμενο άσχετα αν  διαχωρίζονταν σαν Έλληνες από τους υπόλοιπους 
λαούς  ονομάζοντάς τους  αυτούς «βάρβαρους». Η κοινή θρησκεία, γλώσσα και έθιμα δεν ήταν ικανά να 
σταματήσουν τις συγκρούσεις που διεξάγονταν με κάποια μορφή τελετουργική μέσω φαλαγγικών συγκρούσεων . 
Μέσω των σιδερόφρακτων φαλάγγων και  βαρύ οπλισμού και του ωθισμού αυτών, ήταν δυνατόν να μετρήσουν 
την μαγκιά τους εκτός των τειχών, χωρίς πολιορκίες που δεν τις πολύπροτιμούσαν και χωρίς παράπλευρες  
απώλειες. Ενδεικτικά να σου αναφέρω ότι προκάλεσε σοκ τα μετέπειτα χρόνια κάποια επιδρομή Θρακικών 
φύλων που κατέκαψαν κάποια ελληνική πόλη και θανάτωσαν γέρους, γυναίκες και παιδιά, με αποκορύφωμα την 
θανάτωση μαθητών σε κάποιο σχολείο της πόλης. Στατιστικά αναφέρεται ότι οι απώλειες σε φαλλαγγικές 
αναμετρήσεις ήταν πολύ μικρές παρά την σφοδρότητα των συγκρούσεων. Αυτός που υποχωρούσε στρατιωτικά 
υποχωρούσε κατά κανόνα και πολιτικά. Σπάνια μετά από υποχώρηση οι νικημένοι καταδιώκονταν, και ειδικά από 
τους Σπαρτιάτες που δεν πολεμούσαν μανιασμένα αλλά επαγγελματικά με πλήρη διαχείριση του φόβου, 
επιδιώκοντας μόνο το νικηφόρο αποτέλεσμα. Πολιορκίες και αποκλεισμοί με δολιοφθορές σπάνια γίνονταν. 
Σφάζονταν δηλαδή με στιλ και άποψη. Παλιότερα ακόμη ίσχυε και το έθιμο όπως φαίνεται και από τα ομηρικά 
έπη πολλές φορές, για να αποφευχθεί μια γενικευμένη αιματοχυσία οι βασιλιάδες των αντίπαλων παρατάξεων 
μονομαχούσαν μεταξύ τους αντιπροσωπεύοντας την τύχη των στρατευμάτων τους. 
Το ωραίο ήταν ότι ο πόλεμος και το ρίσκο του θανάτου μοιραζόταν ανάμεσα στην άρχουσα τάξη και την κορυφή 
της κοινωνικής πυραμίδας. Η πλούσια τάξη των Αθηναίων που είχε την οικονομική άνεση να χρηματοδοτήσει 
τον ατομικό της οπλισμό, πήγαινε να σφαχτεί αφήνοντας τους φτωχούς και τους δούλους πίσω. Αρκετά δίκαιο 
μια και αυτοί θα έχαναν τα περισσότερα. Παρόμοια  ο Σπαρτιάτης Βασιλιάς μαζί με τους Ομοίους περπατούσαν 
στην πρώτη γραμμή αφήνοντας σε δευτερεύοντα ρόλο περίοικους και Είλωτες. 
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Σήμερα οι φτωχοί στέλνονται στα πέρατα της γης να χτυπηθούν για χάρη των οικονομικών συμφερόντων της 
άρχουσας οικονομικής τάξης που δίνει στην ουσία τις εντολές. Πολύ άδικο αλλά και πολύ υγιεινό και έξυπνο για 
την κορυφή της σημερινής κοινωνικής πυραμίδας. 
Οι γενναίοι ηγέτες  σήμερα , κάνουν μαγκιές από χιλιάδες  μίλια μακριά, και λένε «παπαρολογίες» περι δικαίων 
και Θεού που τους έχει χεσμένους. Αν ήταν στα πεδία των μαχών, εκεί που κυλά των αίμα των στρατιωτών τους 
για να το γευτούν, θα ήταν πιο φειδωλοί στην βία, και πιο συνετοί στις αποφάσεις τους. Η θέση των ηγετών 
πρέπει να είναι  συνυφασμένη με την θέση αυτών που εξουσιάζουν . Έτσι αυτοί που σκοτώνονται να έχουν την 
ικανοποίηση  της γνώσης ότι απλά είναι άτυχοι που ανήκουν σε ένα παρανοϊκό και βλαμμένο είδος, αυτό των  
homo sapiens που λύνουν τις διαφορές τους ακόμα με πόλεμο, και όχι ότι είναι τα κορόιδα κάποιων που 
καλοπερνάν μακριά τους έχοντάς τους σαν αναλώσιμα πιόνια και παιχνίδια. 
Ενδεικτικά σου αναφέρω ότι ο  Μέγας Αλέξανδρος πολεμούσε στην πρώτη γραμμή της μάχης μαζί με τους 
συντρόφους του,  και πολλές φορές περνούσε τις ίδιες κακουχίες με αυτούς. Κατά την διάβαση της ερήμου πριν 
την μεγάλη μάχη της Ισσού, ένας στρατιώτης πλησιάσε τον Αλέξανδρο με το κράνος γεμάτο νερό, που το βρήκε 
σε μια σχισμάδα βράχου, και του το πρόσφερε. Ξέρεις τι έκανε εκείνος;» ρώτησε και κοίταξε από τον καθρέφτη 
του οδηγού στα πίσω καθίσματα γιατί τον ανησύχησε η σιωπή. Φοβήθηκε μήπως η Αμερικάνα είχε κοιμηθεί και 
είχε γλυτώσει από το πολιτιστικό βασανιστήριό του. Μόλις την είδε κατσουφιασμένη να τον ακούει , συνέχισε 
ικανοποιημένος , απαντώντας μόνος του. 
«Το έχυσε σε ένδειξη συμπαράστασης  προς όλους τους στρατιώτες  που είχαν την έλλειψή του… Το περίεργο 
πάντως στην αρχαιότητα είναι ότι όσο πιο πολύ πλούτιζαν οι πόλεις από το εμπόριο, τόσο πιο πολύ 
απομακρύνονταν από την ευγενή στάση ζωής  των παλαιότερων εποχών. Το χρήμα γέννησε τον ολοκληρωτικό 
πόλεμο που αναδείχτηκε σε όλο του το μεγαλείο στον Πελοποννησιακό. Πολιορκίες, εκκηβόλα όπλα, φθορές των 
καλλιεργειών, ναυτικοί αποκλεισμοί, οτιδήποτε φθείρει την περηφάνια ενός λαού, εξυψώνει την βαρβαρότητα, 
και τυραννά τον άμαχο πληθυσμό. 
«Εντάξει ακούγεται ποιητικό και σωστό αυτό που λες, αλλά έχουν αλλάξει τα κοινωνικά δεδομένα. Οι κοινωνίες 
εξελίχθηκαν καθώς και  ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά  τα πράγματα. 
«Ναι οι νέες μορφές πολεμικών συγκρούσεων καμουφλάρουν  τον θάνατο. Τα βιντεοπαιχνίδια και οι ταινίες που 
επιστρατεύονται σαν μέσω αγωγής της νέας τάξης πραγμάτων, μας μαθαίνουν να βλέπουμε τις απώλειες 
ανθρώπων σαν ψυχρούς αριθμούς καταγραφής αποστραγγίζοντας τον θάνατο από τον πόνο και την θλίψη.» 
«Είναι θέμα παιδείας το να μπορείς ένα μέσο θεάματος και διασκέδασης να το δεις μόνο σαν ψυχαγωγία. Και έχω 
δει και πολλές ταινίες που μου έχουν προσφέρει συγκίνηση και διδάγματα.» 
«Συμφωνούμε και κάπου. Απλά θα έχουμε διαφορετική αντίληψη για το ποσοστό αυτών που μπορούν να κρίνουν 
αποτελεσματικά τα ερεθίσματα που τους πασάρει το κατεστημένο.» 
Η μάζα κάθεται στα αμφιθέατρα των νέων σχολείων του hollywood πίνοντας coca cola και μασώντας 
καψαλισμένο καλαμπόκι, το φελιζόλ του θεατή, μαθαίνοντας ότι ο Θεός ευλογεί μόνο την Αμερική, και 
κατακεραυνώνει τους υπόλοιπους κακούς αυτού του πλανήτη. 
Τυχαίο είναι που στις ταινίες δράσεις κακοί, είναι αυτοί που την δεδομένη περίοδο δεν κάνουν τα χατίρια της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ή αποτελούν στρατηγικό αντίπαλο; Σε λίγο θα αρχίσουν και πάλι οι Ρώσοι-
μετά από μια ανάπαυλα- να αποτελούν τους κακούς μαζί με τους Κινέζους και τους μουσουλμάνους.» 
«Μα την αλήθεια θα πρέπει να υποφέρεις ακόμα και όταν διασκεδάζεις, βλέποντας τα πάντα με αυτήν την 
προκατάληψη και καχυποψία.» 
«Κοίτα Ροζαλίντα…ότι και να λέμε,  έναν λαό και μια κοινωνία δεν τους κάνεις καλύτερους φουσκώνοντας την 
περηφάνια  και εκθειάζοντας την υπεροχή του. Τον καλυτερεύεις δείχνοντας του τις αδυναμίες του, τα στραβά 
του, μαθαίνοντας τον να μπαίνει στην θέση και στο πνεύμα των άλλων, και αυτό δεν το κάνουν εκεί που ζεις και 
επιθυμείς τόσο να αφομοιωθείς και να γίνεις ένα με αυτήν την κουλτούρα.» 
«Εκεί γεννήθηκα και επέτρεψε μου να γνωρίζω κάποια πράγματα καλύτερα από εσένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί 
που αντιστέκονται στην  κακή πολιτική και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη κοινωνία. Πάρα πολλοί  
που δεν επιθυμούν τον πόλεμο. Να είσαι σίγουρος ότι είναι η συντριπτική πλειοψηφία.» 
«Τότε να είσαι σίγουρη ότι δεν έχετε δημοκρατία, όπως και εμείς φυσικά. Αν δεν κυβερνά η πλειοψηφία παύει να 
υφίσταται η ουσία αυτού του πολιτεύματος. Το ίδιο πιστεύω και για τις περισσότερες χώρες. Έχουμε  εικονική 
επικοινωνιακή δημοκρατία.» 
Ήθελε να του απαντήσει, μα την έπιασε αδιάβαστη στην ελληνική ιστορία. Θα έβρισκε όλα τα στραβά της και θα 
του τα έτριβε στην μούρη. Θα έμπαινε στο internet και θα μάθαινε. Δεν είχε όρεξη ούτε χρόνο για να αποστηθίσει 
τα γεγονότα 2.000 ετών ιστορίας αλλά δεν μπορούσε και να τον αφήνει να μιλάει ακατάπαυστα για το ελληνικό 
θαύμα μπρος στο οποίο όφειλαν όλοι να είναι έκθαμβοι . Η συζήτηση κόπηκε άμεσα εξαιτίας μιας επικίνδυνης 
μανούβρας μίας Μπε εμ βε που βρισκόταν μπροστά τους. Και οι τέσσερις  τους πετάχτηκαν εμπρός από το 
απότομο φρενάρισμα δίνοντας την ευκαιρία στις ζώνες ασφαλείας τους να κάνουν μία φιγούρα ταγκό στα 
σώματα που αγκαλιάζαν  υπό τους ήχους μπινελικίων και μουγκρητών του οδηγού. 
«Γυναίκα οδηγός ρε συ! Τι περιμένεις…» 
Η Ρόουζ έπιασε το κεφάλι της που άρχισε να  πονάει. 
«Θεέ μου και φαλλοκράτης! Σκέφτηκε. «Τι είναι αυτό που μου  ‘τυχε!» 
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Ευτυχώς τα στομάχια τους έκκριναν γαστρικά υγρά ζητώντας τροφή, και αυτό τους οδήγησε σε αναζήτηση 
εστιατορίου, λίγο μετά τη στάση που κάναν φτάνοντας στις Θερμοπύλες. 
 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 
Λιάζεται το άγαλμα του Λεωνίδα πάνω στο μαρμάρινο βάθρο του και κάνει χάζι την νέα γενιά των Ελλήνων να 
κυνηγιούνται αλαφιασμένοι πάνω στον γκρίζο δρόμο. Μοιάζουν σαν κοπάδια καριμπού που τα κυνηγάν 
φαντάσματα λιονταριών. Η σκόνη καλύπτει την ασπίδα και την περικεφαλαία του από τον κουρνιαχτό, αλλά όλο 
και έρχεται κάποια καλοκαιρινή μπόρα να τον ξεπλύνει και να δροσίσει την καψαλισμένη γκρίζα λίθινη μάζα του. 
Αχ και να μπορούσε να φύγει από αυτό το μέρος… Τα αγάλματα δεν είναι μόνο για να τιμούν, αλλά κυρίως για 
να θυμίζουν ιστορίες που εμπνέουν. Όταν πάψουν να το κάνουν τελειώνει και ο ρόλος τους και γίνονται μια 
φιγούρα του χώρου ασήμαντη, ένα εμπόδιο υλικό , οπτικό, μια προεξοχή που φλερτάρουν οι κεραυνοί, και οι 
κουτσουλιές των πουλιών. Αν κουνιόντουσαν τα αγάλματα,  θα κατέβαινε και θα πήγαινε μέσα από τα λιβάδια να 
συναντήσει τους πρόποδες του όρους απέναντι, να κρυφτεί στις σκιές πίσω από κάποια λόχμη , να ξαπλώσει και 
να κοιμηθεί, να γίνει ένα με το σώμα που ρούφηξε πριν χιλιάδες χρόνια τούτη η έρημη γη. Να κοιμηθεί για να 
μην προλάβει να δει πως πρόκειται να γίνει αυτός ο τόπος που πάσχει από Αλτσχάιμερ. Η κίνηση έχει σχέση με 
την  κινητικότητα των μορίων μέσα στην μάζα και θεωρητικά αν μπορούσε να αυξήσει με κάποιο θαύμα αυτήν 
την κινητικότητα , ίσως να μπορούσε να κατεβάσει την ασπίδα από τον ώμο , που του έχει πιαστεί τόσο καιρό να 
την κρατάει μπροστά, και να απλώσει το χέρι του σταθερά προς τον δρόμο με ανοιχτή την παλάμη, αφήνοντας 
μια μούντζα αέναη και επική να σημαδεύει όλο αυτόν τον συρφετό. Να διδάξει εκ νέου ιστορία και κυρίως να 
αυτοθεραπευτεί, να ξεδώσει το πνεύμα του βλέποντας τόσους πολλούς Εφιάλτες να τον περιτριγυρίζουν.  
Αυτά οραματιζόταν  ο Κίμωνας  κοιτώντας  το μεγάλο άγαλμα να τον κοιτά επιτιμητικά, που μασουλούσε δίχως 
σεβασμό ίσως, ένα μεγάλο σάντουιτς με διπλό ψημένο λουκάνικο και μπόλικο μπούκοβο . Ο Βρασίδας από δίπλα 
του κοιτούσε κι αυτός συλλογισμένος κρατώντας τα δικά του σάντουιτς στα δυο του χέρια. Τα κορίτσια λίγο πιο 
πέρα έβγαζαν φωτογραφίες  του χώρου. Βρήκαν ένα ζευγάρι αμερικανών συνταξιούχων και άρχισαν να μιλάνε 
και να ανταλλάσουν ταξιδιωτικές εντυπώσεις. 
Ο Βρασίδας έσκυψε συνωμοτικά δίπλα του καταπίνοντας μια μεγάλη μπουκιά από το πλουμιστό σάντουιτς του 
με το τριπλό λουκάνικο, το περιχυμένο με μουστάρδα και κέτσαπ. 
«Χαλάρωσε λίγο με την Ρόζι ,  γιατί βλέπω να μας εγκαταλείπει σε λίγο.» 
«Έχεις δίκιο Μπρί μου», του χαμογέλασε, «αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ σε τέτοια ευκαιρία. Τόσα χρόνια 
έψαχνα να τα πω σε κάποιον εκπρόσωπο του Αμερικανικού κατεστημένου. 
Όταν μιλώ και τσατίζω αυτό το κορίτσι , είναι σαν να έχω απέναντί μου τον αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών» 
«Υποσχέσου μου να χαλαρώσεις λίγο, και να την πειράζεις με μέτρο. Παν μέτρο άριστο έλεγαν οι αρχαίοι υμών 
πρόγονοι που μας έχουν αφοδευμένους  από κορυφής έως ονύχων, αλλιώς…» 
«Αλλιώς  τι;» 
«Αλλιώς θα κάτσω πάνω σου όταν κοιμηθείς με όλο μου το βάρος.» 
«Αν έχει έτσι η κατάσταση πάω πάσο. Α, έρχονται οι τσούπρες…» 
Η Πένυ έφτασε τρεχάτη κοντά τους ενθουσιασμένη, ενώ η Ρόουζ σκεπτική. 
«Ωραίοι τύποι», είπε και έδειξε το ηλικιωμένο ζευγάρι των αμερικανών. «Ήρθαν από την Ατλάντα  μόνο και 
μόνο για να επισκεφτούν τα μνημεία της Ελλάδας. Μας είπαν εν ολίγοις την ιστορία της μάχης. Φοβερή ιστορία 
δήλωσε ενθουσιασμένη». 
Η Ρόουζ πλησιάζοντας παρενέβει στο θέμα αναφέροντας τους Θεσπιείς. Γιατί οι Θεσπιείς δεν δοξάζονται ή δεν 
προβάλλονται όσο οι Σπαρτιάτες ενώ πολέμησαν και θυσιάστηκαν με τον ίδιο ηρωισμό; 
Ο Κίμωνας σταύρωσε τα χέρια του, κουνώντας το κεφάλι του.  
«Φαίνεται ότι και τότε η προπαγάνδα των ισχυρών επηρέαζε και τους ιστοριογράφους. Μόλις την άνοιξη του 
1997 δικαιώθηκε η μνήμη τους με την ανέγερση του αγάλματος του φτερωτού νεανία δίπλα στο άγαλμα του 
βασιλιά Λεωνίδα. Μπορεί …υποθέτω οι Σπαρτιάτες να ήταν πιο αποτελεσματικοί στην μάχη, αλλά οι Θεσπιείς 
του Δημόφιλου άξιζαν, αν όχι περισσότερα εύσημα, τουλάχιστον τα ίδια, μια και εθελοντικά  έμειναν να 
σκοτωθούν μαχόμενοι, χωρίς να τους το επιτάσσουν οι νόμοι της πόλης τους. Θα μπορούσαν να φύγουν με τους 
προμάχους των άλλων πόλεων χωρίς να τους κατηγορήσει κανείς. Αντίθετα έμειναν να θυσιαστούν, μακριά από 
την πατρίδα τους, ίσως μερικοί κιόλας χωρίς να έχουν εξασφαλίσει απογόνους που θα κληροδοτούσαν το όνομά 
τους, όπως οι Σπαρτιάτες. Και αν οι Σπαρτιάτες σε αυτή την μάχη θυσίασαν το ένα εικοστό του στρατού τους, οι 
Θεσπιείς θυσίασαν το μεγαλύτερο μέρος του, μόνο από αγάπη για τον κοινό αγώνα». 
«Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή πτυχή της μάχης που άκουσα» , παραδέχτηκε η Ρόουζ  «και τα στενά που 
βρίσκονται;» 
«Εδώ. Απλά οι προσχώσεις του Σπερχειού 2.500 χρόνια τώρα τα εξαφάνισαν και κάναν αυτό το πλάτωμα αρκετά 
φαρδύ για να χωράν τα τουριστικά λεωφορεία, οι καντίνες και τα  τροχόσπιτα.» 
Η Πένυ παραξενεύτηκε με τα τροχόσπιτα 
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«Καλά για ποιόν λόγο κατασκηνώνουν εδώ τροχόσπιτα. Πέρα από το άγαλμα και την ιστορία που μπορείς να 
μάθεις από τους ξεναγούς μέσα σε  τριάντα λεπτά για ποιόν άλλον λόγο να καθίσεις εδώ για μεγάλο διάστημα;» 
«Απέναντι από το μνημείο στα εκατό μέτρα περίπου  υπάρχει ένα ποταμάκι  με θερμό νερό που σχηματίζει εδώ 
κοντά έναν όμορφο μικρό καταρράκτη. Τα νερά περνάν από τα Λουτρά των Θερμοπυλών , από κάτι λουτήρες 
σαν γούρνες ιδανικές για να πίνουν νερό μουλάρια, και μετά  καταλήγουν στην θάλασσα. 
Ο Βρασίδας έκανε μια γκριμάτσα αποδοκιμασίας παίρνοντας τον λόγο. 
«Χάθηκε ο κόσμος να φτιάξουν  οργανωμένα κυριλέ λουτρά  με πισίνες και σύγχρονους λουτήρες; Να έφτιαχναν 
και ένα παρκάκι με δέντρα, κάνα δυο ταβέρνες με καφετέριες , ένα μουσείο με εκθέματα συναφή με τον χώρο… 
τι άχρηστοι που είναι πια!» 
«Μου αρέσει που από τον θαυμασμό στην κατηγορία  απέχετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα» κάγχασε η Ρόουζ. Πριν 
όμως της απαντήσει ο Κίμωνας το ζευγάρι των αμερικανών άρχισε να τους φωνάζει ταραγμένο πηγαίνοντας στο 
ενοικιασμένο όχημά τους. 
Η Πένυ έτρεξε προς το μέρος τους να μάθει τι  τους αναστάτωσε. Μετά από λίγες βιαστικές κουβέντες μαζί τους 
γύρισε τρεχάτη πίσω. 
«Πάμε να φύγουμε γρήγορα!» 
«Γιατί αυτό;» Ρώτησε ο Βρασίδας 
«Βλέπεις αυτό το λεωφορείο που είναι παρκαρισμένο πενήντα  μέτρα πιο κάτω; Είναι γεμάτο κρισαβγκάτες.» 
«Τι είναι;» 
Η Ρόουζ έκανε μετάφραση και πήρε τον λόγο. 
«Είναι γεμάτο Χρυσαυγίτες, μια εθνικιστική ομάδα, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί στην καντίνα. Έμαθαν ότι 
σήμερα προγραμματίζουν να έρθουν κάποιοι αναρχικοί να κάνουν αντιπολεμική διαδήλωση, εδώ. Η πληροφορία 
ελέγχεται, αλλά από ότι μας είπαν καταφτάνει και μία διμοιρία των ΜΑΤ για καλό και για κακό. 
«Πάλι, διαδήλωση; Πέρυσι είχαν έρθει πάλι και έβαψαν με σπρέι το μνημείο, θα εγκαινιάσουν νέα επέτειο; 
Εξανέστη  ο Βρασίδας. 
«Είναι λίγα τα πάρτι ετησίως, πώς να περάσει η ώρα με ένα πολυτεχνείο, μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης , και 
μια Πρωτομαγιά; Πώς να ξεδώσουν τα παιδιά;» 
«Ωπα, κατέφθασαν και τα  ασκέρια της συμφοράς…» 
Ακόμα ένα Λεωφορείο πάρκαρε εκατό μέτρα από αυτό που είχαν μισθώσει οι «Μαμελούκοι» του Έθνους. Στην 
θέα του οι Χρυσαυγίτες πυροδοτήθηκαν. Κάποιοι αλλόφρονες τύποι μέσα, τυλιγμένοι με ελληνικές σημαίες και 
ουρλιαχτά εφάμιλλα τροφίμων φρενοκομείου, άρχισαν να κουνάνε  το λεωφορείο σαν γαλέρα που έπεσε σε 
τρικυμία. Λίγα μέτρα πιο δίπλα  από την καντίνα κατέφθασε και το μπλε  αστυνομικό «εκδρομικό» που κατέβασε 
μια διμοιρία των ΜΑΤ. Και λέμε εκδρομικό διότι οι άνθρωποι κατέβηκαν πολύ χαλαροί λες και ήταν κάποιο 
ΚΑΠΗ που ήρθε να θαυμάσει το μνημείο, και ίσως να βουτήξει στον Λουτήρα που υπήρχε λίγο πιο κάτω όπου 
κατέβαινε από ένα ρέμα, θερμό ιαματικό νερό. 
Ο Κίμωνας τους έκανε νόημα να τον ακολουθήσουν προς την μεριά της καντίνας. 
«Λοιπόν κυρίες μου έχουμε απαρτία, όλος ο Θίασος κατέφτασε. Ετοιμάστε  φωτογραφικές μηχανές για να 
απαθανατίσετε ένα ενδιαφέρον κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αν και ντρέπομαι για λογαριασμό τους τέτοιο θέαμα 
δεν πρόκειται να το χάσω ακόμα και αν η Ροζαλίντα με κοροϊδεύει για όλο τον υπόλοιπο δρόμο.» 
Η Ρόουζ ελαφρώς ανήσυχη, πρότεινε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. 
«Μήπως θα ήταν καλύτερα να φύγουμε; Θα είμαστε ασφαλείς στην καντίνα; Οι περισσότεροι από αυτούς κρατάν 
αλυσίδες, καδρόνια,  φοράν κράνη… θα σκοτωθούν.» 
Ο Βρασίδας σαν ειδικός περί  γαστρονομικών θεμάτων την καθησύχασε. 
 «Το στομάχι των ανθρώπων πέρα από φυλές, ιδέες, ή κουταμάρα μιλάει την ίδια γλώσσα. Μόλις πέσουν τα 
γαστρικά υγρά μέσα , γρυλίζει και παραμιλά σαν Νεάντερνταλ.» 
Ο Κίμωνας γέλασε 
«Πράγματι, μπορεί να σκοτωθούν μεταξύ τους, να γκρεμίσουν όλο το μνημείο, αλλά πιστεύω θα σεβαστούν την 
μόνη καντίνα σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων. Άσε που βλέπω τα ΜΑΤ να κάθονται εδώ μαζί μας και να 
αφήσουν τους εργολάβους της εθνικής περηφάνιας να βαρέσουν αντί γι’ αυτούς. Δεν πρόκειται να αφήσουν το 
μεσημεριανό τους και τους καφέδες τους αφύλαχτους. Θα έχουμε επαρκή προστασία. 
Παρήγγειλλαν  αναψυκτικά, εκτός από τον Κίμωνα, που δήλωσε ότι δεν πίνει ποτέ κόκα κόλα, και αγόρασε μια 
μπίρα. Ο Βρασίδας τον κοίταξε για λίγο λοξά παραξενεμένος, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι έλεγε ψέματα, αλλά 
μετά στράφηκε προς το μεγαλειώδες  θέαμα. Στις προβλέψεις του έπεσε μέσα. Η διμοιρία των ΜΑΤ ήρθε στην 
καντίνα και άρχισε να παραγγέλνει. Τα στοιχήματα έπεφταν βροχή για την έκβαση της μάχης.  Τα δύο 
μπουλούκια που ωρύονταν  και κράδαιναν τα ρόπαλά τους απειλητικά το ένα απέναντι στο άλλο, υπόσχονταν μια 
σύγκρουση βάρβαρη και θεαματική. Η προθέρμανση είχε αρχίσει με βρισιές  που θα έκαναν ακόμα και τα 
πνεύματα των σπαρτιατών να λακίσουν ντροπιασμένα, αν και φημίζονταν για την κακή και σκληρή τους γλώσσα.  
Τα κορίτσια κάθισαν κρυμμένα πίσω από τον Κίμωνα και τον Βρασίδα, τόσο έκπληκτα και ταραγμένα από αυτά 
που έβλεπαν που ούτε καν  είχαν την συγκέντρωση να προσβληθούν από τα λάγνα βλέμματα μερικών 
Ματατζήδων που τις κοιτούσαν με ερωτική βουλιμία. 
Ο Βρασίδας υπολόγιζε στο αγωνιστικό πνεύμα των Χρυσαυγιτών, αλλά ο Κίμωνας είχε άλλη άποψη . 
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«Κοίτα τους τούς καραγκιόζηδες! Να ήταν εδώ ο Μπακούνιν, που ανάθεμα και αν έχουν διαβάσει και μισή αράδα 
από την θεωρία του, θα τους έβαζε στην σειρά αυτούς τους γιαλαντζί αναρχικούς και θα τους πλάκωνε στις 
σφαλιάρες. Να κατέβαινε και ο Λεωνίδας να πλακώσει στα κλωτσίδια  τους εθνοτζουτζούκους  της άλλης μεριάς, 
θα έμπαινε  ίσως μια τάξη. Ελπίζω τουλάχιστον να σπάσουν τα παΐδια τους μεταξύ τους, αν και βλέπω η 
πλάστιγγα να γέρνει προς τα παιδιά με τα σπρέι. Πρέπει να είναι πιο μαστουρωμένοι από τους άλλους!» 
Πριν τελειώσει την φράση του, οι δύο παρατάξεις με αλαλαγμούς κινήθηκαν η μία επάνω στην άλλη. Η 
σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλος κουρνιαχτός σηκώθηκε από τα ποδοβολητά αυτών των απετάλωτων 
αφιονισμένων δίποδων. Καδρόνια και ρόπαλα έσπαζαν σε  πλάτες και κράνη, κλωτσιές φτηνές απομιμήσεις 
κινήσεων του Τζετ Λι και του Τζάκι  Τσαν έπεφταν εκατέρωθεν, και βρισιές ανακατεμένες με κραυγές πόνου 
σκέπαζαν τα γέλια  που ακούγονταν από την καντίνα. 
Ο Βρασίδας σκούπισε τα δάκρυα από το γέλιο δείχνοντας προς το μέρος της παράστασης, 
«Ρε τους μαλάκες…» 
«Δυστυχώς φίλε, αυτοί είμαστε!» Μίλησε ψιθυριστά ο Κίμωνας μην τον ακούσει η Ρόουζ, λες και δεν έβλεπε. 
«Την φασαρία και το γκράφιτι το έχουμε μέσα στο αίμα μας…Τώρα που μιλούσαμε για τους καλλιτέχνες που 
βάφουν μέχρι τελευταίας ρανίδος του σπρέι τους όποιον τοίχο βρουν, ξέρεις τι θυμήθηκα;» 
«Για πες…» 
«Πριν κανα δύο μήνες διάβασα σε ένα ιστορικό κείμενο την περίπτωση ενός αρχαίου Έλληνα γκραφιτά. Στα 
μέσα του 7ου π.χ. αιώνα, Ίωνες μισθοφόροι χρησιμοποιήθηκαν από τον Φαραώ Ψαμμήτιχο σε εκστρατεία 
εναντίον λαών της Νουβίας. Στα Σπέη(σπήλαια) του Αμπού Σιμπέλ ένας Έλληνας μισθοφόρος χάραξε το όνομά 
του στο πόδι του Κολοσσιαίου αγάλματος του Φαραώ Ραμσή.» 
«Από τότε , έ;» 
Ο Βρασίδας πήγε να σχολιάσει περαιτέρω την πληροφορία χαμογελαστός , μα κάτι μη προβλέψιμο  στην έκβαση 
της μάχης έφερε στις τάξεις των αστυνομικών μια αναστάτωση. 
Η παράταξη των εθνοτζουτζούκων είχε καταρρεύσει και άρχισε να σπάει υποχωρώντας άτακτα προς διάφορες 
κατευθύνσεις, ωστόσο  το μεγάλο μέρος των ηττημένων ερχόταν να κρυφτεί πίσω από τις ασπίδες της 
αστυνομίας. Ο επικεφαλής εν μέσω μπινελικίων, διέταζε να εξοπλιστούν γρήγορα μονολογώντας και βρίζοντας. 
«Τους άχρηστους μόνο εφέ, και ψευτοτσαμπουκάδες είναι, πάλι εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα.» 
Οι ΜΑΤζτήδες φόρεσαν τα κράνη τους άρον άρον, ανάρτησαν τις ασπίδες τους και παρατάχθηκαν  με τα γκλοπ 
προτεταμένα. Ίσα ίσα πρόλαβαν  να συμπτυχθούν για να κάνουν ένα αδιαπέραστο τοίχος φάλαγγας. Ο τόπος 
ζούσε μετά από 2.500 χρόνια ένδοξες στιγμές . Το αδιαπέραστο τείχος παρά το ότι αγωνίστηκε όπως τα 
παλικάρια του Λεωνίδα πάνω στον Κολωνό, εν τέλει διαπεράστηκε από το υπέρτερο πλήθος βαψοτοιχάδων 
χουλιγκάνων. Η καντίνα πια είχε μείνει απροστάτευτη. Οι τέσσερις τους έτρεξαν γρήγορα προς το όχημα τους για 
να διαφύγουν. Λίγο  πριν μπουν τα κορίτσια μέσα, μια μεικτή ομάδα από Χρυσαυγίτες και αναρχικούς τους 
έκλεισε τον δρόμο. Προφανώς το κοκτέιλ αδρεναλίνης, μαζί με τα ναρκωτικά, και τα δακρυγόνα είχαν 
προκαλέσει μια επιπλέον σύγχυση πέρα από την ιδεολογική, που τους είχε περάσει σε στάδιο μπουλντόζας με 
σπασμένα φρένα. Πλέον ορμούσαν και έσπαζαν ότι κινούνταν. 
Η Ρόουζ μπήκε στην θέση του οδηγού με την Πένυ δίπλα της και έβαλε μπροστά όσο ο Κίμωνας απόφευγε με 
χάρη πυγμάχου μια ροπαλιά σκύβοντας. Με μια κλωτσιά στο διάφραγμα έβγαλε εκτός μάχης έναν «αναρχικό», 
και κατόπιν με μια λαβή τζούντο που ξεσήκωσε από μια ταινία έριξε τον σύντροφό του, πάνω σε έναν 
«εθνοπορδομαχητή». Μόλις οι δυο τους ήρθαν αγκαλιά άρχισαν παλεύοντας να κυλιούνται στα χώματα.  Ο 
τελευταίος «εθνομαχητής» που τους επιτέθηκε φορούσε ένα απίστευτα μεγάλο κράνος που τον έκανε να μοιάζει 
με τον Τουίτι. Γκέλαρε  πάνω στην κοιλιά του Βρασίδα, και πριν περάσει η σύγχυση του, δέχτηκε μια φάπα πάνω 
στο κράνος, τύπου Μπάντ Σπένσερ, ή Οβελίξ για τους νεώτερους, που τον έκανε να αλλάξει πορεία και να 
κυλιστεί στο γρασίδι . Μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο βιαστικοί και λαχανιασμένοι , και η Ρόουζ  σπινιάροντας 
τους έβγαλε στην Εθνική. Αργότερα από το ράδιο μάθανε τα καθέκαστα. Οι οδηγοί των 2 λεωφορείων που 
μετέφεραν τις 2 παρατάξεις στις Θερμοπύλες τρομαγμένοι έφυγαν παρατώντας τους πελάτες τους στην μέση του 
πουθενά. Τα δακρυγόνα αναχαίτισαν την ορμή των φασαρτζήδων και μέχρι αργά το απόγευμα η αστυνομία 
μάζευε υπολείμματα των διαλυμένων στρατευμάτων από τους αγρούς. Η καντίνα υπέστη μικρές υλικές ζημιές και 
ο καντινιέρης υπέβαλλε μήνυση κατά αγνώστων για κλοπή λουκάνικων και αναψυκτικών. 
Ο σχολιασμός του περιστατικού είχε εξαντληθεί λίγο πριν φτάσουν στα Μάλγαρα. Εν μέσω λίγων πληροφοριών 
που πρόσθετε ο Κίμωνας σαν ξεναγός για τον Όλυμπο, και τα Τέμπη, η ώρα πέρασε υπό την επίδραση της 
έξαψης γρήγορα. 
Η Πένυ ενθουσιασμένη με την παρέμβασή τους που τις είχε  σώσει, τσιμπούσε με λατρεία το μάγουλο του 
Βρασίδα, και η Ρόουζ κατά βάθος είχε εντυπωσιαστεί με τον ηρωισμό τους πράγμα που θα την έκανε να 
συμπαθήσει τον Κίμωνα, αν δεν την παρακαλούσε να σταματήσει στην άκρη για να αλλάξουν θέσεις και να πάρει 
αυτός το τιμόνι στα χέρια του. Ήταν τέτοια η ένταση της ημέρας, τόση η κούραση από το ταξίδι, και τόση η 
ξινίλα στο στομάχι της από αυτό το σάντουιτς που έφαγαν στις Θερμοπύλες που δεν είχε κουράγιο για άλλη 
σύγκρουση. 
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«Κοίτα μην παρεξηγήσε χωρίς λόγο, της είπε. Σε λίγο μπαίνουμε Θεσσαλονίκη και εκτός του ότι ξέρουμε 
καλύτερα τους δρόμους, καλό είναι να οδηγάει ένας άντρας σε μέρος που χρειάζεται καλή αντίληψη χώρου και 
καλός προσανατολισμός.» 
«Μάθε φίλε μου ότι η Θεσσαλονίκη μπρος στο Λος Άντζελες μοιάζει με χωριό. Και αφού προσανατολίζομαι μια 
χαρά εκεί, εδώ μπορώ να οδηγήσω με κλειστά μάτια.» 
«Υπομονή φιλενάδα μου και όταν φτάσουμε στο σπίτι θα μπεις στο διαδίκτυο και θα δεις από έρευνες 
ανθρωπολόγων και νευροφυσιολόγων ότι οι άντρες υπερέχουν κατά κράτος από τις γυναίκες στην αίσθηση του 
χώρου. Και επειδή το αμάξι κινείται στον χώρο, εξυπακούεται  ότι είμαστε και καλύτεροι οδηγοί.» 
«Καλύτεροι; Φώναξε αγριεμένη. Πιο επικίνδυνοι θέλεις να πεις. Στατιστικά υπερέχετε σε δυστυχήματα.» 
«Τα οποία γίνονται αφού κάπου δίπλα σαν χελώνες ή σαν μεθυσμένες οδηγείτε εσείς.» 
Ο Βρασίδας έβαλε πάλι τα ακουστικά του και τον μιμήθηκε και η Πένυ, κουνώντας το κεφάλι της. 
«Α, κι αυτό το συμπέρασμα μέσα από έρευνα το έβγαλες;» 
«Όχι, από ίδια παρατήρηση. Μην τσατίζεσαι Ροζαλίντα μου, από τα χρόνια των σπηλαίων η γυναίκα σαν τροφός 
των παιδιών έμενε εκτός των διαδικασιών του κυνηγιού που το είχαν αναλάβει εξ’ ολοκλήρου οι άντρες. Αυτή 
έμενε κοντά στην εστία που βρίσκονταν τα παιδιά της και περιοριζόταν στο να συλλέγει καρπούς. Οι άντρες 
κυνηγώντας σε ομάδες, ιχνηλατώντας, στήνοντας ενέδρες έμαθαν να προσανατολίζονται χρησιμοποιώντας το 
περιβάλλον τους. Αναπτύχθηκε η αίσθηση του προσανατολισμού στο έπακρο, και αυτό αρχικά  επίκτητα και μετά 
μέσα από την εξέλιξη παγιώθηκε και γενετικά.» 
«Μπα, το επίκτητο χαρακτηριστικό με την επανάληψη γίνεται γενετήσιο; Τι μας λες;» 
«Σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα ο εγκέφαλος των οδηγών ταξί, μοιάζει με GΡS. Μάλιστα, όσο πιο 
έμπειροι είναι οι οδηγοί τόσο πιο εξελιγμένο είναι και το ιδιότυπο αυτό σύστημα εντοπισμού πορείας ή 
εναλλακτικών διαδρομών που τους βοηθά να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα ή στα εμπόδια που συναντούν 
στους δρόμους.  
Πολύ πριν μπει στη ζωή μας το GΡS οι οδηγοί ταξί είχαν εφεύρει και εφαρμόσει το δικό τους στη δουλειά τους.  
Έρευνες είχαν δείξει ότι στους οδηγούς ταξί, η περιοχή του ιππόκαμπου στον εγκέφαλο - η οποία παίζει 
σημαντικό ρόλο στην πλοήγηση - είναι μεγαλύτερη.  
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης πως οι εγκέφαλοι των οδηγών αναπτύσσονται περισσότερο καθώς 
προσθέτουν συνεχώς όλο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές που τους ζητούν οι πελάτες. 
Οπότε μην τα βάζεις μαζί μου, αλλά με την φύση και την φυσιολογία σας. Δεν σου φτάνει που είστε καλύτερες 
στο να μαζεύεται καρπούς; χε,χε.» 
«Να χαρείς! στραβομουτσούνιασε. Δεν σε αντέχω παραπάνω για σήμερα. Πάλι καλά που μας υπερασπίστηκες 
εκεί πίσω αλλιώς μπορεί να γύριζα αύριο κιόλας στην Αμερική…» μια ξινίλα από το στομάχι της την έκανε να 
βγάλει ένα βογγητό…. «τί σκατά είχε αυτό το λουκάνικο μέσα!» 
«Α, δεν σου ανέφερα ότι καλό είναι να αποφεύγεις κιμάδες και λουκάνικα;» 
«Γιατί να τα αποφεύγω;» 
«Α, μην μου κάνεις την αθώα. Για γευστικά και υγιεινά  μπιφτέκια ή κεφτέδες ή λουκάνικα πρέπει να ψωνίζεις 
από χασάπη που είναι συγγενής τουλάχιστον β’ βαθμού, και αποδεδειγμένα σε αγαπάει ή από οποιονδήποτε 
χασάπη που σου χρωστάει μεγάλη χάρη, τόση όση αν του έχεις σώσει την ζωή. Ειδάλλως δεν υπάρχει καμιά 
εγγύηση. Τα κιμαδοφτιαγμένα εδέσματα και τα κρεατοαλεσμένα  κατασκευάσματα είναι τα όρνεα της 
γαστρονομίας, οι χωματερές των περισσευμάτων. Εκεί μπαίνουν από τα κρέατα ότι δεν πρέπει να φαίνεται κατά 
κανόνα, παρέα με έναν τόνο μπαχαρικά, για μην μυρίζουν. Αν δεις λουκάνικο ή μπιφτέκι που δεν μυρίζει σαν 
κρέας αλλά μυρίζει σαν εξωτικό  φρούτο, κάτι δεν πάει καλά. 
«Τώρα μου το λες; Και εσύ γιατί έφαγες;» 
«Έχω δοκιμασμένο στομάχι από το φαγητό του στρατού. Είναι σαν πυρηνικός αντιδραστήρας, και πάντα μου 
άρεσε να αναλαμβάνω ρίσκα… φαντάστηκα ότι σαν αμερικάνα που είσαι και πίνεις τόσες κόκα κόλες και αυτά 
τα πλαστικά ημισυνθετικά μπιφτέκια που σας σερβίρουν εκεί, θα άντεχες άνετα.» 
Η Ρόουζ δεν άντεξε πια. Έβαλε κι αυτή τα γουόκμαν στα αυτιά της. 
 
 
Ημερολόγιο Ρόουζ – Εθνική οδός 
Η  Εθνική οδός της Ελλάδας μοιάζει με σκοτωμένο φίδι , απλωμένο πάνω σε πεσμένους κίονες. Ένα φίδι που 
πέθανε από ασφυξία , από στένωση λαιμού, στο σημείο που ονομάζεται Τέμπη. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη 
Ευρωπαϊκή χώρα με τέτοιους δρόμους . Αν εξαιρέσουμε την  Αττική οδό η υπόλοιπη διαδρομή έως την 
Θεσσαλονίκη δεν έχει να προσφέρει πάρα πολλές θετικές εντυπώσεις. 
Η μεγάλη παραλιακή λεωφόρος της Καλιφόρνιας  μπροστά στους ελληνικούς δρόμους μοιάζει με το στομάχι του 
Παβαρότι μπροστά σε ένα πιάτο μακαρονάδα. Τους καταπίνει άνετα. 
Οι οδηγοί πάντως συναγωνίζονται σε τρέλα  τους καλιφορνέζους και οδηγούν το ίδιο παράτολμα και επικίνδυνα 
σαν γνήσιοι αγχωμένοι και ευερέθιστοι αστοί, μόνο που τούτοι οι τύποι είναι πολύ πιο νευριασμένοι  από το 
συνηθισμένο και το δείχνουν με χειρονομίες. 
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Το τοπίο εναλλάσσεται από φτωχό σε άγριο  εντυπωσιακά πολύ γρήγορα, μα η  ατμόσφαιρα παραδόξως μοιάζει 
γλυκιά και λαμπερή. Λες και καίει άλλος  ήλιος εδώ. Λες και φιλτράρεται από άλλη ατμόσφαιρα. Ίσως να φταίνε 
οι διαφορετικές συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.Η αλήθεια είναι πάντως ότι περνάς δίπλα, ή 
πατάς τα χώματα όπου έγιναν μεγάλα γεγονότα που ακούς σε μύθους και ακόμα και ο πιο δύσπιστος νιώθει τις 
δονήσεις και την αύρα κάτι ονειρικού, κάποιου αιθερικού ίχνους που άφησε το παρελθόν στον αέρα. Η όραση 
μελώνει, θολώνει σαν σέπια, όπως τα φίλτρα που βάζουν στο σινεμά για να κάνουν τις εικόνες πιο ονειρικές ή να 
δώσουν στα φιλμ μια νουάρ απόχρωση. 
Ο τόπος όλος αναβλύζει  ιστορία που οι ντόπιοι την γιγαντώνουν λες και την έβγαλαν από τα σπάργανά τους. Ο 
τόπος είμαι σίγουρη ότι γέννησε ήρωες  και οι ιστορικοί τους  τους θεοποίησαν, όπως συνέβη και σε άλλα έθνη.  
Είναι λογικό. Ήρωες γεννήθηκαν κι αλλού, έπη γράφτηκαν και σε άλλα χώματα, θρησκείες διδάχτηκαν και 
λατρεύτηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και κάθε χώρα  έγραψε την εποποιία της  όταν επέτρεψαν οι 
συνθήκες ή ήρθε ο καιρός της. Υπέροχα κτίσματα σαν τον Παρθενώνα κτίστηκαν παντού. 
Αιγυπτιακές Πυραμίδες, Ταζ  Μαχάλ,  Περσέπολη, ο φάρος της Αλεξάνδρειας, το Σινικό τείχος, Κολοσσαίο,  Η 
πυραμίδα της Σελήνης στο Τεοτιαχουακάν, τα Τζιγκουράτ της Μεσοποταμίας. 
Τα μόνο αξιοθαύμαστα που μπορώ να ξεχωρίσω από τα επιτεύγματα των Ελλήνων είναι η έννοια της 
Δημοκρατίας,  το πνεύμα του Ολυμπισμού, και η Φιλοσοφία. 
Οι κάτοικοι ξεφεύγουν από το πρότυπο που είχα σχηματίσει στο μυαλό μου, όντας πιο δυτικοφανείς και 
μοντέρνοι με μια έπαρση και αισιοδοξία που φανερώνεται από την ανοιχτή τους συμπεριφορά. Και το κερασάκι 
στην τούρτα που μου ήρθε στα μούτρα από αυτήν την έκπληξη είναι αυτός ο αγριεμένος πωρωμένος τύπος που 
θα έχω όλο το καλοκαίρι να μην βάζει γλώσσα μέσα μιλώντας για το θαύμα της φυλής του αντιπαραβάλλοντάς 
την  υποτιμητικά πάντα  με τον αμερικανικό πολιτισμό και κουλτούρα.  
Ο Θεός να με βοηθήσει… 
 
 
Ημερολόγιο Κίμωνα- Εθνική οδός 
Πού πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Ποιος τους επιτάχυνε τόσο; Ποιος τους κούρδισε και με ποιόν σκοπό; Όλη 
αυτή η ενέργεια και η κίνηση αποδίδει κάτι δημιουργικό; Κάτι απαραίτητο; Ή κάτι  μηχανικά επαναληπτικό; 
Πιο πολύ υποψιάζομαι  μια γενετική  εντολή-μηχανισμό παρόμοιο με αυτόν του καρχαρία, που αν σταματήσει να 
κινείται πεθαίνει. 
Κρίμα σε αυτήν την ασκόπως βιαστική και αγχωμένη  γενιά μου , που το μόνο δημιουργικό που της έμεινε, είναι 
το να ταξιδεύει τα τριήμερα των αργιών και τα σαββατοκύριακα, σαν  φορτηγά που μεταφέρουν  από τα αστικά 
εργοτάξια  και ξεφορτώνουν άγχος στην ύπαιθρο. Γίνανε οι παραλίες  και τα νησιά χωματερές του αστικού 
άγχους. Όλοι μιλούν για απόδραση, ηρωική έξοδο, επέλαση στην ελευθερία, και όλοι εντέλει επιστρέφουν ο 
καθένας στην προσωπική του φυλακή αναβάλλοντας  το όνειρο για άλλη φορά. 
Διασχίζοντας την Εθνική οδό χιλιάδες σε αυτές τις εξορμήσεις του Σ/Κ,  περνάν ανυποψίαστοι  δίπλα από το 
θαμμένο μυστικό της ελευθερίας τους. 
Ένας φτωχός τύμβος στον Μαραθώνα κι ένας στις Πλαταιές , κι ένα μνημείο στις Θερμοπύλες  μαρτυρούν ότι 
κάποτε τους ανθρώπους αυτού του τόπου τους έκαναν κουμάντο τα ιδανικά και η αγάπη για αξίες. Πίστη, 
ευνομία, δέσμευση, οικογένεια, θάρρος ήταν τα συστατικά που γέννησαν έναν τρόπο ζωής τόσο αγαπημένο, που 
πολλές φορές η υπεράσπισή του έκανε τον θάνατο να φαίνεται εύκολη επιλογή. Πριν 2.500 χρόνια αγαπούσαν 
τον τρόπο ζωής τους, γιατί τον έφτιαξαν μόνοι τους, ενώ σήμερα προσπαθούν όλοι να αποδράσουν από έναν 
τρόπο ζωής που τους τον επέβαλλαν άλλοι. 
Και το κακό είναι ότι λίγοι υποψιάζονται ότι συμβαίνει αυτό, και λίγοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι «άλλοι». Κι αυτοί 
που το γνωρίζουν  υποφέρουν τρίδιπλα σαν και του λόγου μου, που μοιάζω με ένα μεταλλαγμένα έξυπνο 
χαμστεράκι που τρέχει μέσα σε ένα κύλινδρο, γνωρίζοντας το άσκοπο αυτής της τρεχάλας. 
Αυτός ο θηλυκός αμερικανοθρεμμένος γενίτσαρος έχει δίκιο εν μέρει, αλλά δεν θα το παραδεχτώ. Κάλλιο να 
χορέψω υπό τους ήχους κάντρι μουσικής στην ράχη ένα εξαγριωμένου ταύρου που ξέρει πως θα γίνει μπιφτέκια, 
παρά να παραδεχτώ ότι σαν λαός είμαστε ένα μάτσο χάλια που κρυβόμαστε πίσω από την ασπίδα του Λεωνίδα 
και την περικεφαλαία του Περικλή. 
Εθνική Οδός. Η φλέβα που πάλλεται και ενώνει την Ελλάδα σε ένα σώμα που αγωνίζεται να προχωρήσει, να 
θυμηθεί, να μην ξεχάσει. Ελαιόδεντρα και πεύκα εναλλάσσονται στην κόψη της και πεδιάδες σπαρμένες με 
λόφους και βουνά δασωμένα κακοτράχαλα. Ο Κιθαιρώνας ανθίζει και η κοίτη του αρχαίου Ασωπού σαν ουλή 
πολεμιστή εξιστορεί το έπος των Πλαταιών. Η Αττική γη εγκυμονεί την ιστορία της με αμνιακό σάκο τον τύμβο 
του Μαραθώνα, έχοντας μέσα της ψυχές και οστά, και πιο πάνω ο Όλυμπος νεφελοσκεπής και χιονοσκέπαστος 
θυμίζει ότι εδώ κατοικούσαν οι αρχαίοι θεοί με τις ανθρώπινες αδυναμίες, ενώ τώρα η θρησκεία ξαπόστειλε το 
θεό μακριά από εμάς κάνοντάς τον τέλειο τόσο ώστε να τον φοβόμαστε λίγο αν και βασικά  πιστεύουμε ότι δεν 
θα ασχοληθεί μαζί μας ποτέ. Στο Πήλιο , στο βουνό των Κενταύρων, τριγυρνά σαν αδύναμος άνεμος ο πατέρας 
των Σπαρτιατών και των Μακεδόνων, το φάντασμα του Ηρακλή, που ψάχνει για άθλους που έχουν απομείνει. 
Κάτω από το μυρωμένο χώμα που εμπλουτίζεται από τα κύματα  του Αιγαίου η γη χωνεύει σπαθιά, 
περικεφαλαίες, ασπίδες, ανακυκλώνοντας τα έργα των ανθρώπων και στοιχειώνει από μνήμες κάποιων φυλών 
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που αποτελούνταν από ανθρώπους  ταυτόχρονα υπερόπτες λέγοντας τους υπόλοιπους βαρβάρους, αλλά  και από 
σπουδαίους πολεμιστές έως φονιάδες μεταλλοντυμένους που  υπεράσπισαν με ζέση τον τρόπο ζωής τους χωρίς 
να δίνουν δεκάρα για τον υπόλοιπο κόσμο.  Άνθρωποι που αγάπησαν τον τόπο τους πιότερα από το έθνος και τη 
φυλή και για αυτό όλη την ώρα μάτωναν μεταξύ τους, άνθρωποι που σκότωναν σαν επαγγελματίες αλλά 
μισούσαν σαν ερασιτέχνες, άνθρωποι που παρά τη βία και τους πολέμους κατάφεραν να γεννήσουν τη 
δημοκρατία να βρουν χρόνο να φιλοσοφήσουν, να αγγίξουν τον ένα και μοναδικό Θεό όσο κανείς άλλος, να 
ντύσουν την λιτή ζωή  των εποχών τους με μουσική, θέατρο, χορό και τραγούδι. Η εθνική οδός δεν είναι μια 
σύγχρονη Ευρωπαϊκή οδός, αλλά και να γίνει κάποτε η αξία της θα είναι ότι θα πατάει και θα περνάει από τα ίδια 
μέρη που πάτησαν ο Λεωνίδας, ο Μιλτιάδης, ο Αριστείδης, ο Παυσανίας, ο Θεμιστοκλής, ο Σωκράτης,ο Πλάτων, 
ο Περικλής, ο  Επαμεινώνδας, ο Αλέξανδρος και πολλοί άλλοι ισάξιοι. Η εθνική οδός κρατά το έθνος σε 
εγρήγορση με ύποπτες λακκουβίτσες, με φουρκέτες στροφές, με ανάποδες κλίσεις.  Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 
που τα εκκλησάκια στις άκρες του δρόμου εκτελούν χρέη πινακίδων σήμανσης. Είναι η οδός της εγρήγορσης και 
της προπόνησης. Η ράμπα ΑΜΕΑ που εξυπηρετεί ένα κράτος με ειδικές ανάγκες, χωρίς όμως ειδικές ικανότητες 
πια. 
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Κεφάλαιο 1 
 
 Ο  τελευταίος ασπασμός της Άνοιξης πάνω στο μισεμό του Μάη ,ήρθε να βρει σήμερα την Θεσσαλονίκη και να  
την αποχαιρετίσει ερωτικά. Η  παραλία της που στέκει στον κόλπο του Θερμαϊκού, παριστάνει την κλειτορίδα 
που ερεθίζεται από τις θωπείες των νότιων  υγρών ανέμων , και σπαρταρά κάτω από τη ματιά ενός  ήλιου 
ερωτευμένου. Κυλά απάνω της αυτός  σαν νευρικός εραστής,  μαδώντας  σαν χτυπημένο από λίβα ηλιόσπορο, 
ραίνοντας και φωτίζοντας με τα φύλλα του τις στέγες των σπιτιών. Λες και η ακτή έγινε ανάκλιντρο,  και η πόλη 
σαν την κοιμωμένη του Χαλεπά  χαριεντίζεται ράθυμα με τα νερά της θάλασσας, πλατσουρίζοντας τα χέρια της   
και σηκώνοντας μικρά κυματάκια, που πιτσιλούν  δροσιστικά τη γυμνή της σάρκα.  
Η βοή των αυτοκινήτων  από την λεωφόρο Νίκης δεν κατόρθωσε  να τους ξυπνήσει νωρίς. Κουρασμένοι όπως 
ήταν από το χθεσινό ταξίδι τους, αφέθηκαν μοιρολατρικά στο λιποθυμικό σφιχταγκάλιασμα της κούρασης, που 
τυλίχτηκε σαν πεινασμένο ανακόντα γύρω τους. 
Πρώτα ξύπνησε η Ρόουζ, και βλέποντας τα ημίγυμνα σώματα των Ελλήνων, με μόνα ρούχα να τους κάλυπτουν 
τα μποξεράκια τους ,  σκέπασε την Πένυ που ροχάλιζε  δυνατά, αλλά όχι τόσο όσο οι άλλοι δύο, και πήγε να 
φορέσει την πουριτανική στολή της Κοντέσας Βαλέραινας του Ξενόπουλου, ένα μακρύ ριχτό καφετί φόρεμα με 
παρδαλά απροσδιόριστα σχήματα σαν μαραμένα λουλούδια, που την έκανε να μοιάζει με μοντέρνο πορτατίφ. 
Έμεινε άβαφη για να συμπληρώσει την εικόνα της ανέραστης γεροντοκόρης, και να αποτελειώσει την λαβωμένη 
της ενδυματολογικά  θηλυκότητα. Υπολόγισε ότι πρέπει να ήταν κάποιος πολύ λιγούρης ή απελπισμένος για να 
την επιθυμήσει έτσι, κι αυτοί οι δύο τουλάχιστον δεν της έμοιαζαν να μπορούν να συρθούν τόσο χαμηλά. Ακόμα 
δεν είχε ξεπεράσει την ανασφάλεια της σχετικά με τον υποτιθέμενο άκρατο σεξισμό αυτών των μεσογειακών  
αρσενικών , που της είχαν φυτέψει στο νου σωρεία δημοσιογραφικών άρθρων περί σεξουαλικών επιθέσεων και 
βιασμών σε αθώες τουρίστριες εντός της Μεσογειακής επικράτειας. 
Η μέρα θα ήταν αφιερωμένη στις καθημερινές τυπικές δραστηριότητες ενός μέσου φοιτητή, γιατί όπως δήλωσε ο 
Κίμωνας ήταν η καλύτερη ιδιότητα για να μπορέσεις να ψαχουλέψεις τις καμπύλες αυτής της πόλης, να 
χουφτώσεις τα θέλγητρά της και να αρμέξεις την νύχτα της. 
Ο ύπνος μέχρι το μεσημέρι κάλυψε το πρωινό πρόγραμμα ενός καθώς πρέπει φοιτητή,  και πήγαν όλοι τους 
κατευθείαν στο υπόλοιπο μενού. Έφαγαν ζεστή μπουγάτσα με άχνη και κανέλλα, ήπιαν γάλα κακάο  , χτύπησαν 
ένα γλυκό κουλούρι από ένα τροχήλατο λαμαρινένιο καροτσάκι με πανέρι στην Αριστοτέλους, ήπιαν φραπέ στην 
Λεωφόρο Νίκης κάνοντας οφθαλμόλουτρο στους οφθαλμολουτήρες της παραλιακής πασαρέλας, και τέλος  πήγαν 
σε ένα φοιτητικό στέκι-καφωδείο να παίξουν τάβλι. 
 Η  Πένυ και η Ρόουζ  αρχικά, τους  παρακολουθούσαν να κτυπάν τα «πούλια»- όπως τα ονόμασαν- και να 
κροταλίζουν τα ζάρια, με το σχετικό ενδιαφέρον που δείχνει ένας ερευνητής όταν κινηματογραφεί μια μαγική 
ιεροτελεστία πρωτόγονων αφρικανών, αλλά όταν κατάλαβαν ότι είχαν βάλει στοίχημα τις μπίρες για 40 παιχνίδια 
άνοιξαν το laptop για να δουλέψουν  την εργασία τους ψάχνοντας πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
Μετά από τριάντα σχεδόν λεπτά ηλεκτρονικής αναζήτησης κατάφεραν να σχηματίσουν μια εικόνα της παλιάς 
πόλης  και της πλατείας όπου βρίσκονταν τώρα.  
 Κάπου εδώ δεκάδες χρόνια πριν, στον ίδιο χώρο του πεζόδρομου που φαινόταν από την μεγάλη τζαμαρία,  
έκαναν  την βόλτα τους   τα μέλη της  περίφημης  Επιτροπής  Εμπράρ που ανέλαβε  τον επανασχεδιασμό της 
πόλης  μετά τη  μεγάλη  πυρκαγιά του 1917. Τα πηγαδάκια των διάσημων  ξένων και Ελλήνων που πήραν μέρος  
στην πρώτη εβδομάδα  ελληνικού κινηματογράφου το 1960 στο "Ολύμπιον», φύτρωναν εκεί που τώρα έστεκε μια 
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παρέα ζητάδων που είχαν ξεκαβαλικέψει από τις μηχανές τους,  και αγνοούσαν επιδεικτικά μια παρέα 
ρωσοπόντιων που τους κοιτούσε με φθόνο, και αυτοί με την σειρά τους αγνοούσαν μια παρέα φοιτητών πιο πέρα 
που τους κοιτούσε με απέχθεια. Οι εποχές είχαν αλλάξει, και μαζί τους και οι παρέες που φύονταν στην πλατεία. 
Στην  τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση που μπήκαν , εντυπωσιάστηκαν από τα γραφόμενα κάποιου  bloger 
ονόματι «nostalgos» που έγραφε...  
 «…εδώ γίνονταν και οι μεγάλες  πολιτικές  συγκεντρώσεις  του Γέρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, του Ανδρέα Παπανδρέου. Η πλατεία και η παρακείμενοι δρόμοι γέμιζαν από ένα αλαλάζων πλήθος 
που αναδευόταν σαν ζωντανό ψηφιδωτό και γεννούσε  με την πληθωρική συμμετοχή του εικόνες αλλοτινές 
φορτωμένες από την ψυχή της άμεσης Δημοκρατίας.  Σήμερα δεν υπήρχε πολιτική μορφή με ισχυρή 
προσωπικότητα  να συνεπάρει  τα πλήθη και αυτή η πλατεία είχε γίνει επικοινωνιακό φόβητρο, μια Femme Fatale 
πληθωρική γυναίκα που οι πολιτικοί άντρες έτρεμαν στην ιδέα ότι δεν θα μπορούσαν με τον μικροσκοπικό 
ανδρισμό τους να κορέσουν τις σεξουαλικές ορέξεις της και να γεμίσουν αισθητηριακά επαρκώς το απαιτητικό 
αιδοίο της. Μόνο  οι συναυλίες την τιμούσαν, αλλά κι αυτές, σε εποχή ισχνών αγελάδων όπως η σημερινή , θα 
άρχιζαν σιγά σιγά  να την αποφεύγουν ψάχνοντας κάτι πιο συμμαζεμένο, αφήνοντας τα μικρά παιδιά να  
ψηλαφίζουν την πλακόστρωτη επιδερμίδα της με τις μικρές τους πατούσες και τις λεπτές ροδίτσες από τα 
ποδηλατάκια τους.  Ίσως ήταν η μοίρα της στο μέλλον να γητέψει νέα πλήθη φορτισμένα με πιο βαριά 
συναισθήματα. Οι πολιτικές  διαμαρτυρίες στο μέλλον θα μπορούσαν να την χρίσουν μια νέα πλατεία 
Κλαυθμώνος για τους εργαζόμενους και τις ταλαιπωρημένες μεσοαστικές μάζες…»  
Εν ολίγοις έμαθαν ότι το καλοκαίρι του 1917, ξέσπασε μια τεράστια πυρκαγιά καταστρέφοντας το μεγαλύτερο 
μέρος της πόλης και αφήνοντας άστεγους 70.000 ανθρώπους. Η τότε κυβέρνηση Βενιζέλου, αποφάσισε τον 
επανασχεδιασμό της πόλης συγκροτώντας τη Διεθνή Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης, η οποία ονομάστηκε 
Επιτροπή Εμπράρ από το όνομα του επικεφαλή της  Γάλλου πολεοδόμου  Ερνέστ Εμπράρ. Μέρος του σχεδίου 
της Επιτροπής ήταν μια εκτεταμένη περιοχή που θα εκτεινόταν από την παραθαλάσσια Πλατεία Αριστοτέλους 
έως την Κασσάνδρου. Εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η Αρχαία Αγορά θα διαμορφωνόταν μεγαλοπρεπής πλατεία 
με το δημαρχείο, την αστυνομία και τα δικαστήρια της πόλης, γι' αυτό και το κομμάτι πάνω από την Εγνατία 
ονομαζόταν Πλατεία Δικαστηρίων. Η  αποκάλυψη όμως της Αρχαίας Αγοράς, τη δεκαετία του '50, άφησε το 
σχέδιο στη μέση. Η ιδέα πίσω από το σχέδιο Εμπράρ ήταν να αποκτήσει το κέντρο έναν αμιγώς  επιχειρηματικό 
και διοικητικό χαρακτήρα και να μεταφερθεί η ζώνη κατοικίας προς τα προάστια. Τελικά, το σχέδιο εφαρμόστηκε 
μόνο στην πλατεία και την οδό Αριστοτέλους. Το μετρό  που σκόπευε να βάλει την πόλη στον εικοστό αιώνα 
εγκαινιάστηκε και ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 80, αλλά σήμερα ,  το 2009, ακόμα δεν είναι τελειωμένο. 
Μια ερώτηση της Πένυ επ’ αυτού του θέματος, προς τους απασχολημένους ταβλαδόρους έφερε δια στόματος 
Βρασίδα μια καυστική απάντηση που αποδείκνυε ότι μάλλον οι Έλληνες δεν συμπαθούσαν τους πολιτικούς τους, 
αλλά δεν μπορούσαν να τους ξεφορτωθούν.  
«Αν δεν  είναι έτοιμο μέχρι πια η τεχνολογία να το ξεπεράσει, θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σαν σύραγγα 
αεροδυναμικών δοκιμών για ορισμένα  βλήματα που διαθέτουμε για πολιτικούς.» 
«…ή σαν επιταχυντής τύπου CERN για την ανακάλυψη όχι του Χινγκς αλλά του αγνώστου σωματιδίου που 
παριστάνει την χαμένη αξιοπιστία των αιρετών μας…» συμπλήρωσε ο Κίμωνας. 
Η διαδικτυακή πλεύση δεν κράτησε πολύ ακόμη. Αφού αντέγραψαν και επικόλλησαν κάποια ενδιαφέροντα 
άρθρα, ρώτησαν πότε θα φεύγανε. Τα στομάχια τους είχαν αρχίσει να γουργουρίζουν. 
Όταν ανακάλυψαν ότι για να τηρήσουν το στοίχημα τους οι άντρες της παρέας, θα έπρεπε να παίζουν ακόμα για 
περίπου δύο  ώρες, αποφάσισαν να κέρασουν αυτές ότι ήπιαν όλοι τους  και τους έσυραν κυριολεκτικά έξω από 
το μαγαζί. Κάθισαν για λίγο σε κάτι τρίποδα ενός συνοικιακού γυράδικου και έφαγαν  όλοι τους  γύρους 
«τρίπατους», αυτούς  που ο Βρασίδας ονόμαζε «γύρους  του θανάτου», συνοδευόμενους  από κόκα κόλες που 
πάλι δεν τίμησε ο Κίμωνας. Κατόπιν  περπάτησαν οκτώ  «χωνευτικά» χιλιόμετρα από το λιμάνι και τις αποθήκες, 
έως το ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», κάνοντας σαν τους βιετκόγκ ζικ ζακ μέσα στα σωθικά του κέντρου. 
Ανέβηκαν από την παραλιακή την Ελ. Βενιζέλου, και πέρασαν να  σνιφάρουν σαν πρεζόνια του ρομαντισμού τις 
μυρωδιές από τα «λουλουδάδικα», και τις πολυποίκιλλες οσμές στο  Μοδιάνο.   Οι  μυρωδιές των μπαχαρικών, 
των λαχανικών, των φρούτων, των κρεάτων και των ψαριών αναμειγνύονταν με τη σκόνη της πόλης δίνοντας ένα 
χαρμάνι θελκτικό και πικάντικο. Πέρασαν μέσα από το Καπόνι, την παλιότερη αγορά της  Θεσσαλονίκης, που 
είναι σχεδόν ενωμένη με τη διάσημη σε όλη την Ευρώπη σκεπαστή  αγορά Μοδιάνο, που κατασκεύασε το 1922 ο 
Εβραίος μηχανικόs Ελί Μοδιάνο. Επρόκειτο για μια  ορθογώνια κατασκευή, της  οποίας η γυάλινη στέγη σκέπαζε 
πάνω από εκατό μικρά μαγαζιά εντός των τριών στοών της, αφήνονταs το φυσικό φως  να συνδυάζεται  με το φως 
από τις  λάμπεs νέον που ήταν  αναμμένεs όλη μέρα και δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση  του άχρονου, που 
ρουφά την αίσθηση των ωρών. Εδώ μερικές φορές υπό το κράτος αυτής της ψευδαίσθησης , σε κάποια κουτούκια 
που χωρούσες με το ζόρι , μέρα μεσημέρι ,  είχαν γίνει τα καλύτερα «νυχτερινά γλέντια». Στην αγορά Η Ρόουζ 
και Πένυ αγάπησαν την  παλιομοδίτικη γοητεία της και την  ρετρό ατμόσφαιρα της. Ένιωθε κάποιος ότι ζούσε  σε 
ένα σκηνικό του 18ου αιώνα, μόνο που τα τυριά, τα  κρέατα, τα μαναβικά  από τη  Χαλκιδική, οι παστουρμάδες 
,τα φρούτα, ήταν αληθινά και δεν χωράτευαν. Χτυπούσαν κατευθείαν στο μαλακό υπογάστριο της άγριας  
όρεξης.  Κάπου κρυμμένα στις στοές υπήρχαν και κάποια μπαρ, και κυριλέ εστιατόρια για να αιφνιδιάζουν 
ευχάριστα κάθε ανυποψίαστο επισκέπτη. Στις γιορτές που είχαν την τιμητική τους κυρίως τα κρέατα, έρχονταν 
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εδώ πλήθος πολιτικών και δημοσιογράφων, για να ξαναβρούν  οι πρώτοι τους αγαπημένους τους ψηφοφόρους και 
τις κάμερες και οι δεύτεροι όπως και  κάθε χρόνο να βρουν τους πολιτικούς και το γνωστό ρεπορτάζ, του  ότι 
τρώμε ότι  να ‘ναι σε εξωφρενικές τιμές . 
Ο Βρασίδας, για το καλό όπως είπε, αγόρασε ένα κεφάλι γραβιέρα Μακεδονική και ένα τσαμπί μπανάνες , που 
στον δρόμο άρχισε να τις τσιμπολογά λες και έτρωγε γαριδάκια από σακουλάκι.  
Κατέβηκαν από την Αριστοτέλους μέχρι την παραλία πάλι,  ξαναχώθηκαν στα ενδότερα συναντώντας την 
Μητροπόλεως που πολύ λογικά τους έβγαλε στην Μητρόπολη, και μετά έφυγαν ευθεία για την πλατεία 
Ναβαρίνου, με αποτέλεσμα να βρεθούν  στην  Καμάρα  
Η Καμάρα το πιο πιθανό , όπως είδαν και πάλι στο λάπτοπ  που ανίχνευσε πάλι γραμμή σύνδεσης, είναι ότι 
αποτελούσε μια μνημειακή πύλη. Κτίστηκε στα τέλη του 3ου  αιώνα για να συμβολίζει τη νίκη του Γαλέριου κατά 
των Περσών. Σήμερα σώζεται το δυτικό τμήμα της με δυο μεγάλους κεντρικούς  πεσσούς  κι έναν μικρότερο, 
καθώς  και δυο από τα τρία αρχικά της ανοίγματα. Η Αψίδα έχει επάνω της ανάγλυφες  παραστάσεις - έναν ύμνο 
στις  στρατιωτικές  επιτυχίες του Γαλέριου - που όμως  έχουν υποστεί σημαντικές  φθορές  από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, καθώς και μια κάμερα που κινηματογραφεί τα ανυποψίαστα ζευγαράκια που φιλιούνται από κάτω της. 
Μέχρι το 1953 n σημερινή  Εγνατία περνούσε κάτω από το τόξο της  Καμάρας , και το ίδιο γινόταν και με το 
τραμ, μέχρι το 1950. Σήμερα δεν περνάν ούτε πεζοί από τον φόβο μην πέσει κανένα λίθινο κομμάτι στο κεφάλι 
τους , πράγμα που δείχνει την μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης στους συντηρητές της, μια και  πάνω από μια 
δεκαετία  η Καμάρα είχε σκαλωσιές καθώς  γίνονταν  έργα καθαρισμού της. 
Η Ροτόντα  βρίσκεται στην άκρη της μνημειακής οδού που συνδέει την Αψίδα με τα Ανάκτορα και ξεχωρίζει από 
μακριά, όπως και ο μιναρές που προστέθηκε επί τουρκοκρατίας, όταν μετατράπηκε από τους Τούρκους σε τζαμί 
καταδεικνύοντας  το χάλι γενικώς των κατακτητών συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων , να νομίζουν ότι η 
μουτσούνα τους είναι η πιο όμορφη στον πλανήτη και έπρεπε να γεμίσουν τις κατακτήσεις με την πολιτιστική 
αισθητική τους.  Άλλοι θεωρούν πως το  Κυκλικό κτίριο ήταν ναός αφιερωμένος  στον Δία ή στους Καβείριους  
θεούς,  άλλοι πως ήταν μαυσωλείο του Γαλέριου. Τον 5ο αιώνα οι  χριστιανοί  την   μετέτρεψαν σε ναό- άλλοι 
όμορφοι-και την αφιέρωσαν  στους Αγίους Ασωμάτους, πιθανώς εννοώντας τους Έλληνες φορολογούμενους 
πολίτες. Το θετικό είναι ότι  τη διακόσμησαν με εξαιρετικής  ποιότητας ψηφιδωτά που έχουν φυτικά ή 
γεωμετρικά μοτίβα, και το αρνητικό είναι ότι οι παρεμβάσεις στη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής  περιόδου 
επιβάρυναν τη στατική της  επάρκεια, και ήρθε και ο σεισμός  του 1978 καπάκι για να κατέστρεψει την αψίδα 
της. Η Ροτόντα έχει έναν γιγαντιαίο  τρούλο που κάνει αυτό ακριβώς για το οποίο είναι φτιαγμένοι οι τρούλοι, 
δηλαδή να σου δημιουργεί  μία αίσθηση ψυχικής ανάτασης όταν μπαίνεις στο εσωτερικό της , και ένα 
συναίσθημα ψυχικής καταβαράθρωσης όταν βγαίνεις στον εξωτερικό χώρο που είναι η καθημερινότητά σου, με 
το καυσαέριο και την φασαρία. Η άλλη της ονομασία είναι Άγιος Γεώργιος, και την πήρε από το εκκλησάκι που 
υπάρχει απέναντι .  
Μετά το ιαμβικό ανεβοκατέβασμα του ψυχικού τους κόσμου, τους πήρε η κατηφόρα και τους έβγαλε στον Λευκό 
Πύργο , προκαλώντας εύλογα ερωτήματα στην Ρόουζ που είχαν αρχίσει να πονάν τα πόδια της από τα πολλά 
χιλιόμετρα που είχαν διανύσει έως τώρα… 
«Δεν μου λέτε, γιατί πάμε πάνω κάτω, και πέρα δώθε; Μας παρακολουθεί κανείς;» 
Ο Κίμωνας ξενέρωσε για άλλη μια φορά και το έδειξε σταβομουτσουνιάζοντας, ενώ ο Βρασίδας έχοντας  πιο 
χαλαρή διάθεση την πληροφόρησε μετά βεβαιότητας  πως δεν τους παρακολουθούσε κανείς. 
Η Ρόουζ θεώρησε μάταιο να εμβαθύνει στην συζήτηση, και αφέθηκε  να την πάνε όπου ήθελαν, δίνοντας χώρο 
στην Πένυ να κάνει καλά αυτό για το οποίο γεννήθηκε, δηλαδή να έχει απορίες. Έτσι η Πένυ ρώτησε αυτό που 
χιλιάδες σύγχρονοι Έλληνες ρωτάνε και μετά από λίγο καιρό δεν θυμούνται την απάντηση. «Γιατί λέγεται 
Λευκός Πύργος, ενώ είναι σκατουλής;» 
Έτσι ο Κίμωνας της εξήγησε ότι θα μπορούσε να λέγεται και κόκκινος γιατί  τον 18ο  αιώνα ονομαζόταν  και 
Kanli Kule, δηλαδή  Πύργοs του Αίματος – επειδή  ήταν  φυλακή Βαρυποινιτών και n όψη  του βαφόταν με αίμα 
από τις  συχνέs εκτελέσειs των φυλακισμένων από τους  Γενίτσαρουs. Το 1890, και ενώ οι Οθωμανοί είχαν ήδη 
αρχίσει τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού της  πόλης, ασπρίστηκε με ασβέστη (όπως λέγεται τον έβαψε έναs 
φυλακισμένοs, για να ξαναβρεί την ελευθερία του) και από τότε έμεινε n ονομασία Λευκόs Πύργοs (Beyaz  
Κυle).  
Ο Βρασίδας συμπλήρωσε – χωρίς να υπολογίζει ότι θα στεναχωρήσει κάποιους  γιαλαντζί διεθνιστές-ότι οι 
Τούρκοι ήταν καθαρά παιδιά και μετά τις σφαγές περνούσαν και ένα ασβέστωμα στην ιστορία, για να μην 
φαίνονται τα αιματοβαμμένα χνάρια τους επάνω της, να φαίνεται το άσπρο των βέλτιστων διαθέσεων τους, και 
περασμένα ξεχασμένα μωρέ αδερφέ, και δύσκολη η συγγνώμη για συγχώρεση, αλλά καλύτερα η λήθη για 
μπάλωμα. 
Ο Πύργοs, ύψους 33, 90 μέτρων  και διαμέτρου 22,70, κτίστηκε, ενδεχομένως  στις  αρχές  του 16ου αιώνα στη 
θέση παλαιότερου Βυζαντινού οχυρώματος, υπολογίζοντας σε αυτό το ύψος  ισόγειο και έξι ορόφους. Δεν είχε 
πυλωτή και παράνομα αίθρια όπως όλες οι σύγχρονες κατασκευές της πόλης. Βάφτηκε σε χρώματα παραλλαγής  
στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και από τότε δεν έγινε ποτέ ξανά λευκόs . Έχει μπεζ  απόχρωση σκατουλί, που ίσως 
διατηρήθηκε  από τους άρχοντες της πόλης για να είναι πιθανώς ασορτί με τις ιδέες τους στα πλαίσια μιας 
υποσυνείδητης μάλλον παραδοχής των προθέσεων τους και των ιδεών τους. 
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Σε έναν τουριστικό οδηγό που αγόρασαν από ένα περίπτερο πιο δίπλα, διάβασαν ότι η  προκυμαία που σήμερα 
λέγεται  παλιά παραλία δημιουργήθηκε την εποχή της Τουρκοκρατίας επίσης . Εκείνο τον καιρό ελήφθη 
συνολικά η απόφαση η βρώμικη, χαοτική και χωρίς πολεοδομικό σχέδιο πόλη των μέσων του 19ου αιώνα να 
μεταμορφωθεί στην πιο  μοντέρνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η επείγουσα ανάγκη για επέκταση του 
λιμανιού, το οικονομικό όφελος από τα προνομιούχα νέα οικόπεδα που θα προέκυπταν ,  ίσως και η διάθεση των 
Τούρκων  να ξεφορτωθούν  τους Εβραίους  που έμεναν στα χαμηλότερα σημεία της περιτοιχισμένης πόλης, ήταν 
οι βασικοί λόγοι για να γκρεμιστεί το παράλιο τείχος, γεγονός που θα άλλαζε για πάντα τη μορφή της.  
Σήμερα μετά από εκατόν πενήντα  χρόνια και τόσες εργασίες και τόσα σχέδια, η πόλη παραμένει βρώμικη, 
χαοτική και χωρίς πολεοδομικό σχέδιο , και η  επείγουσα ανάγκη για επέκταση του λιμανιού είναι επιτακτική, και 
οι Εβραίοι θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω , γιατί η πόλη είναι καλύτερη ακόμα κι έτσι  από τα δικά τους μέρη, 
όπου έχουν κάνει τόσους εχθρούς που νιώθουν η έχθρα να τους σπρώχνει προς τα βόρεια σαν τα αποδημητικά 
πουλιά. Πάλι τα ίδια δηλαδή, και η πόλη το μόνο θετικό που έχει, την ερωτική της ατμόσφαιρα θα την χάσει, μια  
κι αυτή η ατμόσφαιρα φτιάχνεται με ανθρώπους που αγαπούν , ερωτεύονται, χαμογελούν, έχουν χιούμορ-αλλιώς 
δεν θα είχαν αιρετούς άρχοντες αυτούς που εκλέγουν- και μια έμφυτη χαλαρότητα, όπως είναι δηλαδή οι 
σύγχρονοι Θεσσαλονικείς. Είναι αναπόφευκτο η ατμόσφαιρα να χαθεί  αν η πόλη χάσει την ταυτότητά της , αν 
διεθνοποιηθεί όπως πάντα σχεδιαζόταν και σχεδιάζεται από «εντός εκτός και επί τα αυτά» κύκλους, και  έρθουν 
να την κατοικήσουν όπως παλιά,  άνθρωποι του κέρδους και της σκοπιμότητας, άνθρωποι φανατικοί, καχύποπτοι, 
αποστειρωμένοι από συναισθήματα ροζ, υπολογιστές χωρίς μικρομεσαίες ανθρώπινες αδυναμίες. 
Όταν έφτασαν στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, ο Κίμωνας με ενθουσιασμό περήφανου ξεναγού 
υποανάπτυκτων χωρών τους πέρασε πάνω από την πεζογέφυρα, και ακούμπησε χαρούμενος τα χέρια του στα 
κάγκελα, με ένα χαμόγελο να ατενίζει τα αμάξια που έφευγαν σαν βολίδες από κάτω τους. Οι μνήμες από τα 
παιδικά του χρόνια που τον έφερνε ο συχωρεμένος ο πατέρας του  με το μικρό του πράσινο ποδηλατάκι να πάνε 
στο παρακείμενο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, είχαν γιγαντώσει  τόσο πολύ την αξία του χώρου που δεν είχε το 
καθαρό μυαλό να αντιληφθεί ότι δεν θα εντυπωσίαζαν κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο. 
Η Ρόουζ κοίταξε μπρος και πίσω την παραλιακή, περιμένοντας να δει κάτι εντυπωσιακό που δεν φαινόταν στον 
ορίζοντα. Ο Κίμωνας την είδε που τον κοιτούσε με ορθάνοιχτα μάτια βουτηγμένα στην απορία, και του 
κλατάρισε η αυτοπεποίθηση. 
«Τι; Ωραία δεν είναι;» 
Η Ρόουζ κοίταξε  μπρος πίσω απορημένη, ανιχνεύοντας τον ορίζοντα ξανά. 
«Γιατί; Περιμένουμε κάτι; Θα προσγειωθεί κανένα αεροπλάνο στον δρόμο; Τι εντυπωσιακό θα γίνει;» 
 Ο Κίμωνας αναψοκοκκίνισε. «Τι, εντυπωσιακό να γίνει Ροζαλίντα μας; Μήπως να κατεδαφίσουμε κανένα κτίριο 
για πάρτι σου; Να σου φτιάξουμε μια κρεμαστή πεζογέφυρα ίση με την γέφυρα του Σαν Φραντσίσκο να 
θαυμάσεις;» 
Φούντωσε κι αυτή με την σειρά της, 
«Α, για να σου πω, μην μου φωνάζεις εμένα! Τι περίμενες δηλαδή; Με γυροφέρνεις ολημερίς στα βρώμικα στενά 
μιας  πόλης και για ατραξιόν μου παρουσιάζεις μια γέφυρα , που είναι σαν μπιμπίκι στο κώλο της γέφυρας του 
Σαν Φραντσίσκο , και θέλεις να λιποθυμήσω από συγκίνηση και θαυμασμό στα πόδια σου; Είσαι καλά παιδάκι 
μου;» 
«Τουλάχιστον αυτή η γέφυρα δεν κρύβει από κάτω τους αστέγους της, σαν να κρύβει βρωμιές κάτω από το 
χαλάκι…» φώναξε και κάποια σταγονίδια σάλιου έραναν τον αυτοκινητόδρομο κάτω του. 
«Όχι δεν κρύβει τίποτα. Αντίθετα πάνω της ολοφάνερα δείχνει σε όλους , μέχρι και τα βάθη του σύμπαντος τον 
μεγαλύτερο μ…» εκείνη την ώρα η παλάμη της Πένυ αγκάλιασε τα χείλη της φίλης της, και ο Βρασίδας 
αγκάλιασε σφιχτά τον Κίμωνα για να τον συγκρατήσει. Και οι δύο η Ρόουζ  και ο Κίμωνας, κόκκινοι από νεύρα 
έγιναν δύο σώματα ύλης και αντιύλης που αν έρχονταν σε επαφή θα τίναζαν στον αέρα αν όχι  τον κόσμο όλο, 
σίγουρα  το πρόγραμμα COSMOS, όπως ονομαζόταν το δικό τους πρόγραμμα που εκτελούσαν. 
Επειδή τα νεύρα ήταν τεντωμένα και τα πόδια τους είχαν κοκκινίσει και φουσκώσει σαν βρασμένα λουκάνικα, 
κάθισαν στο κοντινό  αναψυκτήριο του πάρκου  να πιούν τα εθνικά τους ροφήματα ο καθένας αγναντεύοντας το 
χαλαρωτικό θέαμα των πιτσιρικάδων που κινούνταν μέσα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με τα ποδήλατα και 
τα κουρσάκια  τους, με τον ίδιο άτσαλο τρόπο που οδηγούσαν έξω από αυτό και οι γονείς τους. 
Ήταν φανερό πως οι μαλωμένοι θα αργούσαν να μιλήσουν και τα ηνία της συζήτησης πήρε η Πένυ και ο 
Βρασίδας ανοίγοντας μια γλωσσολογική συζήτηση για τον  funny τρόπο ομιλίας του Μπρι της, πράγμα που 
απουσίαζε από τον Κίμωνα εντελώς. Το γνωστό δηλαδή «με, σε» και το παχύ «ΛΛΛΛΛ». Η Πένυ  κάθισε και 
κρατούσε σημειώσεις για μια ώρα περίπου για όλες τις επισημάνσεις του Μπρι της, για τις διαφορές  και τους 
ιδιωματισμούς βορείων και νοτίων. 
Κατά το απογευματάκι αποφάσισαν να φάνε σαν άνθρωποι, καθισμένοι σε τραπέζι, με τραπεζομάντηλο, με 
μαχαιροπίρουνα, και όχι σαν  καμήλες που ταξιδεύουν στην έρημο. 
Κατά απαίτηση των κοριτσιών, γύρισαν πίσω με ταξί και κάθισαν στα Λαδάδικα. 
Σύμφωνα με το τουριστικό τους οδηγό η  παλιά αγορά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης , που είχε γίνει κέντρο του 
χονδρεμπορίου μεταξύ Ανατολής και Δύσης, λειτουργούσε εκεί όπου βρισκόταν το βυζαντινό λιμάνι. Στην 
Τουρκοκρατία, αλλά και μετά την απελευθέρωση, ήταν υποβαθμισμένη. 
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Πήρε το όνομα Λαδάδικα από τα ισόγεια μαγαζιά και τις αποθήκες όπου φύλαγαν τα λάδια και άλλα προϊόντα. 
(Μην  γίνει καμιά σύγχυση με τις πολεοδομίες, δεν λέγονται λαδάδικα). Στα σοκάκια της, την εποχή του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα, υπήρχαν οίκοι ανοχής .Ήταν σε ακμή ακόμη και μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά άρχισε να φθίνει μετά τους σεισμούς του 1978 καθώς το χονδρεμπόριο έσβηνε, οι αποθήκες 
εγκαταλείπονταν και στη δεκαετία του '80 η εικόνα των ερειπωμένων κτιρίων ήταν τραγική. 
Η γειτονιά  έγινε κακόφημη και δύσκολα μπορούσε κάποιος να περάσει από εκεί τη νύχτα, παρ' όλο που 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης , ενώ μόνο δέκα επιχειρήσεις είχαν μείνει σε λειτουργία. Το 1985, με κοινή 
απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου, η περιοχή κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο και 
απαγορεύτηκε το κτίσιμο πολυκατοικιών . Υπουργός πολιτισμού ήταν τότε η Μελίνα Μερκούρη. Ύστερα από 
μελέτες αποφασίστηκε η διάσωση των κτισμάτων  με συγκεκριμένες προδιαγραφές με τη χρηματοδότηση όμως 
και των ιδιωτών που θα είχαν τη νέα χρήση τους. 
Μετά το συμμάζεμα αυτό η κακοφημία μετακομίσε στο Σταθμό, στον Βαρδάρη, και στον Εύοσμο. 
Μετά την τιτάνια περιήγησή τους  και  το λουκούλλειο γεύμα τους, είχαν ακόμα θέληση να δουν κι άλλα. 
Αν και η μέρα ήταν κουραστική δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο κάλεσμα των STOMP, που είχαν παράσταση 
το βράδυ στο «θέατρο Δάσους».  Ανακάλυψαν  όλοι τους  το πρώτο σημείο που ήταν για το γούστο τους κοινός 
τόπος. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι που θα πήγαιναν να παρακολουθήσουν τους βασιλιάδες του ρυθμού, τους 
αλχημιστές των ήχων. 
Πριν από δεκαπέντε χρόνια οι Στιβ Μακ Νίκολας και Λουκ Κρέσγουελ, ίδρυσαν την πρώτη διαδραστική 
χορευτική ομάδα  «Stomp» που πολύ απλά σημαίνει «χτυπώ δυνατά το πόδι». Οι δύο προαναφερόμενοι κύριοι 
πάτησαν δυνατά λοιπόν το πόδι τους, και κάτω από το πέλμα τους βρέθηκε το πόδι των στυλιζαρισμένων 
καλλιτεχνών που ούρλιαξαν ενοχλημένοι από τον έντονο πόνο. «Δεν είστε ηθοποιοί», φωνάζαν οι ηθοποιοί, «Δεν 
είστε μουσικοί» φωνάζαν οι μουσικοί, «δεν είστε χορευτές» φωνάζαν οι χορευτές, και όλοι είχαν δίκιο γιατί οι 
STOMP ήταν και είναι ατόφιοι υπηρέτες της τέχνης. Οι άνθρωποι αποκαθηλώνουν την τέχνη από τον χρυσό της 
θρόνο, και την φέρνουν κοντά στις καρδιές των ανθρώπων, αποδεικνύοντας ότι για γίνει μουσική δεν χρειάζονται 
ακριβά όργανα, ορχήστρες, τεράστια μουσική παιδεία, αλλά μόνο η φαντασία, ο ρυθμός, και  η οργάνωση απλών 
καθημερινών ήχων που σπαταλιούνται άχαρα, αέναα και αδιάκοπα. 
Οι STOMP πολύ απλά είναι μια ομάδα  μάγων που μαζεύονται σε συνεδρίες ανά τον κόσμο, φτιάχνουν το μαγικό 
τους φίλτρο στην μαρμίτα και ποτίζουν το κοινό τους ατόφια διασκέδαση. Παίρνουν μια τζούρα χορό, μία τζούρα 
ρυθμό, μία τζούρα ηθοποιία, βάζουν και μια γερή δόση τρέλας και γεννάν μουσική από το τίποτα. Από  απλούς, 
καθημερινούς ήχους.  
Ο θεατής των STOMP γρήγορα γίνεται συμμέτοχος στον  ρυθμό. Το σλόγκαν τους είναι «Χορέψτε με τη σκούπα 
σας, φλερτάρετε με την εφημερίδα σας, τραγουδήστε με το νεροχύτη σας. Ζήστε το!»  
Αυτό το σλόγκαν ακολούθησαν και οι τέσσερις  τους, χορεύοντας  και γελώντας καθοδόν για το αμάξι μετά το 
τέλος της παράστασης που τους ενθουσίασε. 
Οδηγώντας προς τον «Μύλο» για ένα τελευταίο ποτό, τους έπιασε μουσικός παροξυσμός, και επηρεασμένοι από 
την καταπληκτική εμπειρία τους , συνέθεσαν ένα κομμάτι  ρυθμικό με ήχους που βρήκαν πρόχειρους. Ο 
Βρασίδας  που οδηγούσε την αγάπη του τον «Γούντι» έδωσε τον ρυθμό με το τρίξιμο των  ελαττωματικών του 
υαλοκαθαριστήρων, και το γρήγορο τσικ, τσικ των αλάρμ, ο Κίμωνας παίζοντας ταμπούρλο στην κοιλιά του, η 
Πένυ δίνοντας φιλάκια στον σβέρκο του Βρασίδα,  και  η  Ρόουζ  σχίζοντας τις σελίδες ενός περιοδικού. 
Ευτυχώς δεν τους πέτυχε η τροχαία, και πολλοί μάλιστα παραμέριζαν βλέποντας τα αναμμένα αλάρμ, νομίζοντας 
ότι οι επιβάτες του κόκκινου swift  έχριζαν άμεσης ανάγκης. 
Η συνέχεια της μουσικής παράστασης στο χώρο του Μύλου δεν ευοδώθηκε, μια και δυο μπουκάλια μπίρας που 
είχε στα χέρια της η Πένυ αντί να γίνουν  μαράκες όπως ανεπιτυχώς προσπάθησε, έγιναν θρύψαλα με 
αποτέλεσμα να μεταμορφωθούν και οι τέσσερις  τους σε αντικείμενο επιτήρησης από τον μπάρμαν και τις 
σερβιτόρες που τους κοιτούσαν βλοσυρά καθόλη την διάρκεια της εκεί παρουσίας τους. 
Έτσι κάθισαν σε μια γωνιά ήσυχη  ήσυχα  και  μίλησαν  για την ιστορία του χώρου.  
Ο Μύλοs ήταν δημιούργημα  μιαs παρέαs ανθρώπων με γούστο και όραμα που ξεπερνούσε τα όρια της απλής 
επιχειρηματικότητας. Μόνοι  τους  ανέλαβαν την αναπαλαίωση  αφού  ο Μύλοs δεν επιδοτήθηκε  ποτέ στην χώρα 
των επιδοτήσεων.  Άνοιξε το 1991 και έσπειρε τον σπόρο για να φυτρώσει και στην Ελλάδα το φρούτο της 
αξιοποίησης των παλιών εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών χώρων. Ο πολυχώρος  του Μύλου ήταν  ένα 
ολόκληρο χωριό - εστία και πόλοs πολιτισμού μέχρι το 2000, όταν  άλλαξε χέρια.  
Ο Μύλος έγινε μόδα, και απέκτησε θαμώνες φανατικούς στην πορεία. Δεν τραβούσαν οι καλλιτέχνες τον κόσμο 
να έρθει εδώ, αλλά το αντίθετο. Αντί να υπηρετεί ο χώρος τους καλλιτέχνες υπηρετούσαν αυτοί τον Μύλο, 
χρωστώντας πολλές φορές και  ένα ευχαριστώ. 
Το μεζεδοπωλείο και το καφέ του Μύλου ήταν πόλοι έλξης μιαs διανοούμενης και καλλιτεχνικής Θεσσαλονίκης. 
Από το 1991 που πρωτολειτούργησε, και με εξαίρεση το 2004, όταν  και κάηκε, λειτουργεί συνεχώς, με μέσο όρο 
700.000 επισκεπτών  ετησίως. 
Πολύ κοντά, δίπλα στο παλιό ΦΙΞ μια παρόμοια προσπάθεια συνδράμει στα θέλγητρα της πόλης.  
Ήπιαν στην υγειά αυτού του είδους των χώρων , και αυτού του είδους την βραδιά που θα τους έμενε αξέχαστη. 
Την άλλη μέρα τους περίμενε ένας νέος μαραθώνιος περιήγησης. 
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Κεφάλαιο 2 
 
Η ζωή έχει μια  ανεξιχνίαστη  εν πολλοίς σχέση με τη θάλασσα, που δεν περιορίζεται  μόνο στο ότι η πρώτη 
ξεπήδησε από το υγρό στοιχείο.  Όλο το ποσό του νερού που περιλαμβάνεται στο σώμα μας αποτελεί το εξήντα 
τοις εκατό περίπου του σωματικού βάρους στον ενήλικα, και αρκετά περισσότερο στο βρέφος και στα νεαρά 
άτομα, έχοντας μία αλμυρότητα όμοια με αυτή του θαλασσινού νερού (ρωτήστε και ένα βαμπίρ ή μια νυχτερίδα, 
ή ένα κουνούπι αν μπορείτε να συνεννοηθείτε). Επίσης το ανθρώπινο έμβρυο μέχρι και πριν γεννηθεί, μεγαλώνει 
εντός του πλακούντα σε ένα υγρό και υφάλμυρο περιβάλλον. Τα αντανακλαστικά της επίπλευσης διατηρούνται 
στα νεογέννητα, αν δοκιμάσει κανείς να τα αμολήσει σε μια πισίνα με καθαρό νερό. 
Ακόμη το μόριο του νερού είναι πολύ πιο ελαφρύ, τόσο από το μόριο του οξυγόνου όσο και από το μόριο του 
αζώτου, τα δυο κύρια συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Κανονικά, θα έπρεπε να αποτελεί ένα από τα αέρια 
της ατμόσφαιρας. Όμως, στη συνηθισμένη  θερμοκρασία, αντί το νερό να βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας ως υδρατμός, υγροποιείται  και απαγκιάζει  πάνω στην γη όπου βρει λακκούβα και παριστάνει την 
λίμνη την θάλασσα ή το ποτάμι. Όταν ψύχεται  πήζει και γίνεται πάγος, και αντί να βουλιάζει στα βάθη των 
ωκεανών και των λιμνών, επιπλέει και δημιουργεί τους παγετώνες γιατί, αντίθετα από όλα τα άλλα σώματα, με τη 
ψύξη του, αντί να συστέλλεται, διαστέλλεται, και έτσι το ειδικό του βάρος γίνεται μικρότερο από εκείνο της 
υγρής του μορφής. Άρα όταν κολυμπάμε  και μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάπως ελαστικά  τις ιδιότητες του , 
μπορούμε να πούμε  ακόμα κι ότι πετάμε. 
Διαβάζοντας το βιβλίο της «Γένεσης,» το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο Κεφάλαιο Α, και  Στίχος 2. 
λέει :«Και Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.» 
θα διαπιστώσουμε ότι και στον Μεγάλο Δημιουργό  άρεσαν τα παιχνίδια με το υγρό στοιχείο, αν συμπεριλάβουμε 
και όλη αυτή την ιστορία με τον κατακλυσμό και την ναυπήγηση του μεγαλύτερου πλεούμενου της εποχής. 
 Μην ξεχνάμε και το χώρισμα των υδάτων από τον Μωυσή. 
Άρα από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα, ότι ο άνθρωπος έχει την αγάπη για το νερό στο DNA του, 
και  τα παιχνίδια με το νερό είναι ευλογημένα. 
Σε αντίθεση λοιπόν με τους επιστήμονες που προσπαθούν να βρουν αν προήρθαμε με αυτόματη γένεση  από το 
νερό ή με βιογένεση σύμφωνα με την αρχή "οmne νiνum ex νiνο"  (κάθε ζωή προέρχεται από ζωή) μέσα από μια 
οργανική σούπα λάσπης, ή αν μας έφεραν μέσα σε μια φιάλη νερού  ανώτεροι εξωγήινοι πολιτισμοί και μας 
ράντισαν στην γη, οι απλοί άνθρωποι παλαιόθεν δεν στραμπουλάν  τις εγκεφαλικές τους συνάψεις με τέτοιες 
σκέψεις και απλά απολαμβάνουν το υγρό στοιχείο είτε κολυμπώντας μέσα του στους φυσικούς του χώρους, είτε 
φυλακίζοντας το μέσα σε υδροσωλήνες, σιντριβάνια , πισίνες, λουτρά και λουτροπόλεις, ή  μέσα σε υδάτινα 
πάρκα αναψυχής και διασκέδασης σαν και αυτό που βρίσκεται δεκαπέντε λεπτά έξω από τη Θεσσαλονίκη στην 
περιοχή των Ταγαράδων , ανεπτυγμένο πάνω σε μια έκταση 150.000 τ.μ. 
Δεν θα μπορούσε ασφαλώς να βγει από το πρόγραμμά της παρέας των τεσσάρων   ένα από τα πρώτα υδάτινα 
πάρκα που λειτούργησαν στην Ελλάδα  το 1994. 
Η WΑTERLAND τους περίμενε να τους αγκαλιάσει στην δροσερή της αγκαλιά και να τους αδειάσει τις τσέπες 
βγάζοντας τα υπέρογκα έξοδα λειτουργίας της.  
Τα κορίτσια για πρώτη φορά αφέθηκαν στα παιχνίδια του υδάτινου πάρκου με την αυτοπεποίθηση και τον 
ενθουσιασμό των λιλιπούτειων συνήθως πελατών της. Το μαγιό της Ρόουζ ήταν ένα μπλε ολόσωμο κολυμβητικό, 
που όσο και να πάσχιζε να κρύψει τις υπέροχες καμπύλες της αδυνατούσε να μην στείλει υγρές φαντασιώσεις στα 
ανδρικά μυαλά. Ο Κίμωνας χαλάστηκε όσο δεν έπαιρνε, γιατί αλλιώς την είχε φανταστεί, και τώρα μια υποψία 
στύσης ερχόταν να τον φέρει σε δύσκολη θέση, και σε σύγκρουση με τις εντυπώσεις του γι' αυτήν. Θα ήταν 
βασανιστικό να ποθεί σεξουαλικά ένα άτομο που λάτρευε να αντιπαθεί. Η σύγκρουση θα ήταν χαοτική για την 
διάθεσή του. Αντίθετα η Πένυ προκαλούσε υγρές φαντασιώσεις στα ανδρικά μυαλά αμεσότατα με το σύνηθες 
εργαλείο μιας γυναίκας για τέτοιες αποστολές, ένα σούπερ κίτρινο μπικίνι που αποτελούνταν από λιγότερο 
ύφασμα από ότι κορδόνια. Οι πληθωρικές τις καμπύλες προκάλεσαν στον Βρασίδα άμεση στύση που δάμασε 
κάνοντας ένα μακροβούτι σε όποια πισίνα βρέθηκε κοντά του εκείνη την στιγμή. Για κακή του τύχη ήταν η 
παιδική με αποτέλεσμα να καρφωθεί στον πάτο της και να δεχτεί και τις δριμύτατες παρατηρήσεις των 
ναυαγοσωστών, μια και τρόμαξε και κάτι παιδάκια που πλατσούριζαν αμέριμνα στα ρηχά νερά. Μετά την πρώτη 
παρατήρηση προχώρησαν πιο προσεκτικά στα υπόλοιπα σημεία του πάρκου χωρίς παρατράγουδα. 
Μπήκαν όλοι μαζί στην πισίνα τεχνικών κυμάτων  ύψους ενάμιση  μέτρου όπου την εγκαταλείψαν μέσα σε ένα 
τέταρτο μια και κατάφερε να πάθει ναυτία η Ρόουζ. Στα multi slίdes  δοκίμασαν  την τύχη τους μόνο ο Βρασίδας 
με τον Κίμωνα πάνω σε διπλή σαμπρέλα, όχι όμως πάνω από δέκα  φορές μια και ο Βρασίδας στην έξοδο 
συνέχεια χτυπούσε το κεφάλι του στην τελευταία στροφή, και τον απέπεμψαν οι ναυαγοσώστες για το δικό του 
καλό. Συνήλθαν όλοι τους χαλαρωτικά στην πισίνα Κνωσός, με τα δεκαοχτώ σημεία υδρομασάζ. Το πάρκο 
διέθετε επίσης και γήπεδα μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, 5Χ5 και beach  volley,  που τα αγνόησαν λόγω  βαριεστημάρας. 
Αντίθετα τίμησαν δεόντως τα εστιατόρια, και  τα  μπαρ.  Στην  παιδική χαρά δεν τους άφησαν να μπουν. 
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Μετά από επίδειξη συνεχούς τρίωρης  σχεδόν  παιδικής ανωριμότητας  και πέρασμα από όλες τις πίστες υψηλής 
και χαμηλής δυσκολίας,  το σύνδρομο του Πήτερ Παν τους έσυρε στην πιο δύσκολη πίστα του πάρκου, την πίστα 
καθέτου εφορμήσεως, την πίστα καμικάζι, την βασίλισσα της αδρεναλίνης, το πιστόλι που φτύνει αντί για μολύβι  
ανθρώπους, κι αντί για πυροβολισμούς αντηχούν σκληριές. 
Ανέβηκαν όλοι μαζί, παριστάνοντας την γεμιστήρα των τεσσάρων . Πρώτος πήδηξε ο Κίμωνας , χαρωπός και 
άνετος, μαθημένος  από τις πτώσεις του με αλεξίπτωτο στον στρατό. 
Μόλις έφτασε κάτω , πήγε τρεχάτος να πάρει από τα πράγματά τους που στέκανε άπραγα σε μια κοντινή 
ξαπλώστρα την φωτογραφική μηχανή, και επέστρεψε έτοιμος να απαθανατίσει τις πτώσεις των υπολοίπων. 
Ο Βρασίδας με ένα εμφανή δισταγμό μάγκωσε στην αρχή της πίστας , αλλά δίπλα στην Πένυ δεν ήταν δυνατόν 
να γελοιοποιηθεί. Με την σιγουριά ότι για πάρτη της θα έπεφτε και από αεροπλάνο, έδωσε μια ώθηση και πήγε 
να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο πίδακα νερού που άφησε κανείς εκείνη τη μέρα. Στην φωτογραφία που τον 
έπιασε να πέφτει στην πισίνα μέσα , έμοιαζε με τον μεγάλο αστεροειδή που εικάζεται ότι συγκρούστηκε  με τον 
πλανήτη σε κάποιον ωκεανό, εξαφανίζοντας τους δεινόσαυρους. 
Η Πένυ προσγειώθηκε χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της,  ενώ το κάτω λες και τρόμαξε από τις τσιρίδες της,  
κρύφτηκε στην γλουτιαία της χαράδρα. Η φωτογραφία την έπιασε να προσπαθεί με τα χέρια της να συμμαζέψει 
τα ασυμμάζευτα και να διορθώσει την  κατάσταση που έφερε  ένα αυθόρμητο χειροκρότημα από τον πέριξ 
ανδρικό πληθυσμό. 
Η Ροόυζ έκανε ακριβώς την ίδια κατάβαση με τα ίδια αποτελέσματα,  αλλά χωρίς τις υστερίες της φίλης της. 
Έκλεισαν την επίσκεψή τους με μια χαλαρωτική αποθεραπεία στο τεχνητό ποτάμι που διέσχιζε  βράχους, δέντρα 
και μπόλικο πράσινο,  υπό τους ήχους της  εκπληκτικής μουσικής  που ακουγόταν  σε όλο το πάρκο από τον DJ 
Tower. 
 
 
 
Κεφάλαιο 3 
 
Έφτασαν στο γήπεδο της Τούμπας σχεδόν μια ώρα πριν τον αγώνα. Η πόλη ήταν επί ποδός πολέμου. Περιπολικά 
και ζητάδες στριφογυρνούσαν στα στενά πέριξ του σταδίου σαν μύγες που είχαν ανακαλύψει καμία ανοιγμένη 
σάπια κολοκύθα-στην προκειμένη περίπτωση την σάπια αξιοπιστία του Ελληνικού πρωταθλήματος-. Σμάρια 
ολόκληρα από μαυροφορεμένους οπαδούς που συνωστίζονταν στις εισόδους ουρλιάζοντας σαν αφιονισμένοι 
Οστρογότθοι, μπαίνανε κακήν κακώς και σπρωξιδόν, για να μην συναντηθούν με τους κόκκινους Βησιγότθους 
που ούρλιαζαν και αυτοί δίπλα στο κομβόι λεωφορείων που τους μετέφερε 500 χλμ μακριά από τις πατρογονικές 
τους εστίες, στην νύφη του Βορρά. Τα κορίτσια πήγαν να αρχίσουν να ανησυχούν, πράγμα όμως που το είχαν 
συνηθίσει, κι αυτό εν μέρει τις καθησύχασε. 
Η Πένυ εκδήλωσε αυτή την καθησυχασμένη τους ανησυχία. 
«Μα τι συμβαίνει; Έγινε καμιά τρομοκρατική ενέργεια;» 
Ο Βρασίδας έσπευσε να την καθησυχάσει ακόμη περισσότερο. 
«Μην χολοσκάς παιδί μου, μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα είναι.» 
«Δεν «κολοσκάω», απλά παραξενεύτηκα με τόσους αστυνομικούς... Λες και θα γίνει καμιά διαδήλωση βίαιη.» 
«Διαδήλωση δεν θα γίνει, αλλά ότι θα πέσει ξύλο, να είσαι σίγουρη!» 
«Ποιόν θα δείρουν, δηλαδή;» 
«Όποιον δεν ζητωκραυγάζει υπέρ του γηπεδούχου», είπε ο Κίμωνας καλύπτοντας μάλλον την Πένυ που δεν 
συνέχισε τις ερωτήσεις  της. Απλά της επισήμανε ότι υποστήριζαν την ομάδα με τα μαύρα. 
«Ναι αυτήν με σήμα  το μεταλλαγμένο πουλί με τα δύο κεφάλια», πέταξε η Ρόουζ για να τους πικάρει, για να 
λάβει την απάντηση από εκεί που δεν το περίμενε, δηλαδή από τον Βρασίδα , που με ελαφρά  θιγμένο ύφος αλλά 
με μια πινελιά αποφασιστικότητας θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αρχίζοντας έναν μαραθώνιο μονόλογο 
μόνο για χάρη της. 
«Μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, οι Έλληνες που ζούσαν εκεί 
έψαχναν κάτι που να τους ενώνει και το 1875 ίδρυσαν το αθλητικό και πολιτιστικό σωματείο, Ερμής. Τον 
Απρίλιο του ίδιου χρόνου  εγκρίθηκε το πρώτο  καταστατικό  του συλλόγου και με απόφαση του πρωτοδικείου, 
δημιουργήθηκε μία ομάδα που στην συνέχεια θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας, η ΠΑΟΚΑΡΑ 
μας» βροντοφώναξε χτυπώντας το στήθος του σαν γορίλλας που προστατεύει την μπανανιά του. 
Ο Κίμωνας αμέσως προσκύνησε όπως οι  Ινδιάνοι το Τοτέμ , και συνέχισε. 
«Ουσιαστικά όμως ο σύλλογος είχε φτιαχτεί έναν χρόνο πριν, όταν και συμμετείχε στο πρωτάθλημα 
Θεσσαλονίκης και υποβιβάστηκε στην β' κατηγορία. Αυτός ο υποβιβασμός έβαλε τους ιδρυτές της ομάδας σε 
σκέψεις και έτσι έκαναν τα πάντα για να ενισχύσουν την ομάδα.Πολλές φορές πρέπει να πάρεις φόρα για να 
εκτιναχθείς αποφασιστικά μπροστά.» 
Ο Βρασίδας ξαναπήρε τον λόγο. 
«Το πρώτο σήμα του ιστορικού αυτού σωματείου, ήταν το τετράφυλλο τριφύλλι και το πέταλο, με τα γράμματα 
του ονόματος ΠΑΟΚ να πηγαίνουν σε ένα φύλλο το καθένα. 
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Το έμβλημα είχε σκεφτεί τότε, ο αείμνηστος Κώστας  Κοεμτζόπουλος, του οποίου είχε έρθει η ιδέα από το σήμα 
που υπήρχε στο πακέτο των τσιγάρων που κάπνιζε. 
Το 1927 γράφεται ο πρώτος ύμνος της ομάδας, ο οποίος έλεγε:» 
Αγκαλιάστηκαν από τους ώμους και ξεκίνησαν και οι δύο  να τραγουδάν με βροντερή φωνή, κάνοντας τα 
κορίτσια να τους κοιτούν εμβρόντητες. 
«Είμαστε εμείς της Πόλης τα παιδιά τα παινεμένα, που παίζουμε τη μπάλα ξακουσμένα, έχουμε περίσσια χάρη, 
που δεν την έχει ομάς καμία άλλη. Το σύστημά μας είναι πάσα-πάσα, στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε την 
...κάσα, να δούμε πόσα γκολ μας έχουν δώσει, και πόσα εμείς τους έχουμε φουσκώσει. Τα έχουμε όλα, όλα, όλα, 
σκάρες, παπούτσια, παντελόνια, μαύρη φανέλα κι επιγονατίδες, για να τρελαίνονται οι ...δεσποινίδες. Δεν 
φοβόμαστε κανέναν, Άρη ούτε Ηρακλή, γιατί έχουμε αρχηγό μας Βεντουρέλλη μερακλή.» 
Η Πένυ χειροκρότησε θεατρικά γελώντας και η Ρόουζ έκανε τον σταυρό της για να ακούσουν αμέσως τον 
Βρασίδα να συνεχίζει την πληροφόρησή τους. 
«Ο δικέφαλος αετός είναι ένα σύμβολο οικόσημων, εμβλημάτων  και σημαιών. Συνδέεται όμως κυρίως  με τη 
βυζαντινή αυτοκρατορία. Τα  δύο κεφάλια του αετού αντιπροσώπευαν τη διπλή εξουσία του αυτοκράτορα 
(κοσμική και θρησκευτική), καθώς και την κυριαρχία της  βυζαντινής  αυτοκρατορίας σε   ανατολή  και δύση. 
Διάφορα ανατολικό-ευρωπαϊκά έθνη το υιοθέτησαν από τους Βυζαντινούς και συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν 
ως εθνικό σύμβολό τους μέχρι σήμερα, όπως η Σερβία, το Μαυροβούνιο,η Αλβανία, η Αρμενία και παλιότερα η 
Ρωσική Αυτοκρατορία.» 
«Ο σωστός Σαλονικιός όμως πρέπει να αναφέρει όταν μιλά για την ποδοσφαιρική ιστορία της πόλης, τόσο τα 
«σκουλήκια», όσο και τις «γριές», πέρα από τις κόντρες.» Πετάχτηκε ο Κίμωνας.  
«Έξω από το γήπεδο της  Τούμπας έχει αναρτηθεί τον τελευταίο καιρό ένα μεγάλο πανό που γράφει «ΠΑΟΚ 
πάνω απ' όλα».» Είπε ο Βρασίδας και συμπλήρωσε ο φίλος του «Για να φαίνεται και από αεροπλάνο». «Στο 
γήπεδο που εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 1959 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, έγιναν με αφορμή τους  
Ολυμπιακούς  Αγώνες  το 2004 κάποιες  διορθωτικές επεμβάσεις , αλλά υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν 
ακόμη  να γίνουν. Προσθέσαμε και μερικές θέσεις παραπάνω  για να ξεπερνάμε αυτές των Αρειανών. Το γήπεδό 
μας έχει 28.802 θέσεις. Θα κάνουμε και εμείς παιδότοπο ,όπως σχεδιάζουν κι αυτοί για να χαλαρώνουν πριν τον 
αγώνα οι χούλιγκανς. Οι θρυλικές  θύρες  3 του Άρη και  4 του ΠΑΟΚ οργανώθηκαν στα μέσα του '70, αλλά 
μέχρι και τα τέλη εκείνης  της  δεκαετίας  βλέπαμε τους  αγώνες, όλοι μαζί  σαν  φιλαράκια, όπως θα έπρεπε 
δηλαδή και σήμερα. Το φαινόμενο με τις  σπασμένες  καρέκλες, το ξύλο και την πώρωση παρουσιάστηκε  μετά 
το 1980. Και κρατεί καλά... αλλά εγώ πιστεύω στην φιλία γενικά, και το βλέπω σαν προπόνηση και εκπαίδευση 
για τις μεγάλες συγκρούσεις με τις Αθηναϊκές ομάδες και τις ομάδες του εξωτερικού. 
Έτσι κι αλλιώς μόλις μερικά οικοδομικά τετράγωνα χωρίζουν τον «Ναό» από τη Χαριλάου, και το γήπεδο του 
Άρη «Κλεάνθης Βικελίδης». Είμαστε γείτονες. Είναι οφείλω να το παραδεχτώ , από τα λίγα στάδια στην Ελλάδα 
που διαθέτουν καφέ-εστιατόριο  και μάλιστα καλόγουστο. Έχει 22.700 θέσεις. Δηλαδή να χαίρονται οι φίλαθλοι 
να σπάνε καθίσματα. 
 Για τον Ηρακλή τι να πει κανείς. Είναι η αρχαιότερη ομάδα στην Ελλάδα, και τους αρμόζει σεβασμός σαν 
γεροντότεροι που είναι . Γι’ αυτό και οι συγκρούσεις-προπόνηση με αυτούς είναι πιο ήπιες.» 
Μετά από το κατεβατό τους η Ρόουζ είπε ένα «συγγνώμη τότε» και σταμάτησε να σχολιάζει. Αυτοί οι άνθρωποι 
σκέφτηκε ήταν αλλοπρόσαλλοι. Έπαιρναν πολύ σοβαρά πράγματα που δεν θα περίμενες, και πολύ χαλαρά και 
αστεία, πράγματα επίσης που δεν θα περίμενες. Γενικά έπρεπε να αστειεύεται κανείς μαζί τους μετά φόβου Θεού. 
Μετά από μια μισάωρη  εποποιία σπρωξιμάτων, αστυνομικών ελέγχων, και  γδυσίματος από εκατοντάδες 
πεινασμένα ανδρικά βλέμματα, και μερικά τυχαία χουφτώματα , βρήκαν τις θέσεις τους και κάθισαν λίγο πριν 
αρχίσει το ματς. 
Η Πένυ φοβισμένη από τα λόγια του Κίμωνα άρχισε να φωνάζει υπέρ του ΠΑΟΚ, και δεν σταμάτησε μέχρι την 
λήξη. 
Ο αγώνας άρχισε ομαλά, με την καθιερωμένη σέντρα και τους κόκκινους και μαύρους οπαδούς να 
αλληλοβρίζονται με φαντασία, χορωδιακά με στιχάκια εμπνευσμένα και να πετάνε ο ένας στον άλλο κάθε λογής 
αντικείμενα που πέρασαν από τον έλεγχο. 
Επειδή ο  ρυθμός του αγώνα  έμοιαζε με αυγοκομμένη σούπα από  βρύα  και  λειχήνες, ο Κίμωνας ανάμεσα στα 
χασμουρητά του έπιασε και μια συζήτηση περί ποδοσφαίρου γενικά, και περί φίλαθλου πνεύματος. Η ορχήστρα 
μιας ομάδας εξαγριωμένων άνευ λόγου νεαρών πίσω τους  έπαιζε ενοχλητικά φάλτσα, συνοδεύοντας το περί 
φιλάθλου έννοιας κρεσέντο του. Μια δυο φορές που τους πήραν στο σβέρκο κάποιες κατά λάθος αδέσποτες ψιλές 
από τους εν λόγω νεαρούς, απαντήθηκαν με κάτι χοντρές από μέρους τους που επαναφέρανε στην τάξη τους 
θερμοκέφαλους «αδερφούς» οπαδούς. 
Η ζέστη και η υγρασία που επικρατούσε έκαναν το σύνολο του γηπέδου να μοιάζει με φούρνο μικροκυμάτων, 
που έβραζε τον πυρήνα του «σκοτεινού εγώ» ολονών. 
Οι εικοσιδύο  παίκτες από όλα τα μέρη της γης εκτός της Ελλάδας που εκπροσωπούσαν το Ελληνικό ποδόσφαιρο, 
κάτω από τις οδηγίες ξένων προπονητών, και την βοήθεια εικοσιδύο μεταφραστών, ζωγράφιζαν στον πράσινο 
καμβά του γηπέδου ανόρεχτα, αργά και άτσαλα, σαν μαστουρωμένος υπερρεαλιστής ζωγράφος. Μπουσουλούσαν 
αβέβαια σαν μωρά που αντί για πάνα φορούσαν τα ακριβοπληρωμένα τους συμβόλαια , που αν έβαζες τα ετήσια 
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εισοδήματα όλων αυτών των χιλιάδων κορόιδων που ούρλιαζαν γύρω τους δεν τα ξεπερνούσαν σε αξία. Κανείς 
δεν καταλάβαινε τίποτε, ούτε αν οι φίλαθλοι έβριζαν τους αντιπάλους ή τους ίδιους τους τους παίκτες για την 
μειωμένη απόδοση, και ο καθένας έκανε ότι ήθελε , και μάλλον έμοιαζε η κάθε ομάδα να ακολουθεί τις οδηγίες 
του αντίπαλου προπονητή, και ως εκ τούτου οι μούντζες έπεφταν βροχή. Η γραμμή του θεατή-παίκτη ήταν 
δυσδιάκριτη , και κανείς δεν μπορούσε να πει ποιος παρακολουθούσε ποιόν , και ποιος εν τέλει έπρεπε να 
πληρώσει εισιτήριο. Συνήθως οι θεατές σε έναν αγώνα καταναλώνουν  λιγότερες θερμίδες από τους παίκτες, αλλά 
εδώ σήμερα συνέβαινε το αντίθετο.  Ο οπαδός φίλαθλος στο τέλος του αγώνα θα έχει κάψει 3.000 θερμίδες, ενώ 
ο ποδοσφαιριστής μόνο 2.500. 
Ο Κίμωνας σε μια επίδειξη Ιώβειας ψυχραιμίας  και υπομονής δεν συμμεριζόταν  όλο αυτό το ξέσπασμα , και 
προσπαθούσε να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις που έδινε το όλο θέαμα στις Αμερικάνες. 
«Ύστερα σου λέει ότι θέλουμε να ανεβεί το επίπεδο του πρωταθλήματος. Για να ανεβεί πρέπει να έρθει κόσμος, 
και για να έρθει κόσμος πρέπει να νιώθει ασφαλής. 
Δεν μπορώ  να καταλάβω πως τα κατώτερα ένστικτα  μπορούν  να επιβληθούν τόσο εύκολα πάνω στην λογική, 
την νηφαλιότητα και...»  
Μια βοή σαν του Άδη που προσπάθησε να σκίσει τα έγκατα της γης από θυμό όταν κατάλαβε το φευγιό της 
Περσεφόνης, τον έκοψε στην μέση της φράσης του  και από το ξάφνιασμα τινάχτηκε πάνω. 
Ο διαιτητής, αυτό το μαύρο απολειφάδι της «παράγκας» που θα κατεδαφιζόταν κάποτε, σφύριξε ανύπαρκτο 
πέναλτι κατά της ομάδας τους, όπως του είπε εν μέσω πολεμικών αλαλαγμών και μπινελικιών ο  Βρασίδας. Η 
Ρόουζ έπιασε  τρομαγμένη αγκαζέ το μπράτσο του Βρασίδα, άσχετα  αν την παρέσερνε  στο χοροπηδητό του,  η 
Πένυ σαστισμένη πηδούσε κι αυτή ουρλιάζοντας μέσα στον συφερτό ,και ο Κίμωνας έφυγε μαινόμενος και 
σκαρφάλωσε ωρυόμενος στα κάγκελα με την σβελτάδα μπαμπουίνου. Ένας κοινωνιολόγος θα μπορούσε. 
μελετώντας τα σκαρφαλωμένα πρωτεύοντα πάνω στο δίχτυ, κολλημένα σαν μύγες σε μυγοπαγίδα, να βγάλει 
θλιβερά συμπεράσματα για το ανθρώπινο είδος, ένας ιερωμένος να αναθεωρήσει τα περί κατ' εικόνας και 
ομοίωσης, και τον ίδιο τον Θεό να παραδεχτεί ότι κάτι του ξέφυγε την έκτη μέρα της δημιουργίας. Κάπως 
αφαιρέθηκε και  ξέχασε να βάλει αρκετό μυαλό σε αυτά τα στρογγυλά κρανία. 
Το ανελέητο  ξύλο έπεσε μετά τις δύο κίτρινες κάρτες που έδωσε ο αυτόχειρας άρχοντας του παιχνιδιού σε 
ισάριθμους διαμαρτυρόμενους γηπεδούχους. Οι οπαδοί επέλασαν στο κέντρο του γηπέδου σαν ανθρώπινο 
τσουνάμι που παρέσυρε και έθαψε τον άμοιρο χαζό ρέφερι. Το ξύλο που έφαγε έγινε στις αθλητικές εφημερίδες 
θέμα για ημέρες, και πολύ αναλογίζονταν αν τα χρήματα που πήρε για να «δώσει» το παιχνίδι ήταν αρκετά να τον 
αποζημιώσουν για μια μόνιμη βλάβη στο κινητικό του σύστημα. Μετά το σάρωμα του διαιτητή, οι δύο 
παρατάξεις συγκρούσθηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα να χρειαστούν οκτώ διμοιρίες των ΜΑΤ με εκατόν είκοσι 
βομβίδες αερίου για να τους χωρίσουν. Οι παίκτες φυγαδεύτηκαν, και την πλήρωσαν όπως πάντα , πέντε-έξι  
Ματατζήδες, κάνα σαράντα  φίλαθλοι, τα επείγοντα στο νοσοκομείο, τα καθίσματα, κάνα είκοσι 
καταστηματάρχες που είδαν τις βιτρίνες τους να καταρρέουν,  ο Έλληνας φορολογούμενος που δεν έβλεπε τον 
αγώνα , ούτε έπαιζε αλλά θα πλήρωνε τις ζημιές, και όλο το δημόσιο προσωπικό που κινητοποιήθηκε για χάρη 
αυτής της αηδίας , και ο Βρασίδας που όταν βγήκε από το γήπεδο έχοντας έναν γαύρο πιασμένο κεφαλοκλείδωμα 
να τον βαράει σφαλιάρες, και τον φίλο του από πίσω να βαράει τον ίδιο κλωτσιές, διαπίστωσε ότι του έκλεψαν το 
καινούργιο ράδιοσιντί  από τον «Γούντι»  του. 
Μόλις αντιλήφθηκε ο Βρασίδας το σπασμένο παράθυρο του συνοδηγού στο αμάξι του, και το ότι έλειπε το 
ολοκαίνουργιο cd-player του, έχασε την κλασική του ψύχραιμη στάση και ύφος και έκανε μια θεατρική κίνηση 
τύπου τραγωδίας στην Επίδαυρο που θα ζήλευε και η αείμνηστη Κατίνα Παξινού. 
Μπήκε βιαστικά μέσα στο αμάξι να επιθεωρήσει την ζημιά, και μόνο που δεν έβγαζε λυγμούς. 
«Όχι, ρε τα κωλοπαίδια τους γαύρους, μου την κάνανε. . .» 
«Ποιοι γαύροι ρε; Αυτοί θα βρίσκονται τώρα στην έξοδο της πόλης με τα λεωφορεία, και θα τους κυνηγά το 
μηχανοκίνητο ιππικό μας . Μαντρωμένοι ήρθαν, μαντρωμένοι έφυγαν. 
Δικοί μας την κάναν την δουλειά.» 
«Λες ρε τα μαλακισμένα τα καρντάσια να μου την έκαναν την ζημιά;» 
«Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Μην ανησυχείς ρε φίλε, κάτι θα γίνει... Θα πάρω τον Τζένεραλ των 
οργανωμένων να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε…» 
«Πάρτον γαμώτη μου, πάρτον...» κάθισε κάτω στο πεζούλι μπουρινιασμένος πιάνοντας το κεφάλι του, και η Πένυ 
κάθισε δίπλα του αγκαλιάζοντας τον, όσο μπορούσε τέλος πάντων να αγκαλιάσει από τον όγκο του. 
Οι επόμενες ώρες πέρασαν με τηλεφωνήματα. Ο στρατηγός της τιμημένης 4, αγανακτισμένος με τα κωλόπαιδα 
που αμαυρώνουν το όνομά του υποσχέθηκε να βρει τους ενόχους , και να τους ρίξει δυο χρόνια στέρηση εισόδου 
στον ναό. 
Σε αναμονή των ερευνών οι τέσσερίς  τους πήραν σβάρνα όλα τα φαγάδικα και τα ζαχαροπλαστεία που βρέθηκαν 
στον δρόμο τους γιατί όταν στεναχωριόταν ο Βρασίδας , όπως  πληροφόρησε τα κορίτσια  ο Κίμωνας, πάθαινε 
κάτι σαν νευρική βουλιμία. 
Μέχρι να μάθουν νέα από τον τζένεραλ, έφαγε πέντε  γύρους με απ' όλα, δύο χάμπουργκερ, τρεις  κόκα, δύο 
σόδες, μια μπουγάτσα, και δεκαπέντε τρίγωνα Πανοράματος.  
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Στο τελευταίο τρίγωνο που κατάπιε, ο Κίμωνας τον έπιασε πατρικά από τους ώμους και προσπάθησε να τον 
αποτρέψει  από το να παραγείλλει και άλλα τρίγωνα. 
«Φτάνει ρε φίλε, αυτά αν μαζευτούν πολλά μαζί γίνονται σαν το τρίγωνο των Βερμούδων. Αντί να τα φας, θα σε 
φάνε. Θα βρει άκρη ο τζένεραλ, θα το δεις…» Η σιωπή του δεν ήταν καλός οιωνός και ο Κίμωνας επέμενε να 
πάρει απάντηση «Ε; Εντάξει; Τι έχεις να πεις;» 
«Ένα έχω να πω καρντάση. Δεν τρώω άλλα…» 
«Άντε μπράβο να χαρείς!» 
«…Δεν τρώω άλλα, γιατί αυτά δεν είναι χειροποίητα Πανοράματος.» 
Τα αυθεντικά ξεχωρίζουν από το χειροποίητο τραγανό φύλλο σε σχήμα χωνάκι που είναι ποτισμένο με σιρόπι και 
γεμισμένο με λαχταριστή κρέμα. Εκεί στο Πανόραμα στο Αρσακλή,  από τη δεκαετία του ’60 , έφεραν οι 
μεγαλύτεροι μετά τον Ευκλείδη τριγωνοπατέρες από τις έξω πατρίδες σε εμάς αυτό το θεσπέσιο γλύκισμα και  το 
βάφτισαν από το  τρίγωνο  σχήμα και τον τόπο της εγχώριας προέλευσης του ,  το Πανόραμα.  
Έτσι γεννήθηκαν τα γνήσια τρίγωνα Πανοράματος. Καλός και ο «Τερκενλής» φίλε, αλλά  ο γαλατάς  από την 
Γεωργία, ο Γιάννης  και ο αδερφός του Γιώργος Ελενίδης τότε ,  και  σήμερα οι απόγονοί τους, είναι η εγγύηση 
για γευστικές απολαύσεις, μια και φτιάχνουν τα «πυθαγόρεια τρίγωνά» τους για να αποδείξουν το θεώρημα της 
απόλυτης γεύσης. 
Να ξέρεις αν αύριο δεν βρεθεί λύση, θα ανηφορίσω κατά Πανόραμα μεριά και θα καθίσω να φάω ένα ολόκληρο  
ταψί.» 
Ο Κίμωνας δίχως να πει τίποτα άλλο  και φανερά ανήσυχος ξαναπήρε τον τζένεραλ για να μάθει τυχόν εξελίξεις. 
 
 
 
Κεφάλαιο 4 
 
Το λυτρωτικό τηλεφώνημα ήρθε λίγο πριν ο Μπρι παραγγείλει μια πίτσα γίγας με απ' όλα , που μπορεί να ήταν 
και το αποβατικό που μετέφερε τις εφεδρείες που χρειαζόταν η χοληστερίνη για να βγάλει νοκ άουτ τον Βρασίδα. 
Γλύτωσε στο τσακ. Ο Τζένεραλ μέσα σε δύο ώρες βρήκε την άκρη. Ζήτησε συγνώμη για λογαριασμό των δύο 
οργανωμένων που κάναν την βρωμοδουλειά, και του είπε άλλη φορά να μην ξεχνά να βάζει στο παμπρίτζ τα 
συνθηματικά που έδινε η οργάνωση για να μην τον πειράζουν. Μετά από τις οδηγίες του, αφήσαν τα κορίτσια στο 
διαμέρισμα και αυτοί πήγαν στον Εύοσμο, στο μπιλιαρδάδικο του Τζίμυ, όπως τους είπαν. 
«Καλά ρε, για φλιπεράκια μας στέλνει ο δικός σου, ή για να βρω το cd μου; Και τί να το κάνω εγώ διαλυμένο;» Ο 
Βρασίδας σε όλη τη διαδρομή τον βομβάρδιζε με γκρίνια και τέτοιου είδους ερωτήσεις μέχρι που φτάσαν στο 
μαγαζί. Εκεί ένας κοντός τύπος με μαλλί αφάνα και πρόσωπο δυσκοίλιου αρουραίου που τους συστήθηκε σαν 
Τζίμης, τους πέρασε στο πίσω μέρος του μαγαζιού μέσα σε μια κρυφή αποθήκη μεγαλύτερη από το μαγαζί 
γεμάτη με μεταλλικά σταντ. 
«Δεν με λες ρε καρντάσι, τι μάρκα ήταν το cd;» 
Ο Βρασίδας κοιτώντας με γουρλωτά μάτια τον χώρο, απάντησε αφηρημένα 
« Ε...ένα Samsung PR4000» 
«Α, τυχερός είσαι. Το δικό σου δεν το φέρανε ακόμα να το καταχωρήσω, αλλά έχω ένα ίδιο του κουτιού.» 
«Πώς του κουτιού δηλαδή;» Απόρησε ο Κίμωνας. 
«Από ληστεία ενός φορτίου που ήρθε με φορτωτική από το λιμάνι.» Είπε με καμάρι ο Τζίμης. «Αφού είπε ο 
Μάκης ότι είστε ξηγημένα άτομα, θα σου δώσω ένα καινούργιο.» 
Μετά την παραλαβή του κουτιού που περιείχε πράγματι ένα ολοκαίνουργιο cd με τα φελιζόλ του , τα νάιλον και 
τα προσπέκτους του, τα οποία τα άνοιξε ο Βρασίδας με την χαρά οκτάχρονου που πήρε το δώρο του 
χριστουγεννιάτικα από το χέρι του Αη Βασίλη, πήγαν στο φαναρτζίδικο του Μπίλυ, για να τους περάσει δωρεάν 
ένα ανταλλακτικό που θα πληρώναν αργότερα οι δράστες. 
Έτσι ησύχασε και ο Βρασίδας, και δεν επέμενε να φέρουν ενώπιον του τους δράστες για να τους δείρει. 
Γύρισαν αργά το βράδυ και μόλις πέσαν στο κρεβάτι τους πήρε ο ύπνος. Ειδικά ο Βρασίδας λες και το αυτί του 
ήταν κουμπί παύσης λειτουργίας, μόλις το ακούμπησε στο μαξιλάρι, άρχισε να δουλεύει, κάνοντας μάλιστα πολύ 
θόρυβο. 
 
Ημερολόγιο Κίμωνα-Ποδόσφαιρο 
Οι πνευματικοί άνθρωποι της Αγγλίας κατά τον μεσαίωνα , δεν το χώνευαν το ποδόσφαιρο. Το αποκαλούσαν  
βάρβαρη και βλακώδης ασχολία. Θεωρούσαν  τους ποδοσφαιριστές υπάνθρωπους και κατώτερα όντα. Το 
παιχνίδι ήταν βάρβαρο και ηλίθιο και γι’ αυτό αρχικά απαγορεύτηκε με Βασιλικό φιρμάνι, σε μια προσπάθεια το 
λαοφιλές άθλημα να γίνει διακοσμητικό στοιχείο στα λήμματα των λεξικών και της αθλητικής ιστορίας. Τελικά οι 
Άγγλοι αποδείχτηκαν πεισματικά βλάκες και επαναστάτες, και έχρισαν στην διάρκεια των αιώνων μέχρι σήμερα, 
Βασιλιά τους το ποδόσφαιρο, κάνοντας τους βασιλείς τους διακοσμητικό στοιχείο στα παλάτια του Μπάκινχαμ. 
Η σοβαρότερη ανησυχία των βασιλικών αξιωματούχων στην ουσία ήταν να μην παραμελούν οι στρατιώτες  την 
εκπαίδευσή τους στην τοξοβολία, διότι θα κινδύνευε ο Βασιλικός θρόνος από έξωθεν επιθέσεις, που μάλλον δεν 
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θα απωθούνταν με κλωτσιές και μπάλες. Το πρόβλημα όμως λύθηκε όταν ανακαλύφθηκαν τα ντουφέκια που 
είχαν λιγότερες απαιτήσεις εκπαίδευσης. 
Μαζί με τα ντουφέκια ανακαλύφθηκε όμως  και το πολιτικό όφελος του ποδοσφαίρου. Όταν τα πράγματα τα 
κοινωνικοπολιτικά δεν πήγαιναν καλά, ήταν θετικό η οργή να μην γίνεται επανάσταση, και να διοχετεύεται στους 
αγωνιστικούς χώρους και τις αντίπαλες ομάδες, έτσι ώστε αντί να κλωτσάνε το κεφάλι του Βασιλιά, να κλωτσάνε 
το τόπι. 
Σύγχρονοι  πολιτικοί που τα μαθαίνουν όλα αυτά μελετώντας πολιτικές επιστήμες-ένα βιβλίο που δείχνει κόλπα 
για το πώς να παραπλανείς τον λαό- ανέπτυξαν το ποδόσφαιρο στον μέγιστο βαθμό, και έβαλαν όλο τον κόσμο να 
κλωτσά μια μπάλα. 
Τυχαίο είναι ότι στα αναγνωστικά της πρώτης δημοτικού μία από τις πρώτες λέξεις που μαθαίνουν τα παιδιά είναι 
η λέξη «τόπι» ; (Λες, ρε συ;) 
Το 1909 ήρθε μια καραβιά Άγγλοι και στην χώρα μας και μας φέραν την μπάλα, ίσως έχοντας τύψεις που μας 
έκλεψαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, χωρίς να γνωρίζουν ότι τον πρόγονο του ποδοσφαίρου τον πήραν από τους 
Γαλάτες, που το πήραν από τους  Ρωμαίους που το πήρανε από εμάς. Εμείς το είχαμε ξεχάσει, γιατί οι Τούρκοι 
των νεοελλήνων «διεθνιστών» ιστορικών , μας είχαν αφήσει να αναπολούμε τα δικά τους ευγενή αθλήματα, όπως 
η δεκάτη και το χαράτσι. 
 Παίξανε λοιπόν για πρώτη φορά, εκεί  στα χωράφια της Αθήνας μεταξύ τους μπάλα, και μπολιαστήκαμε με τον 
στρογγυλό σπόρο της κλωτσοπατινάδας. 
Λίγες βδομάδες αργότερα, ιδρύθηκε ό «Πανελλήνιος», πού αργότερα μετονομάστηκε σε  «Παναθηναϊκό».  
Έκτοτε το ποδόσφαιρο γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στην χώρα μας, και έβγαλε μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές, 
που οι παλιοί θυμούνται νοσταλγικά και οι νέοι σέβονται, λες και έχουν μπροστά τους τον Πατριάρχη. Δομάζος, 
Κούδας, Χατζηπαναγής και πολλές άλλες μορφές που έχυσαν στο γήπεδο τις ρανίδες του ίδρου τους προς δέκα 
ευρώ την ρανίδα, φουντώνοντας το γρασίδι που τώρα πατάνε νέοι ποδοσφαιριστές με λιγότερες αρετές προς 
εκατό ευρώ την ρανίδα. 
Ένα δείγμα του ότι ο Βασιλιάς των σπορ έχει υπερεκτιμηθεί, με βάση αυτά που προσφέρει στον πολιτισμό, την 
κοινωνία και την οικονομία του τόπου. 
Έχει βέβαια και τα θετικά του όπως και τα αρνητικά του, που πολλές φορές όμως η γραμμή που τα χωρίζει είναι 
δυσδιάκριτη, και εναλλάσσουν πρόσημο ανάλογα του ποιος τα επικαλείται. 
Και ξεκινώ με την καταγραφή θετικών και αρνητικών στοιχείων τουρλού τουρλού, και τον διαχωρισμό ας τον 
κάνει καθένας με βάση την κοινωνική του τάξη, την πολιτική του ιδεολογία, την μόρφωση, και το νιονιό που 
κουβαλά στο κρανίο του. 
1)Το ποδόσφαιρο εξομοιώνει το πολεμικό κλίμα των ένοπλων συγκρούσεων κρατώντας τον μέσο Έλληνα που θα 
πάει να πολεμήσει ίσως κάποτε, σε μαχητική εγρήγορση. Είναι στην ουσία ο εβδομαδιαίος μας «Παρμενίων» 
2)Διατηρεί και γιγαντώνει το πολεμικό μένος και φρόνημα, τροχίζοντας τα πιο χαλεπά και βάρβαρα ένστικτα του 
πιθήκου που κρύβουμε μέσα μας. 
3) Δοκιμάζει τις αντοχές του νευρικού μας συστήματος και την σχέση μας με τον Νόμο, δουλεύοντας ταυτόχρονα 
το μυαλό μας, όταν κληθούμε στο δικαστήριο μετά από επεισόδια να βρούμε δικαιολογίες για τα αδικαιολόγητα, 
ή να αμυνθούμε στην καζούρα των οπαδών άλλων ομάδων όταν χάνουμε. 
4) Δρα σαν εκτονωτής κοινωνικών κρίσεων, μιας και αντί να σπάσουν το κεφάλι κάποιου πολιτικού, σπάνε τα 
δικά τους μέσα στην πράσινη αρένα. 
5)Τέλος κάνουν αναδιανομή του πλούτου χαντακώνοντας ή ευνοώντας ομάδες εργαζομένων οι φορολογούμενων. 
Αν συνυπολογίσουμε μαζί με αυτούς που ασχολούνται με το καθαρά αγωνιστικό μέρος, και αυτούς που τα σπάνε 
όλα μετά από έναν αγώνα, τότε έχουμε  να εμπλέκονται οι κάτωθι εργατικοί κλάδοι : 
Ποδοσφαιριστές, προπονητές, αθλητίατροι, μασέρ, φροντιστές ,μεταφραστές, γυμναστές, σεκιούριτι, 
φυσιοθεραπευτές, μάνατζερς , μπράβοι, νονοί της νύχτας,  διαιτητές, λάινσμεν, τερματοφύλακες, τραγουδιστές 
και όλοι οι υπάλληλοι λαϊκών κέντρων διασκέδασης, αστυνομικοί, πυροσβέστες, το νοσηλευτικό προσωπικό 
όλων των εφημερευόντων νοσοκομείων, λαμαρινάδες, τζαμτζήδες, βαφείς, μπογιατζήδες, εργάτες, 
οδοκαθαριστές, καντινάδες, υπάλληλοι κυλικείων, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, σπίκερς, και υπάλληλοι της 
παράγκας. 
Ένας ολόκληρος λαός τρώει από αυτό το τσίρκο, στην υγειά των φορολογούμενων που δεν βλέπουν μπάλα. Καλά 
να πάθουν! 
 
Ημερολόγιο Ρόουζ-Ποδόσφαιρο 
  Πριν από τρεις χιλιάδες τετρακόσια  χρόνια στη χώρα που γνωρίζουμε σαν Μεξικό, οι Αζτέκοι παίζανε ένα  
ομαδικό παιχνίδι χρησιμοποιώντας μια μπάλα φτιαγμένη από ελαστικό στο οποίο όμως η μπάλα ήταν 
μεγαλύτερων διαστάσεων από την κανονική, ή τουλάχιστον  αυτή  που έχει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ήταν 
παιχνίδι που αργότερα πέρασε και στους Μάγια.  Η μπάλα  για  αυτούς συμβόλιζε τον ήλιο, τη δύναμη του  και τη 
γονιμότητα του. Ο αρχηγός των ηττημένων θυσιάζονταν στους θεούς ενώ σήμερα, από ότι κατάλαβα, θυσιάζεται 
ο προπονητής. 
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Άλλες γραπτές μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι Αζτέκοι είχαν αναπτύξει ένα  παιχνίδι  συγγενές του ποδοσφαίρου 
που έκλεψαν από τους ινδιάνους. Ένας Ινδιάνος ιστορικός ο Αουκλατζέτ, αναφέρει ότι οι συμπατριώτες του 
Ολμέκοι  έπαιζαν μπάλα με τους γνωστούς Μάγιας και χρησιμοποιούσαν το παιχνίδι του ποδοσφαίρου για να 
λύσουν τις διαφορές τους, πράγμα που αποδεικνύει ότι ιστορικά δεν επιβιώνει ο πιο έξυπνος λαός , αλλά ο  πιο 
άγριος και ισχυρός. Οι έξυπνοι Ολμέκοι και Μάγιας που  βρήκαν τρόπο να λύνουν αναίμακτα τις διαφορές τους 
εξαφανιστήκαν από προσώπου γης , και έμειναν οι σύγχρονοι πολιτισμοί που ενώ έχουν τη γνώση του 
ποδοσφαίρου κάνουν ταυτόγχρονα και αιματηρούς πολέμους για να λύσουν τις διαφορές τους. 
Περνώντας σε  άλλες  περιοχές  του  κόσμου,  και συγκεκριμένα στην Ήπειρο της Ασίας,  θα  αναφέρω  ότι  για  
τους   Κινέζους  και  την μπάλα υπάρχουν δύο εκδοχές:  
Η πρώτη αναφέρεται στον τέταρτο  αιώνα προ Χριστού,  περίοδο κατά την οποία οι Κινέζοι όχι μόνο έπαιζαν 
ποδόσφαιρο αλλά το θεωρούσαν και μέρος της εκπαίδευσης των στρατιωτών. Το ονόμαζαν “Τσίου Σίου” ή 
“Τσίου Χίου”  ή Τσου Κου και όπως αναφέρουν κάποια ιστορικά αγγλικά κείμενα, παιζότανε με μία μπάλα από 
πετσί, παραγεμισμένη με κουρέλια. Την μπάλα την κλωτσούσαν προς ένα «τέρμα» από μπαμπού τριών-τεσσάρων 
μέτρων, πίσω από το οποίο ήταν τεντωμένο ένα δίχτυ από μετάξι που είχε στην μέση ένα κενό. Οι παίκτες 
κλωτσώντας τη μπάλα έπρεπε να την περάσουν από το κενό του διχτυού. Οι υπερασπιστές του ανοίγματος -οι 
αρχαίοι τερματοφύλακες- εν αντιθέσει με τη σημερινή εποχή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, 
παρά μόνο τους ώμους το κεφάλι και τα πόδια, για να εμποδίσουν τους αντιπάλους να περάσουν τη μπάλα από το 
κενό του διχτυού. Το παιχνίδι αυτό μεταδόθηκε και στην Ιαπωνία και πήρε το όνομα Κεμάρι.  
Αν ανατρέξουμε στα Ομηρικά έπη θα βρούμε τις πρώτες πληροφορίες για παιχνίδι με μπάλα στη λεκάνη της 
Μεσογείου. Μια παρόμοια αναφορά γίνεται και από τον Πλάτωνα. Την μεγαλύτερη επιτυχία όμως στην αρχαία 
Ελλάδα γνώρισε το παιχνίδι «επίσκυρος» που είχε πάρει το όνομά του από τη γραμμή με σκύρα, που χώριζε το 
γήπεδο και παιζόταν με μία μπάλα που ήταν φτιαγμένη από κύστη βοδιού φουσκωμένη με αέρα.  
Ανάγλυφο του 4ου π.Χ. αιώνα που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών απεικονίζει έναν έφηβο να 
παίζει τη σφαίρα με το πόδι χωρίς όμως ωστόσο να μπορεί να γίνει συσχετισμός  με ποδόσφαιρο όμοιο με το 
σύγχρονο. Από ανασκαφές που έγιναν στη Σαμοθράκη επίσης,  προήλθε ένα ακόμη σημαντικό εύρημα. Σ' έναν 
τάφο του 3ου π.Χ. αιώνα, βρέθηκε μεταξύ άλλων κι ένα πήλινο συμπαγές ομοίωμα μπάλας, που μοιάζει με τις 
μπάλες που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. 
Το παιχνίδι «επίσκυρος» κάποτε οι Ρωμαίοι το έφεραν και στη Ρώμη,  με τη διαφορά ότι το βελτίωσαν δίνοντάς 
του μία νέα μορφή γνωστή ως «Χάσπαρτουμ και το έπαιζαν κυρίως στρατιώτες. Ο Μαρτιάλιος σε ένα του 
επίγραμμα, περιγράφει τους τύπους της μπάλας που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι: Την «pilapaganica» που 
χρησιμοποιούσαν κυρίως οι χωρικοί που ήταν φτιαγμένη από δέρμα και γεμισμένη με πούπουλα και τη follies 
που ήταν από δέρμα αλλά γεμισμένη με μια φούσκα γεμάτη αέρα. Μοιραζόντουσαν σε τέσσερις γραμμές τους 
Αστάτι, τους Βελίτι τους Πριντσίπι και τους Τρεάρι, τέσσερις  γραμμές που αργότερα γίνανε οι επιθετικοί , οι 
μέσοι, οι αμυντικοί και ο τερματοφύλακας.   
Αυτό το παιχνίδι πήγε στη Γαλατία και μετά στην Βρετανία κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 
Προφανώς μετεξελίχθηκε, φτάνοντας μετά από αιώνες να ονομασθεί «Σουλ». Η λέξη  προέρχεται   από  την 
κελτική  «Χολ», που σημαίνει  Ήλιος.  Στο «Σουλ», χρησιμοποιούσαν μία δερμάτινη μπάλα,   παραγεμισμένη   με   
πίτουρα  και  άχυρα , όμοια δηλαδή με το κεφάλι αυτών που έπαιζαν το εν λόγω άθλημα με εξαιρετική βιαιότητα, 
και  που   την προωθούσαν με τα πόδια αλλά ενίοτε την έσπρωχναν και με τα χέρια.  
Κατά τον μεσαίωνα το παιχνίδι της μπάλας εξέφραζε τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε γειτονικά χωριά ή μεταξύ 
φατριών του ιδίου χωριού. Παιζόταν με διαφορετικούς κανονισμούς από τόπο σε τόπο και από εκείνους της 
αρχαιότητας. Η επιδίωξη της νίκης γινόταν με ιδιαίτερο φανατισμό και αυτό άρχισε να προβληματίζει τους φορείς 
της εξουσίας. Τον 14ο  αιώνα και για πολλές δεκαετίες μετά, το ποδόσφαιρο απαγορεύτηκε στην Αγγλία, κυρίως 
γιατί απασχολούσε τους άντρες από την στρατιωτική τους εκπαίδευση, και κυρίως την τοξοβολία. 
Παρόλο όμως που η πολικοστρατιωτική εξουσία  και οι κληρικοί προσπάθησαν να το πατάξουν, η επίδραση τους 
ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή και ο κόσμος απλά συνέχιζε να παίζει. 
Με τον καιρό τα παιχνίδια στους δρόμους κατέληξαν να ονομάζονται «ποδόσφαιρο όχλου», που δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από βίαιες οδομαχίες. Γήπεδο γινόταν ολόκληρη η  πόλη, ενώ οι παίκτες έφταναν μέχρι και τους 
πεντακόσιους, ενώ η σύγκρουση συνεχιζόταν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Μεγάλος αριθμός ποδιών 
έσπαζαν, ενώ καταγράφονταν και αρκετοί θάνατοι.  
Με το όνομα Savate έπαιζαν και στη Γαλλία κατά το Μεσαίωνα ένα αντίστοιχο παιχνίδι με μπάλα, στο οποίο 
χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τα πόδια με τρόπο βίαιο.  
Οι Ιταλοί έπαιζαν το “Τζιούκο ντελ Κάλτσιο” (Giuco del Calcio), το οποίο είναι μια παραλλαγή με το σημερινό 
ποδόσφαιρο και ανάγεται στο 1550.  Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο παιχνιδιού οι εικοσιεπτά παίκτες κάθε ομάδας  
ήταν ντυμένοι ομοιόμορφα με πολύχρωμες φορεσιές, με φτερά στα καπέλα και παντελόνια τύπου γκολφ. Έπαιζαν  
με μια μπάλα φουσκωμένη με αέρα. 
Στις αρχές μάλιστα του 16ου αιώνα, μία ομάδα  αλυσοδεμένων Αζτέκων που έφεραν στη βασιλική αυλή οι 
φίλαθλοι  κονκισταδόρες  από την Αμερική, έκανε υποχρεωτική τουρνέ στην Ισπανία, με σκοπό  να κάνουν 
επίδειξη του αθλήματος στον ανώτατο άρχοντα.   
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Η άνθηση  του  ποδοσφαίρου  ήρθε  στην  Αγγλία  όταν  ο Βασιλιάς  που  βασίλευε  στην χώρα  στις αρχές του 
17ου  αιώνα  κατάργησε όλες  τις απαγορεύσεις  και  τους   περιορισμούς που υπήρχαν   σχετικά με  το 
ποδόσφαιρο  και  ευνόησε τη  γρήγορη  διάδοση του  ποδοσφαίρου στα  κολλέγια. Υπάρχει μια παράδοση   ότι ο 
αριθμός των   παικτών μιας ποδοσφαιρικής  ομάδας καθιερώθηκε από τον αριθμό των σπουδαστών κάθε θαλάμου 
κολλεγίου  που  ήταν δέκα συν ένα  παιδαγωγό, οι οποίοι  αποτελούσαν  και την ομάδα. Μέχρι και το 1820 
παρότι το ποδόσφαιρο δεν είχε πάρει ακόμα το όνομα football, χρησιμοποιείτο ο όρος οφσάιντ και είχε 
κανονισμούς παραπλήσιους με τους σημερινούς. Από το 1820 έως και σήμερα οι γυναίκες αρνούνται στις 
ποδοσφαιρικές χώρες να μάθουν τι είναι αυτό, προφανώς διότι αντιλαμβάνονται σε αντίθεση με τους άντρες ότι 
δεν θα τους ωφελήσει στο παραμικρό. 
Το 19 αιώνα το ποδόσφαιρο  έμελλε να αλλάξει όψη και να αναπτυχθεί , μέσα στο βιομηχανικό περιβάλλον των 
πόλεων που δεν ευνοούσαν αυτή την δραστηριότητα, αρχικά με μια βοήθεια από τα ιδιωτικά σχολεία της Αγγλίας 
που το εντάσσουν στο πρόγραμμά τους για να προσελκύσουν κόσμο  κάνοντας νέες εγγραφές, και να 
απεμπολήσουν την βίαιη συμπεριφορά  από τις τάξεις τους.   Συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1850 τα 
περισσότερα σχολεία υπέφεραν από μειωμένο αριθμό εγγραφών  και τους βίαιους μαθητές. Οι μαθητές αυτοί 
στασίαζαν, καίγανε τάξεις, επιτίθονταν στον κόσμο. Οι καθηγητές, που οι περισσότεροι ήταν ιερωμένοι , δεν 
ήξεραν τι να κάνουν. Έτσι αναδύθηκε μια φόρμα κοινωνικού ελέγχου . Η διαδικασία ήταν να εκμεταλλευτούνε 
όλη την ενέργεια που είχανε οι χούλιγκανς αυτοί και να τους μετατρέψουνε σε ήρωες . Η ουσία αυτής της 
αναμόρφωσης δεν ήταν τίποτα άλλο , παρά η ανακάλυψη της μαρμίτας που θα έβραζε η βία και θα γινόταν σούπα 
εκτόνωσης. Αυτή η μαρμίτα ήταν  το γήπεδο. Εκεί μέσα θα ήταν ο χώρος εκτόνωσής τους. Εντωμεταξύ, επειδή 
τα παιδιά αυτά πηγαίνανε στο πανεπιστήμιο και θέλανε να συνεχίζουν να παίζουν και κατά την διάρκεια των 
σπουδών τους, έπρεπε να οδηγηθούνε στην ενιαία κωδικοποίηση του ποδοσφαίρου. Έτσι προέκυψε μια σωρεία 
κανονισμών που γνωρίζουν με λεπτομέρειες όλοι οι άντρες πολίτες του ποδοσφαιρικού κόσμου, την ίδια στιγμή 
που αγνοούν  και την πιο μικρή παράγραφο του Συντάγματος της χώρας τους. 
Από τους μαθητές το ποδόσφαιρο μεταπήδησε στις αστικές και εργατικές τάξεις , χωρίς στην αρχή οργάνωση, και 
σταθερούς κανονισμούς αγώνων. Η ανάγκη εύρεσης χώρων , και η εξάπλωση στην αρχή σε πόλεις και μετά σε 
διπλανές χώρες με την νέα οργανωμένη μορφή, οδήγησε στην δημιουργία γηπέδων, και χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων της κάθε ομάδας.   
Το ποδόσφαιρο άρχισε να εμφανίζεται στην Ελλάδα λίγο πριν από τις αρχές του 20ου αιώνα όταν στα λιμάνια 
του Πειραιά της Πάτρας της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης ναυλοχούσαν 
αγγλικά πολεμικά πλοία και έπαιζαν οι ναύτες μεταξύ τους ποδόσφαιρο. Παράλληλα πολλοί Έλληνες φοιτητές σε 
αγγλικά πανεπιστήμια, αλλά και μετανάστες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες επέστρεφαν στην Ελλάδα φέρνοντας 
μαζί τους και τη γνώση του ανερχόμενου ομαδικού αθλήματος. 
Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι δύο  ποδοσφαιρομανείς, και διακινδυνεύοντας την σωματική μου ακεραιότητα σε 
έναν και μόνο αγώνα, τον πρώτο που έβλεπα στην ζωή μου, έβγαλα το συμπέρασμα ότι σε αυτήν την χώρα είναι 
ψυχοθεραπεία και ψυχογράφημα μαζί όλη αυτή η παρακολούθηση τούτου του βάρβαρου θεάματος. Είναι η 
ομαδική ψυχοθεραπεία  που κάνουν οι Έλληνες για να νιώσουν ότι υπάρχουν θορυβωδώς, και να μάθουν να 
διαχειρίζονται ή απλά να αντέχουν τις ήττες στους οποίους τους υποχρεώνει στην καθημερινότητά τους 
κοινωνικοπολιτικά η κρατική εξουσία. 
Ένα έθνος που έμαθε να διαπρέπει σφραγίζοντας το DNA του με την καταξίωση, όντας σήμερα στο πολιτισμικό 
και πολιτικό  ναδίρ του , γνωρίζοντας πλέον την πολλαπλή έννοια της ήττας σε όλους τους τομείς, αντιδρά  
υπερβολικά σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του. Να ήταν άλλος λαός, θα εργαζόταν να έρθει η 
ανάπτυξη ή έστω θα περίμενε υπομονετικά να αρχίσει ένας νέος κύκλος θετικής πορείας. Αλλά όχι αυτοί οι τύποι. 
Αυτά τα μυστηριώδη όντα δεν μπορούν να επανέλθουν σε τροχιά προόδου, γιατί δεν μπορούν ακόμα να 
αποδεχτούν τα χάλια τους, και παριστάνουν πως δεν τα βλέπουν. Γι’ αυτόν τον λόγο μπαίνουν στα γήπεδα ή 
στέκονται μπροστά στα συνδρομητικά κανάλια τους και χτυπιούνται μανιασμένα σαν τρικυμισμένη θάλασσα. 
Η νίκη θεωρείται πάντα δεδομένη, μα όταν χάνουν τους φαίνεται απίστευτο, και τους φταίει το σύμπαν ολόκληρο 
και παθαίνουν υστερία όμοια με σαραντάρας ανέραστης γεροντοκόρης που της ήρθε περίοδος, παριστάνουν τον 
μανιασμένο πληγωμένο ταύρο σε αρένα, γίνονται ήρωες αρχαίας τραγωδίας που ξεριζώνουν τα μαλλιά του και 
ρίχνουν χώμα στο κεφάλι τους. 
Αλίμονο αν ξεκινήσει κανείς πόλεμο εναντίον της Ελλάδας Σαββατοκύριακο κατά την διάρκεια των αγώνων, ή 
την Δευτέρα την επομένη αυτών, που είναι σε πολεμικό παροξυσμό. Θα χάσει  σίγουρα! 
Σπαταλάν φαιά ουσία με τις ώρες, διαβάζοντας φυλλάδες-μυθιστορήματα, ποδοσφαιρικές στατιστικές, ξέρουν 
απέξω και ανακατωτά την ιστορία εκατό ομάδων από το έτος ίδρυσής τους, και το προσωπικό βιογραφικό χιλίων 
ποδοσφαιριστών, παίζοντας συνεχώς παίγνια ποδοσφαιρικού στοιχήματος, προβλέποντας , αναλύοντας και 
απογράφοντας έναν τεράστιο όγκο αθλητικών γεγονότων και δεδομένων. Θα μπορούσαν να είναι ένα λαμπρό 
έθνος αφού με τον ίδιο πνευματικό μόχθο που καταβάλλουν για χάρη της μπάλας, θα κατάφερναν να πάρουν 
τέσσερα πτυχία ξένων γλωσσών, πτυχίο μαθηματικών με ειδίκευση στην στατιστική, πτυχίο προπονητικό, 
αθλητιατρικό, καθώς και βεβαίωση ικανοτήτων μέντιουμ. 
Ο Θεός να τους βοηθήσει!  
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Κεφάλαιο 5 
 
Ξεκίνησαν νωρίς, για να προλάβουν την εξόρμηση των εργαζόμενων Μακεδόνων που εφορμούσαν με το μένος 
των ιππέων του Μ. Αλεξάνδρου από την περιφερειακή της πόλης προς τα σύγχρονα Αμελέ Ταμπουρού, που 
μηρύκαζαν  σαν τεράστιες μηχανικές κατσίκες  τα όνειρα και την διάθεση των σύγχρονων παγκοσποιημένων 
πολιτών. Η μέρα ήταν δροσερή. Ο Βαρδάρης σαν ρακοσυλλέκτης που ψάχνει γόπες ανεπιτυχώς,  ανακάλυψε μια 
αδέσποτη δροσερή αύρα και την κουβάλησε μαζί του στα σοκάκια και τους δρόμους της πόλης χαράματα,  να 
μετρήσει κάποια φοιτητικά πάρτι που ξεψυχούσαν σπαρταρώντας σε μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες. 
Ένα τέτοιο πάρτι που γινόταν στο διπλανό διαμέρισμα ταλαιπώρησε τις δύο ελληνοαμερικάνες, όλη την 
περασμένη νύχτα, αφήνοντας τις παρέα με έναν αδιάκριτο και σεξομανή  πονοκέφαλο να τις χουφτώνει άγαρμπα 
σαν άβγαλτα κολεγιοκόριτσα  που στριμωχτήκαν και γκρινιάζαν  στα πίσω καθίσματα του  αυτοκινήτου  κάποιου 
άτακτου τινέιτζερ. Το πάρτι συνεχίστηκε μέχρι τις 04:00 τα χαράματα, και όταν σίγησαν τα ηχεία των 
στερεοφωνικών μαζεύοντας τα μπάσα τους, τα κορίτσια ανακάλυψαν ότι ο πιο ενοχλητικός θόρυβος  που ήταν 
και η κύρια αιτία της αϋπνίας τους, προερχόταν από τα ροχαλητά των Ελλήνων συμφοιτητών τους και δεν ήταν 
ηχογραφημένες ηλεκτρικές κιθάρες όπως λάθος νόμιζαν. Τώρα προσπαθούσαν να κοιμηθούν στο ευρύχωρο πίσω 
κάθισμα ενός ΜΑΖDA CX-7 που είχαν ενοικιάσει, αφήνοντας τον μικρό κόκκινο γιαπωνέζο διάβολο να 
ξεκουραστεί στην αυλή της μαμάς του Βρασίδα στην μονοκατοικία της  στην Πυλαία. Ένα μηχανικό 
γουργουρητό γεμάτο αυτοπεποίθηση τις νανούριζε  προερχόμενο από τον θηριώδη τετρακύλινδρο 
υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού, 2.261 κυβικών εκατοστών.  Διακόσιοι εξήντα ίπποι 
τους κινούσαν στον ασφάλτινο δρόμο χωρίς να ακούγεται ούτε μισός καλπασμός μέσα στην καμπίνα. Ωστόσο, 
ακόμα και υπό τη θαλπωρή τέτοιας άνεσης και πολυτέλειας, ο Βρασίδας μασούσε τα νύχια του κυριευμένος από 
εμφανές άγχος. 
     Οι κλέφτες αυτοκινήτων ήταν ένας ανερχόμενος κλάδος επαγγελματιών, που είχε εμπλουτιστεί και αναπτυχθεί 
όχι μόνο από τις φιλότιμες προσπάθειες των εγχώριων κλεφτών, αλλά και από την τεχνογνωσία που έφεραν μαζί 
τους εισαγόμενοι επαγγελματίες. Και αυτό το αμάξι -τον Γούντι- ο Βρασίδας το αγαπούσε πολύ για να αντέχει να  
το σκέφτεται σε κουτιά υπό την μορφή ανταλλακτικών. Ήταν κατά το ήμισυ αγορασμένο με λεφτά από 
προσωπική δουλειά,( πορτιέρης σε club, Αϊ Βασίλης σε εμπορικό κέντρο, μεταφορέας στην Λαϊκή) και με λεφτά 
που του είχε δωρίσει πριν λίγα χρόνια,  πριν φύγει ο συχωρεμένος ο πατέρας του από την αρρώστια της εποχής. 
Συναισθηματικά το κόκκινο σουιφτάκι ήταν σύντροφος και φίλος , και αυτό το μαρτυρούσε και η ονοματοδοσία 
του. Η ανασφάλεια του Βρασίδα, όταν αναγκαζόταν να φύγει μακριά του  για πολύ καιρό  , κανακευόταν όταν 
είχε στο μυαλό του την εικόνα του Γούντι του  κλεισμένου  μέσα στην καγκελόφραχτη αυλή  με το λουκέτο των 
δύο κιλών στην συρόμενη πόρτα, με το λυκόσκυλο του  τον Μυρμιδόνα  να το φυλάει  γαυγίζοντας μανιασμένα 
σε όποιον απλά κοιτούσε προς το μέρος του, με τον συναγερμό του αυτοκινήτου σε ηλεκτρονική επαγρύπνηση, 
με την υψηλή επιτήρηση της μάνας του, που όλο και κάποια δουλεία είχε στην αυλή όταν δεν το κοιτούσε από το 
παράθυρο της κουζίνας ενώ μαγείρευε,  με την πλήρη ελεγκτική κάλυψη που παρείχε η  κουτσομπόλα γειτόνισσά 
τους , που την έβγαζε όλη την μέρα στο παράθυρο της κουζίνας της  να παρακολουθεί ολημερίς σαν το 
«Echelon»  την κίνηση του δρόμου, και τέλος με την αιθερική προστασία που χάριζε  το πνεύμα του καλού του 
πατερούλη που  παρακολουθούσε από  κάπου ψηλά ή από τις πτυχές  κάποιας άλλης διάστασης. 
Το απόγευμα, πριν ακόμα μπούνε από την δυτική είσοδο στην πόλη  μετά από  το δεκάωρο  ταξίδι τους στην 
Εθνική οδό και φτάσουν στο διαμέρισμα του Κίμωνα και του Βρασίδα,  κανόνισαν με μια εταιρεία ενοικίασης 
αυτοκινήτων ένα ραντεβού που απέφερε ένα πολύ καλό συμφωνητικό μίσθωσης αυτοκινήτων για τους επόμενους 
τρεις μήνες. Πιέζοντας αρκετά την τιμή με ανατολίτικα παζάρια,  αλλά και λόγω του ομοϊδεατισμού που 
ανακάλυψαν με τον υπεύθυνο που  ήταν  φανατικός παοκτζής,  υποσχόμενοι να του εξασφαλίσουν φτηνά 
εισιτήρια διαρκείας μια και ο Κίμωνας είχε  κολλητούς μέσα στον σύνδεσμο, πέτυχαν εξευτελιστικές τιμές, στην 
ουσία κλείνοντας κοψοχρονιά  τα vip αμάξια. Τώρα τρέχανε πάνω στην Εγνατία, ανάμεσα στο ύψος των λιμνών 
Κορώνειας και Βόλβης , με 180  χιλιόμετρα  την ώρα χαλαρά με το  mazda cx7 τους,  τον Βουκεφάλα του γένους 
των τζιποειδών.  
Οι μισές βαλίτσες έμειναν στο διαμέρισμα τους στην Θεσσαλονίκη, αφήνοντας ζωτικό χώρο για αυτούς. Το 
πορτμπαγκάζ ήταν γεμάτο, η μπαγκαζιέρα οροφής ήταν γεμάτη, και η ιδέα του να θυσιάσουν την άνεση των πίσω 
καθισμάτων για να κουβαλήσουν άλλες δύο περισσευούμενες βαλίτσες δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστική. Έτσι 
θυσιάστηκε όλη  η συντηρητική γκαρνταρόμπα της Ρόουζ , αυτήν που την έκανε να φαίνεται ντυμένη σαν την 
Σκάρλετ  Ο’ Χάρα στο όσα παίρνει ο άνεμος όπως είπε ο Βρασίδας , και σαν την Γιόκο Ovο όπως είπε ο Κίμωνας 
όταν την κουτσομπολεύανε κατ' ιδίαν στην πρώτη τους συνάντηση στο αεροδρόμιο, σχολιάζοντας το σώμα της 
και γενικότερα την εμφάνισή της. Τότε η ξανθούλα Πένυ με τα σαρκώδη χείλη και τα καρπουζόσχημα στήθη της, 
νίκησε κατά κράτος την μάχη των εντυπώσεων, ενώ η Ρόουζ παρά το όμορφο πρόσωπό της χαρακτηρίστηκε 
αδίκως με τον σωματότυπο μίας Όλιβ που μόνο τον Ποπάυ θα μπορούσε να συγκινήσει.  
Μετά την επίσκεψή τους όμως στην Waterland  είχαν αλλάξει άρδην γνώμη , μετά και από τα οπτικά πειστήρια 
και ντοκουμέντα. 
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Σήμερα  τα τσιμπλιασμένα μάτια τους, έρμαιο αυτού του αυτόματου μηχανισμού των ανδρών που λοκάρει της 
καμπυλωτές γραμμές και ερωτογενείς ζώνες των γυναικών ακούσια, είχαν στυλωθεί στο μπούστο της,. Η Ρόουζ 
έρμαιο κι αυτή, αυτού του αυτόματου μηχανισμού διαίσθησης των θηλυκών που, πολλές φορές τις γλυτώνει από 
περίπλοκα  δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά τις περισσότερες τις βάζει σε δυσάρεστα περίπλοκες καταστάσεις,  
μόλις το διαισθάνθηκε ,  ενοχλήθηκε και το έδειξε με ένα περιφρονητικό μορφασμό, και ένα σταύρωμα των 
χεριών μπρος  στο στήθος της. Η απρόσμενη κίνησή της τους αιφνιδίασε και  τους έκανε να  αρχίσουν να τρίβουν 
τα μάτια τους και να χασμουριούνται αδιάφορα σε μια προσπάθεια  να αποπροσανατολίσουν την ομήγυρη για   τα 
σεξιστικά  οπτικά τους κατορθώματα .  
Κατόπιν, ποιο προσεκτικά αυτήν την φορά, με κλεφτές διακριτικές ματιές αντιλήφθηκαν ότι οι πρώτες 
λανθασμένες εντυπώσεις τους ήταν προϊόν μόνο των μακριών ριχτών ρούχων. Μέσα στο στενό τζιν της  και στο 
αμάνικο άσπρο μακό μπλουζάκι  που φορούσε τώρα,  κρυβόταν αρμονικές  αναλογίες με ικανότητα να 
προκαλούν ακούσιο βρασμό ανδρικών ορμονών μέχρι σημείο  εξατμίσεως. Αν βαφόταν και λίγο, θα ήταν 
επικίνδυνα ελκυστική για κάποιο τόσο αντιπαθητικό ύφος και χαρακτήρα, σκέφτηκε ο Κίμωνας. 
Πέρασαν την Βόλβη όταν ένας λαμπρός ήλιος εξαφάνισε κάθε ίχνος ανοιξιάτικης πρωινής δροσιάς.  
Στο ύψος της διασταύρωσης για Σταυρό και Ουρανούπολη  ο Κίμωνας θυμήθηκε   την Αμμουλιανή και ένιωσε 
την ανάγκη να τους μιλήσει γι’ αυτό το αγαπημένο του τροπικό νησάκι. 
«Κορίτσια, μιάμιση ώρα δρόμο προς τα νότια  από αυτήν την διασταύρωση βρίσκεται ο επίγειος παράδεισος …» 
είπε και έδειξε με το χέρι του προς την κατεύθυνση της θάλασσας. 
«Δηλαδή;» τσίμπησε η Ρόουζ. 
«Ο παράδεισος σ΄αυτά τα μέρη είναι νησάκι και λέγεται Αμμουλιανή! Κανονικά θα έπρεπε να την συμπεριλάβω 
στο πρόγραμμα της περιοδείας μας…» είπε , αλλά φρέναρε στην μέση της φράσης που του ξέφυγε, και  
δαγκώθηκε,  διότι κατάλαβε ότι θα ακολουθούσε η ερώτηση που θα ήθελε να αποφύγει. 
«Και γιατί δεν το συμπεριέλαβες;» 
«Γιατί έχουμε πάει είκοσι φορές ίσαμε τώρα.» πέταξε ο Βρασίδας με  αφέλεια και χωρίς σκέψη, προκαλώντας 
στον Κίμωνα έναν πνιχτό βήχα. 
«Χα,χα… Βρε Μπρι πώς τα λες έτσι… Η αλήθεια είναι πως το νησί είναι πανέμορφο , αλλά στερείται των 
πολιτιστικών και λαογραφικών χαρισμάτων που εμείς επιζητούμε μέσα από την έρευνά μας… Κατάλαβες, ε; 
Εξάλλου στην πορεία θα βρούμε τοπία πιο αντιπροσωπευτικά της πολιτιστικής ταυτότητας του Αιγαίου» 
κόμπιασε στην προσπάθειά του να τα μπαλώσει. 
«Πολύ ποιητικά μας τας λες… αλλά δεν μας περιγράφεις και το μέρος το τόσο όμορφο , που βαρεθήκατε όμως να 
επισκέπτεστε;»  
«Βεβαίως να το περιγράψω… και θα το κάνω και ποιητικά  αφού σε εντυπωσίασε τόσο το λογοτεχνικό μου 
ύφος.» 
Για μια στιγμή συνοφρυώθηκε , προσπαθώντας να συγκεντρωθεί , αφήνοντας το ακροατήριό του με την απορία 
τού αν επεξεργάζεται έναν  εμπνευσμένο λόγο ή αν είχε απορροφηθεί ολοκληρωτικά στην οδήγηση και τους 
ξέχασε. Όλοι αναπήδησαν μόλις ξεκίνησε με στόμφο και θεατρικότητα να μιλάει, σχεδόν να απαγγέλει μετά από 
ένα ολόκληρο λεπτό περισυλλογής. 
«Αμμουλιανή!  Ένα εξωτικό νησί-καράβι  που  το πήραν τα ρεύματα από τις νότιες τροπικές θάλασσες και το 
αμόλησαν μέσα στον Σιγγιτικό κόλπο ανάμεσα στην χερσόνησο του Άθω και της Σιθωνίας.»  Μετά τον 
στομφώδη  βροντερό πρόλογο του που περιείχε και κάποια ψήγματα δραματικού αλλά πλήρως ελεγχόμενου  
βιπράντο, ηρέμησε και χαμήλωσε τον τόνο της φωνής  του  στα επίπεδα  μιας  καθώς  πρέπει τηλεοπτικής 
ταξιδιωτικής  αφήγησης συνεχίζοντας, 
«Για να το προσεγγίσεις πρέπει να κινηθείς προς Ν.Ρόδα. Μετά από δύο χιλιόμετρα από την έξοδο του χωριού, 
κατευθυνόμενος προς Ουρανούπολη, συναντάς πινακίδα που αναγράφει "Τρυπητή". Εκεί λοιπόν στην Τρυπητή 
είναι και το πορθμείο για τα πλοιάρια που  σε περνάν απέναντι στο νησί. Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια είναι 
τακτικά, συνεχή και ξεκινούν τον καιρό αιχμής από νωρίς το πρωί κρατώντας  έως και την δύση του ηλίου. Η 
διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου τριάντα λεπτά… μούντζωσε κάποιον που τον προσπέρασε από δεξιά και 
συνέχισε «…και όταν λέμε πλοιάρια εννοούμε τις γνωστές "παντόφλες" που μπορούν να μεταφέρουν περίπου 
τριάντα με σαράντα αμάξια  με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των πέντε με έξι  κόμβων ανά ώρα. Αυτό όμως δεν είναι 
ανησυχητικό διόλου , μια και η απόσταση του νησιού από το πορθμείο δεν πρέπει να είναι πάνω από τέσσερα 
χιλιόμετρα ήτοι  2,15 ναυτικά μίλια». 
«Υπάρχει κάποιος οικισμός  επάνω στο νησί με κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χρώμα;»  
«Το νησί έχει έναν οικισμό με παραλιακά φαγάδικα και συμπαθητικές καφετέριες. Ιδανικό για οικογένειες μια και 
στην άκρη του χωριού υπάρχει μόνιμα ένα λούνα-παρκ με όλα αυτά που τσακίζουν την τσέπη και ζαλίζουν το 
κεφάλι των ταλαίπωρων γονιών. Αρχιτεκτονικά δεν έχει κάτι που δεν μπορείς να βρεις  και σε άλλα μακεδονικά 
χωριά παραθαλάσσια ή μη. 
Έχει σχετικά καθαρά, καινούργια και καλά εξοπλισμένα ξενοδοχεία .Το αγαπημένο μου βρίσκεται εντός του 
χωριού σε ψηλό σημείο, έχει θέα προς την θάλασσα και βλέπει βόρεια που αυτό σημαίνει δροσιά στους καύσωνες 
και λιγότερα κουνούπια. 
Για ποιό ακριβά γούστα , πισίνες, χειρομαλάξεις και δεν συμμαζεύεται, υπάρχει και ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων. 
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Μέσα στο χωριό δεν υπάρχουν παραλίες για μπάνιο.  
Κορυφαία παραλία είναι οι Αλυκές δύο  περίπου χιλιόμετρα  από το μικρό λιμάνι. Ένας τεράστιος κόλπος 
ενάμιση περίπου χιλιόμετρου  με  πλάτος αμμουδιάς πενήντα  μέτρων. Έχει τόσο ψιλή και ατελείωτη άμμο, που 
θαρρώ φτάνει για να φτιαχτεί  το μπετοχαρμάνι για την ανέγερση μιας νέας συνοικίας  στο Ντουμπάι.  
«Και γιατί την λένε Αλυκές; Αυτή η λέξη δεν σημαίνει χώρο παραγωγής αλατιού;»  
«Ονομάζεται έτσι γιατί στην μια πλευρά της υπάρχει μια κυκλική μεγάλη έκταση όπου υπήρχαν αλυκές 
παλιότερα.» 
Με μια θεατρική κίνηση και ένα χαμόγελο αυτοσαρκασμού ύψωσε τον τόνο της φωνής του  εκ νέου, για μια νέα 
απαγγελία. 
«Το χειμώνα γεμίζει με νερό και μοιάζει με λίμνη, ενώ το καλοκαίρι στεγνώνει και γίνεται σαν άσπρη μίνι 
έρημος, ένα κομμάτι σεληνιακού τοπίου που κάποιος Θεός έκανε copy-paste από το φεγγάρι». 
Αντιπαρήρθε το «όχι ρε παίκτη ζωγράφισες πάλι!» του Βρασίδα με ταπεινότητα και επιτηδευμένη σεμνότητα-
μέχρι που κατάφερε να κοκκινήσει- και  συνέχισε.  
«Αριστερά της παραλίας μαζεύονται οικογένειες περισσότερο, όπου έχει ωραία καντίνα με σκιά…» 
«και καταπληκτικά σάντουιτς με λουκάνικα και ξεροψημένες παντσέτες» συμπλήρωσε με ενθουσιασμό ο 
Βρασίδας . 
«…ενώ δεξιά μαζεύεται νεαρόκοσμος, όπου υπάρχουν και κανα δυο μπιτς- μπαρ, κάμπινγκ, ξαπλώστρες 
,ομπρέλες και δυνατή μουσική. Κορυφαίο είναι και το μπαρ πάνω στον σκαμμένο βράχο απ’ που εποπτεύει 
κανείς  όλη την κίνηση της παραλίας. 
Πριν φτάσεις στις Αλυκές από τον μόνο ασφαλτοστρωμένο δρόμο του νησιού , κόβεις αριστερά για να 
ανακαλύψεις πολλές παραλίες πιο ήσυχες, με κατάληξη στο τέλος της διαδρομής την «Μεγάλη Άμμο». 
Μακρόστενη παραλία με κάμπινγκ, καλή μουσική και μπιτς μπαρ. Έχει βορινό προσανατολισμό και πιο δροσερά 
νερά από τις Αλυκές. Απέναντι της φαίνονται τα «Δρένια»,  μικρές νησίδες που επίσης έχουν τέλειες παραλίες, με 
μπιτς-μπαρ που μπορούν να σου προσφέρουν τα απαραίτητα μια και έχουν ηλεκτρικό από γεννήτριες. Μπορείς 
να περάσεις σε αυτά ακόμη και κολυμπώντας ,μια και το κοντινότερο σημείο από την Μεγάλη Άμμο είναι εκατό 
μέτρα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές με τον κολλητό από εδώ» είπε, δείχνοντας με μια κίνηση του κεφαλιού του 
τον Βρασίδα. 
« Κατάσταση κινηματογραφική!» φώναξε με θαυμασμό η Πένυ.  
«Εκεί άνετα μπορείς  να υποκριθείς και να το πιστέψεις ότι είσαι ο Τζακ του LOST και δεν μπορείς να βρεις 
τρόπο να φύγεις στον αιώνα των αιώνων.  
Τελευταία περιγραφή , για να σας αποτελειώσω κιόλας, είναι το Καραγάτσι, μια δύσκολα προσβάσιμη παραλία 
οδικώς, αλλά φωλιά λίγων ψαγμένων ελεύθερων κατασκηνωτών και ψαροντουφεκάδων. Παραλία με πουδράτη 
άμμο σε κόλπο κλειστό από βραχώδεις όγκους,  και πυκνή βλάστηση για τα δεδομένα του νησιού  να καλύπτει τα 
νώτα της. Σκέτη Τζαμάικα. Κάπου εκεί θα λουφάζει μαστουρωμένο και μακάριο το ρέγγε-πνεύμα του Μπομπ-
Μάρλεϊ.  Η καλύτερη κίνηση είναι να πάρεις το εκδρομικό καΐκι που ξεκινάει από το λιμάνι του νησιού και 
περνάει από όλες αυτές τις παραλίες και από τα νησάκια  Δρένια στα πλαίσια ημερήσιας εκδρομής, και να 
αφήσεις τις γενναιότητες. Όποιος πήγε  με μηχανάκι , το επέστρεψε μέσα σε σκουπιδοσακούλα βίδες, και αν πας 
ακόμα χειρότερα με αυτοκίνητο , όπως το τόλμησα μία μόνο φορά, στην επιστροφή  έμοιαζα με αλευρωμένο 
ψάρι από την πολλή σκόνη. Και το αμαξάκι μου, ήθελε οπωσδήποτε πλύσιμο, σέρβις και πούλημα. Μόνο με τζιπ 
θα ξαναπήγαινα οδικώς. Σε λιγότερο δραματικό βαθμό ισχύουν τα ίδια και για τον δρόμο που ακολουθείς για 
Μεγάλη Άμμο. 
Τελευταία   υπήρχε  και ένα  κλαμπ  αλλά  δεν  γνωρίζω  αν  είναι  ανοιχτό  ακόμα,  μιας  και από πέρυσι  έχω να 
επισκεφτώ  την Αμμουλιανή.  Με λίγα λόγια ο τόπος δεν  αντέχει  ιδιαίτερα  τους  κοσμικούς  τύπους,  αλλά  
μαγεύει   τους   λάτρεις  της ωραίας φύσης και της εξωτικής θάλασσας!» 
«Μας έκανες να θέλουμε να πάμε οπωσδήποτε, με μια αφήγηση δημοσιογραφικά πολύ καλή. Θα ήσουν καλός για 
ταξιδιωτικό ρεπορτάζ» του είπε με ανυπόκριτο θαυμασμό η Ρόουζ. Όλοι τους σοκαρίστηκαν με την δήλωσή της , 
σε τέτοιο βαθμό που τους έπιασε ομαδική μουγγαμάρα. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκε από το στόμα της καλή 
κουβέντα για τον Κίμωνα. Ακόμα και η ίδια δεν το περίμενε και έμεινε κομπλαρισμένη και σιωπηλή να 
παρατηρεί το τοπίο που γλιστρούσε με ταχύτητα μπρος στα μάτια της και θόλωνε.  
 Έφυγαν προς Καβάλα, αφήνοντας την Χαλκιδική να αναδεύει με τα πλοκάμια- πόδια της τα νερά του Αιγαίου. 
Μια ερώτηση της Πένυ που ψαχούλευε έναν ταξιδιωτικό οδηγό και έπεσε πάνω σε φωτογραφίες του  Άγιου  
Όρους αναζωπύρωσε την χόβολη του διαλόγου. 
Ο Βρασίδας ανέφερε με τόνο  αεροσυνοδού κάποια τυπικά χαρακτηριστικά των τοποθεσιών που περνούσαν, 
προκαλώντας ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των κοριτσιών, όταν περιέγραψε την μοναστική πολιτεία του Άθω. 
Εντυπωσιάστηκαν για το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατείχε το αντίπαλο δέος του Βατικανού των καθολικών. Η 
διαφορά που εντοπίστηκε ήταν μόνο στο διαφορετικό ύφος του τρόπου ζωής και πλούτου. Αν το Βατικανό και το 
Άγιο Όρος ήταν τόποι χαλάρωσης θεοτήτων, τότε το Βατικανό ήταν η έπαυλη στις Κάννες, και το Άγιο Όρος το 
εξοχικό του παππού στο Πήλιο. Αν και όπως επισήμανε ο Κίμωνας τον τελευταίο καιρό, κάποιοι ασκητές 
τετράπαχοι με δερματάκι  ροδαλό και απαλό  σαν μωρού, με δαχτυλάκια μπουτσκωτά σαν λευκά κρουασανάκια 
με γέμιση σαμπανιζέ κρέμας,  χεράκια φουσκωτά σαν χωριάτικα αφράτα ψωμάκια της γιαγιάς, κοιλιές 
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στρογγυλές σαν βαρέλια του κρασιού, και βλέμμα στυγνών επιχειρηματιών και χρηματιστών της wall sreet, 
έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να καταστήσουν το λεγόμενο περιβόλι της Παναγιάς σε ευρυζωνικό hai tec μοτέλ, 
με υπηρεσίες real estate, και ομερτά κουλτούρα. 
Ηγούμενοι χάκερς  κάναν download με ταχύτητες 24Mbps, κατεβάζοντας οικονομικά στοιχεία, διεθνή και 
εκκλησιαστικά νέα, παίζοντας πλέον στα δάκτυλα  μάκρο και μίκρο οικονομία, συνδέονταν online με το 
χρηματιστήριο και είχαν μουρλαθεί να στέλνουν fax  και e-mail μεταξύ τους και σε ανώτερα πολιτικά, 
οικονομικά στελέχη, προβλέποντας το μέλλον το δικό τους , της Ελλάδας και ολόκληρου του σύμπαντος  με 
διορατικό χάρισμα. 
Ο Κίμωνας ξεφύσησε  λέγοντας τα, κουνώντας το κεφάλι του σε συγχρονισμό με του Βρασίδα που συμφωνούσε. 
«Αλίμονο σε κάτι ξερακιανά ανθρωπάκια που ζουν πραγματικά φτωχικά σε κάποιες λίγες μονές του Όρους αλλά 
κυρίως σε κελιά, σκήτες , ακόμα και σε σπηλιές.» 
«Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις;» Αναρωτήθηκε η Πένυ 
 «Ναι, στα νότια της χερσονήσου, κοντά στην σκήτη της Αγίας  Άννας  και πάντα βέβαια  σε όλες τις μονές όπου 
υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. 
«Κρίμα να μην μπορούμε να τα επισκεφτούμε...» 
«Γίνεται μόνο από θαλάσσης, με εκδρομικά σκάφη που ξεκινάν από Ουρανούπολη. 
Μια συζήτηση που πήγε να ξεκινήσει για το άβατο τερματίστηκε άδοξα, μια και το μουγκρητό της μηχανής  τους 
εκτίναξε με μεγάλη επιτάχυνση. Τα κορίτσια ανησύχησαν ενώ ο Βρασίδας απλά έριξε μια άνετη ματιά από τον 
καθρέφτη για να επιβεβαιώσει αυτό που η οδηγική πείρα τον είχε διδάξει. Αρχικά είδε να πηγαίνει δεξιά τους ένα 
κόκκινο Cryshler,  με κάποιους τύπους ατσαλάκωτους, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι η απειλή ερχόταν από ακόμα  
πιο πίσω. 
«Έχουμε έναν «κάγκουρα» πίσω μας» ανέφερε με επαγγελματικότητα συνοδηγού ράλι ή πιλότου επικοινωνιών 
σε μαχητικό αεροσκάφος. 
«Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησε ταραγμένη  η Ρόουζ καθώς γύρισαν τα κεφάλια τους ανήσυχα  με την Πένυ προς το 
πίσω παράθυρο  για να ανακαλύψουν ένα κόκκινο αγωνιστικό από πίσω τους που τους έπαιζε τα φώτα και είχε 
κολλήσει την μούρη του σχεδόν στον προφυλακτήρα  τους. 
«Σημαίνει ότι θα έχουμε μια καθώς πρέπει συγγενική κόντρα μεταξύ mazda, μια και δεν γεννήθηκε ακόμα κανένα 
RX8 mazda, να μας περάσει. Βρασίδα θυμάσαι τι ιπποδύναμη έχει ο «κάγκουρας»;» 
Ο Βρασίδας σαν υπολογιστής ταξιδίου απαρίθμησε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Η αποστήθιση 
των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων ήταν το χόμπι του. 
«Κυβισμός 1.308κ.κ.,  ισχύς192ίππους στις 7000  στροφές ,0-100  χλμ. σε  7,2 δευτ . Τελική ταχύτητα έως 223 
χ.α.ω» 
Οι φοβισμένες διαμαρτυρίες της Ρόουζ έπεσαν στο κενό μπροστά στην νηπιακή μαθηματική λογική  του Κίμωνα. 
Το αμάξι τους πήγαινε αριστερά στην ταχείας κυκλοφορίας λωρίδα όντας το όχημα Α, το όχημα Β ήθελε να 
προσπεράσει, και υπήρχαν δύο  προοπτικές δεδομένου ότι  και οι δύο ήταν παράνομοι αφού είχαν υπερβεί το όριο 
των εκατό τριάντα χιλιομέτρων ανά ώρα, κατά πενήντα  ολόκληρα χιλιόμετρα. Ή το Α να κάνει δεξιά χάνοντας 
το πρεστίζ του  και να αφήσει το Β να πάει να συναντήσει κάποιο ραντάρ της τροχαίας  ή να επιταχύνει για να 
μην εμποδίζει αντιδεοντολογικά το Β να περάσει, και να πάνε παρέα να συναντήσουν το ραντάρ της τροχαίας. 
Έτσι η κόντρα ήταν αναπόφευκτη, το ρίσκο της κλήσης υπολογισμένο, η Εγνατία έτοιμη, απλωμένη σαν 
τσουλήθρα για μικρά χαζά παιδιά, να  επιτελέσει το καθήκον της, η μουρμούρα της Ρόουζ δεδομένη και κυρίως 
το συναίσθημά της ότι ο εφιάλτης της γινόταν πραγματικότητα  και ότι είχε πέσει στα χέρια ψυχοπαθών και πολύ 
πιθανόν δεν θα ξαναέτρωγε το αγαπημένο της παγωτό φιστίκι με κομμάτια φρούτο μέσα στο μαγαζί του Αντίν 
Κεσέμπε, ενός ράστα τύπου από την Χαβάη που έφτιαχνε δικό του παγωτό με τον παραδοσιακό χαβανέζικο 
τρόπο  ακούγοντας ρέγγε μουσική και καπνίζοντας ινδική κάνναβη ταυτόχρονα, πάνω στην πολύβουη παραλιακή 
της Σάντα Μόνικα. 
Από την Ασπροβάλτα μέχρι και την Ξάνθη τα δύο  οχήματα πήγαιναν με διακόσια είκοσι χιλιόμετρα  την ώρα 
χωρίς να μπορούν να προσπεράσουν το ένα το άλλο, προσπερνώντας όμως άλλα ανυποψίαστα οχήματα με 
κορναρίσματα και σλάλομ, δίνοντας και εισπράττοντας όλων των ειδών τις μούντζες. Ο Κίμωνας επιστράτευσε 
όλες τις αγωνιστικές τακτικές που γνώριζε για να κερδίσει έστω και ένα χιλιόμετρο την ώρα παραπάνω. Έκλεισε 
τον κλιματισμό, έκλεισε τα τζάμια, για να έχει καλό αεροδυναμικό συντελεστή, μέχρι που σκέφτηκε τι ωραία θα 
ήταν να ξεκολλούσε η μπαγκαζιέρα από πάνω για να τους απαλλάξει από πρόσθετο βάρος και αντίσταση. Μέχρι 
και με τα κιλά του Βρασίδα τα έβαλε, κάνοντας του μια ολιγόλεπτη διάλεξη περί υγιεινής διατροφής. Όταν 
φτάσανε στα πρώτα φανάρια της πόλης οι δύο μονομάχοι της ασφάλτου στάθηκαν δίπλα δίπλα και οι οδηγοί 
κατέβασαν τα τζάμια. 
Τα αλαφιασμένα κορίτσια πίστευαν μετά τα βρισίδια και το άγχος του Κίμωνα και του Βρασίδα καθ' όλη την 
διάρκεια αυτού που ονόμαζαν «κόντρα», ότι οι άλλοι στην χειρότερη περίπτωση θα έβγαζαν κάποιο περίστροφο 
να τους σημαδέψουν, ή στην καλύτερη περίπτωση θα κατέβαιναν οι άντρες των δύο οχημάτων να πλακωθούν στο 
ξύλο. Ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής τους όταν είδαν τους οδηγούς χαμογελαστούς, να ανταλλάσσουν 
φιλοφρονήσεις μεταξύ τους και στοιχεία τεχνικά των αμαξιών τους. Η ισοπαλία θεωρήθηκε το πιο δίκαιο 
αποτέλεσμα, μια και το CX7 κουβαλούσε τρεις βαλίτσες παραπάνω και τον Βρασίδα, ενώ το RX8 είχε 
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αντικαταστήσει τα εργοστασιακά λάστιχα με δύο νούμερα παραπάνω στις ζάντες και αρκετά εκατοστά 
μεγαλύτερο φάρδος ελαστικών που του έκοβαν ταχύτητα. Στο τέλος χαιρετήθηκαν εγκάρδια και η Ρόουζ πήρε 
δύο από τα παυσίπονα χάπια που κουβαλούσε μαζί της, λέγοντας στην εντυπωσιασμένη Πένυ να της θυμίσει να 
πάρουν 5-6 κουτιά  από το πρώτο φαρμακείο που θα συναντούσαν γιατί μάλλον θα τους χρειαζόταν στο μέλλον. 
Πριν παραιτηθεί εντελώς από την ανάμνηση της εμπειρίας, έκανε το λάθος να ρωτήσει γι’ αυτόν τον περίεργο 
χαιρετισμό που είχε ξαναδεί στην Αστόρια και  οι ντόπιοι ονόμαζαν «μούντζα» , και γιατί ένας χαιρετισμός που 
λογικά θα έπρεπε να συνοδεύεται από χαμόγελα και από ευγένεια, αντίθετα γινόταν με νεύρα και βρισιές. Μόλις 
έμαθε το αληθινό νόημα της μούντζας σοκαρίστηκε τόσο,  που λούφαξε στην πίσω γωνιά του καθίσματος 
αμίλητη. Απλά στο μυαλό της κύλησαν οι αναμνήσεις από τα σαββατοκύριακα  που ερχόταν ο πατέρας της στο 
Κουήνς να δει τα πεθερικά του, και όλοι χαμογελαστοί τον μούντζωναν. Η θλιβερή αποκάλυψη, αντί όπως νόμιζε 
κι αυτός όπως κι αυτή ,ότι τον χαιρετούσαν, ενώ αυτοί οι βρωμοέλληνες στην πραγματικότητα τον κορόιδευαν, 
την έφερε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με αποτέλεσμα να τσιρίξει. Οι υπόλοιποι τρεις αναπήδησαν από την 
τρομάρα τους και γύρισαν όλοι προς το μέρος της τρομαγμένοι να δουν τι έγινε. Έσωσε την κατάσταση λέγοντας 
πως νόμιζε ότι είδε μια σφήκα. Ο Κίμωνας σταυροκοπήθηκε, και η Ρόουζ ανακάλυψε πως άρχισε πάλι να μασάει 
τα νύχια της. 
 
 
Κεφάλαιο 6 
 
Το κόκκινο  Κράισλερ  είχε πιάσει τα διακόσια χιλιόμετρα την ώρα μένοντας όσο μπορούσε πιο κοντά στα δυο 
προπορευόμενα αυτοκίνητα, ένα κόκκινο RX-8 και ένα μαύρο Mazda  που όλο και μεγάλωναν την απόσταση από 
αυτό. Ο οδηγός  σε άπταιστα αμερικάνικα μια και ήταν αμερικάνος, έφτυσε μια βρισιά καθώς η βελόνα του 
κοντέρ κουτούλησε στο τέρμα . 
«Θα τους  χάσουμε, .άνθρωπε. Σκατά! Ταυρίσια σκατά!Φτου!» 
Ο Μαξ χωρίς να συμμερίζεται την ανησυχία του τού είπε να μειώσει ταχύτητα. 
«Μα άνθρωπε θα τους χάσουμε!» 
«Όσο έχουν το GPS που έβαλα εχθές το βράδυ την  ώρα που  εσείς μπεκροπίνατε, δεν τους χάνουμε. Να 
παρακαλάς  να καρφωθούν για να τελειώνουμε γρήγορα.» 
«Όχι ρε φίλε, κρίμα να χαθούν οι γκομενίτσες. Πολύ  αιμοβόρος μας βγήκες. Μπαρούτι μασάς για πρωινό;» Του 
είπε ο οδηγός και σκάσανε όλοι στα γέλια. 
Ο Μαξ όμως του πέταξε ένα βλέμμα με ειδικό βάρος περισσότερο από αυτό που μπορούσε να αντέξει 
ψυχολογικά ο νεαρός και σιγά σιγά  κόπηκαν τα χαχανητά σαν τα σαλιγκάρια που λουφάζουν στα καβούκια τους 
με τις πρώτες ψιχάλες. 
 
 
 
Ημερολόγιο Κίμωνα-Μούντζα 
Η μούντζα είναι ελληνικό προϊόν. Αν οι εξ’ ανατολών γείτονές μας γνώριζαν την αυτοθεραπευτική της δύναμη, 
την ενεργειακή της ένταση, και το επιθετικοκινητικό της  ωστικό κύμα, θα διεκδικούσαν την πατρότητά της, όπως 
κάνουν με τον Όμηρο, τον Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη, τον Αλέξανδρο, τον καραγκιόζη, το δωδεκάθεο, την 
γραμμική Α, και Β,  τον Μινωικό πολιτισμό, τον καφέ, τον μπακλαβά, το σουβλάκι  και ένα σωρό άλλα.  
Η μούντζα κατά μία εκδοχή γεννήθηκε στο Βυζάντιο. Συγκεκριμένα αποτελούσε μία ποινή που εφαρμοζόταν σε 
περιπτώσεις ασήμαντων παραπτωμάτων. Ο δικαστής έβαζε  το χέρι του σε στάχτη και λέρωνε (μουντζούρωνε) το 
πρόσωπο του τιμωρούμενου, διαπομπεύοντας τον με αυτόν  τον τρόπο. Το περίεργο όμως είναι ότι μέσα σε ένα 
πολυπληθές πολυπολιτισμικό κράτος που ήρθε σε επαφή με όλον τον γεωγραφικό ορίζοντα, όντας κέντρο του 
τότε πολιτισμένου κόσμου της μεσογείου, η χειρονομία αυτή δεν διαδόθηκε και δεν χρησιμοποιείτε από άλλους 
λαούς πλην των Ελλήνων. 
Τι σημαίνει άραγε αυτό; 
Υπάρχει  ακόμα  μία θεωρία που μας πάει πολύ παλιότερα, ίσαμε την Αρχαία Ελλάδα. Γίνεται αναφορά  για μια 
χειρονομία αντίστοιχη της μούντζας στα Ελευσίνια μυστήρια, συνοδευόμενη από κατάρες που απευθυνόταν προς 
το κακό και τον εχθρό. Τα ανοιχτά δάχτυλα έχουν σχέση με τις ακτίνες του Θεού Ήλιου. Μέσω αυτής της 
χειρονομίας ο θιγμένος έστελνε  στο ανάθεμα αυτόν που τον έβλαψε με τη βοήθεια του Θεού Ήλιου. 
Το μούντζωμα ως ανάθεμα χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κάποιες ως 
μέσο προφύλαξης για το μάτιασμα, σε άλλες πάλι μούντζωναν το νεκρό για να πάρει όλα τα κακά μαζί του στον 
άλλο κόσμο. 
Στην Κύπρο  χρησιμοποιείται με το όνομα «τα δέκατα», και το ρήμα «δεκαθκιάζω». 
Στην Κρήτη  ίπταται ως πτηνό με απλωμένα φτερά  με το εξωτικό όνομα   «πούλος» 
Η αναζήτηση σε αυτό το ηλεκτρονικό κανταΐφι που το αποτελούν οπτικές ίνες  κρύβει και ευχάριστες εκπλήξεις 
για τους ιστοριομανείς. Η μούντζα αναφέρεται πολλάκις και στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. 
«Εγώ σαν είδα αυτούς τούς εμφύλιους πολέμους, τους μούτζωσα όλους κ' έφυγα και πήγα είς την Αίγινα οπίσου.» 
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«Του εiπα να μου δώση αυτούς τους μιστούς να πλερώσω τους ανθρώπους και να λάβω κι' ό, τι έδωσα. Λέγει του 
Παπαφλέσια, μου δίνει τους παράδες, ό, τι μο' 'κανε- όμως να του χαρίσω τις πιστιόλες μου, ότι τις λιμπίστη. Του 
παράγγειλα κ' εγώ να του γαμήσω το κέρατο, όχι θα του δώσω τ' άρματά μου, οπού τα 'χω από δεκοχτώ χρονών 
παιδί. Τον μούτζωσα και δεν του ξαναμίλησα.»  
Αρχηγός,ε!!! 
Από όλα λοιπόν τα καλούδια που ψαρεύεις σε αυτήν την ηλεκτρονική μακαρονάδα, που ένα μάτσο την ρουφάνε 
παρέα, το ρεζουμέ της ουσίας αυτής της χειρονομίας είναι ότι πρόκειται  για έναν σάρκινο ήλιο που τυφλώνει με 
δάκτυλα- ακτίνες τον αντίπαλο. Είναι η κάθετη εφόρμηση του γερακιού που γραπώνει την διαύγεια του θύματος. 
Η κληρονομιά του Δία, που κυκλοφορεί στο DNA μας, και  μας άφησε πριν συνταξιοδοτηθεί ο πατέρας των 
Θεών  ως τεχνική ρίψης του κεραυνού του. 
«Μονή χλιαρή» σαν δειλό άνθος που ανοίγει τα πέταλά του, «μονή πλουμιστή» σαν παγώνι που ανοίγει τα φτερά 
του, «διπλή δυναμική» σαν ζευγάρι F-16   που εφορμούν να βομβαρδίσουν, «γυριστή φουρκέτα ή μουλωχτή» 
τύπου Αρτέμη Μάτσα, πάντα μας εξυπηρετεί συνοδευόμενη από εκφράσεις ταιριαστές,  πικάντικες και 
ενισχυτικές. «Όρσε», «πάρτα», «να μαλάκα», κ.α. λεκτικά μπαχαρικά δίνουν τόνο και σκέρτσο στην μούντζα, 
στο παράσημο της ανοιχτής παλάμης, στο φάσκελο ή στο σφάκελο κατά μία αρχαιοελληνική εκδοχή.  
Η μούντζα  που πάντα σημαίνει ανάθεμα, πάντα στέλνει αρνητική ενέργεια που συσσωρεύει από τα βάθη του 
κακού μας εαυτού. Τιμήθηκε τα μάλλα όπως προείπαμε από τον Μακρυγιάννη  κι αυτό αρκεί για να της δώσει 
έναν επαναστατικό χαρακτήρα και μια αγωνιστική αύρα.  
Η μούντζα εντέλει είναι προϊόν ανάγκης εσωτερικής ισορροπίας, πολεμικών ενστίκτων και εκτόνωσης. Ο απλός 
Έλληνας όποτε κάνει αυτήν κίνηση γίνεται αρχαίος μυρμιδόνας που λογχίζει Τρώες, γίνεται καρατέκα μάστερ 
που με κτύπημα teisho ή open palm strike αγγλιστί κτυπά εκ του μακρόθεν, μεταλλάσσεται σε υπερήρωα της 
marvel comics που συγκεντρώνει από το είναι του αρνητική ενέργεια και με μια εκρηκτική κίνηση  την διοχετεύει 
στην παλάμη και στα ακροδάχτυλα. 
Τέλος. Είναι το μυστικό όπλο των Έψιλον, είναι η ύστατη άμυνα του νεοέλληνα για να μπορέσει να επιβιώσει 
ψυχικά στην τραγική νεοελληνική πραγματικότητα. Το όπλο για να αντιμετωπίσει  τους Έλληνες πολιτικούς , τα 
κανάλια, το ΔΝΤ, την Ε.Ε. τον κακό του τον φλάρο, και όλους τέλος πάντων  που βρίσκονται στον σβέρκο του 
και εποφθαλμιούν το μεγάλο ως τώρα προσδόκιμο ζωής του και την μεσογειακή του διάθεση.. 
Δεν ξέρω τι λένε για Βυζαντινούς, αλλά εμένα μου μοιάζει αρχαιοελληνική εφεύρεση, μια χειρονομία με 
φιλοσοφική, και πολεμική εσάνς, τέλεια για καυγάδες φιλοσόφων.   
 
 
Ημερολόγιο Κίμωνα-Εγνατία 
Η Εγνατία των εξακοσίων ογδόντα χιλιομέτρων  από Ηγουμενίτσα έως τον Έβρο, είναι το βρακολάστιχο  που 
κρατά κρυμμένα τα ζωτικά όργανα της χερσονήσου του Αίμου, αυτά που παράγουν ζωή και  ευχαρίστηση. 
Κάποιοι μπορεί να βάλθηκαν  να την ξεβρακώσουν, αλλά όταν συμβεί αυτό μπορεί να εκτεθούν όλοι. Δεν  είναι 
θεμιτό να παίζει κάποιος με το γεννητικό όργανο του πολιτισμού, των τεχνών, της πολιτικής σκέψης, της 
στρατιωτικής τακτικής. Όλα σήμερα μπορεί να υποκύπτουν στο χρήμα και στις «δεξαμενές σκέψης», αλλά αυτό 
σύντομα θα αλλάξει, όταν κάποιο πραγματικό οικονομικό «κραχ» -και όχι κατασκευασμένο-  από το σκίσιμο στο 
σώβρακο του καπιταλισμού  μας θυμίσει την ευτέλεια των χάρτινων συμβόλων, και μας θυμίσει τις χαμένες αξίες 
των ανθρώπων. Σύντομα θα αλλάξουν τα πράγματα ,όταν οι ίδιοι άνθρωποι που δημιούργησαν τις «δεξαμενές 
σκέψεις» τα λεγόμενα «think tanks» και τα  λόμπι,  καταλάβουν ότι γεμίζουν τις πολύτιμες δεξαμενές τους που 
στοιχίζουν και πανάκριβα, με ένα μάτσο σάπιες ιδέες , κουτσές τακτικές, γελοία οράματα, πέρα από κάθε λογική , 
που γεννάν  για κάθε πρόβλημα που πάνε να λύσουνε, άλλα δέκα. Ο απλούστατος λόγος είναι ότι εντελώς 
παρασκηνιακά, με τις κατάλληλες γνωριμίες και το λάδωμα μπορεί να μπουν σε αυτές τις πολιτικές κάστες, 
άνθρωποι απλά αμόρφωτοι, με κόμπλεξ προσωπικά, και μυαλό δέκα  δράμια λιγότερο από ότι κουβαλάει ένας 
μαστουρωμένος με κοκαΐνη παίκτης του ράγκμπι. 
Η Εγνατία ορίζει την γραμμή της προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή, είναι η υπογράμμιση της ιστορίας για να 
μην γίνουν τα ίδια λάθη του παρελθόντος, η περισπωμένη στην λέξη «ορατε». Ανοίξτε τα στραβά σας και δείτε 
πολίτες της περιοχής που πάντα κάποια κομπλεξικά ανθρωπάκια σας έσερναν αντί στην ευημερία, στην 
καταστροφή σαν ψηφιακά στρατιωτάκια στα αγχολυτικά για αυτούς πολεμικά παιχνίδια τους , που σε αυτούς 
σπάνια κόστισαν κάτι , αλλά σε εσάς ήταν πάντα ο χαμός των παιδιών σας, των συντρόφων σας, των εστιών σας, 
των ζωών σας. 
Η Εγνατία απλά υπάρχει για να κάνει παρέλαση επάνω της η πρόοδος, η επικοινωνία, η ιδέα της ένωσης 
ανθρώπων δια μέσου του εμπορίου, της εργασίας, του τουρισμού. 
Έχοντας συνολικό μήκος εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιομέτρων φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό 
ανάπτυξης όλων των περιοχών που διασχίζει. Θα συνδέεται με πέντε  λιμάνια, οκτώ αεροδρόμια και εννέα  
κάθετους άξονες, που δημιουργούν πρόσβαση προς τις Βαλκανικές και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
καθώς και με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών μέσω των κάθετων αξόνων. Διέρχεται από ένα εξαιρετικά 
ποικίλο φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά και φυσικό κάλος στα οποία  εντοπίζονται  
δεκαεπτά  Προστατευόμενες περιοχές του  Ευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση 2000», τέσσερις  Υγρότοποι 
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προστατευόμενοι από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, εβδομήντα  περιοχές προστασίας άγριας ζωής. Διέρχεται από 
τις πόλεις της  Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Μετσόβου, Γρεβενών, Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 
Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, και από τριακόσιες τριάντα δύο  κωμοπόλεις και χωριά. 
Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που συνοδεύουν το όνομά της αλλά δεν έχουν τόσο σημασία γιατί το πόσο μακρύς 
δρόμος είναι θα το μάθεις όταν τον ταξιδέψεις, και το πόσο φαρδύς, όταν απολαύσεις με ηρεμία την μετακίνηση.  
Το θέμα είναι να αφουγκραστείς  το νόημά της, πέρα από τα χιλιάδες μέτρα γκρίζας ασφάλτου, σηράγγων, 
φώτων, σημάνσεων. Να δεις την ομοιότητα με την αρχαία Εγνατία του Ρωμαίου ανθύπατου Gneus Egnatious , 
που κράτησε ενωμένη όσο μπορούσε μια αυτοκρατορία που θα υπέκυπτε αργότερα στην διαφθορά μοιραία, και 
ακόμα πιο ποιητικά να την δεις όπως ένας  λογοτέχνης, ένας θεατρίνος, ένας ευφάνταστος καλλιτέχνης. Σαν τον 
κορμό του τσαμπιού ενός γλυκού σταφυλιού. Ενός κορμού που οδηγεί τις ουσίες του χώματος και του νερού στις 
πρησμένες ρόγες τις γλυκοπλουμιστές, που παριστάνουν δεμένες όλες στο μητρικό σώμα, τα όμορφα μέρη και τις 
πόλεις που σου γνέφουν να γευτείς τις ομορφιές τους. 
 
 
Ημερολόγιο Ρόουζ- Εγνατία 
«Η Εγνατία οδός είναι ένα μεγάλο έργο για τα δεδομένα μιας μικρής χώρας. Είναι ένας δρόμος που μπορεί να 
έκανε δεκατρία  χρόνια για να τελειώσει, να στοίχισε  επτά δις ευρώ  εκ των οποίων  το 40% το πλήρωσε το 
ελληνικό κράτος, και το 60% η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τουλάχιστον μεταμόρφωσε την βλοσυρή Βαλκανική 
χερσόνησο σε ένα τεράστιο smiley με χαμόγελο την ίδια. 
Ακολουθώντας τα όρια ταχύτητας που αναγράφουν οι πινακίδες σήμανσης μπορεί κάποιος να κάνει την διαδρομή 
της σε εξήμιση  ώρες, ωστόσο ξέρω κάποιους τύπους που θα την έκαναν σε τέσσερις  ώρες ή και ποτέ. Ξεκινά 
από Ηγουμενίτσα και ακολουθεί τα χνάρια της παλιάς  Εγνατίας, της μεγάλης Ρωμαϊκής οδού που πήρε το  όνομα 
του επιβλέποντα Ρωμαίου Ανθύπατου της Μακεδονίας στην κατασκευή της ,τον  Γναίο Εγνάτιο, όπως βεβαιώνει 
«μιλιάριο» -η δίγλωσση μαρμάρινη στήλη που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης- και 
ορκίζεται στην μανούλα του και ο μεγαλύτερος γεωγράφος της εποχής Στράβων. 
Η αρχαία Εγνατία Οδός είχε μήκος πεντακόσια τριάντα πέντε μίλια και πλάτος περίπου τρία μέτρα με ρείθρα στις 
πλευρές της για την προστασία της από τη βροχή, και κατασκευάστηκε περίπου σε πέντε χρόνια, ενώ η σημερινή 
με μήκος εξακοσίων ογδόντα χιλιομέτρων και πλάτος δεκατεσσάρων έκανε τριπλάσιο χρόνο. 
Οι λόγοι είναι βασικά τέσσερις.1) Σήμερα όποιος εργολάβος κλέβει από το κράτος και παίζει κρυφτό με τους 
όρους των δημοπρασιών, θεωρείται επιτυχημένος και γίνεται πλούσιος ενώ τότε τον σταύρωναν, ή τον 
λιθοβολούσαν ή του έκοβαν τα χέρια ή τον έτρωγαν στο Κολοσσαίο τα λιοντάρια, 2) τότε αν έβρισκαν αρχαία τα 
συμμάζευαν σε μια άκρη και τα παράχωναν δίπλα για να τα βρουν οι σημερινοί Έλληνες, ενώ σήμερα η εφορεία 
αρχαιοτήτων μπαίνει μπρος στο έργο, να αξιολογήσει , να γνωμοδοτήσει, να ανασκάψει προσεκτικά, να 
αδειοδοτήσει για συνέχιση των εργασιών, κάνοντας το έργο να πηγαίνει σε αργή κίνηση, έχοντας εργολάβο τον 
γνωστό Έλληνα σκηνοθέτη Αγγελόπουλο. 3) Οι οικολογικές οργανώσεις τότε δεν είχαν ανακαλυφθεί, μια και η 
φύση οργίαζε γύρω από τους ανθρώπους και κάνανε αμάν να την περιορίσουν, ενώ σήμερα οι οικολόγοι αν βρουν  
φωλιά κανενός σπάνιου πουλιού, αναγκάζουν να γίνει γέφυρα κρεμαστή πάνω από την φωλιά, απειλώντας με 
προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ή υποχωρούν αν πάρουν καμιά επιχορήγηση για την οργάνωσή τους από 
τους ενδιαφερόμενους-εξαιρούνται οι λίγοι αγνοί οικολόγοι-. 4) τότε υπήρχε υπεράφθονο εργατικό προσωπικό, 
που αγόγγυστα μπορούσε να δουλεύει ώρες με ένα ξεροκόμματο, και με κίνητρο τις βουρδουλιές, ενώ σήμερα το 
εργατικό προσωπικό είναι ολιγάριθμο, και πάει αγκαζέ με την ασφάλιση και τον συνδικαλισμό. 
Τότε, όπως λέει ο Στράβων, «Βεβηματισμένη» με ρωμαϊκά βήματα και «κατεστηλωμένη» με οδόσημα (μιλιάρια),  
σήμερα με πινακίδες σήμανσης, που σκοπό έχουν να ξεκουράζουν το μάτι του οδηγού με τα χαρωπά χρώματα 
που σπάνε το μονότονο της ευθείας, γιατί κατά τα άλλα οι Έλληνες  τις αγνοούν. Τότε τον πλακοστρωμένο δρόμο 
διέτρεχαν υποζύγια ή αραμπάδες  και η κυκλοφορία γινόταν από αριστερά για να μην τραυματίζονται οι ηνίοχοι 
από το καμτσίκι των αντιθέτως εποχούμενων που έφθαναν στον προορισμό τους βάσει της οργανωμένης οδικής 
σήμανσης. Σήμερα τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο τον διατρέχουν πύραυλοι με ρόδες, αγνοώντας τις πινακίδες 
σήμανσης, και πηγαίνοντας εκμεταλλευόμενοι την τριπλή λωρίδα από δεξιά, από αριστερά και από το κέντρο με 
σφήνες και ζιγκ ζαγκ  και όποιον πάρει ο χάρος. Και μόνο οι Αγγλοσάξονες αδερφοί μας  πάνε όπως παλιά,  γιατί 
προφανώς τους έμεινε κουσούρι εφόσον στα στενά καλντερίμια των αγγλικών πόλεων στα σκοτεινά χρόνια του 
μεσαίωνα πορεύονταν παρόμοια για να έχουν το δεξί χέρι που χειριζόταν το σπαθί σε ετοιμότητα, και δεν 
ενημερώθηκαν ότι δεν χρειάζονται  να κρατάν ακόμη σπαθιά. 
Τότε Kυλινδρικές στήλες (miliario) ανά ένα μίλι αριστερά και δεξιά  ανέγραφαν τα μίλια από το κοντινότερο 
αστικό κέντρο (civitatas). Ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις, όπως περιγράφουν τα ρωμαϊκά οδοιπορικά (itineraria) 
υπήρχαν οι σταθμοί (mansiones) και μεταξύ αυτών, ανά περίπου δέκα μίλια, οι θέσεις ανάπαυσης και αλλαγής 
των αλόγων (mutatiae). Σήμερα υπάρχουν πινακίδες πάλι αλλά αντί σταθμούς υπάρχουν τα βενζινάδικα των 
μεγάλων επτά  αδερφών που σου ρουφάν το αίμα, με μονοπωλιακές τιμές, σε –υποτίθεται- καπιταλιστική 
κοινωνία.  
Κατά τη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας η Εγνατία υπήρξε αυστηρά Via Militaris - στρατιωτική οδός. Ενώ σήμερα 
είναι κατ εξοχήν εμπορική, τουριστική και αγωνιστική.  
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Οι ταξιδιώτες για να τη χρησιμοποιήσουν τότε έπρεπε να έχουν ειδική άδεια, το «σύνθημα» (όπως αναφέρεται σε 
επιστολή του Ιουλιανού). Ενώ σήμερα  περνάς τα διόδια με συνθημα το χρήμα. Η επίδραση της Εγνατίας Οδού 
στην ιλλυρική, μακεδονική και θρακική ιστορία υπήρξε τεράστια. Οι πόλεις γιγαντώθηκαν, τα χωριά 
συρρικνώθηκαν και με τον καιρό μετακινήθηκαν προς τον δρόμο  για να εξυπηρετούν το εμπόριο. Σήμερα 
συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Το ωραίο βέβαια θα ήταν να πηγαίνουν οι δρόμοι να βρίσκουν τους ανθρώπους και 
όχι το αντίθετο, που όμως είναι πιο οικονομικό. Αυτό το σημείο αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα όπως 
φαίνεται πως  παρά την πάροδο 2.000 χρόνων δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί. Ο τόπος βρίθει από αρχαιότητες , 
και μόνο εδώ τις μπουλντόζες και τα φορτηγά, τα ακολουθεί μια ταξιαρχία αρχαιολόγων και αρχαιολογικών 
σκαπανέων. 
Πέρα από τα εμπόδια πάντως οι γρήγορες μεταφορές και η επικοινωνία είναι πολιτισμός, και η Ελλάδα με την 
Εγνατία έκανε ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Και μεγαλύτερη ακόμη εντύπωση μου προκαλεί, πέρα από τα αρχαιολογικά ευρήματα ο πολιτιστικός 
συνωστισμός σε μια μικρή χούφτα γης που τον κάνει τυχερό και άτυχο μαζί, γιατί ο συνωστισμός είναι παρέα 
αλλά ενίοτε και νεύρα, και από αυτά οι Έλληνες είχαν από αρχαιοτάτων χρόνων πολλά. Σε μια διαδρομή 
εξακοσίων ογδόντα χιλιομέτρων μόλις, διεκδίκησαν την πίστη των ανθρώπων και άφησαν το ίχνος τους 
ταυτόχρονα τρεις θρησκείες. Η αρχαία ελληνική του δωδεκάθεου, η Χριστιανική, και η Μουσουλμανική. 
Πραγματικά θαυμαστό, αρκεί να μην το μάθει ότι το παραδέχομαι ο Κίμωνας.» 
 
Τελειώνοντας η Ρόουζ, όσα θα ήθελε αργότερα να σβήσει στην τελική επεξεργασία των γραφόμενών της τα 
χρωμάτισε κόκκινα. Δεν θα ήθελε να εκθέσει τις σκέψεις της και επισήμως , παρά μόνο να εκτονωθεί προσωρινά. 
 
 
 
Κεφάλαιο 7 
 
Έφτασαν μεσημεράκι στην πλατεία της πόλης. Πάρκαραν το αυτοκίνητο κάτω από ένα δέντρο και μπροστά από 
μια πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης, καβαλικεύοντας και το πεζοδρόμιο καλού κακού. Έτσι ήταν όλοι 
παρκαρισμένοι και δεν ήθελε να προεξέχει , μήπως και κινήσει την προσοχή κάποιου τροχονόμου. Τεντωθήκαν 
για να ξεμουδιάσουν από το ταξίδι τους και προχώρησαν νωχελικά μπροστά από την σειρά των εμπορικών 
μαγαζιών, χαζεύοντας τις βιτρίνες αλλά κυρίως ψάχνοντας μια καφετέρια για να πιούν έναν καφέ να τονωθούν. Η 
πόλη ήταν σε αναβρασμό. Άνθρωποι κουβαλούσαν σακούλες με ψώνια,  γυναίκες χωρίς μαντήλες κι άλλες με 
μαντήλες κοιτούσαν βιτρίνες, μεταφορικά αμάξια ξεφόρτωναν προμήθειες, κοπρίτες οσμίζονταν τον αέρα που 
ευωδίαζε μπαχαρικά, κρέας και ανέδυε οσμές από τους πάγκους με τα  λαχανικά και τα φρούτα, ενώ φωνές 
ακούγονταν από χαιρετισμούς, από παραγγελίες, και από καβγάδες. 
Στην αναζήτηση καφετέριας πέρασαν από ένα καπνοπωλείο παραδοσιακό. Κάποιος μελαχρινός πιτσιρικάς που 
στεκόταν έξω από το μαγαζί  μοίραζε φυλλάδια και τους έδωσε από ένα. Ο Βρασίδας το πήρε στο χέρι του και 
διάβασε την διαφημιστική καταχώρηση: 
«Μερικά από τα ομορφότερα τοπία του Νέστου  απλώνονται στην κοιλάδα που δημιουργείται από το Παρανέστι 
ως τους Τοξότες. Τα χωριά της κοιλάδας -τα Νεστοχώρια- διατηρούν ως σήμερα τη μνήμη των χρυσών εποχών 
του καπνού. Ήταν τα χρόνια μετά την έλευση των προσφύγων. Η ποικιλία «πασμάς» επικρατούσε αφού 
προσαρμόστηκε  άριστα στο μικροκλίμα της κοιλάδας του Νέστου. Όλη η περιοχή ευημερεί και τα καπνά 
γίνονται  διάσημα ως «πασμάς Σου Γιαλεσί», δηλαδή πασμάς από την περιοχή της κοιλάδας του Νέστου. Η ακμή 
θα κρατήσει έως την δεκαετία του 60 , όταν αρχίζει η εισαγωγή και επικράτηση ξένων ποικιλλιών καπνού, οπότε 
η καλλιέργεια του πασμά παραγκωνίζεται. Τα χρόνια πέρασαν όμως και η εταιρεία «ΝΕΣΤΟΣ» είναι πάλι 
κυρίαρχος στην Θράκη. 
Εμείς είμαστε εδώ για να ξαναδώσουμε τον καλύτερο και πιο αρωματικό καπνό στον κόσμο, πάλι πίσω σε σας.» 
Ο Βρασίδας έδωσε το χαρτί στην Πένυ . 
«Ευτυχώς δεν καπνίζω! Διαβάζοντάς το σχεδόν με έπιασε λιγούρα λες και ο μπασμάς είναι κάποια  εξωτική λέξη 
για το κανταΐφι.»  
«Ευτυχώς που δεν καπνίζετε παιδιά, γιατί η Ρόουζ είναι φανατική αντικαπνίστρια, και ήδη γκρινιάζει πολύ». Η 
Πένυ έριξε μια πλάγια ματιά στην φίλη της χαμογελώντας και περιμένοντας να τσιμπήσει στο πείραγμά της. 
«Χα,χα. Μετά από όσα έχω περάσει, θα έπρεπε να είχα αρχίσει το κάπνισμα!»  
Πάντως η Πένυ έχει δίκιο. Στην Αμερική κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο που με βρίσκει εκατό της εκατό σύμφωνη. 
Ένα γκάλοπ  θέλει το 73% των αμερικανών  να είναι υπέρ της ανόδου του φόρου στα τσιγάρα. Είναι δίκαιο λένε. 
Από την στιγμή που οι καπνιστές δεν ζουν όσο εμείς οι υπόλοιποι , θα έπρεπε να πληρώνουν περισσότερο όσο 
ζουν.» 
«Ξέρω και εγώ ένα με  Αμερικανίδες καπνίστριες. Πάντα χαμογελάνε μετά το σεξ, γιατί  επιτέλους μετά μπορούν 
να απολαύσουν ένα τσιγάρο.» 
Ο Βρασίδας και η Πένυ χαζογέλασαν με το ανέκδοτο του Κίμωνα μα η Ρόουζ ξινίστηκε και φάνηκε στην 
γκριμάτσα της  
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«Αυτό το ανέκδοτο έχει βγει για τις Βρετανίδες φίλε μου , καμιά σχέση με μας.» 
«Ελα ρε συ, τι Βρετανίδες τι αμερικάνες, το ίδιο αγγλοσαξωνικό ταπεραμέντο έχετε.»  
«Ταπεραμέντος;» Απόρησε η Πένυ , για να την κόψει η Ρόουζ με μια αόριστη κίνηση του χεριού της. 
«Λάθος ιδέα έχεις φίλε μου για το ταπεραμέντο των αμερικανίδων. Οι Βρετανίδες μπροστά μας είναι σαν 
μουχλιασμένες  κορασίδες του κατηχητικού. Είναι σαν χτυπημένες κόκα κόλες λάιτ μπροστά στην γεύση της 
αυθεντικής, σαν ελαττωματικές αμερικάνες  που η Θεά Αφροδίτη τις επέστρεψε για επιδιόρθωση…» 
Τα τρανταχτά γέλια του Βρασίδα και της Πένυ διέκοψαν τον ειρμό  και τον ενθουσιασμό της Ρόουζ και έκαναν 
το διφορούμενο χαμόγελο του Κίμωνα να υποθάλψει  μια εννοούμενη απειλή. «Μου έρχεται μια πελώρια 
λαχτάρα να ξεκινήσω το τσιγάρο για χάρη  σου…» 
«Για τόλμησε…» 
«Θα σε κάνω «παθητική» καπνίστρια οσονούπω…» 
«Τόλμησε και θα εισπράξεις… «ενεργητική» γκρίνια  επί εικοσιτετραώρου βάσεως.» 
 Η φασαριόζικη παρέα προχώρησε μερικά μέτρα με αυτό το μοτίβο ώσπου με τα πολλά βρήκαν ένα συμπαθητικό 
μαγαζί και κάθισαν να χαλαρώσουν. Παρήγγειλαν από μια ευγενική νεαρή κοπέλα στην ηλικία τους, καφέδες , 
και ξεκίνησαν να συζητούν το πρόγραμμά τους.  Αποφάσισαν να μην  διανυκτερεύσουν στην Ξάνθη και να 
φύγουν με το πρώτο πλοίο από Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη. Υποτίθεται ότι όλα ήταν προγραμματισμένα, 
αλλά αυτό δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Με ένα διακριτικό τηλεφώνημα στο Λιμεναρχείο 
Αλεξανδρούπολης ο Βρασίδας έμαθε ότι είχε δρομολόγιο την επομένη στις έξι το απόγευμα. Ο Κίμωνας 
δαγκώθηκε όταν του το ψιθύρισε ο φίλος του στο αυτί, κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από την Πένυ. 
«Τι μυστικά λέτε εσείς οι δύο;»  
«Α, μπα, τίποτα σπουδαίο», πέταξε αδιάφορα ο Βρασίδας, ενώ την ίδια στιγμή, καθώς ο Κίμωνας σκεφτόταν πως 
θα δικαιολογούσε το γεγονός του ότι δεν είχε ρωτήσει καν για τα δρομολόγια τα ακτοπλοϊκά, το μάτι του  
γραπώθηκε σωτήρια από τους τίτλους μιας τουριστικής καταχώρησης. 
 
«  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΓΡΙΑΝΑΣ  Εκδρομή στον Νέστο με το παραδοσιακό πλωτό 
μας. Γνωρίστε τις ομορφιές του ποταμού, με άνεση, ασφάλεια και  ταυτόχρονα ψυχαγωγηθείτε. Γνωρίστε την 
ιστορία του τόπου από την αφήγηση έμπειρου ξεναγού. 
Παρέχονται, πλήρης εξοπλισμός, φύλαξη τιμαλφών, αποδυτήρια, ντουζιέρες καθώς και μεταφορά στο σημείο 
εκκίνησης. €30,00 το άτομο. Περιλαμβάνεται και ελαφρύ σνακ. 
Τηλ.επικοινωνίας 24560-67899 υπεύθυνος  Μπεν Αλ. Δ/νση. Πομάκων 12» 
 
«Να τους το πούμε ρε Βρασίδα;» Τον κοίταξε χαμογελαστά με νόημα κουνώντας καταφατικά το κεφάλι του. 
«Ε;» σάστισε μπερδεμένος ο Βρασίδας αλλά ακολούθησε το σενάριο .«Και δεν το λες;» 
«Κορίτσια, παραδέχομαι ότι με χαρακτηρίζει μια ανωριμότητα άνευ προηγουμένου. Ελπίζω να με συγχωρήσετε  
που σας τρόμαξα στο ταξίδι με την «κόντρα». Για να επανορθώσω σας έχω μια έκπληξη.» 
Σταμάτησε για λίγο κοιτώντας να δει κάποιον ενθουσιασμό στα μάτια τους ή έστω περιέργεια, και μόλις είδε το 
δεύτερο τους  ξεφούρνισε την πρόταση. 
«Ταξίδι στο ποτάμι με παραδοσιακό τρόπο. Μόνο αυτό σας λέω!» 
«Όταν λες παραδοσιακό τρόπο τι εννοείς;» Ρώτησε η Ρόουζ καχύποπτα. 
«Δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη. Μην επιμένεις...» είπε, αλλά επειδή το βλέμμα της Ρόουζ επέμενε, εξανέστη 
θιγμένος για την έλλειψη εμπιστοσύνης. 
«Παιδιά δεν θα σας πω λεπτομέρειες, απλά ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία!» 
Όταν απόσωσαν τους καφέδες τους, και σηκώθηκαν  για να βρουν ξενοδοχείο για να διανυκτερεύσουν μέχρι την 
επομένη της απόλυτης ποταμίσιας βόλτας, ο Βρασίδας τον πλησίασε διακριτικά και τον ρώτησε για τις 
λεπτομέρειες που δεν ήθελε να αποκαλύψει. 
Ο Κίμωνας τον διαβεβαίωσε ότι κι αυτός δεν τις γνώριζε, και ότι ήταν ο μόνος τρόπος που του ήρθε εκείνη την 
στιγμή στο μυαλό, για μην εκτεθούν για το ότι βάδιζαν απρογραμμάτιστα, πράγμα που δεν το ήξεραν τα κορίτσια, 
και θα τις  απογοήτευε αν το μάθαιναν ακόμα περισσότερο από όσο ήδη ήταν. Του είπε επίσης και για την αφίσα 
που είδε τυχαία. Το τηλέφωνο το είχε σημειώσει , καθώς και την διεύθυνση. 
«Κατάλαβα», κούνησε το κεφάλι του ο Βρασίδας, «είναι το γνωστό ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, 
μόνο που είναι στο ποτάμι.» 
«Ακριβώς. Πήγαινε τώρα με τα κορίτσια να βρείτε ένα ξενοδοχείο, τράβα και μερικές φωτογραφίες της πόλης , 
και πάρε με τηλέφωνο μόλις τακτοποιηθείτε. Εγώ θα πάω να βρω τον Μπεν να κλείσω για αύριο την εκδρομή. 
Ακούγεται οργανωμένο πρακτορείο, μάλλον κάποιος άγγλος ράφτερ θα το άνοιξε να τα κονομήσει. Δικαιολόγησέ 
με, έτσι;» 
Μόλις χώρισε από τους τρεις, έκανε σινιάλο σε ένα ταξί , και του έδωσε την σύσταση. Μετά από δεκαπέντε  
λεπτά έφτασαν στην συνοικία  «Αχριάν μαχαλεσή»,  και χώθηκαν στα σωθικά της, πέρα από τους 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους, στο παχύ έντερο θα έλεγε ένας γαστρεντερολόγος της συνοικίας,  σε κάτι 
λασπωμένα στενά, περνώντας από έναν λαβύρινθο-μόνο ο Μινώταυρος έλειπε- από σοκάκια  λιθόστρωτα και 
χαμόσπιτα, που σουλατσέρνανε στις αυλές τους  φερετζέδες. Σε μια γωνιά ενός κήπου σαν να είδε κι έναν τύπο 
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με τουρμπάνι στο κεφάλι να καπνίζει ναργιλέ και μια μαντηλοφορεμένη να του πλένει τα πόδια σε μια 
λαμαρινένια λεκάνη. Απίστευτο! Με την εικόνα ενός μιναρέ στον ορίζοντα που απειλούσε τα καπούλια κάποιων 
ελληνικών σύννεφων, τον έπιασε ένα σύγκρυο στην ελληνική ραχοκοκαλιά του, που τον έκανε να ζητήσει στον 
ταξιτζή να τον περιμένει με αναμμένη μηχανή. Οι τρίχες στον σβέρκο του είχαν σηκωθεί σαν της γάτας που 
οσμίστηκε κυνοτροφείο. 
Δεν περπάτησε παραπάνω από  δέκα μέτρα και βρέθηκε μπροστά στην παράγκα του καραγκιόζη, να του γνέφει 
με μια κλίση προς τα μπρος παρόμοια με του πύργου της Πίζας. Μάλλον θα έφταιγε το βάρος της πινακίδας που 
είχε καρφωμένη επάνω από το καφασωτό της πόρτας και έγραφε με μεγάλα, δυσανάγνωστα γράμματα: 
 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ο ΑΓΡΙΑΝΑΣ» 
 
Παρότι τον είχε κόψει κρύος ιδρώτας, και ψέλλισε από μέσα του ένα απογοητευμένο -την γαμήσαμε- βρήκε το 
κουράγιο να χτυπήσει την πόρτα , όχι πολύ δυνατά για να μην πέσει, περιμένοντας τον Μπεν. 
Η πόρτα έτριξε και αντί του Μπεν βγήκε από μέσα ένας ξανθός μπόμπιρας γύρω στα 10 , που όπως 
αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων ήταν ο Μπεν τζούνιορ.  
Ο Κίμωνας του εξήγησε τι ήθελε, και ο μικρός εξαφανίστηκε μέσα στο σπίτι τρεχάτος. Μετά από δυο λεπτά 
βγήκε ξανά έχοντας προφανώς πάρει πληροφορίες από μια γυναικεία φωνή που ακούστηκε να ψιθυρίζει μέσα από 
το σκοτεινό εσωτερικό. Εκ των υστέρων πάλι θα μάθαινε ότι ήταν η μαμά του Μπεν Τζούνιορ, κάτοχος και 
παραγωγός με αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα του ψιθύρου, και με ενδιάμεσο τον υιό Μπεν τον 
πληροφόρησε ότι ο Πατήρ Μπεν απουσίαζε γιατί πήγε να βοσκήσει ένα μικρό κοπάδι από κατσίκες που είχαν 
δίπλα στο ποτάμι, κοντά στο κέντρο ψυχαγωγίας. Επίσης του διεμήνυσε , πάντα δια στόματος Μπεν τζούνιορ ,  
ότι οι τύποι επέβαλαν να μην παρουσιάζεται η οικοδέσποινα σε ξένους, και αν ήταν εδώ ο σύζυγός της θα τον 
υποδεχόταν στο εσωτερικό, και να την συγχωρεί.  
Ο Κίμωνας δεν πολυστεναχωρέθηκε, γιατί δεν επιθυμούσε διακαώς να μπει σε αυτό το σκοτεινό ετοιμόρροπο 
γιαπί. 
Εν τω μεταξύ ο μικρός άνοιξε ένα σημειωματάριο ολοκαίνουργιο που είχε,  ρωτώντας τον πότε θα έκαναν την 
κατάβαση του ποταμού, και πόσα άτομα ήταν. Αφού του έδωσε όλα τα στοιχεία του και ένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας, περίμενε για να τσεκάρει το πρόγραμμα ακούγοντας τον να μονολογεί. 
«Δευτέρα κανένας, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όχι… Παρασκευή αύριο έχουμε ένα ραντεβού.» 
«Δηλαδή έχουμε πρόβλημα; Δεν μπορεί να γίνει η εκδρομή μας;» 
«Ντεν κατάλαβες… Εσύ είσαι το ραντεβού. Αύριο λοιπόν στις ντώντεκα το μεσημέρι, στο ποτάμι δίπλα , κοντά 
στο χωριό Σταυρούπολη. Θα πάρει τηλέφωνο  ο πατέρας για να το σιγουρέψει και να σου δώσει περισσότερες 
πληροφορίες.» 
«Θα περιμένω με αγωνία…» 
 
 
 
Κεφάλαιο 8 
 
Την άλλη μέρα, ξεκούραστοι πια από έναν χορταστικό ύπνο σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, και ένα 
λουκούλλειο πρωινό  σε ένα μαγαζί με πίτες, ξεκίνησαν για το ποτάμι. Μετά από ολιγόλεπτη οδήγηση βρήκαν 
εύκολα την Σταυρούπολη και ρωτώντας πάνω από 5 χωρικούς, βρήκαν πολύ δύσκολα το τουριστικό κέντρο 
χωμένο σε ένα σκιερό μικρό ξέφωτο. Η πρώτη εικόνα του χώρου τους προϊδέασε όλους για το ότι κάτι πήγαινε 
πολύ στραβά. Το τουριστικό κέντρο ήταν ένα ακριβές αντίγραφο της παράγκας όπου είχε κλείσει το ραντεβού ο 
Κίμωνας, χωρίς την κλίση όμως . Αυτό μάλλον  είχε κατασκευαστεί από τον ίδιο τεχνίτη, και αυτό  φαινόταν από 
την τεχνοτροπία που ήταν όμοια. Ξύλινες σανίδες καρφωμένες η μία δίπλα στην άλλη στραβά  και  λαμαρίνες για 
σκεπή. Αν το έβλεπε ο Καλατράβα θα λιποθυμούσε. Ήταν σίγουρα η δεύτερη κατασκευαστική απόπειρα του 
τεχνίτη μια και ήταν βελτιωμένο ως προς  την στατικότητα,  μια κι αυτό δεν είχε επικίνδυνες κλίσεις. 
Στο  πεζούλι της πόρτας στεκόταν ο Μπεν Τζούνιορ κρατώντας ένα ψάθινο καλάθι ανάμεσα στα πόδια του 
σκαλίζοντας αρειμανίως την μύτη του, και λίγο πιο πέρα από ένα ντάτσουν σαραβαλιασμένο ένας ψηλέας , 
μαυριδερός στην επιδερμίδα, αλλά ξανθός στα μαλλιά και ξερακιανός τύπος κατέβαζε κάποια υλικά που έμοιαζαν 
με σχοινιά και κοντάρια. Μόλις  τους είδε τα παράτησε όλα και ήρθε με απλωμένο το χέρι κι ένα πλατύ χαμόγελο 
να τους προϋπαντήσει. Συστήθηκε ως Μπεν και Ο Βρασίδας ρώτησε χαμηλόφωνα τον Κίμωνα αν ήταν όντως 
άγγλος, αρχίζοντας ένα κακαριστό γέλιο, που προσπαθούσε να πνίξει. 
«Ναι ρε, Άγγλος από τις αποικίες είναι. Ινδός !» του πέταξε φουρκισμένος ο Κίμωνας και εισέπραξε ένα 
τρανταχτό γέλιο του Βρασίδα, ίδιος κουβάς νερού που χύνεται στον σβέρκο ανυποψίαστου. 
Τα κορίτσια κοίταζαν σαστισμένα τον χώρο, και αμήχανα το ασυγκράτητο γέλιο του Βρασίδα. 
Ο Μπεν έκοψε την φόρα του Βρασίδα λέγοντάς του ότι του αρέσουν οι χοντροί άνθρωποι γιατί είναι συνήθως 
εύθυμοι, και γελαστοί. Σιγά σιγά, το γέλιο του εξανεμίστηκε και έμειναν κάτι αραιά μαρσαρητά, να προσπαθούν 
να κουκουλώσουν την νευρικότητα που του προκάλεσε η λέξη  «χοντρός». 
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Ο Κίμωνας έβγαλε από το πίσω μέρος της τσέπης του την διαφημιστική αφίσα και πλησίασε τον Μπεν δίπλα στο 
φορτηγάκι που έπιασε πάλι δουλειά με το ξεφόρτωμα. 
«Ρε συ Μπέν, όλα αυτά που γράφει η αφίσα πού είναι;» 
Ο Μπεν τον κοίταξε με ορθάνοιχτα μάτια, δείχνοντας το αυτονόητο με ανοιχτά χέρια 
«Εδώ… Να,  μέσα στην καλύβα είναι τα αποδυτήρια για να αλλάξετε , και εκεί είναι η ντουζιέρα!» Η ματιά του 
Κίμωνα ακολούθησε την τροχιά από το δάκτυλο του Μπεν και κατέληξε σε ένα ξύλινο κουτί με διαστάσεις 
τηλεφωνικού θαλάμου. Πάνω από το κουτί ήταν στερεωμένη μια λαμαρινοκατασκευή που μάλλον παρίστανε την 
υδατοδεξαμενή. 
«Καλά και νερό από πού παίρνεις;» 
«Από το ποτάμι.» 
«Παίρνεις νερό από το ποτάμι για να ξεπλύνεις κάποιους που θα βραχούν από τα νερά του ποταμού;» Είχε 
αρχίσει να θυμώνει και μάλλον καθυστερημένα. 
«Μην το λες φίλε, εδώ το νερό είναι πεντακάθαρο, ενώ εκατό μέτρα πιο κάτω ρίχνει τα απόβλητά της μια 
βιοτεχνία, κι ένα βυρσοδεψείο. 
Μην αγχώνεσαι φίλε μου. Έχεις την τύχη να έχεις μπροστά σου τον καλύτερο ξεναγό και καπετάνιο.» 
«Α εσύ είσαι και ο ξεναγός.»  
«Συνήθως ήταν ο πατέρας μου, μα πέθανε πέρυσι…» 
«Λυπάμαι.» 
«Πέθανε όπως ήθελε. Το ποτάμι ήταν όλη του η ζωή…» 
«Πώς…» 
«Πώς πέθανε; Πνίγηκε. Αλλά μην φοβάσαι, εγώ έχω 100% επιτυχία στις καταβάσεις μου.» 
«Δηλαδή; Πόσες φορές έχεις κατεβεί το ποτάμι;» 
«Τρεις… μαζί με σας.» Ο Κίμωνας χτύπησε το κούτελό του. «Βάζω και σας γιατί είμαι εκ’ φύσεως αισιόδοξος 
άνθρωπος.» 
Μετά από  περίπου ένα τέταρτο και μια παγωμάρα που τους είχε καταλάβει όλους, ήταν έτοιμοι να αποδεχτούν το 
μοιραίο, έχοντας γητευτεί από τα απίθανα που κατέγραφε ο νους τους.  Η στιγμή σαν κόμπρα τους είχε υπνωτίσει 
και ήταν έτοιμη να χτυπήσει. Όντας πρωταγωνιστές αυτής της σουρεαλιστικής φαρσοκωμωδίας, όλοι είχαν τον 
διακαή πόθο να πάνε ως το τέλος, όπως γίνεται όταν ακούς ένα ανέκδοτο, που ακόμα κι αν δεν σου αρέσει θέλεις 
να μάθεις το φινάλε. 
Το σνακ σερβιρίστηκε κατά το πρόγραμμα. Βρισκόταν τόση ώρα μέσα στο καλάθι που κρατούσε ο Μπεν 
τζούνιορ, και το είχαν φτύσει όλα τα έντομα της περιοχής Natura όπου ήταν ενταγμένο το παραποτάμιο σύστημα 
του Νέστου. Ήταν μια λαχταριστή πρασόπιτα τουλάχιστον πέντε ημερών, φτιαγμένη από τα χεράκια της κυρίας 
Μπεν. Ο Κίμωνας έχοντας στην μνήμη του το χεράκι του μικρούλη Μπεν με τα μαύρα νυχάκια να εξερευνεί την 
ρινική του κοιλότητα , το πέταξε στα κρυφά προς τον κοκκαλιάρη καφετί σκύλο του Μπεν που ήταν δεμένος 
δίπλα στην καλύβα και έμοιαζε στον Ραν ταν πλαν, που το έφαγε μετά μεγάλης δυσθυμίας και σκέψης. Η Πένυ 
άντεξε να καταπιεί μια μπουκιά, ενώ η Ρόουζ την έφτυσε με την πρώτη επαφή των χειλιών της. Ο Βρασίδας 
αντίθετα, καταβρόχθισε το κομμάτι του βρίσκοντάς το καταπληκτικό. Η προστασία των τιμαλφών περιελάμβανε 
την καλύβα που θα φύλαγε με μια μαγκούρα ο Μπεν τζούνιορ, και ο κοκκαλιάρης σκύλος τους. 
Το συναπάντημα με την βάρκα, ήταν αυτό που λέμε κακό. Κατηφορίζοντας από την καλύβα καμιά τριανταριά  
μέτρα , περνώντας κάποιες καλαμιές, αντίκρισαν το πλωτό μέσο που θα δημιουργούσε ανατριχίλα τρόμου στο να 
το εμπιστευτεί, ακόμα και σε έναν απελπισμένο για φυγή ναυαγό. Ένα πλατύ ξύλινο πάτωμα 3Χ3, που από κάτω 
του είχε δεμένα τσίγκινα βαρέλια και χοντρά φελιζόλ. Το θάρρος τους δοκιμάστηκε,  μα ανεβήκανε και καθίσανε 
αμέσως από φόβο μην πέσουν μέσα στο νερό. 
Τους παρασχέθηκαν σωσίβια στρογγυλά, τα οποία φόρεσαν χιαστί, και του Βρασίδα που  δεν του χωρούσε το 
πήρε αγκαζέ στο μπράτσο. 
Μετά το πρώτο σπρώξιμο του Αλ Μπεν, που τελικά ήταν το πιο επικοινωνιακό άκουσμα του  Αλί Μπενσαλί, το 
ήρεμο ρεύμα του  Νέστου τους πήρε στην αγκαλιά του να τους ταξιδέψει. 
Για περίπου δέκα λεπτά σιωπούσαν όλοι τους, μάλλον γιατί αισθάνονταν ότι αυτό τους βοηθούσε να 
προσαρμοστούν στο ελαφρύ λίκνισμα της σχεδίας. Ο Μπεν φαινόταν ολοκληρωτικά άπειρος καπετάνιος μια και 
η ξύλινη εξέδρα περιστρεφόταν ανυπάκουα στον άξονά της σαν ξύλινο φρίσμπι που πέταξε στον αέρα κάποιος 
κύκλωπας. Τουλάχιστον  διέσχιζαν τον ποταμό στο κέντρο του, αποφεύγοντας να κολλήσουν στις όχθες. Για λίγο 
το άγχος τους   νανουρίστηκε από  την  ομορφιά του τοπίου. Γκελάροντας στον μαίανδρο του ποταμού είχαν την 
ευκαιρία να προσεγγίσουν παραποτάμιες αμμουδιές και να χαζέψουν τα ρηχά χρυσοπράσινα νερά. Ολόγυρα τους 
απλωνόταν πυκνή βλάστηση από σκλήθρα, ιτιές, αγριοκουμαριές, κέδρους, πασχαλιές, αγριελιές.  
Τουλάχιστον η διαδρομή ήταν όμορφη, με τα απροσδιόριστου είδους πουλιά που πετάγονταν μέσα από τις 
χρυσοπράσινες  καλαμιές και τις λόχμες  τρομαγμένα, με τα  μικρότερα ζωάκια της που σκαρφάλωναν στις 
μοσκοϊτιές, στα σκλήθρα και τα πλατάνια, με τα παράκτια δεντράκια που δρόσιζαν τους κλώνους τους στα 
ποταμίσια νερά με τις λασπώδεις όχθες, με τα βατράχια που  καραδοκούσαν τις ανυποψίαστες σκνίπες, είχε όλα 
αυτά τα πλάσματα τέλος πάντων που συνηθίζουν να ζουν στα ποτάμια, να κυλιούνται στην προβλεπόμενη 
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χλωρίδα και να ποζάρουν μπροστά σε κάμερες τουριστών, φυσιοδιφών, και τηλεοπτικών εκπομπών που γυρίζουν 
ντοκιμαντέρ, για την απόκρυφη ζωή του πιο τιποτένιου σαμιαμιδιού. 
Την σιωπή  έσπασε ο Μπεν,  προειδοποιώντας τους στην ουσία με εμφανές τρακ και άγχος ότι περνούσαν στο 
μέρος της ξενάγησης. Μετά από μερικές βαθιές ανάσες, και μερικές γκριμάτσες αυτοσυγκέντρωσης, άρχισε έναν 
καταιγισμό παράθεσης εγκυκλοπαιδικών πληροφοριών και στοιχείων σαν μαθητής δημοτικού που λέει το μάθημα 
που έχει αποστηθίσει, όρθιος δίπλα από τον μαυροπίνακα, υπό το αυστηρό βλέμμα του δασκάλου του. 
«Στην οροσειρά της Ροδόπης τόσο από την βουλγαρική πλευρά όσο και από την ελληνική, ζει από την 
αρχαιότητα μια  φυλή, οι Πομάκοι. Οι Πομάκοι, κατοικούν στη Θράκη στον ορεινό όγκο της Ροδόπης εδώ και 
χιλιάδες χρόνια. Η οροσειρά Ροδόπη βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της μέσα στη Βουλγαρία και οι 
περισσότεροι Πομάκοι ζουν εκεί…» 
«Όπα, όπα, μεγάλε, τι λες τώρα;» Αντέδρασε ο Κίμωνας. 
«Σε παρακαλώ φίλε μου μην με διακόπτεις, γιατί αν σταματήσω πρέπει να το πάρω από την αρχή. Ερωτήσεις στο 
τέλος σε παρακαλώ…» Ο Βρασίδας χαμογελώντας έπιασε τον Κίμωνα από το μπράτσο, κάνοντας του νόημα να 
αφήσει τον Μπεν να συνεχίσει 
«…Λοιπόν. Στην οροσειρά της Ροδόπης τόσο από την Βουλγαρική πλευρά όσο και από την ελληνική, ζει από την 
αρχαιότητα μια  φυλή, οι Πομάκοι. Οι Πομάκοι, κατοικούν στη Θράκη στον ορεινό όγκο της Ροδόπης εδώ και 
χιλιάδες χρόνια. Η οροσειρά Ροδόπη βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της μέσα στη Βουλγαρία και οι 
περισσότεροι Πομάκοι ζουν εκεί, ενώ η πλειοψηφία τους στην Ελλάδα βρίσκεται στο νομό Ξάνθης. Το 10% των 
Πομάκων κατοικεί στην Ελλάδα και το 90% στην Βουλγαρία. 
Οι Βούλγαροι, στηριζόμενοι βασικά στο γλωσσικό  ιδίωμα των Πομάκων, τους διεκδικούν σαν Βούλγαρους, ενώ 
οι Τούρκοι, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι είναι μουσουλμάνοι, τους θεωρούν Τούρκους. Κατά τους Ρουμάνους, 
οι Πομάκοι είναι απομεινάρι αρχαίου θρακικού φύλου το οποίο διαδοχικά εκρωμαΐστηκε, εκσλαβίστηκε και 
εξισλαμίστηκε. Πολλοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν ετυμολογικά τη λέξη «Πομάκοι» με επικρατέστερη άποψη 
αυτή των Βουλγάρων, σύμφωνα με την οποία η προέλευση της λέξης οφείλεται στο ρήμα «πομαγκάμ» που 
σημαίνει βοηθώ. Οι Βούλγαροι αποκαλούσαν τους Πομάκους «πομαγκάστ» δηλαδή βοηθούς, υποτελείς. Κατά 
μία ελληνική εκδοχή, προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ιππομάχος. Ήταν αυτοί που απάρτιζαν το φοβερό ιππικό 
του Μ. Αλεξάνδρου. Κατά την περίοδο εξισλαμισμού και εξσλαβισμού η λέξη Ιππομάχος προσαρμόστηκε στον 
γλωσσικό τόνο που έχουν οι Σλάβοι και οι Τούρκοι πέρνωντας την μορφή Ιπ-πομαχ-ος. Κατά μία άλλη ελληνική 
ερμηνεία, η λέξη προέρχεται από το ελληνικό Πομάξ (πότης) εξαιτίας της παλιάς συνήθειας των Θρακών να 
πίνουν πολύ. Και η Βουλγαρική εκδοχή δεν στηρίζεται, διότι τα σλαβικά φύλα εμφανίστηκαν στην περιοχή τον 6-
7 αιώνα μ.Χ. και είναι πιθανότερο η λέξη πομαγκάστ να έχει ελληνική ρίζα. Οι ίδιοι όμως οι Πομάκοι τη θεωρούν 
προσβλητική και υβριστική ονομασία και θέλουν να αυτοαποκαλούνται «Αχριάν», δηλαδή «Αγριάνες», όνομα 
αρχαίας θρακικής φυλής, που κατοικούσε στ’ άγονα κι ορεινά μέρη του όρους Σκόμιο και στη Βορειοδυτική 
Ροδόπη και που λέγονταν κι αλλιώς «Αγρίες», «Αγραίοι» κι «Αγριείς». Φημίζονταν σαν επιδέξιοι ακοντιστές. 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, σύμφωνα με τις έρευνες των εθνολόγων, ότι οι Πομάκοι είναι απόγονοι 
των αρχαίων Θρακών. Την άποψη, ότι δηλαδή οι Πομάκοι κατάγονται από την αρχαία ελληνική φυλή, 
παρουσίασαν και το 1946 στον ΟΗΕ και στους Αμερικανούς οι ίδιοι οι Πομάκοι -Ελλάδας και Βουλγαρίας- και 
ζήτησαν σαν Έλληνες να ενταχθούν με τους Έλληνες στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του 1878, εν 
όψει του διεξαγόμενου Ρωσοτουρκικού πολέμου, ο υπόδουλος ελληνισμός της Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου 
και Κρήτης οργάνωσε επαναστατικά κινήματα. Οι Πομάκοι, στην ορεινή περιοχή της Ροδόπης, οργάνωσαν και 
αυτοί επαναστατικό κίνημα κατά της Τουρκίας προσβλέποντας να μεταπέσουν στην ελληνική κυριαρχία παρά 
στη βουλγαρική. Άλλωστε ουδέποτε έτρεφαν φιλοβουλγαρικά αισθήματα. Απόδειξη περί τούτου αποτελεί το 
γεγονός ότι οι Πομάκοι συνέπραξαν με τους Τούρκους στην κατάπνιξη της βουλγαρικής επαναστάσεως του 1875. 
Η τότε προσπάθειά τους δεν ευοδώθηκε όπως όριζαν οι προσδοκίες τους. 
Την  άνοιξη του 1923,  μετά την Μικρασιατική καταστροφή, σε μια κρίσιμη περίοδο των διαπραγματεύσεων για 
την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, οι Τούρκοι κατόπιν συνεννοήσεως με τη βουλγαρική κυβέρνηση, 
προσπάθησαν να προσεταιριστούν τους Πομάκους προκειμένοι οι τελευταίοι να επιτεθούν κατά των Ελλήνων. Τα 
σχέδια τους ματαιώθηκαν, διότι οι Πομάκοι αρνήθηκαν να επιτεθούν κατά της Ελλάδας. Για τη στάση τους αυτή, 
πολλοί προύχοντες των Πομάκων δολοφονήθηκαν. Η συμπεριφορά αυτή των Πομάκων οφείλεται στον 
μπεσαλίδικο χαρακτήρα τους . 
Το αίτημα για ένωση με την Ελλάδα το  επανέλαβαν και πάλι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με αντιπροσώπους 
τους στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι το 1946. Τότε η Ελλάδα ενδιαφερόταν για λόγους ασφαλείας να 
διαρρυθμιστούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο Τύπος και τα ραδιόφωνα της εποχής εκείνης στις ΗΠΑ 
προέβαλαν το γεγονός παραδεχόμενοι ότι οι Πομάκοι είναι αρχαία ελληνική φυλή  τιθέμενοι θετικά στο αίτημά 
τους για ένωση με την Ελλάδα. Όταν διαπίστωσαν ότι ήταν ανέφικτη η μετάπτωσή τους στην ελληνική  
κυριαρχία προχώρησαν σε αυτονομιστικές ενέργειες και… μπλα μπλα». 
Ο Βρασίδας έγειρε χαμογελαστός στον Κίμωνα μιλώντας του ψιθυριστά, αφήνοντας την Ροόυζ και την Πένυ να 
ακούνε με ανοιχτό το στόμα τον Μπεν. 
«Μεγάλε μου έγραψες! Πέσαμε σε Πομάκο επαναστάτη!» 
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«Ρε, συ δεν τον αντέχω άλλο… Θα του ορμήξω…» σφύριξε ο Κίμωνας αγανακτισμένος έχοντας πάρει ένα 
κοκκινοπράσινο χρώμα, σφίγγοντας τα δόντια του. 
«Σεμνά και ταπεινά καρντάση. Διασκέδασέ το… δες το σαν μια εμπειρία» του είπε και του έτριψε τον σβέρκο, 
μιας και ήξερε ότι αυτή η κίνηση τον ηρεμούσε. 
«Εντάξει αλλά δεν θα πληρωθεί.» 
«Αυτό εννοείται!» 
Εκείνη την στιγμή άκουσαν τα ασυγκράτητα γέλια μιας παρέας οργανωμένων ράφτερς που τους προσπερνούσαν 
με την λαστιχένια βάρκα τους , τις στολές τους τις νεοπρεν , με τα χρωματιστά κράνη τους, και τα επαγγελματικά 
κουπιά τους. 
Κάποιος τους φώναξε –«να σπρώξουμε;»- για να προκαλέσει έναν χείμαρρο γέλιων, και  ο Κίμωνας  έκρυψε από 
ντροπή το πρόσωπό του στις χούφτες του, για να αποφύγει την φωτογραφία  που τους βγάλανε, ενώ γελαστός ο 
Βρασίδας φώναζε ότι γυρίζουν ταινία του Βούλγαρη. 
Όταν έσβησαν τα γέλια των ραφτάδων που χάθηκαν σε μια στροφή του ποταμού το αυτί τους συντονίστηκε πάλι 
στην περιγραφή του Μπεν. 
«Μπλα, μπλα…μέσα του 17ου αιώνα οι πρόκριτοι των πομάκων, για λόγους επιβίωσης αποφάσισαν ομαδικό 
εξισλαμισμό. Το 1656 οι δυνάμεις του Μεχμέτ πασά εισέβαλαν στην περιοχή του Τσέπνι. Ο πασάς διέταξε να του 
φέρουν όλους τους προκρίτους. Τους κατηγόρησε ότι αντιστέκονταν και επαναστατούσαν. Γι αυτό “είναι ανάγκη 
να σας σκοτώσω ή να δεχθείτε το ισλάμ ” τους είπε. Οι γενίτσαροι περίμεναν έτοιμοι με τα γυμνά τους 
γιαταγάνια να τους αποκεφαλίσουν. Έτσι, κατά την βουλγαρική παράδοση, εξισλαμίσθηκαν. Ο Μέγας Βεζίρης 
Μεχμέτ Κιοπρουλού κατεδάφισε 218 εκκλησίες και 336 παρεκκλήσια, των οποίων ερείπια ανευρίσκονται σήμερα 
στα πομακοχώρια. Μόνη η ύπαρξη των ερειπίων αυτών αποδεικνύει ότι οι Πομάκοι ήταν χριστιανοί. Παρά τον 
εξισλαμισμό τους οι Πομάκοι διατήρησαν χριστιανικά έθιμα μέχρι σήμερα.Το σταύρωμα του βρέφους στην 
κούνια του προτού κοιμηθεί,  της ζύμης αμέσως μετά το ζύμωμα και η πρωτοχριστιανική πίτα με το νόμισμα, 
αποτελούν σημεία που μαρτυρούν το χριστιανικό παρελθόν των Πομάκων. Το κύριο όνομα «Ηλίας» είναι 
διαδεδομένο μεταξύ των Πομάκων του Εχίνου και της Κοτύλης.  
Σήμερα η Τουρκική προπαγάνδα τους εκβιάζει να παίρνουν Τουρκικά ονόματα.  
Κατά την παράδοση οι Πομάκοι προέρχονται από την αρχαία θρακική φυλή των Αγριάνων. Πολλά τοπωνύμια 
στην περιοχή Ξάνθης, όπου και οι περισσότεροι Πομάκοι, διασώζουν τους Αγριάνες. Η συνοικία της Ξάνθης 
«Αχριάν μαχαλεσή»  σημαίνει  «γειτονιά των Αχριανών», όπου και οι Πομάκοι κάτοικοί της αυτοαποκαλούνται 
Αγριάνες. Στην περιοχή του Έβρου υπάρχει ο συνοικισμός «Αχριάν Πουναρή» που θα πει  «πηγή των 
Αγριάνων», ενώ το χωριό της περιοχής ονομάζεται Αγριανή.  Εξάλλου, παρατηρείται ότι οι Τουρκογενείς των 
πεδιάδων της Δυτικής Θράκης διαφέρουν από τους Πομάκους. 
Οι Πομάκοι είναι κατά την πλειοψηφία ψηλοί, ξανθοί, γαλανομάτηδες, δολιχοκέφαλοι, φιλοπρόοδοι, δεν έχουν 
μογγολικά χαρακτηριστικά και κατοικούν στα ορεινά της Δυτικής Θράκης. Επίσης, η εθνολογική έρευνα 
υποστηρίζει βασίμως, ότι οι σλαβόφωνοι Πομάκοι είναι απόγονοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτόχθονος 
πληθυσμού. Αλλά και ξένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι Πομάκοι είναι εξισλαμισμένοι και εκσλαβισθέντες 
γλωσσικώς, απόγονοι ή τα τελευταία υπολείμματα των αρχαίων Θρακών και ότι έχουν φλέβα ελληνική. 
Οι Πομάκοι παρατηρείται, ότι δεν επιθυμούν τις φυλετικές διάκρισεις, αλλά ούτε και τις ανέχονται.. 
Χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στις συναλλαγές και την οικογενειακή ζωή τους. Δεν είναι στενά 
προσκολλημένοι κατά πλειοψηφία στις μουσουλμανικές θρησκευτικές παραδόσεις και απόδειξη τούτου είναι ότι 
τρώνε χοιρινό, αν και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος τους που δείχνει μεγάλη σημασία στη θρησκεία, τόσο ώστε να 
οδηγούνται σε ένα επίπεδο θρησκευτικής ενασχόλησης παραπάνω, μπαίνοντας σε ιερατικές σχολές.  Γνωρίζουν 
την ελληνική γλώσσα και εργάζονται στην πόλη συνήθως σε οικοδομικές εργασίες, όπου δείχνουν ιδιαίτερες 
ικανότητες, ή ασχολούνται με την καπνοκαλλιέργεια, την κτηνοτροφία και την δασική εκμετάλλευση. Τα σπίτια 
τους δεν έχουν κανένα χαρακτηριστικό της τουρκικής αρχιτεκτονικής.  
Οι Πομάκοι τραγουδούν τα δικά τους τραγούδια. Τα δημοτικά τους τραγούδια φανερώνουν την απόσταση που 
έχουν από τους Βούλγαρους και τους Τούρκους που τους βλέπουν σαν δυνάστες.  
Γραπτά μνημεία της γλώσσας των Πομάκων, όπως και της γλώσσας όλων των αρχαίων θρακικών φυλών δεν 
υπάρχουν. Είναι δηλαδή η γλώσσα τους  ομιλούμενη, αλλά μη γραφόμενη. Όλοι γενικά οι Πομάκοι της ελληνικής 
ορεινής Ροδόπης μιλούν την πομακική γλώσσα, ένα γλωσσικό ιδίωμα σλαβικό, συγγενικό με τη βουλγαρική 
γλώσσα ,χωρίς οι Πομάκοι να αισθάνονται Βούλγαροι ή Σλάβοι, που διασώζει όμως πολλές ελληνικές λέξεις, 
ίσως και πολλές θρακικές κι έχει ανάμεσα κι ορισμένες τουρκικές λέξεις, πράγμα που συμβαίνει σε όλες τις 
γλώσσες των Βαλκανίων, που ζυμώθηκαν αναγκαστικά με την τουρκική γλώσσα, μέσα σε τόσους αιώνες 
τουρκικής κατάκτησης. Παρατηρείται ότι η πομακική γλώσσα στην ανατολική περιοχή της Δυτικής Θράκης έχει 
επηρεασθεί από την τουρκική γλώσσα, ενώ αντίθετα στο δυτικό τμήμα της από τη βουλγαρική. Πάμπολλες είναι 
οι ελληνικές λέξεις - και μάλιστα οι αρχαιοπρεπείς, γεγονός που ενισχύει την άποψη για την αρχαία καταγωγή 
των Πομάκων και τη συγγένειά τους με τους Έλληνες. 
Μέχρι και το τέλος του 20ού αιώνα,  η πομακική γλώσσα ήταν άγραφη. Με  την πρωτοβουλία λίγων ιδιωτών 
εκδόθηκε το  ελληνο-πομακικό και πομακο-ελληνικό λεξικό και γραμματική της πομακικής γλώσσας. 
Ακολούθησαν λίγο μετά, τραγούδια, παραμύθια, εφημερίδες… 
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Τους Πομάκους, τους απογόνους των αρχαίων Αγριάνων, το ελλαδικό κράτος δεν τους εγκατέλειψε, αλλά τους 
έστειλε στην αγκαλιά της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι είναι προστάτης των μουσουλμάνων. 
Από 1954 έως και το 1996 η ελληνική Κυβέρνηση συρόμενη σαν μαγεμένη από τις σειρήνες της τουρκικής 
διπλωματίας κατάφερε να βρίσκεται κοντά στο σημείο να τουρκοποιήσει τους μουσουλμάνους, τους Αθίγγανους 
και τους Πομάκους Έλληνες πολίτες της περιοχής. 
Και ενώ η είσοδος της χώρας είναι ορθάνοιχτη στα θρακικά σύνορα  στην τουρκική πολιτική ηγεσία, στην 
διπλωματία της και τους πράκτορές της, μέχρι το 1996 δεν ήταν ελεύθερη η πρόσβαση από την πόλη της Ξάνθης 
στα Πομακοχώρια   και έπρεπε να περάσεις πρώτα από την περιβόητη «μπάρα»  που ήταν φυλάκιο για έλεγχο 
χαρτιών και άδειας από την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης. Δηλαδή συνοριακός έλεγχος μέσα στην Ελλάδα…» 
Όπως ξαφνικά ξεκίνησε να μιλά , έτσι απότομα τελείωσε και την κουβέντα του, έχοντας ένα χαμόγελο 
ικανοποίησης ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του που κατάφερε να πει το κείμενο που είχε αποστηθίσει απνευστί, 
και χωρίς να τον διακόψουν. 
Οι επιβαίνοντες τον κοιτούσαν όλοι με ανοιχτό στόμα εκτός του Βρασίδα που τον κοιτούσε με ενθουσιασμό. 
«Μεγάλε μου αν δεν φοβόμουν μην αναποδογυρίσει η βάρκα θα σε αγκάλιαζα», του φώναξε χαμογελαστός, και 
αυτή η δήλωση πυροδότησε την καταπιεσμένη ως τώρα αντίδραση του Κίμωνα. 
«Θα με τρελλάνεις και εσύ; Πού βρισκόμαστε; Τι δουλειά έχει η ξενάγηση με την ιστορία των Πομάκων;» 
Την απάντηση την πήρε βάναυσα από τον Μπεν. 
«Σας ξεναγώ στην επικράτεια των Αγριάνων, και στο μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος μας. Φίλοι μου Έλληνες, 
στόχος μας είναι εμείς οι Αγριάνες της Βουλγαρίας και της Ελλάδας να διεκδικήσουμε τα πατρώα εδάφη μας, την 
κουλτούρα μας, και την ιστορία μας». Δήλωσε με περηφάνια και ακολούθησε μετά η βύθιση της σχεδίας. 
Ο Κίμωνας παραβλέποντας την ευαίσθητη ισορροπία της βάρκας,  το πολιτισμένο πνεύμα και τις υποσχέσεις που 
είχε δώσει στον Βρασίδα, όρμησε στον Μπέν και ο Βρασίδας με την σειρά του στον Κίμωνα για να τον 
συγκρατήσει, με αποτέλεσμα να σκάσουν αγκαλιασμένοι πάνω στην μια άκρη της σχεδίας με την ορμή 
αστεροειδούς. Κάποιο από τα βαρέλια ξέφυγε από το δέσιμό του καθώς έσπασε το σάπιο σχοινί και η σχεδία 
διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη. 
Το κρύο νερό, και η κολύμβηση με  σωσίβιο για δεκαπέντε λεπτά τους ηρέμησε όλους, τόσο ώστε να γλυτώσει το 
τομάρι του ο Μπεν. 
Ακόμα και οι υστερικές κραυγές της Ρόουζ που φώναζε για την ανευθυνότητά και για την βαρβαρότητά του, 
καθώς και την απορία της πως κατάφεραν να τις περάσουν σε άλλη χώρα  κόπασαν, όταν επέστρεψαν στο σημείο 
από όπου ξεκίνησαν με το ντάτσουν που οδηγούσε ο Μπεν τζούνιορ. Ο μικρός τους εντόπισε λίγο πιο πάνω από 
το σημείο τερματισμού, και τους γύρισε πίσω. Αν και μόλις έφτανε να βλέπει από το παμπρίτζ αποδείχτηκε καλός 
οδηγός. 
Γύρω από την φωτιά καθώς στέγνωναν, ο Μπεν ζήτησε συγγνώμη αν τους πρόσβαλλε, αλλά επέμενε να απορεί 
για την βίαιη αντίδραση του Κίμωνα. 
«Μα γιατί φίλε μου, πήγες να με πνίξεις; Οι Αγριάνες πάντα ήταν φίλοι των Ελλήνων. Και στις εκστρατείες του 
Μ. Αλεξάνδρου πήραν μέρος στο πλευρό σας, και στην κάθοδο των Μυρίων, και πάντα σας αγαπούσαν άσχετα 
αν μας αποδιώχνεται». 
«Τι λες ρε, θα μας τρελάνεις;» Άρχισε πάλι να φουντώνει Ο Κίμωνας, και ο Μπεν πλησίασε για προστασία τον 
Βρασίδα. 
«Που τα άκουσες αυτά; Έλληνες πολίτες δεν είστε;» 
«Τότε τι νόημα είχε τόσα χρόνια η μπάρα που μας χώριζε από την Ελλάδα σαν λεπρούς; Και γιατί δεν μας 
προστατεύει το ελληνικό κράτος  από τους πράκτορες των Τούρκων που σουλατσέρνουν ανενόχλητοι , και 
λαδώνουν ή απειλούν; Μας εξαναγκάζουν να έχουμε τα έθιμά τους και την γλώσσα τους ενώ στους 
περισσότερους νεαρούς Πομάκους δεν αρέσει καθόλου να τους λένε Τούρκους. Θέλουν να μοιάζουν και να 
συμπεριφέρονται σαν Έλληνες.  Να  μην ξεχωρίζουν.  Έτσι αλλάζουν ονόματα και από Aχμέτ, Mεχμούτ, Αλί, 
γίνονται Άκης, Σάκης, Mάκης κ.λπ.... το ελληνικό κράτος πρέπει να μας προσέξει. Δεν υπάρχουν υποδομές, 
δρόμοι, σχολεία και νοσοκομεία εξοπλισμένα, ούτε αθλητικοί χώροι. Δεν υπάρχει καλή ζωή για να ζηλέψουν, να 
θελήσουν να ακολουθήσουν. 
Στην Σμίνθη που έχω συγγενείς ακούγεται ότι χαρτζιλικώνουν παππούδες και νεώτερους για να προπαγανδίζουν 
κατά του ελληνικού κράτους. Η φτώχεια είναι κακός σύμβουλος. Δεν τους πειράζει να πουν την αλήθεια για τις 
κακές συνθήκες στις οποίες ζουν και να πάρουν και μερικά χρήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς άλλους 
μουσουλμάνους που δεν αισθάνονται Τούρκοι. 
Δεν πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο σε όλο τον κόσμο, το πολιτικό παράδοξο τού να καταπιέζεται  
και να ελέγχεται η πλειονότητα του πληθυσμού που δεν μπορεί και να αντιδράσει , από την μειονότητα της.» 
«Αυτά τα γνωρίζουμε, οι περισσότεροι Μπεν, του είπε ο Βρασίδας, αλλά δεν δίνουμε πολύ σημασία, γιατί ζούμε 
μακριά  και καβάλα σ’ ένα καλό βιοτικό επίπεδο. Έτσι μας έμαθε αυτό το κωλοκράτος που έχουμε. Να μας 
κοιμίζει νανουρίζοντάς μας με έναν γοητευτικό τρόπο ζωής, για να μην δούμε τον μπαμπούλα που έρχεται να μας 
φάει. Ο κακός εδώ φίλε είναι οι πολιτικοί, και όχι εμείς ή εσείς.» 
«Αυτό το βλέπω αδερφέ μου. Το ανακάλυψα από τότε που ο μπατζανάκης μου άνοιξε ιντερνετ καφέ στην Ξάνθη 
και εγώ στο μαγαζί του ανακάλυψα το διαδίκτυο. Η τηλεόραση στα χωριά πιάνει περισσότερο τουρκικά κανάλια 
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και βουλγαρικά. Αυτός ήταν και ο λόγος που μετακόμισα στην Ξάνθη. Δεν έχω πολύ καιρό που ήρθα στην πόλη 
και εγκαταστάθηκα σε μια παράγκα αφήνοντας ένα καλό σπίτι στον τόπο που γεννήθηκα. Διαβάζω, στερούμαι, 
απλά και μόνο για να έχω το προνόμιο να ζήσω μια ζωή πιο σύγχρονη, πιο ελεύθερη, χωρίς παλιές πρακτικές και 
φόβο. Θέλω να έχω την ευκαιρία να ζήσω εγώ και τα παιδιά μου μια ειρηνική ζωή ενός μέσου Έλληνα. 
Από τότε μπαίνω στο internet και μαθαίνω τα πάντα για την φυλή μου, για τα πολιτικά και ότι άλλο καλό βρίσκω. 
Από εκεί πήρα και την ιδέα να κάνω την κατάβαση στον ποταμό. Αλλά ήταν γραφτό να γυρίσω στις οικοδομές.» 
Ο Βρασίδας τον χτύπησε παρηγορητικά στην πλάτη. 
«Δεν πειράζει φίλε μου. Μια δυο φορές ακόμα θα την γλύτωνες. Στην τρίτη θα πνιγόσουν…» 
Ο Μπεν ξεφύσησε απογοητευμένος 
«Κρίμα. Είχα σκοπό να ξεκινήσω έναν αγώνα για την αφύπνιση του έθνους μας. Μια Θράκη ανεξάρτητη από 
Τούρκους και Βουλγάρους, φίλη και γείτονας των αδερφών Ελλήνων, που θα εκτείνεται από το μοναστήρι έως 
την Κωνσταντινούπολη.» 
Ο Κίμωνας τον ξανακοίταξε αποκαμωμένος «Είσαι λίγο πειραγμένος τελικά!» διαβεβαίωσε τον Μπεν  και μετά 
κοιτώντας τον Βρασίδα  τον παρότρυνε «Μην τον ακούς, ζούλα τον λίγο.» 
«Γιατί αδερφέ μου; Οι Αγριάνες θα κάνουν αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος σας. Προερχόμαστε από τους 
Παίονες και τους Φρύγες. Θα ξυπνήσουμε την θρακική συνείδηση στους παραπαλανημένους Σκοπιανούς, 
Βουλγάρους και Τούρκους Αγριάνες. Πιο μάγκες είναι δηλαδή οι Σλάβοι που θέλουν την Μακεδονία και οι 
Αλβανοί πού θέλουν την Ήπειρο; 
Η μητέρα Ελλάδα σήμερα έχει σαν αρχηγούς ηλίθιους. Είναι σαν κάποιος βλάκας να πήγε στο παζάρι και να μην 
κάνει παζάρια. Άμα λες στον άλλο  για πλάκα αυτό το χαλί είναι μπουχάρα και κάνει 10.000€ και ο άλλος το 
σκέφτεται να τα δώσει , τότες σοβαρεύεις , λες «πέσαμε σε κορόιδο» και πας να τον γδύσεις. Έτσι και η Ελλάδα 
σήμερα. Μάθανε ότι χαρίζετε εδάφη και ιστορία και πλάκωσαν από τα πέρατα της γης. 
Στα παζάρια έτσι κάνουν και οι πιο αγράμματοι πωλητές. Ζητάνε πολλά δίνοντας λίγα. 
Η Ελλάδα έπρεπε να ζητά τα εδάφη της από την Β. Ήπειρο, ενσωμάτωση των Σκοπίων και την νότια Βουλγαρία, 
όλα τα Ιωνικά παράλια, για να κρατήσει τουλάχιστον αυτά τα εδάφη που έχει και να το παίζει και ριγμένη. 
Αντίθετα εσείς δίνετε τρισεκατομμύρια χρήματα για εξοπλισμούς που δεν θα χρησιμοποιήσετε, κάνοντας 
πλούσιους αυτούς που σας ρίχνουν, δίνετε τα εδάφη σας για βάσεις, εισπράττοντας μόνο εκθέσεις αρνητικές περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρομοκρατίας, εν ολίγοις έχετε κατεβάσει τα βρακιά σας, ενώ άλλοι πιο έξυπνοι 
σαν τους Σκοπιανούς, ή τους Αλβανούς π.χ, πληρώνουν πλουσιοπάροχα πάλι το ένα χιλιοστό από ότι εσείς, σε 
ιστορικούς, περιοδικά, μελετητές , γενετολόγους, αρχαιολόγους , πολιτικούς για να γράψουν ή να προωθήσουν 
ότι αυτοί θέλουν. 
Έ, γιατί και εμείς οι Θράκες να μην ακολουθήσουμε τόσο  αποτελεσματική διπλωματία. Θα γίνουμε δύναμη 
δικτυακή που δεν κοστίζει, θα οργανωθούμε, θα βρούμε χορηγούς μερικούς πολιτικούς αμερικάνους, 
υποσχόμενοι το υπέδαφος , χρήματα, ή ότι άλλο θέλουν, θα πληρώσουμε όλες τις παραπάνω τάξεις, και θα 
γίνουμε απόγονοι των Αγριάνων, αδερφό φύλο των  Μακεδόνων, και διεκδικητές του Θρακικού βασιλείου.» 
Για μια μόνο στιγμή έκανε μια παύση  και με την δεξιοτεχνία ηθοποιού που κάνει ασκήσεις υποκριτικής  
εξαφάνισε το σοβαρό ύφος  το εμποτισμένο σε ρέον πάθος και χαμογέλασε κουνώντας το δάκτυλό  προς την 
μεριά της παρέας του. 
«Και φυσικά αδερφέ μου αυτά τα λέω για πλάκα! Περισσότερο θα ήθελα να τα κάνω όλα αυτά για να αποδείξω 
πόσο ηλίθιο κράτος έχουμε, πόσο ηλίθιους γείτονες πολιτικούς, πόσο ηλίθια ράτσα είμαστε σαν άνθρωποι, με το 
να κάνουμε τόσο κωμικά πράγματα, ενώ θα μπορούσαμε να ζούμε μόνο ειρηνικά, και πλουσιοπάροχα. Το μόνο 
που με ενδιαφέρει είναι  να ζήσω μια καλύτερη ζωή από αυτήν που ζω και νομίζω ότι δεν μου αξίζει. Απλά θέλω 
να πω, πως φέρεται κάποιος όπως του φέρονται. Αν κάποιος σε αντιμετωπίζει σαν ηλίθιο, ή απλά ανταποδίδεις με 
όμοια συμπεριφορά ή τελικά γίνεσαι ηλίθιος. Εγώ το δεύτερο δεν το θέλω…» 
Ο Κίμωνας, ένευσε καταφατικά, και σηκώθηκε όρθιος βγάζοντας έναν βαθύ αναστεναγμό. Όλοι τσιτώθηκαν μαζί 
και ο Αλί διότι περίμεναν ο Κίμωνας να του ξαναεπιτεθεί. Προς ανακούφιση όλων ο βαθύς αναστεναγμός είχε 
χαρακτήρα παραίτησης. 
«Βρασίδα μην τον ζουλάς. Χάιδεψέ τον, δώστου ένα φιλί, πλήρωσέ τον και πάμε να φύγουμε.» 
Ο Βρασίδας έκανε με χαρά όσα του είπε ο Κίμωνας αφήνοντας του και διακόσια ευρώ επιπλέον για την χαμένη 
βάρκα. 
Πριν φύγει τον αγκάλιασε από τους ώμους και του έδωσε μια συμβουλή.  
«Μπεν μου, από αρχαιοτάτων χρόνων, η ελληνική τρούφα, το θεσπέσιο αυτό, υπόγειο μανιτάρι, θεωρούνταν από 
τα καλύτερα του κόσμου. Στο πέρασμα των αιώνων, χάθηκαν οι περισσότερες γνώσεις για την καλλιέργεια της 
τρούφας. Άλλα προϊόντα και καλλιέργειες πήραν τη θέση της και σιγά σιγά το εξαιρετικό αυτό έδεσμα 
περιθωριοποιήθηκε. 
Να ξέρεις λοιπόν πως η καλλιέργεια της είναι από τις πιο ανέξοδες και προσοδοφόρες καλλιέργειες. Η 
καλλιέργειά της είναι τελείως φυσική. Δεν είναι υδροβόρα, μιας και απαιτεί το ελάχιστο νερό που θα χρειαζόταν 
οποιαδήποτε καλλιέργεια. Δεν χρειάζεται λιπάσματα. 
Απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων και μυκητοκτόνων, αφού αυτό που στην ουσία καλλιεργούμε, είναι ένας 
μύκητας. Το άρωμά της είναι θεσπέσιο, όπως και η γεύση που δίνει στα φαγητά, στα οποία χρησιμοποιείται. Η 
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κατανάλωσή της σαν έδεσμα, αλλά και για φαρμακευτικούς σκοπούς, κυρίως όμως για τις αφροδισιακές της 
ιδιότητες, είναι γνωστή από πολύ παλιά , από τους Σουμέριους ακόμα.  
Τα μέρη εδώ πέρα έχουν ωραία τρούφα, τα γουρούνια τρελαίνονται  για τρούφες και με την όσφρηση τους τις 
βρίσκουν για να τις φάνε. Οπότε εκπαιδεύεις ένα γουρούνι να τις βρίσκει και να μην τις τρώει-έτσι κάνουν οι 
Γάλλοι- και γίνεσαι έμπορος τρούφας. Θα βρεις την άκρη μέσω του ιντερνέτ εσύ, δεν σε φοβάμαι!» 
«Λες; Και αν δεν βρίσκω αρκετές;» 
«Αν δεν βρίσκεις αρκετές, δες το σαν χόμπι. Να τρως όσες βρίσκεις εσύ. Και αν πάλι βαρεθείς τότε… αλλά εσείς 
οι μουσουλμάνοι δεν τρώτε και χοιρινό.» 
«Όχι εμείς οι Πομάκοι τρώμε!» 
«Ε , τότε φάε το γουρούνι. Όπως και να το κάνεις είναι μια επένδυση από την οποία δεν χάνεις!» 
 
 
Ημερολόγιο Κίμωνα-Καπνός 
Πρέπει να ομολογήσω ότι η  ανακάλυψη του καπνού μας ξέφυγε. Ίσως γιατί η όλη η ιδέα του να ανάβεις ένα 
φυτό και να ρουφάς τον καπνό του βήχοντας  να έμοιαζε χαζή  για να την συλλάβουν μυαλά φιλοσόφων ή 
πολιτών που γυμνάζονταν μανιωδώς και φύλαγαν το σώμα τους σαν ένα ναό που φιλοξενούσε την ψυχή. 
Προτιμούσαν να τσικνίζουν τους Θεούς με μπριζολάκια και αρωματικά βότανα. 
 Το κάπνισμα ήταν γνωστό στους   Αιγύπτιους  από το 3000 π.Χ., οι οποίοι  έκαιγαν γλυκά χόρτα όταν θυσίαζαν 
στους θεούς τους. 
Η πρώτη καπνίστρια στην Αρχαία Ελλάδα ήταν η Πυθία, η ιέρεια των χρησμών στους Δελφούς, η  οποία  
μαστουρωμένη ελαφρώς από τους ατμούς που εξέρχονταν από μια σχισμή των βράχων κάτω από τα πόδια της, 
δικαιολογούνταν να λέει τις προφητείες της ασυνάρτητα διφορούμενες, έτσι ώστε να κονομάει το μαντείο, να 
παραμένει σε φόντο μυστηρίου  και να μην το παίρνουν χαμπάρι οι εύπιστοι ότι τους δούλευε ψιλό γαζί. 
Μετέπειτα οι Έλληνες άρχισαν να προσφέρουν λιβάνι στους βωμούς τους. 
Μερικοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι οι Κινέζοι εφηύραν την πίπα και ότι οι Ασιάτες κάπνιζαν πολύ πριν τη 
χριστιανική εποχή, αλλά κάπνιζαν χορτάρι και όχι καπνό, ο οποίος δε φύτρωνε πουθενά αλλού εκτός από την 
Αμερική, πριν  τον Κολόμβο. Έτσι καταλήγουμε πανηγυρικά στον αυτόχθονα και αυθεντικό αμερικάνο, στον 
αυθεντικό και γνήσιο εφευρέτη της πιο κακής αλλά και της πιο γλυκονταλκαδιαρομερακλίδικης συνήθειας στον 
πλανήτη. 
Ανασκαφές στο Γιουκατάν του Mεξικού, αποκάλυψαν σκόνη καπνού μέσα σε πήλινα δοχεία ηλικίας 15.000 
ετών.  
Σε άλλα, πιο πρόσφατα πήλινα αγγεία των Mάγια του Γιουκατάν, εικονίζονται μορφές που καπνίζουν στριμμένα 
φύλλα. Αιώνες πριν από την έλευση των Ευρωπαίων, οι πολιτισμοί της Αμερικής είχαν πιθανόν αναπτύξει 
ποικίλες θεραπευτικές εφαρμογές του καπνού. Διακόσια χρόνια αργότερα, στην Ευρώπη πολλοί γιατροί 
εφάρμοζαν θεραπείες με φύλλα καπνού, ενώ το κάπνισμα θεωρούνταν ότι προφυλάσσει από την πανώλη. 
Πέρασαν άλλα εκατόν πενήντα χρόνια πριν ξυπνήσει η υποψία ότι μπορεί να είχε και βλαβερές συνέπειες.  
Το φυτό του καπνού  που ανήκει στο  είδος Nicotiana (συγκεκριμένα Nicotiana Tabacum και Nicotiana Rustica),  
φύεται κάπου στην αμερικανική ήπειρο. Πώς και πότε το πρώτον ανακαλύφτηκε είναι άγνωστο. Το όνομά του το 
οφείλει πάντως σε Ευρωπαίο, στον Γάλλο πρεσβευτή Jean Nicot, ο οποίος τον εισήγαγε και τον διέδωσε στη 
Γαλλία το 1560.  
 Πιθανώς ένας ιθαγενής μαγειρεύοντας φαγητό πάνω σε ένα πλατύ μεγάλο φύλλο πάνω από φωτιά, όπως 
συνηθιζόταν τότε σε εκείνα τα μέρη,  παρατήρησε ότι ανέδιδε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό άρωμα και πήρε την 
πρώτη του εισπνοή. Κατόπιν μπορεί να συνέβησαν τα εξής τινά. Είναι πιθανό να πέταξε το φαγητό  μακριά και να 
έφαγε το φύλλο, ή να πέταξε το φύλλο και να κάθισε να μυρίζει το φαγητό μέχρι που κρύωσε και έγινε για 
πέταμα, ή να τα έφαγε και τα δύο, ή τέλος πάντων να δοκίμασε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μέχρι να 
ξαναπετύχει να δώσει στην όσφρησή του την πρωταρχική μυρωδιά που τον ενθουσίασε. 
Ένας ινδιάνικος μύθος λέει ότι πολύ πριν φτάσει ο λευκός, είχε πέσει   μεγάλη πείνα σε όλη τη χώρα. Όταν θα 
ερχόταν ο Λευκός, τα πράγματα  θα άλλαζαν,  μια και μαζί με την πείνα θα έπεφτε και πολύ σφαλιάρα. Όλες οι 
φυλές το λοιπόν  συγκεντρώθηκαν σε συμβούλιο και κάλεσαν το μεγάλο πνεύμα Μανιτού για βοήθεια, έτσι όπως 
κάνουν όλοι οι άνθρωποι όταν τα βρουν σκούρα. Σε απάντηση των προσευχών τους ο Μανιτού έστειλε ένα 
όμορφο  και γυμνό κορίτσι να κατεβεί από τα σύννεφα προφανώς για λόγους εντυπωσιασμού και σόου. Κάθισε 
στο έδαφος μπροστά στους ανθρώπους και ανακοίνωσε ότι είχε έρθει για να φέρει φαγητό. Στη συνέχεια 
επέστρεψε στον ουρανό αφήνοντας τους νεαρούς Ινδιάνους να επωφελούνται της ανύψωσης για να 
τσιμπολογήσει το θολό ματάκι τους τις καμπύλες του θηλυκού πνεύματος. Όταν κατάφεραν να προσγειώσουν το 
βλέμμα τους στην γη διαπίστωσαν ότι όπου είχε ακουμπήσει τη δεξιά της παλάμη, φύτρωσε καλαμπόκι και όπου 
την αριστερή της, πατάτες. Εκεί, όμως, όπου κάθισε, φύτρωσε καπνός. Τώρα με τι είδους  θεϊκή έκκριση θέλησε 
να συνδέσει ο μύθος τον καπνό, διαλέξτε κατά βούληση. Η ουσία είναι ότι αποδίδει πλήρως το νόημα του 
καπνίσματος αναδεικνύοντας  το διττό του χαρακτήρα. Ταυτόχρονα Θεϊκό, και βρώμικο. Τίποτα δεν είναι 
σίγουρο. 



54 
 

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι το κάπνισμα του καπνού γινόταν από τους πρώτους Μάγιας πιθανότατα στην 
περιοχή Ταμπάσκο στο Μεξικό στα πλαίσια θρησκευτικών τελετών. Από ιστορικά στοιχεία φαίνεται ότι την 
εποχή του Χριστού, οι φυλές του νότιου Μεξικού κάπνιζαν πρωτόγονα τσιγάρα. Αφού δεν είχαν χαρτί τύλιγαν 
τον καπνό σε φύλλα φοίνικα ή καλαμποκιού και στη συνέχεια το έβαζαν σε μπαμπού ή απλώς τύλιγαν φύλλα 
καπνού. Στους επόμενους αιώνες το κάπνισμα φύλλων καπνού εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή του Μεξικού και 
στις Αντίλλες. Έγινε ακόμα πιο δημοφιλές όταν οι φυλές που ήδη κάπνιζαν μετανάστευσαν βόρεια ηπειρωτικά 
στην κοιλάδα του Μισσισσιππή και στη Βραζιλία. Οι Ινδιάνοι ακόμα πιο βόρεια έφτιαχναν πίπες, κάποιες όμοιες 
με τις σημερινές, άλλες με σχήμα Υ, όπου τα άκρα τοποθετούνταν στα ρουθούνια. Επίσης, άλεθαν τον καπνό με 
άλλα φυτά για να ενισχύσουν τη γεύση του. 
Σύμφωνα με την Ιστορία, ο καπνός ανακαλύφθηκε από τους Ευρωπαίους στην Κούβα, όταν  τα ρεύματα του 
Ατλαντικού βαρέθηκαν να παίζουν με τα καράβια του Χριστόφορου  Κολόμβου και τον ξέβρασαν σε κάποια 
αμμώδη ακτή το 1492. ο Κρίστοφερ έφτασε σε ένα νησί που οι κάτοικοί του το ονόμαζαν Guanahani και το οποίο 
στη συνέχεια ονόμασε  San Salvador. Οι ιθαγενείς είπαν στον Κολόμβο για ένα ακόμα καλύτερο νησί κοντά, 
προφανώς για να τον ξεφορτωθούν, το οποίο δεν ήταν άλλο από την Κούβα στην οποία έφτασε τον Οκτωβρίο του  
1492. Μη γνωρίζοντας τι να περιμένει  και επειδή αγαπούσε την ζωούλα του παραπάνω από όσο αγαπούσε αυτήν 
των αγαπημένων του συντρόφων, έστειλε δύο από αυτούς, τον Rodriguo de Jerez και τον Luis de Toues, να 
ανιχνεύσουν την περιοχή. 
Οι Ισπανοί είδαν  τους Ινδιάνους να καπνίζουν στριμμένα φύλλα καπνού που τα ονόμαζαν Cohiba,  που στη 
γλώσσα τους σημαίνει «θάμνος που καπνίζει κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών». Την ίδια μέρα ο 
Rodriguo de Jerez πήρε την πρώτη του διστακτική εισπνοή από την πρώτη δόση του τσιγάρου στο Νέο Κόσμο,  
του οποίου η διάμετρος υπολογιζόταν να είναι όσο η διάμετρος ενός αντρικού χεριού και έγινε ο πρώτος 
Ευρωπαίος καπνιστής στην Ιστορία. 
 Από τη λέξη Cohiba πήρε και την ονομασία της η ομώνυμη μάρκα πούρων. Από την άλλη η ονομασία cigar 
έρχεται από τους Μάγια και σημαίνει καπνίζω. Ασφαλώς και οι ημίγυμνοι  ινδιάνοι θα είδαν κι αυτοί τους 
ζαλισμένους κονκισταδόρους από την ναυτία,  με τα φισεκλίκια τους ζωσμένους, με τις πανοπλίες και αυτά τα 
σιδερένια καθίκια στο κεφάλι που  δεν γνώριζαν ότι τα ονόμαζαν κράνη, και θα ξινίστηκαν. Ωστόσο,  πολύ 
κακώς, έδειξαν χαρακτήρα και αντιμετώπισαν αυτά τα νέα φρούτα που απόθεσε η θάλασσα στην φρουτιέρα τους,  
καλοπροαίρετα.  
Στην πορεία προφανώς οι ινδιάνοι θα ψυχανεμίστηκαν την λιγούρα που έπλεε στα υγρά στόματα των χλωμών 
προσώπων, και θα είδαν την απληστία να ακονίζει τις κόρες των ματιών τους πετώντας σπίθες. Κάπως έτσι ο 
σοφός αρχηγός τους θα κάλεσε δίπλα του τον τον μάγο της φυλής  και θα του είπε ψιθυριστά  
«Δώστους τον καπνό σαν δώρο.» 
«Μα γιατί μεγάλε αρχηγέ να  κάνουμε δώρο τον καπνό σε αυτούς τους λιγούρηδες; Έχουν κάτσει στον σβέρκο 
μας τόσες μέρες κάνοντας κατάχρηση της φιλοξενίας μας, έχουν φάει το φαγητό μας και  κοντεύουν να φάνε και 
τα δέρματα των σκηνών μας, άρχισαν να τσιμπολογάν τους γλουτούς των κορασίδων μας και οσονούπω θα μας 
περιποιηθούν όλους δεόντως! Δεν μου αρέσουν τα χλωμά μούτρα τους!» 
«Άμα βλέπεις ανθρώπους ντυμένους στο σίδερο, και με τόσα όπλα αρματωμένους,  να ξέρεις ότι μυαλό τους το 
έχουν στο μακελειό, και στο αίμα τους κυκλοφορεί ο φόνος. Η ψυχή τους είναι έρμαιο του φόβου, της απληστίας, 
και της άγνοιας. Είναι σίγουρο πιστέ μου κομπογιαννίτη φτερωτέ μου μάγε ότι θα μας μακελέψουν όπως με 
βλέπεις και σε βλέπω. Δώστους λοιπόν τον καπνό να πάνε στα κομμάτια. Έτσι λιγούρηδες που φαίνονται και 
ασφαλώς δεν ξέρουν την σημασία του μέτρου, από δώρο θα το μεταμορφώσουν σε μάστιγα. Βάζω στοίχημα ότι 
θα φτιάξουν μικρά πακέτα για να το κουβαλάν μαζί τους, και θα έχουν και ένα κουτάκι μαζί τους πυριτόλιθους, 
για να ανάβουν συνεχώς. Βάζω στοίχημα ότι θα πεθαίνουν τόσοι από αυτούς από την κατάχρηση του 
καπνίσματος, που θα αναγκαστούν οι αρχηγοί τους να προσπαθούν να το περιορίσουν με μέτρα.» 
«Χα, χα, με όλο τον σεβασμό αρχηγέ, μεγάλη φαντασία έχεις. Ούτε εγώ που είμαι μάγος δεν θα σκεφτόμουν 
τόσες υπερβολές. Σιγά σιγά θα μου πεις ότι θα μαζεύονται σε καταυλισμούς απεξάρτησης και  με την βοήθεια 
μάγων θα προσπαθούν να το κόψουν. Δεν νομίζω να είναι και τόσο χαζοί!» 
Ο σοφός οραματιστής και ανώνυμος αρχηγός θα κούνησε το κεφάλι του θλιμμένα, και θα μίλησε για τελευταία 
φορά. 
«Δώσε τους φίλε μου Μάγε τον καπνό. Μόνο έτσι θα εκδικηθούμε ετεροχρονισμένα την γενοκτονία μας. Όταν 
πια εμείς δεν θα υπάρχουμε πια σαν φυλή, τουλάχιστον θα έχουμε την χαρά να γαργαλάει τις αιθερικές πατούσες 
μας ο στοιχειωμένος τους καπνός.» 
Και έτσι έγινε… 
Μέσω των Ισπανών κατακτητών  το κάπνισμα του πούρου  διαδόθηκε στην Ισπανία και την Πορτογαλία κατά  το 
16 αιώνα. Αρχικά θεωρήθηκε ειδωλολατρικό έθιμο και βρήκε την αντίδραση της εκκλησίας. Κάτι σωστό πήγε να 
κάνει η Ιερά Εξέταση, αλλά μόλις αισθάνθηκε ότι ήταν κάτι ενάντια στην φύση της το διόρθωσε  και  αργότερα ο 
καπνός διαδόθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Ο δύστυχος Rodriguo, οποίος είχε συνηθίσει να καπνίζει ένα πούρο την ημέρα, από τις καλές ημέρες στην 
Κούβα,  έκανε το λάθος να καπνίσει δημόσια. Αμέσως μπήκε φυλακή για 3 χρόνια από την ισπανική Ιερά 
Εξέταση και ήταν το πρώτο θύμα των αντικαπνιστών. Πολύ πιθανόν, αν κιόλας έφερε μαζί του από τα ξένα 
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αυτούς τους σούπερ μπάφους του μισού μέτρου, να φυλακίστηκε ως παράφρων, γιατί μέχρι τότε , τις δάδες τις 
κρατούσαν στα χέρια, για να φωτίζουν ή για να ανάβουν φωτιές  και όχι για να τις πιπιλίζουν. 
Αργότερα έμελλε το τσιγάρο να γίνει τόσο δημοφιλές , που πέρασε και στα χέρια των μεγάλων τηλεοπτικών 
αστέρων του κινηματογράφου. 
Στις δεκαετίες του '30, του '40 και του '50 οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες πλήρωναν τεράστια ποσά για να 
εξασφαλίσουν τη διαφήμιση του καπνίσματος από αστέρες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, όπως ο Χένρι 
Φόντα και ο Γκάρι Κούπερ. οι κλασικές ταινίες των δεκαετιών αυτών  εδραίωσαν περαιτέρω την εικόνα του 
αινιγματικού αστέρα με το τσιγάρο στα χείλη και της μοιραίας καλλονής, που κρύβεται πίσω από ένα σύννεφο 
καπνού. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ εκείνη την εποχή συμμετείχαν σε διαφημίσεις 
τσιγάρων, σύμφωνα με τους μελετητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Οι επιστήμονες απέκτησαν 
πρόσβαση στo περιεχόμενο των συμβολαίων που είχαν συνάψει οι ηθοποιοί με τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες και 
κατάλαβαν από τα ποσά που είδαν εκεί αναγραμμένα , ότι οι μεγάλοι αστέρες όταν έπαιρναν τις εκφράσεις 
απόλυτης απόλαυσης καθώς ρουφούσαν τον καπνό, οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στην είσπραξη αυτών των 
χρημάτων. Με τέτοια ποσά, με την ίδια έκφραση απόλυτης ικανοποίησης θα κάπνιζαν και φυτικό λίπασμα ή και 
κούτσουρο αναμμένο   . Ονόματα όπως ο Κλαρκ Γκέιμπλ, ο Φράνκ Σινάτρα, ο Κάρι Γκραντ, η  Τζόαν Κρόφορντ, 
ο  Τζον Γουέιν, ο Χάμφρεϋ Μπόγκαρντ και η Μπέτι Ντέιβις βοήθησαν να εδραιωθεί το κάπνισμα επί της οθόνης 
ως τελετουργική απόλαυση. 
Παρά την πρόσφατη απαγόρευση του καπνίσματος στις ταινίες, στην οποία συναίνεσαν τα μεγάλα στούντιο, οι 
κλασικές ταινίες με σκηνές καπνίσματος, όπως η Καζαμπλάνκα, και οι μυθικές εικόνες πρωταγωνιστών με μια 
μισοαναμμένη γόπα να αργοπεθαίνει στα χείλη   λειτουργούν ακόμα στο υποσυνείδητο των ανθρώπων που τις 
θυμούνται με σκιρτήματα νουάρ νοσταλγίας. 
Ο καπνός ακόμα και μετά τις προειδοποιήσεις του Π.Ο.Υ.  και τον έντονο αντικαπνιστικό αγώνα κρατάει τα 
σκήπτρα του παρά τις αποδεδειγμένες βλαβερές συνέπειες του, και τις παθήσεις που προκαλεί. Αλλά όπως λέει 
και ο Αρκάς η ζωή είναι μια πορεία προς τον θάνατο που στον δρόμο μπορεί να πεθάνεις κιόλας. Ο νεοέλληνας 
το έχει φιλοσοφήσει. Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι τόσες οι τρομερές ασθένειες που καραδοκούν και τόσες 
φοβερές καταστάσεις που μπορούν να σου τύχουν, που το τσιγάρο μπορεί να τις προλάβει και να σε γλυτώσει. 
Η πιο σοφιστικέ  πάντως μεταλλάξεις  του καπνού είναι  το πούρο και ο ναργιλές και γι΄ αυτό δεν θα ταιριάξουν  
με τον Έλληνα που δεν θέλει να μπλέκει την «υψηλή διανόηση» με την απόλαυση. Το πούρο γεννήθηκε σε μια 
φτωχή χώρα για να γίνει κάποια στιγμή ο καπνός των πλουσίων. Μια ψυχολογική νίκη του χρήματος έναντι της 
επανάστασης.  Εξάλλου τα πούρα δεν τα στρίβουν οι Κουβανές torcedores στους μηρούς τους. Η  όπερα του 
Μπιζέ "Κάρμεν" που δημιουργεί ακόμη φαντασιώσεις στον ανδρικό πληθυσμό, είναι προϊόν σκηνοθετικής αδείας 
του καλλιτέχνη, που βάζει στο έργο του τις εργάτριες στη Σεβίλλη να στρίβουν τα πούρα στα γυμνά μπουτάκια 
τους. 
Κανένας Έλληνας δεν θα έκανε πρόταση γάμου όσο αστεία διάθεση και να είχε, όπως  έκανε ο Ερνεστ  
Χέμινγουεϊ στην Άβα Γκάρντνερ φορώντας το δαχτυλίδι του πούρου  στο μεσαίο της δάχτυλο ως βέρα 
αρραβώνων, και κανένας Έλληνας δεν θα μπορούσε να περάσει όλη την διαδικασία  που χρειάζεται για να 
καπνίσει ναργιλέ για να ξεχαρμανιάσει. Το τσιγάρο ταιριάζει στον Έλληνα  όπως πάει ο γύρος με το τζατζίκι. 
Τέλος. 
Το τσιγάρο είναι ένα διακριτικό πούρο με χρηστικές διαστάσεις.  Είναι φτιαγμένο για χρήση σε κίνηση, 
φτιαγμένο για να το στερεώσεις μέχρι να το καπνίσεις ακόμα και πάνω από το αυτί. Μπορείς να στερεώσεις πάνω 
στο αυτί σου ένα πύρο ή έναν ναργιλέ;  Μπορείς να περπατάς στον δρόμο  με τα χέρια στις τσέπες, έχοντας στο 
στόμα σου ένα πούρο, ή έναν ναργιλέ;  Άσε που θα ήταν τρομερό για τους φαντάρους να χάσουν μια από τις πιο 
θρυλικές ασχολίες τους κατά την αξιόμαχη θητεία τους, το θρυλικό αντιγόπινγκ. 
Το τσιγάρο έχει και μια λεπτότητα, μια χρηστικότητα, είναι πρακτικό και ετοιμοπόλεμο  και γρήγορο σαν 
πελταστής. Ο ναργιλές μπροστά του μοιάζει με τανκ. Θέλει τον χρόνο του, θέλει τεμπέλη άνθρωπο και χασομέρη, 
δίχως σκοτούρες, να κάτσει να τον απολαύσει. 
Αν ανοίξεις και τα ειδικά εγχειρίδια για τις οδηγίες καπνίσματός του πούρου (βιβλιογραφία για να καπνίσεις;) θα 
ανακαλύψεις σωρεία απαιτήσεων και την ανάγκη παρακολούθησης πολλών παραμέτρων για να απολαύσεις ένα 
από αυτά.  Λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του πούρου είναι ο αέρας, ότι καπνίζοντας πούρα δεν πρέπει να  
ρουφάμε στους πνεύμονες τον καπνό, ότι πρέπει να αλλάζουμε και να δοκιμάζουμε συνεχώς νέες μάρκες και 
επακόλουθα  νέες γεύσεις, ότι δεν πρέπει να  τα χτυπάμε νευρικά στο σταχτοδοχείο  αλλά να αφήνουμε τη στάχτη 
να πέσει κομψά, ότι πρέπει να συνδυάζεται με  κονιάκ, ή μαλτ ουίσκι, ακόμη και με μπίρα, αλλά όχι με  λευκά 
ποτά… Ένα σωρό «αλλά» και «πρέπει». 
Ωραία όλα αυτά. Ίσως και να ζήλεψα! Θα καπνίσω και εγώ  κάποτε ένα  πούρο, όταν θα έχω χρόνο να διαβάσω 
τις οδηγίες χρήσης και όταν αρχίσω το κάπνισμα.  
Με την αντικειμενικότητα ενός μη καπνιστή όμως και τα δεδομένα πληροφόρησης  πρέπει για τους 
επαγγελματίες καπνιστές το τσιγάρο να  είναι ένας καλός φίλος, ενώ το πούρο μία ερωμένη ντελικάτη. Και δεν 
μπορείς τις καθημερινές να ασχολείσαι με ερωμένες παρά μόνο τα σαββατόβραδα. 
Στην Ελλαδάρα μας πάντως οι καπνιστές σε μια ύστατη ένδειξη αντίστασης στην νέα τάξη πραγμάτων άρχισαν 
να αυξάνονται. Εμφανίστηκε μάλιστα και ικανός αριθμός πουροκαπνιστών και ναργιλερούφουλων. Σε λίγα 
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χρόνια  με αυτούς τους ρυθμούς η χώρα θα χαθεί μέσα σε ένα νέφος καπνού και είτε θα μας ξεχάσουν οι ξένοι και 
θα μας αφήσουν στην ησυχία μας, ή θα ενεργοποιήσουμε έναν συμπαντικό μηχανισμό πυρόσβεσης, και κάποιος 
θεός θα μας καταπνίξει με έναν κατακλυσμό να ησυχάσουμε. 
 
 
Ημερολόγιο Ρόουζ-Καπνός 
Οι Ευρωπαίοι με εκπρόσωπους του Γάλλους μας πρόσφεραν το άγαλμα της ελευθερίας, ως σύμβολο της  
ελευθερίας και του αμερικανικού ονείρου προς τιμή των χιλιάδων μεταναστών που προσπάθησαν να το βιώσουν, 
άλλοι με επιτυχία κι άλλοι όχι. Από το 1972 η βάση του αγάλματος φιλοξενεί το μουσείο μετανάστευσης, που 
είναι αφιερωμένο στην ιστορία μετανάστευσης των Η.Π.Α.. Η επιγραφή στην είσοδο γράφει: 
«Δώστε μου τους κουρασμένους σας, τους φτωχούς σας, 
τις άμορφες μάζες σας που λαχταράνε να αναπνέουν ελεύθερα, 
τα άθλια απορρίμματα που βρίθουν στις ακτές σας. 
Στείλτε μου τους άστεγους, τους θαλασσοδαρμένους. 
Σηκώνω τον πυρσό μου δίπλα στην χρυσή πύλη». 
Εμείς στείλαμε σαν αντάλλαγμα για το «άγαλμα της Ελευθερίας», το σύμβολο της εργασίας των μεταναστών, 
των εργατικών  χεριών που δούλεψαν αυτήν την άγνωστη και πλούσια γη, βγάζοντας καπνό που θα έμπαινε στις 
χώρες των Ευρωπαίων  να τους κατακτήσει, με την μορφή άσπρων μακρόστενων υπόθετων που αντί να μπαίνουν 
στον ορθό μέσα στα σκατά, μπαίνουν στα πνευμόνια κάνοντάς τα σκατά. Στην είσοδο της πισσωμένης πύλης του 
πακέτου γράφει «Προσοχή το κάπνισμα έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία» 
Και όπως ο David Coperfield με την τέχνη της ψευδαίσθησης και της παραπλάνησης εξαφάνισε το άγαλμα της 
ελευθερίας, έτσι και οι  ευρωπαίοι εξαφάνισαν πλασματικά την τραγική διάσταση της εξάρτησής τους και του 
πάθους τους  με τις διαφημίσεις, για αυτό το παράγωγο της γης που το έδωσε η μαμά Φύση για χρήση κατά το 
δοκούν,  θα έπρεπε να δοθεί πακέτο με την ευλογία και την αρετή του «μέτρου». 
 Κάποτε κιόλας, γύρω στον 17ο αιώνα πήρε αξία συναλλαγής παρόμοια με του χρυσού, ή του ασημιού. 
Στην Ελλάδα-αν και βρίσκομαι λίγο καιρό εδώ για να έχω ολοκληρωμένη άποψη-μια χώρα ακραίων 
καταστάσεων, όπου τα κακά και τα καλά συνυπάρχουν πάντα στον υπερθετικό βαθμό, το πάθος περισσεύει για τα 
καλά.  
Οι Έλληνες καπνίζουν τόσο πολύ που ακόμα και σε αυτό το μικρό κομμάτι γης που παράγει στριμωχτά τόσα 
πολλά προϊόντα, υπάρχει χώρος και για καπνό. Στο διαδίκτυο ανακαλύπτω ένα σωρό καλλιέργειες  που φτάνουν 
τις 80 ποικιλίες, υποποικιλίες και βιότυπους  καπνών. Οι κυριότερες  εντοπίζονται σε πολλά διαμερίσματα και 
νομούς όπως  Μακεδονία, Ξάνθη, Αιτωλοακαρνανία,  Ιωάννινα και Θεσπρωτία . Ο Μπασμάς Ξάνθης, ο πιο 
αρωματικός του κόσμου όπως τον αποκαλούν εδώ, εξαιρετικής ποιότητας , καλλιεργείται στη Χρυσούπολη 
Καβάλας, στο Σιδηρόνερο Δράμας και στις περιοχές της Δυτικής Θράκης. 
Στην Ελασσόνα μάλιστα άρχισε η παραγωγή πούρων εδώ και καιρό, και μάλιστα καλής ποιότητας όπως 
αναφέρεται. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, αν και απαγορεύεται, καλλιεργείται εν είδη χόμπι και το χασίς. Από τα 
αστυνομικά ρεπορτάζ, πέρα από τις κρυμμένες μεσαίου μεγέθους καλλιέργειες , όπου υπάρχει κάποια οργάνωση 
παραγωγής και διάθεσης, ακούγονται και ιστορίες όπου παπάδες, γιαγιάδες, αστυνομικοί, αγρότες , στρατιώτες, 
ρουφάνε τον μάγο καπνό, που τον έχουν σε κήπους , γλάστρες, ντενεκέδες, κεραμίδια και άλλα απίθανα μέρη. 
Οι Έλληνες τελικά καπνίζουν παντού. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους δημόσιους χώρους, στις δημόσιες 
υπηρεσίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς κάτω από πινακίδες απαγόρευσης καπνίσματος, στα εστιατόρια στους 
χώρους μη καπνιστών, στα αυτοκίνητα, περπατώντας, δουλεύοντας, οδηγώντας , χορεύοντας, τρώγοντας και 
όπως με διαβεβαιώνουν οι Έλληνες συμφοιτητές και συνεργάτες μας, έχουν δει  μια ποικιλία ατόμων που 
καπνίζαν ενώ εξασκούσαν ταυτόχρονα  το ασυμβίβαστο με το κάπνισμα επάγγελμα ή το λειτούργημα τους, όπως 
αθλητή   που γυμναζόταν , γιατρό που εξέταζε ασθενή , παπά ενώ έκανε Ευχέλαιο, βενζινά ενώ έβαζε βενζίνη , 
πυροσβέστη ενώ μαινόταν πυρκαγιά  και άλλα παρόμοια  ευτράπελα. 
Καπνίζουν  σαν μικρά παιδιά που ρουφάν με βουλιμία πηχτό χυμό μπανάνα με στενό καλαμάκι, φυσάν σαν 
ατμοσίδερα καπνό, βήχουν σαν ετοιμοθάνατοι φθισικοί. 
Φαίνεται πάντως πως εδώ, σε αυτόν τον τόπο τον στοιχειωμένο από πνεύματα φιλοσόφων, ακόμα και το 
κάπνισμα δεν είναι ένας απλός εθισμός ή εξάρτηση, παρά πιο πολύ  προσομοιάζει σε μια πράξη αντίστασης κατά 
του κατεστημένου και του ίδιου του κράτους, μια αντίσταση στην ιδέα της απαγόρευσης και της επιβολής. 
Είναι μάλλον η μόνη χώρα που ο αντικαπνιστικός αγώνας με στοιχεία, έχει αποτύχει παταγωδώς αφού κατά την 
έναρξή του αυξήθηκε ελαφρώς η κατανάλωση τσιγάρων. Ο Έλληνας από ότι φαίνεται έχει αποκτήσει μια 
ιδιόρρυθμη σχέση με το κράτος και τα πολιτικά κόμματα  παρόμοια με αυτή που θα είχε ένας ναυαγός αν έτρωγε 
συνέχεια μπανάνες και τίποτα άλλο. Τους έχει σιχαθεί όλους, αλλά πρέπει και να επιβιώσει μέχρι να δραπετεύσει. 
Έτσι έχει μια αμυντική στάση απέναντι στο κράτος και μια βαθιά πεποίθηση ότι οι πολιτικοί δεν θέλουν το καλό 
του. Γι’ αυτόν τον λόγο  αποφεύγει να πληρώνει φόρους ,να  βάζει ζώνη, να συμορφώνεται με τα όρια ταχύτητας 
και γενικότερα τον Κ.Ο.Κ., να μην πετά σκουπίδια και να μην καπνίζει. Το τελευταίο το κάνει κιόλας  όχι μόνο 
γιατί έτσι πάει κόντρα στη θέληση του κράτους, αλλά  και γιατί δραπετεύει για λίγο εικονικά καβαλικεύοντας τις 
σκέψεις του πάνω στις τολύπες του καπνού σαν τον Αλαντίν που πάει για μαγικές περιπέτειες σε άλλους τόπους 
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με το ιπτάμενο χαλί. Γίνεται ένας καμικάζι, ένας θερμοπυλομάχος που αψηφά το θάνατο και σαν άλλος Διηνέκης  
χωρατεύει με τις προειδοποιήσεις πάνω στα πακέτα των τσιγάρων, δεδομένου ότι η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας ανακοίνωσε ότι θεωρεί το κάπνισμα μια μεταδοτική ασθένεια που σκοτώνει κάθε χρόνο 4,5 εκατ. 
ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. 
Στατιστικά οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν σταδιακή μείωση στη συχνότητα του 
καπνίσματος, κάτι που δεν καταγράφεται σε αυτόν τον τόπο. Οπότε οι Έλληνες πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο 
ότι δεν είναι τόσο ανεπτυγμένοι όσο νομίζουν, ή ότι η συμπεριφορά τους αποκλίνει από τον μέσο όρο, που 
σημαίνει ότι είναι λίγο τρελοί. 
 
 
 
 

ΠΕΜΠΤΟ   ΜΕΡΟΣ 
 

Κεφάλαιο 1 
 
Επιβιβάστηκαν στο πλοίο για Λήμνο από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η όμορφη πόλη φαινόταν να 
λικνίζεται νανουριστικά πάνω στα σκοτεινά κύματα του θρακικού πελάγους, που στραφταλίζαν 
αντικατοπτρίζοντας το φως του φεγγαριού  και τον πορτοκαλί φωτισμό του ντοκ. Ο φάρος της πόλης έστεκε 
απέναντί τους, δίνοντας μια πινελιά  μεγαλοπρέπειας στον παραλιακό δρόμο. Για λίγη ώρα ακούμπησαν στην 
κουπαστή του πλοίου θαυμάζοντας την θέα, μα μόλις βγήκαν από το λιμάνι, πέρα από την προστασία του 
κυματοθραύστη, και σηκώθηκε κύμα από τον αέρα του ανοιχτού πελάγους, λούφαξαν μέσα στο μπαρ. Έτσι και 
αλλιώς το σκοτάδι θόλωσε τους μακρινούς όγκους της στεριάς και δεν υπήρχε τίποτε αξιόλογο να δει κανείς μέσα 
στο μουντό κατακάθι της πελαγίσιας σκοτεινιάς. Η Εγνατία με τις ιστορίες και τα γεγονότα της τους φόρτωσε με 
κούραση και την πλήρωσαν οι καναπέδες της καφετερίας. Δεν έκλεισαν καμπίνες μια και το ταξίδι δεν θα 
ξεπερνούσε τις πέντε ώρες. Το καράβι ήταν μεσήλικο και μεγάλο, πράγμα που ήταν θετικό για τα δεδομένα της 
ελληνικής ακτοπλοΐας μια και κυκλοφορούσαν στην ναυτιλιακή πλωτή οικογένεια και κάτι μαθουσάλες, που αν 
δεν ήταν από σίδερο, θα  νόμιζες ότι ήταν οι φορτηγίδες με τις οποίες ο Ξέρξης πέρασε τον στρατό του στην 
Ελλάδα στους Μηδικούς πολέμους. 
Υπήρχαν κάποιοι βροντόσαυροι-πλοία που προφανώς είχαν γλυτώσει από την βροχή αστεροειδών και έσερναν 
πάνω στις ελληνικές θάλασσες με τριγμούς, τα απολιθωμένα κουφάρια τους. Θα είχαν την τιμή να γνωρίσουν ένα 
του είδους στον γυρισμό τους από τη Λήμνο στην Θεσσαλονίκη, το οποίο θα προκαλούσε τουλάχιστον ένα δάκρυ 
συγκίνησης σε κάθε αρχαιολόγο, ή φυσιοδίφη. 
Το ταξίδι κύλησε ομαλά, χωρίς να συμβεί κάποια βλάβη στους κινητήρες του πλωτού τους μεταφορικού μέσου, 
όπως συνέβαινε αρκετά συχνά στα πλοία των επιδοτούμενων γραμμών. 
Κατά πάγια τακτική και κρυφά από τους άλλους, ο Κίμωνας συνδέθηκε στο διαδίκτυο και βρήκε ένα 
συμπαθητικό ξενοδοχείο μέσα στην πόλη της Μύρινας, γραπωμένο από τα ψαχνά του φρουρίου με πανοραμική 
θέα του λιμανιού της. Οι επιλογές άλλωστε δεν ήταν και πολλές για ταξιδιώτες μεσαίων βαλαντίων. Το νησί δεν 
ήταν ακόμα ανεπτυγμένο τουριστικά. 
Μόλις δώσανε τα διαπιστευτήριά τους στην ρεσεψιόν, απόθεσαν τις βαλίτσες τους στα δωμάτιά τους , 
τακτοποιήθηκαν και κάνανε ένα ντους για να φύγει η καπνιά με την οποία  τους έλουσε ο υπερσύχρονος 
κλιματισμός του πλοίου. Η θέα ήταν καταπληκτική από τα παράθυρα του μοτέλ! Φαινόταν λες και  ο Θεός των 
λαών να  χώρισε με μια ατλάντια κοτρώνα το λιμάνι  σε δύο αμμουδερούς κόλπους  στα χρόνια της Δημιουργίας, 
τον ρωμαίικο και τον  τούρκικο  γιαλό που σήμερα λέγεται Νέα Μάδυτος. Πάνω στο Βράχο το κάστρο  με την 
εντυπωσιακή λιθοδομή, επόπτευε σαν βιγλάτορας τις δύο  γειτονιές-μαχαλάδες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 
1970 οπότε και  μεταφέρθηκαν δύο ζευγάρια ελαφιών στο νησί,   δεκάδες ελάφια τώρα πια  που ζούσαν εδώ  και 
αποτελούσαν αξιοθέατο και προστατευόμενο είδος του τόπου , ψηλαφούσανε  γαργαλιστικά με τις μουσούδες 
τους τις γωνιές του  εντυπωσιακού επιβλητικού κάστρου ψάχνοντας για χόρτα και τρυφερούς βλαστούς. Ο 
αριθμός τους συνεχώς αυξανόταν μια και δεν είχαν φυσικούς εχθρούς, και δυστυχώς αυτό θα ανάγκαζε τους 
τοπικούς άρχοντες κάποια στιγμή να λάβουν μέτρα. Ανήκαν στο είδος Dama dama, γνωστό και ως «πλατώνι». Οι 
μεγαλύτεροι πληθυσμοί αυτού του είδους συναντώνταν κυρίως στη Ρόδο, στη Λέσβο και στη Κρήτη.  Σήμερα 
ζούσανε ελεύθερα στο νησί περίπου πενήντα  με εβδομήντα ελάφια Τα ελάφια προστατεύονταν από τον Δήμο 
Μυρίνας,  του οποίου οι υπεύθυνοι φροντίζαν για τη σίτιση και τις συνθήκες διαβίωσής τους καθώς αυτά τα 
ομορφοπλασμένα τετράποδα  εργάζονταν  μόνο και μόνο με την παρουσία τους, που αρκούσε για να προσελκύει 
πολλούς τουρίστες στην Λήμνο. 
Η Πένυ κατάφερε με αντάλλαγμα μια φέτα ψωμί που πρόσφερε σαν τροφή σε ένα από αυτά, να εισπράξει έναν 
υγρό ασπασμό στην χούφτα του χεριού της, που την έκανε να βγάλει μια απίστευτου ερωτισμού κραυγή. Ο 
Βρασίδας οραματίστηκε ότι ήταν στην θέση του ελαφιού. Μια αμηχανία που προκάλεσε σε όλους τους η κραυγή 
της, τους έσπρωξε να κοιτάξουν και πάλι την θέα, χωρίς όμως να βγουν χαμένοι.  Από ψηλά η πόλη φαινόταν 
πανέμορφη.   Έμοιαζε λες και ο Ήφαιστος θέλησε να στρώσει για τον μεγάλο του έρωτα την Αφροδίτη, το πιο 
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όμορφο ψηφιδωτό για να πατήσει αυτή στον τόπο του και έφτιαξε αυτό το  αρμονικό χρωματικά πάτωμα που 
αποτελούνταν από κεραμιδοσκέπαστα σπίτια ανθρώπων, στραφταλίζοντα  θαλασσινά κύματα   και πράσινους 
ευκαλύπτους, πλατάνια και λεύκες. Ο δυνατός άνεμος που φυσούσε αρμυρισμένος και ευωδιαστός ανάμεσα από 
τις πολεμίστρες και τις επάλξεις, τους αναζωογόνησε και ξύπνησε την επιθυμία του εξερευνητή μέσα τους , ή 
καλύτερα τον νόστο του παλιννοστούντα που ζητά να ακουμπήσει την πατρώα γη. 
Κατηφόρισαν προς το λιμάνι, όπου υπήρχε και η μεγαλύτερη κίνηση, να πάρουν μια γεύση  τοπικού χρώματος.  
Βρίσκονταν  χρονικά    στα πρόθυρα μιας τουριστικής περιόδου και το λιμάνι βρισκόταν σε παροξυσμό εργασιών. 
Τα τουριστικά μαγαζιά και τα εστιατόρια με ένα σμάρι εργατών έκαναν τις τελευταίες επιδιορθώσεις, δυο-τρεις  
καφετέριες τέλειωναν κάποιες μικρές ανακαινίσεις και ο Δήμος είχε φροντίσει να λάβει μέρος στο εργασιακό 
πανηγύρι  κάνοντας διαγραμμίσεις, που κατά κανόνα αναποδιάς, θα σκέπαζαν σύντομα με άσφαλτο, που θα την 
κατέστρεφε για να περάσει καλώδια η ΔΕΗ και να την αποτελειώσουν οι εργασίες ύδρευσης.  Η καρδιά των 
υπηρεσιών του νησιού χτυπούσε  εδώ και στις πάμπολλες τράπεζες όπου παρέλαυναν όλοι οι εκπρόσωποι τροφείς 
του πλούτου του νησιού. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, τουρίστες, αλλοδαποί εργάτες, στρατιωτικοί, δημόσιοι 
υπάλληλοι, διασταύρωναν τις πορείες τους βιαστικά, μετρώντας και ανταλλάσσοντας  τα χρήματά τους, 
βρίζοντας ενίοτε και χαιρετώντας ο ένας τον άλλον. Αργότερα που θα έρχονταν περισσότεροι τουρίστες το κλίμα 
θα γινόταν  πιο αλέγκρο, μια και οι μισοί αυτής της πολύβουης κυψέλης θα αποσύρονταν στα παρασκήνια ή θα 
περνούσαν πίσω από τους πάγκους των διάφορων καταστημάτων. 
Περπάτησαν στο ρωμαίικο γιαλό, χαζεύοντας τα όμορφα αρχοντικά του 19ου αιώνα, με προσόψεις φτιαγμένες 
από τον λημνιώτικο  ανθρακί  γρανίτη  και μετά  χώθηκαν στα στενοσόκακα και τα καλντερίμια  της αγοράς με 
την λαβυρινθώδη  πολεοδομία τους . 
Όταν χόρτασε το μάτι τους από λαογραφικά και αρχιτεκτονικά θαύματα, παραδοσιακές ευωδιές και τα πόδια τους 
τουμπάνιασαν πάνω στα πλακόστρωτα από υπεραιμία και απείλησαν να στήσουν  συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
με την μορφή κάλων, κάθισαν  στο πιο  διάσημο μαγαζί στο ρωμαίικο γιαλό, να απολαύσει ο καθένας το είδος 
του καφέ που αγαπούσε. Μετά από ένα σύντομο και πρόχειρο γεύμα χειρός, ξανακάθισαν στο ίδιο μαγαζί, 
θύματα της χαυνωτικής ατμόσφαιράς του, του ήλιου, και μιας έμπνευσης του ιδιοκτήτη να βάλει chill out 
μουσική, με κάτι δελφίνια που μιλούσαν υπό τους παφλασμούς της γαλάζιας αγαπημένης, και την υπόκρουση 
κουδουνιών ή προβάτων ή ονειροπαγίδων , δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν. 
Ο Κίμωνας έριξε μια βουτιά αναγνωριστική  στην θάλασσα, που τιμούσαν κάποιοι υπερήλικοι ντόπιοι με ένα 
κοπάδι Ιταλών  συνταξιούχων, κάνοντας το πρώτο του μπάνιο. Έφυγαν μόνο μόλις έδυσε ο ήλιος, φουσκωμένοι 
σαν μπαλόνια παιδικά που ίπτανται γεμάτα ηρεμία και ευτυχία. 
Την επομένη διαπίστωσαν ότι η διάθεσή τους είχε πάρει την ανιούσα ακολουθώντας τον υπέρλαμπρο πρωινό 
ήλιο που σκαρφάλωνε στον ουρανό σαν ενθουσιώδης ορειβάτης. Η παρέα χωρίστηκε, μια και ο Κίμωνας άφησε 
τα κορίτσια στα χέρια του Βρασίδα για να πάει να συναντήσει  έναν καλό φίλο, τον διοικητή του από τον στρατό. 
Ένας λόγος που είχε πασάρει την Λήμνο στους προγραμματισμένους προορισμούς τους ήταν για να τον 
συναντήσει. Ο άλλος ήταν γιατί δεν  είχε επισκεφτεί ποτέ τον τόπο  και δεν εμπιστευόταν περιγραφές άλλων 
ατόμων. Ο καθένας, και κατά Πλάτωνα, είχε την οπτική του. 
Πριν επτά  χρόνια ο Κίμωνας είχε πάρει την απόφαση  να παρουσιαστεί στον στρατό, με ένα σκεπτικό παράταιρο 
για τα ψυχολογικά δεδομένα ενός εφήβου. Ενώ είχε περάσει στο πανεπιστήμιο στο τμήμα δημοσιογραφίας, 
θέλησε να τελειώσει πρώτα τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις  και να μπει απερίσπαστος στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα για  να ασχοληθεί με τις σπουδές του. Τους μήνες της θητείας τούς έβλεπε σαν άχρωμη υποχρέωση  
και δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τους «καραβανάδες» σε μεγαλύτερη ηλικία που θα ήταν πολύ πιο ώριμος και 
λιγότερο υπομονετικός για αγοραπωλησίες τρέλας, και καψόνια. 
Λίγο πριν περάσει τις δυσοίωνες πύλες του στρατοπέδου και αφήσει πίσω του την πολιτική ζωή, κάθισε για λίγο 
σε ένα μικρό καφενεδάκι λίγο μακρύτερα από την πύλη. Δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι φοβόταν να μπει, και ήδη οι 
πίσω σκέψεις που ήταν κατά της στράτευσης έσπρωχναν τις τωρινές μπρος στα κάγκελα της πραγματικότητας 
έτοιμες να τις συνθλίψουν. Το  ΚΕΒΟΠ του έμοιαζε σαν γιγάντιο ερπετό βγαλμένο από την μυθολογία του 
Κθούλου που καραδοκούσε  να τον καταπιεί πίσω από τις μάζες των πεύκων του δάσους  Χαϊδαρίου. Εκείνη την 
δύσκολη στιγμή γνώρισε τον Μιλτιάδη. Η φωνή ενός  απρόσμενου επισκέπτη τον έβγαλε από τις μαύρες σκέψεις 
του  που γέννησαν κάποιες στάλες κρύου ιδρώτα μέσα στις παλάμες του, ζητώντας του ευγενικά να καθίσει στο 
ίδιο τραπέζι να πιεί τον καφέ του μια και επικρατούσε το αδιαχώρητο από κόσμο στο μικρό καφενεδάκι , και δεν 
υπήρχαν κενές καρέκλες. Νεοσύλλεκτοι, παλιοσείρια, γονείς, όλοι ανακατεμένοι σε ένα χαρμάνι θορυβώδες   
άνευ ουσίας  και ίδιας ποιότητας με τον καφέ που σερβιριζόταν. 
 Ο Κίμωνας έχοντας σαν κριτήριο μόνο την ηλικία του συνομιλητή του, τον πέρασε για γονιό και χωρίς να 
ρωτήσει τίποτε περισσότερο βρήκε κατάλληλο ακροατή να ξεφορτώσει το άγχος του με μια λογοδιάρροια άνευ 
προηγουμένου. Επειδή ο ομοτράπεζος του τού είπε το όνομά του , αυτός θεώρησε υποχρέωση του  να του πει όλη 
την φιλοσοφία του περί ζωής. Με έναν λόγο αντάξιο σε εκφράσεις και συγκινησιακή φόρτιση με τον «Επιτάφιο» 
του Περικλή, πέρασε γενεές δεκατέσσερις τον Υπουργό Άμυνας και  όλο το επιτελείο για τον παρωχημένο 
σχεδιασμό της εκπαίδευσης και τα ρουσφέτια, και μετά έπιασε  τους καραβανάδες -όπως ονόμαζε όλους τους 
βαθμοφόρους- και στηλίτευσε την ανυπαρξία του συναισθηματικού  τους IQ  και την βαρβαρική τους 
συμπεριφορά που αντιμετώπιζε τον Έλληνα στρατιώτη σαν λόρδο αν είχε «πολιτικό μέσο» και σαν Φιλλιπινέζα 
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αν στερούνταν αυτού του εφοδίου. Ο ενθουσιασμός του ήταν μεγάλος από την ανταπόκριση που βρήκε, πράγμα 
που θα αντιστρεφόταν σαν συναίσθημα λίγες ώρες μετά που θα έβλεπε μέσα στην στολή του διοικητή του, τον 
Μιλτιάδη τον πρώην ομοτράπεζό του. 
Η δεύτερη λοιπόν συνάντησή τους έγινε στην αναφορά στρατοπέδου, και το απαλό μούδιασμα που ένιωθε από 
την αλλαγή  περιβάλλοντος αρχικά, μετατράπηκε σε ζαλάδα, αυτή που θα είχε αν έπεφταν πάνω του δέκα 
εξαγριωμένοι τραμπούκοι και τον σφαλιάριζαν για κάνα δεκάλεπτο.  Όταν ήρθε η σειρά του να αναφερθεί το 
μούδιασμα έγινε ισάξιο με αυτό που προκαλεί η οδοντιατρική ένεση. Άρχισε να κεκεδίζει τα  στοιχεία 
αναγνώρισης  του, μέχρι που τον απάλλαξε ο Διοικητής του με ένα ουδέτερα ψυχρό βλέμμα και βροντερή φωνή. 
«Ο επόμενος, έτσι και αλλιώς εμείς οι δύο γνωριστήκαμε στην πύλη…» 
Το αίμα του πήγε να κρυφτεί κάτω από τις πατούσες του από ντροπή, αλλά κάποιες λεγεώνες αδρεναλίνης  το 
απώθησαν  ξανά στο ταβάνι  λίγο πριν καταφέρει να λιποθυμήσει λυτρωτικά, με αποτέλεσμα να επανέρθει, να 
ξυπνήσει και να κοκκινίσει   σαν ντομάτα καλαματιανή.   
Για κάνα δυο μέρες, μέχρι να τον καλέσει ο τότε Ταγματάρχης Μιλτιάδης στο Διοικητήριο για ακρόαση, ένιωθε 
σαν μελλοθάνατος που θα έδινε  οσονούπω στο Κολοσσαίο την τελευταία του παράσταση ως γεύμα στον λάκκο 
των λεόντων. Ωστόσο η συνάντηση πήγε εξαιρετικά θετικά, δεδομένου  των συνθηκών που είχε δημιουργήσει 
αυτή η απίθανη σύμπτωση. Η λογοδιάρροια του πιθανόν τού είχε αλλάξει την ζωή για πάντα. 
Ο Μιλτιάδης τον υποδέχτηκε σαν κολλητό του, κλείνοντάς του το μάτι μόλις μπήκε σαν χαλασμένος ρομποκόπ 
μέσα στο γραφείο διοίκησης  και του έκανε ένα νόημα με το χέρι που σήμαινε να χαλαρώσει και να καθίσει κάτω.  
Μετά τον ρώτησε με βροντερή φωνή και απόλυτα υπηρεσιακό ύφος τι θα επέλεγε να κάνει…  
«Να τηρήσει τα πιστεύω του  και να υπηρετήσει μάχιμα και με αξιοπρέπεια, ή να  περάσει φανταρίστικα και 
καλόβολα «. 
Η πρώτη επιλογή ήταν να  ακολουθήσει τον Μιλτιάδη στην μετάθεσή του έχοντάς τον και πάλι ως Διοικητή σε 
μια μονάδα καταδρομέων, ως εθελοντής καταδρομέας και ο ίδιος, ή να πάει με δική του παρέμβαση για «μέσο» 
δίπλα στο σπίτι του υπηρετώντας  ως σκοπάνθρωπος, βουτηχτής πισίνας, κάνοντας αντιγόπινγκ και  βόλτες με το 
«πλοίο της αγάπης». 
Για λόγους μόνο και μόνο αξιοπρέπειας προτίμησε το πρώτο, αν και η δεύτερη επιλογή ακουγόταν πολύ πιο 
ρομαντική και γκλάμουρους, μια και άκουγε για πισίνες και βόλτες. 
Αργότερα θα μάθαινε ότι «πισίνα» είναι στην αργκό του στρατού η λάντζα, και «πλοίο της αγάπης» η 
σκουπιδιάρα. 
Έτσι ξεκίνησε η φιλία τους με τον Μιλτιάδη, και από αυτήν την εμπειρία ο Κίμωνας σε πολύ μικρή ηλικία για να 
είναι ώριμος, έβγαλε  δύο πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. 
Σε κάθε εργασιακό χώρο   υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες. 
Δεν υπήρχαν κακοί μπάτσοι, καραβανάδες στρατιωτικοί, κηφήνες δημόσιοι υπάλληλοι, παπάδες διεφθαρμένοι, 
γιατροί παραδόπιστοι και ένα σωρό άλλοι. Και εκεί, όπως σε όλους τους χώρους και σε όλες τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και σε όλες τις φυλές και χρόνους, υπήρχε αυτό το αρνητικό στατιστικό στοιχείο  που 
αποτελούνταν από υπανθρώπους παράσιτα. Αυτό το στοιχείο που ναι μεν μπορεί να ήταν μειοψηφία, αλλά 
μπορούσε  να ταλανίζει την πλειοψηφία, γιατί ήταν  εξαιρετικά βλακώδες, άγριο, και δρούσε χωρίς ηθική , κρίση 
και λογική βάσης. Τα κατορθώματα των κακών ανθρώπων είναι ικανά πάντα να καπελώνουν όλα τα άλλα και να 
βαφτίζουν τις εντυπώσεις. 
Στον στρατό τελικά κατάφερε να αφήσει τον εαυτό του να γνωρίσει έξυπνους, ευαίσθητους και ιδεολόγους 
ανθρώπους. Αργότερα, μαθαίνοντας από εκεί , θα τους ανακάλυπτε με ευκολία παντού, έχοντας αφήσει πίσω του 
ταμπέλες και προκαταλήψεις,  και στην εκκλησία,  και στην αστυνομία, και στους αναρχικούς, σε όλα τα 
κόμματα, σε οικολόγους , ακόμα και σε ολυμπιακάκηδες, ποιος, αυτός ένας ορκισμένος παοκτσής! 
Δεύτερο συμπέρασμα ήταν να μην μιλάει πριν μάθει ποιόν έχει απέναντί του. 
Τα θυμήθηκαν στο γραφείο του Μιλτιάδη και έσκασαν στα γέλια. Ο φόρτος εργασίας του όμως, μια και είχε να 
οργανώσει μια άσκηση, ανάγκασε τον Κίμωνα να τον αφήσει, μια και τους διέκοπταν συνέχεια τηλέφωνα και  
χτυπήματα στην πόρτα. Δεν τους άφησαν να πουν τα νέα τους αναλυτικά. Τις επόμενες μέρες θα είχαν τον χρόνο 
να μιλήσουν  με την ησυχία τους. 
Εν τω μεταξύ το νησί υποσχόταν πολλές ομορφιές και ξεκίνησαν  όλοι μαζί το μεσημέρι  τις εξορμήσεις τους. 
Πήραν τον δρόμο  νότια από τη Μύρινα . Το δίκτυο ανέλπιστα τους φάνηκε καλό, πράγμα που όπως θα μάθαιναν 
αργότερα από τον Μιλτιάδη οφείλονταν εν πολλοίς στις ανάγκες απρόσκοπτης και εύκολης μετακίνησης των 
στρατιωτικών μονάδων. Χαμηλοί λόφοι δίπλα τους απέπνεαν με τις απαλές τους καμπύλες μια ηπιότητα που την 
έκανε πιο γλυκιά το γεγονός ότι αυτοί οι λόφοι και τα χωράφια δεν ήταν άγονα , αλλά φαινόταν ότι κάτω από την 
φροντίδα των ντόπιων ευδοκιμούσαν καρπούς. Κίτρινο του ήλιου από τα απέραντα σταροχώραφα , πράσινο των 
ελαιώνων, των αμπελιών  και των συκιών, γαλάζιο αφρισμένο  του Αιγαίου που κατέληγε σε αμμουδιές με ψιλή 
άμμο, ρηχά νερά, ανοιχτές άδειες αγκάλες που περιμέναν εραστές να ερωτευτούν. Βραχώδεις μικροχερσόνησοι  
όριζαν  κόλπους και κρύβανε εκπλήξεις μορφολογικές. Οι παραλίες της Λήμνου δεν  ήταν ακόμα γνωστές , αλλά 
όταν θα γίνονταν θα γεννούσαν πολλές εξωτικές φαντασιώσεις στα μυαλά πρόθυμων ταξιδευτών.  Τέλη Μάη με 
αρχές   Ιουνίου καμιά παραλία σε ένα μη τουριστικοποιημένο νησί δεν μπορούσε  να δείξει τον χαρακτήρα της, 
πέρα από την αυθεντική ομορφιά της, χωρίς φτιασίδια. Αν λόγου χάρη  πήγαινε  κάποιος  στην Μύκονο τον 
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Δεκέμβριο μήνα και έβλεπε  την καλύτερη παραλία απογυμνωμένη από μπαρ, μουσικές , ξαπλώστρες, αιθέριες 
υπάρξεις κλπ, κλπ, θα ξενέρωνε σε βαθμό υπερθετικό. Έτσι λοιπόν, κάτω από αυτό το πρίσμα ανακάλυψαν ότι ή 
μη ρετουσαρισμένες παραλίες της Λήμνου, μπορεί να ήταν από τις ομορφότερες στην Ελλάδα. Με βάση τις 
πληροφορίες των ντόπιων, αυτές που ξεχώριζαν για την οργάνωσή τους ειδικά τον Αύγουστο που κατέφθανε το 
τουριστικό τσουνάμι για να σαρώσει όλη την ακτογραμμή, ήταν ο  Ρωμαίικος Γιαλός, ο Αυλώνας, και τα Ρηχά 
νερά στην χώρα, μαζί  με τον  ο Αη Γιάννη να έχει παραδοθεί στους αδρεναλινοφουσκωμένους νεολαίους. Πιο 
ήσυχες ήταν  ο  Θάνος, το Πλατύ και ο Εβγάτης. Στην νότια κατεύθυνσή τους συνάντησαν το χωριό Κοντιά. Το 
όμορφο χωριό με τα  πανέμορφα πέτρινα αρχοντόσπιτα, και  τις παραδοσιακού ύφους βίλλες των Αυστραλών  
ομογενών  και των υποψιασμένων Ελλήνων, τις λουλουδιαστές αυλές και τα οπορωφόρα δέντρα, τους κράτησε 
στα στενά του αρκετή ώρα, να χαζεύουν τις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων. Πότισμα, τάισμα οικόσιτων, 
κουτσομπολιό, ρεμβασμό στις αυλές παρέα με καφέ, ούζο, ή φρούτα που έφερναν οι σπιτονοικοκυρές σε δίσκους 
πλαστικούς χρωματιστούς, ή σε πιατάκια πορσελάνινα με ζωγραφιστά σχέδια.  
«Αυλές των θαυμάτων», ψέλλισε συνεπαρμένη η Ρόουζ και ευθύς σαστισμένη μαζεύτηκε από φόβο μην την 
άκουσαν οι υπόλοιποι. Δεν ήθελε να δείξει από εγωισμό μόνο και μόνο, πως αυτός ο τόπος που με τόση 
απαρέσκεια σκεφτόταν όταν βρισκόταν πέρα από τον Ατλαντικό, τώρα εισχωρούσε στις αισθήσεις της και τις 
κατακτούσε  σαν μαγικός  ήχος  σειρήνας. 
Στο Μουσείο του Κοντιά στο Πορτιανό, η καρέκλα του Τσώρτσιλ  ξεκουράζεται απαλλαγμένη από τα κιλά του,  
την υπέρβαρη προσωπικότητά του και τα πούρα. Ο τύπος που είπε ότι θα λέμε από τούδε όχι ότι οι Έλληνες 
πολεμάν σαν ήρωες αλλά οι ήρωες σαν Έλληνες, και εννοούσε ότι ήμασταν μεγάλα κορόιδα στο Β΄Παγκόσμιο, 
νόημα που το αντιλαμβανόμαστε  σήμερα  εισπράττοντας  το «ευχαριστώ» των «συμμάχων», μας άφησε ως 
ενθύμιο λησμονιάς την καρέκλα του μαζί με τα φαντάσματα των μαχητών της Καλλίπολης  του 1915 που έγιναν 
πελτές στο όνομα της γνωστής ανοησίας που ονομάστηκε πόλεμος. Οι νεκροί κοιμούνταν στο νεκροταφείο του 
χωριού, και οι πολιτικοί μας στην Βουλή. Άσχετο! 
Στον Μούδρο, με το άρωμα της επαρχιακής κωμόπολης, η προτομή του Παύλου Κουντουριώτη αναπαυόταν μετά 
την νικηφόρα  ναυμαχία με τον τουρκικό στόλο, απολαμβάνοντας την προοπτική της λευτεριάς που χάρισε στον 
τόπο. 
 Ο Ήφαιστος  κοιμάται μέσα στον ηφαιστειακό του  υπνόσακο, στο ηφαίστειο Μόσυχλος, φασκιωμένος σαν 
θηριώδες μωρό που γλύτωσε τον Καιάδα και μαζί του κοιμάται και η ηφαιστειακή καταγωγή του νησιού. Τόσο 
καιρό βροντούσε το αμόνι του φτιάχνοντας όπλα για τους θεούς, μα  τώρα υπομένει το μαρτύριο του θορύβου 
από τους ανθρώπους που παίρνουν εκδίκηση. Υπομένει με διακεκομμένα ροχαλητά, τα κορναρίσματα, το χιπ χοπ 
στην διαπασών, τις πάμπολλες ερπύστριες των τανκς που φυλάνε το νησί, τις μπουλντόζες, τα κομπρεσέρ, τα 
σκυλάδικα από περιπλανώμενους καλλιτέχνες του πολύ  λαϊκού πενταγράμμου  που το γρατσουνάνε  στα μαγαζιά 
του καλοκαιριού. 
Μια αρχαιολογική παράκαμψη πριν το   Κοντοπούλι με τις λίμνες των φλαμίνγκο, τους έφερε στην  Ηφαίστεια 
την  αρχαία πόλη που χτίστηκε προς τιμή του Ηφαίστου και κατοικήθηκε από τη Χαλκοκρατία μέχρι το Βυζάντιο. 
Το Καβείριο κτίσμα,  λιγότερο εντυπωσιακό από  τη θέση του, αλλά με όνομα μυστηριακό,  κλείνει το μάτι 
απέναντι στο άλλο Καβείριο της Σαμοθράκης, σαν παραδοχή ενός συσχετισμού   που μπορούν να καταλάβουν 
μόνο οι μυημένοι, ενώ κάτω στα βράχια της περιοχής, η σπηλιά του Φιλοκτήτη φυλάει το όνομα και τη μνήμη 
τού ομηρικού ήρωα και μια έκτακτη θέση για βουτιές. 
Έξω από το Ρουσοπούλι και τα Καμίνια, βρισκόταν η  νεολιθική Πολιόχνη η  πρώτη οχυρωμένη αρχαία πόλη της 
Ευρώπης. Γκρίζες  πέτρες στοιβαγμένες σε σειρές και δρόμους φανερώνουν την οργανωμένη σκέψη για την 
γέννηση της κοινωνικής συμβίωσης σε πλαίσια κανόνων. Η εκδρομή κινούνταν με ρυθμούς εκστρατείας ή 
απόβασης. Τα αγόρια ήθελαν να τελειώνουν με τα διαδικαστικά για να αράξουν , ενώ τα κορίτσια είχαν εθιστεί 
στην ομορφιά και δεν μπορούσανε  να σταματήσουν. 
Ο Κίμωνας και ο Βρασίδας δεν χαρίστηκαν στον Παρθενόμιτο. Βούτηξαν και άραξαν πάνω στις πετσέτες τους 
που άπλωσαν πάνω στην άμμο. 
«Καλά ρε Ροζαλίντα από τη Νεβάδα είσαι; Φοβάσαι το νερό και δεν μπαίνεις;»  
«Δεν είμαστε εδώ μόνο για διακοπές σου θυμίζω. Έχουμε καιρό για βουτιές αργότερα σε πάρα πολλά μέρη. Σου 
θυμίζω επίσης ότι είναι ήδη περασμένες τέσσερις, και έχουμε ακόμα να επισκεφτούμε πολλά μέρη». 
«Εντάξει ροζοζαχαρωμένη μου πριγκηπέσα, να στεγνώσουμε λίγο και φύγαμε. Αν και πιστεύω ότι η Πένυ θα 
έκανε μια βουτιά, αν δεν ήσουν εσύ μαζί της με τον συντηρητισμό σου να την κομπλάρεις». 
«Συντηρητισμό;» Η Πένυ γελώντας πειραχτικά, την προκάλεσε 
« πρέπει να τους δώσουμε ένα μάθημα φιλενάδα , τι λες;» 
Ο Κίμωνας γελώντας με τον ίδιο ειρωνικό τόνο, την τσάτισε για άλλη μια φορά θυμίζοντάς της την 
γκαρνταρόμπα της Μαίρη Πόπινς που άφησε στη Θεσσαλονίκη, τρέποντάς την σε άτακτη φυγή. 
«Θα περιμένουμε στο αμάξι!» φώναξε και πιάνοντας την Πένυ αποφασιστικά, την τράβηξε μαζί της. 
Στον δρόμο για το μεσόγειο χωριό Κοντοπούλι, οι φωτογραφικές μηχανές δεν έπαψαν να καταπίνουν και να  
αποτυπώνουν με βουλιμία εικόνες του τόπου. Λες και πάσχιζαν ο Βρασίδας και η Πένυ, να αποτυπώσουν το 
τοπίο σε χιλιάδες φωτογραφίες και να τον ξαναενώσουν με την εμφάνισή τους  σαν πάζλ κάπου αλλού, όπου θα 
βρίσκονταν στο μέλλον. Σταροχώραφα, πικροδάφνες χυμένες σε ρεματιές, ανεμόμυλοι που κάποιος βετεράνος 
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Δον Κιχώτης τραυμάτισε στο διάβα του και τους άφησε χωρίς φτερωτές, αμπέλια ευλογημένα από τον Διόνυσο, 
γη πλουμιστή και ευλογημένη από τον Θεό.  
Μπροστά στην θέα της λίμνης και του υδροβιότοπου, όταν έφτασαν, δεν είχαν να παρατάξουν παρά γουρλωτά 
μάτια, ένα χαζό χαμόγελο γαλήνης, και την σιωπή τους. 
Μόνο ξαφνικά, ο σιωπηλός εκείνη την μέρα Βρασίδας, θα άνοιγε  αναπάντεχα το στόμα του για να πει , ή 
καλύτερα να απαγγείλει με απρόσμενα βροντερή φωνή για λογικό άνθρωπο, ένα υβρίδιο μαντινάδας που 
ξεπήδησε από το είναι του: 
                           Στέκω στο Κοντοπούλι  απόγευμα 
                           Χωρίς να έχω φάει πρόγευμα 
                           Μα βλέπω τα Φλαμίγκος  
                           Και αισθάνομαι αμίγκος  
Το σοβαρό του ύφος, μαζί με έναν βαθύ αναστεναγμό , προκάλεσε ένα νευρικό γέλιο σε όλους που κατέληξε σε 
δάκρυα και σε μια αναταραχή του οικοσυστήματος. Σμήνη τρομαγμένων φλαμίγκος ή φοινικόπτερων επί το 
ελληνικότερο πέταξαν για άλλα μέρη. Ήταν να αποδημήσουν άραγε; Περίμεναν το σύνθημα της φύσης; Ή  
έφευγαν τρομαγμένα από τα χαχανητά τους; Ήταν άραγε  υπεύθυνοι για μια τεράστια οικολογική αναταραχή; 
Το ταξίδι προς το Κατάλακκο  έγινε με αγωνιστικούς ρυθμούς . Είχαν τρεις ώρες ακόμα πριν δύσει ο ήλιος. 
Πέρασαν κοντά από την Ατσική και φτάνοντας στον προορισμό τους μπήκαν στον χωματόδρομο προς το Γομάτι. 
Σε λίγα  λεπτά σταματήσανε.  Μετά από ένα δασάκι  με αγριελιές, συνάντησαν  αραιή βλάστηση  με αστιβιές, 
ασφόδελους και αμμοθίνες με ψιλή κοκκινωπή άμμο. Μπροστά τους απλώνονταν οι Παχιές Αμμούδες, μέσα 
στους θυμαροσπαρμένους  λόφους που αγριοκούνελα έτρεχαν τρομαγμένα και αδιάκοπα σαν κυνηγημένα 
καρτούν, μπαίνοντας και βγαίνοντας από λαγούμια, με  μικρούς  λόφους σκεπασμένους  με λεπτή άμμο, 
αμμοθίνες και σκόρπια φρύγανα, που παρέπεμπαν σε πύλες χωροχρονικές. Μια νότα Σαχάρας στην καρδιά του 
Βόρειου Αιγαίου.  Ένα κομμάτι  αφρικανικό  από το παζλ της γης , που το μεγάλο παιδί των Άστρων και των 
Δυνάμεων δεν το έβαλε στην σωστή του θέση. Το θέαμα ήταν  απίθανο. Η Πένυ με τον Βρασίδα κυλίστηκαν σε 
μια αμμώδη κατωφέρεια πηγαίνοντας προς την μεριά της θάλασσας. Ο Κίμωνας κάθισε οκλαδόν στην μέση της 
λιλιπούτειας ερήμου και απολάμβανε τον εγωκεντρισμό του. Η παραλία κοντά στα πεντακόσια  μέτρα είχε 
αμμοθίνες και ήταν άγρια, αλλά τα κορίτσια πέταξαν τον συντηρητισμό τους στην άκρη της. Ξεγυμνώθηκαν  
μπροστά στον Βρασίδα κάνοντάς του νόημα να μπει κι αυτός. 
«Θα έρθεις; Άντε πες το και στον φίλο σου…» φώναξε  η Πένυ και καθώς έριχναν νερό στα στήθη τους και οι 
ρώγες τους τινάζονταν  γυαλιστερές σαν ρομφαίες ενάντια στον βόρειο άνεμο που τις στίλβωνε, βγάλανε αυτά  τα 
αυθεντικά αμερικάνικα καουμπόικα ουρλιαχτά  και ρίχτηκαν στα αφρισμένα νερά. 
Ο Κίμωνας ακούγοντας τις φωνές ανησύχησε και τρεχάτος πέρασε τον λόφο που του εμπόδιζε την θέα. Έτρεξε  
σαν δαιμονισμένος προς την παραλία. Όταν διέκρινε τον Βρασίδα να κάθεται στην άμμο καταλάγιασε  ο φόβος 
του για το να μην έπαθε κανείς τίποτα κακό και λαχανιασμένος στάθηκε δίπλα του κοιτώντας προς την πλευρά 
που κοιτούσε και ο φίλος του. 
«Τι έγινε, ρε συ; Ποιος φώναξε; Που είναι οι…» και τότε τις είδε να βγαίνουν από την θάλασσα και η εικόνα 
καρφώθηκε στο υποσυνείδητό του τελειωτικά . 
«Δεν μπορώ να κουνηθώ ψέλλισε ο Βρασίδας…» 
«Γιατί έπαθες κράμπα;» 
«Όχι, έχω τις χειρότερες σηκωμάρες της ζωής μου.» 
«Προσπάθησε να μην κοιτάς σαν χάνος, μας πήρανε χαμπάρι, και σκέψου κάτι άλλο… ξεροκατάπιε για λίγο μια 
και τα σώματα που έβλεπε ήταν βγαλμένα από σελίδες του penthouse. Κάτι ήταν σε διαδικασία έπαρσης εκεί 
κάτω και δεν του άρεσε «Τι ξεπεσμός Θεέ!» μου σκέφτηκ, «πόσο λιγούρικη είναι η ανθρώπινη φύση!» 
αναλογίστηκε, και η απάντηση ήρθε με έναν πριαπισμό σιδερολοστού. 
«Τι να σκεφτώ ρε;» Κλαψούρισε παγωμένος ο Βρασίδας 
Ο Κίμωνας γύρισε να ξεφύγει όσο πιο γρήγορα γινόταν από την προδοτική ενέδρα της λίμπιντό του. Καθώς 
απομακρυνόταν του φώναξε, 
«Σκέψου την  γιαγιά την Πηνιώ  την γειτόνισσά σου γυμνή ρε, ξέρω εγώ;» 
Γύρισε άρον άρον στην πρώτη του θέση στο κέντρο της  μίνι ερήμου του και επειδή δεν μπορούσε να κάτσει 
οκλαδόν  έπεσε μπρούμυτα και άρχισε να χτυπά το μέτωπό του στην άμμο. 
Ώσπου να έρθουν οι υπόλοιποι τρεις είχε επανέρθει. 
Στο δρόμο για το αμάξι ο Βρασίδας τον σκούντησε στον ώμο. 
«Έπιασε η συμβουλή με την γιαγιά Πηνιώ…» είπε και ανατρίχιασε κάνοντας μια γκριμάτσα αηδίας. 
Ο Κίμωνας τον κοίταξε με στραβό βλέμμα απορίας και ο Βρασίδας συνέχισε ρωτώντας τον γιατί είχε άμμο στα 
μαλλιά και το μέτωπό του ήταν κόκκινο. Απάντηση δεν πήρε, και από εκείνη την στιγμή και μετά ο Κίμωνας δεν 
μίλησε καθόλου, υπομένοντας τα χάχανα των κοριτσιών και κάποια ψιθυριστά αγγλικά που κατέληγαν σε 
κακαριστά γέλια. 
Ήξερε ότι τους είχαν πάρει στο ψιλό γαζί, αλλά δεν ήθελε να τους  δώσει την ικανοποίηση να εκραγεί. Ήλπιζε 
μόνο τα αυτιά του να μην φαίνονταν τόσο κόκκινα όσο τα αισθανόταν. 
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Τελικά βρήκε τον τρόπο να τους κόψει την φόρα. Πάτησε το γκάζι λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε και ηρέμησαν 
όλοι τους, ειδικά τη στιγμή που  παραλίγο θα έβγαιναν από τον δρόμο. 
Το απόγευμα πια, λίγο πριν βουτήξει ο ήλιος πίσω από τον γαλαζωπό ορίζοντα, ανηφόρισαν το υπόλοιπο του 
δρόμου που δεν μπορούσε να ανέβει το αμάξι για να βρουν το εκκλησάκι της Παναγίας της Κακαβιώτισσας. Το 
μονοπάτι ήταν βατό και δύσκολο να χαθείς πάνω στην ράχη του. Απλά έπρεπε να ακολουθήσουν τα σκουπίδια 
που άφηναν πίσω τους οι χριστιανοί κοντορεβιθούληδες που επισκέπτονταν το μέρος.   Τελικά στην κορυφή ενός 
απότομου   και έρημου λόφου, είδαν  το ξωκλήσι  κατάλευκο και φωλιασμένο μέσα στον  βράχο  μιας τεράστιας  
σπηλιάς που το στέγαζε, ίδια  λίθινη  χούφτα που  έκλεινε  προστατευτικά γύρω από την φλόγα ενός κεριού- 
εκκλησία. Άναψαν κάποια μισοκαμμένα κεράκια που βρήκαν, προσευχήθηκαν όλοι τους  με  πραγματική 
κατάνυξη και αφού τα έσβησαν πάλι για να μην προκαλέσουν κάποια καταστροφική πυρκαγιά, ξεκίνησαν για την 
Μύρινα. Δίχως κανένα σχόλιο ο Κίμωνας έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον Βρασίδα κι αυτός τα πήρε 
φυσιολογικά χωρίς επίσης να πει κουβέντα. 
Το βράδυ βρήκε μέχρι αργά  τον Κίμωνα και την Ρόουζ να γράφουν στο ημερολόγιο τις εντυπώσεις τους από το 
νησί. Ήταν το πρώτο κείμενο-αναφορά  ως τώρα που θα  είχαν ταυτόσημες και θετικές εντυπώσεις. 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 
Οι τρεις μέρες που βρίσκονταν στο νησί στάθηκαν αρκετές για να το γυρίσουν από άκρη σε άκρη. Έμειναν 
ενθουσιασμένοι. Την προηγούμενη γνώρισαν και την οικογένεια του Μιλτιάδη, μια και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι 
του στον Μούδρο  και του φίλεψe για δείπνο. Η γυναίκα του υπηρετούσε κι αυτή ως ΕΠΥ στην ίδια μονάδα και ο  
μικρός τους γιος, σίγουρα με τέτοιες φωνές που έμπηζε, θα έκανε κι αυτός θαυμάσια καριέρα ως εκπαιδευτής σε 
κέντρο νεοσυλλέκτων. 
Μετά το δείπνο και  με συνοδεία  λημνιώτικου κρασιού, οι παρέες χωρίστηκαν. Οι γυναίκες κάθισαν στο σαλόνι  
και οι άντρες βγήκαν στην βεράντα που κοιτούσε στην θάλασσα ανεμπόδιστα. 
Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον στρατό. Θυμήθηκαν κάποια ευτράπελα από τις παλιές καλές μέρες και 
άγχωσαν τον Βρασίδα  που σε λίγο καιρό θα περνούσε αυτήν την εμπειρία. Όταν η συζήτηση στράφηκε προς 
τους αιώνιους εχθρούς και το αξιόμαχο του στρατεύματος βγήκε το συμπέρασμα ότι το νησί ήταν άτρωτο σε μια 
αιφνιδιαστική επίθεση. Υπήρχαν επάνω του δεκάδες τεθωρακισμένα, τανκς, αντιαεροπορικά, πυραυλοφόρα και 
κανόνια  που ανήκαν στην προηγούμενη γενιά τεχνολογικά, πράγμα που τα καθιστούσε  απρόσβλητα  σε 
ηλεκτρονικό πόλεμο μια και δεν είχαν ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές πάνω τους. Τα μισά από αυτά ήταν 
καθηλωμένα στα στρατόπεδα  δίπλα στα σιλό αποθήκευσης των πραγματικά σύγχρονων συσκευών ηλεκτρονικού 
πολέμου, επικοινωνίας και μάχης, που όμως δεν χρησιμοποιούνταν γιατί φοβόντουσαν οι βαθμοφόροι που τα 
είχαν χρεωμένα μην χαλάσουν και βρουν τον μπελά τους. Αυτά τα υλικά θα έβγαιναν στην φόρα, όταν πια θα 
είχαν ξεπεραστεί  τεχνολογικά και θα έρχονταν η νέα γενιά υπερσύγχρονων όπλων να τα αντικαταστήσει στις 
αποθήκες. Το προσωπικό δεν μπορούσε να αιφνιδιαστεί στις μονάδες μια και οι περισσότεροι έλειπαν σε 
βυσματικές άδειες και  οι ντόπιοι που υπηρετούσαν μαζί με τους σκοπούς έλειπαν από τους χώρους φύλαξης και 
τους στρατιωτικούς κοιτώνες γυρίζοντας στα μπαρ της πόλης, φλερτάροντας και πίνοντας δίπλα σε ντόπιες και 
αλλοδαπές καλλίπυγες κορασίδες. Ως εκ τούτου οι απώλειες σε επικείμενο βομβαρδισμό θα ήταν μηδενικές, η 
επικοινωνία διασφαλισμένη μια και είχαν όλοι τους από δύο κινητά και το ηθικό ακμαιότατο, όπως είναι γενικά 
ένας άνθρωπος μέσα σε μια γυναικεία αγκαλιά, ελαφρώς μεθυσμένος  και με χαρούμενα ριγκ τόουνς να τον 
καλούν να προστατέψει έναν τόσο ωραίο τρόπο ζωής. Όλα συνέτειναν ότι σε επικείμενο πόλεμο με τους 
Τούρκους ο Ελληνικός στρατός θα πήγαινε τον χαρακτήρα της σύγκρουσης σε ανταρτοπόλεμο πράγμα  που ήταν 
προς όφελος του. Πρώτον είχαμε την παράδοση με το μέρος μας από την επανάσταση, δεύτερον η εντρύφηση 
στην τέχνη της λούφας προσέδιδε εμπειρία στην τεχνική της κάλυψης-απόκρυψης και αποδεδειγμένα οι 
σύγχρονοι χάι τεκ στρατοί σκόνταφταν όταν έβρισκαν μπροστά τους αντάρτες και δύσβατες περιοχές. Ο 
Μιλτιάδης επέμενε ότι  οι Τούρκοι πήγαιναν τελευταία να ανακατέψουν την χάι τεκ τεχνολογία μαζί με την 
τρύπια τους αρβύλα και ο συνδυασμός είχε γεννήσει ένα μεταλλαγμένο τερατούργημα-στρατό. Ένα τρανσφόρμερ  
που βάδιζε παραπατώντας με ελαττωματικό λογισμικό, με ελλιπή ενέργεια, και μεγάλη δύναμη πυρός έτοιμο ανά 
πάσα στιγμή να πυροβολήσει το πόδι του. Ο Κίμωνας δεν ήθελε να γρατσουνίσει τον λείο οπτιμισμό του 
Μιλτιάδη και συμφωνούσε σε όλα, μέχρι που σερβιρίστηκε και το γλυκό κυδώνι που είχε φτιάξει η Αγγελική η 
σύζυγός του. Το καταπιήκανε και μετά από λίγο γλαρωμένοι από την κούραση των περιηγήσεων έφυγαν για το 
ξενοδοχείο τους.  Δώσανε  ραντεβού για την επομένη  στην παραλία Ζέματα κοντά στην Ηφαιστεία, γιατί εκεί 
κοντά θα βρισκόταν  και ο Μιλτιάδης με κάποιους αξιωματικούς για την προετοιμασία μιας άσκησης επί χάρτου 
και θα μπορούσε να ξεκλέψει λίγο χρόνο και να τους επισκεφτεί. 
Την επομένη, κουβαλώντας  έναν συρφετό  εκδρομικών παρελκόμενων, έφτασαν  πολύ νωρίς και 
στρατοπέδευσαν στο κέντρο της παραλίας με την ψιλή άμμο. Η θάλασσα ήταν «λάδι» και τους προσκαλούσε για 
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ένα σοτάρισμα στο γαλανό ζουμί της. Το καβούρδισμα θα το αναλάμβανε αργότερα ο ήλιος μια και ξέχασαν να 
αγοράσουν μια ομπρέλα ηλίου και έριχναν ο ένας το φταίξιμο στον άλλο. Το πρώτο που τράβηξε την προσοχή 
τους βρισκόταν στη δεξιά πλευρά της παραλίας και δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα σκαρί ξύλινο τραβηγμένο 
στην αμμουδιά,  όπου κάποιος βρισκόταν στο κατάστρωμά του και έκανε εργασίες. Αριστερά τους  βρισκόταν 
δύο μπιτς μπαρ, ένα κλειστό και εγκαταλελειμμένο και ένα ενεργό που μάλλον τώρα άνοιγε, αφού είχε δύο 
τύπους που το γυρόφερναν και έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κάνουν συνήθως οι μπάρμαν για να 
αρχίσει να λειτουργεί. Η κόντρα μεταπήδησε από τις ευθύνες μη αγοράς ομπρέλας, στην μετακίνηση του γκρουπ 
είτε στην μια πλευρά της παραλίας είτε στην άλλη. Ο Κίμωνας ήθελε να πάνε στο σκαρί να το δούνε , ενώ η 
Ρόουζ και η Πένυ ήθελαν   να πάνε στο μπιτς μπαρ. Ο Βρασίδας ήθελε ένα τοστ και ένα καφέ, αλλά συντάχθηκε 
με αλτρουϊσμό στο πλευρό του φίλου του θυσιάζοντας τις φιλοδοξίες του για ένα ήσυχο πρωινό με επάρκεια σε 
βρώση και πόση. 
«Εγώ λέω να πάμε στο καραβάκι. Θα είναι ότι πρέπει να φωτογραφήσουμε για την εργασία μας ένα καΐκι  που 
επισκευάζεται», είπε ο Κίμωνας, αλλά η Ρόουζ φαινόταν αποφασισμένη να μην περάσει το δικό του αυτήν την 
φορά.  
«Εγώ λέω να πιω έναν καφέ σαν άνθρωπος και μετά να φωτογραφήσω το καραβάκι. Άλλωστε από ότι βλέπω θα 
αργήσει να σαλπάρει…» 
«Σκοπός του ταξιδιού μας είναι να εντοπίζουμε οτιδήποτε ξεχωριστό, ή παραδοσιακό. Η διασκέδαση έπεται. 
Τέτοια μπιτς μπαρ έχει ολόιδια από τις Φιλιππίνες μέχρι το Μεξικό.» 
«Δεν σκέφτηκες ότι είναι διαδεδομένα γιατί αρέσουν; Έτσι κι αλλιώς δεν είναι σπάνιο φαινόμενο το «καΐκι σου», 
έχετε σπείρει όλη την θάλασσα με δαύτα». 
«Ενώ εσείς έχετε γεμίσει όλη την θάλασσα με πετρελαιοκηλίδες, χημικά  και απόβλητα ραδιενεργών 
σκουπιδιών». 
«Απλά θέλεις να γίνει πάλι το δικό σου. Όποτε σε συμφέρει θυμάσαι τον σκοπό του ταξιδιού… τέλος πάντων 
εμείς πάντως θα πάμε για καφέ… Πένυ, Βρασίδα;» 
«Εγώ…» εξηγήθηκε ο Βρασίδας σταράτα και αποφασιστικά και η Ρόουζ τίναξε το χέρι της με μια κίνηση  
παραίτησης. 
«Εσύ θα πας με το αφεντικό… Καλά εμείς θα πάμε  για καφέ και θα τα πούμε σε κάνα δυο ώρες.» 
Καθώς απομακρύνονταν σε αντίθετες κατευθύνσεις  ο Βρασίδας τον ρώτησε. 
«Καλά  δεν σου αρέσουν τα μπιτς μπαρ; Θα μας τρελάνεις; Εσύ ψοφάς για μπιτς  μπαρ…» 
«Για δυο λόγους δεν πήγα. Πρώτον δεν μου αρέσει που έχει σημαίες κρατών να ανεμίζουν σε κοντάρια, και 
μάλιστα μία εξ αυτών αμερικάνικη και δεύτερον για να μην περάσει το δικό της…» 
«Α, πες το μου ντε! Έχεις πολύ σοβαρούς λόγους. Εντάξει τότε, πάμε…» τον πήρε στο ψιλό ο Βρασίδας και 
ξεκίνησε  να περπατάει στο πλάι του  κουνώντας το κεφάλι . 
Μετά από λίγα λεπτά και ενώ τα κορίτσια τακτοποιήθηκαν αναπαυτικά πάνω σε κάποια ξύλινα σκαμπό στο μπαρ, 
παρήγγειλαν τους ντε καφεϊνέ τους και άρχισαν να χαλαρώνουν και να διασκεδάζουν με την μουσική και το 
διακριτικό φλερτ του μπάρμαν και του σερβιτόρου, οι δύο φίλοι πέσανε στο δόκανο του απρόσμενου. 
Το ψαροκάικο   ήταν καντίνα εντέλει , και η Κυρά Σαπφώ η ιδιοκτήτριά, υπό τους ήχους νησιώτικων του Πάριου 
που ξερνούσε βραχνά ένα τραντζιστοράκι, πλάνιζε την κουπαστή. 
Ο διάλογος μετά τις καλημέρες  πήρε μια πορεία απροσδιόριστη . Η  γεματούλα μεσήλικη κυρά Σαπφώ με τα 
ροδοκόκκινα μάγουλα, τα γαλανά μάτια ,το κοντοκουρεμένο ξανθό μαλλί που υπέκρυπτε κι άλλες αποχρώσεις 
μπογιών, τα γωνιώδη αρρενωπά χαρακτηριστικά,  τα μεγάλα αερόστατα που είχε για βυζιά, και τις ογκώδεις 
καλόσχημες γάμπες, ίδια ρόπαλα του Ηρακλή, ενώ είχε μπόλικο πριονίδι στα φρύδια , στα μαλλιά, και μπόλικα 
νεύρα, δεν είχε καθόλου ρεύμα μια και η γεννήτρια της ήταν χαλασμένη. 
Ενώ τους έβαζε τα υλικά του φραπέ μέσα σε κάτι πλαστικά ποτηράκια, κατάφεραν να ξεχωρίσουν μέσα από τα 
μπινελίκια που ξεστόμιζε  κάτι για «σαμποτάζ» και «αφαλοκοψίματα». 
Έτσι όπως κουνιόταν νευρικά  ετοιμάζοντας την  παραγγελία τους και οι δυο φίλοι  έβλεπαν τα πριονίδια από τα 
μαλλιά της να πέφτουν μέσα στους φραπέδες τους σφίχτηκαν τα στομάχια τους και φοβήθηκαν να μην τους φύγει 
η όρεξη. Ωστόσο η κυρά Σαπφώ τους απάλλαξε από αυτόν τον φόβο , μια και τους έδωσε τους καφέδες να τους 
ανακατέψουν μόνοι τους και μαζί την ευκαιρία να ψαρέψουν με τα κουταλάκια τις φλοίδες που είχαν πέσει μέσα. 
Τους πήρε τρία ευρώ και τους είπε ότι αν θέλανε νερό θα έπρεπε να βάλουν το στόμα τους ανοιχτό κάτω από την 
κάνουλα ενός  ντενεκεδένιου ντεπόζιτου που το είχε πυρακτώσει ο ήλιος, γιατί δεν είχε και πολλά ποτήρια. 
Μετά τις πρώτες ρουφηξιές από την χλιαρή σούπα καφεϊνης και τα πρώτα στραβομουτσιουνάσματα, η κυρά 
Σαπφώ κάθισε μαζί τους να ξεκουραστεί ανάβοντας ένα τσιγάρο  και χωρίς καν να  ρωτήσει  τα ονόματά τους, 
άρχισε να τους λέει την ιστορία της και το παράπονό της. 
Το σκαρί ήταν ένα τρεχαντήρι μήκους δεκαπέντε  περίπου μέτρων  και πλάτους πέντε  μέτρων που 
κατασκευάστηκε το 2001. Το έφτιαξε ο άντρα της με μεράκι, κόπους και αγάπη,  μέσα σε δυο χρόνια, 
παριστάνοντας ταυτόχρονα όλους τους μάστορες που χρειάζονταν για την κατασκευή του. Έγινε πετσωτάς, 
καλαφάτης, αρμολογητής, πριονάς, χαλκοτάς, ξαγυριστάς, τρυπανιτζής.  Ταξίδεψε ο ίδιος για να βρει την 
παραδοσιακή ξυλεία στα γύρω νησιά, αυτήν που χρησιμοποιούσαν στα νιάτα του οι μεγάλοι καραβομαραγκοί, 
όπως  πεύκο , κυπαρίσσι, δρυ, ευκάλυπτο, φτελιά. Δεν λυπήθηκε κόπο και χρόνο, μήτε χρήμα. Το 1990 για να 
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παντρέψει την κόρη του, πούλησε κάποια χωράφια και πήρε και  μια επιδότηση που έδινε τότε η Ε.Ε ως κίνητρο 
για την απόσυρση αυτών των καραβιών, προκειμένου να της αγοράσει ένα διαμέρισμα. Ωστόσο όταν είδε το 
σκάφος του, που με αυτό μεγάλωσε την οικογένεια του ψαρεύοντας τριάντα  χρόνια στις θάλασσες από έφηβος, 
να καταστρέφεται  σαν ζωντανό πλάσμα που κάποιος το πρόδωσε να σβήσει μόνο του στην ερημιά, κάτι ράγισε 
στην καρδιά του και δάκρυα πήραν να χύνονται στο ξερακιανό δέρμα του προσώπου του , που δεν είχε δεχτεί 
ποτέ άλλου είδους νότισμα  πέρα από την αλμύρα της θάλασσας.  
«Για δέκα  χρόνια  έχασα τον άντρα μου, που μίσεψε από την μελαγχολία και την στεναχώρια» τους είπε και πήρε 
να βουρκώνει, κάνοντάς τους να αναδευτούν αμήχανα μην ξέροντας τι να κάνουν. 
«Μετά τον έπιασε η τρέλα να κατασκευάσει ξανά από την αρχή το σκάφος, μια και από τα δώδεκά  του μέχρι και 
τα είκοσί του, πριν γίνει ψαράς, έμαθε την τέχνη της ναυπήγησης από τους καραβομαραγκούς της Καβάλας . 
Καβαλιώτης ήταν, σας το ‘πα; Καβαλιώτης και λεβέντης. Ένας ομορφάντρας που στραβώθηκε και σε κάποιο 
ταξίδι του στην Λήμνο με γνώρισε και με έκανε γυναίκα του, χαρίζοντάς μου τρία παιδιά και δύο κόρες.» 
Ο Κίμωνας τόλμησε με χαμηλή διακριτική φωνή να την ηρεμήσει , να την βγάλει από τον χείμαρρο που ξεπήδησε 
από μέσα της . 
«Είναι όμορφο να έχεις τόσα παιδιά, αρκεί να είναι γερά και ευτυχισμένα, όσο για αυτούς που πήρε ο Θεός 
μακάρι να αφήνουν πίσω τους ωραίες αναμνήσεις.» 
«Δεν έθαψα παιδί μου σώμα. Ο άντρα μου χάθηκε στη θάλασσα ξαφνικά και το κακό είναι ότι την τελευταία 
φορά που τον είδα μαλώσαμε. Πρέπει να ξέρεις πως οι ναυτικοί έχουν τα σκαριά τους σαν αγαπημένα πρόσωπα, 
κι αυτό που σκάρωσε εδώ…», έδειξε με μια κίνηση του χεριού της όλο το καμπύλο μήκος του, «…ήταν από αυτά 
που ίσως αγαπήθηκαν πολύ, τόσο που έφτασα να το ζηλεύω σαν να ‘ταν ερωμένη. Εδώ  περνούσε όλη την ζωή 
του και μένα με παράτησε να βράζω στο ζουμί μου στο σπίτι. Πάντα του έλεγα ότι θα του το βάλω φωτιά, και 
αυτό θα έκανα την μέρα που χάθηκε, αλλά μετά από λίγο καιρό κατάλαβα ότι ήταν το μόνο που μου έμεινε από 
αυτόν και το κράτησα. Στο σπίτι σε ένα μπαούλο έχω φυλαμένα και τα μισομόδελα, και τα  κατασκευαστικά 
σκίτσα, και  όλα τα εργαλεία του όπως τις πλάνες, το "πισκί", τα  σκεπάρνια, τα τρυπάνια, τα μεγαλοτρύπανα, τις 
κατούνες, τα προκοτρύπανα, τα σκαφιδορόκανα, τις ματσόλες...» 
«Πώς  χάθηκε;» Απόρησε ο Βρασίδας 
«Όταν τέλειωσε το τρεχαντήρι, μαζί και το βάψιμό του, ανακάλυψα ότι θα έδινε κάποιο άγνωστο  γυναικείο 
όνομα στο πλοίο  και τότε υποψιάστηκα την ύπαρξη εκτός του πλοίου και μιας ξένης γυναίκας. Μας άκουσαν από 
την Μύρινα έως το Κοντοπούλι. 
Από τότε δεν τον ξαναείδα. Μπήκε σε κάποιο πλοίο της γραμμής για Λέσβο, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον 
προορισμό του. Τώρα προσπαθώ να  συντηρήσω το σκαρί που μ’ άφησε και ο μόνος τρόπος είναι να το δουλεύω. 
Στα χρόνια μου δεν είμαι για ψάρεμα, και το ‘κανα καντίνα και σπίτι μαζί. Εδώ μένω σχεδόν όλη την μέρα και 
πάω στο πατρικό μου μόνο για να κοιμηθώ με αυτό το σαραβαλάκι που έχω παρκαρισμένο…», έδειξε με το χέρι 
της ένα αγροτικό σε κακά χάλια «…δεν ξέρω πότε θα με αφήσει κι αυτό. Κάποια βρωμόπαιδα όμως έρχονται και 
μου χαλάνε την γεννήτρια και δεν μπορώ να σταυρώσω πελάτη. Έτσι θα αναγκαστώ να το παρατήσω…» ξέσπασε 
σε κλάματα και ο Κίμωνας με τον Βρασίδα δαγκώθηκαν από την στεναχώρια τους. Προσπάθησαν να την 
παρηγορήσουν, μα μία δοξαριά από το στομάχι του Βρασίδα σαν από μηχανής Θεός έφερε την κάθαρση καθώς 
ξύπνησε μέσα της το ένστικτο της οικοδέσποινας. Τους έβαλε να φάνε τραχανά με κάπαρη που έβραζε σε ένα 
τσουκάλι, μαζί με παξιμάδια και στο τέλος του γεύματος  τους  κατευόδωσε καθώς ξεκίνησαν με φουσκωμένες 
κοιλιές, βαρύθυμες σκέψεις  και  νωχελικό βηματισμό για το μπιτς μπαρ στην άλλη μεριά της παραλίας. 
 
 
Κεφάλαιο 3 
Ένα Cherokee κόκκινο πάρκαρε δίπλα στο μπιτς μπαρ, όπου απολάμβαναν  τον καφέ και τον χυμό τους οι 
αμερικανίδες. Από μέσα του βγήκαν  πέντε  μορφονιοί αγγλοσαξονικής κοπής. Οι τέσσερις  ήταν του ιδίου 
ξανθού μοντέλου με τους φαρδιούς ώμους, τα τορνευτά μπράτσα, και τον θεριεμένο   θώρακα που φούσκωνε το 
ύφασμα των μακό μπλουζών τους σαν ιστίο ιστοπλοικού. Μόνο ο ένας ξέφευγε λίγο σε σουλούπι , μια και ήταν 
δεκαπέντε  εκατοστά πιο κοντός από τους άλλους αλλά  αναπλήρωνε επάξια την υψομετρική διαφορά με μία 
κόμη  μπετονόκαρφο που απειλούσε να ξεφουσκώσει τον ήλιο σαν μπαλόνι που πέφτει σε κάκτο. Γυαλί μαύρο, 
κίνηση με αυτοπεποίθηση λιονταριού, κοψιά χολυγουντιανών αμερικανών αστέρων. Σημειωτέον ότι όντως ήταν 
αμερικανοί, όχι τόσο γιατί ακούστηκαν να μιλάνε  αμερικάνικα, αλλά γιατί το ομολόγησαν οι ίδιοι μόλις κάθισαν 
στο μπαρ δίπλα στην Ρόουζ και την Πένυ και έπιασαν συζήτηση. 
Ο πέμπτος της παρέας ξέφευγε ολοκληρωτικά από το σουλούπι των υπολοίπων μια και φαινόταν τριαντάρης, και 
δεν έπειθε για φοιτητής όπως οι υπόλοιποι. Μακρύ ξανθό μαλλί, μαυρισμένο μυώδες σώμα, που φαινόταν 
γραμμωμένο από κάποια μακροχρόνια εργασία που απαιτούσε μέγιστη δύναμη και όχι φουσκωμένο με 
πολυβιταμίνες και γυμναστηριακή άθληση με κολάν. Η ουλή στο μάγουλο του υποσημείωνε ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά με το παρελθόν του  και το τατουάζ με το τυλιγμένο φίδι στο δεξί του μπράτσο, επιβεβαίωνε ότι κάτι δεν 
πήγαινε καθόλου καλά γενικώς. 
Σε όλη την διάρκεια της ευχάριστης αμερικάνικης συζήτησης συμμετείχε μόνο για να ρωτήσει τρία πράγματα. Αν 
αυτοί οι τύποι που πλησίαζαν ήταν οι συμφοιτητές τους, από ποια εταιρεία νοίκιασαν το αυτοκίνητό τους και 
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ποιος ήταν ο προορισμός τους. Η  Πένυ λιγουρευόταν αυτόν τον τύπο αλλά παρά τα πειράγματά της δεν της 
έδωσε περισσότερο θάρρος πέρα από ένα χαμόγελο. Η Ρόουζ είχε κολλήσει με τον Μαρκ, έναν συνομήλικό της 
φοιτητή από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Όλοι τους ήταν κούκλοι, αλλά αυτός την εντυπωσίασε 
περισσότερο, γιατί είχε ένα στραβό χαμόγελο που ράγιζε καρδιές , ήταν γλυκομίλητος, και της φάνηκε ο πιο 
έξυπνος της παρέας με τα πειράγματα και τα αστεία του. Οι αμερικανοί που έμαθαν για το πρόγραμμά των 
κοριτσιών   υπολόγισαν ότι θα ξανασυναντιόντουσαν  σε περίπου έναν μήνα στην Νάξο, μια και αυτοί είχαν 
προγραμματίσει να τελειώσουν τις μακροχρόνιες διακοπές τους εκεί. Αντάλλαξαν  τηλέφωνα και ενώ απείχαν  
μόλις πενήντα μέτρα ο Κίμωνας με τον Βρασίδα από το μπαρ, αυτοί σηκώθηκαν να πληρώσουν και να φύγουν. 
Ίσα , ίσα  που πρόλαβαν να συστηθούνε δια χειραψίας  με τους νεοφερμένους. Στην χειραψία του Κίμωνα με τον 
Μαξ Σαρπ, τον σκληρό τύπο με το απροσδιόριστο παρελθόν , υπήρξε μια συγκαλυμμένη ένταση. Η αντιπάθεια 
εμφανίστηκε με παρθενογένεση άμεσα και   ήταν αμοιβαία. Οι  μυώνες και των  δυο φούσκωσαν , οι αρθρώσεις 
έτριξαν, ενώ τα πρόσωπα  έμειναν  φαινομενικά ανέκφραστα. Από   μέσα  τους  ένας  σωρός  από  βρισίδια και 
κατάρες εκτοξεύονταν τηλεπαθητικά μέσα από τις κάνες των ματιών τους. Τελικά ισόπαλοι, με χέρια άσπρα από 
την έλλειψη αίματος ξεκόλλησαν τις παλάμες τους και χαιρετήθηκαν με προσποιητή ευγένεια. 
Όταν οι Αμερικανοί έφυγαν, κατέφθασε και ένας αναψοκοκκινισμένος Μιλτιάδης με στολή παραλλαγής, φανερά 
εκνευρισμένος. Χαιρέτισε τον Βαγγέλη τον μπάρμαν, έριξε δύο μέρες καμπάνα στον σερβιτόρο γιατί ήταν 
στρατιώτης του και θα έπρεπε να είναι στην μονάδα και άρχισε να ωρύεται για έναν απαράδεκτο Αξιωματικό του 
που σχεδίασε λάθος την άσκηση. 
«Απίστευτος ρε σου λέω, έβαλε το σημείο απόβασης πέντε  χιλιόμετρα μακριά από το σωστό μέρος. Θα έπρεπε 
δύο zubr και δέκα  αποβατικοί άκατοι να βγούνε σε έναν κόλπο μόλις δώδεκα  μέτρων μήκους. 
Αλλά έννοια  σου! Τον τακτοποίησα! Για να μην του κάνω αναφορά του έβαλα διαγώνισμα γεωγραφίας. Σε δύο 
μέρες πρέπει να ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά την γεωγραφία, πολιτική και γεωφυσική, όλων των νησιών του 
Βορείου Αιγαίου, μαζί με την Ίμβρο , και την Τένεδο. Θα τον εξετάσω προσωπικά με  ερωτήσεις και ουέ και 
αλίμονο αν δεν διάβασε…» 
Το μένος του διασκέδασε την παρέα που ξεκαρδίστηκε  μαζί του. Μετά ο Κίμωνας  και ο Βρασίδας ανέχτηκαν 
τον ενθουσιασμό των κοριτσιών για τους αμερικανούς μορφονιούς και δεν τους καλάρεσε η επικείμενη 
συνάντησή τους στην Νάξο σε έναν μήνα. Ωστόσο κατάφεραν να τις αποσπάσουν από τον ενθουσιασμό τους, 
εξιστορώντας τους το παρελθόν της Κυρα Σαπφώς, και τα περίεργα σαμποτάζ  που υποψιαζόταν αυτή στην 
γεννήτριά της. Η βοήθεια που υποσχέθηκε ο Κίμωνας έπρεπε να είναι η λύση του μυστηρίου. Τα κορίτσια είχαν 
συγκινηθεί τόσο από την ιστορία της που δέχτηκαν να χάσουν από τον προγραμματισμό τους δυο μέρες 
προκειμένου να βρουν την λύση. 
Στον γυρισμό προς το αμάξι, καθώς θα πήγαιναν τα κορίτσια στο ξενοδοχείο  και τον Μιλτιάδη στο σπίτι του, 
έμειναν λίγο πίσω από τους άλλους  θέλοντας να σχολιάσουν τα αμερικανάκια. 
«Δεν θα με πιστέψεις Κίμωνα, αλλά νομίζω  ότι αυτό το κόκκινο Cherokee το είδα να μας ακολουθά από τη 
Θεσσαλονίκη μέχρι και την κόντρα μας με εκείνον το RX8.» 
Ο Κίμωνας τον κοίταξε έκπληκτος. 
«Είσαι σίγουρος;» 
 Ο Βρασίδας κούνησε το κεφάλι καταφατικά με σιγουριά.  
«Δεν μου μοιάζει με σύμπτωση τότε. Και θα τριτώσει αν πραγματικά βρεθούμε και στην Νάξο. Περίεργο… 
Πάντως ο παπάρας ο Μαξ  δεν μου φαίνεται για φοιτητής φίλε. Το χεράκι του είναι άγριο σαν μηχανουργού, και 
όχι γραφιά ή κουμπιουτεράκια, και το τατουάζ του σε διαβεβαιώνω ότι ήταν αληθινό και όχι από χένα. Πρέπει να 
προσέχουμε!» 
Κόψαν αμέσως την κουβέντα τους μόλις ήρθε η Πένυ πίσω να πιάσει αγκαζέ τον Μπρί της. 
 
 
Κεφάλαιο 4 
Εντέλει στάθηκαν τυχεροί από την πρώτη βραδιά που φύλαξαν καραούλι ο Κίμωνας με τον Βρασίδα. Ο Κίμωνας 
σε ένα ψαράδικο δίχτυ έπλεξε βλάστηση από τις αμμοθίνες και κουκουλώθηκε με αυτό δίπλα σε ένα αρμυρίκι 
κοντά στο τρεχαντήρι, παραφυλώντας στο σκοτάδι σαν νυχτερίδα. Ο Βρασίδας κοιμήθηκε μέσα στο τρεχαντήρι, 
μέχρι να αλλάξουν βάρδια στις τρεις. Όσο ήταν φύλακας ο Κίμωνας προς μεγάλη του απογοήτευση δεν συνέβη 
τίποτα, παρά μόνο ένα νυχτοπούλι που ήρθε και κάθισε πάνω του και προσπάθησε να τσιμπολογήσει το αυτί του 
που προεξείχε από την παραλλαγή. Με ένα τίναγμα το ξεφορτώθηκε. Αντίθετα ο Βρασίδας στάθηκε πιο τυχερός 
σε αντίθεση με τον σαμποτέρ που κατά τις τέσσερις πλησίασε το τρεχαντήρι και ήρθε και κρύφτηκε πίσω από ένα 
βουνό φύλλα που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο Βρασίδας. Ο σαμποτέρ μαζί με τον συνεργό του φρίκαραν 
όταν το βουνό με τα φύλλα ζωντάνεψε και τους αγκάλιασε. Οι κραυγές φρίκης έφεραν αμέσως δίπλα τους και τον 
Κίμωνα. 
Αποδείχτηκε τελικά πως ήταν φαντάροι του Μιλτιάδη και σερβιτόροι στο μπιτς μπαρ του Βαγγέλλη. Επειδή ο 
Βαγγέλης τους είχε με ποσοστά , εν αγνοία του πήραν την πρωτοβουλία να βουλιάξουν την επιχείρηση της κυρά 
Σαπφώς, της κύριας ανταγωνίστριάς τους στην παραλία. 
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Για να γλυτώσουν ογδόντα  μέρες φυλακή ο καθένας τους, ο Μιλτιάδης τους έδωσε εναλλακτική λύση. Έπρεπε 
να πλανίσουν όλο το τρεχαντήρι , να το περάσουν μίνιο και να το βάψουν εντός πέντε ημερών. Και έτσι έγινε. Ως 
ένδειξη ευχαριστίας η Κυρά Σαπφώ τους φίλεψε στο τρεχαντήρι της όλους, μαζί και τους σαμποτέρ, την πιο 
νόστιμη ψαρόσουπα  που φάγανε ποτέ. 
 
 
 
Ημερολόγιο Κίμωνα-Λήμνος 
Η Λήμνος είναι το πρώτο παιχνίδι-καράβι που έφτιαξε ο Θεός, κάποιο καλοκαίρι που ζήλεψε την δροσιά της 
Μεσογείου. Πήρε ένα κομμάτι μακεδονικής ημιορεινής  γης, και με την πλάνη το λείανε λίγο, μαλάκωσε τις 
γραμμές του. Το απέθεσε πάνω στο Αιγαίο να αρμενίζει, για φουγάρο του έβαλε τον Μόσυχλο ένα αρχαίο 
ηφαίστειο,  και  για καπετάνιο έναν κουτσό σιδερά . 
Το θεϊκό δημιούργημα ήταν όμως εξ ορισμού  τόσο απίστευτα όμορφο, που  μέσα στα καταγεγραμμένα 7.000 
χρόνια ιστορίας  του , έκαναν βόλτα επάνω του όλες οι φυλές  και οι μύθοι του κόσμου. Θεοί, ημίθεοι, ομηρικοί 
ήρωες, Αμαζόνες, Κάβειροι, Σίντιες, Κάρες, Φοίνικες, Μίνυες, Πελασγοί, Μινωίτες, Μυκηναίοι, Αθηναίοι, 
Πέρσες, Σπαρτιάτες, Μακεδόνες, Ρωμαίοι , Βυζαντινοί, Βενετοί,  Γενουάτες , Τούρκοι, Άγγλοι, Γερμανοί. 
Σήμερα αντί για θεούς  πάνω στο νησί έχουμε πολιτικούς που κάνουν θαύματα με τα λόγια, αντί για τον Ήφαιστο  
έχουμε το «Αναπτυξιακό Σχέδιο Νήσων Αιγαίου» που είναι σαν τον Ολύμπιο Θεό κουτσό,  αντί για αμαζόνες 
έχουμε απλώς τις ζώνες των κατοίκων που στενεύουν κάθε χρόνο και περισσότερο όπως και όλων των Ελλήνων, 
και  αντί για κατακτητές έχουμε κάθε λογής τουρίστα που έρχεται να πλατσουρίσει στις αμμώδεις κρυστάλλινες 
ακτές και νερά.( οι Τούρκοι στρατοκράτες λόγω κουλτούρας εξαιρούνται. Αυτοί  ακόμα αντί για τουρισμό 
ονειρεύονται κατακτήσεις. Τα παιδιά δεν θέλουνε  να πάνε για μπάνια, θέλουν να κάνουν απόβαση). 
Οι μόνοι μύθοι που βρίσκονται, ή περιδιαβαίνουν το νησί, ή το προσεγγίζουν, είναι πρώτον η καρέκλα του 
Ουίνστον Τσώρτσιλ όπου ακουμπούσε τον τεράστιο κώλο του, αντάξιο του όντως μεγάλου μυαλού του,  
δεύτερον η μπύρα «μύθος»,  τρίτον το πλοίο «Δημητρούλα» και ίσως τέλος να είναι κρυμμένοι και κάποιοι 
απόγονοι των Καβείρων και υπό τις οδηγίες της ομάδας Έψιλον   να φτιάχνουν σε υπόγεια εργαστήρια τα 
μυστικά όπλα των Ελλήνων, που θα τους σώσουν… θα μας σώσουν… από τη μαύρη μας την τύφλα. 
Η Ανεμόεσσα(ανελέητο σερφ και πανύψηλα ανεμογενή κύματα), η Πυρόεσσα ή  Vulcania (η αδρεναλίνη και τα 
φοβικά σύνδρομα σε διέγερση λόγω ηφαιστιογενούς καταγωγής), η Αμιχθαλόεσσα(αφιλόξενη όπως κάθε τόπος 
γλασαρισμένος με λάβα),  η Αιθαλία (φώτα ομίχλης σε ετοιμότητα και θολά κινηματογραφικά τοπία), η Σιντηίδα 
(Σίντιες ονομάζονταν οι πρώτοι κάτοικοι), η Δίπολις (δεν θέλει μυαλό, Μύρινα-Ηφαιστεία), η Λήμνος τέλος 
πάντων, είναι ένα νησί προορισμός. Ο Οδυσσέας αν δεν ήταν τόσο κολλημένος με την Πηνελόπη, θα ερχόταν να 
ζήσει εδώ, αποκτώντας αμέσως αμέσως πάμπολλα πλεονεκτήματα που θα τον παρηγορούσαν για την απώλεια 
της Ιθάκης του. Πρώτον θα τον περιποιούνταν δεόντως οι Λήμνιες οι οποίες αποδείχτηκαν εξαιρετικά φιλόξενες  
με τον Ιάσονα και τους αργοναύτες, θα γλύτωνε  την κρουαζιέρα της ταλαιπωρίας που του επεφύλαξε η φαντασία 
του Ομήρου, μια και το νησί είναι τρεις  μέρες κουπί μόνο από την γη της Ιωνίας και δεν θα θαλασσοδερνόταν 
δέκα ολόκληρα  χρόνια στην επικράτεια του Ποσειδώνα μέχρι να φτάσει στο Ιόνιο Πέλαγος, επιπλέον  δεν θα είχε 
την συζυγική γκρίνια που πάντα εμφανίζεται μόλις περάσει ο έρωτας,(πόσες φορές δεν θα φασκέλωσε τον εαυτό 
του που σκότωσε τους μνηστήρες και δεν άφησε να τους βασανίσει η Πηνελόπη με την κρεβατομουρμούρα)  και 
θα απολάμβανε αμμώδεις ακτές σε αντίθεση με τις χαλικοστρωμένες της Ιθάκης(που μερικοί βέβαια τις 
λατρεύουν για τα απίστευτα χρώματά τους),  με την συνοδεία του άφθονου  φημισμένου λημνιώτικου κρασιού.  
Έτσι όμως και ο Καβάφης μπορεί να μην έγραφε την «Ιθάκη» του, γιατί το ποίημα απαιτούσε ένα ταξίδι 
ταλαιπωρίας , και αν το έγραφε, ίσως να έβρισκε άλλο τόπο προορισμού και άλλον ήρωα. Αυτή  η καταραμένη 
«θεωρία του Χάους» πάντα δυσκολεύει τις αλλαγές στο παρελθόν, και προκειμένου να υπήρχε έστω και μια 
πιθανότητα να χάσει η ποίηση αυτό το λογοτεχνικό διαμάντι, καλώς έγιναν όλα όπως έγιναν και τράβηξε ο 
Οδυσσέας τον διάολό του. Παραμένει  πάντως γεγονός όμως, ότι στη Λήμνο ο κάθε λογής επισκέπτης θα προβεί 
σε υπερβολές. Τα παιδιά θα βρούνε ρηχά πεντακάθαρα νερά για βουτιές, άμμο ψιλή να κυλιστούν σαν τα 
χρυσότριχα άγρια χάμστερ που παίζουν στις αμμώδεις πτυχές της Συριακής ερήμου, οι οπαδοί των X-FILES θα 
βρεθούν μπροστά σε  μεταφυσικά αινίγματα  που θα ζητάνε λύση, όπως μια μίνι έρημο εκεί που δεν μπορεί να 
εξηγηθεί γιατί βρίσκεται, Καβείρια μυστήρια,  Αμαζόνες, δρομολόγια πλοίων σε άγονες γραμμές κλπ, οι 
οικολόγοι θα πάθουν overdose από τα φωτογραφικά φλας στους υγροβιότοπούς της φωτογραφίζοντας μέχρι 
τελικής πτώσεως φλαμίγκος (φοινικόπτερα-κοκκινόπτερα), οι πιστοί θα διπλώσουν από ευλάβεια και κατάνυξη 
μπρος στο θέαμα της Παναγιάς της Κακαβιώτισσας της ημιβραχοσκέπαστης  μέχρι να πάθουν δισκοπάθεια, οι 
πρώην αλκοολικοί θα ξανακυλήσουν στον εθισμό τους με τα γευστικά μεστά κρασιά της, οι  παραδοσιακοί θα 
βρουν στις γωνιές της την θαλπωρή της αρχέγονης μήτρας, οι κυνηγοί θα πάθουν αμόκ βλέποντας δεκάδες 
ελάφια, αγριοκούνελα και πέρδικες   να περνάν δίπλα τους χωρίς να μπορούν να τα πυροβολήσουν, και οι 
πραγματικοί ταξιδευτές απλά θα δακρύσουν από την ομορφιά της. 
Ποιος θα το φανταζόταν ότι όλα αυτά τα ωραία  θα μπορούσαν να ξεκινήσουν  από έναν συζυγικό καβγά, αυτόν  
που έστησε ο  Δίας με το νόμιμο στεφάνι του την Ήρα, που από το πολύ κέρατο κόντευε να γίνει αντιλόπη στις 
πλαγιές του Ολύμπου.  Σε εκείνον τον συγκεκριμένο μνημειώδη καυγά λοιπόν,  την πλήρωσε ο υιός Ήφαιστος, ο 
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οποίος κατακρημνίστηκε από τον πατέρα Δία και τσάκισε το πόδι του πάνω στα κακοτράχαλα βουνά της Λήμνου 
εξαιτίας της υποστήριξης που πρόσφερε στην μητέρα του. Εξάλλου όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι μαλώνει 
«επαγγελματικά»,  αποτελεί αξίωμα να πέφτει ξύλο, να εκτοξεύονται διάφορα αντικείμενα και συνήθως στο 
τέλος να την πληρώνουν τα παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση όλα τα χαρακτηριστικά του καυγά είχαν 
ραντεβού με τον άτυχο Ήφαιστο. Και ξύλο έφαγε, και εκτοξεύτηκε, και γενικώς  πλήρωσε την νύφη. Έτσι η 
μεταλλουργία  έγινε εκείνα τα χρόνια σήμα κατατεθέν του νησιού, μια και ο Θεός του σιδήρου και της φωτιάς 
προσγειώθηκε στον τόπο που του ταίριαζε , που τον αγάπησε  κι αυτόν και τους ανθρώπους του, κι αυτός ο τόπος  
του αντιγύρισε αυτήν την αγάπη ονομάζοντας  προς τιμή του «Ηφαιστεία» την δεύτερη πιο αξιόλογη πόλη του 
νησιού.  
Και επειδή το κάρμα του νησιού ήταν συνδεδεμένο με το σίδηρο παλαιόθεν , το ελληνικό κράτος φρόντισε να το 
φορτώσει με   αυτό  προκειμένου να κρατήσει τον χαρακτήρα του και για να το προστατεύσει γενικώς από την  εξ 
ανατολών νοοτροπία  που  διδάσκει  ότι γίνεται καλύτερη η ζωή αν εξασφαλίσεις  περισσότερη άπλα. Έτσι η  
Σιδερόεσσα έχει ένα σωρό από τανκς, τεθωρακισμένα,  αντιεροπορικά πυροβόλα και συστήματα , ραντάρ, 
πυραύλους κλπ, κλπ,  μόνο που δεν τα κατασκευάζουμε εμείς, αλλά τα αγοράζουμε από αυτούς που 
περηφανευόμαστε τάχα μου ότι κάποτε ζούσαν σε σπηλιές όταν εμείς λύναμε για πλάκα τριγωνομετρικές 
ασκήσεις. Ευτυχώς ξέρουμε να φτιάχνουμε ακόμη κρασί, να πίνουμε και να ξεχνάμε τα περασμένα μεγαλεία. 
Και μια και  η κουβέντα έφτασε μέχρι το κελάρι με τα Λημνιώτικα κρασιά, καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι η 
εισαγωγή της αμπελοκαλλιέργειας στην Λήμνο συνδέθηκε ξώφαλτσα με τον Διόνυσο.  
Σύμφωνα με το μύθο λοιπόν ο βασιλιάς Μίνωας της Κρήτης μια και δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει εκείνη την 
περίοδο, έστειλε το βασιλιά της Φαιστού Ραδάμανθυ να καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου. Τότε δεν υπήρχαν 
ηλεκτρονικά παιχνίδια στρατηγικής όπως λόγου χάρη το Age of mythology και οι  βασιλιάδες αναγκάζονταν να 
παίζουν με αληθινούς στρατιώτες… Αλλά και σήμερα θα μου πείτε  που υπάρχουν οι σημερινοί ηγέτες-κακό 
χρόνο να έχουν- πάλι παίζουν με τον πατροπαράδοτο τρόπο παρόλο που έχουν ανακαλυφθεί  τα ηλεκτρονικά 
βίντεο γκέιμς. Και για να γυρίσουμε εντός θέματος, αυτός ο Ραδάμανθυς δώρισε τη Λήμνο σε ένα στρατηγό του, 
τον  Θόαντα, γιο του Διονύσου και της Αριάδνης, ο οποίος δίδαξε στους Λημνιούς την καλλιέργεια του αμπελιού 
.  
Έτσι έρχεται ο ιστορικός με την λαβίδα και ξεχωρίζει από τον μύθο ψήγματα αλήθειας και νοημάτων  λέγοντας 
με περισπούδαστο ύφος στα αμφιθέατρα, ότι : «Στο μύθο προβάλλεται κάποια διαμάχη ανάμεσα στους κατοίκους 
Μινύες και τους εισβολείς  Μινωίτες για την επικράτηση στη Λήμνο, η οποία έληξε με συμβιβασμό. Επίσης, 
αποκαλύπτεται ότι η γνώση της αμπελοκαλλιέργειας ήρθε από την Κρήτη.» 
Άλλη μια πληροφορία έκπληξη μας φυλάει και ο Φλάβιος Φιλόστρατος στο έργο του "Γυμναστικός" για το 
αθλητικό ρεπορτάζ της Λήμνου  . Μας λέει λοιπόν ως αρχαίος σπορτκάστερ ότι κατά την τέλεση των αγώνων που 
διοργάνωσε η Υψιπύλη προς τιμήν των Αργοναυτών, ο Τελαμώνας επικράτησε στη δισκοβολία, ο Λυγκέας στον 
ακοντισμό και οι γιοι του Βορέα,  Ζήτης και Κάλαϊς στο δρόμο και στο άλμα. Ο Πηλέας ήταν δεύτερος σε όλα 
αυτά, αλλά τους νικούσε όλους στην πάλη. Λένε λοιπόν, πως κατά την τέλεση των αγώνων στη Λήμνο, ο 
Ιάσονας, προς χάρη του Πηλέα, αθλοθέτησε ένα επιπλέον έπαθλο για το νικητή του συνδυασμού των πέντε 
αγωνισμάτων. Έτσι, ο Πηλέας κατέκτησε τη νίκη. Αν και ακούγεται σχετικά δίκαιο εγώ προσωπικά ανιχνεύω το 
ψεγάδι που πέρασε και στο σημερινό μας DNA και μας οδήγησε να ανακαλύψουμε τις «φωτογραφικές 
προσλήψεις», άλλη μια ακράδαντη απόδειξη ότι είμαστε εξ αίματος απόγονοι των αρχαίων ελλήνων. Τιμή και 
δόξα!  
Στη Λήμνο επίσης φιλοξενήθηκε και ο Φιλοκτήτης, όταν τον εγκατέλειψαν στην ζούλα οι σύντροφοί του-ωραίοι 
σύντροφοι- με την κακοφορμισμένη του πληγή απ’ το δάγκωμα του φιδιού του ναού της θεάς Αθηνάς, στο 
νησάκι Χρύση, όπου είχε μεταβεί για να προσφέρει θυσίες στο βωμό της ομώνυμης θεάς. Έζησε σε μια σπηλιά 
και θεραπεύτηκε με τη βοήθεια της «λημνίας γης», ενός θεραπευτικού χώματος που υπάρχει στην περιοχή του 
Μόσυχλου. Στα  «υπέροχα» αξέχαστα τετρακόσια χρόνια που φιλοξενούσαμε τους Τούρκους στην χώρα μας, το 
Τουρκικό δημόσιο εκμεταλλευόταν μονοπωλιακά τη «λημνία γη», και η Λήμνος είναι η πρώτη που στο εμπόριο 
της θεραπευτικής γης καθιέρωσε το «σήμα κατατεθέν»  με μια σφραγίδα που έβαζαν πάνω στο χώμα για τις 
περίφημες θεραπευτικές ιδιότητές του. (Πήρα λαθραία ένα κουβαδάκι για ώρα ανάγκης) 
Κατά μια τραγική ειρωνεία και «ανάθεμα» που συνδέεται με την ιστορία του εξόριστου Φιλοκτήτη, μετά το τέλος 
του Εμφυλίου που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Λήμνος  υπήρξε  τόπος εξορίας αλλά και το 
1922 τόπος υποδοχής προσφύγων, που όμως διόλου σίγουρο  είναι ότι η Λήμνια γη μπόρεσε και πάλι να κάνει το 
θαύμα της και να καταπραΰνει τον πόνο για την νοσταλγία της χαμένης πατρίδας . 
Η Λήμνος απελευθερώθηκε το 1912 από τον Ελληνικό στόλο. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης-να ‘ναι καλά ο 
άνθρωπος- κατέλαβε το νησί στρατιωτικά, σε μια αντίστροφη τακτική των σημερινών ταγών της 
πολιτικοστρατιωτικής εξουσίας που παραδίδουν γη και ιστορία ειρηνικά, και δημιούργησε έναν ναύσταθμο 
σπέσιαλ που έλεγχε τα στενά του Ελλησπόντου. Η Λήμνος ενώθηκε με την Ελλάδα με την συνθήκη του 1920, 
αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο και μόνιμο τούτους τους χαλεπούς καιρούς. 
Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου και, αργότερα, μετά το 1925, κατά την εκστρατεία της 
Καλλίπολης, η Λήμνος έγινε Αγγλική βάση, μια και οι Άγγλοι έχουν ντοκτορά στην κατασκευή βάσεων, 
αποικιών και στο κλέψιμο αρχαιοτήτων  και ο κόλπος του Μούδρου χρησιμοποιήθηκε ως ναύσταθμος του 
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Αγγλικού στόλου.  Η ύπαρξή του συνδέεται με τις προσπάθειες των συμμάχων να πλήξουν τους Τούρκους στην 
Καλλίπολη και με την υπογραφή της γνωστής ανακωχής του Μούδρου, ανάμεσα στους συμμάχους και στην 
ηττημένη Τουρκία, που ουσιαστικά σήμανε το τέλος του πολέμου.  
Σήμερα υπάρχουν τα Συμμαχικά Νεκροταφεία ANZACS στο Μούδρο και στο Πορτιανού, για να θυμίζουν ότι 
όλα είναι εφήμερα και τζάμπα σκοτώνονται οι άνθρωποι, αφού μετά από πενήντα  χρόνια οι εξελίξεις προδίδουν 
και οι συμμαχίες αλλάζουν, καθώς στηρίζονται σε συμφέροντα και όχι σε αξίες και συναισθήματα. 
Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο οι Γερμανοί κατέλαβαν τη Λήμνο το 1941 κι επειδή το κλίμα του νησιού 
στάθηκε γι’ αυτούς ανθυγιεινό αποχώρησαν το 1944. 
Στη δεκαετία του '50 άρχισε η μετανάστευση του πληθυσμού, λόγω των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών, κυρίως για τις ΗΠΑ, τη Νότια Αφρική, τον Καναδά και την Αυστραλία. Σύμφωνα με τη συνθήκη του 
Μοντρέ του 1937 και το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα δικαιούται για την προστασία της εθνικής της ανεξαρτησίας να 
διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις στη Λήμνο και τ' άλλα νησιά του Β. Αιγαίου  κι με αυτό δεν  έχει  κανένας ζόρι, 
εκτός και αν διακατέχεται από  πονηρές και επιθετικές σκέψεις. 
Αυτό πάντως που σφηνώθηκε στο μυαλό μου-ίσως γιατί έπρεπε να έρθω εδώ για να το μάθω- είναι ότι στον 
σπουδαιότερο προϊστορικό οικισμό της, στην Πολιόχνη, άναψε πριν  6.000 χρόνια η πρώτη φλόγα της 
Δημοκρατίας με την ίδρυση του πρώτου δημοκρατικού βουλευτήριου. 
Τον Σεπτεμβρίο του 1994, η Πολιόχνη αναστήθηκε ιστορικά καθώς  συγκεντρώθηκαν κατόπιν προσκλήσεως του 
Υπουργείου Πολιτισμού, πολλές  προσωπικότητες από πολλές χώρες του κόσμου, άνθρωποι της επιστήμης, της 
πολιτικής, του θεάτρου, της φιλοσοφίας, της τέχνης και της διανόησης, όπου συναποφάσισαν, συνέφαγαν τον 
αγλέορα, καλοπέρασαν  και συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη της Πολιόχνης,  ανακηρύσσοντας το Αρχιπέλαγος του 
Αιγαίου ως Πολιτιστικό Πάρκο της Ευρώπης. Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου πάντως ουδόλως συγκινήθηκε γιατί 
γνωρίζει ότι οι τίτλοι από μόνοι τους ή είναι ανούσιοι, ή φέρνουν μπελάδες και από τότε που εφευρέθηκαν, 
λησμονήθηκαν τα έργα. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
 

Κεφάλαιο 1 
 
Ήταν καιρός να αποχαιρετίσουνε την Λήμνο.  Ο  κωμικός  προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών γραμμών θα τους 
έστελνε πίσω στην Θεσσαλονίκη, και για να πάνε Ικαρία που ήταν ο επόμενος προορισμός τους, θα έπρεπε να 
κατεβούν στον Πειραιά οδικώς. Η άλλη λύση θα ήταν να περιμένουν να επισκευαστεί το απαρχαιωμένο πλοίο 
που έκανε αναπαράσταση της Οδύσσειας στο Αιγαίο, περνώντας από όλα τα  νησιά της άγονης γραμμής πριν 
προσεγγίσει το λιμάνι της Λήμνου. Τα τακτικά δρομολόγια με πιο σύγχρονα πλοία θα άρχιζαν κι αυτά σε λίγες 
μέρες παρέα με τα πρώτα σμήνη τουριστών που θα κατέφθαναν οσονούπω. 
Την λύση τούς την έδωσε ο Μιλτιάδης με τις γνωριμίες του. Κάποιοι φίλοι του, ψαράδες στο επάγγελμα, θα 
ανοίγονταν την επομένη στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου, για να βρουν καλή ψαριά και συμφώνησαν να 
κάνουν μια παράκαμψη μέχρι την Ικαρία για να τους μεταφέρουν, με την συμφωνία ότι οι τέσσερις ταξιδιώτες θα 
πλήρωναν το κόστος του καυσίμου κίνησης. Το mazda θα τους το έστελνε με το πρώτο καράβι στον επόμενο 
σταθμό τους που θα ήταν η Νάξος, όταν  και σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, θα βόλευαν τα δρομολόγια 
και θα έφταναν και οι ίδιοι. 
Με δύο εργαλεία πνευματικά, την λογική και τον ρομαντισμό, είπαν το «ναι» ενθουσιασμένοι,  αγνοώντας ότι 
χωρίς την εμπειρία  τα δύο παραπάνω βραχυκυκλώνουν και δημιουργούν κωλύματα όπως και θα διαπίστωναν. 
Την επομένη, κάπου εκεί που το πρωινό χουζουρεύει και απλά σκέφτεται ότι πρέπει να σηκωθεί να πιάσει 
δουλειά, τότε που τα χαράματα δεν έχουν ακόμα αρχίσει να εξημερώνονται από το δειλό φως του ήλιου και γι’ 
αυτό τα λέμε άγρια χαράματα,  οι τέσσερις τους σηκώθηκαν και σκουντουφλώντας μέσα στην κουζίνα του 
δωματίου κατάφεραν να κάνουν ένα είδος καφέ που πλησίαζε κατά πολύ τα γούστα τους.  Ο Ιούνης που ήταν στα 
πρώτα του δειλά βήματα κι ακόμα δεχόταν ανώριμα τις επιρροές μιας άστατης καιρικά άνοιξης, τους στόλισε με 
μια πρωινή μπόρα που κατέβασε αισθητά την θερμοκρασία. Κατηφόρισαν στο λιμάνι μαχμουρλίδικα, 
γκρινιάζοντας ο ένας στον άλλο για την «άγρια» ώρα του εγερτηρίου τους  και ταυτόχρονα ψάχνοντας στο υγρό 
και κακοφωτισμένο ντοκ την ψαρόβαρκα «Ζαμπία». Η αμμουδιά  του Ρωμαίικου Γιαλού έμοιαζε με ένα τεράστιο 
ταψί σιμιγδαλένιου χαλβά. Η βρεγμένη άμμος ήταν αποθαρρυντική για θετικές καλοκαιρινές σκέψεις. 
Στην άκρη της προβλήτας, δίπλα σε ένα λιτά φτιαγμένο  πέτρινο σπιτάκι, είδαν να τους περιμένει μπροστά στην 
«Ζαμπία», ένας ξερακιανός ψαρομάλλης με μουστάκι και κασκέτο,-όπως δηλαδή ήταν παλαιόθεν η θωριά όλων 
των καπετάνιων ψαροκάικου- ο καπετάν Λαυρέντης, παρέα με το πλήρωμα του που μεταφόρτωνε μέσα από το 
σπιτάκι άδεια τελάρα στο καΐκι. Μετά τις απαραίτητες χαιρετούρες και τις συστάσεις επιβιβαστήκαν όλοι τους 
και ξεκίνησαν  το ταξίδι τους μέσα σε μια ελαφρώς  ανήσυχη θάλασσα. Το καΐκι ήταν ένα τρεχαντήρι παρόμοιο 
με αυτό της κυρά Σαπφώς, με τη διαφορά του ότι αυτό δεν ήταν καθόλου ακίνητο  και μόλις βγήκαν από το 
λιμάνι βάλθηκε να τους μυήσει  στα μυστικά του ροντέο. 
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Ο Κίμωνας γαντζωμένος  από την κουπαστή, πήγε να διασκεδάσει τις αρχικές ενοχλητικές εντυπώσεις του 
ταξιδιού πετώντας ένα πείραγμα στα κορίτσια. 
«Για να σας δω καουμπόισσες πόσο αντέχετε στην πλάτη αυτού του άγριου αλόγου…» 
 Ωστόσο δεν βρήκε ανταπόκριση, μια και οι άλλοι τρεις  ήταν κι αυτοί αγκαλιασμένοι με την κουπαστή και 
έραιναν το πρόσωπό τους τα φτυσίματα μιας αγενούς θάλασσας, που  περνούσε ύπουλα μέσα από τα λεπτά 
μπουφάν τους σαν νοτισμένο φίδι να παγώσει το σώμα τους. Κοιτούσαν απορημένοι τους ψαράδες που έκαναν 
τις προβλεπόμενες δουλειές τους αποφασιστικά και με  εκπληκτική ισορροπία, ενώ οι ψαράδες τους κοιτούσαν 
εύθυμα, μάλλον πλάθοντας στο μυαλό τους το χάλι τους, για να το κάνουν μια διασκεδαστική ιστορία που θα 
έλεγαν στα σπίτια τους και στις παρέες τους και θα γελούσαν. Και ήθελαν ακόμα κάπου επτά ώρες για να 
φτάσουν! 
Μετά από δύο ολόκληρες ώρες  που στην διάρκειά τους οι τέσσερις τους προσαρμόζονταν στα λικνίσματα της 
μπλε κυρίας, ο Κίμωνας βρήκε το κουράγιο να σπάσει  την σιωπή τους απευθυνόμενος στον καπεταν Λαυρέντη, 
που είχε τελειώσει την προετοιμασία όλων των απαραίτητων και έδωσε το τιμόνι στον βοηθό του. 
«Πως το αντέχετε όλο αυτό κάθε μέρα; Εμείς δεν θα αντέχαμε να βγάλουμε ούτε ένα δικό σας μεροκάματο. Από 
τι είστε φτιαγμένοι, καπετάνιο;» Τον ρώτησε ο Κίμωνας και χαμογέλασε στραβά, κοιτώντας τα μικρά του 
ακίνητα γκρίζα μάτια. 
Ο Καπετάνιος του ανταπέδωσε το χαμόγελο, καθώς προσπαθούσε με τα γρομπιασμένα του σκληρά δάκτυλα να 
τυλίξει ένα τσιγάρο. Το σάλιωσε κολλώντας το, και κάνοντας γούβα την παλάμη του το άναψε με έναν αναπτήρα 
χωρίς να ξεχάσει την ερώτησή . 
«Φτιαγμένοι από πηλό λεβέντη, όπως όλοι. Απλά τους ψαράδες ο Θεός αντί να πάρει νερό για να τους πλάσει, 
πήρε θάλασσα. Γι’ αυτό το δέρμα μας  και το κρέας μας είναι σκληρό σαν παστωμένο». Έτεινε μπροστά τα χέρια 
του και του τα έδειξε, συνεχίζοντας, 
«Ούτε ήταν ποτέ εύκολα, αλλά ούτε και τόσο άσχημα, ώστε να απαρνηθώ τη θάλασσα και τον τόπο μου. Τι να 
πρωτοθυμηθώ. Σαν να γεννήθηκα στον βυθό μέσα στο αμπάρι κάποιου ναυαγισμένου πλοίου. Σαν να με ξεπέταξε 
κανένα στρείδι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι αναμνήσεις μου είναι γεμάτες θάλασσα. 
 Δύσκολη η ζωή του ψαρά.  Πολλές οι κακουχίες και τα προβλήματα. Νύχτες ολόκληρες με την υγρασία να σου 
τρυπάει τα κόκαλα. Να μουσκεύεις μέχρι το μεδούλι. Να πολεμάς κύματα ίσαμε κι πάνω. Να μπαλώνεις τα 
δίχτυα, αμέτρητα μέτρα διχτυών τόσα χρόνια. Και να φανταστείς ότι τώρα κάπως η κατάσταση έχει βελτιωθεί 
από πλευράς συνθηκών, αλλά μόνο για να αντιπαλέψει την απογοήτευση της μικρότερης κάθε φορά ψαριάς. 
 Καλύτερα σκαριά, νέα τεχνολογία, καλύτερα υλικά , μα το πετρέλαιο στα ύψη και η ψαριά αποδεκατισμένη από 
τις τράτες και τα μεγάλα αλιευτικά. Τη θάλασσα δεν τη μίσησα ποτέ, γιατί πάντα ήταν εκεί, προϋπήρχε, μας 
γέννησε. Γιγάντια, παντοδύναμη, άγρια και όμορφη, μας δέχτηκε εμάς τα σαμιαμίδια, να πλατσουρίζουμε 
άγαρμπα μέσα της. Δεν τη φοβήθηκα ποτέ. Αντίθετα την αγάπησα.  
Αυτούς όμως που μίσησα ήταν οι έμποροι. Να παλεύεις νύχτα-μέρα να πιάσεις λίγα ψάρια και να έρχονται, 
επειδή έχουν αποθήκες, και να τα παίρνουν σε εξευτελιστικές τιμές. Να έρχεται ο καθένας χοντρομπαλούρδος με 
τα παχουλά μαλακά χεράκια του και το υπεροπτικό πονηρό ύφος, να υποτιμήσει τον μόχθο σου , να τον 
τσουβαλιάσει και να τον πουλήσει 500% πιο ακριβά από ότι σου δίνει στην ψαραγορά». 
«Το μέλλον δηλαδή δεν διαγράφεται ευοίωνο», κούνησε το κεφάλι του ο Βρασίδας. 
«Καθόλου», είπε ο καπετάνιος και ρούφηξε μια βαθιά τζούρα καπνού, κάνοντας νόημα σε ένα παλληκαράκι που 
ετοίμαζε τα δίχτυα. 
«Αντώνη! Ετοίμασε αγόρι μου το τσουκάλι για το φαγητό…» 
«Πότε τρώτε; Ακόμα είναι επτά το πρωί!» Απόρησε η Πένυ με ορθάνοιχτα τα μάτια. Το βιολογικό της ρολόι 
ήθελε επισκευή, και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να την ανάγκαζαν να φάει τόσο πρωί. 
«Κούκλα μου η καλή κακαβιά, θέλει ώρα για να γίνει…» 
Πριν ρωτήσει η Πένυ την προβλεπόμενη ερώτηση «τι είναι κακαμπιά;» η Ρόουζ της έκλεψε τη σειρά. 
«Σκεφτήκατε ποτέ να γίνετε οι ίδιοι έμποροι και ψαράδες μαζί;» 
«Έτσι επιβιώσαμε. Πριν πέντε χρόνια μαζευτήκαμε καμιά δεκαπενταριά  ψαράδες του νησιού και στήσαμε την 
δικιά μας επιχείρηση. Νοικιάσαμε ένα χώρο κοντά στο λιμάνι  και εκεί πουλάμε τα προϊόντα μας. Έτσι βρήκαν 
δουλειά και μερικά μέλη των οικογενειών μας. Υπάρχει καλή συνεργασία και ομόνοια. Ακόμα και στις ψαριές 
υπάρχει συνεννόηση για το που θα ψαρέψει ο καθένας, και τώρα που ακρίβυνε το πετρέλαιο, πολλές φορές 
βγαίνουμε δύο και τρεις ιδιοκτήτες με ένα καΐκι, εκ παραδρομής που λένε. Πουλάμε τα ψάρια μας σε ξενοδοχεία 
και ψαροταβέρνες  και ο απλός ο κόσμος μας προτιμάει για φρέσκο ψάρι. Και στις εκλογές μονοκούκι ψηφίζουμε 
αυτόν που δεν μας πάει κόντρα. Αυτόν που τουλάχιστον δεν ενισχύει τους άπληστους μεγαλοψαράδες που 
ρήμαξαν όλο το πέλαγος. 
Ψαρεύουν με τις τράτες τους  στα ρηχά, εκεί που γεννούν και τρέφονται τα ψάρια. Ψαρεύουν επίσης τον γόνο και 
τα  μικρά ψάρια πριν μεγαλώσουν και φθάσουν σε ηλικία αναπαραγωγής. Για τους μικρούς παραδοσιακούς 
ψαράδες δεν μένει τίποτε. Τα βαριά αλιευτικά εργαλεία που σέρνουν πίσω τους οι τράτες,  θερίζουν την 
θαλάσσια ζωή. Η μεταλλική δοκός, με την οποία είναι εξοπλισμένα τα δίχτυα τους, οργώνει  κυριολεκτικά τον 
βυθό και δεν αφήνει τίποτε όρθιο. Καταστρέφει την θαλάσσια βλάστηση, που είναι πηγή τροφής και προστασίας 
για τα ψάρια.  Δεν αναγνωρίζουν τυφλωμένοι από την απληστία τους και το πρόσκαιρο κέρδος ότι τα ψάρια 
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φθάνουν για όλους  αν αλιεύονται ισορροπημένα. Αλιεία με μέτρο σημαίνει ότι τα ψάρια αναπαράγονται και οι 
πληθυσμοί τους επανέρχονται μετά από κάθε μείωση. Το πρόβλημα εμφανίζεται, όταν τα ψάρια αρχίζουν να 
λιγοστεύουν, όταν οι ψαράδες γίνονται πολλοί και όταν τα ψαράδικα μεγαλώνουν και εκσυγχρονίζονται.  
Ο νόμος λέει ότι στα ρηχά επιτρέπεται να ψαρεύουν οι παράκτιοι αλιείς, ενώ οι τράτες μόνο στα ανοικτά από την 
πρώτη του Οκτώβρη έως και τα τέλη Μαΐου. Έτσι το ενάμισι μίλι που ο νόμος θεωρούσε, μέχρι πρότινος, 
απόσταση ασφαλείας από την ακτή, έγινε ένα ύστερα από πιέσεις που ασκήθηκαν στους συνήθεις ύποπτους.» 
Ο Αντώνης έφερε έξω στο στενό κατάστρωμα ένα πετρογκάζ μεγάλο, ένα  τσουκάλι ταλαιπωρημένο σαν κράνος 
του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου  και όλα τα υλικά για την κακαβιά μέσα σε τρία πολυκαιρισμένα  μπολ, ένα για τα 
ψάρια, ένα για τις πατάτες κι ένα για τα «παρελκόμενα». 
Ο καπετάνιος τους έκανε νόημα να πλησιάσουν και ξέχασε το φούρκισμά του με το προηγούμενο θέμα. Καθώς 
έκανε τις προετοιμασίες για να ετοιμάσει την κακαβιά, τους χάρισε και μερικές πρακτικές συμβουλές περί μάσας. 
Ο Βρασίδας σαν ειδικός πήρε θέση μπροστά του με μεγάλο ενδιαφέρον και προσήλωση. 
«Να ξέρετε, η καμπυλωτή γραμμή στην κοιλιά σημαίνει πελαγίσιο ψάρι. Το μυστικό για να διαπιστώσετε αν ένα 
ψάρι είναι ιχθυοτροφείου είναι η γραμμή που έχει το ψάρι στην κοιλιά. Η γραμμή αυτή πρέπει να είναι καμπύλη. 
Αν παρατηρήσετε παραμορφώσεις σε αυτήν, τότε τα ψάρια είναι ιχθυοτροφείου. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε 
για παράδειγμα ότι οι τσιπούρες που δεν είναι ιχθυοτροφείου έχουν ένα χρυσοκίτρινο χρώμα, γυαλιστερό δέρμα 
και  σκληρά λέπια.  
Ύστερα αν ξέρει κάποιος πότε είναι η εποχή κάθε ψαριού δεν θα τον γελάσει ποτέ κανείς. 
Οι τσιπούρες  ας πούμε, ψαρεύονται το δίμηνο Μαΐου -Ιουνίου, αλλά και το τρίμηνο Οκτωβρίου -Δεκεμβρίου. 
Το κεφαλόπουλο το τρίμηνο Ιουνίου - Αυγούστου. 
Ο κέφαλος το διάστημα από 15 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου. 
Από Οκτώβριο και μέχρι 15 Δεκεμβρίου ψαρεύονται σπάροι, ενώ τα λαβράκια από τα Χριστούγεννα έως τον 
Φεβρουάριο». 
Καθώς έδινε απλόχερα τις πληροφορίες του σαν Δρυίδης σε μαθητευόμενους δόκιμους που τον άκουγαν με δέος, 
καθάρισε τα ψάρια και τα ξέπλυνε αλατίζοντάς τα. Το αλάτισμα δεν περιορίστηκε στην εξωτερική επιφάνεια 
αλλά πήγε και στα σωθικά τους. Μετά έστρωσε τον πάτο της κατσαρόλας με πατάτες καθαρισμένες, και από 
πάνω έβαλε σε μία ακόμη στρώση ότι ψάρια είχε το πλαστικό μπολ  που του έφερε ο Αντώνης. Ένας  
μπακαλιάρος,  ένας κέφαλος, δυο-τρία σκορπίδια, κάτι υπολείμματα  χελιού και ροφού, μια σφυρίδα, δύο χάνοι, 
τρεις-τέσσερις  μαρίδες και μια χούφτα γαρίδες, πήραν μέρος σε αυτό το ψαρίσιο πάρτι, που όταν τελείωσε 
σκεπάστηκε από κάποιες ροδέλες καρότου και χοντροκομμένου κρεμμυδιού. Μετά έριξε νερό μέχρι να 
μισοσκεπαστούν τα ψάρια, συμπληρώνοντας με μία κούπα θαλασσινό νερό και λίγο κρίταμο , που όπως τους είπε 
ο καπετάνιος το μάζευαν πάνω από βράχια που τα έβρεχε το κύμα. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί εδώ στα 
ανοικτά φαινόταν πεντακάθαρη η θάλασσα, και δεν φαινόταν πουθενά κανένα πετρελαιοκίνητο πλεούμενο ούτε 
κανένα κοπάδι με μεθυσμένους  Άγγλους  τουρίστες, που έχουν την κακή συνήθεια  να μαρκάρουν την περιοχή 
που κολυμπάν σαν τους σκύλους. 
Κατόπιν ήρθε η σειρά του ελαιόλαδου, που έπεσε μπόλικο από πάνω και άφησαν την δυνατή φωτιά  να κάνει την 
δουλειά της. Μετά από μια ώρα, βούτηξε στη θεϊκή σούπα μπόλικος χυμός φρέσκου λεμονιού και έσβησαν το 
μίγμα να κρυώσει. Η ευωδιά της τους αποζημίωσε όλους για την αναμονή  και μετά η γεύση της τους αποζημίωσε 
για την ταλαιπωρία του ταξιδιού. Η Χίος αχνοφαινόταν αριστερά τους και η Ικαρία ήταν μόλις μιάμιση  ώρα 
μακριά . Είχαν φάει τόση αρμύρα, που άρχισαν να συμπονούν το σόι του Λωτ. 
Σε λίγο το νησί του Ίκαρου θα υποδεχόταν τους πρώτους πιο ταλαιπωρημένους παστούς ανθρώπινους 
μπακαλιάρους στην ιστορία του. 
 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 
Αρχές του Ιούνη και η θάλασσα αψεγάδιαστη και πιο μπλε από τα πιο όμορφα παιδικά  όνειρα, αναριγά από το 
χάδι ενός ντροπαλού  πουνέντε. Σαν την παλάμη ενός πονετικού παιδιού  που αποθέτει μερικά χαμένα μυρμήγκια 
δίπλα στην φωλιά τους που τα βρήκε σκαρφαλωμένα  σε ένα φύλλο να προσπαθούν να σωθούν από τα νερά ενός 
ρυακιού, έτσι  το πέλαγος οδηγά στον κόλπο του Εύδηλου το μικρό τρεχαντήρι με τους ταλαιπωρημένους 
ταξιδιώτες του. Το μικρό λιμάνι με τα όμορφα διώροφα ασβεστωμένα καπετανόσπιτα  τούς καλοδέχτηκε όπως 
έρχονταν πάνω στο τρεχαντήρι του καπετάν Λαυρέντη. Μετά τους αποχαιρετισμούς και την καταγραφή σε ένα 
πρόχειρο σημειωματάριο της συνταγής αυτής της γευστικής  εμπειρίας που βιώσαν και ονομαζόταν «κακαβιά», 
κάθισαν στην πρώτη καφετέρια που βρήκαν  και παράγγειλαν  καφέδες για να δώσουν χρόνο στην 
παρεγκεφαλίδα  τους να προσαρμοστεί στο στέρεο και σταθερό έδαφος. Μετά από μία ώρα περίπου 
επιβιβάστηκαν σε ένα ταξί  και κατευθύνθηκαν σε ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο τριών αστέρων, δέκα  περίπου 
χιλιόμετρα δυτικά,  στο Γιαλισκάρι της Μεσακτής. Στο διαδίκτυο όπου και το είχαν εντοπίσει φαινόταν 
παραδοσιακού χρώματος  και αν δεν ήταν προϊόν φωτοσόπ , τότε η θάλασσα  έγλυφε τις πατούσες των θεμελίων 
του. 
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Και όντως όταν έφτασαν έγιναν μάρτυρες αυτής της χαμερπούς πράξης και βίτσιου του Ικαριώτικου πελάγους. 
Χωρίστηκαν στα δωμάτιά τους και έκαναν ένα ντους για να διώξουν την αρμύρα της θάλασσας από πάνω τους. 
Έπεσαν για λίγο στα κρεβάτια τους περιμένοντας ο ένας τον άλλο να ετοιμαστούν για έξοδο  και έτσι τους έπιασε 
ο Μορφέας με λαβή τζούντο και τους καθήλωσε  στο στρώμα μέχρι αργά το  απόγευμα. Ξύπνησαν μόλις έδυσε ο 
ήλιος  και επειδή δεν υπήρχε χρόνος και διάθεση για οτιδήποτε απαιτητικό, κατηφόρισαν στο μπιτς μπαρ του 
ξενοδοχείου αγνοώντας το δέλεαρ της μικρής πισίνας και αποδεκάτισαν κάτι τοστάκια με μπύρες. Τα τελευταία 
τα κουβάλησαν μέχρι την ακροθαλασσιά να τα καταπιούν υπό τους μελίηχους απαλούς παφλασμούς του νερού. 
Η πανσέληνος πρόσταζε για ρομαντικές προσεγγίσεις και ο Βρασίδας με την Πένυ υπάκουσαν με ένα φιλί 
τρυφερό που έδωσαν αυθόρμητα εμπρός στα έκπληκτα μάτια του Κίμωνα και της Ρόουζ. Το φεγγάρι στήθηκε 
σαν στρογγυλοπρόσωπος μπανιστιρτζής από επάνω τους , τα αστέρια συνάχθηκαν  σαν αμέτρητα φαναράκια να 
τους φωτίσουν,  ένα νυκτερινό δροσοντυμένο αεράκι φύσηξε ενθαρρυντικά τις πλάτες τους   και κάποια μοσχάρια 
δίποδα ξεχύθηκαν σαν Μογγόλοι κατακτητές είκοσι  μέτρα πιο δίπλα, τρομάζοντας την πλάση. Αρχικά έδειξαν 
ανοχή… 
«Κοίτα ρε τα Αγγλάκια χαρά που έχουν», σημείωσε ο Βρασίδας, αφήνοντας το σχόλιο του Κίμωνα ανείπωτο, που 
κούνησε απλά το κεφάλι. 
«Έλα, Κίμων μην μουτρώνεις , νέοι είναι σαν και εμάς, να μην διασκεδάσουν λίγο παραπάνω; Διακοπές είναι…» 
του είπε με νάζι η Πένυ. 
Η κατανόηση τους στα επόμενα λεπτά,  έγινε λάστιχο που τεντώθηκε στα όρια του, μέχρι που ξεχείλωσε. 
Η κατανόηση είναι ένα παιχνίδι με  σκοινί, που το τραβάνε δύο από τις αντίθετες άκρες. Δεν πρέπει να γίνεται 
παρανόηση με την διελκυστίνδα! Όσο ο κατανοών είναι ισοδύναμος με τον κατανοούμενο υφίσταται η 
κατανόηση. Όταν  ο κατανοούμενος τραβήξει το σκοινί λίγο παραπάνω και χάσει ο κατανοών την ισορροπία του, 
τότε λήγει το παιχνίδι «κατανόηση» και έρχονται μπελάδες, δηλαδή  ο κατανοών με άγριες διαθέσεις. Στην 
προκειμένη περίπτωση η παρέα των βρετανών που αποτελούνταν από τέσσερις  τύπους και τρεις τύπισσες έκανε 
πολλά για να χαλάσει αυτήν την ισορροπία με τους Έλληνες. Η μικρή φωτιά που άναψαν ήταν στα επιτρεπτά 
όρια, όσο χρειαζόταν για να βλέπονται και να καμαρώνονται μεταξύ τους αλλά να μην φαίνονται καθαρά στους 
γύρω τους. Το ποτό που έπιναν και μετά άρχισαν να λούζουν ο ένας τον άλλον, ήταν κι αυτό μία εκ των εντός 
ορίων δραστηριοτήτων. Οι «μπάφοι» που άναψαν και άρχισαν να μαστουρώνουν δεν ανέτρεψαν την ισορροπία 
παρόλο που έγινε  αντιληπτός ο καπνός τους   πρώτα στην Πένυ και μετά στον Βρασίδα, από ένα προδοτικό 
αεράκι που τον μετέφερε προς το μέρος των τεσσάρων, ούτε τα αλυχτίσματα που έβγαζαν σαν ύαινες που 
μυριστήκαν ψόφια λεία οι θηλυκές, ή τα ουρλιαχτά σαν ορμονοχτυπημένα κογιότ οι αρσενικοί. Η ισορροπία 
ανατράπηκε , όταν άρχισαν να κατουράν στην θάλασσα  και εξαφανίστηκε όταν ξεβρακώθηκαν έτοιμοι μπρος 
στα μάτια όσον λίγων παρευρίσκονταν στην παραλία να επιδοθούν σε κάποιου είδους διαγωνισμό πεοθηλασμού, 
από αυτούς που έχουν διαπρέψει ως οργανωτές στα ανυπόληπτα τουριστικά θέρετρα που τους ανέχονται για να 
πάρουν διακόσια ευρώ από τον καθένα μέσα στις δεκαπέντε μέρες που θα καθίσουν με την αγέλη τους. Όλα αυτά 
βέβαια χάνονταν στις σκιές και στο σκοτάδι, αλλά σαν γνήσιοι επιδειξιομανείς ότι έκαναν το φώναζαν σε 
άπταιστα Αγγλικά με την καθαρότητα που στα διδάσκει ένας φιλόλογος της Αγγλικής. 
Η Ρόουζ έβγαλε ένα επιφώνημα ντροπής σφραγίζοντας με τις χούφτες τις τα αυτιά της και ο Βρασίδας με την 
Πένυ  άκουγαν αποσβολωμένοι αλλά και  με ερεθισμένη περιέργεια το ερωτικό πανδαιμόνιο. Ο Μπάρμαν πιο 
πέρα με κάποιους λίγους θαμώνες θορυβήθηκε όταν άρχισαν να φεύγουν οι πελάτες του. 
Ο Κίμωνας χωρίς να μιλήσει όλη αυτήν την ώρα, σηκώθηκε από την άμμο, τινάχτηκε σχολαστικά, έστρωσε το 
μαλλί του και κατευθύνθηκε προς το μπαρ. 
Οι υπόλοιποι παραξενεμένοι παρακολούθησαν το δρομολόγιό του ως εκεί και την σύντομη στιχομυθία του με τον 
μπάρμαν που χάθηκε για λίγο πίσω από το μπαρ για να επιστρέψει με έναν κουβά γεμάτο νερό-φαινόταν από τον 
κόπο με τον οποίο τον σήκωνε ότι ήταν γεμάτος-και να τον δώσει στον Κίμωνα. Ο Κίμωνας τον πήρε και 
προχώρησε προς την μαστουρωμένη παρέα των Βρετανών. Μετά από πέντε  λεπτά χαμηλόφωνων διαβουλεύσεων 
συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτα έσβησε η φωτιά με ένα επιθανάτιο σφύριγμα φιδιού  και μετά ακούστηκαν 
απανωτά δέκα  με δεκαπέντε  «σχλατς» και «σχλουτς» που στην ηχητική εσπεράντο είναι ο διακριτός  ήχος της 
φάπας. Κατόπιν  σιγή. 
Δυο λεπτά μετά εμφανίστηκε ο Κίμωνας με σταθερό και νωχελικό βηματισμό, κρατώντας ένα μπουκάλι στο χέρι. 
Όλοι τον κοιτούσαν στα μάτια περιμένοντας να τους πει τα γεγονότα, μα αυτός κάθισε ήρεμος πάνω στην άμμο , 
άνοιξε το σφραγισμένο μπουκάλι και τράβηξε μια γερή γουλιά. 
«Πώς το πίνουν αυτό το κωλοουίσκι, ρε σύ…» είπε και μόρφασε σουφρώνοντας τα χείλη του. 
Ο Βρασίδας έσπασε την σιωπή των υπολοίπων με την πιο επιβεβλημένη ερώτηση 
«Τι έγινε ρε συ;» 
«Τι να γίνει; Όλα καλά. Είναι τελικά πολύ καλά παιδιά! Με τις πρώτες φάπες που τους έριξα αμέσως ημέρεψαν 
και συνήλθαν. Ο ένας μου έδωσε κι αυτό το μπουκάλι» . Το σήκωσε και κατέβασε μια γερή γουλιά… «Άντε στην 
υγειά μας!» 
Πήγαν να γελάσουν αλλά επειδή τον είδαν πολύ σοβαρό, απλά ήπιαν από το μπουκάλι που τους πέρασε , και 
έμειναν να ρεμβάσουν κάτω από το φως του φεγγαριού  και υπό το  σύντομο χειροκρότημα του μπάρμαν  που 
τους ετοίμαζε κάτι σφηνάκια να τους στείλει. 
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Κατά τη πόση των σφηνακίων η συζήτηση αναπόφευκτα περιστράφηκε γύρω από την βρετανική τουριστική 
παρουσία στην Ελλάδα, θέτοντας ο ένας στον άλλον καίρια δημοσιογραφικά ερωτήματα, όπως τι είδους μυαλό 
κουβαλάν άτομα που στέλνονται μπουλουκιδόν δυο χιλιάδες χιλιόμετρα  μακριά από την πατρίδα τους, για να 
πίνουν ποτά με καλαμάκια  ομαδικά από κουβάδες σαν άλογα σε  γούρνα,  να πηδιούνται αδιακρίτως σε 
κατάσταση μέθης δημόσια   και το πρωί οι θηλυκές αντί να λιάζονται  στην παραλία, να πηγαίνουν στα 
φαρμακεία για να αγοράσουν το αντισυλληπτικό χάπι της «επόμενης μέρας», προληπτικά,  γιατί δεν θυμούνταν 
καν  αν το χρειάζονταν. 
Τι σόι άτομα είναι αυτά που αντί να χαρούν τις ομορφιές ενός τόπου, την κουζίνα του, τους αρχαιολογικούς του 
χώρους, ζουν σε άθλια ενοικιαζόμενα δωμάτια σαν λαθρομετανάστες στοιβαγμένοι σε μυστική κρύπτη φορτηγού 
ή σε αμπάρι δουλεμπορικού  και τρώνε κονσέρβες  διακινδυνεύοντας το λιγότερο να πάθουν σκορβούτο, αν όχι 
τίποτα πιο σοβαρό  αφού επιδίδονται σε βανδαλισμούς και εκατέρωθεν ξυλοδαρμούς, βουτιές από μπαλκόνια 
άνευ αλεξιπτώτου, ή καταδύσεις σε πηγάδια και  χαντάκια  μαρσάροντας τις τετράτροχες «γουρούνες» τους. 
Τι βαθμό νοημοσύνης μπορεί να έχουν άτομα που τα δύο τρίτα  των διακοπών τους αντί να τα περνάν ελεύθεροι 
στην αμμουδιά και την θάλασσα, τα περνάν στα κρατητήρια και στο νοσοκομείο; 
Τι είδος κουλτούρα τους επιβάλλει να λειτουργούν ερωτικά σαν ερεθισμένοι και μαστουρωμένοι μπαμπουίνοι 
βιάζοντας και παρενοχλώντας σεξουαλικά, ενώ τους δίνεται η ευκαιρία να φλερτάρουν σαν άνθρωποι  νοήμονες 
που μπορούν να επικοινωνήσουν κάτω από ένα μεθυστικό πολύχρωμο και μαγικό  ηλιοβασίλεμα τύπου 
Σαντορίνης; Τι είδους δημοσιογράφοι είναι αυτοί εκ των Βρετανών που αντί να χτυπήσουν το πρόβλημα στην 
ρίζα του, προκειμένου να μην θιγεί το γαλαζοαίματο δυναμικό της γηραιάς Αλβιόνας, τους φταίνε για τα χάλια 
τους οι άλλοι; Δηλαδή το θύμα φταίει που δεν αντιστάθηκε επαρκώς στον ληστή και στον φονιά; Νέου τύπου 
δικονομική ανακάλυψη μερίδας των αγγλοσαξόνων δημοσιογράφων φωστήρων! Ευτυχώς το foreign office δεν 
μπορεί να κατρακυλήσει τόσο χαμηλά όσο μερικά κανάλια και με τα στοιχεία που παραδίδει κατά καιρούς δείχνει 
ότι οι Βρετανοί πρέπει να αλλάξουν δραστικά το σύστημα κοινωνικής διαπαιδαγώγησης των νέων τους γιατί έχει 
αποτύχει παταγωδώς.  
Τους παραξένεψε κιόλας και η ατιμωρησία των ηθικών αυτουργών αυτής της κατάστασης που δεν ήταν άλλοι 
από τα τουριστικά γραφεία. 
Έπειτα τι σόι εγχώριοι επιχειρηματίες επίσης είναι μερικοί  Έλληνες των περιοχών στον Κάβο Κέρκυρας, στο 
Λαγανά Ζακύνθου, στα Μάλια και  στη Χερσονήσο Κρήτης, στα  Καρδάμαινα  της Κω,  και  στην Καλλιθέα και 
στο Φαληράκι της Ρόδου; Γιατί δεν τους κάνει κανένας φορέας κανένα σεμινάριο περί μάνατζμεντ και 
πωλήσεων; Θέλει να είσαι πολύ βλάκας για να μαζεύεις όλα τα λέσια και τους χούλιγκαν στο μαγαζί σου για να 
πάρεις καθαρά, όταν αφαιρέσεις τα σπασίματα, τα μισά από ότι θα έπαιρνες αν είχες οικογενειάρχες και νορμάλ 
ανθρώπους ως πελάτες; Τα διπλά λεφτά , χωρίς φασαρίες, με λιγότερο κόσμο και άπλα  και κατά συνέπεια και 
μικρότερο εργαζόμενο προσωπικό. 
Το μόνο πρόβλημα είναι η πληθώρα  των ενοικιαζόμενων δωματίων που φτιάχτηκαν ειδικά για τους 
ξανθοκόκκινους μπαγιάτικους μαμελούκους. Ας τα πουλήσουν σε καμιά μονή που ανακατεύεται με το real estate. 
Είναι οι μόνοι εύρωστοι οικονομικοί οργανισμοί που αγοράζουν ακίνητα με ρευστό και ευλογίες συνάμα. 
Ο Βρασίδας πάνω στην συζήτηση θυμήθηκε και  μια περίπτωση γνωστού του που είχε επισκεφτεί πριν χρόνια την 
Πάρο. Θέλοντας και ο ίδιος να πάει στο νησί τού ζήτησε πληροφορίες που ο φίλος του αδυνατούσε να του δώσει. 
Είχε ξεκινήσει από την Κοζάνη με μια παρέα «Σούρδων» «κασμιρτζήδων», έκαναν τετρακόσια χιλιόμετρα 
οδικώς  μέχρι τον Πειραιά, άλλες έξι  ώρες με το καράβι παλεύοντας με κύματα επτά μποφόρ  και μετά από τρεις 
μέρες που συνήλθαν από την ναυτία πήγαιναν από το κάμπινγκ που τους φιλοξενούσε, έβρεχαν τις βερμούδες 
τους στην παρακείμενη παραλία που υπήρχε, χωρίς να συγκρατήσουν καν το όνομά της  και το βράδυ έβρεχαν τις 
γλώσσες τους στο παρακείμενο μπαρ για να γίνουν λιώμα και να συρθούν στις σκηνές τους και να αναλάβουν την 
αφαίμαξή τους τα κυκλαδίτικα κουνούπια. Θεωρείται ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην Πάρο;  
Το ίδιο και οι Άγγλοι. Καλύτερα να τους φορτώνουν σε ένα καράβι, να φτιάξουν και δέκα μπαρ σε μερικές 
βραχονησίδες, λόγου χάρη στα Ίμια  ή στην Σπιναλόγκα και να τους αμολάνε εκεί να δίνουν παράσταση στον 
υπόλοιπο κόσμο. Να περνάν οι υπόλοιποι τουρίστες , να τους φωτογραφίζουν  και να παίρνουν και το μάθημά 
τους για τις συνέπειες του αλκοόλ στον άνθρωπο. Ένα είδος θεματικού πάρκου για τον αλκοολισμό δηλαδή, που 
θα τους καθιστά και χρήσιμους για την τοπική κοινωνία. 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 3 
Την άλλη μέρα, φρέσκοι και  δραστήριοι από έναν στιβαρό ύπνο δίχως όνειρα κι ένα πρωινό αμερικάνικου τύπου, 
κάτι σαν το μεσημεριανό το δικό μας, η παρέα ξεκίνησε για το πρώτο ανιχνευτικό πέρασμα του νησιού. 
Νοίκιασαν  τέσσερα παπάκια απολαμβάνοντας την ελευθερία κίνησης που χάριζαν αυτοί οι μηχανικοί γιγάντιοι 
μεταλλικοί «μπούμπανοι». Τις μέρες που τα χρησιμοποίησαν διαπίστωσαν ότι είναι ιδανικά μέσα μεταφοράς για 
τα ελληνικά νησιά , με τους στενούς φιδογυριστούς και κακοτράχαλους δρόμους. Ιδανικά για εξερεύνηση ακόμα 
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και χωμάτινων μονοπατιών, των πιο μικρών και αδιάκριτων χαραμάδων του γεωφυσικού χάρτη μιας περιοχής, τα 
ιδανικά όργανα για να ψαχουλέψουν και να βρούνε, όπου και να είναι κρυμμένο το γεωφυσικό σημείο G, το 
ερωτικό χαρακτηριστικό κάθε τόπου. Για όλες αυτές τις παροχές όμως υπήρχαν και κάποια σημεία που έπρεπε να 
προσεχθούν, για να μην υπάρξει κάποια δυσάρεστη συνάντηση με ανεπιθύμητες παρενέργειες. 
Πρώτον χρειαζόταν πριν την ενοικίαση ένας ενδελεχής έλεγχος της κατάστασης του μηχανήματος, επειδή σαν 
ενοικιαζόμενο δεν τύχαινε και της καλύτερης μεταχείρισης από τους αναβάτες. Όλοι το ήθελαν για να κάνουν την 
βρομοδουλειά τους στους χειρότερους καρόδρομους του σύμπαντος, χωρίς να δίνουν δεκάρα τσακιστή για την 
κατά το εγχειρίδιο του κατασκευαστή λειτουργία του  και συμπεριλαμβανομένων των πέντε σαβουρδισμάτων ανά 
βδομάδα στα χέρια αρχάριων οδηγών με ψυχοσύνθεση «καμικάζι» δίχως δίπλωμα, ήταν πολύ πιθανό σε μια γερή 
λακκούβα το λαβωμένο κατασκεύασμα να γινόταν παιχνίδι lego διαλυόμενο  στα εξ ων συνετέθη. Κανείς που 
θέλει να λέγεται τυχερός δεν θα επιθυμούσε εκείνη την στιγμή να το οδηγά, οπότε ένας έλεγχος φθοράς είναι 
πάντα καλή πρώτη κίνηση, για να μην καταλήξει κάποιος στο νοσοκομείο  και εκτός από τα νοσήλια πληρώνει με 
ρευστό και τα κρίματα των προηγούμενων ενοικιαστών-αναβατών. 
Κατά δεύτερον  καλό θα ήταν να παραλαμβάνεται κράνος , φορώντας το με μια χαρτοπετσέτα ή ένα μαντήλι 
ενδιαμέσως για να μην κολλήσει κανείς  νινίδα, ψείρες ή καμιά ψωρίαση από κανέναν άλουστο λεχρίτη  και μαζί, 
κατά την οδήγηση, γυαλιά για να μην δακρύζουν τα μάτια από τον ζεστό και σκονισμένο αέρα, ή για να μην  
βουλώσει το μάτι από κανένα αδέσποτο έντομο. Κατά την ίδια φιλοσοφία, και το στόμα απαιτούνταν να είναι 
κλειστό για να μην καταπωθεί κανένα έντομο, όπως έγινε με  μια αμέριμνη πεταλούδα που καταβροχθίσθηκε 
βάρβαρα από την στοματική κοιλότητα του  Κίμωνα στον δρόμο προς  Εύδηλο, καθώς τον έπιασε η ανεξήγητη 
διάθεση να τραγουδήσει με αγριοφωνάρες το «Ζαμπαρακατρανέμια  ήλεος,  ήλεος, νάμα, νάμα, νάμα, ανέμια, 
αλληλούια» 
Κατά τρίτον ο πίσω συνοδηγός, αν υπήρχε και δεν είχε πέσει προ πολλού από κάποια απότομη στροφή η βαθιά 
λακκούβα, δεν έπρεπε να γέρνει ασυνεννόητα δεξιά αριστερά, διότι ως γνωστόν τα δίκυκλα δεν θέλουν μαγκιές, 
μια και πηγαίνουν καλά όσο υπάρχει ισορροπία  και εφόσον αυτή διαταραχθεί  και υπάρξει ένας λάθος χειρισμός 
σε κατάσταση εκτός κέντρου βάρους, έχουν την κακή συνήθεια να πέφτουν με πάταγο και καταστροφικές 
συνέπειες. 
Επειδή κάποιοι έξυπνοι ενοικιαστές πειράζουν και τους δείκτες ρεζερβουάρ, καλό ήταν να γίνεται και ένας 
οπτικός έλεγχος της στάθμης και να αφήνεται μέσα σε αυτό  όση ακριβώς βενζίνη βρέθηκε. 
Μετά λοιπόν την κατάποση της πεταλούδας, η μηχανοκίνητη παρέα έφτασε στον Εύδηλο και απόλαυσε άλλη μία 
στάση σε κάποιο μαγαζί του λιμανιού. Το όνομα του δεύτερου λιμένα της Ικαρίας  που βρίσκεται στη βόρεια 
πλευρά του νησιού όπως μάθανε από τον καταστηματάρχη  προερχόταν  από τα συνθετικά «ευ» και «δήλος» που 
σήμαινε φανερός, δηλαδή λιμένας που γίνεται εύκολα ορατός.  Η πόση των αφεψημάτων τους σε συνδυασμό με 
την παρακολούθηση των αργών κινήσεων  των ψαράδων  που μπάλωναν τα δίχτυα τους  νωχελικά, όπως η 
Πηνελόπη ύφαινε το ανύφαντο υφαντό της,  τους σύστησε μια μακαριότητα που μετατράπηκε σε αγχολυτικό 
χασμουρητό. Αποφάσισαν να φύγουν για να μην κοιμηθούν. Πριν φύγουν ενημερωθήκανε επίσης και για το 
αξιόλογο Αρχαιολογικό Μουσείο του Κάμπου καθώς και για την ύπαρξη των ερειπίων της αρχαίας Οινόης, όλα 
αυτά που το μεγάλο ποσοστό των τουριστών αποφεύγουν, αλλά είναι ιδανικές τοποθεσίες για να συναντήσεις 
αρχαιολόγους, συνταξιούχους οργανωμένων γκρουπ και γιαπωνέζους. 
Στο  Καραβόσταμο  δροσίστηκαν σε ένα μικρό μαγαζί με πέντε-έξι  ξύλινες σαφρακιασμένες καρέκλες που τους 
σέρβιρε αναψυκτικά μια πιο σαφρακιασμένη γριά, που η αγροτική γη φαινόταν ότι την είχε μασήσει για πολλά 
χρόνια και τώρα την είχε φτύσει σε αυτή εδώ την τουριστική τρύπα, δίπλα στα  υπεραιωνόβια πλατάνια που 
δροσίζονταν κι αυτά σαν καμήλες σε μικρή όαση , από τη ρεματιά του χωριού. Από την  βαριά Καριώτικη 
προφορά της  που έκοβε τα φωνήεντα και την κακοφτιαγμένη μασέλα της που έκοβε πολλά σύμφωνα, κατάλαβαν 
ότι στην  αλίμενη Νικαριά  και η παραμικρή δυνατότητα πρόχειρου έστω ελλιμενισμού ήταν τόσο σημαντική 
ώστε  οι ντόπιοι γίνονταν νονοί και βαφτίζανε κάθε μικρό λιμανάκι σαν πνευματικό τους παιδί. Καραβόσταμο 
λοιπόν  σήμαινε  στάση καραβιών, μικρό λιμάνι δηλαδή. 
Αφού τσιμπήσαν ακόμα μία χρήσιμη πληροφορία, αμέσως μετά κατευθύνθηκαν προς το Μαυράτο, ένα κατάφυτο 
ορεινό χωριουδάκι με πλούσια βλάστηση και χαρακτηριστικές κατοικίες που  θύμιζαν αρκετά τα σπίτια του 
Πηλίου. Πάνω από τη θάλασσα, μέσα σε μια καταπράσινη χαράδρα, συνάντησαν και  το χωριό Μηλειωπός, με τις 
λαγκαδιές, τις μυρωδάτες μπιγκόνιες και  τις  πασχαλιές σκαρφαλωμένες γύρω του να προσπαθούν να το 
βιάσουν. «Οργειώδης» βλάστηση! 
Στον δρόμο που συνδέει τον Μηλεωπό με το Μονοκάμπι  εντόπισαν , όπως τους υπέδειξαν οι κάτοικοι του 
Μηλεωπού  και τον Βράχο που άλλοι λέγανε πως έμοιαζε με  ινδιάνο και άλλοι με τον Παπανδρέου τον παλιό.  
Έτσι και αλλιώς και χωρίς την διευκρίνιση αυτή περί «παλιού», κανένας Έλληνας δεν θα παρομοίαζε έναν από 
τους νέους πολιτικούς με μια γιγάντια βραχώδη μορφή που γέννησε η φύση, αφενός  από σεβασμό βέβαια προς 
την Φύση που είχε αποδεδειγμένα υψηλή αισθητική και  αφετέρου από διάθεση φυσικής υποτίμησης της αξίας 
τους που τους είχαν το πολύ πολύ  ικανούς να μπουν σε κανένα  φτηνό ποστ εκλογικού κέντρου που κι αυτό θα το 
αναρτούσε κανένα φανατικό κομματόσκυλο που  διόρισαν, αυτόν και το σόι του   σε βάθος τριών  γενεών 
τουλάχιστον. 
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Στο Μονοκάμπι  επισκέφτηκαν  την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, που τμήμα της είναι χτισμένο μέσα στο σπήλαιο 
που βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας, και άναψαν κεριά, προσευχόμενοι ο καθένας  για το δικό του καλό και 
όνειρο. Στο χωριό αυτό είδαν και το μοναδικό στο νησί φελλόδεντρο (Δρυς η φελλοφόρος), απ' όπου βγαίνει ο 
φελλός, ίσως το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα που ευδοκίμησε  και ήταν κατόρθωμα  ενός ναυτικού που τον 
μετέφερε από τα ταξίδια του, σε αντίθεση  με τους φελλούς που επιπλέουν  στην πολιτική σούπα της χώρας και 
ευδοκιμούν κατά δεκάδες, αλλά  αυτοί δεν είναι ικανοί ούτε κρασί να ταπώσουν σε μπουκάλι. 
Στο Περδίκι,  το πλήθος των εκκλησιών από τον 17ο και 18ο αιώνα, τα παραδοσιακά σπίτια, καθώς και το  
λαογραφικό μουσείο το οποίο περιλαμβάνει σπάνια αντικείμενα της καθημερινής ζωής των κατοίκων από τον 
17ο αιώνα μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως η ύπαρξη  των  παλιών  ανεμόμυλων κοντά στο σύγχρονο Αιολικό Πάρκο 
τους έβαλε στο  συνειρμικό λούκι να προσμετρήσουν  με πόση  χάρη και πόσο αβίαστα συναντιόταν  και 
συνυπήρχαν το παλιό με το νέο σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. 
Στα Θέρμα ήρθαν σε κοινωνία με την  ιστορία των λουτρών που είναι χαρακτηριστικό του νησιού από την 
αρχαιότητα. Στα Ασκληπιεία από τον 13ο π.Χ αιώνα χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για ιαματικούς λόγους. Πρώτος 
παρατηρητής των ιαματικών υδάτων υπήρξε ο ιστορικός Ηρόδοτος, που προηγήθηκε του Ιπποκράτη, 
περιγράφοντας μάλιστα αρκετές ιαματικές πηγές. Εδώ ήταν χώρος κυριαρχίας των γεροντότερων που έρχονταν 
να ανακουφίσουν το σώμα τους από κάθε λογής πόνο  και το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι νέοι ήταν  να 
δοκιμάσουν την εμπειρία ενός θερμού ραδιενεργού λουτρού, αναλογιζόμενοι όπως λέει και η σοφή παροιμία ότι 
«εκεί που ήσουν ήμουνα και δω που είμαι θα’ ρθεις». Αν και εδώ ήταν οι χώροι διακοπών του μέλλοντός τους, 
αυτοί με δημοσιογραφική αυταπάρνηση ανακάλυψαν ότι η Ικαρία είχε μια πληθώρα  ιαματικών  πηγών και 
υδάτων που θεωρούνταν μεταξύ των πλέον ραδιενεργών πηγών του κόσμου. Οι θερμοπηγές ανέβλυζαν σε 
διάφορα σημεία των ακτών του νησιού και η γεωγραφική τους θέση ήταν η αιτία που από τον μήνα Μάιο μέχρι 
τον Οκτώβρη, δεν υπήρχε καθόλου κυματισμός στις παραλίες της περιοχής, ανεξάρτητα από την ένταση των 
καλοκαιρινών μελτεμιών.  
Από τον Φάρο μέχρι τον Αγ. Κήρυκο ανακάλυψαν εκπληκτικές παραλίες για κολύμπι και ψάρεμα, όπως το 
Γλυφάδι, τον Ανεφαντή, το Νίφι, τον Κεραμέ με τα πλατάνια του,  τα Νεάλια με τον πελώριο όγκο της 
Δαιμονόπετρας, τόπος λατρείας κατά την αρχαιότητα,  τον όρμο του Ιερού, μια παραλία με άμμο και πλούσια 
βλάστηση και τη σπηλιά όπου πιστεύεται ότι  ανατράφηκε ο θεός Διόνυσος. 
Κοντά στον οικισμό του Φάρου, επισκέφτηκαν  τον ερειπωμένο μεσαιωνικό οικισμό «Βεντουρόσπιτα», οικίες 
χτισμένες με τέτοιο τρόπο  έτσι ώστε να παραμένουν αθέατες από τους πειρατές, ενώ σε κοντινή απόσταση 
βρήκαν τους μονόλιθους-μενίρ σε διάφορες διαστάσεις που συνδέονται με τη λατρεία των προϊστορικών 
κατοίκων του νησιού. 
Ακολουθώντας το δρόμο στα δυτικά έφτασαν  ως το βόρειο-ανατολικό άκρο του νησιού. Στην διαδρομή 
προσπέρασαν πλήθος από μικρές αμμουδιές με εντυπωσιακότερη αυτή του Φάρου, όπου βρίσκεται κι ο 
στρογγυλός πύργος, κτίσμα του 3ου αι. π.Χ.  Εδώ κοντά βρισκόταν και το Αεροδρόμιο  με τον πύργο ελέγχου του 
να στέκεται πολύ κοντά στην προγονική   ενσάρκωση αυτού, σιμά στο λίθινο σώμα του Δράκανου  του οποίου το 
τοπωνύμιο παράγεται από το αρχαίο ρήμα «δέρκομαι» που σημαίνει «παρακολουθώ», «εποπτεύω», από την ίδια 
ρίζα που  παράγεται και η λέξη «δράκος». 
Ο πύργος του Δράκανου είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα μνημεία της Ελληνιστικής περιόδου. Οι ντόπιοι κατά 
τα παλαιότερα χρόνια, που στη θάλασσα του Αιγαίου κυριαρχούσαν οι πειρατές, χρησιμοποιούσαν το Δράκανο 
ως παρατηρητήριο, καθώς από εκεί μπορούσαν να βλέπουν την ανοιχτή θάλασσα προς όλες τις κατευθύνσεις και 
να προετοιμάζονται για τις ληστρικές πειρατικές επιθέσεις. 
Ο πύργος αποτελεί μέρος της Ακρόπολης του Δράκανου και είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα μνημεία της 
Ελληνιστικής περιόδου, με απόλυτα κυκλικό σχήμα, διαμέτρου  έξι   μέτρων και ύψους δώδεκα . Παλαιότερα 
χρησιμοποιούνταν εκτός της παρατήρησης, και  για τη μετάδοση σημάτων, εξ ου και η ονομασία Φάρος. 
Η ισοδομική τοιχοποιία του πύργου φαινόταν τόσο  εξαιρετική,  που ήταν ικανή να φέρει ηδονικά ρίγη σε κάθε 
σύγχρονο μηχανικό και αρχιτέκτονα , που θα θώπευε σεξουαλικά την άριστη λάξευση στο εσωτερικό και θα 
φαντασιωνόταν  αρχιτεκτονικά οράματα εφαπτόμενος στην εξωτερική κυρτότητα. Στον πύργο δέσποζαν οι  
πολεμίστρες απ’  όπου οι τοξότες έριχναν τα βέλη τους τρυπώντας συνανθρώπους τους που θελαν να τους 
γδάρουν κι αυτοί με την σειρά τους το τομάρι, ενώ οι ανασκαφές που συνεχίζονταν ακόμα στο χώρο της 
ακρόπολης έδειχναν υπολείμματα ισχυρής περιτείχισης, πράγμα που φανέρωνε πολύ κόπο,  μεγάλη ανασφάλεια, 
και πολλές συγκρούσεις. 
Κατά το μεσημεράκι, μετά από μια βουτιά στην όμορφη παραλία του Φάρου και την καταγραφή των εντυπώσεών 
τους στα λαπ τοπ τους , γύρισαν  πάλι πίσω προς τα Θέρμα για να ακολουθήσουν την νότια ακτογραμμή του 
νησιού και να  κατασταλάξουν για ένα μεγάλο διάλλειμα  και περίπατο στον Άγιο Κήρυκο στην πρωτεύουσα του 
νησιού. 
Διώροφα  καπετανόσπιτα με  μπαλκόνια φορτωμένα  με μπουκαμβίλιες και  χρυσάνθεμα, εντυπωσιακά 
νεοκλασικά με πάντρεμα χρωμάτων της φύσης και  εκκλησίες με περίτεχνα καμπαναριά που στόλιζαν τον 
κεραμόχρωμο ορίζοντα,  βρίσκονταν διάσπαρτα στην περιοχή που όριζε η πρωτεύουσα. Και αν οι εικόνες  ήταν 
εδώ για να ομορφαίνουν τον νου, η ψυχή των υλικών παλλόταν και ανάσαινε   μέσα από  τις παραδόσεις που 
ανασταίνουν  τα πανηγύρια  όπου κυριαρχεί ο ξακουστός Ικαριώτικος χορός και ο Πράμνειος Οίνος , το μαύρο 
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μπρούσκο κρασί.  Τα καθαρά σπίτια με τις ανθισμένες αυλές ήταν γεννημένα νικητές των αισθήσεων, ενώ τα 
εντυπωσιακά νεοκλασικά κτίρια, που σήμερα στεγάζουν τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες, μαρτυρούσαν  την  
πλούσια ιστορία της πόλης.  Ο Άγιος Κήρυκος φαινόταν πόλη σχετικά νέα και ανοιχτή για εξερεύνηση, αλλά είχε 
και πολλά λιθόστρωτα δρομάκια που σε έθελγαν να χαθείς μέσα τους βιώνοντας την μαγική αχλύ του ναυτικού 
του παρελθόντος. Πυρήνας της πόλης είναι ένα μικρό ξωκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Κήρυκο και τη μητέρα του 
Ιουλίτα. Το ίδρυσαν ναυτικοί, οι οποίοι ταξίδευαν στην Αττάλεια της Μ. Ασίας, όπου τιμούσαν ιδιαίτερα αυτούς 
τους άγιους. Ο οικισμός σχηματίστηκε τον 16ο ή 17ο αι. Κοντά στην παραλία βρίσκεται και το μαρμάρινο 
Μνημείο των Ικαριωτών Ηρώων με μια κρήνη στη βάση του, ενώ στο δυτικό άκρο της πόλης δεσπόζει η 
μητρόπολη. Πίσω από τη γειτονιά της παραλίας, τα σπίτια απλώνονται στην πλαγιά αμφιθεατρικά. Στο μόλο του 
λιμανιού δεσπόζει η Ικαριάδα, ένα διφορούμενο αισθητικά γλυπτό από μέταλλο που υπενθυμίζει τη σχέση του 
νησιού με το μύθο του Ικάρου.  Είναι αρκετό άραγε για να συμβολίσει  τον μύθο ή είναι η μαγεία του απλού που 
απαιτεί ο μύθος; Ο επισκέπτης έχει τον λόγο και ο σωστός καλλιτέχνης πάντα έτοιμος  για να αποδεχτεί τα 
φάσκελα ή το χειροκρότημα χωρίς να του καίγεται καρφί ωστόσο είτε για το ένα, είτε για το άλλο. Τα καφενεία 
της παραλίας έχουν την καλή  ανατροφή των παλιών νοικοκυρών και μαζί με  τον καφέ  έχουν πάντα φυλαγμένο 
και  κάποιο τοπικό σπιτικό γλυκό για κέρασμα. Τα σοκάκια και τα πλατώματα του οικισμού είναι φτιαγμένα για 
περπάτημα  και οι ταβέρνες τους οι παραδοσιακές  και  τα μαγειρεία  ειδικευμένα  στο να χαλούν δίαιτες και να 
φτιάχνουν αρχοντικές στρόγγυλες σιλουέτες σαν του Βρασίδα που τις τίμησε δεόντως. Εν ολίγοις η περιοχή ήταν 
ένας πραγματικός πίνακας ζωγραφικής που μαστόρεψε η μανούλα φύση,  όπου μπορούσε  κάποιος να ξεχαστεί  
με τις ώρες  χαζεύοντάς τον από τις απανωτές «κορδέλες του δρόμου» που ανηφορίζουν και απομακρύνονται από 
τον οικισμό. 
Από  το ίδιο ύψωμά, που η θέα κόβει την ανάσα, και η πιο σακατεμένη και ανάπηρη  φαντασία  μπορούσε να 
οραματιστεί τον Ίκαρο να πέφτει στα νερά της περιοχής με κατεστραμμένα τα φτερά του από τον Ήλιο. Ο ήλιος 
βλάπτει το δέρμα και τα κέρινα φτερά. 
Στον Άγιο Κήρυκο οι  Γιαπωνέζοι μπορούν να φωτογραφήσουν ένα προς ένα  τα σπίτια με τις πέτρινες στέγες  
και να  επισκεφθούν  το Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο  καθώς και την εκκλησία του.  
Μια στάση στην Παναγία, στη θέση Κουζίνος με τα βαθύσκιωτα  πλατάνια, τα τρεχούμενα νερά και τους 
νερόμυλους κατά μήκος του ρέματος , καθώς και στο χωριό Κουντουμάς, χωμένο στο πράσινο, με το νερόμυλο 
στο δρόμο επάνω και το περίτεχνο Καμπαναριό που έχει εντοιχισμένη μια παλαιά Διαθήκη χαραγμένη σε 
μάρμαρο, τους αποζημίωσε για  την θυσία μιας ακόμα απρογραμμάτιστης στάσης τους. 
Στην συνέχεια της διαδρομής τους συνάντησαν την   κορυφογραμμή του όρους Πράμνου που  λέγεται Αθέρας,  
του οποίου η υψηλότερη κορυφή είναι 1.040 μέτρα που δεν είχαν καμιά διάθεση να τα ανεβούν. Περιορίστηκαν 
στο να μάθουν ότι «Αθέρας» σημαίνει την κόψη του μαχαιριού, του ξυραφιού ή του σπαθιού και ότι έχει σχέση 
με το θέρισμα. Ένα καλό μαχαίρι πρέπει να έχει καλό «αθέρα» για να κόψει καλά και η Ικαρία είναι ένα νησί-
σπαθί  με αθέρα ικανό  να κόβει τους καρπούς του ουρανού  και οι χυμοί τους οι θεϊκοί να σταλάζουν σε αυτήν 
την όμορφη γη μεθώντας τους ανθρώπους. 
Στον δρόμο τους   συνάντησαν τον  Ξυλοσύρτη, ένα άλλο χωριό, με αυτές τις γνωστές ωραίες ερημικές παραλίες 
που σε προκαλούν να βγάλεις το βρακί σου και να τρέξεις αλαλάζοντας να τις ανακατέψεις  και τις εκκλησίες με 
τα  περίτεχνα καμπαναριά που σε κάνουν να θέλεις να κάνεις τον σταυρό σου με ευλάβεια, ακόμα και αν είσαι 
άθεος. Κοντά στο Ξυλοσύρτη  στην παραλία,  αναβλύζει το Αθάνατο Νερό, μια ακόμα ιαματική πηγή με 
φιλόδοξο όνομα και κοντά στα βράχια της παραλίας αυτής  στέκεται ακίνητη, ατενίζοντας το πέλαγος η Γριά του 
Κακοπέρατου. Δεν την παράτησε κανείς ασεβής γιος βέβαια, απλά είναι ένας μύθος από αυτούς που δεν σέβονται 
τις γριές και τις βάζουν να κάνουν χίλια δυο πράγματα που δεν είναι της ηλικίας τους, καλή ώρα της γριάς το 
πήδημα στην Άνδρο, που δεν έχει σχέση με πονηριές, απλά ο μύθος έβαλε μια ηλικιωμένη να βουτήξει στην 
θάλασσα από ένα διόλου ευκαταφρόνητο ύψος και να πετρώσει. Στον μύθο τον Ικαριώτικο , μια  γριά μάνα 
κατέβαινε κάθε μέρα στα βράχια της παραλίας περιμένοντας να επιστρέψει ο ξενιτεμένος της γιος κι αγνάντευε το 
πέλαγος. Κάποτε πληροφορήθηκε ότι το καράβι του γιου της βούλιαξε κι εκείνος πνίγηκε. Ήταν αβάσταχτος ο 
πόνος της και ο Θεός την λυπήθηκε και την «πέτρωσε». Φαντάσου και να μην την λυπόταν τι θα της έκανε. 
 Άλλη παράδοση θέλει τη Γριά να είναι αυτή που πάγωσε ο Μάρτης, δανειζόμενος μέρα από τον Φλεβάρη, επειδή 
αυτή τον ειρωνεύτηκε.   
Στη δεκαετία του ‘50 επίσης ο γλύπτης Νίκος Ίκαρης, προφανώς οπτιμιστής και κανακάρης χαϊδεμένος,  λάξευσε 
τον βράχο, τον χρωμάτισε και παρουσίασε μια νέα κοπέλα, που την ονόμασαν «η Νεράιδα του Γιαλού που 
ξανάνιωσε», γιατί ο ξενιτεμένος της γιος γύρισε πίσω στο νησί. Άντε να βρεις άκρη. 
Δίπλα από την Πλαγιά βρίσκεται η Βαώνη, ο μεγαλύτερος ελαιώνας του νησιού. Ανατολικότερα υπάρχει το 
μεγάλο φαράγγι του Ρυάκα, με τα πελώρια δέντρα, τα νερά και τα σπήλαια  στις απότομες όχθες του. Εκβάλει 
στην παραλία όπου κατέπεσε ο Ίκαρος. Σπήλαια βαθιά, στενά, εισχωρούν μέσα στους βράχους, μερικά με 
τρεχούμενο νερό, με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Σε μερικά κατά καιρούς εισχωρεί το νερό της θάλασσας, 
αφήνοντας ήχο δυνατό, απόκοσμο. Έτσι ακούγεται δηλαδή στα αυτιά τα ανθρώπινα που πάνω στα τύμπανά τους 
έχουν χτυπήσει ρυθμοί παραμυθένιοι από ιστορίες , θρύλους και μύθους.  Είναι το κλάμα του Δαιδάλου  λένε, 
όταν εκεί αντίκρισε το νεκρό επιπόλαιο γιο του. Εκεί έχει διαμορφωθεί σήμερα ο χώρος κι έχει κατασκευαστεί 
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ένας βωμός όπου κάθε τέσσερα χρόνια γίνεται η αφή της φλόγας για να μεταφερθεί στη χώρα που θα διεξαχθούν 
οι  αεραθλητικοί αγώνες, γνωστοί ως  «Ικαριάδα». 
Στις Σευχέλλες, όπως ονομάζεται η παραλία της περιοχής , το μόνο που θυμίζει το αντίστοιχο νησί είναι το χρώμα 
του νερού. Κατά τα άλλα , κάποιος έκλεψε την τροπική βλάστηση και την άμμο και άφησε μόνο βράχια . Ακόμα 
ψάχνουν να βρουν αυτόν που βάφτισε την παραλία, όλοι αυτοί που περιμένουν  να βρούνε κάποια εξωτική 
αμμουδιά, για να τον φασκελώσουν αυτοπροσώπως. 
Πιο πέρα στην άκρη του νησιού νοτιοδυτικά υπάρχει ο Μαγγανίτης, που για να δεις τους γρανιτένιους όγκους 
που τον στολίζουν περνάς και από μια σήραγγα 300 μέτρων, χωρίς όμως αυτό να είναι μεγάλο κίνητρο για έναν 
καλομαθημένο ταξιδιώτη. Αν ήταν έτσι, ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός θα ήταν κοντά στο Μέτσοβο, 
εκεί που περνά η Εγνατία κάτω από μια σήραγγα έξι  χιλιομέτρων. 
Μετά από το συναπάντημά τους με τόσο βράχο, όσο είδε και ο Θεοδωράκης για να συνθέσει με έμπνευση για 
αυτόν τον τόπο το  γνωστό τραγούδι του «βράχο, βράχο τον καημό μου», επέστρεψαν πίσω, και πήραν το δρόμο 
για Πετροπούλι και Ακαμάτρα, για να μάθουν ότι αρχικά η Ακαμάτρα ονομαζόταν Κάτω Χωριό και εκεί λάμβανε 
χώρα μεγάλη λαϊκή συνέλευση των γύρω περιοχών. Ακαμάτρα ονομάσθηκε  από το γεγονός της μεγάλης 
συγκέντρωσης εκεί αργόσχολων πολιτευόμενων εφόσον εκεί συνεδρίαζαν τα ανώτερα Συμβούλια τα οποία 
αναδείκνυαν τους γέροντες . Όλα αυτά από τον 15ο  έως και την αρχή του 18ου  αιώνα. Είχε έδρα και δικαστήριο 
όπου στέκουν ακόμα σήμερα τα ερείπια του. Σήμερα  η Ακαμάτρα έχει το όνομα, και το Σύνταγμα στην Αθήνα 
έχει την χάρη και ο νοών νοείτω, γιατί δεν είναι να τα βάζει κάποιος σοβαρά με τους πολιτικούς γιατί  η 
βουλευτική ασυλία είναι ένα κουστούμι που ράφτηκε μόνο για τις κορμάρες τους. Ως τώρα σχεδόν ποτέ αυτή η 
έρμη έννοια δεν χρησιμοποιήθηκε από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον για να υπερασπίσει τον σκοπό της αλλά 
πάντα για να καλύψει παράνομες πράξεις. 
Ο γύρος του νησιού έκλεισε περνώντας πάλι από τον Εύδηλο και μετά οδηγώντας μέσα από τον Κάμπο,  το 
Μάραθο και τον Αγ. Πολύκαρπο με το μικρό φράγμα , κίνησαν για το υπέρτατο αξιοθέατο του νησιού. 
Ο φιδογυριστός στενός δρόμος τους έφερε  στον φημισμένο Χριστό των Ραχών με το ανατρεπτικό ωράριο των 
καταστημάτων του. Η ώρα ήταν τρίτη μεσημβρινή, ο ήλιος ζεμάτιζε την πλάση και ένας πρώιμος λίβας στέγνωνε 
τα φύλλα από τις αγριελιές , πύρωνε τις πευκοβελόνες των πεύκων που αγκάλιαζαν προστατευτικά το χωριό  και 
ρουφούσε τα υγρά από τα σώματα των γρύλλων που παραπονούνταν χορωδιακά όλοι μαζί. Κάποια λίγα κοπάδια 
αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής διατάρασσαν  την απόλυτη ησυχία της πλάσης  με τα κουδούνια που είχαν στο 
λαιμό τους. 
 Βενζίνη είχαν αρκετή, αλλά τα στόματά τους είχαν στεγνώσει, με τις γλώσσες να έχουν σολιάσει. Ήταν σίγουροι 
ότι παρά  το ανάποδο πρόγραμμα λειτουργίας του χωριού, θα έβρισκαν να πιούν μια γουλιά νερό  και ο Βρασίδας 
ευελπιστούσε ότι θα έβρισκε ένα μαγαζί ανοιχτό να πάει να ανακουφίσει το παχύ του έντερο που δεχόταν 
κάποιους ωθισμούς από μια φάλαγγα επίμονων απογόνων του σημερινού προγεύματος,  που αποφάσισαν τώρα να 
κάνουν την ηρωική τους έξοδο. Η αγωνία ήταν ζωγραφισμένη στο συνοφρυωμένο του μέτωπο. 
Το πρώτο τους πέρασμα από τον κεντρικό δρόμο του χωριού  τους εντυπωσίασε μια και το μόνο που συνάντησαν 
να κινείται  ήταν ένας κανελής σκύλος, ο οποίος νωχελικά πέρασε από μπροστά τους σταματώντας την πορεία 
τους και πήγε και ξάπλωσε στο απέναντι πεζοδρόμιο, δίπλα σε μια παρδαλή γάτα. Κάποια σκουπιδόχαρτα, 
δείχνανε  μεγαλύτερη διάθεση , καθώς καβάλα σε ένα θερμό φύσημα ανέμου έπαιζαν κυνηγητό δίπλα από τους 
ασβεστωμένους τοίχους των στενών. Μία μπουγάδα έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να δραπετεύσει από το 
σύρμα μιας αυλής. 
«Λες και βρισκόμαστε σε μεξικάνικο  χωριό. Τίποτε δεν κινείτε!» Είπε η  Πένυ κοιτάζοντας εποπτικά, καβάλα 
στο μηχανάκι σαν πιονέρος νικητής  στο πεδίο μιας  μάχης που είχε τελειώσει .  
Πέρασαν μια πέτρινη πύλη και βγήκαν σε έναν στενό πεζόδρομο, χωρίς να βρουν κάποιον να τους απαγορέψει 
την εποχούμενη είσοδό τους. 
Στάθμευσαν στην πλατεία  και βγήκαν να εξερευνήσουν τον χώρο. Κύριο μέλημά τους ήταν να βρουν κάτι να 
πιούνε.  
Η πλατεία τους έμοιαζε με τεράστιο πέτρινο εξώστη, απ' όπου μπορούσαν  να αγναντέψουν ολόκληρο το νησί και 
το πέλαγος. 
Τα μικρά μαγαζιά που ήταν παραταγμένα στην πλατεία είχαν όλα ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν εγκαταλελειμμένα! 
Όχι κλειστά, απλά λες και οι ιδιοκτήτες έφυγαν βιαστικά κυνηγημένοι από μια μαζική δυσεντερία σαν αυτή που 
υπέμενε ο Βρασίδας τώρα  και απλά τράβηξαν τις πόρτες των καταστημάτων τους χωρίς να προλάβουν να 
αποθηκεύσουν και να κλειδώσουν τα εμπορεύματά τους. Κάτω από την δροσιά των πλατανιών υπήρχε ένα μίνι 
μάρκετ με τα καφάσια του εκτεθειμένα γεμάτα φρούτα, ένα καφενείο, ένα καφεκοπτείο, δυο-τρεις  ταβέρνες, ένα 
φαρμακείο και ένα μπακάλικο, όλα παρατημένα στην συνείδηση του απογευματινού επισκέπτη. Αν και η δίψα 
και η πείνα έπαιζαν κονσέρτα στο στομάχι τους δεν άγγιξαν τίποτα, όσο δελεαστικό και αν τους φάνηκε, 
στεκούμενοι  αντάξιοι του κώδικα εμπιστοσύνης και εντιμότητας που τους σέρβιραν οι άφαντοι Ικαριώτες. 
Ο Βρασίδας πλεύρισε συνωμοτικά τον Κίμωνα και τον σκούντησε, ψιθυρίζοντας του 
«Πες να χωριστούμε , για να ψάξουμε καλύτερα δήθεν… υπάρχει λόγος.» 
Ο Κίμωνας έκανε όπως του είπε και όταν ξεμάκραιναν αρκετά από τα κορίτσια ο Βρασίδας χαλάρωσε από τη  
λαβή του καθωσπρεπισμού  που κάλυπτε την αγωνία του, αρχίζοντας να χοροπηδά ανήσυχα. 
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«Τα ‘παιξα! Πρέπει να βρω τουαλέτα γρήγορα.» 
«Χαλάρωσε, φίλε, γιατί τουαλέτα δεν θα βρεις! Τώρα θυμήθηκα ένα άρθρο τουριστικό που είχα διαβάσει για το 
μέρος τούτο. Τα τελευταία καταστήματα θα έκλεισαν  γύρω στις τρεις και τα πρώτα θα ανοίξουν αργά το 
απόγευμα! Πέσαμε στην νεκρή ώρα…» 
«Καταρχήν άμα χαλαρώσω  θα ξυπνήσει όλο το χωριό  και κατά δεύτερον γίνε πιο εποικοδομητικός και πες 
καμιά ιδέα!» 
«Τράβα και βρες  κανέναν μπαξέ, να μην πάει χαμένη η προσπάθεια, θα σε περιμένω εδώ.» 
Ο Βρασίδας έφυγε τρεχάτος  κοιτώντας δεξιά αριστερά με την αγωνία της μαμάς αρκούδας που έχασε το μικρό 
της και ο Κίμωνας κάθισε σε ένα πεζούλι , κάτω από την σκιά μιας καστανιάς. 
Το τοπίο ήταν υπέροχο! Πλακόστρωτα στενά, παραδοσιακά σπίτια με αυλές και  δέντρα σκιερά, με όλα αυτά 
μέσα τους τα φτωχά αντικείμενα, καρέκλες πλαστικές, ξύλινες, μια μπάλα ξεφούσκωτη , μια φθαρμένη σκούπα, 
απλωμένα ρούχα, μια σκουριασμένη λεκάνη παρέα με κάποιους ξεθωριασμένους πλαστικούς κουβάδες, που 
απροσδιόριστα και ανεξήγητα σου έδιναν θαλπωρή ψυχική μέσω μιας νοσταλγίας του λιτού και του παρελθόντος. 
Την ψυχοθεραπευτική του αναπόληση  έκοψε μια φιγούρα μαύρη που φάνηκε στο βάθος του δρόμου. Δεν ήταν ο 
Βρασίδας εκτός και αν μετά την ανακούφισή του, είχε συρρικνωθεί στο ένα τρίτο του  μεγέθους του. Τελικά η 
μορφή πλησίασε χωλαίνοντας για να αποδειχθεί ότι το λεπτό σουλούπι ανήκε σε έναν παππού  που βάδιζε  με το 
μπαστούνι  του. 
«Καλησπέρα σας», του χαμογέλασε ο Κίμωνας. 
«Καλησπέρα, καλησπέρα» του απάντησε και κοντοστάθηκε απέναντί του. 
«Είστε ο πρώτος κάτοικος που βλέπουμε σε όλο το χωριό. Ψάχνουμε να αγοράσουμε τίποτε να φάμε και να 
πιούμε με την παρέα μου , αλλά όλα είναι κλειστά.» 
«Θα πάτε σε όποιο μαγαζί θέλετε, θα μπείτε, θα πάρετε ότι θέλετε και θα αφήσετε στα συρτάρια τα λεφτά. Έτσι 
λειτουργούμε εδώ… να στην είσοδο της πόλης υπάρχει και φούρνος. Από εκεί έρχομαι κι εγώ τώρα δα» , είπε και 
του έδειξε την σακούλα με το ψωμί που κρατούσε στο χέρι. 
«Καλά δεν φοβάστε, μην σας κλέψουν;»  
«Εδώ παλικάρι μου, έτσι ζούμε αιώνες τώρα και μας αρέσει . Κανένας Καριώτης  δεν θα χαλούσε το κλίμα που 
αγαπάει, όσο για τους λίγους ξένους που έρχονται τέτοια ώρα, δεν άκουσα για κανέναν να έχει κλέψει. Μερικά  
περιστατικά που έτυχαν δεν μας χαλάν και την περιουσία  και συνήθως αυτοί που το κάνουν με τις τύψεις του 
ψιλικατζή, δεν ξανάρχονται. Μένει έτσι ο τόπος καθαρός από πονηρά χέρια…Τώρα λεβέντη μου θα μου 
επιτρέψεις να πάω, γιατί είμαι γέρος και χρειάζομαι λίγο ύπνο να ξεκουραστώ. Με ταλαιπώρησαν κάποιες 
αϋπνίες τώρα τελευταία, αλλά τώρα αισθάνομαι να κλείνουν τα βλέφαρά μου. Ίσως σε δω το βράδυ να 
«καφενεδίσουμε»…» 
«Καλή ξεκούραση, πιστεύω να τα πούμε…» τον χαιρέτησε ο Κίμωνας  και τον παρακολούθησε μέχρι που χάθηκε 
σε κάποιο στενό. 
Μετά από λίγο στον ορίζοντα του δρόμου φάνηκε να αναδύεται με το γνωστό του κυλιόμενο περπάτημα ο 
Βρασίδας , φανερά άνετος και απελευθερωμένος. Μαζί μετά κίνησαν για τον φούρνο του χωριού. Στην πορεία 
συνάντησαν τυχαία  και τα κορίτσια και όλοι μαζί πήγαν να εξασφαλίσουν  τον άρτο τον επιούσιο. Στον γυρισμό 
χώθηκαν στα στενά σε απάτητα καλντερίμια για να γνωρίσουν στην επιστροφή τους προς την πλατεία όση 
περισσότερη έκταση μπορούσαν από αυτόν τον τρελό τόπο. 
Από κάποια σημεία φαινόταν και η θάλασσα, να ακουμπά πάνω στο πράσινο στρώμα του ορίζοντα που φτιάχνανε 
τα πεύκα και οι «άντρακλοι», που ήταν   δέντρο του τόπου. Το θέαμα ήταν υπέροχο και τους συνεπήρε τόσο, που 
όλοι χοροπήδησαν τρομαγμένοι από μια σκληριά της Ρόουζ που προπορευόταν. Το ότι την είδαν κατακόκκινη  
και χαμογελαστή να απομακρύνεται από την κοντινή γωνία πιάνοντας τα μαγουλά της, έκανε όλους τους να πάνε 
να κοιτάξουν το θέαμα που την σοκάρισε. Πίσω από την γωνία, σε ένα πλατύ πεζούλι ήταν η γνωστή παρέα των 
νεαρών βρετανών που επιδίδονταν στον γνωστό διαγωνισμό στοματικού έρωτα την προηγούμενη, εμφανώς  
μεθυσμένοι, γιατί στην προσπάθεια τους να σηκώσουν τα σώβρακά τους σκουντουφλούσαν, κι άλλοι έπεφταν 
στο πλακόστρωτο, κι άλλοι ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ο Κίμωνας εμφανώς αγανακτισμένος με ανοιχτά τα 
χέρια απομάκρυνε τον Βρασίδα και τα κορίτσια πέρα από την γωνία για αρκετά μέτρα κάνοντάς τους νόημα να 
μείνουν εκεί  και μετά επέστρεψε πάλι πίσω από την γωνία στους γνωστούς του από τα παλιά. Ακουστήκαν γύρω 
στα είκοσι με εικοσιπέντε  «σχλάτς, σχλούτς»  και μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε με μια κονσέρβα στο χέρι. 
«Μου είπαν ότι δεν θα επαναληφθεί  και εγώ φίλε μου πιστεύω  στην αγωγή μέσω της χειροδικίας. Μέχρι να 
φύγουν από το νησί θα έχουν αναμορφωθεί.» 
«Αυτό που κρατάς τι είναι;» 
«Α αυτό», είπε δείχνοντας την κονσέρβα. «Αυτό το κορίτσι που μου είχε δώσει το ουίσκι στην προηγούμενη 
συνάντησή μας , μου έδωσε από τον σάκο της κι αυτήν την κονσέρβα. Πρέπει να με έχει συμπαθήσει, όπως και 
εγώ. Μόνο μια σφαλιάρα τις έδωσα στα καπούλια.» 
Γελώντας κίνησαν προς την πλατεία πηγαίνοντας να ψωνίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του παππού που 
συνάντησε ο Κίμωνας. 
Κάθισαν μέχρι το βράδυ για να γνωρίσουν το δραστήριο πρόσωπο του χωριού, να φάνε τα περίφημα αιγοπρόβατα  
«ρασκά» και να μεθύσουν όμορφα με το περίφημο Ικαριώτικο κρασί. Ήταν η πρώτη τους  κρασοεπανάσταση   με 
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βάση το ανατρεπτικό μανιφέστο των Ικαριωτών. Εκεί έμαθαν  από τους ομιλητικότατους θαμώνες της πλατείας 
ότι κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα οι Ικαριώτες σπανίως έχτιζαν χωριά. Κάθε σπίτι ήταν απομακρυσμένο από 
τα γειτονικά, είχε μόνο μια πόρτα και ήταν φραγμένο μέσα σε ψηλούς τοίχους, ενώ δεν είχε παράθυρα προς την 
πλευρά της θάλασσας. Η καμινάδα με τους καπνούς θα μπορούσε να προδώσει την ύπαρξή του  και γι’ αυτόν τον 
λόγο  διατηρούσαν δωμάτια γεμάτα καπνό τα οποία όμως δεν περιείχαν υπάρχοντα. Η παράδοση υποστηρίζει πως 
όλοι κοιμόντουσαν στο πάτωμα και έκρυβαν τα υπάρχοντά τους μέσα σε σχισμές στους τοίχους. Άντρες και 
γυναίκες φορούσαν σχεδόν τα ίδια ρούχα , όπως  υφαντές λινές φούστες για τις γυναίκες, κι ένα είδος 
φουστανέλας για τους άντρες. Αυτός ο τρόπος ζωής συντελούσε στη μακροζωία και στην αταξικότητα. Στην ίδια 
πλατεία έμαθαν και τα άλλα μυστικά του τόπου και  γνώρισαν  τις μαγεμένες ξένες ψυχές που γητεύτηκαν από τη 
μυστηριακή ατμόσφαιρα  του τόπου. 
Γνώρισαν τον Μανώλη από το Κερατσίνι που εξορίστηκε εδώ  με το ζόρι από την παρέα των Συνταγματαρχών 
και αμέσως μετά οδηγήθηκε στη Μακρόνησο, αλλά ποτέ  δεν ξέχασε τους Ικαριώτες και τον τρόπο  ζωής τους 
και ευχαρίστως μετά από τριάντα  χρόνια αυτοεξορίστηκε  λόγω της άθλιας ζωής στην τρικυμισμένη πόλη που 
ζούσε, γνώρισαν τον συνταξιούχο πια Νικόλα  που  άφησε πίσω την πόλη της Αθήνας και ζούσε στον Χριστό με 
την οικογένεια του, σε μια μονοκατοικία σε υψόμετρο τετρακοσίων πενήντα  μέτρων, περικυκλωμένος από πεύκα 
και «άντρακλους»  και πολλούς φίλους, μα πολλούς φίλους, γνώρισαν  την Ματίνα που άφησε τα πορτοκαλί 
φώτα του Βαρδάρη μαζεύοντας τα χρήματα των φαναριών για να έρθει να αγιάσει εδώ, την Κλάρενς από την 
Αγγλία που ερωτεύτηκε πρώτα τον τόπο και μετά τον Ικαριώτη άντρα της, κι ένα σωρό τυχερούς ανθρώπους που 
δεν φοβήθηκαν να δραπετεύσουν για να βρουν για αντάλλαγμα τον παράδεισο.  
Το χάραμα πήγαν με ασυνήθιστα και μαγικά ελαφρύ κεφάλι και καρδιά, παρά το μεθύσι και το ξενύχτι  λίγο 
ψηλότερα, στον Προφήτη Ηλία,  για να προσκυνήσουν την ωραιότερη θέα του  Πελάγους , αυτή που σε κάνει να 
θες να απαρνηθείς τα κέρινα φτερά σου και να βουτήξεις στο βαθύ γαλάζιο του χαμού.  
Το Καρκινάγρι, το μικρό ψαροχώρι, τον αγρό δηλαδή των καβουριών που φωλιάζουν στους γρανιτένιους 
βράχους της ακροθαλασσιάς , το άφησαν να το χρωστάν σαν υπόσχεση για το επανιδείν και γύρισαν πίσω στο  
ξενοδοχείο τους κουρασμένοι και λιγωμένοι από ομορφιά. 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 4 
 
Η παλαιότερη ονομασία που συναντάται για το νησί είναι Δολύχι που σημαίνει σκώληκας, λόγω του 
μακρόστενου σχήματός του. Αργότερα  θα μετονομασθεί  σε Ικαρία από την εντυπωσιακή ναι μεν βουτιά του 
Ικάρου στη θάλασσα, θανατηφόρα δε. Το πέλαγος γύρω από το νησί ονομάσθηκε, επίσης τιμής ένεκεν,  Ικάριο  
και οι πιλότοι της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας «Ίκαροι», ματά ξανά επίσης  τιμής ένεκεν για  τους μισθούς 
που τους δίνουν, που είναι αντάξιοι των οδηγών συγκρουόμενων αυτοκινήτων σε λούνα πάρκ. 
 Οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη πάλι που έτρωγαν με χρυσά κουτάλια και  είχαν την βάση τους στη Ρόδο, 
ασκούσαν εξουσία στο νησί  μέχρι  που η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενσωμάτωσε την Ικαρία στις κτήσεις της. Οι 
Ικαριώτες λιντσάρανε τον πρώτο Τούρκο φοροεισπράκτορα δίνοντας το επαναστατικό τους στίγμα, αλλά κατά 
κάποιον τρόπο κατόρθωσαν να παραμείνουν ατιμώρητοι, χωρίς η ιστορία να μας διαφωτίζει με ποιόν τρόπο. Μια 
ιδέα είναι να απόφυγαν το αφαλοκόψιμο  όπως το αποφεύγουν οι βουλευτές, με υποσχέσεις. 
Οι Τούρκοι επέβαλλαν ένα πολύ χαλαρό καθεστώς διοίκησης και δεν έστειλαν αξιωματούχους στην Ικαρία για 
αρκετούς αιώνες. Οι ιστορικές  καταγραφές που υπάρχουν για το νησί κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων 
χρόνων μιλάν για έναν τόπο με χίλιους κατοίκους οι οποίοι ήταν οι φτωχότεροι στο Αιγαίο. Προφανώς ο 
Σουλτάνος τους άφησε απείραχτους γιατί δεν είχαν να του δώσουν τίποτα   και επιπλέον  του συντηρούσαν το 
μέρος. Το 1827 η Ικαρία αποσπάστηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά αναγκάστηκε να αποδεχτεί την 
Τουρκική διοίκηση κάποια χρόνια μετά και παρέμεινε κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως το 1912 όταν 
έδιωξε μια μικρή τουρκική φρουρά,  που υπέστη απλά ένα μικρό «στριμωξίδι» στον λιμένα του νησιού κατά τη 
διάρκεια του Ικαριακού αγώνα για ανεξαρτησία. Εξαιτίας των Βαλκανικών πολέμων, η Ικαρία αδυνατούσε να 
συνενωθεί με την Ελλάδα μέχρι το Νοέμβριο του αυτού έτους, όπως και σήμερα αδυνατεί να συνενωθεί 
ακτοπλοϊκώς ικανοποιητικά . Για πέντε καλοκαιρινούς μήνες παρέμεινε ανεξάρτητη πολιτεία, με τις δικές της 
ένοπλες δυνάμεις, σφραγίδες και ύμνο και το όνομα "Πολιτεία Ικαρίας". Αυτοί οι πέντε μήνες ανεξαρτησίας ήταν 
δύσκολοι γιατί προφανώς οι κρατικές υποθέσεις απαιτούσαν σκληρή δουλειά και άγχος, πράγμα που ήταν έξω 
από τα κατασκευαστικά στάνταρ  των κατοίκων. Οι ντόπιοι είχαν έλλειψη σε προμήθειες, δεν είχαν συχνή 
συγκοινωνία και ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ κινδύνευαν να γίνουν κομμάτι της Ιταλικής Αυτοκρατορίας στο 
Αιγαίο  και αντί να ξεκοκαλίζουν «ρασκά» και να ρουφάνε κρασί «Μπεγλέρι» θα κατέληγαν να τρώνε  
μακαρονάδες και πίτσες και να κάνουν παρέα με αυτούς τους φωνακλάδες τους Ιταλιάνους που αγαπούσαν τα 
φωνήεντα ενώ οι ίδιοι και οι ντοπιολαλιές τους αγαπούσαν τα σύμφωνα και αγαπημένο γλωσσικό τους άθλημα 
ήταν η καρατόμηση των επικεφαλής φωνηέντων κάθε λέξης. 
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Το  νησί  είναι αρκετά απόμακρο από τη χερσαία Ελλάδα, τόσο ώστε οι ελληνικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις να 
θέλουν να του απονείμουν περήφανα το παράσημο της άγονης γραμμής. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη 
ναυτιλία,  την γεωργοκτηνοτροφία και την πρέφα. Οι δεσμοί τους είναι στενοί και δε συνηθίζουν να παίρνουν τα 
πράγματα σοβαρά ειδικά όταν ακούνε για αυξήσεις στους μισθούς, λαϊκή κυριαρχία και ισότητα των πολιτών. 
Είναι πολύ κοινωνικοί, φιλικοί και φιλόξενοι όταν δεν είναι μεθυσμένοι. Όταν μεθύσουν γίνονται ακόμη 
καλύτεροι. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός της οικειοθελούς συμβολής τους  για την ανάπλαση της 
περιοχής, πράγμα που δείχνει συλλογική αγάπη για το τόπο, πράγμα που θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και για τους 
υπόλοιπους Έλληνες αν το ιδίωμα αυτό ήταν κολλητική ασθένεια.  
Η Ικαρία αποτελούσε στα μέσα του 20ου αιώνα τόπο εξορίας για τους αριστερούς ιδεολόγους, λόγω της 
απόμακρης και βραχώδους φύσης της. Εκείνη όμως την περίοδο, κάθε άλλο  παρά εξόριστοι ένιωθαν όπως 
δηλώσαν αργότερα, καθώς οι κάτοικοι τους φιλοξενούσαν εγκάρδια στα σπίτια τους, τους περιποιούνταν και 
άκουγαν με προσοχή τις ιδεολογικές τους αξίες. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα οι Ικαριώτες να έχουν 
εμποτισθεί με την αριστερή ιδεολογία  και οι εξόριστοι του νησιού να είναι «γιαλαντζί» βασανισμένοι, αφού 
περισσότερο κάνανε τουρισμό διαρκείας όπως θα έλεγε και ένας  κακοπροαίρετος πολιτικά συντηρητικός, ενώ 
εμείς απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στάθηκαν απλά οι πιο τυχεροί από τους εξόριστους . 
Μετά από πέντε μέρες παραμονής  λοιπόν σε αυτόν τον ωραίο τόπο, αφιέρωσαν και μερικές μέρες για να 
ευχαριστηθούν τα μέρη που είχαν επιλέξει σαν πιο όμορφα. Αυτή ήταν η επονομαζόμενη από τον Κίμωνα τεχνική 
της «διπλής ζιλέτ»  του «επαγγελματία» τουρίστα, όπως την είχε βαφτίσει,  που περιγραφόταν  ως ένα 
οργανωμένο , γρήγορο και ενδελεχές σάρωμα του τόπου επίσκεψης  και μετά από την πλήρης φωτογράφηση του, 
ανάλυση και εκτίμηση των αξιοθέατών του, ερχόταν το δεύτερο πιο αργό πέρασμα , στα επιλεγμένα μέρη που 
ξεχώριζαν από πλευράς οπτικής ομορφιάς, γαστριμαργικής αξίας, και κοινωνικοεπικοινωνιακής  διέργεσης. 
Για τα μπάνια τους επέλεξαν τον Αρμενιστή οπού υπήρχαν οι εκπληκτικές αμμουδιές Λιβάδι και Μεσακτή, όπου 
πάνω στην μία εκ των δύο βρίσκονταν και το ξενοδοχείο τους. Τις γνώρισαν και από τις δύο τους πλευρές που 
ήταν εξίσου ενδιαφέρουσες. Όταν δεν φυσούσαν βόρειοι άνεμοι, οι χρυσοκίτρινοι κόλποι με την αφράτη άμμο, 
υποτάσσονταν στους παραθεριστές πειθήνια, σερβίροντας μια θάλασσα λάδι για να δοκιμάσουν όλοι τον 
υδροδυναμικό τους συντελεστή  και μια άμμο αφράτη που δουλοπρεπής αγκάλιαζε , ζέσταινε και   μάλαζε κάθε 
είδους δέρμα, από μωρουδίστικο, μέχρι και το πιο σταφιδιασμένο και ζαρωμένο κυτταρικό απολίθωμα, κάθε 
τρίχα, κάθε ραγάδα., κάθε πανάδα, κάθε ρυτίδα Η άμμος χωνόταν σε κάθε εσοχή και υποχωρούσε σε κάθε 
εξόγκωμα, γινόταν εύκολα στα χέρια παιδιών πυργάκι ή ομοίωμα ανθρώπου. 
Όταν όμως ερχόταν ο δυνατός βόρειος άνεμος να της κάνει «πλάτες», ο κόλπος μετατρεπόταν σε ρίνγκ, τα 
κύματα σε γροθιές  και η αμμοβολή σε  μαστίγιο, όλα μαζί να ρίξουν στο καναβάτσο τους ήρωες του αλμυρού 
νερού  και τους τολμηρούς των σεζ λονγκ. 
 Ένα άλλο μέρος που έγινε αγαπημένο ήταν και το λιμάνι της Ταυροπόλου Αρτέμιδος, της θεάς δηλαδή που 
προσέχει τον ταύρο  και δεν είναι πρέπουσες οποιεσδήποτε πονηρές σκέψεις όταν μιλάμε για θεότητες. Σήμερα 
λοιπόν, μετά το μεσημεριανό τους μπάνιο δίπλα από το ξενοδοχείο, κίνησαν για κει. 
Καθοδόν  για το λιμανάκι του Νας , σταμάτησαν σε ένα άσημο χωριουδάκι με αραιά σπιτάκια , φαφούτικο 
ρυμοτομικά, με  τα περισσότερα  απ’  αυτά εγκαταλελειμμένα. Ήταν μια στάση ξεμουδιάσματος και μυϊκών 
διατάσεων, που συνοδεύτηκε από βαθιές ανάσες  των πνευμόνων  που θωπεύονταν από μια πολλά υποσχόμενη 
οξυγονοπαραγωγό  βλάστηση. Η μοίρα όμως σε αυτήν την στάση ρουτίνας τους επιφύλασσε μια σημαντική 
συνάντηση που θα δρούσε καταλυτικά στο πεπρωμένο, πράγμα που μας διδάσκει να μην βαρυγκωμούμε για την 
ρουτίνα γιατί μπορεί να γίνει  μερικές φορές πολύ συναρπαστική. 
Στάθμευσαν απ’ έξω από μια αυλή ενός πετρόχτιστου διώροφου σπιτιού με περιποιημένο κήπο γεμάτο στάμνες 
με ριζωμένα μέσα τους πολύχρωμα λουλούδια. Το  παρακείμενο  περιβόλι που ήταν φορτωμένο με όλα τα καλά 
του Θεού ,είχε απλώσει την καφετιά χωμάτινη   κοιλιά του στον ουρανό, απολαμβάνοντας το ηδονικό ξύσιμο που 
του πρόσφερε με μια τσουγκράνα ένας νεαρός ιερέας  με μια περιποιημένη κοτσιδούλα κουβάρι, κι ένα λόγιο 
μούσι από αυτά που πάνε άψογα με την συγγραφή δοκιμίων  και τις επιστημονικές διαλέξεις. Ένα καθ’  όλα 
σοφιστικέ μούσι. Το ότι ήταν ιερέας το πρόδιδε όχι τόσο η διάταξη της τριχοφυΐας του στο πρόσωπο και το 
κεφάλι αλλά το μαύρο ράσο που φορούσε. 
Στο πνεύμα της χριστιανικής αγάπης ο άνθρωπος του Θεού τους κάλεσε να ξεκουραστούν στα ξύλινα τρίποδα της 
αυλής. Τους έβγαλε κρύα νεράκια και τους έβαλε ικαριώτικο κρασί μαζί με τυρί ντόπιο. Σε όλη την διάρκεια της 
συζήτησής τους για τα αξιοθέατα του νησιού ο πάτερ έριχνε διακριτικές κλεφτές ματιές στα καλούδια που 
έκρυβαν τα αεράτα φουστάκια των κοριτσιών, αλλά αμέσως συνερχόταν, μόλις εισέπραττε το επιτιμητικό βλέμμα 
του Βρασίδα. Ο Βρασίδας μάλιστα που ήταν τσιμπημένος με την Πένυ δεν συμμεριζόταν την εύθυμη και 
ανάλαφρη οπτική του Κίμωνα και σηκώθηκε εκνευρισμένος κάνοντας μια κατόπτευση της αυλής με σταυρωμένα 
τα χέρια του πίσω  προκειμένου να ξεθυμάνει.  Στην διάρκεια του περιμετρικού περιπάτου του, έφτασε και στα 
όρια του περιβολιού και εισχωρώντας στο κέντρο του λιμπιζόμενος κάτι μικρούλες φρέσκες μελιτζάνες που του 
έφεραν συνειρμικά στο μυαλό το ιμάμ της μαμάς του, είδε το αναπάντεχο. Πίσω από μία γωνία του ψηλού 
αυλότοιχου που έστριβε το περιβόλι , μέσα σε ένα πιθάρι παρέα με μία αγριμόνια, , συνάμενη-κουνάμενη από ένα 
απαλό αεράκι καμάρωνε μία φυλλωσιά από ινδική κάνναβη. 
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Φουλαρισμένος χαιρεκακία, διότι θα του δινόταν η ευκαιρία να στριμώξει τον σαρδανάπαλο παππά που 
λιγουρευόταν τις καμπύλες της Πένυς του, τον κάλεσε με δυνατή φωνή  και με έναν τόνο που ακροβατούσε στα 
όρια της οικειότητας και του μαλώματος. 
«Πάτερρρρ!» 
«Ορίστε τέκνο μου...» ξαφνιάστηκε ο παππάς, που αφοσιωμένος στα «καλούδια» των κοριτσιών, ανησύχησε 
ελαφρώς από την θέση απ’ όπου προερχόταν η  φωνή του Βρασίδα. 
«Έρχεστε λίγο εδώ να σας ρωτήσω κάτι;» 
Ο παπάς τρεχάτος  και ελαφρά κάτωχρος όταν έφτασε δίπλα στον Βρασίδα και τον είδε να κοιτά επιθετικά την 
κάνναβη, έκανε τον Δαλάι Λάμα που δεν καταλαβαίνει τα εγκόσμια. Από ένα τρέμουλο όμως των χεριών  και μία 
δύσκολη κατάποση σάλιου που έκανε το καρύδι του να ανεβοκατεβεί σαν ασανσέρ σε εμπορικό κέντρο, πρόδωσε 
την ανησυχία του. 
«Πως μπορώ να σε βοηθήσω τέκνο μου;» 
«Τι φυτό είναι αυτό Πάτερ;» 
«Ε; Τσουκνίδα...θα την βγάλω από την γλάστρα, έχει πνίξει το άμοιρο λουλουδάκι.» 
«Αυτή βάζω στοίχημα ότι είναι ινδική κάνναβη  και ότι εσύ φουμάρεις ασύστολα...» 
«Γιατί το λες αυτό τέκνο μου;» 
«Γιατί αυτό εδώ το νάιλον που είναι απλωμένο στο πιθάρι δίπλα και πάνω του στεγνώνει τόσο πολύ «τσουκνίδα»,   
ούτε μου φαίνεται για πέταμα, αλλά ούτε ότι την μαζεύεις για να κάνεις τσουκνιδόπιτα. . .» 
Από πίσω τους ακούστηκε το γέλιο του Κίμωνα που τους πλησίασε αθόρυβα για να δει τι συνέβαινε . 
«Απίστευτος   είσαι   πάτερ!» 
«Αμάν ρε παιδιά μην με κάψετε! Εγώ σας φιλοξένησα με καλή διάθεση», κλαψούρισε ο παπάς και οι δύο φίλοι 
κοιτάχτηκαν και μετά του χαμογέλασαν καθησυχαστικά . «Υπό έναν όρο» είπε ο Κίμωνας. «Να μας πεις την 
ιστορία σου, πεθαίνω από περιέργεια!» 
«Και υπό άλλον έναν όρο… να μην ξανακοιτάξεις τα κορίτσια με αυτό το βλέμμα του κατσικοπόδαρου σάτυρου 
που του τρέχουν τα σάλια», είπε ο Βρασίδας με βλοσυρό ύφος. 
Κούνησε το κεφάλι του νευρικά συμφωνώντας και επέστρεψαν όλοι μαζί και πάλι στο τραπέζι του κήπου. 
Είχε τελειώσει την φιλοσοφική σχολή πριν πέντε  χρόνια. Ο πατέρας του ήταν αγρότης και τον είχε μυήσει στην 
αμπελοφιλοσοφία και την ρεμπελοσύνη πάνω στα πεζούλια της πλατείας του Χριστού των Ραχών. Περιουσία δεν 
έκαναν μια και έβγαζαν από τα χωράφια τους το προς το ζην. Η γη νωχελικά δουλευόταν και νωχελικά γεννούσε 
καρπούς, άσχετα αν έβγαζε προϊόντα  τεράστια και πεντανόστιμα. Οι ντομάτες τους ήταν φημισμένες για την 
γλυκάδα τους και το μέγεθός τους που έφτανε  αυτό των μικρών πεπονιών. Όταν η μάνα του έκανε μακαρόνια με 
σάλτσα τα έκανε σαν ντοματόσουπα  και όλοι τους προτιμούσαν να ρουφάν την σάλτσα από τα μακαρόνια γιατί 
τα λάσπωνε λίγο , ή να κάνουν παπάρα μέσα της. Η γη τους ήταν συνδεδεμένη με την αγρανάπαυση. Με τον 
καιρό, επειδή τα χωράφια τους ήταν σε επικλινές έδαφος και ο πατέρας του βαριόταν να κάνει πεζούλες, οι 
βροχές γλύψανε τα χώματά τους σαν τον πιτσιρικά που γλύφει την κρέμα από το κουτάλι. Η παραγωγή με τον 
καιρό μειώθηκε και το μέλλον της δουλειάς προοιωνιζόταν ζοφερό.  Μέσον πολιτικό δεν είχε μια και ο πατέρας 
του είχε φροντίσει με πύρινους πολιτικούς λόγους να  προβάλει την κουμουνιστική τους ιδεολογία που έφτανε να 
είναι τόσο ακραία που ακόμα και ο ίδιος ο Λένιν θα ανατρίχιαζε, ακόμα και  η ίδια η Παπαρήγα θα τρόμαζε  με 
τα πολιτικά οράματά του . Μόνο έναν θείο είχανε που ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου στην Θεολογία  και 
μπορούσε να ενεργήσει για να γίνει παπάς. Μπρος στο φάσμα της πείνας, αλλά και τις προοπτικές της εργασιακής 
σιγουριάς και ασφάλειας , παραμέρισε τους αισθητικούς ενδοιασμούς του για το μαύρο ράσο.  Πέρα από τον 
μισθό, όλοι οι καθώς πρέπει επαγγελματίες παπάδες κυνηγούσαν τα έξτρα των μυστηρίων και την προσέλευση 
του κόσμου για να γεμίζει το παγκάρι των φτωχών  και στην προκειμένη περίπτωση «φτωχούληδες» του Θεού 
ήταν οι πένητες ρασοφόροι. Αυτός παραπεταμένος να λειτουργεί σε μια εκκλησιά σκαρφαλωμένη σε ένα άγριο 
βουνό  μακριά από μεγάλα χωριά έπρεπε να βρει κάποιο τρόπο να προσελκύσει πιστούς. Και τον βρήκε. 
Πολλοί προτιμούσαν αντί λιβανιού να εισπνέουν κάνναβη, γιατί τους έφερνε σε πιο γρήγορη επικοινωνία με τον 
Θεό. Έτσι τη φύτευε και μετά από επεξεργασία την έβαζε στο λιβανιστήρι, ή  έπλαθε  τα μελισοκέρια με αυτήν 
και με λίγο χασισέλαιο και έτσι  άνοιγε τις πύλες της αντίληψης των πιστών του . Την ιδέα την είχε πάρει από τον 
αγαπημένο του Τσιφόρο τον μεγάλο γελωτοποιό της φιλοσοφίας στην ιστορία του από τις  «Σταυροφορίες». 
Εκεί έμαθε ότι πέρα στις  Ινδίες είχε την πατρίδα του ένα φυτό  πού το λέγανε κανναβούρι,   του οποίου  τα 
σποράκια   βγάζανε  ένα είδος λαδιού, με την  επιστημονική ονομασία «Ινδική Κάνναβις» (cannabis sativa).  
Συνδυάζοντας την έμπνευση που έκλεψε από τις σελίδες του διάσημου ευθυμογράφου, με τα στοιχεία που 
ψάρεψε μέσα από το διαδίκτυο, έμαθε μερικά πολύ χρήσιμα πράγματα, τα οποία άρχισε να αραδιάζει στην 
έκπληκτη παρέα. 
«Το πιο γνωστό παράγωγο από την συλλογή της  κάνναβης είναι το χασίς. Το χασίς είναι Αραβική λέξη και 
σημαίνει «ξηρό χόρτο», το λεγόμενο και "μαύρο". Το χασίς των Αράβων είναι αυτό που σχηματίζεται από τις 
κορυφές των μικρών βλασταριών τις λεγόμενες φούντες  και το οποίο συλλέγεται προσεχτικά και αποξηραίνεται.  
Από την μείξη του χασίς με οινόπνευμα παράγεται το χασισέλαιο. Συνήθως προέρχεται από χασίς που έχει 
συλλεχτεί από τα φύλλα των ανθών και τα βλαστάρια του φυτού. Το χασισέλαιο έχει πολύ μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες. Η δραστική ουσία της Ινδικής Κάνναβης είναι η δέλτα-9-
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τετραϋδοκανναβινόλη, της οποίας η μαστούρα που προκαλεί  συνοδεύεται, ιδίως σε μακροχρόνια χρήση, από 
οκνηρία  με αποτέλεσμα η χρήση της να είναι παράνομη στα περισσότερα κράτη  διότι το σύστημα απαιτεί  
κορόιδα δουλευταράδες που μαστουρώνουν  μόνο από τα Μ.Μ.Ε. Το χασίς περιέχει 10% τετραυδροκανναβινόλη 
που είναι η δραστική ναρκωτική ουσία, ενώ το χασισέλαιο περιέχει 65%!!! Είναι σε μορφή παχύρρευστη όπως το 
μέλι και με χρώμα σκούρο καφέ. Η χρήση του χασίς γίνεται με κάπνισμα, το γνωστό τσιγαριλίκι,  αλλά ακόμα και 
με τους «λουλάδες», και άλλους  παραδοσιακούς τρόπους, όπως  γλυκίσματα, ποτά, μελισοκέρια, λιβανιστήρια 
στην προκειμένη περίπτωση. Ειδικά το χασισέλαιο  μπορεί να γίνει ακόμα μαστίχα ή και καραμέλα με τα ίδια 
αποτελέσματα όταν μασιέται. Αυτός ο τρόπος χρήσης συνηθίζεται σε χώρες που το έχουν έθιμο και παράδοση. 
Αυτό το λάδι λοιπόν φίλοι μου το ξεχωρίζανε οι   Ασσασίνοι,  και εδώ μπαίνει ο Τσιφόρος, η έμπνευση, και η 
εκτέλεση. 
Ο λατινογενής όρος ασσασίν (assassin) στα αγγλικά σημαίνει δολοφόνος. Η λέξη ετυμολογικά συνδέεται με μια 
μουσουλμανική στρατιωτική, θρησκευτική αίρεση των Χασσασίν (Hashshashin) οπαδών του προφήτη Ισμαήλ ο 
οποίος  ξεκίνησε την αίρεση. Στις Λατινικές  γλώσσες πέρασε ή λέξη «χασσασίν» και  έμεινε «άσσασέν» στους 
Γάλλους, «άσσασίνο» στους  Ιταλούς παίρνοντας την έννοια   του δολοφόνου.  
Πιστεύεται πως οι Χασσασίν, που έδρασαν μεταξύ 8ου και 14ου αιώνα, παρασκεύαζαν από κάνναβη χασίς και 
έκαναν χρήση όταν ήθελαν να δολοφονήσουν κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο για πολιτικούς ή θρησκευτικούς 
λόγους. Λέγεται μάλιστα ότι στα υψώματα του Κασμίρ όπου  βρισκόταν ο αρχηγός τους, είχε χτιστεί ένας κήπος 
που προσομοίαζε στον Παράδεισο όπως αυτός περιγραφόταν  στο Κοράνι.  Έπαιρναν λοιπόν οι εμπνευστές της 
απάτης τον μέλλοντα θύτη  και ταυτόχρονα μέγα ηρωικό κορόιδο και τον ντουμάνιαζαν στο χασίσι μέχρι 
λιποθυμίας. Τον κουβαλούσαν μέσα στον κήπο-υπερπαραγωγή και τον αφήναν να ζήσει βασιλικά για μερικές 
μέρες υπό την ελεγχόμενη επήρεια του χόρτου και των περιποιήσεων των  «γιαλαντζί» ουρί που κάνανε όμως 
πολύ καλά την δουλεία τους. Λίγο πριν λιγωθεί από την καλοπέραση και ακριβώς τη στιγμή που ήταν πια 
εθισμένος στις βασιλικές και «ουράνιες» περιποιήσεις,  τον ξανακοίμιζαν και με ένα φαλτσαριστό κλωτσίδι τον 
σουτάρανε  στην σκληρή πραγματικότητα της ερήμου. Έτσι μαζί με το χασίς και τις υπόλοιπες απολαύσεις ο 
επίδοξος δολοφόνος «βίωνε» την έννοια του Παραδείσου για να φανατιστεί. Πίστευε όπως του υπόσχονταν ότι 
ζήσει-πεθάνει στην αποστολή, αν ήταν πετυχημένη,  αυτός θα είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον Παράδεισο 
του οποίου είχε πάρει μια  μικρή γεύση. Έτσι κι αυτός με όλα τα μυαλά, πίστευε σε όλη αυτήν την κομπίνα, λες 
και ο Θεός δεν είχε να ασχολείται με τίποτα σοβαρότερο, παρά μόνο να χαίρεται δολοφονίες σαν τον τελευταίο 
γκάγκστερ. Με αυτά τα μυαλά λοιπόν και μπόλικο φανατισμό ξεκινούσε την αποστολή του και συνήθως 
πετύχαινε, διότι οι αποστολές αυτοκτονίας απαιτούν φανατισμό, ντουβαρίσια πίστη και απουσία εγκεφάλου. 
Πάρτε παράδειγμα τον Μπους,  που με το God bless America χρεοκόπησε σε λίγα χρόνια τον πλανήτη και 
βομβάρδισε ένα σωρό πόλεις σκοτώνοντας όλους τους άλλους εκτός από τους ομοίους του από την αντίπαλη 
πλευρά. Ακόμα και ο Σαντάμ θα του ξέφευγε αν φορούσε καουμπόικο καπέλο και σπιρούνια για μεταμφίεση. 
Μετά από το κελαριστό χαχανητό του Κίμωνα που  διέκοψε την αφήγηση του πάτερ για λίγο, ο τελευταίος 
παρέθεσε ακόμα μερικά στοιχεία. 
«Για να μην πολιτικοποιήσω την συζήτηση συνεχίζω …από τα παρασκευάσματα της ινδικής κάνναβης, το χασίς 
είναι το πιο εύκολο στη μεταφορά, καθώς δεν απαιτείται κάποιο στεγανό δοχείο όπως για το χασισέλαιο ή κάποια 
χάρτινη ή νάιλον συσκευασία όπως για τη Φούντα.  
Η λεγόμενη μαριχουάνα είναι και αυτή χασίς, όμως δεν έχει υποστεί μεγάλη κατεργασία όπως αυτό  και γι' αυτό 
δεν περιέχει μεγάλο ποσοστό δραστικών συστατικών. Τα συστατικά αυτά ανέρχονται σε 2% ενώ του χασίς σε 
10%.» 
Η μικρή του παύση που σήμαινε το τέλος της διάλεξής του, έδωσε χώρο για τα σχόλια του κοινού του. 
«Πάτερ σε έβαλα στην καρδιά μου»,  του πέταξε εύθυμος ο Κίμωνας χαμογελώντας πλατιά. 
«Ναι! Μόνο που είπες αυτήν την χαριτωμένη αράδα με τον Μπους απέκτησες ασυλία»,  πέταξε ειρωνικά με την 
σειρά της η Ρόουζ.  
«Έτσι όπως τα λες φίλε μου» μπήκε στη συζήτηση και ο Βρασίδας «το φυτό τούτο είναι παρεξηγημένο.  Πολύ  
μου άρεσε η ιδέα της μαστουροκαραμέλας.» 
«Η αλήθεια είναι ότι η χρήση της κάνναβης είναι αμφιλεγόμενη αφού καλλιεργήθηκε από την αρχαιότητα επειδή 
θεωρήθηκε ωφέλιμο φυτό και χρησιμοποιήθηκε σαν τροφή αλλά και σαν πρώτη ύλη στην παραγωγή σχοινιών, 
την υφαντουργία και την χαρτοποιία. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και στην Ιατρική. Ωστόσο ορισμένες δραστικές 
ουσίες που περιέχει την κατατάσσουν μεταξύ των ναρκωτικών φυτών. Οι δραστικές ουσίες της κάνναβης 
εμπεριέχονται σε ένα ιδιαίτερο ρητινώδες εκχύλισμα που εκκρίνει  με φυσικό τρόπο το φυτό όταν αναπτύσσεται 
σε θερμό κλίμα. Το ρετσίνι αυτό επικάθεται με την εφίδρωση του φυτού στην επιφάνεια των φύλλων, των λεπτών 
κλαδιών και των λουλουδιών. Πολύ χαρακτηριστικός είναι ο παραδοσιακός τρόπος συλλογής του ρετσινιού στις 
μεγάλες χασισοφυτείες της Ασίας. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο το ρετσίνι συλλέγεται κατά την διάρκεια που η 
θερμοκρασία έχει άνοδο, από άνδρες ντυμένους με δερμάτινα ρούχα που τρέχουν με ορμή ανάμεσα στα λιβάδια 
με την κάνναβη. Το ρετσίνι κολλάει πάνω στα ρούχα τους και από εκεί ξύνεται  και ζυμώνεται σε σβώλους που 
μοιάζουν με κεφτέδες και έχουν ένα ιδιόρρυθμο ευχάριστο άρωμα.» 
«Τέρμα, έχεις ντοκτορά στην χασισολογία.» φώναξε ο Κίμωνας χτυπώντας  ενθουσιασμένος τους μηρούς του με 
τις παλάμες του. «Ωστόσο εγώ πιστεύω στο ότι το μυαλό και το σώμα μας μπορεί να τα πετύχει όλα αν 
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προσπαθήσει. Αυτό που κάνεις εσύ φίλε μου είναι κι εδώ να τεμπελιάζεις. Με κόπο, πολύ διάβασμά  και 
προσπάθεια στο κήρυγμα σου θα έφερνες πάλι τον ίδιο ή και περισσότερο κόσμο, μόνο που τότε δεν θα σου 
καιγόταν  καρφί για τα έσοδα παρά μόνο για το πνεύμα. Εν τούτοις ας πιούμε στην «ομερτά» και στην φύλαξη 
του μικρού σου μυστικού».  
Ρούφηξαν όλοι από τα ποτήρια τους το κρασί  αφού πρώτα τα τσουγκρίσαν ευχόμενοι υγεία,  και μετά ο πάτερ 
ανακουφισμένος έφερε από μέσα το μπουζούκι του και έπιασε να παίζει  το γνωστό ρεμπέτικο κομμάτι  του  
Μάρκου Βαμβακάρη. 
 
Εγώ μάγκας γεννήθηκα 
και μάγκας θ' αποθάνω 
και ας φυτρώσουν χασισιές 
στον τάφο μ' από πάνω . 
 
ΗΜΕΡ.ΡΟΟΥΖ-ΚΡΑΣΙ 
Τα φυτά είναι ζωντανά! Έχουν πολιτισμό ανεπτυγμένο και ιδιοσυγκρασία ήπια. Χρησιμοποιούν για τις 
μεταφορές τους τα μέσα που έφτιαξε γι’ αυτά ο  άνθρωπος, έχοντας και τον ίδιο στην δούλεψή τους, να τα 
περιποιείται , να τα φροντίζει, να τα τρέφει, κάνοντας αρδευτικά, πεζούλες, περιφράξεις, θερμοκήπια κι άλλα 
κατασκευάσματα που τόσο αφελώς χαριτωμένα καμαρώνει γι’  αυτά. Η νόηση των φυτών  είναι υψηλή, τόσο 
ώστε να αφήνουν τον πόλεμο γι’ αυτά τα κουτορνίθια που έχουν για σκλάβους τόσους αιώνες. Αφήνουν τους 
ανθρώπους  να τρώγονται μεταξύ τους χωρίς ουσιαστικό όφελος, ανακυκλώνοντας πόνο, θάνατο, δυστυχία, 
τρόμο και άπειρες αλλαγές συνόρων, χωρίς αντίκρισμα. Αυτά αρκούνται στο να χαριεντίζονται με τους ανέμους 
και τον ήλιο, να κάνουν extreme games στο μάτι των κυκλώνων και  στην κόψη καταιγίδων, να μαζοχίζονται με 
ριπές από χαλάζι και με τα ηλεκτρικά φορτία των κεραυνών. Να γεννιούνται και να πεθαίνουν με πίστη στην μία 
και μοναδική Θρησκεία τους που τα θέλει να θυσιάζουν ένα πρόσκαιρο  αδύναμο πρασινωπό σώμα  για να 
μετουσιωθούν σε τροφή και χρησιμοποιώντας το πεπτικό σώμα των δούλων τους να εξαγνιστούν από καθετί 
ρυπαρό -που δεν ξέρουν που καταλήγει μετά την πέψη- και να μετουσιωθούν σε καθαρή ενέργεια που θα ενωθεί 
με τον Θεό και τη μητέρα Φύση. 
Όλα τα οφείλουν στην Θρησκεία τους που τους έδειξε αυτή την οπτική  και  Προφήτης τους είναι η Άμπελος, που 
όλοι  οι μυημένοι  στην με  μέτρο πόση, υποψιάζονται  την ιερή της σχέση με την ζωή και το ελεύθερο πνεύμα. 
Η  πορεία της ξεκίνησε από  τις Ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας πριν περίπου δέκα χιλιάδες  χρόνια και 
από εκεί εξαπλώθηκε νότια, προς την Αίγυπτο, περνώντας από την Περσία και την Βαβυλωνία μαθαίνοντας τις 
μυστηριακές τέχνες της μετουσίωσης σε μούστο και οίνο. Ως τα μισά της ιερής πορείας της ήταν απλά ένα φυτό 
που ταξίδευε και μάθαινε, που ρουφούσε εμπειρίες-και ενίοτε το ρουφούσαν- και αυτογνωσία. Η άφιξή της στην 
Μεσόγειο σήμανε και την αναβάπτισή της σε υγρό της ζωής, μέσα από την αναπαραγωγή και τον έρωτά της   με 
τα πλούσια μεστά χώματα, τους υγρούς και ζεστούς ανέμους, το ευγενικό και γαλαντόμο κλίμα. Μέσα στη ζεστή 
γλυκιά θάλασσα με τα ονειροπαρμένα πελάγη της, ολοκληρώθηκε και έφτασε στο απόγειο του σκοπού της. 
Αγάπησε τους Έλληνες, που την λάτρεψαν σαν πανάκεια του σώματος και του νου, δείχνοντάς της το με το να 
φανταστούν για χάρη της έναν ολόκληρο Θεό, το Διόνυσο και να της τον αφιερώσουν. 
Κάθε δυο χρόνια μάλιστα, στον ιερό τόπο των  Δελφών, γινόταν μια γιορτή προς τιμήν του Βάκχου με 
συμμετέχοντες μόνο γυναίκες. Οι Αθηναίες, που ήταν μυημένες στη θρησκεία του Διονύσου, ξεκινούσαν στα 
μέσα περίπου του Δεκέμβρη κρατώντας προσφορές  και με ομαδική έξοδο από την πόλη, πεζοπορώντας   έκαναν 
αυτό το μακρινό ταξίδι ως τον «ομφαλό της γης». 
Ωστόσο η πεζοπορία τους δεν ήταν ένας απλός υγιεινός περίπατος στην εξοχή.  Εμπεριείχε μέσα της ακραία 
χορογραφία, απογειωτική μανία και συμπαντική έκσταση. 
Στο δρόμο στεφανώνονταν με κλαδιά κισσού, χόρευαν και υμνούσαν το θεό, και στους Δελφούς ένωναν την 
έξαλλη πομπή τους με αυτήν των  γυναικών  της Φωκίδας και όλες μαζί προετοίμαζαν τη γιορτή. Καθώς έπεφτε η 
νύχτα, άναβαν τις δάδες και ξεχύνονταν στις πλαγιές του Παρνασσού χοροπηδώντας και κραυγάζοντας μέχρι να 
εισχωρήσουν  στα πυκνά δάση υπό την συνοδεία τυμπάνων και αυλών αναστατώνοντας την φυσική ζωή και τους 
ρυθμούς της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής . Οι  ιαχές τους ήταν σπονδή προς τον θεό τους, ήταν ο ήχος 
του που δονούσε την ομοιόσταση της ζωής σε ένα τέμπο πιο απαιτητικό και ζωηρό. 
Οι Βάκχες, όπως λέγονταν οι ιέρειες του θεού, κρατώντας θύρσους που ήταν καλάμια τυλιγμένα με κισσό ή 
κληματίδες  που στο άκρο τους είχαν σφηνωμένη μια κουκουνάρα,  έτρεχαν μαινόμενες μέσα στα δάση και 
καλούσαν το θεό να εμφανιστεί. Το πρώτο μαύρο αγριοκάτσικο που συναντούσαν το καταδίωκαν και όταν το 
έπιαναν το κατακρεουργούσαν ζωντανό με τα γυμνά τους χέρια και το έτρωγαν! Ο ιερός παροξυσμός τους 
δικαιολογούσε αυτή την συμβολική βάρβαρη πράξη. Αυτή ήταν η «θεία ωμοφαγία»  και σε  αυτό το μαύρο 
κατσίκι ήταν ενσαρκωμένος ο ίδιος ο θεός που πρόσφερε το σώμα του σαν θυσία για να βοηθήσει τους θνητούς 
να βρουν το μονοπάτι της θέωσης. Ο Διόνυσος  που γεννιόταν μέσα στο σώμα του ζώου κάτω από τις ιερές 
επικλήσεις των μυημένων έπρεπε να διαμελιστεί και να φαγωθεί. Έτσι οι λάτρεις του γίνονταν  ένθεοι,  δηλαδή 
αποχτούσαν τη δυνατότητα να γίνουν κάποτε Θεοί. Ένθεες λοιπόν και σε κατάσταση έκστασης, αυτές οι μαινάδες 
φορούσαν το δέρμα του ζώου γύρω από τον λαιμό τους και συνέχιζαν λουσμένες στο αίμα με φρενήρη ρυθμό 
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τους λατρευτικούς  χορούς τους. Με τύμπανα, αυλούς  και  ντέφια  τραγουδούσαν εμπνευσμένες και μεθυσμένες 
από τα άγρια ένστικτα που γεννούσε με ωδίνες η θυσία του Βάκχου. Ήταν μια  θεότητα προγενέστερη του 
Χριστού που είχε την ταπεινότητα και την θέληση να ποτίσει και να επικυρώσει με το αίμα της το συμβόλαιο του 
ανθρώπου με τον Θεό για το καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση και μάλιστα υπό την επήρεια αλκοόλ… 
Άλλωστε, αν αναλογιστούμε  ότι η λέξη μεθύσι είναι παράγωγο του ρήματος «μεθύω» που έχει ως δεύτερο 
συνθετικό το ρήμα «θύω» που θα πει θυσιάζω και ότι  αρχαία ελληνική  λέξη «μέθεξις» σήμαινε  μετέχω με την 
έννοια της  ψυχικής συνάντησης, επαφής και επικοινωνίας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε την συμβολική 
παρουσία του οίνου σε αυτές τις μυστηριακές τελετές και αν δεν μπορούμε μας μένει τουλάχιστον το μεθύσι και ο 
πρωινός του πονοκέφαλος. 
Ο Χριστιανισμός εξευγένισε αυτή την τελετουργία χωρίς όμως να πρωτοτυπήσει ως προς την ιδέα της 
αναγέννησης της ψυχής και του πνεύματος. Με την θεία μετάληψη ο πιστός πίνει και τρώει το αίμα και το σώμα 
του Χριστού αντίστοιχα   που είναι το κρασί και ο άρτος, λαμβάνοντας  την θεία Χάρη μέσω αυτών. Οι  
χριστιανοί ιερείς συνηθίζουν να λένε ότι αν κάποιος δεν καθαρθεί με νηστεία και προσευχή πριν την θεία 
μετάληψη και κυρίως δεν νιώσει ο ίδιος ότι είναι έτοιμος να μεταλάβει, μπορεί να έχει την αίσθηση  ότι βάζει στο 
στόμα του ωμό κρέας και αίμα. 
Ο Βάκχος ήταν θεός της νύκτας κι αν ζούσε σήμερα οι μπράβοι των κλαμπ της Πασαντένα θα τον ήξεραν με το 
μικρό του όνομα φαντάζομαι. Ως εκ’ τούτου  και οι τελετές του ονομάζονταν «νυκτάλια». Ήταν για τους 
αρχαίους  ο νυχτερινή πηγή φωτός  που φώτιζε την  ψυχή  και την εξάγνιζε, η οποία με την χάρη του ζούσε  και 
πάλι τη θεία ευδαιμονία και ενωνόταν  με το πνεύμα. Αντιπροσώπευε επίσης την πορεία του ήλιου από τη 
φθινοπωρινή ισημερία ως την εαρινή ισημερία, γι’ αυτό και όλες οι γιορτές προς τιμήν του τελούνταν μέσα σε' 
αυτό το διάστημα. Η διονυσιακή λατρεία μπόρεσε και ενέπνευσε τους αρχαίους Έλληνες και τόνωσε το μειωμένο 
θρησκευτικό ενδιαφέρον τους στο δωδεκάθεο , που υπό το βάρος τόσων επαναλαμβανόμενων αμαρτιών και 
αδυναμιών, φλέρταρε με την πτωτική σεναριακή τροπή μιας μακράς σαπουνόπερας. Η διονυσιακή λατρεία θα 
αναλάμβανε τον εξελικτικό ρόλο για  την Θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, αν δεν προλάβαινε να το κάνει ο 
Χριστιανισμός. Ωστόσο πριν εκτοπιστεί   από την νέα θρησκεία κλέβοντάς της ένα κομμάτι από την ουσία της, ο 
Διόνυσος άφησε σαν παρακαταθήκη  όχι μόνο το θέατρο (τραγωδία και κωμωδία), αλλά και την  αγάπη για  
ελευθερία, πνευματική και σωματική. Κατά τη διάρκεια των εορτών του ελευθερώνονταν οι δούλοι, και οι 
Ρωμαίοι τον λάτρευαν σαν Ελευθερωτή (Liber). Ήταν ένας ανερχόμενος μεσσίας, ένας μεσσίας που δεν τέλειωσε 
το έργο του, αφού τον πρόλαβε ένας άλλος πολύ πιο χαρισματικός και επικοινωνιακός Μεσσίας Ο Ιησούς, με τις 
ίδιες καλές προθέσεις  και το ίδιο βασικό σχέδιο, αλλά και γερό «μέσο» μια και εμφανίστηκε σαν υιός του ενός 
και μοναδικού Θεού. 
Πέρα όμως από την μυστηριακή συμβολή του οίνου στην ψυχική και θρησκευτική ανάπτυξη  του αρχαίου 
κόσμου, η αξία του ήταν καθολικά αποδεκτή και από την φυσική του επίδραση στο σώμα και στο πνεύμα, που 
κρίνονταν αρκούντως θετική για να αναδειχτεί σε πανάκεια. 
Οι γιατροί της εποχής, ανάμεσα τους ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός αναγνώρισαν τις ευεργετικές ιδιότητες του 
οίνου στην υγεία  και το χρησιμοποίησαν  θεραπευτικά, κάνοντας το  ίσως το παλιότερο φάρμακο, γνωστό εδώ 
και πέντε χιλιάδες χρόνια. Στην διάρκεια της μακραίωνης γήινης υπηρεσίας του απολύμανε πληγές ως 
αντισηπτικό των τραυμάτων, καθάρισε το δέρμα πονεμένων ανθρώπων πριν από χειρουργικές επεμβάσεις, 
εισχώρησε σε νερά αποστειρώνοντάς τα, καταπράυνε πόνους του σώματος και της ψυχής, αναισθητοποίησε  
αρρώστους, δόθηκε σε ανόρεχτα παιδιά για να τονωθεί η όρεξή τους, δόθηκε σαν ελιξίριο τόνωσης σε εραστές 
και πολεμιστές, στρατεύθηκε για να θεραπεύσει την αναιμία, να  προστατεύσει από  την διάρροια, να 
παρηγορήσει προδομένους εραστές  και ένα σωρό άλλες αποστολές που τις έφερε όλες σε πέρας. 
Το κρασί  είναι βέβαιο ότι επιδρά ευεργετικά στην υγεία μαζί με την αύξηση της καλής χοληστερίνης  και μαζί με  
τα σαλικυλικά και τα φαινολικά παράγωγα δυναμώνει την καρδιά. 
Έχει επίσης συντηρητικές ιδιότητες. Δοκιμάστε να βάλετε σε ένα γυάλινο βάζο με ελιές αντί για ξύδι κρασί  και 
εκτός από την συντήρηση θα παντρέψετε δύο πολύ ενδιαφέρουσες γεύσεις. Κάτι ξέρουν οι μοναχοί στο Άγιο 
Όρος που το κάνουν. 
 Ακόμη και οι ομηρικοί ήρωες, πέρα από την προστασία των θεών και την μεγάλη τους ανδρεία και πολεμική 
τέχνη,  έπιναν κρασί πριν φύγουν και όταν γύριζαν από τη μάχη, για να ξεδιψάσουν ή να πάρουν δυνάμεις και 
κουράγιο με την ψυχοσωματική επίδραση του, λες και ήταν ο καταλύτης της λειτουργίας του θείου μέσα στον 
θνητό. 
Υπήρξε το υγρό πόσιμο στοιχείο που εκπαίδευσε τους ανθρώπους στην έννοια του μέτρου, δίνοντας άπειρα καλά 
αν επέλεγε κάποιος την μετρημένη χρήση  και αβάσταχτα δεινά για κάποιον που θα κυλούσε στην κατάχρησή 
του. Η έννοια του καλού και του κακού κλεισμένη σε αυτό το θεϊκό αίμα. 
Οι Λακεδαιμόνιοι στο παραπάνω πνεύμα ενταγμένοι, εξανάγκαζαν τους Είλωτες (οι Είλωτες ήταν ελληνικής 
καταγωγής δούλοι των Σπαρτιατών) να μεθούν  και  έδειχναν στους συμπολίτες τους  που έμεναν νηφάλιοι, τα 
αποτελέσματα της υπέρμετρης χρήσης σαν μέθοδο θεραπείας και διορθώσεως. 
Παρατηρώντας λοιπόν την ασχημοσύνη και την αναξιοπρέπεια  εκείνων που καταχράζονταν την πόση του οίνου, 
μάθαιναν και  εκπαιδεύονταν στην διατήρηση του μέτρου. 
Τους δίδαξε ουσιαστικά  το «παν μέτρον άριστον» και το «ευ ζειν» 
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Το να ήξερες να πίνεις σήμαινε πως ήξερες να ζεις.  Το κρασί με σύνεση και μέτρο έγινε το  ποτό της ένωσης και 
της  συντροφικότητας.  Έγινε  επίθεμα για τις πληγές που προκαλούσαν οι τριβές των ανθρωπίνων σχέσεων, έγινε 
θάλασσα για να ταξιδεύει, να πλέει η γλώσσα και η επικοινωνία, γλυκά, μειλίχια, αληθινά. 
Ο Ιησούς  θα προστάξει: «Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου…» κάνοντας πλάτες στον 
αρχαιοελληνικό Θεό Διόνυσο που επιθυμούσε το ίδιο. Δεν είναι τυχαίο που η Θεία μετάληψη συμβόλισε το αίμα 
των αρχέγονων και βάρβαρων θυσιών με το κρασί. 
Ας μάθουμε λοιπόν να πίνουμε κρασί όχι σαν διψασμένα άγρια ζώα  αλλά σαν  μύστες της γεύσης και των 
εννοιών, σαν συμποσιαστές, με  μέτρο,  συντροφικότητα,  πνεύμα και αγνή απόλαυση. 
Η λέξη «κρασί», δηλαδή ο οίνος αφού το κρασί είναι νερωμένος οίνος, προέρχεται από το ρήμα κεράννυμι που 
σημαίνει αναμιγνύω, ανακατεύω.  
Οι Αρχαίοι Έλληνες έπιναν το κρασί  πάντα αναμειγνύοντας το με νερό, σε αναλογία συνήθως ένα προς τρία (ένα 
μέρος οίνου προς τρία μέρη νερού) και διέθεταν ειδικά σκεύη τόσο για την ανάμειξη, τους κρατήρες , όσο και για 
την ψύξη του. Η πόση κρασιού που δεν είχε αναμειχθεί με νερό ονομαζόταν "άκρατος οίνος" και θεωρείτο 
βαρβαρότητα . Συνηθιζόταν μόνο από αρρώστους ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών ως τονωτικό. Διαδεδομένη ήταν 
ακόμα η κατανάλωση κρασιού με μέλι καθώς και η χρήση μυρωδικών. Η προσθήκη αψίνθου στο κρασί ήταν 
επίσης γνωστή μέθοδος που  αποδίδεται στον Ιπποκράτη και αναφέρεται ως "Ιπποκράτειος Οίνος" όπως και η 
προσθήκη ρητίνης. 
Οι Έλληνες γνώριζαν την παλαίωση του κρασιού, την οποία επιτύγχαναν  μέσα σε θαμμένα πιθάρια, 
σφραγισμένα με γύψο και ρετσίνι. Το κρασί εμφιαλωνόταν σε ασκούς ή σε σφραγισμένους πήλινους αμφορείς, 
αλειμμένους με πίσσα για να μένουν στεγανοί. 
Το εμπόριο των ελληνικών κρασιών απλωνόταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο μέχρι την ιβηρική χερσόνησο και τον 
Εύξεινο πόντο και αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες. Σε αρκετές πόλεις 
υπήρχαν ειδικοί νόμοι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του κρασιού, αλλά και ενάντια στον ανταγωνισμό και 
τις εισαγωγές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούσε η νομοθεσία της Θάσου, σύμφωνα με την οποία 
πλοία με ξένο κρασί που πλησίαζαν το νησί θα έπρεπε να δημεύονται. Χαρακτηριστικό ήταν το κρασί «Δένθις» 
ίσως το αρχαιότερο κρασί με ονομασία προέλευσης. 
Οι Ρωμαίοι συνέχισαν την αμπελοκαλλιέργεια, και πριν την κατάρρευσή τους την μετέφεραν στις κατακτήσεις 
τους που δεν γνώριζαν τις τεχνικές παραγωγής οίνου. Στα δύσκολα χρόνια  οι κληρικοί και μοναχοί  που 
χρειάζονταν το κρασί για τελετουργικούς σκοπούς διατήρησαν τις γνώσεις, μέχρι ως ποτό  να έρθει ως  τις μέρες  
μας. Αυτή την περίοδο μάλιστα πρέπει να εγκαταλείφθηκε και η πρακτική της ανάμειξης του κρασιού με νερό, 
μέχρι να έρθει ο Γάλλος βενεδικτίνος μοναχός Περινιόν, να ανακαλύψει τον φυσικό αυτοπαραγώμενο αφρό, 
χαρίζοντας άλλο ένα όπλο υψηλής αισθητικής στους τεχνίτες του φλερτ και του έρωτα, την φημισμένη σαμπάνια 
που είναι ο αφρώδης οίνος, ο οποίος περιέχει και το διοξείδιο του άνθρακα «ανθρακικό» που παράγεται κατά τη 
διάρκεια της ζύμωσης. Το διοξείδιο αυτό δεν εισάγεται επιπρόσθετα στο μπουκάλι εμφιάλωσης, όπως γίνεται στα 
αναψυκτικά καθώς αυτή η μέθοδος απαγορεύεται.  
Μεγάλη η ιστορία του κρασιού, που δεν αποτελεί έκπληξη το ότι άφησε και στο νησί που εξερευνούσαν τα ίχνη 
του. Στην Ικαρία υπάρχει μια αρχαία πόλη που ονομαζόταν Οινόη και όχι τυχαία. Ήταν η αρχαιότερη και 
μεγαλύτερη πόλη της Ικαρίας και όφειλε  ασφαλώς το όνομά της στην ιδιαίτερη παραγωγική της επίδοση στην 
αμπελουργία. Μπορεί μέσα σε τόσα εκατοντάδες χρόνια που πέρασαν ο κόσμος να ανακάλυψε ένα σωρό 
τεχνολογικά θαύματα, να πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι και να άγγιξε με το βιοχημικό του πασπαρτού την 
κλειδαριά του DNA, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει σε ποιότητα και γεύση τα τσαλίμια της αμπέλου με την 
ζύμωση  και τις πονηρές τους συνευρέσεις που γεννάνε απίστευτες ποικιλίες κρασιών, μερικά εκ των οποίων  σαν 
αλανάκια σε παιδική χαρά κάνουν τσουλήθρα από τους οισοφάγους στις κοιλιές των Ικαριωτών.    
Το Μπεγλέρι είναι ένα από αυτά. Προερχόμενο από σταφύλι μεγαλωμένο στην αγκαλιά του πελάγους, την  λευκή 
Ικαριώτικη ποικιλία που δε φοβάται τον χρόνο, είναι ιδανικός σύντροφος για θαλασσινούς μεζέδες και ψάρια! 
Και για να μην μένουν παραπονεμένα τα νόστιμα κρέατά της γεννήθηκε και ο Λάγκυρος Οίνος, όπου 
παντρεύονται αρμονικά δύο πολύ αξιόλογες ελληνικές ερυθρές ποικιλίες, τα ντελικάτο «φωκιανό» με την 
δυναμική «μανδηλαριά».  
Στην υγειά μας! 
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡ.ΚΙΜΩΝ-ΤΕΜΠΕΛΙΑ 
 
Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν χαλαροί. Το προσδόκιμο όριο ζωής πριν δέκα χρόνια ήταν το ψηλότερο για άντρες και 
γυναίκες στην Ευρώπη. Τότε από κακεντρέχεια οι ξένοι θέλησαν να αλλάξουν αυτό το στατιστικό στοιχείο, 
καθαρά υποκινούμενοι από συμπλέγματα κατωτερότητας. Έτσι με δούρειο ίππο την τηλεόραση μας βάλανε  στο 
νου ότι πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε πρώτη κατοικία και εξοχικό,  ότι μας είναι απαραίτητο να αλλάζουμε 
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αυτοκίνητο και έπιπλα κάθε δύο χρόνια, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς συνδρομητική τηλεόραση, ίντερνετ, 
παιχνιδομηχανές, ψηφιακές φωτογραφικές, κάμερες, χρηματιστήριο  και ότι τα παιδιά μας για να γίνουν χρηστοί 
πολίτες πρέπει να εκπαιδευτούν σε φροντιστήρια, να  έχουν τρία  δωμάτια παιχνίδια και να γνωρίζουν  το 
λιγότερο τρεις ξένες γλώσσες  καλύτερα από την δική τους.  Για να πετύχουν όλον αυτόν τον καταναλωτικό άθλο, 
οι τράπεζες από πραγματική και ανιδιοτελή αγάπη  προς τους αθώους πολίτες γέννησαν με ωδίνες  προσφοράς τα  
χαμηλότοκα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, πείθοντας τους  ότι δάνειο  σημαίνει 
προσφορά, δωρεά, ευγενή χορηγία. 
Όλοι οι Έλληνες κλήθηκαν στο μεγάλο φαγοπότι με σεφ το τραπεζικό σύστημα, έφαγαν τον αγλέορα  και όταν 
πήγαν να φύγουν τους έφερε τον  υπέρογκο λογαριασμό μια διμοιρία σερβιτόρων, με σωματοδομή μπράβων και 
βλέμμα ευγενών γοριλλών. 
Έτσι τώρα  που ο βαρυστομαχιασμένος και μέχρι πρότινος ευδαίμων πολίτης, εξηγεί ότι παρανόησε και νόμιζε 
ότι όλο αυτό το πάρτι ήταν δωρεάν, υποψιάζεται  δειλά δειλά, ότι πιάστηκε κορόιδο, ότι είναι πολύ βαρύς για να 
τρέξει και να ξεφύγει, ότι είναι πολύ πλαδαρός για να πλακωθεί στο ξύλο με όλον αυτόν τον βάρβαρο συρφετό, 
και ότι θα φάει το ξύλο της αρκούδας, καθώς θα τους ξεπληρώνει πλένοντας  πιάτα, εκπληρώνοντας την 
προφητεία του «γκαρσονιού» της Ευρώπης.  
Όπως είναι φυσικό αυτός ο κύκλος των  οικονομικών ενεργειών, μιμούμενος τον ενεργειακό κύκλο του Κρεμπς, 
αντί για μυϊκή ενέργεια θα παράξει ατόφιο άγχος, απίστευτο τρέξιμο  και  όπως είναι γνωστό της πάσι το άγχος 
σε αντίθεση με το ραχάτι τρώει χρόνια. 
Με αυτές τις ραδιουργίες έφτασε ο Έλληνας να δουλεύει περισσότερο από όλους τους ευρωπαίους (44 ώρες την 
εβδομάδα), να ζήσει την εμπειρία των τριών εργασιών, του τεφτεριού, του φεσιού, της «νεοκατοχής» , να γίνει 
οργανωτικός- γιατί χωρίς οργάνωση δεν περισσεύει χρόνος να τα συνδυάσεις όλα-, να τρώει τα νύχια του και να 
του πέφτουν τα μαλλιά του,  να διαλύσει την οικογένεια του γιατί με τέτοιο πρόγραμμα που να βρεθούν έστω για 
ένα λεπτό όλα τα μέλη  μαζί, να γίνει ο Σπίντι Γκοτζάλες της Ευρώπης  και  τέλος το προσδόκιμο όριο ζωής του 
να πέσει απροσδόκητα κάτω από το μέσο όρο. 
Υπάρχουν βέβαια και άλλες συνωμοσιολογικές θεωρίες που μιλάν για ένα σχέδιο εξόντωσης των 
εξηνταπεντάρηδων προκειμένου να σωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά δεν είναι του παρόντος να ερευνηθεί 
χωρίς ισχυρά πειστήρια. 
Για την νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων ο στόχος είναι ένας. Μια μυρμηγκοειδής  κοινωνία σκλάβων που θα 
ταΐζουν με τις σάρκες τους την Βασίλισσα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί που προωθούν την εργασία μέχρι 
θανάτου δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στην ζωή τους, κρύβοντας μέσα τους μια χοντρή βασίλισσα που 
ψοφάει  να ρουφήξει την  τελευταία ρανίδα ικμάδας  κάθε  υποτακτικού. 
Έτσι για το σύστημα η τεμπελιά είναι  ελάττωμα  και με κάποιες νέες έρευνες Αυστραλών επιστημόνων  πάει να 
πλασαριστεί και ως ασθένεια, για τον απλούστατο  λόγω του ότι είναι η υπέρτατη απειλή για το ανερχόμενο νέο 
σύστημα διακυβέρνησης του πλανήτη στο οποίο είμαστε  ενταγμένοι και  εμείς, οι  ξώφαλτσα  απόγονοι των 
Αχαιών και Δωριέων . 
Οι επαναστάσεις και η αναρχία είναι ξεπερασμένα όπλα πια. Το σύστημα έμαθε να τα καταπίνει και να τα 
αφομοιώνει. Να τα χρησιμοποιεί προς όφελός του για να δικαιολογεί την ύπαρξή του, να σκληραγωγείται, να 
μαθαίνει νέες τακτικές μάχης.  Οι επαγγελματίες πολεμιστές Σπαρτιάτες απέφευγαν να πολεμούν συχνά με τον 
ίδιο αντίπαλο για να μην  μαθαίνει και  κατανοεί τις  μυστικές τακτικές μάχης του  και δυστυχώς η Νέα 
Παγκόσμια τάξη έχει μάθει όλες τις τακτικές των αντιπάλων της  τόσους αιώνες τώρα, άριστα. Για να 
φανταστείτε τι εννοούμε, απλά σας λέω ότι κάτι τύπους σαν την Παπαρήγα και τον Τσίπρα, τους έχει για 
κρεμαστά κουκλάκια μασκότ στον καθρέπτη της πολυτελούς λίμο της. Ο μόνος φόβος της  είναι η τεμπελιά, η 
υπέρτατη δύναμη του slow motion που μπορεί να ακυρώσει την ουσία της  που είναι  το αιώνιο  ατελέσφορο 
τρέξιμο, σαν τον σκύλο που κυνηγά την ουρά του  ή τα αμάξια,  που όπως λένε και κάποιοι σύγχρονοι ανώνυμοι 
φιλόσοφοι «δεν θα ήξερε τι να τα κάνει αν θα τα έπιανε». 
Φανταστείτε δέκα δισεκατομμύρια  άνθρωποι να έμπαιναν σε φάση bullet time  μόνο για μισή ώρα,  τι 
πανωλεθρία θα πάθαινε το κατεστημένο. Ακόμα καλύτερα  φανταστείτε μια χαλαρή κοινωνία φιλοσοφημένων 
τεμπέληδων σε πόσες αυτοκτονίες θα οδηγούσε τους ταγούς των γρήγορων καπιταλιστικών ρυθμών. Μπορεί να 
γίνει! Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, ούτε  κόπο, ούτε αίμα, ούτε δάκρυα. Λίγο μελέτη μόνο, μια δόση εντρύφησης 
στην έννοια «ραχάτι» με ανάγνωση μόνο μερικών βιβλίων , όπως λόγου χάρη «Το Δικαίωμα στην Τεμπελιά», το 
βιβλίο του Γάλλου Πολ Λαφάργκ που  θεωρείται το μανιφέστο της οκνηρίας ,όπου ο  Λαφάργκ χαρακτηρίζει την 
εργασία «δικαίωμα στην εξαθλίωση», την εργασιομανία «τρέλα» και αντιπροτείνει τρεις μονάχα ώρες εργασίας 
ημερησίως, ώστε να μένει χρόνος  για τις δραστηριότητες που φτιάχτηκε ο άνθρωπος, δηλαδή  τα 
τσιλιμπουρδίσματα, το ποτό, και την ξάπλα. 
Ενδεχομένως οι αρχαίοι Έλληνες να προσέθεταν και τη φιλοσοφία   και  γω μαζί τους ως νεοέλλην. 
Οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν  και σε αυτόν τον τομέα οι πρώτοι που ανακάλυψαν την δημιουργική 
δύναμη της  φιλοσοφίας  που  γεννά επαναστάτες τεμπέληδες.  Η Τεμπελιά γεννά χρόνο και η φιλοσοφία τρώει 
χρόνο. Η φιλοσοφία  με την σειρά της,  με ενδοσκόπηση, στοιχεία και επιχειρήματα καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι οι πολιτικοί μάς «δουλεύουν» , οι παπάδες μας «κοιμίζουν» και οι επιχειρηματίες μας «επεξεργάζονται»   και 
ότι οι πόλεμοι είναι ηλιθιότητα που συναγωνίζεται σε μέγεθος διανοητικής ανεπάρκειας τον φανατισμό. Τα 
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συμπεράσμα είναι λοιπόν ότι υπάρχει άφθονος χρόνος για λίγη δουλειά και για πολύ παιχνίδι, πολλά ταξίδια, 
υπέρογκη διασκέδαση και απέραντο ραχάτι. 
Και όπως λέει και ένας μεγάλος (σε σωματικό μέγεθος) φιλόσοφος της εποχής ο Δημήτρης Σταρόβας  « Ο  
άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να δουλεύει, απόδειξη  ότι η δουλειά τον κουράζει».  
Εδώ λοιπόν στην πατρίδα μας την μικρή την Μέγα, υπάρχει ένας τόπος τελευταίας  αντίστασης, ένα φροντιστήριο 
ακαματοσύνης, ένα εκπαιδευτήριο οκνηρίας, ένας μυστικός στρατώνας εκπαίδευσης  ρέμπελων( βγαίνει από το 
αγγλικό rebel που σημαίνει επανάσταση), που προσποιείται το απλό τουριστικό νησί με τις ωραίες παραλίες και 
το παραδοσιακό χρώμα. Παρλαπίπες κύριοι. Όλα αυτά τα ωραία-που υπάρχουν βέβαια- είναι το καμουφλάζ της  
αραχτής επανάστασης, η χόβολη που κρύβει την σπίθα της ανατροπής της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Το νησί 
λέγεται Ικαρία, και παρακαλώ  θερμά να μείνει μεθ’  υμών. 
Είναι ο τόπος όπου τα μαγαζιά ανοίγουν το βράδυ και κλείνουν το πρωί και  οι  κάτοικοι  δεν χολοσκάνε για τον 
χρόνο που περνάει και δεν είναι διόλου  διατεθειμένοι να τρέξουν για να τον προλάβουν.  
Ο Πυρήνας αυτής της  επαναστατικής νοοτροπίας κρύβεται σε ένα χωριουδάκι, το τελευταίο σημείο αντίστασης 
στο σύγχρονο καπιταλιστικό μανιφέστο, που αντί για μαγικό ζωμό πίνει θρασύ  Ικαριώτικο κρασί και τρώει 
«ράσκα».  Το κρασί επί αιώνες στην Ικαρία  μάλιστα δεν ήταν για  πώληση, αλλά για ίδια κατανάλωση. Οι 
άνθρωποι δεν μπήκαν ποτέ στο τρυπάκι του εμπορίου, έμειναν  απλοί χρήστες. 
Το χωριό ονομάζεται   Χριστός των Ραχών. Εδώ το ωράριο είναι το προβλεπόμενο και όχι το ανάποδο που βιώνει 
όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα. Όλα λειτουργούν το βράδυ και την μέρα κοιμούνται. 
Αυτή η κατάσταση οφείλεται εν πολλοίς  στην οικονομική δραστηριότητα των περασμένων αιώνων  που 
στηριζόταν στις  αγροτοκτηνοτροφική  εργασία και  σε μικρούς κλήρους. Δεν εξαρτιόταν δηλαδή από κάποιους 
μεγαλοκτήμονες που επέβαλλαν τους δικούς τους όρους. 
Έτσι η αγορά των Ραχών που ήταν και η μεγαλύτερη εκείνα τα χρόνια προσαρμόστηκε αγαπησιάρικα στις 
ανάγκες των πολλών αγροτοκτηνοτρόφων που την στήριζαν.  Δηλαδή το ωράριο των εμπορικών μαγαζιών   
προσαρμόστηκε  στις ανάγκες των πελατών, οι οποίοι όλες τις υπόλοιπες ώρες ασχολούνταν με τις 
αγροκτηνοτροφικές εργασίες   και για τις ανάγκες τροφοδοσίας και ψυχαγωγίας κατέβαιναν στην αγορά μετά τη 
δύση του ηλίου ή το βράδυ. Αυτή η μετρημένη ζωή με τα υπέροχα γλέντια και την ατόφια κοινωνική επαφή τούς 
γέμιζε πληρότητα και γι’ αυτό μάθανε  να  στηρίζονται  στην κάλυψη των απολύτως αναγκαίων για τη διαβίωσή 
τους,  μια και αυτό γεννούσε έναν τρόπο ζωής που λάτρευαν και συνεπώς το κυνήγι του χρόνου για κάλυψη νέων 
αναγκών κατάντησε ανοησία αφού δεν χρειάζονταν τίποτα νέο στην ζωή τους. 
Αντί για τον καπιταλισμό η Ικαρία προτείνει ένα νέο σοφό πολιτικό σύστημα που θα μπορούσε να ονομασθεί,  
παραδοσιακός σοσιαλοτεμπελισμός.  
Και για να μπούμε και στο κλίμα καλύτερα μέσω των τεχνών, ας θυμηθούμε  το «Μη  μ' αποκαλείς τεμπέλη», 
από τον δίσκο «Η Εκδίκηση της Γυφτιάς»  σε μουσική Νίκου Ξυδάκη  και στίχους Μανώλη Ρασούλη , με 
ερμηνευτή  τον Νίκο Παπάζογλου. 
  «Όλα τα  ‘χε  ξηγημένα μες  στον κήπο ο Θεός  όμως ο Αδάμ κι n Εύα το  ‘δανε και λίγο αλλιώς. 
 Ρίχνει τότε τιμωρία σ' όλο  το προγονικό  να 'χουνε την εργασία για φαί και για πιοτό. 
Είναι κάτι μπλοφαδόροι που παινεύουν τη  δουλειά μπράβοι και κοντυλοφόροι καθενού μαχαραγιά. 
Μη  μ' αποκαλείς τεμπέλη και μου σπας το ηθικό η  καρδιά λεφτά δε θέλει για να πει το σ' αγαπώ …». 
Και επειδή ο σύγχρονος άνθρωπος έχει σαν βίτσιο τις επιστημονικές έρευνες  και στο άκουσμά τους είναι σαν να 
κατεβαίνει ο ίδιος ο Θεός και να ορκίζεται στην Τιμή του ότι λέει μόνο την αλήθεια,  και επειδή με βολεύει στην 
παρούσα φάση, θα επικαλεστώ δύο από αυτές  που θεωρώ αληθινές γιατί δεν υποκρύπτουν όφελος για καμιά 
επιχειρηματική παράταξη παρά μόνο για τον αιώνιο σκλάβο του συστήματος, τον δείκτη των στατιστικών 
ερευνών, το θύμα όλων των δεινών, δηλαδή τον μέσο πολίτη. 
 Όπως έχουν δείξει  λοιπόν πολλά διαφορετικά πειράματα και έρευνες τα τελευταία χρόνια, ο ύπνος δεν 
ισχυροποιεί μόνο τη μνήμη,  αλλά επιτρέπει στον εγκέφαλο να σκανάρει  τις καινούργιες αναμνήσεις και να 
ξεχωρίσει τι αξίζει να κρατηθεί από αυτές. 
Ο εγκέφαλος  ανατρέχει στις πρόσφατες μνήμες, τις σταθεροποιεί, τις αντιγράφει  και τις ταξινομεί. Αν μάλιστα 
χάσουμε τον ύπνο μας ή δεν κοιμηθούμε τουλάχιστον έξι ώρες, οι μνήμες της ημέρας μπορεί να πάνε χαμένες.  
Έχει αποδειχθεί πως όταν μαθαίνουμε κάτι καινούργιο, π.χ. ένα μουσικό όργανο, τα τμήματα του εγκεφάλου που 
χρησιμοποιούμε για την εκμάθηση μένουν ενεργά και στον ύπνο, όταν επεξεργαζόμαστε τη νέα γνώση.  Έτσι 
μαθαίνουμε στον ύπνο μας. 
Και επειδή η μνήμη είναι η ίδια η ύπαρξη, το παρελθόν μας, το χνάρι του παρόντος   και η εγγυητική του 
μέλλοντος που θα βιώσουμε, καταλήγουμε στο μαθηματικό συμπέρασμα και σλόγκαν «κοιμηθείτε» . 
Επίσης σωτήριος μπορεί να αποδειχθεί ένας  υπνάκος και για την καρδιά μας, ιδιαίτερα το μεσημέρι! 
Προστατεύει λέει τους εργαζόμενους άνδρες, καθώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο 
κατά 64%! Γενικότερα, οι άνθρωποι που κοιμούνται συχνά το μεσημέρι έχουν κατά 30% μικρότερο κίνδυνο να 
πεθάνουν από καρδιά. Προφανώς γι’ αυτό οι κεφαλές των ασφαλιστικών  ταμείων έχουν βάλει τον κόσμο να 
δουλεύει ολημερίς, για να μην κοιμάται το μεσημέρι, και έτσι το κράτος  να πληρώσει  λιγότερες συντάξεις μια 
και τα αποθεματικά από τις εισφορές των εργαζομένων  τα παίξανε στα «φρουτάκια» και τους «κουλοχέρηδες»  
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του χρηματιστηρίου και ταξιδεύουν τώρα σε ξένες τσέπες και μέρη μακρινά. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο 
ταξιδιωτικό μυθιστόρημα που περνά από τις τράπεζες της Ελβετίας και καταλήγει στις νήσους Καιμάν. 
 Για να ξαναγυρίσουμε όμως  στην έρευνα , σας ενημερώνω ότι  το βιολογικό μας ρολόι έχει δύο κύκλους ύπνου 
και ξυπνήματος κάθε μέρα και είναι πιθανόν σε ορισμένους ανθρώπους, όταν δεν κοιμούνται το μεσημέρι, να 
διαταράσσεται αυτή η διαδικασία, με αρνητικές για τον οργανισμό συνέπειες. Οπότε η επιστήμη προστάζει να 
καθιερωθεί η σιέστα. Οι ψυχολόγοι λένε πως «φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από το Προζάκ, δεν είναι τοξικό, 
δεν έχει παρενέργειες και, κυρίως, είναι δωρεάν». Και οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν πως αυξάνει την 
παραγωγικότητα.  
Συμπερασματικά η ξάπλα υπηρετεί το δίπτυχο «νους υγιείς εν σώματι υγιή»  και ως εκ τούτου απογειώνει την 
Ικαρία στο πάνθεον της σοφίας και της φιλοσοφίας αφού πετύχανε οι κάτοικοί της  να συγκεράσουν  στην 
ρεμπελοθεωρία τους  τις προσταγές των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και  τις έρευνες των σύγχρονων 
επιστημόνων. 
Τιμή και δόξα! 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 5 
 
Έφτασαν στο λιμανάκι του Να αργά το απόγευμα, κουβαλώντας μαζί τους υπνόσακους και πρόχειρη τροφή. 
Σκόπευαν να κατασκηνώσουν   και να περάσουν τη νύχτα τους σε αυτόν το πανέμορφο κόλπο, με την 
μυστηριακή απομόνωση,  την γεωλογική γλυκύτητα και μια αδιόρατη απειλή που ίσως προκαλούσε  ο Χάλαρης 
ποταμός  που έβγαινε μέσα από το φαράγγι σαν όφις γιγάντιος, ιερός,  να γευματίσει ολόκληρη την παραλία και 
τα αρχαία υπολείμματα του  ναού της Αρτέμιδος που του προσφέρονταν εν είδη θυσίας. Ίσως να έφταιγε και το 
ομώνυμο φαράγγι που βαφτίστηκε έτσι μέσα από την λέξη “χαλαβρό” που σημαίνει ετοιμόρροπο, ή γιατί ο 
ομώνυμος οικισμός   αποτελούσε μυθολογικά κατοικία διφορούμενων θεοτήτων, των  Ναϊάδων, που ήταν  
προστάτιδες  των νερών πάσης φύσεως, θαλασσινά, ποταμίσια , λιμναία, εμφιαλωμένα κλπ., και  σημειωτέον με 
αυξημένη λίμπιντο. 
Το Νας πάντως μάλλον έβγαινε όχι από την χάρη τους αλλά  από την λέξη «Ναός»  που το «ο» το κατάπιαν οι 
Καριώτες σαν λουκουμά  και σήμερα λέγεται απλώς Νας.  
Αν και στους αρχαίους χρόνους η περιοχή αυτή είχε μεγάλη σημασία για την τοπική οικονομία - ίσως μάλιστα 
εδώ κατοίκησαν άνθρωποι για πρώτη φορά στην Ικαρία- ο Νας ποτέ δεν αναπτύχθηκε ως πόλη με την αρχαία 
έννοια του όρου. Όπως σε πολλά άλλα νησιά, έτσι και εδώ, όταν ήλθαν οι Έλληνες, δεν θέλησαν να ιδρύσουν 
οικισμούς σε τοποθεσίες όπου ζούσαν άλλοτε οι προελληνικοί πληθυσμοί του Αιγαίου, υπό το κράτος 
δεισιδαιμονιών που φύτεψε στο υποσυνείδητό τους το παπαδαριό . Όσοι άνθρωποι κατοικούσαν εδώ ζούσαν από 
τα προϊόντα της θάλασσας, κυνηγούσαν πουλιά και ελάφια και έτρεφαν δικά τους ζώα. Όμως, ο Νας ήταν 
γνωστός κυρίως για τον ναό της Ταυροπόλου Αρτέμιδος, τον οποίο δυστυχώς κατεδάφισαν οι κάτοικοι του 
χωριού Χριστός Ραχών περίπου πριν από ενάμισι αιώνα, σε μια κρίση νεατερνταλισμού και μεσαιωνικού 
σκοταδισμού.  Ωστόσο  οι νέοι Ικαριώτες διόρθωσαν το λάθος των προγόνων τους πράττοντας με ιστορική 
ευθύνη. 
Εδώ είχε διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας αντίστασης των Ικαριωτών ενάντια στις δυνάμεις του εκτονωτικού 
τουρισμού που άπλωσε και εδώ τις παραφυάδες του προσπαθώντας να εντάξει κι αυτό το μέρος  στους χώρους 
τέλεσης των οργίων του. Οι μαγκούρες όμως του ντόπιου πληθυσμού, πονούσαν πάνω από τα όρια πόνου που 
έθετε ο μαζοχισμός τους και μάζεψαν τα σύνεργα της κραιπάλης τους και πήγαν στον αγύριστο. Έκτοτε δεν 
προσπάθησαν άλλα υβρίδια χαζοτουριστών να έρθουν και να προσπαθήσουν να κάνουν κι αυτή την παραλία 
τσίρκο. 
Οι τέσσερις τους έψαξαν να βρουν έναν άνετο χώρο για να στρατοπεδεύσουν αλλά αυτό στάθηκε αδύνατο 
αρχικά, μια και από άλλα κρανία ξεπήδησε η  ίδια φαεινή ιδέα με την δική τους. Ωστόσο η τύχη τους έφερε πάνω 
από την παρέα των Βρετανών φίλων τους για τρίτη φορά. Η περίπτωση ξεκολλούσε από το βαρυτικό πεδίο της 
σύμπτωσης  και άρχιζε να εφάπτεται στην επιφάνεια της Καρμικής σφαίρας. Οι νεαροί και οι νεαρές 
αλαφιασμένοι μόλις είδαν τον Κίμωνα πάλι από πάνω τους, πριν προλάβει να τους χαιρετήσει για να δείξει τις 
ειρηνικές του διαθέσεις, τα μάζεψαν άρον άρον και τους άδειασαν την γωνιά. 
«Νόμιζα ότι φιλιώσατε». Του είπε η Ρόουζ ειρωνικά. 
«Περίεργα πλάσματα αυτοί οι Βρετανοί. Και ούτε καν χαιρέτισαν. Νόμιζα ότι η παρεξήγηση είχε λυθεί. Λες να 
τους αναγκάσω να χαιρετήσουν;» 
«Άστους ρε Κίμωνα. Τους έχεις μουρλάνει εντελώς», τον παρακάλεσε ο Βρασίδας και ο Κίμωνας έδωσε τόπο 
στην οργή και ξεσκάλωσε το άγριο βλέμμα του από πάνω τους καθώς απομακρύνονταν μουρμουρίζοντας κάτι 
απροσδιόριστο στην αγγλοσαξονική. 
Η διάθεσή του δεν χάλασε από αυτή την συνάντηση, πράγμα που δεν αποφεύχθηκε με το τηλεφώνημα που 
δέχτηκε η Ρόουζ πέντε λεπτά αργότερα από τον Μαρκ. Ο ενθουσιασμός τής Ρόουζ και της Πένυ και το μεγάλο 
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τους ενδιαφέρον για τους Αμερικανούς τον έκαναν φουρνέλο, τόσο πολύ μάλιστα που τα ξύλα που μάζευαν για 
να ανάψουν φωτιά θα μπορούσαν να αναφλεγούν μόνο από το κοίταγμά του. Ο Βρασίδας περιήλθε στην ίδια 
κατάσταση μόλις είδε την Πένυ να κάνει σαν φοράδα στον καιρό της μόλις είπε το όνομα αυτού του «ρομποκόπ» 
του Μαξ. 
Η ενασχόλησή τους με την οργάνωση της εκδρομής και του χώρου, λειτούργησε ψυχοθεραπευτικά  και τους 
βοήθησε να καταλαγιάσουν τους παλμούς τους. Μια βουτιά που έριξαν στην ακύμαντη θάλασσα τους ηρέμησε 
ακόμα περισσότερο, τόσο ώστε να αναβάλλουν να φουμάρουν τα τσιγαριλίκια που τους έδωσε ο παπάς  και να τα 
αφήσουν για το βραδάκι μετά το φαγητό. Τα κορίτσια αρκέστηκαν σε κάτι κονσέρβες με πολυσαλάτες και το τυρί 
το ντόπιο, ενώ οι δύο φίλοι επέκτειναν θεαματικά την γκάμα του δείπνου με μια ρέγγα που ψήσανε καρφωμένη 
σε ένα ξύλο. Το μπρούσκο μαύρο ντόπιο κρασί που τους έδωσε ο παπάς ήταν φτιαγμένο για μεγάλα γλέντια  και 
το τίμησαν όλοι τους. Αργά το βράδυ μετά από το νυχτερινό τους μπάνιο κάτω από ένα φεγγάρι που έκανε την 
θάλασσα που ανακάτευαν με τα πλατσουρίσματά τους να μοιάζει με αφρισμένη κόκα κόλα με φυσαλίδες-
στρασάκια, αποφάσισαν όντας ήδη ζαλισμένοι να δοκιμάσουν τα τσιγάρα του παπά. Άναψαν όλοι τους και 
άρχισαν να φουμάρουν προσεκτικά στην αρχή, διστακτικά, μέχρι που η πρώτη μίξη του κρασιού και του χασίς 
άρχισε να μουδιάζει τις αναστολές τους. Τα πράγματα πήγαιναν αρκετά καλά για καμιά ώρα που αισθάνονταν μία 
ευεξία και μια ελαφριά απώλεια αντίληψης, αλλά άρχισαν να στριμώχνουν όταν το φυσικό περιβάλλον άρχισε να 
κάνει καπρίτσια και να σκαρφαλώνει πάνω από την μάντρα των φυσικών νόμων. Αρχικά άρχισε να πάλλεται ο 
αέρας και το έδαφος σαν να ανάσαιναν λαχανιασμένα από κάποια απρόσμενη τρεχάλα  και μερικά αντικείμενα 
άρχισαν να φουσκώνουν σαν ψωμάκια με μπόλικη μαγιά. Η αιώρηση εμφανίστηκε μαζί με τα γέλια και μια 
έξαψη που πύρωσε αρχικά  το δέρμα τους αλλά μετά μετάνιωσε και το μούδιασε ελαφρώς. Ο Κίμωνας ένιωθε το 
κεφάλι του να έχει πάρει διαστάσεις ώριμης κολοκύθας, πράγμα που τον δυσαρέστησε για λίγο, αλλά μετά 
ξεχάστηκε εντελώς από το θέαμα που αντίκρισε καθώς έβλεπε την σιλουέτα της  Πένυ, μάλλον γυμνή μέσα στα 
πυκνά σκοτάδια μια και είχε σβήσει η φωτιά , να αγκομαχά ιππεύοντας, ή κάνοντας τσουλήθρα πάνω στην 
στρογγυλή σφαίρα του Άτλαντα που ήταν η κοιλιά του Βρασίδα. Μετά πρέπει να λιποθύμησε ή να κοιμήθηκε για 
λίγο, γιατί όταν είχε και πάλι εικόνα από το οπτικό του σύστημα ανακάλυψε ότι ζεσταινόταν  και ότι το ιδρωμένο 
του σώμα κολλούσε στο ιδρωμένο σώμα της Ρόουζ, ενώ βρίσκονταν μέσα στο κλειστό σλίπιγκ μπαγκ της, 
φασκιωμένοι σαν καυτά λουκάνικα περιχυμένα με πικάντικες καυτερές σάλτσες μέσα σε ψωμάκι χοτ ντογκ. Το 
γέλιο της Ρόουζ που δεν έδειξε να  ενοχλείτε από αυτήν την σαρκική επαφή και το στριμωξίδι, καθώς και το 
αυθόρμητο ναζιάρικο αγκάλιασμά της που συνοδεύτηκε με ένα σεξουαλικό γουργουρητό, του προκάλεσαν 
αυτόματη στύση που μετατράπηκε σε πριαπισμό που δεν μπόρεσε να τιθασεύσει, ενεργοποιώντας και μια πρόωρη 
εκσπερμάτιση που τον έκανε να δει αστράκια. Αυτή στης οποίας το υγρό κέντρο βυθίστηκε ο Κίμωνας 
αποκλειόταν να ήταν η Ρόουζ που τον αντιπαθούσε φανερά  και μάλλον ήταν ένα μαστουρωμένο αντίγραφό της 
που αν θυμόταν αργότερα τι έκανε θα του άνοιγε το κεφάλι στα δύο. Προς το παρόν είχε σφίξει με τα πόδια της 
την μέση του  και τον άφηνε με βογκητά ηδονής να θηλάζει τον ιδρώτα από τα στήθη της. Η Ρόουζ με 
μπερδεμένες εικόνες να σεργιανάν στο μυαλό της, αντιλαμβανόταν ότι έκανε κάτι απεχθές και αυτό την  ερέθιζε 
ακόμη παραπάνω. Όλο αυτό το μπέρδεμα συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, αφήνοντας κερδισμένες μόνο τις 
αισθήσεις. Ένας ύπνος βαρύς ήρθε αμέσως μετά να τους ηρεμήσει. Ξύπνησε πρώτος ο Κίμωνας με την 
βεβαιότητα ότι τα είχε όλα ονειρευτεί  και ότι είχε έναν έξτρα σπέσιαλ πονοκέφαλο, για να διαπιστώσει τελικά ότι 
το μόνο αληθινό από τις διαπιστώσεις του ήταν ο πονοκέφαλος αλλά  τίποτα δεν είχε φανταστεί. Βρισκόταν μέσα 
στο σλίπινγκ μπαγκ, μπλεγμένος με την πανέμορφη Ρόουζ, και ακόμα το πέος του ήταν μπηγμένο και 
φωλιασμένο μέσα της . Τραβήχτηκε τρομαγμένος και βγήκε προσεκτικά για να μην την ξυπνήσει. Ούτε ήθελε να 
φανταστεί την αντίδρασή της αν ξυπνούσε πρώτη. 
Ντύθηκε πρώτα βιαστικά   και μετά πήγε και ξύπνησε τον Βρασίδα που βρισκόταν σε παρόμοια κατάσταση. Στην 
προσπάθειά του να σηκωθεί αυτός, ξύπνησε και την Πένυ που τον αγκάλιασε και τον φίλησε χαμογελαστή με 
πάθος, αποδεικνύοντας ότι θυμόταν τα πάντα. Με το πρόσχημα του να μαζέψουν μερικά προσανάμματα για να 
ανάψουν φωτιά και να ετοιμάσουν ελληνικό καφέ, πήρε τον Βρασίδα παράμερα. 
«Ρε συ τσακάλι, θυμάσαι τίποτα από χθες το βράδυ;» 
«Όλα», του απάντησε με ένα πλατύ χαμόγελο τρίβοντας την κοιλιά του ο Βρασίδας και γύρισε προς την Πένυ 
στέλνοντάς της ένα τηλεφιλάκι, που αυτή το άρπαξε στον αέρα κλείνοντάς του ναζιάρικα τα μάτια. 
Ο Κίμωνας έκανε μια γκριμάτσα λιγωμάρας σουφρώνοντας τα χείλια του, μην αντέχοντας τόσα σκέρτσα και 
επανήλθε σε αυτό που τον ενδιέφερε. 
«Για μας πήρες τίποτα χαμπάρι;» 
«Όχι! Μην μου πεις!» Φώναξε κατάπληκτος ο Βρασίδας και ο Κίμωνας αγριεμένος του έκανε νόημα να 
χαμηλώσει την φωνή του. 
«Σσσς, σιγά ρε , δεν θέλω να μας καταλάβουν. Περιμένω να ξυπνήσει να δω τις αντιδράσεις τις. Ότι και να γίνει 
πάντως εσύ δεν θα βγάλεις τσιμουδιά! Έτσι; Ζήσε τον έρωτά σου και εχεμύθεια...» 
«Οκ, φίλε, ότι πεις.» 
Ο Κίμωνας περιμένοντας να ξυπνήσει η Ρόουζ κάθισε οκλαδόν δίπλα στην ψόφια  φωτιά και την σκάλιζε 
αμήχανα. Μόλις κουνήθηκε  και τεντώθηκε χαρίζοντάς τους ένα χαριτωμένο μακρόσυρτο χασμουρητό, στύλωσε 
τα μάτια του επάνω της. Για λίγο μόνο, όταν αυτή  κατάλαβε ότι ήταν γυμνή, τινάχτηκε και σκεπάστηκε 
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αντανακλαστικά,  αλλά έπειτα με σκεπτική έκφραση έψαξε μέσα στο σλιπιγκ μπαγκ και βρήκε το μαγιό της. 
Μετά το βλέμμα της έκανε ένα γύρο καλημερίζοντάς τους ακόμα θολωμένη από το χθεσινό μαστούρωμα, και 
χαμογέλασε σχεδόν γλυκά στον Κίμωνα, αφού κι αυτός της χαμογελούσε παρόμοια. Στο ερωτικό όνειρο που είδε 
συμπρωταγωνιστούσε ο Κίμωνας και αυτό της έφερε και μία αμηχανία καθώς την κοίταζε. Σε συνδυασμό με την 
ευγενική του χειρονομία να της φέρει τον αχνιστό καφέ της και να της τον προσφέρει καθώς κάθισε δίπλα της, 
την βραχυκύκλωσε εντελώς με αποτέλεσμα να τον κοιτάει με μια χαζάδα και  μια διφορούμενη γλύκα, που ο 
Κίμωνας εξέλαβε σαν αποδοχή όλων όσων συνέβησαν εχθές. Η έκφρασή της τον έπεισε ότι θυμόταν και έτσι για 
μια στιγμή που πλησίασαν τα πρόσωπά τους και ήταν πιο όμορφη από ποτέ,  έσκυψε και φίλησε τα μισάνοιχτά 
της χείλη. 
Η σφαλιάρα που αντήχησε σε όλη την παραλία, είναι από αυτές που μόνο οι γυναίκες της Μάρβελ κόμικς με τις 
υπερδυνάμεις τους μπορούν να δώσουν. Η αδρεναλίνη του Κίμωνα χωρίς να μπορέσει αμέσως να αποφασίσει 
πως θα ενεργοποιούσε τον μηχανισμό μάχης ή φυγής, έκανε το αίμα του μπαλάκι στέλνοντάς το δυο τρεις φορές 
πάνω κάτω κατεδαφίζοντας την υπόστασή του. Τελικά όλο το αίμα καταστάλαξε στα μάγουλά και τα αυτιά του 
που πήραν το χρώμα της παπαρούνας. 
Τραβήχτηκε ντροπιασμένος από δίπλα της ψελλίζοντας ένα ξεψυχισμένο «συγγνώμη», και από εκείνη την στιγμή 
η αμφιβολία φώλιασε στο μυαλό της για το αν είχε ονειρευτεί την συνεύρεση μαζί του  και κάτι θρυμμάτισε το 
φράγμα που είχε υψώσει απέναντι στην ερωτική οπτική του πάνω στο νου της. Είχε μετανιώσει για την τόσο 
υπερβολική αντίδρασή της και ίσως τον είχε λυπηθεί συνάμα. 
Μέχρι να αποφασίσουν να τα μαζέψουν για να φύγουν ο Κίμωνας έφυγε για ένα μεγάλο περίπατο προς το ύψος 
του ποταμού  και ούτε ο Βρασίδας δεν βρήκε το θάρρος να τον παρηγορήσει. Τον άφησε μόνο του να 
σκαρφαλώσει στις όχθες με τις καλαμιές και τους μικρούς καταρράκτες, και μόνο όταν ήταν τα πράγματά τους 
έτοιμα πήγε να τον βρει και να του πει διακριτικά ότι ήταν ώρα να γυρίσουν πίσω. Το ότι το βλέμμα του 
μετρούσε συνέχεια το έδαφος σήμαινε ότι είχε ντραπεί στον μέγιστο βαθμό που μπορούσε να σηκώσει η 
αυτοπεποίθησή του. 
 
 
 
Κεφάλαιο 6 
 
Το λιμάνι της Ικαρίας έμοιαζε με μυρμηγκοφωλιά σε εργασιακή έξαρση. Τρία πλοία συνωστίζονταν στην μικρή 
προβλήτα του Άγιου Κήρυκου  και οι αφίξεις κουτουλούσαν τα κεφάλια τους με τις αναχωρήσεις. Το  
υπερσύγχρονο πλοίο που έφτασε από Πειραιά κατέβασε τον μεταλλικό του καταπέλτη σαν την κάτω γνάθο 
κάποιας καρτουνίστικης φιγούρας και ξέρασε πάνω στο τσιμέντινο ντοκ ότι είχε καταπιεί στον Πειραιά, δηλαδή 
ένα πολύχρωμο πλήθος τουριστών, με σάκους, βαλίτσες, σακίδια, μπαντάνες, καπέλα, γυαλιά, παρεό, σακούλες 
από ψώνια, καρότσια, μωρά, σκυλιά, μηχανάκια, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλοι προσπαθούσαν να αποφύγουν να 
πατήσουν ο ένας τον άλλον πράγμα που γινόταν με σχετική επιτυχία. Η παρέα των τεσσάρων είχε φροντίσει από 
νωρίς να πιάσει τραπέζι σε μια παραλιακή καφετέρια και τώρα με ένα σωρό σακίδια παραπόδα κοιτούσαν το 
υπερθέαμα της ανθρώπινης ασυνεννοησίας. Σε μια μίνι σύσκεψη που είχαν την προηγούμενη μέρα αποφάσισαν 
ότι δεν χρειάζονταν άλλο το mazda,  το οποίο  άφησαν στην Λήμνο και γι' αυτό ο Κίμωνας επικοινώνησε με τον 
Μιλτιάδη για να τους κάνει την χάρη να το στείλει τελικά στον Πειραιά, όπου θα το παραλάμβανε κάποιος 
εκπρόσωπος της εταιρίας ενοικιάσεων. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου ήταν φτιαγμένα τελικά για να 
εξερευνούνται  από δίκυκλα. 
Το δικό τους πλοίο που θα τους μετέφερε στην Νάξο  προσέδενε εκείνη  τη στιγμή. Το σκαρί του έμοιαζε με 
υπεραιωνόβια γριά ηθοποιό  που είχε κάνει πρόσφατα λίφτινγκ για χάρη μιας συνέντευξης. Η παχιά μπογιά δεν 
ήταν ικανή να καλύψει τα σκεβρωμένα  έξαλα του με τα πάμπολλα βαθουλώματα που πόζαραν στο φως του 
ικάριου πελάγους σαν  μεταλλική κυτταρίτιδα. Λες και μέσα στα χρόνια της εποποιίας του στις θάλασσες , είχε 
καυγαδίσει με όλες τις γνωστές θεότητες του νερού και τα τέρατα της μυθολογίας. Δίπλα στο ολοκαίνουργιο 
πλοίο της γραμμής που εξυπηρετούσε τον Πειραιά φαινόταν μικρό και κακομοίρικο. Όπως το παρατηρούσαν, η 
Πένυ διέκρινε στο πλοίο του Πειραιά κάτι τόσο διασκεδαστικό που την έκανε να καγχάσει. 
«Κίμωνα, αυτοί στην κουπαστή δεν είναι οι Άγγλοι φίλοι σου;» 
Ο Κίμωνας μαζί με τους υπόλοιπους αναζήτησε με την ματιά του το σημείο που τους έδειχνε με το δάκτυλο η 
Πένυ και κατάφερε να εστιάσει στην παρέα των Βρετανών που πιθανόν αποκαρδιωμένοι από τις συνεχείς 
συναντήσεις τους με τους τρελούς Έλληνες έπαιρναν των ομματίων τους για άλλες πολιτείες. Οι Βρετανοί τους 
είχαν εντοπίσει επίσης  κι ο ένας από αυτούς, ο «Κράουτς»  όπως τον είχε βαφτίσει ο Κίμωνας , ένας ψηλός 
αδύνατος κοκκινομάλλης με φακίδες, που με τέτοιο σουλούπι είχε κάθε λόγο να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και 
απρεπή συμπεριφορά, του κουνούσε το χέρι προσωπικά φωνάζοντας του κάποια ακατάληπτα λόγια. Πρέπει να 
ήταν κάτι πολύ σημαντικό γιατί με νευρικές κινήσεις και ένταση κόντευε να καβαλήσει την κουπαστή και να 
πέσει μέσα στα νερά του λιμανιού. Η εστίαση,  η προσεκτική παρατήρηση, καθώς και τα γυαλιά ηλίου που 
φόρεσε ο Κίμωνας για την αντηλιά, στάθηκαν επαρκή μέσα για να αποκρυπτογραφήσει τον επικοινωνιακό γρίφο 
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που είχε δημιουργηθεί με αυτόν τον κοκκινομούρη, και να του ανεβάσουν την πίεση αυτομάτως δύο μονάδες 
πάνω από το κανονικό. 
Το βλογιοκομμένο απολειφάδι από τον απόπατο της γηραιάς Αλβιόνας του έκανε και με τα δύο χέρια το γνωστό 
σεξιστικό σήμα με το ορθωμένο μεσαίο δάκτυλο, στολίζοντάς τον προφανώς με μπινελίκια αναλόγου 
περιεχομένου. Αν δεν έλυνε εκείνη τη στιγμή κάβους το καράβι  έτοιμο να σαλπάρει, θα ανέβαινε να τους 
συναντήσει για ένα «επαναληπτικό μάθημα» στην σκληρή νοηματική. Τώρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παρά 
μόνο να ελπίζει σε μια κινηματογραφική σύμπτωση που θα τους έφερνε και πάλι τετ α τετ σε κάποιο άλλο πλάνο 
της η μοίρα. Απλά ρούφηξε κατσουφιασμένος τον καφέ του, μετρώντας τα απανωτά χτυπήματα που δεχόταν 
τώρα τελευταία η αυτοπεποίθηση του και η αξιοπρέπεια του. Είχε καταντήσει σαν τον διάτρητο Άγιο Σεβαστιανό, 
μόνο που αντί για βέλη αυτός δεχόταν προσβολές. Πρώτα η «Σφαλιάρα» της Ρόουζ  και τώρα αυτός ο Άγγλος 
που τον χτυπούσε εκ του μακρόθεν με τα εκκηβόλα ορθωμένα του δάκτυλα , σαν δειλός τοξότης ψηλά από 
πολεμίστρες.  
Όλη αυτή η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τον είχε φορτώσει με δυσαρέσκεια  που την πασπάλιζε αρνητικά 
με αμηχανία το βλέμμα της Ρόουζ . Από την μέρα της «Σφαλιάρας» ένιωθε συνέχεια το βλέμμα της επάνω του, 
χωρίς να μπορεί να ερμηνεύσει τις σκέψεις της. Μήπως σκεφτόταν ότι του χρωστούσε άλλο ένα σερβίρισμα 
απαξίωσης; «Τι στο διάβολο, ένα φιλί της έδωσε,  δεν κινδύνεψε η ζωή της δα»! 
Με αυτές τις μαύρες και μπερδεμένες σκέψεις ανέβηκε ακολουθώντας το μπούγιο στο πλοίο που θα αναχωρούσε 
σε λίγο για Νάξο. Αγόρασε έναν αχνιστό  ελληνικό σε πλαστικό ποτήρι και κούρνιασε σε μια γωνία του 
καταστρώματος, αποφεύγοντας τους υπόλοιπους  που  έμειναν μέσα στο σαλόνι. Λίγη ώρα μετά εμφανίστηκε και 
ο Βρασίδας με τον δικό του καφέ και κάθισε στο αρμυρισμένο και ξεβαμμένο παγκάκι δίπλα του. 
Κατέβασε  μια ρουφηξιά με θόρυβο, κοίταξε το πέλαγος σαν τον κάπτεν  Νέμο που επιθεωρούσε τις ξέρες  και 
πριν προετοιμαστεί να μιλήσει, τον πρόλαβε ο Κίμωνας. 
«Ναι ξέρω, είμαι χάλια και το δείχνω.» 
«Ναι, ρε συ Κίμωνα. Μην σε πάρει από κάτω. Δεν έγινε και τίποτα τόσο τραγικό. Στο κάτω κάτω δεν την 
πολυσυμπαθούσες, τι σου ήρθε να την φιλήσεις;» 
«Άντε, ντε, αυτό ρωτάω και  εγώ. Ούτε ξέρω πως έγινε. Από τη στιγμή που την πλησίασα κοντά, τα χείλη μου 
έγιναν αστεροειδής που έπεσε στο βαρυτικό πεδίο του προσώπου της. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.» 
«Και η σφαλιάρα επίσης αναπόφευκτη. Ξέχασέ το και άρχισε πάλι να την πειράζεις όπως τον παλιό καλό καιρό 
και  να την νευριάζεις, μπας και αισθανθείς καλύτερα. Αν έχεις καταλάβει σε έχει πάρει φαλάγγι αυτή η ιστορία.» 
«Μπα, δεν έχω διάθεση πια για κόντρες μαζί της. Γίνεται να αρχίσω να πειράζω την Πένυ;» Τον ρώτησε  
χαμογελαστά θέλοντας να τον πειράξει  και ο Βρασίδας πριν γυρίσει και δει την έκφρασή του επαναστάτησε με 
ένα τίναγμα. 
«Όχι ρε φίλε, μην μου το κάνεις αυτό»,  του είπε και τον κοίταξε με γουρλωτά μάτια. Το γέλιο του Κίμωνα τον 
καθησύχασε. 
«Η Πένυ είναι πρώτο κορίτσι, μην φοβάσαι, όσο για πείραγμα όλο και κάτι θα βρεθεί στον δρόμο μας. Στην Νάξο 
φερ’  ειπείν μας  περιμένουν και τα αμερικανάκια.» 
«Δεν ξέρω φίλε, εμένα αυτοί οι τύποι με ανησυχούν. Δεν ταιριάζουν στο τοπίο, δεν έχουν τον ίδιο βηματισμό με 
τον ρυθμό που ακολουθεί η καθημερινότητα. Κάτι δεν μου κολλάει…κάτι…» 
«Κατάλαβα, ανησυχείς  γιατί μαζεύονται πολλοί αρσενικοί γύρω από την αγάπη σου». 
Τον χτύπησε με συμπαράσταση στον ώμο. 
«Μην ανησυχείς καρντάση μου, εσύ κολύμπησες  σε διαφορετικό αμνιακό υγρό από ότι αυτοί. Μεσογειακό 
αμνιακό υγρό,  το μαγικό φίλτρο του έρωτα. Είσαι ένας Οβελίξ της αγάπης και καμιά Πένυ δεν μπορεί να 
αντισταθεί σε αυτή την στρογγυλή, θεϊκή  και αρρενωπή μπάκα», τέλειωσε με στόμφο και του χτύπησε δυο τρεις  
φορές την κοιλιά που ακούστηκε σαν πολεμικό αφρικανικό ταμπούρλο. 
«Πλάκα, πλάκα, πρέπει να την συμμαζέψω λίγο, μπας και φανεί η γράμμωση που κρύβεται  κάτω από το λίπος. 
Πρέπει να περιορίσω αυτά τα τεράστια σάντουιτς που καταπίνω, που μοιάζουν με μενίρ». 
«Άσε ήσυχο  αυτό το μεγαλιθικό μνημείο που είναι ωδή στην ύψιστη τέχνη του ανθρώπου δηλαδή την μάσα  και 
απόλαυσε την θέα της  Ικαρία μας τώρα που αναχωρούμε. Νομίζω τελικά ότι μας ταίριαζε γάντι αυτός ο τόπος.» 
Σταμάτησαν να μιλάνε και γύρισαν να δουν το νησί να ζαρώνει  μπρος στα μάτια τους αργά,  πιεσμένο από το 
μεγάλωμα της απόστασης. Ήδη ένιωθαν  την νοσταλγία για τις μέρες που πέρασαν εκεί, να  κυοφορεί την 
επιθυμία για το επανιδείν. 
Στην ελικοειδή σκάλα του DNA  η Ικαρία ήταν το γενετικό χρωματόσωμα  της χαλαρότητας και της τεμπελιάς. 
Ήταν ο μόνος τόπος  που μπορούσε να κάνει τους χαλαρούς Σαλονικιούς  να μοιάζουν με αγχωμένους μαθητές 
που πάνε να δώσουν για πρώτη φορά πανελλαδικές εξετάσεις. 
Κτίσματα μεγάλα δεν είχε. Ήταν τόσο μεγάλα όσο χρειάζονταν για να χωράν τα απέριττα όνειρα κάποιων 
φιλοσοφημένων γλεντζέδων. Η βλάστηση ήταν όσο βαθύσκιωτη χρειαζόταν για να τους δροσίζει στην 
μεσημεριανή τους σιέστα, οι αμμουδιές απλώνονταν πλατιές και γεμάτες με ψιλή  αφράτη άμμο για να 
υποδέχεται τα ξαπλωμένα σώματά τους και τα θερμά λουτρά στην κατάλληλη θερμοκρασία για  να τους βράζουν 
και να βγάζουν στην επιφάνεια το καϊμάκι της φιλοσοφικής τους σκέψης. Κρασί υπήρχε μπόλικο  αυστηρά για 
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μέθη  και μαζί ένα ολόκληρο χωριό , ακαδημία εκμάθησης νέων αγχολυτικών ρυθμών. Ένα ολόκληρο νησί σε 
slow motion, και μα την αλήθεια αν ζούσε εδώ σήμερα ο Ίκαρος θα βαριόταν να πετάξει. 
Μείνανε να μιλάνε για την Ικαρία όσο φαινόταν ο όγκος της  πίσω από την αχλή της θαλασσινής υγρασίας που 
ξεσήκωνε από τα κύματα ο αέρας  και φόρτιζε με φωτεινότητα ο ήλιος ο υπέρλαμπρος. 
Χαλάρωσαν κάνοντας χάζι ένα ερωτευμένο ζευγάρι που στο διπλανό παγκάκι εδώ και μισή ώρα φιλιόντουσαν με 
πάθος λες και τα χείλια τους  έγιναν πεταλούδες σε εποχή αναπαραγωγής και πετούσαν σώμα με σώμα 
μπλέκοντας τα πολύχρωμα φτερά τους. 
«Πολύ σάλιο βρε παιδί μου…» μουρμούρισε ο Κίμωνας 
«Έτσι λένε όσοι ζηλεύουν». 
«Ακριβώς!» 
Η εμφάνιση των κοριτσιών τους απεγκλώβισε από το θέαμα. 
Ήρθαν και κάθισαν δίπλα τους κουβαλώντας σάντουιτς από το κυλικείο. « Φοβού τους Δαναούς και σάντουιτς 
φέροντες». 
Δεν αρνήθηκαν. Η κίνηση λειτούργησε ειρηνευτικά και καταπραϋντικά, διότι συνέπειά της ήταν η μάσηση, η 
κατάποση και κατόπιν η πέψη. Η πέψη απαίτησε αιμάτωση στομάχου υποκείμενη στους οργανικούς νόμους  και 
το αίμα έπρεπε να αποσυρθεί από άλλες περιοχές του σώματος, κατά κύριο λόγο περιφερειακές, όπως  λόγου 
χάρη αυτές του εγκεφάλου. Η ελλιπής αιμάτωση του εγκεφάλου έφερε νύστα, η νύστα  έφερε σε κατάσταση 
ημιαργίας το νευρικό σύστημα, το οποίο θεώρησε την όλη κατάσταση σαν απουσία στρεσογόνων  παραγόντων, 
οπότε δεν έκανε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες  για να παράγει άγχος. 
Έτσι κάθισαν όλοι τους απόλυτα άνετα, μασουλώντας  την τροφή τους,  μετρώντας τον ορίζοντα με τους 
γκρίζους όγκους που έπλεαν επάνω του, τα πρώτα κυκλαδονήσια που αχνοφαίνονταν, απομεινάρια  των μαχών 
της κοσμογονίας, απομεινάρια των τιτάνιων βράχων που πετούσαν θεοί , τιτάνες και γίγαντες ο ένας στον άλλον. 
Το πέρασμά τους από την Τήνο κοντά, με αφορμή τα λίγα λόγια που ειπώθηκαν πληροφοριακά στις κοπέλες για 
το νησί της Μεγαλόχαρης, πυροδότησε μία συζήτηση περί Θρησκείας και Θεού, που επεκτάθηκε μέχρι το 
περιβόλι της Παναγιάς στον Άθω  και πέρασε τα σύνορα για να συναντήσει  και τις άλλες θρησκείες και 
θρησκευτικές μορφές. Συζήτηση βέβαια που   πάντα γίνεται ανάμεσα σε ανθρώπους , πάντα πρέπει να γίνεται, και 
πάντα καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, του ότι δηλαδή δεν ξέρουμε την μαύρη μας την τύφλα, και όλοι 
συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να διαφωνήσουμε  ότι στην ουσία συμφωνούμε. 
 
 
 
Ημερολόγιο Κίμωνα-φραπέ/θρησκεία 
 
Τι βολική που είναι η Ελληνική μυθολογία! Ότι πρέπει για ερασιτέχνες πεζογράφους και πιθανόν ατάλαντους, 
που θέλουν να γραπωθούν από κάποια εντυπωσιακή εικόνα για να προλογίσουν ένα κείμενο. Τί πιο εντυπωσιακό 
λοιπόν για εισαγωγή από έναν Γίγαντα; 
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν προσωποποιήσει ή συνδέσει με θεότητες, κάθε  εντυπωσιακό γεωλογικό σχηματισμό 
και κάθε είδους γεωγραφικό μόρφωμα, ή φυσικό φαινόμενο, ή κάθε τι που δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τις 
γνώσεις τους. Ευτυχώς για μένα λοιπόν, δεν διέφυγε της προσοχής τους ο επιβλητικός ορεινός όγκος του Άθωνα, 
με τα δύο χιλιάδες τριάντα τρία μέτρα του  και έτσι  τον καταγράψανε ληξιαρχικά στο μεγάλο γενεαλογικό  
βιβλίο της Θεογονίας ως γιο του Ουρανού και της Γης και τον βάλανε να παλεύει ως γίγαντας ενάντια στους 
Ολύμπιους θεούς. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της ήττας του , αλλά με βολεύει αυτή που ο Ποσειδώνας στην 
γιγαντομαχία έριξε τον ομώνυμο βράχο-που προηγουμένως απέκοψε από τα Καναστραία άκρα της Παλλήνης- 
πάνω του και τον καταπλάκωσε. 
Τώρα κοιμάται βαριά κάτω  από τόνους βράχων, ονειρευόμενος τον έρωτα που δεν έζησε σαν έφηβος μια και 
τάχθηκε αμέσως στην υπηρεσία του πολέμου και της βίας. Τα ερωτικά του θέματα μείνανε πίσω και δεν βρήκε το 
άλλο του μισό. Άλλωστε δεν κυκλοφορούν και πολλά θηλυκά στα κυβικά του, εκτός ίσως  από μια  «τρα 
μανιφικ» κουκλίτσα ύψους ογδόντα μέτρων    που λέγεται άγαλμα της Ελευθερίας, αλλά είναι κομματάκι ψυχρή 
σαν λιθάρι Ιμαλαϊων  και αντί για χυλόπιτες ρίχνει πυρηνικούς πυραύλους. Και να είχε και καμιά άκρη σε κανένα 
λόμπι της προκοπής όπως το σκοπιανό ή το εβραϊκό, κάτι θα γινόταν. Θα έλεγαν κάνα δυο καλές κουβέντες για 
πάρτη του . Τώρα, βράσε ρύζι. Είναι και Ελληνικής καταγωγής η αφεντομουτσουνάρα του , υπάρχει και μια 
προκατάληψη για τους Έλληνες από τους  αμερικάνους, τους απόγονους των ινδιάνων «εξ αίματος», αυτού  που 
χύσανε οι πρώτοι, άστα να πάνε. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των τεράστιων και των δυνατών. Να βαράνε τον 
κόσμο, να  τους βαράνε, να γίνονται το πολύ αστέρες του μποξ, του κάτς και του ράγκμπι ή να κουβαλάνε κρέατα 
στην κρεαταγορά ή καδρόνια στην οικοδομή ή κιβώτια στα λιμάνια ή να φυλάνε πόρτες σε νυχτερινά μαγαζιά. 
Να τα κονομάνε άλλοι πάνω στις τεράστιες πλάτες τους  κι αυτοί να έχουν ένα άδοξο τέλος με κουνημένο μυαλό 
από τις μπουνιές σαν μπίλια από φλιπεράκι . Τώρα πάνω στις πλάτες του Άθωνα κάθονται είκοσι  μονές, χώρια τα 
κελλιά  και οι σκήτες, με κάτι μαύρες φιγούρες που του γαργαλάν τα ψαχνά   και τον νανουρίζουν με τις 
ψαλμωδίες τους, και από ότι ακούει κιόλας πάλι κάποιοι τα κονομάνε πάνω στις πλάτες του, μιλώντας για 
επενδύσεις, έσοδα, έξοδα, off shore εταιρείες, real estate, πολιτική, λόμπυ , λούμπα και δεν συμμαζεύεται.. 
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Πρόκειται για κάτι ασκητές της κακιάς ώρας, που γίνανε  τετράπαχοι  και μωρουδοπλασμένοι, που του δίνουν 
στα νεύρα,  μα ευτυχώς υπάρχουν και μεταξύ αυτών  και κάποιοι που τον ηρεμούν, κάτι ξερακιανές φιγούρες, 
που  λάμπει η αύρα τους, και δονείται γλυκά ο αέρας από τις προσευχές τους. Μόνο αυτοί μιλάν για ελπίδα, 
αγάπη, ειρήνη, ταπεινότητα  και το εννοούν.   Και αν δεν ήταν αυτοί να τον νανουρίζουν γλυκά και να τον 
ηρεμούν, θα τους πετούσε όλους από πάνω του όπως κάνει  ο  αδερφός του ο Εγκέλαδος που είναι και κομματάκι 
νευρικός και ήταν και αρχηγός των Γιγάντων  και γιος του Ταρτάρου και της Γης.  
Ετυμολογικά ο Εγκέλαδος  ο συνπλακωμένος σύντροφος του αποτελεί σύντμηση του «έγκειμαι»  και του  «λας», 
που σημαίνει ο εγκατεστημένος στα πετρώματα, στο στερεό φλοιό της Γης.  Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι 
μετά την ήττα που υπέστη στην Τιτανομαχία, κρύβεται κάτω από τα φουστάνια της μάνας του και μας φοβερίζει. 
Αυτός όμως είναι τουλάχιστον πλακωμένος από την Αίτνα που δεν έχει μονές επάνω της   και πήγε άκλαφτος από 
το χέρι της όμορφης Αθηνάς  και έτσι, που και που, ξεδίνει  ρίχνοντας ένα γερό τίναγμα σαν σκύλος που έχει 
ψύλλους, σε αντίθεση με  τον  Άθω που νιώθει σαν φασκιωμένο μωρό που τον νανουρίζουν από πάνω του είκοσι  
νανουρίστρες και δεν μπορεί να αντιδράσει μοιραζόμενος κι αυτός την μοίρα εκατομμυρίων θνητών πιστών που 
ζουν στην ίδια κατάσταση. 
Η νέα θρησκεία, ή τέλος πάντων η εξέλιξη της παλιάς, έκρυψε τα χνάρια των αρχαίων δοξασιών. Άλλαξαν τα 
ονόματα, χτίστηκαν εκκλησίες πάνω σε βωμούς, δαιμονοποιήθηκαν αρχαίες θεότητες ή μεταμορφώθηκαν, έγιναν 
όλα ένα μίγμα λαϊκών δοξασιών, λατρευτικών μνημών, ξενόφερτων τελετουργικών και ονομάτων. Κοινώς έγινε 
μια θρησκεία φραπέ. Μια θρησκεία ανάλαφρη, που βολεύει όλους να κινούνται κατά το δοκούν, με 
ελαστικότητα, πολλαπλές ερμηνείες, ελπίδα για τους φτωχούς και εξουσία για τους πλούσιους. 
Τέρμα, η Θρησκεία είναι ένα μίγμα σαν αυτό του φραπέ. Μου αρέσει αυτή η παρομοίωση! Έχει συστατικά που 
μπορεί ο καθένας να βρει και να τον φτιάξει. Άλλη θρησκεία είναι γλυκιά με γάλα, άλλη σκέτη, άλλη μέτρια, 
άλλη καλά χτυπημένη, ή άλλη βαπορίσια. Καλαμάκι βάζει ο καθένας της αρέσκειάς του σε χρώμα  και τον 
ρουφάει με την δική του τεχνική. Την δική μας θρησκεία την βρίσκω μέτρια με γάλα, μετρίως χτυπημένη και με 
ροζ καλαμάκι, που την  ρουφάμε μονομιάς χωρίς καλά καλά να την γευτούμε και να την αναλύσουμε γευστικά. 
Έτσι σπάνια καταλαβαίνουμε τι πίνουμε, μας βαράει μόνο στο στομάχι και στο νευρικό σύστημα. Ο καφές είναι  
η εθιστική ουσία, που βοηθάει την θρησκεία να είναι απαραίτητη στην αφύπνιση και την εξύψωση του 
πνεύματος, η ζάχαρη είναι  ο υποσχόμενος παράδεισος ή μετά θάνατον ζωή, το φως στο τούνελ που θα διαβούμε, 
η ηρεμία και η γλυκιά παρηγορητική ελπίδα για τους πιστούς, το γάλα είναι ο δογματισμός ή η ελαστικότητα 
στους κανόνες ανάλογα με την ποσότητά του. Όσο πιο πολύ είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα και 
λιγότερα τα τυπικά. Το ανακάτεμα είναι η τέχνη της μίξης των στοιχείων , που όσο πιο καλά γίνει τόσο πιο 
δομημένο και φιλοσοφημένο είναι το περιεχόμενο της θρησκείας. Το καλαμάκι αλλάζει ανάλογα με τα γούστα 
της κρατούσας ιεραρχικής  ηγεσίας. Στον Μεσαίωνα ήταν μαύρο, σήμερα δεν θα πω τι είναι, αλλά ξέρω ότι 
κάποτε για ένα ροζ καλαμάκι που βρήκε ο Καζαντζάκης στον φραπέ του θρησκευτικού κατεστημένου έφαγε μια 
κατάρα από εδώ ίσαμε την κόλαση. Πάρτε λοιπόν και μελετήστε τις θρησκείες, δέστε τα κοινά τους σημεία, και 
φτιάξτε τους τον φραπέ που τους αξίζει. Οι Εβραίοι πάντως κλέψανε πολύ καφέ,  έβαλαν πολύ ζάχαρη τον 
χτύπησαν καλά και τον πάσαραν στους δυτικούς σαν δική τους εφεύρεση και μαγκιά τους . Ο καφές τους είναι 
καλός πάντως στην γεύση. Όπως  καλό όμως είναι να μην  πίνει κάποιος  κάτι έτσι απλά μηχανικά και γρήγορα 
σαν από συνήθεια. Καλό είναι να αφεθεί στην μαγεία της γευσιγνωσίας για να βιώσει την ηδονή της γεύσης. Ας 
δοκιμάσουμε πολλές γεύσεις, ας μάθουμε την προέλευση των συστατικών  και γουλιά γουλιά ας απολαύσουμε 
αργά αυτό το μίγμα.  
Εξάλλου ο Φραπές μας ταιριάζει ακόμα και σαν φιλοσοφία! Είναι μια άσκηση πολιτισμού, η τεχνογνωσία του να 
παίρνεις απλά υλικά και να τα φτιάχνεις ιδέα και στάση ζωής. Είναι ένας τρόπος να μάθεις στο μάθημα των 
θρησκευτικών στο δημοτικό στα μικρά παιδάκια πως γεννήθηκαν οι Θρησκείες του πλανήτη. 
Και μια και μιλήσαμε για φραπέ-θρησκεία, υποταγμένοι στον μηχανισμό του συνειρμού, δικαιολογούμαστε να 
πούμε και λίγα για την ιστορία του. 
 Ο Έλληνας ξενυχτούσε αρκετά από αρχαιοτάτων χρόνων. Λίγο η γεωγραφική θέση, λίγο η ισχυρή ηλιοφάνεια, 
λίγο η τάση για φιλοσόφηση, όλα συνέτειναν στο να τον κάνουν να ξενυχτάει. Αναγκασμένος καθ’ όλη την 
πορεία των αιώνων, όλες τις εποχές του χρόνου να αποκρούει εχθρούς , να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και 
πολεμική ετοιμότητα, ήθελε να ξεσκάει που και που με κανένα συμπόσιο, κανένα γλεντάκι, κανένα πανηγύρι. 
Επειδή όμως έπρεπε να δουλέψει για να φάει την επομένη, έπρεπε να βρει λύση για να είναι ακμαίος μετά από 
ένα καθώς πρέπει  ξενύχτι, από αυτά που αποσυναρμολογούν τις εγκεφαλικές συνάψεις και τις  
επανασυναρμολογούν λανθασμένα αφήνοντας  ένα ταμπούρλο να χτυπάει μέσα στο κρανίο. Μετά από πολύ 
ψάξιμο και αναζήτηση ήρθε ο καφές να δώσει μια λύση, αλλά είχε ένα μειονέκτημα, δεν ήταν παντός καιρού και 
συνθηκών. Ο νες ήταν καλός για τον χειμώνα, ο ελληνικός καλός για πρωί και απόγευμα, αλλά σε έναν τόπο που 
δέκα  μήνες έχει  ήλιο και τους έξι  από αυτούς ζεματάει, έπρεπε να βρεθεί κάτι που να κάνει για αυτές τις θερμές 
ώρες,  κάτι που θα είχε διάρκεια , θα είχε μικρές απαιτήσεις παρασκευής, και θα ταίριαζε με το τσιγάρο. Έτσι 
ανακάλυψε τον φραπέ με την βοήθεια της μοίρας. 
Η δημιουργία του φραπέ ήταν τυχαία. Κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη το 1957, ένας  
υπάλληλος κάποιας γνωστής εταιρίας παραγωγής καφέ-τζάμπα δεν διαφημίζουμε κανέναν- συνήθιζε να πίνει 
νεσκαφέ που ήταν ο στιγμιαίος καφές που προωθούνταν από αυτόν για λογαριασμό της εργοδότριας του 
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εταιρείας. Σε ένα διάλειμμα που έκανε κατά την διάρκεια της έκθεσης θέλησε να βάλει στο οργανισμό του μια 
τονωτική δόση καφεΐνης,  αλλά επειδή δεν έβρισκε ζεστό νερό, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το σέικερ για να 
φτιάξει τον καφέ του με κρύο νερό. Οι ελλείψεις και η προσπάθεια κάλυψής τους, πάντα πηγαίνουν τον άνθρωπο 
μπροστά. Έτσι, λόγω έλλειψης  χρόνου και καμινέτου, έβαλε καφέ, ζάχαρη και νερό, τα κούνησε  στο σέικερ και 
δημιούργησε τον πρώτο καφέ φραπέ της ιστορίας. Μετά από χρόνια δήλωνε ότι δε μπορούσε να 
συνειδητοποιήσει πως ένα απλό πείραμα τον οδήγησε στην εφεύρεση του διασημότερου ροφήματος στην 
Ελλάδα, αδικώντας τον εαυτό του φυσικά, μια και οι Έλληνες βουλευτές έχουν καταφέρει να γίνουν διάσημοι 
έχοντας πολύ πιο απλό μηχανισμό σκέψης από τον δικό του  και τα νομοσχέδια που κατεβάζουν καθώς και η 
πολιτική τους αποτελούν παρόμοια και τυχαία πειράματα μίξης, χωρίς συνήθως  επιτυχία, που αφήνουν και μια 
πικρή γεύση στο τέλος. 
Από τη δεκαετία του '90 είναι το υπ' αριθμόν ένα ρόφημα και στην Κύπρο, όπου συνήθως σερβίρεται αδύνατος, 
χωρίς πολύ καφέ. Ο φραπέ πίνεται επίσης σε μικρές ποσότητες στην Ταϊλάνδη, στην Μαλαισία  και τα τελευταία 
χρόνια οι βαλκάνιοι μετανάστες στην Ελλάδα τον μετέφεραν στις πατρίδες τους αλλά χωρίς μεγάλη διάδοση και 
με παραλλαγές  όπως π.χ. στην Βουλγαρία που πολλές φορές χρησιμοποιείται κόκα-κόλα αντί νερού, ενώ στην 
Σερβία προστίθεται πάντα παγωτό. Εισήχθη πριν κάποια χρόνια και σε άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, 
όμως δεν είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά τι να περιμένεις από ανθρώπους που τους αρέσει η παέγια, και τα φαγητά 
τους μπορούν να σου ανατινάξουν το στομάχι αυτοστιγμεί. 
Η λέξη frappé είναι γαλλική και σημαίνει χτυπημένος ή ανακατεμένος. Ως ξένη λέξη κανονικά δεν κλίνεται . 
Όμως, σε αντίθεση με τις περισσότερες γαλλικές λέξεις που έχουμε δανειστεί και παραμένουν άκλιτες διάγουσες 
εν γένει πιστές στον αντίστοιχο γραμματικό κανόνα, τον φραπέ του αλλάξαμε τον αδόξαστο στις κλίσεις, στην 
λεκτική μετάλλαξη, αλλάζοντάς του ταυτόχρονα και τα γονίδια και ενσωματώνοντας τον στην ελληνική 
γραμματεία, γραμματική και συντακτικό. Μόνο στην δοτική δεν τον εμφανίσαμε… υποθέτω. Έπρεπε να γίνουν 
όλα αυτά, για να γίνει πολυδιάστατος,  να αποκτήσει χαρακτηριστικά θρησκείας και να πάρει την θέση του στον 
σύγχρονο  ελληνικό Πάνθεον που το απαρτίζουν το χρήμα, το ρουσφέτι, οι αθλητικές ομάδες  και τα 
ελαφρολαϊκά της πίστας και των ριάλιτι παιχνιδιών. 
Στη Γαλλία frappé σημαίνει ένα παγωμένο ρόφημα που παρασκευάζεται επίσης χτυπώντας το σε σέικερ αλλά από 
γάλα ή χυμό φρούτων χωρίς καφέ  και δεν έχει σχέση με τον ελληνικό φραπέ. Φαντάζομαι τους Γάλλους 
τουρίστες που θα προσπαθούν να μαντέψουν ποιο είναι το νέο φρούτο που αλλάζει τόσο την γεύση του 
ροφήματός τους όταν τον παραγγέλνουν σε κάποιο ελληνικό μαγαζί. 
Εκτός Ελλάδας, ο καφές φραπέ μπορεί να βρεθεί σε όλες τις επίσημες ελληνικές υπηρεσίες και ελληνικές μόνιμες 
αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, σε όλα τα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία καθώς και σε εκείνα των οποίων 
τα πληρώματα είναι Έλληνες. Επίσης στα αεροπλάνα των ελληνικών αεροπορικών εταιριών και ξένων που 
προσεγγίζουν ελληνικά αεροδρόμια, καθώς και σε όλα τα «στέκια» των Ελλήνων του εξωτερικού. Τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει σε αρκετά σουπερμάρκετ χωρών που υπάρχει έντονα το ελληνικό στοιχείο όπως της Γερμανίας, 
ενώ σερβίρεται και από την αλυσίδα Starbucks σε επιλεγμένα τουριστικά κομβικά σημεία, ακόμα και  στο Bilbao 
της Ισπανίας απέναντι από το πανεπιστήμιο. Επίσης φραπέ υπάρχει στο Μουσείο του Mουνχ στο Όσλο της 
Νορβηγίας. Αρκετοί καταστηματάρχες στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης έχουν πάντα διαθέσιμο φραπέ για 
τους Έλληνες τουρίστες-πελάτες τους. Καφέ φραπέ βρίσκεις και στο Βουκουρέστι. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι 
το stand της εταιρείας που δεν θέλουμε να διαφημίσουμε τζάμπα στο Hip Hop Kemp, ένα φεστιβάλ hip hop 
μουσικής που γίνεται κάθε χρόνο τον Αύγουστο στο Hradec Kralove της Τσεχίας, σερβίρει και αυτό φραπέ. Είναι 
πολύ δημοφιλές ρόφημα σε τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα, ορισμένοι εκ των οποίων, τον 
αναμειγνύουν με διάφορες χαρακτηριστικές ελληνικές γεύσεις, όπως π.χ. με ούζο, ή ότι άλλο κατεβάσει η κούτρα 
τους αλλάζοντάς του τον γευστικό αδόξαστο. 
Η επιτυχία του φραπέ οδήγησε στην δημιουργία διάφορων παραλλαγών με την προσθήκη ποτού και παγωτού, 
ενώ αργότερα αποτέλεσε την αιτία και αφορμή για την ανακάλυψη του espresso freddo ή cappuccino freddo ή 
απλά φρεντοτσίνο στα ελληνικά. Και εδώ λοιπόν δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού! 
Ο Έλληνας πίνει κατά μέσο όρο έναν φραπέ την ημέρα, ήτοι 365Χ 250 ml , κατά προσέγγιση 92  λίτρα φραπέ  
ετησίως, δηλαδή μια μπανιέρα φραπέ, μια γερή δόση να κρατήσει τον Κινγκ Κονγκ ξύπνιο για να βγάλει τα 
γυρίσματα μιας δίωρης ταινίας πλακώνοντας πλήθος άλλων γιγαντόσωμων τεράτων.  
Όση ποσότητα  δηλαδή χρειαζόμαστε κι εμείς μονομιάς σε μια δόση για να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο που 
μας έχουν επιβάλλει τα Μ.Μ.Ε. Ένα τσουβάλι καφέ, δύο τσουβάλια ζάχαρη και μια κανάτα γάλα. Προαιρετικά 
για λόγους αρμονίας κλίμακας για καλαμάκι μια πλαστικιά σωλήνα αποχέτευσης δωδεκάρα με μήκος τέσσερα 
μέτρα. Α! και μια μπετονιέρα για το ανακάτεμα. Ένα ρόφημα αφυπνιστικό που θα μπορούσε να κινήσει και το 
άγαλμα της Ελευθερίας, που για να ξυπνήσει  η αγαλματένια  κυρία  δεν θέλει φιλί από πρίγκιπα , αλλά ακριβώς 
αυτό το ρόφημα, για να  βουτήξει μέσα στον Ατλαντικό και να γλυτώσει από αυτό το θέατρο του παραλόγου, να 
παριστάνει δηλαδή την έκφραση της Ελευθερίας μέσα σε μια χώρα που οι πραγματικοί ηγήτορές της κοντεύουν  
να ξεχάσουν  την έννοια της.  
Τώρα πώς από την θρησκεία βρεθήκαμε να μιλάμε για την ιστορία του φραπέ χωρίς να τα συνδέσουμε με 
σεναριακή επάρκεια και λογικό ειρμό, ένα επιχείρημα μπορώ να καταθέσω σαν δικαιολογία. Ότι εύκολα σήμερα 
φτιάχνονται, αλλά και αποκαθηλώνονται θρησκείες, γιατί οι εκπρόσωποί τους μας κούνησαν πολύ τα μυαλά με 
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όλες τις αντιφάσεις τους, το μίσος τους,  τον φανατισμό και την διαφθορά τους. Μας έκαναν τα μυαλά φραπέ, και 
έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε όσες παρατυπίες λεκτικές θέλουμε, να δημιουργούμε όσο μεγάλα και βαθιά κενά 
λογικής επιτρέπει  το συγχυσμένο μας μυαλό και να μην δίνουμε δεκάρα για καμιά αφηγηματική σειρά και ειρμό 
σκέψης, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και σε αυτά τα χάλια είμαστε καλύτεροι από αυτούς, ακόμα και έτσι 
μπορούμε να καταλάβουμε το αίσχος τους. Αλληλούια! 
 
Υ.Γ. 
Α, και ξέχασα να σας πω ότι αν ζούσε σήμερα ο Γκάντι θα έπινε φραπέ και θα έκανε τις διακοπές του στην 
Ικαρία. 
ο Γκάντι είχε αναπτύξει  μια μέθοδο αντίστασης «μη βίας» η οποία έγινε πρότυπο του στον αγώνα για την 
απελευθέρωση της πατρίδας του από τους Άγγλους αποικιοκράτες. 
Ανακάλυψε  πως η ζωή περνάει μέσα από την καταστροφή και πίστευε πως υπάρχει νόμος πιο δυνατός και 
ανώτερος από τον νόμο της καταστροφής. Αυτός ο νόμος της αγάπης, ο νόμος της «μη βίας» ήρθε ν' αλλάξει την 
κοινωνία για να δώσει  στη ζωή  αξία.  
Ο Γκάντι έλεγε «Όπου και να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα ή αντιπαλότητα, όπου και να αντιμετωπίσεις τον 
εχθρό κατάκτησέ τον με αγάπη». Με τον Χριστό αν ζούσαν στην ίδια εποχή θα έκαναν μαζί περιπάτους και θα 
μιλούσαν για θεολογικά ζητήματα και ο Χριστούλης θα του μάθαινε τεχνικές θαυμάτων. Θα ήταν εν ολίγοις 
κολλητοί.  
Και έτσι για πλάκα να αναφέρουμε και τις επτά  αρχές που κατά αυτόν, τον θαυμαστό κύριο Γκάντι,  θα  έπρεπε 
να λείπουν από την ζωή μας  για να πετύχουμε την ειρήνη και την ποιότητα ζωής ανώτερων όντων. Θα  σας βάλω  
ένα τεστ, το οποίο θέλει να μου βρείτε  ποια από αυτές απουσιάζει  κατά μέγεθος πλειοψηφίας από τον 
εκπληκτικό και θρησκευόμενο πολιτισμό μας. 
 
-Απουσιάζει ο Πλούτος χωρίς μόχθο;  
-Απουσιάζει η Γνώση χωρίς χαρακτήρα;  
-Απουσιάζει η Πολιτική χωρίς αρχές; 
-Απουσιάζει η Απόλαυση χωρίς συναίσθημα; 
-Απουσιάζει το Εμπόριο χωρίς ήθος; 
-Απουσιάζει η Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά; 
-Απουσιάζει η Αγάπη χωρίς θυσία;  
Όποιος βρει μία από αυτές να απουσιάζει  από τους χαλεπούς τούτους καιρούς, κερδίζει ένα εισιτήριο δωρεάν 
στην Κοίλη Γη, καβάλα στον Βελλεροφόντη. 
 
 
 
Ημερολόγιο Ρόουζ-Θρησκεία 
 
Δεν είναι εύκολο για κανέναν που έχει διαποτιστεί επί είκοσι χρόνια ή και περισσότερα από τις διδαχές ενός 
θρησκευτικού δόγματος, να υπερκεράσει το άβατο του «πίστευε και μη ερεύνα», ή την εγωιστική ιδέα της 
κατοχής της μίας και μοναδικής αλήθειας, αγνοώντας ότι θα έχανε αυτό το προνόμιο αν γεννιόταν σε έναν άλλον 
τόπο. Θέλει ανοιχτό πνεύμα και πραγματική έλξη προς το θείο για να αναζητήσει ο καθένας την αλήθεια μέσα 
από την μία και μοναδική αλήθεια που μοιράστηκαν κάποια στιγμή του χρόνου όλοι οι λαοί και απλά ερμήνευσαν 
διαφορετικά στους κοσμογονικούς τους μύθους. Μέσο γι’ αυτήν την αναζήτηση είναι η καταγεγραμμένη γνώση,  
μα δεν έχω την πολυτέλεια των πηγών εδώ που βρίσκομαι πάνω σε ένα γερασμένο πλοίο που με ταξιδεύει μέσα 
σε μια θάλασσα σπαρμένη από εκατοντάδες φωτεινά και όμορφα φτωχά νησιά. Έτσι θα αρκεστώ στο ίντερνετ, σε 
αυτόν τον σκουπιδοτενεκέ των πληροφοριών, που όμως σε αυτόν μπορείς να ψαρέψεις  μέσα  από τα άχρηστα και 
τα σιχαμερά απόβλητα, τα μικρά μυστικά του καθενός, τις συνήθειές του, αυτά που αγαπά να καταναλώνει, τα 
ίχνη της καθημερινότητάς του και του τρόπου ζωής του, την αλήθεια που φανερώνει ή κρύβει ο καθένας. Κάτι θα 
ξέρει το FBI  που υιοθετεί κι αυτή την μέθοδο μεταξύ άλλων στις έρευνές του ή οι απίστευτοι παπαράτσι που 
ψαχουλεύουν τις ζωές των διασήμων μέσα στους κάδους των απορριμμάτων τους. Το ίδιο θα προσπαθήσω να 
κάνω και εγώ για να ανασύρω  τα μυστικά των θρησκειών μέσα από τους κοσμογονικούς τους μύθους, όχι τόσο 
για να τα απαριθμήσω, αλλά περισσότερο να δώσω την εικόνα του πόσο ωφέλιμο είναι να αναζητάς την αλήθεια  
παντού, ακόμα και εκεί που σου έχουν απαγορέψει, δεδομένου ότι η μισή αλήθεια είναι πιο επιζήμια από ένα 
σκέτο ψέμα, ή είναι όπως λένε το μεγαλύτερο ψέμα. Καλό λοιπόν είναι να προπονηθούμε για ψάχνουμε το άλλο 
μισό της αλήθειας που μας κρύβει το κατεστημένο οποιασδήποτε μορφής για οποιονδήποτε λόγο. 
Ο Χαλίλ Γκιμπράν είχε πει ότι ο αληθινά θρήσκος άνθρωπος δεν ασπάζεται μια Θρησκεία κι εκείνος που 
ασπάζεται μια θρησκεία δεν έχει καμία.. 
Παίρνω λοιπόν θάρρος από τα λόγια ενός  αποδεδειγμένα πιο έξυπνου ανθρώπου  από εμένα, για να διαπράξω 
κάτι που μου μοιάζει με αμαρτία, αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι είναι ένα ταμπού έκφρασης και σκέψης που με 
βαραίνει από τότε που μπήκε μέσα μου το μικρόβιο της γνώσης. 
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Βαδίζοντας πάνω σε αυτό το μονοπάτι αντίληψης των πραγμάτων και γεγονότων  σκέφτηκα ότι  δεν έχουμε  μόνο 
οι Χριστιανοί την  θρησκεία μας  σαν ψυχοπνευματικό μπιμπερό να πιπιλίζουμε, αλλά και οι συνάνθρωποι μας 
που βρίσκονται δίπλα μας γαλουχούνται με παρόμοιο τρόπο και παρόμοιες ανάγκες, έχοντας θρησκείες με 
συγγενείς ασάφειες και κενά αλλά και με παρόμοια θαυμαστά νοήματα και ιδέες, να διαχέουν τον τρόπο ζωής και 
σκέψης τους. Δεν μου φαίνεται  κακό να τις γνωρίζουμε, να προσμετρούμε την σοφία τους ή τις αδυναμίες τους 
σε σχέση με την δική μας. 
Στην μικρή μου σε διάρκεια απόπειρα να αποσπάσω  την κεντρική ιδέα της κάθε μιας όμως, ανακάλυψα κάτι που 
δεν περίμενα, κάτι που παραμέρισε τον αρχικό μου στόχο και με οδήγησε να ψάχνω ποιός εμπνεύστηκε από 
ποιόν, ποιός αντέγραψε ιδέες από τον άλλο, ποιός κατείχε εξαρχής την γνώση της μίας θρησκείας που είναι κοντά 
στην αλήθεια, της πανανθρώπινης, που ξεκίνησε από μια κοινή αφήγηση κοσμοθεογονική και σαν το σώμα του 
Σωτήρα που συμβολικά διαμελίζεται κατά την Θεία Κοινωνία και μοιράζεται στους πιστούς, μοιράστηκε κι αυτή  
στα πέρατα της γης για να φτιάξει κάθε λογής θρησκευτική πίστη και λατρεία. Τα πάμπολλα κοινά σημεία τους, 
είναι  ίσως αυτά ένα μεγάλο μέρος της Αλήθειας που πάντα αναζητούμε σαν υπάρξεις  και κρύβεται στο 
περιεχόμενο της Κοσμογονίας και Θεογονίας όλων των λαών. 
Ξεκινώντας λοιπόν την συγκριτική παράσταση μεταξύ των θρησκειών θα  διαπίστωνα γενικά ότι ο  κοσμογονικός 
μύθος   ερμηνεύει την δημιουργία  του σύμπαντος ως συνειδητή πράξη ενός υπέρτατου όντος, μια ιστορία που 
περιγράφει την προέλευση του κόσμου. Ασχολείται με τη δημιουργία του κόσμου και των ανθρώπινων όντων. 
Όλοι οι πολιτισμοί διαθέτουν δικούς τους κοσμογονικούς μύθους, που εν πολλοίς αντανακλούν την αντίληψη 
ενός δεδομένου πολιτισμού και της κοινωνίας του για τον περιβάλλοντα κόσμο, τις δομές του και την φιλοσοφία  
του. 
Υπάρχουν  βασικά κομβικά σημεία συνάντησης όλων των μύθων βάσει των οποίων μπορούμε να τους 
συγκρίνουμε.  
Ομοιότητες συναντάμε σε  αφηγήσεις για τον  Δημιουργό, το πρώτο προγονικό ζεύγος, για τον Μεγάλο 
καθαρτήριο Κατακλυσμό, την αιώνια πάλη του καλού με το κακό, τα τυπικά τελετουργικά και τις διδαχές. Στους 
μύθους της Δημιουργίας το μηδέν γεννά μορφή, το χάος γίνεται κόσμος και με τη δύναμη του Λόγου 
εγκαθιδρύεται εντός του η Συμπαντική Τάξη . Συναντάται πολύ  συχνά το πρότυπο της δημιουργίας από ένα 
κοσμικό αυγό ή από το υγρό στοιχείο ή από την γη με την μορφή πηλού ή λάσπης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
μύθοι διαφοροποιούνται στην αφηγηματική τους εξέλιξη, ερμηνεύοντας ή αναλύοντας με διαφορετικό τρόπο το 
ίδιο κεντρικό αρχέτυπο. 
Η πρώτη μου συνάντηση με αυτήν την θαυμαστή διαπίστωση, του κοινού αφηγηματικού πυρήνα  των θρησκειών, 
έγινε μελετώντας-έστω επιφανειακά- την Βαβυλωνιακή μυθολογία. Μια σύγκριση ανάμεσα στον Βαβυλωνιακό  
μύθο και στην αφήγηση της Γένεσης,  κατέδειξε σωρεία   ομοιοτήτων, καθώς γίνεται λόγος για κάποιο παμπάλαιο 
απροσδιόριστο χρόνο που η γη ήταν έρημη και κενή, και γίνεται αναφορά και για κάποιο υδάτινο χάος που 
υπήρξε στην αρχή της γενέσεως της. 
Και οι δυο διηγήσεις αναφέρονται στη δημιουργία του ουρανού, των ουρανίων σωμάτων, της γης και του 
ανθρώπου. Η Γένεση μιλάει για επτά ημέρες της Δημιουργίας, η βαβυλωνιακή αφήγηση βρέθηκε γραμμένη σε 
επτά πινακίδες. Σύμφωνα με τη Γένεση ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την έκτη μέρα, ενώ στο Βαβυλωνιακό έπος η 
δημιουργία του ανθρώπου περιγράφεται στην έκτη πινακίδα. Οι ομοιότητες αυτές, σε συνδυασμό με το ότι το 
«Ενούμα Έλις» φαίνεται ότι προηγείται χρονικά από το χρόνο καταγραφής του βιβλίου της Γένεσης, οδήγησε 
κριτικούς της Βίβλου, να αναπτύξουν τη θεωρία του  ότι οι συγγραφείς της Βίβλου δανείστηκαν την κοσμογονία 
τους από τους Βαβυλώνιους και τη διαμόρφωσαν με το δικό τους τρόπο σε μονοθεϊστικά  πλαίσια  
αφουγκραζόμενοι  τις υπαρξιακές ανάγκες των ανθρώπων της εποχής τους για νέα θρησκευτικά πρότυπα. 
Το Ενούμα Έλις χρονικά πάντα σε σχέση με τη Γένεση, πρέπει να ήταν αυτό που επέδρασε στο συγγραφέα της 
δεύτερης, και οι διαφορές που εμφανίζονται μάλλον οφείλονται στο ότι ο ίδιος συγγραφέας ή ομάδα συγγραφέων 
της Βίβλου πήραν και πολλά διαφοροποιημένα στοιχεία μυθολογικά, από Έλληνες, Σουμέριους,  Αιγύπτιους,  
Ινδούς κλπ. 
Πέρα πάντως από το παιχνίδι της ιστορικής ανωριμότητας του ποιος προηγήθηκε, το αυγό ή η κότα, είναι αλήθεια 
πως γίνανε πολλά αφηγηματικά δάνεια, πνευματικές κλοπές και οικειοποιήσεις, σε μια εποχή που το copyright 
δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα και κανένας λόγιος δεν είχε στο κατόπι του την Εταιρεία Προστασίας Πνευματικών 
Δικαιωμάτων. 
Αγαπημένη ασχολία από ότι φαίνεται των μορφωμένων εκείνης της εποχής ήταν να πλάθουν παραλλαγές της 
Δημιουργίας, κυνηγώντας ο καθένας για τον εαυτό του το best seller των αιώνων. 
Σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο από την Μίλητο που έζησε τον πέμπτο αιώνα πριν τον ήρωα του μεγαλύτερου 
ίσως θρησκευτικού best seller, η ζωή προήλθε από πρωτόγονο πηλό, μια ιδέα που μας θυμίζει τις σύγχρονες 
θεωρίες για την προέλευση της ζωής από μια «βιοχημική  οργανική σούπα». Η ιδέα αυτή ήταν προφανώς 
επηρεασμένη από την ποίηση του Ομήρου, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος θεωρούνταν ότι ήταν ένα μείγμα 
νερού και χώματος. Τα πρωτόγονα θαλάσσια πλάσματα, που αναδύθηκαν από αυτό τον πηλό, αποτελούνταν από 
ένα περίβλημα, το οποίο στην συνέχεια απέβαλλαν, καθώς σταδιακά εξελίχθηκαν σε ολοένα και πιο περίπλοκα 
πλάσματα. Σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο, ο άνθρωπος προήλθε από τα ψάρια, καθώς αυτά βγήκαν στη στεριά. Η 
φιλοσοφία του εκφράζει την ιδέα μιας φυσικής-αυτόματης προέλευσης της ζωής, και την ιδέα της περαιτέρω 
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εξέλιξής της, και μοιάζει πολύ με τις περιγραφές της Γένεσης που μιλούσε για τον Μοναδικό Θεό που από πηλό 
έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ,  και του εμφύσησε την ζωή. 
Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι πάλι δέχονταν ως αρχή του κόσμου ένα φυσικό στοιχείο. Ο Θαλής το νερό, ο 
Αναξίμανδρος το άπειρο, ο Ηράκλειτος το λόγο, ο Αναξιμένης τον αέρα, ο Δημόκριτος τα άτομα, ο Αναξαγόρας 
το  νου, ο Εμπεδοκλής τα τέσσερα στοιχεία: πυρ, γη, αέρα και νερό! 
Ο Πλάτων δεχόταν πως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο αλλά με βάση προϋπάρχουσα ύλη που την οδήγησε απ' 
την αταξία στην τάξη. 
Ο Αριστοτέλης υποστήριζε πως Θεός και κόσμος είναι ένα ενιαίο σύνολο και υιοθέτησε την άποψη περί 
αιωνιότητας αυτών. 
Κατά τον Επίκουρο τα πάντα έγιναν αυτόματα και τυχαία, χωρίς την προΰπαρξη ύλης. 
Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, τον κόσμο δημιούργησε ο Τριαδικός Θεός εκ του μηδενός και άνευ 
προϋπάρχουσας ύλης. 
Το αποτέλεσμα των παραπάνω θεωριών είναι να ανακαλύψουμε ότι ο πολυθεϊσμός πριν τον Χριστιανισμό δεν 
ήταν η μόνη θρησκευτική ιδέα που τριγυρνούσε στα μυαλά των ανθρώπων, αλλά και προγενέστερα αυτού 
φιλόσοφοι είχαν σαν βάση της θρησκευτικής τους πίστης τον ένα και μοναδικό Θεό, την μία και μοναδική 
δύναμη που έθεσε μπροστά τον μηχανισμό της δημιουργίας του κόσμου. 
Ανάμεσα στην Μυθολογία των Εβραίων και τις μυθολογίες άλλων λαών όπως των Ελλήνων, των Βαβυλωνίων 
και άλλων, υπάρχουν τόσα πολλά κοινά, που θα κατέληγε κανένας στο συμπέρασμα ότι η μεταγενέστερη αυτών 
εκδοχή για την Δημιουργία προήλθε από   κάποια μεγάλα μυαλά των Ισραηλινών  που μελέτησαν τις θρησκείες 
όλων των λαών του τότε γνωστού κόσμου, και με εξαιρετική συρραφή , ξεσκαρτάρισμα και επιλεκτική επιλογή 
δημιούργησαν την δική τους πιο θελκτική εκδοχή που επικράτησε στον δυτικό κόσμο μέσω του Χριστιανισμού, 
κρατώντας τον βασικό πυρήνα ίσως μιας κεντρικής αλήθειας. 
Και οι ομοιότητες συσσωρεύονται σε τέτοιους αριθμούς που κάνουν ένα ανυπέρβλητο ανάχωμα στην έλευση του 
επιχειρήματος της σύμπτωσης. 
Άλλη μια ομοιότητα εμφανίζεται  στην ελληνική εποχή του κατακλυσμού, όπου έχουμε το Δευκαλίωνα, τον μόνο 
διασωθέντα με τη γυναίκα του Πύρρα, σε παράλληλη πορεία με τον Νώε,  που σηματοδοτούν το ξεκίνημα της 
ιστορίας με το φύτεμα της αμπέλου. Το όνομα Δευκαλίων προέρχεται από τη λέξη «γλεύκος» δηλαδή το 
απόσταγμα του σταφυλιού που γίνεται αργότερα δεύκος και η Πύρρα από το «σπυρός» δηλαδή το σπυρί του 
σταριού. Το κρασί και το στάρι ζυμώνεται και παίρνει ανάσα η ζωή. Ο Ιησούς δείχνει τον Ιούδα με ένα κομμάτι 
ψωμί βουτηγμένο στο κρασί, και τα μπεμπάκια των Ελλήνων βγάζουν χρυσά δοντάκια με τη Θεία Μετάληψη 
τρώγοντας άρτο βουτηγμένο σε κρασί . 
Μέσα από μια συζήτηση επί του θέματος με τον Κίμωνα εν πλω, μου προκάλεσε εντύπωση  το ότι   δεν γίνεται 
μια μνεία στα ελληνικά σχολικά βιβλία των κοινών σημείων της επίσημης θρησκείας τους κι αυτής που άφησαν 
στο παρελθόν,   ή γιατί στο μάθημα των θρησκευτικών, και στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα, δεν ασχολείται 
κανένα κεφάλαιο σοβαρά  με τις άλλες θρησκείες.  
Ο Χριστιανισμός τελικά δεν κατέχει, όπως η εκπαίδευσή μας μάς άφησε ή μας επέβαλλε να πιστέψουμε, την 
πνευματική πρωτοτυπία και μοναδικότητα. Λίγο ψαχούλεμα της Αιγυπτιακής θρησκευτικής παράδοσης και μια 
γνωριμία με τον Μίθρα λόγου χάρη θα προκαλούσε ρωγμές αμφιβολίας ή ηλεκτρικές εκκενώσεις «άρνησης» και 
«σπασμωδικής αντίδρασης»  και στον πιο φανατικό χριστιανό πιστό.  
Για χιλιάδες χρόνια πριν την άνοδο του Χριστιανισμού οι Αιγύπτιοι ήταν έτοιμοι  να ακολουθήσουν το 
πνευματικό μονοπάτι της  ανάστασης και να κατακτήσουν τη ζωή μετά θάνατο παρέα με  έναν άντρα με γενειάδα 
και μακριά μαλλιά που λεγόταν Όσιρις. Σε αυτόν τον  γενειοφόρο βασιλιά που θανατώθηκε από θεότητες- 
συνωμότες και κατόπιν  αναστήθηκε,  δόθηκε το προνόμιο από την «Ανώτερη Δύναμη» να επιλέξει να βασιλέψει 
επί της γης, αλλά τελικά αυτός  προτίμησε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια,  να αποσυρθεί στα Ηλύσια Πεδία και να 
γίνει κριτής των ψυχών των νεκρών. Σ' αυτή τη θέση είχε τη δύναμη να χαρίζει την αιώνια  ζωή στον παράδεισο 
σ' αυτούς που συμπεριφέρονταν έντιμα και ηθικά στη γη.  
Η  Οσιρική  Θρησκεία, όπως και η Χριστιανική επομένως,  επένδυσε στην ιδέα της αθανασίας και στην ελπίδα 
του θνητού  για ανάσταση σε ένα άφθαρτο και αιώνιο  σώμα.  
Οι απεικονίσεις του Χριστού και του Όσιρη σαν κριτές είναι εκπληκτικά όμοιες και είναι δεδομένο το ότι η  
Ημέρα της Κρίσης αποτελεί κεντρικό δόγμα της Χριστιανικής θρησκείας.  
Και οι δύο εμφανίζονται στην εδράζουσα θέση  έχοντας απέναντί τους τις ανθρώπινες ψυχές για να τις κρίνουν 
ως προς την αγαθότητα, την καλοσύνη και την δικαιοσύνη τους. 
Ακόμα και στα σύμβολα και στις έννοιες υπάρχει  θαυμαστή ομοιότητα μεταξύ Χριστιανισμού και Αιγυπτιακής 
Μυθολογίας.. 
Τα Οσιριακά φέρετρα λόγου χάρη παρουσίαζαν σε εικόνες τη ράβδο ενός ποιμένα στο αριστερό χέρι του θεού, 
ένα καθαρά Χριστιανικό σύμβολο. Αντίστοιχα οι προσωπογραφίες του Χριστού τον δείχνουν να κρατάει τη 
ράβδο του ποιμένα και ο ίδιος ο  Ιησούς περιέγραψε τον εαυτό του σαν τον "Καλό Ποιμένα" του ανθρώπινου 
πλήθους. Η ράβδος απεικονίστηκε στα χέρια του Όσιρι από την Αιγυπτιακή τέχνη κατά κόρον . Η λέξη «Όσιρις»  
σήμαινε άλλωστε «ο ποιμένας». Η ονομασία ποιμένας συμβολικά αποτέλεσε τον  τίτλο του  πνευματικού ηγέτη 
που  οδηγεί το ποίμνιο του στον δρόμο της σωτηρίας , της ανάστασης και της αιώνιας ζωής.  
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Επίσης  στον Αιγυπτιακό βίο και επακόλουθα στην  τέχνη, η «ζωή» μετά το θάνατο εκφραζόταν με το σταυρό 
«ανκ», άλλο ένα όμοιο  σύμβολο με τον σταυρό του  Χριστιανισμού. Το «ανκ»  ήταν το πιο σεβαστό έμβλημα 
στην Αίγυπτο. Αφιερωνόταν σε τάφους και ναούς και απεικονίζονταν στα χέρια θεών, βασιλιάδων, ιερέων, απλών 
πολιτών.  
Οι Αιγύπτιοι επίσης απεικόνιζαν το πνεύμα του Όσιρη με ένα θαυμαστό πουλί, αρκετά όμοιο με το  λευκό και 
αστραφτερό περιστέρι του Χριστιανισμού , το Άγιο Πνεύμα που αποτελούσε το ένα τρίτο της αδιαίρετης Θεικής 
Τριαδικότητας. Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν το πουλί Benu και οι Έλληνες το ονόμαζαν Φοίνικα. Σύμφωνα με το 
θρύλο ο Φοίνικας  εμφανίζεται σαν από θαύμα στον ανατολικό ουρανό κατά τη διάρκεια  της ανθρώπινης 
ιστορίας για να αναγγείλει την αρχή μια νέας κοσμικής εποχής. Όταν εμφανίζεται, μυστηριωδώς 
αυτοαναφλέγεται και απότομα μετατρέπεται σε φωτιά και στάχτες. Παρόλα αυτά, υψώνεται θριαμβευτικά από το 
θάνατο ξαναγεννημένο και ανανεωμένο. 
Τα χαρακτηριστικά του Όσιρη σαν φοίνικα του προσδίδουν το στοιχείο της αναγέννησης και την προοπτική της 
ανάστασης όπως συμβαίνει και  στο Χριστιανικό Μεσσία. Και οι δύο συμπεριέλαβαν το θέμα της ζωής μετά το 
θάνατο μέσω της ανάστασης. Και οι δύο ήταν προάγγελοι του αστεριού νέων εποχών. Τέλος, και ίσως το πιο 
σημαντικό είναι το ότι, και οι δύο είναι συνδυασμένοι με την υπόσχεση μιας μοιραίας επανεμφάνισης. 
Αντίστοιχα εκπληκτικές ομοιότητες βλέπουμε και κατά την μελέτη του «Μιθραϊσμού», μιας ελληνιστικής και 
ρωμαϊκής μυστηριακής λατρείας η οποία αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο ξεκινώντας από  «βεδικά 
σπάργανα»,  και ήταν σίγουρα  προγενέστερη του Χριστιανισμού. 
Στα ιερά ζωροαστρικά συγγράμματα, ο Μίθρας παρουσιάζεται ως «ο Σωτήρας»,»  «ο Λυτρωτής»,  το πνεύμα του 
καλού και αγαθού, ο φύλακας της τάξης  στον οποίο το Πνεύμα- Δημιουργός Ωρομάσδης ανέθεσε την  μεσιτεία 
μεταξύ του ουρανού και των ανθρώπων της  γης. 
Η γέννησή του, η εγκόσμια πορεία του , ο θάνατός του και η υπόσχεσή του για επάνοδο την Μέρα της Κρίσης 
μοιάζει πολύ  με αυτή του Χριστού. Η θρησκεία που στηρίχτηκε στην μορφή του είχε όλα τα φόντα να γίνει 
κυρίαρχη θρησκεία αλλά στερήθηκε της κατάλληλης επικοινωνιακής προώθησης που είχε ο Χριστιανισμός και 
λεγόταν  Μέγας Κωνσταντίνος, αλλά έχασε κιόλας και τις εντυπώσεις και σε πολλά πνευματικά σημεία όπου ο 
Χριστιανισμός στάθηκε ένα επίπεδο παραπάνω. Ο χριστιανός αυτοκράτορας  επέβαλε το χριστιανισμό ως 
επίσημη θρησκεία ενός κράτους που εκτεινόταν σε τεράστια έκταση που κι αυτή με την σειρά της φιλοξενούσε 
τεράστια πληθυσμιακά έθνη. Πάνω στα ερείπια των κατεστραμμένων ιερών του Μίθρα ανεγέρθηκαν χριστιανικές 
εκκλησίες, όπως συνέβη και με τους αρχαιοελληνικούς ναούς. Ο μιθραϊσμός τελικά πέρασε στη λήθη, όπως ίσως 
του άξιζε  καθώς απέκλειε τις γυναίκες από τις τελετές του και ήταν πρόθυμος να συμβιβαστεί με τον 
πολυθεϊσμό. Ο μιθραϊσμός έμοιαζε με τον χριστιανισμό σε πολλά σημεία, όπως  στα ιδανικά της ταπεινότητας και 
της αδελφικής αγάπης, στο μυστήριο της βάπτισης όπου οι  πιστοί του Μίθρα βάπτιζαν τους μυημένους 
ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο τελετουργικό, στο τελετουργικό της κοινωνίας, όπου ο  ιερέας ευλογούσε τον 
άρτο, το νερό  και τον οίνο και κατόπιν οι βοηθοί του τα πρόσφεραν στους κοινωνούς της Θείας Λειτουργίας , 
στη χρήση άγιου νερού, στην υιοθέτηση της Κυριακής και της 25ης Δεκεμβρίου, ημέρα που λέγεται ότι 
γεννήθηκε και ο Μίθρας,   ως άγιων ημερών  και στα δόγματα της ανάστασης, της  αθανασίας της ψυχής και  της 
τελικής κρίσης. Οι ομοιότητες  του τελικά  κατέστησαν δυνατή την εύκολη μεταστροφή των οπαδών του στη 
χριστιανική πίστη  και ο  φαλλοκρατικός του  χαρακτήρας που απέκλειε τον μισό πληθυσμό της γης, τον 
γυναικείο, τον εκδικήθηκε. 
Παρόμοια διαδρομή υποταγής ακολούθησε και ο ελληνικός θρησκευτικός πολιτισμός απέναντι στην ανερχόμενη 
δυναμική πνευματική πορεία του Χριστιανισμού. 
Οι ομοιότητες  των Θρησκειών του τόπου , της παλιάς ειδωλολατρικής θρησκείας και της σημερινής 
Χριστιανικής, ανταμώνουν μούρη με μούρη με  τα τυπικά τελετουργικά τους και οι εκπλήξεις ακολουθούν κατά 
πόδας. 
Ο χριστιανισμός έχει στην κορωνίδα του δόγματός  του τα  μυητικά μυστήρια και ακόμη και σήμερα οι 
ανατολικοί ορθόδοξοι και ρωμαιοκαθολικοί ναοί διατηρούν συγκεκριμένα τελετουργικά στοιχεία, συνεχίζοντας 
τη γραμμή παράδοσης των μυστηριακών θρησκειών με δρώμενα όπως η μετουσίωση του σώματος και του 
αίματος του Χριστού. 
Τα μυστήρια τα χριστιανικά εν ολίγοις είναι σερβιρισμένα καλούδια Γάλλου αρχισέφ μαγειρεμένα όμως όπως 
περιγράφανε οι παλιές συνταγές της γιαγιάς του. 
Έτσι τα εφτά μυστήρια της εκκλησίας συσχετίζονται με τα επτά επίπεδα μύησης στα Καβείρια Μυστήρια.  
Στα Καβείρια υπήρχαν οι Καθαρμοί. Νηστεία, κατήχηση, όρθος (πρωινές προσευχές), ολονυκτία, εκούσια 
μόνωση. Η μύηση γινόταν όταν η ομάδα ή το άτομο αποφάσιζε να παρουσιαστεί στους θεούς και όχι μόνο κατά 
την εποχή των εορτών. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τη χριστιανική βάπτιση.  
Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση και προπαρασκευαστικό στάδιο της μυήσεως, ήταν η ψυχική κάθαρση του 
ανθρώπου που ζητούσε να μυηθεί, η εξομολόγηση. Γι' αυτόν τον σκοπό υπήρχε ένας ειδικός ιερέας γνωστός ως 
«Κοής»  ο οποίος άκουγε τον εξομολογούμενο και είχε το αξίωμα να εξαγνίζει ακόμα και τον φονιά που 
μετάνιωνε για την πράξη του. 
Πριν από τις τελετές έσβηναν γενικά κάθε φωτιά στο νησί και έφερναν νέα φλόγα απ το ιερό των Καβείρων της 
Δήλου.  
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Ένα άλλο σημαντικό θρησκευτικό γεγονός που λάμβανε χώρα στην Λήμνο,  ήταν η γιορτή της «πορφυρίας»  
όπου ζωντάνευε η μνήμη της ανακάλυψης της φωτιάς, που όπως θέλει η παράδοση έγινε στην ίδια τη Λήμνο.  
Οι συντεχνίες των μεταλλουργών έπαιζαν ιδιαίτερο ρόλο. Ανέβαιναν στο όρος Μόσυχλο,  το ηφαίστειο της 
Λήμνου και εργαστήρι του θεού Ηφαίστου, όπου άναβαν καθαρή και αμόλυντη φλόγα με ένα χαλκείο, δηλαδή 
ένα χάλκινο κάτοπτρο που κρατούσαν απέναντι στον ήλιο, κάτι δηλαδή σαν τη σημερινή αφή της Ολυμπιακής 
φλόγας ή την λήψη του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα. 
Μικρές ακόμα παρατηρήσεις που ίσως μοιάζουν επουσιώδεις αναδεικνύουν το κοινό καλάθι πληροφοριών και 
έμπνευσης.  
Από παραστάσεις  σε αγγεία ο Διόνυσος ενίοτε απεικονίζεται να κάθεται δεξιά του πατρός του στα ολύμπια 
δώματα, σε μια αντιστοιχία Θεού και Χριστού. 
Στην ελληνική μυθολογία επίσης παρατηρούμε ότι ο Διόνυσος γεννιέται από τον μηρό του πατέρα του και 
παραδίδεται σε δώδεκα νύμφες ή υδάτινα πνεύματα, τις Υάδες, οι οποίες γίνονται τροφοί του θεϊκού παιδιού. 
Αργότερα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης της υπηρεσία τους, οι Υάδες εξυψώνονται  στο ουράνιο στερέωμα όπου 
λάμπουν ως αστερισμός των Πλειάδων. Σε έναν αναπόφευκτο συνειρμό με το δώδεκα γεννιέται στο μυαλό μου η 
εικόνα των δώδεκα Αποστόλων. 
Και έπεται συνέχεια… 
Οι Σαμοθράκες  βάπτισαν τον αρχικό άνθρωπο που τιμούσαν στα Καβείρια μυστήρια που τελούσαν, Άδαμο και 
περιπλέξαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα... 
Το  Κουτί της Πανδώρας συσχετίζεται με το μήλο του πονηρού όφη κατά την φτωχή μου κριτική σκέψη, που  και 
στις  δυο εκδοχές  του μύθου επιλέγει  γυναίκα να ενεργήσει αρνητικά, δείχνοντας την φαλλοκρατία των σοφών 
ανδρών που είχαν τότε πρόσβαση στις γνώσεις. Και στους δυο μύθους  μένει πάντα η ελπίδα για επιστροφή στην 
πρότερη κατάσταση... 
Επίσης όλες οι θρησκείες και παραδόσεις έχουν παραδεχθεί πάντα εξελικτικές καταστάσεις ανώτερες από αυτήν 
του ανθρώπου, είτε τους λένε «θεούς», «αγγέλους», «Ντέβα», «Έλοχίμ» «Άσούρα» κτλ. και αν υποθέσουμε ότι 
δεν αντικατοπτρίζουν αυτές οι ανώτερες οντότητες την θέληση του ατόμου να αποδεχτεί  το εξελικτική οροφή 
που θέλει να φτάσει κάποτε,  τότε κάτι υπαρκτό θα έπρεπε  να περιγράφουν. 
Όλες οι μυθολογίες συμφωνούν στο ότι έγινε  για κάποιο σκοτεινό λόγο, ένας διαχωρισμός μεταξύ αυτών των 
υψηλών ιεραρχιών και μια ομάδα από αυτές παρέδωσε στον άνθρωπο το φως ή την φωτιά που έφερε από τον 
ουρανό.  Οι ουράνιες  θεότητες συγκρούονται μεταξύ τους και σαν αποτέλεσμα, η μια  χάνει και "τιμωρείται»  ως 
έκπτωτη επί της γης και της αβύσσου αυτής ,   αποτέλεσμα που δημιουργήθηκε από αυτήν ακριβώς την αιτία, την 
παράδοση δηλαδή του φωτός, που μπορεί να σημαίνει γνώση, ή  θαυματουργή επέμβαση που οδήγησε σε ταχεία 
εξέλιξη. 
Τα αποτυπώματα αυτής της υπερκόσμιας σύγκρουσης εμφανίζονται πολύ έντονα σε όλες τις παραδόσεις και τους 
μύθους  των  αρχαίων πολιτισμών, αν και σήμερα  με το πέρασμα τόσων χρόνων  έχουν υποστεί αλλαγές από 
παρεμβάσεις κατά την μεταφορά τους από γενιά σε γενιά,  είτε αθώες, είτε εσκεμμένες,  κρύβοντας την αλήθεια 
από τους αναζητητές. Πρόκειται για το μύθο του Εωσφόρου, που είναι από τους λιγότερο ερμηνευμένους ιερούς 
μύθους. 
Στην αρχαία Ελλάδα συμβολίζεται με την Γιγαντομαχία,  την Τιτανομαχία και με τον Προμηθέα, τον Τιτάνα 
αδελφό του Άτλαντα, ο οποίος  Άτλας τιμωρήθηκε να κρατάει τον κόσμο και η κατάρα έπεσε και πάνω στον 
έτερο αδελφό, τον Μενοίτιο, που ρίχτηκε στα Τάρταρα. 
Περιληπτικά ο μύθος διηγείται ότι οι θεοί έδωσαν δώρα στον Επιμηθέα και στον Προμηθέα για να τα μοιράσουν 
στα ζώα και στους ανθρώπους, αλλά ο Επιμηθέας  σαν γεροντοκόρη  φιλοζωικής εταιρείας τα χάρισε όλα στα 
ζώα και δεν έμεινε τίποτα για τους ανθρώπους. 
Τότε ο Προμηθέας πήρε την πρωτοβουλία να διορθώσει την κατάσταση και  να δώσει κάτι και στους ανθρώπους. 
Ανέβηκε στον Όλυμπο και έκλεψε το ιερό πυρ. Επέστρεψε στη Γη καβάλα πάνω στα Φορόνεια Πτηνά, αυτά που 
μεταφέρουν τη φωτιά, και παρέδωσε το πυρ στους ανθρώπους. Αν έβλεπε σήμερα πως χρησιμοποιούν αυτό το 
«πυρ» οι άνθρωποι, θα αυτοφασκελωνόταν για την φιλοτιμία του. Ο Ζευς τέλος πάντων το έμαθε  και καταδίκασε 
τον Προμηθέα να αλυσοδεθεί στην κορφή του Καυκάσου. Κάθε μέρα ένας Αετός, ο Ηλιακός χρυσός αετός του 
Δία, πήγαινε και  καταβρόχθιζε τα σπλάχνα του και κάθε νύχτα αυτά  ξανασχηματίζονταν. Με την αλληγορία 
αυτή συμβολίζεται ότι κυκλικά η δύναμη και η βούληση του πνεύματός του (αετός) θα τον ξεριζώνουν από τα 
πάθη και την ύλη, αλλά μάταια, γιατί είναι καταδικασμένος να τα ξαναποκτά. 
Ο Προμηθέας είναι ένας Θεός που φέρνει το Φως, είναι ο Εωσφόρος (ο φορέας του φωτός, της Διάνοιας). 
Σχετικά όμως με την ετυμολογική ρίζα του ονόματος μπορούμε να πούμε ότι ίσως είναι πιο παλιά ακόμα από τα 
ελληνικά, γιατί η έννοια της "Φωτιάς δια τριβής» στα σανσκριτικά λέγεται "Πραμάνθα» όνομα που μοιάζει 
καταπληκτικά με εκείνο του ελληνικού μύθου ο οποίος φαίνεται έτσι να προέρχεται από την Ασία. 
Ο μύθος επαναλαμβάνεται παγκόσμια. 
Η ινδική μυθολογία μιλάει για τους Μανασαπούτρα ή Κύριους του Νου, που σύμφωνα με τις ιερές γραφές ήρθαν 
από το Άστρο της Αυγής στη γη για να δώσουν στον άνθρωπο το λόγο ή ικανότητα της σκέψης. 
Ο μύθος των Μαορί της Ωκεανίας μιλάει για την επανάσταση που ξέσπασε στον ουρανό, αφού ο θεός Τάνε 
καθιέρωσε την τάξη του κόσμου. 
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Επίσης ο θεός Χινούνο, των βορειοαμερικανικών ινδιάνικων θρύλων, διώχθηκε από τον ουρανό όταν μάλωσε με 
τους θεούς αδελφούς του. 
 Στην Ινδία ο μύθος αυτός αναπαριστάνεται μέσα από τη μάχη μεταξύ των θεών και των Ασούρα οι οποίοι , στα 
αρχαιότερα τμήματα του Ριγκ-Βέδα, είναι  πνευματικές και θείες οντότητες, γιατί εκεί ο όρος Ασούρα αντιστοιχεί 
στο Ανώτατο Πνεύμα.  
Στην Μαζδεϊστική θρησκεία των μεσοποτάμιων λαών ο Αχούρα Μάζδα ταυτίζεται με την έννοια των ινδικών 
Ασούρα.  
Το χριστιανικό δόγμα μιλάει επίσης για μια σύγκρουση μεταξύ των αγγέλων ή "Γιων του Θεού», όπου οι 
λεγεώνες του αρχάγγελου Μιχαήλ διώχνουν αυτές του Λούσιφερ ή Εωσφόρου (που φέρνει το Φως) στα βάθη της 
ύλης. 
Η κινέζικη μυθολογία διηγείται ότι σαν αποτέλεσμα της εξέγερσης εναντίον του «Τι» ενός περήφανου πνεύματος, 
εξορίστηκαν στην γη επτά  ιεραρχίες ουρανίων πνευμάτων, γεγονός που  έφερε μια αλλαγή σ' όλη τη Φύση και 
στον ουρανό, ο οποίος έσκυψε και ενώθηκε με τη γη». 
Άλλα κινέζικα κείμενα λένε πως ο Ουάγκ-Τι είδε τους γιους του, που είχαν αποκτήσει ενεργητική σοφία να 
πέφτουν στην κοιλάδα του πόνου , δηλαδή τη γη,  και ότι ο αρχηγός τους, ο ιπτάμενος δράκοντας αφού ήπιε την 
απαγορευμένη αμβροσία, έπεσε και αυτός με τη λεγεώνα του στη γη». 
Στο Ζεντ-Αβεάτα των Περσών, ο Αριμάν, περιβαλλόμενος από φωτιά, προσπαθεί να καταχτήσει τους ουρανούς. 
Τότε ο Αχούρα Μάζδα, που κατεβαίνει από τον  στέρεο ουρανό όπου κατοικεί για να βοηθήσει τους επτά 
λαμπερούς Σράβαν που συνοδεύονται από τα αστέρια τους, πολεμά εναντίον του Αριμάν, ο οποίος πέφτει στη γη 
μαζί με τους άλλους ηττημένους. 
Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι η Βίβλος αναφέρει πολύ λίγα για τη μάχη μεταξύ των αγγέλων και σ' αυτήν 
δεν εμφανίζεται πουθενά το όνομα του Εωσφόρου ή Λούσιφερ.  
Από παλιές χριστιανικές προσευχές συμπεραίνεται ότι τον πρώτο Αρχάγγελο τον ονόμασαν Εωσφόρο ή Άστρο 
της Αυγής, όνομα που αργότερα υπέστη την ίδια μετατροπή, ίσως επίτηδες, όπως αυτήν των ινδικών Ασούρα. 
Ετυμολογικά ο Εωσφόρος είναι αυτός που φέρνει το φως. Στα λατινικά ο Λούσιφερ, από το Lux-Fero, σημαίνει 
ακριβώς το ίδιο.  Υπάρχει η αντίφαση  ενός κακού δαίμονα που φέρνει το Φως και μας φέρνει σαφώς μπροστά 
στον ίδιο ουσιαστικά μύθο με αυτόν του Προμηθέα του θεανθρώπου, που φέρνει στους γήινους το Πυρ ή το Φως 
και τιμωρείται γι’ αυτό. 
Βέβαια, αυτό δεν ήταν πάντα έτσι, τουλάχιστον μέχρι τον 4ο αιώνα, αφού το όνομα Εωσφόρος (Λούσιφερ) 
συνηθιζόταν στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους και ακόμα κι ένας μητροπολίτης της Αντιόχειας λεγόταν 
Εωσφόρος. Μετά τον 4ο αιώνα μάλλον δαιμονοποιήθηκε για να χτυπήσει την ανταγωνιστική  αρχαία λατρεία του 
Διονύσου, και πήρε την μορφή την κερασφόρα,  αυτή που απέδιδαν οι Έλληνες  στον αγαπημένο θεό τους του 
γλεντιού τον Πάνα, που περιβαλλόταν από κερασφόρους σάτυρους, και στον ορφικό μύθο εμφανίζεται και ο ίδιος 
ο θεός σαν κερασφόρο βρέφος.   
Συνοπτικά  βλέπουμε ότι  ο Εωσφόρος δεν εμφανίζεται στην Αγία Γραφή και όμως σήμερα θεωρείται ο πρίγκιπας 
της κόλασης.  
Η νέα θρησκεία με τα υπέροχα μηνύματα της Καινής Διαθήκης  και τον πνευματικό χαρακτήρα, είχε την ατυχία 
να πέσει στα επικοινωνιακά χέρια κατώτερων ανθρώπων, που δεν στάθηκαν αντάξιά της. 
Οι χριστιανοί εκείνης της εποχής, ενώ έζησαν τους διωγμούς από το ειδωλολατρικό κατεστημένο  και τάισαν 
λιοντάρια στις αρένες, πηγαίνοντας ενάντια στο πνεύμα της Καινής διαθήκης και του Θεού της Αγάπης , κάνανε- 
μια μειοψηφία τους ασφαλώς  από αυτές που πάντα δυστυχώς ηγούνται- τον ίδιο βρώμικο πόλεμο στους 
αλλόθρησκους ειδωλολάτρες , πράγμα που αποδεικνύει ότι η φύση μας είναι άγρια και δεν είμαστε άξιοι ακόμα 
και σήμερα καμιάς ανώτερης ιδέας, καμιάς ανώτερης διδασκαλίας  και δεν έχουμε  ούτε τον αυτοσεβασμό να 
παραδεχτούμε ότι δεν πιστεύουμε σε τίποτα ανώτερο ελεύθερα και με την καρδιά μας, μια και κάνουμε το 
αντίθετο από την αγάπη και την ειρήνη που πρεσβεύει ο Θεός σε κάθε θρησκεία. 
Όπως και να έχει το πράγμα, το «Κακό»  υπάρχει  σε αφθονία , αλλά δεν νομίζω να φανερώνεται με κάποιο  
όνομα, παρά μόνο με πράξεις. Όταν θες να βρεις τον εγκληματία δεν ακούς τις φήμες, αλλά απλά βλέπεις το 
βίντεο του φόνου. 
Μάλλον δεν υπάρχουν μπαμπούλες που εκπροσωπούν το κακό , ούτε ανταμοιβές για το καλό. 
Είναι δυο έννοιες πιστεύω που συνυπάρχουν μέσα μας, και επιλέγοντας την μία ή την άλλη φέρνουμε στην ζωή 
μας την κόλαση ή τον παράδεισο. Το καλό και το κακό  είναι το θεϊκό στοιχείο μέσα μας, κι αυτές είναι η 
δοκιμασία μας και ο δρόμος για να εξελιχθούμε και να προσεγγίσουμε το Θείο στοιχείο. Η ζύμωσή τους και η 
διαχείρισή τους μας εξυψώνουν ή μας καταβαραθρώνουν. Τα υπόλοιπα μοιάζουν με παραμύθια που έχουν 
δράκους, πρίγκιπες  και βασιλοπούλες , που τα λένε σε μικρά παιδιά για να τρώνε το φαγητό τους και να 
κάθονται ήσυχα. Δυστυχώς αυτόν τον δρόμο διάλεξαν κατά πλειοψηφία για να εκτελέσουν το «πνευματικό τους 
λειτούργημα» οι ιερατικές αρχές και εξουσίες για να επιβιώσουν. 
Πάντα υπάρχει η ελπίδα ότι πολλοί πραγματικοί πνευματικοί άνθρωποι στο εσωτερικό της κάθε θρησκείας, 
κάποτε θα διαλέξουν τον δύσκολο αλλά ευλογημένο τρόπο διδαχής και διδασκαλίας. 
Επανερχόμενη μετά από αυτή τη σύντομη προσωπική παρένθεση στο προκείμενο,  οι διαδικτυακές θρησκευτικές 
πληροφορίες επανακάμπτουν δριμύτερες. 
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Διηγούνται έτσι λοιπόν οι Αζτέκικοι θρύλοι ότι ο θεός Κετζαλκοάτλ, που θεωρούσε τον εαυτό του σαν τον πιο 
αγνό και όμορφο, ρίχθηκε στη γη από μια λεγεώνα αγγέλων, οι οποίοι του έβαλαν μπροστά έναν καθρέφτη για να 
βλέπει την αληθινή του εικόνα. Απελπισμένος ο Κετζαλκοάτλ κατεβαίνει στις αβύσσους για να εξαγνιστεί και 
αφού  βοηθήσει τους ανθρώπους, καίγεται σε μια πυρά για ν' απελευθερωθεί από το σώμα του και ν' ανέβει στο 
άστρο της Αυγής, απ' όπου ήρθε. 
Ο μύθος θυμίζει έντονα την ορφική εκδοχή για την γέννηση του Διονύσου. Το κερασφόρο βρέφος παγιδεύεται 
από τους Τιτάνες, που το παρασύρουν με την βοήθεια ενός καθρέφτη που κατασκεύασε ο Ήφαιστος. Ο μικρός 
Διόνυσος γίνεται σκλάβος του ναρκισσισμού του καθώς ακολουθά μαγεμένος το είδωλό του. Οι Τιτάνες τον 
απομακρύνουν από τον χώρο όπου τον προστατεύει ο Πατέρας του Δίας , τον διαμελίζουν σε επτά  κομμάτια και 
τον τρώνε, παριστάνοντας το βάρος της υλικής υπόστασης ή των αρχέγονων πρωτόγονων ενστίκτων  που 
καταβροχθίζουν το πνεύμα. Η Αθηνά σταλμένη ως άλλος Αρχάγγελος από τον πατέρα Δία διασώζει την καρδιά 
του υιού πριν φαγωθεί , την καίει και μέσα σε κρασί διαλυμένη δίνεται στην Σεμέλη να την πιεί και να συλλάβει 
και να αναγεννήσει τον Θεό-υιό. Αυτά λέγονται και υποστηρίζονται, αλλά δεν μπορώ να τα χωνέψω εντελώς αν 
δεν μάθω περισσότερα , αν δεν αποδείξω τα λεγόμενα, αν δεν αποτινάξω το δόγμα που κάθεται χρόνια τώρα 
πάνω στην καρδιά και το μυαλό μου.  
Δεν μπορώ όμως να αγνοήσω αυτό που μερικοί μελετητές υποστηρίζουν, πως  δηλαδή η σπουδαιότερη συμβολή 
του Διονύσου στην θρησκεία της αρχαίας Ελλάδος, ήταν η ελπίδα που έφερε για αθανασία, κάτι που οφείλετε 
στους Ορφικούς οι οποίοι αναμφίβολα πίστευαν στην μελλοντική ζωή. 
Η επίδραση του Ορφισμού ήταν καταλυτική καθώς εισήγαγε στον Ελληνικό κόσμο το στοιχείο του μυστικισμού 
και του δυϊσμού ψυχής-σώματος, του πνεύματος και ύλης. Οι Ορφικοί υποστήριζαν ότι η ψυχή είναι αυτό που 
υποκινεί τον άνθρωπο, η αρχή όλων, ενώ το σώμα η φυλακή της ψυχής, κάτι που πέρασε και στον Χριστιανισμό. 
Πίστευαν ότι η ψυχή είναι θεϊκή και ενσαρκώνεται λόγω ενός προγενέστερου αμαρτήματος της. Έτσι υπάρχοντας 
στο σώμα, εκτός του ότι φυλακίζεται, λυτρώνεται κιόλας μέσα από τον κύκλο της επαναλαμβανόμενης 
μετενσάρκωσης. Οι Ορφικοί πρώτοι πίστεψαν πως όχι μόνο είναι δυνατή η επιστροφή του νεκρού στον επίγειο 
κόσμο , αλλά ότι μπορεί κάποιος να βγει από τον αιώνιο κύκλο των συνεχόμενων μετενσαρκώσεων. Στην Ολβία 
του Εύξεινου  Πόντου, ανακαλύφθηκαν οστέινες πλάκες, του 5ου π.χ αιώνα, με τις λέξεις : ΒΙΟΣ -ΘΑΝΑΤΟΣ-
ΒΙΟΣ, που αποδεικνύουν αυτήν την πίστη. 
Δια μέσου της μύησης στα Ορφικά Μυστήρια αποκαλύπτονταν στον άνθρωπο οι αρχετυπικές αλήθειες, έχοντας 
ως αρωγό τον Θεό Διόνυσο πού ήταν ο λυτρωτής της ανθρώπινης ψυχής, που την οδηγούσε στην αθανασία του 
ουρανού. 
Μεταξύ των αθανάτων θεών που έχουν απέναντί τους οι τρομαγμένοι και ταλαιπωρημένοι από τον χάρο θνητοί 
άνθρωποι, επιτέλους εμφανίζεται ένας θεός που μπαίνει και αυτός στην ίδια ανθρώπινη αγωνία, του να ζήσει  και 
να πεθάνει, και μέσα από μια υπέρβαση να αναστηθεί. Αυτός ο θεός νοιάζεται για τους θνητούς και τους κερνάει 
ένα αγχολυτικό κρασάκι. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε συνεχή κάματο ή πόνο, δεν μπορεί να σκεφτεί πώς να 
εξελίξει το νου του παρά πως να βρει τρόπους να απαλλαγεί από το άλγος. Χρειάζεται δηλαδή την Επικούρια 
ηδονή, που σημαίνει  να μην πονούμε και να μη μας ταράζει τίποτα, το επονομαζόμενο «μακαρίως ζην» Γι' αυτό 
και ο Διόνυσος ονομάζεται και Ζαγρεύς, δηλαδή κυνηγός που «κυνηγάει» τις ψυχές και τις οδηγεί προς την έξοδο 
από το σώμα ώστε να φτάσουνε στη θέωση, καθιστάμενος Λυτήριος ή Λυσεύς . 
Αυτός ο θεός είναι ο Διόνυσος. Ο θεός της θυσίας, ο θνήσκων, όπως και οι άνθρωποι, θεός. Ένας τέτοιος θεός 
που καταδέχεται να ζήσει και να υποφέρει ότι και οι άνθρωποι, δεν μπορεί παρά να ήταν  ο πολυαγαπημένος θεός 
των ανθρώπων. 
Μήπως και η ενσάρκωση  του Χριστού  είναι η πτώση του Αρχάγγελου , του πρώτου τη τάξη δημιουργήματος 
του Θεού που πέφτει στην γη για να φέρει το φως και την σωτηρία στους ανθρώπους, δεχόμενος ένα  σκληρό 
τέλος και  μοίρα , μέχρι να αναληφθεί και πάλι στους ουρανούς; Αρκούντως αιρετικό και βλάσφημο για να με 
στείλει  να κάνω μια περιποιημένη εξομολόγηση, να λουστώ με αγιασμό, και να βουτήξω την γλώσσα μου σε 
κόκκινο τρίμα αποξηραμένης μεξικάνικης καυτερής πιπεριάς. 
Αν διάβαζε ο πατέρας μου τι γράφω ή ο εξομολόγος μου στην πατρίδα, θα πάθαιναν συμφόρηση μια και 
πιστεύουν ακράδαντα στο God bless Amerika, και όποιος αμφισβητεί την Βίβλο έχει εξοικονομήσει άφθονο 
καθαρτήριο πυρ. Αν και κάνω ασκήσεις επαναστατικών σκέψεων και συλλογισμών επηρεασμένη  από την παρέα 
μου και την επίδραση της Ελληνικής λαογραφίας και μυθολογίας στο μυαλό μου, πιστεύω θα χρειαστώ 
επαναλαμβάνω, μία εξομολόγηση μόλις γυρίσω στο Λος Αντζελες. 
Ωστόσο, πέρα από τις συλλογιστικές  υπερβολές μου ίσως, που τις γεννάν στοιχεία γραπτά από απροσδιόριστες 
πηγές του διαδικτύου, πιστεύω αμετανόητα ότι το μυστικό της καταγωγής μας  που έχουμε το δικαίωμα κάποτε 
να μάθουμε, βρίσκεται κρυμμένο σε όλες τις θρησκείες του κόσμου και σε όλους τους κοσμογονικούς μύθους 
αυτών. Η μελέτη τους είναι υποχρέωση όλων μας, όπως και υποχρέωση όλων μας είναι να πιστεύουμε σε μια 
ανώτερη δύναμη, που φορτίζεται θετικά με την αναζήτησή της και την πορεία μας προς αυτήν. Το καθ’ εικόνα 
και ομοίωση πιστεύω ότι είναι λόγος του Θεού γιατί δείχνει αγάπη, και επιθυμία για θετική εξέλιξη, ενώ το 
«πίστευε και μη ερεύνα» μου μοιάζει με ανθρώπινη παρέμβαση που δείχνει φόβο για αναζήτηση, δείχνει 
στασιμότητα και υποδούλωση. 
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ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
Κεφάλαιο 1 
 
Το πλοίο κατέφθασε στο λιμάνι της Νάξου κατά τον μήνα Εκατομβαιώνα,  ώρα δεκάτη πρωινή. 
Ασχέτως που σήμερα  ο μήνας ταιριάζει ημερολογιακά με τον  Ιούλιο , το πλοίο ουδόλως επηρεασμένο από αυτό 
το γεγονός πλεύρισε υπό την κυρίαρχη εποπτεία του  με τις προβλεπόμενες μανούβρες του στην προκυμαία και 
έδωσε ένα περιποιημένο  προβλεπόμενο τράκο από αυτά τα συνηθισμένα που είχαν καταντήσει τα έξαλά του και 
τα ύφαλά του να μοιάζουν με  το χιλιοτρυπημένο  έδαφος της Σελήνης. Εντελώς τυχαία  η Ρόουζ διάβαζε εκείνη 
τη στιγμή σε ένα site, ότι  Ίουλος στα αρχαία ελληνικά ονομαζόταν το πρώτο χνούδι που φαίνεται στα μάγουλα 
των αγοριών, καθώς  και  το πρώτο δεμάτι των σταχυών που ρίχνεται στο αλώνι , και γι' αυτό ο Ιούλιος ακόμα 
και σήμερα  ονομάζεται  και  Αλωνάρης, και  ότι  η λέξη Εκατομβαιών  προερχόταν από  την εκατόμβη που 
σημαίνει εκατό βόδια και  επρόκειτο για τη μαγική πράξη πολλαπλασιασμού των βοδιών κατά την οποία  οι 
αρχαίοι  θυσίαζαν ένα από αυτά  για ν' αποκτούν εκατό. Όπως καλή ώρα σήμερα στις εκλογές καταψηφίζεις ένα 
βόδι που σε έχει ρημάξει με την διακυβέρνησή του και η επόμενη κυβέρνηση που το αντικαθιστά εμφανίζει εκατό 
και ούτω καθ’ εξής. 
Το πλοίο στα ασταθή και μουδιασμένα  χέρια ενός μεθυσμένου καπετάνιου λοιπόν, ασπάστηκε την αποβάθρα και 
επέτρεψε στον Κίμωνα με την παρέα του να ξεχυθούν  στο νησί της Νάξου κουβαλώντας τα μπαγκάζια τους με 
κόπο. Ο ήλιος από πάνω τους έβαζε το τηγάνι του στη φωτιά για το μεσημεριανό, και τα κορμιά τους σε μια 
προσπάθεια παθητικής άμυνας στην επίθεση της καλοκαιρινής κάψας άρχισαν να ιδρώνουν. Ο τόπος 
αστραποβολούσε από την αντηλιά λες και κάπου κοντά στον ουρανό είχαν στήσει πάρτι μια παρέα σούπερ νόβα. 
Αγκομαχώντας αφέθηκαν να τους καταπιεί ένα πλήθος ρεντρουμάδων, το γνωστό ζωικό είδος που  ευδοκιμούσε 
στις προβλήτες των λιμανιών και είχε την συμπεριφορά πεινασμένων γλάρων που περίμεναν να την πέσουν στα 
πρώτα ψίχουλα-τουρίστες  που θα πετάγονταν μπροστά τους. 
Τώρα πια τα ψίχουλα είχαν πέσει  πάνω στην τσιμέντινη προβλήτα,  και το πανηγύρι άρχισε με κραυγές, 
παρακάλια, διθυράμβους, ιαχές προσέλκυσης και τραβήγματα ή μαρκαρίσματα, καθώς και μπλοκ άουτ 
μπασκετικά υψηλής τεχνικής, που θα ζήλευε και ο καλύτερος ριμπάουντερ. 
Η παρέα μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο  ανταγωνιστές που επικράτησαν των άλλων και  άρχισαν να μαλώνουν 
μεταξύ τους τραβώντας  τους από εδώ και από εκεί, ξεχνώντας ότι αυτά που τραβούσαν ήταν  ανθρώπινες 
υπάρξεις με δική τους βούληση, και όχι  ρετάλια που πάλευαν για αυτά ρακοσυλλέκτες πάνω από έναν κάδο 
σκουπιδιών. Μετά από πολλά μπινελίκια και απειλές νίκησε ένας κοντός μαυριδερός και παχουλός τύπος, με μια 
τεράστια φαλάκρα την οποία  πάσχιζε να καλύψει ένα μικρό καπέλο γι’ αυτήν την δουλειά, και γυαλιά τεράστια  
σαν αυτά που έχασε στο τελευταίο επεισόδιο του Χαβάη 5-0 ο Στιβ Μαγκάρετ. 
«Παιδιά φτηνά την γλυτώσατε! Ένα δάκτυλο λίγδα είχαν τα δωμάτια αυτής της τρελής που σας τραβολογούσε. 
Είστε τυχεροί που σας τράβηξα από τα χέρια της!» 
Ο Βρασίδας τον ανησύχησε λίγο  καθώς του αντιμίλησε, πράγμα που σήμαινε ότι είχε να κάνει με δύσκολους 
πελάτες. 
«Κοίτα φίλε άδικα μας τραβολογάς. Εμείς θέλουμε μεγάλα δωμάτια με όλες τις ανέσεις και με θέα στην θάλασσα. 
Η καθαριότητα εξυπακούεται , αλλά οπωσδήποτε είναι απαραίτητη η τηλεόραση και το ψυγειάκι». 
«Τα δωμάτια λεβέντη μου είναι πολυτελείας…» τους διαβεβαίωσε ατάραχος  και μετά από εκατόν πενήντα μέτρα 
σλάλομ μέσα σε στενά καλντερίμια τους πήγε σε ένα οίκημα που έμοιαζε με το χάνι της Γραβιάς μετά την 
επίθεση των Τούρκων στον ταμπουρωμένο  Οδυσσέα Ανδρούτσο. Τα δωμάτια ήταν μεγάλα(για πυγμαίους όμως), 
είχε θέα στην θάλασσα από την ταράτσα του(δύο ορόφους πιο πάνω), ψυγείο υπήρχε στην 
ρεσεψιόν(κοινόχρηστο) καθώς και τηλεόραση επίσης που πήγαινε σετ μάλλον μαζί με την γιαγιά και πεθερά  του 
ξενοδόχου, η οποία έβλεπε την αγαπημένη της μεξικάνικη σειρά και όπως έσφιγγε νευρικά το μπαστούνι της 
καθώς τους είδε να απειλούν την θέαση της τηλεοπτικής  σειρά της, φαινόταν ότι θα έδινε σκληρή μάχη αν 
πήγαινε κάποιος να αλλάξει κανάλι και να της στερήσει την συνέχεια της λατινοειδούς σαπουνόπερας. 
Μπρος στην απειλή να χάσει τους πελάτες που ψάρεψε με τόσο κόπο, καθώς τους είδε να αποχωρούν 
αποφασισμένοι, σε μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια να τους κρατήσει , άρπαξε την τηλεόραση από το σαλόνι 
και την πήρε να την μεταφέρει στα δωμάτια, αφήνοντας την πεθερά να τον περνά γενεές δεκατέσσερις. 
Έφυγαν βιαστικά χωρίς δεύτερη κουβέντα και ξαναγύρισαν στο λιμάνι αφήνοντας τον τύπο να υποστεί την 
γκρίνια της πεθεράς του. 
Κάθισαν σε ένα μαγαζί για να ανασυνταχθούν για λίγο, χρόνος όμως που ήταν αρκετός για την Πένυ να κάνει την 
προδοτική της κίνηση και να καλέσει στο κινητό τον Μαξ, ανεβάζοντας την θερμοκρασία του Κίμωνα  και του 
Βρασίδα σε σημείο βρασμού. 
Τα αμερικανάκια κατέφθασαν με τις λύσεις στο τσεπάκι τους. Τους σύστησαν ένα ξενοδοχείο υπέρ λουξ στην 
παραλία του Αγ. Προκόπη, τέσσερα χιλιόμετρα από την χώρα με πισίνες και αμμουδιά στο κατώφλι  του  και 
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τους κλείσανε και ένα τζιπάκι για τις μετακινήσεις τους με μερικά τηλεφωνήματα. Οι δέκα  μέρες που βρίσκονταν 
ήδη στο νησί  τους είχαν συνδέσει με τις απαραίτητες γνωριμίες. Με συμμάχους τα δύο κορίτσια που 
υποδέχτηκαν τις πρωτοβουλίες τους  με ενθουσιασμό,  άφησαν τους Έλληνες  να μουρμουρίζουν σαν τις  
γκρινιάρικες σκαρφαλωμένες στο θεωρείο γέρικες φιγούρες του μάπετ σόου και κάνανε τα νεύρα τους κακαβιά 
που σιγόβραζε σε πυρωμένα κάρβουνα. Οι ενθουσιώδεις εναγκαλισμοί των αμερικανών και οι κραυγές χαράς 
τους που ξεσήκωσαν τα σοκάκια της μεσημεριανής χώρας,  τους απώθησαν πίσω να ακολουθούν με μοχθηρό 
βλέμμα. 
Το μόνο παρηγορητικό ήταν η ομορφιά του λαβύρινθου  των στενών της παλιάς πόλης που εσωκλείονταν σε ένα 
κάστρο-οικισμό , που μούδιασε για λίγο την δυσαρέσκειά τους σαν το κόκκινο κρασί που μουδιάζει τις 
βασανισμένες σκέψεις. 
Χάθηκαν μέσα σε σοκάκια που δεν τα βρίσκει το φως του ήλιου, σε υγρές στοές που υποτάσσουν τους λίβες που 
τολμούν και αντέχουν να φτάσουν μέχρι εδώ . 
 Ώρες ώρες θαρρούσαν πως άκουγαν ψιθύρους αλλοτινών εποχών, ακουστικές ψευδαισθήσεις από ερωτόλογα 
νέων ζευγαριών που βρίσκονταν κρυφά στις γωνιές, κουτσομπολιά και συζητήσεις απλών ανθρώπων που 
κρέμονταν από τα παραθύρια τους και τις στενές λουλουδιασμένες τους αυλές, και άλλοτε τρομαγμένες φωνές 
των  ίδιων τρομαγμένων κατοίκων από τα αλυχτίσματα βάρβαρων πειρατών και επιδρομέων. Τώρα οι 
αγριοφωνάρες των πειρατών έδωσαν την σκυτάλη στις αγριοφωνάρες των αμερικανών   και κάτι βρισίδια 
ντόπιων που προσπαθούσαν να κοιμηθούν τέτοια ώρα. 
Η ιστορία του κάστρου άρχισε το 1207, όταν πρωτοχτίστηκε, κι από τότε κατοικούνταν  συνεχόμενα μέχρι 
σήμερα. Προοριζόταν να στεγάσει τον Μάρκο Σανούδο, τον Ενετό διοικητή του τόπου εκείνη την εποχή, μαζί με 
την φρουρά του και τους εκλεκτούς του, προστατεύοντάς τους από τους εχθρικούς κατοίκους και τους πειρατές, 
αλλά και για να λειτουργήσει ως διοικητικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Επρόκειτο, δηλαδή, για μία ταυτόχρονη 
δημιουργία τείχους και οικισμού, όπου πολλές φορές τα αρχοντικά και οι οικίες αποτελούσαν τους προμαχώνες  ή 
τα εξωτερικά τείχη αυτής της  ιδιότυπης οχύρωσης. 
Τα χρονικά έλεγαν ότι «πιο εύκολο είναι να διαβείς μέσα από τη φωτιά, παρά από την Τρανή Πόρτα», την κύρια 
είσοδο του κάστρου, και ότι αν κάποιος κατάφερνε να εισχωρήσει στις παρυφές του οικισμού, θα έχανε τον 
προσανατολισμό του μέσα στα λαβυρινθώδη σοκάκια που ήταν επίτηδες φτιαγμένα να οδηγούν σε αδιέξοδα. 
Αν παρόλα αυτά κατόρθωνε να ανηφορίσει προς τα τείχη, θα δεχόταν επίθεση από τις χαμηλές πολεμίστρες. Αν 
κι αυτό δεν κατάφερνε να τον νικήσει, θα είχε να κάνει με πυροβολισμούς, βέλη, πέτρες, ξύλα και ζεματιστό λάδι 
από τις τρεις πύλες του και τους εξωτερικούς τοίχους των ακραίων περιμετρικών σπιτιών. Η τελευταία και 
ισχυρότερη άμυνα ήταν ο κεντρικός πύργος του Σανούδου που υψωνόταν αγέρωχα στο κέντρο του κάστρου. 
Το κάστρο όμως δεν κυριεύτηκε ποτέ από κατακτητή . Οι βαριές του πύλες φαίνεται πως άνοιγαν μονάχα από 
μέσα . Σήμερα αυτό που δεν κατάφερε η βία και το αίμα τόσων χρόνων το κατάφερε ο τουρισμός, άλλη μια 
απόδειξη του ότι ο ταξιδιώτης είναι ο πιο αποτελεσματικός πορθητής , ο πιο ειρηνικός κατακτητής κάθε τόπου, 
που του παραδίδονται όλα, πνευματικά και υλικά  ψυχή τε και σώματι. Αρκεί να πληρώσει με χρήμα, ή έστω με 
κάποια πιστωτική κάρτα ένα μικρό ποσό , μικρό αντίτιμο μπροστά σε αυτό που θα πλήρωνε αν ερχόταν με 
σπαθιά,  ασπίδες και πολιορκητικές μηχανές. 
Στο ίδιο πνεύμα ήταν χτισμένες και οι μεμονωμένες κατοικίες πλούσιων οικογενειών που χτίζονταν πέρα από την 
χώρα στην εκτεθειμένη ύπαιθρο.  Ο πύργος Ζευγωλή, ο πύργος Μπελόνια,  ο πύργος Πραντούνα, ο πύργος 
Μπαρότση, ο πύργος Παπαδάκη, ο πύργος της Αγιάς, ο πύργος του Μπαζαίου, ο πύργος του Χειμάρρου, λίθινα 
γιγάντια αρμαντίλος , επιβλητικά σπίτια φρούρια που κανάκευαν στα σωθικά τους την καθημερινότητα 
οικογενειών. Ακόμα και οι μονές ήταν χτισμένες στην ίδια φιλοσοφία με πιο γνωστή την μονή της Υψηλοτέρας 
ίσως το πιο ισχυρό μεμονωμένα φρούριο όλου του νησιού. 
Αφομοίωσαν τις πληροφορίες για τον οικισμό από έναν ταξιδιωτικό οδηγό τσέπης και αφέθηκαν στην χρονική 
παραίσθηση των λιθόστρωτων και των σπιτιών που έμοιαζαν με ένα ανακάτεμα ενός κυκλαδίτικου και ενός 
μεσαιωνικού ενετικού χωριού. Ασβεστωμένοι τοίχοι με μπλε παραθυρόφυλλα  ξεπετάγονταν μέσα από την 
αγκαλιά πυργόσπιτων χτισμένων με γκρίζες μεγάλες πέτρες. Στοές που χαριεντίζονταν με κρεβατίνες από 
κληματαριές , και αυλές με αγιόκλημα, χρυσάνθεμα και μενεξέδες που συναγωνίζονταν σε ομορφιά τις περίτεχνες 
προσόψεις των ενετικών οικόσημων και επιγραφών. Ευτυχώς υπήρχε η ανηφόρα να τους δίνει κατεύθυνση, 
αλλιώς θα είχαν χαθεί μέσα σε αυτό το δαιδαλώδες χάος των σοκακιών, των πασπαλισμένων αρχιτεκτονικών 
εδεσμάτων με λευκό μάρμαρο που το μάτι έτρωγε αχόρταγα. 
«Ρε συ αυτές  μας ξέχασαν εντελώς. Αν φύγουμε και γυρίσουμε Θεσσαλονίκη δεν θα μας αναζητήσουν καν», 
γρύλλισε ο Κίμωνας, για να ακολουθήσει ο Βρασίδας με έναν λυγμό. 
«Κοίτα την ρε συ την δικιά μου. Μόνο αγκαλιά δεν πήρε το αμερικάνικο μοσχάρι.» 
Το σκηνικό αυτό συνεχίστηκε χωρίς να βελτιωθεί καθόλου το θέαμα ακόμα κι όταν έφτασαν στον χώρο διαμονής 
τους. Το ξενοδοχείο είχε τα πάντα σε τέτοιο βαθμό πληρότητας και κορεσμού, που δεν βρήκαν έρεισμα για να 
παραπονεθούν, ούτε μπόρεσαν να βρουν κάποιο ψεγάδι. Το πολυτελές κατάλυμά τους  ήταν περισσότερο ένας 
νησιώτικος γραφικός οικισμός με λιθόστρωτα δρομάκια που οδηγούσαν στο αφρικανικού όψεως υπέροχο poolbar 
που σέρβιρε υπό τους ήχους ρέγγε και έθνικ τα εξωτικά του κοκτέιλ δίπλα σε μια γαλάζια πισίνα ολυμπιακών 
διαστάσεων. Η θέα προς την ανοιχτή θάλασσα ήταν ανεμπόδιστη και η πλατιά αμμουδιά πιανόταν αγκαζέ με το 
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πράσινο γρασίδι των χώρων του. Διασκορπισμένα στην τεράστια έκτασή του που την περικύκλωναν τα 
κυβόσχημα μπάνγκαλόουζ του, υπήρχε παιδική χαρά για τους μπόμπιρες, εστιατόριο, χώροι άθλησης μπάσκετ και 
βόλεϊ,  καθώς και μίνι γκολφ. Στην παραλία υπήρχαν και όλα τα αξεσουάρ για θαλασσινά παιχνίδια. Στον 
γυρισμό από την παραλία ντρεπόσουν να μπεις στο λόμπι   μια και ήταν φτιαγμένο με τόσο ακριβή και μοντέρνα 
διακόσμηση και τόσο καλής ποιότητας γυαλιστερό μάρμαρο με σχέδια εμπλουτισμένο, που ένιωθες τουλάχιστον 
ότι χρειαζόσουν να φοράς σμόκιν για να το περάσεις. Με την σαγιονάρα και το μαγιό αισθανόσουν  το λιγότερο  
σαν στριπτιζέζ μέσα σε εκκλησία. Τα δωμάτια ήταν ευρύχωρα με απόλυτη θέα γαλάζιου  και όλον τον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό μιας σύγχρονης οικίας. Το συνολικό θέαμα και οι εξαίσιες εντυπώσεις κάνανε τα μέλη 
της   αντίπαλης ομάδας  να φαίνονται σαν ήρωες προς σεβασμό και απόδοση τιμών. Το μόνο που βρήκε για να 
παραπονεθεί ο Κίμωνας, ήταν η ύπαρξη αιρ κοντίσιον. 
«Χάθηκε να βάλουν έναν ανεμιστήρα οροφής ; Ποιος ξέρει από πότε έχουν να αλλάξουν τα φίλτρα στα 
κλιματιστικά. Δεν πρόκειται να αναπνεύσω εγώ τον ανθυγιεινό αέρα που μοιράστηκαν όλες οι φυλές του Ισραήλ. 
Άσε που δεν είναι και οικολογική λύση. Ο αέρας που παράγεται από τον ανεμιστήρα είναι φυσικός και απαιτεί 
μόνο το 15% της ενέργειας που καταβροχθίζει  ένα κλιματιστικό.» 
Ο Βρασίδας ακούγοντας την γκρίνια του φίλου του κατάλαβε  απόλυτα ότι θα έλιωνε από την ζέστη  και από τα 
τσιμπήματα των κουνουπιών  και γι’ αυτό προτίμησε να κάνει τον Καραγκιόζο και να ζητήσει έναν ανεμιστήρα 
δαπέδου από την ρεσεψιόν προφασιζόμενος μια αναπνευστική δυσκολία που προερχόταν από την χρήση αιρ 
κοντισιον.  
Είχε ζήσει, κυριολεκτικά στο πετσί του αυτήν την ιδιοτροπία του Κίμωνα. Σε κάποιες διακοπές παλιότερα στην 
Χαλκιδική αποτελέσαν το μενού για ένα γένος κουνουπιών που βρήκαν ιδιαίτερα του γούστου τους το ph του 
δέρματός τους και το αίμα τους. Μια υγρή ζεστή βραδιά με άπνοια, σε ένα δωμάτιο χωμένο στους θάμνους, 
ιδανική βραδιά και τόπος για πάρτι κουνουπιών, προτίμησαν αντί να εισπνεύσουν τον μολυσμένο αέρα που 
ανακύκλωνε επί δέκα  χρόνια το πιθανότερο χωρίς αλλαγή φίλτρου το πανάρχαιο κλιματιστικό του δωματίου, να 
εισπνεύσουν από τα ανοιχτά παράθυρα τον φυσικό αέρα του καλοκαιριού καβάλα στον οποίο έκαναν απόβαση 
στο δωμάτιό τους χιλιάδες μεταλλαγμένα και διψασμένα για αίμα κουνούπια. Και λέμε μεταλλαγμένα διότι το 
εντομοαπωθητικό με το οποίο είχαν ψεκάσει τα σώματά τους οι δύο φίλοι, φαινόταν να  ανοίγει την όρεξη στα 
αιμοσταγή εντομοβαμπίρ. Η αυγή τους βρήκε τουμπανιασμένους και ηττημένους παρόλο που στον τοίχο του 
δωματίου τους , όπως στην ζωοφόρο του Παρθενώνα αναπαριστόταν  η μάχη των Αθηναίων έναντι των 
Αμαζόνων,  είχε απεικονιστεί η άνιση μάχη με τον πολυάριθμο εχθρό. Εκατοντάδες αιματογενή στίγματα από 
πτώματα κουνουπιών που έγιναν χαλκομανία από παντόφλες νούμερο σαράντα πέντε χωρίς έλεος και οίκτο 
απλώνονταν στον τοίχο. Κάποιος φιλοσοφημένος άνθρωπος είχε πει κάποτε  «ότι δεν πρέπει να λυπάσαι το 
κουνούπι που σκοτώνεις, διότι αυτό το αίμα που αφήνει το πτώμα του είναι το αίμα που σου ρούφηξε». 
Προφανώς αυτό είχε ειπωθεί μεταφορικά, για τραπεζίτες και εφοριακούς , αλλά και κυριολεκτικά ήταν εξίσου 
εύστοχο. 
Το παρόν πάντως μαζί με την παρέα των Αμερικανών ήταν εξίσου δυσάρεστο. Η δυσθυμία  ήταν προβλεπόμενη 
και η συνύπαρξη προβληματική. 
 Και υπήρχε συνέχεια, μια και αιφνιδιάζοντάς τους μέσα στην δίνη της χαρωπής αγγλοσαξονικής ευδιαθεσίας,  
αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν  τις προτάσεις διασκέδασης της  πλειοψηφίας. 
Έφαγαν σε ένα μαγαζί στο κέντρο της χώρας χάμπουργκερ με αμφιβόλου ποιότητας κιμάδες, συνοδευόμενο   από  
κόκα κόλες παραμερίζοντας την καταπληκτική ντόπια κουζίνα  και  πήγαν στην κοντινότερη παραλία, τον Άγιο 
Γεώργιο που ήταν και η πιο πολυσύχναστη, να κολυμπήσουν μέσα στον καύσωνα. Αφού «πατείς με πατώ σε» 
εξασφάλισαν ξαπλώστρες και ομπρέλες, στριμώχτηκαν -όπως  σε τενεκεδένιο κουτάκι  οι παστές σαρδέλες- στην 
παραλία που κόχλαζε από την κοσμούρα και τη ζέστη. Ο φούρνος που είχε ανάψει γύρω τους πρέπει να ήταν 
γύρω στους σαράντα  βαθμούς, και οι κραυγές των λουόμενων δεν έμοιαζαν χαράς , αλλά κολασμένων που σε 
μια κόλαση του Δάντη βασανίζονται από πυρακτωμένα σίδερα. Το μαρτύριο κράτησε τρεις  ώρες  χωρίς 
αντηλιακό μια και δεν καταδέχτηκαν οι δύο «απόβλητοι» να δανειστούν από τον Μαρκ που τους πρόσφερε 
ευγενικά  το  υποαλλεργικό του αντηλιακό   με τον μέγιστο βαθμό προστασίας που το έφερε κατ’ ευθείαν από το 
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Νέας Υόρκης. Τους είχε πιάσει μουλαρινό πείσμα και δεν επρόκειτο να 
υποχωρήσουν  σε αυτήν την πρόκληση. Θα άντεχαν οπωσδήποτε σαν γενναίοι Έλληνες την αμερικάνικου τύπου 
διασκέδαση όσο κι αν αυτό ήταν επώδυνο. 
Το απογευματάκι  πήγαν  να δουν το υπερσύγχρονο γιότ που είχε ενοικιάσει ο Μαξ  και σημειωτέον μαζί με τον 
Στιούαρτ οι δυο τους, είχαν δίπλωμα καπετάνιου. Ο Στιούαρτ, ακόμα ένας ξανθός που ήταν ολόιδιος με τους 
υπόλοιπους Αμερικανούς και ο Βρασίδας αδυνατούσε να τους ξεχωρίσει, είχε και τάλαντο μαγειρικής πράγμα 
που τον έκανε στον τελευταίο λιγότερο αντιπαθή. 
Ο Μαρκ ανέλαβε να τους ξεναγήσει και να τους πληροφορήσει για τα χαρακτηριστικά του σκάφους που άθελά 
τους και οι δύο Έλληνες κοίταζαν με μοχθηρία και κρυφό θαυμασμό υπό την κάλυψη λοξών ματιών. Η 
προσπάθειά τους να παραμείνουν αδιάφοροι μπροστά στο υδροδυναμικό θαύμα που είχαν απέναντί  τους, τους 
έκανε να φαίνονται ότι ενδιαφέρονταν παραπάνω από το κανονικό. 
Το πλοίο ονομαζόταν «Liberty». 
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Όπως τους πληροφόρησαν με καμάρι τα αμερικανάκια , επρόκειτο για ένα Azimut 74 , είκοσι τριών  μέτρων  με 
δύο μηχανές 1300 hp MTU, που είχε ναυπηγηθεί το 2004 και το είχαν ενοικιάσει για έναν ολόκληρο μήνα, για να 
επισημάνουν εμμέσως πλην σαφώς ότι το φυσούσαν το παραδάκι. 
Έπιανε με άνεση τους 28 κόμβους, αλλά μπορούσε να φτάσει και τους 31 κόμβους αν το πίεζε ο καπετάνιος. 
Όπως διαπίστωσαν και οι ίδιοι όταν ανεβήκαν επάνω στο κατάστρωμα, είχε μια πολυτελή και μοντέρνα 
διακόσμηση με ένα κυκλικό σαλόνι στο πίσω μέρος στην πρύμνη  και μια μικρή αλλά πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα κεντρικά που μετά από το ανέβασμα δύο σκαλιών γειτόνευε με το υπερσύγχρονο  πιλοτήριο στην πλώρη. 
Από τον χώρο της κουζίνας μέσω μιας στριμωχτής κυκλικής σκάλας ,όπου ο Βρασίδας κόλλησε για λίγο, 
κατέβηκαν στον χώρο των υπνοδωματίων. Υπήρχαν τέσσερις καμπίνες δίκλινες, εκ των οποίων η μία ήταν μία 
κανονική κρεβατοκάμαρα σουίτας με διπλό κρεβάτι. Οι ντουλάπες όλες ήταν καλυμμένες με καθρέφτες, και εκεί 
ο Κίμωνας διαπίστωσε κοιτώντας το είδωλό του ότι φαινόταν μαζί με τον Βρασίδα σαν θυμωμένα μωρά που τους 
είχαν πάρει από τα χέρια την κουδουνίστρα. 
Όλα ήταν τέλεια. Τα πατώματα ήταν περασμένα όλα με νόβα φλορ και τα τέσσερα  μικρά μπάνια με τις 
ντουζιέρες, παραδόξως ήταν βαπτισμένα με χλιδή, μάλλον ευλογημένα από το ακριβό μάρμαρο που τα έντυνε 
μαζί με τους στολισμένους καθρέφτες με τα περίτεχνα σχέδια. 
Μετά από μια νέα γερή δόση θηλυκών επιφωνημάτων και γυναικείου ενθουσιασμού  και μερικά ποτά από το 
πλήρως εξοπλισμένο μπαρ του πλοίου, τα κορίτσια πήγαν να φρεσκαριστούν κάνοντας και ένα ντους, ενώ οι 
Έλληνες απέφυγαν να δεχτούν την ευγενική προσφορά του Μαρκ και έμειναν σαν αλατισμένοι μπακαλιάροι να 
αρπάξουν  την πρώτη σπόντα από τον Μαξ. 
«Δεν ήξερα ότι εσείς οι Έλληνες  φοβάστε το νερό!» πέταξε και ξέσπασαν όλοι σε γέλια. 
Ο Κίμωνας γέλασε κοροϊδευτικά και κατάπιε την προσβολή μαζί με κάποιες βρισιές που μάσησε από μέσα του 
και δεν αντιλήφθηκε από την έκφραση της Ρόουζ ότι άρχισε να κατανοεί την θέση τους και να τους 
συμπαραστέκεται με μια πιο συγκρατημένη στάση και συμπεριφορά. 
Το απόγευμα πήγαν σε ένα εστιατόριο κυριλέ με Αγγλική κουζίνα όπου έφαγαν ένα είδος φιλέτου με σάλτσα σαν 
μύξα, που ήταν μικρότερο σε μέγεθος από την γαρνιτούρα βρασμένων λαχανικών. Το εσωτερικό τού φιλέτου 
έκρυβε μία τέτοια ζωντάνια , που για μια στιγμή  ο Κίμωνας νόμιζε ότι άκουσε τα επιθανάτια μουγκανίσματα του 
ζώου που ξεψυχούσε ακόμα στο πιάτο του. Αρκέστηκε να μηρυκάσει για καμιά ώρα μια απροσδιόριστη πράσινη 
σαλάτα  βουτηγμένη σε μια γλυκιά σάλτσα που την έκανε να μοιάζει περισσότερο με κανταΐφι, προκειμένου να 
σιγάσει την πείνα του , ενώ ο Βρασίδας λιγότερο επιλεκτικός σκούπισε το πιάτο του σαν καλό παιδί. Το βράδυ 
συνεχίστηκε σε ένα κλαμπ, υπό τον ήχο ισχυρών μπιτ, με ένα ποτό στο χέρι  και όρθιοι σαν τα άλογα να 
περιμένουν πότε θα κουραστούν οι ντοπαρισμένοι «πλανητάρχες» που χοροπηδούσαν σαν φρενιασμένοι πίθηκοι 
που έπεσαν σε σφηκοφωλιά.. 
Τα όρια τους ξεπεράστηκαν όταν η παρέα θέλησε να συνεχίσει το πάρτι  στο γιότ. Έφυγαν κορδωμένοι και άνετοι  
από το κλαμπ με στυλ που το κρατούσαν με κόπο, αποχαιρετώντας με ένα πλατύ χαμόγελο την εύθυμη παρέα που 
ακόμα χοροπηδούσε  και πήγαν να βρουν ένα ταξί να τους πάει στο ξενοδοχείο τους.  
Στον δρόμο δεν έβγαλαν τσιμουδιά από την νύστα και την εξαθλίωση. Κάνανε ένα μπανάκι και μόλις τα 
ταλαιπωρημένα τους κορμιά κατεδαφίστηκαν στο στρώμα, μπήκε σε λειτουργία ο μηχανισμός της ασταθούς 
αναπνοής , της εισπνοής που παίζει πυγμαχία με σάκο του μποξ την σταφυλή και ο κόσμος ονομάζει ροχαλητό. 
Ωστόσο κάποια επιδρομή καούρων ανάγκασε τον Κίμωνα να σηκωθεί τα χαράματα και να πάει στο ψυγείο. 
Πήρε μια coca cola από τον ψύκτη και τράβηξε την περόνη αυτής της γευστικής χειροβομβίδας ηρεμώντας  
καθώς άκουσε  αυτό το κομπροειδές  σύριγμα του ανοίγματος . 
Ρούφηξε μια γερή παγωμένη γουλιά  από αυτό το καταραμένο αναψυκτικό  που δεν μπορούσε να το κόψει  και 
του είχε δημιουργήσει στερητικό σύνδρομο και συνήλθε αυτομάτως. Πάει τέλειωσε, ήταν κοκακολαμανής. 
Μπάφιασε να πίνει τόσο καιρό μέσα στο κατακαλόκαιρο οτιδήποτε άλλο, πέρα από αυτόν τον μέλανα ζωμό του 
διαστήματος, που αυτός ο αναθεματισμένος Νότιος,  ο Τζον Πέμπερτον,  παλαίμαχος του εμφυλίου, ανακάλυψε 
σε κάποια ξύλινη αποθήκη της Ατλάντα, ανακατεύοντας σαν δρυΐδης  υγρά μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες. Αν 
δεν ήταν τόσο άστοχοι οι Βόρειοι, τώρα θα είχαν γλυτώσει τα στομάχια τους εκατομμύρια άνθρωποι. 
Τώρα έπρεπε να παίζει όλο αυτό το θέατρο μπροστά στην γιάνκισσα , ότι δήθεν δεν του άρεσε το δημοφιλέστερο 
αναψυκτικό του κόσμου  και να ξεροσταλιάζει βλέποντας όλους γύρω του να πίνουν αυτό το υγρό μελανόχρωμο 
παγωμένο ηφαίστειο, το υγρό πυρ των Εσκιμώων, αυτήν την αφρίζουσα σαμπάνια του Ράμπο. Το στοματικό 
διάλυμα με το οποίο κάνει γαργάρες ο terminator και από τα αφρισμένα κύματα  των δεξαμενών παρασκευής του 
ξεπήδησε ως άλλη Αφροδίτη ο Άγιος Βασίλης των Δυτικών από το Ροβανιέμι, με την κόκκινη στολή που του 
έδωσαν οι σχεδιαστές μόδας του Ντίσνεϋ. 
Ήπιε μια ακόμη γερή γουλιά και ένιωσε τις φυσαλίδες να σκάνε στο στόμα του σαν  ζαχαρένια πυροτεχνήματα. 
Απόλαυση! 
Το λαρύγγι του  σαν τον μεγάλο επιταχυντή Αδρονίων του CERN , ανακάλυψε λόγω στέρησης το μποζόνιο του 
Χιγκς , παγωμένο και θεϊκό να του εξηγεί την υπέρτατη ηδονή της γεύσης. 
Ανθρακούχα μόρια συγκρούστηκαν  με μόρια ζάχαρης,  καραμέλας  και άλλα αγνώστου ταυτότητας χημικά  
στοιχεία  αναπαριστώντας  το Μπιγκ Μπαγκ στο στόμα του. Ένα ρέψιμο  όμως του ξέφυγε και ξύπνησε τον 
Βρασίδα που τον τσάκωσε στα πράσα. 
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«Τι κάνεις ρε, κρυφά πίνεις coca cola;» 
«Αμάν, φέρε μου να καταπιώ ένα κουτί mentos να ανατιναχθώ.» είπε  ντροπιασμένος και αποκαρδιωμένος  ο 
Κίμωνας που δεν έκανε όμως τον κόπο  να αφήσει κατά μέρος  την κόκα κόλα , αλλά ήπιε ακόμη μία γουλιά. 
«Τι έχεις πάθει ρε φίλε ; Δεν σε αναγνωρίζω. Μοιάζεις με πιγκουίνος έξω από το νερό  από τότε που ξεκίνησε 
αυτό το ταξίδι. Πού είναι ο παλιός καλός Κίμωνας που έλεγε όλο χαριτωμένες εξυπνάδες  και δεν κώλωνε 
πουθενά; Ειδικά μετά από την μέρα της «Σφαλιάρας» έγινες αγνώριστος… Τράβα αν είναι δώστης μια σφαλιάρα 
και εσύ για να αποκαταστήσεις την ισορροπία μέσα σου…» 
«Χμ, έλα μου,  που από τότε θέλω  αντί να την σφαλιαρίσω να την φιλήσω ξανά…» 
«Την ερωτεύτηκες μετά  από μια σφαλιάρα; Δεν πας καλά καρντάση», του είπε με γλαρωμένα μάτια και γύρισε 
από την άλλη μεριά να ξαναπιάσει το ροχαλητό του σε φα μείζονα. 
Ο Κίμωνας απόσωσε το προδοτικό υγρό, τσαλάκωσε το κουτάκι μέσα στην χούφτα του και έπεσε κι αυτός να 
κοιμηθεί έχοντας στο νου του την Ρόουζ να χαριεντίζεται στην αγκαλιά του Μαρκ, μόνο που αυτή που 
χαριεντιζόταν τελικά  ήταν η Πένυ στην αγκαλιά του Μαξ.  
 Μέσα στην  σουίτα  του πλοίου, υπό την επήρεια άφθονου αλκοόλ, η Πένυ γνώρισε συνταρακτικές ηδονικές  
στιγμές στα σιδερένια χέρια του Μαξ Σάρπ. Ένας καταιγιστικός μαραθώνιος παλινδρομικών ωθήσεων πάνω στο 
στρώμα που τσίριζε , πάνω στον μπουφέ που κροτάλιζε, πάνω στην πολυθρόνα που έσκουζε,  με μια ακολουθία 
βογγητών  και γδούπων πάνω στα τοιχώματα  της καμπίνας έδωσαν μια ιδέα στην Ρόουζ του τι γινόταν μέσα στην 
κλειστή κρεβατοκάμαρα. Αυτό την συνέφερε από το μούδιασμα του αλκοόλ και κατάφερε να απομακρυνθεί από 
το σώμα το Μαρκ που ήταν έτοιμος να την φιλήσει. Σηκώθηκε μπερδεμένη και αποφάσισε να γυρίσει μόνη της 
στο ξενοδοχείο. 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 
Του το είχε πει του Βρασίδα η μάνα του στο φλιτζάνι. «Μεγάλη πόρτα θα διαβείς...» και να τώρα που την έβλεπε 
μπροστά του. Σε μια βραχώδη προεξοχή του λιμανιού της Νάξου  που ονομάζεται «Παλάτια» έστεκε η «Μεγάλη 
πόρτα» του έτοιμη να εκπληρώσει τα μελλούμενα του καφέ  και το μόνο που είχε να κάνει ήταν να περάσει από 
μέσα της. «Μεγάλη πόρτα θα διαβείς και θα αλλάξει την ζωή σου…» του είπε η μάνα του χωρίς να του 
διευκρινίσει ως άλλη Πυθία  αν οι αλλαγές θα ήταν καλές ή κακές, λόγω του ότι το φλιτζάνι σε εκείνο το σημείο 
που έπρεπε να δώσει ετούτη την διευκρίνιση  είχε ξεπλυθεί. Παρακάλεσε τον Κίμωνα παρά την ανάγκη τους να 
πιουν έναν διπλό ελληνικό μετά την χθεσινή ταλαιπωρία τους  και να τα πουν, να του έκανε  την χάρη να  
επισκεφτούν την λεγόμενη «Πορτάρα» πριν αρχίζουν να κουτσομπολεύουν τις γιάνκισσες που ήρθαν στο 
ξενοδοχείο μάλλον αργά μια και ήταν παρκαρισμένο απ’  έξω το τζιπ, και λογικά ακόμα θα κοιμόντουσαν. Ο 
Κίμωνας του έκανε το χατίρι. Ευτυχώς είχαν και αυτοί κλειδί από το ενοικιασμένο αμάξι και δεν θα χρειαζόταν 
να τις ξυπνήσουν ή να καλέσουν ταξί. Προτιμούσαν να πάνε μόνοι τους για πρωινό. Πήγαν κατευθείαν στην 
Πορτάρα. Όταν έφτασαν, ο Βρασίδας κάνοντας σλάλομ ανάμεσα σε φωτογράφους και φωτογραφιζόμενους, 
στάθηκε μπροστά στο κατώφλι του λίθινου μεγαλοπρεπούς καφασωτού της, κάτω από τα πέντε  μέτρα ύψος της 
και θαύμασε τον επιβλητικό της όγκο . Ανεξήγητα του είχε δημιουργήσει μία απόκοσμη αίσθηση  και την ανάγκη 
να την διαβεί . 
Ασυναίσθητα σκούπισε τα πόδια του στο λίθινο χαλάκι -αν υπήρχε και κανένα κουδούνι ή έστω κάποιο ρόπτρο 
θα το χτυπούσε- και πέρασε από μέσα της με μια ανατριχίλα να διατρέχει την ραχοκοκαλιά του. Βγήκε κανονικά 
από την άλλη μεριά χωρίς να βρεθεί σε κάποια άλλη διάσταση ή να συναντήσει τον Απόλλωνα αυτοπροσώπως, 
μια και ο ναός ξεκίνησε να κτιστεί προς τιμήν του τελευταίου. Οι αρχαίοι Ναξιώτες μιμούμενοι τα μεγάλα 
δημόσια έργα της σύγχρονης Βορείου Ελλάδας, όπως το μετρό Θεσσαλονίκης, άφησαν το μεγαλεπήβολο σχέδιο  
ατελείωτο. Βιώνοντας μία έντονα αποκρυφιστική εμπειρία που του ξέρανε τον λάρυγγα και βγάζοντας και ένα 
φίλμ φωτογραφιών από κάθε πιθανή γωνία, θέλησε τελικά να πάνε να πιούνε αυτόν τον  ελληνικό καφέ  που 
σχεδίαζαν από το πρωί, σε κάποιο μαγαζί του λιμανιού με μια αδήριτη ανάγκη να μάθει τα μελλούμενα από το 
φλιτζάνι, καθώς οι καταστάσεις που διαμορφώνονταν με τους αμερικάνους ήταν ανησυχητικές. 
Το διάβασμα του φλιτζανιού ήταν μια συνήθεια που μεταφέρθηκε πάππου προς πάππου στην οικογένεια  από την 
προγιαγιά του Βρασίδα  που μεγάλωσε στην Πόλη. Άξια συνεχίστρια ήταν η μάνα του με συμπαραστάτες τις 
γειτόνισσες της στη παλιά συνοικία που έμεναν πάνω στα Κάστρα, πριν μετακομίσουν στην Πυλαία, στο σπίτι 
που αγόρασαν με αιματηρές οικονομίες . Οι αυλές και τα χαμόσπιτα των κάστρων κουβαλούσαν μαζί τους και 
την παράδοση μαζί με τις μυρωδιές της Ανατολής. Η μάνα του Κίμωνα μπορεί να μην ασχολούνταν παρά μόνο με 
φαγητά και πρωινές εκπομπές, αλλά είχε περάσει και σε αυτόν η μανία του φλιτζανιού μέσα από την επαφή του 
με τον Βρασίδα και τις επισκέψεις στο σπίτι του. Μάλιστα είχε εντρυφήσει στο θέμα μια και αποδείχτηκε καλός 
μαθητής της κυρίας Καλλιόπης και παρατηρώντας την  έμαθε τα βασικά, που τα πάσαρε με αληθοφάνεια όποτε 
χρειαζόταν αφού είχε ξεσηκώσει το στυλ της, με την ισχυρή αυτοσυγκέντρωση, το συνοφρύωμα των φρυδιών, 
και την χαμηλή βαθιά μυστηριακή φωνή που την στόλιζε με ένα θεατρικό βιπράντο και ένα ελαφρύ 
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καμπούριασμα των ώμων. Αλίμονο αν τον έβλεπε ο στρατιωτικός πατέρας του πάνω από το κουπάκι να 
παριστάνει το μέντιουμ… το λιγότερο θα τον αποκλήρωνε. Η σχέση τους ήταν απρόσωπη και έμοιαζε με την 
ιεραρχική σχέση του Συνταγματάρχη πατέρα του  με τους ταλαίπωρους υπαξιωματικούς του. Η μάνα του 
αντίθετα ήταν πιο χαλαρή και ανεκτική, άσχετα αν η «αδυναμία» της  δεν προβαλλόταν με χάδια και φιλιά ή 
πολλά τηλέφωνα, αλλά με ταπεράκια. Όταν τον είχε πεθυμήσει πολύ, του έστελνε στο φοιτητικό του σπίτι πάνω 
από δέκα ταπεράκια με φαγητά σπιτικά, γλυκά και σαλάτες. Σε μέρες επικοινωνιακής και ψυχικής ισορροπίας του 
έστελνε δύο με τρία ταπεράκια και όταν μάλωναν του έκανε ένα εμπάργκο δύο, το πολύ τριών ημερών , μέχρι να 
ξανασαλπίσει η μητρική «τρομπέτα». Τώρα που έλειπε τόσο καιρό από Θεσσαλονίκη κανάκευε το στερητικό της 
σύνδρομο με δυο-τρία τηλεφωνήματα την βδομάδα. Κι αυτή όμως δεν θα ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη αν τον 
έβλεπε τώρα που είχαν αποσώσει τους καφέδες τους, να γυρνά το κουπάκι κυκλικά για να φυγοκεντρήσει το 
κατακάθι που άφησε ο Βρασίδας, ο οποίος παρεμπιπτόντως  τον κοιτούσε με σεβασμό και προσοχή. Μόλις 
βάφτηκαν τα τοιχώματα του φλιτζανιού με καφέ ,  έχυσε το περισσευούμενο κατακάθι στο πιατάκι και έβαλε το 
φλιτζάνι να στεγνώσει αναποδογυρισμένο σε μια χαρτοπετσέτα, για να δημιουργηθούν και τα σχήματα που θα 
έδειχναν το μέλλον.  
Ο Βρασίδας έμεινε με το βλέμμα του εστιασμένο στο κουπάκι του. 
«Τι κάνεις ρε συ; Θες να το μετακινήσεις με την σκέψη; Πες κάτι άλλο μέχρι να περάσουν δέκα λεπτά και να 
στεγνώσει. Βουβός θα είσαι τόση ώρα;» 
«Τι να πω;» Απάντησε και αναστέναξε. 
Πέρασαν δέκα λεπτά προσπαθώντας να πιάσουν  μια συζήτηση που όμως ολοένα τους ξεγλιστρούσε τρομαγμένη  
από τους αναστεναγμούς του Βρασίδα  και την έλλειψη συγκέντρωσής του. Ο Κίμωνας παραιτήθηκε  από την 
προσπάθεια επικοινωνίας και σήκωσε το κουπάκι να του πει τα μελλούμενα που τόσο ανυπόμονα περίμενε. 
Του ξέφυγε ένα «ωχ», που κέντρισε τις ανησυχίες του φίλου του και τον έκανε να αναπηδήσει. 
«Τι, ωχ ρε αδερφέ; Άσχημα μαντάτα;» 
Ο Κίμωνας στην ουσία  δεν πίστευε  στο φλιτζάνι ή σε οτιδήποτε παραφυσικό ίσως εκτός από το μάτιασμα, αλλά 
πίστευε αρκετά ο τρωγλοδύτης που ζούσε μέσα στο υποσυνείδητό του  και στα αρχέγονα ένστικτά του και ήταν 
κολλητοί με τον τρωγλοδύτη του Βρασίδα. Αυτό που είδε δεν του άρεσε καθόλου. Δυο μαύρες πηκτές λουρίδες 
καφέ παρίσταναν στο κατά τα άλλα καθαρό εσωτερικό του φλιτζανιού το φίδι η μία που ήταν εχθρός, και το ψάρι 
η άλλη που ήταν λαχτάρα. Προκειμένου να μην μάθει ο φίλος του τα κακά νέα , που και ψέματα να ήταν θα τον 
αυθυποβάλλανε  αρνητικά, κάλεσε δυνατά το γκαρσόνι για να τους φέρει τάχα τι νερό, και όσο ο Βρασίδας 
γύρισε να κάνει νόημα κι αυτός στο γκαρσόνι, βρήκε την ευκαιρία να ρίξει    λίγο νερό στο συφοριασμένο 
κουπάκι και να το ξανανακατέψει βιαστικά καθαρίζοντάς το. 
«Λοιπόν;» τον ρώτησε με αγωνία ο Βρασίδας. 
«Τι λοιπόν. Ποιο καθαρό δεν γίνεται… να δες και μόνος σου.» 
«Τότε προς τι ήταν αυτό το «ωχ»  που πέταξες προηγουμένως;» 
«Το ωχ πήγαινε στο ότι είναι τόσο καθαρό που δεν μπορώ να δω μελλοντικά γεγονότα  μέσα του. Είναι σαν να 
σου λέει ότι όλα βαίνουν καλώς σήμερα, οπότε απόλαυσέ το.» 
«Ωραία λοιπόν να απολαύσω τον πονοκέφαλό μου.» 
Πριν αποφασίσει ο Κίμωνας να πιάσει το κινητό στα χέρια του για να ξυπνήσει τα κορίτσια, αυτό χτύπησε 
προλαβαίνοντας τον. Ήταν η Ρόουζ. 
Το σήκωσε  και άκουσε να  τον παρακαλάει  να έρθει να την πάρει από το ξενοδοχείο χωρίς τον Βρασίδα. 
Αυτός δεν ρώτησε περισσότερα μπροστά στον φίλο του, αλλά της υποσχέθηκε ότι θα πήγαινε να την πάρει σε 
λίγα λεπτά.  
«Βρασίδα κάνε μου μια χάρη… μέχρι να πάω να τις φέρω για να κάνουμε την περιήγησή μας στο νησί, μείνε εδώ 
πέρα και βγάλε φωτογραφίες του οικισμού, μην χάνουμε κι άλλο χρόνο…» 
«Καλά ρε Κίμωνα . Θα ξεκινήσω σε λίγο… Εδώ θα βρεθούμε πάλι;» 
«Ναι, και να φύγουμε για τις ανατολικές ακτές πρώτα, που είναι πιο απομονωμένες.» 
Χαιρετηθήκαν και πήρε ο καθένας τον προορισμό του. Η μέρα σήμερα ήταν πιο κατάλληλη για εξορμήσεις . Η 
ζέστη είχε υποχωρήσει αισθητά και το μετεωρολογικό site που επισκεπτόταν συνήθως, μιλούσε για μέτριους 
ανέμους, λίγα σύννεφα και θερμοκρασία κατά μέσο όρο γύρω στους  τριάντα  βαθμούς. 
Έφτασε στο ξενοδοχείο σε λίγα λεπτά και οι παλμοί του ανέβηκαν μόλις την είδε να τον περιμένει στην ρεσεψιόν. 
Ήταν πανέμορφη μέσα στο τζιν κοντό παντελονάκι της με το μακό άσπρο τιραντέ μπλουζάκι που φορούσε. Το 
δέρμα της είχε πάρει ένα μελί μαύρισμα από τις τόσες περιηγήσεις τους και οι άκρες των  ξανθών  μαλλιών  της 
σαν να είχαν ξανοίξει κάτω από το ψάθινο καπέλο που τα σκέπαζε. Του χαμογέλασε καθώς πλησίασε και ένιωσε 
να μουδιάζει μέσα του ο ετοιμόλογος σόουμαν λες και ήταν στο πρώτο ραντεβού της ζωής του . Στάθηκε αβέβαια 
μπροστά της καλημερίζοντας την . 
«Κίμωνα πριν φύγουμε θέλω να σου μιλήσω… Μπορούμε;» τον ρώτησε και του έκανε νόημα να καθίσουν σε 
κάποιον καναπέ του λόμπι. 
Ο Κίμωνας της ένευσε καταφατικά και την ακολούθησε κοιτώντας διερευνητικά γύρω του, 
«Η Πένυ; Δεν ετοιμάστηκε ακόμη;» 
«Θα σου πω και για την Πένυ, απλά πρώτα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που αφορά εμάς.» 
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Κάθισε απέναντί της και κοιτώντας την στα μάτια περίμενε να του μιλήσει πρώτη. 
Η Ρόουζ με ένα αρχικό δισταγμό του ζήτησε ένα καθαρό και αποφασιστικό συγγνώμη. 
«Ξέρω ότι τότε… τότε που σε χτύπησα… στην Ικαρία, ίσως να υπερέβαλλα λίγο. Η αντίδρασή μου ήταν ακραία, 
και λυπάμαι που εκείνη η στιγμή στάθηκε η αφορμή να αλλάξεις τόσο πολύ συμπεριφορά.» 
«Ναι, μάλλον ήταν ένα κομβικό σημείο   η σφαλιάρα σου για την εν γένει συμπεριφορά μου, τόσο που μπορούμε 
να μιλάμε για τις μέρες προ σφαλιάρας, και τις μέρες μετά σφαλιάρας», μισοχαμογέλασε προσπαθώντας να 
διασκεδάσει την άβολη θέση στην οποία  τον έφερνε αυτή η ανάμνηση. 
«Κοίτα ειλικρινά, άσχετα αν από τότε έπαψες να με πειράζεις και να με ενοχλείς και ομολογώ βρήκα την ησυχία 
μου, με στεναχωρεί πολύ και μου λείπει η ζωντάνια του παλιού Κίμωνα, τα ευφυή σχόλια του , και το σκέρτσο 
του. Κατάλαβα ότι σε πρόσβαλα βαριά, αλλά θέλω να με καταλάβεις και εσύ ότι ήρθα αντιμέτωπη με μια 
απρόσμενη ενέργεια που με σόκαρε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι με μισούσες…» 
«Μην ανησυχείς Ρόουζ σε μισούσα. Κατά λάθος σε φίλησα, εξαιτίας της μαστούρας. Βασικά ξεκίνησα για να σου 
δαγκώσω την μύτη.» 
«Χα ο παλιός καλός  Κίμωνας.   Όσο και να αστειεύεσαι δεν αλλάζει το γεγονός ότι ήταν μια φάση παράξενη και 
άβολη και για τους δυο μας.»  
«Κοίτα Ρόουζ, ούτε εγώ ξέρω τι με έπιασε. Είσαι όμορφη, το τσιγαριλίκι θολώνει την κρίση, βρεθήκαμε και πολύ 
κοντά, έτσι μου ήρθε, έτσι σου ήρθε , και φούσκωσε το μάγουλό μου. Περασμένα ξεχασμένα.» 
Τον κοίταξε διερευνητικά μέσα στα μάτια και με μεγάλη ένταση. 
«Πες μου. Πες μου ειλικρινά… έγινε κάτι μεταξύ μας εκείνο το βράδυ; Δεν θυμάμαι τίποτα συγκεκριμένο. Όλα 
είναι συγκεχυμένα μέσα στο μυαλό μου, όνειρα, πραγματικότητα...  το μόνο σίγουρο είναι ότι ξύπνησα μέσα στο 
σλίπιγκ μπάνγκ μου γυμνή.» 
Βρήκε τρόπο άμεσα να σχηματίσει μέσα του μια πειστική αλλά ψεύτικη φράση, περισσότερο θέλοντας να μην 
την κάνει να αισθανθεί άσχημα.  
«Μείνε ήσυχη Ρόουζ. Κοιμήθηκα πιο αργά από εσένα και σε διαβεβαιώνω πως πέρα από το ότι ήσουν ανήσυχη 
και στριφογύριζες συνέχεια παραμιλώντας και γελώντας , δεν βγήκες ούτε  στιγμή από το κουκούλι σου ξανθή 
μου πεταλούδα. Δεν έγινε τίποτα, και σου ζητώ και εγώ συγνώμη για κείνη την στιγμή.» 
Αναστέναξε αρκετά ανακουφισμένη  και το έδειξε χαμογελώντας. 
«Όλα καλά δηλαδή με μας;» Τον ρώτησε και του πρότεινε το χέρι. Ο Κίμωνας το έπιασε στην χούφτα του και το 
κούνησε πάνω κάτω, νεύοντας θετικά. 
Πήγε να σηκωθεί, για να φύγουν, αλλά τον κράτησε από το μπράτσο να μείνει στην θέση του. 
Σούφρωσε υπέροχα τα χείλη της, σαν μικρό κοριτσάκι που έχει κάνει κάποια ζημιά, κοιτώντας τον σχεδόν 
ικετευτικά για να μην την μαλώσει. 
«Θέλω να σου μιλήσω και για την Πένυ…» 
Ο Κίμωνας σαν να την είχε ξεχάσει εντελώς, κοίταξε το ρολόι του. 
«Αλήθεια, που χάθηκε η φίλη σου ακόμα να ετοιμαστεί;» 
«Δεν είναι εδώ...» 
«Πού είναι;» 
«Κοιμήθηκε στο κότερο… Μαζί με τον Μαξ», είπε και έσκυψε το κεφάλι της, ενώ ο Κίμωνας έπιασε το μέτωπο 
του και άρχισε να το τρίβει. 
«Αμάν βρε παιδί μου, πολύ εύκολα ερωτεύεται η φίλη σου… Πώς θα το πω στον άλλον τώρα; αναρωτήθηκε και 
ξεφύσηξε. 
«Πάμε να την πάρουμε από το κότερο. Σήμερα θα κάνουμε την περιήγησή μας σαν ομάδα, σαν να μην συνέβη 
τίποτε. Θα αναλάβει να του το πει κάποια στιγμή. Δεν βλέπω άλλη λύση.» 
«Πρέπει να το κάνει. Ο Βρασίδας είναι ευαίσθητος  και δεν προμηνύονται καλές εξελίξεις. Θα έχουμε δράματα.» 
Την βοήθησε να φορτώσει το σακίδιό της στο πίσω κάθισμα  και οδήγησε γρήγορα ως το λιμάνι. Πάρκαρε στην 
άκρη της αποβάθρας και περίμενε την Ρόουζ να πάει και να αναλάβει τις συνεννοήσεις με την φίλη της. Από 
μακριά τις είδε να λογομαχούν  πράγμα που πρόδιδαν οι  έντονες κίνησεις  των χεριών τους,  ώσπου η Πένυ 
χάθηκε μέσα στις καμπίνες του πλοίου. Μετά από ένα τέταρτο περίπου βγήκε με το δικό της σακίδιο φορτωμένο 
στην πλάτη και πλησίασαν  στο αμάξι. Πέρα από ένα τυπικό καλημέρα που αντάλλαξαν  δεν μίλησαν μέχρι που 
συνάντησαν τον Βρασίδα. Οι φίλες απέφευγαν να κοιτάζονται μεταξύ τους  φανερά θυμωμένες η μία με την 
άλλη, και ο Κίμωνας απλά παρέμεινε να παρακολουθεί σαν θεατής διακριτικά. Η «γκράντε χυλόπιτα» 
μαγειρευόταν στο μυαλό της Πένυ που προφανώς πριν να δύσει ο ήλιος,  θα ακολουθούσε την συμβουλή της 
Ρόουζ και θα  την σέρβιρε για δείπνο στα χαρούμενα, στρογγυλά και ανυποψίαστα  μούτρα του Βρασίδα. 
Ξεκίνησαν με το τζιπ τους παίρνοντας βορειοανατολική κατεύθυνση. Μια μικρή παράκαμψη από τον κεντρικό 
δρόμο τους έφερε  στις Εγγαρές. Το τοπίο  τους ξεγέλασε με την ομορφιά του  και ξέφυγαν για λίγο, άφησαν 
παράμερα τα άγχη τους και τους προβληματισμούς τους. 
Η κοιλάδα των Εγγαρών βρισκόταν σε απόσταση επτά χιλιομέτρων  βορειοανατολικά της Χώρας. Ολόκληρη η 
κοιλάδα καλυπτόταν από εύφορα περιβόλια με οπωροφόρα δέντρα.  Κάπου εδώ στάθηκε Ο Νίκος Καζαντζάκης 
και αφουγκράστηκε να τον σιμώνουν τα αερικά της ομορφιάς του τοπίου μέσα από την καταπράσινη κοιλάδα και 
τις καλαμιές, για να γράψει για αυτόν τον τόπο ότι «αν  ο παράδεισος ήταν στην γη, θα ήταν εδώ.»  
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Μπαλώματα στην επικράτεια της περιοχής στέκονταν  τα  δυο τεχνητά φράγματα των Εγγαρών και της 
Φανερωμένης, που μπορεί να μην προσέδιδαν γοητεία μεγάλη στο τοπίο, αλλά φυλάγανε νερό, που είναι ευλογία 
για τόπους που ανήκουν στην άγονη επικράτεια των Κυκλάδων.  Το χωριό Εγγαρές που ήταν  κτισμένο στα 
ανατολικά της κοιλάδας, μικρό, γραφικό, με την αυθεντική κυκλαδίτικη γοητεία του, τους μάγεψε ολοκληρωτικά.  
Στη θέση Απλώματα υπήρχαν τα λείψανα μυκηναϊκών τάφων που βρέθηκαν χάρις την περιέργεια κάποιων 
αρχαιολόγων.  
Στην πορεία σταμάτησαν να κολυμπήσουν στα κρύα νερά του κόλπου Αμπράμι, όπου και τους συστήθηκαν 
κάποιοι βόρειοι άνεμοι που άρχισαν να θεριεύουν μόλις η παρέα βούτηξε στα πεντακάθαρα γαλανά και δροσερά 
νερά.  Σκουπίστηκαν με τις πετσέτες τους σχολαστικά για να στεγνώσουν γρήγορα και να συνεχίσουν την 
περιήγησή τους, κατανοώντας ότι αυτοί οι βόρειοι άνεμοι ήταν υπεύθυνοι για την χαμηλή τουριστική ανάπτυξη 
της βόρειας περιοχής, που φυλούσαν την αγνότητά της σαν άγρια μαντρόσκυλα. 
Επόμενη στάση τους ήταν το χωριό Απόλλωνας που απείχε  τριάντα τρία χιλιόμετρα από τη Xώρα. Αυτό που 
τους εντυπωσίασε από τον παραλιακό οικισμό δεν ήταν τόσο η  πανέμορφη αμμουδιά του, ούτε το ότι στα 
περίπτερα πουλούσαν και βενζίνη σε πλαστικά μπουκάλια για τα μηχανάκια. Το πρώτο δικαιολογούνταν με το ότι 
οι ιδρυτές του χωριού είχαν καλό γούστο και διάλεξαν εδώ να κτίσουν το μέρος που θα ζούσαν, και το δεύτερο 
δικαιολογούνταν με τον συλλογισμό  ότι κάποια γραφεία ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων στην Χώρα πουλούσαν 
μηχανάκια με χαλασμένους δείκτες ρεζερβουάρ που ήταν πάντα κολλημένοι στο φουλ, και εδώ οι περιπτεράδες 
το γνώριζαν. H έκπληξή τους εμφανίστηκε μόλις συνάντησαν τον  αρχαιότερο Kούρο του Aπόλλωνα, ημιτελή και  
ξαπλωμένο  στο έδαφος, με την μήκους έντεκα  μέτρων λίθινη κορμάρα του να απολαμβάνει τον ήλιο του 
Αιγαίου από τον  6ο αιώνα π.X. Μεγάλη τεμπελιά! Η έκπληξη τούς ξαναεπισκέφτηκε όταν βρήκαν ακόμα έναν  
κούρο που βρισκόταν στην περιοχή Φλεριό του χωριού Μελανές  με ύψος 6,40 και ονομαζόταν  «Έλληνας» και  
η ανακάλυψη ακόμα ενός κούρου  επ’ ονόματι «Η κόρη των βουνών», μια λίθινη κοπελιά  ύψους 7,50 μέτρων.  
Δεν αποφεύχθηκε ο προβληματισμός με το γεγονός της εγκατάλειψης κατασκευής τριών συνολικά κούρων την 
ίδια περίοδο περίπου με την εγκατάλειψη κατασκευής του Ναού του Απόλλωνα στην Χώρα. Εκείνη την περίοδο, 
θα συμπέραινε κάποιος με υπεραπλούστευμένο νοητικό σύστημα  εξαγωγής συμπερασμάτων, ότι  ο Θεός 
Απόλλωνας θύμωσε πολύ τους ντόπιους, και ίσως και οι κούροι να ετοιμάζονταν να λάβουν μέρος στην δομή του 
Ναού στην θέση Παλάτια. Η ακύρωση του κύριου έργου πιθανόν να σταμάτησε κάθε εργασία σχετική με αυτό. 
Αν τα έργα κατασκευάζονταν την ίδια περίοδο  και σταμάτησαν για κάποιο λόγο ταυτόχρονα, τότε θα ήταν  ένα 
λογικό συμπέρασμα. 
Πήραν  τις αρχαιολογικές τους ανησυχίες μαζί τους και τις απόθεσαν επί του τσίγκινου τραπεζιού  ενός παλιού 
καφενέ στο Φιλώτι, που βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Ζας σε υψόμετρο τετρακοσίων  μέτρων περίπου 
και σε απόσταση είκοσι χιλιομέτρων  από τη Χώρα, κάτω από τον μεγάλο πλάτανο της πλατείας, χωρίς όμως να 
μπορούν να βρουν κάποια  ικανοποιητική απάντηση από το διαδίκτυο για το θέμα. Το μόνο που κατάφεραν ήταν 
να ξεδιψάσουν  τρώγοντας σαν άλλοθι  παραδοσιακό γλυκό κουταλιού πορτοκάλι  κατεβάζοντας ταυτόχρονα  μία 
κανάτα νερό ο καθένας, και να μάθουν από πρώτο χέρι ότι ο πλάτανος  που τους φιλοξενούσε στην σκιερή 
αγκαλιά του τραγουδήθηκε στο νησιώτικο δημοτικό,  «Νάξο με την ομορφιά σου», παρέα με τον  παλιό 
οργανοπαίκτη Γέρο Κονιτόπουλο, πατέρα της Ειρήνης, του Γιώργου και του σημερινού Βαγγέλη Κονιτόπουλου.  
          «Στο πλάτανο του Φιλωτιού  θέλω να σε γλεντήσω 

να παίζει το "Μωρό" βιολί κι εγώ να τραγουδήσω!»  
Το «μωρό» ήταν το παρατσούκλι του Γέρου Κονιτόπουλου, μια και υπήρξε κάποτε κι αυτός μωρό  και ουδέ μία 
σχέση έχει με το «μωρό» του λαϊκού τροβαδούρου Λευτέρη Πανταζή  προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την 
ανάδειξη της πορείας που έχει πάρει η γλώσσα μας, μια και κατατίθενται εδώ αλήθειες λαογραφικού 
περιεχομένου. 
Εικαζόταν ότι οι περισσότεροι κάτοικοι του και εδώ είχαν κρητική καταγωγή, ωστόσο αυτό δεν ήταν  ιστορικά 
επιβεβαιωμένο. Το Φιλώτι φημιζόταν για τα σύκα, τα  σταφύλια, το κρασί, τις ελιές, το ελαιόλαδο, προϊόντα που 
παράγονταν και στην υπόλοιπη ορεινή Νάξο, αλλά κυρίως για  τα αμνοερίφια και τα γαλακτοκομικά του, πράγμα 
που έπειθε τον κάθε επισκέπτη ότι οι Ναξιώτες τρώνε καλά και υγιεινά. 
Συνέχισαν παραλιακά να κινούνται στην κόψη βραχωδών ακτών  και μικρών κόλπων  ώσπου έφτασαν και 
προσπέρασαν την Μουτσούνα, τόπο εξόρυξης της σμύριδας με τον σκουριασμένο σιδερένιο σκελετό του 
Εναέριου Σιδηρόδρομου μήκους τριών  χιλιομέτρων να μοιάζει με προϊστορικό απολίθωμα τυρρανόσαυρου που 
το αποτέλειωσε ο χρόνος και η εγκατάλειψη, και συνέχισαν ακόμη παραπέρα περνώντας με την ετοιμότητα 
κασκαντέρ από έναν κακοτράχαλο δρόμο με πολλές στροφές δίπλα σε γκρεμούς,  μέχρι να βρουν την παραλία της 
Ψιλής άμμου, όπου ξάπλωσαν κοντά στους αμμόλοφους  να απολαύσουν μαζοχιστικά την αμμοβολή που έφερνε 
ο βόρειος άνεμος που αγρίεψε πραγματικά, παρέα με κάποια μπλαβισμένα και ταραγμένα κύματα. Το μαστίγωμα 
ήταν ανηλεές, σε βαθμό που να σου δίνει την ψευδαίσθηση μιας περιπέτειας εν μέσω μιας αμμοθύελλας  κάπου 
στην Σαχάρα. 
Ανηφορίζοντας προς το όρος Ζας, εδώ που ανατράφηκε ο Δίας, άφησαν πίσω τους το Φιλώτι και  τον Απέραθο 
όπου στο δεύτερο  ήρθαν σε επαφή με έναν πληθυσμό Κρητών, που τους προκάλεσε μια σύγχυση γεωγραφική. 
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Η   Aπείραθος ήταν ένα ορεινό χωριό χτισμένο στους πρόποδες του βουνού   Φανάρι σε  υψόμετρο οκτακοσίων 
ογδόντα μέτρων και σε απόσταση σχεδόν εικοσιέξι χιλιομέτρων  από τη Χώρα. Ονομαζόταν και μαρμάρινο 
χωριό μια και οι δρόμοι του ήταν στρωμένοι με μαρμαρόπλακες. 
Το κλίμα του θεωρούνταν ιδανικό, λόγω των περιορισμένων εναλλαγών θερμοκρασίας. Το παραδοσιακό χρώμα 
διατηρούνταν ακέραιο και φροντισμένο. H πέτρα και το μάρμαρο κυριαρχούσαν, δουλεμένα αριστοτεχνικά από 
φημισμένους μάστορες, κοσμώντας σπίτια, πύργους, δρόμους και πλατείες. Το χωριό διατηρούσε σχεδόν ανέπαφη 
τη μορφή του από την περίοδο της Eνετοκρατίας. 
Λεγόταν  πως κτίστηκε τον δέκατο  αιώνα από Κρητικούς. Η ντόπια διάλεκτος είχε διατηρηθεί ανέπαφη, τελείως 
ξεχωριστή από  την υπόλοιπη Νάξο. Το ίδιο όπως τα έθιμα και οι παραδόσεις των κατοίκων της.  
Υπήρχαν πολλές εκδοχές για την ύπαρξη αυτού του πληθυσμού στην Νάξο. Η πρώτη ξεκινούσε μαζί με τον μύθο 
που έλεγε πως ο Θησέας στο ταξίδι της επιστροφής του από την Κρήτη αφού σκότωσε τον Μινώταυρο με τη 
βοήθεια της κόρης του βασιλιά Μίνωα, της Αριάδνης, τελικά θα   εγκατέλειπε την βασιλοπούλα  στη Νάξο μαζί με 
την συνοδεία της, επτά  οικογένειες Σφακιανών οι οποίοι έχτισαν το χωριό. 
Η δεύτερη εκδοχή μας φέρνει στη βυζαντινή περίοδο όπου παρά πολλοί φημισμένοι Κρητικοί αγιογράφοι 
επισκέπτονταν την Νάξο για να ζωγραφίσουν τις εκκλησίες, και έμειναν εδώ προφανώς γιατί τους άρεσε ο τόπος. 
Αυτή η εκδοχή δικαιολογεί και εν μέρει την μεγάλη άνθηση του τόπου στα γράμματα, στις τέχνες, στην υφαντική, 
στην πολιτική. Η μία τέχνη σέρνει την άλλη ξοπίσω της.  
Μια τρίτη εκδοχή δικαιολογούσε την παρουσία αυτών των χιλίων ανθρώπων με τις βράκες τους, τα «ίντα» τους 
και τις μπαλωθιές τους, με τις διάφορες διώξεις που υφίσταντο κατά περιόδους, όπως στη περίοδο της 
Φραγκοκρατίας και Τουρκοκρατίας, στις διάφορες Κρητικές Επαναστάσεις, που πολλοί Κρητικοί ζήτησαν 
καταφύγιο σε τούτο το φιλόξενο νησί.  
Όπως και να είχε, εδώ η κρητική παράδοση τους έκανε «κούκου τσα» και στα στενά δρομάκια καθώς και στην 
πλατεία που κάθισαν να φάνε μεσημεριανό κυκλοφορούσαν  άνθρωποι μαυροφορεμένοι με μαντηλάκια και 
βράκες, από αυτούς που μιλάν μαρσαριστά στις τονιζόμενες συλλαβές-φωνούλες, που ρίχνουν μπαλωθιές στους 
γάμους και τα γλέντια,  ενίοτε και σε πινακίδες, που σκαρώνουν μαντινάδες στο πόδι, και τραγουδούν με την 
συνοδεία λύρας τον Ερωτόκριτο  και τρώνε όλα αυτά που τους σέρβιραν όταν κάθισαν να φάνε συνοδεία  
τσικουδιάς. Μαραθόπιτα, χόρτα σταχάκια,, χοχλιούς μπουμπουριστούς και κατσίκι της πλαγιάς και του λόγγου 
που τρώει με επαγγελματική συνείδηση εκτός από γρασίδι  και διάφορα βότανα και αρωματικά όπως θυμάρι και 
ρίγανη για να κάνει πιο νόστιμο κρέας. 
Ιδιαίτερο παιδί της Απειράθου ήταν και ο Μανόλης Γλέζος, γνωστός για τη γενναία αντιστασιακή του δράση. 
Ήταν ένας από τους δύο νεαρούς που τους πείραζε αισθητικά η σημαία του ναζισμού πάνω στο σύμβολο της 
Δημοκρατίας, την Ακρόπολη,  και έτσι κάποιο βράδυ την  κατέβασαν. Ήταν κάποιες εποχές παλιές, με αγωνιστικό 
παλμό και έξαψη που ο Βρασίδας και ο Κίμωνας τις νοσταλγούσαν μέσα και μόνο από τις διηγήσεις των 
παππούδων τους. Μια εποχή που κουβαλούσε τα ακούσματα του Μίκη Θεοδωράκη, του Ξυλούρη, της Αλεξίου, 
του Νταλάρα, του Καλογιάννη  και της Γαλάνη,  όταν ήταν ακόμη παιδιά και τραγουδούσαν με το πάθος του 
αδάμαστου, κάποιες εποχές που ανέπνεε στον αέρα η κοινωνία των γειτονιών και των αυλών  και η ελπίδα ήταν 
σημαία των πολιτικοποιημένων. Η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη λόγω της φιλίας της με τον Γλέζο  δούλεψε προς 
την κατεύθυνση της πολιτιστικής ανάπτυξης της  Απείραθου . 
Αυτός ο μικρός μαγικός τόπος ήταν η υπέρτατη ηδονή για κάποιον που η λίμπιντό του ενεργοποιείται από τα 
πολιτιστικά και λαογραφικά εκθέματα και κυρίως από την λέξη μουσείο. «Το Μουσείο είναι η κατοικία  των 
Μουσών που προστάτευαν τις τέχνες και τα γράμματα» λένε οι φιλόλογοι και κανείς δεν τους αμφισβητεί. Υπήρχε 
λαογραφικό, αρχαιολογικό, και μουσείο Φυσικής Ιστορίας, καθώς και γεωλογικό μουσείο όπου μπορούσε  
κάποιος να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την σμύριδα που παλιότερα σαν εξορυσσόμενο ορυκτό έδινε 
οικονομική ώθηση στον τόπο, καθώς και με τα οστά ενός νάνου ελέφαντα που έζησε εκεί πριν 70.000 χρόνια. Το 
κυριότερο και το πιο εντυπωσιακό από όλα για τους τέσσερις τους ήταν και η ύπαρξη του Μουσείου Παιδικού 
Πολιτισμού Αιγαίου, που φιλοξενούσε  σε ένα αναπαλαιωμένο κτίριο κυρίως παιδικές ζωγραφιές μέσα από τις 
οποίες μπορούσε ο επισκέπτης  να δει  το πολιτιστικό παρόν και μέλλον ενός οποιοδήποτε  τόπου. Αυτό το μέλλον 
για τη Νάξο διαγράφονταν ευοίωνο. 
Στο Σαγκρί τον «μικρό Μυστρά» των Κυκλάδων, όπως αποκαλούνταν  λόγω της πληθώρας των βυζαντινών 
εκκλησιών που είχε  στην περιοχή του, χόρτασαν να βλέπουν εκκλησίες. Προσκύνησαν στην  Παναγία τη 
Δροσιανή και με κάτι κεράκια και προσευχές ο καθένας τους έκαναν τις παραγγελίες τους στον Θεό  για ευτυχία, 
υγεία και καλά ευωδούμενους έρωτες, μην παραλείποντας να ζητήσουν και συγχώρεση για τα κρίματά τους . Σε  
κάποιες από αυτές τις εκκλησίες είδαν τοιχογραφίες που δεν απεικόνιζαν αγίους, αλλά γεωμετρικά σχήματα και 
φυτά. Εκ των υστέρων θα μάθαιναν ότι  χτίστηκαν κατά την περίοδο της Εικονομαχίας και έφεραν τοιχογραφίες 
με τον λεγόμενο  «ανεικονικό διάκοσμο». 
Κοντά στο χωριό σωζόταν  και το ιερό της Δήμητρας το οποίο έχει εν μέρει αναστηλωθεί. Ο ναός θεωρούνταν 
πολύ σημαντικός για την αρχαιολογία, επειδή είχε σωθεί σε καλή κατάσταση και έδινε πολλές πληροφορίες για 
τον τρόπο κατασκευής και την αρχιτεκτονική των αρχαίων ναών. Μάλιστα λεγόταν ότι στα σχέδια αυτού του 
ναού βασίστηκε κατασκευαστικά και ο Παρθενώνας. Εκεί κοντά  είχε  ανεγερθεί μουσείο, στο οποίο εκτίθονταν 
ευρήματα από τον ναό, καθώς και κομμάτια του  που είχαν χρησιμοποιηθεί στην ανεγερθείσα παλαιοχριστιανική 
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Βασιλική, πράγμα που δείχνει και την χαμηλή πνευματικότητα ορισμένων χριστιανών πιστών, που σαν 
δεισιδαίμονες Νεάντερνταλ, όπου έβρισκαν αρχαιοελληνικό ναό έκτιζαν και δέκα εκκλησιές από πάνω για να τον 
ξορκίσουν.  
Ο Κίμωνας σαν αρχαιολάτρης το έθεσε κι αυτό το ζήτημα στην ομήγυρη, για να τον συνδράμει για πρώτη φορά 
και η Ρόουζ χαριτολογώντας, ότι ίσως κάποτε να έβλεπαν την ιστορία να εκδικείται τον Χριστιανισμό, αν θεός 
τελικά γινόταν ολοκληρωτικά το χρήμα,  και πάνω σε κάθε εκκλησιά χτίζανε  και μια τράπεζα, ή ένα ΑΤΜ. 
Το μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος είχαν βραβευθεί επίσημα μάλιστα με το βραβείο «Europa Nostra» για την 
προσεκτική ανασκαφή, την αναστήλωση και την επιτυχημένη ενσωμάτωσή τους στο φυσικό περιβάλλον. 
Μετά το φαγητό έκαναν άνω κάτω την περιοχή πηγαίνοντας μέχρι τις Μέλανες για να μπερδευτούν και να 
γυρίσουν στο κάτω Σαγκρί και μετά στο Άνω Σαγκρί , χάνοντας εντελώς τον δρόμο, και με την απουσία χάρτη 
που τον ξέχασαν, GPS που δεν διέθετε το αμάξι , και με μια ασυνεννοησία και γκρίνια που διέθετε το αμάξι μαζί 
με τον στάνταρ εξοπλισμό, βρεθήκαν να κατηφορίζουν έναν στενό χωματόδρομο που είχε πάνω του φωλιάσει 
όλη η σκόνη του Αιγαίου και τώρα από την επέμβαση των τραχιών ελαστικών υψωνόταν σε μια τεράστια   
απελευθερωμένη άσπρη συννεφένια στήλη, που έκανε το κόκκινο τζιπ να μοιάζει με διαστημικό λεωφορείο που 
εκτοξεύτηκε παράλληλα προς το έδαφος. Μέχρι να βγουν στις ακτές και πάλι κάτω στην Αγιάσσο  με τον ωραίο 
αμμουδερό όρμο είχαν γίνει σαν χριστουγεννιάτικοι κουραμπιέδες. 
Εν μέσω της αναζήτησής του δρόμου για να βρεθούν και πάλι στην παράκτια ζώνη, συνάντησαν έναν γάιδαρο να 
βόσκει σε ένα σπαρτοχώραφο κάτι ξερά αγριόχορτα και ο οποίος δέχτηκε στωικά τα χαϊδέματα όλων τους, 
ακούγοντας με γαϊδουρινή υπομονή τα φιλοζωικά τους λογύδρια  και πιο κάτω συνάντησαν ένα εκτροφείο 
στρουθοκαμήλων που προσπάθησαν επίσης να χαϊδέψουν τα κεφάλια τους πάνω από το δίμετρο συρματόπλεγμα 
με τα ίδια φιλοζωικά αισθήματα που περιέβαλαν προηγουμένως τον γάιδαρο, ενέργεια που δεν εκτίμησαν τα 
μάλλον εκνευρισμένα πτηνά και δάγκωσαν το χέρι της Πένυ, πράγμα που κινητοποίησε συναισθηματικά τον 
Βρασίδα που της το περιποιήθηκε, το ίδιο χέρι που ανακάτευε με την κουτάλα των δικαιολογιών την χυλόπιτα 
που θα του σέρβιρε  και ετοίμαζε υπογείως.  
Διάλεξαν να ξεπλυθούν στα νερά του Αγ. Προκοπίου και του Αλυκού. Κολύμπησαν και πάλι απολαμβάνοντας 
πιο ζεστά νερά  και περιπάτους μέσα στα κέδρα και τους αμμόλοφους, ενώ η Πένυ φυσούσε το πρώτο πιάτο 
απόρριψης για τον Βρασίδα, με μια συμπεριφορά προς αυτόν πιο συγκρατημένη από άλλες φορές και πιο ψυχρή. 
Στο Αλυκό μάλιστα συνάντησαν περπατώντας ανάμεσα από τους αμμόλοφους και τους κέδρους ένα 
εγκαταλελειμμένο σκαρί παλιού λεωφορείου που τους γοήτευσε τόσο, που έβγαλαν αρκετές φωτογραφίες πάνω 
και δίπλα του. Η άμμος που είχε καλύψει τα πλαϊνά του, η οξείδωση που είχε εγκατασταθεί στο γέρικο σκαρί του 
από τα υγρά φιλιά του νοτερού θαλασσινού αέρα, ο άνεμος που έπαιζε κυνηγητό περνώντας μέσα από τα 
σπασμένα παράθυρά του, του έδιναν μια έμβια υπόσταση, μια ψυχή μεταλλική του παρελθόντος που το παρόν 
την χώνευε τοξικά, αναδύοντας  ατμούς φτιαγμένους από νόστο ατόφιο που μελώνει και πικραίνει ταυτόχρονα τις 
καρδιές των ανθρώπων.  
Κινήθηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής ανακαλύπτοντας συνέχεια νέα κολυμβητικά διαμάντια.  Καστράκι,  
Μικρή Βίγλα, Όρκος, Πλάκα, Στελίδα. 
Στον Όρκο χάζεψαν για λίγο τα κοπάδια των σέρφερς που βοσκούσαν στα θαλάσσια λιβάδια έξαψη και 
αδρεναλίνη  και στην  Στελίδα επισκέφτηκαν για ένα αναψυκτικό και λίγη ξεκούραση  ένα μικρό  υδάτινο πάρκο 
που διέθετε  νεροτσουλήθρες για  μεγάλους που αισθάνονται παιδιά  και για τους μπόμπιρες που δεν 
συγκινούνται από Μουσεία, Ιστορία, καλό φαγητό και οφθαλμόλουτρο, παρά μόνο από κινητική διασκέδαση. 
Ατόφια διασκέδαση τύπου Πήτερ Παν που βρίσκουν σε τέτοια μέρη, για να μπορούν  οι κηδεμόνες τους να 
απολαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα με την σχετική ησυχία τους. 
Απολαμβάνοντας την ακτογραμμή της δυτικής πλευράς με την ψιλή άμμο που απλωνόταν σε φαρδιές εκτάσεις 
παραλίας μέχρι και την χώρα, ανακάλυψαν τις πιο εξωτικές γωνιές του καλοκαιριού σε όλο το Αιγαίο. Στην 
πορεία τους προσπέρασαν και το ξενοδοχείο τους  και φτάσανε μέχρι και την Αγία Άννα , μια παραλία όνειρο για 
οικογένειες, με ρηχά νερά και παιδάκια με πολύχρωμα κουβαδάκια και πλαστικά σκαπτικά εργαλεία, ένα 
εργοτάξιο του Μπομπ του Μάστορα. Η περιήγησή τους τέλειωσε στα Παλάτια όπου και  η Πένυ πήρε από το χέρι 
τον Μπρι της και πηγαίνοντας τον κάτω από την Πορτάρα του μίλησε   για την περασμένη νύχτα  και τον βύθισε  
σε εκείνα τα ταραγμένα βαθιά μπλε απογευματινά νερά, αφήνοντάς τον σαν φάλαινα που εξόκειλε στα αβαθή 
απλά να ανασαίνει  και να λικνίζει τον όγκο της το κύμα. Εκεί ακριβώς  όπου σύμφωνα με τη μυθολογία 
εγκατέλειψε ο Θησέας την Αριάδνη, το σύγχρονο θηλυκό φύλο πήρε το αίμα του πίσω εγκαταλείποντας η Πένυ 
τον Βρασίδα. 
Το βράδυ μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαριά, κάθισαν στις άκριες της χώρας σε μια λουλουδιαστή αυλή μίας 
ταβέρνας να φάνε ένα γεύμα καθαρά ελληνικό, υπό το θεραπευτικό οσφρητικό χάιδεμα των λεμονανθών που 
λικνίζονταν στον κήπο από ένα αεράκι πελαγίσιο και δροσερό. 
Όταν ήρθε το γκαρσόνι έπαψε να απορεί γιατί τέσσερα άτομα  ένωσαν τρία τραπέζια. Η διευκρίνιση για το αν 
περίμεναν άλλα άτομα ήταν  απαραίτητη μια και χρειάστηκαν δύο σελίδες από το τεφτέρι για να γραφτεί η 
παραγγελία.  Για ορεκτικά παρήγγειλαν στριφτή τυρόπιτα, ψητή μελιτζάνα,  αρσενικό τυρί Νάξου από φρέσκο 
ναξιώτικο παστεριωμένο  αιγοπρόβειο γάλα, κρασοτύρι- ένα παραδοσιακό τυρί από αιγοπρόβειο και αγελαδινό 
γάλα Νάξου ωριμασμένο σε κρασί της ορεινής Νάξου-,  «κομό» ένα φρέσκο τυρί το οποίο δεν χρειάζεται 
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ωρίμανση  και παράγεται με την προσθήκη βοτάνων της Νάξου, τυροκαυτερή  επίσης από ντόπιο τυρί, και τις 
φημισμένες πατάτες της Νάξου σε δυο παραλλαγές, ψητές στο αλουμινόχαρτο και  τηγανιτές με αυτό το 
ακανόνιστο κόψιμο που μαρτυρά πατάτες του χεριού που βγήκαν από το αρωματισμένο χωματάκι τούτου του 
βοτανοαρμυροθρεμένου αμμοαργιλώδους  εδάφους  το πλούσιο σε κάλλιο  και εμπλουτισμένο  από μια 
ευωδιαστή κοπριά που φρουμάζει σαν φοράδα έτοιμη να γεννήσει γεύση θεϊκή κάτω από την θαλπωρή του 
κυκλαδίτικου ήλιου. Για σαλατούλα πήραν δύο  χωριάτικες με προϊόντα του τόπου, με  ελιές ναξιώτικες 
επιτραπέζιες  επίσης γνωστές ως «ασκούδες» και επιπλέον κάπαρη και μπόλικο μαϊντανό που έσβηνε την 
μυρωδιά και την ανεπαίσθητη αψάδα του γλυκού κρεμμυδιού. 
Το κυρίως  πιάτο περιείχε καλοψημένα παϊδάκια από αιγοπρόβατα  που παρά την θέλησή τους τα κατέβασαν στο 
πιάτο από τις παρυφές του Ζα όπου και έβοσκαν αμέριμνα, και κατσικάκι στη λαδόκολλα  με θρούμπι, ρίγανη 
σκόρδο και  τυρί. Ο κατάλογος περιείχε και στρουθοκάμηλο, αλλά η Πένυ δεν θέλησε να πάρει εκδίκηση για το 
μεσημεριανό δάγκωμα που δέχτηκε από μία του είδους, και γενικά σε όλους φαινόταν άκομψο να αρχίσουν να 
αλληλοδαγκώνονται με την τροφή τους.  
Σε σχετική ερώτηση των αμερικανίδων, για  το τι ήταν αυτή η νόστιμη σαλάτα και γιατί λεγόταν χωριάτικη, ο 
Βρασίδας σαν ειδικός επί των θεμάτων φαγητού πήρε τον λόγο, αλλά μη γνωρίζοντας την ετυμολογία υπέθεσε 
προφανώς ότι ήταν το πρόχειρο φαγητό του χωριάτη αγρότη που έχωσε την ροζιασμένη παλάμη του  μέσα στο 
ταγάρι και ότι βρήκε μέσα με ότι βρήκε στο χωράφι που δούλευε,  το έχωσε σε μια γαβάθα και το έκανε fast food 
του αγρού. Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, τυρί φέτα, κρεμμύδι, ελιές,  λαδάκι , λίγο ξύδι, λίγο αλάτι, κάπαρη, 
ρίγανη, μαϊντανό,  ότι πρόσφεραν τότε οι φτωχοί και δύσκολοι καιροί, αυτά που τρώνε τώρα στους πλούσιους 
σχετικά καιρούς  και οι πλούσιοι αστοί, πληρώνοντας εκτός από το καθ’ αυτό πιάτο και έναν διατροφολόγο για 
να τους πει το αυτονόητο. 
Ο Βρασίδας παραβαίνοντας τον κανόνα του υποψιασμένου καλοφαγά πήρε και μια έξτρα μερίδα σουπιές με 
σπανάκι για επιδόρπιο, μαζί με ένα  παγωτό ιππέα πάνω σε κάτι ατίθασα καθαρόαιμα μπακλαβαδάκια  που τους 
έφερε ο σεφ, που μπορεί να μην κάλπαζαν αλλά έκαναν τα σάλια αυτού  που τα έτρωγε να καλπάζουν. Ο 
Κίμωνας ζορίστηκε πολύ για να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να αναφέρει ότι δεν είναι πρέπον να 
ανακατεύεις γεύσεις κρεατικών με ψαρικά. Ήξερε μάλιστα πολλούς καλοφαγάδες που δεν επισκέπτονταν μαγαζιά 
που ανακάτευαν στις κουζίνες τους μυρωδιές ψαρικών και κρέατος. Σίγουρα θα ήταν δυσάρεστο, το γκαρσόνι 
που θα σου έφερνε την μπριζόλα να μυρίζει σαν γιγάντιος μπακαλιάρος, ή ακόμη χειρότερα οι σουπιές να έχουν 
μια εσάνς από μπιφτέκι μοσχαρίσιο. 
Ο Κίμωνας  κράτησε το στόμα του κλειστό, γιατί γνώριζε ότι η κίνηση του  φίλου του αυτή ήταν ένα 
απονενοημένο διάβημα στην χυλόπιτα που έφαγε νωρίτερα. Ο Βρασίδας έδειχνε τις ψυχικές του διαθέσεις με 
γαστριμαργικούς ακροβατισμούς, κι αυτή η φιγούρα με την σπανακοσουπιά ήταν από τους πιο εντυπωσιακές του 
μια και ήταν αλλεργικός στο σπανάκι.  
Δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ, για να ψάχνουν να βρουν φαρμακείο να αγοράσουν κάποιο αντιαλλεργικό σιρόπι 
για τον βήχα που τον έπιασε. 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΜΩΝΑ-ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ 
Ο άνθρωπος έχει ανακαλύψει δεκάδες τρόπους από αρχαιοτάτων χρόνων για να ανοίγει τις πύλες της πρόβλεψης 
και των μελλοντικών γεγονότων, κι άλλους τόσους για να αλλάζει ή να παρεμβαίνει στο πεπρωμένο, με 
προσευχές, μαντζούνια και τελετουργικές κινήσεις. Όλες, μα  όλες οι τεχνικές  και τα είδη πρόβλεψης έχουν ένα 
κοινό παρανομαστή. Όλες έχουν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή να προγνώσουν το μέλλον  και όλες αποτυγχάνουν, διότι 
αν επιτύγχαναν δεν θα κάναμε σαν είδος τόσες γκάφες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Και επιτυχία δεν 
αποτελεί ασφαλώς η πρόγνωση κάποιων φλου καταστάσεων που μπορεί ο καθένας πρωτοετής φοιτητής της 
στατιστικής ή της διπλωματίας να προβλέψει χωρίς την χρήση τράπουλας ή γυάλινης σφαίρας. 
Κάποιοι άλλοι θα πουν ότι πολλοί προβλέπουν το μέλλον αλλά έχουν την κατάρα της Κασσάνδρας, της  κόρη της 
Εκάβης και του βασιλιά Πριάμου της Τροίας,  που όταν προλέγουν  την μελλοντική αλήθεια  κανείς να μην  τους  
πιστεύει. 
Με ανάποδη συλλογιστική λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να πιστεύουμε οποιονδήποτε προβλέπει κάτι και 
εμείς δεν τον πιστεύουμε. Λόγου χάρη τους οικολόγους που λένε ότι αν συνεχίσουμε να μολύνουμε το 
περιβάλλον θα ψοφήσουμε μέσα στα σκατά, ή ότι αν λύνεις τις διαφορές σου με πόλεμο είσαι χαμένος όσο και ο 
αντίπαλος, ειδικά αν νικήσεις(κι αυτό λόγω έπαρσης). 
Ένα λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι συγχέουν τη μαντεία με την προφητεία. Οι Έλληνες είχαν μάντεις και όχι 
προφήτες. H προφητεία ως έννοια, γέννημα κυρίως των βαρβαρικών φυλών, απλώς ανακοινώνει κάποιο 
μελλούμενο το οποίο είναι μοιραίο και δεν μπορεί να αλλάξει. H μαντεία, με την αρχαιοελληνική έννοια όμως, 
προβλέπει κάποιο γεγονός μελλούμενο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να συμβεί με τα 
παροντικά δεδομένα που το τροφοδοτούν. Δίνεται μια δυνατότητα στον άνθρωπο να παρέμβει και να 
τροποποιήσει το διαφαινόμενο μέλλον. Πιο απλά, βοηθά το συμβουλευόμενο να ανακατέψει τον ζωμό της 
λογικής και της θέλησης στα εσώψυχά του    και να βρει την απάντηση που ζητά. 
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Για να ασκηθεί η μαντεία  έπρεπε να ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη τελετουργία η οποία ποίκιλλε από περιοχή 
σε περιοχή, από λαό σε λαό. Έτσι και αλλιώς η τελετουργία χρησίμευε ως «μέσο» αυτοσυγκέντρωσης αλλά και 
ταύτισης του συμβουλευόμενου και του μάντη. Με την βοήθεια διφορούμενων νοημάτων,  «χρησμών» και 
ανάθεση «άθλων» ο  συμβουλευόμενος  είχε τη δυνατότητα να βρει τον δρόμο προς την αλήθεια και την σωστή 
ερμηνεία. Πολλές φορές ο μάντης  ανασκάλευε μέσα από τον συμβουλευόμενο την θέληση που υπήρχε 
υποσυνείδητα μέσα του να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη απόφαση, μια ειλλημένη απόφαση δηλαδή, που ήθελε 
ενθάρρυνση για να βγει στην επιφάνεια και είχε τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα. Αυτή την 
υποσυνείδητη θέληση ο μάντης την εξωτερίκευε δεχόμενος ίσως ότι όταν θέλουμε κάτι πολύ το σύμπαν 
συνωμοτεί για να το αποκτήσουμε   και μην μας ζητήσει πνευματικά δικαιώματα ο Πάολο, διότι τέτοια όμορφα 
μότο τα είχαν σκεφτεί πολλοί στο παρελθόν αλλά δεν αποδείχτηκαν ούτε στατιστικά, ούτε εμπειρικά με τόσο 
υπεραπλουστευμένο τρόπο. Το καημένο το σύμπαν τι να σου κάνει αν έχει δύο διακαείς επιθυμίες δύο συμπαθών 
γήινων, που είναι αντίθετες και αλληλοαναιρούνται; Ποιανού το χατίρι να χαλάσει; Και πώς να κάνει και τα 
χατίρι του Κοέλο, χωρίς να καταστρατηγήσει τον νόμο του Μέρφι; Ήμαρτον δηλαδή… 
Εις το προκείμενο τώρα… 
Η μέθοδος της μελέτης των φύλλων του τσαγιού, ήταν γνωστή στην αρχαία Ελλάδα και ονομαζόταν «κότταβος». 
Ακόμη και την τεϊομαντεία οι Άγγλοι δεν μπόρεσαν να την ανακαλύψουν πρώτοι από εμάς, και κρίμα τους 
τόνους τσάϊ που πίνουν σε όλη τους την ζωή και κιτρινίζουν, ενώ καλύτερα θα ήταν να έπιναν καροτόχυμο μπας 
και μαυρίσουν λίγο σαν την ψυχή της διπλωματίας τους. Πάλι μου γλίστρησε το προκείμενο… Έβαζαν λοιπόν οι 
αρχαίοι τα περισσεύματα του τσαγιού μαζί με κρασί μέσα σε ένα μεταλλικό δοχείο και από το πιτσίλισμα στα 
τοιχώματα του δοχείου  καθώς και από το κατακάθι, μπορούσαν να δώσουν τις ερμηνείες.  
Σήμερα, η τεϊομαντεία είναι περισσότερο δημοφιλής σε τόπους όπου συνηθίζεται το τσάι, όπως η Αγγλία-δεν λέω 
τίποτα άλλο-, ή η Άπω Ανατολή. Ενώ η καφεμαντεία είναι περισσότερο γνωστή σε τόπους που προτιμούν το 
ρόφημα του καφέ, όπως λόγου χάρη  στην Ελλάδα ή στην Μέση Ανατολή.  
Το κουπάκι του καφέ  κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο ταιριαστό στην έννοια  των μαντικών τεχνών διότι σου 
δίνει την αίσθηση της μυστηριακής αυθεντικότητας και τελετουργίας που χωράει σε κάθε κουζίνα φτωχική. Μια 
κοιλότητα σαν υδρόγειος τα μέσα έξω  και εσύ ένας Θεός που εποπτεύεις τον μικρόκοσμο των καφετί σχημάτων 
πάνω από τον Βόρειο Πόλο. Μια μικρή πορσελάνινη κοίλη γη που κρατάς στα χέρια σου και την αναποδογυρίζεις  
όπως θες,  για να δεις τα σωθικά της χωρίς κανένας πάνω της να ουρλιάζει από τρόμο και ναυτία. 
Μια ακατοίκητη  από έμβια όντα κοίλη γη που είναι σπαρμένη  με σχήματα υπερφυσικά σαν τα αγρογλυφικά της 
Νάζκα, έτοιμα να σου μιλήσουν για το μέλλον. Μια υδρόγειος με χρονικές συντεταγμένες που στο τέλος του 
«διαβάσματος»  η καφετζού συνήθως βγάζει το άχτι της, βάζοντας το μακρύ μεσαίο δάκτυλο στο κέντρο με την 
επιστημονικότητα ουρολόγου που κάνει εξέταση προστάτη, για να διαβάσει  από το αποτύπωμα που αφήνει στον 
πάτο του φλιτζανιού την τελική απάντηση στο υπέρτατο ερώτημα του πιστού. Ένα τεράστιο σε κλίμακα 
κωλοδάχτυλο εν ολίγοις που κάποια ώρα ο Πλάστης θα μας ρίξει προκειμένου να ρυθμίσει το μέλλον μας. Ίσως 
αυτό να είναι κιόλας η απειλή της αντιστροφής των πόλων που ακούγεται πολύ στις μέρες μας. 
Οι μεγάλες δυνάμεις με πρωτοπόρο την Ρωσία  και ακόλουθο τις Η.Π.Α. επένδυσαν αποδεδειγμένα πόρους και 
ανθρώπινο δυναμικό στην τηλεπάθεια και την τηλεκίνηση για σκοπούς στρατιωτικούς με μάλλον πενιχρά 
αποτελέσματα μια και ακόμα κοπανιούνται με σίδερο και πυρίτιδα στις διάφορες γωνιές της Γης. 
Η μικρή  φτωχή Ελλάδα  μπορεί να διαπρέψει στον τομέα αυτόν κόβοντας τις στρατιωτικές δαπάνες εντελώς  και 
με μερικά τσουβάλια ελληνικό καφέ και εκατό σετ φλιτζανιών να σχηματίσει το πρώτο ψυχοτρονικό τάγμα 
κρούσης  της Ελλάδας αποτελούμενο από καμία πεντακοσαριά γιαγιάδες εφέδρους  που διαβάζουν τον καφέ, με 
αξιωματικούς μάχης πενήντα επιλεγμένες  επαγγελματίες καφετζούδες. 
 Πιο καλά θα πήγαινε η εξωτερική πολιτική της χώρας αν στους αρμόδιους έλεγαν το φλυτζάνι. 
Πέρα πάντως από την γενική εικόνα  που αποκομίζει κάποιος αν αναλογιστεί το κουπάκι σαν μικρόκοσμο 
σχημάτων που μιλούν και προλέγουν, η όλη διαδικασία σαν τέχνη  δεν μπορεί να αποφύγει την υποδούλωσή της 
σε κάποιους κανόνες τους οποίους και παραθέτω προς χάριν της μετάδοσης του λαϊκού μυστηρίου εις τις 
μεταγενέστερες γενεές. 
- Το φλιτζάνι πρέπει να είναι  το γνωστό πορσελάνινο κουπάκι διαστάσεων, όσο ακριβώς ένα κανονικών 
διαστάσεων κουπάκι. Γυάλινα ποτηράκια απαγορεύονται μια και δεν κάνουν καλό κοντράστ με το καφέ χρώμα 
του καφέ. Η πλεονεξία του πιστού για περισσότερες απόκρυφες αποκαλύψεις δεν πρέπει να οδηγήσει στην χρήση 
μεγαλύτερων πορσελάνινων κοιλοτήτων όπως γαβάθες και σουπιέρες. Ουκ εν τω πολλώ το ευ!  
-Το μπρίκι που θα ψηθεί το μίγμα της πρόγνωσης πρέπει κατά προτίμηση να είναι μπακιρένιο, με πλατιά βάση 
αλλά κοντό λαιμό που να ευνοεί το φαινόμενο Venturi (Ventur στα τούρκικα σημαίνει πρόβλεψη), με ξύλινη 
λαβή για να μην καείτε. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλης κατασκευής μπρίκια, απλά χάνεται ένα μέρος της 
κουλτούρας του μυστηρίου, και αυτοί που πουλάν μπακιρένια μπρίκια θα τα κλείσουν τα μαγαζιά. 
-Ο καφές πρέπει να ψήνεται απαραιτήτως σε χόβολη  η θράκα, αλλά στην ανάγκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οποιαδήποτε εστία φωτιάς που σιγοβράζει το μίγμα της πρόβλεψης. Ο δογματισμός και η αυστηρότητα στους 
κανόνες δεν ταιριάζουν με τα λαϊκά μυστήρια. 
- Η ζάχαρη επιδρά στο χρώμα και την πυκνότητα των σχημάτων. Είναι το φίλτρο που βάζουν οι 
κινηματογραφιστές στον φωτισμό για να πάρουν μερικούς τόνους νουάρ παραπάνω. Είναι δηλαδή σαν να 
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αποκρυπτογραφείς σχήματα ενώ έχεις αστιγματισμό. Για μια πρόβλεψη διάφανη και ακριβής η ποσότητά της 
πρέπει να μετριάζεται, ενώ αντίθετα για νουάρ προβλέψεις πρέπει να αυξάνεται. 
- Το πιατάκι του καφέ παίζει κι αυτό τον ρόλο του, καθώς αν σας χυθεί ο καφές στο πιατάκι κατά την μεταφορά, 
εκτός από λεφτά δεν θα λερώσετε και το χαλάκι σας, αλλά δεν θα έχετε και πρόβλεψη. Οπότε σε αυτό το σημείο 
η τελετουργία θα  αποδώσει χρήματα αντί για πρόβλεψη. Επίσης είναι σημαντικό το πιατάκι,  καθώς σε αυτό θα 
ρίξετε μετά το κατακάθι που θα περισσέψει από τον σχηματισμό των σχημάτων. 
- Ο σχηματισμός των σχημάτων γίνεται όταν απομείνει στο φλιτζάνι το κατακάθι του καφέ που θα πρέπει όμως 
να είναι σε πυκνότητα όσο ο χυλός. Όσο πιο πυκνό το κατακάθι τόσο πιο μαύρα θα είναι τα μελλούμενα. Ο 
σχηματισμός γίνεται με φυγοκέντριση του κατακαθιού με κυκλικές κινήσεις του χεριού μας έτσι ώστε να 
καλυφθεί με το μίγμα όλη σχεδόν η επιφάνεια του φλιτζανιού και μετά γίνεται η απόθεσή του σε επικλινές σημείο 
ανάποδα, για να στεγνώσει(στην άκρη του πιατακίου, ή του δίσκου), με την προστασία από κάτω μιας 
χαρτοπετσέτας για να μαζέψει τα ζουμιά και να μην λερωθεί το σεμεδάκι που με κόπο έπλεξε η γιαγιά σας. 
-Η πρόβλεψη κρατάει περίπου επτά μέρες, όσο ένας σεληνιακός κύκλος, διότι αν κρατούσε παραπάνω όπως 
διατείνονται μερικά βιβλία μεταφυσικής ύλης,  οι καφετζούδες θα το έκλειναν το μαγαζί. 
-Το μπαξίσι στην καφετζού επιβάλλεται από το καταστατικό των καφετζούδων, ενώ η διεθνή βιβλιογραφία 
αναφέρει ότι πρέπει να δοθούν στην καφετζού πέντε ευρώ με μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή κάθε 
χρόνο, και ύστερα αυτή να σπάσει το φλιτζάνι και  να βάλει τα θραύσματα σε μια σακούλα και να τα δώσει στην 
«πελάτισσα». Ύστερα αυτή πρέπει να διαλέξει με κλειστά μάτια και χωρίς να κοπεί(το κόψιμο  είναι 
προαιρετικό) ένα σπασμένο κομμάτι και να το επιστρέψει στην καφετζού. Έτσι κλείνει η συμφωνία καθώς η 
πελάτισσα μοιράζεται ένα μέρος του μέλλοντος της με την καφετζού και έτσι είναι «δεμένες» για αυτόν τον 
σεληνιακό κύκλο που ισχύει η πρόβλεψη. 
Η εκκλησία βέβαια αντιτίθεται  σε όλη αυτήν την τελετουργία, διότι είναι μεν αμαρτία απριόρι, αλλά και 
αφετέρου ο πιστός μπορεί να τα βάζει αυτά τα πέντε ευρώ που του περισσεύουν στο παγκάρι και να τα κλέβουν 
μετά οι επίτροποι ή οι παππάδες με ένα σωρό ευφάνταστες τεχνικές. 
Τώρα όσον αφορά την ερμηνεία των σχημάτων και το λεγόμενο διάβασμα έχουμε και λέμε: 
Τα σχήματα που είναι κοντά στο χερούλι, δείχνουν άμεσα γεγονότα. Όσα είναι απέναντι, δείχνουν μακρινά 
γεγονότα, ή απρόοπτα και ξένα από το οικείο περιβάλλον. Όσα είναι στο πλάι του φλιτζανιού δείχνουν γεγονότα 
κοντινά, μέσα σε μια βδομάδα. Σύμβολα αριστερά από το χερούλι, μπορεί να μιλούν για το παρελθόν, ενώ δεξιά 
από το χερούλι, να μιλούν για το σήμερα και το αύριο. Εξού και ο χαρακτηρισμός μιας μαγικής υδρογείου με 
χρονικές συντεταγμένες. 
Σύμβολα κοντά στο χείλος, έχουν γενικά θετική έννοια, ενώ στον πάτο, έχουν αρνητική έννοια. 
Επιστημονικά ή όλη διαδικασία ενεργοποιεί τον μηχανισμό του εγκεφάλου που αναγνωρίζει τα σχήματα. Ο 
εγκέφαλος έχει την τάση να σχηματοποιεί  οποιαδήποτε στοιχεία του στέλνει το οπτικό νεύρο. Πράγματα που δεν 
αναγνωρίζει, ή έχουν κάποια σχηματική ασάφεια έχει την τάση με βάση τα δεδομένα και τις υποσυνείδητες ή 
συνειδητές λανθάνουσες εντυπώσεις του υποκειμένου να τους δίνει φόρμες προϋπάρχουσες. 
Τα σχήματα του καφέ εντάσσονται στο φαινόμενο που λέγεται simulacra και εμφανίζεται όταν η φύση μιμείται 
κάτι που μας φαίνεται γνωστό και  προσομοιάζει σε κάτι σχηματικά γνωστό. 
Έτσι το διάβασμα του καφέ μπορεί να θεωρηθεί από απλό καραγκιοζιλίκι,  έως προπονητήριο τηλεπαθητικών 
δυνατοτήτων ή μυστηριακό  λαϊκό παιχνίδι , ή ψυχολογικό θεραπευτήριο με την  εισαγωγή καθαρτήριων placebo 
προσδοκιών. 
Αντίθετα όταν ο άνθρωπος μιμείται κάτι  που μας φαίνεται γνωστό όπως το διάβασμα του καφέ αλλά δεν είναι 
ίδιο γιατί γίνεται διαδικτυακά, τότε αυτό λέγεται καραγκιοζιλίκι ηλεκτρονικό. 
Η πρώτη ιστοσελίδα καφεμαντείας στο διαδίκτυο  είναι ήδη γεγονός χαρίζοντας αρκετά ευρώ στον «εγκέφαλο» 
που τη δημιούργησε!  Βγάζει το ψηφιακό κορόιδο μια φωτογραφία του φλιτζανιού του, την εισαγάγει μέσω μιας 
θύρας USB στον υπολογιστή και την στέλνει στο avatar-καφετζού περιμένοντας τις απαντήσεις μέσω e-mail, 
αφού φυσικά πέσει το διαδικτυακό μπαξίσι  μέσω  πιστωτικής κάρτας, με το σύστημα Paypal.  
Και με την ευκαιρία να κάνω και γω μια μαντεψιά μια και βλέπω στο διαδικτυακό κατακάθι  που ανακατεύω και 
εγώ κάθε μέρα από το λαπ τοπ μου,  ότι η τεχνολογία προχωρά με γοργά βήματα αλλά δυστυχώς αντί να μας 
κάνει υπερβατικά όντα που θα ανακαλύψουν κι άλλες διαστάσεις θέλει να μας πισωγυρίσει  εξελικτικά σε μια 
δισδιάστατη ζωή που μας δίνει μια οθόνη κατά μέσω όρο δεκαεπτά ιντσών. Κάνουμε γνωριμίες διαδικτυακά, 
κάνουμε πόλεμο διαδικτυακά, γαμάμε διαδικτυακά, μας βιάζουν διαδικτυακά, ταξιδεύουμε και επικοινωνούμε 
διαδικτυακά, πολεμούμε και παίζουμε διαδικτυακά. Ας κάνουμε και την προσευχή μας διαδικτυακά μπας και ο 
Θεός είναι on-line και μας γλυτώσει από αυτήν την φαιδρή κατάσταση. 
Άμα βρείτε πάλι το προκείμενο να μου το στείλετε με e-mail… 
 
 
 
Κεφάλαιο 3 
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Ο Μαξ Σάρπ  καθόταν στην θέση πλοήγησης του γιοτ, κοιτώντας το χάραμα να γεννιέται μέσα σε αυτό το 
φιλόξενο πέλαγος των χιλίων νησιών. Η ήρεμη θάλασσα  ρυτίδωνε  ανεπαίσθητα  από ένα πρωινό δροσερό 
αεράκι, αφήνοντας το liberty να σκίζει το νερό αβίαστα με μεγάλη ταχύτητα. Στο ραντάρ του σκάφους δεν 
φαινόταν τίποτα, παρά μόνο μια μικρή κουκίδα που πιθανόν θα ανήκε σε κάποιο αλιευτικό σκάφος. Θα 
βρίσκονταν στον προορισμό τους, την Κάρπαθο, όπως υπολόγιζε σε δύο ώρες με αυτές τις ήπιες καιρικές 
συνθήκες. Ο ασυννέφιαστος ουρανός μαρτυρούσε τον ερχομό μιας μέρας ηλιόλουστης  με απόλυτη νηνεμία. 
Ρούφηξε μια μικρή γουλιά αχνιστού καφέ από την κούπα που κρατούσε και επέστρεψε να ρεμβάσει 
ακολουθώντας με την ματιά του την γραμμή του ορίζοντα που απλωνόταν εμπρός του. Αν και αισθανόταν άβολα 
αναλαμβάνοντας μια τέτοια αποστολή άνοστη σαν κόκα κόλα λάιτ , που θα μπορούσαν να την φέρουν εις πέρας 
και οι ανόητοι πιτσιρικάδες που τον ακολουθούσαν σε αυτό το ταξίδι, παραδεχόταν ότι είχε αρχίσει να το 
διασκεδάζει. Οι κοπέλες τους δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην προοπτική να κάνουν ένα πολυτελές ταξίδι με 
ένα κότερο και έπεισαν και τους Έλληνες να τους ακολουθήσουν. Έτσι και αλλιώς τους πήγαιναν δωρεάν στον 
προγραμματισμένο προορισμό τους, καβάλα σε μια εμπειρία που θα ήθελε να ζήσει ο καθένας. Αυτός ο Κίμωνας 
άλλωστε, με την καχύποπτη ιδιοσυγκρασία του  και με την δυναμική του προσωπικότητα έκανε πιο πολύπλοκη 
και απείρως πιο ενδιαφέρουσα την όλη αποστολή. Η Πένυ, αυτό το θερμό ξανθό ηφαίστειο που έσκασε στους 
λαγόνες του, δημιούργησε τον τέλειο συνδυασμό έτσι ώστε να θεωρεί πλέον ότι περνούσε ανέλπιστα καλά. Το 
ότι την σκεπτόταν συχνά και επιζητούσε την συντροφιά της  χωρίς να θέλει να το παραδεχτεί συνειδητά,  σήμαινε 
ότι κάπου μέσα του ένα κομμάτι υποκείμενο στην τεστοστερόνη  είχε εθιστεί μαζί της.  
Όσο επαναπρόβαλε τα καρέ των αναμνήσεων του από τις ερωτικές νύχτες μαζί της, με τις ιδρωμένες καμπύλες 
της να στιλβώνουν τους σκληρούς του μυώνες υπό την συνοδεία των ηδονικών της βογγητών, μια στύση ύπουλη 
ήρθε να φουσκώσει το σορτσάκι του σαν πανί μεγάλου ιστιοφόρου. Από την δύσκολη θέση τον έβγαλε μια κλήση 
στο κινητό του, που από την αναγνώριση είδε ότι ήταν ο εργοδότης του. Κοίταξε πίσω του για να ελέγξει αν ήταν 
κάποιος παρόντας και άνοιξε την επικοινωνία για να ακούσει τον υπηρεσιακό τόνο του  Τζον Μπάτκινς. 
«Πέρασε καιρός που μιλήσαμε, χωρίς να έχω κάποια αναφορά σου που να δείχνει ότι υπάρχουν εξελίξεις. 
Περιττό να σου πω ότι δεν είσαι σε πληρωμένες διακοπές αλλά σε δουλειά!» 
Δυσανασχέτησε για λίγο αλλά δεν σχολίασε με κάτι πικάντικο που του ήρθε εκείνη την ώρα στο μυαλό   και απλά 
τακτοποίησε με μια κίνηση του χεριού του τα άτακτα εργαλεία του μέσα στο σώβρακό .  
«Δεν μου αρέσουν οι περιττές ενέργειες, και αν δεν είχες τηλεπάθεια για να με προλάβεις, θα έπαιρνα σήμερα 
τηλέφωνο». 
«Το ένστικτό μου δηλαδή είναι σωστό; Έχουμε εξελίξεις;» 
«Βρίσκονται μαζί μας στο κότερο αυτή την στιγμή και πλέουμε προς Κάρπαθο. Ήδη υπάρχουν αρκετές 
φωτογραφίες που τους δείχνουν αντί να ασχολούνται με την εργασία τους να διασκεδάζουν με ιδιαίτερη διάθεση. 
Απλά δεν θεωρώ ότι αν αυτές οι φωτογραφίες διαρρεύσουν σε κάποιον δημοσιογράφο θα μπορέσουν να 
δημιουργήσουν τις άσχημες εντυπώσεις που θέλουμε. Έχω στο μυαλό μου κάτι πιο δραστικό, απλά θα πρέπει να 
απομακρύνω τον ένα από την παρέα». 
«Εξήγησέ μου…» 
«Έχω σκοπό να σκηνοθετήσω μια κατάσταση απόπειρας βιασμού ή έστω σεξουαλικής παρενόχλησης». 
«Καλό ακούγεται, αν μπορείς να το χειριστείς  με λεπτότητα. Γιατί όμως θες να απομακρύνεις τον έναν από 
αυτούς, και ποιόν;» 
«Τον Έλληνα που λέγεται Κίμωνας. Είναι επιφυλακτικός μαζί μας και πάρα πολύ προσεκτικός. Ακόμα και 
φαγητό ή νερό πάντα παίρνει μόνος του, παρατηρώντας κάθε μας κίνηση, και αμφιβάλω αν μόνο κίνητρό του 
είναι η ερωτική ζήλεια. Είναι μάλλον τσιμπημένος με την Ρόουζ. Την Πένυ την ελέγχω, και ο αδύνατος κρίκος  
της υπόθεσης είναι ο Βρασίδας. Το ότι μέχρι πρόσφατα σχετιζόταν με την Πένυ τον έχει βγάλει από τα νερά του 
και δεν θέλει πολύ για να χάσει την ψυχραιμία του…» 
«Κάν’ τον λοιπόν να την χάσει. Έχεις το πράσινο φως.» 
«Εντάξει! Πιστεύω ότι η όλη η υπόθεση θα έχει τελειώσει σε δυο με τρεις  μέρες… Απλά αναρωτιέμαι τι όφελος 
θα υπάρχει αν χτυπήσουμε το πρόγραμμα COSMOS με αυτόν τον τρόπο… Ακυρώνοντας μια ομάδα δεν σημαίνει 
ότι θα αποτύχουν όλες οι ομάδες που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες  που 
εκτελείται το πρόγραμμα!» 
«Αν και μου φαίνεται αντιεπαγγελματικό να ρωτάς για το ευρύτερο σχέδιο που δεν σε αφορά, θα σου πω μια και 
είμαι ευχαριστημένος από τις επιδόσεις σου… Θα υπάρξουν ανάλογες ενέργειες δυσφήμισης του προγράμματος 
και σε άλλες ομάδες, τόσες όσες θα είναι απαραίτητες για να αποσυρθεί η επιχορήγηση του Αμερικανικού 
Πανεπιστημίου του Λος Άντζελες, και να δοθεί εκεί που δικαιωματικά ανήκε, δηλαδή στον πελάτη μας. Εξάλλου 
είναι προσωπικό το ζήτημα  και θα του αρκούσε απλά και μόνο να πλήξει το κύρος του Καθηγητή Jeremy Wilson   
και των μελών της Ομογένειας που ενεπλάκησαν σε αυτήν την ιδέα. 
Μας αρκεί να γραφτούν σε κάποια έντυπα κακά σχόλια που θα δημιουργήσουν άσχημες εντυπώσεις και  θα 
φέρουν  σε κατάσταση απολογίας το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, κάνοντάς το  πιο φειδωλό στο μέλλον σε 
παρόμοιες πρωτοβουλίες». 
«Καταλαβαίνω! Θα μου ήταν χρήσιμα και τα βιογραφικά της ομάδας…» 
«Θα σου σταλούν σε λίγες ώρες». Απάντησε και διέκοψε την σύνδεση. 
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Κεφάλαιο  4 
 
Η Ρόουζ με την Πένυ ξύπνησαν αργά. Τους το μαρτύρησαν κάποιες λοξές ηλιακές  ακτίνες  που  λόγχιζαν σαν 
πύρινες ρομφαίες τα εμπριμέ σεντόνια του κρεβατιού της κρεβατοκάμαρας που τις φιλοξένησε τη νύχτα. Ευτυχώς 
για την Ρόουζ οι συμπατριώτες τους έδειξαν κάποια διακριτικότητα και τους παραχώρησαν την κρεβατοκάμαρα 
του γιοτ, μια και ο Μαρκ είχε αρχίσει να γίνεται φορτικός. Χθες όλη τη νύχτα βρισκόταν στο κατόπι της σαν 
σπερματοφορτωμένο φορτηγό που έψαχνε να ξεφορτώσει  το φορτίο του στην σκοτεινή και υγρή της αποθήκη. 
Είχε αρχίσει να μετανιώνει που παρασύρθηκε από την ματαιοδοξία της να ζήσει την εμπειρία του πολυτελούς 
κότερου, και γνώριζε επίσης ότι οι Έλληνες συμφωνήσαν μόνο και μόνο από ευγένεια μαζί τους και από κάποια 
έμφυτη ιπποσύνη που υπήρχε στην αγωγή και συμπεριφοράς τους. Σηκώθηκε να πλυθεί στην ιδιωτική τουαλέτα 
που διέθετε η σουίτα και ντύθηκε βιαστικά. Όταν πλέον ήταν έτοιμες και οι δυο τους για να πάνε στην σάλα να 
πάρουν το πρωινό τους η Ρόουζ σταμάτησε την ευδιάθετη Πένυ που τραγουδούσε στην πόρτα. 
«Πένυ θέλω να μιλήσουμε…» 
Η Πένυ στράφηκε προς το μέρος της και με παιδιάστικο νάζι πήγε να αποφύγει αυτή την πρόταση της φίλης της. 
«Δεν γίνεται να τα πούμε ενώ θα παίρνουμε το πρωινό μας; Πεθαίνω της πείνας!» 
«Δεν θέλω να μας ακούσουν οι άλλοι.» 
«Το φοβόμουνα ότι επρόκειτο για την σοβαρή συζήτηση που θα προτιμούσα να αποφύγω», είπε και ήρθε να 
καθίσει δίπλα της στο κρεβάτι. 
«Πένυ είμαστε φίλες, τόσα χρόνια… έχω δει να κάνεις απίστευτα τρελά πράγματα  που μπορώ να πω γέμισαν τις 
αναμνήσεις μου με τρελό γέλιο, αλλά  αυτή  είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να γελάσω με αυτό που συνέβη. 
Πες μου ότι δεν το βρίσκεις αστείο, γιατί ο Μπρι σου  δεν το άξιζε αυτό. Είναι καλό  και γλυκό παιδί.» 
Ο πισινός της  Πένυ συστράφηκε πάνω στο στρώμα αμήχανα λες και κούρδιζε με αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα της 
να αρχίσει να μιλά. 
«Το ξέρω Ρόουζ, ούτε είναι θύμα σε ένα από τα ανώριμα καπρίτσια μου. Είναι θύμα μιας απίστευτης σύμπτωσης. 
Έτυχε να βρεθούν για πρώτη φορά στην ζωή μου δύο έρωτες μαζί, και δυστυχώς υπερίσχυσε ο δεύτερος…»είπε 
και της ξέφυγε ένας αναστεναγμός. 
«Θες να πεις ότι ερωτεύτηκες τον Μαξ;»  
«Μέχρι το μεδούλι!» Είπε και φωτίστηκε το πρόσωπό της. 
«Είσαι σίγουρη ότι δεν τον ερωτεύτηκε το σημείο G σου; Γιατί εμένα έτσι μου μοιάζει». Της χαμογέλασε 
πονηρά. 
«Θα μπορούσα να τον ερωτευτώ μόνο γι’  αυτό αλλά δεν είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω όμως, 
όπως γίνεται με κάθε ερωτευμένο. Απλά το στυλ του, το πρόσωπό του , οι κινήσεις του, οι εκφράσεις του λες και 
υπάρχουν για να τις θαυμάζω εγώ, να με μαγεύουν σαν εξωτικός χορός, να με παρασέρνουν σε ονειρικές 
εξελίξεις. Τέρμα ο άνθρωπος είναι σαν μια συνεχή διαφήμιση που  ερμηνεύει το αρχέγονο πρότυπο του 
γοητευτικού και αρρενωπού αρσενικού… Ούτε ακόμα κι αυτή η σεξουαλική στρογγυλάδα της κοιλιάς του 
καημένου μου του Μπρι μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το πρότυπο», είπε και ακολούθησε γελώντας το γέλιο της 
Ρόουζ. 
«Αν είναι έτσι φιλενάδα μου, δεν μπορώ να πω τίποτε. Απλά καταλαβαίνεις ότι  είναι μια πολύ  άβολη κατάσταση 
το να ταξιδεύουμε όλοι μαζί. Υπάρχουν πολλά συγκρουόμενα αισθήματα. Δεν έπρεπε να πάμε στην Κάρπαθο 
όλοι μαζί». 
«Αισθανόμουνα ανασφαλής. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που θα ήθελα να σιγουρέψω τις βάσεις αυτής της 
καινούργιας σχέσης με τον Μαξ. Άλλωστε νόμιζα ότι θα το ήθελες και εσύ για λίγο να ξεφύγεις από την κόντρα 
σου με τον Κίμωνα». 
«Δεν υπάρχει πια κόντρα με τον Κίμωνα Πένυ. Όσο εσύ έπλεες σαν γόνδολα στα κανάλια του έρωτά σου, έλυσα 
αυτό το ζήτημα». 
«Μην μου πεις… της πέταξε με ένα πονηρό χαμόγελο», αλλά η Ρόουζ κούνησε το κεφάλι της αρνητικά 
χαμογελώντας. 
«Όχι, όχι, απλά υπάρχει πλέον κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ μας, και για να συνεχιστεί αυτό μέσα στην 
ομάδα θα πρέπει να γυρίσουμε στις μεταπτυχιακές μας υποχρεώσεις. Μάλλον πρέπει να χαιρετήσεις τον Μαξ 
στην Κάρπαθο  και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας μόνο οι τέσσερις μας. Πρέπει να του μιλήσεις  και αν υπάρχει 
αμοιβαιότητα θα συνεχιστεί η σχέση σας όταν γυρίσουμε στην Αμερική». 
«Δεν θέλω να τον χάσω με τίποτα…» είπε κατσουφιάζοντας. 
«Δεν θα τον έχεις ποτέ αν δεν μπορεί να σε καταλάβει τώρα, ή αν δεν θελήσει να σε δει ξανά αν μεσολαβήσει 
λίγος καιρός. Δες το σαν τεστ». 
«Ίσως να έχεις δίκιο. Ας μην κάνω σαν κακομαθημένο κολεγιοκόριτσο. Θα του μιλήσω… αλλά θέλω να μου 
κάνεις μια χάρη» . 
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«Για πες…» 
«Σήμερα το βράδυ θα κοιμηθώ μαζί του εδώ για να του δώσω μια καυτή  αποχαιρετιστήρια ερωτική ανάμνηση να 
επεξεργάζεται ο εγκέφαλός του, ένα εμβόλιο μοναδικού σεξ σαν αντίσωμα σε κάθε ξένη σκέψη χωρισμού. 
Σύμφωνοι;» 
«Είσαι μια σεξομανής» της είπε και έσφιξε το προτεταμένο της χέρι για να κλείσει την συμφωνία. 
Ανέβηκαν πάνω για να συναντήσουν την «ωραία» ατμόσφαιρα που έφτιαχναν οι κατεβασμένες μούρες και τα 
κοφτερά βλέμματα της ελληνοαμερικανικής συνύπαρξης. 
 
 
 
Κεφάλαιο 5 
 
Το πρωινό του Κίμωνα δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε το αναμενόμενο. Βρέθηκε τυλιγμένος με το σεντόνι του   με 
το οποίο πάλευε όλο το βράδυ σαν κάποιος αμέριμνος φυσιοδίφης που έπεσε σε ενέδρα κάποιου ανακόντα. Δίπλα 
του ο Βρασίδας ροχάλιζε σαν οικογένεια λεόντων  που είχαν ενδοοικογενειακή φαγωμάρα. Μετά που πλύθηκε 
και ανέβηκε στην τραπεζαρία του καταστρώματος να πιει έναν καφέ να ανοίξει το μάτι του, ήταν σαν να μπήκε 
σε ιδιόκτητη περιοχή που είχαν οριοθετήσει  κατουρώντας μια παρέα κογιότ. Μετά από πέντε-έξι  αμερικάνικα 
που αντάλλαξαν, έμεινε να πίνει τον ριμαδιασμένο ρόφημά  του με την εγρήγορση  αντιλόπης που δροσίζεται σε 
απειλητικά θολά  λασπόνερα   που από κάτω τους  καραδοκούν κροκόδειλοι. Το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο. 
Ο «αρχηγός» Μαξ έπινε τον καφέ του δίπλα στην κουπαστή έχοντας τα πόδια του ακουμπισμένα πάνω της 
αποπνέοντας ατάραχη σιγουριά. Ο  Στιούαρτ μαγείρευε πρωινό  αμερικανικού τύπου στην κουζίνα, από αυτά τα 
πρωινά που μοιάζουν με γεύματα ελληνικά και  σε αναγκάζουν το μεσημέρι να τρως ελαφρύ ελληνικό πρωινό,  ο 
Μαρκ με τον Μπομπ παίζανε δίπλα στην κονσόλα παιχνιδιών ηλεκτρονικό μπάσκετ φωνάζοντας φανατισμένα 
και με ατόφιο αγωνιστικό πάθος  έχοντας μπερδέψει τα καλώδια των χειριστηρίων με τα μπούτια τους και  ο 
κοντούλης Τζόνι τους παρακολουθούσε με πραγματικό ενδιαφέρον. 
«Προσοχή μην στραμπουλήξετε κανέναν αστράγαλο», τους ειρωνεύτηκε ο Κίμωνας  χαμογελαστός στα 
ελληνικά, και αυτοί του το ανταπέδωσαν με δύο ξερά «χάι». 
«Οι φίλοι σου μάλλον δεν αντέχουν στην διασκέδαση μέχρι αργά» του απευθύνθηκε  χωρίς να τον κοιτάξει ο 
Μαξ. 
«Κανονικά θα έπρεπε σήμερα να φεύγαμε… έχουμε και μια υποχρέωση ξέρεις…» του είπε ο Κίμωνας  επίσης 
χωρίς να τον κοιτάξει. 
«Γιατί αγχώνεσαι; Είναι μια υποχρέωση που σου δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσεις κιόλας. Δεν υπάρχει κανείς 
να σε ελέγξει.» 
«Όταν δεν σε ελέγχει κάποιος και κάνεις αυτό που πρέπει, τότε αυτό λέγεται υπευθυνότητα. Είμαι εθισμένος να 
κάνω αυτό που πρέπει πάντα.» 
«Τότε φίλε αυτό το ελάττωμα το έχεις μόνο εσύ, γιατί από ότι βλέπω οι υπόλοιποι περνάν καλά.» 
«Νομίζω ότι πρέπει η Ρόουζ να σου είπε ότι σήμερα χωρίζουν οι παρέες μας  και ότι θα ασχοληθούμε όλοι, μα 
όλοι με την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει». 
«Θα της διέφυγε. Αντίθετα μου είπε ότι ήταν τυχερή που μας συνάντησε». 
 Ο Κίμωνας θύμωσε με το ενδεχόμενο και των λίγων ακόμα πιθανοτήτων, αυτό που άκουσε να ήταν αλήθεια. Η 
Ρόουζ του είχε υποσχεθεί ότι σήμερα θα έφευγαν, αλλά από ότι έβλεπε δεν θα κρατούσε την υπόσχεσή της.  
Κατέβηκε στο δωμάτιό του και ετοίμασε το μικρό του σακίδιο περιπάτων, βάζοντας μέσα τη φωτογραφική 
μηχανή, ένα μπλοκ σημειώσεων, πετσέτα και μαγιό και προσπάθησε να ξυπνήσει τον Βρασίδα με 
τραμπαλισμούς,  αλλά εγκατέλειψε την προσπάθεια μετά από λίγο, αφού μάλλον αυτό τον νανούριζε. Η 
προσπάθεια να τον ξυπνήσει με φωνές έκαναν το ροχαλητό του δυνατότερο, όμοιο με το γρύλισμα  ενός 
τσομπανόσκυλου που πλησιάζεις απειλητικά το κόκαλο που μασουλάει.  Στο διάδρομο έξω από το δωμάτιο των 
κοριτσιών έστησε αυτί και αφουγκράστηκε για λίγο χωρίς να ακούσει ήχους από ομιλίες ή κινήσεις. Ανέβηκε 
χολωμένος την στριφογυριστή σκάλα και έπεσε πάνω στον Στιούαρτ που μάζευε τα σκουπίδια της κουζίνας σε 
μια μαύρη σακούλα, με αποτέλεσμα να χυθεί μέρος του περιεχομένου της στο πάτωμα. Ο καθένας έβρισε τον 
άλλον στην γλώσσα του, αλλά επειδή ο Κίμωνας ήξερε Αγγλικά θίχτηκε μόνο αυτός. Του έριξε μια γερή 
σκουντιά που έστειλε τον Στιούαρτ στον πάγκο και γονάτισε για να συμμαζέψει αυτός τη ζημιά.  
«Άσε θα τα βγάλω εγώ έξω τα σκουπίδια… παλιομαλάκα» του είπε, αφήνοντάς τον να τρίβει τον γοφό του που 
είχε χτυπήσει στην γωνιά του πάγκου. Πάνω στο μάζεμα όμως είδε ένα τσαλακωμένο χάρτινο κουτάκι που του 
κέντρισε το ενδιαφέρον. Το έκρυψε με τρόπο στην χούφτα του και ζαλώνοντας την μαύρη σκουπιδοσακούλα 
στον ώμο πέρασε από το καθιστικό και ισορροπώντας πάνω στη ράμπα  του γιότ βγήκε στην προβλήτα. 
Κατευθύνθηκε στα απέναντι παραταγμένα τουριστικά μαγαζιά φωνάζοντας στον Μαξ πως θα γύριζε αργά το 
βράδυ. Διαπραγματεύτηκε με έναν υπάλληλο την ενοικίαση μιας μαύρης V-STROM SUZUKI και 
καβαλικεύοντάς την πήρε τον δρόμο που εισχωρούσε στα ηπειρωτικά του νησιού. Μόλις υπολόγισε ότι χάθηκε η 
φιγούρα του στην τελευταία στροφή που φαινόταν από  το λιμάνι, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και έβγαλε 
από τη τσέπη του το τσαλακωμένο χάρτινο κουτί που βρήκε στα σκουπίδια. Διάβασε τα γράμματα που ήταν στα 
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Αγγλικά φυσικά, και κατάλαβε ότι πρόκειται για κάποιο φάρμακο, όχι από τα γνωστά που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο. Έβαλε στο νου του να βρει κάποιο φαρμακείο κάποια στιγμή για να διευκρινίσει τη φύση του 
φαρμάκου. Οι ηλικίες όλων τους στο πλοίο δεν δικαιολογούσαν φάρμακα εξειδικευμένα πέρα από απλά 
παυσίπονα. Θα το είχε στο νου του.  
Λίγο πριν ο Μαξ, παριστάνοντας τον αδιάφορο, είχε χαιρετήσει τον Κίμωνα βαριεστημένα αλλά με την ματιά του 
τον παρακολούθησε που πήγε στο μαγαζί ενοικιάσεως μηχανών. Το σχέδιό του πήγαινε καλά. Κατάφερε με το να 
ρίξει υπνωτικό στους άλλους τρεις να τον αποκόψει από την ομάδα. Η Ρόουζ του είχε μιλήσει χτες για την 
απόφασή τους να συνεχίσουν μόνοι τους και έπρεπε να δράσει γρήγορα. Κι αυτό έκανε. Μόλις τον είδε να 
εξαφανίζεται με τη μηχανή φώναξε στον Μάρκ. 
«Ανέλαβε τους άλλους τρεις. Μόλις σηκωθούν ετοίμασέ τους πρωινό με το γνωστό φάρμακο μέσα και μετά 
πήγαινε τους όλους στη σουίτα, θα έρθω σε λίγο. Στο «βουβαλόπαιδo» βάλε διπλή δόση. Δεν θέλουμε να 
ξυπνήσει πρώτος». Κινήθηκε προς το μαγαζί και βρήκε μέσα στο γραφείο τον ιδιοκτήτη. Δεν έχασε καιρό με 
σάλτσες. Ο μαυριδερός τύπος απέναντί του με τη γαμψή μύτη, μύριζε από μίλια μακριά, συναλλαγή.  
«Είσαι το αφεντικό εδώ;» 
«Ναι, πως θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε;» Ο Μάξ του έκανε μια ερώτηση στην οποία ανταποκρίθηκε 
άμεσα. 
«Θες να βγάλεις εύκολα πέντε χιλιάδες ευρώ;»  
Ήθελε. Απόδειξη το ότι οι φόβοι του να μην μπλέξει, εξαλείφτηκαν όταν έγινε το ποσό δέκα χιλιάδες ευρώ. Απλά 
έπρεπε να δηλώσει κλοπή για τη μηχανή, με απώτερο σκοπό να προφυλακιστεί ο Κίμωνας για ένα βράδυ μόνο, 
και μετά θα απέδιδε το συμβάν σε κακή συνεννόηση με τον υπάλληλό του  και θα απέσυρε την καταγγελία.   
Περίμενε  τον μαγαζάτορα να πάρει μπροστά του τηλέφωνο και να καταγγείλει την κλοπή και αφού του έδωσε τα 
μισά λεφτά μπροστά γύρισε στο γιότ επεξεργαζόμενος τις λεπτομέρειες και τις λεπτές ισορροπίες της πλεκτάνης 
που έστησε.  
 
 
Κεφάλαιο 6 
 
Το Καρπάθιο πέλαγος πήρε το όνομά του από την νήσο Κάρπαθο, αλλά η  Κάρπαθος δεν θέλησε να διευκολύνει  
τους θηρευτές των ετυμολογιών και άφησε σαν γενεσιουργό γλωσσικό  ίχνος  κάποιους στίχους  από την Ομήρου 
Ιλιάδα στην Β΄ ραψωδία που την ονομάζει Κράπαθο,  κάποιες προφορικές λαϊκές ερμηνείες, όπως μία από αυτές 
που συνδέει την ονομασία του νησιού με το φυτό «κάρπασο» που ευδοκιμούσε στα χώματά της, και μία  άλλη 
ακόμα που  λέει πως οι παλιοί κάτοικοι του νησιού, έκλεψαν κάποτε τους θεούς του Ολύμπου και τους έφεραν 
στην Κάρπαθο  και γι' αυτό ονομάστηκαν και  αρπάθεοι - καρπάθεοι – καρπάθιοι, πράγμα που ομολογουμένως 
δεν στέκει σεναριακά μια και σίγουρα οι Θεοί θα αντιδρούσαν με κάποιον βίαιο τρόπο στην ακούσια μετακίνησή 
τους από θνητούς. Πάντως αν ισχύει το τελευταίο συμβολικά, η αρπαγή  περιορίστηκε στο όνομα «Όλυμπος» που 
δεν μπορούσε να αντιδράσει δυναμικά όταν το έδωσαν σε  ένα ορεινό χωριό τους. 
Η αλήθεια είναι πάντως ότι σε αυτόν το απομακρυσμένο νησιωτικό βράχο φιλοξενήθηκαν πολλά μυθικά 
πρόσωπα με θεϊκή καταγωγή. Σύμφωνα με μία μυθολογική εκδοχή ο πρώτος οικιστής της Καρπάθου ήταν ο 
Τιτάνας Ιαπετός, γιος του Ουρανού και της Γαίας και  αδερφός του Κρόνου, του πατέρα του Δία, θείος του 
δηλαδή. 
Μία άλλη εκδοχή θέλει όλους τους Τιτάνες να ζουν στο νησί πριν επακολουθήσει η περίφημη Τιτανομαχία που 
μας αφηγείται ο Ησίοδος, κατά την οποία οι Τιτάνες που ήταν συγκεντρωμένοι στην κορυφή της Όρθης και 
περίμεναν οδηγίες μάχης, νικήθηκαν από το Δία και τους δώδεκα θεούς που είχαν σαν ορμητήριο τον Όλυμπο της 
Θεσσαλίας και καλύτερο  σχέδιο δράσης κατά τα φαινόμενα και εκ του αποτελέσματος.   
Η Κάρπαθος  φιλοξένησε επίσης τους Γίγαντες, που ήταν και αυτοί παιδιά της Γαίας. Ανάμεσά τους και ο 
Εφιάλτης, ο δίδυμος αδελφός του Ώτου. Η τοποθεσία Αφιάρτης, στο νότιο μέρος του νησιού, μάλλον φαίνεται να 
είναι παραφθορά της λέξης Εφιάλτης.  
Στο νησί Κάρπαθος έζησε επίσης ο Προμηθέας, γιος του Ιαπετού, που έκλεψε τη φωτιά από το Δία για να την 
προσφέρει στους ανθρώπους… και ίσως ο χαρακτηρισμός  Αρπάθεος-Καρπάθιος να ανήκει σε αυτόν μια και 
μπορεί να μην άρπαξε τους ίδιους τους Θεούς, αλλά άρπαξε από τους Θεούς για λογαριασμό των θνητών την 
φωτιά και τράβηξε γι’ αυτό τα πάνδεινα από τον Δία, που ήξερε τι κουμάσια είμαστε και ότι με την φωτιά αντί να 
ζεσταθούμε και να ψήνουμε την τροφή μας, θα καίγαμε ο ένας το σπίτι του άλλου, θα ψήναμε το τομάρι του 
συνανθρώπου μας και ενίοτε θα βάζαμε και φωτιές στα δάση για να αποχαρακτηριστούν από δασικές εκτάσεις 
και να χτίσουμε κανένα αυθαίρετο με θέα  τα καμένα εδάφη, τις σκεπές των υπόλοιπων αυθαιρέτων και τους 
χείμαρρους που με την πρώτη νεροποντή θα ορμούσαν στο αυθαίρετο «καμάρι» μας. 
Το βραχώδες αλλά παλαιότερα καταπράσινο νησί, μια και  πλέον έχει καεί σε ένα μικρό μέρος του κυρίως στα 
νότια, χαρακτηρίζεται από τις ψηλές βουνοκορφές του οι οποίες αγγίζουν τα χίλια διακόσια μέτρα. Βέβαια 
διατηρεί ακόμα μέτριας έκτασης πυκνά και αραιότερα πευκοδάση  που όσα από αυτά θα έχουν την ατυχία να 
φύονται σε οικοπεδικά φιλέτα με θέα, είναι πιθανόν στο μέλλον να γίνουν προσανάμματα στον βωμό της 
αυθαίρετης τσιμεντοποίησης, έτσι ώστε  να προστεθεί επεξεργασμένη πέτρα πάνω στην φυσική. 
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Την φυσική τώρα πέτρα που είναι κατ’ ουσία τα γεωσωθικά του νησιού, την αποτελούν ασβεστολιθικά 
πετρώματα, ασβεστόλιθοι, στρώματα φλύσχη, καθώς και νεώτερα στρώματα γύψου, τραβερτίνου, κροκαλο-
λατυτοπάγων και άλλων εντυπωσιακών γεωλογικών ονομασιών που τα λένε οι γεωλόγοι και χαίρονται και τα 
ακούνε και οι άσχετοι  και εντυπωσιάζονται. Βουνά ψηλά και κακοτράχαλα ξεπροβάλλουν στο οπτικό πεδίο του 
επισκέπτη, που στις κορφές τους μερικές φορές ξαπλώνουν και στοιβάζονται  νιφάδες κάνοντας τις βουνοκορφές 
να μοιάζουν με παγωτά τιτάνια που περιμένουν σερβιρισμένα έναν ήλιο πάκμαν να τα γλύψει. Βουνοπλαγιές 
κορδώνονται καμαρωτές που κρύβουν στον κόρφο τους απόκρημνες  χαράδρες-στολίδια με χείμαρρους,  βαθιές 
σπηλιές  παίζουν κρυφτό με το φως  κουβαλώντας  σταλακτίτες που κοιτάν με υπεροψία τους σταλαγμίτες τους 
από κάτω, κοιλάδες εύφορες καταπράσινες τεντώνονται μαχμουρλίδικα κάτω από το καθάριο ηλιακό φως, και 
πηγές με κρυστάλλινα νερά έτοιμες να δροσίσουν ταξιδιώτες κελαρύζουν πάνω σε  πευκόφυτες πλαγιές που 
κατεβαίνουν ως τη θάλασσα, να συστηθούν στα αφρισμένα κύματα που βαράνε μπατσελάκια στα καπούλια των 
χρυσοκίτρινων ακτών, και το καλοκαίρι, την περίοδο των μελτεμιών, αγριεύουν και κάνουν στην άμμο και στα 
βράχια ακόμα πιο kinky κόλπα και από αυτά που κάνει ένα καλοπληρωμένο κολ γκερλ με βούρδουλα  σε έναν 
μαζοχιστή. 
Κάτι τέτοια  σκεφτόταν  να γράψει ο Κίμωνας  στο ημερολόγιο του καθώς οδηγούσε στις νοτιοδυτικές στροφές 
του βραχώδους νησιού, και μόλις συνειδητοποίησε  ότι έμενε μέσα στον δρόμο  τόση ώρα μόνο με κάποιου 
είδους οδηγικό  αυτοματισμό, έκανε στην άκρη του δρόμου και σταμάτησε την μηχανή του κάτω από την σκιά 
ενός μοναχικού πεύκου, για να νταντέψει  για λίγο ένα σύγκρυο  που γκρίνιαζε στην ραχοκοκαλιά του σαν μωρό 
που έχει κοιλιακά  και γεννήθηκε από την διαπίστωσή τού ότι καθαρά από τύχη, όντας αφηρημένος, δεν βούτηξε 
σε κάποια από τις πολλές χαράδρες, που περίμεναν   να ταϊστούν σαν κροκόδειλοι σε ζωολογικό κήπο με ανοιχτές 
στοματάρες, στις άκρες των στροφών. 
Έβγαλε το μπλοκ του από το σακίδιό του, κάθισε σε ένα αγκωνάρι  από τα πολλά που κάθονταν ανάσκελα σε 
τούτη την γη και βύζαιναν τον ήλιο  και πήρε τις σκέψεις του από το κεφάλι του να τις ξεφορτώσει στο τετράδιο  
και να αφήσει τον εγκέφαλό του αργότερα  να οδηγήσει όπως αρμόζει, δηλαδή συνδεδεμένο με όλες τις 
απαραίτητες αισθήσεις που απαιτεί ένα δίτροχο. Είχε πολύ δρόμο να κάνει  και χωρίς παρέα φαινόταν πιο 
μακρινός. Ωστόσο  οι πρώτες εντυπώσεις από την εκρηκτική ακτογραμμή του νησιού και οι πρώτες εικόνες από 
ένα οξύ γαλάζιο χρώμα από αυτά  που καίνε τον φλοιό του κοινότυπου για να φανερώσουν  δέος, είχαν αρχίσει 
να λειτουργούν. Το νησί υποσχόταν  να αρμέξει κάθε σταγόνα  κοσμοπολίτικη  από το νου του  και να τροχίσει 
με την τραχιά του θωριά τις αισθήσεις του αρχέγονου και του επιβλητικού. Ακόμα φαίνονταν αριστερά του τα 
Πηγάδια η πρωτεύουσα του νησιού  και το κύριο λιμάνι του, η  πιο μεγάλη πόλη που ίδρυσαν περίπου το 1.000 
π.χ οι Δωριείς άποικοι και ονόμασαν  Ποτίδαιο ή Ποσείδιο,  το Ποσί όπως το λέγανε οι ντόπιοι.  
Τα  χρόνια  που πέρασαν   φόρτωσαν έως και σήμερα την πρωτεύουσα με πολλά πηγάδια -εξού και το όνομα- , 
την στόλισαν με κυματοθραύστη και  προβλήτα για να  αράζουν τα πλοία της γραμμής, τα αλιευτικά  και τα γιοτ, 
την φτιασίδωσαν με τραπεζάκια πολύχρωμα από τα ζαχαροπλαστεία  και τις καφετέριες, με εστιατόρια, ταβέρνες, 
μπαρ και νυχτερινά κέντρα, και με δύο εντυπωσιακά κτήρια του Μεσοπολέμου, εκείνο το οποίο στεγάζεται το 
Επαρχείο Καρπάθου & Κάσου και εκείνο που μοιράζονται τώρα το Λιμεναρχείο και το Τελωνείο, όλα καλούδια  
της  Ιταλικής κατοχής στα Δωδεκάνησα. 
Το αγνάντεμα του κράτησε μέχρι και τη στιγμή  που διέκρινε στην μικρή μαρίνα και το liberty, πράγμα που τον 
δυσαρέστησε και αυτό του έδωσε την ώθηση να μην χαραμίσει άλλο χρόνο παρατηρώντας την χώρα. 
Πέρασε όλη την ακτογραμμή αυτής της μικρής νοτιοανατολικής γωνιάς  με μεγάλη ταχύτητα γνωρίζοντας μόνο 
εκ παρατήρησης  την  Αμμοοπή και όλες τις παραλίες του Αφιάρτη μέχρι και την παχιά άμμο με  τα κρυστάλλινα 
νερά στο Διακόφτη,  αυτή που προτιμούσαν  οι κολυμβητές μαζί με  του «Μιχαλιού τον κήπο» . Εκεί μόνο έκανε 
μια στάση για να πιεί τον καφέ του πάνω στο σκαμπό ενός καλαμοντυμένου μπιτς μπαρ, να θαυμάσει την 
υπέροχη αμμουδιά με τις φιδωτές πτυχώσεις της  και να σημειώσει  κάποιες πληροφορίες που του έδωσε ο 
μπάρμαν για το φαινόμενο της πληθώρας πολύχρωμων ιστιοσανίδων στις παράλιες της περιοχής  που εκτείνονται 
σε περισσότερα από πέντε χιλιόμετρα . Έμαθε ότι οι windsurfers λάτρευαν τα κύματα του Αγριλοπόταμου που 
ήταν μία από τις τεράστιες αμμουδιές του νησιού που προτιμούσαν αυτοί οι πολύχρωμοι πλωτοί Πήτερ Παν για 
να κάνουν φιγούρες ακροβατικές και να λιανίζουν τα παΐδια τους με θεαματικές πτώσεις. Άλλωστε σε αυτήν την 
θαλάσσια αφρισμένη πίστα που εμπεριείχε σε μεγάλες ποσότητες αδρεναλίνη, συναίσθημα και περιπέτεια, 
γίνονταν και οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες του αντίστοιχου αθλήματος . Δεν κάθισε να κολυμπήσει αν και το ήθελε 
πολύ, αλλά έφυγε γρήγορα προς την Αρκάσα, όπου καθαρά η τύχη και ένας μικρός αποπροσανατολισμός τον 
έφερε κοντά στο σημερινό εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας  που βρίσκονται γύρω του αμέτρητα ψηφιδωτά δάπεδα. 
Λίγο οι καιρικές  συνθήκες, λίγο οι τουρίστες με το σύνδρομο του ρακοσυλλέκτη που ξεκολλούν μερικές ψηφίδες 
να τις βάλουν στο σαλόνι τους, λίγο που το υπουργείο  πολιτισμού   δίνεται σαν γλειφιτζούρι για να ξεγελάσουν 
τον πολιτικό κανακάρη  που δεν πήρε κανένα υπουργείο ολκής, σε λίγο το ψηφιδωτό  θα μετακόμιζε οριστικά 
από το πάτωμα. Τουλάχιστον αν έπαιρναν αντί για αρχαία κομμάτια κανένα σκουπίδι,  θα είχε καθαρίσει ο τόπος.  
Κατόπιν στον δρόμο του βρέθηκε το Παλαιόκαστρο με τα κυκλώπεια τείχη  και το Φοινίκι,  ένας μικρός οικισμός 
με αμμουδιά κι ένα ψαρολίμανο με ταβέρνες.  Πήρε την μυρωδιά των λουλουδιασμένων αυλών  με τα 
ασπρισμένα σοκάκια στη Βωλάδα και τον Όθο,  και στον δρόμο για το Απέρι, λίγο έξω από αυτό, βρήκε ένα 
πλάτωμα πάνω στον φιδογυριστό δρόμο και σταμάτησε άλλη μια φορά να ξεπιαστεί. Ο ήλιος σκαρφάλωνε στο 
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στερέωμα και ο άνεμος σήκωνε από τις ξερές λόχμες και τις απότομες πλαγιές την γύρη και τους σπόρους των 
φυτών να τις ταξιδέψει. Τα λευκά σπίτια του χωριού με τις κόκκινες κεραμοσκεπές  κούρνιαζαν φωλιασμένα  
στην χούφτα της μικρής ορεινής κοιλάδας. 
Κάθισε πάνω σε μια κοτρώνα στην άκρη της χαράδρας που έχασκε από κάτω του και ανάσανε τον ευωδιαστό 
αέρα. Σημείωσε πάνω στο μπλοκάκι του τις εντυπώσεις που του γεννούσε η στιγμή και ο χώρος  και του 
γεννήθηκε η επιθυμία να μάθει την ιστορία του τόπου. Πίστευε ανέκαθεν πως το κάθε ταξίδι δεν πρέπει να 
μετριέται μόνο με χιλιόμετρα και χώρο, αλλά έπρεπε, για να είναι ολοκληρωμένο, να μετρά και τον χρόνο. Να 
απομνημονεύει το παρόν, να ανιχνεύει το παρελθόν και να οραματίζεται το μέλλον. Η συνάντηση αυτών των 
τριών παραμέτρων του χρόνου μέσα στο μυαλό του ταξιδιώτη του έδιναν την δυνατότητα για συγκρίσεις, για μια 
αποτίμηση της πορείας του τόπου  κι αν αυτή η πορεία χρειαζόταν να αλλάξει. 
Αυτό που καταλάβαινε ο Κίμωνας γι' αυτό το πανέμορφο, επιβλητικό και άγριο νησί ήταν ότι δεν έπρεπε να 
αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, όσους επισκέπτες και να δεχόταν. Η Κάρπαθος ήταν ο οπλοβαστός των λογχών των 
γιγάντων του Ιαπετού, ένα νησί μακρόστενο που εδώ απόθεσαν πριν την τελευταία μάχη της Κοσμογονίας τα 
όπλα τους οι θεοί της ηττημένης παράταξης, κι αυτά με τον χρόνο πέτρωσαν , γίνανε απολιθώματα και κοφτερά 
ψηλά βουνά και κορφές. Υπήρχε αρχαία ιερή σκουριά εδώ, που θα ήταν βέβηλο θνητοί να καθαρίσουν. Θα ήταν 
εξίσου βέβηλο με αυτό που έκαναν παλιότερα οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι και καμάρια του Βρετανικού 
Μουσείου, που καθάριζαν για ένα διάστημα όπως αναφέρθηκε σε κάποια δημοσιογραφικά άρθρα τα τμήματα της 
ζωοφόρου του Παρθενώνα που «δανείστηκαν», με σκληρές μπατανόβουρτσες λες και ήταν τα καπούλια τίποτα 
ψωράλογων, ή τίποτα λιγδιασμένες λαμαρίνες φούρνου. 
Σε αυτόν τον τόπο ταίριαζαν οι στενοί δρόμοι, τα μικρά πετρόχτιστα οικήματα, οι απάτητες πρασινόχρωμες ή 
βαθυγάλαζες ακτές που βροντούσαν απάνω τους τα κύματα του ανοιχτού άγριου πελάγους. 
Μεγάλη γητεία να πατάς εκεί που πάτησαν πριν χιλιάδες χρόνια μύθοι και ιστορίες που ταξιδεύουν τώρα πια 
μόνο στις σελίδες των χρονικών ή στις αφηγήσεις των ντόπιων. Μαγική αλχημεία το να μπερδεύεις το 
χωροχρονικό σου ίχνος με αυτό που κυκλοφορεί και περιρρέει στην ατμόσφαιρα από αλλοτινούς καιρούς. 
Στην παραλία που ο σύγχρονος τουρίστας φτύνει τα κουκούτσια από το καρπούζι που τρώει,  μπορεί κάποιοι 
ενετοί να έφτυσαν αίμα μαχόμενοι. Στα βραχάκια που το ερωτευμένο ζευγάρι κυλιέται υποκείμενο στα 
προστάγματα των ορμονών μπορεί κάποιος Δωριεύς να απόθεσε τα υπόλοιπα του χοντρού του εντέρου. Πάνω 
στην πολεμίστρα ενός υπολείμματος κάστρου από όπου ατενίζει η μεσοαστική οικογένεια τουριστών το πέλαγος, 
μπορεί κάποια δεσποσύνη να τρόμαξε βλέποντας πειρατικά να πλησιάζουν. 
Κάποιος Κάρας μπορεί να έπαιζε με κάποιο κόκκαλο ζωγραφίζοντας στο χώμα θηράματα, εκεί που ο πιτσιρικάς 
παίζει τώρα με την πλαστική τσουγκράνα του. 
Κάποιος Μινωίτης να έκανε ακροβατική προπόνηση για τα ταυροκαθάψια σε μια αλάνα  και κάποιοι Αχαιοί και 
Δωριείς  να τρόχιζαν τα σπαθιά τους για κάποια μάχη, ή κάποιος Σαρακηνός πειρατής πάνω στο πέτρινο κατώφλι 
να έσφαξε ένα νεαρό αγόρι, όλοι στο ίδιο σημείο που τώρα κουταλοπίρουνα σπαθίζουν τα πιάτα κάποιας 
τουριστικής ταβέρνας. Κάποιος Γενοάτης ή Ιωαννίτης ιππότης στο ίδιο μέρος  που τώρα κάτω από μια εμπριμέ 
τέντα βράζει ένα καλλίγραμμο γυναικείο κορμί αλλειμένο με αντηλιακή κρέμα καρύδας,  να έβραζε μέσα σε μια 
μεταλλική πανοπλία ζέχνοντας  από ιδρωτίλα  και βρωμιά. Μπορεί ο ίδιος ο Χαϊρεντίν Βαρβαρόσσας που 
κατέκτησε κάποτε για λογαριασμό των Τούρκων την Κάρπαθο να έτρωγε το ίδιο νόστιμο κατσικάκι πρόγονο του 
ίδιου κατσικιού που τρώει με όρεξη ένας ευτραφής αστός γιάπης με δέρμα μωρού. Αυτή η μοιρασιά  του χώρου 
στον χρόνο δίνει μαγεία στην περιήγηση και προσδίδει αίγλη στις εικόνες. Γι' αυτό πάντα πρέπει να ξέρουμε και 
να αφουγκραζόμαστε τα δεδομένα και τις πιθανότητες  παλιότερων ενεργειών. 
Μετά από λίγη ώρα μπήκε και ο ίδιος στο χωριό που παρατηρούσε τόση ώρα για να το εξερευνήσει. 
Κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι το Απέρι είναι ένα από τα καλά του φαινομένου της πειρατείας στις 
ελληνικές θάλασσες. Αν δε υπήρχε αυτό το φαινόμενο  δεν θα είχε κτιστεί αυτό το όμορφο οικιστικό σύνολο.  Το 
Απέρι είναι ένα πανέμορφο ορεινό χωριό που ξεχωρίζει για την αρχοντική του λάμψη. Όπως έμαθε στην ταβέρνα 
που κάθισε για να φάει , υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού από το 1700 έως το 1892. 
Αθέατο από τη θάλασσα χτίστηκε το Μεσαίωνα στις πλαγιές αρχαίου και Βενετσιάνικου κάστρου, όταν οι 
κάτοικοι του Ποτιδαίου αποσύρθηκαν στο εσωτερικό του νησιού για να αντιμετωπίσουν τις πειρατικές επιδρομές. 
Μια καταπράσινη ρεματιά χωρίζει το Απέρι στα δύο και μια γέφυρα ενώνει τις δύο πλαγιές. Όταν έλειψαν οι 
κίνδυνοι από την θάλασσα, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από το αθέατο Απέρι στα Πηγάδια κοντά στη θάλασσα. 
Ο μικρός παράδεισος βρίσκεται σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων  βορειοδυτικά της πόλης της Καρπάθου. 
Καταπράσινα σοκάκια στην Βαλαντό, επιβλητικά αρχοντικά στο Πάνω Απέρι, με χαρακτηριστική ρυμοτομία και 
αρχιτεκτονική των προστατευμένων σπιτιών με κόκκινα κεραμίδια, ευρύχωρες αυλές και διακοσμητικά 
ανάγλυφα. 
Τα κατάλευκα παραδοσιακά καρπαθίτικα σπίτια αποδεικνύονται πραγματικό επίτευγμα αρχιτεκτονικής 
οικονομίας. Σ' ένα μόνο δωμάτιο  γεμάτο πολύχρωμα κεντήματα και ζωγραφισμένα διακοσμητικά πιάτα, οι 
νοικοκυραίοι βόλευαν την οικογενειακή και κοινωνική ζωή τους μαθαίνοντας να σέβονται και να εναρμονίζουν 
τις ανάγκες τους μεταξύ τους, πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν οι σύγχρονες οικογένειες με τα ξεχωριστά 
δωμάτια και την ιερή ιδιωτικότητά τους. Το περίεργο είναι ότι στα περισσότερα νοικοκυριά στο Απέρι επιζεί η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πράγμα που μάλλον πρέπει να χρεώσουμε στους εκατοντάδες Καρπάθιους της 
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διασποράς, που επιστρέφοντας από την Αμερική ανακαίνισαν τα σπίτια τους με σεβασμό στην παράδοση και τις 
εικόνες που αφήσαν πίσω τους και τους λείψαν. 
Τα αυθεντικά Καρπαθίτικα σπίτια αποτελούνται από τρία τμήματα: το κυρίως σπίτι, ένα μικρότερο και τον 
φούρνο -όλα πολύ κοντά το ένα με το  άλλο. Έχουν ξύλινη διακόσμηση, υφαντά και βοτσαλωτά δάπεδα. Οι 
τοίχοι είναι διακοσμημένοι με διακοσμητικές πιατέλες. Ο χώρος που λειτουργεί σαν καθιστικό ονομάζεται 
«σοφάς» και βρίσκεται σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο, προσβάσιμο από δυο-τρία  σκαλιά. Λίγο παραπέρα και 
ανεβαίνοντας πάλι μερικά σκαλιά, βρίσκεται η «μουσάντρα» που είναι ο ξενώνας με καναπέ διακοσμημένο με 
υφαντά, καθώς και το πανωσούφι για ύπνο. Στο κέντρο του σπιτιού βρίσκεται ένας μεγάλος, ξύλινος στήλος - για 
την «στήριξη» της οικογένειας. Στις γιορτές διακοσμείται με κορδέλες και μεταξωτά μαντήλια. Στα σύγχρονα 
σπίτια πολλές φορές βρίσκεται στο κέντρο του σπιτιού ένας τριχωτός σκύλος που κάθεται στο καινούργιο καναπέ 
γεμίζοντάς τον τρίχες, ανάμεσα από το ζευγάρι, και είναι κι αυτός στολισμένος με κορδέλες και μεταξωτά 
μαντήλια. Άλλοι καιροί , άλλα ήθη. 
Μια δοξαριά από το στομάχι του τον έκανε να αφήσει για λίγο τις σημειώσεις και να πιάσει τον πολυκαιρισμένο 
κατάλογο των φαγητών. Είχε σκοπό σε αυτήν την μοναχική του δημοσιογραφική περιήγηση να λειτουργήσει 
επαγγελματικά και να δοκιμάσει παραδοσιακά Καρπάθικα Προϊόντα προς χάριν της έρευνας. Απέκλεισε το 
κρεμμυδόψωμο, τις  Μακαρούνες -ένα είδος χειροποίητου ζυμαρικού με τσιγαρισμένο κρεμμύδι- και το  
Φακόρυζο,  καθαρά για λόγους προσωπικής γαστριμαργικής πολιτικής που είχαν να κάνουν με την όρεξη της 
στιγμής  και κατέληξε στο να παραγγείλει Κολοκυθοπούλια (κολοκυθοανθούς), Κοπέλες (τρίγωνες χορτόπιτες) 
και  Μυζηθρόπιτες για ορεκτικά, και για κυρίως πιάτο μία μερίδα από Καρπάθιο σκάρο, προγραμματίζοντας το 
κατσίκι για το δείπνο μαζί με τον Βρασιδούλη που  είχε και αδυναμία στο νόστιμο τετράποδο μηρυκαστικό. 
Μέχρι να πληρώσει είχε την ευκαιρία να μάθει και για τα τοπικά έθιμα κάποια χρήσιμα πράγματα που επίσης 
φυλάκισε μέσα σε προχειρογραμμένες αράδες που αργότερα  θα μετέφερε στον υπολογιστή του.  
Μια γιορτή που  γίνεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο χωριό Απέρι ,οι Γίλλες,  είναι αφιερωμένες στα παιδιά 
που γεννήθηκαν και σ' όσους παντρεύτηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Την μέρα αυτή φτιάχνεται η γύλλα. Ένα 
ψωμί μεγάλο, στολισμένο με καρύδια και αμύγδαλα. Κατακτώντας τούτη την διόλου ευκαταφρόνητη γνώση, 
πλήρωσε και  συστημένος πήγε κατευθείαν στην Απέλλα για κολύμπι αφήνοντας για άλλη μέρα την παραλία της 
Αχάτας και της Κυρά Παναγιάς. 
Η μικρή ταβέρνα με τα δωμάτια και τον αρκετό  κόσμο που είχε, δεν χάλασαν την αίσθηση του παρθένου άγριου 
τοπίου . Μακάρι γι’ αυτό το μέρος, να παρέμενε ο παλιός χωματόδρομος  και να μην έφτανε ποτέ εδώ ο 
πρόσφατα ασφαλτοστρωμένος  κλώνος του. Έμοιαζε με γραμμή πυρίτιδας που από την μια μεριά του, από την 
χώρα μέχρι εδώ που κατέληγε στην παραλία, θα οδηγούσε την μικρή φλόγα του τουρισμού να προκαλέσει την 
μεγάλη τουριστική έκρηξη που θα άφηνε σαν απομεινάρια, σκουπιδοσακούλες, πλαστικά ποτήρια, αποτσίγαρα , 
σεζ λονγκ και ομπρέλες από βρώμικο καραβόπανο . Ίσως σε λίγα χρόνια να κάνανε την εμφάνισή τους  και 
μερικά αυθαίρετα σκαρφαλωμένα σε απάτητα μέρη σαν τσιμεντένια  υπερμεγέθη κρι κρι  να μασουλάνε την 
αρμονία της γεωμορφίας  και να χαλάνε την ομορφιά του τοπίου, τόσο που ούτε αυτά τα  άγρια σμαραγδένια και  
αστραφτερά γαλάζια νερά που χειροκροτούν τον χορό των πεύκων κάτω από τις προσταγές των δυνατών 
πελαγίσιων ανέμων δεν θα είναι ικανά να εμποδίσουν. Κατεβαίνοντας στην παραλία είδε αριστερά ένα λαξευμένο 
μέσα στον βράχο εκκλησάκι, που διαπίστωσε ότι ήταν χτισμένο στην χάρη  του Αγίου Λουκά. Στο εσωτερικό του 
υπήρχαν όμορφες  τοιχογραφίες  που ήταν  προστατευμένες με γάζες από τους αρχαιολόγους. Έκανε τον σταυρό 
του όχι τόσο από ευλάβεια αλλά περισσότερο από αντίδραση σε αυτή την αρχαιολογική τεχνική συντήρησης. Η 
κατάσταση τώρα τελευταία είχε ξεφύγει στον τομέα αυτόν, συνεπεία νέων αντιλήψεων περί διατήρησης, 
συντήρησης και προβολής αρχαίων εκθεμάτων και μνημείων. Λες και στόχος δεν ήταν η παροντική προβολή 
τους, η οριστική τους αποκατάσταση, ή  έκθεση της ομορφιάς και των μυστικών τους , αλλά μια διαρκή ίσως και 
αιώνια επίδειξη διαδικασίας αναστήλωσης που τα έκανε να μοιάζουν με γιαπιά, ή με συναρμολογούμενα Lego με 
τα οποία έπαιζαν  οικοδόμοι με πτυχία αρχαιολόγων. Άναψε ένα κερί κάνοντας τον σταυρό του αυτή τη φορά από 
ευλάβεια, και μετά έριξε μια βουτιά στα δροσερά νερά του κόλπου, εξερευνώντας τα απόκρυφα ενός βράχου, και 
κάνοντας τσαμπουκά σε κάποια αφρισμένα δυνατά κύματα. 
Μετά από μισή ώρα που στέγνωσε, πήρε τον δρόμο για το χωριό Σπόα, από ένα δρόμο που ομολογουμένως 
δοκίμασε αρκετά την υπομονή του και τις οδηγικές του ικανότητες. Περνώντας μέσα από τα στενά του χωριού 
είχε την τύχη να δει πάνω σε πεζούλια κάποιες γιαγιάδες να φοράν κάποιες προφανώς τοπικές παραδοσιακές 
φορεσιές που σίγουρα θα στενοχωρούσαν μέχρι δακρύων κάποιους σύγχρονους σχεδιαστές μόδας με τα 
παράταιρα χρώματα τους, αλλά θα προκαλούσαν ρίγη συγκίνησης  σε λαογράφους, αλλά και ευχάριστη οπτική 
έκπληξη στα μάτια απλών τουριστών σαν και τα δικά του.  Μισή ώρα μετά έφτασε στο αποκομμένο στον βορρά 
χωριό  Όλυμπος, που ίσως γι’  αυτό τον λόγο του έδωσε αμέσως την αίσθηση του ότι  διατηρεί ζωντανές τις 
μνήμες μιας άλλης εποχής έτσι όπως στεκόντουσαν απέναντι του , σαν μαγική πολιτεία ξωτικών, τα σπίτια του 
χωριού. Άσπρα ασβεστωμένα, με κόκκινες στέγες, σκαρφαλωμένα στην αιχμηρή λόγχη της Καρπάθου που  
ονομάζεται βουνό Κυμαράς, έμοιαζαν με τοπία μιας μέσης γης του Τόλκιν, ενός αλλόκοσμου παραμυθένιου 
τοπίου που γεννούσε προσδοκίες για βιώματα μύθων και επικών ιστοριών. 
Λευκά σπίτια, που συνωστίζονται σε μια επιμήκη κορυφογραμμή, στενά, ασπρισμένα καλντερίμια,  ανεμόμυλοι 
και γραφικά ξωκλήσια. H φύση  έριξε αυτήν την αρμαθιά των λευκών κύβων σε μια γυμνή βουνίσια κόψη όπου 
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δεν φτάνει καν ασφάλτινος δρόμος και οι Ολυμπίτες επικοινωνούν με το υπόλοιπο νησί με χωματόδρομους ή διά 
θαλάσσης. 
Η Όλυμπος χτίστηκε ανάμεσα στον 7ο και τον 9ο αιώνα την περίοδο της Εικονομαχίας, από τους κατοίκους της 
αρχαίας Bρουκούντας και της Νισύρου, σε μια προσπάθεια τους να προστατευθούν από τις επιδρομές των 
Αράβων. 
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις Τοιχογραφίες των εκκλησιών του χωριού, από τις οποίες απουσιάζουν οι μορφές 
των Αγίων τις οποίες απαγόρευαν οι Εικονομάχοι. Επέλεξαν αυτή τη δυσπρόσιτη περιοχή, που είναι αθέατη από 
τη βόρεια και νοτιοδυτική πλευρά την ανοικτή προς τη δυτική θάλασσα, για να μπορούν να ελέγχουν την έλευση 
των πειρατικών πλοίων και να κλείνονται στο κάστρο τους, ερείπια του οποίου σώζονται μέχρι  σήμερα όπως και 
οι ονομασίες των συνοικιών «Μέσα Κάστρο» και «Όξω Καμάρα». 
Το ορεινό έδαφος της περιοχής οι κάτοικοι το  εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο, αξιοποιώντας  τα πηγαία νερά και 
κάθε ίσωμα για να φτιάξουν χωράφια, να τρέφουν τα ζώα τους και να γίνουν αυτόνομοι.  
Ο σημερινός οικισμός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αρχικό Μεσαιωνικό πυρήνα του, αφού απλώθηκε στις 
βουνοπλαγιές μόλις η πειρατική απειλή απομακρύνθηκε. Στο βουνό υπάρχουν πάνω από ογδόντα  ανεμόμυλοι σε 
σειρά, ένας προπονητικός παράδεισος για κάθε αλαφροΐσκιωτο  Δον Κιχώτη. Πολλά σπίτια είναι σήμερα 
ακατοίκητα εξαιτίας της μετανάστευσης. 
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η εσωτερική διακόσμηση των σπιτιών παραμένει ανέπαφη όπως ήταν πολλές 
δεκαετίες πριν. Στην άκρη του χωριού οι μύλοι αλέθουν το στάρι των κατοίκων και κάθε σπίτι έχει το 
ξυλόφουρνό του. Τα ήθη, τα έθιμα, οι φορεσιές και η συμπεριφορά των κατοίκων του ελάχιστα έχουν αλλάξει 
τους τελευταίους αιώνες. Η τοπική διάλεκτος είναι δυσνόητη για τους επισκέπτες λόγω των πολλών δωρικών της 
στοιχείων, κάτι που σπάνια συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Όλυμπος ιδρύθηκε πριν από πέντε  αιώνες, 
όταν καταστράφηκε από σεισμό η παραλιακή πόλη Βρουκούντα. Η απομόνωση του χωριού οφείλεται στη 
δύσβατη και δυσπρόσιτη θέση του αλλά και στο τείχος που κτίστηκε γύρω από τα σπίτια. 
Μέσα από τους στενούς του δρόμους οδηγήθηκε στο Πλατύ, τη μικροσκοπική κεντρική πλατεία με το 
παραδοσιακό καφενείο και την όμορφη εκκλησία την Κοίμησης της Θεοτόκου. Παρότι φυτεμένη μέσα σε 
άνυδρους βράχινους όγκους, αυτή η πλευρά του οικισμού απολάμβανε την πιο  καταπληκτική θέα στο Αιγαίο. 
Κάθισε να βρέξει το λαρύγγι του σε αυτόν τον καφενέ με κάποιο αναψυκτικό και βρήκε την ευκαιρία πάλι να 
επιστρατεύσει τον μαγαζάτορα, έναν ξερακιανό παππού με άσπρα μαλλιά, να του μιλήσει για τον τόπο. Οι 
ιδανικοί ξεναγοί σε τέτοιες περιπτώσεις αποδεικνύονται πάντα οι μαγαζάτορες που δεν νοιάζονται για την μεγάλη 
πελατεία τους και απλά φαίνονται ευτυχισμένοι να ζουν στον χώρο που τους έδινε κάποτε ένα κομμάτι ψωμί και 
τώρα απλά τους προσφέρει διέξοδο από την απραγία της συνταξιοδότησης. Ο κυρ- Μανώλης αν και προ πολλού 
είχε βγει στην σύνταξη, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί άλλο πιο ωραίο μέρος για να περνά την ώρα του παρά μόνο 
μέσα στο μικρό χρονοφαγωμένο κτίσμα του με τα παλιά ξύλινα τραπέζια, τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του 
τόπου στους σκεβρωμένους τοίχους  και τον παμπάλαιο πάγκο όπου σκάρωνε τις παραγγελίες του, ίδιος 
προμαχώνας μπροστά σε μια καθημερινότητα φτωχή από συγκινήσεις. Ήταν στην ουσία ένας παλαίμαχος 
επαγγελματίας με ερασιτεχνική νοοτροπία. 
Αν και καλοκαίρι, ο Κίμωνας μαγεύτηκε από τις περιγραφές των εθίμων και των εορτασμών που λαμβάνουν 
χώρα όλο τον χρόνο, και κάθισε με προσοχή να τις καταγράψει. 
Κατάλαβε ότι οι γυναίκες εδώ είχαν πάντα ισχυρή θέση. Οι αρχόντισσες του σπιτιού και της κοινωνικής ζωής 
Ολυμπίτισσες, με το που πλησίαζε το Πάσχα, πιάνανε τ' ασπρίσματα στις αυλές για να υποδεχτούν χαρμόσυνα τα 
μαντάτα της Ανάστασης. Τη Μεγάλη Τετάρτη έβαφαν τα πασχαλινά αυγά και τη Μεγάλη Πέμπτη ξυπνούσαν την 
οικογένεια από τις τέσσερις  τα χαράματα για κοινωνήσουν στην εκκλησία. Ακούραστες γιαγιάδες κι εγγονές το 
απομεσήμερο άναβαν φωτιά στους παραδοσιακούς φούρνους της συνοικίας για να ψήσουν τους «πούλους» (τα 
γιορτινά κουλούρια) και να τους στολίσουν σαν κεντίδια πάνω στον κάσουνα των σπιτιών τους μέχρι την 
Ανάληψη. 
Την πιο συγκινητική εικόνα όμως, ανατριχιαστική και συναρπαστική μαζί,  την χάριζαν τη Μεγάλη Παρασκευή, 
όταν στόλιζαν τον Επιτάφιο με φωτογραφίες των οικείων τους που έφυγαν τη χρονιά που πέρασε. Έλυναν τα 
μαλλιά τους και άρχιζαν τα γοερά μοιρολόγια στην παμπάλαια εκκλησιά της Κοίμησης της Θεοτόκου. Η 
περιφορά του Επιταφίου ξεκινούσε στις δέκα  το βράδυ και θα περνούσε από κάθε ανοιχτό σπίτι για να τον 
λιβανίσουν. 
Από το Μεγάλο Σάββατο το χωριό ετοιμαζόταν για την Ανάσταση. Το λαμπριάτικο οφτό (αρνί ή κατσικάκι 
γεμιστό με ρύζι) έμπαινε στο φούρνο και σιγοψηνόταν ολονυχτίς για να καταναλωθεί την Κυριακή. Τίποτα όμως 
δεν κρατούσε τους ντόπιους ούτε ανήμερα το Πάσχα στο σπίτι. Μετά τη δεύτερη Ανάσταση, το απόγευμα, 
συγκεντρώνονταν στο Πλατύ, σε αυτή την λιλιπούτεια πλατεία που τώρα αυτός ξαπόσταινε, έξω από την 
εκκλησία  για να τραγουδήσουν αυτοσχέδιες μαντινάδες και να χορέψουν. Οι κοπέλες που έρχονταν με τους 
γονείς τους κυρίως από την ολυμπίτικη παροικία της Ρόδου, φορούσαν αυτή την ημέρα τα παραδοσιακά 
σακοφούστανα και την κολαΐνα, τ' αστραφτερά χρυσά στολίδια. Το γλέντι κρατούσε μέχρι το άλλο πρωί, οπότε οι 
γυναίκες θα άναβαν και πάλι τους φούρνους και όλο το χωριό θα μοσχοβολούσε από τις τούρτες - ένα είδος 
πασχαλινής πίτας με μυζήθρα και μπαχαρικά.  Οι γιορτές και τα πανηγύρια όμως είχαν  και συνέχεια. Τη Λαμπρή 
Τρίτη, μετά την περιφορά των εικόνων σε κάθε μοναστήρι και την επίσκεψη στο νεκροταφείο, οι πιστοί έρχονταν 
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και  πάλι στο Πλατύ και συναγωνίζονταν για το ποιος θα «υψώσει» πιο... ψηλά τις εικόνες. Επρόκειτο για μια 
ιδιότυπη πλειοδοσία, που  σκοπό είχε την οικονομική ενίσχυση της εκκλησίας  και οι ντόπιοι το θεωρούσαν 
μεγάλη τιμή να συμμετέχουν.  
Άλλα αξιόλογα έθιμα που ψάρεψε από τις μνήμες του κυρ-Μανώλη  που κάθισε δίπλα του με ένα ποτήρι κρασί 
ήταν, ο Καρπάθικος Γάμος που όσο κι αν μειώθηκαν οι ημέρες διάρκειας του (σήμερα διαρκεί δυο-τρεις μέρες  
από τις οκτώ  που ήταν παλιότερα), έχει ιδιαίτερη θέση στα έθιμα της Καρπάθου από τα «σιάσματα» , ως τους 
αρραβώνες, την στεφάνωση και την δεύτερη μέρα (αντίγαμο). Κατά την τέλεση του μάλιστα  στόλιζαν τη νύφη 
με χρυσές λίρες και πεντόλιρα, τα λεγόμενα «σίγουρα», αυτά δηλαδή που παίρνει κάθε κοπέλα από τους δικούς 
της και συνεχίζουν να τα μεγαλώνουν προσθέτοντας νέα κομμάτια λιρών, για να τα δώσουν κι αυτές στις 
επόμενες γενιές. Επίσης  το έθιμο των εφτά ημερών από την γέννηση του παιδιού το οποίο  είχε τις ρίζες του στην 
εορτή των Αμφιδρομίων της Αρχαίας Αθήνας, όπου κατά τον μύθο οι Μοίρες ξέντυναν το νεογέννητο ενώ 
σερβίρονταν η αλευρά,  ένα είδος γλυκού με ζύμη, βούτυρο και μέλι . Άλλο έθιμο ήταν  το Πιπέρι που λάβαινε 
χώρα την  Καθαρή Δευτέρα με τη μορφή Λαϊκού  Δικαστήριου στο Όθος με μεγάλο γλέντι, προσφορά φαγητού 
και κρασιού, και η Γιορτή Κρασιού στην Λάστο, όπου  στο οροπέδιο της συγκεκριμένης περιοχής, 
συγκεντρώνοταν πλήθος κόσμου για να γευτούν δωρεάν το «κρασί του Αδάμ»  όπως αποκαλούν το κρασί που οι 
ίδιοι φτιάχνουν στα πατητήρια τους και να μεθύσουν από την μαγική ηχώ της λύρας και του λαούτου. 
Δημοτικά τραγούδια και αυτοσχέδιες της στιγμής μαντινάδες που φτιάχνονται στο πόδι, παροιμίες, αινίγματα, 
παραμύθια, μύθοι, παραδόσεις, ευχές, κατάρες, βασκανίες, δεσίματα και όρκοι είναι οι μαγικοί κώδικες 
επικοινωνίας των Καρπάθιων. Ξεχωριστή θέση έχει βέβαια το καθιστό Καρπάθικο γλέντι, το οποίο δίνει την 
ευκαιρία να ζωντανεύουν τα δημοτικά τραγούδια της Καρπάθου, αλλά και παρουσιάζεται το ποιητικό ταλέντο 
του Καρπάθιου  με τις μαντινάδες της στιγμής, που εκφράζουν τον πόνο και τη χαρά τους, ανάλογα με την 
περίσταση. Τέτοιου είδους γλέντια που συμμετέχουν πάντα τα τοπικά μουσικά όργανα όπως η τσαμπούνα, η 
λύρα, το λαούτο, και το βιολί παρακολουθεί κανείς σε πανηγύρια, σε βαφτίσεις, γάμους, ονομαστικές εορτές, 
μετά από τα πλούσια τραπέζια (τάβλα) με παραδοσιακά φαγητά, που παρατίθενται για όλους τους 
προσκαλεσμένους.  
Οι Καρπάθιοι αγαπούν πολύ την μουσική και το χορό, και τέτοιου είδους καρδιές είναι περιζήτητες να 
μπολιάζουν τους στεγνούς αστούς με αληθινή ζωή. Οι σκοποί της Καρπάθου ξεπερνούν όπως λένε κατ' άλλους 
τους εκατό.    
Η αγάπη αυτή λένε ότι κληροδοτήθηκε από τον  Απόλλωνα,  τον θεό του ήλιου και της μουσικής, ο οποίος ήταν 
και ένας από τους προστάτες θεούς του νησιού. 
Δείγματα επίσης της λεπτοδουλειάς, της καλλιτεχνικής ανησυχίας του Καρπάθιου και της προσήλωσης του στα 
παραδοσιακά επαγγέλματα, είναι όλα τα χειρωνακτικά του δημιουργήματα που μαρτυρούν επαφή σάρκας και 
υλικού, όπως είναι τα ξυλόγλυπτα τέμπλα, οι  σοφάδες, τα παγκάλια, τα έπιπλα, αλλά και τα χειροποίητα 
υποδήματα, τα  στιβάνια και οι  παντόφλες που ευτυχώς ακόμα διατηρούνται, κυρίως στην αυθεντική Όλυμπο. 
Μετά από πολύωρη διήγηση, το αναψυκτικό του Κίμωνα  παραμέρισε για χάρη του κρασιού και ενός μεζέ. Ήταν 
τόσο απολαυστική η ευκαιρία που είχε ο κυρ Μανώλης να μιλήσει για τον τόπο του σε έναν ξένο, που από τον 
ενθουσιασμό του θέλησε να του χαρίσει ένα ζευγάρι χειροποίητα στιβάνια που έφτιαχνε σε παρακείμενο μαγαζί ο 
γιος του, αλλά αρκέστηκε τελικά σε ένα μπουκάλι κρασί  μια και επέμενε ο Κίμωνας ότι δεν θα ταίριαζαν με την 
καλοκαιρινή βερμούδα που φορούσε. 
Κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες ξεκίνησε για το Διαφάνι,  επίνειο της  Όλυμπος  και δεύτερο λιμάνι του 
νησιού. Επειδή υπολείπονται τα έργα υποδομής  τα μεγάλα πλοία ρίχνουν άγκυρα έξω από το λιμάνι και οι 
επιβάτες μεταφέρονται με βάρκες στην ξηρά. Μόνο τα καΐκια από τα Πηγάδια μπορούν να προσεγγίσουν την 
μικρή προβλήτα. 
Υπήρχε καραβάκι από το Διαφάνι για  ολοήμερη εκδρομή στο νησάκι Σαρία, ένα κομμάτι γης στεγνό και 
κακοτράχαλο  που βρισκόταν βόρεια της Καρπάθου και παλιότερα ενωνόταν με τον κύριο όγκο του νησιού. 
Διέθετε  καταγάλανα νερά  πλάι σε σπηλαιώδη βράχια  για πεζοπορία ,  το φαράγγι του Έντη, και για  εξερεύνηση  
τα παράξενα κτίσματα με τις κωνικές και ημικυκλικές στέγες, που μάλλον τα έχτισαν Σαρακηνοί πειρατές. Το 
πρόγραμμά του όμως ήταν πιεσμένο και έπρεπε να γυρίσει πίσω , αν και όπως φαινόταν δεν καιγόταν καρφάκι σε 
κανέναν για την απουσία του, αφού τόσες ώρες από το πρωί δεν του είχε τηλεφωνήσει  ούτε ακόμα και ο 
Βρασίδας για να δει τι έκανε. Ο πληγωμένος του εγωισμός δεν τον άφηνε να τηλεφωνήσει αυτός. Ωστόσο έπρεπε 
να γυρίσει πίσω και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση οριστικά. Η Σαρία θα περίμενε να εξερευνηθεί τις επόμενες 
μέρες. Τώρα προείχε να γυρίσει πίσω και να πάρει τον Βρασίδα από το γιότ  και όποιον άλλον ήθελε να 
ακολουθήσει. Θα ενοικίαζαν ένα δωμάτιο  και θα συνέχιζαν στην ανάγκη μόνοι τους. Οι άλλες ας πήγαιναν και 
κρουαζιέρα τον γύρο της Μεσογείου. Το αστείο είχε παρατραβήξει. 
Γέμισε βενζίνη το ρεζερβουάρ της μηχανής  και πήρε τον δρόμο του γυρισμού προς το Μεσοχώρι. 
 
 
 
Κεφάλαιο 7 
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Ο Μαξ Σαρπ στεκόταν στην κουπαστή του πλοίου και κοιτούσε τον ορίζοντα. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο να 
δει εκεί και απλά σουλάτσερνε  το βλέμμα του πέρα δώθε μηχανικά, αναλύοντας τα δεδομένα και τις παραλλαγές 
των  εξελίξεων που θα μπορούσαν  να «τρέξουν» στο μέλλον. Δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στην τύχη από τη 
στιγμή κιόλας που ήρθε το βιογραφικό και των τεσσάρων θυμάτων του. Η θητεία του Κίμωνα στις ειδικές 
δυνάμεις του στρατού έστω και με την ιδιότητα του εφέδρου, του προκαλούσε μια ελαφριά έξαψη και ανησυχία. 
Ο Έλληνας θα μπορούσε να κάνει αυτή την υπόθεση που έμοιαζε με άνοστη σούπα να γίνει πολύ καυτή. 
Κοίταξε το ρολόι του, που του επιβεβαίωσε ότι ήταν καιρός να στήσουν το σκηνικό της πλεκτάνης. Το υπνωτικό 
θα τους κρατούσε σε βαρύ λήθαργο για καμιά ώρα ακόμη. 
Πέρασε στο εσωτερικό του γιότ και πήγε και έβγαλε την μπρίζα από την παιχνιδομηχανή  που έπαιζαν από το 
πρωί αυτοί οι δύο υπερφυσικοί μπέμπηδες, ο Μάρκ και ο Μπομπ, , με θεατή τον Τζόνι την μισοριξιά με το 
επιβλητικό μυτερό τσουλούφι. Ούτε να τους πλήρωναν δεν θα έδειχναν τέτοιο ζήλο. Με κάτι μακρόσυρτα 
επιφωνήματα δυσαρέσκειας σηκώθηκαν να τον ακολουθήσουν απρόθυμα  καθώς τους ένευσε! Τουλάχιστον 
επιδείκνυαν υπακοή λαμπραντόρ ως τώρα. 
Άφησε τον Στιούρτ επάνω στην κουζίνα να ετοιμάσει ένα σουφλέ  πατάτας και πήρε τους άλλους τρείς στην 
σουίτα. 
Αρχικά με τον στόμφο και το υπεροπτικό βλέμμα κάποιου διάσημου σκηνοθέτη άρχισε να δίνει οδηγίες για να 
στηθεί το ψεύτικο σκηνικό. Έδωσε εντολή να ξεντύσουν τα κορίτσια, αλλά μόλις είδε  τα λιγούρικα βλέμματα 
τους και τις λιγωμένες γκριμάτσες τους, τους ξαπόστειλε να πάνε να μεταφέρουν τον Βρασίδα από το δωμάτιο 
όπου αυτός είχε κουτρουβαλήσει  στα υπόγεια του Μορφέα, και ανέλαβε αυτοπροσώπως  τη γύμνωση των 
κοριτσιών. Τις τοποθέτησε δίπλα δίπλα και μπρούμυτα,  και σκέπασε τους θεσπέσιους γλουτούς τους με το 
σεντόνι. Ο επαγγελματισμός του μέχρι το τέλος λειτούργησε σαν ινδός γητευτής που δεν άφησε την κόμπρα του 
να βγει από το κοφίνι. Μόνο προς το τέλος που ακούμπησε για λίγο την μέση της Πένυ κάτι αναδεύτηκε στα 
αχαμνά του, πράγμα που δεν τον παραξένεψε αλλά σίγουρα τον δυσαρέστησε. Δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι η 
ιστορία με αυτό το κορίτσι-Βεζούβιο   είχε καψαλίσει το πετσί  της ψυχρής  επαγγελματικής του νοοτροπίας. 
Επανήλθε αμέσως και τραβήχτηκε από πάνω της μόλις άκουσε τα αγκομαχητά των κολεγιόπαιδων που 
κουβαλούσαν  με κόπο μαζί τους το «παιδοβούβαλο». 
Το θέαμα ήταν θλιβερό. Έμοιαζαν σαν εξαθλιωμένοι σκλάβοι Αιγυπτίων  που έσερναν έναν μεγαλιθικό κύβο 
πολλών τόνων να τον τοποθετήσουν σε κάποια πυραμίδα που χτίζανε. Συν τοις άλλοις ο μεγαλιθικός κύβος 
ροχάλιζε. Μετά πολλών κόπων και βασάνων κατάφεραν να γδύσουν και  να ρίξουν και τον Βρασίδα μπρούμυτα 
δίπλα στα κορίτσια , περνώντας το τεράστιο χέρι του από πάνω τους. 
Το θέαμα ήταν πιστευτό. Η εντύπωση που έδιναν τα τρία σώματα ήταν ότι είχαν περάσει μία εξουθενωτική νύχτα 
σεξ κατά την οποία ο θηριώδης Σρεκ είχε ισοπεδώσει τα γεννητικά συστήματα των δύο ντελικάτων κοπελιών. 
Τράβηξε μερικές φωτογραφίες από διάφορες γωνίες  και έδωσε την μηχανή  στον κοντό να πάει να τις περάσει 
για εκτύπωση πάνω στον υπολογιστή. 
Κατόπιν έβαλε ένα μπουκαλάκι υπνωτικά  χάπια που κυκλοφορούσαν στο ελληνικό εμπόριο, σίγουρα όχι τόσο 
δυνατά όσο αυτά που τους είχε χορηγήσει, μέσα στην τσέπη του παντελονιού του Βρασίδα  και λίγα γραμμάρια 
μαριχουάνας σε ένα μικρό σακουλάκι στο πορτοφόλι του. 
Μετά το κύριο μέρος των ενεργειών του σχεδίου, έψαξε και μάζεψε τα κινητά όλων τους, τα έβαλε σε μια 
σακούλα και τα έδωσε στον Μπομπ να τα ξεφορτωθεί πετώντας τα στην θάλασσα, λέγοντας τους ότι για τις 
επόμενες ώρες, πάντα κάποιος θα φυλούσε σκοπιά έξω από την πόρτα της σουίτας για να δώσει σήμα μόλις 
ξυπνήσουν τα κορίτσια. Το σχέδιο προέβλεπε να μπουν μέσα μετά τις αναμενόμενες κραυγές τους και να 
παρέχουν την βοήθειά τους ηρωικά και την συμπαράστασή τους απλόχερα. Το κύριο για τον Μαξ ήταν να μην 
τους δώσουν χρόνο να σκεφτούν, και εκμεταλλευόμενοι το αρχικό σοκ τους να κατευθύνουν την σκέψη τους 
στην οπτική του βιασμού  που αυτοί επιδίωκαν να σκηνοθετήσουν.   
Πίστευε ότι όλα θα πήγαιναν καλά, χωρίς να διανοηθεί ότι ο Μπομπ θα ξεχνούσε τα κινητά πάνω στον πάγκο της 
κουζίνας μαγεμένος από την μυρωδιά του σουφλέ του Στιούαρτ. Έτσι αντί να καταλήξουν στη θάλασσα 
κατέληξαν μαζί με κάτι φλούδες από πατάτες στο καλάθι των αχρήστων.  
 
 
 
Κεφάλαιο  8 
 
Καθώς οδηγούσε αμέριμνος , ακολουθώντας τα φιδωτά τσαλίμια του δρόμου για το Μεσοχώρι, άκουσε πίσω του 
την σειρήνα ενός περιπολικού. Έκανε στην άκρη για να δώσει χώρο να τον προσπεράσει, για να δει το 
αστυνομικό τζίπ αμέσως μετά την προσπέραση να του κλείνει τον δρόμο. Μείωσε ταχύτητα πειθήνια  και 
ακινητοποίησε τη μηχανή  στην άκρη του δρόμου παραξενεμένος, περιμένοντας να βγει το όργανο της τάξης για 
τον τροχονομικό έλεγχο. Χαρτιά είχε, κράνος φορούσε, δεν έτρεχε, όλα τα δεδομένα τον καθησύχαζαν για να 
δεχτεί αυτή την μικρή στάση στωικά. 
Η πόρτα του τζιπ άνοιξε και κατέβηκε το όργανο της τάξης αργά με την αυτοπεποίθηση που σου δίνει ενίοτε η 
εξουσία. Προχώρησε προς το μέρος του έχοντας το δεξί του χέρι στην ζώνη του, πάνω στην λαβή ενός 
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περιστρόφου από αυτά που είχε ο Ιντιάνα Τζόουνς στην πρώτη του ταινία πριν 20 χρόνια. Η αξία του όπλου 
περιοριζόταν μόνο στον συλλεκτικό ενδιαφέρον μιας αντίκας  και πολύ πιθανό να μην ήταν ικανό  πια να 
πυροβολήσει. Ωστόσο ή όλη θωριά του αστυφύλακα που κυλούσε προς το μέρος του με το λικνιστικό 
καουμπόικο βάδισμα του Τζον Γουέιν τον έβαλε σε ένα ανησυχητικό κανάλι σκέψης. 
Ο αστυφύλακας δεν αποτελούσε το πρότυπο  του προσεγμένου σκληρού υπηρεσιακού επαγγελματία που έδειχναν 
συνήθως οι κινηματογραφικές ταινίες. Κανένα κουμπί της στολής του δεν εκτελούσε τον σκοπό που εκτελούν τα 
κουμπιά, και το πουκάμισό του που είχε βγει από το πλαϊνό μέρος του παντελονιού του, έμοιαζε με σιελ φίδι που 
σκασμένο από το στριμωξίδι προσπαθούσε να δραπετεύσει. Το καπέλο του, όντας μεγαλύτερο νούμερο από ότι 
χρειαζόταν, έμοιαζε με πιατέλα που κάποιος του την είχε φέρει κατακέφαλα. 
Ο αστυφύλακας τον καλημέρισε τυπικά  και του ζήτησε να δει όλα τα έγγραφά του. Αφού τα κοίταξε για λίγο με 
έντονη καχυποψία, τον ρώτησε για τα χαρτιά της μηχανής και το συμβόλαιο ενοικίασης. Η κατάσταση δεν 
πήγαινε διόλου καλά,  διότι τον είδε να υψώνει την φωνή και να τραβιέται αργά πίσω σε θέση επιφυλακής. Αφού 
ο Κίμωνας του έδωσε και την απόδειξη ενοικίασης , πληροφορήθηκε ότι ήταν ύποπτος κλοπής και 
προφυλακιστέος. 
Η συνεννόηση κατέστη αδύνατη από ένα σημείο και μετά. Αρχικά ο αστυφύλακας ήθελε να του περάσει 
χειροπέδες, αλλά μετά προέκυψε το πρόβλημα της μεταφοράς της μηχανής. Μια προσπάθεια που έγινε για να 
φορτωθεί στο πίσω μέρος απέβη άκαρπη μια και δεν χωρούσε. Μετά διαπραγματευθήκαν να την φέρει ο Κίμωνας 
περπατώντας ενώ θα ήταν η χειροπέδη περασμένη στο τιμόνι της και στο χέρι του υπόπτου. Ένας εμπνευσμένος 
λόγος του Κίμωνα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων   και η σθεναρή του άρνηση να κουβαλήσει την μηχανή για δύο 
χιλιόμετρα  μέχρι το αστυνομικό τμήμα σαν υποζύγιο, μπλόκαρε κι αυτήν την λύση και όλα σώθηκαν όταν είδε ο 
αστυφύλαξ την κονκάρδα του ΠΑΟΚ που είχε καρφιτσωμένη ο Κίμωνας στο καλοκαιρινό μπουφάν του. Όντας 
παοκτζής από κούνια ο αστυνομικός δέχτηκε τον όρκο του Κίμωνα στο ιερό λάβαρο του δικέφαλου αετού ότι δεν 
θα το έσκαγε και θα τον ακολουθούσε οδηγώντας την μηχανή μέχρι τα κρατητήρια. 
Στο αστυνομικό τμήμα δυνάμεως δύο  ατόμων, όταν έφτασαν στο κατώφλι του  πληροφορήθηκαν από ένα 
ανορθόγραφο χαρτάκι που ήταν κολλημένο στην εξώπορτα  ότι το 50% της δύναμης του είχε απολεσθεί λόγω 
ασθενείας. 
« Μανόλη αρώστισα. Θα γιρήσω αβριο στην υπιρεσία. Το κλιδί είναι κάτω από τον Βασιλικό.» 
Ο Μανώλης έβρισε την τύχη του γιατί έπρεπε να γράψει τώρα μια αναφορά δύο  τουλάχιστον σελίδων σε ένα 
υπολογιστή που δεν ήξερε πως άνοιγε, και αν το έβρισκε θα του έπαιρνε τέσσερις ώρες, μια και πατούσε ένα 
πλήκτρο κάθε δέκα  δευτερόλεπτα και αυτό όχι πάντα σωστά. Αυτός συνήθως ήταν το 50% της αστυνομικής 
δύναμης του τμήματος που υπαγόρευε στο άλλο 50% για να γράφει. 
Έσκυψε και βρήκε πράγματι  το κλειδί κάτω από τον βασιλικό . Μπήκαν μέσα και ο Κίμωνας έμαθε λεπτομέρειες 
για την κατηγορία, και ότι για  να λυθεί το θέμα έπρεπε να τον κρατήσει αυτόφωρο μέχρι να επικοινωνήσει με το 
θύμα της κλοπής. Τον έχωσε μέσα στο μοναδικό κελί του τμήματος και  προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον 
κατήγορο χωρίς επιτυχία. 
Μετά άνοιξε την τηλεόραση για να δει τον αγώνα κυπέλλου μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Την 
έσπρωξε έτσι ώστε να βλέπει μέσα από τα κάγκελα του κελιού και Κίμωνας, ενέργεια που  συγκίνησε τον 
φυλακισμένο τόσο, που προθυμοποιήθηκε  μέχρι να αρχίσει ο αγώνας να γράψει την αναφορά που εκκρεμούσε 
από την σύλληψη του ο ίδιος, με την παλιά γραφομηχανή που ακόμα λειτουργούσε. Το ανοιγοκλείσιμο του 
κελιού, η οικειότητα που άρχισε να δημιουργείται, και οι συνεντεύξεις και αναλύσεις των ειδικών επί του αγώνος 
δημιούργησαν κενά στην αστυνομική επαγρύπνηση  και διαδικαστικές παραλείψεις με κυριότερη αυτήν κατά την 
οποία  ξεχάστηκε το κλειδί από τον Μανώλη στην κλειδαριά του κελιού.  
Ο Κίμωνας μέσα σε είκοσι  λεπτά, παίζοντας ένα κονσέρτο από μεταλλικά κράκα κρούκα  πάνω στην  παμπάλαια 
γραφομηχανή, συνέταξε μια επιεική αναφορά για το συμβάν και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού του  να 
παρακολουθήσει το ματς έχοντας ταυτόχρονα  την αισιοδοξία του πωρωμένου φιλάθλου αλλά και την ηττοπάθεια 
του παρία  οπαδού από το διαιτητικό κατεστημένο. Εντέλει δικαιώθηκε η αίσθηση της  ηττοπάθειας  αφού 
παρακολούθησαν και οι δύο την ήττα της ομάδας τους φυσικά άδικα, με φυσικό επακόλουθο να πληρώσει τη 
νύφη ο διαιτητής και όλο του το σόι. Ένας αντικειμενικός παρατηρητής του αγώνα με την σχετική ψυχραιμία να 
δει αυτά που πραγματικά συνέβαιναν και όχι οπαδικά οράματα, θα παρατηρούσε μια υπεροχή του Παναθηναϊκού 
και μια δίκαιη επικράτηση του , χωρίς όμως να περάσει απαρατήρητη μία κατάσταση που υπέκρυπτε δόλο. Τα 
καλάμια των αντιπάλων είχαν αποκτήσει εναέριο χώρο και υφαλοκρηπίδα  και  μόλις τους πλησίαζε αντίπαλο 
πόδι σε απόσταση έως πενήντα  εκατοστά έπεφταν κάτω σε δύο θεαματικές φάσεις. Πρώτα τινάζονταν στον αέρα 
σαν κεραυνοβολημένα ελάφια  και μετά πάνω στο έδαφος σφάδαζαν συστρεφόμενοι  και ωρυόμενοι ως άλλες 
Μήδειες, με υποκριτικό ταλέντο ομολογουμένως πολύ καλύτερο από ηθοποιούς που έπαιζαν στην Επίδαυρο. Ο 
διαιτητής φαινομενικά λάτρης των αρχαίων τραγωδιών σφύριζε σπαρακτικά επικροτώντας την προσπάθεια. 
Αντίθετα οι δύσμοιροι παοκτσήδες έπρεπε να φέρουν ακτινογραφία με γνωμάτευση από ορθοπεδικό για να 
πάρουν φάουλ. 
Όλο αυτό το σκηνικό οδήγησε τους δύο τηλεθεατές σε φρενίτιδα . Κάποια στιγμή ο Κίμωνας βρέθηκε 
γαντζωμένος στα κάγκελα να τα σείει σαν γορίλλας που του έκλεψαν τις μπανάνες  και κάποια άλλη στιγμή ο 
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Μανώλης έβγαλε το υπηρεσιακό του κουμπούρι και το έστρεψε προς την τηλεόραση. Ο Κίμωνας θα ορκιζόταν 
ότι άκουσε δυο τρία  κλικ.  
Μετά την ήττα έβαλαν να πιούνε κρασί, ρίχνοντας όλο το φταίξιμο στην μυθική πλέον παράγκα του 
Αθηνοκεντρικού κράτους που έφτυνε την Βόρεια Ελλάδα, και έκανε τον αστυφύλακα Μανώλη να ξεστομίσει την 
ιδέα της αυτονόμησης της Β.Ελλάδας, ή τουλάχιστον την αυτονόμηση  του λαού του ΠΑΟΚ με πρωθυπουργό τον 
Ζαγοράκη, Θρησκεία, σε μια παραφθορά του Βουδισμού, τον «Κουδισμό» και νόμισμα τα εισιτήρια διαρκείας. 
Είχαν όλα τα φόντα να σταθούν σαν νέο έθνος. Φανατισμός υπήρχε σε αφθονία, πίστη βλακώδης, οργανωμένη 
αναρχία  και χρέος απροσμέτρητο. 
Ο Κίμωνας αντέτεινε μια θεωρία συνομωσιολογίας που του υπαγόρευσε εν ολίγοις και η μέθη, κατά την οποία η 
παράγκα ήταν κατασκεύασμα εξωγενών πολιτικών και εθνικών κύκλων  που ήθελαν να διχοτομήσουν την 
Ελλάδα στα δύο, την μόνη χώρα  που οι σημαίες των ομάδων της ήταν πάνω από την εθνική σημαία. 
Κατά το βράδυ ο Μανώλης είχε γίνει λιώμα και φλέρταρε απροκάλυπτα με την λιποθυμία. Το κεφάλι του 
περιφερόταν ακανόνιστα πάνω από το γραφείο του σαν ελικόπτερο με μηχανική βλάβη πάνω από ελικοδρόμιο σε 
άσχημες καιρικές συνθήκες. Τελικά το ελικόπτερο-κεφάλι συνετρίβει πάνω σε ένα μαύρο πλαστικό ντοσιέ γεμάτο 
ανορθόγραφες αναφορές που μετρίασαν την ορμή της πρόσκρουσης. 
Ο Κίμωνας έριξε μια ματιά στο ρολόι του.  Ώρα συντριβής κεφαλιού αστυφύλακα 02:20 νυκτερινή, η αποφράδα 
ώρα για τους σκοπάνθρωπους του ελληνικού στρατού που την ονόμαζαν γερμανικό νούμερο. «Τόπος συντριβής» 
η ευρύτερη περιοχή του γραφείου  και συγκεκριμένα η επιφάνεια ενός ντοσιέ μαύρου χρώματος. Κατάσταση 
επιβατών, ένας εγκέφαλος ναρκωμένος σε βαθύ λήθαργο. Πιο κατάλληλη ευκαιρία δεν υπήρχε για να 
εκμεταλλευτεί τις παραλείψεις και τα κενά φύλαξης. Το φαρμακευτικό κουτάκι στην τσέπη ως άλλος δίσκος της 
Φαιστού ζητούσε αποκρυπτογράφηση  και το κλειδί αιωρούνταν πάνω στην κλειδαριά της καγκελόπορτας 
προκλητικά σαν ακροβάτισσα σε σχοινί με κοντή φουστίτσα. Βαριόταν αφόρητα  και η τηλεόραση ήταν 
υποχρεωμένη να ακολουθήσει το πρόγραμμα ενός μόνο καναλιού που επέλεξε να κλείσει το πρόγραμμά του με 
μια εκπομπή τηλεαγορών όπου ένας εκνευριστικός τύπος προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο ότι έπρεπε να τρέξει 
να προλάβει  να αγοράσει το χαλάκι του μέλλοντος που έκανε θερμομασάζ στις  πατούσες. 
Πριν βγει τέσταρε την κατάσταση του Μανώλη κτυπώντας τα κάγκελα του κελιού του με ένα ποτήρι μεταλλικό, 
και μετά άρχισε να ψάλει δυνατά τον ύμνο του Ολυμπιακού χωρίς να υπάρξει καμιά αντίδραση. Ο τύπος ή δεν 
ήταν φανατικός ΠΑΟΚΤΣΗΣ ή ήταν σε κώμα. Ξεκλείδωσε την πόρτα του κελιού του, και νυχοπατώντας 
πλησίασε το γραφείο του αστυφύλακα κατεβάζοντας το ακουστικό του τηλεφώνου. Με προσεκτικές κινήσεις 
πλησίασε την τζαμαρία του αστυνομικού τμήματος και κοιτώντας κατασκοπευτικά πίσω από την κουρτίνα έλεγξε 
την ερημιά του δρόμου επιβεβαιώνοντάς την. Μετά ξαναγύρισε και άνοιξε τον υπολογιστή του γραφείου, ένα 
σχετικά νέο μοντέλο με οθόνη LCD . Έβαζε στοίχημα ότι οι δύο αστυφύλακες δεν είχαν ιδέα  ότι είχαν στην 
διάθεσή τους ασύρματη σύνδεση internet και ένα modem έτοιμο να τους κάνει όλα τα διαδικτυακά χατίρια, και 
αν παρ’ ελπίδα ήξεραν, δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις να το ξεκινήσουν. Μπήκε στο google και 
πληκτρολόγησε το όνομα του φαρμάκου, βρίσκοντας μόνο λίγες σελίδες στα ελληνικά για την δραστική του 
ουσία. Ήταν ένα ισχυρό υπνωτικό που παρασκευαζόταν από αμερικάνικη φαρμακοβιομηχανία, ικανό σε μεγάλες 
δόσεις  να κοιμίσει ακόμη και άλογο. Δεν παρέλειψε να ανησυχήσει και να αναρωτηθεί τι ακριβώς το ήθελε ο 
Μαρκ στο μπουφάν του αυτό το υπνωτικό. Δεν φαινόταν τύπος που είχε αϋπνίες. Για να έχει κάποιος αϋπνίες 
πρέπει κατά αρχάς να σκέφτεται πολύ, να έχει άγχος και προβλήματα να λύσει. Αντίθετα ο Μαρκ και οι φίλοι του 
έμοιαζαν εξαιρετικά αμέριμνοι τύποι, που τους είχαν λύσει όλα τα προβλήματά τους οι γονείς τους  και στο 
κρανίο τους οι σκέψεις ήταν απειλούμενο είδος  και υπό εξαφάνιση. Ίσως μόνο ο Στιούαρτ να είχε άγχος που και 
που μην του καεί καμιά ομελέτα. 
Η διαίσθησή του τον προειδοποιούσε για προβλήματα, ειδικά από τη στιγμή που προσπάθησε να έρθει σε επαφή 
με τα κινητά  των κοριτσιών και του Βρασίδα, χωρίς να το σηκώνει κανείς ενώ καλούσαν, χωρίς να γνωρίζει ότι η 
κλήση του πνιγόταν μέσα στα σπάργανα ενός σωρού από πατατόφλουδες που ήταν μέσα σε μια σακούλα 
σκουπιδιών που ήταν μέσα σε ένα μεταλλικό κάδο απορριμμάτων, μέσα σε ένα λικνιζόμενο γιοτ,  ένα όροφο 
πάνω από εκεί που νυχτοπερπατούσε η ανήσυχη και άυπνη Ρόουζ. Κάτι κακό συνέβαινε .Ήταν αδιανόητο να μην 
επικοινωνήσει μαζί του  με κάποιον τρόπο ή και πολύ νωρίτερα όταν βρισκόταν στην περιήγησή του, 
τουλάχιστον ο Βρασίδας. Έπρεπε να βγει το συντομότερο δυνατό… Μπήκε σε μια σελίδα  μετεωρολογική και 
διαπίστωσε ότι τις επόμενες μέρες θα υπήρχαν απαγορευτικά μποφόρ για ταξίδια και πολύ ισχυρές καταιγίδες. 
Μετά επισκέφτηκε και μια σελίδα νομικού περιεχομένου  που αφορούσε το αυτόφωρο και αφού ενημερώθηκε 
επαρκώς, έκλεισε τον υπολογιστή, ξαναμπήκε στο κελί του κλείνοντας την πόρτα και κρατώντας τα κλειδιά. 
Ξάπλωσε στο κρεβάτι σκεπτόμενος ότι με αυτό το ροχαλητό του Μανώλη που ροκάνιζε κάθε λογικό ειρμό και 
αλληλουχία δεν μπορούσε να έχει θεαματικά αποτελέσματα στην κατάστρωση ενός σχεδίου βραχυπρόθεσμου, 
και θα έκλεινε τα αυτιά του αν δεν τον προλάβαινε ο ήχος κλήσης του κινητού του. Τινάχτηκε πάνω ανοίγοντάς 
το τσιτωμένος για να ακούσει την φωνή του Μαξ να του μιλάει τα κινηματογραφικά του αμερικάνικα. 
«Γεια σου Κίμωνα! Πώς πάει η υγεία σου;» 
«Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, και εγώ ξέρεις ενδιαφέρομαι για την δική σου υγεία… θα χαμηλώσουν οι δείκτες 
της αν δεν μου πεις γιατί δεν απαντάει κανείς από τους δικούς μου.» 
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Ένα γέλιο τρανταχτό από την άλλη πλευρά της σύνδεσης  τον σύγχυσε ακόμα περισσότερο, αλλά δεν του  
αποκάλυψε όσα ήξερε ή υποψιαζόταν. Θα απαντούσε στο  αμερικάνικο προκλητικό και ερειστικό ύφος  με μια 
τακτική που δίδασκε η σοφή τακτική επιβίωσης των εντόμων… Θα παρίστανε τον ψόφιο κοριό. 
«Έχεις νεύρα; Για ποιόν λόγο;  Φαίνεται βέβαια ότι υπάρχει αμοιβαία αντιπάθεια, αλλά πολύ φόρα έχεις πάρει, 
ειδικά τώρα που μας χωρίζει ασφαλής απόσταση. Πριν από όλα  πάντως θα έπρεπε να μάθεις τα κατορθώματα 
του φίλου σου για να γίνεις πιο ταπεινός. Από μένα εξαρτάται αν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα». 
«Τι εννοείς;» 
«Εννοώ ότι όσο έλειπες, και όσο εμείς πήγαμε με το φουσκωτό μία βόλτα  το απόγευμα , το φιλαράκι σου έγινε 
πολύ  άτακτο αγόρι. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει  τις ορμές του και έβαλε χέρι στις κοπέλες.» 
Το γέλιο τώρα ακούστηκε από τον Κίμωνα 
«Γέλα όσο θέλεις. Αυτή τη στιγμή  εγώ κρατάω την Πένυ και την Ρόουζ από το να μην κάνουν μήνυση  για 
απόπειρα βιασμού.» 
Επειδή θεώρησα ότι θα έκανες τα πράγματα χειρότερα  αν βρισκόσουν εδώ, σε αφήνουμε και θα δώσουμε 
ραντεβού στην Κρήτη. Ως τότε θα προσπαθήσω να ξεθυμάνω την ένταση και να τις πείσω  να μην φτάσουν τα 
πράγματα στα άκρα. Εσύ την μόνη βοήθεια που μπορείς να προσφέρεις είναι να μείνεις για δυο-τρεις  μέρες 
μακριά. Έτσι και αλλιώς η πανεπιστημιακή συνεργασία σας έχει τελειώσει υπό αυτές τις συνθήκες. Αν θες 
ασχολήσου με το να ενημερώσεις τους επιτηρητές καθηγητές σου  για την λήξη της εκδρομής σας». 
«Ευχαριστούμε πολύ».  Του πέταξε ειρωνικά. – «Δώσε μου τώρα να μιλήσω στον Βρασίδα… Μήπως έχεις και 
αποδείξεις γι’ όλα αυτά; Γιατί αν δεν έχεις λέω να τηλεφωνήσω στο λιμενικό.» 
«Θα σου στείλω τις αποδείξεις με mms στο κινητό σου… ρίξε μια ματιά, κι αν θες κάλεσε το λιμενικό να 
συλλάβουν το φιλαράκι σου». 
Ο Μαξ το έκλεισε αμέσως χωρίς να του δώσει περιθώριο να πει κάτι παραπάνω. Μόλις ειδοποιήθηκε για 
εισερχόμενο μήνυμα ο Κίμωνας, άνοιξε το mms και είδε τον Βρασίδα μπρούμυτα πάνω στο διπλό κρεβάτι της 
σουίτας, να έχει το μεγάλο του χέρι περασμένο πάνω από τα γυμνά κορμιά των δύο  αμερικανίδων που 
κοιμόντουσαν. 
Αρχικά σοκαρίστηκε από την σύγκριση  των τριών γυμνών κώλων των μπρουμυτισμένων σωμάτων. Ήταν σαν να 
έβλεπε την μεγάλη πυραμίδα του Χέοπος και δίπλα της δύο αντίσκηνα επιστημόνων . 
Σκέφτηκε ότι ο Βρασίδας θα έπρεπε να κάνει λίγη δίαιτα. Μετά μην πιστεύοντας στην γενικότερη εικόνα που 
έβλεπε  άρχισε να ανιχνεύει μια υπογείως διαφαινόμενη κατάσταση σκηνοθεσίας. 
Γνώριζε τον Βρασίδα  χρόνια  και ήξερε πως μέσα στο αίμα αυτού του παιδιού, στις πιο μεγάλες κάψες του, 
κυκλοφορούσε  πιο πολλή χοληστερίνη  παρά τεστοστερόνη. Η ψυχή του Βρασίδα  ανήκε ολοκληρωτικά  στα 
τρίγωνα Πανοράματος και όχι σε σαρκικές  απολαύσεις. Κάτω από τα εκατόν είκοσι κιλά του κρυβόταν  μια 
ευαίσθητη ψυχή που πιότερο επιζητούσε  αγάπη και κατανόηση παρά εφήμερες απολαύσεις. Κοίταξε μια την 
φωτογραφία στο κινητό και μια το χάρτινο κουτάκι του υπνωτικού στο χέρι του. Αν είχε ακόμα ένα χέρι θα έξυνε 
το κεφάλι του  στην προσπάθεια να ανακαλύψει  γιατί η διαίσθησή του τα συνδύαζε. 
Δεν μπορούσε να κάτσει εδώ. Έπρεπε να φτάσει γρήγορα στο λιμάνι και αυτός ο άοκνος φύλακας του νόμου 
μάλλον θα ξυπνούσε  μετά από πολλές πολλές ώρες. Αποφάσισε να το διακινδυνεύσει. Ξεκλείδωσε και πάλι το 
κελί του, βρήκε τα κλειδιά της μηχανής στο συρτάρι του γραφείου και λίγο πριν φύγει πήρε το κεφάλι του 
Μανώλη και το μετακίνησε προσεκτικά  σαν να κρατούσε ένα πιάτο σούπα λίγα εκατοστά πιο πέρα γιατί μαζί με 
το ντοσιέ είχε πλακώσει και μια σφραγίδα  και θα του προκαλούσε σοβαρό σημάδι αν συνέχιζε να ακροβατεί 
επάνω της το κούτελό του. Ήδη είχε την στάμπα της Ελληνικής Δημοκρατίας πάνω στο μέτωπό του, δεν 
χρειαζόταν επιπλέον και ένα αιμάτωμα. Γενικά τον τακτοποίησε έτσι ώστε τίποτα να μην διαταράξει τον μακάριο 
ύπνο του και την στατική του ισορροπία. Θα ήταν καταστροφικό να ξυπνούσε ο Μανώλης όση ώρα θα έλειπε. 
Για τον ίδιο λόγο κατέβασε και το ακουστικό του τηλεφώνου, και βγήκε από την πίσω πόρτα του σταθμού που 
οδηγούσε στο γκαράζ του. Βρήκε την μηχανή του, την καβάλησε και κατάφερε να κάνει την διαδρομή σε 
λιγότερο από μία ώρα. Έφτασε στο λιμάνι ενώ το liberty είχε απομακρυνθεί από την προβλήτα περίπου για εκατό 
μέτρα. Κάθισε για λίγο να το παρακολουθεί να βγαίνει από το λιμάνι  και να επιβεβαιώσει την ρότα του . 
Πραγματικά πρέπει να έλεγε αλήθεια το αμερικανάκι στο τηλεφώνημα. Το γιοτ στράφηκε νότια και προς τα κει 
υπήρχαν δύο μόνο νησιά, η Κάσος και η Κρήτη. Θα έκανε υπομονή και θα περίμενε να αποφυλακιστεί το 
μεσημέρι το αργότερο. Ήδη χάραζε όμως και έπρεπε να γυρίσει πίσω. Καθώς ξεκίνησε για τον δρόμο του 
γυρισμού αναγνώρισε τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που άνοιγε εκείνη τη στιγμή. Προφανώς θα είχε αϋπνίες. 
Φόρεσε το κράνος του, τον πλησίασε μέχρι που στάθηκε δίπλα του και μόλις γύρισε  με ένα βλέμμα απορίας να 
τον ρωτήσει τι ήθελε, του κατέβασε ένα ντιρέκτ, βγαλμένο απ’ ευθείας από τις ταινίες του «Ρόκι», στο αριστερό 
του μάτι και εξαφανίστηκε με φοβερή ταχύτητα. 
Επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα μόλις άρχισαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου να γαργαλάν την υγρασία της 
νύχτας στην σκεπή του. Έσβησε την μηχανή από πιο μακριά και την τσούλησε μέσα στο γκαράζ αφήνοντάς την 
εκεί ακριβώς απ’ όπου την είχε πάρει. Μπήκε από την πίσω πόρτα για να πέσει πάνω στον Μανώλη που μόλις 
εκείνη την στιγμή τον ξυπνούσε το κινητό τηλέφωνο που είχε στην τσέπη του. Πισωπάτησε και έμεινε πίσω από 
την πόρτα αγωνιώντας  να βρει την ευκαιρία να μπει πάλι στο κελί του. Η περίπτωσή του ήταν η πρώτη 
απόδραση φυλακισμένου  στα Ελληνικά δεδομένα από τον έξω κόσμο προς το εσωτερικό  μιας φυλακής . Ήλπιζε 
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ο Μανωλάκης με την σφραγίδα στο μέτωπο να μην κοιτάξει προς το άδειο κελί του  και μόλις κλείσει το 
τηλέφωνο να ξανακοιμηθεί. Κατά το ένα μέρος η ευχή του έπιασε γιατί ο Μανώλης ναι μεν δεν κοίταξε προς το 
άδειο κελί αλλά όπως είπε και στο τηλέφωνο κατευθύνθηκε προς το γκαράζ στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, για να 
δει αν είχε ξεχάσει το κρέας που του είχε παραγγείλει η κυρά του εχθές και τώρα του τα  έψελνε κανονικά. Ο 
Μανώλης ερχόταν προς τα πάνω του και αυτός δεν είχε πάρει τα κλειδιά της μπροστινής εισόδου για να μπει 
μέσα, κάνοντας τον γύρο του κτιρίου. Δεν είχε περιθώρια για κόλπα «Νίντζα», ο χρόνος απαιτούσε έμπνευση. 
Έτρεξε προς την μπροστινή πόρτα κάνοντας τον γύρο του κτιρίου αλαφιασμένος και όταν έφτασε στο κουδούνι 
της, άρχισε να το πατάει μετά μανίας. Ο Μανώλης θορυβημένος από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα και 
πιστεύοντας ότι συνέβη κάτι επείγον έφυγε από την αποθήκη και πήγε να ανοίξει την μπροστινή πόρτα ενώ ο 
Κίμωνας με μία ακόμη κυκλωτική κίνηση μπήκε στο κτίριο από την πίσω πόρτα την ίδια ώρα που  ο Μανώλης 
παραξενεμένος μισοβγήκε από το καφασωτό της μπροστινής για να δει πιο κωλόπαιδο του έκανε φάρσες 
πρωινιάτικα. Την ίδια στιγμή  που μπήκε μέσα στο τμήμα βρίζοντας, και ο Κίμωνας έμπαινε μέσα στο κελί του. 
Αντάλλαξαν τις λαχανιασμένες καλημέρες τους και ήπιαν τον καφέ τους παρέα ώσπου ήρθε το τηλεφώνημα από 
τον υπάλληλο του ιδιοκτήτη που πιστοποιούσε ότι έγινε μπέρδεμα με τον Κίμωνα και ότι όντως την μηχανή την 
είχε νόμιμα ενοικιασμένη. 
Ο Μανώλης μπαρούτιασε. 
«Φέρε μου τον βλάκα το αφεντικό σου στο τηλέφωνο, να του πω να μην τολμήσετε να πάρετε χρήματα για την 
ενοικίαση της μηχανής. Όλο το βράδυ είχα το παλικάρι κλειδωμένο στο κελί σαν εγκληματία, και εγώ δεν 
έκλεισα μάτι να τον φυλάω…» φώναξε και φάνηκε το πρόσωπό του να υπερθερμαίνεται από δίκαιη αγανάκτηση. 
Μετά άκουσε κάτι που τον χαροποίησε και κάπως μετριάστηκαν τα νεύρα του. 
Ο Κίμωνας χαμογέλασε που όλα λύνονταν πιο γρήγορα από ότι υπολόγιζε. 
«Είμαι τελικά ελεύθερος;» 
«Συγνώμη  λεβέντη μου» είπε και κατευθύνθηκε προς το κελί του ψάχνοντας τα κλειδιά του στις τσέπες του 
σακακιού του. «Θα τον στόλιζα κανονικά τον αλήτη αλλά υπάρχει και θεία δικαιοσύνη… κάποιος τον 
περιποιήθηκε. Έφαγε μια μπουνιά στο μάτι από έναν κρανοφόρο και είναι στο κέντρο υγείας. Ποιος ξέρει τι 
κομπίνες κάνει το τσογλάνι για να παθαίνει τέτοια. Γεια στο χέρι αυτού που τον χτύπησε… που είναι τα κλειδιά 
ρε γαμώτο;» 
Όπως γύρισε μια σβούρα για να πάει να ψάξει και στο γραφείο του,  ο Κίμωνας του τα πέταξε στα πόδια. 
«Τώρα δα σου πέσανε Μανώλη από την τσέπη» του είπε ο Κίμωνας ταυτόχρονα με το «κλιγκ» της πτώσης… 
«Να ξέρεις εγώ δεν του κρατάω κακία του ανθρώπου, μπέρδεμα θα έγινε… κρίμα που τον χτύπησαν τον 
άνθρωπο». 
«Είσαι μεγάλη ψυχή ρε Κίμωνα» του είπε και ξεκλείδωσε το κελί του. 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 9 
 
Η Ρόουζ  άνοιξε το ένα μάτι της  και αναρωτήθηκε πρώτα που βρισκόταν, μετά τι είχε συμβεί τις τελευταίες ώρες, 
και γιατί δεν άνοιγε το άλλο μάτι της. 
Τελικά μέσα από αργές εγκεφαλικές εργασίες κατάφερε να απαντήσει στο τρίτο ερώτημα μόνο. Το ένα μάτι της  
ήταν κλειστό επειδή ήταν χωμένο το μισό πρόσωπό της στο μαξιλάρι καθώς  βρισκόταν μπρούμυτα ξαπλωμένη  
και μάλιστα το  ανοικτό στόμα της είχε σχηματίσει έναν μεγάλο λεκέ  από σάλια πάνω στη λουλουδάτη 
μαξιλαροθήκη. 
Μία θολούρα περιδιάβαινε τα σοκάκια του μυαλού της, σαν ομίχλη που καταπίνει κάποιο  νοτερό και παγωμένο 
σκορποχώρι της Σκωτίας. 
Πίστευε πως αν σηκωνόταν θα έβρισκε απαντήσεις σε όλα μιας και θα ξεθόλωνε . Με ανησυχία διαπίστωσε ότι 
δεν μπορούσε να σηκωθεί γιατί κάτι βαρύ είχε καθίσει  στην μέση της  και ανησύχησε ακόμη περισσότερο όταν 
το αεράκι που έμπαινε από το ανοιχτό παράθυρο της καμπίνας δρόσιζε απροκάλυπτα  και έντονα τα ανοιχτά της 
σκέλια και το πολύτιμο της ξέφωτο στο δάσος της ήβης της . 
Συστράφηκε με δύναμη  βλέποντας γυμνή δίπλα της την Πένυ και μετά καθώς ανακάθισε,  τρόμαξε αφού 
αντιλήφθηκε  και την δική της γύμνια. Με μια μικρή σκληριά καθώς προσπαθούσε να κρύψει με τα χέρια της τα 
γυμνά στήθη της ξύπνησε την Πένυ. Μετά που αντιλήφθηκε  δίπλα της ότι το γυμνό βαρύ χέρι που την πλάκωνε 
τόση ώρα ανήκε στον εξίσου γυμνό Βρασίδα δεν τσιγκουνεύτηκε καθόλου φωνητικά και έβγαλε μια 
περιποιημένη στριγκλιά τρόμου εφάμιλλη αυτών που πλαισιώνουν τις σκηνές έντασης των αμερικάνικων ταινιών 
τρόμου όταν οι πρωταγωνίστριες απειλούνται από κάποιο φρικιαστικό εξωγήινο τέρας ή κάποιον ψυχοπαθή 
δολοφόνο. 
Ξυπνώντας η Πένυ  από τις στριγκλιές της φίλης της, μπήκε πιο γρήγορα στο νόημα του πανικού  και άρχισε να 
σκληρίζει κι αυτή. 
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Ο Βρασίδας ξύπνησε από αυτό το κονσέρτο πανικού που αποτελούνταν από τις γυναικείες άριες αλλά και την 
βίαιη έφοδο των αμερικανών «σωτήρων»  που καραδοκούσαν για να μπουκάρουν στο δωμάτιο ηρωικά .  
Ο Βρασίδας εκείνη την σουρεαλιστική στιγμή γνώριζε ένα πράγμα πολύ καλά, ότι ήταν ένας άνθρωπος χαμένος 
σε κάποια άχρονη διάσταση, ένας πρωταγωνιστής μιας εναλλακτικής σεναριακής άποψης του LOST, για τον 
οποίο  φτιάχτηκε μία χωροχρονική σουίτα πλοίου έτοιμη να τον μουρλάνει με το περιεχόμενό της. 
Αυτομάτως γεννήθηκαν με το άνοιγμα των πρησμένων ματιών του μέσα σε ένα μπιγκ μπαγκ  αποριών, 
αντίστοιχες ερωτήσεις. Γιατί ήταν γυμνά τα κορίτσια  δίπλα του; Γιατί τσίριζαν και τον κοιτούσαν τρομαγμένα; 
Γιατί τον τραβολογούσαν οι «καουμπόηδες» ουρλιάζοντας ακατανόητα πάνω από το ζαλισμένο του κεφάλι; 
Πόσο μακριά να βρισκόταν από την προοπτική ενός φραπέ και μιας μπουγάτσας; Εντέλει που να ήταν το βρακί 
του που ψαχούλευε να βρει  γύρω του; Καταλαβαίνοντας από την ένταση του σκηνικού ότι δεν είχε και πολύ 
χρόνο για να διατυπώσει όλες αυτές τις απορίες τις συνόψισε  όλες σε μία.  
«Τι έγινε ρε παιδιά;» 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 10 
 
Η Ρόουζ δεν είχε ύπνο. Ανασηκώθηκε στο κρεβάτι της και κοίταξε δίπλα της. Η Πένυ κοιμόταν του καλού 
καιρού  όπως είχε την ικανότητα να κάνει πάντα, άσχετα με την συναισθηματική η ψυχική της κατάσταση. 
Αντίθετα η ίδια ήταν αγχώδης και υπερευαίσθητη από τότε που ήταν μικρές παιδούλες. Στα παιδικά πάρτι 
γενεθλίων, τότε που  έμεναν ακόμη   στη Ν.Υόρκη ,  όταν η Πένυ ήδη έκανε προπόνηση με κοκτέιλ χυμών για να 
προετοιμαστεί για οινοπνευματούχες εμπειρίες αργότερα , η Ρόουζ είχε σαν αγαπημένο της σνακ ακόμα τα νύχια 
της. 
Δεν μπορούσε να το χωρέσει ο νους της ότι όλα τα σημερινά γεγονότα συνέβησαν πραγματικά. Ήταν δυνατόν  να 
μην μπορούσε να ψυχολογήσει τον Βρασίδα; Σε αντίθεση με αυτό που έδειχνε η πρόσφατη  πράξη του , φαινόταν 
ένας καλοκάγαθος και διακριτικός τύπος.  Πώς μπορεί να έφτασε στο σημείο , με τόσο θράσος να τους φερθεί 
τόσο πρόστυχα! Αν δεν έψαχναν μέσα στις τσέπες του ο Μάρκ και ο Μπομπ να βρούν τα υπνωτικά και την 
μαριχουάνα θα πίστευε ότι είχε συμβεί μια παρεξήγηση, παρόμοια με αυτήν που συνέβει στο Νας στην Ικαρία με 
τον Κίμωνα... «ή μήπως και τότε δεν ήταν μια αθώα παρεξήγηση;» σκέφτηκε. 
Έτριψε το μέτωπό της και σηκώθηκε να πάει ως το μπάνιο. Έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό της να συνέλθει από 
την ένταση των σκέψεών της  και πήγε και στάθηκε στο μεγάλο φινιστρίνι της καμπίνας. Ήταν περασμένα 
μεσάνυχτα και δεν ακουγόταν ψίθυρος μέσα στο γιοτ πέρα από τον υπόκωφο τριγμό που προκαλούσαν τα 
ταραγμένα κύματα  που  λίκνιζαν ελαφρά το σκάφος. Ο μικρός λιμένας της Κάσου όπου είχαν φτάσει εδώ και 
ώρες έμοιαζε έρημος τέτοια ώρα και μόνο τα φώτα του λιμενοβραχίονα και μερικών μαγαζιών όπου οι ιδιοκτήτες 
τους μάζευαν τα καθίσματά τους έφεγγαν πάνω στον τσιμέντινο σώμα του. 
Την επομένη  θα σαλπάρανε  για Κρήτη και μέχρι να φτάσουν έπρεπε να αποφασίσουν για το πώς θα 
αντιδρούσαν σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός που είχε συμβεί. Πιθανόν η διαμονή τους στην Ελλάδα θα 
τερματιζόταν μια και δεν θα μπορούσαν υπό αυτές τις συνθήκες να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους 
Έλληνες. Ωστόσο δεν ήθελε να τερματίσει  με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία της με τον Κίμωνα, χωρίς καν να 
μιλήσουν, ούτε θα ήθελε να καταγγείλουν τον Βρασίδα  στις αρχές  χωρίς να του δοθεί ευκαιρία να τις κοιτάξει 
στα μάτια και να τους πει την δική του εκδοχή και τις σκέψεις του. Καταλάβαινε ότι η Πένυ τον πλήγωσε με τους 
ερωτικούς και συναισθηματικούς της ακροβατισμούς,  αλλά δεν μπορούσε να χωνέψει την ιδέα ότι φέρθηκε με 
αυτόν τον τρόπο τόσο στην Πένυ όσο και στην ίδια που δεν του είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Ίσως στη διάρκεια του 
ταξιδιού να τους δινόταν η ευκαιρία να εξηγηθούν και να μπορέσουν να αποφύγουν τις ακραίες λύσεις που 
πρότεινε ο Μαξ. Μπορεί όλη η ταπείνωση που είχε υποστεί να έκανε αδύνατο το να συνδιαλλαγούν  ξανά, αλλά 
δεν θα ήθελε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Καλύτερα να λυνόταν το θέμα αυτοστιγμεί και να μην 
ταξίδευαν στην Κρήτη υπ’ αυτές τις συνθήκες. Δεν έπρεπε να δεχτούν να τους παρασύρουν με τις ιδέες τους ο 
Μαρκ και ο Μαξ. 
Αισθανόταν άβολα με το να βρίσκεται σε περιορισμό ο Βρασίδας, ότι και αν έκανε, τουλάχιστον αν 
αποδεικνυόταν. Είχε και την αίσθηση, ότι σαν αποτέλεσμα της κόντρας που υπήρχε μεταξύ των Αμερικανών και 
των Ελλήνων, όλη αυτή η καθοδηγούμενη αντιμετώπιση από τον Μαξ κυρίως, ήταν και μια ευκαιρία για 
ταπείνωση και εκδίκηση. Έπρεπε να του μιλήσει . 
Το μυαλό της πήγε στον Κίμωνα με αντιφατικές και συγκρουόμενες σκέψεις. Η ανησυχία της για την μοναξιά 
του, η αναχώρησή του το πρωί  χωρίς να ιδωθούν, τα γεγονότα της Ικαρίας, η πράξη του Βρασίδα, η εξαφάνιση 
των κινητών τους που δεν μπορούσε να εξηγήσει, δημιούργησαν ένα συνονθύλευμα ερωτημάτων αναπάντητων 
που θα χρειαζόταν πολύ καφέ και πολύ καθαρό αέρα, για να τα φωτίσει. 
Πατώντας ελαφριά στις μύτες των ποδιών της για να μην κάνει θόρυβο βγήκε έξω από το δωμάτιο και ανέβηκε 
στο πάνω κατάστρωμα. Έκανε μια σύντομη έρευνα στο ψυγείο για να ανακαλύψει κάτι να πιει, μια και 
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αποφάσισε ότι ο καφές απαιτούσε φασαριόζικη διαδικασία και δεν ήθελε να ανησυχήσει κανέναν. Βρήκε έναν 
ανοιγμένο  χυμό εξωτικών φρούτων και τον πήρε μαζί της στο εξωτερικό κατάστρωμα να τον σεργιανίσει στα 
παραθαλάσσια  ρεύματα της νύκτας. Τώρα που κοιμόντουσαν όλοι, της δινόταν η ευκαιρία να πάει να συναντήσει 
αν ήθελε τον Βρασίδα αλλά δεν υπήρχε η κατάλληλη ψυχολογία για κάτι τέτοιο. Είχε υψωθεί ένα τείχος ανάμεσά 
τους που πολύ πιθανόν κανένας τους να μην ήθελε να υπερπηδήσει. Κοίταξε για μια στιγμή έντονα μέσα στον 
σκοτεινό ορίζοντα της θάλασσας λες και ήθελε να τον διαπεράσει για να δει τον μουντό  όγκο της Καρπάθου που 
είχαν αφήσει πίσω τους. Το μυαλό της έτρεξε στην μορφή του Κίμωνα και αναστέναξε. Πόσο άβολη και άκομψη 
κατάσταση είχε δημιουργηθεί! Ήπιε με δυο τρεις γενναίες γουλιές το περιεχόμενο της χάρτινης συσκευασίας και   
κούνησε το κουτί με το χυμό. Μέσα αντήχησε ο  ήχος του κενού, ίδιος ήχος με αυτόν που θα άκουγες  αν 
κουνούσες το κεφάλι  ενός ιθαγενή διαχειριστή κρατικών επενδύσεων, δηλαδή κάποιες σταγόνες χυμού που 
παίζανε ταμπούρλο στα τοιχώματα της  χάρτινης συσκευασίας. 
Κατέβηκε βαρύθυμη την κυκλική σκάλα με προορισμό το δωμάτιο της, αλλά μέσα στο χαμηλό μουρμουρητό της 
θάλασσας ξεχώρισε σιγανές ομιλίες. Πλησίασε στο βάθος του διαδρόμου και κατάλαβε ότι οι ομιλίες ερχόταν 
από το δωμάτιο του Μαξ. 
Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην αρχέγονη παρόρμηση της πρωτομαϊμούς προγόνου που κατοικούσε σε μια 
κρυφή γωνιά του υποσυνείδητού της  και ήταν υπεύθυνη εκτός από την έμφυτη περιέργεια,  επίσης  για το βάψιμο 
και το στόλισμα των γυναικών με γυαλιστερά μπιχλιμπίδια, και έστησε αυτί. 
Μιλούσε ο Μαξ. Η μεταλλική βραχνή φωνή του ακουγόταν να ακολουθεί το μοτίβο ενός διαλόγου χωρίς όμως να 
ακούγεται ο έτερος συνομιλητής. Προφανώς μιλούσε στο κινητό του. Συγκεντρώθηκε περισσότερο  κολλώντας 
κυριολεκτικά το αυτί της πάνω στην κλειστή πόρτα για να 'ρθει αντιμέτωπη με απρόσμενες αποκαλύψεις. 
«...Πρέπει να τέλειωσε το όλο θέμα. Τα κορίτσια πειστήκαν από το σκηνικό...» 
«...δύο  με τρεις  μέρες μετά γυρίζουμε...» 
«... Ναι ευχαριστώ για τους επαίνους, αλλά να ξέρεις άλλη φορά δεν αναλαμβάνω υπόθεση τέτοιου επιπέδου. Δεν 
αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου να φέρνω σε τέτοια ψυχολογική θέση παιδιά». 
«... Το έκανα γιατί δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Αυτοσχεδίασα. Η εξαπάτηση μπορεί να είναι μέρος της 
δουλειάς μου όπως και η βία, αλλά ως τώρα τα εφάρμοζα σε άτομα με τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας και όχι σε 
αθώους και ανυποψίαστους πολίτες. . .» 
«Τέλος πάντων... Καλημερίζω και για νεότερα θα τηλεφωνήσω σε δύο ή τρεις μέρες. Ο καιρός μπορεί να 
καθυστερήσει το ταξίδι μας…» 
Η Ρόουζ, μόλις ο Μαξ έκλεισε το τηλέφωνο, πισωπάτησε βιαστικά μα αθόρυβα και χώθηκε στο δωμάτιό της. 
Κάθισε στο κρεβάτι και προσπάθησε να συνειδητοποιήσει τι άκουσε. Το καλημέρισμα βραδιάτικα σήμαινε ότι 
μάλλον το τηλεφώνημα ήταν υπερατλαντικό. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βρέθηκε στην δίνη μιας 
σκηνοθετημένης ιστορίας  και δεν μπορούσε να ανιχνεύσει και τον  λόγο. Το άγχος της ανασφάλειας την 
κατέκλυσε σαν παγωμένο νερό που εισχωρεί σε πλοίο που βυθίζεται, ακριβώς όπως και ο φωτεινός ζαχαρένιος 
της κόσμος. Χρειαζόταν να μιλήσει με τον Βρασίδα με κάποιον τρόπο, και οπωσδήποτε με τον Κίμωνα. 
Το πρώτο πράγμα που έκανε το πρωί που σηκώθηκε ήταν να πιάσει την Πένυ και να της μιλήσει για όσα είχε 
κρυφακούσει. Οι αποκαλύψεις την άφησαν πικραμένη περισσότερο, γιατί έβλεπε ότι ο έρωτας της με τον Μαξ 
ήταν κίβδηλος  κι αυτό την έβαλε σε μια φάση ουδετερότητας και δυσθυμίας. Δεν μπορούσε να αποκοπεί ακόμα 
από τα μαγικά συναισθήματα που γέννησε η σχέση τους. Ίσως να προτιμούσε να μην το πιστέψει. 
Η Ρόουζ καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να περιμένει βοήθεια από την Πένυ που είχε μουδιάσει από τις 
αποκαλύψεις. Στο νου της τριγυρνούσε και η αδικία που θα ένιωθε ο Βρασίδας για όλα αυτά που είχαν συμβεί. 
Αποκομμένη όμως από την γνώση όλης της ιστορίας και των προθέσεων του Μαξ και των άλλων, φοβόταν να 
εκδηλωθεί τουλάχιστον μέχρι να μάθει περισσότερα, ή τουλάχιστον να φτάσει σε ένα μεγάλο λιμάνι όπως το 
Ηράκλειο. Σκόπευε να περιμένει ως τότε, και απλά αρκέστηκε στο να γράψει ένα παρηγορητικό σημείωμα για 
τον Βρασίδα, ότι τον είχαν παγιδεύσει... τους είχαν παγιδεύσει όλους και αυτή ήξερε την αλήθεια, και να έκανε 
υπομονή μέχρι να φτάσουν στο Ηράκλειο. 
Κάποια ευκαιρία θα έβρισκε να του το δώσει. 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 11 
 
Ο χρόνος είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Για την ακρίβεια είναι μία διάσταση που κατά την θεωρία της 
σχετικότητας και των υπερχορδών μπορεί να καμπυλώσει, να ισιώσει, να κάνει αλματάκια , να είναι αεικίνητος 
και δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί και να δεθεί φιόγκο. 
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Ότι πάντως και να μπορεί να κάνει είναι συνυφασμένος με την ζωή μας και είναι χρεωμένος με την αγγαρεία να 
μας παραλαμβάνει από την μήτρα της μάνας μας, να μας φορτώνει στον ώμο και να μας κουβαλά όσο προστάζει 
η μοίρα για να μας ξεφορτώσει στην αγκαλιά του Άδη. 
Φαίνεται ότι στα τρίσβαθα της καρδιάς αυτού του προσωποποιημένου χρόνου φωλιάζει μια απέχθεια για τα 
ανθρώπινα όντα που συνοδεύει, που δεν θα προέρχεται μόνο από το σωματικό βάρος τους που έχει ζαλωθεί και 
αυτή την γκλάβα τους που γεννά σαν νυμφομανής κουνέλα αναμνήσεις, αλλά μάλλον υπάρχει και μια 
δυσαρέσκεια για την κακή μεταχείριση που δέχεται από αυτούς τους θνητούς. Αντί ο χρόνος να έχει τον σεβασμό 
που του αξίζει και να αντιμετωπίζεται δημιουργικά και παραγωγικά, αυτά τα περιορισμένης ευθύνης γήινα όντα 
τον καταναλώνουν αφειδώς για να αποβλακώνονται στην τηλεόραση, να ανταγωνίζονται αγενώς ο ένας τον 
άλλον, να διαβάλλουν και να συκοφαντούν, να εργάζονται σε Σισυφικού μοντέλου δουλειές και να μετέχουν  σε 
διαδικασίες δουλικής αλληλεξάρτησης. 
Έτσι και ο χρόνος επέβαλλε τα αντίποινα του παραλαμβάνοντάς τα ροδαλά φαφούτικα μικρά γήινα μωράκια που 
κάνουν «αγκού» , τρέχουν τα σάλια τους και κάνουν τα τσίσια τους απάνω τους, και τα παραδίδει στον θάνατο 
δια τα περαιτέρω, έχοντάς τα μετατρέψει σε γκριζωπά ζαρωμένα γεροντάκια που κάνουν επίσης «αγκού», 
τρέχουν τα σάλια τους και κάνουν τα τσίσια τους απάνω τους. 
Επίσης σε ένα ντελίριο σαδισμού φροντίζει να διαστέλλεται στα βάσανά τους ή την ώρα της βαρετής εργασίας 
τους, περνώντας αργά, και να συστέλλεται στις χαρές και στην διασκέδασή τους  για να περνάν γρήγορα, 
αφήνοντάς τους  πολύ συχνά, να αναρωτιούνται  πότε πέρασαν κιόλας τόσα πολλά χρόνια με καλές αναμνήσεις 
και να μελαγχολούνε. 
Άλλες φορές πάλι χωρίς να κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε καλά και κακά γεγονότα τον πιάνει λαιμαργία και 
καταβροχθίζει με μιας ένα σωρό συμβάντα και καταστάσεις και άλλοτε μένει νηστικός σαν ασκητής των 
σπηλαίων που ψάχνει την θέωση. 
Την πεπατημένη ακολούθησε και την μέρα που ξημέρωσε μετά την άφιξη του γιότ στην Κάσο, και κατάπιε ένα 
σωρό ανορθόδοξα πράγματα που συνέβησαν εκείνη την ημέρα. 
Η μέρα ξεκίνησε με μια έφοδο του Βρασίδα σε απρόσμενο στόχο. 
Ο Βρασίδας μπορούσε να υπομένει πολλά. Είχε την κατάλληλη ιδιοσυγκρασία για να αντιμετωπίζει προσβολές, 
απειλές, πιέσεις, επικίνδυνες καταστάσεις, όλα τα παραπάνω μέχρι του σημείου που ερχόταν η ώρα για 
προγραμματισμένο οργανικά γεύμα. 
Μετά την στέρηση λοιπόν του πρωινού του και δεδομένου του ότι τον είχαν κλειδώσει στην καμπίνα του που 
σημειωτέον ήταν και στενάχωρη, κατάλαβε ότι πιθανόν όλο αυτό το σκηνικό να μην ήταν μια κακόγουστη απλά 
φάρσα. Η απουσία του Κίμωνα και μια σπαρακτική  «δοξαριά» από το στομάχι του , εφάμιλλη σε συναίσθημα 
και βάθος με αυτήν που θα μπορούσε να βγάλει ο καλύτερος λυράρης του Αιγαίου στην ερμηνεία ενός λυπητερού 
σκοπού με την λύρα του, ενεργοποίησαν την μαχητική του διάθεση. Κινήθηκε στην πόρτα και της έκανε ένα 
σκληρό τζαρτζάρισμα, τέτοιο  που το ντελικάτο σώμα της προτίμησε να θυσιάσει την κλειδαριά της , όπως η 
σαύρα την ουρά της, για να γλυτώσει η ίδια. Στην πορεία του Βρασίδα προς την σκάλα εμφανίστηκε ο Μαρκ  
θορυβημένος από την φασαρία, που τελικά βρέθηκε κάτω από την σκάλα σφηνωμένος  και ο κοντός ο Τζόνι  που 
για λίγο έβγαλε το κεφάλι του από την ίδια  καμπίνα για να δει τις εξελίξεις  και ξαναλούφαξε μέσα της  μόλις 
είδε τον μαινόμενο Βρασίδα. Στον πάνω όροφο ο Στιούαρτ κρύφτηκε πίσω από την τραπεζαρία καθώς ο Μπομπ 
προσγειωνόταν πάνω σε αυτήν ωθούμενος από μια σκουντιά. Στην έξοδο όμως προς την ράμπα του γιοτ που 
οδηγούσε στην ελευθερία στάθηκε ο Μαξ σε πολεμική ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τον όγκο του Έλληνα, 
πράγμα που θα έκανε με μεγάλη ευχέρεια, γιατί στο στρατό μεταξύ άλλων τους είχαν μάθει να χειρίζονται 
ανάλογα περιστατικά και ανάλογους όγκους. 
Ωστόσο ο Βρασίδας αγνόησε την έξοδο επιδεικτικά και κατευθύνθηκε στο ψυγείο που το άνοιξε με ορμή,  από 
όπου πήρε μαζί του ένα σαλάμι, ένα κεφάλι τυρί, μια συσκευασία ψωμιού για τοστ, μια σακούλα ντομάτες, μια 
κονσέρβα με πολυσαλάτα, ένα μπουκάλι γάλα, ένα μπουκάλι με νερό, μία μπύρα, δύο σοκολάτες και ένα ταψί 
από το ντουλάπι για να τα κουβαλήσει όλα αυτά. Έκανε μεταβολή φορτωμένος και εξαφανίστηκε στον κάτω 
όροφο αφήνοντας πίσω του το καταπίστευμα των συναισθημάτων του,  
«Μαλάκες! Ε, μαλάκες...» 
Στην πορεία του προς την καμπίνα του, η Ρόουζ βρήκε την ευκαιρία και του πέρασε το σημείωμά της  λέγοντας 
του μερικά παρηγορητικά λόγια, ενώ η Πένυ αμήχανα τον κοίταξε και κατέβασε το βλέμμα. Η ένταση που 
απελευθέρωσε αυτή η πρώτη μάχη  και απλώθηκε σαν κουρνιαχτός βίας στην ατμόσφαιρα κατακάθισε σιγά σιγά 
και μετά από τέσσερις-πέντε  ώρες, λίγο πριν αναχωρήσουν για Κρήτη, η Ρόουζ πήρε τα σκουπίδια  της κουζίνας 
για να τα πετάξει σε έναν κοντινό στο αγκυροβολημένο γιοτ κάδο, περισσότερο με την ιδέα τού να ξεμουδιάσει 
και να κάνει έναν περίπατο αλλαγής περιβάλλοντος. Στην μικρή της διαδρομή, καθώς κοιτούσε κάποια σταχτιά 
σύννεφα που κυλούσε ο άνεμος πάνω στην ανταριασμένη θάλασσα  σαν αχυρόμπαλες που τις στοιβάζουν για να 
παίξουν μικρά παιδιά, άκουσε τον ήχο κλήσης του χαμένου κινητού της. Ψάχτηκε καλά καλά, και όταν εξάντλησε 
κάθε πιθανή τσέπη που θα μπορούσε αυτό να κρύβεται επάνω της, κατάλαβε ότι η κλήση προερχόταν από το 
εσωτερικό της σακούλας απορριμμάτων. Την άνοιξε και μέσα από ένα σωρό μουχλιασμένων πατατόφλουδων 
ανέσυρε την συσκευή. Αηδιασμένη πάτησε το άνοιγμα της επικοινωνίας ξεστομίζοντας ασυνείδητα ένα 
«Μπλιαχ» σιχαμάρας. 
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«Ξαναγυρίσαμε στα παλιά; Αντί για ένα «τι κάνεις», με υποδέχεσαι με μπλιαχ;» 
«Κίμωνα;» Η φωνή της ανηφόρισε μία οκτάβα από έναν ανυπόκριτο ενθουσιασμό «Πού βρίσκεσαι;» 
«Έκανα την προγραμματισμένη περιήγηση του νησιού όπως είχαμε συμφωνήσει ότι θα κάναμε όλοι μαζί, αλλά 
κάποιοι έχουν σαν προτεραιότητα την διασκέδαση από ότι βλέπω!» 
«Έγιναν πολλά εδώ που δεν τα ξέρεις...» 
«Για πέστα...» 
Η Ρόουζ του εξήγησε το σκηνικό με τον Βρασίδα, αλλά και την στιχομυθία του Μαξ με κάποιον εξ Αμερικής για 
αυτό το θέμα. Η πληροφορία της Ρόουζ και η παρατήρηση του Κίμωνα  περί των υπνωτικών χαπιών που 
ανακάλυψε στην τσέπη του Μπομπ συνέθεσαν την εικόνα αυτής της συμπαιγνίας. 
«Πού βρίσκεστε;» 
«Στο λιμάνι της Κάσου, αλλά σε λίγο θα φύγουμε για Κρήτη». 
«Μην τους αφήσεις να ξεκινήσουν με τέτοιο καιρό. Θα ξεσπάσουν σε λίγες ώρες ισχυρές καταιγίδες! 
Καθυστέρησε τους για λίγες ώρες, θα έρθω με το πρώτο πλοίο που θα βρω  και θα βρούμε μια λύση».  
«Εντάξει θα προσπαθήσω», του είπε και δεν ήξερε γιατί του έστειλε δύο ηχηρά τηλεφιλιά που προκάλεσαν ένα 
χαμόγελο ικανοποίησης στον Κίμωνα και πολύ αμηχανία και κοκκίνισμα των μάγουλων στην Ρόουζ . 
«Τηλεφώνησε μου μόλις έχεις κάτι νέο, αλλά διακριτικά. Θέλω να τους αιφνιδιάσω. Υποψιάζομαι ότι σκοπός 
τους είναι να πλήξουν το πανεπιστημιακό πρόγραμμά μας , και σίγουρα υπάρχει πίσω από αυτούς κάποιος 
μεγάλος «παίχτης». Το πράγμα παρά είναι οργανωμένο για να είναι τυχαίο». 
«Εντάξει», είπε αυτή την φορά συγκρατημένα και αφού περίμενε για λίγο να κλείσει η σύνδεση πάτησε και αυτή 
το κλείσιμο. Το κινητό σαν ηλεκτρονικό πλακέ ψάρι γλίστρησε από το χέρι της και βούτηξε στα ταραγμένα θολά 
νερά του λιμανιού, αφήνοντας την να καταριέται το πατατόζουμο και την τύχη της. 
 
 
 
Κεφάλαιο 12 
 
Ο νόμος των πραγματικά μεγάλων αριθμών λέει ότι με ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, είναι πολύ πιθανό να συμβούν 
πολλές περίεργες συμπτώσεις. Με ένα δείγμα επτά δισεκατομμυρίων αλλόκοτων και αψυχολόγητων ατόμων που 
σουλατσέρνουν πάνω στον πλανήτη μας, το  «μια στο εκατομμύριο» μπορεί να συμβεί τόσες φορές, ώστε να 
μιλάμε για συχνό φαινόμενο. Οι ανθρώπινες ορμές, όμοιες με αυτές των  κουνελιών  που τα τάισαν ρίζες ginseng,  
καθώς και η έλλειψη πληθυσμιακής πολιτικής,  τείνουν  στατιστικά να ισχυροποιούν  το δείγμα και την 
παραπάνω διαπίστωση. Δεδομένου ότι η προαναφερόμενη αναλογία περιγράφει ακριβώς και τον όρο της 
«σύμπτωσης» και  στηριζόμενοι στο πλεονέκτημα τού ότι μπορούμε να κάνουμε νοητικούς ακροβατισμούς όταν 
γράφουμε ένα κείμενο ελεύθερης ανάπτυξης χωρίς να κινδυνεύουμε να λάβουμε αρνητική βαθμολογία και να 
κοπούμε από κάποιο διαγωνισμό προσλήψεων του δημοσίου ή από τις πανελλαδικές, μπορούμε εν τέλει να πούμε 
μετά βεβαιότητας, ότι οι συμπτώσεις είναι καθημερινό φαινόμενο, συμβαίνουν πολύ συχνά και συνήθως μας 
εντυπωσιάζουν γιατί δεν ξέρουμε στατιστική ούτε έχουμε εντρυφήσει στις μελέτες περί «συγχρονικότητας» του 
Καρλ Γιουνγκ και του Βόλφγκανγκ Πάουλι, ούτε  είχαμε καμιά όρεξη να κατανοήσουμε τα παράδοξα της 
θεωρίας του Αϊνστάιν περί πιθανοτήτων, ούτε να αφήσουμε παράμερα τα αθλητικά και τα κουτσομπολίστικα για 
να καθόμαστε να στραμπουλάμε τον εγκέφαλό μας με την «θεωρία του Χάους» και το «φαινόμενο της 
πεταλούδας». 
Αν όμως βρίσκαμε χρόνο να τα κάνουμε όλα αυτά κλέβοντας ώρες  από το σφιχτό πρόγραμμά μας που μας 
αναγκάζει συνέχεια να δουλεύουμε σαν σκλάβοι για να ξεπληρώσουμε τα δάνεια στα οποία μας έχωσε η 
πλουτοκρατία, για να γίνεται αυτή πλουσιότερη και να έχει χρόνο να ασχολείται με άλλα πράγματα εκτός της 
σκληρής εργασίας που την αφήσανε στην μάζα, θα βλέπαμε καθαρά ότι η σύμπτωση είναι η γενεσιουργός δύναμη 
του κόσμου μας. 
Σε σύμπτωση οφείλεται ακόμα και η ύπαρξή μας. Σύμφωνα με τους αστροφυσικούς, στο πρώτο δευτερόλεπτο της 
δημιουργίας του σύμπαντος στήσανε πάρτι πάνω στο σημείο αιχμής, μια σειρά από συμπτώσεις που καθόρισαν 
την εξέλιξη, έτσι ώστε τελικά να επικρατήσει η ύλη αντί της αντιύλης. Δεν γνωρίζω φυσικά εάν είχε επικρατήσει 
η αντιύλη, αν θα υπήρχε η εργασιακή εκμετάλλευση, αλλά σίγουρα ο κόσμος δεν θα ήταν όπως τον βλέπουμε ή 
όπως είναι πραγματικά. Οι βιολόγοι, από την πλευρά τους, συμπληρώνουν πως η πρώτη μορφή ζωής στη Γη 
ξεπήδησε από τη συμπτωματική παρουσία των κατάλληλων συνθηκών. Συνεπώς το γεγονός του ότι υπάρχουμε 
και μάλιστα σε έναν κόσμο ύλης και όχι αντιύλης, είναι αποτέλεσμα καθαρής σύμπτωσης, και εφόσον θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι μας δημιούργησε η βούληση μιας ανώτερης Δύναμης, πρέπει να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι ή 
σύμπτωση είναι η ίδια η Θεϊκή Πνοή! 
Από την άλλη  έρχεται και ο Αϊνστάιν και σου λέει ότι «O Θεός δεν παίζει ζάρια!» για να σε ξεκόψει από την 
σκέψη ότι η σύμπτωση έχει σχέση με το τυχαίο. Αυτή η φράση του που έμεινε μνημειώδης, δίνει μια άλλη 
διάσταση στην έννοια της σύμπτωσης, και πρέπει να καταπνίγουμε τον εγωισμό μας και να δίνουμε βάση σε όσα 
λένε άνθρωποι που έχουν τουλάχιστον εκατό  βαθμούς παραπάνω IQ από το δικό μας. 
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Εικάζεται ότι σε αυτό το μπερδεμένο σπαγγέτι που αποτελούν οι πιθανότητες που μας σερβίρονται μπροστά στην 
μουσούδα μας, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις με υποτυπώδη γεωμετρική μορφή που λέγονται «παράξενοι 
ελκυστές» και τραβάν τις πιθανότητες δίνοντάς τους κάποιο νόημα και δομή, όπως το στόμα ενός μακαρονά θα 
ρουφούσε την προαναφερόμενη μακαρονάδα με ένα ηχηρό σλούρπ ξεμπερδεύοντάς την. 
Στην κλασική  μηχανική, η  συμπεριφορά ενός  δυναμικού συστήματος μπορεί να περιγραφεί γεωμετρικά ως 
κίνηση προς έναν ελκυστή.  Οι ελκυστές θεωρούνται ότι είναι σημεία, καμπύλες, στερεά  που  ακριβώς έλκουν 
ένα  συγκεκριμένο φαινόμενο.  
Έτσι,  αν η σύμπτωση δεν είναι η Θεϊκή  Πνοή που αναφέραμε, ίσως να είναι τουλάχιστον ένα από τα πάμπολλα 
μυστικά πρόσωπα με  τα οποία μας παρουσιάζεται ο Δημιουργός. Τίποτα δεν είναι ξεκομμένο από τα υπόλοιπα, 
και όλοι μας φαίνεται να κάνουμε σαν μπίλιες του φλίπερ αμέτρητα γκελ στο φωτεινό φλιπεράκι   του σύμπαντος  
ωθούμενοι  από  κλωτσιές και σπρωξιές συμπτώσεων και  πιθανοτήτων.  
Οι επιστήμονες μπερδεμένοι κι αυτοί όσο ποτέ, έγραψαν ένα κάρο βιβλία επί του θέματος , και τα ονόμασαν όλα 
αυτά τα ακατανόητα με όρους εντυπωσιακούς για να τα διαβάζουν οι μέσοι αναγνώστες, να εντυπωσιάζονται και 
να μην καταλαβαίνουν ότι κι αυτοί που τα γράφουν έχουν μαύρα μεσάνυχτα επί του θέματος.  
Έτσι για να καταλάβουμε εμείς οι απλοί πολίτες γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε το Τζόκερ  πράγμα που το 
καταλαβαίνει  ακόμα και  ένας υπουργός ,επινοήσανε οι επιστήμονες  το «παράδοξο της μηδενικής πιθανότητας»,  
όπου ένα γεγονός με μηδενική πιθανότητα μπορεί να συμβεί, όπως επίσης και ένα γεγονός με  100% πιθανότητα 
μπορεί να μην συμβεί, και χαίρω  πολύ! 
Για να καταλάβουμε ότι όταν είχε ζοχάδες ο Μπους, κάποιος πόλεμος θα ξεσπούσε κάπου στην απέναντι μεριά 
του Ατλαντικού, βρήκαν   τη «θεωρία του Χάους» που περιγράφει τη δυναμική σχέση μεταξύ μικρών και 
μεγάλων φαινομένων, με πιο κομψό παράδειγμα –sic-  την πεταλούδα του Edward  Norton  Lorenz  που πετά στο 
Πεκίνο και το φτερούγισμα της προκαλεί καταιγίδα στην Λατινική Αμερική, πράγμα που καθιστά τις πεταλούδες 
ένα πολύ καταστροφικό και απειλητικό είδος παρά το αθώο παρουσιαστικό τους και τα φανταχτερά χρώματά 
τους. 
Για τα Ελληνικά δεδομένα να αναφέρουμε κατά αντιστοιχία το παράδειγμα ότι όταν χαμογελά ο Υπουργός των 
Οικονομικών την μια μέρα, μετά από έναν μήνα κλαίνε οι εργαζόμενοι. 
Και δεν μας έφταναν όλα αυτά τα παράδοξα, έχουμε και τις εκπομπές στα «πρωινάδικα» όπου οι επιστήμονες 
αστρολόγοι  μας λένε ότι μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι που έχουν στον πλανήτη το ίδιο ωροσκόπιο θα βιώσουν  
την ίδια μέρα, τα ίδια γεγονότα, με μικρές παρεκκλίσεις λόγω ωροσκόπου, από τον Γενικό γραμματέα του Ο.Η.Ε. 
δηλαδή  μέχρι και τον τελευταίο κινέζο εργάτη  που δουλεύει ξυπόλητος και ρακένδυτος μέσα σε ένα ορυζώνα, 
ότι λόγου χάρη επειδή είναι ας πούμε και οι δύο Ιχθείς, θα έχουν ταυτόχρονα  επαγγελματική επιτυχία, μια 
αναγέννηση στα συναισθηματικά, και την ύπαρξη κάποιων  στον στενό τους φιλικό κύκλο που θα επιβουλεύονται 
και θα ζηλεύουν τις επιτυχίες τους. 
Τέλος, σαν κερασάκι στην τούρτα, έχουμε και τον στρατιωτικό μηχανικό αεροσκαφών Μέρφι που  από μια 
αυθόρμητη φράση του  έγινε παγκοσμίως γνωστός  επειδή ήταν γκαντέμης  και πέταξε την ατάκα από όλα αυτά  
τα γκαντέμικα που του συνέβησαν ότι  «Εάν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει», και  τον  Αrthur Bloch  που 
εκμεταλλευόμενος όλη αυτή την κατάσταση εξέδωσε βιβλίο γνωστό ως «Οι Νόμοι του Μέρφυ» και  έγινε 
πλούσιος στην πλάτη του Μέρφι, που στο φινάλε αυτός έφαγε μόνο το κερασάκι της δόξας και ο Bloch έφαγε την 
τούρτα της κονόμας. 
Και όλα αυτά τα αναφέρουμε διότι ο Κίμωνας που έφτασε  με το πλοίο της γραμμής  στην Κάσο και 
συγκεκριμένα στο λιμάνι του νησιού που ονομαζόταν Φρυ, κάπου στις επτά το απόγευμα, λίγο πριν δοθεί από το 
λιμεναρχείο απαγορευτικό απόπλου, εν αγνοία του είχε χριστεί από τις μοίρες  με τον τίτλο και την ιδιότητα του  
«παράξενου ελκυστή», και ένα μπουλούκι πιθανοτήτων και συμπτώσεων κάλπαζε προς το μέρος του σαν 
αφηνιασμένο κοπάδι βισώνων που τα κυνηγούσε ο καουμπόι του «Μάλμπορο μεν» με λάσο. 
Η θάλασσα τσιτωμένη  μέσα στο μικρό λιμάνι άρχισε  να ανταριάζει παίρνοντας θάρρος από τα θεόρατα γκρίζα 
κύματα που εκρήγνυνταν στον λιμενοβραχίονα, πετώντας τα λευκά υδάτινα θραύσματά τους να ραντίσουν τον 
αέρα. 
Αποβιβάστηκε από το πλοίο της γραμμής  με μια εγρήγορση γκαφατζή μοναχικού ιαγουάρου που δεν μπορούσε 
βδομάδες τώρα να στήσει μια καλή  ενέδρα και λιμοκτονούσε.  Με γρήγορο βηματισμό και αψηφώντας τις 
πρώτες ψιχάλες που άρχισαν  να πασπαλίζουν  το μουντό νεφοσκεπές στερέωμα και να σβήνουν  πάνω στα ζεστά 
τσιμέντινα ψαχνά της προκυμαίας που άρχισαν να αχνίζουν, έψαξε κατά μήκος της το Limberty χωρίς 
αποτέλεσμα. 
Αν και ο παραλιακός δρόμος είχε αδειάσει από το κοπάδι των τουριστών και των ντόπιων που έτρεξαν να 
προστατευτούν στα κοντινά μαγαζιά που φώλιαζαν στα ισόγεια των δίπατων παραδοσιακών κτισμάτων του 
οικισμού, υπήρχε ακόμη κίνηση από τα τελευταία μικρά πλοιάρια αναψυχής και ψαράδικα καΐκια που 
κατέφθαναν από το ανοιχτό πέλαγος για να δέσουν. 
Δυο – τρεις ψαράδες που ρώτησε για το όνομα του γιοτ που έψαχνε, δεν είχαν δει τίποτα και έμεινε εκεί μπροστά, 
στην μέση του λιμανιού,  να αγναντεύει τον μελανιασμένο ορίζοντα να συνθλίβεται από το σφίξιμο αυτής της 
τροπικής καταιγίδας. Το μυαλό του προσπάθησε να εξετάσει τις δυνατότητες που είχε για να βρει τα ίχνη του 
Limberty, μια και το κινητό της Ρόουζ για κάποιο απροσδιόριστο λόγο είχε σιγήσει οριστικά, αλλά δεν μπορούσε 
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να επιτύχει την μέγιστη συγκέντρωση λόγω της βροχής που μετατράπηκε από βροχούλα, σε καταρρακτώδη 
νεροποντή. Ξαναπροσπάθησε να πάρει τηλέφωνο την Ρόουζ αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε. Μπορεί να μην 
ήξερε ότι η συσκευή της  έκανε μπουρμπουλήθρες μόλις δύο μέτρα κάτω από τα πόδια του, αλλά κι αυτή-η 
συσκευή- δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο καθήκον της  μια και δεν κατασκευάστηκε με προδιαγραφές 
υποβρύχιας κλήσης. 
Έμεινε αρκετή ώρα  εκεί   ψηλαφώντας την αλήθεια της λαϊκής θυμοσοφίας που μιλούσε για βρεγμένους που δεν 
φοβούνται την βροχή, και μόλις κατάλαβε ότι πλέον είχε μουσκευτεί ακόμα και το βρακί του σκέφτηκε να 
αποχωρήσει και να λουφάξει σε κάποια παραλιακή καφετέρια, την ίδια ώρα που έλκυε τον από μηχανής θεό του. 
Ένα ταλαντευόμενο εκδρομικό πλησίαζε με ταχύτητα για να δέσει. Πρέπει να ήταν το τελευταίο πλεούμενο που 
προσάραζε στην προβλήτα. Ο καπετάνιος, ένας χοντρός τύπος με άσπρη μακριά γενειάδα και μικρή κοτσιδούλα  
που ξεσήκωσε από το στυλ των ΖΖ ΤΟΠ, φώναζε διαταγές σε ένα κοντό και λιγνό βοηθό, που παρά το αλλήθωρο 
του μάτι, κατάφερε να εκτελέσει όλες τις εντολές προσάραξης με την πρώτη μόλις προσπάθεια. Όταν βγήκε η 
στενή ράμπα και ακούμπησε πάνω στο στέρεο έδαφος, ένα πολύχρωμο ζαλισμένο μπουλούκι ξεχύθηκε βιαστικά 
από το πλοιάριο και σκορπίστηκε παραπατώντας μέσα στον παραλιακό οικισμό. 
Ο Κίμωνας πλησίασε το εκδρομικό με την πρόθεση  να δοκιμάσει την τύχη του και εδώ,  μπας και μάθει κάτι για 
το limberty αλλά είχε το κακό συναπάντημα με μια πτυχή του πεπρωμένου που είχε διάθεση για καζούρα. 
Το τελευταίο ζευγάρι που ξέβρασε το πλοιάριο ήταν γνωστό. Στον άντρα που προπορευόταν ο Κίμωνας 
αναγνώρισε τον Περικλή, έναν παλιό του συμμαθητή, έναν σπασίκλα που είχε  την κακή συνήθεια να μαρτυράει 
κάθε αταξία στην τάξη και να υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό , πράγμα παράξενο για έναν βέρο Θεσσαλονικιό, και 
γι’ αυτόν τον λόγο συχνά πυκνά τον μπουγέλωνε  με την δικαιολογία τού ότι από σεβασμό προς την οπαδική του 
προτίμηση , πότιζε το τριφύλλι  που έκρυβε μέσα του. 
Φαίνεται πως αυτό σαν ανάμνηση είχε στιγματίσει τον συμμαθητή του και αυτό το κατάλαβε από την αντίδρασή 
του μόλις τον αναγνώρισε. Η χαρά που φάνηκε να διαχέεται στο πρόσωπό του με ένα τρανταχτό «Α,χά!» δεν 
ήταν αποτέλεσμα της ευτυχούς συνάντησης, αλλά καθαρά μια αντίδραση ικανοποίησης στο θλιβερό θέαμα του 
Κίμωνα που έμοιαζε με τον καπετάνιο του «Τιτανικού» μετά το ναυάγιο. 
Προστατευμένος και στεγνός κάτω από το αδιάβροχό του με την μεγάλη κουκούλα έβγαλε το άχτι του με ένα 
τρανταχτό σαρδόνιο γέλιο. 
«Ρε Κίμωνα εσύ είσαι; Έτσι που έγινες μουσκίδι παραλίγο δεν θα σε αναγνώριζα. Θεία δίκη, ε; Όσα 
μπουγελώματα μου έκανες, στα ξεπλήρωσε ο Θεός με το μεγάλο μπουγέλωμα του αιώνα!» Το γέλιο του ήταν 
τόσο εκνευριστικό  ώστε να κάνει τον Κίμωνα να ψάξει μια πνευματώδη προσβολή   για να ανταποδώσει, πράγμα 
που ακυρώθηκε με νέα σημαντικότερα δεδομένα που εισήχθηκαν στον εγκέφαλό του για άμεση επεξεργασία. 
Αμέσως πιο πίσω  εμφανίστηκε η κάτοχος του χεριού που κρατούσε ο συμμαθητής του ως ταίρι του   και δεν 
ήταν άλλη από μια παλιά ερωμένη του, από τα πρώτα του φοιτητικά χρόνια. Συγκεκριμένα ήταν μια κοπέλα που 
τον είχε ερωτευτεί παράφορα κι αυτός απλά τόσο, ώστε να θέλει να την εξερευνήσει σεξουαλικά. Η αφοσίωσή 
της και η λατρεία που του έδειχνε τον κολάκευαν αφάνταστα μέχρι την στιγμή  που την έριξε στο κρεβάτι , λίγες 
μέρες πριν τελειώσει η εξεταστική του καλοκαιριού,  για να ζήσει την εμπειρία του να κάνει σεξ  με την γενετική 
διασταύρωση μιας Βαλκυρίας και μιας Μαινάδας. Αν τέτοιου είδους βία που εισέπραξε την πρώτη τους νύχτα την 
ασκούσε πάνω του ένας άντρας θα τον είχε σπάσει στο ξύλο μέχρι θανάτου. Επειδή επρόκειτο για γυναίκα κάθισε 
να υπομείνει μετά φόβου την πρώτη τους επαφή. Μετά τις εισχωρήσεις του πρώτου λεπτού  που συνοδεύτηκαν 
από την σκέψη του ότι θα περνούσε μαζί της «μπέικα», μπήκε μπρος η μηχανή καταστροφής της,  
τροφοδοτούμενη από την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας της, μια αχαλίνωτη λίμπιντο. Με τα νύχια της σαν άροτρο 
όργωσε την πλάτη του σαν χέρσο χωράφι του φθινοπώρου, με τα δόντια της δοκίμασε την γεύση της σάρκας του, 
μέχρι που έφτασε μετά από έναν καλπασμό πάνω στην ηβική του σέλα λες και ίππευε τον «Χιλντάγκο» να τον 
χαστουκίσει.  Όταν ο «Χιλντάγκο» του τα έφτυσε κοινώς, ανέλαβε με το στόμα της να του κάνει τεχνητή 
αναπνοή, που περισσότερο έμοιαζε με επίθεση βόα σε κάποιο αθώο θήραμα. Θα μπορούσε όλα να τα ανεχτεί, 
αλλά όχι να τον καβαλικεύει μια γκόμενα, όσο καλή και να ήταν, έχοντάς τον κάτω καθηλωμένο  κρατώντας του 
τα αφτιά λες και ήταν χαλινάρια και να  φωνάζει  ταυτόχρονα, «ίιιχαααααα». 
Την υπέμεινε για μια βδομάδα μέχρι να φύγει ο καθένας στον τόπο του και αφού επιβίωσε από τις ορμές και τις 
σεξουαλικές τις τακτικές την χώρισε με ένα γράμμα. Από τότε δεν την ξαναείδε μέχρι σήμερα. 
Κοιταχτήκαν για λίγα δευτερόλεπτα μόνο, όσα χρειαζόταν για να δει άσβεστο φθόνο μέσα στα μάτια της που τον 
καθήλωσαν τόσο ώστε να μην δει την σφαλιάρα που θα έτρωγε. 
Η σφαλιάρα πέρασε απαρατήρητη από το απομακρυνόμενο πλήθος, γιατί απλά ακούστηκε σαν κεραυνός από 
τους πολλούς που έπεφταν  εμπλουτίζοντας το άγριο ύφος της καταιγίδας. 
Ο συμμαθητής του δεν πρόλαβε να παραξενευτεί μια και η παλιά αγάπη του Κίμωνα τον τράβηξε από το χέρι και 
χαθήκαν μέσα στα στενά σοκάκια του οικισμού. 
Το μόνο που σκέφτηκε ο Κίμωνας καθώς έτριβε το μάγουλό του, ήταν ότι ο Περικλής ήταν μαζοχιστής. 
«Μεγάλε , εσύ δεν είσαι  αυτός που έφαγε μια απίστευτη σφαλιάρα στο Νας στην Ικαρία πριν από ένα μήνα 
περίπου;» 
«Ε;» πρόλαβε να πει μόνο, ξαφνιασμένος από την αναπάντεχη ερώτηση, καθώς γύρισε απότομα το κεφάλι του 
προς τον καπετάνιο «ZZ-TOP» που έδενε το παλαμάρι του βασιλείου του. 
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«Απορώ τι κάνεις στις γυναίκες και σε χτυπάνε έτσι!»  Δεν περίμενε απάντηση μια και είδε την έκφραση του 
Κίμωνα που του έφερε στο μυαλό έναν ροφό που είχε καμακώσει πέρυσι στην Κάρπαθο, που  τον κοιτούσε με το 
ίδιο και απαράλλακτο ύφος, και συνέχισε. 
«Πριν ένα μήνα έκανα τα μπανάκια μου στον Να μια και περίμενα να επισκευάσει ένας καραβομαραγκός το 
πλοίο μου. Θυμάμαι την σφαλιάρα που έφαγες, μια και ομολογώ- χωρίς παρεξήγηση λεβέντη μου- ότι ζαχάρωνα 
εγώ και ο βοηθός μου τα κορίτσια σας. Δεν θα έπρεπε να αφήνεις τέτοια λουκουμάκια να σου ξεφεύγουν, ακόμα 
και αν στην μέση πέφτουν πλούσιοι ανταγωνιστές…» 
«Τι εννοείς;» 
«Έλα, μην ντρέπεσαι να παραδεχτείς ότι στο έφαγε το κοριτσάκι κάποιο πλουσιόπαιδο από το γιοτ! Δεν πιστεύω 
να τα παρατήσεις! Εντάξει όλες οι γυναίκες θαμπώνονται από τα πλούτη, αλλά καμιά δεν αντιστέκεται στο 
ανελέητο κυνήγι ενός παθιασμένου και αποφασισμένου αρσενικού». 
Ο Κίμωνας κούνησε το κεφάλι του στα χαμένα μην πιστεύοντας σε αυτό που συνέβαινε. Ο τύπος ήξερε που 
βρισκόταν το γιοτ. 
«Ξέρεις που βρίσκονται; Θα βοηθήσεις;» ρώτησε με αγωνία. 
«Είναι σε ένα μεγάλο γιοτ που έχει αράξει στον νότιο κόλπο της Αρμαθιάς, τρία ναυτικά μίλια  από εδώ. 
Πριν μια ώρα περίπου,  λίγο πριν παραλάβω με το εκδρομικό τους τελευταίους τουρίστες για την επιστροφή,  
είδα την ξανθούλα που σε σφαλιάρισε στην κουπαστή να κοιτάει τη θάλασσα. Αμέσως την αναγνώρισα. Τέτοια 
κουκλιά δεν τα ξεχνάς εύκολα. Αν δεν γυρίσουν πάντως σύντομα εδώ, θα κουνηθούν πολύ από τον καιρό. 
Έρχεται μεγάλη τρικυμία. Αν και το λιμάνι  προσφέρει προστασία από τους βόρειους ανέμους πάλι θα είναι 
δύσκολα τα πράγματα για τα στομάχια τους. 
«Πόσα θες να με πας εκεί;» 
«Πότε;» 
«Τώρα!» 
«Ούτε με σφαίρες λεβέντη μου!» 
Τελικά θα τον πήγαινε με πεντακόσια  ευρώ,  εκατό μέτρα πριν την παραλία. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε να 
κολυμπήσει μόνος του γιατί ο κάπτεν ΖΖ-ΤΟΠ φοβόταν τα ρεύματα και τα αβαθή. Συμφώνησε να του κόψει και 
ένα μαύρο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για να δικαιολογήσει την δαπάνη, που έγραφε μεταφορά τεσσάρων  
ατόμων με αποκλειστική μίσθωση πέντε  ημερών.  
Ο Κίμωνας πήγε αγόρασε τρεχάτος από ένα παρακείμενο μίνι μάρκετ  ένα ζευγάρι βατραχοπέδιλα, μια μάσκα, 
και ένα σωσίβιο-λουκουμά με σχήμα και κεφάλι θαλάσσιας χελώνας μια και δεν βρήκε απλό. Γέμισε τον σάκο 
του με δύο μπουκάλια με νερό, δύο κονσέρβες ζαμπόν και σύκα αποξηραμένα , από αυτά που έτρωγαν οι αρχαίοι 
πελταστές και έκανα πορείες σαράντα χιλιομέτρων με πλήρη πολεμικό φόρτο. 
Ξεκίνησαν την ώρα που σουρούπωνε, στο ζενίθ της καταιγίδας παλεύοντας με μαύρα τεράστια μελανά και 
απειλητικά κύματα, που τους τραμπάλιζαν με μανία. Βόλεψε τα ρούχα του μέσα στο σάκο του με τις προμήθειες 
και με ένα σκοινί τα έδεσε πάνω στην πλαστική καρέτα –καρέτα που θα έσερνε ξοπίσω του κολυμπώντας, 
τραβώντας την από το σκοινί. 
Μετά από μισή ώρα που έφτασαν, ο καπετάνιος του χάρισε ένα αδιάβροχο πόντζο που μύριζε ψαρίλα και του 
ευχήθηκε καλή τύχη. Θα την χρειαζόταν γιατί μέσα στην τρικυμία και τον ορυμαγδό των κυμάτων ο σκούρος 
όγκος της αρμαθιάς φάνταζε πολύ μακριά και το όλο εγχείρημα γαργαλούσε τον προστάτη του φόβου του να 
εκσπερματίσει αδρεναλίνη. 
Αν δεν είχε την απαραίτητη εκπαίδευση και εμπειρία των καταδρομών δύσκολα θα τολμούσε να βουτήξει. 
Με τα πολλά βούτηξε κάνοντας τον σταυρό του,  ρίχνοντας απλωτές με άψογο στυλ κρόουλ  κινούμενος προς την 
θαλασσοδαρμένη ακτή που άφριζε και αλυχτούσε  σαν στόμα λυσσασμένου σκύλου. Μετά από τα πρώτα 
κοπιαστικά  είκοσι  μέτρα και τις πρώτες γουλιές θαλασσινού νερού που ήπιε, παράτησε το κινηματογραφικό 
στυλ κολύμβησης και έπιασε το στυλ «να βγούμε όπως όπως». 
Με τα πολλά, λαχανιασμένος και καταβεβλημένος ξεβράστηκε στην ακτή με μια θεαματική κουτρουβάλα στην 
οποία τον συνέδραμε η ώθηση ενός ισχυρού κύματος, και μάζεψε τα πράγματά του ελευθερώνοντας την πλαστική 
καρέτα-καρέτα να χαθεί στους σκοτεινούς υδάτινους όγκους. Η αποστολή που είχαν εκτελέσει μαζί, του φάνηκε 
τόσο δύσκολη, που ήδη αισθανόταν ένα συναισθηματικό δέσιμο μαζί της. Όταν την κατάπιε το τελευταίο κύμα 
σήκωσε το χέρι του και την αποχαιρέτησε. 
Φόρεσε  το σκουροπράσινο πόντζο του, ζαλώθηκε τον σάκο του στην πλάτη και άρχισε να περπατά κατά μήκος 
της ακτής ψάχνοντας τον λευκό όγκο του γιοτ. Το ανακάλυψε στον επόμενο απάνεμο κόλπο δεμένο περίπου 
πενήντα  μέτρα στα ανοιχτά. Εδώ τα κύματα και ο αέρας κόπαζαν αρκετά και το λιγοστό φως του σούρουπου που 
θα παρέδιδε σε λίγο την σκυτάλη στην συννεφιασμένη νύχτα  τον άφηναν να δει λεπτομέρειες πάνω στο 
κατάστρωμα του «limberty». Η τύχη παρ’ όλες τις δυσκολίες ήταν μαζί του και μετά από μια ώρα που είδε έξω 
μόνο τη φιγούρα του Μαξ να εποπτεύει για λίγο τον ορίζοντα και τον ουρανό και να μπαίνει ξανά μέσα , είδε και 
την σιλουέτα της Ρόουζ να βγαίνει και να ακουμπάει στην κουπαστή. Δεν έχασε χρόνο. Ξεχνώντας την κούρασή 
του και φορώντας τα βατραχοπέδιλά του έφτασε κολυμπώντας μανιασμένα δίπλα της λίγο πριν αυτή 
εγκαταλείψει το κατάστρωμα και πάει στην καμπίνα της. 
Ίσα που άκουσε την φωνή του πάνω από το βουητό των κυμάτων και του αέρα, που πήρε πάντως να κοπάζει. 
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Με κόπο κράτησε μια τσιρίδα χαράς να βγει από το λαρύγγι της καθώς τον είδε  να επιπλέει  στα ίσαλα του 
πλοίου. Της έκανε νόημα να κινηθεί προς την άγκυρα του πλοίου  και από εκεί σκαρφάλωσε με προφυλάξεις και 
αθόρυβα πάνω στο κατάστρωμα δίπλα της. Κοίταξαν με αγωνία γύρω τους μήπως τους είδε κανένας και 
αγκαλιάστηκαν με πνιχτά γέλια. Μετά τα καθιερωμένα του «πώς βρέθηκες εδώ» και «είσαι εντελώς τρελός», 
είπαν ο καθένας τα νέα τους των τελευταίων ημερών. Αποφάσισαν ότι το πιο καλό που θα είχαν να κάνουν ήταν 
αύριο κιόλας να έφευγαν οι τέσσερίς τους χωρίς να ανακατέψουν την αστυνομία. Όταν θα έφταναν στην Κρήτη 
θα ενημέρωναν  τον καθηγητή τους για όλα όσα συνέβησαν  και μάλλον θα συνέχιζαν την ολοκλήρωση του 
ταξιδιού τους. Θεώρησαν καλύτερο να δραπετεύσουν στην ουσία, και να μην  διακινδυνεύσουν μια κατά μέτωπο  
εξήγηση και συνεννόηση, ούτε να αποκαλύψουν την γνώση τους για την συμπαιγνία που ανακάλυψαν,  μπροστά 
στους αμερικανούς. Δεν ήξεραν που θα μπορούσαν να φτάσουν, αλλά ούτε και θα ήθελαν να μπλέξουν αυτή τη 
στιγμή με δικαστήρια και νομικές διαδικασίες που θα ακύρωναν στην ουσία το πρόγραμμά τους. Προείχε να 
τηρήσουν τις προθεσμίες και να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους. 
Συμφώνησαν την επομένη, πρωί πρωί,  να συναντηθούν στην παραλία και να περιμένουν το εκδρομικό του 
καπετάνιου που πλήρωσε ο Κίμωνας να τους παραλάβει  εκείνη την ώρα και να τους μεταφέρει στο Φρυ. Απλά 
θα έπρεπε η Ρόουζ σήμερα το βράδυ, να συνεννοηθεί και να προετοιμάσει τον Βρασίδα και την Πένυ για την 
αναχώρησή τους, και να είναι έτοιμοι το πρωί να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία να βγουν στην ακτή 
απαρατήρητοι την ώρα που οι άλλοι θα κοιμόταν ακόμα. 
Αγκαλιάστηκαν για άλλη μια φορά σαν φίλοι γνωστοί από χρόνια και η Ρόουζ κοιτώντας τον με στοργή τον 
ρώτησε για την σημερινή νύχτα. 
«Που θα κοιμηθείς το βράδυ; Θα παγώσεις εκεί έξω». 
«Με ενημέρωσαν για έναν ερημίτη ψαρά που κατοικεί μόνιμα στο νησί σε ένα παλιό σπίτι πέρα από τους λόφους. 
Θα ζητήσω καταφύγιο εκεί. Μην ανησυχείς για μένα», της είπε και μετά την γράπωσε σφιχτά στην αγκαλιά του 
και την φίλησε παθιασμένα. Μόλις κατάφερε να απαγκιστρωθεί από την αγκαλιά του σήκωσε το χέρι της να του 
δώσει αντανακλαστικά μια σφαλιάρα από τις γνωστές που έτρωγε τώρα τελευταία ο Κίμωνας, μα το χέρι της 
έμεινε για λίγο μετέωρο και μετά τον αγκάλιασε αυτή πιο σφιχτά και το φίλησε με μεγαλύτερο πάθος. 
Ο Κίμωνας πιο ερωτευμένος από κάθε άλλη φορά βούτηξε στα ταραγμένα νερά και έκανε τον δρόμο της 
επιστροφής προς την ακτή σε καλύτερο χρόνο από ότι ο Φελμπ. 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 13 
 
Έξω από το πετρόχτιστο σαθρό σπίτι ο καιρός λυσσομανούσε. Η αραιή και χαμηλή βλάστηση του μικρού νησιού, 
άφηναν εκτεθειμένο το μικρό διώροφο κτίσμα να παριστάνει τον σάκο του μποξ σε αυτήν την καταιγίδα τύπου 
«Μάικ Τάισον». Τα σκεβρωμένα από την βαρύτητα, τον χρόνο  και την καιρική κακοποίηση ντουβάρια του 
δέχονταν έναν καταιγισμό υγρών αέρινων χτυπημάτων ντιρέκτ, κόρα κόρα και κροσέ. Μάλιστα ένα χτύπημα 
άπερ καπ κατάφερε να του ξεκολλήσει κάτι πολυκαιρισμένα κεραμίδια  από την σκεπή που είχαν μαυρίσει από 
λειχήνες και βρύα που εγκαταστάθηκαν πάνω τους. Σαν τα σπασμένα δόντια κάποιου απρόσεκτου πυγμάχου 
κατέληξαν στο έδαφος σκορπίζοντας σε μικρότερα κομμάτια. 
Ο κάτω όροφος άντεχε σχετικά καλά  μια και ήταν πετροχτισμένος με κάτι αγκωνάρια σε μέγεθος καρπουζιού, σε 
αντίθεση με τον πάνω που αντιμετώπιζε προβλήματα δομικής επάρκειας  όπως θα έλεγε και ένας αρχιτέκτονας,  
μια και ήταν φτιαγμένος από άχυρο, χώμα, ασβέστη  και ξυλοδεσιές που από το πέρασμα των καιρών είχαν 
αποκτήσει την υφή και την πυκνότητα φελιζόλ.  Τα πλαϊνά ξύλινα παραθυρόφυλλα του  κροτάλιζαν και έκαναν 
απίστευτο σαματά, σαν πτεροδάκτυλοι που πιάστηκαν σε κάποιο πρωτόγονο δόκανο τρωγλοδύτη. Ειδικά μια 
μικρή ξύλινη βεραντούλα που προεξείχε στο μπροστινό του μέρος στηριζόμενη σε κάποια σκεβρωμένα δοκάρια, 
ίδιοι αποστεωμένοι σκλάβοι που κουβαλούσαν μεγάλα βάρη στις καμπουριασμένες πλάτες τους, έμοιαζε με 
παράδοξο στατικότητας πιότερο εντυπωσιακό ακόμα και από αυτόν τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας. 
Η παρακείμενη λαμαρινοκατασκευή που κούρνιαζε στην  αγκαλιά του τοίχου τού κάτω ορόφου , έμοιαζε με 
τενεκέ που κάποιος μικρός τυμπανιστής κοπανούσε για να μάθει μουσική. 
Ο πάνω όροφος πάντως κάλλιστα θα μπορούσε να απογειωθεί από στιγμή σε στιγμή, αλλά από κάποιο καπρίτσιο 
και συμπαιγνία της βαρύτητας και κάποιων κατωφερικών αέριων μαζών ισορροπούσε στο ταλαιπωρημένο λίθινο 
συνονθύλευμα. 
Από τα θολά παράθυρα δραπέτευε ένα χλωμό φως το οποίο γεννούσε με μηχανικό γουργουρητό που κατάπινε ο 
καιρικός ορυμαγδός μια μικρή πετρελαιοκίνητη γεννήτρια. 
Η ξερακιανή γέρικη φιγούρα τυλιγμένη σε μια μακριά πατατούκα πήγε και έλεγξε στην αποθήκη την στάθμη του 
πετρελαίου και με απογοήτευση από το χαμηλό ύψος της έσβησε την γεννήτρια για οικονομία. Δεν ήξερε πόσο θα 
κρατούσε αυτή η επίμονη κακοκαιρία. Άναψε ένα λυχνάρι, ανακάτεψε την ψαρόσουπα που έβραζε μέσα σε ένα 
τσουκάλι πάνω σε μια  πετρογκάζ και κάθισε πάνω σε ένα χαμηλό σκαμνάκι  δίπλα στην εστία του σβηστού 
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τζακιού, που μέσα του μια μεταλλική λεκάνη μάζευε τα νερά της βροχής που περνούσαν λαθραία την 
κακοσυντηρημένη καμινάδα.  
Οι σκέψεις τον κατέκλυσαν όπως συνήθιζαν τώρα τελευταία, και τον πιλάτευαν να παραδεχτεί ότι είχε κάνει 
μεγάλη κοτσάνα που παράτησε το σπίτι του τώρα στα γεράματα για να παριστάνει τον ερημίτη. Αυτός ο 
καταραμένος ψωροεγωισμός του τον είχε καταντήσει ένα αντιδραστικό πλάσμα που ικανοποιούνταν να κάνει 
πάντα το αντίθετο από ότι του έλεγαν οι άλλοι. Δεν σπούδασε ναυπηγός όπως τον ορμήνευε ο πατέρας του ,που 
ήταν ψαράς,  και έγινε αρχικά ψαράς ενώ ήθελε εντέλει να γίνει όντως ναυπηγός μια και γέμιζε από νήπιο το 
σπίτι χάρτινα καραβάκια και σκαλιστά σε ξύλο καράβια. Αγάπησε και παντρεύτηκε μια φτωχή χωριανή του γιατί 
η μάνα του τον ορμήνευε να πάρει μια ξένη πλούσια, σπαταλούσε τα χρήματα σαν Ωνάσης γιατί του έλεγε η 
γυναίκα του να κάνει οικονομία, έσπειρε πέντε παιδιά γιατί δεν είχε να τα θρέψει όπως του είχε επισημάνει η 
πεθερά του, για να καταλάβει τελικά ότι του άρεσε να δουλεύει το ξύλο με την ροκάνα αναδεικνύοντας την 
υδροδυναμική του και να ανακαλύπτει την μαγεία της σχεδίασης ενώνοντας κομμάτια ξύλου και γεννώντας ψυχές 
πλωτές,  πελαγίσιες που παίζανε με τα νερά που αγαπούσε πάνω από όλα. 
Τελικά, όταν πέθανε ο πατέρας του πήγε έφηβος ακόμα να γίνει παραπαίδι ενός καραβομαραγκού και να μάθει 
την τέχνη που έκρυβε ότι αγαπούσε από τον ίδιο του τον εαυτό. Μετά τον γάμο του, με καταλύτη την 
αντιδραστική του εμμονή   και μόλις κατάλαβε ότι η νέα του γυναίκα ζήλευε τον χρόνο που σπαταλούσε στο να 
φτιάχνει σκαριά, μετέτρεψε το απλό μεράκι του σε πάθος αχαλίνωτο. Αγόρασε όλα τα εργαλεία των 
καραβομαραγκών, βρήκε και αποτύπωσε δεκάδες σχέδια ναυπήγησης από παλιά βιβλία, μετέτρεψε την αποθήκη 
του σπιτιού του σε εργαστήρι για μικροδουλειές και άνοιξε ένα μικρό καρνάγιο για να επισκευάζει 
ταλαιπωρημένα σκαριά ή να φτιάχνει νέα. Τώρα τελευταία μάλιστα το είχε παρακάνει μια και παράτησε το 
σπιτικό του για να μετακομίσει στο μικρό του καρνάγιο που κατασκεύαζε το νέο του τρεχαντήρι, ξεπερνώντας τα 
όρια και πλαγιάζοντας της νύχτες στα σωθικά μιας ξύλινης ερωμένης απαρνούμενος την αγκαλιά της Σαπφώς 
του. Ίσως δικαιολογημένα λοιπόν η γκρίνια της κατάντησε μίσος, που τον έδιωξε τρομαγμένο μακριά της, αν και 
στην ουσία έφευγε εξοστρακισμένος από τον ίδιο του τον εαυτό. 
Σηκώθηκε να φύγει γιατί την αγαπούσε πιο πολύ απ’ όλα, αλλά δεν μπορούσε να το παραδεχτεί. 
Μπήκε σε ένα καράβι κάποιο βράδυ μετά από ένα γερό μεθύσι και έναν γερό καυγά και έφτασε μέχρι την Κάσο 
και μέχρι την Αρμαθιά, πιστεύοντας ότι τόσο μακριά θα έπαυε να ακούει την γκρίνια της γυναίκας του. 
Άδικα όμως, γιατί άρχισε να ακούει στην ερημιά τον εαυτό του και να αντιλαμβάνεται ότι τελικά την γκρίνια την 
κουβαλούσε ο ίδιος μέσα του. 
Εδώ, μέσα σε αυτό το χάλασμα που ανέστησε ζώντας τόσο καιρό σαν ασκητής, προσπαθούσε να πολεμήσει τον 
παθολογικό εγωισμό του  και δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι του έλειπαν τα παιδιά του, η θαλπωρή του σπιτιού του, 
αυτός ο θεσπέσιος μουσακάς της κυράς του και το θηριώδες μπούστο της που τις μοναχικές νύχτες κούρνιαζε 
μέσα του την γερασμένη του λίμπιντο. Σίγουρα κάποια βίδα του είχε λασκάρει. 
Με αυτήν την διαπίστωση του ήρθε ευθύς η πρωτόγνωρη παρόρμηση να γονατίσει στο χωμάτινο δάπεδο και να 
προσευχηθεί, πράξη που απέφευγε ενστικτωδώς μια και του το ζητούσε πάντα η συχωρεμένη του γιαγιά να κάνει. 
Όσο τρελός και να ήταν μέσα του, αυτό το κέλυφος της εμμονής του ράγισε και άφησε από μια χαραμάδα 
λογικής να μπει το φως των πραγματικών του ελεύθερων επιθυμιών. Ήθελε να προσευχηθεί απεγνωσμένα, να 
κυλιστεί στο χώμα σαν μαινόμενος φανατικός, να πολτοποιηθεί από μετάνοια,  να υποστεί έναν σούπερ έξτρα 
εξορκισμό, να ‘ρθει να ισιώσει ο ψυχισμός του και να φωτίσει η λογική του. Ίσως τελικά να υπήρχε ένας Θεός 
που να ήταν τόσο ανώτερος ώστε να κάθεται να ασχοληθεί ακόμα και με τον ύστατο κόκκο ηλιθιότητας και 
ποταπότητας ενός γήινου πλάσματος, ίσως τελικά να ξαναέτρωγε αυτόν τον τριώροφο θεσπέσιο μουσακά της 
γυναίκας του που μέλωνε με γλύκα τις γευστικές του αναμνήσεις. 
Γονάτισε ευλαβικά λοιπόν, ένωσε τις χούφτες του σε μια διπλή γροθιά, και σκύβοντας ταπεινά το κεφάλι 
παρακάλεσε τον Ύψιστο να του δείξει τον δρόμο της σωστής επιλογής. 
Να καθίσει εδώ, σε αυτό το έρημο ξερονήσι παρέα με τα φρύγανα και τα λιθάρια , να τον ξεραίνει σαν παστή 
ρέγγα, ο ήλιος και η αρμύρα , τρώγοντας  συνέχεια ψάρια και παίρνοντας μάτι τις τουρίστριες που έρχονταν  με 
εκδρομικά από το Φρυ, ή να γυρίσει πίσω  στην οικογένειά του και στον μουσακά του; 
Επειδή δεν πήρε κάποια απάντηση, πράγμα που σήμαινε ότι έστεκε ακόμα στα λογικά του, όρισε μόνος του τις 
παραμέτρους της διανοητικής πασιέντζας που έπαιζε. 
«Άγιε Νικόλα μου, αν τούτη τη στιγμή  χτυπήσει η πόρτα μου θα ξέρω ότι είσαι εσύ που με σημάδι σου θες να με 
κρατήσεις σε αυτόν τον τόπο για πάντα ταγμένο στο πλευρό σου. Αν όχι, θα είναι σημάδι σου πως πρέπει να 
γυρίσω πίσω  σε όλα αυτά που άδικα παράτησα». 
Σταυροκοπήθηκε ευλαβικά  και πριν προφτάσει να ψιθυρίσει αμήν, η πόρτα χτύπησε στέλνοντας του ένα 
ηλεκτρικό σύγκρυο να ορθώσει  μέχρι και τις τρίχες που φύτρωναν μέσα στα αυτιά του. 
Με ένα τρέμουλο ανυπότακτο πλησίασε την πόρτα και ξεμαντάλωσε. Άνοιξε και είδε μπροστά του μια σκοτεινή 
επιβλητική απροσδιόριστη φιγούρα που τον έκανε να τρεκλίσει προς τα πίσω, βγάζοντας ένα βογγητό δέους και 
φόβου. 
Η φιγούρα έκρυψε όλη την πόρτα με τον όγκο της και πέρασε με μια δρασκελιά το κατώφλι. Μια φωνή βαθιά και 
δυνατή βγήκε από το σκοτεινό άνοιγμα της κουκούλας που έκρυβε το πρόσωπο του επισκέπτη και απευθύνθηκε 
σε αυτόν. 
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«Ελπίζω να είμαι καλοδεχούμενος γιατί έξω ρίχνει καρεκλοπόδαρα… Α, δεν συστήθηκα, με λένε Κίμωνα, μπορώ 
να μείνω;» 
Ο γέρος σταυροκοπήθηκε και βρίσκοντας και πάλι την ανάσα του, τον έμπασε στο εσωτερικό του δωματίου. 
«Έλα Χριστός και Παναγιά! Τι δουλειά έχεις εδώ τέτοια ώρα; Ξέμεινες από κανένα εκδρομικό;» 
«Δεν ξέμεινα, αλλά ήρθα επί τούτου και θα χρειαστώ την φιλοξενία σου για απόψε». 
 Κάθισαν σε σκαμνάκια γύρω από ένα σαρακοφαγωμένο τραπέζι που αποτελούσε την κατοικία ενός έθνους 
τερμιτών και ο Κίμωνας είπε την ιστορία του, ενεργοποιώντας στον γέρο μέσα του το αντιιμπεριαλιστικό 
αντανακλαστικό που ήρθε σε κατάσταση επανάστασης. Έβαλε σε ένα βαθύ πιάτο καυτή σούπα και άφησε να 
κροταλίσουν πάνω στο τραπέζι κάποια κομμάτια αρχαίου ψωμιού που πέτρωσε πριν μουχλιάσει μαζί μ’ ένα 
ποτήρι κρασί. Οι τερμίτες είχαν ήδη ξεκινήσει το δείπνο τους. Ο Κίμωνας έπεσε με τα μούτρα στην σούπα 
βουτώντας να μουλιάσει το ψωμί μέσα της. Νόμιζε ότι ήταν η πιο νόστιμη σούπα που έφαγε ποτέ. Η κούραση και 
η ανέχεια γλύκαιναν και γιγάντωναν σε αξία τις απλές απολαύσεις. 
«Μα την αλήθεια παππού αυτό το ξερό κομμάτι ψωμιού είναι το πιο νόστιμο που έφαγα τελευταία». 
«Αυτό που πας να δαγκώσεις δεν είναι ένα από τα κομμάτια ψωμιού που άφησα στο τραπέζι, αλλά η 
ελαφρόπετρα που ξύνω τους κάλους των ποδιών μου…» 
Ο Κίμωνας κοίταξε με έκπληξη αρχικά και μετά με αηδία το κομμάτι της ελαφρόπετρας και την άφησε πάλι εκεί 
που την βρήκε ρωτώντας τον παππού για το πώς βρέθηκε εδώ. Η ιστορία του φανταζόταν πως θα ήταν 
συναρπαστική , γιατί ο τόπος δεν μπορούσε να φιλοξενήσει ανθρώπους που ήταν λογικοί χωρίς να έχουν κάποιον 
πολύ σημαντικό λόγο. Ο ίδιος θα ερχόταν να ζήσει εδώ μόνο αν ήταν στην λίστα των πιο σεσημασμένων 
κακοποιών της Ιντερπόλ και του FBI, και κινδύνευε από εκτέλεση σε ηλεκτρική καρέκλα. 
Στο πρώτο μισό μέρος της διήγησης του κατάλαβε ότι ο άνθρωπος είχε αναγκαστεί να έρθει εδώ να κρυφτεί, για 
τον δεύτερο πιο επαρκή λόγο μετά την εκτέλεση, που ήταν η κρεβατομουρμούρα και λίγο μετά, λαμβάνοντας 
λίγα ακόμα δεδομένα, κατάλαβε ότι είχε μπροστά του τον αγνοούμενο άντρα της κυρά Σαπφώς από την Λήμνο. 
Φώναξε ένα «Απίστευτο!» χτυπώντας το μέτωπό του.  Πήρε τον λόγο μετά την αντίδρασή του που έκοψε την 
αφήγηση του γέρου  και του εξιστόρησε τα γεγονότα που είχαν συμβεί στην Λήμνο πριν περίπου ένα μήνα. 
«Σε αγαπάει καπετάνιο. Έδωσε ολόκληρο αγώνα για να κρατήσει ζωντανό το τρεχαντήρι που έφτιαξες πριν 
φύγεις». 
«Μα αυτή το μισούσε. Πίστευα ότι θα το είχε πουλήσει ή στην χειρότερη περίπτωση θα το είχε κάψει. 
«Καμιά φορά καταλαβαίνουμε ότι όταν αγαπάμε κάποιον πραγματικά και φύγει, έχουμε ανάγκη να τον 
κρατήσουμε κοντά μας έστω μόνο με τις αναμνήσεις μας. Και μάλλον αυτό το τρεχαντήρι είναι γεμάτο από την 
παρουσία σου και τα χνάρια σου». 
«Μου λες δηλαδή ότι της λείπω;» 
«Την είδα πολύ τσατισμένη! Πρέπει να της λείπεις πολύ! Το σπίτι είναι ένα εκθετήριο των προσωπικών σου 
πραγμάτων. Το μπαούλο που φύλαγες τα σχεδιαγράμματα των σκαριών σου, μαζί με τα σύνεργα σχεδίασης και 
τα βιβλία βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο σαλόνι, αν και η Κυρά Σαπφώ περισσότερο καιρό μένει στο 
τρεχαντήρι». 
«Μα πώς θα γυρίσω πίσω;» Ρώτησε ψελλίζοντας και στηρίζοντας το κεφάλι του μέσα στις παλάμες του. 
«Γι’ αυτό ανακαλύφθηκαν τόσα είδη αμνησίας. Μόλις πάρω πάλι στα χέρια μου το υπολογιστή μου σου 
υπόσχομαι  να βρούμε το κατάλληλο είδος αμνησίας για σένα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποιο είδος 
παροδικής αμνησίας  που θα μας βολέψει από πλευράς συμπτωματολογίας». 
Ένα δάκρυ κύλησε στο ροζιασμένο μάγουλό του και άρχισε να σιγοκαίει μέσα του ο πόθος του επαναπατρισμού. 
Έτσι και αλλιώς είχε πει ότι αν χτυπούσε απόψε η πόρτα του θα έμενε για πάντα εδώ. 
Έπρεπε να τιμήσει για άλλη μια φορά την παράδοση  και να πάει κόντρα σε ότι του έλεγαν οι άλλοι, στην 
προκειμένη περίπτωση ο Άγιος Νικόλας. Ίσως για πρώτη φορά να του έβγαινε σε καλό. 
 
 
 
Κεφάλαιο 14 
 
Λίγο πριν χαράξει,  η Ρόουζ, η Πένυ και ο Βρασίδας βγήκαν με τα σακίδιά τους αθόρυβα στο κατάστρωμα. Ο 
άνεμος είχε κοπάσει και ο μόνος θόρυβος που ακουγόταν ήταν τα πλαταγίσματα και οι γδούποι των αδύναμων 
πια κυμάτων που σκαμπίλιζαν τα καπούλια του limberty. 
Η Ρόουζ τελικά, την χθεσινή νύχτα, κατάφερε να προσεγγίσει την καμπίνα του Βρασίδα και να τον ενημερώσει 
για την συνάντησή της με τον Κίμωνα και το σχέδιο του. Η όλη προσπάθεια την φόρτωσε με έξαψη και άγχος 
περισσότερο από όσο θα μπορούσε να διαχειριστεί, πράγμα που έστρωσε κόκκινο χαλί για την έλευση μιας 
σοβαρότατης αϋπνίας. 
Τα αποτελέσματα αυτής ήταν ορατά κάτω από τα μάτια της που έκαναν μαύρους κύκλους  και στις κινήσεις της 
που έπασχαν από έλλειψη συγχρονικότητας και πλαστικότητας. Τα συνεχή σκουντουφλήματά της έκαναν 
επικίνδυνους θορύβους για την μυστικότητα της αποστολής. 
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Κατέβηκαν όλοι τους από την πρύμνη όπου ήταν δεμένη η πλαστική λέμβος  και αφού την ξέλυσαν από το 
μητρικό σώμα του γιοτ, άρχισαν σιγά σιγά να απομακρύνονται από το κύριο σκάφος  με  τις δυνατές ωθήσεις που 
έδινε ο Βρασίδας με το κουπί. Η ακτή φαινόταν κοντά και στο πλοίο που αφήναν πίσω τους τίποτα δεν έδειχνε ότι 
οι Αμερικάνοι είχαν αντιληφθεί το παραμικρό. To limberty  συνέχισε να   λικνίζεται στα ελαφρώς ταραγμένα 
νερά με την στωικότητα ενός πλωτού σώματος που έχει αποδεχτεί την φύση της άνωσης. Η κίνησή τους μάλλον 
είχε γίνει την κατάλληλη χρονική στιγμή, γιατί προφανώς δεν θα τους δινόταν άλλη ευκαιρία. Η μέρα θα ήταν 
καλή, και αυτό το μαρτυρούσε ο ασυννέφιαστος ουρανός που άρχισε να φωτίζει υπό το λαμπερό κρυφοκοίταγμα 
ενός αναδυόμενου ήλιου. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα έκανε ο Μαξ όταν θα ξυπνούσε θα ήταν να χαράξει 
ρότα για Κρήτη. Λίγο πριν φτάσουν στην ακτή, πίσω από έναν βράχο που παραφυλούσε ώρα τώρα, εμφανίστηκε 
ο Κίμωνας που έτρεξε να τραβήξει την βάρκα στην αμμουδιά. Μόλις κατέβηκαν από την βάρκα αγκαλιάστηκαν 
με ενθουσιασμό για την επανασύνδεση της ομάδας πράγμα που έγινε πιο χλιαρά με την Πένυ αλλά με κατανόηση. 
Κανείς δεν φαινόταν να της κρατάει κακία, ούτε καν ο Βρασίδας που απλά της φερόταν πια όπως όταν 
πρωτοσυναντήθηκαν. Ένας διακριτικός και ευγενικός τρόπος να κρύψει την πικρία του.  
Το μικρό λιμανάκι που προσέγγιζαν τα εκδρομικά βρισκόταν στον διπλανό κόλπο και θα τους έπαιρνε κάπου ένα 
τέταρτο να φτάσουν εκεί. Η ώρα ήταν 07:30 και ο Κίμωνας είχε προσυνεννοηθεί να έρθει ο καπετάνιος στις 
08:00 ακριβώς. Όλα υπέθεσε θα πήγαιναν καλά, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των δεδομένων που 
στρατεύονταν στο πεδίο μάχης της Αρμαθιάς. Λόγου χάρη δεν ήξερε, ότι το βράδυ ο Στιούαρτ  είχε φάει κάτι 
συσκευασμένα μπιφτέκια που η ημερομηνία λήξης τους είχε παρέρθει και αυτό είχε διαφύγει από το οπτικό του 
σύστημα, όχι όμως από το πεπτικό σύστημα το οποίο αντέδρασε σπασμωδικά κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, 
ξεσπώντας στην τουαλέτα του limberty.  Ο Στιούαρτ μετά το ξέσπασμα αντί να ξαναπέσει στο κρεβάτι του 
θεώρησε καλό να οξυγονώσει την καμπίνα του και άνοιξε το φινιστρίνι χωρίς όμως αυτή τη φορά να διαφύγει της 
προσοχής του οπτικού του συστήματος η παρέα των τεσσάρων που βρισκόταν εκατό μέτρα τουλάχιστον μακριά 
από τις καμπίνες τους, όπου θα έπρεπε να βρίσκονται. Πρώτα έτριψε τα μάτια του για να βεβαιωθεί καλύτερα για 
ότι έβλεπε, διότι ο Μαξ νευρίαζε αν τον ξυπνούσες άσκοπα, και μετά έμπηξε τις φωνές, όχι όμως τόσο δυνατές 
σαν αυτές που έβγαζε ο Κίμωνας καθώς μιλούσε στο κινητό με τον καπετάνιο του πλοίου που υποτίθεται θα τους 
παραλάμβανε. 
«Τί εννοείς δεν μπορείς να έρθεις γιατί έχετε απεργία;» Οι φλέβες του λαιμού του είχαν πεταχτεί σαν κορδόνια 
και από τις φωνές το κινητό του γέμισε με σάλια. Το αίμα που είχε  ανεβεί στο κεφάλι του τού έδωσε μια όχι και 
τόσο κολακευτική κόκκινη απόχρωση. 
«Είσαι βλάκας ρε ή με κοροϊδεύεις; Δεν είχαμε συμφωνήσει να έρθεις 08:00 η ώρα εδώ; Τι με νοιάζει ρε αν η 
συνομοσπονδία των ψαροκάικων αποφάσισε εκτάκτως χθες αποκλεισμό του λιμανιού, ή αν ο παππούς σου ήταν 
στην Μακρόνησο και είστε πάππου προς πάππου κουμουνιστές, αντικαθεστωτικοί και συνδικαλιστές; Εμένα 
ποιός θα με πάρει από αυτό το κωλονήσι;» Η παύση που έκανε για να ακούσει την απάντηση  τον έκαναν να 
κλείσει το τηλέφωνο και να κάνει ένα επιτόπιο άλμα αντάξιο σαλεμένου καγκουρό, βγάζοντας μια κραυγή οργής. 
Ο Βρασίδας τόλμησε να τον ρωτήσει πότε τελικά θα ερχόταν πλοιάριο. 
«Το μεσημέρι θα έρθει ένας απεργοσπάστης μου είπε, αν εντωμεταξύ δεν τον λυντσάρουν ως τότε». 
«Και εμείς μέχρι τότε τι θα κάνουμε; Θα παίζουμε κυνηγητό σε ένα νησί λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων με τα 
αμερικανάκια;» Αναρωτήθηκε δείχνοντας προς την μεριά του γιοτ, τους διώκτες τους που είχαν πάρει είδηση την 
απουσία τους και βουτούσαν όλοι τους στη θάλασσα για να τους φτάσουν. 
Η Πένυ έτριψε το μέτωπό της απογοητευμένη ενώ η  Ρόουζ φοβισμένη έκρυψε το στόμα της με τις παλάμες τις. 
«Τι θα κάνουμε τώρα;» 
Ο Κίμωνας και ο Βρασίδας κοίταξαν τους πέντε άντρες που έρχονταν προς το μέρος τους κολυμπώντας και 
κοιτάχθηκαν μεταξύ τους. Μέσα τους μετρούσαν τις λιγοστές πιθανότητες επιτυχίας που είχαν αν  τα έβαζαν με 
περισσότερους γεροδεμένους άντρες, όταν μάλιστα ανάμεσά τους βρισκόταν ένας σωματώδης επαγγελματίας 
στρατιωτικός. 
«Ακολουθήστε με», είπε ψύχραιμος τώρα πια ο Κίμωνας και πήρε ένα μονοπάτι  που είχαν χαράξει περιηγητές 
τουρίστες  προς το εσωτερικό του νησιού. Μετά από δέκα  λεπτά  βιαστικής πεζοπορίας έφτασαν  στο σπίτι του 
καπετάνιου για να τον βρουν να ετοιμάζει τα λιγοστά του πράγματα για να εγκαταλείψει κι αυτός την Αρμαθιά. 
Δυστυχώς ούτε κι αυτός γνώριζε για κάποιο σημείο όπου μπορούσαν να κρυφτούν αποτελεσματικά. Η Αρμαθιά 
ήταν ένα μικρό ξερονήσι με χαμηλούς άδενδρους λόφους. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που 
δημιουργήθηκε εδώ και τώρα. 
Όση ώρα οι υπόλοιποι συσκέπτονταν κάτω στην αυλή  για το αν έπρεπε να οπλιστούν με πέτρες ή κλαδιά ή απλά 
με πίστη για θεϊκή παρέμβαση, ο Κίμωνας που είχε ανεβεί στον μικρό μπαλκονάκι του πάνω ορόφου που έτριζε 
και με το ζόρι κρατούσε το βάρος του,  είδε το μπουλούκι των αμερικανών να ξεπροβάλει πίσω από τον λόφο και 
να κατευθύνεται προς το μέρος τους. Είχαν βρει τα ίχνη τους. Είχε έρθει η ώρα της σύγκρουσης. 
Κεφάλαιο 15 
 
Η παρέα των αμερικανών στάθηκε έξω από την αυλή, λίγα μόνο βήματα μακριά από τα κορίτσια , τον Βρασίδα 
και τον καπετάνιο. 
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Ο Μαξ ζήτησε εξηγήσεις για το φευγιό τους, πρώτα από την Ρόουζ με θιγμένο  ύφος και μετά σε πιο ήπιους 
τόνους από την Πένυ. 
Η Πένυ έστρεψε το κεφάλι της στο πλάι αποφεύγοντας να απαντήσει, δαγκώνοντας ταυτόχρονα τα χείλη της  με 
μία  διφορούμενη έκφραση που ισορροπούσε ανάμεσα στην λύπη και την ντροπή. Ήταν το πιο μπερδεμένο άτομο 
σε αυτήν την ιστορία. 
Η Ρόουζ δεν άφησε όμως για πολύ την προσοχή στραμμένη επάνω στην φίλη της  να την βασανίζει και τους 
σέρβιρε κατά πρόσωπο την αλήθεια που είχε ανακαλύψει, πράγμα που  αποδόμησε  για λίγο το εύθικτο ύφος του 
Μαξ.  
Ο καπετάνιος μπήκε δυναμικά στην  επικοινωνιακή ψυχολογική αναμέτρηση  αρχίζοντας να τους στολίζει με 
βρισιές και κατάρες. Χρόνια ολόκληρα ιδεολογικής γαλούχησης  με αντιαμερικανικές διδαχές ξεφορτώθηκαν  
μονομιάς εναντίον τους. 
Οι αμερικανοί αντιμετώπισαν αυτόν τον λεκτικό οχετό ψύχραιμα, διότι δεν καταλάβαιναν γρι Ελληνικά, και 
αγνοώντας τον παράξενο υπερήλικο και  τις έντονες χειρονομίες του,  στράφηκαν στον Βρασίδα με εκπρόσωπο 
όλων τους τον Μαξ. 
«Φίλε μου, εσύ έχεις να λογοδοτήσεις γι’ αυτό που έκανες», του είπε σημαδεύοντάς τον απειλητικά με το 
δάκτυλο. 
Ο Βρασίδας αναδεύτηκε σαν ιπποπόταμος που ετοιμάζεται για επίθεση, αλλά απάντησε χωρίς πάθος σε άπταιστα 
αγγλικά.. 
«Την απάντησή σου την πήρες από την Ρόουζ. Εσύ μάλλον έχεις να λογοδοτήσεις στο νόμο». 
«Δεν ξέρω πως γυρίσατε τα μυαλά της Ρόουζ, αλλά η Πένυ πιστεύω  ότι θα αγνοήσει  τις φαντασίες της φίλης 
της, ειδάλλως…» 
Ο Κίμωνας που τόση ώρα απουσίαζε από το σκηνικό της έντασης και παρακολουθούσε  απαρατήρητος και 
σιωπηλός από το ετοιμόρροπο μπαλκονάκι του πάνω ορόφου τον δυσκοίλιο  διάλογο, πετάχτηκε με δυνατή φωνή 
και επίσης άπταιστα Αγγλικά με αυτά  του Βρασίδα. 
«Ειδάλλως τι, Μαξ; Τι σκοπεύεις να κάνεις; Σε λίγη ώρα θα έρθει  ένα ναυλωμένο εκδρομικό  να μας αναζητήσει. 
Θα επιμείνεις στο παραμύθι σου; Η Ρόουζ απλά άκουσε το τηλεφώνημα που έκανες στο αφεντικό σου. Έχεις 
πιστεύω λίγο μυαλό παραπάνω από τα κουτάβια πίσω σου. Μην τους βάλεις σε μεγαλύτερους μπελάδες». 
Ο Μαξ είχε κλονιστεί από την αποκάλυψη τού ότι η Ρόουζ είχε ακούσει την συνδιάλεξή του με τον εργοδότη του. 
Το σχέδιό του είχε καταρρεύσει αλλά σκόπευε να τους πιέσει και να τους φοβίσει ψυχολογικά. Κοίταξε με 
βλοσυρό βλέμμα τον Κίμωνα μετρώντας τον από την κορφή ως τα νύχια. 
«Τι θα κάνω; Μπορώ να βρω πολλά που θα σας δυσαρεστήσουν. Ακόμη κι αν η Πένυ δεν θέλει να καταγγείλει  
αυτόν τον χοντρό για ότι της έκανε, εγώ είμαι αποφασισμένος να απονείμω δικαιοσύνη». 
«Α, ναι! Η γνωστή Αμερικάνικη δικαιοσύνη που απονέμεται καταναγκαστικά επί δικαίου και αδίκου…» Κάγχασε 
ειρωνικά . «Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να πάρεις τον μισθό σου και να κόψεις το πρόγραμμα COSMOS. Είσαι 
ένας μισθοφόρος, αλλά πολύ απελπισμένος. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν στρατιωτικό  με αξιοπρέπεια  που θα 
αναλάμβανε  μια τόσο γελοία αποστολή». 
«Έλληνα , η γλώσσα σου είναι πιο μακριά από τα κότσια σου, γι’ αυτό πρόσεχε μην στην κοντύνω». 
Η Ρόουζ πετάχτηκε  ταραγμένη, απευθυνόμενη  στον Κίμωνα. 
«Μην τους προκαλείς Κίμωνα. Αυτό θέλουν. Μία αφορμή για να σας σακατέψουν και να διακόψουν  έτσι το 
πρόγραμμα… Μα δεν το βλέπετε πως η  κατάσταση που δημιουργήθηκε  είναι ένα αδιέξοδο για όλους μας;» 
Ο Μαξ είχε αποδεχτεί πια πως το παιχνίδι  είχε χαθεί, και γι’  αυτόν τον λόγο είχε βγει εκτός εαυτού. Ήθελε 
τουλάχιστον να τιμωρήσει τους δύο Έλληνες πριν αποχωρήσει , κι ο Κίμωνας του έδωσε την τέλεια αφορμή. 
Αγνοώντας την παράκληση της Ρόουζ  έδειξε με το δάκτυλό του τον Μαξ και του είπε με μεγάλη δόση ειρωνείας, 
μεγαλύτερη από όση μπορούσε  να χωρέσει στο καουμπόικο καπέλο του εθνικόφρονα αμερικανού πολίτη που 
έχει ευλογήσει αυτοπροσώπως ο ίδιος ο Θεός. 
«Φίλε είσαι γελοίος. Απορώ πως το τατουάζ σου, αυτός ο αετός που είναι το έμβλημα της μονάδας σου,  δεν 
πηδάει να φύγει από το χέρι σου, μια και δεν είσαι άξιος  να λέγεσαι στρατιώτης ή επαγγελματίας έστω. Μου 
ήρθες  από δέκα χιλιάδες  μίλια μακριά για να μας παριστάνεις  τον Όλιβερ Στόουν σε σκηνοθεσίες , να ψεύδεσαι 
σαν δημοσιογράφος  επαρχιακού καναλιού, και να απειλείς δύο  φοιτητές  έχοντας στην πλάτη σου τέσσερα  πιτ 
μπουλ για υποστήριξη». 
«Βούλωστο γαμημένε», κραύγασε ο Μαξ  με μια φωνή που έκανε όλους γύρω του  να αναπηδήσουν, εκτός από 
τον Κίμωνα  που συνέχισε απτόητος. 
«Αν έχεις τα κότσια παραδέξου ότι σκηνοθέτησες  ένα ψέμα και έλα να λογαριαστούμε ένας προς έναν, όπως 
αρμόζει στην ηθική του πολέμου  που μάλλον δεν γνωρίζετε στην Ήπειρό σας. Αν νικήσεις χωρίζουν οι δρόμοι 
μας με τα κορίτσια. Παρατάμε το πρόγραμμα  και πάμε στα σπίτια μας. Αν νικήσω  παίρνεις τα κοπρόσκυλά σου  
και φεύγεις αφήνοντας μας ήσυχους να συνεχίσουμε τον δρόμο μας». 
Η πρόταση του Κίμωνα  πάγωσε την κίνηση γύρω από το σπίτι. 
Όλοι στάθηκαν  άφωνοι να αλληλοκοιτάζονται, και έμεινε μόνο ο άνεμος να ταχταρίζει σαν μωρό  το νάιλον 
κάλυμμα της αποθήκης, συνοδευόμενο από τον τσίγκινο λόξυγκα  της λαμαρινοσκεπής. 
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Κάποια κρωξίματα γλάρων  τρτύπησαν την σιγή, και την ακινησία έσπασε το πέρασμα ενός φρύγανου 
ξεριζωμένου που έκανε τρέχοντας κωλοτούμπες στο ξερό χώμα. 
Αν ο καπετάνιος ήξερε φυσαρμόνικα, τώρα θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να παίξει μ’ αυτήν, τον γνωστό 
στριγκλιάρικο σπαγγέτι γουέστερν σκοπό του Ένιο Μορικόνε, που συνόδευε τις μονομαχίες των πιστολέρος. 
Για μια στιγμή ο Μαξ φάνηκε να έπαθε εγκεφαλικό. 
Περιήλθε στην  κατάσταση που τα καρτούν της Ντίσνεϋ  βγάζουν από τα αυτιά τους ατμούς. Το σώμα του  έγινε  
φορέας πυραύλου, έτοιμος να εκτοξευτεί και μια γκριμάτσα αφύσικου μίσους  μπόρεσε να ρυτιδώσει το πρόσωπό 
του τόσο τρομακτικά  που αν τον έβλεπε εκείνη τη στιγμή  μπροστά του το Άλιεν   θα γύριζε και θα το έβαζε 
χεσμένο  από τον φόβο του στα πόδια . 
Έφτυσε μονάχα ένα « Είσαι νεκρός» και σπρίνταρε προς την πόρτα του σπιτιού. Την έσπασε με τον όγκο του  
σαν να ήταν από φελιζόλ και  χάθηκε στο έμπα του δωματίου ψάχνοντας τον Κίμωνα. 
Μετά από πέντε δευτερόλεπτα, όσα χρειάστηκε για να ανεβεί  στον όροφο που βρισκόταν ο Κίμωνας, πετάχτηκε  
με φόρα από την  πόρτα της βεράντας σπάζοντάς και παίρνοντας μαζί του όλη την ξύλινη κουπαστή της. 
Προσγειώθηκε  μπρούμυτα εκεί που βρισκόταν πριν  κάνει την μανιασμένη εκκίνηση επίθεσης  με έναν γδούπο 
βαρύ, σηκώνοντας ένα εντυπωσιακό συννεφάκι σκόνης.  
Το σοκ ήταν μεγάλο. Ο Έλληνας εφαρμόζοντας  μια λαβή τζούντο  και εκμεταλλευόμενος την φρενήρη επίθεσή  
του  τον εκπαραθύρωσε εξευτελιστικά  προς το έδαφος από ύψος τριών μέτρων. 
Σηκώθηκε μουδιασμένα και αφού είδε  ότι δεν είχε σπάσει  κανένα κόκκαλο, ξαναμπήκε πάλι μέσα  να 
συναντήσει τον Κίμωνα , αυτή τη φορά πιο προσεκτικά. 
Έφτασε πάνω στον όροφο και πάλι   και ήρθε σε συμπλοκή  με τον αντίπαλό του  με σεβασμό και εγρήγορση. Ο 
δεύτερος γύρος ανήκε στον Μαξ. Ο Κίμωνας επιστράτευσε όλες τις κινήσεις  που είχε στο «παλμαρέ» του  από 
πυγμαχία, παγκράτιο, τζούντο και πάλη . Εκατοντάδες ώρες σκληρής προπόνησης  ανασύρθηκαν στο πεδίο της 
σύγκρουσης  από τις αναμνήσεις του γυμναστηρίου  και των γροθιών που είχε εισπράξει ένας πολύπαθος 
κρεμαστός σάκος  του μποξ των εκατόν σαράντα  κιλών, με  την διαφορά του ότι ο Μαξ επεδείκνυε μεγαλύτερη 
κινητικότητα από τον σάκο  μια και δεν ήταν κρεμασμένος  από κάποιο σκοινί, άσχετα αν αυτό  θα το επιθυμούσε 
διακαώς ο Κίμωνας. Οι περισσότερες γροθιές του πήγαιναν στον αέρα  μια και ο Αμερικανός τις απέφευγε 
αριστοτεχνικά και μόνο κάτι κλωτσιές  του «πέρασε»  που δεν του έκαναν ιδιαίτερη ζημιά. Αντίθετα ο Μαξ του 
είχε δώσει μερικά χτυπήματα στο πρόσωπο και τα πλευρά που τον είχαν κλονίσει. Μετά από δέκα λεπτά 
γρονθοκοπήματος  και πλήρης διάλυσης του πρώτου ορόφου , σε ένα σφιχταγκάλιασμα ωθισμού  τρύπησαν τον 
σαθρό τοίχο  της μιας πλευράς, πέσανε πάνω στην λαμαρινένια σκεπή της αποθήκης διαλύοντάς την  και μετά 
βγήκαν στον εξωτερικό χώρο  παίρνοντάς μαζί τους και την μια πλευρά της αποθήκης, κατεδαφίζοντάς την 
ολοσχερώς. Μόλις ξανασηκώθηκαν στα πόδια τους  λαχανιασμένοι και ματωμένοι  ξανάρχισαν τις 
γρονθοανταλλαγές  με σκυφτά σώματα εν μέσω στριγκλιών και κλαμάτων των κοριτσιών. Ο Κίμωνας 
καταβεβλημένος  από την κούραση  και τα συνεχή κτυπήματα υποχώρησε από την κεντρική πόρτα του κυρίως 
κτιρίου  προς το εσωτερικό του πάλι,  προσπαθώντας να αποκρούει  έναν καταιγισμό κτυπημάτων . Η συνεχής 
πίεση του αντιπάλου , η ανώτερη φυσική του κατάσταση  και η αρτιότερή του εκπαίδευση  στις πολεμικές τέχνες   
είχαν φέρει τον Κίμωνα  σε αυτό που λέμε στριμόκωλη θέση. Δεν θα μπορούσε για πολύ ακόμη  να στέκεται στα 
πόδια του , και το πρώτο που σκέφτηκε  ήταν ότι θα απογοήτευε την Ρόουζ. 
Έτσι οπισθοχωρώντας και αποκρούοντας συνεχώς, κατάλαβε  ότι έπρεπε να ψάξει  για ένα και μοναδικό δυνατό 
χτύπημα  που θα έβγαζε εκτός μάχης τον αντίπαλό του. Η έμπνευση του ήρθε μόλις βρέθηκε κάτω από ένα από 
τα κεντρικά δοκάρια της οροφής του σπιτιού.  Με ένα άλμα κρεμάστηκε  και προσπάθησε να δώσει  ένα γερό 
χτύπημα με τα πόδια στο πρόσωπο του Μαξ , αλλά το σάπιο σαρακοφαγωμένο δοκάρι  έσπασε με κρότο  και 
καθώς έπεσε κάτω με ένα μεγάλο μέρος της οροφής , οι φτέρνες του προσγειώθηκαν  πάνω στα δάχτυλα του 
ποδιού του Μαξ  κάνοντάς τον να ουρλιάξει  από τον πόνο σαν λύκος που έπεσε σε δόκανο. Το ότι έπεσε επίσης 
πάνω στο κεφάλι του ένα μέρος του σπασμένου δοκαριού και αρκετά κεραμίδια που ακολούθησαν την μερική 
πτώση της στέγης,  δεν τον βοήθησαν καθόλου να αντιδράσει άμεσα.  
Ο Κίμωνας βρήκε την ευκαιρία  και του έδωσε ένα περιποιημένο «άπερκαπ»  στο σαγόνι  που του προκάλεσε μια 
μικρή διάσειση, που με την σειρά της αυγόκοψε την μαρέγκα των αντανακλαστικών του  και του μαχητικού του 
δυναμικού. Η πάλη συνεχίστηκε  για άλλα πέντε λεπτά ακόμα, μέχρι που έμειναν  στο κέντρο του διαλυμένου 
δωματίου  αγκαλιασμένοι  σαν παίκτες του ράγκμπι που μάθαιναν τανγκό. Προσπάθησαν να κουτουλήσουν ο 
ένας τον άλλο, αλλά καταλαβαίνοντας ότι ήταν ατιμωτικό  να μιμούνται τα βουβάλια , πέσανε  κάτω ο ένας δίπλα 
στον άλλον  βαριανασαίνοντας. 
«Ισοπαλία…» ψέλλισε ο Κίμωνας. 
Ο Μαξ σήκωσε για λίγο το κεφάλι του  με κόπο  και κοιτώντας τον  του έστειλε ένα νωδό χαμόγελο . Κάποιο 
δόντι είχε λιποτακτήσει κατά την διάρκεια της μάχης από την οδοντοστοιχία του. 
«Σε έκανα όμως χάλια…» 
«Χα!» Κάγχασε ο Κίμωνας  φτύνοντας μερικές σταγόνες αίμα από το σκισμένο του χείλος  
«εσύ να δεις πως έγινες…» είπε και άρχισε  να γελάει, πράγμα που παρέσυρε και τον Μαξ που ένωσε   και το 
δικό του γέλιο με το δικό του. 
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Μετά από το εύθυμο ξέσπασμά τους  και όταν βρήκαν το κουράγιο να σηκωθούν υποβαστάζοντας ο ένας τον 
άλλο, βγήκαν στον αυλόγυρο  για να συναντήσουν τα έκπληκτα βλέμματα  των υπολοίπων. 
Ο πρώτος ελληνοαμερικανικός  πόλεμος  για το πρόγραμμα  «COSMOS»  είχε λήξει ισόπαλος  πράγμα που 
θύμισε στον Μαξ την αξία της τιμής  και του καλού αγώνα. Το είχε ευχαριστηθεί  κι αυτό άξιζε  πολύ 
περισσότερο από τα χρήματα  που θα έχανε  εξαιτίας της  αποτυχίας  της δουλειάς που είχε αναλάβει. 
Τους χαιρέτησε όλους έναν έναν υποσχόμενος ότι δεν θα τους ενοχλούσε κανείς πια . Έδωσε μια γερή χειραψία  
στον Κίμωνα  παραδεχόμενος την ικανότητά του και τελευταία πλησίασε την Πένυ που την χάιδεψε τρυφερά στο 
μάγουλο. 
«Λυπάμαι… Ότι συνέβη μεταξύ μας θέλω να το πιστέψεις ότι ήταν αληθινό» της είπε και μετά μάζεψε τους 
δικούς του που γκρίνιαζαν σαν τα νήπια που τα παίρνεις με το ζόρι από τον παιδότοπο  και πήρε τον δρόμο για το 
γιοτ. Καθοδόν   έσβησε από τα κινητά τα ψεύτικα βίντεο που ενοχοποιούσαν τον Βρασίδα . 
Αφού περιποιήθηκαν τις πληγές του Κίμωνα  με πρώτη και καλύτερη την Ρόουζ, μάζεψαν τα μπαγκάζια  τους και 
μαζί με τον καπετάνιο κατηφόρισαν για το λιμανάκι  να περιμένουν να έρθει  να τους παραλάβει  ο πιο γλυκός 
απεργοσπάστης  του κόσμου. 
 
 
 Ημερολόγιο Ρόουζ-Πόλεμος. 
 
Ο Κάρλ φον Κλαούσεβιτς έχει πει ότι «ο πόλεμος είναι μια πράξη βίας που αποσκοπεί στο να υποχρεώσει τον 
αντίπαλο να πράξει κατά τη δική μας βούληση . 
 Δεν είναι μια πράξη ενστικτώδης ή πολιτική, αλλά  ένα πραγματικό εργαλείο της πολιτικής, η συνέχιση των 
πολιτικών σχέσεων, η υλοποίησή τους με άλλα μέσα» . 
Αυτό  υποθέτω εγώ, θα μπορούσε να το πει κάποιος που δεν θα είχε πολεμήσει ποτέ στην ζωή του πράγμα 
δύσκολο για τον Πρώσο  Κλαούσεβιτς μια και ήταν γόνος στρατιωτικής οικογένειας και στρατιωτικός από ηλικία 
δεκατριών  ετών, ή κάποιος που ο εγκέφαλός του βηματίζει συγχρονισμένα με παιάνες και πολεμικά εμβατήρια, 
και αντί να γεννά τις ιδέες , τις εκτοξεύει, περιγραφή που μάλλον του ταιριάζει καλύτερα. Έτσι θα προτιμούσα να 
διαβάσω ένα βιβλίο περί πολέμου από έναν που βίωσε τον πόλεμο ως θύμα ή από κάποιο θύτη του πολέμου, ως 
προέκταση διπλωματικούς πειθούς, που θα είχε το κουράγιο να παραδεχτεί μετανιωμένος  πόσο βλάκας  υπήρξε 
υπό την επήρεια της πολεμικής μέθεξης . 
Ο πόλεμος πιστεύω ότι βρίσκεται κάτω από το χαλάκι της πολιτιστικής και ηθικής μας κουλτούρας, εκεί όπου 
όλοι κρύβουμε σαν σκουπίδια τα πιο ποταπά μας ένστικτα. Είναι ο Μίστερ Χάιντ μας, ο πρασινωπός μας Χούλκ, 
ο τρωγλοδύτης με το ρόπαλο που ακόμα δεν ξεφορτωθήκαμε από το περίφημο πολύπλοκο DNA μας. 
Ο πόλεμος ξεκίνησε σαν ιδέα μέσα  από  τα σπάργανα της κοσμογονίας  με το που έδωσε ο όφις στην Εύα το 
μήλο. Ήταν μια κίνηση διπλωματικού πολέμου προκειμένου να διαλυθεί  η σχέση και η επικοινωνία Δημιουργού 
και δημιουργήματος  και ακολούθησε ο πρώτος συμβατικός πόλεμος  με τον Άβελ και τον Κάιν, όπου ο πιο 
επιθετικός από τους δύο  αδερφούς ανταποκρινόμενος στα ποταπά ένστικτά του επιτέθηκε και το θύμα ο 
αμυνόμενος, λόγω άγνοιας τακτικών και τεχνικών άμυνας αφέθηκε να του ανοίξουν το κεφάλι στα δύο σαν 
καρπούζι. Δεδομένου ότι ο Κάιν έζησε για να έχει τύψεις, εμείς όλοι είμαστε μακρινοί απόγονοί του και φορείς 
του πολεμοχαρούς DNA του. Ακόμα και για λογαριασμό αυτών που λέγονται Δαρβινιστές δεν θα μπορούσα να 
φανταστώ πιθήκους  που να μην κοπανάει ο ένας το κεφάλι του άλλου, πρώτα με τα χέρια και μετά  από νοητική 
διεργασία και εξέλιξη με την χρήση ματσουκιών. Και η εξέλιξη από ότι φαίνεται είναι μια πολύ αργή διαδικασία. 
Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να μπορέσει ο πίθηκος να χάσει τις τρίχες του και να χτυπάει το κεφάλι του 
απέναντι πιθήκου με συμβατικές ή πυρηνικές βόμβες. 
Στην ουσία η εξέλιξη όλη πρέπει να βασίζεται στους μηχανισμούς τους φυσικούς που αναπτύσσει  κάθε είδος για 
να αμυνθεί και να σώσει την ζωή του από θανάσιμους κινδύνους, για να διεκδικήσει τροφή , αναπαραγωγή, και 
ζωτικό χώρο. Μπορεί δηλαδή όλος ο πολιτισμός μας να βασίστηκε κατά ένα μεγάλο μέρος στον πόλεμο, και γι’ 
αυτό η ιστορία μας να είναι  ένα αιματοβαμμένο χνάρι στο χαλί του παρελθόντος.  
Δεδομένου ότι οι πίθηκοι δεν πολυμιλούσαν για κοινωνικά θέματα, ίσως η ανάπτυξη της επικοινωνίας να έγινε  
προς χάρη της συνεννόησης για κυνήγι και  ασφάλεια από μεγάλα αρπαχτικά σε μια αντιστοιχία εκμάθησης 
τακτικών επίθεσης και άμυνας. 
Από τους πολέμους που αναπαριστούνται σε λίθινες πλάκες  μέχρι εκείνους που διεξάγονται σήμερα για το 
πετρέλαιο και τις ζώνες επιρροής, οι ομάδες που κινούν τα νήματα σχεδόν πάντα αποκρύπτουν τα πραγματικά 
αίτια των συγκρούσεων προσδίδοντάς τους θρησκευτικό ή εθνικό-πατριωτικό χαρακτήρα, κάποιο ιδεολογικό 
δόλωμα για να τσιμπήσει αυτό το μεγάλο, άμυαλο, αλλά δυνατό ζώο που λέγεται «μάζα». Το παράδοξο είναι ότι 
όσο πιο λίγα μυαλά συνυπάρχουν στα δρώμενα ενός γεγονότος τόσο πιο λογικά κινούνται και σκέφτονται. Όσο 
τα μυαλά πληθαίνουν τόσο η βλακεία γιγαντώνεται, λες και παθαίνουν  υπερφόρτωση και ασφυκτιούν. 
Στριμωξίδι δηλαδή και λογική δεν συμβαδίζουν. 
Άμα δεις μεγάλο πλήθος ορυώμενο, να παρακαλάς αυτός που κινεί τα νήματα ή κρατάει την λαιμαριά του θηρίου 
«μάζα» να  έχει καλές προθέσεις αλλά ταυτόχρονα κοινή λογική και συναίσθημα. Επειδή ο παραπάνω 
συνδυασμός χαρισμάτων είναι σπάνιος, εξηγείται το γιατί  πάμε κατά διαόλου . Αν θεωρήσουμε ότι οι πίθηκοι 
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σαν  είδος έχουνε περάσει από το αμόνι της εξέλιξης και έχουν σφυρηλατηθεί για να βγούμε εμείς σαν τελευταίο  
προϊόν, είναι ανησυχητικό το ότι η εξέλιξη έφερε μαζί της και αυτή την αιματηρή , βίαιη , και βλακώδη συνήθεια. 
Κανένα άλλο ζώο δεν πολεμά οργανωμένα , παρά μόνο οι πίθηκοι και εμείς.  
 Σύμφωνα με την ανθρωπολόγο Τζέιν Γκούνταλ, η οποία επί σαράντα συναπτά έτη μελετά τους χιμπατζήδες στο 
Εθνικό Πάρκο της Γκόμπε, μια κοινότητα για πρώτη φορά στα χρονικά της επιστημονικής παρατήρησης κήρυξε 
πόλεμο σε μια άλλη. Η ομαδική βία, που ασκείται αποκλειστικά από τα αρσενικά, οδήγησε μέσα σε τέσσερα 
χρόνια στον αφανισμό της μίας από τις μαχόμενες κοινότητες. Οι χιμπατζήδες που επικράτησαν δέχτηκαν 
επιθέσεις από μια ακόμα ισχυρότερη ομάδα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι αρχηγοί όλων των κοινοτήτων. 
Μέσα στους χιμπατζήδες φυσικά θα υπήρχαν ηγετικές μορφές και θαυμαστοί ήρωες , όπως κατά αντιστοιχία 
έχουμε εμείς να υμνούμε, και αν αυτή η εικόνα μας φαίνεται αστεία, φαντάζομαι το ίδιο αστείοι θα φαινόμαστε 
και εμείς σε ανώτερες νοήσεις και πολιτισμούς. 
Η εύρεση ζωτικού χώρου με απαραίτητες αναγκαίες πλουτοπαραγωγικές πηγές  και οι αυξανόμενες ανάγκες από 
την ανάπτυξη του πληθυσμού φαίνεται μαθηματικά να οδήγησαν σε αυτή την αιματηρή τελετουργία βίας. 
Είμαστε άπληστα όντα με ισχυρό ένστικτο επιβίωσης, και ο πόλεμος είναι το ναρκωτικό με το οποίο πρέπει να 
τρυπάμε τις φλέβες του πολιτισμού μας για να αποφεύγει τους σπασμούς του εθισμού στην απληστία. 
Ίσως γι’ αυτό και οι αρχαίοι λαοί να αφιέρωσαν στον πόλεμο και από μια θεότητα. Τον Άρη οι Έλληνες, τον Θωρ 
οι σκανδιναβοί κ.ο.κ. 
Το καλό παράδειγμα έδωσαν πρώτοι και καλοί οι Άγγελοι και οι Θεοί μέσα από ουράνιες συγκρούσεις, 
γιγαντομαχίες και τιτανομαχίες και αργότερα ακολούθησαν και οι άνθρωποι, στην αρχή ανοργάνωτοι να 
σκοτώνονται βλακωδώς, μετά οργανωμένοι να σκοτώνονται αιματηρά αλλά επίσης βλακωδώς,  μέχρι το σήμερα  
που όντας χαι τεκ εξοπλισμένοι και πιο θανατηφόροι από ποτέ συνεχίζουν να σκοτώνονται ματά ξανά επίσης 
βλακωδώς, με έξυπνα όπλα που χτυπάν χειρουργικά  και με ακρίβεια εκατοστού, συνήθως αμάχους. Η 
παντοδυναμία αυτή από την μία μεριά και ο τυφλός φανατισμός από την άλλη οδήγησαν στην εμφάνιση του 
καμικάζι τρομοκράτη  που στερείται της ηθικής του πολέμου, που θα έπρεπε κατ’ ελάχιστο να σέβεται την ζωή 
του ανίσχυρου και του άμαχου που είναι ο κύριος και εύκολος στόχος του, πράξη που πολύ παλιότερα υπήρξε 
ατιμωτική.  
Έτσι καταντήσαμε  στον 21ο αιώνα να σκοτώνονται περισσότεροι άμαχοι από στρατιώτες και καθόλου τα μυαλά 
και οι υποκινητές  αυτών των συγκρούσεων που συνήθως απολαμβάνουν χιλιάδες μίλια μακριά μια ζωή 
χαρισάμενη. Αν μπορούσε να αντιστραφεί αυτός ο συσχετισμός απωλειών είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα 
μειώνονταν οι πόλεμοι. 
Αυτό που είχε πει κάποτε ο Κίμωνας περί μονομάχων βασιλιάδων  πρέπει να ήταν δυστυχώς η πιο ηθική μορφή 
πολέμου,  εκτός ίσως αυτής της συνήθειας για κάποια περίοδο των Μάγιας να κρίνουν την τύχη μια διαμάχης με 
ένα αγώνα ενός συγγενούς παιχνιδιού με το ποδόσφαιρο. Σε άλλες φυλές των πεδινών περιοχών των ΗΠΑ, οι 
επιδρομές μιας φυλής ιθαγενών ενάντια σε μια άλλη ήταν μέρος μιας τελετουργικής μύησης των νέων. Για τον 
περιορισμό των απωλειών υπήρχαν ειδικοί κανονισμοί. Αν ένας πολεμιστής συναντούσε κάποιον εχθρό που 
έφερε διακριτικά βαθμού ίδια με τα δικά του, ήταν υποχρεωμένος να αποχωρήσει ειρηνικά από το πεδίο μάχης. 
Αν ο εχθρός σκοτωνόταν, ο υπεύθυνος έπρεπε να περάσει από πολύπλοκες τελετουργίες κάθαρσης. Οι 
εμπλεκόμενοι κρατούσαν ραβδιά με τα οποία άγγιζαν τον αντίπαλο για να τον βγάλουν από τη μέση. Στους 
Ινδιάνους των βορειοδυτικών περιοχών των ΗΠΑ οι αντίπαλες ομάδες κανόνιζαν συναντήσεις μεταξύ τους για να 
καταστρέψουν ο ένας ενώπιον του άλλου τα υπάρχοντά τους σε μια συμβολική μάχη χωρίς θύματα. Όσο 
μεγαλύτερη περιουσία κατέστρεφε κάποιος τόσο πιο προετοιμασμένος για πόλεμο θεωρούνταν, κι έτσι 
αναδεικνυόταν νικητής.  
Δυστυχώς λοιπόν  διότι αυτά συνέβαιναν χιλιάδες χρόνια πριν,  και σήμερα τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να 
υπολειπόμαστε σε φαιά ουσία σε αυτόν τον τομέα, από ανθρώπους που πολεμούσαν με ακόντια και φορούσαν 
ποδιές και δέρματα. Ο πολιτισμός μας δοκιμάζεται και δεν βρίσκω πιο κατάλληλη ρήση από αυτήν που 
ανακάλυψα να έχει γραφεί από έναν Έλληνα ποιητή τον Κωστή Παλαμά.  
«Πλάστης του κόσμου ο πόλεμος, όραμα η ευτυχία»  
Τώρα όμως που φέρνω μπροστά μου την σύγκρουση αυτών των δύο  αντρών  στην Αρμαθιά, μπορεί να κατανοώ 
και να αντιλαμβάνομαι την βαρβαρότητα μας, γιατί νιώθω και εγώ την έξαψη αυτής της σύγκρουσης μέσα στα 
σωθικά μου, κάτι τόσο αντιφατικό που η καρδιά  μου τρώγεται να αναγνωρίσει σαν ηρωικό στοιχείο. Ίσως τελικά 
ο πόλεμος να βρίσκεται στο DNA μας. Μόνο αυτή η εικασία μας σώζει από το να χαρακτηριστούμε βλάκες.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ 
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Κεφάλαιο 1 
 
Οι επόμενες μέρες κύλησαν στο αυλάκι αναμενόμενα  απρόβλεπτων γεγονότων, από αυτά που έπρεπε να είναι 
κανείς έτοιμος να αντιμετωπίσει μόλις πατούσε το πόδι του σε Ελληνικό έδαφος. Γενικά η Ελλάδα σαν τόπος δεν 
ήταν καθόλου επικίνδυνη σε σχέση με τις χώρες που συνήθιζαν να την κατηγορούν ως τέτοια μέσα από τα Μ.Μ.Ε 
τους και τους επίσημους επικοινωνιακούς φορείς τους, αλλά σίγουρα ήταν ένας τόπος περιπέτειας, ένα θεματικό 
πάρκο απίστευτων και παράδοξων καταστάσεων, ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης στην ταλαιπωρία και στον 
ψυχολογικό πόλεμο. Ο μέσος Έλληνας οικογενειάρχης , για να πραγματοποιήσει ένα απλό ταξίδι αναψυχής θα 
έπρεπε τουλάχιστον να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης μέρες πριν και να έχει ικανότητες στρατιωτικής διοίκησης 
και σχεδιασμού για να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις. Κάποιες από τις βασικές ενέργειες που έπρεπε να κάνει 
για να έχει τις πιθανότητες με το μέρος του για να περάσει καλά,  ήταν να μπει στο διαδίκτυο για να τσεκάρει τον 
καιρό και τα μποφόρ σε κάποια ιστοσελίδα μετεωρολογική, διότι τα απαγορευτικά απόπλου ξεφύτρωναν στα 
Λιμεναρχεία σαν τα σαλιγκάρια μετά από βροχή,  να ενημερωθεί για το ποιες εργατικές τάξεις απεργούσαν και 
είχαν σχέση με την διαδικασία προσέγγισης του τόπου αναψυχής του, μια και οι εργαζόμενοι πάντα είχαν 
παράπονα από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση πάντα τα αγνοούσε  και αυτό κατέληγε σαν σενάριο πάντα σε 
αποκλεισμούς,  να αποφύγει σε ένα μπερδεμένο οδικό δίκτυο με ελιγμούς τυχόν μπλόκα αγροτών που είχαν γίνει 
εποχικό φαινόμενο, και να αποφύγει και αστικά κέντρα εν μέσω πορειών, διαδηλώσεων και συναφών 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων διότι συνήθως πολύ εύκολα ξέφευγαν από το τραμπολίνο της ιδεολογικής τους 
βάσης και πετάγονταν στα χωράφια του χουλιγκανισμού . Επίσης έπρεπε να συλλέξει και να επεξεργαστεί ένα 
τεράστιο πλήθος πληροφοριών που είχαν σχέση με τις αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων που μεταβάλλονταν 
πιο γρήγορα και συχνά από όσο αλλάζουν οι φορολογικοί νόμοι, τα αφορολόγητα όρια και το Φ.Π.Α.,  με τις 
τιμές των ξενοδοχείων και καταλυμάτων που είχαν την ελαστικότητα ξεχειλωμένου βρακολάστιχου,  και με το 
ιστορικό συντήρησης και ηλικίας μεταφορικών μέσων και ξενοδοχείων. Η νομοθεσία, σε ορισμένα σημεία που 
την βάραιναν τα παχάκια της  μίζας, προστάτευε υπερήλικες κατασκευές χωρίς ημερομηνία απόσυρσης παρά 
μόνο με ημερομηνίες βύθισης , πτώσεως ή συντριβής. Ίσως ο Έλληνας ήταν τελικά ο μόνος ευρωπαίος που μετά 
τις αγχωτικές του διακοπές, χρειαζόταν άδεια ξεκούρασης από αυτές. 
Η παρέα πάντως των τεσσάρων έχοντας πια απεγκλωβιστεί από μια περιπέτεια που τους στρέσαρε σε βαθμό 
υπερθετικό, δεν θα μπορούσε να πτοηθεί από τα ευτράπελα της ελληνικής αφιλόξενης οργανωτικής τούνδρας.   
Αντιμετώπισαν με στωικότητα και σχετικά χαλαρή διάθεση την επιστροφή τους στην Κάσο με το εκδρομικό 
σκάφος που επέδειξε ιδιότητες χύτρας που κάποια νοικοκυρά με Αλτσχάιμερ ξέχασε στο ηλεκτρικό μάτι 
παραπάνω από όσο έπρεπε με χαλασμένη την βαλβίδα ασφαλείας. Στο μικρό πλοιάριο επικρατούσε το 
αδιαχώρητο λόγω της απεργίας . ’Όλοι οι επίδοξοι εκδρομείς που άντεξαν μια πολύωρη αναμονή στην προβλήτα 
του Φρυ, βολεύτηκαν στο μικρό εκδρομικό του ευλογημένου «απεργοσπάστη» χωρίς όμως να αναλογιστούν ότι 
θα ζούσαν τις εμπειρίες μιας σαρδέλας παστωμένης μέσα σε ένα μικρό σφραγισμένο τενεκεδάκι. Λίγο η αναμονή 
λοιπόν στην προβλήτα, λίγο το στριμωξίδι, λίγο η ταλαιπωρία του ταξιδιού και η ζέστη, όλα αυτά μαζί που 
συναντήθηκαν με την περίπτωση μιας κενής καρέκλας διεκδικούμενης από πολλούς, δεν άργησαν να 
δημιουργήσουν  μια ένταση που αναπαράστησε με επιτυχία την αλυσιδωτή αντίδραση κατά την έκρηξη μιας 
πυρηνικής βόμβας που κόντεψε να βουλιάξει το πλεούμενο. Οι διεκδικητές της καρέκλας ήταν δύο ακραίοι 
χαρακτήρες, οι οποίοι συμπαρέσυραν και τους άλλους εκδρομείς να χωριστούν σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. 
Τα βρισίδια και τα σπρωξίματα σε έναν τόσο στενό χώρο καταμεσής του πελάγους εμπεριείχαν ένα αρκετά 
υπολογίσιμο κινηματογραφικό σασπένς, ικανό να κόψει περισσότερα εισιτήρια στο σινεμά από ότι οι τελευταίες 
ταινίες του Κόπολα. Τελικά οι πιο ήρεμοι επικράτησαν, κανείς δεν μπόρεσε να καθίσει στην κενή καρέκλα και οι 
πιο θερμόαιμοι συνέχισαν τους διαπληκτισμούς στο λιμάνι του Φρυ. Πέρα από την ταλαιπωρία, η διαδικασία 
αποχωρισμού και αποχαιρετισμού του καπετάν Νικόλα, που αποφάσισε να γυρίσει στην Σαπφώ του ήταν 
ψυχοθεραπευτική. Αποστηθίζοντας τα συμπτώματα της αμνησίας και παίζοντας για καμιά ώρα τον ρόλο του 
χαμένου ανθρώπου που επανακτά την μνήμη του υπό τις σκηνοθετικές συμβουλές της νεαρής παρέας του, τους 
ασπάστηκε όλους και τους ευχαρίστησε προσκαλώντας τους όποτε μπορούσαν να έρθουν ξανά στην Λήμνο. 
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Κίμωνα διότι η σύγκρουσή του με τον Μαξ ήταν καθοριστική στην απόφασή του να 
γυρίσει στην παλιά του ζωή. Του είχαν καταστρέψει ολοσχερώς το οίκημα και την λιτή του επίπλωση και δεν είχε 
κουράγιο να τα ξαναστήσει εκ νέου. Ο γυρισμός ήταν μονόδρομος. Ήταν πια καιρός να ξαποστάσει για τα 
υπόλοιπα του χρόνια στον τροφαντό κόρφο της Σαπφούς. Θα έφευγε με το απογευματινό πλοίο για Πειραιά. 
Το ίδιο βράδυ για καλή τους τύχη υπήρχε πλοίο και  για τον  Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Επιβιβαστήκαν όντας 
ανακουφισμένοι που έφευγαν από αυτό το μέρος που κουβαλούσε πάνω του ακόμα την αύρα της  απειλής του 
Μαξ, και εγκαταστάθηκαν στο σαλόνι του πλοίου κάτω από μια τηλεόραση με μια διμοιρία υποκατάστατων 
τροφής και πολλούς καφέδες σε πλαστικά. Η παρακολούθηση  τηλεοπτικού προγράμματος για πάνω από 
τέσσερις ώρες ήταν ικανή να ανυψώσει το ηθικό στον κάθε μέσο πολίτη, μια και ανακάλυπτε ότι είχε ακόμα 
σώας τας φρένας, αφού δεν τον είχε ακουμπήσει ακόμα το μαγικό μάτι της κάμερας για να την ψωνίσει όπως 
αυτοί που παρακολουθούσε να εξευτελίζονται σε δημόσια θέα μέσα από τηλεοπτικά παράθυρα και απίθανες 
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συνεντεύξεις. Αντιλαμβανόταν ότι  δεν ήταν ακόμα κομπάρσος αυτού του  τηλεοπτικού τσίρκου, και ότι 
μπορούσε ακόμα άνετα να διασκεδάζει με την ηλιθιότητα αυτών που παρέλαυναν μπροστά στο γυαλί, αφού 
βρισκόταν ένα σκαλί ακόμα πάνω από το δικό τους επίπεδο.   
Μετά την άφιξή τους στο όμορφο λιμάνι με την απλωτή πολεοδομική του αρματωσιά, μπήκαν σε ένα παραλιακό 
ξενοδοχείο  και μετά από κάποιες πίτσες πακέτο που φάγανε ξάπλωσαν στα στρώματά τους και παραδόθηκαν σε 
ένα ανακουφιστικό και βαθύ ύπνο, υπό τους κελαριστούς καλοκαιρινούς αστικούς θορύβους και τις θωπείες του 
δροσερού πελαγίσιου αέρα που έμπαινε από τα ανοιχτά παράθυρά τους ανεμίζοντας κάτι υπόλευκες 
χιλιοπλυμένες κουρτίνες. 
Στο Λασίθι δεν έμειναν πολλές μέρες. Αφού πρώτα ήπιαν τον πρωινό καφέ τους πάνω από τις όχθες της μικρής 
λίμνης «Βουλισμένης» που με μια διώρυγα έγινε κόλπος, ατενίζοντας το πέλαγος και την θέα του τόπου μέσα από 
τις μεγάλες τζαμαρίες ενός μικρού καφέ, αφιέρωσαν την υπόλοιπη μέρα ως το μεσημέρι  για να περιδιαβούν το 
άνυδρο πετροκαμωμένο μικρό νησί της Σπιναλόγκας  που αρμενίζει μέσα στα νερά του Μιραμπέλλου σαν το 
φάντασμα πειρατικού καραβιού που στοιχειώθηκε από άδικους θανάτους, Η πανούκλα κόλλησε σαν ετικέτα στα 
χώματά του και αυτό αρκούσε για να αφήσει μια αίσθηση πλασματικής απειλής να ξύνει σαν κοπροφάγο όρνεο 
το υποσυνείδητο του κάθε επισκέπτη. 
Η Σπιναλόγκα υπενθύμιζε ότι  ο κάθε τόπος εμπλουτιζόταν από την ενέργεια με την οποία τον έραινε το θυμικό 
μας, και ήταν ένας διαφορετικός τόπος για τον καθένα μας. Το προνόμιο της μοναδικότητας της οπτικής του 
καθενός πάνω στον κόσμο έδινε ανέκαθεν στον Κίμωνα, που είχε ερεθιστεί από τις θεωρίες του Πλάτωνα,  την 
αναζήτηση της αντικειμενικότητας στην εικόνα, αλλά και θαυμασμό για την ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί 
να μεταλλάξει το τοπίο, τις καταστάσεις, τα πρόσωπα μόνο με την δύναμη της σκέψης. Η θετική σκέψη έτσι, 
πραγματικά αναβαπτιζόταν όχι απλά σε ένα μότο της εποχής αλλά σε δύναμη σταλμένη σε ανώτερα όντα για να 
διαχειριστούν αφειδώς. 
Το αρχαίο  όνομα του μικρού νησιού  ήταν Καλυδών, αλλά ήρθαν οι Ενετοί και ενώ υπήρξαν άριστοι χτίστες και 
μηχανικοί, αφού το  ομόρφυναν κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά με τις οχυρωματικές τους εργασίες, σαν νονοί 
απέτυχαν παταγωδώς επιδεικνύοντας έλλειψη φαντασίας και χαμηλή στάθμη αισθητικής, αφού του έδωσαν την 
σημερινή του ονομασία, που θα ταίριαζε γάντι σε μια μπάλα του φλίπερ ίσως . 
Μετά την κατάληψη της Κρήτης το 17ο  αιώνα  από τους Τούρκους η Σπιναλόγκα έμεινε ακόμη στα χέρια των 
Ενετών άλλα εξήντα πέντε  χρόνια, πράγμα που οφείλεται στην άρτια οχύρωση της. Όλο αυτό το διάστημα των 
εξήντα πέντε  ετών εκεί έβρισκαν καταφύγιο οι "Χαίνιδες" οι επαναστάτες Κρητικοί, που μην αντέχοντας τους 
σκοτωμούς, τις δολοφονίες, τους απαγχονισμούς, τις λεηλασίες, τους εξανδραποδισμούς που από την πρώτη μέρα 
εφάρμοσαν οι νέοι κατακτητές Τούρκοι στο νησί-πράγματα που σήμερα προς χάριν της ομαλής γειτνίασης 
οφείλουμε να αναφέρουμε αντίστοιχα ως ατυχήματα, παράπλευρες απώλειες, δανεισμούς και εκδρομές 
εκπαιδευτικές-ανέβηκαν αυτοί οι αχάριστοι κρητικοί στο βουνό και άρχισε αμέσως το αντάρτικο με τις συνεχείς 
επαναστάσεις μέχρι το 1898 που έφυγε και ο τελευταίος Τούρκος από την Κρήτη. 
Το 1905 χρησιμοποιήθηκε ως Λεπροκομείο όπου οδηγήθηκαν όλοι οι λεπροί της Κρήτης, οι οποίοι πρώτα 
βρίσκονταν απομονωμένοι στη «Μισκινιά», έξω από το Ηράκλειο . 
Τελικά το 1957  με την ανακάλυψη των αντιβιοτικών φαρμάκων καταπολεμήθηκε η λέπρα αλλά όχι και η κακή 
φήμη για το νησί. 
Στις μέρες μας γίνεται συστηματική αναστήλωση και επισκευή των παλαιών κτισμάτων, των οχυρωματικών 
ενετικών τειχών, των παλαιών οικιών, των δρόμων  για τα όμορφα μάτια της τουριστικής ανάπτυξης, πράγμα που 
στην προκειμένη περίπτωση ήταν θετικό. 
Η διαμονή τους στον Νομό επεκτάθηκε σε ένα γερό και άγαρμπο χούφτωμα της περιφέρειας του. Κάνανε 
τσουλήθρα από τις πρασινοφορτωμένες κατωφέρειες της Δίκτης περνώντας από το εύφορο οροπέδιο Λασιθίου το 
spina nel cuore di Venezia (αγκάθι  στην καρδιά της Βενετίας),  το μέρος όπου λόγω της διαμόρφωσης του 
εδάφους οι Κρητικοί αντάρτες κάνανε κάτι ενέδρες μούρλια στους κατακτητές, το σπαρμένο με  δεκάδες 
ανεμόμυλους  που θα λάτρευε ο Δον Κιχώτης, φτάνοντας μέχρι το Βάι, το μεγαλύτερο φοινικόδασος της 
Ευρώπης  που απλωνόταν σε έκταση διακοσίων στρεμμάτων  με λόχμες  και  μονοπάτια έτοιμα να φιλοξενήσουν 
τις εξωτικές φαντασιώσεις των κάθε λογής επισκεπτών. Ο μύθος έλεγε ότι Φοίνικες έμποροι που έφαγαν στο 
μέρος εκείνο έναν σκασμό χουρμάδες ήταν η αιτία της γέννησης αυτού του δάσους, πράγμα που μάλλον είναι 
μύθος, διότι τα δέντρα τα συγκεκριμένα δεν βγάζουν χουρμάδες . Κάπως σίγουρα πρέπει να φύτρωσε αυτό το 
συνονθύλευμα βαγιών, αλλά αυτό απασχολεί τους γεωπόνους , τους φυσιοδίφες και τους περιβαλλοντολόγους και 
ουδόλως  τους τουρίστες που καλύπτονται με το να απολαμβάνουν την σκιά και το εξωτικό χρώμα τους. Μετά το 
Βάϊ, αφού ξάπλωσαν κάτω από τα φοινικόδεντρα  που φούντωναν και πλήθαιναν συνωστισμένα στον αμμώδη 
κόλπο της περιοχής βοσκώντας πελαγίσια δροσιά και ήλιο, άναψαν ένα κερί περιδιαβαίνοντας την όμορφη μονή 
Τοπλού υπό το βλέμμα ενός ροκ μοναχού που έπαιζε το κομπολόι του με σταυρωμένα πόδια στην είσοδο της 
μονής μπροστά στο καφενεδάκι της, έχοντας ένα απροσδιόριστα απειλητικό ύφος  κάτω από κάτι τεράστια μαύρα 
γυαλιά. Τελικά μπαίνοντας στην διαδικασία συνομιλίας μαζί του κατάλαβαν ότι τον παρεξήγησαν, διότι το 
δυσκοίλιο ύφος του οφειλόταν όντως σε μια δυσκοιλιότητα από ότι κατάλαβαν από τα συμφραζόμενα. Ο νεαρός 
μοναχός μετά την πρώτη αναγνωριστική συνομιλία προθυμοποιήθηκε να τους ξεναγήσει στην όμορφη μονή αν 
και όπως είπε κατά λέξη τον ταλαιπωρούσαν από το πρωί κάτι στομαχικά προβλήματα. Η μονή κατά την 
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αφήγησή του ονομαζόταν κανονικά Παναγία Ακρωτηριανή, αλλά επειδή ήταν εξοπλισμένη με κανόνι στα σωθικά 
της φρουριακής της κατασκευής για να αποκρούει  τους πειρατές ονομάσθηκε από τους τούρκους Τοπλού μια και 
τοπ στα τουρκικά θα πει κανόνι. Η ιστορία της στο διάβα του χρόνου ήταν μια συνεχής επικουρία στον αγώνα 
του ντόπιου πληθυσμού ενάντια σε κάθε δυνάστη. Αφού αγόρασαν κάποια από τα προϊόντα των βιολογικών 
καλλιεργειών του μοναστηριού και το περίφημο κρασί του, έφυγαν για την Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι, απέναντι από 
την Ιεράπετρα στο Λασίθι. Τα  οκτώ ναυτικά μίλια  που χώριζαν το νησί από την Ιεράπετρα το κάλυψαν  με  ένα 
ταλαιπωρημένο, από τα υδάτινα σκαμπίλια του Λιβυκού, καΐκι. Το εκδρομικό τους έδωσε  χρόνο περίπου 
μιάμισης  ώρας να περιηγηθούνε πριν αναχωρήσει. Αποβιβάστηκαν  σε μια μικρή ξύλινη προκυμαία, ήπιαν  ένα 
αναψυκτικό στο αναψυκτήριο της παραλίας σε ένα τοπίο  με  κουβανέζικες καταβολές  και περπατώντας ανάμεσα 
από αμμόλοφους και κέδρους κάθετα προς το εσωτερικό του νησιού (είναι μακρόστενο και με αυτόν τον τρόπο 
διασχίζεις το πιο στενό του σημείο),  βγήκαν  σε μια ονειρική, τροπική, αμμώδης παραλία που έβλεπε προς το 
Λιβυκό πέλαγος. Οι ντόπιοι λένε ότι εδώ γυρίστηκε μία από τις πρώτες διαφημίσεις του bacardi στην Ελλάδα, 
πριν πολλά, πολλά χρόνια. Πριν αρχίσουν να το επισκέπτονται τουρίστες με οργανωμένες εκδρομές έρχονταν 
μόνο ντόπιοι, οι οποίοι θυμούνταν έναν τεράστιο πληθυσμό από αγριοκούνελα που ζούσαν ελεύθερα εδώ, και 
σχεδόν τα έπιανες με τα χέρια. Δεδομένου ότι κανένα ζωικό είδος με νόστιμο κρέας που  πιάνεται τόσο εύκολα 
δεν είναι δυνατό να επιβιώσει, έτσι και τα αγριοκούνελα της Χρυσής  κατέληξαν στα στομάχια των ντόπιων υπό 
την μορφή στιφάδου  και άλλων μορφών μαγειρέματος. Ο γύρος του νησιού διαρκούσε γύρω στις τρεις ώρες, για 
όποιον άντεχε τον ποδαρόδρομο και την πολλή ομορφιά. 
Αμέσως επόμενος σταθμός τους ήταν το Ηράκλειο. Κατέλυσαν  σε ένα ξενοδοχείο πέντε χιλιόμετρα  έξω από την 
πόλη που ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας και της υπερπαραγωγής, για να δώσουν την ευκαιρία στον εαυτό τους  
να ξεχάσει την ταλαιπωρία των τελευταίων ημερών. 
Το  ίδιο βράδυ της διαμονής τους σε αυτή την πολύ πειστική απομίμηση ενός παραδοσιακού χωριού, ο Κίμωνας 
και η Ρόουζ βρήκαν χρόνο να επικοινωνήσουν για πρώτη φορά μετά από την ένταση των τελευταίων ημερών και 
να ξεδιαλύνουν την σχέση τους. Την βρήκε στο διπλανό ισόγειο μπαλκόνι της να χαζεύει ένα τεράστιο στρογγυλό 
φεγγάρι σαν πιατέλα πορσελάνινη γεμάτη με παγωτό βανίλια που έλιωνε από την χλιαρή βραδιά. Της πρότεινε να 
πάνε για έναν περίπατο κι αυτή δέχτηκε. 
Και αν πάνω στο φεγγάρι βρισκόταν το φάντασμα του Βιτσέντζου Κορνάρου να κάνει για πολλοστή φορά 
επιμέλεια του Ερωτόκριτου αυτοί έπεσαν στο κομμάτι που τους ταίριαζε… 
 
«Eσίμωσε ο Pωτόκριτος, στο παραθύρι απλώνει, 
        κι αγάλια-αγάλια, σιγανά, ποιός είναι φανερώνει. 
Mε ταπεινότη η Aρετή τρέμοντας 'πιλογάται, 
        με μιά φωνή έτσι δαμινή, που δεν καλογρικάται.         
Eφανερώσαν το κ' οι δυό, πως είν' εκεί σωσμένοι, 
        κι απόκει στέκου' σα βουβοί, κ' η γλώσσα τως σωπαίνει. 
Ήτρεμ' εκείνη σ' μιά μερά, κ' εκείνος εις την άλλη, 
        κι ο γ-είς τον άλλο ενίμενε την εμιλιά να βγάλει. 
Mιάν ώρα εστέκα' αμίλητοι, και τα πολλά οπού χώναν,         
        εχάνουνταν, σου φαίνεται, την ώραν που εσιμώναν. 
Δεν είχαν την αποκοτιά θέλοντας να μιλήσουν, 
        δεν ξεύρουν από ποιά μερά τα Πάθη τως ν' αρχίσουν. 
Ωσά λαήνι οπού γενεί πολλά πλατύ στον πάτο, 
        κ' εις το λαιμόν πολλά στενό, κ' είναι νερό γεμάτο,         
κι όποιος θελήσει και βαλθεί όξω νερό να χύσει, 
        και το λαήνι με τη βιάν προς χάμαι να γυρίσει, 
μέσα κρατίζει το νερό, κι απόξω δεν το βγάνει, 
        κι όσον το γέρνει, τόσον πλιά μόνον τον κόπον χάνει― 
εδέτσι εμοιάσασι κι αυτοί, κ' ήτον γεμάτοι Πάθη,         
        η αποκοτιά τως να τα π[ουν], ως εσιμώσα', εχάθη. 
Kαι θέλοντας να πουν πολλά, τα λίγα δεν μπορούσι, 
        το στόμα τως εσώπαινε, με την καρδιά μιλούσι.» 
 
Ήπιαν δύο ποτά στο μπαρ του ξενοδοχείου, περπάτησαν πιασμένοι χέρι χέρι στα στενά δρομάκια των 
παραδοσιακών μπαγκαλόουζ , ώσπου κατέληξαν στην ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου να χαζεύουν και πάλι 
αυτό το βολικό για την αμηχανία τους φεγγαρόφωτο. 
Δεν υπήρχε άλλο ουράνιο σώμα που να ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ στην διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, ούτε 
άλλο ουράνιο σώμα που να συνεπικούρησε τόσο πολύ στην δημιουργία ερωτικών σχέσεων. Ποιητές, συγγραφείς, 
αστρολόγοι, μάγοι, τραγουδιστές, ζωγράφοι, αστροναύτες, απλοί άνθρωποι το χιλιοφωτογράφησαν, το 
ζωγράφισαν, κρεμαστήκαν επάνω του, το κατέβασαν και το κύλησαν στην γη σαν γιγάντιο κουραμπιέ, ή το 
βούτηξαν μέσα σε θάλασσες και λίμνες σαν κουλουράκι του καφέ, άλλοι το χάρισαν, και ο Πουλόπουλος μάλιστα 
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το ήπιε κιόλας σε ένα του τραγούδι , ενώ κάποιοι επιστήμονες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας ετοιμάζονταν να 
στήσουν βάσεις επάνω του και να το ξεντερίσουν  εξορύσσοντας  μεταλλεύματα από τα σωθικά του. 
 Πάντα υπήρχε ένα ολόγιομο φεγγάρι σε διατεταγμένη υπηρεσία προκειμένου να διευκολύνει τον ρομαντισμό και 
το φούσκωμα των ορμονών. Το πρώτο τους ενσυνείδητο αγκάλιασμα έγινε πάνω σε μια πλαστική σεζ λονγκ που 
επέδειξε ικανοποιητική αντοχή μετέπειτα.  Τα σώματά τους γυμνώθηκαν βιαστικά από τα νευρικά χέρια τους 
χωρίς να διακόψουν ένα παρατεταμένο φιλί όπου οι γλώσσες τους συμπλέχτηκαν σαν λαδωμένες παλαίστριες που 
προσπαθούσαν να εφαρμόσουν ασφυκτική λαβή η μία στην άλλη. Οι ασημοφωτισμένες από το φεγγάρι καμπύλες 
του σώματός τους ενώθηκαν νιώθοντας η μία την έλξη της άλλης και το ηβικό τους παζλ κούμπωσε απόλυτα και 
αβίαστα με έναν υγρό παφλασμό, ένα γλίστρημα, κόλπο που μόνο η θάλασσα ξέρει να κάνει πάνω στην ακτή. 
Δεν κουνήθηκαν από εκεί και ύστερα, μα  μόνο έμειναν ακίνητοι και δεμένοι να απολαμβάνουν την αίσθηση  της 
συγχώνευσης των είναι τους. Η ζέστη ήταν μεγάλη για να χρειαστούν να σκεπαστούν. Κοιμήθηκαν έτσι 
αγκαλιασμένοι, μέχρι που το χάραμα τους ξύπνησε πριν τους δει ανθρώπινο μάτι. 
Η επόμενη μέρα τους βρήκε ερωτευμένους να αναμασούν σαν μηρυκαστικά των αναμνήσεων την χθεσινή νύχτα. 
Στην μεγαλύτερη πόλη του νησιού ότι άξιζε να ειδωθεί και να γίνει έγινε. Συμπλήρωσαν την περιήγηση στον 
νομό  κάνοντας σλάλομ στα στενά της «Δαιδάλου»  με τα συμπαθητικά και πολύβουα νεανικά καφέ και μετά 
άραξαν στην πλατεία των λιονταριών  και δοκίμασαν τον περιβόητο γύρο με τα ντόπια υλικά που έδιναν μια 
γεύση για γαστρονομική διαφήμιση. Κρεατάκι βοτανοθρεμμένο  και ψιλοκομμένο, ιθαγενής ντοματούλα 
γλυκοπεριβολάτη , γλυκοπατατούλες Λασιθίου , κρεμμύδι  με πικάντικη ευγένεια , όλα έρχονταν να στριμωχτούν 
σε αυτή την αφράτη ζεστή πίτα κατρακυλώντας από τα γύρω εύφορα βουνά και περιβόλια. Μοναδικό 
μειονέκτημα ήταν  το ότι έπρεπε να πάει κάποιος  να κρυφτεί σε καμιά γωνιά για να τον φάει μιμούμενος το 
άνοιγμα των σαγονιών του πύθωνα, και πάλι δεν θα μπορούσε να πετύχει μια τόσο επαγγελματική δαγκωνιά για 
να μην μείνουν  ίχνη στο πλακόστρωτο ή στην μπλούζα του. Ο γύρος ήταν  τόσο φορτωμένος, που πάντα ένα 
μέρος του δραπέτευε από το χάρτινο φάσκιωμά του. Μετά την εμπειρία του γύρου κατηφόρισαν  τον μεγάλο 
πεζόδρομο προς το λιμάνι ρουφώντας την μυρωδιά του διεθνισμού που απόπνεε ο τόπος, με την Βαβέλ των 
γλωσσών, τα πολυάριθμα ταξιδιωτικά πρακτορεία που ξαπόστελναν κόσμο για να κάνουν χώρο να έρθουν άλλοι 
τυχεροί, και τα βενετσιάνικα βαριά κτίρια που έδιναν το στίγμα της αλλοτινής αίγλης. Ο περίπατος επεκτάθηκε  
στο Βενετσιάνικο φρούριο του Κούλε το Rocca  a Mare όπως ονομαζόταν από τους δημιουργούς του  και στην 
αναπλασμένη παραλιακή οδό με τα σύγχρονα πλακόστρωτα και τα φοινικόδεντρα. 
Οι επόμενες μέρες αφιερώθηκαν σε επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, πράγμα που αρχικά 
κάνανε με διάθεση αγγαρείας στο όνομα μιας επαγγελματικής αντίληψης της περιήγησης , αλλά μετά την πρώτη 
μισή ώρα η επίσκεψη έγινε απόλαυση σε έναν τόσο τεράστιο χώρο, με τόσο θαυμαστά εκθέματα. Εκεί τους 
περίμενε και ο δίσκος της Φαιστού που τώρα τελευταία πολλοί ξένοι αρχαιολόγοι αμφισβητούσαν την 
αυθεντικότητά του και ήθελαν να τον ξύσουν ή να τον δαγκώσουν για να δουν αν είναι κάλπικος. Υπήρχε μια 
διεθνή τάση τώρα τελευταία, που ήθελε απεγνωσμένα να ξεφορτωθεί το στοίχειωμα της ελληνικής πολιτιστικής 
και ιστορικής κληρονομιάς. 
Στην παλιά τηλεπικοινωνιακή βάση κοντά στις Γούβες  τα αμερικανάκια άφησαν τον χώρο ελεύθερο και έγινε 
ένα τεράστιο Μουσείο Θαλάσσης, ο «Θαλασσόκοσμος», με μεγάλες δεξαμενές και πολλά εντυπωσιακά θαλάσσια 
εκθέματα  όπου μπορούσε ο καθένας να πάει και να στηθεί μπροστά στις μεγάλες γυάλινες βιτρίνες για να τον 
κάνουν χάζι τα ψάρια και να περνάν την ώρα τους. Ένα ψάρι μάλιστα ξύπνησε τα στομαχικά αντανακλαστικά του 
παλιού καλού Βρασίδα. Ο γιγάντιος ροφός πίσω από το χοντρό γυαλί κάτι ανάδεψε μέσα στο στομάχι του που 
ανάγκασε το βράδυ την παρέα να ψάχνει ένα καλό μαγαζί να φάνε κάποιον συγγενή του εντυπωσιακού ροφού 
του «Θαλασσόκοσμου». 
Στο Μινωικό παλάτι στην Κνωσσό πήραν ένα αρχιτεκτονικό μάθημα περί του πόσο σοφά έκτιζαν οι πρόγονοί 
μας και πόσο εντυπωσιακά, διότι τότε δεν είχαν ανακαλυφθεί οι εργολάβοι και η μίζα με την σημερινή της 
μορφή, και ούτε γινόταν το μαγικό κόλπο να εξαφανίζεται το οικοδομικό υλικό που προοριζόταν για ένα κτίσμα. 
Περιδιαβαίνοντας τα 20.000 τ.μ που αποκάλυψε αυτός ο καλός κύριος Άρθουρ Έβανς που δίνει ελπίδες στους 
Άγγλους σαν έθνος, κατάφεραν να εντυπωσιαστούν ολοκληρωτικά από την πολεοδομική συνθετότητα, τα 
τεράστια πιθάρια, τις τοιχογραφίες, την δομική αρτιότητα και αρχιτεκτονική καλαισθησία. Άφησαν με όμορφες 
εντυπώσεις τον χώρο να τον στοιχειώνουν ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος που δραπετεύσαν κάποτε από εδώ, η Αριάδνη 
με τον μίτο της  που αντί να πλέξει κανένα πουλόβερ για τον Ραδάμανθυ, έκατσε και  έμπλεξε με τον Θησέα που 
την εκμεταλλεύτηκε για να σκοτώσει τον Μινώταυρο και μετά την παράτησε κάπου στη Νάξο,  όλους αυτούς 
τέλος πάντων τους φευγάτους που δεν τους άρεσε η διακυβέρνηση του Μίνωα και ο μόνος που την ανεχόταν από 
ότι φαίνεται ήταν ο «πρίγκιπας με τα κρίνα» κι αυτό γιατί ήταν τοιχογραφία.   
Την ίδια μέρα πρόφτασαν να επισκεφτούν τα Μάταλα με τις φημισμένες σπηλιές του κόλπου που μοιάζουν με  
βραχώδη πολυκατοικία χωρίς κοινόχρηστα,  όπου με κιθάρες και μαριχουάνα οι χίπηδες του ‘60 οραματίστηκαν 
έναν ελεύθερο προοδευτικό κόσμο για να τον προδώσουν αμέσως μόλις η ηλικία τούς μεταμόρφωσε σε  γιάπις 
και βολεμένους αστούς με επικάλυψη αριστερής ιδεολογικής «κρούστας».  
Τριάντα λεπτά με τα πόδια μετά από τα Μάταλα βρήκαν την  εκπληκτική παραλία του Κομού. Απέφυγαν το 
τμήμα της παραλίας με τις ομπρέλες  και προχώρησαν προς  ένα μεγαλύτερο τμήμα της προς τα βόρεια με πολύ 
λιγότερο κόσμο. Ήταν το τμήμα που προτιμούσαν οι γυμνιστές και οι χελώνες Καρέττα-Καρέττα , οι πρώτοι  για 
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να μαυρίσουν τα απόκρυφα σημεία τους και να δώσουν την ευκαιρία στον ιωδιούχο αέρα να δροσίσει τα 
«ματζαφλάρια» τους και να τους χαρίσει μια εσάνς ελευθερίας, και οι δεύτερες πιο συμμαζεμένες μέσα στα 
καβούκια τους, να ωοτοκήσουν τα βλαστάρια τους που θα διαιώνιζαν το είδος τους. Υπήρχαν  σημεία 
περιφραγμένα με σύρμα στην παραλία, όπου κάποιοι ευαισθητοποιημένοι εθελοντές είχαν βάλει για να 
προστατεύσουν τις  θέσεις  όπου υπήρχαν θαμμένα  αυγά  χελώνας. 
Η Φαιστός λίγο πιο πάνω ευλογούσε την απέραντη παραλία με τις αμμοθίνες και τους κέδρους με ιερή 
αρχαιολογική αύρα, και τα παλιά πυροβολεία των Γερμανών πάνω στα βράχια δίνανε δωρεάν εκπαιδευτικά 
μαθήματα αντιπολεμικού περιεχομένου με την ασχήμια τους και την θλιβερή σακατεμένη απειλή που 
ενσάρκωναν στο παρόν. 
Η επόμενη μέρα αφιερώθηκε σε μια γρήγορη ψηλάφηση της ανατολικής ακτογραμμής που απλωνόταν έξω από 
το Ηράκλειο. Αμνισός, Τομπρούκ, Αρίνα, Κακιά Σκάλα, Κάτω Γούβες, Βαθειανός Κάμπος, Στυλίδα,  ονόματα 
που βάφτιζαν αμμώδεις όμορφες παραλίες σαν ρίμες ποιημάτων που γεννούσαν εξωτικούς συνειρμούς,  ονόματα 
που θα συναντούσες μόνο σε ένα παραμύθι ανατρεπτικό σαν το «Άμπαρατ» του Κλαϊβ Μπάρκερ. Ακολούθησαν 
μελωμένοι από οπτικό λίγωμα αυτό το Ισημερινό τοπίο με την χαμηλή βλάστηση, τα αραιά φοινικόδεντρα και τα 
αμπέλια και μόνο για λίγες ώρες λοξοδρόμησαν από τα παραλιακά τουριστικά χωριά για να επισκεφτούν το 
βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωριό των  Αρχανών για την καταπληκτική του οικιστική ανάπτυξη που 
του έδωσε τον τίτλο του δεύτερου καλύτερου Ευρωπαϊκού χωριού. Ο τόπος ήταν ένα εκθετήριο Δημοτικής 
Διοίκησης και οράματος, ένας τόπος πρότυπο που βασίλευε η μεταλακτική θετική δύναμη της σοφής 
αναπαλαίωσης που είχε καλύψει την τεχνολογική επάρκεια και δύναμη στον μάρσιπο της να μην φαίνεται αλλά 
να δρα αποτελεσματικά. Ένα χωριό που τηλεμεταφέρθηκε από παλαιότερους αιώνες στο σήμερα φέρνοντας την 
αίγλη του παρελθόντος μαζί του. Σπίτια διώροφα με τοξωτές καμάρες στις θύρες τους, βαμμένα στα χρώματα της 
ώχρας, του μπορντό και  του ροζ, καλντερίμια και στενά πλακόστρωτα και λιθόστρωτα με παρτέρια γεμάτα με 
καλλωπιστικά άνθη, μαγαζιά με ξυλόγλυπτες πινακίδες χωρίς ίχνος νέον φωτισμού και λαμαρίνας , παραδοσιακές 
«φανάρες» για φωτισμό με υπογειοποιημένο ηλεκτρικό δίκτυο, και ταυτόχρονα ύπαρξη υπογειοποιημένου 
δικτύου τηλεόρασης, που ξύρισε κόντρα από  όλες τις στέγες   τα μεταλλικά  αντιαισθητικά κλαδιά των κεραιών. 
Το τελευταίο  απόγευμα τους βρήκε στην Χερσόνησο και τα Μάλια πρόθυμους να περιμένουν να πασπατέψουν 
τις πτυχές της φημισμένης τους νυχτερινής διασκέδασης και να πάρουν μέρος στο πιο επικίνδυνο  αλκοολούχο  
πάρτι που γινόταν τις νύχτες του καλοκαιριού, όπου είχαν δώσει ραντεβού όλα τα καταπιεσμένα καμάρια της  
βόρειας Ευρώπης. Είχαν σκοπό μόνο να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα, να μην βάλουν στο στόμα τους την 
«κηροζίνη» που σερβίρονταν με τους κουβάδες στα μπαρ και να αποφεύγουν με ελιγμούς τους μεθυσμένους 
καμικάζι που έρχονταν κατά πάνω τους να τους αγκαλιάσουν μυρίζοντας αλκοόλ και χαλαρή ερωτική διάθεση. 
Ωστόσο το πεπρωμένο είχε πιο μεγαλεπήβολα σχέδια γι’ αυτούς.Το κάρμα του Κίμωνα, υπόδουλο ακόμα στο 
νόμο της αιτιότητας και στο νόμο της δικαιοσύνης και της ισορροπίας, συμπλέχτηκε  με το κάρμα ενός παλιού 
γνωστού του από την Ικαρία. Όπως περπατούσαν στον παραλιακό δρόμο της Χερσονήσου χαζεύοντας στα 
μαγαζιά τουριστικών ειδών, διασταύρωσαν την πορεία τους με αυτήν του «ψηλολέλεκα» βρετανού, που λίγο 
καιρό πριν  στην αποβάθρα της Ικαρίας τους χαιρέτησε προσβλητικά από την κουπαστή του πλοίου με 
προτεταμένο το μεσαίο του δάκτυλο, τον γνωστό δηλαδή σεξιστικό και υποτιμητικό χαιρετισμό που εκνευρίζει 
σφόδρα κάθε αρσενικό που σέβεται την αρρενωπότητα του. Ο ηδονικός εναγκαλισμός του Κίμωνα με την 
ευκαιρία να πάρει το αίμα του πίσω, θέρμανε τα σωθικά του.  Γύρισε πίσω, ακολουθώντας αθόρυβα και 
προσεκτικά το «θύμα» του  για να του ανταποδώσει τον χαιρετισμό. Παρατώντας πίσω του τον Βρασίδα με τα 
κορίτσια, αφήνοντάς τους να  νομίζουν ότι γύρισε να δει κάτι ενδιαφέρον στην βιτρίνα  κάποιου μαγαζιού, τον 
παρακολούθησε μέχρι που αυτός έστριψε μέσα σε έναν παράδρομο. Η παρέα του Κίμωνα μόλις αντιλήφθηκε την 
μεγάλη σε διάρκεια απουσία του τον αναζήτησε εις μάτην μέσα στο πολύβουο παρδαλό πλήθος.  Μετά από πέντε 
λεπτά  αναζήτησης τον ξαναντάμωσαν να έρχεται ελαφρά ταραγμένος και τρεχάτος προς το μέρος τους. Δεν 
πρόλαβαν να τον ρωτήσουν γιατί έτρεχε, παρά μόνο τον άκουσαν να τους φωνάζει λαχανιασμένος καθώς τους 
προσπερνούσε,  ότι θα γύριζε σε μισή ώρα . Μετά από λίγα δευτερόλεπτα μια ορδή φρενιασμένων βρετανών τους 
προσπέρασε επίσης, κοντεύοντας να τους ρίξει κάτω. Από τους αλαλαγμούς τους και την κατεύθυνσή τους 
κατάλαβαν ότι κυνηγούσαν τον Κίμωνα. Επικεφαλής τους ήταν ο γνωστός τους από την Ικαρία απρεπής 
βρετανός. Ο «ψηλολέλεκας» είχε κάνει αναπάντεχα πολυάριθμες φιλίες για το βάθος της προσωπικότητάς του 
στην Χερσόνησο . Για κακή τύχη του Κίμωνα λοιπόν, την ώρα που τον ακολουθούσε για να τον ξεμοναχιάσει και 
να τον κεράσει ένα περιποιημένο μπερντάκι ξύλο, το «θύμα» χώθηκε μέσα σε ένα μπαρ που ήταν συγκεντρωμένο 
ένα ολόκληρο κοπάδι του σιναφιού του,  για να κανονίσουν ένα οργιαστικό πάρτι για το αποψινό βράδυ.  Έφτανε  
μια υστερική κραυγή του βρετανού μόλις  αναγνώρισε τον «διώκτη» του, για να δοθεί το έναυσμα να κυνηγήσουν 
αυτόν τον γαμημένο Έλληνα. Μέσα σε μια στιγμή  όλος αυτός ο ξανθοκόκκινος  αδρεναλινοφορτωμένος  
συρφετός βρέθηκε στο κατόπι του. Δεν είχε καμιά ηρωική διάθεση να αντιπαρατεθεί με τριάντα  αλλόφρονες 
αγγλοσάξονες και επειδή δεν τον δέσμευε και κανένας Λυκούργειος νόμος εφάρμοσε την τακτική με την οποία 
τον είχε διαποτίσει η εμπειρία των γηπέδων και των συγκρούσεων με  βίαιους οπαδούς  άλλων ομάδων. «Του 
φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ». Η φυσική του κατάσταση ήταν εξαιρετική και αυτό αποδείχτηκε από ένα 
τρεχαλητό μέσα στα στενά της Χερσονήσου που κράτησε πάνω από ένα δεκαπεντάλεπτο. Οι τριάντα 
φρενιασμένοι Βρετανοί, όσο περνούσε η ώρα αποψιλώνονταν νικημένοι από την φτωχή τους αερόβια ικανότητα. 
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Το πιοτό, οι καταχρήσεις και η κακή διατροφή τούς κρατούσαν μόλις ένα βήμα από το κατώφλι του σκορβούτου, 
και το οινόπνευμα που  κυκλοφορούσε στο αίμα τους κάνοντας σερφ πάνω στα λιγοστά μεθυσμένα αιμοπετάλια 
τους  δεν ήταν ικανό να κινήσει έναν οργανισμό με ταχύτητα και διάρκεια, με αγωνιστικές αξιώσεις. Ο ένας μετά 
τον άλλο γονάτιζαν οι σταματούσαν λαχανιασμένοι, άλλος βήχοντας, μερικοί και ξερνώντας, με την καρδιά τους 
να παίζει ταμπούρλο μέσα στα στήθη τους. Για κακή του  τύχη ο ψηλολέλεκας υπό την ώθηση άσβεστου μίσους 
και την επίδραση ενός τονωτικού διαλύματος από αυτά που σου δίνουν φτερά, πετούσε με ταχύτητα πίσω από τον 
Κίμωνα με μια χούφτα ακόμα γενναίων δρομέων. Η αποδεκατισμένη αλλοδαπή παρέα τον ακολούθησε τελικά 
στην παραλία και εκεί μέσα στην άμμο βούλιαξαν και τα υπόλοιπα καμάρια των Βησιγότθων διωκτών. Μετά από 
μια πορεία άλλων εκατό μέτρων ο Κίμωνας σταμάτησε να τρέχει και στάθηκε με τα χέρια στην μέση ελαφρά 
λαχανιασμένος, να κοιτάει τον «φίλο» του μονάχο να τρέχει να τον προφτάσει. Η κίνηση του Κίμωνα και το 
ελαφρό μειδίαμα που σχημάτισαν τα χείλη του καθώς τον είχε πλησιάσει ανέσχεσαν την ορμή του βρετανού 
ψηλολέλεκα  και τον έκαναν να πλησιάσει διστακτικά με ελαφρύ και αβέβαιο τρεχαλητό, έχοντας αντικαταστήσει 
το πολεμικό του μένος με ένα μπερδεμένο ύφος. Όταν κοίταξε πίσω του και είδε ότι δεν είχε την υποστήριξη 
κανενός συντρόφου του, σαν κεραυνοβολημένος σταμάτησε επιτόπου, λίγα μόνο μέτρα  από τον Κίμωνα που 
τώρα του μόστραρε ένα πλατύ χαμόγελο και τον χαιρετούσε με τον δικό του μέσο προτεταμένο.  
Η προσπάθεια του βρετανού να ανακρούσει πρίμα και να το βάλει στα πόδια ήταν μια πολύ καλή κίνηση που 
όμως δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο Έλληνας ήταν λίγα βήματα πίσω του, σχεδόν ένιωθε το 
βαρύ του χέρι να ψάχνει και πάλι τον σβέρκο του για να του συστηθεί εκ νέου, και έτσι αυθόρμητα υπό το κράτος 
του φόβου και της απελπισίας βγήκε από το λαρύγγι του ένας λυγμός, ένα σχεδόν σκυλίσιο σκούξιμο που τον 
τύλιξε προστατευτικά με την κάπα του τσιτάτου του Καζαντζάκη περί «παντοδυναμίας της αδυναμίας». Όπως τον 
σβέρκωσε το δυνατό χέρι του Κίμωνα έβγαλε μια φοβισμένη παιδική τσιρίδα και το τρέμουλό του  γέννησε μέσα 
στα μάτια του κάποια δάκρυα. Έτσι όπως τον είδε ζαρωμένο κάτω στα πόδια του ο Κίμωνας  να περιμένει να 
εισπράξει ένα φορτίο σφαλιάρες, δεν ξέρει  γιατί , αλλά του ήρθε στο μυαλό  η κοινή καταγωγή του με αυτόν τον 
άνθρωπο. Ένα DNA, μια ελικοειδή σκάλα που ανεβοκατέβαιναν τα ανθρώπινα γνωρίσματα όλων μας, είκοσι τρία 
ζεύγη χρωματοσωμάτων, μία μήτρα όμοια , ένα σπερματοζωάριο-το πιο δυνατό της συνομοταξίας του-, ένα παιδί 
με καρδιά και μυαλό «τάμπουλα ράσα», απόλυτα αθώο που πάνω του επέδρασαν μυριάδες ερεθίσματα για να 
γίνει αυτός εδώ ο ψηλολέλεκας, αυτό το αναξιοπρεπές απολειφάδι που ζάρωσε σαν χελώνα στο καβούκι της. Του 
την βίδωσε αφάνταστα η όλη κατάσταση και πήρε την απόφαση να τον τιμωρήσει με την υπέρτατη τιμωρία που 
ίσως να τον συνέφερνε. Αν δεν είχε σβήσει μέσα του το φωτεινό στοιχείο των θνητών που ήταν η 
συναισθηματική νοημοσύνη μπορούσε να μάθει κάτι από αυτήν την εμπειρία του και να γίνει καλύτερος. Αν 
έκανε κουμάντο μόνο το ένστικτο της απληστίας και να τον σκότωνε στο ξύλο δεν θα πετύχαινε τίποτα. Τον 
έπιασε από το χέρι και διατηρώντας το φωτεινό του χαμόγελο τον βοήθησε να σηκωθεί δίνοντάς του  μια γερή 
δόση ισοπεδωτικής συγχώρεσης.  
 
Κεφάλαιο 2 
 
     «Tου Κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν, 
          και του Τροχού, που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν· 
     και του Καιρού τα πράματα, που αναπαημό δεν έχουν, 
          μα στο Kαλό κ' εις το Kακό περιπατούν και τρέχουν· 
     και των Αρμάτω' οι ταραχές, όχθρητες, και τα βάρη,            
          του Έρωτος οι μπόρεσες και τση Φιλιάς η χάρη· 
     αυτάνα μ' εκινήσασι τη σήμερον ημέραν, 
          ν' αναθιβάλω και να πω τά κάμαν και τά φέραν 
     σ' μιά Κόρη κ' έναν ’γουρο, που μπερδευτήκα' ομάδι 
          σε μιά Φιλιάν αμάλαγη, με δίχως ασκημάδι.           
     Κι όποιος του Πόθου εδούλεψε εις-ε καιρόν κιανένα, 
          ας έρθει για ν' αφουκραστεί ό,τ' είν' εδώ γραμμένα· 
     να πάρει ξόμπλι κι  αρμηνειά, βαθιά να θεμελιώνει 
          πάντα σ' αμάλαγη Φιλιάν, οπού να μην κομπώνει. 
     Γιατί όποιος δίχως πιβουλιά του Πόθου του ξετρέχει,           
          εις μιάν αρχή α' βασανιστεί, καλό το τέλος έχει. 
     Αφουκραστείτε, το λοιπόν, κι ας πιάνει οπού 'χει γνώση, 
          για να κατέχει κι αλλουνού απόκριση να δώσει.» 
 
Κρήτη. Μπαλωθιές με σφαίρες –μαντινάδες στον γάμο του παλιού και του νέου. Το ποίημα του  Ερωτόκριτου  
καρφωμένο  με κρητικό μαχαίρι  πάνω σε σφενδάμι να το διαβάζουν οι ερωτευμένοι και οι γενναίοι. Ρακή, κρασί 
και λάδι να κυλάει και να φροντίζει τις καρδιές για να αγαπάνε , να αψώνουν, να γλεντούν, να συγχωρούν. 
Σε ταυροκαθάψια να ακροβατούν οι νέοι , ο Μινώταυρος να κουτουλάει τους αντιφρονούντες της εξουσίας, ένας 
Ταλώς σαν ironman να προστατεύει το νησί και τους νόμους του, τα κοπέλια να κάνουν σκοποβολή  σε πινακίδες 
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σουρωτήρια, σε βενετσιάνικες κρήνες να δροσίζονται οι πρεσβύτεροι, σε άμμο ξανθιά και βράχια νοτισμένα να 
ξαποσταίνουν τα κύματα τα γαλανά και οι σκανδιναβικοί γλουτοί, και οι άνεμοι να τρέχουν και να κυνηγιούνται  
με τα όνειρα των ανθρώπων μέσα από ψηλές καλαμιές, κληματαριές, αγιόκλημα, χρυσάνθεμα, οπωρώνες και 
σοκάκια λαβυρινθώδη.  
Η ιστορία ανασαίνει σε κάθε γωνιά του τόπου, οι εποχές συμπλέκονται όπως τα κτίρια  από διάφορες περιόδους 
του παρελθόντος. Μινωικά παλάτια, βενετσιάνικα κτίσματα και ενετικά φρούρια, μιναρέδες και αρχιτεκτονήματα  
του σήμερα. 
Δάση από καστανιές και βελανιδιές κατηφορίζουν από απάτητα βουνά κυνηγημένες από τα χιόνια, εξωτικά 
φοινικοδάση ανεμίζουν τα κλαδιά τους δίπλα σε όμορφες παραλίες σαν υάδες που ξομπλιάζουν τα μαλλιά τους, 
εύφορες πεδιάδες όπου ευωδιάζουν οι πορτοκαλιές και οι λεμονιές κάθε Άνοιξη, ή φουσκώνουν οι ρώγες των 
σταφυλιών πάνω στα στήθη των αμπελιών ερεθισμένες από το χάιδεμα των υγρών ανέμων κάθε καλοκαίρι. 
Λόφους καλυμμένους με χιλιάδες ελαιόδεντρα που τα φύλλα τους ασημίζουν σαν κοπάδια μικρών ιπτάμενων 
ψαριών  στο φως του ήλιου και τις αντανακλάσεις του νερού, αλλά και λόφους γυμνούς, που πάνω στις κοφτερές 
πέτρες και τα βράχια η ζωή πολεμά ατέρμονα και αγόγγυστα την ερημιά, και οι άνθρωποι στήνουν  ξερολιθιές και 
πεζούλες για να την οχυρώσουν. Έτσι είναι η Κρήτη. Ολούθε. Δεν υπάρχουν προτεινόμενα μέρη. Πρέπει να γίνει 
κτήμα του επισκέπτη της στο σύνολό της, όπως κάποιος δοκιμάζει ένα γλυκό.  Δεν μπορείς να προτείνεις σε 
κάποιον από ένα κέικ να φάει μόνο τις σταφίδες ή να γλύψει μόνο την άχνη. 
Μαζί με τους ήχους που γεννά η τουριστική μήτρα  και η καθημερινότητα των Κρητών, ανακατεύονται σε μαγικό 
άκουσμα του πολιτισμού, η φωνή του Ξυλούρη, οι λύρες των Χαϊνιδων  και του Σκουλά. 
Για να φτιαχτεί λοιπόν  ένα νησί μοναδικό σαν την Κρήτη απαιτείται έμπνευση δημιουργική και κάποια υλικά. 
Έτσι κάποια  μέρα που η έννοια της κατασκευής μέσα στο νου της μεγάλης δημιουργικής δύναμης πήρε 
χαρακτήρα καλλιτεχνικό και εικαστικό, κατέβηκε στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και με την 
κουτάλα της γεωπλασίας ανάδεψε τον βυθό της περιοχής και ανασήκωσε ένα κομμάτι ξηράς  οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
Στα βόρεια πήρε την ροκάνα του και λείανε την ξηρά κάνοντάς την ομαλή με όμορφες παραλίες για να χτίσουν 
τις πόλεις τους και τα αυθαίρετά τους οι άνθρωποι, να έρχονται οι τουρίστες να αφήνουν συνάλλαγμα και οι 
ντόπιοι οικογενειάρχες και ιθαγενείς να στήνουν τις εμπριμέ ομπρέλες τους στην αφράτη άμμο για να 
πλατσουρίζουν στα ρηχά τα καμάρια τους. 
Πήρε μερικούς τόνους δέντρα, μεταξύ αυτών αρμυρίκια, ελαιόδεντρα, πεύκα, ευκάλυπτους, πλατάνια, 
φοινικόδεντρα, τα σκόρπισε στην ηπειρωτική χώρα και τα κενά τα μπάλωσε με αμπελώνες, εσπεριδοειδή και 
περιβόλια. Έφτιαξε ψηλά βουνά για να μαζεύουν χιόνια και βροχές, και ποτάμια και ρυάκια για να παίρνει το 
νερό φόρα να ποτίζει τις εύφορες πεδιάδες και τα οροπέδια. Στα νότια άφησε τα βράχια και τα φαράγγια να 
βασιλεύουν για να προπονούνται στα άλματα τα κρητικά κατσίκια και να πηγαίνουν οι πιο τολμηροί πεζοπόροι, 
οι γυμνιστές και οι χίπηδες για να κρύβονται στους μικρούς παραδεισένιους κόλπους να δείχνουν τα απόκρυφά 
τους στους Λιβυκούς ανέμους  και να φουμάρουν χόρτο ντόπιας παραγωγής από τα Ζωνιανά και τα Ανώγεια. 
Πήρε και μερικούς λίβες να κλώθονται στους κόρφους των λόφων και των πολιτειών  και πασπάλισε τον τόπο με 
Κρητικούς αστούς για  αρχοντιά και Κρητικούς ορεσιβίους για λεβεντιά. Αλλά δεν έμεινε μόνο στην διάπλαση 
της ύλης. Φόρτωσε και το DΝΑ με παρδαλά καλλιτεχνικά χρωματοσώματα και έτσι όλες οι τέχνες και οι υψηλές 
λειτουργίες όπως η πολιτική, η αρχιτεκτονική, η εκπαίδευση,  βρήκαν πάμπολλους εκφραστές να απογειωθούν. 
Γεννήθηκε ένας Καζαντζάκης να μας μάθει ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν έχει όρια όταν κυνηγά την ελευθερία 
και την ομορφιά, γεννήθηκε ένας Ξυλούρης για να μας μάθει ότι το τραγούδι κινεί τις ψυχές και πάνω στο 
κελάρυσμα της φωνής του μπορεί να τις φωτίσει κιόλας, μας χάρισε έναν Βιτσέντζο Κορνάρο να μας ταξιδέψει 
μέσα από την ποίηση στις πτυχές του έρωτα και των αισθημάτων, μας χάρισε και έναν Δομίνικο Θεοτοκόπουλο 
να καμαρώνουμε πως στις δυο διαστάσεις ενός πίνακα του , μπορεί να δει κανείς περισσότερα από όσα στον 
τρισδιάστατο κόσμο μας. 
Είδαν και οι άνθρωποι την εύνοια που τους παραχωρήθηκε καθώς γεννήθηκαν σε τούτα τα ευλογημένα χώματα 
και βάλθηκαν να ομορφύνουν τον τόπο ακόμα παραπάνω με τα δικά τους έργα. Φτιάξανε μινωικά παλάτια, 
φτιάξανε τείχη  ενετικά και βενετσιάνικα κτίρια, μικρούς οικιστικούς λαβύρινθους-μαχαλάδες να φυλάνε την λιτή 
και όμορφη καθημερινότητά τους, φτιάξανε μιναρέδες και τζαμιά, φτιάξανε ξενοδοχεία-χωριά πάνω στο κύμα, 
φτιάξανε και όλα αυτά που απαγορεύονται από την πολεοδομία, αλλά πάντα με υψηλά στάνταρ αισθητικής. 
Πάνω στα ορεινά χωριά δουλευταράδες χωρικοί φυτέψανε και κάτω από την τελευταία πέτρα, πρασίνισαν τον 
τόπο, κάνανε τα βουνά σκαλοπάτια τιτάνια με πεζούλες  και υπέταξαν το χέρσο και το άνυδρο στην υπηρεσία την 
γεωργική, την ίδια ώρα που άλλοι γεωργοί παρακαλάνε να ρίξει χαλάζι για να πάρουν αποζημίωση από τον 
ΕΛΓΑ. 
Βάλθηκαν να παλεύουν με τα μπαχάρια και το ταίριασμα των τροφών, να ιντριγκάρουν τον ουρανίσκο, να 
φέρνουν σε οργασμό τα αισθητήρια της γεύσης, φτιάχνοντας αρωματικό κρασί, θεϊκό λάδι, γαλακτοκομικά- 
εφευρέσεις, ζυμωτά γλυκά και πίτες-ευρεσιτεχνίες. Ακόμα και υποκατάστατο της κόκα κόλα φτιάξανε που το 
ονομάζουν «ζελίτα», πιο ήπιο σε ανθρακικό και πιο πλούσιο σε καραμέλα, που όταν το δοκίμασε ο Κίμωνας 
αγόρασε ευθύς δύο κασόνια που τα φύλαξε στο πορτ μπαγκάζ  και πήρε και το τηλέφωνο του προμηθευτή για 
παραγγελίες στο μέλλον. 
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Το αυτό εποίησε για να διασφαλίσει και μια επαρκή ποσότητα από αυτό το μαγικό φίλτρο που λέγεται κρητικό 
ελαιόλαδο. 
 Κάθονται  οι διατροφολόγοι και οι γιατροί  και γράφουν μελέτες που λένε πάνω κάτω τα εξής : «Το ελαιόλαδο, 
σε αντίθεση με τα σπορέλαια, είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που είναι ανθεκτικά στην οξείδωση 
και ελαττώνουν την LDL χοληστερόλη χωρίς να επηρεάζουν την HDL χοληστερόλη η οποία προστατεύει από 
την αθηροσκλήρωση...Το ελαιόλαδο περιέχει επιπλέον μεγάλη ποσότητα αντιοξειδωτικών ουσιών, όπως 
τοκοφερόλες και υδροξυφαινόλες που προφυλάσσουν τόσο από την αθηροσκλήρωση όσο και από τις διάφορες 
μορφές καρκίνου με τη δέσμευση των ελεύθερων τοξικών ριζών. Ενδιαφέρον είναι ότι η σύνθεση του ελαιολάδου 
σε λιπαρά οξέα είναι παρόμοια με εκείνη του λίπους του μητρικού γάλακτος...» 
Και στρώνονται και οι κρητικοί, που δεν έχουν ιδέα από οργανική βιοχημεία και διατροφολογία και 
τσαλαβουτάνε τις μπουκίτσες τους μέσα σε αυτό το λάδι, βαφτίζουν με αυτό τις σαλάτες τους και τα φαγητά 
τους, και μετά κάθονται και σπάνε τα ρεκόρ μακροζωίας σε στατιστικές ιατρικές έρευνες.   
Μάλιστα! Η άριστη υγεία και μακροζωία των Κρητικών που έχει αποδειχτεί μέσω ερευνών οφείλεται στην 
παραδοσιακή διατροφή τους αν και ο Βρασίδας υποψιαζόταν ότι συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα και η καλή 
ψυχολογία τους που την εξύψωνε  η πόση κρασιού, η ηλιοφάνεια η εξαγνιστική, οι ψυχοθεραπευτικές θωπείες 
του γαλάζιου Αιγαίου και η πλεύση μέσα στην ερωτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν χιλιάδες καλλίπυγες   
τουρίστριες. Αυτά βέβαια μέχρι πρότινος. 
Η διατροφή που είχε δώσει την μακροζωία στους Κρητικούς, περιελάμβανε κυρίως ελαιόλαδο που έδινε το ένα 
τρίτο περίπου της ημερήσιας ενέργειας σε κάθε άτομο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας προήρχετο από 
δημητριακά, κυρίως ψωμί, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και σε μικρές ποσότητες από γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρι 
και λίγο κόκκινο κρασί σε κάθε γεύμα. Η απλή αυτή παραδοσιακή δίαιτα της Κρήτης έχει αλλοιωθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες κυρίως από τις νεότερες γενιές μια και έκαναν την εμφάνισή τους τα φαστ φουντ , τα 
χάμπουργκερς και τα συσκευασμένα φαγητά που έχουν πιο πολλά συντηρητικά από βιταμίνες. Έτσι ο μέσος όρος 
ζωής μίκρυνε σαν φαλλός που εκσπερμάτισε στα σκέλια της  διαφημιζοπροωθούμενης ταχυφαγίας, προς 
ικανοποίηση των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων που από ότι φαίνεται βρήκαν την λύση να σωθούν 
οικονομικά.  
Μετά την άφιξή τους στο Ρέθυμνο κατευθείαν επισκέφτηκαν το κάστρο της Φορτέτσας, το μεγαλύτερο 
βενετσιάνικο κάστρο που χτίστηκε ποτέ! Πηγή έμπνευσης γι’ αυτήν την επιβλητική κατασκευή υπήρξαν οι 
Τούρκοι, μια και οι Ρεθυμνιώτες δεν ήθελαν να τους δουν να καταστρέφουν την πόλη τους για δεύτερη φορά. 
Είχαν πειστεί πλέον ότι στην καταστροφή ήταν μεγάλοι τεχνίτες και γι’ αυτό απαίτησαν από τον Βενετό διοικητή 
την προστασία τους με οχύρωση. Στο αρχικό σχέδιο προβλεπόταν και τάφρος  που τελικά έπεσε θύμα 
πολεοδομικών σκοπιμοτήτων, μια και χρειαζόταν για να γίνει η τάφρος να  απαλλοτριωθούν οικόπεδα ντόπιων. 
Έτσι η Φορτέτσα τότε έμεινε χωρίς τάφρο και σήμερα χωρίς αξιοπρόσεκτη συντήρηση. Τα αγριόχορτα 
υψώνονταν ακμαία από κάθε γωνιά και πολεμίστρα, σαν καρικατούρες αρχαίων πολεμιστών με λόγχες υψωμένες. 
Δεν ήξεραν να πουν αν η εγκατάλειψη που αντίκρισαν τους δυσαρέστησε ή όχι. Αν  έβρισκαν τον χώρο  
διαμορφωμένο με οργανωμένες επεμβάσεις, είχαν την αίσθηση ότι  θα έχανε κάτι από την αυθεντικότητά του. 
Έμοιαζε να του ταιριάζει η εγκατάλειψη. Τα αγριόχορτα και τα κλαδιά των πεύκων μαζί με τους βόρειους 
δυνατούς άνεμους που σφύριζαν μέσα από τις πολεμίστρες προσθέτανε αγριάδα στη λίθινη επιβλητική 
κατασκευή που ατένιζε από τον λόφο το κρητικό πέλαγος, και προσυπέγραφε με αυθεντικότητα ότι από εδώ 
παρέλασαν, δοξασμένες στιγμές του παρελθόντος. 
Μετά το μεσημεριανό τους πορεύθηκαν προς τα νότια , προς το τουριστικό χωριό του  Πλακιά και την Μονή του 
Πρέβελη. Ανακάλυψαν την παράκαμψη προς την ομώνυμη παραλία και κατηφορίζοντας μια πλαγιά κακοτράχαλη 
βρέθηκαν στις εκβολές του Κουρταλιώτη ποταμού παρέα με τα στίφη των τουριστών που έφταναν σε αυτό το 
ειδυλλιακό τοπίο με τα πόδια ή με εκδρομικά καράβια από τον Πλακιά. Ένας μικρός κόλπος προστατευμένος από 
βουνά, με μια αμμουδιά «λολίτα», μπλεγμένη σε ένα όργιο της φύσης, ένα ερωτικό τρίγωνο με εραστές της από 
την μια μεριά το βαρβάτο και τραχύ άγγιγμα του αλμυρού νερού, και από την άλλη τις τρυφερές θωπείες του 
γλυκού νερού μιας λιλιπούτειας λίμνης που μαστόρεψε ο ίδιος ο Κουρταλιώτης. Και αν το μπάνιο ήταν 
απολαυστικά δροσερό μέσα στον καύσωνα που ζεμάτιζε τον τόπο, η ανάβαση του ποταμού στάθηκε απείρως  πιο 
απολαυστική εμπειρία. Η ψευδαίσθηση της εξερεύνησης κάποιου ξένου τροπικού ποταμού σε κάποια άλλη 
Ήπειρο ήταν έντονη σε τέτοιο βαθμό που ώρες ώρες περίμενες να πεταχτούν από την παράκτια βλάστηση στις 
όχθες που την αποτελούσαν φοινικιές και ψηλές καλαμιές, είτε ο Ιντιάνα Τζόουνς κυνηγημένος από κάποια φυλή 
πυγμαίων που εκτόξευε φαρμακερά βελάκια από φυσοκάλαμα, ή ο Τζακ του Iost για να ζητήσει να τον πάρεις 
μαζί σου πίσω στον πολιτισμό. Οι δυνάμεις τους τούς επέτρεψαν να φτάσουνε μέχρι και την Πίσω Μονή της 
Πρέβελης. Το Μοναστήρι είχε πλούσια ιστορία και θέα μοναδική. Ιδρύθηκε τον 16ο με  17ο  αιώνα και 
λειτούργησε ως ανδρικό μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον θεολόγο. Στη διάρκεια του 
απελευθερωτικού αγώνα προσέφερε καταφύγιο στους  επαναστάτες  μέχρι που καταστράφηκε με την γνωστή 
τουρκική τεχνική καταστροφής «εκ θεμελίων» από κάποιον Πασά. Στη διάρκεια της γερμανικής  κατοχής  έγινε 
καταφύγιο αντιστασιακών και σε αντίποινα οι Γερμανοί την απογύμνωσαν και έκλεψαν τον χρυσό Τίμιο Σταυρό 
με το Τίμιο Ξύλο με άτιμο τρόπο. Όμως, η ιστορία λέει ότι το αεροπλάνο που θα τον μετέφερε στη Γερμανία δεν 
κατάφερε να απογειωθεί τρεις  συνεχόμενες φορές και οι Γερμανοί απέδωσαν τις  βλάβες  σε υπερφυσική 
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παρέμβαση και όχι σε κάποιον ίσως μεθυσμένο γερμανό τεχνικό αεροσκαφών, οπότε επέστρεψαν τον σταυρό στο 
μοναστήρι όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα  όπως λέγεται, αν και στην σύγχρονη εποχή κινδυνεύει περισσότερο από 
κάποιους ριφιφί εκκλησιαστικούς επιτρόπους, ή παπαδομοναχούς που δεν φοβούνται να προκαλέσουν τις 
υπαρξιακά διφορούμενες Θεϊκές Δυνάμεις, μέσα κιόλας στην έδρα τους.  
Μετά την Πρέβελη ο δρόμος τους έφερε σε ένα χωριό που λεγόταν  Άνω Ροδάκινο,  όπου εκεί έκαναν πρακτική 
άσκηση πάνω στα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Αν και ο μεζές που τους έφεραν μαζί με την τσικουδιά  ήταν 
μπροστά στα μάτια του Βρασίδα σκέτος εμπαιγμός λόγω μεγέθους, γευστικά θα τον θυμόταν για πάντα. Η ρήση  
«ουκ εν τω πολλώ το ευ» βρήκε πλήρη εφαρμογή πάνω στον «στρουμφομεζέ». Μερικές πράσινες ελίτσες 
πικρούτσικες, ένα κομμάτι ντόπια γραβιέρα, λίγη ντοματούλα από τα γύρω μποστάνια μοσχοαναθρεμμένη μέσα 
στις κοπριές υγειών και ευτυχισμένων τετράποδων, λίγο «αντζουράκι», ένα είδος γλυκού κρητικού αγγουριού, 
και μια ωμή αγκινάρα μαριναρισμένη με λάδι και λεμόνι ήταν αρκετά να δημιουργήσουν γευστικό εθισμό σε 
αυτήν την εμπειρία που θα τους ακολουθούσε για τα επόμενα χρόνια. Η ρακή ήταν γλυκόπιοτη και αρωματική 
αλλά το κακό ήταν ότι από τα διπλανά τραπέζια μόλις έμαθαν την Μακεδονική καταγωγή του Κίμωνα και του 
Βρασίδα ήρθε σε μεγάλη ποσότητα κερασμένη. Η αγάπη των κρητικών είναι μεγάλη για τους Μακεδόνες αλλά 
λόγω και της ομορφιάς των κοριτσιών εκφράστηκε υπέρ του δέοντος. Μετά τα πέντε ποτηράκια έχασαν την 
γεύση του ποτού και συνήλθαν μόνο όταν πήγε να γίνει μια μικρή παρεξήγηση μια και η Ρόουζ στο τσούγκρισμα 
με ένα μαυροπουκαμισά ντόπιο χτύπησε με τον πάτο του ποτηριού της το χείλος του δικού του ποτηριού πράγμα 
που ήταν στα μέρη τούτα μεγάλη προσβολή, όπως και να μην πιεις τα κερασμένα. Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες 
εξηγήσεις, έφτασαν στα οκτώ πιωμένα  ποτηράκια όπου έχασαν και την σωστή άρθρωση του λόγου τους. Τελικά 
τους άφησαν να φύγουν τρικλίζοντας στα δέκα  ποτηράκια χαιρετώντας τους εγκάρδια. Με υποβοήθηση και 
υποβασταζόμενοι ο ένας από τον άλλο, τραγουδώντας το «πότε θα κάνει ξαστεριά» σε απόλυτη ευθυμία, μπήκαν 
στο αμάξι προχώρησαν με πρώτη ταχύτητα και ζικ ζακ μέχρι την έξοδο του χωριού τρομάζοντας ένα γάιδαρο που 
έβοσκε αμέριμνος στο λιβάδι και κόντεψαν να τον πατήσουν, και ακινητοποίησαν το όχημα κάτω από τον ίσκιο 
μιας ιτιάς. Εκεί έπεσαν ξεροί όλοι τους και κοιμήθηκαν μέχρι που σουρούπωσε. 
Προσπάθησαν να πάνε να ξεκουραστούν στο ξενοδοχείο τους αλλά σε μια στροφή έξτρα καμπυλωτή  κόντεψε να 
τους τρακάρει ένας βιαστικός νεαρός με αγροτικό και σαν προϊόν ενός δικαιολογημένου εκνευρισμού από μέρους 
του Κίμωνα που οδηγούσε, εξορύχτηκε από το όλο σκηνικό ένας εσπερινός τσαμπουκάς. Ο γενναίος κρητικός 
που βιαζόταν να πάει στον γάμο του αδερφού του καθώς είχε καθυστερήσει σε ένα μπλόκο της αστυνομίας, όταν 
διαισθάνθηκε ότι πλησίαζε η ώρα να τις φάει και ένιωθε να τρέμουν τα μπούτια του από τον φόβο, τόνισε την 
μειωμένη αυτοπεποίθησή του βγάζοντας ένα κουμπούρι από το ζωνάρι του. 
Ο Κίμωνας τον αφόπλισε με μια εκτίναξη του χεριού του που θα ζήλευε και μια βασιλική κόμπρα της Ινδίας, και 
του το έλυσε εν ριπή οφθαλμού πετώντας τις σφαίρες στην παρακείμενη λόχμη. Η σωτηρία για τον νεαρό κρητικό 
ήρθε από τους θείους του που κι αυτοί είχαν καθυστερήσει στο ίδιο αστυνομικό μπλοκ, και τώρα βλέποντας την 
ένταση στάθμευσαν παρά δίπλα και κατέβηκαν να στριμωχθούν κι αυτοί στην ήδη στριμωχτή κατάσταση. Η 
γκρίνια του νεαρού στον θείο του, έναν μουστακαλή μέχρι εκεί πάνω, δεν απέδωσε, και αφού δόθηκαν οι 
απαραίτητες εξηγήσεις και έφαγε μια ξεγυρισμένη φάπα ο ανιψιός, ο Κίμωνας έδωσε στις ανοιχτές χούφτες του 
μικρού τα εξαρτήματα του λυμένου πιστολιού και πήγαν όλοι τους καλεσμένοι στον γάμο να φάνε γαμοπίλαφο, 
καλτσούνια, κατσίκια ψητά και πολύ μα πολύ κρασί. Από την ολοκληρωτική κατάρρευση τούς έσωσε η τεχνική 
που είχε διαβάσει ο Κίμωνας στον  «Καπετάν Μιχάλη». Πίσω από μια γωνιά του αυλόγυρου πηγαίνανε με την 
σειρά όλοι τους και ξερνούσαν το περιεχόμενο του ταλαίπωρου στομαχιού τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν. 
Το κρασί έρεε άφθονο, το φαγητό ίδιο βουνό να σκαρφαλώσεις και η ευθυμία έλκηθρο για να το κατεβείς. 
Η τεχνική ήταν τόσο αποτελεσματική που μπόρεσαν κιόλας να χορέψουν ή καλύτερα να κακοποιήσουν έναν 
πεντοζάλη που προσπάθησαν να μάθουν εκείνη τη στιγμή, υπό τους ήχους της λύρας, του μαντολίνου και  της 
ασκομαντούρας, απόγονο ενός αρχαίου πνευστού μουσικού οργάνου του άσκαυλου, για το οποίο υπάρχει 
αναφορά στη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη και μοιάζει με την γκάιντα. (Μην το πει όμως κανείς στους 
Σκωτσέζους  ότι κι αυτό το ανακαλύψουμε εμείς και αποκαρδιωθούν). 
Ο ρυθμός ήταν γρήγορος και απελευθερωτικός και αν και δεν πέτυχαν να κάνουν πέντε ζάλες στα ίχνη του 
μουσικού τέμπο, τουλάχιστον κατάφεραν να χοροπηδήσουν και να συνεφέρουν με αυτόν τον τρόπο το 
μουδιασμένο τους μυαλό. 
Η παράδοση θέλει τον Πεντοζάλη να γεννήθηκε προς τιμή των προετοιμασιών της πέμπτης επανάστασης των 
Κρητών  κατά των Τούρκων  με την βοήθεια της Ρωσίας με επικεφαλή τον Δασκαλογιάννη. Οι επαναστάτες  
αποφάσισαν να δημιουργήσουν  ένα καινούργιο πολεμικό χορό που να συμβολίζει το πέμπτο «ζάλο», την πέμπτη 
δηλαδή εξέγερση κατά σειρά κατά των Τούρκων. Διεμήνυσαν  λοιπόν στον οργανοπαίχτη Κιώρο από την 
Ανώπολη Σφακιών να  συνθέσει ένα πολεμικό χορό με πέντε ζάλα (βήματα) και δώδεκα γυρίσματα όσοι και οι 
αρχηγοί που έπαιρναν μέρος στο ξεσηκωμό. Ο χορός χορεύτηκε με τους στρατιώτες πιασμένους από τους ώμους 
για να συμβολίζει έτσι την αλληλοστήριξη των πολεμιστών. Από αυτήν την αποτυχημένη εξέγερση όμως  δεν 
γλύτωσε κανείς  δίνοντας και το στίγμα του άφθαρτου της πολιτισμικής κληρονομιάς. Μπορεί τα σώματα να 
ηττήθηκαν, μα έμεινε ο χορός μέσα στους αιώνες να θυμίζει τον αγώνα και τους μαχητές. 
Άλλη εκδοχή θέλει το Πεντοζάλη να έχει δημιουργηθεί από την συμφωνία πέντε καπεταναίων που ο καθένας είχε 
το δικό του γύρισμα.  
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Η γυναίκα δεν πιάνει συχνά μπροστά στο Πεντοζάλη, πράγμα που έκανε  η χοροπηδηχτή Πένυ. 
Μετά τον βιασμό του Πεντοζάλη ο πατέρας της νύφης έδειξε οίκτο και παρήγγειλε έναν Σιγανό , χορό εύκολο 
που είχε καταφέρει να χορέψει πέρυσι σε αυτά τα μέρη  ακόμα και ένας βαρέων βαρών Γερμανός με πατερίτσα 
που έπινε ένα βαρέλι μπύρα στην καθισιά του… 
Συνηθιζόταν ο χορός αυτός να συνοδεύεται από τις γνωστές μαντινάδες. Το κακό είναι ότι τις μαντινάδες τις 
άρχισε ένας ομορφονιός μελαχρινός κοιτάζοντας την Ρόουζ. 
 
Κάνε ένα φίλο κρητικό  
κι άμα σε συμπαθήσει  
να είσαι πάντα σίγουρη  
πως δε θα σε πουλήσει… 
 
απήγγειλε ο υποψήφιος γαμπρός  και τα μάτια του καρφώθηκαν στα δικά της, προκαλώντας της την περιέργεια 
όπως και του Κίμωνα που έπιασε την σκηνή στον αέρα. Η δεύτερη μαντινάδα εκτοξεύτηκε με την ματιά του προς 
την ίδια κατεύθυνση και επιβεβαίωσε τις υποψίες του Κίμωνα. 
 
Στους άγγελους παρήγγειλα  
την έγνοια σου να έχουν 
Και μού ‘παν πως οι άγγελοι 
 αγγέλους δεν προσέχουν 
 
Κατόπιν ακολούθησε καταιγισμός μαντινάδων με στόχο το χαμόγελο της Ρόουζ που διασκέδαζε με αυτό το 
ιδιότυπο φλερτ, και πυροδότησε την ζήλεια του Κίμωνα. 
 
Θα κατεβώ στο Φόδελε να πάω να βρω τον Γκρέκο 
για να σε κάνει ζωγραφιά πάντα μου να σε βλέπω 
 
Ωσάν τα κρίνα του αγρού 
που τη βροχή ποθούνε 
έτσι ποθούν τα μάτια μου 
τα μάτια σου να δούνε 
 
Θα σου την δώσω την καρδιά 
για να ‘χεις δυο, κερά μου, 
όταν θα στενοχωρηθείς, 
να κλαις με την δικιά μου. 
 
Η κατάσταση ξέφευγε από κάθε έλεγχο, και ο ριμαδόρος της σάχλας πλησίαζε χορεύοντας την Ρόουζ. Ο Κίμωνας 
πάσχισε να σκαρώσει μια μαντινάδα και να τον πολεμήσει με ισοδύναμο τετελεσμένο.  
 
Τα μάτια σου είναι θάλασσα, 
 τα χείλη σου ακρογιάλι 
Χαράς στο ναύτη που θα βρει  
μέσα σ’ αυτά λιμάνι. 
 
Ο Κίμωνας πλησίασε κι αυτός χορεύοντας και μπήκε ανάμεσά τους πετώντας την πρώτη του μαντινάδα. 
 
Έδεσα στο λιμάνι της 
Μη χάνεις την μιλιά σου 
Έφτασε  το βαπόρι της  
Δεν  γράφει το όνομά σου 
 
Αυτός τσιτώθηκε από την απρόσμενη μουσική επίθεση και απάντησε με στόμφο. 
 
Στον κόσμο σαν το κρητικό 
 δεν έχει τέτοια ράτσα, 
Στη αντρειγιά στην λεβεντιά 
 και άντρες εις τη φάτσα 
 
Ο Κίμωνας τον κοίταξε στα μάτια και του διεμήνυσε με απειλητικό βλέμμα. 
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Του Κρητικού την λεβεντιά  
Καθείς  την εκατέχει 
Μα απ’ αυτήν την κοπελιά  
Κάλλιο μακριά ν’ απέχει 
 
Οι παριστάμενοι στον γάμο κάνανε έναν κύκλο γύρω τους και φάνηκαν να το διασκεδάζουν.  Ο Κρητικός τον 
αγνόησε και με έναν χορευτικό ελιγμό του έκανε μπλοκ άουτ και βρέθηκε πάλι μπροστά στην Ρόουζ, για να της 
πει… 
 
Ήθελα να ‘μουνα χοχλιός 
Να ‘ρθω στη γειτονιά σου 
Να γράφω με το σάλιο μου 
Στις πέτρες τα’ όνομά σου 
 
…και να λάβει την απάντηση 
 
Χοχλιούς σαν και του λόγου σου 
Στην καλαθούνα βάνω 
Και μέσα στο τηγάνι μου 
Μπουμπουριστούς τους κάνω 
 
Η προσβολή ήταν άμεση και ο κρητικός άφησε κατά μέρος την Ρόουζ και στράφηκε προς τον Κίμωνα. 
 
Βράκα, μαντίλι έχεις τα  
 σύμβολα τιμημένα 
Γιατί πολλοί τα μούτρα τους  
έχουν σ’ αυτά σπασμένα 
 
Μα και ο Κίμωνας δεν έχασε χρόνο… 
 
Από  τραγούδι και χορό 
Μοιάζεις με  την Μαντόνα 
Σε λίγο και στην όπερα 
σε βλέπω πριμαντόνα 
 
Ο κρητικός τσιτώθηκε και μπουρίνιασε το πρόσωπό του. Σίμωσε τον Κίμωνα κοντά έτοιμος να αρπαχτεί. Ο 
Κίμωνας τον θεωρούσε εύκολο αντίπαλο αλλά βαθιά μέσα του ήξερε ότι το παραχόντρυνε με την τελευταία 
μαντινάδα και δεν θεωρούσε καθόλου ευοίωνο το να τα βάλει με όλη την παρέα των μαυροπουκαμισάδων γύρω 
του. Ευτυχώς για τον γάμο ο αντίπαλός του εκτονώθηκε με μαντινάδα. 
 
Άνθρωπος με άνθρωπο 
έχει διαφορά μεγάλη 
άλλος  χορεύει  κουνιστό  
 κι' άλλος πεντοζάλη. 
 
Και συνέχισε με δεύτερη συνεχόμενη μαντινάδα φορτώνοντάς την σαν γόνδολα να αρμενίσει την ζοχάδα του 
μπας και ηρεμήσει… 
 
Δεν είδα πρίνο στο γιαλό 
 στα όρη αλμυρίκι 
και άσχημα πάει  τσα’ άνανδρους 
 το καπετανιλίκι 
 
Ο Κίμωνας πιστός στην ιδέα του όταν μπλέκεις να μην κάνεις ποτέ πίσω σε θέματα τσαμπουκά συνέχισε στο ίδιο 
μοτίβο. 
 
Πολλά απόψε άκουσα 
Για σε παλληκαράκι 
Μα ο τσαμπουκάς σου  
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Ισάξιος μ’ ένα πενηνταράκι 
 
Για να λάβει την απάντηση… 
 
Σαν ειν' τα λόγια σου άχερα 
 κι η γνώμη σου κριθάρι 
πρέπει να βλέπετ'  άνθρωπος  
να μη σου ροζωνάρει 
 
κι αυτή η μαντιναδομαχία έλαβε εκείνη τη στιγμή τέλος με την παρέμβαση του από μηχανής θεού-πεθερού που 
μπήκε στην μέση με βροντερή φωνή… 
 
Απόψε γάμος γίνεται  και σπιτικό θα φτιάσω 
Μην καυγαδίζετε ετσά,   μην σας εμπαλωθιάσω 
 
Με πέντε-έξι  πυροβολισμούς που έριξε στον αέρα με ένα USP που είχε κλέψει πέρυσι από έναν αστυνομικό, 
έγινε πειστικός και η παρεξήγηση διαλύθηκε ευθύς σαν βρυκόλακας που τον τάισαν σκορδαλιά. 
Η βραδιά κύλησε εύθυμα και στην πορεία οι δύο «μαντιναδομάχοι» δώσανε τα χέρια και φιλιώσανε. Το βράδυ 
τους φιλοξένησε σε μια πανσιόν ένας από τους συγγενείς του γαμπρού, όπου στα απαλά  στρώματα των  
κοιτώνων η παρέα απόθεσε το κουρασμένα σώματα λιγωμένα και κορεσμένα από αισθήσεις και εκτόνωση. 
Την άλλη μέρα κίνησαν για το Φραγκοκάστελο χωρίς καμιά ελπίδα να συναντήσουν τους Δροσουλίτες, τα 
φαντάσματα των νεκρών πολεμιστών που αποτελούσαν το Ηπειρωτικό εθελοντικό σώμα του Χατζήμιχάλη 
Νταλιάνη που υπερασπίστηκαν το κάστρο από τους Τούρκους  μέχρι την τελική σφαγή τους από έναν 
πολυπληθέστερο εχθρό.  
Όπως λέει ο θρύλος, τα κορμιά των πολεμιστών του Νταλιάνη έμειναν άταφα, ώσπου δυνατός άνεμος φύσηξε κι 
έφερε την άμμο από τούς αμμόλοφους της παραλίας "Ορθή Αμμος"  που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μακριά, 
εκπληρώνοντας  το χρέος  της ταφής που είχαν οι άνθρωποι. 
Τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και τις πρώτες του Ιουνίου, ανθρωπόμορφες σκιές εμφανίζονται, για 
περιορισμένο αριθμό παραστάσεων και για λίγους υπομονετικούς ενεδρεύοντες, να προχωράνε ό ένας πίσω από 
τον άλλο για δέκα λεπτά περίπου την ανατολή του ήλιου, μόνο με άπνοια και αυξημένη υγρασία στην 
ατμόσφαιρα. Προχωρούν αργά προς το κάστρο και χάνονται στη θάλασσα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι έχουν δει τις 
σκιές από τους Δροσουλίτες και είχαν κάνει την παρατήρηση αυτή, ότι δηλαδή τα "φαντάσματα" εμφανίζονται 
μόνο πολύ νωρίς το πρωί με την δροσιά, εξού και το όνομα τους.  
Λέγεται ότι το 1890 Τούρκοι στρατιώτες που βρίσκονταν στο Φραγκοκάστελλο, έφυγαν πανικόβλητοι όταν 
αντίκρισαν τους Δροσουλίτες. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν οι Γερμανοί είχαν καταλάβει την Κρήτη, ένα 
στρατιωτικό απόσπασμα είδε τα φαντάσματα, νόμισε ότι ήταν αντάρτες και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον 
τους, χαραμίζοντας πυρομαχικά άσκοπα χωρίς να μπορούν με τις σφαίρες τους να τρυπήσουν τα σώματα του 
φασματικού στρατού.  
Οι σκιές δεν εμφανίζονται κάθε χρονιά, αλλά μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια χωρίς καμιά εμφάνιση. Επίσης 
δεν έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί ποτέ. 
Οι επιστήμονες πάντως, όταν φτάνουν στο σύνορο των δεδομένων της επιστήμης είναι αρκούντως 
διασκεδαστικοί. Όσο περικλείονται προστατευτικά από τα πουπουλένια στρώματα των φυσικών νόμων που έχουν 
αποδειχτεί πειραματικά ή και μαθηματικά, έχουν το ύφος του πασά που διακατέχεται από τροφαντά αισθήματα 
ασφάλειας, υπεροψίας και σιγουριάς. Όταν όμως βρεθούν μακριά από τα λημέρια τους, εκεί που τελειώνει η 
γνώση τους,  παθαίνουν ψυχική κατάπτωση πέφτοντας σε  παραλήρημα ή άρνηση, σαν πιστοί μιας Θρησκείας 
που ανακαλύπτουν ότι τις βάσεις της αντί να της θέσει μία ανώτερη δύναμη, τις έθεσε ένας σεναριογράφος με 
φαντασία για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής ταινίας… 
Λόγου χάρη  ένας  δογματικός επιστήμονας  μπορεί να δει έναν λυκάνθρωπο  χωρίς να τρομάξει , επειδή η 
ύπαρξή του είναι αφύσικη και δεν εξηγείται επιστημονικά, και ακόμα κι αν αρχίσει να του μασουλάει το πόδι 
αυτός θα προσποιηθεί ότι  αυτό δεν συμβαίνει. Κι όμως το πιο απλό που πρέπει να σκεφτεί είναι ότι  οι 
επιστήμονες χίλια χρόνια πριν δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν ότι η Γη είναι στρογγυλή , και ότι θα μπορούσαν 
οι σημερινοί άνθρωποι  να την κάνουν επίπεδη με εκατό  πυρηνικές βόμβες. Ούτε θα μπορούσαν να φανταστούν 
ότι θα μπορούσαν οι γυναίκες να φουσκώνουν   τα βυζιά τους με σιλικόνη και να κάνουν  σεξ μέσω διαδικτύου 
ενώ βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. 
Έτσι δόθηκαν πολλές εξηγήσεις από ειδικούς,  αλλά καμιά δεν ήταν πειστική. Ιδιαίτερα αυτή  που μιλούσε για 
αντικατοπτρισμό στρατιωτών που κάνουν γυμνάσια στις ακτές της Λιβύης που οφείλεται στη διάθλαση των 
ηλιακών ακτινών και στο νέφος της πρωινής δροσιάς . 
Πιο πιθανόν είναι το φαινόμενο να έχει σχέση με τη θέση του  Ήλιου από το τέλος Μαΐου  μέχρι το πρώτο 
πενθήμερο του Ιουνίου και τη θέση του άξονα της Γης σε σχέση με τα γύρω βουνά, συνθήκες που σε συνδυασμό 
με την εμφάνιση πρωινής πάχνης ευνοούν σύνθετα φαινόμενα , διάθλασης, ανάκλασης  και ανάλυσης του φωτός.  
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Μπορεί όπως είπε και ο Κίμωνας να είναι κάποιο φαινόμενο χωροχρονικό που δεν μεταμορφώθηκε ακόμα  σε 
επιστήμη λόγω ανεπάρκειας ακόμα παρατήρησής του και ανάλυσής του. Ίσως σε ένα πολυδιάστατο χώρο όπου 
και ο χρόνος συμπλέκεται στο μπερδεμένο σπαγγέτι των διαστάσεων που ρουφάει το άγνωστο σύμπαν, σε 
κάποιες περιοχές του κόσμου μας που επικρατούν κάποιες ειδικές  συνθήκες  κάποια στιγμή, να είναι δυνατόν 
στιγμές του παρελθόντος να αφήσουν στον χώρο φασματικά ίχνη που θα προβάλλονται σε μας  όπως κάποια 
ταινία. Ίσως γύρω μας σκιές του παρελθόντος να μας κατακλύζουν αλλά να είμαστε ανίκανοι να τις 
αντιληφθούμε με το περιορισμένο ακόμα αισθητηριακό μας σύστημα. Ίσως ο Πλάτωνας να είχε δίκιο όταν έλεγε 
ότι βλέπουμε τον κόσμο μας με πλασματικό και ελλιπή τρόπο. 
Ίσως πάλι όπως είπε και ο Βρασίδας μονολογώντας, οι Δροσουλίτες να είναι απλά κάτι σαν  τα όνειρα των 
Νεοελλήνων για μια  υποδειγματική Δημοκρατία, για ένα κράτος Δικαίου και Πρόνοιας που κατάντησε ένα 
φασματικό  όνειρο  με σπάνιες εμφανίσεις ακόμα και στα όνειρά μας. 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο 3 
 
Το φαράγγι της Σαμαριάς μπορεί τον χειμώνα να διασχίζεται από νερά, αλλά το καλοκαίρι διασχίζεται από ένα 
πολύχρωμο και ετερόκλητο πλήθος δίποδων που παρά τα αγκομαχητά τους και τον ιδρώτα, σε όλη την διαδρομή 
των δεκαοχτώ χιλιομέτρων δεν ξεχνάν να εντυπωσιάζονται από το θέαμα των επιβλητικών τοιχωμάτων του και 
την άγρια φύση, αφήνοντας έκπληκτα επιφωνήματα. Στις κορυφές αυτών των απότομων βράχων κιόλας 
συναθροίζονται τα άγρια Κρητικά «κουράδια» και κάνουν χάζι τα αστεία άσπρα δίποδα με τα παρδαλά ρούχα να 
σκοντάφτουν στον κακοτράχαλο μονοπάτι που περνά μέσα από τον «Φάραγγα», έτσι όπως το ονομάζουν οι 
ντόπιοι για να το ξεχωρίζουν από τα άλλα μικρότερα φαράγγια της Κρήτης. 
Βρίσκεται στη δυτική Κρήτη, στην οροσειρά Λευκά Όρη. Είναι το μακρύτερο φαράγγι της Ευρώπης με τα 
δεκαοχτώ χιλιόμετρα μήκος της κορμάρας του. Η συνήθης πορεία που ακολουθούν όσοι περπατούν στο φαράγγι 
είναι κατηφορική  και  αυτό για όσους γνωρίζουν τα βασικά περί περιπατητικής  είναι πιο ξεκούραστο αλλά και 
πιο επικίνδυνο. Κανένα ευεργέτημα δεν παραχώρησε η φύση χωρίς να εμπεριέχει κάποιο ρίσκο. 
Η παρέα ξεκίνησε  από το οροπέδιο του Ομαλού, στη θέση Ξυλόσκαλο  που  ονομάστηκε  έτσι γιατί τα παλιά 
χρόνια οι κάτοικοι είχαν φτιάξει μια υποτυπώδη σκάλα από ξύλα και κορμούς δέντρων, καρφώνοντας την στον 
γκρεμό. Ύστερα από έξι περίπου ώρες όπως τους είπαν οι οδηγοί, υπολογίζοντας μαζί τις στάσεις για ανάπαυση, 
θα κατέληγαν καλώς εχόντων των πραγμάτων στην Αγιά Ρουμέλη, στο Λιβυκό Πέλαγος . 
Γενικά η συνολική διάρκεια της διαδρομής στο φαράγγι της Σαμαριάς είναι τέσσερις με οκτώ  ώρες, ανάλογα με 
το βηματισμό που είναι συνάρτηση της φυσικής κατάστασης και των κινητικών εμπειριών του καθενός .Όπως 
τους είπαν πάλι οι ντόπιοι,  μερικοί έχουν περάσει το φαράγγι σε δύο ώρες και άλλοι σε δύο μέρες. Πέρυσι ένας 
Σουηδός τουρίστας έσπασε το κεφάλι του από μια κοτρώνα  που έπεσε στις Σιδερόπορτες από τα πόδια κάποιου 
κρι κρι-δολοφόνου  και με ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ έκανε χρόνο ρεκόρ στην διάσχιση του φαραγγιού εναερίως. 
 Πριν δυο χρόνια  ένα ζευγάρι αμερικανών κατάφεραν να χαθούν  κάπου στην περιοχή του εγκαταλελειμμένου 
χωριού της Σαμαριάς και τους βρήκαν μετά από δύο μέρες τα συνεργεία διάσωσης να προσπαθούν να βρουν 
διέξοδο μέσα από την ορεινή έρημο των Λευκών Ορέων και τις φημισμένες Σφακιανές Μαδάρες όπως έλεγαν τις 
κωνικές γυμνές βουνοκορφές της περιοχής. Τους γύρισαν στη Σαμαριά για να τους παραλάβει από το 
ελικοδρόμιο που υπάρχει εκεί  ένα ελικόπτερο για να τους πάει το συντομότερο δυνατό στο ξενοδοχείο που τους 
περίμενε ο πρόξενος των Η.Π.Α., για να τους ρωτήσει αν έπεσαν θύματα τρομοκρατίας από εκπαιδευμένα  
φονταμενταλιστικά κρι κρι, ή αν τους κακομεταχειρίστηκαν οι διασώστες. Αυτοί κατείχαν και το ρεκόρ 
βραδύτερης διάσχισης ως τώρα. 
Μία Ρωσίδα, παλιά αθλήτρια της σφαιροβολίας, που μετά από χρόνια  τα αναβολικά την είχαν φορτώσει  με μια 
αξιοθαύμαστη τριχοφυΐα και εκατό παραπανίσια κιλά από τα ογδόντα που είχε όταν γυμναζόταν, έφτασε σε 
δεκαπέντε ώρες στις σιδερόπορτες και μετά χρειάστηκαν άλλες επτά ώρες να την κουβαλήσουν σε φορείο 
δεκαπέντε άτομα στην Αγία Ρουμέλη. Τα υποζύγια που είχαν γι’ αυτήν την δουλειά, για κακή τους τύχη είχαν 
δραπετεύσει στα βουνά κυνηγώντας το ένα το άλλο μέσα σε σεξουαλικό παροξυσμό, μια και κάποιος 
ασυνείδητος τα είχε ταΐσει καραμέλες που μέσα τους είχαν παρεισφρήσει κατά λάθος δύο με τρία  δισκία 
Βιάγκρα. Το κατόρθωμά των δεκαπέντε παλικαριών  που θυσίασαν την οσφυική τους χώρα  προτάθηκε να 
αναγνωριστεί από την τοπική κοινωνία με  μια κτιστή κρήνη στο σημείο της εξόδου από το φαράγγι  τιμής ένεκεν 
για τις θλάσεις και τις μυοσκελετικές κακώσεις που τους φόρτωσε η υπερπροσπάθεια, πράγμα τελικά που δεν 
συνέβη γιατί χαρακτηρίστηκε αντιτουριστικό μια και θα θύμιζε σε όλους την επικινδυνότητα διέλευσης του 
Φάραγγα.  
 Πέρα από τις ακραίες όμως περιπτώσεις, έξι ώρες ήταν  ο συνηθισμένος χρόνος, αν έκανε κάποιος φυσιολογική 
περιήγηση με  αρκετές στάσεις για φωτογραφίες και ξεκούραση, με χρεωμένα και τα   επιφωνήματα θαυμασμού 
για το καταπληκτικό φυσικό τοπίο.  
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Το ξεκίνημα φυσικά έγινε νωρίς το πρωί και τα πρώτα τέσσερα  χιλιόμετρα μέσα στα πεύκα  χαρακτηρίστηκαν 
από μια επιφύλαξη στην υπάρχουσα ολισθηρότητα εξαιτίας της πρωινής πάχνης, που προσπαθούσε να ανατρέψει 
την ισορροπία τους. Ανά δύο χιλιόμετρα περίπου υπήρχαν οργανωμένοι χώροι ανάπαυσης με τρεχούμενο νερό, 
ίσκιο, ξύλινα παγκάκια, τουαλέτες και όμορφα ονόματα-τοπωνύμια, σαν τα παρατσούκλια που δίνουμε στους 
φίλους μας και τους φορτώνουν με χαϊδευτικά χαρακτηριστικά. 
Ο πρώτος ανοιχτός χώρος ανάπαυσης ήταν  το πλάτωμα στον Άγιο Νικόλαο με τα αιωνόβια κυπαρίσσια. 
Βοτανολόγοι υποστηρίζουν ότι είναι τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα κυπαρίσσια στην Ευρώπη. Γενικά τα δάση 
του νησιού  με τα πελώρια πεύκα, δίνουν μια εικόνα από το παρελθόν της Κρήτης, όταν ο τόπος καλυπτόταν από 
δέντρα  ονομαστά για την καλής ποιότητας ξυλεία τους, ιδανική για να φτιάχνονται γερά καράβια. 
Γενικά η  χλωρίδα και η πανίδα του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς ήταν εξαιρετικά πλούσιες. Υπήρχαν  
διασκορπισμένα από την καλαθούνα της Μαμάς Φύσης ολούθε μοναδικά είδη φυτών και ζωών που 
προστατεύονταν από διεθνείς συμβάσεις. Δεν επιτρεπόταν να αφαιρεθεί οτιδήποτε από το χώρο της Σαμαριάς, 
ούτε καν ένα λιθάρι.  
Το χωριό της Σαμαριάς βρίσκεται λίγο πριν τη "μέση" του φαραγγιού κι εκκενώθηκε το 1962, όταν 
ανακηρύχθηκε η ίδρυση του Εθν. Δρυμού. Τα παλιά σπίτια εξακολουθούν να υπάρχουν και χρησιμοποιούνται 
από τους φύλακες του δρυμού, αλλά αξίζουν και της προσοχής των επισκεπτών που θα έχουν  μία καλή ευκαιρία 
να θαυμάσουν την παραδοσιακή κρητική αρχιτεκτονική. Όσα σπίτια είναι όρθια μέσα στο φαράγγι έχουν 
επισκευαστεί για να στεγάσουν τις ανάγκες που προέκυψαν από την τουριστική εκμετάλλευση του χώρου. Πολλά 
από αυτά μετατράπηκαν σε Δασοφυλακείο, ιατρείο  και κοιτώνες φυλάκων. 
 Το χωριό αποτελεί ένα πρώτης τάξεως σημείο για ξεκούραση μια και βρίσκεται και στο μέσο της απόστασης. 
Ήταν ευκαιρία λοιπόν για ένα ελαφρύ πικνίκ πάνω στη ράχη ενός μεγάλου βράχου που έμοιαζε με πετρωμένο 
ιπποπόταμο που ξεκουραζόταν μισοβυθισμένος μέσα στο ρέμα, στις παρυφές των πρώτων σπιτιών του 
φαραγγιού. Πέρα από την γευστική απόλαυση των σάντουιτς είχαν την ευκαιρία να δουν να ξεπροβάλλουν πίσω 
από τα ερείπια των πρώτων σπιτιών του χωριού τους αίγαγρους, τα ιερά ζώα του φαραγγιού από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. Τα «αγρίμια» που  δεν έχουν καμία σχέση με τα αγριοκάτσικα της Κρήτης που ισορροπούν στις 
απόκρημνες πλαγιές των πανύψηλων βράχων, έχουν καστανό χρώμα και μια μαύρη λουρίδα στη ραχοκοκαλιά 
τους. Αν και περιζήτητος μεζές για τους Κρητικούς, περίπου δυο χιλιάδες  ζώα προστατεύονται στο φαράγγι και 
ξεμυτίζουν πίσω από το χωριό Σαμαριά, γιατί  εκεί βρίσκουν εύκολα τροφή. Η προσέγγιση ενός εξ’ αυτών 
στάθηκε εύκολη υπόθεση μια και φάνηκε  να είναι λάτρης του ψωμιού. Η συνάντηση για το τάισμα του 
διημείφθη μεταξύ του Βρασίδα  και του εξημερωμένου αίγαγρου πίσω από μια γωνιά ενός μισοπεσμένου 
μαντρότοιχου. Η εικόνα ήταν μαγευτική καθώς η μουσούδα του ζώου σχεδόν έγλυψε την χούφτα του Βρασίδα . 
Η Πένυ τους φωτογράφησε  θέλοντας να κρατήσει αποτυπωμένη αυτή τη συνάντηση της άγριας φύσης με τον 
πολιτισμό, χωρίς όμως να μπορεί να αποτυπώσει στο φακό πέρα από το όμορφο νόημα της εικόνας,  τις ζοφερές 
και ρηχές σκέψεις των δύο όντων, καθώς ο Βρασίδας δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον πειρασμό να οραματιστεί 
τον αίγαγρο ψητό στην σούβλα, και ο αίγαγρος μπήκε στον πειρασμό αντί να δαγκώσει το λιγοστό κομμάτι ψωμί 
που του πρόσφερε αυτός ο χοντρός, να πάρει μια γεύση από το απείρως πιο θελκτικό θέαμα που πρόσφερε το 
τροφαντό του χέρι. Τελικά και τα δύο όντα αρκέστηκαν σε αυτή την λιτή ανταλλαγή χωρίς να διακινδυνέψουν 
κάποια ενέργεια παραπάνω. 
Λίγο πιο κάτω από το χωριό βρήκαν την φημισμένη εκκλησία της Οσίας Μαρίας  απ' όπου με παραφθορά 
γεννήθηκε  το όνομα Σαμαριά.  
Περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής είχαν καταλήξει και το συζητούσαν σαν εντύπωση, ότι το 
μονοπάτι στη Σαμαριά ήταν άριστα σηματοδοτημένο σε όλο το μήκος του. Η επισκεψιμότητα του φαινόταν 
τεράστια και επιβεβαιώθηκε και από τις καταχωρήσεις που υπήρχαν γι’ αυτό στο διαδίκτυο που το παρουσίαζαν 
σαν το πιο περπατημένο μονοπάτι στην χώρα. Η ασφάλεια ήταν πολύ καλή. Τους φαινόταν σχεδόν απίθανο να 
χαθεί κάποιος, μιας και ούτως ή άλλως πάντα υπήρχαν γκρουπ οδοιπόρων που το περιδιάβαιναν. Σε όλη τη 
διαδρομή είχαν προβλεφθεί σημεία παροχής αγαθών όπως το νερό  και σημεία υποδοχής στομαχικών διεργασιών. 
Και να μην έβρισκε κάποιος να ακολουθήσει άλλους επισκέπτες, αρκούσε  να ακολουθήσει τις βρύσες και τις 
τουαλέτες. 
Άλλωστε στο πίσω μέρος του εισιτηρίου που είχαν αγοράσει στην είσοδο του φαραγγιού  υπήρχε τυπωμένος ο 
χάρτης της Σαμαριάς. 
Είχαν προνοήσει σοφά που ήρθαν με αθλητικά παπούτσια, καπέλο και νερό εμφιαλωμένο, αν και οι αμερικανίδες 
αποδείχτηκε ότι έπραξαν καλύτερα ακόμα, φορώντας  ελαφριά ορειβατικά μποτάκια . 
Η πορεία συνεχίστηκε στην κοίτη  του ρέματος μια και το νερό εμφανίζεται μετά το εντέκατο  χιλιόμετρο της 
διαδρομής τους καλοκαιρινούς μήνες. Είκοσι λεπτά μετά τον χώρο ανάπαυσης «Χριστός» με το όμορφο 
εκκλησάκι, έφτασαν στις «Σιδερόπορτες» το «χρυσό αστέρι» του Φαραγγιού της Σαμαριάς όπου έχει 
φωτογραφηθεί από τους επισκέπτες μέσα στο χρόνο πολύ περισσότερες φορές από ότι  ο Τομ Κρουζ σε όλη του 
τη ζωή ! Είχε πλάτος τριών μέτρων, μήκος περίπου δώδεκα μέτρων  και ύψος βράχων πάνω από επτακόσια 
μέτρα! Αν στις Θερμοπύλες υπήρχε μόνο αυτό το πέρασμα, ακόμα θα πολεμούσαν οι Πέρσες για να περάσουν. 
Ωστόσο και για τους απλούς τουρίστες δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσουν τις Πόρτες χειμωνιάτικα τότε που 
τα στοιχειά της φύσης αποφασίζουν να προτάξουν αντίσταση. Το ρέμα κατεβάζει πολύ νερό, ενώ οι πέτρες από 
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ψηλά εφορμούν σαν πέτρινα γεράκια να βρουν κεφάλια να ανοίξουν. Το πέρασμα θέλει ιδιαίτερη προσοχή μέχρι 
τα τοιχώματα να ανοίξουν σε πλάτος και η  έξοδος από τον Εθνικό Δρυμό να μην απέχει πια  μακριά.  
Όπως μάθανε,  για λόγους  ασφάλειας το Φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει κλειστό από Οκτώβριο έως Μάιο, 
ωστόσο οι ημερομηνίες  διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές  συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.  
Μια δυνατή βροχή μπορεί να αναγκάσει τους υπεύθυνους να μην επιτρέψουν την είσοδο στο κοινό για να 
αποφευχθούν τα ατυχήματα από την πτώση βράχων ή την υπερχείλιση του ποταμού που ρέει μέσα στο φαράγγι. 
Στην Επάνω Ρούμελη βγαίνοντας από το φαράγγι, τους περίμεναν τα πρώτα μαγαζιά σαν κυράδες στο λιμάνι που 
περίμεναν τους άντρες τους τούς θαλασσοπνιγμένους να τους αγκαλιάσουν. Η προσμονή της έλευσης των 
τουριστών ήταν διάχυτη. Φαινόταν στα βλέμματα των λιγοστών καταστηματαρχών. Όταν δεν προτιμούσες το 
μαγαζί τους και πήγαινες στο διπλανό, κατσούφιαζαν σαν απατημένες σύζυγοι. Μετά από κάποια αναψυκτικά 
που ήπιαν  πριν προλάβει το ανθρακικό να ξεθυμάνει στο στομάχι τους προσπέρασαν τις  διάσπαρτες Γειτονιές με 
τα παλιά ερειπωμένα σπίτια, την εκκλησία της  Αγίας Τριάδας και λίγο πιο κάτω είδαν τον γαλανό ορίζοντα του 
Λιβυκού πελάγους. 
Σαν  πιο κουραστικό τμήμα της διαδρομής τους φάνηκαν τα τελευταία τρία χιλιόμετρα  μετά την έξοδο τους από 
τον Εθνικό Δρυμό. Τους ξαναέκαναν έλεγχο εισιτηρίων για να μην μείνει όπως τους εξήγησαν κάποιος 
επισκέπτης μέσα στο φαράγγι τη νύχτα, είτε επειδή είχε κάποιο ατύχημα είτε επειδή το θέλησε. Οι συνοδοιπόροι 
τους,  μεταξύ των οποίων και κάποιοι ηλικιωμένοι , έδειχναν κατάκοποι αλλά περιέργως και αναζωογονημένοι. 
Το πλατύ χαμόγελό τους δεν ταίριαζε με τις  φάτσες τους που γυάλιζαν από τον ιδρώτα  κοκκινωπές σαν 
μισοψημένα ροζ μπιφ στον φούρνο. 
Η Σαμαριά σίγουρα δεν θα  μπορούσε  να χαρακτηριστεί ένας απλός περίπατος για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι 
με την πεζοπορία. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως σαν  ένα απαιτητικό πρόγραμμα κέντρου αδυνατίσματος 
αλλά όχι ένας απλός περίπατος. 
Ο «Φάραγγας» είναι κάτι παραπάνω από τίμιος με αυτούς που γνωρίζει και η συνάντηση μαζί του είναι ένα 
κερδισμένο αλισβερίσι. Αν μπορούσε να προσωποποιηθεί και να μπει στην κελεμπία ενός αιγύπτιου εμπόρου 
στην αγορά του Αλ Χαλίλι, θα λέγαμε ότι θα ήταν ο περίγελος των συναδέρφων του. Από την συνάντηση μαζί 
του φόρτωσαν τα αισθητήρια όργανά τους με εμπειρίες και ερεθίσματα μέχρι που τίγκαραν το μυαλό τους με 
φολκλορικές εικόνες και έμειναν με πεσκέσι φωλιασμένο στην καρδιά τους το δέος και λίγο γαλακτικό οξύ στους 
μυώνες τους που τους θύμιζε για μέρες μετά ότι κατακτήσαν αυτήν την βαθιά ουλή της γης. Δεν άφησαν τίποτα 
αξίας πίσω τους  που να μην  μπορούσε  να αναπληρωθεί εύκολα. Κάτι θερμίδες προερχόμενες από τροφές με 
συντηρητικά και κάποιες λογιστικές μονάδες που κάποιοι για να εντυπωσιάσουν ονόμασαν χρήμα. Λίγη ύλη 
φτωχή με αντάλλαγμα συναισθήματα σπάνια. 
Το τοπίο μετά την έξοδο από το φαράγγι έγινε ξερό, χωρίς καθόλου σκιά. Είχαν βγει νωρίς στην έξοδο και ο 
ήλιος ο απογευματινός ζεμάτιζε τα ξερά χώματα και τα χλωμά λευκά τους σώματα, σαν φρατζολάκια ψωμιού που 
προθερμαίνονταν για να φουσκώσουν και να μπουν στον μεγάλο φούρνο για το τελικό ψήσιμο. 
Η σύγχρονη μικρή   πολιτεία που είχε δημιουργηθεί εκεί και τους περίμενε με ανοικτές τουριστικές αγκάλες 
απομυθοποίησε για λίγο την εμπειρία τους και το φαράγγι τους φάνηκε σαν τεράστιος βιομηχανικός ιμάντας που 
τους παραλάμβανε στην μια πλευρά φρέσκους, ακμαίους και χορτασμένους και τους παρέδιδε στο τέλος στην 
Αγία Ρουμέλη  καταπονημένους  και  πεινασμένους   δια τα περαιτέρω που ονομάζονταν  ταβέρνες-καφενεία και  
φέρι για τη  Χώρα Σφακιών. Ένα τεράστιο φίδι που τους κατάπινε αμάσητους στο ξυλόσκαλο και τους έχεζε εδώ 
στην Αγία Ρουμέλη στα κακά τους τα χάλια έτοιμους για βιολογικό καθαρισμό των πορτοφολιών τους στα πέριξ . 
Αλγεινή εντύπωση τους έκανε , όπως και σε άλλα μέρη που διακινείται πολύς περαστικός τουρισμός, το 
φαινόμενο με τα "καμάκια" που προσπαθούσαν να τους  πείσουν να προτιμήσουν την δική τους ταβέρνα.  Η 
αναξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων που αντί να σε τραβάν με οσμές στα μαγαζιά τους, ή με την καλή τους φήμη 
και όχι από το μανίκι, τους έκοψε ελαφρώς την όρεξη. Από αντίδραση κάθισαν σε ένα μαγαζί που ο σερβιτόρος 
δεν τους διεκδίκησε τόσο δυναμικά όσο οι άλλοι. 
Άλλωστε ο μόνος δρόμος που  οδηγούσε  στην Αγία Ρουμέλη  ήταν  με τα πόδια μονάχα από το φαράγγι κι  από 
την Σούγια  ή από  τα Σφακιά με πλοίο.  
Ωστόσο, όπως ξέρανε  και δεν προτιμήσανε αλλά ούτε το μετανιώσανε κιόλας , υπήρχε και η εναλλακτική λύση 
του "lazy way", όπως αποκαλούνταν από τους τουριστικούς πράκτορες, η διαδρομή του τεμπέλη δηλαδή, κατά 
την οποία οι επισκέπτες έρχονταν από την αντίθετη διαδρομή. 
Έφταναν με καραβάκι στην Αγία Ρουμέλη και από εκεί  ξεκινούσαν για μια μικρή σχετικά διαδρομή μέχρι μόνο 
τις εντυπωσιακές  Σιδερόπορτες. 
Μετά τις περιποιήσεις της τουριστικής αλυσίδας  χρειάστηκαν ένα  κρύο  μπάνιο που το πέλαγος το αρκετά βαθύ, 
με την  υπέροχη  παραλία με το μαύρο βότσαλο δεν τους αρνήθηκε. Μετά το αναζωογονητικό μπάνιο θέλησαν να 
μεταφερθούν με  το φέρι προς τη Σούγια και την Παλαιόχωρα.  
Ευτυχώς η σημερινή μέρα δεν ήταν από  τις μέρες που στην Κρήτη φυσούσε δυνατός άνεμος  και δεν είναι 
σπάνιο να μην επιτρέπεται να ταξιδέψουν τα καραβάκια από και προς την Αγία Ρουμέλη. Συνήθως αυτό 
συνέβαινε το φθινόπωρο, αλλά παραδέχτηκαν πως θα έπρεπε πριν ξεκινήσουν να είχαν στην διάθεσή τους αυτήν 
την πληροφορία . Η παράλειψη ωστόσο δεν τους τιμώρησε. 
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Ο κυματισμός κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Παλαιοχώρα δεν ήταν πολύ ισχυρός. Το Λιβυκό 
πέλαγος τους ανάδεψε με μικρές κυκλικές και λεπτές κινήσεις σαν σερβιτόρος κάποιου φημισμένου γαλλικού 
εστιατορίου που ανακατεύει ένα ποτήρι Μπορντώ, για να ξεσηκώσει τα αρώματά του.  Έφτασαν εγκαίρως λίγο 
πριν τα στομάχια τους ξινίσουν τα οσφρητικά κέντρα του σερβιτόρου. 
Μετά την αποβίβασή τους από το  καραβάκι από την Αγία Ρουμέλη έψαξαν στην Παλαιόχωρα το ντοκ από όπου 
αναχωρούσαν τα εκδρομικά για το Ελαφονήσι .  
Στις πινακίδες που διαφήμιζαν τις οργανωμένες εκδρομές φιγούραρε και το όνομα της Γαύδου. Για όλους ήταν 
μια μεγάλη πρόκληση το να επισκεφτούν αυτό το εξωτικό νησί μετά τις περιγραφές του Κίμωνα που το είχε 
επισκεφτεί παλιότερα με μια παρέα πρωτοετών συμφοιτητών του, με χαμηλό μπάτζετ προϋπολογισμού διακοπών 
και υψηλή αίσθηση χίπικου καθήκοντος. Το νησί ήταν συνδεδεμένο με την λέξη «αποκλεισμός», λόγω δυνατών 
ανέμων και μικρών δυνατοτήτων πλεύσης πλοιαρίων. Είχαν αποκλειστεί θυμόταν για περίπου δεκαπέντε μέρες 
και μετά που εξαντλήσαν τις κονσέρβες και το ψωμί του τοστ που κουβαλούσαν στα σακίδιά τους,  έβαλαν στόχο 
κάποια ψάρια και κάποια αγριοκούνελα που δεν συνεργάζονταν  καθόλου καλά με τους διώκτες τους και τους 
απόφευγαν με  απόλυτη επιτυχία. Μετά την έβδομη μέρα που είχαν φάει ότι τρωγόταν από τις προμήθειες τους,  
μέχρι και τις τσίχλες δηλαδή, και είχαν αγοράσει από το παντοπωλείο με τα τελευταία τους χρήματα νερό και 
παξιμάδια, το ένστικτο επιβίωσής τους τούς ώθησε να υπερβούν τις ηθικές αρχές τους με τόση ευκολία όση ο 
παγκόσμιος πρωταθλητής του άλματος εις ύψος  πηδούσε έναν φράκτη για προβατάκια. Διάλεξαν κάποια 
λιγότερο ευέλικτα θηράματα και με επιτυχία τελικά έπιασαν από ένα ιδιόκτητο μποστάνι κάποια καρπούζια, 
πεπόνια και μερικά άγουρα καλαμπόκια. Λίγες μέρες πριν φύγουν από το νησί μετά την άρση του αποκλεισμού 
απόπλου, ξεθάρρεψαν και έχοντας αποκτήσει κάποια εμπειρία  στις επιδρομές κατάφεραν να αρπάξουν και μια 
κότα. Ωστόσο όσο δύσκολο στάθηκε να την πιάσουν, δέκα φορές πιο δύσκολο στάθηκε να την σκοτώσουν. Ο 
αποκεφαλισμός μπορεί να σταμάτησε τα υστερικά της κακαρίσματα που όμως είχαν προδώσει την θέση τους 
στον θυμωμένο ιδιοκτήτη που έψαχνε την κότα του , αλλά δεν σταμάτησαν το ακέφαλο σώμα από το να κινείται. 
Πίσω από μια αμμοθίνα που ήταν κρυμμένη η παρέα των φοιτητών η κότα ξεπετάχτηκε με ασυντόνιστα βήματα 
και ζικ ζακ για να συναντήσει τον αφέντη της που φρύαξε με το θέαμα του ακέφαλου πουλιού και άρχισε να τους 
κυνηγά με ένα τεράστιο κρητικό μαχαίρι στην γύρω περιοχή μέχρι που κουράστηκε. 
Κρυμμένοι στις θαλασσινές σπηλιές τις επόμενες μέρες, μέχρι να έρθει το καραβάκι να τους πάρει βιώσαν στο 
πετσί τους τον φόβο και την ανέχεια των πολιορκημένων. Έκτοτε όποτε διάβαζαν ιστορικά κείμενα  για 
πολιορκημένους  συνταράζονταν και με μια συγκινησιακή φόρτιση συμμερίζονταν τα δεινά των ανθρώπων του 
παρελθόντος, είτε ήταν οι πολιορκημένοι Αθηναίοι πίσω από τα τείχη των Αθηνών κατά τον Πελοποννησιακό 
πόλεμο, είτε  ήταν οι περικυκλωμένοι Σπαρτιάτες στην Σφακτηρία, είτε ήταν οι Σουλιώτες στα χρόνια της 
επανάστασης. 
Πέρα πάντως από την δυσάρεστη δεύτερη βδομάδα στο νησί που ακόμα κι αυτή την θυμόντουσαν όλοι τους με 
νοσταλγία και ευχαρίστηση, οι αναμνήσεις της πρώτης βδομάδας τους είχαν κερδίσει. Υπέροχες αμμώδεις 
παραλίες όπως ο Ποταμός και το Σαρακήνικο,  τοποθεσίες φευγάτες όπως οι αμμόλοφοι του Αη Γιάννη και το 
κεδρόδασος του Λαυρακά, αμμόλοφοι με θίνες στολισμένοι, κέδροι φυτεμένοι ολούθε και θαλασσινές σπηλιές 
άγριες σαν στόματα λίθινων τεράτων που πέτρωσαν με μια κατάρα του Ποσειδώνα, στοίχειωσαν τις αναμνήσεις 
τους. Και σε όλο αυτή την όμορφη άγρια γειτονιά, κατοικούσαν  παρέες εναλλακτικών γκουρού της 
καλοπέρασης, φυσιολάτρες κατασκηνωτές  και ερημίτες Ρομβισώνες  κατά επάγγελμα,  με το υποτυπώδες και 
λιτό νοικοκυριό τους  απλωμένο πάνω στην άμμο, δίπλα σε αυτοσχέδιες καλύβες φτιαγμένες από κλαδιά, 
καλάμια και κουρελούδες που ανέμιζαν οι ζεστοί αμμοφορτωμένοι άνεμοι σαν παντιέρες μιας οικολογικής 
επανάστασης. Το βράδυ οι φωτιές άναβαν  και γύρω τους οι άνθρωποι στήνανε χορούς με τραγούδια και 
συμπαθητικά γρατσουνίσματα εγχόρδων. Η σταθερή κοινότητα κατασκηνωτών τότε έστηνε και μικρές θεατρικές 
παραστάσεις, και πάνω στο ξερό αυτό έδαφος κατά καιρούς είχαν λάβει χώρα κάποιες όμορφες και με βάθος 
πολιτικές, κοινωνικές  και θεολογικές συζητήσεις  και είχαν ειπωθεί ανθρώπινες κοινές και απίθανες ιστορίες, 
σχεδόν είχαν φτιαχτεί παρεϊστικοι  μύθοι. 
Πολύ θα ήθελαν όλοι τους να πάνε, αλλά ο χρόνος τους πίεζε.  Σε λίγες μέρες έπρεπε να βρίσκονται στην Αθήνα 
και η Γαύδος δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί στον σχεδιασμό τους, μια και ανήκε σε ένα μακρινό και 
αποκομμένο τόπο από το Αιγαίο. Δεσμεύτηκαν να έρθουν κάποια άλλη φορά και ήλπιζαν να είναι κοντά αυτή η 
ώρα διότι αυτό το άγριο δελφίνι του Λιβυκού πελάγους είχε γίνει πια γνωστό στους πολλούς  και από ότι 
ακουγόταν τα αυθαίρετα φύτρωναν σαν τους μύκητες μετά από βροχή, πληγώνοντας το σώμα της παρθένας γης, 
και ξενοδοχειακοί κολοσσοί κάνανε σχέδια τσιμεντοεισβολής. Τα παραγάδια του τουρισμού έρχονταν να 
φυλακίσουν και αυτόν τον ανόθευτο προορισμό για να τον γεμίσουν κακομαθημένους γιάπηδες, πλαστικούρα  
και φωτάκια νέον. 
Το κενό που δημιούργησε στις επιθυμίες τους  η αφήγηση του Κίμωνα το κάλυψαν τελικά με τις ομορφιές που 
είδαν στο Ελαφονήσι.   
Πέρασαν το ρηχό πέρασμα νερού που το χωρίζει από την ξηρά και χάθηκαν μέσα στους αμμόλοφους. Ενώ οι 
περισσότεροι εκδρομείς μοιραστήκαν σε μικρά κολπάκια και παραλίες ο Κίμωνας και η Ρόουζ, αφήνοντας τον 
Βρασίδα και την Πένυ στις θεραπευτικές περιποιήσεις του ήλιου λίγο πιο κάτω, κρύφτηκαν κοντά στον 
εγκαταλελειμμένο φάρο στην αγκαλιά των εσωτερικών αμμόλοφων με την ζαχαρένια άμμο  και τις πανκ 
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αμμοθίνες που κουνιόταν από τον αέρα σαν κεφάλια σκιν χεντς σε συναυλία. Παίρνοντας θάρρος από την 
απουσία εκεί κοντά παραθεριστών και την κάλυψη που τους πρόσφερε η μορφολογία του εδάφους μπλέχτηκαν σε 
έναν μαραθώνιο στοματικών εξερευνήσεων που ξεκίνησε από τα χείλια και κατέληξε οπουδήποτε δεν κάλυπτε το 
μαγιό τους. Μέσα στην έξαψη της στιγμής παραμερίστηκαν και τα μαγιό και η στοματική εξερεύνηση έλαβε 
διαστάσεις εξερευνητικής εποποιίας. Ο Αμούδσεν του Κίμωνα ταξίδευσε από την τρύπα του πόλου στην θερμή 
κοίλη γη,  και το μπλαβί σύννεφο της Ρόουζ   κάλυψε την  κορυφή της Αίτνας του  ξερνώντας αστραπές και 
βροντές να συναντηθούν με την καυτή λάβα του ηφαιστείου. Τα κρωξίματα των γλάρων από πάνω κάλυψαν τα 
ηδονικά βογγητά τους και εν μέσω κλεφτών ματιών πάνω από τους αμμόλοφους σαν λεμούριοι που εποπτεύουν 
τον γύρω χώρο για απειλές και απρόσκλητους επισκέπτες προχώρησαν στην ένωση του «τσι» και του «τσε» τους 
με ήχους ερωτικούς υδροτσουλήθρας που σαρώνεται και τρίζει από το γλύστριγμα βρεγμένων κορμιών, από 
σάρκινη θάλασσα που χτυπά με παφλασμούς τα σώματα των πλοίων. Το θέαμα ήταν ακατάλληλο και άκρως 
ερεθιστικό, και αν και ήταν καταμεσήμερο  ο κρητικός ποιητής  και πάλι θα έσωζε τα προσχήματα , δίνοντας μια 
λογοτεχνική κάλυψη στα ανομολόγητα πάθη και τις σεξιστικές σκληρές περιγραφές. 
 
Σήμερον ας λογιάσουσιν, όσοι κι αν έχου' γνώση, 
εκείνα που εγενήκασιν, ώστε να ξημερώσει. 
Eγώ δε θέλω, και δειλιώ, να σας επω με γράμμα, 
τη νύκτα πώς εδιάξασιν, ίντά'παν, κ' ίντα 'κάμα. 
Mπορείτε από τα παρομπρός, που'χετε γρικημένα, 
εσείς να τα λογιάσετε, και μη ρωτάτε εμένα. 
Tά'πασι, τά μιλήσασι, κ' εις ό,τι κι αν εγίνη, 
κιανείς δεν ξεύρει να το πει, μόνον οι δυό τως κείνοι. 
 
Νότια από το Ελαφονήσι μάθανε από κάποιους συνταξιδιώτες τους ότι   υπήρχε μια πανέμορφη παραλία, γνωστή 
σαν Κεδροδάσος. Απείχε   περίπου τρία χιλιόμετρα από  κακό χωματόδρομο αλλά δεν πτοήθηκαν. Τηλεφωνικά 
μίσθωσαν ένα ταξί  από το χωριό Κεφάλι, που σε λίγη ώρα θα έφτανε για να τους πάει σε αυτό το πολλά 
υποσχόμενο τοπίο και μετά να τους   περάσει από Χρυσοσκαλίτισσα   και Φαλάσαρνα.. 
Ευτυχώς ήταν  τυχεροί  διότι ο ταξιτζής γνώριζε το μέρος, ειδάλλως μόνοι τους θα είχαν χαθεί στις δαιδαλώδεις 
διακλαδώσεις που περνούν δίπλα από τα  θερμοκήπια.  Ο δρόμος ήταν τόσο κακοτράχαλος που αρχικά ο ταξιτζής 
δεν θέλησε να τους πάει γιατί δεν θυμόταν τον δρόμο όπως είπε. Με τριπλή χρέωση κούρσας όμως που του 
πρότειναν μετά, το μυαλό του κατακλύστηκε από αναμνήσεις χαμένες  και έκανε τζιπ το παλιό μερσεντές  για 
χάρη τους. 
Το πυκνό κεδρόδασος και οι αμμόλοφοι οι πλαισιωμένοι με  ηφαιστειογενή πετρώματα που κατέληγαν  σε μία 
θάλασσα αγριεμένη δεν θύμιζαν καθόλου τα ήπια εξωτικά τοπία που συναντούσαν αλλού. Η απόλυτη ερημιά, οι 
άνεμοι που ξέσκιζαν τα ψαχνά τους πάνω στο πυκνό πλέγμα των άγριων κλαδιών των κέδρων καθώς και ο 
βρασμός των κυμάτων που ακουγόταν λίγο πιο πέρα έδιναν μια απόκοσμη διάσταση στο τοπίο. Μερικές 
διάσπαρτες καλύβες ή σκηνές ελεύθερων κατασκηνωτών δεν ήταν ικανές να μειώσουν το απόκοσμο ύφος του 
τόπου, λες και κάποιο απειλητικό  κατασκεύασμα της ερήμου βγαλμένο από την φαντασία του Στίβεν Κίνγκ 
καραδοκούσε πίσω από τις ξερές λόχμες με κακές διαθέσεις.  Ο  ταξιτζής όμως που τους ακολούθησε γιατί 
βαρέθηκε να περιμένει  στο αυτοκίνητό του να γυρίσουν, τους οδήγησε μέσα από έναν λαβύρινθο  μονοπατιών 
για να τους φέρει μπροστά στην όμορφη παραλία που όμως κρατούσε πάνω στην ξανθιά ακτογραμμή της και την 
σκληρή αλήθεια και μοίρα της περιοχής. Εδώ σε αντίθεση με την ερημιά του τοπίου μέσα στο κεδρόδασος 
υπήρχε μια πληθώρα κατασκηνωτών που είχαν αφήσει τα ίχνη τους σαν κακομαθημένοι κοντορεβιθούληδες  που 
πετούσαν τα κομμάτια του πολιτισμού τους πίσω τους για να μην χάσουν τον δρόμο της παρακμής τους.  
Πλαστικά μπουκαλάκια και χαρτιά, γόπες και αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών αργοπέθαιναν στον κόρφο της 
φύσης, ενώ αποκαΐδια και στάχτες από βραδινές φωτιές   μουτζούρωναν  το όμορφο πρόσωπο της παραλίας. 
Ο ταξιτζής, ένας ηλικιωμένος φαλακρός Χανιώτης με λεπτό ψαρό μουστάκι, χολωμένος έσκυψε στην βάση ενός 
κέδρου και κοίταξε τα τσακισμένα του κλαδιά . 
«Ανάλεμά τους τσι κερατάδες». Μουρμούρισε και γύρισε στους πελάτες του δείχνοντας τους την ζημιά στο 
δέντρο. 
«Αυτός που τα ‘κοψε δεν κατέχει  ότι έτσι  ο κέδρος ξεραίνεται και πεθαίνει. Επαέ  ερχόμασταν με την κυρά μου 
όνταν ‘μασταν νιοι. Θυμάμαι το μέρος και ματώνει η ψυχή μου ετσά πως το καταντήσαν,σαν χωματερή. Κάποια 
φορά θα του βάλουνε και φώκο και θα τελειώνουμε».  
Η Πένυ απόρησε που δεν φυλασσόταν από κάποια υπηρεσία. 
«Το Ελαφονήσι  είδα ότι είχε πολλά δέντρα περιφραγμένα και προστατευμένα, και πρόσεξα ότι υπήρχαν κάδοι 
για τα σκουπίδια… Γιατί εδώ δεν υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι να τα προστατέψουν;» 
«Κοπελιά μου, όπου υπάρχει προστασία είναι δουλειά εθελοντών και κάποιων φανατικών φυσιολατρών. Το 
κράτος δεν περιφέρεται   τόσο μακριά από τις εστίες των διοικούντων. Τώρα τελευταία ούτε και μέσα στις πόλεις 
δεν υπάρχει ! Τι περιμένεις…» είπε και κούνησε το κεφάλι απογοητευμένος. 
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Γύρισαν πίσω βαρύθυμοι κοιτώντας σχεδόν εχθρικά τις πολύχρωμες πανάκριβες σκηνές που έμοιαζαν με 
τεράστια μεταλλαγμένα τσιμπούρια που ρουφούσαν το αίμα του Γήινου φλοιού. Πήραν το δρόμο του γυρισμού 
και μετά την Ελαφόνησο προχώρησαν για τα Φαλάσαρνα κάνοντας μια στάση στη Μονή της Χρυσοσκαλίτισσας 
για να ανάψουν ένα κερί, και να κάνουν ένα τεστ «αμαρτωλότητας». Σύμφωνα με το μύθο, ένα από τα ενενήντα  
σκαλοπάτια  που οδηγούν στην πύλη της μονής είναι χρυσό αλλά μπορούν να το δουν μόνο οι αναμάρτητοι  όπως 
τους είπε ένας παχουλός μοναχός που η ασκητική επάνω του γκέλαρε σαν έννοια και ουσία.  
Η Μονή έμοιαζε με φρούριο, καθώς ήταν  κτισμένη στην κορυφή απότομων βράχων, πάνω από στενό κόλπο με 
θαυμάσια θέα προς το Λυβικό. 
Το ότι το μοναστήρι ήταν γυναικείο όπως μάθανε τους προκάλεσε μια μικρή σύγχυση καθώς τους υποδέχτηκε 
αρσενικού γένους μοναχός. 
Το μυστήριο λύθηκε όταν αυτός αυτοβούλως και κατσούφικα τους εξήγησε ότι οι λίγες μοναχές της μονής 
αρρώστησαν από μια γαστρεντερίτιδα κι αυτός είχε αποσπαστεί εδώ μέχρι να αναρρώσουν για να εκτελεί χρέη 
αρχοντάρη στην υποδοχή επισκεπτών. Δυσανασχετούσε τόσο φανερά γι’ αυτά τα πρόσθετα καθήκοντα, που 
έμοιαζε με λουφαδόρο δημόσιο υπάλληλο που τον ανάγκασαν να αναλάβει τρία πόστα μαζεμένα. 
Ο Κίμωνας χαριτολογώντας μ’ ένα γελάκι εθιμοτυπικό απευθύνθηκε στον μοναχό, θέλοντας να ελαφρύνει την 
δυσκοίλια ατμόσφαιρα. 
«Πρέπει να είμαστε πολύ αμαρτωλοί πάτερ, γιατί δεν είδαμε ούτε ένα κόκκο χρυσαφιού», 
για να λάβει μια απάντηση καθόλου εθιμοτυπική, που τον εκνεύρισε. 
«Προφανώς δεν θα έχετε ούτε κόκκο αθωότητας πάνω σας», είπε προκλητικά ο μοναχός  λίγο πριν φτάσουν  στην 
πύλη. 
Ο Κίμωνας επειδή σε κάποια επίσκεψή του μικρός με τον πατέρα του  στο Άγιο Όρος είχε την τύχη να γνωρίσει 
έναν αληθινό ασκητή και διορατικό πνευματικό, τον Γέροντα Παϊσιο, συνέδεσε την «ασκητική μορφή» με την 
στέρηση και την ταπεινότητα. Τώρα αντιμετωπίζοντας τον υπερφίαλο χοντρό μπροστά του δεν του χαρίστηκε. 
«Ενώ εσείς πάτερ το βλέπετε;» Τον ρώτησε ειρωνικά για να εισπράξει την υπεροψία  του κατάμουτρα. 
«Όπως σε βλέπω και με βλέπεις…» του είπε κοιτώντας τον στα μάτια με απίστευτο θράσος, λες και ήταν μικρό 
παιδάκι που μπορούσε να πιστέψει το παραμύθι του Αη Βασίλη. 
«Ναι, σε βλέπω και με βλέπεις… είναι αδύνατον να μην σε δει κάποιος μια και πιάνεις όλο το πλάνο και κατά 
δεύτερον θα το πίστευα πάτερ ότι βλέπεις το σκαλί  αν ήταν ένα τεράστιο σάντουιτς», του είπε και του έδειξε την 
στρογγυλή κοιλιά του ίδια με κρασοβάρελο, πράγμα που τελικά εξόργισε τον μοναχό τόσο που άρχισε να πετάει 
σάλια εκτοξεύοντας μύδρους περί αφορισμένων και ασεβών. 
«Άθεε, εμπρός στον ναό της Παναγίας ειρωνεύεσαι το σχήμα το ιερό;» Φώναξε με στεντόρεια φωνή και ιερή 
αγανάκτηση  και με το απότομο τίναγμα του χεριού του  πρόσταξε ένα «Ύπαγε έξω …» και έχασε την ισορροπία 
του κατρακυλώντας και  τα ενενήντα  σκαλιά-μαζί και το χρυσό- της πέτρινης σκάλας μέχρι κάτω.  
Από τα βογγητά του όταν τον μάζεψαν από το έδαφος κατάλαβαν ότι πρέπει να είχε σπάσει τουλάχιστον 
δεκαπέντε οστά. Μέχρι να τον περιμαζέψουν οι υπόλοιποι στο ταξί τους για να τον μεταφέρουν στο κοντινότερο 
νοσοκομείο ο Κίμωνας με βαθειά ευλάβεια πήγε να ευχαριστήσει την Παναγιά ανάβοντας ένα κερί στην χάρη της 
για την δίκαιη παρέμβασή της. Μετά γύρισε τρεχάτος στο ταξί και μέχρι να φτάσουν στο  χωριό Πλάτανος, σε 
όλη τη διαδρομή εξιστόρησε στον μοναχό που δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο από το να βογκεί και να 
ακούει, όλη την υπόθεση «Βατοπεδίου» ,την διαχρονική σχέση του Καζαντζάκη με την Εκκλησία, αλλά και την 
άποψη του  Αποστόλου Παύλου για την ασκητική και την εγκράτεια. 
Το ταξί τούς άφησε στην πλατεία του χωριού και έφυγε για τον νοσοκομείο Κισσάμου . Η παρέα αποδέσμευσε 
τον ταξιτζή πληρώνοντας τον και για την διαδρομή του μοναχού μέχρι το Καστέλι, και μπήκαν στο χωριό 
αποφασισμένοι να ξεκουραστούν και να αναλάβουν δυνάμεις. Δεν είχαν διάθεση για παρατήρηση, έρευνα ή 
συζητήσεις, αλλά η μοίρα τους τούς έταξε σε μια ταβέρνα όπου στο διπλανό τραπέζι καθόταν ένας παραδοσιακός 
κρητίκαρος, που χωρίς να τους μιλήσει τους κέρασε μια τσικουδιά. 
«Αρχίσαμε πάλι!» σκέφτηκαν όλοι τους και αφού την ήπιαν και τους κάλεσε στο τραπέζι του ξεκίνησαν μια 
κουβέντα αναγνωριστική, που στην Κρήτη δεν έχει την ίδια μορφή και κανόνες από ότι στην άλλη Ελλάδα. 
Καταρχήν με το κέρασμα μετά φόβου προσβολής γεννιέται αυτοστιγμεί ένας τεχνητός δεσμός τελετουργικής 
επικοινωνίας. Δεν ξέρεις αν πρέπει να είσαι συνεργάσιμος ή αντιδραστικός προκειμένου να γλυτώσεις το μεθύσι 
με το ζόρι. Πιθανόν  και με τους δύο  τρόπους το μεθύσι να είναι αναπόφευκτο,  οπότε διαλέγεις τουλάχιστον την 
ευχάριστη υποταγή. Ενώ οι ερωτήσεις ξεκινούν φυσιολογικά πάντα με τον τόπο καταγωγής, καταλαβαίνεις στην 
πορεία πως το ενδιαφέρον δεν είναι τυπικό, αλλά ουσιαστικό. Για τον Κρητικό, τουλάχιστον τον παλιό, μετράει 
το «από πού κρατά η σκούφια σου». Μετά έρχεται το επώνυμο, ειδικά αν είναι κρητικό, λες και έχουν στο μυαλό 
τους όλες τις φάρες και τα σόγια και μπορούν να αξιολογήσουν την ιστορία της οικογένειάς σου. Τέλος έρχεται η 
δουλειά που ίσως με μια σύνδεση αλληλεπίδρασης και χαρακτήρα  ανάμεσα σε δουλειά και τρόπο σκέψης μπορεί 
κάποιος να αξιολογήσει με τι τύπο ανθρώπου έχει να κάνει. Το ότι δηλώσανε φοιτητές και Βορειοελλαδίτες χωρίς 
να αναφέρουν ότι τα κορίτσια ήταν αμερικάνες, να βοήθησε έτσι ώστε ο γέροντας μουστακαλής να χαμογελάσει 
και να ανοιχτεί μαζί τους  και να τους χαρίσει και την γνώση του ότι τα κρητικά ονόματα απέκτησαν την 
κατάληξη «–άκης» υποτιμητικά από τους τούρκους που την κολλούσαν όχι μόνο σε ονόματα, αλλά και σε 
επαγγέλματα απαξιώνοντας  τους υποταγμένους τότε Κρητικούς. Πολλοί Κρήτες σήμερα κουβαλούσαν σαν 
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επώνυμο το υποκοριστικό του επαγγέλματος των προγόνων τους. Οι καφετζήδες λέγονταν Καφετζάκηδες, οι 
φουρνάρηδες Φουρναράκηδες και ούτω καθ΄εξής. Το ότι πολλές οικογένειες της Κρήτης  σήμερα διατηρούσαν το 
πατρογονικό τους επώνυμο  χωρίς την προσθήκη του «– άκης» σήμαινε ότι δεν υποτιμούνταν  από τον κατακτητή 
και  ενέπνεαν σεβασμό είτε λόγω κάποιας καταξιωμένης επαγγελματικής ή κοινωνικής θέσης ή οικονομικής 
επιφάνειας. 
Παρότι η συζήτηση γεννήθηκε με ωδίνες, μετά όπως γίνεται πάντα με το γονεϊκό ένστικτο οι δημιουργοί την 
περιέβαλαν με αγάπη.  
Αποφάσισαν τώρα που βρήκαν λαιμό  με αρτηρία  πολιτιστικών  γνώσεων να βυθίσουν σαν πολιτιστικά βαμπίρ 
τα μυτερά τους δόντια. Ήταν ευκαιρία να μάθουν  όσα περισσότερα γινόταν  για την ψυχή του τόπου. 
Άλλωστε  ποιος τους εγγυόταν ότι θα βρούνε παρακάτω  άλλον έναν τέτοιο παππού  με τόσο μεγάλη μουστάκα  
και τόσο μεγάλη διάθεση για κουβέντα. 
Ο Βρασίδας ρώτησε για το παραδοσιακό ντύσιμο  που περιελάμβανε μαύρο πουκάμισο, στιβάνια και 
κεφαλομάντηλο. 
Όπως τους είπε ο γέροντας τα παλαιότερα χρόνια το ντύσιμο το πρόσταζαν αυστηροί κανόνες και όχι η μόδα. 
Τότε μόδα γινόταν το πρέπον και όχι το γούστο μερικών «κουνιστών» όπως είπε. Η κοινωνική τάξη, η 
οικονομική δύναμη, η εθνική προέλευση και το θρήσκευμα του καθενός δηλωνόταν από τα ρούχα που φορούσε. 
Το μαύρο χρώμα σήμαινε πένθος. Οι άνθρωποι που πενθούσαν τον χαμό κάποιου δικού τους φορούσαν  μαύρα 
ρούχα, μαύρα στιβάνια, μαύρα κεφαλομάντηλα, και έμεναν αξύριστοι και απεριποίητοι. Σε πολλές περιπτώσεις 
που οι συγγενείς αντιλαμβάνονταν τον θάνατο σαν  μεγάλη και άδικη απώλεια  φορούσαν στο υπόλοιπο της ζωής 
τους μαύρα. Όποιος έβλεπε μαυροφορεμένο έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός στην συμπεριφορά του και να 
δείξει σεβασμό στον πενθούντα. Με το πέρασμα του χρόνου οι συμβολισμοί  αυτοί πολτοποιήθηκαν στο 
χωνευτήρι  της νεοκουλτούρας και έγιναν υποχείρια τελικά της μόδας. Το μαύρο πουκάμισο πλέον δεν 
υποδηλώνει απαραίτητα πένθος, δηλώνει όμως ότι αυτός που το φοράει μπορεί να είναι και αληθινός μάγκας ,ή 
απλώς κάποιος που έχει λυμένο το ζωνάρι του για φασαρία. 
Το κεφαλομάντηλο πάλι, απλά δήλωνε την εθνολογική ή γεωγραφική ταυτότητα αυτών που το φορούσαν, και 
ήταν  κατάλοιπο των εποχών που παντού το κάλλυμα της κεφαλής  θεωρούνταν απαραίτητο «στάτους». Έτσι 
όπως είχαμε μουσουλμάνους με φεσάκι, κινέζους πορτατίφ, μαχαραγιάδες με μπαταρισμένο κεφάλι, άραβες με 
τραπεζομάντηλα στο κεφάλι, και την Βασίλισσα της Αγγλίας με ανθοδοχείο και φρουτιέρα πάνω στο φουντωτό 
βασιλικό μαλλί της, έτσι είχαμε και κρητικούς με κεφαλομάντηλο.  Σήμερα οι κρητικοί εκσυγχρονίστηκαν και 
φοράν αμερικάνικα τζόκεϊ όπως όλοι οι Έλληνες και μόνο στην εφορία και στις τράπεζες φοράνε «φέσια». Το 
κεφαλομάντηλο έμεινε μόνο στα κεφάλια κάποιων παλιών κρητικών  να κουρνιάζει σαν απειλούμενο είδος 
εξωτικού πουλιού που πρόκειται σε λίγο να εξαφανιστεί. Οι παλιές κρητικές, κυρίως στα χωριά,  σε πείσμα των 
καιρών δεν το αποχωρίζονταν και καθημερινά το δένανε με κόμπο κάτω από το πηγούνι τους σε αντίθεση με τις 
νέες που βάζουν απλά στο μαλλί τους  αφρούς στήριξης . 
Τα στιβάνια ήτανε μόδα που ήρθε από τους Βενετούς. Οι κρητικοί, άνθρωποι πρακτικοί και με γούστο, τα 
υιοθέτησαν  και μετά έγιναν μόδα καθολική, αφήνοντας τους ελλαδίτες να φοράν τσαρούχια με φούντες και 
σκληρά σκαρπίνια. 
Η βράκα υπήρξε κληρονομιά του 16ου  αιώνα  και των  Μπαρμπαρέζων  πειρατών που λυμαίνονταν τη Μεσόγειο. 
Φορούσαν ένα είδος βράκας που συνοδευόταν από γιλέκο, φέσι με ή χωρίς σαρίκι, φαρδιά ζώνη και χαμηλές 
μπότες. 
Οι Κρήτες ναυτικοί, στα πλοία τους ή και με την ιδιότητα του στρατευμένου στα βενετσιάνικα πλοία, 
αναγκάζονταν πολλές φορές να φορούν ρούχα όμοια με των πειρατών ώστε αυτοί να τους μπερδεύουν, να μην 
τους επιτίθενται  και να απομακρύνονται ασφαλείς οι πρώτοι από τις θαλασσινές ενέδρες των πειρατών.  
Είναι λογικό σε εποχές μεγάλης οικονομικής δυστυχίας για τους φτωχούς χωρικούς της Κρήτης, αυτοί να 
συνεχίζουν να φοράνε το ναυτικό αυτό ένδυμα και μετά την αποστράτευσή τους από τα καράβια, μην έχοντας 
άλλα ρούχα και με τη σιωπηρή ανοχή των Βενετών. Έτσι καθιερώθηκε η βράκα σαν επίσημο ένδυμα των 
Κρητικών.  
Το ένδυμα αυτό συνεχίστηκε να φοριέται από όλους τους Κρήτες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε, με το 
μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες  (όπου για να πάει κανείς εκεί έπρεπε να αποβάλλει τη 
βράκα ) και τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι Κρητικοί άρχισαν σιγά σιγά να αντικαθιστούν τη βράκα με την κυλότα, 
της οποίας η επίδραση προέρχεται από τους ιππείς των ευρωπαϊκών στρατευμάτων.  
Η Πένυ ενθουσιασμένη και μαγεμένη από τις ιστορίες του γέροντα, σαν μικρό κορίτσι που  ταξίδευε με τα 
παραμύθια του παραμυθά παππού σε μια άλλη εποχή, θέλησε την  αναγνώριση του για την επιλογή της να 
αγοράσει κάτι παραδοσιακό που θα θαύμαζε ο γέροντας. Έτσι έβγαλε με καμάρι από το σακίδιό της ένα κρητικό 
μαχαίρι που είχε αγοράσει από την αγορά του Ηρακλείου για να του το δείξει. 
Ήταν ένα μικρό μαχαιράκι με πλαστική διάφανη λαβή που είχε στο εσωτερικό της μια φωτογραφία ενός κρητικού 
με παραδοσιακή φορεσιά. Στην λάμα είχε γραμμένη μια μαντινάδα και φαινόταν να είναι ικανό να καθαρίζει 
μόνο ζαρζαβατικά και φρούτα. 
Μόλις το είδε ο γέροντας ξινίστηκε, και το μάτι του πήρε να θολώνει. 
Το πήρε στα χέρια του σαν να έπιανε βρώμικη μαρίδα και το κοίταξε απαξιωτικά. 
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«Ίντα 'ναι τούτο, Πανιαγιά μου μίστευε»» έβαλε μια αγριοφωνάρα καλώντας τον μαγαζάτορα, και μόλις 
εμφανίστηκε αυτός μπροστά του τού ζήτησε ένα σφυρί. 
Χάθηκε αυτός φορτσάτος αφήνοντάς τους όλους παραξενεμένους και επανήρθε μετά από λίγα λεπτά με ένα 
σφυρί μεγάλο, από αυτά που θα είχαν στην δούλεψή τους ο Θωρ και ο Ήφαιστος. Το πήρε στα χέρια του το 
ζύγιασε και μετά έβαλε στο τσιμέντινο πάτωμα το μαχαίρι της Πένυ και άρχισε να το κοπανάει με μανία, μέχρι 
που το έκανε να μοιάζει με στραπατσαρισμένο γρανάζι. Η Πένυ έβγαλε μια τσιριά τρόμου και οι υπόλοιποι 
έμειναν να τον χαζεύουν με ανοιχτό το στόμα και τα μάτια , και με κάποια ανησυχία για την ασφάλειά τους. 
« Γιάντα μωρέ με θωρείτε ωσάν τους αφορδακούς. Τούτο το πράμα είναι ντροπή για την κρητική μαστοριά. Αυτό 
δεν είναι μάχαιρα, αλλά νυχοκόπτης...» Έκανε μια κίνηση και τράβηξε από το θηκάρι που είχε περασμένο στην 
ζώνη του παντελονιού του ένα μαχαίρι αξιώσεων. Οι τέσσερις τους τραβήχτηκαν πίσω με τον Κίμωνα σε 
πολεμική ετοιμότητα. Ο γέρος πρέπει να είχε χάσει κάποιες βίδες από την μάχη της Κρήτης. Έτεινε το μαχαίρι 
του προς την Πένυ που τελικά το πήρε με δισταγμό. 
«Σ' αρέσει;» της είπε και η Πένυ άρχισε να το περιεργάζεται. Η Λεπίδα του με τη φαρδιά διακοσμημένη ράχη  
φαινόταν ικανή να κόψει και κούτσουρο. Η ατσάλινη λεπίδα του ήταν στιβαρή και άκαμπτη κι είχε μία μόνο 
κόψη, ενώ η αντίθετη προς την κόψη πλευρά, η "ράχη" του μαχαιριού, ήταν  επίπεδη, που όμως  λέπταινε 
σταδιακά όσο πλησίαζε προς την άκρη για να καταλήξει σε μία οξύτατη αιχμή. Είχε σκουρόχρωμη λαβή, που 
όπως της είπε ο κάτοχος του μαχαιριού  ήταν φτιαγμένη από κέρατο κριαριού. Ήταν ένα από  τα μαχαίρια που  
ονομάζονταν "μαυρομάνικα".  
Το τελείωμα της λαβής σχημάτιζε ένα  «V», που ήταν χαρακτηριστικό των κρητικών μαχαιριών όπως της είπε ο 
γέροντας. Το κάλλυμά  του ήταν ένα απλό δερμάτινο αστόλιστο  θηκάρι. 
«Αυτό είναι πραγματικό μαχαίρι» είπε με θαυμασμό καθώς του το γύρισε πίσω. Ο γέροντας με μια κοφτή κίνηση 
δεν το δέχτηκε. 
«Κράτα το σαν δώρο, να έχεις κάτι από την ψυχή της Κρήτης  και όχι τα μπιχλιμπίδια της.» Η Πένυ έκπληκτη 
από το απρόσμενο δώρο του τον ευχαρίστησε και έκρυψε το μαχαίρι στην τσάντα της. 
Μετά τις ρακές και τα μεζεδάκια που την συνόδευαν, μια και το μαγαζί δεν διέθετε κανονικό φαγητό ο 
μαγαζάτορας τους κέρασε από το μεσημεριανό του  πίτες. 
Μέχρι να τηγανιστούν αυτές ο Βρασίδας θέλησε να μάθει για τα Σφακιά που προσπέρασαν και δεν 
συμπεριέλαβαν στο πρόγραμμά τους , ενώ αυτός το ήθελε πολύ μα μειοψήφησε. 
Ο γέροντας χάρηκε που θα είχε την ευκαιρία να τους μιλήσει για τους Σφακιανούς μια και από εκεί ήταν ο 
γαμπρός του.  
 Η Χώρα Σφακίων βρίσκεται, τους είπε, πάνω στο οροπέδιο Ασκύφου που πήρε το όνομά του από τον σκύφο, που 
σημαίνει κούπα. 
Κατά αυτόν ήταν γεγονός ότι οι Σφακιανοί αποτελούσαν  μία ξεχωριστή ράτσα μια και σε χαρακτηριστικά ήταν  
ψηλοί, ξανθοί και γαλανομάτηδες. Όπως υπερηφανεύονταν, το αίμα τους δεν αναμείχθηκε ποτέ με το τουρκικό, 
γιατί  λένε, κανείς δεν μπόρεσε να τους υποτάξει. Ένας ακόμη λόγος όμως, εκτός και από την αυστηρή ενδογαμία  
που για χάρη της θυγατέρας του που ήταν από τον Πλάτανο  ο γαμπρός του πάτησε αυτό τον άγραφο κανόνα για 
χάρη του έρωτα, ήταν το γεγονός ότι οι κατακτητές δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την περιοχή τους. Ορεινή, 
απρόσιτη και φτωχή, δεν τους  παρείχε αρκετά κίνητρα ώστε να κοπιάσουν για να την κατακτήσουν. Πάνω στον 
ξερό τόπο τούς περίμεναν πενιχρά λάφυρα και σκληρός θάνατος.  
«Είναι  λεβέντες οι Σφακιανοί. Νιώθουν την πέτρα, μιλάν μόνο με το αυθεντικό, μιλάν και ανοίγονται με τους 
ανθρώπους που υπολογίζουν, που μέσα τους  οσμίζονται  αντρειοσύνη και κότσια και  όχι τσίκλες  και 
πατσουλιά.  
 Στα καφενεία του Ασκύφου οι άντρες μαζεύονται τα βράδια, τρώνε, συζητάνε και πίνουν πολύ, την ώρα που οι 
γυναίκες είναι στα νοικοκυριά τους!  
Οι Σφακιανοί με τις παραδοσιακές φορεσιές δεν  θωρούνε τις γυναίκες των άλλων. Το θεωρούν υποτιμητικό να 
δώσουν σε κάποιον το στίγμα ότι άγονται και φέρονται από τον ποδόγυρο. Ούτε τους ξένους θωρούν  γιατί μια 
δόση αλαζονείας και αδιαφορίας είναι απαραίτητη για να τους κρατά στον θρόνο του απόμακρου και του 
υπεράνω. 
Ωστόσο τους ξένους που είναι διακριτικοί, εύκολα θα τους προσεγγίσουν  για να τους  κεράσουν μια τσικουδιά. 
Είναι επικίνδυνο για κάποιον έστω και για λόγους άγνοιας να μην πιει τα κερασμένα. Θα  πιείς  και ύστερα τα 
λόγια θα κυλήσουν στις καρδιές .  
Θυμάμαι μια φασαρία που κόντεψε να γίνει, όταν με πρωτοπήγε ο πατέρας μου  στα Σφακιά για κάτι δουλειές. 
Ήμουν ψηλό κοπέλι και μεγαλόδειχνα, άσχετα που δεν είχα πατήσει ακόμα τα δώδεκα. Τα χωράφια και η δουλειά 
με τα κουράδια με φόρτωναν με περισσά χρόνια. Έτσι όταν ήρθαν τα κερασμένα στον κύρη μου και σε μένα και 
εγώ αρνήθηκα, είδε και έπαθε για να με προστατέψει από τα μαχαίρια. Για καλή μας τύχη ήταν κάποιος που 
ήξερε το επώνυμό μας και την οικογένεια και διαβεβαίωσε την παρέα ότι πραγματικά ήμουν μικρός για 
τσικουδιά.   
Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Λεβεντιά υπάρχει, υπερηφάνεια υπάρχει μα η τεχνολογία έχει μαλακώσει πολύ 
τα πράγματα. 
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Η δορυφορική έχει μπει στους καφενέδες, το  ιντερνέτ τους έβαλε στα fora να μιλάν με κάθε καρυδιάς καρύδι  
και μέσα στην θήκη που κουβαλάνε στο ζωνάρι τους δεν ξέρεις άμα κρύβεται μπιστόλι, μαχαίρι ή κινητό με.. 
χάτς μπρι..φρι…πώς στο διάτανο το λένε».  
Τον λόγο του σταμάτησε η έλευση του μαγαζάτορα με τα πιάτα τα αχνιστά. 
Το πρώτο ζεστό πιάτο είχε πέντε-έξι   σαρικόπιτες που έμοιαζαν με ελικοειδής σπείρα όπως δηλαδή τα γνωστά 
σαρίκια. Το φύλλο που μεταξύ άλλων ήταν εμποτισμένο και με ρακή φιλοξενούσε μέσα του την γλυκιά κρητική 
μυτζήθρα. Σερβιρισμένες με μέλι στάθηκαν ακαταμάχητες προκαλώντας ποταμούς προπαρασκευαστικού σάλιου. 
Κατά τη χώνεψη, αφού μάθανε ότι η λέξη τσικουδιά προέρχεται  από την κρητική λέξη «τσίκουδα»  που είναι τα 
κουκούτσια των σταφυλιών, σηκώθηκαν υπό την ώθηση μιας γλυκιάς μέθεξης και χαιρέτησαν εγκάρδια τον 
γέροντα φίλο τους ευχαριστώντας τον για όλα. Η Πένυ μάλιστα τον φίλησε στο σκληρό τραχύ σαν ακόνι μάγουλο 
του και του έδωσε ένα υφαντό περιδέραιο  να το χαρίσει στην εγγονή που είχε. 
Νωρίς εκείνο το απόγευμα έφτασαν στα Φαλάσαρνα. Η παραλία ήταν τόσο μεγάλη,  που ο νους σάστιζε και δεν 
ήξερε ποιο μέρος να πρωτοδιαλέξει για να κατευθυνθεί. Η αμμουδιά ήταν απέραντη σε μήκος και σε πλάτος και η 
ακτή με την συνδρομή διάσπαρτων μικρών βράχων έκανε σχηματικά σκέρτσα στην ακτογραμμή. Κατευθύνθηκαν 
στο πιο κοντινό beach bar και στείλανε ένα παγωτό να τιθασεύσει τα πικάντικα εδέσματα που κούρνιαζαν στο 
στομάχι τους, ατενίζοντας το απέραντο πέλαγος, το ίδιο που τόσα χιλιάδες χρόνια πριν ατένιζαν οι αρχαίοι 
μινωίτες από το λιμάνι τους.  
Ο μπάρμαν, ένας μοντέρνος κρητικός με σμιλεμένο αποτριχωμένο κορμί, βαμμένο μαλλί , σκουλαρίκι και κάποια 
τατουάζ στα μπράτσα, μιλούσε μισά ελληνικά με μισά Αγγλικά, όλα με διάλεκτο κρητική που την είχε μάθει και 
στους αλλοδαπούς θαμώνες του. 
Αγαπημένες του φράσεις ήταν το «Ίντα want…» , το « Com επαέ» και το «Hello σύντεκνε» . Από αυτόν έμαθαν 
ότι πριν μια βδομάδα εδώ είχε λάβει χώρα ένα ξεχωριστό event, το «Φαλάσαρνα beach party», που 
πραγματοποιούνταν  πάντα το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου και  ήταν  καλεσμένοι όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, 
εμφάνισης, «πιστεύω», χρώματος, φυλής και μουσικών προτιμήσεων. Δεδομένου ότι έχασαν το πάρτι, και του ότι 
το παγωτό τελείωσε, και του ότι χρωστούσαν στην δυτική πλευρά της Κρήτης μια βουτιά, έτρεξαν τα πενήντα  
μέτρα φαρδιάς άμμου σαν δρομείς ανωμάλου με αλαλαγμούς ενθουσιασμού και βούτηξαν στα ζεστά νερά της 
παραλίας. 
Τα Φαλάσσαρνα βρίσκονταν στη δυτική πλευρά της Κρήτης και ήταν αρχαίο λιμάνι που σήμερα ωστόσο τα 
ερείπια του βρίσκονται στη στεριά. Αιτία γι αυτό ήταν  η τεκτονική ανύψωση της δυτικής Κρήτης που 
συντελέστηκε στο παρελθόν, όταν σαν τραμπάλα η δυτική πλευρά του νησιού ανυψώθηκε ενώ η ανατολική 
βυθίστηκε. Και μόνο η γνώση ότι κάποτε το νησί έκανε σούζα ανυψώνοντας τον βυθό και κάνοντάς τον ξηρά για 
περίπου τριακόσια  μέτρα, τους κόβονταν τα ήπατα, και ακόμα και η μαγκιά του πιο σκληρού Σφακιανού 
γλυστρούσε   σαν τσιρλιπίπι  μέσα από το σκληρό προσωπείο της λεβεντιάς. Μόνο με την ιδέα ότι μπορούσε  
κάποια στιγμή  το νησί να πάρει την πρωτοβουλία και να κάνει το αντίστροφο με μια πιρουέτα γεωλογική, 
ένοιωθαν  στον πυρήνα του «είναι» τους την ασημαντότητά τους και την ματαιότητα μακρόπνοων και φιλόδοξων 
σχεδιασμών. Υπό την απειλή των φταρνισμάτων της Γης ή ακόμα χειρότερα του Σύμπαντος, τους ερχόταν να 
πουλήσουν όλα τα υπάρχοντά τους και να κάνουν  διακοπές διαρκείας μέχρι τελευταίας ρανίδος της 
χρηματοπιστωτικής τους  ικανότητας. 
Πέρα όμως από όλα τα δυσοίωνα  στα Φαλάσσαρνα υπήρχε μια εκτεταμένη παραλία και το πιο εντυπωσιακό 
ίσως, ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη.  
 Μετά από μία ώρα που στέγνωσαν πάνω στις απλωμένες τους πετσέτες υπό τους ήχους του «b’ jamin», κίνησαν 
με τα νοικιασμένα μηχανάκια τους πίσω στον Πλάτανο για να μισθώσουν ακόμα ένα ταξί που θα τους πήγαινε 
στον τελευταίο τους προορισμό πριν διανυκτερεύσουν στα Χανιά, στη Λιμοθάλασσα Μπαλλού. 
Έφτασαν  στην λιμνοθάλασσα στην διάρκεια συνταξιοδότησης ακόμη ενός καλοκαιρινού απογεύματος, δηλαδή 
την ώρα που ο ήλιος είχε ακουμπήσει με την στρογγυλή κοιλιά του τον ορίζοντα και το εφάπαξ ετοιμαζόταν να 
του παραδοθεί από ένα κιτρινοκκόκινο σούρουπο. 
Προσπέρασαν βιαστικά  το χωριό Καλυβιανή όπου παραλίγο θα πατούσαν μια παρδαλή κατσίκα που έτρωγε από 
έναν κήπο κάτι όμορφα χρυσάνθεμα και μπήκαν στο χωματόδρομο που διασχίζει κατά μήκος το Ακρωτήριο της 
Γραμβούσας. Μετά από μερικά χιλιόμετρα  αναστάτωσης μυριάδων κόκκων σκόνης  που μετά το πέρασμά τους 
έπεφταν πάλι στις πατρογονικές τους εστίες σαν αλεξιπτωτιστές σε άσκηση, έφτασαν στο σημείο όπου το 
αυτοκίνητο που είχαν μισθώσει από έναν αγρότη και  οδήγησε  μέχρι εδώ, δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο διότι 
δεν είχε τις ικανότητες και την λεκάνη ενός μουλαριού. Συνέχισαν  με τα πόδια από το μονοπάτι πληρώνοντας 
τον σύντεκνο που τους υπενθύμισε ότι σε μισή ώρα θα έφευγε το τελευταίο μισθωμένο εκδρομικό πλοιάριο  που 
έφερνε τουρίστες από το Καστέλι. Ήταν το μόνο μεταφορικό μέσο που μπορούσε να τους πάρει τέτοια ώρα, 
αρκεί να το προλάβαιναν. Μετά από δέκα λεπτά τρεχαλητού με πλήρη τουριστικό φόρτο βρέθηκαν  ψηλά πάνω 
από την λιμνοθάλασσα και η θέα τους  ανάγκασε να σταματήσουν για να θαυμάσουν την  άσπρη αμμουδιά και 
όλες τις  αποχρώσεις του γαλάζιου και του πράσινου που χάνονταν στην ντροπαλότητα του σούρουπου.  
Κατηφόρισαν το απόκρημνο μονοπάτι και βουτήξανε στα πολύ ζεστά  αβαθή νερά, στην πλευρά που είδαν 
δεμένο το μικρό πλοιάριο  να περιμένει να κάνουν την περιήγησή τους κάνα εικοσαριά τουρίστες που είχαν 
απλωθεί  στην λιμνοθάλασσα, σαν ποδοσφαιριστές που κάνανε προπόνηση σ’ ένα τεράστιο άδειο Μπερναμπέου. 
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Ο Κίμωνας άφησε τους υπόλοιπους να απολαύσουν το θέαμα και την θάλασσα και πήγε να κανονίσει την 
επιστροφή τους με τον καπετάνιο του εκδρομικού. Η Ρόουζ έμεινε να αναλύει τα χρώματα της  άμμου, που  
τελικά ήταν εμπλουτισμένη με  θραύσματα από αμέτρητα  κοχύλια που οι εναλλαγές της θερμοκρασίας, η μανία 
των κυμάτων και το τεράστιο πατητήρι του χρόνου είχαν κάνει ροζακιά σκόνη που χρωμάτιζε μαγικά την παλέτα 
της Γραμβούσας. 
Η Πένυ με τον Βρασίδα, μετά από την ηλεκτροφόρα συστολή των πρώτων ημερών μετά τα γεγονότα  της 
Αρμαθιάς, παρά τις εξηγήσεις και την συμφωνία να πορευτούν πλέον σαν απλοί καλοί φίλοι, μόλις σήμερα 
κατάφεραν να αφεθούν ελεύθεροι  και να παίξουν ξέγνοιαστα σαν μικρά παιδιά πιτσιλώντας ο ένας τον άλλο 
μέσα σε αυτήν την τεράστια κολυμπήθρα που βαπτιζόταν κάποιος σε πραγματικό ταξιδιώτη. 
Η επίσκεψη στο ενετικό οχυρό στο νησάκι Άγρια Γραμβούσα που υπήρξε παλιό ορμητήριο πειρατών, δεν 
μπορούσε να γίνει λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά έτσι και αλλιώς ήταν  ένα καλό τέχνασμα του καλού ταξιδευτή 
να μην σαρώνει τον τόπο, όπως και ο καλός ψαράς, να αφήνει γόνο για να ξαναψαρέψει, να αφήνει κάποιο 
άλλοθι για να ξαναγυρίσει. 
Στο λιμάνι έφτασαν αργά το  βραδάκι με ταξί από το Καστέλι. Έβρεχε. 
Η Βροχή έπεφτε μόνο πάνω στην προκυμαία του παλιού λιμανιού. Έτσι φαινόταν μάλλον. Λες και αυτή η βροχή 
ήταν τεχνητή, μια έμπνευση ενός ταλαντούχου σκηνοθέτη που ήθελε να προσδώσει στο όμορφο  τοπίο μια γλυκιά 
μελαγχολία ιδανική για να αναπολείς χαμένες αγάπες και να γεννά ο νους ελπίδες και προσδοκίες. 
Έπεφτε σε τέντες και ουρανούς αυτοκινήτων παίζοντας ταμπούρλο σαν αφρικανός μάγος που καλούσε μαγικά 
πνεύματα, εφορμούσε με   παχιές και ρωμαλέες στάλες χτυπώντας σαν καμικάζι πάνω σε ομπρέλες , καπέλα και 
αιφνιδιασμένες φαλάκρες.  Έπεφτε πάνω στα χαντάκια καταχερίζοντάς τα, έπεφτε πάνω στα λικνιζόμενα σκάφη 
τα δεμένα στην προβλήτα  σαν πρόβατα που με καμιτσιές τα μάζευε στην στάνη, έπεφτε πάνω στους μεταλλικούς 
φανοστάτες που αχνόφεγγαν και στα γκαρσόνια που την αναθεμάτιζαν και βιαστικά μάζευαν τα τραπέζια τα 
εκτεθειμένα  κάτω από σκέπαστρα. 
Η βροχή δρόσισε τις ζεστές λίθινες πλάκες της προκυμαίας και η  σκόνη μέρωσε και λούφαξε στους αρμούς και 
τα ενώματα των πεζοδρομίων.   Χνώτα ζεστά θόλωναν τα τζάμια των αυτοκινήτων στο εσωτερικό τους και η 
Ρόουζ με την παλάμη της καθάρισε το τζάμι του ταξί που κινούνταν αργά στην παραλιακή, για να παρατηρεί τα 
δρώμενα της καλοκαιρινής μπόρας. 
Η βροχή είχε διώξει τα πουλιά και τους θορύβους. Έριξε τους καχεκτικούς καρπούς και τα  φιλάσθενα φύλλα  
των δέντρων και  πρόσταξε τους ανθρώπους να τρέξουν να κρυφτούν κάτω από σκέπαστρα και μπαλκόνια, κι 
αυτό  φάνηκε στην Ρόουζ όμορφο, οικείο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν το ίδιο όταν βρέχει . Όλοι οι άνθρωποι 
από όπου κι αν προέρχονται , όποια μήτρα κι αν τους φιλοξένησε, αντιδρούν με τον  ίδιο τρόπο  στα καμώματα 
της φύσης . Μόνο οι  τρελοί και οι  ερωτευμένοι  κάνουν τα αντίθετα , αλλά αυτούς δεν έχει κάποιο έθνος το 
προνόμιο να του ανήκουν . Ανήκουν στο έθνος των τρελλών και των ερωτευμένων, και έχουν κάθε δικαίωμα να 
χορεύουν, να κυλιούνται ή να κυνηγιούνται στην βροχή. 
Όταν το ταξί σταμάτησε τελικά έξω από μια καφετέρια του Λιμανιού των Χανίων, η Ρόουζ δεν βιάστηκε να 
τρέξει και να κρυφτεί στο εσωτερικό του μαγαζιού πίσω από την βιτρίνα του. Περπάτησε αργά πλατσουρίζοντας 
μέσα στις λαμπερές από τα φώτα του ηλεκτρικού λιμνούλες που σχημάτισε η βροχή, και προσπάθησε να δει το 
είδωλό της. Περπάτησε αργά για να δεχτεί όσες στάλες ζεστές μπορούσε περισσότερες,  όσο νερό μπορούσε να 
την ποτίσει ο μαβής ουρανός  που της έμοιαζε γλυκός μέσα στην σκοτεινιά του, σαν τα μπλαβά φουσκωμένα 
χείλη ενός Θεού νέγρου που πλησίαζαν να  φιλήσουν την πλάση. 
Αναρίγησε όταν αισθάνθηκε το χέρι του Κίμωνα να πιάνει το δικό της . Αναρίγησε όταν την φίλησε χωρίς βιάση 
κάτω από την βροχή τρυφερά, γιατί κατάλαβε ότι μοιραζόταν κι αυτός τα ίδια συναισθήματα με τα δικά της. Όταν 
πια έγιναν λούτσα τελειωτικά, όταν έφαγαν πιο πολύ βροχή τα κορμιά τους από όσο είχε φάει το κατάστρωμα της 
κιβωτού του Νώε, τότε μόνο πήραν θέση πίσω από την τζαμαρία της καφετέριας να παραγγείλουν κάτι ζεστό και 
να χαζέψουν τις εικόνες της στιγμής  και να μετρήσουν την ομορφιά  του τόπου που κάποτε φιλοξένησε τις ζωές 
δικών της ανθρώπων. 
Άλλωστε την πραγματική ομορφιά ενός τόπου την μετράς τέτοιες  ώρες  που το μουντό βροχερό και κρύο 
άγγιγμα του καιρού μπορεί να απογυμνώσει κάθε φυσική ομορφιά, να κρύψει στις σκιές και στο σκοτάδι κάθε τι 
το αρμονικό, να αφαιρέσει κάθε χρώμα από κάθε επιφάνεια, να διώξει κάθε λογίς  φτιασίδια. Όσα μέρη μπορούν 
να αντισταθούν σε αυτό το άγγιγμα και ακόμα περισσότερο να το μεταμορφώσουν  σε εικαστικό μαγικό χρώμα, 
τότε είναι ουσιαστικά όμορφα. Το λιμάνι των Χανίων ήταν ένα από αυτά. Η Ρόουζ καθισμένη πίσω από την 
τζαμαρία του παραλιακού καφέ, όση ώρα περίμενε με την Πένυ τους άντρες να πάνε να βρουν κατάλυμα για το 
βράδυ, έμεινε να χαζεύει το μουντό μούχρωμα της καταιγίδας να συμπλέκεται με τα χρώματα από τους 
παραδοσιακούς φανοστάτες του, που γλιστρούσαν πάνω στις λιθόστρωτες πλάκες σαν ευλογημένα αερικά των 
παραμυθιών. 
 
 
 
Κεφάλαιο 4 
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Μαύρη τρύπα είναι μια τεράστια συγκέντρωση μάζας τόσο μεγάλης έτσι ώστε η δύναμη της βαρύτητας της  να 
μην επιτρέπει σε οτιδήποτε να ξεφύγει από αυτή, παρά μόνο μέσω κβαντικής συμπεριφοράς που δεν έχει καμιά 
σχέση με τον τύπο συμπεριφοράς ενός λόρδου ευπατρίδη που μπορεί να καθαρίσει ένα αβοκάντο με 
μαχαιροπίρουνο χωρίς να λερωθεί. Το βαρυτικό πεδίο σε μια μαύρη τρύπα είναι τόσο δυνατό, που ούτε το φως με 
την ασύλληπτη ταχύτητά του μπορεί να δραπετεύσει. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι στην ουσία η μαύρη τρύπα είναι 
απλά μια συμπιεσμένη μάζα, πολύ πιο συμπιεσμένη ακόμα και από τον Έλληνα φορολογούμενο, και  είναι 
σκοτεινή σαν τρύπα διότι ρουφάει ακόμη και το ίδιο το φως. Δεν αναφέρεται στην  τρύπα με τη συνήθη έννοια 
(οπή) σαν αυτή που έχει το μπατζάκι  του παγκόσμιου πολιτικού  συστήματος, αλλά σε μια περιοχή του χώρου, 
από την οποία τίποτα γνωστό δεν μπορεί να επιστρέψει. 
Μία «μαύρη τρύπα» είναι το σημείο εκείνο του διαστήματος, όπου κάποτε υπήρχε ο πυρήνας ενός γιγάντιου 
άστρου, ένας πυρήνας που περιείχε περισσότερα υλικά από δυόμισι ηλιακές μάζες και ο οποίος στην τελική φάση 
της εξέλιξης του άστρου έχασε την πάλη του ενάντια στη βαρύτητα, με αποτέλεσμα τα υλικά του να 
καταρρεύσουν στο κέντρο του. Αν μπορούσε να συμπιεστεί η Γη μας ολόκληρη στο μέγεθος μιας μπίλιας από 
αυτές τις πολύχρωμες που παίζανε κάποτε οι πιτσιρικάδες στις αλάνες, τότε θα  είχε μετατραπεί σε μία «μαύρη 
τρύπα» και θα καταλαβαίναμε από χέρι τι εστί βερίκοκο και πραγματικό στριμωξίδι. Φυσικά, δεν υπάρχει καμία 
γνωστή διαδικασία που θα μπορούσε να μετατρέψει τη Γη, ή και τον Ήλιο ακόμη, σε «μαύρη τρύπα», αλλά 
σύμφωνα με κάποιες φήμες το παλεύουν στο CERN  και μπορεί κάποια στιγμή η επιστημονική κοινότητα να μας 
ανακοινώσει με περισσή χαρά ότι βρήκε τον τρόπο να αυτορουφηχτούμε  και να χαθούμε για πάντα 
ξεβρομίζοντας αυτή τη γειτονιά του γαλαξία. 
Εικάζεται ότι αυτή η τιτάνια βαρυτική επίδραση είναι ικανή να στρεβλώσει τον χωροχρόνο, να τον κάνει ένα 
μάτσο χάλια, να σμπαραλιάσει τους φυσικούς νόμους και γενικά να βάλει τον παρατηρητή να πηδάει αποστάσεις 
και έτη λες και είναι καρτούν μέσα σε σελίδες κόμικ επιστημονικής φαντασίας. 
Αυτό ακριβώς λοιπόν ήταν και η παλιά πόλη των Χανίων. Μια μαγική τρύπα του διαστήματος. Μια  μαγική αυλή 
των θαυμάτων  με τεράστιες παραπλανητικές δυνάμεις, μια «διαστημική σκουληκότρυπα»  που σε ρουφούσε με 
ανίκητη δύναμη για να σε στείλει σε  άλλους τόπους και εποχές.  Μέσα στα λαβυρινθώδη  στενά δρομάκια της, 
μέσα στην παλέτα των χρωμάτων της, μέσα στις μνήμες που τιτίβιζαν πάνω από τις ώριμες και γερασμένες 
επιφάνειες των υλικών της, ο ταξιδιώτης μπορούσε να αποπροσανατολιστεί ευχάριστα, να αποδιοργανωθεί  
ολοκληρωτικά, να απορροφηθεί  απόλυτα, να μαγευτεί τελειωτικά και αμετάκλητα. Να χέσω τα πειράματα και 
τον προϋπολογισμό της επιστημονικής κοινότητας με σκοπό την ανακάλυψη του σωματιδίου του Ηigs. Με λίγα 
ευρώ ο καθείς απόφοιτος, έστω υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούσε να βιώσει το μεγάλο μυστικό θέαμα, εδώ, 
σ’ αυτό το πανέμορφο μαγικό λιμάνι. 
Η γνωριμία με την πόλη ξεκίνησε από τη Δημοτική Αγορά το επόμενο πρωί που η αυγουστιάτικη ζέστη είχε 
σνιφάρει από τα πεζούλια, τους δρόμους και τις σκεπές τα υπολείμματα της χθεσινοβραδινής βροχής. Στο 
εντυπωσιακό σταυροειδές κτίριο της Αγοράς  στεγάζονταν δεκάδες μαγαζιά  με  κασόνια γεμάτα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά, με  ψυγεία γεμάτα με τυροκομικά προϊόντα, με ράφια και τελάρα φορτωμένα με  άπειρα 
μπαχαρικά, βότανα και αρωματικά φυτά.   Τα  λίγα μαγειρεία δεν είχαν ακόμα θυμιατίσει την ατμόσφαιρα με τις 
γαστριμαργικές οσμές τους. Μπροστά από την κεντρική πύλη της Δημοτικής Αγοράς περνούσε  η οδός 
«Χατζημιχάλη Γιάνναρη», που χώριζε την παλιά από τη νέα πόλη. Δεν μπήκαν σε δίλλημα.  
Η Χανιώτικη παλιά πόλη ήταν ένας ονειρεμένος οικιστικός πολύχρωμος λαβύρινθος. Με υπέροχα βενετσιάνικα 
αρχοντικά που δέσποζαν στις γειτονιές της, με πλακόστρωτα στενοσόκακα που σε  περιπαίζανε στέλνοντας σε να 
βρεθείς σε αδιέξοδα, να ανακαλύψεις τις πιάτσες στους πεζόδρομους, να βρεις γωνιές που φώλιαζε ατόφιο το 
παρελθόν έως ότου βγεις στο όμορφο και πολύβουο ενετικό λιμάνι της, εκεί όπου ο ενετικός Φάρος, το τζαμί του 
Κιουτσούκ Χασάν Πασά και το Μεγάλο Αρσενάλι αποτελούσαν τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά σεξουαλικά 
καμπυλώματα της. Η παρέα συστήθηκε, τώρα πια στο φως της μέρας, με μία από τις ομορφότερες πόλεις της 
Ελλάδας. Βενετοί, Τούρκοι και, στη σύντομη περίοδο της Κρητικής Πολιτείας Ευρωπαίοι, άφησαν έντονη τη 
σφραγίδα τους σ’ έναν τόπο  που ξεχειλίζει από ζωή και πολιορκείται από όλες τις φυλές των τουριστών.  
Προχώρησαν και κάναν ένα γρήγορο πέρασμα από τα γραφικά στενάκια της παλιάς χριστιανικής συνοικίας του 
«Τοπανά», όπου ζούσαν οι χριστιανοί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, προσπερνώντας κοσμηματοπωλεία, 
μαγαζιά τουριστικών ειδών  και σπίτια  με μπουγάδες απλωμένες πάνω από ολάνθιστα μπαλκόνια. Ανεβήκαν  
πλακόστρωτα σκαλάκια συναντώντας τις  λουλουδιασμένες αυλές κομψών αρχοντικών της Ενετοκρατίας, 
κατεβήκαν πλακόστρωτα σκαλάκια συναντώντας τις ίδιες λουλουδιασμένες αυλές, έστριψαν δεξιά, έστριψαν 
αριστερά, ξαναβρεθήκαν στις ίδιες λουλουδιασμένες αυλές πράγμα που τους το επιβεβαίωσε η παρουσία των  
ίδιων  νοικοκυρών  που κουτσομπόλευαν  με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως και πριν λίγα λεπτά, μέχρι που κάποια 
στιγμή εκτροχιάστηκαν από αυτόν τον φαύλο κύκλο και βρέθηκαν να κάνουν κύκλους  αποπροσανατολιστικούς 
γύρω από τα υπέροχα αρχοντικά της Εβραϊκής συνοικίας και τον τουρκομαχαλά της Σπλάντζιας. 
Ο μιναρές του Αχμέτ Αγά που  πρόβαλλε επιβλητικός ανάμεσα στα ερείπια των εγκαταλειμμένων αρχοντικών  
στην οδό «Χατζημιχάλη Νταλιάνη» -ο οποίος  εκτελούσε εκτός από χρέη οδού, μαζί με τους Δροσουλίτες του, 
και  γκεστ εμφανίσεις στο Φραγγοκάστελο- λειτούργησε  σαν πυξίδα προσανατολισμού στην περιήγηση τους  και 
σε κάποιο καφέ της συνοικίας «Κουμ Καπί» που στα τουρκικά θα πει «πύλη της αμμουδιάς», κάθισαν σε ένα 
τραπεζάκι να συνέρθουν από την ζαλάδα του περιπάτου και να πάρουν δυνάμεις για μια μεγάλη εξόρμηση  προς 
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την ιστορική αριστοκρατική συνοικία της «Χαλέπας» που βρισκόταν  ανατολικά της παλιάς πόλης, στο δρόμο 
προς το αεροδρόμιο. Ο ενθουσιασμός ο αρχικός από την παρατήρηση των  υπέροχων νεοκλασικών μετριάστηκε 
από την αντίδραση των ποδιών τους μπρος σε αυτή την πεζοπορική δοκιμασία .  Το πέρασμα ενός αμαξά καβάλα 
σε με  τετράτροχη άμαξα εποχής που την έσερνε ένα βαριεστημένο και απηυδισμένο άλογο από το κουβάλημα, 
ήταν η σωτηρία τους. Συνέχισαν με την αισιοδοξία και την ζωντάνια εποχούμενων όντων και μπόρεσαν να δουν 
τα κτίρια των πρώην  προξενείων  των πάλε ποτέ επονομαζόμενων   «Μεγάλων  Δυνάμεων», την κατοικία του  
πρίγκιπα Γεώργιου, καθώς και  το σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου  δίπλα στην παλιά Γαλλική Σχολή  και το ναό 
της Μαρίας Μαγδαληνής που υπήρξε ιδιωτική εκκλησία του πρίγκιπα τρομάρα του, γιατί φαίνεται τα κρίματά του 
ήταν πολλά και ήθελε εργοστάσιο άφεσης αμαρτιών κατά αποκλειστικότητα. Στην παραθαλάσσια πλευρά αυτής 
της περιοχής, στα «Ταμπακαριά», βρίσκονταν τα παλιά βυρσοδεψεία  που ορισμένα λειτουργούσαν ακόμη από τα 
μέσα του 19ου αιώνα και ήταν μεγάλα  πέτρινα, κεραμοσκεπή κτίρια, που χωρίζονταν από στενά περάσματα με 
σκαλοπάτια που οδηγούσαν στη θάλασσα.  
Στον γυρισμό ο αμαξάς τους άφησε στην Ακτή Ενώσεως, μπροστά  στα εφτά θολοσκέπαστα βενετσιάνικα 
νεώρια. Το Μεγάλο Αρσενάλι, το μεγαλύτερο νεώριο, είχε μεταμορφωθεί από ένα πολλά υποσχόμενο εικαστικά 
ερείπιο της παλιάς πόλης, σ’ ένα από τα αληθινά στολίδια της και σημείο αναφοράς. Ύστερα από επταετή 
αναστήλωση, φιλοξενούσε πλέον το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, όπου πραγματοποιούνταν  εκθέσεις, 
σεμινάρια και συνέδρια . 
Περνώντας  την  ήδη γνωστή πλακόστρωτη πλατεία «Σιντριβανίου», που τη συγκεκριμένη  ώρα έσφυζε από ζωή 
στην καρδιά του ενετικού λιμανιού, λες και πλήθος συνωστιζόταν στα πλαίσια μιας επιστράτευσης για το 
ρούφηγμα κοπαδιών καφέδων όλων των φυλών, φτάσανε έως την οδό «Χάληδων» για να ζιπαριστούν  σαν 
ηλεκτρονικά προγραμματάκια του κώλου πάνω στον σκληρό δίσκο της τουριστικής αγοράς. Ουρές στις τράπεζες 
και στα ταξιδιωτικά γραφεία μεγαλύτερες από ουρές βροντόσαυρων,  πολύβουο πλήθος μπροστά στις βιτρίνες 
των ακριβών κοσμηματοπωλείων και των καταστημάτων με τουριστικά είδη σαν ιπτάμενα έντομα που 
ανιχνεύουν κοιτάσματα γύρης,  οσμές από μαγειρέματα γνωστές  και άγνωστες, σιελογόνοι  που σιελοροούσαν 
τραυματισμένοι από την τσίκνα νόστιμων κρεάτων, γαστρικά υγρά που φουσκώνανε σε στομάχια σαν παλιρροϊκά 
κύματα από γαστριμαργικές υποσχέσεις ελληνικής, κινέζικης, ιταλικής  έως και καντονέζικης κουζίνας. Κόσμος 
έφευγε και κόσμος ερχόταν σαν αιμοπετάλια που σερφάρουν στην ροή της κυκλοφορικής κίνησης ακολουθώντας 
τον μεγάλο παλμό, της μεγάλης καρδιάς που λεγόταν παλιά πόλη.  
Αφού τα κορίτσια αγόρασαν κάτι κρεμαστά αναμνηστικά  κατέληξαν στο Φρούριο Φιρκάς που σήμαινε 
«στρατώνας»  και  προστάτευε την είσοδο του λιμανιού. Στον πυργίσκο του υψώθηκε η ελληνική σημαία το 
1913,  χρονιά που η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα.  
Είχε μεσημεριάσει πια  και είχαν καταφέρει να πετύχουν το ασυμβίβαστο, δηλαδή να γίνουν ευτυχισμένα 
πτώματα. Ιδρωμένοι, λαχανιασμένοι, καβουρδισμένοι και κατάκοποι  αλλά και απόλυτα «γεμάτοι» και ευτυχείς 
σύρθηκαν στο παραδοσιακό τους ξενοδοχείο. 
Μετά από ένα αναζωογονητικό ντους βγήκαν να φάνε σε ένα παρακείμενο μαγαζί -κουτούκι,  ένα στενό πιο πέρα 
από τον τόπο διαμονής τους. Τους κέρδισε η μαγείρισσα όταν την είδαν να μαζεύει από μια κληματαριά φρέσκα 
αμπελόφυλλα για να κάνει όπως φώναξε σε έναν σερβιτόρο ντολμαδάκια . 
Κάθισαν σε ένα παλιό ξύλινο τραπέζι που κούτσαινε από το σκέβρωμα των αιώνων,  και εικάζοντας  ότι αυτές οι 
χαρακιές επάνω του πρέπει να έγιναν από τα χατζάρια τούρκων φαντάρων ή από μάχαιρες κρητικών 
μαντηλοφόρων,  παρήγγειλαν  ότι αποκρυπτογράφησαν από τον διαλυμένο κατάλογο που έμοιαζε με πάπυρο που 
είχε γλυτώσει στο τσακ από την πυρκαγιά στην  βιβλιοθήκη  της Αλεξάνδρειας. 
Ενώ όμως όλοι είχαν στρατευθεί στον ρυθμό των σαγονιών και της γεύσης, η Ρόουζ είχε αρχίσει να αφαιρείται.  
Ούτε καν συμμετείχε στην συζήτηση για το περιεχόμενο του ημερολογίου τους στο Κεφάλαιο «Χανιά». 
Αν άκουγε τον Κίμωνα να λέει  ότι για να γνωρίσεις την παλιά πόλη των Χανίων θα έπρεπε να ανοίξεις τον χάρτη 
και να του βάλεις φωτιά   και μετά να ξεχυθείς στην τύχη στα στενά σαν Θησέας χωρίς μίτο, θα συμφωνούσε, 
αλλά δεν άκουσε ούτε λέξη. 
Η ματιά της ταξίδευε και πάλι μέσα στα στενά, πίσω στην γειτονιά  «Τοπανά» εκεί που σε κάποιο καλντερίμι 
φώλιαζε το παλιό σπίτι της γιαγιάς της. 
Είχε υποσχεθεί στην γιαγιά της ότι θα πήγαινε να βρει το σπίτι όπου αυτή γεννήθηκε και μεγάλωσε. Δεν θέλησε 
να μοιραστεί αυτήν την επίσκεψη με άλλους. Φοβόταν τα συναισθήματά της. Αρχικά της είχε φανεί σαν μια 
υπόσχεση που αφιερώθηκε στην εκπλήρωση ενός χρέους. Μετά όμως από τόσες μέρες στην Ελλάδα  της είχε 
γίνει βίωμα να ανιχνεύει στα άψυχα σώματα τα ίχνη των καιρών. Όλη αυτή η χώρα έσφυζε από ενέργεια, άσχετα 
που δεν υπήρχε κανείς Έλληνας να γνωρίζει τι μπορούσε να κάνει με αυτήν. Το παρελθόν φώτιζε τον τόπο και το 
παρόν χοροπηδούσε σπασμωδικά σαν υπερκινητικό πιτσιρίκι έτοιμο για αμέτρητες ζημιές. Όλοι οι λαοί που 
πέρασαν από πάνω της  και μοιράστηκαν τις ζωές τους μαζί της ασφυκτιούσαν φυλακισμένοι σε λαξευμένες 
πέτρες, σε λιθόστρωτα, σε κτίσματα και καλλιτεχνήματα. Όλες οι κουλτούρες, τα ήθη και τα έθιμα  σαν 
πολιτιστικός μύκητας, κάλυπτε τις επιφάνειες τις υλικές  και τους έδινε ποιότητα καλλιτεχνική, όπως η τεχνική 
του φωτισμού της σέπιας δίνει στις φωτογραφίες εικαστική υφή. 
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Άφησε τους συντρόφους της σε μια καφετέρια του λιμανιού  και αφέθηκε να απορροφηθεί  σαν σταγόνα από τον 
οικιστικό σπόγγο της παλιάς πόλης. Κύλησε μέσα στα μαγικά στενά  και αναζήτησε την οδό που της είχε 
σημειώσει σε ένα χαρτάκι η γιαγιά της. 
Μετά από ολιγόλεπτη περιπλάνηση συνάντησε μια γέρικη γυναικεία φιγούρα να ποτίζει μια γλάστρα  σε ένα 
περβάζι  και ρώτησε για το σπίτι της Μαρίκας της Καστρινάκη. Αφού μετά κόπων και βασάνων κατανόησε τα 
κρητικά της γιαγιάς που αλλοιώνονταν κιόλας και από την έλλειψη πέντε-έξι  μπροστινών δοντιών, έστριψε σε 
ακόμα ένα στενό σοκάκι  που ίσα ίσα χωρούσε δύο άτομα να περάσουν και το τέρμα του την έβγαλε  στο σπίτι 
που αναζητούσε…  
Το γνώρισε από τις περιγραφές και αναρίγησε. Ήταν τρομερή εμπειρία να βλέπεις τα λόγια που πίστευες ότι 
μπορεί να ξεστόμιζαν παραμύθια και φανταστικές εικόνες  να υλοποιούνται, να γίνονται πραγματικότητα. 
Ανατρίχιασε καθώς είδε την υπερυψωμένη μικρή αυλή που έπρεπε να ανηφορίσεις πέντε  πετρόντυτα 
σκαλοπάτια, να παραμερίσεις έναν θύσανο από αγριολούλουδα και πασχαλιές για να φτάσεις στην σκουριασμένη 
σιδερένια καγκελόπορτα που έσκουξε όταν την έσπρωξε για να περάσει, σαν λαβωμένο ζώο που κρυβόταν χρόνια 
τώρα αγιάτρευτο στην σκοτεινή  λόχμη της λήθης.  Ο διώροφος όγκος του σπιτιού έστεκε διφορούμενος από 
πάνω της, πότε λιγάκι  απειλητικός σαν φάντασμα που παραμόνευε καιρό να ανεβεί σαν ανατριχίλα στην ράχη 
κάποιου επισκέπτη, και λίγο σαν γλυκιά νοσταλγία που έψαχνε να ραντίσει κάποια γνωστή αγαπημένη μορφή. 
Περπάτησε πάνω στην λιθόστρωτη με πλατιές πλάκες αυλή όπου ξερόφυλλα και σκόνες με μικρά χαρτάκια 
σεριάνιζαν επάνω της και ήρθε να σταθεί στην σφαλισμένη ξύλινη εξώπορτα που έμοιαζε με ρυτιδιασμένη 
επιδερμίδα μιας αρχαίας παρηκμασμένης και γέρικης θεότητας. Το πρόσφατο χρώμα της ώχρας που κάποιος ίσως 
γείτονας πέρασε στα σκεβρωμένα λίθινα ντουβάρια δεν ήταν ικανό να κρύψει την φθορά του σκελετού και τις 
ρωγμές στους τοίχους. Όπως φαινόταν, η σκεπή είχε καταρρεύσει και το εσωτερικό ήταν ένα συνονθύλευμα από 
παλιά έπιπλα τσακισμένα, κεραμίδια ανάκατα με νικημένες από τον χρόνο ξυλοδεσιές και χοντρά δοκάρια. Η 
δεμένη πόρτα με σιδεριά και τα κάγκελα στα παράθυρα  που προεξείχαν μπροστά από τα σπασμένα τζάμια των 
παραθύρων έδειχναν καθαρά πως το μόνο που θέλησαν οι καιροί να σωθεί ήταν η πρόσοψη και το εξωτερικό 
τείχισμα.  Το εσωτερικό που φιλοξένησε τις ζωές των παππούδων της είχε χαθεί με το φευγιό τους στα ξένα. 
Χάιδεψε για λίγο το υπέρθυρο το ασβεστωμένο  και περπάτησε στο μέσο της αυλής. 
Οι περιγραφές της γιαγιάς της αναδύθηκαν από την μνήμη της σαν τις  ναρκωτικές αναθυμιάσεις που έβγαζε το 
δάπεδο στο μαντείο των Δελφών. Λες και έγινε ο νους της λυχνάρι του Αλαντίν  και ξεπετάχτηκε από μέσα του 
μαγικά μια ύλη που αναστήλωσε τα χαλάσματα, τόνισε τα χρώματα ζωντάνεψε τις φιγούρες που κατοικούσαν 
κάποτε εδώ. 
Φούντωσε η μεγάλη λεμονιά,  και άπλωσε την σκιά της μέχρι το τσίγκινο μπλε τραπεζάκι που έπινε ο κύρης του 
σπιτιού μια ρακή πασπατεύοντας το κομπολόι του, άχνισε και ευωδίασε ο τόπος  καθώς  έβγαλε από τον χτιστό 
φούρνο  η προγιαγιά της η Καλλιόπη το ψωμί της ημέρας, αντιλάλησε η αυλή  από τα τρεχαλητά των αγοριών 
που παίζανε μπάλα στην απλόχωρη αυλή, και κει δα, σε μια γωνιά του κήπου, εκεί που η κρεβατίνα 
δροσοφιλούσε  τα ντελικάτα χρυσάνθεμα του φράχτη στεκόταν η Μαρίκα, με το μελαχρινό κορμάκι, τις κοτσίδες 
τις κοντές και τα μεγάλα μελιά μάτια να ζωγραφίζει με ένα πινέλο και χρώματα απλωμένα τις γλάστρες της 
αυλής, με το «κουλουκάκι» της όπως έλεγε τον Μαθιό, το κουταβάκι που της χάρισε ο πατέρας της στα 
περασμένα της γενέθλια. 
Η μνήμη ξεθώριασε  και έδωσε και πάλι την πραγματική εικόνα του εγκαταλελειμμένου τοπίου. Η καρδιά της 
είχε μελώσει. Χάιδεψε με τα ακροδάκτυλά της τα γέρικα ντουβάρια με τα μισεμένα χρώματα και κίνησε να φύγει, 
όταν το μάτι της καρφώθηκε σε μια από τις σκιερές γωνιές της αυλής και είδε κάτι γαλάζιο να γνέφει στην 
περιέργειά της. 
Προχώρησε  και σηκώνοντας το αντικείμενο στα χέρια της κατάλαβε ότι κρατούσε ένα απομεινάρι από τις 
ζωγραφιστές γλάστρες της γιαγιάς. Φύσηξε τις σκόνες και το καθάρισε προσεκτικά με τα δάκτυλά της, για να 
αποκαλύψει τα χρώματα που κρύβονταν κάτω από την ξεραμένη λάσπη. Αναδύθηκε ένα κομμάτι θάλασσας με 
ένα ζωγραφισμένο καράβι πάνω της. Ήξερε ποιο χέρι είχε τραβήξει ίσως πριν εξήντα πέντε  χρόνια αυτές τις 
όμορφες γραμμές και για πρώτη φορά συνειδητοποίησε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι δεδομένοι και αγαπημένοι γύρω 
της όπως οι γονείς της, οι θείοι της, οι παππούδες της, δεν φύτρωσαν ξαφνικά μεγάλοι σε τούτον τον κόσμο αλλά 
υπήρξαν κάποτε κι αυτοί παιδιά και έφηβοι με κοινές σκέψεις και ενδιαφέροντα με τα δικά της. Της ήρθε στο 
μυαλό η φράση που της έλεγε πάντα όταν διαφωνούσαν για κάτι,  και την μάλωνε ή την συμβούλευε. «Εκεί που 
είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα’ ρθεις». 
Δάκρυσε. Δεν ήξερε γιατί. Ήξερε μόνο ότι αισθανόταν να φουσκώνει σαν προζύμι μέσα της η κατανόηση, σαν 
σπόρος που μεγαλώνει από τα δάκρυά της και ανθίζει η καταγωγή που καταπίεζε μέσα της. Είχε έρθει η ώρα να 
αποδεχτεί την ψυχή της όπως της είχε δοθεί από τους γονείς της. Πλάνταξε στο κλάμα  τόσο πολύ που δεν 
αντιλήφθηκε πως κάποιος την πλησίασε, παραμόνο όταν την κάλεσε σιγά με το όνομά της. 
«Ρόουζ;» 
Τίναξε ξαφνιασμένη το κεφάλι της και μόλις είδε τον Κίμωνα να στέκεται μπροστά της προσπάθησε να σκουπίσει 
βιαστικά τα δάκρυά της. 
«Με τρόμαξες… Πώς με βρήκες;» 
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«Άργησες και ανησύχησα. Ρώτησα μια γιαγιά εδώ παρακάτω αν είχε δει να περνάει από εδώ γύρω μια όμορφη 
ξανθούλα  και αφού αποκρυπτογράφησα τα λόγια της σε βρήκα...» 
Κάθισε σιγά σιγά δίπλα της και την αγκάλιασε τρυφερά καταλαβαίνοντας τον λόγο της συγκίνησής της. 
«Βρήκες τον εαυτό σου. Ενώθηκε η ψυχή σου με το χαμένο της μισό.» 
Τον χάιδεψε στο μάγουλο με τρυφερότητα. 
«Βρήκα εσένα…» 
 Έγειρε στην αγκαλιά του και φώλιασε στον κόρφο της το σπασμένο κεραμικό κομμάτι λες  και ήταν το 
πετρωμένο κομμάτι της καρδιάς της παιδικής  νεράιδας των παραμυθιών της. 
 Και όπως αγκαλιάστηκαν εκεί, κάτω από την γέρικη λεμονιά και τους μουχλιασμένους ίσκιους της αυλής 
ερωτεύθηκαν όσο άντεχαν τα λογικά τους. 
Και ο Βιτσέντζος σαν άνεμος που ανάδεψε τα φύλλα της γέρικης λεμονιάς τους ψιθύρισε… 
 
Kάλλιά 'χω εσέ με Θάνατον, παρ' άλλη με ζωή μου, 
για σένα εγεννήθηκε στον Kόσμον το κορμί μου. 
Oι ομορφιές σου έτοιας λογής το φως μου ετριγυρίσαν, 
κ' έτοιας λογής οι Eρωτιές εκεί σ' εσγουραφίσαν, 
κ' εις όποιον τόπον κι α' σταθώ, τα μάτια όπου γυρίσου', 
πράμα άλλο δεν μπορώ να δω παρά τη στόρησή σου. 
Kι ας είσαι εις τούτο θαρρετή, πως όντεν αποθαίνω, 
χαιρετισμό να μου' πεμπες την ώρα κείνη, γιαίνω. 
 
 
Ημερολόγιο Κίμωνα-Χοροί 
 
Ένας homo sapiens  της παλαιολιθικής εποχής τυλιγμένος με προβιές, τινάζεται στον αέρα  με αρτσούμπαλα 
πηδήματα βγάζοντας άναρθρες κραυγές   γύρω από μια μεγάλη φωτιά. Μοιάζει με τηλεοπτικό ροκ αστέρα  του 
σήμερα, μα δεν είναι. Είναι κομματάκι πιο σοβαρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί πηδάει. Οι γραμμές των εκφράσεών 
του είναι φτωχές και κανείς παλαιοντολόγος δεν θα μπορούσε να πει αν είναι χαρούμενος, φοβισμένος ή αν 
πονάει. Θέλει να αναπαραστήσει κάποιες σκηνές κυνηγιού στους συντρόφους του  που τον παρακολουθούν με 
μαϊμουδίσια κατάπληξη; Εκφράζει την χαρά του για την ευδαιμονία που  έφερε στον εγκέφαλό του η νοστιμιά 
των κομματιών μαμούθ που έφαγε και επεξεργάζεται το στομάχι του; Ή απλά πάτησε κάποιο αποκαΐδι που 
ξέφυγε από τα πυρακτωμένα κάρβουνα της μεγάλης φωτιάς της φυλής; 
Οι ινδιάνοι λένε ότι η φωτιά γεννήθηκε από τις   οπλές των βισώνων  που χτυπούσαν πάνω στις πεδιάδες. Ίσως η 
φωτιά να ανταπέδωσε  την χάρη στα έμβια πλάσματα μαθαίνοντάς τους τον χορό. Έτσι και αλλιώς η φωτιά 
προάγει την επικοινωνία. Έχει την τάση  να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να τους βάζει να την κυκλώνουν, να 
συγχρωτίζονται, να επικοινωνούν μεταξύ τους μοιραζόμενοι την θαλπωρή της, να ψήνει τα μπριζολάκια και η 
θεία τσίκνα να γίνεται οδαλίσκη στα ρινικά παλάτια. Ίσως γύρω της να στήθηκαν οι πρώτες μορφές παντομίμας 
που αναπαριστούσαν σκηνές κυνηγιού, μαχών ή απλού ενθουσιασμού από πρωτόγονες απολαύσεις, όπως το 
φαγητό, το ξερίζωμα των ζωυφίων από την ράχη των συντρόφων, το άγαρμπο πασπάτεμα της σεξουαλικότητάς 
τους. 
Όπως και να έχει πάντως , όπου και να στήθηκαν τα πρώτα χοροπηδητά που έμοιαζαν με χορό, οι πρόγονοί μας 
φρόντισαν να το καταγράψουν σαν γεγονός στα τοιχώματα των σπηλαίων που έμεναν για προστασία.  Ο χορός 
κάπου, κάποτε, για κάποιο λόγο γεννήθηκε και παντού στο διάβα των εποχών άφησε τα σημάδια του στις ζωές 
των ανθρώπων. Ο χορός σαν ερασιτέχνης διαρρήκτης άφησε παντού αποτυπώματα και μάρτυρες .  
Μέσα στα τοιχώματα του γαλλικού σπηλαίου των "Τrois Freres"  μια αρτσούμπαλη βραχογραφία δείχνει τα 
βήματα των πρωτοχορευτών. 
Η Πολύμνια και οι αδερφές της Τερψιχόρη και Ουρανία, οι μούσες της Θεογονίας, πάνω στον σκηνικό των 
άστρων χορογραφούν την μουσική ζωή του σύμπαντος. Πάνοπλοι Κουρήτες στο Ιδαίο Άντρο  χορεύουν τον 
πυρρίχιο χορό  χτυπώντας με τα δόρατα τους την γη και τις ασπίδες τους, δημιουργώντας  εκκωφαντικό θόρυβο 
που καλύπτει  το κλάμα του νεογέννητου Δία,  σώζοντας τον έτσι από τον φαταούλα  πατέρα  Κρόνο που 
βολεύεται με μια φασκιωμένη κοτρώνα και ένα κουτάκι σόδα.    
Μαινάδες σε θρησκευτικό παραλήρημα ακολουθούν τον Διόνυσο στις πλαγιές του Υμμητού για να ξεσκίσουν το 
κακόμοιρο το κατσικάκι, Υάδες στριφογυρίζουν χαριτωμένα στις βαθυπράσινες κοίτες και στις 
κροκαλοστρωμένες όχθες των ποταμών τρομάζοντας τα βατράχια, Ινδιάνοι χορεύουν τον χορό της βροχής πάνω 
στις πεδιάδες του Σηάτλ  χτυπώντας το ξερό χώμα ρυθμικά με τις γυμνές βρώμικες πατούσες τους, μοναχοί 
Σαολίν πάνω στις φαρδιές πλακόστρωτες αυλές των  μοναστηριών του Θιβέτ  ίπτανται συνθέτοντας χορούς 
μάχης, πορφυροχίτωνες Σπαρτιάτες προπονούνται στην τέχνη του πολέμου με ενάλιους χορούς, Μακεδόνες 
πυριχιστές  διατρανώνουν την πολεμική τους φύση  ταλαντευόμενοι με πλήρη πολεμική εξάρτηση, Μαορί με 
τατουάζ και απειλητικά χρώματα στα μούτρα,  με γκριμάτσες ιερής μανίας  τρομάζουν τους αντιπάλους τους,  
Ζουλού και πυγμαίοι με φτερά στο κεφάλι και καλαμένια ακόντια κάνουν κοκορίστικα αλματάκια  γύρω από 
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φωτιές, στις Βερσαλλίες Λουδοβίκοι  στριφογυρίζουν   κόμισσες με μακριά φουσκωτά φουστάνια σαν ινδιάνικα 
αντίσκηνα , υπό τη συνοδεία των πλινκ-πλονκ που γεννά κάποιος τροβαδούρος της κακιάς ώρας ,  τα γυμνόστηθα 
μοντέλα του Μουλέν Ρουζ κάνουν σπαγγάτα για χάρη των έκθαμβων θαμώνων του,  χανούμισσες χορεύουν πίσω 
από μαντήλες την «Απόσειση»  όπως λεγόταν ο χορός της κοιλιάς στην Αρχαία Ελλάδα, η Σαλώμη ρίχνει τα 
πέπλα της και ο Βαπτιστής ξερογλείφεται γιατί δεν ξέρει την τον περιμένει, ο μπάρμπα Μήτσος στην πλατεία της 
Αετομηλίτσας κλωτσάει τον αέρα στα βήματα ενός Τσάμικου.  
Όλοι τελικά, απ’ αρχής του χρόνου χόρευαν και συνεχίζουν να το κάνουν.  Κάτι σημαντικό συμβαίνει εδώ! Ίσως 
ο χορός να είναι κάτι παραπάνω από κάψιμο θερμίδων  και σάλτους χαρούμενους.  
Μήπως ο  Χορός είναι η απόδοση τιμών στην αέναη κίνηση της Δημιουργίας; Μήπως είναι κάποιος μυστικός 
κώδικας του Σύμπαντος που πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε; Μήπως να πάμε να ρίξουμε έναν χορό ιδιωτικό 
μπροστά σε έναν καθρέφτη και να μαγευτούμε με την εικόνα μας σαν τον Ζαγρέα Διόνυσο; Ή καλύτερα να 
αφεθούμε να μας καθοδηγήσουν τα μόρια και τα άτομα που δεν προδίδουν ποτέ με βαθυστόχαστες αναλύσεις 
τους νόμους της γνωστής και άγνωστης φυσικής;  
Τα μόρια έχουν πολύ μικρό μέγεθος, πιο μικρό ακόμα και από τους εγκεφάλους των think tanks που κυβερνούν 
τον πλανήτη.  
Τα μόρια των αερίων, σχετικά με το μέγεθός τους, βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους και κινούνται 
ελεύθερα στο χώρο. Μοιάζουν με υπερκινητικά παιδιά που παίζουν απλωμένα σε μεγάλες αλάνες. Στα υγρά η 
συνοχή μεταξύ των μορίων είναι μικρή και τα μόρια βρίσκονται όπως και στα αέρια σε συνεχή κίνηση,   
μοιάζοντας με υπερκινητικά παιδιά που  παίζουν σε κλειστούς παιδότοπους, ενώ η δύναμη και η συνοχή μεταξύ 
των μορίων των στερεών είναι διάφορη κάθε φορά σ' ένταση, αλλά σίγουρα είναι μεγάλη και σ' αυτό οφείλεται η 
μεγάλη συνεκτικότητα τους. Μοιάζουν με υπερκινητικά παιδιά που παλεύουν ένα κουβάρι όλα μαζί μέσα σε μια 
σκηνή. 
Ακόμα λοιπών κι αυτών των φαινομενικά ακίνητων στερεών σωμάτων τα μόρια, σύμφωνα με την Φυσική,  
κινούνται ασταμάτητα και το ότι το κάνουν σε μοριακό και ατομικό επίπεδο είναι μια λεπτομέρεια που χρεώνεται 
στην μειωμένη αντίληψη  παρατήρησής μας. 
Όλα είναι θέμα μεγέθους, αντίληψης και δυνατότητας παρατήρησης. Αν βλέπαμε την Γη από τη Σελήνη θα 
ορκιζόμασταν ότι είναι μια ακίνητη γαλάζια σφαίρα,  και όμως  πέρα από τις πιρουέτες που κάνει  σαν ευτραφής 
σπανιόλα χορεύτρια  και την ελλειπτική κίνησή της γύρω από τον ήλιο, οι τεκτονικές της πλάκες γλιστράνε αργά 
και σταθερά, τρίβοντας η μία την άλλη, μάγμα και λάβα κοχλάζει στα σωθικά της, ηφαίστεια ξεφυσάν 
μανιασμένα στην επιφάνειά της σαν στεριανοί φυσητήρες που βγήκαν να αναπνεύσουν, και πάνω της τρέχουν 
σαν τρελαμένα ζωύφια επτά δισεκατομμύρια γήινοι, που επικοινωνούν, βρίζονται, πλακώνονται μεταξύ τους 
βίαια ή κάνουν έρωτα.  Οπότε αξίζει λίγος σεβασμός στα φαινομενικά ακίνητα στερεά. Απλά κινούνται αργά και 
εσωτερικά, σεμνά και ταπεινά, όπως ο κρατικός μηχανισμός σε περιπτώσεις ύψιστης ανάγκης. 
Έτσι φτάνουμε  στο συμπέρασμα του Ηράκλειτου ότι «τα πάντα ρει» και του βγάζουμε το καπέλο, 
υποκλινόμαστε και του πετάμε κι ένα «ρισπέκτ» για να μην ξεχνάμε και το κόμπλεξ μας με τα Αγγλικά.  Ακόμα 
και τα φαινομενικά ακίνητα σώματά μας σε φάση ύπνου ή βαθιάς χαλάρωσης ή διατεταγμένης υπηρεσίας όπως 
αυτά των τσολιάδων που τα φωτογραφίζουν κάτω από την φουστανέλα  τους ξαναμμένες σκανδιναβές, κι αυτά 
κινούνται. Η προστακτική του τύπου κάτσε ακίνητος, είναι εκ του μη άνευ  και θα έπρεπε να αντικατασταθεί από 
την προστακτική μείωσε την κινητικότητά σου. Η κίνηση μάς έχει υπόδουλους από την εμφάνισή μας ως είδος, 
ασταμάτητα, από σπερματοζωάρια και ωάρια  ακόμα. Τίποτα δεν υπάρχει ακίνητο ούτε καν το δημόσιο χρέος που 
μεγαλώνει συνεχώς. Η κίνηση είναι ο δαίμονας που μας κυριεύει και μας κυβερνά, είναι αυτό που λένε οι 
επιστήμονες ορμέφυτο, και ο Χορός είναι η τελετή απόδοσης τιμών σε αυτό το ορμέφυτο και στον ρυθμό.  
Κάτι είχε μυριστεί  ο Καζαντζάκης όταν μέσα από την αφήγηση του Αλέξη Ζορμπά γράφει: 
«'Ένας δαίμονας είναι μέσα μου και φωνάζει, και κάνω ότι μου πει, κάθε που πάω να πλαντάξω, μου φώναζε 
"Χόρεψε" και χορεύω. Ξεπλαντάζω. Μια φορά που πέθανε το παιδί μου Ο Δημητράκης μου, στη Χαλκιδική, έτσι 
σηκώθηκα πάλι και χόρεψα. Οι συγγενείς και οι φίλοι που θωρούσαν να χορεύω μπροστά στο λείψανο, χύθηκαν 
να με πιάσουν "Τρελάθηκε ο Ζορμπάς, φώναξαν, τρελάθηκε ο Ζορμπάς". Μα εγώ τη στιγμή εκείνη, αν δεν 
χόρευα, θα τρελαινόμουν από τον πόνο». 
Το να ακινητοποιήσεις κάποιον για πολλή ώρα είναι σαν να βάζεις τον Σπίντυ Γκοντζάλες να σου δείξει την αργή 
κίνηση. Είναι μια μορφή του αίσχιστου είδους καταπίεσης, εφόσον ασκείται πάνω σε ένα τόσο συμπαθητικό 
αρχέγονο ένστικτο. 
Ακόμα και όταν είμαστε σε ακινησία, εκούσια ή ακούσια  το σώμα μας κινείται, δονείται δαιμονισμένα, από το 
αίμα και τα ζωτικά μας όργανα , μέχρι τα μικρότερα κύτταρα  που μοιάζουν σαν γήπεδα  όπου παίζουν μέσα τους 
ράγκμπι ομάδες μορίων. 
Αυτή η εσωτερική κίνηση που δεν εξαλείφεται ούτε από τους πιο συγκεντρωμένους δασκάλους γιόγκι, μοιάζει με  
μια κουνημένη σαμπάνια που μόλις εκτοξευτεί το πώμα με κρότο, ο αφρός θα ξεχυθεί ασυγκράτητος να πάει να 
ποτίσει το κουστούμι της εντροπίας. 
Έτσι μάλλον, αυτή η τάση του ανθρώπου να συντονιστεί  με τις δονήσεις των μικρότερων  στοιχείων που το 
απαρτίζουν, είναι η τάση να βρίσκει ρυθμό, να κινείται με χάρη, τελετουργικά, ίσως ψάχνοντας να βρει  και να 
αναπαραστήσει τις δονήσεις  οι  οποίες συμπορεύονται με τη Δημιουργία. 
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Από την άλλη μεριά έχουμε τον Ρυθμό που δημιουργεί μια συμμετρική περιοδικότητα παρατάσσοντας ισχυρά και 
ασθενή μέρη, μιμούμενος την βιοκρατούσα καρδιά των πλασμάτων. 
Το ανθρώπινο σώμα και ο εγκέφαλος λειτουργούν σαν βιολογικές μηχανές υπό το τέμπο ενός ρυθμού. Η 
αλληλεπίδραση με εξωγενείς παράγοντες ή άλλα ανθρώπινα σώματα μας αναγκάζει να αυξομειώνουμε αυτούς 
τους ρυθμούς για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των στιγμών. Είναι πασιφανές ότι αν δεν αυξήσει ρυθμό το 
μυαλό και η καρδιά και κατά επέκταση όλο το σώμα, δεν θα ανταπεξέλθει στην καταδίωξη που θα ακολουθήσει 
το κακό συναπάντημα με μια πληγωμένη αρκούδα. Το μωρό ακουμπώντας πάνω στο στήθος της μητέρας του και 
ακούγοντας τον ήρεμο ρυθμό της ηρεμεί και αυτό. Πριν ενωθούν τα σώματα για να δημιουργήσουν το χημικό 
νέκταρ που θα ταΐσει τους νευρώνες της βουβωνικής πεδιάδας οι παλμοί ανεβαίνουν για να δώσουν την τελική 
ώθηση στις αισθήσεις του ζευγαριού. 
Μάλλον τον ρυθμό μάς τον φύτεψε ο Δημιουργός μέσα μας, μαζί με την κίνηση. 
Εφόσον ο χορός εμπεριέχει ως βασικά του στοιχεία τον ρυθμό και την κίνηση, δυο στοιχεία που εμπεριέχονται 
παντού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο χορός δεν είναι μια απλή κινησιολογία διασκέδασης αλλά βασικό στοιχείο 
της ύπαρξής μας. 
Ο χορός, λοιπόν, είναι ρυθμός. Ακόμη και το μικρό παιδί είναι ικανό να χορέψει, όπως είναι ικανό να μάθει 
γραφή και ανάγνωση. Έτσι το ρυθμό τον συναντούμε πολύ έντονο στο σώμα και την ψυχή όλων των ανθρώπων, 
ακόμα και των παιδιών. Και όποιος αμφιβάλει περί των συστατικών του χορού να πάει να ρωτήσει τον ιπτάμενο  
Νουρέγιεφ, τον  φλαμένγκοφάγο Joaquín Cortés,  και τους κύκνους του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. 
Ο χορός είναι ο παλαιότερος τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων του ανθρώπου και θεωρείται, ότι είναι η 
πρώτη μορφή τέχνης, που εμφανίστηκε πάνω στον πλανήτη μας.  
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας, τότε που η μοίρα μας στέλνει να φυλάμε τα σύνορα της ανθρώπινης αντοχής   ή 
τότε που μας μπουγελώνει με ζεστά αισθήματα, που θαρρείς ότι τα λόγια δεν φτάνουν  για να εκφράσουν αυτό 
που νιώθεις, αυτό που ζεις. Τότε η κίνηση γίνεται νοηματική  συναισθημάτων, η τέλεια εσπεράντο του πλανήτη. 
Είναι το ξέσπασμα και η εκτόνωση που την καταλαβαίνουν και την ερμηνεύουν όλοι οι κάτοικοι της πολύχρωμης 
Βαβέλ μέσα από έναν απλό χορό, χωρίς διερμηνείς και μεταφραστές, και ίσως δίκαια δηλώνει η Martha Graham 
ότι «Η κίνηση ποτέ δεν ψεύδεται. Είναι ένα βαρόμετρο που δείχνει την κατάσταση της ψυχής, σ’ όλους που είναι 
ικανοί να το διαβάσουν.» 
Από την πλευρά της φιλοσοφίας έχει διαπιστωθεί, ότι ο χορός αναπτύσσει και εξελίσσει τον άνθρωπο, τον φέρνει 
κοντά στον εαυτό του, στη γνώση, στην αυτογνωσία, στην εμπειρία τη δική του και των άλλων. Ο χορός κλείνει 
σαν μονάδα μέσα του την επιστήμη και την τέχνη. 
Ακόμη και ο μεγάλος φιλόσοφος Νίτσε παραδέχεται ότι κατέβαζε τις εξαίσιες φιλοσοφίες του χορεύοντας κατά 
κόρον,  αφού στον Ζαρατούστρα κλαίγεται σαν κακομαθημένος party animal και γράφει το πόσο χαμένη πήγε η 
μέρα του που δεν χόρεψε ούτε μια φορά. 
Ακόμα και η ελίτ της διανόησης που συνήθως απαξιώνει τις μυϊκές συστολές και συσπάσεις που προκαλεί η 
άσκηση, μπροστά στον χορό ανακρούει πρύμνα, αναγνωρίζοντάς τον σαν μια κινησιολογία που μπορεί να σταθεί 
επάξια δίπλα στο πνεύμα. 
Εν ολίγοις είναι το τέλειο άθλημα με οποιαδήποτε έννοια και αν δοθεί η λέξη. 
Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τους χορούς  στην αγωγή, στην πολεμική προετοιμασία αλλά και στο τέλος 
της γυμναστικής των νέων, ως "αποθεραπεία".  Είναι μία γύμναση που συνδυάζει την ενδυνάμωση στην αντοχή, 
τον συντονισμό, την πλαστικότητα. Είναι η μητέρα των ασκήσεων. 
Ο χορός ανεβάζει τους παλμούς, ταρακουνά τα όργανα, πέφτουν οι πέτρες από τα νεφρά, ξεκολλάει ο 
δογματισμός από τον μετωπιαίο λοβό, ξεσκουριάζει η παρεγκεφαλίδα, ανιχνεύεται η βαρύτητα, δοκιμάζεται ο 
νευρομυϊκός συντονισμός, γίνεται φραπέ η σοβαροφάνεια. 
Είναι μια μορφή ιδεοκινητικής  προπόνησης. Όταν ένας χορός αναπαριστά μια ιστορική μάχη,  μια ιστορική 
περίοδο, κινήσεις ζώων ή πουλιών, φυσικά φαινόμενα, τότε ο άνθρωπος  μιμούμενος μέσα από μια ρυθμική 
χορογραφημένη κίνηση,  τότε ξαναζεί με το σώμα του την ανάμνηση. Η μνήμη, ενώ κάποτε γεννήθηκε από τις 
κινήσεις των σωμάτων, τώρα με τον χορό ξαναγυρνά στα σώματα. Σαν κάποια χάι τεκ θεότητα  να βάζει σε ένα 
ηλεκτρονικό φλασάκι μνήμης την ιστορία των Κουρητών και μετά από εκατοντάδες χρόνια με μια «Σέρρα» οι 
αρχαίοι πολεμιστές  να επισκέπτονται τα σώματα των απογόνων τους. 
Με τον χορό επίσης εκφράζεται η  θρησκευτική λατρεία. Στα βήματα θρησκευτικών ή και όχι μόνο τελετουργιών 
ο  άνθρωπος καταλαβαίνει την ροή των πραγμάτων, ενώνεται με το Θείο. 
Μπορεί ακόμα εθνικά και φυλετικά να   εκφράσει την  αφοσίωση του ή  και  την καταγωγή του, επιδεικνύοντας 
ψήγματα ματαιοδοξίας και περηφάνιας μέσα από την έμμετρη όρχηση. 
Άλλοι πάλι τον αντιλαμβάνονται μόνο ως διασκέδαση. Είτε θαυμάζοντας άλλους να χορεύουν, όπως  λόγου χάρη 
κάποια  Όλγα καταγόμενη από μία από τις ανατολικές χώρες της Βαλτικής, που αφήνει τα υγρά του αιδοίου της 
γύρω από έναν μεταλλικό στύλο πάνω σε έναν πάγκο και υγραίνει τα παντελόνια των ανδρών που την 
παρακολουθούν, ή κάποιο  μπαλέτο πάγου, ή  κάποιους χορευτές κρεμασμένους  από σκοινιά σαν τσίτες,  είτε  
χορεύοντας και οι ίδιοι, μια και δεν χρειάζεται ειδικές γνώσεις για να κινηθείς ή να πηδήξεις ζωηρά, αρκεί να 
έχεις την καρτουνίστικη αισιοδοξία ενός κόμικ. Είναι η πιο φτηνή διασκέδαση. Ο πιο φτηνός και πρόχειρος 
τρόπος να δραπετεύσεις από τα προβλήματά και να εκτονωθείς. Ξεπερνώντας  την διάσταση της διασκέδασης 
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κατά ένα βήμα μπορεί να γίνει από ψυχαγωγία έως και ψυχοθεραπεία. Γιατί άλλωστε τόσοι χιλιάδες Έλληνες 
κάθε σαββατοκύριακο κλείνονται στα εργοστάσια παραγωγής ελαφρολαϊκής  ευθυμίας αν  όχι  για ομαδική 
ψυχοθεραπεία μετά από το πολιτικοκοινωνικό σοκ που τους επεφύλαξε η πολιτική νομεκλατούρα της σύγχρονης 
Ελλάδας μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο; Το ότι αυτή η εκτονωτική συνήθεια είναι ψυχοθεραπεία αποδεικνύεται  
με την Αριστοτελική τεχνική  που ονομάστηκε « εις άτοπον απαγωγή» .  
Άτοπο  λέγεται το να στριμώχνεσαι σε έναν σκοτεινό κλειστό χώρο ντουμανιασμένο από καπνό και οχλοβοή  με 
άλλα πεντακόσια άτομα. Να πίνεις καθαρό πετρέλαιο και να βαράς παλαμάκια χορεύοντας επί επτά συνεχόμενες 
ώρες μέχρι να χαράξει ο ήλιος και να σε διώξουν οι πατσαβούρες από τις καθαρίστριες, για να πας να 
λιποθυμήσεις στο σπίτι σου. Να έχεις αφήσει στο ταμείο του μαγαζιού το μισό μηνιάτικό σου μαζί με κατιτίς από 
την αξιοπρέπειά σου. Να παριστάνεις τον Miles Davis με φουσκωτά μάγουλα φυσώντας τον αλκοολομετρητή 
κάποιου αστυνομικού, και την μούμια του Φαραώ όλη την υπόλοιπη μέρα  φασκιωμένος μέσα στα στρώματά 
σου, ενώ το κεφάλι σου γυρίζει σαν καρουζέλ του λούνα παρκ και στο στομάχι σου μουλιάζουν κάποια 
παυσίπονα και αντιόξινα χαπάκια. 
Μερικοί πάλι τον χρησιμοποιούν σαν ερωτικό πλησίασμα. Είναι ο  πιο εύσχημος τρόπος για να μπαλουματιάσεις 
ένα κορίτσι χωρίς να χαστουκιστείς εξαρχής. Οι χορογραφίες έχουν προβλέψει το διακριτικό αγκάλιασμα των 
κορμιών, ακόμα και  το χέρι πίσω από την μέση του παρτενέρ κοντά στα χωρικά ύδατα ερωτογενών ζωνών . 
Εξαρτάται από τον χαρακτήρα του καθενός, τον χαρακτήρα που πλάστηκε μέσα από την επίδραση και τις 
συγκρούσεις εκατομμυρίων χρονικών στιγμών και ερεθισμάτων. 
Ο χορός μπορεί επίσης να διδάξει. Να εκπαιδεύσει τα άγουρα σώματα στην κινησιολογία, στον συντονισμό, στην  
συντροφικότητα, στην  συνεργασία, να διδάξει  λαογραφία.  
Ο χορός ακόμη άκουσον άκουσον μπορεί να παράγει και ενέργεια . Σε ένα βρετανικό club με το όνομα 
Club4Climate κάτω από την πίστα του χορού έχουν τοποθετηθεί πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες που αξιοποιούν τις 
κινήσεις των χορευτών για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, το club μπορεί και καλύπτει το 60% των 
ενεργειακών αναγκών του από τις κινήσεις των πελατών του! Ίσως με έναν καλό dj να μπορεί να φτάσει και το 
100%. 
Ο χορός, μολονότι είναι φυσική ροπή όλων των λαών, μόνο στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως 
παιδαγωγικό μέσο και για τα δύο φύλα, ακόμη και ως μέσο  στρατιωτικής προετοιμασίας. Οι αρχαίοι χοροί μυϊκά 
ήταν πιο απαιτητικοί από τους σημερινούς και υπολογίζονται σε περισσότερους από διακόσιους   διακρινόμενοι 
σε Θρησκευτικούς, πολεμικούς ή ενοπλίους, γυμναστικούς, θεατρικούς, ακροβατικούς, βίαιους, κωμικούς, 
ηδυπαθείς, όπως η Απόσεισις (χορός της κοιλιάς), συμποσιακούς όπως «η Αγγελική», γαμήλιους, και πένθιμους. 
Οι σημερινοί ελληνικοί χοροί υπερβαίνουν κατά πολύ τους τριακόσιους πενήντα  και έχουν όλοι τις ρίζες τους 
στους αρχαίους.  
Η σύνδεση όλων φαίνεται να είναι ο Πυρρίχιος, ό πρώτος με χορογραφία οργανωμένος θρησκευτικοστρατιωτικός 
χορός της Θεογονίας. Αυτός που  ξεκίνησε από τους Κουρήτες πολεμιστές, πέρασε μέσα από τις μεγάλες γιορτές 
όπως αυτή των Παναθηναίων, και χρησιμοποιήθηκε σαν μέρος της  στρατιωτικής εκπαίδευσης των αρχαίων 
Ελλήνων.      
Οι Σπαρτιάτες ξεκινούσαν την εκμάθηση του  από τα πέντε τους χρόνια . Ήταν οι πρώτοι που κατά την διάρκεια 
των πολεμικών γυμνασίων, ασκούνταν και μάθαιναν να χορεύουν τον χορό αυτό με όπλα, τόξα, ασπίδες και 
δόρατα. Οι χορευτές-πολεμιστές που έφεραν πολεμική εξάρτυση ήταν χωρισμένοι και κατανεμημένοι σε δύο 
συμπλέγματα, τους επιτιθέμενους και τους αμυνόμενους και μιμούνταν τις κινήσεις των πολεμιστών την ώρα της 
μάχης.    Εκτελούσαν διάφορους "πυρρίχιους" χορούς κάνοντας στρατιωτικούς ελιγμούς ψάλλοντας τα θούρια 
του Τυρταίου  και άλλα εμβατήρια., 
Οι Μακεδόνες επίσης τον επέλεξαν  σαν  δυναμικό χορό και  τον αγάπησαν τόσο που ονομάστηκαν πυρριχιστές.  
Τον πυρρίχιο διασώζουν σήμερα οι Πόντιοι και τον ονομάζουν και «Σέρρα» από τον ποταμό Σέρρα, ανατολικά 
της Τραπεζούντας. Στην αρχή η κίνηση του χορού είναι αργή. «Ατσαπάτ» λέγεται το αργό μέρος του. Πάντα με 
το κεφάλι ψηλά οι χορευτές εκτελούν το κάθε βήμα. Είναι χαρακτηριστικές οι κινήσεις των ώμων. Στο δεύτερο 
μέρος του χορού βλέπουμε τον ρυθμό να ανεβαίνει. Και εκεί οι χορευτές κρατούν το κεφάλι τους ψηλά. Το 
δεύτερο μέρος του χορού ονομάζεται «Τρομαχτον».  Παλαιότερα η Σέρρα χορεύονταν κυκλικά ενώ σήμερα 
χορεύεται με τους χορευτές σε ευθεία παράταξη 
Στα νεότερα χρόνια ο χορός έχει αλλάξει μορφή. Μετά την επικράτηση του ακαδημαϊκού χορού (μπαλέτου) και 
των διεθνικών χορών (πόλκα, βαλς κλπ.), έρχεται η εποχή του ελεύθερου χορού στον οποίο ο χορευτής ακολουθεί 
τελείως διαφορετική χορογραφία σε κάθε περίπτωση. 
Σήμερα οι χοροί δεν αναπαριστούν τίποτα πέρα από την ανάγκη του κορμιού και του πνεύματος για εξέγερση και 
αφύπνιση. Τα μουσικά  όργανα  λιγώσανε  να παίζουν τα ίδια και τα ίδια, οι μουσικοί στερέψανε από έμπνευση 
και σαν κατσίκες μηρυκάζουν παλιές μελωδίες, παλιά τέμπο διασκευάζοντας, παραλλάσσοντας και 
αντιγράφοντας.  Για  να τραβήξουν την προσοχή οι τραγουδιστές βάφονται , βάζουν πάνω τους λαμπάκια, κάνουν 
κωλοτούμπες, γδύνονται, χτυπιούνται, μεταμφιέζονται κ.ο.κ. Λίγοι ακόμα κρατάν τον κόσμο με την φωνή τους. 
Και οι ορχήστρες και τα συγκροτήματα τελούν υπό πλήρη σύγχυση. Με εκκλησιαστικά όργανα και βιολοντσέλα 
παίζουν χέβι μεταλ, και με ηλεκτρικές κιθάρες κλασική μουσική. 
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Πολλοί νέοι πάνε και κλείνονται σε σκοτεινούς χώρους και μέσα στο μπούγιο χοροπηδάν χωρίς ρυθμό για να 
κινηθεί το κορμί το καταπιεσμένο από μια καρέκλα απέναντι από έναν υπολογιστή, να ξεκουνηθεί το μυαλό που 
ταξιδεύει μέσα σε fora, face book, και εικονικούς μαγικούς κόσμους ηλεκτρονικής δράσης σκοτώνοντας ψηφιακά 
τέρατα, πέρα από τις ώρες που αυτό θα ήταν ψυχαγωγικό, εμπειρικά χρήσιμο, ή απλά διασκεδαστικό. Το σώμα 
καρφωμένο εμπρός σε έναν υπολογιστή στέλνει σήματα στο μυαλό ότι θέλει να κουνηθεί, το μυαλό 
βραχυκυκλώνει γιατί νιώθει να κουνιέται,  το σώμα εικονικά και όταν κάποτε αντιλαμβάνεται την ψευδαίσθηση 
πάει σε ένα κλαμπ και πηδάει σαν την τσίτα να πιάσει τις μπανάνες από τα φωτορυθμικά. 
Αν αποδεχτούμε ότι ο Κομφούκιος συνήθως έλεγε σοφά λόγια, τότε η φράση του  «δείξτε μου πως χορεύει ένας 
λαός και θα σας πω αν ο πολιτισμός του είναι άρρωστος ή υγιής» , δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για το 
παρόν παρά να ελπίζουμε για το μέλλον. 
 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ 
 

Κεφάλαιο 1 
 
Η Αθήνα καιγόταν για άλλη μια φορά, όπως ήταν συνηθισμένη άλλωστε στην πολύχρονη λαμπρή καριέρα της. 
Έμοιαζε με ξεπεσμένη και γερασμένη σταρ του χόλιγουντ που το μπότοξ και το μέικαπ δεν άντεξαν την 
θερμοκρασία του σολάριουμ και έλιωσαν. 
Χαράματα είδαν τα φώτα του Πειραιά από την  καφετέρια του πλοίου που τους έφερνε από Ηράκλειο και 
ένιωσαν να μπαίνουν σαν ξένοι στην επικράτεια της Αττικής γης. Μια ανατριχίλα σκαρφάλωσε στην 
ραχοκοκαλιά τους καθώς πέρασαν την είσοδο του μεγάλου λιμανιού. Πριν περίπου δυόμιση χιλιάδες χρόνια ο 
Ξέρξης που έφαγε την πρώτη σφαλιάρα από τα σιδεροντυμένα ανθρωπάκια  με τα λοφία και τα αιχμηρά δόρατα  
στον Μαραθώνα, έφυγε με πονηριά να προλάβει να μπει πλέοντας στην απροστάτευτη Αθήνα πριν προλάβουν οι 
υπερασπιστές της να γυρίσουν περπατώντας τα σαράντα χιλιόμετρα  που τους χώριζαν από τις πολεμίστρες  των 
τειχών της, αλλά στο πρώτο φως της αυγής είδε απρόσμενα τις αντανακλάσεις των ασπίδων τους. Ένιωσε μια 
ανατριχίλα κι αυτός τότε στην ιδέα μιας δεύτερης σφαλιάρας και έκοψε λάσπη με μια ελαφριά υποψία διάρροιας 
να τον υποσκάπτει.  
Δέκα χιλιάδες  πολίτες που πλακώνονταν στην εκκλησία του Δήμου εν καιρώ ειρήνης  και τρώγανε τα λυσσακά 
τους υπερασπιζόμενοι τις πολιτικές τους φατρίες, φυλές, συμφέροντα  και ψιλοεπηρεάζονταν από τους 
δημαγωγούς, στην κρίσιμη ώρα ενώθηκαν μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν τον τρόπο ζωής που αγαπούσαν, 
έχοντας την τύχη να έχουν στην πολιτική τους ζωή προσωπικότητες εξοπλισμένες με τον κοινό νου, με αγάπη για 
τις αξίες τους  και παιδεία και αγωγή ικανή να τους κάνει να καταλαβαίνουν το ιδανικό και συμφέρον για τον 
καθένα και το σύνολο. 
Σήμερα τείχη δεν υπάρχουν, γιατί δεν χρειάζονται. Ο εχθρός έρχεται από τα ερτζιανά, από τις φυλλάδες με τα 
σιντι, από τα ραδιοτηλεοπτικά σήματα. Δεν καίνε πια φρυκτωρίες, ούτε ο καπνός προέρχεται από την καύση 
ξύλων στις εστίες των οικιών. Οι καπνοί έρχονται  από πλαστικούς κρατήρες που παριστάνουν οι φλεγόμενοι 
κάδοι στις τσιμεντογειτονιές  και από τα σιδερένια κουφάρια πυρπολημένων αυτοκινήτων. Μόνη παρηγοριά για 
αυτούς που έχασαν την περιουσία τους είναι ότι η επόμενη γενιά θα κάνει τα ίδια στους νεαρούς βάνδαλους που 
τότε θα έχουν δικές τους περιουσίες για να ανησυχούν.   
Το μόνο παρήγορο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι γεννήθηκαν και πέθαναν την κατάλληλη στιγμή. Μόνο ένας 
Αλκιβιάδης ή ένας Θεμιστοκλής θα μπορούσαν να επιβιώσουν πολιτικά στην σημερινή Αθήνα. Αν ήταν εδώ ο 
Κολοκοτρώνης να ανεμίσει καμιά ελληνική σημαία, θα του την έπεφταν οι δημοσιογράφοι σαν φασιστόμουτρο 
και σίγουρα θα του πυρπολούσαν την φουστανέλα με καμιά μολότωφ κάποιοι «συνειδητοποιημένοι» 
αντιστασιακοί  του facebook. Αν ήταν εδώ ο Μακρυγιάννης να μπινελικώνει και να μιλάει με φόρα από  την 
καρδιά του όπως έκανε όσο ζούσε, θα τον έσερναν στις μεσημεριανές και σατυρικές εκπομπές να τον κάνουν 
σούργελο ή το ΕΣΡ θα του έκοβε κανένα βαρβάτο πρόστιμο, ενώ έναν Ρήγα Φεραίο που θα προσπαθούσε να 
αφυπνίσει τα πλήθη με έναν Θούριο θα του επιφύλασσαν τα ΜΑΤ περιποίηση ματιού με  σπρέι πιπεριού και 
λιάνισμα σε κανένα καλντερίμι  ή πάνω σε κάποια ζαρντινιέρα. 
Οι αξίες κουρεύτηκαν με την ψιλή, ο ατομικός και ο συντεχνιακός φασισμός γιγαντώθηκαν. Η ελευθερία του 
καθένα μπορεί να φτάσει όσες ελευθερίες  μακριά μπορεί να καταπατήσει από τους διπλανούς. Το κράτος φόρεσε 
το μπέιμπι ντολ του  και λικνίζεται ανάλογα.  Οι πολιτικοί αγαπούν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα άλλων χωρών 
και να εξαπατούν τους δικούς τους πολίτες. Να ενισχύουν τους πλούσιους και να πολτοποιούν τους φτωχούς,  να 
χαϊδεύουν τους άνομους και τους διεφθαρμένους και να εξοντώνουν τους μικρούς και αδύναμους. Οι 
δημοσιογράφοι, οι παπάδες και οι πολιτευόμενοι δεν υπηρετούν πια σύμβολα αλλά συμβόλαια. Οι λίγοι σωστοί 
από κάθε συνομοταξία από τις παραπάνω δεν επαρκούν  για να αλλάξουν τα πράγματα.  Οι πολίτες που 
αποτελούν  την εργατική τάξη κωπηλατούν στις γαλέρες της νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας νιώθοντας 
στις πλάτες τους τον βούρδουλα του δανειακού τραπεζικού δήμιου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κι αυτοί στην 
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γαλέρα αλλά οι περισσότεροι κάνουν πιο ελαφριές εργασίες όπως μπάλωμα ιστίων, σφουγγάρισμα 
καταστρώματος , «γλείψιμο» κουπαστής. Κουπιά κάνουν μόνο όσοι δεν είχαν μέσο και πέρασαν μέσω ΑΣΕΠ. Τα 
παιδιά ζούνε την στέρηση του λιτού, του λίγου και καλού, του μέτρου. Τα έχουν όλα και τίποτα. Μπούχτησαν 
από ερεθίσματα, είναι πιο έξυπνα αλλά και λιγότερο συναισθηματικά. Δεν θα έχουν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν 
στερήσεις όταν και αν κληθούν. Οι έφηβοι δεν έχουν πρόσβαση σε σωστή παιδεία και αγωγή.  Τους την στέρησε 
η φτωχή πολιτεία σε πνεύμα και αξίες. Για να διατηρήσει τα κεκτημένα της χρειάζεται ψηφοφόρους κουτούς ή 
αδιάφορους και ωχαδερφιστές. Δεν θα είχε καμιά ελπίδα απέναντι σε πολίτες μορφωμένους και υποψιασμένους. 
Το κράτος πρόνοιας πήγε περίπατο να κολυμπήσει στα σκανδιναβικά φιόρδ παρέα με το φάντασμα του Όλαφ 
Πάλμε, το Δημόσιο χρέος έφτασε στο Άλφα  του Κενταύρου και η ελπίδα για αλλαγή βρίσκεται θαμμένη κάτω 
από τα ερείπια της Ατλαντίδας. 
Όλα είναι εδώ! Το νέφος, το κυκλοφοριακό, τα νεύρα, και ένας συρφετός  από ένα ετερόκλητο πλήθος που άγεται 
και φέρεται στις τσιμέντινες λόχμες της πόλης σαν απειλούμενη νευρική πανίδα, έτοιμη να δαγκώσει και να 
δαγκωθεί. 
Ο Παρθενώνας είναι κι αυτός εδώ, έστω μπαταρισμένος από σκαλωσιές, σαν τύμβος της αρχαίας ιστορίας και 
αίγλης που έχασε την μάχη ηρωικά με τον ισοπεδωτικό διεθνισμό.  
Γύρω από την Αττική γη στέκονται προστατευτικά, η Πάρνηθα, ο Υμμητός και η Πεντέλη, κάνοντας μια 
λακκούβα  για να πέφτουν τα απόνερα της Ιστορίας στο γκριζοσκεπές λεκανοπέδιο. Εδώ βρίσκεται ο μεγάλος 
μπιντές όπου η Δημοκρατία νίπτει τας χείρας της. 
Στις ειδήσεις που παρακολούθησαν από την τηλεόραση της καφετέριας  είδαν να επαναλαμβάνονται  τα τραγικά 
γεγονότα της περασμένης χρονιάς με το ιδεολογικό ξέσπασμα  των νέων στις ταραχές  που είχαν συμβεί  εκείνον 
τον αξέχαστο για την ηλικία τους χέβι μέταλ Δεκέμβρη. Η κατάσταση τότε , με την βοήθεια της τηλεόρασης  και 
της αλλοπρόσαλλης  στάσης της πολιτείας και την παρουσία της κουκουλοφόρου αγελάδας που τσαλαπατούσε 
και λαθροέτρωγε  μέσα στο ιδεολογικό περιβόλι  της νεολαίας, έδωσε το στίγμα της . Το κίνημα έπνεε τα λοίσθια. 
Αν τότε τα  πράγματα  έδειχναν ανησυχητικά, τώρα είχαν πάρει μια διασκεδαστική τροπή, όπως θα άξιζε στο 
ελληνικό πνεύμα που έχει διαποτιστεί από το πνεύμα του παππού Ευριπίδη. 
Αφορμή για την νέα εξέγερση-αλλά αυτή τη φορά κονσερβαρισμένη-στάθηκε η αστυνομική βία που ασκήθηκε 
πάνω στο αγαπημένο  τηλεοπτικό πρόσωπο  της ελληνικής νεολαίας  εκείνη την περίοδο.  Ο Νίκος Πάλης  ήταν 
παρουσιαστής για δεύτερη σεζόν σε ένα τηλεοπτικό σόου  νεανικό, με μουσική, χορό, όμορφα κορίτσια, σάτιρα 
ανελέητη  και απίστευτα πνευματώδεις ατάκες που εκτοξεύονταν από το στόμα του αστέρα με ρυθμό 
ρουκετοβόλου, τύπου κατιούσας. Ο συνδυασμός σκαμπρόζικου πνεύματος που ερέθιζε τα κορίτσια και 
ενθουσίαζε τα αγόρια  και το λαμπερό και όμορφο πρόσωπο που ισορροπούσε σε ένα καλογυμνασμένο και 
ευθυτενές σώμα ήταν αρκετά για  να αναδείξουν τον Νίκο Πάλη σε Μεσσία της τηλεθέασης και να μην αφήνουν 
ασυγκίνητους ούτε τους μεγαλύτερους σε ηλικία τηλεθεατές αλλά ούτε και την υψηλή κοινωνία.  Τα νούμερα που 
έκανε κάθε βδομάδα θύμιζαν ποσοστά επικράτησης ολοκληρωτικών καθεστώτων σε λατινομπανανίες  και οι 
καναλάρχες  και οι δημοσιογράφοι  του τάζανε χρυσάφι  για να τον φέρουν στο κανάλι τους ή στην εκπομπή 
τους. Οι πολιτικοί  εκσπερμάτιζαν και μόνο στο άκουσμα του ονόματός τους  από το στόμα του. Ήταν το χρυσό 
παιδί της TV. Το νέο είδωλο της σαστισμένης κοινωνίας  που την αποδημούσαν κομμάτι κομμάτι οι τυφώνες των 
εποχών. 
Σε έναν αστυνομικό έλεγχο ρουτίνας λοιπόν ο Νίκος Πάλης, όντας μεθυσμένος αλλά και φορτισμένος με 
αντιεξουσιαστικό φορτίο αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ κάποιου αστυνομικού μπλόκου, με αποτέλεσμα να 
μπει στο μάτι του νεαρού «Ζητά» αστυφύλακα Μήτσου Καρανικόλα  από την Ανω Τρανόβολτα Πιερίας, που ήδη 
ήταν προκατειλημμένος εναντίον του λαμπρού αστέρα  καθώς  η αρραβωνιαστικιά του τον είχε  ίνδαλμά της . 
Η κατώτερη μόρφωση του Μήτσου Καρανικόλα και ένα υποβόσκων κόμπλεξ κατωτερότητας  στάθηκε αφορμή 
να προσβληθεί δυσανάλογα  πολύ, μπρος σε μια πνευματώδη ειρωνική  ατάκα από τις πολλές που είχε στην 
φαρέτρα του ο Νίκος Πάλης, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια. 
Η κατώτερη όμως γνώση πολεμικών τεχνικών του Νίκου Πάλη  και ένα υποβόσκων κόμπλεξ ανωτερότητας του, 
στάθηκε αφορμή να τον τουλουμιάσει στο ξύλο  ο κάτοχος μαύρης ζώνης Μήτσος Καρανικόλας  και να του κάνει 
κάτι  εντυπωσιακά κόλπα με το γκλοπ, με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο με δύο μάτια μαυρισμένα και ένα 
δόντι σπασμένο, το μπροστινό, την ναυαρχίδα του εκτυφλωτικού του χαμόγελου. Μόλις το γεγονός μεταδόθηκε 
από το σύνολο των καναλιών ως έκτακτη είδηση άρχισε ο πανζουρλισμός. Το σύστημα έπαθε σοκ από την 
στέρηση. Ο αστυνομικός φυγαδεύτηκε με μια δυσμενή μετάθεση στο Καστελόριζο, όπου του πήραν την μηχανή 
και του δώσανε ποδήλατο, αλλά η Αθήνα έγινε πάλι μπάρμπεκιου έτοιμο να ψήσει και πάλι την υπομονή των 
ουδέτερων κατοίκων της.  
Ίσα ίσα πρόλαβαν οι τέσσερις ταξιδιώτες μετά την άφιξή τους στο λιμάνι να πάρουν ένα ταξί και να 
ταμπουρωθούν στα ψηλότερα δωμάτια ενός ξενοδοχείου κοντά στο Σύνταγμα. 
Τα εξτρεμιστικά στοιχεία των συγκρούσεων επιζητούσαν μια αφορμή για σπάσιμο, κάψιμο και σύγκρουση με τα 
ΜΑΤ, αλλά η αστυνομία με μια εκνευριστική τακτική απέφευγε την αντιπαράθεση. Τα αστυνομικά τμήματα 
είχαν οχυρωθεί και εκεί μέσα είχαν ταμπουρωθεί τα αστυνομικά όργανα . Η εγκληματικότητα αυτές τις μέρες που 
ακολούθησαν έπεσε πολύ χαμηλά διότι οι ληστές και οι εγκληματίες φοβόταν τους κουκουλοφόρους. Οι 
αστυνομικοί είχαν λάβει εντολή να μην πυροβολήσουν διότι ήταν τόσο ανεκπαίδευτοι και άστοχοι που φοβόταν η 
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ηγεσία μην στοχεύσουν στον αέρα και χτυπήσουν κανέναν αθώο στη γη. Η δομή των ΜΑΤ είχε αλλάξει και ο 
βαρύς φόρτος εξάρτησης και εξοπλισμού είχε καταργηθεί για να μπορούν να ελίσσονται και να διαφεύγουν. 
Έγιναν κάτι σαν τους αρχαίους πελταστές. Σκοπός τους ήταν να πηγαίνουν να βρίσκουν τους «αντιεξουσιαστές» 
και να τους προκαλούν για να τους κυνηγήσουν οι τελευταίοι για  να  απομακρυνθούν αναίμακτα και διακριτικά 
από το σημείο της έντασης. Έτσι κατέληξαν να φοράν πυρίμαχες στολές, κράνος ποδηλάτη και αθλητικά 
παπούτσια. Το νόμο πήραν στα χέρια τους σε πολλές περιπτώσεις και άλλοι πολίτες προκειμένου να 
υπερασπίσουν τις περιουσίες τους. Η δομή της κοινωνίας φλέρταρε με το Φαρ Ουέστ. Το χάσμα των γενεών μετά 
τις συγκρούσεις νεολαίας – αποχαυνωμένης κοινωνίας είχε γίνει τεράστιο και πιο μεγάλο από το Γκράντ Κάνυον. 
Μικροί και μεγάλοι όταν συναντιόντουσαν στους δρόμους αντάλλασαν δολοφονικά βλέμματα. Η κυβέρνηση είχε 
αλλάξει,  αλλά κατάφερε να μοιάζει ολόιδια με την απελθούσα. Το χούφτωμα των πολιτών ήταν το ίδιο άγαρμπο 
και κανείς ακόμα δεν είχε σκεφτεί από τους εξεγερμένους αντί να σπάν αδέσποτα και τυφλά, να παν να σπάσουν 
τα αμάξια και τα σπίτια των βουλευτών. Αργότερα θα αποδεικνυόταν ότι πολλοί καταστηματάρχες είχαν ζητήσει 
κι αυτοί την ανωνυμία και κάλυψη της κουκούλας και σαν κουκουλοφόροι κι αυτοί έκαναν εφόδους σε σχολεία 
και έκαιγαν τα μηχανάκια που ήταν παρκαρισμένα από έξω ως αντεκδίκηση για τα σπασμένα τους μαγαζιά, ενώ 
κάποιοι αγρότες εκείνες τις μέρες παράτησαν τα Τέμπη και ήρθαν να κάνουν επιθέσεις μέσα στο Πανεπιστήμιο 
στους αντιεξουσιαστές γιατί χτυπούσαν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που απορροφούσαν τα προϊόντα τους. Η 
αστυνομία δεν πήγε να επέμβει για πρώτη φορά επικαλούμενη το άσυλο και προς μεγάλη της χαρά νίκησαν οι 
αγρότες.  
Η ιστορία από κίνημα και εξέγερση γινόταν φαιδρή σαπουνόπερα.  Ο Κίμωνας και ο Βρασίδας διεκατεχόμενοι 
από σφοδρή  περιέργεια και μεγάλη λιγούρα άφησαν τα κορίτσια στο ξενοδοχείο και κατέβηκαν να φάνε κανένα 
γύρο σε κάποιο  μαγαζί κοντά στο κέντρο. Για ανεξιχνίαστους λόγους,  όλοι μα όλοι οι εμπλεκόμενοι , ποτέ δεν 
πείραζαν καφετέριες και γυράδικα. Ήταν τα πιο ασφαλή σημεία στην πόλη. Ίσως επειδή ήταν στέκια ολονών των 
εμπλεκόμενων ομάδων  απολάμβαναν ασυλία. Κάθισαν λοιπόν στα σκαμπό ενός από αυτά και κάνανε χάζι την 
κλοτσοπατινάδα που μαινόταν στην λεωφόρο μπροστά τους αλλά και στους παρακείμενους δρόμους. Μια ομάδα 
δέκα κρανοφόρων με λοστούς ήρθε ωρυόμενη και άρχισε να σπάει το απέναντι πολυκατάστημα. Οι υπάλληλοι 
βγήκαν στο δρόμο τρέχοντας τρομοκρατημένοι, ενώ πίσω από το ταμείο οχυρώθηκε ο ιδιοκτήτης με ένα ρόπαλο 
του μπεϊζ μπολ και ένα σπαθί σαμουράι. Μέσα από τα στενά ξεχύθηκαν ένα μάτσο πλιατσικολόγοι που 
ακολούθησαν τους κρανοφόρους όπως ο ύαινες τα λιοντάρια για να κλέψουν κάποια απομεινάρια από τη λεία 
τους. Δύο αστυνομικοί που έστριψαν από τη γωνιά του δρόμου φρέναραν έκπληκτοι μπρος στο υπό εξέλιξη 
έγκλημα και εξαφανίστηκαν από εκεί που ήρθαν τρέχοντας με άψογο και εκπαιδευμένο στυλ. Το σπάσιμο 
συνεχίστηκε και επεκτάθηκε και στα επόμενα μαγαζιά, μια που ο σαμουράι σογκούν  ιδιοκτήτης πρόβαλε 
σθεναρή αντίσταση, όση ώρα χρειάστηκε για να φάει ο Κίμωνας το γύρο του και ο Βρασίδας τον δεύτερο.  Σε 
αυτό το χρόνο θα έπρεπε να υπολογιστεί και ο χρόνος που σπαταλήθηκε μέχρι να βρουν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας ο σουβλατζής με τους δύο Θεσσαλονικείς καθώς όταν ζήτησαν δύο γύρους με ντομάτα πατάτες και 
κρεμμύδι είδαν να τους σερβίρει δύο πίτες χωρίς κρέας.  
«Καλά ρε καρντάση φούιτ έπαθες στο μυαλό; Πλάκα με κάνεις; Πάνε να φέρεις κανονικό γύρο να φάμε!» Του 
είπε με αγανάκτηση ο Βρασίδας.  
«Τι; Ποιος ήρθε; Τι κανονικό δηλαδή;» Είπε απορημένος ο γυράς και ο Κϊμωνας έδωσε την παραγγελία εκ νέου 
σε μετάφραση. 
Και εκεί που πήγε να διορθωθεί η κατάσταση και να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης, ο Βρασίδας ζήτησε μέσα 
στον γύρο του και καμιά αλοιφή, πράγμα που έφερε εκ μέρους του μαγαζάτορα νέες απορίες περί του είδους της 
αλοιφής, ενυδατικής ή εγκαυμάτων. Είδε και έπαθε ο Κίμωνας να τον ηρεμήσει εκ νέου και να του εξηγήσει ότι 
με τη λέξη αλοιφή ο φίλος του εννοούσε κάτι μεταξύ τζατζικού, τυροκαυτερής ή και ρώσικης. 
«Δε βλέπετε ρε παιδιά τι γίνεται εδώ χάμω; Μη με παιδεύετε» παραπονέθηκε  ο γυράς με έναν ικετευτικό τόνο 
στην φωνή του. 
«Καλά μην κάνεις ντεμέκ πως αγανάκτησες κιόλας », του είπε ο Βρασίδας, «πιάσε μία κόκα – κόλα με καλαμάκι, 
να τελειώνουμε και να βάλουμε στο στόμα μας και κάτι». 
«Τι καλαμάκι; Ψωμάκι ή γύρο;» 
«Τι λέει ρε τούτος; Μου φαίνεται είναι ντιπ για ντιπ!» κοίταξε τον Κίμωνα. «Καλαμάκι από αυτό που ρουφάνε 
ρε. Εδώ χάμω πώς τη ρουφάτε την κόκα κόλα με σουβλάκι;» 
«Αμέ! Άμα τύχει!» μπουρίνιασε και τσιτώθηκε  ο λουσμένος στον ιδρώτα γυράς. 
 Ο Κίμωνας επενέβη και πάλι για να μην δημιουργηθούν έκτροπα και στο μαγαζί. 
Με ένα νεύμα του ζήτησε από τον φίλο του να ηρεμήσει. Ο Βρασίδας ανταποκρίθηκε πετώντας ένα ακατανόητο 
«Κλάιν Μάιν» για την ομήγυρη που διασκέδαζε με την φασαρία, και γυρίζοντας απαξιωτικά την πλάτη του προς 
τον πάγκο άφησε τον Κίμωνα να επικοινωνήσει με τον εκνευριστικό χαμουτζή. 
Τα πνεύματα ηρέμησαν. 
Έτσι και αλλιώς την προσοχή όλων τράβηξε ένας κουκουλοφόρος με πλήρη εξάρτηση που ήρθε να παραγγείλει. 
Κάθισε δίπλα τους, ακούμπησε το λοστό του δίπλα στον πάγκο, απόθεσε την τσάντα με τις μολότοφ δίπλα στα 
πόδια του και ζήτησε ευγενικά αν μπορούσε να καθίσει στο διπλανό σκαμπό από αυτούς. Μέχρι να έρθει η 
παραγγελία του, κάθισαν όλοι μαζί και κοιτούσαν τους ομοϊδεάτες του να συνεχίζουν το έργο τους. Οι αλλοδαποί 
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είχαν παρεισφρήσει στα ξεντεριασμένα μαγαζιά και άρχισαν το πλιάτσικο. Από ένα μαγαζί που πουλούσε DVD 
βγήκανε πολλοί φορτωμένοι με τσόντες, και ένας από αυτούς εμφανίστηκε να έχει ξηλώσει και να κουβαλάει 
μαζί του ένα μικρό ενυδρείο γεμάτο με πολύχρωμα ψαράκια. Το θέαμα δίχασε τον Κίμωνα με τον Βρασίδα που ο 
ένας στοιχημάτιζε ότι τα ψαράκια θα τα ελευθερώσουν στον Πειραιά και ο άλλος ότι θα τηγανιστούν.  
Κάποια στιγμή ήρθε η παραγγελία του κουκουλοφόρου και καθώς σήκωσε μέχρι την μύτη την κουκούλα του 
μίλησε … 
«Χαμός , έτσι;» 
Ο Βρασίδας τον κοίταξε υποτιμητικά  κουνώντας το κεφάλι του. 
«Κουτουρντίσατε σήμερα για τα καλά…» 
«Ε;» απάντησε ο κουκουλοφόρος μην καταλαβαίνοντας ούτε την ειρωνεία ούτε την διάλεκτο. 
«Καλά ρε, τι μαλακίες κάνετε; Είστε ντίπ για ντιπ! Γιατί σπάτε  του κόσμου τα μαγαζιά και καταστρέφετε την 
πόλη;» 
«Είναι μεγάλη ιστορία φιλαράκι και πολύπλοκη». 
Ο Κίμωνας είχε αρχίσει να κοκκινίζει και έτσι σαν χύτρα σφραγισμένη  άνοιξε το στόμα του σαν υποκατάστατο  
βαλβίδας  για να ξεθυμάνει… 
«Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Υποτίθεται τόσα χρόνια  αυτός ο λαός είναι δυσαρεστημένος  με τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις, αλλά ξεσπάει στον εαυτό του. Μοιάζει με κάτι σκυλιά που τους τρυπάν το πόδι με ένα ξύλο κι αυτά 
οργισμένα αντί να μουντάρουν στον βασανιστή τους δαγκώνουν το πονεμένο τους ποδάρι… Τόσα χρόνια τρώνε 
και πίνουνε οι «εθνοπατέρες»  και εμείς κλείνουμε ο ένας τον δρόμο του άλλου με μπλόκα σε λιμάνια, 
αεροδρόμια, δρόμους, σπάζοντας ο ένας το κεφάλι του άλλου, ενώ αυτοί πετάνε με ιδιωτικά αεροσκάφη από 
πάνω μας, μας κάνουν χάζι και γελάνε». Έκανε τον σταυρό του κοιτώντας προς τον ουρανό με ιερή αγανάκτηση 
και συνέχισε. 
«Έπρεπε να αποκλείουν τους δρόμους  που οδηγούν στις πολυτελείς κατοικίες τους, να τους στολίζουν με 
ντομάτες και γιαούρτια, και όταν πηγαίνουν σύσσωμοι στην βουλή να ψηφίσουν κάποια νέα αύξηση στις 
βουλευτικές τους αποζημιώσεις, να τους τραβάει ο κοσμάκης ενωμένος ένα σπέσιαλ αποκλεισμό, που να 
αναγκάζεται ο στρατός να τους ρίχνει τρόφιμα με ελικόπτερα για να συντηρηθούν. Αν δεν νιώσουν την πίεση στο 
τομάρι τους  δεν θα διορθωθούν ποτέ. Έτσι θα γινόταν η βουλευτική έδρα  όχι μόνο δρόμος προς την καταξίωση  
και την οικονομική εξασφάλιση, αλλά και ναρκοθετημένη οδός. Θα πολιτεύονταν  μόνο οι γενναίοι και  αυτοί 
που έχουν καλές προθέσεις». 
«Φιλαράκι ωραία τα λες, αλλά τα πράγματα έχουν μπερδευτεί λιγάκι. Δεν υπάρχουν  καλοί και κακοί 
αντιεξουσιαστές, καλοί και κακοί μπάτσοι,  ή μόνο αθώοι πολίτες. Η ιδεολογία με το συμφέρον και την ιδιοτέλεια  
έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους. 
Να! Βλέπεις εκείνο εκεί το ψηλό γομάρι που σπάει με μανία το ψυγείο;» 
«Ε, τον βλέπω, και τι;» 
«Αυτός που λες δικέ μου είναι μυστικός μπάτσος. Όλοι στην πιάτσα μας τον ξέρουμε. Μόνο αυτός νομίζει ότι 
είναι υπό κάλυψη». 
«Και πώς…;» 
«Και πώς δεν τον λυντσάρουμε; Έχει δύο χρόνια τώρα που έχει εισχωρήσει στην ομάδα μας  και όλοι 
συμφωνούμε ότι είναι το καλύτερο παιδί! «Παραεισχώρησε» σε μας, αν με καταλαβαίνεις,  και τώρα έχει γίνει ο 
πιο μαχητικός μας ιδεολόγος. Όταν βγαίνουμε για σπάσιμο είναι πρωτοπόρος, και πραγματικό ταλέντο! 
Τον άλλον τον τυπά τον βλέπεις εκεί που προσπαθεί  να χαλάσει το ΑΤΜ; Αυτός είναι μισθοφόρος. 
Κυκλοφορούν διάφοροι τέτοιοι επαγγελματίες που μισθώνονται  μέσω των πολιτικών νεολαιών των κομμάτων  
για να κάνουν φασαρίες. Αυτόν δεν τον πολυχωνεύω». 
«Ούτε εμένα μου αρέσουν οι μισθοφόροι», συμφώνησε ο Βρασίδας. 
«Όχι, όχι γι’  αυτό. Και εγώ μισθοφόρος είμαι. Απλά αυτός είναι μισθωμένος από αντίπαλο κόμμα... Μην με 
κοιτάτε έτσι ρε παιδιά. Δυο φορές έχω δώσει στον ΑΣΕΠ . Καθηγητής έχω τελειώσει  μα δεν μπορώ να περάσω. 
Μέσο δεν έχω, μας βάζουν να διαγωνιζόμαστε εκατό χιλιάδες  άτομα για πεντακόσιες θέσεις, χέσε μέσα. Πρέπει 
να βγάζω και εγώ τα προς το ζην. Κάνω και κάτι φροντιστήρια σε παιδάκια στα μαύρα, αλλά δεν βγαίνω… 
Εγώ να ξέρετε σπάω μόνο τράπεζες». 
«Απίστευτο!»  είπε ο Βρασίδας με ορθάνοιχτα μάτια από την έκπληξη. 
«Που να μάθεις και για τους άλλους… Αυτός εκεί ο λιανός με τον σκούφο και το τεράστιο κασκόλ, είναι 
χούλιγκαν. Όταν έχει φασαρίες τις καθημερινές και δεν έχει ποδοσφαιρικούς αγώνες , πάντα δίνει το παρόν, για 
να ξεμουδιάζει λέει,  να μαθαίνει τις τακτικές των μπάτσων. Τα σαββατοκύριακα πηγαίνει στα γήπεδα και 
εφαρμόζει όσα καινούργια μαθαίνει εδώ». 
«Καθένας δηλαδή με τον πόνο του… Δημοσιογράφους μεγάλων καναλιών δεν βλέπω όμως, αν και βάζω 
στοίχημα ότι το βράδυ στις ειδήσεις θα έχουν πλούσιο υλικό…» 
«Α, αυτό είναι μια κουφή εξέλιξη που θα σας αρέσει… Μετά τα τελευταία επεισόδια που είχαν ρημάξει στο ξύλο 
εκείνους τους δημοσιογράφους, και είχαν σπάσει το βαν τους των εξωτερικών μεταδόσεων, αποφάσισαν να 
κάνουν γυρίσματα μακριά από τους κινδύνους των συγκρούσεων». 
«Πως γίνεται αυτό;» Ρώτησε απορημένος ο Κίμωνας. 
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«Παίρνουν άνεργους και άσημους ηθοποιούς ή σπουδαστές από την δραματική σχολή, τους ντύνουν με στολές 
αστυνομικών και αναρχικών, ή οτιδήποτε φανταστείς, και τους σκηνοθετούν σε εντυπωσιακές συγκρούσεις. Έτσι 
τραβάν τα ρεπορτάζ τους εκ του ασφαλούς  και κατά το δοκούν. Παίρνουν και μερικά πλάνα μακρινά από τις 
πραγματικές συγκρούσεις και με ένα καλό μοντάζ έχεις εσύ τα πλάνα σου από την τηλεόραση για να σε 
φορτίσουν και να σε κάνουν να χοροπηδάς στον καναπέ σου μέσα στις παρδαλές πιτζάμες σου, και έχουν κι αυτοί 
το καυτό ρεπορτάζ τους. 
Θυμάσαι το χθεσινό πλάνο  που εκείνος ο δεκάχρονος κατάφερε να αφοπλίσει έναν αστυνομικό και να τον τρέψει 
σε φυγή; Δεκαοχτώ γυρίσματα χρειάστηκαν για να το κάνουν να μοιάζει αληθοφανές». 
«Δεν υπάρχει ελπίδα δηλαδή γι’ αυτήν την χώρα». 
«Αν κρίνω από την γκαρνταρόμπα της πολιτικής και τα παλτά που είναι κρεμασμένα πάνω της, δεν βλέπω φως τα 
επόμενα χρόνια». 
«Ας ελπίσουμε μόνο  να τρομάξουμε ή να σιχαθούμε από τον ίδιο τον εαυτό μας με όλα αυτά μπας και 
ξεκουνηθούμε από αυτήν την αφασία που έχουμε περιπέσει». 
«Γι’ αυτό δουλεύουμε εμείς οι αντιεξουσιαστές…» 
«Για να πεις φίλε ότι είσαι αντιεξουσιαστής με την έννοια του ιδεολόγου, πρέπει να βρεις να αντιταχθείς  σε μια 
αρνητική εξουσία, να την αναγνωρίσεις, να βρεις την πηγή της. Δεν είναι κάθε εξουσία στόχος. Άρα το ερώτημα 
είναι το ποιοι εξουσιάζουν την Ελλάδα σήμερα. Οι αστυνομικοί; Όχι. Ο λαός; Όχι. Οι θεσμοί; Όχι. Το Σύνταγμα 
και οι νόμοι; Όχι απόλυτα. Η Δημοκρατία μας έχει μεταλλαχθεί σε κάποιο μόρφωμα σαν τον κακό εαυτό του 
Δόκτωρ Τζέκυλ, τον Μίστερ Χάιντ. Κουμάντο κάνουν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, δέκα επιχειρηματίες, τα 
κανάλια και κάποια ξένα κέντρα διοίκησης που έχουν αφοσιωθεί τόσο πολύ στο να διοικούν τον κόσμο όλο, που 
ξέχασαν να κάνουν το ίδιο και στις χώρες τους. Επειδή λοιπόν οι τελευταίοι είναι κομματάκι δύσκολο  να 
χτυπηθούν από τους γιαλαντζί αντιεξουσιαστές, διότι είναι οργανωμένοι και αδίστακτοι, ποιος μένει, και γιατί δεν 
έχει πληγεί ακόμα από τις βίαιες διαδηλώσεις; Άρα κάτι βρωμάει εδώ…» 
«Ωραία τα λες και πάλι φιλαράκι, αλλά σκέψου ότι ακόμα και έτσι κάτι μπορεί να συμβεί, ενώ με τον αιώνιο 
ύπνο τίποτα. Όπως είπες μπορεί κάποιος να σιχαθεί τον εαυτό του και να ξυπνήσει , να επαναστατήσει. Μπορεί 
να ξυπνήσει το κράτος, μπορεί να ξυπνήσει η «γενιά των επτακοσίων» που δεν βγήκε ακόμα στους δρόμους  να 
τα σπάσει όλα όπως μόνο αυτή δικαιούται, μπορεί να ξυπνήσουμε όλοι μαζί και να διεκδικήσουμε πολιτική και 
βίο που να μας αξίζει. Μπορεί να διαλυθούμε κιόλας πράγμα που είναι καλύτερο από το να σερνόμαστε σαν 
ταριχευμένο κουφάρι μούμιας στην ιστορία. Μετά την διάλυση τουλάχιστον, για να ξαναζήσουν και να 
επικολληθούν τα κομμάτια αντιλαμβάνονται ότι χρειάζονται το ένα το άλλο… 
Άντε μάγκες να σας αφήσω τώρα, γιατί είναι η τελευταία μου εξέγερση σήμερα.» 
«Γιατί σιχάθηκες τον εαυτό σου και θα παρατήσεις τα πεδία των μαχών;» 
«Όχι, όχι, απλά πριν περίπου έξι μήνες είχα κάνει τα χαρτιά μου για ειδικός φρουρός και πέρασα. Τις επόμενες 
μέρες ορκίζομαι…» 
«Καλά ρε συ θα μας λωλάνεις; Έχω βαρέσει μπιέλα με σένα», αγανάκτησε ο Βρασίδας. 
«Είσαι κουκουλοφόρος και θα γίνεις αστυνομικός;» 
«Μακάρι φιλαράκι όλοι οι αστυνομικοί  να ήταν σαν και εμένα. Και εμπειρία από συγκρούσεις έχω, και τις 
τακτικές και την νοοτροπία του αντιπάλου θα ξέρω. Θα είμαι πιο αποτελεσματικός και πιο ψύχραιμος από τον 
καθένα μπάτσ… συγγνώμη αστυνομικό. 
Αχ, ξέχασα να πληρώσω κιόλας …» 
«Άστα» του είπε ο Κίμωνας  «κερασμένα». 
Ο άσπονδος φίλος τους κατέβασε την κουκούλα, τους ευχαρίστησε με ένα νεύμα, πήρε τα συμπράγκαλά του και 
έφυγε να χωθεί στην καρδιά των συγκρούσεων. 
Οι δύο φίλοι μουδιασμένοι ακόμα από τα όσα απρόσμενα τους είχαν αποκαλυφθεί, πλήρωσαν και έφυγαν κι 
αυτοί για το ξενοδοχείο. Η υπόλοιπη μέρα κύλησε εντός των πολυτελών δωματίων τους και μοιράστηκε ανάμεσα 
στο υπερθέαμα που έβλεπαν από τα παράθυρά τους  και το συμμάζεμα του φωτογραφικού υλικού καθώς και την 
επιμέλεια των εντυπώσεών τους που είχαν περαστεί σαν κείμενα στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών τους. 
Είχαν λίγες μέρες να κάνουν μια περιήγηση στην Αθήνα, πράγμα που θα γινόταν ευθύς μόλις καταλάγιαζε όλη 
αυτή η αδρεναλίνη που έβραζε σαν οξύ πάνω στην άσφαλτο, και μετά θα είχαν την παράδοση της εργασίας τους 
σε μια συνάντηση που θα οριζόταν ανάμεσα σε αυτούς και στον επιβλέποντα καθηγητή τους. 
Ο Κίμωνας το βράδυ κοιμήθηκε νωρίς, κουρασμένος από τον όγκο των κειμένων που διόρθωσε. Επηρεασμένος 
από τα γεγονότα είδε όνειρα  παρόμοιων συγκρούσεων με αυτά που γίνονταν πραγματικά έξω στους δρόμους. 
Είδε προβοκάτορες αντιεξουσιαστές  ντυμένους  αστυνομικούς  να λιντσάρουν τον Νίκο Πάλλη και να τον 
σώζουν προβοκάτορες αστυνομικοί που ήταν ντυμένοι κουκουλοφόροι. Για πρώτη φορά οι αστυνομικοί 
χόρτασαν να βαράνε τους αντιπάλους τους υπό την κάλυψη  των καναλιών χωρίς συνέπειες. 
Μετά είδε να καταλαμβάνεται η Αθήνα από κουκουλοφόρους που έπεσαν με αλεξίπτωτα από στρατιωτικά 
μεταγωγικά αεροπλάνα που έφεραν τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αρχηγός τους, ένα κοντό 
ανθρωπάκι που η κουκούλα του κάλυπτε ένα δυσανάλογα μεγάλο κεφάλι και έμοιαζε πολύ με το σουλούπι του 
νέου Ευρωπαϊκού Επιτρόπου, μετά την υποστολή της Ελληνικής σημαίας πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, 
έβγαλε έναν λόγο χιτλερικής ζωηρότητας εμπλουτισμένο με την σκοτεινότητα ενός αντιήρωα καταραμένου 
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κόμικ. Εν ολίγοις, και από ότι θυμόταν ο Κίμωνας όταν ξύπνησε αλαφιασμένος και ιδρωμένος  και ήπιε απανωτά 
δύο κουτάκια κόκα-κόλα για να συνέλθει, ο τύπος έλεγε   ότι είχε έρθει το τέλος της εποχής των παχιών 
αγελάδων. Η  Νέα Παγκόσμια Τάξη ερχόταν σαν τεράστια μπάλα του μπόουλινγκ να ισοπεδώσει τις τακτικά 
παραταγμένες κορίνες που παρίσταναν τα κεφαλάκια των μικροαστών και περίμεναν το μοιραίο μην μπορώντας 
να κάνουν έναν ελιγμό διαφυγής. Η υπερκατανάλωση προϊόντων, το βάρος των δανείων τους, οι απονευρωμένες 
αξίες τους  και ο φόβος που ράντιζε  από πάνω τους ο τηλεβόας του Συστήματος τούς είχε κάνει άκαμπτους, 
ξύλινα άψυχα μπουκαλάκια, έτοιμα να θυσιαστούν για του κανόνες ενός ψυχαγωγικού παιχνιδιού. Ακόμα ηχούσε 
η φωνή του κουκουλοφόρου Επιτρόπου «Τουίτι»  στα αυτιά του, δυσοίωνα απειλητική και βροντερή. 
«…Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Θα σας φοβίσουμε μέχρι θανάτου, μέχρι που να παραλύσετε από τρόμο και να σας 
κλέψουμε  μέσα από τα χέρια όλα τα δικαιώματα που κατακτήσατε με ένοπλες επαναστάσεις  και πολιτικούς 
αγώνες. Μετανοείτε άχρηστα πρόβατα! Έρχεται το τέλος του κόσμου σύμφωνα με το ημερολόγιο των Μάγιας και 
το βιβλίο της Αποκάλυψης. Έρχεται ο Νιμπίρου του Σίτσιν να μας γυρίσει τούμπα τους πόλους, έρχονται 
αστεροειδείς να μας βομβαρδίσουν, παλιρροϊκά κύματα να μας πνίξουν , σεισμοί να μας ταχταρίσουν, 
καταποντισμοί να μας δροσίσουν, έρχονται κακοί εξωγήινοι, τελειώνουν οι πόροι του πλανήτη, το φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου θα μας αλλάξει τον αδόξαστο, το σύμπαν όλο καταρρέει, και η μόνη λύση για να σωθείτε είναι να 
κάνετε ότι σας λένε οι φωστήρες του Παγκόσμιου Κυβερνείου, για να γίνετε πειθήνια στρατιωτάκια, ημίχαζα 
οργανικά ρομποτάκια, που θα δουλεύετε δεκαέξι ώρες το εικοσιτετράωρο, θα γρατσουνάτε αδέξια τα 
πληκτρολόγια των ηλεκτρικών συσκευών αποβλάκωσης που σας έχουμε φυτέψει στα διαλυμένα σπίτια σας , μη 
μπορώντας να ανταλλάξετε δυο κουβέντες με νόημα και συναίσθημα με τους δικούς σας ανθρώπους. Τα 
συναισθήματα απαγορεύονται! Τα συναισθήματα είναι το καύσιμο των επαναστάσεων. Για να μην φοβόμαστε 
λοιπόν εμείς μην μας σπάσετε κάποια ώρα το κεφάλι , θα σας κάνουμε εμείς να φοβάστε και τον ίσκιο σας , έτσι 
ώστε να αγοράζετε σαν πρεζάκια την τεχνητή ασφάλεια που θα σας παρέχουμε. Έτσι θα περνάτε εσείς υποφερτά 
και εμείς θα περνάμε ζωή χαρισάμενη. Αμήν!»  
 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 
Χρειάστηκε να περιμένουν δύο μέρες να εκτονωθεί η κατάσταση. Ένα αεράκι θερμό, εμπλουτισμένο  με μια 
εμμονή του ότι είχε  αφρικανική  καταγωγή, ανηφόρισε από το Φάληρο  και μάζεψε την τσίκνα της παρακμής. 
Καυσαέρια αυτοκινήτων και βιομηχανιών,  οσμές καμένων σκουπιδιών  και πλαστικού, χημικά αέρια από  τους 
ψεκαστήρες των δυνάμεων καταστολής, ένα μείγμα από όλα αυτά μαζί συνέθεταν το παρακμιακό χνώτο της 
Αθήνας εκείνο το πρωινό κι αυτό το αεράκι έγινε με ευχαρίστηση δεκτό από όλους, σαν σπρέι αναπνοής. 
Καθάρισε η ατμόσφαιρα, ένας λαμπρός ήλιος σήκωσε το κεφάλι του με δισταγμό πίσω από τον Πειραιά, σαν 
πολεμικός ανταποκριτής που ξεμυτίζει μέσα από κάποιο χαράκωμα  σε εμπόλεμη ζώνη φοβούμενος να μην φάει 
κάποια αδέσποτη σφαίρα στο κεφάλι. 
Η υψηλή πρωινή θερμοκρασία προοιώνιζε  έναν οσονούπω ερχόμενο μίνι καύσωνα, και επειδή ήταν και Σάββατο 
θέλησαν όλοι ανεξαιρέτως να εκμεταλλευτούν τα τελευταία επιθανάτια σπαρταρίσματα του καλοκαιριού μέσα 
στο ανεκτικό φθινόπωρο.  Όλοι οι Αθηναίοι, επαναστάτες και μη,  παράτησαν την εξέγερση και την σακατεμένη 
πόλη στα χέρια των οδοκαθαριστών, των τεχνιτών και των ασφαλιστών και ξεχύθηκαν αδερφωμένοι  στις 
κοντινότερες παραλίες. 
Οι δρόμοι άδειασαν δίνοντας χώρο στο φως και  στον αέρα  να αναδείξει τις ευαίσθητες πτυχές της πόλης, τις 
καμπύλες της , την ομορφιά της την απρόσμενη. Τελικά δεν ήταν άσχημη η Αθήνα με το τσιμέντο της,  με τα λίγα 
δεντράκια της και τους πολλούς κίονες. Μάλλον οι κάτοικοί της την ασχήμαιναν, έτσι όπως τρέχανε 
αλαφιασμένοι πάνω κάτω στα οικοδομικά της τετράγωνα, αγχωμένοι , θυμωμένοι, σαστισμένοι . 
Η Αθήνα έχει τα πάντα που έχουν όλες οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις ανά τον κόσμο. Νέφος, φώτα , κίνηση, 
φασαρία, μαγαζιά, διασκέδαση, τόπους κοσμικής έντασης και τόπους χαλάρωσης, αρχιτεκτονικά γκάτζετ και 
τριτοκοσμικά μπαλώματα, αλλοδαπούς του μόχθου  που τους απασχολούν παράνομα, και αλλοδαπούς που 
απασχολούν την ασφάλεια ως παράνομοι . 
Είναι ένα τσιμέντινο στομάχι  που ώρες ώρες ο μόνιμος κάτοικος νιώθει ότι τον χωνεύει αργά και σταθερά , αλλά 
κάθε φορά πάνω σε αυτήν την ψυχολογική κατρακύλα του, έχει το πλεονέκτημα να στρέφει το κεφάλι του προς 
τον Παρθενώνα  και να παίρνει μια γερή εμψυχωτική τζούρα πολιτιστικής και ιστορικής κοκαΐνης, για να 
ανεβάζει τους βιορυθμούς του και να αντέχει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ο σύγχρονος Αθηναίος πολίτης είναι 
εθισμένος σε μια πόλη που τον τρομάζει αλλά και τον θέλγει συνάμα. Μια πόλη που θέλει αιώνια να 
εγκαταλείψει, αλλά όσο μακριά και αν βρεθεί έχει συνέχεια στον νου του την επιστροφή σε αυτήν. Η όλη 
διαπίστωση είναι αυταπόδεικτη για τον αντικειμενικό παρατηρητή που θα καθίσει στις παρυφές των ψηλότερων 
λόφων για να ελέγχει οπτικά τις εξόδους της πόλης και το λιμάνι της. Θα του αποκαλυφθεί κάθε τέλος της 
εβδομάδας μια επική υπερπαραγωγή αντάξια της Ιλιάδας. 
Το ηρωικό γένος των Ελλήνων  από την Παρασκευή κιόλας εκστρατεύει για να καταλάβει την ευδαιμονία του 
Σαββατοκύριακου με μια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου. Ως άλλη Ιφιγένεια εν Αυλίδη, θυσιάζεται στα 
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εκδοτήρια εισιτηρίων της Ραφήνας και του Πειραιά ένας μισθός της γενιάς των «700». Τα πολύχρωμα φουσάτα 
συνωστίζονται στην προβλήτα  εξοπλισμένα με σακίδια, αντηλιακά, θερμός, ρακέτες, περιοδικά, φραπέ χειρός 
και περισσή αγανάκτηση από τις καθυστερήσεις των πλοίων. Τα νεύρα, ο ιδρώτας που ρέει ως ποταμός, η 
ανησυχία, ταλαντεύονται ανάμεσα στο σενάριο της προετοιμασίας για απόβαση στην Νορμανδία  και στο 
σενάριο της δραπέτευσης από την Σμύρνη το 1922. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν οι σφιγμένες 
εκφράσεις στα αναψοκοκκινισμένα πρόσωπα των ταξιδιωτών είναι ανυπομονησία για το πότε θα φτάσουν στις 
παραλίες ή αγωνία για το πότε θα δραπετεύσουν από το Κλεινόν Άστυ. 
Και αν ο Αγαμέμνονας θυσίασε την κόρη του  για να έχει ούριο άνεμο, στο παρόν ο μόνος φόβος είναι τα 
απαγορευτικά του Λιμεναρχείου για απόπλου που μπορούν να τινάξουν στον αέρα τα όνειρα των προσωρινά 
δραπετών. 
Στην δαντελωτή ακτογραμμή των ελληνικών θαλασσών  οι αστοί παρατάσσονται για μάχη με τα κύματα και τις 
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Στριμωγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο σαν φάλαγγα οπλιτική με ασπίδες τις 
ομπρέλες θαλάσσης αλληλοκαλύπτονται  τόσο τέλεια που τον σχηματισμό τους θα ζήλευε ακόμα και ο 
Σπαρτιάτης Βασιλιάς Παυσανίας. Ο ένας δίπλα στον άλλο με ημίγυμνα, ημιγυμνασμένα κορμιά, προσπαθούνε να 
δείξουν γενναιότητα και να παραμείνουν στην ξαπλώστρα τους αποκλειστικά την ώρα που ο ήλιος είναι σε 
υπερδιέγερση και πάνω στην άμμο ψήνεις καφέ, παρέα με αντηλιακά, χοτ ντογκ από καντίνες, λουκουμάδες από 
περαστικούς πωλητές, αναψυκτικά από μπιτς μπαρ,  και ταιλανδέζους μασέρ, προσπαθώντας ταυτόχρονα  να 
πάρουν όσο μάτι γίνεται κάτω από τα μαύρα τους γυαλιά και να αποφύγουν τα εκκηβόλα της παραλίας, όπως 
φρίσμπευ , μπάλες  και μπαλάκια.  
Η κατάσταση μπορεί να περιγραφεί ως στριμόκωλη επιεικώς. Πάει να βάλει λάδι ο γενναίος Αχαιός στον ώμο 
του και βάζει στην φαλάκρα του διπλανού, πάει να δαγκώσει το σάντουίτς του και δαγκώνει το λαδωμένο 
καπούλι της γειτόνισσας. Ανοίγει να διαβάσει την εφημερίδα του και αναγκάζει άλλους τέσσερις να την 
διαβάσουν, θέλει να συζητήσει  με τον σύντροφο του αλλά στο τέλος ξεχνιέται με δέκα διαφορετικές ιστορίες που 
ακούει ολόγυρά του, θέλει να πάει να βουτήξει για να κατουρήσει στα ανοιχτά  και κάνει αγωνιστικό σλάλομ λες 
και είναι επαγγελματίας σκιέρ στο St. Moritz . 
 Αυτοκτονική απόδραση των Λέμινγκς ή φονική επιστροφή των Γκρέμλινς; Ιδού η απορία. 
Όπως και να είχε η αποψιλωμένη από έμβια όντα Αθήνα ήταν ιδανική για περιήγηση. Το ξενοδοχείο τους  ήταν 
πλησίον του Συντάγματος  και γι’ αυτό ξεκίνησαν την βόλτα τους  από εκεί. Τα κορίτσια πήραν σπόρια για να 
ταΐσουν τα περιστέρια και μπόλικο φιλμ για να φωτογραφίσουν τους τσολιάδες της Προεδρικής Φρουράς. 
Είναι νομοτέλεια πάντως οι αντιδράσεις των θηλυκών  όταν επισκέπτονται την πλατεία. Τα μικρά τετράπαχα 
πτηνά προκαλούν ζύμωση στους συναισθηματικούς μύκητες που ωριμάζουν το μητρικό ένστικτο τόσο ώστε να 
προκαλούν μια μικρή έκρηξη προστατευτικότητας και φροντίδας. Τα κορίτσια βάλθηκαν  να ξεπεινάσουν τα 
αδηφάγα σύμβολα της ειρήνης  που προτιμούν προκειμένου να πετάξουν κανονικά, να τα πατήσουν ή να τα 
κλωτσήσουν . Η επόμενη γενιά που θα μεγαλώσει μετά από αυτά  θα απολέσει το μέγεθος των φτερών της που θα 
είναι ανίκανα να σηκώσουν το αυξημένο σωματικό τους βάρος. Θα είναι οι πρώτες περιστερόκοτες, μια νέα 
καταχώρηση στα είδη της πανίδας και απόδειξη της βιολογικής προσαρμογής στο περιβάλλον. 
Μετά το επισιτιστικό όργιο ακολούθησε η αναμενόμενη αντίδραση μπροστά στην μίνι φουστανέλα του τσολιά-
φρουρού, με τα πονηρά γελάκια που μισοκρύβονται πίσω από παλάμες και ορθάνοιχτα μάτια. 
«Δεν στο ‘πα; Νάτες, άρχισαν να χαζογελάνε και να παίρνουν αυτό το ύφος του μικρού πρωτάρη μπανιστιρτζή». 
«Τι να κάνουμε ρε φίλε. Αυτή την στολή επέλεξαν  οι κλέφτες και οι αρματολοί την περίοδο της επανάστασης.  
Χοντρό καλσονάκι να μην τους τρυπάν τα αγριοπούρναρα και οι τσουκνίδες, τσαρούχι με χοντρό δέρμα και σόλα 
για κακοτράχαλους δρόμους, φουστανέλα  κοντή για αεράτα πηδήματα  πάνω από ξερολιθιές και αγκαθόβατους». 
«Και λίγη έλλειψη αισθητικής και βουαλά χόπ! Ορίστε η εθνεγερτήρια αμφίεση!» 
Η Πένυ που κρυφάκουσε την ομιλία τους, χαχανίζοντας εκνευριστικά  τους ρώτησε λεπτομέρειες. Φάνηκε ότι η 
όλη ιστορία την διασκέδαζε αφάνταστα. «Μα είναι δυνατόν να μπορεί κάποιος να πολεμήσει αποτελεσματικά με 
αυτά τα παπούτσια  ;» 
Ο Βρασίδας χαμογέλασε δίνοντάς της εμμέσως πλην σαφώς δίκιο. 
«Σίγουρα δεν είναι ένα παπούτσι που θα φορούσε ένας νίντζα. Δεν είναι για νυχοπατήματα και αθόρυβες 
εφορμήσεις. Μόνο που το κοιτάς νομίζεις ότι έχει ενσωματωμένο στον πάτο του  σιντί με ηχογραφημένα 
ποδοβολητά αλόγου». 
Ο Κίμωνας προσπάθησε να κλαδέψει την ιλαρότητα της παρατήρησής τους. Στράφηκε προς τα κορίτσια με 
περισπούδαστο ύφος και τα χέρια ενωμένα πίσω από την μέση. 
«Λέγονται τσαρούχια.  Είναι εξ' ολοκλήρου χειροποίητα από σκληρό κόκκινο δέρμα. Η σόλα είναι οπλισμένη με 
εξήντα  καρφιά. Το ζευγάρι ζυγίζει περίπου τρία κιλά. 
«Μπα, το ζύγισες κιόλας παντογνώστη μου;» Του είπε ναζιάρικα η Ρόουζ πειράζοντάς τον. 
«Δεν το ζύγισα, αλλά έφαγα ένα στο κεφάλι, όταν υπηρετούσα την θητεία μου και ο διάολος τα έφερε έτσι ώστε 
να μπλεχτούμε δύο αγήματα, ένα της προεδρικής φρουράς και ένα των καταδρομών σε μια μεγάλη φασαρία… 
Αλλά αυτή είναι μεγάλη ιστορία και πολύ ντροπιαστική για τα εθνικά μας χρώματα… Τα τσαρούχια πάντως 
καθημερινής χρήσης που φορούσαν οι χωρικοί στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες ορεινές περιοχές στα 
Βαλκάνια και την Τουρκία μέχρι τον 19ο  και αρχές του 20ου αιώνα ήταν απλά, χωρίς στολίδια, ενώ τα 
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πλουσιότερα είχαν κορδόνια και πούλιες. Κατασκευαζόταν από τελατίνι, από τέσσερα συνήθως τεμάχια στην 
σόλα -αυτή  που έφαγα στο κεφάλι-, δύο στα πλάγια και η μύτη του ήταν  γυρισμένη προς τα πάνω.  Πολλές 
φορές καλυπτόταν από μάλλινη φούντα, η οποία ήταν συνήθως μαύρη για τους άνδρες και τις γυναίκες, είτε 
πολύχρωμη για τα παιδιά.  
«Τι είναι το τελατίνι;» Απόρησε η Ρόουζ. 
«Το τελατίνι προέρχεται από  τούρκικη λέξη που είναι με την σειρά της δανεισμένη από την Ρωσική γλώσσα και 
σημαίνει  το δέρμα του μικρού μοσχαριού. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο λεγόμενο «ρώσικο δέρμα» - ένα 
είδος δέρματος με το χαρακτηριστικό χρώμα του κόκκινου κεχριμπαριού που φημίζεται για το πόσο μαλακό 
είναι. Πέρα πάντως από  το διφορούμενο αισθητικά τσαρούχι,  η  Προεδρική Φρουρά που ιδρύθηκε λίγες μόνο 
δεκαετίες μετά την Επανάσταση ως μάχιμο και τελετουργικό ταυτόχρονα Άγημα, μετατράπηκε σταδιακά σε 
αποκλειστικά τελετουργικό». 
«Μμμ, πολύ καλά έκανε…» κούνησε το κεφάλι της η Πένυ  μειδιώντας καθώς κοιτούσε τα μπούτια του ακίνητου 
Εύζωνα. «…και μόνο αυτό κάνουν ; Να στέκονται ακίνητοι όλοι την μέρα;» 
«Είναι χρήσιμο στις μέρες μας, που μας έχουν βάλει να τρέχουμε σαν αλαφιασμένα άλογα που τα κυνηγάν 
καουμπόηδες, να βλέπουμε και κανέναν ακίνητο μπας και εμπνευστούμε…» 
Η Πένυ τον κοίταξε μπερδεμένη και επειδή δεν ήθελε να της δώσει έδαφος για νέες απορίες συνέχισε βιαστικά 
«…στην ουσία είναι τιμητικό άγημα που αποδίδει τιμές σε εξαιρετικές περιστάσεις, φυλά το μνημείο που είναι 
αφιερωμένο στον άγνωστο στρατιώτη  επί εικοσιτετραώρου βάσης, και από τις μολότωφ του άγνωστου 
κουκουλοφόρου,  και διεκπεραιώνει την επίσημη έπαρση και υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης».  Απομακρυνόμενοι από τον Εύζωνα  ο Κίμωνας συνέχισε,  
«Η Προεδρική Φρουρά πάντως να ξέρετε εκτός από την στολή του Εύζωνα, δηλαδή του «καλοζωσμένου», τηρεί 
και την Κρητική στολή με την χαρακτηριστική της «βράκα» και το ζωσμένο στη μέση μαχαίρι. Η Κρητική στολή 
φοριέται τιμητικά σε ορισμένες επίσημες εθιμοτυπικές εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό στην Προεδρική Φρουρά 
αντιπροσωπεύονται όχι μόνο οι στεριανοί αλλά και οι νησιώτες. Αν δεν κάνω λάθος πρόσφατα έχει προστεθεί 
τιμητικά στην προεδρική φρουρά και η παραδοσιακή στολή του Πόντου». 
Επειδή είδε την Ρόουζ να βγάζει μπλοκάκι, βιάστηκε να την αποθαρρύνει.  «Δεν ξέρω τίποτε άλλο παρά μόνο ότι 
η φουστανέλα, αποτελείται  από λευκό ύφασμα τριάντα μέτρων. Οι πιέτες της φουστανέλας είναι τετρακόσιες, 
όσα δηλαδή και τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Αν αργούσε πολύ η επανάσταση θα υπήρχε τόσο πολύ ύφασμα και 
πιέτες ζωσμένα γύρω γύρω από την μέση των τσολιάδων, που θα έμοιαζαν με μπαλαρίνες. Ευτυχώς!» 
Καθώς άρχισαν να απομακρύνονται σιγά σιγά ο Βρασίδας εξωτερίκευσε και την σκέψη του Κίμωνα. 
«Χάθηκε ο κόσμος να ορίζανε σαν ευζωνική στολή αυτή του αξιωματικού;  Πιο συμμαζεμένη  μου φαίνεται». 
Μετά το Σύνταγμα περπάτησαν μέσα από τα στενά της Πλάκας και πήγαν για έναν καφέ στο Θησείο. Αφού ήπιαν 
το πρωινό τους ρόφημα πληρώνοντάς το αδρά, ξεκίνησαν να επισκεφτούν την Ακρόπολη με ενθουσιασμό, μα 
προσέκρουσαν σε τόσο αυστηρή απαγόρευση εισόδου από τους υπαλλήλους της Ακρόπολης οι οποίοι  είχαν 
απεργία, που ένας αγαθός άνθρωπος θα νόμιζε ότι είχαν συμβόλαιο παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης του 
χώρου υπογεγραμμένο από τον Ικτίνο, τον Καλλικράτη και τον Περικλή, και επικυρωμένο από την Απέλλα του 
Δήμου, καθώς και ότι είχαν τίτλους ιδιοκτησίας της Πεντέλης και όλου του μαρμάρου που είχε χρησιμοποιηθεί 
τότε για να χτιστεί ο Παρθενώνας και τα γύρω κτίσματα. 
Ο Κίμωνας για άλλη μια φορά ερχόταν αντιμέτωπος με έναν παλιό του γνωστό, την πίεση άνω των ορίων 
επιφυλακής. 
«Τι μας λες ρε, μεγάλε ! Ήρθαν οι κοπέλες από εδώ, διανύοντας δέκα χιλιάδες χιλιόμετρα για να τους πεις ελάτε 
ξανά του χρόνου να προσπαθήσετε;» 
Ένας  χοντρός υπάλληλος, συνεπικουρούμενος από μια συνάδερφό του που ήταν «στέκα» τους έκλειναν 
αποφασιστικά τον δρόμο. 
«Λίγος σεβασμός κύριε στον αγώνα του απλού εργαζομένου. Μην παίζετε το παιχνίδι των πολιτικών. Μόνο έτσι 
θα πιέσουμε τους πολιτικούς να δουν τα δίκαια αιτήματά μας με θετικό μάτι». 
«Βρε  άνθρωπε του Θεού, πηγαίνετε απ’ ευθείας να πιέσετε τους πολιτικούς, γιατί με χρησιμοποιείς εμένα σαν 
κουμπί πίεσης; Με αυτό που κάνεις δηλαδή θέλεις να πάω να πιέσω εγώ για τα δίκαια αιτήματά σου τους 
πολιτικούς;» 
Οι φωνές τους έφεραν κι άλλους στο μπουλούκι που άρχισε να σχηματίζεται, χωρίς όμως να αλλάζουν οι 
αναλογίες υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Στο τέλος μαζεύτηκαν καμιά εικοσαριά επισκέπτες που ένωσαν τις 
φωνές διαμαρτυρίας τους  με αυτήν του Κίμωνα και καμιά εικοσαριά συνάδελφοι  απεργοί φύλακες  του 
αρχαιολογικού χώρου. 
Η συζήτηση μετεξελίχθηκε σε οχλοβοή, η οχλοβοή σε ουρλιαχτά  και ο διάλογος πήγε περίπατο αφήνοντας πίσω 
του ξεβράκωτη και εκτεθειμένη την έννοια της ανθρώπινης επικοινωνίας. Λίγο πριν πέσει ξύλο εμφανίστηκε η 
αστυνομία, καταρχήν φοβισμένη για το αν θα τύγχανε  υποδοχής αντάξιας μας δύναμης εξουσίας, μια και ο ρόλος 
της τις τελευταίες μέρες είχε κλονιστεί, και μετά πιο θαρρετά μόλις ανακάλυψε ότι το μικρό πλήθος την έπαιρνε 
στα σοβαρά και επικαλούνταν την παρουσία της και την επέμβασή της. Με τα πολλά, και υπό την απειλή 
μηνύσεων τους επετράπη η είσοδος μέχρι τα Προπύλαια όπου εκεί οι δύο αμερικανίδες στάθηκαν 
αποσβολωμένες να κοιτάν το επιβλητικό μαρμαρένιο οικοδόμημα, με τις υποβλητικές καλλιτεχνικές πινελιές. 
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«Είναι υπέροχο!» Αναφώνησε η Ρόουζ και η Πένυ έβγαλε ένα ολοστρόγγυλο «ουάου» από το στόμα της που 
σήμαινε το ίδιο. 
«Άλλο να το βλέπεις σε φωτογραφίες ή από μακριά, κι άλλο να στέκεσαι δίπλα του. Η ανωτερότητα του σε 
καθηλώνει». 
Ο Κίμωνας είχε έρθει προετοιμασμένος από χθες για να αναλάβει ρόλο ξεναγού. Θεωρούσε υποχρέωσή του να 
ξέρει αρκετά εντυπωσιακά στοιχεία για το κτίσμα μια και ένιωθε σαν οικοδεσπότης περήφανος, που θα είχε την 
ευκαιρία  να πουλήσει μούρη στους φτωχούς συγγενείς της ιστορίας, τους Αμερικανούς. 
Η αλήθεια ήταν  ότι πριν να ανοίξει την περασμένη νύκτα το ίντερνετ για να αλιεύσει πληροφορίες, είχε μαύρα 
μεσάνυχτα ουσιαστικά. Μέσα στο μυαλό του  υπήρχαν συγκεχυμένες και θολές πληροφορίες που συνόδευαν 
αυτούς τους λευκούς επιβλητικούς κίονες. Λέξεις όπως Ικτίνος, Καλλικράτης, Περικλής, πλαστικότητα, 
ενεργειακό κέντρο, πουλιά που απέφευγαν  να πετάνε από πάνω της, νοητές προεκτάσεις φαινομενικά 
παραλλήλων που συναντιόντουσαν όμως στου διαβόλου το κέρατο, συντεταγμένες και ευθυγραμμίσεις με άλλα 
μνημεία ιερά, η χρυσή τομή  που κατοικούσε μέσα στους αρχιτεκτονικούς όγκους, το πυθαγόρειο π , μυστικές 
κρύπτες και σπηλιές, και ένα σωρό άλλα είχαν γίνει αχταρμάς στο κεφάλι του. Μέχρι και κάτι για εξωγήινους είχε 
ακούσει μα μάλλον θα μπέρδευε τα x-files με τον Έλγιν. 
Το φρεσκάρισμα των γνώσεών του ήταν επιβεβλημένο, τόσο που καταδέχτηκε κιόλας μερικά σημεία 
εντυπωσιακά να τα αποστηθίσει για να τα κάνει κτήμα του. 
Όπως κοίταξε πάνω στον ιερό Βράχο τους γερανούς που διεκπεραιώνανε την  μεταφορά των γλυπτών του 
Παρθενώνα στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, εμπνεύστηκε από την παρουσία τους και σύγκρινε την 
τεχνολογική επάρκεια την σημερινή με εκείνη της κλασικής αρχαιότητας. Πριν ξεκινήσει την διάλεξή του έριξε 
μόνο μια υποτιμητική ματιά στο νέο Μουσείο που απλωνόταν πιο χαμηλά σαν κάποιο ακανόνιστο εξάρτημα  ενός 
γιγάντιου διαλυμένου Ταλού-τρανσφόρμερ. Μπορεί εσωτερικά να αποκόμισε τις καλύτερες εντυπώσεις όταν το 
επισκέφτηκε, εξωτερικά όμως θα περίμενε κάτι πιο αρχαιοπρεπές ή κλασικό. 
«Ακόμα και με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα το έργο δεν θα μπορούσε να γίνει μάλλον γρηγορότερα ή 
καλύτερα. Άλλωστε η μελέτη της κατασκευής του έγινε  αντικείμενο πολυετούς έρευνας από πολλούς 
επιστήμονες και τεχνοκράτες από διάφορες χώρες του κόσμου και το μόνο τόλμημα για μας σήμερα θα ήταν όχι 
να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι καλύτερο, αλλά απλά  αν θα μπορούσαμε να τον ξανακατασκευάσουμε 
πανομοιότυπο. 
Ακόμα και τώρα που μιλάμε, πάνω στα κατασκευαστικά δεδομένα του Παρθενώνα δουλεύουν Ιάπωνες ειδικοί 
επιστήμονες για να αποκρυπτογραφήσουν την θαυμαστή αντισεισμική ικανότητα των κιόνων. 
Αν και είναι αξιοθαύμαστο ότι  οι κατασκευαστικές μηχανές τους ελάχιστα υπολείπονταν λειτουργικά από τις 
σημερινές, το πιο  θαυμαστό είναι  το οργανωτικό μέρος του όλου σχεδίου. 
Ειδικοί αναφέρουν ότι σήμερα, ακόμα και αν συνεργάζονταν όλα τα λατομεία της Ελλάδας, δεν θα μπορούσαν να 
προσφέρουν ανάλογη ποσότητα μαρμάρου με τον ρυθμό που έγινε από την Πεντέλη τότε. Πριν ακόμα αρχίσουν 
οι εργασίες για την ανέγερση του μνημείου, άνθρωποι με τις αντίστοιχες γνώσεις είχαν ήδη εντοπίσει και 
εξασφαλίσει τον απαραίτητο όγκο μαρμάρου και άλλων υλικών που θα χρησιμοποιούνταν σε αντίθεση με σήμερα 
που εγκαινιάζουμε μακέτες, ξεκινάμε το έργο χωρίς λεφτά και το προχωράμε κατά διαστήματα, ανάλογα με την 
εύρεση πόρων, και στο τέλος όταν γίνει υπολείπεται της τεχνικής έκθεσης κατά 50% σε υλικά και προδιαγραφές 
αυτών. 
Με ένα μηχανικό σύστημα το οποίο σχεδίασαν, κατασκεύασαν και προσάρμοσαν στον χώρο  εξόρυξης, ανέβαζαν 
τα μάρμαρα μέχρι το στόμιο του λατομείου από μεγάλο βάθος. Εκεί τα φόρτωναν σε ξύλινα έλκηθρα και τα 
κατέβαζαν χρησιμοποιώντας την κατωφέρεια του  εδάφους για όση απόσταση αυτό ήταν δυνατόν. Μετά τα 
μάρμαρα φορτώνονταν σε άμαξες που κατευθύνονταν στην Αθήνα, πάνω σε μια διαδρομή πολύωρη.  
Πέρα από τα μάρμαρα ένα μεγάλο πλήθος υλικών και κυρίως λαξευμένων λίθινων όγκων κινούνταν από διάφορα 
σημεία της Ελλάδας σαν υλικά που ρουφούσε βαρυτικά  ένας μικρός λαμπρός πλανήτης. Άμαξες κατέφθαναν από 
όλες τις κατευθύνσεις σε αυτό το τεράστιο εργοτάξιο που μοιράζονταν ανάμεσα σε εργάτες και τεχνίτες, 
καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και δούλους, που όλοι τους ήταν έμμισθοι. Μία οργανωμένη λογιστική υπηρεσία είχε 
στηθεί στα πρότυπα τα σημερινά με συνεχή παρακολούθηση της χρηματοδότησης του έργου και με ετήσιο 
απολογισμό και έλεγχο από μια αρμόδια επιτροπή. Αν αυτή η επιτροπή αποτελούνταν από τα σημερινά λαμόγια, 
αντί για το θαυμαστό μνημείο σήμερα στον Βράχο της Ακρόπολης θα στεκόταν  κανένα κουφάρι  ολυμπιακού 
ακινήτου όπως αυτά που αργοπεθαίνουν βορά στα κοπροφάγα σαγόνια των καιρικών συνθηκών και της 
εγκατάλειψης. 
Στον Παρθενώνα δούλευαν μεγάλοι γερανοί και ο καθένας είχε είκοσι επτά  μέτρα ύψος  με μέγιστη ανυψωτική 
δύναμη δεκαπέντε τόνων. Χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα με τροχαλίες και πολύσπαστα, έχοντας σαν πυρήνα 
ώθησης τους μυώνες αντρών. Για το ανέβασμα των αμαξών που έφταναν φορτωμένες με τα υλικά οικοδόμησης 
υπήρχαν ειδικές ράμπες  και τεράστιες ξύλινες μηχανές που διέθεταν τροχαλίες. Έδεναν κάθε άμαξα με χοντρά  
σχοινιά σαν τους κάβους των καραβιών και τις τραβούσαν με κάποιο σύστημα μοχλών και τροχαλιών. Δεκαπέντε  
χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο, όσο έκαναν οι σημερινοί «κατσαπλιάδες» να 
ολοκληρώσουν την Εγνατία οδό, με τόσο προηγμένα τεχνικά μέσα και συγχρηματοδότηση από την Ευρώπη. 
Τέρμα, οι άνθρωποι τότε  είχαν έμπνευση και όρεξη!» 
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«Παρθενώνας… Από πού προήλθε η ονομασία;» 
«Από  τις παρθένες Αθηναίες που έμπαιναν στον ναό για να αποδώσουν τιμές στην Θεά». 
«Πάντως τα σιδερένια στηρίγματα δεν έφυγαν εδώ και καιρό!» Παρατήρησε η Πένυ. Σε κάποιες φωτογραφίες 
ενός περιοδικού που είχα διαβάσει πριν δυο με τρία  χρόνια υπήρχαν και πάλι!» 
Ο Βρασίδας κούνησε το κεφάλι του. 
«Τους είπαν να κάνουν συντήρηση κι αυτοί το κάνανε γιαπί. Μέχρι να τελειώσουν τα τελευταία τμήματα την 
συντήρησή τους τα πρώτα θα έχουν ξαναδιαβρωθεί από τη δηλητηριώδη πορδή της βιομηχανίας». 
Ο Κίμωνας ένιωσε την ανάγκη να αμυνθεί υπέρ της τελευταίας προσπάθειας αποκατάστασης και συντήρησης. 
«Δεν είναι ότι το καλύτερο το θέαμα, αν και άκουσα ότι γίνεται πολύ λεπτοδουλειά εδώ από ειδικευμένους 
ανθρώπους. Πολλά κομμάτια που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από την περιβαλλοντική φθορά 
αντικαθίστανται από νέο Πεντελικό μάρμαρο, ενώ την θέση των σιδερένιων  εσωτερικών  ενώσεων  των κιόνων 
που οξειδώθηκαν παίρνουν παρόμοιες από τιτάνιο.  
Πρωτεργάτες των καταστροφών  υπήρξαν οι γνωστοί πολιτισμολάτρες Τούρκοι  που κατά την επίθεση των 
ενετών επί Μοροζίνη βρήκαν άξιους ανταγωνιστές στην καταστροφή. Είναι Θεού μυστήριο πως μετά από τόσους 
σφοδρούς βομβαρδισμούς σώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της Ακρόπολης. 
Αμέσως μετά την αναχώρηση της τουρκικής φρουράς από την Ακρόπολη, το 1833 άρχισε η προσπάθεια του 
Νέου Ελληνικού Κράτους για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων της. Μία από τις πρώτες ενέργειες 
ήταν η κατεδάφιση περίπου τριακοσίων τουρκικών σπιτιών που είχαν χτισθεί επάνω στον Βράχο, ακολούθησε η 
κατεδάφιση του τουρκικού τζαμιού που ήταν μέσα στον σηκό του Παρθενώνα, μίας δεξαμενής και της 
επικίνδυνης πυριτιδαποθήκης. Επίσης κατεδαφίστηκαν ο φράγκικος πύργος που είχε χτισθεί στα Προπύλαια αλλά 
και διάφορα προσκτίσματα και προτειχίσματα, το μεσαιωνικό τείχος, τα υπολείμματα της χριστιανικής αψίδας 
του Παρθενώνα και πολλά άλλα μεταγενέστερα κτίσματα. 
Οικοδομικό υλικό για την ανέγερση αυτών των κτιρίων και σε ένα διάστημα χιλίων τριακοσίων ετών 
χρησιμοποιήθηκαν πολλά αρχαία μάρμαρα. Αυτά όμως δεν προέρχονταν αποκλειστικά από την Ακρόπολη καθώς 
οι κατασκευές των μεσαιωνικών χρόνων απαιτούσαν μεγάλη ποσότητα οικοδομικού υλικού, το οποίο 
μεταφερόταν και από την κάτω πόλη. Έτσι η διάλυση του φράγκικου πύργου των Προπυλαίων έδειξε ότι για την 
κατασκευή του είχαν χρησιμοποιηθεί και θραύσματα επιτύμβιων στηλών, ανάγλυφων, ακόμη και σαρκοφάγων, 
τα οποία προφανώς είχαν μεταφερθεί από το νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας. Οι αρχιτέκτονες διαπίστωσαν  ότι 
η Ακρόπολη για τους κατακτητές ή ακόμα και για τους Έλληνες του νεοσύστατου κράτους δεν αποτελούσε και 
απαραίτητα κάποιο πολιτιστικό σύμβολο με κάποια κατασκευαστική ιερότητα. Σαν μικρά παιδιά που έπεσε στα 
χέρια τους κάποιο κάστρο συναρμολογούμενο της lego, έπαιρναν όσα κομμάτια τους βόλευαν και τα 
τοποθετούσαν όπου τους ήταν πρακτικά χρειαζούμενο. Σε πολλά κτίρια κρατικά ή και απλές οικείες της περιοχής 
βρέθηκαν  στα δομικά σωθικά τους κιονόκρανα, σπόνδυλοι κιόνων, ενεπίγραφοι λίθοι, τμήματα γλυπτών και 
ανάγλυφων, αναθηματικά βάθρα, μαρμάρινα αγγεία, αλλά και πολλά θραύσματα, όλα  κομμάτια της 
Ακρόπολης».  
«Να φιλαράκι η ιερότητα που έβρισκαν οι παλιότεροι κάτοικοι στο σώμα της Ακρόπολης. Το κάνανε 
«μεταλαβιά» και κοινώνησαν όλοι με τα κομμάτια της», πετάχτηκε ο Βρασίδας και εισέπραξε τον θαυμασμό του 
Κίμωνα με την παρατήρησή του. 
«Μεγάλε μου…» 
«Θα έπρεπε να βρεθεί μια πιο αποτελεσματική λύση», συμπλήρωσε η Ρόουζ κοιτώντας συνεπαρμένη ψηλά τα 
αετώματα, «Δεν πρέπει να καταστραφεί αυτό το θαύμα! Η συντήρηση μπορεί να είναι θαυμαστή δουλειά , αλλά η 
συνεχής παρουσία σιδερένιων και άσχημων σκαλωσιών αδικεί τον χώρο». 
«Και που να δεις τι ζημιά έκαναν παλιότερες προσπάθειες συντήρησης ή αναδόμησης. Στο πέρασμα των χρόνων 
η επιφανειακή διάβρωση που οφείλεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η φυσική γήρανση των υλικών,  οι  σεισμοί, 
αλλά και οι εκρήξεις, προϊόντα  των μαχών που δόθηκαν εδώ, οι βομβαρδισμοί, οι πυρκαγιές, οι επεμβάσεις και 
μετατροπές τους με στόχο την αλλαγή της χρήσης τους δημιούργησαν ανυπολόγιστες καταστροφές. Ανάμεσα σε 
αυτές περιλαμβάνονται οι βλάβες που οφείλονται σε επεμβάσεις με καλή πρόθεση  που αποσκοπούσαν στην 
προστασία των μνημείων. Ανάμεσα στις σοβαρότερες από τις βλάβες ανήκουν οι ρωγμές  των μαρμάρων που 
οφείλονται εν πολλοίς στην οξείδωση των εκτεταμένων σιδερένιων ενισχύσεων της προηγούμενης αναστήλωσης. 
Το σίδερο που κουβαλά την κατάρα της οξείδωσης δεν αποδείχτηκε και το καλύτερο υλικό για αναστηλώσεις και 
ανάγκασε τους νέους επιστήμονες να καταφύγουν στην  αποσυναρμολόγηση των μνημείων προκειμένου αυτά  να 
συντηρηθούν σχολαστικά στο έδαφος. Οι πρόσφατες ενέργειες αποκατάστασης αποβλέπουν στη συνένωση των 
θραυσμάτων των μελών του μνημείου με συνδετήρια τμήματα τιτάνιου, ενώ η συμπλήρωση των  τμημάτων των 
μελών που λείπουν, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, γίνεται με νέο πεντελικό μάρμαρο. 
Για μένα καλύτερο θα ήταν να αποσυναρμολογήσουν όλο το έργο, να το κατεβάσουν σε τμήματα σε έναν 
τεράστιο κλειστό χώρο-Μουσείο, και εδώ πάνω να αναγείρουν την Ακρόπολη με τον Παρθενώνα και τα μνημεία 
του όπως ακριβώς ήταν στις ένδοξές τους μέρες». 
Ο Κίμωνας μειδίασε καθώς το είπε αλλά βαθιά μέσα του το πίστευε. 
«Μα δεν θα ήταν το ίδιο. Θα ήταν τουλάχιστον ιεροσυλία να το κάνεις αυτό, μηδενίζοντας τα ίχνη εργασίας,  και 
ιδεών  που τοποθέτησαν πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια   εδώ οι πρόγονοί σας… εε… μας». 
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«Καταρχήν μου άρεσε το «… μας» Ρόζι μου και κατά δεύτερον μου θυμίζεις έναν μικρό διάλογο παρόμοιου 
περιεχομένου που διάβασα  στο “last chance to see” του  Douglas Adams πριν λίγο καιρό. Εκεί  έγραφε τις 
εντυπώσεις του από την επίσκεψη ενός ιστορικού μνημείου στην Ιαπωνία, το « Χρυσό Περίπτερο του Ναού» στο 
Κιότο. Το κτίριο ενώ είχε κτιστεί τον 14ο αιώνα έμοιαζε σχεδόν καινούργιο, πράγμα που εντυπωσίασε τον 
συγγραφέα, αλλά πιο πολύ εντυπωσιάστηκε από την πληροφορία του Ιάπωνα ξεναγού ότι το κτίριο είχε 
καταστραφεί από πυρκαγιά ολοσχερώς δύο φορές και ισάριθμες ξαναχτίστηκε όπως ακριβώς ήταν στην αρχική 
του μορφή. Κατά την αντίληψη των Ιαπώνων  αυτό που επιζεί σε ένα μνημείο είναι η πρόθεση των αρχικών 
κατασκευαστών του. 
Μην ξεχνάμε ότι ο Παρθενώνας όπως ήταν αρχικά είχε καταστραφεί από τους Πέρσες και μετά αποφασίστηκε να 
χτιστεί με την μεγαλειώδη μορφή και σχεδίαση που τον έχουμε εμπρός μας. 
Αν συγκρίνεις το μνημείο με έναν μεγάλο πνευματικό άνθρωπο που έχει αποβιώσει, οποιονδήποτε, θα 
ανακαλύψεις πειστικά επιχειρήματα που θα υποστήριζαν την όλη ιδέα. Μπορεί λοιπόν το σώμα αυτών των 
πνευματικών ανθρώπων να έχει από καιρό αποσυντεθεί, ωστόσο αυτό που έδωσε μνημονικό όγκο στην 
προσωπικότητά τους ήταν η ψυχή που άπλωσαν στο περιβάλλον τους και οι ιδέες τους που άφησαν 
παρακαταθήκη. Έτσι και η Ακρόπολη με τον Παρθενώνα για μένα δεν είναι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
τότε, αλλά το πώς χρησιμοποιήθηκαν. Όλα τα μαγικά επάνω του είναι ο σχεδιασμός, η τεχνοτροπία, οι 
γεωμετρικές κλίσεις, οι τοπογραφικοί προσανατολισμοί, ή οι καλλιτεχνικές και αρχιτεκτονικές ιδέες που 
εφαρμόστηκαν, οι τεχνικές εμπνεύσεις που ενσωματώθηκαν, και το σύνολο των γνώσεων που συγκεντρώθηκαν 
για να δώσουν αυτή την μεγαλειώδη μορφή που κουβαλά επάνω της τον τρόπο ζωής και σκέψης των πολιτών 
εκείνης της Ελλάδας. 
Αν ήταν στο χέρι μου, θα τα κατασκεύαζα όλα από την αρχή με νέα αλλά ομοειδή υλικά, χωρίς να παρεκκλίνω 
ούτε χιλιοστό από την αρχική σύλληψη. Στην ανάγκη θα έβαζα  όλο το εργατικό δυναμικό να δουλεύει φορώντας 
χλαμύδες και πέτασους ή πίλους, να πίνει άκρατο οίνο, να τρώει  φαγητό της εποχής και να συνεννοείται στην 
αρχαία ελληνική. 
Θα επανέφερα  ακόμα και το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς του Φειδία, που μαζί με το βάθρο του  έφτανε 
τα  δεκαπέντε  μέτρα». 
«Υπήρχε τέτοιο άγαλμα εδώ;» Ρώτησε εντυπωσιασμένη η Πένυ. 
 «Ήταν το άγαλμα της Θεάς  Αθηνάς σε στάση όρθια  που φορούσε έναν αττικό χιτώνα και τα χέρια της ήταν 
γυμνά, φτιαγμένα από ελεφαντόδοντο. Στο δεξί της χέρι κρατούσε τη φτερωτή χρυσελεφάντινη νίκη, που είχε 
ύψος ένα μέτρο και ογδόντα εκατοστά, ενώ με το αριστερό της χέρι κρατούσε ακουμπισμένα στο δάπεδο, το δόρυ 
και την ασπίδα της. Ανάμεσα σ' αυτά τα δύο υπήρχε ένα φίδι που παρίστανε τον Εριχθόνιο. Στο εσωτερικό μέρος 
της ασπίδας, ο ταλαντούχος  ζωγράφος Πολύγνωτος είχε ζωγραφίσει σκηνή από τη πρώτη  γιγαντομαχία και στο 
εξωτερικό υπήρχε σκηνή από τον πόλεμο του Θησέα με τις Αμαζόνες. Σ' έναν από τους πολεμιστές ο Φειδίας είχε 
δώσει τη μορφή του Περικλή και σε έναν άλλο, σε ένα γέρο που σήκωνε μια πέτρα, τη δική του μορφή, πιστός 
στις καλλιτεχνικές εκκεντρικότητες των μεγάλων καλλιτεχνών. Κάτι παρόμοιο που έκανε και ο Ντα Βίντσι στα 
έργα του». 
«Μεγαλεπήβολο έργο, που φαίνεται να κατασκευάστηκε απαιτώντας την συνεργασία δεκάδων ειδικών τεχνιτών, 
και πολλών, μα πάρα πολλών χρημάτων. Δίπλα σε τόσο χρήμα κάμποσοι θα σκανδαλίστηκαν…» 
«Προσωπικά δεν πιστεύω στις μεγάλες διαφορές των ανθρώπων ανάμεσα στις εποχές και στις φυλές. Όλοι έχουν 
την ίδια μαγιά για να αναπτύξουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους. Πέρα από διαφορές σε 
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και σε βαθμούς ευφυΐας όλοι μας είμαστε ίδιοι. Εύφορη γη μα άσπαρτη, που 
περιμένει να καλλιεργηθεί ή να δεχτεί τους σπόρους που θα φέρει ο άνεμος στα σπλάχνα της. Η παιδεία που θα 
λάβει ο καθένας στην ζωή του από γονείς, σχολείο και φιλικό περιβάλλον καθορίζει αν θα γίνει άνθρωπος με 
αξίες ή απλό λαμόγιο». 
«Λαμόγκιο;» Απόρησε η Πένυ 
«Μπασταρντ…» την διαφώτισε ο Βρασίδας και έδωσε στον Κίμωνα την ευκαιρία να συνεχίσει την γνωστική του 
επίδειξη. 
«Ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων είναι αποτέλεσμα της παιδείας και της αγωγής που λάμβαναν στη ζωή τους. 
Η αγωγή αυτή δεν άγγιζε δραματικά τους μέτριους σε γενετικά προσόντα, μας τους κατεύθυνε  σε έναν τρόπο 
ζωής με στοιχειώδεις αξίες. Αντίθετα τα προσόντα των προικισμένων τα γιγάντωνε  και γι’ αυτό είχε την τύχη ο 
τότε κόσμος να πορευθεί μαζί  με μεγάλους φιλοσόφους, καλλιτέχνες,  πολιτικούς και ήρωες.  Το πολίτευμα της 
άμεσης Δημοκρατίας ήταν ο καταλύτης για την μετεξέλιξη του απλού ταλέντου σε θαυματουργή δύναμη. Ο λαός 
είχε την τύχη να κατευθύνεται από αυτές τις προσωπικότητες, ενώ κατά τα άλλα κατατρύχονταν από τα γνωστά 
γνωρίσματα  των μαζών, όπως η διχόνοια, η αχαριστία, η βαναυσότητα και ένα σωρό άλλα καλούδια. 
Για να μείνω όμως εντός θέματος, θα αναφέρω ότι ακόμα κι αυτός ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, ο Φειδίας 
κατηγορήθηκε από το αθηναϊκό πλήθος. Το χρυσάφι που πρόσθεσε στον όγκο του αγάλματος ζύγιζε περίπου  
έναν τόνο! Οι Αθηναίοι κατηγόρησαν αργότερα το Φειδία πως είχε κλέψει αρκετό από το χρυσάφι που 
προοριζόταν για το άγαλμα και τον έφεραν σε δίκη, αλλά εκείνος, που ήξερε πολύ καλά τον το χάλι της φυλής, 
είχε λάβει τα μέτρα του. Είχε ζυγίσει το χρυσάφι που του παράδωσαν, το οποίο ήταν ακριβώς σαράντα τέσσερα  
τάλαντα. Το χρυσάφι στο άγαλμα το είχε τοποθετήσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να ξεκολλάει εύκολα και να 
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μπαίνει ξανά στη θέση του, κάτι σαν τα τουβλάκια της lego. Στη δίκη ζήτησε να βγάλουν το χρυσάφι και να το 
ζυγίσουν, πράγμα που έγινε  και το βάρος του βρέθηκε ακριβώς το ίδιο. Αν ωστόσο γλύτωσε από αυτήν την 
κατηγορία δεν είχε λάβει τα μέτρα του για την κατηγορία της ιεροσυλίας, επειδή έδωσε στους δυο πολεμιστές της 
ασπίδας της Αθηνάς, τη μορφή του και τη μορφή του Περικλή. Γλύτωσε τον  θάνατο δραπετεύοντας για την 
Ολυμπία, όπου μαζί με τους δυο αχώριστους βοηθούς του έφτιαξε ένα καινούργιο αριστούργημα, το γιγάντιο 
χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία. 
«Και μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία  και τον μόχθο τόσων χιλιάδων ανθρώπων, ήρθε ο απόγονος των 
τροφοσυλλεκτών να κλέψει ένα σωρό από αυτά τα μάρμαρα». 
Ο Κίμωνας χαμογέλασε στον Βρασίδα που έριξε σφήνα αυτή την παρατήρηση. 
«Ο καλός μας ο Έλγιν είχε μεγάλη πρεμούρα να διακοσμήσει το εξοχικό  του μέγαρο στο Μπρούμχωλ της 
Σκωτίας. Ο λόρδος της κακιάς ώρας πρέπει να ήταν η σκοτεινή ενσάρκωση του Μπομπ του μάστορα και η 
έμπνευση για την δημιουργία των κακών κινηματογραφικών χαρακτήρων που μαστιγώνουν στις περιπέτειες τους 
ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Λάρα Κροφτ. Τα συνεργεία του απέκοπταν συστηματικά επί μία δεκαετία τα γλυπτά και 
τα αρχιτεκτονικά κομμάτια  του μνημείου της Ακρόπολης με τις ευλογίες των φιλότεχνων Τούρκων που είχαν 
τότε στην κατοχή τους την Αθήνα. Οι άνθρωποι του Έλγιν σαν μαθητευόμενοι οικοδόμοι  κατέβασαν τα γλυπτά 
από το ναό, όπου βρίσκονταν εκεί πάνω από δυο χιλιάδες χρόνια, καταφέρνοντας να  καταστρέψουν εμφανώς τα 
γύρω τμήματα του μνημείου... Όταν με τα πολλά  τα κλεμμένα έφτασαν στην Αγγλία  και ο ευγενής λόρδος είδε 
ότι έτσι όπως τα είχε ρημάξει κατά την άγαρμπη οικοδομική του εγχείριση και μάλλον δεν ταίριαζαν και στο στυλ 
διακόσμησης του σπιτιού του, τα πούλησε σαν ταπεινός πραγματευτής στην Βρετανική κυβέρνηση. Το Βρετανικό 
κοινοβούλιο, από το οποίο ο Λόρδος Έλγιν κατηγορήθηκε μάλιστα και ως αρχαιοκάπηλος και καταστροφέας, με 
μεγάλους δισταγμούς ως προς την νομιμότητα των τίτλων και των ενεργειών του λόρδου, αποφάσισε με ψήφους 
82 υπέρ και 30 κατά,  την αγορά των Μαρμάρων από αυτόν και την παραχώρηση τους στο Βρετανικό Μουσείο. 
Με μια απλή  μαθηματική πράξη που λέγεται απλή μέθοδος των τριών μπορεί κανείς να διαπιστώσει την 
ποιότητα του ήθους σε ποσοστά επί της εκατό του τότε Βρετανικού Κοινοβουλίου. Αν ήμουν πάντως υπουργός 
πολιτισμού της Ελλάδας θα έδινα εντολή να κατασκευαστούν εκ νέου όλα τα λεηλατημένα κομμάτια, να 
αναρτηθούν στο κύριο σώμα του έργου όπου ανήκαν, και αυτά που πήραν  θα τους τα χάριζα, να τα έχουν για να 
τους θυμίζουν την κατάντια τους και το πολιτιστικό τους χάλι! Κάποια στιγμή οι δικαιολογίες τους και τα 
επιχειρήματά τους θα τους έφερναν σε πολύ άβολη θέση, όταν και αν ο γήινος  πολιτισμός μας θα ξεφύγει από το 
σύνδρομο της «μαϊμουδιάς». 
Υπάρχουν άλλωστε ορισμένες  de facto ορολογίες που επιστρατεύονται από τους ισχυρούς όταν «πηδάνε» τους 
ανίσχυρους, κυρίως όταν θέλουν να κρατήσουν τα προσχήματα  για λόγους πολιτισμικού τακτ . Όταν επιτίθενται 
λόγου χάρη απρόκλητα, λένε ότι προστατεύουν την Εθνική τους ασφάλεια . Βαφτίζουν τον αντίπαλο τρομοκράτη 
και την αντίστασή του εντός του πατρώων εδαφών  τρομοκρατική ενέργεια, ενώ στον εαυτό τους δίνουν τον τίτλο 
του υπερασπιστή του δικαίου και του καλού, ονομάζουν τις ενέργειές τους απελευθερωτικές-απελευθερώνουν 
πολλές ψυχές από τα ρυπαρά σαρκία τους και την μίζερη ζωή τους- και προσλαμβάνουν τον  Θεό  να τους 
ευλογεί κατά  αποκλειστικότητα.  
Όταν καταλαμβάνουν ξένο έδαφος  ονομάζουν τον εαυτό τους  «εγγυήτρια δύναμη», και την δικτατορία που 
επιβάλλουν παλινόρθωση της Δημοκρατίας. 
Κάτι  ανάλογο έχουν σκαρφιστεί και όταν κλέβουν ξένη περιουσία. Το ονομάζουν προστασία  και φύλαξη. 
Έτσι όταν ο Έλγιν  πήρε τα Μάρμαρα,  το έκανε για να τα προστατέψει από τους βάρβαρους ιθαγενείς. Σήμερα 
μετά από διακόσια  χρόνια  τα προστατεύουν ακόμα σε ένα μουντό μουσείο. Παλαιότερα μάλιστα τα είχαν 
καθαρίσει σχολαστικά καθαρίστριες με μπατανόβουρτσες, σφουγγάρια και τρίλετ, και δεν κάνω καθόλου πλάκα. 
Το κατόρθωμά τους είχε καλυφτεί και δημοσιογραφικά. Οι φύλακες που τα φυλάνε τα βλέπουνε σαν κομμάτια  
πέτρας που όλως παραδόξως  κόβουν πολλά εισιτήρια, ενώ οι Έλληνες σαν κομμάτια σάρκας  και ψυχής από ένα 
πνεύμα που του λείπουν, όμηροι μιας μειοψηφίας γκρίζων και στεγνών ανθρώπων  που πάνε κόντρα ακόμα και 
στην θέληση της κοινής γνώμης των συμπολιτών τους. 
Οι Βρετανοί  πολίτες έχουν την πολιτιστική νοημοσύνη, και μπράβο τους, να αντιληφθούν το δίκαιο της 
κατάστασης. Ακόμα και σε γκάλοπ που έγιναν στην βρετανική τηλεόραση κατά συντριπτική πλειοψηφία ήταν 
σύμφωνοι με την επιστροφή των μαρμάρων στην χώρα γέννησής τους. Μόνο το Βρετανικό Μουσείο  
αντιστέκεται με ένα κάρο δικαιολογίες, μεταξύ αυτών και την μη ύπαρξη ως τώρα στην χώρα μας ενός 
σύγχρονου Μουσείου για να τα φιλοξενήσει. Τώρα που κατασκευάστηκε και είναι πολύ καλύτερο και σύγχρονο 
από το δικό τους, απογυμνώθηκαν από δικαιολογίες και αποδεικνύουν κρυμμένοι πίσω από αυτές,  πρώτον ότι 
διακατέχονται από ένα πολιτιστικό κόμπλεξ κατωτερότητας απέναντί μας που δεν μπορεί να υπερκαλύψει το 
αντίστοιχο κόμπλεξ βιομηχανικής και ποδοσφαιρικής ανωτερότητάς τους, και δεύτερον ότι οι πολίτες της χώρας 
τους, όπως και της δικής μας και πολλών άλλων χωρών, είναι πολύ ανώτεροι σε πολιτική σκέψη, συναισθηματική 
ευφυΐα και λογική από τους κυβερνώντες τους. Γενικά η σημερινή έμμεση Δημοκρατία έχει γεμίσει τον πλανήτη 
με λαούς που τους κυβερνάν κατώτεροι αυτών συμπολίτες τους με ποταπούς στόχους». 
Ο Κίμωνας κατάλαβε ότι παρασύρθηκε από τις γνωστές του κρίσεις λογοδιάρροιας και αυθεντίας απόψεων και 
σταμάτησε όταν είδε ότι όλοι είχαν βγάλει τσίχλες και μασούσαν, ενώ και ο Βρασίδας του πρόσφερε μία. Είπε 
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«ευχαριστώ» και τους ακολούθησε στο μικρό κατηφορικό μονοπάτι  προς την έξοδο, αρκετά ικανοποιημένος από 
την επίσκεψη , όπως και όλοι τους. 
Μετά από μια γερή  δόση  πολιτιστικής πανδαισίας όπου ο εγκέφαλός τους τιγκάρισε από πνευματικές λιχουδιές 
για να χωνέψει, το στομάχι τους πήρε πρωτοβουλία και τους οδήγησε σε ένα μικρό συμπαθητικό υπόγειο 
ταβερνείο στην Πλάκα. Κάθισαν σε ένα ξύλινο κουτσό τραπέζι που έκανε τραμπάλα κάθε που κάρφωναν τα 
πιρούνια τους στα πιάτα και σε όλη την διάρκεια τού κατά τα άλλα χορταστικού και γευστικού γεύματός τους  
όπου είχε την τιμή ο οισοφάγος του να γευτεί τις πιο γλυκές και ακανόνιστα κομμένες πατάτες συνοδεία 
καλοψημένων μπριζόλων μέγεθους φρίσμπυ,  πέρασαν  από το τραπέζι τους τρεις κωφάλαλοι,  δύο γιαλαντζί 
απεξαρτημένοι της Ιθάκης, τέσσερις τύποι αγνώστου προελεύσεως με αναπτήρες κινέζικους που 
αυτοανατινάζονται  και στυλούς που δεν γράφουν, τέσσερις μαύροι με σιντί, ένας  κλαριντζής, ένα μουσικό 
παραδοσιακό συγκρότημα, ένας με ντέφι και μια μαϊμού που τους έκλεψε μία πατάτα, και δύο επαίτες, στην 
πλειονότητά τους όλοι αυτοί  αλλοδαποί,  που προκάλεσαν μια συζήτηση επ’ αυτών. 
Τελικά κατέληξαν ότι οι αλλοδαποί δεν είναι  κάποιο εξωγήινο αλλόμορφο είδος που μεταφέρθηκε στην γη 
κρυμμένο μέσα στις εσοχές  ενός μετεωρίτη και εξαπλώθηκε απειλητικά  σε όλον τον πλανήτη . Είναι άνθρωποι 
με κοινό DNA, βιολογική  κατασκευή, και με το ανακάτεμα που έχει γίνει σε αυτήν την γωνιά της γης που 
κατοικούσαν -που δεν απέχει πολύ από τον χαρακτηρισμό «κέντρο διερχομένων»-μπορεί να ήταν  και φυλετικοί 
συγγενείς. 
Είναι άνθρωποι με κοινά προτερήματα και ελαττώματα με τους Έλληνες που επίσης υπήρξαν αλλοδαποί και ως 
εκ τούτου τα φέρουν μαζί τους . Ήταν απλά θέμα οργανωτικής ικανότητας  του κράτους αν θα μπορούσε να τους 
εντάξει  χωρίς παρατράγουδα στους κόλπους του. Αντίθετα, εδώ που το κράτος δεν μπορεί να εντάξει επιτυχώς 
ούτε τους δικούς του πολίτες  οι καλοί και έντιμοι μετανάστες γίνανε  βορά στα δόντια  επιτήδειων 
εκμεταλλευτών, ενώ οι πιο άτακτοι κάνανε σχολές στην εγκληματικότητα, με ειδίκευση έως τώρα στις ληστείες. 
Όταν ήρθε ο λογαριασμός για το γεύμα παραδέχτηκαν όλοι τους ότι μεγαλύτερη ειδίκευση στις ληστείες έχουν 
μερικοί ταβερνιάρηδες, που ενώ σε ληστεύουν δεν μπορείς ούτε μήνυση να τους κάνεις. 
Μετά από πλήρη ανίχνευση των γραφικών σοκακιών της Πλάκας με ένα πολύωρο και χωνευτικό περίπατο υπό 
την χαλαρή εποπτεία μιας απαλής  αύρας  ενός απογευματινού ηλιοπερίχυτου ανέμου, επέστρεψαν στο 
ξενοδοχείο να τελειώσουν τις λιγοστές εκκρεμότητες που είχαν με την επιμέλεια της εργασίας τους και του 
υλικού που είχαν συγκεντρώσει. 
Η ώρα του αποχωρισμού έφτανε για όλους δύσθυμα, μα πολύ περισσότερο για τον Κίμωνα και την Ρόουζ. 
 
 
 
Κεφάλαιο 3 
 
Τι εστί Δημοκρατία; Μην είναι ο λοστός του βάνδαλου  που χτυπά τις τζαμαρίες; Μην είναι τα χημικά των 
δυνάμεων καταστολής που υποσκάπτουν την λειτουργία των πνευμονικών μα κυψελίδων; Μην είναι τα 
«μπουκέτα» των φτωχών οπαδών  που πέφτουν στα γήπεδα για χάρη των πλουσίων αθλητών; Μην είναι τα 
αυθαίρετα τουβλοδημιουργήματα του homosapiens  που ξεφυτρώνουν πάνω στα κουφάρια των καμένων 
δέντρων; Μην είναι τα βουλευτικά ρουσφέτια που καπελώνουν τις ζωές των άσημων και των αδυνάτων; Μην 
είναι οι κοιλιές των αρχόντων του τόπου  που ίπτανται σαν τεράστια Ζέπελιν πάνω από τους νόμους με τα 
ελαφριά μεθανιούχα αέρια των μιζών; Μην είναι οι  κάμερες της τέταρτης εξουσίας  που πήραν την θέση των 
ματιών μας; Μην είναι η χειρουργική πένα του μισθοφόρου δημοσιογράφου-χειρούργου που λοβοτομεί τον κοινό 
μας νου; 
Άντε ντε! Είναι Δημοκρατία αυτή που ζούμε; Πάντα τους χαλεπούς καιρούς, μια συζήτηση περί Δημοκρατίας 
μπορεί να ανοίξει πολύ πιο συχνά και εύκολα από ότι μια συζήτηση περί ανέμων και υδάτων. Σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης και καταβαράθρωσης του βιοτικού επιπέδου το όπιον του λαού,  που σήμερα είναι η 
ακατάσχετη κατανάλωση διαφόρων άχρηστων προϊόντων,  μεταμορφώνεται σε στερητικό σύνδρομο  με θετικά 
συμπτώματα για τις μάζες. 
Παύει η υπνωτιστική αποχαύνωση της κατανάλωσης εικόνων και υλικών και το μυαλό αρχίζει να δουλεύει 
τρέφοντας την ύπαρξη με ερωτήματα. 
Έτσι και η προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον επόπτη-καθηγητή τους γέννησε ερωτήματα που ευτυχώς 
υπήρχε η δυνατότητα να απαντήσει η συγκεκριμένη συντροφιά και να απογοητευτεί με αυτοσυγκράτηση. 
Ο καθηγητής τους έκλεισε ραντεβού σε ένα γνωστό Αθηναϊκό εστιατόριο  όπου πολύ συχνά το τιμούσαν με την 
παρουσία τους πολιτικοί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες του ελιτίστικου κοινωνικού στερεώματος της πόλης. 
Ωστόσο προτίμησαν να έρθουν τόσο νωρίς που σχεδόν αιφνιδίασαν τους  κουστουμαρισμένους σερβιτόρους. 
Κανονικά η συνάντηση θα γινόταν στο γραφείο του καθηγητή τους στο Πανεπιστήμιο, αλλά είχε καταληφθεί προ 
ολίγων ημερών από μια ομάδα ατόμων που  δοκίμαζε  την  αντοχή  του ταπεινού γαϊδάρου που ονομαζόταν 
«άσυλο» με καμιτσιές στα εννοιολογικά του καπούλια, αν και το μόνο που χρειαζόταν ήταν κανένα νόστιμο 
ιδεολογικό ζαρζαβατικό-θεώρημα  να μασουλήσει. 
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Προτού η κουβέντα πλεύσει προς εννοιολογικές προσεγγίσεις της λέξης «Δημοκρατία», αρχικά αντιμετώπισε  πιο 
πρακτικά ζητήματα, όπως το είδος του πρωινού που θα κατανάλωναν και ζητήματα παράδοσης του υλικού της 
εργασίας τους.  
Ο καθηγητής ήδη είχε ενημερωθεί  για την περιπέτεια τους στην Κάσο. Τώρα με την ευκαιρία της περιληπτικής 
εξιστόρησης  του ταξιδιού τους, τους πληροφόρησε ότι είχαν ενημερωθεί για το θέμα πολλοί άνθρωποι σε θέσεις 
«κλειδιά»  και υψηλά κλιμάκια. 
Το ζήτημα πέρα από προφορικές προειδοποιήσεις, επισημάνσεις και διαδικαστικές δεσμεύσεις είχε φτάσει στα 
αυτιά  αυτών που έπρεπε, για να τους κάνει να είναι προσεκτικοί  στο μέλλον. 
Χωρίς να συνδεθεί φανερά με αυτό το γεγονός, ήρθε η απόλυση του εντολοδόχου κυρίου Τζον Μπάτκινς από την 
εταιρία του και ο παραγκωνισμός του αμερικανού καθηγητή που είχε εμπλακεί σε αυτή την πλεκτάνη. Η διακοπή 
συνεργασίας του Μαξ Σάρπ με τη συγκεκριμένη εταιρία δεν  πολυπείραξε τον τελευταίο. Από καιρό έψαχνε μια 
αφορμή για να αποχωρήσει. 
Όσον αφορά τώρα στην εργασία τους ο καθηγητής έδειξε ευχαριστημένος από το γενικό πλάνο που είχαν 
ακολουθήσει όπως του το περιέγραψαν προφορικά, αλλά επιφυλασσόταν για την τελική κρίση αφού πρώτα θα 
ήλεγχε επισταμένα τα υλικό. Η προσπάθειά τους μαζί με των  άλλων συνεργαζομένων ομάδων του προγράμματος 
θα επιβραβευόταν με μια πλουμιστή  υποτροφία για το μεταπτυχιακό τους, αλλά και η εργασία τους θα γινόταν 
μέρος μιας σειράς λευκωμάτων και βιβλίων που θα κοσμούσαν τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της Αμερικής. Το 
πρόγραμμα COSMOS μάλλον θα προχωρούσε.  
Με αφορμή αυτήν την αλλαγή του χώρου συνάντησης  ο Κίμωνας άνοιξε τις πόρτες σε έναν εκτός θέματος αλλά 
ενδιαφέροντα διάλογο, καθώς τσαλαβουτούσε μέσα στον καφέ του ένα κρουασάν κρέμας. 
«Το άσυλο εξ’  ορισμού και λειτουργίας δεν είναι μια πολιτική έννοια στις μέρες μας, όσο ηθική. 
Πολιτικά είναι ένα κακόγουστο αστείο, ένα φίδι που τρώει την ουρά του, ένας Γκούφι  που πριονίζει το κλαδί που 
κάθεται. Υποτίθεται ότι προστατεύει κάποιου είδους ελευθερία και δημοκρατικό δικαίωμα, που ωστόσο δεν θα 
απειλούνταν ποτέ σε μια σωστά εννοούμενη δημοκρατία. 
Σε μια πραγματική Δημοκρατία δεν κινδυνεύει η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, οι ατομικές ελευθερίες και 
δικαιώματα, ενώ δεν γνωρίζω κανέναν καθώς πρέπει δικτάτορα  που δεν θα παραβίαζε τον θεσμό του ασύλου πιο 
εύκολα  από όσο όταν κατεβάζει τα βρακιά του για να ανακουφιστεί». 
Ο καθηγητής χαμογέλασε  με την εμπάθεια που έδειχνε ο Κίμωνας στις πολιτικές συζητήσεις χρεώνοντας τη στο 
νεαρό της ηλικίας του και τον άφησε να ολοκληρώσει τη σκέψη του. 
«Περισσότερο είναι ένα ταμπού, ή καλύτερα να ξεφεύγαμε από τα πλαίσια μιας ψυχολογικής αναστολής και να 
το ταυτίζαμε με  μια άσκηση ηθικής προσήλωσης, ένα παιχνίδι ιδεολογικό  σε μια κοινωνία ντελικάτη και 
πολιτισμένη. Οπότε στην Ελλάδα της κλωτσοπατινάδας, της αναξιοκρατίας, της διαφθοράς, όπου ο δράκος των 
παραμυθιών και η ηθική παίρνουν μέρος σε μια παράσταση εντυπώσεων, το άσυλο σαν έννοια έπαψε να υπάρχει 
από καιρό. Όσο και να προσπαθούν οι άνθρωποι να το υλοποιήσουν μιλώντας γι’  αυτό, κατηγορώντας το, ή 
υπερασπίζοντάς το, το άσυλο πέθανε αφού τόσα χρόνια δεν υπερασπίστηκε αυτά που προστάζει η έννοιά του, και 
υπερασπιστές και τιμητές του γίνανε άνθρωποι της βίας» . 
Η Ρόουζ μπήκε σφήνα στην ανάπαυλά του. 
«Μερικές φορές χρειάζεται μπρος σε ένα άδικο κράτος να αντιπαραταχθείς με βία…» 
«Η επανάσταση ή η εξέγερση έχει σαν κινητήρια δύναμη την βία, και η επανάσταση έρχεται ενστικτωδώς και 
αντανακλαστικά από το σύνολο του λαού που αδικείται  όταν το αισθητήριό του τού φωνάζει ότι δεν πάει 
παραπέρα. Η βία μικρών ομάδων και μειοψηφιών που δεν απηχούν την γενική αντίληψη του λαού μπορεί να 
εμπεριέχει από ψήγματα φασισμού έως και προβοκατόρικα στοιχεία. Ο βασιλιάς του Πόντου Μιθριδάτης έπινε 
κάθε μέρα μικρή ποσότητα δηλητηρίου, για να αποκτήσει ανοσία στην δράση του και να μην  κινδυνεύει  να 
δηλητηριαστεί από τους εχθρούς του. Η μικρή ποσότητα δηλητηρίου που προπονεί και προστατεύει τον έλεγχο 
που ασκεί το κράτος είναι ακριβώς αυτές οι μικρές ανώνυμες ομάδες της βίας που του εναντιώνονται άγαρμπα». 
«Οπότε αν λειτουργεί έτσι ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα» είπε ο Βρασίδας «τότε μπορούμε να πούμε ότι 
δεν υπηρετεί μια πραγματική Δημοκρατία. Το κράτος άρχει και προσπαθεί  να κατευθύνει και να ελέγχει τον 
λαό». 
«Κάπως έτσι…» 
« Άρα το άσυλο είναι αναγκαίο σαν έννοια. Δεν ζούμε σε μια ιδανική Δημοκρατία». 
Η διαπίστωση του Βρασίδα  πυροδότησε τα πολιτικά αντανακλαστικά του Κίμωνα. 
«Το ότι δεν ζούμε σε μια ιδανική Δημοκρατία είναι γεγονός, αλλά δεν είναι το άσυλο που της λείπει, διότι σαν 
πολίτευμα πιο πολύ βαδίζει στην αναρχία και όχι στον κρατικό ολοκληρωτισμό. Το κράτος άρχει συγκαλυμμένα 
μέσα από τους μηχανισμούς του προκειμένου να διατηρεί το προνόμιο να γλύφει τα βουτηγμένα δάχτυλά του στο 
μέλι, αλλά από καιρό απέχει από τις υποχρεώσεις του προς το Σύνταγμα και τους πολίτες. Δεν υπάρχει ισονομία, 
αξιοκρατία, και ίση μεταχείριση. Έχει αποχωρήσει στην σπηλιά του να μασουλήσει τους καρπούς της διαφθοράς 
και έχει αφήσει τους πολίτες να προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια ζούγκλα του  καπιταλισμού 
κανιβαλίζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό που λείπει από τη Δημοκρατία είναι το στοιχείο της παρρησίας που 
υπήρχε στον Αθηναίο πολίτη της τότε πόλης-κράτους…»  για μια στιγμή σταμάτησε κοιτώντας το απίστευτα 
μπερδεμένο βλέμμα της  Πένυ  και συμπλήρωσε για χάρη της, 
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«Η Παρρησία, από το «πάς» και «ρήσις», δεν είναι παρά η υποχρέωση να εκφέρει ο ελεύθερος άνθρωπος με κάθε 
κόστος τη γνώμη του, ακόμη και σε βάρος της προσωπικής του ασφάλειας».  
Και αφού διαπίστωσε ότι δεν καταλάβαινε γρι από ότι έλεγαν τόση ώρα, συνέχισε χωρίς τύψεις «Σήμερα ο 
πολίτης έμαθε να εκφέρει την γνώμη που περιμένει από αυτόν ο εξουσιαστής του, προκειμένου να του πετάξει 
σαν ξεροκόμματο τα δημοκρατικά του δικαιώματά και για μπόνους ένα ρουσφέτι. Έχει μάθει να εκφέρει την 
γνώμη που είναι κατασκευασμένη από μηχανισμούς προπαγάνδας νομίζοντας ή παριστάνοντας ότι είναι δική του. 
Κάθε εξουσία που εμπεριέχεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών «δημοκρατιών» καταδικάζει και 
πολεμά  την αλήθεια, την παρρησία, την ακριβολογία , την πραγματική παιδεία. 
Εξ’  ορισμού οπότε, δεν σημαίνει ότι μια Δημοκρατία επειδή ονομάζεται έτσι, υπακούει στον εννοιολογικό της 
αυτοπροσδιορισμό ή και αν το κάνει είναι ιδανική. 
Το αν μια Δημοκρατία προσεγγίζει στον μέγιστο βαθμό την ουσία της έννοιάς της οφείλεται κατά πολύ στην 
πνευματική και ηθική ποιότητα των πολιτών της, δηλαδή την παιδεία τους. 
Με αυτήν την έννοια πιστεύω ότι η πρώτη Δημοκρατία, αυτή των αρχαίων Αθηναίων, ήταν  πολύ πιο κοντά στο 
ιδανικό πολίτευμα από πλευράς αυτοδιάθεσης, λειτουργίας και ελευθεριών από την σημερινή, όχι μόνο της 
Ελλάδας αλλά και των άλλων χωρών. 
Η Αγωγή και η παιδεία τότε εξυπηρετούσαν την διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών που υπηρετούσαν το 
πολίτευμα, τον ελεύθερο τρόπο ζωής τον φορτωμένο με ένα σωρό δικαιώματα πρωτόγνωρα για τότε. 
Επειδή η τέχνη με την μορφή του θεάτρου θεωρούνταν αγωγή και παιδεία, οι φτωχότερες τάξεις των Αθηναίων 
πολιτών λόγου χάρη,  επιδοτούνταν για να παρακολουθούν παραστάσεις. Η παιδεία θεωρούνταν καθήκον της 
πολιτείας προς τους ψηφοφόρους. 
Σήμερα σε αντίθεση με τότε, η ηθική διαπαιδαγώγηση υστερεί μπρος στην εισροή και εκμάθηση ενός τεράστιου 
όγκου τεχνοκρατικών ή και γενικών  γνώσεων εν πολλοίς άχρηστο στους περισσότερους.  Μαθαίνουμε ιστορία 
με απαρίθμηση γεγονότων χωρίς ανάλυση κριτική, μαθαίνουμε την Θρησκεία χωρίς την πανανθρώπινη της 
διάσταση  σαν ένα δοσμένο απλά δόγμα, μαθαίνουμε ένα κάρο ξένες γλώσσες υποσκάπτοντας την διαδικασία της 
σωστής εκμάθησης της δικής μας, στην ουσία μαθαίνουμε να αποστηθίζουμε ή να αγνοούμαι έναν τεράστιο όγκο 
ουσιωδών πληροφοριών και γνώσεων χωρίς να επωφελούμαστε στο παραμικρό. Αν παρομοίαζα την πραγματική 
παιδεία με ένα λουκούλλειο γεύμα πλούσιο σε ουσίες πολύτιμες για την ανάπτυξη του οργανισμού μας,  την 
σημερινή κατάσταση θα την όριζα σαν απλή  κατανάλωση σπιρουλίνων για κορεσμό του στομάχου και σίγαση  
της πείνας. 
Για μένα δεν υπάρχουν σήμερα πραγματικές δημοκρατίες παρά μόνο συγκαλυμμένες ολιγαρχίες». 
Η Πένυ μπήκε στην συζήτηση μια και ενεργοποιήθηκε ο αμερικανικός πατριωτισμός της με την τελευταία 
γενίκευση περί ολιγαρχιών. 
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Αρχαία Αθηναϊκή δημοκρατία με τόσους δούλους που είχε στον πληθυσμό της 
μπορεί να θεωρείται πιο πετυχημένη από τις σημερινές Δημοκρατίες». 
Ο Κίμωνας δεν πρόλαβε να απαντήσει στην πρόκλησή της, μπρος στην άμεση λεκτική και μειλίχια ανταπόκριση 
του καθηγητή τους. 
«Η λέξη δημοκρατία αποτελείται από τα συνθετικά «δήμος» που αναφέρεται ουσιαστικά   στο πολίτευμα εκείνο 
στο οποίο η εξουσία βρίσκεται στα χέρια της συνέλευσης των εχόντων πολιτικών δικαιώματα και «κράτος» που 
σημαίνει την κυριαρχία. 
Στην Αθηναϊκή δημοκρατία κάθε πολίτης έπαιρνε άμεσα μέρος στην πολιτική αν και οι σκλάβοι, γυναίκες, 
αλλοδαποί και παιδιά δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής. 
Η πορεία προς την διαμόρφωση της τελικής μορφής του Αθηναϊκού πολιτεύματος στην αρχαία Ελλάδα πέρασε 
από το στέριωμα των δημοκρατικών βάσεων του Σόλωνα πάνω στις εμπνεύσεις του νομοθέτη Δράκοντα.    Ο 
Σόλωνας χάρισε τα χρέη των πολιτών και απελευθέρωσε όσους είχαν γίνει δούλοι από αυτά τα χρέη με τον νόμο 
της «Σεισάχθειας»  που σημαίνει σείω  το άχθος, που με την σειρά του σημαίνει  διώχνω το βάρος. 
Ο Σόλωνας χώρισε τους Αθηναίους σε τέσσερις τάξεις, ανάλογα με το εισόδημά τους. Ενίσχυσε πολιτικά  τους 
φτωχούς, δίνοντας στην  εκκλησία του δήμου, δηλαδή τη συνέλευση των πολιτών, μεγάλη δύναμη μέσα από την 
δυνατότητα να έχει  τον πρώτο λόγο στην αποδοχή των αποφάσεων για ζητήματα που την αφορούσαν. 
Αποφάσιζε για όλα τα σπουδαία ζητήματα και ψήφιζε τους νόμους, που προετοίμαζε η βουλή των τετρακοσίων. 
Ο Σόλωνας ίδρυσε και ένα μεγάλο λαϊκό δικαστήριο, την Ηλιαία. Έγιναν έτσι, μεγάλα βήματα προς τη 
δημοκρατία τα οποία τα ολοκλήρωσε Κλεισθένης που έδωσε όλη την εξουσία στην εκκλησία του δήμου, 
βελτιώνοντας όσα του προικοδότησαν οι πρωτεργάτες του νέου πολιτεύματος. Για να προστατέψει το νέο 
πολίτευμα, καθιέρωσε τον «οστρακισμό». Κάθε πολίτης έγραφε πάνω σε ένα κομμάτι από σπασμένο αγγείο που 
λεγόταν όστρακο το όνομα του πολιτικού που τον θεωρούσε πιο επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Μετρούσαν 
κατόπιν τα όστρακα και εξόριζαν για δέκα  χρόνια όποιον είχε συγκεντρώσει  έξι  χιλιάδες όστρακα με το όνομά 
του».  
Η Ρόουζ με χαμόγελο διασκέδασε το νόημα του οστρακισμού αναφέροντας όλους τους επιφανείς άντρες που 
εξοστρακίστηκαν. 
«Οι Αθηναίοι παρά την παιδεία τους δεν δίστασαν να τιμωρήσουν με εξοστρακισμό όλους τους σωτήρες της 
πόλης. Αριστείδη, Μιλτιάδη, Θεμιστοκλή και ένα σωρό άλλους…» 
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Ο Κίμωνας πρόλαβε να της απαντήσει πριν ανοίξει το στόμα του ο καθηγητής. 
«Η πραγματική Δημοκρατία τελικά φαίνεται ότι γίνεται πολύ σκληρή με τους Άρχοντες και όχι με τους πολίτες». 
Ο  καθηγητής με ένα μειδίαμα που έδειξε ότι ικανοποιήθηκε από τα λόγια του Κίμωνα συνέχισε, 
«Όλες αυτές οι εμπνεύσεις, οι προσθήκες και οι μετατροπές έδωσαν την ευκαιρία και τον χρόνο σε  αυτό το 
μοναδικό και εν πολλοίς πετυχημένο  πείραμα άμεσης δημοκρατίας, όπου οι άνθρωποι δεν εξέλεγαν 
αντιπροσώπους για να αποφασίζουν στο όνομά τους  αλλά έπαιρναν οι ίδιοι αποφάσεις νομοθετικού και 
εκτελεστικού περιεχομένου, να μπορέσει να αναπτυχθεί. Αν και δεν συμμετείχε το σύνολο του πληθυσμού της 
πόλης  αλλά το σύνολο αυτών που είχαν πολιτικά δικαιώματα, οι πολίτες συμμετείχαν σε πρωτοφανή κλίμακα. 
Ποτέ μέχρι τότε τόσο πολλοί άνθρωποι δεν είχαν περάσει τόσο χρόνο αυτοκυβερνώμενοι. 
Ο Περικλής σαν ηγέτης της πόλης απογείωσε το πολίτευμα στην μέγιστη του απόδοση. Μετά τον θάνατό του, η 
Αθηναϊκή δημοκρατία δέχτηκε πλήγματα και καταλύθηκε από τους Μακεδόνες το 322 π.Χ.  Στα τρία πολιτικά 
σώματα, όπως στην εκκλησία του Δήμου που συνεδρίαζε για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούσαν την πόλη, 
στα δικαστήρια που έλεγχαν την νομιμότητα και στη Βουλή που νομοθετούσε, η συμμετοχή ήταν πολυπληθής και 
όσοι ήταν μέλη της τελευταίας ή είχαν δημόσια αξιώματα υπόκειντο σε δικαστικό έλεγχο και δίωξη αν έκαναν 
κάτι μεμπτό. Όλοι οι Αθηναίοι πολίτες είχαν ατομικά δικαίωμα πρόσβασης και συμμετοχής και  στα τρία 
σώματα. Σε κάποια φάση της ζωής τους μπορούσαν να ενταχθούν στους μηχανισμούς διακυβέρνησης και 
εξουσίας  και γι’ αυτό η πολιτεία, επειδή εξαρτιόταν από τις αποφάσεις τους και τις προτάσεις τους, φρόντιζε για 
την επαρκή παιδεία και αγωγή τους. 
Υπολογίστηκε ότι περίπου ένα τέταρτο του συνόλου των πολιτών πρέπει να κατείχε κάποιο αξίωμα σε κάποια 
στιγμή της ζωής του. Αυτή τη θέση του -τρόπον τινά- «πολιτικού ηγήτορα του κράτους» μπορούσε να την 
κατέχει ο καθένας μια φορά στη ζωή του σε όποια κοινωνική βαθμίδα και αν ανήκε. 
Μόνο άρρενες ενήλικοι που είχαν ολοκληρώσει τη διετή στρατιωτική τους θητεία, η οποία ξεκινούσε στα 
δεκαοχτώ και έληγε στα είκοσι τους χρόνια, είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη 
συνέλευση. Αυτό απέκλειε την πλειονότητα του πληθυσμού, δηλαδή τους δούλους, τις γυναίκες και τους 
μετοίκους. Επίσης, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στη συνέλευση, αυτοί των οποίων τα πολιτικά δικαιώματα 
είχαν ανασταλεί  συνήθως γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς την πόλη, πράγμα που 
ονομαζόταν «ατιμία». Για ορισμένους Αθηναίους, αυτό ισοδυναμούσε με μόνιμη και κληρονομήσιμη  στέρηση 
δικαιώματος.  
Οι Αθηναίοι πολίτες έπρεπε να είναι νόμιμα τέκνα πολιτών-και μάλιστα, μετά τις μεταρρυθμίσεις του Περικλή το 
451 π.Χ., και από τους δύο γονείς τους -αποκλείοντας έτσι τα παιδιά Αθηναίων ανδρών και ξένων γυναικών. Η 
ιδιότητα του πολίτη μπορούσε να παραχωρηθεί από τη συνέλευση. Ορισμένες φορές παραχωρούνταν σε μεγάλες 
ομάδες όπως στους Πλαταιείς το 427 π.Χ,  σαν ανταπόδοση για την αφοσίωσή τους στην έννοια της συμμαχίας, 
αλλά από τον τέταρτο αιώνα μπορούσε να παραχωρηθεί μόνο σε άτομα με ειδικό ψήφισμα, με απαρτία έξι 
χιλιάδων  ατόμων στην Εκκλησία. Η παραχώρηση γινόταν ως ανταμοιβή για υπηρεσίες προς την «πόλι». Ο 
μέτοικος που είχε πλέον πολιτικά δικαιώματα ονομαζόταν «ισοτελής».  
Οι σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες στο θέμα της παραχώρησης πολιτικών δικαιωμάτων είναι πιο 
γαλαντόμες, αποκλείοντας λιγότερες ομάδες και  άτομα, όπως  ξένους κατοίκους και  άτομα που δεν πληρούν 
κάποια ηλικιακά όρια. Ωστόσο  έχουν άλλους περιορισμούς, ίσως πολύ πιο ουσιώδεις και ικανούς για να 
υποσκάψουν τον χαρακτήρα και την ορθή λειτουργία του πολιτεύματος που υπηρετούν. Βασικότατη αδυναμία 
είναι το γεγονός του ότι το δικαίωμα της ψήφου ασκείται μία φορά κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια και οι εκλογείς 
απλώς διαλέγουν τους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι  και όχι οι πολίτες οι ίδιοι, ασκούν την εκτελεστική και τη 
νομοθετική εξουσία και παίρνουν πολιτικές αποφάσεις στο όνομα των πολιτών, με την εξαίρεση των 
περιστασιακών δημοψηφισμάτων που στην ουσία είναι ανενεργά. Οι σημερινοί ψηφοφόροι πρέπει να δείξουν 
καλή πίστη στις προφορικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις των πολιτικών και μετά για ένα μεγάλο διάστημα είναι 
έρμαια των διαθέσεων τους και των πιθανών ικανοτήτων τους. Οι  πολιτικοί ότι και να πράξουν, σωστό, λάθος ή 
παρανομία δεν διώκονται ουσιαστικά ούτε έχουν συνέπειες, και δεν τους απειλεί κανένας εξοστρακισμός. 
Η πραγματική και άμεση Δημοκρατία προϋποθέτει την εύκολη πρόσβαση του πολίτη στα αξιώματα της 
Εξουσίας, κάτι που ο σημερινός Κοινοβουλευτισμός δεν προσφέρει, με τα εκλογικά συστήματα που παίζουν με 
τα ποσοστά και τα τεράστια οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται για μία στοιχειωδώς αποτελεσματική 
προεκλογική προσπάθεια. «Ολιγαρχικό πολίτευμα υπάρχει όταν εξουσιάζουν το πολίτευμα εκείνοι που έχουν 
περιουσίες» τονίζει πολύ σωστά και με κάθε σαφήνεια ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά». 
 Η πρόσβαση στα βουλευτικά αξιώματα απαιτεί πολύ χρήμα και γνωριμίες πράγμα που καθιστά αδύνατο στον 
μέσο πολίτη να πολιτευτεί και να διεκδικήσει κάποιο αξίωμα αν δεν στηρίζεται από τα κέντρα εξουσίας και 
ισχυρούς οικονομικά χορηγούς. Οι πλούσιοι και οι γόνοι πολιτικών έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάληψη 
τους, ανάγοντας την σημερινή δημοκρατία σε μια λάιτ σοφιστικέ ολιγαρχία. Το σερβίρισμα μάλιστα δύο 
κομμάτων με κοινές πολιτικές απόψεις έχει κάνει τον έλεγχο τους αδύνατο μια και η επιλογή γίνεται ανάμεσα σε 
ομοειδή πράγματα που συγκαλύπτονται πίσω από έναν πολιτικό λόγο υπερβολικής ασάφειας και παραποίησης.  
Όπως έλεγε και Ο E. A. Ράουτερ στο έργο του  «Η Κατασκευή  Υπηκόων»:   «όσο ασαφέστερα εκφράζεται 
κανείς, τόσο περισσότερο μένει κρυμμένο το ψέμα που υπάρχει στον λόγο του».  
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Οι αρχαίοι Έλληνες, έδιναν μεγάλη προσοχή στην ακριβολογία έχοντας στην δούλεψή τους το τελειότερο 
εργαλείο επικοινωνίας , δηλαδή την γλώσσα τους, που εμείς φροντίσαμε να ακρωτηριάσουμε βάναυσα. 
Στην ουσία αντιλαμβάνονταν το κράτος όχι απέναντί τους σαν ξένο σώμα αλλά έβλεπαν την  «πόλι»  σαν να  
ήταν ζωντανός οργανισμός   και ήταν αυτοί οι ίδιοι τα κύτταρά της. 
Τώρα μάλιστα που μιλάμε για τις σύγχρονες  δημοκρατίες μου ήρθε στο μυαλό και ένα απόσπασμα του 
συγγραφέα Βασίλη Ραφαηλίδη…» 
Μισό λεπτό…» είπε και έσκυψε πάνω από το ανοιχτό λαπ τοπ του  πληκτρολογώντας  για λίγα δευτερόλεπτα. 
Βρήκε σε λίγα δευτερόλεπτα ένα απόσπασμα από την άποψη του Ραφαηλίδη περί δημοκρατίας, το οποίο το είχε 
προσθέσει σαν αγαπημένο κείμενο  στον φάκελο των εγγράφων του  και τους το διάβασε : 
«Στις αστικές δημοκρατίες, κυρίως τις υπανάπτυκτες αστικές δημοκρατίες σαν τη δική μας, η εκτελεστική εξουσία 
(κυβέρνηση) κάνει ότι θέλει ερήμην της νομοθετικής (Βουλή) και σούρνοντας απ’ την μύτη τη δικαστική. Στην πράξη 
η διάκριση των τριών εξουσιών δεν είναι παρά ένα κενό σχήμα λόγου. Που γίνεται ακόμα πιο κενό με την 
παρεμβολή της άτυπης “τέταρτης εξουσίας”, με τους παρακεντέδες και παρατρεχάμενους των πολιτικών 
δημοσιογράφους. Βέβαια, στις αστικές δημοκρατίες υπάρχει και η αντιπολίτευση, αλλά αν μου βρείτε ένα κόμμα που 
κατέχει τη εξουσία και παίρνει σοβαρά την αντιπολίτευση, εγώ θα γίνω ένας τέλειος δημοκράτης, σας το υπόσχομαι. 
Η αντιπολίτευση στην αστική δημοκρατία, δεν υπάρχει για να αντιπολιτεύεται τη συμπολίτευση, αλλά για να κάθεται 
και να περιμένει τη σειρά της για να γίνει εξουσία, για να γράψει κι αυτή στα παλιά της τα παπούτσια την καινούργια 
αντιπολίτευση, που κι αυτή κάθεται και περιμένει τη σειρά της σε μια διαρκή εναλλαγή στην εξουσία των αρχόντων 
της “πλουραλιστικής δικτατορίας». 
«…Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε πιο περιεκτικά και εύστοχα να απεικονιστεί η σημερινή πολιτική κατάσταση»  
τους είπε μόλις τέλειωσε την φωναχτή ανάγνωση κοιτώντας τους έναν έναν. Ικανοποιημένος εισέπραξε ένα 
νεύμα καταφατικό από τον καθένα τους και κλείνοντας τον υπολογιστή του έγειρε πίσω στην πολυθρόνα του  και 
συνέχισε το ανασκάλεμα πολιτικών ιδεών. 
«Στην Αμερική τώρα…»,  ανέβασε τον τόνο της φωνής του γιατί μάλλον είχε χάσει την αμέριστη προσοχή τους 
με τον μακρύ του μονόλογο «…τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά νεαρές μου κυρίες». 
Τις κοίταξε στα μάτια διαδοχικά και έκανε μια μικρή εσκεμμένη παύση  για να τις αφήσει αν ήθελαν να τον  
αντικρούσουν. 
«Στην Αμερική υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτος Εθνικής Ασφαλείας με πολλά περιθώρια καταπάτησης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό του όπως και στο εξωτερικό του και αυτό είναι που με ανησυχεί. 
Μια κυβέρνηση που δέχεται να χαριεντίζονται επάνω της ένα μάτσο από λόμπι κρατών, επιχειρηματιών, 
θρησκευτικών ομάδων, δεξαμενών σκέψης, και έχει τους πολίτες σαν λίπασμα στο θέριεμα του καπιταλιστικού 
λιβαδιού, με ραντιστήρι τα Μ.Μ.Ε. που έχουν παραιτηθεί του λειτουργήματός τους και έχουν γίνει εργαλεία  
χειραγώγησης. 
Στην σημερινή  Αμερική, το πλουσιότερο 1% των Αμερικανών έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από τα 100 εκατ. των 
φτωχότερων αμερικανών πολιτών. Το πλουσιότερο 1% έχει στα χέρια του τον μισό πλούτο της χώρας. Το 10% 
που τοποθετείται στην κορυφή της πυραμίδας κατέχει το 80% του πλούτου. Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι 
το χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων εβδομήντα πέντε  
χρόνων, όπως την περίοδο αμέσως πριν από τη μεγάλο Κραχ  του 1929.  
Είναι η νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που έχει το βίτσιο να ονομάζεται δημοκρατία. Ο πολιτικός κυνισμός σε όλο 
του το μεγαλείο. Ο ίδιος πολιτικός κυνισμός που είδαμε  στην πολιτική των Αθηναίων  μετά την επικράτηση τους 
στις θάλασσες με το πέρας των περσικών πολέμων.  
Έχει μείνει άλλωστε στην ιστορία σαν μνημείο πολιτικού κυνισμού το κείμενο του Θουκυδίδη με τον «διάλογο 
των Μηλίων» όπου σε αυτό αναδεικνύεται καθαρά ο ιμπεριαλιστικός κυνισμός των Αθηναίων, οι οποίοι 
αρνούνται το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ή ουδετερότητας στους Μηλίους, και με λίγα λόγια τους εξηγούν ότι η 
σχέση τους καθορίζεται ουσιαστικά από την δύναμη του καθενός». 
Η εσκεμμένη παύση του καθηγητή εκπλήρωσε τον στόχο της που ήταν να δοθεί σε κάποιον από τους φοιτητές 
του η ευκαιρία να επιχειρηματολογήσουν ή να τοποθετηθούν. Την παύση εκμεταλλεύτηκε ο Κίμωνας 
«Συμφωνώ. Οι Αθηναίοι είχαν τότε την ίδια λάθος πολιτική  με την σημερινή Αμερική και την ίδια νοοτροπία, 
αλλά θυμίζουν ότι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής τους ήταν η τελική πτώση τους. Δεν είναι ο ενδεδειγμένος 
δρόμος τακτικής μιας ηγεμονίας. Το κακό είναι ότι η σημερινή  Αμερική διακατέχεται από αυτό το βίτσιο που 
ενώ έχει αυτή την κυνική πολιτική της Αρχαίας Αθήνας στα χειρότερά της, θέλει να την συγκαλύψει κάτω από 
έναν σωρό φρου φρου και αρώματα που λέγονται ιδανικά, φιλελευθερισμός, παγκόσμια ασφάλεια, υπεράσπιση 
πανανθρώπινων αξιών, πράγμα που για να γίνει θέλει έναν τεράστιο μηχανισμό προπαγάνδας που αποβλακώνει 
τα πλήθη». 
Η παρέα είχε πια κορεστεί από ανταλλαγή μάταιων διαπιστώσεων  και ο καθηγητής το κατάλαβε επιτέλους. 
Παρόλη την προσπάθεια τους δεν είχε αλλάξει τίποτε στην πολιτική πορεία του κόσμου  και δεν θα άλλαζε 
μάλλον μέχρι να χτυπήσει την Γη κάποιος μεγάλος μετεωρίτης. Όλοι είχαν σταυρώσει τα χέρια και ο Βρασίδας 
έσπασε εντέλει την αμηχανία με μια ερώτηση υλικού κυνισμού. 
«Να βάλουμε τώρα κάτι στο στομάχι μας; Πέρασε η ώρα» είπε και έτριψε κυκλικά την μεγάλη του στρογγυλή 
κοιλιά. 
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Συμφώνησαν όλοι με μεγάλη προθυμία και διαπίστωσαν εν απαρτία  ότι το τσικνισμένο  κρέας στην σχάρα  
μπορεί άνετα να ανορθώσει το πεσμένο ηθικό που μπορεί να επιφέρει μια συζήτηση πολιτική. 
Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουν την διαδικασία απαλοιφής της έντασης σχεδίασαν μία έξοδο το βράδυ στον 
χώρο του θεάματος. Τα αγόρια πρότειναν σινεμά αλλά τα κορίτσια υπερίσχυσαν προτείνοντας θεατρική 
παράσταση και μάλιστα στο Ωδείο του Ηρώδη Αττικού, ευρύτερα γνωστό ως «Ηρώδειο». 
Έφτασαν σχετικά νωρίς  απαλλαγμένοι από το άγχος της μεταφοράς τους,  κάνοντας περίπατο πάνω στα γνωστά 
κατατόπια και στενά της διαδρομής Σύνταγμα-Ακρόπολη. 
Δεν θέλησαν να τριγυρνάν με ενοικιασμένο αυτοκίνητο στα στενά της περιοχής  σαν τον Μινώταυρο που κυνηγά 
μια θέση παρκαρίσματος-Θησέα για να οικονομήσει από αυτόν μια σπαθιά-πρόστιμο στάθμευσης, ούτε είχαν 
σκοπό να στοιβαχτούν Παρασκευή βραδάκι σε ένα αστικό λεωφορείο να παριστάνουν τους πατικωμένους 
λαθρομετανάστες στο αμπάρι ενός καϊκιού. Κίνησαν με την εκπληκτική για την πρωτεύουσα σε ώρες αιχμής 
ταχύτητα των τεσσάρων χιλιομέτρων ανά ώρα και έφτασαν στον πεζόδρομο της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου με 
την ελαφράδα και την γαλήνη μοναχού Σαολίν που βγήκε για περίπατο διαλογισμού.  
Και οι τρείς τους είχαν επιλέξει κλασικό ντύσιμο για την περίσταση εκτός από την Πένυ που είχε την κακή 
έμπνευση να φορέσει ένα απαστράπτον κόκκινο φόρεμα επενδυμένο με στρασάκια  και κόκκινες γόβες στιλέτο. 
Στην είσοδο μόλις του θεάτρου μάθανε όλοι τους ότι απαγορεύονταν  να περάσουν εντός του χώρου μασώντας  
τσίχλα και  φορώντας γόβες, όπως  απαγορευόταν επίσης και  η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης, η 
κατανάλωση τροφίμων και ποτών μέσα στο θέατρο, καθώς και το φιλοδώρημα, πράγμα που δεν είχαν σκοπό να 
δώσουν έτσι και αλλιώς. 
Πρόπερσι, με την ολοκλήρωση του Ελληνικού Φεστιβάλ, τα συνεργεία καθαρισμού όπως τους είπαν όταν 
ζήτησαν εξηγήσεις, μάζεψαν από το Ηρώδειο κοντά στα τριάντα  κιλά τσίχλες.  
Με αφορμή αυτό το γεγονός το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πήρε  μια σειρά μέτρων προκειμένου να 
προασπίσει την αρτιότητα του κτιρίου, ένα από τα οποία ήταν και ο αυστηρός έλεγχος από τους εργαζομένους 
του θεάτρου, της κακής συνήθειας του μηρυκασμού  ηδυπλαστελινόμορφων προϊόντων που κολάν σαν βδέλλες 
στα λίθινο σώμα του Ηρώδειου και του απομυζούν την κατασκευαστική φρεσκάδα του. Κάθε καλοκαίρι, το 
Ηρώδειο δέχεται πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες  θεατές που παρακολουθούν παραστάσεις, και έχουν την 
τάση να προξενούν  ζημιές τεράστιες, με πρωταθλητές της καταστροφής τις τακουνοφόρες «αντιλόπες» της 
κοσμικής και πολιτιστικής Αθήνας.  
Αυστηρός έλεγχος γινόταν  επίσης και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων όπως το κάπνισμα, τα βαριά σκηνικά, 
καθώς και η ηχορύπανση. Όσον αφορά δε, την απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων και την μη χρήση 
καμερών για βιντεοσκόπηση, αυτά θεωρούνταν δεδομένα  και μάλλον τα επέβαλε και ο χώρος που απέπνεε και 
μια καλλιτεχνική ιερότητα. Όλα τα μέτρα άλλωστε ήταν γραμμένα και στα σχετικά φυλλάδια που τους 
διανεμήθηκαν.  
Η Πένυ είχε φάει «πόρτα» και το έφερε βαρέως. Ξεφορτώθηκε την τσίχλα της με ένα φτύσιμο στέλνοντας την να 
κάνει μερικές τούμπες σαν άγαρμπος αλεξιπτωτιστής πάνω στα πλακάκια του πεζόδρομου του Διονυσίου του 
Αεροπαγίτη και έσπευσε σε ένα παρακείμενο τουριστικό μαγαζί για ψωνίσει κάποιου είδους υπόδημα που να 
πληρεί τα στάνταρ του ελέγχου εισόδου. 
Η Ελλάδα έπαιρνε το αίμα της πίσω για εκατοντάδες ξεβρακωμένους Έλληνες ταξιδιώτες στις πύλες ελέγχου των 
αμερικανικών αεροδρομίων. 
Βόλεψε τις γόβες τις στην τσάντα της και επέστρεψε θυμωμένη φορώντας ένα ζευγάρι δερμάτινα σανδάλια που 
της έδωσαν το αλλοπρόσαλλο στυλ μιας μοντέρνας Ζαν ντ’ Αρκ. 
Όταν τελικά τακτοποιήθηκαν  στις θέσεις τους και ηρέμησαν, μπόρεσαν να περιεργαστούν τον χώρο και να 
εντυπωσιαστούν  με την λιτή λίθινη κωνικότητά του  και την πολύ καλή ακουστική. Αν και βρίσκονταν στο 
τελευταίο διάζωμα άκουγαν καθαρά τις υστερικές διαμαρτυρίες μιας ηλικιωμένης μπακατέλας που αρνούνταν να 
απενεργοποιήσει το κινητό της των πεντακοσίων ευρώ  διότι είχε ενεργό  GPS και με αυτό παρακολουθούσε τις 
κινήσεις του άντρα της που είχε την τάση να τσιλιμπουρδίζει όταν αυτή εξορμούσε στα πολιτιστικά χάπενινγκ της 
Πρωτεύουσας. 
Η μικρή παράσταση- προθέρμανση κράτησε μόλις πέντε λεπτά μέχρι να την πείσουν ότι δεν θα της έκλεβαν τον 
άντρα της  και όλοι τους γύρισαν στην μελέτη του φυλλαδίου που τους δόθηκε και έγραφε ενδιαφέροντα στοιχεία 
για τον χώρο. 
Το θέατρο είχε χτιστεί με ταχύτατο ρυθμό, με δαπάνες του Ηρώδη του Αττικού κατά τον πρώτο  αιώνα μ.χ., προς 
τιμήν της συζύγου του Ασπασίας, πράγμα  που φανερώνει ότι την αγαπούσε πολύ ή ότι είχε μεγάλες τύψεις και 
ήθελε να της ρίξει στάχτη στα μάτια .Ο προορισμός του οικοδομήματος ήταν κατά κύριο λόγο οι μουσικές 
εκδηλώσεις και για το λόγο αυτό ονομάστηκε Ωδείο.  
Με την σταδιακή και τμηματική αναστήλωση κατέστη  δυνατόν να αποκαλυφθεί όλο το αρχαίο αυτό οικοδόμημα 
και να βρει τον άλλοτε προορισμό του. Οι θέσεις των θεατών επενδύθηκαν με πεντελικό μάρμαρο και η ορχήστρα 
με πλάκες από μάρμαρο Υμηττού. Πλήθος καλλιτεχνών το τίμησαν και τιμήθηκαν με την παρουσία τους σε 
αυτόν τον χώρο και σήμερα σειρά είχε ένας Ουκρανός νεοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης που στις Ανατολικές χώρες 
είχε προκαλέσει  αν μη τι άλλο αίσθηση με την πρωτότυπη θεατρική σκηνοθετική του άποψη. 
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Το έργο που ανέλαβε να σκηνοθετήσει με την δική του θεατρική σκηνοθετική προσέγγιση  ήταν η άμοιρη 
Ιφιγένεια  εν Αυλίδι, που δεν της έφτανε η πρόθεση του Ευριπίδη να την σφάξει σαν κριάρι πάνω στον βωμό για 
έναν ριμαδοάνεμο, ερχόταν κι αυτός ο Ουκρανός καλλιτέχνης να την αποτελειώσει. 
Όπως διάβασαν σε ακόμα ένα κατατοπιστικό φυλλάδιο, ειδικά τα κορίτσια που δεν είχαν πρότερη επαφή με 
ελληνική τραγωδία, το έργο εκτυλισσόταν με βάση το σχετικό μύθο της Ιλιάδας. 
 Η επώνυμη ηρωίδα που βρίσκεται στις Μυκήνες προσκαλείται από τον πατέρα της Βασιλιά Αγαμέμνονα στο 
στρατόπεδο των Ελλήνων στην Αυλίδα λίγο πριν τον απόπλου για την εκστρατεία της Τροίας με δόλωμα τα 
ωραία γαλανά μάτια  του Βασιλέα των Μυρμιδόνων Αχιλλέα, ενώ στην πραγματικότητα  ο λόγος που την καλούν 
είναι να αντικαταστήσει την κατσίκα που θα θυσιαστεί υπέρ της πατρίδος στη Θεά Άρτεμη που είχε μουλαρώσει 
και δεν άφηνε τους ανέμους να φουσκώσουν τα ιστία των Ελλήνων. Όταν όμως το δόκανο αποκαλύπτεται, η 
τραγική μητέρα-συνοδός   Κλυταιμνήστρα ικετεύει τον Αχιλλέα να σώσει το κορίτσι της  και  η δε κόρη τον 
πατέρα της να θυμηθεί που την ταχτάριζε μικρή στα γόνατά του και του τραβούσε αυτή με τα στρουμπουλά 
χεράκια της τα γένια, να δείξει πατρική στοργή  και να μη προβεί σε τέτοια σκληρή πράξη. Ο Αχιλλέας υπόσχεται 
να παρακωλύσει τη θυσία αλλά ο στρατός σε στασίαση απαιτεί την εκτέλεσή της θυσίας διότι βιάζεται να πάει να 
φάει το κεφάλι του στην ξενιτιά. Και ενώ τα πράγματα περιπλέκονται η ευγενική ηρωίδα αποδέχεται την 
ποθούμενη πράξη αφού εκούσια προσφέρεται εις θυσία για την Πατρίδα, που απειλείται από το μυτερό κέρατο 
του Μενέλαου, που φτάνει από τις Μυκήνες μέχρι την Τροία. 
Ο Αχιλλέας πριν, ως τζέντελμαν και επειδή είναι και κομματάκι αθάνατος, αποφασίζει να θυσιάσει τη ζωή του, 
για να σώσει την κοπέλα. Η Ιφιγένεια όμως αρνείται τη θυσία του ήρωα και  οικειοθελώς προσφέρεται να 
υπακούσει στην εντολή του πατέρα της και να δώσει τη ζωή της για το κοινό καλό, αυτό το καλό που που πάντα 
επικαλούνται οι λίγοι για να στείλουν τους πολλούς να θυσιαστούν για τις βρωμοδουλειές τους. 
Στο τέλος του έργου ένας αγγελιοφόρος έρχεται να ανακοινώσει στην Κλυταιμνήστρα το Θεϊκό θαύμα κατά το 
οποίο η Άρτεμη, την ώρα της θυσίας, έβαλε στη θέση της Ιφιγένειας μια ελαφίνα και πήρε την κόρη στον ουρανό. 
Η τραγωδία κλείνει με την αναγγελία ευνοϊκού ανέμου και τις προετοιμασίες του στόλου να ξεκινήσει για την 
Τροία. 
Το σενάριο ενθουσίασε τις νεαρές αμερικάνες αλλά αυτό που επρόκειτο να δουν σε λίγα λεπτά θα τις κατέπλησσε 
δραματικά. 
Φαίνεται ότι ο σκηνοθέτης ήθελε να τους αιφνιδιάσει  τρομάρα του και είχε απλώσει και παραβάν μπροστά από 
το σκηνικό. Όταν αυτό τραβήχτηκε για να ξεκινήσει η παράσταση οι θεατές ένιωσαν την πρώτη ψυχρολουσία 
που ακολούθησε ένα μουρμουρητό αυξανόμενο, εμπλουτισμένο από μια πρέζα γελάκια  και τις εκτοξεύσεις 
κάποιων απελπισμένων «ωχ». 
Και ενώ ο  Ευριπίδης στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι επιλέγει ως σκηνικό πλαίσιο το ιερό της θεάς Αρτέμιδος, 
υποβάλλοντας στο θεατή τη θεϊκή παρουσία, εδώ ο Ουκρανός συνάδελφος  αντί για βωμό είχε βάλει κάτι πιο 
αεράτο. Από άκρη σε άκρη της σκηνής απλωνόταν τρεις-τέσσερις  τεράστιες   μπουγάδες σε ισάριθμα  τεράστια 
σκοινιά  σαν παλαμάρια, όπου πάνω τους ανέμιζαν κατάλευκα σεντόνια που παρίσταναν τα πανιά των πλοίων. 
Κάποια στιγμή μέσα από τα σεντόνια ξεπετάχτηκε ο χορός και μάλιστα κάποιος μπερδεύτηκε μέσα σε αυτά και 
κόντεψε να απαγχονιστεί και να ρίξει και όλο το σκηνικό στο έδαφος. 
Στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι, ο χορός απαρτίζεται από Χαλκιδιώτισσες, οι οποίες δίνουν πληροφορίες 
κατατοπιστικές  στο κοινό  και αφορούν  τον τόπο στρατοπέδευσης των Αχαιών και τόπου των δρώμενων του 
έργου, δηλαδή  κοντά στο ιερό άλσος της θεάς Αρτέμιδος στην Αυλίδα.  
Εδώ ο χορός αποτελούνταν από δώδεκα  κορμάρες βορειοανατολικής καταγωγής, πράγμα που φανέρωνε το 
ολόξανθο μαλλί και τα τεράστια μακριά πόδια τους, οι οποίες  ήταν ντυμένες ως στρατιωτίνες  με πλήρη 
εξάρτυση. Στην πραγματικότητα φορούσαν μόνο τα κράνη τους, τις αρβύλες τους  και την εξάρτηση, αυτά 
δηλαδή τα λουριά που πάνω τους κρεμάει ο στρατιώτης το σακίδιό του και το παγούρι του, και τίποτε άλλο. 
Το σούσουρο μπορεί να ήταν δυνατό, αλλά οι χορευτικές τους φιγούρες που θύμιζαν χορεύτριες παρισινού 
καμπαρέ και έκαναν τα τορνευτά στηθάκια τους να λογχίζουν τον χαμηλό φωτισμό του θεάτρου, έδωσαν 
παράταση ζωής  στην παράσταση. Το συγχυσμένο μάτι όλων έκανε υπομονή και τουλάχιστον  περίμενε να μπει 
στην ροή του έργου ένας αναμενόμενος Αγαμέμνονας με στιλβωμένη πανοπλία  και περικεφαλαία με λοφίο και 
πολύ αργότερα  μια  Ιφιγένεια με πτυσωτή χλαμύδα αλλά εις μάτην . 
Ωστόσο η κατάσταση δεν εκτραχύνθηκε άμεσα ακόμα κι όταν εμφανίστηκε ο Αγαμέμνονας με στολή Ρώσου 
στρατηγού με καπελαδούρα σαν ταψί και φορτωμένος ένα μάτσο  σιρίτια, ούτε όταν πλαισιώθηκε από έναν 
Μενέλαο με στολή βίγκινγκ και κράνος με κέρατα όλο υπαινιγμούς,  έναν Αχιλλέα με στολή πολεμιστή 
τρανσφόρμερ, μια Κλυταιμνήστρα με το τεράστιο φόρεμα  της Μπιοργκ-βρέθηκε τελικά  που το πούλησε αυτό το 
ανοικονόμητο ρούχο από την έναρξη της Ολυμπιάδας…- και μια Ιφιγένεια ολοτσίτσιδη με bodypainting στα 
χρώματα μιας ελαφίνας.  
Τα κόκκαλα του Ευριπίδη γίνανε μαντολίνο  και οι βατεμένοι διάλογοι κύμβαλα  και κροτάλιζαν. 
Στον ρυθμό των κροταλισμάτων των οστών  άρχισαν να συντονίζονται  τα αισθητήρια και οι διαμαρτυρίες των 
θεατών. 
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Τα γιουχαΐσματα άρχισαν τελικά στο πρώτο μέρος του έργου  και σε τέτοιο βαθμό  που μερικοί ηθοποιοί δεν 
άντεξαν, έκανε και ψυχρούλα εκείνο το βράδυ για την αδαμιαία περιβολή τους, κι άρχισαν  να ανοίγουν διάλογο 
με τους θεατές της πρώτης σειράς. 
Άλλος ζητούσε έλεος, άλλος θυμωμένος ανταπέδιδε τα γιουχαΐσματα και άλλος το συζητούσε εξηγώντας το 
σκεπτικό του σκηνοθέτη για την αλλοτρίωση των ιδεών στον σύγχρονο κόσμο κάνοντας πηγαδάκι με τους θεατές 
των πρώτων σειρών.  
Θεατές και ηθοποιοί είχαν γίνει  αχταρμάς. Το όλο θέμα ενθουσίασε τη Ρόουζ και την Πένυ, περισσότερο ακόμα 
και από τον Βρασίδα που γελούσε στο ρελαντί σαν μηχανή στη νεκρά ταχύτητα. Το μυαλό της  Ρόουζ πήγε 
κατευθείαν στο δρών θέατρο του Augusto Boal και άρχισε να αναλύει αυτή της την εντύπωση στον Κίμωνα με 
δυνατή φωνή για να ακουστεί πάνω από την οχλοβοή. 
«Πριν δύο  χρόνια στα πλαίσια μιας εργασίας μου στο  Πανεπιστήμιο, είχα ασχοληθεί με το Θέατρο των 
καταπιεσμένων του  Augusto Boal, αν τον έχεις ακουστά». 
Ο Κίμωνας κούνησε αρνητικά το κεφάλι του  και αυτή συνέχισε ενθουσιασμένη που τον έπιανε αδιάβαστο. 
«Δημιούργησε το λεγόμενο Θέατρο των Καταπιεσμένων ξεκινώντας τους πειραματισμούς του στο βραζιλιάνικο 
θέατρο. Γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Boal άρχισε να πειραματίζεται με το βραζιλιάνικο τρόπο 
σκέψης και να τον χρησιμοποιεί σαν μέσο για να κατανοήσει την αντίληψη την κοινωνικοπολιτική των 
ασθενέστερων τάξεων απέναντι σε κάθε είδος εξουσίας. Προσεγγίζοντας μέσα από παραστάσεις με απλό τρόπο 
την απόλυτη κατανόηση και διαφώτιση ο ίδιος,  θέλησε να τις μετατρέψει σε μέσο παιδείας και  επικοινωνίας των 
ανθρώπων. Για να το πετύχει αυτό κατάλαβε ότι θα έπρεπε να κάνει τους θεατές κοινωνούς της κάθε παράστασης 
του. 
Στην  Αργεντινή, ίδρυσε το Αόρατο Θέατρο (Invisible Theater). Δημιούργησε αυτό το είδος του θεάτρου σε ένα 
εστιατόριο επειδή δεν απαιτούσε μια σκηνή ή ένα κοινό. Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι ηθοποιοί πήγαν στο 
εστιατόριο και αρνήθηκαν να πληρώσουν. Εκεί υπήρχαν άλλοι δύο ηθοποιοί, ο ένας ήταν ένας δικηγόρος και ο 
άλλος ένας λαϊκός τύπος που τους υπερασπιζόταν. Από εκεί ξεκίνησε μια διαμάχη και τα άτομα που έτρωγαν στο 
εστιατόριο άρχισαν να παίρνουν μέρος σε αυτή. Το πείραμά του πέτυχε και τον οδήγησε στην ίδρυση του Forum 
Theater στη Χιλή, στο οποίο το κοινό συμμετέχει, βήμα προς βήμα, με τους ηθοποιούς στη σκηνή. Το κοινό 
ανέβαινε στη σκηνή και μιλούσε με τους χαρακτήρες που ενσάρκωναν οι ηθοποιοί. Κάποια φορά, μια γυναίκα 
που είχε εξαπατηθεί απ’ τον άντρα της ζήτησε απ’ τον Boal να αναπαραστήσει την ιστορία της. Μια γυναίκα από 
το κοινό είπε ότι δε συμφωνεί με την αναπαράσταση αυτής της ιστορίας και τότε αυτός την κάλεσε πάνω για να 
πει στον καθένα τι ακριβώς εννοεί. Αυτή ήταν η γέννηση του θεατή-ηθοποιού, όπου ο θεατής μπορεί να είναι και 
ηθοποιός. Με το θεατή-ηθοποιό τα όρια μεταξύ της σκηνής και του κοινού δεν υπάρχουν, μια στενή σχέση 
μεταξύ κοινού και ηθοποιού δημιουργείται, η οποία χρησιμοποιείται για να λυθεί ένα πρόβλημα.  
Γενικότερα πάντως οι διακρίσεις είναι το κεντρικό θέμα με το οποίο ασχολείται το Θέατρο των Καταπιεσμένων, 
είτε αφορά φυλετικά θέματα, είτε ομάδες ατόμων που λόγο της διαφορετικότητάς τους απομονώνονται από το 
κοινωνικό σύνολο είτε αυτοί είναι τοξικομανείς, είτε φυλακισμένοι, είτε ομοφυλόφιλοι.  Πολλοί χρησιμοποιούν 
αυτό το θέατρο στην εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων. Υπάρχουν πολλές ασκήσεις για να παράγουν την 
εμπιστοσύνη και το σεβασμό στα παιδιά και να τα διαπαιδαγωγήσουν-αυτά και τους εκπαιδευτικούς- για το πώς 
να αντιδρούν σε μια τεταμένη ή ασφυκτική κατάσταση.  
Το Θέατρο των Καταπιεσμένων παριστά αυτό που συμβαίνει σε ένα άτομο, μέσα σε μια κοινότητα, πως η 
κοινωνία αντιδρά με το πρόβλημά του και πως αυτοί θα αντιδρούσαν στη θέση του.  
Καταπίεση είναι όταν ο ένας από τους δύο συνομιλητές χάνει τη δύναμή του, δεν μιλάει και πρέπει μόνο να 
ακούει . 
Θέατρο δρόμου  το «Αόρατο θέατρο», θέατρο με εικόνες  το «Image theatre» , όλα ασκήσεις και τεχνικές που 
μπορεί να καταλήξουν σε παράσταση, πρώτα όμως έχουν σκοπό να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη να 
βρουν μια γλώσσα για να διεκδικήσουν το δίκιο τους».  
«Έτσι που τα λες η προσπάθειά του μου θυμίζει την  μαιευτική του Σωκράτη όπου  απαντώντας στις ερωτήσεις, 
ανακαλύπτεις τη γνώση που ήδη είχες κρυμμένη μέσα σου».  
«Είπα και γω! Δεν υπήρχε περίπτωση να σου παρουσιάσω κάτι και να μην το έχουν βρει οι θαυμάσιοί σου 
αρχαίοι Έλληνες», του πέταξε δεικτικά μα αυτός αντιμετώπισε την σπόντα της με χαμόγελο. 
«Εντάξει, δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν είναι αξιέπαινος  και ότι δεν είναι πατέρας αυτής της ενδιαφέρουσας 
τέχνης, απλά αν διάβαζε Σωκράτη θα γλύτωνε τα χρόνια πειραματισμού στην Βραζιλία». 
«Ποιος ξέρει , ίσως και να διάβασε…» 
«Το θέμα όμως είναι ποιους αντιλαμβάνεται ως καταπιεσμένους… Υποστήριζε, αν θυμάμαι καλά σε μια 
συνέντευξή του, ότι όλες οι σχέσεις ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα θα έπρεπε να είναι διάλογος. Μια χώρα και μια 
άλλη χώρα, άνδρας και γυναίκα, ένας μαύρος με έναν άσπρο, θα έπρεπε να είναι διάλογος και όχι μονόλογος  
όπως συμβαίνει κατά κανόνα σήμερα με την εικόνα του ισχυρού που μιλά και του καταπιεσμένου που μόνο 
ακούει. Καταπίεση για τον  Boal είναι όταν ο ένας από τους δύο συνομιλητές χάνει τη δύναμή του να μιλάει και 
πρέπει μόνο να ακούει κι  αυτό που ήθελε από το Θέατρο των Καταπιεσμένων ήταν να αποκαταστήσει  τον 
διάλογο, να συναντηθούν οι δύο πλευρές, να μπορούν να μιλούν και να λένε αυτό που θέλουν και οι δύο, να 
μπορούν να ανταλλάζουν απόψεις».  
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«Ωραίος ο Αύγουστος αλλά πιστεύω ότι το ανθρώπινο είδος είναι ανεπίδεκτο μαθήσεως. Για μένα έχει προ 
πολλού ξεπεράσει το σημείο ισορροπίας, εκείνο το σημείο που θα μπορούσε να αντιστρέψει την βάρβαρη 
αιματοβαμμένη του πορεία και να γυρίσει σε αξίες, ιδεώδη και λογική συμπεριφορά. Το ανθρώπινο είδος έχει 
χάσει όλα αυτά που το τιθασεύουν και γυρνά σε έναν άγριο ωκεανό με την τρέλα ενός καρχαρία που οσμίστηκε 
μπόλικο αίμα. Ειρηνική ανάσχεση του φαινομένου δεν υπάρχει…» 
«Πολύ απαισιόδοξο σε βρίσκω  και πολύ χαμογελαστό και άνετο μ αυτήν την διαπίστωση»! 
«Απολαμβάνω την βόλτα πριν την τελική σύγκρουση» της είπε και την αγκάλιασε τρυφερά. 
«Μα πως μπορείς να το λες αυτό; Εκατομμύρια άνθρωποι παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο, εργάζονται, 
μεγαλώνουν οικογένειες, κάνουν όνειρα, απολαμβάνουν τις τέχνες και την ψυχαγωγία, αμύνονται για τα 
δικαιώματά τους και τις ελευθερίες τους, ψηφίζουν και στέλνουν πολιτικά μηνύματα δυσαρέσκειας ή μομφής…» 
«Και τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο. Η παγκοσμιοποίηση είναι η χύτρα που βράζουμε όλοι μέσα ώσπου να 
γίνουμε ένας ομοιόμορφος χυλός  και όλη  αυτή η ευδαιμονία και οι χλιαρές ιδεολογικές αντιδράσεις είναι απλά η 
βαλβίδα εκτόνωσης για να μην σκάσει η χύτρα. Το ίδιο το σύστημα την έχει προβλέψει για την δική του 
ασφάλεια. Η παγκοσμιοποίηση μας αποδημεί. Παίρνει τα ανθρώπινα κομμάτια μας και τα αντικαθιστά σιγά σιγά 
με κατασκευασμένα δικά της. Προσπαθούν να σε κάνουν να είσαι όμοιος με όλους τους άλλους, να μάθεις να 
σκέφτεσαι όπως όλοι, να υπηρετείς την εξουσία της αγοράς και της κατανάλωσης. Αντικαθιστούν το προσωπικό 
σου γούστο με την μόδα, τον τρόπο ζωής σου με in status, σου ξεριζώνουν τα όνειρά σου για να τα 
αντικαταστήσουν με καταναλωτικές υπερβολικές ανάγκες, για να δουλεύεις σαν σκλάβος που δεν σηκώνει 
κεφάλι, για δάνεια που πήρες για να αποκτήσεις σωρεία πραγμάτων που δεν χρειάζεσαι, αλλά σε έχουν κάνει να 
το πιστέψεις ότι τα χρειάζεσαι. Υπηρετούμε ένα θηρίο που όλο και γιγαντώνεται και μας αφομοιώνει, τόσο ώστε, 
αν ποτέ κάποια φορά επαναστατήσουμε και θελήσουμε να το καταστρέψουμε θα διαπιστώσουμε ότι σκοτώνοντάς 
το θα σκοτώσουμε και τους ίδιους τους εαυτούς μας. Δεν σου φαίνεται περίεργο ότι όταν πέφτει το δολάριο σας 
όλος ο πλανήτης κάνει τούμπες;» 
«Ίσως δεν υπολόγισαν ότι οι άνθρωποι είναι τρομερά προσαρμοστικοί. Όταν θα είναι να αντιδράσουν πιστεύω ότι 
θα το κάνουν ακόμα κι αν χάσουν όλα τα καταναλωτικά εθιστικά ερεθίσματα που αγαπάνε». 
Φιλήθηκαν αμέσως με ένταση και μέσα στα διαλλείματα για ανάσες της είπε πόσο περίεργο ήταν που είχε άμεση 
στύση όποτε του έλεγε τόσο επαναστατικά και αισιόδοξα τσιτάτα. 
Η εντεινόμενη φασαρία όμως τους έβγαλε από την δίνη των φερεμόνων τους. 
 Εν τέλει το κοινό δεν είχε πειστεί. Η σύλληψη ήταν καλή αλλά δεν άντεξαν να βλέπουν τον Ευριπίδη σαν κλόουν 
πάνω σε  τραμπολίνο να κάνει εντυπωσιακά άλματα στο νέο θέατρο. Μερικοί μάλιστα θεατές υποψιασμένοι από 
παρόμοιες νεωτεριστικές παραστάσεις, όπως ήταν ο διπλανός τους, έβγαλαν σακουλίτσες με ώριμες ντομάτες που 
είχαν περάσει λαθραία και τους πρόσφερε.  
«Πάρτε παιδιά! Ήρθε η ώρα της απόδοσης τιμών».  
Στόχος όλων έγινε ο Αγαμέμνονας που σε αντίθεση με τους άλλους ηθοποιούς έδειξε κομπορρημοσύνη και 
εχθρότητα προς το κοινό. Έστρεψε το πλαστικό πιστόλι του προς το κοινό και πυροβόλησε τους άτεχνους 
εικονικά. Τότε ήρθε και η πρώτη ομοβροντία ντοματών. Η Ρόουζ και ο Κίμωνας σημάδεψαν και τον πέτυχαν στο 
μέτωπο. Ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας, η τελευταία νύχτα πριν τους 
χωρίσει μία Ήπειρος και ένας Ωκεανός. Έσκασαν στα γέλια με τον ντοματοπόλεμο και έπειτα φιλήθηκαν ξανά με  
πάθος και λύπη μαζί, γιατί ο χωρισμός τους πλησίαζε.  
Η θυσία της Ιφιγένειας ακυρώθηκε εντέλει  και αντί να λερώσει των βωμό της Αρτέμιδος το αίμα της , το λέρωσε 
η νωπή σάλτσα σάπιων ντοματών.  Τραγωδία δεν υπήρξε  και δάκρυα δεν χυθήκαν άλλα εκτός από τα δάκρυα 
του ζευγαριού που έμεινε στην μέση των κερκίδων που άδειαζε σιγά σιγά. Ο Κίμωνας και η Ρόουζ αγκαλιασμένοι 
όσο πιο σφιχτά άντεχαν τα κορμιά τους προσπαθούσαν αυτήν την τελευταία τους βραδιά να εμποδίσουν  την ώρα 
του χωρισμού να έρθει κοντά τους. 
 
 
 
Κεφάλαιο 4 
 
Η Μαμά Φύση διακατέχεται από μία έντονη πρακτικότητα και μια αδιαμφισβήτητη σοφία. Η μορφή του 
περιβάλλοντος και η μορφολογία των όντων που εμπεριέχονται σε αυτό ακολουθούν ένα πολύ σύνθετο μοτίβο 
διατήρησης λεπτών ισορροπιών,  ευέλικτης προσαρμοστικότητας και  ασταμάτητης εξέλιξης που τους δίνει την 
δυνατότητα  να υπάρχουν για να επιτελούν έναν σκοπό που χρόνια τώρα αναζητούν επιστήμονες και φιλόσοφοι, 
γιατί ο Δημιουργός του κόσμου έχει την ίδια σαδιστική τάση με τον σεναριογράφους των επιτυχημένων 
αμερικανικών σειρών που δεν τελειώνουν ποτέ, και δεν αποκαλύπτει το μεγάλο φινάλε στα δημιουργήματά του 
κάνοντας τους να βράζουν στο ζουμί τους παραπαίοντας από τηλεοπτική σεζόν στην επόμενη αιωνίως. Μπορεί 
τελικά το φινάλε να μην είναι και τόσο συναρπαστικό  και γι’  αυτό να μένει κρυφό, για να αφήσει την φαντασία 
και τις φιλόδοξες ανθρώπινες προσδοκίες να καλύψουν την ένδειά του. 
Μια λύση λοιπόν για τον άνθρωπο που μένει με αναπάντητα υπαρξιακά ερωτήματα και με έναν άγνωστο 
προορισμό, είναι να απολαμβάνει τα θετικά που έχει προβλέψει η φύση γι’ αυτόν, ή να εκμεταλλεύεται τους 
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μηχανισμούς της για να απολαμβάνει ηδονές, ευτυχία και γενικώς να περνάει καλά. Δύο σημαντικά 
ψυχοσωματικά δώρα που του χαρίστηκαν είναι σαφώς ο  έρωτας και η αγάπη, με σημαντικές ομοιότητες, 
διαφορές και αλληλεξαρτήσεις. 
Με δύο λόγια μπορεί να ειπωθεί ότι  έρωτας έχει προβλεφθεί σαν βιοχημικός μηχανισμός για την διαιώνιση του 
είδους και η αγάπη για την συνεκτικότητά του και την ψυχοπνευματική του ανύψωση. Και αν ο έρωτας υστερεί 
της αγάπης αξιακά μια και προσομοιάζει με έφηβο φορτωμένο με ορμόνες και επαναστατικό σύνδρομο που θέλει 
να τα σπάσει όλα για να αυτοεπιβεβαιωθεί, απέναντι σε μια Αγάπη που μοιάζει με πνευματικό μοναχό που άγγιξε 
τα γένια του Θεού, δεν παύει να έχει τον ρόλο της προϋπόθεσης για την ύπαρξη της δεύτερης. Τι να την κάνεις 
την αγάπη που κατοικεί σε έναν πολιτισμό που θα κινδύνευε με εξαφάνιση; Θα ήταν απλά μια ωραία ανάμνηση 
χωρίς συνέχεια. Ο μπρούταλ χωρικός έρωτας οργώνει το χώμα για να έχουν τις ελπίδες, όταν φέρει ο άνεμος τους 
σπόρους της αγάπης, να ανθίσουν και να αποδώσουν ομορφιά. 
Ο χορός στην τραγωδία «Αντιγόνη»  περιγράφει τον έρωτα ως «τον αήττητο στη μάχη» (Έρως ανίκατε μάχαν). 
Ο έρωτας ουσιαστικά  είναι μια ακατανίκητη χημική επίθεση στην ομοιόσταση, ένα βιοχημικό  μεξικάνικο πάρτι, 
που τελειώνει  με  όλες τις  ορμόνες-παιδιά να χτυπούν την παραφουσκωμένη με δώρα και γλυκίσματα   πινιάτα-
οργανισμό. 
Το σώμα αντιδρά υπερβολικά  στην θέα του άλλου μισού του, σαν το πέταγμα ας πούμε  μιας μύγας που 
ενεργοποιεί τους  υπερευαίσθητους αισθητήρες κίνησης ενός συναγερμού  αυτοκινήτου που κτυπά συνέχεια και 
αναστατώνει όλη τη γειτονιά χωρίς σοβαρό λόγο. 
Τεστοστερόνη και οιστρογόνα  παίζουν ρακέτες θαλάσσης τρέχοντας αβέβαια πάνω κάτω, νευροδιαβιβαστές 
τρέχουν πανικόβλητοι  σαν ποντίκια σε καράβι που βουλιάζει,  η ντοπαμίνη που ενεργοποιεί τον «κυνηγό» μέσα 
μας φουσκώνει το στομάχι της καθώς  κλέβει φαγητό  από το πιάτο της σεροτονίνης που υπάρχει για να ηρεμεί το 
σώμα μας και ζαρώνει ψωμολυσσώντας, τα λιβάδια της υδροκορτιζόνης ακμάζουν και φουντώνουν  αποδίδοντας 
σαν καρπούς φουντωτό στρες και πολύχρωμες τρέλες. 
 Η Φύση θεωρεί την αναπαραγωγή μάλιστα τόσο σημαντική που εφάρμοσε για την εκμάθησή της και διασφάλισή 
της  την μέγιστη χημική επιβράβευση,  τον οργασμό , ως άλλος Παυλώφ που εκπαιδεύει σκύλους με την μέθοδο 
των  εξαρτημένων  αντανακλαστικών. 
Ο άνθρωπος, από όλα τα είδη πιο μερακλής και φιλήδονος, έπραξε τα δέοντα για να αναβαθμίσει αυτόν τον 
μηχανισμό στην μέγιστη δυνατότητα απόδοσης του, κάνοντας ακόμα και την ίδια την θεά του έρωτα Αφροδίτη να 
κομπλάρει . 
Τεχνικές Τάντρα, Κάμα Σούτρα, σεξολόγοι, ντοκιμαντέρ, ταινίες,  σεξομηχανήματα, σεξοβοηθήματα, μελέτες, 
χάπια, βότανα, ουσίες και οινοπνεύματα,  εσώρουχα μυστήρια, μαστίγια, αιθέρια έλαια, φρου φρου και αρώματα, 
κέρατα, όλα επιστρατεύτηκαν για να ενισχύσουν και να μεγιστοποιήσουν το αισθητηριακό απόσταγμα του 
οργασμού, το μικρό Μπιγκ Μπαγκ που κάνει να σπαρταράν σαν ψάρια όλα τα σώματα ανεξαρτήτως φυλής και 
κοινωνικής θέσης, το Θεϊκό δώρο που μοιράστηκε ακριβοδίκαια σε όλα τα δημιουργήματα . 
Η Αγάπη υπάρχει για να εκτελέσει μακροπρόθεσμα και μεγαλεπήβολα σχέδια. Είναι θα μπορούσαμε να πούμε η 
κηροζίνη  στους προωθητικούς πυραύλους του πνεύματος. Η αγάπη καβαλικεύει τα άγρια ένστικτα και τα 
τιθασεύει οδηγώντας τα  σε χλοερά λιβάδια και λιμνούλες να ζήσουν ειρηνικά και αθώα σαν  στρουμφάκια. 
Ο έρωτας αντίθετα σέρνεται από τα άγρια ένστικτα σαν καουμπόι σε ροντέο  και σχεδόν πάντα τσακίζεται αν δεν 
τιθασεύσει το άλογο. Ο έρωτας αν δεν γίνει αγάπη  σε γκρεμίζει σχεδόν πάντα. Καλή η έξαψη όσο  κρατιέσαι  
στην σέλα αλλά η σαβούρδα είναι εγγυημένη. 
Οι έρωτες γεννάν πάθη και ηδονές , η αγάπη  φίλους και ευτυχία. 
Το ιδανικό είναι το ένα να δίνει την θέση του στο άλλο νομοτελειακά όπως οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη, 
όπως το κρασί με την παλαίωση γίνεται καλύτερο. Το ιδανικό είναι  ο έρωτας να μετουσιώνεται σε αγάπη. 
Ο αποχωρισμός λοιπόν δύο ερωτευμένων που πρόφτασαν να αγαπηθούν, είναι ένα βρώμικο παιχνίδι του 
πεπρωμένου, μια διαδικασία ντοκιμαντερίστικης  προβολής της αποσύνθεσης της ευτυχίας.  
Τέτοιου είδους  αποχωρισμός βγάζει έξω τον κακό χαρακτήρα  του πεπρωμένου, αποκαλύπτει τον αρρωστημένο 
ψυχισμό του, αποκαλύπτει το μεγάλο μπάλωμα στα μπατζάκια του μεγάλου Μυστικού Σχεδίου. 
Όταν βλέπεις  δύο ερωτευμένους να χωρίζουν από το καπρίτσιο ενός κοπαδιού αντιξοοτήτων, όταν βλέπεις το 
«τζόκερ»  να αγνοεί μεροκαματιάρηδες και να πηγαίνει να πέφτει σε πλούσιους, όταν βλέπεις όλα τα καθάρματα 
της γης που έχουν φάει κόσμο και κοσμάκη σαν φορείς εξουσίας να μην τους επισκέπτεται κακοτυχία μήτε 
αρρώστια,  τότε υποψιάζεσαι ότι η δικαιοσύνη είναι ένα παραμυθένιο φρούτο που το βρίσκεις πάνω στον εξωτικό 
κόσμο της φασολιάς του Τζακ, και ότι ο Θεός  έχει άλλες πιο σοβαρές δουλειές να κάνει  κάπου στην άκρη του 
σύμπαντος, παρά να ασχολείται με μας. 
Έτσι ο Κίμωνας και η Ρόουζ συνθλιβόμενοι από την  μυλόπετρα  του επερχόμενου αποχωρισμού τους έβγαζαν 
την ύστατη ρανίδα της ψυχραιμίας τους  και δεν τους έφτανε πια να χαζογελάν, να φιλιούνται και να τριγυρνάν  
αγκαλιασμένοι  στα στενά της πόλης. Γύρισαν στον ξενοδοχείο τους και πάσχισαν να κρύψουν την αγωνία τους 
και την θλίψη τους σε αναμενόμενους διαλόγους και διαδικαστικά κλισέ που είχαν επαναληφθεί εκατοντάδες 
φορές σε ρομαντικές κινηματογραφικές ταινίες. Παρακολούθηση από το μπαλκόνι της θέας της φωτιζόμενης 
πόλης, κρασί σε κολονάτα ποτήρια, μουσική ερωτοχτυπημένων, μελίρρυτες κουβέντες και κοιτάγματα 
φορτωμένα με «σε αγαπώ και με αγαπάς», «δεν θα σε ξεχάσω, δεν θα με ξεχάσεις», μέχρι που η Ρόουζ κατάλαβε 



194 
 

το μάταιο του θέματος και του σφάλισε τα χείλη με μια παλάμη-πεταλούδα  και κούρνιασε στην αγκαλιά του. Η 
στιγμή ήταν ιερή. Η καρδιά τους έπαιζε ταμπούρλο μανιασμένα, σαν ζουλού μάγος που σε έκσταση κοπανιέται 
στο έδαφος για να διώξει κακά πνεύματα, οι βουβώνες τους φλέγονταν σαν κρατήρες ενεργών ηφαιστείων, η 
σάρκινη πεταλούδα της μέσα στο σλιπάκι της πετάριζε  με τα μουσκεμένα της φτερά από την τροπική βροχή του 
πάθους, ενώ μέσα από τη ηβική λόχμη του Κίμωνα  ο καταραμένος όφις της αμαρτίας σε έγερση παραμόνευε να 
την καταπιεί. 
Ακολούθησε μία μυθική συνεύρεση  όμοια με την ελληνική θεογονία των τεράστιων συγκρούσεων  για την οποία 
μπορεί να μην  πήρε μυρωδιά ο Ησίοδος, αλλά θα θυμούνταν και θα μετέφεραν από στόμα σε στόμα, άναυδοι και 
εντυπωσιασμένοι οι πελάτες του ξενοδοχείου για τα επόμενα χρόνια. 
Την επόμενη ημέρα ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής κατάπιε σαν κήτος φοβερό την Ρόουζ  που πήγε στον χαμό 
της μουδιασμένη σαν την Ιφιγένεια στην Αυλίδα στον βωμό της Αρτέμιδος. 
Κανένας από μηχανής Θεός δεν αποσόβησε τον χαμό και ο ήρωάς της έμεινε να την κοιτά κουνώντας το χέρι του 
μέσα από τις χοντρές τζαμαρίες του «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Οι λεπτομέρειες της ψυχικής αποσύνθεσης του ερωτευμένου ζευγαριού δεν είναι αντικείμενο προς ροκάνισμα  
από τα τρωκτικά  του ανθρώπινου πόνου. Η ζωή είναι ωραία, γεμάτη με ευκαιρίες για ταξίδια και τρελό γέλιο. 
Όλα θα πήγαιναν καλά! 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ 
 

Πένυ 
Η Πένυ μόλις έφτασε στο L.A. τακτοποίησε τις ωραίες αναμνήσεις της από την Ελλάδα στο πίσω μέρος του 
μυαλού της, τις αρχειοθέτησε και εντάχθηκε στο ρυθμό της αμερικάνικης μεγαλούπολης. Συντονίστηκε πλήρως 
με τους ρυθμούς της, καθώς βρήκε τον παλιό τρόπο ζωής της να την περιμένει μέσα στα Καλιφορνέζικα μπαρ και 
στις αγκαλιές των παλιών φίλων και συμφοιτητών της. Ωστόσο η ένταση των γεγονότων στην Ελλάδα δεν είχε 
πει την τελευταία της λέξη. Η Πένυ είχε εκτροχιαστεί από τα επίπεδα όνειρά της. Είχε τρέξει παραπάνω από όσο 
έπρεπε και είχε νιώσει την αεροδυναμική άνωση να ανυψώνει το πνεύμα και την καρδιά της. Οι γρήγοροι ρυθμοί 
της μεσοαστικής ζωής της δεν της έδιναν διέξοδο και ζητούσε και κάτι παραπάνω. Είχε χάσει την Ρόουζ από το 
πλάι της που την κρατούσε σε ισορροπία. Η φίλη της μετά την επιστροφή της από την Ελλάδα είχε μετακομίσει 
σε άλλο επίπεδο αντίληψης και νοοτροπίας. Έμοιαζε με ζαχαρωτό που από το πολύ πιπίλισμα άρχιζε να σε 
λιγώνει. Αλλά και του λόγου της κάτι της έλειπε. Ο Μαξ Σάρπ με την κοφτερή  γκρίζα ματιά του όταν την 
μετρούσε σαν θηλυκό είχε κόψει ένα κομμάτι από την βασιλόπιτα της καρδιάς της και το κάθαρμα είχε πετύχει το 
τυχερό φλουρί της. Κάπου μέσα στα διακόσια πενήντα  εκατομμύρια  των ευλογημένων αμερικανών πολιτών  με 
την αποκλειστική Χάρη του Θεού βρισκόταν κι αυτός   και οι πιθανότητες να βρεθούν  μέσα στα επόμενα χρόνια 
ήταν τόσες, όσες οι τρίχες στο κεφάλι του Κότζακ. Ο έρωτάς της που ήταν τόσο καιρό σε λήθαργο ξύπνησε 
κάποιο πρωινό σαν σκορπιός εγκλωβισμένος σε φωτιά και άρχισε να φέρεται όπως αρμόζει σε έναν σκορπιό που 
βρίσκεται  εγκλωβισμένος σε φωτιά. Αυτοκτονικά. Άρχισε να τσιμπάει με  την δηλητηριώδη ουρά του το σώμα 
του. 
Άρχισε να πίνει και να κάνει επικίνδυνες εξορμήσεις στην νυχτερινή ζωή. Να τρέχει σαν οργισμένη Βαλκυρία 
ουρλιάζοντας με μια κίτρινη «Καμάρο» που της έκανε δώρο ο πατέρας της  στον παραλιακό δρόμο της Σάντα 
Μόνικα, να βγαίνει τις νύχτες υπό την επήρεια διαφόρων ουσιών στην παραλία με το φεγγάρι και να κολυμπά 
γυμνή, να ψάχνει σε άντρες βαρβάτους στα μπαρ τον μεγάλο φαλλό που θα ξόρκιζε τους δαίμονες του πάθους 
από μέσα της. Μία από αυτές τις εξορμήσεις την έφερε να οδηγήσει μία βραδιά και πάλι στους  παραλιακούς 
δρόμους της πόλης των Αγγέλων και συγκεκριμένα  τόσο γρήγορα ώστε να την προσέξει η μητροπολιτική 
αστυνομία και να την καταδιώξει. Το περιπολικό τελικά την πρόφτασε μετά από μιάμιση ώρα καταδίωξης,  μόνο 
αφού αυτή σταμάτησε μέσα στη θάλασσα περνώντας πάνω από το παραλιακό κιγκλίδωμα, ξηλώνοντας τέσσερα 
παρκόμετρα, έναν μικρό φοίνικα, και μια παράγκα ενοικίασης ιστοσανίδων. Ο αστυνομικός που τη συνέλαβε την 
τιμώρησε με ισόβια δεσμά. Ο ίδιος ο πολύς  Μάξ  Σαρπ ήταν αυτός που της πέρασε τις χειροπέδες και μετά από 
λίγο καιρό την παντρεύτηκε. Μετά την απομάκρυνσή του από τις ιδιωτικές μυστικές αποστολές είχε ενταχθεί 
στην αστυνομική δύναμη του Λ.Α. και δεν του βγήκε σε κακό μια και βρήκε διέξοδο η ριψοκίνδυνη φύση του και 
καπάρωσε αυτό το ξανθό μανούλι που όργωσε τις αναμνήσεις του σε εκείνον τον μακρινό τόπο. 
 
 
 
 
Βρασίδας 
Ο Βρασίδας μετά την περιπέτειά του στο κέντρο του Αιγαίου και με ελαφρώς στραπατσαρισμένο το εγώ του 
επέστρεψε στις πρώτες του αγαπημένες συνήθειες. Τάβλι με φίλους και τον Κίμωνα, φαγητό σε εκλεκτά στέκια 
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της πόλης, αναζήτηση του ιδανικού τριγώνου πανοράματος και βόλτες με τον «Γούντι» του για ανακάλυψη του 
πιο χαλαρού χώρου στην πόλη για ρούφηγμα φραπέ. Τελικά σε μια από τις αναζητήσεις του στα ζαχαροπλαστεία 
για κάποιο εκλεκτό γλύκισμα που θα ερωτευόταν ως υποκατάστατο της θηλυκής παρέας, σε κάποιο στενό της 
κάτω Τούμπας βρήκε το ποθούμενο. Ένα ζαχαροπλαστείο με τεράστιες βιτρίνες που πίσω τους σε μεγάλα ψυγεία 
με πάμπολλα ράφια παρατάσσονταν καταπληκτικά γλυκά με εμφάνιση που ανέδιδαν γευστικό κύρος μεγάλων 
σεφ-δημιουργών. Μια βιβλιοθήκη της γεύσης  που συναγωνιζόταν σε ύφος και επιβολή την φήμη της 
βιβλιοθήκης  της Αλεξάνδρειας. Χρειάστηκε πάνω από σαράντα επισκέψεις για να τα δοκιμάσει όλα και να 
αποφανθεί για την μεγαλειώδη γεύση τους. Το εντυπωσιακότερο ήταν βέβαια ότι δοκίμασε και τα πιο  
καταπληκτικά τρίγωνα, με κρέμα αφροπαχύρευστη και τραγανό σιροπιαστό φύλλο, ίδιος πάπυρος της απόλυτης 
γεύσης. Έγινε αναπόφευκτα ο καλύτερος πελάτης του μαγαζιού που ανήκε σε έναν παλιό ζαχαροπλάστη από την 
Πόλη, που τώρα άφηνε χώρο να αναλάβει τα ηνία και την τέχνη η κόρη του η Λουκία. Η Λουκία ήταν  μια 
κοντούλα όμορφη ζαχαροπλάστισσα. Η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού ήταν μια παραλλαγή από σουδάκια που είχε 
φτιάξει ο μπαμπάς που τα ονόμασε  «λουκίτσες» προς τιμήν της θυγατέρας του. Ήταν στρογγυλά,  αφράτα, 
κρεμώδη, καραμελωμένα  και λαχταριστά αμφότερα. Και οι λουκίτσες-σουδάκια και η Λουκία. 
Στρογγυλοπρόσωπη με φωτεινό χαμόγελο με λακκάκια, ισάξιο του ιντερνετικού σμάιλι , έντονα ζυγωματικά όπου 
στέκονταν από πάνω οι πράσινες ματάρες της σαν δίδυμα φεγγάρια πάνω από μεγαλειώδη βουνά, λεπτά χείλη 
αλλά παχύ χαμόγελο, όλα περιχυμένα με καστανοκόκκινες μπουκλίτσες κομμένα κοντές. Το σώμα της συνέχιζε 
καμπυλωτό σαν καλλιγραφικό «β» με επιλεγμένο το «μπόλτ» και μια γραμματοσειρά παραπάνω από το κανονικό. 
Χυτά ποδαράκια, κοιλίτσα ίδια με το γυναικείο άγαλμα της αφθονίας, μαστοί της Θεάς Μητέρας έτοιμοι να 
θηλάσουν όλη την πεινασμένη Αφρική και ένα γέλιο κελαριστό και δυνατό σαν κουδούνα αγελάδας που 
κατρακυλάει σε βραχώδη πλαγιά. 
Στο πεντηκοστό γλυκό που αγόρασε εξοικειώθηκαν αρκετά για να της ζητήσει  να αρχίσουν να πηγαίνουν μαζί 
στο γυμναστήριο, και στο εκατοστό γλυκό εξοικειώθηκαν τόσο ώστε να αρχίσουν γυμναστική κατ’ οίκον 
δοκιμάζοντας τις αντοχές του ξύλινου κρεβατιού του Βρασίδα από ξύλο καρυδιάς με ενισχυμένα δεσίματα και 
ένα σούπερ ανατομικό στρώμα  φτιαγμένο για να κάνουν τραμπολίνο ιπποπόταμοι. Αποδείχτηκε συν της άλλης 
εξπέρ στο τάβλι, καταπληκτική μαγείρισσα, και τρυφερή σύντροφος. 
Και έτσι απλά την ερωτεύθηκε. Με τις ώρες μιλούσαν για συνταγές. Την παντρεύτηκε και έκαναν πολλά τρίγωνα 
Πανοράματος, και ζήσανε  αυτοί καλά, μακάρι και εμείς. 
 
 
 
Ρόουζ 
Δεν περίμενε ότι οι δρόμοι της πόλης που λάτρευε θα ξεθώριαζαν σαν πολυκαιρισμένοι πίνακες σε ένα υγρό 
υπόγειο ξεχασμένοι. Δεν περίμενε ότι θα έκανε μακρινούς περιπάτους στην θάλασσα δίπλα  και θα έψαχνε στον 
μπλε ορίζοντα της, πίσω από την καμπύλη του Ειρηνικού ωκεανού και της Ασίας,  την μικρή Ελλάδα  με την 
εγρήγορση  μικρού παιδιού που προσπαθεί να ξεχωρίσει που τελειώνει το ουράνιο τόξο μετά από μια μπόρα. Δεν 
περίμενε  ότι θα αποχτούσε την αφηρημάδα  καλλιτέχνη και ενώ πήγαινε για έναν απλό καφέ θα καθόταν πίσω 
από τις τζαμαρίες  να δίνει σχήματα στα σύννεφα με το νου της. 
Απολάμβανε μάλιστα να μιλάει και με την γιαγιά της τηλεφωνικά, και κάθε Σαββατοκύριακο να πηγαίνει 
αεροπορικώς στην Ν.Υ. στην ελληνική της γειτονιά. Δεν ήταν απλά υποχρέωση αλλά εξολοκλήρου είχε γίνει 
ανάγκη. Λες και πάσχιζε να κερδίσει χρόνο χαμένο, να ψηλαφίσει τα αόρατα δεσμά που την έδεναν μαζί της, να 
αφυπνίσει τις ρίζες της που διψούσαν να καρφωθούν σε μνήμες παλιές, να τραφούν με εικόνες και ιστορίες ενός 
τόπου που στερήθηκε καθαρά από καπρίτσιο και προκατάληψη. 
Καθότανε στην τραπεζαρία της γιαγιάς της, έπινε τον ελληνικό καφέ της  σε φλιτζανάκι πλουμιστό με σχέδια και  
χρώματα  και δεν χόρταινε να την παρατηρεί  να συνδιαλέγεται με τον παππού,  με τα ανίψια της  και τα άλλα της 
εγγόνια. Απολάμβανε να αποτυπώνει τις θεατρικές κινήσεις και γκριμάτσες τους, τις αγριοφωνάρες τους και τα 
τρανταχτά τους γέλια, τους ομηρικούς τους καβγάδες που αυτοστιγμεί καταλάγιαζαν  στα πόδια της συγχώρεσης. 
Ο τόπος μύριζε μαγειρεμένα ευωδιαστά φαγητά και γλυκά και από το cd ξεχύνονταν ήχοι και ακούσματα 
ελληνικά. 
Μα περισσότερο απ’ όλα απολάμβανε  όταν την έβλεπε κρυφά  να πηγαίνει στην ξύλινη συρταριέρα του χολ που 
καθρεφτιζόταν όμως από σπόντα στον καθρέφτη του μπουφέ της τραπεζαρίας, να ανοίγει αθόρυβα το συρτάρι  
για να χαϊδέψει με στοργή  μητρική  το μικρό ζωγραφισμένο κομμάτι κεραμικού  που της έφερε από την Κρήτη, 
να το γλυκοφιλήσει και να σκουπίσει στη ζούλα ένα δάκρυ  που ξέφευγε από το μάτι της. 
Όταν το σπίτι άδειαζε, κάθονταν οι δυο τους  και έπαιρναν πίσω τον χρόνο που τους αναλογούσε σαν εγγονή με 
γιαγιά. Μιλούσαν, σε περιπάτους ή πίνοντας κάποιο αφέψημα από περίεργα φυτά και βότανα που μάζευε ο 
παππούς,  για τον τόπο  τους, γι’ αυτό το μακρινό κομμάτι γης  που λέγανε πατρίδα τους. Μιλούσαν για όλα . Για 
παλιές και νέες ιστορίες φέρνοντας δύο κόσμους που τους χώριζαν κοντά πενήντα χρόνια  να θαυμάσουν ο ένας 
τον άλλο. Μέχρι και για τους έρωτές τους μίλησαν. Η γιαγιά της συμπάθησε τον Κίμωνα προτού τον γνωρίσει  
και η  Ρόουζ αγάπησε και γνώρισε τον παππού της μέσα από την ιστορία του. 
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Της άρεσε η ζωή της εδώ  μα ήθελε να την μοιράζεται με τον Κίμωνα . Τα τηλέφωνα δεν αρκούσαν να καλύψουν 
την επιτακτική ανάγκη τους να αγκαλιαστούν, να νιώσουν ο ένας την παρουσία του άλλου. Ήταν σαν να έδινες 
σε έναν αλκοολικό  που σου ‘λεγε ότι διψάει γάλα κακάο. 
Η νοσταλγία ήταν τόσο μεγάλη  που μέλημα  της έγινε  να βρει τρόπο να ξαναγυρίσει  πίσω και όχι μόνο για 
διακοπές. 
Τελικά την χάρη της την έκανε  ο καθηγητής Jeremy με τις γνωριμίες του. Της βρήκε  δουλειά σε ένα κανάλι  
στην Ελλάδα. 
Του Κίμωνα δεν του το ‘πε για να του κάνει έκπληξη. 
Κάποιο πρωινό, αφού πρώτα μίλησαν στο κινητό και αντάλλαξαν φιλιά, επιθυμίες και όνειρα, ξεκίνησε να πάει 
να τον βρει. 
 
 
Κίμωνας 
Ο Κίμωνας είχε μεγάλες στεναχώριες από τότε που έφυγε η Ρόουζ. Μαζί με μια φάλαγγα λογχοφόρων γυμνών 
αναμνήσεων της που κεντούσαν την λίμπιντό του, του είχε αφήσει εκ παραδρομής και ένα εσώρουχό της, μαύρο 
δαντελένιο και λεπτό σαν ζαρωμένο σπουργιτάκι που είχε πέσει από την φωλιά του. Τις βραδινές ώρες που η 
θύμηση της ερχόταν σαν βαμπιρέλα ερωτική να ρουφήξει την διάθεσή του και να τον αφήσει ένα άδειο φλιτζάνι 
ελληνικού με ίζημα πηχτής μελαγχολίας, το έπαιρνε στα χέρια του και το στριφογύριζε σαν κομπολόι, το 
οσφριζόταν και το ρουφούσε με τα ρουθούνια του όπως ιδιοκτήτης ιγμορίτιδας  που ρουφά «οτριβίν», το τέντωνε 
και το ελευθέρωνε σαν σφεντόνα στα χέρια του Δαυβίδ που προσπαθούσε να σκοτώσει έναν αναστεναγμό-
Γολιάθ. 
Αιθεροβατούσε μέσα στα στενά της πόλης σαν ξωτικό του Τόλκιν, έτρωγε ότι έπεφτε μπροστά του μηχανικά 
κοιτώντας τα πλοία να πηγαινοέρχονται  μέσα στον μουντό φθινοπωρινό Θερμαϊκό κόλπο, οσμιζόταν τον αέρα 
σαν λαγωνικό  που έψαχνε την μυρωδιά της, έχανε στο τάβλι συνέχεια από τον Βρασίδα μια και η μαεστρία του 
έκανε βόλτες αγκαζέ με την προσοχή του πολύ μακριά από το κεφάλι του, και τις φουσκοθαλασσιές του τις 
πλήρωνε το κωπηλατικό του που αν ήταν κανονικό κανό θα είχε φτάσει πια στην παραλία της Σάντα Μόνικα για 
να την βρει, και ενίοτε ξεθύμαινε πάνω στον   σάκο του μποξ  που έπαιρνε φωτιά από τις μπουνιές αλλά ώρες 
ώρες κιόλας  μουσκευόταν από τα δάκρυά του καθώς τον αγκάλιαζε λες και αγκάλιαζε αυτήν και χόρευαν ένα 
επιτόπιο μπλουζ. 
Ο Βρασίδας παρόλη την πληθωρική παρουσία του  δεν μπορούσε να καλύψει το κενό το συναισθηματικό αφού 
δεν κατάφερνε ούτε να χάσει επίτηδες στο τάβλι, αν και έβαζε τα δυνατά του. 
Το καρντάση του συχνά ξεχνούσε αντικείμενα  σε μέρη που δεν θυμόταν, ή έβρισκε αντικείμενα στα χέρια του 
που δεν θυμόταν τι ήθελε να τα κάνει. 
Για μια δόση το έριξε στο διάβασμα για να γεμίσει το μυαλό του με γνώσεις  που θα εκτόπιζαν την μορφή της  
που τον βασάνιζε, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να περάσει μετά από τρεις μήνες προσπαθειών  μέσω ενός 
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ  σε μια θέση δικαστικού υπαλλήλου. 
Λίγο πριν αναλάβει υπηρεσία και ορκιστεί  πήρε την απόφαση να πάει να την βρει στο Λ.Α. και να της κάνει 
έκπληξη ρισκάροντας να το ψαχουλέψουν τα χολιγουντιανά λαγωνικά ασφαλείας των αμερικανικών 
αεροδρομίων  ανιχνεύοντας πάνω του τρομοκρατικές ιδέες και επιθυμίες. 
Κάποιο πρωινό, αφού πρώτα μίλησαν στο κινητό και αντάλλαξαν φιλιά, επιθυμίες και όνειρα ξεκίνησε να πάει να 
την βρει. 
Αισθάνθηκε σαν τον Σιλβέστρο που την πατάει από τον Τουίτι όταν έφτασε στην Αμερική  και διαπίστωσε ότι η 
Ρόουζ είχε φτάσει στην Αθήνα έχοντας την ίδια αντίληψη με αυτόν περί εκπλήξεων. Πήγε τζάμπα και το 
κωλοδάχτυλο που ανέχτηκε στο αεροδρόμιο του Λ.Α. κατά τον σωματικό έλεγχο που του ασκήθηκε. 
Γύρισε άμεσα με το πρώτο διαθέσιμο αεροπλάνο  για να ξαναπεράσει άλλον ένα εξονυχιστικό έλεγχο στο 
Ελευθέριος Βενιζέλος που περιελάμβανε ένα στριπτίζ άνευ μουσικής και έναν τρικούβερτο καβγά  που του 
στοίχισε έναν δίωρο περιορισμό στους προβλεπόμενους γι’ αυτή τη δουλειά χώρους  του αεροδρομίου. 
Τελικά η αγκαλιά της που τον κύκλωσε για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του και δεν τον πρόδωσε ποτέ ούτε του 
στέρησε την τρυφερότητα και την αγάπη που κι αυτός της έδωσε, τον αποζημίωσε για όλα.  
Μα αυτή είναι μια άλλη ιστορία… 
 

 




