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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το «ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΛΥΒΙ» είναι το δεύτερο λογοτεχνικό πό-
νημα του Κωνσταντίνου Σπ. Πατρίκιου, με το οποίο, όπως και 
το πρώτο «ΟΙ ΑΡΒΥΛΕΣ» (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
goo.gl/AJ7zMa) ανακαλεί στη μνήμη του γεγονότα, περιστα-
τικά, εντυπώσεις και εμπειρίες από τα παιδικά του χρόνια στη 
γενέθλια γη, περιγράφει τις δυσκολίες, τη φτώχεια, την έλ-
λειψη μέσων που ανεβάζουν το επίπεδο ζωής αλλά και την 
συμπαράσταση, την αλληλεγγύη των συγχωριανών του.

Ο συγγραφέας δεν είναι ένας «λόγιος» – με την κλασική 
έννοια του όρου – αλλά υπόσχεται στον αναγνώστη δημι-
ουργικά ερεθίσματα με την αυθεντικότητα, τη γνησιότητα, 
την παραστατικότητα και την ειλικρίνεια του ύφους του, με 
ρέοντα λόγο και σωστή χρήση της τοπικής διαλέκτου, που 
αποτυπώνει το πηγαίο της γραφής με την οποία παρουσιάζει 
τα θέματά του.

Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει τα κείμενα, δένει 
αρμονικά με τις ιστορίες του συγγραφέα, κάνοντας το βιβλίο 
του ένα θελκτικό αφήγημα, που κερδίζει τις εντυπώσεις και 
το ενδιαφέρον μας.

https://goo.gl/AJ7zMa
https://goo.gl/AJ7zMa
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ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Περαστικέ, που βρέθηκες τυχαία στο χωριό,
Ανάσανες. μαγεύτηκες και ένοιωσες ωραία,
Εθαύμασες, επαίνεσες και είπες προτιμώ
να μείνω εδώ που σίγουρα θάχω καλή παρέα.

Σε μάγεψαν τα καλή του, η τόση ομορφιά του,
τα δέντρα τα πανύψηλα με δροσερή ισκιάδα,
οι βρύσες οι αστείρευτες, τα πόσιμα νερά του,
τον Ήλιο πούχει την πρωτιά σε όλη την ΛΕΥΚΑΔΑ.

Πρώτο φωτίζει το χωριό ο Ήλιος σαν ανατείλει
και όταν δύσει ευχάριστα κάνεις μια περατζάδα,
έχει δροσιά υποφερτή απόγευμα και δείλι,
όλοι μπορούν κυκλοφορούν σε δροσερή λιακάδα.

Ξηρό το κλίμα, απίθανο, στερείται από υγρασία,
λουλούδια ολοτρόγυρα στολίζουν τις αυλές,
ένα χωριό μοναδικό, που έχει τα πρωτεία
σε όλα τα κηπευτικά, ακόμη και σ’ ελιές.

Τέτοια δροσιά, περαστικέ, κάπου αλλού δεν έχει,
οι καταπράσινες πλαγιές μυρίζουν ευωδεία,
τα αηδονολαλήματα να ξέρεις ότι μετέχει
για να ’χει τούτο το χωριό σε όλα τα πρωτεία.

Το άγιο του το όνομα δεν δόθηκε τυχαία,
το κέρδισε επάξια, με σύνεση και μέτρο,
περαστικέ μου, βρέθηκες σ’ ένα χωριό με θέα,
στο ομορφότερο χωριό που λένε ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ!
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Άποψη του Αγίου Πέτρου Λευκάδας
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Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΑΛΥΒΙ  
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΕΠΑΝΟΥ

Ήτανε ντάλα μεσημέρι και ο ήλιος, που κάθετα έριχνε τις 
ακτίνες του σαν πύρινα σπαθιά, πύρωνε ανθρώπους, ζώα, 
δέντρα και πέτρες, με πρωτόγνωρο κάμα. Τάχει βέβαια αυτά 
ο Αύγουστος, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. «Τούτη η σημερινή 
λάβα είναι πρωτοφανής», έτσι μονολογούσε ο Μίχος ο Δρά-
κας, περνώντας καβάλα στο νεοαγορασμένο νεανικό δυνατό 
άλογό του, που καβαλικεύοντας γυρνούσε τις γειτονιές να 
το μοστράρει1 ή να συναντήσει και καμιά γυναίκα, γιατί ποτέ 
δεν έκρυβε τον θαυμασμό του στο ωραίο φύλο. 

«Τι τσαμπουνάς, μωρέ παλαβιάρη;» άκουσε τη φωνή του 
γείτονά του Σπύρου Τεπάνου.

Ο Μιχάλης δεν είχε αντιληφθεί τον μικροκαμωμένο και 
κοντό σε ανάστημα μπάρμπα-Σπύρο που κούρευε την μαύ-
ρη γίδα μέσα στο μισογκρεμισμένο του αχούρι που ήτανε μια 
σίγουρη παγίδα και ιδιαίτερα από την καθημερινότητα των 
σεισμών. Ευτυχώς που ο μαστρο-Σπύρος ο Αντριέλος αργό-
τερα τον λυπήθηκε και κάρφωσε χιαστεί απλανιάριστα κυπα-
ρίσσια που τα κουβάλησαν στον ώμο τους από τον κυπαρισ-
σόλογκο στα χαλάσματα ο Σπύρος Μιτζάρης με τον Μάνθο 
Μανέλο, με την συμφωνία να τους φιλοδωρήσει ο Σπύρος ο 
Τεπάνος με μια σφήνα τυρί και το κουρεμένο μαλλί της γίδας, 

1 Επιδείξει 
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δεν παρέλειψε ο Μάστορας να το ζώσει και με γερές κυπα-
ρισσένιες τάβλες όπου αυτός έκρινε αναγκαίο. Κάτι όμως δεν 
άρεσε στον μαστρο-Σπύρο, κοίταζε και ξανακοίταζε, σκεφτό-
ντανε, μετρούσε με τα δάχτυλα, ποιος ξέρει τι υπολόγισε και 
τελικά μετά μία εβδομάδα έστειλε το βοηθό του και γαμπρό 
του τον Γιώργο Νταγρέ, με δικιές του υποδείξεις, να διαλέξει 
και να κόψει ένα ακόμη κυπαρίσσι που το έφερε στο χωριό 
σέρνοντας το με το μουλάρι του Ανδρέα Αντριέλου. Φρόντι-
σε ο μαστρο-Σπύρος να τον εφοδιάσει με ένα καρφί που ο 
ίδιος είχε φκιάσει πυρώνοντας μια μπετόβεργα σε σχήμα ΠΙ 
και τρόχισε προσεκτικά τις άκρες ώστε εύκολα να μπορεί να 
καρφωθεί. Τον συμβούλευσε να το καρφώσει στην άκρη του 
κυπαρισσιού και να περάσει ένα κομμάτι αλυσίδα ανάμεσα 
στο ΠΙ και τις 2 άκρες της χοντρής αλυσίδας να την κλειδώ-
σει με το λουκέτο στη θηλιά που έφκιασε ο μαστρο-Σπύρος 
στο γερό σχοινί. Όλα του τα παρέδωσε και ήταν σχολαστικός 
που καμιά φορά γινόντανε και βαρετός με τις συμβουλές και 
την πολυλογία του. Κανείς όμως δεν αμφέβαλε ότι ήταν τε-
λειομανής. 

Υποσχέθηκε ο Γιώργος πιστά να τηρήσει τις εντολές του 
μάστορα και έτρεξε να συνεννοηθεί με τον Αντρέα για το δέ-
σιμο του σχοινιού στο μουλάρι. Την συγκεκριμένη ημερομη-
νία ο Γιώργης αναχώρησε για τα χαλάσματα και έκοψε ένα 
ακόμη κυπαρίσσι. Όταν το είδε ο μαστρο-Σπύρος ενθουσιά-
στηκε! Ήτανε φρεσκότατο και ίσο και επαίνεσε τον βοηθό του 
που δεν το πλήγωσε κόβοντας τις κλάρες κατά την μεταφορά 
στον κακοτράχαλο ανηφορικό δρόμο. Ενθουσιάστηκε ο Γιώρ-
γης από τα εύγε του μάστορα και άρπαξε την σκεπαρνιά να 
το πελεκίσει και να το ξεφλουδίσει. Τον σταμάτησε αμέσως ο 
μάστορας λέγοντας: «Αυτή είναι δικιά μου δουλειά, τρέξε εσύ 
να διορθώσεις την σκάφη της Ατζούλος που στάζει, γιατί είχες 
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ξεχάσει να βάλεις ψαθί και ήρθε δίκαια παραπονούμενη». 
Ακούραστος ο Γιώργης σε μικροδουλειές, έφυγε τρέχοντας 

και με ευχαρίστηση για να βρεθεί μακριά από τον πολύ απαιτη-
τικό μάστορα, που πάντα όλο και κάτι εύρισκε να τον παρατη-
ρήσει. Έκανε όμως και υπομονή, γιατί εκτός του ότι όλο και 
κάτι μάθαινε, είχε εξασφαλίσει και καλό φαγητό, αφού πάντα 
πρόσεχαν τους μαστόρους στα διάφορα σπίτια που δούλευαν. 

Άδραξε το ξύλινο πασέτο2 ο μά-
στορας, μέτρησε και ξαναμέτρησε και 
πάλι μέτρησε το χρειαζούμενο του 
κυπαρισσιού μήκος, τράβηξε από το 
αυτί του την λάπη3 και άρχισε να ση-
μειώνει δεν έμεινε όμως ευχαριστη-
μένος από του μολυβιού τα σημάδια 
και ξεκρέμασε το τσίγκινο βαζάκι που 
με προσοχή φύλαγε κόκκινο βάμμα 
από ξυνόσκαμνα που πάντα μάζευε 
από την ξυνοσκαμνιά του Κουτσου-
μπά, πήρε ένα πινελάκι και ζωντάνε-
ψε τα σημάδια της κοπής, ξαναμέτρη-
σε για σιγουριά και όταν βεβαιώθηκε 
για την σωστή μέτρηση άδραξε την 
σκεπαρνιά για να το ξεφλουδίσει. 

Τίποτε όμως ο μαστρο-Σπύρος δεν έκανε απερίσκεπτα και 
βιαστικά. Ακουμπώντας την σκεπαρνιά με το ένα χέρι πάνω 
στο πεσμένο κατάχαμα κυπαρίσσι, με το άλλο άρχιζε να ξύνει 
το κεφάλι του. Κάτι πάλι προσπαθούσε να σοφιστεί ο καλός 
μάστορας. Άφησε την σκεπαρνιά και τις σκέψεις, βγήκε έξω 

2 Ξύλινο Μέτρο
3 Μολύβι
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από το μαραγκούδικο να αναπνεύσει καθαρό αέρα, ξεκρέμα-
σε τον κολοκυθέλο που είχε κρεμάσει στον ίσκιο της κλημα-
ταριάς δροσίστηκε πίνοντας νεράκι, σκούπισε και το ιδρωμέ-
νο του μέτωπο με φύλλα από το φραγκιάτο και κάθισε στο 
πέτρινο πεζούλι να ξεκουραστεί. 

Σε λίγο παρουσιάστηκε ο βοηθός του περιχαρής, γιατί κα-
τάφερε να διορθώσει την σκάφη μα ακόμη περισσότερο γιατί 
από ευχαρίστηση για την καλή του δουλειά, όπως του είπε, 
η Ατζούλο τον φίλεψε αμύγδαλα, καρύδια και 2 λουκούμια. 
Αφού ξεκουράστηκαν αρκετά, πήρε την χέρα, το σπουδαίο 
πριόνι, ο μάστορας, το τρόχισε προσεκτικά και εύστοχα και 
έβαλε αρχή στο κόψιμο του κυπαρισσιού στο κόκκινο σημάδι. 
Μετά άφησε το Γιώργο να συνεχίσει κόβοντας και συμβου-
λεύοντας να μην το κόψει ζαβά4. Άρχισε με κέφι ο Γιώργος και 
θυμίζοντας στον μάστορα ότι θα πρέπει να το ξεφλουδίσουν 
και μπορεί να το κάνει, το καλοσκέφτηκε ο μάστορας και τε-
λικά αποφάσισε να το αφήσει με την φλούδα. 

«Γιατί να το ξεφλουδίσουμε, για περισσότερη κούραση; Τι 
πειράζει αν έχει άσπρο ή σταχτί χρώμα; Το μόνο, Γιώργο, που 
θα πρέπει να θυμάσαι πάντα, είναι ότι το κυπαρίσσι είναι ξύλο 
αθάνατο. Μόνο να μη βρέχεται. Ορθοστάτη θα το βάλουμε 
μέσα στην μέση του αχουριού. Αυτό θα κρατάει όλη τη στέγη. 
Αν αυτό νοτίσει, σαπίσει ή μετακινηθεί, τότε μόνο η στέγη θα 
πέσει. Χρειάζεται προσοχή, να τοποθετηθεί σωστά και ίσια. 
Όταν τελειώσεις το κόψιμο, πάρε τον μακρύ ίσιο λούρο και 
έλα στο αχούρι να με βρεις».

Αφού πήρε τα κατάλληλα εργαλεία του ο μάστορας, πήγε 
στο αχούρι, κοίταξε, μέτρησε απόσταση βρήκε το κέντρο και 
το κατάλληλο σημείο και άρχισε προσεκτικά να σκάβει το 

4 Στραβά



Κωνσταντίνος Σπ. Πατρίκιος20

έδαφος, αφού προηγουμένως αφαίρεσε προσεκτικά το καρφί 
ελευθερώνοντας αλυσίδα, λουκέτο και σχοινί από το μαδέρι 
και κόβοντας, αφαιρώντας ακόμη και τις δυο τρύπες που από 
το καρφί υπήρχαν στο μαδέρι, ξανά ελέγχοντας πολύ προ-
σεκτικά μήπως υπήρχε κάνας τραυματισμός σε όλο το μήκος 
στο ίσο μαδέρι. Γονατιστός, ακούραστος και ιδρωμένος συ-
νέχιζε να φτιάχνει μια μεγάλη λόμπα5, ακριβώς απέναντι από 
την ξεκλείδωτη μισογκρεμισμένη πόρτα, που ευτυχώς έμπαι-
νε δροσερό αεράκι. Σε λίγο που ήρθε ο Γιώργος και είδε την 
τελειωμένη πια λόμπα φαντάστηκε ότι μάλλον θα σκόπευε 
να πιάσει κάνα ζωντανό πουλί στήνοντας πλάκα όπως συνή-
θως γινόντανε πιάνοντας γαρδέλια και άλλα πουλάκια. Μα 
τούτη η μεγάλη λόμπα σίγουρα θα στόχευε για περιστέρια 
και ένιωσε χαρά λέγοντας στον μάστορα: «Αν δεν το πιάσου-
με ζωντανό το περιστέρι να το φκιάσουμε σούπα». Γέλασε ο 
μάστορας δεν απάντησε κοίταξε και ξανακοίταξε την λόμπα 
και ήταν ευχαριστημένος με την δουλειά του. 

Σηκώθηκε όρθιος τίναξε την σκόνη και τα χώματα από το 
παντελόνι του και είπε στον Γιώργο: 

«Αύριο πρωί-πρωί να πας στην ποταμιά και να βρεις μια 
ίσια ακώνα6». 

«Ξέρω-ξέρω», βιάστηκε να απαντήσει, πιστεύοντας ότι 
την ήθελε να στήσει την πλάκα για τα περιστέρια. Απόρη-
σε, λοιπόν, όταν του ζωγράφισε τις διαστάσεις που θα έπρεπε 
να έχει η πλάκα, γιατί αυτή δεν σκέπαζε την λακκούβα αλλά 
έπεφτε μέσα. Ήταν μικρότερη. 

Κάτι προσπάθησε να πει αλλά ο μάστορας τον διέκοψε 
λέγοντας: «Επίσης να ειδοποιήσεις το Γιαννέλο και τον Μπά-

5 Λακκούβα
6 Ποταμίσια πλάκα 
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μπη Κουτσούμπα, που είναι χειροδύναμοι, να έρθουν το πρωί 
να μας βοηθήσουν να μεταφέρουμε το κυπαρίσσι και μην ξε-
χάσεις να φέρεις και τον μεγάλο ίσιο λούρο». 

Δάγκωσε τα χείλη του ο Γιώργης που τον ξέχασε τον λού-
ρο και σκέφτηκε πως «τίποτα μα τίποτε δεν του ξεφεύγει του 
μάστορα». 

Πρωί-πρωί, πρώτος και καλύτερος κατέφθασε ο Μπάμπης 
με τον κόρφο γεμάτο αγραπίδια7 και μεγάλους ώριμους βρα-
κατσάνους8 δώρα για τον μάστορα. 

«Πάλι ήρθες με τα δώρα σου Μπάμπη;» 
«Ναι, μάστορα, υποχρέωση μου! Εσύ τόσα και τόσα κάνεις 

για μας». 
Και βάζοντας πισώπλατα το δεξί χέρι τράβηξε το κλαδευ-

τήρι που είχε φέρει για τρόχισμα. 
Σε λίγο παρουσιάστηκε και ο Γιαννέλος, πάντα παραπο-

νούμενος και πεινασμένος. 
«Εγώ έτρεξα στο πρώτο σου κάλεσμα, μαστρο-Σπύρο, εσύ 

θα δούμε πότε θα μου σκοτώσεις καμιά κοτσιφίνα!»
«Τέτοια εποχή, Γιάννη, πού να βρούμε κοτσιφίνες; Κάνε 

υπομονή να χειμωνιάσει». 
«Καλά! Αν τουφεκίσεις καμιά κουρνάκλα τι πειράζει; Μαύ-

ρο χρώμα έχουν και τα 2 πουλιά». 
Γέλασαν όλοι μαζί και ο Γιώργος που κατέφθασε με 2-3 

πλάκες και τον λούρο που ευτυχώς δεν ξέχασε. 
«Ακούμε οδηγίες!» βροντοφώναξε ο Γιαννέλος που ήτανε 

βιαστικός για τις οδηγίες του μάστορα. 
Σήκωσαν όλοι μαζί το κυπαρίσσι και το μετέφεραν στου 

Σπύρου Τεπάνου το αχούρι, το ακούμπησαν όρθιο στον απέ-

7 Μικρά αχλάδια από αγριαπιδιά
8 Πρώιμα μεγάλα σύκα
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ναντι τοίχο και αφού τους ευχαρίστησε ο μάστορας φύγανε 
για τις δουλειές τους. 

Τότε πρόσεξε ο Γιώργος ότι το κυπαρίσσι ήτανε λίγο μα-
κρύτερο και έτρεξε να φέρει την χέρα μα τον σταμάτησε ο 
μαστρο-Σπύρος ζητώντας τον λούρο. Διάλεξε την πιο στρω-
τή πλάκα την έριξε μέσα στην λόμπα, όρθωσε τον λούρο τον 
κεντράρισε σωστά με το έμπειρο μάτι του, σημάδεψε την κο-
ρυφή που άγγιζε τον καβαλάρη του αχουριού, πήρε τον ελα-
φρύ λούρο και τον σύγκρινε με το αξεφλούδιστο κυπαρίσσι. 
Είχε πέσει διάνα! Σωστός στο μέτρημα, σωστός σε όλα! Ένα 
ελαφρύ μειδίαμα ενθουσιασμού ξεχείλισαν από τα χείλη του, 
κοίταξε τον βοηθό του με καλοσύνη που κουνούσε ελαφριά 
το κεφάλι του επαινώντας την τέχνη του μάστορα και νιώθο-
ντας ντροπή για τις άχαρες σκέψεις του για περιστέρια. 

«Τώρα βοήθησε, Γιώργη, να μεταφέρουμε προσεκτικά το 
κυπαρίσσι στην σωστή θέση. Είναι λίγο βαρύ και χρειάζεται 
προσοχή». 

Ευτυχώς εκείνη την στιγμούλα περνούσε ο Θοδωρής Μπα-
λιάδας, που έβαλε ένα χέρι και όλα πήγαν καλά. 

Σκαρφαλώνοντας στην ξύλινη σκάλα κάρφωσε με αυτο-
σχέδια δικά του καρφιά την κεφαλή του κυπαρισσιού στον 
καβαλάρη του αχουριού ελέγχοντας τα κεραμίδια για στεγα-
νότητα. Στη συνέχεια, κατεβαίνοντας από την σκάλα έλιωσε 
ασβέστη, τον ανακάτεψε με άμμο από τον σταυρό και σπάζο-
ντας μερικά κεραμιδοκάμινα σε μικρά κομματάκια, έκανε ένα 
μείγμα χυλού, γέμισε σωστά και προσεκτικά την λούμπα και 
την έφερε στο επίπεδο του χωματένιου δαπέδου του αχου-
ριού. 

Γνωρίζοντας την τέχνη του μαστρο-Σπύρου και έχοντας 
εμπιστοσύνη σ’ αυτήν, ακόμη και στη διαβεβαίωση του καλού 
γνωστού σε όλους άριστου τεχνίτη ότι εξασφαλίστηκε η σκε-
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πή και μπορεί άφοβα να την εμπιστευτεί και αποκλείεται να 
πέσει, γιατί την έδεσε προσεκτικά και άφοβα, ενθουσιάστηκε 
τόσο πολύ ο Σπύρος ο Τεπάνος από τα μεστά αποφασιστικά 
και ενθαρρυντικά του μάστορα λόγια, που τον παρακάλεσε 
και του έφκιασε και 2 καβαλέτα καρφώνοντας πάνω τους κυ-
παρισσένιες τάβλες που τις έστρωσε με μια κουρελού που είχε 
υφάνει στον αργαλειό η νύφη του Κατερίνα, άξια και καλή 
νοικοκυρά φρεσκοπαντρεμένη με τον αδερφό του τον Αλέξη. 
Άδραξε την ευκαιρία ο φιλότιμος Σπύρος Τεπάνος που έβλε-
πε ότι δεν χωρούσε άλλο στο μικρό φτωχικό τους σπιτάκι και 
αποφάσισέ να μετακομίσει στο ασφαλές πια καλοφτιαγμένο 
καλύβι, που ήτανε δροσερό όχι από τα ανύπαρκτα παράθυρα 
αλλά από τρύπες και φεγγίτες που το στόλιζαν. Του είπε ο 
μαστρο-Σπύρος να μην πειράξει το κυπαρίσσι μέχρι καλά να 
δέσει και να πήξει ο χυλός στην λόμπα και την επομένη θα 
ερχόντανε να του ρίξει μια ματιά. Το μόνο που τον συμβούλε-
ψε, ήταν να αγγαρέψει τον Γιαμάνη ή το Νίκο τον Λυρή, που 
ήταν οι καλύτεροι τεχνίτες στις κεραμοσκεπές, να ρίξουν μια 
ματιά στα ταλαιπωρημένα κεραμίδια, για να σιγουρευτεί ότι 
η βροχή θα είναι αδιαπέραστη. Επανέλαβε ότι τα κυπαρίσσια 
με τα χρόνια γίνονται σαν σίδηρο αρκεί να μη βραχούν. 

Την επομένη το πρωί ο μαστρο-Σπύρος, πάντα στον λόγο 
του και στην ώρα του σωστός, έλεγξε και έμεινε ευχαριστη-
μένος από την δουλειά του, ξανατονιζόντας ότι το δέσιμο που 
έγινε στη σκεπή είναι το ασφαλέστερο που θα μπορούσε να 
γίνει και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να καταρρεύσει από 
σεισμό, δυνατό αέρα ή από οποιαδήποτε αιτία, εκτός και σα-
πίσει ή κοπεί τούτο το μεσαίο στήριγμα. Μάλιστα για να τον 
ευχαριστήσει περισσότερο, κάρφωσε ολόγυρα στο κυπαρίσσι 
και μερικά καρφιά, για να μπορεί να κρεμάει τα σακούλια και 
τα υπάρχοντά του.
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Χαριτολογώντας ο Σπύρος είπε στο μαστρο-Σπύρο: 
«Μόνο να μου φκιάσεις και κάνα σκαμνάκι να φτάνω τα 

καρφιά!» 
Είχε μεγάλο δίκιο, γιατί το ύψος του δεν του επέτρεπε να 

στοχεύει ψηλά. Έτσι αναγκάστηκε ο μάστορας να του βάλει 
και δεύτερη σειρά καρφιά χαμηλότερα. 
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Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗ

Πετάχτηκε έξω ο Σπύρος ο Τέτανος με μια σκουριασμένη 
ψαλίδα στο χέρι που με δυσκολία έκοβε και το μαλλί από τις 
γίδες και άρχισε να επαινεί τον Μίχο με την καινούργια του 
αγορά στο νέο του απόκτημα που φαίνεται δυνατό και ζωηρό 
και του πρότεινε αργότερα να τα ζευγαρώσουν σε κάνα όρ-
γωμα. Χάρηκε ο Μίχος για τα επαινετικά του λόγια και άρχισε 
ξανά να δυσανασχετεί και να παραπονείται με την ανυπόφο-
ρη σημερινή ζέστη. Προσπάθησε ο Σπύρος ο Τεπάνος να τον 
ηρεμήσει και να τον συμβουλέψει ακόμη και να τον καλέσει 
να μπει μέσα στο αχούρι του να διαπιστώσει την δροσιά.  
«Δεν έχει φοβερό κάμα, Μιχάλη, απλώς εσύ είσαι κακοντυ-
μένος Αύγουστο μήνα και φοράς μάλλινο ζιλέ από προβατί-
νας μαλλιά και χοντρό παντελόνι, που από την απλυσιά και 
τα πολλά μπαλώματα σε θερμαίνουν περισσότερο, ακόμη και 
αυτή η σκούφια που φοράς θα σου ανάψει το κεφάλι. Πάρε 
και βάλε, κακομοίρη μου, μια δροσερή ψάθα! Αλλά εγώ ξέρω, 
που να τα βρεις, καημένε, τα φράγκα εσύ! Με την κακομοι-
ριά σου τα σκορπάς στις γυναίκες, στα χαρτιά και στο ποτό! 
Ευτυχώς που έκανες και την αγορά τούτου του νεανικού αλό-
γου, με δανεικά – όπως λένε όλοι στο χωριό! Είσαι και ανε-
πρόκοπος και λιγδιάρης9».

Καυστικά τα λόγια του Σπύρου, έκαναν τον Μιχάλη να 

9 Λέτσος, βρωμιάρης 
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ιδρώσει περισσότερο και να ξεστομίσει υβριστικά, άσεμνα 
λόγια στο γείτονα και φίλο του! Του έδωσε και την υπόσχε-
ση να μην ξεχάσει ποτέ τα προσβλητικά του λόγια που τον 
έκαναν κουρέλι και σίγουρα μια μέρα θα τον εκδικηθεί, γιατί 
δεν δέχεται ορμήνιες από έναν άκληρο που κοντεύει να πε-
θάνει και δεν κατάφερε ακόμη ούτε να παντρευτεί. Χαριτο-
λογώντας όμως ο Σπύρος του απάντησε: «Ξέρεις γιατί δεν 
παντρεύτηκα; Γιατί δεν ήθελα να φέρω τον μεζέ εδώ στη γει-
τονιά μας, σε σένα και στον Μπάμπη τον Κουτσούμπα, που 
όλοι γνωρίζουν πόσο γυναικοτσούλιδες10 είστε». 

Τον κοίταξε κατάματα ο Μιχάλης με θολωμένα άγρια μά-
τια έφτυσε κατάχαμα τρεις φορές και σαλάγησε το όμορφο 
αλογάκι του προς τη βρυσούλα να το ποτίσει μονολογώντας, 
βρίζοντας και λέγοντας κατάρες.

Αφού πότισε, τάισε και ταχτοποίησε το άλογό του, πήγε 
στο σπίτι του που ήτανε δίπλα στη βρύση να ξαποστάσει. Η 
Κούλα του Ρεγκίνη, η γυναίκα του, καλή νοικοκυρά και άξια 
σύζυγος, τον υποδέχτηκε με χαρά. Είχε στρωμένο το τραπέζι 
και όπως πάντα τον περίμενε μαζί να γευματίσουν. Έξαλλος 
ο Μιχάλης στο καλωσόρισμα της Κούλας, την αποπήρε, την 
έσπρωξε ορμητικά και την έριξε κάτω στο σαλίτζο11. Ευτυχώς 
που δεν χτύπησε άσχημα η γυναίκα. Σηκώθηκε και άρχισε να 
τον προσκαλεί για φαγητό και να ξεκουραστεί. Ποτέ δεν του 
αντιμιλούσε. Παλιά συνήθεια του Μιχάλη, ήθελε πάντα τον 
μεσημεριανό του ύπνο. Τράβηξε με δύναμη και οργή το με-
σάλι12 και το στρωμένο τραπέζι διαλύθηκε. Τίποτε δεν έμεινε 
όρθιο! Σπάσανε τα πήλινα πιάτα, το μόνο που γλύτωσε ήταν 

10 Κυνηγοί γυναικών
11 Χωμάτινο δάπεδο
12 Τραπεζομάντιλο
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το μικρό μποτσόνι13 που είχε μέσα λάδι και ξύδι, γιατί ήταν 
καλά βουλόμενο με φελλό. Αμίλητος πήγε στο κρεβάτι του νη-
στικός και εκνευρισμένος. Προσπάθησε να αποκαρώσει14 μα 
τα καυστικά λόγια του γείτονα του στριφογύριζαν στο μυαλό 
του. Άθελά του παραμιλούσε και η γυναίκα του τον ακουρμά-
στηκε15 να βρίζει, να καταριέται και κατατρόμαξε! Όταν τον 
άκουσε να λέει: «θα σου κόψω το λαρύγγι, κοντοστούπη, κοζο-
νόρο»16, τότε κατάλαβε ότι κάτι συνέβη με το γείτονά τους τον 
Σπύρο τον Τεπάνο. Ήσυχος άνθρωπος, καλοκάγαθος ευγενι-
κός, καλός γείτονας, με μόνο μειονέκτημα το ανάστημά του. 
Μα και ο άνδρας της ο Μιχάλης δεν ήταν εκδικητικός αλλά 
ήρεμο και άκακο ανθρωπάκι. «Γρήγορα θα του περάσει», σκέ-
φτηκε και κλείστηκε μέσα στην κουζίνα της για να φροντίσει 
το νοικοκυριό της. 

Οι σκέψεις με τα καυστικά λόγια του κοντο-Σπύρου στρι-
φογύριζαν στο μυαλό του Μιχάλη και δεν του έμπαινε ύπνος. 
Έκλεισε τα μάτια του, προσπάθησε να αποβάλει τις άσχημες 
σκέψεις, απότομα πετάχτηκε όρθιος, το τσουρ-τσουρ της 
βρύσης τον εκνεύριζε, άρπαξε ένα κότσαλο από μισοφαγω-
μένο καλαμπόκι και με μανία το έχωσε μέσα στην κάνουλα να 
σταματήσει ο θόρυβος με το τρεχούμενο νερό. Ξαναγύρισε 
στο κρεβάτι του πιο ήρεμος, αποκάρωσε17, μα τα βατράχια 
μέσα στον λόμπο άρχισαν τα δικά τους κρωξίματα. Ξαναπε-
τάχτηκε όρθιος άρπαξε την λαστιχέρα που του είχε φτιάσει ο 
Κουτσοστεφανής, με διχάλα από αγριελιά και άρχισε να ση-

13 Μικρό γυάλινο μπουκάλι
14 Αποκοιμηθεί
15 Άκουσε 
16 Κοντό
17 Αποκοιμήθηκε 
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μαδεύει τους φουρδακλάδες18 που δεν τον αφήναν να κοιμη-
θεί. Εύστοχα πέτυχε έναν, το χάρηκε και άρχισε να χαμογελά. 

Την ίδια στιγμούλα κατέφθασε με το άλογό του, το Στα-
χτή, που είχε το χρώμα του ψαριού, ο Μήτσος ο Πολύδερος 
που ήρθε να το ποτίσει, εγκάρδια χαιρέτισε τον Μιχάλη και 
τον ρώτησε γιατί έχει αυτό το χαμόγελο. Ντράπηκε ο Μιχάλης 
να του πει την αλήθεια και δικαιολογήθηκε ότι σημάδευε ένα 
καλογιάννο που τον πέτυχε αλλά δεν ήταν και εύκολο να τον 
μαζέψει από τον λόμπο που τον στόλιζαν βάτα και καλαμιές. 

«Άσε τα πουλάκια να ζήσουν, βρε Μιχάλη, πάμε για κάνα 
χαρτάκι να περάσει η ώρα μας».

Έτσι σε λίγο βρεθήκανε στο καφενείο του Μένιου. Ο μικρός 
Ηρακλής με κοντά παντελόνια, χαμογελαστός και πρόθυμος, 
τους υποδέχτηκε με χαρά, σκούπισε το σιδερένιο τραπέζι με 
ένα βρώμικο ξεσκονόπανο και τους έφερε μια ξεφτισμένη 
πολυκαιρισμένη τράπουλα, ήξερε την συνήθεια όλων ο Ηρα-
κλής, χωρίς παραγγελία τους ετοίμασε το συνηθισμένο κα-
φεδάκι. Σε λίγο παρουσιάστηκε και ο Αποστόλης Πολίτης 
με τον Σπύρο Κουτσούμπα, τον Μπύρο που διάλεξε ο Μιχά-
λης για σύντροφο και άρχισαν την ξερή. Πιο δίπλα, σε άλλο 
τραπέζι, ο Σπύρος ο Τριβόλης, ο δάσκαλος δεξιοτέχνης στο 
τάβλι και στην λαστιχέρα με τον Tαλανά, έπαιζαν το τάβλι 
τους. Νευριασμένος ο Ταλανάς που έχανε, χτυπούσε με μανία 
και ενοχλητικά τα πούλια φωνάζοντας: «Όχι μορτεζίνι δεν το 
παίζω, δεν το μπορώ» και έριξε την ζαριά του με μανία, το ένα 
ζάρι πετάχτηκε έξω και κατρακύλησε στα πόδια του Σπύρου 
Κουτσούμπα. 

Άδραξε την ευκαιρία ο Πολύδερος να συμβουλεύσει τον 
Ταλανά να πεταχτεί στον μαστρο-Σπύρο να τους φκιάσει κα-

18 Βατράχια
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μιά σκάφη να ρίχνουν την ζαριά μα και ο Σπύρος ο Μπύρος 
έντεχνα ελευθέρωσε το πόδι του από το ξύλινο τσόκαρο και 
με τα δάχτυλα του ποδιού του μάζεψε και έκρυψε το ζάρι ανά-
μεσα στα δάχτυλά του με τα μακριά άκοπα νύχια. Κανείς δεν 
τον αντιλήφθηκε και μάταια προσπαθούσαν να εξηγήσουν το 
ανεξήγητο, αφού κανείς δεν μπορούσε να ανακαλύψει που 
ήταν το ζάρι. Μόνο ο μικρός Ηρακλής κατάλαβε το τέχνασμα 
του Σπύρου και έφερε ένα καινούργιο ζάρι, κλείνοντας πονη-
ρά το μάτι στον μπάρμπα-Σπύρο. 

Από μικρός φάνηκε ο Ηρακλής ότι μια μέρα θα προοδεύ-
σει. Ατσίδας ήταν! «Διπλό το πήρα το πλακωτό», φώναξε με 
χαρά ο Ταλανάς και σηκώθηκε να χαιρετίσει τον Μήτσο τον 
Κολοπατή που περνούσε και να του υπενθυμίσει ότι είχε έτοι-
μες τις βαφές που του παράγγειλε η γυναίκα του. Τότε βρήκε 
την ευκαιρία ο Μπύρος και ξετρυπώνοντας το ζάρι, το πέταξε 
πάνω στα πούλια φωνάζοντας «άκυρο το διπλό, εσύ παίζεις 
με 3 ζάρια! «Ναι, ναι, άκυρο», αναφώνησαν όλοι χαμογελώ-
ντας, με εκνευρισμένο μόνο τον Ταλανά για την κοροϊδία που 
δεν του συμπαραστάθηκε ούτε ο Νώντας ο Κούρτης, φίλος 
του και συνάδελφος έμπορος, που αναφώνησε: «Εγώ βλέπω 
τρία ζάρια, άρα είναι άκυρη η παιξιά!» 

Τρανταχτά ασυγκράτητα γέλια ακούστηκαν από όλους 
και ιδιαίτερα από τον Μιχάλη Δρακά που ξανάβρε το κέφι του 
και κεράστηκε και το υποβρύχιο, αφού καταφέρανε με τον 
Μπύρο να κερδίσουνε στην ξερή. Κεφάτος, ορεξάτος, χαμο-
γελαστός, ο Μιχάλης τους αποχαιρέτισε και τράβηξε προς το 
σπίτι του, άλλος άνθρωπος! Καλοχαιρέτισε τη γυναίκα του 
ευγενικά, η οποία πισώπλατα σταυροκοπήθηκε για την ξαφ-
νική αλλαγή. Του έδωσε ένα κομμάτι μπαμπανάτσα19 και τον 

19 Καλαμποκόψωμο του ταψιού
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συμβούλεψε να προσέχει όταν καβαλικεύει το νεανικό ζωηρό 
του άλογο, γιατί το έβλεπε αψύ και πολύ δυνατό. Όντως είχε 
δίκιο η Κούλα, έκανε σωστή και καλή αγορά, αξεπέραστο στη 
δύναμη και στην μεταφορά φορτίου, άντεχε τα πάντα. Σίγου-
ρα τα ξεπερνούσε όλα στο χωριό, καμάρωνε ο Μιχάλης και το 
φρόντιζε όσο καλύτερα μπορούσε. 

Το καβάλησε και τράβηξε κατά τον κάμπο να κουρνιάσει 
τις κότες και να ποτίσει τον κήπο του, όπως είχε συνεννοηθεί 
με τον Πάνο Ψάθα που ήταν καλός σωστός και δίκαιος νε-
ριάρης20. 

20 Διανομέας ποτιστικού νερού
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ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ

Το έβλεπε το ένιωθε όσο περνούσαν οι ημέρες το άλογό 
του, που ακόμη δεν είχε κλείσει τα τρία χρόνια, ζωντάνευε 
στην ορμή και στη δύναμη, άντεχε στο βαρύ φορτίο και κα-
μάρωνε για την πετυχημένη του αγορά. Είχε ακούσει όμως 
ότι αν το καθάριζε θα γινόντανε ακόμη πιο δυνατό. Το καλο-
σκέφτηκε, ήθελε να έχει και την πρωτιά στο χωριό και απο-
φάσισε να το πάει στον Ζώη τον Κολογιώργη, που αποφα-
σιστικά και έντεχνα καθημερινά καθάριζε τράγους, κριάρια, 
βόδια, άλογα, γαϊδάρους και ό,τι άλλο αρσενικό του πήγαι-
ναν. Ήταν τεχνίτης ο Μπάρμπα Ζώης μοναδικός στο είδος 
του, πασίγνωστος σε όλη την Λευκάδα. Ξεπερνούσε και τον 
καλύτερο ιατρό σε τούτες τις πετυχημένες του επεμβάσεις. 

Βλέποντας τον Μίχο να ξεπεζεύει από το ιδρωμένο του 
άλογο κατάλαβε αμέσως τον σκοπό του και τον συμβούλεψε 
να πάει δίπλα στον αχερώνα, να γεμίσει ένα τσουβάλι ράπες21 
να στεγνώσει τις πλάτες του ιδρωμένου αλόγου, ρωτώντας 
τον «Πώς τα κατάφερες και μου το έφερες ιδρωμένο; Θέλεις 
να πλευριτώσει, Μιχάλη;» 

«Όχι, βέβαια, αλλά δεν μπορούσα να αποφύγω και την 
πρόσκληση του Γιάννη του Νόβε!» Αυτός, ομολογουμένως, 
είχε το πιο γρήγορο άλογο στο χωριό και όλους τους ξεπερ-
νούσε. Ήταν πρώτο και ασυναγώνιστο στο τρέξιμο, ασυγκρά-

21 Άχερα



Κωνσταντίνος Σπ. Πατρίκιος32

τητο, ορμητικό, που δεν κρατιόνταν ούτε στις στροφές. Έτσι 
κάποτε από την μεγάλη ταχύτητα βρέθηκε στα κεραμίδια του 
Κούρου. Γέλασε ο μπαρμπα-Ζώης και παρ’ όλη την ηλικία 
του, σαν νεαρός αναβάτης, μ’ ένα μεγάλο πήδημα σκαρφά-
λωσε στη ράχη του αλόγου, έπιασε τα χαλινάρια, έκανε τα 
δικά του κόλπα το άλογο, στυλώθηκε στα πισινά του πόδια 
σηκώνοντας ψηλά τα δυο μπροστινά, άρχισε να μουγγρίζει, 
σάλια άρχισαν να τρέχουν από τα κατακλείδια του22 και να 
ξεφυσούν ακόμη και τα ρουθούνια του. Ξεπέζεψε ο μπάρμπα-
Ζώης, έσκυψε, άδραξε και έσφιξε τα λιμπά23 του αλόγου που 
το έκανε να χλιμιντρίσει χωρίς κάποιος να ξέρει αν ήταν από 
πόνο ή ευχαρίστηση, μετά του άνοιξε το στόμα, μέτρησε και 
έλεγξε τα δόντια προσεκτικά και τελειώνοντας σήκωσε ένα-
ένα πόδι και το τοποθέτησε σε έναν ξύλινο τάκο ελέγχοντας 
ακόμη και τα πέταλα. 

Ο Μιχάλης απορούσε γιατί όλη αυτή η λεπτομερής εξέτα-
ση, είχε όμως και χαρά που για πρώτη του φορά είδε το άλογό 
του να υψώνετε και να αντιστυλώνει στα πισινά του πόδια. 
Σίγουρα ο μπάρμπα-Ζώης κάτι πολύ περισσότερα ήξερε και 
όταν τον ρώτησε γιατί του έφερε τούτο το βαρβάτο άλογο, 
δεν τον άφησε καν να κρίνει. 

«Εσένα θα ήθελες, Μιχάλη, να σου κάνουν αυτή την δου-
λειά και γιατί θέλεις να πάμε κόντρα στην φύση; Δεν χρειάζε-
ται καμία επέμβαση να κάνουμε και σε ενημερώνω ότι στα 
πέντε του χρόνια θα ξεριζώνει και δέντρα! Η φκιασά24 του 
είναι τέτοια που δεν χρειάζεται να το καθαρίσουμε. Τίποτε 
δεν θα κερδίσουμε. Είναι γεννημένο, χρόνο με τον χρόνο, η 

22 Σαγόνια (χείλη)
23 Αμελέτητα
24 Χαρακτήρας
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δύναμή του να πολλαπλασιάζεται και πρέπει να προσέχεις. 
Αν θέλεις κάτι προς το παρόν να κάνεις, είναι να του αλλάξεις 
πέταλα» και ξανασηκώνοντας το ένα πόδι του αλόγου, του 
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έδειξε ότι τα νύχια μεγάλωσαν και σε λίγο θα το κουτσάνει το 
άλογο και για να το καταλάβει καλύτερα, γιατί έβλεπε τον 
Μιχάλη σκεπτικό, του είπε: «Εσύ φορούσες τα ίδια πάντα πα-
πούτσια όταν ήσουνα νεαρός και όταν μεγάλωσες;» 

Σοφά λόγια ενός σοφού ανθρώπου. Όλοι ήξεραν για την τι-
μιότητα του μπάρμπα-Ζώη, που δεν κοίταζε μόνο για το συμ-
φέρον του. 

Χάρηκε πολύ ο Μίχος, καβάλησε το ζωντανό του κι αφού 
ευχαρίστησε τον μπάρμπα-Ζώη, υποσχέθηκε κάτι μελλοντι-
κά να τον φιλέψει και τρέχοντας έφτασε στο σαμαράδικο του 
Σπύρου του Καψούλη.

Καινούργιος μάστορας, προσεκτικός, καλός τεχνίτης, που 
καθημερινά βελτίωνε την τέχνη του, γιατί πάντα αγόραζε τα 
καλύτερα υλικά, ήταν ομορφούλης ο Καψούλης. Ήταν τίμιος 
και συνεπής, για αυτό όλοι τον προτιμούσαν. 
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Στο αντίκρισμα του αλόγου, ο Καψούλης που είχε μεγάλες 
γνώσεις από άλογα και γαϊδουρομούλαρα από την καθημερι-
νή επαφή του με τα ζώα, αναφώνησε: «Πού το ηύρες αυτό το 
κελεπούρι, μπάρμπα-Μίχο; Αυτό είναι άγγελος σωστός και 
σου υπόσχομαι να το στολίσω με χανάκιες25 και ό,τι καλύτερο 
μπορώ να το ομορφύνω περισσότερο». 

Χάρηκε πολύ ο Μίχος με τις κουβέντες του Καψούλη. Δεν 
είχε όμως σκοπό ακόμη να το σαμαρώσει. Θα έπρεπε να ξεπε-
ράσει τα τρία χρόνια, του είχαν πει, και τότε μπορούσε και να 
το παραφορτώνει. Παρακάλεσε, λοιπόν, τον Καψούλη, που 
είχε φίλους καλούς και επιδέξιους μαστόρους και πεταλωτές, 
να φροντίσει για το πετάλωμα. 

«Σίγουρα θα το φροντίσω την επόμενη εβδομάδα που θα 
κατεβώ στην πόλη να αγοράσω μπαλδίμια26, τομάρια και άλλα 
χρειαζούμενα υλικά. Θα σου στείλω κάποιον γνωστό μου». 

«Πρόσεξε, Σπύρο, θα περιμένω τον καλύτερο, με ολοκαί-
νουργια και τα καλύτερα πέταλα».

«Μείνε ήσυχος! Ας ρίξω και μια ματιά να δούμε τι νούμερο 
πέταλα να φέρει αν και ο πεταλωτής, όταν έρθει, σίγουρα θα 
έχει μαζί του αρκετά μεγέθη και θα βάλει αυτά που θα ταιριά-
ζουν». 

«Για πες μου, Σπύρο, από την πείρα σου, εσύ που ξέρεις 
όλα τα άλογα του χωριού, με ποιο νομίζεις είναι καλύτερα να 
το ζευγαρώσω για το όργωμα;»

Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε ο Καψούλης, δεν ήθελε κά-
ποιον να αδικήσει, υπήρχαν καλά και δυνατά άλογα στο χω-
ριό, τελικά του υπόδειξε του Θανάση του Πολίτη ή του Θωμά 
του Βαρόλη Έμπειρος ο Καψούλης, ξανακοίταξε το άλογο, 

25 Λαιμοδέτης με στολίδια
26 Εξάρτημα του σαμαριού για στερέωμα στο ζώο
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μέτρησε τον λαιμό, κοίταξε τα δόντια, τα δυνατά γερά ποδά-
ρια, τα καπούλια και ό,τι αυτός ήξερε καλύτερα. Ορμήνευσε, 
λοιπόν, τον μπάρμπα-Μιχάλη ότι η γνώμη του ήταν να μη 
ζευγαρώσει με κανέναν τούτο το δυνατό άλογο. Μόνο του 
θα τα καταφέρει καλυτέρα. 

Ο Μιχάλης άκουσε με προσοχή τον Καψούλη, θυμήθηκε 
και τα λόγια του μπάρμπα-Ζώη, που συνέχεια το επαινούσε 
και απάντησε στον Καψούλη: «Σα να ’χεις δίκιο, Σπύρο, αλλά 
τι πρέπει να κάνω;» 

«Καλοσκέψου το, μπάρμπα-Μιχάλη και έλα να μου πεις. 
Αυτό είναι δικιά μου δουλειά αλλά χρειάζεται χρόνος. Θα του 
φκιάσω μια γερή λαιμαριά, θα την ντύσω με καλό και γερό πε-
τσί δεξιά και αριστερά. θα τοποθετήσω γερούς και αθάνατους 
κρίκους, που εκεί θα δένεις σχοινιά ή κομμάτι αλυσίδας ή συρ-
ματόσχοινο και τις άλλες άκρες θα τις προσδένεις στο αλέ-
τρι, στη σβάρνα ή σε ό,τι άλλο σοφιστείς. Ακόμη και μαδέρια 
μπορείς να σέρνεις ή λιθάρια τοποθετημένα σε καμιά σχεδία 
που μπορεί να σου φκιάσει ο αδελφός μου ο Αποστόλης ή ο 
μαστρο-Σπύρος ή κάποιος άλλος ξυλουργός εδώ στο χωριό».

«Πολύ ωραία μου τα λες. Σπύρο και σε ευχαριστώ. Βάλ’ τα 
μπροστά και τα δύο, με προτεραιότητα το πετάλωμα». 

«Αυτό πάρ’ το τελειωμένο. Το συντομότερο θα έρθει ο πε-
ταλωτής. Όσο για την λαιμαριά, άφησε με να το ψάξω να βρω 
καλούς κρίκους και ό,τι καλύτερο εντοπίσω μην ανησυχείς, 
μέχρι τα οργώματα έχουμε καιρό. Να πας στο καλό και σε 
παρακαλώ άφησε με να κάνω και ένα δωράκι στο άλογό σου, 
που δεν είναι μόνο δυνατό αλλά και ήσυχο. Τόση ώρα και δεν 
κουνήθηκε από την θέση του». Και αμέσως ο Σπύρος κρέμα-
σε ένα γαργαρέλι27 στον λαιμό του αλόγου.

27 Μικρό κουδουνάκι



37

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Πλησίαζε η εορτή των Αγίων Αποστόλων. Όλο το χωριό 
ήταν σε κινητοποίηση. Οι νοικοκυρές άρχισαν νωρίς με την 
καθαριότητα και το άσπρισμα στις αυλές. Όλοι στο χωριό πε-
ριμένανε αυτή την ημέρα. Η εκκλησία των Αγίων Αποστό-
λων, στολισμένη, πεντακάθαρη και γύρω-γύρω οι τάφοι σω-
στά φροντισμένοι, με αναμμένα τα καντηλάκια. Αποβραδίς 
έτρεξαν οι πιστοί να προσευχηθούν και οι νοικοκυρές είχαν 
ετοιμάσει πιάτα με σπερνά28 πλουτισμένα με ζαχαρωτά, μαύ-
ρη σταφίδα και ρόδια. Αρκετά κοφίνια με άρτους συμπλή-
ρωναν την εορταστική τούτη βραδιά και όλοι περίμεναν με 
κατάνυξη πρώτα ο ιερέας ο παπα-Βαγγέλης να διαβάσει τους 
άρτους και μετά να μοιραστούν στους πιστούς. Στο χαρμόσυ-
νο άκουσμα της καμπάνας όλοι έστρεψαν την προσοχή τους 
να θαυμάσουν το αιωνόβιο κυπαρίσσι και να καμαρώσουν 
και την καμπάνα που ήταν τοποθετημένη ψηλά στο δέντρο. 

Σε λίγο τέλειωσε ο Εσπερινός και ο παπα-Βαγγέλης ακού-
ραστος γύριζε τους τάφους κατ’ απαίτηση των πιστών, να 
διαβάσει καμιά ευχή. Ψηλά στο δομό29 μεγάλοι σαν δέντρα 
δεντρολίβανοι, έστελναν την ευωδιά τους και στο πίσω μέρος 
η φραγκοκλησιά άξιζε τον θαυμασμό στους πιστούς και οι πε-
ρισσότεροι ρωτούσαν τον δάσκαλο Σπύρο Αντύπα, ο οποίος 

28 Είδος γλυκού από στάρι που έφτιαχναν στους εορταζόμενους
29 Όχθος
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με περίσσια χαρά τους ενημέρωνε.
Το πρωινό χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας προσκαλού-

σε όλους στην εκκλησία αλλά ενημέρωνε και τους υπεύθυ-
νους να βιαστούν και να αρχίσουν την εργασία τους. Πρώτος 
και καλύτερος ο Αποστόλης Μαραγκός, καλός μάστορας, με 
βοηθό τον αδελφό του τον Σπύρο τον Καψούλη, φορτώσανε 
τα εργαλεία τους στον σταχτή γάιδαρο με την χανάκα στον 
λαιμό, ιδέα του Καψούλη και τραβήξανε για την ξεροπλαγιά. 
Εκεί συναντήσανε και τους άλλους εργάτες που ήδη είχαν 
αρχίσει δουλειά, άλλος με τσαπιά, άλλος με φκιάρια, αρχίσαν 
να ημερώνουν το κακοτράχαλο έδαφος. Χρειάστηκε ψαλίδες 
και πριόνια για να κόψουν βάτα, θάμνους και πουρνάρια. Σε 
λίγο έφτασαν και τα ζώα φορτωμένα με ξύλα που τα παρά-
δωσαν στους μαστόρους για το πατάρι. Διάλεξε τα καλύτερα 
και τα πιο γερά ο Αποστόλης και άρχισε με κέφι και όρεξη την 
κατασκευή του παταριού, σκεπτόμενος να φτιάξει το καλύ-
τερο που μπορούσε, γνωρίζοντας ότι στο πανηγύρι σίγουρα 
δεν θα έρθουν μόνο όλοι οι χωριανοί αλλά και από τα άλλα 
χωριά της Λευκάδος. Στο άκουσμα του Βρυώνη είναι σίγουρο 
ότι θα κατακλύσουν το χωριό Πρεβεζάνοι, Αρτινοί ακόμη και 
Γιαννιώτες. Θα έπρεπε, λοιπόν, ο Αποστόλης να αποδείξει ότι 
ήταν άξιος μάστορας και να κερδίσει όλων των θαυμασμό! 
Τον βοηθό του τον ομορφούλη Καψούλη τον ορμήνευσε να 
ξεχωρίσει τις πιο γερές τάβλες και να αρχίσει να φτιάχνει πά-
γκους για να κάθονται οι επισκέπτες. Βέβαια ο διοργανωτής 
Γιάννης Σίδερης Γατζάος που πρόσφατα είχε έρθει από την 
Αμερική και είχε σωστές και καλές ιδέες, είχε φροντίσει από 
τα καφενεία του χωριού να δανειστεί ψάθινες καρέκλες. Πα-
ρότρυνε όμως τον Καψούλη να φκιάσει όσους περισσότερους 
πάγκους μπορούσε, γιατί οι καρέκλες που μπορούσε να συ-
γκεντρώσει δεν ήταν αρκετές. 
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«Και, προσέξτε, Αποστόλη και Σπύρο, θέλω σωστή και 
γερή δουλειά! Φρόντισα και θα έρθει και η γνωστή τραγου-
δίστρια η Ρίτα!» 

Όταν άκουσε ο Καψούλης για την Ρίτα, έφερε γρήγορα δυο 
στροφές και έδωσε υπόσχεση να φροντίσει και να φκιάσει ότι 
καλύτερο μπορούσε. Εν τω μεταξύ οι εργάτες προχωρούσαν 
στο έργο τους ισώνοντας το έδαφος και τις μεγάλες λακ-
κούβες τις γέμιζαν με άμμο που έφερναν με τα γαϊδουράκια 
από τον Σταυρό. Ιδιαίτερη προσοχή έδειξαν στο μέρος που 
θα γινόντανε ο χορός. Μάζεψαν πέτρες, χαλίκια, ίσωσαν και 
πάτησαν καλά το χώμα και με την σειρά του ο Γιάννης τους 
επαίνεσε για την σωστή και καλή δουλειά τους και πήγε να 
παρακολουθήσει τους άλλους μαστόρους. 

Ο Καψούλης κόντευε να τελειώσει. Είχε όντως στερεώσει 
άψογα τις σανίδες, τοποθετημένες και καλά στερεωμένες σε 
καβαλέτα. Κάτι όμως νόμιζε ότι έλειπε και στο άκουσμα της 
Ρίτας ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που άρχισε να γεννάει ιδέ-
ες. Άλλωστε ήθελε και περίμενε να ακούσει και κάνα μπράβο 
από όλους, γιατί όχι και από την Ρίτα που την γνώριζε από 
άλλα πανηγύρια και ιδιαίτερα την συμπαθούσε αλλά ήταν 
προσεκτικός και επιφυλακτικός φοβούμενος τον Πέτρο τον 
Χαρίτο, με τα μεγάλα μουστάκια και το άγριο βλέμμα. Ο Χα-
ρίτος το είχε δηλώσει: «Η Ρίτα ανήκει μόνο σε μένα, αλλοίμο-
νο όποιος τολμήσει να την πλησιάσει».

Τρέχοντας ο Καψούλης πήγε στη μάνα του τη Ζαχαρένια 
και την ανάγκασε να ανοίξει τις κασέλες και ό,τι κολερούδες 
και υφαντά έχει να του τα δώσει. Λίγο στενοχωρήθηκε η Ζα-
χαρένια αλλά δεν μπορούσε να μην κάνει και το χατίρι του 
παιδιού της. Αφού της υποσχέθηκε ότι γρήγορα θα τα επι-
στρέψει και καλοπλυμένα, περνώντας από τις Βέρενες κατά-
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φερε και πήρε μερικά ακόμη σκουτιά30. Με αφάνταστη γρη-
γοράδα και ιδιαίτερη προσοχή τοποθέτησε τις κολερούδες 
στις σανίδες, τις έδεσε με σπάγκο ανά διαστήματα, που είχε 
προμηθευτεί σε κουβάρια από τον Αποστόλη Νικολάρα και 
ευχαριστημένος από το έργο του χαμογέλασε με κέφι και 
όρεξη. Στο μεταξύ τέλειωσε και ο Αποστόλης το πατάρι και 
τον βοήθησε όσο μπορούσαν καλύτερα να το καλύψουν με 
τις υπόλοιπες κολερούδες. Ομολογουμένως φκιάσανε κάτι 
πρωτότυπο για το χωριό και ενθουσίασαν τόσο πολύ τον 
Γιάννη τον Σιδέρη, που τους έστειλε στο καφενείο του Τάσου 
Μπελόνια να κεραστούν ό,τι ήθελαν.

Οι γκαριξιές από γαϊδάρους και χλιμιντρίσματα αλόγων που 
ακούστηκαν από μακριά προμήνυαν τον ερχομό του γνωστού 
ζωέμπορου Κώστα Λιάλιου από τη Περατιά, που ανελλιπώς 
ερχόντανε στο χωριό σε κάθε γιορτή να πουλήσει τα ζώα 

30 Ρούχα για στρωσίδια
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του, είχε φίλους και καλούς πελάτες που οι περισσότεροι τον 
περίμεναν να ανταλλάξουν ή να αγοράσουν ανάλογα με τις 
ανάγκες τους κάποιο ζώο της αρεσκείας τους. Πονηρός αλλά 
και πανέξυπνος ο Κώστας, γνωρίζοντας τις ανάγκες των χω-
ρικών επαινούσε τα ζώα και προσπαθούσε να τους πείσει ότι 
διάλεξε και έφερε τα καλύτερα για την αγορά και την καλή 
τιμή που τα προσφέρει. Πιο πονηροί όμως οι ενδιαφερόμενοι, 
έκλειναν την συμφωνία όταν τέλειωνε το πανηγύρι, έτσι κα-
τορθώνανε να τα αγοράσουν σε λογικές και πιο φτηνές τιμές. 

Ένα μικρό μοσχαράκι και ένας μαύρος τράγος με χοντρά 
κέρατα, έγιναν ανάρπαστα από τον Χαράλαμπο τον Μητζά-
ρη, που τα οδήγησε αμέσως στο καινούργιο του χασάπικο. 
Ήταν μεθοδικός, τολμηρός και πολύ πεπειραμένος χασάπης. 
Τα έσφαξε, τα έγδαρε, τα τεμάχισε και ήταν πανέτοιμα για 
ψήσιμο για το νυχτερινό γλέντι. Νιώθοντας την δήθεν απρο-
θυμία του φούρναρή Καλαμένιου ότι υπήρχαν ταψιά και ντα-
βάδες και δεν χωράει άλλα ο φούρνος του, αναγκάστηκε ο 
Μπάμπης να του δωρίσει τα τομάρια αλλά και να τον κεράσει 
κάνα ούζο στο βραδινό γλέντι. Βέβαια ο φούρναρης δεν εν-
θουσιάστηκε τόσο από τα τομάρια όσο από την υπόσχεση να 
τον κεράσει ούζα. Άλλωστε όλοι ήξεραν την προτίμηση του 
Καλαμένιου στο ούζο, ιδιαίτερα όταν χόρευε. 

Ο Ήλιος άρχισε να γέρνει προς την Δύση, τα ηλιοκάματα 
είχαν φθάσει στου Νικολή, η καμπάνα του Αγίου Αθανασί-
ου άρχισε μελωδικά να κτυπάει και όταν σίγησε, η βροντερή 
κρυστάλλινη φωνή του Σπύρου του Ματζάνα αντήχησε σε 
όλο το χωριό ευημερώντας για το νυχτερινό γλέντι. Ο Κου-
τσογιώργος με τον Μίτση τον Τσιγκέλη, άρπαξαν τα λαδο-
φάνερα που είχαν φκιάσει και βιαστικά πήγαν και τα τοποθέ-
τησαν στις σωστές θέσεις. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης ο Σίδερης 
με έναν τεχνίτη από την Λευκάδα, άρχισαν να τοποθετούν 
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και να ανάβουν τα καλβπούρα31 που έκαναν την νύχτα μέρα. 
Ο κόσμος καλοντυμένος άρχισε σιγά σιγά να καταφθάνει 

και οι περισσότερες γυναίκες στολισμένες χτενισμένες, προ-
σεγμένες, με βαρέλες και πουνιάτες στο κεφάλι, κουβαλού-
σαν νερό, άλλες κρασί, ακόμη και νταμουζάνες με ρακί από 
το εργαστήρι του Γιώργου Γιάνναρου, που ήταν ο καλύτερος 
στο είδος του.

Πρώτος κατέφθασε ο Κακαβούλης από τον Σύβρο, που 
έπαιζε το βιολί και λίγο αργότερα ο Καρισσάνος Καμπίλαφ-
κος με το σαντούρι του. Ήδη άρχισαν τα καλωσορίσματα, τα 
κεράσματα και ο κόσμος συγκεντρωνόντανε βιαστικά και 
ανυπόμονα. Δεν είχαν συχνά τέτοιες εκδηλώσεις μόνο μια 
φορά τον χρόνο και έρχονταν συνήθως ομαδικά, κατά οικο-
γένεια ή με συγγενικά τους κυρίως άτομα. 

Είχε νυχτώσει, τα λυχνοφάναρα, οι λάμπες με το καλμού-
ρο, έκαναν την νύχτα μέρα. Οι διοργανωτές είχαν φροντίσει 
για καλό φωτισμό, μελωδικοί ήχοι βιολιού ελαφρά ακούγο-
νταν στην προσπάθεια του Κακαβούλη να κουρδίσει το βιολί 
του και να το συντονίσει με το σαντούρι του Καμπιλαφκου. 
Κάποιος φώναξε «Έρχεται!» και οι παραβρισκόμενοι ρίχνο-
ντας την ματιά τους, είδαν την Ρίτα κουνιστή και λυγιστή να 
καταφθάνει συνοδευόμενη από τον Πέτρο Χαρίτο, που ήταν 
κουβαρντάς, γλεντζές αξεπέραστος στην καλοπέραση. Στο 
ένας της χέρι η Ρίτα κρατούσε ένα μπουκέτο από μοσχαρδί-
νια32 και στο άλλο το ντέφι της που με χάρη το ύψωνε ψηλά 
και χαιρετούσε. Όλοι όρθιοι την καλωσόριζαν, την επαι-
νούσαν, την θαύμαζαν μέσα στο κατάλευκο εφαρμοστό της 
φόρεμα, που ήταν πιο ψηλά από τα γόνατα, εν αντιθέσει με 

31 Συσκευή φωτισμού με ασετιλίνη συνδυασμός με νερό
32 Καλλωπιστικό φυτό, ο κατηφές
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τις παρευρισκόμενες κυρίες που φορώντας την Λευκαδίτικη 
στολή δεν άφηναν τίποτε ακάλυπτο. Δεν έλειψαν βέβαια και 
τα σχόλια. Άλλοι επαινούσαν, άλλοι – ιδιαίτερα οι ενηλικιω-
μένες γυναίκες – ένιωθαν ενοχλημένες από το ντύσιμο αλλά 
και από τα κουνήματα της Ρίτας. Ο μόνος που ήταν πολύ 
χαρούμενος ήταν ο Πέτρος ο Χαρίτος, που εισέπραξε πολλά 
μπράβο για την σωστή επιλογή του και χάιδευε συνέχεια το 
μεγάλο του μουστάκι και προσεκτικά έστελνε στην Ρίτα τα 
φιλιά του, για να εισπράξει τα χαμόγελά της και καμιά φορά 
το κλείσιμο του ματιού για να τον ανεβάσει στον παράδει-
σο, να αστράφτει από χαρά και τα κατακόκκινα μάγουλά του 
να φουσκώνουν περισσότερο από το έντονο χαμόγελό του. 
Ένιωθε πανευτυχής γυρίζοντας το βλέμμα του δεξιά και αρι-
στερά και βλέποντας όλους, όπως ένιωθε και πίστευε να τον 
θαυμάζουν. Δεν άργησε να φανεί ο Βρυώνης συνοδευόμενος 
από τον Θωμά Bαλάμη και τον Νίκο τον Μάη. Ήταν και οι 
δυο τα αηδόνια του χωριού, με κρυστάλλινη φωνή. Ο Βαλά-
μης, πιο ιππότης, με χειροφίλημα χαιρέτισε την Ρίτα, κάθισε 
πίσω της και άρχισε το κούρδισμα. Το ίδιο και ο Μάης. Αργού-
σαν όμως και ο κόσμος άρχισε ομαδικά να φωνάζει «Βρυώνης! 
Βρυώνης!» 

Ο Νικόλας που ποτέ δεν χάλασε χατίρι σε κανέναν, ση-
κώθηκε όρθιος από την καρέκλα που καθόντανε, χάιδεψε το 
προσεγμένο μουστάκι του, χαιρέτησε, χαμογέλασε και άρχισε 
να μαγεύει και να τρελαίνει με τις μελωδίες του. Δεν υπήρχε 
κανείς να τον συναγωνιστεί στο κλαρίνο. Η φήμη του είχε ξε-
περάσει τα όρια της Λευκάδας και στο άκουσμά του τρέχανε 
να τον ακούσουν Αρτινοί, Αιτωλοακαρνάνες, ακόμη και Γιαν-
νιώτες. Όρθιοι όλοι ασταμάτητα χειροκροτούσαν και ανυπό-
μονοι περιμένανε κάποιος να βάλει την αρχή στο χορό και να 
ανάψει το γλέντι. Ιππότες όλοι οι άνδρες έδωσαν προτεραιό-
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τητα στις γυναίκες που άδραξαν την ευκαιρία με πρώτη την 
Σταυρούλα του Χαρίτου μπροστά, να την κρατάει η Αμαλία 
του Τριβόλη και στη συνέχεια οι καλοντυμένες Μπουμπου-
λιώτισες. Πριν ακόμη αρχίσει ο Βρυώνης το κελάηδημα η 
έμπειρη Σταυρούλα διέκρινε μπροστά-μπροστά στο πρώτο 
τραπέζι την Σουλτάνα, τη γυναίκα του Βρυώνη, με τις άλλες 
από την ράχη κυρίες: την Λέφτο του Μάη, τη Βάγγιο του Σω-
κράτη, την Μπλούκενα και του Ντάλα τα κορίτσια. Θεώρησε 
σωστό η Σταυρούλα να δώσει την προτεραιότητα στην Σουλ-
τάνα, που την αποδέχτηκε με χαρά κάνοντας και τον Βρυώνη 
να νιώθει ρίγη συγκινήσεως που όλες μα και όλοι θαύμαζαν 
την Σουλτάνα για τις εύστοχες κινήσεις της σε ένα χορό που 
ήξερε πώς να λικνίζεται, να μαγεύει, να ξεσηκώνει τους παρα-
βρισκόμενους, που όρθιοι την χειροκροτούσαν. Ακόμη και τα 
δύο αηδόνια, ο Βαλάμης και ο Μάης, όρθιοι τραγουδούσαν 
και κανείς δεν αμφέβαλε ότι ήταν το αξεπέραστο δίδυμο. 

Τα χαρτονομίσματα έπεφταν βροχή από τους φίλους και 
συγγενείς ήταν η αμοιβή για τους οργανοπαίχτες που όσο 
καλύτερα έπαιζαν και τραγουδούσαν, τόσο περισσότερα κέρ-
διζαν από το ενθουσιώδες πλήθος. Βέβαια μετρούσε και ο χο-
ρευτής και ιδιαίτερα οι συγγενείς και φίλοι αυτού που έσερνε 
το χορό. Φούντωνε για τα καλά το πανηγύρι, η Ρίτα ασταμά-
τητα με την κρυστάλλινη φωνή της ξεσήκωνε τα πλήθη ιδι-
αίτερα με τα λικνίσματά της. Είχε υπέροχο σώμα και ολόισα 
πόδια, σπινθηροβόλα μάτια και χείλη κατακόκκινα σαν κε-
ράσια, συνέχεια έκανε νοήματα με τον δείχτη του χεριού και 
προσκαλούσε τους χορευτές. 
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Πρώτος και καλύτερος ο Βενιζέλος ο Λογοθέτης με το 
Γιώργο τον Νόβε, το Γεράσιμο τον Τράμπα και μια ακολουθία 
από φίλους, καλούς και επιδέξιους χορευτές πήραν την σει-
ρά, αφού πρώτα κεραστήκανε από τον ακούραστο Γεράσιμο 
Καλαμένιο, που με κέφι και όρεξη έτρεχε όλους να τους κερά-
σει με ούζο και ρακί. Όμως πρώτα αυτός το δοκίμαζε, το είχε 
τόσο συνηθίσει, που όλοι ξέρανε δεν τον έπιανε ποτέ! Ακα-
τανίκητος ήταν ο Γεράσιμος στο μεθύσι! Ήταν και ο πρώτος 
πότης, αλλά και από τους καλύτερους χορευτές. Τα κεράσμα-
τα αλλά και τα χαρτονομίσματα ιδιαίτερα από τους Λογοθε-
τέους για τον Βενιζέλο έπεφταν βροχή και η Ρίτα κουνώντας 
και απλώνοντας το ντέφι της εισέπραττε και αυτή, εκτός τον 
θαυμασμό αλλά και κατάφερνε να γεμίζει το ντέφι της με τα 
χαρτονομίσματα που με την σειρά της και από ψηλά τα εκτό-
ξευε στην πίστα και στους χορευτές. 

Η αποθέωση με επευφημίες και σπαρταριστά γέλια με συ-
νεχή χειροκροτήματα ήταν όταν ένα ανθρωπάκι ατημέλητο, 
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με ένα άσπρο μαντήλι για καπέλο στο κεφάλι, χιλιομπαλω-
μένο άπλυτο παντελόνι σηκωμένο μέχρι τα γόνατα και ξυ-
πόλυτος, μπήκε στην πίστα ολομόναχος. Δεν άργησαν όλοι 
αμέσως να αναγνωρίσουν τον Μολιό και άρχισαν ρυθμικά 
να τον φωνάζουν: «ΜΟΛΙΟΣ! ΜΟΛΙΟΣ!» Ο Τιμολέων κα-
μαρώνοντας, σήκωσε το χέρι ψηλά, χαμογέλασε και φώναξε 
στον Βρυώνη και την παρέα του: «Έλα, λάλατο» και ο Βρυώ-
νης άρχισε να παίζει ανακατεμένους και άναρθρους ρυθμούς. 
Το ίδιο και ο Μάης γρατζουνώντας την κιθάρα του. Μόνο ο 
Βαλάμης παλιός γνώριμος με τον ΜΟΛΙΟ και μην ξεχνώντας 
τις κασκαρίκες33 που του είχε κάνει, φώναξε: «Προσέξετέ τον, 
γιατί κάτι θα μας σκαρώσει. Το μυαλό του που είναι εφευρετι-
κό, είναι πάντα στην κομπίνα, στο καλαμπούρι». Ποιος όμως 
να ακούσει ή να πιστέψει τον Βαλάμη! 

Ακόμη και ο Συβριώτης Κακαβούλης ενθουσιάστηκε με 
την εμφάνιση του Μολιού και όρθιος συνόδευε με το βιολί 
του τον άγνωστο προς αυτόν χορευτή. Ξανασήκωσε ο Μο-
λιός το κεφάλι ψηλά χαμογελώντας, χαιρέτισε και άρχισε να 
χορεύει σε ένα δικό του πρωτότυπο είδος χορού. Περισσότε-
ρο έμοιαζε με πάτημα σταφυλιών, ελαφριά πηδήματα, κάνο-
ντας και το κουτσοντέρι ή στριφογυρίζοντας σε βόλτες γύρω 
από τον εαυτό του. πατώντας όμως γερά και σταθερά με τις 
πατούσες του. Σε κάποια στιγμή έσκυψε, άδραξε μια χούφτα 
από τα πεσμένα χαρτονομίσματα, έρανε με αυτά το κεφάλι 
του, έκανε μια βαθιά υπόκλιση στους οργανοπαίκτες φέρο-
ντας και το χέρι στην καρδιά δια ευχαρίστηση και εγκατέλει-
ψε την πίστα κερδίζοντας τα συνεχή χειροκροτήματα όλων 
των παρευρισκομένων, που άλλοι τον νόμιζαν τρελό και πα-
λαβό και άλλοι χαίρονταν που τους διασκέδασε έστω και με 

33 Φάρσες 
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αυτόν τον τρόπο. Κανείς όμως δεν κατάλαβε ότι ο πιο κερδι-
σμένος ήταν ο Μολιός, που ποτέ δεν έκανε κάτι άσκοπο και 
απρογραμμάτιστο. Είχε την σπουδαία ιδέα να αλείψει τις πα-
τούσες του με μέλι και αρκετά χαρτονομίσματα κόλλησαν 
στις μελωμένες του πατούσες.
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Ο ΜΟΛΙΟΣ

Τον Τιμολέοντα τον Παπαρούνη
όλοι θυμούνται στο χωριό.
Κρατούσε πάντα ένα μπαστούνι
και τον φωνάζανε Μολιό.

Είχε μυαλό που ξεπερνούσε 
δάσκαλους και καθηγητές. 
Πολλές φορές τους εξηγούσε 
«δεν δέρνουνε τους μαθητές».

Αγράμματος και πεινασμένος.
ζούσε να κάνει καλαμπούρια,
μα σίγουρα θα ’ταν σπουδαγμένος
για να σκαρώνει όλο καινούργια.

Παπάς που δεν τον ευλογούσε
την πάτησε από βλακεία,
αφού ποτέ δεν επαινούσε
την τόση του την ευστροφία.

Τον έκλεισε στο λιουτρουβιό του
και πριν ακόμη ο ήλιος δύσει,
τον έβγαλε για το καλό του
και το χωριό να ευλογήσει.

Και αυτούς ακόμη τους δραγάτες,
που πάντα αυτόνε κυνηγούσαν,
τους έβγαλε όλους παραβάτες
με τα κλεμμένα που γυρνούσαν.
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Βαλίτσα γέμισε μ’ αγριοκόκι,
τη γίδα του ήθελε για να ταΐσει.
Με τέχνη πρωτότυπη αυτός επιδιώκει
δραγάτης στην πλάτη του να κουβαλήσει.

Στο γάμο του ακόμη που με καμάρι,
καλοντυμένος κι ομορφονιός,
έσφαξ’ επίσης κι ένα μοσχάρι
αλλά βροντοφώναξε: «ΟΧΙ γαμπρός!»

Οκτώβρη το γάμο είχε διαλέξει
κι ο μήνας νάχει εικοσιοκτώ,
σίγουρος πως κανείς δεν θα το προσέξει,
με τόλμη το ΟΧΙ σας ξαναβροντοφωνώ!

Σπουδαίος ήταν ο Μολιός για όλους,
τα καλαμπούρια του δίναν χαρά,
τ’ αυτοσχεδίαζε στους Αγιαποστόλους,
κρυμμένος μέσα στη Φραγκοκλησσιά.

Εν τω μεταξύ, τα λοξοκυτάγματα και τα προξενιά έπεφταν 
βροχηδόν! Ώριμοι καλλιεργημένοι άνδρες, που είχαν απο-
φασίσει να παντρευτούν, προσπαθούσαν να εντοπίσουν την 
κοπέλα των ονείρων τους. Προς το παρόν δεν μπορούσαν 
κάτι περισσότερο να κάνουν ή να σκεφτούν από ένα προ-
σεγμένο επιφυλακτικό νεύμα, με ένα κούνημα του κεφαλιού 
ότι κάποιος συγγενής θα επισκεφτεί τους δικούς της για το 
προξενιό. Επίσης δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν παραγγελί-
ες από τους ξενιτεμένους χωριανούς μας, ιδιαίτερα τους μα-
κρινούς Αυστραλούς, να εντοπίσουν νύφες καλές, κοπέλες 
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χωριανές και από σωστές οικογένειες. Οι διάφοροι μορφα-
σμοί μεταξύ των συγγενών ήταν σύνηθες φαινόμενο και δεν 
παραλείπανε να επαινέσουν τα λαχταριστά κορίτσια, που λι-
κνίζονταν στον χορό και αφού η πλειοψηφία των συγγενών 
συμφωνούσε, αρχίζαν τις επόμενες ημέρες και oι συζητήσεις 
με τους γονείς, που πάντα ήταν θετικές. Τουλάχιστον από τα 
κορίτσια. Εν αντιθέσει με τους γονείς, που ήταν επιφυλακτι-
κοί και δίσταζαν να ξενιτευτούν τα κορίτσια τους αλλά στο 
τέλος συμφωνούσαν, αφού ήταν για χωριανούς εργατικούς 
και προκομμένους. 

Σύνηθες φαινόμενο όμως τα κουτσομπολιά αλλά και οι 
έπαινοι: «Κοίταξε αυτή που σέρνει το χορό, ψηλή, αδύνατη 
και άχαρη! Δε νομίζω να κάνει για τον Ηρακλή που μου ζήτη-
σε μια στρομπουλούλα και δυνατή, να μπορεί να τον βοηθάει 
στην δούλεψή του». 

«Για κοίταξε την τρίτη, είναι και νοστιμούλα. Φαίνεται 
προσγειωμένη και καλή νοικοκυρά, αλλά είναι κοντούλα η 
καημένη».

«Εμένα μου αρέσει η προτελευταία, που τώρα χορεύει», 
πετάχτηκε η Αννέτα. «Είναι ότι πρέπει για τον Νικολό!» Αμέ-
σως όμως την αποπήρε ο άνδρας της: «Δεν την βλέπεις πόσο 
ελκυστική είναι και πως λοξοκοιτάει με την ομορφιά της και 
την κορμοστασιά της; Σκανδαλίζει και τον διάολο αυτή, ξέ-
χασέ την! Πριν φθάσει στην Αυστραλία θα έχει βρει το ταίρι 
της μέσα στο καράβι. Σε 40 ημέρες ταξίδι πολλά θα συμβούν 
και θα αλλάξουν και σίγουρα εμείς θα εκτεθούμε με την εκλο-
γή μας».

Η βραδιά και το γλέντι κυλούσαν ήρεμα και μετά το γυ-
ναικομάνι που ομόρφαιναν και πλούτιζαν με το γυναικείο 
τους άρωμα την όλη διασκέδαση, ήρθε η ώρα των αντρών 
να δώσει ζωντάνια αλλά και μεγαλύτερο κέφι σε τούτο το 
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ομολογούμενος ξέφρενο πανηγύρι, που μόνο μια φορά τέ-
τοια εποχή βρίσκαν τον χρόνο να ξεδώσουν. Οι καθημερινές 
ασχολίες, με τα βάσανα στα χωράφια, στα βουνά, στις ελιές 
και στ’ αμπέλια δεν τους επέτρεπαν τέτοιες συχνές πολυτέ-
λειες. Έτσι όλοι τους, τούτη την μοναδική ημέρα στη γιορ-
τή των Αγίων Αποστόλων, την περίμεναν με ιδιαίτερη χαρά. 
Ήταν ημέρα ξεκούρασης και διασκέδασης. Ένιωθαν ευχαρι-
στημένοι φορώντας τα πεντακάθαρα ρούχα τους και προσέ-
χοντας όσο μπορούσαν να είναι κάπως διαφορετικοί από την 
καθημερινότητα, που πάντα ήταν άνιφτοι, αξύριστοι, ακού-
ρευτοι, με τις περισσότερες φορές έχοντας ψείρες στο κεφάλι, 
με μπαλωμένα παντελόνια και τρύπια παπούτσια. Ήταν όμως 
άξιοι δουλευτές, που πάλευαν σκληρά με κρύο και με ζέστη, 
αδιάκοπα και ασταμάτητα σε καθημερνή βάση, αγνοώντας 
Κυριακές και γιορτές. Τούτη η μέρα ήταν μοναδική, ξεχωρι-
στή και το σπουδαιότερο έδιωχναν και τις μικροπαρεξηγή-
σεις, τα διάφορα νιτερέσια και με χαρά καλημέριζαν ο ένας 
τον άλλον με χειραψίες και με χαμόγελα. 

ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

Του χωριού μας το στολίδι
είναι το καμπαναριό,
οι καμπάνες με γλωσσίδι
αντηχούνε στο χωριό.

Είναι έργο καλλιτέχνη
απ’ τα χρόνια τα παλιά.
Τον καλό δεξιοτέχνη
κι ο Δεσπότης εύλογά.
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Στο ψηλότερο σημείο
τον σταυρό είχε υψώσει
και φαινόταν μεγαλείο,
σ’ όλους τη χαρά να δώσει.

Γύρω-γύρω έχει ρολόγια
την καμπάνα να κτυπάνε 
κι όλα τα συγγενολόγια
τον Θεό να ευλογάνε.

Χελιδόνια και σπουργίτια
χτίζουν όμορφες φωλιές,
οι καμπάνες σε συσσίτια
προσκαλούνε τις φτωχές.

Οι περαστικοί θαυμάζουν 
τ’ όμορφο καμπαναριό,
μα πολλοί είναι που τρομάζουν
στο κτύπημα το δυνατό.

Για τους ντόπιους είν’ μαγεία
κι έχουνε χαρά μεγάλη, 
τρέχουνε στην εκκλησία
ο καθείς να μεταλάβει.

Με λατρεία οι παπάδες 
τα γλωσσίδια αυτοί τραβάνε
και προστάζουν Κυριακάδες 
τους πιστούς να κοινωνάνε.



Το ξύλινο καλύβι 55

Ασπρισμένο, προσεγμένο,
είναι το καμπαναριό μας
και με τέχνη είναι φτιαγμένο
να ομορφαίνει το χωριό μας. 

Το καινούργιο νεαγορασμένο ρολόι στο Καμπαναριό του 
Αγίου Αθανασίου χτύπησε μελωδικά και χαρμόσυνα 12 φορές 
τα μεσάνυχτα. Το κέφι είχε ανάψει και φουντώσει. Όλο το χω-
ριό ξενυχτούσε και συμμετείχε στην όμορφη αυτή γιορτή. Σε 
μια μικρή ανάπαυλα που είχαν τα όργανα για ξεκούραση, 
έντονη και δυνατή ακούστηκε η φωνή του Βρυώνη: «Άντε 
πάμε!» Η Ρίτα όρθια κουνούσε το ντέφι της και με νοήματα 
προσκαλούσε τους χορευτές για συνέχεια. Πρώτος και καλύ-
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τερος ο Βενιζέλος ο Λογοθέτης, έτρεξε στον Βρυώνη δίνοντας 
παραγγελιά και άρχισε να ξεσηκώνει τον κόσμο με τις χορευ-
τικές του ικανότητες. Άξιος δίπλα του τον κρατούσε ο Γιώρ-
γος ο Νόβες, μετά ο Γιώργος ο Καφιώσης και ακολουθούσαν 
οι άλλοι της παρέας χορευτές, με τελευταίο τον Γιώργο τον 
Μπαρμπέτσο, που με υπομονή περίμενε την σειρά του. Το ίδιο 
και ο Καλαμένιος αλλά προς το παρόν είχε άλλη αποστολή. 
Τον είχαν αγκαζάρει να κερνάει τους χορευτές και το έκανε με 
χαρά, γιατί κερνιόνταν και μόνος του κάθε φορά. Σηκώνοντας 
και το ποτήρι ψηλά, χαιρετώντας χορευτές και πλήθος. 

Άλλο δεν άντεξε την τελευταία θέση ο Γιώργος ο Μπαρ-
μπέτσος και στο επόμενο τραγούδι άρπαξε τον Καλαμένιο 
από το χέρι φωνάζοντας: «Κράτα με, Γεράσιμε, γερά», προ-
στάζοντας και τον Βρυώνη: «Λάλατο, Νίκο».

Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι όλοι στο χωριό ξέρανε τις ικα-
νότητες του Μπαρμπέτσου στο χορό. Ήταν αξεπέραστος! Ο 
πρώτος, ο καλύτερος! Γνωστός και στους οργανοπαίχτες, 
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γιατί δεν άφηνε πανηγύρι χωρίς να επισκεφτεί. Παντού πρώ-
τος και από τους καλύτερους. Σύσσωμοι οι οργανοπαίχτες 
άρχισαν με την καλύτερη εκτέλεσή τους. Ακόμη και ο Καρι-
σάνος Καμπίλακτος σηκώθηκε όρθιος και σιγοτραγουδούσε. 
Δεν παρέλειψε ακόμη και ο Συβριώτης Κακαβούλης ο Βιολι-
στής, να εκφράσει τον θαυμασμό του για το γείτονά του, που 
συνόρευαν στη Νίκια στα αμπέλια τους. 

Τα τσαλιμάκια του Μπαρμπέτσου τα ρυθμικά πηδήματα και 
ο συγχρονισμός στον ήχο της μουσικής δεν άφησαν αδιάφορο 
ούτε τον Βρυώνη, που αν τον καλοκοίταζες, τα χείλη του χα-
μογελούσαν και στην προσπάθειά του να αποδώσει τα καλύτε-
ρα, έσταζε από ιδρώτα. Ακόμη και το κλαρίνο του, η βροντερή 
μελωδική φωνή του Βαλάμη συνοδευμένη από το αηδόνι τον 
Νίκο τον Μάη, κεντρούσαν το ενδιαφέρον και ξυπνούσαν ακό-
μη και τους άσχετους από μουσική και χορό. 

Η Ρίτα, παίζοντας ρυθμικά το ντέφι της, ακολουθούσε την 
όλη προσπάθεια σιγανοτραγουδώντας, δίνοντας συνεχώς με 
νεύματα μηνύματα στο πλήθος να συνεχίσουν να εμψυχώνουν 
αυτόν τον τέλειο πρωτοχορευτή. Ασταμάτητα τα παλαμάκια 
συνεχίζονταν και μετά το πέρας του τραγουδιού. Μέχρι και ο 
Μπαρμπέτσος με τα χέρια υψωμένα να χειροκροτεί και λυγίζο-
ντας την μέση να ευχαριστεί, γυρίζοντας γύρω-γύρω από την 
πίστα και ετοιμαζόταν για τον δεύτερο χορό. Πριν ακόμη δώ-
σει το χέρι του στον Καλαμένιο να τον κρατήσει, ένα ανθρω-
πάκι κοντό και αδύνατο, μπήκε στην πίστα σαν πιθηκάκι γυ-
μνασμένο, πήδησε και σκαρφάλωσε στο ψηλό πατάρι, κώλυσε 
ένα χαρτονόμισμα στο μέτωπο της Ρίτας και γυρνώντας στον 
Βρυώνη παρήγγειλε να του παίξουν τον «Αμάραντο». Ξανα-
πήδησε από το πατάρι και με δυο τσάγκρους34 βρέθηκε στην 

34 Πηδήματα
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αρχή του χορού, αρπάζοντας το χέρι του Γιώργου Μπαρμπέ-
τσου, ο οποίος τον κοίταξέ μοχθηρά, ίσως γιατί του πήρε την 
πρωτιά. Ήταν τόσο αδύνατος, κοντός και μικροσκοπικός, που 
στην αρχή δεν τον αναγνώρισαν όλοι, αλλά γρήγορα μαθεύ-
τηκε ότι ήταν ο Σπύρος ο Τεπάνος και η περιέργεια φούντω-
σε, σκεπτόμενοι όλοι τι μπορεί να κάνει αυτό το ανθρωπάκι. 
Ορισμένοι που τον ήξεραν καλύτερα είπαν πόσο άτυχος ήταν 
που δεν τον άφησε ο πατέρας του να ξενιτευτεί και να πάει να 
γίνει αναβάτης στον ιππόδρομο. 

Ο Κώστας ο Λιάλιος, ο γνωστός ζωέμπορος, που ήταν και 
σήμερα με τα ζώα του στο πανηγύρι τον είχε εντοπίσει και 
ενημέρωσε τους αρμόδιους του ιπποδρομίου που συχνά επι-
σκεπτόταν και αγόραζε γέρικα άλογα για μεταπώληση. Κατ’ 
επανάληψη ήρθαν στο χωριό έμπειροι του ιπποδρομίου άν-
θρωποι, διαπιστώνοντας τα πλούσια προσόντα του και προ-
σπαθούσαν να πείσουν τον πατέρα του τον μπάρμπα Αλέξη 
ν’ αφήσει τον Σπύρο να γίνει αναβάτης στα άλογα. Επ’ ου-
δενί συμφωνούσε ο μπάρμπα Αλέξης, ήταν πολύ αρνητικός, 
λέγοντας «ποιος θα φυλάει τα μαρτίνια, ποιος θα ανεβαίνει 
στην τσίμα στην ελιά να την τινάζει και ποιος θα μαγκανίζει 
το λινάρι». Έτσι, με πόνο ψυχής, αναγκάστηκε να παραμείνει 
στο χωριό κάνοντας όλες τις δουλειές, συνήθως αγροτικές. 

Ιδιαίτερα όμως εκπαιδεύτηκε στα κεραμυδοκάμμινα στον 
Μαραθειά. Μόνος του κουβαλούσε τον πηλό, τον πότιζε τον 
πατούσε τον τοποθετούσε σε καλούπια και έβγανε τα πήλινα 
κεραμίδια, τα οποία παρέδιδε σε ειδικούς μαστόρους που τα 
έκαιγαν σε φούρνους ανάβοντας φωτιές με ξύλα και συνήθως 
από κλάρες κυπαρισσιών. Ο Σπύρος σκαρφάλωνε στα πανύ-
ψηλα κυπαρίσσια και με δεξιοτεχνία τα κούρευε, τα έφκιανε 
δεμάτια και τα πήγαινε στο Μαραθειά για τα καμίνια. Επίσης 
ήταν και καλός, ο καλύτερος στα πηγάδια, να τα ληθιάζει. 
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Στου χορού τις ικανότητες δεν είχε πείρα, γιατί ποτέ κανείς 
δεν τον είχε δει να χορεύει. Πάντα συμμετείχε στις γιορτές 
αλλά δεν χόρευε. Όλοι λοιπόν απορούσαν τι μπορούσε να κα-
ταφέρει. Το ίδιο και οι οργανοπαίχτες που άρχισαν νωχελικά 
να παίζουν. Το κατάλαβε ο Σπύρος και άρχισε να τους κάνει 
νοήματα να ζωντανέψουν Ο Βρυώνης που δεν δεχόταν προ-
σταγές αλλά χτυπούσε και την αδικία, έκανε και στους άλλους 
νεύμα και όλοι απότομα ζωντάνεψαν μαζί και ο Σπύρος που 
άρχισε πρωτότυπα και άγνωστα σε όλους τσαλιμάκια. Αυ-
τός σίγουρα θα ξεπεράσει τον Μπαρμπέτσο και όλους τους 
άλλους, προσέξετε τον με πόση μαεστρία γυροφέρνει με άψο-
γες στροφές, χτυπώντας και τα πόδια του κατάχαμα, γονατί-
ζει, υψώνεται, στριφογυρίζει. Σίγουρα είναι ακαταμάχητος, ο 
πρώτος, ο καλύτερος, αξεπέραστος. Ξέφρενο το πλήθος τον 
ενθαρρύνει, ενθουσιώδεις και οι οργανοπαίχτες, προσπαθούν 
για το καλύτερο και ενώ το τραγούδι πλησιάζει προς το τέλος 
του, ακούγεται να λέει στον Μπαρμπέτσο: «Κρατά με γερά» 
και αρχίζει τούμπες στον αέρα. Ανεπανάληπτος! Τα χειροκρο-
τήματα ασταμάτητα και δεύτερη συνεχή τούμπα, σφυρίγματα 
χαράς με επευφημίες τον συνοδεύουν από το ξέφρενο πλή-
θος, που φώναζε: «Και άλλη τούμπα, Σπύρο!» Στην τρίτη την 
καλύτερη που προσπάθησε περισσότερο να υψωθεί, μάλλον 
γλίστρησε από το χέρι του Μπαρμπέτσου και έπεσε κατάχα-
μα. Στην αρχή οι περισσότεροι φανταστήκανε ότι ήταν φιγού-
ρα του χορού αλλά γρήγορα διαπιστώσανε το ατυχές συμβάν. 
Τα όργανα σταματήσανε και πρώτη έφτασε η μαμή η Ακριβή. 
Ήταν η μόνη που ήξερε και μπορούσε να προσφέρει τις ια-
τρικές βοήθειες. Με τα έμπειρα δάχτυλά της τον ψηλάφισε, 
τον έγδυσε, του κατέβασε και το παντελόνι διαπιστώνοντας 
ότι δεν φορούσε σώβρακο και φωνάζοντας τον Καλαμένιο να 
της φέρει την νταμουζάνα με το ρακί, αφού πρώτη δοκίμα-
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σε το θαυματουργό υγρό. άρχισε να το χύνει στις πλάτες του 
Σπύρου ακούγοντας και τις ορμήνιες του Καλαμένιου: «Μην 
το ριπίζεις35, χριστιανή μου», αλλά και τα συνεχή «Αχ! Αχ!» 
του Σπύρου. 

«Μην φωνάζεις, Σπύρο, μέχρι να παντρευτείς θα γιάνεις», 
του φώναξε και άρχισε τρίβοντας, τσιμπώντας και κάνοντας 
τα γιατροσόφια που μόνο αυτή ήξερε κατάφερε να τον συνε-
φέρει. 

Στο μεταξύ, μια και τα όργανα οριστικά σταμάτησαν, άρχι-
σε και ο κόσμος να αναχωρεί, με παραπονούμενο τον Κώστα 
τον Λιάλιο που δεν κατάφερε κανένα ζωντανό να πουλήσει. 
Τελικό συμπέρασμα της μαμής: «Είναι σαλακιασμένος 36 αλλά 
δεν έχει σπάσει κανένα κόκαλο». 

Αγγάρεψε το γείτονά του και καλό του φίλο Θοδωρή 
Μπαλιάδα να τον μεταφέρει στο σπίτι του στους ώμους του. 
Παιγνιδάκι ήταν για τον εύσωμο Θοδωρή το βάρος που ζύγι-
ζε τούτο το ανθρωπάκι. Μαθημένος από τέτοια ο Θοδωρής, 
που συνέχεια μετέφερε στους ώμους του σφαγμένα τραγιά, 
δέχτηκε με χαρά με την διαβεβαίωση της Μαμής ότι θα ετοι-
μάσει αύριο και τις αναγκαίες αλοιφές αρκεί να εξοικονομή-
σουν καμιά νταμουζίνα με κρασί. Όλοι στο χωριό γνώριζαν 
την άριστη τέχνη της μαμής της Ακριβής και ότι κάθε γιατρο-
σόφι θα έπρεπε να συνοδεύεται και με κρασί. 

35 Χύνω, σκορπώ
36 Στραπατσαρισμένος
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Η ΜΑΜΗ 

Την θυμάμαι τη Μαμή,
που την λέγαν Ακριβούλα,
είχε κατσαρό μαλλί
και στο μάγουλο μια βούλα.

Μια πανέξυπνη γυναίκα,
που ’χε χάρη και σοφία,
στο μυαλό άξιζε δέκα
κι είχε σ’ όλα τα πρωτεία. 

Μαγικά τα δάχτυλά της,
να ξεγεννάει θηλυκά,
απ’ τα χέρια τα δικά της 
είδε το χωριό παιδιά.

«Μην ουρλιάζεις, κακομοίρα, 
γρήγορα θα ξεγεννήσεις,
προφυλάξεις όλες πήρα 
και αγόρι θ’ αποκτήσεις!» 

Την φοράδα, τη γελάδα, 
προβατίνες και τις γίδες,
έπαιρνες σειρά κι αράδα
όταν εσύ την πρωτοείδες. 

Μια μπουκάλα με κρασί
ήτανε η αμοιβή της,
το ’πινε στο πι και φι
να σκεφτεί την έμπνευσή της. 
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Την θυμάμαι την μαμή,
που ’ταν πάντα μεθυσμένη,
σ’ αλοιφάδες, γιατροσόφια ήτανε μοναδική, 
ας είναι πια συγχωρεμένη. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΤΕΠΑΝΟ

Ξημέρωσε! Ο ήλιος ακόμη να φανεί. Ο Μιχάλης ο Δρακάς, 
πήγε στη βρυσούλα, νίφτηκε, γέμισε και ένα σίκλο37 με νερό, 
πήρε και τον ντουρβά38 με την βρόμη. Πότισε το ζώο του και 
κρέμασε στον λαιμό του αλόγου του τον ντουρβά. Ευχαριστή-
θηκε που το είδε να κουνά το κεφάλι του, να το ανεβοκατεβάζει 
λες και το έκανε για να τον ευχαριστήσει. Του χάιδεψε την χαίτη 
και τα αυτιά και βγαίνοντας έξω από τον στάβλο κοίταξε προς 
την ανατολή που είχε ροδίσει. Ένα πανέμορφο χρώμα σαν τον 
κρόκο του αυγού στόλιζε τον ορίζοντα από τον Σύβρο έως την 
Εύγηρο. Το ευχαριστήθηκε και το θαύμαζε. Μάλιστα σκέφτηκε:  
«όλοι μιλούνε για ηλιοβασιλέματα αλλά γιατί δεν ξυπνάνε 
πρωί να απολαύσουν τούτη την μαγεία της Ανατολής;» 

Μπήκε στο σπίτι, η γυναίκα του η Κούλα του έδωσε ένα 
καρβέλι ζεστοφούρνι που μόνη της είχε ζυμώσει και ψήσει. 
Άξια σε όλα της η Κούλα επιδέξια και καλόκαρδη, σκέφτηκε 
και πάντα την θαύμαζε για την νοικοκυροσύνη της. Μονα-
δικό της ελάττωμα που δεν έκανε παιδιά. Δάγκωσε τα χείλη 
του, άρπαξε και δυο ψημένα κυδώνια που τα τύλιξε η Κούλα 
σε μία μπόλια39 μην του ψήσουν τα χέρια. Πάντα τον σκεπτό-
ντανε και σε όλα τον πρόσεχε και τον συμβούλεψε να μην 

37 Κουβάς 
38 Σάκος
39 Πετσέτα
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ξεχάσει να πει την καλημέρα της και περαστικά στον άτυχο 
Σπύρο Τεπάνο. 

Ανεβαίνοντας την ανηφόρα ο Μιχάλης, άκουγε τα κυπριά 
από τις γίδες, βελάσματα προβάτων και γκαριξιές γαϊδάρων και 
συμπέρανε ότι ξεκίνησαν για την ημερήσια δουλειά κατεβαίνο-
ντας προς τα κτήματά τους. Ρίχνοντας μια ματιά στη βρύση του 
Αληθινού επιβεβαίωσε την σκέψη του βλέποντας πολλά ζω-
ντανά να τα κατευθύνουν προς τη βρύση για πότισμα. Τρόμα-
ξε βλέποντας ένα μεγαλόσωμο σκύλο που άρχισε να τον αλυ-
χτάει40. Σίγουρα έκοψε την αλυσίδα του, γιατί από τον λαιμό 
του κρεμόνταν ένα μεγάλο κομμάτι που το έσερνε. Άρπαξε ένα 
μπάλο από τον φράχτη του Κομπίτση, για καλό και για κακό 
για να αμυνθεί. Φοβόταν πολύ τους σκύλους, είχε πικρή πείρα 
από τότε που τον δάγκωσε εκείνο το αγριόσκυλο του Τρεμπου-
κούνη. Κούνησε απειλητικά τον μπάλο στον σκύλο, που αμέ-
σως γαυγίζοντας πισωγύρισε τρέχοντας και εξαφανίστηκε. Χα-
μογέλασε ο Μιχάλης για το κατόρθωμά του και φθάνοντας στο 
καλυβάκι του Σπύρου Τεπάνου, κλώτσησε την τάβλινη πόρτα 
που αμέσως άνοιξε, γιατί δεν είχε ούτε κλειδαριά ούτε σύρτη.

«Σπύρο!» αναφώνησε. Ήταν ακόμη σκοτεινά σε εκείνο το 
χωρίς παράθυρα καλύβι. Επικρατούσε ησυχία λες και κοιμό-
ντανε ο Σπύρος που όταν άκουσε την φωνή του Μιχάλη άρχι-
σε να φωνάζει: «Ωχ! Πως πονάω! Ωχ! Πως πονούσα!»

«Κάνε υπομονή, Σπύρο, σύντομα θα γιάνεις. Γι’ αυτό ήρθα 
εγώ να σου προτείνω, αν θέλεις, να σε βάλω στο άλογο να σε 
πάω στο γιατρό ή να πάω στη Λευκάδα με το άλογο να φέρω 
τον γιατρό τον Γρηγόρη να σε κοιτάξει». 

«Είσαι καλός γείτονας, Μιχάλη και λυπάμαι που κάποτε σε 
στενοχώρησα. Περασμένα ξεχασμένα όμως». 

40 Γαυγίζει
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«Όχι, Σπύρο! Περασμένα ναι, όχι όμως ποτέ και ξεχασμέ-
να. Τώρα ήρθα να σε δω στην ατυχία σου, κατόπιν παρακινή-
σεως της Κούλας, που σου έφκιασε και λίγο ζεστοφούρνι και 
σου στέλνει και δυο ψημένα κυδώνια. Δοκίμασέ τα τώρα για 
να συνέλθεις». 

Άρπαξε ο Σπύρος την μπόλια, την ξεδίπλωσε, πήρε το ένα 
κυδώνι στο χέρι, το έριξε γρήγορα στο άλλο χέρι και επανέλα-
βε το ίδιο, Τα άφησε κατάχαμα φωνάζοντας: «Αυτά ζεματάνε! 
Άστα να κρυώσουν και αργότερα θα τα περιποιηθώ! Πολύ καλή 
γυναίκα έχεις, Μιχάλη, νοικοκυρά, εργατική, άξια σε όλα!» 

Καμάρωσε ο Μιχάλης αλλά σκυθρώπιασε όταν τον άκου-
σε να τον χλευάζει ότι ήταν στείρα41. «Αν σου έκανε και κάνα 
παιδί δεν θα υπήρχε δεύτερη!» 

Αυτό ήταν και το μαράζι του Μιχάλη. Όλοι στο χωριό τον 
χλεύαζαν και το μόνο που έκανε ο Μιχάλης, ήταν να δείχνει 
ότι δεν τον πειράζει. Στην ουσία όμως μέσα του έβραζε και 
σκεπτόντανε: «Κάτι μπορεί να γίνει, ο Θεός είναι μεγάλος!»

Για να αλλάξει την κουβέντα ο Μιχάλης, έβγαλε το ψάθινο 
καπέλο του το κρέμασε σε ένα καρφί που ήταν στο μεσαίο 
στήριγμα, έριξε μια γυροβολιά τριγύρω και είπε στον Σπύρο: 
«Καλά βολεύτηκες εδώ μέσα!»

«Ναι», απάντησε ο Σπύρος «και το χρωστάω στον μαστρο-
Σπύρο που μου το έφκιασε τόσο σίγουρο και ασφαλές και με 
διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση με καμία δύναμη να 
γκρεμιστεί. Τόσο σίγουρα το έδεσε. Αν θυμάσαι και με το σει-
σμό του 1948 δεν έμεινε αχούρι για αχούρι όρθιο και τα περισ-
σότερα σπίτια πέσανε. Τούτο εδώ ούτε που κουνήθηκε. Το 
μόνο που χρειάζεται, μου τόνισε ο Μάστορας, μετά από χρό-
νια, αραιά και πού, να πασαλείβω με πίσσα τούτο το μεσαίο 

41 Άγονη, δεν έκανε παιδιά.
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ξύλο. Αυτό κάνει όλη την δουλειά. Η σκεπή επάνω σε αυτό 
στηρίζεται. Αν αυτό κοπεί, η σκεπή θα πέσει». 

Το κοίταξε, το ακούμπησε και ο Μιχάλης το έφερε ένα 
γύρο, το ζύγισε, το ξανακοίταξε, σκέφτηκε και είπε στον Σπύ-
ρο τον Τεπάνο: «Σίγουρα ο μαστρο-Σπύρος ξέρει καλύτερα 
από εμάς, μην ανησυχείς και πέσμου για το χθεσινό συμβάν. 
Πώς ξεγλίστρησες από το χέρι του Μπαρμπέτσου;» «Είσαι 
καλός φίλος και γείτονας, Μιχάλη και θα σου αποκαλύψω 
το μυστικό. Σφάλμα μου που άφησα τον Μπαρμπέτσο να με 
κρατήσει στο χορό και τελικά, όπως είδες, με άφησε να σκά-
σω κάτω σαν κολοκύθι!» «Γιατί, Σπύρο; Δεν ήταν ατύχημα; 
Και γιατί να σε αφήσει; Μήπως ζήλεψε που έκανες καλύτερα 
από αυτόν τσαλιμάκια; Γιατί αυτός επιμένει ότι ίδρωσε το χέρι 
του και γλίστρησες!» 

Ξέχασε πόνους και καημούς, σηκώθηκε κα στρογγυλοκάθι-
σε πάνω στο κρεβάτι, άπλωσε το χέρι του, άνοιξε την μπόλια 
και άδραξε το ένα κυδώνι που είχε κρυώσει, δίνοντας μια γερή 
δαγκωνιά και άρχισε να διηγείται την απίστευτη ιστορία του. 

«Που λες, Μιχάλη, εγώ είχα μια κρυφή ιστορία με την 
αδελφή του την Αρετή, που, όπως ξέρεις, από κάποιο ιατρικό 
λάθος όταν ήτανε μικρή κουτσάθηκε. Παρόλα αυτά, ήταν η 
καλύτερη και η πρώτη σε όλα! Δεν υστερούσε πουθενά! Άξια 
και προκομμένη, άριστη νοικοκυρά, πρώτη κεντρίστρα, επι-
δέξια στον αργαλειό αλλά και η γρηγορότερη στην σπορά, 
στο ελαιομάζωμα, στη συγκομιδή της σταφίδας. Εγώ πήγαινα 
ταχτικά στα Βιτσεντάτα, τάχατες να μαζέψω μιλόκοκα από 
τις πανύψηλες μιλικοκιές, που είχε στο πίσω χωράφι. Ανέβαι-
να στην τσίμα, εκεί που δεν τα καταφέρναν οι άλλοι να σκαρ-
φαλώσουν και διάλεγα τα καλύτερα. Μετά πήγαινα στο σπίτι 
της. Ο πατέρας της ο μπάρμπα-Ζώης, μπαταρισμένος από τα 
χρόνια, δυσκίνητος, όλο με συμβούλευε να προσέχω τόσο 
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ψηλά που ανεβαίνω. Του έδινα μιλόκοκκα, τον βοηθούσα να 
στρίψει κάνα τσιγάρο και του έκανα αρκετή ώρα παρέα, ρί-
χνοντας πάντα λοξές ματιές στην Αρετή. 

Πανέξυπνη η φρεσκοπαντρεμένη τότε Γιαννούλα, η γυναίκα 
του Γιώργου του Μπαρμπέτσου, κάτι ψυλλιάστηκε και με καλό-
βλεπε σίγουρα, μήπως ξεφορτωθεί και την Αρετή, που ναι μεν 
την συμπαθούσε, αλλά θα ήταν και καλό για την ίδια την Αρετή 
να νοικοκυρευτεί και να φτιάξει το σπιτικό της. Χρυσοχέρα η 
Γιαννούλα, γρήγορη και επιδέξια στο φούρνο, μου έφκιανε λα-
δοκούλουρα, άλλες φορές μπαμπανάτσια και πάντα με κερνού-
σε τα σπιτικά της ιδιόχειρα γλυκά, κυδώνι, σταφύλι, μαράσκια, 
ακόμη και σύκα. Αλλά το σπουδαιότερο που έκανε, ήταν ν’ 
αδράξει τον μπότι,42 να τρέξει στο κανάλι και να μου φέρει κρύο 
νερό. Έτσι εύρισκα εγώ την ευκαιρία να πω δυο κουβέντες πα-
ραπάνω με την Αρετή. Δίπλα στο σπίτι της έμενε και η Θοδώρα 
του Βικέντιου. Ποτέ δεν την καλημέρισα, γιατί ή έτρεχε στα χω-
ράφια για δουλειές ή έμενε στον αργαλειό μέσα στο σπίτι της.

Μια μέρα που προσδιάβενα, την είδα να σκουπίζει την 
αυλή της με ένα φθαρμένο λαϊπόδι. Την καλημέρισα, με κοί-
ταξε με εκείνα τα φλογερά της μάτια, άφησε κάτω το λαϊπό-
δι,43 μου χαμογέλασε και πλησιάζοντας μου είπε: «Μίλα μας 
και μην μας αγαπάς!» 

Κοίταξα δεξιά, αριστερά, μην μας βλέπει κάνα μάτι και 
αφού βεβαιώθηκα ότι είμαστε ολομόναχοι, της απάντησα: 
«Και θα σου μιλάω και θα σ’ αγαπάω και θα σου φέρω και-
νούργιο λαϊπόδι να μην παιδεύεσαι». 

«Για να δούμε», μου απάντησε και τρέχοντας μπήκε μέσα 
στο σπίτι που την καλούσε η άρρωστη μητέρα της.

42 Πήλινο δοχείο με στενό λαιμό
43 Πρόχειρη σκούπα από σκληρά χόρτα
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Ένας πρωτόγνωρος πόθος ανάβλυσε μέσα μου. Η κοφτε-
ρή ματιά της με συγκλόνισε! Έκανα το μπρος πίσω! Ξέχασα 
εκείνη την ημέρα τα μυλόκοκα και ανέβηκα στον Καλομπόρο 
να βρω λαϊπόδια. 

Συνεχίστηκαν οι επισκέψεις μου στα Μπαρμβετσάτα αλλά 
ήταν ολιγόλεπτες και την περισσότερη ώρα δαπανούσα βολ-
τάροντας γύρω από το σπίτι της Θοδώρας μήπως και ξεπρο-
βάλει. Μια ματιά της, ένα χαμόγελο και ένα καταφατικό κού-
νημα του χεριού ήταν ικανά να με ανεβάσουν στα ουράνια. 

Φτηνές δικαιολογίες εύρισκα να πω στον μπαρμπα-Ζώη, 
που με δικαιολογούσε ακόμη και αν απουσίαζα 2-3 μέρες. Η 
καλοσύνη του ήταν υποδειγματική, όλο το χωριό τον αγα-
πούσε και τον σέβονταν και ήταν για αρκετά χρόνια επιτυχη-
μένος Πρόεδρος στο χωριό, αφού κατάφερε με την εργατικό-
τητα, τις γνώσεις αλλά και με τις γνωριμίες του να διορθώσει 
και να αποκαταστήσει τα περισσότερα προβλήματα στον 
τόπο μας και ιδιαίτερα να μην ξεχωρίζει φίλους και συγγενείς 
αλλά όλους να τους βλέπει ίσους. Τώρα που τα χρόνια τον 
μπατάρανε και δυσκολευόντανε στο περπάτημα, στην όρα-
ση, ακόμη και στην ομιλία, έκανε υπομονή ψιθυρίζοντας: «Το 
ξέρω ότι είμαι παράνομος, ξεπέρασα τα ενενήντα!» 

Είχε πυκνά άσπρα μαλλιά πάνω από το φαρδύ του κούτε-
λο, το μουστάκι του χοντρό τσιγκελωτό, τα φρύδια του δασω-
μένα. Δεν μπορούσες να τον πεις άσχημο. Η σκληράδα που 
είχαν τα χαρακτηριστικά του στο πρόσωπο, έδειχναν δύναμη, 
σοφία, εξυπνάδα, αλλά η όψη του δεν ήτανε καθόλου άγρια ή 
αποκρουστική, γιατί την μαλάκωναν τα λαμπερά του μάτια. 
Ελάχιστα ήταν τα δόντια του και με δυσκολία σηκώνονταν 
όρθιος, στηριζόμενος στο γερό του μπαστούνι που του το 
δώρισε κάποιος φίλος του τσοπάνος από την Άρτα. Τα χέ-
ρια του έτρεμαν και αναγκαζόμουν εγώ πολλές φορές να του 
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βάλλω καπνό μέσα στο ροκόφυλλο44 και να του στρίψω κάνα 
τσιγάρο. Άλλες φορές του γέμιζα το τσιμπούκι με μυρωδά-
το καπνό. Τις περισσότερες όμως φορές προτιμούσε να βάζει 
στα χοντρά ρουθούνια του ταμπάκο. Άμα τον πρωτοέβλεπες 
έκανες να παραμερίσεις. Φανταζόσουν πως ήταν ένας αγρι-
άνθρωπος! Κι όμως! Μόλις άνοιγε το στόμα του μαλάκωναν 
όλα γύρω του και στα χείλη του ανθούσε το χαμόγελο. Τα 
χέρια του ήταν πλατιά, σίγουρα στα νιάτα του μπορούσαν να 
σφίξουν σα μέγγενη και η γροθιά του να σκοτώσει δαμάλι. 
Του άρεσε να μου διηγείται ιστορίες από τα νιάτα του και οι 
συμβουλές του ήτανε διδάγματα σοφά για μένα. Χτυπούσε 
και καυτηρίαζε την αδικία, επαινούσε τους έξυπνους ανθρώ-
πους και τις καλές πράξεις. Παρόλη την ηλικία του, το μυαλό 
του δούλευε ικανοποιητικά. Δεν κρύβω ότι πολύ τον συμπα-
θούσα τον μπάρμπα-Ζώη.

Καθώς κατηφόριζα από τα Μπαρωνάτα είδα την Θοδώρα 
με την βαρέλα στο κεφάλι να έρχεται από το κανάλι. Τάχυνα 
το βήμα μου, την χαιρέτισα. Μου χαμογέλασε ρωτώντας με: 
«Πάλι πας για μυλόκοκα;» 

«Όχι», της είπα. «Σήμερα θα ανέβω στην αμυγδαλιά να σου 
μάσω αμύγδαλα, γι’ αυτό μην κλειστείς μέσα στο σπίτι».

«Για να δούμε!» μου απάντησε με χάρη και χαμόγελο ικανό 
να με γιατρέψει από την μελαγχολία που είχα μέρες να την δω. 

Πίσω από το σπίτι της είχε ένα δομό και άρχιζε το χωράφι 
της με διάφορα δέντρα και μερικές αμυγδαλιές. 

Σαν πιθηκάκι σκαρφάλωσα στην τσίμα της μεγαλύτε-
ρης, που ήταν και κοντά στο σπίτι της και άρχισα να μαζεύω 
αμύγδαλα περιμένοντας να φανεί. Σε λίγο παρουσιάστηκε 
με το καινούργιο λαϊπόδι που της είχα φέρει και άρχισε το 

44 Φύλλο από καλαμπόκι
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σκούπισμα, κάνοντας νόημα να της ρίξω αμύγδαλα. Άρχισα 
να πετάω όσα περισσότερα μπορούσα. Μερικά από αστοχία 
χτυπούσαν στον τσίγκο της κουζίνας της κάνοντας φασαρία. 
Με το ένα χέρι σκούπιζε, συγκεντρώνοντας τα αμύγδαλα με 
το άλλο που το ακουμπούσε στην καρδιά μου, έκανε συνέχεια 
«ευχαριστώ». 

Ξαφνικά και απότομα μου φώναξε: «Πότε σκοπεύεις να 
παντρευτείς την Αρετή;» γνωρίζοντας την καθημερινή επι-
κοινωνία μου με τα Μπαρμπετσάτα. 

Αμέσως και δυνατά της απάντησα: «Εγώ εσένα θέλω, όχι 
την κουτσάβλω». 

Η Γιαννούλα του Μπαρμπέτσου που ήταν πίσω από το 
σπίτι της στον Αντιγό45, σε μια αποθήκη που είχε πάει να προ-
σθέσει αυγά για κοτόπουλα στην κλωσούρα, την οποία είχε 
κάτσει πριν λίγες ημέρες με αυγά για γαλόπουλα, ακούγοντας 
τον θόρυβο στον τσίγκο από τα χτυπήματα με τα αμύγδαλα, 
είχε ρίξει την ματιά της από τον γυάλινο φεγγίτη και είδε τον 
Σπύρο χαμογελαστό και ευδιάθετο να πετάει τα αμύγδαλα 
στην Θοδώρα και τον παρακολουθούσε από τη κρυψώνα της. 

Όταν όμως τον άκουσε να λέει «κουτσάβλω» την νύφη της 
την Αρετή, που πραγματικά από μικρή ηλικία και από κάποιο 
ιατρικό λάθος απρόσεκτου γιατρού σημαδεύτηκε για όλη της 
τη ζωή, θόλωσε το μυαλό της. Γρήγορα πετάχτηκε έξω, άρ-
παξε τον μεγάλο λούρο, σκαρφάλωσε από τον δομό και τρέ-
χοντας άρχισε να με σουβλίζει όσο περισσότερο μπορούσε, 
βρίζοντας και καταριόντας με. 

Κατάφερα να ξεγλιστρήσω και ασταμάτητα να τρέχω για 
να γλυτώσω. Δεν απέφυγα όμως μια δυνατή ξυλιά στην πλά-
τη, που για αρκετές ημέρες με πονούσε. 

45 Αυλάκι στο πίσω μέρος του σπιτιού
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Από τότε ποτέ δεν ξαναπήγα στα Βουτσεντάτα. Όσο για 
την Θεοδώρα, ποτέ δεν την ξαναείδα! Έμαθα ότι ξαφνικά αρ-
ρώστησε από μια σπάνια αρρώστια και οι δικοί της την πήραν 
στην Αθήνα να γιατρευτεί και δεν ξαναγύρισε στο χωριό.
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ΤΑ ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΜΗΣ

Η μπαστουνιά στην πόρτα ήταν γερή και τρομάξαμε μή-
πως γκρεμίσει την μισογκρεμισμένη αστερέωτη πόρτα η 
μαμή η Ακριβή. Με την μαγκούρα της στο ένα χέρι και στο 
άλλο μια άδεια νταμιτζάνα, μπήκε ορμητικά μέσα στο αχούρι, 
χαμογελαστή. Βλέποντας τον Σπύρο να στρογγυλοκάθεται, 
το χάρηκε και είπε: «Ξάπλωσε τώρα μπρούμυτα να δούμε τι 
χρειάζεται. Εσύ, Μιχάλη, πήγαινε δίπλα στην Κωνσταντούλα 
του Αντριέλου να σου γεμίσει την νταμουζάνα με κρασί και 
πέσ’ της «Όχι νοθευμένο!» 

«Πες και χαιρετίσματα στη Γιωργίτσα», συμπλήρωσε ο Σπύ-
ρος.

«Θα σου καλάρεσε και η Γιωργίτσα», συμπλήρωσε ο Μι-
χάλης. 

Δεν κρύβω ότι μου άρεσε πολύ. Καλή νοικοκυρά, η καλύτε-
ρη στον αργαλειό και στην μπουγάδα, αξεπέραστη στο σιδέ-
ρωμα με το καρβουνοσίδερο, αλλά φοβόμουνα πολύ και να 
την κοιτάξω ακόμη. Με τρόμαξε ο αδελφός της ο Μήτσος, που 
ήταν Ενωμοτάρχης και υπηρετούσε στη Θεσσαλονίκη. Είχε έρ-
θει με άδεια και η μάνα του η Ζαχαρένια έπιασε τον καλύτερο 
κοκοτό να τον σφάξει και να τον ευχαριστήσει. Δεν πρόλαβε 
να ακουμπήσει την λεπίδα στο λαιμό του κόκορα και της ξέφυ-
γε. Τότε ο Μήτσος τράβηξε το πιστόλι του που πάντα φορούσε 
επιδεκτικά στη μέση και τον σημάδεψε κατακέφαλα! Εγώ που 
ήμουνα μπροστά, τρόμαξα! Τέτοιο σημάδι ούτε ο καλύτερος 
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σκοπευτής δεν θα κατάφερνε! Από τότε ήμουνα πολύ επιφυλα-
κτικός, φοβιτσιάρης και έβλεπα την 
Γιωργίτσα σαν καλή γειτόνισσα. Βέβαια 
και από σεβασμό στον Σπύρο και στον 
Αντρέα, αλλά περισσότερο από τον 
φόβο του Μήτσου. 

«Έλα, Σπύρο, ξάπλωσε και γύρνα την 
πλάτη, μαύρη την βλέπω!» Άρχισε να την 
τρίβει, να την αλοίφει με τις δικιές της 
αλοιφές που είχε φέρει σε μια μισοσπα-
σμένη κίκαρα46. Τα βογκητά και τα πα-
ρατεταμένα «Ωχ!» του Σπύρου ούτε καν 
τα υπολόγιζε, μουρμουρίζοντας «Αν δεν 
πονέσεις, δεν θα γίνεις καλά. Σε τσούζει 
τώρα, λίγο αργότερα θα σε κάψει, αλλά 
σε 2-3 ημέρες θα γίνεις περδίκι!»

Ο Μιχάλης κατέφθασε με το κρασί 
και 4 κομμάτια μπαμπανάτσια που τα 
έστειλε η Γιωργίτσα για τον Σπύρο, με 
την ευχή να γίνει γρήγορα καλά. 

Η Ακριβή παράλαβε την νταμουζά-
να, άνοιξε τον φελλό, τράβηξε μερικές ρουφηξιές κάνοντας 
νόημα, κουνώντας το κεφάλι ότι είναι καλό το κρασί, πήρε την 
νταμουζάνα και είπε στον Σπύρο: «Θα ξανάρθω μεθαύριο». 

Χαιρέτησε και ο Μιχάλης, ευχήθηκε «περαστικά», λέγο-
ντας «φεύγω να προλάβω τον Στεριώτη τον πεταλωτή, που 
θα μας περιμένει στη Βασιλική να πεταλώσει άλογα και μου-
λάρια, μαζί και το δικό μου. Θα πρέπει να τον προλάβω γιατί 
ποιος ξέρει πότε θα ξανάρθει».

46 Φλιτζάνι
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Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΖΩΗ

Όταν ο μπαρμπα-Ζώης έμαθε τα καλά νέα για την τούμπα 
του Ζωνόρου, όπως τον φώναζε, πετάχτηκε όρθιος σαν παλικα-
ρόπουλο και χωρίς την μαγκούρα του, να συγχαρεί το γιο του 
Γιώργο, που ευτυχώς τον κράτησε να μην σωριαστεί κατάχαμα, 
γιατί άρχισε να τρέμει από τα γηρατειά ή από τα νεύρα του. 

«Μεγάλη χαρά μου έφερες, παιδί μου Γιώργο, αλλά και 
στενοχώρια, αφού δεν του έδωσες και μια πατησιά στο λαιμό 
να τον αποτελειώσεις!» «Σιγά-σιγά θα γίνει και αυτό, πατέρα, 
μην χολοσκάς!» «Βέβαια αυτή είναι δικιά μου δουλειά, αλλά 
τα πόδια μου δεν αντέχουν την ανηφόρα, ν’ ανέβω να κανονί-
σω εγώ το παλιοτόμαρο, που θα πει την άτυχη κόρη μου κου-
τσάβλω! Σε παρακαλώ, πάρε την μυτερή λεπίδα που έχω κάτω 
από το μαξιλάρι μου και πήγαινέ την στον μαστρο-Κώστα να 
την τροχίσει και να την κάνει πιο σουβλερή. Αν τον αντικρύ-
σω, θα τον πετσοκόψω!» «Κάνε υπομονή, πατέρα, αυτό θα το 
ταχτοποιήσω εγώ, μην ανησυχείς!» Χάρηκε ο μπάρμπα-Ζώης 
με τα λόγια του γιου του και γέμισε τα ρουθούνια του ταμπά-
κο να το ευχαριστηθεί περισσότερο, φωνάζοντας και τη νύφη 
του τη Γιαννούλα να του φκιάσει κάνα φασκόμηλο και να το 
συνοδεύει με κριθαρένια παξιμάδια. Στρογγυλοκάθισε στην 
άνετη καναβέτα,47 στρωμένη με στρωσίδια, άνετα μαξιλάρια 
και άλλα στολίδια που είχε φκιάσει η χρυσοχέρα Αρετή.

47 Κασέλα
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ΤΟ ΠΕΤΑΛΩΜΑ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ

Ξεκινώντας για τη Βασιλική ο Μιχάλης θυμήθηκε ότι είχε 
5-6 ημέρες να ποτίσει τον κήπο του στην Νίκια, καβάλησε 
το άλογό του και πέρασε από τον Καψούλη να του θυμίσει 
να προχωρήσει με την μπροστινέλα. Έφθασε στην Νίκια και 
αφού πότισε το άλογο, τον κήπο και τα δέντρα, πέρασε και 
από τα καφενεία του Μπαλιάδα και του Ψάθα να χαιρετίσει 
τους φίλους του. Με αρκετή καθυστέρηση έφτασε στη Bασι-
λική. Απέξω από το σπίτι του Kουτσαγκέλη ήταν αραδιασμένα 
αρκετά αλογομούλαρα και γαϊδούρια. Όταν τον είδε o πετα-
λωτής Στεριώτης τον παρατήρησε για την καθυστέρηση και 
τον ορμήνευσε να περιμένει τελευταίος στην σειρά. Το δέχτη-
κε ανεπιφύλακτα ο Μιχάλης, γιατί δεν μπορούσε διαφορετικά 
να φερθεί. Έτσι κατέβηκε προς τα καφενεία για κάνα ουζάκι. 

Ξυπόλητοι ψαράδες, με ανασκουμπωμένα παντελόνια, 
μπάλωναν τα δίχτυα τους. Λίγο πιο πέρα είδε τους αδελφούς 
Μπάκα, το Νίκο και το Γεράσιμο, με το καινούργιο καΐκι, το 
καλύτερο και το γρηγορότερο. Πρώτοι τον χαιρέτισαν και ο 
Νίκος, πάντα φιλότιμος και σεβαστικός για την ξαδέλφη του 
Κωνσταντούλα, τον παρακάλεσε να πάρει και να της δώσει 
κάνα ψάρι. Ο Νίκος ποτέ δεν ξεχνούσε τα σακούλια και τα 
καλάθια με σταφύλια, ντομάτες, αγγούρια και όλα τα καλά 
που πάντα του έστελνε η ξαδέρφη του. 

Συμβούλεψε τον αδελφό του Γεράσιμο να ρίξει τον πεζό-
βολο για κάνα φρέσκο και λαχταριστό ψάρι. Μάλιστα του 
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έβαλε τις φωνές, όταν ο Γεράσιμος τα τύλιξε ακαθάριστα σε 
ένα σταφιδόπανο και υποχρέωσε τον Ρίνγο τον φίλο του και 
καλό ψαρά, να τα καθαρίσει. 

Αφού ο Νίκος τα έδωσε στο Μιχάλη, τυλιγμένα σε ένα πα-
λιό δίχτυ του, πρότεινε την επόμενή εβδομάδα που θα αρχί-
σουν με την σαρδέλα, αν θέλει, μπορεί να έρθει και αυτός και 
να φέρει και κάνα Αγιοπετρίτη φίλο του. Του τόνισε όμως ότι 
δεν μπορούσε με καμιά χρηματική αμοιβή να τον καλύψει, 
αλλά θα έπαιρνε μερδικό από την ψαριά και μάλιστα ενισχυ-
μένο. 

Πάντοτε καθαρός και τίμιος στις συναλλαγές του ο Νι-
κόλας, πολύ αγαπητός, καλόκαρδος και ιδιαίτερα άριστος, 
προσεκτικός, γνώστης του καιρού και της θάλασσας και ο 
καλύτερος ψαροκαπετάνιος. 

Με πολύ χαρά δέχτηκε την πρόσκληση ο Μιχάλης και κα-
τάφερε και τον Γιώργο, τον βοηθό και γαμπρό του μαστρο-
Σπύρου, να πάνε μαζί στο ψαράδικο. Αμέσως ο μαστρο-Σπύ-
ρος σκέφτηκε και τους πρότεινε να φκιάσει και 2 βαρελάκια να 
παστώσουν την σαρδέλα αλλά θα έπρεπε να προμηθευτούν 
χοντρό αλάτι από τον μύλο της Δημητρούλας στην Λευκάδα. 

«Φέρτε μου το αλάτι», τόνισε ο μαστρο-Σπύρος «και τα 
άλλα είναι δικιά μου δουλειά! Να είστε σίγουροι, ο Νίκος δεν 
θα σας αδικήσει». 

Κουβέντα με την κουβέντα αργοπόρησε να πάει το άλο-
γο για πετάλωμα, έτσι ο Στεριώτης έστειλε τον φίλο του τον 
πασίγνωστο Ρίνγκο, πού ήταν ταχύς και γοργοπόδαρος και 
από τους καλύτερους για εξυπηρέτηση Βασιλικιώτης, να τον 
ενημερώσει.

Πράγματι, σε λίγη ώρα παρέλαβε πεταλωμένο το άλογό 
του με θαυμασμό και συγχαρητήρια από τον πεταλωτή. Σί-
γουρα αυτός κάτι ήξερε περισσότερο. 
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«Δεν του έκοψα τα νύχια τούτη την φορά, είναι νωρίς ακό-
μη και του πέρασα τα καλύτερα πέταλα όπως μου είπες. Πρό-
σεξε τα γόνατά του. Όσο μεγαλώνει τόσο δυνατό θα γίνεται, 
μέχρι δέντρα θα ξεριζώνει». 

Χάρηκε ο Μιχάλης, τον ευχαρίστησε, τον πλήρωσε και 
αναχώρησε για το χωριό. Τα καινούργια πέταλα αντηχούσαν 
χαρμόσυνα στ’ αυτιά του και χαιρόταν ιδιαίτερα. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΨΑΡΑΔΙΚΟ 

Την προκαθορισμένη ημέρα, ο Μιχάλης με τον Γιώργο, 
πρωί-πρωί φθάσανε στη Βασιλική. Τους καλοδέχτηκε ο Νί-
κος ο Μπάκας. Χαιρέτισε ιδιαίτερα τον Γιώργο που τον ήξερε 
από παλιά και είχε μαζί του ξαναδουλέψει και τον έστειλε κα-
τευθείαν στα απλωμένα δίχτυα να τα ελέγξει και να τα μπα-
λώσει. Μια δουλειά που τη γνώριζε καλά ο Γιώργος. «Εσύ, 
Μιχάλη, θα πας με τον Γιώργο τον Μπιζάνη. Πριν μπεις στο 
καΐκι θα πρέπει να μάθεις ορισμένα πράγματα». 

Συμφώνησε ο Μιχάλης και ευχαρίστησε τον Μπιζάνη που 
θα τον κατατόπιζε για την ασφάλειά του. Έτσι έμαθε να μη 
βάζει τα πόδια του μέσα στις βερίνες48 από τα σχοινιά που 
ήταν παγίδες, πώς να ρίχνει τον σίκλο στην θάλασσα, να 
μαζεύει νερό για να πλένει το κατάστρωμα, πως να δένει τα 
σχοινιά και άλλα ωφέλιμα πράγματα του καϊκιού, άγνωστα 
στον Μιχάλη. Μετά άρχισε να του μαθαίνει τους κόμπους. 
Άργησε να καταλάβει την καντιλίτσα αλλά ενθουσιάστηκε 
όταν την έμαθε και χάρηκε που είδε πόσο εύκολα λυνότανε, 
γιατί θυμήθηκε μια φορά είχε σφίξει τόσο πολύ το σχοινί σε 
ένα δέντρο που αναγκάστηκε να το κόψει. Γέλασε ο Μπιζά-
νης και τον συμβούλεψε μελλοντικά έτσι να δένει πάντα το 
δυνατό του άλογο και δεν θα έχει ουδέποτε πρόβλημα. Μετά 
του έμαθε τον σταυρόκομπο, πώς να ενώνει δυο σχοινιά με 

48 Κουλουριασμένο σχοινί
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ασφάλεια και αυτό του καλάρεσε, γιατί καμιά φορά η τριχιά 
έπεφτε κοντή και χρειαζόταν μάτισμα. 

«Τώρα όμως, Μιχάλη, θα σου μάθω το πιο σπουδαίο: Έμπα 
μέσα στο καΐκι και ρίξε μου ένα σχοινί. Όχι έτσι, Μιχάλη, την 
μια άκρη θα την κρατάς εσύ πάντα γερά. Αν έτσι το πετάξεις, 
μπορεί να πέσει και στη θάλασσα και να το χάσουμε. Να! Έτσι 
θα το πετάς, κρατώντας την μια άκρη». 

Άρπαξε με κέφι ο Μιχάλης την άλλη και την έδεσε στην 
δέστρα του καϊκιού φκιάνοντας οκτάρια όπως τον είχε δα-
σκαλέψει ο Μπιζάνης. «Τώρα πρόσεξε πολύ καλά τι θα σου 
πω. Θέλω να το καταλάβεις, να το χωνέψεις, γιατί πολύ τα-
κτικά θα το χρησιμοποιείς αυτό το δέσιμο».

«Εντάξει, Γιώργο, προσέχω». 
«Αν δέσω και εγώ το σχοινί έξω από το καΐκι και θέλουμε 

να φύγει το καΐκι και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος έξω να 
λύσει το σχοινί τι πρέπει να κάνουμε;» 

Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε ο Μιχάλης και τελικά με χαρά 
αναφώνησε: «Να βγω έξω να το λύσω…» 

Σίγουρος ότι το σκέφτηκε σωστά, απογοητεύτηκε όμως 
όταν τον είπε βιαστικό και επιπόλαιο. 

«Αν βγεις εσύ έξω, όταν το λύσεις, μπορεί το καΐκι να απο-
μακρυνθεί και να πέσεις στη θάλασσα στην προσπάθειά σου 
να ξαναμπείς στο καΐκι. Σκέψου κάτι άλλο, Μιχάλη, ξύπνα!» 

Και ο Μιχάλης δυνατά αναφώνησε: 
«Να κόψουμε το σχοινί!» 
Ξαναχαμογέλασε ο Γιώργος ο Μπιζάνης, που είχε μεγάλη 

υπομονή και πάντα προσπαθούσε για το καλύτερο. Γνώστης 
από μικρός της θάλασσας και των κινδύνων της, έφερε το 
σχοινί μια βόλτα από την δέστρα της ξηράς, πέταξε την άκρη 
στον Μιχάλη και του φώναξε: «Δέσ’ την και αυτή σε άλλη 
δέστρα στο καΐκι». 
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«Μα το έχω δέσει ήδη το σχοινί», βιάστηκε να απαντήσει 
ο Μιχάλης. 

«Δεν πειράζει, ξαναδέσε το, Μιχάλη και αυτό».
Και με ένα πήδημα παλικαριού και έμπειρου ψαρά σάλτι-

σε49 μέσα στο καΐκι. «Τώρα ποιος θα μας λύσει το σχοινί απέ-
ξω να φύγουμε, Μιχάλη;» 

Έξυσε το κεφάλι ο άπειρος Μιχάλης, σκέφτηκε και ξανα-
σκέφτηκε, σούφρωσε τα χείλη του, κοίταξε με απορία τον 
Μπιζάνη και τελικά σκέφτηκε να πηδήξει έξω να το λύσει. 
Άγρια του φώναξε ο Μπιζάνης, τον μάλωσε που δεν τον πρό-
σεχε στα λεγόμενά του, του θύμισε ότι «δεν βγαίνουμε έξω» 
και με αγριάδα του είπε: «Λύσε όποιο σχοινί θέλεις από αυτό 
που εσύ έδεσες και πέτα το στη θάλασσα!» 

Υπάκουσε με φόβο ο Μιχάλης, μήπως χαθεί και το σχοινί. 
«Τώρα πιάσε και τράβα την άλλη άκρη. Χρειάζεται γρηγο-

ράδα, να έρθει μέσα, να μην το πιάσει η προπέλα του καϊκιού».
Όταν είδε το σχοινί ολόκληρο στο καΐκι, ο Μιχάλης από-

ρησε. Του άρεσε αυτό το κόλπο και ζήτησε να το ξανακάνουν. 
Όταν το κατάλαβε πολύ καλά και του καλάρεσε αυτό το τέ-
χνασμα, ρώτησε πως το λένε και τότε έμαθε για το πεντένι. 
Αρκετή ώρα έμεινε σκεπτικός, κάτι συλλογιζόταν, το μυαλό 
του ταξίδευε. Τον κατάλαβε και τον παρατήρησε ο Μπιζάνης. 
Σαν κάτι να ονειροπολούσε. Τελικά αυτό το σπουδαίο κόλπο, 
το πεντένι, μελλοντικά πάντα το χρησιμοποιούσε. Καθημε-
ρινά δεν χρειαζόταν να δένει και να λύνει το άλογο. Είχε το 
σχοινί μόνιμα δεμένο στον κατρουμά του αλόγου, έφερνε μια 
γύρα από κάποιο δέντρο δένοντας την άλλη άκρη στον λαιμό 
ή στο πόδι του αλόγου και φεύγοντας με ευκολία το έλυνε, 
μονολογώντας: «Σ’ ευχαριστώ, σοφέ Γιώργο Μπιζάνη».

49 Πήδησε
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Είχε εκπαιδευτεί σωστά, ήταν χαρούμενος ο Μιχάλης που θα 
έβρεχε τα πόδια του με θαλασσινό νερό. «Έτσι θα μαλακώσουν 
και τα νύχια των ποδιών μου», σκέφτηκε και χαμογέλασε. Ήταν 
τόσο σκληρά, που ούτε με καλοτροχισμένη ψαλίδα δεν μπορού-
σε να τα κόψει. Με αγωνία και χαρά περίμενε την ημέρα που θα 
τον καλούσε ο Νίκος ο Μπάκας στην τράτα. Ανέβηκε στο χωριό, 
πέρασε από τον Καψούλη που είχε μισοφκιάσει την λαιμαριά, 
του καλάρεσε. Ευχαρίστησε τον Καψούλη και τον παρακάλεσε 
να συντομεύσει, γιατί με τα πρώτα πρωτοβρόχια θ’ άρχιζε το 
όργωμα. Ήθελε να δοκιμάσει και το άλογό του ολομόναχο και 
χωρίς σέμπρο, να δει τι θα καταφέρει. Μετά πήγε στον Μηνά 
να του φκιάσει κάνα καλάθι για την σαρδέλα. Ο σπουδαίος 
καλαθομάστορας είχε αρκετή δουλειά και θα καθυστερούσε. 

Έτσι αναγκάστηκε να καταφύγει στον Θωμά τον Μίγα, ο 
οποίος του υποσχέθηκε ότι το γρηγορότερο θα τον εξυπηρε-
τήσει. «Μετά τον Γιώργο Νταγρέ που προηγείται», όπως του 
είπε. Χαμογέλασε ο Μιχάλης, κούνησε το κεφάλι του και μο-
νολόγησε: «Με πρόλαβε ο Γιώργος. Σίγουρα έχει μεγαλύτερη 
πείρα στο ψάρεμα, γιατί έχει ξαναδουλέψει. Το ίδιο καλάθι να 
μου φκιάσεις, Θωμά». 

Σίγουρα ο Γιώργος ήξερε καλύτερα ακόμη και τι καλάθι θα 
χρειαζόντανε για τις σαρδέλες. Ήξερε που θα τον συναντήσει 
και πήγε στο μαραγκούδικο του μαστρο-Σπύρου να τον συμ-
βουλευτεί για τα υπόλοιπα. 
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Χάρηκε πολύ ο Μιχάλης όταν είδε τον Γιώργο – με τις συμ-
βουλές του μαστρο-Σπύρου – ακούραστα και ακατάπαυστα 
να φκιάνουν τα βαρελάκια για την σαρδέλα. Τους χαιρέτισε, 
τους χαμογέλασε και σκεπτόμενος μην τους καθυστερήσει 
έφυγε για να ξεκουραστεί στο σπίτι του. Ο μαστρο-Σπύρος 
όμως του φώναξε να του θυμίσει ότι θα πρέπει να φροντίσει 
για το χοντρό αλάτι, για να παστώσουν τις σαρδέλες. Κούνη-
σε καταφατικά το κεφάλι του. 

Χαιρέτισε την γυναίκα του που βγήκε να τον προϋπαντή-
σει. Η αγωνία της είχε κορυφωθεί. Έλειπε από το πρωί και 
είχε ανησυχήσει, γνωρίζοντας ότι θα πάει και στην θάλασ-
σα. Χάρηκε η Κούλα που τον είδε. Έσκυψε, του καθάρισε το 
βρακί, που όπως ήταν απρόσεκτος και μουρδούλης50 το είχε 
λερώσει και του θύμισε ότι θα πρέπει να προσέχει. 

Την ευχαρίστησε για την καλοσύνη της και ιδιαίτερα γιατί 
τον πρόσεχε και τον συμβούλευε. Τον φρόντιζε και το σπου-
δαιότερο ήταν ότι ποτέ δεν παραπονιούνταν ούτε νεύριαζε. 
Ήταν πάντα προσεκτική και γλυκομίλητη μαζί του, τον σεβό-
ταν, τον εκτιμούσε και τον αγαπούσε. Μα και ο Μιχάλης δεν 
της μιλούσε άσχημα σαν άλλους στο χωριό και το μόνο του 
παράπονο ήταν πως ήταν στείρα. 

Τρελάθηκε από την χαρά του ο Μιχάλης όταν είδε το αρι-
στούργημα που του είχε φκιάσει ο Καψούλης, ο οποίος του 
έφερε την λαιμαριά στο σπίτι. Πονηρός λίγο ο Σπύρος ήξερε 
ότι εκτός την αμοιβή του, η χρυσοχέρα, άριστη νοικοκυρά 
η Κούλα κάτι θα τον φίλευε και για αυτό αποφάσισε να την 
πάει στο σπίτι. 

Πραγματικά και η Κούλα ενθουσιάστηκε και είπε στον Κα-

50 Ακατάστατος, ρυπαρός



Το ξύλινο καλύβι 83

ψούλη: «Έλα Σπύρο κάτι να σε φιλέψω».51 Άρχισε από μηλοδο-
κύδωνο, γλυκό από μαράσκι,52 του έδωσε και μερικά ζέρδελα53 
από την βαρυφορτωμένη ζερδελιά της, χωρίς να παραλείψει να 
του γεμίσει και ένα μποτσόνι με πετιμέζι. Όλα δικιά της παρα-
σκευής. Για άλλη μια φορά την θαύμασε ο Σπύρος και συγχάρη-
κε τον Μιχάλη για την άξια στην νοικοκυροσύνη γυναίκα του. 

Χάρηκε ο Μιχάλης για τα κολακευτικά λόγια του Καψού-
λη, αλλά το μυαλό του ήταν στην ολοκαίνουργια λαιμαριά με 
τους γερούς σε αντοχή κρίκους. Δεν πρόλαβε να αναχωρήσει 
ο Καψούλης και ο Μιχάλης άρπαξε την λαιμαριά, καβάλησε 
το άλογό του και σαν σίφουνας τρέχοντας, έφτασε στο Αγρα-
πιδάκι που πριν λίγες ημέρες είχε μαζέψει τα καλαμπόκια. 
Πανεύκολα τοποθέτησε την λαιμαριά στον λαιμό του αλό-

51 Φιλοδωρώ
52 Μικρά κεράσια
53 Βερίκοκα
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γου και έδεσε με γερό σχοινί στους κρίκους της λαιμαριάς 
την ξύλινη σβάρνα από ξύλα αγριελιάς, που του είχε φκιάσει ο 
Νιόνιος ο Τσελεβερίκης. Την καβάλησε για βάρος και άρχισε 
το ίσωμα του χωραφιού. Αργά στην αρχή, γρήγορα και στο 
τέλος πολύ γρήγορα, τέλειωσε μια δύσκολη εργασία που ιδι-
αίτερα τον χαροποίησε, γιατί δεν έβλεπε και το άλογό του να 
ιδρώνει και να κουράζεται. Αντίθετα το έβλεπε να καμαρώνει 
σα να του άρεσε αυτό που έκανε. 

Ξεκρέμασε από την ελιά τον ντορβά με τη βρόμη ανακα-
τεμένη με κριθάρι και τον κρέμασε στον λαιμό του αλόγου. 
Για να το ανταμείψει του χάιδεψε την χαίτη και το λαιμό, 
έβγαλε την λαιμαργιά, την έλεγξε προσεκτικά και ιδιαίτερα 
θαύμασε τους γερούς στέρεους κρίκους. Ξανάριξε την ματιά 
του στο ισωμένο χωράφι που το χώμα ήταν σκληρό αφού είχε 
καιρό να βρέξει και σχεδόν αναφώνησε χαρούμενος ρίχνο-
ντας μια χαϊδευτική ξυλιά στα καπούλια του αλόγου: «Όχι! 
Δεν θα χρειαστούμε σέμπρο για το όργωμα». Το καβάλησε 
και πριν ο ήλιος στείλει τις τελευταίες του αχτίδες στις πα-
νύψηλες κορυφές στα Σταυρωτά, είχε φτάσει στο σπίτι του 
για να μάθει τα χαρμόσυνα νέα από την γυναίκα του, ότι ο 
Σπύρος ο Ματζάνας, καλός ψαράς και ντελάλης, με δυνατή 
βροντερή φωνή που ακουγόντανε σε όλο το χωριό, ήρθε να 
τον ενημερώσει ότι πρωί-πρωί θα πρέπει να βρισκόταν μαζί 
με τον Γιώργο τον Νταγρέ στην τράτα. Ο Νίκος ο Μπάκας 
θα τους περίμενε. Από την χαρά του δεν κοιμήθηκε εκείνο το 
βράδυ ο Μιχάλης, παρόλες τις συμβουλές της γυναίκας του. 
Στριφογύριζε στο μυαλό του τα μαθήματα για κόμβους που 
του είχε δείξει ο Γιώργος ο Μπιζάνης. Ιδιαίτερα συλλογιζόταν 
το πεντένι, το σκεφτόταν και το ξανασκεφτόταν και μονολο-
γούσε: «Ωφέλιμο δέσιμο, θα μου χρησιμεύσει». 
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Πριν ακόμη ξημερώσει, ο Γιώργος Νταγρές, με δυο καλά-
θια δεμένα με ένα σχοινί, κρεμασμένα στον ώμο του και πε-
ρασμένα σταυρωτά και ένα υφαντό στον αργαλειό σακούλι, 
έφτασε στη Βρυσούλα. Περνώντας μπροστά από την πόρτα 
του Μιχάλη έριξε 2-3 δυνατές γουρμπανιές.54 Ήταν το σύνθη-
μα για το πρωινό ξύπνημα. Σαν ελατήριο πετάχτηκε η Κούλα 
να τον καλημερίσει και να τον προσκαλέσει για κάνα πρω-
ινό ρόφημα μέχρι να σηκωθεί και να νιφτεί55 ο Μιχάλης. Ο 
Γιώργος όμως ήδη είχε φτάσει στη βρύση, είχε ξεκρεμάσει από 
τους ώμους του καλάθια και σακούλι, έχωσε το χέρι του μέσα 
στο σακούλι και έβγαλε ένα κυδώνι, το έτριψε καλά-καλά 
στο βρακί του να φύγει το χνούδι, το ξέπλυνε μετά στο τρε-
χούμενο της βρυσούλας νερό και άρχισε λαίμαργα να το μα-
σάει. Όταν τον είδε η Κούλα χαμογέλασε και το μόνο που του 
θύμισε ήταν να μην ξεχάσει και το καλάθι του Μίχου. Όπως 
ήταν με το στόμα στουμπωμένο με το κυδώνι ο Γιώργος, δεν 
της απάντησε, μόνο σήκωσε και τα δυο καλάθια ψηλά για να 
την ενημερώσει ότι τα έχει μαζί του. Μάλλον ήταν στιφό και 
πικρό το κυδώνι, το έφτυσε, ξέπλυνε το στόμα του και πέ-
ταξε το υπόλοιπο με μανία μέσα στον λόμπο. Πέντε-έξι που-
λάκια που από βραδύς είχαν κουρνιάσει μέσα στις καλαμιές 

54 Γροθιές
55 Πλυθεί
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και τα ξερόχορτα του λόμπου, ενοχλημένα φτερούγισαν τρο-
μαγμένα. Ο Γιώργος τουμπάρισε και τα δυο καλάθια. Μέσα 
είχε λαστιχένιες γαλότσες, ένα ζευγάρι σε κάθε καλάθι. Τις 
έπιασε στα χέρια του και άρχισε να βρίζει τον Μπάμπη τον 
Γιωργαλή, που πριν αρκετό καιρό ήρθε και τον παρακάλε-
σε να τις δανειστεί, γιατί θα πήγαινε με τον ανιψιό του τον 
Τάσο τον Φραγκούλη στο Μαυροπόταμο στην Πόντι για να 
αχελέψουν.56 Υπήρχαν πολλά χέλια αλλά και λάσπες, που δεν 
τις είχαν καθαρίσει όταν επέστρεψαν τις γαλότσες. Από την 
πολυκαιρία, η λάσπη είχε πετρώσει. Βρίζοντας και πλένοντας 
δεν έφερνε αποτελέσματα και όταν ήρθε ο Μίχος και τον είδε 
να βασανίζεται χωρίς αποτέλεσμα, έτρεξε δίπλα στο καλύβι 
του Γιαννέλου, διάλεξε ένα κεραμίδι, το κομμάτιασε και άρχι-
σαν και οι δυο μαζί να τρίβουν τις γαλότσες, που πρώτη φορά 
αντίκριζε ο Μιχάλης και είχε χαρά μεγάλη όταν του είπε ο 
Γιώργος ότι θα φορούσε το ένα ζευγάρι και να προσέχει μην 
τις τρυπήσει. Τρίβοντας με το κεραμίδι, του είπε ακόμη ότι 
ψαράς χωρίς γαλότσες δε γίνεται. Υπάκουος όπως πάντα ο 
Μιχάλης, συμφωνούσε και ας μην ήξερε ή δεν καταλάβαινε 
γιατί ο ψαράς θα έπρεπε να φοράει γαλότσες. 

Τελικά, αφού τις μαγκουφιάσανε,57 πήραν τον δρόμο για 
τη Βασιλική. Καβάλα στο άλογο με τον Γιώργο πισοκάπου-
λα58 και κρεμασμένα στον ώμο του τα καλάθια με τις γαλό-
τσες. Ο ήλιος μόλις είχε σκάσει μύτη και φώτιζε τις κορφές 
στα Γερμανικά. 

«Ας βιαστούμε, Γιώργο», είπε ο Μιχάλης και σαλάγησε το 
άλογο με βιασύνη. «Θα μας βρει το μεσημέρι μέχρι να φτά-

56 Να πιάσουν χέλια
57 Μισοκαθαρίσανε
58 Καθισμένος στα καπούλια του ζώου
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σουμε στη Βασιλική, μη φύγει και το καΐκι και γίνουμε γελοίοι 
με την αργοπορία μας». 

«Μην έχεις αγκούσα59, Μιχάλη και να καμαρώνεις για το 
χωριό μας! Είναι το πρώτο σε όλο το νησί που φωτίζει ο ήλιος. 
Δεν τα σκέφτηκες καθόλου καλά! Εμείς δεν θα φτάσουμε στη 
Βασιλική μεσημέρι, όπως λες, αλλά πριν ρίξει ο ήλιος στη Βα-
σιλική».

«Στο χωριό μας θα είναι μεσημέρι», ξανασυμφώνησε ο Μι-
χάλης αλλά σκέφτηκε με επιφύλαξη: «Όταν φτάσουμε στη 
Βασιλική, θα ρίξω μια ματιά για να το διαπιστώσω». 

Δεν πήγαν από τον δρόμο του κάμπου που η απόσταση 
ήταν μεγαλύτερη. Παρόλη την ορμήνια του Γιώργου να πάνε 
από τον κάμπο που ο δρόμος είναι ίσος, ο Μιχάλης προτίμησε 
τον κακοτράχαλο και πολύ κατηφορικό δρόμο. Σίγουρα για 
να κάνει επίδειξη για το δυνατό του άλογο. 

Με την σειρά του μολόγησε: «Δεν έχει πρόβλημα το δικό 
μου άλογο, αντίθετα τα καταφέρνει καλύτερα στα δύσκολα, 
αλλά θέλω να περάσουμε και από το γεφύρι της Φουσκιάς 
για να το ποτίσουμε».

«Εντάξει, Μιχάλη! Εσύ είσαι ο καβαλάρης, κάνε ό,τι καλύ-
τερο νομίζεις! Μόνο μην παρατρέχεις το άλογο και με σκου-
ντουφλήσεις κατάχαμα».

Φθάνοντας στην Πόντι, καλημέρισαν τον Φώτη τον Θο-
δωρέλο, που μαζί με τον Γιώργο Καπώνη σπρώχνανε μια βάρ-
κα προς την θάλασσα. Πριν λίγες ημέρες είχε ξεμπαρκάρει ο 
Φώτης. Έμπειρος και καλός ναυτικός, γνώστης της θάλασ-
σας και των αέρηδων και πολυταξιδεμένος, ορμήνευε τον 
Γιώργη. Του έλεγε και θαλασσινές ιστορίες. Ετοιμάζονταν για 
ψάρεμα, δεν καθυστερήσανε πολύ και σίγουρα θα αποδέχο-

59 Άγχος, στενοχώρια
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νταν τον πρωινό καφέ που τους πρότεινε ο καλόκαρδος Φώ-
της, αν δεν βιάζονταν να φτάσουν εγκαίρως στο ψαροκάικο 
στη Βασιλική. 

«Για καλό και για κακό, Γιώργο», είπε ο Μιχάλης, «τώρα που 
έχουμε και ίσιο δρόμο ας βιαστούμε! Κρατήσου, λοιπόν, καλά 
να τρέξουμε και λίγο!» Και σαλάγησε60 το άλογο όσο πιο γρή-
γορα μπορούσε.

Περνώντας το δεύτερο γιοφύρι, ο Γιώργος συμβούλεψε 
τον Μιχάλη να σταματήσει και αφού του επαίνεσε το δυνατό 
και γρήγορο άλογο, του είπε να βρούνε κάνα ακαλλιέργητο 
χωράφι να αφήσουν το ζώο. Αμέσως συμφώνησε ο Μιχάλης, 
ξεπεζέψανε και οι δυο και βλέποντας λίγο πιο πέρα ένα χέρ-

60 Χτυπώ το ζώο να τρέξει
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σο61 χωράφι, παλούκωσαν γερά το άλογο και στάθηκαν τυχε-
ροί, γιατί πολύ κοντά υπήρχε μια σούδα με νερό. Έτσι δεν θα 
χρειαζόταν να ανησυχούν για το πότισμα του αλόγου. 

Πήρανε τα υπάρχοντά τους, αφήνοντας μόνο τα καλάθια 
κρεμασμένα σε έναν πλάτανο και ξεκινήσανε για το λιμάνι. 
Μια χαμηλή ομίχλη και αρκετή δροσιά είχε νοτίσει τα χορ-
τάρια και ήταν όλα υγρά λες και είχε βρέξει. Ο Γιώργος ως 
πιο έμπειρος, διαβεβαίωσε τον Μιχάλη ότι και η ομίχλη θα 
διαλυθεί και όλα θα στεγνώσουν με την εμφάνιση του ήλιου. 
Τότε θυμήθηκε και ο Μιχάλης την κουβέντα του Γιώργου και 
κοιτάζοντας προς τον Άγιο Πέτρο, είδε ένας λαμπρός ήλιος 
να περιζώνει το χωριό και αυτή η λαμπρότητα να έρχεται σι-
γά-σιγά και προς τα κάτω. Αμέσως σκέφτηκε πόσο δίκιο είχε 
ο Γιώργος επιμένοντας ότι θα αργήσει πολύ να φανεί ο ήλιος 
στη Βασιλική και το πρώτο χωριό που φωτίζεται είναι ο Άγιος 
Πέτρος. 

«Όσο για την υγρασία, Μιχάλη, την δροσιά που βλέπεις 
και την χαμηλή ομίχλη», πρόσθεσε ο Γιώργος, «τα ’χει αυτά 
η θάλασσα». 

Συντόμευσαν το βήμα τους με κατεύθυνση το λιμάνι. Στο 
δρόμο αγνάντευαν μερικούς Αγιοπετρίτες, που με τσαπιά, 
φτιάρια και γκασμάδες, ημέρευαν ένα χωράφι με τις οδηγίες 
του Νίκου του Βρυώνη. Ήταν ο Νίκος ο Λυρής, ο Θανάσης 
Γιαμάνης και ο Νίκος Μπλούκας. Οι καλύτεροι του χωριού 
εργάτες, που τους είχε αγκαζάρει ο Νίκος ο Βρυώνης, ο κλα-
ρινοπαίχτης. Πολυτεχνίτης, πανέξυπνος. Ακούραστος, εφευ-
ρετικός ο Νικόλας, σοφίστηκε και αποφάσισε να στελιάσει, 
όπως τους είπε ένα βενζινάδικο στην περιοχή και άρχισαν 
από τα χαράματα την δουλειά. 

61 Άγριας και πυκνής βλάστησης 
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«Μήπως μας προλάβει κάποιος άλλος και στήσει πρώτος 
κάνα βενζινάδικο και μείνουμε εμείς αμανάτι», τους είπε. 

Κουβέντα με την κουβέντα και ευχές για καλές δουλειές, 
καθυστερήσανε κάπως. Ευτυχώς ο Γιαμάνης, που ασταμάτη-
τα και χωρίς κουβεντολόι συνέχιζε με έναν πίκο να θρυματίζει 
μια μεγάλη πέτρα, τους θύμισε να βιαστούνε αλλά και να μην 
καθυστερούν τους υπόλοιπους. 

Χαμογέλασε και ο Βρυώνης με τις ορμήνιες του ακούρα-
στου Γιαμάνη και αφού τους ευχήθηκε καλή ψαριά, τους είπε: 
«Μην τον ξεσυνερίζεστε! Τέτοιους εργάτες σαν τον Γιαμάνη 
πουθενά δεν θα βρείτε! Δεύτερος δεν υπάρχει!»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΜΑΝΗΣ

Την πρωτιά στην εργατιά πάντα είχε ο ΓΙΑΜΑΝΝΗΣ,
αξεπέραστος σε όλα και δεν ήτανε γκρινιάρης,
το τσαπί και το ξινάρι τα ’χε αυτός για παιγνιδάκι
και ασταμάτητα εργαζόταν από πρωί έως βραδάκι.

Στο μυστρί και στα φουρνέλα έτρεχε και με χαρά,
κεραμοσκεπές καμίνια τα ’φτιαχνε πολύ συχνά,
όλοι αυτόν επροτιμούσαν και δεν ήξερε το όχι
και εδούλευε, ας είχε, κρύο, ζέστη, ανεμοβρόχι.

Τιναχτής και ξυλοκόπος, κλαδευτής πολύ σπουδαίος,
ο ΘΑΝΑΣΗΣ Ο ΓΙΑΜΑΝΗΣ σε όλα ήτανε γενναίος.
Λιουτρουβιάρης μες την νύχτα κουβαλούσε τις ελιές
και δεν έλεγε το όχι και στις πιο βαριές δουλειές.



Το ξύλινο καλύβι 91

Να ποτίσει, να ραντίσει, να κλαδέψει τα αμπέλια,
να οργώσει, να κεντρώσει μα να φκιάσει και βαρέλια,
στις λιθειές και στα πηγάδια ήτανε όντως ταλαντούχος,
το κακό και τ’ άσχημό του που δεν ήταν διπλωματούχος.

Ήρεμος, χωρίς καν νεύρα, με χαμόγελο στ’ χείλη
και όταν ακόμη επερνούσε στο φουρνέλο το φυτίλι,
τον θυμάμαι να φωνάζει αλλά και τρέχοντας να φεύγει,
το φουρνέλο που θα σκάσει, όλοι κρυφτείτε να μας λέγει.

Νοικοκύρης απ’ τούς λίγους και τα πάντα μετρημένα,
καφενεία και απ’ όλα άλλα ήταν απομακρυσμένα,
στο μυαλό του είχε μόνο που θα βρει σωστή δουλειά,
με το δίκιο τον φωνάζαν στο χωριό «μπαρμπα-δουλειά»!



92

ΤΡΑΤΟΚΑΪΚΟ – ΡΙΞΙΜΟ ΤΡΑΤΑΣ

Έδρα του τρατοκάικου του Νίκου του Μπάκα (Πολίτη) 
ήταν η Βασιλική της Λευκάδας. Το άραζε εκεί, σε κάποιο ση-
μείο του μόλου μόνιμα. Απόλειπο πλήρωμά του ήταν η γυ-
ναίκα του η Σοφία. Είχε Μεγανησιώτικη καταγωγή και από 
τα γεννοφάσκια της ανακατεύονταν με τις βάρκες. Σαν πα-
ντρεύτηκε με τον Νίκο και πήγε στη Βασιλική, έκανε δεύτερη 
κατοικία της τη βάρκα του Νίκου.

Όπου πήγαινε, όπου κι αν ταξίδευε ο Νίκος, την είχε πάντα 
δίπλα του… 

Σιγά-σιγά η Σοφία δίπλα στο Νίκο, βελτίωσε τις γνώσεις 
της πάνω στις ιδιαιτερότητες της δουλειάς του και τέλος την 
έμαθε τόσο καλά, που συναγωνίζονταν τον ίδιο. Αν χρεια-
ζόταν, ήταν σε θέση να τον αντικαταστήσει επάξια. Με τον 
καιρό είχαν ταυτισθεί και τα κουσούρια τους. Διάβαζε ο ένας 
την σκέψη του άλλου και εργάζονταν σαν ένα άτομο. Συνεν-
νοούνταν μεταξύ τους, πώς να το πούμε, με τα μάτια. 

Τούτο το ψυχρό πρωινό, ο Νίκος με τη Σοφία έφθασαν 
στον μόλο που είχαν αραγμένο το τρατοκάικο τους με την 
πλώρη προς την στεριά, τράβηξαν το παλαμάρι62 του, πλησί-
ασε αυτό στον μόλο και μ’ ένα ελαφρό πηδηματάκι μπήκαν 
στο τρατοκάικο μέσα. Αμέσως έβγαλαν τα παπούτσια τους 

62 Παλαμάρι = Το σκοινί με το οποίο δένουν από την πλώρη ή την 
πρύμη ένα πλοίο στη στεριά
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και βάλθηκαν να συγυρίσουν διάφορα μικροπράγματα πριν 
ξεκινήσουν για ψάρεμα. Σε λεπτά μέσα, ο ένας πίσω από τον 
άλλο, ήρθαν και άλλα έξι άτομα, που τα είχε σχεδόν μόνιμο 

πλήρωμα στην τράτα. Τραβώντας το παλαμάρι, έμπαιναν στο 
τρατοκάικο, έλεγαν μια καλημέρα, χουχούλιζαν λίγο τα χέρια 
τους κι αμέσως μετά έβγαζαν τα παπούτσια τους, για ν’ αρχί-
σουν, χωρίς κανείς να τους το πει, να τακτοποιούν διάφορα 
πράγματα, στα δίχτυα, τα σκοινιά και το ίδιο το καΐκι, ώστε 
όταν θα πήγαιναν να καλάρουν,63 να είναι τα πάντα νέτα και 

63  Καλάρω = Ρίχνω δίχτυ ή δίχτυα για να πιάσω ψάρια



Κωνσταντίνος Σπ. Πατρίκιος94

να πέφτει η τράτα στη θάλασσα χωρίς να εμποδίζεται από 
τίποτε. 

Σήμερα περίμεναν και δυο καινούργιους για πλήρωμα, τον 
Μιχάλη τον Δράκα και τον Γιώργο τον Νταγρέ. Ήταν και οι 
δύο από τον Αη-Πέτρο. Ιδίως ο Μιχάλης, ήταν τελείως πρω-
τάρης σε ο,τιδήποτε αφορούσε τη θάλασσα. 

Αργούσαν όμως να φανούν και ο Νίκος, ο καπετάνιος του 
τρατοκάικου, έδειχνε πως άρχισε να δυσανασχετεί. Το κατά-
λαβε η Σοφία και για να μη θυμώσει, έκανε πως μόλις θυμή-
θηκε ότι είχε κάνει μια κατεβασιά το ποτάμι. 

«Νίκο», λέει στον άνδρα της, «δεν πας μέχρι την Πόντι που 
θα καλάρομε την τράτα; Πρέπει να ρίξεις μια ματιά στην αμ-
μουδιά μήπως υπάρχουν στον χώρο της καλάδας64 ξύλα, κον-
σερβοκούτια και άλλα τέτοια. Δεν πρέπει να ξεσκίσουμε την 
τράτα καθώς θα την τραβάμε από την θάλασσα που θα την 
ρίξουμε στη στεριά. Τι λες, κάνεις την παλικαριά; Φοβάμαι, 
όμως, Νίκο, ότι δεν φθάνει μόνον αυτό! Πρέπει ν’ ανασκου-
μπωθείς και να πελαγώσεις, για να δεις όσο μέσα στη θάλασ-
σα μπορείς, μήπως κουβάλησε κι εκεί εμπόδια η κατεβασιά».

(Για όσους δεν το ξέρουν, στην περιοχή της Πόντις η θά-
λασσα είναι ρηχή και δεν φθάνει ούτε μέχρι το γόνατό σου, 
ακόμη και σε απόσταση πενήντα ή εκατό μέτρων από την 
άκρη). 

Ο Νίκος έκανε πως δεν κατάλαβε γιατί του βρήκε η γυ-
ναίκα του αυτή τη δουλειά, τούτη την συγκεκριμένη ακριβώς 
ώρα, είδε όμως ότι κάπου είχε λίγο δίκιο και παίρνοντας ένα 

64 Καλάδα = Η συνολική διαδικασία με την οποία ρίχνονται τα δί-
χτυα στη θάλασσα. Επίσης, θαλάσσιος χώρος χωρίς εμπόδια στο 
βυθό του, όπου μπορούν να σύρουν τα δίχτυα τους οι ψαράδες, 
χωρίς να πάθουν ζημιά
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καλάμι στο χέρι, κάτι σαν μπαστούνι, ξεκίνησε με τα πόδια 
για κει που τον «ξαπόστελνε» η Σοφία. 

Την αμμουδιά της Πόντις, εκεί που θα κατάληγε η τράτα 
αφού την καλάριζαν,* τη βρήκε καθαρή. Φαίνεται πως δεν 
είχε φθάσει μέχρι εκεί η τελευταία κατεβασιά του ποταμιού. 
Λογικό ήταν ότι και μέσα η θάλασσα θα ήταν καθαρή. Το έψα-
ξε όμως λίγο, δεν παρατήρησε πουθενά εμπόδια κι πήρε τον 
δρόμο πίσω για το τρατοκάικό του.  Σαν έφθασε εκεί, προς 
μεγάλη του έκπληξη, οι καινούργιοι δεν είχαν έρθει ακόμη και 
ήταν έτοιμος ν’ αρχίσει τα «τρισάγια». Το περίμενε αυτό η Σο-
φία, κάπου όμως δικαιολογούσε τον θυμό του άντρα της, χωρίς 
όμως ποτέ να το ξεστομίζει, για να μη ρίξει λάδι στη φωτιά. 
Μη έχοντας άλλο τι να κάνει, προσποιούμενη πως είναι ήρεμη, 
σκότωνε χρόνο, διορθώνοντας διάφορα μικροπράγματα, που 
δήθεν έπρεπε απαραιτήτως να γίνουν πριν ξεκινήσουν για 
δουλειά, ενώ η ματιά της με κάποια συγκεκαλυμμένη αγωνία, 
σάρωνε το μέρος απ’ όπου θα εμφανίζονταν οι καινούργιοι. 
Έπειτα για να διασκεδάσει την αμηχανία που είχε επικρατήσει 
ανάμεσα σε όλους του πληρώματος της τράτας, απευθύνθηκε 
στον άντρα της και του είπε με ύφος πρόσχαρο και σαν να μη 
συνέβαινε τίποτα: 

«Μπα σε καλό σου, όπου να ’ναι θα φανούν τα παιδιά, κάτι 
θα τους έτυχε κι αργήσανε λίγο». 

Και πράγματι εκείνη ακριβώς τη στιγμή, τους αγνάντεψε 
πέρα μακριά να ξεπροβαίνουν, με βήμα ολοφάνερα βιαστικό. 
«Κάτι θα τους έτυχε», τους δικαιολόγησε μέσα της, «για να 
καθυστερήσουν τόσο».

Με το που τους διέκρινε η Σοφία, χωρίς να χασομερήσει, 
κατέβηκε στο χώρο της μηχανής. Το μέρος ολόγυρα της μη-
χανής του σκάφους, ήταν περιορισμένο από τα διάφορα εξαρ-
τήματά της, αλλά και από άλλα απαραίτητα μικροπράγματα. 
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Κάποτε τον είχαν χρωματίσει κόκκινο, στην απόχρωση του 
μίνιου, αλλά τώρα είχε γίνει αλλού περισσότερο κι αλλού λι-
γότερο μαύρος, από τους καπνούς που έβγαζε το καμινέτο 
πετρελαίου με το οποίο προθέρμαιναν την μηχανή κάθε φορά 
που ήθελαν να την ξεκινήσουν. Άχρηστα στουπιά, μαυρισμέ-
να από λάδια και πετρέλαιο ήταν ριγμένα μέσα σ’ ένα μεγάλο 
στρογγυλό κονσερβοκούτι. Τα νερά της σεντίνας65 κάτω από 
την μηχανή, ανακατεμένα με πετρέλαιο, λάδι μηχανής και πα-
λιοζούμια ψαριών, ανάδυαν μια τουλάχιστον άσχημη αν όχι 
απαίσια μυρωδιά. Αδιάφορη για όλα αυτά η Σοφία, άναψε το 
καμινέτο τρομπάροντας με δύναμη αέρα στον αεροθάλαμό 
του, μέχρι που έγινε γαλάζια η φλόγα του και στρέφοντας το 
φλόγιστρό του πάνω στην πυρόσφαιρα66 της μηχανής, άρχισε 
να την προθερμαίνει. Αφού διαπίστωσε με το μάτι της ότι το 
χρώμα της πυρόσφαιρας άλλαξε σε σταχτοκόκκινο, γονατί-
ζοντας έπιασε με το δυνατό χέρι της το χερούλι του βολάν της 
μηχανής και παλαντζάροντάς την με δύναμη αριστερά-δεξιά 
και πάλι αριστερά, η μηχανή ξεκίνησε ξεροβήχοντας και γεμί-
ζοντας τον τόπο ένα γύρω με μαύρους καπνούς. 

Σε κάποιου την μύτη πρέπει να έφτασαν οι καπνοί για τα 
καλά, ίσως μάλιστα και να τους ανάπνευσε, γιατί αμέσως μετά 

65 Σεντίνες = Εδώ, ο χώρος κάτω από την μηχανή του σκάφους 
στον οποίο καταλήγουν και συγκεντρώνονται ότι νερά, πετρέλαια 
ή λάδια ξεφύγουν από την μηχανή, τυχόν βροχής ή θάλασσας, κα-
θώς και όσα νερά διεισδύσουν μέσα στο σκάφος από τις ενώσεις 
– αρμούς του εξωτερικού πετσώματός (σανιδώματός) του. Αλλιώς 
γενικά υδροσυλλέκτες
66  Πυρόσφαιρα = Εξάρτημα στο άνω μέρος του κυλίνδρου μιας μη-
χανής ντήζελ (σέμι ντήζελ), πάνω από το καπάκι, το οποίο προθερ-
μαίνουν με καμινέτο για να την ξεκινήσουν
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άρχισε να κουνάει το χέρι του από δω κι από κει μπροστά στο 
πρόσωπό του, ενώ ταρακουνιόνταν ολόκληρος καθώς ξερό-
βηχε διπλωμένος. Σίγουρα μέσα του θα έσερνε της Σοφίας τα 
όσα δεν λέγονται, για το πρωινό άρωμα που του σερβίρισε. 
Λίγο αργότερα οι δυό καινούργιοι βρίσκονταν έξω από τη 
βάρκα. Φώναξαν ένα μουδιασμένο «Καλημέρα», νιώθοντας 
ένοχοι για την καθυστέρησή τους. Πήραν γι’ απάντηση ένα 
ψυχρό «μέρααα», κατάλαβαν ότι δεν τους έπαιρνε ν’ αρχί-
σουν τις δικαιολογίες που άργησαν και ο Γιώργος έπιασε το 
παλαμάρι του τρατοκάικου να την τραβήξει κοντά στο μώλο, 
για να μπει μέσα πρώτος ο τελείως «άναυτος»67 Μιχάλης. 

Κάπου μπέρδεψε όμως τα πόδια του και αν δεν τον έπιανε ο 
Γιώργος θα έπεφτε σίγουρα στη θάλασσα. Ευτυχώς δεν έγινε 
κάτι τέτοιο, διότι μάλλον δεν ήξερε και μπάνιο. Τέλος πάντων 
μπήκαν μέσα και κάποιος έλυσε αμέσως το τρατοκάικο. Για 
ευκολία, έδεναν πάντα το παλαμάρι του πεντένι68 και το «αμό-
λα»69 γινόταν πανεύκολα. Ένας του πληρώματος στην πρύμη 
άρχισε αμέσως να τραβάει το σιδερόσκοινο70 για να πάρει 
την άγκυρα μέσα. Το πλεούμενό τους, ελευθερωμένο πλέον 
από τη στεριά, υπάκουε στο τράβηγμα του σιδερόσκοινου και 
απομακρύνονταν αργά αργά από τον μόλο με την πρύμη. Σαν 

67 Άναυτος = Αυτός που δεν έχει σχέση με θαλασσινό επάγγελμα
68 Πεντένι = Σκοινί που είναι δεμένο στο πλοίο και η άκρη του αφού 
περάσει τριγύρω από μία δέστρα του μόλου, κατα λήγει πάλι στο 
πλοίο, όπου και την δένουν. Έτσι όταν θελήσουν να φύγουν, δεν 
χρειάζεται άνθρωπος να λύσει το σκοινί τους. Απλώς το λύνουν 
μέσα από το σκάφος τους και τραβώντας το, ξεσέρνει τριγύρω από 
την δέστρα και το πλοίο ελευθερώνεται από την στεριά
69 Αμόλα = Λύσε, απόλυσε, αναφέρεται κυρίως στα σκοινιά
70 Σιδερόσκοινο = Το σκοινί του σίδερου, εδώ της μικρής άγκυρας
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έφθασε η πρύμη του απίκου71 πάνω από το σίδερο, την άγκυ-
ρα, ο ναύτης που τραβούσε το σιδερόσκοινο ζορίσθηκε, γιατί 
έπρεπε να το ξεκολλήσει από το βυθό και ζήτησε τη βοήθεια 
και κάποιου άλλου από το πλήρωμα. Την επόμενη στιγμή ένας 
δεύτερος ναύτης βρισκόταν δίπλα του για να τον βοηθήσει 
και ένα δυό λεπτά αργότερα η άγκυρα νρισκόταν στην επιφά-
νεια. Την ξέπλυναν πρώτα στη θάλασσα κουνώντας την πλώ-
ρα πρύμα και αφού καθάρισε από τις λάσπες, την σιγούρεψαν 
κάπου που να μην εμποδίζει, πάνω στην πρύμη του τρατοκάι-
κου. Ο καπετάν Νικόλας αμέσως μετά, κάνοντας διάφορες 
μανούβρες με τη μηχανή και το τιμόνι, οδήγησε προσεκτικά 
τη βάρκα με μικρή ταχύτητα έξω από το λιμάνι. Έπειτα έβαλε 
πλώρη για την Πόντι ανεβάζοντας τις στροφές της μηχανής. 

Βασιλική – Πόντι δεν απέχουν μεταξύ τους πολύ και δεν 
άργησαν να φθάσουν. Εκεί ο καπετάν Νίκος ελάττωσε τις 
στροφές της μηχανής στο μίνιμουμ και άρχισε την διαδικασία 
που χρειάζονταν για να καλάρει* την τράτα. Πρώτα έλεγξε 
αν βρίσκονταν στη σωστή θέση σύμφωνα με τα σημάδια του. 
Αφού βεβαιώθηκε γι’ αυτό, επλησίασε με όσο πιο μικρή ταχύ-
τητα γίνονταν στην αμμουδιά. Όταν το βάθος έγινε πενήντα 
περίπου πόντους, είπε του Μιχάλη να ανασκουμπώσει μέχρι 
τα μπούτια τα μπατζάκια του παντελονιού του, να φορέσει 
κάτι παλιογαλότσες που είχε για να προστατεύει τις πατού-
σες του και να κατεβεί στη θάλασσα. 

Ο Μιχάλης ετοιμάστηκε όπως του είπε ο καπετάνιος του 
και αφού κρεμάστηκε έξω από την πλώρη της βάρκας, πα-
τώντας εναλλάξ στα δύο ξύλινα τακούνια που υπήρχαν στε-
ρεωμένα στο κοράκι72 της πλώρης σαν σκαλοπάτια, πάτησε 

71 Απίκου = Ακριβώς από πάνω  
72 Κοράκι = Η προέκταση του πλωριού άκρου της καρίνας ενός σκά-
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προσεκτικά στον πάτο της θάλασσας. Το νερό ήταν κρύο 
και του έφθανε λίγο πάνω από τα γόνατα. Μούδιασε ολό-
κληρος, αλλά το ’κρυψε και δεν είπε τίποτα. Κάπου το πε-
ρίμενε κιόλας, γιατί αν μη τι άλλο, από κουβέντες ήξερε ότι 
αυτό το θαλάσσωμα ήταν αναπόφευκτο και συνδυάζονταν 
με την δουλειά του τρατολόγου. Του έδωσαν την άκρη από 
ένα ειδικό σκοινί της τράτας χοντρούτσικο και του είπαν να 
πάει στην αμμουδιά, έξω από το νερό, κρατώντας την άκρη 
του σκοινιού πάντα, και να μην το αφήσει για κανέναν λόγο 
από τα χέρια του. Στη συνέχεια το τρατοκάικο άρχισε να απο-
μακρύνεται από την άκρη με την χρήση της μηχανής και το 
καλάρισμα* της τράτας ξεκίναγε. Αρχικά ξετυλίγοντας και 
αφήνοντας πάντα πίσω τους το σκοινί, την άκρη του οποίου 
κρατούσε ο Μιχάλης. Πριν τελειώσει το σκοινί αυτό, μάτι-
σαν73 στην άκρη του ένα δεύτερο σκοινί ίδιου μήκους με το 
πρώτο, εκατό περίπου οργιές το καθένα, έπειτα ένα τρίτο και 
κατόπιν ένα τέταρτο. 

Στην άκρη του τέταρτου σκοινιού που βρίσκονταν μέσα 
στην βάρκα, συνέδεσαν την άκρη της αριστερής πλευράς της 
τράτας. Το τρατοκάικο συνέχιζε να απομακρύνεται προς τα 
ανοιχτά της θάλασσας και στη διεύθυνση που ο καπετάν Νί-
κος σύμφωνα με τα σημάδια του ήξερε ότι πρέπει να πέσει η 
τράτα. Η κάθε πλευρά της τράτας ήταν πάνω κάτω 200 μέτρα 
και δεν άργησε να τελειώσει. Ακολούθησε το ρίξιμο του σάκ-
κου της τράτας που έχει μήκος καμιά 30 μέτρα και εν συνε-
χεία, κάνοντας στροφή 180 μοιρών το τρατοκάικο, άρχισαν 
να ρίχνουν στην θάλασσα την δεξιά πλευρά της τράτας, μή-

φους προς τα άνω, σχηματίζει το πλωριό κοράκι, ενώ η προέκταση 
του πρυμιού άκρου της προς τα άνω, σχηματίζει το πρυμιό κοράκι
73 Ματίζω = Ενώνω, συνδέω με ναυτικό κόμπο
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κους κι αυτή, πάλι 200 περίπου μέτρων. Στην άκρη του δι-
χτυού της δεξιάς πλευράς της τράτας, έδεσαν ένα σκοινί 
όμοιο με αυτό που είχαν δώσει του Μιχάλη να κρατάει. Προ-

χωρώντας προς την άμμο και ματίζοντας* σκοινιά κατόπιν, 
όπως και στην αριστερή πλευρά, έφθασαν κάπου παραπλή-
σια στον Μιχάλη. Σιγουράρισαν εκεί με την άγκυρα το τρατο-
κάικο, φόρεσε ο καθένας διαγώνια στον ώμο τον κρόκο74 του, 

74 Κρόκος = Είναι δυνατή πυκνόπλεκτη, μάλλινη ζώνη ή και μουσα-
μαδένια, τέσσερα δάχτυλα πλατιά, η οποία ξεκινάει από τον αριστε-
ρό ώμο του ψαρά, περνάει χαμηλά κάτω από την δεξιά του μασχάλη 
και φθάνει πίσω από την πλάτη του πάλι στον ώμο. Στο μπροστινό 
της μέρος, είναι στερεωμένο καλά, ένα λεπτό αλλά δυνατό σκοινάκι 
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ποδέθηκαν όλοι με κάτι παλιογαλότσες και ένας-ένας κατέ-
βηκαν από το τρατοκάικο στη θάλασσα, πατώντας στα τα 
δύο τακούνια που όπως είπαμε ήταν στερεωμένα σαν σκαλο-
πάτια, το ένα πάνω από το άλλο πάνω στο κοράκι* του τρα-
τοκάικου. Έπειτα περπατώντας και κρατώντας πάντα το 
σκοινί το οποίο είχαν ενώσει στο τέλος της δεξιάς πλευράς 
της τράτας, βγήκαν στην αμμουδιά. 

Εκεί χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες και η κάθε μία άρχισε να 
τραβάει το ένα από τα δύο σκοινιά με τα οποία ήταν συνδε-
δεμένη η τράτα. Τελευταίοι προς την στεριά, σε κάθε σκοι-
νί, είχαν πιάσει στο ένα ο Γιώργος και στο άλλο ο Μιχάλης. 
Δουλειά τους θα ήταν να ντουκιάρουν75 πάνω στην άμμο, όσο 
σκοινί θα είχαν τραβήξει έξω οι υπόλοιποι τρατολόγοι. Αρχι-
κά τα σκοινιά τραβιούνταν εύκολα μόνον με τα χέρια. Όταν 
όμως άρχισε να σέρνεται η τράτα στο βυθό, τα πράγματα ζό-
ρισαν και τα χέρια τους άρχισαν να κουράζονται. Αυτή είναι 
η ώρα που οι τρατολόγοι κάνουν χρήση του περιβόητου κρό-
κου.* Ένας-ένας οι άνδρες της κάθε πλευράς έμπαιναν βαθιά 
στη θάλασσα μέχρι και πάνω από το γόνατο, έβαζαν μια τσα-
κιστή76 βόλτα με το ξυλάκι του κρόκου τους πάνω στο σκοινί 
της κάθε πλευράς της τράτας και κρατώντας το ξυλάκι του 
κρόκου, άρχιζαν να πισωπατούν, στυλώνοντας τα πόδια τους 
στο βυθό όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Αφού έβγαιναν σε κά-
ποια απόσταση έξω από τη θάλασσα, πάνω στην άμμο, ένας-

μήκους 30 πάνω κάτω εκατοστών, στην άκρη του οποίου είναι στε-
ρεωμένο από το  μέσον του, ένα σκληρό και δυνατό ξυλάκι, μήκους 
μιάς παλάμης 
75 Ντουκιάρω = Κουλουριάζω
76 Τσακιστή = Εδώ, απλή θηλιά ενός μικρού ξύλου πάνω στο σκοινί, 
που για να μην λυθεί πρέπει να την κρατάς με το χέρι σου
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ένας αποδεσμεύονταν από το σκοινί και γύριζε πίσω στη θά-
λασσα, βαθιά και πάλι μέχρι το γόνατο, ξανάβαζε τσακιστή* 
βόλτα το ξυλάκι του κρόκου* του στο σκοινί της τράτας. Από 
τελευταίος στην σειρά γινόταν πρώτος και πισωπατώντας 
πάλι προχωρούσε προς τη στεριά. Εδώ, κάνοντας ένα σχόλιο 
για τις συνθήκες δουλειάς των τρατολόγων εκείνης της επο-
χής, πρέπει να πούμε και τα εξής: Η τράτα είναι ένα εργαλείο 
αλιείας, που κατά τον νόμο, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, 
από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τέλη Μαίου, δηλαδή τους κατά 
κύριο λόγο κρύους μήνες του χρόνου. Για να την δουλέψουν 
όμως οι ψαράδες, έπρεπε να μπαινοβγαίνουν στη θάλασσα, 
σχεδόν κάτω από τις όποιες καιρικές συνθήκες, προκειμένου 
να την τραβήξουν ή καλύτερα να την σύρουν πάνω στο βυθό 
και να την φέρουν από τα βαθιά νερά που την καλάριζαν*, έξω 
στη στεριά. Η θάλασσα όμως, ως γνωστόν, τους κρύους μή-
νες του χρόνου, συνήθως είναι πιο ζεστή από την ατμόσφαιρα 
και κάθε φορά που το πόδι τους έβγαινε έξω από το νερό, το 
περόνιαζε ο κρύος αέρας μέχρι το κόκκαλο. Ήταν ν’ απορείς 
πως τα πόδια αυτών των ανθρώπων, που καθημερινά μπαινό-
βγαιναν επί ώρες μέσα-έξω στο νερό, δεν κουρβουλιάζονταν.77

Γυρίζοντας πίσω στους ανθρώπους μας που τραβάγανε 
την τράτα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανεξαιρέτως όλοι οι 
τρατολόγοι, έχουν μια πολύ ανθρώπινη επιθυμία. Θέλουν την 
ώρα που φθάνει ο σάκος της τράτας τους στη στεριά, να τον 
δουν γεμάτο ψάρια. 

Οι παλιοί όμως, έχοντας δει πάμπολλες φορές την παροι-
μία που μιλάει για το πιάτο78 του κυνηγού και του ψαρά να 

77 Κουρβουλιάζομαι = Πιάνομαι ολόκληρος 
78 Το πιάτο… =  Εδώ, η παροιμία που μιλάει για του κυνηγού και του 
ψαρά το πιάτο, που είναι δέκα φορές αδειανό και μια φορά γεμάτο 
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επαληθεύεται, δεν έκαναν και πολλά όνειρα. Οι καινούργιοι 
μας όμως, ο Γιώργος και ο Μιχάλης, σκέφτονταν αλλιώς! Δέ-
ονταν μέσα τους, να δουν τον σάκο να φθάνει στην αμμουδιά 
ολόγιομος με ψάρια. Αυτό επιθυμούσαν κι αυτό περίμεναν. 
Είχαν μάλιστα και προτιμήσεις. Πιο πολύ ήθελαν να έχουν 
πιάσει σαρδέλα. Έκαναν μάλιστα και σχέδια με το μυαλό 
τους, τι θα την έκαναν, πόση θα έτρωγαν τηγανιτή, αλλά κυ-
ρίως πόση θ’ αλάτιζαν. 

Εδώ ίσως αξίζει να πούμε και το εξής. Στα μέρη που οι άν-
θρωποι ασχολούνται με την γεωργία, όπως το πλείστον του 
κόσμου που ζει στα χωριά της Λευκάδας (μιλάμε για την εποχή 
που αναφέρεται η ιστοριούλα αυτή), κατά τους ζεστούς μήνες 
του χρόνου, λόγω της κοπιαστικής εργασίας τους, ιδρώνουν 
πολύ, γι’ αυτό και πίνουν πολύ νερό, για να αντικαταστήσουν 
αυτό που αποβλήθηκε με την εφίδρωση. Ο ιδρώτας όμως, 
βγαίνοντας από το ανθρώπινο σώμα, συμπαρασύρει και μέ-
ρος από τα άλατα που υπάρχουν στον οργανισμό. Όταν όμως 
το αλάτι του οργανισμού ελαττωθεί πέραν κάποιου ορίου, 
τότε ο ιδρώτας του ανθρώπου αυτού, παύει να είναι κάπως 
υφάλμυρος και παίρνεις την αίσθηση όταν τον ακουμπήσεις 
με την γλώσσα σου, ότι γεύεσαι κανονικό νερό. Λίγο αργό-
τερα, ο ίδιος αυτός άνθρωπος θα αρχίσει να διαμαρτύρεται 
ότι αισθάνεται κομμάρες στο σώμα κι ακόμη περισσότερο σε 
όλες του τις αρθρώσεις. Αναστροφή αυτής της κατάστασης 
γίνεται γρήγορα, εάν αναπληρώσει το αλάτι που έχασε με 
την εφίδρωση, τρώγοντας ένα αλμυρό φαγητό ή και πίνοντας 
χαπάκια αλατιού, όπως κάνουν οι ναυτικοί όταν ταξιδεύουν 
στα τροπικά.  Οι αγωγιάτες και οι αγρότες μας ίσως και να 
μη γνώριζαν τα περί «απώλειας αλάτων του οργανισμού», 
η ζωή όμως τους έμαθε, κατά τους ζεστούς μήνες και περισ-
σότερο αυτούς του καλοκαιριού, να τρώνε αλμυρό τυρί και 
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παστωμένες σαρδέλες. Αν αυτά έλειπαν, πράγμα όχι σπάνιο, 
το γεύμα του αγρότη μας συχνά αποτελούνταν από λάδι και 
αλάτι αραιωμένα μέσα σε νερό, μέσα στο οποίο βουτούσαν 
το ψωμί τους. Όπως βλέπουμε κι εδώ, το αλάτι το γεύονταν 
σε αυξημένη δόση. Όμως δεν παραπονιόταν για κομάρες στις 
αρθρώσεις των ποδιών, των χεριών και γενικά του σώματος, 
αλλά μιλούσαν για κανονική κούραση, λογικό αποτέλεσμα 
της σκληρής δουλειάς τους, που έφευγε μετά από κάποια 
ανάπαυση. Αυτός ίσως και να ήταν και ο κύριος λόγος που 
οι δύο Αγιοπετρίτες μας ήθελαν να δουν τον σάκο φορτωμέ-
νο σαρδέλα, για να πάρουν όση επιθυμούσε η ψυχή τους και 
να την αλατίσουν. Για να μη χάσουν την ευκαιρία μάλιστα να 
κάνουν την επιθυμία τους πράξη, αν έπιαναν με την τράτα, 
την όση ποσότητα σαρδέλας επιθυμούσαν, είχαν λάβει και τα 
μέτρα τους για την μεταφορά της στον Αη-Πέτρο. 

Τι μέτρα; Ξεκίνησαν από τον Άγιο Πέτρο για τη Βασιλική, 
καβάλα στο άλογά τους, αφού πρώτα είχαν στερεώσει δεξιά 
κι αριστερά στο σαμάρι του αλόγου, από δύο μεγάλα καλά-
θια. Εννοείται ότι άλλος παλιός τρατολόγος τέτοιες προετοι-
μασίες δεν θα έκανε ποτέ, το μυαλό όμως κάποιων και ιδίως 
των καινούργιων, δουλεύει διαφορετικά. Γυρίζοντας πίσω 
στην καλαρισμένη* τράτα μας, κάποια στιγμή το τράβηγμα 
των σκοινιών ετελείωσε, έπιασαν τα πλευρικά δίχτυα της 
τράτας, τα πήραν κι αυτά έξω στην αμμουδιά και τέλος έφτα-
σαν στον σάκο79. Με άλλα λόγια ήρθε η ώρα να δουν «τι ψά-
ρια έπιασε ο σάκος». Αφού τράβηξαν έξω κάποιες οργιές απ’ 
αυτόν, τ’ αυτί του Μιχάλη και του Γιώργου που βρίσκονταν 

79 Σάκος = Πυκνόπλεκτος σάκος από δυνατό σπάγγο, στον οποίο κα-
ταλήγουν οι πλευρές της τράτας. Σε αυτόν μπαίνουν όσα ψάρια ευρε-
θούν ανάμεσα στις πλευρές της τράτας όταν την σέρνουν στο βυθό 
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πιο απόμακρα, έπιασε την φωνή κάποιου παλιού να λέει: «Ψι-
λοπράγματα!» Λίγο μετά έναν άλλο να σιγολέει: «Ούτε για 
φαί!» Όπως το είπαν οι δύο παλιοί τρατολόγοι, όταν έφεραν 
τον σάκο* έξω και τον άδειασαν, είχε μέσα πολλά φύκια, κά-
μποσες τραγάνες80, αρκετά χόρτα του βυθού και λίγα ψάρια 
διαφόρων ειδών. Ένα τελάρο ήταν αμφίβολο αν το γέμιζαν. 

Ο Μιχάλης με τον Γιώργο προσγειώθηκαν άσχημα. Χωρίς 
να το θέλουν σκυθρώπιασαν, έχασαν την ενεργητικότητά τους 
και δεν ήθελαν κουβέντα με κανέναν. Αλλιώς τα υπολόγιζαν 
κι αλλιώς τους ήρθαν. Ο καπετάν Νίκος παλιά καραβάνα, μα-
θημένος σ’ αυτά, δε πολυστενοχωρήθηκε από το αποτέλεσμα 
της πρώτης καλάδας* που έκαναν. Κατάλαβε όμως τι τρέχει 
με τους καινούργιους και τους λέγει πρόσχαρος: «Έξω ντέρ-
τια, παιδιά, μη στενοχωριέστε για τίποτα. Στη δεύτερη καλά-
δα81 που θα κάνουμε, σε τούτο ακριβώς το ίδιο μέρος, τώρα 
που ανακατωθήκανε και θολώσανε τα νερά από το σύρσιμο 
της τράτας, θα φορτώσουμε ψάρια. Άντε λοιπόν όλοι μαζί να 
βάλομε πίσω στο τρατοκάικο τα σκοινιά και την τράτα, για να 
την ξανακαλάρουμε».* Η αισιοδοξία του καπετάν Νίκου πέ-
ρασε για τα καλά στους καινούργιους του πληρώματός του, 
ξαναβρήκαν το χαμόγελό τους και ξανάπιασαν όλο ζωντάνια 
την δουλειά. Αν παρατηρούσε όμως κανείς, θα έβλεπε ότι και 
οι παλιοί του ναύτες τονώθηκαν. Ήταν προσόν του καπετάν 
Νίκου αυτό, αλλά και της Σοφίας της γυναίκας του. Δεν τα 

80 Τραγάνα =  Ασβεστοφύκια. Μπλέκουν εύκολα στα δίχτυα. Αν και 
τρίβονται εύκολα, δίνουν πρόβλημα στον ψαρά όταν πιαστούν πολλά 
81 Καλάδα = Ολόκληρη η εργασία που γίνεται για να πέσουν τα δί-
χτυα στην θάλασσα για ψάρεμα. Επίσης θαλάσσιος χώρος χωρίς 
εμπόδια στον βυθό, όπου ημπορούν να σύρουν τα δίχτυα τους οι 
ψαράδες, χωρίς να πάθουν ζημιά 
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έβαζαν εύκολα κάτω και ήξεραν να τονώνουν το ηθικό του 
πληρώματός τους. Για να μην τα πολυλογούμε, γρήγορα-γρή-
γορα τράτα και σκοινιά βρέθηκαν μεσα στο τρατοκάικο και 
ξεκίνησαν για μία απ’ τα ίδια. Να ξανακαλάρουν* την τράτα. 
Καθώς απομακρύνονταν απ’ την αμμουδιά, αφήνοντας πίσω 
τους το καθιερωμένο σκοινί, το μάτι της Σοφίας ανοιχτό και 
έξυπνο πάντα, έπιασε κάτι κιομπαρισιές82 ψαριών στο μέρος 
που θα κατάληγε η τράτα τους, που τώρα μόλις άρχισαν να 
την καλάρουν.* Δεν είπε τίποτε, μόνον σκούντησε τον Νίκο 
που ήταν δίπλα της και του έδειξε με τα μάτια αυτό που η ίδια 
έβλεπε. Το μάτι του Νίκου πετάρισε χαρούμενο και της λέγει 
στο αυτί για να τ’ ακούσει μόνον η ίδια: «Έχει γούστο να γε-
λάσει και το παρδαλό κατσίκι…» 

Ναι, του έγνεψε η Σοφία με ένα ελαφρό κούνημα του κε-
φαλιού. Έπειτα ανασηκώνοντας το πηγούνι της και κοιτάζο-
ντάς τον στα μάτια, του είπε το ίδιο χαμηλόφωνα αλλά με 
κάποια βεβαιότητα: «Έχω ένα προαίσθημα, ότι το παρδαλό 
κατσίκι θα γελάσει…» 

Τώρα ποιό ήταν το μυστικό που μοιράζονταν το πάντα 
αγαπημένο αυτό ζευγάρι, ο Νίκος και η Σοφία; Τ’ αφρόψαρα, 
όπως είναι η σαρδέλα, τα είδη παλαμίδας, τα σαυρίδια, οι κο-
λιοί και ξέρω ‘γω ποιά άλλα, ταξιδεύουν σε κοπάδια και κατά 
κύριο λόγο στον αφρό. Όχι σπάνια ανεβαίνουν στην επιφά-
νεια της θάλασσας για τον λόγο που αυτά γνωρίζουν και μέ-
νουν σχεδόν ακίνητα για μικροδιαστήματα, κάνοντας τρελά 
πηδηματάκια. Τότε στο μέρος που αφροπλέουν, γαλαζώνει η 
θάλασσα και ως δια μαγείας εμφανίζονται από πάνω τους γλά-
ροι, που ορμούν από ψηλά με απίστευτη γρηγοράδα και δεξι-

82 Κιομπαρισιά-κιομπάρισμα = Χοροπήδημα ψαριών στην επιφά-
νεια της θάλασσας
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οτεχνία, για ν’ αρπάξουν με το ράμφος τους όσο το δυνατόν 
περισσότερα απ’ αυτά. Τα καταπίνουν «σαν γλάροι», σηκώνο-
νται λίγο και ξαναγυρίζουν για να επαναλάβουν το ίδιο. Από 
πείρα ο Νίκος με την Σοφία εκτίμησαν ότι το κιομπάρισμα που 
έβλεπαν, προέρχονταν από ένα μεγάλο κοπάδι σαρδέλας. Αν 
συμβεί και ένα κοπάδι αφρόψαρων βρεθεί στο μέρος που κα-
λάρουν μία τράτα και το μπαλιγάρουν83 με αυτήν, τότε ούτε 
που μπορεί κανείς να φανταστεί σε τι μέγεθος είναι δυνατόν 
να φτάσει η ποσότητα των ψαριών που θα πιάσουν. 

Αυτή ήταν ακριβώς η περίπτωσή μας και ο Νίκος με την 
Σοφία κρυφομιλούσαν μεταξύ τους, για να μη δώσουν ελπίδες 
στο πλήρωμα, αφού εύκολα θα μπορούσαν να διαψευσθούν 
από κάποια απροσδόκητη αντίδραση του κοπαδιού των ψα-
ριών. Για παράδειγμα, ήταν εύκολο να προγκίξουν, όπως λένε 
οι στεριανοί, για κάποιο λόγο και να εξαφανισθούν σε μια στιγ-
μή μέσα. Τερμάτισαν λοιπόν τις κουβέντες τους με την φράση: 
«Προχωράμε στο καλάρισμα* της τράτας και ο Θεός βοηθός». 

Με περίσσια βιασύνη, λοιπόν, αυτή τη φορά τελείωσαν 
όσο γρηγορότερα γίνονταν το καλάρισμα* της τράτας και η 
δουλειά ύστερα από προτροπές του Νίκου και της Σοφίας συ-
νεχίστηκε με την ίδια μεν σειρά όπως και κατά την προηγού-
μενη καλάδα,* αλλά πιο σβέλτα τώρα. Τέλος, η Σοφία, κρίνο-
ντας ότι δεν υπήρχε λόγος πλέον να κρύβουν το μυστικό που 
μοιραζόταν με τον άνδρα της, αποκάλυψε στους υπόλοιπος 
άντρες του πληρώματος, ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 
έχουν περιζώσει με την τράτα ένα μεγάλο κοπάδι σαρδέλας. 
Τους εξήγησε ότι αυτός ήταν ο λόγος που τους πίεζαν μαζί 
με τον Νίκο να δουλεύουν γρήγορα όσο την καλάριζαν,* από 
φόβο μη σκορπίσει το μπουλούκι πριν προλάβουν να το ζώ-

83  Μπαλιγάρω = Περιζώνω, περικλύω ψάρια με δίχτυ. 
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σουν.  Τώρα που υποτίθεται ότι το είχαν ζωσμένο, δεν από-
μενε από το να βάλουν όλοι τα δυνατά τους, να σύρουν όσο 
γρηγορότερα γινόταν για λίγο την τράτα στο βυθό, μήπως 
και καταφέρουν να δώσουν στο μπουλούκι των ψαριών που 
βρισκόταν, αν ο Θεός το ήθελε, στην αγκαλιά της τράτας, κα-
τεύθυνση προς τον σάκο.* Αν αυτό γινόταν, πισωγύρισμα γι’ 
αυτά δεν υπήρχε, θα μπορούσαν να πουν ότι τα έχουν και 
πιασμένα. 

«Τέρμα, λοιπόν, τα λόγια παιδιά», κατάληξε η Σοφία, «βίρα 
τον κρόκο* σας με καρδιά. Όλα δείχνουν ότι θα γιομίσει ο 
τόπος σαρδέλες».

Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα της και τα σκοι-
νιά της τράτας βρέθηκαν τεντωμένα καντίνι84 από το τράβηγ-
μα που τους έκαναν οι τρατολόγοι. 

«Έτσι μπράβο, παιδιά», ξαναγύρισε η Σοφία, «αυτό το τρά-
βηγμα χρειάζεται τούτη τη στιγμή. Αν όσα υπολογίζω βγουν 
αληθινά, θα γεμίσουν οι τσέπες όλων μας λεφτά απ’ τη σαρ-
δέλα που θα πουλήσουμε. Κι ακόμη, θα πάρετε δική σας, για 
το σπίτι σας, όση σαρδέλα σας γουστάρει χωρίς κανέναν πε-
ριορισμό. Φόρτσα85 λοιπόν, φόρτσα* στους κρόκους* να φέ-
ρουμε την τράτα έξω το γρηγορότερο».

Οι γλάροι, απόλοιποι σύντροφοι κάθε τρατοκάικου, με το 
που έφυγαν απ’ τη Βασιλική, τους είχαν πάρει από κοντά. Πλα-
νάριζαν χαμηλά από πάνω τους, με τις κάτασπρες φτερούγες 
τους ορθάνοιχτες και τα μάτια τους αεικίνητα και ερευνητικά. 
Περίμεναν πάντα πεινασμένοι, μη τυχόν και πετάξουν κανένα 
ψάρι από το τρατοκάικο στη θάλασσα, για να το αρπάξουν με 
το ράμφος τους. Τώρα, αμέτρητοι είχαν καθίσει στην επιφάνεια 

84 Καντίνι = Πολύ τεντωμένο 
85 Φόρτσα = Δύναμη, δυνατά
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της θάλασσας, ακριβώς πάνω από εκεί που σέρνονταν η τρά-
τα στο βυθό, ενώ άλλοι βούταγαν με αξιοθαύμαστη ευελιξία 
από ψηλά, για ν’ αρπάξουν στη στιγμή οποιοδήποτε ψάρι ξέ-
φευγε από την τράτα και έφθανε στην επιφάνεια. Ο Νίκος το 
θεωρούσε αυτό καλό σημάδι, γιατί ήταν βέβαιος ότι οι γλάροι 
έτρωγαν ψάρια, νεκρά ή τραυματισμένα που ξέφευγαν από την 
τράτα, καθώς αυτή σερνόταν στο βυθό. «Αφού, λοιπόν, οι γλά-
ροι τρώγανε ψάρια από την τράτα, λογικά πρέπει κι εμείς να 
φάμε με την σειρά μας», σκέφτηκε. 

Η αποκάλυψη της Σοφίας και η χαρά που πήρε ο Νίκος 
από τις ενδείξεις που είχε ως τώρα, ότι η τράτα έρχεται φορ-
τωμένη ψάρια, έφεραν μια διάχυτη χαρά και ευεξία σε όλους 
τους τρατολόγους. Ο καθένας έλεγε και μια κουβέντα ευχά-
ριστη, έκανε ένα ωραίο πείραγμα στον διπλανό του, θυμόταν 
κάτι χαρούμενο για να πει, χωρίς να ξεχνάει όμως ότι έπρεπε 
να φερμάρει τα πόδια στο βυθό μέσ’ απ’ τις γαλότσες που φο-
ρούσε, για να τραβάει όσο πιο δυνατά γίνονταν τον κρόκο* 
του. Ο πρωτάρης στη θάλασσα, ο Μιχάλης μας, δεν συμμε-
τείχε στις κουβέντες. Άκουγε όσα έλεγαν, του άρεσαν, αλλά 
αυτός είχε ανοίξει νταραβέρι με κείνα τα μεγάλα τ’ άσπρα 
περιστέρια που πετούσαν ασταμάτητα πάνω απ’ τα κεφά-
λια τους κράζοντας. Βούταγαν τα χαμένα στη θάλασσα να 
κάνουν μπάνιο, παρ’ όλο που ήτανε παταγούδι86 το νερό. Ο 
άνθρωπός μας περνούσε τους γλάρους για περιστέρια και μο-
νολογούσε διαρκώς, πως είναι χίλιες φορές μετανοιωμένος, 
που δεν έφερε μαζί του το δίκαννο του μπάρμπα του. «Όρε 
περιστέρια που θα σκότωνε», έλεγε και ξανάλεγε. 

Η τράτα όμως βάραινε στιγμή τη στιγμή όσο πλησίαζαν 
να πιάσουν τον σάκο και οι άντρες που την τραβούσαν αγκο-

86 Παταγούδι = Πολύ κρύο, παγωμένο 
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μαχούσαν σε κάθε πισωπάτημά τους. Το πρόσεξε τόσο ο κα-
πετάν Νίκος όσο και η Σοφία και έπρεπε κάτι να κάνουν. Ο 
σάκος,* όπως όλα έδειχναν, ήταν τίγκα87 από σαρδέλα και 
υπήρχε φόβος να ξεσκισθεί σε καμιά μεριά, καθώς τον έσερ-
ναν στο βυθό με τόσο βάρος κουβάλαγε μέσα του. Για να μη 
γίνει το κακό, ο Νίκος με τη Σοφία κι έναν ακόμη άνδρα, μπή-
καν στο τρατοκάικο που το είχαν φουνταρισμένο παραδίπλα, 
σήκωσαν το σίδερό88του και το μετακίνησαν όσο επέτρεπε το 
βάθος της θάλασσας κοντά στους υπόλοιπους άνδρες, που 
συνέχιζαν να τραβούν ακόμη την τράτα. Αμέσως μετά παίρ-
νοντας την πρωτοβουλία η Σοφία, ζήτησε από τους άνδρες 
που τραβούσαν την δεξιά πλευρά της τράτας, να μπουν στο 
τρατοκάικο και να πάρουν θέση στα αριστερά της πρύμης, 
δίπλα από εκεί ακριβώς που βρισκόταν η ίδια. Στη συνέχεια 
ζήτησε από αυτούς που τραβούσαν την αριστερή πλευρά της 
τράτας, να ανεβούν επίσης στο τρατοκάικο και να πάρουν 
θέση, πάλι στην αριστερή πλευρά του, αλλά λίγο πιο πλώρα 
(μπροστά) από την δική της ομάδα, εκεί ακριβώς που βρίσκο-
νταν τώρα ο Νίκος. 

Οι κινήσεις αυτές εκτελέστηκαν με τάξη και γρηγοράδα, 
χωρίς ποτέ να χαλαρώσουν τα σκοινιά της τράτας. Μέσα από 
το τρατοκάικο πλέον, όλοι μαζί και πάλι οι τρατολόγοι, συ-
νέχισαν να τραβούν τα δίχτυα της τράτας και να τα ποστιά-
ζουν στην πρύμη του. Το βάρος της όμως τώρα πλέον, είχε 
ελαφρύνει και την έφερναν μέσα στο τρατοκάικο με λιγότερο 
κόπο, διότι το ίδιο το σκάφος με το τράβηγμα της τράτας, 
παρασύρονταν προς το μέρος που η ίδια βρισκόταν στο βυθό 
και δε χρειάζονταν να την σέρνουν όπως πριν. Για να μην τα 

87 Τίγκα = Γεμάτο μέχρι πάνω, εντελώς γεμάτο 
88 Σίδερο = Εδώ, η άγκυρα μικρού σκάφους 
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πολυλογούμε, αφού τράβηξαν κάμποσο ακόμη δίχτυ από τις 
πλευρές της τράτας, κατάληξαν στην μπούκα του σάκου* της. 
Αυτή είναι η στιγμή που όλοι οι τρατολόγοι αναρωτιούνται 
με πραγματική αγωνία, έχει ο σάκος* ψάρια μέσα; Ευτυχώς 
για τους φίλους μας, όλες οι θετικές υποθέσεις που είχαν κά-
νει, επαληθεύτηκαν. Ναι, ο σάκος ήταν τίγκα* από ψάρια. 

Στην μπούκα του φάνηκαν αμέτρητες σαρδέλες, άλλες 
ζωντανές που σπαρταρούσαν και άλλες αλληλοσκοτωμένες. 
Οι γλάροι τις έβλεπαν από ψηλά και τις λιγουρεύονταν. Με 
την ελπίδα ότι ίσως κατάφερναν να αρπάξουν καμία, κατέβη-
καν χαμηλά σχεδόν πάνω από τα κεφάλια τους και περίμεναν 
την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσουν μήπως και αρπάξουν 
καμία. Τα πρόσωπα όλων από κει και ύστερα έγιναν χαμο-
γελαστά και το σώμα τους ξέχασε την κούραση απ’ τον κρό-
κο*. Ό,τι καλύτερο περίμεναν από την καλάδα* που έκαναν, 
το έβλεπαν πραγματοποιημένο μπροστά τους. Είχαν πιάσει 
σαρδέλα «με το τσουβάλι».  Χωρίς να καθυστερήσουν ούτε 
στιγμή, άλλοι συνέχισαν να τραβούν τον σάκο* και άλλοι 
έπιασαν τις μεγάλες μπόχες (απόχες) για να μποχιάζουν* μ’ 
αυτές τα ψάρια από τον σάκο. Η Σοφία τους είχε ήδη αρα-
διάσει τα τελάρα, που πάντα κουβαλούσαν μαζί τους, για να 
τουμπάρουν τις απόχες κατευθείαν μέσα σ’ αυτά, ώστε να τα 
έχουν εξ αρχής έτοιμα για να παραδοθούν στον ψαρομανάβη. 

Οι άνθρωποι στις απόχες έλεγαν και καμάρωναν: «Με δύο 
μόνον μποχές γεμίζουμε ένα τελάρο, φέρτε μας τελάρα να γε-
μίζουμε» και γέλαγαν χαρούμενοι. Προς μεγάλη ευχαρίστη-
ση όλων, όσο περισσότερο τραβούσανε τον σάκο* μέσα στο 
τρατοκάικο, τόσο και παρουσιαζόταν πιο πυκνός ο όγκος της 
σαρδέλας που βρισκόταν εγκλωβισμένη μέσα σ’ αυτόν. Έβγα-
ζαν, έβγαζαν με τις απόχες και τα τελάρα, γέμιζαν στη στιγμή 
το ένα μετά το άλλο. Κάποτε ακούσανε τη Σοφία να φωνάζει: 
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«Τέλος τα τελάρα, παιδιά» και έκανε να συνεχίσει την κου-
βέντα της. Δεν την άφησε όμως ο Μιχάλης.  Πετάχτηκε να 
ρωτήσει με κάπως φοβισμένη φωνή και μάτια που μισοαλ-
ληθώριζαν καθώς κοίταζε τον ολόγιομο σάκο: «Και τούτη η 
σαρδέλα τι θα γίνει;» 

«Κάνε υπομονή, ορέ Μιχάλη και θα δούμε», του απάντησε 
η Σοφία. 

Έπειτα γυρίζοντας στους άντρες που δούλευαν τις απόχες, 
τους είπε χαρούμενα και προτρεπτικά: «Στη δεξιά κουβέρτα 
τώρα παιδιά, εκεί ν’ αδειάζετε τις απόχες σας, ας πέφτουν 
χύμα τα ψάρια πάνω στην κουβέρτα». 

«Όπως βλέπω εγώ, Σοφία», πετάχτηκε χαρούμενος ένας 
από του άντρες που τράβαγε τον σάκο, «όχι μόνο η δεξιά κου-
βέρτα θα γεμίσει, αλλά ούτε και η αριστερή δε θα χωρέσει 
τόσο πράμα που έχει ακόμα ο σάκος* μέσα». 

«Μπράβο λεβέντη μου», του απάντησε η Σοφία, «μπράβο για 
τα καλά νέα που μας δίνεις. Συνεχίστε παιδιά, συνεχίστε εσείς 
και βλέπουμε τι κάνουμε εάν γεμίσει και η δεξιά κουβέρτα». 

Και πριν τελειώσει την κουβέντα της, την είδαν να χάνεται 
μέσα στο αμπάρι και να ψάχνει για κάτι. Ένα λεπτό αργότερα 
έβγαινε στην κουβέρτα, κρατώντας έναν μεγάλο και χοντρό 
αδιάβροχο μουσαμά. Παραξενεύτηκαν όσοι την είδαν να τον 
κρατάει στα χέρια της, αλλά ούτε την ρώτησαν μα ούτε και 
τους είπε τι θα τον κάνει. 

Όση ώρα η Σοφία συμβούλευε και κουμαντάριζε, το που 
και πως θα βάλουν την σαρδέλα, ο Νίκος ακούμπησε στο 
ταμπούκιο89 της μηχανής και έμεινε μόνος με τον εαυτό του, 

89 Ταμπούκιο = Εδώ, μικρή υπερκατασκευή (καταστρώματος) για 
την κάλυψη του χώρου της μηχανής. Στο πρυμιό μέρος του έχει 
πόρτα ή συρταρωτά πορτέλλα. Συνήθως υπάρχει θέση για λουκέτο 



Το ξύλινο καλύβι 113

παρέα μόνον με τους συλλογισμούς του. Παραδέχονταν μέσα 
του, ότι τούτη η πετυχημένη καλάδα όπου έκανε, είχε τονώσει 
τόσο το ηθικό του όσο και την αυτοπεποίθησή του. «Μια επι-
τυχημένη καλάδα*», σκέφτονταν, «έφερνε πάντα δύο καλά. 
Πρώτον, λεφτά! Και δεύτερον όνομα, φήμη στον καπετάνιο 
που την έκαμε. Με άλλο μάτι θα τον έβλεπαν αύριο, όχι μό-
νον οι άλλοι ψαράδες στην ταβέρνα που θα τους συναντούσε 
σαν θα πήγαινε για ένα κρασί, αλλά και όλος ο υπόλοιπος 
κόσμος του λιμανιού. Μέχρι την Λυγιά και το Μεγανήσι θα 
ακούγονταν το όνομά του. Η καλή, η αξιομνημόνευτη ίσως 
και για χρόνια καλάδα* που τώρα μόλις έκανε, θα του ανέ-
βαζε τη φήμη και την αναγνώριση, αξίες που ποτέ και κανείς 
δεν περιφρόνησε. Είχε δίκιο», σκέφτηκε, «να νοιώθει όμορ-
φα. Μόνον που θα πρέπει», είπε στον ίδιο του τον εαυτό, «να 
μην πάρουν τα μυαλά του αέρα και αρχίσει εκείνα τα ανάλατα 
που έχουν κάνει άλλοι σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελ-
θόν, που νόμιζαν ότι «μόνον αυτοί είναι και κανένας άλλος». 

Έπειτα μιλώντας πάλι στον εαυτό του, είπε: «Τέρμα, Νίκο, 
οι φιλοσοφίες, η δουλειά σε περιμένει.  Σοφία», φώναξε στη 
γυναίκα του μόλις την είδε με τον μουσαμά, «τι θα τον κάνεις;»

«Άσε λίγο και θα δεις, Νίκο», του απάντησε. 
Η ποσότητα σαρδέλας που είχε ο σάκος* μέσα, αποδείχθη-

κε ατελείωτη. Σε χρόνο ρεκόρ οι λεβέντες είχαν γεμίσει με 
τις απόχες την δεξιά κουβέρτα του τρατοκάικου και κατά τον 
ίδιο τρόπο γέμισαν και την αριστερή, έπειτα στράφηκαν προς 
τη Σοφία αμήχανα: 

«Και τώρα τι κάνουμε, που θα ρίξουμε την υπόλοιπη που 
υπάρχει στον σάκο;*» 

«Μη μου στενοχωριέστε», τους απάντησε και πάλι η Σο-
φία άνετη και χαμογελαστή, «εγώ είμ’ εδώ!» και χτύπησε με 
το χέρι το πέτο της. 
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Με τη βοήθεια του Νίκου και άλλων δυο του πληρώματος, 
ως που να πεις τρία, είχε φτιάξει με τον μουσαμά, σε όσον 
χώρο είχε απομείνει ελεύθερος μέσα στο αμπάρι, μία μεγάλη 
σακούλα. Τις άκρες του μουσαμά που εξείχαν από το αμπάρι, 
τις άνοιξε πλάγια και τις στερέωσε στην κουβέρτα του καϊ-
κιού, για να μη χαλάσει η αυτοσχέδια σακούλα της. Έπειτα 
γυρίζοντας προς τους άνδρες, που είχαν κάνει προς στιγμή τις 
απόχες μπαστούνια κι ακουμπούσαν επάνω τους, τους φώνα-
ξε χαρούμενα: δικός και τούτος ο χώρος παλληκάρια μου. Ίσα 
να τον γεμίσουμε. Δεν περίμεναν άλλη κουβέντα οι λεβέντες 
της που δούλευαν τις απόχες. Ξανάπιασαν τη δουλειά κι ως 
που να πεις τρία, την είχαν ξεχειλίσει κι αυτήν με σαρδέλα. Κι 
έπειτα τέρμα. Άλλος χώρος αδειανός σ’ ολόκληρο το τρατο-
κάικο δεν απόμεινε για να βάλουν ούτε μία λίτρα90 επιπλέον. 
Και η ειρωνεία, ο σάκος* είχε πάρα πολλή ακόμη μέσα. 

«Τούτη τι θα την κάνομε αφεντικά;» ρώτησαν τον Νίκο 
και την Σοφία οι άνδρες που τράβαγαν τον σάκο.* 

«Έχει πολλή σαρδέλα ακόμη μέσα», τους είπαν με συναι-
σθήματα ανθρώπων που καταλαβαίνουν ότι πλησίαζε η στιγ-
μή που θα ’χαναν θησαυρό μέσα από τα χέρια τους. Με ένα 
απίστευτο χαμόγελο ικανοποίησης, ο Νίκος και η Σοφία κοί-
ταξαν προς τον ουρανό που φτερούγιζαν σύννεφα οι γλάροι 
και τους απάντησαν με μια φωνή: «Ανοίξτε τον πάτο του σά-
κου,* παιδιά. Ώρα να φάνε και οι γλάροι». 

Με κρύα καρδιά, οι άντρες που δούλευαν στον σάκο*, 
τράβηξαν με τον γάντζο ενός κονταριού τον πάτο του σάκου* 
και τον έφεραν μέχρι λίγο πάνω από την θάλασσα. Εκεί, ένας 

90 Λίτρα = Εδώ, μονάδα βάρους που ισοδυναμεί με 453 γραμμά-
ρια. Έμεινε στα Εφτάνησα από τους Εγγλέζους. Την χρησιμοποιού-
σαν μέχρι το 1956
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απ’ αυτούς έκοψε με τον σουγιά του τον χοντρό σπάγκο που 
τον κρατούσε κλειστό κι ο σάκος* άνοιξε, για ν’ αδειάσει στη 
θάλασσα ότι υπήρχε μέσα του εγκλωβισμένο. Το πλήρωμα, 
αν και ικανοποιημένο πέρα για πέρα από το αποτέλεσμα της 
καλάδας* που είχαν κάνει, κάπου μέσα του δεν ένοιωθε καλά 
καθώς έβλεπε την σαρδέλα ν’ αδειάζει ολοένα από τον σάκο* 
στη θάλασσα κι αμέσως μετά, να γίνεται βορά των αδηφάγων 
γλάρων, που τώρα πλέον είχαν γίνει αμέτρητοι κι ορμούσαν 
αχόρταγοι να φάνε όση μπορούσαν περισσότερη.

Η Σοφία, καθόλου ενοχλημένη για την σαρδέλα που έρι-
ξαν στη θάλασσα, κατέβηκε στη μηχανή, έκανε ό,τι προετοι-
μασίες χρειάζονταν και την ξεκίνησε. Ο Νίκος στο τιμόνι, 
ανεβασμένος μέσα του όσο δε λέγεται, έβαλε πλώρη για τη 
Βασιλική. Μυριάδες γλάροι ακολουθούσαν από πάνω τους 
κράζοντας, με κινήσεις ευέλικτες και φτερουγίσματα αστα-
μάτητα. Ο Μιχάλης τους κοίταζε και το μυαλό του δεν έλεγε 
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να ξεκολλήσει από την παράλειψή του, που δεν πήρε μαζί του 
το δίκαννο του μπάρμπα του. 

Αφού έδεσαν στη θέση όπου άραζαν στον μώλο της Βασι-
λικής, ο καπετάν Νίκος μονολόγησε χαρούμενα: «Καλά-καλά 
δεν έχει μεσημεριάσει κι εμείς γυρίσαμε στο λιμάνι φορτωμέ-
νοι ψάρια. Τι ωραία ημέρα», σκέφτηκε, κοιτάζοντας μια τον 
καταγάλανο ουρανό, μία την γαληνεμένη θάλασσα και μία το 
κατάφορτο με ψάρια τρατοκάικό του. Ύστερα γυρίζοντας στο 
πλήρωμα τους φώναξε πιο δυνατά απ’ όσο χρειάζονταν, μάλ-
λον για να εκτονωθεί: «Παιδιά, όση σαρδέλα θέλετε πάρτε, 
όση σας αρέσει. Κουβαλήστε στο σπίτι σας όση μπορέσετε».

Ο Μιχάλης δεν πίστευε στ’ αυτιά του. Δεν μπορούσε να 
πιστέψει ότι αυτά που είχε πρωτοπεί η Σοφία, τα επαναλάμ-
βανε τώρα μόλις ο καπετάν Νίκος και ότι ήταν αληθινά. Για 
να τα εμπεδώσει καλά-καλά μέσα του, διπλαρώνει την Σοφία 
και της λέει χαμηλόφωνα: «Εγώ κι ο Γιώργος, έχουμε κάπου 
εδώ κοντά παλουκωμένο το άλογό μας και έχουμε δεμένα 
στο σαμάρι του από δύο καλάθια. Αλήθεια, μπορώ να φέρω 
το άλογο και να γεμίσω τα καλάθια με σαρδέλα;» 

«Αλήθεια, Μιχάλη μου, αλήθεια, πήγαινε να φέρεις τ’ άλο-
γο και μη διστάσετε να γεμίστε τα καλάθια σας μέχρι πάνω. 
Πήγαινε να το φέρεις».

Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα της η Σοφία κι ο 
Μιχάλης εξαφανίσθηκε, για να ξαναπαρουσιασθεί σε λιγάκι 
καβάλα στο άλογό του, με τα κοφίνια να εξέχουν δεξιά κι αρι-
στερά απ’ το σαμάρι του. 

Λίγο αργότερα, αφού τελείωσαν οι δουλειές της τράτας 
και πήραν το ελεύθερο, ο Μιχάλης με τον Γιώργο ξεκινούσαν 
για τον Αη-Πέτρο καβάλα στο άλογό τους, χαρούμενοι όσο 
δε λέγεται για το φορτίο που κουβάλαγαν μαζί τους. Παρόλ’ 
αυτά ο Μιχάλης έμεινε με ένα παράπονο και δεν μπορούσε με 
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κανέναν τρόπο να συγχωρήσει τον εαυτό του. Είχε ξεχάσει να 
πάρει το δίκαννο του μπάρμπα του μαζί του. «Όρε αρμαθιές 
από περιστέρια που θα βρίσκονταν τώρα πάνω στα τα καπού-
λια του αλόγου μου», σιγανόλεγε. 
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ΨΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΣΜΑ ΣΑΡΔΕΛΑΣ

Ο Γιαννέλος ο Μπαρώνης, ακούγοντας το λεωφορείο του 
Νίκου του Τριβόλη να κορνάρει, άρπαξε το μπαστούνι του, 
τάχυνε το βήμα του και κατάφερε να φθάσει πρώτα από το 
λεωφορείο, παρόλο που καθυστέρησε περνώντας μπροστά 
από το σπίτι του Μολιού. Κάτω από την κληματαριά είδε 
μάλλον τον Μολιό να κάθεται σε ένα χαμηλόσκαμνο. Η όρα-
ση του Γιαννέλου ήταν περιορισμένη. Δεν καλόβλεπε και από 
μακριά δεν καλογνώριζε. Είχε χαρά μεγάλη, γιατί ο ανιψιός 
του ο Σπύρος του έστελνε από την Αθήνα φάρμακα και γυα-
λιά να βελτιώσει την όρασή του. 

Μια όμως και αντίκρυσε τον Μολιό και είχε ορκιστεί να 
τον εκδικηθεί για τα χουνέρια που συνέχεια του έκανε, απο-
φάσισε να του δώσει ένα μάθημα. Πολύ σπάνια τον συνα-
ντούσε και γνωρίζοντας ο Μολιός ότι δεν καλοβλέπει ο Γιαν-
νέλος, όλο και κάτι πάντα του σκάρωνε. Πλησίασε αθόρυβα 
και πολύ προσεκτικά πισώπλατα και όταν σίμωσε, σήκωσε 
το μπαστούνι του και του κατάφερε ένα δυνατό χτύπημα. 
Αμέσως όμως άκουσε και την βελαξιά της γίδας που από την 
τρομάρα της κόντεψε να ρίξει κάτω το φραγκιάτο που ήταν 
δεμένη. Η σκούφια έφυγε από το κεφάλι της και παρόλη την 
στραβομάρα του, είδε την γίδα του Μολιού ντυμένη και βρα-
κωμένη αντρίκια πανέτοιμη να την απολύσει το βραδάκι στα 
σπαρτά για τάϊσμα να μπουρδουκλώσει έτσι και τους αγρο-
φύλακες που τον είχαν άχτι. 
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«Κερατά, Μολιέ, πάλι μου την σκάργιασες», αναφώνησε 
ο Γιαννέλος. 

«Κάποτε όμως θα σε πετύχω και τώρα που θα βλέπω καλύ-
τερα με τα καινούργια μου γυαλιά, σίγουρα δεν θα την γλυ-
τώσεις».

Χάρηκε πολύ όταν του φώναξε ο Θοδωρής ο Καναλής ότι 
είχε να του δώσει ένα μικρό δεματάκι. Με την ευκαιρία τον πα-
ρακάλεσε ο Θοδωρής να τον βοηθήσει να μεταφέρουν και ένα 
τσουβαλάκι με αλάτι για τον μαστρο-Σπύρο. Βαρυγκώμησε ο 
Γιαννέλος, δεν χώνευε τις αγγαρείες αλλά μια και άκουσε ότι 
ήταν για το μαστρο-Σπύρο υποχώρησε, γιατί ήξερε ότι θα του 
σκότωνε και καμιά κουρνάκλα. Σήκωσε ψηλά το τσουβαλάκι, 
δεν ήταν και πολύ βαρύ, το έχωσε στον ώμο του λέγοντας 
στον Θοδωρή: «Σάρωσε εσύ και περιποιήσου το λεωφορείο 
και θα το πάω εγώ στον μαστρο-Σπύρο». Φθάνοντας στα 
Αντριελάτα, πριν το παραδώσει σκέφτηκε να κάνει και μια 
επιθεώρηση. Άνοιξε το τσουβάλι και γέμισε τις τσέπες του 
και τον κόρφο του με χοντρό αλάτι. Μετά φώναξε τον μα-
στρο-Σπύρο που όμως έλειπε στις μαστοριές του και το πα-
ρέδωσε στη Γιωργίτσα. Πιο πέρα στου Μάρκου, ο Θωμάς ο 
Κομπίτσης με τον Φίλιππα τον Ατζούλη είχαν ανάψει μια με-
γάλη λαμπαρδίκα91 με χοντρά ξύλα από ελιές και περίμεναν 
τους ψαράδες να τους φέρουν κάνα ψάρι για ψήσιμο. Αμέσως 
στρογγυλοκάθισε στην παρέα τους και ο Γιαννέλος, που ποτέ 
δεν έλεγε όχι όταν άκουγε για φαγητό.

Οι ψαράδες δεν άργησαν και πολύ όταν μάλιστα τα ξύλα 
είχαν γίνει κάρβουνα, τα παραγεμισμένα καλάθια με σχεδόν 
ολοζώντανες λαχταριστές σαρδέλες σε έκαναν να γλύφεσαι. 
Ο Φίπιππας Ατζούλης, που είχε πείρα αχελεύοντας στον λό-

91 Μεγάλη φλόγα φωτιάς
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μπο του Ρουπακιά και έψηνε τα χέλια, άρχισε να ρίχνει σαρ-
δέλες πάνω στα κάρβουνα λέγοντας: «Ξέρετε πόσο νόστιμες 
θα γίνουν οι σαρδέλες που θα πασπαλιστούν και με στάχτη;»

Ο δε Γιώργος Νταγρές φώναξε στις γειτόνισσες να φέρουν 
κάνα αγκιό να τους δώσει σαρδέλες. Ακούγοντας ότι θα δώ-
σουν σαρδέλες, ο Γιαννέλος έβγαλε μια δυνατή φωνή στην 
ανιψιά του την Ελένη να φέρει την μεγάλη την παδέλα.92 Γορ-
γοπόδαρη η Ελένη, σαν αστραπή κατέφθασε και ο Γιώργος ο 
Νταγρές άρχισε να γεμίζει την παδέλα με σαρδέλες. Κάπου 
όμως σταμάτησε για να δώσει και στους άλλους, οπότε ο 
Γιαννέλος νευριασμένος φώναξε: «Βάλε καμιά παραπάνω και 
για τον γάτο!» 

«Ποιον γάτο, μπάρμπα-Γιαννέλο; Έχεις εσύ γάτο, που στα 
10 μέτρα, εσένα σκύλος και γάτος δεν σε πλησιάζει από τις 
κλωτσιές που τους δίνεις;» φώναξε ο Φώτης ο Λιάμης που 
είχε μόλις φθάσει. 

«Φώτη πήγαινε στην στραβομάρα σου, αν θέλεις να μην 
σε πυροβολήσω» είπε ο Γιαννέλος και έβγαλε από τον κόρφο 
του δυο γρόθους από το χοντρό αλάτι και το πέταξε μέσα 
στα αναμμένα κάρβουνα. Το σκάσιμο και οι τουφεκιές που 
ακούγονταν όλους τους κατατρόμαξε και άρχισαν να απομα-
κρύνονται φοβισμένοι. 

Βρήκε την ευκαιρία ο Γιαννέλος να φάει ανενόχλητος τις 
μισοψημένες ακόμη σαρδέλες. Ο μαστρο-Σπύρος, που μό-
λις είχε φθάσει και σαν καλός κυνηγός που ήταν ήξερε από 
τουφεκιές και όπλα, αμέσως αντιλήφθηκε το τέχνασμα του 
Γιαννέλου, που στουμπωμένος όπως ήταν με γεμάτο το στό-
μα από τις σαρδέλες, τον ενημέρωσε ότι έφερε και παράδωσε 
το αλάτι στη Γιωργίτσα. Χάρηκε και χαμογέλασε ο μαστρο-

92 Πήλινο μαγειρικό σκεύος
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Σπύρος και βλέποντας πληθώρα από σαρδέλες, φώναξε τον 
Γιώργο και τον Μιχάλη να αδειάσουν το ένα καλάθι μέσα στο 
άλλο, να του συμπληρώσουν το ένα κοφίνι που θα ’ναι υπε-
ραρκετές για τα βαρελάκια που είχε φτιάσει και να του πάνε 
το κοφίνι με τις σαρδέλες στο σπίτι να αρχίσει το αλάτισμα. 
Μια και είχε επίσης την διαβεβαίωση του Γιαννέλου ότι του 
είχε φέρει το αλάτι. Ο Γιαννέλος, με το ένα χέρι έπαιρνε σαρ-
δέλες και έτρωγε και με το άλλο έριχνε συνέχεια στη θράκα 
για ψήσιμο σαρδέλες, ρίχνοντας και λοξές άγριες ματιές σε 
όσους παίρνανε από τα αναμμένα κάρβουνα καμιά σαρδέλα. 
«Σιγά! Θα ζεματιστείς!» φώναζε ο Γιαννέλος. 

Στην παράκληση του Μιχάλη να τον βοηθήσει να μετα-
φέρουν το γεμισμένο καλάθι στο σπίτι του μαστρο-Σπύρου 
εξαγριωμένος του φώναξε: «Θα με αφήσεις, ορέ Μιχάλη, να 
φάω την μπουκιά μου;»

Τα σπαρταριστά γέλια των παραβρισκόμενων με τα καμώ-
ματα του Γιαννέλου, που όλοι γνώριζαν την λαιμαργία του, 
ξεσήκωσαν την γειτονιά και άρχισαν να καταφθάνουν οι γεί-
τονες για να γελάσουν αλλά και να πάρουν και καμιά σαρδέ-
λα, αφού υπήρχαν μπόλικες. 

Δοκίμασε μερικές και ο μαστρο-Σπύρος που τις βρήκε νο-
στιμότατες και αναχώρησε μαζί με τον Μιχάλη και τον Φίλιπ-
πα Ατζούλη, που του μετέφεραν τις σαρδέλες και τους παρα-
κάλεσε να βιαστούν, για να προλάβει το αλάτισμά τους πριν 
βραδιάσει.



Κωνσταντίνος Σπ. Πατρίκιος122

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΥΒΑΣ (ΨΑΡΑΣ) 

Ο Γιάννης, ο ψαράς, που ’ναι καραβοκύρης,
σωστός, προσεκτικός, τη θάλασσα την ξέρει,
μα και αληθινός στο σπίτι νοικοκύρης,
προσέχει και αγαντάρει χωρίς να υποφέρει.

Καΐκι περιποιημένο το έχει και το θαυμάζει,
με μηχανή καινούργια, αθόρυβη, σπουδαία,
φεύγει απ’ το λιμάνι, ποτέ δεν ησυχάζει
και στο μυαλό του βάζει κάποια σωστή ιδέα.

Ξέρει που θα ψαρέψει τα ψάρια για να πιάσει,
κοιτάζει και ελέγχει τα όργανα που έχει,
τα δίχτυα, το καμάκι, τα πάντα να ετοιμάσει,
αλάνθαστος σε όλα, ταλαιπωρίες αντέχει.

Πολύ νοικοκυρεμένος, ξυπνάει μεσονύχτι,
τα πάντα να ετοιμάσει, δολώματα να πιάσει,
ν’ απλώσει, να μπαλώσει ακόμη και το δίχτυ,
να το ταχτοποιήσει, σωστά να τ’ αραδιάσει.

Ψάρια όταν θα πιάσει τα δίνει χωρίς διακρίσεις,
να ’ναι μπόλικα στο ζύγι και στην τιμή φτηνός,
όποιος προλάβει παίρνει, δεν έχει προτιμήσεις,
σωστός σε όλα είναι, μα και χαμογελαστός.

Στην αγορά διαβαίνει και μας καλημερίζει,
δεν δέχεται κουβέντα για κρυφές παραγγελίες, 
με γέλιο που στα χείλη του πάντοτε ν’ ανθίζει,
μας λέει: «Να ξυπνάτε πρωί για τις ψαροφαγίες».



Το ξύλινο καλύβι 123



124

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΩΜΑΤΑ

Το φθινόπωρο μπήκε με αγριάδα. Οι συνεχείς καθημερινές 
νεροποντές δεν επέτρεπαν οργώματα και τις άλλες γεωργικές 
εργασίες. Τον Μιχάλη τον είχαν οι χωριανοί στην μπούκα του κα-
νονιού, γιατί δεν ήθελε με κανέναν να ζευγαρώσει το άλογο του. 

«Σίγουρα θα την πατήσει», άρχισαν οι περισσότεροι να τον 
κουτσομπολεύουν. «Δεν έχει ξαναγίνει άλογο μόνο του να ορ-
γώνει όσο δυνατό και αν είναι. Μάλιστα τώρα που όλα τα χω-
ράφια έχουν γίνει βαρκά93 από την ασταμάτητή καθημερινή 
νεροποντή». Ο Μιχάλης τους άκουγε χαμογελαστός, πίστευε 
στο δυνατό του άλογο και δεν είχε άδικο. Όταν ήρθε η ώρα του 
οργώματος, έζεψε ολομόναχο το άλογό του, φορώντας του την 
ομολογούμενος καινούργια πολύ γερή λαιμαριά, που με μαε-
στρία και τέχνη του έφκιασε ο Καψούλης και άρχισε τα οργώ-
ματα που κατά ομολογία όλων ήταν αξεπέραστος, ακούραστος. 
Το άλογό του τράβαγε το αλέτρι νιώθοντας ότι παιχνιδίζει και 
αυτός που κουραζόταν ήταν μόνο ο Μιχάλης που δεν μπορούσε 
να το συγκρατήσει. Προσπαθούσε χώνοντας το υνί όσο πιο βα-
θιά μπορούσε, να του κόψει κάπως την φόρα. Τώρα ήταν η σειρά 
του Μιχάλη να τους κοροϊδέψει, αλλά μιας και ήταν νοικοκύρης 
και φιλότιμος, όταν τέλειωσε με τα δικά του οργώματα, προθυ-
μοποιήθηκε και αφιλοκερδώς, να οργώσει και των χωριανών, 
που δεν είχαν ζώα δικά τους για το όργωμα και την σπορά. 

93 Τόπος βαρύς, νωπός, υγρός.
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ΕΛΑΙΟΜΑΖΩΜΑ

Η βροντερή φωνή του Ντίνου του Τεμπονέρα τρόμαξε την 
Ειρήνη την αδελφή του και πετάχτηκε όρθια να δει τι συμ-
βαίνει. 

«Τι μολογάς, χριστιανέ μου, μέσα στα μεσάνυχτα και θα 
ξυπνήσεις όλους τους Δραγανίτες;»

«Ειρήνη», αναφώνησε, «φκιάσε κάνα τσάι να πιούμε, ετοί-
μασε το σακούλι με κάνα κρεμμύδι και ό,τι άλλο έχεις, μέχρι 
εγώ να στρώσω τη γαϊδούρα κι ετοιμάσου να φύγουμε. Κο-
ντεύει να ξημερώσει και μέχρι να φτάσουμε στη Βάλτα στο Συ-
βρυώτικο, θα μεσημεριάσει. Όταν θυμάμαι την άρνηση του πα-
τέρα να πουλήσει τις δυο ρίζες ελιές που έχουμε εκεί, ποτέ δεν 
με άκουσε, σίγουρα για να μας παιδεύει. Όταν το σκέπτομαι 
και κάθε φορά που ξενιτευόμαστε να πάμε τόσο μακριά να μα-
ζέψουμε δυο τσουβάλια ελιές, νευριάζω, με πιάνουν τα διαόλια 
μου και δεν ξέρω τι λέω και τι κάνω. Συντόμευσε, λοιπόν, να 
χαρείς, μην χαλάσει και ο καιρός και αποκλειστούμε στον Σύ-
βρο. Αν μας βρει καμιά νεροποντή, δεν θα είναι εύκολο να δια-
βούμε το ποτάμι του Ρουπακιά με τη γαϊδούρα φορτωμένη». 

Δεν του απάντησε η Ειρήνη. Ήξερε πως ο αδελφός της ο 
Ντίνος ήταν καλοσυνάτος και άκακος και σε λίγο θα ηρεμού-
σε. Σβέλτη και καλή νοικοκυρά όπως ήταν, έτρεξε, άρμεξε τη 
γίδα, άνοιξε την καπονιέρα94 να ξεπορτίσουν οι κότες, συ-

94 Κλουβί για πουλερικά
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μπλήρωσε στον κορίτο95 νερό και μέχρι ο Ντίνος να στρώσει 
τη γαϊδούρα είχε ετοιμάσει το σακούλι με τα φαγητά της ημέ-
ρας. Του έβρασε γάλα και του έδωσε και δυο ξεροκούλουρα 
κριθαρένια, Την κοίταξε κατάματα, την θαύμασε για την γρη-
γοράδα της και την υπομονή της να τον ανέχεται και ιδιαίτερα 
που δεν αποφάσιζε να παντρευτεί για να τον προσέχει και να 
τον περιποιείται. Ανύπαντροι και οι δυο, ολομόναχοι σε ένα 
άδειο σπίτι, αλλά τα πιο αγαπημένα και καλοσυνάτα αδέρφια, 
όπως ομολογούσαν όλοι οι Δραγανείτες χωριανοί τους. 

Άρχισε να φέγγει, τα κοκόρια λαλούσαν ασταμάτητα και 
οι Δραγανίτες ετοιμαζόταν για το ελαιομάζωμα. Γαϊδούρια, 
άλογα και μουλάρια είχαν ξεχυθεί στους δρόμους και τα 
παρατεταμένα «ουστ» ακούγονταν από τους νοικοκυραί-
ους που τα συνόδευαν έχοντας τους λούρους στους ώμους. 
Αρκετές γυναίκες κουβαλούσαν στο κεφάλι ελαιόπανα και 
τσουβάλια. Η πρώτη στάση ήταν στα πηγάδια, έξω από τα 
πρώτα σπίτια του Δραγάνου. Η Ειρήνη ξεκρέμασε από τα 
κολιτσάκια96 του σαμαριού της γαϊδούρας τον σίκλο97 και ο 
Ντίνος με μαεστρία τον αναποδογύρισε μέσα στο πηγάδι, τον 
γέμισε με νερό και τον αναποδογύρισε στην πέτρινη γούρνα 
που με τέχνη μάστορα είχε φτιάσει ο δεξιοτέχνης Λαμπράτος 
για να ποτίζουν τα ζώα. Αφού πότισαν τη γαϊδούρα, γέμισαν 
και τα νεροκολόκυθα για δικιά τους χρήση και πήραν την 
ανηφόρα προς τον Καλομπόρο. Δύσκολος, ανηφορικός δρό-
μος, κακοτράχαλος, γεμάτος κοτρόνια, ασβελαχτούς, σπάρ-
τα και πουρνάρια. Αγκομαχούσε και η γερασμένη γαϊδούρα, 

95 Ξύλινο σκεύος που βάζουν νερό για τις κότες
96 Σιδερένιο εξάρτημα σαμαριού (2 σιδερένια εξαρτήματα στο πίσω 
μέρος του σαμαριού) 
97 Δοχείο που βγάζουν νερό από τα πηγάδια



Το ξύλινο καλύβι 127

αλλά σιγά-σιγά, ξεπερνώντας όλες τις ανηφόρες και δυσκο-
λίες φτάσανε στην κορυφή και θα παίρναν την κατηφόρα. 
Το έμπειρο μάτι της Ειρήνης, που ήξερε από τα σημάδια των 
καιρών, σίγουρα δεν λάθεψε κοιτάζοντας προς τα Χορτάτα 
που μελανά σύννεφα τα είχαν σκεπάσει. Το ίδιο και στις ψη-
λές βουνοκορυφές των Σταυρωτών. Άρχισε να δυσανασχετεί, 
γιατί πρόβλεπε καταιγίδα και όταν είπε στο Ντίνο: «Καλύτε-
ρα να γυρίσουμε πίσω», εκείνος την αποπήρε. Δεν είχε και 
άδικο μετά την ταλαιπωρία της ανηφόρας. Θυμήθηκε και τον 
μακαρίτη τον πατέρα του, που δεν έλεγε να πουλήσει τις ελιές 
σε κάνα Συβριώτη και άρχισε να νευριάζει. «Πάμε τώρα και 
ό,τι βρέξει ας κατεβάσει!» 

Οι πρώτες ηλιαχτίδες τους βρήκαν στον Καλομπόρο. Ο 
ήλιος έπαιζε κρυφτούλι μέσα από τα σύννεφα. Συνέχισαν την 
κατηφόρα. Απέναντι αριστερά φάνηκε ο Νικολής και μπρο-
στά τους δεξιά άρχισε να ξεχωρίζει ο Άγιος Πέτρος. 

«Υπέροχη θέα, Ειρήνη», ξεφώνισε ο Ντίνος, «λες και είμα-
στε σε αεροπλάνο». 

Δεν απάντησε η Ειρήνη. Το μυαλό της ήταν στα καιρικά 
φαινόμενα που φοβόνταν και πρόβλεπε ότι γρήγορα θα ξε-
σπάσουν. «Τουλάχιστον να προλάβουμε να μάσουμε τις ελιές, 
να μην ξαναερχόμαστε τόσο μακριά», συλλογίστηκε. 

Σαλάγησαν τη γαϊδούρα και έκοψαν από μονοπάτια να 
συντομεύσουν τον δρόμο τους. Οι καλημέρες και οι χαιρε-
τισμοί δεν σταμάτησαν με τους γνωστούς Αγιοπετρίτες, που 
είχαν και αυτοί ξεχυθεί στους δρόμους και κατέβαιναν στον 
κάμπο στα αγροκτήματά τους. «Τουλάχιστον αυτοί έχουν και 
κάνα καλύβι να τρυπώσουν μέσα, αν τους πιάσει η μπόρα», 
σκέφτηκε η Ειρήνη. 

Φθάνοντας στο Σπαθάρι, ακούσανε τη βοή του ποταμού 
και ευχήθηκαν να μην είναι ορμητικό και να μπορέσουν να το 
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περάσουν. Πράγματι, ήταν ήρεμο και θαύμασαν τους Ρουπα-
κιώτες που είχαν στρώσει μεγάλες πλάκες κατά διαστήματα 
και μπορούσες να το διαβείς χωρίς να βραχείς αν δεν ήταν 
ορμητικό. Όλοι καλοτύχιζαν τον Λάμπρο τον Κολογιώργη με 
την ιδέα του και με βοηθούς τον Θοδωρή Κολώλα, τον Βαγ-
γέλη Κοτσίδα, τον Γιώργο Βεληγκέκα και πολλούς άλλους 
Ρουπακιώτες, εργατικούς και φιλότιμους, που συγκέντρωσαν 
τις μεγαλύτερες ακόνες και τις τοποθετούσαν με υποδείξεις 
και ορμήνειες του Λάμπρου, ο οποίος, με τέχνη και ευστοχία 
τις στερέωνε. Έτσι το πέρασμα γινόταν ευκολότερο.

Με μεγάλη ευκολία πέρασαν το ποτάμι και βρήκε την ευ-
καιρία η γαϊδούρα να ξαναδροσιστεί, με το πεντακάθαρο του 
ποταμιού νερό να ικανοποιήσει την δίψα της. Σε λίγο φθά-
σανε στις ελιές απελπισμένοι από την κατάσταση που τις 
βρήκανε. Σχεδόν ξεραμένες, με χόρτα και αγκάθια ολόγυρα. 
Είχαν όμως αρκετό καρπό και βάλθηκαν χωρίς καθυστέρη-
ση να τις μαζεύουν. Για καλή τους τύχη, περαστικός ήταν ο 
Συβριώτης Ταξιάρχης με τη γυναίκα του. Πολύ γνωστός ο 
Ταξιάρχης, γιατί γύριζε όλα τα χωριά με την αλωνιστική του 
μηχανή. Αφού τους καλημέρισε και τους τόνισε ότι ο καιρός 
έχει βαρύνει και σίγουρα η νεροποντή δεν θα αργήσει, τους 
συμβούλεψε να συντομεύσουν για να προφτάσουν να περά-
σουν και το ποτάμι που σίγουρα θα κατεβάσει πολύ νερό και 
θα γίνει αδιαπέραστο. Μάλιστα προθυμοποιήθηκε, μαζί με τη 
γυναίκα του, να τους βοηθήσουν βάζοντας και αυτοί ένα χέρι. 
Φιλότιμος, ψυχοπονιάρης και πολύ δουλευτής ο Ταξιάρχης, 
με μαεστρία και τέχνη σκαρφάλωσε στην ελιά. Άρπαξε τον 
πιο μακρύ λούρο και τραγουδώντας, ήταν πολύ μερακλής, 
άρχισε να κοπανάει τις φούντες και να πετιέται από τον ένα 
κλώνο στον άλλον με τέχνη και σβελτάδα, αλλά και να συμ-
βουλεύει να βιαστούν, γιατί από ψηλά που είναι βλέπει προς 
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τον Άγιο Πέτρο και στα Σταυρωτά να βρέχει καταρρακτω-
δώς. Αστραπές αυλάκωναν τον ουρανό και οι βροντές ήταν 
τρομαχτικές. Αραιές ψιχάλες άρχισαν να πέφτουν και σε λίγο 
η σιγανή βροχή ανάγκασαν τον Ντίνο, την Ειρήνη και τη γυ-
ναίκα του Ταξιάρχη να φορέσουν στο κεφάλι κατσούλες, τα 
τσουβάλια που είχαν για τις ελιές. Ευτυχώς, ο σβέλτος Τα-
ξιάρχης τις έριξε όλες τις ελιές και βάλθηκε να τους βοηθή-
σει και στο ελαιομάζωμα. Η βροχούλα συνέχιζε ασταμάτητη, 
αλλά δεν σταματούσε και η συγκομιδή του ελαιοκάρπου, που 
με τη βοήθεια του Ταξιάρχη κατάφεραν γύρω στο μεσημέρι 
να γεμίσουν δυο τσουβάλια, που τα φόρτωσαν στη γαϊδούρα. 
Ευχαρίστησαν τον Ταξιάρχη για την μεγάλη του βοήθεια, τον 
προσκάλεσαν στο Δράγανο να τον φιλέψουν μέλι από δικά 
του μελίσσια που είχε ο Ντίνος και φημιζόταν ως ο καλύτερος 
μελισσοκόμος και αναχώρησαν με την βροχούλα να τους συ-
ντροφεύει, φορώντας στο κεφάλι τα τσουβάλια που τους είχε 
δείξει ο Ταξιάρχης πώς να τα φτιάξουν κατσούλες. 
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ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ  
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ

Σε λίγο φθάσανε προς το Σπαθάρι. Η βοή του ποταμού 
τους τρόμαξε. Άρχισε ήδη το ποτάμι να κατεβάζει, το νερό 
ήταν θολό, οι ακόνες είχαν κρυφτεί. Κουνούσε περίλυπα το 
κεφάλι της η Ειρήνη, αλλά δεν μπορούσε κάτι να κάνει ή να 
σκεφτεί. Το κατάλαβε και ο Ντίνος και τελικά συμπέραναν ότι 
δεν ήταν και τόσο δύσκολο το πέρασμα αλλά αποκλειόταν να 
περνούσε και η γαϊδούρα βαρυφορτωμένη. Την λύση και γρή-
γορα την βρήκε ο Ντίνος: «Εγώ με τη γαϊδούρα θα τραβήξω 
προς του Νικολή!» Είχε μάθει ότι κάποιοι καλοί Ελβετοί που 
μένανε στου Νικολή και βοηθούσαν τους Νικολιώτες στις κα-
θημερνές τους ασχολίες και τους ορμήνευαν με την πληθώρα 
γνώσεων που είχαν σε όλα τα αγροτικά θέματα ακόμη και στο 
νοικοκυριό. Έτσι πλουτίσανε τις γνώσεις τους όλες οι νοικο-
κυράδες της περιοχής στο κέντημα, στο διασίδι, στο γνέσιμο 
και ιδιαίτερα στον αργαλειό. Αποφάσισαν και τους έφτιαξαν 
ένα γεφύρι ώστε από του Νικολή άφοβα να περνούν το ποτά-
μι για να πηγαίνουν στον Άγιο Πέτρο για τα ψώνια τους. 

«Εσύ, Ειρήνη να περιμένεις εδώ, μέχρι κάποιος καλός χρι-
στιανός βρεθεί και να περάσετε μαζί. Πρόσεξε! Όχι μόνη σου! 
Σε λίγο που θα τελειώσουν τις δουλειές, θ’ αρχίσουν να έρχο-
νται. Αν καθυστερήσεις και φθάσεις αργά στον Άγιο Πέτρο, 
πήγαινε να μείνεις στην εξαδέλφη μας την Ελένη την Δραγανί-
τισσα και αύριο με της ημέρας τα μάτια έρχεσαι στο Δράγανο». 
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«Εντάξει, αδελφέ, έτσι θα γίνει, γιατί θέλω να πάω και στον 
Ταλανά, να πάρω βαφές για τα χοντροσκούτια, κλωνές98 και 
ρουκέλες».99 

Την αποχαιρέτισε την αδελφή του ο Ντίνος, σαλάγησε τη 
γαϊδούρα και τράβηξε προς του Νικολή. 

Ολομόναχη η Ειρήνη στην ερημιά, δεν είχε κάτι καλύτε-
ρο να κάνει ή να σκεφτεί αλλά υπομονετικά να περιμένει. Η 
βροχή άρχισε να δυναμώνει και χώθηκε κάτω από μια βελα-
νιδιά, αλλά το έμπειρο μάτι της διάκρινε δεξιά και αριστερά 
μποβόλους100 να γυροφέρνουν και βάλθηκε να τους μαζεύει. 
Γέμισε σχεδόν μια μπόλια101 και την συμπλήρωσε με μερικές 
μαντραούρες102 που σε αφθονία ολόγυρα ήταν σπαρμένες. Σί-
γουρα θα χαιρόταν πολύ ο Ντίνος με τον ωραίο μεζέ από τους 
μποβόλους. που θα του έφτιαχνε η αδερφή του, που ήταν 
πολύ επιδέξια στη μαγειρική και σε όλα αρκετά προκομμένη.

Ο Σπύρος ο Τεπάνος, γνώστης της πέτρας και ιδιαίτερα τε-
χνίτης στα πηγάδια και στις λιθιές, όταν άκουσε ότι ένα συ-
νεργείο από τα Γιάννενα είχε έρθει στο χωριό για να αναλάβει 
το φράγμα στο ποτάμι, που όταν ήταν ορμητικό πάντα έκοβε 
και πλημύριζε τον κάμπο με λάσπη, κοτρόνια, ξύλα και άλλα 
άχρηστα αντικείμενα που κατέστρεφαν τις σπορές και τα πε-
ριβόλια, το καλοσκέφτηκε και αποφάσισε να παρακαλέσει 
τον υπεύθυνο να τον προσλάβει στη δούλεψή του. Με πολύ 
μεγάλη χαρά τον καλοδέχτηκε ο εργολάβος και ιδιαίτερα χά-
ρηκε και τον συνεχάρηκε που ασχολιόταν με την πέτρα. Και ο 

98 Κλωστές
99 Κουβαρίστρες
100 Σαλιγκάρια
101 Πετσέτα
102 Μανιτάρια
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Σπύρος χάρηκε, όχι τόσο γιατί θα εξασφάλιζε ένα καλό μερο-
κάματο, αλλά γιατί σίγουρα κάτι περισσότερο θα μάθαινε από 
τους καλούς τεχνίτες. Κατάφερε μάλιστα να πάρει και μαζί 
του τον βοηθό του, όπως είπε, τον Γιώργο τον Μπαρώνη, που 
ήταν ψηλός, δυνατός, γρήγορος και ακούραστος δουλευτής. 

Οι πρώτες ημέρες δεν ήταν και τόσο ευχάριστες. Ο Σπύ-
ρος κυλούσε τα μεγάλα θεόβαρα κοτρόνια και κουραζόταν 
πολύ. Κάπου σκέφτηκε να αποχωρήσει, μα τον ενθάρρυνε ο 
Γιώργος και αποφάσισε να παραμείνει και να συνεχίσει. Ο 
έμπειρος και πολύ πεπειραμένος στα φράγματα εργολάβος 

Γιαννιώτης, αμέσως διαπίστωσε την δυσκολία στο φράγμα 
που δεν θα ήταν εύκολη και γρήγορη η αποκατάσταση και 



Το ξύλινο καλύβι 133

αποφάσισε να φέρει ένα μεγάλο μηχάνημα, την ΦΑΓΑΝΑ103, 
που ο Αγρινιώτης χειριστής της Τάκης Μπάκας ήξερε εύστο-
χα να την κουμαντάρει για να αποσπάσει τα χειροκροτήματα 

και τον θαυμασμό των παραβρισκόμενων, που είχαν έρθει 
στο ποτάμι για να δουν το θαυματουργό μηχάνημα. Ήταν 
σχεδόν όλοι οι χωριανοί, αλλά και από τα γύρω χωριά. Τέτοιο 
μηχάνημα και τέτοιο έργο ήταν πρωτόγνωρο. Άρπαζε ογκό-
λιθους και τους στριφογύριζε, τους τοποθετούσε στη σωστή 
θέση καλύτερα και από τον πιο έμπειρο τεχνίτη. Το μόνο μει-

103 Μπουλντόζα, μηχάνημα εκσκαφής
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ονέκτημά του ήταν ο μεγάλος θόρυβος, που σκέπαζε ακόμη 
και τη βοή του ποταμού. Σιγά-σιγά όμως όλοι την συνήθισαν 
και χαίρονταν, γιατί επιτέλους θα γινόταν μια σπουδαία, αθά-
νατη δουλειά και θα γλύτωνε ο κάμπος τη συχνή καταστροφή 
από τα πρόχειρα φράγματα.

Η δουλειά στο φράγμα είχε γίνει πια παιγνιδάκι για τον 
Σπύρο και τον Γιώργο, που κουβαλούσαν μόνο σόμπολα104 
και χαλίκια. Τις μεγάλες πέτρες και τις δύσκολες εργασίες τις 
είχε αναλάβει το μηχάνημα. Πολύ ευχαριστημένος από την 
απόδοσή τους και την γρηγοράδα τους ήταν και ο υπεύθυ-
νος του συνεργείου. Τους κάλεσε, τους συνεχάρηκε και τους 
υποσχέθηκε ότι, αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό και ζήλο, θα 
τους κάνει μια μικροαύξηση στο μεροκάματό τους. Το χάρη-
καν πολύ και υποσχέθηκαν να γίνουν περισσότερο εργατικοί. 
Για να τον ευχαριστήσουν και αυτοί με την σειρά τους, απο-
φάσισαν να τον ανταμείψουν με κάνα τσιροπούλι.105 Κοτσύ-
φια και κύκλες είχαν έρθει άφθονα εκείνη την χρονιά. 

Δανείστηκαν τα αγκίστρια του Βασίλη του Καραμέτσου 
και πριν ξημερώσει, με τα λαδοφάναρα, πήραν τον δρόμο για 
του Κόνταρη το βουνό, αφού προηγουμένως ο Γιώργος με ένα 
λισγάρι106 φρόντισε, σγαρλίζοντας107 το χώμα στον κήπο του 
Λιάμη, να γεμίσει το λάτινο καρτεζίνι108 που του είχε φτιάξει ο 
Μήτσος ο Τσιγκέλης, με σκουλικομενταρίδες.109 

Περνώντας από τον Μαραθιά, παλιές γλυκιές θυμήσεις 

104 Μικρές πέτρες 
105 Μικρά πουλάκια
106 Μικρό μιτοτσάπι
107 Σκαλίζοντας 
108 Μεταλλικό κύπελλο
109 Μικρά σκουλήκια
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άρχισε να αναπολεί ο Σπύρος, που σαν καλός κεραμιδάς δού-
λευε σε αυτά τα μέρη και κοντοστάθηκε για να ακούσει τις 
φωνές του Γιώργου να συντομεύσει για να προλάβουν πριν 
ξημερώσει να ρίξουν τα αγκίστρια. Έμπειρος και γνώστης 
στις κατάλληλες τοποθεσίες, που θα έπρεπε να τα καρφώ-
σουν με αξεπέραστη γρηγοράδα, ο Γιώργος πέρασε τις σκου-
λικομενταρίδες στα αγκίστρια και ο Σπύρος τις κάρφωνε στο 
νοτισμένο χώμα, φροντίζοντας γύρω-γύρω από το αγκίστρι 
να το καθαρίσει, απομακρύνοντας τα ξερόχορτα. 

Ξημέρωσε και πριν ρίξει τις αχτίνες του ο ήλιος για να 
φωτίσει τα Γερμανικά στο Αγιοπετριτικό βουνό, είχαν φτάσει 
από τους πρώτους και περιμένανε τους υπόλοιπους για να 
αρχίσουν την εργασία. 

Ο επιστάτης που έφτασε σε λίγο, τους καλημέρισε και 
τους ανέθεσε την συνηθισμένη καθημερινή εργασία Μόνο 
τους παρακάλεσε να βιαστούν, γιατί οι προβλέψεις του ήταν 
άσχημες για τον καιρό και φοβόνταν μην κατεβάσει το ποτά-
μι και παρασύρει τα χαλίκια που είχε σωριάσει η φαγάνα σε 
σοροπούλια.110 

Δεν χρειαζόταν άλλη κουβέντα οι δυο εργάτες και με φιλό-
τιμο άδραξαν τα φτιάρια τραγουδώντας και με τέτοια βιασύ-
νη που απόρησε και ο εργολάβος. Γύρω στο μεσημέρι, άρχισε 
σιγά-σιγά η βροχή με αστραπές και βροντές. Αναγκάστηκε ο 
εργολάβος να τους σταματήσει και νωρίς να τους σχολάσει. 

Ξεκίνησαν για το χωριό ο Σπύρος και ο Γιώργος, ρίχνο-
ντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον που δεν είχαν σκεφτεί να 
πάρουν μαζί τους καμιά ομπρέλα ή καμιά κατσούλα.111 Έτσι 
αποφάσισαν να πάνε λίγο πιο πέρα στο καλύβι του Αντριέ-

110 Μεγάλους σωρούς
111 Κάλυμμα πρόχειρο της κεφαλής σε περίπτωση βροχής
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λου, που τελευταία είχε φτιάξει ο μαστρο-Σπύρος με βοηθό 
τον αδελφό του Αντρέα. 

Από τον μικρό φεγγίτη τους είδε ο Αντρέας, τους σφύριξε 
να βιαστούν, γιατί η βροχή είχε δυναμώσει και τους υποδέ-
χτηκε με χαρά. Καλοί και αγαπημένοι γείτονες ήταν πάντα, 
αφού τους είπε να ξεζορκιαστούν112 για να μην πουντιάσουν, 
τους έδωσε κάτι παλιόρουχα να φορέσουν και αμέσως άνα-
ψε την φωτιά να ζεσταθούν και να στεγνώσουν τα βρεγμένα 
ρούχα τους. Έκοψε μια αγκονή113 από το ξερό καρβέλι και δι-
άφορες φέτες, τις έβαλε στη φωτιά να τις πυρώσει, καψάλισε 
μια ρέγγα και τράβηξε από την αρμάδα, που είχε ο ίδιος φτιά-
ξει, ολοκόκκινα καυτερά πυπερόνια και άρχισαν το φαγοπότι 
πίνοντας κρασί από το Αντριελέϊκο αμπέλι.

112 Ξεντυθούν
113 Γωνία άκρη από το ψωμί 
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Σιγά-σιγά άρχισε να υποχωρεί και η βροχή. Στέγνωσαν 
κάπως και τα βρεγμένα τους ρούχα, άλλαξαν, ευχαρίστησαν 
τον Αντρέα και ετοιμάστηκαν να αναχωρήσουν για το χωριό. 
Τους σταμάτησε όμως ο Αντρέας λέγοντας: 

«Πού θα πάτε μεσημεριάτικα; Οι χωριανοί θα σας ξετιμώ-
σουν114 και θα σας θεωρούν ακαμάτηδες115. Έχω μια καλύτερη 
ιδέα! Εσύ, Γιώργο, θα μείνεις μαζί μου να ξεμυτίσουμε μερικά 
καλάμια. Θέλει όμως προσοχή, γιατί ορισμένα κρύβουν μέσα 
τους σερσελοφωλιές. Είναι κάτι μαύρα σερσέλια πολύ επικίν-
δυνα. Και εσύ Σπύρο να πεταχτείς να μάσεις καμιά λιγόβεργα 
να φτιάξουμε κάνα καλαθούρι. Να σε μάθω και πώς να την πλέ-
κεις την κόφα, όπως κάποτε μου είπες ότι θέλεις να σε μάθω». 

Με πολύ μεγάλη χαρά συμφώνησαν και οι δύο. Πρώτος ο 
Σπύρος πήρε τον πριονέλο, μια ψαλίδα καλοτροχισμένη και 
ένα μικρό σχοινάκι και αναχώρησε στην αρχή για το Αγρα-
πιδάκι, που υπήρχαν πολλές λιγιές αλλά κοντές και ζαβές.116 
Το καλοσκέφτηκε όμως και προτίμησε να πάει προς το Συ-
βριώτικο, που ήξερε ότι είχε περισσότερες μακριές και ίσιες. 
Πριν φύγει, θύμισε στο Γιώργο, όταν τελειώσει να πεταχτεί να 
κοιτάξει τα αγκίστρια μην περάσει κανένας και τους πάρει τα 
πουλιά που σίγουρα θα πιάνανε. 

«Μην αγχώνεσαι, Σπύρο, αυτή είναι δικιά μου δουλειά και 
αν δεν έχει φύγει ο εργολάβος θα περάσω να του αφήσω με-
ρικά, λέγοντας ότι εσύ με έστειλες για να τον φιλοδωρήσεις». 

Ο Σπύρος τρέχοντας πήρε τον δρόμο για να κόψει τις λιγό-
βεργιες. Πέρασε εύκολα το ποτάμι και βρέθηκε στο χωράφι του 
Παύλου του Μπελεγρίνου που μάζευε ελιές. Τον ρώτησε αν του 

114 Παρεξηγήσουν
115 Τεμπέληδες 
116 Στραβές
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επιτρέπει να κόψει καμιά λιγιά και του απάντησε ο καλοσυνά-
τος Παύλος: «Χατίρι θα μου κάνεις, να φέξει και λίγο ο τόπος. 
Δε βλέπεις το χωράφι πώς έχει φουντώσει από λιγιές και μάζες;»

Αφού τον ευχαρίστησε, έβγαλε την ψαλίδα και άρχισε χα-
μογελώντας και σκεπτόμενος «Σωστά το μάντεψα, αυτές εδώ 
είναι καλές, όχι οι άλλες στο Αγραπιδάκι». Έκοψε και συγκέ-
ντρωσε ένα μεγαλούτσικο δεματάκι. Τις έδεσε με το σχοινί 
και τις έβαλε σταυρωτά στην πλάτη του. Αποχαιρέτισε κι ευ-
χαρίστησε τον Παύλο και τους εργάτες του και συντόμευσε 
με βήμα γρήγορο την επιστροφή του, γιατί ξανάρχισε το ψι-
λόβροχο. Μόλις πρόλαβε απομακρυνόμενος να ακούσει τον 
Παύλο να του φωνάζει: «Να μας ξανάρθεις!» 

Από μακριά είδε το νερό του ποταμού να έχει γίνει αρκετά 
ορμητικό και δεν του καλάρεσε, δεν τον τρόμαζε η βοή που 
είχε και αυτή δυναμώσει, όσο η θολούρα του νερού. Έφτασε 
στο πέρασμα και ετοιμαζόταν να το περάσει. Έβγαλε το μπα-
λωμένο βρακί του, το έβαλε κάτω από την σκούφια για να το 
προστατέψει από τη βροχή και ετοιμάστηκε να μπει στο νερό, 
όταν μια γυναικεία φωνή τον παρακάλεσε να τη βοηθήσει 
να περάσουν μαζί. Ξετρύπωσε η Ειρήνη μέσα από τις μάζες 
που είχε λουφάξει117 για να μην βρέχεται και πρώτη άρχισε να 
μπαίνει στο θολωμένο νερό. 

«Πού πας, δεσποινίς;» την αποπήρε ο Σπύρος. «Έχεις ξα-
ναπεράσει το ποτάμι, ξέρεις τις δυσκολίες και τα κατατόπια;» 

Όταν πήρε αρνητική απάντηση, την ορμήνευσε να περι-
μένει, ξεφορτώθηκε τις λιγόβεργιες, πήρε το μικρό πριόνι και 
σαν αγριόγατος σκαρφάλωσε στην αγριελιά που ήταν πιο 
πέρα, έκοψε δυο γερά λουμιά,118 τα καθάρισε, έδωσε το ένα 

117 Κρύβομαι για προφύλαξη
118 Κλαριά
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στην Ειρήνη και της είπε: «Θα προχωράς σαν τους τυφλούς 
μπροστά το μπαστούνι και θα το κουνάς δεξιά και αριστερά 
μην σκουντουφλήσεις119 πάνω σε καμιά κοτρόνα». 

Κάτι περισσότερο ήξερε ο Σπύρος, που σχεδόν σε καθη-
μερινή βάση έκανε αυτό το πέρασμα. Ξαναφορτώθηκε με τον 
ίδιο τρόπο τις λιγόβεργιες, μπήκε μέσα στο θολό ορμητικό 
νερό και της φώναξε να τον ακολουθήσει. Υπάκουσε η Ειρή-
νη και μπήκε και αυτή στο νερό, αλλά ο Σπύρος την αποπήρε 
φωνάζοντας: «Τι κάνεις εκεί, κοπέλα μου; Σήκωσε τα φου-
στάνια σου, δεν βλέπεις ότι τα βρέχεις;» 

Δειλά και ντροπαλά, η Ειρήνη τα μάζεψε λίγο αλλά ο Σπύ-
ρος επέμενε: «Σήκωσέ τα μέχρι τα γόνατα». Και μια και κείνη 
δίσταζε, με το δικό του μπαστούνι της τα σήκωσε ακόμη ψη-
λότερα. Ντράπηκε φαίνεται η Ειρήνη που φανερωθήκανε τα 
γυμνά της άτριχα πόδια, παραπάτησε, την άδραξε ο Σπύρος 
από το χέρι για να μην πέσει και έτσι πιασμένοι χέρι-χέρι προ-
χωρούσαν στο ποτάμι. 

Δεν της καλάρεσε αυτή η κίνηση της Ειρήνης αλλά δεν 
είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Είχαν περάσει περισσότερο από 
το μισό ποτάμι και μπαίναν στα εύκολα. Ο Σπύρος όμως, αντί 
να της αφήσει το χέρι, το έσφιγγε δυνατότερα και λίγο πριν 
περάσουν τον ποταμό, άρχισε να της γαργαλάει την παλά-
μη. Τελικά, όταν καταφέρανε και βγήκαν από το ποτάμι, αντί 
η Ειρήνη να τον ευχαριστήσει, τράβηξε απότομα το χέρι της 
που συνέχιζε ο Σπύρος να τις το γαργαλάει και με το ματσού-
κι που κρατούσε, του έδωσε μια δυνατή ξυλιά στην πλάτη, 
που ευτυχώς το δέμα με τις λιγόβεργιες τον προστάτευσαν. 

Έφυγε τρέχοντας η Ειρήνη, φωνάζοντας «Παλιάνθρωπε, 
παλιάνθρωπε!» Σαστισμένος ο Σπύρος, τράβηξε για την Με-

119 Κτυπήσεις 
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σαβρύση, απορώντας και δοξάζοντας τον Θεό που οι λιγό-
βεργιες τον γλύτωσαν από χειρότερο κακό, γιατί με την μανία 
της η Ειρήνη θα του έσπαγε και κάνα κόκκαλο. Όταν τον είδε 
ο Αντρέας χάρηκε και τον επαίνεσε για την εκλογή του. Ήταν 
οι καλύτερες λιγόβεργιες που μπορούσε να βρει. 

«Έμπα, Σπύρο, μέσα στο καλύβι που είναι και οι άλλοι να 
ζεσταθείς. Πάω να αρμέξω τη γελάδα και θα έρθω να ξεκινή-
σουμε να φτιάξουμε και καμιά κόφα για να δεις πως γίνεται. 
Έχω έτοιμα και τα σχισμένα καλάμια». Μπαίνοντας στο κα-
λύβι, είδε τον Γιώργο τον Μπαρώνη να μαδάει τα πουλιά. 

«Καλά πήγαμε, Σπύρο. Είδα και τον εργολάβο και του 
έδωσα καμιά δεκαριά κομμάτια και σου στέλνει ευχαριστίες 
και αύριο αν δεν βρέχει μας περιμένει στη δουλειά». 

Δίπλα του ο Θωμάς ο Βαλάμης, γνωστός καλός τραγουδι-
στής, καθάριζε το όπλο του βλαστημώντας με το παραμικρό. 
Ο Θωμάς κατέβαζε καντήλια και Αγίους, όλο και κάτι τον ενο-
χλούσε. Τώρα έβλεπε το ξεφτισμένο λουρί από το δίκαννο. Λες 
και βλαστημώντας θα διορθωνόταν. Είχε στην μέση μια αρμάδα 
από πουλιά. Ήταν καλός κυνηγός και ο καλύτερος στο σημάδι. 
Είχε όμως και ένα από τα καλύτερα δίκαννα. Του το είχε φέρει 
ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας όταν γύρισε από την Αμερική και 
αποφάσισε να μείνει μόνιμα στον Άγιο Πέτρο. Τότε αγόρασε 
και τους Χειλάδες κι έκανε και άλλες αγορές. Επιτυχημένος 
επιχειρηματίας, είχε επιστρέψει με αρκετά λεφτά και είχε την 
ευκαιρία και την άνεση να ανταμείψει αρκετούς με δώρα. 

Σε λίγο παρουσιάστηκε ο Αντρέας και άρχισε να δείχνει 
στον Σπύρο πως αρχίζουν να φτιάχνουν τα καλάθια. Αποφά-
σισε να καθίσει και ο Γιώργος ο Μπαρώνης, που είχε μια ιδέα 
από τον μπάρμπα του τον Γιαννέλο, αλλά ήθελε να μάθει κάτι 
περισσότερο.
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ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΑ  
ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΒΑΛΑΜΗ

Ο Θωμάς ο Βαλάμης, σηκώθηκε, κοίταξε έξω, είδε ότι η 
βροχή είχε σταματήσει γέμισε το δίκαννο, τους χαιρέτισε και 
αναχώρησε για κάνα ακόμη κότσυφα. Μια κύκλα ξεπρόβα-
λε στου Κουτρουλάκη. Το λαγκάδι είχε ξεχειλίσει μέχρι να το 
διαβεί ο Θωμάς, η κύκλα φτερούγισε μακρύτερα. Άρχισε τα 
βλαστήμια ο Θωμάς αλλά και το κυνηγητό. 

«Πού θα μου πας, δεν θα τη γλιτώσεις!» 
Πέρα και πάρα πέρα, λες και το είχαν ορμηνεύσει, όλο και 

απομακρυνόταν το πουλί. Η συνεχής βλαστήμια του Θωμά 
δεν έλεγε να σταματήσει. Του είχε κολλήσει από μια γιορτή, 
όταν αποφάσισε να πάει στην εκκλησία. Μπαίνοντας μέσα 
στους Αγίους Αποστόλους, έκανε ανορθόδοξα τον σταυρό 
του και ο παπα-Βαγγέλης του φώναξε μπροστά σε όλους τους 
πιστούς: «Θωμά! Εδώ δεν είναι να παίζεις την κιθάρα σου!» 

Προσβλήθηκε ο Θωμάς! Ήταν φιλότιμος, άκακος και φώ-
ναξε: 

«Παπά, αν με ξαναδείς στην εκκλησία σου να με φτύσεις!» 
Το ’πε και το ’κανε! Ποτέ δεν ξαναπάτησε σε λειτουργία. αντί-
θετα από τότε άρχισε να βλαστημάει, να βρίζει τα θεία. Τίπο-
τε δεν τον σταματούσε και δεν τον ένοιαζε τι έλεγαν και τι 
σκέφτονταν οι άλλοι. 

Σε κάποια στιγμή έχασε από τα μάτια του την κύκλα. Κά-
νοντας μια στροφή να την ανακαλύψει, βλέπει μια μεγάλη 
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μπεκάτσα να έρχεται, Έμπειρος όπως ήταν κυνηγός μπαίνει 
μέσα στην κουφάλα από μια γέρικη ελιά. 

Πλησιάζοντας η μπεκάτσα, την σημαδεύει, την έχει του χε-
ριού του. Με καμία δύναμη δεν θα την γλυτώσει. Την αφήνει 
όμως να έρθει πιο κοντά για να μην αστοχήσει. Τράβηξε την 
σκανδάλη, είδε τα φτερά της να πέφτουν. Σίγουρα την ξεπου-
πούλιασε,120 αλλά τράβηξε και την άλλη σκανδάλη. Την είδε 
να πέφτει μες την μεγάλη βατσουνιά, Βλαστημώντας αλλά και 
με χαρά για τον ωραίο απίθανο μεζέ, ακόμη και για να παινευ-
τεί στους άλλους κυνηγούς που ήταν δυσεύρετες οι μπεκάτσες, 
έτρεξε να την πάρει. Παρ’ όλες τις προσπάθειές του, ήταν αδύ-
νατο να την εντοπίσει μέσα στην αδιαπέραστη και επικίνδυνη 
βατσουνιά. Ο σκύλος του Φανάρα, επικίνδυνος και μεγάλος 
σαν δαμάλι, γαύγιζε συνέχεια και σε μια στιγμή ο Θωμάς γύ-
ρισε το όπλο, ξανά βλαστημώντας, να του αστράψει μια νο-
μίζοντας ότι και ο σκύλος τον κοροϊδεύει. Μα θυμήθηκε ότι 
είχε αδειάσει και τα δύο φυσέκια. Τότε άρχισε απότομα αέρας 
και δυνατή βροχή, 

Έβαλε το όπλο στον ώμο, ανέβηκε τον δομό και βρέθηκε 
στη λάκα με τις ελιές, που στην άκρη ήταν το εκκλησάκι του 
Αγίου Θωμά. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και μπουκάρισε γρήγορα 
μέσα να γλυτώσει από την μπόρα. Περνώντας το κατώφλι και 
βρεγμένος φωνάζει δυνατά: «Γειά σου, βρε Θωμάααα!», χαι-
ρετώντας τον Άγιο Θωμά και αμέσως ακούει μια φωνή μέσα 
από το ιερό: «Καλώς τον Θωμάααα!» Λάμπαξε121 αυτός ο 
ατρόμητος Βαλάμης, που πάντα έλεγε: «Είμαι γενναίος επει-
δή τολμάω, όχι επειδή δεν φοβάμαι». Όμως τώρα κατατρό-
μαξε. Στριφογύρισε να πεταχτεί γρήγορα έξω. Με το τουφέκι 

120 Τις έβγαλε τα φτερά
121 Τρόμαξε
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που είχε ακόμη κρεμασμένο στον ώμο, σκούντησε ένα καντή-
λι. Το λάδι έπεσε πάνω του. Από την τρομάρα του ένα μανου-
άλι το γκρέμισε και βγήκε έξω. Ούτε τον εμπόδιζε η βροχή! 
Σαν αγρίμι άρχισε να τρέχει. Η ανηφόρα δεν τον κούραζε, 
να απομακρυνθεί ήθελε. Στο μυαλό του αμέσως ήρθε η κα-
ζούρα που του έκανε ο Μολιός. Πάντα το έπαιζε ο Βαλάμης 
ατρόμητος, δεν υπολόγιζε τίποτε, δεν φοβόνταν τα βράδια 
όταν γύριζε σπίτι του από τα καφενεία, δεν πήγαινε ποτέ από 
τον κανονικό δρόμο αλλά από τον πιο σύντομο, περνώντας 
από τους Αγίους Αποστόλους που ήταν και το νεκροταφείο. 
Κάθε βράδυ έπαιρνε την ίδια διαδρομή, την είχε συνηθίσει. 
Την προτιμούσε γιατί έκοβε δρόμο, ήταν πολύ πιο σύντομα. 

Εκείνο το βράδυ, σχεδόν μπροστά στην πόρτα των Αγίων 
Αποστόλων, βλέπει στο νιόσκαφτο τάφο του Νίκου Αθανίτη, 
που απότομα έφυγε από τη ζωή σε νεαρή ηλικία, έναν άνδρα 
να κουνιέται δεξιά κι αριστερά. Στην αρχή δεν τρόμαξε μα όσο 
πλησίαζε και έβλεπε να κουνιέται ο άνδρας, άρχισε να τρέμει 
από φόβο. «Δεν παραβλέπουν τα μάτια μου», συλλογίστηκε, 
«κάποιο φάντασμα θα είναι». Τράβηξε το πιστόλι του. Πάντα 
κυκλοφορούσε οπλισμένος. Φώναξε δυνατά: «Θα πυροβολή-
σω!» και αυτό έκανε. Σε λίγο, σκοπεύοντας τα πόδια, μετά την 
μέση, τελευταία το κεφάλι, ο άνθρωπος φάντασμα συνέχιζε το 
βιολί του και ο ατρόμητος τότε Βαλάμης πισωγύρισε τρέχοντας. 

Διηγώντας την ιστορία του κανείς φυσικά δεν τον πίστευε, 
μα τελικά αυτό είχε την εξήγησή του, αφού ο Μολιός, που του 
είχε υποσχεθεί ότι θα του κάνει κάποτε κάποιο χουνέριμ είχε 
φτιάξει έναν ξύλινο σταυρό, τον έντυσε με παντελόνι, σακά-
κι, καπέλο, τον έδεσε με ένα σπάγκο, ανέβηκε στο ψηλό γνω-
στό αιωνόβιο κυπαρίσσι των Αγίων Αποστόλων, κρύφτηκε 
πίσω από τον χοντρό κορμό και όταν ζύγωσε ο Θωμάς κοντά, 
άρχισε να τον τραβά και να τον αφήνει. Τουλάχιστον αυτό 
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είχε την εξήγησή του. 
Αλλά το σημερινό ήταν ανεξήγητο, άκουσε την φωνή του 

ίδιου του Αγίου να τον καλωσορίζει. Με αυτές τις σκέψεις, 
βρεγμένος και κουρασμένος, είχε φτάσει στην απιδιά122 του 
Κουτσούμπα. εκεί που ενώνει ο δρόμος που έρχεται από την 
Νίκια και την Μέσαβρύση. Λαφιασμένη μέσα στα πουρνάρια 
για να γλυτώσει από την βροχή ήταν η Ειρήνη του Τεμπονέρα. 
Ευτυχώς και είχε σταματήσει η βροχή. Βλέποντας τον γνώρι-
μο τραγουδιστή και πολύ γνωστό σε όλους Θωμά αλαφια-
σμένο, πετάχτηκε από την κρυψώνα της έξω και τον ρώτησε 
τι έχει και φαίνεται τόσο πολύ ανήσυχος. Γνώρισε και αυτός 
αμέσως την Ειρήνη. Ήξερε πολύ καλά τον αδελφό της Ντίνο 
και είχε καλές σχέσεις με τους Δραγανίτες. Πήγαινε ο Θωμάς 
ταχτικά στον Δράγανο. πότε για μέλι. άλλες φορές για κοτό-
πουλα, τελευταία αγόρασε από τον Ντίνο έναν τράγο. 

«Άσε να συνέλθω, να ξελαχανιάσω, να ηρεμήσω και να σου 
πω το πάθημά μου που σίγουρα δεν θα το πιστέψεις», της είπε. 
«Σταμάτησε εντελώς η βροχή, ας ξεκινήσουμε σιγά-σιγά για το 
χωριό», την παρακίνησε και άρχισε να της διηγείται την ιστορία, 
αρχίζοντας από την μπεκάτσα και το άγριο σκυλί του Φανάρα. 

Φθάνοντας στο ανεμίδι, όταν περάσανε τις απιδιές του 
Λάντου και φάνηκε το αλώνι του Κωσταρέλου και του Τρε-
μπουκούνη, άκουσαν τα πέταλα να χτυπάνε στα χαλίκια από 
το άλογο του Θωμά του Γιωργαλή. Ήταν το χρώμα του κανελί 
και καμάρωνε ο Θωμάς για τη γρηγοράδα του. Τους έφτασε, 
τους χαιρέτισε και απευθυνόμενος στον άλλο Θωμά του λέει: 
«Τι έπαθες, ορέ Θωμά και όταν σε χαιρέτισα μέσα από την εκ-
κλησία του Αγίου Θωμά, αντί να μου απαντήσεις, σαν άγριο 
αγρίμι τα διέλυσες όλα και εξαφανίστηκες τρέχοντα. Παρα-

122 Αχλαδιά 
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λίγο να γλιστρήσω από το λάδι που έχυσες από το καντήλι». 
Τρελάθηκε ο Θωμάς, ξεκρέμασε το όπλο του και θα τον 

πυροβολούσε αν η Ειρήνη δεν τον τράβαγε και του άρπαζε το 
όπλο από την κάνη, μπαίνοντας αυτή μπροστά. Αμέσως τον 
ρώτησε, αν θέλει να ξαναμπεί στην φυλακή. Όλοι ήξεραν την 
ιστορία του Βαλάμη, που νιόπαντρος πήγε με την γυναίκα 
του στους Κεφαλληνούς και για άγνωστη αιτία, την έσπρωξε 
μέσα στον λόμπο που ήταν γεμάτος. Δεν ήξερε μπάνιο η καη-
μένη, μα κατάφερε πιάστηκε από κάτι βάτα και περίμενε μέχρι 
που κάποιοι περαστικοί την βγάλανε και γλύτωσε. Δεν γλύ-
τωσε όμως ο Θωμάς την φυλακή για ορισμένα χρόνια αλλά 
του έκανε και καλό. Γνώρισε κάποιον εκεί μέσα, του έμαθε να 
παίζει κιθάρα, τον άκουσε να τραγουδάει, τον διόρθωσε και 
πραγματικά έγινε αηδόνι. Όταν τον άκουγες να τραγουδάει, 
ιδιαίτερα όταν είχε κέφι, ζωντάνευε και πεθαμένους. 

«Μα κατάλαβες τι έκανε, Ειρήνη και με στραβοκατίνησε 123 
ο παλιοκερατάς; Πού στο διάολο ήξερες ότι είμαι εγώ, αφού 
ούτε καν με είδες;»

«Ηρέμησε, ορέ Θωμά, τραγουδιστής είσαι, την φωνή σου 
την αναγνωρίζουν και τα μικρά παιδιά. Εγώ μπήκα από το 
μεσημέρι μέσα στο ιερό, βρήκα μια αναπαυτική καρέκλα και 
αποκάρωσα καμιά ώρα μέχρι που η βροντερή γνωστή φωνή 
σου με ξύπνησε».

«Ανάθεμά σε, Θωμά Γιωργαλή, με λάμπαξες124, κακό αστρο-
πελέκι να σε κάψει!»

Το είπε και έπιασε η κατάρα του Βαλάμη, γιατί πραγματικά 
από αστροπελέκι πήγε ο καημένος ο Θωμάς ο Γιωργαλής. 

123 Με κατατρόμαξε
124 Τρόμαξες
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ  
ΣΤΟΝ ΔΡΑΓΑΝΟ

Ο καιρός άρχισε να υποχωρεί, τα σύννεφα διαλύθηκαν και 
φανερώθηκαν ολοκάθαρα οι ψηλές βουνοκορυφές στα Σταυ-
ρωτά. Καθάρισε η ατμόσφαιρα και η ορατότητα επέτρεπε πε-
ντακάθαρα να βλέπεις και να θαυμάζεις τα γύρω γειτονικά 
νησιά της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς.

Αποφάσισε η Ειρήνη να συντομεύσει τον δρόμο της και πριν 
νυχτώσει να φτάσει στο Δράγανο. Αποχαιρέτισε τον Θωμά τον 
Βαλάμη, τον ευχαρίστησε για την συντροφιά του και του υπο-
σχέθηκε σε κάποιο πανηγύρι να τον απολαύσει. Δεν έκρυβε 
τον θαυμασμό της και του είπε ότι, κατά ομολογία όλων, ήταν 
ο καλύτερος στην περιοχή. Ένα αστραφτερό χαμόγελο ξεχείλι-
σε από τα χείλη του Βαλάμη, που μέχρι τότε ήταν μουγγός και 
φοβισμένος από το συμβάν στον Άγιο Θωμά. 

Τάχυνε το βήμα της και όταν έφτασε στην αγορά πήγε κα-
τευθείαν στον Ταλανά. Τα καφενεία ήταν άδεια. Δυο-τρεις 
γερόντοι ήταν συγκεντρωμένοι απέξω από το καφενείο του 
Σαββίνου ακούγοντας τις ιστορίες από τον Νιόνιο τον Θω-
μάτσο που πριν δυο ημέρες είχε επιστρέψει από την Αμερική. 
Όλοι οι άλλοι ήταν στα κτήματά τους. 

Εργατικοί νοικοκυραίοι, δεν υπήρχε τότε κανένας τεμπέλης 
Αγιοπετρίτης. δεν λογάριαζαν Κυριακές και γιορτές, δούλευαν 
ακατάπαυστα, χωρίς να υπολογίζουν κρύο και βροχή και με τις 
πιο άσχημες καιρικές συνθήκες φρόντιζαν το βιός τους. 
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Μπήκε μέσα στο μαγαζί του Ταλανά η Ειρήνη, κοίταξε δε-
ξιά και αριστερά χωρίς πουθενά να τον αντικρύσει. Σκεφτικέ 
μήπως ήταν σε κάνα καφενείο και άρχισε να φωνάζει: «Μπάρ-
μπα-Νίκοοο!» 

Αμέσως ξεπρόβαλε πίσω από τον ψηλό πάγκο η κόρη του, 
η μικρή Μαρία, που ήταν καθισμένη σε ένα χαμηλό σκαμνί 
σκυμμένη στο κέντημά της. 

Άριστη κεντρίστρα, πολύ προκομμένη και όμορφη κοπέλα, 
σβέλτη και αρκετά καλά πατσιδεμένη125 στο νοικοκυριό από 
την μητέρα της, με πρωτόγνωρη σβελτάδα εξυπηρέτησε την 
Ειρήνη σε ό,τι της ζήτησε και κέρδισε τον θαυμασμό της, που 
αυτό το μικρό κορίτσι γνώριζε τα πάντα σε είδος και τιμές. 

Δίπλα ακριβώς ήταν το ψιλικατζίδικο του Σωκράτη του 
Καραβιά, που είχε και άδεια καπνοπώλη λόγω μιας μικρής 
αναπηρίας του από τον πόλεμο και έμεινε σακάτης.126 Ήταν 
τίμιος, ειλικρινής, προκομμένος και άριστος οικογενειάρχης. 
Η Βάγκιω, η γυναίκα του, χτένιζε την κόρη της την μικρή 
Σπυριδούλα που όλο φαρομανούσε127 και δεν την άφηνε να 
της χτενίσει τα μαλλιά. Ρούσα, γαλανομάτα, πανέξυπνη και 
πανέμορφη, ξεγλίστρησε από τα χέρια της μάνας της φωνά-
ζοντας: «Άφησε με πια! Να εξυπηρετήσεις την θεία!»

Γέλασε η Ειρήνη με τα καμώματα της μικρής και αγόρασε 
μια κούτα άφιλτρα τσιγάρα και έναν αναπτήρα με φυτίλι. Τα 
είχε υποσχεθεί στον αγροφύλακα του χωριού, για να μεσο-
λαβήσει να μην την πάει στα δικαστήρια ο Σπύρος ο Κάππας 
από το Αθάνι, όταν οι γίδες της του έφαγαν τις κεντρομάδες. 
Λες και ήταν κουνέλια, ξεφλούδισαν ολόκληρο τον κορμό. 

125 Έμπειρη
126 Ανάπηρος
127 Εκδηλώνομαι ζωηρά με γέλια, χαχανητά και πηδήματα
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Ιδιαίτερα εκείνος ο ασπρόμαυρος τράγος, σηκωνόταν όρθιος 
στα πισινά πόδια και δεν άφηνε φούντα για φούντα. 

Περνώντας από τον Αη-Θανάση, θαύμασε το καινούργιο 
ρολόι που είχαν τοποθετήσει στο καμπαναριό και φθάνοντας 
στην Αγία Παρασκευή άκουσε και γνώρισε την φωνή του 
Θοδωρή του Νιότσου να ψάλει. Σκέφτηκε να μπει να ανά-
ψει κάνα κερί αλλά προτίμησε να βιαστεί να φτάσει νωρίς 
στον Καλομπόρο. Αγριευόντανε πολύ σε αυτά τα μέρη όταν 
έπεφτε το σκοτάδι. Αλεπούδες, λαγοί και άλλα άγρια ζώα, 
ακόμη και αγριοκάτσικα, αγριογούρουνα και ασβοί, έβγαιναν 
αναζητώντας τροφή. Ευτυχώς, πριν σουρουπώσει είχε φτάσει 
στην κορυφή του βουνού. Κοίταξε προς το χωριό της το Δρά-
γανο, που σε λίγο θα φαινόταν. Την μάγεψε η απεραντοσύνη 
της θάλασσας. Λες και της έκανε το χατίρι, ό ήλιος ξεπρόβα-
λε από τα σύννεφα και άρχισε να βυθίζεται στα καταγάλανα 
θαλασσινά νερά. Πρώτη φορά έβλεπε ηλιοβασίλεμα και μα-
γεύτηκε από τα ολόχρυσα του ήλιου χρώματα που έμοιαζαν 
σαν κρόκος αυγού. Είχε ακούσει για ηλιοβασιλέματα και ρο-
μαντικούς περιπάτους, άλλο όμως να το ακούς και άλλο να 
το βλέπεις. 

Κάθισε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα να ξεκουραστεί και να 
θαυμάσει ένα καράβι που έσκιζε τα νερά, αφήνοντας πίσω του 
ένα αφρισμένο κάτασπρο και ίσο ποτάμι. Δεν ήξερε από κα-
ράβια και θάλασσα, καλοτύχιζε όμως τους ταξιδιάρηδες και 
στενοχωριόταν που δεν είχε την τύχη να κάνει και αυτή κάνα 
ταξίδι για να γνωρίσει άλλους ανθρώπους και άλλα μέρη. 

Σηκώθηκε από την πέτρα, κατηφόρισε και σε λίγο φάνηκε 
το χωριό της. Τα σπίτια κρυμμένα μέσα στα δέντρα. Ελάχι-
στα φώτα με αμυδρό φως του φαναριού άρχισαν να φεγγο-
βολούν. Σιγά-σιγά να σουρούπωνε. Έβλεπε αραιούς καπνούς 
σε ορισμένα σπίτια που είχαν ανάψει φωτιές για μαγείρεμα 
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και ζεστασιά, ιδιαίτερα για τα μικροπαίδια για να μην κρυο-
λογήσουν. 

Έφτασε στο σπίτι της. Ο Ντίνος σίγουρα ήταν στο καφε-
νείο και πάντα αργούσε τα βράδια. Ξέστρωσε τη γαϊδούρα, 
την πότισε, της έριξε ακόμη λίγο άχυρο και κούρνιασε τις κό-
τες, οι οποίες, λες και ήταν ορμηνεμένες, όταν την κατάλαβαν 
άρχισαν να ανεβαίνουν από την τάβλινη σκάλα με τα πλανια-
ρισμένα ταβλάκια, που είχε καρφώσει πάνω στην τάβλα128 ο 
Ντίνος. Μόνο εκείνος ο ζορκοκέφαλος κόκορας πάντα την 
δυσκόλευε και τον κυνηγούσε μέσα στα χωράφια, Δεινοπα-
θούσε κάθε φορά μέχρι να τον ανεβάσει και να τον κλείσει 
μέσα στην καπονιέρα, που ήταν ψηλά σε μια ελιά. Οι αλε-
πούδες πάντα παραφύλαγαν και αν δεν ήταν ψηλά, θα ευχα-
ριστιούνταν τον πλούσιο μεζέ από τις καλοθρεμμένες κότες. 

Μπήκε στο σπίτι, άναψε το λυχνάρι, μετά την φωτιά. Ετοί-
μασε ένα πρόχειρο και γρήγορο φαγητό για τον Ντίνο, το 
έβαλε μέσα σε ένα νταβά129 και κοντά στη φωτιά για να το 
βρει ζεστό όταν έρθει, αφού πρώτα το σκέπασε με ένα πήλινο 
λουλουδιασμένο πιάτο. Κουρασμένη όπως ένιωθε και ήταν, 
πήγε να ξαπλώσει χωρίς να περιμένει τον αδελφό της που σί-
γουρα θα αργοπορούσε και αποκάρωσε αμέσως. Ήταν τόσο 
πολύ κουρασμένη και στενοχωρημένη με το συμβάν που της 
έτυχε περνώντας το ποτάμι.

128 Σανίδα
129 Μικρό ταψί
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Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ  
ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ

Ο κοκοτός άρχισε το πρωινό του κελάηδημα. Λες και είχαν 
συνεννοηθεί με τα άλλα κοκόρια της γειτονιάς, αρχίσανε όλα 
μαζί και παρατεταμένα το δικό τους τραγούδι. 

Ξύπνησε έντρομη η Ειρήνη από ένα άσχημο όνειρο, μα σε 
λίγο συνήλθε, συνειδητοποίησε που βρισκόταν, σηκώθηκε, 
ντύθηκε, πλύθηκε και χτενίστηκε. Άνοιξε την πορτοπούλα 
και είδε ότι είχε ξημερώσει. 

«Παρακοιμήθηκα», σκέφτηκε, «μάλλον βαριοκοιμήθηκα». 
Ήταν τόσο κουρασμένη από τα τρεχάματα της προηγούμενης 
ημέρας, μα με την σκέψη ότι ξεμπέρδεψαν από τις ελιές στο Συ-
βριώτικο, ηρέμησε και βγήκε να απολύσει τις κότες και να αρ-
μέξει τις γίδες, Ο σκύλος της κούνησε την ουρά του σαν και να 
την χαιρετούσε. Ήταν πολύ γέρικος, μα ήταν και λιρώνι, όπως 
έλεγε ο Μίμης. Σπάνια γαύγιζε, εκτός και πέρναγε κάνας γάτος.

Ξεχείλισε σχεδόν την παδέλα130 από το φρέσκο γάλα, άρ-
παξε και μια χεριά προσανάμματα που φύλαγε πάντα κάτω 
από την αμυγδαλιά και μπήκε στην κουζίνα να βράσει το 
γάλα και να ετοιμάσει πρωινό για τον Ντίνο, που περισσό-
τερο προτιμούσε τσάι από τα κοντριά, αλλά ποτέ δεν έλεγε 
όχι και στο γάλα, που το ρουφούσε σαν φίδι. Πριν ξυπνήσει ο 
Ντίνος, του είχε ετοιμάσει τηγανόψωμα και τηγανίτες που τις 

130 Πήλινο σκεύος (χύτρα)
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άλειφε με μέλι, που είχαν μπόλικο. 
Σηκώθηκε ο Ντίνος με παρατεταμένο χασμουρητό, πα-

ραπονούμενος ότι άργησε να κοιμηθεί, γιατί οι ιστορίες του 
Λαμπράτου ήταν ατέλειωτες. Βέβαια ήξερε σωστά να τις διη-
γείται. Άλλες αληθινές μα οι περισσότερες φανταστικές, ψεύ-
τικες και κρατούσε όλους σε αγωνία. Όταν τέλειωνε την μία, 
τον εξαναγκάζανε να πει και κάποια άλλη. Έτσι περνούσαν 
τη βραδιά, αφού δεν είχαν και καμία άλλη διασκέδαση, όλοι 
ευχαριστημένοι και σίγουρα αργοπορημένοι για τον ύπνο. 

Ο Ντίνος στρογγυλοκάθισε στη γωνιά, που η φωτιά ήταν 
σχεδόν έτοιμη να σβήσει. Προμάντεψε τις σκέψεις του η Ει-
ρήνη, άδραξε το καλαμένιο φουσούνι και άρχισε να φυσάει 
για να αναπυρώσει η φλόγα. Στάχτη πετάχτηκε δεξιά, αρι-
στερά και πασπάλισε λίγο τα τηγανόψωμα του Ντίνου, που 
με χαμόγελο της είπε: «Τώρα γίνανε πιο νόστιμα» και άρχισε 
να τα δαγκώνει. Αφού έφαγε το ένα, τράβηξε δυο ρουφουξές 
γάλα, πήρε και μια μελωμένη τηγανίτα και ρώτησε την αδερ-
φή του πως τα κατάφερε με το πέρασμα του ποταμιού. 

Σάστισε η Ειρήνη, δεν ήξερε αν έπρεπε να του πει ολόκληρη 
την αλήθεια ή να κρύψει τα περισσότερα. Τον κοίταξε περί-
λυπα, με κατεβασμένα τα μάτια και με χαμηλή χωρίς ανάκαρα 
φωνή, αδελφό της ήταν, σκέφτηκε και παρόλο που είχε τη νε-
ανική ντροπή, αποφάσισε να του εξιστορήσει ακριβώς όλα τα 
γεγονότα. 

Όταν άκουσε ο Ντίνος ότι ο κοντοστούπης ο Τεπάνος, με 
το μπαστούνι του, της σήκωσε το φουστάνι μέχρι τα γόνα-
τα και της έσφιγγε γαργαλώντας το χέρι και ιδιαίτερα που 
την είπε «Δεσποινίς», πέταξε την τηγανίτα μέσα στη φωτιά, 
αναποδογύρισε και έχυσε το γάλα, σηκώθηκε όρθιος νευρια-
σμένος και χωρίς να ελέγχει τον εαυτό του, υποσχέθηκε στην 
αδελφή του λέγοντας: «Θα του κόψω το λαρύγγι, Ειρήνη, στο 
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υπόσχομαι! Εσύ, όμως, μην στενοχωριέσαι, κάθισε να ξεκου-
ραστείς. Δεν θα πάμε για δουλειά σήμερα, θα δώσω πρώτη 
προτεραιότητα να συγυρίσω αυτό το κάθαρμα.

Στην θύμησή του ήρθε αμέσως ο κρητικός φίλος του ο 
Αντώνης Αθανασιάδης, ένας σχεδόν δίμετρος Κρητίκαρος, 
με τσιγκελωτό μουστάκι, ομορφάντρας και παλληκάρι. Υπη-
ρετούσαν μαζί στο στρατό! Ως νησιώτες και οι δύο, είχαν δε-
θεί περισσότερο, κάνανε καλή και σωστή παρέα. Λίγο πριν 
απολυθούν, ο φίλος του ο Αντώνης, όταν επέστρεψε από μια 
ολιγοήμερη άδεια, του έφερε ένα μικρό δωράκι, όπως του 
είπε, για να θυμάται πάντα την φιλία τους. 

Στο μουσαμαδένιο πανί, καλά τυλιγμένο, του είχε βάλει 
ένα παραδοσιακό κρητικό μαχαίρι. Μόνο που άκουσε το μα-
χαίρι, ο Ντίνος άρχισε να τρέμει. Αλλά για να μην κακοκαρδί-
σει τον καλό του φίλο, το δέχτηκε με ευχαρίστηση. Δεν ήταν 
του καυγά και της φασαρίας ο Ντίνος και ήταν πολύ απόμα-
κρος από μαχαίρια, τουφέκια και πιστόλια. Για όλα αυτά που 
οι περισσότεροι καμάρωναν και τα φορούσαν με καμάρι, ο 
Ντίνος δεν ήθελε ούτε να ακούσει. Έξυσε το κεφάλι του, σού-
φρωσε τα χείλη του και προσπάθησε να θυμηθεί που είχε κρύ-
ψει αυτό το καλό δώρο από τον Κρητικό φίλο του, που μετά 
τόσα πολλά χρόνια τον ξαναθυμήθηκε. Θυμήθηκε ακόμη, 
όταν απολύθηκε και πήγε στο σπίτι του, το παρέδωσε στην 
αδελφή του την Ειρήνη λέγοντας: «Είναι καλό και κοφτερό 
να σφάζεις καμιά κότα». Τρόμαξε η Ειρήνη ουρλιάζοντας: 
«Αυτό είναι να μαχαιρώνεις ανθρώπους, αδελφέ μου, όχι κό-
τες! Πάρ’ το και κρύψε το καλά-καλά, μην έρθει και το βρει 
κάνας χωροφύλακας, γιατί δεν θα γλυτώσουμε την φυλακή!»

Αμέσως ήρθε στο μυαλό του Ντίνου μια παλιά καναβέτα131, 

131 Κασέλα
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που όταν είχαν στάρι τη γέμιζαν. Αργότερα, όταν σταμάτη-
σαν την σπορά, την φύλαξε για ενθύμιο στο στάβλο, τη γέμιζε 
σανό για τη γαϊδούρα και ό,τι άλλο μπορούσε. Εκεί θυμήθηκε 
ότι είχε κρύψει και το μαχαίρι, καλά τυλιγμένο στον μουσαμά 
του. Είχε αρκετά χρόνια να την επιθεωρήσει. Κάποτε αποθή-
κευε και κάνα μπουκάλι από το κρασί του, καλά βουλωμένο 
με φελλό. Ευκαιρία να βρει το μαχαίρι και να πάρει και κάνα 
μπουκάλι. Όπως άκουγε, όσο παλιό είναι το κρασί, τόσο κα-
λύτερο γίνεται. Τρέχοντας έφτασε στο αχούρι, κλώτσησε την 
πόρτα, που άνοιξε διάπλατα. Είχε νευριάσει με τον σκύλο, που 
ξαπλωμένος στην μονιά του ούτε κουνήθηκε. Έτσι του ήρθε 
να τον κλωτσήσει μα μετάνιωσε. Γέρικος ήταν πια, μια ζωή τον 
είχε για παρέα και τον ακολουθούσε και στα χωράφια. Ήρεμο, 
καλό σκυλί ήταν, κανέναν ποτέ στο χωριό δεν προβλημάτισε, 
όλους τους γνώριζε και κανέναν δεν αλύχταγε.132 Άνοιξε την 
καναβέτα, τρόμαξε δυο ποντίκια, που πετάχτηκαν και κρύφτη-
καν μέσα στο σανό. Έπιασε ένα δικριάνι να βγάλει τον σανό, 
να φανεί ο πάτος για να βρει το μαχαίρι, μα πάγωσε βλέποντας 
άδεια τα μπουκάλια από το κρασί, Τα άτιμα τα ποντίκια είχαν 
φάει τον φελλό! Σταγόνα κρασί δεν έμεινε, μείνανε όμως τα 
ποντίκια που υπήρχαν και νεογέννητα. Σε μια γωνία βρήκε το 
μαχαίρι, το πήρε και είπε στην Ειρήνη για τα ποντίκια. 

Δεν ήταν η πρώτη της φορά να εξολοθρεύσει ποντίκια και 
μάλιστα νεογέννητα. Η Ειρήνη πήρε το κόσκινο και ένα αναμ-
μένο δαυλό. Δεν άργησε να εξολοθρεύσει όλα τα ποντίκια σε 
λίγο. Μόνο ένας μεγαλύτερος λάκισε από την καναβέτα αλλά 
ο γάτος, που δίπλα παραφύλαγε, δεν τον άφησε ρούπι να σα-
λέψει.

132 Γαύγιζε
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Ο ΝΤΙΝΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο Ντίνος πήρε τον δρόμο για τον Άγιο Πέτρο. Μιλιά δεν 
έβγαλε η Ειρήνη, γιατί ήξερε ότι ο αδελφός της είχε αγύρι-
στο κεφάλι. Όταν τον είδε να απομακρύνεται, τον σταύρωσε 
και ευχήθηκε στην Υπαπαντή να τον βοηθήσει. Σούφρωσε 
τα χείλη της και σηκώνοντας το χέρι έφερε το μανίκι από το 
λευκαδίτικο φουστάνι στο μέτωπό της, σκούπισε τον κρύο 
ιδρώτα που την είχε πιάσει και μετά έβαλε τα κλάματα, που 
τελειωμό δεν είχαν.

Είχε φέξει για τα καλά. Οι Δραγανίτες είχαν ξεχυθεί στους 
δρόμους για τις δουλειές. Ο ήλιος δεν είχε ακόμη φανεί, είχε 
όμως σίγουρα ανατείλει. Άρχισε να βαρυγκωμά στους πα-
λαιούς χωριανούς, που είχαν την ιδέα να φκιάσουν τα σπίτια 
τους μέσα στο γούπατο,133 λες και χάθηκε το ξέφωτο. Είχε μια 
μικρή ψύχρα και τα πάντα ήταν νοτισμένα από την υγρασία. 
Ευτυχώς ήταν καλά ντυμένος και ο ταμπάρος134 που φορούσε 
τον προστάτευε από το κρύο. Φθάνοντας στο κορφοβούνι, 
καλοτύχισε τους Αγιοπετρίτες. Ένας λαμπερός ήλιος φώτιζε 
τις ψηλές βουνοκορυφές, είχε ψηλώσει αρκετά. 

«Κοντεύει μεσημέρι στον Άγιο Πέτρο», συλλογίστηκε και 
ακόμη να φωτίσει και τον Δράγανο. 

133 Χαμηλός, υγρός και βαλτώδης τόπος
134 Σακάκι
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Έριξε την ματιά του πίσω να δει το χωριό του. Το μάτι του 
αγνάντεψε ένα κάτασπρο μεγάλο καράβι, είδε τους καπνούς 
από την τσιμινιέρα του καραβιού και άρχισε να νευριάζει. 
«Σίγουρα αυτά τα πλεούμενα βρωμίζουν την θάλασσα», σκέ-
φτηκε και θυμήθηκε πίσσες και βρωμιές που είδε στον γιαλό, 
όταν κατέβηκε με τον Χρήστο Μελά να περιφράξουν το χω-
ράφι του. 

Ο ήλιος ήταν καυτερός. Έβγαλε τον ταμπάρο του, τον δί-
πλωσε και τον έριξε στον ώμο. Ένα μπουλούκι από πέρδικες 
φτερούγισαν μέσα από τις μάζες. «Κρίμα που δεν έχω όπλο», 
σκέφτηκε, «κάτι θα κατάφερνα!» 

Πιο κάτω ένας λαγός ξεπήδησε μέσα από ένα βράχο και 
άρχισε με πηδήματα να ανεβαίνει την ανηφόρα. Άρπαξε δυο 
κοτρόνια και άρχισε να κτυπά τα γόνατά του. Είχε ακούσει 
ότι έτσι ακινητοποιείται το κάθε άγριο ζώο, ημερώνει και το 
πιάνεις. «Μάλλον άργησα», σκέφτηκε, γιατί ο λαγός είχε 
απομακρυνθεί και κρυφτεί μέσα στις μάζες. Πάλι κακοτύχισε 
τον εαυτό του που δεν είχε όπλο να τον σημαδέψει. Είχε όμως 
το μαχαίρι, όποτε προσγειώθηκε στις σκέψεις του. Αρκέστη-
κε στο μαχαίρι και στον σκοπό του και συνέχισε τον δρόμο 
του με πιο γρήγορα βήματα λόγω κατηφόρας. Μπροστά του 
αντίκρυσε το νεοφυτευμένο πευκοδάσος. Το θαύμασε, το χά-
ρηκε και ξανασκέφτηκε: «Άρα θα ζήσω να το δω μεγάλο; Σί-
γουρα θα είναι πανέμορφο και στολίδι στην περιοχή». 

Για να συντομεύσει τον δρόμο, άρχισε να διασχίζει το δά-
σος. Ανακάλυψε ένα μικρό ξέφωτο, κοντοστάθηκε και συλ-
λογίστηκε: «Εδώ θα φέρω τα μελίσσια, είναι ο καλύτερος με-
λισσότοπος». Μα και ο Ντίνος κατά ομολογία όλων ήταν ο 
καλύτερος μελισσοκόμος. 

Πέρασε τον Πόντζιο, αγνάντεψε στις Παναγιές τους Ρου-
πακιώτες και άκουγε τις λουριές, που κοπανάγανε τις ελιές 
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τις βαρυφορτωμένες. Ο Χρίστος ο Γιαννελής ερχόταν από 
τον Άγιο Πέτρο με ψώνια. Καβάλα δίχαλα σε ένα μουλάρι ο 
κανελής σκύλος του τον ακολουθούσε. Σαν είδε τον Ντίνο 
αγρίεψε και άρχισε να του γαυγίζει. «Μην φοβάσαι!» τον δια-
βεβαίωσε ο Γιαννελής. Για καλό και για κακό άρπαξε ο Ντίνος 
δυο κοτρόνια. 

Έφτασε στο κανάλι. Η Αγλαΐα με την Καλλιόπη του Κου-
τσούμπα, άξιες και καλές νοικοκυρές, πλένανε μερικά χο-
ντροσκούτια. Πιο χειροδύναμη η Αγλαΐα, τα βάραγε με μια 
κοπάνα και η έμπειρη Καλλιόπη έλεγχε από εδώ από εκεί. 

Τα γκουπ-γκουπ της κοπάνας έδιωχναν τις κουρνάκλες 
και τις καρακάξες και μόνο μέλισσες και σφίγγες, μάλλον δι-
ψασμένες, στριφογύριζαν στις κάνουλες που έτρεχε το νερό 
και ιδιαίτερα γύρω από την γούρνα που ήταν πέτρινη και κα-
λοσχεδιασμένη, για να πίνουν τα ζώα. Οι φουρδακλάδες135 
δίπλα στον μισογεμισμένο λόμπο είχαν στήσει το δικό τους 
τραγούδι και πιο ψηλά, θεόρατες βατσουνιές σκέπαζαν πέρα 
ως πέρα τον δομό.

Καλημέρισε ο Μίμης τις νοικοκυράδες και κατσούφιασε 
σκεπτόμενος στην ατυχία του δικού του χωριού, που δεν εί-
χαν τέτοιες πολυτέλειες με άφθονο νερό. 

Συνέχισε τον δρόμο του. Αριστερά ξεπρόβαλε το αλώ-
νι του Κουτσούμπα και δίπλα το εικόνισμα του Αη-Γιάννη. 
Σταυροκοπήθηκε και θυμήθηκε την μεγάλη ζερδελιά136 με τα 
νόστιμα γλυκά ζέρδελα, που τον είχε φιλέψει ο Μπάμπης ο 
Κουτσούμπας. Στενοχωρήθηκε που την είδε γερασμένη και 
σχεδόν ξερή. Άκουσε το γκάρισμα του Γκαράνη, του μεγα-
λόσωμου γαϊδάρου του Μπάμπη και χάρηκε, γιατί το νόμισε 

135 Βατράχια
136 Βερικοκιά
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για καλωσόρισμα. Μπροστά του αγνάντεψε την καρυδιά και 
τις ψηλές αμυγδαλιές στα Αντριελάτα. Ήξερε ότι κάπου εκεί 
ήταν το καλύβι του Τεπάνου. 

Μπροστά στο φανερό, η Ζαχαρένια με την Σουζάνα είχαν 
στήσει το διασίδι και δίπλα τους η Νικολέττα, με ένα χτένι, 
χτένιζε την Χαρίκλεια. Το τσακ-τσακ, που ακουγόταν, ήταν 
από τις ψείρες που έπεφταν στην ποδιά της Χαρίκλειας. Λίγο 
πιο πέρα περίμενε η Kατερίνα την σειρά της, για χτένισμα και 
ξεψείρισμα. Ο Ντίνος ευγενικά τις χαιρέτισε, μα απογοητεύ-
τηκε όταν του δείξανε που έμενε ο Σπύρος ο Τεπάνος. Δεν 
ήταν στο σπίτι αλλά δούλευε στο φράγμα στο ποτάμι και δεν 
γνωρίζανε πότε θα γυρίσει. 

«Σίγουρα όχι πριν νυχτώσει», μελαγχόλησε ο Ντίνος. Πήγε 
προς τη βρυσούλα, έπλυνε το πρόσωπό του, χτένισε τα μαλ-
λιά του με τα δάχτυλά του και αποφάσισε να τον περιμένει. 
Ανέβηκε στην ψηλή ασκαμιά του Γιαννέλου, ο οποίος είχε 
πάει στον ανιψιό του τον Σπύρο στην Αθήνα, για να γιατρέ-
ψει τα μάτια του και από εκεί αγνάντευε ο Ντίνος τον δρόμο 
και το καλύβι που έμενε ο Σπύρος ο Τεπάνος. 

Ο Γιώργος ο Κροκίδης, με ένα μισοσπασμένο μπότι, ήρθε 
για νερό στη βρυσούλα. Άκουσε θόρυβο στην ασκαμιά του 
Γιαννέλου και συλλογίστηκε ότι κάποιο πουλί θα είχε κουρ-
νιάσει. Κρίμα που δεν είχε μαζί του το δίκαννο. Καλοκοίταξε 
και γνώρισε τον Ντίνο. 

«Τι κάνεις εκεί, αθεόφοβε; Αν σε δει ο Γιαννέλος θα σε σου-
βλίσει! Είσαι τυχερός που πριν λίγες ημέρες έστειλε εκείνον 
τον άγριο σκύλο του στη Νίκια. Σίγουρα θα τον έδενε στην 
ασκαμιά και θα σε κατασπάραζε αν τολμούσες να κατέβεις!» 

Του είπε ότι είχε νιτερέσα με τον Σπύρο τον Τεπάνο και 
θα τον περίμενε οπωσδήποτε μέχρι να γυρίσει. Ο Κροκίδης 
κατάλαβε αμέσως τις άσχημες προθέσεις του Ντίνου και για 
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να προστατεύσει τον γείτονα και φίλο του από την επιθετικό-
τητα του Ντίνου, που σίγουρα θα είχε άσχημα αποτελέσματα, 
αποφάσισε να τον ενημερώσει. 

Πήρε το δίκαννο και το κυνηγιάρικο σκυλί του, κατέβηκε 
στα Λακκώματα, πέρασε στην Σκαλουπέτρα, κοντοστάθηκε 
και σκέφτηκε να ανέβει πάνω στο Τούρκικο Κοντρί. Ο ήχος 
της φαγάνας έφτανε δυνατά στα αυτιά του. Η υπομονή του 
εξαντλήθηκε. Σκόπευε από εκεί να φωνάξει τον Σπύρο, αλλά 
με τη βοή της φαγάνας, θα ήταν άκαρπες οι προσπάθειές του. 
Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, αποφάσισε να κατέβει και να 
πάει προσωπικά να τον συναντήσει. Γυρίζοντας για να κατέ-
βει, άκουσε θρόισμα μέσα στα πουρνάρια και είδε μια αλεπού 
να ξεπροβάλει. Ξεκρέμασε το τουφέκι του και την πυροβό-
λησε. Την μισοπέτυχε και την τραυμάτισε. Με την δεύτερη 
τουφεκιά την αποτελείωσε και ο εκπαιδευμένος σκύλος του 
γρήγορα την έβγαλε από τις μάζες. Κατέβηκε από το κοντρί, 
χάιδεψε τον σκύλο και για να τον ανταμείψει του έδωσε ένα 
κρεατοκόκκαλο από το τραγί που είχε σφάξει ο Γιώργος ο 
Μυτζάρης και του είχε δώσει όλα τα κόκκαλα. Έκοψε τα πό-
δια από την αλεπού που την είχαν επικηρύξει και θα έπαιρνε 
κάποια μικροεπιδότηση και ετοιμάστηκε να κατηφορίσει για 
το Σπαθάρι και το φράγμα. 

Για καλή του όμως τύχη η φαγάνα σταμάτησε, έπαψε να 
ακούγεται εκείνο το δυνατό μούγκρισμα και γρήγορα ξανα-
νέβηκε στο Τούρκικο κοντρί, άρχισε τα σφυρίγματα και να 
φωνάζει καλώντας τον Σπύρο. Δεν έμειναν άκαρπες οι προ-
σπάθειές του, γιατί σε λίγο του απάντησε ο Σπύρος γνωρί-
ζοντας και την φωνή του. Ορίσανε σημείο συνάντησης τη 
βρύση στον Αη-Θωμά. Ο Σπύρος έφτασε πρώτος και για να 
ευχαριστήσει τον Γιώργο, του μάζεψε κάρδαμα για σαλάτα 
από το αυλάκι που έτρεχε το νερό για να γεμίσει ο λόμπος. 
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Τα βατράχια είχαν στήσει το δικό τους πανηγύρι μέσα από 
τον μισογεμισμένο βρόμικο λόμπο, που ήταν πλημμυρισμέ-
νος με παλιόξυλα και μισοσκεπασμένος με βάτα. Η μελωδική 
τους φωνή αντηχούσε ολόγυρα. Άλλους ενοχλούσε και άλ-
λους ευχαριστούσε. Πέντε-έξι κάτασπρα παπιά του Φανάρα, 
τσαλαβουτούσαν στα νερά χωρίς να βρέχονται. Με τα κρωξί-
ματά τους τρόμαζαν τους φουρδακλαδες που έντρομοι προ-
σπαθούσαν να απομακρυνθούν. Το βέλασμα μιας γίδας που 
έβοσκε καλά δεμένη στον δομό, στο πιο άνω χωράφι, ανά-
γκασε τον Σπύρο να ρίξει την ματιά του προς τη γίδα και τότε 
είδε τον Γιώργο τον Κροκίδη να κατηφορίζει. 

Ωχροκίτρινος έγινε ο Σπύρος και άρχισε να τρέμει, όταν 
έμαθε από τον φίλο του τον Γιώργο ότι ο Ντίνος είναι στο 
χωριό και μάλιστα απέξω από το σπίτι του και τον περιμένει 
με άγριες διαθέσεις. Μουγγάθηκε ο Σπύρος, το πρόσωπό του 
σκοτείνιασε, θόλωσαν τα μάτια του, λύγισαν τα γόνατά του και 
θα σωριάζονταν καταγής, αν δεν τον συγκρατούσε ο χειροδύ-
ναμος Γιώργος, που φοβισμένος μην πάθει κάτι χειρότερο και 
βλέποντας τον τρόμο που άρχισε να τον κυριεύει, τον διαβε-
βαίωσε ότι θα κάνει το καλύτερο για να τον προστατέψει. 

«Πήγαινε πίσω στη δουλειά σου, Σπύρο, πλύνε καλά τα 
μούτρα σου από τη βρύση εδώ να ξαλαφρώσεις από τις άσχη-
μες έγνοιες και να έρθεις στο χωριό όταν καλά-καλά σουρου-
πώσει. Εγώ θα πάω να βρω τον γέρο Αποστόλη Αντύπα ή τον 
γιο του τον Σπύρο τον δάσκαλο, να τους παρακαλέσω να μας 
επιτρέψουν να σε κρύψουμε μέσα στην Φραγκοκλησιά μέχρι 
να δούμε τι θα γίνει. Θα σου έχω αφήσει εκεί καμιά κουρε-
λού137 και ό,τι άλλο φτωχικό βρω για να μην σε κόψει η πείνα. 
Κράτησε και τα κάρδαμα αυτά, τρώγονται και ωμά». 

137 Κουβέρτα
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Έφυγε ο καθένας για τον προορισμό του. Μόνο που ο Γιώρ-
γος ξανατόνισε στον Σπύρο πριν φύγει: «Όταν σουρουπώσει 
να ανέβεις και κατευθείαν να πας στην Φραγκοκλησιά!» 

Κούνησε με κατανόηση ο Σπύρος το κεφάλι του και κατη-
φόρισε για να επιστρέψει στη δουλειά του.

Καβάλα δίχαλα σε ένα κλώνο από την πανύψηλη ασκαμιά 
ο Ντίνος περίμενε υπομονετικά να φανερωθεί ο Σπύρος. Αρ-
γούσε όμως και για να αποφύγει την κούραση, σκέφτηκε να 
ανέβει ψηλότερα και να στρογγυλοκαθίσει πιο καλά κρυμμέ-
νος στην πρόχειρη κρεββάτα που είχε σκαριάσει ο Γιαννέλος. 
Ανέβηκε τα ξύλινα σκαλοπάτια και αντίκρυσε την αναπαυτι-
κή κρεββάτα στρωμένη με βούρλα και σκεπασμένη με φτέρες. 
Είχε καλό γούστο ο Γιαννέλος και δεν επέτρεπε σε κανέναν 
το δικό του έργο να το καταπατήσει. Ήταν τυχερός ο Ντίνος 
που απουσίαζε και ο Γιαννέλος αλλά και εκείνο το αγριόσκυλό 
του, που το είχε στείλει στην Νίκια στον ανιψιό του τον Γιώρ-
γο, μέχρι να γυρίσει. Ποτέ δεν το αποχωριζόταν, ήταν καλός 
φύλακας και τον είχε προστατέψει αμέτρητες φορές από γύ-
φτους που γυρόφερναν αλλά και από τα αυτοσχέδια καλα-
μπούρια, που πάντα σχεδίαζε ο Μολιός να του σκαρφίσει. 

Μόνο μια φορά τα κατάφερε, όταν ο Μολιός είδε τον 
Γιαννέλο να μπαλώνει τα παπούτσια του κάτω από την λότζα 
του σπιτιού του. Ο Μολιός μέτρησε από μακριά τις ρονιές, 
ανέβηκε στον καβαλάρη και άδειασε ένα σίκλο με λιόζουμο 
που είχε γεμίσει από το λιουτρουβιό του Μαγκιώρη. Μέχρι 
να συνειδητοποιήσει το κατάμαυρο λούσιμο ο Γιαννέλος, ο 
Μολιός κρύφτηκε και διπλωμανταλώθηκε στο ερειπωμένο 
σπιτάκι που το είχε για αποθήκη. Γλίτωσε τότε το σούβλισμα 
αλλά δεν γλίτωσε το κυνηγητό του Γιαννέλου, που μια ζωή 
τον κυνηγούσε και είχε ορκιστεί εκδίκηση χωρίς όμως ποτέ 
και να τα καταφέρει. Κανείς ουδέποτε μπόρεσε να εκδικηθεί ή 
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να ξεγελάσει το Μολιό, που ήταν πανέξυπνος και γεννημένος 
για καλαμπούρια.

Ο Ντίνος ανεβασμένος στα ψηλά άρχισε να κρυώνει. Βλέ-
ποντας τον Μιχάλη Δρακά να μπαίνει στο σπίτι του που ήταν 
ακριβώς απέναντι, του σφύριξε, του φώναξε και τον παρακά-
λεσε να του πάει κάνα χοντροσκούτι για να μην ξεπαγιάσει.

Απόρησε ο Μιχάλης. Στην αρχή δεν τον καλογνώρισε, τον 
πέρασε για τον Γιαννέλο και προχώρησε να τον συναντήσει 
και να τον ρωτήσει. γιατί τόσο γρήγορα γύρισε και τι έκανε 
με τα μάτια του. Όταν κατάλαβε ότι λάθεψε και γνώρισε τον 
γνωστό Δραγανίτη μελισσοκόμο Ντίνο Τεμπονέρα, σταυρο-
κοπήθηκε λέγοντας: «Τι κάνεις εκεί επάνω, αθεόφοβε; Είσαι 
τυχερός που λείπει ο Γιαννέλος. Αν δεν σου έχει στήσει και 
καμιά παγίδα να σε μπουρδουκλώσει».

Κατέβηκε τρομαγμένος ο Ντίνος και άρχισε να διηγείται 
στον Μιχάλη για τον ερχομό του στον Άγιο Πέτρο, βρίζοντας 
και φωνάζοντας ότι «Δεν θα τη γλιτώσει ο κοντοστούπης ο 
Τεπάνος από τις κουμπότρυπες που θα του ανοίξω στο κορμί 
του!» 

Έξυσε το κεφάλι του με έγνοια ο Μίχος, έγειρε το κεφάλι 
του και κοίταξε προς το καλύβι του Τεπάνου αμίλητος. Ήταν 
στην αρχή λες και μουγγάθηκε. Αφού βεβαιώθηκε ότι δεν είχε 
ακόμη επιστρέψει, έβαλε το χέρι του στον ώμο του Ντίνου, 
τον χτύπησε ελαφριά λέγοντας: «Άντε στο Δράγανο, άνθρω-
πέ μου! Τι τα θέλεις τα μπλεξίματα εσύ, νοικοκύρης και καλο-
κάγαθος άνθρωπος; Αυτή είναι άλλων δουλειά! Αυτό το καθί-
κι, όπως το στόλισες, έχει κάνει πολλά στο χωριό και πολλοί 
του τα έχουν μαζεμένα. Σίγουρα και να το θυμάσαι, δεν θα 
αποφύγει το ρεζίλεμα. αλλά και κάποιος θα τον καθαρίσει. 
Δεν υπάρχει στο χωριό μεγαλοκοπέλα ανύπαντρη και να μην 
έχει προσπαθήσει να την ενοχλήσει. Δεν άκουσες τελευταία 
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για το σμπάρο που του απόλυσε ο Σπύρος ο Τριβόλης ο Ψα-
λιδάκης; Και απορούν όλοι, πως αυτός ο καλός και εύστοχος 
κυνηγός, ο άριστος στο σημάδι, πώς αστόχησε και με την δεύ-
τερη τουφεκιά; Είχε κατορθώσει τρέχοντας να απομακρυνθεί 
και μάλλον τον προστατεύσανε οι σχινόμαζες στο Σπαθάρι, 
Εκεί ερχόταν καθημερινά ο Σπύρος και κρυμμένος πίσω από 
καμιά ελιά πετούσε χαλίκια στη Βάγκω για να της αποσπά-
σει την προσοχή και να τον καλοκοιτάξει. Σκυμμένη η Βάγκω, 
μάζευε τις ελιές της και ήταν πολύ σοβαρή, εργατική, τίμια και 
νοικοκυρά. Πολύ απόμακρη από τέτοια ρεζιλίκια, ούτε καν 
κοιτούσε. Το μόνο που την ενδιέφερε ήταν η δουλειά της. Κάτι 
μυρίστηκε όμως ο πατέρας της και άρπαξε το δίκαννο, αλλά 
στάθηκε τυχερός τούτη την φορά, όπως και την άλλη», συ-
μπλήρωσε ο Ντίνος για τότε στο χορό που τον άφησε ο Γιώρ-
γος Μπαρμπέτσος να σκάσει κάτω σαν κολοκύθι. 

«Πού το θυμήθηκες και αυτό, βρε Ντίνο; Ήμουν και εγώ 
τότε στο χορό και δεν πρόλαβα να κάνω κάνα γύρο, ο Βρυώ-
νης με την παρέα του όλους μας ζουρλαίνει!» 

Κουβέντα την κουβέντα, ο Μίχος κατόρθωσε να πείσει 
τον Ντίνο ν’ αλλάξει γνώμη. Τον συμβούλεψε όμως ότι καλό 
είναι να πάει στην Αστυνομία να τους ενημερώσει.

Ο μαύρος σκύλος της Αστυνομίας, θρεμμένος και μεγα-
λόσωμος, καλά δεμένος με μια αλυσίδα κάτω από την πέτρι-
νη σκάλα, ήταν ξαπλωμένος και νόμιζες πως είχε ψοφήσει. 
Ακίνητος και νυσταγμένος, μόλις ο Ντίνος πάτησε το πρώτο 
σκαλί να ανέβει στην Αστυνομία, ζωντάνεψε, ζωήρεψε και 
τον κατατρόμαξε με το άγριο βροντερό του γαύγισμα. 

Τρία-τρία ανέβηκε τα σκαλιά. Στο μεταξύ, δυο χωροφύλα-
κες πετάχτηκαν έξω. Σίγουρα ήταν καλά εκπαιδευμένος ο σκύ-
λος για να τους ειδοποιεί. Ο Ντίνος στρογγυλοκάθισε σε μια 
ψάθινη καρέκλα, σκούπισε το ιδρωμένο του μέτωπο με το μα-
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νίκι από το σκουτί που φορούσε, πήρε μια βαθιά αναπνοή και 
περίμενε μέχρι να ξελαχανιάσει. Μετά ζήτησε να δει προσω-
πικά τον Ενωματάρχη. Άρχισε νευριασμένος, θυμωμένος και 
φωνάζοντας, να διηγείται την ιστορία του ποταμού, το σήκωμα 
του φουστανιού μέχρι τα γόνατα, το γαργάλισμα στο χέρι και 
«το χειρότερο, που αποκάλεσε Δεσποινίς την αδελφή μου. Δεν 
άντεξα, κύριε Αστυνόμε μου και ήρθα να τον μαχαιρώσω!» 

Χαμογέλασε λίγο ιδιαίτερα με το Δεσποινίς ο πανέξυπνος 
αστυνομικός και τον ρώτησε ειρωνικά: «Πώς θα τον μαχαιρώ-
σεις; Με το δάχτυλό σου;» Ξεκούμπωσε τότε τον μπαλωμένο 
ταμπάρο του ο Ντίνος και από την μέσα τσέπη τράβηξε το 
κρητικό μαχαίρι. Γουρλώσανε τα μάτια του ήρεμου μέχρι τότε 
Ενωματάρχη και χτύπησε τρεις φορές εξαγριωμένος την γρο-
θιά του στο ξύλινο τραπέζι. Ορμήσανε αμέσως μέσα οι δυο 
χωροφύλακες και τους διέταξε: «Μπαλαούρο αμέσως να τον 
κλείσετε και τούτο το μαχαίρι να κατασχεθεί». Αργότερα τους 
συμβούλεψε να βρούνε τον Σπύρο τον Τεπάνο και να τον φέ-
ρουν για κατάθεση. Πρωί-πρωί την επομένη ημέρα, ο ίδιος ο 
Αστυνόμος άνοιξε το παραθυράκι ψηλά στην πόρτα λέγοντας 
στον Ντίνο: «Τι προτιμάς; Να σε στείλω στις φυλακές στην 
Λευκάδα ή να γυρίσεις στο σπίτι σου και στο νοικοκυριό σου 
αλλά να ξεχάσεις τα μαχαιρώματα και όλα αυτά που σοφίστη-
κες; Αυτές είναι δουλειές της Αστυνομίας και φυσικά θα ξεχά-
σεις το μαχαίρι, γιατί ποτέ δεν θα το ξαναδείς!» 

Τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη, άνοιξε διάπλατα την πόρ-
τα και του είπε: «Άντε στο καλό και πρόσεχε!» 

Σαν τρομαγμένο αγρίμι τρέμοντας εξαφανίστηκε ο Ντί-
νος, που πρώτη φορά του έτυχε να βραδιοξημερώσει σε τέ-
τοιο μπουντρούμι. 
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Η ΚΡΥΨΩΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΕΠΑΝΟΥ

Στη βρυσούλα συνάντησε ο Μίχος ο Δρακάς τον Γιώργο 
Κροκίδη, που γέμιζε με νερό το νεροκολόκυθό του και είχε 
στον ώμο μια κουρελού. Νόμιζε ότι την έφερε για πλύσιμο 
και προθυμοποιήθηκε να του φέρει την κοπάνα που χρησιμο-
ποιούσε η γυναίκα του η Κούλα για τα χοντροσκούτια. Όταν 
όμως του είπε την ιστορία με τον Σπύρο τον Τεπάνο και ότι 
ήταν καλά κρυμμένος στην Φραγκοκκλησιά, άρχισε να σκέ-
φτεται και τελικά πήρε την απόφαση να πάνε μαζί στην κρυ-
ψώνα να του δώσουν την κουρελού για να μην ξεπαγιάσει και 
το νεροκολόκυθο. 

«Περίμενε να δω αν έχει κάτι έτοιμο η Κούλα να του πάμε 
για να μην τον κόψει η πείνα». 

Σε λίγο γύρισε ο Μίχος με μερικά κομμάτια κολοκυθόπι-
τας και 5-6 ξεροσαρδέλες. 

Χάρηκε ο Σπύρος που τους είδε. Έτρεμε, το κατακλείδι του 
ανεβοκατέβαινε, όχι τόσο από τον φόβο αλλά από το κρύο, 
πραγματικά είχε μεγάλη υγρασία εκεί μέσα. Άρπαξε την κου-
ρελού, την πέρασε στους ώμους του λέγοντας: «Φοβάμαι μην 
ποντάρω». 

«Αν ποντάρεις, η μαμή η Ακριβή, που ξέρει από γιατροσό-
φια, γρήγορα θα σε γιάνει. Αν σε τρυπήσει όμως ο Τεμπονέ-
ρας με το κρητικό του μαχαίρι, θα σου μείνει κουσούρι για όλη 
σου τη ζωή», του είπε ο Γιώργος και συμπλήρωσε ο Μιχάλης: 
«Κάνε υπομονή για απόψε και πριν ξημερώσει θα έρθω εγώ 
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να σε φυγαδεύσω. Κάποιο καλύτερο και ασφαλέστερο μέρος 
θα βρούμε μέχρι να μαλακώσει και ο θυμός του Ντίνου». 

Δεν είχε ρολόι να υπολογίσει την ώρα ο Μιχάλης, αλλά ήξε-
ρε με το πρωινό λάλημα του κοκοτού ότι σε λίγο θα ξημέρωνε. 
Πετάχτηκε όρθιος, ντύθηκε και πριν φύγει, η γυναίκα του η 
Κούλα, που και αυτή ξύπνησε και πάντα τον πρόσεχε και τον 
νοιαζόταν, του φώναξε: «Πού πας, χριστιανέ μου, τόσο πρωί; 
Πάρε και το σκουτί138 σου, μην πουντιάσεις από το πρωινό 
αγιάζι». 

Ξεροκέφαλος όμως, με αγύριστο κεφάλι όπως ήταν ο Μιχά-
λης, που πάντα ήθελε το δικό του να κάνει, δεν έδωσε σημασία 
στα λόγια της και βγήκε στο δρόμο, πήγε στο αχούρι και όταν 
άνοιξε την πόρτα το ξαπλωμένο άλογο λες και ήταν ορμηνε-
μένο, πετάχτηκε όρθιο. Το σαμάρωσε, το πότισε στη Βρυσού-
λα, το καβάλησε και τράβηξε για την Φραγκοκκλησιά. Στο 
πορτώνι της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, σφύριξε και 
ο Σπύρος πετάχτηκε από την κρυψώνα του. Σαν εκπαιδευ-
μένος καβαλάρης, καβάλησε πισοκάπουλα το άλογο, όταν 
του έκανε νεύμα ο Μιχάλης. Προτιμήσανε τον δρόμο από την 
Σκαλουπέτρα, διαβήκανε την Χαλικερή, φτάσανε στα Λυγε-
ρά και πήρανε τον δρόμο του κάμπου για τη Βασιλική. Όπως 
του είπε ο Μιχάλης, η καλύτερη κρυψώνα θα είναι να χωθεί 
μέσα στο καΐκι του Μπάκα. 

«Θα πάμε να τον παρακαλέσουμε να σε δεχτεί, γιατί προ-
βλέπω ότι μετά την καταγγελία του Μίμη στην Αστυνομία, οι 
χωροφύλακες θα οργώσουν όλο το χωριό για να σε βρουν». 

Η Σοφία Μπάκα, η άξια γυναίκα του Νίκου, γνωστή σε όλους 
για την ναυτοσύνης της, αξεπέραστη στο ψάρεμα, η καλύτερη 
και η πιο γρήγορη να ράβει με το χέρι και να διορθώνει τα 

138 Σακάκι, χοντρό ρούχο
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σχισμένα πανιά, να ξαγκιστρώνει ψάρια και να επιδιορθώ-
νει τα δίχτυα μα και να συμβουλεύει με τις ορθές και σωστές 
προβλέψεις της, είχε τα δικά της σημάδια, τόσο για τον καιρό 
όσο και για τους ψαρότοπους. Αναγκαστικά όλοι την άκου-
γαν και βάδιζαν με τις συμβουλές και τις δικές της ορμήνιες, 
που ήταν έγκυρες και αλάνθαστες. Τους καλοδέχτηκε και 
τους προσκάλεσε για ένα καφέ, να μπουν μέσα στο καΐκι. 

Ο Μιχάλης, που είχε ξαναδουλέψει στο ψαράδικο, είχε αρ-
κετή πείρα και άφοβα πέρασε την τάβλα που είχαν για πέρα-
σμα από τον μόλο στο καΐκι. Ο Σπύρος, πατώντας το πόδι του 
στη ροζασμένη σανίδα, άρχισε να τρέμει από τον φόβο. Ποτέ 
δεν είχε ακουμπήσει στο θαλασσινό νερό και όπως το έβλεπε 
κάτω από τα πόδια του, κρύος ιδρώτας άρχισε να τον λούζει. 
Βλέποντας και το καΐκι ελαφρώς να σκαμπανεβάζει, είχε ένα 
μικρό κυμματάκι, γιατί το λιμάνι προστατευόταν από γερό και 
ψηλό κυματοθραύστη. Στύλωσε τα πόδια του και βήμα δεν 
έλεγε να πάρει. Η έμπειρη Σοφία, πρόθυμη και χαμογελαστή, 
κατάλαβε τους φόβους του, άρπαξε μια δεύτερη σανίδα που 
είχαν μέσα στο καΐκι και την έβαλε δίπλα και κολλητά με την 
άλλη, μεγαλώνοντας έτσι την είσοδο με ένα πλατύτερο διά-
δρομο. Στο μεταξύ κατέφθασε και ο Νίκος ο Μπάκας, που είχε 
πεταχτεί για δολώματα και σχεδόν σηκωτό τον ανάγκασαν να 
μπει στο καΐκι. Άκουσε με προσοχή τα λόγια του Μιχάλη για 
την ιστορία του Σπύρου με το μαχαίρι του Ντίνου, την καταγ-
γελία του στην Αστυνομία και το σίγουρο κυνηγητό που θα 
άρχιζαν για τον εντοπισμό του οι χωροφύλακες. 

«Ναι, είναι καλή κρυψώνα το καΐκι», τους διαβεβαίωσε ο 
Νίκος, «αλλά για να μην μας δει κάνα μάτι, που σίγουρα θα 
μας προδώσει, θα τον κρύψω όπως εγώ ξέρω καλύτερα». 

Έκανε νόημα στη Σοφία, άνοιξε μια καταπακτή και τον 
έβαλε στο κατάμπαρο. 
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«Κάτσε εκεί, έχει μουσαμάδες να σκεπαστείς αν κρυώνεις». 
Τους ευχαρίστησε ο Σπύρος, κατέβηκε κάτι ξύλινα σκα-

λοπάτια και στρογγυλοκάθισε σε ένα σωρό από δίχτυα που 
ήταν σωριασμένα σε μια γωνιά. Δεν είχε άλλη επιλογή και 
όταν τον ρώτησε ο Μιχάλης πως νιώθει, όταν κατέβηκε να 
τον αποχαιρετίσει, τον λοξοκοίταξε λέγοντας: «Δεν είναι και 
πολύ άσχημα, μάλλον ευχάριστα είναι, αφού κάνω και λίγο 
τραμπάλα!» είπε, επαινώντας το ελαφρύ κούνημα του καϊ-
κιού. Το άκουσε η Σοφία χαμογέλασε και του φώναξε: «Αύριο 
που θα βγούμε έξω από τον μόλο και θα πάμε για ψάρεμα, θα 
δεις τι ωραία τραμπάλα θα ’χεις!» 

Πού να καταλάβει αλλά και πώς να συμπεράνει ο δόλιος ο 
Σπύρος τα τσαλίμια139 της θάλασσας!

139 Θαλασσινά παιγνίδια
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ

Το πρωινό βουητό τον ξύπνησε και τον ξάφνιασε. Άπειρος 
όπως ήταν από καΐκια και θάλασσα, δεν πολυκατάλαβε ότι ο 
μεγάλος θόρυβος που ακουγόταν και ένιωθε το καΐκι να τρέ-
μει, ήταν από τις μηχανές. Ανοίγοντας λίγο την καταπακτή, 
είδε καπνούς και άσχημες μυρουδιές γαργάλισαν τα ρουθούνια 
του. Οι τρεις σφυριξιές με την τσαμπούνα140 του καϊκιού, που 
άκουσε, δεν ήξερε ότι ήταν το καθιερωμένο αποχαιρετιστήριο 
του καϊκιού που αναχωρούσε από το λιμάνι. Κατατρόμαξε και 
ετοιμάστηκε να πεταχτεί έξω, είδε όμως χαμογελαστή την Σο-
φία και τον Νίκο και από ντροπή αμέσως συνήλθε, νιώθοντας 
ότι δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό και άσχημο. Η Σοφία τον 
διαβεβαίωσε ότι «Αναχωρήσαμε για ψάρεμα, πάμε προς την 
Σέσουλα, ανάλογα τον καιρό που θα συναντήσουμε, μετά το 
φανάρι στην Νηρά. Εσύ, Σπύρο, κάθισε στη θέση σου για να 
μη βραχείς όταν βγούμε έξω από τον κυματοθραύστη». 

Όλα αυτά ο Σπύρος τα άκουγε σαν παραμύθια και ιδιαίτε-
ρα απορούσε με το βρέξιμο, αφού δεν έβλεπε ούτε ένα συν-
νεφάκι. Το μάτι του το έστρεψε προς τα Σταυρωτά και είδε το 
βουνό πεντακάθαρο και τον ήλιο που πριν λίγο είχε ανατεί-
λει, να φωτίζει τις πιο ψηλές κορυφές πάνω από τον Άγιο Πέ-
τρο. «Σίγουρα με κοροϊδεύουν», σκέφτηκε και υπομονετικά 
ξανακλείστηκε στην καταπακτή. Δεν είχε καλύτερη επιλογή. 

140 Σφυρίχτρα
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Σε κάποια στιγμή ένοιωσε το καΐκι να μπατάρει. Κοίταξε από 
το κλειστό τζαμένιο παράθυρο. Το καΐκι άρχισε να στρίβει, 
ένας σίκλος κύλισε από δεξιά, ήρθε αριστερά. Κατατρόμα-
ξε, σηκώθηκε να τον πιάσει πριν προλάβει ξανακύλησε στην 
άλλη μεριά. Είδε τα νερά να σκεπάζουν το γυάλινο παράθυρο 
και σε λίγο να χάνονται. Το καΐκι άρχισε να κουνιέται δεξιά 
και αριστερά. «Αυτή δεν είναι τραμπάλα», σκέφτηκε, «είναι 
βάσανο» και πριν το καλοσκεφτεί μπατάρισε τόσο πολύ το 
καΐκι που κύλισε και ο ίδιος και βρέθηκε ανακούρδικα141 στην 
άλλη πλευρά ευτυχώς πάνω σε κάτι πανιά. Γαντζώθηκε σε μια 
κολώνα που ήταν στην καταπακτή για στήριγμα. Με δυσκο-
λία κατάφερε να φτάσει στην καταπακτή, την άνοιξε λίγο και 
κατατρόμαξε. Κύματα τεράστια καβαλούσαν το καΐκι. Είδε 
την θάλασσα ασπρισμένη λες και ήταν προβατάκια στο λι-
βάδι. Ανεμόβροχο από ένα μεγάλο κύμα βοηθούμενο και από 
αέρα που είχε αρχίσει, σκέπασε όλο το καΐκι. Ίσα που πρόλα-
βε να κλείσει την καταπακτή πριν βραχεί. Τότε θυμήθηκε τα 
ανεξήγητα λόγια της Σοφίας, που την είχε παρεξηγήσει. Γο-
νατιστός και με προσοχή πήγε προς τα πανιά και γαντζώθηκε 
στην κολώνα. Κάποιο δυνατό κύμα χτύπησε και ξαναχτύπησε 
το καΐκι, που άρχισε να σκαμπανεβάζει δεξιά και αριστερά και 
μερικές φορές να σηκώνεται ψηλά και απότομα να βυθίζεται. 
Σίγουρα ξεπερνούσε και το πιο αψύ άλογο, που αντιστύλωνε 
στα πισινά του πόδια και σήκωνε όρθια τα μπροστινά. Άρχισε 
να ζαλίζετσι. «Τέτοια κούνια να μου λείπει», συλλογίστηκε 
και δεν ήξερε πόσο θα κρατήσει. Στο μυαλό του έφερε τον 
Μιχάλη τον Δρακά, που τον έφερε για να τον κλείσουν σε 
αυτό το μπουντρούμι, Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί το 
έκανε. Για να τον προστατέψει ή για να τον εκδικηθεί, που 

141 Ανάσκελα
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κάποτε τον πρόσβαλε και μάλιστα θυμήθηκε, όταν του είπε 
«περασμένα – ξεχασμένα» και ο Μιχάλης απάντησε: «Περα-
σμένα, αλλά όχι ξεχασμένα!» «Άτιμε, Μιχάλη», μουρμούρισε 
και την ίδια στιγμή άρχισε ακατάπαυστα να ξερνάει. 

Κιτρίνισε, το καΐκι συνέχιζε τον δικό του χορό και ο Σπύ-
ρος ζούσε τον δικό του Γολγοθά! Με ελάχιστες δυνάμεις ξα-
νασύρθηκε στην καταπακτή, την άνοιξε με δυσκολία και κα-
τάφερε να ξαναδεί την αφρισμένη θάλασσα να λυσσομανάει 
αλλά και την Σοφία να κρατάει το τιμόνι και να τραγουδάει. 
Είδε τον Σπύρο, που του χαμογέλασε και του είπε αν θέλει να 
βγει έξω, να πάρει λίγο αέρα. 

«Πάμε πολύ καλά, Σπύρο, λίγο θαλασσάκι έχουμε! Είναι 
υποφερτό! Μετά το φανάρι δεν ξέρουμε τι θα βρούμε!»

«Δηλαδή υπάρχουν και χειρότερα», σκέφτηκε ο Σπύρος 
και ξαναπέρασε – ευτυχώς τούτη τη φορά έξω από την κατα-
πακτή – στην κουβέρτα του καϊκιού, όπου ένα κύμα, μπαίνο-
ντας μέσα τα ξέπλυνε όλα. 

Ήρθε και ο Νίκος, τον βοήθησε, βγήκε έξω αλλά ήταν αδύ-
νατο να στυλωθεί στα πόδια του. Έμπειρος ο Νίκος, τον κάθισε 
σε ένα ξύλινο πάγκο, τον έδεσε με ένα σχοινί από την μέση και 
τον σιγούρεψε γερά και σταθερά. Δένοντας το σχοινί σε ένα 
κοτσανέλο, τουλάχιστον δεν είχε φόβο να του ξεγλιστρήσει 
προς την θάλασσα. Ο Σπύρος, που δεν ήξερε γιατί τον έδε-
σε, άρχισε να φοβάται, να τρέμει και να συνεχίζει να ξερνάει. 
Ακούοντας και την Σοφία να τραγουδάει, «σίγουρα διασκεδά-
ζουν με τα χάλια μου», σκέφτηκε και παρακάλεσε τον Νίκο να 
τον λύσει. 

«Τι είναι αυτά που μου τσαμπουνάς, Σπύρο; Βλέπεις αυτό 
το φανάρι; Όταν το διαβούμε και στρίψουμε δεξιά προς την 
Σέσουλα, τότε θα αρχίσει το πανηγύρι! Κοίτα μακριά, τα θα-
λασσοκύματα οργιάζουν! Τότε θα αρχίσει το πανηγύρι! Κάτσε 
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εσύ όπως σε έχω και άσε με να σιγουρέψω όλα τα αντικείμενα 
που πρέπει να ασφαλίσω, γιατί σε λίγο δεν θα μείνει τίποτε όρ-
θιο!» Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα του ο Νίκος και 
ένα θεόρατο κύμα χτύπησε την πλώρη, την βύθισε ολόκληρη 
και πριν καλά-καλά ισιώσει, ένα δεύτερο την ξαναχτύπησε και 
σαν ποτάμια τρέχανε τα νερά δεξιά και αριστερά μέσα στο κα-
ΐκι, αναγκάζοντας τον Σπύρο να σηκώσει τα πόδια του ψηλά 
για να μην τα βρέξει. Η Σοφία, που αγνάντεψε το φανάρι της 
Νηράς δίπλα της, γύρισε το τιμόνι όλο δεξιά για να πάρει την 
καινούργια πορεία, φωνάζοντας: «Κρατηθείτε!» 

Σαν λεβεντοκόριτσο άρχισε να κουνιέται δεξιά κι αριστερά 
τόσο πολύ το καΐκι, που αν δεν ήταν καλά δεμένος ο Σπύρος, 
σίγουρα θα ήταν η καλύτερη τροφή για τα ψάρια. Κατακίτρι-
νος και τρομαγμένος, το μόνο που κατάφερνε να μουρμουρί-
ζει ήταν: «Αυτό είναι χειρότερο και από τον σεισμό!» Άρχισε 
τα κλάματα και τα παρακάλια: «Βγάλτε με έξω, ωρέ Νίκο, να 
πιάσω ασφάκα! Προτιμώ τις μαχαιριές του Τεμπονέρα από 
τούτο το μαρτύριο!» Αυτό είπε και σχεδόν λιποθύμησε. Φο-
βήθηκε ο Νίκος μην πάθει μεγαλύτερο κακό και αναγκάστη-
κε, με μεγάλη δυσκολία, να πισωγυρίσουν κάπου σε έναν μι-
κρό κολπίσκο, που δεν έσκαγε το κύμα και ήταν πιο ήρεμη η 
θάλασσα, να πλησιάσουν και να τον βγάλουν έξω. Πλησίασε 
στα πέντε μέτρα η Σοφία, κρατώντας την ασφάλεια που χρει-
αζόταν, ο Νίκος έλυσε τον Σπύρο και του είπε: «Τώρα πέσε 
στη θάλασσα!» 

Ο Σπύρος που ποτέ δεν είχε βρέξει τα πόδια του με θαλασ-
σινό νερό, φοβήθηκε τόσο πολύ, που λιποθύμησε ξανά, αλλά 
πρόλαβε να καταραστεί πάλι τον Μιχάλη, που σίγουρα τον 
έφερε στο καΐκι για εκδίκηση. Άρπαξε τον σίκλο αμέσως η 
Σοφία, τον βύθισε στη θάλασσα, τον γέμισε νερό και τον έρι-
ξε με ορμή στο πρόσωπο του Σπύρου, που αμέσως συνήλθε. 
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Διέταξε όμως και τον Νίκο να πέσει στη θάλασσα και να τον 
πάρει στον ώμο. «Είναι η καλύτερη λύση και βιάσου μην ση-
κώσει αέρα και μας διπλαρώσει το καΐκι πάνω στα βράχια».

Σε λίγο ο Νίκος με τον Σπύρο στους ώμους, βρεθήκανε στη 
στεριά. Σχεδόν μισοπεθαμένο τον έριξε πάνω σε κάτι σπάρτα 
και γύρισε στο καΐκι. 

Ο Σπύρος δεν είχε ανάκαρα142 ούτε να σαλέψει. Από την 
μεγάλη ταλαιπωρία τον πήρε ο ύπνος. Δεν μπόρεσε να ανακα-
λύψει πόσες ώρες κοιμήθηκε και που βρισκόταν. Ξύπνησε από 
κουδουνίσματα και ήχους φλογέρας. Το γαύγισμα του σκύλου 
δεν τον τρόμαξε, γιατί δίπλα του ήταν ένα χοντρό παλούκι. 

Η σπηλιά

142 Ψυχική και σωματική δύναμη
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Η ΣΠΗΛΙΑ

Στην Πόντι δεξιότερα προς την Κεφαλλονιά,
υπάρχει η πασίγνωστη σε όλους μας Σπηλιά,
με καταγάλανα νερά, θάλασσα καθαρή,
που όλοι παλαιότερα τρέχαμε προς τα εκεί.

Λεπτή η άμμο λαμπερή να χαίρεται το μάτι
και να ξαπλώνεις άνετα σα να ’σαι σε κρεβάτι.
Είχε ισκιάδα δροσερή απ’ της Σπηλιάς το βάθος
και ένιωθες ανθρώπινα της θάλασσας το πάθος.

Βαθιά νερά που έβλεπες κάτω τον πυθμένα,
που ’χε πετράδια όμορφα, άσπρα και γυαλισμένα,
δεν είχε φύκια και βρομιές, άξιζε να βουτήξεις,
να ευχαριστηθείς τη θάλασσα, μέσα της να πηδήξεις.

Δεξιά στα βράχια κολλητές υπήρχαν πολλές πετάλες.
ψάρια, χταπόδια και σουπιές κρυβόνταν στις αφάλες. 
Οι αχινοί απόμακροι καθόλου δεν ενοχλούσαν,
βάρκες και ψαροκάικα κει δεν κυκλοφορούσαν,

Πάνω ψηλά απ’ την Σπηλιά μυρτιές μοσχοβολούσαν,
τα σπάρτα ολοκίτρινα και αυτά καλά ανθούσαν,
κουδούνια από πρόβατα και γίδια ακουγόνταν
και νεαροί με κοπελιές το βράδυ συναντιόνταν.

Σπηλιά, που την αγάπησαν μικροί και μεγαλύτεροι,
μια αμμουδιά φανταστική για όλους η καλύτερη.
Σκαλάκια πέτρινα σωστά με τέχνη κάποιοι φκιάσανε
και άκουγες ανεβαίνοντας να λεν ότι καλοπεράσανε.
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Έτρεχε το πλοίο με ορμή
σχίζοντας το κύμα το γαλάζιο,
έτρεχα κι εγώ με διαταγή
στην πρύμνη να βρεθώ και να κοιτάζω.

Στα ράντζα ξαπλωμένοι καμαρότοι, 
ο μάγειρας καθόντανε σε πίντα143,
τον λέγανε θυμάμαι Παναγιώτη,
είχε πατήσει ο καημένος τα πενήντα.

Σε λίγο καταφθάσανε και οι άλλοι,
μηχανικοί, ναύτες και θερμαστολαδάδες
κι αρχίσανε με όρεξη μεγάλη 
το έργο να θαυμάζουν οι πολυλογάδες.

Αξίζανε τα μπράβο στον Πρώτο όλα
για την συντήρηση που είχε η αντλία,
νερόλαδα από αμπάρια και πανιόλα
τα ρούφαγε και τ’ άδειαζε με τη μία.

Ποτάμι αλλά ίσο και μεγάλο
φαινόταν ότι μας ακολουθούσε,
κατάμαυρο και σίγουρα χωρίς άλλο
είμαστε σίγουροι, η αντλία καλά τραβούσε.

Τα γλαροπούλια και τα ψάρια απομακρύνονταν
απ’ το μαζούτ και την κηλίδα την μεγάλη

143 Δέστρα στο πλοίο
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και μόνο εγώ κι ο καπετάνιος μας καυχιόνταν
ότι τα πλύναμε τ’ αμπάρια από το μαύρο χάλι.

Στις πάμπολλες κατηγορίες που θ’ ακούσω,
για τη ντροπή κι ανευθυνότητα μεγάλη,
θα ήθελα με την σειρά μου να ρωτήσω,
ποιος τα κατάφερε πριν 1970 να μην σφάλει;

δεν είχαμε δεξαμενές νερόλαδα να βάλουμε
και στο λιμάνι δεν τα παίρναν να τα δώσουμε,
εμείς δεν θέλαμε ουδέποτε να σφάλουμε
και ούτε την θάλασσα μας να λερώσουμε.

Δεν φταίγανε οι ναυτικοί γι’ αυτό το χάλι,
ψάξτε να βρείτε κερδοσκόπων την αιτία,
εμείς παραδώσαμε τη ναυτιλία μας μεγάλη 
και δε νομίζω να υπάρχει αμφιβολία!
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ΤΟ ΤΣΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

Πετάχτηκε όρθιος, αντίκρυσε τη θάλασσα που ήταν μπρο-
στά του. Κομματάκια κάτασπρα αφρισμένα νερά έσπαγαν 
στους βράχους και ακουγόταν μια βοή λες και αναστέναζαν. 
Απέναντι έβλεπε πεντακάθαρα τα δυο νησιά, την Ιθάκη και 
την Κεφαλλονιά. Άρχισε να τα θαυμάζει, αλλά απότομα πι-
σωγύρισε για να μη βλέπει τη θάλασσα. Κοίταξε ψηλά στο 
βουνό. Τα κουδούνια ακουγόταν ακόμη δυνατότερα και δι-
έκρινε ένα κοπάδι από γίδια να κατηφορίζουν. Ο βοσκός, με 
την φλογέρα του, συνέχιζε τους γλυκούς χαρμόσυνους ήχους. 
Τα σκυλιά γαυγίζοντας σαν λυσσασμένα, έτρεχαν δεξιά και 
αριστερά και καθοδηγούσαν τα γίδια, οδηγώντας τα στις 
σκάφες με νερό που είχε τοποθετήσει ο τσοπάνος. Ήταν όλες 
γεμάτες με βρόχινο νερό. Οι σκύλοι πλησιάζοντας, άρχισαν 
να γίνονται πιο επιθετικοί, όταν αντιλήφθηκαν τον Σπύρο. 
Σήκωσε το ματσούκι του και αρπάζοντας μερικές πέτρες, τα 
κυνήγησε και απομακρύνθηκαν τρέχοντας σε άλλη κατεύ-
θυνση. Το τσοπανόπουλο, έμπειρο από του βουνού τις κακο-
τοπιές και βλέποντας τα σκυλιά του να αλλάζουν διαδρομή, 
αμέσως κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Μαύλισε144 τα σκυλιά 
με τον δικό του τρόπο, σουφρώνοντας τα χείλη, ρουφώ-
ντας αέρα και άρχισε τα δικά του σφυρίγματα, γνωστά στα 
εκπαιδευμένα σκυλιά του, που μάντεψαν ότι τα προσκαλεί 

144 Κάλεσε
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και έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν γλείφοντας τα πόδια του. 
Αμέσως μετά, ο τσοπάνης ξερίζωσε μια κουτσούνα,145 πήρε το 
μεγαλύτερο φύλλο, το στριφογύρισε, το έφτιαξε σαν χωνί και 
άρχισε να σφυρίζει, σίγουρος ότι κάποιο αγρίμι εντόπισαν τα 
σκυλιά του και ήθελε να το τρομάξει και να το απομακρύνει.

Ακούγοντας το δυνατό σφύριγμα ο Σπύρος Τεπάνος πετά-
χτηκε στο ξέφωτο και αντίκρυσε ένα ψηλό αδύνατο παιδί, με 
ένα σακούλι στον ώμο και μια φλογέρα στο χέρι. Ήταν ο Αθα-
νίτης Σπύρος Κατσιγιάννης, που από πολύ μικρός βοηθούσε 
την οικογένεια σε όλες τις δουλειές και ιδιαίτερα χαιρόταν 
όταν τον στέλναν στο μαντρί με τα γίδια. Ήταν η καλύτερη 
δουλειά, η πιο ξεκούραστη και πανέξυπνος όπως ήταν, όλον 
το χρόνο του τον περνούσε διαβάζοντας. Το είχαν βέβαιο πως 
μια ημέρα θα προόδευε στη ζωή του αυτό το παιδί. «Σίγουρα 
θα πετύχει», λέγανε οι γεροντότεροι.

Από ψηλά κατεβαίνοντας, είδε τον αδύνατο και μικροκα-
μωμένο Σπύρο, μισοκρυμμένο μέσα στις μάζες και τον πέρα-
σε για κάνα σχολιαρόπαιδο, που θα την είχε κοπανίσει από 
το σχολείο να γλυτώσει από το ξύλο του δασκάλου. Μα σαν 
πλησίασε και αντίκρυσε έναν μεστωμένο άνδρα, πολύ κο-
ντό, χαμογέλασε και σκέφτηκε μήπως ήταν συγγενής με τον 
πασίγνωστο χωριανό του κοντο-Μήτσο. Τον χαιρέτισε με 
εγκαρδιότητα, απορώντας πως βρέθηκε σε αυτή την περιοχή, 
που ούτε άγρια θηρία δεν μπορούν να διαβούν, τα μονοπά-
τια ήταν ανύπαρκτα και αν δεν είχες καλή και σωστή γνώση 
της περιοχής, ήσουν χαμένος. «Τι κάνεις και πώς βρέθηκες 
εδώ, άνθρωπέ μου;» φώναξε το τσοπανόπουλο στον Σπύρο. 
Αφού το καλοσκέφτηκε ο Τεπάνος, του απάντησε ότι τον είχε 
προσλάβει ο Νίκος ο Μπάκας στο καΐκι του και πήγαιναν για 

145 Πλατύφυλλο και σκληρόφυλλο κρεμμυδοειδές φυτό 
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ψάρεμα, αλλά με τέτοια θαλασσοταραχή, καθώς ήταν αμά-
θητος, δεν άντεξε και τον παρακάλεσε να τον βγάλει έξω». 
Χαμογέλασε το τσοπανόπουλο και τον διαβεβαίωσέ ότι σε 
τούτα τα μέρη είναι πολύ συνηθισμένη η ακίνδυνη φουσκο-
θαλασσιά και μακάρι πάντα να είναι έτσι η θάλασσα. 

«Δηλαδή θα υπήρχαν και χειρότερα», σκέφτηκε ο Τεπάνος 
και περίλυπος ρώτησε: «Καλά, εσύ είσαι τσοπάνος, πού ξέ-
ρεις από θάλασσα;»

«Εγώ ξέρω και παραξέρω, μπάρμπα, πώς σε είπαμε; Σπύ-
ρο; Έχουμε και το ίδιο όνομα. Βλέπεις εκείνον τον βράχο, που 
τώρα το κύμα ίσα και τον γλύφει; Να σκεφτείς ότι στη θα-
λασσοταραχή όλα τα καλύπτει. Τόσα χρόνια εδώ, από μικρό 
παιδί, καθημερινά βλέπω τη θάλασσα. Έχω και εγώ τα σημά-
δια μου». 

«Δηλαδή υπάρχουν και χειρότερα», συλλογίστηκε ο Σπύ-
ρος και μόνο τότε κατάλαβε, γιατί στην συμφορά που τους 
βρήκε, η Σοφία, αντί να δυσανασχετήσει, άρχισε το τραγού-
δι. «Ήμουν μπαίγνιο»146, σκέφτηκε, «γιατί τούτη τη θάλασσα 
την είχε για παιγνίδι η Σοφία. Καλύτερα εδώ στη ζούγκλα και 
ας με κατασπαράξουν τα τσοπανόσκυλα, παρά να ξαναζήσω 
εκείνο το χάλι με το καΐκι και τα άγρια κύματα». 

Και ρώτησε το τσοπανόπουλο: 
«Τώρα, τι θα πρέπει να κάνω, καλό μου παιδί, για να ξε-

μπλέξω από εδώ και να γυρίσω στην μαγκουφιά μου;» 
«Υπάρχουν δυο δρόμοι, δύσβατοι βέβαια, αλλά σιγά-σιγά 

και προσεκτικά, θα τα καταφέρεις! Ο ένας είναι αυτός μπροστά 
σου, κοντά στη θάλασσα. Βράχο-βράχο, πέτρα-πέτρα θα χρει-
αστεί και πιο πέρα να κατέβεις μέχρι τη θάλασσα και τελικά θα 
φθάσεις στο φανάρι της Νηράς. Εκεί ο φαροφύλακας ο Νιόνιος 

146 Μικρόμυαλος, αφελής.
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ο Σγαρλίνος, είναι καλός άνθρωπος, θα σε περιποιηθεί και θα 
σε κατατοπίσει πιο δρόμο να πάρεις για το χωριό σου».

Ούτε που να ακούσει δεν ήθελε, όχι να ξαναντικρύσει τη 
θάλασσα και βιάστηκε να του πει: 

«Δείξε μου τον άλλο δρόμο!»
«Θα με ακολουθήσεις τότε μέχρι το κορφοβούνι. Μετά θα 

σου δείξω τον δρόμο για το Μοναστήρι. Εκεί να πεις στις κα-
λόγριες ότι εγώ σε έστειλα και μπορούν να σε φιλοξενήσουν 
πέντε-έξι μέρες». 

Αυτό του καλάρεσε και βιάστηκε να του πει! «Ναι! Ναι! 
Αυτόν τον δρόμο μαζί σου θα πάρω και όπου βρεθώ».

Σφύριξε το τσοπανόπουλο στα σκυλιά του και αυτά, αφού 
συγκέντρωσαν τα γίδια, τα οδήγησαν στις γούρνες με το νερό. 
Στο μεταξύ, το τσοπανόπουλο με τον Σπύρο, πιάσανε την 
ανηφόρα, από μονοπάτια που μόνο εκπαιδευμένος άνθρωπος 
ή γνώστης της περιοχής μπορούσε να διαβεί. Άρχισε πολύ να 
συμπαθεί τούτο το μικρό τσοπανόπουλο ο Σπύρος ο Τεπάνος 
και το ρώτησε: «Αφού με ανεβάσεις στο κορφοβούνι και μου 
δείξεις τον δρόμο για το Μοναστήρι, θα πρέπει να ξανακατε-
βείς να συγκεντρώσεις τα γίδια;» 

«Όχι βέβαια! Είναι τόσο καλά εκπαιδευμένα τα σκυλιά, 
που με δικό μου σφύριγμα, αμέσως καταλαβαίνουν και συ-
γκεντρώνοντάς τα θα τα φέρουν στο μαντρί». 

«Έτσι κάνω και εγώ τον τσοπάνο», είπε χαριτολογώντας 
ο Σπύρος. Χαμογέλασε το τσοπανόπουλο, το καλοσκέφτηκε 
και του είπε: «Βιάζεσαι να πας στον Άγιο Πέτρο, μπαρμπα-
Σπύρο;» 

«Όχι, παιδί μου, καθόλου δε βιάζομαι». 
Περισσότερο τώρα χαμογέλασε το τσοπανόπουλο και του 

πρότεινε, αν θέλει, για πέντε-έξι μέρες να αναλάβει τα γίδια, 
γιατί θα έπρεπε να πάει στην Αθήνα να ετοιμάσει τα χαρτιά 
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του για την Χωροφυλακή. Αυτό τον βόλευε πολύ, μέχρι να 
μάθει και τι έγινε με τον Ντίνο Τεμπονέρα και με τους χωρο-
φύλακες. Με μεγάλη προθυμία του απάντησε: «Αν με ορμη-
νεύσεις τι να κάνω με τα γίδια και πως να συμπεριφερθώ, θα 
τα αναλάβω για όσες ημέρες θέλεις, αλλά και με την προϋ-
πόθεση, όταν γίνεις Χωροφύλακας, δεν θα με κυνηγήσεις σε 
καμιά ζαβολιά μου!» 

Γέλασαν ευχάριστα και οι δυο. Σε λίγο φτάσανε στο μαντρί. 
Πιο πέρα ήταν ένα μικρό καλύβι. «Εκεί θα κοιμάσαι μπάρ-
μπα-Σπύρο. Έχει μεντανίες και αρκετά σκουτιά. Προχτές μου 
έφερε η μάνα μου ζεστοφούρνι μια παδέλα147 με σαλαμού-
ρα ρέγκες και ξεροσαρδέλες. Πίσω από την πόρτα θα βρεις 
κρεμασμένο ένα φελί μπακαλιάρο και δίπλα ένα βαρελάκι με 
χλωροτύρι. Πιο πέρα είναι μια κανίστρα. Εκεί μέσα βάζουμε 
το γάλα. Τώρα είναι μισογεμάτη. Μπορείς να πίνεις όσο γάλα 
θέλεις. Κάθε 2-3 ημέρες θα έρχεται η μάνα μου για άρμεγμα 
και όλο κάτι θα σου φέρνει για φαγητό. Όταν γεμίζει η κανί-
στρα με γάλα, θα την παίρνει στο κεφάλι και θα αφήνει την 
άδεια. Είχε προνοήσει ο πατέρας μου και αγόρασε δυο κανί-
στρες από τους Γερμανούς που μένανε στα Γερμανικά σπίτια 
ψηλά εκεί στο κορφοβούνι. 

Κούνησε καταφατικά το κεφάλι του ο Σπύρος, κάνοντάς 
νεύμα ότι ξέρει τα Γερμανικά σπίτια και πρόσθεσε: «Εγώ όλα 
τα θυμάμαι. Μάλιστα, όταν φύγανε οι Γερμανοί, οι χωριανοί 
σου οι Αθανίτες και οι δικοί μου, δεν αφήσαν πέτρα πάνω 
στην πέτρα. Όλα τα πήρανε, ακόμη και τα πελεκημένα αγκο-
νάρια». 

«Δεν έχεις δύσκολη δουλειά να κάνεις. Το πρωί θα ανοί-
γεις το πορτώνι να βγαίνουν έξω τα γίδια και το βράδυ θα το 

147 Πήλινο μαγειρικό σκεύος
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κλείνεις. Θα πρέπει όμως να τα μετράς, μην έχει μείνει κάποιο 
απέξω, αγριέψει και το χάσουμε».

«Και με τα σκυλιά τι θα γίνει; Φοβάμαι μην με ξεσκίσουν! 
Μόνο που τα βλέπω τρέμω! Και όπως είδα, έχουν κάτι δόντια 
σουβλερά, Θεός φυλάξει!»

«Αυτά μην τα φοβάσαι καθόλου! Θα τα καλέσω να σε μυ-
ρίσουν και θα γίνουν τόσο φιλικά μαζί σου, που δεν θα το 
πιστεύεις». 

Στο σφύριγμα σαν τρελά έκαναν και έτρεχαν του σκοτωμού, 
παραβγαίνοντας πιο θα φτάσει πρώτο στο αφεντικό τους. Βλέ-
ποντάς τα να πλησιάζουν, ο Σπύρος πήδησε σε μια μεγάλη 
πέτρα, πιάστηκε από τον κλώνο και σκαρφάλωσε σε μια κου-
μαριά. Με τα πολλά παρακάλια, κατάφερε να τον ηρεμήσει 
το τσοπανόπαιδο, αφού τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα τον πει-
ράξουν και θα πρέπει να τον μυρίσουν. Δειλά-δειλά και φοβι-
σμένα κατέβηκε και όταν τα σκυλιά του κουνούσαν την ουρά 
τους, κατάλαβε πόσο δίκιο είχε ο νέος. 

«Πριν χαράξει, μπάρμπα-Σπύρο, εγώ θα ροβολήσω προς 
το Αθάνι για να προλάβω και την μάνα μου, πριν ξεκινήσει 
να έρθει εδώ στη στάνη. Θα την ενημερώσω ότι θα προσέξεις 
εσύ τα γίδια και να σου φτιάξει καμιά κολοκυθόπιτα και ό,τι 
άλλο μπορέσει. Θα πρέπει να συναντήσω και τον κουμπάρο 
μου τον Βασίλη, να ενημερώσει τον τσοπάνο Νίκο Κονταλέ-
ξη από τη Βόνιτσα, ότι προς το παρόν δεν θα τον χρειαστώ.

Ήταν τυχερός ο Σπύρος, γιατί ο καιρός είχε γλυκάνει. Την 
πρώτη μέρα μόνο είχε κρύο. Κοίταξε μέσα στο καλύβι μήπως 
βρει καμιά κάπα για να ζεσταθεί. Ανακάλυψε μέσα σε μια κα-
ναβέτα μια χλαίνη, την φόρεσε και τότε κατάλαβε την διαφο-
ρά ύψους που είχε από το τσοπανόπουλο. Η χλαίνη σερνόταν. 
«Δε βαριέσαι», σκέφτηκε, «αφού με ζεσταίνει καλή είναι!» 
Βγήκε έξω, κοίταξε προς τη θάλασσα, την είδε ακυμάτιστη 
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και το χάρηκε πολύ. Αγνάντεψε ένα μεγάλο καράβι που μόλις 
είχε ξεμυτίσει από το φανάρι της Νηριάς, σίγουρα θα ερχόταν 
από την Ιταλία. Το παρακολουθούσε και το καμάρωνε μέχρι 
που χάθηκε στους κάβους πίσω από το Αλεκτώρι. Δεν είχε 
και τίποτε καλύτερο να κάνει για να περάσει την ώρα του. 
Τα γίδια είχαν πιάσει την πλαγιά, ο γλυκός ήχος από τα κου-
δουνίσματα τον ενθουσίασε και άρχισε το τραγούδι. «Κρίμα», 
συλλογίστηκε, «που δεν ξέρω να παίζω με τη φλογέρα». 

ΣΠΙΤΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Ψηλά στο κορφοβούνι του χωριού,
που έχει ορατότητα πολύ μεγάλη,
δεν έχει ούτε ένα εμπόδιο ματιού,
τα πάντα βλέπεις μακριά χωρίς κιάλι.

Εκεί σοφιστήκανε οι Γερμανοί
να κτίσουν τα αγνάντια τους σωστά,
θα πρέπει μάλλον να ’ταν ειδικοί,
για να διαλέξουν και να πάνε εκεί ψηλά.

Ακούραστο τα μάτι να ερευνά
το πέλαγος, τα πλοία, τα βουνά,
Ιθάκη, την Κεφαλονιά και τ’ άλλα τα νησιά
και της Αιτωλοακαρνανίας την στεριά.

Ραντάρ και όργανα είχαν αρκετά,
μετρώντας εύστοχα την κάθε κίνηση,
ποτέ δεν λάθεψαν, τα βρίσκανε σωστά
και τότε με την χαρά είχανε και συγκίνηση.
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Τα αφήσαν και φύγανε μια μέρα ξαφνικά,
αφού ολοκληρώσανε κάποια αποστολή.
Τους είδαν κατεβαίνοντας απ’ τα ψηλά βουνά
άνθρωποι που δεν είχανε μυαλό στην κεφαλή.

Τρέχοντας ανεβήκανε ευθύς εις το βουνό,
ληστέψανε και κλέψανε όλα τα υλικά.
Κανείς δεν συλλογίστηκε το φοβερό κακό,
που το χωριό μας έβλαψε με αυτή τους την κλεψιά.

Συντρίμμια μόνο βλέπουμε τώρα στην περιοχή,
ο δρόμος είναι δύσβατος με μάζες σκεπασμένος.
Τα κτίρια τα όμορφα που είχανε στηθεί,
ανύπαρκτα και άφαντα μα ο τόπος ευλογημένος.
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ΣΠΙΤΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Οι φωτογραφίες είναι από το άλμπουμ  

του αείμνηστου ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΓΕΛΗ
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ  
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Στον Άγιο Πέτρο, ο Αστυνόμος, μετά την καταγγελία του 
Ντίνου Τεμπονέρα, σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να καλέσει τον 
Σπύρο Τεπάνο για να τον κατσαδιάσει για όλα αυτά τα παρά-
λογα που έκανε και να τον ορμηνεύσει να συμμορφωθεί, αν 
δεν θέλει να τον κλείσει σε κάνα μπουντρούμι. 

Οι δυο Χωροφύλακες πήγαν στο καλύβι του να τον συ-
ναντήσουν. Δίπλα η Νικολέτα του Κομπίτση, με ένα λαϊπόδι 
σάρωνε την αυλή της και τους ενημέρωσε ότι δούλευε στο 
ποτάμι στο φράγμα και είχε μέρες να φανεί. 

«Ελάτε ξανά το βράδυ, όταν θα γυρίσει. Εγώ θα τον ενημε-
ρώσω ότι τον ψάχνετε».

Δυστυχώς όμως, ούτε το βράδυ μα ούτε και τη επόμενη 
ημέρα, ανθρώπινο μάτι τον αντίκρυσε. Αναγκάστηκαν οι Χω-
ροφύλακες να κάνουν έρευνα σε όλο το χωριό χωρίς αποτέλε-
σμα, οπότε αποφάσισαν να πάνε ακόμη και στο Σπαθάρι στο 
φράγμα, εκεί που ξέρανε ότι δουλεύει. Μα, όταν μάθανε ότι 
και εκεί είχε μέρες να φανεί, άρχισαν να ανησυχούν αλλά και 
να υποψιάζονται ότι πιθανόν κάτι άσχημο θα του είχε συμ-
βεί. Από κάτω από το σπίτι του που έμενε ο Γιαννέλος, δεν 
ήθελε ούτε καν να ακούσει για το παλιοτόμαρο, όπως τους 
είπε. «Χρόνια τώρα δεν του μιλάω και ούτε που θέλω να τον 
δω και να τον ακούσω. Και τον έχω ενημερώσει ότι θα τον 
ξεκοιλιάσω, αν τολμήσει άλλη φορά και ξαναενοχλήσει την 
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τσάτσα148 μου την Μαρία. Καλά έκανε και τον σκουντούφλια-
σε στον χορό ο Γιώργος Μπαρμπέτσος. Κρίμα που δεν τον 
αποτελείωσε να γλυτώσει το χωριό!» Όταν άκουσαν για τον 
Μπαρμπέτσο, οι Αστυνομικοί κατηφορίσανε προς τα Μανε-
λάτα. Ο Φίλιππας Μανέλος, ψηλός, γεροδεμένος, δυνατός, 
έσπαγε πέτρες με τον πίκο σε μικρότερες, για να λιθίασει την 
αυλή του. Λίγο πιο πέρα ήταν του Μπαρμπέτσου. Όταν τους 
είδε η κουτσο-Αρετή, έτρεξε να τους προϋπαντήσει και προ-
θυμοποιήθηκε κάτι να τους φιλέψει. Ο γέρο-Ζώης, που ήταν 
μπαταρισμένος από τα χρόνια, δεν είχε ανάκαρα ούτε να τους 
καλημερίσει. Κατάφερε όμως να τους διαβεβαιώσει ότι και 
παρόλο τα γηρατειά του, αν τον έβλεπε μπροστά του, θα του 
άνοιγε το κεφάλι με το μπαστούνι ή με κάνα κοτρώνι! 

Αλληλοκοιτάχτηκαν οι Χωροφύλακες απορώντας, γιατί 
τόσο μίσος όλοι στο χωριό και ενημέρωσαν την Αρετή να 
στείλει τον αδελφό της τον Γιώργο, όταν επιστρέψει από τα 
κτήματα, στην Αστυνομία. 

Φύγανε ερευνώντας και ρωτώντας. Κανείς δεν είχε ιδέα. 
Περνώντας από του Δεμιλή, συναντήσανε τον Γιάννη και άρ-
χισαν να τον ρωτούν. Απόρησε και ο ίδιος, γιατί μέρες είχε να 
τον δει και να τον ακούσει. Αναγκαστικά περνούσε μπροστά 
από το σπίτι του για να πάει στο δικό του. «Σε κάθε πέρασμα 
ή θα τραγουδούσε ή θα σφύριζε ή θα ξερόβηχε. Ήταν το κα-
θημερινό του κουσούρι και το έκανε για να εντυπωσιάσει τις 
αδερφές μου, την Αγγελική και την Φορία, αλλά αυτές ούτε 
καν τον υπολόγιζαν και τον περιγελούσαν». 

Απόρησε και ο Ενωματάρχης με τα νέα που του έφεραν 
οι Χωροφύλακες και τους λοξοκοίταξε κάπως αγριεμένα. Ση-
κώθηκε όρθιος, φόρεσε το καπέλο του και μονολόγησε: «Και 

148 Αδελφή
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εγώ μαζί σας στο ψάξιμο, ρωτώντας όλους στο χωριό. Κάπου, 
κάποιος τον κρύβει!» 

Δυστυχώς, όμως, άκαρπες βγήκαν και οι καινούργιες προ-
σπάθειες, οπότε αναγκάστηκε, με τη βοήθεια και άλλων αν-
θρώπων του χωριού, να καταστρώσει σχέδιο για συστηματική 
έρευνα, σε λαγκάδια, βουνά, στο δάσος, στον κάμπο, παντού, 
ελέγχοντας ακόμη τα πηγάδια και τα ψηλά δέντρα, που ήταν 
τότε τις μόδας οι μπαράκες.149 

Στη Νίκια, στα καφενεία, κάποιος είπε εμπιστευτικά στον 
σταθμάρχη ότι είχε και βερεσέδια με τον έμπορο σταφυλιών 
τον Μεγανησιώτη τον Βησσαρίωνα Μάντζαρη τον Κανατσι-
ούρη, που είχε εμπορικό μυαλό και ήταν έντιμος στις συναλ-
λαγές του. Ενώ είχε δώσει προκαταβολή για τα σταφύλια, τε-
λικά ο Σπύρος τα πούλησε σε άλλον έμπορο, όπως του είπαν 
¨Εγώ άκουσα τον Βησσαρίωνα να λέει ότι «ο χρόνος δεν θα 
τον βρει από έμενα, θα του το κόψω το λαρύγγι». 

Χάιδεψε το μουστάκι του ο Αστυνόμος, κοίταξε ερευνητικά 
από πάνω μέχρι κάτω τον πληροφοριοδότη, έστριψε αριστερά 
και άρπαξε το ρακοπότηρο με το τσίπουρο που τον κέρασε 
ο καφετζής Θοδωρής Μπαλιάδας, το ρούφηξε με την πρώτη 
χωρίς αναπνοή και ζήτησε και το δεύτερο κέρασμα από τον 
Μάκο τον Τροία. Πριν το ξανακατεβάσει, γύρισε προς τον Χω-
ροφύλακα και του είπε να σημειώσει να ερευνηθεί η υπόθεση 
Μάτζαρη. Στο άκουσμα του Μάτζαρη, δυο-τρεις καφενόβιοι 
πεταχτήκαν όρθιοι και άρχισαν να στολίζουν τον Κανατσού-
ρη με τα καλύτερα λόγια: «Τίμιος, σωστός, ο καλύτερος στις 
πληρωμές του και το σπουδαιότερο παίρνει σταφύλια από τον 
δικό μας κάμπο». Και: «Όταν έρχεται πάντα μας φέρνει και 
κάνα χταπόδι λιασμένο», συμπλήρωσε ο Βασίλης Κολιός. 

149 Κρεβάτια με χορτάρι πάνω στα δέντρα
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«Είναι πολύ ευγενικός και γλυκομίλητος», τόνισαν μερικοί 
άλλοι. 

«Και πολύ κουβαρδάς, όλους μας κερνάει», πετάχτηκε να 
συμπληρώσει ο Νικολιώτης Νιόνιος Αντύπας. 

Χαιρέτισε τους καφενόβιους ο Αστυνόμος, τους υπενθύ-
μισε ότι απαγορεύεται η χαρτοπαιξία, ευχαρίστησε για το κέ-
ρασμα και πήρε τους Χωροφύλακες και πέντε-έξι ακόμη εθε-
λοντές να συνεχίσουν τις έρευνες.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Όταν αντίκρυσε το τσοπανόπαιδο τον Σπύρο Κατσιγιάννη, 
ο Διοικητής στη Λευκάδα, δεν χρειάστηκε να κοιτάξει να ερευ-
νήσει επιπλέον και να τον ταλαιπωρήσει για να του προσκομί-
σει χαρτιά και έγραφα. Σηκώθηκε όρθιος, του φώναξε να τον 
πλησιάσει, στάθηκε δίπλα του και του είπε: «Εσύ, παλικάρι μου, 
μου ρίχνεις ένα κεφάλι. Τέτοιους θέλουμε στη Χωροφυλακή. 
Πήγαινε στο δίπλα γραφείο για να σου ετοιμάσουν αμέσως όλα 
τα απαραίτητα χαρτιά και να τα φέρουν να τα υπογράψω. Πάρ’ 
τα και πήγαινε στην Αθήνα να προλάβεις την ημερομηνία». 

Δεν πρόλαβε να βγει έξω από την πόρτα του Αστυνομικού 
Τμήματος, περιχαρής και ικανοποιημένος που είχε όλα τα χαρ-
τιά πανέτοιμα και άκουσε τα σφυρίγματα από τον «Γλάρο», που 
έφτανε στο λιμάνι. Συντόμευσε το βήμα του για να προλάβει 
την αναχώρηση του καραβιού. Το ταξίδι ήταν άνετο και ευχά-
ριστο, αλλά με το αργοκίνητο καράβι χρειάστηκε 18-20 ώρες 
να φτάσει στον Πειραιά, γιατί είχε και πολλά άλλα σκαλώματα. 

Θαύμασε και απόρησε με τον τρόπο ξεφορτώματος στην 
Αγία Ευθυμία στην Κεφαλονιά, που το καράβι δεν πλεύριζε 
στο λιμάνι αλλά αγκυροβολούσε αρκετά έξω από αυτό.

Είδε να φασκιώνουν τα ζώα και με την μπίγα του καραβιού 
να τα ρίχνουν στη θάλασσα. Να τα παραλαμβάνει ο βαρκά-
ρης, δένοντας στα πλευρά της βάρκας του – το ένα αριστερά, 
το άλλο δεξιά – και να τα πηγαίνει προς τη στεριά. Έτσι του 
λύθηκε η απορία που τον βασάνιζε: «Αν πουλήσει ορισμένα 
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μεγαλόσωμα τραγιά σε λιμάνι που δεν πιάνει καράβι και ξε-
φορτώνει αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι, πώς θα τα 
στείλουν στη στεριά;» 

Ιδιαίτερη εντύπωση του έκανε επίσης το πέρασμα από τον 
Ισθμό στην Κόρινθο. Σχεδόν ακουμπούσε τη στεριά το πέρα-
σμα του καραβιού. Σίγουρα ο κυβερνήτης του θα ήταν εκπαι-
δευμένος και πολύ έμπειρος. Στον Πειραιά τον υποδέχτηκε 
και τον φιλοξένησε ο χωριανός του ο Πολυχρόνης Πόβερος. 
Τον ορμήνευσε και τον καθοδήγησε που να πάει και από πού 
να διαβεί, τι προφυλάξεις να πάρει και πώς να συμπεριφερθεί. 

Πρωί-πρωί ξεκίνησε για τον Σταθμό Χωροφυλακής που 
ήταν στην Αθήνα, κάπου στους Αμπελόκηπους. Από μακριά 
αγνάντεψε και θαύμασε το νεόκτιστο κτίριο. Κόσμος μπαινό-
βγαινε από την κεντρική είσοδο. Είχε μεγάλα πεντακάθαρα 
πλατύσκαλα μπροστά στην κεντρική πόρτα. Είδε έναν πανύ-
ψηλο ντυμένο με την στολή του Χωροφύλακα αλλά φορούσε 
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και σπαθόλουρα κουμπούρια και πιστόλια. Για μασκαρά τον 
πέρασε αλλά σκέφτηκε ότι δεν ήταν Αποκριές, οπότε κάποιος 
τρελός θα ήταν. Πλησιάζοντας όμως τον γνώρισε και προσπά-
θησε να απομακρυνθεί για να μην τον χασομερήσει. Τάχυνε το 
βήμα του και πριν περάσει την κεντρική είσοδο, ένιωσε το χέρι 
του δήθεν τρελού να τον γραπώνει από τον σβέρκο και να του 
λέει: «Πού πας, νεαρέ εσύ, χωρίς την δικιά μου άδεια;» 

«Άσε με, μωρέ Γιαννιά και βιάζομαι να προλάβω». 
Όταν άκουσε το παράνομά του ο Γιάννης Κολογιώργης, 

που μόνο στο χωριό του τον ήξεραν με αυτό το παρατσούκλι, 
τον άφησε από το σβέρκο, τον στριφογύρισε, τον έπιασε από 
το στήθος και απαίτησε να του πει ποιος ήταν. 

«Καλά, δεν με θυμάσαι, μωρέ Γιαννιά, που ερχόμουνα με τον 
πατέρα μου στον μπάρμπα σου τον Ζώη τον Κολογιώργη να κα-
θαρίσει τα τραγιά και φώναζε: «Γιαννιά, δώσε μου την λεπίδα, 
Γιαννιά τη βελόνα, το ψαλίδι και για ανταμοιβή σου έδινε και 
έτρωγες τα γλυκάδια;» 

Γέλασε ο Γιαννιάς. Τον άφησε ελεύθερο και όταν του είπε 
τον λόγο που ήρθε στη Χωροφυλακή, ιδιαίτερα γιατί ήταν και 
Λευκαδίτης, φώναξε έναν άλλο Χωροφύλακα, έβγαλε και του 
παρέδωσε τα σπαθόλουρα και του είπε: «Αφού θέλεις να γί-
νεις Χωροφύλακας, ακολούθησέ με!» 

Τότε κατάλαβε το τσοπανόπουλο ότι δεν είχε να κάνει με 
τρελό αλλά με Χωροφύλακα γνωστικό. Μάλιστα του είπε: 
«Εσείς οι Κολογιώργιδες βαλθήκατε να πάτε στη Χωροφυ-
λακή» και του θύμισε τον ξάδερφό του τον Γιώργο, που όπως 
είχε ακούσει ήταν Ενωματάρχης και υπηρετούσε στη Λήμνο. 

«Όλα τα ξέρεις βλέπω. Πάμε τώρα να ταχτοποιήσεις τα 
χαρτιά σου και μετά μου λες και όλα τα νέα από το χωριό». 

Στον τρίτο όροφο, στο γραφείο 11, περίμεναν υπομονετι-
κά την σειρά τους καμιά δεκαριά νεαροί. Ο Γιαννιάς κτύπησε 
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την πόρτα και πριν ακούσει το «Εμπρός!», τράβηξε από το 
χέρι τον Σπύρο Κατσιγιάννη και σχεδόν σέρνοντάς τον, τον 
έχωσε μέσα στο γραφείο του Αξιωματικού που ήταν υπεύθυ-
νος για τις προσλήψεις. 

«Δημητράκη, σου έφερα τον πατριώτη μας να τον εξυπη-
ρετήσεις». 

Σαν ελατήριο πετάχτηκε όρθιος ο Δημήτρης Πατίτσας να 
χαιρετίσει και να καλοδεχτεί τον πατριώτη. Ήταν ευγενικός, 
πρόθυμος, καλοσυνάτος, εξυπηρετικός, ιδιαίτερα για τους 
πατριώτες. Χάρηκε πάρα πολύ στο άκουσμα ότι αγαπάει και 
θέλει να υπηρετήσει στη Χωροφυλακή και χωρίς καθυστέρη-
ση, τον ζύγισε, του πήρε το ύψος και ο ίδιος συμπλήρωσε τις 
υπεύθυνες δηλώσεις και όλα τα χαρτιά. Εγκάρδια τον απο-
χαιρέτισε, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και του είπε να μην 
ξεχάσει να δώσει χαιρετίσματα στους χωριανούς.

Βγαίνοντας έξω από το κτίριο, ξαναείδε τον Γιαννιά. Ζω-
σμένος με τα σπαθόλουρά του, τώρα τον κοίταξε με άλλοι μάτι 
και από τρελό που τον νόμισε, γρήγορα άλλαξε γνώμη, τον 
καμάρωσε. Πολύξερος και πολύ κατατοπισμένος ήταν σε όλα 
και απορούσε πως τα κατάφερνε. Όλα τα γνώριζε και τα θυμό-
ταν. Οι επισκέπτες στη Χωροφυλακή, πριν μπούνε στο κτίριο, 
αυτόν ρωτούσαν και τους καθοδηγούσε πάντα αλάνθαστα. 

Όταν είδε τον Σπύρο Κατσιγιάννη να βγαίνει, του είπε να 
περιμένει. Εξυπηρετούσε μια κυρία, έδειχνε με το δάχτυλο 
δεξιά και αριστερά. Έβγαλε από το ζωνάρι του το σημειωμα-
τάριό του, κάτι σημείωσε. Χαμογέλασε, την κτύπησε ελαφριά 
στην πλάτη, ξαναχαμογέλασε ευγενικά και την αποχαιρέτισε. 
Έκλεισε στον Κατσιγιάννη το αριστερό μάτι και αμέσως ο μι-
κρός Σπύρος κατάλαβε ότι η κυρία δεν πήγε για κάποια εξυ-
πηρέτηση, γιατί αναχώρησε προς άλλη κατεύθυνση και δεν 
μπήκε στο κτίριο της Χωροφυλακής. 
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«Λοιπόν, Σπύρο, είσαι πολύ τυχερός! Πριν λίγο πέρασε 
από εδώ ο Νιόνιος ο Κορμόζος. Τον ξέρεις;» 

«Και βέβαια τον ξέρω! Ποιος δεν ξέρει τον Γότσο;» 
«Πέρασε να με χαιρετίσει. Ήρθε με το φορτηγό του κουβα-

λώντας λάδια και κρασιά, παραγγελία του Παυλου του Δου-
βίτσα. Τον ρώτησα αν μπορεί να σε πάρει στη Λευκάδα». 

Πριν ολοκληρώσει την κουβέντα του, φανερώθηκε ο Γό-
τσος, φορώντας μια καινούργια σκούφια.

«Με μεγάλη χαρά να το πάρω το παιδί μαζί μου, να ’χω και 
παρέα στη διαδρομή».
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ

Στο Αγραπιδάκι βρέθηκα τον Αλωνάρη μήνα,
ξυπόλητος περπάταγα και πάτησα αγκάθια,
ήμουνα θεονήστικος και ψόφιος απ’ την πείνα,
με σκοταρέλια γέμισα τα δυο μου τα καλάθια.

Περαστικός σταμάτησε να με καλημερίσει,
ο Ρουπακιώτης φίλος μου ο Γιάννης ο Γιαννιάς,
υπόσχεση μου έδωσε ότι δεν θα το αμελήσει
τανέλια θα μου ’φκιαχνε πολλά, με κλάδους λυγαριάς.

Στην Άμο πήγαμε μαζί, που ’χε μαύρη σταφίδα,
αμπέλια και χειμωνικά, κίτρινα καλαμπόκια,
πρώτη φορά αντίκρυσα και τότε πρωτοείδα
χήνες και πάπιες κάτασπρες μονιές που είχαν μπλόκια.

Αφού γευματίσαμε με κουμουντοροσαλάτα,
σταφιδοστάφυλλα ώριμα, μεγάλους βρακατσάνους,
την ποταμιά περάσαμε στ’ αγκαθωτά τα βάτα
μου έδειξε όλες τις μονιές να πιάνω καλογιάννους.

Είχε την τέχνη κυνηγού και γνώριζε πατέντες,
μ’ έμαθε και με δίδαξε πλάκες πώς να τις στήνω,
ήτανε λιγομίλητος, με λίγες τις κουβέντες
μα στο σημάδι άριστος, επιεικώς τον κρίνω.

Σε λίγο ανηφορίσαμε στου Κοντάρι το βουνό,
τα μονοπάτια γνώριζε, φωλιές από πουλιά,
τις μάζες όλες έψαχνε να βρει κάνα ντορό
από λαγούς και πέρδικες που βρίσκαν τα σκυλιά.
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Σωστά με καθοδήγησε αγκίστρια πώς να ρίχνω,
μόνο με ενημέρωσε πρωί-πρωί να φθάνω,
να έχω οπωσδήποτε φανάρι ή κάνα λύχνο
και το σκουλήκι έτοιμο στ’ αγκίστρια να το βάνω.
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΤΑΝΗ

Το ταξίδι ήταν ευχάριστο με τον Γότσο, που παινευόταν 
για το νεοαγορασμένο του φορτηγό του. Πότε τραγουδούσε 
και πότε του έλεγε ιστορίες από τον στρατό. Την περισσότερη 
όμως ώρα συζητούσαν για τα κοπάδια. Είχαν αρκετά πρόβα-
τα οι αδελφές του, η Τασούλα και η Ελένη. Τα πρόβατα είναι 
σκέτη σκλαβιά. Δεν βρήκαν τον χρόνο ούτε να παντρευτούν. 
Κουβέντα στην κουβέντα φθάσανε στη Λευκάδα. Θαύμασαν 
την χεροδύναμη και επιδέξια Βέρα που με ευκολία τους πέ-
ρασε από την Αιτωλοακαρνανία στη Λευκάδα και μάλιστα 
αφιλοκερδώς. Άρχισαν ν’ ανεβαίνουν τις ανηφόρες με τις 
επικίνδυνες στροφές στου Σκατζολιά. Θαύμασε ο Σπύρος την 
επιδεξιότητα του Γότσου στο τιμόνι και τον επαίνεσε για το 
γρήγορο και γερό καλοτάξιδο αυτοκίνητό του. Φθάνοντας 
στη στροφή που οδηγεί στο Κομηλιό, σταμάτησε ο Γότσος για 
να κατέβει ο Σπύρος. Τον είχε ενημερώσει ότι δεν θα μπορού-
σε να τον πάει στο Αθάνι στο χωριό του και να χασομερήσει. 

«Με γλύτωσες και μέχρι εδώ που μ’ έφερες. Είμαι συνηθι-
σμένος από περπάτημα και θα φτάσω στο Αθάνι πιο γρήγορα 
από σένα. Μόνο πρόσεξε! Εκεί στη στροφή της Κουτούπας, 
όλοι λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνη». Χαμογέλασε ο Γότσος 
και του έδωσε να καταλάβει ότι είναι πολύ έμπειρος οδηγός. 
Του θύμισε ακόμη ότι μια φορά που χτύπησε το χέρι του, έφε-
ρε από τη Βασιλική στον Άγιο Πέτρο το αυτοκίνητό του οδη-
γώντας το με το ένα χέρι. Είχε συγκεντρωθεί όλο το χωριό 
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τότε να τον θαυμάσει. «Ναι, το έχω ακούσει», ομολόγησε το 
τσοπανόπουλο και αναχώρησε με γοργό βήμα για το Αθάνι.

Περνώντας το Κομηλιό δεν συνάντησε ούτε πουλί πε-
τούμενο και άρχισε να μουρμουρίζει: «Καταραμένη ξενιτιά, 
που τους μάζεψες όλους!» Φθάνοντας στον Δράγανο, η ίδια 
κατάσταση. Κοιτάζοντας προς τα πηγάδια, είδε τον παπα-
Γιώργο τον Νταγρέ, που πρόσφατα χειροτονήθηκε παπάς και 
άρχισε να λειτουργεί στον Δράγανο, να γεμίζει τον μπότι του. 

Έτρεξε να του φιλήσει το χέρι και τον βοήθησε στο γέμι-
σμα. Προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει και στη μεταφο-
ρά. Έπιασε το ένα χερούλι, το άλλο ο παπάς και πήραν την 
ανηφόρα προς του παπά το σπίτι. Πάντα με το καλαμπού-
ρι του ο παπάς, τον ορμήνευσε: «Μην τον ταρακουνάμε και 
κουτρίσουμε τον μπότι σε καμιά λιθιά». Γελάσανε και οι δυο. 
Η παπαδιά τους υποδέχτηκε με χαρά, καθισμένη στο ξύλινο 
μπαλκόνι της. Με το αγκερίδι έπλεκε ένα ζιλέ για τον παπά. 
Ήταν χρυσοχέρα, αξεπέραστη στο κέντημα και στο ράψιμο. 
Στα πόδια της κουλουριασμένη η αγαπημένη της γάτα. Δεν 
είχε παιδιά και την είχε για συντροφιά. «Η κορούλα μου», μο-
νολογούσε. 

«Ανέβα επάνω, χαϊδάντα μου, να σε φιλέψω κάτι και να 
ξεκουραστείς». Πάντα καλοσυνάτη και πολύ φιλόξενη κατά 
ομολογία όλων στο Δράγανο. Άγια γυναίκα, ποτέ δεν είχε κα-
κοκαρδίσει άνθρωπο. 

Η τριζάτη ξυλόσκαλα ήταν έργο του παπά, που κάποτε ήταν 
βοηθός ξυλουργού και είχε κάποια ιδέα από ξύλα. Ανέβηκε 
δυο-δυο τα σκαλιά ο Σπύρος για να χαιρετίσει την παπαδιά, η 
οποία, χωρίς αργοπορία, του έφερε ένα πιατελάκι με μπόλικα 
μαράσκια γλυκό δικιάς της κατασκευής. Του άρεσε τόσο πολύ, 
που άρχισε να γλύφει και το πιατελάκι. Ίσως όμως να ήταν και 
από την πείνα, γιατί ήταν θεονήστικος από την προηγούμε-
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νη. Ο παπάς, στο υπόγειο, άδειαζε τον μπότι σε μια μεγάλη 
πουνιάτα. Τελειώνοντας βγήκε έξω με ένα μαστραπά150 γεμάτο 
νερό και γέμισε τον κορίτο για τις κότες. Η φωνή του δυνατή, 
βροντερή, εγκάρδια στον χαιρετισμό ανάγκασε τον Σπύρο να 
πισωγυρίσει και τότε είδε τον Γιώργο Κατσούλα με τον χωρια-
νό του τον Στάθη Ματσούκη να ανταποδίδουν τον χαιρετισμό. 

«Πού πας μπαρμπα-Στάθη;» φώναξε ο Σπύρος, για να πάρει 
την απάντηση: «Στην μαγκουφιά μου, στο σπίτι μου στο Αθάνι». 

«Τότε περίμενε να έρθω και εγώ!» 
«Άντε, βιάσου, μην μας πιάσει η νύχτα!» 
Αποχαιρέτισαν τον Δραγανίτη Γιώργο Κατσούλα, ευχαρί-

στησε την παπαδιά, ξαναφίλησε το χέρι του παπά και με βήμα 
γοργό έφτασε τον Στάθη, που είχε απομακρυνθεί. 

Κουβέντα στην κουβέντα εξιστόρησε ο Σπύρος την επίσκε-
ψή του στην Αθήνα και το όνειρό του να υπηρετήσει στη Χω-
ροφυλακή. Αφού του ευχήθηκε τα καλύτερα ο Στάθης και την 
ορμήνια του να γίνει σωστός και καλός Χωροφύλακας, άρχισε 
να του λέει και τα δικά του για το πως βρέθηκε στο Δράγανο. 

«Αναγκάστηκα να έρθω εδώ να προλάβω τον Νίκο Ταλανά, 
γιατί η αλήθεια λέει ότι το γέρικο γαϊδούρι του δεν αντέχει πια 
τις μακρινές αποστάσεις ή δεν καταδέχεται να έρθει και στο 
Αθάνι. Για να λέμε και του στραβού το δίκιο, ποια Αθανήτι-
σα να ψωνίσει από τον γυρολόγο; Έτσι ήρθα του έφερα αυγά 
και τυρί και πήρα κλωνές, ρουκέλες και βαφή για να βάψει το 
κότολό της η κυρά και να ετοιμάσει και τα προικιά για την θυ-
γατέρα. Αλλά μου είπε και κάτι ο Ταλανάς και με στενοχώρησε 
πολύ. Πέντε-έξι μέρες τώρα, έχουν χάσει τον Σπύρο Τεπάνο, 
που είναι φίλος και γείτονάς μου κάτω στην Νίκια. Δίπλα από 
την σταφίδα του έχω και εγώ ένα αμπελάκι. Όλοι φοβούνται 

150 Κανάτα
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στον Άγιο Πέτρο ότι κάτι κακό θα του έχει συμβεί. Έχει ανα-
στατωθεί όλο το χωριό και τα γύρω χωριά. Οι Χωροφύλακες 
έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό με βοηθούς πολλούς 
εθελοντές, αλλά άκαρπες μέχρι σήμερα είναι οι προσπάθειές 
τους. Όλοι είναι απελπισμένοι και απογοητευμένοι».

Κοντοστάθηκε ο Σπύρος, χαμογέλασε και παραλίγο να του 
δώσει μπαστουνιά με τη γκλίτσα που κρατούσε στα χέρια ο 
Στάθης. «Γελάς, ορέ ζαγάρι, που χάθηκε ο άνθρωπος;» 

Ξαναχαμογέλασε ο Σπύρος και του είπε: «Αύριο εγώ θα 
βρω τον Σπύρο Τεπάνο, ακόμη και αν έχει κρυφτεί μες του βο-
διού το κέρατο, μπάρμπα-Στάθη. Σου είπα ότι θέλω να γίνω 
Χωροφύλακας, έχω έμπνευση εγώ και μυρουδιά!» 

Ήταν η σειρά του Στάθη τώρα να χαμογελάσει και να του 
πει: «Μακάρι, παλικάρι μου, θα περιμένω ν’ ακούσω κι εγώ τα 
χαρμόσυνα νέα. Κάνε ό,τι μπορείς!» 

Σε λίγο φθάσανε στο Αθάνι. Τα λυχνοφάναρα άρχισαν να 
κυκλοφορούν στους δρόμους. Γκαριξιές γαϊδάρων και μερικά 
γαυγίσματα σκυλιών ακούγονταν λες και τους καλωσόριζαν.

Πριν ακόμη φέξει, με τις δυο άδειες κονίστρες στον ώμο 
δεμένες με ένα σχοινί, μια μπρος την άλλη πίσω και ένα μπρα-
κάτσι στο χέρι, γεμισμένο με καλομαγειρευμένο μπακαλιάρο 
με πατάτες, έφτασε στο μαντρί του ο Σπύρος Κατσιγιάννης. 

Σαν δαιμονισμένα έτρεχαν να προϋπαντήσουν το αφεντι-
κό τους τα σκυλιά, γαυγίζοντας, ξυπνώντας και πεθαμένους. 
Μόνο τον Σπύρο Τεπάνο δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν από 
τον βαθύ του ύπνο. Χωμένος κάτω από βαριές μεντανίες, 
φορώντας ακόμη και την μακριά χλαίνη για να μην κρυώνει, 
δεν ξυπνούσε ούτε με τις φωνές του Σπύρου Κατσιγιάννη. 
Αναγκάστηκε να τον σκουντρίσει151, να τον αμπόσει γερά και 

151 Σπρώξει
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τότε ο Τεπάνος πετάχτηκε όρθιος. 
Αναπήδησε στο στρώμα που ήταν γεμισμένο με ροκόφυλα 

και άρχισε να αναφωνεί: «Γλιτώσαμε; Ζούμε;» 
Όπως σε λίγο του εξήγησε, έβλεπε ένα φρικτό όνειρο: ότι 

ξαναβρέθηκε στο καΐκι με μεγαλύτερη θαλασσοταραχή και 
αγνάντευε το βράχο αυτόν, που μου είχες υποδείξει. Τα θεό-
ρατα κύματα τον σκέπαζαν όλον. «Ευτυχώς που με ξύπνησες 
γιατί σίγουρα θα είχα πνιγεί».

«Γλίτωσες από τον πνιγμό αλλά δεν θα γλιτώσεις από τους 
Χωροφύλακες, μπάρμπα-Σπύρο, που όπως έμαθα, έχουν εξα-
πολύσει ανθρωποκυνηγητό και σε ψάχνουν παντού σε βουνά, 
λαγκάδια, μάζες, πηγάδια, πεδιάδες, σπηλιές, κρυψώνες… 
Ακόμη και στην ποταμιά και στα ψηλά δέντρα. Έχουν στρέ-
ψει την προσοχή τους και στα διπλανά χωριά. Και είναι οι 
Χωροφύλακες ενισχυμένοι με εθελοντές συγχωριανούς σου. 
Δεν είναι δυνατόν τόσες ημέρες να είσαι άφαντος και όλοι 
φοβούνται ότι κάτι κακό σου συνέβηκε». 

Ο Σπύρος άρχισε να τρέμει. Χαμήλωσε το κεφάλι του, σού-
φρωσε τα χείλη του και άρχισε να μονολογεί με φωνή χωρίς 
ανάκαρα που με δυσκολία έβγαινε από τον στόμα του: «Θα 
πάω να παραδοθώ, δεν αντέχω άλλο τούτη την κρυψώνα και 
το κυνηγητό!» 

«Ναι, είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις και το γρηγο-
ρότερο μπαρμπα-Σπύρο. Μόνο έτσι θα ξαλαφρώσεις και θα 
ηρεμήσεις. Πριν όμως φύγεις, περίμενε να σε φιλέψω κάτι για 
την τόση μεγάλη σου βοήθεια και εξυπηρέτηση».

Στη γωνία στο καλύβι του ήταν ένα βαρελάκι με τυρί. Σή-
κωσε την πέτρα που σκέπαζε μια μικρή τάβλα. Αρκετά κά-
τασπρα σπιθούρια πετάχτηκαν και άρχισαν να κολυμπάνε τα 
μέριασε με την παλάμη του, έβγαλε δυο σφήνες τυρί και πήρε 
μια μπόλια που ήταν τοποθετημένη μέσα σε ένα καλάθι. Τα 
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τύλιξε καλά-καλά και τα έδεσε με χορτάρι που είχε ο πατέρας 
του φυλαγμένο για τα κεντρώματα. Μετά πήγε στην πινακω-
τή που είχε μέσα τοποθετήσει μπουκάλια, πήρε την μεγαλύ-
τερη μποτίλια και ένα χωνί. 

«Πιάσε μου την παδέλα152 που είναι κάτω από το τραπέζι 
και έλα μαζί μου μπάρμπα-Σπύρο». 

Τα γίδια που έξω βοσκούσαν, άρχισαν να βελάζουν λες και 
τον καλωσόριζαν. Εντόπισε τη νεογέννητη, που μόλις άρχισε 
το κατσικάκι της να βυζαίνει, την άδραξε από τα κέρατα, την 
πισωγύρισε, απομάκρυνε το βυζανιάρικο, σάλιωσε τις παλάμες 
του και άρχισε να αρμέγει τη γίδα, που λες και ήταν δασκαλε-
μένη έμενε υπομονετικά ακίνητη. Μισογέμιζε την παδέλα με 
το φρέσκο γάλα ρίχνοντάς το μέσα στην πύργια. Άρχισε να γε-
μίζει την μπουκάλα λέγοντας στον μπαρμπα-Σπύρο: «Κράτα 
καλά για να μην το χύσουμε».

Βλέποντας τον Σπύρο να έχει γουρλώσει τα μάτια του, μάλ-
λον γιατί του καλάρεσε, σταμάτησε το γέμισμα και του έδωσε 
την μπουκάλα για να πιεί χωρίς να το λυπηθεί. «Έχουμε και 
συμπλήρωμα, μην το τσιγκουνεύεσαι». 

Αναπνοή δεν πήρε ο μπάρμπα-Σπύρος και έμεινε με την 
απορία, αφού δεν το έβρασε πως ήταν τόσο πολύ ζεστό! Ξανα-
ρούφηξε ακόμη μια δόση. Τελικά γιομίσανε και την μπουκάλα, 
την βούλωσε με ένα ρομποβούλομα από κότσαλό καλαμπο-
κιού, την τοποθέτησε σε μια πάνινη σακούλα μαζί με την μπό-
λια με το τυρί και τον δασκάλεψε ποιον δρόμο να ακολουθήσει. 

«Βέβαια ο καλύτερος και ποιο σωστός είναι να πας στο 
Δράγανο, να ανηφορίσεις μετά προς τον Καλομπόρο και 
μετά να ροβολήσεις για τον Άγιο Πέτρο». 

Στο άκουσμα του Δραγάνου άρχισε να τρέμει ο Σπύρος, 

152 Πήλινο μαγειρικό σκεύος
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σαν μπροστά του να βρισκόταν ο Ντίνος Τεμπονέρας με το 
κρητικό του μα-
χαίρι! Αλλά και 
χωρίς το μαχαίρι, 
μόνο που τον 
έβλεπες τρόμαζες! 
Ψηλός, γεροδεμέ-
νος, χειροδύνα-
μος, σίγουρα η 
γροθιά του θα θα-
νάτωνε και μο-
σχάρι. Αποφάσισε και διάλεξε τον άλλον, τον δύσβατο, τον 
κακοτράχαλο δρόμο, που μπορούσε και να χαθεί ή να τον κα-
τασπαράξει κάνα άγριο πεινασμένο αγρίμι. Το καλοσκέφτηκε 
και ζήτησε από το τσοπανόπαιδο μια γκλίτσα να του δώσει, 
για καλό και για κακό. Έτσι μπορούσε να αμυνθεί και να ξε-
λακίσει153 τα άγρια θηρία, όχι όμως και το Ντίνο, που όλο και 
σκεφτόταν αν έχει μόνιμα στη μέση του το κρητικό μαχαίρι. 

«Πρόσεξε, μπαρμπα-Σπύρο, αν δεν ακολουθήσεις τις ορ-
μήνιες154 μου, θα ταλαιπωρηθείς πολύ! Είναι δύσβατα τούτα 
τα κατατόπια. Θ’ ανεβείς πάνω-πάνω στο κορφοβούνι, μετά 
θα προχωρήσεις όλο ευθεία μέχρι τα Γερμανικά σπίτια λίγο 
πριν φτάσεις εκεί θα βρεις το μονοπάτι δυσκολοδιάβατο βέ-
βαια, γιατί δεν παραχρησιμοποιείται, αλλά είμαι σίγουρος ότι 
θα τα καταφέρεις. Να πας στο καλό και σε ευχαριστώ πολύ 
για την εξυπηρέτηση. Α! Περίμενε λίγο! Να σου δώσω και ένα 
τομάρι από το τραγί. Όπως θα δεις, είναι φτιαγμένο και λια-
σμένο για στρωσίδι. Θα σε γλυτώσει σε καμία βαρυχειμωνιά, 

153 Διώξει
154 Συμβουλές 
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γιατί θα προφυλάξεις και τα πόδια σου να μην ξυλιάσουν και 
θα αποφύγεις και τις χιονίστρες.

ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΗ – ΚΑΡΑΚΑΝΤΑΝΗ  
(τσοπανοπούλα)

Είναι αξεπέραστη και προικισμένη,
τα εύγε της αξίζουν χιλιάδες πολλά,
μέσα στο κρύο, στη ζέστη ιδρωμένη,
μα η προσοχή της στα ζωντανά.
Να τα ταΐσει, να τα φροντίσει,
να τ’ ανεβάσει ψηλά στα βουνά,
ακούραστη πάντα δεν θα λυγίσει,
γιατί κανένας δεν την βοηθά.
Πάντα ολομόναχη αγόγγυστα τρέχει,
είναι σπουδαία, εγώ την επαινώ,
τα καταφέρνει και σ’ όλα μετέχει,
είναι η καλύτερη μέσα στο χωριό.
Δεν σφάζει κανένα, γιατί τα λυπάται,
τα νιώθει παιδιά της και τα λατρεύει,
νύχτες ολόκληρες αυτή δεν κοιμάται,
πάντα τα νοιάζεται, τα προστατεύει.
Η πρώτη, η καλύτερη νοικοκυροπούλα.
το σπίτι κοιτάζει και το προσέχει,
τα καταφέρνει, φροντίζει για ούλα,
τσοπανοπούλα αλλά και σ’ όλα μετέχει.
Στον κάμπο γυρίζει, μαζεύει ελιές,
κήπους φυτεύει, δουλεύει σκληρά,
λουλούδια αμέτρητα μπροστά στις αυλές,
κανένας δεν έτυχε να την ξεπερνά.
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ

Ο καιρός ήταν καλός, τα λίγα σύννεφα στον ουρανό και ο 
αδύναμος αέρας δεν πρόδιναν καμιά βροχή ή καταιγίδα και 
ήταν ικανοποιημένος. Προχωρούσε όμως μονομαχώντας, 
γιατί τον κούραζε η ανηφόρα και ιδιαίτερα οι μάζες, που αλ-
λού σκόπευε να πάει και αλλού βρισκόταν. Σίγουρα κανείς 
δεν θα είχε πατήσει πριν τούτα τα μέρη. Θυμήθηκε τα λόγια 
του Νίκου Τριβόλη, ότι κάποτε που είχε πάει για κυνήγι με 
τον Στέφανο Μαυρογιώργο, είχαν χαθεί σε τούτα τα μέρη. 
Όλοι απορούσαν, αλλά τώρα είχε μπροστά του το πρόβλη-
μα και έπρεπε να πάρει όλες τις προφυλάξεις. Με πολύ κόπο, 
Άγχος, ταλαιπωρία και καταγρατσουνισμένος από βάτα και 
πρινάρια, κατάφερε να φτάσει στο κορφοβούνι και χάρηκε 
πολύ ακόμη περισσότερο, όταν σε λίγο αγνάντεψε τα ερεί-
πια από τα Γερμανικά σπίτια. Άρχισε μέσα του να βρίζει τους 
ανεύθυνους που τα καταστρέψανε μα και όλους τους άλλους 
τους υπεύθυνους που δεν τα προστατεύσανε. Αν υπήρχαν 
τα σπίτια, σίγουρα θα υπήρχαν και δρόμοι. «Και τώρα εγώ 
δεν θα είχα τούτη την μεγάλη ταλαιπωρία!» Αυτά σκευτό-
νταν αλλά ένιωθε και την κοιλιά του να γουργουρίζει από 
την πείνα. Σκέφτηκε ν’ αδειάσει την μποτίλια με το γάλα ή 
να καταβροχθίσει καμιά σφήνα τυρί. Αυτό ετοιμάστηκε να 
κάνει, όταν ένα φρου-φρου ακούστηκε μέσα από μια μεγάλη 
μάζα. Τρομοκρατήθηκε! Έσφιξε καλά τη γκλίτσα στα χέρια 
του και ετοιμάστηκε να αντιμετωπίσει κάνα άγριο θηρίο αν 
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του επιτεθεί. Πήρε μια πέτρα και την πέταξε μέσα στην μάζα 
να τρομάξει το αγρίμι. 

Ένας λαγός πετάχτηκε και άρχισε να τρέχει δαιμονισμένα 
την ανηφόρα. Άρπαξε γρήγορα δυο πέτρες και άρχισε να χτυ-
πάει τα γόνατά του. Είχε ακούσει από τον Μολιό, ότι, όταν 
χτυπάς τα γόνατά σου με πέτρες, ο λαγός γίνεται αρνάκι και 
τον πιάνεις εύκολα. Χτυπώντας τα γόνατα, άρχισε να πηγαί-
νει προς την κατεύθυνση του λαγού που σε λίγο είχε γίνει 
άφαντος, αλλά για καλή του τύχη βρέθηκε σε μια κουμαριά 
με κατακόκκινα γόρμα155 κούμαρα. Άρχισε να τα καταβροχθί-
ζει, γέμισε και τον κόρφο του για αργότερα.

Άρχισε να πηγαινοέρχεται δεξιά-αριστερά, μπρος-πίσω, μέ-
χρι να εντοπίσει το μονοπάτι. «Αν δεν βρεις το μονοπάτι, μην 
προχωρήσεις! Θα χαθείς!» τον είχε ορμηνεύσει το τσοπανό-
πουλο και στο μυαλό του ήρθαν τα λόγια που είχε ακούσει 
κάποτε από τον σοφό ναυτικό, έμπειρο και άξιο ναυτεργάτη 
Φώτη Θωδορέλο: «Ο καλός ο καπετάνιος, αν δεν δει και ανα-
γνωρίσει το σωστό φανάρι καλύτερα να σταματήσει και να 
μην προχωρήσει». 

Έτσι έκανε και αυτός. Ανέβηκε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, 
έφερε το χέρι του στο μέτωπο και άρχισε να στριφογυρίζει αρ-
γά-αργά το κεφάλι του, κοιτώντας όσο μακρύτερα μπορούσε 
για ν’ ανακαλύψει το μονοπάτι. Χαρούμενος ανακάλυψε μια 
μονιά με ρίγανη. Ικανοποιημένος σκέφτηκε: «Να μάσω και 
ένα μάτσο ρίγανη για καμιά ριγανάδα». Με προφύλαξη πή-
δησε από τη μεγάλη πέτρα, σάλτησε156 από έναν κατηφορικό 
δομό, διέσχισε μια μάζα. Ένα μικρό μπουλούκι από πέρδικες 
φτερούγισαν τρομαγμένες. Τις κοίταξε, τις καμάρωσε, αλλά 

155 Ώριμα
156 Πήδησε



Κωνσταντίνος Σπ. Πατρίκιος206

συνέχισε την κουτρουβάλα του και έφθασε στον ριγανότο-
πο. Μόνο που δεν ξεφώνισε από την χαρά του, γιατί από εκεί 
ανακάλυψε ότι αρχίζει και το μονοπάτι, που ήταν χορταρια-
σμένο και δύσβατο. Σίγουρα χρόνια θα είχε να διαβεί κάνας 
τσοπάνος ή κάνας κυνηγός. «Κρίμα», συλλογίστηκε, «που 
δεν έχω καμιά ψαλίδα να κόψω τα ξερόκλαδα και τα σουβλε-
ρά πουρνάρια, που φράζουν τον δρόμο του». Έτσι αναγκά-
στηκε ν’ αλλάζει δρόμο για να τα προσπεράσει, προσέχοντας 
πάντα να μην ξεφύγει από το μονοπάτι. 

Όσο προχωρούσε, τόσο ευκολότερο ήταν το πέρασμα. Τά-
χυνε το βήμα του για να συντομεύσει, να μην τον βρει το βρά-
δυ με το σκοτάδι. Σαν σφαίρα είδε μια αλεπού να τρέχει και να 
χώνεται στις πουρναρόμαζες. Άρπαξε μια πέτρα να της ρίξει. 
Προσπάθησε να την σημαδέψει, ήθελε να την κοκιάρει157 για 
να γελάσει. Στην προσπάθεια του ξαχούρδισε158 και έφερε 
τρεις τούμπες στον κατηφορικό δρόμο. Ευτυχώς το χορτά-
ρι τον προστάτευσε και δεν χτύπησε. Από γρατσουνιές ήταν 
συνηθισμένος και ήξερε. Με αλοιφή από την Ακριβούλα την 
μαμή, γρήγορα θα γιάνει. 

Μπροστά του ένας μεγάλος βράχος του έφραζε τον δρό-
μο. Σίγουρα βρέθηκε εκεί από κάνα σεισμό. Θα είχε ξεκολλή-
σει, κυλήσει και βρέθηκε εκεί. Με δυσκολία έφερε μια γύρα 
να τον προσπεράσει. Δεξιά ήταν μεγάλος σωρός από χαλιά159 
και φοβήθηκε μην ξαναγλιστρήσει. Αριστερά του φάνηκε πιο 
εύκολο. Τρυπώνοντας μέσα στις πυκνές μάζες, τα κατάφερε 
με δυσκολία και ενώ ήταν έτοιμος να χαρεί, είδε μπροστά του 
δυο μονοπάτια. Προβληματίστηκε ποιο να ακολουθήσει. 

157 Πετύχει
158 Γλίστρησε 
159 Σωρός από μικρές πετρούλες
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Κάθισε σε μια πέτρα να ξεκουραστεί, να πάρει μια ανάσα 
και να το καλοσκεφτεί. Μπροστά, δεξιά του, άρχισαν να ξεχω-
ρίζουν τα σπίτια του Αγίου Πέτρου. Αριστερά, μάζες, λόγκος 
και κακοτοπιές. Κοίταξε προς τα Σταυρωτά, που φαινόνταν 
πεντακάθαρα. Το Μανάσι και το Νικολί, τα δυο από τα χω-
ριά, φαινόνταν καθαρά. Μπορούσε λίγο να διακρίνει και τα 
απομακρυσμένα Χορτάτα. «Λογικά», σκέφτηκε, «θα πάρω 
τον δεξιά δρόμο, που, αν καλοκοιτάξω, οδηγεί και στο χωριό 
μου». Χάρηκε, γιατί τούτο το μονοπάτι ήταν πιο βατό και μάλ-
λον συχνοπερπατημένο. Απόρησε βέβαια, γιατί όλο ευθεία 
πήγαινε και όχι προς την κατηφόρα, αλλά συνέχισε και του 
φάνηκε παιγνίδι τούτο το ίσο δρομάκι, συγκρίνοντάς το με 
την ταλαιπωρία που είχε μέχρι να φτάσει εκεί. Μπροστά του 
έβλεπε ένα ραχούλι.160 Φθάνοντας εκεί, σίγουρα μετά ο δρό-
μος θα κατηφορίζει. Ήδη έβλεπε μπροστά του και αριστερά τα 
Αγιοπετρίτικα σπίτια. Κοίταζε με προσοχή μήπως ανακαλύψει 
κάνα πέρασμα για να κατηφορίσει. Όμως γκρεμοί, λαγκάδια 
και μεγάλες κατηφόρες έβλεπε να στολίζουν την βουνοπλα-
γιά. Απόρησε βλέποντας δεξιά του μάζες βάτα, πουρνάρια 
μισοφαγωμένα και τα περισσότερα πουρνάρια μισό ξεφλου-
δισμένα. Ήξερε ότι αυτή την ικανότητα την έχουν τα κουνέ-
λια και σκέφτηκε ότι στην περιοχή θα υπήρχε πληθώρα λα-
γών. Αποφάσισε να ενημερώσει τους φίλους του κυνηγούς. 
Φθάνοντας στο Ραχούλι άρχιζε να ξεχωρίζει τη θάλασσα. Δεν 
ήθελε ποτέ να την ξαναντικρύσει, αναγκαστικά όμως συνέ-
χισε. Μπροστά του αγνάντεψε μια μαυρίλα. Προχώρησε. Τα 
κουδούνια από τα γίδια ακούγονταν όλο και πιο δυνατά όσο 
πλησίαζε. Ευτυχώς δεν άκουγε σκυλιά για να τρομάξει. Είδε 
όμως τον τσοπάνο να κάθεται πάνω σε μια πέτρα και να προ-

160 Μικρό λοφάκι
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σπαθεί να μάθει να παίζει την φλογέρα του πλησιάζοντας τον 
αναγνώρισε. Ήταν ο Μαίρης Χαρίτος. Τον χαιρέτισε και ο 
Μαίρης ανταποδίδοντας τον χαιρετισμό του είπε: «Πού πας, 
μωρέ μαυροψαλίδι; Τι γυρεύεις εδώ πέρα; Έλα εδώ σιμά μου, 
μην σε δει το σούτο161 το τραγί, γιατί δεν θα την γλιτώσεις! Θα 
σε κουτρίσει, είναι πολύ κακομαθημένο το άτιμο! Παρόλο που 
δεν έχει κέρατα, τα νικάει όλα και σε μένα επιτίθεται καμιά 
φορά. Γρήγορα όμως λογαριάζω να το ξεκάνω». 

Έριξε τριγύρω μια ματιά ο Σπύρος Τεπάνος και απόρησε. 
Όλη εκείνη η βουνοπλαγιά ήταν μισοφαγωμένη. Πουρνάρια 
γυμνά και βάτα ανύπαρκτα. Μέσα-μέσα κάνα σπάρτο υπήρ-
χε μόνο. Τα κίτρινα λουλούδια τους μοσχοβολούσαν και σου 
έφερναν χαρά, έμπνευση και όρεξη να τραγουδήσεις και να 
μάθεις και φλογέρα. Στον Σπύρο όμως έφεραν θλίψη, ακεφιά 
και απογοήτευση. Όταν τον ενημέρωσε ο Μαίρης Χαρίτος ότι 
πήρε λάθος δρόμο, αναγκαστικά πισωγύρισε και όταν έφτασε 
στο σταυροδρόμι και το ακολούθησε, θυμήθηκε και επαίνεσε 
τον Μαίρη, γιατί όπως του είπε: «Δεν θα συναντήσεις καμιά 
δυσκολία, φροντίζω και το καθαρίζω ταχτικά». 

Πανεύκολα έφτασε στο πευκοδάσος του Πόντζου που άρ-
χισε να μεγαλώνει και το καμάρωσε. Σκέφτηκε να πάρει τον 
δρόμο προς το κανάλι για να μην συναντήσει κάποιον χω-
ριανό του, που θα ενημέρωνε τους Χωροφύλακες για να τον 
συλλάβουν. Ήθελε μόνος του να παρουσιαστεί για να ελα-
φρύνει την θέση του. Περνώντας μπροστά από τον Άγιο Χα-
ράλαμπο, σταυροκοπήθηκε και προσευχήθηκε να μην πάθει 
κάνα μεγαλύτερο χουνέρι. Προχώρησε προς το κανάλι, όπου 
η Αμαλία του Μανέλου με την Κατίνα του Βικέντιου πλένανε 
μερικά χοντροσκούτια. Κρύφτηκε μέσα στην κουφάλα από 

161 Χωρίς κέρατα
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τον γέρικο πλάτανο μέχρι να τελειώσουν. Άκουγε την κοπά-
να να ανεβοκατεβαίνει δέρνοντας αλλά και καθαρίζοντας τα 
ρούχα από τις βρωμιές. Οι φουρδακλδες μέσα στον λόμπο 
είχαν στήσει το δικό τους πανηγύρι. 

Δέησε ο Θεός και τελείωσαν. Η Αμαλία πήρε παραμάσχα-
λα τη βαντάκα162 με τα ρούχα, αφού πρώτα βοήθησε την Κα-
τίνα να φορτώσει στο κεφάλι της τη γεμισμένη με νερό βαρέ-
λα. Τις ακολούθησε από μακριά στον Αη-Γιάννη. 

Ο Μάκος Μουρούκης έτρεχε μια άσπρη φοράδα, που μό-
λις είχε ζευγαρώσει με τον Γκαράνη, τον δυνατό μεγαλόσωμο 
και πασίγνωστό στο χωριό γάιδαρο του Μπάμπη Κουτσού-
μπα, που με την δυνατή του φωνή πρόσταζε τον Μάκο να 
συνεχίσει πιο γρήγορα, μήπως η φοράδα ξεράσει το σπέρμα. 

Στο φανερό στα Αντριελάτα, μαζεύανε το Διασίδι163 που εί-
χαν στήσει οι γειτόνισσες και η Αννέτα του Κομπίτση χτένιζε 
την Χαρίκλεια του Μπαλιάδα, ενώ η Αθηνά του Κουτσούμπα 
περίμενε να πάρει το χτένι που τους είχε δανείσει. Δεν προ-
χώρησε ο Σπύρος Τεπάνος για να μην γίνει αντιληπτός. Για 
να μην χασομεράει όμως, πήρε τον δρόμο για τη βρύση του 
Αληθινού, έστριψε δεξιά, ανέβηκε τη ληθιά του Μπαρώνη και 
βρέθηκε στο καλύβι του. 

Η μισογκρεμισμένη πόρτα με ελαφριά σπρωξιά αμέσως 
άνοιξε και κατάχαμα είδε μια ακώνα.164 Κάτι είχε γραμμένο 
πάνω της αλλά δεν ήξερε να τα διαβάσει. Άρχισε να βρίζει τον 
δάσκαλο τον Κατηφόρη, που από την πρώτη ημέρα που πήγε 
στο σχολείο, τον ξυλοφόρτωσε και δεν ξαναπήγε. Ανακάλυψε 
όμως ότι ήταν γραμμένα με κάρβουνο. Σίγουρα οι Χωροφύ-

162 Στοιβάδα ρούχων
163 Το για τον αργαλειό ευθετούμενο νήμα
164 Ποταμίσια πλάκα
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λακες θα τα είχαν γράψει και θα τον καλούσαν να πάει στη 
Χωροφυλακή να απολογηθεί. Σκέφτηκε να νυχτώσει για να 
μην τον δει κάνα μάτι πριν μόνος του φανερωθεί. Τρύπωσε 
κάτω από το κρεβάτι για καλό και κακό, μήπως κάποιος έρθει 
να τον βρει και από την κούραση αποκάρωσε.
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Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Οι μελωδίες από ήχους κλαρίνου που έρχονταν από τα 
Μπελονάτα κάτω στον Χαλιά, τον ξύπνησαν και αμέσως κα-
τάλαβε ότι ο Άγγελος Πατρίκιος, που ετοιμάζονταν να φύγει 
για την Αυστραλία, έκανε τις τελευταίες πρόβες στα μαθήμα-
τα που είχε πάρει από τον δεξιοτέχνη Νίκο Βρυώνη. 

«Λάλα το, ορέ Άγγελε, για να αποδείξεις και στους Αυ-
στραλούς ότι κάτι αξίζουμε και εμείς οι Έλληνες! Κρίμα που 
θα μας φύγεις, αλλά μάθαμε ότι παίρνουν μαθήματα ο Ηρα-
κλής ο Λογοθέτης και ο Βασίλης ο Γιάνναρος. Έτσι το χωριό 
μας δεν θα στερηθεί τους κλαρινοπαίχτες». 

Άνοιξε δειλά και προσεκτικά την ξύλινη πόρτα, πρόσεξε 
κάνας περαστικός μην τον δει και ξεμύτισε στο φανερό. Σκο-
τάδι πίσσα! Μόνο στον ουρανό τα αστέρια λαμπύριζαν και 
μερικές κολοφωτιές. Σκέφτηκε και διάλεξε τον δρόμο από 
τα Κουτσουμπάτα. Δεν πήγε από τη βρυσούλα, γιατί όλο και 
κάποια νοικοκυρά θα πήγαινε για πλύσιμο ή κάποιος να πο-
τίσει τα ζώα του. Ήταν σίγουρος ότι ο Μπάμπης θα ήταν στην 
αγορά, λέγοντας και ακούγοντας γυναικείες ιστορίες. Και ο 
Μπύρος σε κάνα καφενείο παίζοντας τα χαρτιά του. Ήταν 
έμπειρος και καλός μελετητής, κατάφερνε και πάντα κέρδι-
ζε. Δεν φοβόνταν μην τον δουν. Μόνο τον κουτσο-Γιώργο 
φοβόνταν μην τον αντικρύσει. Είχε το λατινιέρικό του μέσα 
στο δρόμο και ο αθεόφοβος δεν έλεγε ποτέ να ξεκουραστεί. 
Ασταμάτητα δούλευε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήταν εξαιρετικός 
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και καλός μάστορας. Αυτόν δεν τον υπολόγιζε με την κου-
τσαμάρα του και πολύ. Αν τον συναντούσε, θα έτρεχε και θα 
έφθανε πρώτος στη Χωροφυλακή. 

Τα σκαλιά του φρεσκοασπρισμένου κτιρίου της Χωροφυλα-
κής, δυο-δυο και βιαστικά τα ανέβαινε. Κάπου στη μέση, από 
την βιασύνη του, σκουντούφλησε, γονάτισε, κρατήθηκε όμως 
από τα ξύλινα κάγκελα που είχε φτιάξει ο Κώστας Κωνσταντέ-
λας. Ανασκούμπωσε το βρακί του, έτριψε το γόνατό του, το σά-
λιωσε, γλύκανε τον πόνο και μπήκε μέσα στην ανοιχτή πόρτα. 

Ήταν ησυχία λες και μπήκε στο νεκροταφείο. Την πρώτη 
πόρτα που βρήκε μπροστά του την έσπρωξε χωρίς να χτυπή-
σει. Ο Αστυνόμος σκυμμένος στα χαρτιά του κατατρόμαξε 
και άρπαξε το πιστόλι που ήταν πάνω στο γραφείο του. Από 
την τρομάρα και βιασύνη του ρίπισε165 το μελανοδοχείο και 
μουτζούρωσε τα χαρτιά του. Ηρέμησε όταν αμέσως γνώρισε 
τον Σπύρο. Στρογγυλοκάθισε στην καρέκλα του, μάζεψε την 
μελάνη με ένα στυπόχαρτο, κοίταξε κατάματα τον Σπύρο και 
του βροντοφώναξε: «Σήκω όρθιος!» 

Ήταν τόσο κοντός, που νόμισε ότι καθόταν. «Όρθιος είμαι, 
κύριε Χωροφύλακα», απάντησε με ζωηρή φωνή εκείνος. 

Εκνευρισμένος ο Αστυνόμος από την συμπεριφορά του, 
χτύπησε δυνατά την γροθιά του πάνω στο τραπέζι. Ξαναχύ-
θηκε το μελάνι. Άρπαξε τον ξύλινο χάρακα που είχε για να κά-
νει ίσες γραμμές και αναφώνησε: «Θα σου σπάσω τα παΐδια! 
Χωροφύλακας είμαι εγώ;» και δείχνοντας το αριστερό του 
χέρι, του έδειξε τα γυαλιστερά του γαλόνια με την κορώνα. 

«Μην με αποπαίρνεις, κύριε Χωρ…, Αξιωματικέ!» Αγράμ-
ματος άνθρωπος είμαι». 

Ηρέμησε ο Αστυνόμος και άρχισε τις ανακρίσεις. 

165 Έχυσε 
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«Πρώτα-πρώτα, θέλω να μου πεις, πού κρυβόσουνα τόσες 
ημέρες και φάγαμε τον τόπο να σε βρούμε;» 

Σχεδόν κλαψούρικα, μάλλον για να τον λυπηθεί και να μην 
τον τιμωρήσει τούτος ο αγριοαστυνόμος, του είπε λεπτομερώς 
όλη την ιστορία. Ότι πήγε να δουλέψει στο ψαράδικο του Νί-
κου του Μπάκα, αλλά δεν άντεχε τη θάλασσα και τον έβγαλε 
σε μια ερημιά κοντά στο φανάρι στη Νηριά. «Περιπλανήθηκα 
μέσα στις μάζες, καταματωμένα είναι όλα μου τα πόδια». Σή-
κωσε τα μπουγενάρια από τα βρακιά του για να του δείξει τις 
γρατσουνιές. 

Άρχισε να τον λυπάται ο Αστυνόμος. Απότομα όμως ξανά 
αγρίεψε: «Τώρα πες μου, τι πρόβλημα έχεις με τον Ντίνο Τε-
μπονέρα και θέλει να σε μαχαιρώσει;» 

Μιλιά δεν έβγαλε ο Σπύρος Τεπάνος και ο Αστυνόμος συ-
νέχισε: «Εδώ έχω πολλές καταγγελίες να σε βαραίνουν. Σου 
θυμίζω τον Γιώργο Μπαρμπέτσο, που σε σκουντούφλιασε στον 
χορό, τον Σπύρο τον Τριβόλη, που σε τουφέκισε και πολλές 
άλλες για να μην συνεχίσω. Και η πιο σπουδαία που σε βα-
ραίνει, είναι αυτή εδώ που έχει γραφτεί και με κόκκινη μελά-
νη, ότι μπήκες μια μέρα μέσα στο μαγαζί του Γεράσιμου του 
Δρακονταειδή και βγήκες με ένα φύλλο από την εφημερίδα 
την «Αυγή» και κάτι είχες μέσα τυλιγμένο. Δηλαδή είσαι πα-
λιοκουμουνιστής!»

Σήκωσε το κεφάλι του ψηλά ο Σπύρος, κοίταξε κατάματα 
τον Αστυνόμο και τον παρακάλεσε να του πει τι είναι ο κου-
μουνιστής γιατί δεν είχε ιδέα. Ισχυρίστηκε ξανά ότι «Αγράμ-
ματος άνθρωπος είμαι και δεν πολυκαταλαβαίνω». 

«Ναι, αλλά τι είχες κρυμμένο μέσα στο φύλλο της κουμου-
νιστικής εφημερίδας «Αυγής», που την κρατούσες με καμάρι 
και έκανες και επίδειξη στον τότε Αστυνόμο, όπως εδώ ση-
μειώνει». 
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«Δεν θυμάμαι και καλά, καμιά ρέγκα ή κάνα φελί μπακαλιά-
ρο θα είχα. Τι να την κάνω την εφημερίδα, αφού δεν ξέρω ούτε 
να διαβάσω;» 

Πείστηκε ή τον λυπήθηκε ο Αστυνόμος και τον ορμήνευ-
σε να συμμορφωθεί για να μην τον κλείσει στο μπουντρούμι. 
Πήρε την διαβεβαίωσή του ότι θα συμμορφωθεί και δεν θα 
ξαναδημιουργήσει πρόβλημα. 

«Εντάξει, Σπύρο και ό,τι θέλεις και σε βασανίζει, να έρχε-
σαι εδώ σε μένα. Τράβα τώρα στην μαγκουφιά σου και σου το 
ξαναλέω: μην μου δημιουργήσεις πάλι πρόβλημα, γιατί θα σε 
μπαγλαρώσω». 

Έφυγε κεφάτος και αρκετά ικανοποιημένος ο Σπύρος. Κα-
τεβαίνοντας, μπήκε μέσα στο καφενείο του Λιά του Τρεμπου-
κούνη. Η μικρή Γιαννούλα, σβέλτη και η καλύτερη καφετζού, 
τον υποδέχτηκε με χαρά και με χαμόγελο και του έφερε το 
πρώτο ούζο κερασμένο από τον Πρόεδρο, τον Θωμά τον Βα-
ρόλη. Όλοι εγκάρδια χαιρέτισαν τον Σπύρο και χάρηκαν που 
τον είδαν. Να ’ναι καλά και ευδιάθετος. 

Γρήγορα μαθεύτηκε στο χωριό το χαρμόσυνο γεγονός ότι 
τελικά βρέθηκε ο Σπύρος Τεπάνος και είναι μια χαρά. Πολ-
λοί έτρεξαν να τον χαιρετίσουν, οι περισσότεροι με δωράκια: 
λουκούμια, αμύγδαλα, καρύδια και ό,τι ο καθένας μπορούσε 
να του προσφέρει για να τον ευχαριστήσει. Ακόμη και ο φα-
γανιέρης το χάρηκε και του παρήγγειλε με τον Γιώργο Μπα-
ρώνη να επιστρέψει ξανά στην δούλεψή του και θα του αυξή-
σει και το μεροκάματο.



215

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ

Από τα χαράματα ξύπνησε ο Σπύρος Τεπάνος. Ήταν χα-
ρούμενος που δεν τον τιμώρησε ο Αστυνόμος, είχε και μεγα-
λύτερη ακόμη χαρά που δεν θα τον έδιωχνε από την δούλεψή 
του ο εργολάβος. Σφύριξε, όπως συνήθιζε, για να ξυπνήσει 
και να ετοιμαστεί ο Γιώργος Μπαρώνης. 

Στο άκουσμά του, ο Γιώργος βγήκε έξω στην αυλή με την 
κουτάλα υψωμένη και τον ενημέρωσε ότι ετοιμάζει μπαζίνα166, 
να γεμίσει και το μπρακάτσι και σε λίγο να γίνουν αστραπή. 
Έτρεξε ο Σπύρος στον μαστρο-Σπύρο, να του στελιάσει τον 
Πίκο και την βαριοπούλα. 

Σε λίγο, μαζί με τον Γιώργο κατηφορίζανε για το Σπαθάρι, 
για να συνεχίσουν την δουλειά τους στο φράγμα του ποτα-
μού. Περνώντας από τους Αγίους Αποστόλους, σταυροκοπή-
θηκε ο Σπύρος και άρχισε να διηγείται την ταλαιπωρία του 
στον Γιώργο, ο οποίος, παρόλο ότι ήταν μικρός σε ηλικία, είχε 
μεστωμένο μυαλό και τον συμβούλευε να προσέχει. 

Πριν φτάσουν στο φράγμα, ο Γιώργος ξεσκέπασε το μπρα-
κάτσι και με ένα ξύλινο κουτάλι του γέμισε την φούχτα με 
μπαζίνα. «Φάε να καρδαμώσεις και να μπορέσεις να δουλέ-
ψεις με όρεξη. Μην τεμπελιάσεις και σε διώξει ο εργολάβος». 

Πράγματι ο Σπύρος άρχισε να γεύεται την μπαζίνα, πα-
σπαλίζοντας χείλη, πιγούνι και μάγουλα. Δεν έτρωγε απλά, 

166 Κουρκούτι από καλαμποκάλευρο
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αλλά από την λαιμαργία του ρουφούσε μέσα από την χούφτα 
του τη ζεστή νόστιμη μπαζίνα. Ευτυχώς γύρω υπήρχαν κου-
τσούνες. Με τα πλατύφυλλα σκούπισε το πρόσωπό του και 
έτριξε μετά και τα χέρια του στα μπουγενάρια από το βρακί 
του, κατά τέτοιο τρόπο, που έκανε τον Γιώργο να ξεκαρδιστεί 
στα γέλια. 

Ο εργολάβος τους περίμενε με χαρά. Όπως τους ενημέρω-
σε, πρέπει να βιαστούνε, γιατί το έργο είναι στα τελειώματα 
και είχε ενημέρωση ότι θα χαλάσει ο καιρός. Άρχισαν και οι 
δυο να μελαγχολούν και να κουνάνε απελπισμένα το κεφάλι 
τους, γνωρίζοντας ότι σε λίγο θα βρεθούνε άνεργοι. Μάντε-
ψε τον συλλογισμό τους ο εργολάβος και τους διαβεβαίωσε 
ότι θα τους κρατήσει στην δούλεψή του και μετά το φράγμα. 
«Τέτοιοι εργάτες σαν κι εσάς είναι δυσεύρετοι, μην ανησυχεί-
τε! Μετά από εδώ μου έχουν αναθέσει να φέρω μια μεγαλύτε-
ρη πλωτή φαγάνα για να ξεχώσουμε το λιμάνι στη Βασιλική, 
οπότε θα σας χρειαστώ!» 

Ακούγοντας λιμάνι και σκεπτόμενος την θάλασσα, έτοι-
μος ήταν να λακίσει167 ο Σπύρος, μα πάλι τους καθησύχασε 
ο εργολάβος «Εσύ Σπύρο, μαζί με το Γιώργο, που έχει μάθει 
τέλεια την δουλειά, θα αναλάβετε να ποστιάσετε πέτρες, να 
τις συρματοπλέξετε κατά τα γνωστά, κάτω από το γεφύρι». 

Μόνο που δεν πήδηξε από την χαρά του ο Σπύρος αλλά 
μπόρεσε και ξεφώνισε: «Δηλαδή δεν θα βλέπω την θάλασσα;» 

Άρχισε τα γέλια ό εργολάβος. «Βρε αθεόφοβε, πώς θα βλέ-
πεις θάλασσα κάτω από το γεφύρι; Ούτε ουρανό και πουλί 
πετούμενο δεν θα βλέπεις!» 

«Καλός άνθρωπος», μονολόγησαν και οι δυο και γρήγορα 
στρώθηκαν στην δουλειά.

167 Τρέχοντας να φύγει
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Σε λίγες ημέρες το φράγμα τέλειωσε. Δεν έμεινε ικανοποι-
ημένος μόνο ο εργολάβος, αλλά και όλοι οι χωριανοί και ιδι-
αίτερα όσοι είχαν κτήματα στον κάμπο. Ήρθαν να το θαυμά-
σουν και από τα γύρω χωριά. Όλοι επαίνεσαν τον εργολάβο 
για το υπέροχο κατασκεύασμα και ευχαριστήθηκαν περισσό-
τερο όταν ο εργολάβος τους διαβεβαίωσε ότι ούτε σε εκατό 
χρόνια δεν θα καταφέρει το ποτάμι να σπάσει το φράγμα. 
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«Έγινε αθάνατο, μη χολοσκάτε!» 
Μετά κάλεσε ιδιαίτερα τον Σπύρο Τεπάνο και τον Γιώργο 

Μπαρώνη, για να τους ενημερώσει ότι λόγω κάποιας ανω-
μαλίας η πλωτή φαγάνα (δράγα), που θα ξεχώσει το λιμάνι 
στη Βασιλική, θα καθυστερήσει κάνα δεκαήμερο. Μα πριν 
προφτάσουν να αντιδράσουν, τους διαβεβαίωσε ότι μέχρι να 
έρθει η φαγάνα, θα τους δίνει το μισό μεροκάματο αλλά μόνο 
τότε, αν ξανάρθουν στη δούλεψή του. 

Την συνομιλία άκουσε ο Ρολάντος Πλούτος, άξιος εργά-
της, με μυαλό ξυράφι, πολυτεχνίτης και εφευρετικός. Τότε ο 
Ρολάντος είχε στήσει μια μικρή επιχείρηση και κατασκεύα-
ζε τούβλα. Πολύ καλά γνώριζε ότι ο Σπύρος Τεπάνος ήταν 
από τους καλύτερους μαστόρους στα κεραμειδοκάμινα στον 
Μαραθιά. Ασυζητητί, λοιπόν, τους αγκαζάρισε και τους δυο 
– έστω για ένα δεκαήμερο. Όλα πήγαιναν καλά για τον Σπύ-
ρο Τεπάνο. Ήταν ικανοποιημένος με την δούλεψή του και 
ιδιαίτερα χαιρόταν με την διαβεβαίωση του Αστυνόμου ότι 
θα είναι πάντα προθυμότατος να τον βοηθήσει για ό,τι τον 
χρειαστεί. 
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ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ Η ΕΥΧΗ

Το μόνο άσχημο που τον προβλημάτιζε ήταν οι άσχημες 
σκέψεις που τον βασάνιζαν όταν βρισκόταν στο φτωχοκάλυ-
βό του για ν’ αναπαυθεί ή να κοιμηθεί. Για πολλές ώρες δεν 
τον έπαιρνε ο ύπνος. Κουρκουτιασμένο το μυαλό του από 
σκέψεις, άρχισε και να φοβάται. Πολλές νύχτες πετιόνταν 
όρθιος από το κρεβάτι του, από κάποιο τρομακτικό όνειρο. 
Φανταζόταν ότι τον κυνηγούν, μέχρι να εξακριβώσει ότι δεν 
ήταν κάτι αληθινό και άδικα φοβόταν. Αλλά περισσότερο 
υπέφερε μέχρι να ξανακοιμηθεί. Αναγκάστηκε να πει τον 
πόνο του στον επιστήθιο φίλο του τον Μήτσο του παπα-Πά-
νου, που ιερολειτουργούσε στον Άγιο Αθανάσιο. 

Ο Μήτσος, που πριν λίγο καιρό είχε παντρευτεί και έμενε 
σώγαμπρος στα Μπαφεράτα και ήταν από τους καλύτερους 
ψάλτες στο χωριό, άκουσε με προσοχή τον φίλο του και του 
υποσχέθηκε να μιλήσει στον πατέρα του τον παπά για να του 
διαβάσει καμιά ευχή και σίγουρα θα καλμάρει. Πραγματικά, 
όταν ο παπα-Πάνος του ακούμπησε το πετραχήλι στο κεφά-
λι, άρχισε να ιδρώνει και να τρέμει, αλλά ένιωσε ανάλαφρα 
και πίστεψε ότι συνήλθε. Πέρασε αρκετός καιρός. Από τότε 
έγινε ευδιάθετος και δεν έκρυβε την χαρά του. Δεν ήξερε με 
ποιον τρόπο να ευχαριστήσει και τον φίλο του τον Μήτσο, 
ώσπου μια βραδιά ονειρεύτηκε και είδε ολοζώντανα τον Σπύ-
ρο Τριβόλη, τον ψαλιδάκη, να τον σημαδεύει με το δίκαννο. 
Από την τρομάρα του άρχισε να τρέχει. 
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Ο Βελές που ήξερε ότι τον είχε άχτι, γιατί τον είχαν πλη-
ροφορήσει ότι ενοχλούσε την ανύπαντρη κόρη του, έλυσε τα 
σκυλιά του, που άρχισαν να τον κυνηγούν. Πρόλαβε και σκαρ-
φάλωσε σε μια καρυδιά αλλά ένα σκυλί κατάφερε να τον αρ-
πάξει από το πόδι και να του σκίσει το βρακί. Από τον πόνο ή 
την τρομάρα του ξύπνησε και τότε είδε ολοφάνερα τον Γιώρ-
γο Μπαρμπέτσο να παρουσιάζεται μπροστά του με μια κα-
λοτροχισμένη κουρσά, αυτή που έκοβε τα χορτάρια. Την είχε 
τοποθετημένη σε ένα μακρύ αγριλιδόξυλο. Τον άκουσε να τον 
βρίζει και να του λέει: «Ήρθα να σου κόψω το κεφάλι!» 

Έτριψε τα μάτια του, σάλιωσε τα χέρια του, τα ξανάτριψε. 
Το μόνο που μπόρεσε να πει ήταν: «Μην με σκοτώσεις, ορέ 
Γιώργο!» Και σαν ελατήριο πετάχτηκε όρθιος, κάνοντας μια 
τούμπα σαν εκπαιδευμένος πίθηκος και κρύφτηκε κάτω από 
το κρεβάτι. Το παρατεταμένο του κλάμα συνεχίστηκε μέχρι 
το ξημέρωμα.

Πρωί-πρωί αποφάσισε να πάει στη Χωροφυλακή για να εξι-
στορήσει το γεγονός. Δειλά-δειλά και προσεκτικά βγήκε από 
την κρυψώνα του, αφού βεβαιώθηκε ότι ο παραλίγο φονιάς 
του είχε γίνει άφαντος. Τα μάτια του τον έτσουζαν, είχαν γίνει 
κατακόκκινα από το κλάμα. Τσαντίστηκε και από τα νεύρα 
του έδωσε μια γροθιά στον μισοσπασμένο του καθρέφτη, που 
ήταν κρεμασμένος πάνω από τον νιπτήρα. Τον αποτελείωσε, 
αλλά αίμα άρχισε να τρέχει από το χέρι του. Κάπου βρήκε ένα 
κουρελόπανο το έδεσε σφιχτά και αναχώρησε για τη Χωροφυ-
λακή. Ο Χωροφύλακας που τον υποδέχτηκε, του είπε να περι-
μένει, γιατί ο Αστυνόμος είναι απασχολημένος με τον Χρίστο 
Καπόκιο. Είχε γίνει καταγγελία ότι οι θαμώνες του καφενείου 
του χτυπάνε δυνατά τα πούλια και ενοχλούν τον Σπύρο Ζαχα-
ράτο, που είχε ένα μικρό μπακάλικο απέναντι.

Αφού κατευόδωσε ο Αστυνόμος τον Χρήστο Καπόκιο με 
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αυστηρό ύφος και τον πρόσταξε να προσέχει, κάλεσε τον 
Σπύρο, συμβουλεύοντάς τον να κλείσει την πόρτα. «Κάθισε, 
Σπύρο, σε ακούω».

Μέσα στα αναφιλητά του ο Σπύρος, του εξιστόρησε τον 
αποκεφαλισμό με την κουρσά που θα είχε από τον Γιώργο 
Μπαρμπέτσο. Χωρίς άλλα λόγια, αμέσως έπιασε το χαβάνι που 
στόλιζε το γραφείο του και το κουδούνισε 2-3 φορές. Απότομα 
άνοιξε η πόρτα και πρόβαλε ο Χωροφύλακας. Αφού τον χαιρέ-
τισε. έβγαλε το καπέλο του και το έβαλε κάτω από την μασχά-
λη του, μάλλον από σεβασμό και ξεφούρνισε ένα «Διατάξτε!» 

«Τρέξε αμέσως και φέρε μου εδώ τον Γιώργο τον Μπαρ-
μπέτσο, χωρίς καθυστέρηση. Εσύ, Σπύρο, πήγαινε στη δου-
λειά σου. Μην φοβάσαι! Αυτή είναι δουλειά της Αστυνομίας». 

Φεύγοντας ο Σπύρος, ευχαρίστησε τον Αστυνόμο για τη 
βοήθειά του και ζητώντας συγνώμη για την ενόχληση, του 
ξαναθύμισε πόση μεγάλη υποχρέωση νιώθει. Χαμογέλασε ο 
Αστυνόμος και τον διαβεβαίωσε ότι πάντα θα έχει τη βοήθειά 
του σε ό,τι και αν χρειαστεί. 

Σε μικρό χρονικό διάστημα επέστρεψε ο Χωροφύλακας από 
τα Μπαρμπετσάτα. Αγρίεψε ο Αστυνόμος όταν δεν είδε τον 
Γιώργο Μπαρμπέτσο μαζί με τον Χωροφύλακα αλλά πριν πε-
ρισσότερο εκνευριστεί και τον κατσαδιάσει, πρόλαβε ο Χωρο-
φύλακας να του πει: «Ο Γιώργος Μπαρμπέτσος μαζί με τον Για-
μάνη τον Νίκο, τον Καλιακούδα και τον Μαρίνο, πριν πέντε-έξι 
ημέρες φύγαν για τον Καρβοσαρά για κάνα μεροκάματο». 

Αυστηρά κοίταξε τον Χωροφύλακα ο Αστυνόμος, έξυσε 
το κεφάλι του και τον διέταξε να επικοινωνήσει αμέσως με το 
εκεί Αστυνομικό Τμήμα για επαλήθευση. 

Δεν άργησαν να φθάσουν τα νέα. Αρκετά υπεύθυνοι, εκ-
παιδευμένοι και μεθοδικοί οι Χωροφύλακες στον Καρβοσα-
ρά, εξαντλώντας όλα τα νόμιμα μέσα και χωρίς να δώσουν 



Κωνσταντίνος Σπ. Πατρίκιος222

κάποια υποψία για την έρευνά τους όχι μόνο διαπίστωσαν ότι 
ο Γιώργος Μπαρμπέτσος, μαζί με τους άλλους, ήταν πράγ-
ματι και δούλευε στον Καρβοσαρά αλλά τον έφεραν και στο 
Τμήμα να μιλήσει «για υπόθεσή του» με τον Αστυνόμο. 

Τρέμοντας και φοβισμένα πως κάτι κακό είχε συμβεί, κα-
λημέρισε τον Αστυνόμο, ο οποίος το μόνο που ήθελε, ήταν 
να μάθει που υπηρέτησε και πότε. Χάρηκε ο Γιώργος που δεν 
ήταν κάτι άσχημο. Το μυαλό του βέβαια πήγε στον άρρωστο 
πατέρα του. Έφυγε και ξαναγύρισε στη δουλειά του. 

«Να βρεις αυτόν τον κακομοίρη τον Σπύρο Τεπάνο», είπε 
ο Αστυνόμος στον χωροφύλακα, «να του πεις να διώξει όλους 
τους φόβους του και δεν θα τον ενοχλήσει ξανά ο Γιώργος 
Μπαρμπέτσος. Τόνισέ του ότι για την πράξη του θα τιμωρηθεί 
πολύ αυστηρά και δεν πρόκειται ποτέ να τον ξαναενοχλήσει». 

Είχε μάθει για το χάλι και τις φαντασιώσεις του ο Αστυ-
νόμος και τι άλλο καλύτερο μπορούσε να κάνει για να τον 
βοηθήσει; Όταν ο Χωροφύλακας ενημέρωσε τον Σπύρο και 
τον βεβαίωσε ότι δεν πρόκειται άλλη μελλοντική ενόχληση 
να ξανάχει από τον Γιώργο Μπαρμπέτσο, ηρέμησε και άρχισε 
να χοροπηδά από την χαρά του. Τα ενθαρρυντικά λόγια του 
Χωροφύλακα, τον έκαναν να νιώσει μεγάλη ασφάλεια και 
για πρώτη φορά ήταν ήρεμος, ακόμη και τυχερός που έμαθε 
ότι θα είχε πια ως προστάτη τον καλό Αστυνόμο. Στρώθη-
κε στη δουλειά του, κατάφερε και έδιωξε όλες τις ανησυχίες 
και βάλθηκε να διορθώσει και ό,τι άσχημο πίστευε ότι τον 
περιτριγύριζε. Ιδιαίτερα ικανοποιήθηκε που κατάφερε να 
νικήσει ακόμη και τις αϋπνίες του και άρχισε να νιώθει πιο 
ζωντανός, ορεξάτος, με αποθέματα δύναμης. Καλοσυνάτος 
και ευγενικός, χαιρετούσε τους χωριανούς του με εγκαρδιό-
τητα και βοηθούσε όσο περισσότερο μπορούσε κάθε γέροντα 
και ανήμπορο. Όλοι απορούσαν στο χωριό βλέποντας έναν 
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αλλιώτικο άνθρωπο, μακριά από τις παραξενιές και τις κα-
κοτυχίες που τον είχαν περιζώσει. Οι γριές γειτόνισσές του 
βλέποντάς την αλλαγή του, απορούσαν και πίστευαν ότι η 
ευλογία του παπα-Πάνου και το ευχέλαιο που του διάβασε, 
τον άλλαξε και τον διόρθωσε προς το καλύτερο. Άρχισαν μά-
λιστα να παροτρύνουν και τους δικούς τους να επισκεφτούν 
τον παπά, μήπως και καταφέρουν να διορθώσουν την παρα-
ξενιά, την αγριάδα και όλα τα κακά που κουβαλούσαν. Ακόμη 
και τα βλαστήμια που τα είχαν για ψωμοτύρι. Βέβαια το μόνο 
που κατάφεραν, ήταν περισσότερο να τους εξαγριώσουν και 
να τους κάνουν ακόμη πιο βάναυσους. Κι αυτές για να τους 
ηρεμήσουν, φεύγοντας τους σταύρωναν πίσω από την πλάτη 
τους, πιστεύοντας ότι είναι για το καλό τους και γρήγορα θα 
τους συνετίσουν.
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Η ΒΑΡΥΧΕΙΜΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΥΞΙΜΟ  
ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ

Ήταν Γενάρης, καταχείμωνο. Τα πουλιά άρχισαν φοβισμέ-
να να χαμηλοπετάνε και να λουφάζουν.168 Μαύρα σύννεφα εί-
χαν σκεπάσει τον ουρανό. Περνοδιαβαίνοντας ο Θωμάς Μί-
γας με τον λούρο στον ώμο, σταμάτησε να πάρει μια ανάσα 
και να χαιρετήσει τους παραβρισκόμενους γείτονες. Εκεί στο 
φανερό, έριξε μια ματιά προς τα Χορτάτα. Έμπειρος και γνώ-
στης των καιρών, κοίταξε προς τα κει και τα είδε πεντακάθα-
ρα. Τους καθησύχασε να μην ανησυχούν, αλλά πετάχτηκε ο 
Κώστας ο Καραβιάς, που μόλις είχε φθάσει – είχε έρθει για 
να αποχαιρετίσει τους Τεπαναίους συγγενείς του, γιατί ετοι-
μαζόταν να μπαρκάρει – παλιός ναυτικός, κωλοπετσομένος 
με τη θάλασσα και με τους αέρηδες, αποστόμωσε τον Θωμά: 
«Σωστά τα λες, Θωμά και έτσι είναι. Αν είναι βοριάς, ρίξε μια 
ματιά στα κυπαρίσσια να δεις πως αρχίσανε να προσκυνά-
νε και σε ποια κατεύθυνση υποκλίνονται. Σε λίγο θα δεις ότι 
δεν θα μείνει τίποτε όρθιο από την κακοκαιρία. Κοίταξε και 
τις αμυγδαλιές και ρίξε μια ματιά αντίθετα από εκεί που κοί-
ταξες. Δεν βλέπεις ότι τα σύννεφα σκεπάσανε τη Βασιλική; 
Νοτιά θα έχουμε όχι βοριά, που από λάθος σου διέγνωσες».

«Μάλλον έχει δίκιο ο Κώστας, Θωμά», πετάχτηκε ο Μι-
χάλης Δρακάς, που ήταν στην παρέα. «Εγώ πάντως πάω να 

168 Κρύβονται
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προετοιμαστώ». 
Δεν μπορούσε να μην συμφωνήσει και ο Θωμάς με τον 

έμπειρο παλιό ναυτικό και να του ρίξει δίκιο, αλλά και με την 
σειρά του να ρωτήσει τον Μιχάλη τι προετοιμασία θα κάνει. 
Αφού τον κοίταξε κάπως μοχθηρά και περίεργα ο Μιχάλης, 
του απάντησε ειρωνικά: «Εγώ που ξέρω από θάλασσα, για-
τί έχω δουλέψει σαν ψαράς στα καΐκια, ξέρω και να παίρνω 
τα μέτρα μου. Θα πρέπει να δέσω και να ασφαλίσω όλα μου 
τα υπάρχοντα: την κάδη, το πατητήρι, το μεγάλο το βαγένι, 
που τα έχω ποστιάσει έξω στην λότζα. Θέλουν δέσιμο». «Έχει 
δίκιο ο Μιχάλης», συμφώνησε και ο Κώστας ο Καραβιάς και 
συμβούλευσε και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο και μά-
λιστα να βιαστούν.

Μια κουκουβάγια φτερούγισε αλαφιασμένη από τον δυ-
νατό αέρα που άρχισε σιγά-σιγά να δυναμώνει και κάθισε 
στον καβαλάρη του ξύλινου καλυβιού του Σπύρου Τεπάνου. 
Άρχισε να σκούζει169 και στο άκουσμά της ο γερο-Κωσταντής 
φώναξε τον γιο του τον μαστρο-Σπύρο, που ήταν καλός κυ-
νηγός, ν’ αρπάξει το δίκαννο και να σκοτώσει το βρωμοπού-
λι, που σίγουρα κάτι κακό προμήνυε. 

«Σταμάτα, πατέρα, να είσαι προληπτικός, ένα πουλί είναι 
άφησέ το να κουρνιάσει. Σε λίγο θα νυχτώσει». 

«Πουλί, αλλά γρουσούζικο πουλί, Αντρέα. Όταν ακούς 
τέτοια λαλιά από την κουκουβάγια ή αλιχτούρισμα170 από 
κάποιον σκύλο, περίμενε γρήγορα το κακό θα έρθει, να το 
ξελακήσετε171 γρήγορα». 

«Μην τον ξεσυνερίζεσαι, Αντρέα, τον πατέρα σου, γέρος 

169 Ουρλίαζω, γρούζω 
170 Γαύγισμα σκύλου παράξενο
171 Διώξετε 
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άνθρωπος είναι! Άστον να πιστεύει τα δικά του», του φώναξε 
ο Σπύρος, που μόλις είχε φθάσει κατάκοπος από την ημερή-
σια κούραση. Χαιρέτισε γρήγορα τον συγγενή του τον Κώ-
στα τον Καραβιά, λέγοντας στους άλλους: «Τυχερός άνθρω-
πος! Έχει γυρίσει όλο τον Κόσμο και δεν σας κρύβω ότι κάθε 
φορά που έρχεται, μας φέρνει πολλά καλούδια». 

Ο Αντρέας όμως, για να ησυχάσει και τον γέρο πατέρα του 
και να του κάνει το χατίρι, πρό-
γκισε172 το κακόμοιρο πουλί, που 
φτερούγισε και κούρνιασε μέσα σε 
ένα φουντωτό κυπαρίσσι. 

Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 

Το όμορφο νυχτόβιο πουλί,
που λένε την σοφία συμβολίζει,
νυχτιάτικα όταν αυτό λαλεί,
κάτι κακό θα έρθει, σου θυμίζει.

Την κουκουβάγια στα καπέλα περασμένη,
της γνώσης το πουλί το αγαπημένο,
μας μάθανε και ήταν χιλιοπενεμένη
μα είναι και πουλί καταραμένο.

Της κουκουβάγιας τα σπινθηροβόλα μάτια
που είναι σκεπτικά και πονεμένα
φεγγίζουν και φωτίζουν μονοπάτια
και με το κρώξιμο της λέει τα πεπρωμένα.

172 Έδιωξε 
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Το κρώξιμό της όποιος βράδυ ακούσει
δεν είναι για καλό όπως ακούμε,
κρύος ιδρώτας θα σε περιλούσει
και το κακό εμείς να καρτερούμε.

«Με συγχωρείτε εμένα», είπε ο Σπύρος, «νιώθω πολύ κου-
ρασμένος και πάω να ξεκουραστώ».

Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι και ένας-ένας απομακρύνο-
νταν από το φανερό που το είχαν σημείο συγκέντρωσης. Τε-
λευταίος και αργοπορημένος έφυγε ο Νιόνιος Τσελεβερίκης. 
Περίμενε τον Θωμά Μίγα να του φέρει την ομπρέλα του, που 
την πήρε να την διορθώσει. Χωρίς ομπρέλα πώς θα μπορούσε 
να πάει σπίτι του αν τον έπιανε η βροχή;

Ο αέρας άρχισε να δυναμώνει. Μαύρο, κατάμαυρο σκοτάδι 
απλωνόταν παντού. Σκεπασμένα και τα αστέρια από μελανά 
βαρυφορτωμένα σύννεφα. Αραιά και που γινόταν η νύχτα 
μέρα και μπορούσες να διακρίνεις την Εύγερο από την αστρα-
πή και αμέσως δυνατή βοή που σιγά-σιγά όλο και γίνονταν 
πιο συχνές οι αστραπές και οι βροντές συνοδευόμενες από 
αστροπελέκια. Δεν άργησε να ξεσπάσει μια ασταμάτητη βρο-
χή και χαλαζόπτωση. Το χαλάζι έπεφτε με ορμή στα αχούρια, 
που ήταν σκεπασμένα με τσίγκους και φανταζόσουν ότι γίνε-
ται πόλεμος! Στην αρχή τρόμαξε ο Σπύρος, ξύπνησε, στρογκυ-
λοκάθισε στο κρεβάτι του και συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε 
πόλεμος και τουφεκιές, αλλά ήταν τα στοιχεία της φύσης που 
γινόταν συνέχεια περισσότερο έντονα και ορμητικά. 

Αφού ακουρμάστηκε173 την δυνατή βροχή να ξεσπάει στις 
ρονιές που έτρεχαν, ένιωσε να του τρυπάνε τ’ αυτιά από το 

173 Άκουσε με προσοχή
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ορμητικό βροχερό νερό. Σταυροκοπήθηκε και μουρμουριστά 
προσευχήθηκε, παρακαλώντας τον Θεό, τούτη η ραγδαία, 
επικίνδυνη και δυνατή βροχή να μην σπάσει το φράγμα στο 
Σπαθάρι και το ορμητικό, ασυγκράτητο ποτάμι πλημμυρί-
σει τον κάμπο. Ήταν φιλότιμος και η σκέψη του οδηγήθηκε 
στο έργο που και αυτός συμμετείχε, πιστεύοντας ότι φέρνει 
μέρος της ευθύνης σε αυτό το σπουδαίο έργο που είχε ολο-
κληρωθεί. Μ’ αυτές τις σκέψεις κουλουριάστηκε κάτω από 
τις βαριές μπαντανίες και σκεπάστηκε ολόκληρος για να πε-
ριορίσει τις βροντές, που φοβόνταν μην τον κουφάνουν και 
αποκοιμήθηκε. 
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ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΟΥ

Μια δυνατή βοή, κάτι σαν γκρέμισμα, ξύπνησε τον Αντρέα 
Αντριέλο. Αφουγκράστηκε καλύτερα. Μόνο ο θόρυβος από 
τη συνεχή βροχή ακουγόταν. «Μάλλον κάνας κλώνος από 
τη γέρικη μυγδαλιά θα ξεμοσκαλήθηκε»174, σκέφτηκε, γύρισε 
πλευρό και ξανακοιμήθηκε. Δεν είχε τίποτε καλύτερο μέσα 
στα μεσάνυχτα να κάνει ή να σκεφτεί. Η δυνατή βροχή δεν 
του επέτρεπε να ξεμυτίσει.

Κόντευε να ξημερώσει, η βροχή είχε καλμάρει αραιά και 
που έριχνε λίγο ψιλόβροχο ο θόρυβος όμως από το ποτάμι 
του Ρουπακιά ακουγόταν. Ήταν συνεχής και δυνατός. 

Ο Θωμάς Κομπίτσης είχε ξυπνήσει από το ποταμίσιο βου-
ητό, περίμενε όμως καλά να φέξει για ν’ ανοίξει την πορτούλα 
και να ρίξει μια ματιά στο ποτάμι. Φοβόταν κι έτρεμε στη σκέ-
ψη, αν το καινούργιο φράγμα δεν συγκρατούσε το ποτάμι και 
πλημμύριζε τον κάμπο, θα είχε καταστραφεί και αυτός όπως 
και οι άλλοι που είχαν καλλιεργήσει τα χωράφια τους εκεί. 

Ρόδισε η ανατολή, η νυχτερινή νεροποντή καθάρισε την 
ατμόσφαιρα και αυξήθηκε η ορατότητα. Ολοκάθαρα έβλεπε 
το Μαραντοχώρι και την Έυγερο. Κοιτάζοντας προς τη Βα-
σιλική, πίστεψε ότι ζύγωσαν τα νησιά της Ιθάκης και της Κε-
φαλλονιάς! Τέτοια ορατότητα ποτέ δεν είχε ξαναντικρύσει. 
Μετά κοίταξε προς το Νικολί, Μανάση. Οι ψηλές βουνοκο-

174 Ξεριζώθηκε
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ρυφές στα Σταυρωτά ασυννέφιαστες. Έστριψε το βλέμμα του 
αριστερότερα προς τα Χορτάτα και τότε πάγωσε. Έτριψε τα 
μάτια του κάνοντας γροθιές τα χέρια του, τα σάλιωσε, τα ξα-
νάτριψε, γούρλωσε όσο μπορούσε περισσότερο τα μάτια του 
και έβγαλε την δυνατότερη φωνή που μπορούσε να ’χει φω-
νάζοντας: «Βοήθεια! Βοήθεια!» 

Ολόκληρη η σκεπή από το καλύβι του Σπύρου είχε σω-
ριαστεί! Πριν ακόμη τελειώσει το κάλεσμα σε βοήθεια, πρώ-
τος παρουσιάστηκε ο γείτονάς του ο Μιχάλης Δρακάς. Μετά 
ήρθε ο Θοδωρής Μπαλιάδας. Έφτασε σχεδόν μισόγυμνος ο 
Αντρέας ο Αντριέλος και σε λίγο οι Κουτσουμπαίοι. Ξεσηκώ-
θηκε όλη η γειτονιά. 

«Μην καθυστερείτε», τους φώναξε ο μαστρο-Σπύρος. «Βαλ-
θείτε με γρηγοράδα να μεριάσουμε ξύλα και ό,τι μπορούμε, να 
προλάβουμε να γλιτώσουμε τον άνθρωπο». 

Με ταλαιπωρία και βιασύνη βρέθηκαν μπροστά στον άτυ-
χο Σπύρο. Μια τάβλα του σκέπαζε το κεφάλι, αίμα έτρεχε από 
το στόμα και τα ρουθούνια του. «Τρέξε», φώναξε ο μαστρο-
Σπύρος στον μικρό Γεράσιμο Κολομπίνη, «να φέρεις την ξύ-
λινη σκάλα από την αποθήκη».

Ο Γεράσιμος, που είχε μπάρμπα τον Σπύρο Τεπάνο, ήξερε 
τα κατατόπια γιατί όταν ο Γιώργος Νταγρές, που είχε βοηθό 
ο μαστρο-Σπύρος χειροτονήθηκε παπάς, πήρε την θέση του ο 
Γεράσιμος και άρχισε πολλά να μαθαίνει. Έξυπνος, γρήγορος 
και ανήσυχος για τον μπάρμπα του, έβαλε τα δυνατά του το 
καλύτερο να κάνει. 

Σε λίγο ο Μπάμπης Κουτσούμπας με τον Αντρέα Αντριέ-
λο, ο ένας μπροστά ό άλλος πίσω, με την σκάλα στους ώμους 
και τον Σπύρο Τεπάνο ξαπλωμένο πάνω της και σκεπασμένο 
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με ένα μεσάλι175, που τους έφερε η Αννέτα του Κομπίτση, τον 
πήγαν γρήγορα στο μικρό Νοσοκομείο που είχε το χωριό, 
απέναντι από το καινούργιο δημοτικό σχολείο και δίπλα στο 
σπίτι του Νίκου Σουμίλα. Με απίστευτη γρηγοράδα τον πα-
ρέλαβε η σπουδαγμένη αδελφή νοσοκόμα Λούλα Χόρτη, 
κόρη του Περικλή Χόρτη από τα Χορτάτα, που ήταν διορι-
σμένη στου χωριού μας το Νοσοκομείο. 

175 Τραπεζομάντηλο 
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Πρώτη της και γρήγορη φροντίδα ήταν να τον καθαρίσει 
από τα αίματα και να του κάνει τα δικά της γιατροσόφια, μέχρι 
να έρθει ο γιατρός που είχε κατέβει στη Βασιλική να εξετάσει 
κάποιον άλλον ασθενή. Έμπειρη η Λούλα, ήταν το καμάρι του 
χωριού. Κατά ομολογία όλων ήταν πρόσχαρη και ιδιαίτερα κα-
ταδεχτική. Με μεγάλη προσοχή βοηθούσε και συμβούλευε μι-
κρούς και μεγάλους και ακούραστα έτρεχε στα σπίτια, ακόμη 
και στα χωράφια, για να προσφέρει τις σπουδαίες της ιατρικές 
βοήθειες, που λόγω μακροχρόνιας πείρας στα Νοσοκομεία ήταν 
πλούσιες σε γνώσεις. Αφού γύμνωσε τον άτυχο τον Σπύρο για 
να τον ελέγξει και να τον φροντίσει από οποιαδήποτε τραύμα-
τα, φώναξε την καθαρίστρια να της φέρει ένα καθρεφτάκι και 
γρήγορα του έσφιξε το χέρι για να μετρήσει το πόλτσο176 του. 
Δεν έπιανε καθόλου σφυγμό! Δοκίμασε και στο άλλο χέρι με τα 
ίδια αποτελέσματα. Τον ψηλάφισε στον λαιμό και φέρνοντας το 
καθρεφτάκι στα ρουθούνια του, ένα δάκρυ κύλισε από τα μάτια 
της. Έκανε τον σταυρό της και ξέσπασε σε αναφιλητά. 

Ο Σπύρος Τεπάνος είχε φύγει από τη ζωή! Η Λούλα, η φι-
λότιμη και στοργική του χωριού μας Νοσοκόμα, δεν λάθεψε 
στην διάγνωσή της. Τα ίδια συμπεράσματα έβγαλε και ο για-
τρός ο Νικολόπουλος, όταν ήρθε.

176 Σφυγμούς
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Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ  
Η ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ

Το άσχημο το νέο αμέσως διαδόθηκε και μαθεύτηκε στο 
χωριό. Τα λυπητερά χτυπήματα από τις καμπάνες και στις 
τρεις εκκλησίες (Αγία Παρασκευή, Άγιον Αθανάσιο και των 
Αγίων Αποστόλων) αντηχούσαν στο χωριό, που σύσσωμο 
παραβρέθηκε στη νεκρώσιμη Ακολουθία του άτυχου Σπύρου 
και έγινε στην ενορία του στους Αγίους Αποστόλους. 

Κοντά στους ψηλούς δεντρολιβάνους, δίπλα στην νεοα-
νακαλυφθείσα πέτρινη ταφόπλακα, που κανείς δεν ήξερε σε 
ποιον ανήκε, ούτε καν την χρονολογία δημιουργίας της, δε-
ξιότερα φάνταζε μεγαλοπρεπώς το αιωνόβιο κυπαρίσσι, που 
εκεί είχαν τοποθετήσει την μεγάλη και δυνατή της εκκλησίας 
καμπάνα, οι 4 Αγιοπετρίτες παπάδες, ο παπα-Βαγγέλης, ο πα-
πα-Πάνος, ο παπα-Μπούλος και ο παπα-Νταγρές, αποχαιρέ-
τησαν τον Σπύρο δακρυσμένοι και ψάλλοντας με κατάνυξη 
ευλογίες και ευχές, «καλό Παράδεισο» να ’χει.

Μετά τη νεκρώσιμη Ακολουθία, πλήθος κόσμου συγκε-
ντρώθηκε στον τόπο του δυστυχήματος – μάλλον από περι-
έργεια – και αντικρύζοντας μια μάζα από σκόρπια ξύλα, άρχι-
σαν τα σχόλια. Όλα τα βάρη τα ρίχνανε στην παγίδα που είχε 
φτιάξει ο μαστρο-Σπύρος Αντριέλος. 

Πρώτος άρχισε την κατηγορία ο μαστρο-Αποστόλης Μα-
ραγκός τονίζοντας και φωνάζοντας: «Να τα βλέπουν αυτοί 
που σκέπτονται να τον διορίσουν και Δάσκαλο – μάστορα σε 



Κωνσταντίνος Σπ. Πατρίκιος234

Σχολή για ξυλουργούς, που αποφάσισαν να φτιάξουν εδώ στο 
χωριό μας και δεν λογαριάζουν κι εμάς, ούτε εμένα, ούτε τον 
Κωνσταντέλα που φτιάχνουμε και καρατέλα». 

Συμφώνησε και ο Περικλής Χρυσικός, που ήταν χτίστης 
αλλά είχε και γνώσεις ξυλουργικής. Ο μόνος που διαφώνη-
σε ήταν ο Δάσκαλος ο Κατηφόρης. Φωνάζοντας ότι την αξία 
του μαστρο-Σπύρου και την τέχνη του κανείς δεν μπορεί να 
την αμφισβητήσει, ούτε να τον κρίνει από ένα και μοναδικό 
ατυχές συμβάν. 

«Μην τον ακούτε!» πετάχτηκε ο μικρός Μήτσος, ο ανιψιός 
του, γιος του αδελφού του του Λεωνίδα. «Τον υποστηρίζει, 
γιατί του φτιάχνει χάρακες για να μας πετσοκόβει!» 

«Έχει δίκιο», πρόσθεσε ο Βασίλης ο Βαρόλης, αλλά πετά-
χτηκε και ο Γιώργος ο Σακίμης, με ανοιχτές τις παλάμες του, 
δείχνοντας τα σημάδια από τις χαρακιές. «Τι να πω κι εγώ;» 
συμπλήρωσε ο Μήτσος. «Ξύλο στο σχολείο, ξύλο και στο σπί-
τι! Εσείς είσαστε τυχεροί, που τρώτε ξύλο μόνο στο σχολείο!» 

Τα αρνητικά σχόλια για την κακοτεχνία και την παγίδα 
που είχε στήσει ο μαστρο-Σπύρος, συνεχίζονταν και τις επό-
μενες ημέρες. Όλοι στο χωριό, ακόμη και στα γύρω χωριά, 
άρχισαν να αμφισβητούν την αξία και την καλή φήμη που είχε 
ο καλός μάστορας. Ο μαστρο-Σπύρος, πέφτοντας σε βαριά 
θλίψη, με απογοήτευση αλλά ένιωθε και καταφρόνια για τους 
χωριανούς του για τα άχαρα συμπεράσματά τους, που δεν τον 
άγγιζαν ιδιαίτερα, γιατί ήταν σίγουρος ότι αυτός έκανε ό,τι 
καλύτερο μπορούσε. Στενοχωριόταν μόνο για την απώλεια 
του φίλου και γείτονά του και είχε πέσει σε βαριά μελαγχολία.
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΜΑΣΤΟΡΑ

Ο Γεράσιμος Κολομπίνης, πρωτανιψιός και το χαϊδεμένο 
αγαπημένο παιδί του Σπύρου Τεπάνου, που είχε πάρει την 
θέση του Γιώργου Νταγρέ, που αποφάσισε να μη γίνει ξυλουρ-
γός αλλά ιερέας, βλέποντας τον μάστορά του σε τέτοια χά-
λια, αποφάσισε με τον τρόπο του να του συμπαρασταθεί, όσο 
μπορούσε. Ήταν κατενθουσιασμένος, γιατί στο μικρό χρονικό 
διάστημα που ήταν μαζί του, έμαθε να στελιάζει τσαπιά, να 
τρουχάει σκαρπέλα, ακόμη και άλογα να πεταλώνει. Σκέφτη-
κε, λοιπόν, να φροντίσει να βρει τον καλύτερο μάστορα και ν’ 
ανακαλύψουν την αιτία της κακοτεχνίας, που έγινε η θανα-
τική παγίδα και τόσο άδοξα χάθηκε ο καλός του μπάρμπας. 

Παρακάλεσε τον γαμπρό του Σωκράτη Καραβιά, που είχε 
παντρευτεί την όμορφη νοικοκυροπούλα αδελφή του Βαγκιώ, 
να κατεβούν στη Λευκάδα και να βρουν έναν καλό μάστορα 
να τον συμβουλευτούν. Ο Σωκράτης ήταν ανάπηρος πολέ-
μου. Είχε πολλούς φίλους και γνωστούς, κυρίως αυτούς που 
μαζί είχαν πολεμήσει. Δέχτηκε με χαρά ο Σωκράτης, αλλά μέ-
χρι να φτάσουν στη Λευκάδα, ιδιαίτερα σε εκείνες τις στρο-
φές στου Σκατζολιά, ανακατεύτηκαν τα άντερά του και χρει-
άστηκε και δεύτερη χάρτινη σακούλα. Το παλιό γερασμένο 
λεωφορείο του Τριβόλη μύριζε πετρέλαια και γάνα. 

Ο Γιώργος ο Κονιδάρης, από τους καλύτερους ξυλουργούς 
στη Λευκάδα, τους άκουσε με προσοχή, αλλά δεν μπορούσε 
να τους βοηθήσει, γιατί είχε αρκετή δουλειά να παραδώσει 
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και δεν ευκαιρούσε. Τους παρέπεμψε όμως στον καλύτερο 
Λευκαδίτη ξυλουργό, τον μαστρο-Μαρίνο από τον Πόρο. 

Αναγκαστικά αποφασίσανε να πάνε στον Πόρο. Βρήκανε 
τον μαστρο-Μαρίνο σκαρφαλομένο σε μια σκεπή. Η γρηγο-
ράδα στα χέρια του και οι ορμήνιες που έδινε στους εργάτες, 
ο τρόπος που μεταχειριζόταν τα διάφορα υλικά που χρησι-
μοποιούσε, δεν άφηναν καμιά αμφιβολία ότι ήταν άριστος 
τεχνίτης και με πληθώρα γνώσεων. Όταν τους είδε και τον 
φώναξαν, σήκωσε το αριστερό του χέρι ψηλά. Στο δεξί κρα-
τούσε μια σαμούτσα177 και πίσω στο λουρί από το βρακί του 
κρεμόταν ένα καλοτροχισμένο σκεπάρνι. Άνοιξε και έκλεισε 
2-3 φορές την παλάμη του λυγίζοντας τα δάχτυλα και κάνο-
ντάς τους νόημα να περιμένουν. 

Προνοητικός σε όλα του ο μαστρο-Μαρίνος δεν μπορού-
σε να παρατήσει το έργο του πριν το ασφαλίσει. Δεν άργησε 
με ένα επιδεικτικό πήδημα από την σκεπή να σαλτίσει178 δί-
πλα στο φουρναριό και με ένα δεύτερο να βρεθεί στο χώμα 
και να τους πλησιάσει. 

Σαν άκουσε το πρόβλημά τους, τράβηξε μια άσπρη μπό-
λια από το ζωνάρι του, σκούπισε το ιδρωμένο του μέτωπο, 
μετά τον κατακόκκινο από τον ήλιο σβέρκο του και άρχισε να 
σκέφτεται. Μετρούσε τα δάχτυλά του και τελικά τους όρισε 
την ημέρα που θα μπορούσε να βρεθεί, έστω βιαστικά και για 
λίγο, στον Άγιο Πέτρο. Δεν είχαν άλλη επιλογή και την απο-
δέχτηκαν. Τον ευχαρίστησαν και αναχώρησαν για το χωριό, 
χωρίς άλλη καθυστέρηση, παρακαλώντας να μη βρεθεί κάνα 
εμπόδιο και αργοπορήσει ο μαστρο-Μαρίνος. 

177 Ειδικό σφυρί που βγάζει πρόγκες και καρφιά από ξύλα
178 Πηδήσει
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Ο μαστρο-Σπύρος Πατρίκιος

Ο ΜΑΣΤΡΟ-ΣΠΥΡΟΣ

Στου μαστρο-Σπύρου το ξυλουργείο
πήγα και μπήκα ένα πρωί,
ήθελα να ’βλεπα το συνεργείο
και εργαλεία που δεν είχα δει.

Η τάξη που είδα στα εργαλεία
ήταν για μένα μια συμβουλή,
να μοιάσω στο μάστορα που ’χε εμπειρία
στην τέχνη π’ αγάπησε τόσο πολύ.
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Στα ράφια επάνω αραδιασμένα
με την σειρά μικρό προς μεγάλο,
στον ξυλοπάγκο του είχε σπαρμένα
πασέτο, λάπη και τίποτ’ άλλο.

Στην καναβέτα σε μια γωνία,
είχε τον πίκο και τα σφυριά του,
στον τοίχο κρέμονταν πολλά εργαλεία,
σαμούτσα, ροκάνια, λίγο από κάτου.

Πιο δίπλα ήτανε με τάξη σπουδαία
οι πλάνες, πριόνια κι ακόνια με λάδι,
ο μπάλος όρθιος και για παρέα
δίπλα του κρεμόταν ένα αλφάδι.

Λίγο πιο πέρα ένα μαστέλο
και ένα αρμάρι φρεσκοβαμένο,
μέσα του είχε λίμες, σκαρπέλο
και ένα αρίδι λιμαρισμένο.

Θαύμασα ακόμη τον καταρράχτη,
αυτό το πριόνι το πολύ το μεγάλο,
δίπλα του κρεμόταν σύρμα για φράχτη,
μια τάξη σε όλα χωρίς να υπερβάλλω.

Δικαίως τον έλεγαν και χρυσοχέρη,
η μαστοριά του σε όλα σωστή,
το χωριό του ολόκληρο συχνά τον συγχαίρει,
μακάρι να του ’μοιαζα στην προκοπή.
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Ο ΜΑΣΤΡΟ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ 

Πράγματι, την συγκεκριμένη μέρα και πιο πρώτα από την 
συμφωνημένη ώρα, ο μαστρο-Μαρίνος με τον βοηθό του τον 
Φώτη Σακά, είχαν φτάσει στον Άγιο Πέτρο. Καθίσανε στο 
καφενείο του Λυκοζώη, παρήγγειλαν από ένα τσάι με φύλλα 
από το τούρκικο κοντρί, που ήταν φορτωμένο με πλατύφυλ-
λα αρωματισμένου τσαγιού, όπως τους ενημέρωσε ο καφε-
τζής και άρχισαν την συζήτηση για την επίσκεψή τους στον 
Άγιο Πέτρο. Παρακάλεσαν να ειδοποιήσουν τον Γεράσιμο 
τον Κολομπίνη να έρθει να συναντηθούν και να τους οδηγή-
σει στη γειτονιά του, που έγινε το ατύχημα. Ο Παράσχος με 
τον Βασίλη τον Μπαλιάδα, τρέχοντας πήγαν να βρουν τον 
Γεράσιμο και στο δρόμο συναντήθηκαν με τον Σπύρο τον 
Καψούλη, λέγοντάς του τα νέα, που δεν άργησε ο Καψούλης 
να το κάνει βούκινο179 σε όλο το χωριό. Και στους περισσότε-
ρους – για να υποστηρίξει και τον αδερφό του τον Αποστόλη 
– τους έλεγε ότι ήρθε ένας καλός μάστορας για να ξεσκεπά-
σει τις κακοτεχνίες και ασχήμιες του μαστρο-Σπύρου.

Όλο το χωριό σχεδόν παραβρέθηκε στα Τεπανάτα για να 
θαυμάσει τον πεπειραμένο και άριστο τεχνίτη, που η φήμη 
του είχε περάσει τη Λευκάδα και τον ξέρανε ακόμη και στην 
Αιτωλοακαρνανία. Φθάνοντας ο μαστρο-Μαρίνος, τα ’χασε 
βλέποντας ένα μεγάλο πλήθος να τον υποδέχεται με χειρο-

179 Να το διαλαλήσει
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κροτήματα. Σήκωσε το χέρι ψηλά, τράβηξε το καπέλο που 
φορούσε και το κούνησε στέλνοντας έναν ευγενικό σε όλους 
χαιρετισμό. Ξαναφόρεσε το καπέλο του, κάνοντας νόημα στο 
βοηθό του τον Φώτη και με τον δείχτη του δεξιού του χεριού 
του έδειχνε τι να ξεσκεπάσει και τι να μεριάσει. 

Τα συντρίμμια από τάβλες και πουντέλια τον δυσκόλεψαν 
να φτάσει στις γωνίες. Υπομονετικά και αμίλητος κουνούσε 
το κεφάλι του. Έβγαλε ένα πασέτο180 και έκανε τις μετρήσεις 
που αυτός ήξερε. 

Το πλήθος αγωνιούσε. Κάποιος εύστοχα μουρμούρισε: 
«Αυτός ξεπερνάει και τον γιατρό που σε κοιτάει και μιλιά 
δεν βγάζει! Μέχρι να ολοκληρώσει την εξέτασή του μπορεί 
και να πεθάνεις όχι από την αρρώστια αλλά από την αγωνία 
ώσπου να μάθεις τα αποτελέσματα!»

Τελικά, αφού κόντεψε να ξελαιμιαστεί, πατώντας σε μια 
σανίδα και πέφτοντας πάνω στο βοηθό του, που ευτυχώς τον 
συγκράτησε, σκούπισε τα χέρια του και επιτέλους μίλησε φω-
νάζοντας: «Ποιος μάστορας έφκιασε τούτο το έργο;» 

Ο μαστρο-Σπύρος αμίλητος, καθόταν περίλυπος πάνω σε 
ένα μικρό καρεκλάκι δικιάς του επινόησης και κατασκευής. 
Κρατούσε και έσφιγγε με τα δάχτυλά του τα μάγουλά του 
και κοίταζε στο δάπεδο του καλυβιού. Δεν τον ένοιαζε και 
ούτε καν τον αφορούσε η γνώμη του μαστρο-Μαρίνου. Ήταν 
όμως στενοχωρημένος και ένιωθε βαθιά θλίψη για την άδικη 
απώλεια του γείτονα και φίλου του. Πήρε όμως το θάρρος 
στο άκουσμα της φωνής του μαστρο-Μαρίνου, σήκωσε το κε-
φάλι του ψηλά, τον κοίταξε κατάματα και του φώναξε: 

«Εγώ, μάστορα, έφκιασα αυτό το έργο. Και μόνο εγώ είμαι 
ο υπεύθυνος για τούτη την καταστροφή και ιδιαίτερα για την 

180 Ξύλινο μέτρο
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απώλεια, που χάθηκε έτσι μια ζωή!» 
Με τεντωμένο το χέρι ο μαστρο-Μαρίνος, βιαστικά έφθα-

σε στον μαστρο-Σπύρο και εκεί που όλοι πιστεύανε ότι θα 
τον χαστουκίσει, άρχισε να τον συγχαίρει, να τον επαινεί για 
την αθάνατη επισκευή του: «Τέτοια δεσίματα στις γωνίες εγώ 
ποτέ δεν θα τις φανταζόμουν. Ούτε καν θα μου περνούσε από 
το μυαλό να ζευγαρώσω και μάλιστα χιαστί αυτά τα ξύλα, 
που με τόση μοναδική τέχνη και ασφάλεια τα κάρφωσες και 
τα έδεσες! Σου βγάζω το καπέλο και, χωρίς υπερβολή, σε πα-
ραδέχομαι καλύτερο, πιο έμπειρο και με περισσότερες γνώ-
σεις από μένα στην ξυλουργική!» Αμέσως έβγαλε το καπέλο 
του και το έδωσε στο βοηθό του. 

Η βροντερή φωνή του Μένιου Λογοθέτη τάραξε την σιω-
πή και όλοι με αγωνία περιμένανε ν’ ακούσουν τα αποτελέ-
σματα. «ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ», βροντο-
φώναξε ο Μένιος και σε λίγο όλοι αρχίσανε να τσαμπουνάνε: 
«Το ’πε και ο Μένιος!» 

Μέσα από το πλήθος πετάχτηκε ο Νίκος Μαργέλης ο 
Νενές, μάστορας και αυτός, τίμιος, εργατικός και καλός οι-
κογενειάρχης, πλησίασε τον μαστρο-Μαρίνο και του μίλησε 
στη δικιά τους γλώσσα των μαστόρων, λέγοντάς του ότι προ-
σεκτικά τον παρατηρούσε και τον θαύμασε, γιατί τίποτε δεν 
άφησε απαρατήρητο, Δεν άφησε καμιά λεπτομέρεια που να 
μην την εξετάσει. Ήθελε όμως και απαιτούσε να μάθει, αν το 
κεντρικό κυπαρίσσι που πάνω σε αυτό στηριζόταν η στέγη, 
είχε κοπεί σε περίοδο φεγγαριού και μήπως είχε φοινικώσει. 

Χαμογέλασε ο μαστρο-Μαρίνος, τον θαύμασε για την 
παρατηρητικότητα και για τις γνώσεις του και παρακάλεσε 
δυο-τρεις να μπατάρουν το ξύλο για να το εξετάσουν, αφού 
στη μέση έδωσε μια γερή χτυπιά με το σκεπάρνι. Πέταξε μια 
λουρίδα από την φλούδα και με μια δεύτερη, κάνοντας τον 
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εσωτερικό στο κυπαρίσσι έλεγχο. Πρώτος παραδέχτηκε ο 
μαστρο-Νίκος ο Νενές, ότι είχε κοπεί σε περίοδο φεγγαριού. 
Εν τω μεταξύ είχαν πλησιάσει και περιτριγυρίσει τους δυο 
μαστόρους και οι υπόλοιποι του χωριού μαστόροι. Χαιρόταν 
ιδιαίτερα ο μαστρο-Μαρίνος, θαυμάζοντας τους ανθρώπους 
που έχουν όρεξη για μάθηση. 

Ο μικρός Ναπολέων Κουτσοπάνος, που τότε άρχιζε να μα-
θαίνει με όρεξη και κέφι και το διαλαλούσε ότι ήθελε να γίνει 
μάστορας, παρατήρησε γύρω στο μισό μέτρο από την αρχή 
του ξύλου μισοξεφλουδισμένη την φλούδα. 

«Λογική η απορία του παιδιού», φώναξε ο μαστρο-Μαρί-
νος. «Μπατάρεται ακόμη το ξύλο!» 

Πράγματι, στο σημείο εκείνο υπήρχε φαγωμένη η φλούδα 
και κάτι σαν μισοφέγγαρο γύρω-γύρω από τον κορμό. Κα-
νένας από τους παραβρισκόμενους δεν μπορούσε να δώσει 
λογική εξήγηση και ούτε ο μαστρο-Σπύρος παραδεχόταν ότι 
αυτό το σημάδι υπήρχε: «Αν το έβλεπα, θα το αφαιρούσα, 
όπως αφαίρεσα τις δυο τρύπες από το καρφί που είχαν μπήξει 
σέρνοντάς το κατά την μεταφορά». 

Άρχισαν όλοι οι μαστόροι να προβληματίζονται. Ο ένας 
κοιτούσε τον άλλον με απορία, μην μπορώντας λύση λογική 
να δώσουν. Ο Νίκος Χαρίτος, ο καλύτερος του χωριού χτί-
στης, που τότε είχε παντρευτεί και πήγε σώγαμπρος στα Κα-
τσιγιανάτα, ακουμπισμένος σε μια αμυγδαλιά, απλά ακουρ-
μενόνταν. Δεν είχε ιδέα από ξύλα και σκεπές και όταν τον 
φώναξαν σαν καλό μάστορα να δώσει τη γνώμη του, άρχισε 
να δυσανασχετεί. 

Σχεδόν τραβηχτά τον φέρανε μέσα. Άρχισε να ορύεται: 
«Σας το ξαναλέω! Εγώ δεν ξέρω από ξύλα! Αν έχετε πρόβλη-
μα με καμιά λιθιά ή ότι άλλο έχει σχέση με χτίσιμο να επέμβω 
και να βοηθήσω». 
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Μάλλον για να τους κάνει το χατίρι, αποφάσισε να ρίξει 
την ματιά του μουρμουρίζοντας: «Δεν καταλαβαίνω τίποτε. 
Ξύλα βλέπω, σπασμένες σανίδες, κομματιασμένα δοκάρια, 
δεν χαμπαριάζω». 

«Και αυτό το μισοφέγγαρο, εσύ, πώς το ερμηνεύεις;» κά-
ποιος τον ρώτησε. 

Το βλέμμα όμως του μαστρο-Νικόλα δεν πήγε στο μισο-
φέγγαρο αλλά στο σαλίντζο.181 Κατάχαμα που το είδε γδαρ-
μένο, γονάτισε, ζήτησε ένα σκεπάρνι, το έξυσε λίγο δεξιά-
αριστερά και παίρνοντας λίγο χώμα το έτριψε στις παλάμες 
του και τους φώναξε: «Αυτό το γδάρσιμο είναι φρέσκο, τώρα 
τελευταία έγινε. Σίγουρα με τέτοιον δυνατό αέρα, θα το 
άμποσε182 ο αέρας το ξύλο και έφυγε από την θέση του». 

«Αυτό ακούγεται λογικό», πετάχτηκε ο Βασίλης ο Δεμι-
λής, «μόνο που ο αέρας φυσούσε νοτιάς από τη Βασιλική, 
οπότε το γδάρσιμο θα έπρεπε να ήταν στην άλλη πλευρά του 
σαλίτζου». 

Όλοι συμφωνήσανε και για να μη βγάλουν εσφαλμένα συ-
μπεράσματα, αποφάσισαν να το καταγγείλουν στην Αστυνο-
μία και να φροντίσει αυτή να φέρει για λεπτομερή εξέταση 
κάποιον ειδικό. Σε κανέναν δεν έμπαινε στο μάτι το μισοφέγ-
γαρο και το αυλάκι στο σαλίτζο. 

Την επόμενη Ημέρα που ήρθε ο ειδικός, παρουσία και του 
Αστυνόμου, δεν μπόρεσε να δώσει μια λογική εξήγηση για 
το μισοφέγγαρο. Αναγκάστηκε να κόψει ένα αρκετά μεγάλο 
κομμάτι χωρίς να πειράξει το σημάδι με το μισοφέγγαρο και 
να το πάει στην Πάτρα για εξέταση. Όσο για το αυλάκι στο 
σαλίτζο, παραδέχτηκε και αυτός ότι αφού είχε νοτιά, θα έπρε-

181 Το μη ξύλινο δάπεδο
182 Έσπρωξε
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πε το αυλάκι να είναι προς την άλλη κατεύθυνση. Για καλό 
και για κακό, όμως, το φωτογράφησε.

Δεν άργησαν τα αποτελέσματα να βγουν. Οι ειδικοί με τα 
μηχανήματα που είχαν, έβγαλαν τα δικά τους αλάνθαστα 
συμπεράσματα. Το μισοφέγγαρο δημιουργήθηκε από σχοινί. 
Κάποιος δηλαδή έδεσε το μαδέρι και το τράβηξε. Υπάρχουν 
δείγματα σχοινιού. 

Αμέσως ο Αστυνόμος έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα 
και κάλεσε τον Γιώργο Νταγρέ, που είχε γίνει παπάς, να θυ-
μηθεί – όταν μετέφερε το κυπαρίσσι – αν το σχοινί που το είχε 
δέσει, τριβόταν στο κυπαρίσσι αφήνοντας τα σημάδια του.

Ο παπα-Γιώργης έδωσε στον Αστυνόμο να καταλάβει ότι 
σαν παπάς δεν επιτρέπεται ψέματα να λέει και δεν είχε λόγο 
την αλήθεια να κρύψει. Να βοηθήσει ήθελε και του θύμισε: 
«Εγώ με τον μαστρο-Σπύρο, που το τοποθετήσαμε, δεν είχε 
ουδένα σημάδι. Μάλιστα ο μαστρο-Σπύρος, καλοθύμητα σου 
λέω, κύριε Αστυνόμε, μου είπε: Γιώργη, να αφαιρέσουμε και 
τις τρύπες που έμπηξες τα καρφιά! Είναι δυνατόν να τσιγκου-
νεύονταν ακόμη μισό μέτρο να κόψει, αφού ήταν μπόλικο το 
κυπαρίσσι; Ακόμη έχω να σας πω, ότι πρώτα έβαλα αλυσίδα 
και μετά το σχοινί και αν δημιουργούσε σημάδι, δεν θα ήταν 
μισοφέγγαρο. Αλλά εγώ πολύ καλά θυμάμαι, κατά την μετα-
φορά, δεν ακουμπούσε σχοινί στο μαδέρι και όταν το τοποθε-
τήσαμε δεν υπήρχε σημάδι. Επαναλαμβάνω: είμαι πια παπάς 
και δεν μου επιτρέπει η ιεροσύνη μου ψέματα να πω!» 

«Καλά μας τα είπε ο παπάς και δίκιο έχει», παραδέχτηκε ο 
Αστυνόμος στους Χωροφύλακες. «Κάτι άλλο συμβαίνει και 
θα πρέπει να το ανακαλύψουμε». 

Άρχισαν όλοι στη Χωροφυλακή να προβληματίζονται. Δεν 
μπορούσαν βέβαια να μην παραδεχτούν, ότι κάποιος έδεσε 
στο σχοινί στο μαδέρι. Υπήρχαν – κατά τους ειδικούς – τα 
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αποτυπώματα! Αυτοί ήξεραν! Αν παραδεχτούμε, λοιπόν, ότι 
κάποιος έδεσε το σχοινί και κάποιος άλλος το τράβηξε, είναι 
δυνατόν, ένα με δυο ακόμη και πέντε με έξι άτομα, τραβώντας 
το σχοινί να μπορέσουν να ρίξουν μια τόσο καλά στερεωμένη 
σκεπή; Άξιον απορίας, παραδέχτηκαν όλοι και το ποιο λογι-
κό το σκέφτηκε και το είπε ένας Χωροφύλακας: «Ας παραδε-
χτούμε ότι κάποιος έδεσε το σχοινί και καμιά δεκαριά άτομα 
απέξω το τράβηξαν. Αυτό ακούγεται λογικό και προδίδεται 
και από το αυλάκι στο σαλίτζο, που έχει την διεύθυνση προς 
το νοτιά, από εκεί δηλαδή που ίσως το τραβήξανε και είναι 
και η πόρτα. Η απορία μου, όμως, είναι, αφού έπεσε η σκεπή 
και όλα τα πλάκωσε, είναι δυνατόν κάποιος να μπήκε μέσα να 
λύσει το σχοινί και να το εξαφανίσει; Γιατί από όσα ξέρουμε, 
δεν βρέθηκε κανένα – έστω μικρό – κομμάτι σχοινιού!» 

«Σωστά τα συμπεράσματά σου, με έπεισες και μένα», συ-
μπλήρωσε ο Αστυνόμος. «Μάλλον έγινε δολοφονική ενέρ-
γεια, δηλαδή τον άτυχο Σπύρο τον ξεκάνανε!» 

Ομόφωνα συμφωνήσανε στη Χωροφυλακή και αποφασί-
σανε να ζητήσουν ενισχύσεις, τη βοήθεια από το Αστυνομικό 
Τμήμα της Βασιλικής και να αρχίσουν έρευνες. 

Εν τω μεταξύ όλο το χωριό έμαθε τα τελευταία γεγονό-
τα. Εκνευρισμός με οργή ακουγόταν από όλους για το άδοξο 
τέλος του Σπύρου Τεπάνου και μάλλον χαρήκανε που ο μα-
στρο-Σπύρος δεν ήταν υπεύθυνος για τον θάνατό του. Οι πε-
ρισσότεροι δήλωσαν στην Αστυνομία ότι γίνονται εθελοντές 
και θέλουν να βοηθήσουν για να λάμψει η αλήθεια.
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Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

Ο ψηλός και καλοντυμένος κύριος που χτύπησε την πόρ-
τα στο γραφείο του Αστυνόμου, είχε μια ευγενική έκφραση 
και η καλοσύνη του ήταν υποδειγματική. Όταν έμαθε ποιος 
ήταν, έλαμψε από χαρά και ικανοποίηση. Χρόνια τώρα περί-
μενε κι αυτός μια μετάθεση της προκοπής, γιατί από χωριό 
σε χωριό πάντα τον στέλνανε. Πίστευε, ότι τούτη την φορά, 
κάπου καλύτερα θα τον τοποθετούσαν.

«Ενωματάρχης ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, από την Κέρ-
κυρα», του συστήθηκε σφίγγοντας το χέρι του με εγκαρδιό-
τητα. «Με στείλανε να σε αντικαταστήσω, συνάδελφε». 

«Μου φέρνεις χαρά, γιατί από πολύ καιρό περιμένω κι εγώ 
μια μετάθεση της προκοπής και το μόνο που με λυπεί είναι 
ότι θα σου φορτώσω τα άσχημα προβλήματα, που τελευταία 
δημιουργηθήκανε στο χωριό». 

Άρχισε να του εξιστορεί για την τροπή που πήρε η απώ-
λεια του Σπύρου Τεπάνου κι ότι δεν ήταν ατύχημα αλλά σί-
γουρα δολοφονία. 

Άστραψε και βρόντηξέ ο ευγενικός κύριος, διαβεβαιώνο-
ντας τον συνάδελφό του ότι «μέσα στου βοδιού το κέρατο 
να χωθεί, από μένα δεν πρόκειται να κρυφτεί ο δολοφόνος» 
και ότι τέτοιες υποθέσεις τον ζωντανεύουν και τις προτιμά. 
«Πριν έρθω εδώ, υπηρετούσα στο Εγκληματολογικό Τμήμα 
στο Μαρκόπουλο. Δεν άφησα τίποτε ανεξιχνίαστο και πολλές 
φορές με καλούσαν και στην Αθήνα, αν έβρισκαν δυσκολίες».
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Η λεπτομερής ενημέρωση και η παράδοση, που έγινε πα-
ρουσία και των Χωροφυλάκων, πλήρως ικανοποίησε τον νεο-
φερμένο Αστυνόμο και αφού ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε 
τον αποχωρούντα συνάδελφό του, παρακάλεσε τους Χωρο-
φύλακες να του συμπαρασταθούν και να τον βοηθήσουν στο 
έργο που θα αναλάμβανε. Ζητούσε όχι μόνο την βοήθειά τους, 
αλλά και πλήρη ενημέρωση για τα προβλήματα του χωριού. 

Πρωί-πρωί ξεκίνησε, ομαδικά με τους Χωροφύλακες, για να 
φέρουν μια περατζάδα το χωριό, δίνοντας προτεραιότητα στο 
γκρεμισμένο καλύβι. Περνώντας από τη βρυσούλα, έπλυνε τα 
χέρια του, έκανε ποτήρι την φούχτα του και νίφτηκε183 επαινώ-
ντας το δροσερό νερό. Σκούπισε τα χέρια του σε ένα κεντημένο 
με το μονόγραμμα του μαντηλάκι, τράβηξε από την μέσα τσέπη 
της στολής του ένα σημειωματάριο και άρχισε να σημειώνει. Το 
ίδιο έκανε περνώντας από όλους τους δρόμους. Λιγομίλητος, 
με αυστηρό ύφος, φρόντιζε να διεκπεραιώνει την δουλειά του 
όσο καλύτερα μπορούσε. Χαιρετούσε ευγενικά τους περαστι-
κούς και μάλλον φάνηκε ακατάδεχτος, όταν η Κούλα, η γυναί-
κα του Μιχάλη Δρακά, τον προσκάλεσε κάτι να τον φιλέψει. 

Φθάνοντας στα Αντριελάτα, αντίκρυσε το καταστραμμέ-
νο καλύβι του Σπύρου. Κάτι έγραψε πάλι στο σημειωματάριο 
και άρχισε να ζωγραφίζει. Με λοξές ματιές, οι Χωροφύλακες 
διαπίστωσαν ότι είχε ταλέντο ζωγράφου. Εκτός από το κα-
λύβι ζωγράφισε τις αμυγδαλιές, ακόμη και την Γιωργίτσα του 
Αντριέλου, που ερχόταν από το κανάλι με την βαρέλα στο 
κεφάλι. Την ρώτησε τι κουβαλάει κι απόρησε με την δεξιο-
τεχνία της, που χωρίς ποδολόγα, είχε στερεώσει στην κεφα-
λή της την βαρέλα και στα χέρια της κρατούσε την ρόκα και 
έγνεθε. Την θαύμασε για την ικανότητά της και όταν πλη-

183 Πλύθηκε 
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ροφορήθηκε ότι η βαρέλα ήταν γεμάτη νερό, απόρησε γιατί 
ερχόταν από άλλη κατεύθυνση από τη βρύση που λίγο πριν 
είχε αντικρύσει. Πισωγύρισε κοιτάζοντας τη βρυσούλα. 

Την απορία αμέσως του την έλυσε ένας Χωροφύλακας: 
«Τούτο το χωριό έχει αρκετές βρύσες. Όπως κοιτάμε μπρο-
στά, εκεί που φαίνονται τα πλατάνια, είναι η καλύτερη βρύση 
του χωριού, με τρεις κάνουλες και μια πέτρινη λόμπα για να 
πίνουν τα ζώα. Ακριβώς από κάτω, εκεί που φαίνονται οι λυ-
γαριές, είναι η Βρύση του Αληθινού. Ας πάμε πρώτα στο κα-
νάλι που είναι μπροστά μας και στη συνεχεία θα περάσουμε 
και από τις άλλες βρύσες». 

Ο λόμπος στο κανάλι τον ξάφνιασε! Λοξοκοίταξε τους 
Χωροφύλακες, που στο άγριο βλέμμα του κάπως απομακρύν-
θηκαν και όταν άρχισε να σημειώνει τις παρατηρήσεις του, ο 
ένας Χωροφύλακας κοίταξε τον άλλον με σφιγμένα χείλη και 
κουνώντας το κεφάλι τους συμφωνούσαν: «Σίγουρα δεν θα 
τα πάμε καλά με τον καινούργιο Αστυνόμο». 

Δεν είχαν όμως δίκιο, γιατί, όταν βρισκόταν στη Χωροφυ-
λακή ήταν πολύ φιλικός μαζί τους, με τα καλαμπούρια του και 
τις ορμήνιες του. Ένας καλοσυνάτος Αστυνομικός που προ-
σπαθούσε, με τον δικό του τρόπο, να διορθώσει όσα περισ-
σότερα προβλήματα μπορούσε στο χωριό. Εκεί, λοιπόν, που 
όλοι περίμεναν πρώτα-πρώτα να ασχοληθεί και να καλέσει 
τους ύποπτους για την κατάρρευση της σκεπής του καλυβιού, 
αυτός κάλεσε τον Πρόεδρο, λέγοντας στους Χωροφύλακες να 
του ετοιμάσουν έναν κατάλογο με τους πιθανούς ύποπτους. 

«Πηγαίνετε στα καφενεία, στο βουνό, στον κάμπο, σε 
άλλα χωριά, όπου εσείς νομίζετε και ξέρετε καλύτερα από 
εμένα τον νιόφερτο. Απαιτώ λεπτομερή αναφορά και κατά 
την γνώμη σας – έστω και λανθασμένη – θέλω να μου αριθ-
μήσετε, με σειρά προτεραιότητας, τους πιθανούς υπόπτους».
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ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο Θωμάς Βαρόλης, χτενισμένος, καλοντυμένος, με κορ-
μοστασιά λεβέντη, παλικαρίσια ανέβηκε την πέτρινη σκάλα 
και χτύπησε την πόρτα του Αστυνόμου λέγοντας: «Είμαι ο 
Πρόεδρος του χωριού και σας καλωσορίζω, κύριε Αστυνόμε». 

«Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που αμέσως ήρθες στο κάλεσμά 
μου. Κάθισε και προσεκτικά άκουσέ με! Οι πληροφορίες που 
συνέλεξα από τους συγχωριανούς σου – όλοι σε στολίζουν 
με τα καλύτερα λόγια – δεν άκουσα ούτε ένα παράπονο, δεν 
έμαθα ούτε μια αδικία να έχεις κάνει. Άψογος, ευγενικός, κα-
λοσυνάτος, ήρεμος, πράος, είπαν για σένα».

Ένα πλατύ χαμόγελο ικανοποιήσης ανάβλυσε στο καλο-
συνάτο πρόσωπο του Προέδρου και κούνησε το κεφάλι του 
με χαρά και μεγάλη ικανοποίηση.

Ο Αστυνόμος σηκώνοντας το βλέμμα του από τα χαρτιά 
του, που συνέχεια τα ψηλάφιζε, κοίταξε τον Πρόεδρο αγρι-
εμένα. Σηκώθηκε όρθιος, κρέμασε το καπέλο του σε μια 
πρόχειρη κρεμάστρα και γυρίζοντας προς τον Πρόεδρο, τον 
ακούμπησε με το χέρι του στον ώμο και κάπως νευριασμέ-
να του είπε: «Τα καλά λόγια των συγχωριανών σου, Πρόε-
δρε, ερμηνεύονται από μένα ότι δεν είσαι σωστός και καλός 
Πρόεδρος. Καλός είναι μόνο αυτός που τον βρίζουν και τον 
κατηγορούν. Εσένα όλοι σε επαινούν, γιατί σε όλους κάνεις 
τα χατίρια παραμελώντας το χωριό σου. Δεν θέλω τίποτε να 
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ακούσω! Εγώ ήρθα να διορθώσω το χωριό σου! Θέλω, λοι-
πόν, να αλλάξεις τακτική και να συνεργαστείς μαζί μου». 

Άρχισε ο Πρόεδρος να δυσανασχετεί. Πιθανόν μέσα του 
να σκεφτόταν: «Λέγε ό,τι θέλεις, εγώ δεν θα μαλώσω με τους 
συγχωριανούς μου». 

Λες και μάντεψε τις σκέψεις του ο έμπειρος Αστυνόμος 
συνέχισε: «Εγώ δεν θέλω ούτε να μαλώσεις με κανέναν, ούτε 
να παρεξηγηθείς, αλλά να συνεργαστείς μαζί μου για το καλό 
του χωριού σας. Χθες που πήγα την βόλτα μου, μια γύρα στις 
γειτονιές, τα ’χασα με την ακαταστασία εκεί. Εγώ θα σας 
δώσω μια λογική προθεσμία για να διορθώσετε τα κακώς κεί-
μενα. Θα πρέπει οπωσδήποτε και το γρηγορότερο, ν’ αλλά-
ξουμε το χωριό σας προς το καλύτερο». 

«Και τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Αστυνόμε μου;» 
«Ωραία ερώτηση, Πρόεδρε. Εδώ έχω καταγράψει κάποια 

προβλήματα και θα σου πω μερικά που πρέπει να διορθωθούν. 
Στο δρόμο που πήγαινα, είδα σκύλους αδέσποτους να κυκλοφο-
ρούν αλλά και μικροπαίδια ανέμελα να παίζουν ξυπόλητα μέσα 
σε λασπόνερα και με κοντά παντελόνια. Ποιος μου εγγυάται ότι 
κάποιο άγριο σκυλί δεν θα δαγκώσει τα πιτσιρίκια; Προτείνω, 
λοιπόν, ή ο ιδιοκτήτης να τα πιάσει να τα δέσει ή να τα αφήσει 
ελεύθερα, αλλά να τους φορέσει φίμωτρο. Και μια και μιλάμε για 
τα παιδιά, περνώντας από τη βρυσούλα, είδα τον λόμπο ασκέ-
παστο. Το ίδιο και χειρότερο και στο κανάλι. Τα μαύρα του τα 
χάλια είχε και ο λόμπος στου Αληθινού. Δεν μπορείς να αναγκά-
σεις υποχρεωτικά αυτούς που χρησιμοποιούν το νερό του λό-
μπου να τον σκεπάσουν ή έστω να τον περιφράξουν μήπως κάνα 
μικροπαίδι ξαχουρδήσει και βρεθεί μέσα στον λόμπο και πνιγεί;» 

Ο Πρόεδρος, σουφρώνοντας τα χείλη του, άρχισε καταφα-
τικά να κουνάει το κεφάλι του στις λογικές του Αστυνόμου 
υποδείξεις. 
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«Επαναλαμβάνω, Πρόεδρε! Εγώ ήρθα εδώ ν’ αλλάξω τού-
το το χωριό και θα τα καταφέρω! Δεν θα απογοητεύσω ή 
στενοχωρήσω τους συγχωριανούς σου. Φεύγοντας από εδώ, 
θέλω όλοι να λένε: «Ο κακός Αστυνομικός»! Τότε θα πει ότι 
πέτυχα τον σκοπό μου. Βρες τον τρόπο σου, λοιπόν και, από 
αύριο, γύρισε τις γειτονιές. Πεταμένα ξερόκλαδα, σκουπίδια 
και ιδιαίτερα κοπριές, που έχω εδώ καταγράψει, πρέπει όλα 
να εξαφανιστούν! Να καθαριστούν οι δρόμοι, να ασβεστω-
θούν όλα τα ξερολίθια, να λάμψει το χωριό».

«Μα αγροτικό χωριό είναι, κύριε Αστυνόμε, ζώα κυκλο-
φορούν παντού, κοπριά δεν θα έχουμε;» τόλμησε ο Πρόεδρος 
να πει. 

«Το ότι έχετε πληθώρα από ζώα το είδα. Δεν κατάλαβα, 
όμως, γιατί όλες αυτές τις κοπριές ακόμη και στα παραγεμι-
σμένα αχούρια, δεν τις τσουβαλιάζετε λίγες-λίγες κάθε μέρα 
και να τις πάτε στον κάμπο στις ελιές και στα περιβόλια σας, 
που θα είναι για όφελός σας! Όχι που μάθατε όλοι στο ακριβό 
λίπασμα, η κοπριά είναι καλύτερη!»

Πάλι ο Πρόεδρος άρχισε να κουνάει καταφατικά το κεφά-
λι του στη λογική σκέψη του Αστυνόμου και υποσχέθηκε να 
κάνει το καλύτερο. 

«Πριν φύγεις όμως, Πρόεδρε, προς το παρόν, θα σου πω 
και ένα τελευταίο, να το διορθώσεις εσύ ή άσ’ το σε εμάς. Από 
αύριο θα γράψουμε στις δυο βρύσες που είναι στην αγορά και 
είναι ο καθρέφτης του χωριού ιδιαίτερα για τους περαστικούς, 
ότι απαγορεύεται το πλύσιμο ρούχων στη βρύση στο λαγκάδι, 
δίπλα στο καφενείο του Κοτσέρη και στην άλλη, που είναι στο 
καφενείο του Μένιου. Εδώ είχε τις αντιρρήσεις του ο Πρόε-
δρος: «Δηλαδή να μην ξεκατελώσουν184 τα ρούχα τους;»

184 Αφόρητη δυσοσμία 
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«Πρόεδρε, συγκεντρώσου, πρόσεξέ με! Για να μην σε 
προβληματίσω, άσ’ το αυτό να το τακτοποιήσω εγώ με τους 
Χωροφύλακες. Καλοσκέψου το, όμως, καλοκαιρινά και με-
σημεριάτικα, ν’ αρχίσουν με την κοπάνα, να βλέπουν οι πε-
ραστικοί, να μην στέκεται άνθρωπος στα καφενεία και στο 
χωριό σας. Για ρώτησε τους Θοδωρελαίους ή τον Κολοπατή, 
τι τραβάνε με το ντουκ-ντουκ της κοπάνας. Εγώ δεν λέω να 
μην πλύνουν τα ρούχα τους. Αντίθετα λέω ότι πρέπει να τα 
πλένουν και συχνά! Να πηγαίνουν στη βρυσούλα, στο Κα-
νάλι, στου Αληθινού, στα περιβόλια, στην Καλή πηγή, στη 
Μέσα Βρύση… Τόσες βρύσες έχετε στο χωριό σας».

Πάλι σούφρωσε ο Πρόεδρος τα χείλη του και μονολόγησε: 
«Μωρέ καλά τα λέει τούτος ο Χριστιανός!»
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ΟΙ ΕΓΝΟΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Έπεσε να κοιμηθεί το βράδυ ο Πρόεδρος, μα ύπνος δεν 
του έμπαινε. Σαν σφυριά κτυπούσαν τα μηλίγγια του, στριφο-
γύριζε, σκεφτόταν. Η γυναίκα του η Ελένη, καλή νοικοκυρά, 
φαμελίτισσα, που προσπαθούσε όλους να τους ικανοποιήσει, 
άρχισε να δυσανασχετεί. Τον σκούντησε λέγοντας: «Τι σου 
συμβαίνει και γρούζεις σαν τρυγόνι, Θωμά;» 

«Κοίτα την στραβομάρα σου και άσε με στην καταφρόνια 
μου», της απάντησε εκνευρισμένος, αλλά ευτυχώς σε λίγο 
αποκάρωσε. 

Το πρωί, φρέσκος και με πιο καθαρό μυαλό, έφυγε για την 
Κοινότητα. Περνώντας από το μαγαζί του Λογοθέτη, είδε 
μέσα τον Ριζάριο και τον Βενιζέλο. Στράφηκε στον Βενιζέλο, 
που ήταν σύμβουλος στην αντιπολίτευση, είχε κατανόηση και 
καλή πάντα συνεργασία με τον Θωμά Βαρόλη και τον παρα-
κάλεσε να πάνε μαζί στην Κοινότητα. 

Δίπλωσε τις ξεροσαρδέλες ο Βενιζέλος, που είχε ετοιμάσει 
για τον Γρηγόρη τον Φρανγιό, καθάρισε τα χέρια του με ένα 
σταφιδόχαρτο και σε λίγο, μαζί με τον Πρόεδρο, βρεθήκανε 
στην Κοινότητα. 

Ο Σπύρος Καναλής, ο πιο μορφωμένος τότε στην Κοινό-
τητα, γνώστης σε όλα, καλός και τίμιος νοικοκύρης, περίμενε 
τον Πρόεδρο για μερικές υπογραφές και είχε ετοιμάσει με με-
γάλη προσοχή όλα τα αναγκαία έγραφα. Ήταν μόνιμος Γραμ-
ματέας της Κοινότητας. 
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Αφού τέλειωσε η υπογραφή των εγγράφων και πριν ακόμη 
τα συμμαζέψει ο Γραμματέας, άρχισε ο Πρόεδρος να τους εξι-
στορεί την επίσκεψή του με τον Αστυνόμο. Απευθυνόμενος 
ιδιαίτερα στον Βενιζέλο, του είπε: «Θεώρησα σωστό να σε 
ενημερώσω, γιατί αρκετά χρόνια εγώ είμαι Πρόεδρος, μπορεί 
στις επόμενες εκλογές να πάρεις τη θέση μου. Θέλω, λοιπόν, 
να είσαι ενήμερος». 
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Ο Σπύρος Καναλής πρώτος πετάχτηκε, όχι μόνο να συμ-
φωνήσει, αλλά και να παραδεχτεί το μεγάλο δίκιο του Αστυ-
νόμου. Συμφώνησε και ο Βενιζέλος συμπληρώνοντας: «Σί-
γουρα θα έχουμε αντιπάθειες στο χωριό, αλλά κάτι θα πρέπει 
να γίνει και να το καλοσκεφτούμε!» 

Η απόφαση βγήκε στη στιγμή! Όλοι οι ενήλικες, άνδρες 
και γυναίκες, για το καλό του χωριού, θα ήταν υποχρεωμένοι 
να κάνουν ο καθένας 4 μεροκάματα και δυο όσοι πήγαιναν 
με κάποιο ζώο τους. Τα αρνητικά σχόλια αμέσως άρχισαν και 
οι αντιρρησίες σχολίαζαν: «Σιγά μην τον ξαναψηφίσουμε!» 
Υπήρχαν όμως και καλοί, λογικοί νυκοκυραίοι, που, εκτιμώ-
ντας την προσπάθεια, προσφέρθηκαν να κάνουν και περισ-
σότερα μεροκάματα. Βέβαια δημιουργήθηκαν ορισμένα πα-
ρατράγουδα στο δρόμο για τα Κατηφορότα. Κάποιος όρμησε 
να χτυπήσει τον Πρόεδρο, λέγοντας: «Εγώ την κοπριά την 
θέλω μπροστά στην αυλή μου και δεν θα την πάρω!»
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ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

Οι εργασίες καθημερινά προχωρούσαν. Άλλοι ήταν ευχα-
ριστημένοι, οι περισσότεροι δυσαρεστημένοι. Ιδιαίτερα εκεί-
νοι που τους γκρέμισαν την λιθιά για να πλατύνει ο δρόμος ή 
τους ανάγκαζαν να απομακρύνουν τον κάτικα και το μαντρί 
από το χωριό. Χαιρόταν ο Αστυνόμος ιδιαίτερα, όταν άκου-
γέ τους περισσότερους να κακολογούν τον Πρόεδρο. «Πάμε 
καλά», σκεφτόταν χαμογελώντας. 

Συνήθως έβγαινε τα πρωινά στο μπαλκόνι. Είχε καρφώ-
σει ένα σταφιδόπανο στην κορυφή της λότζας και είχε φτιά-
ξει μια καλή ισκιάδα. Μελετούσε από εκεί τα έγγραφά του, 
διώχνοντας μύγες και σφήκες, με ένα φτερό από γαλοπούλα. 
Αλλά στην ουσία, λοξοκοιτούσε να ανακαλύψει κάτι που θα 
έπρεπε να διορθώσει. 

Από το μικρό του παρατηρητήριο, διαπίστωσε ότι στο 
καφενείο του Μένιου του Λογοθέτη μάλλον έπαιζαν χαρτιά 
αλλά με λεφτά. Δανείστηκε τα κιάλια από τον δραγάτη τον 
Μπεκατώρο και με το αετίσιο του μάτι επαλήθευσε τις υπο-
ψίες του. 

Με αρκετές προφυλάξεις έκανε την έφοδό του, διαπιστώ-
νοντας ότι ξοδεύανε χρήματα για το γούστο τους. Τους κα-
τάσχεσε αμέσως τα χαρτιά και τα χρήματα που είχαν πάνω 
στο τραπέζι και τους ενημέρωσε ότι την επόμενη φορά που 
θα το κάνουν, δεν θα τους την χαρίσει, θα τους στείλει στον 
Εισαγγελέα. 
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Την τετράδα που ήταν στο τραπέζι αποτελούσαν ο Σπύρος 
Κουτσούμπας, ο Αποστόλης Πολίτης, ο Χρήστος Δρακοντα-
ειδής και ο Γιώργος Σαπσός. 

Τον λόγο πήρε ο Σπύρος Κουτσούμπας (Μπύρος). Ήταν 
διορισμένος δασοφύλακας στο πευκοδάσος στον πόντζο και 
είχε αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού. Ήταν 
σωστός, καλός και ενεργητικός Πρόεδρος. Ήταν λόγιος και 
μπορούσε να σε πείσει με επιχειρήματα. Κατόρθωσε να απο-
στομώσει τον Αστυνόμο λέγοντας ότι το χαρτοπαίγνιο το δικό 
τους είναι για ένα λουκούμι ή ένα υποβρύχιο και το κάνουν για 
να περάσουν την ώρα τους. «Άμα μας κόψεις τα χαρτιά, κύριε 
Αστυνόμε, να είσαι σίγουρος ότι εμείς κάποια άλλη πατέντα 
θα βρούμε και δεν θέλουμε να σε περιγελάμε». 

Χτύπησε τα χέρια του, πετάχτηκε σβέλτα ο μικρός του Μέ-
νιου ο Ηρακλής και σαν αστραπή έφερε ένα γλυκό του κου-
ταλιού από σταφύλι για τον ακατάδεχτο Αστυνόμο, που δεν 
το ακούμπησε και το άφησε πάνω στο σιδερένιο τραπέζι. 

Σε λίγο ο Μπύρος αναφώνησε: «Χρήστο έχασες!» 
«Κέρδισα εγώ», αναφώνησε ο Αποστόλης Πολίτης. «Φέρε 

μου ένα λουκούμι! Μικρέ, που είσαι; Το λουκούμι!» 
Μέχρι ο Ηρακλής να φτάσει, ο Αποστόλης ξανακέρδισε, 

αλλά τώρα από τον Μπύρο συνεχίστηκε το ακαταλαβίστικο 
αυτό παιγνίδι και δεν μπορούσε να μαντέψει ο Αστυνόμος πως 
το παίζανε. Έτσι αναγκάστηκε να τους επιτρέψει να παίζουν 
μόνο τα κεράσματα, αρκεί να του μολογήσουν το τέχνασμα. 

«Θα σου το εξηγήσω, αρκεί, όταν δεν έχουμε τετράδα να 
μας συντροφεύεις». 

Γέλασε ο Αστυνόμος και έμεινε κατάπληκτος όταν έμαθε 
ότι κερδίζει εκείνος ανάλογα που κάθισε η μύγα ή η μέλισσα 
στο πιατελάκι με το γλυκό. Χαμογέλασε, τους χαιρέτισε, τους 
ξαναθύμισε ότι επιτρεπόταν να παίζουν χαρτιά μόνο για κάνα 
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κέρασμα και έφυγε για την Αστυνομία.
Μπροστά στο μαγαζί του Γεράσιμου του Δρακονταειδή, ο 

Νίκος Ταλανάς με τον Νώντα τον Κούρτη, παίζανε το τάβλι 
τους. Ρίχνοντας ο Ταλανάς και κοιτάζοντας να χαιρετίσει τον 
Αστυνόμο, το ζάρι πετάχτηκε έξω και μακριά. Το συμμάζεψε 
και τους το έδωσε ο Αστυνόμος λέγοντας: «Νίκο, σίγουρα θα 
χρειαστείς καμιά σκάφη για την ριξιά σου και εσύ, Νώντα, τα 
παραχτυπάς τα πούλια. Και οι κουφοί ακούνε τα κτυπήματά 
σου. Να παίζετε ήρεμα και προσεκτικά».



259

ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

Ο καιρός περνούσε και η αλήθεια είναι πως το χωριό άρχι-
σε να βλέπει μια καλυτέρευση με τον ερχομό του καινούργιου 
Αστυνόμου. Δεν βλέπανε όμως κάποια ενέργεια ή πρόοδο 
για την εξιχνίαση του τραγικού συμβάντος και την απώλεια 
του Σπύρου Τεπάνου, που βύθισε σε θλίψη όλο το χωριό. Η 
απογοήτευση ήταν ολοφάνερη, ιδιαίτερα στους συγγενείς 
του άτυχου Σπύρου. 

Ο Γεράσιμος Κολομπίνης, το αγαπημένο μικρό του ανίψι, 
πήρε το θάρρος να ενοχλήσει παραπονούμενος τον Αστυ-
νόμο, αλλά έμεινε ικανοποιημένος, όταν ενημερώθηκε ότι 
έχει μπει με πλήρη μυστικότητα στο σωστό δρόμο η έρευνα. 
«Εγώ, Γεράσιμε, έχω άλλη τακτική στην έρευνά μου. Δεν αρ-
χίζω από τον πρώτο ύποπτο αλλά από τον τελευταίο και τον 
λιγότερο ύποπτο. Οι Χωροφύλακες μου δώσανε έναν κατά-
λογο με τους δέκα – κατά τη γνώμη τους μετά από την έρευ-
νά τους – ύποπτους. Αρχίζοντας από τους τελευταίους, με με-
γάλη προσοχή παρακολουθούμε τους πρώτους, που σίγουρα 
ξεγνοιάζουν και περιμένουμε να πέσουν στο λάθος που θα 
μας οδηγήσει στην σύλληψη. Αλλά πάντα με αποδείξεις. Σε 
ενημερώνω, λοιπόν, ότι τις δυο-τρεις ημέρες που έλειπα από 
το χωριό, είχα πάει στο Κατωμέρι στο Μεγανήσι. Εκεί, αφού 
έκανα την περατζάδα μου μαζί με έναν λιμενοφύλακα στους 
δρόμους και στις γειτονιές του Κατωμερίου, με μεγάλη μυστι-
κότητα από τους γείτονες, τους θαμώνες του καφενείου και 
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τους περαστικούς, συνέλεξα τις απαραίτητες πληροφορίες. 
Όλοι στολίζανε τον Βησσαρίωνα με τα καλύτερα λόγια. Τί-
μιος, ειλικρινής, άριστος έμπορος και οικογενειάρχης αψεγά-
διαστος, ο καλύτερος στις συναλλαγές του, ποτέ δεν αδίκησε 
άνθρωπο. Μετά κάλεσα σε ανάκριση τον Βησσαρίωνα Μά-
τζαρη τον Κανατσούρη. Για να μην δίνουμε στόχο στο χωριό, 
του έστειλα τον λιμενοφύλακα και τον έφερε στο Βαθύ, στο 
καφενείο του Μπόιρα. Φαίνεται ότι ήταν γνωστός, γιατί όλοι 
τον χαιρετούσαν με εγκαρδιότητα και θέλανε να τον κερά-
σουν μαζί και εμάς, την παρέα του, τους φιλοξενούμενους φί-
λους του, όπως νομίζανε. Πολύ καταδεχτικοί και φιλόξενοι οι 
Μεγανησιώτες. Αν θέλεις να σου ομολογήσω τη γνώμη μου 
για τον μπάρμπα σου και τα λεγόμενά του, είμαι σίγουρος ότι 
δεν θα με πιστέψεις. Πρώτα-πρώτα με διαβεβαίωσε για την 
πίκρα που πήρε, αλλά βρήκα τότε την ευκαιρία να του θυμί-
σω: «Απείλησες να του κόψεις τον λαιμό, για κάποιο καπάρο 
για τα σταφύλια που του είχες δώσει!» 

Και αμέσως ομολόγησε: «Γιατί δεν ήξερα και ούτε καν σκέ-
φτηκα ή δεν ρώτησα, γιατί τα σταφύλια που είχαμε συμφωνή-
σει, σε άλλους τα πούλησε. Σε 5-6 ημέρες που ξαναπήγα στη 
Βασιλική με το καΐκι, ήρθε και με βρήκε στη Νίκια, στο καφε-
νείο του Μπαλιάδα. Πάνω στο τραπέζι που πίναμε τα ούζα με 
μεζέ από χταπόδι που τους είχα φέρει, μου άφησε το καπάρο 
που του είχα δώσει και επιπλέον τους τόκους. Όταν τον ρώτη-
σα γιατί το έκανες αυτό και έδωσες σε άλλους τα συμφωνηθέ-
ντα σταφύλια, χαμογελώντας μου απάντησε ότι αυτό το έκανα, 
φίλε Βησσαρίωνα, για να σε προστατεύσω. Όποτε θέλεις, έλα 
μόνο σου να τρυγήσεις το αμπέλι και δεν θέλω να με ανταμεί-
ψεις. Δεν σου τα έδωσα ούτε και σε κανέναν άλλον θα τα δώσω, 
γιατί είναι ξινά και χαλασμένα. Θα ήθελες να χαλάσεις το κρασί 
σου; Θα τα τρυγήσω εγώ αργότερα για να φτιάξω ξύδι». 
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«Έχει δίκιο ο Σπύρος», πετάχτηκε από το δίπλα τραπέζι ο 
Θανάσης ο Λάντος, που συνόρευαν στα αμπέλια στα Καρα-
μανλιώτια και έβλεπε ατρύγητο τα αμπέλι του Τεπάνου. 

«Βέβαια πάνω στα νεύρα μου είπα ότι θα του κόψω τον 
λαιμό, γιατί, κύριε Αστυνόμε, το καΐκι που φορτώνει τον ίδιο 
ναύλο παίρνει για λίγα ή πολλά σταφύλια και εγώ θα πρέπει 
κάθε φορά που έρχομαι από το μακρινό Μεγανήσι να πάρω 
όσα περισσότερα σταφύλια μπορώ για να αντιμετωπίσω τα 
υπέρογκα έξοδα». 

«Δηλαδή είχε λυθεί η παρεξήγηση;» 
«Μπορείτε να ρωτήσετε και τον καφετζή τον Θοδωρή 

Μπαλίαδα, που μας έφερε τα ούζα, άκουσε την συζήτηση και 
μάλιστα είπε στον Τεπάνο: «Μπράβο, βρε Σπύρο, είσαι σω-
στός και πεντακάθαρος αγρότης,» 

«Έτσι διαγράψαμε και τον Βισσαρίωνα, το Νο 7 από την 
λίστα των υπόπτων», είπε ο Αστυνόμος. «Όπως διαγράψαμε 
και τον Κορμόζο. Κάποιοι καλοθελητές στείλανε ένα γράμμα 
στην Αυστραλία στον Κίτσο Κορμόζο ότι ο Σπύρος γυροφέρ-
νει τις αδελφές του, την Τασούλα και την Έλενα, που φύλα-
γαν τα πρόβατά τους. Ο Κίτσος, με την σειρά του, ενημέρωσε 
τον Νιόνιο τον Γότσο, τον αδελφό του να πάρει τις προφυλά-
ξεις του και αν πρέπει και χρειάζεται την βοήθειά του να έρθει 
και αυτός από την Αυστραλία. Για να λέμε και την αλήθεια, 
Γεράσιμε, από ότι μέχρι τώρα έχω συμπεράνει και να ’σαι σί-
γουρος ότι εγώ δεν λαθεύω, ό μπάρμπας σου ήταν και λίγο γυ-
ναικοτσούλης».185 Καταφατικά κούνησε ο Γεράσιμος το κεφάλι 
του και συνεχίζοντας ο Αστυνόμος τον διαβεβαίωσε ότι δεν 
ανακάλυψε κάτι παράνομο στις προθέσεις του. Ανύπαντρο 
παλικάρι ήταν και όπου ήξερε στο χωριό ανύπαντρες μεγα-

185 Κυνηγούσε γυναίκες
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λοκοπέλες, προσπαθούσε να έχει μια επικοινωνία. 
«Εγώ δεν ανακάλυψα κάτι άσεμνο, θα δούμε στη συνέχεια 

τι θα προκύψει. Βαδίζουμε αργά και σταθερά». 
Αφού ευχαρίστησε ο Γεράσιμος τον Αστυνόμο για τις ενέρ-

γειές του αποχώρησε αρκετά ικανοποιημένος και χάρηκε πε-
ρισσότερο, γιατί ο Αστυνόμος προθυμοποιήθηκε σε ό,τι χρει-
άζεται και είναι αναγκαίο πάντα να τον βοηθάει.

Βασιλάκης Γεράσιμος (Αστυνόμος)
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ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Καθισμένος στο καθημερινό παρατηρητήριό του στο 
μπαλκόνι της Χωροφυλακής, με το αετίσιο του μάτι έλεγχε 
τους περαστικούς και πάντα κρατούσε τις σημειώσεις του. 
Φαίνεται όμως, ότι παρόλο που απαγόρευε τα χαρτιά, του 
άρεσε και ο τζόγος. Έτσι, όταν έβλεπε τριάδα στο καφενείο 
του Μένιου, πήγαινε τάχατες τυχαία και καθόταν στο τραπέ-
ζι. Περισσότερο, όπως έλεγε, για έλεγχο, για να μην παίζουν 
χρήματα. 

Μια μέρα, το τζιπ με τον Διοικητή της Αστυνομίας της Βα-
σιλικής ήρθε στο χωριό. Το γνώριμο κορνάρισμα, που άρχισε 
από τον ανεμόμυλο, τον αναστάτωσε. Απορροφημένος στο 
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παιγνίδι του με τα χαρτιά, στην αρχή δεν το πολυκατάλαβε. 
Όταν όμως αντίκρυσε το τζιπ από μακριά να έρχεται, πετά-
χτηκε όρθιος, μάζεψε όλα τα χαρτιά με τέχνη και γρηγοράδα 
και τα έχωσε κάτω από το καπέλο του για να προφυλαχτεί 
από τον Διοικητή. Οι συμπαίχτες του θαύμασαν την γρηγο-
ράδα και την εξυπνάδα του. 

Κατεβαίνοντας την λότζα με τα σκαλοπάτια για να χαιρε-
τίσει τον Διοικητή, ο μικρός Λάμπρος Βαρόλης με τα κοντο-
παντελωνά του όρμησε από πίσω του και σκαρφαλώνοντας 
στον ώμο του, τράβηξε ένα Ρήγα που είχε ξεπροβάλει από το 
πίσω μέρος του καπέλου του. Στην αρχή δεν το κατάλαβε και 
σίγουρα θα χαστούκιζε τον Λάμπρο για την άσεμνη αυτή του 
ενέργεια, όταν όμως με τρόπο ο Λάμπρος του έδειξε το Ρήγα 
που έκρυψε μέσα στο μανίκι του, χαμογέλασε, του έκλεισε 
πονηρά το μάτι και είπε στο Διοικητή: «Πολλούς σερσέλους 
έχουμε εδώ» και άρχισε να τρίβει τον σβέρκο του. 

Δεν κάθισε για κέρασμα ο Διοικητής, γιατί ήταν πολύ βιαστι-
κός. Έπρεπε να παραβρεθεί στην Καρυά σε συμβούλιο που είχε 
με τον εκεί συνάδελφό του. Έτσι γρήγορα αποχώρησε και ξεΐ-
δρωσε και ο Αστυνόμος που κέρασε ένα λουκούμι τον Λάμπρο, 
ο οποίος όμως προτίμησε – και απαιτητικά πήρε – λίγο χαλβά. 

Γέλασε ο Αστυνόμος και τράβηξε μονοκοπανιά ένα ρακο-
πότηρο με τσίπουρο γλείφοντας τα χείλη του και έφυγε για 
το Τμήμα. 

«Δεν είναι και κακός», παραδεχτήκαν οι παραβρισκόμενοι 
στο καφενείο. Μόνο ο Μήτσος ο Αποστολιάς διαφώνησε, πα-
ραπονούμενος ότι τις Κυριακές δεν επιτρέπει να ανοίγουν τα 
καφενεία πριν απολύσει η Εκκλησία.

«Και το άλλο;» πετάχτηκε ο Νίκος Σουμίλας, «που μας 
υποχρεώνει σε εθνικές εορτές όλοι να κρεμάμε την σημαία 
στα σπίτια μας;»



265

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

Είχε τελειώσει όλες του τις έρευνες, οι προσπάθειες του 
στις ανακρίσεις είχαν πια εξαντληθεί, ένιωθε ανήμπορος και 
ανίκανος αυτός ο πολύ έμπειρος αστυνομικός να βρει και να 
βγάλει κάποιο λογικό συμπέρασμα. Βέβαια είχε κατασταλά-
ξει και αυτός στο Νο 1, που ήταν ο Γιώργος Μπαρμπέτσος. 
Κατ’ επανάληψη τον είχε καλέσει και τον είχε ανακρίνει. Του 
είχε υποσχεθεί να τον βοηθήσει να του μετριάσουν την ποινή, 
αν ομολογήσει. 

Ατάραχος ο Μπαρμπέτσος, ακλόνητος και ισχυρογνώμων, 
αποστόμωνε τον Αστυνόμο με τις εύστοχες απαντήσεις του. 

«Θα ήμουν περιχαρής αν μπορούσα να το κάνω, να τον 
αφανίσω από καιρό, να κάνω και το χατίρι του πατέρα μου, 
αλλά δεν είχα την δύναμη και το κουράγιο. Ούτε τον λειράτο 
κόκορα που κάθε πρωί με ξυπνάει δεν έχω την δύναμη να τον 
αποκεφαλίσω!» 

Στην ουσία ο Αστυνόμος θαύμαζε τον Μπαρμπέτσο, γιατί 
δεν τον έβλεπε καθόλου τρομαγμένο όπως τους προηγούμε-
νους. Σχεδόν λιποθύμησε ο Ντίνος Τεμπονέρας στην ανάκρι-
ση, ενώ ο Σπύρος Τριβόλης ο Ψαλιδάκης, παραδέχτηκε ότι 
τον πυροβόλησε αλλά μόνο και μόνο για να τον τρομοκρα-
τήσει και να μην ξαναπεράσει από το κτήμα του, πράγμα το 
οποίο και το κατάφερε.

Ώρες ολόκληρες έμενε άυπνος ο Αστυνόμος. Μελετούσε 
και ξαναμελετούσε όλους τους ύποπτους μα τελικά τα δικά 
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του συμπεράσματα ήταν ότι κανείς δεν ήταν ένοχος και μο-
νολόγησε: «Χωρίς απόδειξη δεν υπάρχει ενοχή» και ξύνοντας 
το κεφάλι του κοίταξε προς το ταβάνι. Το καλοσκέφτηκε, το 
ξανασκέφτηκε, προβληματίστηκε, φύσηξε, ξεφύσησε και δα-
γκώνοντας τα χείλη του, φουσκώνοντας τα μαγουλά του, τρί-
βοντας τα κουρασμένα μάτια του να ξενυστάξει, χάιδεψε το 
πηγούνι του και άφησε το μυαλό του ελεύθερο να αποφασί-
σει. Πετάχτηκε όρθιος και νευριασμένος, κακιώνοντας με τον 
εαυτό του: «Εγώ», άρχισε να μονολογεί, «εγώ, που ξεδιάλυνα 
τόσα βαριά και δύσκολα εγκλήματα, να μην καταφέρνω σε 
ένα μικρό χωριό να ανακαλύψω τι ακριβώς συνέβη;»

Ξαφνικά του ήρθε μια φαεινή ιδέα και φώναξε τους Χωρο-
φύλακες να τον συνοδεύσουν στο σωριασμένο καλύβι. Στο 
δρόμο σκεπτόταν: «Αν δεν υπήρχε ένοχος και άσκοπα όλοι 
κοιτάζαμε να βρούμε κάτι που δεν υπήρχε; Και αν το καλύβι 
όντως έπεσε από την κακοκαιρία και σίγουρα από την κακο-
τεχνία του μαστρο-Σπύρου; Μήπως τραμπούκοσαν τον μα-
στρο-Μαρίνο τον πρωτομάστορα, όπως μας τον παρουσιά-
σανε, να κρύψει και να καλύψει την αλήθεια και να απαλλάξει 
τον συνάδελφό του από κάθε κατηγορία;» Αυτά σκεφτόταν 
και ξανασκεφτόταν σε όλη την διαδρομή και αποφάσισε να 
τα συζητήσει με τους Χωροφύλακες που από σεβασμό και όχι 
για να φέρουν αντιρρήσεις στο προϊστάμενο τους του ομο-
λόγησαν ότι τα συμπεράσματά του ακούγονται σωστά και 
μάλλον δίκιο θα ’χει». 

Φτάσανε στα Αντριελλάτα. Ένιωσε πολύ μεγάλη χαρά ο 
Αστυνόμος μα και οι Χωροφύλακες, βλέποντας μια αλλιώτι-
κη πεντακάθαρη γειτονιά. 

«Τώρα μάλιστα αρχίζει το χωριό και συμμορφώνεται. Αυτό 
σίγουρα θα αλλάξει προς το καλύτερο. Τι μπορούμε να κά-
νουμε;» 
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«Να φωνάξουμε τον μαστρο-Σπύρο», είπε ο ένας Χωρο-
φύλακας, «να μας πει».

«Τι να μας πει;» απάντησε ο άλλος, «ό,τι είχε να πει το είπε 
και αυτός και οι άλλοι μαστόροι». 

«Μέριασε τα μαδέρια και τις τάβλες να βρεθούμε εκεί που 
ξεριζώθηκε το πουντέλι που συγκρατούσε την σκεπή», διέ-
ταξε ο Αστυνόμος. Με δυσκολία άνοιξαν ένα διάδρομο και 
όταν έφτασαν στο κέντρο άρχισαν και κοιτάζονται περίεργα. 
Πρώτος ο Αστυνόμος μίλησε: «Οι ειδικοί μας είπαν ότι στο 
μισοφέγγαρο που ανακάλυψαν στο αξεφλούδιστο κυπαρίσ-
σι, είχε ίχνος σχοινιού. Αν παραδεχτούμε ότι κάποιος μπήκε 
μέσα στο καλύβι, το έδεσε σε τούτη την σωριασμένη κολώνα, 
την πάτησε με δύναμη 2-3 φορές για υπόδειξη και μετά από 
έξω τράβηξε το σχοινί. Αποκλείεται μόνος του να τα κατά-
φερνε. Και αφού σωριάστηκε το καλύβι, πώς κατάφερε και 
μπήκε μέσα να λύσει και να πάρει το σχοινί; Με χίλια ζόρια 
τώρα εμείς καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ, παρόλο που 
είχαν μεριάσει τα περισσότερα ξύλα οι προηγούμενοι. όπως 
μου λέτε από τις επιθεωρήσεις. Πάλι συμφώνησαν οι Χωρο-
φύλακες, δεν είχαν άλλη επιλογή.

«Μυστήριο, μεγάλο μυστήριο:» τόλμησε να ξαναφωνάξει 
ο Αστυνόμος. «Κατ’ εμένα δεν υπάρχει φόνος και ένοχος, Αύ-
ριο θα στείλω εγγράφως την αναφορά μου στα κεντρικά. Αν 
υπήρχε κακοτεχνία ή το φταίξιμο ήταν από την κακοκαιρία, 
αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Οι υπεύθυνοι ας αποφασί-
σουν. Εμείς θα κλείσουμε τούτη την υπόθεση». 

«Όπως νομίζεις, Αστυνόμε», απάντησαν μαζί οι δυο Χω-
ροφύλακες.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Το Πάσχα πλησίαζε. Ο Θωμάς, ο αγαπητός του χωριού 
Πρόεδρος, που τώρα τελευταία άρχισαν οι περισσότεροι να 
δυσανασχετούν μαζί του, αποφάσισε να κάνει την περατζά-
δα του σε όλες τις γειτονιές. Άρχισε να ενημερώνει μα και 
να παρακαλεί όλους να δείξουν κατανόηση και να καλλω-
πίσουν όσο καλύτερα μπορούσε ο καθένας το σπίτι του και 
την αυλή του ώστε την Λαμπρή να λάμψει και να ομορφύ-
νει το χωριό. Γνωρίζοντας το παλιό έθιμο, που την Μεγάλη 
Εβδομάδα και ιδιαίτερα την Μεγάλη Παρασκευή, όλοι απαι-
τούσαν από τον ιερέα του χωριού να διαβάσει ένα τρισάγιο 
στα αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν φύγει από τη ζωή, 
ανέθεσε ο Πρόεδρος στον Μήτσο Πολύδερο, που έμενε κο-
ντά στο Νεκροταφείο των Αγίων Αποστόλων, ν’ αρχίσει από 
την Μεγάλη Δευτέρα έναν καθαρισμό και καλλωπισμό σε 
όλο το Νεκροταφείο. Πραγματικά, ο Μήτσος, που ήταν κα-
λός εργάτης, δουλευτής από τους καλύτερους στο χωριό και 
βαθιά θρησκευόμενος, με μεγάλη χαρά ανέλαβε τούτη την 
εργασία υποσχόμενος στον πρόεδρο να το κάνει να λάμπει. 
Πρωί-πρωί την Μεγάλη Δευτέρα πήγε να κάνει την επιθεώ-
ρησή του. Στην αρχή τρόμαξε με τα χορταριασμένα μνήματα, 
που ήταν γεμάτα ξερόχορτα, τσουκνίδες, ακόμη και σπλώνοι 
είχαν φυτρώσει. Μια μικρή απογοήτευση τον έπιασε αλλά 
μονολόγησε: «Τα μάτια δειλιάζουν, τα χέρια ποτέ!» Και από 
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την επόμενη μέρα, με όλα τα σύνεργά του (φτυάρια, τσαπιά, 
ψαλίδες και ασβέστη) ρίχτηκε με όρεξη στη δουλειά. Αρχί-
ζοντας πρώτα από το αιωνόβιο κυπαρίσσι, που ήταν γεμάτο 
κυπαρισσόμηλα και ξερόχορτα. Ορισμένα κλαδιά του κρύβα-
νε ακόμη και την καμπάνα. Σίγουρα θα είχε αρκετό καιρό να 
καθαριστεί, γιατί γύρω-γύρω είχαν φυτρώσει αρκετά μικρά 
κυπαρισσάκια. Τα κοίταξε και σκέφτηκε να μην τα ξεπατώσει 
αλλά να τα ξεριζώσει και να τα φυτέψει στο κτήμα που είχε 
στην Μαυρομπολού, να τα βάλει για φράκτη.

Αφού καθάρισε γύρω μέχρι πάνω-πάνω στους δεντρολίβα-
νους, πάντα με προσοχή φοβούμενος κάνα ερπετό μην ξεμυ-
τίσει, άφησε τα κυπαρισσάκια να τα ξεριζώσει όταν τελειώσει 
και ολοκληρώσει το καθάρισμα στο Κοιμητήριο. Την δεύτερη 
μέρα, με την υπόδειξη του Δάσκαλου Σπύρου Αντύπα, άρχισε 
από τη Φραγκοκλησιά για να του κάνει το χατίρι. Όπως του 
μολόγησε ο δάσκαλος, περίμενε κάποιους συνάδελφούς του 
και μερικούς άλλους μορφωμένους ανθρώπους, που ήθελαν 
να θαυμάσουν τη Φραγκοκλησιά και θα τους έκανε λεπτομερή 
ενημέρωση. Γι’ αυτό παρακάλεσε τον Μήτσο να τη φροντίσει 
όσο καλύτερα μπορούσε. Σίγουρα ήταν αρκετά παραμελημέ-
νη. Πιθανόν για πολλά χρόνια δεν την είχαν φροντίσει, αφού 
βάτα και ασβελακτοί την είχαν περικυκλώσει. Ο εσωτερικός 
θόλος ήταν χορταριασμένος και είχε δείγματα υγρασίας. 

Το έμπειρο μάτι του Μήτσου, αμέσως διέγνωσε την δυ-
σκολία αλλά δεν απογοητεύτηκε. Πήγε στον Ζαφείρη τον 
Λιάμη, πήρε δύο καβαλέτα, έστρωσε πάνω τους μια τάβλα 
και αφού τα στερέωσε πολύ καλά και ανέβηκε πάνω να φτά-
νει και τα ψηλά, από τον Κοκιάρη δανείστηκε ένα σακί με 
ασβέστη και βλέποντας τη γυναίκα του Μαρίνου να επιστρέ-
φει με την πουνιάτα γεμισμένη νερό από του Αληθινού, την 
παρακάλεσε να του φέρει κάνα σκούβλο. 
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Δεν άργησε η Αντρίνα του Λάντου να του πάει το σκούβλο 
με ένα σκουπόξυλο, γιατί η Μαρίνενα, όπως του είπε, έτρεξε 
να σιμάσει την γίδα της που είχε κόψει την τριχιά και σίγουρα 
θα κατάστρεφε τον κήπο του Τρεμπουκούνη. 

Με όρεξη και χωρίς να νιώθει κούραση, ο Μήτσος σάλτισε 
πάνω στην πρόχειρη σκαλωσιά και άρχισε με κέφι και τραγου-
δώντας σε γοργό ρυθμό, να προσπαθεί για το καλύτερο. Να 
ευχαριστήσει το γείτονα και φίλο του Σπύρο Αντύπα, αλλά 
και να μην τον ξετιμήσουνε και οι μορφωμένοι φίλοι του και 
τον περάσουν για τσαπατσούλη, απρόσεκτο και τεμπέλη. 

Είχε περάσει το μεσημέρι, ο ήλιος άρχισε να κατεβαίνει και 
να κρύβεται πίσω από τα πανύψηλά κυπαρίσσια. Σταμάτησε 
και ο ιδρώτας να του βρέχει το πρόσωπο και τα μάγουλα, μια 
δροσιά άρχισε να νιώθει. «Έτσι», σκέφτηκε, «μπορώ καλύτερα 
και γρηγορότερα να συνεχίσω». Ρίχνοντας μια ματιά τριγύρω 
έμεινε πολύ ικανοποιημένος. Είχε σχεδόν περατώσει το μεγα-
λύτερο και πιο δύσκολο κομμάτι. Κατέβηκε από την σκαλω-
σιά, μάζεψε τα καβαλέτα, τα πήγε στο πορτώνι του Νεκρο-
ταφείου και κάθισε λίγο στο πέτρινο πεζούλι να ξαποστάσει. 

Η Βάγκιω του Ντάλα, με μια πουνιάτα στο κεφάλι, περ-
νώντας τον χαιρέτισε. Είχε έρθει για να ρίξει λίγο νερό στο 
νιόσκαφτο τάφο του πεθερού της. 

Δεν έχασε την ευκαιρία και την αγγάρεψε να επιστρέψει 
το σκούβλο στην Αντρίνα. 

Σηκώθηκε, τεντώθηκε, άρπαξε τον γκασμά και συνέχι-
σε το έργο του. Μια μεγάλη κοτρόνα τον δυσκόλεψε, αλλά 
την κατάφερε με ένα σιδηρόμπαλο και μια βαριοπούλα και 
την θρυμμάτισε. Δυο-τρεις σαλαβρίχες που ξετρύπωσαν και 
άρχισαν να σκαρφαλώνουν στον ασπρισμένο τοίχο δεν τον 
τρόμαξαν. Αντίθετα τις καμάρωσε και γέλασε που τις είδε να 
γίνονται άσπρες και ασβεστωμένες. Άφησε τα εργαλεία του 
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κατάχαμα, σταμάτησε να πάρει μια ανάσα, διάλεξε 5-6 πλα-
τιά φύλλα από λάπατα, που ήταν σε αφθονία εκεί και πήγε για 
την ανάγκη του. Ψυχή δεν υπήρχε τέτοια ώρα, κανείς δεν θα 
ερχόταν στο Νεκροταφείο, αλλά σκέφτηκε και πήρε όλες τις 
προφυλάξεις. Κάπου να κρυφτεί για να μην γίνει μπαίγνιο.186 
Αριστερά του στο δομό, οι φουντωτοί δεντρολίβανοι ήταν η 
καλύτερη κρυψώνα. Φθάνοντας στην πέτρινη ταφόπλακα, δι-
έκρινε ένα πέρασμα και χώθηκε μέσα. Μέριασε τους δεντρο-
λίβανους και προχώρησε όσο μπορούσε βαθύτερα. Άρχισε να 
χαμογελάει από τα γαργαλήματα που ένιωθε στ’ αυτιά του. 
Μια φούντα μπήκε στη μύτη του και άρχισε τα φταρνίσμα-
τα. Τελικά ανακάλυψε το σωστό μέρος, έλυσε το σχοινί που 
είχε για λουρί στο βρακί του, κατέβασε το παντελόνι του και 
στρογγυλοκάθισε, ευχαριστημένος που οι δεντρολίβανοι του 
χάιδευαν τον γυμνό πισινό. 

Πριν ολοκληρώσει την ανάγκη του, άκουσε βήματα και 
ακρουμάστηκε. Είδε να προχωράει προς το μέρος του ένας 
άνδρας. Κρατούσε στο ένα χέρι 2-3 μάτσα με φιστήνες187 και 
στο άλλο ένα γαλάζιο κρίνο. Πλησιάζοντας, αμέσως γνώρισε 
τον φίλο του Μιχάλη Δρακά. Κράτησε και την αναπνοή του 
να μην προδοθεί. Ήθελε να δει τι δουλειά είχε τέτοια ώρα ο 
Μιχάλης να έρθει στο Νεκροταφείο. 

Με νοτισμένα μάτια ο Μιχάλης έφτασε και στρογγυλοκά-
θισε στην πέτρινη ταφόπλακα. Άπλωσε τα χέρια του προς τα 
δεξιά που κολλητά ήταν ένας τάφος. Σίγουρα ποτέ δεν θα τον 
είχαν βοτανίσει, αφού χορτάρια, σπλόνοι και τσουκνίδες, 
ήταν τα μόνα στολίδια του. Άφησε κατάχαμα τα λουλούδια 
του πάνω στην πέτρινη ταφόπλακα και άρχισε σιγά-σιγά να 

186 Αφελής, κορόιδο 
187 Βιολέτες
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ξεριζώνει τα χορτάρια από τον δίπλα τάφο. Φαίνεται ότι οι 
τσουκνίδες του ζεμάτισαν τα χέρια. Ξερίζωσε μια μολόχα και 
άρχισε να τα τρίβει. Δεν πτοήθηκε και συνέχισε πιο έντονα το 
βοτάνισμα. Στην κορυφή κοντά στους δεντρολιβάνους, ένας 
ξύλινος σταυρός, μισοσπασμένος και με σβησμένα τα περισ-
σότερα γράμματα, παρουσιάστηκε πεσμένος κάτω. Πήρε τον 
μποκιέ με τις φιστίνες και τον γαλάζιο κρίνο ο Μιχάλης και 
τον ακούμπησε πάνω στον πεσμένο σταυρό. Ένα ατέλειωτο 
κλάμα και με δυνατούς λυγμούς άρχισε να τον κυριεύει.

Ο Μήτσος Πολύδερος, που οι φουντωτοί δεντρολιβάνοι 
δεν του επέτρεπαν να έχει πλήρη και σωστή εικόνα για το τι 
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έκανε ο Μιχάλης, αλλά ακούγοντας το ατέλειωτο κλάμα του, 
σκέφτηκε να δει τι συμβαίνει. Άρχισε να ξεροβήχει. Έζωσε το 
βρακί του, το ξανάσφιξε γερά με το σχοινί και πετάχτηκε έξω. 
Δεν τρόμαξε ο Μιχάλης, που άλλος στη θέση του, βλέποντας 
απότομα να παρουσιάζεται μπροστά του μέσα στο Νεκροτα-
φείο ένας άντρας, θα είχε στραβοκατινήσει.188 

Ο Μιχάλης, με το χάλι που είχε και στην κατάσταση που 
είχε περιέλθει, ούτε τρόμαξε μα ούτε και σταμάτησε να κλαί-
ει. Τον έπιασε από τις μασχάλες ο Μήτσος, τον σήκωσε όρθιο, 
του τόνισε: «Αυτό που κάνεις εδώ είναι δικιά μου δουλειά! 
Εγώ ανάλαβα να καθαρίσω το Νεκροταφείο». Τον έπιασε από 
το μπράτσο, τον πήγε στη Φραγκοκλησιά, που είχε ένα μπότι 
με νερό, του έδωσε και ήπιε μερικές καταψιές. Μετά του είπε 
να σκύψει και άρχισε να του ρίχνει νερό στο κεφάλι, φωνάζο-
ντας: «Νίψου, Μιχάλη, νίψου και ηρέμισε! Σταμάτησε το κλά-
μα, μου σπαράζεις την καρδιά!» 

«Σ’ ευχαριστώ πολύ, ορέ Μήτσο, αλλά έχω κάτι που με βα-
ραίνει». 

Δεν πολυκατάλαβε τι συμβαίνει ο Μήτσος και αρκέστηκε 
μόνο να του πει: «Εγώ τι μπορώ να σου κάνω; Ευκαιρία εί-
ναι τούτη την εβδομάδα που ο παπα-Βαγγέλης ξεμολογάει. 
Νήστεψε, λοιπόν, μια ημέρα και έλα να του μολογήσεις τι σε 
βασανίζει και έτσι θα ηρεμήσεις». 

«Αυτό με συμβουλεύεις, ορέ Μήτσο;» 
«Και βέβαια αυτό. Εγώ δεν είμαι παπάς για να σε ακούσω. 

Άντε τώρα, πήγαινε στην μαγκουφιά σου να ηρεμήσεις και 
άσε με μένα να συνεχίσω την δουλειά μου, αρκετά καθυστέ-
ρησα».

188 Πεθάνει από φόβο
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ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πήρε τον δρόμο για το σπίτι του ο Μιχάλης. Για να συντο-
μεύσει την διαδρομή, διάλεξε το στενό ανηφορικό δρομάκι. 
Δυσανασχέτησε βλέποντας το νερό απρογραμμάτιστο να χύ-
νεται. Αναγκαστικά πάτησε μέσα στις λάσπες για να περάσει, 
τα βάτα τον ξέσκισαν. Πιο πάνω ξάρισε189 το αυλάκι, το στό-
μωσε να μην χύνεται το νερό και το ανάγκασε να πηγαίνει 
στο σωστό αυλάκι που οδηγούσε στους κήπους της γειτονιάς. 

Έφτασε στη βρυσούλα, νίφτηκε πολύ καλά, έτριψε τα πο-
νεμένα από τα δάκρυα μάτια του μήπως σταματήσει το τσού-
ξιμο. Άρχισε σιγά-σιγά να εξαφανίζεται η θαμπάδα. Συνέχισε 
το πλύσιμο μέχρι που ένιωσε να ξελαμπικάρει η θολούρα και 
το βλέμμα του να επανέρχεται. Ευτυχώς και μπόρεσε να δι-
ακρίνει ένα μισοφαγωμένο ψόφιο φίδι. Οι σφήκες το είχαν 
περιζώσει. Απομακρύνθηκε γρήγορα φοβούμενος μήπως του 
ορμήσουν.

Ανέβηκε στο αχούρι του, τάισε και πότισε το άλογό του, 
του έδωσε μια χαϊδευτική ξυλιά στα καπούλια και πήγε στο 
σπίτι του να αναπαυθεί. Η Κούλα, η γυναίκα του, τον περίμε-
νε ανήσυχη. Όπως πάντα τον καλοδέχτηκε με ικανοποίηση 
και βάλθηκε να τον περιποιηθεί το γρηγορότερο. 

Τα ματωμένα χέρια του την τρόμαξαν και έτρεξε πρώτα να 
φέρει μπλε οινόπνευμα να τα σφουγγίσει και να του τα γιάνει. 

189 Καθάρισε
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Τότε όμως παρατήρησε και τα κατακόκκινα μάτια του, που 
δεν είχαν ακόμη ξεκοκκινήσει από το κλάμα. Της δικαιολογή-
θηκε ότι βοήθησε τον Μήτσο Πολύδερο να θειαφύσουν κάτι 
βάτα και φαίνεται ότι το θειάφι τον πείραξε και τα βάτα τον 
τσίγκλισαν και του μάτωσαν τα χέρια. 

Αμέσως η Κούλα έβρασε χαμομήλι και τον ανάγκασε να 
βάλει κομπρέσες πάνω στα μάτια του και έτρεξε να πιάσει την 
λαθύρο την κοτούλα να την σφάξει, να την βράσει και να του 
δώσει λίγο κοτοζούμι να πιει για να καρδαμώσει. 

Την αποπήρε και την σταμάτησε λέγοντας: «Ηρέμησε! Δεν 
είμαι και του θανατά και άσε την κοτούλα να ζήσει. Ετοίμασέ 
μου λάχανα και σήμερα και τις άλλες ημέρες. Μεγάλη Εβδο-
μάδα έχουμε, ας νηστέψουμε και λίγο». 

«Τι λες, χριστιανέ μου; Εσύ πέρυσι δεν άφησες μπακαλιά-
ρο, χλωροτύρι και σαλαμούρα που να μην φας! Ακόμα και 
την Μεγάλη Παρασκευή!» 

«Άλλο πέρσι, Κούλα, άλλο φέτος. Μάλιστα σκέφτομαι φέ-
τος να μεταλάβω». 

Γέλασε η Κούλα και του είπε: «Στρώσου να φας, να πάρεις 
δύναμη και αν θέλεις κάτι να κόψεις, κόψε το βλαστήμι που 
το έχεις ψωμοτύρι». 

«Κούλα, στο ξαναλέω, όλες τις ημέρες λάχανα και χωρίς 
λάδι!» 

Τι να κάνει και η Κούλα; Υπάκουη πάντα, κούνησε το κεφά-
λι της και ψέλλισε: «Ό,τι θέλεις και όπως ορίσεις, αφέντη μου!» 

Βέβαια δεν τον πίστεψε και απόρησε που όλες τις ημέρες 
δεν παραστράτισε από τα φαγητά του. Καθημερινά πικρολά-
χανα χωρίς λάδι και την Μεγάλη Παρασκευή είχε μουσκέψει 
κουκιά και τα έτρωγε ωμά. Σταυροκοπιόνταν η Κούλα πίσω 
από την πλάτη του αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφο-
ρετικό. 
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«Ας κάνω υπομονή», συλλογίστηκε, «δυο-τρεις ημέρες 
απομείνανε και θα τελειώσει και η νηστεία της Μεγάλης Εβδο-
μάδος».

Μεγάλη Παρασκευή το απογευματάκι, όταν άκουσε την 
καμπάνα των Αγίων Αποστόλων να σημαίνει, ξεκίνησε για 
την εκκλησία. Αυτός, που δεν θυμόταν πότε είχε κάνει τον 
σταυρό του, ούτε ακόμη πότε είχε λειτουργηθεί. Μάλιστα του 
πέρασε από το μυαλό μήπως κάνα καντήλι πέσει στο κεφάλι 
του, γιατί άκουγε τους μεγαλύτερους να λένε ότι όποιοι δεν 
πάνε συχνά στην εκκλησία, τα καντήλια πέφτουν στα κεφά-
λια τους. Έτσι σκέφτηκε να μην φορέσει και τον καινούργιο 
του ταμπάρο αλλά έναν προχειρότερο. 

Φθάνοντας στους Αγίους Αποστόλους τα ’χασε! Απόρησε 
από την καθαριότητα και τη νοικοκυροσύνη. Όλα πεντακά-
θαρα, σκουπισμένα, ασβεστωμένα τα μνήματα, βοτανισμένα 
και τα πεζούλια μπροστά στην εκκλησία στρωμένα με καθα-
ρά στρωσίδια. Πέντε-έξι γυναίκες κάθονταν πάνω στα στρω-
σίδια περιμένοντας την σειρά τους για εξομολόγηση. Ήδη ο 
παπα-Βαγγέλης είχε αρχίσει από ώρα να εξομολογεί. Η κάθε 
μια με την σειρά της. 

Λίγο απόμακρος, από σεβασμό προς τις γυναίκες, ακου-
μπισμένος σε ένα κυπαρίσσι, υπομονετικά περίμενε την σειρά 
του. Το σκέφτηκε και αποφάσισε: «Τελευταίος είναι καλύτερα 
να πάω!» 

Βέβαια δεν έλειπαν και τα παρατράγουδα. Μερικοί κόν-
σολοι, κρυμμένοι στο πίσω μέρος του ναού ή πίσω από κάνα 
κυπαρίσσι, όταν έβλεπαν γυναίκα να μπαίνει στην εκκλησία, 
έτρεχαν και στο πίσω μέρος από την Κούδα,190 της κάρφωναν 
κάνα χαρτί ή καμιά ουρά από αετό. Ήταν παλιό έθιμο και δεν 

190 Ουρά γυναικείου Λευκαδίτικου φορέματος 
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είχε παρεξήγηση. Έσκαγε στα γέλια ακόμα και ο ίδιος ο παπάς 
βλέποντας τη γυναίκα φεύγοντας να σέρνει καμιά ουρά και 
από χόρτα φτιαγμένη. «Ίσως να ’ναι καλύτερα, για να γίνει 
και κάνα σκούπισμα μέσα στην εκκλησία», σκεφτόταν, ενώ η 
γυναίκα, όταν έβγαινε έξω και ανακάλυπτε τι της είχαν κάνει, 
άρχιζε να στριγκλίζει: «Ποιο ξεπατωμένο μου έκανε αυτό το 
χουνέρι να το λαρυγγόσω;»

Βεβαιώθηκε ο Μιχάλης ότι δεν υπήρχαν άλλοι για εξομο-
λόγηση και δειλά-δειλά, αποφάσισε να μπει στο ναό. Κοντο-
στεκόντανε σε κάθε σκαλοπάτι. Τελικά μπήκε μέσα όταν ο 
παπα-Βαγγέλης ετοιμαζόταν να βγάλει το πετραχήλι του, πι-
στεύοντας ότι δεν υπήρχε άλλος για εξομολόγηση,

Ο παπάς απόρησε βλέποντας τον Μιχάλη. Ήταν μορφω-
μένος και πανέξυπνος ιερέας, είχε άριστο θυμητικό, ήξερε 
ποιος και πότε εκκλησιαζόταν. Βλέποντας τον Μιχάλη να 
μπαίνει στην εκκλησία, ο οποίος είχε ξεχάσει ότι μπαίνοντας 
σε κάθε ναό σταυροκοπιόμαστε, τίποτε δεν άφηνε ασχολία-
στο ο παπα-Βαγγέλης και πριν ακόμη τον ρωτήσει ποιος ήταν 
ο σκοπός της επίσκεψής του, αυστηρά τον παρατήρησε και 
του είπε να βγει έξω από την εκκλησία αμέσως και να έρθει 
ευπρεπώς σαν καλός χριστιανός, κάνοντας τον σταυρό του 
και βγάζοντας την σκούφια που φορούσε. 

«Έχει δίκιο ο παπάς», σκέφτηκε ο Μιχάλης και πισωγύρι-
σε προσεκτικά μην ρίξει κάτω και κάνα μανουάλι. Κατάφερε 
και μπήκε με μεγαλύτερη ευλάβεια. ρίχνοντας την ερευνητική 
ματιά του δεξιά και αριστερά, θαυμάζοντας τις αγιογραφίες 
που τελευταία είχε επιμεληθεί με την πρέπουσα φροντίδα 
ο καλλιτέχνης αγιογράφος Κονταριώτης Μήτσος Πολίτης. 
Ήταν αλλιώτικες από αυτές που παλαιότερα θυμόταν. Η 
αποχή του για αρκετό καιρό που είχε να εκκλησιαστεί, τον 
δυσκόλευαν να θυμηθεί ακόμη και που άναβαν τα κεριά. Όλα 
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είχαν αλλάξει. Θαύμασε ακόμη και τα καινούργια ευρύχωρα 
στασίδια. Αυτός θυμόταν μερικές ψάθινες καρέκλες.

Φίλησε το χέρι του παπά και πριν ακόμη του μιλήσει, άρ-
χισε να τον κατσαδιάζει ο παπάς για την μακροχρόνια αποχή 
του από την εκκλησία, πιστεύοντας ότι είχε πάει να τον πα-
ρακαλέσει για κάνα μεροκάματο. 

«Έχεις δίκιο, παπούλη. Γι’ αυτό πικρά μετανιωμένος ήρθα 
να με εξομολογήσεις και να μου δώσεις την ευλογία σου». 

Απόρησε ο παπάς αλλά και το χάρηκε, γιατί ήξερε ότι 
ήταν ένας άκακος μεροκαματιάρης και δεν ήταν εσκεμμένη η 
απουσία του από την εκκλησία, όπως και των περισσοτέρων 
στο χωριό αλλά από αμέλεια και απερισκεψία. 

«Χαίρομαι, Μιχάλη, που ώριμα σκέφτηκες και θα κάνω το 
καλύτερο που μπορώ για σένα. Ξέρω πόσο εργατικός είσαι και 
ιδιαίτερα πόσο καλός οικογενειάρχης είσαι. Αν και δεν κατά-
φερες ν’ αποκτήσεις δικά σου παιδιά, σέβεσαι, εκτιμάς και προ-
σέχεις με τον καλύτερο τρόπο τη γυναίκα σου. Και γνωρίζω 
πόσο αγαπημένοι είστε. Όμως δεν είναι και τόσο εύκολο να 
σε εξομολογήσω. Χρειάζεται μια διαδικασία, μια προετοιμα-
σία. Αρχίζουμε από τη νηστεία! Θα πρέπει να νηστέψεις δυο-
τρεις μέρες και μετά να ξανάρθεις!» 

«Με κουγενάρεις,191 παππούλη; 4 ημέρες τώρα πικρολάχα-
να έτρωγα και χωρίς λάδι, με μπόλικο μόνο λεμόνι και όταν 
δεν είχα λεμόνι, έστυβα ξυνοστάφιλα!» 

«Τότε αλλάζει, αλλά θα πρέπει να σταματήσεις και τη βλα-
στήμια!» 

«Μπορείς να ρωτήσεις τη γυναίκα μου την Κούλα. Μέρες 
τώρα έχω να βλαστημήσω και αποφάσισα τα πάντα να διορ-
θώσω στον άσχημο χαρακτήρα μου, γι’ αυτό πήρα τούτη την 

191 Χλευάζω, κοροϊδεύω 
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απόφαση να έρθω να εξομολογηθώ». 
«Αν είναι έτσι, γονάτισε και περίμενε να φέρω να σου δια-

βάσω μια ευχή. Εκτός αν έχεις και κάτι άλλο που σε βαραίνει, 
οπότε μπορείς να το ομολογήσεις». 

«Και βέβαια έχω, παππούλη! Άλλωστε για αυτό ήρθα, αλλά 
μην με κατσαδιάσεις! Θέλω να με ορμηνεύσεις πως μπορώ να 
απαλλαγώ από τις μεγάλες αστείρευτες τύψεις που με περι-
ζώνουν». 

Ο παπα-Βαγγέλης, γνωρίζοντας του Μιχάλη την τιμιότη-
τα τον ακέραιο χαρακτήρα του την συμπεριφορά του γενικά 
στο χωριό με την εργατικότητα του και ιδιαίτερα την αγάπη 
που έτρεφε στη γυναίκα του την Κούλα, στην αρχή δεν τον 
πίστεψε. Όταν του εξομολογήθηκε τρομερά μα και απίστευτα 
πράγματα, σκέφτηκε αρχικά να τον ξεπορτίσει, μα όταν τον 
είδε να ξεσπάει σε γοερά κλάματα ζητώντας συγχώρεση για 
το μεγάλο του σφάλμα, άρχισε ο παπάς να σταυροκοπιέται 
και να οδύρεται από πόνο συγκίνηση για τα ανήκουστα που 
του ξεστόμιζε ο Μιχάλης. 

Ο παπάς, όταν τον είδε να κλαίει, να τρέμει, να βογκάει 
και να αναστενάζει, συλλογίστηκε: «Αν τον λυπηθώ και τον 
ηρεμήσω, εγώ αμαρτάνω ακόμη περισσότερο». 

Έπιασε το πετραχήλι του, σκέπασε το κεφάλι του Μιχά-
λη για να τον ηρεμήσει και να διώξει την κακιά στιγμή, που 
και τους δυο είχε περιζώσει. Με τρεμάμενη, ακαταλαβίστικη 
φωνή, μέσα και από δικούς του λυγμούς, του ξεκαθάρισε ότι 
θα είναι η μεγαλύτερη αμαρτία σε ιερέα να του διαβάσει ευχή 
και να τον απαλλάξει από τέτοια βαριά κατηγόρια. 

«Θα σε συμβούλευα, Μιχάλη, αν θέλεις να ηρεμήσεις αμέ-
σως, αυτά που σε μένα εκμυστηρεύτηκες, να πας να τα κατα-
θέσεις στην Αστυνομία. Έτσι μόνο θα ελαφρύνεις τη βεβαρη-
μένη σου κατάσταση και φαντάζομαι να σου συμπεριφερθούν 
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με κάποια επιείκεια. Γιατί αν δεν πας εσύ να τα ομολογήσεις, 
κάποτε, που σίγουρα θα σε ανακαλύψουν, θα έχεις οικτρά και 
άσχημα αποτελέσματα, με ανυπολόγιστη και εξαντλητική 
τιμωρία. Σήκω, λοιπόν, τώρα και πήγαινε στην Αστυνομία! 
Και βάλε καλά στο νου σου, ότι εμένα σαν εξομολόγου δεν 
μου πέφτει κουβέντα! Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα 
σε ανέφερα στην Αστυνομία και στη Δικαιοσύνη. Αλλά τώρα 
το λειτούργημά μου δεν μου επιτρέπει ουδεμία κουβέντα και 
ποτέ να βγάλω από τα χείλη μου».

Πετάχτηκε όρθιος ο Μιχάλης, απογοητευμένος και λίγο 
νευριασμένος, γιατί δεν ικανοποιήθηκε από τις συμβουλές 
του παπά. Πίστευε ότι με κάποια ευχή που θα του διάβαζε, 
θα ξαλάφρωνε κάπως την στενοχώρια που μέρα με την ημέρα 
μεγάλωνε και όσο προσπαθούσε να περιζώσει το κρυφό μυ-
στικό του, έχανε την υπομονή του και τρελαινόταν με τη σκέ-
ψη ότι θα τον ανακαλύψουν. Απόρησε και με την συμβουλή 
του παπά. που τον προέτρεπε το γρηγορότερο να πάει στην 
Αστυνομία. 

Τέτοια ορμήνια δεν τη περίμενε από κληρικό. Ήξερε και 
ο ίδιος ότι, αν πήγαινε στην Αστυνομία και ομολογούσε, θα 
είχε μια κάποια επιείκεια. Δεν ζουρλάθηκε όμως να κάνει κάτι 
τέτοιο, γνωρίζοντας ότι θα είχε οικτρά μελλοντικά αποτελέ-
σματα. Έφυγε από την εκκλησία για το σπίτι του. 

Η γυναίκα του η Κούλα – όπως πάντα – τον καλοδέχτη-
κε, τον περιποιήθηκε τον φρόντισε. Αμίλητος ο Μιχάλης, της 
κίνησε την περιέργεια και του είπε πως βλέπει μεγάλη αλ-
λαγή στη συμπεριφορά του. Τελευταία, το μυαλό της πήγε, 
όπως και τις περισσότερες φορές, ότι τον βασάνιζε η ιδέα 
που τόσα χρόνια παντρεμένοι δεν κατάφεραν να κάνουν ένα 
παιδί. Πήρε το θάρρος ακόμη και να του προτείνει, αρκεί να 
μην τον νιώθει στενοχαράμενο, να βρει μια άλλη γυναίκα να 
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παντρευτεί και να κάνει κάνα παιδί. «Εγώ, Μιχάλη μου, δεν 
πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψω!» 

Ήθελε να γελάσει και να της πει ότι συμφωνούσε, μα το 
μυαλό του Μιχάλη άλλα σκεφτόταν και δεν καλοδούλευε 
τώρα τελευταία.

Από δίπλα η Αννέτα του Κομπίτση, έβγαλε μια φωνή στην 
Κούλα να τις δώσει ένα πιάτο με σπερνά.192 Ο μικρός της 
γιος ο Παράσχος, έπαιζε με ένα ξυλοκούμπουρο, που του είχε 
φτιάξει ο παππούλης του ο Θωμάς. Πολύ αγαπούσε και πρό-
σεχε τον πανέξυπνο Παράσχο που υποσχόταν στον παππού-
λη του ότι όταν μεγαλώσει και έχει λεφτά, θα του αγοράσει 
ένα τσιμπούκι να το γεμίζει καπνό και να βάζει και περισ-
σότερο καπνό στην μύτη του παραβγαίνοντας με τον γέρο 
Κωνσταντή και τον Γιαννέλο, ποιος από τους τρεις τους θα 
τραβήξει την μεγαλύτερη ρουφηξιά. 

Ο Μιχάλης νίφτηκε, χτενίστηκε, βγήκε έξω χαιρέτισε και 
την Αννέτα και είπε στην Κούλα ότι θα πάει στο καφενείο. 

Σε λίγο καθόταν στο καφενείο του Γιάννη του Σουμίλα, 
ακριβώς απέναντι από την Αστυνομία. Παρήγγειλε ένα τσάι 
με κόκκινη ζάχαρη και μια τράπουλα. Κάθισε στο μπροστινό 
σιδερένιο τραπέζι σε μια ψάθινή καρέκλα και άρχισε να ρίχνει 
πασιέντσα. Αφηρημένος στην πασιέντσα ή στις σκέψεις του, 
δεν απάντησε στον χαιρετισμό του Μπάμπη του Βράιλα, που 
μπήκε στο καφενείο και άρχισε το κουβεντολόι με τον Μπά-
μπη τον Μπαφέρο. Σε λίγο μια τσαμπούνα193 ακούστηκε και 
ξεμύτισε από τη στροφή ο Νιόνιος ο Θοδωρέλος, που ήταν ο 
ταχυδρόμος, με μια τσάντα στον ώμο γεμάτη γράμματα. Κα-

192 Βρασμένο σιτάρι με κουφέτα ζαχαρωτά και σταφίδες που τα 
φτιάχνουν στους εορταζόμενους
193 Μικρή τρομπέτα, σάλπιγγα
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τηφόρισε και πήγε στο καφενείο του Βασίλη του Σαββίνου. 
Σχεδόν τρέχοντας συγκεντρώθηκαν όλοι στο καφενείο, πε-
ριμένοντας ανυπόμονα να ακούσουν το όνομά τους από τα 
χείλη του ταχυδρόμου. 

Σήκωσε ο Μιχάλης τα μάτια του από τα χαρτιά, παρατηρώ-
ντας τους διαβάτες που έτρεχαν για τα γράμματά τους. Αυτός 
δεν είχε νταραβέρια με ξενιτεμένους. Σταμάτησε την πασιέντζα 
του και άρχισε να θαυμάζει απέναντι τον Γεράσιμο Μουζούλη, 
που είχε καφενείο κάτω από την Αστυνομία. Μόλις είχε κα-
βουρδίσει τον ρεβιθοκαφέ του στο σουβλί και ετοιμαζόταν να 
τον αλέσει στον κίτρινο μύλο του. Όπως μας έλεγε, ήταν και 
ένιωθε υποχρεωμένος στο Νίκο Βαρόλη, που πρωτόμπαρκος 
βρέθηκε στη Βραζιλία και σκέφτηκε να αγοράσει ένα τσου-
βαλάκι με Βραζιλιάνικο ακαβούρδιστο καφέ. Τον έφερε στο 
χωριό δίνοντας μια κίκαρα194 καφέ σε κάθε σπίτι και διπλάσια 
ποσότητα στα καφενεία. 

«Εγώ τον αναμιγνύω με ρεβίθια από τον Χειλά, τα ψένω 
μαζί μέσα στο σουβλί και ανασταίνει όλος ο τόπος από την 
μυρουδιά. Μετά τα αλέθω με τον μύλο και το χαρμάνι που 
βγάζω είναι σε όλους περιζήτητο». 

Θαύμαζε ο Μιχάλης την τέχνη του Γεράσιμου Μουζούλη 
να γυρίζει τον κίτρινο μύλο με τέτοια επιδεξιότητα που ήταν 
ασυναγώνιστος. Κανείς δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει! Μια 
όρθιο, την άλλη πλαγιαστό, καμιά φορά τον στερέωνε ανά-
μεσα στα γόνατά του ή ακόμη και πίσω στο σβέρκο του. Μια 
φορά ήθελε να τον μιμηθεί ο γιός του ο Νίκος, αλλά το μόνο 
που κατάφερε είναι να τον ριπίσει και να τον ξελακίσει195 βρί-
ζοντας ο πατέρας του. Αυτό όμως του έβαλε μυαλό και έγινε 

194 Φλιτζάνι
195 Μαλώσει, διώξει
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ο καλύτερος καφετζής, που με την εργατικότητα και τα καλα-
μπούρια του ήταν αντικατάστατος και ήταν πάντα γεμάτο το 
δικό του καφενείο που είχε ανοίξει στο Μπραχάμι. 



284

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟ

Κοιτάζοντας και θαυμάζοντας την τέχνη στον καφόμυλο 
του Μουζούλη, το μάτι του έπεσε στη πέτρινη σκάλα που 
οδηγούσε στην Αστυνομία. Στην αρχή νόμισε ότι κάποια μαυ-
ροντυμένη χήρα θα κατέβαινε, αλλά όταν είδε να φοράει το 
καλυμαύκι και να σφίγγει το παπαδομπάστουνο, αναγνώρισε 
αμέσως τον παπα-Βαγγέλη, που γελαστός και αρκετά ικανο-
ποιημένος, κατέβαινε περιχαρής τα σκαλοπάτια. Το μυαλό 
του Μιχάλη πήγε αμέσως στο ότι ο παπάς πήγε στην Αστυ-
νομία για να τον προδώσει. Θόλωσε το μυαλό του, έσφιξε τις 
γροθιές του, δάγκωσε τα χείλη του με δύναμη και πήρε την 
μεγάλη απόφαση: «Θα πάω πρώτα εγώ στον Αστυνόμο πριν 
με καλέσει αυτός!» 

Βιαστικά ανέβηκε τα σκαλοπάτια. Ο Χωροφύλακας τον 
σταμάτησε στην πόρτα. «Πώς κάνεις έτσι, άνθρωπέ μου, για-
τί τρέχεις;» 

«Θέλω να δω τον Αστυνόμο», αναφώνησε λαχανιασμένα. 
Ο Χωροφύλακας που βγήκε από το γραφείο του Αστυνό-

μου, του είπε να έρθει αύριο πρωί-πρωί, γιατί ήταν πολύ απα-
σχολημένος. Σχεδόν αμπόνωντας196 τον έδιωξε. 

Άρχισε κουτρουβάλα να κατεβαίνει την σκάλα ο Μιχάλης 
στο τελευταίο σκαλί παραπάτησε και σωριάστηκε καταγής. 
Άφησε τον καφόμυλο πάνω στην ψάθινη καρέκλα ο Γεράσι-

196 Σπρώχνοντας
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μος Μουζούλης και βοήθησε τον Μιχάλη να σηκωθεί. Ήταν 
θυμωμένος, αγχωμένος και φωνάζοντας τόνισε στο Γεράσι-
μο: «Εσύ που ξέρεις καλά τον Αστυνόμο, πες του ότι εγώ εδώ 
θα ξημερώσω, γιατί η δικιά μου υπόθεση δεν παίρνει αναβο-
λή. Και αν δεν με δεχτεί, θα ανέβω απέναντι στον πλάτανο να 
πέσω να τσακιστώ! Δεν υπάρχει άλλη λύση!» 

Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έκανε ο Γεράσιμος να τον 
ηρεμήσει, έβλεπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση κάτι σωστό να 
καταφέρει και να τον πείσει να πάει στο σπίτι του. Αποφάσι-
σε, λοιπόν, πήγε ο ίδιος στον Αστυνόμο και τον παρακάλεσε 
να τον δεχτεί έστω για λίγο. 

Μέριασε τα χαρτιά του ο Αστυνόμος, φώναξε τον Χωρο-
φύλακα και του είπε: «Όπως βλέπεις, πνίγομαι στη δουλειά. 
Αν η υπόθεση που έχει να μου διηγηθεί ο Μιχάλης δεν είναι 
σοβαρή και με καθυστερήσει, ενημέρωσέ τον ότι θα τον κλεί-
σουμε στην αποθήκη!» 

«Έχεις δίκιο», συμφώνησε και ο Γεράσιμος, βλέποντας την 
στοίβα από τα χαρτιά. 

Αμπόνωντας και με νεύρα ασυγκράτητα, ο Χωροφύλακας 
έσπρωξε τον Μιχάλη στον Αστυνόμο, ο οποίος ευγενικά είπε 
στον Μουζούλη να αποχωρήσει και να του στείλει κάνα καφέ. 
«Όπως βλέπεις, Γεράσιμε, πάλι απόψε θα ξενυχτήσω για να 
ετοιμάσω όλη αυτή εδώ την χαρτούρα. Έχω τώρα και αυτόν 
εδώ τον παλαβιάρη, που ήρθε να με διακόψει… Χωροφύλα-
κα! Κλείσε την πόρτα και πες μου αν ενημέρωσες τον Μιχά-
λη ότι θα ξεμπλέξει από εδώ με ολονύχτια απομόνωση στο 
κρατητήριο, αν δεν έχει σπουδαίο λόγο να με καθυστερήσει, 
γιατί πρέπει να προλάβω να τελειώσω όλες αυτές τις υποθέ-
σεις και το πρωί να τις στείλουμε στη Λευκάδα να ταχυδρο-
μηθούν από εκεί το γρηγορότερο». 

«Και βέβαια τον προειδοποίησα, Αστυνόμε μου! Μάλιστα 
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του τόνισα, ότι, αν άσκοπα σας καθυστερήσει και μου πείτε 
να τον κλείσω στο κρατητήριο, εγώ θα τον περδικλώσω σα 
γαϊδούρι, για να μην μπορέσει να ανοίξει τον φεγγίτη και την 
κοπανίσει». 

«Σωστά έπραξες και να τον αφήσετε νηστικό και χωρίς 
νερό επίσης. Για πες μου γρήγορα, Μιχάλη τι συμβαίνει;» 

«Κύριε Αστυνόμε, ήρθα να σας βεβαιώσω, αν θέλετε ακό-
μη και με υπογραφή, ότι αυτά που σας ομολόγησε ο παπάς 
είναι πέρα για πέρα αληθινά». 

Σαν λάστιχο πετάχτηκε όρθιος ο Αστυνόμος και με τα μα-
κροχέρα του από τα νεύρα του σκόρπισε ότι είχε και δεν είχε 
πάνω στο γραφείο του. Άρχισε να ουρλιάζει: «Χωροφύλακες! 
Πάρτε τον! Δέστε τον! Δεν αντέχεται! Αμέσως και δεμένος 
στο κρατητήριο!» 

Ο ένας Χωροφύλακας άρχισε να μαζεύει τα σκόρπια χαρ-
τιά και ο άλλος, πιάνοντας το Μιχάλη από το χέρι του, το 
πισωγύρισε και σπρώχνοντας τον οδήγησε στην πόρτα. Πριν 
βγει έξω, γύρισε με το κεφάλι κατεβασμένο και ψιθύρισε: 
«Καλύτερα η απομόνωση και τούτη η δικιά σας ταλαιπωρία 
από την φυλακή για τον φόνο». 

Τραντάχτηκε ο Αστυνόμος, νευρίασε ξανά, αφρούς έβγα-
λε από τον στόμα του. Έσφιξε τις γροθιές του και ουρλιάζο-
ντας είπε στους Χωροφύλακες να τον φέρουν πίσω. 

«Τι φόνο μας τσαμπουνάς, ορέ παλαβιάρη;» 
«Γι’ αυτόν που σας ομολόγησε πριν λίγο ο παπα-Βαγγέλης!» 
Καλμάρισε κάπως ο Αστυνόμος, τον κοίταξε, τον ζύγισε 

και χαμογελώντας του είπε: «Εσύ το θεωρείς φόνο όταν δυο 
νέοι παντρεύονται; Γιατί ο παπάς ήρθε εδώ να πάρει το ανα-
γκαίο χαρτί από την Αστυνομία, για να μπορέσει να στεφα-
νώσει την θετή του κόρη Μαρία με τον καλό χωριανό σας 
Άγγελο Σουμίλα». 
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«Δηλαδή, δεν σας ομολόγησε για τον φόνο που με βαραίνει;» 
Πανέξυπνος ο Αστυνόμος σε τέτοιες υποθέσεις, κάτι άρ-

χισε να ψυλλιάζεται. Άφησε όλους τους τόνους αγριάδας και 
μελιστάλακτα άρχισε με τον τρόπο του να τον ξεψαχνίζει: «Η 
Αστυνομία, Μιχάλη, όλα τα ξέρει και όλα τα ανακαλύπτει. Πε-
ρίμενα, λοιπόν, εσύ παλικαρίσια να ερχόσουν να μας τα ξεστο-
μίσεις όλα. Για το καλό το δικό σου να ελαφρύνεις, φουκαρά 
μου, την θέση στο. Άρχισε, λοιπόν, να λες για τον φόνο και 
πρόσεξε μην μου πεις παραμύθια, γιατί θα είναι σε βάρος σου». 

Όταν ο Μιχάλης ανέφερε για το πλάκωμα του Σπύρου Τε-
πάνου, ότι αυτός ήταν ο μόνος υπεύθυνος και ο αυτουργός 
για τον θάνατο του γείτονά του, ανοιγόκλεισε τα μάτια του ο 
Αστυνόμος. Με το αριστερό του χέρι προσεκτικά άνοιξε το με-
σαίο συρτάρι από το γραφείο του, ψηλάφισε τον φάκελο που 
είχε έτοιμο να προωθήσει με την υπόθεση Τεπάνου και με το 
δεξί βύθισε την πένα του στο μελανοδοχείο. Κάτι άρχισε να ση-
μειώνει στο τεφτέρι του, λέγοντας στον Μιχάλη να συνεχίσει. 
Το μάτι του έλεγχε τον ανοιγμένο πάνω στο γραφείο του φά-
κελο. Απόρησε, τρελάθηκε, κρύος ιδρώτας άρχισε να τον ζώνει. 
Στους δέκα υποψήφιους που άδικα κατηγορούνταν, δεν υπήρχε 
ο Μιχάλης ο Δρακάς. «Καλά», σκέφτηκε ο Αστυνόμος, «όταν 
έγινε το κακό εγώ δεν ήμουνα στο χωριό. Αυτά τα ζωντόβολα 
οι Χωροφύλακες που έχω και μου έφεραν τους δέκα υπόπτους, 
αυτόν εδώ, αν είναι όπως τα τσαμπουνάει ο φονιάς, πως γίνεται 
και δεν ήταν ανάμεσα τους; Κάτι δεν μου καλοστέκει!» Άρχισε 
να βομβαρδίζει με πληθώρα ερωτήσεις τον Μιχάλη που όσο μί-
λαγε, τόσο διαπίστωνε ότι του έλεγε την αλήθεια.

«Καλά, Μιχάλη, εσείς τόσα χρόνια γείτονες, τι λόγο είχες 
έτσι να φερθείς σ’ αυτόν τον φιλήσυχο άνθρωπο, που από ότι 
ξέρω δεν είχατε καυγαδίσει ποτέ».

Κούνησε καταφατικά το κεφάλι του ο Μιχάλης και το 
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μόνο που ψέλλισε ήταν ότι «έφταιγε η κακιά ώρα. Όταν κά-
ποτε με ξεφτίλισε, ακόμη και βρωμιάρη με είπε, υποσχέθη-
κα στον εαυτό μου να τον εκδικηθώ! Όχι να τον εξαφανίσω, 
απλώς κάνα χουνέρι ήθελα να του κάνω για να τον δω να 
υποφέρει για να γελάω. Δεν περίμενα και ποτέ δεν πίστευα 
ότι πέφτοντας η σκεπή θα τον σκότωνε! Εγώ νόμιζα ότι μόνο 
θα τον σαλάκιαζε. Κόντεψα να τρελαθώ όταν διαπίστωσα ότι 
είχε φύγει από τη ζωή! Εγώ και μόνο εγώ ήμουν ο υπεύθυνος. 
Στενοχωριόμουν, ακόμη, ακούγοντας τους συγχωριανούς 
μου να τα ρίχνουν όλοι στην κακοτεχνία του μαστρο-Σπύ-
ρου, του μάστορα που όλοι αναγνωρίζουν τα αθάνατα κα-
τασκευάσματά του και πολλές φορές σκέφτηκα να έρθω να 
καταθέσω και να παραδοθώ. Ιδιαίτερα, όταν μερόνυχτα ανα-
κρίνατε και υποψιαστήκατε τον Γιώργο Μπαρμπέτσο. Αλλά, 
δεν το κρύβω, ήμουν δειλός και φοβιτσιάρης. Πικρά μετανιω-
μένος πήγα ακόμη και στον τάφο του μακαρίτη με λουλούδια 
και ζήτησα συχώρεση. Τώρα ήρθα σε σας και δεν θα ζητήσω 
πια λύτρωση με ελαφρυντικά. Περιμένω την τιμωρία που μου 
αξίζει και χωρίς λύπηση». 

Άρχισε να πείθεται ο Αστυνόμος ότι τελικά είχε μπροστά 
του τον πραγματικό φονιά, που τόσο καιρό βασανίζονταν 
να τον ανακαλύψουν και απορούσε και ο ίδιος πως και δεν 
τον είχαν καν υποψιαστεί. Βέβαια διατηρούσε μερικές ακόμη 
επιφυλάξεις σκεπτόμενος μήπως είχε και συνεργούς. Άρχισε 
λοιπόν να δυσανασχετεί, να σκέφτεται και να τον πυρπολεί 
με ερωτήσεις, μήπως και ανακαλύψει κάτι περισσότερο. 

«Νομίζω, Μιχάλη, ότι κάτι μου κρύβεις! Είναι δυνατόν εσύ 
μόνος σου να καταφέρεις να ρίξεις ολόκληρη σκεπή; Και πώς 
τα κατάφερες να μην σε πλακώσει, όταν έκοψες το κεντρικό 
μαδέρι;»

«Όχι, κύριε Αστυνόμε, δεν το έκοψα και το σχοινί που το 
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τραβήξαμε ήταν αρκετά μακρύ». 
«Ωραία, είπες, το τραβήξατε! Άρα δεν ήσουνα μόνος! Για 

λέγε, για λέγε, να τα ξεδιαλύνουμε όλα». 
«Την ιδέα μέσα στο μυαλό μου την φύτρωσε ο Γιώργος 

Μπιζάνης». 
«Α, γεια σου! Είχες δηλαδή συνεργό τον Γιώργο Μπιζάνη!» 
«Όχι! Όχι!», αναφώνησε ο Μιχάλης. «Ουδεμία σχέση είχε 

ο Μπιζάνης. Αυτός μου έμαθε μόνο τους κόμπους, όταν πήγα 
να δουλέψω σαν ψαράς στο καΐκι του Νίκου του Μπάκα». 

Προβληματίστηκε ξανά ο Αστυνόμος: «Περίπλοκα μου τα 
λες, Μιχάλη, και να το χωνέψεις! Δεν θα έχεις καλά ξεμπερ-
δέματα από μένα! Συγκεντρώσου, λοιπόν, ξέρασέ τα όλα να 
τελειώνουμε! Να ελαφρύνεις και την θέση σου! Με βασανί-
ζεις και βασανίζεσαι». 

«Άκουσέ με, κύριε Αστυνόμε και άφησέ με να σε κατατο-
πίσω!» 

«Εντάξει, Μιχάλη, συνέχισε!» 
«Στο ψαροκάικο πριν δουλέψω, ο Νίκος ο Μπάκας είπε στον 

Γιώργο τον Μπιζάνη να μου μάθει ορισμένα τερτίπια της ψαρι-
κής και ιδιαίτερα πως να λύνω και να δένω τα σχοινιά κόμπους. 
Ακόμη πως να μπαλώνω τα σχισμένα δίχτυα. Αυτό όμως που 
μου φυτρώθηκε μέσα στο μυαλό ήταν το δέσιμο του σχοινιού 
σε πεντένι». 

«Να πάρει ο διάολος και αν καταλαβαίνω τίποτε, μωρέ 
Μιχάλη! Έμαθες τους κόμπους και δέχομαι ότι με ένα μακρύ 
σχοινί έδεσες το μαδέρι». 

«Σωστά! Πολύ σωστά!» κύριε Αστυνόμε, «αλλά δεν το έδε-
σα, το πέρασα πεντένι, όπως με είχε μάθει ο Γιώργος Μπιζάνης». 

«Και μετά το τραβήξατε, όπως μου είπες, η σκεπή σωριά-
στηκε όλη και πλάκωσε τον Σπύρο τον Τεπάνο. Πες μου όμως 
τώρα, εσύ ή ο συνεργός σου μπήκε και πως μπήκε μέσα στα 
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συντρίμμια και εξαφανίσατε το σχοινί, που δεν βρέθηκε που-
θενά; Μόνο οι ειδικοί ανακάλυψαν ίχνη από σχοινί πάνω στο 
αξεφλούδιστο κυπαρίσσι που είχε δημιουργηθεί και ένα μισο-
φέγγαρο σε αυτό. Τι εξήγηση μπορείς να μου δώσεις;» 

«Με όλον τον σεβασμό που σου έχω, κύριε Αστυνόμε, βλέ-
πω ότι τίποτε δεν έχεις σωστά καταλάβει!» 

Άρχισε να ξανανευριάζει ο Αστυνόμος, αλλά συγκρατή-
θηκε και με προσοχή άκουσε τον Μιχάλη που του ζήτησε να 
του φέρει ένα κομμάτι σχοινί. Πράγματι, σε λίγο παρουσιά-
στηκε ο Χωροφύλακας με μια σπαρτσίνα 5-6 μέτρα. 

Σηκώθηκε όρθιος ο Μιχάλης, γύρισε ανάποδα την ψά-
θινη καρέκλα που καθόταν και περνώντας τη μια άκρη από 
την σπαρτσίνα από το ένα καρεκλοπόδαρο, την έδωσε στον 
Αστυνόμο ζητώντας του να την κρατά γερά. Την άλλη άκρη 
την κράτησε ο ίδιος, συμβουλεύοντας τον Αστυνόμο να τρα-
βήξουν μαζί. Η καρέκλα μετακινούνταν. 

«Αυτό έγινε και αφού έπεσε η σκεπή. Ελευθέρωσα την μια 
άκρη από το σχοινί…», είπε ο Μιχάλης. 

Άφησε από τα χέρια του το σχοινί, συμβουλεύοντας τον 
Αστυνόμο να τραβήξει. Σε λίγο όλο το σχοινί είχε κουλουρια-
στεί στα χέρια του Αστυνόμου, ο οποίος άρχισε σιγά-σιγά να 
καταλαβαίνει αλλά και να μαθαίνει τι είναι το πεντένι και τι 
δουλειά κάνει. 

«Κάτι κατάλαβα, Μιχάλη, αλλά αναρωτιέμαι όμως ακόμη. 
Την σπαρτσίνα την κράταγα κι εγώ και εσύ, άρα είσαστε δυο. 
Πες μου, λοιπόν και τον συνεργάτη σου που κρατούσε την 
άλλη άκρη. Μια άκρη εσύ, μια άκρη ο άλλος, σύμφωνοι;» 

«Καμία άκρη εγώ δεν κρατούσα, κύριε Αστυνόμε μου. Εγώ 
μπήκα ανάλαφρα μέσα στο καλύβι, δεν με δυσκόλεψε η μισο-
γκρεμισμένη πόρτα. Ο δυνατός αέρας με βοήθησε. Σε όποιον 
θόρυβο και αν έκανα ο Σπύρος ήταν στον πρώτο ύπνο. Το 
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ροχαλητό του ακουγόταν πιο δυνατά και από τις βροντές. Οι 
αστραπές με βοηθήσανε να εντοπίσω την κολώνα, πέρασα την 
μια άκρη του σχοινιού, την άλλη την είχα αφήσει έξω. Όσο χα-
μηλότερα μπορούσα στο μαδέρι και με γρηγοράδα πετάχτηκα 
έξω, μήπως ξυπνήσει ο Σπύρος και αποκαλυφτώ. Έδεσα όσο 
καλύτερα μπορούσα την μια άκρη στην μπροστινέλα, στον 
ένα γερό κρίκο που μου είχε φτιάξει με μαεστρία ο Καψούλης 
και μετά πήρα την άλλη άκρη και την έδεσα στον άλλο κρίκο 
της μπροστινέλας. Την μία δεξιά, την άλλη αριστερά». 

«Και την μπροστινέλα ποιος την κρατούσε;» βιάστηκε να 
ρωτήσει ο Αστυνόμος. 

«Κανείς δεν την κρατούσε, κύριε Αστυνόμε μου, την λαι-
μαριά την είχα βάλει στο άλογο». 

«Δηλαδή είχες και το άλογο μαζί σου;» 
«Ναι, βέβαια! Ήταν δοκιμασμένο από καιρό για την δύναμή 

του! Ποτέ δεν αμφέβαλα ότι δεν θα το καταφέρω, αφού ήμουν 
σίγουρος για το γερό δέσιμο. Σαλάγησα το άλογο για να φύ-
γει. Ρούπι δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Ήταν τόσο καλά στε-
ρεωμένη η σκεπή, που μάλλον με την φαγάνα που έφτιαχνε το 
έργο στο ποτάμι θα είχα αποτελέσματα, σκέφτηκα, αλλά δεν 
δείλιασα. Είχα εμπιστοσύνη στο γερό και δυνατό μου άλογο, 
που απεγνωσμένα προσπαθούσε. Έπιασα και εγώ τα σχοινιά 
μήπως βοηθήσω καλύτερα. Άρχισα να απελπίζομαι! Δοκίμασα 
και ξαναδοκίμασα με τα ίδια αποτελέσματα. Ετοιμάστηκα να 
λύσω την μια άκρη, να ελευθερώσω το σχοινί και να τα εγκατα-
λείψω όλα ντροπιασμένος. Τελευταία προσπάθεια, σκέφτηκα, 
αρπάζοντας ένα αποκλάδι από το δεμάτι, που ήταν πεταμένο 
μέσα στον αντιγό του Κομπίτση. Ήταν μεγάλο και σουβλερό! 
Κτύπησα με μια σανίδα τα καπούλια στο άλογο με το ένα χέρι 
και με το άλλο άρχισα με το αποκλάδι να το σουβλίζω. Σίγου-
ρα το πόνεσα γιατί άρχισε να κλωτσάει. Παραμέρισα μήπως με 
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πετύχει. Πετάχτηκα μπροστά του, άρπαξα το σχοινί από τον 
κατρουμά και λες ότι το ορμήνευσα, άρχισε σιγά αλλά σταθε-
ρά να τραβάει την σκεπή, η οποία σε λίγο σωριάστηκε με τέ-
τοια βουή, που κάλυψε τους βρόντους από τα αστροπελέκια 
που αδιάκοπτα έπεφταν. Ακόμη και τον μεγάλο θόρυβο του 
ποταμού που κατέβαζε και σε ξεκούφαινε. Πολύ βιαστικά και 
χωρίς καθυστέρηση, έβγαλα από την τσέπη μου ένα σουγιά και 
έκοψα την μια άκρη από το σχοινί σύριζα στον κρίκο για να 
μην το λύσω και καθυστερήσω. Αφηνιασμένο και τρομαγμένο 
άρχισε να τρέχει και το άλογο σέρνοντας σαν φίδι ολόκληρο 
το σχοινί. Έτρεχα και εγώ πίσω του. Δεν φοβόμουν μήπως κά-
ποιος με δει, γιατί ήταν νύχτα θεοσκότεινη και η βροχή αστα-
μάτητη, ραγδαία. Το άλογο είχε φτάσει στο αχούρι. Το έβαλα 
γρήγορα μέσα, μάζεψα το σχοινί του, έβγαλα την λαιμαριά, του 
έτριψα τα βρεγμένα καπούλια και τα στέγνωσα με μια λινάτσα. 
Μπήκα και εγώ μέσα στον μπλοκό, κυλίστηκα στα άχερα για 
να στεγνώσω. Έβγαλα το βρακί μου, ξεζορκιάστικα και φοβού-
μενος μην πλευριτώσω. άνοιξα μια τρύπα μέσα στον αχερώνα 
σκάβοντας τα άχερα και μπήκα μέσα για να ζεσταθώ από το 
κρύο που με περόνιαζε. Ύπνος δεν μου έμπαινε και στις φωνές 
του Θωμά Κομπίτση πρώτος έτρεξα. Όλα τα άλλα είναι γνω-
στά. κύριε Αστυνόμε, εγώ τίποτε δεν σας έκρυψα». 

«Τώρα μάλιστα, Μιχάλη, όλα είναι κατανοητά και δεν μπο-
ρώ τίποτε καλύτερο για σένα να κάνω, αλλά ούτε και να σου 
επιτρέψω να φύγεις από εδώ! Αύριο πρωί-πρωί θα σε στείλω 
στον Εισαγγελέα στη Λευκάδα και μάλιστα με χειροπέδες. 
Το μόνο που σου εύχομαι είναι καλό ξεμπέρδεμα, που δεν το 
πιστεύω. Μην με παρεξηγείς έχω και εγώ τις ευθύνες μου». 
Και πιάνοντας τον φάκελο που είχε πάνω στο γραφείο του 
και ανεύθυνα έγραφε ότι δεν υπήρχε φόνος, βιάστικε να τον 
εξαφανίσει και όχι να τον προωθήσει όπως λογάριαζε. 
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ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πριν ακόμη βγει ο ήλιος, πρωί-πρωί, ένα τζιπ της Χωροφυ-
λακής παραλάμβανε τον Μιχάλη με χειροπέδες και συνοδεία, 
για να τον οδηγήσει στη Λευκάδα. Οι λίγοι πρωινοί θαμώνες 
των καφενείων, βλέποντας τον Μιχάλη με χειροπέδες, σάστι-
σαν! Σε λίγο μαθεύτηκε σε όλο το χωριό, ότι ξεσκεπάστηκε 
τελικά ο φόνος του Σπύρου Τεπάνου. Βιάστηκαν οι περισ-
σότεροι να επαινέσουν τον Αστυνόμο λέγοντας ότι τίποτε 
δεν του ξεφεύγει. Άλλοι δεν πίστευαν ότι ο τόσο φιλήσυχος 
συγχωριανός τους μπόρεσε να κάνει αυτή την παλιανθρωπιά 
να σκοτώσει άνθρωπο και μερικοί τον κατηγορούσαν για με-
γάλο καθίκι.

Γρήγορα έφτασε στ’ αυτιά της Κούλας, της γυναίκας του 
Μιχάλη, το άσχημο συμβάν. Βιάστηκε να της το ομολογήσει 
η Ελένη του Μποτζόρη: «Αχ, μωρή μαυροψαλίδω μου, τι σου 
έλαχε να πάθεις!» 

Σε λίγο το ’μαθε όλη η γειτονιά και τρέχοντας πήγαν στο 
σπίτι της Κούλας για να της συμπαρασταθούν. 

Μάζεψε έναν μπόγο με λίγα ρούχα η Κούλα, πνιγμένη 
μέσα στα κλάματα και με αναφιλητά συνέχεια μουρμούριζε: 
«Κάποιο λάθος θα έγινε! Ο Μιχάλης μου δολοφόνος; Απο-
κλείεται!» 

Κλειδαμπάρωσε το σπίτι της και με τον μπόγο παραμά-
σχαλα, αναχώρησε με τα πόδια να πάει στη Λευκάδα. Πήρε 
τον δρόμο από το κανάλι για να μην περάσει από την αγορά 
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και γίνει περίγελος των συγχωριανών. Είχε φτάσει στην Αγία 
Ελεούσα, όταν την είδε ο Νίκος ο Τριβόλης με το μικρό και-
νούργιο λεωφορείο που είχε φέρει στο χωριό. Σταμάτησε και 
ο παρασωφέρ, ο Θοδωρής ο Καναλής, την βοήθησε να ανεβεί 
στο αυτοκίνητο. Ήξερε ότι ήταν η πρώτη της φορά που έμπαι-
νε σε αυτοκίνητο και έμπειρος στις διαδρομές με τις πολλές 
ανηφόρες και στροφές. δεν παράλειψε να την εφοδιάσει με 
χάρτινες σακούλες. Αυτή δεν ήξερε γιατί, ο Θοδωρής όμως, 
πολύ γνώστης, της τόνισε: «Κράτα τες, αχρείαστες να ’ναι!». 
Σίγουρα κάτι περισσότερο γνώριζε αυτός.

Ανοίγοντας τον φάκελο, που του παρέδωσε ο Χωροφύλα-
κας μαζί με τον κρατούμενο Μιχάλη Δρακά, ο Εισαγγελέας 
– χωρίς καθυστέρηση – τον έστειλε αμέσως προφυλακιστέο 
στις φυλακές της Λευκάδος. 

Ο Διευθυντής της φυλακής κύριος Σπύρος Ροής, αφού τον 
ζύγισε με το έμπειρο δικό του μάτι και μέχρι να μελετήσει κα-
λύτερα τον φάκελό του, τον άφησε να περιμένει σε ένα μικρό 
προθάλαμο. Δεν βιαζόταν να αποφασίσει σε ποιο κελί και με 
ποιους θα τον έβαζε. Ήταν συνηθισμένος από τα καθημερινά 
κατορθώματα των φυλακισμένων με φασαρίες, μαχαιρώμα-
τα και ξυλοδαρμούς. «Σίγουρα», σκέφτηκε ο κύριος Σπύρος. 
«τούτος ο νέος κρατούμενος και υπεύθυνος για φόνο, δεν 
θα γλυτώσει το λιντζάρισμα από τους άλλους συγκρατούμε-
νους». Αποφάσισε, λοιπόν, να τον προφυλάξει όσο μπορούσε 
καλύτερα και τον άφησε εκεί μέχρι να το καλοσκεφτεί.

Η γυναίκα, με κεφαλοπάνι στο κεφάλι, ανασκουμπωμένη 
και με ένα μπλε μισοφθαρμένο κότολο, αρκετά θλιμμένη, με 
λυγμούς μπήκε απαρατήρητη στο προαύλιο της φυλακής. 
Διάλεξε ένα ψηλό δέντρο, ξεφορτώθηκε τον μπόγο που κρα-
τούσε, τον έβαλε κάτω για σκαμνάκι και κάθισε λίγο να ξε-
κουραστεί. Από την κεντρική είσοδο της φυλακής, την αγνά-
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ντεψε ο φύλακας Θανάσης Χρυσικός. Γεροδεμένος, ψηλός, 
με λεπτό μουστάκι και αετίσιο βλέμμα, άριστος και πολύ προ-
σεκτικός στα καθήκοντά του, έτρεξε να την ενημερώσει ότι 
απαγορευόταν η είσοδος σε αυτόν τον χώρο και θα έπρεπε να 
απομακρυνθεί. 

Ο Θανάσης Χρυσικός

Πλησιάζοντας ο Θανάσης, αμέσως γνώρισε την συγχω-
ριανή του την Κούλα, τη γυναίκα του Μιχάλη του Δρακά. 

«Πώς βρέθηκες και τι γυρεύεις εδώ, θεία Κούλα;» την ρώτη-
σε. Και όταν έμαθε για τον φόνο του άντρα της, σάστισε ο Θα-
νάσης και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο μπαρμπα-Μιχάλης, 
με τον ήρεμο και ήπιο χαρακτήρα του, μπόρεσε τόσο άσχημα 
να παρανομήσει. Την παρακάλεσε να περιμένει έξω, μέχρι να 
βρει τον Διευθυντή της φυλακής για πλήρη ενημέρωση.
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Γρήγορα επέστρεψε ο Θανάσης, σχεδόν τρελαμένος και 
με μεγάλη πίκρα της εξιστόρησε την δύσκολη περίπτωση. Το 
μόνο που θα μπορούσε να κάνει, προς το παρόν, να παραλά-
βει τον μπόγο με τα ρούχα που προοριζόταν για τον Μιχάλη 
και αφού ελεγχθούν, να τα παραδώσει στον άντρα της. 

«Τι να ελεγχθούν, χριστιανέ μου;» φώναξε η άπειρη γυναί-
κα. «Και τα έπλυνα και με το καρβουνοσίδερο τα σιδέρωσα 
εγώ η ίδια και μοσχοβολάνε!» 

Γέλασε ο Θανάσης και της υποσχέθηκε να τα τακτοποιή-
σει. Ακόμη την συμβούλεψε να πάει στον Μαρκά, στην τα-
βέρνα του συγχωριανού μας του Καρώτου, να του φέρει κάτι 
να πολεμήσει την πείνα του. Άνοιξε τον μπόγο η Κούλα, τον 
ξεδίπλωσε και από μέσα πήρε μόνο μια κολερού.197 Τα υπό-
λοιπα τα παρέδωσε στον φύλακα, που είχε την τύχη να είναι 
συγχωριανός και καλό παιδί. Με απίστευτη γρηγοράδα πήγε 
στην ταβέρνα του Αγιοπετρίτη Φίλιππα Καρότου, που όταν 
την είδε να μπαίνει μέσα στο μαγειρείο του, σκούπισε τα χέ-
ρια του σε μια πρόχειρη μπόλια να φύγουν τα λέπια από τα 
ψάρια που καθάριζε και πήγε να την προϋπαντήσει. 

«Τι σου έλαχε, μωρή μαυροψαλίδω;» 
Μέσα από τους λυγμούς της η Κούλα άρχισε να οδύρεται 

και ότι δεν πιστεύει ότι ο Μιχάλης της έκανε αυτό το φονικό. 
«Ναι, αλλά ο ίδιος έμαθα ότι το ομολόγησε. Εσύ δεν τον 

πήρες χαμπάρι;» 
«Αν τον έπαιρνα, Φίλιππα, θα τον είχα αποστομώσει. Του-

λάχιστον ας έλεγε ότι «Εγώ το έκανα!» Τώρα πως θα αντέξει 
μέσα στη φυλακή που είναι και φιλάσθενος; Δώσε μου κάτι 
τις να του πάω για να γεμίσει το στομάχι του πριν τον κόψει 
η πείνα!»

197 Υφαντό στρωσίδι
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«Άφησέ το αυτό, θα το κανονίσω εγώ! Θα του στείλω και 
φαγητό με τον πιτσιρίκο που έρχεται εδώ και βοηθάει. Μόνο 
πες μου: Έβαλες κάνα δικηγόρο;» 

«Πρωί-πρωί ήρθε και με βρήκε ο Γεράσιμος Κατηφόρης ο 
Γύφτος και μου είπε: «Θα τα κανονίσω εγώ, μην χολοσκάς!» 

«Κούλα, στο χωριό λένε ότι είναι πολύ καλός, ότι έχει και 
γνωριμίες». Κούνησε με απελπισία το κεφάλι του ο Καρώτος 
σίγουρος ότι θα είχε κακά ξεμπερδέματα και ρώτησε την Κού-
λα: «Πού σκοπεύεις το βράδυ να πας να κοιμηθείς; Γιατί σε 
καταλαβαίνω. Αν δεν δεις τι θα γίνει, έτσι θα γυροφέρνεις». 
«Θα πάω στον Ανθώνα, κάτω από κάνα ψηλό δέντρο. Θα 
στρώσω τούτη την κολερού και θα κουλουριαστώ όπως μπο-
ρέσω. Όπως μου είπε η Κατερίνα του Τριπόπου, που ήρθε με 
τον άντρα της τον Γεράσιμο τον γύφτο, πρωί-πρωί στο σπίτι 
μου, όλα τα παιδιά που τελείωναν το Δημοτικό και κατέβαι-
ναν στη Λευκάδα για να δώσουν εξετάσεις για το Γυμνάσιο, 
κοιμόντουσαν το βράδυ μαζί με τους πατεράδες τους στον 
Ανθώνα, Γι’ αυτό κι εγώ πήρα τούτη την κολερού μαζί μου». 

«Αυτό είναι αλήθεια, αλλά γινόταν πριν χρόνια. Τώρα έχουν 
αλλάξει οι καιροί και το μέρος εκεί το συρματοπλέξανε. Θα 
σου προτείνω το εξής αφού είσαι συγχωριανή μου και είμαι 
υποχρεωμένος να σε προσέξω». 

«Σε ακούω, Φίλιππα, όπως είμαι εγώ τώρα χαροκαμένη, 
ό,τι μου πεις θα το κάνω». 

«Λοιπόν, πρόσεξέ με! Μέσα στην αποθήκη έχω ένα παλι-
όστρωμα γεμισμένο με κροκίδια. Δεν είναι και σε καλή κα-
τάσταση, μισοφαγωμένο ακόμη και από κάνα ποντίκι. Καμιά 
φορά μπατάρω πάνω του κάνα μεσημέρι για να ξεκουραστώ 
λίγο. Αν θέλεις πάρ’ το, σκούπισέ το λίγο, στρώσ’ το πάνω σε 
κάνα τραπέζι ή κατάχαμα εδώ μέσα και ξάπλωσε να αποκα-
ρώσεις. Κάπου εκεί θα βρεις και κάνα παλιοσκούτι να σκεπα-
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στείς. Το μόνο που εγώ θέλω, είναι πρωί-πρωί να στρώνεις 
τα τραπέζια, γιατί έρχονται για πατσά οι περισσότεροι και το 
βράδυ να τα μαζεύεις. Να νοικοκυρεύεις δηλαδή τον τόπο 
εδώ μέσα με κανένα σκούπισμα. Βέβαια θα σε ανταμείψω, 
θα τρως δωρεάν και θα στέλνουμε και καμιά μερίδα φαγητό 
στον Μιχάλη».

Δεν είχε καλύτερη επιλογή η Κούλα και δέχτηκε αμέσως 
αυτή την ανέλπιστη ευκαιρία.

Ακούγοντας την ιστορία για τον Αγιοπετρίτη φονιά, που 
εξιστορούσε στη γυναίκα του ο Διευθυντής της φυλακής 
Λευκάδος Σπύρος Ροής, η πεντάμορφη και πανέξυπνη κόρη 
του η Ροδούλα, σαν ελατήριο πετάχτηκε όρθια ανεμίζοντας 
τα κατάξανθα καλοχτενισμένα μακριά μαλλιά της και στρι-
φογυρίζοντας δεξιά-αριστερά το κεφάλι της. Μπήκε στη συ-
ζήτηση και ήθελε να μάθει περισσότερα για τον δολοφόνο, 
τονίζοντας στον πατέρα της ότι είχε πολλούς Αγιοπετρίτες 
συμμαθητές, οι οποίοι είναι τα καλύτερα και εξυπνότερα παι-
διά του σχολείου. Είχε άριστες φιλικές με όλους σχέσεις και 
παρακάλεσε τον πατέρα της να κάνει το καλύτερο που μπο-
ρούσε γι’ αυτόν τον κακομοίρη. Ο κ. Σπύρος, που αγαπούσε 
υπερβολικά την μικρή καλοσυνάτη κόρη του, υποσχέθηκε να 
κάνει το καλύτερο και φάνηκε πολύ τυχερός ο Μιχάλης, που 
του έτυχε ό,τι καλύτερο γινόταν να έχει ένας φυλακισμένος 
και μάλιστα δολοφόνος. 
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ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Δυστυχώς όμως αυτή η καλοπέραση δεν κράτησε πολύ. Η 
μετάθεση του ξυνοφάνηκε, όταν βρέθηκε σε βάρβαρο περι-
βάλλον στις φυλακές Κορυδαλλού που τον είχαν μεταθέσει. 
Από σύμπτωση γλίτωσε το πρώτο λιντσάρισμα, μα ευτυχώς 
οι φύλακες τον προφύλαξαν από ανεπανόρθωτες κακουχίες. 
Τον είχαν σε απομόνωση και σε συνεχή επιτήρηση. Άρχισε 
σιγά-σιγά να συνέρχεται και ιδιαίτερα ένιωσε να ξαλαφρώνει 
όταν τον ενημέρωσαν ότι κάποιος θέλει να τον δει. Υπομο-
νετικά περίμενε σ’ ένα περιποιημένο γραφείο, μέχρι να τον 
επισκεφτεί ο άγνωστος επισκέπτης. 

Σε λίγο που άνοιξε η πόρτα, αντίκρυσε έναν καλοντυμέ-
νο νεαρό, γραβατομένο, με χωρίστρα τα καλοχτενισμένα του 
μαλλιά. Κρατώντας μια μεγάλη τσάντα στο χέρι, κάθισε απέ-
ναντί του, τον χαιρέτησε και του είπε: «Μπάρμπα-Μιχάλη, εγώ 
είμαι ο δικηγόρος σου. Ήρθα να μιλήσουμε για την δύσκολη 
υπόθεσή σου. Σου υπόσχομαι ότι θα παλέψουμε για το καλύ-
τερο. Άλλωστε αυτό υποσχέθηκα και στον πατέρα μου, όταν 
μου είπε να κάνω το καλύτερο που μπορώ για σένα. Είμαι και-
νούργιος, πρωτάρης Δικηγόρος, αλλά έχω γνώσεις και ακόμη 
περισσότερο αρκετές γνωριμίες με υψηλά πρόσωπα. Να ’σαι 
σίγουρος ότι θα πετύχουμε αρκετές ελαφρύνσεις, αρκεί να μου 
ομολογήσεις με ειλικρίνεια όλα τα συμβάντα και ό,τι σε ερω-
τήσω. Κράτα την κάρτα μου, εδώ είναι τα τηλέφωνά μου και 
μπορείς για ό,τι με χρειαστείς αμέσως να μου τηλεφωνήσεις». 
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Με δυσκολία άρχισε να διαβάζει την άσπρη καλλωπισμέ-
νη κάρτα του δικηγόρου: «Πάνος Κ. Καγκελάρης». Σήκωσε ο 
Μιχάλης το βλέμμα του και κοίταξε κατάματα τον δικηγόρο. 

«Είσαι το παιδί του καλού μου φίλου του Κώστα του Λά-
ντου;» 

«Ναι, μπάρμπα-Μιχάλη αυτός είμαι!» 
Δακρύσανε τα μάτια του Μιχάλη από χαρά, που ένας καλός 

δικηγόρος του χωριού του ήρθε να τον δει και να τον υπερα-
σπιστεί. Του έσφιξε εγκάρδια το χέρι τονίζοντας: «Όλοι στο 
χωριό λένε για το προκομμένο παιδί του Κώστα Λάντου, που 
διαπρέπει στην Αθήνα και έχει γίνει ο καλύτερος δικηγόρος, 
γι’ αυτό όλοι οι Αγιοπετρίτες τον προτιμούν, γιατί ξέρουν ότι 
έχουν έναν δικό τους άνθρωπο που θα τους φροντίσει».

Αφού πήρε τις πληροφορίες που ήθελε, ο δικηγόρος ανα-
χώρησε και από την επομένη μέρα άρχισε τις ενέργειες που 
αυτός ήξερε καλύτερα τι έπρεπε να κάνει. Τον ωφέλησε πολύ 
όταν του είπε ο Μιχάλης ότι κάποτε στο χωριό είχε για λίγο 
παρακολουθήσει ραπτική στον εξαιρετικό ράφτη του χωριού 
τους, τον Αποστόλη τον Μιτά. Επίσης και ότι κάποτε δού-
λεψε με τον Θεοφύλακτο τον Βραΐλα στο κουρείο του. Έξυ-
πνος και προκομμένος ο Πάνος, εκμεταλλεύτηκε τούτα τα 
δύο προσόντα του Μιχάλη και με τις γνωριμίες του κατάφερε 
να τον καθοδηγήσει αλλά και να πείσει τους δεσμοφύλακες 
να εκμεταλλευτούν την αξία του στα δύο αυτά επαγγέλματα.

Καλοσυνάτος, πρόσχαρος και πρόθυμος κέρδισε όλων την 
εμπιστοσύνη ο Μιχάλης, που με κέφι και όρεξη προσπαθούσε 
να καλύψει τις ανάγκες των άλλων φυλακισμένων. Ποτέ δεν 
αρνήθηκε να κουρέψει ή να ξυρίσει κάποιον. Στην αρχή ήταν 
λίγο διστακτικός, ιδιαίτερα με το ξύρισμα, αλλά σιγά-σιγά 
πήρε τον αέρα στο ξυράφι και αφού το τρόχιζε στο πέτσινο 
λουρί με μοναδική επιδεξιότητα, έπειθε τους πάντες ότι ήταν 
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άριστος επαγγελματίας και σπουδαίος τεχνίτης. Δεν τον αγ-
γάρευαν μόνο οι φυλακισμένοι αλλά και οι φύλακες και άλ-
λοι αρμόδιοι της φυλακής. Σβέλτα και με ικανότητες άριστου 
ράφτη μπελόνιαζε το βελόνι και σε αστραπή έραβε κουμπιά, 
ακόμη και παντελόνια που είχαν ξηλωθεί ή σχιστεί. Περνούσε 
τα μπαλώματα καλύτερα και από την πιο εκπαιδευμένη ρά-
πτρια. Δεν υπήρχε ούτε ένας που δεν τον συμπαθούσε και κα-
τάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη εκτός των φυλακισμέ-
νων και των δεσμοφυλάκων και όλων των υπευθύνων στις 
φυλακές. Όταν δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει, του άρεσε να 
πηγαίνει στα μαγειρεία να πλένει κατσαρόλες, να καθαρίζει 
πατάτες και να βοηθάει σε ό,τι και όπου τον χρειάζονταν. Οι 
μάγειροι τον είχαν για το αγαπημένο παιδί και με τις γνώσεις 
τους τον ορμηνεύανε στην μαγειρική. Ο χαρακτήρας του, με 
την προθυμία του, την καλοσύνη του και την εξαιρετική του 
διαγωγή, που ουδέποτε δημιούργησέ πρόβλημα, έπεισε τους 
υπεύθυνος ότι δεν ήταν ύποπτος φυγής, οπότε του επέτρεπαν 
ορισμένες φορές να παίρνει και καμιά έξοδο. Πάντα όμως με 
συνοδεία όπως ο Νόμος όριζε. 

Τότε ο Μιχάλης προσπαθούσε να ανανεώσει τα εργαλεία 
του με καινούργια ξυράφια, βελόνες για ράψιμο και καμιά μη-
χανή για κούρεμα είχε γίνει και ήταν το καμάρι της φυλακής.
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ο καιρός περνούσε όχι άσχημα για τον Μιχάλη, που είχε 
συνηθίσει πια την φυλακή. Ήταν προθυμότατος και ποτέ δεν 
αγκομαχούσε στις αγγαρείες. Τις έκανε με ευχαρίστηση και 
πάντα έλεγε: «Έφταιξα! Θα πρέπει να πληρώσω!»

Το μόνο που τον προβλημάτιζε ήταν η αργοπορία στο Δι-
καστήριο. Ήθελε να τελειώσει αυτή η ψυχοφθόρα απόφαση. 
Οποιαδήποτε έκβαση και αν είχε θα την αποδεχόταν. Ήθελε να 
προγραμματίσει το μέλλον του. Άκουσε ότι μειώνεται η ποινή 
αν δουλεύεις σκληρά και ήταν αποφασισμένος να παραδου-
λέψει αλλά και να βγει στην κοινωνία με καθαρό και ψηλά το 
κεφάλι. Ήθελε να αντικρύσει τους συγχωριανούς του, να τους 
κοιτάξει κατάματα και να τους φωνάξει: «Δεν σκόπευα να 
γίνω δολοφόνος και το περίγελο του χωριού. Αν για καιρό το 
έκρυψα, το έκανα από δειλία και κακομοιριά!»

Είχε καιρό να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του, γι’ αυτό 
παρακάλεσε τον φίλο, συγχωριανό και συγκρατούμενό του 
Γιώργο Σουσάνη να τον βοηθήσει στην τηλεφωνική επικοι-
νωνία. Δεν είχε χρησιμοποιήσει ξανά τηλέφωνο. «Αχρείαστα 
ας είναι αυτά τα μαραφέτια», συνήθως έλεγε, αλλά πάντα κα-
μάρωνε και επαινούσε τον συγχωριανό του Σωκράτη Καρα-
βιά, που είχε το μοναδικό τηλέφωνο στο χωριό και είχε μάθει 
να το στριφογυρίζει καλύτερα και από ανεμίδι. 

Η γλυκιά φωνή της ευγενικής γραμματέας του Πάνου Κα-
γκελάρη τον ενημέρωσε: «Ο δικηγόρος με προσοχή μεγάλη 
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μελετάει την υπόθεσή σου. Ήδη τώρα εγώ την δαχτυλογρα-
φώ και μεσοβδόμαδα θα γίνει το δικαστήριο. Περισσότερα 
θα μάθεις από τον δικηγόρο, που έχει προγραμματίσει να σε 
επισκεφτεί το γρηγορότερο, πιθανόν και σήμερα».

Η δίκη ορίστηκε και πολλοί Αγιοπετρίτες, όσοι ενημε-
ρώθηκαν, βρεθήκανε στα Δικαστήρια στη Σανταρόζα, στο 
κέντρο της Αθήνας. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και 
όρθιοι ακόμη περιφερόνταν στους διαδρόμους. 

Στη δεύτερη σειρά, σχεδόν στη μέση, καθόταν η Κούλα, η 
γυναίκα του Μιχάλη. Με τα χωριάτικα πεντακάθαρα ρούχα 
της και μπαρμπουλομένη με ένα κεφαλοπάνι και μια μετα-
ξωτή τσίπα στο κεφάλι της – η πλεκτή με αγκερίδι από την 
ίδια μπέρτα ήταν ριχτάρι στους ώμους της – κοιτούσε δεξιά 
κι αριστερά με μεγάλη αγωνία να δει αν φέρνουν το Μιχάλη 
της, που είχε αρκετό καιρό να τον αντικρύσει. Τα βρεγμένα 
από το κλάμα μάτια της, τα σφούγγιζε με ένα κεντητό πάνι-
νο μυξομάντιλο δικιάς της κατασκευής. Δίπλα της καθόταν η 
συμπατριώτισσά της Αγγελική Γούλα, που την καλοδέχτηκε 
και την φιλοξένησε στο μικρό της σπιτάκι, που είχε πρόσφατα 
αγοράσει στα Ταμπούρια στον Πειραιά. Περισσότερο για να 
κάνει το χατίρι της γειτόνισσάς της Ελένης Μποτζορή, που 
είχαν μια μικροσυγένεια αλλά και άριστες σχέσεις. Αριστερά 
της καθόταν η Αρετή του Δημόκα, που ήρθε για συμπαρά-
σταση από το χωριό με άλλους συγχωριανούς.

Μπαίνοντας το προεδρείο μέσα στην δικαστική αίθουσα, 
όλοι σηκώθηκαν από σεβασμό. Ο Πρόεδρος τους έκανε νεύ-
μα να καθίσουν, χτύπησε ένα μπρούτζινο καλογυαλισμένο 
χαβάνι που είχε πάνω στην δικαστική έδρα μπροστά του, φω-
νάζοντας συγχρόνως να κάνουν όλοι ησυχία και κάλεσε τους 
Χωροφύλακες να φέρουν τον κρατούμενο. Συγυρισμένος, κα-
λοντυμένος, με κατάμαυρα χτενισμένα μαλλιά, μπήκε ο Μιχά-
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λης στην αίθουσα, χωρίς χειροπέδες, υποστηριζόμενος από 
δυο Χωροφύλακες που τον είχαν μαγκώσει πολύ γερά από τα 
μπράτσα. 

Με το που εμφανίστηκε, η στριγκλιά φωνή της Κούλας δι-
έκοψε τη νεκρική σιγή που κυριαρχούσε στην αίθουσα. 

«Μιχάλη μου!» αναφώνησε με όση δύναμη είχε και σηκωμέ-
νη όρθια, δακρύβρεχτη, άρχισε με το χέρι να του στέλνει φιλιά. 

Ευτυχώς η Αγγελική και η Αρετή την συγκράτησαν για να 
μην πηδήξει από τα καθίσματα αλλά και το αυστηρό βλέμμα 
του Προέδρου την καθήλωσε και την ανάγκασε να στρογγυ-
λοκαθίσει στη θέση της. Αφού την στόλισε με αυστηρή παρα-
τήρηση και ενημέρωση να μην επαναλάβει ξανά τέτοια ενέρ-
γεια, συστήνοντας επίσης σε όλους ηρεμία, ξεκίνησε τη δίκη.
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Η ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Ο δικηγόρος Πάνος Καγκελάρης ξεκίνησε την αγόρευσή 
του. Δριμύτατα, άστοχα και με πρωτάκουστε εκφράσεις, άρ-
χισε να στολίζει τον Μιχάλη, τόσο που κι αυτός δυσανασχέ-
τησε κουνώντας περίλυπα το κεφάλι του. Ψίθυροι ακούγο-
νταν στο ακροατήριο και μερικοί έλεγαν: «Μα τι περιμένατε 
από το παιδαρέλι που διάλεξε να τον υπερασπιστεί;» 

Στα τελευταία καθίσματα καθόταν αμέτοχος και ο έμπει-
ρος Αγιοπετρίτης Δικηγόρος Νίκος Κατηφόρης. Το πλατύ 
του χαμόγελο έδειχνε ικανοποίηση. 

Το ίδιο και από τον αδερφό του Δικηγόρου τον πανέξυπνο 
και άριστο στα μαθήματα Μιλτάδη, ο οποίος φοιτούσε στο 
τρίτο έτος της Νομικής. Σηκωνόταν όρθιος και φέρνοντας 
τον δείχτη του χεριού του στο μηλίγγι του, κοιτούσε το πλή-
θος περιχαρής και καμαρώνοντας για τον αδελφό του. Έκανε 
νοήματα ότι καλά τα λέει. 

Το ίδιο και ο Λάκης ο Σκληρός, επιτυχημένος και αυτός 
δικηγόρος. Σχημάτισε τα δάχτυλά του κάνοντας μπούκλα και 
λέγοντας ότι «προχωράμε καλά». Κάποιος όμως ψέλλισε: «Τι 
καλά, μωρέ Λάκη; Δεν ακούς τις κατηγορίες;»

Η αλήθεια είναι ότι ο Λάκης, που ποτέ δεν σκέφτηκε άν-
θρωπο να αδικήσει, νωρίς τα παράτησε για να γίνει συμβο-
λαιογράφος. Ήταν ικανός, τέλειος και οικονομικός, εξυπη-
ρετώντας όλους με τον καλύτερο τρόπο. Οι συμβουλές του 
πολλούς βοήθησαν, γιατί είχε πάρει βάσεις από τον πατέρα 
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του, τον – πλήρη κατατοπισμένο στα συμβόλαια – Άρη. 
Ο Πάνος ρητόρευε και η ευφράδειά του δεν ανάγκασε 

μόνο τους δικαστές να αλληλοκοιτάζονται κουνώντας το 
κεφάλι τους δείχνοντας και επαινώντας την ικανότητά του, 
αλλά και ο Λάκης με τον Μιλτιάδη που κάθονταν δίπλα-δί-
πλα αλληλοκοιτάζονταν και η ικανοποίηση ήταν έκδηλη στα 
λαμπερά τους πρόσωπα. 

Ασταμάτητος ο Πάνος, χείμαρρος σωστός, ασυγκράτητος, 
συνέχισε τις κατηγορίες του και απαιτούσε την καταδίκη χω-
ρίς ελαφρυντικά στον στυγερό αυτόν δολοφόνο. 

Η Κούλα, με δαγκωμένα χείλη, συγκρατιόταν να μην ορ-
μήσει να διώξει τον άπειρο δικηγόρο. Το ίδιο και οι περισ-
σότεροι παρευρισκόμενοι. Οργισμένοι ψιθύριζαν: «Πάει! Τον 
κατάστρεψε τον φουκαρά τον Μιχάλη!» 

Αυτός, με σκυμμένο κεφάλι, καρτερικά ανάμενε την σίγου-
ρη καταδίκη του. Μόνο ο Λάκης, που ήταν φτασμένος Δικηγό-
ρος, μαζί με τον φοιτητή Μιλτιάδη έδειχναν ικανοποιημένοι. 

Σε κάποια στιγμούλα κάτι ψιθύρισε στο αυτί ο Μιλτιάδης 
στον Λάκη, ο οποίος ανοίγοντας ένα δικαστικό βιβλίο, κάτι 
σημείωσε σε ένα άσπρο χαρτάκι, το έδωσε στον Μιλτιάδη και 
αυτός με την σειρά του το έδωσε στον αδερφό του τον Πάνο. 
Σίγουρα κάποιον Νόμο, κάποια Εγκύκλιο ή κάποια δικαστική 
απόφαση είχαν επισημάνει. Η λοξή, βιαστική ματιά του Πά-
νου και το κοίταγμά του στους δυο τους, σήμαινε ότι ήταν εν 
γνώσει του αυτό που του επεσήμαναν και αμέσως έκανε το 
χαρτάκι κουλουμπάρι και το έκρυψε βαθιά μέσα στην τσέπη 
του, συνεχίζοντας ασταμάτητα και με έντονο ρυθμό τις κα-
τηγορίες.

Η διακοπή, που έγινε σε λίγο, βρήκε τον Πάνο γελαστό, πε-
ριτριγυρισμένο από πολλούς, που με άγριες διαθέσεις, υβριστι-
κά λόγια, ακόμη και χειρονομώντας, ήθελαν να του επιτεθούν. 
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Ευτυχώς οι Χωροφύλακες τον περιζώσανε, τον προστατεύσανε 
και μόνο ο Νίκος Κατηφόρης, ονομαστός Δικηγόρος των Αθη-
νών, έτρεξε να τον συγχαρεί, παρατηρώντας και τονίζοντας: 
«Μπράβο, Πάνο, πατριώτη μου, που μέχρι τώρα ούτε μια φορά 
δεν υπερασπίστηκες και δεν δικαιολόγησες τον δολοφόνο!» 

Χαμογέλασε ο Πάνος και του είπε: «Είναι δυνατόν να πού-
με πως έκανε σωστά και άγια που διέπραξε τον φόνο;»

Στην ανάπαυλα και πριν ξαναρχίσει η αγόρευση, δεν πα-
ρέλειψε να πάει να χαιρετήσει την Κούλα και τις δύο άλλες 
συγχωριανές του Αγιοπετρίτισες και να τις διαβεβαιώσει ότι 
όλα θα πάνε καλά.

Συνέχισε με στόμφο την αγόρευσή του και όταν τόλμησε 
ο, πολύ έμπειρος και πεπειραμένος, Εισαγγελέας να τον δια-
κόψει, του επιτέθηκε ευγενικά, τον αποστόμωσε και άρχισε 
να τον καθηλώνει αλλά και να τον πείθει ότι ο συλλογισμός 
του, δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία, ότι είναι πέρα για πέρα 
αληθινός. Τονίζοντας και φωνασκώντας με αρκετά υψωμένη 
την φωνή είπε: «Όπως είδατε και συμπεράνατε, κύριοι Δικα-
στές, εγώ καυτηρίασα και καταδικάζω τον δολοφόνο. Τον 
γεννημένο όμως δολοφόνο, όχι αυτό το φιλήσυχο, πικρά με-
τανιωμένο ανθρωπάκι, που ποτέ δεν του πέρασε από το μυα-
λό τέτοια άσχημη και ομολογουμένως βρομερή ενέργεια να 
πραγματοποιήσει». 

Άρχισε να στολίζει τον Μιχάλη με τα αγιότερα λόγια, με 
στόχο να κερδίσει την συμπάθεια για τον κατηγορούμενο, 
αυτόν τον άτυχο άνθρωπο, «που δεν είχε βλέψεις για το κακό 
που απρόβλεπτα παρουσιάστηκε. Πικρά μετανιωμένος, ζητώ-
ντας συχώρεση και με λουλούδια γονυπετής πήγε στο μνή-
μα του νεκρού και επίσης πήγε μόνος του να ομολογήσει το 
κατάντημά του στην Αστυνομία. Δεν προσπαθώ και δεν θα 
ήθελα να σας πείσω για την επιείκειά σας. Θα ήθελα μόνο να 
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επικαλεστώ τη μαρτυρία και τη γνώμη του ανιψιού του νε-
κρού, ο οποίος είναι και ο μοναδικός κληρονόμος του. Απαι-
τώ να καλέσετε τον Γεράσιμο Πατρίκιο και να τον ρωτήσετε, 
πριν ολοκληρώσετε την δίκαιη απόφασή σας!» 

«Να έρθει ο μάρτυρας», αναφώνησε ο Πρόεδρος. «Όνομα 
και επάγγελμα!»

«Γεράσιμος Πατρίκιος ή Κολομπίνης. Χασάπης». 
«Χασάπης;» ρώτησε ο Πρόεδρος προσθέτοντας με πονη-

ρό χαμόγελο: «Πιστεύω να μην έχεις καλοτροχισμένα μαχαί-
ρια και κάνεις καμιά βεντέτα στο χωριό σφάζοντας τον κατη-
γορούμενο!»

«Όχι, κύριε Πρόεδρε! Πριν 2-3 χρόνια άνοιξα στο χωριό μου 
το χασάπικο με τη Νίκη την γυναίκα μου, που φτιάχνει τα κα-
λύτερα και ονομαστά σουβλάκια. Πριν δούλευα σε μαστοριές». 

«Πες μας την γνώμη σου για τον κατηγορούμενο», είπε ο 
Πρόεδρος.

«Ο γείτονάς μου ο Μιχάλης, είναι από τους καλύτερους 
ανθρώπους στο χωριό μας. Ουδέποτε μου πέρασε από το 
μυαλό ότι αυτός ο φιλήσυχος άνθρωπος θα έφτανε στον 
φόνο. Κάποιο χουνέρι θα ήθελε να του σκαρώσει. Περισσό-
τερο για να γελάσει και από ότι ξέρω κάποτε τον έστειλε να 
δουλέψει σε ένα ψαροκάικο. Ο μπάρμπας μου ποτέ δεν είχε 
βρέξει τα πόδια του με θαλασσινό νερό. Το κακό όμως έγινε 
και δεν διορθώνεται. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση εσκεμμέ-
νο ή προμελετημένο το έγκλημα». 

Πήρε τα χαρτιά από την έδρα ο Πρόεδρος, έκρυψε το πρό-
σωπό του για να μην φανούν τι ψιθύρισαν τα χείλη του. Το 
ίδιο έκανε ο Εισαγγελέας και οι άλλοι και είπε στον Πάνο να 
συνεχίσει. 

Ρήτορας σωστός ο Πάνος, ξεπέρασε σε ορμητικότητα και 
το ποτάμι του Ρουπακιά. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για την 
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ευφράδεια του λόγου του, τις πάμπολλες γνώσεις του, την 
πλήρη κατατόπισή του σε όλα τα νομικά θέματα. Με σταράτες 
διευκρινήσεις και μεστά λόγια, έπεισε τους δικαστές με τον 
καλύτερο τρόπο. Μόνο ο Εισαγγελέας είχε μερικές αντιρρή-
σεις, που και πάλι ο Πάνος τον αποστόμωνε σε κάθε του αντί-
φαση. Τα οκτώ χρόνια που ξεστόμισε ήταν τόσα ελάχιστα για 
ένα τόσο βαρύ έγκλημα, που όλοι οι Αγιοπετρίτες και οι φίλοι 
που παραβρίσκονταν εκεί, έτρεξαν όχι μόνο να συγχαρούν 
τον Πάνο για την πρώτη του αυτή μεγάλη επιτυχία, αλλά και 
να προβλέψουν ότι μια μέρα θα πετύχει σαν δικηγόρος. 

Και πράγματι, τα μπράβο του αξίζουν, γιατί διέπρεψε ακό-
μη και στον Άρειο Πάγο (στη φωτογραφία).
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

Την μεγάλη επιτυχία με την ελάχιστη ποινή, δεν την πολυ-
κατάλαβαινε η Κούλα, που νόμιζε ότι θα αποφυλακιζόταν και 
θα επιστρέφαν μαζί στο χωριό. Μα ο Μιχάλης, γνωρίζοντας 
και συζητώντας και με τους άλλους κρατούμενους, έμεινε 
πλήρως ικανοποιημένος και στρώθηκε στης φυλακής τις υπη-
ρεσίες για να μετριάσει ακόμη περισσότερο την ποινή του. 
Ήδη είχε συμπληρώσει φυλακισμένος τα τέσσερα χρόνια. Αν, 
όπως του λέγανε, δούλευε σκληρά, τα τέσσερα χρόνια που 
απομένουν, θα γίνουν δυο. Έτσι, χαρούμενος πια, βάλθηκε 
με περίσσια όρεξη και ακατανίκητη δύναμη και να δουλεύει 
σύμφωνα με της φυλακής τον κανονισμό, αλλά και να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του – πάντα αφιλοκερδώς – σε όλους 
τους φυλακισμένους. Παράλληλα πήγαινε στο μαγειρείο και 
όσο μπορούσε βοηθούσε, αλλά και μάθαινε, ρωτώντας κάθε 
μάγειρα που ερχόταν. Η εξαιρετική του διαγωγή, η καθημερι-
νή άριστη συμπεριφορά και η εργατικότητά του, ανάγκασαν 
όλους να τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Μιχάλη.

Είχε συνηθίσει τόσο πολύ στο κλίμα της φυλακής, με τους 
φίλους που είχε αποκτήσει, με τις παρέες του και με τα κα-
λαμπούρια τους, που καθόλου δεν βαρυγκωμούσε από την 
σκλαβιά που περιστοίχιζε όλους τους φυλακισμένους με την 
στέρηση της ελευθερίας τους. Αντίθετα, άρχισε να δυσανα-
σχετεί όσο ο καιρός πλησίαζε για την αποφυλάκισή του. Τον 
βασάνιζε η σκέψη του τι θα κάνει μετά, που θα βρεθεί; Νύχτες 
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ολόκληρες άυπνος, κούραζε το μυαλό του και τελικά κατα-
στάλαξε να μην επιστρέψει ξανά στον Άγιο Πέτρο. ΄Ηταν ευ-
αίσθητος και πολύ φιλότιμος, η φυλακή αντί να τον σκληρύ-
νει τον ημέρεψε. «Με τι μάτια», σκεφτόνταν, «θα αντικρύσει 
τους χωριανούς του και πώς να τους καλημερίσει, που σίγου-
ρα πισώπλατα όλοι θα λένε «ο δολοφόνος»! Θα ήταν δακτυ-
λοδεικτούμενος! Και το χειρότερο; Δεν θα είχε κάτι να πει και 
να τους αντικρούσει. Αυτοί θα είχαν τα δίκια και αυτός πάντα 
θα ήταν ο δηλητηριασμένος».

Η πολυπόθητη μέρα της αποφυλάκισής του, τελικά έφτα-
σε! Ζωσμένος από ανάμεικτα συναισθήματα χαράς αλλά και 
απογοήτευσης, δεν μπορούσε να αναλογιστεί το αύριο, που 
περισσότερο το φανταζόταν μελανό παρά χαρούμενο. Όλη 
την υπόλοιπη ζωή του θα ήταν στιγματισμένος ως απάνθρω-
πος φονιάς και ήταν σίγουρος ότι καμιά πόρτα δεν θα τον 
καλωσόριζε. Φαντάζονταν ότι η δυσκολία στη ζωή του τώρα 
άρχιζε. Ορισμένες φορές όμως στύλωνε τα πόδια του, έσφιγ-
γε τα χέρια του και μονολογούσε: «Κουράγιο, Μιχάλη! Θα τα 
καταφέρεις! Μην απελπίζεσαι!»
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Η ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ

Συγκινημένος αποχαιρέτισε όλους στη φυλακή, με την 
υπόσχεση να μην τους ξεχάσει και ταχτικά, αν τα κατάφερνε, 
να έρχεται να τους βλέπει.

Βγήκε έξω από την φυλακή. Ο λαμπερός ήλιος τον ζεμάτι-
σε. «Θα πρέπει να πάρω κάνα καπέλο», σκέφτηκε. Η ασυνή-
θιστη μυρουδιά από τα καυσαέρια του γαργάλισε τη μύτη, τα 
κορναρίσματα από τα αυτοκίνητα και οι βιαστικοί άνθρωποι 
ήταν πρωτόγνωρα για αυτόν φαινόμενα και άρχιζε να απορεί. 
Σταμάτησε ένα ταξί. Ευτυχώς είχε αρκετά χρήματα από φιλο-
δωρήματα που του δίναν στην φυλακή. Δεν είχε ειδοποιήσει 
κανέναν δικό του, ούτε και την σύζυγο του την Κούλα. Δεν 
ήθελε άλλο να την βασανίσει. 

Μπήκε στο ταξί χωρίς να ξέρει τι θέλει, που να βρεθεί και 
που να σταθεί. Ευτυχώς, όταν τον ρώτησε ο ταξιτζής που θέ-
λει να τον πάει, θυμήθηκε που λέγανε στο καφενείο στο χω-
ριό τους, ότι εκεί γύρω από το ΚΤΕΛ της Λευκάδος υπήρχαν 
φτηνά ξενοδοχεία. Δεν ήξερε και δεν θυμόταν την διεύθυνση, 
αλλά ευτυχώς ο ταξιτζής ήταν γνώστης και του είπε ότι το 
ΚΤΕΛ της Λευκάδος είναι στην οδός Ζήνωνος, αφού πρώτα 
συμβουλεύτηκε για σιγουριά το μικρό του σημειωματάριο.

Δεν αργήσανε και πολύ. Όταν ο ταξιτζής τον πήγε στην 
οδός Ζήνωνος, κατέβηκε ο Μιχάλης, τον πλήρωσε αλλά και 
έμεινε με την απορία, γιατί κάθε τόσο σταματούσε το όχη-
μα και σε λίγο συνέχιζε πάλι. «Μάλλον χαλασμένο ταξί μου 
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’λαχε!» Πού να φανταστεί ο δόλιος ότι υπήρχαν κόκκινα και 
πράσινα φανάρια στη διαδρομή. 

Δεξιά και αριστερά από την πόρτα του ΚΤΕΛ, υπήρχαν σι-
δερένια τραπεζάκια με ψάθινες καρέκλες που κάθονταν οι 
επιβάτες. Το μάτι του Μιχάλη έπεσε λίγο δεξιότερα, σε ένα 
γκρουπ 5-6 ατόμων που σπαρταρούσε από τα γέλια. Του κί-
νησε την περιέργεια και πλησιάζοντας γνώρισε αμέσως τον 
χωριανό του, τον Νίκο Μουζούλη, που αιώνιος καλαμπουρ-
τζής, τους έλεγε τις ξεκαρδιστικές του ιστορίες.

Όταν αντίκρυσε τον Μιχάλη, τον υποδέχτηκε με τέτοια 
εγκαρδιότητα που άρχισαν όλοι οι άλλοι να δυσανασχετούν, 
φωνάζοντας: «Και άλλα, πες μας και άλλα καλαμπούρια!», μα 
ο Νικόλας σηκώνοντας το χέρι ψηλά, τους αποχαιρέτισε και 
τράβηξε τον Μιχάλη παράμερα για να πούνε τα δικά τους. 
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Ξαφνιάστηκε ο Μιχάλης από την κόρνα του λεωφορείου 
που μόλις είχε φτάσει. Πρώτη του φορά έβλεπε τόσο μεγάλο 
και καινούργιο λεωφορείο. Όπως του είπε ο Νίκος, ήταν του 
Κίτσου Κατωπόδη από τον Βουρνικά. «Περίμενε λίγο, Μιχά-
λη, να παραλάβω το καλάθι που μου έστειλε η αδελφή μου η 
Αργυρώ και μετά τα λέμε. Κάτι θα έχω να σε φιλέψω». 

Πραγματικά το παραγεμισμένο καλάθι, όταν το παράλαβε 
ο Νίκος, πρώτη του φροντίδα ήταν να ξεράψει λίγο το άσπρο 
πάνινο σκέπασμα, έχωσε μέσα το χέρι του, έπιασε 3-4 λαδο-
κούλουρα και έδωσε δυο στο Μιχάλη λέγοντας: «Τρώγε!» 

Μετά, με τέχνη παλιού μπετατζή, ανασήκωσε το καλάθι, 
το έβαλε στον ώμο του και πήραν τον δρόμο προς την Ομό-
νοια κουβεντιάζοντας και αδιαφορώντας για το βλέμμα των 
περαστικών που λοξοκοίταζαν και μάλλον καμάρωναν το 
Νίκο με το καλάθι στον ώμο. Δεν έβλεπαν καθημερινά τέτοια 
πρωτόγνωρα φαινόμενα στην πολυσύχναστη Αθήνα. 

Λίγο πριν φτάσουν στην Ομόνοια, ο Μιχάλης ρώτησε το 
Νίκο, που θα βρει κάνα φτηνό ξενοδοχείο. 

Απότομα σταμάτησε ο Νίκος, κατέβασε με γρηγοράδα το 
καλάθι, πιθανόν για να ξεκουραστεί και γυρίζοντας στο Μι-
χάλη με αγριωπή φωνή, άρχισε να τον μαλώνει! «Τι ξενοδο-
χείο μου τσαμπουνάς, Μιχάλη; Θα έρθεις μαζί μου! Ένα μικρό 
σπιτάκι έχω νοικιασμένο, αλλά μας χωράει και τους δυο εκεί. 
Θα μείνεις όσο θέλεις». 

«Μα…», άρχισε να ψιθυρίζει ο Μιχάλης. 
«Δεν έχει μα και μα! Εγώ ποτέ δεν θα ξεχάσω, όταν ήμουν 

μικρός και ερχόμουν από τον κάμπο με φορτωμένη σανό τη 
γαϊδούρα μας μαζί με την μάνα μου την Μαυρέτα, μας σταμά-
τησες στην απιδιά του Κουτσούμπα και της γέμισες την κού-
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δα198 νόστιμα σκοταρέλια».199 
Χαμογέλασε ο Μιχάλης απορώντας που το θυμήθηκε και 

ο Νίκος ανεβάζοντας ξανά το καλάθι στον ώμο του, τον πα-
ρακίνησε να συνεχίσουν τον δρόμο τους. 

Ο Νίκος, που μικρό παιδί είχε φύγει από το χωριό και 
στην αρχή δούλευε στην οικοδομή με τον κουραστικό ντε-
νεκέ στον ώμο, γρήγορα τα παράτησε και βρήκε δουλειά σαν 
σερβιτόρος. Ευκίνητος και γρήγορος, καλοντυμένος, προ-
σεγμένος και με τα καλαμπούρια του, ήταν αξιοθαύμαστος. 
Τελευταία αποφάσισε και άνοιξε δικό του μαγαζί στο Μπρα-
χάμι, ένα πολύ περιποιημένο καφενείο, που το είχε στολίσει 
με μεράκι ο Πάνος ο Βίλας. Στην αρχή δουλέψανε μαζί οι δυο 
τους και ήταν πασίγνωστοι σε όλο το Μπραχάμι. Εκτός,από 
τους καφέδες για όλα τα γούστα, ήξεραν να προσέχουν τους 
πελάτες με νοστιμότατα καλοψημένα μεζεδάκια. Πρόσφεραν 
και ποικιλίες, λιχουδιές, γλυκά του κουταλιούμ ό,τι άλλο ο 
καθένας επιθυμούσε. Και το σπουδαιότερο; Όλα σε λογικές 
και συμφέρουσες τιμές. 

Αργότερα, όταν ο Πάνος αποφάσισε να φύγει για να μείνει 
μόνιμα στο χωριό, αφού του άρεσε να ασχοληθεί με τις αγρο-
τικές δουλειές, το κράτησε μόνος του το καφενείο ο Νίκος. 
Ακούραστος, κεφάτος και καλαμπουρτζής, δεν υπολόγιζε 
κούραση, δεν τον τρομάζαν τα ξενύχτια, χαιρόταν και καμά-
ρωνε βλέποντας τους πελάτες του ευχαριστημένους.

Στο Μπραχάμι, σε ένα μικρό στενό ανηφορικό δρομάκι, 
είχε νοικιάσει μια γωνιακή μονοκατοικία ο Νίκος και την είχε 
μετατρέψει εξωτερικά σε όμορφο περιβολάκι. Μέχρι ρεβίθια 
και κουκιά είχε φυτεμένα. Ιδιαίτερα τον εξωτερικό χώρο τον 

198 Ουρά γυναικείου φορέματος
199 Παραγινομένα αχλάδια
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είχε μετατρέψει σε λουλουδότοπο: μοσχορδίνια που μοσχο-
βολούσαν, βασιλικός πλατύφυλλος και πληθώρα τριαντα-
φυλλιών από όλες τις ποικιλίες, μαζί με πολλά άλλα αρωμα-
τικά φυτά. Όλά έδιναν μια ξεχωριστή ευωδιά γύρω από το 
μικρό σπιτάκι. Δικαιολογημένα άξιζε τον θαυμασμό των γει-
τόνων του, ο Νίκος που τον υπεραγαπούσαν για την καλοσύ-
νη, την προθυμία και την ανθρωπιά του.

Φθάνοντας στην κεντρική είσοδο, έβγαλε ένα μαύρο με-
γάλο κλειδί και ξεκλείδωσε την ξύλινη φρεσκοβαμμένη πόρ-
τα μοστράροντας στον Μιχάλη το κλειδί. «Θέλω να θυμάμαι 
και να νιώθω ότι είμαστε στο χωριό, Μιχάλη, δεν θέλω να αλ-
λάξω, ούτε θα απαρνηθώ τις παλιές μας συνήθειες. Το θυμά-
σαι αυτό;» είπε δείχνοντάς του το κλειδί. «Μέρες έψαχνα για 
να το βρω και τελικά το εντόπισα στο Μοναστηράκι, σε ένα 
μικρό στενό μαγαζάκι με παλιά είδη». Άμποσε200 την πόρτα 
αφού πρώτα την ξεκλείδωσε με το μεγάλο μαύρο κλειδί και 
μέριασε για να δώσει προτεραιότητα στον Μιχάλη, ο οποίος 
μπαίνοντας μέσα, έμεινε σαστισμένος. 

«Εδώ είναι το βασίλειό μου, φίλε Μιχάλη».
Ο Μιχάλης κοιτούσε δεξιά, αριστερά και απορούσε. Δεν 

έβλεπε ντουβάρια χρωματισμένα αλλά ολοκίτρινους τοίχους, 
όλους καλυμμένους με πληθώρα από πολυάριθμες μεγαλό-
σωμες φωτογραφίες. Ακόμη και στο ταβάνι είχε κολλήσει μια 
αφίσα από την αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚΑΡΑ, όπως 
συνέχεια διατυμπάνιζε. 

«Κάθισε όπου βολεύεσαι, Μιχάλη, να ανοίξω εγώ το κα-
λάθι να δούμε τι καλούδια μας έστειλε η Αργυρώ. Ή πήγαινε 
στο δεξί δωμάτιο να στρώσεις το κρεβάτι σου. Έχει ένα σου-
μιέ με ένα αναπαυτικό στρωματάκι και μέσα στην ντουλάπα 

200 Έσπρωξε
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θα βρεις σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πετσέτες και κουβέρτες με 
ένα ζεστό πάπλωμα. Πάρε ό,τι θέλεις, μόνο μην μου πειράξεις 
τα σύμβολα της αγαπημένης μου ομάδας».

Ήταν και εδώ κρεμασμένα με επιμέλεια σκούφοι, καπέλα, 
κασκόλ και διάφορα άλλα στολίδια, όλα σε κίτρινο και μαύρο 
χρώμα. Αμέτρητα μπιχλιμπίδια, που φανέρωναν την αγάπη 
του δια την ΑΕΚ. 

Αφού έβγαλε όλα τα πράγματα από το καλάθι, νιώθοντας 
ευχαρίστηση για τα διάφορα εδέσματα που του έστειλε η 
αδελφή του, υπήρχε και κάτι τυλιγμένο μέσα σε ένα σταφυ-
δόχαρτο, καλά σπαργανισμένο201 και δεμένο με σπάγκο. Με 
απορία και βιασύνη το έλυσε και όταν το ξεδίπλωσε, αντίκρυ-
σε ένα κουνέλι σφαγμένο αλλά άγδαρτο. Το μάγκωσε από τα 
αυτιά και χαμογελώντας το μοστράρισε στον Μιχάλη λέγο-
ντας: «Θαύμασε τώρα να δεις τι θα πάθει!»

Άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο, του έσκισε το τομάρι202 λίγο 
στη ραχοκοκαλιά, έριξε το μαχαίρι μέσα στο νεροχύτη και 
μετά, χώνοντας τα δυο δάχτυλα και από τα δύο του χέρια 
μέσα στο σχίσιμο, τα τράβηξε, το ένα δεξιά, το άλλο αριστε-
ρά και με αξιοθαύμαστη γρηγοράδα, λες και ήταν φακίρης, 
το έγδαρε στη στιγμή, για να κερδίσει και τον θαυμασμό του 
Μιχάλη, ο οποίος θυμήθηκε ότι παλαιότερα στο σχολείο, ο 
δάσκαλος τους ανάγκαζε να του πάνε κάνα μαλλιαρό ποδάρι 
από κουνέλι για να σβήνουν τον πίνακα. 

«Αύριο θα το καλομαγερέψουμε με κρεμμυδάκια. Θα φτιά-
ξουμε ένα υπέροχο στιφάδο!» 

«Αν θέλεις, άσ’ το να το φροντίσω εγώ. Εσύ να πας στο 
καφενείο και το μεσημέρι θα το έχω μαγειρέψει εγώ». 

201 Περιτυλιγμένο
202 Δέρμα
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«Εντάξει, Μιχάλη, έτσι θα πρέπει να γίνει. Πες μου, τώρα, 
τι σκοπεύεις να κάνεις, πότε θα πας στο χωριό, τι σχέδια προ-
γραμματίζεις; Εμένα είναι χαρά μου να μείνεις εδώ όσο καιρό 
θέλεις, να έχω και μια συντροφιά». 

«Φίλε, Νίκο, αποφάσισα να μην πάω στο χωριό μετά από 
αυτή την ολέθρια χαζομάρα που έκανα. Ντρέπομαι να ξανά 
αντικρύσω τους συγχωριανούς μας. Γι’ αυτό θέλω να σε πα-
ρακαλέσω, αν ξέρεις καμιά δουλειά – ό,τι δουλειά και αν είναι 
– μπορώ να την αναλάβω». 

Σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε ο Νικόλας και θυμήθηκε ότι κά-
ποιος στο καφενείο ζητούσε έναν κηπουρό και κάποιος άλ-
λος έναν θυρωρό σε πολυκατοικία. 

«Εντάξει, Μιχάλη. Κάτι θα βρούμε, μείνε ήσυχος». 
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Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΑΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Ρωτώντας στο καφενείο για τον κηπουρό, με απογοήτευ-
ση άκουσε ο Νίκος ότι χρειάζονταν έναν κλαδευτή για λίγες 
ημέρες και ότι είχε συμπληρωθεί η θέση του θυρωρού. Δεν 
πτοήθηκε όμως ο Νικόλας. Δεν απελπιζόταν ποτέ! Μήνυσε 
σε όλους ότι έχει έναν καλό εργάτη και όλοι του υποσχέθη-
καν να το φροντίσουν. 

Το μεσημεράκι, μπαίνοντας στο σπίτι του ο Νίκος, ένιω-
σε έντονα την μυρωδιά του κουνελιού. Είχε ευωδιάσει όλο 
το σπίτι. Καθίσανε στο τραπέζι, ο Μιχάλης γέμισε τα πήλι-
να χωριάτικα πιάτα που είχε ο Νικόλας, ο οποίος προτίμησε 
το κεφαλάκι με μπόλική σάλτσα και πολλά κρεμμύδια. Με 
την πρώτη πιρουνιά, άρχισε να κοιτάει στα μάτια τον Μιχάλη. 
Στην δεύτερη ανεβοκατέβαζε το κεφάλι του, μια στο πιάτο και 
μια στον Μιχάλη. Λαίμαργα άρχισε να καταβροχθίζει τούτο το 
εξαίρετο κατασκεύασμα και πριν ακόμη τελειώσει ζήτησε και 
συμπλήρωμα, ομολογώντας ότι πρώτη του φορά έφαγε τόσο 
νόστιμο και καλομαγειρεμένο φαγητό. 

Ρώτησε τον Μιχάλη που έμαθε να μαγειρεύει. Όταν του 
είπε ότι στη φυλακή πήγαινε συνέχεια στα μαγειρεία και έχει 
μάθει όλα τα κόλπα της μαγειρικής, ιδιαίτερα να φτιάχνει νό-
στιμες σάλτσες, ακόμη να πλάθει φύλλο, να φτιάχνει κουλου-
ράκια και ιδιαίτερα γλυκύσματα. Τον άκουγε με μεγάλη προ-
σοχή ο Νικόλας. Παράλληλα σκεφτόταν και τελικά με πολύ 
μεγάλη ευχαρίστηση του ανακοίνωσε: «Αύριο πρωί-πρωί θα 
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σε στείλω στο ΙΝΤΕΑΛ. Είναι το καλύτερο πολυτελές εστι-
ατόριο στη Αθήνα και το ευχάριστο είναι ότι είναι των αδελ-
φών Βλασσοπούλου, που είναι χωριανοί μας Αγιοπετρίτες. Ο 
κύριος Γιώργος, το αφεντικό, να ’σαι σίγουρος ότι θα σε κα-
λοδεχτεί. Έτσι πάντα κάνει για όλους τους συγχωριανούς μας 
και αν δεν έχει θέση, με τις γνωριμίες που έχει, κάπου αλλού 
θα σε στείλει. Μόνο που εγώ δεν θα μπορέσω να ξεπορτίσω 
από το καφενείο. Θα φροντίσω να σε στείλω με κάποιον γνω-
στό μας, όλο και κάποιος θα φανεί στο καφενείο».

Την επόμενη ημέρα το απογευματάκι χτύπησε η πόρτα 
και ανοίγοντας ο Μιχάλης, έλειπε στο καφενείο του ο Νίκος, 
μπροστά του πρόβαλε ο Γιάννης ο Νόβες. Συγκινημένος ο 
Μιχάλης τον έσφιξε στην αγκαλιά του. Συγχωριανοί και φίλοι 
από μικρά παιδιά και άξιοι εργάτες στην αξίνα, στον λούρο, 
παντού και ιδιαίτερα πολύ αγαπημένοι. 

«Πήρα ρεπό από παρασοφέρ που δουλεύω σε ένα λεωφο-
ρείο και μου είπε ο Νίκος να σε πάω στο ΙΝΤΕΑΛ κοντά στην 
Ομόνοια. Ετοιμάσου και ακολούθησέ με».

Η πολυτέλεια, η καθαρότητα, η ευθυγράμμιση στα καλο-
στρωμένα τραπέζια, που όλα σκεπάζονταν από κεντημένα 
τραπεζομάντιλα, οι καλοντυμένοι με άσπρα ρούχα σερβιτό-
ροι, έκαναν τον Μιχάλη να απορεί, γιατί και ποτέ του δεν είχε 
ξαναδεί μα ούτε και σκεφτεί μια τέτοια νοικοκυροσύνη. Χά-
ρηκε όμως ακόμη περισσότερο όταν έμαθε ότι οι περισσότε-
ροι εργαζόμενοι στο ΙΝΤΕΑΛ ήταν Αγιοπετρίτες.

Ο Γιάννης ζήτησε να δει τον παιδικό του φίλο τον Θάνο. 
Είχαν υπηρετήσει μαζί στο στρατό και ήταν πολύ αγαπημέ-
νοι. Σίγουρα ο Θάνος, που είχε τις πολλές γνωριμίες, δεν θα 
του χαλούσε χατίρι. Δυστυχώς όμως τον πληροφόρησαν ότι 
λείπει σε εξωτερικές εργασίες. Τότε ο Γιάννης, επειδή δεν θα 
ήταν εύκολο να ξανάρθει και να χάσει πάλι το μεροκάματό 
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του, αναγκάστηκε να ζητήσει να δει το μεγάλο αφεντικό, τον 
κύριο Γιώργο Βλασσόπουλο. 

Ακούοντας ο κύριος Γιώργος ότι δύο συμπατριώτες του 
Αγιοπετριτόπουλα θέλουν να τον δουν, πέταξε γρήγορα τα 
κουζινομάχαιρα που τεμάχιζε κρέατα σε μερίδες, έβγαλε την 
ματωμένη άσπρη ποδιά που φορούσε, σαπούνισε προσεκτικά 
τα λερωμένα χέρια του, κοιτάχτηκε στον μεγάλο καθρέφτη, 
χτένισε με προσοχή τα κατάμαυρα μαλλιά του, καμάρωσε για 
το προσεγμένο μουστάκι του και βγήκε έξω να τους προϋπα-
ντήσει.

Ψηλός, ευκίνητος και καλοστεκούμενος, τους έσφιξε το 
χέρι με εγκαρδιότητα και αμέσως τους οδήγησε στο πολυτε-
λέστατο γραφείο του με τις αναπαυτικές πολυθρόνες. Φώνα-
ξε έναν σερβιτόρο να τους κεράσει ό,τι επιθυμούσαν.

Απογοητεύτηκε όμως, γιατί δεν είχαν νέα από το χωριό 
να του πουν, λόγω της μακρόχρονης απουσίας τους. Λάτρης 
του χωριού ο κύριος Γιώργος, δεν απελπίστηκε. Χαμογέλα-
σε τονίζοντας: «Θα τα μάθω όλα από τον Θοδωρή Καναλή, 
που όταν έρχεται με το λεωφορείο στην Αθήνα, εδώ έρχεται 
και γευματίζει και μου λέει όλα τα νέα του χωριού. Πείτε μου 
όμως για εσάς! Τι μπορώ να κάνω;»

Κάπως δειλά και ντροπαλά ο Γιάννης Νόβες, αφού έκανε 
μια μικρή εισαγωγή για τον Μιχάλη, τον θερμοπαρακάλεσε 
λέγοντας: «Εσύ, κύριε Γιώργο, με τις πολλές γνωριμίες που 
έχεις, ήρθαμε να σε παρακαλέσουμε να φροντίσετε να βρείτε 
κάποια δουλειά στο συγχωριανό μας τον Μιχάλη, μέχρι να 
σταθεί πάλι στα πόδια του». 

Έλαμψε το πλατύ χαμόγελο του κύριου Γιώργου, χάιδεψε 
με τα δυο του δάχτυλα το καλοσυγυρισμένο μουστάκι του και 
είπε στο Γιάννη: «Εσύ μου είπες ότι είσαι το παιδί του φίλου 
μου του Κώστα του Νόβε. Για πες μου, αυτόν που καβάλησε το 
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αψύ άλογο από την Αγία Ελεούσα και για να τους ξεπεράσει 
όλους το άλογό του πήδησε με ορμή στον καβαλάρη του σπι-
τιού του Καλοκέρη κάτω από τον Αη-Θανάση, τι τον έχεις;» 

Χαμηλώνοντας τα μάτια ο Γιάννης και νιώθοντας ενοχές, 
με σκυμμένο το κεφάλι του απάντησε: «Εγώ ήμουν!» 

Τα ξεκαρδιστικά γέλια του κύριου Γιώργου έδωσαν κέφι 
στη συζήτηση και του είπε: «Πώς δεν σκοτώθηκες τότε, βρε 
αθεόφοβε;» 

Πήρε και ο Γιάννης θάρρος και αρχίσανε όλοι τα γέλια μετά 
και τα Αγιοπετρίτικα καλαμπούρια που άρχισε να τους διηγεί-
ται ο, πολύ καλά ενημερωμένος σε όλα τα συμβάντα στον 
Άγιο Πέτρο, κύριος Γιώργος.

Τελικά τους ανακοίνωσε ότι οι ομολογουμένως πολλές 
γνωριμίες του, είναι για τους φίλους του και όχι για τους συγ-
χωριανούς του. «Αυτούς τους κρατώ και θα τους κρατώ πά-
ντα στη δούλεψή μου. Βέβαια τώρα είμαι συμπληρωμένος, 
αλλά σιγά-σιγά και ανάλογα με τα προσόντα και την όρεξή 
του, θα πάρει την κατάλληλη θέση. Λοιπόν, θα πω να τον βά-
λουμε τραπεζοκόμο!» 

Ο Μιχάλης, μη ξέροντας καλά-καλά τι είναι ο τραπεζοκό-
μος, βιάστηκε να προσθέσει: «Εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα 
και χωρίς να βαρυγκωμήσω ή να παραπονεθώ ότι παραδού-
λεψα. Να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω, να καθαρίσω τα 
καντούνια203 και να κάνω ό,τι είναι αναγκαίο, αρκεί κάποιος 
στην αρχή να με καθοδηγήσει πώς να φερθώ». 

Εγκάρδια ο κύριος Γιώργος τους έσφιξε το χέρι, τους απο-
χαιρέτησε και στρέφοντας στον Μιχάλη του είπε: «Αύριο ξεκι-
νάς την δουλειά! Όσο για σένα, Γιάννη, σε βλέπω έχεις βαρύνει 
για να σε στείλω αναβάτη σε κάνα άλογο στον Ιππόδρομο!»

203 Αποχωρητήρια 
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Ξεραθήκανε στα γέλια και ευχαριστημένοι βγήκαν από το 
ΙΝΤΕΑΛ και άρχισε την ξενάγηση ο Γιάννης – που ήταν γνώ-
στης της Αθήνας – προς τον ανίδεο Μιχάλη που πρώτη φορά 
είχε επισκεφτεί τούτα τα μέρη. Δεν παράλειψε ο Γιάννης να 
ορμηνεύσει τον Μιχάλη ότι δεν θα πρέπει στην καινούργια 
του δουλειά να είναι μόνο προσεκτικός, ευγενικός και πεντα-
κάθαρος, αλλά και καλοντυμένος. 

«Θα περάσουμε, λοιπόν, από τα μαγαζιά του χωριανού μας 
Νίκου Ρομποτή Ζαχαράτου, για να παραγγείλεις κάνα κουστου-
μάκι και ό,τι άλλο βρούμε κατάλληλο για την αμφίεσή σου».

Στην είσοδο, ένας υπάλληλος τους καλοδέχτηκε με ευγέ-
νεια. Είχε στον λαιμό του κρεμασμένη μια μεζούρα και προ-
θυμοποιήθηκε να τους εξυπηρετήσει, μα ο Γιάννης που αντί-
κρυσε το αφεντικό, τον κύριο Νίκο, έτρεξε να τον χαιρετίσει. 
Έλαμψε από χαρά ο κύριος Νίκος, όταν γνώρισε τον χωριανό 
του τον Γιάννη Νόβε, μα χάρηκε ακόμη περισσότερο σαν έμα-
θε ότι και ο Μιχάλης ήταν από το ίδιο χωριό. 

«Το μαγαζί μου δικό σας», τους διαβεβαίωσε, «και μην προ-
βληματιστείτε για χρήματα. Θα με εξοφλήσετε όποτε μπορέ-
σετε». 

Το γκρι κουστουμάκι του άρεσε και το διάλεξε ο Μιχάλης. 
Το σακάκι έπεσε τέλεια στο σώμα του, το παντελόνι χρειαζό-
ταν μια μικροδιόρθωση και το κράτησε ο υπάλληλος για να 
το μερεμετίσει, αφού πήρε προσεκτικά τα σωστά μέτρα στον 
Μιχάλη, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι και μόνος του μπορεί 
να το διορθώσει και για να μην χρονοτριβεί πήρε το παντελό-
νι και μπήκε στο εργαστήρι που του υπέδειξαν. 

Ακούραστα μερικές εκπαιδευμένες εργάτριες έραβαν και ξή-
λωναν. Του έδειξαν μια κενή θέση που μπορούσε να χρησιμοποι-
ήσει και με απίστευτη γρηγοράδα, αφού σάλιωσε την κλωστή, 
την πέρασε στην ραπτομηχανή και άρχισε. Ξήλωμα, κόψιμο και 
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γάζωμα στη σωστή θέση. Η απίστευτη γρηγοράδα του εντυπω-
σίασε τον κύριο Νίκο και όταν έμαθε ότι είχε πάρει και μαθήματα 
ραπτικής από τον καλό του φίλο Αποστόλη Μυτά αλλά και στη 
φυλακή έκανε και τον ράφτη, τον θερμοπαρακάλεσε, όταν ευ-
καιρεί να έρχεται να δίνει ένα χέρι βοηθείας. Έτσι ο Μιχάλης δεν 
κατάφερε μόνο να εξασφαλίσει και μια δεύτερη δουλειά, αλλά 
πέτυχε, με τις γνωριμίες που είχε ο κύριος Νίκος Ζαχαράτος που 
τον συμπάθησε πολύ, να εξασφαλίσει ένα καλό μεροκάματο 
καθημερνό και για την Κούλα, τη γυναίκα του Μιχάλη.

Γοητευμένος από τις ομορφιές της Αθήνας ο Μιχάλης, δεν 
χόρταινε να θαυμάζει τα ψηλά κτήρια, τα μεγάλα μαγαζιά και 
ιδιαίτερα την πληθώρα των αυτοκινήτων, που είχαν κατακλίσει 
τους δρόμους. Ευτυχώς κοντά στο ΙΝΤΕΑΛ. στο εστιατόριο 
που θα εργαζόταν, υπήρχε στάση αυτοκινήτων και πιο κάτω 
στην Ομόνοια υπήρχε το ηλεκτρικό τραίνο που μπορούσε να 
το παίρνει οπότε ήθελε να πάει στον Πειραιά ή στην Κηφισιά. 
Όλα του τα εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια ο Γιάννης και τον 
συμβούλεψε πάντα να είναι αρκετά προσεκτικός με τις μετακι-
νήσεις του. με τις παρέες του και ιδιαίτερα με άγνωστα άτομα.

Ο Μιχάλης πρώτος έφτανε πρωί-πρωί στο ΙΝΤΕΑΛ, τελευ-
ταίος έφευγε. Δεν βαρυγκωμούσε σε καμία εργασία που του ανά-
θετε ο Θάνος, που είχε ενημερωθεί από τον φίλο του τον Γιάννη 
τον Νόβε. Πρόθυμος σε όλα, σβέλτος, αξεπέραστος στις εργα-
σίες, ήταν το καμάρι και άξιος θαυμασμού. Και το σπουδαιότε-
ρο; Ήταν αγαπητός και φιλικός με όλους, ιδιαίτερα με τους πε-
λάτες. Ήταν τόσο πολύ ευγενικός, που κανένας δεν παρέλειπε 
να του δώσει κάνα γενναίο φιλοδώρημα. Η καθημερινότητα δεν 
τον κούραζε και με αγωνία και χαρά περίμενε να φέξει η επόμενη 
μέρα, να τρέξει στη δουλειά του. Τα πρώτα χρήματα που από-
κτησε από την δούλεψή του, τα άφησε πάνω στο τραπέζι του 
Νίκου Μουζούλη, σαν μια ανταμοιβή για την φιλοξενία. 
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Ο Νίκος Μουζούλης, μια ζωή έντιμος, προσεκτικός, κα-
λοσυνάτος, τίμιος και σωστός, όταν είδε τα χρήματα πάγωσε 
και εκνευρισμένος είπε στον Μιχάλη: «Μάζεψε γρήγορα τα 
βολάκια204 σου και δεν χρειάζεται ασύστολα να τα σκορπάς 
αλλά να τα συγκεντρώνεις, γιατί θα σου χρειαστούν. Εγώ με 
πολύ χαρά και για παρέα, δέχτηκα να σε φιλοξενήσω όσο και-
ρό θέλεις. Αν όμως θέλεις να μου κάνεις το χατίρι, έλα μαζί 
μου την Κυριακή στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, που η 
ΑΕΚ παίζει με τον Απόλλωνα που είναι αρκετά φορμαρισμέ-
νος, Θέλω δυνατή φωνή και ξέρω ότι εσύ έχεις γερό λαρύγγι. 
Έχεις ξαναπάει σε γήπεδο; Τι ξέρεις από μπάλα;» 

Χαμογέλασε ο Μιχάλης, ντράπηκε που δεν είχε ιδέα, αλλά 
θυμήθηκε και είπε στο Νίκο: «Απέναντι από το καφενείο 
του πατέρα σου, εκεί στον πλάτανο δίπλα από το μαγαζί του 
Γεράσιμου Δρακονταειδή, ο Σπύρος ο Ματζάνας πουλούσε 
ψάρια. Στο σκαλί μπροστά από το μαγαζί, καθόταν ο τσαγκά-
ρης Χρήστος Δρακονταειδής. Ο Πάνος Λιάμης και ο Νίκος 
Γκούτας άρχισαν να μιλάνε για μπάλα και λέει ο Σπύρος Μα-
τζάνας: «Είναι αξεπέραστα τα ΚΑΤΣΙΚΟ205 του Ολυμπιακού, 
αρκετά καταρτισμένα τα καλύτερα». «Σιγά, Σπύρο, με την 
ομάδα σου, που πληρώνει να νικήσει κάθε φορά», πετιέται 
όρθιος και φωνάζει ο Πάνος Λιάμης, «μόνο ο Παναθηναϊκός 
έχει ομάδα!» Τσαντισμένος ο Σπύρος, που του του προσβά-
λανε την ομάδα του, σκύβει, αρπάζει ένα δίκιλο και σημαδεύει 
τον Πάνο, που ευτυχώς το κατάλαβε και ακόμη τρέχει! Μόνο 
αυτό ξέρω και δεν έχω ακούσει κάτι άλλο», είπε ο Μιχάλης, 
μα ο Νίκος Μουζούλης είχε ξεραθεί από τα γέλια γνωρίζο-
ντας του Ματζάνα την λατρεία για τον Ολυμπιακό. 

204 Χρήματα
205 Τσικό
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Ο ΝΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Φθάνοντας στο γήπεδο και βλέποντας ο Μιχάλης να αγο-
ράζει από την μαύρη αγορά τα πανάκριβα εισιτήρια, βαρυ-
γκωμώντας είπε στο Νίκο: «Δεν αγοράζαμε καλύτερα με αυτά 
τα λεπτά 2-3 κοκοτούς να την ταρατσώσουμε;» «Όχι πάμε να 
δούμε ένα πετσί γεμάτο με αέρα να το κλωτσάνε», ξεκαρ-
δίστηκε πάλι στα γέλια ο Νίκος και άρχισε να του αγοράζει 
κιτρινόμαυρα καπέλα, κασκόλ, χλαμύδες και ότι άλλο μπιχλι-
μπίδι εύρισκε με σύμβολα της ΑΕΚ. Στο τέλος του αγόρασε 
και μια τσαμπούνα. 

Όταν άρχισε το κλοτσοσκούφι, ο Μιχάλης δεν κοίταζε στο 
γήπεδο, έκανε χάζι με τους φιλάθλους στην κερκίδα. Άλλοι 
έβριζαν, άλλοι καμάρωναν και οι περισσότεροι τα είχαν με 
τον διαιτητή.

Ο Νίκος συνέχεια παρότρυνε τον Μιχάλη να λαλάει την 
τσαμπούνα και να φωνάζει. Χωρίς βέβαια να καταλαβαίνει 
γιατί και για ποιον, αλλά έπρεπε να κάνει το χατίρι του Νίκου, 
που όσο περνούσε η ώρα και δεν έβαζε γκολ η ομάδα του ήταν 
θεοσκασμένος. Μα όταν τελικά μπήκε το γκολ και πετάχτηκε 
όρθιος μαζί με τους άλλους, μόνο που δεν έπνιξε τον Μιχάλη 
από την χαρά του με ένα κεφαλοκλείδωμα που του είχε κάνει. 

«Μου ’κοψες την ανάσα, ορέ Νίκο, δεν έχω και άλλη ανά-
καρα με την τσαμπούνα, πάρ’ την να γλιτώσω!» 

Ο αγώνας όμως είχε μόλις τελειώσει και ο Νίκος με την 
παρέα του ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Ο Μιχάλης δεν ήξερε 
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αν έπρεπε να χαρεί ή να φωνάξει: «Εμένα τι διάολο με έφερες 
εδώ πέρα και γιατί να ουρλιάζω;» Δεν είπε τίποτε όμως έκανε 
τον χαρούμενο για το χατίρι του Νικόλα, που τον έβλεπε να 
χαίρεται και να καμαρώνει.

Ο καιρός περνούσε ευχάριστα για τον Μιχάλη. Με την βο-
ήθεια του Νίκου, νοίκιασε σχετικά κοντά του, ένα ευρύχωρο 
καλοσυντηρημένο διαμερισματάκι στην Άνω Χαραυγή. Είχε 
φροντίσει από καιρό και είχε φέρει τη γυναίκα του την Κού-
λα, η οποία για να τον βοηθήσει ακόμη περισσότερο, κατά 
την ώρα της απουσίας του, έκανε κάνα μεροκάματο προσθέ-
τοντας έτσι αρκετά χρήματα στο εισόδημά τους.

Η Κούλα με ιδιαίτερη χαρά πρόσεχε και φρόντιζε τον άν-
δρα της, αλλά και ο Μιχάλης, που αναγνώριζε την αξία της 
και τα πολλά της προσόντα, προσπαθούσε πάντα να την ικα-
νοποιεί. Ταχτικά την πήγαινε στα ταβερνάκια της περιοχής, 
στον κινηματογράφο και μερικές φορές στο θέατρο. Ζούσαν 
και ήταν ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, με μοναδικό πρό-
βλημα ότι δεν είχαν αποκτήσει ένα παιδί. Αλλά η αγάπη και 
η αλληλοεκτίμηση τους κρατούσε πάντα ενωμένους κι αγα-
πημένους. Πολλές φορές επισκέφτηκαν τον πασίγνωστο για-
τρό Μανταγάννη, που τους έστελνε για εξέταση σε ειδικούς 
γνωστούς του και πάντα ήλπιζαν για το καλύτερο. Βλέποντας 
όμως η Κούλα την αγάπη που είχε για τα παιδιά ο Μιχάλης, 
τον παρακαλούσε καθημερνά να φροντίσει να βρει και μια 
άλλη γυναίκα, υποσχόμενη ότι «Η λατρεία μου ποτέ δεν θα 
μειωθεί στο πρόσωπό σου, Μιχάλη μου. Και υπόσχομαι πως το 
παιδί σου και τη γυναίκα σου, πάντα και πολύ, με όλες μου τις 
δυνάμεις θα τους αγαπώ και δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ!» 

Τα συγκινητικά λόγια της Κούλας βαθύτατα άγγιξαν τον 
Μιχάλη και κλωθογύριζε στο μυαλό του πάντα μια τέτοια 
απόφαση αλλά και παλικαριά.
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ΤΟ ΚΡΕΜΑΣΜΑ

Αναστατώθηκε όλο το χωριό στην είδηση που πρωί-πρωί 
ακούστηκε και γρήγορα αναμεταδόθηκε παντού. 

«Απίστευτο αλλά αληθινό!» τόλμησαν οι περισσότεροι να 
διατυμπανίσουν. Άλλοι υποστήριξαν ότι είναι μεγάλη αδι-
κία και οι περισσότεροι προτίμησαν να σιωπήσουν. Μόνο τα 
μικροπαίδια, που ήταν απληροφόρητα, πηγαίνοντας για το 
σχολείο άρχισαν να αναρωτιούνται ποιος είναι ο Μιχάλης 
ο Δρακάς και γιατί θα τον κρεμάσουν! Τα χρόνια που είχαν 
περάσει είχαν σβήσει από τη μνήμη ακόμη και των πιο ηλικι-
ωμένων τον θάνατο με το πλάκωμα που δημιούργησε ο Μι-
χάλης ο Δρακάς στον Σπύρο Τεπάνο. Οι γριούλες του χωριού 
αρχίσαν να σταυροκοπιόνται, άλλες να υποστηρίζουν ότι 
ήταν οργή θεού μα οι περισσότερες να επιμένουν για την κα-
τάφορη αδικία. Άσχημο πράγμα, το χειρότερο ήταν το έγκλη-
μα και θα πρέπει ο εγκληματίας να τιμωρηθεί! Μα ο καψερός 
ο Μιχάλης τιμωρήθηκε και με το παραπάνω τόσα χρόνια στη 
φυλακή. Και το χειρότερο ήταν που τόσα χρόνια έχει να απο-
λαύσει το χωριό του. Αυτή και αν δεν είναι τιμωρία!

Απληροφόρητοι, ανίδεοί και ιδιαίτερα περίεργοι, άρχισαν 
να βγάζουν ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα, για το 
πότε θα τον κρεμάσουν, που και ποιος θα τον κρεμάσει. Το σί-
γουρο είναι ότι θα τον κρεμάσουν την Κυριακή μετά την Θεία 
Λειτουργία. «Το κρέμασμα θα γίνει στο κυπαρίσσι των Αγίων 
Αποστόλων, που είναι και η ενορία του», επέμεναν μερικοί. 
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Άλλοι πρόσθεταν: «Όχι, στο καμπαναριό θα τον κρεμάσουν! 
Και γιατί δεν τον κρεμάνε στη μέση από την καινούργια πλα-
τεία που φτιάχτηκε τελευταία στο χωριό; Για παραδειγματι-
σμό, για να αποφύγουν μελλοντικά τέτοιες άσχημες πράξεις».

Η Κυριακή κοντοζύγωνε και παρ’ όλο που βασίλευε μυστι-
κότητα, από τους υπευθύνους μαθεύτηκε ότι θα έρθει ο Κερ-
κυραίος Αστυνόμος, αυτός που ανακάλυψε το φονικό, για να 
τον κρεμάσει. 

«Ο Γεράσιμος Βασιλάκης θα κάνει την εκτέλεση, που να 
του κοπούν τα χέρια», αναφώνησε πρώτη η Γιάννα η Τσιπή-
ρω, «που δεν μας άφηνε ούτε τα ρούχα να πλύνουμε στις βρύ-
σες της αγοράς». 

«Ναι, αλλά κατάφερε, άλλαξε και μόνιασε το χωριό και 
φεύγοντας όλοι είχανε καλά λόγια να πούνε και τον αποζη-
τούσανε». 

«Καλός ήτανε αλλά πολύ αυστηρός», συμπλήρωναν οι πε-
ρισσότεροι.

Η Κυριακή ξημέρωσε με μια λαμπερή μέρα. Ο ήλιος πρό-
βαλέ από τις βουνοκορφές της Ευγείρου και άρχισε να πυρώ-
νει το χωριό που είχε βυθιστεί στη θλίψη. Κανονικά χτύπησε 
η καμπάνα στον Άγιο Αθανάσιο και άρχισαν οι πρώτοι πιστοί 
να κατακλύζουν το Ναό. Σιγά-σιγά έρχονταν και οι υπόλοι-
ποι Αγιοπετρίτες. Σίγουρα από περιέργεια. Μάλιστα κακολο-
γούσαν τον παπά, που δεν χτύπησε καθόλου λυπητερά την 
καμπάνα. «Ντροπή του», υποστήριζαν οι περισσότεροι, ενώ 
προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα μικροπαίδια από τέ-
τοιες θλιβερές εικόνες. Αλλά αυτά είχαν τον τρόπο τους να 
τους ξεφύγουν και οι πιο ευκίνητοι και ικανοί είχαν σκαρφα-
λώσει στον πλάτανο της εκκλησίας. Πλήθος κόσμου είχε έρ-
θει και από τα γύρω χωριά! Κατάμεστο ήταν το προαύλιο του 
Αγίου Αθανασίου και υπερπλήρης ο Ναός μέσα. 
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Η Λειτουργία προχωρούσε κανονικά και πλησίαζε να τε-
λειώσει. Ακόμη όμως δεν είχε φανεί η συνοδεία για να φέρουν 
τον Μιχάλη. «Άραγε θα τον φέρουν δεμένο με χειροπέδες;» 
άρχισαν να διερωτώνται. 

Από τα Mπουλάτα ακούστηκαν τα πρώτα κορναρίσματα 
και την ίδια ώρα δυο γυναίκες, ντυμένες με τα καλύτερα ρού-
χα που είχαν, μέριασαν το πλήθος και ξεγλίστρησαν από τον 
γυναικωνίτη. Πήραν θέση μαζί, όσο πιο μπροστά μπορούσαν 
για να γίνουν όλων το περίγελο. «Κοίτα τις αδιάντροπες! Δεν 
σέβονται ούτε την εκκλησία. Η θέση τους είναι στο γυναικω-
νίτη!» Αλλά αυτές, χαμογελαστές και καμαρωτές, ρίχνανε τις 
ματιές τους στην είσοδο από όπου θα έμπαινε ο μελλοθάνα-
τος. Γρήγορα μαθεύτηκε ότι η μια ήταν η γυναίκα του η Κούλα 
και η άλλη, μετά δυσκολίας την καταλάβανε και αμέσως σε 
όλους μαθεύτηκε, ήταν η Μαυρέτα του Μουρούκη. Αγιοπε-
τρίτισα και καλή νοικοκυρά, δεν ήταν γνωστή σε όλους τους 
χωριανούς. Έμενε στον Χαλιά, στο κάτω μέρος του χωριού, 
κοντά στα Μπελονάτα. Δεν παρακυκλοφορούσε στο χωριό. 
Πάντα ήταν προσεκτική και κοίταζε το νοικοκυριό της.

Ο παπάς τέλειωσε τη Θεία Λειτουργία και άρχισε να μοι-
ράζει το αντίδωρο στους πιστούς. Τα συνεχή κορναρίσματα 
σου τρυπούσαν τ’ αυτιά και δυο πολυτελέστατα αυτοκίνητα 
σταμάτησαν μπροστά στην είσοδο, στον περίβολο της εκ-
κλησίας. Πρώτος πετάχτηκε έξω ο Αστυνόμος Γεράσιμος Βα-
σιλάκης. Φορούσε μια ρεπούμπλικα στο χρώμα του ψαριού. 
Τρέχοντας πήγε στο δεύτερο αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα, 
έπιασε από το χέρι τον Μιχάλη Δρακά, που ήταν καλοντυ-
μένος, γραβατωμένος και είχε ένα πλατύ χαμόγελο λες και 
πήγαινε στην καλή χαρά. 

Οι παρευρισκόμενοι όλοι έβγαλαν τις σκούφιες τους και με 
σκυμμένα κεφάλια, περίλυποι, οι περισσότεροι δακρυσμένοι, 
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υποδέχτηκαν τους δυο άντρες, που μπαίνοντας μέσα στο προ-
αύλιο του Αγίου Αθανασίου, πρώτος ο γνωστός τους Αστυνομι-
κός έβγαλε το καπέλο του και εγκάρδια όλους τους χαιρετούσε 
κουνώντας δεξιά κι αριστερά την ρεπούμπλικά του. Με δυσκο-
λία πέρασε και ο Μιχάλης μέσα από το πλήθος, που οι περισσό-
τεροι του στόμωσαν τον δρόμο για να του πούνε «Κουράγιο!» 

Αυτός, χαμογελαστός, ντελικάτος, κουνώντας χαρούμε-
νος το κεφάλι του και σφίγγοντας με εγκαρδιότητα όλων το 
χέρι, προχώρησε και μπήκε μέσα στην εκκλησία, για να ει-
σπράξει όλων τον θαυμασμό για το μεγάλο θάρρος που έδει-
χνε αψηφώντας την κρεμάλα που σε λίγο τον περίμενε. 

Οι δυο γυναίκες, βλέποντας τον Μιχάλη να μπαίνει στην 
εκκλησία, τρέχοντας και σπρώχνοντας πήγαν να τον προϋ-
παντήσουν. Τον έπιασαν η μια από το ένα χέρι, η άλλη από 
το άλλο και τον πήγαν στην μέση της εκκλησίας. Πίσω τους 
ήταν ο εκτελεστής, ο Γεράσιμος Βασιλάκης. 

Στο μεταξύ απέξω τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν. «Τελικά 
που θα τον κρεμάσουν;» Οι πιο κατατοπισμένοι έλεγαν: «Πε-
ριμένετε πρώτα να τον διαβάσει ο παπάς. Έτσι αδιάβαστο θα 
τον κρεμάσουν;» 

Και πράγματι σε λίγο ακούστηκε του παπά-Ερωτόκριτου 
η μελωδική φωνή. Ήταν νεοφερμένος στον Άγιο Πέτρο και 
ήθελε καλή εντύπωση να δώσει. Όσο μπορούσε δυνατά και 
μελωδικά άρχισε την Λειτουργία για να κάνει όλους τους 
πιστούς που ήταν μέσα στο Ναό να δυσανασχετήσουν και 
συγχρόνως να απορήσουν. «Μήπως γιατί είναι καινούργιος 
παπάς τα μπέρδεψε; Δεν ακούτε τι μας τσαμπουνάει;» Μα ο 
πάτερ Ερωτόκριτος, μορφωμένος και αρκετά καταρτισμένος, 
όχι δεν τα μπέρδεψε άλλα βιάστηκε και να τονίσει: «Είμαι 
πολύ χαρούμενος, γιατί είναι και ο πρώτος μου τούτος ο γά-
μος και εύχομαι να ριζώσει!»
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Όλοι απορούσαν, ο ένας κοίταζε τον άλλον ρωτώντας: 
«Καλά, ο Μιχάλης δεν είναι παντρεμένος με την Κούλα; 

Μπορεί να παντρευτεί και άλλη γυναίκα; Και η Κούλα τι ζη-
τάει δίπλα του;» 

Η είδηση γρήγορα μαθεύτηκε και στο προαύλιο, σπρώ-
χνοντας και ξανά σπρώχνοντας, προσπαθούσαν όλοι να 
μπουν μέσα και να απολαύσουν το μυστήριο. Δεν έλειπαν και 
τα σχόλια: «Εγώ το ’λεγα», φώναζε ο Μήτσος του παπά, γνώ-
στης στα μυστήρια από τον πατέρα του τον παπα-Πάνο, «ότι 
κάτι ψήνεται βλέποντας το χαρούμενο ύφος του Μιχάλη και 
του αστυνομικού». 

«Σιγά μην το κατάλαβες», πρόσθεσε ο Μπάμπης ο Μπράιλας. 
«Μας είπαν ότι θα τον φέρουν για κρεμάλα! Γιατί ο γάμος 

δεν είναι κρεμάλα;» ξεστόμισε ο Νίκος ο Σουμίλας.
Τελειώνοντας το μυστήριο, έγινε το αδιαχώρητο. Η θλίψη 

που υπήρχε διαλύθηκε και όλοι έτρεχαν να συγχαρούν και να 
ευχηθούν στον Μιχάλη, ο οποίος, στα εύλογα όλων ερωτήμα-
τα, απαντούσε: «Και βέβαια θα μένω, θα ζω και θα κοιμάμαι 
και με τις δυο μου γυναίκες!» 

«Βρε τον τυχερό!», μονολογούσαν όλοι και έτρεξαν στα 
Δρακάτα που θα γινόταν τρικούβερτο γλέντι.
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Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΔΡΑΚΑΣ 

Ο Μιχάλης ο Δρακάς,
ο καλός Αγιοπετρίτης,
εβαπτίσθη και ο παπάς
διάλεξε μια μέρα Τρίτης.

Είχε ο μήνας δεκατρείς,
μια γρουσούζα για όλους μέρα,
δεν γλυτώσαν της οργής
συγγενών και του πατέρα.

Παρατσούκλι του κολλήσαν, 
τον φωνάζανε «Γρουσούζη»,
μερικοί βιοπραγήσαν
και τον έκαναν να σκούζει.

Και περνούσανε τα χρόνια
και μεγάλων’ ο Μιχάλης,
φόρεσε και παντελόνια,
έγινε και μακρυμάλλης.

Πρώτος ήτανε στην τάξη,
πρώτος και στην εργατιά,
σ’ όλα ήτανε εντάξει
κι αγαπούσε τα παιδιά.

Ήταν σ’ όλα του σπουδαίος,
ήτανε ξεχωριστός,
σ’ όλα ήταν κορυφαίος
και στο γάμο τυχερός.
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Δυο γυναίκες με στεφάνι
αποφάσισε να πάρει,
στο κρεβάτι του τις βάνει
και τις δυο να ’ναι ζευγάρι.

Του γρουσούζη του Μιχάλη
τ’ άλλαξαν το παρανόμι
και κανείς δεν αμφιβάλει
και δεν είχαν άλλη γνώμη.

Τυχεράκια και μοντέρνο,
τον φωνάζαν στο χωριό του,
«Όλα εγώ τα καταφέρνω», 
έλεγε για το καλό του.
«Δυο γυναίκες έχω σπίτι
τη Μαυρέτα και την Κούλα,
στο χωριό με λεν αλήτη,
κάνω όμως προσευχούλα.

Μια ακόμη να μου τύχει
να τριτώσει το καλό,
ν’ ακουστούν παντού οι ήχοι
να με λένε τυχερό!»
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Ο παπα-Ερωτόκριτος Ρομπότης

Ο ΠΑΠΑΣ ΜΑΣ

Ήρθες πίσω απ’ τ’ Αθάνι
κι ένοιωσες Αγιοπετρίτης
κι η καμπάνα θα σημάνει
πως θα μείνεις ισοβίτης.

Είσαι άγιος στ’ αλήθεια,
σου αξίζουν χίλιοι χρόνοι
δεν το λέω από συνήθεια
μακριά απ’ εσέ οι πόνοι.
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Καλοσύνη, φρονιμάδα
έχεις μέσα σου μεγάλη,
αρχοντιά και νοστιμάδα
που κανείς δεν αμφιβάλει.

Μια ζωή τυραννισμένη,
πάντα δίπλα στον πιστό,
μα η καρδιά σου ευτυχισμένη,
γιατί πράττεις το σωστό.

Να σ’ ευχαριστήσω θέλω,
το χωριό μας έχεις αλλάξει,
δυνατά εγώ αναγγέλλω
όλα τα ’βαλες σε τάξη.

Αν μπορούσα να σε κρίνω,
έστω να σε προβιβάσω
και πιστός δικός σου μείνω,
Άγιο θα σε ονομάσω.

Προσκυνώ και σε θαυμάζω,
σου φιλάω και το χέρι,
κάθε μέρα θα γιορτάζω
αν με πάρεις καντηλιέρη.
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΥΩΝΗ (ΚΑΠΣΟΥΛΩ)

Του Καπσούλη η Κατερίνα,
που ’ναι κόρη του Βρυώνη,
μου θυμίζει χρόνια εκείνα
που γύριζε πάντα μόνη.

Τα χαράματα ξυπνούσε
τις δουλειές της να προκάνει,
σπίτι βράδυ αυτή γυρνούσε
τα προικιά της να υφάνει.

Την ημέρα στα χωράφια
για να σπείρει ή να θερίσει,
στα αμπέλια να ρίξει κειάφια
ή να τα κορφολογήσει.

Να απολυθεί τρεχάλα
την που νιάτα να γεμίσει
με νερό ή φρέσκο γάλα
από κατσίκα όταν ξεγεννήσει.

Τη γαϊδούρα την λυπάται
και δεν την παραφορτώνει,
δεν ξεχνά αλλά θυμάται
να την έχει πάντα λυμένη.

Την κλωσούρα να κλωσήσει
με αυγά που να ’χουν σπόρο,
ούτε καν θα λησμονήσει
να ψεκάσει και για σκώρο.
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Στην νοικοκυροσύνη πρώτη
αξεπέραστη σε όλα,
έτσι ήταν από νιότη
και η αυλή της μοσχοβόλα.

Είναι αβάρετη στ’ αλήθεια
και η κούραση περνάει,
δεν το κάνει από συνήθεια
και μας λέει καλά πάει.

Χαμογελαστή και ωραία
πάντα μας καλημερίζει,
φέρνει κέφι στην παρέα
και σε όλα της αξίζει.
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ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΠΟΝΤΙ

Προσεκτικοί και έμπειροι ήταν οι ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΕΣ
στο ψάρεμα και σε κουπί ή βάρκα με πανί,
μαζί τους πάντα ήτανε φίλοι τους ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΕΣ,
που στο κολύμπι όλοι τους ήταν μοναδικοί.

Βαθιά και άπατα νερά με τόλμη προτιμούσαν,
παράβγαιναν και στις βουτιές και στην αναπνοή,
ψηλά από βράχια πήδαγαν και τον βυθό ακουμπούσαν
αρπάζοντας ό,τι εύρισκαν και βγάζαν νικητή.

Στη θάλασσα την ήρεμη που είναι ξακουσμένη,
στου ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ τα νερά αυτοί μόνο πηγαίνανε,
με ολοκάθαρα νερά θάλασσα απαλλαγμένη
από βρωμιές, πετρέλαια. σε βράχους ανεβαίνανε.

Τον ΚΡΙΑΡΟ για αρχηγό είχανε και προστάτη,
γερός και δυνατός, πολύ πρώτος στις σκουρδουφίτσες.
Με τατουάζ μια άγκυρα που ’χε πίσω στην πλάτη
και στο βυζί τα’ αριστερό πολλές μαύρες ελίτσες.

Στην Πόντι τα ρηχά νερά που ’χε μεγάλη απλάδα,
με άλογα καταφθάνανε πολύ εκπαιδευμένοι
ΑΗ-ΠΕΤΡΙΤΕΣ άβγαλτοι αλλά είχαν εξυπνάδα,
με κολοκύθια του νερού ήταν καλά ζωσμένοι.

Στη θάλασσα όταν μπαίνανε βάζανε και τα άλογα
και όταν κουραζότανε γρήγορα τα καβαλούσανε,
ήταν πολύ προσεκτικοί δεν έκαναν παράλογα
και γρήγορα εις την στεριά μ’ ασφάλεια γυρνούσανε.
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Για στέκια σε συνάντηση με φίλους ΣΥΒΡΙΩΤΕΣ
και απ’ τα άλλα τα χωριά που έρχονταν για παρέα,
είχαν τον αλησμόνητο πλάτανο αυτοί όλοι οι αγρότες,
που η Λουκία του Σκληρού άφηνε τη νεολαία.

Αξέχαστη στη μνήμη όλων μας θα μείνει,
τα βούρλα και ο ντάβανος με τα τσιμπήματά του,
το ΜΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟ θολό, που όμως είχε γίνει
ψαρότοπος απίθανος με χέλια νόστιμου πιάτου.

Πόντι
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Άγιος Γεράσιμος
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ΛΟΥΛΟΥΔΟΤΟΠΟΣ

Σ’ αυτά τα μέρη κάποτε υπήρχαν αμπελώνες, 
μαύρες σταφίδες νόστιμες και προσεγμένοι κήποι, 
μα του χωριού μας δουλευτές με χίλιους δυο αγώνες 
όλα τα ισοπεδώσανε ίσως με κάποια λύπη. 

Ο Ρόκλη ο πανέξυπνος, που ήταν και μορφωμένος, 
τους έπεισε ότι καλύτερα ξαμπέλωμα ν’ αρχίσουν, 
τους τόνισε, τους έπεισε και ότι ήταν πεπεισμένος 
και τα χωράφια όλοι τους έτσι να τα φροντίσουν. 

Και αρχίσαν το ξαμπέλωμα, όργωσαν τα χωράφια, 
δουλεύοντας προσεκτικά με Ρόκλη οδηγίες, 
ποτίζοντας, λιπάροντας και ρίχνοντας και διάφεια 
με του Ρόκλη την υπόσχεση ότι θα ’χουν ευκολίες. 

Φυντάνια ολοζώντανα πολύ περιποιημένα 
από το Ελβετία έφερε και φάρμακα σπουδαία, 
φυτεύοντας τους έδειχνε όλα τα προσεγμένα, 
τι προσοχή να δείχνουνε σε όλα τα παραδοτέα. 

Οι σπόροι που τα λούλουδα σε λίγο θα γεμίσουν, 
ολόκεντρα θα έχουνε μια καλή ποιότητα, 
θα δείτε πόσο γρήγορα όλα αυτά θ’ ανθίσουν, 
οι σπόροι τους ωφέλιμοι θα ’ναι στην ανθρωπότητα. 

Ο κάμπος επρασίνησε, ευωδίασε όλη η πλάση 
λουλούδια που ’χαν χρώματα όλα μοσχοβολούσαν, 
ο Ρόκλη χαμογέλαγε πριν όλους λογαριάσει 
με το κιλό τους πλήρωνε και τον ευχαριστούσαν. 
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Οι πανσέδες στην Πόντι

Ο Κώστας Πατρίκιος με τους πανσέδες
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ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΟΝΤΡΙ

Λίγο πιο κάτω απ το χωριό του ίδιου του βουνού.
στην όμορφη μαγευτική την γνωστική Σκαλουπέτρα,
ευρίσκεται ένα κοντρί που όλοι μπορούν να ανεβούν,
παρ’ όλο που ’ναι θεόρατο και υψηλό σε μέτρα.

Τούρκικο κοντρί το ονόμασαν έτσι πάντα τ’ ακούμε,
με μάζες ολοτρόγυρα και πάνω στην κορυφή,
το όνομα ποιος το ’δωσε εμείς το προσπαθούμε
να μάθουμε ποιος το βάπτισε σε Τούρκικο Κοντρί.

Στο Δυτικό το μέρος του πέτρινη σκάλα υπάρχει
και στην κορφή προσεκτικά τα πέτρινα κρεβάτια,
το ανέβασμα πανεύκολο χωρίς άδεια Δασάρχη
και χαίρονται ολοτρόγυρα να βλέπουνε τα μάτια.

Θάλασσα αγναντεύουμε, τον κάμπο, τα βουνά,
το πευκοδάσος του χωριού μα και την ποταμιά,
απέναντι θαυμάζουμε κοιτώντας τα χωριά
Μαραντοχώρι, Εύγηρο και άλλα ονομαστά.

Στο Ανατολικό το μέρος του υπάρχουνε σπηλιές,
που είναι ασφαλέστατες σε καμιά νεροποντή,
εργάτες που δουλεύουνε μαζεύοντας ελιές
τρέχοντας προφυλάσσονται μπαίνοντας μέσα εκεί.

Το πρόβλημα το δύσκολο, που υπάρχει δυστυχώς,
είναι ο δρόμος ο κακός και τα πολλά πουρνάρια,
μια εργατιά αν βάνανε και να ’ναι επιτυχώς,
Θα πήγαιναν και οι γέροντες νιώθοντας παλικάρια.
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Το Τούρκικο Κοντρί
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ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΙ

Μέσα στον Λόμπο ήθελα να σ’ έβλεπα, φίλε Ζώη,
όχι να πέσεις να πνιγείς, τον Λόμπο να ξαρίσεις
με τον Καψούλη για βοηθό που ’χεις συγγενολόι.
Τον Λόμπο τον βαθύτατο εσύ να καθαρίσεις,

τα βάτα ολοτρόγυρα να κόψεις με βιασύνη,
βατόμουρα κατάμαυρα προσεκτικά να μάσεις
και τον Καψούλη τον βοηθό που ’χει και καλοσύνη
τραπέζι με βατόμουρα ευθύς να ετοιμάσεις.

Σιχαίνεται τον φούρδακλα, που με το κρώξιμό του
ανατριχιάζει λέγοντας «παράτα τα να φύγουμε»,
φοβάται και σοφίζεται κατασκευή μπουρλότου,
«να φκιάσουμε να ρίχνουμε, το φούρδακλα να πνίγουμε».

Μια χελωμάνα γλιστερή κεφάλι ξεπροβάλλει
στα λασπωμένα τα νερά που είναι θολωμένα.
Ο Καψούλης ενθουσιάστηκε, στόχο την έχει βάλει
και μια πιρούνα τρέχοντας φέρνει ευχαριστημένα.

Τον βλέπει με χαμόγελο ο Ζώης και φωνάζει:
«Μην την καρφώσεις, πρόσεχε, δεν είναι τούτο χέλι.
Νερόφιδο μου φαίνεται, κοίτα πως σε κοιτάζει!»
και ο Καψούλης γρήγορα γίνεται ένα κουρέλι.

Πηδώντας στα λασπόνερα πέφτει ο δόλιος κάτω,
σηκώνεται και κλαίγοντας τρέχει για να γλυτώσει,
το σώβρακό του λέρωσε και το ’σκισε σε βάτο
και ο Ζώης ασταμάτητα από γέλια έχει λιγώσει.
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Μόνος και πάλι έμεινε στο έργο το μεγάλο,
χωρίς βοηθό ακούραστος κοιτάζει το καλύτερο,
του Λόμπου την περιποίηση σκέπτεται χωρίς άλλο
και στο χωριό το έργο του να ’ναι το μεγαλύτερο.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΙ
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ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ – ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ

Την σκουριασμένη μηχανή την έβαλες σε κίνηση,
ένα ολόκληρο χωριό σίγουρα σε θαυμάζει,
μας γέμισες με όνειρα ακόμη και συγκίνηση
και χαιρόμαστε ειλικρινά που κάτι δεν σε δειλιάζει.

Λάμπει και πεντακάθαρο έκανες το χωριό
και το σπουδαιότερο δεν κοίταξες την φάτσα,
οι γειτονιές πήραν σειρά σε ένα καθαρισμό
πρωτότυπο, πρωτόγνωρο, να κάνουμε σουλάτσα.

Στο κορφοβούνι έφτασες και στα Γερμανικά,
τον δρόμο τον καθάρισες κάτω εις την Σκαλίπετρα
Κεφαλληνούς εστόχευσες που ’χει και εκεί νερά,
τον λόμπο τον καθάρισες σε βάθος δυο μέτρα.

Εθελοντές που υπάρχουνε σίγουρα στο χωριό,
με γνώση ωριμότητα και προσοχή μεγάλη,
τους κάλεσες και τρέξανε, δεν είπαν δεν μπορώ,
μα λάδι μες την μηχανή να δούμε ποιος θα βάλει.

Λίγο λαδάκι καθαρό στη μηχανή να ρίξουμε,
πλάτη γερά να βάλουμε όλοι για το χωριό μας,
αν θέλουμε την ομορφιά σε όλους να την δείξουμε,
να ξαναπάρουμε πρωτιά που θα ’ναι για καλό μας.
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ΤΟ ΠΑΙΔΑΡΕΛΙ

Πιάσε μια τράπλα ΗΡΑΚΛΗ και σκούπισε τραπέζι,
ν’ αρχίσει ο τζόγος γρήγορα ακόμη έναν βρες μας,
να ’ρθει εις την παρέα μας και αυτός να χαρτοπαίζει
τον Ταλανά για ρώτησε θα έρθει έλα πες μας;

Ο Ταλανάς δεν πρόκειται μαζί σας για να παίψει,
το τάβλι του ετοίμασα, τον δάσκαλο περιμένει
τον Φλώριο που θέλει για να τον ξεμπερδέψει,
καθημερινά τον ενικά και πάντα πρώτος βγαίνει.

Πάρε τον Λάμπρο τον μικρό, τέταρτο στην παρέα,
«το παιδαρέλι έφερες;» φωνάζει ο κύριος Πολίτης
ο Μπύρος εσυμφώνησε, μικρός αλλά σπουδαίος,
θα τον πάρω εγώ μαζί αυτός είναι και τεχνίτης.

Ήρθε στρογγυλοκάθισε και ο Χρίστος ο τσαγκάρης,
άξιος μάστορας σωστός και παίχτης προσεγμένος,
θυμάται όλα τα χαρτιά και δεν σας κάνει χάρη
θα σας συντρίψει σίγουρα είναι πεπειραμένος.

Μπάρμπα-Αποστόλη γέροντα και σεβαστέ Πολίτη,
με πρόσβαλες με έθιξες που με είπες παιδαρέλι,
για κάθισε απέναντι να δούμε τον τεχνίτη
και μοίρασε την τράπουλα παίζοντας το παστέλι.

Φέρε κυψύρι Ηρακλή και τράπουλα μια άλλη,
τούτο το μυξαρόπαιδο το έχει παρακάνει,
θα το διαλύσω σίγουρα με το ξερό κεφάλι
μαζί με με να συγκριθεί που στο μυαλό του βάνει.
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Με κοντσίνα αρχίζουμε, πέταξε το τσιγάρο,
τον Μπύρο να ορίσουμε εμάς για να κοιτάζει,
ο κ. Αποστόλης πέταξε τσιγάρο και ταμπάρο,
τον Λάμπρο αρχίζει να νικά μα και να τον χλευάζει.

Πάνε για τελειώματα με διαφορά μεγάλη,
η νίκη ολοκάθαρη θα είναι υπέρ Αποστόλη,
με το μανίκι τα έσβησε ο Μπύρος που δεν σφάλει
και έναν άσσο πλάσαρε στον Λάμπρο τον Βαρόλη.

Αφού ισοφαρίσανε στα ίσα και αντάμα,
ο Μπύρος ο πανέξυπνος έκρυψε μια ντάμα,
την πλάσαρε πανέξυπνα, του είπε να κάνει τάμα,
ο Λάμπρος που την άρπαξε ξεφώνισε για θαύμα.

Έτσι ο Λάμπρος κέρδισε με τέτοια ατιμία,
ο Μπύρος χαμογέλασε που ’χε καλή ιδέα
και το παστέλι έδωσε λέγοντας «καλή υγεία,
Λάμπρο, να έχεις πάντοτε και να περνάς ωραία!»
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ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΡΟΥΠΑΚΙΑ

Το θυμάμαι το Ρουπακιώτικο ποτάμι,
με την μεγάλη ορμή και την βοή του,
κόντεψε τους αγρότες όλους να ξεκάμει,
για την καταστροφή ακόμη και του σίτου.

Εκεί στην πλατωσιά που είναι το σπαθάρι,
ξεχείλισε και διάλυσε την πρόχειρη λιθιά,
πλημύρισε, κατάστρεψε και άφησε απομεινάρι
αμπελοπερίβολα και σίγουρα όλη την σοδειά.

Περίλυποι οι χωριανοί, όλοι κατεστραμμένοι,
ριχτήκανε αγόγγυστα σε μια σκληρή δουλειά,
με κόπο αλλά με όρεξη και συνεχώς βρεγμένοι,
τον φράξανε τον χείμαρρο, δεν δείξαν τεμπελιά.

Θυμάμαι και στη μνήμη μου αξέχαστη θα μείνει
ο θόρυβος και η βοή που άκουγαν και οι κουφοί,
χαλίκια, πέτρες, κοντριά στο πρώτο το μπουρίνι,
με δύναμη τα έσπρωχνε κάθε νεροποντή.

Αξέχαστα όμως θα μείνουνε και τα πολλά καλά:
στην ανομβρία παίρναμε το γάργαρο νερό,
το χώμα ποτιζόντανε ρουφώντας τα νερά,
οι κήποι ζωντανεύανε μας δίνανε καρπό.
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ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΟΧΩΡΙ

Στου Αγ. Πέτρου την πλατεία 
βρέθηκαν τα γεροντάκια
με την πρώτη ευκαιρία
επαινέσαν τα παγκάκια.

Μπράβο πρόεδρε λεβέντη
ένας γέροντας φωνάζει 
στα παγκάκια και στο γλέντι
η πρωτιά σε σέ ταιριάζει.

Στο πλατάνι μες την μέση
π’ άρχισε και να ψηλώνει
στην ισκιάδα βρήκαν θέση
και κανένας δεν θυμώνει.

Πλήξη το χωριό γεμάτο
τα γερόντια πλεονάζουν
η ζωή τους άνω κάτω
κι όλοι τους αναστενάζουν.

Άδεια και τα καφενεία
νεαροί υπάρχουν λίγοι
όλοι έχουν μια φοβία
η ζωή απ’ εδώ θα φύγει.

Όπως πάει μέρα θάρθει
των γερόντων το χωριό 
θα σβηστεί από τον χάρτη
ψεύτης θέλω να βρεθώ. 
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ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ (ΚΟΛΟΓΙΩΡΓΗΣ)

Πάρε τον πριονέλο σου το μυτερό κοφτήρι
στην πίσω ζώνη κρέμασε και ένα κλαδευτήρι
πέρασε από την αγορά να πάρεις το χορτάρι
το ειδικό για κέντρωμα, κάνε σε με την χάρη.

Έχω συκιές, πορτοκαλιές και δέντρα οπωροφόρα
που πρέπει να μπολιάσουμε σήμερα κάποια ώρα
τα χρόνια που περάσανε τα έχουνε γεράσει
καρπούς δεν δίνουν νόστιμους αρρώστια έχουν πιάσει.

Συντόμευε κουμπάρε μου ΣΠΥΡΟ ΜΑΡΓΈΛΗ και έλα
στον κάμπο στο περιβόλι μου πάρε και μια ομπρέλα
ο καιρός είναι βροχερός και πρέπει να προσέξεις
να μην βραχείς και κουραστείς, θα πρέπει να αντέξεις.

Έχεις την φήμη του γιατρού και ξεπερνάς χειρούργο
και δίκαια οι γεροντότεροι σε λένε και πανούργο
σχίζεις το δέντρο όμορφα χωρίς να το πληγώσεις
το μπόλι μέσα το περνάς, ζωντάνια να του δώσεις.

Είσαι απ’ τους καλύτερους και γεωργός με γνώσεις
θα ήθελα Κουμπάρε μου μια συμβουλή να δώσεις
σε τούτο τ’ όμορφο χωριό πούχει κάμπο μεγάλο
τι πρέπει να προσέξουμε και δέντρα πια να βάλλω.

Αν είχα το δικαίωμα και κάποια αρμοδιότητα
δάσκαλο θα σε δώριζα με άδεια απ’ την κοινότητα
για να μαθαίνεις Γεωργούς την τέχνη του Αγρότη
γιατί είσαι ο καλύτερος και εσύ κάνεις την πρώτη.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον παιδικό αδελ-
φικό μου φίλο Χριστόφορο Βρεττό, που ζει και εργάζεται στη 
Νέα Υόρκη για τις συνεχείς του ενοχλήσεις να του κάνω το 
χατίρι και να γράψω ένα δεύτερο βιβλίο μετά τις «Αρβύλες». 
Ομολογώ ότι χωρίς την έντονη επιμονή του ξενιτεμένου λά-
τρη της Λευκάδας φίλου μου, δεν θα το αποφάσιζα. 

Για τις σημειώσεις που μου έδωσε για την Τράτα και οι 
αλάνθαστες ορμήνιες του για τον ΚΡΟΚΟ και για τα ψαρο-
κάικα γενικά, ο συνάδελφος, συμμαθητής μου εγκάρδιος, επι-
στήθιος και αψεγάδιαστος ειλικρινής αδελφικός μου φίλος και 
έμπειρος καπετάνιος από το Μεγανήσι, ο Σταύρος Δάγλας, 
δεν οφείλω μόνο να τον ευχαριστήσω αλλά και να του υπο-
σχεθώ ότι πάντα θα τον συμβουλεύομαι και θα τον αγαπώ. 

Οφείλω ακόμη να ευχαριστήσω τον σπουδαίο ζωγράφο 
και αγιογράφο, τον ταλαντούχο Θωμά Κώτση, που ακούρα-
στα, με κέφι, όρεξη και αφιλοκερδώς, ζωγράφισε το εξώφυλ-
λο για «ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΛΥΒΙ». 

Τελευταία στις ευχαριστίες μου άφησα την λογοτέχνιδα 
Ζαχαρούλα Παν. Γαϊτανάκη, η οποία αφιλοκερδώς επίσης, 
έκανε τις διορθώσεις και την επιμέλεια του βιβλίου μου.

Ο Κώστας Πατρίκιος με τον Ρενιέ του Μονακό και Υπουργούς του
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του συγγραφέα

Ο Κωνσταντίνος Σπ. Πατρίκιος γεν-
νήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1938 στον 
Άγιο Πέτρο Λευκάδας. Γονείς του 
ήταν ο ξυλουργός Σπύρος Πατρίκιος 
και μητέρα του η αγρότισσα Κων-
σταντούλα Καραβία. Τελειώνοντας 
το δημοτικό σχολείο στο χωριό του, 
γράφτηκε μετά από επιτυχείς εξε-
τάσεις και φοίτησε στο εξατάξιο Γυ-
μνάσιο στην πόλη της Λευκάδας, το 

μοναδικό που τότε υπήρχε στο νησί και αποφοίτησε από το 
Ναυτικό Γυμνάσιο της Ιθάκης. Ακολούθησε το επάγγελμα 
του Ναυτικού με εξαιρετική επιτυχία αρχικά στα γκαζάδικα 
του Ωνάση, περισσότερα από 10 χρόνια, αρχίζοντας από δό-
κιμος πλοίαρχος και με μεγάλη θέληση για πρόοδο έφτασε 
στον βαθμό του Πλοιάρχου. Στην συνεχεία μεταπήδησε στα 
ποντοπόρα φορτηγά παντός τύπου σαν Πλοίαρχος και έκλει-
σε τη ναυτική του καριέρα στο ΜΟNTE CARLO όπου για μια 
δεκαετία κυβερνούσε την θαλαμηγό του εμπόρου διαμαντιών 
ROBERT MOUAWAD και ακόμη για άλλα 3 χρόνια στον κα-
τασκευαστή κτηρίων NABIL BOYSTANI, που αγόρασε την 
ίδια θαλαμηγό με έδρα πάντα το MONTE CARLO. Ο τελευ-
ταίος, κτίζοντας το πολυτελέστατο ξενοδοχείο ΜETROPOLE, 
τον είχε ορίσει επιβλέποντα επιθεωρητή. Αρκετές φορές είχε 
πάει σε κρουαζιέρα τον Πρίγκιπα Ρενιέ, πριγκίπισσες και βα-
σίλισσες. Υπηρέτησε Σημαιοφόρος στο Πολεμικό Ναυτικό και 
στα αρματαγωγά πλοία του στόλου μας. Επίσης για 2 χρόνια 
εργάστηκε σαν Αρχιπλοίαρχος σε ναυτική εταιρεία και επιθε-
ωρητής πλοίαρχος. Τώρα είναι συνταξιούχος.
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Παράλληλα ανέπτυξε και αξιόλογη πνευματική δραστη-
ριότητα. Ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε Ναυτικά περι-
οδικά, στην εφημερίδα «Αγιοπετρίτικα», στο περιοδικό της 
Πάτρας «Νήρικος», στην Λευκαδίτικη εφημερίδα τα «Νέα 
της Λευκάδας» και στο περιοδικό «ΚΕΦΑΛΟΣ». Σε πρόσφα-
το ποιητικό διαγωνισμό που προκηρύχτηκε από τον Σύλλο-
γο Αγιοπετριτών Αττικής με θέμα τη θάλασσα, διακρίθηκε με 
Έπαινο το ποίημά του «Η πρωτοχρονιά ενός Ναυτικού». Επί-
σης σε διαγωνισμό που έγινε στη μνήμη του Νίκου Καζαντζά-
κη η κριτική επιτροπή τον συμπεριέλαβε στις διακρίσεις με το 
ποίημά του «Μια ζωή Συνηθισμένη» και με το πεζό του «Μια 
ημέρα στο S/T OLYMPIC BOND». Είναι έγγαμος, πατέρας 
δύο κοριτσιών και παππούς τεσσάρων εγγονιών. Στα μαθητι-
κά του χρόνια συμμετείχε στην ομάδα στίβου της Ιθάκης και 
πήγαινε στους περιφερειακούς αγώνες που γίνονταν στο Αρ-
γοστόλι της Κεφαλονιάς, στο γήπεδο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΒΩ-
ΤΗΣ», σημειώνοντας πάντα επιτυχίες στα αγωνίσματα των 
800 και των 3.000 μέτρων.

Η παρουσία του Κώστα Πατρίκιου, στα πολιτιστικά δρώ-
μενα ολοκλήρου του νησιού, είναι αδιάλειπτη και ουσιαστι-
κή, αφού είναι ένας άοκνος εργάτης, που με τη βιντεοκάμερα 
και την φωτογραφική του μηχανή, με χαρά τρέχει, πάντα αφι-
λοκερδώς, να αποθανατίσει εκδηλώσεις, πανηγύρια, εκκλη-
σιαστικές γιορτές και ο,τιδήποτε πέσει στην αντίληψή του ή 
προσκληθεί και τα οποία προωθεί στις περισσότερες Λευκα-
δίτικες ιστοσελίδες με τις οποίες συνεργάζεται. Δημιουργεί 
πάντα με σεβασμό, σεμνότητα, με αγάπη και ταπεινότητα, 
χωρίς ποτέ να επιδιώκει την προσωπική του προβολή.
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