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Κεφάλαιο 1

Δεν είχε συμπληρωθεί ούτε ένα εικοσιτετράωρο 
από όταν τα κορίτσια έφτασαν στο νησί. Αντίθετα, η 
μητέρα τους –που ήταν αρχαιολόγος κι έκανε ανα-
σκαφές στην Ελούντα– βρισκόταν ήδη αρκετούς 
μήνες στον νομό Λασιθίου. Φυσικά, τα κορίτσια 
έπρεπε να μείνουν στην Αθήνα με τον πατέρα τους 
μέχρι να κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές 
τους διακοπές. Έπειτα ταξίδεψαν ως την Κρήτη 
και συνάντησαν τη μαμά τους. Ωστόσο, ο μπαμπάς 
τους δεν μπορούσε να ακολουθήσει, καθώς η άδειά 
του στην τράπεζα ξεκινούσε στα μέσα Αυγούστου… 
Αυτό ήταν κάτι που τους στενοχωρούσε όλους, μα 
τα κορίτσια γρήγορα το ξέχασαν. Μπροστά τους 
απλωνόταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι σ’ ένα νησί που 
για πρώτη φορά θα πήγαιναν και τους φάνταζε μα-
γικό, γεμάτο θάλασσα και ξεγνοιασιά.
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Η μητέρα τους νοίκιαζε ένα μικρό διαμέρισμα 
στον Άγιο Νικόλαο. Νωρίς νωρίς το επόμενο πρωί 
πήρε τα κορίτσια μαζί της και με το αυτοκίνητο κα-
τευθύνθηκαν προς την Ελούντα. Η διαδρομή έμοια-
ζε βγαλμένη από άλλη εποχή. Ο δρόμος γεμάτος 
διαδοχικές, απότομες στροφές. Από τη μια πλευρά 
ψηλά βράχια κι ένα τοπίο με θεόρατες χαρουπιές κι 
αρχαίες ελιές, γεμάτο σκίνα κι αγριόχορτα. Α! Και 
πέτρες, πολλές πέτρες. Σιδερόπετρες τις έλεγαν οι 
ντόπιοι και νόμιζε κανείς πως αν τις άγγιζε θα καιγό-
ταν, έτσι όπως πύρωναν στον ήλιο του Ιούνη. Με αυ-
τές τις πέτρες χτίζονταν κι οι τοίχοι στις αυλές των 
ξενοδοχείων, προσπαθώντας έτσι να τα ταιριάξουν 
αρμονικά στο φυσικό τοπίο. Κι από ξενοδοχεία άλλο 
τίποτα η Ελούντα… 

Αντίθετα, από την άλλη πλευρά κατηφορικοί 
γκρεμοί προσέφεραν στους ταξιδιώτες πανοραμική 
θέα στον κόλπο του Μεραμπέλου, ο οποίος πήρε το 
όνομά του από το Mirabello1, το φρούριο που έχτισε 
στον λόφο του Αγίου Νικολάου2 ο Γενοβέζος Ερρί-
κος Πεσκατόρε, όταν κατέλαβε την Κρήτη τον 13ο 
αιώνα. Το πήραν οι κάτοικοι, το έκαναν Μεραμπέλο 
κι ονόμασαν έτσι ολόκληρο τον κόλπο. 

Τα κορίτσια είχαν μαγευτεί από το μέρος. Η 
επιφάνεια της θάλασσας ήταν τόσο λεία –θαρρείς 

1. Στα ιταλικά σημαίνει ωραία θέα.
2. Σήμερα εκεί βρίσκεται η Νομαρχία.
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ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΉΣ ΚΑΛΥΔΏΝΑΣ

ψεύτικη κι εξωπραγματική η ομορφιά της!– με μπλε 
βαθύ, θαλασσί, γαλάζιο, πράσινο κι όποια άλλη από-
χρωση μπορεί κανείς να φανταστεί. Η μητέρα τους 
τις προέτρεψε να κοιτάξουν χαμηλά, εκεί όπου τα 
δυο κομμάτια γης ενώνονταν με μια στενή λωρίδα 
κι ένα γεφυράκι. 

―Εκεί θα πάμε, τους εξήγησε. Εκεί δουλεύω. Η 
αρχαία πόλη ονομαζόταν Ολούς. Δυστυχώς, το με-
γαλύτερο μέρος της βρίσκεται βυθισμένο γύρω από 
την ξηρά που βλέπετε. 

Τα κορίτσια κοίταξαν τη στενή λωρίδα γης που 
ένωνε την Ελούντα με το απέναντι νησί, την Κολο-
κύθα. 

―Όταν φτάσουμε, θα δείτε πώς ξεχωρίζουν μες 
στη θάλασσα τα αρχαία ερείπια που αιώνες πριν 
γνώρισαν τόση δύναμη και τόσο μεγαλείο. Ποιος να 
φανταζόταν τότε αυτή την κατάληξη… 

Τα κορίτσια παρατήρησαν τα ήσυχα νερά και 
τους βραχίονες στεριάς που διακρίνονταν διάσπαρ-
τοι μέσα σ’ αυτά. Η εικόνα ήταν μαγική. 

―Ήταν και τότε κοσμοπολίτικη όπως και σήμερα 
η Ελούντα; ρώτησε η Μελίνα. 

―Ε όχι και κοσμοπολίτικη! χαμογέλασε η μητέ-
ρα της. Ήταν όμως μια παραθαλάσσια πόλη-κράτος 
με δυο φυσικά λιμάνια και πληθυσμό –όταν εγκα-
ταλείφτηκε– πάνω από 30.000 κατοίκους. Περιλαμ-
βανόταν στις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας 
Κρήτης. Είχε και τότε την ίδια σπάνια ομορφιά το 
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φυσικό τοπίο, όπως άλλωστε και σήμερα. Τουρισμό 
βέβαια και μεγάλη ζωή δεν είχε! 

―Ποιος να το φανταζόταν τότε, λοιπόν… επανέ-
λαβε κι η Φράνση τα λόγια της μητέρας της. 

―Δηλαδή, μαμά, θα περπατήσουμε εκεί όπου 
κάποτε περπατούσαν άνθρωποι σαν κι εμάς; ρώτη-
σε η Μελίτη, που η ιστορία είχε αρχίζει να κεντρίζει 
το ενδιαφέρον της.

―Ακριβώς. Η αρχαία Ολούς βρισκόταν στη 
θέση Πόρος, δηλαδή γύρω από αυτή τη στενή λω-
ρίδα που σε λίγα λεπτά θα διασχίσουμε. Φυσικά, ο 
ισθμός εκείνη την εποχή ήταν πλατύτερος και σε 
πιο ψηλό επίπεδο. Η Κολοκύθα τότε δεν ήταν νησί, 
αλλά χερσόνησος. Το 1897 όμως οι Γάλλοι, που εί-
χαν υπό την εποπτεία τους το Μεραμπέλο, έκαναν 
τη διάνοιξη της διώρυγας, ο ισθμός αποκόπηκε και 
η Κολοκύθα από χερσόνησος έγινε νησί! 

Ύστερα από λίγο πρόσθεσε δείχνοντας: 
―Εκεί, στα δυτικά του ισθμού, έχουν έρθει στο 

φως τάφοι από τη Μινωική εποχή…
―Από τη Μινωική εποχή; ξαφνιάστηκαν τα κορί-

τσια. 
―Δηλαδή η πόλη υπήρχε εδώ την ίδια περίοδο 

με την Κνωσό;
―Μα φυσικά, τους απάντησε η μητέρα τους. Και 

μάλιστα η Κνωσός ήταν κάτι σαν διαιτητής, κάθε 
φορά που οι κάτοικοι της Ολούντος τσακώνονταν 
με την αρχαία Λατώ – που βρισκόταν κοντά στον ση-
μερινό Άγιο Νικόλαο. 
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ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΉΣ ΚΑΛΥΔΏΝΑΣ

―Και τσακώνονταν συχνά;
―Πολύ συχνά. Διεκδικούσαν, βλέπετε, κι οι δυο 

το Αφροδίσιον, ένα ιερό του 2ου αιώνα π.Χ. –χτι-
σμένο πάνω σ’ ένα ιερό ακόμη αρχαιότερο, του 8ου 
αιώ να π.Χ.!– αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη και στον 
θεό Άρη, το οποίο βρισκόταν ακριβώς στα σύνορα 
των δυο πόλεων. Λενικά λεγόταν τότε η περιοχή, 
Ελληνικά λέγεται σήμερα. 

―Κι η Κνωσός έσωζε την κατάσταση, ε μαμά;
―Κάπως έτσι! Από το όνομα λοιπόν της αρχαίας 

Ολούντος πήρε το όνομά της η σημερινή Ελούντα. 
Να τη. 

Το αυτοκίνητο κυλούσε αργά στον στενό δρόμο. 
Η πόλη ξυπνούσε σιγά σιγά. Τα μικρομάγαζα είχαν 
ήδη αρχίσει να ανοίγουν και οι καταστηματάρχες να 
αραδιάζουν έξω τις κάθε λογής πραμάτειες τους. 
Κοχύλια, κοχυλάκια, σφουγγάρια, παραδοσιακά σα-
πούνια και λάδια, είδη θαλάσσης κι ένα σωρό άλλα. 
Οι καφετέριες ανέβαζαν τα ρολά τους και μυρωδιές 
καφέ και φρεσκοψημένου ψωμιού ξεχύνονταν στα 
δρομάκια. Τα πρώτα λεωφορεία κατέφταναν, οι 
τουρίστες κατέβαιναν από μέσα τους και πλημμύρι-
ζαν την πόλη. Τα μικρομάγαζα και τα καφέ γέμιζαν. 
Ο αέρας μύριζε πια αντηλιακό και από τα τραπέζια 
τριγύρω ακούγονταν ξένες γλώσσες – κυρίως ρώσι-
κα και γερμανικά. 

Αν κι ο ήλιος δεν είχε ανέβει αρκετά ψηλά στον 
ουρανό, η κάψα ήταν κιόλας αισθητή στον κόλπο 
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του Μεραμπέλου και φαινόταν πως θα ακολουθού-
σε μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Τα κορίτσια πήραν βα-
θιές εισπνοές κι άφησαν το θαλασσινό αεράκι να 
εισχωρήσει βαθιά στα πνευμόνια τους. Το αυτοκί-
νητο έστριψε, ενώ τα σπίτια, τα μικρομάγαζα και οι 
καφετέριες άρχισαν να αραιώνουν κι έπειτα να ξε-
μακραίνουν, μέχρι που εξαφανίστηκαν. Ξανά γυμνό 
τοπίο. Στενός δρόμος και χώματα. Πολλά χώματα. 
Η μητέρα τους σταμάτησε στην άκρη.

―Κατεβείτε, τους είπε. Ελάτε να δείτε ομορφιά! 
―Μαμά, γιατί η σημερινή Ελούντα δεν είναι εδώ 

κάτω, αλλά μόνο ερημιά βλέπουμε τώρα; ρώτησε η 
Φράνση. 

―Επειδή η αρχαία πόλη βούλιαξε! πετάχτηκε να 
της απαντήσει η αδερφή της, κάνοντας την έξυπνη.

―Όχι, ακριβώς, πρόσθεσε η μητέρα τους. Πα-
ρέλειψα να σας πω ότι οι κάτοικοί της, εκτός από 
τη θάλασσα, ασχολούνταν κατεξοχήν με το εμπόριο 
και την επεξεργασία οστράκων από τα οποία έβγα-
ζαν χρώματα και βαφές, όπως για παράδειγμα τη 
σπάνια πορφύρα, γεγονός που την είχε κάνει ξακου-
στή εμπορική πόλη εκείνες τις εποχές. Ακόμη έκα-
ναν εξόρυξη ακονόπετρας, πέτρας δηλαδή που τη 
χρησιμοποιούσαν για να ακονίζουν τις λεπίδες των 
μαχαιριών τους από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια. 
Μέχρι κι ο Όμηρος τη μνημόνευσε γι’ αυτό τον λόγο 
στην Ιλιάδα του. 

Όλα, λοιπόν, πήγαιναν καλά μέχρι τον 8ο αιώνα 
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ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΉΣ ΚΑΛΥΔΏΝΑΣ

μ.Χ. κι η πόλη άκμαζε εμπορικά. Όμως, κάπου τότε 
εμφανίστηκαν οι Άραβες στη Μεσόγειο που, σαν 
έμπειροι πειρατές, έκαναν συνεχώς επιδρομές στις 
παραθαλάσσιες πόλεις. Αποτέλεσμα ήταν να αρχί-
σει η παρακμή πόλεων όπως της Ολούντος, καθώς 
η οικονομία της βασιζόταν στο εμπόριο! 

Τελικά, το αποτέλεσμα της Αραβοκρατίας ήταν 
να τραβηχτούν οι κάτοικοι της Ολούντος στο εσωτε-
ρικό του νομού, εγκαταλείποντας για πάντα και την 
πόλη τους και το εμπόριο. 

Πάντως, έκτοτε και μέχρι τον 13ο μ.Χ. αιώνα, που 
οι Ενετοί ξαναέφεραν τις παλιές δόξες στο λιμάνι, 
η Ελούντα είχε ερειπωθεί κι ένα πέπλο μυστηρίου 
καλύπτει ως σήμερα όλους αυτούς τους αιώνες της 
αρχαίας πόλης ή μάλλον των ερειπίων της… 

―Ναι, αλλά αυτό εξηγεί πώς ερήμωσε η πόλη, 
παρατήρησε η Μελίνα. Οι κάτοικοί της έφυγαν απο-
δώ για να σωθούν από τους Άραβες. 

―Ναι, έτσι έγινε, επιβεβαίωσε η μητέρα της. Το 
απόγευμα που θα γυρίζουμε στο σπίτι μας, θα σας 
δείξω μια πινακίδα που δείχνει τον δρόμο προς το 
χωριό Μαυρικιανό. Λένε πως ονομάστηκε έτσι επει-
δή εκεί έμεναν πολλοί Άραβες. Στην όψη ήταν με-
λαχρινοί, δηλαδή μαυριδεροί –Μαυρικανούς τους 
έλεγαν οι ντόπιοι– κι έδωσαν το όνομα στο χωριό! 
Λένε επίσης πως η περιοχή ήταν το τελευταίο μέρος 
που απελευθέρωσε ο Βυζαντινός Νικηφόρος Φω-
κάς από τους Τούρκους και μάλιστα είχε χτιστεί κι 
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ένα ξωκλήσι, ο Άγιος Φωκάς, στην Κολοκύθα προς 
τιμήν του. Η Εκκλησία βέβαια δε δέχεται πως είναι 
χτισμένο για τον στρατηγό –και αυτοκράτορα αργό-
τερα– Νικηφόρο Φωκά, αλλά για τον Άγιο Φωκά τον 
κηπουρό, που ήταν και προστάτης των ναυτικών. 
Μα ποιος ξέρει… 

Τα κορίτσια χαμογέλασαν. 
―Το ότι εγκατέλειψαν όμως την παραθαλάσσια 

πόλη τότε οι κάτοικοί της δεν εξηγεί το πώς βυθί-
στηκε! συμπλήρωσε η Μελίνα γεμάτη απορίες.

―Σωστά, δεν το εξηγεί. Όλα αυτά υποθέτου-
με πως έγιναν παράλληλα. Η πόλη ερήμωσε και 
βούλιαξε στην ακμή της. Το πιθανότερο είναι πως 
οφείλεται σε ένα τοπικό φαινόμενο που προκάλεσε 
καθίζηση του εδάφους, σώριασε σε συντρίμμια την 
αρχαία πόλη και την έστειλε στον βυθό. Σαν άλλη 
πιθανή αιτία για την καταστροφή της αναφέρεται 
ισχυρός σεισμός το 780 μ.Χ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
ούτε καταγραφές ούτε μαρτυρίες που να αποδει-
κνύουν με σιγουριά τελικά τι συνέβη. Μόνο εικασίες 
μπορούμε να κάνουμε και να συνεχίζουμε τις ανα-
σκαφές ελπίζοντας κάποτε να συλλέξουμε αρκετά 
στοιχεία που θα κάνουν τούτες εδώ τις πέτρες να 
βγάλουν μιλιά και να μας μιλήσουν…

Τα κορίτσια έμειναν σκεφτικά. 
―Πριν σας πάω όμως στην ανασκαφή, σταμάτη-

σα εδώ για να σας δείξω τις παλιές αλυκές. 
Τα κορίτσια κοίταξαν τριγύρω κι είδαν τα μεγάλα 
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ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΉΣ ΚΑΛΥΔΏΝΑΣ

κομμάτια μέσα στη θάλασσα, με τα χωρίσματα εν-
διάμεσά τους και με τη θαλάσσια βλάστηση να τα 
έχει καλύψει. 

―Τώρα δε λειτουργούν; ρώτησε η Μελίνα.
―Σταμάτησαν να λειτουργούν το 1973. Φαίνε-

ται, εξάλλου, η εγκατάλειψή τους, σχολίασε εκεί-
νη. Μετά, λοιπόν, την παρακμή της περιοχής και τα 
τόσα χρόνια Aραβοκρατίας, το 1211 η περιοχή πέ-
ρασε στα χέρια των Ενετών κι άρχισε η ανάκαμψη 
ξανά, ενώ αναφέρεται και για πρώτη φορά το όνομα 
Elonda, το οποίο προφανώς προέκυψε από το αρ-
χαίο «η Ολούς, της Ολούντος». 

Οι Ενετοί, λοιπόν, ήταν πολύ έμπειροι στο εμπό-
ριο κι αμέσως αξιοποίησαν το λιμάνι της Ελούντας 
κάνοντάς το ένα από τα πιο ισχυρά της εποχής. Πα-
ράλληλα, με το εμπορικό μυαλό τους αξιοποίησαν 
και τα ρηχά νερά της περιοχής φτιάχνοντας τούτες 
τις αλυκές των οποίων τα απομεινάρια βλέπετε. Το 
εμπόριο αλατιού εκείνη την εποχή ήταν πολύ κερ-
δοφόρο. Οι αλυκές διατηρήθηκαν κι όταν η Κρήτη 
πέρασε στα χέρια των Τούρκων και μέχρι τον 20o 
αιώνα. Μετά εγκαταλείφθηκαν. Σήμερα πια αποτε-
λούν έναν φυσικό υδροβιότοπο, που φιλοξενεί σπά-
νια είδη πουλιών και φυτών.

Μπήκαν ξανά στο αυτοκίνητο, προσπέρασαν 
τους τρεις –εγκαταλελειμμένους από τη δεκαετία 
του 1980– πετρόχτιστους ανεμόμυλους, που εντυ-
πωσίασαν τα κορίτσια, πέρασαν πάνω από το μικρό 
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γεφύρι και συνέχισαν μέχρι εκεί που έφτανε ο δρό-
μος. Η μητέρα τους πάρκαρε κάτω από τη σκιά ενός 
δέντρου και κατέβηκαν. 

Τα κορίτσια παρατήρησαν το μέρος. Μία και μο-
ναδική ψαροταβέρνα –κλειστή ακόμη– δίπλα στα 
νερά της θάλασσας, που έκλειναν μέσα τους τα αρ-
χαία ερείπια, μπροστά από το Κανάλι που περνούσε 
κάτω από το γεφυράκι. Θάλασσα και χώμα. Πολύ 
χώμα. Πέτρες και βότσαλα, όλα ανάμεικτα. Αρχαία 
και σύγχρονα. Παλιά και καινούρια. Όλα μπερδεμέ-
να μεταξύ τους και τα άπειρά τους μάτια δύσκολο 
να τα ξεχωρίσουν. Ένα κοπάδι ψάρια πέρασε ακρι-
βώς από μπροστά τους! 

―Κοίτα, μαμά, ένα μεγάλο κοχύλι που βρήκα! 
Ενθουσιασμένη η Μελίνα, ανέμιζε στο χέρι της το 
όστρακο που ανακάλυψε στην ακροθαλασσιά. 

―Κι εγώ βρήκα! φώναξε η Φράνση τρέχοντας να 
δείξει στην αδερφή της και το δικό της. 

―Θα έχετε όλο τον καιρό μπροστά σας να εξε-
ρευνήσετε το μέρος. Εμπρός τώρα, πάμε στην 
ανασκαφή, έχω ήδη αργήσει, είπε η μητέρα τους 
κοιτάζοντας το ρολόι της. Βέβαια, σήμερα δικαιο-
λογούμαι λόγω του ερχομού σας, πρόσθεσε έπειτα 
χαμογελώντας. Άντε, έχω να σας δείξω κάτι τελευ-
ταίο και μετά είστε ελεύθερες. 

Ακολούθησαν τον στενό χωματόδρομο με τα πό-
δια και σε είκοσι περίπου μέτρα αντίκρισαν το πιο 
εντυπωσιακό μωσαϊκό που είχαν δει ποτέ! 
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―Μαμά, είναι εξαιρετικό! είπε πρώτη η Φράνση 
χαζεύοντας τα πανέμορφα ψάρια και γεωμετρικά 
σχήματα.

―Εδώ ήταν κάποτε η μεγαλοπρεπής παλαιο-
χριστιανική βασιλική του Πόρου και χρονολογείται 
στον 5ο αιώνα. Δυστυχώς σήμερα σώζεται μόνο 
το εντυπωσιακό μωσαϊκό στο δάπεδό της. Υπάρχει 
μια βασιλική και στην άλλη πλευρά της Κολοκύθας, 
με κάτασπρα μάρμαρα, αλλά θα την επισκεφθούμε 
άλλη φορά. Και τώρα φτου ξελευτερία, εξερευνή-
στε το μέρος, κορίτσια μου. Δε σας λέω να προσέ-
χετε, εδώ αποκλείεται να χαθεί κανείς!

Η Μελίνα και η Φράνση έφυγαν χοροπηδώντας, 
πέταξαν μεμιάς τα παπούτσια τους και πλατσούρι-
σαν στην ακροθαλασσιά. 

―Να μην είχαμε βάλει τα μαγιό μας… είπε η Με-
λίνα.

―Κι αύριο μέρα είναι, της απάντησε η αδερφή 
της κλείνοντάς της πονηρά το μάτι.
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Κεφάλαιο 2

Μερικές μέρες αργότερα, τα δυο κορίτσια κάθο-
νταν στο λιμανάκι της Ελούντας και χάζευαν τα 
καραβάκια που σε λίγο θα άρχιζαν τα δρομολόγια 
από και προς τη Σπιναλόγκα. Το νησάκι έκλεινε την 
είσοδο του κόλπου της Ελούντας ενισχύοντας έτσι 
τη φυσική άμυνα του μέρους. Οχυρωμένο απ’ άκρη 
σ’ άκρη στην αρχαιότητα, έχτισαν πάνω στα αρχαία 
ερείπια κι οι Ενετοί τις δικές τους οχυρώσεις κάνο-
ντάς το απόρθητο στους εκάστοτε κατακτητές. Κι 
ήταν ένα τόσο καλά φτιαγμένο φρούριο, που έπεσε 
στα χέρια των Τούρκων εβδομήντα χρόνια μετά την 
κατάκτηση της υπόλοιπης Κρήτης!

Στις αρχές του 1900 οι τελευταίοι κάτοικοι του 
νησιού το εγκατέλειψαν και ξεκίνησε να λειτουρ-
γεί ως λεπροκομείο, δηλαδή ως τόπος εξορίας για 
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τους ασθενείς με τη νόσο του Χάνσεν3. Μια μαύρη 
σελίδα αρχίζει να γράφεται στην ιστορία της Σπινα-
λόγκας. Όποιος πήγαινε εκεί έπρεπε να εναποθέσει 
κάθε ελπίδα στην είσοδό της –όπως έγραφε και μια 
επιγραφή στις πύλες– καθώς ήξερε πως θα έμενε 
στο νησί μέχρι να πεθάνει. Το 1957 όμως βρέθηκε 
το φάρμακο και η λέπρα δεν ήταν πια ανίατη ασθέ-
νεια. Όσοι είχαν προσβληθεί έγιναν καλά και το νησί 
εγκαταλείφθηκε. Πλέον λειτουργεί ως αρχαιολογι-
κός χώρος κι αξιοθέατο για τουρίστες κι επισκέπτες. 

―Πάμε κι εμείς; έσπασε τη σιωπή πρώτη η Με-
λίνα.

―Τρελάθηκες; Έτσι θα μπούμε μέσα στο καρά-
βι και θα φύγουμε; της απάντησε η αδερφή της, η 
Φράνση. 

―Σιγά το μεγάλο φευγιό! την κορόιδεψε εκείνη. 
Μέχρι τη Σπιναλόγκα θα πεταχτούμε και θα γυρί-
σουμε! Άντε, πάμε! Βαρέθηκα να κάθομαι εδώ και 
να κοιτώ τους άλλους που κάνουν διακοπές… Θέλω 
να πάω στο νησάκι!

―Εγώ δεν πάω πουθενά, επέμεινε η Φράνση. Η 
μαμά είναι ήσυχη ότι θα είμαστε εδώ τριγύρω και 
δεν έχω καμιά όρεξη να είμαστε τιμωρημένες καλο-
καιριάτικα. 

3. Η λέπρα ονομάστηκε επίσημα νόσος του Χάνσεν από τον Νορ-
βηγό επιστήμονα Γκέρχαρντ Χένρικ Αρμάουερ Χάνσεν, ο οποίος 
ταυτοποίησε το βακτήριο που προκαλούσε την ασθένεια. 



20

Η Μελίνα κοίταξε την αδερφή της με μεγάλη απο-
γοήτευση.

«Είναι τόσο άτολμη!» συλλογίστηκε. 
―Τουλάχιστον, πάμε να τη ρωτήσουμε; πρότεινε 

τελικά, αφού πρώτα είχε αφήσει έναν σπαραχτικό 
αναστεναγμό.

―Μελίνα, πάψε να σκέφτεσαι μόνο την καλοπέ-
ρασή σου! Η μαμά δουλεύει, της απάντησε απότομα 
δείχνοντάς της προς την κατεύθυνση που βρισκόταν 
η μητέρα τους. Θα πάμε τώρα να την ενοχλήσουμε 
για ασήμαντα πράγματα; Χαλάρωσε! 

Και παρόλο που εκείνη καθόλου δεν μπορούσε να 
χαλαρώσει, προτίμησε να μην απαντήσει στην αδερ-
φή της. Χάζευε μόνο τα καΐκια που λικνίζονταν στα 
νερά του λιμανιού. Πλησίασε έπειτα το πιο κοντινό 
τους, το κόκκινο με τ’ όνομα Ιωθέα, που είχε γεμίσει 
σχεδόν με τουρίστες, και φώναξε στον άντρα που 
στεκόταν δίπλα στο πηδάλιο:

―Έι, καπετάνιε! Μας παίρνεις μέχρι τη Σπιναλό-
γκα;

Ο άντρας γύρισε και την κοίταξε. Για μερικά δευ-
τερόλεπτα παρατήρησαν ο ένας τον άλλο. Εκείνος 
ψηλός, γεροδεμένος, με ένα τεράστιο ασπροκίτρινο 
μουστάκι και κάτασπρα μαλλιά, με δέρμα κατάμαυ-
ρο από τoν ήλιο και σκληρό από την αρμύρα. Εκείνη 
καστανή, λεπτή, σχεδόν διάφανη, με ένα γαλάζιο 
φόρεμα που έπλεε μέσα του και τσιριχτή φωνή.

―Λοιπόν, καπετάνιε, θα μας πάρεις; επέμεινε.
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―Μόνες είστε; μίλησε τελικά εκείνος.
―Μόνες, είπε θαρρετά, ενώ η Φράνση τής τρα-

βούσε το χέρι να κάνει προς τα πίσω. 
―Μόνες δε σας παίρνω, απάντησε εκείνος σοβα-

ρά. Είσαστε μικρές. Αν φέρετε κι έναν μεγάλο μαζί 
σας, όμως, σας παίρνω! πρόσθεσε χαμογελαστός. 

Η Μελίνα απογοητεύτηκε, η Φράνση όμως ανα-
κουφίστηκε.

―Άντε, Αντρέα, λύσε τους κάβους! φώναξε έπει-
τα ο καπετάνιος σε ένα αγόρι που απελευθέρωσε 
το καΐκι. Αυτό ξεκόλλησε από τις φουσκωμένες σα-
μπρέλες που το εμπόδιζαν να ακουμπήσει στα τοι-
χώματα του λιμανιού και σάλπαρε για την έξοδο του 
κολπίσκου. 

―Σε ζηλεύω, ψιθύρισε η Μελίνα κοιτάζοντάς το 
κι ενώ ευχόταν ολόψυχα να βρισκόταν εκείνη στη 
θέση του. 

―Σε χτύπησε η ζέστη κατακέφαλα, καημένη μου; 
τη ρώτησε θυμωμένη η Φράνση. Πάμε στη μαμά, 
είπε έπειτα και σηκώθηκε μονολογώντας. Πάμε να 
δούμε και τίποτα πιο ενδιαφέρον από όσα βλέπουμε 
εδώ κάθε μέρα… Τουρίστες και μόνο τουρίστες! Κι 
έχω να παλεύω και με τις τρέλες της Μελίνας…

Μετά από αρκετό ποδαρόδρομο κατά μήκος του 
παραλιακού δρόμου, πλησίασαν στην ανασκαφή 
όπου κι εντόπισαν τη μητέρα τους κάθιδρη και γε-
μάτη σκόνες. 

―Βρε, καλώς τες! είπε κι ανασήκωσε τα μαύρα 
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της γυαλιά. Καθίστε στη σκιά πέντε λεπτά να με πε-
ριμένετε. Τελειώνω εδώ και κάνω διάλειμμα.

Υπάκουα τα κορίτσια κάθισαν κάτω από την τέ-
ντα των αρχαιολόγων και παρατηρούσαν τη μητέρα 
τους να περνά πάνω κάτω το πινέλο της ανάμεσα 
στις πέτρες – σαν να χάιδευε με στοργή ένα μωρό! 

―Τη θαυμάζω, σχολίασε η Φράνση, που είχε πια 
ηρεμήσει. Θέλω κι εγώ να γίνω αρχαιολόγος, να 
ανακαλύπτω αρχαίους θησαυρούς, να παίρνω έπει-
τα το πινέλο μου με υπομονή και να απομακρύνω τα 
χώματα, όπως κάνει κι η μαμά. 

―Εγώ πάλι νομίζω πως θα βαριόμουν τρομερά 
αυτό το επάγγελμα, διαφώνησε η αδερφή της. Τόση 
φασαρία για πέτρες;

―Αρχαίες πέτρες!
―Έστω αρχαίες. Και; Σάμπως μπορούν να μιλή-

σουν;
―Μιλάνε, Μελινάκι! Τόσα στοιχεία δίνουν για άλ-

λες εποχές και για άλλους ανθρώπους. 
―Ε τότε, μάλλον δε μιλάνε σε όλους τους ανθρώ-

πους. Σ’ εμένα προφανώς δε λένε τίποτα! απάντη-
σε κοροϊδευτικά το κορίτσι πικάροντας την αδερφή 
της. 

Δεν πρόλαβαν να πουν περισσότερα κι η μητέρα 
τους πλησίασε την τέντα. 

―Λοιπόν; Βαρεθήκατε την κοσμοπολίτικη Ελού-
ντα κι αποφασίσατε να σκονιστείτε μαζί μου; τις 
ρώτησε χαμογελώντας, ενώ άνοιγε ένα μπουκαλάκι 
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νερό. Δεν έρχεστε να με βοηθήσετε λιγάκι, λέω γω, 
να δείτε πώς βγαίνει το ψωμί; 

Τα κορίτσια την ακολούθησαν στην άλλη πλευρά 
της τέντας. Εκείνη κάθισε αναπαυτικά μπροστά από 
δυο λόφους στοιβαγμένο χώμα ανάμεικτο με πέ-
τρες όλων των μεγεθών κι άρχισε να το περνά από 
ένα κόσκινο. Ό,τι φαινόταν σημαντικό, το ξεχώριζε 
και το έβαζε στην άκρη.

―Χωρίς υπομονή κι επιμονή δεν πρόκειται να 
κάνεις τίποτα σε αυτή τη δουλειά, είπε λες και είχε 
μαντέψει τη συζήτηση των κοριτσιών της λίγα λεπτά 
νωρίτερα. Αυτά εδώ –πρόσθεσε δείχνοντας τα μι-
κρά όστρακα, απομεινάρια άλλων εποχών– μπορεί 
να είναι μικρής ιστορικής αξίας, αλλά κάποτε ήταν 
μέρος ενός αντικειμένου που σήμαινε κάτι για κά-
ποιον. 

―Δηλαδή; απόρησε η Μελίνα. 
―Βλέπεις αυτό εδώ το κομμάτι;
Η μικρή κοίταξε ένα θραύσμα σε μέγεθος λίγο 

μεγαλύτερο από μπιζέλι κι έγνεψε καταφατικά. 
―Δεν είναι απαραίτητο να ανήκει σε τοίχο σπι-

τιού. Μπορεί να ήταν κομμάτι από το παιχνίδι ενός 
παιδιού που ζούσε στην αρχαία πόλη. Κι αν για πα-
ράδειγμα βρίσκαμε άλλα εκατό τέτοια κομματάκια 
και τα ενώναμε, θα φτιάχναμε το πήλινο παιχνίδι 
που κάποτε κράτησε στα χέρια του ένα κορίτσι σαν 
εσάς. Που το αγκάλιασε, που έπαιξε μαζί του… Κα-
ταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό;
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MAPIA ΔAΣKAΛAKH

Με τον τρόπο που μίλησε η μητέρα τους, τα κο-
ρίτσια ανατρίχιασαν. Πράγματι, θα ήταν συγκλονι-
στικό να συνέβαινε κάτι τέτοιο και μάλιστα να ήταν 
μπροστά και να το έβλεπαν! 

―Την επόμενη εβδομάδα, αγάπες μου, λέω να 
πάμε μαζί στο Αρχαιολογικό Μουσείο στον Άγιο Νι-
κόλαο. Θα καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ, όταν δεί-
τε και στην πράξη αυτό που μόλις σας περιέγραψα.

―Ναι! πανηγύρισε η Φράνση.
―Κι εγώ το θέλω πολύ, συμφώνησε κι η αδερφή 

της, που τα λόγια της μαμάς της έκαναν ένα περί-
εργο κλικ μέσα της, σαν να την άγγιξαν βαθιά στην 
ψυχή της. Ίσως τελικά έκανε λάθος. Τώρα καταλά-
βαινε αυτό που έλεγε η Φράνση για τις πέτρες που 
μιλούν. 

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Όταν η Φράνση, η Μελίνα κι ο Αντρέας βρίσκουν ένα μπου-
κάλι που ξεβράστηκε στην ακροθαλασσιά της αρχαίας Ελού-
ντας μετά από μια δυνατή καταιγίδα, ξεκινά για τα παιδιά μια 
περιπέτεια που ποτέ δεν περίμεναν ότι θα ζούσαν. Τι ανοίγει 
το κλειδί που είχε μέσα του το μπουκάλι και ποιοι έγραψαν το 
σημείωμα που το συνόδευε; Πόσο θα τους βοηθήσει ο σοφός 
παλαιοπώλης του Αγίου Νικολάου; Τι ρόλο θα παίξει σε όλα 
αυτά η ηλικιωμένη ζωγράφος που εκθέτει τα έργα της στη 
Σπιναλόγκα;

Ή μήπως όλα αυτά θα σταθούν αφορμή 
για να ανακαλύψουν κάτι πολύ μεγαλύτερο;

Θέμα: Ταξίδια στην Ελλάδα – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:


