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Κεφάλάιο 1

Το αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από την αυλή του 
σπιτιού στο χωριό. Οι δίδυμες άνοιξαν βιαστικά τις 
πόρτες και πετάχτηκαν έξω φωνάζοντας:

―Γιαγιάαα… 
―Σιγά τις πό… 
Δεν πρόλαβε να τελειώσει την πρόταση η Μαρί-

να, η μητέρα τους, κι εκείνες τις είχαν ήδη κλείσει 
με θόρυβο.

―Καλώς τις κοπέλες μου! βγήκε έξω η γιαγιά Σο-
φία και άνοιξε την αγκαλιά της για να υποδεχτεί τις 
εγγονές της. Για να σας δω… Εσείς μεγαλώσατε, 
ολόκληρες κοπέλες γίνατε! Άντε, πάμε μέσα να δεί-
τε και τη μεγάλη γιαγιά, που σας περιμένει πώς και 
πώς. Μαρίνα παιδί μου, εσύ καλά είσαι; 

Δεν περίμενε να πάρει απάντηση, καθώς είχε ήδη 
μπει στο σπίτι με τα κορίτσια.
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Η προγιαγιά τους, η Δέσποινα, η μαμά της για-
γιάς Σοφίας δηλαδή, τις περίμενε στην κουζίνα, κα-
θισμένη αναπαυτικά στην κουνιστή πολυθρόνα της. 
Αν και ήταν απολύτως υγιής, παρόλο που κόντευε 
τα ογδόντα, σπανίως έβγαινε πια από το σπίτι. Της 
άρεσε μονάχα να κάθεται στην ξύλινη καρέκλα της 
και να θυμάται τα παλιά, ιστορίες από το χωριό και 
από τη ζωή της με τον άντρα της, τον παππού Λευ-
τέρη, που τον είχε χάσει εδώ και πολλά χρόνια. 

―Σοφία μου! Άννα μου! φώναξε στα δίδυμα κορί-
τσια. Αγαπημένες μου, πόσο σας αποθύμησα! Ελά-
τε να σας αγκαλιάσω, να σας σφίξω! Μαρίνα μου, τι 
κάνεις; ρώτησε έπειτα τη μαμά τους, ενώ ήδη κρα-
τούσε στην αγκαλιά της τις μικρές. 

―Καλά είμαι, γιαγιά. Τώρα που θα είμαστε μαζί 
ξανά μετά από τόσα χρόνια, είναι να μη χαίρομαι;

Πιο πολύ από όλους όμως χαίρονταν τα κορί-
τσια, η Σοφία και η Άννα. Η μαμά τους ήταν καθη-
γήτρια φιλόλογος και ο μπαμπάς τους δάσκαλος. 
Τα τελευταία χρόνια είχαν μετακομίσει από το Ηρά-
κλειο, όπου έμεναν μόνιμα, στα Χανιά, όπου είχε 
διο ριστεί ο μπαμπάς τους. Τη μαμά τους κάθε χρόνο 
την έστελναν και αλλού. Είχε γυρίσει σχεδόν όλα τα 
χωριά του νομού Χανίων και του γειτονικού νομού 
Ρεθύμνης. Έτσι, κάθε μέρα πηγαινοερχόταν από τα 
Χανιά στο Καστέλι, από τα Χανιά στο Αμάρι, από τα 
Χανιά στην Κίσσαμο, από τα Χανιά στο Ατσιπόπου-
λο… Ανάλογα με τη χρονιά… Και η καημένη γύρι-
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ζε τόσο κουρασμένη, που σπανίως την έβλεπαν τα 
κορίτσια ξύπνια, καθώς, μόλις επέστρεφε στο σπίτι, 
κοιμόταν.

Φέτος όμως κάτι άλλαξε. Η μαμά τους διορίστη-
κε! Επιτέλους θα σταματούσε τα πάνω κάτω με το 
αυτοκίνητο σε όλη την Κρήτη. Όταν βέβαια οι γο-
νείς τους έμαθαν πού διορίστηκε, δεν ήξεραν πώς 
έπρεπε να νιώσουν. Και αυτό επειδή η Μαρίνα δεν 
είχε διοριστεί στον νομό Χανίων, αλλά στον νομό 
Ηρακλείου, δηλαδή εκατόν σαράντα χιλιόμετρα μα-
κριά, στο χωριό Προφήτης Ηλίας, από όπου ήταν 
και η καταγωγή της οικογένειάς της. Δηλαδή, άλλα 
είκοσι χιλιόμετρα από τη Χώρα του Ηρακλείου. Αυτό 
σήμαινε πως η μαμά τους δε θα μπορούσε πια να 
πηγαινοέρχεται κάθε μέρα από το σπίτι τους μέχρι 
τον Προφήτη Ηλία, που βρισκόταν τόσο μακριά, και 
ότι από τον Σεπτέμβριο δε θα έμεναν πια όλοι μαζί, 
αφού θα έπρεπε να μετακομίσει εκεί, ενώ ο μπα-
μπάς τους θα συνέχιζε να πηγαίνει στο σχολείο του 
στα Χανιά. 

Οπότε, η μαμά μαζί με τα κορίτσια θα πήγαιναν 
στο πατρικό της στο χωριό μαζί με τις δύο γιαγιάδες 
και ο μπαμπάς τους θα ερχόταν τα Σαββατοκύρια-
κα για να τις βλέπει. Εκείνες, πάντως, κανένα πρό-
βλημα δεν είχαν με αυτή τη μετακόμιση. Κάθε φορά 
που είχαν διακοπές και επισκέπτονταν τις γιαγιάδες 
τους στο χωριό, ήταν το καλύτερό τους. Κατ’ αρχάς, 
δεν τους χαλούσαν χατίρι. Και έπειτα, το ένιωθαν 
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δικό τους αυτό το χωριό. Είχαν ένα σωρό συγγενείς 
εκεί· οι μόνοι που είχαν, εξάλλου, καθώς ο μπαμπάς 
τους ήταν Αθηναίος και οι δικοί του βρίσκονταν μια 
θάλασσα μακριά. Στα Χανιά δεν είχαν κανέναν. 

Το μεσημεριανό τραπέζι στρώθηκε από τις δώδεκα.
―Εδώ είναι χωριό, απολογήθηκε η γιαγιά Σοφία. 

Ξυπνάμε νωρίτερα, τρώμε νωρίτερα. 
Μα τα κορίτσια ήταν τόσο κουρασμένα από το 

πολύωρο πρωινό τους ταξίδι με το αυτοκίνητο και 
τα στομάχια τους γουργούριζαν με ανυπομονησία. 
Το μόνο που ήθελαν ήταν να φάνε και να πέσουν για 
ύπνο. Πάνω στην ώρα που κάθονταν στο τραπέζι, 
άνοιξε η πόρτα και μπήκαν μέσα αναψοκοκκινισμέ-
να τα ξαδέρφια τους, η Κλειώ και ο Λευτέρης. Μετά 
τις αγκαλιές και τα φιλιά, τα παιδιά έπεσαν με τα 
μούτρα στο φαγητό.

―Η αδερφή σου με τον Μηνά κατέβηκαν στη 
Χώρα από νωρίς για δουλειές. Θα έρθουν το από-
γευμα να σας δουν, δικαιολόγησε η γιαγιά Σοφία 
την απουσία της άλλης της κόρης. Τα κοπέλια είχαν 
κατέβει στην Κακιά Σκάλα με την κυρα-Μαρία, που 
ήθελε να ανάψει τα καντήλια στην εκκλησία.

Στην Κακιά Σκάλα…, σκέφτηκε η Μαρίνα. 
Πόσα χρόνια, αλήθεια, είχε να κατέβει από το 

απότομο μονοπάτι για να ανάψει ένα κεράκι στο ξω-
κλήσι…

―Άμα ξανακατεβείτε, θα μας πάρετε κι εμάς 
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μαζί; παρακάλεσε η Άννα, καθώς τα κορίτσια δεν εί-
χαν πάει ποτέ τους εκεί.

―Θα μας πάρετε; επανέλαβε και η αδερφή της 
σαν ηχώ.

―Θα σας πάρουμε, τις διαβεβαίωσε ο Λευτέρης. 
―Μπορούμε να κανονίσουμε μια εκδρομή ετού-

τη την Κυριακή, πριν ανοίξουν και τα σχολεία, πρό-
τεινε η Κλειώ και τα κορίτσια ενθουσιάστηκαν. 

―Μαμά, να πάμε; παρακάλεσαν.
―Αν με πάρετε κι εμένα μαζί σας…, απάντησε  

εκείνη.

Παρόλο που το Σάββατο έπεσε η πρώτη βροχή του 
φθινοπώρου, η Κυριακή ξημέρωσε ηλιόλουστη. Και 
ενώ η εκδρομή που είχαν κανονίσει τα παιδιά δύο 
ημέρες πριν έμοιαζε έτοιμη να αναβληθεί, τελικά 
θα γινόταν πραγματικότητα. Τα τέσσερα ξαδέρφια, 
μαζί με τη Μαρίνα και τη Δέσποινα, τις μαμάδες 
τους, ακολούθησαν τον κατηφορικό δρόμο που θα 
τους έβγαζε από το χωριό, ενώ η πρωινή παγωνιά 
τούς περόνιαζε ως το κόκαλο. Όταν προσπέρασαν 
το τελευταίο σπίτι του χωριού, έστριψαν δεξιά, στο 
μονοπάτι που οδηγούσε στην εκκλησία της Πανα-
γιάς, στην Κακιά Σκάλα. Οι γαλότσες τους βούλια-
ξαν στις λάσπες από τον ακόμη βρεγμένο χωματό-
δρομο.

―Τόσα χρόνια έτσι αυτός ο δρόμος, σχολίασε η 
Μαρίνα.
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―Ε, γιατί τη λένε Κακιά Σκάλα; απάντησε γελώ-
ντας η Δέσποινα, η αδερφή της.

―Πιο κάτω, στις Τρεις Στροφές, έχουν στρώσει 
τσιμέντο, τις πληροφόρησε ο Λευτέρης με περι-
σπούδαστο ύφος.

―Ναι, συμφώνησε και η αδερφή του. Το είδαμε 
προχτές που κατεβήκαμε.

―Πάλι καλά, σχολίασε ξανά η Μαρίνα. Ξέρε-
τε, όταν ήμασταν παιδιά, εδώ δεν υπήρχε δρόμος, 
παρά μονάχα ένα μονοπάτι που είχε δημιουργηθεί 
από τα βήματα των ανθρώπων και τις πατημασιές 
των ζώων.

Δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση 
της, όταν ξαφνικά ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από δύο 
απειλητικά μαύρα σύννεφα και μια δυνατή βροντή 
ακούστηκε, σαν προειδοποίηση για την καταιγίδα 
που φαινόταν να πλησιάζει.

―Γρήγορα! είπε δυνατά η Δέσποινα. Μας ξεγέ-
λασε ο ήλιος σήμερα. Θα πιάσει μπόρα.

―Προσεκτικά! φώναξε και η Μαρίνα στα παιδιά, 
που σχεδόν έτρεχαν στον κακοτράχαλο δρόμο. 

Στο βάθος φάνηκε ο βράχος στην είσοδο της εκ-
κλησίας και η παρέα τάχυνε κι άλλο το βήμα της, 
μέχρι που έφτασαν στον μικρό περίβολο. Άνοιξαν 
τη μικρή πόρτα της, που ήταν πάντα ξεκλείδωτη, 
και ακούμπησαν λαχανιασμένοι στα πετρώματα 
της σπηλιάς. Γιατί η εκκλησία της Κακιάς Σκάλας 
ήταν μέσα σε μια σπηλιά και την έλεγαν έτσι επειδή 
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όντως ήταν πολύ δύσβατος ο δρόμος για να φτάσει 
κανείς μέχρι εκεί. 

Όταν ξέσπασε η μπόρα, τα παιδιά αναστέναξαν 
με ανακούφιση που πρόλαβαν και βρήκαν καταφύ-
γιο από τη δυνατή βροχή. Έπειτα, όλοι τους άρχι-
σαν να παρατηρούν τον χώρο τριγύρω. Ασβεστω-
μένες προεξοχές στα βράχια, σμιλεμένα από τον 
χρόνο φυσικά καθίσματα στα τοιχώματα, με στρω-
σίδια πάνω τους υφασμένα στον αργαλειό με το 
χέρι, σβηστά κεριά στερεωμένα πάνω στους βρά-
χους, γωνίτσες τόσο χαμηλές στο ύψος, που ούτε 
τα παιδιά δε θα χωρούσαν να κουβαριαστούν μέσα 
τους αν το προσπαθούσαν. Και στην πιο χαμηλή, 
ένα σβησμένο καντηλάκι. Το τέμπλο γεμάτο εικόνες 
κάθε μεγέθους, χρώματος και ηλικίας. Μπροστά 
τους κρεμασμένα αμέτρητα τάματα, βραχιόλια, δα-
χτυλίδια και καδένες. Από το μικρό παράθυρο στον 
μοναδικό τοίχο που έκλεινε την είσοδο της σπηλιάς, 
μπορούσαν να δουν έξω τη θεομηνία και να ανασά-
νουν μυρωδιά από λιβάνι και λάδι, με ανακούφιση 
για μία ακόμα φορά. 

Τι απόκοσμη ομορφιά! συλλογίστηκε η Μαρίνα.
―Μαμά, αν θυμάμαι καλά, αυτή η σπηλιά ήταν 

στάβλος πριν γίνει εκκλησία; ρώτησε η Σοφία, αφού 
οι ανάσες όλων τους έβρισκαν ξανά τους κανονι-
κούς τους ρυθμούς. 

―Όχι ακριβώς, απάντησε εκείνη. Πριν κατακτή-
σουν το νησί οι Τούρκοι, μέσα σε αυτή τη σπηλιά 
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κοιμούνταν και έβρισκαν καταφύγιο οι βοσκοί που 
κατέβαζαν τα κοπάδια με τα ζώα τους στον κάμπο 
για να βοσκήσουν. Λένε πως κάποιο Δεκαπενταύ-
γουστο ένας από αυτούς ονειρεύτηκε μια γυναίκα, 
η οποία του έδειχνε να σκάψει σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο μέσα στη σπηλιά, και αυτός πετάχτηκε από 
τον ύπνο και έκανε ό,τι του είπε. Εκεί βρήκε μια πολύ 
παλιά εικόνα της Παναγίας και αμέσως έχτισαν την 
είσοδο της σπηλιάς, την ασβέστωσαν, έφτιαξαν μια 
πόρτα και την έκαναν εκκλησία στη χάρη Της. Μέσα 
από τον βράχο άρχισε να τρέχει και αγίασμα, που 
γιάτρευε αμέσως κάθε πληγή. Να την η εικόνα, είπε 
και τους έδειξε τη στολισμένη με πολύτιμα μέταλλα 
πια εικόνα, που βρισκόταν πλάι στην είσοδο του ιε-
ρού. Να και το σημείο απ’ όπου έτρεχε το αγίασμα, 
πρόσθεσε και έδειξε εκεί όπου πράγματι υπήρχε μια 
μικρή οπή στον βράχο, ενώ η περιοχή γύρω της είχε 
πάρει ένα ακανόνιστου σχήματος πρασινόμαυρο 
χρώμα.

Έπειτα, όλοι έμειναν για αρκετή ώρα σιωπηλοί 
και χαμένοι ο καθένας στις σκέψεις του, ώσπου η 
βροχή δεν έπεφτε πια με τόση δύναμη και στο τέλος 
σταμάτησε. Δειλά δειλά βγήκαν έξω και εισέπνευ-
σαν βαθιά τη μυρωδιά του μουσκεμένου χώματος, 
που ανέδιδε μια ιδέα κουκουνάρι, πεύκο και έλατο. 

Πήραν τον δρόμο της επιστροφής και αυτή τη 
φορά οι γαλότσες τους βούλιαζαν πιο βαθιά στη λα-
σπωμένη γη, μα κανείς τους δε νοιαζόταν. Με μια 
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κατασταλαγμένη χαρά μέσα τους και μια ανεξήγη-
τη γαλήνη, προχωρούσαν, μέχρι που βγήκαν στον 
κεντρικό δρόμο. Πέρασαν απέναντι και μπήκαν στο 
χωριό.

Στο σπίτι βρήκαν τη γιαγιά Δέσποινα να έχει μετα-
φέρει την ξύλινη πολυθρόνα της πλάι στο αναμμένο 
τζάκι. 

―Δέκα του Σεπτέμβρη και ανάψατε τζάκι; από-
ρησε η Μαρίνα μόλις μπήκαν στο σπίτι.

―Αχ, μαμά, είναι ωραία! είπε η Σοφία και έτρεξε 
να κουλουριαστεί στα πόδια της προγιαγιάς της.

―Έι, κάνε στην άκρη! τη σκούντηξε η Άννα. Να 
χωρέσει και κανείς άλλος, συμπλήρωσε καθώς τα 
άλλα τρία παιδιά αγωνίζονταν για το ποιος θα πιάσει 
την καλύτερη θέση μπροστά στο τζάκι. 

Μετά από τόσο δρόμο, είχαν ανάγκη τη ζεστασιά 
της φωτιάς, αλλά και την αγκαλιά της γιαγιάς. 

Και ενώ διηγούνταν ο ένας πάνω στον άλλο τι έγι-
νε στη διαδρομή, πού τους έπιασε η μπόρα και πώς 
γλίτωσαν το μπουγέλο, η ματιά της Σοφίας έπεσε 
σε ένα κάδρο στον τοίχο. «ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 1908» ήταν 
κεντημένο με κόκκινη κλωστή πάνω σε μια άσπρη 
πετσέτα και η συνονόματη γιαγιά της το είχε κορνι-
ζώσει απέναντι από το τζάκι.

―Γιαγιά, δεν το θυμάμαι αυτό. Το είχες και πα-
λιά; ρώτησε.

―Καλά θυμάσαι, απάντησε εκείνη. Όχι, τώρα τε-
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λευταία το βρήκα ξεχασμένο μέσα στο μπαούλο της 
προγιαγιάς σας και μου άρεσε πολύ. Το κορνίζωσα 
και το κρέμασα.

―Το είχε κεντήσει η δική μου γιαγιά, συμπλήρω-
σε η γιαγιά Δέσποινα. Η μαμά της μαμάς μου, την 
οποία δεν γνώρισα ούτε εγώ, αλλά ούτε και η μαμά 
μου, αφού πέθανε πολύ νέα, όταν τα παιδιά της 
ήταν ακόμη μωρά. Σας έχω μιλήσει γι’ αυτήν;

Τα παιδιά έγνεψαν αρνητικά και κρεμάστηκαν 
από τα χείλη της.

―Ασπασία την έλεγαν…, ξεκίνησε να αφηγείται 
εκείνη. 
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