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Κεφάλάιο 1

Ο Στέφανος όρμησε σαν σίφουνας μέσα στο σπί-
τι, έτρεξε στην κουζίνα και πέταξε τη σάκα του στο 
πάτωμα. Σκούπισε το αναψοκοκκινισμένο του πρό-
σωπο και γέμισε ένα ποτήρι με νερό από το ψυγείο. 
Στο μεταξύ, ο παππούς του άκουσε το θόρυβο και 
μπήκε στο δωμάτιο.

―Σχόλασες, αγόρι μου; τον ρώτησε κοιτώντας 
τον πίσω από τα χοντρά γυαλιά του. 

Έπειτα παρατήρησε την πεταμένη σάκα του μι-
κρού και πήρε το αυστηρό του ύφος. 

―Τι είναι αυτά, Στέφανε; Δέκα χρόνων έχεις γίνει 
πια! 

Το αγόρι έσκασε ένα πονηρό χαμόγελο στο συ-
νονόματό του παππού, μάζεψε τη σάκα από το πά-
τωμα και την τοποθέτησε τακτικά σε μια καρέκλα. 

―Ορίστε! έκανε με καμάρι κι ο παππούς χαμογέ-
λασε κάτω από τα μουστάκια του. Η μαμά δε γύρισε 
ακόμη; ρώτησε έπειτα.
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―Όχι, μάτια μου. Η μαμά τηλεφώνησε και είπε 
πως θα αργήσει σήμερα. Αλλά πήγαινε αν θέλεις να 
κάνεις τα μαθήματά σου στο μεγάλο σπίτι, να της 
κάνεις και παρέα.

Η μαμά του, η κυρία Ελένη, δούλευε στη Ναταλία 
Νικηφόρου, την ιδιοκτήτρια όλου του οικοδομικού 
τετραγώνου και σπιτονοικοκυρά τους, που ήταν πια 
πολύ μεγάλη σε ηλικία. Η Ελένη πήγαινε τουλάχι-
στον τέσσερις φορές την εβδομάδα και καθάριζε το 
σπίτι. Και τι σπίτι… Χτισμένο αιώνες πριν, όταν ακό-
μη ήταν οι Τούρκοι στο νησί, αποτελούσε μια παλιά 
κατοικία που κουβαλούσε χρόνια ιστορίας μέσα της. 

Αργότερα, στον μεγάλο κήπο του προστέθηκε κι 
ένα σιντριβάνι που, βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια 
δεν «εκτοξεύει» νερό κι έχει φανερά τα σημάδια της 
εγκατάλειψης, όπως εξάλλου κι ο κήπος που έχει 
πια ρημάξει, μα του Στέφανου του φαίνονταν όλα 
τόσο μαγικά εκεί μέσα! 

Ήταν ένα διώροφο σπίτι ανάμεσα στις πολύ νεό
τερα χτισμένες πολυκατοικίες του τετραγώνου, με 
τα ξεφτισμένα, σαν σπιρτόκουτα, γκρι διαμερίσμα-
τα ― όπως και το δικό τους. «Το μεγάλο σπίτι», 
όπως το αποκαλούσαν μεταξύ τους στη γειτονιά. Ο 
Στέφανος ένιωθε πως θα χανόταν κάθε φορά που 
έμπαινε εκεί μέσα. Είχε και δύο μπάνια! 

«Τι τα θέλει δύο μπάνια μια γριούλα που με το 
ζόρι σηκώνεται από το κρεβάτι;» αναρωτιότανε το 
αγόρι, όποτε πάταγε το πόδι του στο μεγάλο σπίτι. 
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―Λοιπόν, θα πας; τον έβγαλε από τις σκέψεις 
του ο παππούς. 

Ο Στέφανος στραβομουτσούνιασε με αυτή την 
προοπτική. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με τα παιδιά 
στις πέντε για παιχνίδι, οπότε έπρεπε να κάνει γρή-
γορα τα μαθήματά του για να έχει τελειώσει ως τότε. 
Αντίθετα, ήξερε πως αν πήγαινε στο μεγάλο σπίτι, 
μόνο από το παράθυρο του πρώτου ορόφου θα έβλε-
πε τους υπόλοιπους να παίζουνε στον δρόμο, έχοντας 
μπροστά του το βιβλίο της Ιστορίας ώρες ολόκληρες, 
περιμένοντας τη μητέρα του να τελειώσει… 

―Ξέρεις, είχα κανονίσει με τα παιδιά να παίξου-
με έξω το απόγευμα… είπε διστακτικά.

―Πάλι; ρώτησε ο παππούς αυστηρά και δεν πε-
ρίμενε απάντηση. 

Ο Στέφανος έσκυψε το κεφάλι του. Κάθε φορά η 
ίδια ιστορία… Τα ίδια θα έλεγε πάλι ο παππούς του… 

―Μα είναι οι φίλοι μου, παππού! Πόσες φορές 
πρέπει να σ’ το πω; είπε τελικά.

―Φίλοι σου; Είναι φίλος σου ο γιος του Φίλια; Ξε-
χνάς τι μας έκανε ο πατέρας του; Μας κατέστρεψε…

―Σώπα, πατέρα! ακούστηκε τότε η βροντερή 
φωνή του Αντώνη, του πατέρα του Στέφανου. Λίγα 
δευτερόλεπτα μετά, φάνηκε στην πόρτα της κου-
ζίνας σπρώχνοντας με τα χέρια του τις ρόδες της 
αναπηρικής του καρέκλας.

―Ξύπνιος ήσουνα; ψέλλισε ο παππούς με ύφος 
ένοχου.
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 ―Πάλι τα ίδια;
Εκείνος δε μίλησε. Το αγόρι κοίταξε τον πατέρα 

του που φαινόταν πολύ θυμωμένος. Έστρεψε το 
βλέμμα του έπειτα στον παππού και δεν μπορούσε 
να καταλάβει τα δικά του συναισθήματα. Λίγα δευ-
τερόλεπτα αργότερα, ο πατέρας του άλλαξε ύφος 
και απευθύνθηκε σ’ αυτόν.

―Πώς πήγε το σχολείο;
―Καλά, μπαμπά, βιάστηκε να απαντήσει. 
―Να κάνεις τα μαθήματά σου πρώτα και μετά 

μπορείς να πας να παίξεις με τους φίλους σου.
Ο Στέφανος κοίταζε τον πατέρα του, που μπορεί 

να μίλαγε ήρεμα, μα η φουσκωμένη φλέβα στο μέτω-
πό του έδειχνε πως μόνο ήρεμος δεν ήταν στ’ αλή-
θεια. Αντίκρισε έπειτα το σιωπηλό παππού του. Κι η 
δική του φλέβα είχε φουσκώσει στο ίδιο σημείο του 
μετώπου του. Ξαφνικά, ένιωσε να βρίσκεται ανάμεσα 
σε δυο ηφαίστεια που δεν εκρήγνυντο μόνο και μόνο 
επειδή εκείνος ήταν μπροστά! Πήρε μια βαθιά ανάσα.

―Λέω να πάω στο μεγάλο σπίτι να κάνω παρέα 
στη μαμά και να διαβάσω εκεί. Θα παίξω αύριο με 
τα παιδιά…

―Όπως θέλεις, είπε ο Αντώνης, κοιτάζοντας αυ-
στηρά τον παππού. Τώρα πήγαινε να πλύνεις τα χέ-
ρια σου κι έλα να φάμε.

Το αγόρι βγήκε από την κουζίνα σχεδόν στεναχω-
ρημένο κι ο Αντώνης συνέχισε να κοιτάζει αυστηρά 
τον πατέρα του.
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―Τι κατάλαβες τώρα; 
Εκείνος συνέχιζε να μη μιλά.
―Τι να σου πω, πατέρα… Το έχουμε συζητήσει 

χιλιάδες φορές κι εσύ επιμένεις εκεί! Θα σ’ το πω 
μία ακόμα κι ελπίζω να είναι η τελευταία: Στο παιδί 
μου τέτοια λόγια δε θα ξαναπείς! Μη φορτώνεις το 
μικρό με τα προβλήματα των μεγάλων. Δε φταίει σε 
τίποτα…

―Σωστά… άλλοι φταίνε! επέμεινε ο παππούς. 
―Για το ότι κάθομαι εγώ σε τούτες τις δύο ρόδες 

φταίει ο Τζουλιάν; Σύνελθε, πατέρα!
―Φταίει ο πατέρας του, το ίδιο κάνει… είπε εκεί-

νος, έχοντας βουρκώσει.
―Καθόλου, το ίδιο δεν κάνει! Αλλά μήπως ούτε 

ο πατέρας του δε φταίει; Μήπως φταίω εγώ; Ποιος 
παραβίασε το απαγορευτικό; Εγώ δεν το παραβία-
σα; Μήπως δε φταίω ούτε γω ούτε κανείς; Μήπως 
ήτανε απλώς μια κακιά ώρα; Γυρνάει ο χρόνος πίσω, 
πατέρα, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε; Ξανα-
δουλεύουνε τούτα δω τα άχρηστα ποδάρια; ρώτησε 
ξεσπώντας χωρίς να περιμένει απάντηση. 

―Σώπα, Αντώνη… είπε ο παππούς και πήγε κο-
ντά του.

―Δε θέλω να με δει ο Στέφανος… αποκρίθηκε 
εκείνος και σκούπισε τα δακρυσμένα μάτια του. 

―Θα κάτσουμε να φάμε τώρα σαν να μην έγινε 
τίποτα και δε θα ξαναπώ τίποτα στο παιδί, υποσχέ-
θηκε ο παππούς κι η καρδιά του σπάραζε που έβλε-
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πε το παλικάρι του καθηλωμένο σε μια καρέκλα για 
την υπόλοιπη ζωή του. 

Στο μεταξύ, ήρθε ο Στέφανος και πρώτος ο παπ-
πούς ανέλαβε να ελαφρύνει την ήδη βαριά ατμό-
σφαιρα. 

―Έλα κι έφτιαξε η μάνα σου το αγαπημένο σου 
φαγητό!

«Οχ!» σκέφτηκε το αγόρι. 
―Μπάμιες! συνέχισε ο παππούς με στόμφο. 
―Πάλι νηστικός θα μείνω δηλαδή! σχολίασε χα-

μηλόφωνα ο μικρός.
Πρώτος γέλασε ο πατέρας του. Ο παππούς πήρε 

θάρρος κι έβαλε κι αυτός τα γέλια. Το αγόρι βλέπο-
ντας τους δυο άντρες ξέσπασε με τη σειρά του σε 
χάχανα. Στο τέλος δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια και 
των τριών. Γέλιο και κλάμα μαζί. 

Ο Στέφανος άνοιξε τη σιδερένια πόρτα του μαντρό-
τοιχου της αυλής και διέσχισε τον χορταριασμένο 
κήπο περπατώντας πάνω σε ό,τι φαινόταν από το 
κάποτε περιποιημένο μονοπάτι που οδηγούσε στο 
σπίτι. Ανέβηκε τα σκαλάκια και χτύπησε απαλά το 
μπρούτζινο χεράκι που κρεμόταν στην πόρτα του. 
Οι οδηγίες της Ελένης ήταν σαφείς. Ποτέ δεν έπρε-
πε να χτυπά το κουδούνι της πόρτας γιατί, αν κοι-
μόταν η κυρία Ναταλία, σίγουρα θα την ξυπνούσε. 
Έπρεπε, λοιπόν, να χτυπάει απαλά το όμορφο ρό-
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πτρο που βρισκόταν κρεμασμένο στο κέντρο της 
ξύλινης εξώπορτας. 

Λίγα λεπτά αργότερα, η πόρτα άνοιξε κι εμφα-
νίστηκε μπροστά του η κυραΓραμματική, η απο-
κλειστική νοσοκόμα της ηλικιωμένης γυναίκας. Η 
Γραμματική, μεσόκοπη, ψηλή και ξερακιανή, με τα 
μαλλιά αιωνίως πιασμένα σε ένα πατικωμένο κοτσι-
δάκι, έμενε στο μεγάλο σπίτι μόνιμα τα τελευταία 
δέκα χρόνια που η κατάσταση της υγείας της Νατα-
λίας Νικηφόρου είχε επιδεινωθεί. Η ίδια έλεγε πως 
ήταν «ατυχήσασα». Δεν είχε παντρευτεί ποτέ, ούτε 
είχε κάνει δικά της παιδιά, οπότε είχε στον Στέφανο 
ιδιαίτερη αδυναμία. 

―Καλώς το αγόρι μας, του είπε πρόσχαρα. Σε 
περιμένει η μάνα σου. Έλα, όμως, να δεις πρώτα 
την κυρία Ναταλία που σ’ έχει αποθυμήσει. Ξύπνια 
είναι και στις καλές της.

«Άρχισε το μαρτύριο!» σκέφτηκε ο Στέφανος που 
μεγάλωνε πια κι άρχιζαν να μην του πολυαρέσουν 
τα κανακέματα στο μεγάλο σπίτι. 

Η Γραμματική τον πήγε ως το δωμάτιο της ηλι-
κιωμένης γυναίκας που καθόταν στην κουνιστή της 
πολυθρόνα και κοίταγε έξω από το παράθυρό της 
τον δρόμο. Χτύπησε τη μισάνοιχτη πόρτα κι όταν 
κατάλαβε πως η γριούλα ήταν χαμένη στις σκέψεις 
της και δεν είχε ακούσει, είπε δυνατά:

―Κοιτάξτε ποιον σας φέρνω, κυρία Ναταλία!
Εκείνη γύρισε το στεφανωμένο απ’ τα κάτασπρα 
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μαλλιά κεφάλι της και χαμογέλασε με αγάπη στον 
Στέφανο.

―Αγόρι μου, πόσο καιρό έχω να σε δω! είπε κι 
άπλωσε τα ισχνά χέρια της προς το μέρος του.

Ο μικρός πήγε κοντά της κι εκείνη του έκανε νεύ-
μα να σκύψει να τον φιλήσει. Δυσανασχέτησε λίγο, 
μα το έκανε. Η κυρία Ναταλία το κατάλαβε. 

―Είδες, Γραμματική μου, μεγάλωσε το παλικα-
ράκι μας και δε θέλει πια τα χάδια… Θυμάσαι, όμως, 
πόσο του άρεσε να τον κανακεύουμε, ε; 

Έπειτα, γύρισε στο παιδί και συνέχισε: 
―Πώς μου αρέσει, Στεφανάκο, να κάθομαι σε 

τούτη την καρέκλα και να σας βλέπω που παίζετε 
από κάτω… Νιώθω ξανά νέα και δυνατή!

―Ειδικά όταν σας ξυπνάνε με τις αγριοφωνάρες 
τους, τι ωραία που είναι, ε; συμπλήρωσε γελώντας 
η Γραμματική κι ο Στέφανος έγινε κατακόκκινος. 

―Δε βαριέσαι, Γραμματική μου. Νιάτα είναι. Ανά-
βουν τα αίματα. Φωνάζουν, τσακώνονται, τους περνά-
ει… Μου θυμίζουν τον αδερφό μου, τον Μαρίνο. Έτσι 
έπαιζε κι αυτός εδώ παρακάτω, έξω απ’ τα Τείχη, με 
την ξυπολυταρία1 όλης της γειτονιάς… Κείνα τα χρό-
νια, τριγύρω υπήρχανε μονάχα οι παράγκες των προ-
σφύγων, στημένες πρόχειρα μέσα στα χωράφια και 
στις αλάνες. «Τα προσφυγικά»2, έτσι είχανε βαφτίσει 

1. Τα παιδιά που δε φόραγαν παπούτσια.
2. Η αναφορά της συγκεκριμένης τοποθεσίας ως καταφύγιο των 
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τη γειτονιά μας τότε, Στεφανάκο. Ακριβώς πίσω από 
τα ψηλά ενετικά τείχη που βλέπεις από το παράθυρό 
μας, κείνη η γωνιά της πόλης έδωσε καταφύγιο σε 
τόσους και τόσους Μικρασιάτες, ανάμεσά τους και 
στους συγχωρεμένους τους γονείς μου… είπε δείχνο-
ντάς του απέναντι, τα επιβλητικά τείχη που μέσα τους 
αγκάλιαζαν το παλιό Ηράκλειο της Κρήτης, το Μεγά-
λο Κάστρο όπως ονομαζόταν παλιά. Αυτά τα τείχη 
που λες, Στεφανάκο, χτίστηκαν για να προστατεύουν 
την πόλη από τους κατακτητές. Αλήθεια, ξέρεις πόσοι 
κατακτητές πέρασαν από το Ηράκλειο;

―Ξέρω τους Ενετούς και τους Τούρκους, απά-
ντησε το αγόρι.

―Αυτοί ήταν οι δυο τελευταίοι, όμως πιο πριν εί-
χαν περάσει και οι Άραβες. Ας πάρουμε, όμως, τα 
πράγματα από την αρχή, ξεκίνησε να διηγείται με την 
υπομονή των ανθρώπων που δεν έχουν καμιά δου-
λειά να τους περιμένει. Σύμφωνα με τη μυθολογία ο 
Δίας όταν έσμιξε με τη βασιλοπούλα Ευρώπη γέννη-
σε τους Μινωίτες, που ήταν οι πρώτοι κάτοικοι του 
νησιού και δημιουργοί του σπουδαίου αυτού πολι-
τισμού που μελετούν οι επιστήμονες μέχρι σήμερα. 
Το λιμάνι της αρχαίας πόλης λεγόταν Ηράκλειο, απ’ 
όπου και πήρε το σημερινό της όνομα η πόλη μας. 

προσφύγων είναι φανταστική για να εξυπηρετήσει την εξέλιξη της 
ιστορίας μας. Οι πρόσφυγες που ήρθαν στο Ηράκλειο ποτέ δεν 
έμειναν σ’ εκείνη τη γειτονιά, αλλά σκορπίστηκαν στην άλλη άκρη 
της πόλης, όπως στη σημερινή Νέα Αλικαρνασσό, στα σημερινά 
Νέα Αλάτσατα κ.λπ. 
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»Όμως, από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα μ.Χ. η πόλη 
ονομαζόταν Κάστρο κι αποτελούσε επαρχία της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Κων-
σταντινούπολη, ενώ μετά πέρασε στα χέρια των Αρά-
βων. Η πόλη οχυρώθηκε με τείχος που περιβαλλόταν 
από τάφρο. Στα αραβικά λεγόταν Rabdh El Khandaq 
δηλαδή «φρούριο της τάφρου». Καθώς η τάφρος 
λεγόταν Khandaq, προέκυψε η ονομασία Χάνδακας 
που οι Ενετοί έκαναν Κάντια και οι Τούρκοι Καντιγιέ. 
Επικρατούσε, όμως, παρ’ όλα αυτά η ονομασία της 
πόλης ως Μεγάλο Κάστρο εξαιτίας των τειχών της. 

Οι Άραβες, λοιπόν, έμειναν στο νησί ως το 961, 
οπότε κι ο στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς το ξανά-
φερε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όμως, μετά την 
πτώση της Κωνσταντινούπολης και το πέρασμα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στους Σταυροφόρους 
το 1204, η Κρήτη πέρασε στα χέρια των Ενετών, οι 
οποίοι την κράτησαν ως το 16693. Μετά από πολιορ-
κία είκοσι δύο χρόνων και μια προδοσία, το Μεγάλο 
Κάστρο καταλήφθηκε από τους Τούρκους…

―Τι προδοσία; ρώτησε ο Στέφανος καθώς η 

3. Το 1206 η Κρήτη παραχωρήθηκε στη Δημοκρατία του Αγίου 
Μάρκου (Ενετούς) αντί του ποσού των 1.000 αργυρών μαρκών, 
ενώ το 1206 ο γενουάτης πειρατής Ερρίκος Πεσκατόρε κατέλαβε 
το νησί. Ακολούθησε σκληρός πόλεμος μεταξύ ΕνετώνΓενουατών 
που κράτησε πέντε χρόνια και τελείωσε το 1211 με την οριστική 
επικράτηση των Ενετών. Έτσι ξεκινά η περίοδος της Ενετοκρατίας 
για την Κρήτη που κρατά ως το 1669.
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αφήγηση της ηλικιωμένης γυναίκας τού είχε εξάψει 
την περιέργεια.

―Α ναι, θα σου πω. Η πολιορκία των Τούρκων 
είχε ξεκινήσει από το 1647. Είκοσι χρόνια μετά, 
ο βενετοκρητικός μηχανικός Αντρέας Μπαρότσι 
έδωσε τα σχέδια των τειχών στον πολιορκητή της 
πόλης Αχμέτ Κιοπρουλή Πασά το 1667, δείχνοντάς 
του τα πιο αδύναμα σημεία τους. Παρ’ όλα αυτά, 
η πόλη άντεξε άλλα δύο χρόνια. Ο Κιοπρουλή Πα-
σάς, μετά την παράδοση του Ηρακλείου, γκρέμισε 
ένα τμήμα του τείχους για να μπει θριαμβευτικά σε 
μια πόλη κατεστραμμένη, ενώ εκατόν οχτώ χιλιά-
δες Τούρκοι βρίσκονταν ήδη θαμμένοι γύρω από 
τα τείχη και τριάντα χιλιάδες Χριστιανοί, Ορθόδο-
ξοι και Καθολικοί! 




