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ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Βασισμένο σέ αληθινα γέγονοτα





Ευχαριστώ τον Νίκο Γιγουρτάκη (φιλόλογο-αρχαιολόγο) 
και τη Λιάνα Σταρίδα (ιστορικό-αρχαιολόγο) για την πο-
λύτιμη βοήθειά τους στα ιστορικά στοιχεία του μυθιστο-
ρήματος.

Ευχαριστώ τη Σάρα Άνκο (και τη μαμά της) για τη μετά-
φραση στα αλβανικά. Επίσης, τη Μάρα Φατμίρα που κι 
εκείνη βοήθησε. 

Τέλος, ευχαριστώ τον Θωμά, τον Τζούλι, τον Κλάιντι, τον 
Λεονάρντο και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θυμάμαι πια 
τα ονόματά τους –θυμάμαι όμως πολύ καλά τα πρόσωπά 
τους–, γιατί στάθηκαν αφορμή να γράψω αυτό το βιβλίο.





7

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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ΠεριΠετεια στο Μεγαλο Καστρο

―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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ΠεριΠετεια στο Μεγαλο Καστρο

―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 κυρα-Γραμματική, 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 ξυποληταρία1 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, σε μέρη όπως τη σημερινή Νέα Αλικαρνασσό, τα σημε-
ρινά 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 Rhab 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 Ενετών-Γενουατών 
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! 

Ο Στέφανος άνοιξε το στόμα του από την έκπλη-
ξη. Τόσοι νεκροί… 

―Μόνο να είχαν μιλιά τούτες οι πέτρες να μας 
διηγιόντουσαν τι είδαν αιώνες πριν… μονολόγησε η 
Ναταλία Νικηφόρου ατενίζοντας έξω από το παρά-
θυρο. Έπειτα, σαν να επανήλθε στην πραγματικότη-
τα, έστρεψε το βλέμμα της ξανά στο Στέφανο.

―Έξω απ’ αυτά τα τείχη, λοιπόν, παιδί μου, στα 
«προσφυγικά», στη γειτονιά μας, έπαιζε ο αδερφός 
μου με τους φίλους του, προσφυγόπουλα κι αυτοί 
γεννημένα εδώ. Καμιά φορά παίρνανε μαζί τους 
και τον παππού σου, αν και ήτανε πολύ μικρότερός 
τους στην ηλικία και δεν τον καταδέχονταν συχνά! 



MAPIA ΔAΣKAΛAKH

18

Κι έπειτα… έπειτα ο αδερφός μου χάθηκε ξαφνικά 
μαζί με τον πατέρα μου. Ποτέ δεν μάθαμε τι έγινε, 
τι τους συνέβη. Απλώς ένα βράδυ δεν επέστρεψαν 
στο σπίτι… Τα πρωινά κάνανε αγγαρείες για τους 
Γερμανούς. Κατοχή βλέπεις τότε, αγόρι μου. 1943… 
Και κάποιο βράδυ δε γύρισαν. Σαν τώρα το θυμά-
μαι… 23 Μαρτίου του 1943… 

―Περασμένα ξεχασμένα, κυρία Ναταλία, τη διέ-
κοψε η Γραμματική επειδή την είδε να συγκινείται.

Ο Στέφανος άκουγε την πονεμένη διήγηση της 
γριούλας μελαγχολικός, ενώ κοίταζε έξω από το πα-
ράθυρο μια τα τείχη μια το δρόμο που σε λίγο θα 
μαζεύονταν οι φίλοι του και θα έπαιζαν μπάλα χωρίς 
αυτόν κι άφησε έναν αναστεναγμό να του ξεφύγει. 
Ο νους του ήταν αλλού…

―Άντε, πήγαινε, αγόρι μου, να κάνεις τα μαθή-
ματά σου, σε περιμένει η μάνα σου, είπε η κυρία 
Ναταλία κι εκείνος κούνησε καταφατικά το κεφάλι 
του, τη χαιρέτησε και βγήκε από το δωμάτιο μαζί με 
τη Γραμματική, αφήνοντας την ηλικιωμένη γυναίκα 
βυθισμένη στις σκέψεις της. 

Ο Στέφανος βρήκε τη μαμά του να σιδερώνει. 
―Ήρθες τελικά, ε; του είπε χαμογελαστά. 
―Ήρθα, απάντησε το αγόρι αφήνοντας κι άλλο 

αναστεναγμό.
―Εγώ σκέφτηκα πως είναι Δευτέρα σήμερα, θα 
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είναι κλειστό το συνεργείο από κάτω, δε θα έχει κίνη-
ση ο δρόμος και θα πήγαινες να παίξεις με τα παιδιά.

Ο Στέφανος άφησε κι άλλο αναστεναγμό.
―Ήρθα να σου κάνω παρέα και να διαβάσω εδώ, 

είπε.
Τούτη τη φορά, όμως, ο αναστεναγμός του δεν 

πέρασε απαρατήρητος από την κυρία Ελένη.
―Μα εσύ, για να σε δω, είσαι έτοιμος να βάλεις 

τα κλάματα!
Το αγόρι δεν κρατήθηκε και βούρκωσε, μα το πεί-

σμα του να μην κλάψει δεν άφηνε τα δάκρυα να τρέ-
ξουν. Η Ελένη παράτησε το σίδερο και πήγε κοντά 
του.

―Ε καλά, βρε παιδάκι μου, άμα είναι να κάνεις 
έτσι για την μπάλα, πήγαινε να παίξεις! Εγώ είπα 
στον παππού να σε στείλει εδώ, μπας και κάτσεις να 
στρωθείς λιγάκι να διαβάσεις… Άμα είναι να το πά-
ρεις τόσο κατάκαρδα, πήγαινε… Εγώ τελειώνω σε 
καμιά ωρίτσα. Δε θ’ αργήσω τόσο, όσο υπολόγισα 
νωρίτερα…

Ο Στέφανος δε μίλαγε, λες κι αν ξεστόμιζε μια 
κουβέντα, θα δραπέτευαν ποταμοί δακρύων από τα 
βουρκωμένα μάτια του. Η κυρία Ελένη τον κοίταζε 
διερευνητικά. 

― Μα τι έχεις; Συνέβη τίποτε;
Εκείνη τη στιγμή άρχισαν να ακούγονται από τον 

δρόμο οι φωνές των φίλων του που μαζεύονταν σιγά 
σιγά για παιχνίδι κι ο Στέφανος δεν μπόρεσε να κρα-
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τηθεί άλλο. Διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια στη μη-
τέρα του όσα είχαν διαδραματιστεί στην κουζίνα του 
σπιτιού τους το μεσημέρι, ενώ εκείνη άκουγε προσε-
κτικά τα λουσμένα με δάκρυα λόγια του γιου της.

―Έφυγε από πάνω σου τώρα το βάρος; τον ρώ-
τησε όταν σταμάτησε να μιλά.

Εκείνος έγνεψε αρνητικά.
―Μα γιατί; Γιατί; Γιατί είναι έτσι ο παππούς; Εί-

ναι τόσο θυμωμένος!!! Κι ο Τζουλιάν; Τι του φταίει 
ο Τζουλιάν;

―Στεφανάκο μου, ο παππούς σου είναι μεγάλος 
άνθρωπος και πολύ πονεμένος, άρχισε εκείνη να 
του εξηγεί για μια ακόμα φορά. Μπορεί να έχουν 
περάσει τόσα χρόνια από το ατύχημα του μπαμπά, 
μα εκείνος ακόμη δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Κι 
όταν ο άνθρωπος πονάει τόσο πολύ, γίνεται σκλη-
ρός με τους άλλους και προσπαθεί να ρίξει κάπου 
το φταίξιμο. Εμείς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε 
με αγάπη. Αποκεί κι έπειτα μην προσπαθείς να κα-
ταλάβεις γιατί και πώς. Όσα λέει, τα λέει επειδή έχει 
ανάγκη να ρίξει κάπου το φταίξιμο. Στον Τζουλιάν, 
στον πατέρα του, σε κάποιον!

Ο Στέφανος δε μίλαγε. 
―Στεναχωρήθηκες πολύ; τον ρώτησε κι εκείνος 

έγνεψε καταφατικά. Γι’ αυτό ήρθες εδώ και δεν πή-
γες να παίξεις;

―Ναι, για να μη συνεχίσουν να τσακώνονται ο 
παππούς με τον μπαμπά…
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―Έλα, μη στεναχωριέσαι. Εσύ δε φταις σε τίπο-
τα… Δεν πρέπει να παίρνεις τοις μετρητοίς όσα λέει 
ο παππούς. Σου εξήγησα γιατί συμπεριφέρεται έτσι. 
Εντάξει;

―Εντάξει, είπε εκείνος και συνέχισε: Μαμά, θα 
μου ξαναπείς την ιστορία με το ατύχημα; 

Εκείνο το παγωμένο βράδυ του Φλεβάρη, οκτώ χρόνια 
πίσω, το δράμα είχε ξεκινήσει από το σπίτι του Κλάι-
ντι και της Έρικας Φίλια. Ο σχεδόν δύο χρόνων τότε 
γιος τους, ο Τζουλιάν, είχε υψηλό πυρετό που δεν 
έπεφτε με τίποτα. Η Έρικα ξενυχτούσε όλο το βράδυ 
πάνω από το προσκεφάλι του, ενώ ο πατέρας του, ο 
Κλάιντι, ετοιμαζόταν για τη δουλειά. Εδώ και μερικές 
ημέρες τον είχαν προσλάβει ως οδηγό φορτηγού που 
μετέφερε προμήθειες από το λιμάνι, όπου έφταναν τα 
εμπορεύματα, στην κεντρική λαχαναγορά. Κάθε βρά-
δυ έφευγε από το σπίτι, ενώ η Έρικα κοιμόταν ήδη.

Ο μικρός τους διάλεξε την πιο λάθος εποχή να 
αρρωστήσει. Ο Κλάιντι, έπειτα από αρκετούς μήνες 
ανεργίας, μόλις είχε πιάσει δουλειά και ακόμη δεν 
είχε εισπράξει τον πρώτο του μισθό. Δεν είχε καν 
ανανεώσει τα βιβλιάρια ασθενείας της οικογένειάς 
του. Δεν τους περίσσευε ούτε μισό ευρώ για να τρέ-
ξουνε το μωρό σε κάποιον γιατρό ή έστω στο νοσο-
κομείο. Τις τελευταίες εβδομάδες ψώνιζαν μόνο πά-
νες και γάλα για το μωρό. Εκείνοι έτρωγαν σούπες 
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και μακαρόνια. Κι έπειτα, ο μικρός αρρώστησε… 
Δύο μερόνυχτα δεν είχαν κοιμηθεί κι ο πυρετός δεν 
έπεφτε κάτω από τριάντα εννιά.

Όπως και να είχαν όμως τα πράγματα, ο Κλάιντι 
δεν μπορούσε να λείψει ούτε μία μέρα από τη δου-
λειά, ειδικά τώρα που ούτε βδομάδα δεν είχε συμπλη-
ρώσει σ’ αυτήν. Έφευγε κι ο νους του ήταν πίσω, στο 
μωρό τους που ψηνότανε στον πυρετό, κι εκείνος 
δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να το βοηθήσει…

―Πήγαινε, θα τα καταφέρω… του ψιθύρισε η 
Έρικα εκείνο το βράδυ για να του δώσει κουράγιο.

―Αν συμβεί οτιδήποτε, πάρε με στο κινητό… της 
απάντησε εκείνος κι έκλεισε πίσω του την πόρτα.

Λίγες λεπτά αργότερα, σε κάποιο άλλο σπίτι της 
γειτονιάς, ο Αντώνης μ’ ένα φιλί αποχαιρετούσε τη 
δική του γυναίκα και το δικό του μωρό που κοιμού-
νταν ξέγνοιαστοι κι ετοιμαζόταν να φύγει κι αυτός 
για τη δουλειά. Τέσσερις παρά κάτι, κάθε ξημέρω-
μα, ο Αντώνης ήταν ήδη στο μηχανάκι του και πήγαι-
νε να πάρει τις εφημερίδες από το τυπογραφείο στη 
βιομηχανική περιοχή και να αρχίσει τη διανομή τους 
στην πόλη του Ηρακλείου. 

Εκείνο το βράδυ έφυγε ιδιαίτερα βιαστικός, κα-
θώς με τόσο κρύο, είχε καθυστερήσει λίγο να ση-
κωθεί από το ζεστό του κρεβάτι. Έβαλε γρήγορα 
μπρος το παγωμένο μηχανάκι και πέρασε με φασα-
ρία την οδό Δωριέων, τον δρόμο της κοιμισμένης 
γειτονιάς. Εκεί που ο μικρός τους δρόμος συνα-
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ντούσε κάθετα τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, είχε απα-
γορευτικό. STOP. Μα ο Αντώνης είχε αργήσει πολύ 
και οι εργοδότες δεν ανέχονταν τις καθυστερήσεις 
στη διανομή. Κι αυτήν τη δουλειά την είχαν ανάγκη. 
Πραγματική, απόλυτη ανάγκη…

Δεν είχε κλείσει καλά καλά ένας χρόνος από τότε 
που έχασε τη μάνα του και πήρανε στο σπίτι τον πα-
τέρα του, να μείνει μαζί τους. Τι κι αν παίρνανε την 
πενιχρή του σύνταξη; Όπως και να το έκανε, ήταν 
ένα στόμα παραπάνω. Και το μωρό! Αυτό κι αν είχε 
έξοδα… Η Ελένη δεν μπορούσε ακόμη να δουλέψει, 
ποιος θα πρόσεχε τον μικρό; Ένας μισθός έμπαινε 
στο σπίτι και λίγα ψίχουλα σύνταξης. Τι να σου κά-
νουν; Την είχε απόλυτη ανάγκη αυτήν τη δουλειά… 
Κρυφοκοίταξε το ρολόι του κι ήταν ήδη περασμένες 
τέσσερις. Είχε καθυστερήσει. Γι’ αυτό και δε σταμά-
τησε στο απαγορευτικό. 

Την ίδια στιγμή, ο Κλάιντι ήδη διέσχιζε τη λεωφό-
ρο 62 Μαρτύρων, όταν χτύπησε το τηλέφωνό του 
και κοιτάζοντας την οθόνη στο κινητό, είδε να ανα-
βοσβήνει ο αριθμός του σπιτιού του.

―Τι έγινε; ρώτησε πανικόβλητος, μόλις το σήκωσε.
―Δεν είναι καλά το μωρό μας, Κλάιντι, έχει μελα-

νιάσει! άκουσε την Έρικα να του λέει κλαίγοντας. Τι 
να κάνω; Θα πεθάν…

Μα εκείνη τη στιγμή δεν πρόλαβε ν’ ακούσει τί-
ποτα άλλο… Κάτι χτύπησε με το φορτηγό. Πάτησε 
το φρένο του τόσο δυνατά που τσίριξε και το κινητό 
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γλίστρησε απ’ το χέρι του. Κάπου χτύπησε! Ήταν 
σίγουρος πως κάπου χτύπησε… Με την καρδιά του 
να χτυπά σαν τρελή και τα χέρια του να τρέμουν, 
άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε στον έρημο δρόμο. 
Μπροστά από το φορτηγό είδε σωριασμένο και γε-
μάτο αίματα τον γείτονά του, τον Αντώνη, και μερικά 
μέτρα παρακάτω, παρασυρμένο το μηχανάκι του.

―Όχι! φώναξε. Όχι!!!
Έσκυψε από πάνω του κι είδε πως ανέπνεε. 

Έτρεξε στο φορτηγό αλαφιασμένος κι έψαξε για το 
κινητό του. Πού είχε πέσει; Χάθηκε; Δεν το έβρισκε 
μέσα στο σκοτάδι. Βγήκε πάλι στον δρόμο κι άρχισε 
να φωνάζει με όλη του τη δύναμη.

―Βοήθεια!!! Έναν γιατρό!
Τα πρώτα πατζούρια στις πολυκατοικίες της λεω-

φόρου άνοιξαν κι ο Κλάιντι συνέχισε να φωνάζει. 
Το ασθενοφόρο δεν άργησε να φτάσει, το ίδιο κι η 
αστυνομία. Ο Κλάιντι ένιωθε χαμένος…

―Και μετά; ρώτησε ο Στέφανος τη μητέρα του που 
διηγούνταν με βουρκωμένα μάτια.

―Τι μετά, αγάπη μου; Μετά για χρόνια μπαι-
νοβγαίναμε στα νοσοκομεία για τον μπαμπά σου. 
Αφού γλίτωσε η ζωή του, παλεύαμε πια για τα πόδια 
του. Είχες μεγαλώσει στο μεταξύ και τα θυμάσαι. 
Τώρα πια δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο…

―Κι όλα αυτά τα ξέρει ο παππούς, ε;
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―Και βέβαια τα ξέρει. Γι’ αυτό κατηγορεί τον 
Τζουλιάν και τον πατέρα του. Μα, αγόρι μου, δεν 
έφταιγε το μωρό που είχε αρρωστήσει. Κι αν έφται-
γε ο πατέρας του που είχε αλλού τον νου του από 
την αγωνία για το παιδί του, άλλο τόσο έφταιγε κι ο 
δικός σου, που επειδή είχε καθυστερήσει στη δου-
λειά του, παραβίασε το απαγορευτικό κι ούτε καν 
έλεγξε τον δρόμο, αλλιώς θα είχε δει το φορτηγό 
που ερχότανε. Με το να κατηγορείς και να ρίχνεις 
ευθύνες, αλλάζει κάτι; Γυρνά ο χρόνος πίσω;

―Και γιατί είναι ακόμη τόσο θυμωμένος ο παπ-
πούς;

―Λίγο το έχεις μέσα σε έναν χρόνο να χάσει τη 
γυναίκα του και να κινδυνέψει να χάσει και τον γιο 
του; Ο πόνος είναι μεγάλος και δεν τον έχει ξεπερά-
σει ακόμη. 

Η Ελένη σκούπισε τα μάτια της και ξαναγύρισε 
στο σιδέρωμα. Με τη σειρά του, το παιδί άνοιξε τη 
σάκα του κι έβγαλε από μέσα τα βιβλία. 

―Εμένα, πάντως, ο Τζουλιάν είναι ο καλύτερός 
μου φίλος, είπε στο τέλος. 

―Το ξέρω. Κι οι γονείς του είναι καλοί άνθρωποι 
και πολύ ταλαιπωρημένοι. Πριν είκοσι σχεδόν χρό-
νια ήρθανε από την Αλβανία κι από τότε παλεύουνε. 
Μετά το ατύχημα, τον απολύσανε τον πατέρα του 
και σκέψου ότι δεν είχε κλείσει ούτε βδομάδα σαν 
οδηγός εκεί! Ξέρεις πόσους μήνες έμεινε άνεργος 
τότε; Ευτυχώς που βρέθηκε η Νικηφόρου και πλήρω-
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σε τους γιατρούς για τον φίλο σου, ο οποίος έμεινε 
κοντά έναν μήνα στο νοσοκομείο με πνευμονία! Στέ-
φανε, είχαμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα, μα 
είχανε κι αυτοί τα δικά τους. Βάλε σε όλα αυτά και τη 
μουρμούρα της γειτονιάς για ό,τι έγινε… Ξέρεις, το 
κουτσομπολιό… Καταλαβαίνεις πως περάσανε πολύ 
δύσκολα. Ξένοι σε ξένο τόπο, ολομόναχοι…

―Καταλαβαίνω, μουρμούρισε το αγόρι. Μαμά, 
εσύ πώς και δεν είσαι θυμωμένη;

―Μα ήμουνα. Τότε ήμουνα πολύ θυμωμένη, 
αυτό είναι αλήθεια. Μα τώρα χαίρομαι που ο πατέ-
ρας σου είναι ζωντανός. Μου φτάνει αυτό. Θα μπο-
ρούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα…

―Και με την οικογένεια του Τζουλιάν γιατί δεν 
είσαι θυμωμένη;

―Αν τους έριχνα την ευθύνη και το φταίξιμο, λες 
με αυτό τον τρόπο να έφευγε ο θυμός μου; Ίσα ίσα. 
Θα θέριευε και θα αγρίευε ακόμα περισσότερο όσο 
πέρναγαν τα χρόνια…

―Όπως ο θυμός του παππού…
―Κάπως έτσι… απάντησε εκείνη. Γι’ αυτό πρέπει 

να τον αγαπάμε πολύ τον παππού. Έχει ανάγκη από 
αγάπη. 

―Κι ίσως τότε δεν είναι πια τόσο θυμωμένος; ρώ-
τησε το παιδί με αφέλεια.

―Ίσως ναι, απάντησε η μητέρα του, μέσα της, 
όμως, πολύ αμφέβαλε. 
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―Μα πού ήσουνα χτες; ρώτησε ο Τζουλιάν τον Στέ-
φανο, βλέποντάς τον να πλησιάζει βαριεστημένα.

―Σας έβλεπα από τα ψηλά, του είπε κείνος δεί-
χνοντάς του απέναντι το παράθυρο της Νικηφόρου.

―Κατάλαβα… Είδες και την κυρία Ναταλία; τον 
ρώτησε ο μικρός κλοτσώντας την μπάλα του.

―Ναι, την είδα λίγο.
―Εγώ δεν την έχω δει ποτέ! Λένε πως δε βγαίνει 

ποτέ από το σπίτι της, είναι αλήθεια;
―Είναι πολύ γριά, απάντησε ο Στέφανος. Καλά 

καλά δεν μπορεί να βγει ούτε από το δωμάτιό της! 
Ξέρει όμως ένα σωρό ιστορίες… Να χτες μου έλε-
γε για τους κατακτητές της πόλης. Ήξερες εσύ ότι 
εκτός από τους Ενετούς και τους Τούρκους είχαν 
περάσει από το νησί μας και οι Άραβες;

―Όχι, δεν το ήξερα!
―Εκείνη μου το είπε χτες… κι επίσης μου μίλησε 

για μια προδοσία!
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―Α, μου αρέσουν οι προδοσίες στην Ιστορία. 
Έτσι θυμάμαι τα πάντα για τη μάχη των Θερμοπυ-
λών! Από την ιστορία της προδοσίας του Εφιάλτη! 
Λοιπόν, τι προδοσία;

―Να, οι Τούρκοι πολιορκούσαν είκοσι χρόνια 
την πόλη και δεν μπορούσαν να την καταλάβουν μέ-
χρι που ένας μηχανικός τούς έδωσε τα σχέδια των 
τειχών δείχνοντάς φυσικά τα πιο αδύναμα σημεία 
τους. Έτσι, η πόλη παραδόθηκε…

―Μα τι λες; Δεν το ήξερα… Θα το ψάξω στο 
ίντερνετ… απάντησε ο Τζουλιάν καθώς η ιστορία 
του φίλου του του είχε κινήσει το ενδιαφέρον. 

Έπειτα, όμως, άλλαξε θέμα. 
―Και για πες μου εσύ που έχεις δει από κοντά 

τη Νικηφόρου. Είναι… είναι τρομακτική; τον ρώτη-
σε, καθώς τα παιδιά της γειτονιάς έλεγαν διάφορες 
ιστορίες με πρωταγωνίστρια τη Ναταλία Νικηφόρου 
και το τι κάνει πίσω από τον γερασμένο μαντρότοιχο 
–τουρκικής κατασκευής– που δεν άφηνε να φαίνε-
ται ο παραμελημένος κήπος της και το ισόγειο του 
σπιτιού. Συν τοις άλλοις, το γεγονός ότι ποτέ κανέ-
νας τους δεν την είχε δει από κοντά, παρά μονάχα 
σαν σκιά πίσω από τα λευκά κουρτινάκια του παρα-
θύρου της στον πρώτο όροφο, έκανε τη φαντασία 
τους να καλπάζει. 

―Λοιπόν, είναι; Είναι τρομακτική; επέμεινε. 
―Τρομακτική; Όχι βέβαια! Η Γραμματική είναι 

πιο τρομακτική από την κυρία Ναταλία! απάντησε 
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χαμογελώντας ο Στέφανος. Απλά είναι πολύ γριά, 
δεν μπορεί να μετακινείται κι επίσης είναι πολύ λυ-
πημένη επειδή έχασε τον αδερφό της και τον μπα-
μπά της όταν ήταν μικρή.

―Αλήθεια;
―Ναι, αυτό μου έλεγε χτες.
―Και πώς τους έχασε;
―Αυτό είναι το περίεργο. Ένα βράδυ δε γύρισαν 

σπίτι και ποτέ δεν έμαθαν τι απέγιναν!
―Απίστευτο! αναφώνησε ο Τζουλιάν, μα η κου-

βέντα τους σταμάτησε εκεί καθώς άρχισαν να μα-
ζεύονται και οι υπόλοιποι. 

Το ραντεβού δινόταν κάθε απόγευμα κάτω από 
τον παχύ ίσκιο της συκιάς που είχε φυτρώσει λα-
θραία δίπλα από το συνεργείο αυτοκινήτων στη 
γωνία των οδών Απολλωνίας και Δωριέων. Αυτήν 
τη συκιά κάθε τόσο οι υπάλληλοι του συνεργείου 
έβγαιναν και την κουτσούρευαν, μα εκείνη ξαναθέ-
ριευε σε πείσμα τους. Μέχρι και το πεζοδρόμιο σή-
κωσαν οι ρίζες της. Τα κλαδιά της κόντεψαν να ρί-
ξουν τα καγκελάκια πάνω από τον μαντρότοιχο του 
συνεργείου. Μα ό,τι κι αν της έκαναν, εκείνη θέριευε 
ξανά.

Κάθε απόγευμα, Απολλωνίας και Δωριέων γωνία, 
μαζεύονταν όλα τα παιδιά της γειτονιάς κι έπαιζαν 
μπάλα. Βέβαια, Δευτέρα, Τετάρτη και Σαββατοκύ-
ριακα που το συνεργείο ήταν κλειστό είχαν κάπως 
την ησυχία τους. Τις υπόλοιπες, όμως, μέρες που τα 
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αυτοκίνητα έρχονταν στο συνεργείο για τον ετήσιο 
έλεγχο, για ανταλλακτικά ή για κάποιο πρόβλημα, 
τα παιδιά αναγκάζονταν κάθε τόσο να διακόπτουν 
το παιχνίδι τους και να παραμερίζουν.

―Δεν πάτε να παίξετε πιο κάτω; Άντε μπράβο! 
βγήκε και τους φώναξε ένας μηχανικός με μπλε 
ολόσωμη φόρμα, λίγη ώρα αργότερα, που τα αίμα-
τα είχαν για τα καλά ανάψει.

Κανένα παιδί δεν του έδωσε σημασία. Στο με-
ταξύ είχε έρθει κι ο Θωμάς, το μελαψό αγόρι από 
το Ναϊρόμπι –Τόμας τον φώναζαν–, ο Λεονάρντο 
–ο μεγαλύτερος της παρέας– και τα δυο αδέρφια 
Δημήτρης και Θανάσης. Η ταλαιπωρημένη μπάλα, 
αν είχε φωνή, θα τους έλεγε πόσο υπέφερε από τις 
κλοτσιές τους…

―Δε μ’ ακούτε, ρε, που σας φωνάζω; ξαναφώνα-
ξε ο μηχανικός.

Το «ρε» ξένισε τα παιδιά, μα πάλι δεν έδωσαν ση-
μασία. Μόνο ο Τζουλιάν, αναψοκοκκινισμένος από 
το παιχνίδι, είπε λαχανιασμένα:

―Δεν είναι δικός σας ο δρόμος, κύριε, για να μας 
διώξετε!

―Θα βγάλουν τώρα γλώσσα και οι Αλβανοί; φώ-
ναξε ο μηχανικός και το παιχνίδι μεμιάς σταμάτησε. 

Ο Λεονάρντο, που ήταν και δύο χρόνια μεγαλύτε-
ρος από τους υπόλοιπους, αρπάχτηκε κι ετοιμάστη-
κε για καβγά. Τα δυο αδέρφια κι ο Στέφανος προ-
σπάθησαν να τον συγκρατήσουν.
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―Γιατί; Σε ελεύθερη χώρα δε ζούμε; φώναξε 
εκείνος παρ’ όλα αυτά.

Τα μάτια του μηχανικού γυάλισαν στον απογευ-
ματινό ήλιο κι όλα τα παιδιά μαρμαρωμένα περίμε-
ναν την επόμενή του αντίδραση. Όμως, εκείνη την 
ώρα ένα πολυτελές αυτοκίνητο διάσχισε τη στενή 
οδό Απολλωνίας και κόρναρε στα παιδιά να παρα-
μερίσουν για να μπει στο συνεργείο. Ο μηχανικός 
αμέσως άλλαξε ύφος και χαμογέλασε στον οδηγό.

―Να πάτε αλλού να κάνετε τη φασαρία σας! 
Άντε, μη φωνάξω την αστυνομία, τους είπε μόνο, 
αλλά με πιο ήπιο ύφος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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