




ΚΟΡΗ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ



Σειρά: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

Μαίρη Σάββα-Ρουμπάτη, Κόρη στον βυθό
Copyright © κειμένου: Μαίρη Σάββα-Ρουμπάτη, 2017

© Μαίρη Σάββα-Ρουμπάτη και εκδόσεις Μίνωας, 2017

Παραγωγή: MINΩAΣ A.E.E.
1η έκδοση: Απρίλιος 2017

Διορθώσεις: Αλεξάνδρα Σφυρή
Σχεδιασμός εξωφύλλου – Σελιδοποίηση: Ιάκωβος Ψαρίδης

Copyright © για την παρούσα έκδοση:
Eκδόσεις MINΩAΣ
Τ.Θ. 504 88, 141 10 N. Hράκλειο, AΘHNA
τηλ.: 210 27 11 222 – fax: 210 27 11 056
www.minoas.gr • e-mail: info@minoas.gr

ISBN 978-618-02-0830-6



ΜΑΙΡΗ
ΣΑΒΒΑ-ΡΟΥΜΠΑΤΗ

ΚΟΡΗ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ





Στον Πετράν, που αγαπά 
τους βυθούς και την Ιστορία 





Περιεχόμενα 

Μάρμαρο στο γαλάζιο κύμα 11
Στην Αντίπαρο  17
Στη Μάρπησσα των Ενετών  
    και στις Λεύκες του ανέμου 25
Στη σκιά των γεγονότων 35
Ιστορίες από μάρμαρο 41
Πίσω στα κρυστάλλινα νερά του Δεσποτικού 49
Το μυστηριώδες Σπήλαιο των Πειρατών 58
Μυστικά στο λιμάνι της Παροικιάς 67
Στα ίχνη των Βυζαντινών 76
Στο Πίσω Λιβάδι ή πίσω από το λιβάδι; 82
Αγώνας δρόμου για να τους προλάβει 90
Οι φίλοι σε δράση 98
Εννέα ημέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο 102
Κουρσάροι επιστρέφουν στη Νάουσα 107
Σύγχρονοι πειρατές κουρσεύουν την Ιστορία 116
Ο παππούς μου ο ήρωας 123
Τα αγάλματα εκδικούνται 128
Βιογραφικό 133





11

μαρμαρό στό γαλαζιό κύμα

Φυσαλίδες ανέβηκαν προς την επιφάνεια της θά-
λασσας, σαν να μην μπορούσαν να αντέξουν άλλο 
την πίεση του βυθού και πήραν τον δρόμο τους 
προς τα πάνω. Φυσαλίδες που βιάζονταν να απελευ-
θερωθούν, αφήνοντας πίσω τους το «κάτι» που τις 
δημιούργησε.

―Το είδες αυτό, Ηλία; ρώτησε ο Πάνος, βγάζο-
ντας το κεφάλι του από την επιφάνεια της θάλασ-
σας, με κομμένη την ανάσα. 

Ο φίλος του δεν άκουσε.
―Ηλία! φώναξε ξανά κι έριξε το βλέμμα του αντί-

κρυ, στο βραχώδες νησάκι. 
Δεν απείχε πολύ η ακτή του ακατοίκητου νησιού 

απέναντι. Τα παιδιά ήξεραν να φτάσουν ως εκεί 
χωρίς πολύ κόπο. Γνώριζαν ότι υπήρχε μια νοητή 
γραμμή, κατά μήκος της οποίας το βάθος του νε-
ρού μέχρι απέναντι δεν ξεπερνούσε το ένα μέτρο. 
Ωστόσο οι μεγάλοι τούς είχαν απαγορεύσει να δια-
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σχίζουν το στενό κολυμπώντας. Άλλοι έλεγαν ιστο-
ρίες για φαντάσματα και πλάσματα φοβερά που κυ-
κλοφορούν στο ακατοίκητο νησί τις νύχτες. Άλλοι 
έλεγαν ότι δεν πιστεύουν στα παραμύθια, αλλά τα 
παιδιά καλό είναι να μην περνούν το κανάλι επειδή 
τα νερά δημιουργούν ρεύμα, ενώ πολλές φορές το 
χρησιμοποιούν ως πέρασμα δύτες που ψαρεύουν 
με ψαροντούφεκα.

Τα παιδιά ωστόσο το μετέτρεπαν συχνά σε παι-
χνίδι. «Δεν παραβαίνουμε τους κανόνες, αφού δε θα 
κολυμπήσουμε» έλεγαν. Κι έτσι, αντί να κολυμπούν 
για να διασχίσουν το κανάλι που χωρίζει με τα κατα-
γάλανα νερά του την Αντίπαρο από το Δεσποτικό, 
περνούσαν «περπατώντας» μέσα στο νερό, με το 
κεφάλι έξω, ίσα ίσα για να αναπνέουν. Καμιά φορά 
μάλιστα έκαναν και μια στάση στη μικροσκοπική 
βραχονησίδα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο 
νησιά, το Κοιμητήρι, όπως τη λένε. Τα παιδιά έλε-
γαν ότι μόνο με κοιμητήρι δε μοιάζει ο τόπος αυτός, 
αφού οι γλάροι εκεί δε σταματούν ποτέ να κρώζουν.

―Με φώναξες; ακούστηκε η φωνή του φίλου 
του, στερημένη από ανάσα, καθώς το κεφάλι του 
αναδύθηκε από το νερό.

―Ναι! Το είδες κι εσύ αυτό που είδα κι εγώ να 
πέφτει από τη βάρκα απέναντι;

―Ε, ναι… Ψαράδες είναι. Ρίχνουν τα δίχτυα τους. 
Ερασιτέχνες μού φαίνονται, αλλιώς δε θα τα έρι-
χναν τόσο κοντά στην παραλία, απάντησε ο Ηλίας. 



13

ΚΟΡΗ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ

Γιος ψαρά ήταν και, όσο να ’ναι, κάποια πράγ-
ματα τα ήξερε καλά. Ο Πάνος, που μεγάλωνε στην 
Αθήνα και περνούσε μόνο τα καλοκαίρια στην Πάρο, 
τον θαύμαζε τον φίλο του για κάτι τέτοια. Ήξερε 
μυστικά της φύσης και της θάλασσας που εκείνος 
αγνοούσε. Από τότε που γνωρίστηκαν, στη διάρκεια 
διακοπών, πριν από λίγα χρόνια, έγιναν αχώριστοι. 

Οι γονείς του Πάνου εκτιμούσαν τη φιλία που 
είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο αγόρια κι έμενε 
άθικτη από τη μεσολάβηση του χειμώνα, γι’ αυτό 
ενθάρρυναν πάντα την επαφή τους τα καλοκαίρια, 
όταν έρχονταν οικογενειακώς στο νησί. Ο γιος τους 
δεν έβλεπε την ώρα να συναντηθεί με τον καλοκαι-
ρινό του φίλο, να τρέξει ξυπόλυτος μαζί του στην 
άμμο, να μαζέψουν κοχύλια και να μουλιάσουν με 
τις ώρες κάνοντας βουτιές.

―Δεν είδες με τη μάσκα κάτι στο νερό; επέμεινε.
―Ε, ναι. Τι;
―Δεν ήταν δίχτυα. Ήταν κάτι μεγάλο και λευκό. 

Κατάλευκο.
―Δεν υπάρχουν καρχαρίες σε τόσο ρηχά νερά, 

φιλαράκο, ούτε πέφτουν από τις βάρκες, τον ειρω-
νεύτηκε ο Ηλίας και πήρε μια βαθιά ανάσα για ένα 
μακροβούτι.

―Δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε φοβάμαι εδώ στα κα-
ταγάλανα ρηχά νερά. Για ποιον με πέρασες;

Μόλις ο φίλος του αναδύθηκε ξανά, ο Πάνος συ-
νέχισε: 
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―Ήταν τόσο λευκό, τόσο φωτεινό, σαν να έριξε 
φως σε όλο τον βυθό.

Όταν οι αχτίδες του ήλιου πέφτουν κάθετα στα 
γυάλινα νερά του Αιγαίου, διαχέουν το φως και 
προσφέρουν μαγευτικό θέαμα στον βυθό. Τα παιδιά 
απολάμβαναν συχνά τέτοιες εικόνες όταν έκαναν 
μακροβούτια και εξερευνήσεις στις γύρω παραλίες. 

―Είναι η δέσμη του φωτός που πέφτει από ψηλά 
και βουτάει στο νερό για να φωτίσει κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, εξήγησε ο Ηλίας και ξα-
ναβούτηξε.

―Δεν ήταν μια κίτρινη αχτίδα. Ήταν ένα κατά-
λευκο πράγμα σού λέω!

Μόλις ξαναβγήκε στην επιφάνεια ο Ηλίας, ο Πά-
νος ήταν αποφασισμένος: 

―Πάμε ως εκεί να δούμε. 
Δε χρειάστηκε και μεγάλη προσπάθεια για να πει-

στεί ο φίλος του. Έκαναν πρώτα μια στάση στο Κοι-
μητήρι –Τσιμηντήρι το λένε οι Αντιπαριώτες–, παρα-
κολουθώντας από μικρή απόσταση τους ψαράδες 
και τη «Σκούνα Μαριωρή». 

Πλατσούρισαν αρκετή ώρα και μάζεψαν πεταλίδες 
στα βραχάκια. Μιμούμενοι με τις φωνές τους τις τσι-
ριχτές κραυγές των γλάρων, άλλοτε τους έδιωχναν 
και άλλοτε τους προσκαλούσαν να προσγειωθούν 
στα βράχια. Τα γέλια τους ακούγονταν ως την ψαρό-
βαρκα. Λίγο αργότερα, όταν η βάρκα έφυγε ήσυχα, 
τα παιδιά κολύμπησαν ως εκείνο το σημείο.
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―Πού είναι τα δίχτυα τους; Μήπως τα μάζεψαν;
―Ας κολυμπήσουμε λίγο πιο έξω. Να δούμε…, 

είπε ο Ηλίας κι έδειξε ως το βυζαντινό εκκλησάκι 
της Παναγίας, αν και του φάνηκε πολύ περίεργο να 
έχουν ρίξει δίχτυα τόσο ρηχά.

Κολύμπησαν πέρα δώθε, μα οι δύο φίλοι δεν εί-
δαν τίποτε στην ακτή του Δεσποτικού. Ο ήλιος είχε 
γείρει προς τη δύση του και, καθώς οι αχτίδες του 
γίνονταν όλο και πιο αδύναμες, τα παιδιά συνεννοή-
θηκαν με τα μάτια. Άρχισαν τις γρήγορες βουτιές 
και τα μακροβούτια, για να προλάβουν να ρίξουν μια 
ματιά στον βυθό.

Ανέβαιναν και βουτούσαν με ταχύτητα, παίρνο-
ντας κοφτές και γρήγορες ανάσες. Σε μία από αυτές, 
ο Πάνος, ξαφνιασμένος, έκανε διάφορα νοήματα. Ο 
φίλος του βγήκε στην επιφάνεια με διαφορά ελάχι-
στων δευτερολέπτων, με ύφος το ίδιο έκπληκτο. 

―Μια κοπέλα!
―Ναι, μια κοπέλα! Και για την ακρίβεια, μια κο-

πέλα μισή! 
Τα δύο παιδιά φόρεσαν με αγωνία τις μάσκες 

τους και βούτηξαν ξανά. Τέτοια ομορφιά δεν τη φα-
ντάζονταν. Μια κοπέλα από πέτρα λευκή, κατάλευ-
κη, μια λαμπερή πριγκίπισσα ακαθόριστης ηλικίας, 
με μάτια αμυγδαλωτά, τους χαμογελούσε –τους 
φάνηκε–, και ας ήταν πεσμένη στον βυθό, και ας 
είχε κομμένο χέρι, και ας μην είχε πόδια… 

Βουτούσαν και ξαναβουτούσαν, δείχνοντας ο 
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ένας στον άλλο το υπέροχο εύρημα. Μια πέτρα γε-
μάτη φως. Αυτό ήταν λοιπόν το μυστηριώδες «κάτι» 
που είχε πέσει από τη «Σκούνα Μαριωρή». 

«Γιατί την εγκατέλειψαν εδώ; Την πέταξαν ή τους 
έπεσε; Ποια είναι; Ήταν κρυμμένη κάπου ή εδώ βρί-
σκεται το σπίτι της; Ποιοι είναι; Μήπως μπλέχτηκε 
στα δίχτυα τους;» Ένα σωρό ερωτήματα τους γεν-
νήθηκαν. Και το χειρότερο ήταν ότι δύσκολα θα 
μπορούσε κάποιος να τους τα απαντήσει. Σε ποιον 
θα μπορούσαν να απευθυνθούν και να ομολογή-
σουν ότι αψήφησαν την απαγόρευση, ότι διέσχισαν 
κολυμπώντας το στενό, ώσπου τελικά έφτασαν ως 
το Δεσποτικό;

―Θα τη βρούμε τη λύση. Πάμε τώρα έξω γρήγο-
ρα, γιατί σουρουπώνει και θα αρχίσουν να μας ψά-
χνουν, είπε ο Ηλίας.
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στην αντιΠαρό 

―Πού χαθήκατε, παιδιά; Μουλιάσατε πια! είπε ο 
κυρ Αντώνης, ο πατέρας του Ηλία, που είχε κουβέ-
ντα με έναν φίλο του στην ταβέρνα του Πιπίνου. 

Κάτω από τα κρεμασμένα στα σχοινιά χταπόδια, 
καθισμένοι γύρω από ένα γαλάζιο ξύλινο τραπέζι, οι 
δύο άντρες συζητούσαν απολαμβάνοντας τη σούμα 
τους με κριθαροκουλούρα και ξινομυζήθρα. 

―Να πάτε να ντυθείτε και ελάτε να φάτε κάτι. 
Δεν πεινάσατε; 

Ήταν από τους πιο ονομαστούς ψαράδες της 
Αντιπάρου ο κυρ Αντώνης. Όλες οι ταβέρνες στην 
Πάρο και στην Αντίπαρο ζητούσαν να αγοράσουν 
τα ψάρια που ψάρευε. Είχε ανακαλύψει κάθε απο-
μακρυσμένη γωνιά του νησιού και ήξερε πολλά μυ-
στικά αυτής της περιοχής του Αιγαίου.

―Να… Ξεχαστήκαμε… Κάναμε βουτιές στον Αϊ-
Γιώργη, δικαιολογήθηκε ο Ηλίας και αμέσως ο Πά-
νος έσπευσε: 
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―Ντυνόμαστε αμέσως κι ερχόμαστε!
Κουρασμένοι καθώς ήταν, μετά το φαγητό θα πή-

γαιναν κατευθείαν για ύπνο στο σπίτι του Ηλία, γιατί 
το επόμενο πρωί τούς περίμεναν στην Πάρο. 

―Θα περάσουμε απέναντι το πρωί με το φέρι, 
τους ανακοίνωσε με χαμόγελο ο κυρ Αντώνης. 

Τα παιδιά είχαν προγραμματίσει να μείνουν για 
λίγες ημέρες με τους γονείς του Πάνου σε ένα 
όμορφο εξοχικό σπίτι στον Αμπελά της Πάρου. Αρ-
γότερα είχαν σκοπό να επιστρέψουν στον παράδει-
σο της Αντιπάρου και να μείνουν με τον κυρ Αντώνη 
για λίγες ακόμα ημέρες. Περνούσαν όμορφα με τον 
μπαμπά του Ηλία στην Αντίπαρο. Από τότε που έχα-
σε τη γυναίκα του, ο κυρ Αντώνης αφιέρωσε τη ζωή 
του στο νησί και στον γιο του. 

Ήξερε κάθε σπιθαμή του τόπου του και απολάμ-
βανε κάθε στιγμή της ημέρας, είτε ψαρεύοντας είτε 
μαθαίνοντας στο παλικάρι του τα μυστικά της φύ-
σης και της θάλασσας. Το μακρόστενο αυτό νησί, 
αν και απέχει μόνο μισό ναυτικό μίλι από την Πάρο, 
δεν έχει τη φήμη της, ούτε τον τουρισμό της. Έχει 
όμως ανεξερεύνητα μυστικά, που ο ανυποψίαστος 
επισκέπτης δεν μπορεί να φανταστεί. 

Το πρωινό βρήκε τον Πάνο και τον Ηλία έτοιμους, 
με τους σάκους στην πλάτη, μα και με την εικόνα 
της λευκής κοπέλας αποτυπωμένη στο μυαλό τους, 
να περπατούν με τον κυρ Αντώνη στον μόλο της 
Αντιπάρου.
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Μια σειρά από πολύχρωμα ψαροκάικα ήταν 
αραγμένα στο λιμάνι, μπροστά στα ταβερνάκια και 
στα καφενεία που ήταν χωμένα μέσα στα αλμυρί-
κια. Δίπλα στα απλωμένα δίχτυα κάποιοι χτυπούσαν 
χταπόδια, αλύπητα και με δύναμη, πάνω στα βρά-
χια του λιμανιού. Λίγο πιο πέρα, ένας πλακόστρω-
τος δρόμος γεμάτος μαγαζιά διέσχιζε τη Χώρα της 
Αντιπάρου κι έφτανε ως το Κάστρο.

Μπήκαν στο καραβάκι για να περάσουν απέναντι 
στην Πούντα, το λιμανάκι της Πάρου που στέκει αντι-
κριστά, στο στενότερο σημείο που χωρίζει τα δύο 
νησιά. Από το πρωί ως τη νύχτα δύο τέτοια πλοια-
ράκια κάνουν ακούραστα το δρομολόγιο Αντίπαρος-
Πάρος και Πάρος-Αντίπαρος, το οποίο δεν ξεπερνά 
το δεκάλεπτο. Είναι απολαυστική η διαδρομή, και ας 
είναι μικρή. Γλάροι και θαλασσοπούλια ακολουθούν 
το καραβάκι και θαλάσσια πολύχρωμα αλεξίπτωτα 
δε σταματούν να χορεύουν στον άνεμο, προσφέρο-
ντας ένα γιορταστικό θέαμα, που μερικές φορές δυ-
σκολεύει την πορεία που χαράζει ο καπετάνιος.

Ο κυρ Αντώνης γνώριζε τον καπετάνιο και πρό-
τεινε στα παιδιά να ανέβουν στη γέφυρα του πλεού-
μενου για να τον γνωρίσουν. Ο Ηλίας και ο Πάνος 
ενθουσιάστηκαν. Από εκεί ψηλά έβλεπαν ακόμα και 
τον βυθό της θάλασσας. 

―Απολαύστε τη διαύγεια του νερού! Το βάθος 
εδώ δεν ξεπερνάει τα τεσσεράμισι μέτρα, τους είπε 
ο καπετάνιος. 
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―Γι’ αυτό και φαίνεται πεντακάθαρα ο βυθός, 
αμμώδης και ρηχός, ιδανικό καταφύγιο για τα χτα-
πόδια, πρόσθεσε ο κυρ Αντώνης και τους εξήγησε 
ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί κάτοι-
κοι της Αντιπάρου ασχολούνται με το ψάρεμά τους 
κι έχουν πάρει το παρατσούκλι «χταποδάδες».

Παλιότερα, τους είπε ο καπετάνιος, το πέρασμα 
από Πάρο σε Αντίπαρο και αντίθετα γινόταν με βάρ-
κες. Εκείνες τις εποχές, ο τρόπος για να ειδοποιήσει 
κάποιος τον βαρκάρη να έρθει ήταν κάπως ασυνή-
θιστος. 

―Βλέπετε ακριβώς απέναντι στην Πούντα, το εκ-
κλησάκι με τη γαλάζια πόρτα; Ε, όποιος ήθελε να 
περάσει προς Αντίπαρο άνοιγε εκείνη την πόρτα 
και την άφηνε ορθάνοιχτη! Αυτό ήταν το σινιάλο για 
τους Αντιπαριώτες βαρκάρηδες, που κατέφταναν 
από απέναντι για να παραλάβουν τον επιβάτη. Με 
ανέμους, μπουνάτσες ή βροχές, αυτός ήταν ο τρό-
πος.

Ο καπετάνιος τούς έδειξε αριστερά, σφηνωμένο 
στο μέσο αυτής της δεκάλεπτης διαδρομής, ένα μι-
κροσκοπικό καταπράσινο νησάκι, με το όνομα Ρευ-
ματονήσι. Πίσω από αυτό, έδειξε μια βραχονησίδα 
που ονομαζόταν Σαλιαγκός. Σε εκείνο το σημείο, 
που σήμερα έχει απομείνει εκεί να εξέχει ταπεινό 
και ανυποψίαστο, άνθισε κάποτε ο αρχαιότερος οι-
κισμός των Κυκλάδων. 

Μερικά σύγχρονα κτίσματα και σκάφη γύρω από 
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το Ρευματονήσι έδειχναν ότι το νησί κατοικείται από 
παραθεριστές. 

―Πολύ σωστά παρατηρήσατε, παιδιά. Είναι ιδι-
ωτικό νησάκι και έγινε γνωστό για τους διάσημους 
καλεσμένους που το επισκέπτονταν, τους είπε. 

―Τι όμορφο και μικρό που είναι! Όμως το Δε-
σποτικό είναι μεγαλύτερο, είπε ο Πάνος. 

―Καμία σχέση! Το Δεσποτικό, που απέχει μόνο 
μια δρασκελιά από την Αντίπαρο, στα νοτιοδυτικά 
της, υπήρξε μεγάλο κέντρο κάποτε για τις Κυκλά-
δες. Μπορεί να έχει εξαιρετικές παραλίες, αλλά δεν 
έγινε γνωστό γι’ αυτό. Όλες οι ομορφιές του παρα-
μένουν στη σκιά των σπουδαίων αρχαιολογικών ευ-
ρημάτων που έχουν έρθει στο φως με τις ανασκα-
φές τα τελευταία χρόνια. 

―Και τώρα τι θα γίνει;
―Κάποια μέρα, να το ξέρετε, το Δεσποτικό, ή 

αλλιώς Επισκοπή, όπως το γράφει ο χάρτης, θα με-
ταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό μουσείο, το οποίο όλοι 
θα μπορούν να επισκεφτούν για να δουν το αρχαϊκό 
ιερό του Απόλλωνα, που σκόρπιζε το φως του πα-
ντού εκείνη την εποχή, αλλά και όλο τον πολιτισμό 
που είχε αναπτυχθεί γύρω από αυτό.

Τα παιδιά κοιτάχτηκαν στα μάτια. Αισθάνθηκαν 
σαν ένα κοινό μυστικό να ένωσε τις σκέψεις τους, 
μα δεν ήταν ώρα να φανερωθεί. Ο καπετάνιος φώ-
ναξε κάποιο σύνθημα από το μικρόφωνο για να 
ακούσουν οι άντρες του πληρώματος.
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―Πολιτισμός στα νησάκια εδώ; ρώτησε ο Πάνος. 
Ο Ηλίας δεν ένιωσε έκπληξη. Είχε ξανακούσει να 

μιλούν για ανασκαφές από αρχαιολόγους στο Δε-
σποτικό. 

―Όλα αυτά που ανακαλύφθηκαν εδώ αφηγού-
νται την ιστορία του πλούσιου ιερού που ίδρυσαν 
στο νησί οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου 
κατά την αρχαϊκή εποχή. Διηγούνται όμως και ιστο-
ρίες για την εκστρατεία του Μιλτιάδη, που κατέφτα-
σε για να τιμωρήσει τους Παριανούς όταν στη διάρ-
κεια των Περσικών πολέμων αυτοί τάχθηκαν με την 
πλευρά των Περσών εναντίον των Αθηναίων, αλλά 
και άλλες ιστορίες για το εκδικητικό μένος των πει-
ρατών που έκαψαν τα πάντα κάποτε…

―Και γιατί οι νησιώτες επέλεξαν τη συγκεκριμέ-
νη τοποθεσία για να ιδρύσουν το ιερό τους; Δεν εί-
ναι κάπως απομονωμένο το Δεσποτικό για να υπήρ-
ξε κέντρο;

―Α, αυτά είναι μυστικά που χρόνια τώρα μένουν 
εδώ! είπε ο καπετάνιος χαμογελώντας. Προφανώς 
δεν ήταν καθόλου απομονωμένο στα αρχαία χρόνια. 
Ίσως μάλιστα συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Επί-
σης οι λόγοι ήταν πολιτικοί και οικονομικοί. Στην αρ-
χαιότητα, τότε που το Δεσποτικό είχε το όνομα Πρε-
πέσινθος, υπήρχε μια αντιπαλότητα των Παριανών 
με τους κατοίκους της Νάξου. Και οι δύο πλευρές 
είχαν τον ίδιο στόχο: προσπαθούσαν να εδραιώ-
σουν την κυριαρχία τους στο Αιγαίο.



23

ΚΟΡΗ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ

Ο Πάνος, με ύφος συνωμοτικό, ψιθύρισε στον 
φίλο του ότι η ιδέα ήταν απλή: να αφήσουν τη Νάξο 
πίσω τους απομονωμένη και να κοιτάξουν προς τη 
Δύση και το κέντρο των Κυκλάδων. 

―Πολύ στρατηγική η σκέψη σου, φιλαράκο. 
Φαίνεται πως έχεις μελετήσει καλά τον χάρτη πριν 
φτάσεις εδώ, απάντησε ο καπετάνιος, που τον είχε 
ακούσει. 

Εκείνος αισθάνθηκε περήφανος που ένας καπε-
τάνιος τον παραδέχτηκε.

―Πολύ ιδιαίτερος τόπος, σχολίασε.
―Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι σημαντικός 

όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον κό-
σμο. Τοπίο σεληνιακό και επιβλητικό. Ένας βράχος 
σε χρώμα μπεζ μέσα στο βαθύ μπλε του Αιγαίου. 
Και ξέρετε γιατί είναι τόσο βαθύ μπλε;

―Γιατί τα νερά είναι βαθιά, πετάχτηκε ο Ηλίας.
―Ακριβώς. Το βάθος των νερών γύρω από το Δε-

σποτικό, με εξαίρεση κάποια σημεία, είναι αχανές. 
Μπορεί να υπάρχουν παραλίες, άλλες αμμουδερές, 
άλλες πιο μικρές και περικυκλωμένες από βράχους, 
άλλες μεγαλύτερες, μα όλες είναι ήρεμες, σαν να 
κρύβουν μυστικά αιώνων…

Κάποιος από το πλήρωμα στην πλώρη έκανε νόη-
μα στον καπετάνιο, καθώς το φέρι ήταν έτοιμο να 
«πιάσει» στην Πούντα. Εκείνος χειριζόταν με επιδε-
ξιότητα το τιμόνι του, μα ταυτόχρονα συνέχισε την 
κουβέντα από εκεί ακριβώς που την είχε αφήσει: 
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―Και βέβαια είναι αξιοσημείωτο ότι ο κλειστός 
κόλπος του Δεσποτικού θεωρείται το καλύτερο κα-
ταφύγιο για τις βάρκες, όταν έχει μελτέμια. Πρόκει-
ται για έναν στενό δίαυλο που βρίσκεται ανάμεσα 
στις ανατολικές ακτές του Δεσποτικού και στις νό-
τιες ακτές της Αντιπάρου. Η βορειοδυτική είσοδος 
του διαύλου κλείνει με τη μικρή νησίδα Τσιμηντήρι 
και σχηματίζει έναν απόλυτα προφυλαγμένο κόλπο. 

―Τι εννοείτε όταν λέτε ότι ο δίαυλος κλείνει με 
τη νησίδα;

―Εννοώ ότι το νερό στο στενό που χωρίζει το Δε-
σποτικό από την Αντίπαρο, σε ένα συγκεκριμένο ση-
μείο, εκεί στο Τσιμηντήρι, έχει βάθος μόνο ένα μέτρο. 
Υποθέτουν ότι το νησάκι Κοιμητήρι, που κάποτε ήταν 
ενωμένο με το Δεσποτικό, στα αρχαία χρόνια ήταν 
η γέφυρα που ένωνε το Δεσποτικό με την Αντίπαρο.

Τα παιδιά δε μίλησαν και κοιτάχτηκαν στα μάτια. 
Δεν ήταν ώρα να μοιραστούν το μυστικό τους. Ήξε-
ραν καλά το βάθος του νερού στο σημείο εκείνο και 
τα βραχάκια με τους γλάρους. 

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Με τη γεύση της αλμύρας στο στόμα και το βλέμμα να πλημμυ-
ρίζει από το γαλάζιο του ουρανού και το μπλε της θάλασσας, 
δύο αγόρια κι ένα κορίτσι αναζητούν μια μαρμαρένια κόρη. Χά-
θηκε με ανεξήγητο τρόπο από το σημείο όπου την είχαν εντο-
πίσει τα παιδιά μέσα στη θάλασσα, στο στενό που χωρίζει το 
Δεσποτικό από την Αντίπαρο.

Από εκείνη τη στιγμή το μυστήριο του αγάλματος προκαλεί τα 
παιδιά να εξερευνήσουν την Πάρο και την Αντίπαρο σπιθαμή 
προς σπιθαμή. Να μάθουν την ιστορία της, να αφουγκραστούν 
τα μυστικά της, να διασκεδάσουν με τους ανθρώπους της.

Τι απέγινε το μαρμαρένιο άγαλμα;

Ποιο μυστήριο κρύβει άραγε
το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων;

Θέμα: Ταξίδια στην Ελλάδα
– ΠΆΡΟΣ, ΆΝΤΊΠΆΡΟΣ, ΔΕΣΠΟΤΊΚΟ


