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Κεφάλάιο 1

Σ’ ένα τοσοδά μικρό νησί, φυτεμένο στα κατα-
γάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους, που Τέ-
λενδος ονομαζόταν, γεννήθηκε η βασιλοπούλα 
Ποθαία. Απέναντι ακριβώς, στη γειτονική Κάλυ-
μνο, ζούσε ο Ανδρόνικος, πρίγκιπας του Καστε-
λιού. Κάποτε οι δύο νέοι αγαπήθηκαν. Κανείς 
δεν ξέρει πότε και πώς. Τούτο μονάχα ήξεραν 
όλοι: πως οι γονείς τους στα αντικρινά νησιά 
είχαν εδώ και χρόνια πόλεμο κι η αγάπη των 
νέων έπρεπε να μείνει κρυφή, γιατί ήταν πέρα 
ως πέρα απαγορευμένη. 

Μα πώς να κρατηθούν δύο νέοι που αγα-
πιούνται μακριά ο ένας απ’ τον άλλο; Έτσι, 
κάθε βράδυ ο Ανδρόνικος ξεκίναγε από το Κα-
στέλι κολυμπώντας, μ’ ένα κεράκι στερεωμένο 
πάνω σ’ ένα κομμάτι ξύλο, για να το δει η αγα-
πημένη του ψηλά απ’ τα βράχια, όπου περίμενε 
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να δει σύνθημα αγάπης μυστικό, και να τρέξει 
να τον συναντήσει κάτω στον γιαλό. 

Μα ένα μοιραίο βράδυ σηκώθηκε μπουρίνι, 
τρικυμία φοβερή, κι ένα θεόρατο κύμα σκέπασε 
τον Ανδρόνικο και κατάπιε τη φλόγα απ’ το κερά-
κι του. Το ’δε από απέναντι η Ποθαία να σβήνει 
και, νομίζοντας ότι ο αγαπημένος της χάθηκε κι 
αυτός για πάντα στον βυθό της ταραγμένης θά-
λασσας, έπεσε απ’ τον βράχο και πνίγηκε. 

Όμως τα στοιχειά κι οι νεράιδες του αόρα-
του κόσμου συμπόνεσαν την κοπέλα και την 
έσυραν απ’ τον βυθό πάνω στο νησί της. Πέτρα 
την έκαμαν. Κι αν κοιτάξει κανείς από απέναντι 
την Τέλενδο, το πρόσωπο και το σώμα της Πο-
θαίας θα δει να κείτεται εκεί, στο πλάι, σαν να 
κοιμάται ύπνο παιδιού γαλήνιο. 

Κι ο Ανδρόνικος, σαν ξέφυγε από τα πλοκά-
μια της τρικυμίας κι έμαθε πως η Ποθαία –επει-
δή πίστεψε πως εκείνος είχε χαθεί– θέλησε να 
πνιγεί κι οι δυνάμεις του αοράτου την πέτρω-
σαν στο νησί της, έπεσε κι εκείνος στη θάλασ-
σα κι έγινε πέτρα, άγαλμα με μάτια ανοιχτά, 
για να την κοιτάζει απ’ τον βυθό για πάντα…

―Ξύπνα, Παρασκευή…, είπε ο Φίλιππος σκουντώντας 
απαλά την αδερφή του, μα το κορίτσι δεν έλεγε να 
ανοίξει τα βλέφαρά του. 

―Πέτρωσε…, ψέλλιζε μονάχα μες στον ύπνο της. 
―Ξύπνα, θα χάσουμε το αεροπλάνο! τη σκούντηξε 

εκείνος λίγο πιο δυνατά. 
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Αυτή τη φορά το κορίτσι πετάχτηκε ευθύς κι ανακά-
θισε στο κρεβάτι. 

―Χάσαμε το αεροπλάνο; φώναξε αναμαλλιασμένη. 
―Αν δε σηκωθείς αμέσως, μας βλέπω να το χάνου-

με, της απάντησε το αγόρι αγχωμένο. Παραμιλούσες 
στον ύπνο σου… Αλήθεια, τι όνειρο έβλεπες; ρώτησε 
έπειτα με περιέργεια. 

Η Παρασκευή, πανικόβλητη, είχε ήδη πεταχτεί από 
το κρεβάτι της κι έψαχνε τα ρούχα της.

―Θα σου πω μετά…, του απάντησε αλαφιασμένη κι 
εξαφανίστηκε στο μπάνιο. 

Η μητέρα τους ήδη τους περίμενε στην εξώπορτα με 
τις βαλίτσες τους γύρω της, κοιτάζοντας το ρολόι της.

―Hurry up! τους φώναξε, για να βιαστούν. 
Ο Φίλιππος και η Παρασκευή, βιαστικοί, κουτρου-

βαλούσαν τις σκάλες, κρατώντας στο χέρι τους το 
πρωινό τους, για να το φάνε στο αυτοκίνητο. 

―We are so late! πρόσθεσε η μητέρα, καθώς έμπαι-
ναν επιτέλους στο αυτοκίνητο. 

Η Παρασκευή μασουλούσε το κουλούρι της κι ο Φί-
λιππος αναστέναζε με ανακούφιση. Τι κακό κι αυτό… 
Μα να τους πάρει ο ύπνος σήμερα, ειδικά σήμερα; Σή-
μερα που είχαν να κάνουν το μεγάλο ταξίδι; Μεγάλο 
όχι σε διάρκεια βέβαια, μα σε σημασία, αφού ήταν η 
πρώτη φορά που θα ταξίδευαν μόνοι τους. Θα πήγαι-
ναν να μείνουν έναν ολόκληρο μήνα με τον πατέρα 
τους στην Κάλυμνο. 

Ο Φίλιππος αναστέναξε ξανά. Του είχε λείψει ο μπα-
μπάς του. Είχε να τον δει από το Πάσχα, όταν εκείνος 
τους είχε επισκεφθεί για μία εβδομάδα στην Αθήνα. 
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Είχε φέρει και τον παππού τους από το νησί μαζί του. 
Οι γονείς τους είχαν χωρίσει πριν από σχεδόν εννέα 
χρόνια, όταν εκείνος ήταν τριών ετών κι η αδερφή του 
ενός. Ως τότε έμεναν όλοι μαζί στην Κάλυμνο. Βέβαια, 
εκείνος το σπίτι τους στο νησί δεν το θυμάται καθό-
λου, μα ούτε και τους γονείς του, όταν ήταν μαζί. Αυτό 
που θυμάται είναι το διαμέρισμά τους στην Αθήνα και 
τον μπαμπά να έρχεται ένα Σαββατοκύριακο σχεδόν 
κάθε μήνα να τους βλέπει. 

Η μαμά τους είναι από την Αμερική. Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Δεκαπέντε χρόνια πριν είχε 
πάει για διακοπές στην Κάλυμνο κι εκεί γνωρίστηκε 
με τον Κωστή. Ήταν κι οι δύο λίγο μετά τα είκοσι. Με 
αυτό τον ενθουσιασμό αποφάσισαν γρήγορα να πα-
ντρευτούν και να μείνουν στο νησί. Έπειτα έκαναν τον 
Φίλιππο και δύο χρόνια αργότερα την Παρασκευή. 
Αλλά μετά η Sam, η μαμά τους, ήθελε να μετακομί-
σουν στην Αθήνα. Ο Κωστής όμως είχε ήδη αναλάβει 
την οικογενειακή τουριστική επιχείρηση. 

―Στρωμένη δουλειά, της έλεγε. Πού να φύγουμε 
να πάμε; Εδώ έχουμε το σπίτι μας, τη δουλειά μας. 
Στην Αθήνα θα νοικιάζουμε. Θα ψάχνουμε δουλειά. Να 
ξεκινάμε από την αρχή;

Όμως η Sam ήταν ανένδοτη. Αυτό το μικρό νησί 
είχε αρχίσει να την πνίγει. Ήθελε να φύγουν. Ήθελε 
να δουλέψει και κείνη κι όχι στα τουριστικά της οι-
κογενειακής επιχείρησης του άντρα της, αλλά πάνω 
σε αυτό που είχε σπουδάσει: διοίκηση επιχειρήσεων  
– Business Management, όπως έλεγε η ίδια. 

―Η Αθήνα είναι full of big companies, επέμενε. 
Τότε ήταν που άρχισαν να τσακώνονται πολύ. 
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Ευτυχώς, αυτά δεν τα θυμούνται ούτε ο Φίλιππος 
κι ούτε, φυσικά, η Παρασκευή, που τότε ήταν ακό-
μη μωρό. Κάποια στιγμή, αφού λύση δε βρισκόταν, 
η Sam μετακόμισε στην Αθήνα μαζί με τα παιδιά κι 
έπιασε δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία, ακριβώς 
όπως την ήθελε. Ο Κωστής όμως έμεινε στο νησί και 
τους επισκεπτόταν όποτε μπορούσε. Έναν χρόνο 
μετά αποφάσισαν να χωρίσουν κι επίσημα. 

Από τότε τα παιδιά δεν είχαν ξαναπάει στο νησί. Η 
Sam έλεγε πως ήταν μικρά για να ταξιδέψουν μόνα 
τους. Ως τότε ο Κωστής τούς μιλούσε στο Skype και 
τα επισκεπτόταν μία φορά τον μήνα, εκτός αν ο καιρός 
ήταν πολύ κακός τον χειμώνα και δεν μπορούσε να 
ταξιδέψει. Στις διακοπές από τα σχολεία τους ερχό-
ταν πάλι, τους έπαιρνε και πήγαιναν κάποια εκδρομή 
για κάμποσες μέρες ή νοίκιαζε για λίγο ένα σπίτι στην 
Αθήνα και έμεναν μαζί οι τρεις τους. Στην Κάλυμνο 
όμως δεν είχαν πάει ποτέ. 

Μα να που φέτος φαίνεται πως μεγάλωσαν. Κρυφά-
κουσαν στο τηλέφωνο τον πατέρα τους να ζητάει να 
μείνουν στο νησί ολόκληρο το καλοκαίρι.

―Να γνωρίσουν επιτέλους τον τόπο τους, είπε στη 
Sam. Στη Νέα Υόρκη δηλαδή πώς τα έχεις πάει τρεις 
φορές; Εδώ ούτε μία δεν έχουν έρθει! Και, στο κάτω 
κάτω, αν δε θες να μπούνε στο αεροπλάνο μόνα τους, 
θα έρθω να τα πάρω και θα τα ξαναφέρω πίσω μετά. 
Δε με νοιάζει να κάνω διπλές διαδρομές. Επιτέλους, 
Σαμάνθα! 

Η μαμά τους το σκέφτηκε και το ξανασκέφτηκε. Δί-
κιο είχε ο πατέρας τους. Όλο το καλοκαίρι όμως θα 
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ήταν πολύς καιρός. Είχε όμως και τα παιδιά, που είχαν 
κρυφακούσει το τηλεφώνημα και την έπρηξαν να τα 
αφήσει να πάνε. Η Sam το καλοσκέφτηκε και τελικά 
συμφώνησε ότι έπρεπε να γνωρίσουν τον τόπο κατα-
γωγής τους κι είναι αρκετά μεγάλα πια, για να κάνουν 
μια διαδρομή με το αεροπλάνο μόνα τους. Θα περ-
νούσαν όμως μαζί της τον Ιούλιο και θα πήγαιναν στην 
Κάλυμνο μόνο τον Αύγουστο. Ας είναι. Βρέθηκε του-
λάχιστον μια μέση λύση. 

Το πιο σημαντικό από όλα όμως ήταν για τα παι-
διά πως θα ταξίδευαν μόνα τους! Η Παρασκευή και ο 
Φίλιππος πανηγύρισαν. Θα έμπαιναν στο αεροπλάνο 
για Κω και θα ταξίδευαν ολομόναχα. Στο αεροδρόμιο 
της Κω θα τους περίμενε ο πατέρας τους και μαζί θα 
έπαιρναν το καραβάκι για Κάλυμνο. Επιτέλους, θα 
γνώριζαν το νησί του πατέρα τους, που ήταν και δικό 
τους νησί. 

Το αεροπλάνο ταξίδευε ανάμεσα στα αραιά σύννεφα, 
κάνοντας τα παιδιά να χαμογελούν. Πού και πού κοίτα-
ζαν κάτω από το παράθυρο κι έβλεπαν τη γαλήνια θά-
λασσα να τους κλείνει το μάτι έτσι όπως τη χάιδευαν 
οι χρυσαφένιες αντανακλάσεις του ήλιου. 

―Είμαι τόσο χαρούμενη! μονολόγησε η Παρα-
σκευή.

Ύστερα από λίγο το αγόρι θυμήθηκε τα πρωινά πα-
ραμιλητά της.

―Αλήθεια, τι όνειρο έβλεπες το πρωί; Ποιον έβλε-
πες να πετρώνει και το έλεγες στον ύπνο σου; 

Εκείνη το σκέφτηκε λίγο:
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―Θυμάσαι εκείνο το βιβλίο που μας είχε στείλει ο 
μπαμπάς; 

―Ποιο απ’ όλα; 
―Εκείνο με τον μύθο της Ποθαίας και του Ανδρό-

νικου.
Ο Φίλιππος θυμήθηκε: 
―Κατάλαβα. Έβλεπες την Ποθαία να πετρώνει; 
―Ναι, αυτό είδα στον ύπνο μου. Την ιστορία της… 

Ανυπομονώ να δω την Τέλενδο* από κοντά… Να είναι 
άραγε όπως στις φωτογραφίες; Να φαίνεται πάνω της 
η πετρωμένη βασιλοπούλα; 

―Όλα από κοντά θα είναι καλύτερα…, σχολίασε 
εκείνος παρατηρώντας το ξανθό κορίτσι που καθόταν 
στην άλλη πλευρά του διαδρόμου. 

Φαινόταν να ακούει τη συζήτησή τους προσεκτικά. 
Εκείνη το κατάλαβε και κοκκίνισε: 

―Συγγνώμη, είπε απολογητικά. Άκουσα χωρίς να 
το θέλω αυτά που λέγατε.

Η Παρασκευή κοίταξε κι εκείνη το κορίτσι από το 
οποίο τη χώριζε ο διάδρομος του αεροπλάνου. Θα 
πρέπει να ήταν στην ηλικία του αδερφού της. Της χα-
μογέλασε: 

―Ξέρεις την ιστορία; τη ρώτησε.
―Όχι, αλλά θα ήθελα να τη μάθω. Είμαι η Κάτια, 

είπε έπειτα.
Ο Φίλιππος και η Παρασκευή συστήθηκαν με τη σει-

ρά τους.

* Μικρό νησάκι απέναντι από την Κάλυμνο.



MAPIA ΔAΣKAΛAKH

18

―Εμείς θα συνεχίσουμε για Κάλυμνο μετά την Κω. 
Αυτός είναι ο προορισμός μας, την πληροφόρησε το 
αγόρι. 

―Κι εμείς εκεί πάμε! ενθουσιάστηκε η Κάτια, δεί-
χνοντας δίπλα της την κυρία που κοιμόταν. Είναι η 
μαμά μου, είπε πιο σιγά. Εσείς μόνοι σας ταξιδεύετε; 
ρώτησε έπειτα, κοιτάζοντας τις ταμπέλες που είχαν 
κρεμάσει οι αεροσυνοδοί στους λαιμούς των παιδιών.

―Ναι, ο πατέρας μας μας περιμένει στο αεροδρόμιο. 
―Μένει στην Κάλυμνο, αλλά θα έρθει στην Κω για 

να μας πάρει. Εμείς όμως δεν έχουμε ξαναπάει στο 
νησί. Είναι η πρώτη φορά…, ξεκίνησε να λέει η Παρα-
σκευή κι ο αδερφός της τη σκούντηξε.

«Όλα τα οικογενειακά μας τώρα θα τα πει;» σκέ-
φτηκε. 

Ευτυχώς το αεροπλάνο είχε ήδη ξεκινήσει την κά-
θοδο. Η πτήση διήρκεσε λίγο. Δεν το καλοκατάλαβαν 
πότε απογειώθηκαν και πότε έφτασαν στο αεροδρό-
μιο «Ιπποκράτης» της Κω. Η μαμά της Κάτιας είχε ήδη 
ξυπνήσει κι έφτιαχνε τα μαλλιά της. Έπειτα έσφιξε τα 
χέρια των δύο παιδιών. 

―Την ιστορία της Ποθαίας και του Ανδρόνικου 
θα σου την πω στο καράβι. Μάλλον θα ταξιδέψουμε 
μαζί…, είπε η Παρασκευή ενώ ετοιμάζονταν να αποβι-
βαστούν. 

Ο πατέρας τους τους περίμενε πρώτος πρώτος στην 
αίθουσα των αφίξεων. Έσφιξε για πολλή ώρα τα δύο 
παιδιά στην αγκαλιά του. 

―Μου λείψατε, μωρέ! τους είπε και τα έσφιξε ξανά. 
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Ελάτε, έχω αυτοκίνητο έξω. Θα πάμε ως το Μαστιχά-
ρι* οδικώς. Εκεί θα αφήσουμε το αυτοκίνητο στον φίλο 
μου τον Σπύρο, που μου το δάνεισε για να έρθω να 
σας πάρω. Στο λιμάνι μάς περιμένει ο καπετάν Παντε-
λής με το καΐκι του να μας περάσει απέναντι. Αυτός με 
έφερε το πρωί.

Ακούγονταν όλα τόσο εύκολα! Τα παιδιά αλλιώς 
ήταν συνηθισμένα στις μετακινήσεις της Αθήνας…

―Τι νομίζετε ότι είναι εδώ, Αθήνα; σχολίασε ο πα-
τέρας τους, λες κι είχε διαβάσει τις σκέψεις τους. 

Βγαίνοντας από το αεροδρόμιο, ο Φίλιππος παρα-
τήρησε την Κάτια με τη μαμά της –φορτωμένες με 
τις βαλίτσες τους– να περιμένουν στην ουρά για ταξί. 
Εξήγησε στον πατέρα του πώς γνωρίστηκαν και του 
είπε ότι πηγαίνουν κι εκείνες στην Κάλυμνο.

―Ε, άμα θέλουν, να τις πάρουμε μαζί μας, είπε ο 
πατέρας. Χώρο έχουμε!

Λίγα λεπτά αργότερα άπλωνε το χέρι του, για να 
συστηθεί στη μαμά της νέας φίλης των παιδιών του:

―Κωστής Κουλιάς, ο πατέρας του Φίλιππου και της 
Παρασκευής. 

―Κουλιάς; ρώτησε παραξενεμένη η γυναίκα. Με τα 
ενοικιαζόμενα σπίτια;

―Μα… ναι, απάντησε απορημένος εκείνος. Γνωρι-
ζόμαστε; 

Εκείνη χαμογέλασε: 

* Χωριό της Κω σε απόσταση επτά περίπου χιλιομέτρων από 
το αεροδρόμιο, με λιμάνι, το δεύτερο του νησιού, από το οποίο 
φεύγουν καραβάκια για την Κάλυμνο.
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―Μικρός που είναι ο κόσμος, κύριε Κουλιά! Ονο-
μάζομαι Φανή Παπαδάτου. Έχουμε μιλήσει μαζί στο 
τηλέφωνο. Έχετε μιλήσει και με τον άντρα μου, Χρή-
στο Αλεξιάδη. Έχουμε κανονίσει να μείνουμε στο 
«Κalymnos Studios» όλο τον Αύγουστο. Σας είχαμε πει 
ότι μετά τις 20 του μήνα, που θα πάρει άδεια ο Χρή-
στος, θα έρθει και κείνος στο νησί. Θυμάστε; 

Ο Κωστής χαμογέλασε:
―Και βέβαια θυμάμαι! Ναι, έχουμε μιλήσει. Σας πε-

ριμέναμε σήμερα εξάλλου. Τι σύμπτωση, ε;
―Ναι, πρόλαβαν και γνωρίστηκαν τα παιδιά στο αε-

ροπλάνο.
Τα κορίτσια χαμογελούσαν, μα πιο πολύ απ’ όλους 

είχε χαρεί ο Φίλιππος – η καρδιά του κόντευε να σπά-
σει κάθε φορά που κοίταζε την Κάτια. 




