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Στο ερημο Σπιτι

Όσο προχωρούσε το πρωινό, τόσο περισσότε-
ρα σύννεφα μαζεύονταν στον αργολικό ουρανό. 
Αστραπές και βροντές έσκιζαν τη μαύρη συννεφιά. 
Ένα ήταν βέβαιο: το Σαββατοκύριακο είχε κατα-
στραφεί. 

Η Άρτεμις καθόταν μπροστά στο παράθυρο του 
δωματίου της και χάζευε τις πρώτες σταγόνες που 
τάραζαν τη γαλήνη της θάλασσας. 

Πάει η βόλτα, πάει και το παιχνίδι. Ένας κεραυνός, 
που έπεσε μέσα στο νερό, την έκανε να πεταχτεί.

―Α στο καλό σου, μάλωσε τον ίδιο τον κεραυνό. 
Αλλά ο Δίας, που κρατάει στα χέρια του και 

χειρίζεται επιδέξια όλους τους κεραυνούς, σαν 
να την άκουσε. Έριξε κι άλλον έναν τόσο δυνατό, 
που έτριξαν τα τζάμια του σπιτιού. Τώρα η Άρτεμις 
δεν έβγαλε μιλιά. Σιγά μην τα έβαζε αυτή, κορίτσι 
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πράμα, με τον άρχοντα των θεών. Έσπρωξε με τα 
χέρια της το αναπηρικό της καροτσάκι και μπήκε 
στην κουζίνα.

―Μαμά, βρέχει, παραπονέθηκε στην κυρία Περ-
σεφόνη. 

Εκείνη σήκωσε τους ώμους, σαν να της έλεγε 
«και τώρα τι να κάνουμε, βρε παιδί μου;», και ανα-
κάτεψε με μια ξύλινη κουτάλα κάτι που μαγείρευε 
στην κατσαρόλα. Η Άρτεμις ωστόσο συνέχισε: 

―Μα, καλέ μαμά, πώς θα πάμε τώρα βόλτα με τα 
κορίτσια;

―Αχ, βρε συ Αρτεμούλα μου, τι να κάνω; Κι εγώ 
ήθελα να απλώσω τα ρούχα, αλλά…

―Ω, μωρέ μαμά, κι εσύ. Δεν καταλαβαίνεις, είπε 
το κορίτσι και κύλησε με επιδεξιότητα τις μεγάλες 
ρόδες. 

Μπήκε στο δωμάτιό της και κάθισε ξανά μπρο-
στά στο παράθυρο. Η βροχή χόρευε με τον δικό της 
ρυθμό. Έκανε μια γκριμάτσα απογοήτευσης και γύ-
ρισε τη ρόδα για να πάει στο γραφείο της. Αφού δεν 
είχε έξοδο σήμερα, ας διάβαζε καλύτερα.

Μα, για στάσου! Τι στο καλό έκανε εκεί έξω ο Ερ-
μής; 

Η Άρτεμις κόλλησε το πρόσωπό της πάνω στο 
τζάμι. Τα χνότα της αμέσως θάμπωσαν τη γυάλι-
νη επιφάνεια. Το καθάρισε βιαστικά με την παλάμη 
της. Ωστόσο, το τζάμι είχε γίνει χάλια. Τώρα ήταν 
όλα θολά. Είδε δύο αγόρια με αδιάβροχα να τρέ-
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χουν και να χώνονται στο απέναντι σπίτι. Ο ένας 
ήταν σίγουρα ο Ερμής, το αγόρι που έμενε δίπλα 
τους. Ο άλλος θα ήταν ο κολλητός του, ο Ηρακλής. 
Το υπέθεσε από την κορμοστασιά του. Γεροδεμέ-
νος και ψηλός. Και ο Ερμής βέβαια ήταν ψηλός και 
γεροδεμένος, και όμορφος, και έξυπνος, και είχε τα 
πιο όμορφα μάτια… Αχ, ο Ερμής! Θα έσκαγε όμως 
από περιέργεια. Τι ήθελαν τα αγόρια μέσα στον κα-
τακλυσμό και μπήκαν στο έρημο σπίτι; Αυτό κόντευε 
να πέσει. Πάνω από διακόσια χρόνια έμεναν εκεί οι 
παππούδες και οι προπαππούδες του Ερμή, αλλά 
τώρα, εγκαταλελειμμένο καιρούς και καιρούς, είχε 
γίνει τόπος για ποντίκια και φαντάσματα. 

―Μπρρ…, ανατρίχιασε η Άρτεμις. 
Δεν ήξερε βέβαια αν ήταν από την υγρασία της 

βροχής ή από τη σκέψη ότι τα αγόρια είχαν χωθεί 
εκεί μέσα. Πήγε στο τηλέφωνο. Πληκτρολόγησε έναν 
αριθμό και περίμενε λίγο. Το σήκωσε η φίλη της.

―Δήμητρα;
―Γεια σου, Άρτεμις, είπε με φωνή που έδειχνε 

όλη της την απογοήτευση. Βρέχει.
―Ναι. Κρίμα. Περίμενα πώς και πώς το Σάββατο 

να βγούμε λίγο. 
Όμως, η Άρτεμις δεν είχε πάρει τη φίλη της για 

να γκρινιάξει. Ήθελε να της πει τα περίεργα νέα: 
―Άκου να δεις. Είδα μέσα στη βροχή τον Ερμή 

και τον άλλο, τον Ηρακλή μάλλον, να μπαίνουν στο 
έρημο σπίτι.
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―Τρελή είσαι; αναφώνησε η Δήμητρα, που δεν 
πίστευε στα αυτιά της. Εκεί έχει φαντάσματα! είπε 
σαστισμένη.

―Όχι, ρε χαζό, μόνο τη νύχτα βγαίνουν τα φα-
ντάσματα, αποκρίθηκε με βεβαιότητα εκείνη. 

Τα παράξενα νέα τα μοιράστηκαν και με την 
Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, η Άρτεμις και η Δήμητρα 
ήταν συμμαθήτριες με τον Ερμή και τον Ηρακλή. 
Στην έκτη δημοτικού. Είχαν και παρατσούκλια. 

Η Άρτεμις ήταν το «φυτό», αφού η εξυπνάδα της 
και η ταχύτητα με την οποία σκεφτόταν τους έκανε 
όλους να απορούν. Είχε γεννηθεί με κάποιο πρό-
βλημα στα πόδια και μετακινούνταν μόνο με το ανα-
πηρικό της αμαξίδιο. Αυτό βέβαια δεν παραξένευε 
κανένα παιδί, αφού, εκτός από το ότι καθόταν σε 
καροτσάκι, δε διέφερε από κανέναν. 

Η Δήμητρα ήταν η «γκαφατζού» και είχε συνήθειο 
να καθαρίζει συνέχεια τα χέρια της. Ταξίδευε σε όλο 
τον κόσμο με το μυαλό της, κάτι που την έκανε να 
είναι αφηρημένη. Έτσι, πολλές φορές ξεχνούσε τι 
ήθελε να πει ή, ακόμα χειρότερα, πού ήθελε να πάει! 

Η Αφροδίτη ήταν η «όμορφη» και η ψηλή της πα-
ρέας. Είχε μακριά ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια και 
όλοι την περνούσαν για μεγαλύτερη. Τα αγόρια του 
δημοτικού θα την παντρεύονταν όταν ερχόταν η ώρα. 

Η Άρτεμις το είχε πάρει απόφαση. 
―Μαμά, θα βγω έξω. 



13

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Η κυρία Περσεφόνη έμεινε με την κουτάλα με-
τέωρη στο χέρι. Γύρισε και τι να δει; Την κόρη της 
τυλιγμένη από την κορφή ως τις ρόδες με ένα κατα-
κίτρινο αδιάβροχο.

―Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου; Πού θα πας 
με τη βροχή;

―Με περιμένουν τα κορίτσια. Θα είναι απέξω 
τώρα, είπε και χαμογέλασε αφοπλιστικά. 

―Μα θα γίνετε παπάκια, παιδί μου…, διαμαρτυ-
ρήθηκε η κυρία Περσεφόνη, όμως ήταν αργά.

Η Άρτεμις είχε ανοίξει την πόρτα και κυλούσε το 
αμαξίδιό της στη βρεγμένη αυλή. Από πάνω της τα 
φύλλα των δέντρων μάζευαν τις σταγόνες και μόλις 
βάραιναν –πλατς!– λες και τη σημάδευαν σε κάθε 
της κίνηση. Τελικά η μαμά, ως συνήθως, είχε δίκιο. 
Μέχρι να βγει ως την εξώπορτα, λίγα μόλις μέτρα 
δηλαδή, είχε γίνει λούτσα. Και αφού ο βρεγμένος τη 
βροχή δεν τη φοβάται, αποφάσισε να συνεχίσει. Μέ-
χρι να φτάσει στην πόρτα, να σου και οι δύο φίλες 
της. Η Δήμητρα φορούσε ένα μπλε αδιάβροχο που 
το είχε κουμπώσει στραβά, με αποτέλεσμα η βροχή 
να κυλά μέσα στα ρούχα της. Έσταζε ολόκληρη. Η 
Αφροδίτη, πάντα προσεκτική στο ντύσιμό της, φο-
ρούσε ροζ αδιάβροχο και φούξια γαλότσες. 

―Ελπίζω να είναι σοβαρό και να μη μας ξεσήκω-
σες δίχως λόγο μέσα στη βροχή, είπε η Δήμητρα, 
που, παρότι είχε εμπιστοσύνη στη φίλη της, τώρα 
αμφισβητούσε το κάλεσμά της.



ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

14

―Είναι σοβαρότατο, αποκρίθηκε με σιγουριά με-
γάλου εκείνη.

Η Αφροδίτη δεν είπε τίποτα και έπιασε τις λαβές 
του Άτλαντα. 

Άτλαντας ήταν το όνομα που είχε δώσει στο αμα-
ξίδιό της η ίδια η Άρτεμις. 

Τα τρία κορίτσια, εφοδιασμένα με θάρρος που 
δε γνώριζαν από πού τους είχε προκύψει, πέρασαν 
στην απέναντι πλευρά του δρόμου. 

Το παλιό σπίτι φάνταζε τρομακτικό και απειλητι-
κό, αφού μέσα στο μυαλό τους είχε πάρει φανταστι-
κές διαστάσεις. Φυσικά, τα αγόρια ήταν εκείνα που 
είχαν γιγαντώσει τον φόβο τους, αφού έλεγαν συ-
χνά για τα φαντάσματα που ζούσαν μέσα στο ερει-
πωμένο κτίσμα. Ωστόσο, σήμερα τα κορίτσια είχαν 
αποφασίσει να υπερβούν αυτούς τους φόβους. 

Πλίνθινοι τοίχοι και ξύλινα παράθυρα που έστα-
ζαν από το νερό της βροχής τις περίμεναν. Η ξεχαρ-
βαλωμένη πόρτα, κρεμασμένη σε έναν μόνο μεντε-
σέ, έμοιαζε έτοιμη να σωριαστεί κάτω. Ο αέρας την 
έκανε να κουνιέται και να τρίζει με έναν ανατριχια-
στικό ήχο. Κοίταξαν μέσα. 

―Ας μπούμε, είπε αποφασισμένη για όλα η 
Αφροδίτη.

―Σίγουρα είδες τα αγόρια να φεύγουν;
Η Δήμητρα δε θα ήθελε να πεταχτούν ξαφνικά 

μπροστά της ο Ερμής και ο Ηρακλής από το μαύρο 
σκοτάδι. 
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―Ναι, σου λέω. Βγήκαν και κρατούσαν ένα ξύλι-
νο κουτί. Τους είδα καθαρά, παιδί μου. Κρατούσαν 
ένα παλιό, πράσινο, ξύλινο κιβωτιάκι, απάντησε η 
Άρτεμις.

Η Αφροδίτη έβγαλε την κουκούλα της, έσκυψε 
και έκανε ένα βήμα. Μόνο αυτό αρκούσε για να μπει 
μέσα.

―Ποπό! Εδώ μέσα γίνεται χαμός!
―Τι; Δηλαδή; αγωνιούσε η Άρτεμις.
―Είναι γεμάτο πράγματα και άνω κάτω, απάντη-

σε και έκανε μερικά βήματα ακόμα. 
Τα δύο κορίτσια απέξω κόντευαν να τη χάσουν 

από τα μάτια τους, αφού το σκοτάδι στο παλιόσπιτο 
ήταν βαθύ.

―Έχει φαντάσματα; ρώτησε η Δήμητρα.
―Όχι, μόνο πράγματα, ακούστηκε η φωνή της 

Αφροδίτης.
―Βάλτε με μέσα, φώναξε η Άρτεμις, που δεν άντε-

χε να κοιτάζει από την είσοδο μόνο όσα φαίνονταν. 
Η Αφροδίτη βγήκε έξω και με τη βοήθεια της Δή-

μητρας τράβηξαν τον Άτλαντα μέσα. 
Τα πάντα ήταν τρομακτικά. Όμως, παίρνοντας η 

μία από την άλλη δύναμη και θάρρος, είχαν κάνει 
το μεγάλο βήμα. Το βήμα αυτό που μέχρι χτες θα 
μπορούσε να ήταν η μεγάλη τους τρέλα. 

―Ποπό! Είναι ανατριχιαστικά εδώ, είπε η Άρτε-
μις σπάζοντας τη σιωπή. 

Οι τοίχοι, υγροί από τη βροχή που έμπαινε από τις 
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τρύπες στα κεραμίδια, άντεχαν ακόμη στο βάρος του 
χρόνου. Τα πάντα μύριζαν μούχλα και κλεισούρα. 

Τα κορίτσια κοιτούσαν με ανοιχτό το στόμα. 
Έμοιαζε σαν οι κάτοικοι να είχαν υποχρεωθεί να 
εγκαταλείψουν το σπίτι τους άρον άρον, αφήνοντας 
τα πράγματά τους εκεί. Μερικές κρεμασμένες φω-
τογραφίες απεικόνιζαν κάποιους παλιούς Ναυπλιώ-
τες, που τώρα πρέπει να έχουν πεθάνει. Σίγουρα θα 
ήταν πρόγονοι του Ερμή. Όλοι έμοιαζαν να έχουν τα 
μάτια τους στραμμένα πάνω στα κορίτσια. Τα άλλο-
τε βαριά και όμορφα έπιπλα, τώρα κατεστραμμένα 
από τον καιρό, ήταν πεσμένα στο πάτωμα. Σκισμέ-
να στρώματα, κομοδίνα με τα συρτάρια ανοιχτά και 
σπασμένα, ρούχα, καρέκλες και χίλια μύρια πράγ-
ματα στοιβάζονταν ολούθε.

―Βοηθήστε με. Τραβήξτε τον Άτλαντα, θέλω να 
δω τα πάντα.

Οι δύο φίλες υπάκουσαν στην επιθυμία της Αρτέμι-
δος και την τράβηξαν, με αρκετή δυσκολία, πάνω στα 
πεσμένα αντικείμενα. Τώρα έστεκαν στο κέντρο του 
σπιτιού. Σάλα και κουζίνα μαζί, ίσως και υπνοδωμάτιο, 
αφού στη μία μεριά υπήρχε μια ντιβανοκασέλα. 

Στη γωνία ενός τοίχου ήταν κρεμασμένο ένα ει-
κονοστάσι· έτσι όπως συνήθιζαν παλιά οι νοικοκυ-
ραίοι στα σπίτια τους. Ακουμπισμένη πάνω του, λες 
και ξαπόσταινε από τις προσευχές, είχε γείρει μια 
εικόνα. Μια παλιά ξύλινη εικόνα. 

Η Δήμητρα πλησίασε με μεγάλη προσοχή στα 
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βήματά της, αφού, όπου πατούσε, παραμόνευαν 
γυαλιά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα. Σήκωσε τα 
χέρια και την έπιασε. Δεν μπορούσε να διακρίνει 
ποιος άγιος απεικονιζόταν. 

Μαγνητισμένα τα κορίτσια, την κοιτούσαν που 
έσκυψε και τράβηξε από τα κουρέλια ένα κομμάτι 
πανί. Μάλλον από παλιό σεντόνι. 

Περίεργο. Η Δήμητρα ποτέ δε θα έπιανε κάτι από 
κάτω. Σιχαινόταν τα πάντα και πολλές φορές την 
ημέρα έπλενε τα χέρια της με σαπούνι και απολυ-
μαντικά. Έτριψε με το κομμάτι από το ύφασμα τη 
σκόνη και τον χρόνο από το παλιό ξύλο.

Η Αφροδίτη με δυσκολία έσπρωξε τον Άτλαντα 
και πήγαν δίπλα της. 

―Για δες, είπε η Δήμητρα. Ο Άγιος Αναστάσιος. 
―Ναι, ναι, ο άγιος, συμφώνησαν και οι άλλες. 
Ο Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας είναι ο πο-

λιούχος προστάτης του Ναυπλίου. Ήταν γέννημα 
θρέμμα της πόλης και βρήκε τραγικό θάνατο από 
τους Τούρκους. Οι πιστοί έφτιαξαν στη μνήμη του 
μια εκκλησία δίπλα στην ελιά όπου τον είχαν βασα-
νίσει. 

Μια αράχνη περπάτησε πάνω στο χέρι της Αρτέ-
μιδος. Το κορίτσι, παρότι δε συμπαθούσε και πολύ 
τα έντομα, απλώς τη φύσηξε κι εκείνη πήρε δρόμο 
για πιο φιλόξενη στέγη. 

―Κοιτάξτε! φώναξε η Δήμητρα, κάνοντάς τες να 
στρέψουν το βλέμμα τους. 
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Πίσω από την εικόνα ήταν τυλιγμένα μερικά φύλ-
λα χαρτιού. Κιτρινισμένα και φαγωμένα από τον και-
ρό και τα ποντίκια, έμοιαζαν έτοιμα να διαλυθούν. 

―Τι να είναι αυτό; ρώτησε η Αφροδίτη. 
―Ένα παλιό τετράδιο. Κοιτάξτε, είπε και έδειξε 

μια παμπάλαια ετικέτα που ήταν κολλημένη επάνω 
του. 

Έσκυψε για να διακρίνει καλύτερα. «Αντίγραφον» 
ήταν γραμμένο επάνω, με καλλιγραφικά γράμματα. 

―Πρέπει να το ανοίξουμε με προσοχή. Είναι 
έτοιμο να γίνει χαρτοπόλεμος, είπε η Δήμητρα, που 
πρώτη φορά έδειχνε τόσο προσεκτική.

Συνήθως τα πράγματα της έπεφταν από τα χέρια. 
―Λες να γράφει κάτι σημαντικό; ρώτησε η Άρτε-

μις, αλλά δεν πήρε απάντηση. 
―Να το πάρουμε στο σπίτι, να το ανοίξουμε με 

προσοχή, ήταν η ιδέα της Δήμητρας, που φάνηκε η 
καλύτερη.




