


Θεσπρωτία, 
30 του Οκτώβρη 1940 

Οι οβίδες σφύριζαν με μανία πάνω από τα κεφάλια τους 
και εκείνοι, τρομοκρατημένοι, δεν ήξεραν πώς να αντι-
δράσουν. Φαινόταν καθαρά ότι όλοι βρίσκονταν σε πλή-
ρη σύγχυση. Το κομβόι είχε διαλυθεί. Άνθρωποι και ζώα, 
ανακατεμένοι με τους μπόγους και τα υπόλοιπα υπάρχο-
ντά τους, είχαν πλέξει ένα αταίριαστο γαϊτανάκι τρόμου 
και θανατικού. Η μυρωδιά του καπνού και της συμφοράς 
χωνόταν στο δέρμα και τους τρυπούσε το μυαλό. 

Η Μάρω, πανιασμένη από τη φωτιά της κόλασης που 
ξετρύπωνε από τα μαύρα σύννεφα του ουρανού, κρατούσε 
σφιχτά τον Κωνσταντή στην αγκαλιά της. Είχε κουρνιάσει 
σαν το πουλάκι κάτω από ένα δέντρο και προσπαθούσε να 
προφυλάξει τον εαυτό της και το κατατρομαγμένο παιδί. 
Του χάιδευε τα μαλλιά μέσα από την κάπα του και του ψι-
θύριζε απαλά: 

«Σ’ αγαπώ, Κωνσταντή μου, σ’ αγαπώ, παιδί μου. Μη 
φοβάσαι». Όμως στο μυαλό της ερχόταν και τρύπωνε ο 
τρόμος· ο τρόμος και η αδικία. Σκέφτηκε ότι αυτή την ώρα 
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η Ελένη θα είχε σηκωθεί από το κρεβάτι, πετώντας τα σκε-
πάσματά της. Θα έβγαινε έξω και θα αντίκριζε ένα έρημο 
και άδειο χωριό. «Της άξιζε!» είπε φωναχτά, δίχως να τη 
νοιάζει που την άκουγε το παιδί της. Ωστόσο, μέσα της 
γνώριζε ότι αυτό που είχαν κάνει στη δύσμοιρη γυναίκα 
ισοδυναμούσε με θάνατο, ψυχικό και σωματικό. Ήταν από 
τις λίγες φορές που η Μάρω επικαλούνταν τη βοήθεια του 
Θεού: «Θεέ μου, κάνε να μην πέσει το κακό πάνω στο κε-
φάλι μου. Δεν έφταιγα μόνον εγώ» παρακάλεσε και στην 
προσευχή της προσπαθούσε να δικαιολογήσει τον εαυτό 
της – και τις πράξεις της. 

Η πρώτη έκρηξη έγινε μερικές δεκάδες μέτρα παρα-
πέρα. Ένα τσούρμο πρόβατα από το μπροστινό κοπάδι 
και δύο άλογα, που τα είχαν φορτώσει ως τα μπούνια με 
μπόγους, διαμελίστηκαν αμέσως. Κάποια άλλα πιο κει 
σφάδαζαν ετοιμοθάνατα. Μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε 
ελάχιστο χρόνο, τόσο μεγάλο κακό. Όλοι ταράχτηκαν 
και κατατρομαγμένοι έψαχναν μέσα στην ερημιά μήπως 
βρουν καταφύγιο από τον θάνατο. Ο ήχος ήταν εκκωφα-
ντικός και το χιόνι λερώθηκε από σάρκες και αίμα. Τα 
πάντα έμοιαζαν να έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την 
παγωμένη μα συνάμα τόσο όμορφη γη. Τα δέντρα, που 
ήταν γαντζωμένα στις απόκρημνες πλαγιές, έγερναν τους 
κλώνους τους ως το έδαφος, σηκώνοντας με κόπο το κά-
τασπρο φορτίο τους. Κάπου κάπου, μέσα από το λευκό 
ξεχώριζε το σκούρο πράσινο του αειθαλούς φυλλώματός 
τους και το καφετί του κορμού τους, που στέναζε θαρρείς 
κάτω από το βάρος. Κρύσταλλοι από πάγο κρέμονταν 
στα κλαριά τους, εξαίσια γλυπτά σμιλεμένα από τον άνε-
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μο, μα κανένας δεν είχε μάτια για να τα δει. Οι άνθρωποι 
κοιτούσαν τον ουρανό, που σήμερα τους κερνούσε μόνο 
θάνατο. 

Ο Κωνσταντής άρχισε να κλαίει και να μονολογεί, 
τραυλίζοντας ακατάληπτα λόγια. Δεν ήξερε πώς να δια-
χειριστεί όλο αυτό που συνέβαινε γύρω του, αφού κανέ-
νας δεν είχε μπει στον κόπο πρωτύτερα να του εξηγήσει τι 
ακριβώς γινόταν. 

Ένας θείος της Μάρως έτρεξε σκυφτός προς το δέντρο 
όπου βρισκόταν εκείνη με το αγόρι. Έφτασε δίπλα τους και 
άθελά του έγινε ασπίδα προστασίας για το παιδί, συνεπής 
θαρρείς στο ραντεβού του με τον θάνατο, στην ώρα του, 
δίχως να καθυστερήσει δευτερόλεπτο. Τα πάντα διαλύθη-
καν στη στιγμή. Ο δεύτερος όλμος που έπεσε χτύπησε με-
ρικά μέτρα πίσω του, και ο άτυχος άντρας δεν πρόλαβε να 
βγάλει άχνα. Το χιόνι μαζί με το χώμα εκτινάχθηκαν στα 
ουράνια. Φωτιά, αίμα και θραύσματα παντού. Και ανθρώ-
πινη σάρκα. 

Το παιδί γούρλωσε τα μάτια και προσπάθησε να δει, 
να ακούσει. Το ωστικό κύμα τον είχε πετάξει λίγο παρα-
πέρα σαν πάνινη κούκλα στην παγωμένη αγκαλιά της 
γης. Ένιωσε χώμα να μπαίνει στο στόμα και στα αυτιά του 
καλύπτοντας τα πάντα. Δεν μπορούσε να ακούσει τίποτε 
άλλο παρά μόνο έναν εκνευριστικό, μακρόσυρτο ήχο που 
σφύριζε μέσα στο κεφάλι του το μονότονο τραγούδι της 
θλίψης. Ένα ασταμάτητο μοιρολόι. Κοίταξε τη Μάρω. Τον 
κοίταζε κι εκείνη. Ίσως να του χαμογελούσε κιόλας.

«Μάνα…» προσπάθησε να ψελλίσει, μα η λέξη δεν βγή-
κε από τα σκισμένα χείλη του. Μόνο λίγο αίμα στάλαξε και 
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κύλησε για μια στιγμή πριν παγώσει κι εκείνο στο πανια-
σμένο του σαγόνι. 

Η Μάρω εξακολουθούσε να τον κοιτάζει, όμως το 
βλέμμα της είχε μιαν απόκοσμη ηρεμία. Έτσι ατάρα-
χη έγειρε στο πλάι και άφησε το παιδί να πορευτεί στη 
ζωή μονάχο του. Η πληγή που είχε ανοίξει το μεταλλικό 
θραύσμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της έχασκε ορ-
θάνοιχτη. Τα μαλλιά της λες και πάλευαν με το αίμα που 
ανάβλυζε, για να καλύψουν την πηγή της φρίκης, όμως 
δεν τα κατάφερναν. Η Μάρω είχε φύγει για να συναντή-
σει τη μάνα της, τον άντρα της, τον αδελφό της και τους 
υπόλοιπους νεκρούς. Η κατάρα του σογιού της δεν είχε 
τελειωμό. Κάποια κόλαση ήταν έτοιμη να τη δεχτεί.

Ο Κωνσταντής δεν έκανε καμία κίνηση να την αγκα-
λιάσει, να την ταρακουνήσει, μήπως και τη συνεφέρει, μή-
πως και μεταπείσει το ριζικό της να την αφήσει λίγο πα-
ραπάνω στη ζωή για να τον μεγαλώσει. Ήταν τόσο μικρός 
ακόμη! Πώς θα άντεχε, παιδί πράμα, στη δίνη του πολέμου 
που μόλις είχε ξεκινήσει; Ποιος θα τον προστάτευε με τις 
συμβουλές και την αγάπη του; Σηκώθηκε όρθιος και, σαν 
μαγνητισμένος από κάποια άγνωστη δύναμη, άρχισε να 
βαδίζει πάνω στο μονοπάτι του χιονιού. Οι ιταλικές οβίδες 
σκορπούσαν τον θάνατο γύρω του κι εκείνος απλώς βάδι-
ζε, λες και είχε βρει κάποιο τρόπο να απομονωθεί από τα 
συμβάντα. Απλώς βάδιζε. 

Δυο δυνατά χέρια τον τράβηξαν βίαια.
«Έλα εδώ, βρε έρμο, θα σκοτωθείς κι εσύ, πανάθεμά σε!» 
Η φωνή ήταν τραχιά και ξύπνησε το παιδί από τον λή-

θαργο που είχε επιβάλει το ίδιο στον εαυτό του. Αμέσως 
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θυμήθηκε. Στη στιγμή, η πληγή της απώλειας της μάνας 
άνοιξε και άρχισε να τρέχει το πηχτό αίμα του παντοτινού 
αποχωρισμού. Γιατί ο Κωνσταντής τη Μάρω Δήμα γνώρι-
ζε ως μάνα του. Κανένας δεν είχε τολμήσει να του πει ότι 
ήταν παιδί της Ελένης και του Παναγή. Τώρα, που δεν είχε 
άλλον στον κόσμο, τα χέρια του μακρινού θείου που τον 
είχαν αρπάξει του φαίνονταν τόσο σκληρά και ξένα. Ήταν 
δεν ήταν οκτώ χρονών. Βλαστάρι ακόμη.

«Τι θα τον κάνουμε;» ρώτησε με κακία η Χάιδω και έδειξε το 
παιδί με το κεφάλι, λες και ήταν αντικείμενο κι όχι ανίψι της. 
Χαϊδεμένη την είχαν ονομάσει – και χαϊδεμένη την είχαν 
όλοι στο σόι του άντρα της, το Νατσαίικο. Οι κουβέντες της 
ήταν μετρημένες και ο λόγος της περνούσε ακόμα και στους 
άντρες. Λίγες ήταν οι γυναίκες που τα κατάφεραν έτσι. Η 
καταγωγή της βαστούσε από παλιά τσάμικη οικογένεια – 
σκληρή και άτιμη φάρα. Τουρκαλβανοί, μουσουλμάνοι, με 
φωλιασμένο το άσβεστο μίσος κατά των Ελλήνων στην 
καρδιά και στο μυαλό τους. Εκείνη όμως είχε χωθεί για τα 
καλά στην οικογένεια και, χρόνο με τον χρόνο, επέβαλλε το 
δικό της με κάθε τρόπο. Δεν δέχτηκε να παντρευτεί Τσάμη, 
αλλά με την καπατσοσύνη και την πονηριά της ανακατώθη-
κε στα χωράφια των Νατσαίων. Μόνο στη Δέσπω, τη μάνα 
της Μάρως, έβρισκε το αντίπαλο δέος, μα εδώ και καιρό είχε 
κατορθώσει να πάρει τα ηνία στα χέρια της. 

«Από τότε που φουρκίστηκε η Δέσπω, αυτή μας σέρνει 
από τη μύτη. Ό,τι θέλει μας κάνει» ψιθύριζαν οι υπόλοιπες 
γυναίκες στις ιδιωτικές τους κουβέντες. Καμία όμως δεν 

© Σπύρος Πετρουλάκης και εκδόσεις Μίνωας, 2016



14 ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

είχε τα κότσια να της το πει κατάμουτρα, και ας μουρμού-
ριζαν διαρκώς μεταξύ τους. 

Ο Κωνσταντής έστεκε παρέκει και τουρτούριζε από 
το κρύο. Τα πόδια του είχαν κρυσταλλιάσει και με το ζόρι 
τον κρατούσαν όρθιο. Έστρεψε το βλέμμα του λίγα μέτρα 
πιο πέρα, εκεί όπου κειτόταν το άψυχο κορμί της Μάρως. 
Δεν είχε περάσει παρά ελάχιστη ώρα από τον θάνατό της, 
όμως το πρόσωπό της ήταν τώρα πια μια παγωμένη μάσκα. 
Άσπρο σαν το χιόνι, έδειχνε ξένο, αλλόκοσμο. Τον τρόμαζε 
η εικόνα τούτη, μα συνεχώς του τραβούσε τη ματιά. Ο χιο-
νιάς και ο Χάρος είχαν συναγωνιστεί για το ποιος θα την 
πάγωνε πιο γρήγορα, με έπαθλο την ψυχή της. 

«Θα τον πάρουμε μαζί μας! Τι να τον κάνουμε; Παιδί πρά-
μα είναι ακόμη. Να τον παρατήσουμε;» είπε αυστηρά ο με-
γαλύτερος μπάρμπας της Μάρως. 

«Και πού να τον πάμε; Δεν βλέπεις τι γίνεται;» επέμεινε 
η Χάιδω και τύλιξε με μια κουβέρτα τα πόδια της, εκεί στη 
γωνιά της ξερολιθιάς όπου είχαν κουρνιάσει μερικοί από 
το ασκέρι, πιστεύοντας ότι έτσι θα μπορούσαν να προ-
φυλαχτούν και να ξεγελάσουν τον θάνατο που κερνούσε 
απλόχερα ο ουρανός. 

«Κατά τον κάμπο. Εκεί όπου είναι τα κοπάδια» επέμεινε 
εκείνος.

«Ούτε για βοσκός δεν κάνει. Δεν βλέπεις πώς τον έχει 
κάνει με τα κανακέματά της εκείνος ο τουρκόσπορος που 
μας μαζέψατε; Άχρηστο πράμα μάς είναι» συνέχισε ακάθε-
κτη εκείνη.
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Ο Κωνσταντής, που εξακολουθούσε να στέκει παγωμέ-
νος και απροστάτευτος, κοίταξε τη Χάιδω. Καταλάβαινε 
ότι μιλούσε για τη «θεία» του την Ελένη. Έτσι την αποκα-
λούσαν όλοι: «τουρκόσπορος» ήταν το δεύτερο όνομά της. 
Για μια στιγμή, λίγο πριν παγώσει ολότελα, μια αχνιστή 
μυρωδιά, μια ανάσα δυόσμου και κανέλας ήρθε στη μνήμη 
και του ζέστανε την καρδιά και τη σκέψη. Η μορφή της 
Ελένης πλημμύρισε το μυαλό και τη θύμηση. Αχ, τι καλή 
που ήταν η θεία Ελένη! Τι γλυκίσματα και τι παιχνίδια, τι 
χάδια, φιλιά και αγκαλιές αξεχώριστες! Και πόσα πράγ-
ματα του είχε διδάξει. Γραφή και ανάγνωση, ακόμα και 
πρόσθεση του είχε μάθει να κάνει. Η σκέψη έτρεξε πίσω, 
σ’ εκείνο το μαύρο πρωινό. Τότε που άνοιξε τα μάτια του 
και είδε τη λατρεμένη μορφή της Ελένης εκεί απέναντι, 
μπροστά στην κλίνη της μάνας του, να κρατά το τσεκούρι 
σηκωμένο, έτοιμη για το φονικό χτύπημα. Γυάλιζε το μάτι 
της, όμοια με το κοφτερό μέταλλο που ήταν σφηνωμένο 
στο στειλιάρι που έσφιγγε στις χούφτες της. Εκείνη, μόλις 
τον είδε, γύρισε και έφυγε, έτρεξε έξω και τον παράτησε 
για πάντα. Το μυαλό του το είχαν κατακλύσει οι ενοχές. 
«Εγώ φταίω» έλεγε μέσα του τώρα, αναθεματίζοντας την 
ώρα και οικτίροντας τον εαυτό του. «Εγώ φταίω, που δεν 
μπόρεσα, που δεν βρήκα τη δύναμη να την αντικρίσω 
ξανά, να τη ρωτήσω “γιατί”. Μα είμαι παιδί, τρόμαξα…» 
Ένα ανάθεμα, μια κατάρα που θα κουβαλούσε σε όλη του 
τη ζήση ο Κωνσταντής, χρεώνοντας στον εαυτό του δει-
λία. Δειλία και λιγοψυχία. 

Η εκκωφαντική έκρηξη που ακολούθησε τον ξύπνησε 
και πάλι από τον λήθαργο στον οποίο είχε καταδικάσει 
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τον εαυτό του. Κοίταξε προς το μέρος όπου βρισκόταν το 
άψυχο κορμί της Μάρως. Στη θέση του υπήρχε πια μόνον 
ένας τεράστιος λάκκος που ανάδινε γκρίζο καπνό. Το δέ-
ντρο φλεγόταν και η κόλαση τώρα πλέον είχε αποκτήσει 
υπόσταση. 

«Πάμε να φύγουμε αποδώ!» φώναξε ένας άντρας, μα 
όλοι τον κοίταξαν με δυσπιστία μην μπορώντας να τον 
εμπιστευτούν και να ακολουθήσουν αυτή την προσταγή 
απελπισίας. Κάποιοι δυσανασχέτησαν και ελάχιστοι έκα-
ναν να σηκωθούν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς 
το άγνωστο. Φωνές, κλάματα και προσευχές σε έναν Θεό 
που σήμερα δεν ήταν εκεί συνέθεταν ένα σκηνικό στο 
οποίο έβρισκε πρόσφορο έδαφος ο τρόμος.

Ο Κωνσταντής τους ακολούθησε τρίβοντας τις παλά-
μες του. Δεν φορούσε γάντια και το χνότο του έβγαινε πα-
γωμένο. Δεν αρκούσε για να ζεστάνει τα κρυσταλλιασμέ-
να του δάχτυλα. 

«Πιες μια γουλιά» άκουσε μια φωνή πίσω του και γυρί-
ζοντας το κεφάλι αντίκρισε τη Χάιδω. Τα μάτια της ήταν 
μεγάλα και καταπράσινα σαν τις πλαγιές της Πίνδου το 
κατακαλόκαιρο. Τα μαλλιά της, όσες τούφες ξεχώριζαν 
βέβαια κάτω από τη χιονισμένη της κάπα, ήταν καστανό-
ξανθα, στάχυα που ανέμιζαν στην πνοή του βοριά. Μια 
πορφυρή κορδέλα πάλευε μ’ εκείνες τις ανέμελες τούφες. 
Ήταν όμορφη η Χάιδω, όμορφη μα κακιά. Μοχθηρή σαν τη 
μάγισσα του παραμυθιού που του ιστορούσε τις χειμωνιά-
τικες νύχτες η θεία Ελένη.

Ο μικρός πήρε το ασκί που του είχε χώσει κάτω απ’ τη 
μύτη η γυναίκα και το έφερε με δισταγμό στο στόμα. Δεν 
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ήταν ώρα για αντιρρήσεις. Ήπιε μια γουλιά κι ένιωσε στη 
στιγμή τα σωθικά του να παίρνουν φωτιά. Ήταν καυτερό, 
μα κάτι του γλύκανε τον ουρανίσκο καθώς καταλάγιαζε 
το κάψιμο στο στόμα. Τα μάτια του δάκρυσαν από το 
αλκοόλ. Άρχισε να βήχει και αισθάνθηκε τα πνευμόνια του 
να καίνε.

«Τσίπουρο με πετιμέζι είναι» πρόλαβε την απορία του 
εκείνη. «Πιες άλλη μία. Πιες, αν δεν θες να πεθάνεις από 
το κρύο» τον αγριοκοίταξε, και στα μάτια της έλαμψε μια 
παράξενη αγριάδα, μια παράταιρη με την ομορφιά της 
ασχήμια. 

Η ασχήμια της ψυχής πάντα βγαίνει στη ματιά. Αργά 
ή γρήγορα, κάποιο παιδί θα την καταλάβει, θα τη διαβά-
σει. Ποιος μπορεί να ξεφύγει από τα παιδιά; Και ο Κων-
σταντής, εκείνη τη μέρα του θανάτου, την κατάλαβε, την 
ένιωσε για τα καλά. 

Ήπιε διστακτικά άλλη μια γουλιά και έπειτα άλλη μία, 
γερή αυτή τη φορά. Δεν έβηξε, δεν πνίγηκε, ούτε καν άφη-
σε να ανέβουν δάκρυα στα μάτια του από το πρωτόγνω-
ρο κάψιμο. Ένιωσε τη ζάλη του ποτού να του μουδιάζει το 
κεφάλι, μα η ζεστασιά που του πρόσφερε έκανε το αίμα 
να αρχίσει και πάλι να κυλά με ταχύτητα στις φλέβες του. 
Έριξε μια τελευταία ματιά στο σημείο όπου πριν από λίγο 
βρισκόταν η νεκρή γυναίκα που πίστευε ότι τον είχε φέρει 
στον κόσμο και ακολούθησε τη Χάιδω, που είχε ήδη ξεκι-
νήσει και φώναζε ξεσηκώνοντας τους άλλους: 

«Ξεκουνηθείτε από τα κοτέτσια σας! Αμέτε να φύγουμε 
αποδώ. Θα μας σκοτώσουν όλους αυτοί οι σατανάδες. Δεν 
βλέπετε τι γίνεται γύρω σας;». Φώναζε και τσίριζε τραβώ-
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ντας από τα μανίκια και σπρώχνοντας τους υπόλοιπους, 
που σαν χαμένοι κοίταζαν τον ουρανό, ο οποίος συνέχιζε 
να ξερνά φωτιά και σίδερο. «Σήκω, σήκω πάνω που τρέμεις 
σαν το ψάρι! Σήκω να μας πας σε κάποιο ασφαλές μέρος 
και κατόπιν να πας να πολεμήσεις με τους άλλους. Θα σε 
κηρύξουν λιποτάκτη και θα σε κρεμάσουν!» παρακινούσε 
έναν άντρα, ενώ εκείνος με χειρονομίες προσπαθούσε να 
σταματήσει τις φωνές της. «Άντε, πάμε! Θα μας ξεκάνουν 
όλους, αν μείνουμε λίγο ακόμα» ούρλιαζε στους φοβισμέ-
νους ανθρώπους. Μια οβίδα που έσκασε λίγο παρέκει, σα-
κατεύοντας μερικά ακόμα δύσμοιρα πρόβατα, έγινε σύμ-
μαχός της. Οι φωνές της έπιασαν τόπο, αφού δειλά δειλά 
το τρομαγμένο ασκέρι άρχισε να βγαίνει από τις πρόχειρες 
κρύπτες που πρόσφεραν τα δέντρα και τα βράχια. 
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