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                                                  ΝΙΚΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ 
                                                  Γεωλόγος Α.Π.Θ, Συγγραφέας και Ομηριστής   

                                                     
 
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

             Τον Άκαστο τον γνωρίζατε μέχρι τώρα αγαπητοί φίλοι; Να σας τον 
συστήσω. Ήταν ο μεγάλος βασιλιάς του Δουλιχίου. 

     ...ΔΟΥΛΙΧΙΟ, που περιλάμβανε όλες τις εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής των 
Εχινάδων, δυτικά του Μεσολογγίου, τα Ακαρνανικά παράλια, Αστακό, Καστό 
(όλα όσα θυμίζουν Άκαστο), Μεγανήσι (αυτό θυμίζει Μέγη), τα παράλια της 
Λευκάδας και τη νότια Κεφαλλονιά μέχρι Αργοστόλι και Λάσση. Δεν έχω σαφή 
εικόνα αν είναι ο ίδιος ο Άκαστος ο φίλος του Λαέρτη της Αργοναυτικής 
Εκστρατείας, αλλά ήταν σαν να λέμε ένας όχι μόνο βασιλιάς, όχι μόνο άνακτας, 
αλλά ένας ας πούμε Αυτοκράτορας, μεγαλύτερου βεληνεκούς από τον 
Οδυσσέα. 

     Τον φίλο μου τον “Άκαστο” τον γνωρίζετε; Ε, αυτό είναι το ομηρικό 
ψευδώνυμο που έχω καταχωρήσει στον αγαπημένου σας Rodi de Fuca. Αυτοί 
οι δυο "άνακτες" σίγουρα θα γνώριζαν πράγματα εκείνη τη μακρινή εποχή της 
Οδύσσειας διαφορετικά, υπό άλλη οπτική γωνία από ότι τα έβλεπε και τα 
εξιστορούσε ο άλλος άνακτας ο Οδυσσέας στους συγγενείς και στον ίδιο τον 
έγγονό του, τον Όμηρο.  

     Στο εκπληκτικό αυτό εδώ μυθιστόρημα, -γιατί εκπληκτική είναι επίσης κάθε 
προσπάθεια διείσδυσης στον κόσμο του Ομήρου-, θα ήθελα να προσθέσω τα 
λόγια που αντάλλαξα με τον "Άκαστο" και ειδικά το σημείο εκείνο της 
ανάδειξης της Ιστορικότητας του Ομήρου. 

      Έγραφα λοιπόν:  

     "Τα λεγόμενα του Οδυσσέα περί Κικόνων είναι μάλλον παραμύθια όπως 
διαπίστωσες και εσύ. Ο Όμηρος αυτό το επιβεβαιώνει με τα λόγια του σοφού και 
νημερτή-ειλικρινή Νέστορα προς τον Τηλέμαχο στη γ' ραψωδία, όπου μαθαίνουμε ότι 
οι Αχαιοί λογομάχησαν γιατί ενώ ο Μενέλαος, ο Νέστορας, ο Διομήδης κaι ο 
Οδυσσέας ήθελαν να γυρίσουν σπίτι, ο Αγαμέμνονας ήθελε να συνεχίσουν τον 
πόλεμο! Οι τέσσερις αυτοί λοιπόν έφυγαν αφήνοντας τον Αγαμέμνονα να 
συνεχίσει. Ο Αγαμέμνονας στη συνέχεια, φαίνεται εισήλθε σε καθαρά ιστορικούς 
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χώρους και έφερε ενισχύσεις τελικά στους Κασκά, άλλη φυλή των Λαών της (Μαύρης 
αυτή τη φορά) Θάλασσας, με συνέπεια να πέσει η Χατούσα των Χετταίων λίγο μετά 
τα βίαια γεγονότα της Wilousa και της Truissa το 1190. Λίγους μήνες πριν και 
αμέσως μετά την αναχώρηση τους οι άλλοι τέσσερις ξαναδιχάστηκαν στην Τένεδο και 
ο Οδυσσέας τους εγκατέλειψε με σκοπό, όπως λέει ο Νέστωρ στη ραψωδία γ', να φέρει 
ενισχύσεις (ήρα φέροντες) στον Αγαμέμνονα ποιμένα των λαών!!! Αυτή η 
εκπληκτική περιγραφή της γ' με έκανε να ψάξω τα των Λαών της Θάλασσας και να 
παρακαλέσω τον Μάκη να γράψει το άρθρο λίγους μήνες μετά στην ανάλυση της 
ραψωδίας δ', στα τέλη του 2012, και έτσι μπήκε και ο Μάκης σε άλλους χώρους 
άγνωστους σε αυτόν. Παλιά είχα προσέξει ότι τα ονόματα που αναφέρουν οι Χετταίοι 
για τους βασιλείς και τους ηγέτες της Τρουίσσα ομοιάζουν με τα Ομηρικά και άρα ο 
Όμηρος περιέγραφε αληθινή Ιστορία: Pijiamarantu και Alaxadu, δηλαδή Πρίαμος 
και Αλέξανδρος, όπως ο Πάρις. Λάβε υπ' όψη σου και το γεγονός ότι τα φωνήεντα 
στους Χετταίους είναι υποθετικά!! Όμως θα πέσεις κάτω αν σου πω ότι υπήρξε και 
διάδοχός τους.... και αφαίρεσε σε παρακαλώ τα φωνήεντα να καταλάβεις πόσο 
"απατεώνας" είναι ο Οδυσσέας και ότι ποτέ δεν επεσκέφθη τη Θράκη... Ή, όπερ και 
το συμβιβαστικό ότι οι σχέσεις των Τρώων με τη Θράκη ήταν στενές.... Ο διάδοχος 
αυτός λεγότανε ΚΟΥ-ΚΟΥ-ΝΙ... (K-K-N είναι τα σύμφωνα της λέξης ΚΙΚΩΝ)! Να 
για ποιες ενισχύσεις μιλάει ο Νέστορας. Μάλλον τελικά οι κουρασμένοι Αχαιοί του 
Αγαμέμνονα διατάχθηκαν από τους Κάζκα να συμβάλουν στην αποκοπή κάθε ιδέας 
ενίσχυσης της Χατούσα από τα δυτικά, όπου ο Οδυσσέας των τελικών εφεδρειών θα 
δημιουργούσε αντιπερισπασμό ίσως πράγματι εναντίον συμμάχων από τη βόρεια 
Μικρά Ασία και τη Θράκη. Και η πίτα ολόκληρη (Νέστωρ) και το σκυλί χορτάτο 
(Οδυσσέας)".  

      EYXOMAI στο φίλο μου “Άκαστο”, να παραμείνει πάντα πιστός Ομηριστής! 

 
 

                ΥΓ> Στις 8 Οκτωβρίου του 2015 -και αφιερωμένο όπως κάθε χρόνο στην επέτειο της ναυμαχίας 

των Εχιναδών- μετά από έρευνα του Ομηριστή Νίκου Φ Καμπάνη και των συνεργατών του Αντώνη Ζιώγα 

και Rodi de Fuca, κάτω από την αιγίδα της ΑΙΧΜΗΣ, δημοσιεύτηκε το άρθρο: Ομηρικό Δουλίχιο: Το χαμένο 

Αρχιπέλαγος κοντά στο Μεσολόγγι, στο οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά η τοποθέτηση του Νεωρείου 

των Οινιαδών στη Μυκηναϊκή εποχή του Μέγη και του Οδυσσέα κι όχι στον 5º ή  4º αιώνα. Το άρθρο 

παραμένει στην ηλεκτρονική μορφή της ΑΙΧΜΗΣ στην ενότητα “Τα ξεχωρίσαμε”, με πάνω από 15 χιλιάδες 

εισόδους.      

 



3 

  Πάντα στο νου σου νάχεις την Ιθάκη 
 Το φθάσιμο εκεί είν’ ο προορισμός σου 

       Κ.Π. Καβάφης 

Τένεδος. Περί ανέμων και Κικόνων 
Ο πόλεμος είχε πια τελειώσει      

       Ίλιον! 1184! Μέσα Μαρτίου. Η στάχτη αναμειγνύεται με τα ανθρώπινα 
σωματίδια που διασπώνται μακάβρια πάνω από τις φωτιές. Τα τείχη 
γκρεμισμένα, οι αυλές λιμνασμένες. Πλημμύρες από ταγγισμένο αίμα, αλμυρό 
και λασπωμένο. Σιωπή και φρίκη. Κουρνιαχτός και δυσωδία. Θανατερή αγωνία 
στα μάτια των λίγων που επέζησαν στην καταστροφή. Γέροι, γυναίκες, και 
παιδιά. Εκατό, διακόσιοι. Ούτε... 
     Έξω από τα τείχη, οι τελευταίες άμαξες μεταφέρουν βιαστικά τα λάφυρα 
στα πλοία που ακαματεύουν, –μισά μες στη θάλασσα, μισά πάνω στην άμμο–, 
να βάλουν πλώρη για τα σπιτικά τους μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Κάποια 
από τα πλοία είχαν ήδη πλωρίσει και τώρα θα ‘πλεαν, ταλανισμένα, στα μισά 
του Αιγαίου. Παρέμεναν μαζεμένοι ολόγυρα απ’ τον άνακτα Αγαμέμνονα, ο 
Διομήδης κι ο Μενέλαος, καθιστός ο ποιμένας του λαού της Πύλου, ο σοφός 
Νέστορας, κι “Eκείνος!” ο τολμηρός και πολύτροπος Οδυσσέας. Τις τελευταίες 
ημέρες βολόδερνε φουρκισμένος, ανήσυχος, χολωμένος με ορισμένους από 
τους συμπολεμιστές του κι έξαλλος για λόγους που ούτε ο ίδιος ο Κάλχας θα 
μπορούσε να μαντέψει. Για να πούμε την αλήθεια, αιτία, –λογική αιτία– δεν 
υπήρχε. Απλά του ‘φταίγαν όλοι κι όλα. Τα ‘βαζε με τον εαυτό του. Μετά από 
δέκα χρόνια περισσά από δυστυχίες, πολέμους κι εξαθλίωση, κάποιος έπρεπε 
να δώσει λόγο, και θα ‘ταν άδικο να πληρώσουν την οργή του οι πιστοί του 
σύντροφοι. Μα κάποιος θα βρισκόταν, για να ξεσπάσει πάνω του την 
αγανάκτηση…  
     Λίγο ύστερα, ξεμακραίνοντας από τα καπνισμένα τείχη της Τροίας, το 
προνομιούχο μυαλό του πανούργου ήρωα άρχισε να μηχανεύεται ένα σχέδιο 
για να εκδικηθεί θείους και θνητούς, δικούς ή ξένους, στα πρόσωπα κάποιων 
αλαργινών εχθρών που φάγανε τα λυσσακά τους πλάι-πλάι με τους 
Τρωγιάνους εδώ και δέκα χρόνια, στην αρχή του πολέμου. Για αυτόν, οι 
βάρβαροι Κίκονες –όπως κι άλλοι αλλόπιστοι λαοί– ήταν η αιτία που κράτησε 
τόσα χρόνια ο πόλεμος. Κι αφού προμάχησαν, δίχως ντροπή, χλευάζοντάς τους, 
είχαν αποσυρθεί, στα ορεινά, βορεινά στη Θράκη, να ζήσουν μονοιασμένα, 
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ξεχνώντας τις κακουχίες, τις μάχες και τη στέρηση. Αλλά “Εκείνος” δεν 
ξεχνούσε, δεν μπορούσε να ξεχάσει. Γι' αυτόν, τούτοι οι βάρβαροι ήταν ο 
τελειωτικός στόχος. Ζούσαν εκεί κοντά, διαθέταν εφόδια και κρασί, χρυσό, 
κασσίτερο, χαλκό … και πού να διανοηθούν τέτοια μυσαρή εκδίκηση, επειδή 
ένας θερμόαιμος άγνωστος βασιλίσκος, είχε πάρει όρκο ότι κάποιος έπρεπε να 
πληρώσει αδρά για τις μιζέριες του, πριν πάρει το δρόμο της επιστροφής για 
την ποθεινή Ιθάκη, το πιο όμορφο νησί του κόσμου, –“χθαμαλή και 
πανυπερτάτη”–, κείνο που το Ιόνιο αγναντεύει. Το στολίδι του βασιλείου του, 
που “προς ζόφον κείται”, δυσανάβατη, αλλά περήφανη για τους παλληκαράδες 
που ‘χει γαλουχήσει. Καμαρωτή και για τον κύρη της, τον Οδυσσέα, γιο του 
μεγάλου Ταφιανού κατακτητή, Λαέρτη. 
      

          Στο βασιλικό πλοίο των γενναίων Λακεδαιμονίων, ο λιόξανθος Μενέλαος, 
προσπαθούσε να τα βρει με την Ελένη. Ακόμα την αγαπούσε. Πώς να μην την 
λάτρευε με τέτοια ομορφιά. Εξάλλου, του ‘χαν πει πως μετανιωμένη βοήθησε 
τον Οδυσσέα, όταν τρύπωσε στα τείχη της Τροίας, ντυμένος στα κουρέλια, να 
περάσει απαρατήρητος ανάμεσα στους περαστικούς και τους στρατιώτες, και 
του ‘δειξε όλα τα μυστικά περάσματα της πόλης. Με τη φροντίδα της ο ήρωας 
σχεδίασε την επίθεση και πέτυχε τη νίκη ενάντια στους μπιστικούς του 
Πριάμου. Αποφάσισε να την συγχωρήσει, δίχως κάκιες, την ίδια εκείνη στιγμή 
της παραζάλης, χωρίς να μαντέψει πως θα τους περίμεναν μπροστά οκτώ 
ολόκληρα χρόνια, σχεδόν τόσα όσα κι ο Οδυσσέας, περιπλανώμενοι στις 
θάλασσες της Μεσογείου, και στα παλάτια της εξωτικής Αιγύπτου. Οκτώ 
χρόνια στην υπηρεσία των φημισμένων Φαραώ...  
     Όμως το θαλασσινό μας τελώνι, αντί ν’ ακολουθήσει από κοντά τη σκιά του 
γενναίου Μενέλαου, έταξε να συντροφέψει τον ήρωα της Ιθάκης, σ’ αυτές τις 
άγνωστες θάλασσες, σιμά με τους άνδρες που τον συνόδευαν στον απρόβλεπτο 
και πολυκύμαντο περίπλου. 
     Με δώδεκα πλοία είχε λάβει μέρος στην κατάκτηση της Τροίας, με δώδεκα 
πήρε το δρόμο της επιστροφής. Δύο, τρία από τα πλοία που χάθηκαν –όσο 
κρατούσε η πολιορκία– τα αναπλήρωσε με κείνα που κούρσεψε των εχθρών 
του. Το ίδιο έκαμε και με τους χαμένους πολεμιστές, κωπηλάτες και βοηθούς 
που ενάλλαξε άλλους με σκλάβους και φυγάδες, κι άλλους με εγχώριους 
μετανιωμένους., ο Οδυσσέας οδηγούσε στο γυρισμό, τρεις πεντηκόντερους κι 
εννέα τριακόντερους αφου πρωτα θα εκπληρουσαν μια πρώτη τεχνική στάση 
στο νησί της Τενέδου. Οι τρεις πρώτες εκπροσωπούσαν τις μεγάλες 
επικράτειες. Την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο και την Σάμη. Η κάθε ναυς είχε πενήντα 
κωπηλάτες στη σειρά, πηδαλιούχο κι αναπληρωτή. Οι ίδιοι άρχοντες, οι 
βασιλιάδες κι οι πρίγκιπες ήταν οι κυβερνήτες της καθεμιάς, κανακεμένοι από 
τρεις, τέσσερις υπηρέτες. Από τις υπόλοιπες εννιά, άλλες τρεις 
αντιπροσώπευαν τις ένδοξες πόλεις του βασιλείου, Νήριτο, Αιγίλιπα και 
Κροκύλεια. Οι πιο λιγοστές, αποτελούσαν τον συνοδευτικό στόλο του βασιλιά 
Οδυσσέα. Οι μεγαλύτερες, χρησιμοποιούσαν τριάντα κωπηλάτες, οι άλλες, 
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είκοσι. Όλες είχαν πηδαλιούχο κι αναπληρωτή, δύο υπηρέτες κι ένα 
ναυτοπαίδι, και τα καπετανεύαν πολύφημοι ήρωες. Στο σύνολο, τετρακόσιοι 
πενήντα γενναίοι, με τα μάτια τους καρφωμένα αλαργινά στην Ιθάκη.  
     Αρκετά χρόνια αργότερα από την ύπαρξη του ομηρικού έπους, που 
τραγουδούσε τις δόξες του άνακτα της Ιθάκης από τον ίδιο τον έγγονό του, 
έπος που ιστορήθηκε και τραγουδήθηκε όσο κανενός άλλου αοιδού 
δημιούργημα, από τις πεντηκόντερους και τριακόντερους εμπνεύστηκαν οι 
πρώτες ελληνικές τριήρεις, κάπου στο λυκόφως του έκτου αιώνα. Σκαριά που 
ξεπερνούσαν τα σαράντα μέτρα, φορτωμένα με εκατόν ογδόντα άνδρες, με 
κραταιό κεντρικό ιστίο, τη μεγίστη, κι υστερότερα μ’ ένα μικρότερο, τον 
τρίνγκο, προς το τόξο της πλώρας.  
     Τα πρωτόγονα πλοία που χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες στον Τρωικό 
Πόλεμο και που μόλις ξεπερνούσαν τα τριάντα μέτρα μήκος και τα πέντε 
πλάτος, εξοπλισμένα μ’ ένα μόνο τετράγωνο πανί, αποσύρθηκαν μόλις 
εμφανιστήκαν αυτές οι σύγχρονες ξυλοδομές που ονομάστηκαν τριήρεις λόγω 
τις ιδιαιτερότητάς τους να ‘χουνε τρεις σειρές κωπηλατών σε διαφορετικά 
επίπεδα πάνω σε κάθε ζυγό. Η μέγιστη ταχύτητά τους με κουπιά και πανιά και 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πέρασε από τους τρεις κόμβους της 
τριακόντερου και τους τέσσερις της πεντηκόντερου, πάνω απ’ τα πέντε μίλια 
την ώρα. Αν και η μέση ταχύτητα, σε μια διαδρομή δύο ημερών –αν ληφθούν 
υπ’ όψιν όλες οι συνθήκες και οι εξωτερικές επιρροές– θα μειωθεί δραστικά, 
ώστε να υπάρχουν τραβερσάδες που δεν έφταναν τα τριάντα έξι μίλια σε μια 
μέρα και μια νύχτα... Ακόμα και σήμερα παραμένει δύσκολος ο ακριβής 
υπολογισμός των διαδρομών και των προορισμών του Ιόνιου βασιλιά πάνω σε 
αυτά τα προϊστορικά πλοία.  
      

          Αλλά εδώ και τώρα, σε αυτόν τον δοξασμένο αιώνα, με τα πλοία 
αναπαυμένα στις παραλίες της Τενέδου, του Οδυσσέα του φαινόταν πως 
κυβερνούσε τα καλύτερα πλεούμενα στη Μεσόγειο. Ξαφνικά σκέφτηκε ότι, αν 
ανακάλυπτε τα σχέδιά του για λεηλασίες κι εκδίκηση στη Θράκη, ο Αγαμέμνων 
θα τον μάλωνε και θα τον ανάγκαζε ν’ αλλάξει άποψη. Πονηρά άλλαξε γνώμη. 
Θα παρουσιαζόταν τάχα προσποιούμενος ανησυχία, στη σκηνή του βασιλιά 
του Άργους.  
     – Θα ‘θελα να πισωγυρίσω και να ψάξω πού βρίσκεται ο ανιψιός μου ο 
Μέγης. Αν σαλπάρισε πρότερα ή έχει βραδυπορήσει . Δεν τον πήρε το μάτι μου 
απ’ όταν εγκαταλείψαμε την Τροία, είπε με σιγουριά. 
      Ο Αγαμέμνων τον κοίταξε καχύποπτα αλλά δεν ήταν δουλειά του να 
διχογνωμήσει με τον δύστροπο ήρωα για κάτι που γι’ αυτόν δεν είχε καμιά 
σημασία. Σήκωσε τους ώμους μ’ αδιαφορία και μουρμούρισε ανάμεσα απ’ τα 
δόντια. Ύστερα τον προκάλεσε με μια πλαδαρή γκριμάτσα, "…να τον αφήσει 
να συνεχίσει την παρτίδα με τους πεσσούς, να πάρει η ευχή! ". 
     Εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά κι απομακρύνθηκε πισωπατώντας σαν τον 
κάβουρα. Δρασκέλισε με προφύλαξη στο πίσω μέρος της σκηνής του 
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ξανθομάλλη Λακεδαίμονα, και ψιθύρισε στον φρουρό της κάτι στ’ αυτί. Αυτός 
εξαφανίστηκε χωρίς αντίλογο στο εσωτερικό της τέντας. Σε λίγα λεπτά 
ξεπρόβαλε πίσω από την καλοθρεμμένη σιλουέτα του αφέντη Μενέλαου. 
Ύστερα στήθηκε αταλάντευτος στο ίδιο μέρος που είχε εγκαταλείψει 
φεύγοντας. 
     – Σςςςς, γηραιός είναι, αλλά κουφός δεν είναι! –Τον μάλωσε ο Μενέλαος 
λοξοκοιτάζοντας προς το στρατόπεδο του άνακτα των Μυκηνών. 
     – Δεν μας ακούει. Είναι απορροφημένος με τους πεσσούς, κι ύστερα, τι σε 
νοιάζει; Είναι αποφασισμένο. Δεν νομίζω να το μετάνιωσες; Μας περιμένει ο 
χρυσός του Φαραώ! Και τόνοι σιταριού στην Αίγυπτο και τη Λιβύη…      
    – Το ξέρω. Είν’ ατέλειωτοι οι θησαυροί που ‘κρύβουν εκείνοι οι λάτρεις των 
κιβωρίων… Τόσες φορές που το ‘χουμε αποτολμήσει και πάντα καταλήγουμε 
δέσμιοι, μαγεμένοι από το ξόρκι του χρυσού και του όπιου. Πρέπει να 
κρατήσουμε την ηρεμία και τη σοβαρότητα, ώστε να μη συμβεί όπως τις άλλες 
φορές. Να συγκρατήσουμε τους άνδρες να μην μεθύσουν από τα μεγαλεία και 
τις περιουσίες των ξένων και ξεχάσουν το δρόμο της επιστροφής. Αρκετός είναι 
ο χαμένος χρόνος απ’ όταν μισέψαμε απ’ τη πατρίδα. Και τώρα που τελείωσε ο 
πόλεμος είναι ώρα να γυρίσουμε δίχως να μας πλανέψουνε σειρήνες. 
     – Συμφωνώ μαζί σου. Αριβάρουμε, μπαρκάρουμε ό,τι είχαμε κρύψει κι όσα 
μας φυλάνε και γινόμαστε άνεμος με το ξημέρωμα. Θα σε προφτάσω –αν πας 
λάσκα–, ειδάλλως θ’ ανταμωθούμε στην είσοδο του ποταμού. Στα ενδιάμεσα, 
όπως σου ‘χω ξομολογηθεί με καρτερεί μια παλιά εκκρεμότητα στη Θράκη. Δύο 
μέρες στο πήγαινε και δύο να σ’ ανταμώσω. Εφτακόσια τόσα στάδια δεν θα 
μου πάρουν παραπάνω. Αν δεις όμως ότι πριν από πέντε μέρες δεν είμαι στο 
πλάι σου, ύψωσε πανί και παίρνει ο καθένας το δρόμο του. Θα βρεθούμε έτσι 
κι αλλιώς στο μεγάλο ποτάμι, εκτός κι αν αυτοί που θρέφονται με ζύμη κι 
ανθούς δεν μας πάρουν το κατόπι και χάσουμε τη ζωή μας. 
     – Γιατί τόσο φτόνο για τους Κίκονες; Αυτούς τους άξεστους βοσκούς που 
δεν σου γίνονται εμπόδιο αυτή τη στιγμή; 
    – Δεν είναι οι Κίκονες σεβαστέ μου φίλε. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε 
βάρβαρος στα βόρεια, στα νότια ή στην ανατολή. Δεν είναι “κανένας”, είμ’ εγώ. 
Ειν’ η ψυχή μου η βαλαντωμένη. Ειν’ το σαράκι τέτοιου ολέθριου πολέμου, τόση 
οδύνη και τόση νοσταλγία για τη γη μου που ξενικά αρπαχτικά θέλουν να μου 
την στερήσουν! Πρέπει να μερώσω τη δίψα μου για εκδίκηση πριν γυρίσω στην 
Ιθάκη για να επιβάλω ειρήνη. Γιατί αλλιώς, θα πέσει επάνω στους συντοπίτες 
η οργή μου, κι αν σκληρόκαρδοι είναι κι άθλιοι και σφετεριστές του θρόνου, 
είναι δικοί και γείτονες. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πρέπει να πάω μόνος μου σ’ 
εκείνη τη χώρα των βαρβάρων; Να διώξω το αίμα από τα μάτια μου πριν 
γυρίσω στη λατρευτή Ιθάκη; Άντε, καλή αντάμωση στις πλούσιες εκβολές του 
ποταμού πριν να τελειώσει η άνοιξη.  
     Κι οι δύο γενναίοι χωρίστηκαν με ένα θερμό, συνωμοτικό αγκάλιασμα. 
     Ύστερα εκείνος σίμωσε βιαστικά στη ναυαρχίδα και παρακίνησε τους 
άνδρες να αδράξουν τα κουπιά και να πλωρίσουν σιγανά καθώς έπεφτε το 
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σούρουπο πίσω από τις ραχιές του νησιού που ‘χαν αγιασθεί από τις ικεσίες 
και τις θυσίες στους θεούς. Λίγες ώρες αργότερα είχαν αλαργέψει αρκετά –
χάνοντας τον ορίζοντα των Αργείων–, κι έτσι διέταξε τους κωπηλάτες να 
καλμάρουν, να αλλάξουν ρότα, να υψώσουν τη μαΐστρα και να βάλουν πλώρη 
βορειοδυτικά, προς το νησί της Σαμοθράκης κι από εκεί, μέχρι τις δύσβατες 
ακτές της Θράκης, όπου κατοικούσαν οι Κίκονες.  
     Αργότερα –ο ίδιος– θα ψευδολογούσε στο βασιλιά των Φαιάκων Αλκίνοο, 
για τις αιτίες που τον έφεραν σε κείνες τις ξέρες και θα τον παραπλανούσε 
σχετικά, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυροί νότιοι άνεμοι και η φουσκοθαλασσιά 
τους είχαν παρασύρει χωρίς ν’ αντισταθούν στην Ίσμαρο, την πόλη του 
σεβαστού ιεράρχη Μάρωνα… 
 
     – Μια στιγμή! Αυτή την ιστορία, όπως τη διηγείσαι, την έχουμε ακούσει, 
διαμαρτυρήθηκε ο πλοηγός. 
     – Ε ναι. Και; 
     – Είπες πως οι ισχυροί νότιοι άνεμοι σας παρέσυραν μέχρι τη Θράκη.  
     – Είπα ψέματα! 
     – Φυσικά κι είπες ψέματα. Το Αιγαίο είναι τρομακτικό, αλλά και προβλέψιμο. 
Σχεδόν ποτέ δεν φυσούν νοτιοανατολικοί άνεμοι στο βορεινό μέρος. Φυσά πάντα απ’ 
τη στεριά κι είναι άνεμοι βίαιοι και φευγαλέοι. Βορριάδες σαν τη τραμουντάνα, 
συνηθισμένοι στη Μεσόγειο, όταν αρχίζει η άνοιξη. Ο σιρόκος, που ‘ναι 
νοτιοανατολικός ηγεμόνας, και ντύνεται σάρκα και οστά στην έρημο της Αφρικής δεν 
φτάνει ποτέ ψηλά στο Αιγαίο. Πεθαίνει στα πόδια των Κυκλάδων. Οπότε, είτε πήγατε 
στη Θράκη θεληματικά ή η Ίσμαρος δεν είναι εκεί που τη θεωρούνε, αλλά κάπου 
νοτιότερα προς τις ακτές των Χετταίων, κάπου στη Μίλητο κοντά. Γι’ αυτό σ’ ικετεύω, 
πες μου, γιατί διαδίδεις ψέματα; 
    – Εγώ όχι…, ο Όμηρος. Προσπάθησε να με προστατεύσει λες και μ’ ένοιαζε. Ίσως 
αυτόν τον ενοχλούσε –τι θα ‘λεγε ο κόσμος–, αν παραδεχόταν ότι ο παππούς του, είχε 
καταπατήσει, λεηλατήσει, και κακοποιήσει την ιερή γη των Κικόνων για λόγους 
εκδίκησης, και τιμής ξεπεσμένης, ή για μια λανθασμένη απόδοση δικαίου για κάτι που 
δεν του ‘πεφτε λόγος, κι ότι για μια ανόητη τύφλωση της στιγμής τάραξε τόσο τραγικά 
τη γαλήνη εκείνων των ράθυμων χωρικών. Γι’ αυτό διέταξα παρά τις αντιξοότητες να 
κωπηλατήσουν όπως δεν το ‘χαν καταφέρει ποτέ, κάπου πεντακόσιους άνδρες, για να 
φτάσουμε στην Ίσμαρο σε λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι ο καθένας θα μπορούσε ποτέ να 
φανταστεί. Σχετικά με τη γη των Χετταίων δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω ή να 
σχολιάσω, οι θεοί ξέρουν ότι εκτιμώ τη χώρα τους μιας κι όμοροι είναι και κοντινοί 
στη σάρκα και το αίμα μου. 
     – Τι άλλα ψέματα είπες; Εσύ ή ο κόλακας απόγονός σου, δεν με νοιάζει.  
     – Ότι περιμέναμε δέκα χρόνια ριζωμένοι στην παραλία της Τροίας το θαύμα. 
Ανοησίες! Κι ότι πού και πού, εγώ ή ο Παλαμίδης ή κάποιος άλλος κάναμε μια 
ρομαντική κρουαζιέρα, και δεν ξέρω τι άλλο, για να αποκομίσουμε προμήθειες κι 
ενισχύσεις… Τι λες; Δεν γεράσαμε δέκα χρόνια έξω απ’ τα τείχη ανταλλάζοντας 
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καντάδες με τους Τρώες! Ποιος το δέχεται! Όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τάχα ελάχιστες 
φάλαγγες βίγλιζαν τις εξόδους της πόλης κι οι Μυρμιδόνες υπονόμευαν τις δυνάμεις 
των πολιορκημένων, εμείς οι περισσότεροι, δεκάδες νηοπομπές, κωπηλάτες και 
πολεμιστές, σαλπάραμε κάθε τόσο από τις εκβολές του Σκαμάνδρου, κι από ακτή σε 
ακτή, φτάναμε ως τη Λιβύη και την Αίγυπτο, την Ατλαντίδα και τη γη της Ερύθειας. 
Λεηλατήσαμε πόλεις, κάψαμε πεδιάδες, γκρεμίσαμε ναούς. Ιδρύσαμε πόλεις και τις 
αποικήσαμε, επιβάλαμε τους Θεούς μας, και γεννήσαμε Δαναούς κι Αχαιούς 
απογόνους, κι ύστερα επιστρέφαμε πάντα με αφθονία αποθεμάτων για να εφοδιάσουμε 
τα στρατόπεδά μας στις ακρογιαλιές του Ιλίου, για να ευφρανθούν τα αδέλφια μας 
εξωτικά αγαθά, θρεπτικά και πλούσια… Και με δεκάδες όμορφες σκλάβες, πρόθυμες 
να τους αγαλλιάσουν στην ατέρμονη κι απελπιστική προσμονή τους μπροστά στ’ 
απόρθητα τα τείχη. Και μετά πλωρίζαμε πάλι, από πάνω ίσαμε κάτω, απ’ τ’ ανατολικά 
στα δυτικά, κάποιες φορές νικητές κι άλλες με τρομερές απώλειες… Μ’ αυτό τον 
τρόπο, μείναμε γνωστοί στα χρονικά των αιώνων, σαν οι λαοί της Θάλασσας, εκείνοι 
που έφεραν άνω-κάτω τους περήφανους Φαραώ της Αιγύπτου! Αυτό δεν ήταν που 
ήθελες ν’ ακούσεις, σκοτίζοντάς με; 
     –Αυτή η τελευταία θεωρία, δεν περιέχεται στα έπη! “Κανένας” δεν την έχει 
σχετίσει με την ευλογημένη εκστρατεία, διχογνώμησε θυμωμένα ο πλοηγός. Δεν 
νομίζω να μου λες ψεύτικα παραμύθια για ν’ απαλλαγείς από τα λάθη σου και τη 
θηριωδία σου στη χώρα των Κικόνων; Ούτε πιστεύω πως υπάρχει η Ατλαντίδα, και 
ότι ήταν αληθινός ο Γηρυόνης ή η Ερύθεια, κι είναι αδιανόητο τελείως ότι μ’ αυτά τα 
καρυδότσουφλα από ελάτη μπόρεσε να προσεγγίσει κάποιος σε τέτοια μέρη μακρινά. 
     – Μόνο οι Θεοί ξέρουν ότι δεν λέω ψέματα, απελπίστηκε ο Οδυσσέας. Αλλά ας 
συνεχίσουμε, εκλεκτικό ξωτικό, με τις φανταστικές περιπέτειές μου, που φαίνεται ότι 
όλοι τις εκτιμούν περισσότερο από τις αλήθειες που σας διηγούμαι, κρυμμένες για 
χιλιάδες χρόνια πίσω από τα κάλπικα ήθη και την άγνοια. Ακολούθησέ με!  
    – Αυτό δεν το χάνω για τίποτα, μουρμούρισε με ανυπομονησία ο πλοηγός. 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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Μάρων. Ένα δώρο γενναίο κι ωφέλιμο 
                                                               Αναφορά στο χαμένο Δουλίχιο!     

     
               Ριχτήκανε σαν τα κοράκια, οι πολεμιστές του Ιονίου, απάνω στην 
αφύλαχτη πόλη της Ίσμαρου με δόρατα, σαγίτες, σπαθιά και πέλεκες. Λαίλαπα, 
έπνευσε φονική απάνω στους απορημένους Κίκονες. Η γη τρεμούλιαξε κάτω 
από τ’ άχτι των εκδικητών. Δεν υπήρξε έλεος για “κανέναν”. Μήτε για τους 
αβόγκητους μπιστικούς και τους ξωμάχους. Δεν έμεινε όρθιο κορμί, σπιτικό, 
μηδέ αχερώνας! Χωριστήκαν τα κορμιά απ’ τα κεφάλια και τ’ ανθρώπινα μέλη 
απ’ τα κουφάρια. Πολέμαρχοι κι άμαχοι έλαχαν παρόμοια μεταχείριση... 
Γέροντες, γυναίκες και κουτσούβελα.  
     Οι θεοί –που ήταν για όλους ίδιοι– έκρυψαν το πρόσωπό τους οργισμένοι. 
Κολάστηκαν που ένας θνητός –όσο δοξασμένος κι αν ήταν– τόλμησε να 
αποδώσει δικαιοσύνη και καταδίκη. Δικαιώματα που ‘ταν μόνο των θεών! 
     Ο πιστός Ευρυβάτης, απορροφημένος κι αυτός απ’ το μεθύσι του 
αξάφριστου αίματος, ξεμάλλιαγος και χολεριασμένος, την ώρα που ‘ταν 
έτοιμος να αποτελειώσει έναν τρομοκρατημένο ασπρομάλλη εννόησε, μες στη 
σύγχυση, πως δολοφονούσε κάποιον ονομαστό ιερουργό που λάτρευε την ίδια 
πίστη σαν τη δικιά τους… Του μούδιασαν τα χέρια σαν μάντεψε την αλήθεια 
που μέχρι πριν λίγο απάγκιαζε πίσω απ’ την βουλιμιά της εκδίκησης και του 
αφανισμού. 
     – Βασιλιά μου, Οδυσσέα, ξεφώνισε βουτηγμένος στο ξένο αίμα, 
μεγαλειότατε, αυτός ο σεβάσμιος γέροντας, φαίνεται σαν να ‘ναι κάποιος 
σπουδαίος σ’ αυτή τη χώρα και ικετεύει για τη ζωή του. Τι θες να κάνω με 
δαύτον; 
      – Φέρε μου τον εδώ και πάρε ανάσα ανδρείε Ευρυβάτη. Άσε με μονάχο και 
θα ‘χω να κρίνω. 
     Ο ιεροφάντης Μάρωνας, εκλιπαρώντας στα γόνατα για τη ζωή του –και τη 
ζωή των παιδιών του–, ήταν ένας άνδρας ετοιμόλογος και συνεσταλμένος, με 
λευκή γενειάδα και βλέμμα τρυφερό και σπλαχνικό παρόλο τον πανικό που ‘χε 
περάσει. Είχε προαισθανθεί στο πρόσωπο εκεινού του Έλληνα ηγήτορα έναν 
μεγάθυμο κυβερνήτη του οποίου η παστρική κι έξυπνη ματιά –σκληρή αλλά 
γενναιόδωρη– του προξενούσε –εκτός απ’ τη τρομάρα– εκτίμηση και δέος. 
Έσμιξε τις παλάμες σε παρακάλεσμα, στρέφοντας το βλέμμα σ’ ένα θαρρείς 
ανύπαρκτο σημάδι πέρα απ’ τις μαυρισμένες κολώνες του ερειπωμένου ναού, 
κι έκανε προσπάθεια να σταθεί στα πόδια στηριγμένος στο ιερατικό του 
βάκιλο, προσεκτικά σμιλεμένο. Υπονοούσε στον παραλίγο δήμιό του, που 
βρισκόταν ακριβώς, η κρυψώνα που τους ενδιέφερε ξέχωρα. Ο Οδυσσέας 
συνόδεψε το κοίταγμα του συνένοχα, κάνοντας νόημα στους συντρόφους του 



10 

 
να μην παρέμβουν. Ο γέροντας σύρθηκε μέχρι τον μισογκρεμισμένο πρόναο και 
παραμερίζοντας ένα σκέπαστρο από αρκουδόδερμα, πλεγμένο και περίδετο με 
ξεραμένα λιόκλαρα, σχεδόν καταχωνιασμένα κάτω από φυλλουριές από 
ροζιασμένα κλήματα, ξεχώνιασε δυο πιανούμενα κροντήρια ξεχειλισμένα από 
μυρωδάτο κόκκινο στιφρό κρασί, που στην θωριά φαινότανε μελάσα και στην 
ψαύση νέκταρ θεϊκό. 
     – Αυτό το μπάλσαμο, μια μέρα θα σώσει τη ζωή σου άρχοντά μου, αν πρώτα 
σεβαστείτε την οικογένειά μου. Δεν φοβάμαι για τη δική μου ζωή αλλά έχω 
φαμίλια με μικρά παιδιά και θυγατέρες εγκυμονούσες. 
     – Έστω κι αν δεν ήταν έτσι, το ‘χα αποφασίσει να σου συγχωρήσω τη ζωή 
ιεράρχη, γιατί σε νοιώθω ερίτιμο αντιπρόσωπο των θεών του Ολύμπου. Δεν 
τολμάω πια να βαδίσω ξανά αντίθετα στις θεϊκές βουλές τους. Μου φαίνεται 
πως είναι πλέον καιρός να πάψω τις έχθρητες και ν’ αναζητήσω μετάνοια για 
όλα εκείνα τα κρίματα που, –για λίγα μίζερα λάφυρα–, σαν να ‘μαστε άθρησκοι 
βάρβαροι έχουμε διαπράξει… Θα σταθούμε όσο χρειαστεί να ξεκουραστούν οι 
άνδρες και να ζητήσουμε συχώρια απ’ τους θεούς κι κατόπι θα πάρουμε το 
δρόμο της επιστροφής για την αγαπημένη μας πατρίδα. Δέχομαι με 
ευγνωμοσύνη το πολύτιμο δώρο σου μ’ όλα τα άλλα λάφυρα που ‘χουμε 
μαζέψει, και Θα το μοιραστώ πρόθυμα με τους συντρόφους μου όταν έρθει η 
στιγμή…   
    
          Δεν υπήρξαν παραπάνω θηριωδίες εκείνη τη μέρα. Δεν περίσσευε διάθεση 
ούτε δυνάμεις. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του αποσυρθήκαν σιωπηλά και 
με τάξη χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, ο καθένας απόδιπλα στο πλοίο του. 
Ύστερα σταυροπόδησαν γύρω απ’ τις φωτιές που σιγόκαιγαν κι αρχίσανε το 
φαγοπότι, αφού πρότερα είχαν μπαρκάρει και κρύψει τα πλιάτσικα, βαθιά στις 
κοίτες των νεών. Όπως το ‘χαν συνήθεια μεθοκοπήσαν μοιράζοντας το ‘να 
κροντήρι το κοκκινόκρασο του ιερέα ανακατεμένο μ’ αλμυρό νερό της 
θάλασσας, λίγο λιόλαδο, κι ελάχιστες σταγόνες από μυρωδικά, καθένας με το 
γούστο του. Λίγο μετά, ο αδάμαστος θεός, ο χρονοφόρος Ύπνος, τους ταξίδεψε 
κατάβαθα μέχρι που η πανέμορφη Ηώ ξεπρόβαλε –με φοβισμένα βήματα– για 
να αναγγείλει τον ερχομό του πρωτότοκου αδερφού της. Εκείνο το σημείο με 
το λιόβγαλμα κατέληγε πολλές φορές μοιραίο, αναπόφευκτα, χάρη στη 
χαλάρωση των πολεμιστών και το πρωινό ξεσούρωμα. Κι επειδή οι εξαιρέσεις 
ήταν ελάχιστες σε κάθε μια από τις περιπέτειες των Ιθακήσιων, αυτή τη φορά 
συνέβηκε, το ίδιο απρόσμενα που ούτε απόρησαν, όταν άξαφνα ένοιωσαν την 
ανάσα των ανέσπερων Κικόνων στο σβέρκο τους και τη παγωμένη κόψη του 
ατσαλιού γδέρνοντας το πετσί τους.  
     Έξι και παραπάνω άνδρες από κάθε πλοίο χάθηκαν σε κείνο το μακελειό από 
την παραβλεψιά τους. Και πριν να συγχρονιστούν και να σκαρφαλώσουν 
ανοργάνωτα στα πλεούμενα για να απομακρυνθούν απ’ το γδικιωμό και τη 
σφαγή, οι χολερικοί βουνίσιοι που ‘χαν παρατήσει νυχτιάτικα τις μάντρες 
οπλισμένοι με χαντζάρια και σκέπαρνα, σφεντόνες και τρύπανα και τεράστιες 
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κροκάλες, και χεροκάμωτα ακόντια, και πέλτες από βελανιδιά χοντροκομμένες 
ή από κασσίτερο πρόχειρα κατεργασμένες, πήραν πίσω το μερίδιο απ’ το 
κλεμμένο δίκιο τους, κι εκδικήθηκαν το πλιάτσικο και τον όλεθρο της πιο 
εμβληματικής τους πόλης. 
     Με τα δώδεκα πλοία απείραχτα, αλλά με το χαμό εξήντα οπλιτών και 
λαμνοκόπων, δυο τιμονιέρηδων, δυο κυβερνητών και δέκα εφέδρων και 
επικούρων, ανδρών γενναίων, ο στολίσκος των Αχαιών σαλπάρισε βιασμένα 
απ’ τις ξέρες της ταπείνωσης κι έβαλε πλώρη προς μεσημβρία, 
εγκαταλείποντας στ’ αφιλόξενα ακρογιάλια της Θράκης περισσότερα απ’ τα 
μισά λείψανα των πετσοκομμένων συντρόφων τους. Τα άψυχα κουφάρια που 
μπόρεσαν να επιβιβάσουν στα πλοία, τα προετοιμάσανε υστερότερα μ’ έγνοια, 
για να τα τιμήσουνε και να τα ενταφιάσουν –όπως τ’ άξιζαν– στην πρώτη 
στεριά που θα αντάμωναν στην πορεία τους. Δυο μερόνυχτα μετά, σπρωγμένοι 
απ’ τους αέρηδες του βοριά, π’ άρχιζαν να φορτσάρουν μ’ όλη τους την 
αγριάδα, πιάσανε στεριά στο ιερό νησί της Σαμοθράκης. 
     Έσυραν τις καρίνες πάνω στη φαλακρή άμμο –νοστή και νοτερή– στη 
σμαραγδένια και τραχιά θαλάσσια αγκάλη του νησιού των θεϊκών μυστηρίων. 
Σιγουρευτήκανε να βρεθούν αλάργα απ’ τις παλίρροιες, που υποψιαζόντουσαν 
τετράβαθες από την επαναφορά της ρεστίας. Εκείνος ο γιαλός με τη 
χοντραλεσμένη άμμο προσφέρθηκε πλέρια για να ανταποκριθούν με τα 
νεκρώσιμα, την εκφορά και την ταφή των πεσόντων ηρώων, στη μάχη με τους 
βαρβάρους. Δαμαλίδες και ρίφια που ‘χαν αρπάξει απ’ τους ατιθάσευτους 
ανωμερίτες της Ισμάρου, χρησίμευσαν για τις θυσίες στους θεούς και για να 
κορέσουν την πείνα εκείνων των αδάμαστων ανδρών που σήμερα 
θρηνολογούσαν με τα κεφάλια σκυφτά και καταριόταν την κακιά τύχη των 
ακριβών συντρόφων τους. Το ξινόκρασο, τεστιμόνια χιλιοχρονίτικη από 
πρώιμο κλήμα θιακών εδάφων, που ψηνόταν χρόνια στα κροντήρια που ‘χαν 
στοιβάξει και σφιχτοτεζάρει στ’ αμπάρια απ’ όταν σαλπάρισαν απ’ το νησί για 
τον πόλεμο, εκπλήρωσε το σκοπούμενο όσον αφορά τις θυσίες αλλά και την 
ευφροσύνη και την ηδονή των ικέτιδων. 
     “Κανένας” δεν μπόρεσε να βεβαιώσει πόσο καιρό παρέμειναν σε κείνο το 
στενωπό ορμίσκο, προφυλαγμένοι από την αφηνιασμένη ορμή της άξαφνης 
καταιγίδας, ανακτώντας δυνάμεις για να συνεχίσουν το περίπλοκο ταξίδι τους 
που θα τους οδηγούσε στη λευτεριά, –και το νόστο στη γη που τους γέννησε–, 
όπως θεωρούσαν δεδομένο οι πιο απονήρευτοι από το πλήρωμα του ισχνού 
στόλου του βασιλιά της Ιθάκης.  
     Λίγοι υποψιάζονταν –και φυσικά “κανένας” δεν γνώριζε με σιγουριά–τους 
λογισμούς του πανούργου και πολεμόχαρου άνακτα. Όταν τελικά μαϊνάρισε η 
καταιγίδα κι αρμάτωσαν τα πλοία για να εγκαταλείψουν το νησί, ανάσαναν μ’ 
ανακούφιση καμαρώνοντας την ομοιόσχημη νηοπομπή των ιονικών πλοίων 
που ‘βαζε πλώρη προς το νοτιά, ίσαμε τον Καβομαλιά και το νησί των Κυθήρων. 
Δεν ένοιωθαν την απουσία των εξήντα άλκιμων κωπηλατών που μείνανε για 
πάντα σε κείνα τ’ αφιλόξενα χώματα που φυσά μονότονα τ’ ανεμοβόρι, γιατί η 
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λαχτάρα της επιστροφής των επιζώντων ξεπέρναγε άμετρα το μοιρολόγι για 
τέτοιο αδικοχαμό. 
               Είναι συνηθισμένες σ’ αυτά τα γυρίσματα της άνοιξης οι βίαιες αλλαγές 
της διάθεσης του Αιόλου, θεού των ανέμων. Αμέσως μετά από τις ισχυρές 
ανεμοθύελλες που τους είχαν σπρώξει μανιασμένα στις ακτές της ιερής νήσου 
των Καβείρων, με μεγάλο κίνδυνο να ναυαγήσουν, τώρα ο μαΐστρος είχε 
αδράξει κάτω απ’ τις μασχάλες του τους αλαφροαέρηδες του γητεμένου 
λεβάντη και οι δυο τους αλαμπρατσέτα λίκνιζαν τα πλεούμενα μ’ απαλοσύνη 
παρασέρνοντάς τα σαν πετούμενα προς τις ακτές της Εύβοιας. Κι από ‘κειδά με 
τα πανιά φορτσαρισμένα, γλιστρήσανε στις ακρογιαλιές ώσπου να 
καταλαγιάσουν στις πέτρινες αγκαλιές που επιστατούσαν οι θαλασσόβραχοι 
των κυκλαδικών νησιών, της Κέως και της Δρυοπίδας. Αγκυροβολημένοι για να 
ξαποστάσουν και ν’ ανακτήσουν δυνάμεις στον παραμυθένιο μυχό που 
σχημάτιζε το παρήλιο γρανιτικό κορμί της Δρυόπιδας και της μικροσκοπικής 
ατόλης που περιφρουρεί το φυσικό και πράο λιμανάκι, συναπαντήθηκαν για 
λίγες ώρες με τα πλοία της αθηναϊκής βασιλικής αρμάδας. Έμαθαν πως τούτοι 
οι ερμαδιακοί, απροσδόκητα, ετοιμάζονταν να αρμενίσουνε ίσαμε τη νήσο της 
Μήλου αναζητώντας μια καινούργια πατρίδα, ένα καινούργιο καταφύγιο. 
Εκείνος παρέμεινε μέχρι το σούρουπο στο πλάι του εκθρονισμένου αττικού 
άνακτα, συνομιλώντας, τρώγοντας και μπεκροπίνοντας, αραγμένοι οι δυο τους 
στο κατάστρωμα της αθηναϊκής ναυαρχίδας. Όταν γύρισε, με τη δύση, στην 
καπιτάνα του, τυλίχτηκε τον πορφυρό λαμπερό μανδύα του και δίχως να 
ξεστομίσει λόγο –μορφάζοντας και σισυρίζοντας παράχορδα–, έστειλε τους 
καπεταναίους να ορτσάρουν δίχως αργοπορία, δίχως να περιμένουν το 
ξημέρωμα για να ‘χουν τον ηωσφόρο στα ζερβά, να φανεί, να τους σερβίρει για 
σινιάλο... Κόντευε λίγο, για ν’ ατενίσουν τα Κύθηρα, κι η οργή του αβγάτιζε 
κάθε στιγμή που περνούσε…              
 
           –Χλωμό κι ανόρεχτο σε βλέπω. Δεν φαίνεται να σε καλοκάρδισε αυτό το 
τραβέρσο. Κι ακόμα ούτε που ξεκινήσαμε…    
    – Άκου με, γελοίε ανεμολόγε: Τίποτα απ’ όσα υπονοείς δε στέκει. Είναι το πολύπαθο 
τομάρι μου μαθημένο σε τέτοιες φουσκοθαλασσιές, αλλά ακόμα δεν συνήθισε να 
αντέχει τέτοια χτυπήματα σαν αστροπελέκια, που φτάνουν με τέτοιες δυσοίωνες 
αγγελίες για αγαπημένα πρόσωπα. Μου φτάσανε ειδήσεις απ’ τα πλοία του Μενεσθέα, 
που θα αγρίκησες πως ανταμωθήκανε με τα δικά μας στ’ απάγκιο της Δρυόπιδας 
πελαγίζοντας για τη Μήλο. Όπως βλέπεις ούτ’ αυτός ο δύστυχος μπόρεσε να 
ξαποστάσει, γιατί οι γιοι του Θησέα του αρπάξαν το θρόνο της Αθήνας. Ο ίδιος λοιπόν 
μ’ ενημέρωσε πως ο ανιψιός μου, ο γιος της λατρευτής αδερφής μου Κτημένης, ο 
αγλαός πρίγκιπας Μέγης, χάθηκε με δυο από τα πλοία του κάτω απ’ τα φθονερά 
κύματα του κάβου Καφηρέα. Καημένη Κτημένη, μεγαλόψυχη, συντρόφισσα των 
παιδικών μου χρόνων! Προσεύχομαι στους θεούς να μην είναι αληθινό παρά ένα κακό 
όνειρο. 
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     – Τα κακά μαντάτα ταξιδεύουν μόνα τους, άρχοντά μου. Και ταξιδεύουν γλήγορα. 
Μας μένει να αποδώσουμε χάριτες στους θεούς για την απέθαντη ψυχή του, θεόρατη 
σαν τ’ ανάστημά του.  
     – Γένοιτο! βαρυγκώμησε ο Οδυσσέας. Ήταν νέος αλλά ανδρείος και πάντα 
πρόθυμος. Λάθεμά μας ήταν που δεν μας πήρε το κατόπι. Θα του ‘χε ξεστρατίσει το 
πεπρωμένο. Ελπίζω να μη χαθούν άδοξα όσα έχτισε, κι επειδή ούτ’ άφησε απογόνους 
κι ύστερα υπάρχουν λυκόρνια που παραμονεύουν, φτερουγίζοντας πάνω απ’ τα νησιά 
του, φθονώντας τα νεώριά του και τους αστέρευτους σιτοβολώνες.  
     – Δεν ταξίδεψα ποτές σ’ εκειά τα μέρη, παραπονέθηκε με λιπόψυχη και νοσταλγική 
φωνή ο πλοηγός, σαν να αισθανόταν ντροπή ν’ αναγνωρίσει την ελάχιστη γνωριμία 
του μ’ αυτή την ιριδωτή και καλοσυνάτη θάλασσα που ονομάζουν Ιόνιο, με το 
ξακουσμένο εχιναδίτικο αρχιπέλαγος και τις αντικρινές ηπείρους, βουνά κι αλίπεδα 
φουντωμένα με δρυμούς που παράγουν μαύρη ελάτη για τη ναυπήγηση των 
κοσμοξάκουστων μελανοπλώρων πλοίων. 
     – Είναι τόσο λιόμορφα τα νησιά του βασιλείου μου! Φούσκωσε το στήθος με 
περηφάνια ο ηγεμόνας της Ιθάκης. Αλλά ακόμα πιο λαχταριστά είναι εκείνα του 
ανιψιού μου, αν και βραχύκορμα κι αριά κατοικημένα, εκτός απ’ εκείνο που φιλοξενεί 
το καλοκαιρινό του ανάκτορο και γειτονεύει με τη δική μου χώρα. Όμως η ισχύς και 
τα πλούτη του βιώνουν στις απέναντι ακτές, όπου πλεονάζουν οι σοδιές και 
ξεχειλίζουν οι κοιλάδες από σιτάρι, και οι πλαγιές μουκανίζουν απ’ τα δαμάλια. Εκεί 
διαβαίνουν οι μπιστικοί μου καθημερινά να παζαρέψουν τ’ αγόρασμα από αμνοερίφια 
και γεννήματα. Μα τώρα δεν ξέρω τι θα απομείνει από ‘κείνη την κληρονομιά της 
αδερφής μου, που νόμιμα ανήκει σάμπως στους Ιθακήσιους, όταν τόσοι μνηστήρες 
ακονίζουν τα δόντια τους για να αλέσουν τα κομμάτια της, γνωρίζοντας συνάμα τον 
ακαρτέρητο χαμό του λεοντόκαρδου πρίγκιπα. 
      – Διηγήσου με, μεγαλειότατε, θρύλους γι’ αυτό το άγνωστο βασίλειο, γιατί λίγοι 
έχουν την τύχη να γνωρίζουν τα πλούτη και την αίγλη του κι οι περισσότεροι το 
συγχέουν με το δικό σου κράτος και τη δοξασμένη Ιθάκη. 
     – Με λιγοστά λόγια, «ξένε»! Είναι κατοικημένη η γη του –όπως και η δικιά μου–
από Κεφαλλήνες και Τάφιους στ’ αρχιπέλαγος και τις χερσονήσους. Κι από Λέλεγες 
απογόνους πειρατών, και Κουρήτες ξενομερίτες που ‘φτασαν απ’ τα εδάφη του Οινέα 
είναι κατοικημένες οι ακτές. Κι από επειούς ενοίκους, σαν τον ίδιο τον ανιψιό μου που 
κληρονόμησε το βασίλειο απ’ τους προγενέστερους και το ‘φτιαξε σπουδαίο κι ένδοξο, 
τόσο που πιάστηκε να ναυπηγήσει πλοία τόσο ανθεκτικά και γοργοκίνητα που 
“κανένας” από τους πιο ισχυρούς θαλασσοκράτορες δεν το τόλμησαν. Σαράντα πλοία 
έστειλε στην Τροία κι άλλα τόσα θα μπορούσε να φτιάξει, μιας και διαθέτει θαυμαστούς 
ταρσανάδες, σύγχρονους κι εξοπλισμένους. Κι ακόμα διαθέτει στους αύλειους χώρους 
τόση μαύρη ελάτη –εκείνη τη ξεχωριστή ξυλεία για ναυπήγηση– που αν είχε την 
καλοτυχιά και την ευσπλαχνία των θεών να ζήσει λίγα χρόνια παραπάνω, θα 
παράβγαινε με τον πιο φημισμένο μεταξύ των αρχόντων και τον πιο εύπορο μεταξύ 
των πλουσίων. 
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     – Έχω μια αμφιβολία και μια ερώτηση που με παιδεύει, σίγουρα γεννημένη απ’ 
την άγνοιά μου, δίσταξε για μια στιγμή ο πλοηγός, χαϊδεύοντας το φαλακρό κεφάλι 
του, αρμυρισμένο απο τη θάλασσα. Οι περισσότεροι, όλα αυτά τα χρόνια της συμφοράς 
και του πολέμου μπροστά στα τείχη της Τροίας, και τις λεηλασίες στις ακτές της Ασίας 
και της Αφρικής, απέδιδαν στον χαροκαμένο πρίγκιπα μονάχα μια χούφτα γη από 
λίγες άνυδρες βραχονησίδες που κατά την ταπεινή μου γνώμη, ελάχιστους κατοίκους 
θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, και λίγα ζωντανά σκαρφαλωμένα στις πλαγιές τους 
για να θρέψουν μ’ αυτά μια παντοδύναμη και πλούσια επικράτεια. Τότε πώς με τέτοια 
υπάρχοντα κι ελάχιστη γη μπορεί κάποιος να ναυπηγήσει σαράντα πεντοκόντερους και 
να τις επανδρώσει με χίλιους πεντακόσιους μάχιμους άνδρες; Σου φαίνεται 
απερίσκεπτη η απορία μου, Σίρε;       
    – Δεν σε παρεξηγώ, Πλοηγέ. Κι ούτε όσους άλλους δυσπιστούνε. Δεν είναι το 
βασίλειό του φτωχό κι έρημο, αλλά πανίσχυρο και πιο απλωτό κι απ’ το δικό μου. Δεν 
ξέρω γιατί θεληματικά παραγκώνιασε ο ραψωδός τον δύσμοιρο Μέγη, και γι’ αυτό έχει 
αυτός μόνο την ευθύνη. Από αμέλεια ίσως έδωσε πιότερη σημασία στον άνδρα και 
στους τίτλους του κι όχι στην περιγραφή και τη μεγαλοσύνη της χώρας. Οι Εχινάδες 
μπορεί να ‘ναι στενόχωρες κι αραιοκατοικημένες αλλά είναι γι’ άλλους λόγους ιερές 
και πολυσέβαστες, ώστε να αναφερθούν πρώτες απ’ όλες στους καταλόγους των νεών 
της μεγάλης εκστρατείας. Σπαρμένες είναι με βωμούς και θεϊκά τέμπλα γιατί ‘ναι 
φάροι και ξεναγοί στις ρότες των θαλασσινών. Εσύ θα ‘πρεπε να το γνωρίζεις μιας και 
παινεύεσαι πως φέρεις αυτό το χάρισμα της ναυτοσύνης και το διαλαλείς δια μέσου 
των αιώνων. Δεν είναι πιο σημαντικός και πολύτιμος για έναν ναυαγό ένας ταπεινός 
φάρος στην πλεύση απ’ ό,τι αχρείαστες πεδιάδες από στάχυα μεστά κι αμέτρητα 
κοπάδια;  
     – Και δεν κατείχε ο Όμηρος την αλήθεια για να τη διαδώσει μέσα απ’ όλους αυτούς 
τους στίχους που συγκέρασε; Ξόδεψε χιλιάδες λέξεις για να ιστορήσει λεπτομέρειες 
από φανταστικές ιστορίες δίχως άποψη, ονειρικούς περίπλους και μυθικά τέρατα, και 
βράχους που μοιάζανε με γνάθους. Κι ούτε μια λέξη παραπάνω για ‘κείνο το άγνωστο 
και κραταιό βασίλειο όπως μου φανερώνεις τώρα καλοθέλητα.  
     – Νομίζω ότι κατανόησες απόλυτα το ξεχωριστό πνεύμα του τυραννισμένου 
άγγονού μου και τις αληθινές του ανησυχίες που πλημμυρίζουν τους στίχους του. Δεν 
είναι σημαντική γι’ αυτόν η σημασία και το μέγεθος των πολιτειών μήτε η καθημερινή 
ζωή των πολιτών τους. Κι είμαι σίγουρος πως δεν φαντάστηκε ποτέ πως η μοναδική 
πηγή που θα ‘δινε ιστορική γνώση απ’ τον αρχαίο κόσμο –χιλιετηρίδες πιο μετά– θα 
‘ταν εκείνες οι αράδες δίχως τελειωμό που θέλησε να συναθροίσει στη μοναξιά του σαν 
ένα προσωπικό και αμεταβίβαστο ημερολόγιο, όπου το μόνο που ενδιέφερε πάνω απ’ 
όλα ήταν ο ήρωας των παιδικών του χρόνων και οι αφάνταστες περιπέτειές του. Τα 
ιερά νησιά αντιπροσώπευαν για τον ίδιο κάτι παραπάνω απ’ την υπόλοιπη γη του 
Δουλιχίου που διαμόρφωνε την επικράτεια από τη Λευκάδα και την Αλυζία μέχρι τις 
εκβολές του θεοπόταμου Αχελώου, κι απ’ τη Λυσιμαχία ως την Ιδομένη. Τι κι αν σ’ 
αυτά τα τραχιά βραχονήσια δεν χωρούσαν ούτε λαοί, ούτ’ άρχοντες, ούτ’ άμαξες, ουδέ 
παλάτια και στάβλοι αφού κατοικούσαν αθάνατοι και παντοδύναμοι θεοί. Αυτή είναι η 
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γνώμη μου κι οι θεοί γνωρίζουν πως δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τον σοφό βάρδο, 
τον “μονόφθαλμό”μου, που όπως ξέρεις είναι αίμα του αίματός μου. 
     – Σ’ ευχαριστώ απ’ τη καρδιά μου Κύριε, γιατί παραδέχομαι πως ποτέ δεν 
φαντάστηκα την απόκριση. Και τώρα η αμφιβολία μου παραμένει μόνο σε μια 
ασήμαντη λεπτομέρεια. Πώς ο ποιητής δεν ενδιαφέρθηκε περισσότερο γι’ αυτόν τον 
μεγάθυμο θείο του, που το μόνο του ψεγάδι ήταν η αντρειοσύνη του, και δεν του 
αφιέρωσε πιότερο από τρεις φράσεις σ’ ένα επεισόδιο κοινό, κάτω απ’ τα τείχη των 
Τρώων; Αλλά δεν έχει τόση σημασία, έτσι δεν είναι;  
     – Κι όμως με γνοιάζει και με πονάει, Πλοηγέ. Αλλά εγώ δεν είμαι θεός μηδέ 
προφήτης, ούτε τυγχάνω ραψωδός για να εκπληρώσω το χρέος του απογόνου μου. 
     – Καταλαβαίνω… 
     – Κι αν υπήρξαν άλλοι στίχοι κι άλλα έπη πάνω σ’ εκείνον που κυβέρνησε το 
Δουλίχιο και τις ιερές Εχινάδες κι έχουν χαθεί; Κι αν χάθηκε η συγκεκριμένη ραψωδία 
η αφιερωμένη στον ηρωικό πρίγκιπα που μοιράστηκε μαζί μου την ανδραγαθία του 
Δούρειου Ίππου στην Τροία, κι εκδικήθηκε τον κλεινό επειό Ότο –τον παιδικό του 
φίλο– ξεκάνοντας τον Κροίσμο με τα ίδια του τα χέρια; Κι αν ο αγαπημένος αοιδός τον 
είχε εξυμνήσει ως τα πέρατα της γης έτσι όπως τον θωρούσα κι εγώ τον ανιψιό μου το 
μυριάκριβο και διωματάρη, αλλά δεν σώθηκε ποτές το άσμα και δεν έφτασε μέχρι την 
εποχή σου; Έχεις δίκιο ν’ αμφιβάλεις. Πώς είναι δυνατόν να τραγουδήσει μονάχα,             
εκείνος που διέσωσε την ιστορία μας απ’ τα σκοτεινά χρόνια των επόμενων αιώνων, 
εκείνος που πιο πολύ επέμενε να εξυψώσει τα κατορθώματα και τις συμφορές αυτών 
που ξεχώρισαν απ’ τους οικείους, τις δικές μου και του πατέρα μου Λαέρτη και του 
γιου μου Τηλέμαχου και των τροφών του και των θεραπαινίδων. Να διηγηθεί για τις 
ερωμένες μου και τους δεσμοφύλακες, για νόθους γόνους απ’ τους οποίους ο ύστερος 
έπλεξε τον πεθαμό μου. Να εξυμνήσει τους κακοθάνατους συντρόφους μου και να 
κατηγορήσει τους μνηστήρες της πιστής συζύγου μου που την υμνολογεί και την 
κανακεύει… κι ούτε ξέχασε να ονοματίσει την άσημη αδελφή της, και τις σκλάβες 
της… και μέχρι για ένα μισοπεθαμένο μίλησε λαγωνικό που του χάρισε ψυχή και 
γνώση σαν να μην ήτανε θεριό… Και μ’ όλα αυτά, τόσο φανερά λησμόνησε τον πιο 
γενναίο πρίγκιπα! Δεν έχεις άδικο, Πλοηγέ. Πρέπει να υπήρξε κάποια άλλη ωδή με τα 
κατορθώματα του ευγενούς κληρονόμου κι άλλη ελεγεία για τον ηρωικό και 
κακορίζικο χαμό του! Αλλιώς δεν θα μου ‘μενε αιτία παρά μόνο να σου αποδώσω δίκιο 
και να παραδεχτώ πως ο βάρδος του φύλαγε παράλογη κακία για κάτι που δεν 
γνωρίζουμε αλλά που το θεωρώ παράξενο γνωρίζοντας πόσο ήταν ο ανιψιός μου 
Μέγης αγαπητός κι άξιος σ’ όλα. Θα ‘ταν τότε σίγουρα αίτιος ο ποιητής που τον 
παράτησε στη λησμονιά και την ανωνυμία για τους αιώνες που προσμέναν... 
     – Αναρωτιέμαι μήπως, γνωμάτευσε ο πλοηγός μ’ απαυδισμένο αλλά σοβαρό ύφος, 
τον αγνόησε εντελώς γιατί ήταν Επειός από πατέρα κι όχι Τάφιος ή Θιακός ή 
Τηλεβόας. Θέλω να πω, πως ήταν ξένος κι αλλιώτικος σ’ ανατροφή και προέλευση. 
Μπορεί για τον ίδιο λόγο ν’ αποσιώπησε την τεράστια βασιλική κληρονομιά του, έστω 
κι αν ήταν γόνος πολυφήμου άνακτα και σεβαστού, όπως ο Φυλέας, ποιμένας Επειών, 
και αγγόνι του περιβόητου Αυγεία που γεννήθηκε από τον Ηλείο, κυρίαρχο των 
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άστρων… Εκτός αν ο βάρδος ήταν ο μόνος που κατείχε κάποια παράδοξη αλήθεια. Αν 
και –σ’ αυτή την περίπτωση–, μεγαλειότατε, εσείς θα γνωρίζατε καθετί μυστικό. Λέω, 
–κι υπάρχουν πολλοί που διαφεντεύουν τέτοια θεωρία– δίχως να σας προσβάλλω κι οι 
θεοί να με συγχωρέσουν, πως μήπως ο νεαρός πρίγκιπας δε θα ‘ταν της δικής σας 
γενιάς, σαν γιος της λατρεμένης Κτημένης, αλλά στην πραγματικότητα αληθινός γιος 
της υπεροπτικής Τιμάνδρας, της αδερφής της ωραίας Ελένης και κόρη χαϊδεμένη της 
Λήδας, της εκλεκτής Λακεδαιμόνιας βασίλισσας… Ωστόσο, τον εξωραΐζει στον 
πόλεμο σαν να ‘τανε ο Άρης ο θεοπόλεμος, αν και με πονηριά και δεξιοσύνη του 
καταλογίζει φούρια και… μακρόθυμη φοβέρα. Υποψιάζομαι πως δεν θα λάβω 
απόκριση μεγαλειότατε. Άλλωστε θωρώ πως βαραίνουν τα βλέφαρά σου, βαρύθυμα 
απ’ τα συμβάντα και την καταπόνηση, γι’ αυτό σ’ αφήνω να ξεκουραστείς και να 
μοιρολογήσεις το χαμό του.  
     – Σου είμαι υπόχρεος, Πλοηγέ, διέκοψε φουρκισμένος τον πικρόχολο μονόλογό 
του, ο Οδυσσέας. Μας προσμένει πολύς χρόνος μπροστά για να ξαναφρεσκάρουμε τη 
συζήτησή μας. Πάρα πολύς χρόνος… 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  
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Η Φρατρία. “La cosa nostra” 
                                             Από τ’ αργοναυτικά στον Τρωικό πόλεμο!     

 
               – Σήμερα κάνει κρύο, δεν ειν’ έτσι φίλε μου; 
     – Ούτε συζήτηση! 
     – Γιατί δεν αποτραβιέσαι στο πρόστεγο και πλαγιάζεις στη φτωχική ευνή μου να 
ξεκουραστείς; Αύριο συνεχίζουμε…  
     – Προτιμώ να μείνω απόδιπλα. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου μέλλει με το κάθε ξύπνημα. 
Κι αν χαθούν όλα ολόγυρά μου; Κι αν τ’ ονείρατα κλέψουν τις αναμνήσεις μου; Κι αν 
η διαύγεια ξεθωριάσει, και χαθεί απ’ τα μάτια μου η λογική που μ’ οδηγεί πάντα; Κι 
αν οι υποκριτές γίνουν άφαντοι, σκιές δίχως ψυχή ούτε νοημοσύνη, και ξυπνήσω σ’ 
ένα σαρακιασμένο κλινάρι, δίχως θέμα και σενάριο και δίχως το έπαθλό μου; Προτιμώ 
να μείνω εδωδά ασάλευτος κι αμίλητος. Δεν σκοπεύω να σ’ ενοχλήσω παραπάνω με τ’ 
αυθάδικα ρωτήματά μου. Σ’ ικετεύω δοξασμένε Οδυσσέα…   
     – Δε μ’ ενοχλείς. Μείνε αν είν’ η επιθυμία σου. Μονάχα σκεπάσου, μην 
αρρωστήσεις και σε πάρει μαζί του ο Μορφέας για πάντα! Και τι θες να πεις με ‘κεινο, 
πως,… θα εξαφανιστούν οι υποκριτές, σαν να μιλούσαμε για θεατρική σκηνή; Ξέρεις, 
νυχτοπόρε, πως μιλάς κάθε βράδυ μαζί μου και δεν έχεις εννοήσει πως δεν είμ’ 
αντικατοπτρισμός, ούτε’ οπτασία, αλλά ένας άνδρας υπαρκτός κι ανθρωπόμορφος. 
Λίγο κουρασμένος αλλά ακόμα ζωντανός, και δεν σκέφτομαι ν’ αφεθώ να με νικήσουν 
ξωτικά απ’ αυτά που γεννά η σκοτεινιά κι ο αγύριστος.  
     – Συμφωνώ, γαληνότατε. Ομολογώ πως είν’ ακατόρθωτο να “νετάρει” κάποιος 
μαζί σου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ο αυτουργός της εποποιίας –που συμπωματικά 
ήταν και συγγενής σου–, επιμένει να σε σχετίσει με περιπέτειες και συναπαντήματα, –
και πού να ‘ξερες τι σε περιμένει!– δίχως να σε ψυχοπονέσει καν, και πώς επιτρέπει 
τέτοια δεινοπαθήματα γύρω σου, αφού μπορούσε αβίαστα να ταχτοποιήσει για όφελός 
σου αυτό το σενάριο και να σ’ απελευθερώσει για πάντα κι εσέ και τους πιστούς 
συντρόφους σου… 
     – Δεν καταλαβαίνω πού θες να καταλήξεις, έστρεψε το πρόσωπό του στον πλοηγό, 
ξαφνιασμένος ο Οδυσσέας, και αναδεύτηκε γαντζωμένος σε ένα απ’ τα στράλια που 
κρέμονταν απ’ τους ιστούς. Πώς τολμάς να υπαινιχθείς πως όλοι αυτοί οι στίχοι είναι 
απλώς ένα ποιητικό έργο, ονειρικό, που επιπλέον παράλλαξε επιδέξια ο δημιουργός 
του, με τέτοιο τρόπο, ώστε να σωθώ μόνος εγώ και να γυρίσω θριαμβευτής στη 
λατρευτή μου Ιθάκη; Πάψε αν δεν θες κάποιος από τους συντρόφους μου να σ’ ακούσει 
στη σιγαλιά της νύχτας και να σου κόψει αυτή την πιπεράτη γλώσσα! Ακόμα νομίζεις 
πως παρευρίσκεσαι σαν θεατής μπροστά στη σκηνή ενός θεάτρου;   
     – Εγώ απλώς ισχυρίζομαι, αφέντη, και συγχωρήστε με που κάποτε αναφέρομαι 
στον ενικό, –γιατί παν’ απ’ όλα σας νοιώθω γνώριμο και κοντινό–, ότι τριγύρω σ’ όλη 
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αυτή την ιστορία, στην ίδια εξέδρα τριγυρνούν οι ίδιοι υποκριτές. Εγώ ψάχνω μόνο 
συγκυρίες και συμπτώσεις μεταξύ των στίχων του. Δεν αρνιέμαι τα εγκώμια και τα 
τετελεσμένα ή το εύρος των γεγονότων και την απόσταση μεταξύ των τοποθεσιών. 
Αμφιβάλλω για τις φυσιογνωμίες και με μπερδεύουν οι πλεονασμοί. Παράδειγμα, 
εκείνος ο άνδρας με τον σμαραγδί μανδύα που τον ονομάζει Ευρίαλο –αλλά συνάμα 
είναι Αχαιός πολεμιστής, αλλά και Τρώας του Αινεία σύντροφος–, πώς γίνεται να 
συντελέσει ένδοξος αργοναύτης κι όπως ισχυρίζεται ο Σοφοκλής να υπάρξει πιο 
ύστερα με τ’ όνομα απ’ ένα εξώγαμο γιο σου με το ίδιο παρανόμι, μεγαλειότατε… όλα 
αυτά με συναρπάζουν!   
     – Δεν είχα ποτέ άλλο γιο απ’ τον Τηλέμαχο! 
     – Μετά, είναι κι ο νεαρός Αγέλαος, που –τρεις φορές–, πρώτα εμφανίστηκε σαν 
Τρώας, αλλά και μνηστήρας όπως λένε της δέσποινάς σου Πηνελόπης, κι Έλληνας 
πολεμιστής στα τείχη που ο ευγενής Έκτορας τον δολοφόνησε με κτηνωδία. Πριν 
συνάντησα τ’ όνομά του σαν γιο του Οινέα και σαν πατέρα του Ανταίου. Ακόμα ότι 
απόγονος χρίστηκε του Ηρακλή, αν κι επίβουλες γλώσσες λένε πως ήταν γιος του –
απ’ την Λυδία Ομφάλη– αγαπημένος… 
     – Πόσα ξέρεις!          
     – Θα καταλήξω κάπου μεγαλειότατε! Ο Άντιφος, ο Έλληνας ήρωας που 
αγωνίστηκε στο πλευρό σου στην Τροία, είχε ομόλογο στο στρατόπεδο των Τρώων 
μέσα στα τείχη. Και το όνομά του επαναλαμβάνεται κι αλλού… Γνωρίζω έναν ανδρείο 
Θηβαίο με την ίδια επωνυμία και χαρακτήρα αλλά κι άλλους κλώνους του που 
περιφέρονται στα έπη… Κι ο νεαρός πρίγκιπας των Φαιάκων, Θόωνας, που ‘χει 
τέσσερις συνονόματους στις τρωικές δυνάμεις; Και μεταξύ των μνηστήρων της 
Πηνελόπης αλλά και της Ελένης εναλλάσσονται συνεπώνυμοι πρίγκιπες. Και με τα 
ίδια ονόματα υπήρξαν αργοναύτες απ’ αυτούς που γύρισαν σώοι και νικητές. Και 
επισημαίνω ιδιαίτερα κάποιο νεαρό –που τ’ όνομά του ταυτίζεται μ’ άλλο γνωστό 
αρχοντοπαίδι– που πολιορκούσε ερωτικά μια από τις ηρωίδες μας, κάποιος που 
παραστάθηκε στον ίδιο πόλεμο, το δικό σου, και που ο βάρδος τον έβαλε να ξεκάνει εκεί 
πέρα ένα αντίπαλο πάλι με το ίδιο τ’ όνομά του! Έτσι, ένας ένας επαναλαμβάνονται με 
τα ίδια ονόματα και χαρακτηριστικά και τίτλους, σε διαφορετικά σκηνικά και χώρους 
σαν να πρόκειται για τον ίδιο ηθοποιό μεταμορφωμένο σε διαφορετικά πρόσωπα, για 
να πολλαπλασιαστούν οι κομπάρσοι πάνω στη σκηνή. Κι όπως κάποτε ανέφερες, 
άνακτά μου, μοιάζει με ένα θέατρο που διαθέτει ελάχιστους θεατρίνους και έπρεπε για 
το καλό του θεάματος να τους αναπαραγάγουμε για να πολλαπλασιαστεί η αίγλη της 
εποποιΐας... Ήθελε να περάσει μηνύματα με κάθε όνομα ο βάρδος; Η πασχιζόταν να 
αποδείξει τη στενή συγγένεια Ελλήνων, Φρύγιων και Τρωάδων; Κι ύστερα 
αναρωτιέμαι, αν δεν θα ‘ναι συνέπεια των φατριών!      
      – Μ’ αφήνεις άναυδο! Να με χωρίσει ένας κεραυνός στα δυο αν κατανόησα έστω 
μια λέξη απ’ όσα θες να πεις. Σε τι φρατρία αναφέρεσαι; 
      – Αυτός ο πόλεμος και η εκδίκηση για την Ελένη ήταν πλανερή αφορμή 
σκηνοθετημένη από την ίδια γνωστή φατρία. Όπως συνέβηκε και με την 
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Αργοναυτική Εκστρατεία και το δέρας, τα κατορθώματα του Ηρακλή, το πλιάτσικο στις 
ακτές της Αφρικής από τους λαούς της θάλασσας…        
     – Δηλαδή;  
     – Φέρουν το ίδιο πρωτότυπο σενάριο, Υψηλότατε. Απ’ τη μια μεριά, κάποιος ή 
κάποιοι που αναγκάζονται να παλέψουν για τα δικαιώματά τους και στη δυσκολία τους 
επιδιώκουν τη βοήθεια απ’ άλλα μέλη της φατρίας που τους στηρίζουν και τους 
συντρέχουν. Και συμπωματικά μιλάμε πάντα για το ίδιο κλαν!  
    – Αν μπορέσεις να μου αποδείξεις με λεπτομέρεια την σχέση που έχουν όλα αυτά 
μαζί μου και με τον πόλεμο που μόλις αποκάμαμε, δεν θα σε κατηγορήσω για 
δημαγωγό και βλάστημο. 
     – Όπου αναφέρω φατρία, εννοώ συμμαχία μεταξύ ανθρώπων που ‘χουν 
οικογενειακά ή φιλικά δεσμά. Κι άλλων με κοινό συμφέρον. Αν σφάλω ή δεν λέω την 
αλήθεια, δικαίωμα έχεις να με διορθώνεις… 
     – Συνέχισε! 
     – Το μήλο της έριδος –όπως διαδώσατε– ήταν η Ελένη, έτσι δεν είναι;  
     – Προχώρα! 
     – Η Ελένη ήταν κόρη της Λήδας και του Τυνδάρεω, αδελφού του Ικάριου του 
πατέρα της συζύγου σου, της Πηνελόπης. Οπότε η Ελένη ήταν ξαδέλφη της. Ύστερα 
νυμφεύτηκε τον Μενέλαο, άνακτα Λακεδαιμόνιο κι αδελφό του παντοδύναμου 
Αγαμέμνονα, άνδρα της Κλυταιμνήστρας αδελφής της Ελένης. Απ’ την άλλη μεριά 
η Λήδα, η μητέρα τους, –κόρη του αθάνατου βασιλιά της Αιτωλίας Θέστιου, και 
δισέγγονη του Πλευρώνα– τυγχάνει θεία της λατρευτής σου συντρόφισσας 
Πηνελόπης… 
     – Άσε με λιγάκι να χωνέψω τόσα ονόματα και να βγάλω συμπέρασμα, Πλοηγέ! 
     – Μάλιστα Κύριε, έτσι θα κάνω. Μη βιαστείτε. Μόνο να σας υπογραμμίσω το πιο 
σπουδαίο. Σχετικά με τους μνηστήρες. Γιατί κι αυτοί, εδώ που μιλάμε, σ’ αυτό το 
σενάριο, έχουν τεράστια σημασία. Είναι μέρος της κλίκας! 
     – Πάψε να χρησιμοποιείς λέξεις τόσο άθλιες και χυδαίες. 
     – Έτσι θα κάνω. Από δω και πέρα θα αναφέρομαι στη “Φαμίλια” ή στην “κόζα 
νόστρα”! Συμφωνείς; 
     – Μ’ ευχαριστεί περισσότερο, φαμίλια. 
     – Το σέβομαι! Που λέτε Κύριέ μου, ο Θόας, πρίγκιπας της Αιτωλίας, ήταν ένας απ’ 
τους μνηστήρες της Ελένης! Απλώς το αναφέρω για να μη μου πεις: τι σχέση έχουν 
οι Αιτωλείς με την κλίκα; Ζητώ συγνώμη, ήθελα να πω με τη φαμίλια. Αυτός ο Θόας, 
είναι ανιψιός του ήρωα Μελέαγρου, γιου της Αλθαίας –αδελφής της πεντάμορφης 
βασίλισσας Λήδας–, και …συμπωματικά εγκάρδιός σου φίλος! Και μια παρατήρηση 
για το μέλλον, μεγαλειότατε. Ο Ιάσωνας είχε ένα γιο με το ίδιο όνομα… 
      – Κι αυτό τι σημαίνει; 
      – Συνδέεται με το προηγούμενο, άρχοντά μου. Όλα είναι εξαρτημένα. Αυτό 
ακριβώς προσπαθώ ν’ αποδείξω. Πολλοί απ’ τους προπάππους, παππούδες και γονείς 
των μαχητών της Τροίας, –δυο τρεις γενιές προηγουμένως–, είχαν πάρει ομόψυχα 
μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Ο Ηρακλής, ο Ίφιτος, ο Μελέαγρος, ο Αυγείας, 
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ο Τελαμώνας, ο Πολύφημος, ο Μίνωας, ο γονιός σου Λαέρτης, ακόμα κι ο 
μητροπάτοράς σου Αυτόλυκος. Πολλοί απ’ τους άνδρες που εμφανίζονται στις 
προετοιμασίες της ίδιας εκστρατείας φαίνονται με τη σειρά τους, με τα ίδια ονόματα 
των μνηστήρων της Πηνελόπης ή σαν ήρωες της Τροίας. Ο Όμηρος, που το μόνο 
που τον ενδιέφερε πάνω απ’ όλα ήταν να επαινέσει τον παππού του, δοξάζοντας τις 
περιπέτειές του, –άθλοι που ανήκουν επίσης στην πατρίδα–, μεταχειρίζεται όπως σου 
ανέφερα, επανειλημμένα, τα ίδια ονόματα. Και τι μου λες για τον Πολύφημο;  
     – Γιατί δεν το βλέπεις πιο απλά, δύσπιστε Πλοηγέ; Πάντα στη ζωή και στην ιστορία 
επαναλαμβάνονται ονόματα, καταστάσεις και θύματα. Αυτό δεν καθιστά την ιστορία 
δολερή ούτε πως ο αξιολάτρευτος βάρδος ψεύτισε ή κιότεψε να μεταλλάξει την 
αλήθεια. Δεν ξέρω τι ψάχνεις ν’ αποδείξεις. Aν οι περιπέτειές μου ήταν αληθινές; Σ’ 
αυτό σου απάντησα μ’ ειλικρίνεια. Ακόμα είναι προς έλεγχο. Είναι νωρίς γι’ απολογίες. 
Ακόμα είμαστε στην αρχή του μύθου. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα… Κύθηρα! 
     – Εγώ μόνο προσπαθούσα να συσχετίσω καταστάσεις, ευγενή ευπατρίδη, μήπως 
βρω κάτι που να ‘χει νόημα… 
      – Συνέχισε! 
      – Ο Ικάριος κι ο Τυνδάρεως έφτασαν στην Αιτωλία μετά την απέλαση τους από τη 
Σπάρτη εκ μέρους του Οιβάλου ή του μηλαδερφιού τους Ιπποκόοντα. Οι πιπεράτες 
γλώσσες λένε πως ο Θόας ήταν αδελφός της Πηνελόπης και γιος του Ικάριου κι οι 
ίδιες φήμες αφηγούνται πως είχες και συ ένα εξώγαμο με την αδελφή του που πήρε 
τ’ όνομα του Λεοντόφονου. Πρέπει να ‘σαστε πολύ φίλοι για να μπείτε μαζί στο 
Δούρειο Ίππο, έτσι δεν είναι άρχοντά μου; Κι ανάφερα πριν, πως ο θείος του Θόα, ο 
Μελέαγρος, ο αργοναύτης, κληρονόμος της Καλυδώνας, ήταν γιος της Αλθαίας, της 
αδελφής της Λήδας, που ήταν κόρες του πατριάρχη Θέστιου. Μ’ όλους αυτούς, 
μαζέψαμε ένα μεγάλο μέρος της φαμίλιας. 
     – Μη με ζαλίζεις με τις ίδιες ιστορίες. Αυτό συμβαίνει παντού. Τι ιδιαίτερο 
υπάρχει; 
     – Φυλάξου βασιλιά μου. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Ο Αγαμέμνονας κι ο Μενέλαος 
–δυο απ’ τους πρωταγωνιστές μας– πέρασαν την εφηβεία τους πλάι στον Οινέα, τον 
Αιτωλό βασιλιά και πατέρα του Μελέαγρου με τον οποίο μοιράστηκαν τα παιδικά τους 
χρόνια. Ο Οινέας ήταν ευδοκίμως παντρεμένος με την Αλθαία, κόρη του Θέστιου 
όπως προαναφέραμε. Εκτός του Μελέαγρου ήταν μητέρα και της Δηϊάνειρας, συζύγου 
του πολύδοξου Ηρακλή. Όπως γνωρίζεις, ο Ηρακλής πήρε κι αυτός μέρος στην 
εκστρατεία των Αργοναυτών. Όλα αυτά συνδράμουν για να συσχετίσουμε τις δυο 
υποθέσεις. 
     – Αυτό μου το ‘χεις αφήσει ξεκάθαρο. 
     – Τελειώνω με τον πρώτο γρίφο. Ο Οινέας παντρεύτηκε ξανά με την Περίβοια με 
την οποία από ανύπαντρη είχε αποκτήσει τον Τυδέα, πατέρα του Διομήδη –βασιλιά 
του Άργους–. Άλλον έμπιστο φίλο σου, μεγαλειότατε. Εγώ δεν ξέρω πολλές φορές 
πως να αλληλοσυνδέσω σύγκαιρα όλα αυτά. Γι’ αυτό προσπαθώ μονάχα να ιστορήσω 
τα γεγονότα.  
     – Υπάρχουν κι άλλα; 
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     – Λέγεται πως η μητέρα του Ιάσωνα ήταν η Πολυμήδη, η αγαπημένη σου θεία. 
     – Και τι θες ν’ αποδείξεις μ’ αυτό; 
     – Τίποτα απολύτως. Εγώ δεν προσπαθώ ν’ αποδείξω τίποτα, σου το ‘χω εξηγήσει. 
Είμαι εδώ για να σχολιάζω μόνο. Τίποτε άλλο. Και σ’ αυτήν την περίπτωση η σχέση 
των Αργοναυτών με τη δική σας γενιά μου εξάπτει το ενδιαφέρον. Οι ίδιες αιτίες –
πάντα κάτι πολύτιμο ντροπιαστικά κλεμμένο–, οι ίδιες δικαιολογίες, ανάλογα πλοία, 
ανάλογοι στόχοι, ομόφρονες ήρωες… Για να το πούμε καλύτερα. Η ίδια φατρία! Έχω 
υπ’ όψιν πως ο κύρης σου Λαέρτης ταξίδεψε με τους Αργοναύτες,… είν’ αλήθεια;   
     – Έκανε το καθήκον του. 
    – Όπως κι εσύ υποθέτω. 
     – Όπως ολονών!  
     – Αερόπη, η μητέρα του Αγαμέμνονα, του Μενέλαου και της Αναξίβιας κι εγγονή 
του ένδοξου Μίνωα, ήταν αδερφή της Κλυμένης, της μητέρας του Παλαμήδη. 
      – Αγνοώ ποιος ήταν ο Παλαμήδης! Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στα έπη. 
     – Ένδοξος μέσω ενδόξων ήταν ο Παλαμήδης –όπως διηγούνται–, και περιβόητος 
εφευρέτης! Φημολογείται ακόμα πως είχες μια σοβαρή διαμάχη μαζί του όταν 
αρνήθηκες να λάβεις μέρος στην εκστρατεία της Τροίας. Και για εκδίκηση μετά τον 
κατηγόρησες μέχρι θανάτου... 
     – Σε παραπέμπω στα γεγονότα. Επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να υπήρξε αυτό το 
πρόσωπο αφού ο Βάρδος τον έχει αγνοήσει. 
     – Ο Βάρδος είναι της οικογένειας σου. Το ξέχασες; Αλλά ας συνεχίσουμε, αν 
συμφωνείς… Σου παρουσιάζω κάποιους από τους μνηστήρες που “συμπωματικά”όλοι 
ανήκαν στη φατρία. Όλα μένανε στην οικογένεια. Ο Αίας, γιος του Τελαμώνα και της 
Περίβοιας, ήταν αδελφός του Τεύκρου και ξάδελφος του Αχιλλέα. Ο Αγασθένης, 
βασιλιάς της Ήλιδας, ήταν πατέρας του Πολύξενου κι ο Επειός, εκείνος που σχεδίασε 
και κατασκεύασε τον Δούρειο Ίππο, ήταν αδελφός της Αίγλης, γυναίκας του Θησέα. 
Ο Θησέας κι ο Τελαμώνας συνέτυχαν κι αυτοί στα αργοναυτικά. Αναφορικά, 
ορισμένοι όπως ο γενναιόφρων Νέστωρας έλαβαν μέρος και στις δυο εκστρατείες κι 
άλλοι έλαβαν μέρος στη θήρα του καλυδωνίου κάπρου αφού υπήρξαν πρώτα 
Αργοναύτες. Κι αναρωτιέμαι… Ποιος οργάνωσε το κυνήγι του κάπρου; Ο Οινέας, 
βασιλιάς της Αιτωλίας κι ανάδοχος της μεγάλης φαμίλιας! 
     – Η ιδέα του Δούρειου Ίππου ήταν δική μου! 
     – Αφού επιμένεις… Όμως μου επιτρέπεις να συνεχίσω και με τους μνηστήρες που 
πήραν αργότερα μέρος στον Τρωικό Πόλεμο; Ο Πρόθοος, ο Γουνέας, ο Πολυποίτης κι 
ο Ευρύπυλος απ’ τη Θεσσαλία... Ο Πρόθοος, είν’ ο πρίγκιπας των Μαγνητών, εκείνος 
που χάθηκε στο ναυάγιο μαζί με τον χαροκαμένο ανιψιό σου το Μέγη, στον κάβο 
Καφηρέα, κι ήταν αγγονός του Εύριτου κι ανιψίδι του Ίφιτου που σου δώρισε το θεϊκό 
τόξο που το ‘χεις θησαυρό και καμάρι, μεγαλειότατε. Η προγιαγιά του η Στρατονίκη 
ήταν απ’ τη γενιά του άνακτα Πλευρώνα, μεγαλειότατε…  
     – Τι λύπη μου προξενεί ο χαμός εκείνων των δυο παλληκαριών! 
     – Όλα είναι ιδανικά συνυφασμένα, δεν το βλέπεις; Πήραν μέρος παραπάνω –και 
τελειώνω για να μη σε ζαλίσω περισσότερο κι απ’ ό,τι το κύμα μας λικνίζει– …ο 
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Επίστροφος, γιος τ’ αλλουνού Ιφίτου του Αργοναύτη, επίκουρος του πρωτογέννητου 
Σχέδιου, βασιλιά της Φωκίδας, είχε ένα γιο που λεγόταν Στρόφιος κι ήταν σύζυγος 
της Αναξίβιας –του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου αδερφή– και πατέρας του Πυλάδη. 
Κι αν πουθενά δεν αναφέρεται τέτοια συγγένεια, πώς εξηγείται τ’ ότι ο γιος του 
Πυλάδη και της Ηλέκτρας βαφτίστηκε επιδεικτικά σαν Επίστροφος; Και θ’ αναφέρω 
ακόμα, τον στεφανωμένο αγγονό του άνακτα Μίνωα, Ιδομενέα –άλλο περίφημο 
Αργοναύτη–, που κι αυτός θέλησε την Ελένη και για δαύτη πήγε στο Ίλιον να τη 
λευτερώσει. Κι αν δε λαθεύω, ο βασιλιάς Ιδομενέας, ήταν απ’ τους έμπιστους φίλους 
σου μεγαλειότατε… και συγγενής του “κερασφόρου”… του βασιλιά Μενέλαου! 
     – Συκοφάντης είσαι κι αθυρόστομος! Έφτασε η ώρα να διακόψουμε, Πλοηγέ, γιατί 
αγναντεύω μακριά τον κάβο Μαλέα, και… με τη φλυαρία σου… 
     – Μόνο μια τελευταία ερώτηση, Σίρε. Άκουσα επίσης από κείνες τις κακογλωσσιές 
πως, καθώς εκείνος ο Θιακός αριστοκράτης και φίλος σου Μελανέας –ο πατέρας του 
Ευρίτου– γάμπριζε, ο πρεσβύτης, για την Ελένη, ο άλλος γιος του, ο Αμφιμέδωνας, 
πολιορκεί στην απουσία σου την πιστή σου Πηνελόπη, εκεί πέρα στην Ιθάκη. 
     – Τέλειωνε πια, ανίδεε πολυλογά! Και φώναξέ μου όλους στην κουβέρτα γιατί 
βλέπω πως ετούτη η αγριεμένη θάλασσα έρχεται στο απάντημά μας χωρίς 
μεσολάβηση… Και θα ‘χεις φαντάζομαι πληροφορηθεί πως τέλειωσε η ιστορία των 
μνηστήρων, και ποιος πρώτος δοκίμασε τη σαϊτιά, από ‘κείνο το τόξο που μου χάρισε 
ο Ίφιτος, δεν είν’ αλήθεια;  
     – Όχι άρχοντα Οδυσσέα, είναι νωρίς. Δεν έφτασα να ερευνήσω ακόμα τέτοια 
γεγονότα σε τούτες τις κατοπινές ραψωδίες… 
 
          Το Αιγαίο, από μυριάδες χρόνους, κατευθύνει κατηγορηματικά τους 
αέρηδές του. Ο μοναδικός άνεμος που πνέει σ’ αυτό το πέλαγος από 
νοτιοανατολικά ονομάζεται Σιρόκος κι είν’ ένα αγέρι χλιαρό του νοτιά που 
χιμάει απ’ τις ακτές της Λιβύης και σχεδόν μαραίνεται στα μισά του πελάγους. 
Αναρριχιέται παράλληλα απ’ το κανάλι της Αδριατικής μέχρι τις ακτές της 
Δαλματίας Για τα πλοία που διασχίζουν τον Καβομαλιά και συναπαντιούνται 
με τον αγέρα –έστω κι αν είναι στα γινάτια του– κι ειδικά για ‘κείνους που 
σκέφτηκαν να τον αγκαζάρουν για συνοδό στ’ ατέρμονο ταξίδι τους και ν’ 
ανέβουν την ατραπό του Ιονίου, αυτός ο αμολόγητος άνεμος είν’ ευλογιά. Αλλά 
εκεί περίπου, στο συναπάντημα των δυο πελάγων, ορισμένες φορές ο Αίολος 
παραφρονεί, νυμφεύεται τους μανιασμένους βοριάδες κι αρχίζει να 
βοστρυχίζει, να κουβαριάζεται και να μεταμορφώνεται σε φίδι φαρμακερό. 
Ένα σερπετό που δεν συγχωρνάει κούραση, αγγέλιασμα ή άτολμο γονάτισμα . 
Αν η θέλησή του είναι να σε κάνει ν’ αλλάξεις πορεία, να χαθείς, να ναυαγήσεις 
ή απλά να σε βασανίσει μέρες ατέλειωτες ολόγυρα από αυτό το λιθόκτιστο 
ακρωτήρι, θα το προσπαθήσει δίχως πονοψυχιά. Κι αν κάτι τον εξοργίσει 
υπερβολικά, μηδέ προσευχές μηδέ ικεσίες θα σ’ απολυτρώσουν, Πλοηγέ, απ’ 
την οργή του. 
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     «Αυτό είν’ αδικία», αναλογίστηκε ο δυνάστης της Ιθάκης. «Το ‘χαμε 
χειροπιαστό στην παλάμη του χεριού μας». Στάθμισε τα υπέρ και τα κατά. Αν 
αμυνόταν απέναντι στην αντιξοότητα, μπορούσε να υποστεί αμέτρητες 
απώλειες σε πλοία και σε άνδρες. Κι αν αφηνόταν στο έλεος της αποθαλασσιάς 
μπορούσε τουλάχιστον να σώσει τη ζωή των συντρόφων του. Αλλά είχε την 
συναίσθηση πως η καλοσυνάτη Αμφιτρίτη, θεά των κυμάτων, δεν θα 
κατόρθωνε να πείσει τον οργίλο σύζυγό της να τους αφήσει στη τύχη τους και 
να μην τους απομακρύνει απ’ το στόχο τους. 
     – Ευρυβάτη! ξεφώνισε ανάμεσα σε μια αλογάριαστη ανεμοθύελλα 
φορτωμένη μ’ απονέρια. 
      Σ’ ελάχιστο χρόνο, ο μεστωμένος φίλος και συμβουλάτορας παραβρέθηκε 
στο πλάι του. 
     – Ευρυβάτη, όρισε τα πλοία να μαϊνάρουν τη μαΐστρα και τους άνδρες να 
πάψουν να λάμνουν άσκοπα και να βαλθούν ν’ ακολουθήσουνε το ρέμα μ’ 
έγνοια. “Κανένας” μη τολμήσει να πιάσει το κουπί ενάντια στον άνεμο για να 
χεροβολιάσει τον Κάβο Ταίναρο! Είν’ αποκοτιά! Αν εμείς δώσουμε παράδειγμα 
οι άλλοι θ’ ακολουθήσουνε, οπόταν, άρχιζε να οργανώνεις τα πλοία. 
      Ο πιστός αυλητής, που ‘χε ασκημίσει η κασίδα του μέρα τη μέρα κι είχε 
καμπουριάσει η πλάτη του απ’ τις κακουχίες, εξαφανίστηκε σαν νιογέννητη 
σκιά στο ηλιοβασίλεμα, καταχωνιασμένος πίσω απ’ το καβουρντισμένο 
πρόσωπό του και την αχαμνή του σιλουέτα.  
     Τα πλοία, ένα ένα βαλθήκαν ν’ αγκομαχήσουν συγχρονισμένα και ν’ αφεθούν 
στ’ αγκάλιασμα των αταίριαχτων κυμάτων που τους ταξίδευαν στα σηκωτά. Ο 
καιρός είχε μεταμορφωθεί σ’ αδιάλλακτο βοριά και ξύριζε τις κουπαστές και 
τα ρέλια στον οργασμό που ‘χε κηρύξει στην επιφάνεια του ωκεανού. Ήταν 
αχαλίνωτος κι ο μεγαλώνυμος άνακτας το συνειδητοποίησε απευθείας. «Αέρας 
βορεινός. Πλώρη για νότο». «Τ’ ασπάζομαι, αλλά ας καθησυχάσει όσο 
γρηγορότερα η Νέμεσης, σπλαχνικοί θεοί του Ολύμπου…», προσευχήθηκε, 
καθώς μάζωχνε ένα αραποσίτι απ’ το φάτνωμα του σκέπαστρου κι ένα ασκί 
από κοκκινόκρασο απ’ εκείνο που ο μαγγανευτής λειτουργός της Ισμάρου του 
‘χε προσφέρει. Δεν θέλησε να τον δουν οι σύντροφοί του με κείνη την οργή στο 
πρόσωπο ενάντια στους φίλυδρους θεούς. Γι’ αυτό σίμωσε σε μια γωνιά της 
κουπαστής, με το μανδύα κρύβοντάς του το κεφάλι ολόκληρο. Αδράχνοντας μ’ 
ένα χέρι το χοντροκομμένο παλαμάρι αφέθηκε να γλιστρήσει ως κάτω στη 
βρεγμένη επιφάνεια του καταστρώματος της ναυαρχίδας. 
     «Έτσι κι έχουμε αυτό τον καιρό για μέρες, θα ξεμείνουμε από προμήθειες και 
νερό, αφού οι πιο κοντινές στεριές προς το νοτιά απέχουν πάνω από εννιά 
ξημερώματα». Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα χαμόγελο όταν αναθυμήθηκε 
το δασκάλεμα του πλοηγού που ισχυριζόταν πως το θεϊκό πεπρωμένο των 
νεών ήταν να πάνε στ’ αντάμωμα του Μενέλαου για να κουρσέψουν τις ακτές 
της Αφρικής αντί να γυρίσουν στην πολύκλαυστη Ιθάκη. «Οι θεοί σφάλλουν 
θεληματικά, κάποιες φορές», ξύπνησε στο μυαλό του η διαμάχη μεταξύ της 
αλήθειας, του πεπρωμένου, και της κακοτυχίας. Μπορούσε να ορκιστεί στους 
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θεούς και στη λατρεμένη Παλλάδα Αθηνά –που ποτέ δεν τον εγκατάλειψε– πως 
αυτός νοσταλγούσε να φτάσει πρώτα στη Ιθάκη μετά από τόσα χρόνια. Ν’ 
αγκαλιάσει τη σύζυγό του, τον ανήλικο γιο του, να λιμάρει τις διαφορές με τον 
Αμφιμέδοντα και τους άλλους μνηστήρες και με τους Θιακούς πρίγκιπες, να  
παρηγορήσει τη δόλια μάνα του και να ζητήσει απ’ τον κύρη του την ευλογία 
του για να μπορέσει από ξανά να πάρει θαρρετά, για να ξανασαλπάρει και ν’ 
αποτελειώσει εκείνο που ‘χε αρχίσει με τον Μενέλαο. Να επιστρέψει στην 
Αίγυπτο και τη Λιβύη, εκεί που έκρυψαν πλούτη, χρυσό και θησαυρούς, , 
γιατρικά παράξενα και μυρωδικά, και παντοδύναμα μυστικά που θα 
μπορούσαν ν’ αλλάξουν όλο το καθεστώς στο βασίλειό του. Θα γυρνούσε για 
να το μετατρέψει ξανά σαν το πιο ένδοξο στην Ελλάδα. Θα επιχειρούσε ξανά να 
ενσωματώσει το Δουλίχιο, τώρα που ο χαροκαμένος Μέγης δεν υπήρχε. Θα 
διαβολόστελνε τους αχάριστους απ’ το παλάτι και θα τοποθετούσε άλλους πιο 
πιστούς στη θέση τους. Κι όλοι μαζί θα πλάταιναν τα σύνορά τους μέχρι την 
Οιχαλία και τον Παρνασσό κι απ’ την άλλη μεριά του πελάγους, μέχρι τις χώρες 
του πουνέντη που ο ίδιος είχε ανακαλύψει με τα ίδια του τα μάτια στις 
επιδρομές των λαών της θάλασσας. Είχε ιδρύσει πόλεις στην Ιβηρία και την 
Ετρουρία κι είχε ονομάσει αντιβασιλείς και κυβερνήτες. Ε, ναι! Αυτό ακριβώς 
σκεφτόταν να κάνει. Να ετοιμάσει το μέλλον και με περίσκεψη να κατακτήσει 
ό,τι είχε αφήσει άδηλα στη μέση. Αυτός κι οι φίλοι του της αναζήτησης και των 
περιπετειών με τους λαούς της θάλασσας…, με τον Μενέλαο, τον Τεύκρο, τον 
Αμφίλοχο, τον Διομήδη και τον Μενεσθέα. 
     Δίχως αμφιβολία τώρα του πρόσφερε το πρόσχημα ανέξοδα ο πιο άσπονδος 
εχθρός του. Ο Ποσειδώνας είχε λαθέψει τη μέρα και το χρόνο και τον έστελνε 
κατευθείαν στον πραγματικό του προορισμό. Η Αφρική τους περίμενε. Η 
Αιθιοπία, η Αίγυπτος κι η ονειρεμένη Λιβύη. Πλέον δεν γινόταν με τίποτα ν’ 
αντιστραφεί ο καιρός, οπότε ξαναφασκιώθηκε την κάπα του ίσαμε απάνω, 
σύρθηκε για να αποτεθεί κάτω απ’ την τέντα που χρησίμευε για σκιάδα και 
ακούμπησε το κεφάλι στο βάθρο απ’ το επίστεγο προσπαθώντας να κλείσει τα 
μάτια για μια στιγμή. Η κούραση δεν άργησε να τον αιχμαλωτίσει κι αφέθηκε 
να συρθεί από το έλκηθρο του Μορφέα, συνομολογώντας πως τα ‘χε 
προσπαθήσει όλα αλλά η θέληση των θεών ήταν ανυπέρβλητη για τους 
θνητούς. 
     
           Εκείνη η καταιγίδα δεν ήταν γέννημα της φύσης. Φάνηκε στη στιγμή. Δεν 
ήταν πως ξέσπασε τόσο αγριεμένη ώστε να φοβηθούν για τη ζωή τους. Ούτε 
τόσο επίμονη ώστε να τους εξαντλήσει παλεύοντας ενάντιά της. Ήταν 
ανεπαίσθητη και καταχθόνια, κακόβουλη κι απατηλή σαν τη βουλή των θεών. 
Ξαφνικά τους έδινε ανάσα αλλά άλλαζε με μιας φουριόζικα και δεν τους 
επέτρεπε να ορθοπλωρίσουν. Καταλάγιαζε για διαστήματα κι έδειχνε 
γαληνεμένη και καλοσυνάτη αλλά το κούφιο κύμα της, μακρουλό κι ολόσγουρο 
δεν τους άφηνε να κουμαντάρουν τα κουπιά. Κι έτσι εμμέναν στα τυφλά, 
έρμαια των ανελέητων συνωμοτικών ρεμάτων που ανεπανόρθωτα πορεύαν το 
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εξαθλιωμένο κομβόι των μελανόπλωρων πλοίων προς το νοτιά μέρα με τη 
μέρα. Ο γιος του Λαέρτη τα ‘χε λογαριάσει στην εντέλεια. Μ’ αυτή την 
ταχύτητα, δίχως κουπιά και με τα πανιά μαζεμένα, σ’ εννιά μερόνυχτα θα 
πιάνανε στεριά στην Αίγυπτο. Είχε κάνει αυτό το ταξίδι άπειρες φορές, απ’ τις 
ακρογιαλιές της Ανατολίας, όσο κρατούσε η πολιορκία στο Ίλιον. Το ‘χε 
τολμήσει με φέρμα τα πανιά, δίχως αναβρύσματα με τα κουπιά να λάμνουν 
άκοπα. Ο χρόνος της άφιξης δεν άλλαζε καθόλου. «Σ’ αυτή τη περίπτωση θα 
επικρατήσει η διεύθυνση των υπόγειων ρεμάτων, που αυτή την εποχή στη 
Μεσόγειο είναι τόσο ασύμμετρα όσο κι οι αέρηδες στην επιφάνεια. Αν 
στρέψουν λίγο προς το λεβάντη θα μας πάνε ίσαμε την Αίγυπτο. Αν στρέψουν 
στον πουνέντη θα μας φέρουνε στη Λιβύη», αποφάνθηκε φλυαρώντας 
ενδόμυχα, σχετικά με τον πραγματικό του στόχο. Από εμπειρία, εκτιμούσε πως 
οι πιθανότητες οδηγούσαν μάλλον προς τις πιο εσπέριες ακτές της μαγεμένης 
Λιβύης. Αλλά δεν τον πείραζε διόλου γιατί απ’ εκειδά ήταν εύκολο να γιαλώσει 
“κανένας” μέχρι τις εκβολές του μυστηριακού Ιάρου κι από κει να θωρήσει τα 
λαμπρά παλάτια της Αιγύπτου, όπου θα τον καρτερούσε ο Μενέλαος, ευδαίμων 
ξανά που ‘χε ξαναποκτήσει το πιο πολύτιμο θησαυρό του, τη θεϊκή Ελένη.  
     Τη δέκατη μέρα της λοξοδρόμησης, –αναδυόμενοι με το ξημέρωμα, μέσα από 
ένα χνουδάτο πούσι που φιδοσερνότανε πάνω απ’ την άμμο και τις ατόλες από 
κοράλλια–, αισθάνθηκαν στις ξεστές τρόπιδες των σκαριών το σκούντημα της 
πολυπόθητης στεριάς. Πεινασμένοι, διψασμένοι και μουσκεμένοι μέχρι το 
κόκκαλο, απάγκιασαν τ’ αλαφριά σκαριά με βιάση, τα ρεμέντζωσαν και τα 
στέριωσαν στ’ ακρογιάλι ποδένοντάς τα με σφήνες και πασσάλους από μαδέρι 
που τα φύλαγαν στο μπαλαούρο, στοιβαγμένα και καργαρισμένα γι’ αυτά τ’ 
απρόσμενα περιστατικά. Οι πιότεροι απ’ τους ερέτες σωριαζόταν πάνω στην 
αριά άμμο, βαλαντωμένοι, μόλις που σαλτάριζαν απ’ την κουπαστή και 
παρέμεναν εκειδά, ασάλευτοι με τις ώρες για να πάρουνε ξανά ανασαιμιά. 
Άλλοι, που ‘χαν κρατήσει πιότερες δυνάμεις, με υπομονή και θέληση αντίκρυ 
στο κάματο, μοιράστηκαν στα περίχωρα για να ψάξουνε εύκαιρη βορά και 
γλυκό νερό και ξερόκλαδα για να τσικνίσουν τα αγρέματα που θα θήρευαν και 
τα ελάχιστα που τους περισσεύανε στις δεσπέτζες, εκτός απ’ το ξερό ψωμί και 
τα ξινισμένα και πανιασμένα αλίπαστα. Μερικοί χαθήκαν στο ψάξιμο, στο 
κατόπι εκείνων των ξιπασμένων μυρουδιών και των ευφάνταστων πειρασμών 
που υποθετικά έκρυβε εκείνος ο γήινος παράδεισος. Άλλοι γύρισαν από την 
αποστολή τους φορτωμένοι με αποκλάδια και κούρβουλα, με φρούτα 
πολύσαρκα, και γιγαντένια και με περισσά μικρά αγρίμια, τα περισσότερα 
άγνωρα στα μάτια των συντρόφων και παραπροίκι διάφορα κάνιστρα 
ξεχειλισμένα ως τ’ απάνω από άνθη εξωτικά, ιδιότροπα και ζουμερά που 
προστάτευαν λιγοστούς σφαιρικούς καρπούς, ρικνούς στην όψη, στο χρώμα 
της ώχρας, ερυθρωπούς, που ξεγέλαγαν την όραση ανάλογα με το μέγεθός τους 
και την πυκνότητα τ’ αχνού χνουδιού τους. Στον Ευρυβάτη, –που θεωρούταν ο 
πιο σπουδαγμένος–, και στον Πολίτη, τους φάνηκαν ταπεινά “ψυχάνθια”, 
ακίνδυνα στη θωριά και σάμπως θρεφτικά. Για το γιόμα θα ‘ταν ό, τι πρέπει!      
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     Ο Έλληνας στρατάρχης, επιτήδειος, έμπειρος και επιτελικός νους όπως ήταν, 
τους άφησε να γιορτάσουν –δίχως φραγμούς– την άφιξη στη στεριά, και 
δώρισε σε καθέναν από μια ήμινα κρασί, για να κάνουν πρόποση αν και γνώριζε 
ο πανούργος Ιθακήσιος πως ο καθένας τους, φύλαγε από κάνα δυο κοτύλες στη 
γωνιά του. Γιατί αλλιώς… πως θα κατάφερναν να μεθοκοπήσουν άλλοτε με τη 
μια δίχως να ‘χουν δοκιμάσει σταγόνα; «Ας δούμε αν έχουμε πέσει σε χώρα 
ειρηνόφιλη και φιλόξενη!», αναρωτήθηκε, ανιχνεύοντας με τη ματιά τα διάκενα 
του μακρόστενου γιαλού. «Φαίνεται σα να ‘ναι ένα επίπεδο νησί αλλά πιο ‘κείθε 
σμίγει με μια άλλη γη, πιο βαθουλή και χέρσα… Φοβάμαι πως τα ρέματα μας 
έριξαν αλλού, αρκετά μακριά, προς το βασίλεμα. Και τώρα η επιθυμητή 
Αίγυπτος θα πέφτει λίγο αλάργα». Για να καταλήξει το συλλογισμό του… «Αν 
εδώ δεν υπάρχουν θησαυροί σαν του Θηβαίου Πόλυβου, δεν θα πέσουμε και 
για πεθαμό, θ’ ανακαλύψουμε καινούργιο λογάρι», κόμπασε απευθυνόμενος 
στην άκρατη ματαιοδοξία του! Σκέφτηκε να σμίξει με τους υπόλοιπους όταν 
ξαγνάντεψε από μακριά μια ανδρική σιλουέτα να λυγιέται κάτω απ’ την  
ψευδαίσθηση της αχλής που εμφυσούσε ο ωκεανός στην έρημο, και να του 
κάνει σινιάλα με τα χέρια υψωμένα. Συγκράτησε το βήμα και σταυροπόδησε 
σε στάση περισυλλογής. Ανάσανε βαθιά, ικετεύοντας κατάβαθα κάτι ευνοϊκό 
ύστερα από τόσα μερόνυχτα στερήσεων και δοκιμασίας... 
     Ο παραζαλισμένος πολεμιστής, ήταν ο νεαρός Αλκμαίονας, αδέσποτος και 
πεισματάρης που σίγουρα ούτε θα ‘χε προγευματίσει και ξεδιψάσει στο πλοίο, 
ανυπόμονος ν’ ανιχνεύσει το καταχνιασμένο έδαφος οπού ‘χαν ξεμπαρκάρει. 
Ξάμωσε βιαστικά και βαριανάσαινε, με τους θόλους των αράχνινων ματιών 
του, τυφλωμένους απ’ τον κουρνιαχτό της άβροχης γης. Εκείνη τη στιγμή 
αγρίκησε πιο ‘κει μια δεύτερη σιλουέτα που πλησίαζε σέρνοντας τα πόδια, και 
ρουφώντας σε κάθε πάσο μια γουλιά απ’ τον τεράστιο ασκό που κουβαλούσε 
μαζί του, και που τον εμπόδιζε να προχωρήσει πιο γρήγορα.  
     – Ποιος σέρνεται ξοπίσω σου, Αλκμαίων;  
     – Ποιος άλλος, άρχοντά μου; Ο Ελπήνορας. Τον είχα προειδοποιήσει να 
προσφαγίσει κάτι και να ξεδιψάσει πριν να ‘ρθει το κατόπι μου. Αλλά γνωρίζετε 
το “γινάτι” του. Εξάλλου είν’ ένας κατεργάρης, αχαμνός κι ακαμάτης. Πάλι καλά 
που εκείνοι οι καλοσυνάτοι νοματαίοι μας έδωσαν και καλοφάγαμε με το 
παραπάνω. Μα όπως υποψιάζεστε –με τις βιασύνες– μόλις που πρόλαβα να 
πιώ μια γουλιά φρέσκο νερό και πήγα να παρατήσω τ’ ασκί να μην 
αργοπορήσω… Και να! βλέπεις, πώς το φέρνει σβαρνίζοντας ξοπίσω μου ο 
αλαφρόμυαλος!      
     – Μη σκας! Έχουμε καιρό να τον αποπάρουμε, χαμογέλασε ο Οδυσσέας. 
Όμως πριν… τι ανέφερες για κάτι άνδρες που ανταμώσατε και που σας 
καλωσόρισαν και σας φιλέψανε και σας περιποιηθήκανε σαν να ‘σαστε της 
πατριάς τους;  
     – Είναι χωρικοί απλοί, βασιλιά μου. Ξωμάχοι. Ζουν σε αριούς οικισμούς μ’ 
ελάχιστες λιθοδομές και πενιχρές αχυροκαλύβες. Και στη λιμνοθάλασσα 
πελάδες χαμηλές και σαθρά πριάρια αραγμένα. Ο πιο κοντινός συνοικισμός, 
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βρίσκεται στην πέρα ακρολιμνιά και δεν φτάνει το μάτι να μαντέψεις αν είν’ 
άμετρο λάκκωμα ή πόντος κατανότου. Πιο απόμακρα πήρε το μάτι μου κι 
άλλους καταυλισμούς… 
     – Είδες παλάτια, κάστρα και τείχη τόσο φαρδιά κι αψηλά σαν της Ιθάκης; 
     – Ω! Όχι άρχοντά μου! Όπως σας εξήγησα… ούτε μια μαρμαρόπετρα, ουτ’ 
αψίδες, ούτε κίονες. Καλαμιές και κλαριά από χαμόδεντρα που δίνουν ξύλο 
ταπεινό, λιγνό, κι ελατό σαν της λυγιάς. Τα χαγιάτια τους και τα καλαμόσπιτα, 
είν’ αργυλωμένα και δεν έχουνε σκαλιά ούτε προστύλους. Μοιάζουν με τις 
στάνες που συγκεντρώνουμε τα ζωντανά τις νύχτες, μεγαλειότατε. Ζουν μ’ 
εγκράτεια κι αφέλεια. Δεν είδα προύχοντες μηδέ βασιλιάδες. Ζουν σε 
κοινότητες ειρηνικά όπως φαίνεται… 
     – Φτάνει! τον έκοψε βρίζοντας ο ευκλεής Αχαιός. Να πάρει η ευχή… Πάλι 
πιάσαμε αδειανά. Πάμε απ’ εδώ… Άμετε στα πλοία, γιατί μας καρτερούνε 
μερόνυχτα έγνοιας και θαλασσοπορίας. Αχ. Να! καταφτάνει κι ο ανεπρόκοπος 
ο Ελπήνορας, ας τον περιμένουμε! 
     Είπε, κι έκαμε το αντίθετο, μιας κι άρχισε να βαδίζει κακοδιάθετος προς το 
αγκυροβόλιο, χαμοσέρνοντας με ταραχή τα πόδια και χρησιμοποιώντας τις 
εξοχές απ’ τα σαντάλια σαν ακονισμένα λισγάρια για να ξεσηκώσει κουρνιαχτό, 
αφήνοντας το νεαρό και σεμνό πολεμιστή αποσβολωμένο. Δίχως αμφιβολία, 
δεν γνώριζε –όπως πίστευε– όλα τα πεισμώματα του αψίχολου άνακτα…   
     Άξαφνα ένοιωσε ο λυγερόκορμος ιχνηλάτης μια μακρουλόχονδρη σκιά να 
σωριάζεται στα δεξά του, αδράχνοντάς τον απ’ το βέρσινο του σάνδαλο και 
ξεσηκώνοντας ένα νέφος από σταχτόμαυρα σωματίδια πούλβερης. Ω, Θεοί! Ο 
Ελπήνορας!  
     Εκειδά σωριασμένος, με το ‘να χέρι, στέριωσε τον ασκό στο χώμα και 
τράβηξε δυο μακριές γουλιές. Με τ’ άλλο ανασηκώθηκε κι αδράχνοντας τον 
κατάπληκτο νεαρό τον οδήγησε αγκομαχώντας μέχρι το πλωριό έμβολο της 
ναυαρχίδας. «Πάλι καλά που δεν είναι κρασί!», το γιόρτασε ξεσπώντας σε γέλια 
ο βαρδιάνος του Οδυσσέα. Εκείνος ο λογοκόπος χοντρομπαλάς θα ‘ταν ικανός 
να μην αφήσει σταγόνα. Πλησίασε στην συναγωγή των μαχητών που ‘χε 
σχηματιστεί γύρω απ’ την καπιτάνα, και βρυχιόταν σε κάθε φράση του 
άκαμπτου ηγήτορά τους, που ακουμπισμένος στο στηθαίο της κουπαστής, 
απευθυνόταν μέσα από αποδοκιμασίες στην κατασκονισμένη και 
τυραγνισμένη ομήγυρη.  
     – Μένοντας εδώ χάνουμε το καιρό μας, βροντοφώναξε ο Οδυσσέας. Δεν 
υπάρχει τίποτα να ωφεληθούμε και τίποτα να διαγουμίσουμε. Μονάχα 
φτωχικά μαντριά, ελεεινά ψαθώματα κι άνθρωποι ταπεινοί. Δεν έχουν τίποτα 
να μας προσφέρουν. Όμως εκεί μακριά που μας προσμένει ο βασιλιάς, ο 
πορφυρός Μενέλαος, μας προσκαλούν παλάτια γεμάτα χρυσάφι, λινοθήκες 
στοιβαγμένες με μετάξια και μυρωδικά, αρματωσιές από χαλκό, και 
μαρμαρένια ειδώλια. Αφθονούνε τα φαγιά από όλες τις γεύσεις και τις 
γενέτειρες. Και τα μίσθια για τους γενναίους οπλίτες είν’ αδρά, και για τους 
ιππείς δυο φορές και παραπάνω. Για να γυρίσουμε στη γη μας με δυο 
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εκατόμβοια, αν δικαιώσουμε τον ένδοξο Οσυμανδύα! Λίγα χρόνια θηρεύοντας 
στις κιβωτούς των Αιγυπτίων και θα γυρίσουμε με πλιότερα πλούτη στη 
νοσταλγική Ιθάκη και “κανένας” πια δεν θα τολμήσει να μας πετάξει 
κατάμουτρα πως ήρθαμε πίσω ύστερα από δέκα χρόνια, κουρελήδες κι 
ανεπρόκοποι μ’ ένα ξακρίδι από ψιλόκοκκο χρυσάφι… Από λογιού μου 
προσφέρω κι άλλους δέκα οβολούς στους πρώτους που θα μ’ ακολουθήσουν, 
μα τούτη τη στιγμή δίχως άχνα. 
     – Δεν αντέχουμε άλλο λαμνοκόπι τόσο γρήγορα, Σίρε! ακούστηκε σταθερή 
μια φωνή απ’ το πλήθος. 
     – Και συ, αγαπημένε γιε του Δολίου; Παράδειγμα θα ‘πρεπε να πάρεις απ’ τον 
πατέρα και τα πέντε αδέλφια σου που υπερασπίζουν το βασίλειο με υπέρτατη 
περηφάνια, –μου φτάσανε τουλάχιστο καλά νέα κι αξιόπιστα από κεινούς τους 
ήρωες στην πατρίδα–. 
     – Όμως λέω την αλήθεια, μεγαλειότατε. Δεν βαστάει άλλο η ψυχή μας. Μας 
σφάζει ολάκερο το κορμί και μας γονατίζουνε τα πόδια. Λιμάξαμε κι είμαστε 
εξαντλημένοι. Μπορούμε να σταθούμε λίγες μέρες έστω, εδωδά, πριν να 
ξαναπιάσουμε τα κουπιά για το άγνωστο; Κι εμείς το υποσχόμαστε, Κύριέ μου, 
να σ’ ακολουθήσουμε ύστερα, μέχρι τις άκριες του κόσμου… 
     – Θα μπορούσα να συμβιβαστώ, να ξεκουραστούμε εδώ σ’ αυτή την 
ακρογιαλιά για μόνο μια νυχτιά. Μονάχα αυτό το βράδυ…και με το χάραμα να 
βιράρουμε για ν’ ανταμώσουμε τον άνεμο κατάπρυμα. 
     Έπεσε μια μακρόσυρτη σιγαλιά εκεί που η μετέωρη αδημονία ανακατευόταν 
με τα σύννεφα απ’ τη σαθρωμένη σκόνη που σήκωναν τα πλοιάρια καθώς τα 
στροβιλισμένα κι ανάβαθα κύματα τ’ ανασηκώνανε απ’ την άμμο. Ακουστήκαν 
αρμαθός τ’ αναστενάγματα κι οι πλανταγμοί, πλήθαινε η ανυπομονησία και το 
άχθος, οι πόθοι κι η απογοήτευση, αλλά το σθένος κι η εξουσία του Υπέρμαχου 
της Ιθάκης ξεπερνούσαν τη βαρυγκώμια τους. Ο κύβος είχε ριχθεί εξαρχής. Με 
μια λαλιά, οι συγκεντρωμένοι εμπόλεμοι, οι άμαχοι κι οι θεράποντες ξεθυμάναν  
κι αποδέχτηκαν αδιαφιλονίκητα το παράγγελμα του Οδυσσέα με την 
παρηγοριά πως –έστω–, θα μισεύανε ξανά από κείνο τον παράδεισο μια μέρα 
πιο ύστερα. 
     Νωθρά και συνωμοτικά, κλείνοντας το μάτι στον πιστό του ακόλουθό 
Ευρυβάτη, –που ελλόχευε εκεί κοντά–, σαλτάρισε ο Οδυσσέας απ’ την 
αρχηγίδα, γράπωσε ένα απ’ τα πλουμιστά απλάδια που του φύλαγε η Πυλία, –
η πιστή του βάγια– στη θαλάμη, κι έφυγε να ξεκουραστεί και να κλείσει λιγάκι 
τα βλέφαρα ενάμιση στάδιο απόμερα από το πιο αλαργινό πλοίο, στο λυγιστό 
ύβωμα μιας λαχταριστής και θαλπερής αμμοθίνας. Οι Αχαιοί ήρωες φαίνεται 
σαν να ‘χαν αντιγράψει τα βήματά του. Θωρούσες –τον καθένα– να αδράχνουν 
τα ιμάτια τους, και ν’ αναζητούν κατάλυμα κι άσυλο όπου μπορούσαν. Το δείλι 
γκρεμιζόταν πάνω στις κυρτωμένες σιλουέτες τους και ηδονιζόταν με την 
απόφασή τους να προτιμήσουν μια εφήμερη απόλαυση αντί να εκλιπαρήσουν 
για μια επίπονη ανδραγαθία που θα μπορούσε να τέλειωνε πιο κερδοφόρα. 
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     Αλλά εκείνο που δεν υπολόγιζε ο έμπειρος αμιράλης –ή δυσνόητα το 
εναπόθετε στη θεία πρόνοια– ήταν η έλξη της περιέργειας, η απώθηση της 
υποταγής, η χρεία της εξερεύνησης, η γοητεία του αγνώστου, η λαθραία τέρψη, 
η απρόβλεπτη ευφορία κι η ακολασία της στιγμής που οδηγεί –σε μια στιγμή 
αδυναμίας– στην πιο ανώφελη περιπέτεια,… στο πιο αυθόρμητο κι αδιόρθωτο 
γεγονός. 
     Κι αναπόφευκτα, συνέβηκε το “μοιρόγραφτο”. Οι απαίδευτοι πολεμιστές 
προσποιήθηκαν τους κοιμισμένους. Καρτέρεψαν λίγες ώρες υποκρινόμενοι 
βαριεστημάρα και φτιαχτή ανορεξιά. Όταν αισθανθήκαν τον βασιλιά τους 
νικημένο απ’ τον αδιάλλακτο θεό Ύπνο, ανακλαδίστηκαν κι αφού ξεπιάστηκαν, 
ένας μετα τον έναν, συσταίνοντας πειθαρχημένες αράδες προπομπών, –σαν να 
‘τανε ένα αγαστό στράτευμα ανδροειδών–, πορευτήκανε προς τους 
γειτονικούς συνοικισμούς εκεινών των παράξενων και ειρηνικών φελάχων που 
τρέφονταν με τα εξωτικά αλησμονάνθια!  
     Η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα πλάσματα που αποικούσαν το βορρά της 
Λιβύης ήταν άνθρωποι καλότροποι, απλοϊκοί και καλοσυνάτοι. Αλλά μεγάλο 
μέρος από τη φιλοφροσύνη τους και τα θέλγητρά τους, θεμελιωνόταν 
παράδοξα στην ψυχοδραστική διατροφή τους. Εκείνοι οι χυμώδεις καρποί που 
χρησίμευαν για την επιβίωσή τους, δεν έμοιαζαν με κανέναν από τους 
υπαρκτούς στη χώρα των Αχαιών και των Μυκηναίων. Η αγχολυτική, 
μεθυστική, ιλαρή, υπνωτική και κατασταλτική επίδρασή τους, μεταμόρφωνε 
σε μια όαση γαλήνιας συνύπαρξης εκείνο τον πράο λαό των Λωτοφάγων, που 
προσδοκούσε μόνο την αιωνιότητα ενός βίου αγαθού κι ονειρογέννητου. 
     Κι αυτός ακριβώς ήταν ο κίνδυνος που αντιλήφθηκε ο Οδυσσέας όταν, με το 
ξημέρωμα συνειδητοποίησε την κραιπάλη και την ανεξέλεγκτη πανήγυρη των 
συντρόφων του αντάμα με ‘κείνους τους αφιονισμένους και καλοΐσκιωτους 
χωριάτες. Εξοργισμένος κι αποθαρρημένος, μάζεψε τους λίγους συνετούς, 
δορυφόρους και κορυνηφόρους που του ‘μεναν νηφάλιοι, και πεζοπόρεψε με 
τις ώρες τους διαφορετικούς οικισμούς που ‘φταναν μέχρι το διάσελο, εκεί που 
η λίμνη στένευε. Ένα ένα στοίβαζε τα ναρκωμένα κορμιά των ανδρών, 
αναίσθητα, ελεεινά κι αστέγνωτα απ’ το μεθύσι, στριμώχνοντάς τα στα 
γλιστερά καπούλια των λίγων αλόγων που ‘χαν προφτάσει να φορτώσουν 
στην έξοδο απ’ το Ίλιον. Ύστερα τα μετάφερε μέχρι τα ακύμαντα νερά όπου 
λικνίζονταν τα πλοιάρια, μισογερμένα στη ζεστή άμμο.  
     Αργοπόρησε ώρες και μέρες να συγκεντρώσει όλους τους συντρόφους που 
‘χαν καταντήσει έρμαια των πειρασμών, του νυσταγμού, της ασωτίας, του 
κρασιού, των λιόκαλων θεραπαινίδων της χώρας των λωτών, και τον εθισμό 
από την επίδραση των θεογενών καρπών, εκεινών των παράξενων 
οσπριοειδών της Αφρικής με τα οποία οι γηγενείς παρασκεύαζαν τα πάντα, απ’ 
το καθημερνό ψωμί ως το φαγί, τ’ ανθόμελο για τις νυχτερινές λαγνείες, ή την 
πανάκεια που τα γιατρεύει όλα. Εκτίοντας σχολαστικά την οφειλή του ο 
πεισματάρης Αχαιός, το έβδομο μερονύχτι είχε ήδη συνάξει και σωρεύσει όλους 
τους συντρόφους στο βάθος των πρόστεγων εκεινών των γαληνών 
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πεντηκόντερων. “Κανένας” απ’ τους παθόντες δεν αντιλήφθηκε πως, με το 
χάραμα, η νηοπομπή των δώδεκα μελανόπλωρων πλοίων, κατάμεστα από 
προμήθειες, φρέσκο νερό, και ντόπιο κρασί, μάκραινε, περιπλέοντας γερτά την 
αφρικανική ακτή, πορεύοντας κατά την Αίγυπτο, στο συναπάντημα του 
Μενέλαου και της Ελένης.  
     Η γη των Λωτοφάγων είχε ελάχιστο ενδιαφέρον.. Όχι για το χαρακτήρα της, 
αλλά για τη λιτότητα και τη φτώχεια της. Εκείνοι οι πρωτόγονοι χωριάτες δεν 
είχαν κάτι άλλο να προσφέρουν παρά μονάχα νωθρότητα κι απραγία. Κακή τη 
μοίρα αυτά τα χαρακτηριστικά τούτων των ενδεών και φειδωλών ζευγάδων 
δεν ταίριαζαν με τις πλουτοκρατικές ιδέες του Θιακού πολέμαρχου.  
     Μ’ αυτό το πρόσχημα, έκλεινε το κεφάλαιο μιας περιπέτειας που δεν του 
ήταν αρεστή, αλλά στάθηκε αναπόφευκτη στην εποποιΐα του. Μια ακόμα φορά 
αναγκαζόταν ν’ ατενίσει μπροστά, εκείθε όπου ο λιόξανθος Αργείος και η 
ωραία σύζυγός του τον περίμεναν… Γνωρίζοντας τις προτιμήσεις της 
εκδηλωτικής βασίλισσας της Σπάρτης και τα παράξενα γούστα της, 
συλλογίστηκε να της πάει δώρο λίγα απ’ τ’ άνθια και τους καρπούς από κείνο 
τ’ άγνωστο μαγευτικό φυτό που ‘χε σαλέψει το νου των ανδρών του, αλλά 
ύστερα σκέφτηκε πως θα ‘ταν επικίνδυνο στα χέρια της κόρης της Λήδας, γιατί 
είχε φήμη σαγηνεύτρας και νυμφόληπτης ξορκίστρας…    
     Ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό, γυρεύοντας μεταξύ των φαλακρών νεφών 
τον ενάλιο θεό της τρίαινας για να τον ικετεύσει: “Nα πάψει, τον παρακαλούσε, 
να τον κατατρέχει με τέτοια έχθρα…”. Αλλά αντίκρυσε μονάχα, μια μακρόσυρτη 
βροχή από μετεωρίτες που γκρεμιζόταν κατάσπλαχνα στη ντελικάτη γραμμή 
του ορίζοντα, εκεί στο βάθος μακριά, που φανταζόταν ν’ ανεβαίνει καμαρωτά 
στον ουρανό, τον καπνό από τις καμινάδες της αγαπημένης του Ιθάκης…                                                                                                                             
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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Ποιος τύφλωσε τον ραψωδό 
                                                Έπεα πτερόεντα!       
 

               Σύντομο ήταν το ταξίδι από τη χώρα των λωτοφάγων μέχρι τη χώρα 
που κυβερνούσαν οι Κύκλωπες! Μια ανάσα. Ξεχώριζε εκείνο το νησί, 
αινιγματικά στη μέση του πελάγους. Στεκόταν μετέωρο σε ‘κείνη την 
λαβωμένη, αχαλίνωτη, μελαγχολική, κι εξοργισμένη θάλασσα, που θήλαζε 
σειρήνες κι ονείρατα, που καταβρόχθιζε κύματα, και ξερνούσε άξαφνες 
καταιγίδες… Φάνταζε εφήμερη οπτασία που διαρκούσε ένα βλεφάρισμα, μια 
στιγμή. Χαμένη η ξέρα στ’ απέραντο του πουθενά, μεταξύ φαντασιών κι 
αδιερεύνητου έμοιαζε μελανή κουκκίδα στα βάθη ενός πληγωμένου οφθαλμού, 
όπου εκείνοι οι άσπλαχνοι είχαν καρφώσει το δαυλί, πυρωμένο στην πιο 
ανήλεη φωτιά…  
 

          – Αυτό το παραμύθι… βαρυγκώμησε ο πλοηγός, μόλις τώρα το σκαρφίστηκες! 
     – Καθόλου, μα καθόλου. Για πιο λόγο θα το ‘κανα;  
     – Γιατί έχω την εντύπωση πως είσαι ματαιόδοξος, εγωμανής και δύστροπος. Τόσες 
σελίδες ηρωισμών για να στορίσεις μύθους και να μπερδέψεις τον αναγνώστη. Δεν 
πιστεύω να νομίζεις πως έχεις μπροστά σου εκείνη την απατημένη και παρατημένη       
–μισή ζωή– δέσποινα για να της ξεφουρνίσεις τα κατορθώματα και τις φαντασμένες 
συμφορές σου για να σε συγχωρέσει, τώρα που νοιώθεις να φτάνεις στο τέλος της 
ζωής, μετανοιωμένος κι ασπρομάλλης όπως οποιοσδήποτε ασήμαντος άνδρας που στα 
τελευταία του προτιμάει να κρατήσει για πάντα πλάι του την παλιά του την παντούφλα.  
     – Η πρόζα σου είναι της τελευταίας μόδας… 
     – Αλλά τώρα, πες μου την αλήθεια. Δίχως ιδεασμούς και δίχως φθόνο. Αυτό το 
φαρμάκωμα, το ξεφρενο κι απάνθρωπο, για τον λατρεμένο γιο του αίματός σου, το 
κουβαλάς κατάκαρδα επειδή βάρβαροι πειρατές τον παγίδεψαν και τον αρπάξαν όταν 
εσύ κι ο Τηλέμαχος κι η υπόλοιπη οικογένειά σας πέσατε σε δυσμένεια και για 
εκδίκηση του ‘βγαλαν το ‘να μάτι, και του στερήσανε το φως, και ύστερα τον 
παρατήσανε σημαδεμένο, να μαντεύει μισές τις αλήθειες και ν’ ανακατώνει τη 
φαντασία με την λογική;…  
     – Επιμένω. Θα ‘πρεπε να χρησιμοποιείς πιο παραδοσιακή πρόζα!  
     – Αν κι εγώ –στο βάθος– πιστεύω στην ποιητική αλληγορία!  
     – Έλεγες; 
     – Ότι ακόμα κι αν το τραγουδούν τα έπη, “κανένας” δεν ξεγέλασε τον γίγαντα 
Πολύφημο αλλά κείνο τον αδιάλλακτο ραψωδό, τον “πολύ φημισμένο” άγγονό σου, 
που με μοχθηρία, λιπόψυχα και λυσσασμένα, ξυλοκόπησαν και τον παράτησαν στα 
βράχια μ’ ένα μάτι, ντροπιασμένο… 
     – Δεν έχεις άδικο.  
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     – Μα εκείνος ζει στις συνειδήσεις, ψάχνοντας εκδίκηση ως τη συντέλεια του 
κόσμου, μέσα απ’ τους “φτερωτούς” του στίχους. Δεν είν’ αλήθεια μεγαλειότατε; 
     – Καθώς βλέπεις σιωπώ και παραδέχομαι! Γιομίζουν δάκρυα τα μάτια μου σαν 
αναλογίζομαι εκείνο το μοβόρικο μαρτύριο. Νομίζεις ότι έκανες διάνα, Πλοηγέ, με τις 
τάχα θεωρίες σου. Όμως “κανένας” δεν ξέρει αν αυτό είν’ η αλήθεια ή ο αοιδός το ‘χει 
επινοήσει. Ούτε υποθέτω πώς μάντεψαν οι πειρατές πως έχει μαζί μου ο ίδιος κάποια 
συγγένεια. Εσύ που θεωρώ δεν πιστεύεις τόσο στους θεούς ούτε στο πεπρωμένο, 
παρουσιάζεσαι τάχα ψυχρός κι εκδικητικός απέναντι στους τυχοδιώκτες, και 
προσπαθείς να στρεβλώσεις τα γεγονότα ή να μηχανευτείς άλλες εξελίξεις γιατί απλά 
δεν σε πείθει η απήχηση κι η μεγαλοσύνη απ’ τα κατορθώματά μου και θες να τους 
αφαιρέσεις το γόητρο και την αξία, και να τα μεταμορφώσεις σε συμβάντα τετριμμένα 
και περιγέλαστα, χρησιμοποιώντας σαν όπλα τάχατες τη λογική και την αξιοπιστία… 
Όμως εγώ, να το νοήσεις, δεν είμαι ένας άνδρας κοινός, κι ούτε οι απόγονοί μου, για 
να αμφισβητήσει ο οποιοσδήποτε αυτά που αιώνες ιστορίας παραδέχτηκαν. Γι’ αυτό 
καλά θα κάνεις, Πλοηγέ, να ξαναδιαβάσεις με προσοχή την ιστορία!     
 

          «Τι ήθελα, κι αφέθηκα να ξεγελαστώ με τέτοια άνθη από λωτούς όπως οι 
αλαφρόμυαλοι σύντροφοί μου;» Ήταν το πρώτο που αναρωτήθηκε ο 
Οδυσσέας όταν μισάνοιξε τα μάτια, πλαγιασμένος όπως είχε πέσει –να 
ξανασάνει– στο κάσσαρο, αποσταμένος, με μάτια ρυτιδωμένα και σουφρωμένο 
το μουσούδι, μαργωμένος απ’ τ’ αγιάζι κι από τ’ ανέμου τον ορυμαγδό, 
ζέχνοντας ξινισμένο ιδρώτα, αηδή κι άπλετο, απ’ τις αναπόφευκτες ναυτίες και 
τον μόχθο στη κουβέρτα. Τα πλοία ταξίδευαν με κάλμα, με μονότονη πειθαρχία, 
πλέοντας στο κατόπι της δεύτερης καπιτάνας που κυβερνούσε ο συνετός 
Περιμήδης. Η ναυαρχίδα του Αχαιού ηγέτη αρμένιζε κλείνοντας την πομπή του 
μικρού στόλου. Ο φρόνιμος “Θιακός”, –ευκλεής μέτοικος απ’ τη Φωκίδα–, αν κι 
είχε καυγαδίσει κάποτε με τον Οδυσσέα για τις φήμες που μολογούσανε για το 
γινάτι του γιου του Σχέδιου για την ερίτιμο Πηνελόπη, διαφύλαξε πάντα έναν 
ακράδαντο σεβασμό προς τον φίλο και κύριό του –ιδιαίτερα μετά τον τραγικό 
θάνατο του Σχέδιου μπροστά στα τείχη της Τροίας απ’ το σπαθί του θεϊκού 
Έκτορα–. 
     Σκέφτηκε πως δεν θα ‘ταν αναγκαίο να μεταβάλλει την τάξη των πραγμάτων 
και πως χρειαζόταν κάποιο χρόνο για να συνέρθει και να ξαναβρεί την ηρεμία 
του. Ο ύπνος που τον είχε κατανικήσει εκείνο το βράδυ, επακόλουθο της 
θαμβωτικής επίδρασης των “απαγορευμένων” καρπών έφερε συνέπειες 
σάμπως ανησυχητικές. «Πώς μπορούν να υπάρχουν πλάσματα τόσο φριχτά 
σαν εκείνους τους Κύκλωπες μ’ ένα μονάχα μάτι;» σκίρτησε αναρριγώντας, και 
βάζοντας προσπάθεια να τον παραλάβει –πάλι για λίγο– ο ίδιος ζείδωρος 
ύπνος. Η μήπως νοερά, το εκδικητικό του πνεύμα, τους είχε φανταστεί και 
θέλησε να τους υλοποιήσει για να διαψεύσει αυτόν τον κοντόφθαλμο πλοηγό 
στη θεωρία του για την τύφλωση του αοιδού; 
     Από Κύκλωπες, Γίγαντες και Λαιστρυγόνες είχε ακούσει ό,τι βάλει ο νους. 
Από μικρό παιδί, η ακριβή του παραμάνα Ευρύκλεια, φρόντισε να του γιομίσει 
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το ασύχαστο κεφάλι με τις εφιαλτικές ιστορίες τους. Θυμόταν πως τον λιβάνιζε 
με την ανάκουστη θηριωδία και την παρακοή τους –ολότελα– στους νόμους και 
το δίκιο της φύσης. Πως ζούσαν μοναχικά κι απόμερα, και σοφίζονταν κάθε 
μέρα με τι αίμα αγριμιών θα θρεφόντουσαν την αυριανή, αν και δεν 
κακογούστευαν καθόλου, τ’ ανθρώπινό το αίμα, αφού θεωρούσανε τον εαυτό 
τους πως ήταν θεοοπαίδια, και ξεχώριζαν πάνω απ’ το καλό κι απ’ το κακό. 
     Οι περισσότερες απ’ τις ιστορίες της βάγιας ήταν πλεγμένες γύρω απ’ τον 
πιο τρανό Κύκλωπα, τον πιο κτηνώδη κι απάνθρωπο αλλά και τον πιο 
φημισμένο, και γι’ αυτό το λόγο τον είχε βαφτίσει η γριά βάγια “Πολύφημο” αν 
κι όταν αποξεχνιότανε τον άλλαζε σε Περιφάντη. Καμάρωνε το θεριό, –όπως 
έλεγε περιγέλαστα η βαβά Ευρύκλεια– ότι ήτανε ακριβογιός εκεινού του θεού 
με το τρικράνι, του αψίθυμου Ποσειδώνα, και της Ωκεανίδας Θόωσας, της 
κόρης του πάνσοφου γέροντα Φόρκυ, που ‘χε ζήσει αιώνες σ’ ένα μικρολίμανο 
που του ‘δωσε τ’ όνομά του, πιο ‘κείθε απ’ τ’ ανακτορικό παλάτι, κάπου στη 
βορεινή στεριά της Ιθάκης. Εκειός ο καλοσυνάτος γέροντας είχε την κακοτυχιά 
να σμίξει με την καταχθόνια αδελφή του Κητώ –που τον σαγήνεψε μια παγερή 
κι άδυτη νύχτα, στη θαλασσινή σπηλιά που ζούσε– και μαζί της απόκτησε τις 
γοργόνες, κι ύστερα τη Σκύλλα και την Έχιδνα… Αν κι η καλή Ευρύκλεια το ‘χε 
ψεγάδι να μπερδεύει τα ονόματα και τις θωριές και λογάριαζε ανάμεσα σε 
τούτες, και τις άκακες φτερωτές Σειρήνες. Κι όταν την παράπαιρνε ή της 
αντιμιλούσε ο μικρός πρίγκιπας κατάληγε πάντα στο ίδιο απομύθι: «Το ίδιο 
μου κάνει πόσα απ’ τα τέρατα ήτανε οι Φορκίδες! Εκείνη η Θόωσα ήτανε ένα 
από δαύτα. Απ’ τούτηνη βγήκε εκειό το κήτος, ο Κύκλωπας άμα η νεράιδα 
πλάγιασε με τον Τριαινόθεο Θαλασσοκράτη, νοήσου το γιε μου». 
     Έτσι τέλειωνε πάντα τις ιστορίες της πλημμυρίζοντας με τις φαντασίες της 
το σγουρόμαλλο κεφάλι του νεαρού κληρονόμου της Ιθάκης, η αγαπημένη 
Ευρύκλεια. Έσκασε ένα αλαφριό χαμογέλασμα κι αποταυρίστηκε σαν αγρίμι 
μουλιασμένο… 
 

          – Μόλις εννόησα, γιατί ο ποιητής βάφτισε έτσι εκείνο τον περίβλεπτο Φρύγιο,  
σύμμαχο των Τρώων, που έπεσε αιμόφυρτος κάτω απ’ τ’ ατσάλι του ρωμαλέου Αίαντα! 
     – Για ποιανού όνομα μιλάς; 
     – Τον Φόρκυ! 
     – Αυτό το γέρο γκρινιάρη ερημίτη κι ασήμαντο θεογόνο που τριγύριζε τις 
θαλασσοσπηλιές της Ιθάκης; Τον παππού του Κύκλωπα; 
     – Τον ίδιο. 
     – Είχα ακούσει πως έφτασε στην Ιθάκη απ’ το νησί της Κύρνου κολυμπώντας όταν 
ο Άτλας τον πέταξε στη θάλασσα… 
     – Ήταν αδελφός του Πρωτέα, αν το ‘χες και τούτο ακουστά. Κείνο τ’ άλλο υδρόβιο 
έκτρωμα που ξετρύπωσε ο Μενέλαος στην Αίγυπτο και λογιζότανε ποιμένας για τις 
φώκιες και τα θαλασσινά λιοντάρια. Ο ένας ζούσε στα χθόνια λιμάνια της Αιγύπτου 
και του Νείλου. Ο “δικός” μας αυτόκλητος, στην αρχή διαφένταγε την Τριτωνίδα και 
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τις αμμουδερές της Λιβύης, μέχρι που αράξανε οι Αργοναύτες κι ο μαντευτής ο 
Εύφημος –ο θεογενής– και τον ‘ξοστράκισαν... 
     – Αυτός ο Εύφημος που περπατούσε στα κύματα; 
     – Έτσι τον προίκισε ο Ποσειδώνας ο πατέρας του. Αλλά κι ο Τρίτωνας τον 
καλοδέχτηκε σαν παιδί του. Μάλιστα λένε πως ο ίδιος ξαπόστειλε τον Φόρκυ απ’ τη 
Λιβύη για να μείνει ολάκερη στον Εύφημο. 
     – Γυρίζοντας πίσω σ’ αυτά που ανιστορούσες απόβραδα… Νομίζεις ότι ήτανε ένα 
όνειρο, διανθισμένο με τους θρύλους που σκαρφιζόταν η Ευρύκλεια για Κύκλωπες και 
Λαιστρυγόνες, και πως ποτέ δεν βρεθήκαμε στη γη τους, εκεί πέρα; 
     – Αυτός που το γνωρίζει καλύτερα, μεγαλειότατε, είσαι εσύ μονάχα. Εμένα γιατί 
θες να με μπλέξεις μεσ’ στα ονείρατα και τις επιθυμίες σου; Κι αν πράγματι ήταν 
αληθινά; Κι αν ήταν γεννήματα του νου; Ποιος είν’ άξιος να το θεμελιώσει μετά από 
τόσα χρόνια; Μένει μόνο ν’ αμφιβάλουμε απ’ τη μια, και να συλλογιστούμε με 
φρονιμάδα απ’ την άλλη: Είναι κατορθωτό να υπάρχουν πλάσματα τόσο χυδαία μ’ ένα 
μονάχα μάτι ή άλλα γιγαντόσωμα που ψηλώνουνε παν’ από εννιά ποδάρια και 
μπορούν να φορτωθούνε στους ώμους τέτοια θεόρατα βράχια και να βυθίσουν πλοία 
καλοκάμωτα σαν τα δικά σας;    
     – Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια όπως σε βλέπω εσένανε ετούτη τη στιγμή! 
     – Εμένα με βλέπεις αυτή τη στιγμή μεγαλειότατε;  
     – Τι θες ν’ αποδείξεις; Ότι ούτε εσύ υπάρχεις; Ότι είσαι γέννημα της φαντασίας 
μου; 
     – Όχι βασιλιά μου, όχι! Αν εσύ θες να με δεις, με βλέπεις. Εγώ είμαι εδώ από πολύ 
καιρό. Εγώ ταξιδεύω μαζί σου. Δεν υπάρχω αλλού. Υπάρχω μονάχα στο πλάι σου, 
Σίρε. Σου κάνω συντροφιά, εκθέτω τη γνώμη μου και δέχομαι τα σχολιανά σου, τα 
πείσματα και το θυμό σου, μεγαλειότατε. Πάντοτε, όσο εσύ το επιθυμείς, θα ‘μαι δίπλα 
σου. Θα με θωρείς. Τη μέρα που πια δεν θα με χρειάζεσαι θα εξαφανιστώ –πάφφ– σαν 
φυσαλίδα στον αέρα! 
     – Οπότε, αν εγώ είδα το τέρας όπως σε βλέπω εσένα, αυτό τι θα σήμαινε; 
     – Είναι δικό σου πρόβλημα μεγαλειότατε. 
     – Ήταν ένα θεριό τεράστιο. 
     – Αντίθετα από αυτόν –τον συνομιλητή σου– που ‘ναι μόλις μια σταξιά… 
     – Κατάπιε με μια χαψιά δυο-δυο τους συντρόφους μου. Μεταξύ τους κι ο Άντιφος 
ο αχώριστός μου φίλος. Γλυτώσανε έξι μονάχα από τους δώδεκα που πήρα μαζί μου. 
     – Συνέχισε. Ξαλαφρώσου… 
     – Θυμάσαι τα δώρα του ιεροφάντη Κίκονα Μάρωνα; 
     – Και βέβαια! 
     – Εφτά τάλαντα από χρυσάφι και ‘κείνοι οι κύαθοι απ’ ασήμι. Πόση ομορφάδα! 
Αλλά το πιο πολύτιμό του χάρισμα ήταν το γλυκόρωγο κρασί του… 
     – Περίσσευε ακόμα; 
     – Αναγελάς; 
     – Όχι, Σίρε. 
     – Μόλις άφησες να εννοηθεί πως είμαστε μέθυσοι κι ανέμυαλοι… 
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     – Εγώ δεν υπονόησα τίποτα. Τα γεγονότα που διηγιέται ο ραψωδός θα φανερώσουν 
την αλήθεια. Κάθε έπος αρχίζει και τελειώνει με ξεφαντώματα κι ένα γενναίο 
μεθοκόπι, βασιλιά μου. Και κρατάει ως την “αυγούλα” όπως χαριτολογάει ο ποιητής 
με λόγια φτερωτά… 
     – Ο σαρκασμός σου μου ‘λειπε! Κι αν σταματήσω να σου αραδιάζω παραπάνω 
περιπέτειες; 
     – Δεν νομίζω να ‘ναι αυτό που επιθυμείς άρχοντά μου. Το νιώθω στη χροιά της 
φωνής σου. 
     – Τότε πάψε να με σκοτίζεις. Αποκρίσου μονάχα όταν σ’ αρωτάω. 
     – Ούτε άχνα; Αυτό λέγεται ρητορικό ερώτημα όχι διαλεκτική! 
     – Κι αν στο ορίσω; 
     – “Δικτατορία”, στρατηγέ μου… 
     – Αυτή η λέξη δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μου. 
     – Θα φτάσει! Λίγη υπομονή. Ο ίδιος είπες πως μεταχειρίζομαι μοντέρνα πρόζα… 
     – Ξέρεις κάτι; Αυτή τη στιγμή δεν σ’ αντέχω. Άδειασέ μου τη γωνιά. Βασιλεύουν 
τα μάτια μου και θα ‘θελα λίγο να ξανασάνω. Συνεχίζουμε πιο ύστερα. 
     – Στις διαταγές σου “αφέντη”! Κι είχα αρχίσει να βαριέμαι με τόσες 
“γυροβολιές”…  
 
          Το ξύπνημα ήταν χειρότερο απ’ ό,τι το περίμενε. Είχε πλακώσει μια 
απανεμιά μερεύοντας τα κύματα και παραλύοντας τα ιστία, βιάζοντας τους 
κωπηλάτες ν’ αυγατιστούν στο μόχθο τους για ν’ ακουμπήσουν τις κοντινές 
ακτές πολύ πιο νωρίς απ’ την πρόβλεψη που ‘χαν κάμει. Γέλασε ξανά από μέσα 
του. «Αυτός ο γελωτοποιός ο πλοηγός τα χάβει όλα! Όσο θα του ξεφουρνίζω 
θρύλους για Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες, και τα πιστεύει, θα ξεμπερδέψουμε 
με το χρυσό της Αιγύπτου και θ’ ανταμωθούμε με τον βασιλιά της Σπάρτης και 
την Ελένη. Και τότε, άντε που δεν θα ρίξουμε κι ένα μεθύσι θεϊκό! Μονάχα που 
πρέπει να σκαρώνω τις περιπέτειες με πιότερη μαεστρία. Γιατί δεν είναι και 
τόσο αφελής που να παίρνει τα παραμυθιάσματα στ’ αλήθεια, και κάποια 
στιγμή μπορεί να λογαριάσει πως είναι “κατά παραγγελία”… Πως θα μπορούσα 
να του πασάρω τη θεωρία ό,τι ο Όμηρος δεν γεννήθηκε μισότυφλος αλλά τον 
πλάνεψαν και τον παίδεψαν ληστές κι ύστερα τον πετάξαν στα βράχια της 
Χίου, δίχως να πονηρευτεί πως τότε ο μύθος είναι ιδανικά ζυμωμένος με την 
πραγματικότητα για να παινέψει τους δικούς μου άθλους, και να κρύψει την 
οδύνη του λατρεμένου αγγονού μου;». 
     Τοποθέτησε νοερά το νησί των Κυκλώπων κάπου εκεί στη γη της 
Τρινάκριας, κι έψαξε μια επιβλητική βραχοσπηλιά ανάλογη με το γιγαντένιο 
ανάστημα του θεριού. Την φαντάστηκε φορτωμένη με κάνιστρα από 
τουλούμια με τυριά, καρδάρες με γάλα, κι ένα ακέριο κοπάδι αμέρωτα 
γιδοπρόβατα, γαλαθηνά κι αρνάδες… Στοίβες καυσόξυλα σε κάθε γωνιά, 
στεγνώνονταν στην αθρακιά ενός μαυρισμένου παραγωνιού που σιγόκαιγε απ’ 
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το σούρουπο ως την αυγή. Ένα θεόρατο μαυρολίθαρο χρησίμευε για ξώθυρο 
στο αβγωτό άνοιγμα της τρώγλης.  
     Η φριχτή κι αιμοδιψασμένη σάρκινη μάζα ένοιωσε στη στιγμή την παρουσία 
των εισβολέων στο πρωτόγονό του λημέρι. «Είθαστε πειρατές ή αθρώποι 
γαληνοί;» ψεύδισε με αφύσικη μεγαλοκαρδία περιστρέφοντας το μοναδικό 
του μάτι στο σκιόφως του άντρου, ο Κύκλωπας. «Πολέμαρχοι Αχαιοί στο 
γυρισμό για την Ιθάκη που οι μανιασμένοι άνεμοι μας πετάξαν εδωδά, στην 
όμορφη γη σας», αποκρίθηκε τάχα αθώα ο Οδυσσέας. Μετάνιωσε που ‘δινε 
εξηγήσεις στο χτήνος. Θα μπορούσε να του ‘χε απλά απαντήσει: «Ήρθαμε ίσαμ’ 
εδώ για να σου κλέψουμε το κοπάδι!». Αυτός ήτανε βασιλιάς, ο άλλος ένα 
έκτρωμα της φύσης… Χμμμ, τώρα μεταχειριζόταν μια απ’ τις σπιρτόζες 
φράσεις του πλοηγού. Αστείο! Ωστόσο για να μην τραβήξει την οργή του 
γίγαντα, απόσωσε: «Ικέτιδες είμαστε μπροστά σου! Ω γιε των θεών…». Ήξερε 
πως αυτό δεν θα το ‘χαφτε ο πλοηγός όταν του το σερβίριζε στην επόμενη 
αφήγηση κι άλλαξε τον τόνο της συζήτησης που ‘βαλε στο στόμα του θεριού: 
«Είθαι ένα μηδαμινό αθρωπάκι!», υποτίθεται πως του απάντησε ο Πολύφημος. 
Κι αναμάσησε παθιασμένα: «Ποιος νομίζεις πως είθαι; Εγώ δε σκιάζομαι μήτ’ 
αθρώπους, μηδέ θεούς. Ορίζουμε παν’ από δαύτους. Μήτ’ ο Δίας μας φοβίζει. 
Εγώ είμαι του Ποθειδώνα ο πρωτότοκος κι αν γινατώσω σας κολατσίζω για 
πρωινό κι ύστερα λιγδώνω τ’ άντερό μου για τρία μερονύχθια».  
     Έτσι κι έγινε. Δυο, τους κατάπιε σιχαμερά, εκειδά μπροστά στα μάτια του… 
     Μια δυσάρεστη ανατριχίλα συντάραξε το σώμα του και ξύπνησε απότομα 
λιγωμένος απ’ τη ναυτία και τον εμετό… Νόμισε πως ήταν απ’ τη φουρτούνα 
και το μπότζι και τον έπιασε το κλάμα κι η απελπισία όταν συνειδητοποίησε 
ότι τα πλοία συνέχιζαν τη ρότα τους μ’ ένα ευχάριστο λίκνισμα, αντίθετα από 
την αξιοθρήνητη κατάστασή του… 
     Κάποιος του πρόσφερε έναν κώθωνα γεμάτο με δροσερό νερό. Ήπιε 
αχόρταγα κι άδειασε το υπόλοιπο στο κόρφο του…  
  

          – Ήμουν από πάνω σου και σε γνοιαζόμουν, μεγαλειότατε. Καιγόσουν. Τρέμεις 
ολόκληρος. Σίγουρα θα ‘χεις πυρετό. 
     – Δεν χρειάζομαι ορμήνιες για την κατάντια μου, έχε το νου σου! 
     – Μονάχα προσπαθώ να βοηθήσω. Και να σε παρηγορήσω, βασιλιά μου, γιατί 
κλαιγόσουν και ικέτευες: «…Να μην τους κάνει κακό…να μη τους κομματιάζει και 
τους καταβροχθίζει σαν να ‘τανε ψιμάρια». Ανατρίχιασα, Σίρε. Εγώ απλά στεκόμουνα 
εδώ στο πλάι σου να σφουγγίζω τον ιδρώτα απ’ το μέτωπό σου. Δεν είχα πρόθεση να 
σε κακοκαρδίσω. 
     – Το ξέρω. Δεν αναφερόμουν σε σένα, αλλά στον Κύκλωπα! 
     – Ααα, λυπάμαι, μεγαλειότατε. Ξαναγυρίσανε οι παραισθήσεις! Αναθεματισμένοι 
λωτοί… 
     – Πάντα είσαι τόσο αγενής; 
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     – Χίλια συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να συγκρατώ την ειρωνεία μου από ‘δώ και 
πέρα αν αυτό σ’ ενοχλεί. 
     – Μ’ ενοχλεί. 
     – Φαίνεται πως υποχώρησε η θερμασιά απ’ το μέτωπό σου. Και στέγνωσε ο 
ιδρώτας. Σιγά σιγά θα χαθούν οι ονειροφαντασίες και μ’ αυτές η στενοχώρια κι η 
ανησυχία. 
     – Ανησυχία για ποιόν…; 
     – Μα, για τον ποιητή. Σκέφτομαι πως θα τρόμαξες και μόνο που θα φανταζόσουν 
ότι εκείνος ο κτηνάνθρωπος, μπορούσε να ‘χε κάνει κακό στον ευνοούμενό σου.  
     – Θα του ‘βγαζα το μοναδικό μάτι που ‘χει! 
     – Θεοί! Τι μακάβρια επιθυμία! 
     – Προτού να βγάλουν το μάτι στ’ αγγόνι μου, του καρφώνω το σουβλί στο δικό 
του. 
     – Αυτό το ονειρεύτηκες επίσης; Έτσι όπως το λες; 
     – Έτσι ακριβώς. 
     – Θα μου διηγηθείς τις λεπτομέρειες; 
     – Όποτε πεις. 
     – Πριν απ’ αυτό, Σίρε, μπορώ να σου κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση; 
     – Αν δεν είναι αδιάκριτη. 
     – Είναι! 
     – Τότε φύλαξέ τη, αλλιώς ξαμόλησέ τη γρήγορα πριν μ’ εξοργίσεις. 
     – Τι συνέβηκε όταν επέστρεψες στην Ιθάκη και ξεπάστρεψες τους μνηστήρες για 
να πάρεις πίσω το βασίλειό σου; Ή πιο συγκεκριμένα. Πιο ύστερα. Σ’ αυτό που μας 
ενδιαφέρει… Όταν η Πολυκάστη έφερε τον μοναδικό αγγονό σου στη ζωή… Τι 
ένοιωσες; 
     – Δεν περιγράφεται… 
     – Και τι του συνέβηκε πιο ύστερα για να χάσει την όραση; 
     – Με τη σειρά. Εγώ το αγγόνι μου το λάτρεψα. Όπως λες μόνο απόχτησα ένα. Και 
μοναδικό απ’ όλες τις πλευρές. Ανεπανάληπτο και ξεχωριστό. Σ’ αυτό κανένα 
παράπονο. Ώσπου μια μέρα ληστές και πειρατές –Φοίνικες και Σιδώνιοι– μου τον 
αδράξανε μεσ’ απ’ τα χέρια. Μόλις δεκαεφτά χρονώ… για να εκδικηθούν –είπαν– για 
κάτι που τους ζημίωσα… Εγώ έρημε Πλοηγέ, έχω πράξει κρίματα στη ζωή μου αλλά 
δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω σε τέτοια άκρα. Να τυφλώσουν ένα παιδί για να 
εκδικηθούν κάτι που συνέβηκε πενταετηρίδες πριν, δεν το βρίσκω ανθρώπινο. Από 
τότες ποτέ δεν ξαναείδα τον Όμηρο! Τον έκλεψαν, τον αλυσοδέσανε και του ‘βγάλαν 
το μάτι ζωντανό… 
     – Τον τυφλώσανε ληστές, Σίρε; 
     – …από τότες δεν ξέρω αν ποτέ μπόρεσε να δει ή να διακρίνει ίσκιους. 
     – Τι κρίμα! 
     – Μ’ ένα πυρωμένο δαυλί από σίδερο…, ένα παιδί που δεν τους ζημίωσε σε τίποτα! 
Και το πήραν μαζί τους, μακριά, για πάντα. Δεν απαιτήσανε λύτρα ποτέ γιατί ποτέ δεν 
ήταν το αίτημά τους. Ήθελαν να εκδικηθούν εμένα.  
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     – Και για δικό σου φταίξιμο τον σημάδεψαν…  
     – Μπορούσαν να του χαρίσουν θάνατο, θα του γλιτώνανε άπειρους καημούς. Αλλά 
σκόπευαν να ‘ναι η εκδίκησή τους τόσο βάναυση όσο μπορούσαν. Θέλησαν να τον 
κάνουν σακάτη για πάντα για να υποφέρουμε όλοι μας. Εκείνο που δεν υπολόγισαν 
ήταν πως αφήνοντάς τον ζωντανό χάρισαν στην ανθρωπότητα την ευκαιρία ν’ 
ανακαλύψει το ατέλειωτό του τάλαντο και τα φτερωτά του λόγια. 
     – Γνωρίζει “κανένας” τι απόγινε; 
     – Μια στιγμή πριν αφήσω την τελευταία μου πνοή σ’ εκείνη την ενέδρα στα νότια 
της αγαπημένης μου Ιθάκης –και που σκοτωθήκαν όλοι οι δικοί μου από προδοσία– 
άκουσα από τους ίδιους τους φονιάδες, πως ένας βάρδος που ζούσε στη Χίο και 
θεωρούτανε αληθινός γόνος των βασιλιάδων της Ιθάκης έψαλλε στις πλατείες και στα 
παλάτια τους άθλους και τις συμφορές των προγόνων του. Για με –που δεν μου ‘μενε 
άλλη ανάσα– το μαντάτο έγινε αλαλαγμός! Ευόδωση. Λίγο πριν την ύστερη πνοή 
εκείνο το ακριβό αμούστακο αγόρι με το ‘να μάτι, που οι πειρατές πετάξανε στα βράχια 
τ’ αλαργινού εκεινού νησιού, μου ξανάδωσε την αξιοπρέπεια και τη περηφάνια. 
Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ψάχνω την αλήθεια ανάμεσα στην πραγματικότητα και το 
μύθο; Και βέβαια έχω επίγνωση πως δεν υπάρχουν Κύκλωπες, Λαιστρυγόνες και 
γίγαντες… 
     – Τότε τι νομίζεις, Σίρε;  
     – Ο “Πολύφημος” είναι ο πιο φημισμένος ραψωδός. Tο πυρωμένο δαυλί είν’ η 
οδύνη και η οργή του, η δίψα του για εκδίκηση!   
     – Βασιλιά μου, τώρα είν’ η στιγμή να μου διηγηθείς με λεπτομέρεια κι όπως το 
νοιώθεις, εκείνη την ιστορία για τη σπηλιά και τον Κύκλωπα. 
     – Πια δεν έχει νόημα “κανένα”! 
     – Γιατί; 
     – Ποιος θα τα λάβει πια στα σοβαρά; 
     – Κι όμως χρειάζεσαι μια ιστορία για να μπορέσει o ποιητής να εξυμνήσει τις 
ανδραγαθίες σου! 
     – Οπότε συνεχίζω να διηγούμαι ονείρατα; 
     – Και θεωρίες! 
 

          Το μυσαρό τέρας κατάπιε με δυο χαψιές τέσσερις ακόμα από τους 
συντρόφους του Οδυσσέα και καυχιόταν πως θα ξεμπέρδευε και με τους 
υπόλοιπους στις επόμενές του “δεξιώσεις”. Ο αφηγητής στο μόνο που 
προβληματιζόταν ήταν πώς να ξαποστείλει το θεριό με τον ψυχοπομπό 
βαρκάρη, απιθώνοντάς το στα μπράτσα του Άδη, αν και με κίνδυνο –το 
μακάβριο πορθμείο– να βουλιάξει απ’ το βάρος, στα νερά του Αχέροντα. «Τ’ 
αποφάσισα!», έκρινε ο Οδυσσέας. «Του περονιάζω το στήθος με το σπαθί μου». 
Το καλοσκέφτηκε… « Κι ύστερα; Ποιος μετατοπίζει εκειό το στουρνάρι από την 
εμπασιά; Άκυρο». «Σύντροφοι, θάρρος …πιάστε ένα χοντρό ξερόκλωνο και 
κάντε το σουβλερό. Όταν νοιώστε να φτάνει ο ακαμάτης, το βάζετε να κάψει 
καλά στη θράκα ίσαμε να πυρώσει και του το καρφώνουμε ίσια στο μοναδικό 
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του μάτι! Νοήσατε; Όμως πριν πρέπει να τον αποκάνουμε. Εγώ, με πονηριά θα 
τον μεθύσω κι εσείς τον ξεπαστρεύεται». 
     Κι εδώ μεσιτεύει ο Μάρων. Η μάλλον το νόστιμο γλυκόρωγό του. 
     Έτσι κι έκαναν. Αυτός του τύλωνε τη γαστέρα –δίχως σταματημό– απ’ 
εκείνο το γλυκό κρασί, ώσπου έπεσε ξερός κι οι άλλοι τον κυκλώσανε και τον 
τυφλώσανε έτσι ακριβώς όπως είχανε συμφωνήσει. Μανιασμένος και 
λαβωμένος ο Κύκλωπας ρωτούσε μονάχα να μάθει τ’ όνομα του τιποτένιου που 
τον είχε καταντήσει ράκος…«Πώς σε λένε βάθρακα;» Ούρλιαζε οργισμένα. 
«“Κανένας”, αφέντη μου. Με λένε “Κανένας”», τον χλεύαζε ο αθεόφοβος 
Ιθακήσιος. «Τώρα θα φωνάξω τ’ αδέρφια μου να με συντρέξουν, θεοκτόνε», 
λύσσιαζε πιο πολύ ο μονόφθαλμος γίγαντας. «Αδέρφιαααα, με σκοτώνουν. 
Θέλουν να μου κθεριδώθουν την καρδιά…» «Ποιος τόλμησε;»… «ο, ο 
“Κανένας”!». 
     Μ’ αυτόν τον τρόπο περιεγράφηκε στα έπη αυτός ο άθλος που δεν υπήρξε 
ποτέ αλλά που θα μπορούσε να υπάρξει. Τ’ αδέρφια κι οι σύντροφοι του 
Πολύφημου δεν του ‘δωσαν σημασία κι έχασε το παιχνίδι με τον Αχέροντα, 
τώρα αιμόφυρτος και πληγωμένος θανάσιμα, κυλισμένος στο δάπεδο. Οι 
Αχαιοί του Ιονίου καρτέρεψαν μέχρι την αυγή κι όταν ο αόμματος 
μπιθηκάνθρωπος κύλησε και παραμέρισε το βράχο και θρονιάστηκε στην 
έξοδο για να τους αδράξει αν τολμούσαν να ξεφύγουν, εκείνοι δραπέτευσαν 
δεμένοι στα αχαμνά των κριαριών αφήνοντάς τον να παραληρεί και να ξερνάει 
βρισιές και φοβερίσματα. 
     Ξαλαφρωμένοι απ’ την τρομάρα οι ήρωες της Τροίας ξέφυγαν στα πλοία κι 
αρμένισαν στ’ ανοιχτά, σέρνοντας μαζί τους τα καλύτερα ερίφια του Κύκλωπα 
που μοιραστήκανε με τους λοιπούς συντρόφους… 
 

          – Ετσιδά… η πλοκή…πώς σου φαίνεται, Πλοηγέ; 
     – Λείπουν τα αναθέματα του Πολύφημου και οι ικεσίες του στον πατέρα του τον 
παντοδύναμο, αξιώνοντας αντίποινα κι εκδίκηση. 
     – Έχεις δίκιο, από τούτα μου συνέβηκαν όσα μου συνέβηκαν. 
     – Από τ’ αναθέματα αυτουνού του στοιχειωμένου δίποδου; 
     – Από τι άλλο; 
     – Δεν είπαμε πως αυτό ήταν μυθοπλασία; 
     – Ναι, όμως περιέχεται στις περιπέτειές μου. 
     – Σύμφωνοι, αλλά η αλήθεια είν’ αλλιώτικη. 
     – Και ποια είναι τότε; 
     – Ότι άργησες πάνω από εννιά χρόνια να γυρίσεις στην Ιθάκη γιατί ήσουν 
απασχολημένος να λεηλατείς την Μεσοποταμία και την Αφρική. 
     – Άρα πρέπει να απογιομίσουμε το σενάριο γιατί θα μας λείψουν πολλά γεγονότα 
και πολλές χρονολογίες… 
     – Ο αοιδός ήδη το ‘χει προβλέψει. Ακόμα δεν φανήκανε οι Λαιστρυγόνες, οι ασκοί 
του Αιόλου, η Κίρκη, τα βόδια του ήλιου, η Καλυψώ… 
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     – Θα ‘σαι κοντά μου για να μου τους θυμίσεις; 
     – Αν μου το επιτρέψεις…! μεγαλειότατε.  
                                                                                                                             
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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Ο “Κανένας” …Σε πέτυχα – σε βύθισα!  
                                                                                      Ένα παιχνίδι όπως οι πεσσοί!  

  
               – Μήπως θα ‘πρεπε να διαγράψουμε τα έπη με μια πινελιά!  
     – Η Ιλιάδα υπήρξε ένα ποιητικό έργο ανεξίτηλο. Κι ένας ιστορικός πόλεμος! 
     – Πόλεμος ή μάχη;  
     – Πόλεμοι! Εκστρατείες. Θα σου εξηγήσω... 
     – Και η Οδύσσεια; Οι άθλοι μου; 
     – Οι μεγαλύτεροί σου άθλοι συνέβηκαν στην Ιλιάδα… 
     – Δηλαδή; Οι άλλοι είν’ ασήμαντοι; Τόσες περιπέτειες, μόχθοι, κατατρεγμοί κι 
εμπόδια... Κουρσέματα και ναυάγια, λαχτάρες και καταφρόνιες, κι αποθυμιές. Κι εγώ; 
Τι ήμουνα; Ένας θεομπαίχτης; Ή το ιδανικό θύμα; Τι παίζαμε; Σε πέτυχα–σε βύθισα; 
     – Ω… Όχι! Ποτέ δεν πίστεψα καμιά συκοφάντια για σένα μεγαλειότατε. Υπήρξες 
ένας ένδοξος άνδρας κι ένας μεγάθυμος βασιλιάς… 
     – Ναι, αλλά σου περισσεύουν δύστροπα τέρατα στις διηγήσεις κι επεισόδια 
προσβλητικά και παρατραβηγμένα. 
     – Και μου λείπουν γυναίκες με σάρκα κι οστά, αληθινές, κι όχι ξωθιές κι αερικά. 
Και μάχες, ρεσάλτα, αρπαγές, αστοχασιές και λαφυραγωγίες, συντροφιά με τους 
λοιπούς ηγέτες των λαών της θάλασσας. Μ’ εκείνους τους βασιλιάδες, που δεν σε 
κολάκευαν καθημερνά σαν τον Άντιφο και τον Ελπήνορα. 
     – Στην οδύσσεια δεν υπήρξαν πόλεμοι ούτε πολιορκίες. 
     – Για τον ίδιο λόγο είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί ο χρόνος που βάσταξε το ταξίδι 
του νόστου. Πώς θα μπορέσεις ν’ αποδείξεις στον αναγνώστη πού βρισκόσουν όλα αυτά 
τα χρόνια, μεγαλειότατε;  
     – Δεν χρειάζεται να σβηστούν αναγκαστικά –με μια πινελιά–, όλες οι περιπέτειες 
χάρη στην παρουσία εκεινών των ζοφερών πλασμάτων. Περιέχουν άλλες σημασίες, 
αλλιώτικα μηνύματα. Κρατούν ανέπαφο το χώρο και τον χρόνο… 
      – Ακριβώς! Αλλά για άλλες αναζητήσεις. 
     – Και η επίδραση του ανέμου; Πώς μπορείς να περιφρονήσεις, εσύ, έμπειρε και 
φαντασμένε Πλοηγέ, την αναμφίβολη επιρροή του στον χωροχρόνο;  
     – Ποτέ δεν το σκέφτηκα με τέτοιο τρόπο. Ελπίζω οι θεοί να μην μας τιμωρήσουν 
αν το θεωρήσουν πως είναι βλαστήμια, γιατί οι θνητοί μπορούν να κομπάζουν για 
θεριά και για γυναίκες και χαροκόπια και μεθύσια ξέφρενα, όμως ποτέ για τις 
αδυναμίες των στοιχείων της φύσης. Την απρόσκλητη επιρροή των ανέμων και των 
ρεμάτων στις πλεύσεις. 
     – Τότε, λες πως ο Αίολος υπήρξε; Και το νησί των ανέμων; 
     – Αν αρνούμουν την ύπαρξή του θα μας βύθιζε σε μια στιγμή ο Τριαινόθεος! 
     – Ωραία! Τουλάχιστον καταλήξαμε σε κάτι διαπραγματεύσιμο… 
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     – Η ύπαρξη των θεών και των αδυναμιών τους δεν είναι προνόμιο αυτής της 
εποχής. Μα πώς γίνεται να υπάρχει ένας από δαύτους και να κηδεμονεύει το δικό του 
νησί,.. να φυλακώνει ή να λευτερώνει κατά βούληση τους αέρηδες που κράταε 
δεσμώτες σε μια φυσαλίδα ή σ’ ένα ασκό; “Κανένας” δεν το πιστεύει. 
     – Ότι υπάρχουν οι άνεμοι είν’ αναντίρρητο. Ότι θεοί τους κινούν… μόνο στη 
φαντασία εκεινού γεννήθηκε. 
     – Που υπάρχουν βράχοι π’ ανοιγοκλείνουν, και ρήγματα στη γη, δεν δικαιώνουν 
την ύπαρξη της Σκύλλας, του Εγκέλαδου και των Λαιστρυγόνων, ή των φτερωμένων 
σειρήνων. Κι η Χάρυβδη ίσως ήταν ένα κοινό γεωλογικό φαινόμενο των ποταμών ή 
του πελάγους. Οι υδάτινοι στρόβιλοι είναι τόσο επικίνδυνοι που μπορούν να 
ρουφήξουνε με μιας ένα μελανόπλωρο πλοίο. Οι ύπουλες μάζες του νερού είναι πιο 
αποτρόπαιες κι απ’ εκείνα τα θαλάσσια τέρατα με τις φιδίσιες ουρές. Εσύ είσαι ένας 
πεπειραμένος καπετάνιος, μεγαλειότατε, ένας αξεπέραστος θαλασσινός. Όλα αυτά τα 
κατέχεις στην εντέλεια. 
     – Ας αφήσουμε για μια στιγμή τη μεταφυσική. Τις γυναίκες γιατί θέλησες να τις 
πληθύνεις αντί να τις ελαττώσεις ακόμα και ν’ αφαιρέσεις ορισμένες;… –Εδώ δεν 
μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πονηρό χαμόγελο ο Αχαιός. 
     – Γιατί απ’ αυτές σίγουρα θα υπήρξαν χιλιάδες. Θα ‘ταν πιστευτό και λογικό. Όχι 
όμως οι ελάχιστες καλλονές και πριγκηπέσσες που μηχανεύτηκε ο ποιητής. Τις άλλες! 
Πρόσκαιρες ερωτοδουλειές. Εκείνες που οι ναυτικοί θαρρούν σαν “μια αγάπη για κάθε 
λιμάνι”. Αυτό ναι!  
     – Μα εσύ δεν πιστεύεις στη λογική και την εγκυρότητα των επών. Το ‘πες 
ξεκάθαρα. 
     – Των επών ή των δεδομένων; 
     – Τι σχέση έχει; 
     – Αλογάριαστη… 
     – Δεν είναι το ίδιο; 
     – Εσύ τι πιστεύεις; 
     – Καθόλου. Φτάνει πια με τα θαυμαστικά. Με κάνεις επίτηδες να βγω απ’ τα ρούχα 
μου. …και με κάνεις να αισθάνομαι γυμνός…  
     – Εγώ, δεν υποστήριξα ποτέ –χαμογέλασε αποθαρρημένος ο πλοηγός– πως τα έπη 
δεν περικλείουν δεδομένα και πως αυτά δεν σ’ αφορούν καθόλου, Κύριε μου. Πιστεύω 
–και το εννοώ– ότι τα γεγονότα είναι μασκαρεμένα πίσω από τα προσχήματα!  
     – Προσχήματα; 
     – Για τον ίδιο λόγο, συχνά, οι σύντροφοί σου δυσπιστούσαν μαζί σου. Εκείνοι ήταν 
πιο φοβιτσιάρηδες, πιο αστοί, πιο αλαφρόπιστοι. Οι γαστέρες τους είχαν πιο μεγάλη 
αξία από τα παλάτια, τις πριγκίπισσες και τους στολισμένους νυμφώνες. Μέχρι που 
τους μεταμορφώσανε σ’ άθλιους χοίρους!   
     – Αυτή που τους μεταμόρφωσε ήταν η Κίρκη!  
     – Ανοησίες, μεγαλειότατε! Και συχωρήστε μου το θράσος. Εμένα μου φαίνεται 
αλληγορία. Ακαταδεξιά για το πως κάποιοι γαλαζοαίματοι έκριναν τους αστούς. 
Άπλυτους και νηστικούς, ταπεινούς και διψαλέους, αγρίμια ναρκωμένα, κακόπιστα κι 
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ελεεινά όπως τα γουρούνια. Για αυτό ο Ευρύλοχος δεν πίστευε στα θεϊκά ούτε στα 
ξόρκια... 
     – Ας γυρίσουμε πίσω. Δεν μ’ ευχαριστεί η τροπή που παίρνει ξανά η θεωρία σου. 
Βγαίνω πάντα χαμένος. 
     – Χαμένος στη μυθοπλασία, μεγαλειότατε, όχι στον πραγματισμό! 
     – Πού είδες πραγματισμό;       
     – Όταν ο Ελπήνορας τσάκισε τον αυχένα του ύστερα από ένα ξεφάντωμα... Ποιος 
κοιμάται κρεμασμένος σε μια στέγη; Και τα ξεφαντώματα; …ανακατεμένα μ’ αφιόνια 
κι εντριβές μ’ αιθέρια έλαια που ευχαριστιόταν ο Πολίτης στα καταγώγια και τα 
πορνεία της Λιβύης και της Αιγύπτου…    
     – Και μυθολογία πού;  
     – Όταν οι ταφικές τελετές για τον Ελπήνορα, οι σπονδές κι οι προσφορές στην 
Περσεφόνη μετατράπηκαν σ’ ένα υπερούσιο ταξίδι στον Άδη!     
     – Τι φαντασία!    
     – Δική μου όχι… 
     – Θα μπορούσες να τ’ αποδεχτείς σαν εν’ απλό στίχο. Βραχύ και βαθυνόητο, αλλά 
ένα στίχο. Τίποτε παραπάνω. Αλλά όπως πάντα υπερβάλεις στους υπαινιγμούς σου… 
και δεν ξέρω πώς δεν δοκίμασες να υπενθυμίσεις ξανά στον αναγνώστη το περιβόητο 
σχόλιό σου, πως: «… όπως συνήθως κατέληξαν σε μια ξέφρενη φρανκατσέλα»… που 
αν κι έχω πιάσει το νόημά της ούτε καν γνωρίζω τι γλώσσα χρησιμοποίησες 
     – Λυπάμαι, Σίρε για μια στιγμή μεταφέρθηκα στο μέλλον. Ξεχάστηκα πως τα 
Λατινικά θ’ αργήσουν μια χιλιετηρίδα να φανούν… Ας πούμε ότι εννοούσα 
“ξεφάντωμα”   
     – Και τι θέση λαμβάνει η δόξα; 
     – Η δόξα; 
     – Η δική σου δόξα. Ήθελες να ξαναβρεθείς με τον Αχιλλέα, τον Αγαμέμνονα, τον 
μονομάχο Αίαντα. Να ξαναντικρίσεις τον αγαπημένο γιο του Νέστωρα του κηδεστή 
σου, για να του μεταφέρεις την παρηγοριά σου. Ν’ ασπαστείς –του πιστού σου φίλου 
και σύμμαχου Περιμήδη– το μέτωπο –χλωμό– του γιου του, και ν’ αγκαλιάσεις τη 
λατρευτή σου μητέρα Ανθύκλεια, γιατί κάποιος θα σου ‘χει μηνήσει για το θάνατο 
της...  
     – Αιώνια η μνήμη της! 
     – Και να της καυχηθείς για τα κατορθώματά σου που να συγκριθούν μόνο 
μπορούσανε με των Αργοναυτών –ή αλλωνών πιο δοξασμένων– μερικούς αιώνες 
πρωτύτερα…  
     – Άλλοι, καυχιόνται για τους άθλους μου. Εγώ ποτές μου! 
     – …Και να ξεγελάσεις τον εαυτό σου ζητώντας ψεύτικη μαντεία απ’ το σοφό 
Τειρεσία: «Πότε μέλλει ο γυρισμός μας στην Ιθάκη;» μπροστά στους συντρόφους που 
στη διάρκεια χρονών τους είχες ξεγελάσει μ’ εκείνο τ’ όνειρο. 
     – Ερμήνευσες μ’ ενθουσιασμό και φαντασία μια ταφική τελετουργία!   
     – Είμαι θαλασσινός αλλά δεν είμ’ ορφανός από φαντασία. 
     – Ναι όμως την αρνιέσαι και την πολεμάς. 
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     – Το μόνο που πάσχω είναι να μη την μπλέκω για να μην αλλοιωθεί η λογική των 
επεισοδίων. 
     – Κι αυτή πού βρίσκεται;   
     – Τώρα δα; 
     – Αυτή τη στιγμή. 
     – Στην Τρινάκρια!… 
 

          Στο νησί της Τρινάκριας –αυτό που ονόμασαν οι ύστερες γενιές Σικελία, 
από τους Σίκουλους, γενναίο λαό της θάλασσας–, φτάσανε εκατοντάδες τα 
πλοία των Αχαιών. Μετά που ‘χανε προσφέρει χρόνια τις υπηρεσίες τους στους 
Φαραώνες και τους Σιδώνιους μονάρχες. Οι ντόπιοι είχανε συμμαχήσει πολλές 
φορές με τους Δαναούς, τους Φιλισταίους και τους Μινωικούς, ερημώνοντας 
την αυτοκρατορία των Χετταίων και των Αλλασγών του Ουγκαρίτ ή τις ακτές 
της Ασίας και της Μεσοποταμίας, και γι’ αυτό τους υποδεχτήκανε μ’ ανοιχτές 
τις αγκαλιές. Γνωρίζοντας τη προδιάθεσή τους για λεηλασίες, καβγάδες, 
γυναίκες και μεθύσια, τους προειδοποίησαν πως δεν ήταν διατεθειμένοι να 
τους επιτρέψουν παραπάνω απ’ όσα το χρέος της φιλοξενίας αναγκάζει φίλους 
και συμμάχους. Το νησί είχε ευημερήσει με το θρέψιμο των αγελάδων και την 
καλλιέργεια της γης. Οι επιτήδειοι Σίκουλοι είχανε πλέξει και διαδώσει χιλιάδες 
φανταστικές και σκοτεινόχρωμες ιστορίες γύρω απ’ το νησί τους για να 
απομακρύνουν πειρασμούς ίδιους μ’ αυτούς που μάντευαν τώρα στις ματιές 
των Δαναών. Σιγά σιγά κυκλωθήκαν από θαλάσσιες δίνες όπως η Χάρυβδη, 
σκαρφίστηκαν Θεογονικούς Τιτάνες και Κύκλωπες, στρίγγλες και μάγισσες και 
–κάπου εκεί έξω απ’ τα σύνορά τους– στράτευσαν σεμνότυφες σειρήνες για να 
απομακρύνουν με το τραγούδι τους τούς περίεργους...  
     Καθώς, στα βαθουλωτά λιβάδια και στις λοφοπλαγιές με τα λιόδεντρα και 
τα σφεντάμια, φυλάγαν αμέτρητα κοπάδια από δαμάλια κι αιγοπρόβατα, που 
βόσκαγαν αμέριμνα καρτερώντας να χορτάσουν τα πλαδαρά προκοίλια των 
αλλοτινών μισθοφόρων που τώρα ήταν οι βοϊδολάτες κι οι ποιμένες τους…  
 

          – Στους πολέμους συμβαίνει πάντοτε το ίδιο! 
     – Και στις ξενοκρατίες. 
     – Πες το όπως θες. Η αλήθεια πάντα είναι σκληρόκαρδη. Όταν ένα στράτευμα είναι 
πεινασμένο εισβάλλει στις χώρες, αρπάζει τις προμήθειες, καταπατάει τα σπιτικά, 
ατιμάζει τις γυναίκες και τις θυγατέρες τους…  
     – Τι ντροπή! 
     – Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει. 
     – Γι’ αυτό το λόγο ο άγγονός σου το μασκάρεψε –με ζηλευτή δεξιοτεχνία– πίσω 
από την άδολη αρπαγή των αγελάδων του Ήλιου! 
     – Άδολη; Ξεγελιέσαι. Εκεί χαθήκαν οι σύντροφοί μου. Εδώ ο ραψωδός φάνηκε 
άκαρδος κι ανάλγητος ακόμα και μ ‘εμένα, αφανίζοντάς τους όλους.  
     – Υποθέτω πως στην πραγματικότητα οι αίτιοι θα ‘τανε οι Σίκουλοι ή άλλοι εχθροί 
κι όχι τα έρημα βόδια; 



45 

 
     – Δεν πιστεύεις πως ήταν η θύελλα; 
     – Θεωρώ τους πολέμους πιο ολέθριους.  
     – Έχω ξεχάσει πόσες μάχες δώσαμε… και πόσες φουρτούνες μας τσάκισαν. Αλλά 
εδώ μ’ έχεις. Μπροστά σου!… 
     – Βρήκε μεγάλη ευκαιρία ο βάρδος κι εκμεταλλεύτηκε τη θύελλα για να σ’ αφήσει 
μονάχο. Με συντροφιά την ματαιοδοξία σου! 
     – Σε τούτο σ’ αποκρίθηκα προηγουμένως. Στον πόλεμο συνταιριάζουνε πολλά. Όλα 
χωρούν στο σενάριο. Δεν χρειάστηκαν ελεύθεροι σκοπευτές και μάχες σώμα με σώμα. 
Εδώ η εκδίκηση ήταν θεϊκή! 
     – Όπως σ’ όλους τους πολέμους. Οχυρωμένοι πίσω από τη θρησκεία και τους 
φανατικούς δογματισμούς. 
     – Δεν θα με κάνεις να ξαναπιάσω τους θεούς στο στόμα και να με τιμωρήσουν πάλι. 
     – Μεγαλειότατε...! Σ’ ικετεύω! Την αλήθεια. Τι συνέβηκε ακριβώς για να ξεμείνεις 
δίχως συντρόφους μετά τη λεηλασία στην Τρινάκρια; 
     – Ο πουνέντες ήταν η αιτία!  
     – Μα, πώς; 
 

         Οι Σίκουλοι παραταχθήκαν μυριάδες μπροστά στους αχάριστους 
επισκέπτες. Όλοι –άνδρες, γυναίκες, γέροντες κι αμούστακα παιδιά– έτρεξαν 
να υπερασπίσουνε τη χώρα, τ’ αγαθά της, τις πραμάτειες τους. «Μα, μόλις που 
κλέψαμε λίγες αγελάδες!». «Ναι, αλλά είναι το μόνο που μας μένει!». Οι λαοί 
πολεμούν πάντοτε για την τροφή, τα νοικοκυριά τους, τα καρπερά λιβάδια, τ’ 
άφθονο νερό, την υπόληψη και τη περηφάνια! Κι αν πολλοί στο τέλος 
υποκύπτουν, δεν το κάνουν ποτέ δίχως ν’ αντισταθούν. Όπως αντιστάθηκε κι 
η Τρινάκρια. Κι ύστερα η Ωγυγία –που προβάλλει μπροστά μας στην επόμενη 
ραψωδία–. Μ’ άλλο τρόπο. Άλλο πρόσχημα. Τα ίδια συστατικά. Η ίδια ουσία 
που μεταφέρεται διαμέσου των αιώνων. Σ’ αυτή την παράλογη σύρραξη –που 
αναφερόμαστε–υπήρξαν διαπραγματεύσεις, επιχειρήματα, συναθροίσεις κι 
απειλές, παρακαλετά κι αναθέματα. Στο τέλος οι Δαναοί τους συμπονέθηκαν. 
Ή τους κυρίευσε ο φόβος, ή απλά είχανε ξεγελάσει την πείνα, την αλαζονεία, 
και τις ορέξεις τους –μ’ εκείνα τα καλοθρεμμένα βόδια και τα ερίφια–.  
     Την ίδια στιγμή, ο βασιλιάς Ήλιος –κύριος των αγριμιών και των υπηκόων 
του νησιού–, κρυμμένος πίσω απ’ την πιο άσπλαχνη καταιγίδα, κατάστρωνε 
βουρλισμένος την εκδίκησή του.  
     Κατέφυγαν οι Αχαιοί στα πλοία, –αραδιασμένα το ‘να πλάι στ’ άλλο, στο 
στενό περιγιάλι, στα πόδια του επιβλητικού ηφαιστείου που ξερνούσε δίχως 
σταματημό πυρωμένη λάβα, αθάλη κι ασβολερή σποδιά–. Μπαρκάρισαν με 
πτοημένη βούληση κι έβαλαν ρούμπο για τ’ άγνωστο καθώς ο ουρανός 
βαφόταν μελανόχρωμος κι είχε θαρρείς καταβροχθίσει το πέλαγος στα άδυτα 
σωθικά των απειλητικών νεφών του.  
     Τσακίστηκαν τ’ άλμπουρα. Κι η μαΐστρα αφανίστηκε σκορπώντας σε χίλια 
ράκη. Σωριάστηκε η μετζάνα κι έπεσε ολόισα στην κεφαλή του αυλητή της 
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ναυαρχίδας…Του σκόρπισε τα μυαλά στα κύματα. Κομματιάστηκε! Το θέμα 
ήταν θλιβερό κι απάνθρωπο… 
     Τα πλοία ένα ένα χαθήκαν στο βυθό σέρνοντάς τους –όλους– μαζί. Ποτέ 
“κανένας” δεν αντίκρισε τέτοια καταιγίδα, παρόμοια καταστροφή, τέτοιο χαμό, 
τόση συμφορά! Ήταν το τέλος της εκστρατείας.  
     Όλες οι αλόγιστες επιδρομές, –στο τέλος– καταλήγουν ρημαγμένες, 
ολέθριες, έρημες… Αν κι επαναλαμβάνονται, απαράλλαχτες, σ’ όλες τις εποχές. 
Ορισμένες φορές σώζονται λίγοι, –ή “κανένας”– παρόλο που κάποιος ή κάποιοι 
βρίσκουν πάντα τον τρόπο να βγαίνουν κερδισμένοι, και οι λοιποί ζουν και 
πορεύονται με την επιθυμία της εκδίκησης και της ανταπόδοσης.  
     Σ’ αυτή την αδελφοκτονία, σ’ αυτό τον εμφύλιο σπαραγμό, σ’ εκείνη την 
αναίτια εκστρατεία στο Ίλιον –αλλά και πολλές απ’ τις άλλες των λαών της 
θάλασσας– χαθήκαν οι περισσότεροι. Οι Ιθακήσιοι σίγουρα. Απ’ τους λοιπούς, 
ενδεχομένως ορισμένοι να σωθήκαν και να γυρίσαν στην πατρίδα. Άλλοι 
έψαξαν και βρήκαν καινούργιες χώρες. Λένε πως περιφανείς απ’ τους ήρωες 
φτάσανε πρώτοι κι αποίκησαν τις χώρες των Ταρτησσίων και της Γαλικίας. Και 
πιότερα ως τις ακτές του λεβάντη στην Ιβηρία. Ίδρυσαν την Καλλίπολη, το 
Ημεροσκόπειο, την Πυρήνη, τη Σαγάνθεια…  
     Ο βασιλιάς της Ιθάκης, μονάχος τώρα, ναυαγός, τρομαγμένος, ξαρμάτωτος 
κι απροστάτευτος, αφέθηκε στην τύχη του, γαντζωμένος σ’ ένα σύγκαιρο 
δενδρόκορμο που η Παλλάδα Αθηνά φύλαγε παράτυπα για τον ευνοούμενό της 
δίχως να το ξομολογηθεί στον κράτιστο θεό της Τρίαινας. Οι σύντροφοί του –
οι αγαπημένοι σύντροφοι των περιπετειών του, πάνε είκοσι χρόνια– είχανε 
χαθεί για πάντα. Από δική του ευθύνη; Όχι, μα τους θεούς! Όχι. “Κανένας” δεν 
μπορούσε να τον κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. 
     Στους ομηρικούς γρίφους μέτρησης η απόσταση μετριέται συνήθως με ένα 
θεώρημα: “ένα προς εννέα και τη δέκατη, ξεκούραση”. Από κει το πήραν οι 
Ιουδαίοι και υφάναν το: “έξι μέρες και την εβδόμη ξεκουράστηκε”. Κι άλλοι το 
αντέγραψαν στο μέλλον. Οπότε γιατί θα ‘πρεπε να αλλάξουμε την προσαύξηση; 
Εννιά μέρες και νύχτες θα πάλευε ο Οδυσσέας με τα θανατερά, θεόσταλτα 
κύματα, προτού τη δέκατη αντικρίσει μπροστά του το θάμβος της Ωγυγίας! 
     Κι εκεί αναμεσίς της καταχνιάς, της φοβέρας, της αδειοσύνης, της 
αμφιβολίας τ’ άγνωστου, του κυκεώνα των καιρών, το πεπρωμένο που 
πλησίαζε, τον αναπαμό, την ατονία που καταντούσε μονότονη και… την 
αιφνίδια κι επαρμένη παρουσία της Καλυψώς –πριγκίπισσα της Ωγυγίας, του 
αρχιπελάγους της Μάλτας και της μεσημβρινής Μεσόγειου– παρέμεινε ο 
Οδυσσέας αιχμάλωτος των στερνών παραισθήσεών του. 
     Η επόμενη περιπέτειά του θα παρομοίαζε με συμβολικό ρεαλισμό την 
ομηρική εποχή των επιδρομών των λαών της θάλασσας με τον… δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο…! Όμως πριν προηγείται το φουαγιέ! 
                                                                                                                         
                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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Γιάτρεψε τις πληγές του πολέμου ή βρες μια αγαπητικιά 
                           Φουαγιέ. Προκαταρτική συνέντευξη, (απόσπασμα υπό κατασκευή) 

 
               – Τι σήμανε για σένα η Καλυψώ; 
     – Έναν αποτυχημένο γάμο; 
     – Πάντα αδιόρθωτος… 
     – Αφού με ειρωνεύεσαι. 
     – Εφτά χρόνια με μια ερωμένη διαλλακτική όπως καμιά. 
     – Και σαν συντροφιά… μια αγκαθιά. 
     – Τώρα πλάθεις ρίμες;  
     – Μου περισσεύει ο χρόνος… 
     – Με την οργή που κουβαλάς πώς άντεξες εφτά χρόνια δεμένος με μια γυναίκα; 
     – Αυτό απορώ κι εγώ! 
     – Γιατί δεν μου λες την αλήθεια για μια φορά; Θα σου ‘καμε καλά ν’ ανοίξεις την 
καρδιά σου σ’ έναν φίλο.  
     – Εσύ; Φίλος μου; 
     – Και να μη θες, μόνο εγώ σου ‘χω μείνει. 
     – Για να με παιδεύεις ίσαμε να πεθάνω; 
     – Όχι! Το πεθαμό σου, όχι. Δεν θα ‘μαι εκεί. Εγώ θ’ αρμενίζω μεσοπέλαγα κι εσύ 
σ’ ένα κοινοτάφιο στα νότια του νησιού, κατατρεγμένος από τα δαιμόνιά σου… Δεν 
πέρασε καιρός που ανακαλύψαν στον ίδιο χώρο τα κόκκαλά σου, τ’ άρματά σου και τον 
βασιλικό σφραγιδόλιθό σου! Δεν μένουν πλέον άλυτα μυστήρια.  
     – Είσαι ένας εκδικητικός κι άθλιος προδότης. 
     – Το επιδίωξες όλο αυτό το καιρό. Δεν μου ‘δωσες ευκαιρία, ούτ’ ανακωχή. Δεν μ’ 
εμπιστεύτηκες ούτε για μια στιγμή. Φαίνεται σαν να με μισείς που είμαι η σκιά σου κι 
η συνείδησή σου…Τι άλλο μπορώ να κάνω; 
     – Να μου το ‘κρυβες! Αυτές οι αποκαλύψεις τριάντα αιώνες πιο μπροστά είναι 
μακάβριες. 
     – Μα, μεγαλειότατε, εσένα μόνο σ’ ενδιαφέρει το σήμερα! Ή νομίζεις πως δεν σε 
γνωρίζω;   
     – Και πού είναι το σήμερα αυτή τη στιγμή; 
     – Εσύ το ξέρεις καλύτερα. Ή στην αγκαλιά της Καλυψώς ή στη λεηλασία της 
Αφρικής. Διάλεξε! 
     – Το ‘χεις δεμένο πως εκείνα τα εφτά χρόνια τα ξόδιασα πολεμώντας στην Αίγυπτο, 
τη Λιβύη και την Αιθιοπία… 
     – Κι αλλού…Στη Σιδωνία, την Κύπρο, τη Σικελία, την Ωγυγία, την Καλλίστη, 
την Ιβηρική… Και δεν ήτανε μονάχα εφτά! 
     – Ονόμασες την Ωγυγία! 
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     – Αναπόφευκτα! 
     – Οπότε υπήρξε;   
     – Ποιος είπε το αντίθετο; 
     – Μα, με μπερδεύεις… 
     – Δεν αρνήθηκα ποτές μου πως υπήρξε εκείνο το συφοριασμένο αρχιπέλαγος. 
     – Κι ότι ήταν το βασίλειο της Καλυψώς! 
     – Εδώ είναι ακριβώς όπου διαφωνώ. 
     – Ότι εκείνη δεν υπήρξε; Πώς δεν ήταν αληθινή; Πώς δεν ήταν γυναίκα ή 
πριγκίπισσα; Πώς υπήρξε αλλά δεν τη γνώρισα ποτέ; Πώς ουδέποτε είδε το φως της 
μέρας; 
     – Το νησί –είμαι σίγουρος– υπήρξε. Σ’ αυτό δεν έχω αμφιβολία. 
     – Το ‘χεις βάλει γινάτι ν’ ανταλλάξεις μια ερωτική περιπέτεια μ’ άλλου είδους 
πολιορκίες…Πολεμικές! 
     – Πέτυχες διάνα! 
     – Πώς έτσι; 
     – Πώς γίνεται να συγκριθεί μια ερωτική σχέση με μια ιμπεριαλιστική κατάκτηση; 
     – Αφού δεν μένουν αυτόπτες μάρτυρες, ποιος μπορεί να τ’ ορκιστεί;  
     – Μιλούν για Αιγυπτιακές επιγραφές.  
     – Ποτέ δεν ήταν απόλυτα βάσιμες. Μπλέκουν οι ερευνητές τους βασιλείς με τους 
Φαραώ, τις δυναστείες και τις πρωτεύουσες, τα επιτεύγματα και τους πολιτισμούς… 
     – Όμως Εσύ το γνωρίζεις σίγουρα. 
     – Γνωρίζω τι; 
     – Την σωστή εποχή και τους Φαραώ που κυβερνούσαν. Ανάφερες και τους 
Σιδώνιους, τους Φοίνικες… 
     – Εγώ δεν μνημόνευσα κανέναν. Αυτά τα έγραψε ο ποιητής, το βλαστάρι μας… 
     – Έξοχα!… κάποιος θα του τα ‘χει διηγηθεί. 
     – Ο Τηλέμαχος, η Πολυκάστη, ο συνετός ο Νέστωρας ή οι θείοι του απ’ τη Πύλο, 
κι αυτοί περίδοξοι βασιλιάδες. 
     – Και τις φτιαχτές ιστορίες για να διαστρέψει την αλήθεια σχετικά με τον Ιδομενέα, 
με τη Θεσπρωτία, την αρπαγή του Εύμαιου από μια σκλάβα της Φοινίκης και της 
Ευρύκλειας απ’ τους Σιδώνιους πειρατές, που για είκοσι δαμάλια την πουλήσαν στο 
Λαέρτη, τον πατέρα σου; 
     – Μια απ’ τα ίδια. Εγώ ήμουνα τυφλωμένος από εκδίκηση, κι είχα στο νου μονάχα 
το θάνατο των σφετεριστών του θρόνου μου. 
     – Ας πισωγυρίσουμε… Υπήρξες μέλος ενός από τους λαούς της θάλασσας, 
μεγαλειότατε; 
     – Αυτός ο όρος –που μελετάς συχνά– θα ‘ναι αρκετά μεταγενέστερος… 
     – Ήταν κρυμμένος πίσω απ’ τον πόλεμο της Τροίας, τ’ αργοναυτικά, τις μάχες με 
τους Αιγύπτιους και τους Χετταίους… 
     – Εγώ ήμουν έξω απ’ τα τείχη της Τροίας πολεμώντας! 
     – Σ’ αυτές τις τέσσερις πενταετηρίδες αποικίσατε –ή τουλάχιστον το 
προσπαθήσατε– τη Μεσόγειο; 
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     – Μια ζωή υπήρξαμε κατακτητές. 
     – Θες να πεις αποικιοκράτες… 
     – Εσύ είσαι ο γλωσσοδίφης! 
     – Ο Ράμεσης κι ο Μερνεφθά μιλούν γι’ αποδημήσεις, μισθοφόρους, ναυμαχίες και 
επιδρομές των Αιγαίων! 
     – Δεν θα πιστεύεις πως θα μέναμε με τα χέρια σταυρωμένα, σωστά;  
     – Οπότε το παραδέχεσαι; 
     – Ποτέ δεν τ’ αρνήθηκα. 
     – Τότες πού ταιριάζει η Καλυψώ; 
     – Στη Ggantija! 
     – Τώρα μιλάς εσύ με ιερογλυφικά… 
     – Ġgantija είναι ένα μεγαλιθικό Νουραγικό σύμπλεγμα. Όπως της Κορσικής, της 
Σαρδηνίας, της Τρινάκριας… 
     – Ggantija; Δεν ήταν Ωγυγία; 
     – Γιγάντια! Γιατί τα κάστρα της ήταν γιγαντένια. 
     – Κατάλαβα. 
     – Τότες ας συνεχίσουμε με την… ανάκριση. 
     – Υπήρχαν επίσης διχασμοί με τους ινδοευρωπαϊκούς λαούς; 
     – Πρέπει να βάλεις ξανά χέρι στη γλωσσολογία, αγνοώ τέτοιον όρο. 
     – Είναι γεγονός πως προερχόμαστε από δαύτους! 
     – Τι είπες; Πώς τόλμησες; 
     – Εγώ τι είπα; Σίρε…  
     – Αυτό είναι μια χυδαία πρόκληση των βάρβαρων σταυροφόρων. Ποτέ δεν 
υπήρξαμε ινδοευρωπαίοι! Αερολογίες! Είμαστε Έλληνες. Είμαστε Πελασγοί, 
Μυκηναίοι, Μινωικοί, Δουλίχιοι κι Αιτωλοί αλλά και Δαναοί, Αχαιοί και Σίκουλοι, 
και Πελεσέτ και Σάρδοι. Και μπορεί μέχρι Αιγύπτιοι, Σιδώνιοι, Αιθίοπες και 
Λιβυκοί… Εμείς ανακαλύψαμε στη γη τον πολιτισμό… 
     – Τόση ματαιότητα μεγαλειότατε!… 
     – Αλαζονεία; Ματαιότητα; Σάμπως έχεις διαφορετική θεωρία; Η θες να βάλεις στο 
στόμα μου βλαστήμιες και προσβολές πάνω σ’ εφευρεμένα ψεύτικα δόγματα που ‘χουν 
σκοπό να μειώσουν την επιβολή της ελληνικής εξοχότητας στο πνεύμα της 
ανθρωπότητας; 
     – Καλύτερα να το διακόψουμε εδώ, Σίρε, γιατί εγώ σαν αυθεντικός Έλληνας, 
μοιράζομαι όπως πάντα μεταξύ σκέψης και λογικής, κάποτε δοξασμένος και κάποτε 
φαρμακωμένος, κάποτε ταπεινός και κάποτε προσβλητικός, ενδογενής ή πολυαρχικός, 
κιοτής ή θαρραλέος όπως οι πιότεροι… 
     – Χου, χου Φλυαρίες… 
     – …Και, μεγαλειότατε, το μόνο που σε ικέτευσα ήταν να μου εξηγήσεις την σχέση 
σου με την Καλυψώ –ή με τις εκστρατείες–, γιατί έχω ολοκληρωμένο ένα σεμνό 
αφήγημα –που θα γλείφεις τα δάχτυλά σου–, συναρπαστικό, απίστευτο, μεταλλακτικό. 
Κι είναι δικό μου, αποκλειστικά δικό μου, Σίρε! Δεν έβαλε εδώ το χέρι του ο βάρδος. 
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Επίτρεψέ μου να τ’ απολαύσω γιατί ο Μέντορας καταδέχτηκε να το εκδώσει καταμεσής 
στην τελευταία του ραψωδία, την Ε, με τίτλο: “é de Engaño!”  
     – Μα δεν είναι ο Όμηρος ο αυτουργός των ραψωδιών και των επών; 
     – Ακριβώς, Κύριέ μου…Ολονών! Αλλά χρειάζεται κάποιος να τις μεταφράσει, να 
τις ξαναεκδώσει. Για όλους εκείνους που αργήσαν αιώνες ν’ αποκτήσουν δική τους 
γλώσσα, γραφή και πολιτισμό, μεγαλειότατε. Όπως ας πούμε αυτοί οι σταυροφόροι 
επιβήτορες που τόσο σε γινατεύουν… 
     – Κι ο Μέντορας εδώ τι ρόλο παίζει; 
    – Όλα επανεκδίδονται μεγαλειότατε. Είναι κυκλικό. Μιλάμε γι’ άλλον Μέντορα. Γι’ 
άλλη εποχή. Αν και για ‘σένα είν’ εντελώς μοντέρνα όλα αυτά, μπορεί να αξίζουνε τον 
κόπο. 
     – Εγώ με την εξέλιξη, με το μέλλον, με το μοντερνισμό είμ’ ευτυχής. Εδώ πέρα 
εσύ ‘σαι ο αναχρονικός! 
     – Χμμμ… Τελειώσαμε με την συνέντευξη. 
     – Θες να πεις με την ιερά εξέταση! 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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é de engaño                                       
                      Μια νοητή παρένθεση!  

  
               Πέρασε την παλάμη απ´ το μέτωπο κι άγγιξε το ζεστό ρυάκι, που 
έτρεχε μπόλικο ανάμεσα απ’ το νοτισμένο φρύδι κι ύστερα έδινε ένα μικρό 
σάλτο και χανόταν ξανά κάτω απ´ το πνιχτό μουστάκι... «Η αρμύρα που 
καταπίνω είναι αίμα». ξεφώνισε, σαν να του ‘βαζαν στριβωλιστά στην καρδιά 
το σουγιά. Έκαμε να σηκωθεί μα τα πόδια δεν ακολουθούσαν, κι ο πόνος στο 
κεφάλι έστελνε ανταύγειες και σπινθήρες στην εγκεφαλική μάζα, που από 
μόνη της δεν ήταν άξια να συνδέσει τα γεγονότα, έτσι όπως αχνά και 
μπερδεμένα δρασκέλιζαν την ίριδα. 
     Με μια τελευταία προσπάθεια στάθηκε στα τέσσερα, γαντζωμένος με τα 
μπροστινά σ´ αλάξευτο βράχο, αιχμηρό απ’ το σμίλευμα των κυμάτων, και 
γεμάτο σχισμές, απ’ όπου ξεπρόβαλαν ακατάστατα ροζιασμένες ρίζες από 
κάποιο ανύπαρκτο δενδρύλλιο, που δεν παρουσίαζε ούτε κορμό, ούτε 
φύλλωμα, ούτε άνθη...  
     Άκουγε κάπου ξέμακρα κοριτσίστικες φωνές και χαχανητά και ήχους από το 
θόρυβο που προκαλεί η κόψη της παλάμης όταν έρχεται σε επαφή μ’ ένα τόπι! 
«Νεράιδες!» Σκέφτηκε. «Άραγε είμαι πια πεθαμένος, κι ήρθαν να με μαζώξουν 
χοροπηδώντας τα διαολοκόριτσα! », « Ήμαρτον»... 
     Πεταμένος έτσι πάνω στα βράχια, και με τ’ αλμυρίκια να του σκεπάζουν το 
μισόγυμνο κορμί, δεν ήξερε για, να κρυφτεί ή να φωνάξει βοήθεια. Μα ούτε καν 
γνώριζε πού βρισκόταν, αν ήταν ναυαγός ή θύμα κατρακύλας ή μεθυσμενάκι 
όπως κάπου κάπου κατέληγε, έτσι για να διώξει την ανία. Ντρεπόταν μήπως 
του συνέβαινε ακριβώς αυτό, το τελευταίο, και τον παράπαιρναν οι κοπελιές 
και γινότανε ρεζίλι. Αλλά, κι αν δε ζητούσε βοήθεια, τι θα ‘μελλε να περιμένει, 
αφού ούτε τον τόπο αναγνώριζε, μήτε θυμόταν πώς έφτασε, ούτε από πού ‘χε 
έρθει. 

     Άρχιζε να τον λούζει ο ιδρώτας –ή το αρμυρισμένο αίμα– που δεν 
σταματούσε να ρέει, όταν άκουσε έν’ αλαφριό θόρυβο εκεiδά, κι ένοιωσε τις 
φυλλωσιές και τις ρίζες απ’ τους κρίταμους να τρίζουν στο μισολιπόθυμο 
μυαλό του. Σύρθηκε στο βράχο, νοιώθοντας τα ιμάτιά του να ξανασκίζονται απ’ 
τις μυτερές εξοχές, κι απιθώθηκε στο πλάι για να δει ποιος πλησιάζει. Θαμπά η 
νεανική σιλουέτα έπαιρνε σάρκα, οστά και μορφή. Η καρδιά του ταλαντεύτηκε 
βίαια κι μισάνοιξε το στόμα για να αρθρώσει δυο λέξεις:  
     – Αγιούτο, Αγιούτο! 
     Η στρουμπουλή νεαρή ξανθομάλλα, του χαμογέλασε και του απάντησε συνωμοτικά, 
μουρμουρώντας, σαν να νοιαζότανε μη τον πονέσει πλιότερο στην κατάντια που 
βρισκόταν. 
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     – Μην μιλάς, και μη φοβάσαι πατέρα. Τρέχω σαν τον άνεμο να καλέσω βοήθεια. 
Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. 
     – Εντάξει, σ´ ευχαριστώ. Πού βρίσκομαι; Ποια είσαι; Πώς σε λένε; 
     – Ναυσικά! Η κόρη σου είμαι... αναφώνησε η νεαρή ξεμακραίνοντας με γοργά 
βήματα. 
     «Μ’ έριξε ου Φόρτικας, από κει ‘πάνου τη γιδόστρατα αποκατουθειό! Άι το 
γομάρι, χάνομαι! Μι τα κάνιστρα και του σαμάρι μαζί, πά’ στα βράχια. Τώρα 
θυμάμι».  
     Ήταν το τελευταίο που πέρασε από το τσερβέλο του, καθώς έχανε τις 
αισθήσεις, με το μισό κορμί γαντζωμένο στα βράχια και τ´ άλλο μισοπλέοντας 
στα ασπρισμένα κοπάδια του γιαλού.  
     Σαν σινεμά, στο ταλαιπωρημένο υποσυνείδητό του, άρχισε να ξετυλίγεται η 
ιστορία της προηγούμενης ζωής του, και το τελευταίο του ταξίδι –πάνε δα 

τριάντα χρόνια ή τριάντα αιώνες– από την αγαπημένη του Ωγυγία ως αυτό εδώ 
το νησί των Φαιάκων! 
           

          Έξω έκαμε ψόφο και έδινε χίλια ευχαριστώ στον Βρετανό υποπλοίαρχο, 
που του ‘χε χαρίσει εκείνη τη μάλλινη χλαίνα και τις διπλόφοδρες παντούφλες, 
καθ’ όσο τους αποχαιρετούσε στο κατώφλι του μικρού φιλόξενου 
νοσοκομείου, στο λόφο του Καρμέλ, της αμφίκυρτης μικρονήσου Γκόζο, στο 
αρχιπέλαγος της Μάλτας. Ήτανε παραμονή πρωτοχρονιάς κι αύριο ξημέρωνε 
η πρώτη μέρα του χίλια εννιακόσια σαράντα ένα. Όπως και σ’ άλλες 
περιπτώσεις, εκεί που οι “Λίκτορες” του δικτάτορα Μουσολίνι είχαν αποτύχει 
έρχονταν οι αδιάλλακτοι Γερμαναράδες και τα ‘καναν όλα γης μαδιάμ. Πάλι 
καλά που έφτασε πάνω στην ώρα, εκείνη η εγγλέζικια ναρκοθέτιδα και τους 
περίλαβε απ’ τη μισοβυθισμένη λέμβο. 
     Πήγαινε ένας χρόνος ή παραπάνω, από τότε που ‘χαν αποκλείσει οι δυνάμεις 
του άξονα το μικρό αρχιπέλαγος και το σφυροκοπούσαν, προσπαθώντας να 
αποκλείσουν τη μεταφορά τροφίμων, στα συμμαχικά στρατεύματα της 
Αφρικής και των Βαλκανίων, που χρησιμοποιούσαν τη Μάλτα αλλά και την 
Κύπρο σαν σκάλα για τις επιχειρήσεις τους. Πρόσβλεπαν να εμποδίσουν τα δυο 
μικρά ανυπότακτα νησιά να παίζουν το ρόλο της νοσοκόμας των Άγγλων και 
των συμμάχων τους. Πάνω από είκοσι χιλιάδες κρεβάτια περίμεναν στα 
ομηρικά νησιά, τους τραυματίες των συνεχών θαλασσομαχιών στα γύρω 
πελάγη. 
     Αυτός είχε μόλις λίγους μώλωπες στο στήθος και στα πόδια και ένα 
ασήμαντο ράγισμα στην ωμοπλάτη, που έγινε η αιτία να τον στείλουν οι 
αρμόδιοι συνοδεία στο μικρό νοσοκομείο, ώσπου να γιάνει εντελώς. Το 
νεοκλασικό κτίριο, που φιλοξενούσε πριν το ψυχιατρείο του Μόντε Καρμέλ, 
διαμορφωμένο σε κοιτώνα τραυματιών πολέμου, αγνάντευε αγέρωχα και 
ψυχωμένα πάνω απ’ τον ήπιο λόφο τη θάλασσα, κι αλάργα στο πέλαγος, όπως 
κι αν ευθυγράμμιζες, μάντευες εύκολα τη σκιά απ’ το όμορφο νησί της 
λιόφυτης Κέρκυρας, το νησί του. 
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     Καθώς, έξω, έσερνε ο αέρας μακρινές βροντές και συριγμούς από τους 
μύδρους και τα πυροβόλα, και τα ζύμωνε με το χιονόβροχο και τη σθεναρή 
παγωνιά του Γενάρη, στην ευμεγέθη σάλα του ψυχιατρείου, έτοιμη να 
υποδεχτεί τον αβέβαιο καινούργιο χρόνο, συμβασίλευε η κάλμα με τη 
θαλπωρή. 
     «Άραγε θα ‘χουν μάθει για το ναυάγιο;» αναρωτήθηκε καθώς αναβίωνε, τις 
στερνές στιγμές του τορπιλισμού της συμμαχικής νηοπομπής, όπου έπαιρνε 
για πολλοστή φορά μέρος η βοηθητική υδροφόρος, που ήταν ναυτολογημένος 
απ’ την αρχή της σύρραξης. «Πρέπει να βρω τρόπο να ειδοποιήσω την Αρετή, 
αν και ελπίζω, να με στείλουν γρήγορα στην πατρίδα!» 
     Τίποτε δεν γνώριζε για τον κλοιό, που ‘χαν αρχίσει να στενεύουν επίμονα 
γύρω απ’ τα νησιά, οι στυγεροί Τεύτονες. Ανακάτεψε τ’ ατίθασα ψαρά μαλλιά, 
που ‘χαν γκριζάρει τόσο πρώιμα, και κατέβηκε γοργά τα μαρμάρινα 
σκαλοπάτια για να προφτάσει το πρωτοχρονιάτικο καλωσόρισμα, πριν 
σκοτεινιάσει ο νους του απ’ τις αποθυμιές και τις λύπησες. Είχε περάσει σχεδόν 
ένας χρόνος από τότε που είχε ναυτολογηθεί για να υπερασπιστεί την χώρα 
του… 
          Ο πόνος στο χέρι είχε υποχωρήσει και τώρα πια το χειριζόταν χωρίς 
δυσκολία. Πάνε τρεις μέρες που του αφαίρεσαν το νάρθηκα και είχε αρχίσει τις 
ειδικές ασκήσεις, που του ‘χε υπαγορέψει ο στρατιωτικός χειρουργός που 
διηύθυνε την ενότητα ελαφρών τραυματισμών και καταγμάτων. Αν κι αυτή 
που τον καθοδηγούσε στις ασκήσεις και του έκανε καθημερινά τις αλλαγές, 
ήταν μια από τις τρεις εθελόντριες νοσοκόμες που διέθετε το τμήμα. Στις 
ελεύθερες ώρες της σπούδαζε φρενοπαθολογία, γιατί τ’ όνειρό της ήταν να 
παραμείνει στο Μόντε Καρμέλ, μετά το τέλος του πολέμου, βοηθώντας όλες 
εκείνες τις ιδιότυπες νεαρές υπάρξεις, που εγκατοικούσαν την δεξιά και πιο 
απόμακρη πτέρυγα του ασύλου. 
     Η νεαρή νοσοκόμα ήταν λυγερή, καλόκαρδη κι αλέγκρα. Μεγάλα μάτια μελιά 
πλαισίωναν μια παστρικιά χλωμή πρόσοψη, και τα πυρρόξανθα σγουρόμαλλά 
της έπεφταν ασυλλόγιστα στους κροτάφους, κι έφταναν φτιάχνοντας 
μπούκλες πάνω απ’ τους ευρείς της γνάθους. Ολάκερη η παρουσία της 
υπαινισσόταν σιγουριά, καλοπιστία, και θέληση, αλλά συγχρόνως πεποίθηση 
και προσήλωση σ’ όλα όσα πραγματικά την ενδιέφεραν στη ζωή. Και αυτός ο 
μεστωμένος –Φαίακας–, αγωνιστής, ήταν αδιάψευστο ότι είχε τελειωτικά 
κερδίσει μια περίοπτη θέση στην καρδιά της. 
     Γρήγορα οι συμπονετικές επαγγελματικές φροντίδες, έδωσαν θέση σε μια 
περίεργη τρυφερότητα, κι από την τρυφερότητα πέρασαν στη φυσική έλξη και 
την ερωτική επιθυμία. Η ανάρρωση πήγαινε με αργούς ρυθμούς, κι όλοι ήταν 
βέβαιοι ότι θα ‘ταν εντελώς αδύνατο να σκεφτούν οποιονδήποτε τρόπο 
επαναπατρισμού, μιας που οι Γερμανοί μετά το τέλος του Φλεβάρη, είχαν 
ασφαλίσει ασφυκτικά όλους τους διαύλους διαφυγής από αέρα και θάλασσα. 
Έτσι αν και συναισθηματικά υπέφεραν σιωπηλά, δεσμώτες των δεινών τους, 
οι τραυματίες, ήξεραν τουλάχιστον ότι είχαν στη διάθεσή τους ένα ζεστό φαΐ  
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κι ένα κρεβάτι για να κοιμηθούν μέχρι να αναρρώσουν. Έτσι κυλούσαν οι ώρες, 
οι μέρες, κι οι μήνες… 
     Πέντε μήνες μετά την είσοδό του στο “ψυχιατρείο” –και πλήρως 
αναρρωμένος από τα τραύματά του–, του ‘δωσαν εξιτήριο, δυο αλλαξιές από 
τα πόδια ως τη κεφαλή, μπερέ, χακί τρενσκότ και σακάκι καρό, ένα ζευγάρι 
σαντάλια για το καλοκαίρι που σίμωνε, και δυο άρβυλα –εφτά και μισό–, 
εγγλέζικα. Δώδεκα λίρες οδοιπορικά με το εξιτήριο, και επτά σε κουπόνια για 
διατροφή και τσιγάρα. Του ζήτησαν μια διεύθυνση διαμονής κι ένα τηλέφωνο 
για λόγους ανάγκης. Δήλωσε την αντρέσα που του ‘χε σημειώσει η Ινώ στο 
πρόχειρο, κι υποσχέθηκε να προσκομίσει, αν βρει, και τηλεφωνικό αριθμό, με 
την πρώτη ευκαιρία. Έτσι κι αλλιώς θα μετακόμιζε μόλις στα εκατό βήματα, 
και όλοι ήξεραν ότι από εδώ και μπρος μπορούσαν να τον ανταμώσουν, όπου η 
Ινώ θα τριγυρνούσε.  
 
          Ο κλοιός της πανίσχυρης αρμάδας του άξονα, στο μικρό αρχιπέλαγος των 
σταυροφόρων, κράτησε μέχρι το χίλια εννιακόσια σαράντα τρία. Στο μικρό 
νησί της Ωγυγίας, η λύτρωση είχε προφτάσει με την επιχείρηση pedestal 
συνοδεύοντας το κομβόι της Σάντα Μαρίχα, τον Δεκαπενταύγουστο του 
σαράντα δύο. Η μεγάλη αλλά οδυνηρή επιτυχία των συμμάχων ν’ 
ανεφοδιάσουν τα νησιά και να αποτρέψουν τον στόλο του Μουσολίνι, λύγισε 
σιγά σιγά το ζυγό που σχεδίαζαν οι μελανοχίτωνες σε βάρος του 
μικροπελάγους. Τα νησιά ανάσαναν, για πρώτη φορά μετά από τρία ολόκληρα 
χρόνια, καθώς η καθημερινότητα άρχισε να παίρνει τη θέση της αγωνίας και 
του φόβου. Καΐκια και φορτηγά, αν και με μεγάλη προφύλαξη, άρχισαν να 
φτάνουν και να αποπλέουν από τα λιμάνια, μεταφέροντας εφόδια, τρόφιμα και 
λιγοστούς επιβάτες. Ένα ελληνικό εμπορικό καράβι αγκυροβόλησε στη ράδα 
του λιμανιού την άνοιξη, κι έμεινε εκεί δυο–τρεις βδομάδες πριν να βάλει 
πλώρη για τη νότια Κρήτη, κι ένα εγγλέζικο καταδιωκτικό σάλπαρε, 
μπαίνοντας το καλοκαίρι, με κρυφές εντολές για κάποια ανιχνευτική αποστολή 
κάπου στην Πελοπόννησο. Αφού κανείς δεν σκέφτηκε να τον ειδοποιήσει, ούτε 
κι αυτός έκανε το παραμικρό για να αλλάξει την νεοσύστατη οικογενειακή του 
κατάσταση. Είχε δημιουργήσει μια λατρευτή καινούργια οικογένεια σ’ αυτό το 
φιλόξενο νησί, που θύμιζε σ’ όλα τη νοσταλγική ελληνική νοοτροπία.  
     Η Ινώ, εκτός από παραδεκτή καλλονή ήταν αγόγγυστη κι υγιέστατη και τον 
πρώτο κιόλας χρόνο έφερε στον κόσμο, ένα στρουμπουλό κι αφράτο μωρό, που 
ζύγισε τρία κιλά κι ογδόντα γραμμάρια. Το τάξανε στη Σάντα Μαρίχα κι 
ορκίστηκαν να το βαφτίσουν με το που θα τέλειωνε ο πόλεμος κι ανάσαναν 
όλοι ελεύθεροι, μετά από τόσες κακουχίες. Εκείνος κρατούσε μια νοερή 
έκπληξη για την ίδια μέρα. Θα της ζητούσε, εκλιπαρώντας την ταπεινά, να γίνει 
η σύντροφος της ζωής του, για πάντα! 
     Η Ινώ συνέχιζε με τη δουλειά της στο ίδιο τμήμα τραυματολογίας, μόνο τα 
πρωινά, γιατί απ’ το μεσημέρι κι ως τις πέντε έκανε την ειδικότητα στην 
πτέρυγα ψυχιατρικής, που τώρα είχε ανάγκη παραπάνω χέρια από όσα 
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υπήρχαν. Είχε γραπτή πρόσκληση από τη πανεπιστημιακή κλινική της 
πρωτεύουσας για μια μόνιμη θέση, όταν το κτίριο επανερχόταν σε πλήρη 
λειτουργία, μετά την καταστροφή του από τις βόμβες και τους όλμους. Εκείνος 
είχε πιάσει μεροκάματο, όχι τίποτα ιδιαίτερο –γιατί τα βαλάντια δεν έφταναν 
για λούσα–, στον ταρσανά, που ‘ταν δίπλα στη μπούκα του λιμανιού, όπου 
επισκεύαζαν όπως μπορούσαν μικρολαμαρινοδουλειές σε μικρά βοηθητικά, 
και καλαφατίσματα και μαραγκοδουλειές σε μεταφορικά και ψαράδικα καΐκια. 
Με τον καιρό, αφέθηκε στην απολαβή, την απόλαυση, και τη λήθη. Ξεχάστηκε! 
Μια παράξενη αίσθηση άρχισε να τον συνεπαίρνει… «Πού πήγε η παλιά μου 
ζωή;» «Όλοι μ’ έχουν για πεθαμένο», γνωμάτευσε κυνικά… «Πέρασε τόσος 
καιρός! Κανείς δεν θα μ’ έχει αποζητήσει. Τώρα η ζωή μου είναι εδώ.» Κατέληγε 
πάντα έτσι τους συλλογισμούς του, μέχρις ότου κάποια μέρα ασήμαντη, ο 
ισόθεος Χωροχρόνος, του αφαίρεσε εντελώς τη νοσταλγία και τη θύμηση… 
     Στις δώδεκα Σεπτέμβρη του σαρανταπέντε, στο αμερικανικό θωρηκτό 
Μισούρι που κυβερνούσε ο ναύαρχος Νίμιτς, υπογράφηκε το τέλος του πιο 
ανεγκέφαλου και ολοκληρωτικού πολέμου. Επτά μήνες μετά, το ίδιο θωρηκτό, 
κατέπλευσε στον όρμο του Φαλήρου για να αποδώσει τιμές στον 
αιματοβαμμένο ελληνικό λαό. Τα συμβάντα γεννιόνταν, πλάθονταν, 
βλάσταιναν, ωρίμαζαν και μαράζωναν δίχως να τους αγγίζουν. Αυτός είχε 
πάρει θέση καραβομαραγκού, στο πλάι του Μπόση, κι η Ινώ είχε αφοσιωθεί 
ασυμβίβαστα στην φρενοπαθολογία. Το μικρό, αλλά πολυάνθρωπο, 
αρχιπέλαγος είχε ανακτήσει τη ζωτικότητα και τη διάθεση που του ‘χαν κλέψει 
οι μισητοί εισβολείς του Τρίτου Ράιχ. 
         
          Η λίστα των αγνοουμένων, στο ναυάγιο της εικοστής ενάτης Δεκεμβρίου 
του χίλια εννιακόσια σαράντα στη νότιο Μεσόγειο, έφτασε στο νησί ανήμερα 
Πρωτομαγιάς. Ένα διπλόγραφο αναρτήθηκε, όπως ήταν λογικό, στον πίνακα 
ανακοινώσεων, στο μικρό χολ της εισόδου του νοσοκομείου. Στην τέταρτη 
σελίδα, τελευταία σειρά, ανέφερε κατακάθαρα: «Πολύφημος Κ. / Δίοπος / Ημ. 
Γεν. 16.06.1905/ Τοπ. Γεν. Κορυφώ. Αγνοείται η τύχη του από την 29η 
Δεκεμβρίου του1940. Τον αναζητούν οι γονείς του, η σύζυγός του, η κόρη 
του…» Δεν πίστευε στα μάτια της! Έστρεψε πάλι τη ματιά κι επανέλαβε τις 
λέξεις μια μια. Δεν υπήρχε αμφιβολία!... σύζυγος …κόρη. Γιατί; Πού έφταιξε 
εκείνη; Ποιος κινούσε τα νήματα της ειμαρμένης; Τι θα ‘κανε τώρα μόνη; Δεν 
διάβασε την τελευταία σειρά… «Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει…», γιατί 
ένοιωσε τον κόσμο να βυθίζεται κάτω απ’ τα τρέμουλα πόδια της. Με την ψυχή 
στο στόμα, και κρυφοκοιτάζοντας τριγύρω, τριπλοδιπλώνοντάς τη, έσκισε τη 
σελίδα και τάχυνε το βήμα για να μη καθυστερήσει στην πρωινή της βάρδια. 
     Η Ινώ έκλαψε μέρες τη μοίρα της, κι άστραψε και βρόντηξε στη μοναξιά της, 
δίχως να τολμήσει να μοιραστεί την έγνοια της με κανέναν, ώσπου μια μέρα 
πήρε τη μεγάλη απόφαση της ζωής της. Αυτός ο άνδρας δεν της ανήκε. Ανήκε 
σ’ άλλον κόσμο, σ’ άλλη σύντροφο, σ’ άλλη οικογένεια και χώρα. Δεν είχε 
δικαίωμα να τον κρατήσει κοντά της ούτε μια στιγμή παραπάνω. Το βράδυ του 
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Σαββάτου, εκεί που δειπνούσαν πνιγμένοι σ’ αυτή τη σιωπή που τους 
περιστοίχιζε τις τελευταίες μέρες, η Ινώ έβγαλε από τον κόρφο της τη 
μισοσχισμένη σελίδα, την ξεδίπλωσε προσεκτικά, την ίσιωσε, και την απόθεσε 
στο τραπέζι μπρος στα κατάπληκτα μάτια του.  
     – Πώς μπόρεσες; Τόσα χρόνια… 
     – Ήθελα να στο πω κάθε πρωί, κάθε βράδυ, κάθε στιγμή, αλλά δεν βρήκα το 
θάρρος. 
     – Και τώρα; Αφέθηκε να τηn κατακλύσουν οι λυγμοί η νεαρή γυναίκα.  
     – Αν μπορούσες να με συγχωρέσεις… έγειρε αυτός το κεφάλι στο ξύλινο 
παραστάτη συντροφεύοντάς τη στη γοερή της παράσταση.  
     Πέντε μέρες και πέντε νύχτες κράτησε ο θρήνος της Ινώς και τα πάθη του 
δίγαμου αμαρτωλού. Δεν μπόρεσαν να κλείσουν μάτι ούτε μια απ’ τις νύχτες. 
Αυτός κατηφόριζε με το σούρουπο στο γιαλό, εκεί δίπλα στο καρνάγιο, και δεν 
αποτραβιόταν ως τα ξημερώματα όταν το ξενύχτι κι ο καπνός απ’ τα σέρτικα 
του τσάκιζαν τα βλέφαρα. Δεν ήξερε πως μπορούσε να φτάσει ως το τέλος, να 
‘βρισκε το δρόμο του γυρισμού στο καθήκον και τη συζυγική οφειλή, ή την 
απόλυτη ηδύτητα που του ‘χε φυλάξει ο παντοδύναμος να ζήσει, δίπλα σ’ αυτή 
την πανέμορφη σειρήνα της θάλασσας που με πάθος αγαπούσε. Εκείνη, δεν 
μπορούσε ακόμη να αφομοιώσει το αναπάντεχο γεγονός, κι αναρωτιόταν, αν 
θα ‘πρεπε να αναθεματίσει τη μέρα που το ναυάγιο της έφερε κοντά το μεγάλο 
έρωτα της ζωής της, ή την ημέρα που πληροφορήθηκε τον άθλιο εμπαιγμό στον 
οποίο είχε πέσει αναπάντεχο θύμα. Όμως η μεγαλόκαρδη κόρη της Ωγυγίας δεν 
έτρεφε αυταπάτες κι έτσι πήρε τη λυπητερή απόφαση να συγχωρήσει, να 
συντρέξει, και να ξεπροβοδίσει –όπως θα ταίριαζε– τον μοναδικό άνδρα που ‘χε 
φτερουγίσει τηn ψυχή της, ως το κατώφλι της επιστροφής στην άλλη, την 
άγνωρη αλλά πραγματική ζωή του. 
     Νωρίς νωρίς, την έκτη μέρα, πριν προβάλει η ανατολή, πήρε το μικρό 
αβάπτιστο απ’ το χέρι και ροβόλησε σίγουρη κι αποφασισμένη μέχρι τη μικρή 
προβλήτα του ταρσανά. Τον βρήκε εκεί με το πρόσωπο άφαντο στις δυο 
παλάμες, με τ’ αποτσίγαρο αποτεφρωμένο ανάμεσα στους ρόζους των 
δακτύλων. Στάθηκε σιμά και του μίλησε θλιμμένα: 
     – Έλα σώπασε τώρα, μην απελπίζεσαι, μη βάζεις κι άλλο μαράζι στη ζωή σου. 
Δώσ’ μου το χέρι, είν’ η ώρα της επιστροφής στην αληθινή ζωή σου! 
     Κι ακουμπώντας στον ώμο του, κρατώντας αγκαλιά το αμύρωτο παιδαρέλι, 
άρχισαν ν’ ανηφορίζουν την πλαγιά ως το κεραμιδοσκέπαστο κοντινό χαμόι 

που τους είχε στεγάσει –πάνε τώρα πάνω από πέντε ολόκληρα χρόνια–. 
     – Σκέφτηκα πως μπορούμε να μεταχειριστούμε εκείνα τα χρήματα που 
σοδιάζαμε για τη βάφτιση και το γάμο, για να μπορέσεις να γυρίσεις στον τόπο 
σου. 
     – Αυτό ποτέ! –Ξέσπασε σ’ ακανόνιστα κλάματα–. Δεν είναι δίκιο. 
     – Τώρα είναι αργά, για μετάνοιες και τύψεις. Άλλο θεό λατρεύουμε οι δυο 
μας κι ο δικός σου λάθος εκτίμησε… 
     – Τι μπορώ να πω, τι θες να κάνω, θα κάνω ό,τι μου πεις. 
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     – Πάρε αυτά τα χρήματα, Είν’ αρκετά. Μίλησα με τον ιδιοκτήτη του νεωρίου. 
Έβγαλε στον πλειστηριασμό ένα μπότη σε καλή κατάσταση. Είναι παλιό το 
σκαρί κι έχει κάποιες φθορές στο κοράκι και το ποδόστημα. Εγώ δεν τα 
καταλαβαίνω καλά αυτά, αλλά όπως μου ‘πε ξεπερνάει τα επτά μέτρα και 
πιστεύει ότι σιγά σιγά και με καλό κουμάντο θα σε πάει ίσια στην Κορυφώ, αν 
βοηθήσει ο καιρός και φυσήξει καλοσυνάτη η όστρια. Διαθέτει κι ένα μικρό 
κινητήρα αλλά δεν του ‘χει και τόση εμπιστοσύνη, παρά μόνο να ‘ναι αχρείαστο 
σε καμιά πολύωρη απανεμιά. 
     – Ένα τρεχαντήρι, μονοκάταρτο; Απόρησε. Και με πανιά; Θα πρέπει να ‘ναι 
σαράντα τόσο χρόνων. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω μόνος μου. Θ’ αντέξει 
κάπου τετρακόσια μίλια ως τους Ερμόνες; 
     – Δεν έχεις άλλη λύση. Δεν πρέπει να μάθει ποτέ κανείς ότι έχεις κάνει μίαν 
άλλη οικογένεια. Ότι έζησες αλλού μια δεύτερη ζωή. Σκέψου ένα ψέμα, πλάσε 
ένα μύθο, μια ιστορία, και διέδωσέ τη. Πες πως ήσουν πλανεμένος, με τα 
συλλογικά χαμένα, τη μνήμη ξέθωρη… Ότι δεν ήξερες ποιος ήσουν και από πού 
ερχόσουνα! Τι αξία θα ‘χει ένα σου ακόμα ψέμα!  
     Σε πέντε μέρες το καΐκι ρίχτηκε στο γιαλό. Σενιαρισμένη η στείρα και 
μανταρισμένα τα φέλσα των ιστών. Οι λίγοι φίλοι, οι συνάδελφοι κι οι επίδοξοι 
μελλοντικοί μνηστήρες της λυγερόκορμης Ινώς γέμισαν το μπαλαούρο μ’ 
εφόδια ως τα μπούνια. Φρεσκοζυμωμένα καρβέλια, βαρέλια με νερό, κόκκινο 
κρασί και δυο ξύλινες κασέλες με καπνιστά, παντσέτα και λακέρδες. Πόστιασαν 
δυο τρία μπιτόνια πετρέλαιο, σκαρπέλο, σέγα και ροκάνι, μια αφράτη 
κουβέρτα και καθαρά σεντόνια. Η Ινώ του φύλαγε ένα σεντούκι με ρούχα, 
καθημερινά κι αλλαξιές γιορτινές κι ένα ζευγάρι καινούργιες αφόρετες 
γαλότσες... 
     Το καΐκι φαινόταν καλοτάξιδο. Ήταν καλοφτιαγμένο κι είχε δικό του 
χαρακτήρα. Στην αριστερή μάσκα, εκεί που χανόταν το ζωνάρι, ο μικρόσωμος 
πρωτινός του κάλφας, κρεμασμένος απ’ το παλάγκο, χάραξε με γαλάζια 
γράμματα πάνω στο λευκό φόντο το όνομα του, «Καλυψώ!» Μετά ράντισε το 
κατάστρωμα με λευκό κρασί απ’ τον ασκό του και ξεφώνισε μ’ όλη του τη 
δύναμη. «Καλοτάξιδη να ‘σαι Καλυψώ!» Και γυρίζοντας στην Ινώ της έστειλε 
ένα φιλί με το χέρι. «Καμαρωτή σαν εσένα κυρά αγγελοψυχωμένη, θα ‘ναι 
ολόκορμη και, ταίρι δεν θα ‘χει στη Μεσόγειο…» Τα ‘χε τσούξει λιγάκι αλλά όλοι 
γέλασαν κι έγνεψαν καταφατικά γιατί χωρίς καμιά εξαίρεση ήταν όλοι τους 
σαγηνευμένοι με την ξανθομάλλα θνητή «μάγισσα». 
    «Δεν θα της άξιζα ποτέ!» ψιθύρισε ντροπιασμένος ο Πλοηγός. «Μακάρι η ζωή 
να ‘χε διαφορετικά ταξίδια και καθένα να ‘χε το δικό του τέλος! Γεια σ’ όλους 
φίλοι μου, ποτέ δεν θα σας ξεχάσω». Και ξαμολώντας τη μπαρούμα σαλτάρισε 
στην κουβέρτα αφού πρώτα φίλησε σταυρωτά ατέλειωτες φορές το μικρό του 
γιο και έσφιξε με απελπισία την Ινώ, στην τετράφαρδη αγκαλιά του. Τα 
δάκρυα, σαν ψιχάλες χιονόνερου διάπυρες και διαμαντένιες, ανέβλυζαν σαν 
σύννεφο μες απ’ τις κορυφές των αμαδρυάδων. Ήταν αδύνατο να ξαναζούσε 
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τέτοια παρόμοια στιγμή, αποκαλυπτική και αβάσταχτη στην πολυτάραχη ζωή 
του. 
  
          Το καΐκι ήταν καλοπλεούμενο και το σκαρί του γερό και μαστορεμένο. Το 
‘νοιωθε να λυγίζει τα κύματα μ’ αυτοπεποίθηση κι αυθάδεια. Τον κρατούσαν 
άγρυπνο κάποιοι ενδοιασμοί, κάθε που ‘πεφτε το σούρουπο, κι έπρεπε να 
κρατάει σταθερά την πορεία αλλά και να ξεκουράζεται λίγο, γιατί αλλιώς ο 
ύπνος τον νικούσε και δεν ήθελε να μείνει έρμαιο στη μέση της Μεσογείου. Την 
ήμερα προσπαθούσε να κουμαντάρει με τα πανιά κι όταν ο βοσκός πέρναγε στη 
δεξιά μάσκα κυνηγώντας τις αρκούδες κι αυτές σκερτσόζικα κλωθογυρίζανε 
τον Ωρίωνα, μουδάριζε, άφηνε αναμμένη τη μηχανή στο ρελαντί και σιγούρευε 
το πηδάλιο για να κρατάει την πλεύση λάσκα. Ήξερε πως αυτό θα τον 
καθυστερούσε κατά τι, αλλά διέθετε όλο τον καιρό του κόσμου. Τι ήταν αυτό 
μπροστά στη ζωή που είχε ήδη χάσει! Ήταν και τυχερός γιατί η όστρια είχε 
σμίξει με τον απόσπερο κι έπνεε πρύμα και σιγαλά. Σε λίγο έπιασε απανεμιά και 
για λίγες στιγμές η αλαζονική «Καλυψώ» άρχισε να τσιρίζει κάτω απ’ το 
μπαϊλντισμένο λίκνισμα των κυμάτων. Έκαμε να γυρίσει στο πλάι, όταν 
εκειδανά π’ αγνάντευε, αναμεσής δυο ψηλωσιές απ’ τη ρεστία, σαν να του 
φάνηκε πως αντίκρισε ένα κομμάτι από στεριά. Έκλεισε τα μάτια απολαυστικά 
κι ο νήδυμος που καιροφυλακτούσε τον αιχμαλώτισε χωρίς καμιά αντίσταση, 
καθώς αχνογελούσε ανακουφισμένος. «Ουφ! Επιτέλους». 
     Είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου –υπνωτισμένος όπως είχε μείνει–, όταν  
ξαφνικά ένοιωσε μια σκυθρωπή και σκούρα σκιά να κατακλύζει το 
κατάστρωμα, το πρόστεγο, και τους ιστούς. «Νύχτωσε ξανά.» σκέφτηκε, και 
δρασκέλησε το κουβούσι να ‘τοιμάσει κάτι για το δείπνο και να σενιαριστεί 
μιας που αύριο με το πρωινό θα ‘πιανε λιμάνι. Άδραξε τη λυχνία και έκαμε να 
γυρίσει στην κουβέρτα, ανεβαίνοντας τη μικρή σκαλωσιά που ‘βγαζε στο 
καμπούνι. Δυο τρεις χονδρές στάλες του ‘σκασαν ηχηρά στο κούτελο και 
δρόλαπας του ανασήκωσε τ’ ανάκατα μαλλιά. Πρόβαλε στο πλατύσκαλο την 
ώρα που στο βάθος του ορίζοντα ένας ασημόχρωμος κεραυνός έσκιζε στα δυο 
την αφρισμένη θάλασσα. «Άτιμη θύελλα! Σε λίγες στιγμές θα ‘ρθει τα πάνω 
μου…» Έλυσε τη σκότα και λάσκαρε τη μαΐστρα όπως μπόρεσε. Μετά κατέβηκε 
στη μηχανή και κατέβασε στροφές μέχρι να νοιώσει το σκαρί να ανακουφίζεται 
σαν μωρουδέλι στην κούνια του. Αναπλώρισε και σταθεροποίησε το πηδάλιο 
να μη παίρνει πολλά μπόσικα. Ύστερα ανέβηκε να ρίξει μια ματιά πού 
βρισκόταν αυτός και πού βρισκόταν ο δαίμονάς του. Δεν πρόλαβε να φτάσει 
στη μέση της σκάλας, όταν ένα βιασμένο τεράστιο κύμα σαλτάρισε απ’ την 
κουπαστή και του ‘ρθε καταπρόσωπα μ’ όλη του την οργή. Τον αγκάλιασε, τον 
τύλιξε στο υδάτινο κορμί του και τον πέταξε ξανά στο βάθος της κουκέτας σαν 
φλούδι. Έχασε τις αισθήσεις λίγο πριν συνειδητοποιήσει ότι είχε φτάσει το 
τέλος του και προς μεγάλη του έκπληξη ανακάλυψε ότι δεν ήταν κάτι που τον 
τρόμαζε…   
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     Έξω η θύελλα μαινόταν θανατηφόρα. Ο άνεμος γύριζε επίμονα, σαν το 
πουλάρι που το μαστιγώνει ο πεταλωτής, και βολόδερνε το τολμηρό σκάφος 
που συνέχιζε να αμφισβητεί το Βοριά. Οι αδιάκοπες βάναυσες επιθέσεις των 
δαιμονισμένων κυμάτων, σάρωναν ακούραστα την κουπαστή και παρέσερναν 
ό, τι έβρισκαν στο διάβα τους. Έσκουζε η καρίνα του ταλαιπωρημένου 
σκάφους κι οι αρμοί του ανατρίχιαζαν. «Μέχρι εδώ ήταν…» αναλογίστηκε, 
καθώς είχε ξαναβρεί τις αισθήσεις του, προσπαθώντας να κρατηθεί στα 

οξειδωμένα ρέλια. Αναρριχήθηκε με βιά –όπως μπόρεσε– ως το κατάστρωμα 
και γαντζώθηκε στο τσακισμένο άλμπουρο. Η ορατότητα ήταν ανύπαρκτη, ο 
άνεμος λυσσομανούσε, η καταιγίδα είχε εστιάσει το μικρό πλεούμενο και το 
σκοτάδι είχε καταπιεί την ίδια τη θάλασσα. Η στεριά και η διάσωση του, 
φαινόταν αλαργινή ουτοπία…  
     Τη στιγμή που έπεφτε ο τελευταίος κεραυνός, τη στιγμή που το σκαρί 
κοβότανε στα δυο σαν ξερό αποκλάδι, τη στιγμή που ένοιωσε την αγκαλιά του 
ωκεανού στο στήθος του, τη στιγμή που άρχισε να καταδύεται στα κάτεργα 
του Ποσειδώνα, την ίδια στιγμή π’ αγκάλιαζε απελπισμένος το σπασμένο 
ποδόστημα της Καλυψώς –πριν του ‘ρθει λιγοθυμιά–, ένοιωσε το χέρι της Ινώς, 
σταθερό, παντοδύναμο, στοργικό κι ασύνορο να τον ανασέρνει προς τη 
λυτρωτική επιφάνεια…   
     Άπλωσε τα χέρια να την αγγίξει, να τη σφίξει στο στήθος του κι ένοιωσε στην 
αγκαλιά του αδειοσύνη, την ίδια στιγμή που ένα πελώριο κι αδίστακτο κύμα 
της θάλασσας τον πέταγε δίχως οίκτο στα απόκρημνα βράχια της ποθητής του 
Κορυφούς…  
     

     – Αγιούτο, Αγιούτο!   
     Η στρουμπουλή νεαρή ξανθομάλλα, του χαμογέλασε και του απάντησε 
συνωμοτικά, μουρμουρώντας, σαν να νοιαζόταν μη τον πονέσει πιότερο στην 
κατάντια που βρισκόταν. 
     – Μην μιλάς, και μη φοβάσαι ξένε. Τρέχω σαν τον άνεμο να καλέσω βοήθεια. 
Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. 
     – Εντάξει, σ´ ευχαριστώ. Ποια είσαι; Πώς σε λένε; 
     – Ναυσικά! Η κόρη του Αλκίνοου, βασιλιά της Σχερίας, στη χώρα των 
Φαιάκων. – Αναφώνησε η νεαρή ξεμακραίνοντας με γοργά βήματα.  
                                                                                                                                
                                                                                                                                   
 
           * Σημείωση του αυτουργού: “é de engaño” θα αποτελέσει μια μεταλλαγμένη και σουρεαλιστική παρένθεση. 
Αλλά μόνο έτσι κατόρθωσα να πεισθώ για το πως κατόρθωσε ένας πολεμιστής σαν τον Οδυσσέα να κρύψει εφτά 
ολόκληρα χρόνια, κάτω απ’ το φουστάνι ενός θηλυκού, όσο κι αν αποτελούσε έναν ακατανίκητο ερωτικό 
πειρασμό!… Αυτή η ψεύδο-ραψωδία sui generis γράφτηκε στα ελληνικά για τη ραψωδία ε’ του Νίκου Καμπάνη 
(Μέντωρ), μεταφράστηκε στα αγγλικά για την ίδια ραψωδία και στα ισπανικά για το βιβλίο “Los sustratos del 
alma”. 

 
                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
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                                                             Φαίακες: Υποδοχή κι αποχαιρέτισμα 
                                                        Ιόνιο! Το πιο όμορφο πέλαγος. 

                
                Σχερία! 1174! Τέλη Μαρτίου. Είναι εκπληκτικό πώς άλλαξε ο κόσμος 
σ’ είκοσι χρόνια απουσίας! Κι η τεχνολογία! Τι θεσπέσιο ανάκτορο θεμέλιωσαν 
ετούτοι οι ξενόφερτοι σε λίγα χρόνια! Και τα πλοία τους από μαύρη ελάτη; Οι 
ζηλευτές διήρεις –μεγαλόπρεπες όψιμες πεντηκόντερες–. Τρία ιστία 
ακανόνιστα –αντί για την μοναδική τετράγωνη μαΐστρα –αλφαδιασμένα μ’ 
αρμονία–, και σαράντα δυο λαμνοκόποι στους σκαλμούς σε κάθε μπάντα, 
μανουβράροντας με τη σκότα τον αρτέμονα κι ανασηκώνοντας το πλωριό 
ποδόσταμο ώστε ο άνεμος να διατρέχει όλη την κούρβα των ιστίων… Φτερωτά 
φάνταζαν τα πλοία! Ένα όνειρο…  
 

          – Και τώρα το μεγάλο ερώτημα. ¡La pregunta del millón! 
     – Πλοηγέ, τώρα χρησιμοποιείς ξανά λεξιλόγιο απ’ το μέλλον;… 
     – Σαν τα πλοία των Φαιάκων! 
     – Πάψε πια τις κοροϊδίες. 
     – Είναι ο μόνος τρόπος για να εκδηλώσω αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. 
     – Πες το, σ’ ακούω με προσοχή. 
     – Πώς συμβαίνει να μην γνώριζες την Σχερία και τους Φαίακες;    
     – Εγώ εξυμνούσα την εξοχότητα της προόδου, της τεχνολογίας και της 
ναυσιπλοΐας –στην οποία είσαι επίλεκτος– αυτών των μοναδικών ανθρώπων, και συ 
ούτε που με λογαριάζεις; 
     – Μπορεί να μη το πιστεύεις, αλλά είναι το πιο σπουδαίο απ’ όλη την ιστορία. 
     – Όταν υπάρχουν τόσες αμφιβολίες, για το αν και πού υπήρξε η Σχερία, η γη των 
Φαιάκων… το μόνο που σ’ ενδιαφέρει είναι αν εγώ τους είχα γνωρίσει; 
     – Δίχως αμφιβολία! 
     – Προτού φύγουμε για τις εκστρατείες είχα ακούσει για δαύτους… 
     – Απλώς είχες ακουστά; Και πώς προτού ο αοιδός δεν είχε αναφέρει τίποτες γι’ 
αυτή τη ναυτική δεξιοσύνη τόσο κοντινών γειτόνων; Για ένα τόσο θαυμάσιο βασίλειο 
όπως σωστά βεβαίωσες.  
     – Όχι και τόσο κοντινό! Απέχει σχεδόν χίλια στάδια. Ή μήπως εσύ γνωρίζεις όλα 
τα μέρη που βρίσκονται μακριά σου; Εξάλλου τι σημασία έχει αν τους γνωρίζαμε ή 
μας γνώριζαν και με κάθε λεπτομέρεια...; 
     – Αυτό να λέγεται. Όμως, είναι σταθμός για την ομηρική γεωγραφία. 
     – Ας τελειώνουμε μ’αυτό. Τα λίγα που μπορώ να σου διηγηθώ για τους 
αμφιτρύωνές μου είναι πως ο βασιλιάς Ναυσίθοος κι οι πιστοί του ήρθαν στη Σχερία 
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λίγα χρόνια πριν κινήσω για το Ίλιον. Μετανάστευσαν μ’ όλα τα υπάρχοντά τους από 
την Υπέρεια όταν τους αρπάξανε Κύκλωπες τη γη και τους ληστέψανε τα πλούτη. Σαν 
στέριωσαν ειρηνικά εδώ σε τούτο το νησί έφτιαξαν λιμάνια, διόδους και παλάτια. Κι 
όταν εκείνος πέθανε, το κληροδότημα πέρασε αδρά στα χέρια του συνετού γιου του, 
Αλκίνοου. Δεν υπάρχουν άλλα μυστικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσωπικά δεν τους 
γνώριζα. Είχα ακούσει μόνο να μιλούν για αυτούς μα δεν φαντάστηκα τη μεγαλοσύνη 
τους πριν τους συναπαντήσω… Πέρασε λίγος χρόνος από την άφιξή τους όταν εγώ 
σαλπάρισα για τη Τροία. Αυτοί σίγουρα υπήρχαν και προόδευαν. Εδώ πολύ κοντά στην 
Ιθάκη. Και χάρη σ’ αυτούς μπόρεσα ν’ αντικρίσω στο τέλος ξανά την αγαπημένη μου 
πατρίδα… 
     – Αυτή τη θεωρία, οι αναγνώστες, δεν θα τη δεχτούν τόσο εύκολα. Υπάρχουν 
πολλές εικασίες σχετικά με την ύπαρξη του νησιού και την τοποθεσία του. Κι είναι 
πιστευτές από πολλούς. Μιλούνε για την Ταρτησσό, την Ατλαντίδα, την Ανατόλια, 
τα νησιά του μακρινού Ατλαντικού… Μέχρι τις υπερβόρειες χώρες μνημονεύουνε!   
     – Είναι πολύ απλό. Κάθε θεωρία θα ‘χει τους λόγους της. Λόγους κραταιούς. Αλλά 
εμένα δεν μ’ ενδιαφέρουν. Αν οι λυτρωτές μου ζούσαν τόσο μακριά απ’ την αγαπημένη 
μου Ιθάκη –στους μακρινούς ή στους υπερβόρειους ωκεανούς– εγώ δεν θα μπορούσα 
να φτάσω σε μια νύχτα στο νησί μου!   
     – Με πλοία τόσο γοργοκίνητα, μια νύχτα δεν φαίνεται τόσο ατέλειωτη, έτσι δεν 
είναι; Ίσως το αντίθετο.  
     – Έτσι όπως το λες. Ήταν βράδυ. Δεν σήκωσαν μήτε πανί. Πλεύσαμε θαρρείς στα 
τυφλά. Οι κωπηλάτες με πήγαν σιωπηλά, δίχως να υπερβάλουν το ρυθμό, 
αλαφροπετώντας… 
     – Έλεγε εκείνος πως τα πλοία τους τραβερσάρανε ως την Χαλκίδα και την Εύβοια 
και γυρίζαν σ’ ένα μερόνυχτο. 
     – Ποιος το ‘λεγε; 
     – Ο Όμηρος. 
     – Ο Όμηρος δεν ήταν θαλασσινός. Θα ‘γραφε ό,τι αφουγκραζόταν, ό,τι του 
διηγούτανε ή ό,τι του εξηγούσαν. Ο ποιητής φιλοξένησε τις λέξεις, τις αποδέχτηκε, 
κράτησε τη σημασία τους αλλά αγνόησε τη θέασή τους. Εύβοια σημαίνει, χώρα των 
αγελάδων. Αγελάδες ζηλεμένες. Θα μπορούσε να αναφερόταν σ’ οποιαδήποτε γη, 
οποιαδήποτε κοιλάδα ή πλαγιά. Όμως με τη λογική δεν μπορούσε να ‘πεφτε αλαργινά 
μα στις απέναντι ακτές. Στην Αιτωλία υπάρχει μια απαράλλαχτη Χαλκίς, όπως η 
ευβοϊκή πρωτεύουσα. Και στο Δουλίχι ακόμα πιο σιμά, βρίσκεται η Καλχίτσα που 
παλιά τη λέγανε κι αυτή Χαλκίδα. Ως εκεί, απ’ τους Φαίακες, φτάνεις και γυρνάς σε 
μια μέρα μόνο. Λογάριασε… Σου το ‘πα πως είν’ απλό, πολύ απλό… 
     – Η μορφολογία του εδάφους –στο νησί– είναι επίσης αμφίβολη. 
     – Κάθε άλλο. Ταιριάζει απόλυτα. Απ’ την αβέρτα μεριά ειν’ απόκρημνη, με ρεματιές 
που χύνονται στη θάλασσα και τις φουρτούνες να δέρνουνε τους δυσανάβατους 
γκρεμούς της. Κι απ’ τη πρανή κι ήμερη μεριά, –τη θαμαστή– είναι γιομάτη λιόδεντρα 
και πλούσια λιβάδια. Και μια φορτέτσα με χρυσά ανάκτορα που τα δικά μου δεν 
παραβάλλονται… Και μπροστά τους, δυο δίδυμα λιμάνια, ανοιχτά αλλά 
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προφυλαγμένα, για ν’ αγκυροβολούνε τα μαυρόπλωρα καράβια τους. Τι άλλο θα 
επιθυμούσες; 
     – Μεγαλείο! Αφθονία. Εύρος. Αίγλη, ανάλογη μιας γης απέραντης μέχρι που το 
μάτι αγναντεύει…  
     – Αυτά όλα τα ‘χαν και τ’ απολάβαιναν στην Υπέρεια! Εδώ έφτασαν σαν ταπεινοί 
κι εργατικοί φιλοξενούμενοι. Και τι θα ‘μελλε για μένα σε μια έκταση τόσο απέραντη 
και μακρινή; Γαντζωμένος σε μια πανάθλια σχεδία, μισόγυμνος και μελανιασμένος… 
πεταμένος στα βράχια! Καλύτερα να βρεθείς συφοριασμένος σε μια γη φιλόξενη κι 
απλή δίπλα στο σπίτι… 
    – Το μόνο που σ’ ενδιαφέρει είναι η επιβίωση. 
     – Τώρα παραμιλάς; 
     – Δεν σκέφτηκες, Σίρε, πως αν οι Φαίακες είχαν έρθει από μακριά, πιο πέρα απ’ τις 
άκρες της Μεσόγειου, απ’ ένα κράτος κυρίαρχο, οι περιπέτειες σου θα ‘χαν πιότερο 
υμνηθεί κι οι άθλοι σου θα ‘ταν πιο δοξασμένοι. Και τότε μπορεί να μην είχες 
ανάγκη… τα μυθικά τέρατα!… 
     – Αλλά θα γινόμουν δέσμιος των σταυροφόρων! 
     – …και της πιο εύφημης δόξας! 
     – Στο τελευταίο ταξίδι του νόστου δεν πιστεύω να σκεφτόταν κάποιος τη 
ματαιοδοξία του! Όταν βρίσκεσαι εκεί, –πλάι στη χώρα σου–, μετά τις μιζέριες και τα 
παθήματα…Το μόνο που λαχταράς είναι να φτάσεις πια… Να πάρεις τη θέση σου, και 
να δώσεις τέλος στην «Οδύσσειά σου»… Ααα και να πάρεις εκδίκηση!  
     – Σ’ αφήνω να ευφρανθείς τα καλούδια της βασίλισσας Αρήτης και να θαυμάσεις 
τ’ αθλήματα, κι εγώ να πάρω μια ανάσα. Γιατί σήμερα το βράδυ μας περιμένει μια 
τραβέρσα σημαδιακιά 
     – Έχεις την άδειά μου. Το αντίθετο θα ‘ταν να σ’ αναγκάσω να παρακολουθήσεις 
δοκιμασίες κι αθλητικούς αγώνες. Kai συ σέρνεσαι κακόμοιρέ μου…! 
     – Το μόνο που θα μου προκαλούσε ηδονή είναι ν’ ακούσω τον Δημόδοκο να 
τραγουδά… Αλλά υποθέτω πως θα ‘ναι μέρος –κι αυτό– των αγωνισμάτων. Γι’ αυτό 
το λόγο –κι ας το μετανιώσω– θα παρηγορηθώ με ένα γλυκό και ξέγνοιαστο ύπνο. 
     – Ονειρέψου τη γλαυκόπιδά μας Αθηνά και ζήτησε της να τελειώνει πια, –και με 
συμπόνια– αυτό τ’ ατέλειωτο ταξίδι μας…  
     – Σου το υπόσχομαι, μεγαλειότατε. Κι εγώ το χρειάζομαι όπως τίποτ’ άλλο.  
 
          Η νύμφη Κόρκυρα –κόρη του Ασωπού ποταμού–, όπως δεν θα μπορούσε 
να συμβεί μ’ άλλο τρόπο, –γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του Ποσειδώνα–, 
αποπλανήθηκε, επίσης απ’ εκείνον. Θα μπορούσε ο ποταμόθεος να ζητήσει την 
απολαβή από τον πατέρα της –που ήταν ποταμός δικός του– ή απ’ τη μητέρα 
της Μετώπη νεραΐδα Ωκεανίδα και πρωτότοκη του ποταμού Λάδωνα, –άλλο 
υποχείριό του–… Αλλά όχι! Στον ασπρογέννη φαλλοκράτη με την τρίαινα του 
προξενούσε περισσότερη φιληδονία η απαγωγή –όπως αρμόζει σ’ ένα 
υπεροπτικό πλάσμα–. Κι ύστερα απ’ την αρπαγή ακολουθεί πάντα η αναζήτηση 
της κατοικίας. Η εύρεση της ερωτικής φωλιάς.  
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     Μ’ αυτό τον τρόπο η πανέμορφη νύμφη κατέληξε σ’ ένα πολύμορφο νησί που 
από τότε πήρε τ’ όνομά της… 
     Για να ενισχύσουμε τον θρύλο και να ταιριάξουμε την εικόνα, μια 
λεπτομέρεια υπερέχει για να συσχετίσουμε την Κέρκυρα με την Σχερία, τη 
χώρα των Φαιάκων. Η σχέση της με τη νύμφη Κόρκυρα και τον Ποσειδώνα 
είναι συνεκτική μιας και οι Φαίακες ήταν προστατευόμενοι του θεού των 
Ωκεανών. Κι η Κόρκυρα, η παλλακίδα του. Οι τραχιές βουνοπλαγιές της που 
ατενίζουν τον πουνέντη κι οι ευπρόσιτες που φυλλοθροΐζουν στον λεβάντη 
μοιάζουν μ’ αισθησιακά στήθια. Η αλαφριά ανηφοριά που ανεβαίνει 
λαχανιαστά από τους Ερμόνες, μεταμφιέζεται σε μια απαλή λοφοσειρά που 
οδηγεί στα αρχοντικά τείχη όπως την περιέγραψε σχολαστικά ο βάρδος σαν να 
‘τανε ο πιο διορατικός γεωγράφος. Και στο διάβα απ’ το ‘να μέρος στ’ άλλο 
φύτρωναν ήμερα λιόδεντρα κι αγριελιές που κατεβαίναν ως τις ακρογιαλιές, κι 
αμπελώνες, λαχανόκηποι και περιβόλια που άνοιγαν το δρόμο ως την 
οχυρωμένη ακρόπολη, τα δίδυμα λιμάνια, και το πετροκάραβο που 
στεφανώνει την είσοδό τους.  
     Όπως όλα τα νησιά του Ιονίου, η χώρα των Φαιάκων απολαβαίνει ένα 
μεσογειακό κλίμα γαληνεμένο, όπου η ναυσιπλοΐα είναι λάγνη ευχαρίστηση και 
το χρώμα και η φρεσκάδα του νερού μια ουράνια σπονδή…. 
 

          – Σίρε, αρχίσαν οι εορτασμοί; 
     – Μα δεν πήγες να ξαποστάσεις; 
     – Δεν μου ερχόταν ο ύπνος. Και μου ‘μειναν ακόμα πολλές απορίες στο μυαλό… 
Μπορώ να σου κάνω μόνο μια ερώτηση κι ύστερα γυρνάω στο στρωσίδι μου πριν ν’ 
αρχίσουν με τα άλματα; 
     – Πες… 
     – Παραξενευτήκαν με τα ρούχα που φορούσες όταν σε σύρανε απ’ τα βράχια, 
μεγαλειότατε; Πώς ήσουνα ντυμένος; Πώς ήτανε ντυμένοι εκείνοι; Από ομοιότητα θα 
‘πρεπε να ‘ναι κάτι κοινό. 
     – Γιατί να παραξενευτούν; Ντυνόταν όπως εσύ, όπως εγώ αυτή τη στιγμή. Η 
ερώτησή σου δεν αναφερόταν στους δυο λαούς αλλά σε μένα. Ξεχάστηκες σ’ ελάχιστο 
καιρό πως η Καλυψώ πείσμωσε να μου φορέσει ενδύματα λουσάτα κι εξωτικά, άξια 
θεών και βασιλιάδων… Έτσι βρέθηκα ντυμένος. Πού υπήρξε η σύγχυση; 
     – Δεν είχαμε τελειώσει με την ύπαρξη της Καλυψώς ή την μη ύπαρξή της; 
     – Ανάλογα με τηn πλευρά απ’ όπου το βλέπει ο καθένας. Εγώ λέω Καλυψώ, εσύ 
λες Αίγυπτο, Αιθιοπία, Λιβύη. Εγώ αναφέρομαι σε δώρα πολύτιμα, ιμάτια χλιδάτα. 
Εσύ πλιάτσικο και ιεροσυλίες. Ή αμύθητες αμοιβές μισθοφορίας. Γιατί δεν αφήνουμε 
αυτή τη μονότονη συζήτηση; 
     – Αυτό σημαίνει πως δεν βρέθηκες ποτέ στην Ταρτησσό; Ή πιο ‘κει από τις στήλες 
του Γηρυόνη; Τα νησιά του Ατλαντικού ή την μακρινή ήπειρο που βρίσκεται πέρα στα 
πέρατα της γης; Δεν «προμηθεύτηκες» εκεί τα ιμάτιά σου; Είναι η τελευταία ερώτηση 
πάνω σ’ αυτό μεγαλειότατε γιατί σφαλίζουνε τα μάτια μου απ’ την αγρυπνία. 
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     – Αυτή την ερώτηση μου την έχεις πει και σ’ αποκρίθηκα ξεκάθαρα. 
     – Θες να μου την επαναλάβεις; Είναι για μένα πολύ σημαντική.  
     – Σου ‘κανα λόγο ξανά, αλλά δεν με παίρνεις στα σοβαρά όταν πρέπει…Ποτέ δεν 
βγήκα απ’ τη «δική μας θάλασσα». Βέβαια κι έφτασα στην Ιβηρική και στην Ετρουρία, 
τη Σικελία… Τη Κύρνο και την Αλάσια. Αλλά σ‘άλλους καιρούς, σ’ άλλα ταξίδια. Όχι 
σ’ αυτό του γυρισμού. Ήμουνα μισεμένος είκοσι χρόνια! Είκοσι χρόνια περιπετειών, 
συγκυριών, δοκιμασίας. Κι υπήρξαν όπως σου ‘χα ονομάσει κι άλλοι Αχαιοί που πριν 
από μένα κι υστερότερα αρμένισαν και παλιννοστήσαν. Και οι πιο τολμηροί ταξίδεψαν 
πολύ μακριά…Ορισμένοι παρέμειναν εκεί. Αυτό δεν υπάρχει λόγος να μείνει 
μυστικό… 
     – Μ’ αυτό συμπεραίνω πως επιμένεις ότι η Σχερία ήταν εκεί που βρίσκεται και 
τώρα. 
     – Έτσι είναι.  
     – Μα δε βρήκαν αχνάρια,… ούτε παλάτια, ούτε σφραγιδόλιθους. Ούτε Ναυσικά, 
μήτε Αρήτη! Ούτε τα τείχη, μεγαλόπρεπα με τα παλάτια και τις φρυκτωρίες. 
     – Κάποτε θα τα βρουν. Απομένει ν’ αφήσουμε τη σκαπάνη της φύσης ν’ ανακρίνει 
τη γη ψάχνοντας τ’ αμφίλοχα υλλαϊκά λιμάνια του Αλκίνοου και την βυθισμένη 
πόλη. 
     – Είναι μια πρόκληση παράλογη, δεν νομίζεις; 
     – Θυμήσου τις απειλές του Ποσειδώνα στο πρόσωπό μου. Σε μια σεισμική περιοχή 
με μια μόνιμη ζωντανή ρωγμή που φιδοσέρνεται μεταξύ των νησιών τα στοιχεία της 
φύσης είναι κραταιά. Υπάρχουν αναρίθμητες πόλεις κάτω απ’ την επιφάνεια του νερού 
κι οι χορηγίες λιγοστές. Κάποια μέρα θ’ αναδυθεί εκείνο το παλάτι με τα χαλκοντυμένα 
λιθόστρωτα.  
     – Το λες και το πιστεύεις. 
     – Ακόμα υπάρχει κόσμος που αμφιβάλει για το δικό μου βασίλειο, το παλάτι μου, 
τα νησιά μου, για τους άθλους μου και τις περιπέτειές μου…Για το Δουλίχι!  
     – Το παλάτι σου βρίσκεται στις Αλαλκομενές. 
     – Εκεί γεννήθηκα. Και τώρα η πόλη είναι βυθισμένη στη θάλασσα. Αλλά το 
βασίλειό μου και τ’ ανάκτορα συνεχίζουν να τα διεκδικούν πολλοί μνηστήρες.  
     – Όπως την Πηνελόπη! 
     – Θα μπορούσαμε να το πούμε κι έτσι… 
 

          Η αλήθεια είναι πως η φωνή κι η σαγήνη του Δημόδοκου ήταν χάρμα 
οφθαλμών. «Στο κάτω κάτω…» –σκέφτηκε ο Θιακός– «έχει δίκιο ο πλοηγός». 
«Είναι πιο ευχάριστη η απόλαυση μιας τόσο γλυκιάς μουσικής μ’ ένα ποτήρι          
–νέκταρ– κόκκινο κρασί στο χέρι, τυλιγμένος σε μεταξένιους χιτώνες, 
φρεσκολουσμένος και μυρωμένος, αντί να συναγωνίζεσαι ποιος θα ρίξει πιο 
μακριά το σόλο ή θα επιδείξει το πιο μακρύ άλμα πασχίζοντας να υπερνικήσει 
εκείνους τους αλαζονικούς αλλά ευγενικούς νεαρούς…». Όμως ο πειρασμός 
ήταν τέτοιος που στο τέλος ο ίδιος ο Οδυσσέας αποδέχτηκε να μετρηθεί με 
δαύτους σ’ ένα μονάχα αγώνισμα. «Ποιοι νομίσατε πως είστε!», καυχήθηκε 
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ανεκδήλωτα ο δυνάστης της Ιθάκης, της Σάμης, της Ζακύνθου, και σύντομα 
ξανά του Δουλιχίου… και, επί τη ευκαιρία, τους κέρδισε το στοίχημα! «Η μεν 
εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ' απειρία τύχην» θα ‘λεγε ύστερα από εφτά αιώνες 
ο θεόπνευστος Αριστοτέλης… αν και ο “trenti” Πλοηγός σίγουρα θ’ αμόλαγε 
καμιά από ‘κείνα τα υπερμοντέρνα γνωμικά του, φερμένα απ’ την αργκό του 
μέλλοντος, όπως… «παλιά μου τέχνη κόσκινο». Αχά! Ακόμα αισθανόταν νέος κι 
ακμαίος. «Φοβού! Οι σφετεριστές του βασιλείου μου, μνηστήρες τιποτένιοι!», 
απείλησε απ’ τα μύχια της ψυχής του, εκείνους τους φερόμενους σαν 
επιβήτορες του θρόνου του αλλά και της καρδιάς της αγαπημένης του συζύγου.  
     Τι ευχάριστοι ήταν όλοι ετούτοι της φράξιας του Ναυσίθοου! Οι άνακτες και 
τα παιδιά τους. Μέχρι κι οι χωρικοί τους, οι πολεμιστές κι οι υπηρέτες. Ένας 
λαός ειρηνικός όπως είχε προβλέψει απ’ όταν τους είδε. Ευδαίμονες και 
νοικοκυραίοι. Δίχως να τους ενδιαφέρουν καθόλου οι πόλεμοι,… 
προσηλωμένοι μονάχα στις θαλασσοπορίες και στη ναυτοσύνη… 
 
          – Οριστικά! Δεν καταφέρνω να κοιμηθώ. Δεν κλείνουν τα βλέφαρά μου. Είναι 
τόσο δελεαστική τούτη η πανήγυρις όσο και θορυβώδης. Θα μπορούσα τουλάχιστον 
να απολαύσω τον αοιδό και θα ‘μενα πιο γαληνεμένος… 
     – Σε λίγο τελειώνουμε. 
     – Σαλπάρουμε, Σίρε; 
     – Μας ετοιμάζουν το πιο γοργόφτερο καράβι. Μόλις ριγμένο στο γιαλό!  
     – Ανυπομονώ. 
     – Είναι ένα ταξίδι κοντινό κι ευχάριστο. Πριν βλεφαρίσεις θα ‘χουμε αράξει στη 
στεριά. 
     – Απ’ όταν ξεκινήσαμε απ’ τη Τένεδο δεν είχαμε ούτε μια τραβέρσα ακύμαντη. Κι 
η τελευταία από την Ωγυγία ως τα ‘δω έγινε εφιαλτική. Ακόμα δεν μπορώ να 
αντιληφθώ πώς αγκιστρώθηκα στην καμπούρα σου κι έφτασα μαζί σου άβλαβος κι 
απείραχτος σε ‘κείνη τη ρεματιά. 
     – Εγώ δεν έχω καμπούρα! Περιγελάς τον Κύρη σου;… 
     – Εγώ δεν έχω αφέντη, Σίρε! 
     – Άρα, τι είμαι για σένα; 
     – Γνωμάτευση! 
     – Ξανάγινες υπερβολικός και ξιπασμένος... 
     – Είναι η συνείδηση ξιπασιά; Που επιλέγει ή τιμωρεί; 
     – Σκέψου, πως δεν είσαι παρά, ένας απλός Πλοηγός! 
     – Ίδιος με σένα. 
     – Εγώ είμαι βασιλιάς. Κι ο πιο επιτήδειος στρατηλάτης. Κι αν θες να ψάξεις μομφές 
στην Οδύσσεια, σου προτείνω την Ιλιάδα. Ακόμα καλύτερα… Εσύ την έχεις προτείνει. 
     – Όμως, Σίρε, –παρέμβηκε ανυπόμονος ο πλοηγός– πλέον, ο πόλεμος τέλειωσε. 
Και το παλάτι σου και το βασίλειό σου άλλοι το ‘βαλαν σημάδι, αν δεν το ‘χουν ακόμα 
κατακτήσει… συνάμα με την καρδιά της Άνασσας!  
     – Ορισμένες φορές μου ‘ρχεται η όρεξη να σε λιανίσω… 
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     – Αυτό το κατάφερες μ’ άλλους. Και θα το ξανακάμεις μ’ άλλους τόσους. Αλλά εγώ 
είμαι ίσκιος, αέρας, οραματισμός! Τι κομμάτια θα μπορούσες να λιανίσεις; 
     – Λόγος του λέγειν! 
     – Αλλά στο στόμα σου γίνεται τρομαχτικός. 
     – Γιατί άρχισες αυτή τη δυσάρεστη συζήτηση τώρα που θα ‘πρεπε να το 
γιορτάζουμε με ξεφαντώματα; 
     – Η μεγαλύτερη προσβολή για μένα, είναι ν’ αμφιβάλουν για την αριστεία μου στη 
ναυσιπλοΐα! 
     – Εγώ δεν το αμφέβαλα. 
     – Κι ούτε όμως το υποστήριξες. Και με αφήνεις συνεχώς εκτεθειμένο. 
     – Εννοείς για το ταξίδι αυτής της νύχτας; 
     – Όχι. Για το ταξίδι απ’ την Ωγυγία μέχρις εδώ. 
     – Μα, τι σχέση έχει με τα μιλούμενα; Ξέχασες πως έχουμε αλλάξει ραψωδία. Εκτός 
που παρενθέσαμε κι εκείνο το επινόημα…  
     – é de engaño; 
     – Έπεα πτερόεντα! Όπως χαριτολογούσε ο βάρδος,…αλλά πού θες να καταλήξεις; 
     – Μιλώ για τις αποδείξεις. Λένε πως δεν ταιριάζουνε στο χρόνο, την ταχύτητα και 
τη σχεδία που χρησιμοποίησες. 
     – Σε ποιον δεν ταιριάζει. Εσύ είσαι ο ιστιοπλόος! 
     – Κι οι δυο μας είμαστε. Εσύ τ’ ανάφερες. Εξήγησε μου μήπως και καταλήξουμε 
σε κάποια συμφωνία…κι ύστερα σ’ αφήνω ελεύθερο να προετοιμάσεις το ταξίδι. 
     – Τη σχεδία την έφτιαξα με τα χέρια μου. Με βοήθησαν η Καλυψώ, οι θεράποντες 
κι οι σκλάβοι.  
     – Με την άδειά σου, διορθώνω και σημειώνω: «…Με την ανεκτίμητη βοήθεια των 
συντρόφων που μ’ ακολουθήσαν στις άνομες περιπέτειές μου στη Μεσόγειο και που 
αποφασίσανε να παραμείνουν σ’ εκείνα τα μακρινά μέρη για πολλά πολλά χρόνια…». 
     – Αδιόρθωτος! Τι άλλο μπορώ να πω; Εντελώς αδιόρθωτος. Το ναυάγιο στην 
Ωγυγία κι ο χαμός των συντρόφων μου είν’ αληθινά!  
     – Τους έπνιξε ο Αίολος; 
     – Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. 
     – Αλλά θα συνέβηκε στο γυρισμό από τις λεηλασίες. 
     – Μπορεί. Δεν θα επιμείνω στο αντίθετο.  
     – Τότες! Σε βοήθησαν οι κάτοικοι του νησιού να τελειώσεις τη σχεδία;  
     – Τ’ ομολογώ. 
     – Κι η σχεδία; Ήταν όπως ακριβώς τη περιέγραψε ο ποιητής; 
     – Με ακρίβεια!  
     – Αν ακολουθήσουμε τους παραμέτρους της ναυσιπλοΐας, τότε λίγο μπόρεσες να 
κάνεις. 
     – Το ‘δες! Δεκαεφτά μερόνυχτα για να διανύσεις λιγότερο από τετρακόσια μίλια. 
     – Μα δεν ήταν δεκαεννέα τα μερόνυχτα; 
     – Στις δεκαεφτά μέρες αντίκρισα τους ίδιους γκρεμούς όπως και δυο μέρες 
υστερότερα. 
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     – Τι συνέβηκε; 
     – Ο τριαινόθεος μ’ έκανε να σοβερτάρω. Δεν το ‘βαλε ποτέ κάτω. Εσύ ήσουν εκεί, 
γαντζωμένος στη γαστέρα μου, όπως τότες που δραπετέψαμε απ’ τη σπηλιά του 
Κύκλωπα κρεμασμένοι στ’ αχαμνά των κριαριών… 
     – Οπότε μ’ αυτές τις συνθήκες, ελάχιστα πορευόσουν… Ένα μίλι την ώρα!  
     – Το θεωρείς λίγο; Με μια σχεδία αμαστόρευτη, πλέοντας ορθόπλωρα, δίχως 
ξεκούραση τις νύχτες… τ’ ανεμολόγι χάνεται όσο χάνεις την αίσθηση του χρόνου. 
    – Έχεις δίκιο. Αλλά θα μπορούσες να ’χες αρμενίσει δυο φορές και παραπάνω αν 
είχαν βοηθήσει οι θεοί…  
     – Δεν έχω αμφιβολία αν η τύχη ευνοούσε ξεχωριστά. Και οι συντυχίες. Η θεά η 
Τύχη. Τα ρέματα. Οι άνεμοι. Κι αν τα μπράτσα δεν μουδιάζανε…να συνεχίσω; 
     – Μ’ έπεισες εντελώς. 
     – Το ταξίδι είν’ αλάθευτο. Από την Ωγυγία στη Κόρκυρα είναι η ιδανική συγκυρία. 
Εξάλλου είναι αυτό που στ’ αλήθεια συνέβηκε. Ξέχασε να ψάχνεις χαμένους 
παραδείσους. Εσύ κι οι υπόλοιποι. Στο ’χω ξαναπεί. Αυτό μου αφαιρεί επιχειρήματα. 
Αλλά το δέχομαι… 
     – Σ’ αυτό το ταξίδι, που μας περιμένει, μ’ αυτό το πλοίο π’ αυγατίζει τη γρηγοράδα 
εφτά φορές –ακόμα και τη νύχτα–, θα φτάσουμε με την αυγή στην Ιθάκη! 
     – Είμαι ανυπόμονος.  
     – Ας ετοιμαστούμε τότες, γιατί η λαχτάρα θα μου βγει απ’ τη μουσούδα… 
     – Σε τούτη την περίπτωση δεν φταίω εγώ αν κάποιος έλεγε πως η Κίρκη σε 
μεταμόρφωσε και σένα σ’ Ελπήνορα! ειρωνεύτηκε ο Θιακός ηγεμόνας.  
     – Τον υπαινιγμό σου στον φαιδρό μας μακαρίτη δεν θα τη λάβω στα σοβαρά. Όμως 
η επαναληπτική αναφορά στην ετέρα από τις ψυχοπλάνες πριγκιπικές σου 
κατακτήσεις, έχει αρχίσει πια να με σοροπιάζει… 
     – Σε προσκαλώ να εξαφανιστείς έστω για ελάχιστες στιγμές. Σε παρακαλώ! Δεν σ’ 
αντέχω άλλο, επιπόλαιε «mutabilis!»  
     – Το τελευταίο που μου ’μελλε ν’ ακούσω! Τον κυρίαρχο της Ιθάκης, κατακτητή 
της Τροίας, μαστιγωτή της Αφρικής κι αρχάγγελο εκδικητή φημών κι 
αποπλανήσεων, ν’ απαγγέλει λατινικά «sermo vulgaris», μια χιλιετηρίδα πριν τη 
διάδοσή τους!… 
     – Γένοιτο! Τότε,… ξεκουμπίσου. 
          Οι προσεγγίσεις στις εμπατές των λιμανιών στα νησιά του Ιονίου, είν’ 
επιβλητικές. Αφυπνίζουν την ψυχή. Μαίανδροι που φιδοζώνουν τα δασόφυτα 
ακρωτήρια, νησίδες υφασμένες από θάμνους, βράχια και ξωκλήσια, κι 
ολόσγουρα κύματα που άγρυπνα πλαισιώνουν τ’ ακρολίμανα πλημμυρισμένα 
από ξυλοποδεμένα άσπρα σπίτια, στενά κι ωχρόφαια, που σε μεταφέρουν 
νοσταλγικά στην καρδιά των ονείρων. Και φυτρώνουν τριγύρω τους πράσινα 
τσαμπιά απ’ εσπερίδες κήπους και σμαραγδένιοι λιόκαρποι σαν τα κλαριά της 
συκαμινιάς. 
     Καταναλώνοντας σταγόνα σταγόνα, γουλιά γουλιά σαν το κρασί το 
γαλανοπράσινο τοπίο της Λαγκούνας του Κούταβου, στην Κεφαλονιά –την 
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ομηρική Ιθάκη– είναι σαν να απολαμβάνεις νέκταρ θεϊκό. Πλευρίζοντας τη 
ράδα στο Βαθύ –στην ομηρική Σάμη–, σε σαγηνεύει το πιο μεθυστικό λίκνισμα 
που μόνο ένας εξωτικός χορός μπορεί να σου προσφέρει. Ο όρμος της 
Κόρκυρας –με το πετροκάραβο, ολόιδιο μ’ εκείνο που προσφιλεύει ο ορμίσκος 
του Γαΐου για καταφύγιο στους γλάρους–, η Ζάκυνθος, και τ’ αρχιπέλαγος –
θαλάσσιο και “πεδινό”– των Εχινάδων στ’ άλλοτε παντοδύναμο Δουλίχιο –το 
χαμένο τέταρτο βασίλειο του Οδυσσέα–, ολοκληρώνουν τη συμφωνία των 
χρωμάτων και των κατοπτρισμών!  
     Αναπόφευκτα η νύχτα διαφέρει απ’ τη μέρα σ’ αυτό τον αιώνα. Και στους 
μεταγενέστερους. Οπότε ας αφήσουμε γαληνεμένα το εξαίσιο πλοιάριο των 
ευγενών Φαιάκων να μεταφέρουν τον ήρωα ειρηνικά στη γλυκιά του πατρίδα, 
νικώντας τον Χρονοτόπο! Εκείνος ο ίδιος άυλος θεός του χώρου και του χρόνου 
έφερνε ξανά μετά από είκοσι ολάκερα χρόνια τον ατρόμητο ηγέτη Τάφιων, 
Επειών και Κεφαλλήνων στ’ απάνεμο μουράγιο του Φόρκυνα, στα βόρεια της 
Ιθάκης…      
     Δίχως να βγάλουν άχνα οι πειθήνιοι ναυτικοί της Σχερίας, προσέχοντας να 
μην τον ξυπνήσουν από το μαρμαρωμένο λήθαργό του, τον απίθωσαν με 
σχολαστική φροντίδα στην άσπρη άμμο του πάτριου γιαλού κι εγκατάλειψαν 
το νησί το ίδιο σιωπηλοί όπως είχαν έρθει. Παραδίπλα στη γιδοσπηλιά που 
ξεπρόβαλε στο μονοπάτι, τοποθέτησαν στην αράδα ευλαβικά τα πλούσια 
βασιλικά δώρα –που όμως δεν έφταναν να αντικαταστήσουν εκειά που ο 
άτυχος άνακτας είχε απωλέσει στο δρόμο του γυρισμού στην πατρίδα, ύστερα 
από τόσα χρόνια ανούσιων πολέμων–. « Άλλοι ευτυχώς βγήκαν πιο 
κερδισμένοι!», συμπλήρωσε νοερά ο Πλοηγός που με το καιρό είχε συμπαθήσει 
τον Θιακό βασιλιά και τον ψυχοπονούσε.  
          
          – Είπες κάτι; –Άνοιξε ξαφνικά τα μάτια του, αιμάτινα απ’ την αγρύπνια ο 
Κεφαλλονίτης πρέσβης της διασποράς… 
     – Αυτό μας έλειπε! αναφώνησε ο Πλοηγός, χωρίς να φανερώσει αυτό που 
πραγματικά του ‘χε περάσει απ’ το μυαλό μόλις πριν από λίγο.  
     – Αυτή δεν είναι η χώρα μου! 
     – Έλεος! Τώρα του ’ρθαν παραπάνω παραισθήσεις. ύψωσε τα χέρια του στον 
ουρανό. 
     – Μα, αναγνωρίζεις την Ιθάκη, άμυαλε; Το νησί μου; Το βασίλειό μου; Το παλάτι 
μου, τα κτήματά μου, το λιμάνι;… 
     – Μεγαλειότατε, μας άφησαν στο βορρά. Στον όρμο του Φόρκυνα. 
     – Πώς συνέβηκε; 
     – Ευθύγραμμος πλους, προβλέψιμος χρόνος, ασφάλεια αφίξεως… Υποθέτω πως ο 
σοφός Αλκίνοος θα τα υπολόγισε έτσι ακριβώς. «…κι ετούτος ο πανούργος Αχαιός 
που ‘χασε το ναυτικό ταλέντο», –υπογράμμισε στο υποσυνείδητό του. 
     – Πόσο συνετός και πολυμαθής ο γιος του Ναυσίθοου! 
     – Το μόνο που δεν εννόησα είναι πώς ο άνακτας γνώριζε τόσο καλά τον τόπο; 
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     – Του μίλησα για τον Εύμαιο. Πως περιπλανιόταν σ’ αυτά τα μέρη με τα κοπάδια 
του. 
     – Τώρα φαίνεται πιο λογικό. 
     – Θα μας είναι μεγάλη βοήθεια, ο μπιστικός μου. 
     – Μην αμφιβάλλεις. Τι φρόνιμος χαρακτήρας! Είναι σ’ όλα του «Τζέντλεμαν». 
Είναι αδικία που μόνο ήταν ο χοιροβοσκός σου!… 
     –Απ’ τη μια προφέρεις λόγια βαρβάρων, απ’ την άλλη με προσβάλλεις… Για να 
μαθαίνεις: Σ’ αυτή την εποχή –στον καθένα– το ’μελλε μια θεϊκή μοιρασιά. Στον 
Εύμαιο του ‘τυχε η προστασία των βασιλικών «συών!» 
     – Καλή ώρα έγινες κι «εσύ» Θεοσεβούμενος!  
     – Το νομίζεις; Θα ’ναι γιατί είδα πολλά στη ζωή μου… 
     – Ωραία! Και τώρα τι; Το πιστεύεις πως φτάσαμε στην Ιθάκη; 
     – Δίχως αμφιβολία. Ας μη χάνουμε πια καιρό. Ντύσου και πάμε να δούμε αν ο 
αγαπημένος μου γέροντας ζει ακόμα. Αλλιώς τη βάψαμε Πλοηγέ! 
     – «Εσύ θα ’σουνα ο φταίχτης…», έβγαλε μέσ’ απ’ τα δόντια του. «Άσε που μιλάει 
πλέον σαν “ρεμπέτης”!» 
     – Είπες τίποτα;  
     – Εδώ που φτάσαμε καλύτερα να το βουλώνω… 
     – Ακόμα καλύτερα. 
     – Μονάχα μια παράκληση, Κύριέ μου. 
     – Γνωρίζω τα παρακαλετά σου… 
     – Είναι γνήσια. Κι επανειλημμένη. 
     – Είδες; Θα ’πρεπε να σε τιμωρήσω. 
     – Δεκτό! Πάντα τα ίδια. Ή με τιμωρείς ή μου δίνεις δίκιο. 
     – Και τι κέρδισα όταν σου ‘δωκα δίκιο…; 
     – Γλίτωσες αμέτρητες φορές να μη σε θεωρήσουν ανόητο. 
     – Μεγάλο θράσος το δικό σου. 
     – Ας τ’ αφήσουμε τότε σ’… επιπόλαιο! 
     – Συκοφαντίες…  
     – Επίτρεψέ μου να σε συμβουλέψω. Θα δεις πως έχω δίκιο. 
     – Αν με προσβάλεις ξανά δεν θα μπορούσα να στο συγχωρήσω. 
     – Στο υπόσχομαι. Δεν είν’ άπρεπο; 
     – Τότε, κόπιασε… 
     – Μη συνεχίζεις να διηγείσαι παντού τα ίδια ψέματα, βασιλιά μου. Τον απλό λαό 
δεν τον ενδιαφέρουν. 
     – Τι ψέματα εννοείς; 
     – Πως εσύ… είσαι ο Ιδομενέας. Πως είσαι από την Κρήτη. Πως σε θεράπευσαν και 
φιλοξένησαν στη Θεσπρωτία. Πως η βάγια σου ήταν Σικελή. Κι άλλοτε Σιδώνια ή 
Φοινικιά. Ή δεν ξέρω τι! Πως τον Εύμαιο, τον σεβαστό κι αγαπητό χοιροβοσκό και 
δεσμώτη των κουρσάρων τον λευτέρωσε και τον πλήρωσε ο Λαέρτης σαν να ‘τανε 
κληρονόμος και πρίγκιπας… 
     – Ει! Άκου, εγώ δεν αραδιάζω τέτοιες ασυναρτησίες. 
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     – Δεν είναι ασυναρτησίες. Κι εξάλλου έτσι ακριβώς το ‘χει εκθέσει ο βάρδος. 
     – Εκείνος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει… 
     – Το κάνει για να περιλάβει μέσ’ σ’ όλα αυτά δικές σου αλήθειες, μεγαλειότατε. Να 
καλύψει τις μιζέριες σου, μ’ άλλα ονόματα, άλλους πρωταγωνιστές, άλλους θρύλους. 
Να παραπλανήσει! 
     – Για ποιο σκοπό; Τι να κρύψει; 
     – Τις επιδρομές των λαών της θάλασσας! 
 
          Σιωπή. Έπεσε η σιωπή όσο μπορούσε πιο βαθιά. Κόβεται η σιγαλιά με το 
μαχαίρι. Ακούγεται μέχρι εδώ που βρίσκομαι, σαστισμένος απ’ την ροή των 
γεγονότων, ταμπουρωμένος στην υπερουσιότητα που με περιβάλει, αδαής και 
θριαμβευτής! Ναι, θριαμβευτής και ευφορικός θεατρίνος, με μια ασταμάτητη 
διάθεση να ξελιγωθώ στα γέλια… Όμως παρότι κωμικό δεν ήταν κωμωδία  
     Τελικά, αυτό ήταν! Όλοι οι χαρακτήρες σ’ έναν. Οι περιπέτειες κοινές. Οι 
χαμοί, οι απαγωγές, οι έρωτες, οι οργισμένοι πειρατές κι οι άξιοι φύλακες, 
διαφορετικοί λαοί, συγγενικές επωνυμίες… Αργοναύτες, Ίλιον, Αφρική… Αν τα 
έπη έπρεπε να ‘ναι όπως γράφτηκαν, μας μέλλει να τα προικίσουμε με 
αληθοφάνεια, επιχειρήματα, αλλά και διεξόδους. Η σκηνογραφία τέτοιου 
τεράστιου έργου αξίζει να κορυφωθεί. Όλοι οι δραματουργοί χρησιμοποίησαν 
με την ίδια δεξιοσύνη σκηνικά από χαρτόνι. Είναι πλέον μια κοινή τεχνική 
στους καιρούς των καιρών… Ν’ αλλάζεις το νόημα και το χώρο κάθε σκηνής 
απλώς μετακινώντας τη σκηνογραφία. Έτσι όπως θα σκεφτόταν ο ίδιος ο 
ποιητής…  
     “Όμως”… “Η ουσία πρέπει να διατηρείται πάντα φυλαγμένη σε στεγανό 
μπουκάλι αρώματος…” 
      
          – Υπέροχο σκηνικό! 
     – Και συ ένας φρικτός ηθοποιός. 
     – Ηθοποιός; Θα εννοείς υποκριτής. 
     – Πού υπάρχει η διαφορά; 
     – Εκεί που θέλει ο καθένας να την εννοήσει. 
     – Προτιμώ το πρώτο. Επιμένω στο, ηθοποιός! 
     – Μεγαλειότατε, μιλώντας για θεατρίνους… Έφτασες ακριβώς να ζήσεις την 
εποχή, στο ακριβές σημείο, όπου γεννήθηκε ο λόγος,… όταν πλάσθηκε η λέξη 
«παραμύθι;»  
     – Από το «μύθος», που για τον Όμηρο σήμαινε λόγος; 
     – Σε καλό σου! Για λόγου σου, η λέξη βγαίνει απ’ το «Παραμυθιάζω», (= 
μυθιστορώ, φαντασιώνω)! 
     – Πολύ όμορφα τα λες! … και σκαρφίζεσαι λέξεις, από πάνω…   
     – Σήμερα, υπάρχουν μύθοι περίτεχνοι. 
     – Κάποιος ονόμασε τον Αίσωπο. Στο μέλλον… 
     – Ο πιο τρανός! 
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     – Έλληνας; 
     – Φυσικά! Τι άλλο; 
     – Αλλά; Πώς σχετίζονται όλα αυτά; 
     – Εγώ μιλούσα για άλλους μυθοπλάστες… γι´ αυτό άνοιξα τη συζήτηση. 
     – Άιντε! Κι εγώ τι ήξερα. Και για ποιους μιλούσες;  
     – …φίλα προσκείμενος! 
     – Είσαι ένα χείμαρρος καχυποψίας… και πάντα εναντίον μου. 
     – Ο Αίσωπος έπλαθε ιστορίες με διδάγματα. Επιμύθια. Οι άλλοι –που εννοώ– 
σοφίζονταν νεράιδες κι εγκόσμιες θεές. 
     – Και σ’ αυτό τι κέρδος υπήρξε. Σε τι μ’ ωφέλησαν; 
     – Η γλαυκώπις! Η Παλλάδα έραβε και ξήλωνε όποτε της άρεσε. 
     – Η Αθηνά; 
     – Η προστάτριά σου. 
     – Σε τι με βοήθησε;  
     – Νομίζεις πως είναι σοβαρό –και δίκιο– να χτυπά με το ραβδάκι της και να σε 
γυρίζει γέροντα ξαφνικά, ανήμπορο και κουρελή, κι ύστερα πάλι μονομάχο ανίκητο 
και ρωμαλέο κι όποτε θες λιόκαλο και βασιλιά τρις δοξασμένο;…    
     – Είν’ ένα απλό τέχνασμα. Εσύ έδωσες την ιδέα με την υποκριτική και τα σενάριά 
σου… Έτσι ντυμένοι θα περάσουμε απαρατήρητοι. 
     – Απαρατήρητοι; Πού; 
     – Στο Παλάτι. 
     – Ανάθεμά μας! Θα μπούμε έτσι μασκαρεμένοι στο παλάτι, Σίρε; 
     – Δεν σε διασκεδάζει; 
     – Τρέμει το φυλλοκάρδι μου. 
     – Για μια φορά τουλάχιστον, θα κάνεις ό,τι σου παραγγέλνω. 
     – Έφτασε το τέλος μου… 
     – Σε λίγο θα ξαναπάρω τη θέση μου. Και συ τη δική σου. 
     – Περίμενα πως θα ‘ρθει αυτή η στιγμή… 
     – Αναπόφευκτα.  
     – Πες μου τι πρέπει να κάνω. Θα σφίξω την καρδιά και θ’ αποδεχτώ το …ρόλο 
μου! 
     – Έτσι μ’ αρέσει. Μια λέξη πολύ συγκινητική… 
     – Αυτή η αγοραία λέξη; 
     – Είδες που είσαι εσύ τώρα ο αντιδραστικός... 
 
          Ο Εύμαιος ζούσε! Ο πιστός χοιροτρόφος του παλατιού είχε αντέξει όλα 
αυτά τα χρόνια για ν’ ανταμώσει τον Αφέντη του, που ‘χε γυρίσει θριαμβευτής 
από θάλασσες άγνωστες και μακρινές. Ο Άργος, ο πιστός του σκύλος ζούσε. Αν 
κι άφησε την τελευταία του ανάσα μόλις τον ένοιωσε και τον οσμίστηκε. Η 
Ευρύκλεια είχε επιζήσει κι αυτή. Κι ο Δολίος με τα αποδέλοιπά του, πέντε 
αγόρια. Μέχρι κι ο πατριάρχης ο Λαέρτης αγαντάριζε το φτερωτό του 
πεπρωμένο. Ξέχωρα από την λατρευτή μητέρα, Αντίκλεια, –που όμως μπόρεσε 
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ν’ αγκαλιάσει στ’ όνειρό του, όταν κατέβηκε στον Άδη–, οι άλλοι αρνούνταν να 
ολοκληρώσουν τον κύκλο τους σε τούτη τη ζωή.  
     Ή είναι το πεπρωμένο τόσο κραταιό κι αναπότρεπτο ή είναι η ιστορία τόσο 
απλή, προστατευτική, συνηθισμένη… Ο Τηλέμαχος έφτασε κείνη τη μέρα στο 
αχούρι ακολουθώντας το ριζικό του, αφού πρότερα είχε ξεφύγει από τη δολερή 
ενέδρα των σφετεριστών του θρόνου. Πατέρας και γιος συμφιλιωθήκαν όταν 
πλέον ο νεαρός παραμέρισε τις αμφιβολίες του, πως εκείνος ο άγνωστος που 
ερμήνευε στην εντέλεια το ρόλο του σχοινοβάτη ή του θαυματοποιού στο έργο           
«… Τώρα γίνομαι γέροντας, τώρα νεανίας, τώρα ξυλοδαρμένος, ύστερα 
εύσωμος μονομάχος…», στην πραγματικότητα ήταν ο δοξασμένος του 
γεννήτορας, που τον είχε εγκαταλείψει νιογέννητο για να κουρσέψει τους 
ωκεανούς και να ζήσει χίλιες και μια περιπέτειες. Έδιωξε απ’ τη σκέψη του 
ενοχλημένος την εικόνα πως ο ζητιάνος κουρελής ήταν ο ίδιος ήρωας των 
παιδικών του ονείρων…  
     Η συμφιλίωση έγινε δίχως χρονοτριβή. Βαρύ το χρέος για τον νεαρό Ιόνιο 
πρίγκιπα αφ’ ότου είχε ακούσει από το στόμα του σοφού Νέστωρα, του 
Μενέλαου και της Ελένης για την υπέρμετρη ανδρεία του πατέρα του. Οι τρεις, 
σκάρωσαν ένα πανούργο πλάνο και σχεδίασαν μια ασφαλή ρότα απ’ τις 
ατραπούς της «Πάλλης». Έπρεπε να πλησιάσουν το παλάτι απαρατήρητοι 
ακόμα κι απ’ αυτή την χιλιάκριβη Πηνελόπη, και με τη βοήθεια των πιο πιστών 
να προετοιμάσουν το καρτέρι και την εξολόθρευση των ανεπιθύμητων 
μνηστήρων. 
      
          Ο Τηλέμαχος προπορεύτηκε… 
     Η δίψα για εκδίκηση είναι χαρακτηριστικό όλου σχεδόν του ανθρώπινου 
γένους. Και για τον προσβλημένο νεαρό, ηθικό κέλευσμα. Η ανήμερη και ακμαία 
ψυχή του δεν μπορούσε να επιτρέψει θιξίματα τέτοια σαν αυτά που ένοιωθε 
πως υπέφεραν απ’ τους θρασύδειλους μνηστήρες. Αχ οι μνηστήρες! Ήταν 
νεκροφάγοι γύπες που μυρίζοντας το αίμα εκεινού του αβοήθητου εφήβου κι 
«εκείνης της ξινισμένης ομορφοχήρας», μαζωχτήκανε τριγύρω για να 
εκμεταλλευτούν τον πόνο τους και να αρπάξουν την βασιλική σύννομη 
κληρονομιά τους. 
     Αυτή ήταν η συνείδηση του θιακού πρίγκιπα, όμως υπάρχουν πάντα 
αντιθετικές γνώμες σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Αν ένα βασίλειο, ή μια 
ρεπούμπλικα, μια χώρα, αφήνονται ερημωμένες, παρατημένες από τον ηγέτη 
τους και γονατισμένες στο χρόνο, δίχως ελπίδα, δίχως οιωνούς αναβίωσης, και 
δίχως μηνύματα ζωής και γυρισμού στην πολιτική ζωή του τόπου και στην 
καθημερινότητα, του χαρισματικού της πρωτολάτη… τότε τι κάνεις; 
Παραμένεις με τα χέρια σταυρωμένα; Αυτό θα ‘ταν το συνετό για τους 
προύχοντες του βασιλείου; Ή μήπως επιλέγεις ταυτόχρονα μια διπλή 
πρόκληση. Την κατάκτηση της εξουσίας και την κατάκτηση της καρδιάς της 
“χήρας Άνασσας!” Από τέτοιες κατακτήσεις που συχνά θεωρούνταν θέσμιες 
είναι πλουτισμένη με φαντασία η ιστορία της ανθρωπότητας. Το ποιητικό αλλά 
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και ματεριαλιστικό στοιχείο της συμπερίληψης της “Ευγενούς Κυρίας” σ’ 
εκείνους τους τολμηρούς αιώνες –και μέχρι λίγο πριν απ’ τη σημερινή εποχή–, 
ενεργοποιούσε τη ρομαντική προδιάθεση και άναβε φωτιές στις αρειμάνιες 
ψυχές των χωρικών αλλά και στις λεπτεπίλεπτες των ευπατριδών. Αλλά η 
πραγματική αιτία των κατακτήσεων, αφήνοντας στην άκρη τους 
ρομαντισμούς, ήταν πάντα η κατάληψη των όμορων λαών από απληστία ή 
εκδίκηση. Προφάσεις χειροπιαστές, κραταιές, ένσαρκες, αυτονόητες. Οι 
κεραυνοβόλοι έρωτες προς τις κλειδαμπαρωμένες πριγκηπέσσες ήταν απλώς 
το ψευδο-ιπποτικό αλλά άριστο πρόσχημα… 
     Ο Τηλέμαχος κι ο Οδυσσέας είχαν ανάγκη από συμμάχους. Πάντοτε είναι 
χρήσιμοι στις οικογενειακές ή στις παγκόσμιες διαμάχες. Είναι το μαγικό 
δαχτυλίδι στη μέση που «στενεύει τους δεσμούς». Φαίνεται μια φράση άδεια 
αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να το εννοήσω μ’ άλλο τρόπο. Με συνέπαιρνε πάντα η 
ηχώ της. Μπορούσε να ταιριάζει άλλη φράση πιο συνηθισμένη όπως: «…σαν 
τη θηλιά στο λαιμό», αλλά όλοι θα νόμιζαν πως είναι σαρκασμός! Όμως η 
στυγνή αλήθεια είναι πως όλοι οι σύμμαχοι –στο τέλος– κρατούν μέρος απ’ το 
δίκιο σου. Κι o,τι κατακτούν απ’ τους εχθρούς σου –αν βγουν νικητές– το 
μοιράζονται μεταξύ τους. Εκείνοι πάντα βγαίνουν νικητές. Ακόμα κι όταν εσύ 
βγαίνεις ηττημένος… Παράλογο; Αθέμιτο; Άδικο; Καταχρηστικό; Ωστόσο, 
αληθινό και συνηθισμένο! 
     Ο Μέντορας, ο Πείραιος κι ο Δολίος με τα παιδιά του, θεωρούνταν σύμμαχοι 
αφοσιωμένοι κι αφιλόκερδοι. Όπως κι ο μαντευτής Αλιθέρσης. Είχαν 
παραμείνει όλα αυτά τα χρόνια στο πλάι του νεαρού πρίγκιπα και τον 
προστάτευσαν όπως μπόρεσαν. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία για δαύτους. 
Στην άλλη μεριά –όπως στα στημένα σενάρια των «western του φαρ ουέστ»– 
εκτός απ’ τους αριστοκράτες, διεκδικητές των πιο υψηλών αξιωμάτων, και 
τους «πιστολερος» θα ’βρίσκαν –όπως πάντα– δίπλα δίπλα, τους γυπαετούς, 
τις ύαινες, τα ερπετά και τα οικεία τρωκτικά. Ένα συρφετό από επαίτες, 
δημεγέρτες ταραχοποιούς, ρουφιάνους κι εφιάλτες. Ή έτσι έβλεπαν οι ήρωές 
μας, τον Μελάνθιο, τον Ίρο, ή το Μούλιο…   
     Φυσικά η ανταλλαγή από απειλές, βρισιές και χυδαίες προκλήσεις 
αναδείχτηκε στον προθάλαμο απ’ όσα έμελλε να συμβούν –αρκετά πιο ύστερα– 
με τη θριαμβευτική άφιξη του συνετού βασιλιά της Ιθάκης, στο πολυπόθητο 
παλάτι…  
 
          – Είν’ όλα έτοιμα μεγαλειότατε; 
     – Ακόμα όχι. 
     – Τι περιμένουμε; 
     – Εσύ τίποτα. Μείνε κρυμμένος σε μια γωνιά και πρόσεχε… Η πλοήγηση πήρε 
τέλος. 
    – Με θεωρείς δειλό, φοβιτσιάρη; 
     – Δεν είναι θέμα χαρακτηρισμών αλλά πράξεων. 
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     – Σ’ απογοήτεψα ποτές; 
     – Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να σκεφτώ… 
     – Τότε, άσε με να μείνω στο πλάι σου. 
     – Καλύτερα να μείνεις ασφαλής –όπως ο ίδιος καυχιέσαι– παρατηρώντας από μια 
μεριά… παρά να βρεθείς για μια στιγμή αθέλητα μπροστά στο σπαθί μου. 
     – Από αδεξιότητα… 
     – Είπα αθέλητα, δεν σ’ είπα ανάξιο. 
     – Στο πέλαγος σ’ έσωσα πολλές φορές απ’ τη δικιά σου… 
     – Την… αδεξιότητά μου; Θα μπορούσα να το παραδεχτώ, αλλά εδώ η μάχη είναι 
άλλη. Κι η εκδίκηση όλη δικιά μου. 
     – Φτάσαμε λοιπόν στην ουσία του έπους; Εκδίκηση. 
     – Μπαίνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο. 
     – Και θα τελειώσει κι αυτό όπως όλα… Εκδίκηση. 
     – Όχι, τι λες; Περίμενε. Υπάρχει αβεβαιότητα, δολοπλοκίες, αλλά κι αίσιο τέλος. 
     – Ξεκάθαρο! Αφού ο βάρδος είναι της σεριάς σου! 
     – Εδώ, στο τελευταίο απ’ όλα, μεγαλούργησε! Θα το δεις. 
     – Θα μου περιγράψεις κάτι απ’ ό,τι αναφέρει; Αυτό το επεισόδιο μου διαφεύγει. 
     – Λυπάμαι. Πρέπει να περιμένεις. Αυτό το κομμάτι είν’ ακόμα …στο τυπογραφείο!  
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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Βεντέτα! Έγκλημα κι απολογία  
                             Από έναν εγκάρδιο Πλοηγό στον κουβαλητή των ψυχών 

 
               – Μεγαλειότατε, μετά απ’ όλα όσα συμβήκαν, Τι ψάχνουμε εδώ, μακριά απ’ 
την Ιθάκη, φεύγοντας λαθραία σαν κυνηγημένοι; 
     – Δεν φεύγουμε, γυρνάμε. 
     – Πού; Μα, ο γυρισμός δεν ήταν στην Ιθάκη; 
     – Όχι. Ο γυρισμός είναι στην Αφρική! Ή στην Ιβηρία ή στη Θεσπρωτία. Παντού 
όπου υπάρχει μια καινούργια γη. 
     – Και το βασίλειο, Σίρε; Η Ιθάκη! 
     – Εδώ δεν μας μένει να κάνουμε τίποτ’ άλλο, Πλοηγέ! Δεν μας κρατάει τίποτα. 
Δεν μας απέμεινε “κανένας”... Αφήσαμε πίσω ερήμωση, πεθαμό κι απομεινάρια. 
Πάντοτε κάποιος θα ενεδρεύει τρυπωμένος σε μια γωνιά για να μας αφαιρέσει τη 
ζωή. 
     – Κι η οικογένειά σου, Αφέντη; 
     – Πια δε μου ‘μεινε φαμίλια. 
     – Πώς μπορείς να λες τέτοια ύστερα απ’ όλα όσα συμβήκαν; 
     – Γιατί είν’ η αλήθεια. Άκουσα πως τους φονέψανε ολουνούς όταν διάβαιναν στο 
νότο για να περάσουνε απεκεί στην Πύλο. 
     – Αυτή η είδηση έφτασε κι εμέ στ’ αυτιά μου, Σίρε, αλλά δεν την πίστεψα γιατί 
ειπώθηκε πως ήσουνα κι εσύ μαζί τους, πως λιποταχτούσες και σου ‘δώσαν θάνατο 
με τους αλλουνούς αντάμα … Και πως μέχρι σήμερα βρίσκεσαι καταχωνιασμένος, 
στον ίδιο λάκκο… 
     – Κι αν ήταν αλήθεια; 
     – Πώς; Αφού η εξοχότητά σας είναι εδώ μαζί μου... 
     – Πώς το ξέρεις;  
     – Γιατί μου μιλάς, και σε νοιώθω. 
     – Νοιώθεις την ψυχή μου. 
     – Και σ’ ακούω…  
     – Είναι ο λόγος ο αθάνατος αυτό που αισθάνεσαι. Ο λόγος, όχι η ύλη. 
     – Είναι λόγια του Ομήρου, τότες; 
     – Το πιο πιθανό. 
     – Εκείνος σώθηκε; 
     – Σου ‘χω διηγηθεί το ριζικό του. Πικρός ο βίος του. 
     – Τώρα θυμήθηκα. Ταιριάζει. 
     – Ταιριάζει, με τι; 
     – Με το δικό σου… το δικό του. Υπήρχαν πληροφορίες κρυμμένες στα έπη. 
Προφητικές και υπαρκτές. Γιατί αυτός θα τις γνωρίσει στο μέλλον, κι από πρώτο 
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χέρι. Μολονότι τις έβαλε στα χείλη του Τειρεσία ή των φανταστικών του 
χαρακτήρων, έκρυβε το μέλλον σε κάθε έναν από τους στίχους… Έτσι δεν είναι, 
Σίρε; 
     – Ακόμα μας μένει να εκπληρώσουμε ορισμένες υποχρεώσεις. 
     – Μα, πώς; Αφού τώρα παριστάνεις τον πεθαμένο... 
     – Όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα, αλλά δεν ξέρουμε πότε. 
     – Μου ξεμολογείσαι πως μονάχα ζει η ψυχή σου; 
     – Μόλις σου ξεμολογήθηκα πως υπάρχουν ιστορίες που διηγούνται τον έναν ή 
τον άλλο μύθο. 
     – Και ποιον θες να πιστέψω. Συνεχίζεις να με μπερδεύεις… 
     – Αρκέσου να μ’ ακολουθείς… Δεν σε ικανοποιεί; 
     – Προς τα πού; Αφού ούτε καν κωπηλατούμε!  
     – Δεν πρόσεξες καλά. Συγκεντρώσου! Άλλος αναδεύει τα κουπιά και τ’ άρμενα. 
Σαλπάρουμε… 
     – Αρχίζω να πιστεύω πως σου γυρίσανε οι παραισθήσεις. 
     – Εσύ δεν θωρείς τον τιμονιέρη αλλά εγώ τον βλέπω. 
     – Δεν θα εννοείς…; 
     – Εσύ τι λες; 
     – Ο ίδιος ο Χάροντας; 
     – Δεν είναι άσχημη συντροφιά. Κι όσο δεν καταπλέουμε τον Αχέροντα μπορούμε 
να διαιωνιστούμε μεταξύ ύπαρξης κι αδειοσύνης. 
     – Δεν μου φαίνεται γι’ αστείο. Εμένα γιατί με χρειάζεσαι; Τώρα θα μπορούσες να 
μ’ αφήσεις λεύτερο. 
     – Θα ‘ταν σαν να ‘μενα δίχως συνείδηση! 
     – Μα μόλις λίγο πριν παραδέχτηκες πως πια δεν σου ‘μενε καθόλου! 
     – Εγώ δεν πρόφερα κάτι τέτοιο. 
     – Είπες πως όλα ήταν μάταια, πως ο γυρισμός ήταν μια φάρσα κι ένα φιάσκο 
αλογάριαστο. Αυτό σημαίνει να ‘σαι ασυνείδητος! 
     – Αν θες να με προσβάλεις, τότες, είναι καλύτερα να με πεις ματαιόδοξο. Επειδή 
ονειρευόμουν την κατάκτηση ενός απέραντου πελάγου, παρά την κτήση ενός 
ελάχιστου βασιλείου στο Ιόνιο… 
     – Τώρα μου ξαναδίνεις δίκιο,... Κι όταν εγώ σου ‘καμα τις ίδιες παρατηρήσεις; 
     – Προφυλάξου απ’ τον σκοτεινό σύντροφό, αυτουνού του τελευταίου ταξιδιού 
μας, γιατί βλέπω την πρόθεσή του να μας αδειάσει αντίπερα σε λαθεμένη όχθη. 
     – Κι αν λοξέψουμε από δαύτον;  
     – Θα ‘ναι ένας άνισος αγώνας. 
     – Γιατί; Εγώ δεν θέλω να πεθάνω, ούτε να στερηθώ την ύπαρξή μου. 
     – Τότε θα ‘πρεπε –εδώ και καιρό– να ζουσες ξέχωρα από ‘μένα! 
     – Είμαι σύμφωνος! 
     – Τότε συνέχισε ν’ αρμενίζεις δίχως σταματημό. Να πελαγοδρομίζεις πάντα. 
Άδραξε τη σκότα, το πηδάλιο, κι αφέσου να σε ταξιδέψει η παλίρροια. Εγώ θα πείσω  
τον βαρκάρη να με πάει από χέρσους ατραπούς, μακριά απ’ τη θάλασσα και τα 
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κύματα, μακριά από νησιά κι αρχιπελάγη... Είν’ ώρα να χωρίσουμε. 
     – Θα σου ‘μουν αιώνια υπόχρεος βασιλιά μου! Θ’ αφιερώσω τη ζωή μου να 
ψάχνω τον άγγονό σου. Κι όταν τον απαντήσω, –αν η ζωή μου παραχωρήσει ετούτο 
το προνόμιο– θα του μιλήσω για τους άθλους σου, για την ανδρεία σου και για τη  
μεγαθυμιά σου… Την μεγαλοσύνη σου... 
     – Καλή τύχη, Πλοηγέ. 
     – Σ’ ευχαριστώ απ’ την ψυχή μου, Σίρε. 
 
               Ο Οδυσσέας φορτώθηκε μοναχός το παλιωμένο του δισάκι, κι έριξε ένα 
ξεγδαρμένο κουπί –ρημαγμένο– στον ώμο. Έδειξε μ’ ένα ανασήκωμα του 
χεριού το ξέβγα της διαφυγής προς τη φθαρμένη αποβάθρα του ποταμού στη 
μαυροντυμένη σκιά που κρυβόταν πίσω απ’ την προσωπίδα, και μ’ ένα άλμα 
αρχοντικό σαλτάρισε από τη φελούκα και πήρε το δρόμο προς την ενδοχώρα… 
     Το φλογοκόκκινο πλοιάριο με την καρίνα τσακισμένη –μισοβυθισμένο– 
άρχισε να απομακρύνεται προς τον πουνέντη, παρασυρμένο αγάλια αγάλια 
από τα κύματα. Η αλαργινή καμπυλωτή σιλουέτα –διακριτική και 
ξεθωριασμένη– του Πλοηγού αναμείχτηκε με το ωχρόφαιο πανί της βάρκας. 
Λίγο μετά χάθηκε απορροφημένο από τη θαμπή γραμμή του ορίζοντα... 
      
          – Πώς σε λένε; 
     – Εμένα;… Μου ‘χαν πει ότι ήσουν λίγο αγροίκος, αλλά όχι τόσο αφελής. 
     – Αφελής εγώ; 
     –“Κανένας” δεν ρωτάει τ’ όνομά μου! Είναι παράλογο.  
     – Τότε θα σε λέω βαρκάρη! 
     – Συνεχίζεις να ‘σαι ανώριμος. Κάνε όπως νομίζεις. 
     – Είναι το μόνο που δεν μπορούν να μου αποδώσουν… Πανούργος και 
πολυμήχανος ήταν τα παρανόμια μου. 
     – Κάποιος κοντινός σου που θα σ’ αγαπούσε υπερβολικά… Μονάχα θα το τόλμαγε 
από κολακεία! 
     – Χμμ. Όμως, να με πουν ανώριμο; Δεν παίρνει δικαιολόγηση! 
     – Μα αφού δεν γνωρίζεις αν είσαι ζωντανός ή πεθαμένος! 
     – Εσύ ξέρεις; 
     – Έχουμε να περπατήσουμε λίγα βήματα μαζί. 
     – Κι ύστερα; 
     – Καθένας το δρόμο του. 
     – Τότε; Δεν χρειάζεται να σ’ ακολουθήσω; 
     – Αν θες… 
     – Κι αν όχι; 
     – Αυτό θα το κρίνει η ουράνια δικαιοσύνη. 
     – Ποια δικαιοσύνη; Μη μου γίνεσαι και συ τώρα θεόληπτος… 
     – Θεόληπτος εγώ; Πώς τολμάς; Μιλώ για τη δική σου Κρίση. Αυτή που σου 
φυλάει η Θέμιδα.  
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     – Η δική μου κρίση;     
     – Κάποιος θα πρέπει να σε δικάσει. 
     – Όπως ο Πλοηγός; 
     – Εκείνος ήταν η κάλπικη συνείδησή σου. Εννοώ τον αληθινό δικαστή. 
     – Πώς τον λένε; 
     – Εσύ πάντα κολλημένος με τα ονόματα… Μνήμη! Λέγεται , μνήμη! 
      

          Το ιερό δικαστήριο του Θιακού εκδικητή έγινε σε κάποια έρημο της 
Αφρικής. Ή μπορεί της Θεσπρωτίας. Ή στον ίδιο τον Παρνασσό. Επειδή ο 
άνακτάς της Ιθάκης δεν υπήρξε ποτέ καθάριος στις παραδοχές του, δεν 
γνωρίζει “κανένας” αν χάθηκε για καιρό σε κάποια απ’ αυτά τα ξεροτόπια για 
να διαλογιστεί, ή να βάλει τις σκέψεις του σε τάξη… Ή να μετρήσει τις 
καλοσύνες και τις αδυναμίες του... Ή απλά έπαψε να υπάρχει, ξεθωριάζοντας 
σαν τους καταπονημένους και απογοητευμένους ήρωες από την άδικη 
ανταπόκριση που λαβαίνουν απ’ τους ίδιους τους συνανθρώπους τους. Το μόνο 
–που ακούστηκε– που γίνηκε γνωστό είναι πως μετά βίας παραδέχτηκε, –δίχως 
πεποίθηση–, τα σχετικά με την άγρια σφαγή που συνόδεψε την άφιξη του στο 
παλάτι, τα φονικά που δεν θέλησε να αποφύγει, τις σκλάβες που δεν 
καταδέχτηκε να συγχωρέσει, τους διακονιάρηδες που δε θέλησε να αθωώσει, 
και την ανακωχή που προσποιήθηκε μονάχα, για να καλοπιάσει την 
γλαυκόπιδα προστάτισσά του. Δεν λογοδότησε πως εκείνη η ανακωχή ήταν 
αδύνατο να παραμείνει ύστερα από το αίμα που –ο τιμωρός θαλασσινός– 
έκαμε να τρέξει σαν χείμαρρος, μεταξύ των ίδιων των συμπολιτών του… «Δεν 
εχω να δώσω εξηγήσεις σε “κανέναν”», τον αφουγκράστηκε κάποιος να 
σιγομιλάει. Το ‘χε αποδεχτεί ξεκάθαρα. Αυτός είχε βγει πιότερο ζημιωμένος 
από κείνες τις μακροχρόνιες ανταρσίες στο βασίλειο, και την πολιορκία των 
δανειστών στην οικογένειά του. Δεν ήταν υπαίτιος που ‘χασε τα καράβια και 
τους πολεμιστές στις εκστρατείες και που γύρισε ασυντρόφευτος και 
γυμνωμένος μέχρι κι απ’ την ίδια την ψυχή του. Όλα ήταν μέσα στο παιχνίδι, 
στο ίδιο παιχνίδι που παίζεται μέχρι και σήμερα, σκάκι ή πεσσοί, στρατηγική κι 
επίθεση. Μέχρι να καταρριφθούν οι πύργοι κι οι βασιλιάδες… Και να μπορέσει 
κανείς να τα κρατήσει όλα! «Τι να γίνει, είναι κι αυτό μέρος του σεναρίου. Εμένα 
μου ‘τυχε η άλλη πρόσοψη του νομίσματος…». Ήταν το τέλος της απολογίας 
του. 
     « …Ετούτο δικαιολογεί μια δίκαια και σύντομη λύση ύστερα απ’ όλα όσα μ’ 
έκαναν να υποφέρω οι θεοί στο γυρισμό για την Ιθάκη;» αναρωτήθηκε δίχως 
να ελπίζει απάντηση…  
     Άρχιζε να μαντεύει το ζοφερό σκηνικό που του προετοίμαζαν εκείνοι, –σ’ 
αυτούς που ‘χε αναφερθεί ο κουκουλοφόρος–.  
     «Μνήμη; Τι ήθελε να πει μ’ αυτό; Τώρα η μνήμη είχε πρόσωπο και σιλουέτα;»    
 

          – Παραμιλάς, άνθρωπέ μου… 
     – Είμαι βασιλιάς, δεν είμαι ο άνθρωπός σου. 
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     – Για μένα είσαι το ίδιο με τους υπόλοιπους. 
     – Τότε θα ‘ταν καλύτερα να μ’ αγνοήσεις. 
     – Σ’ άκουσα να μιλάς μονάχος και να λες ασυναρτησίες.  
     – Τι εννοείς; 
     – Τις συμφορές σου στο ταξίδι του γυρισμού. 
     – Και συ το ίδιο βιολί; 
     – Α, βλέπεις που στο ‘παν κι άλλοι. 
     – Μόνο αυτός ο άθλιος πλοηγός π’ άφησες ελεύθερο να ξεφύγει. 
     – Ααα, μου ‘πεφτε συμπαθής! 
     – Αλλά εγώ όχι… 
     – Είσαι μια ψυχή αδιάφορη. Αστράγγιστη. Θα κέρδιζες πολύ αν την είχες 
εξαγνίσει!. 
     – Πώς; 
     – Αν φανείς ειλικρινής. Την ώρα της κρίσης. Μην δώσεις ψεύτικο όρκο για τις 
χρονολογίες των εκστρατειών και μη τις μπλέκεις με περιπέτειες φανταστικές. 
Αφοσιώσου μόνο να αιτιολογήσεις την οργή και την βεντέτα με τους ευγενείς Ιόνιους. 
     – Αυτό είν’ όλο;  
     – Όχι. Τα υπόλοιπα θα τα μαθευτούν από του βάρδου τα τραγούδια. Το ίδιο μου τ’ 
ανέφερε –και το υποστήριξε– ο Πλοηγός. Και μου ‘πε συνάμα πως θα ‘χεις και συ τα 
δικά σου έπη και τ’ άσματά σου. Αλλά η ψυχή σου έχει ανάγκη από συχώρεση. Πριν 
την παραδώσεις! 
     – Τότες; έχω τη μάχη χαμένη! 
     – Προσπάθησε να την κερδίσεις. Φερ’ τους με τα νερά σου… 
     – Ποιον; Τη Μνήμη!... 
     – Έπιασες το νόημα βλέπω. Μπορεί στο τέλος να σου ‘μεινε και κάτι από πονηριά. 
Εμπρός, μεγαλειότατε, Προχώρα. Πες τους την αλήθεια… 
 
          Η παράσταση ήταν στημένη ιδανικά. Το σκηνικό, αυστηρό, φανταχτερό, 
αλαβάστρινο, ανυψωμένο. Με χιονάτες στήλες σαν τη διαφάνεια, περίκομψες 
σαν την εξοχότητα. Αμπελόφυλλα στεφανωμένα, ζωγραφιστά με μπογιά 
ανιλίνης και πορφύρα σ’ αριό μενεξεδί, κι αγριοπούλια φτερωτά μαρμαρωμένα 
πλουμίζοντας τις παλατιανές οροφές του κιβωτιόσχημου και λιτού, αλλά 
θαλπερού παλατιού που δόξαζε το Ιόνιο βασίλειο. Τίποτα δεν προμηνούσε τις 
δαντικές στιγμές που έμελλε να ξεσπάσουν εκεί σ’ αυτό το μεσούρανο σκηνικό 
μόλις που θ’ άνοιγε η αποκαλυψιακή αυλαία! Γρικιόταν η οχλοβοή ανάμεσα απ’ 
το φυλλοθρόισμα, τα βλέμματα πλανιόνταν σαστισμένα κι αγχωτικά μ’ άηχα 
ερωτήματα ασύνταχτα και ξέπνοες αποκρίσεις. Αναμονή και ξαφνιάσματα, 
καχυποψία, αναβρασμός και προσδοκίες. Ο Τηλέμαχος δεν ξεπρόβαλε στα 
προπύλαια αλλά η σκιά του ήταν βαριά κι απειλητική. Όλοι ήξεραν πια πως η 
ενέδρα είχε αποτύχει κι ο νεαρός πρίγκιπας θα ‘ρχόταν να πάρει την εκδίκησή 
του. Ήταν ένας έμπειρος κι άξιος πολεμιστής παρόλη τη νιότη του, 
λιανοκαμωμένος κι ευκίνητος, καλογυμνασμένος, κι εκπαιδευμένος απ’ τους 
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ποιο άριστους ξιφομάχους του Παλατιού. Την ώρα που κορυφώνονταν οι 
λογοτριβές παρουσιάστηκε ποδεμένος τα φτερωτά σαντάλια του –αντίγραφο 
εκεινών που φόραγε ο θεϊκός Ερμής–, κρατώντας στο χέρι το αέρινό του δόρυ.  
     Όταν η αναμονή άρχιζε να αφουγκράζεται από τους υδαταγωγούς των 
κήπων σαν άνεμος αρμονικού αυλού, και οι κομπάρσοι έπαιρναν θέσεις στο 
εσωτερικό του αμφιθεάτρου, υπενδυμένο από βελούδινα θυρώματα και 
στόρια μεταξένια, εφοδιασμένο μ’ έδρανα από έβενο και τράπεζες μακρόστενες 
φτιαγμένες από ντόπια ελάτη, γεμάτες με λιχουδιές λαχταριστές, εμφανίστηκε 
επιτέλους ο γιος του κραταιού μονάρχη. Δίχως να βγάλει μιλητό πήγε και 
κάθισε κοντά στους πιστούς του φίλους. Ο Μέντορας χαμογέλασε. «Πώς είχε 
μεταμορφωθεί εκείνο το αμούστακο κοπέλι! Ποτέ δεν θα ‘φτανε τον παλιό             
–χαμένο– του φίλο όμως η ψυχή του φάνταζε πιο καλότροπη». Έτσι του 
φαινόταν εκεινού… 
    Τα μεγάλα έργα παραμένουν για πολύ καιρό στη σκηνή. Τα πιο σπουδαία 
μπορούν –μόνο σε τρεις μέρες– ν’ αναδείξουν το θέαμα σε επιτυχία 
αναμφισβήτητης αναγνώρισης. Κι όπως ο τυφλός ραψωδός διηγείται, η 
παρακολούθηση και η αναγνώριση του χώρου διαρκέσαν τόσο όσο η 
σκηνοθεσία της πιο στυγερής κι αιματοκυλισμένης βεντέτας. Πρωταγωνιστής 
ήταν ο Τηλέμαχος. Κι ο κυρίαρχος άρχοντας σ’ εκείνη τη στιγμή της δραματικής 
σκηνής. Ακόμα δεν είχε εμφανιστεί, για να φανερώσει το πραγματικό του 
πρόσωπο, ο “Άγγελος τιμωρός” και στη θέση του ο νεαρός πρίγκιπας 
υποδυόταν με την αψεγάδιαστη και φίνα αγωγή του τον άμεμπτο αμφιτρύωνα, 
προβάλλοντας την λεπτή αλλά αταλάντευτη παρουσία του στο παλκοσένικο, 
προκαλώντας στον όμιλο δευτεραγωνιστών και κομπάρσων μια θανατερή 
ανησυχία απειλητικής αναμονής... 
     Ο Εύμαιος έφτασε στο παλάτι συνοδεύοντας παραδόξως τον άγνωστο 
ζητιάνο. Ο νεαρός οικοδεσπότης τους είχε προσκαλέσει στην επίσημη δεξίωση, 
τα φουαγιέ και τα ιντερμέτζα, ακόμα και στο πέσιμο της αυλαίας σαν να 
επρόκειτο για κάποιον ξενόφερτο αυτοκράτορα. Τόση οικειότητα –μ’ έναν 
κουρελιάρη– αηδίαζε! «Ποιος νομίζει πως είναι αυτός ο ελεεινός γέροντας;», 
στρίγκλισε ο Αντίνοος, ένας από τους πρωταρχικούς και ξακουσμένους 
υποκριτές της πρεμιέρας. «Κειο το θρασίμι, ο γουρνάρης, το ‘καμε επίτηδες για 
να μας προκαλέσει!». 
     Ο Τηλέμαχος έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Φώναξε τον γέρο Εύμαιο και τον 
κάλεσε να καθίσει στα δεξά του. Ύστερα ετοίμασε ένα χαλκοκοσμημένο 
αργυρό πινάκιο με τα καλύτερα εδέσματα και τα ‘στειλε φίλεμα στον 
ξενοφερμένο που συνέχιζε ακουμπισμένος στο ξώστεγο, στην ίδια θέση που ‘χε 
υιοθετήσει στις τρεις μέρες που κρατούσαν οι εορτασμοί... Στα πόδια του, σαν 
χιονάτο χαλί, αβρό και βελουδένιο που κατέληγε σ’ ένα μουσούδι μακρουλό απ’ 
τη μια άκρη, κι απ’ την αντίθετη σε δυο πόδια ισχνά με τις οπλές αγκιστρωμένες 
με έγνοια στο δάπεδο, ξάπλωνε ένας ιχνηλάτης κοκκαλιάρης. Όμως δεν ήτανε 
χαλί μήτε κιλίμι, εκειό, που ξεψυχισμένο κείτονταν ανάμεσα απ’ τα πόδια του 
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παρά μονάχα ο πιστός του κυνηγάρης που ξεκουραζότανε για πάντα πια, 
ύστερα από χρόνια ατέλειωτης προσμονής… «Ω αγαπημένε Άργο!»       
     Ο σενιαρισμένος μνηστήρας που φαίνεται εμφανιζόταν σαν ηγέτης των 
στασιαστών, ύψωσε τον τόνο της φωνής με θράσος και εκφράζοντας την 
βαρυγκώμια του ανάμεσα από χειροκροτήματα τόλμησε ν’ αποπάρει τον 
πρίγκιπα για την γενναιοδωρία του σ’ έναν χαραμοφάη. «Δεν του χρωστάμε 
τίποτα!». 
     «Εγώ τα είχα όλα... !». Άνοιξε για πρώτη φορά το στόμα του ο Οδυσσέας, κι 
ένα παράξενο ρίγος πλημμύρισε το αίθριο. «...Αρχοντικά και θησαυρούς. Ήμουν 
πλούσιος και παντοδύναμος. Μοίραζα με χαρά μου σ’ όλους τους στερημένους 
ό,τι είχαν ανάγκη. Όμως ο Δίας μου τα στέρησε όλα. Μ’ έκανε να περιπλανηθώ 
στο Ίλιον, στην Αφρική και την Αίγυπτο, να πέσω σ’ αδικήματα, αφανίζοντας 
γενναίους άνδρες και μαγαρίζοντας τις πραμάτειες τους και τις γυναίκες τους. 
Και στο τέλος θέλησε να με τιμωρήσει και γι’ αυτό… Γιατί οι θελήσεις των θεών 
απρόβλεπτες είναι, κι η ευσπλαχνία τους λησμονημένη. Έτσι στο τέλος χάσαμε 
κι εκείνους τους πολέμους. Κι εγώ στερήθηκα για πάντα τους αγαπημένους μου 
συντρόφους κι απόμεινα μακριά απ’ τη γλυκιά πατρίδα, δέσμιος των 
αδικημάτων και του κολασμού». 
     Ααα! Τώρα άρχιζε άλλη παραλλαγή. Φαίνεται πως η τριλογία απαιτούσε 
τρεις ιστορίες απαράλλαχτες αλλά διηγημένες με αλλιώτικο τρόπο, 
διαφορετική άποψη, διπλή παράσταση όπως στα χοροδράματα όπου οι 
μπαλαρίνες ανταλλάζουν το ρόλο τους από το ανυπόφορο βασάνισμα που 
υποφέρουν τα δάχτυλά τους πάνω στο σανίδι. Αλλά αυτά είναι μοντέρνες 
εικασίες κι ακόμα βρισκόμαστε στο χίλια εκατό εβδομήντα τέσσερα στον 
νοτερό και στιλπνό μήνα του Θαργηλιών! Κι ο πανούργος μασκαρεμένος θα 
κατασκεύαζε ακόμα, κάθε μέρα, μια διαφορετική ιστορία –αλλά με το ίδιο 
σενάριο– για να πείσει τους προσκεκλημένους –ακόμα και την “απατημένη 
σύζυγο”– πως μια φορά είχε ναυαγήσει κι άλλοτε είχε γίνει βασιλιάς των 
μινωικών, και την άλλη αριστοκράτης του Αλύβαντα ή της Σικανίας. Μέχρι που 
‘φτασε να υπαινιχθεί πως έφτασε προσκυνητής σε χώρες αφιλόξενες... σε 
στεριές μακρινές κι ανύπαρκτες… Ξανά η ίδια, μονότονη επανάληψη. Οι ίδιες 
φαντασίες!  
     «Αυτός ο άνδρας όχι μόνο είναι χαλκευτής αλλά και θεομπαίχτης!», έβαλε τις 
φωνές ο Αντίνοος εξοργισμένος. «Να μη με ζυγώσει εμένανε, μη και τον 
ξαποστείλω πάλι στην Αίγυπτο και τη Λιβύη, μπας και ξανάβρει τη ντροπή 
του!».  
 
          – Πάλι όρεξη για καβγάδες, μεγαλειότατε! Πάλι τα ίδια! 
     – Είχα το σκοπό μου. 
     – Φαίνεται πως άρχισες πάλι να παραμιλάς, να ψευτολογάς και να καυχιέσαι. Κι η 
παράσταση πάει σχεδόν να τελειώσει...  
     – Παράσταση; Πριν, ανάφερες τη νέμεση! 
     – Δεν άλλαξε. Για το ίδιο μιλάμε. 
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     – Λάθος νόμισες πριν, δεν ήταν παραμιλητά. Τους διηγούμουν αλήθειες για την 
Αίγυπτο. Επιδρομές, λάφυρα και κατατρεγμοί… 
     – Όμως κρύβεις το πρόσωπό σου. 
     – Σου το ‘πα πριν. Έχω το σκοπό μου. 
     – Είναι των κιοτήδων να κρύβονται στην ανωνυμία 
     – Τώρα μιλάς σαν τον Πλοηγό. 
     – Βλέπω σου λείπει… και συνεχίζεις να ξεγλιστράς σαν το χέλι. 
     – Δεν εχω λόγο να ξομολογηθώ σ’ αυτούς τους ρουφιάνους τίποτα απ’ τα 
προσωπικά μου θέματα. 
     – Εγώ δεν μίλησα για ρουφιάνους. Είμαστε μπροστά στην τελική έκβαση, στην 
τελευταία πράξη. Το σκοτωμό! Το έγκλημα! 
     – Θες να πεις την εύλογη εκδίκηση. 
     – Στο λεκτικό του Πλοηγού ήταν πιο ταιριαστή η λέξη, μνηστηροφονία! 
     – Δεν θα διαφωνήσουμε τώρα εσύ κι εγώ για γλωσσολογία, Βαρκάρη…! 
     – Γιατί όχι; Από εδώ και πέρα σιμώνει το τέλος. 
     – Μου το ‘χεις ξαναπεί. Το εννόησα. Αλλά μην σκαρφίζεσαι τίτλους. 
     – Είναι ο αυθεντικός! Μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί τίποτα πιο πρωτότυπο. 
     – Όπως; 
     – “ἀλλά τιν᾽ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον."  

     – Προφητικό! 
     – Χολεριασμένη απειλή. 
     – Καθένας το βλέπει απ’ τη δική του σκοπιά. 
     – Η δικιά σου είναι εγωιστική κι αδιάλλακτη. 
     – Νομίζω πως σου παραχωρώ πολλά δικαιώματα… 
     – Κι όμως δεν φαίνεσαι πρόθυμος να παραδεχτείς ούτε ν’ αναγνωρίσεις τίποτα … 
     – Ούτε εσύ γνωρίζεις τι ακριβώς συνέβηκε για να με κρίνεις πρόωρα. 
     – Σαν τον “Άλλον”;  
     – Ναι σαν τον άλλον. 
     – Τόσο πολύ μοιάζουμε; 
     – Καθόλου. 
     – Τότε;   
     – Είπα, καθόλου…! 
     – Είμαι κι εγώ πλοηγός! 
     – Ας με συγχωρήσουν οι θεοί... πλοηγός στον Αχέροντα!... 
     – Δεν πρόκειται να σε συχωρήσουν ποτέ αυτοί, Σίρε. 
     – Ποιος τότε; 
     – Σ’ όποιον ξομολογηθείς τα κρίματά σου, το γδικιωμό, την εξολόθρευση! Και 
δικαιολογήσεις τα αίτια της αυθαίρετης αυτοδικίας.  
     – Είμαστε κυκλωμένοι από φαντάσματα… 
     – Αποκαλυπτικό! Θα ‘ναι η πρώτη φορά που παραδέχεσαι τις ερινύες σου. Εγώ τις 
υποφέρω μια αιωνιότητα…! 
     – Ε, τότε μείνε εσύ με τα φαντάσματά σου κι εγώ με τα δαιμονικά μου! 
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          Μια μάχη είναι μερίδιο ενός πολέμου. Αλλά ένας σφαγιασμός, ένα 
μακέλεμα, μια αδελφοκτονία, είναι κάτι ακατανόητο, επονείδιστο, και 
ταπεινωτικό. Ποτέ δεν εννόησα γιατί ο Ιόνιος ραψωδός ένοιωσε υποχρεωμένος 
να περιγράψει τραγελαφικές σκηνές που θύμιζαν περισσότερο saloon της 
“άγριας δύσης” παρά μια πάλη επική μεταξύ αριστοκρατών κι ευγενών 
ιπποτών! Ειδικά στην αρχή, στα προλεγόμενα, όπου κυριαρχούσε η ανταλλαγή 
προσβολών και προκλήσεων. Πηγή έμπνευσης για ‘κείνους τους σκοτεινούς 
ζωγράφους του μεσαίωνα που επωφελήθηκαν για να εκφράσουν αφέγγιστα 
ορισμένα απ’ εκείνα τα πρωτοζωικά βαθύσκιωτα συναισθήματα αστών και 
βασιλιάδων. Παρατάσσοντας τον ένα ζητιάνο απέναντι στον άλλον είναι σαν 
να υποτιμάς την ευγενικότητα του αγωνίσματος. Εξισώνοντας τους ήρωες με 
τα μορμολύκεια, υποβαθμίζεις την ιπποτική συμπεριφορά. Αγνοώντας σε τι 
αναφέρεται το σενάριο της ταινίας –συγγνώμη αγαπητέ γλωσσολόγε, το έργο– 
έχεις όλες τις πιθανότητες να καταλήξεις καταχερισμένος. Αυτό συνέβηκε στον 
Αντίνοο. Όχι μόνο αναγκάστηκε να μαζέψει τα βουτηγμένα στο αίμα κομμάτια 
των λακέδων του αλλά που τόλμησε να πετάξει το σκαμνί ίσα στο κεφάλι του 
ξένου –άλλη φωτογραφία από saloon– δέχτηκε εκείνη τη μέρα της θεϊκής 
κρίσης αυτό που του άξιζε, όταν δέχτηκε στο τράχηλο τη φονική σαϊτιά που 
φτερωτή του πέταξε ο Οδυσσέας, θερίζοντάς του τη ζωή σαν στάχυ.  
      
          H μεγάλη κυρία του παλατιού δεν είχε επέμβει ως τότε. Δεν ήταν ποτέ της 
καταδεχτική με τους μικροαστούς και τους αναγκεμένους, ώστε να ξεχωρίσει 
από μόνη της το συφοριασμένο κι άλουστο χούφταλο που ‘χε μπροστά της. 
Όμως φτερουγίζανε διακριτικά στον αέρα, αξιοθαύμαστες κι απίστευτες 
εικασίες. «Λες να ‘χε γυρίσει μπαλσαμωμένος σε κείνο το γέρικο κουφάρι;» Σ’ 
αυτή την περίπτωση το πιο συνετό θα ‘ταν να πλησιάσει με γαλιφιά τη γριά 
παραμάνα Ευρύκλεια που σίγουρα θα κρατούσε εκειό το αναπάντεχο μυστικό 
γερά στην καρδιά της. Θα την έκαμε ξομολογητή της για ν’ αληθέψει τις 
ευχάριστες υποψίες, μιας κι ο άλλος υποψήφιος, το κανακεμένο βλαστάρι της, 
–που ήταν σίγουρη γνώριζε όλη την αλήθεια– αμφέβαλε πως θα δεχόταν να της 
εμπιστευτεί τα κρύφια της ψυχής του... Βλέπεις, όπως σ’ όλη την εποποιΐα ο 
βάρδος εντόπιζε με ακρίβεια ποια ήταν η θέση του άρρενος στην πατριαρχική 
ελληνική κοινωνία... και ποια, της γυναικός... ! 
     Η υποψία βγήκε αληθινή. Ήταν αναμενόμενο. Η μακρόβια βάγια του 
Τηλέμαχου, και πριν του ίδιου του βασιλιά –απ’ όταν ήτανε μωρό– λούζοντάς 
τον και μυρώνοντάς τον, ψαχουλεύοντας το κορμί του πέτυχε να αγγίξει τα 
παιδικά του σημάδια, άλιωτα στο χρόνο. Η ψυχή της γερόντισσας πετάρισε κι 
η καρδιά της ξεχείλισε από δροσερό άλικο αίμα. «Τώρα να μην αφήσει ψυχή 
ζωντανή! Να μη γλυτώσει “κανένας”!», ευλόγησε δίχως να προφέρει λέξη για 
την ανακάλυψη. Η συνείδηση των θεσμών, η φάλτσα δεοντολογία των 
υποταχτικών, σε ό,τι αφορά το καθήκον και τη δικαιοσύνη στη διάρκεια των 
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υστερογενών αιώνων υπήρξαν τις περισσότερες φορές πιο στενόμυαλες κι από 
των ίδιων των αρχόντων. 
    Μέσα της, δεσμεύτηκε να παραμείνει σιωπηλή για το απρόσμενο μυστικό 
που της φανερώθηκε και να βοηθήσει όσο μπορέσει τον χιλιάκριβο Κύρη της 
για όταν έρθει η ώρα της φανέρωσης, της αλήθειας, της πρόκλησης και του 
ξεπλήρωματος της προσβολής. Η ώρα της εκδίκησης με τους μνηστήρες, τους 
προσκυνημένους και τις άπιστες θεραπαινίδες... 
       Οι ευχές μιας γερόντισσας που ‘χει στην πλάτη της τόση εμπειρία, ελπίδα, 
εμπάθεια, γνώση, στοργή, ή επιτηδευμένη πίστη, βγαίνουν προφητικές, 
συνήθως. Όταν συναντούν την κατάλληλη έξοδο για να βγουν από το αρχαϊκό 
μπουκάλι όπου φυλάσσουνε το αινιγματικό τους άρωμα, πολυκαιρινό, 
αισθησιακό ή μυροβόλο είναι ικανές να πυροδοτήσουν αριστοτεχνικά τον 
ουρανό για να μεταδώσουν τα απειλητικά σινιάλα που θέλουν να ερμηνεύουν 
οι θνητοί σαν σημαδιακά. Το σινιάλο –είπαν– φάνηκε στη μέση τ’ ουρανού. Και 
ότι μερικοί από τους αλαφιασμένους μνηστήρες αποτραβηχτήκαν διακριτικά 
τρομαγμένοι.  
     Έμεναν λιγότεροι για να πεθάνουν!... «Το αγόρι μου ξέρει τώρα σε ποιον να 
στηρίζεται και σε ποιον όχι», κατέληξε η γριά παραμάνα. Κι αποτραβήχτηκε 
στο γιατάκι της να ξαποστάσει τρίβοντας τα χέρια της.  
     Η νύχτα υποσχόταν. Και η επομένη ακόμα περισσότερο…  
      
          – Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η Άνασσα πρότεινε τη δοκιμασία του 
τόξου στους μνηστήρες; Εκτέθηκε ανώφελα, “Σίρε”. Κι αν δεν πετύχαινες το στόχο; 
Αν δεχτούμε πως δεν ήξερε ποιος ήσουν… Η νομίζεις πως εκείνη υποψιαζόταν κάτι; 
Κι αν στο τέλος κάποιος άλλος τα κατάφερνε;  
     – Φαίνεται πως η εμπιστοσύνη σου στο πρόσωπό μου είναι μηδενική… έτσι δεν 
είναι; Και παρόλο που φαίνεται πως τελικά αναγνωρίζεις τους τίτλους μου 
     – Είναι ο νόμος των πιθανοτήτων. Υπήρχαν πολλοί ανταγωνιστές. Κάποιος θα 
μπορούσε να ευστοχήσει. 
     – Αδύνατο! Μονάχα εγώ ήξερα πώς να χειριστώ το ζηλευτό δοξάρι. 
     – Όμως, εκείνη δήθεν, δεν ήξερε πως συμμετείχες, πως ήσουνα παρών. Αλλιώς 
φυσικά και θα ‘ταν λογικό κι έξυπνο που το πρότεινε. 
     – Δεν το ‘χα σκεφτεί… 
     – Σε πιστεύω… Πολλούς αναγκάστηκα να θάψω για πιο αλαφρές απερισκεψίες!  
     – Κι όμως πέτυχε. Βγήκα νικητής! 
     – Επιμένω στην αιτιολογία. Ή εκείνη το γνώριζε ή είχε αποφασίσει, τελικά, να μην 
συνεχίσει να παίζει το ρόλο της τεθλιμμένης χήρας, της παρατημένης συζύγου. 
     – Σε τι βασίζεσαι; 
     – Σε λόγια που ‘βαλε ο Ραψωδός στα χείλη της. 
     – Εγώ ούτε που χαμπάριασα. 
     – Γιατί εσύ ξέρεις μόνο από γυναίκες ξεδιάντροπες… 
     – Τι είπε; 
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     – Μπορώ να στο πω με τους ίδιους στίχους. 
     – Γιατί όχι. Θα ‘ναι σουρεαλιστικό! 
     – ……..Ούτε η θεϊκή Αργίτισσα η Ελένη,         *2 

        θα ‘πεφτε στα μπράτσα ξένου ερωμένου 

        αν φανταζόταν πως οι ίδιοι Αχαιοί οι προδομένοι 

        θα την ξανάφερναν πίσω αλυσοδεμένη, 

        στην κλίνη στου πρώτου της άνδρα του κερατωμένου!      
     – Στον τελευταίο στίχο έχεις αλλάξει εντελώς το νόημα. Και τι σχέση έχει μ’ εμένα; 
     – Καθένας με τον πόνο του! Τα λόγια ποτέ δεν έχουν μια και μοναδική σημασία… 
     – Παρ’ όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που με διασκεδάζει να ακούω ένα φάντασμα 
να απαγγέλει στίχους με τέτοια νοστιμάδα. 
     – Αυτό που δεν ξέρω είναι αν το κατανόησες, άλλαξε ρίμα, εκειός που κρατούσε το 
δρεπάνι, θυμωμένος. 
     – Κατακάθαρα. Αλλά μου φαίνεται άσχετο με τα σημερινά γεγονότα. 
     – Καθορίζει τη σχέση των κατακτήσεων. 
     – Συνεχίζω να μην εννοώ. 
     – Αναλογίσου, αν έχουμε φτάσει ως εδώ για την απιστία μιας γυναίκας, ή για τη 
δίψα σου για εξουσία! 
     – Αν δεν έφερνες αυτό το δρεπάνι τόσο ακονισμένο, θα μπορούσα να σε σκίσω στα 
δυο. 
     – Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάμεις. Και τέλειωνε πια μ’ αυτό που έχεις έρθει να 
διαπράξεις. 
     – Ιούδα! 
     – Ακόμα δεν υπήρξε! Εγώ τον κρέμασα. 
     – Γι’ αυτό φόρεσες τη μάσκα του… 
 
          Τι ήταν γνωστό τότες για τον Ιούδα, τον Eφιάλτη και τόσους άλλους; Αν 
και σ’ όλες τις εποχές υπήρξαν άθλιοι προδότες και μικρόθυμοι. Δεν αργήσαν 
οι υπόλοιποι Ιθακήσιοι άρχοντες να ρίξουν όλη την ευθύνη στον Αντίνοο με το 
που έπεσε αιμόφυρτος στο χώμα. «Έλεος!». Αλλά ο μαινόμενος Τιμωρός δεν 
αφουγκραζόταν τίποτα. Οσφραινόταν αίμα και το ‘βαζε γινάτι… Λένε πως η 
εκδίκηση σερβίρεται κρύα, όμως αυτός ήταν ήδη ξαναμμένος από μέρες και το 
μόνο που επιθυμούσε ήταν να τελειώσει όσο πιο γλήγορα… Μ’ όλους! Ο ίδιος 
φρόντισε τον Δημοπτόλεμο κι ο Τηλέμαχος τον Αμφίνoμο. Στην έξαψη της 
μάχης ο γέρο χοιροβοσκός αφάνισε τον Έλατο. Κατέληξε ο άπιστος γιδάρης 
βρώση των αδέσποτων και των δικών του των σκυλιών. Οι θεραπαινίδες 
κρεμάστηκαν απ’ τα σαγόνια. Πεταμένα σε πρόστυχες στοίβες τα πτώματα 
των καθικιών στα ξάστερα και τα μεσαύλια σαν τις πτεροφάλαινες που 
ξοκείλουνε στις ξέρες Δυσοσμία από ξινισμένο ιδρώτα κι αίμα ταγγισμένο. 
Οσμή από σκουριά κι αμάλγαμα απ’ ατσάλι. Οσμή από στάχτη, φωτιά και 
θειάφι, ανακατωμένη με τη δροσιά των λιόδεντρων και την αλμύρα απάνεμου 
γιαλού. Ανήκουστη αγριότητα στη θύρα της κόλασης. Άνιση η σφαγή κι η 
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εκδίκηση, πάνω σ’ εκείνους που ίσως, μοναχά, αποσκοπούσαν να σώσουν το 
βασίλειο κατά την απουσία του προστάτη του. Τυφλώθηκαν τα μάτια του 
πρωταγωνιστή μα και του βάρδου, που ουδέποτε θέλησε να στρέψει το βλέμμα 
σ’ άλλη κατεύθυνση. Ορισμένοι είπαν πως του ‘λειψε το τελευταίο κεφάλαιο, 
το κύκνειο άσμα, ο επίλογος. Άλλοι πως το ‘πλασε, το τραγούδησε και ήταν 
αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα. Γι’ αυτό το παρέδωσε στη λήθη. Το εικοστό πέμπτο. Το 
ΧΧV. Το εξωτικό ψηφίο ñ! Ποτέ δεν θα το μάθουμε. Κι ούτε ποτέ θ’ αφεθώ να 
με νικήσει η αμφισβήτηση… 
     Κι η κολακεία; Όπου υπάρχει Ιούδας υπάρχουν κόλακες! Όπου υπάρχουν 
Εφιάλτες, πληθαίνουν τα εξαπτέρυγα. Όπου αληθινοί πιστοί, άλλοι τόσοι 
προβάλλουν, δειλοί λιβανιστές… 
     Μάταια ζητούσαν οι μνηστήρες ενότητα, ξεσηκωμό κι ανταρσία στους 
πολίτες. Οι υποταγμένοι στους μονάρχες, λαοί, δύσκολα νοούν τη Δημοκρατία. 
Κι η ίδια θ’ αργούσε να εμφανιστεί μερικούς αιώνες υστερότερα. Προτιμούν να 
τους περιλάβουν στους καλεσμένους των χοροεσπερίδων του παλατιού. 
Στολισμένοι, λαμπροντυμένοι, μασκαρεμένοι… Έτσι όπως τους δελεάζουν να 
παρουσιαστούν οι αρχοντάδες. Όπως ο Οδυσσέας θέλησε να γιορτάσει τη νίκη 
του μαζί τους. Εν πομπή και παρατάξει! Θριαμβευτής! ...και με δίχως ενοχές!... 
     Μετά το χορό ακολουθεί συνήθως η παρουσίαση στην τοπική κοινωνία της 
ευγενούς δεσποσύνης. Το χειροφίλημα. Στην περίπτωσή μας έλαβε μέρος η 
επαναπαρουσίαση της ευγενικής δέσποινας. Της απατημένης δέσποινας. Της 
υπομονετικής συζύγου. Της “άγαμης” μητέρας που αφιέρωσε τη ζωή της να 
μεγαλώσει τον απάτορα γιο της. Της ξεχασμένης γυναίκας…  
     Ο φεμινισμός δεν είχε ακόμα εφευρεθεί…! 
     Η Πηνελόπη, η ροδόχρυση Λαίδη της Ιθάκης, έκανε την εμφάνιση της στην 
θειαφισμένη κι αλιβάνιστη αίθουσα του θρόνου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. 
Γιατί να νοιαστεί για ό,τι είχε συμβεί. Την είχαν βεβαιώσει πως όλα είχαν πια 
τελειώσει. Και πως την περίμενε μια αφάνταστη έκπληξη. Κάποιος πρόσμενε 
εκεί. Κάποιος είχε επιστρέψει στο σπιτικό του, στην “καλιά” τους όπως ακόμα 
λένε οι Κεφαλλήνες…! Ή μπορεί και να το ‘ξερε. Από καιρό… Ποιος είν’ αυτός ο 
άγνωστος άνδρας, αποσταμένος και γερασμένος; Τι καλά που της είχε χαρίσει 
το γιο της πριν κινήσει για το πουθενά. Ο Τηλέμαχος, –τώρα δίπλα του–, 
έμοιαζε Ερμής ή Απόλλωνας… Από δω και πέρα, –αναρωτήθηκε– θα ‘πρεπε να 
υποκύψει ξανά. Όχι πια στους μνηστήρες, αλλά στον “καινούργιο” κύρη της. Σε 
κείνον που την εγκατάλειψε για ν’ αρμενίσει τις θάλασσες, που καταξόδεψε την 
προίκα και τα πλούτη της, που ξενύχτισε σε ξένες αγκαλιές, παράνομες, και 
γύρισε μοναχός και μ’ άδεια χέρια. Αυτό της έμενε… Τι κρίμα!  
     Οι διηγήσεις απ’ τα παλιά, απ’ τις ξεχασμένες θύμησες, κι η μαγεία της 
περίτεχνης κλίνης από ξύλο ελιάς που όλα αυτά τα χρόνια παρέμενε στη νυφική 
αλκόβα είναι σημαντικά μέρη της πλοκής στα «happy end» των παραμυθιών. 
Όταν το βατράχι γίνεται πρίγκιπας! Όταν ανοίγουν οι οφθαλμοί διάπλατα στην 
αλήθεια. Όταν η έκβαση πλησιάζει. Όταν ανταλλάζεται το φιλί της ανάστασης 
και ξομολογείται ο ένας στον άλλον τις χαρές και τις λύπες του. Εκείνος –
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φτάνοντας σ’ αυτό το καίριο σημείο– της αφηγήθηκε όλη την αλήθεια. Την 
αλήθεια του! …Για Κύκλωπες και Λωτοφάγους, για Κίρκες, σειρήνες και μυθικά 
τέρατα… Πάλι τα ίδια! Ξανά διαστρέφοντας την αλήθεια. Την ιστορία… 
Υμνώντας τη δράση, όχι την ειλικρίνεια. Ξεχωρίζοντας το θρύλο, κι όχι τη 
λογική…  
     « Κι εσείς, όλα αυτά τα χρόνια, πού βρισκόσασταν μεγαλειότατε;». 
     Και δεν μπορούσε να λείψει στην κατάθεση της ψυχής του, το επιμύθιο . 
Ξεστόμισε –με τον δικό του όπως πάντα τρόπο,– την απανταχούσα:  
     «Δεν τέλειωσαν όλα εδώ! Θα υπάρξει κι άλλο ταξίδι! Το τελευταίο!». 
 
          – Μα, τι το ‘θελες αυτό, τώρα δα; 
     – Εσύ, κοίτα τη δουλειά σου, άτιμη νεκροκεφαλή. 
     – Είναι και δικό μου ζήτημα. Το τελευταίο ταξίδι είναι δικό μου! 
     – Δεν εννοούσα αυτό το ταξίδι. 
     – Πώς; Αφού δεν σου μένει περιθώριο. Μας περιμένει η δίκη. Κι ύστερα ανήκεις 
σ’ εμένα.  
     – Τώρα ανήκω στην σύζυγό μου. 
     – Από πότε; χα χα χα. Χα χα χα 
     – …Και πρέπει να κάνω γρήγορα για να προλάβω τον γέρο πατέρα μου. 
     – Κι ύστερα; 
     – Να προστατεύσω την περιουσία μου. Το βασίλειό μου.  
     – Ο λαός θα συνεχίσει να ξεσηκώνεται. Να επαναστατεί. 
     – Τότες… σίδερο κι ατσάλι! 
      
          Η τελευταία ελεγεία σ’ έναν πόλεμο που τελειώνει, και παίρνει χιλιάδες 
ψυχές στα Τάρταρα του Άδη, και σπέρνει ερήμωση και σκοτεινιά, κι εξωθεί την 
ανθρωπότητα στην άβυσσο και το πεθαμό, είναι η ταφή. Η περιφορά των 
νεκρών. Όλες οι ταφικές αποστολές της παλιννόστησης των λειψάνων στην 
πατρίδα υπήρξαν πάντοτε επιδεικτικές και πομπώδεις. Είναι ο τρόπος για να 
κυκλοφορήσει το μήνυμα. Για τους μεν, δίδαγμα πατριωτικό, ανδρείας και 
εκθειασμού. Για τους δε, κήρυγμα απειλής, ξεπεσμού, ατίμωσης κι αποτυχίας. 
Εκεί πέρα στην κοιλάδα των ασφοδελιών μαζευτήκαν κι ανταμώσανε οι 
πλανεμένες ψυχές που χαθήκαν στις εκστρατείες, μ’ εκείνες των τελευταίων 
υπερμάχων που έπεσαν υπερασπίζοντας την Ιθάκη. Εικοσιτέσσερις απ’ τη 
Σάμη, κι είκοσι απ’ τη Ζάκυνθο. Πενηνταδυό απ’ το συγγενικό κι ένδοξο 
Δουλίχι! Και δώδεκα αδελφοποιτοί από το ίδιο το νησί της Ιθάκης. Κι ύστερα 
ακαταμέτρητοι ακόλουθοι, ζητιάνοι και θεράποντες… δούλες κι αρλεκίνοι…     
     Το βασίλειο από τότε ξέπεσε λίγο λίγο, λύγισε κάτω από την κάθοδο των 
Δωριέων. Οι καρτερικοί κάτοικοί του –πριν την μελλούμενη εξάλειψή τους– 
αναζήτησαν άλλους δρόμους μετανάστευσης, ξένα χώματα, καινούργιες 
περιπέτειες. 
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     Καθώς ο Οδυσσέας και η ξαναποκτημένη Ντάμα του πανηγύριζαν τη μεγάλη 
επανάκτηση, ο Αχιλλέας κι ο Αγαμέμνονας –οι ένδοξοι Αχαιοί ηγεμόνες–, 
αδελφώνονταν στο κατώφλι του Άδη με τους σφαγιασμένους Θιακούς 
αριστοκράτες –που από πρωτύτερα τούς ήταν φιλικοί κι ομόθρησκοι– 
προσπαθώντας ν’ αφομοιώσουν, πώς ήταν δυνατόν να ξεσπάσει τέτοια 
συμφορά και να φτάσουν ξανά σ’ έναν ακόμα εμφύλιο πόλεμο, στον αφανισμό 
οικείων κι αδελφών, μια γενοκτονία άλογη κι ανόητη… 
     «¡Ανταρσία!», αντήχησε με βρόντο μεταξύ εκείνων των ψυχών που 
ζητούσαν δικαιοσύνη. Επιτέλους! Λαϊκή κήρυξη, τής, –δικαίω τω λόγω– 
εξέγερσης. «Θες να πεις ένας κοινός καβγάς», γνωμάτεψε προσβλητικά ο 
γερασμένος βασιλοπάτωρ θερίζοντας την καρωτίδα του τελευταίου 
μνηστήρα! Ο Λαέρτης, περίβλεπτο μέλος της Αργοναυτικής Εκστρατείας, ποτέ 
δεν λησμόνησε την καταγωγή του, την αχώρητη ανδρεία του, τις προσταγές 
της πατρίδας και τη συνείδηση της θείας δικαιοσύνης. Της δικαιοσύνης του! 
Αυτός ήτανε ο νόμιμος διαχειριστής για να δώσει το τελευταίο κι οριστικό 
χτύπημα. Όπως όλοι οι πατριάρχες… 
     Η συνέχεια διάβηκε όπως συνήθως. Μετά την καταστροφή καταφτάνουν οι 
ειρηνοφύλακες. Μοιράζουν τα δίκια στους νικητές και τ’ άδικα στους 
ηττημένους. Κι ύστερα έρχονται οι σπονδές! «¡Παραδοθείτε Ιθακήσιοι! Ο 
εμφύλιος έλαβε τέρμα! Φοβηθείτε την εκδίκηση των θεών, ξεχάστε τα φονικά». 
Αι η Παλλάδα! Η μεσολάβηση των θείων στο απόγειο! Πρώτα αφήνουν το 
θάνατο να θερίσει κι ύστερα ζητούν συχώρια και μετάνοια. Πιο μετά 
καθορίζονται οι συνθήκες που θα επαναφέρουν ξανά τους ισχυρούς στην 
εξουσία και τους αστούς στην τραγική τους καθημερινότητα… Και μ’ αυτόν τον 
τρόπο –Ω Αθηνά!– μπορούν να ζήσουν για πάντα ειρηνικά και μονιασμένοι! 
         
          – Εισχωρήσαμε αρκετά βαθιά στη στεριά “Μεγαλειότατε”, ανησύχησε “ο 
ζοφερός Θεριστής”, αυτή τη φορά με μεγαλύτερο σεβασμό κρατώντας τα προσχήματα.  
     – Σ’ ενοχλεί “Κύριέ” μου; του επέστρεψε την φιλοφρόνηση ο ευγενής Ιθακήσιος. 
     – Για να πω την αλήθεια, ναι! Θυμήσου πως είμαι ο βαρκάρης σου. 
     – Θα μπορούσες να εγκαταλείψεις. Να μ’ αφήσεις μόνο. 
     – Δεν είναι στο χέρι μου. Το υπόσχομαι. 
     – Τότε ποιανού; 
     – Αυτωνών που εκδώσαν την απόφαση. 
     – Γνωρίζεις το βούλευμα; 
     – Εγώ ναι. Εσύ; 
     – Εμένα λίγο με νοιάζει. 
     – Το ‘χω αντιληφθεί. 
     – Τότε; Θα μ’ ακολουθήσεις; Μπορώ να σε πείσω να μ’ αφήσεις λεύτερο; 
     – Με τι; Τίποτα δεν διαθέτεις. 
     – Μου μένει η φήμη. 
     – Δίχως δόξα δεν έχει ουσία! 
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     – Θα μ’ άρεσε να ξαναδώ για τελευταία φορά τον Πλοηγό! Υπήρξε ο καλύτερός μου 
φίλος. 
     – Είναι η τελευταία σου επιθυμία; 
     – Όχι δα! Υπάρχουν επιθυμίες πιο σημαντικές. 
     – Απ’ τη φιλία; 
     – Από όλα. 
     – Σε νοιώθω αβέβαιο αν και προσπαθείς να κάνεις τον “κυνικό” και τον καμπόσο. 
     – Μια φορά, κάποιος υπονόησε πως στο μέλλον θα ‘μουν άξιος αυτής της 
σπουδαίας φιλοσοφικής σχολής. 
     – Επιμένω πως παριστάνεις τον παλληκαρά για να κρύψεις τον φόβο σου. 
     – Όχι, φόβο δεν αισθάνομαι. Είναι η αδειοσύνη… 
     – Γι’ αυτό τράβηξες για την ενδοχώρα; 
     – Είναι εκεί όπου η αδειοσύνη γίνεται παντέρμη και στέρφα όπως είναι η οφειλή 
μου. 
     – Τελικά θα μου αφιερώσεις την τελευταία σου επιθυμία; Την τελευταία σκέψη σου; 
     – Το σκέφτηκα καλύτερα. Θα την κρατήσω για τον εαυτό μου...! 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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                                                 Επίλογος. Ο συμβιβασμός 
                                             
                                                                                        Μια άλλη Ιθάκη! 

               
               Εκείνη η άγονη γη, δίχως σχεδόν απομεινάρι βλάστησης, σ’ εκειό τον 
άγνωστο τόπο παρατημένο απ’ την έγνοια των Θεών, πύρωνε απ’ τη λάβρα. Οι 
αχαμνές θίνες, κορακιασμένες, σκεπασμένες μ’ ελάχιστα ανεμικά χαμόθαμνα 
και κάρδους, με φίνες εφέδρες κιτρινισμένες σαν το χώμα, φρύγανα κι αριά 
δειλινά ωχρά κι απολιθωμένα, τσακιζόταν τριζοβολώντας κάτω απ’ το 
σερνάμενο βήμα του στηθοδαρμένου ικέτη με το πελεκημένο κουπί στον ώμο... 
     Σωριάστηκε στα γόνατα, ακούμπησε το κουπί μπροστά απ’ τα σαντάλια του 
κι έσκυψε το κεφάλι ίσαμε να κουβαριαστεί και να το φιλήσει με την άκρη των 
χειλιών. Ένα φτερούγισμα ανατάραξε το αγλύκαντο στήθος του και σούφρωσε 
το πρόσωπό του σ’ αποδοκιμασία ή μεταμέλεια. Χωρίς καν το νοιώσει, ένα 
ανεχτίμητο δάκρυ, ραγισμένο από το λιόκαμα και νοτισμένο σαν τα σωθικά της 
ίδιας της ερήμου γλίστρησε αργά απ’ τα βλέφαρά του και σκορπίστηκε με βία 
πάνω στο μακρουλό ώχρινο κέλυφος μιας απατηλής κι εκστασιασμένης 
Μάντισσας! 
     Η σκιά με το δρεπάνι του ανασήκωσε ανάλαφρα το κεφάλι, του ίσιωσε τη 
γενειάδα, και τον ανάγκασε να γύρει μέχρι που το πιγούνι άγγιξε το στήθος. 
Σενιάρισε το δρεπάνι κι όρθωσε το μπράτσο σταθερά κι αμετάκλητα… 
 

     – Το δάκρυα είναι της μετάνοιας; ρώτησε, μήπως κέρδιζε την τελευταία ευκαιρία.  
     – Τα δάκρυα είν’ τα δάκρυά μου! βαριαναστέναξε με παράπονο πριν περάσει την 
οριογραμμή των Ηλυσίων Πεδίων ο Οδυσσέας... 
 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             FINIS! 
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ 

 

* Η μικρή μου οδύσσεια... Από το βιβλίο sustratos del Alma. Mέρος 1ο ^απόδοση στα ελληνικά… 

 * χθαμαλή, πανυπερτάτη – προς ζόφον κείται, χαρακτηρισμοί του ιδίου του Ομήρου για την Ιθάκη. 

* Νήριτος, Αιγίλιπα και Κροκύλεια μαζί με την Ιθάκη, Σάμη και Ζάκυνθος ήταν οι πόλεις των Κεφαλλήνων που 

πήραν μέρος στην εκστρατεία της Τροίας. Το Δουλίχι και οι Εχινάδες εκστράτευσαν κάτω από τις διαταγές του 

πρίγκιπα Μέγη, γιου του επειού βασιλιά Φυλέα. 

* Ερύθεια. Τοποθεσία ή νήσος κοντά στο στενό του Γιβραλτάρ, στα παράλια της νότιας ιβηρικής χερσονήσου. Ο 

βασιλιάς Γηρυόνης γνωστός από τους άθλους του Ηρακλή ήταν απόγονος Ελλήνων αποίκων. 

* “Κανένας”, όπως ο Πολύφημος γνώρισε τον Οδυσσέα. 
 
* Κέως και Δρυοπίδα, οι σημερινές Τζιά και Κύθνος .  
 
* Σίρε: Λατινικά Sire. qa-si-re-u. Το ομηρικό βασιλεύς. Βρέθηκε στη γραμμική Β στις πήλινες πινακίδες της 
Κνωσού. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης σημαίνει το ίδιο κι έχει την ιδια ριζα: Siniore, Señor, Sir, 
Monsieur…  
 
* …θαυμαστούς ταρσανάδες,… Εννοείται το μοναδικό ΝΕΩΡΕΙΟ των Οινιαδών! 
 
* Δουλίχι, Το χερσαίο βασίλειο του Μέγη και του Οδυσσέα, τοποθετημένο πιθανώς στη σημερινή 
Αιτωλοακαρνανία μαζί με την πρώην χερσόνησο της Λευκάδας και τις Εχινάδες νήσους. Την ύπαρξή του και την 
ακριβή τοποθεσία ψάχνουμε από χρόνια… και θα ψάχνουμε στους αιώνες των αιώνων ώσπου ν’ αποκαλυφτεί… 
 
* Μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές αναφορές του Ομήρου στο Δουλίχι! 
…ἀλλ᾿ ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε: τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον. 
καί μοι κτήματ᾿ ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ᾿ Ὀδυσσεύς: καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ᾿ ἔτι βόσκοι,…  
 
                                                                                                 …Συνέβηκε με θεσπρωτούς π’ αρμένιζε ένα πλοίο, 
                                                                                                    στο Δουλίχι το πολύσταχο για να με φέρει ίσια 
                                                                                                    και κτήματα να δω που εκειός εμάζωξε περίσσια  
                                                                                                    δέκα γενιές να τρέφονται σ’ αυτό το μεγαλείο!...  
 
* “ο άγγονός μου”. Οι Ομηριστές θεωρούμε τον Όμηρο γιο του Τηλέμαχου και της Πολυκάστης κόρης του 
Νέστωρα!.  
 
* Η Αμφιτρίτη θεά των κυμάτων ήταν σύζυγος του Ποσειδώνα 
 
* Φρατρία - φατρία σημαίνουν το ίδιο 
 

* Τις γενεαλογίες (φατρίες) των Ελλήνων από το 16ο έως τον 12ο αιώνα της α. ε μπορεί να επισκεφτεί κανείς στο 

ένθετο της ΑΙΧΜΗΣ της 7ης Οκτωβρίου 2017 με τον τίτλο: «Η ένδοξη - άγνωστη και παρεξηγημένη ιστορία του 
τόπου μας».  
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* …τους “φτερωτούς” του στίχους: Ο Όμηρος χρησιμοποιεί τακτικά την φράση έπεα πτερόεντα, που σημαίνει τα 

λόγια που πετούν ή τα φτερωτά λόγια. 

* Ο Μενέλαος και η Ελένη μετά την Τροία έμειναν οκτώ χρόνια στην Αίγυπτο στην αυλή του Φαραώ όπου εκείνη 
μυήθηκε στα μυστικά της μαγείας και των υπνωτικών.  
 
* βοσκός-αρκούδες-Ωρίωνας: Αστερισμοί που βοηθούσαν τη ναυσιπλοΐα στην αρχαία εποχή. 
 
* διήρεις: Οι κληρονόμες των πεντηκόντερων από τον 7ο αιώνα κι ύστερα. Αργότερα με την πρόσθεση τρίτης 
σειράς ερετών ναυπηγήθηκαν οι τριήρεις. 
 
* «Εσύ θα ‘σουνα ο φταίχτης» Ψευδο-ρητορική με το λαϊκό τραγούδι «Ξένο ρούχο», και τα λαικορεμπέτικα 
ανταγωνιστικά στα Ομηρικά τραγούδια, 32 αιώνες μετά… 
 
* Στην επιστροφή των ηρώων της Τροίας (μερος των λαών της θάλασσας), υπήρξαν δεκάδες επαναστάσεις σ’ 
όλες της πόλεις μεταξύ αυτών και στην Ιθάκη. Πιθανώς ο Οδυσσέας και η οικογένειά του δολοφονηθήκαν σε μια 
απ’ αυτές προσπαθώντας να διαφύγουν από την οργή των επαναστατών… Υπάρχουν εικασίες πως όλη η 
οικογένεια του Οδυσσέα ξεκληρίστηκε στη νότια Κεφαλονιά όπου κι ο τάφος στα Τζανάτα, όταν προσπαθούσαν 
να διαφύγουν, μετά από την επανάσταση των αστών του βασιλείου.  
 

* *2. Οδύσσεια, ραψωδία ψ. Στίχοι 218/221   

                                                                            * ἀλλά τιν᾽ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεθρον.  

                                                      …Αλλά να ‘στε σίγουροι “Κανένας" σας δεν θα γλυτώσει τον αφανισμό! 

. 
* Μάντισσα: Mantis religiosa. Έντομο της οικογένειας των Μαντοδέων. Ο χαμαιλέων των εντόμων όπου η θηλυκιά 
καταβροχθίζει τον εραστή της κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης..  
 
* Ο Επίλογος και μέρος απο την “εξορία και τον χαμό“ του ήρωα είναι υιοθετημένα/εμπνευσμένα από τη 
Τηλεγονία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             R  d  F 
  
                          






