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Ο ΚΕΒΙΝ ΑΝΤΡΙΟΥΣ γεννήθηκε το 1924 στο Πεκίνο. Ο πατέρας 
του ήταν Άγγλος και η μητέρα του Αμερικανίδα. Έτσι, η εκπαίδευσή 
του μοιράστηκε ανάμεσα σε σχολεία στην Αγγλία (Ripley Court και 
Stowe) και την Αμερική (St Paul’s και Harvard). Από το 1943 έως το 
1946 υπηρέτησε ως ανιχνευτής στη 10η Ορεινή Μεραρχία Πεζικού 
των ΗΠΑ, ως μάχιμος στην Ιταλία και, για έξι μήνες, στη Συμμαχική 
Στρατιωτική Κυβέρνηση (AMGOT) στην Γκορίτσια.

Το 1947, όταν αποφοιτούσε από το τμήμα κλασικών σπουδών 
του Harvard, πήρε υποτροφία ενός έτους για να φοιτήσει στην Αμε-
ρικανική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα. Παρέμεινε ως το τέλος 
του 1951, καθώς του δόθηκε και δεύτερη υποτροφία για να εκπονή-
σει μελέτη για τα βυζαντινά, τα φράγκικα, τα τουρκικά και τα ενετι-
κά φρούρια στην Πελοπόννησο, η οποία εκδόθηκε αργότερα με τον 
τίτλο Castles of the Morea. Η ευκαιρία που του δόθηκε να ταξιδέψει 
σε απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας στη διάρκεια του εμφύλιου 
πολέμου που ξέσπασε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν από 
την τουριστική και βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας και την ευ-
κολία στις επικοινωνίες, τον έφερε σε άμεση επαφή με αγροτικούς 
και ποιμενικούς πληθυσμούς, με τις παραστρατιωτικές οργανώσεις 
που τηρούσαν ένα δικό τους είδος τάξης στην ελληνική επαρχία, 
καθώς και με τους πρόσφυγες από τα εγκαταλελειμμένα ελληνικά 
χωριά στις παραγκουπόλεις της Αθήνας. Το δεύτερο βιβλίο του, Η 
πτήση του Ίκαρου, αποτυπώνει την προσωπική εμπειρία του από τις 
ζωές όλων αυτών των ανθρώπων.

Το 1956, εγκαταστάθηκε μόνιμα με την οικογένειά του στην 
Ελλάδα· αρχικά στην Ύδρα και την Ικαρία, όπου έζησαν για δύο 
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χρόνια, και στη συνέχεια στην Αθήνα, όπου έμειναν από το 1958. 
Είναι συγγραφέας του ταξιδιωτικού οδηγού Athens (No 7 στη σει-
ρά του J.M. Dent, Cities of the World)· του First Will & Testament, 
ενός μακροσκελούς ποιήματος με αυτοβιογραφικά στοιχεία και ανα-
μνήσεις από μια καταπιεσμένη πόλη· του Athens Alive, μιας ανθο-
λογίας πρωτογενών πηγών για την αθηναϊκή ζωή και ιστορία από 
τον Μεσαίωνα μέχρι τις παραμονές του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου· 
μιας συλλογής άρθρων για την Ελλάδα από την αρχή και καθ’ όλη 
τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της περιόδου 1967-74 με 
τίτλο Greece in the Dark, και τέλος της έμμετρης σάτιρας Byzantine 
Blues, που μιλά για την πολιτική ζωή της χώρας μετά τη δικτατορία 
των συνταγματαρχών.

Το 1975, ο Κέβιν Άντριους απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια. 
Πέθανε το 1989. Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ έχει επαινέσει το βιβλίο Η 
πτήση του Ίκαρου ως «το πιο έξοχο και διεισδυτικό βιβλίο για τις 
πικρές και συχνά τραγικές πλευρές της ζωής στην ελληνική επαρχία 
που έχει γραφτεί μετά τον πόλεμο».
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Πρόλογος στην παρούσα έκδοση

Συνήθως, σε μια προσωπική αφήγηση, ο συγγραφέας ξεκινά πα-
ραθέτοντας για χάρη του αναγνώστη κάποια βασικά στοιχεία 

για τον εαυτό του και τις ρίζες του· κατά προτίμηση στο ρελαντί. 
Στη δική μου περίπτωση, όμως, είναι καλύτερα να ξεκινήσω ορμη-
τικά, με τέρμα τα γκάζια. Όσον αφορά την καταγωγή μου, θα πω 
ότι καταρχάς είχα δύο, αλλά δεν ανήκα σε καμία, και ότι την εποχή 
που διαδραματίζονται τα γεγονότα στο παρόν βιβλίο δεν γνώριζα 
τον λόγο.

Μια πολυφυλετική γενεαλογία, μια κρυφή καταγωγή σε μία εξω-
τική γενέτειρα, μια διπλή κληρονομιά και με μια εσφαλμένη πίστη 
στο φυσικό μου δικαίωμα σ’ ένα διακριτικό οικογενειακό όνομα και 
αμερικανικό διαβατήριο (με προγενέθλιες επιρροές από τα ανώτερα 
ιππικά στρώματα της Ιρλανδίας του 19ου αιώνα και τα πυκνά δάση 
της Μινεσότα, το Χάντσον Βάλεϊ, σε μια σιωπηλή βερσιόν της Μπελ 
Επόκ και τη χρυσή εποχή των βρετανικών Ινδιών – καθώς και από 
την αυτοκρατορική Γερμανία και το Παρίσι του Ντρέιφους και της 
Σάρα Μπερνάρ, από την επαρχιακή Νότια Κίνα στη διάρκεια του Α΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου και τη Μογγολία της δεκαετίας του 1920) και 
μια αργοπορημένα αφυπνισμένη ανεξάρτητη συνείδηση ως αδέξιος 
πεζικάριος στον στρατό των ΗΠΑ στην Ιταλία στη διάρκεια του Β´ 
Παγκόσμιου Πολέμου – μπορεί ο αναγνώστης να απαιτεί να σταμα-
τήσω. Κόβω ταχύτητα, γιατί η πληθώρα δεδομένων δεν δίνει καμία 
χρήσιμη πληροφορία για την απλή ιστορία που ακολουθεί.

Ακόμη και η υποτροφία που κέρδισα –το 1947, στα είκοσι τρία 
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μου και έχοντας αποφοιτήσει μόλις από το κολέγιο– και μου έδω-
σε τη δυνατότητα να ταξιδέψω για έναν χρόνο στην Αθήνα ήταν 
τυχαία, αφού κανείς άλλος δεν τη ζήτησε, και αξίζει να αναφερθεί 
μόνο ως η αιτία που με έφερε στην Ελλάδα.

Ωστόσο, αντίθετα από τη ζωή που ψάχνεται και αναδύεται δειλά 
δειλά μέσα από ένα σκοτάδι υποσημειώσεων και σελίδων με λατινι-
κή αρίθμηση, μ’ ευδιάκριτους δείκτες σ’ έναν πίνακα περιεχομένων, 
αν τον βρει κανείς, ένα βιβλίο είθισται να ξεκινά από τη σελίδα 1. 
Γι’ αρχή λοιπόν, αρκεί εδώ να αναφέρω τους επιβάτες μιας καμπί-
νας κοντά στη δική μου στο ατμόπλοιο που διέσχιζε τον Ατλαντικό 
εκείνη τη χρονιά-σταθμό: μια γκριζομάλλα γυναίκα με ηλιοψημένο 
πρόσωπο, που είχε φύγει από την Ελλάδα τριάντα χρόνια πριν κι 
ανέθρεψε τα παιδιά της μέσα σ’ ένα μανάβικο στο Μπρούκλιν, και 
η οποία είπε ότι μπορούσα να τους επισκεφτώ στο αιγαιοπελαγίτικο 
νησί που δεν είχαν ξαναπάει, και να μείνω όσο καιρό ήθελα, αφού ο 
Θεός πάντα έχει (δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να με πείσει).

Προκειμένου να επανέλθω στην όσο το δυνατόν πιο κυριολεκτι-
κή καταγραφή επεισοδίων, χρονολογιών και ανθρώπων, έχω αναθε-
ωρήσει εντελώς το κείμενο. Η παρούσα επανέκδοση μου έδωσε την 
ευκαιρία να απαλλάξω τον αφηγητή από φιοριτούρες και συγκεκρι-
μένες νοοτροπίες, για τις οποίες, βασικά, δεν υπήρξε ούτε ο χρόνος 
ούτε η συγκυρία, όταν συνέβαιναν τα περιστατικά που αφηγούμαι. 
Αποκατέστησα κάποιους σημαντικούς διαλόγους στην αρχική τους 
μορφή, χωρίς ωστόσο να παραλείψω συμβάντα και συναντήσεις. 
Αφού ανέτρεξα σ’ ένα χειρόγραφο αρχείο με το διπλάσιο υλικό, 
γραμμένο σχεδόν επιτόπου, έχω αναπτύξει ελαφρώς κάποια από τα 
επεισόδια για να γίνουν περισσότερο κατανοητά. Κάποιες, λίγες, 
απόπειρες να εξωραΐσω την πραγματικότητα, και είτε να διανθίσω 
είτε ν’ απλοποιήσω ιστορίες που δεν χρειάζονταν ούτε προσθήκες 
ούτε έμφαση και παρουσιάζονταν καλύτερα με όλη τους τη βασανι-
στική πολυπλοκότητα χωρίς συνεπαγωγές ή αναγωγές, έχουν κοπεί 
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από τον κορμό της αφήγησης σαν καχεκτικά κλαδιά. Έτσι, η ιστορία 
έχει έρθει όσο πιο κοντά γινόταν στην ιστορική αλήθεια· η ξαφνική 
και ξαφνιασμένη εμπειρία ενός ξένου από μια χώρα στη διάρκεια 
ενός εμφύλιου πολέμου και στον απόηχό του – που ακόμη δεν έχει 
κοπάσει.

Η ιστορία που αφηγούμαι δεν είναι αυτοβιογραφική με τη στενή 
έννοια του όρου, καθώς παραλείπω σχεδόν οτιδήποτε είναι αυστη-
ρώς προσωπικό (και δίνει υπόσταση στη συνολική εμπειρία από την 
αρχή σχεδόν μέχρι και μετά το τέλος). Σε κάθε περίπτωση, εκτίθεμαι 
ήδη αρκετά μέσα από τον μεγάλο, σπασμένο καθρέφτη ανοίκειων 
σκηνών και περιστατικών, που ως τότε θεωρούσα απίθανο να συμ-
βούν, και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτά, τόσο διαφορε-
τικών από εμένα που δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσαμε 
να ταιριάξουμε. Πολλοί από αυτούς μου ήταν όντως ξένοι, και μά-
λιστα περισσότερο απ’ ό,τι μπορούσα να καταλάβω· αυτό που μου 
είναι αδιανόητο, αλλά και πιο σημαντικό, είναι ότι κάποιοι άλλοι 
δεν ήταν.

Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, τη σκληρότητα και τη ζεστασιά 
τους, την ευαισθησία και την παρορμητικότητά τους, κάποτε έγρα-
ψα  αυτό το βιβλίο – αρκετά παράλογα, αφού κανείς τους δεν θα 
το διάβαζε, και ελάχιστα θα τους ενδιέφερε τώρα, αν ζούσαν. Τους 
ευχαριστώ.

Αθήνα 1983 
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1  Νόστιμον ήμαρ

Η ανατολή ρόδιζε πάνω στα βλέφαρα –μυρωδιά πίσσας, από τις 
σανίδες του καταστρώματος που έτριζαν κάτω από το μάγουλό 

μου, έκαιγε τα ρουθούνια. 
Έξω από τα ρέλια, γκρίζα βράχια έτρεχαν ανάμεσα σε μια λω-

ρίδα θάλασσας και έναν ουρανό βουτηγμένο στον ήλιο. Ξάρτια 
και βίντσια έγερναν, καθώς σηκώθηκα στα γόνατά μου με μια δυ-
νατή ώθηση στο κατάστρωμα· και τα μελανά κύματα άφρισαν, και 
τα βράχια και ο ήλιος και τα φτερά των χιονόλευκων ανεμόμυλων 
έκλιναν προς τα πίσω, όταν οι μηχανές έσβησαν και στρίψαμε στην 
προβλήτα και, με τις άγκυρες να πέφτουν, γλιστρήσαμε μέσα σ’ ένα 
στρογγυλό, μπλε λιμάνι.

Κατεβήκαμε μια ανεμόσκαλα, σέρνοντας τις βαλίτσες μας, και 
σωριαστήκαμε στις λάντζες που λικνίζονταν στο νερό κάτω από τη 
δεξιά πλευρά του πλοίου. Ξυπόλητοι ναύτες με άσπρες ζώνες απώ-
θησαν τις λάντζες, και η καδένα της άγκυρας γκρίνιαξε πάλι και το 
βαπόρι γύρισε, βάζοντας πλώρη για την ανοιχτή θάλασσα, για νησιά 
έξω από τα μικρασιατικά παράλια.

Σπρώχνοντας τα κουπιά μπροστά τους, οι λιμενεργάτες μάς με-
τέφεραν στο λιμάνι, περνώντας δίπλα από τα ύφαλα και τα ζωγρα-
φιστά ακρόπρωρα των καϊκιών που έμοιαζαν να επιπλέουν σ’ ένα 
ρυτιδωμένο γλάσο. Ο Φραγκίσκος πέταξε το σακίδιό του στον ντόκο 
και με βοήθησε ν’ ανέβω τα βρεγμένα σκαλιά (τα σκούρα χρώματά 
του έρχονταν σε παράξενη αντίθεση –και τονίζονταν– με τη βρε-
τανική στολή που εξακολουθούσε να φοράει ο ελληνικός στρατός 
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ακόμη και μετά τον Πόλεμο). Είχε κατέβει με άδεια από το μέτω-
πο στη Μακεδονία. Είχαμε γνωριστεί στο πλοίο και πηγαίναμε στο 
αγρόκτημα των γονιών του στο κέντρο του νησιού, για να δούμε τα 
ξαδέλφια του που είχαν επιστρέψει πρόσφατα από την Αμερική.

Περάσαμε μέσα από μια ασβεστωμένη στοά, γαλάζια στο αυγινό 
ημίφως, και μπήκαμε σε μια ταβέρνα, όπου ένας λεπτός, γλυκός, 
αψύς καπνός ανακατευόταν με τον θαλασσινό αέρα.

«Έχει τίποτα;» φώναξε ο Φραγκίσκος.
Κάποιος καθόταν σ’ έναν πάγκο και κουνούσε το ένα πόδι· είπε 

κλείνοντας τα μάτια: Τσου!
«Τι εννοείς;» είπε ο Φραγκίσκος. Ένα αγόρι, με μπαρμπούνια 

που ακόμη σπαρταρούσαν στα χέρια του, μπήκε τρέχοντας.
Σε λίγο, τα μπαρμπούνια τσιτσίριζαν κάτω από ένα κίτρινο σύννε-

φο από λάδι, μέσα σ’ ένα τηγάνι στα κάρβουνα, κι έφτασαν στο τρα-
πέζι μας τραγανά και ζεματιστά μαζί με μια κούπα μπρούσκο κρασί. 

Όταν ξαναβγήκαμε στον δρόμο με τις βαλίτσες, ο Φραγκίσκος 
είπε, «Δεν είσαι μαθημένος στους δρόμους μας». Νοίκιασε ένα γαϊ-
δούρι με σαμάρι σε σχήμα αναποδογυρισμένου λίκνου ή κασονιού 
και μου έδειξε πώς ν’ ανέβω με την πλάτη γυρισμένη και να κάτσω 
στο πλάι.

Ο ίδιος, με μια απόκρυφη λιτανεία χασμουρητών κι αναθεμα-
τισμών κι ένα ραβδί, ακολουθούσε πεζός, στα μπλε σοκάκια προς 
τον κεντρικό δρόμο, ένα στενό περιφραγμένο μονοπάτι, σχεδόν ένα 
μέτρο χαμηλότερα από τα χωράφια, όπου το ζωντανό χτυπούσε με 
ακρίβεια τις οπλές του σαν αποτζιατούρες πάνω σ’ ένα πλακόστρωτο 
από ακατέργαστο μάρμαρο, σκληρό και λευκότερο από λευκό στον 
ήλιο, με κόκκινες φλέβες από μια πανάρχαια γη. Γύρω μας, η καστα-
νή γη υψωνόταν σε γυμνούς ασβεστολιθικούς λόφους κι ένα μεγάλο 
βουνό διάσπαρτο με αστραφτερά στίγματα: ξωκλήσια και αγροκτή-
ματα και πατητήρια ανοιχτά προς τον ουρανό.

Στο κέντρο του νησιού, πανύψηλες καλαμιές κροτάλιζαν μέσα 
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στην κοίτη ενός χειμάρρου· μπροστά μας, υπήρχαν τρία σπίτια με 
επίπεδες στέγες από πατημένη λάσπη, σχεδόν καθόλου παράθυρα ή 
πόρτες ή πράσινο ή σκιά ή πέρασμα μεταξύ τους.

«Σ’ εκείνο εκεί μένουν», είπε ο Φραγκίσκος, «δίπλα στης γιαγιάς 
μου. Πρώτη φορά τους βλέπει».

Σταματήσαμε μπροστά στο τρίτο σπίτι. Μια αχλαδιά σε μια πε-
ζούλα ήταν η μοναδική πράσινη σταγόνα στο τοπίο. Βγήκε έξω ένα 
κορίτσι, δεν μίλησε, μόνο μας έγνεψε να μπούμε σ’ ένα δωμάτιο 
πεντακάθαρο, σαν να το είχαν σκουπίσει οι θαλασσινοί αέρηδες, με 
χωμάτινο δάπεδο και καλαμένιο ταβάνι, σχεδόν μαύρο από τα χρό-
νια, κι από κάτω κεχριμπαρένια και λουλακιά κύματα.

Ξανάρθε μ’ ένα ποτηράκι άχρωμο ποτό και γλυκό του κουταλιού. 
«Καλωσόρισες», είπε, σπάζοντας τη σιωπή.

«Καλώς σας βρήκα» –τυπική απάντηση από το λεξικό τσέπης– 
και κατάπια μια φλογερή γουλιά. «Εδώ το φτιάχνετε το γλυκό;»

«Και τη σούμα», φώναξε ο Φραγκίσκος από το άλλο δωμάτιο, 
όπου ξεφορτωνόταν τη στολή του. Η φιλοξενία προοριζόταν μόνο 
για τους ξένους.

«Και τα ξαδέλφια μας πάνε από σπίτι σε σπίτι για να δούνε ποιος 
φτιάχνει την καλύτερη», του φώναξε εκείνη πάνω από τον ώμο της.

Ξανάρθε με ρούχα δουλειάς.
Στον τοίχο, φυσικού μεγέθους δαγκεροτυπίες ανέκφραστων προ-

γόνων με τσεμπέρια και τσιγκελωτά μουστάκια κοιτούσαν επίμονα 
μέσα από τις οβάλ κορνίζες τους, και μια αλμυρή αύρα σάλευε το 
δαντελένιο λαμπρικέν πάνω από την πόρτα και το κεντητό τραπεζο-
μάντιλο. Μόλις εκείνη τη στιγμή, αδελφός και αδελφή αναγνώρισαν 
ο ένας την παρουσία του άλλου.

«Λοιπόν; Τι γίνεται με τη θεια-Ευγενία;» είπε εκείνος.
«Ήρθες πάνω στην ώρα, αύριο είναι ο γάμος. Σαράντα χρονώ και 

με τέτοια προίκα! Μπορούσε να πάρει όποιον ήθελε απ’ το νησί». 
Ο ενημερωτικός, σχεδόν συνωμοτικός, τόνος της σήμαινε ότι ένας 
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απρόσωπος, ανώνυμος, απρόσκλητος ξένος μπορεί να μην ήταν 
μόνο ξεποδαριασμένος, αλλά και άνθρωπος πιθανώς: μόνος του θα 
καταλάβαινε τα μισόλογα. «...Όμως, αυτός που παίρνει! Λένε πως 
στα μέρη του οι άνθρωποι είναι κακοί: όλο βουνά και καθόλου θά-
λασσα. Οι νησιώτες είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ», 
και σταυροκοπήθηκε, καθώς πάνω από τα χωράφια αντηχούσαν δια-
περαστικές κωδωνοκρουσίες που υπογράμμιζαν τη θεοσέβειά της. 
«Νάτοι, έρχονται, θα τους δεις».

«Όλοι τους», είπε ο Φραγκίσκος, «θειες, ξαδέλφια, γονιοί, αδελ-
φοί, θειοι, ανιψοί, ανιψές».

«Κάνουμε μεγάλες οικογένειες εδώ», είπε η αδελφή του, κι ένιω-
σα ότι μια αθέατη πόρτα έκλεισε ίσως πίσω μου.

Βγήκαμε έξω, κάτω από την αχλαδιά, για να δούμε. Ανάμεσα 
στις φιγούρες που κινούνταν αργά στο χωράφι αναγνώρισα μία με 
σορτς και κοντομάνικη μπλούζα: ήταν ο Τομ Κόντορ από το Μπρού-
κλιν, βαφτισμένος Αθανάσιος Κονταρίνης στην εκεί ελληνορθόδοξη 
εκκλησία· η γνωριμία μας είχε ξεκινήσει στην άσκηση εγκατάλει-
ψης πλοίου, δύο ώρες έξω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Μέσα 
στην πομπή, ξεχώριζαν και οι αδελφές του, με τα όμορφα, βαμμένα 
πρόσωπα, το καρέ μαλλί και τα καρό παντελόνια τους.

«Η Ανν και η Ζωή», είπε ο Φραγκίσκος. «Το μισό νησί ζητά κιό-
λας να τις παντρευτεί».

«Και το άλλο μισό τις λέει (με το συμπάθειο) τσούλες».
«Επειδή φορούνε παντελόνια;» υπέθεσε ο Φραγκίσκος και πρό-

σθεσε για χάρη μου, «Εδώ οι άνθρωποι έχουνε κάλο στο μυαλό».
«Αν φοράς φούστα, σε φυλά η Παναγιά».
«Άσ’ το!» είπε εκείνος.
Ωστόσο, ακόμη κι από μακριά, η κυρία Κόντορ δεν έμοιαζε με 

την παλιννοστούσα μετανάστρια που είχα γνωρίσει στο υπερωκεά-
νιο, με το τρυφερό, υπομονετικό χαμόγελο αποτυπωμένο στο μεγά-
λο άχαρο πρόσωπό της: τώρα είχε απλώς την όψη ανθρώπου που 
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μιλάει για τον καιρό και τον τρύγο, για την τιμή που πιάνουν τα ζώα 
και για τα παιδιά, που έχουν τον διάβολο μέσα τους.

Το πλήθος των συγγενών της πλησίασε για να καλωσορίσει τον 
Φραγκίσκο και να δει τον νεοφερμένο. Οι ερωτήσεις έπεφταν βρο-
χή: Τι ώρα έφτασε το πλοίο; Πού ήταν οι γονείς μου; Και πόσα αδέλ-
φια; Στην Αθήνα πού ζούσα, και πώς;

Η κυρία Κόντορ φώναξε πάνω από τα κεφάλια τους. «Εεε, Άντρι-
ου, τι κάνεις κουβεντιάζοντας με όλους αυτούς τους κοπρίτες; Μπες 
μέσα, ο αδελφός και η αδελφή μου θέλουνε να σε συναντήσουνε».

Η μέρα πέρασε με συναντήσεις και χαιρετούρες: ο Τομ Κόντορ 
μετέφραζε τις προσφωνήσεις και τις φιλοφρονήσεις και με καθοδη-
γούσε να δίνω τις σωστές απαντήσεις, όσο το μακρύ χρυσογάλαζο 
μεσημέρι σκούραινε σε βαθύ μενεξεδί και μια έφοδο από αστέρια.

Αργά πια, στην κουζίνα με το χωμάτινο δάπεδο, εγώ, ο Τομ κι οι 
άντρες της οικογένειας καθόμασταν σε κασόνια και σκαμνιά γύρω 
από ένα χαμηλό τραπέζι στρωμένο με όσπρια και ψωμί και τυρί –με 
λίγες τρίχες από ένα τουλούμι κολλημένες πάνω του– κι ένα φλασκί 
μαύρο κρασί από τα άνυδρα αμπέλια. Κανείς δεν έπινε μόνος: κάθε 
φορά που ένας τους σήκωνε το ποτήρι του, οι άλλοι το ακουμπούσαν 
με τα δικά τους, μ’ ένα ήσυχο ρεφρέν: «Υγεία – υγεία – στην υγειά 
μας» – ένα χαμηλόφωνο, μουρμουριστό ξόρκι, που καλύτερα να μην 
το παρέλειπες.

Ο Φραγκίσκος πήρε άδεια πάνω στην ώρα, είπε ο αδελφός του, 
για τον τρύγο. Κάποιοι εξηγούσαν πώς άναβε ο ξυλόφουρνος πίσω 
από το σπίτι με τούφες θυμάρι από τους λόφους, και πώς τα μισά 
πηγάδια του νησιού στέρευαν μέχρι το φθινόπωρο, και ότι τον χει-
μώνα δεν είχε πολλή δουλειά από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή της 
άνοιξης, αλλά τον Δεκέμβρη που έβγαζαν τη σούμα όλοι ήταν απα-
σχολημένοι· κι οι λεκέδες στο τραπεζομάντιλο ήταν απλώς κρασί, 
αλλά δεν πείραζε, γιατί δεν ήταν γρουσουζιά να χυθεί κρασί στο 
τραπέζι, αρκεί να έλεγες έγκαιρα τη σωστή λέξη.
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«Ζωή, Αννούλα – σηκωθείτε πάνω, άχρηστες τσούλες!»
Εγώ, τυλιγμένος με μια κουβέρτα πάνω στις πέτρες της αυλής, 

κοιτούσα τον φιλντισένιο ουρανό.
«Jesus, γιατί να σηκωθούμε;»
«Άλλη μια φορά να σ’ ακούσω να λες Jesus και θα φας σφαλιάρα 

που θα ’ναι όλη δική σου!»
«Έλα για πρωινό», φώναξε από μέσα ο Τομ.
Η μητέρα του καθόταν ανακούρκουδα δίπλα στη φωτιά κι έψηνε 

ελληνικό καφέ. Η Ζωή και η Ανν ήταν ακόμη κουλουριασμένες σ’ ένα 
αχυρένιο στρώμα, στηριγμένο σε καλαμένιους πασσάλους. Η κυρία 
Κόντορ κρατούσε κόντρα στο στήθος της ένα τεράστιο καρβέλι ψωμί 
και το έκοβε, γκρινιάζοντας. «Κύριε των δυνάμεων... όλη μέρα εκείνες 
οι δυο μόνο σκούζουν, σκούζουν, σκούζουν για τα κορν φλέικς και τα 
άις κριμ σόντας! Τα παιδιά μου δουλεύουνε από τόσο δα μικρά: τώρα 
τα φέρνω πίσω στο πατρίδα – θέλω μόνο να περνούνε καλά».

Μια αχάριστη φωνή μουρμούρισε από το κρεβάτι, «Goodbye 
Brooklyn!».

Η κυρία Κόντορ κοίταξε τη φωτιά. Μια βελόνα σκιάς χάραξε 
το φως του ήλιου στο πάτωμα, κι εκείνη γύρισε να χαιρετήσει το 
παιδάκι που μπήκε και της έδωσε ένα πιάτο σκεπασμένο με κεντητή 
πετσέτα.

«Κάτσε, Γιαννάκη», όμως εκείνο εξαφανίστηκε με αθόρυβα βή-
ματα. «Ο ανιψιός μου», είπε εκείνη με μια αναλαμπή από το παλιό 
της χαμόγελο. «Ξέρεις κάτι, Αντρέα, έχω τριάντα δύο ανιψιούς και 
ανιψιές σε αυτό νησί. Δεν ξέρω γιατί έφυγα, μάρτυράς μου ο Θεός. 
Παλιά, ο άντρας μου είχε μεγάλο στόλο από καΐκια, όμως όλο τον 
καιρό φεύγει για να πολεμάει Τούρκους και Βούλγαρους· έτσι μια 
μέρα απλά πουλάει τις βάρκες του και φεύγουμε. Τριάντα χρόνια 
δουλεύουμε σαν τα γαϊδούρια, αγοράζουμε το μαγαζί, κάνουμε το 
χρήμα σιγά σιγά – και τώρα φεύγει στο Τζέρσι με μια παλιο-Ισπάνα. 
Γι’ αυτό ξοδεύω τη ζωή μου πίσω από έναν πάγκο! Όλο αυτό τον 
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καιρό, τα αδέλφια μου κάνουνε χρήση τα χωράφια μου: τώρα μας 
λένε να μείνουμε. Ε, μπορεί να μείνουμε κανένα χρόνο. Ωραία αν 
ήτανε κι ο άντρας μου εδώ, όμως, ε; Λίγο πριν φεύγει, του λέω, “Εσύ 
άκουσε καλά, Ζαχαρία, αυτή η γυναίκα μόνο σκατά!”»

«Μητέρα, τι γλώσσα!»
«Πίσω για ύπνο εσείς οι δυο, βρομοκόριτσα, μιλάω σε Αντρέα!»
Ξεσκέπασε ένα πιάτο με μέλι και σουσάμι. «Ωραίο, ε; Κάθε μέρα 

έτσι ακριβώς, κάποιος φέρνουν κάτι. Ποτέ δεν ήμουν τόσο πολύ ευ-
τυχισμένη». Όμως, όταν είδε τον γιο της με σορτς, γάβγισε. «Θανά-
ση, νευριάζω, άμα βγαίνεις έξω από το σπίτι έτσι, γυμνός!»

«Μάνα, έχει ζέστη».
«Παναγιά...!» Η κυρία Κόντορ επικαλέστηκε την Παναγία, τη 

μητέρα του Θεού. «Αχ, γιατί φέρνω παιδιά μου εδώ να με ρεζιλεύου-
νε μπροστά σε δικούς μου ανθρώπους;»

Φωνές ακούστηκαν από την πλαγιά. «Ανεβαίνουμε στον Πύργο».
Έξω, μια σειρά από γαϊδουράκια είχε σταματήσει και περίμενε· 

η γιαγιά βγήκε από το σπιτάκι της, σκυφτή με το ραβδί της, με φού-
στες μακριές μέχρι τους αστραγάλους. Με πρόσωπο σκαμμένο από 
τα χρόνια, έμοιαζε με γυναίκα που θα μπορούσε να ανήκει σε οποια-
δήποτε φυλή, σε οποιαδήποτε ήπειρο. Ο εγγονός της την ανέβασε 
στο σαμάρι και, όπως μπήκαμε στην πομπή της καμιά εικοσαριά 
άτομα, έμοιαζε με αυτοκρατορική χήρα, πάρα πολύ σεβάσμια για να 
είναι θνητή. Αν και αργότερα, σε δυο τρεις περιστάσεις, αναρωτήθη-
κα αν υπήρχε αυτοκράτειρα πάνω στη γη που θα έδινε μ’ ένα νεύμα 
ή ένα βλέμμα της τόσο αβίαστα την ευχή της. 

Ανεβήκαμε σ’ έναν ψηλό βράχο στον ορίζοντα, και είδαμε τις 
γκριζογάλαζες βουνοκορφές των Κυκλάδων και από κάτω τα βράχια 
μιας έρημης ακτής. Κάποτε, σε αυτή την ακτή είχαν αποβιβαστεί 
Τούρκοι πειρατές, όμως ο απόκρημνος λόφος άνοιξε και τους κατά-
πιε όλους, είπαν τα ξαδέλφια και μας οδήγησαν σε μια σχισμή στον 
μαρμάρινο βράχο που δεν είχε ξανακλείσει. Η κυρία Κόντορ είπε, 
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«Πολλές φορές αυτό το μέρος σκέφτομαι όταν πουλάω καταψυγμέ-
νο σπανάκι στους βρομοπελάτες...».

Επιστρέψαμε μέσα από μια μικροσκοπική ρεματιά με κυδωνιές 
και αμυγδαλιές (περνώντας σκυφτοί κάτω από τα αγκαθωτά κλα-
διά και τα κατακόκκινα ρόδια) και μια πηγή κάτω από ένα φεστόνι 
φτέρης και κισσού. Το μέρος ανήκε στη γιαγιά, και η κυρία Κόντορ 
ψιθύρισε, «So, όλοι τρέμουν ότι θα αφήσει σε μένα το μέρος. Καλοί 
άνθρωποι – μα ζηλιάρηδες... Θε μου σχώρα με!»

Το υπόλοιπο της μέρας, όλοι ασχολούνταν με τις ετοιμασίες του 
γάμου. Όταν ο ήλιος έδυσε, άρχισε να καταφτάνει κόσμος: γυναί-
κες με καθαρά τσεμπέρια και άντρες με μουστάκια περιποιημένα, 
πιγούνια καλοξυρισμένα και σβέρκους καλοκουρεμένους. Μέσα 
στο γεμάτο κόσμο δωμάτιο, είχε στρωθεί ένα τραπέζι με κεριά και 
ακηλίδωτο τραπεζομάντιλο· μόλις άναψε το θυμιατό, ο γενειοφό-
ρος ιερέας με τα χρυσοποίκιλτα άμφια έψαλε τη γαμήλια ακολουθία 
μπροστά στη λιτή αγία τράπεζα· μπροστά του στεκόταν η θεία με 
τον άντρα που είχε επιλέξει από την άγνωστη ενδοχώρα, όπου υπήρ-
χαν μόνο βουνά και, φυσικά, οι άνθρωποι ήταν κακοί. Μέσα στις 
αρωματικές αναθυμιάσεις του λιβανιού, νύφη και γαμπρός μετέλα-
βαν των αχράντων μυστηρίων μ’ ένα κουταλάκι με μακριά λαβή.

«...πιτσουνάκια», ψιθύρισε η Ζωή στην αδελφή της.
Μετά έφεραν τα φαγητά, και το δωμάτιο γέμισε με φωνές και 

με το αψύ άρωμα του κρασιού· το βαρύ καθαγιασμένο καρβέλι –
προϊόν αυτής της ίδιας γης– τεμαχίστηκε και μοιράστηκε σ’ όλους, 
γέρους και νέους. Σήκωσαν τις λαμπάδες και το δισκοπότηρο από το 
τραπέζι, και στη θέση τους έβαλαν ένα παμπάλαιο γραμμόφωνο με 
μανιβέλα, που από το μεγάλο ροζ μεγάφωνό του με το αχιβαδωτό 
τελείωμα γκάριξε ένα τραγούδι ξέφρενης απελπισίας σ’ έναν τραχύ, 
συγκοπτόμενο ρυθμό. Νεαροί χόρευαν με τα χέρια απλωμένα στους 
ώμους των διπλανών τους σε ανοιχτό κύκλο, και άντρες και γυναί-
κες αντικριστά ο ένας με τον άλλον, σε μια αποκαλυπτική μιμητική 
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πρόκλησης, κυνηγιού, απόδρασης, επίδειξης, χωρίς να φτάνει ποτέ 
στο σημείο της κατάκτησης ή της υπερβολής.

Αργά τη νύχτα, ξαναμμένοι, ζαλισμένοι, διασχίσαμε μέσα στο φεγ-
γαρόφως τις πεζούλες με τις κολοκύθες και τα πεπόνια. Άλλοι, πίσω 
μας, τραγουδούσαν ακόμη μέσα στο φωτεινό, μπλε σκοτάδι, και ο Τομ 
μου μετέφρασε στίχο στίχο τα λόγια ενός διαφορετικού ψαλμού:

Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια
τώρα, καλέ, τώρα οι πέρδικες
συχνολαλούν και λένε
«Ξύπνα αφέντη μου, ξύπνα καλέ μ’ αφέντη
ξύπνα αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο κι άσπρονε λαιμό...» 

Και η κυρία Κόντορ είπε, «Αυτό είναι που τραγουδάνε οι άν-
θρωποι όταν περνάνε το πρωί από το σπίτι και η νύφη ξεστρώνει το 
σεντόνι με όλο της το αίμα πάνω και το κρεμάει στο παράθυρο, για 
να μπορούν να δουν οι γείτονες ότι δεν τη χάλασε κανένας άλλος 
άντρας πριν».

Πολλά χρόνια αργότερα, έμαθα ότι σε κάποια μέρη της Ελλάδας 
αυτό το τραγούδι τραγουδιέται ακόμη, αλλά μόνο σε κηδείες και για 
ένα διαφορετικό ζευγάρι πρωταγωνιστών, από τους οποίους ο ένας 
δεν είναι θνητός, αλλά εξίσου ερωτικός και ανυπόμονος.
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Όταν του ανατέθηκε να μελετήσει τα μεσαιωνικά κάστρα της Πελοποννήσου, ο νεαρός 
απόφοιτος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Κέβιν Άντριους, βρέθηκε να ταξιδεύει στην 
Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1940, μέσα στο χάος ενός αιματηρού εμφυλίου πολέ-
μου. Όμως το εξαιρετικό βιβλίο του δεν έχει θέμα ούτε τα κάστρα ούτε την πολιτική: είναι 
ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στην Ελλάδα του Εμφυλίου, που διαβάζεται σαν μυθιστό-
ρημα και δίνει πιθανώς την πρώτη, αλλά οπωσδήποτε την πιο παραστατική, αφτιασίδωτη 
και αξέχαστη εικόνα της ζωής στην Ελλάδα κατά τα σκληρά αυτά χρόνια.

Μέσα στις δύσκολες συνθήκες, ο Άντριους κατάφερε παρ’ όλα αυτά να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη ανθρώπων προσκείμενων και στις δύο πλευρές. Με το να γίνει πνευματικός αδελ-
φός μιας φατρίας βοσκών, ή ακούγοντας την τρομακτική ιστορία του παπα-Σταύρου, του 
ιερέα του χωριού, ή μέσα από την απίθανη φιλία του με τον γοητευτικό και βίαιο Κωσταντή, 
γνώρισε όλη τη ζεστασιά, την ευαισθησία, την παραφορά αλλά και τη σκληρότητα του 
ελληνικού λαού, τον οποίο ζωντανεύει συναρπαστικά με τη γραφίδα του στο βιβλίο αυτό.

Είναι ερωτευμένος με τη χώρα... όμως βλέπει και την άλλη πλευρά του
εκτυφλωτικού της μετάλλου. Αν θέλετε την αλήθεια για την Ελλάδα, την έχετε μπροστά σας.

Louis MacNeice / Observer

Ένα από τα καλύτερα και πιο έντιμα βιβλία για τους σύγχρονους Έλληνες.
E.R. Dodds


