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σεi δείγμα της αναντίρρητης  ύπαρξης  του  κόσμον των  ανθρώπων,  για χι-
λιετίες  ολόκληρες,  πριν  αρχίσει  η  κυριαρχούμενη  από  τον  άντρα  Ιστορία.
Ό,τι ωραίο υπάρχει εδώ, είναι της Κρήτης, όχι δικό μου.

Στόουνχαμ, Μασαχουσέτη
Μάιος 1995

Με τις 1300, αρχικά,  σελίδες του, ετούτο το βιβλίο συμβολίζει μια δεκα-
πεντάχρονη έρευνα, σε «μινωικές» και άλλες πηγές, από τη μυθολογία ως
την  αρχαιολογία  και  την  ανθρωπολογία  των  θρησκειών,  από  τον  σερ
Άρθουρ  Έβανς  ως  τη  δρα  Νανώ  Μαρινάτου,  και  αντιπροσωπεύει  μιαν
άποψη  που  δεν  ταυτίζεται  απόλυτα  με  καμιά  τους.  Παρ’  όλο  που  εκτυ-
λίσσεται στην Κρήτη γύρω  στο 1450 π.Χ.,  έχω συμπεριλάβει επίσης ορι-
σμένα  γεγονότα  που  απέχουν  κάπως  από  τη  συγκεκριμένη  εποχή,  με  το
σκοπό να  παρουσιάσω  πιο  ολοκληρωμένα  την ηγεμονία της  Κρήτης.  (Το
Ακρωτήρι,  για παράδειγμα,  στη σημερινή  Σαντορίνη,  καταστράφηκε  ολο-
σχερώς από το ηφαίστειο περίπου μια γενιά πριν από την ιστορία μας και το
ιερό στ’Ανεμοσπήλια της Κρήτης ακόμα νωρίτερα·  ο κρητικός εμπορικός
σταθμός της Ρόδου, από την άλλη μεριά, πιθανότατα καταστράφηκε  μετά
την πτώση της Κνωσού.)
Η Δύση, στα πρώτα της βήματα τότε, βρέθηκε σε μιαν ιδιαίτερα κρίσιμη

πολιτισμική καμπή κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα π.Χ. και «Ο αδελφός
της Αριάδνης» αναπλάθει την «άποψη των Κρητικών» πάνω στα γεγονότα
της εποχής, έτσι ώστε να ανανεώσει τη γενικότερα αποδεκτή, παραδοσιακή
εικόνα  της  πρώιμης  Δύσης  (όπως  απεικονίζεται,  για  παράδειγμα,  στο  «Ο
βασιλιάς  πρέπει  να  πεθάνει» της  Mary Renault,  1958) μέσ’  από  ένα  πιο
σύγχρονο  πλαίσιο  αρχαιολογικής  και  πολιτισμικής  ανάλυσης,  που
επικράτησε σχεδόν τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Η ελλιπής στίξη στο τέλος των παραγράφων είναι μια απλή προσπάθεια

να μιμηθώ με τεχνάσματα της γλώσσας την τεχνοτροπία της αρχαίας τέχνης
των  Κρητών  και  ιδιαίτερα  το  αβίαστο  παιχνίδισμα  ανάμεσα  στην
υποκειμενικότητα και στον περίγυρο.
Παρ'όλο λοιπόν, που πιστεύω πως η ίδια η φύση της δουλειάς του συγ-

γραφέα απαιτεί από τη διαίσθηση και τη μεροληψία (ιδιαίτερα ως σύγχρονος
άντρας που γράφει για τις γυναίκες ενός αρχαίου πολιτισμού!) να καλύψει
τα κενά στα «συμβάντα», ελπίζω πως η ιστορία μας θ’ αποτελέ-

Σημείωμα του συγγραφέα



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τα μυθολογήματα των αρχαίων για τη «Μινωική» Κρήτη — Πασιφάη η
νυμφομανής κτηνοβάτις, Μίνωας ο τύραννος, Αριάδνη η «χαζοβιόλα» —
αποτελούσαν  (όπως  έχει  παρατηρήσει  ο  Ρόμπερτ  Γκρέιβς)  «πολιτικές
καρικατούρες» της Εποχής του Χαλκού. Αυτά τα μυθολογήματα όμως, δεν
περιορίστηκαν εκεί: έγιναν τα πρώτα σημεία αναφοράς  των Δυτικών για
τον άνθρωπο και την πολιτική.

Τι θα γινόταν όμως αν οι Δυτικοί μάθαιναν αρχικά στο σχολείο ότι η
Πασιφάη  ήταν μια από τις πολλές «μεγάλες μανάδες» των απαρχών του
πολιτισμού τους; Τι θα γινόταν αν η παιδεία υπογράμμιζε το γεγονός ότι ο
«Μίνωας» είχε τη διακυβέρνηση της πιο μακρόχρονης ειρηνικής περιόδου
στο  Δυτικό  πολιτισμό  και  ότι  η  Αριάδνη  δεν  ήταν  «αφελής»,  αλλά  μια
θεόπνευστη οραματίστρια που ενεργούσε στο όνομα των ανθρώπων  της,
ενός λαού που υμνούσε τη ζωή;

Καινούργιος  μύθος;  Μάλλον  μια  προσπάθεια  να  συγκεντρωθούν  όλα
τα  γεγονότα  των  πρόσφατων  ανακαλύψεων,  ως  και  τα  πλέον  ασήμαντα,
και να περιληφθούν σ’ ένα καινούργιο όραμα — στην ιστορία της Κρήτης
που  δεν  ειπώθηκε  ποτέ,  της  Κρήτης  όπως  ήταν,  ξεκινώντας  από  την
«πτώση» της σαν πρώτο επεισόδιο της Δυτικής ιστορίας.

Ετούτη  την  ιστορία  την  ακούσαμε  πρώτα  από  τους  γνωστούς  μας
«Ομηρικούς» εχθρούς των «Μινωιτών». Αυτοί οι απροκάλυπτα επιθετικοί
Μυκηναίοι  «ιππότες  των  κουπιών»  πρωτοπάτησαν  το  πόδι  τους  στην
Κρήτη πολύ μετά το 2000 π.Χ., κατάφεραν να εξουδετερώσουν τη μεγάλη
«θαλασσοκράτειρα» Κρήτη και ξεκίνησαν μια λεηλασία του Αιγαίου που
κράτησε δυο αιώνες, με «ένδοξη» κορωνίδα την καταστροφή της Τροίας.
Πώς ήταν όμως η ζωή στο  Μινωικό σύμπαν πολύ παλιότερα; Πώς είδαν
την  απαρχή  της  «Ιστορίας  που  γνωρίζουμε»  οι  Κρήτες,  οι  πολύ  πιο
εκλεπτυσμένοι εκπρόσωποι των Δυτικών;

Οι  σύγχρονες  φυσικές  και  κοινωνικές  επιστήμες  υποδηλώνουν  ότι
ουσιαστικά η Κρήτη δεν είχε μεγάλες διαφορές από αυτό που ελπίζουμε
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να  φέρει  ο  21ος  αιώνας:  ήταν  ένας  πολιτισμός  «υψηλής  τεχνολογίας»,
σχετικής  ισότητας,  απόλυτης  πραότητας,  από  εμπόρους-εξερευνητές  του
κόσμου, των οποίων η θρησκεία, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η κοινωνική
ζωή ήταν συνυφασμένα με τη λατρεία και την εξύμνηση του ολοζώντανου
μυστικιστικού δεσμού που ένωνε τους ίδιους με τους προγόνους τους και
με τη Γη.

Πώς  είναι  όμως  δυνατόν  ένας  τέτοιος  λαός,  τόσο  φημισμένος  στην
εποχή  του,  να παραμένει  σε μας  άγνωστος,  με εξαίρεση λίγους  συκοφα-
ντικούς μύθους;

Η  απάντηση  κρύβεται  μέσα  στον  υποτιθέμενο  «παραλογισμό»  της
ύπαρξης γυναικών με πραγματική πολιτική εξουσία. Αναρωτιόμαστε, για
παράδειγμα,  αν  όντως  υπήρχε  κάποια  «Βασίλισσα  Πασιφάη»  που
κυβερνούσε τον Λαβύρινθο της Κνωσού. Γεγονός: δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι η ισχυρή Κρήτη που εξευγένισε τον πρωτόγονο τρόπο ζωής των νησιών
και της χερσονήσου υπήρξε· και όσο πιο κοντά ερχόμαστε στους πυρήνες
της δύναμής της, τόσο περισσότερο συναντάμε την εικόνα της Γυναίκας —
να  αποθεώνεται  με  τόση  κομψότητα  και  χάρη,  με  έναν  έρωτα σχεδόν
ανεπανάληπτο.

Μ’ αυτά τα δεδομένα, η ανάγκη του κατακτητή Της να πλάσει ένα συ-
κοφαντικό θρύλο για έναν τέτοιο πολιτισμό και για μια τέτοια Γυναίκα —
ένα  παραμύθι,  για  να  αμαυρωθεί  ένας  έξοχος  και  με  πανάρχαιη  εξουσία
«εχθρός»,  που  λέγεται  «πολιτική  αναγκαιότητα»  —  αποτελεί  ίσως  την
καλύτερη  απόδειξη  που  έχουμε  για  την  αρχική  κραταιή  ύπαρξη  της
Πασιφάης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι «Αυτή που Λάμπει για Όλους» δεν
θεωρήθηκε ποτέ ανθρώπινο πλάσμα: ο Δυτικός κόσμος (προς μεγάλη του
απώλεια)  δεν  έχει  ξεπεράσει  ακόμα  το  φόβο  του  για  τις  δυνατές  έξοχες
γυναίκες.  Κι  όμως,  είτε  σαν  πραγματική  οντότητα  είτε  σαν  σκιά,  η
Πασιφάη — οι μανάδες της, οι κόρες της, οι αδελφές της — άρχισε ό,τι
καλύτερο υπάρχει στη Δύση.

Και η Αριάδνη; Η αρχαία Κρήτη (για να μην πούμε για τη σημερινή
Ελλάδα!) ήταν  γεμάτη  από εμπνευσμένες  και  εφευρετικές  νέες  γυναίκες.
Γνωρίζοντας  ότι  η  Κρήτη  πρωτοδίδαξε  στους  Μυκηναίους  κατακτη-  τές
της τα περισσότερα απ’ όσα ονομάζουμε σήμερα πολιτισμό (ακόμα και την
ίδια  τη  γραφή),  ίσως  αυτή  η  ιέρεια/πριγκίπισσα  ν’  αποτελεί  ενσάρκωση
των  κρίσιμων  αποφάσεων  που  έπαιρναν  οι  Κρητικοί  σχετικά  με  τις  πιο
οξύθυμες  μαθήτριές  τους.  Ποιος  μπορεί  ν’^ρνηθεί  ότι  η  μοίρα  της
Αριάδνης  —  το  παραγκωνισμένο  όραμα,  η  προδομένη  πίστη  —  εν-
σαρκώνει αυτό που ο οικουμενικός πια πολιτισμός της κατάκτησης επι
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βάλλει  στις  κόρες  του,  με  χίλιους  δυο  τρόπους;  Η  ίδια  η  Ιλιάόα, που  ο
Αλέξανδρος κρατούσε παραμάσχαλα, αρχίζει με τις απαγωγές δυο νεαρών
γυναικών και τον Ουσιαστικό φόνο ακόμα μιας, της Ιφιγένειας. Τι σήμαινε
όμως για τψ Αριάδνη το τέλος του κόσμου της;

Και ο Μίνωας, ο «Μινώταυρος»; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άγριοι
ταύροι της Κρήτης έγιναν σύμβολο του παλαιού καθεστώτος· όπως επίσης
και αυτή η εικόνα, που εναρμονίζει τη γήινη, ζωώδη, προσωρινή δύναμη
και  τη  βαθιά  ερωτική  πνευματικότητα,  σήμαινε  εντελώς  διαφορετικά
πράγματα  για  τους  Κρητικούς  και για τους  «Ομηρικούς» Μυκη- ναίους.
Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποιοι που τολμούν να
προτείνουν  ότι  «ο  Μίνωας»  αποτελούσε  πολιτικό  «δημιούργημα»  των
ηγετικών ματρόνων της «φυλής» του (όπως ακόμα συμβαίνει σε όλες τις
φυλές  των  ιθαγενών  της  Αμερικής,  που  επίσης  παραγκωνίστηκαν  και
αποστομώθηκαν βίαια από τους  δικούς της κατακτητές). Μήπως ήταν τα
θέλγητρα του  κοσμοπολίτικου  πολιτισμού  της  Κρήτης  που
«καταβρόχθιζαν» τελικά τους νέους της χερσονήσου;

Ο  πειρασμός  της  πολιτιστικής  «εξομοίωσης»  με  τους  ιθαγενείς,  της
ένωσης με τους «άλλους» αποτελούσε πάντοτε πρόβλημα για τις εθνικι-
στικές («Εμείς είμαστε ο μοναδικός λαός») πατριαρχίες σε όλη τη διάρκεια
της  ιστορίας.  Η  μισητή  προπαγάνδα  και  η  βία,  που  ήταν  απαραίτητες
προκειμένου να αποτραπεί αυτή  η φυσική  ανθρώπινη  σύζευξη,  γεμίζουν
τις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και τα γραπτά των Αμερικανών
αποικιοκρατών.  Οι  Χαναναίοι,  οι  Φιλισταίοι  (που  ήταν  όντως  Κρητικοί,
της περιόδου μετά την κατάκτησή τους!) και οι «Ινδιάνοι» της Αμερικής,
ονομάστηκαν όλοι τους ζώα, κανίβαλοι, τέρατα...

Πού  είναι  η  διαφορά  λοιπόν;  Βασικά  στην  αυξανόμενη  ανισορροπία
ανάμεσα στη «δημοφιλή άποψη» για την Κρήτη και στα πρωτοφανή πολι-
τισμικά  της  επιτεύγματα.  Ακριβώς  αυτά  τα  επιτεύγματα  όμως  είναι  που
πρέπει  να  μάθουμε  ετούτη  τη  στιγμή:  μπορούν  να  βοηθήσουν  εμάς να
οραματιστούμε  ένα  κοσμοπολίτικο  μέλλον  που  ξεπερνάει  τους  εφιάλτες
τόσο  του  κομουνισμού  όσο  και  της  μετατροπής  μας  σε  καταναλωτικά
προϊόντα, από τους οποίους προσπαθούμε να ξυπνήσουμε (χωρίς μεγάλη
βοήθεια από τα «μίντια»). Με την «πτώση» της Κρήτης όλος ο κόσμος γύ-
ρω της σίγουρα έχασε κάτι, κάτι πολύ λεπτό και ουσιώδες — αυτό το κάτι
που προσκάλεσε τους ζωγράφους της Κρήτης στις μεγάλες αίθουσες της
Αιγύπτου, τους αριστοκράτες και τους τεχνίτες της στις αυλές της Μέσης
Ανατολής  και  που  ωθούσε  όλους  αυτούς  τους  τόπους  (και  πολλούς
άλλους) να στέλνουν τον πολιτιστικό τους «φόρο» στο νησί και να σννεχί-
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σονν να τον στέλνουν για πάνω από 600 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα της
Κνωσού.  Υπάρχουν  χειροπιαστές  αποδείξεις  γι’  αυτό  και  είχαν  εκτεθεί
πέρυσι το καλοκαίρι στο μεγάλο «Μινωικό» μουσείο του Ηρακλείου.

Και όπως αυτά τα τεχνουργήματα καταθέτουν μπροστά στα μάτια μας,
η Γυναίκα ήταν και παρέμεινε κοντά στην καρδιά αυτού του «κάτι». Δεν
είναι τυχαίο που ο λαός της «Θήρας», ή Σαντορίνη, κάποτε το καμάρι των
«Μινωικών»  Κυκλάδων,  ήταν  αυτός  που  «ανακάλυψε»  τη  φυσική
αντισυλληπτική  ουσία  σίλφιο  και  άλλους  «Κυρηναϊκούς  χυμούς»  που
διατηρούσαν τον έλεγχο των γεννήσεων κυρίως στα χέρια των γυναικών.
Όπως  φαίνεται  από  πρόσφατες  μελέτες,  χρειάστηκε  η  καθιέρωση  της
αναγεννησιακής ανδροκρατούμενης ιατρικής για να καταφέρει σχεδόν να
εξαλείψει αυτήν την πολύτιμη γνώση* ακριβώς  όπως η ίδια η «ιστορία»
και  η  σύγχρονη  «παιδεία» αποκρύπτουν  τα  επιτεύγματα  της  Κρήτης.  Το
τέλος  όμως  του  εικοστού  αιώνα  καθιστά  καθημερινά  ολοφάνερο  ότι  η
παιδεία, στο μεγαλύτερο μέρος της, έχει σχέση με την «εκπαίδευση» όσο
και  η  δημοσιογραφία  με  την  «ενημέρωση». Η  αποθέωση  της  βίας  και  η
απερίσκεπτη  ανάγκη  για  ανταγωνισμό  σ’  έναν  κόσμο  που  έχει  ακόμα
πολλά  να  προσφέρει  σε  όλους,  αντίθετα  απ’  ό,τι  πιστεύουμε,  δεν  είναι
παρά Μυκηναϊκό «εγχείρημα». Ο «ανταγωνισμός» είναι πόλεμος σε καιρό
ειρήνης.

Στο  επαγγελματικό  μου  έργο  πασχίζω  να  μάθω  για,  και  από,  τους
ιθαγενείς λαούς της Αμερικής.  Η μόνιμη παράκληση που έχουν για τους
καλοπροαίρετους παρείσακτους είναι πρώτα να μάθουμε «εμείς» τον δικό
μας πολιτισμό. Αυτή λοιπόν αποτελεί μια από τις πρωταρχικές αξίες του να
γνωρίσουμε  την  αρχαία  Κρήτη  σαν  αυτόνομη  πολιτισμική  παρουσία.
Διαπιστώνουμε  ότι  «ακόμα  και  η  Δύση»  ξεκίνησε  σαν  πολιτισμός  που
άκμασε χαρμόσυνα τιμώντας τη Γη, τους προγόνους μας, τις γυναίκες, τα
ανθρώπινα σώματά μας. Και αντιλαμβανόμαστε καλύτερα ότι η σύγχρονη
«ελεύθερη αγορά» — της οποίας «ιδανικό» είναι  να μην πληρώνει τίποτα
για όλα αυτά που καρπώνεται — μπορεί πράγματι να ισοπεδώσει ό,τι δεν
κατάφεραν  4000  χρόνια  ηφαιστειακών  καταστροφών,  πειρατείας  και
στρατιωτικής επιβολής.

Κανείς  Δυτικός  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  καλλιεργημένος  χωρίς  να
γνωρίζει τα επιστημονικά δεδομένα και την ποιητική αλήθεια της πρώιμης
ιστορίας της Κρήτης. Και όσοι επιθυμούν ένα μέλλον^αλύτερο από αυτό
που σέρνεται προς το μέρος μας μέσ’ από την «ιστορία», θα μπορέσουν να
το χτίσουν καλύτερα εφόσον γνωρίζουν από πού κατάγονται. Πολύ ταπει-
νά, ετούτο το έργο σκοπό έχει να βοηθήσει σ’ αυτήν τη γνώση.

ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ14
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Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου στη με-
ταφράστρια Βίκυ Χατζοπούλου για τον επαγγελματισμό στη δουλειά και
στο πνεύμα της· στους εκδότες και ευγενείς φίλους μου Νίκο, Αλέξανδρο
και  Μαριάννα  Καλέντη· και  στον  Κ.  I.  Τσαούση  που  κόπιασε  να  κάνει
αυτό το μερικές φορές δύσκολο κείμενο περισσότερο προσιτό. Και πάνω
απ’  όλα  ευχαριστώ  τη  γη  και  τους  ανθρώπους  της  Κρήτης,  του  πα-
ρελθόντος και του παρόντος.

JOHN DEMPSEY

Στόουνχαμ, Μασαχουσέτη, 1998



Άλλ’  ό,τι  τού  ζην  φίλτερον  άλλο
σκότος  άμπίσχων  κρύπτει  νεφέλαις
όυσέρωτες δη φαινόμεθ’ δντες τοϋδ’
ότι  τοϋτο  στίλβει  κατά  γην,  δι’
άπειροσύνην  άλλον  βιότον  κούκ
άπόδειξιν των υπό γαίας μύθοις ό’
άλλως φερόμεσθα.

[Ό,τι άλλο είναι απ’ τη ζωή καλύτερο
σύννεφο το τυλίγει, σκοτάδι
και ό,τι στη ζωή λάμπει αχόρταγα τ’ αποζητούμε
γιατί τι πιο πέρα από τη ζωή νπάρχει
ποιος το ξέρει;
Μύθους απλά πιστεύουμε.]

ΕΥΡΙΠΙΔΗ, «Ιππόλυτος»

(Μετάφραση Κώστας Τοπούζης, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ)



και στη
μνήμη της 

Εύας - Ελένης Βίλκοβιτς
1960-1980

l’ antica fiamma... mi fu rapita... vali

Με όλη μου την ευγνωμοσύνη
στη Γυναίκα

Εικόνα εξωφύλλου: Μουσείο Ηρώίλείον.
Θεά των όφεων από φαγεντιανή (Κνωσσός γύρω στα 1.600 π.Χ.)



Στο άντρο

του Μινώταυρου

ΜΕΡΟΣ   ΠΡΩΤΟ









ΡΧΟΤΑΝ...  Ο  ΟΓΚΩΔΗΣ  κάβος  στην  ανατολική  πλευρά  του  λιμα-
νιού  του  Αμνισου  υψωνόταν  μαύρος  με  φόντο  έναν  ουρανό  από
ρόδινο χρυσάφι. Εδώ, στην παραλία, όπου όλοι εμείς του Λαβύ-

ρινθου  την  περιμέναμε  παραταγμένοι  τελετουργικά  μπρος  στα  νερά  του
πελάγους  που  ξυπνούσε,  το  φως  είχε  αρχίσει  ν’  απλώνεται  καθαρά  πια
κι ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή της ημέρας που τα αρμυρίκια σηκώνο-
νται από τον ύπνο και τα πρώτα πουλιά εμφανίζονται χωρίς να ξέρει κα-
νείς  από  πού.  Η  πρεσβύτερη  ιέρειά  μας,  η  Πέρδικα,  δεν  κούνησε  παρά
τα μάτια  της παίρνοντας  το προκαθορισμένο  σινιάλο  που της έκαναν  οι
σκοποί μας από την κορυφή του κάβου - ξεσκέπασαν ένα μοναδικό λυ-
χνάρι - ότι η τελετουργική λέμβος της Αριάδνης  είχε αποπλεύσει κι ερ-
χόταν προς το μέρος μας* και τότε η Πέρδικα ύψωσε στην αυγή τον ψηλό
στιλβωμένο  Διπλό  Πέλεκυ  που κρατούσε  και  μαζί  ύψωσαν  και  τους  δι-
κούς τους οι άλλες έξι αδελφές κατά μήκος του μισοφέγγαρου που σχη-
ματίζαμε, ώσπου τα γεμάτα βραχιόλια δυνατά μπράτσα τους ορθώθηκαν
και ακινητοποιήθηκαν κάθετα. Η θάλασσα απλωνόταν  ήσυχη  σαν λίμνη
μπρος  μας,  το  πρωινό  ανοιξιάτικο  αεράκι  μόλις  που  το  νιώθαμε·  δεν
κουνιόταν  φύλλο  πάνω  στα  στειλιάρια  των  μεγαλόπρεπων  πελεκιών,  με
τα πλατανόφυλλα και τους λευκούς υάκινθους που ήταν τυλιγμένα πάνω
τους σε σπείρες

Παρακολουθούσα  την  Πασιφάη*,  Βασίλισσα  και  μητέρα  μου,  περι-
μένοντας το νόημα που θα μου έκανε να βγω μπροστά στο πλήθος. Φο-
ρούσε το ανοιχτό στο στήθος κοντό γιλέκο της και τη ριγωτή χυτή φούστα
από  σαφράνι  που  έλαμπε  στην  αυγή,  και  στάθηκε  έτσι  στο  κέντρο  του
μισοφέγγαρου που σχηματίζαμε και σήκωσε τα χέρια της αργά προς

*Η εξαιρετικά φανερή, η περιφανής.

E
Ο τραυματισμός του Θηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΠΡΩΤΟ  
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τη θάλασσα και το νησί της Δίας, τρία μίλια απέναντι από το λιμάνι. Κά-
που ανάμεσα στις υψωμένες παλάμες της και στις πλαγιές του νησιού στο
βάθος,  που  φάνταζε  μες  στη  θάλασσα  σαν  τον  γοφό  ορθοκάπουλης
γυναίκας που κοιμάται στο πλευρό της, οι ιέρειες της Αριάδνης οδηγούσαν
τη λέμβο της προς την ακτή μας. Η στάση σιωπηλής προσευχής της μάνας
μας είχε έτσι συγχρονιστεί με την τελετουργία εδώ στην παραλία, ώστε η
κορύφωσή  της  να  συμπέσει  με  την  άφιξη  της  κόρης  της:  Αριάδνη,  η
Αρίδηλη, η αδελφή μου* πάντα μου έδινε δύναμη  να στέκομαι μπροστά
στο λαό σαν συγγενής της κι ας κουβαλούσε η θέση τέτοιο βάρος, σήμερα
όμως η μέρα θα με μάθαινε ν’ αντέχω πιο πολύ κι από τα δύο. Ολόκληρο
το πλήθος κατά μήκος του γιαλού την πρόσμενε ανυπόμονα αλλά ήσυχα,
μιας και αυτή η τελετή θα την έφερνε ένα ακόμα δημόσιο βήμα πιο κοντά
στο θρόνο μας

Κάτω από τον απλό κοντό μανδύα μου, η πάχνη και η δροσιά της θά-
λασσας  όπως  μ’  άγγιξαν  έβγαλαν  μέσ’  από  το  μεδούλι  μου  μιαν  άλλη
μνήμη, έναν πόνο ακριβώς κάτω από το τελευταίο αριστερό πλευρό μου,
εκεί που μια λωρίδα φουσκωμένης σάρκας σημάδευε περήφανα την πληγή
από το δόρυ κάποιου επιδρομέα. Ένιωθα μ’ όλο μου το κορμί τη βία μέσα
σ’ αυτήν  την  πράξη,  και  την  καλή  μου  τύχη  όμως  μαζί,  μιας  και  συχνά
άλλοι  πέθαιναν  από  πληγές  που  ούτε  πλησίαζαν  τη  δική  μου.  Κι  όμως,
λυπόμουν που την είχα σήμερα, γιατί ήθελα να θυμάμαι τον αδελφό μου
όπως τον ήξερα πριν από τη ναυμαχία: στεκόταν με τον πατέρα μας, τον
Μινώταυρο, στα δεξιά της Πασιφάης στην κεφαλή των λευκο- φορεμένων
ιερέων τους, των Κουρήτων. Για το πλήθος που ήταν μαζεμένο γύρω μας ο
πατέρας  κι  ο  αδελφός  μου,  φορώντας  τις  ολόλαμπρες  κεντητές  τους
φούστες  και  τα  χρυσόφυλλα  διαδήματα,  έμοιαζαν  ομοίωμα  του  ίδιου
άντρα  με  το  δαίμονα  στα  μάτια  και  το  ηλιοκαμένο  δέρμα  στη  γέρικη,
αντίστοιχα, και τη νεανική μορφή του. Θύμωνα όμως - ιδιαίτερα μιας κι η
τρομερή ιερότητα της τελετουργικής μοίρας του πατέρα μας δεν ήταν και
τόσο  μακριά  του  πια  -  που  έβλεπα  τον  αδελφό  μου  να  δανείζεται  το
συγκροτημένο χαμόγελο του Μίνωα, ενός ανθρώπου που ζούσε μέσα στην
Παρουσία,  σμιλεύοντάς  το  όμως  μέσα  στη  δική  του  πολεμική  στάση.
Στεκόταν εκεί, με τα πόδια ανοιχτά, σαν σε κατάστρωμα, και τα βαριά του
χέρια στη μέση

Ταίριαζε με το χαραχτήρα του Πάλισου αυτή η προβολή της βαρύτητας
των  δεκαεννιά  του  χρόνων  ήθελε  να  ’ναι  σίγουρος  πως  ήταν  σε  όλους
ορατή η ρώμη του, η δύναμη αυτή που θα χρησιμοποιούσε με σκοπό να
τους υπηρετήσει. Εκεί, στα πόδια του πελάγους, έβλεπες πια ν’
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ανοίγεται  ο  κόσμος  του  άξαφνου  αδιάκριτου  θανάτου  που  εκείνος  δια-
φέντευε καιρό πριν από μένα· μπροστά μου τον είχα σε όλη μου τη ζωή,
από τα πρώτα κυνήγια μας ως τα Ταυροκαθάψια και από κει ως το θρόνο
που θα περνούσε στα χέρια μου όταν θα ’ρχόταν η σειρά μου. Ο Πά- λισος
πάντα  με  τιμούσε  και  τελευταία  δεν  έχανε  ευκαιρία  να  διηγηθεί  πώς  ο
μικρός του αδελφός ο Δευκαλίωνας έσωσε εκείνο το νησιωτόπου- λο, τον
Ίκαρο, από ένα φλεγόμενο εμπορικό καράβι μες στην καρδιά της μάχης.
Τι  είχε  μπει,  λοιπόν,  ανάμεσά  μας;  Φόβος,  με  όσα  συνέβαι-  ναν  στους
ανθρώπους και στο βασίλειό μας· ο δικός μου φόβος και οργή μαζί, για τις
λύσεις που σκόπευε να δώσει σ’ αυτά τα προβλήματα όταν ο τίτλος του
Μινώταυρου θα γινόταν ολότελα δικός του. Ευχήθηκα να μην παρατήρησε
κανείς την άγρια έκφραση που ξαφνικά ένιωσα ν’ απλώνεται στο πρόσωπό
μου και στράφηκα στον πόνο στα παΐδια μου για να του πω ότι σίγουρα οι
μανάδες  μας,  τα  έθιμα  και  η  ίδια  η  Αριάδνη  θα  του  έκοβαν  τη  φόρα·
παρακαλούσα  όμως  τις  Δυνάμεις  να  μου  μάθουν  καλύτερα  πώς  να
υποφέρω και μαζί να λάμπω, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι γύρω μου

Η μητέρα γύρισε προς το μέρος μου και έγνεψε,  Έλα, Δευκαλίωνα,  κι
εγώ  παραδόθηκα  ολόκληρος  στο προνόμιο κι έκανα  ένα βήμα μπροστά,
κρατώντας το λαγήνι με το διάκοσμο από βάγια που κουβαλούσα σε όλη
τη  διάρκεια  της  λιτανείας  από  την  κοιλάδα  της  Κνωσού  και  του  Λα-
βύρινθου. Τα μέλη της πάτριάς που παρακολουθούσαν με ευλάβεια πίσω
μας μπορεί να μ’ έβλεπαν σαν κάποιον από αυτούς τους νεαρούς δωρητές
που  είχαμε  ζωγραφισμένους  πάνω  στους  τοίχους  μας,  μόνο  που  σήμερα
μου είχαν ζητήσει να ντυθώ πιο απλά, για χάρη του Πάλισου, κι έτσι δεν
είχα  καν  βάψει  τα  μάτια  μου.  Όταν  έφτασα  μπροστά  στην  Πασιφάη,
εκείνη  έβαλε  τα  χέρια  της  επάνω  στο  λαγήνι,  έμεινε  ακίνητη  για  μια
στιγμή και ύστερα σήκωσε το καπάκι του* η αναγουλιαστική μεταλλική
οσμή που ανάδινε το αίμα της θυσίας όπως το ’χαν ανακατέψει με κρασί
χτύπησε βίαια τα ρουθούνια μου

Από  τόσο  κοντά,  μπορούσα  να  διακρίνω  τις  ρυτίδες  του  γέλιου  που
αυλάκωναν  τη  μαύρη  μολυβιά  γύρω  από  τα  μάτια  της  μητέρας  μου,  τα
χρυσά  πρόσωπα  των  ταύρων  στα  σκουλαρίκια  της·  δίπλα  της  ένιωθες
πάντα μιαν ήρεμη ζεστασιά, παρ’ όλο που τώρα ήταν μάλλον απρόσωπη,
και ήταν απόλαυση και για τους τρεις μας να μας καθοδηγεί μέσ’ από τις
διάφορες  φάσεις  των  δημόσιων  ρόλων  μας.  Την  έβλεπα  με  το  παιδικό
μυαλό μου να ζυμώνει  και να πλάθει το τελετουργικό κριθαρόψωμο  και
μύριζα τη ζεστασιά του σπιτικού φούρνου, το άρωμα της κόρας που είχε
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πλάσει με τα χέρια της. Μου είχαν επιτρέψει συνοδεύοντας τον Πάλισο και
τους ιερείς να κάνω την πρώτη προσφορά του ψωμιού στην Αριάδνη πριν
το  μοιράσουνε  στους  βωμούς  μας,  στους  Νεκρούς  και  στο  λαό  μας  που
είχε  συγκεντρωθεί  στο  προαύλιο  της  Κνωσού.  Τώρα  όμως  που
αντρωνόμουν, είχα άλλα πράγματα να μάθω και τράβηξα αργά μια βαθιά
ανάσα από το βαρύ υγρό ανάμεσά μας, κοίταξα τα κεφάλια των ταύρων
κάτω  από  τις  κρεμαστές  μαύρες  μπούκλες  της  μητέρας  μου  ενώ  η
ραχοκοκαλιά μου ακόμα σπινθήριζε με τη θέρμη της ζωής αυτών των ζώ-
ων. Ζούσαν ακόμα τόσο ξεκάθαρα και έντονα μέσα σ’ αυτό το αίμα, που
σχεδόν πνίγηκαν μες στην παρουσία τους τα ερωτήματά μου για τη λάμψη
και τον πόνο στο πλευρό μου. Τι μεγαλόπρεπος ο αδελφός της γενιάς του
Ταύρου  που  στάθηκε  σήμερα  μπροστά  στους  βωμούς  μας  τινάζοντας  τα
στεφανωμένα  κέρατά  του την πρώτη  κυανή ώρα ετούτης  της αυγής,  ένα
τέρας απόλυτης δύναμης που δονείται γεμάτο αρχοντική ιερότητα· κι όμως
ένιωθες την εμπιστοσύνη και ίσως και μια γλυκύτητα μέσα στην απύθμενη
ηρεμία του σώματός του και στην αγριάδα που έκρυβε το ολόμαυρο του
μάτι

Ο  Χορός  ξαναδίνει  στον  Ταύρο  την  ευκαιρία  να  πάρει  το  αίμα  Του
πίσω, μου εκμυστηρεύτηκε μια φορά η Αριάδνη - δεν είναι όμως κάπως
παράταιρο, ένα τέτοιο κτήνος  να  υποκύπτει  σε  οτιδήποτε; Ναι· και μόνο
που κάλπαζαν  δίπλα μας στις λιτανείες αυτά τα τέρατα των βουνών μας
αρκούσαν  και  με  το  παραπάνω  για  να  φανεί  το  μεγαλείο  της  Κνωσού.
Περισσότερο  της  άρεσαν  τα  χρυσά  χειροτεχνήματα  των  πιο  τολμηρών
καλλιτεχνών  μας  που  απεικόνιζαν  τον  Ταύρο  να  λευτερώνεται  από  τα
δίχτυα μας τινάζοντας τους παγιδευτές Του στον αέρα. Δεν δείλιασε, όμως,
ποτέ της μπροστά σ’ αυτό που οι γονείς μας ονόμαζαν Αναγκαιότητα. Τα
χτυπήματα της μάνας μας και της Αριάδνης με το ακιδωτό ρόπαλο και τη
λάβρυ* ήταν υπόδειγμα σταθερότητας για το λαό - ξυπνούσαν την πίστη
του στις Δυνάμεις και στον τρόπο που είχανε πλάσει τον κόσμο έτσι όπως
κρατούσε γερά, καθώς το ζώο μούγκριζε γοερά και τρέκλιζε και η ζωή του
χυνόταν  μέσ’  από  το  σώμα  του  καυτή  και  πανίσχυρη.  Όχι,  τίποτα  δεν
μπορούσε να  επουλώσει τη θύμηση αυτών  των  αισθαντικών  ματιών  που
έσβηναν, εκτός από το να ισιώσεις ακόμα περισσότερο την πλάτη σου, σαν
τους γονείς μας και τους ιερείς (και σαν τον αδελφό μου, δηλαδή) και να
σεργιανάς τον κόσμο με την περήφανη

*Λάβρυς (-υος)· αμφίστομος πέλεκυς, πολεμικό όπλο στους αρχαίους λαούς, σπου-
δαιότατο θρησκευτικό έμβλημα του Μινωικού και του Αιγαίου γενικά πολιτισμού.
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ανάλαφρη  ευλυγισία  της Αριάδνης,  σαν γνήσιο βλαστάρι του Οίκου  του
Διπλού Πελέκεως.  Και μόνο η γεύση της θαλασσινής αύρας  και του αί-
ματος έφτανε για να πλημμυρίσει το κορμί μου από δέος που όλα αυτά τα
έργα  στο  λιμάνι,  οι  αρχαίοι  πέτρινοι  κυματοθραύστες  που  έσκιζαν  τη
θάλασσα  και  η  πανέμορφη  ροδόχρωμη  πέτρα  του  λιμεναρχείου,  τα
αγκυροβόλια και ο Αμνισός που σκαρφάλωνε στους παράκτιους λόφους,
ήταν γέννημα των μεταναστεύσεων της οικογένειάς μας και της ανάμειξής
της με ξένο αίμα* και είναι βέβαιο, ό,τι κι αν φτάναμε να γίνουμε, πως θα
’μασταν  δημιούργημα  ετούτων  των  γυναικών  που  κατανοούσαν  την
Αναγκαιότητα  και λαχταρούσαν την ομορφιά. Κι όπως  τα δελφίνια,  που
πολύ  παλιά  είχαν  οδηγήσει  την  προμήτορά  μας,  την  Ευρώπη,  εδώ  στην
Κρήτη,  έτσι  και  τώρα,  μπρος  στα  μάτια  μου,  οι  Δυνάμεις  δέχονταν  να
συνεργαστούν  μαζί  μας*  γιατί  η  Αριάδνη  ερχότανε  και  η  θάλασσα
απλωνόταν ήσυχη και ασάλευτη σαν Ταύρος που σκύβει πειθήνια το κε-
φάλι μπρος στη Βασίλισσα

Η μητέρα έπιασε τώρα το λαγήνι, το τράβηξε κοντά στο σώμα της και,
κρατώντας το έτσι που όλοι να βλέπουν τη δύναμη των ζωγραφισμένων
φοινικόδεντρων και την υπόσχεση της αναγέννησης που έδιναν, άρχισε να
κάνει κύκλους  από τα δεξιά προς τ’ αριστερά γύρω από το μισοφέγγαρό
μας χύνοντας συνεχώς στο χώμα τη ζωή που είχαν εμπιστευτεί στα χέρια
της. Μ’ αυτόν τον τρόπο καλούσε τους Νεκρούς και τους Αγέννητους να
κάνουν ό,τι έκανε κι αυτή εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό για το χατίρι της
Αριάδνης  και  να  κλείσουν  τον  πιο  μεγάλο  Κύκλο* γιατί,  αν  δεν  δίναμε
ζωή  στους  Νεκρούς  μας  μ’  αυτές  τις  τελετές  που  κάναμε  για  να  Τους
θυμόμαστε και να Τους τρέφουμε, ούτε σοδειά θα είχαμε ούτε τη δύναμη
να κάνουμε παιδιά χωρίς Αυτούς. Μας έλεγαν πως οι Νεκροί, απ’ όλους
τους μεγάλους Μύστες, ήταν (συνήθως) φίλοι μας: να μάθετε από Αυτούς
να παίζετε με τις Δυνάμεις του κόσμου που εμείς ονομάζουμε Θεά

Σχεδόν τελειώσαμε. Κι ενώ η μητέρα μου συνέχιζε αργά το έργο της,
ακούγονταν  πια  τα  χείλη  Τους  που  ρουφούσαν  αχόρταγα  τη  νοτισμένη
άμμο ενώ ο πατέρας μου ο Μίνωας κρατούσε με επισημότητα τον τρίση-
μο ρυθμό κρούοντας το τύμπανο των Κουρήτων από βοϊδόδερμα. Παρα-
τηρούσα  την  αυγή  να  αναδείχνει  σιγά σιγά  τη λάμψη  από τα μύρια  κο-
σμήματα, το ασήμι και τα πλούσια σχέδια στις φορεσιές των ανθρώπων
μας, με τη βοήθεια του φωτός που ερχόταν μέσ’ από το πέλαγος και μέσα
σ’ αυτό το επιπλέον δώρο της καλοκαιρίας· τα βαριά στήθια της μητέρας
και η χυτή της φούστα ταλαντεύτηκαν λιγάκι καθώς ερχόταν προς το με-
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ρος  μου  και  οι  ιέρειες  την  τίμησαν  ανεβοκατεβάζοντας  συγχρονισμένα
τους πελέκεις στο πέρασμά της. Καημένη μητέρα! Αποφασισμένη σαν τον
Μίνωα κι αυτή να φτάσει το τέλος της βασιλείας της με χάρη. Το πλευρό
μου είχε σταματήσει να χτυπάει, ξαναπήρα το λαγήνι και σήκωσα το δεξί
μου  χέρι  με  τη  γροθιά  στο  μέτωπο  σε  χαιρετισμό·  έτσι  μείναμε  μαζί
ακίνητοι  ώσπου  το  πλήθος  επανέλαβε  την  κίνησή  μου,  τους  άκουσα,  κι
ύστερα  απομακρύνθηκα  ενώ  επάνω  μου  αντανακλούσε  η  γαλήνια  ικα-
νοποίηση  της  Πασιφάης.  Χάρηκα  που  την  ικανοποίησα,  όπως  επίσης
χαιρόμουνα και για τον δευτερεύοντα ρόλο που είχα προς το παρόν και που
με άφηνε ελεύθερο

Στην πραγματικότητα με περίμεναν και άλλα ιερατικά καθήκοντα στον
Λαβύρινθο  πριν  καλά  καλά  ολοκληρωθούν  οι  τελετές  εδώ,  αλλά,  όπως
όλοι, ήθελα κι εγώ να δω την Αριάδνη να βγαίνει στην ακτή. Άφησα το
λαγήνι στην άκρη για τους ιερείς μας και βρήκα μια καλή θέση να σταθώ
μετά  από  κάμποσες  χαιρετούρες*  τότε  έπιασα  τον  εαυτό  μου  να
γλυκοκοιτάζει  ένα  ντόπιο  κοριτσόπουλο  στην  ανατολική  μεριά  του  πλή-
θους, στην ηλικία μου περίπου, με τις καστανές μπούκλες της μαζεμένες
πάνω από τους γυμνούς της ώμους και με μεγάλα μάτια, που έπαιζε με ένα
κλαδάκι  ιτιάς  από  το  περιδέραιό  της  παρακολουθώντας  τη  Βασίλισσα.
Μμμ...  λιγάκι  να  τη  δάγκωνα,  εκεί  ακριβώς  που  έπεφταν  μπούκλες  τα
μαλλιά  δίπλα  στ’  αφτιά  της  -  ουφ!  Οι  Νεκροί  είχαν  τον  τρόπο  Τους  να
σπέρνουν  νέες γενιές  στον κόσμο  και μες στα νιάτα μου αναρίγησα  στη
σκέψη ότι το αίμα που έτρεχε και στις δικές μου φλέβες ήταν από τα πιο
ανήμερα  του Οίκου.  Ωστόσο, δεν έπρεπε να  αμελεί κανείς  και τις συνε-
τότερες  πατριές.  Μια  Βασίλισσα  μπορούσε  να  παντρευτεί  κι  έναν  κηρο-
ποιό  ακόμα,  αν  την  ικανοποιούσε  και  είχε  παρουσία  λαμπρότερη  από
οποιονδήποτε  δανδή  του  παλατιού,  και  δεν  μπορούσα  ν’  αφήσω  τον
αδελφό μου με τα καμώματά του να με κάνει να φαίνομαι παιδί στα μάτια
των άλλων. Χαιρόμουνα που δεν του είχα πολυμιλήσει μετά τη ναυμαχία,
χαιρόμουνα που το είχαν πάρει είδηση οι περισσότεροι

Αίφνης ένα χέρι στον ώμο μου: ήταν ο Γλαύκος, ένας από τους ευνο-
ούμενους πρεσβευτές των γονιών μας στα νησιά, κοντά στα τριάντα, ένας
εντυπωσιακά  ψηλός  και  πολυταξιδεμένος  ευγενής.  Πολύ  εγκάρδιος,
αδροπλασμένος, όχι ιδιαίτερα συγκαταβατικός με το νεαρό της ηλικίας μου
- ήξερα  όμως  πως  είχε  πάρει  διαταγές  να  «πές#ει» πάνω  μου  τελευταία,
πριν  αρχίσει  η  χρονιά  των  δικών  του  καθηκόντων,  για  να  βοηθήσει  να
συμφιλιωθούμε με τον Πάλισο. Τον συμπαθούσα και ζήλευα τις ιστορίες
και τα πάρε δώσε του με τις ξένες βασίλισσες σαν απεσταλμένος του
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πατέρα μου, αλλά γιατί να μη στείλει το Παλάτι κάποιον σαν κι αυτόν και
προς τον Πάλισο; Η Πασιφάη, με την ιριδίζουσα πτυχωμένη φορεσιά της,
στράφηκε τώρα στη θάλασσα ανοίγοντας τα χέρια της με τις παλάμες προς
τα κάτω ενώ ιέρειες και ιερείς έψελναν καταπραϋντικά. Όταν τελείωσε κι
αυτό, οι Κουρήτες βρόντηξαν τα ακόντιά τους πάνω στις ψηλές ασπίδες
από βοϊδόδερμα για να δώσουν στην τελετουργία μεγαλύτερη ένταση* στο
τέλος,  η  μητέρα  σήκωσε  το  επίσημο  άσπρο  βούκινο  του  Οίκου  μας  και
σάλπισε τρεις φορές τραχιά και μακρόσυρτα. Ο Γλαύκος έριξε στην πλάτη
τη μαύρη χαίτη των πυκνών μαλλιών του* είχε τη χαραχτη- ριστική γαμψή
μύτη του λαού μας, και το περιδέραιο από χρυσά κοχύλια που φορούσε
ανασηκώθηκε μαζί με το στέρνο του όπως μου χαμογέλασε, κουνώντας κι
αυτός το κεφάλι του με ανυπομονησία

Η Αριάδνη ερχόταν: ο θαλασσινός αέρας γαργαλούσε τον πόθο μας να
τη  δούμε  και  πολλά  ζευγάρια  μάτια  αγνάντευαν  τη  θάλασσα  μήπως  και
ξεκρίνουν  τη μικρή βάρκα  που  θα μας την έφερνε  από τον  Δεντρόκηπο
του μικρού νησιού απέναντι. Δε φαινόταν ακόμα με τις λουλουδια- σμένες
καταπράσινες  πλαγιές  πίσω  του,  αλλά  όσοι  είχαν  πιάσει  το  γιαλό
στριμώχτηκαν πιο μπροστά, κάνοντας νόημα στα παιδιά, στα ζωηρά σκυ-
λιά και στους καθυστερημένους συγγενείς να σωπάσουν αμέσως μετά το
τριπλό  σάλπισμα  της  Βασίλισσας.  Παρά  τα  τραγούδια  και  την  ακατά-
παυστη φλυαρία που συνόδευαν την πομπή του Οίκου μας ως εδώ από το
χάραμα, τώρα ήταν όλοι τους πιο ήσυχοι και από τη θάλασσα και από τους
σπουργίτες  μες  στους  κυπάρισσους  ψηλά  στην  παραλία.  Παλιοί  μας
θαλασσόλυκοι  και  ηλικιωμένες  κυράδες  που  έγερναν  πάνω  στα  μπα-
στούνια τους, σακάτηδες και άνθρωποι με πόνους που δε φαίνονται ήταν
ήσυχα  καθισμένοι  κάτω  από  τα  δέντρα  πίσω  μας,  όπως  έκαναν  πάντα
κρατώντας τις ατέρμονες ανάγκες τους στο περιθώριο των δημόσιων τε-
λετών μας* δεν υπήρχε αμφιβολία, η Αριάδνη θα τους καλούσε κι εκεί-
νους  να  πλησιάσουν,  κι  αυτή  η  ευλαβική  σιωπή,  βέβαια,  θα  διαρκούσε
μοναχά  ως  τη  στιγμή  που  κάποιος  θα  την  έβλεπε.  Ο  Γλαύκος  (πάλι  να
ψαρέψει πήγαινε;) κάποια  παρατήρηση  έκανε  ότι κατά  μήκος  της  ακτής
πλανιόταν  ένας  άλλος  φόβος,  κάτι  που  ξεπερνούσε  τις  συνηθισμένες
εποχιακές  ανησυχίες  για  τη  σπορά,  εγώ  όμως  είχα  κάνει  τις  δικές  μου
εκτιμήσεις για τους παριστάμενους - εύποροι της Κνωσού και των γειτο-
νικών  πόλεων  με  τα κρεμαστά  τους  σκουλαρίκια,  γενιές  ολόκληρες  από
την κάθε πάτριά, λιμενεργάτες, ξένοι και αγρότες - που είχαν έρθει για να
παρακολουθήσουν αυτήν την αυτοσχέδια τελετή

Είχαμε ολοκληρώσει πια τις παραδοσιακές τελετές για τούτο το τε-
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λευχαίο φεγγάρι που έφερε πρώιμα την άνοιξη, είχαμε ανοίξει τις αποθήκες
με το καινούργιο κρασί και το σπόρο και είχαμε εξαπολύσει Τους Νεκρούς
από  τους  προγονικούς  πίθους  της  ταφής  Τους,  εκεί  που  κι  εμείς  θα
μπαίναμε μια μέρα για να γευτούμε με τη σειρά μας την τιμημένη ζωή που
Τους είχαμε τόσον καιρό προσφέρει. Τους είχαμε θρέψει πλουσιοπάροχα,
είχαμε  προσπαθήσει να  κατευνάσουμε  την πείνα  Τους,  να  μαλακώσουμε
την  οργή  Τους  αν  ήταν  δυνατόν.  Με  τις  τελετές,  Τους  είχαμε  δείξει  τη
λαμπρή υπόσχεση που έδιναν η Αριάδνη και ο Πάλισος καθώς πλησίαζε η
ανάρρησή τους* και ύστερα με κατράμι και λευκαγκαθιά και βέργες από
σημύδα Τους αποδιώξαμε να γυρίσουνε στα καταλύματά τους, απ’ όπου θα
μας  μιλούσαν,  θα  μας  καθοδηγούσαν  και  θα  μας  επέπλητταν  με  την
οικειότητα οποιουδήπο- τε ζωντανού. Δε θα μπορούσαμε, όμως, να Τους
κρατήσουμε  στη σωστή απόσταση χωρίς  αυτό το κράμα  διακριτικότητας
και αποφασιστικότητας του κλήρου μας - αντίθετα με τους Αιγύπτιους και
άλλους,  όπως  είχα μάθει, εμείς απλώς  κάναμε  στην άκρη  τα παλιά οστά
μέσα στις κρύπτες για να χωρέσουν τα καινούργια ενώ τους πείθαμε με κο-
λακείες πως έτσι θα ήταν καλύτερα, αφού ετοιμάζονταν να ’ρθουν κι άλλα
μέλη της οικογένειας. Θα αναζητούσαμε, λοιπόν, κι ετούτη τη χρονιά την
περηφάνια και την ισχύ Τους για να θρέψουμε τη δική μας· κι αυτό, γιατί
Εκείνοι ζούσαν από τη σάρκα μας και, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να
ζουν, έσπρωχναν να βγει το κριθάρι που μας έτρεφε

Καλή  θα  ήταν  η  χρονιά  μπροστά  μας  κι  ετούτη  η  εποχή  ήταν  η  πιο
γλυκιά της: τα σπαρτά ήδη είχαν σηκώσει δυνατά χρυσά κεφάλια, οι λόφοι
μας  είχαν  αρπάξει  φωτιά  από  τις  παπαρούνες  κι  ήταν  πνιγμένοι  στον
άγκρουστο*,  στο  θυμάρι  και  στις  πικροδάφνες*  σπίνοι,  αηδόνια  και
τσαλαπετεινοί  κούρνιαζαν  στα  περίλαμπρα  δέντρα,  τα  μαντριά  ήταν
γεμάτα  από  ολοκάθαρα  νεογέννητα  μοσχαράκια,  πολλές  γυναίκες  είχαν
κοιλιά που δε χωρούσε στη στολή του χορευτή και ο χειμώνας  που είχε
περάσει ήταν άγριος  και βροχερός,  καλός  για το δέσιμο  της  ελιάς.  Ούτε
ίχνος περονόσπορου στα μούρα. Φέτος όμως, από τις τελετές κι ύστερα, με
όποιον σχεδόν κι αν μιλούσες, θα σου ’λεγε πως κάτι δεν πήγαινε καλά,
κάτι  δεν  ήταν  ξεκάθαρο,  υπήρχε  μια  έλλειψη  ισορροπίας  ανάμεσά  μας.
Φέτος, σε όλα τα ιερά άδυτα,

*Άγρωστις η λευκή (Agrostis alba)· κτηνοτροφικά αγρωστώδες, που βρίσκεται αυ-

τοφυές στην Ελλάδα στα περισσότερα φυσικά λιβάδια.
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από την Κνωσό ως τα κορφοβούνια και τις σπηλιές, εκεί όπου κατέφευγαν
οι άνθρωποι για τελετές και χρησμούς που θα τους καθοδηγούσαν στη ζωή
τους, τα ανησυχητικά σημάδια ήταν πάρα πολλά - σημάδια σαν βροντή που
μαζεύεται  κάτω  από  τη  γη, όπως  ψιθύριζαν  κάποιοι*  μια  απτή  αλλά
ακατανόητη  οργή  έβραζε  ανάμεσά  μας,  μια  ανυποχώρητη  αναστάτωση.
Ήταν πάρα πολλές οι φήμες ότι είχε διακοπεί η μύηση νεαρών στα χωριά
και κάποιες κηδείες αγροτικών οικογενειών - για να μη μιλήσουμε για τις
απλούστερες  τελετές  που  διατηρούσαν  την  τάξη  στο  βασίλειο  -  από
αλλόκοτους, παραμορφωμένους και μερικές φορές βίαιους χρησμούς, που
θα  έπρεπε  φυσιολογικά  να  προσφέρουν  γαλήνη  και  παρηγοριά,  ή  από
διάφορα  προβλήματα  με  άμφια  ή  δοχεία  κι  άλλα  εργαλεία  που  τόσο
προσεχτικά αποθήκευαν οι ιερείς μας, από ξαφνικά σπασίματα, σκουριές
και απο- κρουστικές δυσωδίες από άγνωστες πηγές. Μας είχαν μάθει πως
το Παλάτι δεν έπρεπε να μένει πίσω από τους αγρότες ούτε μια πιθαμή σε
τέτοια θέματα κι έτσι οι γονείς μας και οι ιέρειες ζητούσαν εξηγήσεις από
τους αρμόδιους του κάθε τόπου, αλλά δεν είχαν βρει ούτε έναν που να πει
πως  γνώριζε  τι  κρυβόταν  στη  ρίζα  όλης  αυτής  της  αναστάτωσης.  Το
χειρότερο μέχρι τώρα όμως ήταν ότι περισσότερο από μια δυο φορές σε
κάθε  φεγγάρι  φέτος,  κριάρια,  κατσίκες,  ακόμα  και  ταύροι  σε  ορισμένες
μεγάλες τελετές είχαν αγριέψει ξαφνικά πηγαίνοντας προς το βωμό. Γιατί
να πήρε τόση χαρά η ιερατική καρδιά μου ακούγοντας τέτοια νέα; Άσχημα
τα  πράγματα,  άσχημα,  έλεγαν  οι  γεροντότεροι,  αυτό  σήμαινε  κατάλυση
της εξουσίας, τα ζώα το ’νιω- θαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά και δεν το
μαρτυρούσαν  ούτε  στην  Πέρδικα  ούτε  στον  Κράτο,  τους  Άρχοντες  των
Κοπαδιών  του  Οίκου  μας.  Και  τις  ζωές  αυτές,  που  βοηθούσαν  να
διατηρηθεί  ο  κόσμος  μας  όπως  ήτανε,  δε  θα  μπορούσαμε  ποτέ  να  τις
εξαναγκάσουμε  να  κάνουν  κάτι  άθελά  τους.  Θα  ήταν  σαν  να
εξαναγκάζαμε τον ίδιο τον Μινώταυρο. Στα βουνά της Κρήτης, ο άγριος
Ταύρος ήταν όσιος: ο Ταύρος σ’ έκανε ιερό, όχι εσύ αυτόν. Δεν ήταν όμως
παράξενο  που  η  απελευθέρωση  ενός  τέτοιου  ζώου  μπορούσε  μόνο
μεγαλύτερη ανισορροπία να προκαλέσει;

Σας λέω όμως, για την Πασιφάη και τον Μίνωα δεν ήταν αυτό το με-
γαλύτερο πρόβλημα της Κρήτης εκείνες τις ημέρες.  Κι όμως, αυτήν  την
ανεξήγητη υπόγεια οργή, αυτήν την ανησυχία δεν την ένιωθα μόνο εγώ*
και καθώς οι ιερείς μας δεν μπορούσαν να βρουν τη ρίζα του κακού, είχαν
κάνει έκκληση στο θρόνο να λάβει προληπτικά μέτρα. Δεν ήταν κα
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θόλου φρόνιμο ν’ αφήνεις τη Γη να αναταράζεται πολύ κάτω από τα πόδια
σου

Αυτός ήταν λοιπόν ο λόγος για το τριήμερο ταξίδι της Αριάδνης στον
Δεντρόκηπο  μαζί  με  δυο  πρεσβύτερες  ιέρειες.  Λίγα  χρόνια  πιο  πριν,  τη
βαθιά  κοινωνία  που  χάριζε  αυτός  ο  τόπος  -  το  σημείο  (έλεγαν)  όπου  η
Μάνα  Ευρώπη  πρωτοβγήκε  στη  στεριά  και  φύτρωσαν  όλα  τα  δέντρα-
συμβολα  του  ιερού  μας  έτους  -  θα  είχε  καθήκον  η  μητέρα  μας  να  την
αναζητήσει. Αλλά στα μάτια της, όπως και στα μάτια της γιαγιάς μας της
Παρίας,  η  Αριάδνη  στα  δεκαεφτά  της  ήταν  έτοιμη  για  μια  τέτοια  απο-
στολή, σοβαρή μαζί και απλή όσο άρμοζε για το ξεκίνημα της αφιέρωσής
της στα δημόσια καθήκοντα. Και όπως οι μανάδες μας φημίζονταν για τον
έντεχνο χειρισμό σημείων και τελετών, έργο της Αριάδνης ήταν να γίνει
και η ίδια ένα νέο έθιμο που θα βοηθούσε - με την ανάρρησή της πρώτα
πρώτα - να προετοιμαστεί το έδαφος για την επικείμενη  μεταβίβαση  της
εξουσίας στην Κρήτη

Νομίζω ότι διάλεξα αυτήν την ανοιξιάτικη μέρα για ν’ αρχίσω, επειδή
ήταν  η  τελευταία  φορά  που  είδα  τον  αδελφό  και  την  αδελφή  μου  μαζί
δημόσια ζωντανούς και ευτυχισμένους. Ο Γλαύκος, όμως, είχε δίκιο, δεν
ήταν μόνο η ανησυχία για τη σπορά που είχε φέρει τόσους ανθρώπους στο
λιμάνι  ξημερώματα·  δεν  είχαν  σταματήσει  ν’  απλώνονται  πάνω  στους
λόφους της ακτής κι έσπρωχναν αυτούς που ήταν μπροστά τους όλο και
πιο κοντά στο νερό* δεν μπορώ λοιπόν ν’ αφήσω κατά μέρος τα θέματα
που έτρεφαν άμεσα την ανησυχία μας

Καταρχήν, το τέλος του Μεγάλου Έτους, και μάλιστα μόλις το δεύτερό
μας, είχε φτάσει. Τέσσερις εποχές μετά από αυτήν την άνοιξη, μια στροφή
ακόμα του Τροχού του Χρόνου και ο Μίνωας, ο πατέρας μας, θα έπρεπε να
κάνει την Προσφορά της ζωής του ενώ η μάνα μας θ’ αποσυρόταν, όπως
είχε κάνει και η γιαγιά, σε μιαν έπαυλη δίπλα στον Λαβύρινθο. Πρόσφατα
μόνο - μετά τα Ταυροκαθάψια και τη ναυμαχία - άρχισα να συνειδητοποιώ
το τεράστιο  νόημα που έκρυβε ο τρομαχτικός σεβασμός που έδειχναν οι
πατριές μας στον Οίκο του Μινώταυρου και πόσο σύντομος θα πρέπει να
είχε φανεί ο χρόνος στον πατέρα μου, που είχε την εξουσία στα χέρια του
δεκαεννέα  χρόνια  συνολικά,  περισσότερο  από  οποιονδήποτε  Βασιλικό
Σύζυγο της Κρήτης εκτός από της Παρίας. Δεν ήταν και μικρό πράγμα για
τις πατριές μας ν’ αφησουν τέτοια μεγάλη δύναμη σε τόσο λίγα χέρια για
τόσο πολύν καιρό. Αυτό το καινούργιο σύστημα υπολογισμού του χρόνου
και της ανώτατης εξουσίας, βλέπετε, ο συνδυασμός, δηλαδή, παλαιότερων
συστημάτων που είχαν ως βάση τη
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Σελήνη και τον Ήλιο, βρισκόταν ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο μετά την
υιοθέτησή του από τους μεγαλύτερους οίκους μας. Για πολλούς άντρες, το
Μέγα Έτος είχε ισορροπήσει (επιτέλους) τις εξουσίες του θρόνου μας, είχε
δώσει και στις δύο οικογένειες από την πλευρά των μανάδων το χρόνο να
χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους εποικοδομητικά για το βασίλειο. Στις
προηγούμενες  γενιές - λιγότερο  σίγουρες για όσα έπαιρναν  από τη γη ή
λιγότερο ευσεβείς, ανάλογα  με ποιον  μιλούσες  - το αίμα του  Βασιλικού
Συζύγου έρρεε μια φορά κάθε χρόνο. Ο πατέρας μας ήταν βλαστάρι της
γενιάς  του  Ανθρώπου  που  Τόλμησε:  μέσα  στο  αίμα  του  ζούσε  ακόμα
εκείνος που είχε πρώτος δώσει τη ζωή του ως ανάθημα με αξία αρκετή να
μαλακώσει τη δουλεμένη, στραγγισμένη γη κι Εκείνους από κάτω της. Η
προθυμία αυτή του Βασιλικού Συζύγου να οργώσει την ίδια του τη ζωή
μες στο χώμα, και μάλιστα από το απόγειο του πλούτου και της δύναμης
του  κόσμου  ετούτου,  ήταν  ο  πυρήνας  του  μεγαλείου  του,  αυτό  που  οι
λυράρηδες ονόμαζαν η μεγάλη του καρδιά

Με το πέρασμα τόσων  γενεών όμως, που είχαν δει τις ισχυρές  οικο-
γένειες του νησιού μας ν’ ανθούν στο εμπόριο, η καθεμιά με τις δικές της
διασυνδέσεις, ένας Βασιλικός Σύζυγος που ζούσε τόσο λίγο δημιουργούσε
πολύ  μεγάλη  αστάθεια  ανάμεσα  στις  πάτριες  μας,  γιατί  πάρα  πολλές
σχέσεις  πίστης  και  αφοσίωσης  πέθαιναν  μαζί  του  ή  αδρανούσαν
περνώντας στη Βασίλισσά του. Οι μανάδες, πάλι, και οι ιερείς μας (όπως
και οι τεχνίτες μας) ποτέ δε έπαψαν να σκέφτονται πώς να εξομαλύνουν τα
πράγματα, κι όλος αυτός ο κόσμος σήμερα ήταν αλάνθαστο σημάδι ότι το
έργο τους περνούσε από έλεγχο. Οι ιερές τοιχογραφίες της Κνωσού με τις
παρελάσεις  των  νεαρών  δωρητών  απ’ όλη  την  Κρήτη  ήταν  ο  δικός  μας
τρόπος να  μνημονεύουμε  τη  συμφωνία  μας  για τον πρακτικό  στόχο  του
βασιλείου  μας: το θέμα δεν  ήταν  να  αλληλοσκοτωθούμε  για  τα  πλούτη,
μιας και υπήρχαν άφθονα για όλους τους θαλασσομάχους - το ουσιαστικό
ζήτημα  ήταν  πώς  να  φέρουμε  τον  πλούτο  αυτόν  στα  σπίτια  μας  και
ταυτόχρονα να χάσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα παιδιά από τις πατριές
μας.  Η  μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα  του  στόλου  κι  ένα  σύστημα
ναυτολόγησης  των  πληρωμάτων  πιο  δίκαιο  δεν  είχαν  πάψει,  ακόμα  και
τώρα, να προκαλούν διενέξεις ανάμεσα σε μένα και στον Πάλι- σο, όπως
θα δείτε. Αν, λοιπόν, οι γονείς μας - που οι δυνάμεις και ικανό- τητές τους
είχαν διατηρήσει τα χωράφια και την τάξη ανάμεσά μας σε μια περίοδο
σχεδόν καταστροφική και είχαν φέρει τον αποδεκατισμένο στόλο μας στις
παλιές του δόξες - άξιζαν κάθε έπαινο και θα τον έπαιρναν την ερχόμενη
μέρα του Μεσοκαλόκαιρου που η Πανσέληνος της Βα-

Ο αδελφός της Αριάδνης - 3



34 ΤΖΟΝ ΝΊΈΜΠΣΕΪ

λανιδιάς και ο Ήλιος στο ζενίθ του θ’ αντάμωναν πάνω από τη Γη*, ήταν η
σειρά της Αριάδνης και του Πάλισου ν’ αποδείξουν ότι τα πράγματα θα
συνέχιζαν όπως πάντα, και να λάμψουν. Με τα μάτια των ανθρώπων που
είχαν  μαζευτεί  στην  ακρογιαλιά,  ένα  ολόκληρο  βασίλειο  γεμάτο  έντονα
προσωπικά συμφέροντα  παρακολουθούσε  πώς  ο  Λαβύρινθος  σκόπευε  ν’
ανταποκριθεί στο τέλος της μιάς εποχής και στην αρχή μιάς άλλης μπρος
στους αιώνες του μέλλοντος

Πρέπει όμως να ξέρετε ότι απ’ όλους τους ανθρώπους εδώ δεν ήμουν ο
μοναδικός  που,  αν  του  ζητούσαν  να  μιλήσει  για  τη  ρίζα  του  κακού,  θα
έδειχνε βόρεια (καταρχήν), πέρ’ από τη Δία, εκεί όπου έπιανες την αχνή
μαρμαρυγή  του χιονιού που μερικές φορές στοίχειωνε  τον ορίζοντά μας.
Ήταν ο ήλιος που έπεφτε πάνω στις πλάτες ενός βουνού της φωτιάς με το
όνομα Βέλκανος, τεράστιο και τόσο πολύ κοντά μας, δεν απείχε παρά μιάς
ημέρας ταξίδι από την Κρήτη, που με τέτοιον καλό καιρό, με χιόνι ή χωρίς,
διέκρινες  μια  χαρά  μέσα  στο  μπλε  την  καφετιά  μουτζούρα  του
σκεβρωμένου κρατήρα του. Μερικοί, στις κατηγορίες τους για τις αγωνίες
μας,  μόνο  προς τα  κει κουνούσαν  την ανήμπορη  γροθιά  τους  κι έριχναν
στο  βουνό  το  φταίξιμο  για  τις  αχρείαστες  αλλαγές  μέσα  σε  μια  γενιά,
επειδή  είχε  ξεβράσει  φλόγες  και  βροντές  εδώ  και  πολλά  χρόνια.  Είχε
χτυπήσει  τις  ορθάνοιχτες  ακτές  μας  με  κύματα  που  σκότωσαν  εκατο-
ντάδες,  έκαναν  θρύψαλα  πάνω  από το  ένα  τρίτο  των  πλοίων  μας,  εμπο-
ρικών και πολεμικών, και ύστερα για μήνες έβρεχε γκρίζο δηλητήριο που
απλωνόταν πάνω τα χωράφια μας

Για να πούμε την αλήθεια, αυτό είχε συμβεί πάνω από μια φορά στις
είκοσι δύο γενιές από την ίδρυση του Λαβύρινθου. Και, όπως καυχιούνταν
οι  συντηρητικοί  κύκλοι  της  γιαγιάς,  πάντα  τον  ξαναχτίζαμε  και  μάλιστα
ακόμα καλύτερον από πριν ρωτήστε, αν θέλετε, την Ίριδα ή τον Κό- δρο,
τους  επικεφαλής  των  Δαιδαλίδων,  των  τεχνιτών  μας,  πόσο  είχαν  εκ-
μεταλλευτεί οι προκάτοχοί τους την πρώτη μεγάλη καταστροφή του Πα-
λατιού μας. Μια πιο μεγαλόπρεπη σκάλα εδώ ή ένας καινούργιος σωλήνας
νερού εκεί που πριν δεν υπήρχε, αποχωρητήρια κοντά στα ιερά εύπορων
οικογενειών  για  μεγαλύτερη  ευκολία  -  οι  τεχνίτες  μας  ήταν  ιδιαίτερα
περήφανοι γι’ αυτές τις μικρές πανουργίες τους και η γη πάντα σειό

* Μια φορά κάθε εννιά χρόνια η Σελήνη και ο Ήλιος έρχονται σε συζυγία πάνω από τη
Γη,  την  ημέρα  του  χειμερινού  ή  του  θερινού  ηλιοστασίου.  Το  Μέγα  Έτος  δηλαδή,
συμπληρώνεται τη δεύτερη φορά που η Σελήνη θα βρεθεί σε συζυγία με τον Ήλιο, μετά
δεκαοχτώ χρόνια.
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ταν αρκετά ώστε να γίνονται στόχος πειραγμάτων γι’ αυτή τους τη μανία
Η  διαφορά  ήταν  ότι  τον  τελευταίο  καιρό  έπρεπε  ν’  ανταγωνιζόμαστε,
ακόμα και να φυλαγόμαστε από μιαν ιδιαίτερα ενοχλητική φυλή ξενόφερ-
των μαθητών μας: από τους Αχαιούς, όπως λέγονται, που ήταν απόγονοι
μιας νομαδικής ορδής γενειοφόρων καβαλάρηδων οι οποίοι πριν από εκα-
τοντάδες χρόνια είχαν κατέβει νότια, στα ηπειρωτικά της χώρας, στη γη
των Πελασγών πέρ’ από τα νησιά. Χωρίς να διαθέτουν ούτε μια λέξη για
το Μεγάλο Πράσινο της θάλασσας, όπως μου είπαν. Στο λόγο της τιμής
μου,  δεν  ήταν  και  πολλά  από  την  καλή  ζωή  τους,  από  τις  ρίζες  που
έπιασαν, που να μην τους τα έχουμε εμείς διδάξει. Το ήξεραν και οι πέτρες
στην Κρήτη πως οι τεχνίτες των προγόνων μας είχαν χτίσει μεγάλα σπίτια
στο βορρά για τις αρχοντικές οικογένειες αυτών των Αχαιών, όπως είχαμε
βοηθήσει  και  τους  Πελασγούς  (τους  πρωτογέννητους  του  τόπου)  και
άλλους  πολλούς  εκεί  επάνω  να  φτιάξουν  δρόμους,  ν’  αποξηράνουν
βάλτους, να υφάνουν πανί, να μάθουν να λογαριάζουν, οτιδήποτε θα μας
έφερνε  το  εμπόριό  τους  ή  θα  μας  άνοιγε  το  δρόμο  για  τα  μέταλλα  στο
χώμα τους

Από τη στιγμή όμως, που αυτοί οι νομάδες άρχισαν βίαια να εκτοπί-
ζουν  τις  φυλές  των  Πελασγών  πάνω  στο  βορρά  -  καίγοντας,  για  παρά-
δειγμα, τον μεγάλο πολύχρωμο Οίκο της Λέρνας δίπλα στη θάλασσα και
αντικαθιστώντας  τον  με  την  οχυρωμένη  Τίρυνθα  και  εξαναγκάζοντας
ολόκληρα χωριά στην υποτέλεια - αντί να εγκατασταθούν κι αυτοί και να
ενώσουν τα αίματά τους, εμείς τι μπορούσαμε να κάνουμε πια; Εκεί πάνω,
ν’ ανοίξουμε  πόλεμο,  στην  ξηρά;  Η  δύναμή  μας  όλη  ήταν  στα  καράβια
που είχαν για πλήρωμα τους νέους και τις νέες μας και στην ενότητα των
οίκων μας: γι’ αυτό μπορούσες να φτάσεις σχεδόν ανενόχλητος σε όλες τις
βασιλικές αυλές της Κρήτης και σε όλες  τις παραθαλάσσιες πόλεις. Και
που βοηθήσαμε τους Πελασγούς να εγκατασταθούν σε νέους τόπους και ν’
ανοίξουν  νέους  εμπορικούς  δρόμους,  δε  μας  βοήθησε  για  πολύ·  γιατί,
όπως μας διηγήθηκε η γιαγιά, με τον καιρό το άρωμα της θάλασσας (που
είναι ο πλούτος) χτύπησε τις αχαϊκές μύτες και μέσα σε λίγες γενιές δεν
είχανε  μάθει  μόνο  τη  λέξη  για  τη  Μεγάλη  Πράσινη,  αλλά  και  να  την
αρμενίζουνε  μια  χαρά.  Και  τώρα,  μετά  την  τελευταία  μας  συμφορά
εξαιτίας  του  Βέλκανου  και  τον  δυνατό  βοριά  που  μας  πασπάλισε  με  τη
στάχτη του, οι Αχαιοί είχαν αρχίσει ν’ ακολουθούν παντού πια φανερά τα
εμπορικά μας πλοία, να χτυπούν με προσφορές πανάρχαιες συμμαχίες με
στόχο το εποχιακό κέρδος και να συμπεριφέρονται σαν να ήταν ίσοι μας
και  κάτι  περισσότερο.  Στο  παλάτι  έφταναν  κάπου  κάπου  φήμες  και  για
επιδρομές ακόμα που είχαν κάνει σε πόλεις των νησιών
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και  της  ανατολής  κάποιοι  όμαιμοι  τους  -  ανόητοι  νεαροί  και  βαριεστη-
μένοι  ευγενείς  που  λαχταρούσαν  να  ξαναζήσουν  αυτήν  την  ανεγκέφαλη
συγκίνηση που τους έδιναν οι καλές, παλιές εποχές της περιπλάνησης

Αυτό  έκανε  το  αίμα  μου  να  βράζει  όπως  και  του  αδελφού  μου  και
πολλοί  άνθρωποι  είχαν  έρθει  αυτό  ακριβώς  να  ξαναδούν  σήμερα,  την
υπόσχεση που έδινε η στάση του κορμιού του, ιδιαίτερα μετά απ’ όσα είχε
κάνει στη θάλασσα. Έριξα μια ματιά γύρω από τον Γλαύκο και κατάλαβα
ότι,  παρ’  όλο  που  ορισμένοι  Κρητικοί  εύχονταν  στον  Μινώταυρο  ένα
ακόμα Μεγαλύτερο Έτος, άλλοι, που γνώριζαν καλά την Αίγυπτο και μέρη
της Χαναάν και του βορρά, διαμαρτύρονταν ότι λίγο είχε ωφελήσει όλους
τους άλλους τόπους ο διορισμός ισόβιων βασιλιάδων. Ο νέος Φαραώ είχε
βάλει ήδη ν’ αφαιρέσουν το θυρεό της μητέρας του από τα μνημεία τους,
και τέτοια μαντάτα πάντα ταξίδευαν γρήγορα· μάλιστα, είχαμε πρόσφυγες
από  τη  Λιβύη  και  από  τη  Χαναάν  που  ορκίζονταν  ότι  έτσι  ήταν  και
μάλιστα είχαν έρθει εδώ για να ξεφύγουν από το ένδοξο Όνομά του

Ο γερο-Κράτος και άλλοι ιερείς σαν κι αυτόν έλεγαν ότι όλα άλλαζαν
σ’  αυτό  που  σήμαινε  να  είσαι  άντρας  και  μάλιστα  προς  το  χειρότερο·
καταλάβαινα την ανησυχία τους μέσ’ από τον Γλαύκο που είχε γίνει η σκιά
μου τελευταία, μιας και ήταν άνθρωπος που θα μπορούσε πολλά να μάθει
σ’ ένα  ισχυρό  πριγκιπόπουλο.  Ήταν  ψηλός  και  λυγερός,  ψηλότερος  από
τους  περισσότερους  άντρες  σε  όλη  την  παραλία,  είχε  την  καλλίγραμμη
μέση και τους δυνατούς μηρούς που τόσο άρεσαν στους ζωγράφους μας
και μιαν εγκάρδια παρουσία που διέψευδε όσους τον χαραχτή- ριζαν άγριο
και απότομο* είχε επίσης γκρίζα μάτια και για πολλούς η πάτριά του (από
τον Πραίσο, μια πόλη στ’ ανατολικά του νησιού) ήταν από τις καλύτερες
αυτών των  γραικών που είχε σμίξει ποτέ το αίμα της η Κρήτη. Ήταν σαν
σύμβολο  για  ένα  πιθανό  μέλλον,  σαν  γόνος  εκείνης  της  ομάδας  των
πρεσβύτερων Αχαιών που ήταν κι αυτοί παρόντες, σαν επισκέπτες, εκείνο
το πρωί και είχαν μπει στη γραμμή πίσω από τους Κουρήτες του πατέρα
μου, ψηλόκορμοι άντρες με γένια και μαλλιά στο χρώμα  του ξεραμένου
θαλασσόχορτου ή στο κόκκινο του βαλανιδιού. Φορούσαν όλοι τους, όπως
συνήθως, μακριούς χιτώνες που σκέπαζαν τους γοφούς και το στήθος τους
με τα κεντημένα σύμβολα των αρχόντων της ηπειρωτικής χώρας: ηλιακά
σύμβολα,  λιοντάρια,  λευκούς  ταύρους  και  άλογα  όρθια  στα  πισινά  τους
πόδια. Είχαμε σχεδόν μεγαλώσει με την παρουσία αυτών των αντρών που
πηγαινοέρχονταν  ανάλογα  με  τις  συμφωνίες  επιτροπείας  που  είχαν
υπογράφει. Η αλήθεια βέβαια ήταν
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ότι δεν υπήρχε καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια ανάμεσα σ’ εκείνους και στον
Πάλισο* ο Γλαύκος όμως αποτελούσε ζωντανό  παράδειγμα πως μερικές
φορές τέτοιοι άντρες μπορούσαν πράγματι να χωνευτούν στην Κρήτη και
να ιδρύσουν  καλούς  οίκους,  όπως είχαν κάνει και οι δικοί του πρόγονοι
από την Αιολίδα, στο βορρά. Η δική μας φυλή ήτανε βέβαια αρχαία, αλλά
ήταν σίγουρα φυλή μπασταρδεμένη εδώ στα μέρη μας' ακόμα και το αίμα
του πατέρα μου (αυτός που μου είπαν δηλαδή ότι ήταν ο πατέρας μου) είχε
κατέβει από το βορρά περίπου την ίδια εποχή με την πάτριά του Γλαύκου
κι ύστερα υιοθετήθηκε από τη Μητέρα Ευρώπη, όπως έλεγε η παράδοσή
μας

Μπορείτε τώρα να καταλάβετε καλύτερα πώς γεννήθηκε το Μέγα Έτος
μας: σαν ολοκλήρωση μιας περιόδου πιέσεων για αλλαγές, σαν ελπίδα για
μια  καλύτερη  εξισορρόπηση  των  Δυνάμεων  που  έκαναν  τον  Τροχό  του
κόσμου να κινείται. Η μόνη μου ελπίδα ήταν ότι ο αδελφός μου δε θα το
παράκανε, ότι δε θα δημιουργούσε προβλήματα και στη δική μου βασιλεία
χάνοντας αυτήν την έστω επιφυλακτική εμπιστοσύνη που μας έδειχναν οι
πατριές  μας.  Στην  ουσία,  πιο  πολλά  πλοία  ήθελε  και  περισσότερους
ανθρώπους  να  τα  επανδρώσει,  και  στα  μάτια  των  μανάδων  μας  αυτή  η
αντίδραση  θύμιζε  πιο  πολύ  Αχαιούς  παρά  Κρητικούς.  Γιατί  στο  κάτω
κάτω, οι θεοί των Αχαιών (ουράνια όντα με συγκεκριμένη μορφή!), μιας κι
ήταν  η  θέση  τους  τέτοια,  δε  βοηθούσαν  τίποτα  να  φυτρώσει,  καμιά
δουλειά δεν έκαναν, καμιά δημιουργική ικανότητα δεν είχαν, και όλ’ αυτά
τους έκαναν να θεωρούν τους εαυτούς τους αφέντες των γυναικών. Ακόμα
κι  εμείς,  που  είχαμε  τα  περισσότερα  να  ωφεληθούμε,  βλέπαμε  τον
παραλογισμό σ’ αυτό. Ήθελα να εμποδίσω τον Πάλισο και τα σχέδιά του
να μου αφήσουν αυτή τη δυσάρεστη κληρονομιά - γι’ αυτό λοιπόν είχαν
συγκεντρωθεί όλοι εδώ: για να δουν πώς θα χαραζόταν η νέα πορεία

Δείτε πώς έχουν μαζευτεί σαν μπουλούκι εκεί πάνω στο μισοφέγγαρο
από τη μεριά του Μίνωα, πώς στέκονται και παρατηρούν, μας μελετάνε θα
’λεγε κανείς, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος ή χαϊδεύοντας τα γένια
τους.  Καστανοκόκκινα  κρανία,  σαν  ήλιος  που  βασιλεύει  κάποιο  μουντό
χειμωνιάτικο  βράδυ.  Οι  περισσότεροι  μύριζαν  κατσικίσιο  βούτυρο  και
καμώνονταν τραχιά πως τάχα περιφρονούσαν το κρεβάτι, το μπάνιο και τα
καθαρά στρωσίδια που εμείς απολαμβάναμε. Ούτε που τους περνούσε από
το μυαλό να βάψουν τα μάτια τους και δεν ήταν λίγοι οι νέοι μας που είχαν
άρχίσει να παίρνουν το μέρος τους. Εντάξει, παραδέχομαι ότι δεν είχαμε
αρκετές αποδείξεις ακόμα ότι οι οίκοι τους είχαν



38 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

άμεση σχέση με τις τελευταίες επιδρομές. Οι άνθρωποι όμως φοβούνταν
πια να περπατήσουν και στις ακτές τους ακόμα - φημολογίες περισσότερο
και προκατειλημμένοι έμποροι, όπως προσπάθησε να προειδοποιήσει τον
αδελφό μου ο Μίνωας. Θα σας πω όμως γιατί τους πολεμούσαμε τόσο και
οι δύο, ο καθένας μας με τον τρόπο του, μέσ’ από την καρδιά μας: γιατί
ήταν τόσο χαμένοι μέσα στα ίδια τους τα ψέματα, που νόμιζαν ότι  εμείς
δεν μπορούσαμε να δούμε την πραγματική τους άποψη για τον πατέρα μας.
Δε θα τα μασήσω καθόλου. Οι περισσότεροι θεωρούσαν τον Μινώταυρο
βλάκα με περικεφαλαία για την υποτιθέμενη υποταγή του στη Βασίλισσά
μας,  πράγμα  που  έδειχνε  ολοκάθαρα  πόσο  λίγο  μας  κατανοούσαν.  Ο
τρόπος  που  είχε  βρει  η  Πασιφάη  για  να  τους  διδάξει  καθόλου  δεν  τον
ενοχλούσε,  και  τις  στιγμές  που  εκείνη  αφιέρωνε  στην  πάσης  (ρύσεως
ανάτασή  τους,  μες  στην  καρδιά  τους  δεν  υπήρχε  παρά  χλευασμός  γι’
αυτόν.  Ήταν  φανερός  ο  θαυμασμός  τους  για  το  πόσο  πετυχημένα  είχε
απλώσει το δίχτυ του εμπορίου του (του εμπορίου τον), ποτέ όμως δεν τους
άκουγες να λένε ανοιχτά πως η Προσφορά του ήταν γι’ αυτούς απομεινάρι
ενός  κόσμου  ονειρικού,  ένα  παιδιάστικο  παιχνίδι  σκοτεινής  μαγείας  που
είχαν  επιβάλει  οι  γυναίκες.  Το  ’βλεπες  στα  μάτια  τους  και  στα
υπονοούμενά  τους,  όπου  κι  αν  πήγαιναν  σφιγμένοι,  επιφυλακτικοί,
επιτιμητικοί, λες και οι μανάδες τους λογάριαζαν σταλιά σταλιά το γάλα
τους. Παιχνίδι! Πώς ήταν δυνατόν να μην τρομάξεις, να μην αρρωστήσεις
από το φόβο σου, μπροστά σ’ ένα χωράφι λεηλατημένο από τους θεριστές
εξαιτίας της Αναγκαιότητας; Και μήπως μαθαίνει τί- ποτ’ άλλο μέσ’ από
αυτήν την πράξη του ο Άνθρωπος που Τόλμησε, μέσ’ από τη γιατρειά που
δίνει στο λαό του, εκτός από την αξία της ίδιας του της ζωής; Οι άνθρωποι
έρχονταν  στις  τελετές  μας  για  να  μάθουν  από  τους  γονείς  μου  πώς  να
πεθαίνουν και πώς να ζουν και δεν είχαμε άλλο κομμάτι του εαυτού μας
πιο  πολύτιμο να δώσουμε  στις Δυνάμεις,  δείγμα δέους κι ευγνωμοσύνης
προς το γόνιμο χώμα της Κρήτης

Όσες ανήκαν στους συντηρητικούς κύκλους της Παρίας έλεγαν πως δεν
ήταν  σωστό  ν’  αντιμετωπίζεις  τη  μια  συμφορά  από  τον  Βέλκανο  ρι-
ψοκινδυνεύοντας  κάτι  άλλο:  είχαν  φέρει  αντιρρήσεις  για  το  Μέγα  Έτος
από  την  αρχή  της  βασιλείας  της  Παρίας,  που  είχε  αυξήσει  την  επιρροή
τους.  Κι  έτσι  αυτά  τα  σημάδια  της  ασίγαστης  αναταραχής  δεν  την  ξάφ-
νιαζαν  καθόλου,  αφού  είχε  περάσει  πια  τόσος  καιρός  χωρίς  Προσφορά.
Και για να γίνει ακόμα πιο σαφής - ήταν γνωστή η ντομπροσύνη της - είχε
καταφέρει  ν’  αναβιώσει  μαζί  με  μερικές  άλλες  γυναίκες  το  έθιμο  να
κρεμούν καλαμποκένιες κούκλες από τα οπωροφόρα στην Κνωσό και
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αλλού, καθαρτικά σύμβολα ενός μύθου που σχεδόν κανένας δεν πίστευε
πια: ότι ο πρώτος Άνθρωπος που Τόλμησε ήταν γυναίκα

Η Παρία όμως και τα συμβούλιά της είχανε συμφωνήσει για τις αλ-
λαγές  επειδή  συμβάδιζαν  τουλάχιστον  με  τη  φύση  των  μεταβολών  που
είχαν  ενώσει  τελικά  τους  μεγάλους  μας  οίκους  και  με το  παρελθόν  που
είχαν  κι  εκείνοι  στις  αφομοιώσεις*  οι  περισσότερες  συμφωνούσαν  ότι
ήταν  ανάγκη  να  καθησυχαστούν  οι  άντρες,  ιδιαίτερα  μπροστά  στα  πρό-
σφατα μαντάτα. Τώρα, όμως, για πολλές από αυτές, είχε φτάσει ο κόμπος
στο χτένι* θυμάμαι  που  έπαιζα  καταγής  με  τον  αδελφό  και  την  αδελφή
μου μέσα στη σκόνη και στα στριφτά ροκανίδια, τότε που η μάνα μας είχε
αρχίσει να διακοσμεί από την αρχή ολόκληρη την αίθουσα του θρόνου -
την  ήθελε  πιο  εντυπωσιακή  -,  προσθέτοντας  κι  έναν  αρκετά  μεγάλο
περίστυλο βωμό στη δυτική πτέρυγα, αφιερωμένο στον Ποσει- δώνα των
Αχαιών.  Οι  προσπάθειες  όμως  της  Πασιφάης  να  κάνει  τόσο  τους
πρεσβύτερους επισκέπτες όσο και τους μαθητές να νιώθουν περισσότερο
σαν στο σπίτι τους φέρνοντας μέσα στο Παλάτι τον γαλαζοαίμα- το θεό
τους,  είχαν  κάνει  τους  πιο  συντηρητικούς  ιερείς  μας  να  νιώθουν  ξένοι
μέσα  στο  ίδιο  τους  το  Παλάτι.  Μπορεί  ένας  σκληροτράχηλος  θεός  της
θάλασσας να έκανε καλό στους κωπηλάτες στο καράβι, αλλά ήταν πολύ
δύσκολο  στις  ιέρειες  και  στους  ιερείς  του  Λαβύρινθου  να  κρύβουν  την
άποψή  τους  για  μια  θεότητα  που  οι  ιερείς  της  και  το  χρήμα  τους  μπο-
ρούσαν να την αλλάζουν από βουνίσια σε θαλασσινή, ανάλογα με το πώς
φυσούσε ο άνεμος

Κανείς δεν κατηγόρησε τη μάνα μου για τις προσπάθειές της να δια-
τηρήσει το σεβασμό των οίκων της ενδοχώρας, που βλέπαμε πια ξεκάθαρα
ότι είχε αρχίσει να φθίνει. Όλοι μας θέλαμε να βοηθήσουμε την Αριάδνη
και τον Πάλισο να σηκώσουν τα βάρη που θα επωμίζονταν σύντομα - να
ανακαλύψουν  τι  κατάτρωγε  τις  συμμαχίες  μας  στην  Αίγυπτο  και  στην
Ανατολή, να λύσουν τα προβλήματα της εμπορικής διακίνησης στη Ρόδο
και  στη  Σικελία,  να  συνεχίσουν  να  αναζωογονούν  το  στόλο  και  τα
χωράφια μας. Σύντομα θα αναλάμβανα κι εγώ τα δικά μου καθήκοντα σε
όλ’  αυτά  και  ο  Γλαύκος  θα  μπορούσε  σίγουρα  να  μου  δώσει  μερικές
συμβουλές* θα  προσπαθήσω  να  γυρίσουμε  μαζί  πίσω  στην  πόλη.  Γιατί
όμως να σκοτωθώ γι’ αυτά που σκοπεύει να κάνει ο Πάλισος, ιδιαίτερα
γνωρίζοντας τι μπορεί να σήμαινε αυτός ο σεβασμός για τον  καινούργιο
άντρα, όταν δε θα υπήρχε πια ο πατέρας μας σ’ ετούτο τον κόσμο;

«Δεν μπορώ να πω, δείχνει πράγματι μανιασμένος και μεγαλοπρε
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πής, όπως αρμόζει στον νεαρό Ταΰρο πριν από το Χορό», ψιθύρισε τώρα ο
Γλαύκος  ενώ  οι  άνθρωποι  τριγύρω  μισόκλειναν  τα  μάτια  τους  προ-
σπαθώντας να ξεκρίνουν τη βαρκούλα κόντρα στην αστραφτερή θάλασσα.
«Ταιριάζει  απόλυτα  στον  άντρα  που  άκουσα  ότι  ξαπόστειλε  τους
γραφιάδες από κει που ήρθαν, έτσι;»

Δε ρώτησα που το ’χε μάθει, αλλά η διάδοση αυτής της είδησης μου
είπε πολλά. Ο Γλαύκος εννοούσε την πρώτη πραγματική επίδειξη δύναμης
του αδελφού  μου το περασμένο φθινόπωρο,  όταν έμαθε ότι μερικοί από
τους  στεριανούς  σπουδαστές  της  γραφής  μας  είχαν  αντικαταστήσει  τα
ονόματα  Κρητικών  στους  καταλόγους  πολλών  Οίκων  με  παρατσούκλια.
Μαραφέτι,  Κλαψοπούλι,  Μαυροκέφαλος  και  Χωματένιος -  δεν  το  ’χαμε
καταλάβει ότι αυτό το τελευταίο ήταν βρισιά για τους Αχαιούς

«Πώς λέγεται κάποιος που είναι κάτι παραπάνω από έμπορος και κάτι
λιγότερο  από  εισβολέας;»  τον  ρώτησα,  χρησιμοποιώντας  ένα  από  τα
πειράγματα του Πάλισου για τους Ανοιχτομάλληδες

Δεν υπήρχε απάντηση όμως στη γλώσσα μας και, όταν ο Γλαύκος με
κοίταξε σαν να ’θελε να με επαναφέρει στην τάξη, φούντωσα από θυμό.
Έλα, Αριάδνη! Παρ’ όλο που δεν ήξερα αν, κι αυτή ακόμα, θα ήταν ικανή
να βοηθήσει. Ο χορός της με τον Ταύρο ήταν γενναίος και ασυγκράτητος,
όπως των αδελφών της στην απαραίτητη τελετουργία που διαφύ- λασσε το
θρόνο της Κρήτης - δεν είχε πολεμήσει στη θάλασσα όμως. Εκεί όεν είχε
κανόνες κι εγώ, δεν ξέρω πώς, είχα αφήσει το θυμό να πάρει τη θέση της
απόκρισης στην παγωνιά που ένιωθα βαθιά στα κόκαλά μου

Τότε με άγγιξε ο Γλαύκος, έπλεξε το χέρι του γύρω από τη μέση μου κι
έγειρε πάνω μου με όλη την ψηλόλιγνη χάρη του, ωραία στάση, τόσο για
την ντόπια κοπελιά όσο και για τους γενειοφόρους ευγενείς, που άλλαζαν
χίλια δυο υπέροχα χρώματα βλέποντας τους Κρητικούς να κάνουν τέτοια
πράγματα μεταξύ τους. Ορίστε, κοιτάξτε τον Πάλισο και τον πατέρα μας, ο
ένας με τις μπούκλες του ριγμένες μπροστά από τους ώμους, ο άλλος ο πιο
απλά  ντυμένος  σήμερα,  σαν  και  μένα,  για  χάρη  του:  είχε  αφήσει  το
διάδοχο να φορέσει το δερμάτινο έμβλημα πάνω από τη φούστα του, να
συνηθίζει με τον καιρό ο κόσμος το βασιλιά με το καινούργιο πρόσωπο.
Ένιωθα όμορφα με το χέρι του Γλαύκου γύρω μου. Και το περίεργο ήταν
ότι, μέσα σε μια στιγμή, όλοι μαζί οι Αχαιοί σήκωσαν τις δεξιές γροθιές
τους  και  τις  ακούμπησαν  στο  στήθος  τους  προς  τιμήν  του  Μινώταυρου,
μια  χειρονομία  που  έκανε  πολλούς  γύρω  μας  να  κουνήσουν
επιδοκιμαστικά τα κεφάλια τους. Πρέπει να ήταν το φως που άρχι
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ζε ν’ αλλάζει σχήμα, ν’ αστράφτει πάνω στα ρηχά νερά και να ζεσταίνει
τα κορμιά, τη διάθεσή μας και τα χρώματα στη συνάθροιση, τα κεφάλια
από τα διπλά πελέκια μας· το πρωινό αεράκι που σηκώθηκε στριφογύριζε
στα πόδια μας σαν φίδι που το έχει ζεστάνει ο ήλιος. Η Πασιφάη έβαλε το
βούκινο στα χέρια του Πάλισου και, καθώς εκείνος σάλπιζε τρεις φορές -
καλά  θα  έκανε  η  Αριάδνη  να  φτάσει  πριν  ξυπνήσουνε  τα  κύματα  -,  η
Μητέρα έδωσε το σινιάλο στο πλήθος για να υψώσουν όλοι τις παλάμες
τους προς τη θάλασσα. Ήταν απόλαυση να βλέπεις και να νιώθεις τόσα
χέρια  να  σηκώνονται  ενωμένα,  να  βλέπεις τους  μυώνες  της  πλάτης της,
τόσο  ευδιάκριτους  και  συμμετρικούς,  σύμβολα  για  τις  γιορτινές  νύχτες,
που  έδειχναν  ολοκάθαρα  πόσο  δεινή  χορεύτρια  ήταν.  Κάποιος  γενναίος
μέσ’  από  το  πλήθος,  ένας  φίλος  του  Πάλισου  από  την  ομάδα  των
Χορευτών  του Ταύρου,  φώναξε  τώρα τον αδελφό  μου με τον  τίτλο που
είχε πια κερδίσει:  Πήδα για μας, Μέγιστε Κούρε! Κι εκείνος του έκανε το
χατίρι* χαμογελώντας αδιόρατα έκανε ένα καμαρωτό πλαγιαστό πήδημα
τινάζοντας τα πόδια του στον αέρα και με τα χέρια του υψωμένα κι ύστερα
γύρισε  και  πάλι  προς  τη  θάλασσα  γεμάτος  ανυπομονησία  για  την
εμφάνιση της Αριάδνης

Ολόκληρος ο κόλπος απλωνόταν μπροστά του γαλανός σαν τη φλόγα
του κεριού στο κάτω μέρος, σε όλο το μήκος της ακτής τα δέντρα τέντω-
ναν  τα  κλαριά  τους  ενώ  στρατιές  από  χρώματα  σκαρφάλωναν  στους
πράσινους  λόφους  της  ενδοχώρας,  άσπροι  ψευδονάρκισσοι,  κίτρινες  αν-
θεμίδες, φανταχτερές μαβιές μαργαρίτες και σκίλλες με ψηλούς λευκούς
μίσχους. Μπορούσες να σκαρφαλώσεις σε πλαγιές ολόγιομες και να μα-
ζέψεις  ολόκληρες  αγκαλιές  από  ανεμώνες,  ασφοδέλους  και  παπαρούνες
κόκκινες  σαν  το αίμα και,  κατεβαίνοντας,  μπορούσες  να  σκορπίσεις με-
ρικές  χεριές  εδώ  κι  εκεί  μπροστά  στις  μελαγχολικές  κολόνες  μέσα  στη
σπηλιά  ψηλά  στο λόφο,  πλάι στους  παραθαλάσσιους  βωμούς  του  Αμνι-
σού. Αν πάλι σε συνέπαιρνε ο αέρας εκεί πάνω, θα μπορούσες απλώς να
συνεχίσεις να σκαρφαλώνεις μέχρι να φτάσεις εκεί που απλώνεται το χιόνι
των βουνών μας, σε ανατολή και δύση, πυκνό και στέρεο, που, βαμμένο
τώρα  όπως  ήταν  από  το  φωτεινό  ρόδινο  χρώμα  της  αυγής,  έμοιαζε
μετέωρο  στον  ουρανό,  σαν  τα  σύννεφα  που  ήξερες  ότι,  αν  το  ήθελες,
μπορούσες  πάνω  τους  να  περπατήσεις.  Η  μέρα  δεν  είχε  ψεγάδι  και  όλα
έδειχναν να πορεύονται με μια βαθιά καλοσυνάτη δύναμη, σαν τον Ταύρο
στο βωμό μας σήμερα το πρωί* μια τέτοια μέρα θα ζητούσαν οι ιερείς μας
για το μήνα που θα ενώνονταν η Σελήνη της Ιτιάς με τον Ήλιο στον Οίκο
του Ταύρου. Γαλήνη, γαλήνη, μουρμούριζε η θάλασσα
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Μερικά από τα υψωμένα χέρια είχαν αρχίσει να δείχνουν πια, και δεν
άργησαν ν’ ακολουθήσουν περισσότερα. Το καταλάβαινες ότι από στιγμή
σε στιγμή θ’ άρχιζαν οι γυναίκες αυτό το ψιλό τερέτισμα που τόσο τους
άρεσε να βγάζουν όλες μαζί, σαν τα θαλασσοποΰλια, αυτό το 0- λο-λο και
Ο-λο-λο-λο που τραγουδούσαν κι οι μανάδες τους πριν από αυτές για να
υμνήσουν  την  παρουσία  της  Αρίδηλης,  της  Πανέκδηλης.  Και  τη  στιγμή
ακριβώς  που  ο  κόσμος έμοιαζε  να  έχει πια σταματήσει  τις  μετακινήσεις
και κόντευε ν’ ακουστεί η δυνατή κραυγή, ένα άλλο μεγάλο κύμα πλήθους
εμφανίστηκε  στην  κορυφή  του  λόφου  από  το  δρόμο  του  Αμνισού  πίσω
μας, που σκόρπισε σε ομάδες κατεβαίνοντας και ενώθηκε με τους άλλους
στην παραλία. Ήταν μια άλλη πομπή που είχε οργανώσει ένας από τους
ορεινούς μας οίκους στις Αρχάνες - παιδιά με λουλούδια στις φορεσιές και
στα χέρια τους, καβάλα σε άλογα εφτά πιθαμές ύψος (πιο ψηλά από αυτά
είχανε  μόνο  στην  ηπειρωτική  χώρα),  που  συνοδεύονταν  από  ιερείς  και
ιέρειες  των  Αρχανών  σε  ζευγάρια,  που  φορούσαν  όπως  συνήθως  τα
φωτεινά  πανομοιότυπα  μακριά  τους  άμφια  με  το  χαμηλό  κόψιμο  στους
ώμους.  Όμορφη  συνοδεία  προς  τιμήν  της  Αριάδνης.  Τα  μάτια  και
ολόκληρη  η  παρουσία  τους  έλαμπαν  μέσα  στο  φως  της  αυγής  που
έρχονταν να δουν, και να που φάνηκε ο φορητός θρόνος της γιαγιάς, και
μάλιστα  με  τις  κίτρινες  τέντες  του  δεμένες,  παρακαλώ,  και  το  γκρίζο
κεφαλάκι  της  σκυμμένο  έξω,  προς  τον  Τουκάτο.  Ήταν  ο  ψηλός
υπασπιστής  της  και  αρχιερέας  των  Αρχανών  και,  ακόμα  κι  από  δω,
έβλεπες  το  άτριχο  ευαίσθητο  πρόσωπό  του  να  προσεύχεται  παρακα-
λώντας  να  σταματούσε  τα  ασταμάτητα  συμβούλια  και  διαβούλιά  της  η
Παρία,  έστω  για  λίγο.  Ααα,  τα  κεφάλια  ανασηκώθηκαν  και  γύρισαν
ανεπαίσθητα, η κίνηση των σωμάτων  τους φάνηκε  καθαρά,  σαν τα λου-
λούδια στις όχθες ενός ποταμού, σαν σε σιωπηρή  συμφωνία  ένωσης και
κατανόησης των αιτιών του πόνου. Γι’ αυτούς τους ιερείς, βλέπετε, και για
τις  αδελφές  μας,  όπως  και  για  τα  παιδιά  πολλών  φυλών  που  είχαν  στη
φύλαξή τους οι Αρχάνες, ο κόσμος ένιωθε πως ήταν το ίδιο με τα βουνά
και τις μυστικές κοιλάδες από πάνω μας, τη μήτρα, το καλούπι της φυλής
μας: αυτά τα παιδιά είχαν γεννηθεί από την Ένωσή μας στις λατρευτικές
τελετές όλου του χρόνου, τότε που κάθε διαχωρισμός ανάμεσα σε τάξεις,
γένη και φυλές χανότανε μέσα στη θέρμη της λατρείας της ζωής. Και ποιος
δεν  ήξερε  ότι  μέσ’  από  τα  παιδιά  αυτά#συνεχιζόταν  η  ιστορία  που  είχε
φέρει στον κόσμο και τη δική μας γενιά' ήταν λοιπόν τιμή για μας, αφού
βρίσκονταν  τόσο  κοντά  στην  καρδιά  της  μαγείας  μας,  που  έκαναν  τον
κόπο να κατέβουν ως εδώ. Οι γονείς μου αχτινοβολούσαν, η
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γιαγιά σωστή γαλιάντρα, παρά τους φοβερούς πόνους στις αρθρώσεις της
το  πρωί.  Ο  Τουκάτος  πρέπει  να  τους  είχε  βάλει  όλους  τους  να  της
ψέλνουν,  της  μεγάλης  κυράς  μας,  για  να  βγει  από  τον  λεμονόκηπο  της
έπαυλής της, εκεί που είχαν κρεμάσει τις καλαμποκένιες κούκλες. Άλογα
και  πιτσιρίκια  άρχισαν  ν’  αλαφροπατούν,  ίσα  που  ακούγονταν,  όταν
ακούμπησε  κάτω  ο  θρόνος  της  Παρίας,  κι  η  σιωπή  των  παιδιών  ήταν
εντυπωσιακή  μπροστά  στην  ενέργεια  που  ερχόταν  από  τη  θάλασσα,  τα
λαμπρά  όργανα  της  τελετής,  τους  αυλούς  και  τα  σείστρα  που  πολλοί
κρατούσαν

«Ο-λο-λο-λο-λο! Ο-λο-λο-λο-λο...»
Χίλιες  φωνές  και χίλια  χέρια πρέπει να υψώθηκαν  στην πρώτη  αυτή

κραυγή. Άξαφνα η χώρα αντήχησε δυνατότερα από το κύμα που ξυπνούσε
μπρος στα πόδια μας* κι ο Γλαύκος μου έδειξε το χρυσό που άστρα- φτε
στην πλώρη της λέμβου της Αριάδνης και αρχίσαμε να ταλαντευόμαστε
επιτόπου ενώ οι Κουρήτες κρατούσαν τον τρίσημο ρυθμό κρούοντας τις
ασπίδες  τους  με  τα  τελετουργικά  σπαθιά  και  το  πλήθος  απαντούσε
χτυπώντας κατσαρολικά και τεντζερέδια. Από τις γυναίκες, τις κόρες τους
και τις μικρές (μαζί με γέλια) έβγαινε ασταμάτητα η κραυγή, σαν κύματα
που έσκαγαν το ένα μετά το άλλο ενώ οι άντρες κροτάλιζαν τα σείστρα
και  χτυπούσαν  τα  πόδια  τους,  σφυρίζοντας.  Τα  σκυλιά  άρχισαν  πάλι το
γάβγισμα και το τρεχαλητό καθώς οι νεαροί έβγαζαν στριγκλί- σματα από
τις  ξύλινες  φλογέρες  τους,  οι  γεροντότεροι  χειροκροτούσαν  ή  απλώς  το
απολάμβαναν και τα αρμυρίκια της παραλίας έμοιαζαν να τινάζουν προς
τα ουράνια όλα τους τα πουλιά. Ήταν μια υπέροχη κολλητική κακοφωνία,
και όταν μπορέσαμε πια να διακρίνουμε τις τρεις φιγούρες και το πράσινο
ενός  μικρού  δέντρου  πάνω  στη  λέμβο  μες  στο  πέλαγος,  οι  κραυγές
αγρίεψαν ακόμα περισσότερο- ο αδελφός και ο πατέρας μου είχαν τα χέρια
τους υψωμένα ο καθένας προς τη Βασίλισσά του, οι Αχαιοί καλεσμένοι
μας σχεδόν άστραφταν μέσα στον μεγαλόψυχο φθόνο τους και τα παιδιά
των  Αρχανών  κράδαιναν  τις  ψηφακιές*  και  τις  νεραγκούλες  τους  σαν
σκήπτρα. Κάπου στο τέλος της πομπής, το μάτι μου πήρε την πανέμορφη
Φαίδρα, μια κόρη από τις πιο θερμές ακολούθους της Αριάδνης, τον μικρό
Τκαρο όμως, τον δικό μου μικρό θα μπορούσε κανείς να πει, το παιδί που
γεννήθηκε από την πληγή μου, δεν τον είδα μαζί τους σήμερα. Θα ’πρεπε
να μιλήσω  στον  Τουκάτο,  να δω αν ο  μικρός  διαβολάκος  είχε γίνει πιο
κοινωνικός κι αν βοηθούσε στις κρί

*Πόα ή θάμνος των εύκρατων χωρών.
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σεις του η θεραπεία με το εκχύλισμα βαλεριάνας. Και να η μάνα μας που
έκανε από μόνη της μερικά γερά βήματα ανάμεσα στα υψωμένα πελέκια
που  κρατούσαν  οι  ιέρειές  μας,  ένα  δάσος  που  γράπωνε  τον  αέρα,  προ-
καλώντας τους πάντες...

«Ο-λο-λο-λο! Ο-λο-λο-λο...»
Κοιτάζοντας  γύρω,  ρώτησα  τον  Γλαύκο  αν  πίστευε  ότι  θα  ταίριαζε

σήμερα ν’ αφήσω στην άκρη τον μανδύα μου. Με κάρφωσε σαν κουκου-
βάγια: μην αποδυναμώσεις με κανέναν τρόπο τον αδελφό σου

«Να σου πω», είπα, «όταν ένα αγόρι γίνεται άντρας, θέλει να βλέπουν
οι άλλοι ότι δεν είναι ανάγκη να υπακούει τόσο αυστηρά πια τις γυναίκες».

«Και ιδιαίτερα τα κορίτσια!» συμφώνησε 
«Ο-λο-λο-λο...»
Φαίνονταν  πια  τα  επιχρυσωμένα  κέρατα  του  ταύρου  στο  ξύλινο

ακρόπρωρο  της  λέμβου,  η  λάμψη  των  υγρών  κουπιών  στα  χέρια  της
Κλείτης και της Διαμάτης και πόσο αγέρωχα ήταν καθισμένη η Αριάδνη
στην πλώρη ενώ δίπλα της είχε το δεντράκι μέσα στη γλάστρα του με τη
ζωγραφισμένη σπείρα. Οι παλιότεροι φίλοι της, που ήτανε και του αδελ-
φού  μου,  άρχισαν  να  ψέλνουν  Αρίδηλη! και  Μέγιστε Κούρε! και  ακούγο-
νταν δυνατότερα απ’ όλους. Φούσκωνα από υπερηφάνεια στη σκέψη ότι
έδιναν σάρκα και οστά σε τίτλους που μόνο ο Ταύρος μπορούσε ν’ απο-
δώσει και τώρα  οι ίδιοι οι γεροντότεροί τους ένωσαν  κι αυτοί τις φωνές
τους με φράσεις από αρχαιότερες ανοιξιάτικες τελετουργίες:

Πήδα, πρωτοπαλίκαρο, για χάρη μας μπροστά από τους δαίμονές σου, 
Κούρε εσύ των λαμπερών και των υγρών πραγμάτων όλων, είθε όλοι οι 
άνθρωποι στη γη, μέσα στα χέρια να βρεθούν, στην αγκαλιά της 
πλουσιοπάροχης Ειρήνης!
Πήδα όμως και για χάρη μας, πιθάρια να ’χουμε γεμάτα
και πρόβατα πυκνόμαλλα, για τα χωράφια κάνε ένα 
άλμα, να ’χουν καρπούς και τα μελίσσια αφθονία να 
φέρουν...

Τα  μάτια  του  πατέρα  μας  έλαμπαν  κατασκότεινα  σαν  πολύτιμα  πε-
τράδια  κάτω  από  τον  χρυσό  στο  διάδημά  του  -  χαιρότανε  να  βλέπει  τις
μεγάλες του προσδοκίες μπρος στα μάτια του και  =w]v αναστάτωση που
προκαλούσαν  στο  λαό.  Ο  Πάλισος  δεν  είχε  δείξει  ακόμα  τον  καλύτερο
εαυτό του. Όταν όμως ο Μίνωας ένωσε τη φωνή του με τις άλλες κι έδειξε
τον Πάλισο, τραγουδώντας «Πήδα και για τις πόλεις μας, πήδα για τα
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καράβια μας μες στο πέλαγος, πήδα για τους μικρούς μας Κρητικούς!» -  ε,
τότε  φάνηκε  ότι  ο  αδελφός  μου  ήταν  γιος  γνήσιος  της  Πασιφάης  στους
υπολογισμούς. Άνοιξε αμέσως χώρο  γύρω του μέσα στον κύκλο  του αί-
ματος  ενώ  οι  Κουρήτες  έδειχναν  να  ξέρουν  τι  να  κάνουν:  μπήκαν  στη
γραμμή ανάμεσα στον Πάλισο και στη βάρκα που ερχόταν προς το λιμάνι
με τα ακόντια και τις ασπίδες υψωμένα επιθετικά προς το μέρος του- όταν
έβγαλε ένα  χρυσό  δαχτυλίδι  από  το  αριστερό  του  χέρι  και  το  έδειξε  σε
όλους, ακολουθώντας  (όπως  και άλλοι) κάποιο μισοξεχασμένο  έθιμο, κι
ύστερα  το  πέταξε,  κάνοντας  τη  χαραχτηριστική  κίνηση  του  επίσημου
αρραβώνα,  πάνω  από  τα  σκυμμένα  κεφάλια  τους  μέσα  στη  θάλασσα,
εκείνοι έπεσαν κάτω ανάσκελα με βογκητά κάνοντας τάχα πως τους είχε
πετάξει  κάτω  η  δύναμή  του.  Το  δαχτυλίδι  βούλιαξε  σχεδόν  δίπλα  στη
λέμβο της Αριάδνης και τα πιτσιρίκια από τις Αρχάνες άρχισαν να τσιρί-
ζουν. Τότε όμως - ακόμα κι ο Γλαύκος κούνησε λιγάκι το κεφάλι του - ο
Πάλισος με μια χαραχτηριστική του κίνηση τα χάλασε όλα... Επιστρέφο-
ντας με θριαμβευτικά βήματα στη θέση του ενώ ο χιτώνας και το δερμά-
τινο οικόσημο στη ζώνη του ανάδειχναν τους μυώδεις μηρούς του, πήγε
και τίναξε τη μαύρη του χαίτη και άπλωσε τα χέρια προς τους πρεσβύτε-
ρους  των  Αχαιών  σαν  να  τους  ζητούσε  την  άδεια'  περιττή  χειρονομία,
δείγμα  μιας  ιδιαίτερα  λεπτής  υποταγής  σε  κάθε  είδους  πατέρες. Πολλά
χαμόγελα,  καθόλου  γέλια  όμως,  καθώς  οι  καλεσμένοι  μας  του  ανταπέ-
δωσαν το χαιρετισμό με τη γροθιά στο στήθος

Στο μεταξύ, οι ιέρειες έκαναν κουπί βοηθώντας τον ταύρο τους να τα
καταφέρει  με το κυματάκι που είχε μόλις σηκωθεί στην ακτή· θεώρησα
ότι η προσοχή μας είχε ξαναγυρίσει πια στο αναγκαίο. Και όχι μόνο αυτό,
αλλά, κοιτάζοντας την αδελφή μου να στέκεται σήμερα μες στο πέλαγος
με τη χάρη μιας νεαρής φοινικιάς, με το αριστερό της χέρι υψωμένο  να
ευλογεί  και  με  το  άλλο  να  κρατάει  σταθερή  τη  γλάστρα  με  τη  σπείρα
δίπλα  της,  ένιωσα  άξαφνα  στο  στήθος  μου  ένα  κενό,  κάτι  σαν  τρύπα  ή
ξαφνικό πέσιμο, που δεν υπήρχε πριν καθόλου, τόσο απότομο, σαν το πανί
που  αδειάζει  άψυχο  όταν  ο  αέρας  πέφτει.  Η  αγαλλίαση  απλώθηκε  στο
κορμί μου όπως και σε όλων των άλλων κάτω από τον πρωινό ήλιο, δεν
ήταν η αδελφή μας πια ούτε κάποια άλλη κοπέλα, ήταν η Αρίδηλη - τα
γεμάτα ειλικρίνεια, καστανά μάτια της φαίνονταν τεράστια και πιο έντονα
σήμερα, μπροστά σε όλο αυτό το ξέφρενο πλήθος! Μας είχαν αναθρέψει
ν’  αναγνωρίζουμε  τους  εαυτούς  μας  στο  φως  της  Απεικόνισης  της
Δύναμης που εμείς αποκαλούσαμε Θεά, σήμερα όμως όλα τα πανάρχαια
έθιμα έλιωναν μέσα στη φλόγα της, είχανε γίνει ένα με την
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αδελφή μου, τη φίλη μου, τη γυναίκα που άνθιζε μπρος μου, και ρίγησα
σαν  ν’  άκουγα  την  υπέροχη  φωνή  της  να  ψέλνει  άσματα  μέσ’  από  μια
σπηλιά. Η Κλείτη και η Διαμάτη την είχαν ντύσει σύμφωνα με τον δέοντα
σεβασμό  προς  τη  μητέρα:  μολύβι  στο  χρώμα  της  οργαντίνας  γύρω  από
αυτά τα μάτια, ένα λευκό σκουφάκι για να κρατάει τις μαύρες μπούκλες
της πάνω από το λαιμό της, με το χιτώνα  από οργαντίνα κομμένο ψηλά
στο  μηρό,  σαν  του  αδελφού  μου,  κεντημένο  ολόγυρα  με  ασημένιες
σπείρες. Μια μικρή τούφα άταχτα μαλλιά στο πίσω μέρος του τρυφερού
λαιμού της - η δύναμή μου με άφηνε, έτοιμος ήμουνα να λιποθυμήσω. Δεν
ξέρω·  τραβήχτηκα  από  την  αγκαλιά  του  Γλαύκου  και  τίναξα  κι  εγώ  τα
μαλλιά  στην  πλάτη  μου.  Η  ευλυγισία  και  η  δύναμη  στη  στάση  της  θα
ντρόπιαζαν σχεδόν κάθε καλοαναθρεμμένη αριστοκράτισσα της Κνωσού·
πιγούνι όλο δύναμη και μπράτσα επίσης, χορεύτρια σαν τη μάνα μας και
το ίδιο ακλόνητη με τη βαριοπούλα· το ίδιο αδιόρατο χαμόγελο πίσω από
τον τίτλο, η ίδια αγάπη για τους φίλους της και για το σαματά τους* και
κάτι  ακόμα,  που  ίσως  της  είχε  δώσει  τώρα  μόλις  ο  Δεντρόκηπος,  μια
καινούργια βαρύτητα, σαν να τις είχαν δείξει οι πρεσβύτερες αδελφές μας
μια  θλίψη  που  έπρεπε  να  δαμάσει,  έναν  ταύρο  που  θα  συναντούσε
καταπρόσωπο κι έπρεπε να τον εξημερώσει με τη δύναμη της φυλής μας.
Στα μάγουλά μου έτρεχαν  δάκρυα γιατί για μένα ήταν η ίδια η ομορφιά
του κόσμου, και μια θλίψη, που τη μισούσα καθώς τρύπωνε ύπουλα στην
καρδιά μου. Ποια θα ’ταν η απώλεια όμως; Μήπως δε θα την είχαμε για
πάντα πλάι μας; Μέσα της έβλεπα αυτό που εγώ δεν τολμούσα ακόμα να
βιώσω  ο  ίδιος,  τη  λάμψη  που  πηγάζει  από  την  αποδοχή  των  Πάντων*
έπρεπε να φύγω, γιατί θα μου τα ’ψελνε η μάνα μας, αλλά ποθούσα σαν
εραστής ν’ ακούσω ό,τι είχε να πει κι ευχήθηκα να ήμασταν παιδιά ακόμα
και χωρίς  ευθύνες,  να  μπορούσαμε  πάλι  να  παίζαμε  λιγάκι  στο κρεβάτι,
όπως μια δυο φορές παλιότερα που ήταν όλα πιο συγκεχυμένα· τώρα αυτό
το κενό μέσα μου σήμαινε ότι ήξερα πόσα θα μου στερούσε η άνοδός της
στο θρόνο

Η Κλείτη και η Διαμάτη είχαν σταματήσει να κάνουν κουπί ώσπου να
ξεθυμάνουν τα κυματάκια της ακτής, όταν ξαφνικά το αεράκι και το νερό
γύρισαν  τη λέμβο  με το  πλάι προς το πλήθος και  τα κυματάκια  της πα-
λίρροιας  άρχισαν  τότε  να  τη  σπρώχνουν  αμείλιχτα,  παρασύροντάς  την
προς την ακτή. Θα μπορούσε να έχει συμβεί σε οποιονδήποτε, πόσο μάλ-
λον στις πιο ηλικιωμένες μας ιέρειες, που ήταν φυσικό να είχαν πια κου-
ραστεί, και μερικοί χαμογέλασαν σαν να είχαν την ελπίδα πως όλος αυτός
ο αγώνας γινόταν σκόπιμα. Δυο τρία κύματα ακόμα όμως, και θα
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έπεφταν πάνω στα βότσαλα, και μου φάνηκε ότι τα κόκαλά μου όρμησαν
από μόνα τους για ν’ αποτραπεί ένας τέτοιος οιωνός. Το είχα ξανακάνει,
είχα βουτήξει άλλη μια φορά για να σώσω εκείνο το παιδί ενώ ο Πάλι- σος
και  ο  πατέρας  μου  κοιτάζονταν  σαν  να  μην  είχαν  αποφασίσει  ποιος  θα
’κανε την πρώτη κίνηση, και οι ιερείς μας περίμεναν με σεβασμό, γεμάτοι
αγωνία.  Πέταξα  το  μανδύα  μου  και  σε  μια  στιγμή  βρέθηκα  δίπλα  τους,
μέχρι τη μέση στο νερό, απλώς για να βοηθήσω να γυρίσουν την πλώρη.
Τι  ήταν  αυτό  πάνω  στο  πρόσωπο  της  Κλείτης;  Γενειάδα;  Τότε  όμως
σταμάτησα  και  τραβήχτηκα  να  μην  αγγίξω  τους  σκαρμούς,  γιατί,  από
κοντά  πια,  είδα  τις  δεκάδες  μικροσκοπικές  κεραμικές  κούκλες  που
κρέμονταν στα πλευρά της λέμβου. Μου ήταν αδύνατο  ν’ αγγίξω οτιδή-
ποτε, γιατί είδα ίχνη από αίμα της σελήνης, σίγουρα, πάνω στις κούκλες
και δεν υπήρχε ιερέας που να μην ξέρει ότι αυτή η δύναμη  μπορούσε να
σκοτώσει και  ο  κόσμος  τριγύρω  παρακολουθούσε.  Ήμουνα  πια  αρκετά
κοντά  ώστε  να  βλέπω  τα  καλλιγραφικά  σχέδια  από  τις  υπογραφές  των
πατριών  της  Κρήτης  πάνω  στα  κρεμασμένα  ξόανα,  σύμβολα  αιτημάτων
για χωράφια και λαγόνια εύφορα από ολόκληρο το βασίλειο, και δεν ήταν
πράγματα να τ’ αψηφάς ούτε να κάνεις τον ήρωα. Ένιωθα ότι αυτό είχα
κάνει, με τόσα μάτια καρφωμένα πάνω μου και ενώ στριφογύριζα χωρίς
να  ξέρω  τι  να  κάνω,  η  Αριάδνη  κρατούσε  το  δικό  της  βλέμμα  στον
ορίζοντα των λόφων μας, πέρ’ από μένα

«Μη! Γύρνα πίσω! Εντάξει είμαστε! Μην το αγγίζεις αυτό!» έκρωξε
ψιθυριστά  η  Διαμάτη  (δεν  ήταν  και  η  αγαπημένη  μου  από  τις  αδελφές,
πολύ υπέρ των τύπων στις δημόσιες τελετές)

Τα κατάφεραν,  βέβαια, να ισιώσουν τη βάρκα κι εγώ απέδειξα πόσο
δύσκολο  ήταν  να  κρατήσεις  την  αξιοπρέπειά  σου  πλατσουρίζοντας  στα
νερά  και  παραπατώντας  στις  πέτρες  και  στα  βράχια  μπροστά  σε  τόσον
κόσμο,  παρ’  όλο  που  μερικοί  χαμογέλασαν  κι  άλλοι  άρχισαν  να  χειρο-
κροτούν. Ο πατέρας και ο αδελφός μου κούνησαν το κεφάλι  επιδοκιμα-
στικά, αλλά μου φάνηκε ότι τα χείλη της μητέρας μου ήταν ανεπαίσθητα
σφιγμένα  καθώς  περνούσα  δίπλα  της.  Αργότερα,  μου  είπε  ότι  μπορεί
κανείς να επιδείχνει όσο θέλει τις πληγές του, αλλά όσο για τα άλλα, ήταν
ανεπίτρεπτα. Τη βοήθεια εννοείς, μητέρα; Όχι, Δευκαλίωνα, τον πανικό σου

Τελοσπάντων, έφτασα στάζοντας ως τον Γλαύκο, που τον είχαν πλευ-
ρίσει τώρα δύο από τους πιο καθαρούς και αξιόπιστους λιμενεργάτες μας,
ο Κόρδακας και ο Πόντης, οι οποίοι είχαν πάντα να σου πουν ένα σωρό
κουτσομπολιά και νέα για τους ξένους. Είχαν έρθει να πουν στον
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Γλαύκο πως το καράβι του είχε μεταφερθεί στον Κατσαμπά για την υπό-
λοιπη μέρα· ήταν το στρατιωτικό λιμάνι μας, λίγο δυτικότερα, και θέλαμε
να  διατηρήσουμε  το  διαχωρισμό  του  από  το  εμπορικό,  χωρίς  όμως  ν’
απέχει και πολΰ. Με χτύπησαν φιλικά στην πλάτη καθώς  ο θόρυβος κό-
παζε γΰρω μας, οι άνθρωποι κοίταζαν την Αριάδνη, προσεύχονταν με τα
μάτια κλειστά και τη γροθιά στο μέτωπο, μερικοί χόρευαν σαν μανιακοί
κάτω από τ’ αρμυρίκια. Η Κλείτη κι η Διαμάτη έβγαλαν τη γλάστρα από
τη βάρκα και ύστερα απόθεσαν τη μικρή συκιά πάνω  στα βότσαλα, αφή-
νοντας χώρο πίσω της για να σταθεί η Αρίδηλη. Βγαίνοντας από τη βάρκα,
έμοιαζε να ξεπετάει κι η ίδια ρίζες μέσ’ από τη γλάστρα με τη στάση της
και δε θα ’ταν ψέματα να ’λεγε κανείς ότι για μας εκείνη ήταν το Δέντρο
των  Δέντρων,  σαγηνευτική  σαν  το  δεντράκι  μπρος  στα  πόδια  της  με  τα
ευεργετικά  πεντάγωνα  φύλλα,  τους  μικρούς  πράσινους  οιωνούς  που
έφερνε, τροφή και γιατρειά μαζί. Γυναίκα γεμάτη Νιάτα. Προς το παρόν
είχα  γνωρίσει  μόνο  την  ομορφιά  και  τον  πειθαρχημένο  πλούτο  που  την
είχαν φέρει ως εδώ στην πορεία της για το αξίωμα· η επαναστατική αφο-
σίωση, η μοχθηρή σκληρότητα που αυτή η αφοσίωση της προκαλούσε, τα
όνειρα  -  όλ’  αυτά  ήταν  του  μέλλοντος.  Η  Αριάδνη  διάβηκε  τώρα  τη
γραμμή  του  αίματος,  σήκωσε  τα  χέρια  της  προς  το  λαό  και  πάνω  στο
πρόσωπό της αχτινοβολούσαν όλες οι ευχές της γι’ αυτούς· ύστερα, η μά-
να μας έκανε ένα βήμα μπροστά και ακούμπησε τις παλάμες της στης κό-
ρης της καλωσορίζοντάς την, ενώθηκε μαζί της σε κοινωνία κι έκλεισε τον
Κύκλο

«Δεν είπες πως είχες κάτι πράγματα να της ετοιμάσεις στην Κνωσό;»
ρώτησε ο Γλαύκος, από ενδιαφέρον  για μένα σίγουρα, παρ’ όλο που γι-
νόταν καμιά φορά πολύ αδιάκριτος

Ακολουθώντας  την  ίδια  τακτική,  ο  Πόντης,  ο  φορτοεκφορτωτής,  με
ενημέρωσε  ότι  η  βάρκα  που  προσπαθούσα  να  φτιάξω  μαζί  με  το  νεαρό
Ίκαρο  έβγαινε  πολύ  ωραία,  κατά  τη  γνώμη  του.  Μισοχαμογέλασα  και
σήκωσα το χέρι μου για να πάψουν αυτά, καθώς εκείνη τη στιγμή η μητέ-
ρα μου έκανε μια βαθιά υπόκλιση, αναστέναξε ολοκάθαρα με όλο της το
κορμί και στράφηκε προς το πλήθος με τα δάκρυα να τρέχουν φανερά στο
πρόσωπό της

«Ο κόσμος τους - έχει περάσει!», έψαλε θρηνώντας σχεδόν
Για τους Νεκρούς μιλούσε, μιλούσε όμως και γι^αυτούς που σύντομα

θα τους αντάμωναν και που θα συνέχιζαν να ζουν στην καρδιά όλων, μαζί
και στη δική της. Κοίταξε τον Μίνωα να στέκεται με το κεφάλι ψηλά, λίγο
ψηλότερα από το κανονικό ίσως, κι ύστερα έκανε τα υψωμένα χέ
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ρια της γροθιές, τα ’φερε μπροστά της και τα κούνησε καλώντας τον Πά-
λισο  να  σιμώσει  τη  Βασίλισσά  του.  Ο  Γλαύκος  είχε  απαντήσει  μ’  ένα
νεύμα επιδοκιμασίας γεμάτο κατανόηση, που δεν το κατάλαβα απόλυτα,
ενώ στο πλήθος απλώθηκε αργά ένα κύμα απογοήτευσης που ο αντίχτυπος
του φάνηκε καθαρά στις χειρονομίες υποταγής και παράδοσης σε όποιον
μπορούσε  ίσως  να  βοηθήσει:  καθώς  ο  Πάλισος  έπιασε  το  χέρι  της
Αριάδνης,  έπιασαν και  άλλοι  όποιο  χέρι  βρέθηκε  κοντά  τους.  Δεν  ξέρω
πώς  κατάφερε  η Αριάδνη  να  μεταφέρει  αυτά  τα λόγια  στη  μητέρα  μου,
αλλά  σίγουρα  το  είχε  κάνει  και  αναρωτήθηκα  τι  άλλο  θα  μπορούσε  να
γίνει για να καταλαγιάσει η υποχθόνια ανησυχία των τελευταίων ημερών.
Αργότερα  οι  ιερείς  μας  μου  είπαν  τι  έγινε  στις  υπόλοιπες  τελετές  του
πρωινού. Παραδοσιακά πράγματα, το τελετουργικό άγγιγμα του δέντρου
για  όσους  το  επιθυμούσαν,  μερικές  σταγόνες  κρασιού  που  χύνονταν
ανάμεσα στα ζευγάρια  της γιορτής για να υμνήσουν  τη Θεά  ο  ένας  μες
στον άλλον,  θεραπευτικά αγγίγματα από τους ιερείς και τις Βασίλισσες,
όταν  κάλεσαν  τους  άρρωστους  να πλησιάσουν.  Οι πατριές της επαρχίας
μας,  που  είχαν  φέρει  ζώα  και  πρώιμα  φρούτα  σαν  προσφορά,  ζήτησαν
αργότερα πίσω τις μαγικές καλαμποκένιες κούκλες τους. Εγώ έπρεπε να
φύγω, αλλά τουλάχιστον είχα δει την αποφασιστικότητα στις χειρονομίες
της οικογένειάς μου. Ζωή, ζήστε την! Ίσως να μην είχαμε άλλον τρόπο ν’
αντιμετωπίσουμε το χρησμό που είχε φέρει η Αριάδνη μαζί της από τους
Νεκρούς εκτός από τις τελετουργίες, και όλη μας η δύναμη να κρυβόταν
στο ότι εμείς τις εκτελούσαμε καλύτερα από άλλους

Καθώς ανηφορίζαμε με τον Γλαύκο το δρόμο του Αμνισού, το μόνο
που έφτανε στ’ αφτιά μας ήταν το τραγούδι των παιδιών από τις Αρχάνες
και λυπήθηκα που έχασα το πνεύμα της Κλείτης, όπως μου είπαν αργό-
τερα.  Είχε  χορέψει  επιδείχνοντας  τα  προσεχτικά  διαλεγμένα  δείγματα
προγονικών συμβόλων που είχε μαζέψει επάνω της απ’ όλες τις πατριές
μας, από το φτερό της αιγυπτιακής Μάατ* ως τον μπούστο από κατσικό-
δερμα που φορούσαν Πελασγοί και Λίβυοι: μαλλιά για το σόι μας από την
Καρία** στ’ ανατολικά, κέρατα στα μαλλιά της για τον ταύρο της γιαγιάς
Ευρώπης από τις πόλεις της Χαναάν, ακόμα και μιαν αλογίσια χαίτη από
ξασμένο άχυρο για να συμπεριλάβει τους φίλους του Τουκά- του και του
Γλαύκου από το βορρά. Αυτό ήταν για να βοηθήσει όλες τις

*Αιγυπτιακή θεά της δικαιοσύνης, θυγατέρα του Ρα και σύζυγος του Θωτ - εναλλα-

κτική μορφή της Τσιδος.

** Χώρα της Μ. Ασίας μεταξύ Λυκίας, Φρυγίας και Λυδίας.

Ο αδελφός της Αριάδνης - 4
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φυλές να ξαναγεννηθούν μέσω της ίδιας της σάρκας της Αριάδνης, σαν να
περνούσε η δύναμή της από μέσα τους, πράγμα που ήταν αλήθεια· οι πιο
πολλοί  ευχαριστήθηκαν  περισσότερο  το  μούσι  που  είχε  φορέσει  στη
μνήμη της Χατσεπσούτ*, της μακαρίτισσας μάνας του Φαραώ, σύγχρονης
της Παρίας, η οποία είχε αναγκαστεί να φοράει ψεύτικο για να μη χάσει
το θρόνο τους (αν ήταν δυνατόν) ώσπου να ενηλικιωθεί ο γιος της. Μιας
και το είχαν μάθει πια όλοι εδώ και δεν πίστευαν στ’ αφτιά τους, η ιδέα
πως  μια  Βασίλισσα  της  Κρήτης  θ’  άφηνε  τα  πράγματα  να  φτάσουν  ως
εκεί,  φάνταζε  τουλάχιστον  γελοία.  Ευτυχώς!  Και  όταν  πια  η  Κλείτη
αποσύρθηκε  με  όλ’  αυτά  τα  σύμβολα  πάνω  της,  φάνηκε  πάλι  η  νεαρή
Αριάδνη,  στητή,  μ’  έναν  καινούργιο  κόσμο,  με  μια  καινούργια  ράτσα
μέσα στην κοιλιά της

«Δε φαινότανε και πολύ ο Βέλκανος σήμερα πίσω της, ε, τι λες;», πα-
ρατήρησε  σκεφτικός  ο  Γλαύκος  καθώς  ανηφορίζαμε  από  την  παραλία.
«Μα, για πες μου, ποιος είναι αυτός ο μικρός σου, ο Ίκαρος;»

Αφήσαμε το λιμανάκι πίσω μας και ο Γλαύκος, που δεν πήρε απάντηση,
αφέθηκε  ν’  απολαύσει  τον  περίπατο  για  λίγο,  βρίσκοντας  βλαστάρια
γλυκάνισου  να  μασήσουμε  (σύννεφο  σηκώνονταν  οι  γρύλοι)  και  παρα-
κολουθώντας  τις  ιτιές  και  τις  τρικοκιές  να  ρίχνουν  παιχνιδιάρικες  σκιές
στο δρόμο που απλωνόταν μπροστά μας. Φτάσαμε στην κορυφή των πα-
ράκτιων λόφων και περάσαμε τους ηλιόλουστους υπαίθριους βωμούς δί-
πλα στην είσοδο της μικρής σπηλιάς όπου ναυτικοί και μανάδες παρακα-
λούσαν τις Δυνάμεις για καλή τύχη. "Υστερα κατηφορίσαμε ανάμεσα σε
αμυγδαλιές και ελαιόδεντρα ενώ στο τοπίο τριγύρω μας είχαν αρχίσει ν’
απλώνονται τα πράσινα λιβάδια όπως στα πεδινά της χώρας. Στις λοφο-
πλαγιές ακόμα έβλεπες τα σχέδια που διέγραφαν τα χωράφια με τα χλομά
στάχυα·  μέσα  σ’  αυτές  τις  λαγκαδιές,  που  τις  γέμιζε  η  πρωινή  ησυχία,
ορθώνονταν  μερικά  ζωηρόχρωμα  δίπατα  αγροτόσπιτα  με  αμπέλια  και
περιβόλια από κολοκυθιές, συκιές και μπουμπουκιασμένα ηλιοτρόπια, με
τις  αυλές  τους  έρημες  εξαιτίας  της  τελετής  στην  παραλία,  μέχρι  τον
αργαλειό παρατημένο κάτω από το μεγάλο δέντρο. Μόνο σπουργίτες

* Η Χατσεπσούτ (ή Χατσεψούτ) υπήρξε βασίλισσα της, Αίγυπτου στα 1503-1482 π.Χ.

Κατέκτησε μια χωρίς προηγούμενο ισχύ για βασίλισσα, υιοθετώντας τους τίτλους και τα

εμβλήματα  ενός  φαραώ,  και  κυβέρνησε  τη  χώρα  επί  σχεδόν  21 χρόνια.  Ήταν  κόρη  του

βασιλιά Τούθμωση Α' και της βασίλισσας Αμώσης. Είχε παντρευτεί τον ετεροθαλή αδελφό

της Τούθμωση Β'.
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πετάριζαν εδώ κι εκεί. Ήταν νωρίς ακόμα, αλλά ακούγαμε τα κοπάδια με
τα γιδοπρόβατα μέσα σ’ αυτά τα πράσινα όρια, και το καινούργιο γρασίδι
φάνταζε  αστραφτερό  κάτω  από  τα  χλομά  χαμόδεντρα  του  χειμώνα.  Ο
ουρανός  λαμποκοπούσε  γαλανός  και  στα  ρουθούνια  μας  έφτανε  η
μυρωδιά από οργωμένο χώμα και γλυκό νερό μες στη λιακάδα. Μπροστά
μας, η γη κατηφόριζε και απλωνόταν σε μια πλούσια πράσινη κοιλάδα με
χιονισμένα  βουνά  στον  ορίζοντα  ανατολικά  και  δυτικά,  με
φρεσκοθερισμένο  κριθάρι  εδώ  κι εκεί  και  δασωμένα  λοφάκια,  τους  φυ-
σικούς φρουρούς της ίδιας της Κνωσού

Μιλήσαμε ελάχιστα μέχρι που πέρα στον ορίζοντα ξεπρόβαλε ο πρά-
σινος βραχώδης όγκος του βουνού Γιούχτας, κοντά στα τρία μίλια από την
είσοδο  της  κοιλάδας  του  Λαβύρινθου.  Άνθρωποι  να  το  είχαν  καθαρίσει
και  σμιλέψει  όλο  το  κορφοβούνι,  δε  θα  έμοιαζε  τόσο  με  την  κατατομή
ενός  γίγαντα  με  το  βλέμμα  στον  ουρανό,  που,  ξαπλωμένος  στο  πέτρινο
μνήμα  του,  ονειρεύεται  μιαν  άλλη,  μέλλουσα  ζωή.  Πάντα  πίστευα  ότι,
παρ’ όλο που η πλούσια βλάστηση της γης είχε φυτρώσει πάνω του και
τον έκρυβε από τη μνήμη των ανθρώπων, αναπαυόταν ειρηνικά μιας και
είχε δοθεί ολόψυχα σ’ αυτό που πάντοτε κερδίζει. Οι ιέρειες έλεγαν ότι
ήταν η ανταπόκριση της Γης στην ιερή Εικόνα με τη μορφή του νησιού
της Δίας. Η μέρα γινόταν όλο και πιο φωτεινή

«Ελπίζω να προλάβω να γυρίσω για τις φωτιές του Μεσοκαλόκαιρου»,
είπε ο Γλαύκος. «Το πιθανότερο είναι ότι εκείνη την εποχή θα λείπω, αλλά
θα ήθελα να είμαι εδώ στον εορτασμό της βασιλείας του πατέρα σου.  Ο
κόσμος τους έχει περάσει», ακούστηκε σαν ηχώ και άφησε έναν από τους
σπάνιους  αναστεναγμούς  του.  «Συγχώρα  με,  Πρίγκιπα  Δευκαλίωνα,  πες
μου  όμως,  έχεις  τίποτ’  άλλο  να  πεις  σήμερα;  Γιατί  δε  νομίζω  ότι  έχεις
καταλάβει ακόμα. Δεν ξέρω ποιος έχει καταλάβει.»

«Τι να καταλάβω;»
«Ααα, μάλιστα, σήμερα έχουμε τη μυστικοπάθεια του αρχοντογεννη-

μένου ιερέα, έτσι; Πες μου όμως», συνέχισε απτόητος ο Γλαύκος, «όταν
διαλογίζεσαι ή όταν χορεύεις τις Αλλαγές πάνω στο φρύδι του Γιούχτα,
όταν ετοιμάζεσαι για του πατέρα σου τη θέση και τη δύναμη και τις υπη-
ρεσίες,  συνειδητοποιείς  πραγματικά,  όπως  γίνεται  με  τον  Ταύρο,  όταν
χορεύεις μ’ Αυτόν, ότι ο παραγκωνισμός σου έχει ήδη αποφασιστεί;»

«Όλοι οι ιερείς λένε ότι είμαι πολύ νέος για να ξέρω πώς αισθάνεται
στ’  αλήθεια  ο  πατέρας  μου»,  παραδέχτηκα.  «Το  παράδειγμά  μας  όμως
βρίσκεται στην καρδιά του αξιώματος, στη μεγάλη καρδιά, στο Τόλμημα,
για να...»
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«Ποιανού ο κόσμος όμως έχει πια ξεπεραστεί;» με διέκοψε ο Γλαύκος
με μια κίνηση. «Ο δικός σου, Δευκαλίωνα, ο δικός σου και ο δικός μου. Ο
κόσμος χωράει αμέτρητους τρόπους ζωής σαν τον δικό μας τον κρητικό,
όσες  πόλεις  και  νησιά  κι  αν  δανειστούν  ό,τι  καλύτερο  έχουμε  να  τους
μάθουμε. Συγχώρα με, αλλά δε θα σου φτάσει απλώς να ξανα- μπείς στη
μήτρα  της  γης  μας  -  είναι  κάτι  που  πρέπει  πάντα  να  γίνεται,  βέβαια»,
πρόσθεσε  ο  Γλαύκος  για  να  τον  ακούσουν  τα  ζωντανά  πλάσματα  γύρω
του, «έχουμε όμως πρόβλημα και, με την άρνηση μας να το παραδεχτούμε,
συνεχώς  γίνεται  χειρότερο.  Δεν  έχεις  σκεφτεί  ποτέ  ότι  το  βουνό  της
φωτιάς,  ο Βέλκανος,  δεν  κοιμάται  στ’ αλήθεια; Όχι, που  λένε πως είναι
νεκρό.  Ξέρω  μιαν  ιέρεια  στον  τόπο  μου,  στον  Πραίσο,  που  λέει  ότι  ο
Βέλκανος  είναι  στην  πραγματικότητα  μια  μετενσάρκωση,  μια  απόρροια
όλης  της  κακής  διάθεσης  που  τριγυρίζει  αυτές  τις  ημέρες,  όλες  μαζί  οι
πληγές  μας.  Λέει  πως  αν  αντιδρούσαμε,  αντί  να  φερόμαστε  με  τόση
ανωτερότητα και φιλοξενία στο Όνομα της Θεάς...»

«Τι άλλο συζητάτε εσύ κι ο αδελφός μου;» ρώτησα «Ούτε εκείνος ούτε
οι γονείς σου ούτε οι ιερείς μου έχουν πει τίποτα», απάντησε ο Γλαύκος

Επομένως, έμενε η Αριάδνη. Ξαφνικά, το κενό στο στήθος μου γέμισε
από  ένα  σωρό  πράγματα  και  πάνω  απ’  όλα  από  μια  περηφάνια,  μιαν
αίσθηση ευγνωμοσύνης που έβλεπε στο πρόσωπό μου έναν πιθανό βοηθό
στο μέλλον.  Μήπως  όλοι αυτοί οι μήνες, γεμάτοι ιδιαίτερη  μυστικότητα
και  ιεροσύνη,  που  είχε  περάσει  ανάμεσα  στις  γυναίκες  της  αυλής  της
επέδρασαν πάνω μου περισσότερο απ’ όσο στους άλλους κι έτσι την ταύ-
τισα  με  την  εικόνα  της  ευημερίας  του  λαού  και  της  δικής  μου  ψυχικής
ανάπτυξης; Εμείς οι μικρότεροι ακούγαμε όλη μας τη ζωή να μην μπλε-
κόμαστε  στα  πόδια  της  για  κανένα  λόγο,  ότι  είχε  μεγαλώσει  ψηλά  στα
βουνά  χωρίς κανέναν περιορισμό, έλεγαν. Τι ήθελε από μένα, λοιπόν; Και
τώρα,  καθώς  περπατούσαμε,  συνειδητοποίησα  πόσο  άχρωμο  παιδα- ρέλι
θα πρέπει να της φαινόταν ο μικρός αδελφός της

Δεν  πέρασε  ούτε  μια  στιγμή  κι  όλ’  αυτά  έγιναν  παιδιάστικη  ντροπή
πλάι στην πείρα του Γλαύκου. Η Θεά, η Μάνα της Αγάπης που ενυπάρχει
σε  όλα  τα  πράγματα,  και  ο  Χθόνιος  Ταύρος,  το  τέρας  με  μάτια  από
λιωμένο μέταλλο κάτω από το χώμα: η κατανόηση αυτών των δύο πραγ-
μάτων ήταν που μας είχε μεγαλώσει, που είχε κατευνάσει τους φόβους μας
και μας είχε δέσει σαν οικογένεια, τους συγγενείς εξ αίματος, τους κοινούς
θνητούς και τους ξένους πέρ’ από το πέλαγος. Όσο για τις Δυνάμεις στις
οποίες απευθύνονταν οι μεγάλοι οίκοι μας για συνεργασία,
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αυτές ήταν βαθύτερες από τη Θεά, από τον Ταΰρο, από κάθε Μορφή και
δεν Τις ένοιαζε καθόλου αν ήσουνα καλός άνθρωπος ή αν πέθαινες· μέσ’
από  τη  Θεά  απλώς  εκφράζαμε  πιο  ολοκληρωμένα  και  ζωντανά  το  πώς
νιώθαμε τον κόσμο γύρω μας κι αυτή η κατανόηση (και το κουράγιο μας
να  τη  χρησιμοποιούμε)  ήταν  που  είχε  δώσει  τέτοια  δύναμη  στους  με-
γάλους  μας  οίκους.  Δικαιοσύνη,  τάξη,  καθήκον,  δεν  ήταν  ψέματα  όλα
αυτά, απλώς έκρυβαν μέσα τους μιαν οικουμενική πλαστικότητα και τότε
κατάλαβα  πόσο  υπάκουος ήμουν  ακόμα·  τώρα  όμως  μπορούσα  τουλά-
χιστον να καταλάβω πώς είχαμε φτάσει σε αδιέξοδο: θέλαμε να μην πει-
ράξουμε, να μην περιορίσουμε κανέναν, αλλά συδαυλίζαμε και την ανά-
γκη μας  να  υπερασπιστούμε  τους  εαυτούς  μας  ορμώντας  και στα  τυφλά
ακόμα. Αν ήταν ανάγκη· και για τον Πάλισο ήταν. Σήκωσα το βλέμμα μου
και αγκάλιασα τη μεγαλοσύνη της χώρας μας και το βουνό που μας έκανε
άντρες που Τολμούσαμε, και ψιθύρισα το όνομά της μες στην καρδιά μου
- κι  όμως,  μέσα  μου  υπήρχε  ακόμα  αυτή  η  ξεχασμένη,  άγρια,  άρρωστη
μένη σύγχυση που έκανε την πληγή στο πλευρό μου να με καίει σαν τον
Βέλκανο

«Απλώς δε θέλω να μείνω ξεκρέμαστος, Γλαύκε», είπα «Από πού όμως
θα κρεμαστείς; Από κάτι που πεθαίνει όπου να ’ναι, και που δε βοηθάς με 
τη σιωπή σου; Καλέ μου φίλε, αν πίστευα ότι δεν υπάρχει ελπίδα, θα 
έκανα τον κόσμο να σειστεί με το αίμα της καρδιάς μου.»

Ο  Γλαύκος  είχε  οργιστεί  τόσο,  που  δεν  τηρούσε  πια  τους  τύπους,
πράγμα που μ’ έκανε να τον εμπιστευτώ, παρ’ όλο που μας είχαν μάθει να
δυσπιστούμε στις προσφορές που μας έκαναν. Ήθελα να βοηθήσω, κι αυτό
σήμαινε ότι θα έπρεπε να ξαναβρώ όλη μου τη δύναμη, σαν τα χωράφια
και  το  στόλο  μας,  κι  είχαμε  ακόμα  μια  ώρα  δρόμο  μπροστά  μας  Στο
μεταξύ,  ένας  πανέμορφος  νεαρός  κατηφόριζε  χοροπηδώντας  τις
ανατολικές  πλαγιές  και  πέρασε  το  δρόμο  μπροστά  μας  κρατώντας  μιαν
αρμαθιά  ψάρια  που  άστραφταν  στον  ήλιο·  είχε  κόψει  δρόμο  από  τον
Κάίράτο ποταμό με το φρέσκο πρόγευμα της θείας. Σ’ ένα δυο χρόνια θα
τραβούσε κουπί σε κάποιο καράβι και θα έπαιζε τη ζωή του για χάρη της
πολιτικής του Λαβύρινθου

Εντάξει, λοιπόν, είπα στον Γλαύκο, μπορεί αυτή εδώ η πληγή να ανα-
σήκωνε περήφανα το δέρμα μου, εγώ όμως ντρεπόμουνα γι’ αυτό που είχε
συμβεί στη ναυμαχία και για τους λόγους που το είχαν προκαλέσει. Από
την Αριάδνη είχα μάθει, αρκετά νωρίς, ότι οι πράξεις της μάνας μας δεν
πήγαζαν πάντα από την τελειότητα της σοφίας της. Τα τραγού
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δια  που  άκουγα  από  παιδί  στο  Παλάτι  μιλούσαν  για  το  πόσο  θαύμαζαν
όλοι την Κρήτη, από την Τροία μέχρι το Φάρο κι από τη Γάδη μέχρι τη
Βαβυλώνα, που θέσπισε τους πρώτους νόμους στη ναυσιπλοΐα - τι είχαμε
καταφέρει όμως; Πόσες μανάδες νεκρών θαλασσοπόρων, που πήγαιναν να
κάνουν  προσφορές  στον  Λαβύρινθο,  δεν  κατάπιναν  το  δηλητήριο  μέσα
τους βλέποντας τον χρυσό από την Αίγυπτο, τ’ αβγά στρουθοκαμήλου από
τη Λιβύη και τ’ αρωματισμένα μεταξωτά της Χαναάν; Εγώ δεν ήμουν η
αδελφή μου - ένας άντρας  ήμουνα, τίποτ’ άλλο, κι ένιωθα  πως κάτι δεν
πήγαινε  καλά  με  μένα  που  έκανα  τέτοιες  σκέψεις.  Αυτό  που  είχα  δει
όμως... και σίγουρα δεν ήμουν ο μοναδικός. Ε, ναι, καταραμένοι να ’ναι
αυτοί οι καλοαναθρεμμένοι πειρατές ξοπίσω μας σε όλα τα μονοπάτια του
πελάγους, οι επιδρομείς τουλάχιστον δεν υποκρίνονται

«Πες μου τι έγινε», είπε ο Γλαύκος, βάζοντας το χέρι του πάλι στην
πλάτη μου και συνταιριάζοντας το βήμα του με το δικό μου

Αλλά πριν ανοίξω το στόμα μου, η θύμηση της μάχης έκοψε το αίμα
στις φλέβες μου, πόδια και χέρια μούδιασαν κι ένιωσα να κρυώνω, ένιωσα
μακριά πολύ από το πράσινο και τη γαλήνη γύρω μας και το μι- σοΐσκιωτο
δρομάκι  που  ακολουθούσαμε  διασχίζοντας  την  κοιλάδα* φορούσα  μόνο
ένα χιτώνιο, τις μπότες και το μαντίλι στους ώμους μου, τη συνηθισμένη
μας περιβολή για μάχη  σώμα με σώμα. Νιώθεις πολύ ευάλωτος  κι αυτό
σου ξυπνάει τη λύσσα μες στη μάχη· κάτι ζωντανό μοιάζει να στερεύει μες
στο μεδούλι σου

«Δεν  υπήρχαν  καθόλου  ωραίες  στιγμές,  Δευκαλίωνα,  ούτε  στην  αρ-
χή;»

Πώς δεν υπήρχαν. Όπως τότε που πήρα από τη μάνα μου, πρώτος απ’
όλους  τους  γαλαζοαίματους  που  περίμεναν  τις  τελετές  της  μύησής  τους
στον ανδρισμό, το σπαθί, το μαχαίρι μου και το σφραγιδόλιθο- ή η ένταση
που υπήρχε στο Παλάτι όταν έφτασε η ώρα για το πρώτο ταξίδι μου και
ήξερα  πως  για  τον  Πάλισο  ήταν  το  δεύτερό  του  και  ότι  θα  ήταν  συ-
γκυβερνήτης  ενός  περιπολικού  πλοίου  σαν  το  δικό  μου- το  ολοφάνερο
καμάρι του πατέρα μου για τους δυο γιους του και το διακριτικά λιτό μι-
κρό δοχείο με ευλογημένο και αρωματισμένο λάδι, για να προστατεύει το
δέρμα μου από την αρμύρα, που μου έδωσε η Αριάδνη- και το δικό μου
ελάχιστο  μερτικό  στο  κουράγιο  και  στην  πίστη  του  πληρώματος,  καθώς
ξεμακραίναμε  από  το  νησί  και  βλέπαμε  ακόμα  rtfti τα  βουνά  να  βου-
λιάζουν  σε  μιαν  αεικύμαντη  τεράστια θάλασσα  που θα μπορούσε όλους
και τα πάντα να καταπιεί στη στιγμή και χωρίς ίχνος- και όταν μου είχε
περάσει πια η ναυτία, όταν άρχισα ν’ αγαπώ και να μαθαίνω αυτήν την
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ελεύθερη  εξάρτηση  που  νιώθαμε  ο  ένας  για  τον άλλον πάνω  στο κατά-
στρωμα του  Τάλω, που τόσο μεγάλο μας είχε φανεί στο λιμάνι· οι μαντι-
νάδες ανάμεσα στα πλοία τη νύχτα που δε φαινόταν η στεριά, όταν ανα-
γνωρίζαμε σημάδια καταιγίδας στα σύννεφα και μακρινής γης στις κορφές
των  κυμάτων  και  πάλι,  όταν  ένιωθα  περήφανος  μαζί  με  όλους  τους
άλλους,  που  περαστικοί  νησιώτες  έμποροι  χαιρετούσαν  με  σεβασμό  τα
κρητικά καράβια  κι ένιωθα πια μες στο πετσί μου ότι η οικογένειά μου
ήταν που έστελνε χαλκό και κασσίτερο σε ανατολή και δύση, οι πατριές
μας ήταν που έφερναν σαν τις μαμές στον κόσμο αυτήν τη λάμψη και την
πλουσιοπάροχη Ειρήνη, όπως έλεγε και το τραγούδι μας

Την έκτη μας μέρα στη θάλασσα (μετρούσα ακόμα σαν να ’μουν στη
στεριά) ξύπνησα  και είδα τα τρία πλοία μας να σηκώνουν  πανιά και να
ορμούν με φόρα στους ακόμα κρύους ανοιξιάτικους γαρμπήδες. Βρισκό-
μασταν βόρεια, κάπου ανάμεσα στην Πάτμο και στη Μύκονο, μακριά από
στεριά,  το  χάραμα  ήταν  σαν  ματοβαμμένο  μέλι  και  τα  πλοία  μας  είχαν
βάλει πλώρη για τις τολύπες μαύρου καπνού που χόρευαν στον ορίζοντα
της  θάλασσας.  Αυτό  σήμαινε  μπελάδες- επιβεβαιώθηκα  βλέποντας  τον
αδελφό  μου  στο  κατάστρωμα  του  λιβυκού  πλοίου,  της  Γοργό-  φτερης
Βασίλισσας, να δίνει ρυθμό στα κουπιά κραδαίνοντας το σπαθί του στον
αέρα ενώ στα δεξιά η Μελανίηπη, ένα πλοίο με πλήρωμα γυναίκες από την
Ταυρίδα, είχε αρχίσει να μας ξεπερνάει καθώς οι φωνές τους ενώθηκαν σε
μια  από  αυτές  τις  πολεμικές  ιαχές  που  ως  και  το  αίμα  του  Ταύρου
πάγωναν ακόμα. Παρ’ όλ’ αυτά, ανέβηκα στο κατάστρωμα όλος καμάρι,
σίγουρος  για  τις  ικανότητες  του  Οίκου  μας  και  για  τις  δυνατές  του
διασυνδέσεις  -  μέλημα  αυτών  των  δύο  από  τους  τρομερότερους
συμμάχους μας ήταν να γνωρίσουν τον επόμενο Μινώταυρο στο πρόσωπο
του  αδελφού  μου.  Ε,  λοιπόν,  η  μάχη  που  είχαμε  μπροστά  μας  θα
απόδειχνε  πόσο  δυνατοί  ήταν  οι  δεσμοί  του  αίματος  και  της  κοινής
περιπολίας μας

«Δύο  φορές  πιο  γερά  τώρα,  ανοιχτείτε!  Ακολουθήστε  τον  Τάλω\»
φώναξε ο Περίδης, θείος από τη μεριά της μάνας μας και διοικητής ολό-
κληρης της στρατιωτικής δύναμης της Κρήτης

Ο  πόλεμος  δεν  ήταν στη  δικαιοδοσία  του  Μινώταυρου,  αλλά  χαιρό-
μουνα που ο πατέρας μας είχε εμπιστευτεί τους γιους του σ’ έναν τέτοιον
άξιον  άντρα.  Ήταν  κοντός ο  Περίδης,  ακόμα  και  για  Κρητικός,  γεροδε-
μένος  και  σβέλτος,  με  στενά,  σκούρα  μάτια  πάνω  από  την  καλοκουρε-
μένη γενειάδα του* βημάτιζε μπρος πίσω στο σανίδι της γέφυρας κάνο-
ντας σινιάλα και στις δύο πλευρές· είχαμε αρχίσει να παίρνουμε το προ
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βάδισμα με τα πενήντα κουπιά μας και ν’ αφήνουμε πίσω τ’ άλλα σκάφη
«Που είναι αυτός ο γουρλομάτης ο Νύος; Για όρμα πάνω στο κατάρτι,

βρε παιδί μου, να μας μετρήσεις εκεί τους σκυλοπνίχτες.»
Στεκόμουν  στο ψηλό σκαλισμένο κατάστρωμα  της πρύμνης  ανάμεσα

στους στίγγους δίπλα στον Κέτα, τον τιμονιέρη, φοβισμένος, με τους αέ-
ρηδες  να χουρχουρίζουν  χαϊδεύοντας τ’ αφτιά μου. Ο Νύος μας φώναξε
πόσοι ήταν: τρία κουρσάρικα  κι ένα εμπορικό τυλιγμένο στις φλόγες, δε
θα  προλαβαίναμε,  μας  χώριζε  πολύ  νερό.  Ο  Περίδης  όμως  άρχισε  τις
βλαστήμιες και οι κωπηλάτες έβαλαν τα δυνατά τους να φάνε τη θάλασσα·
μπορεί  το  πλοίο  να  ήταν  παλιό,  αλλά  ήταν  ευκολοκυβέρνητο  και
γοργοκίνητο σκαρί και είχε όνομα στα νησιά, κυρίως για το πλήρωμά του
από μάστορες ναυτικούς της Κρήτης, ηλιοψημένους άντρες, όλο νεύρο, με
κράνη από δόντια αγριογούρουνου, με τις μικρές κι εύχρηστες ασπίδες και
τα  σπαθιά  που  χρειαζόσουνα  για  μάχη  πάνω  σε  πλοίο.  Τα  μάτια  και  τα
χέρια  τους  ήταν  γεμάτα  από  θανάσιμα  πολεμικά  παιχνίδια  και  όσο  τ’
αδέλφια  τους,  οι  ερέτες*, στα  κουπιά  τους,  μας  έσπρωχναν  όλο  και  πιο
κοντά στη μάχη· εκείνοι κάθονταν καταμεσής στο πλοίο, ανάμεσα από δύο
σειρές  φυτεμένα  ακόντια,  κάνοντας  κόλπα  με  τα  μαχαίρια  τους  ή
θυμίζοντας  στους  νεότερους  ορισμένα  «επιχειρήματα  για  τη  συζήτηση»,
όπως τα έλεγαν. Την ίδια στιγμή, οι τριάντα Λίβυ- οι (άντρες και γυναίκες)
άρχισαν να υμνούν σαν ένας τη Νουτ, την πολεμική όψη της Θεάς τους,
βάζοντας όλη τους τη δύναμη στα σκούρα μπράτσα τους, ενώ ο Πάλισος
υποκλινόταν  με  σεβασμό  στην  ιέρειά  τους  που  είχε  ξαπλώσει  και
κρεμόταν η μισή έξω από την πλώρη τους και τα δέρματα από ζέβρα που
φορούσε ανέμιζαν ξοπίσω της, κι αρά- διαζε κατάρες - μπορεί πράγματι να
μην προλαβαίναμε, αλλά ήξερα ότι οι κουρσάροι δεν είχαν καμιάν ελπίδα.
Το ένιωθες, όλοι ετούτοι οι άνθρωποι που είχαν διδαχτεί να μιμούνται τη
Μάνα που πολεμάει για τα παιδιά Της, θα έφταναν μέχρι το θάνατο για την
τιμή και μόνο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το μόνο πράγμα που μας είχε
φέρει ως εδώ ήταν η μεταφορά αγαθών. Έκανα νόημα στον Πάλισο πάνω
στη Γοργό- φτερη Βασίλισσα, αλλά έδενε τα μαλλιά του εκείνη την ώρα κι
ήταν  όμορφος  έτσι  όπως  στεκόταν,  ήρεμος  σαν  κατσίκι  στην  άκρη  του
γκρεμού

Συνεχίσαμε την ξέφρενη κούρσα μας, η πειθαρχία που έδειχναν οι
κωπηλάτες μας ήταν θαυμάσια, και σύντομα διακρίναμε ολοκάθαρα πια

* κωπηλάτες.
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τις κίτρινες γλώσσες της φωτιάς από το λάδι που καιγόταν και τους επι-
δρομείς που έτρεχαν εδώ κι εκεί σαν σμάρι κατσαρίδες κουρσεύοντας το
σκάφος. Και τότε άρχισαν να περνούν από τα δεξιά μας συντρίμμια και
πτώματα. Πτώματα νεαρών από τα νησιά που σκαμπανέβαζαν με το κύμα.
Μια  γυναίκα,  μπρούμυτα,  με  τα  λευκά  της  μπράτσα  να  εξέχουν  από τη
ρόδινη  καμιζόλα  της,  μυαλά  και  αίμα  να  ξεχύνονται  από  τα  κόκκινα
μαλλιά  της.  Είμαι  σίγουρος  ότι  είδα  κι  έναν  άντρα  με  μια  τεράστια
δαγκωματιά στο πλευρό του, τα παΐδια του έχασκαν ολόασπρα

«Μίασμα!» ακούστηκε η φριχτή κραυγή-κατάρα από τις γυναίκες της
Ταυρίδας. «Μίασμα!» Κι όλοι αποκρίθηκαν στον ιερό θυμό τους. Ήταν πια
ονομαστές για την πολεμική τους τέχνη ετούτες οι ιέρειες κι οι ακόλουθοί
τους, είτε καβάλα στ’ άλογα πάνω σε κεχριμπαρένιους δρόμους είτε στη
θάλασσα, όπου τους έκανε κέφι- η καπετάνισσά τους η Αλξιόνη μάλιστα,
δεν  άφηνε  ευκαιρία  να  μην  καυχηθεί  ότι  ήταν  οι  πρώτοι  από  μας  τους
νότιους που πολέμησαν για να υπερασπιστούν την περιοχή τους. Δεν ξέρω
αν  ήταν  αλήθεια,  αλλά  απ’  ό,τι  έδειχναν  τα  πράγματα  δεν  είχαν  ποτέ
συμφιλιωθεί  με  τους  Αρίους  (που,  σαν  τους  δικούς  μας  φίλους,  τους
Αχαιούς, είχαν κι αυτοί κατέβει προς το νότο) και τώρα, αυτή η κραυγή,
είχαν δει τη γυναίκα, αυτή η κατάρα θα σε καταδίωκε και Μέγα Έτος να
περνούσε.  Είδα  ακόμα  και  τον  σκληροτράχηλο  θα-  λασσόλυκο,  τον
Περίδη,  ν’  ανατριχιάζει  καθώς  έβγαλε  τον  πορφυρό  μανδύα  του
ανεβαίνοντας στη γέφυρα δίπλα μου

«Τους ανόητους!» είπε
Τα πτώματα εννοούσε· μάλλον ήθελαν να γλιτώσουν τη δεκάτη που θα

πλήρωναν στα πολεμικά προστασίας κάνοντας ένα ανοιξιάτικο ταξι- δάκι
μαζί  με  τα  προϊόντα  τους  κι  έπεσαν  πάνω  σε  κουρσάρους  που  είχαν
μεγάλη τύχη και  νου κοφτερό  από την πείνα.  Μπορούσαμε πια να τους
διακρίνουμε να ξεφορτώνουν τα λάφυρα πετώντας μεταλλικά τάλαντα και
δοχεία στο αμπάρι της ναυαρχίδας τους. Σίγουρα θα μας είχαν μετρήσει κι
ετοιμάζονταν κι αυτοί για μάχη. Οι γλάροι σκλήριζαν στην πρύμνη μας,
ψυχές  που  έσπρωχναν  τον  Τάλω να  πάρει  εκδίκηση,  και  ρεύματα  αέρα
στροβιλίζονταν  στον  αφρό  μπροστά  μας,  σαν  βήματα  κάποιου  γίγαντα,
όταν ο Περίδης με άρπαξε από τους ώμους

«Δευκαλίωνα, άκουσέ με. Βλέπεις τι έκαναν αυτοί οι κλέφτες; Ο πα-
τέρας σου μου παράγγειλε να μην πολεμήσω τόσους πολλούς με τα μα-
νάρια του μαζί μου, αλλά δεν μπορώ να τους αφήσω, εδώ δεν πρόκειται
για τίποτα κουρελήδες, ετούτοι είναι παλιές καραβάνες. Βλέπεις εκεί, πώς
καταχωνιάζουν τα λάφυρα στο αμπάρι του καπετάνιου τους κι εκεί
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νος υπόσχεται μεγαλύτερο μερίδιο σε όσους επιζήσουν; Κοίτα τον πώς θα
βάλει μπροστά τα άλλα δύο πλοία.»

«Μίασμα!»
«Ααχχχχ!» Ο Περίδης αναρίγησε στο άκουσμα της κραυγής . «Η τρίτη

φορά  το  σφράγισε.  Πάντως,  κι  εμένα  θα  μου  χρειαζότανε  κανένα  παι-
χνιδάκι  με το μαχαίρι, πίστεψε με. Θα ’ναι, όμως, ξέπνοοι από το πλιά-
τσικο  και  θα  τους  καταφέρουμε,  είμαι  σίγουρος.  Άκουσε  τώρα,  όταν
μπούμε στη μάχη, θέλω να μείνεις εδώ πίσω και να βοηθάς τον Κέτα να
μας οδηγήσει κατευθείαν στο κέντρο. Τα άλλα δύο πλοία μας θα κόψουν
από μέσα και θα τους απομονώσουν, κατάλαβες; Τώρα, δέσε την ασπίδα
σου  σ’  αυτά  τα  παλούκια  και  στηρίξου  καλά  στα  πόδια  σου.  Κράτα  τ’
αφτιά σου ανοιχτά για βέλη, Κέτα! Έτσι μπράβο! Έι, Πάλισε! Βγάλε το
περιδέραιο, βρε παγόνι!»

«Μπορώ  κι  εγώ  να  πολεμήσω!»  ψέλλισα,  τρελαμένος  από  το  φόβο
μου, καθώς μου γύρισε την πλάτη φεύγοντας

«Θ’ ακολουθήσεις πρώτα τις διαταγές! Όπλα! Για ν’ ακούσω τις φωνές
σας τώρα, αδέλφια μου!»

Όλος  ο  στόλος  ήξερε  την  αδυναμία  που  είχε  ο  Περίδης  στα  σκάφη
του* ένιωσα  όμως  πως  είχε  απόλυτο  δικαίωμα  να  με  σκοτώσει  αν  δεν
πειθαρχούσα εκείνη τη στιγμή κι έτσι βοήθησα τον Κέτα να στερεώσει κι
αυτός τη μεγάλη ασπίδα που κάλυπτε ολόκληρο το σώμα. Μούδιαζα όμως
ολόκληρος ακούγοντας τους πολεμιστές να δένουν τις περικεφαλαίες τους,
την  κλαγγή  των  όπλων  και  τα  σπαθιά  να  ξεθηκαρώνονται  με
ανατριχιαστικούς  συριγμούς.  Πιστεύοντας  ότι  υπηρετούσαμε  το  νόμο,  η
φρίκη θα κρατούσε μόνο μια μέρα και, αν κάτι μου τύχαινε, θα είχα την
οικογένειά μου να με περιμένει στον άλλο κόσμο- ένιωθα όμως το κορμί
μου χαλαρό, αδύναμο, εδώ δε σε παρακολουθούσαν οι φίλοι σου να παί-
ζεις με τον Ταύρο- εδώ δεν υπήρχαν κανόνες. Τσως αυτή η αδυναμία και
το κρύο να σήμαινε ότι δε θ’ αργούσα να γίνω κι εγώ ένα από τα θύματα
της κακίας που είχα δει πριν από λίγο, γεμάτα πληγές που αιμορραγούν,
κεντημένα από τα δόρατα, ήταν η βία του θανάτου που φοβόμουνα και ο
θυμός αυτών των επαγγελματιών που όλο και αντάριαζε

«Πώς είναι δυνατόν ν’ αποκαλούν “συζήτηση” τη μάχη με τα ξίφη;»
κατάφερα  να  ψελλίσω  κι  ο  Κέτα  σκέπασε  τα  χέρια  μου  με  τα  δικά  του
πάνω στο δοιάκι, αλλά το βλέμμα του δεν άφηνε στΛγμή τον Περίδη στη
μάσκα.  Πλησιάζαμε  και  οι  κωπηλάτες  των  κουρσάρικων  τα  είχαν  θα-
λασσώσει (που λένε), προσπαθώντας να κρατήσουν το φλεγόμενο ναυάγιο
ανάμεσα στον Τάλω και στους εαυτούς τους. Το εμπορικό βυθιζόταν
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όμως έτσι κι αλλιώς και, καθώς το φορτωμένο καράβι του αρχηγού τους
αποτραβήχτηκε, τα άλλα δύο πλοία μπήκαν μπροστά του και το έκλεισαν
εντελώς από το οπτικό μας πεδίο. Ριχτήκαμε μέσα στη μαύρη κάπνα, στη
μυρωδιά από καμένο πεύκο, ύφασμα και σκοινί και ο Περίδης τους φώ-
ναξε  σε  τρεις  γλώσσες  να  παραδοθούν.  Απάντησαν  με  μια  βρισιά  σαν
χρεμέτισμα, λες κι είχαν τον Ποσειδώνα για θεό τους: ήταν ένα τσούρμο
από δολοφόνους και συλητές, Χετταίους λιποτάχτες (που τους κυνηγούσε
και  ο  Φαραώ,  όπως  μάθαμε)  και  ζωοκλέφτες*  μερικοί  μάλιστα  ήδη
σημαδεμένοι με τον διπλό πέλεκυ στον αριστερό τους ώμο, πράγμα που
φανέρωνε  ότι  τους  είχαμε  ξαναπιάσει  να  κάνουν  το  ίδιο  και  είχαν  ήδη
πάρει  χάρη  μια  φορά  από  το  Ναυτοδικείο.  Οι  Ταυρίδες  απάντησαν  με
ουρλιαχτά, σφυρίγματα και ποδοβολητά, ένας ήχος σαν φοράδα έτοιμη να
σου συνθλίψει το κρανίο με τις οπλές της και οι κουρσάροι άρχισαν να
συγκεντρώνονται  άτακτα  στα  καταστρώματά  τους.  Σκαμμένα  πρόσωπα
πίσω από κάθε είδους κλεμμένες ασπίδες, μερικοί φορώντας τα φτερωτά
κράνη  νεκρών  στρατιωτών  της  Καρίας  από  τις  ανατολικές  μας  συμ-
μαχίες,  άλλοι με γαμψά  γιαταγάνια,  τσεκούρια ή και  μαχαίρια  μόνο, με
τους τοξότες παραταγμένους πίσω τους. Από τα όπλα τους και μόνο κα-
ταλάβαινες  τι  είχε  συμβεί  σε  πολλά  καράβια  που  θεωρούσαμε  αγνοού-
μενα. Περάσαμε μπροστά από το ναυάγιο σαν αστραπή

Μόλις ακούστηκαν τα βέλη να σφυρίζουνε στον αέρα, ο Κέτα με πέ-
ταξε  κάτω,  μιας  και  η  πρώτη  βολή  πήγαινε  για  μας  τους  τιμονιέρηδες,
όπως είπε, και, καθώς τα βέλη καρφώνονταν στις ασπίδες μας, γύρισα και
κοίταξα το εμπορικό που βυθιζόταν και είδα μέσ’ από τα σύννεφα καπνού
ένα μελαχρινό αγόρι. Ήταν ο Ίκαρος και είχε σκαρφαλώσει στην πρύμνη
που έγερνε πια - γύρω στα δέκα πρέπει να ήταν και το σαγόνι του έτρεμε
ακατάσχετα, χωρίς να βγαίνει ήχος -, με τα μάτια γεμάτα τρόμο, πάνω από
τη φωτιά και το θάνατο και είδα βέλη καρφωμένα παντού, σαν παιχνίδι,
πάνω στο ξύλο γύρω του. Τα πάντα μαύρισαν κι από το στόμα μου ξέφυγε
μανιασμένα ο τίτλος του πατέρα μου, ενώ ο Περίδης ούρλιαζε τη διαταγή
για το ρεσάλτο. Όρθιοι τώρα ο Κέτας κι εγώ αρχίσαμε να στρίβουμε με
όλη  μας  τη  δύναμη  για  να  βρεθούμε  δίπλα  στο  μεγάλο  κουρσάρικο,  τα
κουπιά τραβήχτηκαν μέσα και τα δύο πλοία συγκρούστηκαν

Το εμετικό αγκάλιασμα μετάλλου και σάρκας και η κλαγγή των όπλων
ξέσπασαν μαζί καθώς έπεσαν όλοι στη μάχη λυσσασμένα. Πρώτοι πήγαν
οι μαρκαρισμένοι επιδρομείς που έπεσαν κατευθείαν πάνω στα υψωμένα
δόρατα των ναυτικών μας, για ν’ ανοίξουν δρόμο και να
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δώσουν κουράγιο στους άλλους· τους πέταξαν στη θάλασσα με τα ίδια τα
δόρατα,  σαν  ανθρώπινη  ψαριά,  και  σηκώθηκε  μια  τρομερή  οχλοβοή,
ουρλιαχτά και προσταγές πιο δυνατά κι από το γδούπο που έκαναν τα ξίφη
πάνω  στα βοϊδοτόμαρα,  από τα τσεκούρια  που άνοιγαν  κράνη  στη μέση
και τα στειλιάρια που έσπαγαν. Οι Ταυρίδες μανιασμένες κι έξαλλες, με τα
μαλλιά  και  τα  στήθη  τους  δεμένα,  πήδηξαν  εύκολα  πάνω  από  την
κουπαστή του κουρσάρικου στα δεξιά μας και άρχισαν ν’ ανοίγουν δρόμο
πετσοκόβοντας.  Τα  άλλα  δύο  κουρσάρικα  είχαν  αρχίσει  ν’  απο-
μακρύνονται κι έψαξα να βρω τον Πάλισο μες στο πλήθος, αλλά το μόνο
που είδα ήταν η ασπίδα του ανάμεσα σ’ ένα τείχος από Λίβυους που κοί-
ταζαν να πέσουν πάνω στο θύμα τους με μια κίνηση. Οι ναύτες μπροστά
μου άνοιγαν δρόμο με τα σπαθιά τους πάνω στο κατάστρωμά μας, που είχε
αδειάσει πια  εντελώς,  εκτός από τους  κουλουριασμένους  κωπηλάτες και
τον νεαρό, τον Νύο, σωριασμένον πάνω σε δύο πάγκους, μ’ ένα βέλος στο
αριστερό  του  μάτι.  Ο  Κέτα  δίπλα  μου  έφτυσε  στο  χέρι  του,  άλειψε  τα
μάτια του κι έχωσε τα νύχια του στον ώμο μου. Οι επιδρομείς όμως είχαν
αρχίσει να πέφτουνε στη θάλασσα από τρεις μεριές μέσα στα μουγκρητά
και στην οχλοβοή, με τις κοιλιές τους και τα εντόσθια χυμένα, τα πρόσωπα
ανοιγμένα σαν στρείδια, παλουκωμένα σε δόρατα μες στη θάλασσα. Είδα
άντρες  που  έμοιαζαν  σαν  αδέλφια  να  παλεύουνε  μανιασμένα  πάνω  από
τους  πάγκους  ενώ  οι  κωπηλάτες  έψαχναν  κάποιο  οποιοδήποτε  όπλο  να
πολεμήσουν, κάποιος μαχαιρωμένος έπεσε με το κεφάλι στο αμπάρι - τους
είχαμε στριμώξει στην ακριανή κουπαστή πια κι έτσι τα βέλη κόπασαν και
τόλμησα να ρίξω μια ματιά προς το παιδί που ήταν ακόμα σκαρφαλωμένο
στην  πρύμνη  που  βούλιαζε  αργά  ανάμεσα  σε  λίμνες  κίτρινης  φωτιάς.  Η
μάχη  πλησίαζε  στην  κορύφωση:  αυτός  ο  απαίσιος  ήχος  από  σπαθιά  που
συναντιούνται και που τελειώνει με κραυγές και με τα ονόματα μανάδων
γέμιζε τον αέρα· όσοι επιδρομείς είχαν πληγωθεί στην προηγούμενη μάχη,
ήταν  πια  εντελώς  εξαντλημένοι  ενώ  οι  Ταυρίδες  είχαν  στριμώξει  τους
δικούς τους αιχμαλώτους στην πρύμνη του καραβιού τους. Οι άντρες που
θα τις αντιμετώπιζαν έμοιαζαν ίσα ν’ αποφεύγουν τις δρεπανιές τους και
μερικοί πίσω πίσω έπεσαν στη θάλασσα για να μην ξαναβγούν ποτέ. Στ’
αριστερά  μας,  η  μάχη  είχε  φτάσει  σχεδόν  στο  τέλος  της  και  μερικοί
γυμνόστηθοι  κουρσάροι  έκαναν  απελπισμένες  κινήσεις,  μήπως  και
καταφέρεί^αμιά  λεπίδα  τους  να  διαπεράσει  το  τείχος  των  ασπίδων  των
Λίβυων  μόνο  με  τα  μαχαίρια  όμως,  ή  ψάχνοντας  τριγύρω  για  πεσμένα
όπλα,  ήταν  καταδικασμένοι.  Κι  από  τη  σφαγή  που  γινόταν  δίπλα  στον
Τάλω άρχισα ν’ ακούω ναύτες να
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επικαλούνται τη Ρέα Δίκτυννα, όπως λέμε τη Θεά στο ρόλο του Κριτή. Με
αυτό  ο  καπετάνιος  των  κουρσάρων  (με  περικεφαλαία  από την  Κα- ρία)
οργάνωσε  την  τελευταία  του  αμυντική  προσπάθεια:  μαύρα  καζάνια  από
φωτιά,  όπλα  ολοκάθαρου  μίσους,  έσκαγαν  στο  κατάστρωμά  μας  με
δύναμη κι ο Κέτα με πέταξε εντελώς κάτω και κατέβηκε να φέρει δέρματα
να σβήσουνε τη φωτιά. Ναυτικοί και κωπηλάτες όρμησαν να βοηθήσουν
κι εγώ σηκώθηκα όρθιος, αλλά μου φώναξαν Μείνε εκεί που είσαι και του
Περίδη η φωνή ακούστηκε πιο δυνατή και μανιασμένη απ’ όλες

«Εγώ τι να κάνω, δηλαδή;» φώναξα και τότε είδα ένα δόρυ να τρυπά-
ει  το  λαιμό  του  Κέτα  και  να  βγαίνει  από  την  άλλη,  ανάμεσα  από  τις
μπούκλες του

Έπεσε  με  το  κεφάλι  στο  αμπάρι  σπαρταρώντας.  Μου  φαινόταν  απί-
στευτο, άρχισα να ζαλίζομαι. Διάφορα πράγματα έπλεαν στην επιφάνεια
του  ματοβαμμένου  νερού  τριγύρω  από  τα  καράβια  μας  κι  ένα  μικρό
σμήνος από δαύτα οδήγησε το βλέμμα μου στις Ταυρίδες και είδα το κε-
φάλι του τελευταίου κουρσάρου ν’ αποχωρίζεται από τους ώμους του με
μια σπαθιά ενώ δύο αδελφές κρατούσαν γερά πισθάγκωνα τα σπασμένα
χέρια του. Το κεφάλι του έπεσε μ’ έναν παφλασμό στο νερό κι έμεινε στην
επιφάνεια  να  επιπλέει  ανάμεσα  σε  μικρά  κόκκινα  κυματάκια.  Η  ιέρεια
Αλξιόνη σηκώθηκε όρθια και  βρνχήθηκε ενώ το εύρωστο σκούρο στέρνο
της  ήταν  βουτηγμένο  στο  αίμα  από  μια  ανοιχτή  πληγή  στο  λαιμό  της.
Ήταν  τελειωμένοι,  πτώματα  αντρών  που  έπεφταν  στη  θάλασσα  με  μια
κλοτσιά  ενώ  οι  δικοί  μας  έσκυβαν  πάνω  από  τους  νεκρούς  και  τους
τραυματισμένους,  στρίβοντας  τους  κεφαλόδεσμούς  τους,  θρηνώντας  και
λύνοντας  τα  μαλλιά  τους  που  έπεφταν  πάνω  από  παγωμένα  πρόσωπα.
Λίγες στιγμές μόνο  έφτασαν  να φέρουν  χρόνια ολόκληρα  γεμάτα θλίψη
και κατάλαβα τι έσπρωξε μερικούς από αυτούς να πηδήξουν στη θάλασσα
και  να  κολυμπήσουν  μέχρι  το  κουρσάρικο  του  καπετάνιου  για  ν’  απο-
τελειώσουν όσους πειρατές είχαν μείνει να πολεμούν με τους δικούς μας·
κι αυτό, παρ’ όλο που πολλές φορές είδα τα πτώματα ν’ αναπηδούν και να
κινούνται  στην  επιφάνεια,  να  ανεβοκατεβαίνουν  και  να  σταματούν  από
μόνα  τους  -  αυτό  το  έκαναν  τα  σκυλόψαρα,  είπε  αργότερα  ένας
κωπηλάτης.  Και  τώρα  οι  Λίβυοι  από  κει  είχαν  κλείσει  ορισμένους  που
υποχωρούσαν  συνεχώς  και  η  καρδιά  μου  αναπήδησε  βλέποντας  τον
Πάλισο να στέκεται πάνω από το πτώμα ενός νεαρού Χετταίου με τις χα-
ραχτηριστικές του μπότες. Μετά τον έχασα από τα μάτια μου όμως, καθώς
οι Λίβυοι όρμησαν στους πάγκους τους για να στρίψουν τη Γοργό-
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φτέρη Βασίλισσα και το καράβι που είχε αιχμαλωτίσει προς τη μεριά του
Τάλω. Άπλωσα τα χέρια μου στο πηδάλιο - εκεί που ακουμποΰσε τα χέρια
του ο Κέτα -, ήθελα να τους παλουκώσω όλους αυτούς τους κλέφτες, όπως
έκαναν με τα ανθρωποφάγα λιοντάρια στην Ανατολή

Εκείνη τη στιγμή ακοΰστηκε να κρώζει ένας γλάρος από τη μεριά του
εμπορικού πίσω μας καθώς ένα τελευταίο κΰμα από τη θάλασσα άπλωσε
τη φωτιά σε ολόκληρο το κατάστρωμα. Η φωτιά φούντωσε και ο 'Ικαρος
χάθηκε,  χωρίς  διόλου  να  κινηθεί,  βουλίαξε  μαζί  με  την  πρύμνη.  Θα
πολεμούσαν  μέχρι  θανάτου  ετούτοι  οι  γιοι  του  Ποσειδώνα  πάνω  στο
τελευταίο κουρσάρικο με τόσα λάφυρα να συδαυλίζουν τη λύσσα τους κι
έτσι  πήρα  βαθιά  ανάσα  και  πήδηξα·  με  το  μίσος  να  μου  ζεσταίνει  τα
κόκαλα, βούτηξα κάτω από το νερό για προστασία, ήταν ακόμα κρύο σαν
του  χειμώνα  κάτω  από  τις  αλλόκοτες  λάμψεις  καθώς  προσπαθούσα  να
διακρίνω το σκάφος ή το παιδί μέσα στη βαθυγάλανη θαμπάδα. Μες στο
νερό, εκεί που το φως  κι η ζεστασιά χάνονταν  τελείως,  ξεπρόβαλε ένας
γκρίζος  όγκος  που  όρμησε  σαν  αστραπή  προς  τα  σανίδια  και  τα
πλατσουρίσματα των πλοίων: σκυλόψαρο,  αλλά χάθηκε  πριν καλά καλά
προλάβω να τρομάξω. Εδώ είχε και κορμιά που αιω- ρούνταν με τα χέρια
ψηλά σαν μουδιασμένοι προάγγελοι του Εφιάλτη Έπρεπε να πάρω ανάσα,
ρούφηξα  τον  αέρα  ανάμεσα  στις  φωτιές  και  τα  συντρίμμια  και
ξαναβούτηξα,  ευθεία κάτω  αυτήν  τη  φορά,  σπρώχνοντας  τον  εαυτό μου
περισσότερο μ’ αυτήν την τελευταία ευκαιρία, ενάντια σ’ αυτό το φόβο
που  σου  παίρνει  τις  δυνάμεις  μέσα  στη  σκοτεινιά  της  θάλασσας  που σε
τυλίγει από παντού. Τ αφτιά μου πονούσαν και το νερό ήταν τόσο κρύο
που δε θα μπορούσα ν’ ακολουθήσω τις φυσαλί- δες για πολύ ακόμα* τότε
όμως είδα το μαυρισμένο πλευρό του πλοίου ακριβώς από κάτω μου, να
πέφτει  αργά  αργά  σαν  όνειρο  που  γλιστράει στη λήθη  και  το παιδί  που
άφηνε  την  τελευταία  του  πνοή  σφιχταγκαλιάζοντας  ακόμα  τη  διάστιχτη
από βέλη πρύμνη. Γιατί; Τον άρπαξα από τα ορθωμένα του μαλλιά, γιατί
ήμουν έτοιμος να σκάσω και πνιγόταν κι εκείνος πια, αλλά άφησε το πλοίο
από  τα  χέρια  του.  Λίγο  αργότερα  η  λαβή  του  με  πονούσε,  καταφέραμε
όμως  να  τιναχτούμε  προς  τα  πάνω  και  να  βγούμε  στη  φλογισμένη
επιφάνεια. Τον είχα σώσει, τον κρατούσα στα χέρια μου! Ξέρασε νερό και
με  κοίταξε  μ’  ένα  βλέμμα  αγριεμένο,  σαν  ζώο  μπρος  στο  βωμό,  αλλά
χωρίς τη συναίνεσή του. Θυμάμαι που κάτι κακό μου ’σφίξε την καρδιά
εκείνη τη στιγμή, αλλά τότε το κύμα έφερε τις φλόγες προς το μέρος μας,
ξαναβουτήξαμε κι έτσι το μήνυμα ξεχάστηκε μέσα στο ξάφνιασμα, στην
ευτυχία και στις τιμές που μας πε-



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 63

ρίμεναν.  Συρθήκαμε  ακριβώς  κάτω  από  την  επιφάνεια  προς  τις  συγκε-
ντρωμένες καρίνες. Δεν ήμουν σίγουρος όμως σε ποιο σημείο θα ’πρεπε
να βγούμε, τα πλοία έστριβαν, υπήρχε σύγχυση κι έτσι βιάστηκα να προ-
λάβουμε το μεγαλύτερο και βγήκαμε στην επιφάνεια κοντά στο πηδάλιό
του. Λάθος! Και η τελευταία αντίσταση είχε αρχίσει να γονατίζει πια στο
κουρσάρικο κι ένας τους που μας είδε να τσαλαβουτάμε μέσα στην αχτίνα
του σήκωσε το δόρυ -  Εμείς είμαστε η παρηγοριά του! θρήνησε η καρδιά
μου, τα φλογερά του μάτια στένεψαν πάνω από το χαμόγελό του κι έριξε

Το βάρος του παιδιού το ένιωθα σαν ασπίδα πάνω μου, αλλά ούρλια-
ξε και πάγωσα* δεν πρόλαβα ούτε πίσω να κάνω και το ακόντιο διέγραψε
ένα τόξο, διαπέρασε το νερό  και καρφώθηκε  στο αριστερό  πλευρό μου,
σπάζοντας καθώς χτύπησε στο τελευταίο μου παΐδι. Ο πόνος με παρέλυσε
μες στο νερό και τράβηξα το στειλιάρι με όλη μου τη δύναμη, χωρίς να
μπορώ να το πιστέψω, και ύστερα άρχισα να πονάω τόσο πολύ που δεν
μπορούσα ούτε χέρια ούτε πόδια πια να κουνήσω. Βούλιαξα

«Εντάξει, Γλαύκε;» ρώτησα, σταματώντας απότομα στους πρόποδες μιας
καταπράσινης  πλαγιάς.  «Έτσι  διατηρούμε  τη  θάλασσα  ασφαλή  για  τις
εμπορικές  συναλλαγές.  Αυτό να λες στις βασίλισσες που συναντάς  πέρ’
από τις θάλασσες και που σου λένε ότι η κρητική προστασία έχει αρχίσει
να  χαλαρώνει!  Σίγουρα,  κάποια  από  αυτές  σήμερα  θρηνεί  τη  μάνα  του
Τκαρου  -  το  ίδιο  και  η  πάτριά  του  Κέτα  όμως  και  του  Νύου  του
γουρλομάτη.»

Κάτι  έσπασε  τότε  μέσα  μου,  το  μίσος  και  η  θλίψη  με  κυρίεψαν  και
ακούμπησα τις παλάμες μου στη Γη, για να ρουφήξει Εκείνη το φαρμάκι
από μέσα μου. Αχ, και μήπως αργότερα δεν  έκανα  τάχα πως ήμουν πε-
ρήφανος για όλ’ αυτά, την ώρα που ο αδελφός μου με κρατούσε από το
χέρι καθώς μ’ έφερναν σπίτι; Χωρίς μιλιά σε όσους έτρωγαν με τα μάτια
τους το δρόμο αναζητώντας τους δικούς τους, ο Πάλισος άρχισε να φω-
νάζει: Δείτε το παιδί που του ’δωσε ζωή η πληγή του αδελφού μας

«Δύστυχο σώμα μου!» φώναξα υστερικά και αποτραβήχτηκα από το
άγγιγμα του Γλαύκου* δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο έκαιγε το αίμα μες
στο κεφάλι μου

«Έλα  να καθίσουμε εδώ  στο χορτάρι  για λίγο», πρότεινε ο  Γλαύκος
γνέφοντάς μου. «Έτσι μπράβο. Το πλευρό σου γιατρεύτηκε μια χαρά, οι
άλλες πληγές όμως αιμορραγούν ακόμα. Πρέπει να τις κλείσεις για πά
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ντα,  Δευκαλίωνα.  Γιατί  τα  πράγματα  είναι  πολύ  χειρότερα  απ’  όσο  φα-
ντάζεσαι.»

Χειρότερα;  Δε μου έλεγε ακόμα,  αλλά  μ’ έβαλε  να  γείρω  το κεφάλι
μου  στα  πόδια  του  καθώς  αναπαυόμασταν  μες  στα  πυκνά  και  σκιερά
μούσκλα,  αντίκρυ  σ’  ένα  κομμάτι  ποταμού  που  κυλούσε  κάτω  από  τον
πρωινό  ήλιο. Ένιωθα καλύτερα όμως  που το είχα βγάλει από μέσα  μου,
που το παραδέχτηκα και στον εαυτό μου ακόμα και θυμήθηκα τη μητέρα
μου  που  είχε  πει  κάποτε  ότι,  κατά  τη  διάρκεια  των  καθηκόντων  της  με
τους ευγενείς των οίκων του βορρά, εκείνοι δε μιλούσαν σχεδόν καθόλου
για  τα  όσα  είχαν  μέσα  τους.  Τα  έκρυβαν,  ντρέπονταν  πίσω  από  τους
κομπασμούς τους, ήταν κι οι δικές τους ψυχές πληγωμένες φαίνεται, ίσως
να  ήταν  ψυχρότητα  ή  ίσως  έτσι  απαιτούσαν  οι  καλοί  τρόποι.  Όλοι  μας
πάντως, βράζαμε μέσα μας σαν τα βουνά της φωτιάς- όλα τ’ αγόρια της
Κνωσού λαχταρούσαν ν’ ακούσουν την ιστορία που έκρυβε η σάρκα που
φούσκωνε πάνω από την πληγή μου

Θυμάμαι, λοιπόν, που με ανέβασε στο πλοίο ο Πάλισος στα χέρια και
που  νόμιζα  ότι  το  ακόντιο  με  είχε  ολόκληρο  διαπεράσει,  γιατί  πονούσα
αβάσταχτα σε όλο μου το στέρνο. Έσπρωξα μακριά τη γυναίκα από την
Ταυρίδα  που  είχε  βάλει  κατάπλασμα  στην  πληγή  και  την  πίεζε  δυνατά-

όλοι θεώρησαν ότι η γωνία της βολής και το κόκαλο με είχαν σώσει και ο
αδελφός  μου  με  φίλησε,  κάθισε  εκεί  δίπλα  μου  και  μ’  έπλυνε- ήταν  η
πρώτη φορά που έβλεπα δάκρυα στα μάτια του από τότε που ήταν κι αυτός
δεκατριών  και,  όταν  ο  Περίδης  έφερε  τον  Ίκαρο  σώο  και  ασφαλή,  στο
πρόσωπό του απλώθηκε ένα μισό χαμόγελο που δεν του πήγαινε καθόλου.
Το  παιδί  δεν  έκανε  καμία  κίνηση  ευχαριστίας  ούτε  είπε  τίποτα,  μόνο
κοιτούσε  με  μάτια  ορθάνοιχτα  ενώ  το  πρόσωπό  του  έκανε  συνεχώς
νευρικές συσπάσεις

Το  πλήρωμα  όμως  και  τα  καθήκοντά  μας  περίμεναν  βέβαια,  παντού
υπήρχαν  πληγωμένοι,  αίμα  και  μυρωδιά  καμένης  σάρκας.  Πέθαναν  κι
άλλοι δικοί μας πριν το μεσημέρι και άκουγες τις ψυχές τους να τριγυρ-
νούν  στα  σωθικά  τους  σαν  αέρας.  Θα  τους  είχαμε  κάνει  ενταφιασμό  εν
πλω όπως συνήθως, αλλά ο Πάλισος ήθελε να το δουν αυτό οι δικοί μας
στην  πατρίδα- ήταν  σίγουρος  ότι  οι  πικραμένες  οικογένειες  θα  τον  υπο-
στήριζαν όταν θα έφτανε στο σημείο να ζητήσει μεγαλύτερα κονδύλια για
το στόλο, όπως ο γονιός που δουλεύει σκληρότ^α στα χωράφια του χωριού
όταν χάσει το μωρό του - και είχε δίκιο

«Μπορεί  να  χρειάζεται  ψυχρή  αντιμετώπιση  μερικές  φορές,  Δευκα-

λίωνα.»
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Ψυχρή; Τι να που με τότε, που καταφέραμε μόνο δώδεκα από τους εί-
κοσι αιχμαλώτους να φέρουμε πίσω; Ο Πάλισος τους ανάγκασε όλους να
πέσουν  στη  θάλασσα  και  να  περισυλλέξουν  ό,τι  είχαν  αφήσει  τα  σκυ-
λόψαρα από τα θύματά τους και τους δικούς μας. Να βγάλουμε το άχτι
μας  για  τους  νεκρούς  φίλους  κι  εραστές  μας,  εντάξει,  αλλά  μερικοί
έστρεψαν αλλού το βλέμμα ντροπιασμένοι* ο Πάλισος όμως δε σταμάτη-
σε εκεί, λίγο έλειψε ν’ αφήσει τους δικούς μας να ξεσπάσουν πάνω στους
αιχμαλώτους.  Μου  φαινόταν  απίστευτο  ότι  απλώς  παρακολουθούσε
ατάραχος έναν άνθρωπο να γίνεται κομμάτια μέσα στη θάλασσα* και όχι
μόνο αυτό, αλλά σε όλο το δρόμο της επιστροφής χοροπηδούσε από πλοίο
σε πλοίο, λες και ήταν το δικό του πλωτό βασίλειο. Ανακοίνωσε μάλιστα
και  νέα  μέτρα: από  τώρα  και  στο  εξής,  σε  τέτοιες  περιπτώσεις τα  μισά
νομίσματα ή λάφυρα θα μοιράζονταν στις πατριές των νεκρών μας και τα
υπόλοιπα θα τα μοιράζονταν ο Λαβύρινθος και οι άμεσοι συγγενείς των
θυμάτων, αν ερχόταν κανένας να τους αναγνωρίσει. Δεν ξέρω. Τα πάντα
είχαν  έναν  αέρα  ύβρης  -  είχε  δέσει  και  τα  τρία  πειρατικά  πλοία  και  τα
’σερνε  και  τον  καθένα  πειρατή  τον  έδεσε  μαζί  μ’  ένα  τάλαντο,  για  να
μπορούν να χαϊδολογάνε αυτό που τους είχε κάνει δολοφόνους, όπως το
έθεσε. Ύστερα, διέλυσε ο ίδιος τα υπάρχοντά τους και βρήκε κάτι υδρίες
διακοσμημένες  μ’  αυτό  το  αλύγιστο,  άχαρο  πουλί  που  με  δυσκολία
περνιέται  γι’  αετός  και  κάτι  άλλες  που  έδειχναν  στρατιώτες  να
παρελαύνουν  με  την  τεχνοτροπία  που  θεωρείται  καλλιτεχνική  πρόοδος
πάνω  στο  βορρά.  Αυτά  τα  περιέφερε  παντού,  λες  και  είχε  πιάσει  τους
Αχαιούς στα πράσα να προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρο το
εμπορικό  μας  δίκτυο.  Σταματήστε! φώναξε  ξαφνικά,  όταν  οι  δικοί  μας
άρχισαν να πετούν τα όπλα των εχθρών στη θάλασσα. Πού είναι το μαχαίρι
εκείνου του Χετταίου; είπε.  Ο δεύτερος που σκότωσα κρατούσε ένα μαχαίρι
από σίδερο

«Σίδερο; Τίποτα δεν πιάνει μπροστά σ’ αυτό το πράγμα, Δευκαλίωνα,
ούτε ο μπρούντζος. Ο αδελφός σου είχε φουντώσει από την οργή του μ’
αυτό το πράγμα που τέτοιο κακό έκανε στους δικούς του», είπε ο Γλαύκος

«Το κράτησε όμως», είπα εγώ. «Το ξέρεις ότι απαγορεύεται να κρα-
τάμε τα λάφυρα της μάχης. Ακόμα κι ο Περίδης έφερε αντιρρήσεις, είναι
μεγάλη γρουσουζιά. Κι ο Πάλισος είπε: Το βλέπεις αυτό το γαλαζο- αίματο
πουλί  πάνω  στις  υδρίες;  Ξέρεις  τι  δείχνει  αυτό;  Η  ίδια  η  μάνα  μου  θα
εξαγνίσει ετούτο το μαχαίρι και ύστερα θα ψαλιδίσουμε μερικές φτε- ρούγες!
Ήταν η σωστή στιγμή: τρία καράβια του απάντησαν με ζητω-

0 αδελφός της Αριάδνης - 5
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κραυγές. Και πράγματι, του το εξάγνισε, Γλαυκέ. Είχε τη διακριτικότητα
σήμερα να μην το φορέσει στην τελετή, αλλά είμαι σίγουρος ότι, όταν θ’
ανέβει  βόρεια  ετούτο  το  φεγγάρι,  θ’  αδράξει  την  ευκαιρία  να  το  δείξει
προκλητικά σε όλους. Η μάνα μου τον στέλνει, γιατί οι Πελασγοί συγγε-
νείς  μας  κοντά  σ’  ένα  μέρος  που  λέγεται  Αθήνα  λένε  πως  τα  ορυχεία
ασημιού που ανοίξαμε εκεί καιρό πριν, διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Δεν
άκουσα  τα  υπόλοιπα,  αλλά  καταλαβαίνεις  ότι  αυτός  θ’  ανέβει  για  να
επιβεβαιώσει πως οι επαφές μας μαζί τους δε σταμάτησαν. Τόσο οξύθυμος
που είναι, όμως και μ’ αυτό το σιδερένιο μαχαίρι - εύκολα μπορεί να γίνει
το κακό.»

«Τελικά,  απονεμήθηκε  δικαιοσύνη  στους πειρατές;» ρώτησε  ο Γλαύ-
κος, προσπαθώντας να με ηρεμήσει

«Εξαρτάται με ποιον το συζητάς. Δεν πιάσαμε κανέναν από τους ση-
μαδεμένους και, σαν να μην έφταναν αυτά, μερικοί από τους δώδεκα που
σώθηκαν επισκέφτηκαν τον Ποσειδώνα τους, σ’ εκείνο το ιερό στη δυτική
πτέρυγα που πρόσθεσε η μάνα μου, για να ευχαριστήσουν  αυτόν  για την
ευσπλαχνία που δείξαμε σημαδεύοντάς τους μόνο. Εγώ θα τον ξαποστείλω
από κει που ήρθε αυτόν τον υποτιθέμενο θεό σαν έρθει η ώρα μου.»

Δεν  είχα  ποτέ ξαναμιλήσει  έτσι,  αλλά  μέσα  μου  χάρηκα  που  το  ’χα
κάνει* όταν σηκωθήκαμε και αρχίσαμε να κατηφορίζουμε τη λοφοπλαγιά
για να ξαναβγούμε στο δρόμο, μου φάνηκε πως με άγγιξε μια ανάμνηση,
κάτι  που  δεν  είχα  καταφέρει  ακόμα  εγώ  ο  ίδιος  μέσα  στο  σώμα  που
κατοικούσα  ετούτη  τη  φορά  -  κάτι  που  έλεγε  Ναι,  τα  παλιά χρόνια  έτσι
μαθαίναμε να παίζουμε με τους θεούς, είχαμε λόγους: Τόλμησε, τόλμησε να
ζήσεις όσα νιώθεις. Ένιωθα  πιο  ελαφρύς  και  δυνατότερος  και  ευχάριστα
πονηρεμένος  πια,  σχεδόν  περήφανος,  κάθε  φορά  που  θυμόμουνα  ποιος
είχε  στείλει  τον  Γλαύκο  στο  κατόπι  μου- και  προσπαθώντας  να  δείξω
αυτοκυριαρχία,  τον  ρώτησα  αδιάφορα  τάχα  τι  εννοούσε  λέγοντας  πολύ
χειρότερα ενώ  περπατούσαμε  ανάμεσα  στα  ίχνη  από  τις  ρόδες  κάποιας
άμαξας πάνω στο δρόμο. Πριν απαντήσει όμως, ο Γλαύκος παρατήρησε τα
πιο ανεπαίσθητα ίχνη από τις ρόδες και τις οπλές κάτω από τα πόδια μας,
που  κάποιο  άρμα  μικρότερο  είχε  αφήσει  στο  πέρασμά  του.  Μαζί  τώρα
αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε* σε γενικές γραμμές, οι ιερείς των αλόγων
μας  επέτρεπαν  μόνο  στους  πρεσβύτερους  στρατιωτικούς  μας,  σαν  τον
Περίδη,  να  χρησιμοποιούν  τέτοια  άρματα,  κι  αυτό  με  δυσκολία.  Στην
ηπειρωτική  χώρα,  που  τ’  άλογα  ήταν  μεγαλύτερα,  αυτά  τα  κόλπα
αποτελούσαν δείγμα κοινωνικής θέσης* εδώ απλώς μας διευκόλυ
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νε, ήταν για να φτάνουν οι γεροντότεροι πιο γρήγορα στον Κατσαμπά, αν
υπήρχε μεγάλη ανάγκη

«Αυτό ακριβώς έλεγαν και οι άλλοι στην αρχή», κατέληξε. «Κοίταξε,
Δευκαλίωνα,  απ’ ό,τι καταλαβαίνω,  παίρνεις μέρος σε όσα περισσότερα
συμβούλια μπορείς κι έτσι είμαι σίγουρος ότι έχεις ακούσειτα παράπονα
γι’ αυτόν τον τιποτένιο το βασιλιά Κώκαλο της Σικελίας που προσπαθεί
τώρα να μας βάλει χαράτσι για τα ίδια μας τα φορτία κασσίτερου από τις
Βαλεαρίδες. Απ’ όσο ξέρω τον αδελφό σου, αυτό δε θα κρατήσει για πο-
λύ.  Πρώτα,  φυσικά,  θα  πρέπει  ν’  ασχοληθεί  με  τα  παράπονα  από  τον
Τριάντα της Ρόδου για τους Αχαιούς έποικους που συνεχώς στενεύουν τον
κλοιό γύρω από τη βάση μας εκεί. "Υστερα έχουμε την κάστα των ιερέων
αυτού του ποντικομάντη του Απόλλωνα που εξεγέρθηκαν και προσπαθούν
να σφετεριστούν τις μισές τελετουργίες βόρεια, στους Δελφούς, πράγμα
που μόνο γέλια θα μου έφερνε, μόνο που έχουν και ιέρειες από την Αχάία
με  το  μέρος  τους,  που  βοηθούν  τους  συντηρητικούς  της  περιοχής  ν’
αποδεχτούν τις αλλαγές. Το ξέρω, δε σου λέω τίποτα καινούργιο, αλλά το
θέμα είναι, γιατί να καταλάβουν ένα τόσο ισχυρό μαντείο, αν δεν έχουν
στο  μυαλό  τους  άλλα,  πιο  σπουδαία  πράγματα,  για  το  μέλλον,  που  θα
προσπαθήσουν  να  δικαιολογήσουν  μέσ’  από  το  καλό  του  όνομα;  Γιατί
αυτός ο καινούργιος Φαραώ - και σκέψου ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που
απαλλάσσει τη μάνα του από τη μέλλουσα ζωή - να προσπαθεί να έρθει σ’
επαφή  απευθείας  με  τους  Αχαιούς  και  να  ξεφορτωθεί  τους  μεσάζοντες,
εμάς  δηλαδή;  Λες  και  δεν  το  ξέραμε  κι  αυτό.  Σίγουρα  δεν  είναι  ότι
εμπιστεύονται περισσότερο τους Αχαιούς στο εμπόριο! Όχι, κάτι εδώ μέσα
θέλουν ν’ αλλάξουν,  οπουδήποτε μπορούν», είπε ο Γλαύκος,  χτυπώντας
τον κρόταφό του και ξαφνικά η όψη του σκοτείνιασε

«Έχεις συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή στην ιερή πόλη των Χετ-
ταίων,  αν  αμφισβητήσεις  την  Υψηλότητα  Του  σου  παίρνουν  το κεφάλι;
Ότι ο Φαραώ μπορεί να κόψει τις ρώγες μιας παλλακίδας που του έδειξε
ασέβεια; Φυσικό είναι να τον μισούν στο Φάρο και στις πόλεις του Δέλτα.
Νόμιζα  ότι  όλ’  αυτά  που  μου  έλεγε  η  μάνα  μου  ήταν  παραμύθια,  πώς
έφυγαν από το Δέλτα οι πρόγονοί σου, όταν εκείνος ο βασιλιάς Μήνης*
άρχισε  να  κάνει  τους  ίδιους  τους  υπηκόους  του  σκλάβους  για  να
υπηρετήσουν στο στρατό του. Τώρα ακούω πιο προσεχτικά. Θέλω να

*Μήνης: ο πρώτος ιστορικός βασιλιάς της Αίγυπτου (έζησε στα 5004-4751 π.Χ.) που
ίδρυσε την Α' δυναστεία, τη Θινιτική, και έχτισε τη Μέμφιδα. Αναφέρεται και ως Μενές ή
Μενής ή Μίνα ή Μηνάς.
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σου πω ότι μου αρέσεις για τον πόνο που έχεις μέσα στην καρδιά σου.»
«Μα, κλείνεις κι εσυ μέσα σου την ίδια οργή που νιώθω κι εγώ ή που

τουλάχιστον ένιωθα», είπα
«Ναι,  γιατί  δεν  ξέρω  τι  να  κάνω,  εκτός  από  το  να  σου  προτείνω  να

συμπαρασταθείς στον αδελφό σου και να μη σκύβεις το κεφάλι ντροπια-
σμένος μπροστά σ’ αυτά που γίνονται παντού. Άκουσέ με, μπορείς είτε ν’
αντιμετωπίσεις  τις  ενοχές  που  έχεις  για  την  εξουσία  είτε  να  τη  χάσεις
εντελώς, φίλε μου. Αν σε πληγώνω με την αφοσίωσή μου στον Οίκο, φα-
ντάζομαι να με καταλαβαίνεις.»

Πράγματι. Αρκετούς αυλοκόλακες είχαμε μαζέψει: γεννημένοι έμποροι
που  προσπαθούσαν  να  εκμεταλλευτούν  οποιαδήποτε  αστάθεια,  ξένοι
εξόριστοι  που σκοπό  είχανε  να  φτιάξουν  τη ζωή  τους  πάνω  στις  πλάτες
των  Κρητικών.  Μερικούς  τους  ήξερα:  ένας  γαλανομάτης  νεαρός,  ο
Όρνεος,  μισός  Πελασγός,  που  είχε  έρθει  εδώ  με  τη  μάνα  του  κι  έκανε
μεγάλες προσπάθειες ν’ απαρνηθεί τον παλιομοδίτικο σεβασμό γι’ αυτήν
και ν’ ανακαλύψει τον πατέρα του, και που η μεγάλη του φιλοδοξία ήταν
να  μπει  στη  δούλεψη  κάποιου  ιερέα  ή  πρίγκιπα  του  τόπου.  Στο  μεταξύ
μάθαινε  τη  γραφή  μας  (και  τα  παρατσούκλια  μας  άραγε;)  και  πα-
ρακολουθούσε  τα  άρματα  να  περνούν  με  μάτια  γεμάτα  όνειρα.  Ένας
άλλος, στην υπηρεσία του Τουκάτου, ένας νεαρός Χουρίτης* που οι φίλοι
του τον φώναζαν Στρειδοστόμη και που είχε φτάσει ως εδώ πάνω σ’ ένα
εμπορικό  από  τις  πόλεις  που  είχε  σαρώσει  ο  Φαραώ  στην  Ανατολή  και
λάτρευε για θεό του το άλογο· αυτό το παιδί όμως, παρ’ όλο που έδειχνε
να συμμερίζεται την προτίμηση των ιερέων στις Αρχάνες για τη γυναικεία
φορεσιά σαν κομμάτι του λατρευτικού εθιμοτυπικού, αρνιότα- νε να κάνει
τη μοναδική  θυσία που θα μπορούσε να καθαγιάσει το λειτούργημά του
σαν ισόβια πρακτική. Δεν τον κατηγορούσα για τους δισταγμούς του, αλλά
στις γυναίκες μας δεν άρεσε καθόλου ο τρόπος που εκμεταλλευόταν την
υπομονή του Τουκάτου για να ικανοποιήσει τις ορέξεις του. Κι ο Ίκαρος;
Γιατί δε μας βοηθούσε να βρούμε τους συγγενείς του και να τον πάμε στο
νησί του; Ο Τουκάτος ήταν σίγουρος πως οι σπασμοί του παιδιού δεν ήταν
ψεύτικοι, αλλά μερικές φορές γινόταν ένας αντικοινωνικός μπελάς, εκτός
κι αν φροντίζαμε να τον απασχολούμε στα εργαστήρια της Τριδας και του
Κόδρου  ή με  τη  βάρκα  που  φτιάχναμε  μαζί.  Εδώ  είχε  στα  χέρια  του τα
εργαλεία κάίτην εκπαίδευση που άλλοι μόνο να ονειρευτούν μπορούσαν.
Και το ’ξερε ότι υπήρχε χώρος

*Χουρίτες: έθνος της Λυδίας.
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να κρυφτεί μες στη μεγάλη μας επιθυμία να τον γιατρέψουμε
«Πες μου λοιπόν τα χειρότερα, Γλαυκέ. Για να βοηθήσω τον Οίκο μας

δηλαδή  -  το  ξέρεις  ότι  η  μητέρα  μου  ανέθεσε  να  συνεργαστώ  μ’  έναν
καινούργιο έμπορο που θα φτάσει όπου να ’ναι από την Πύλο της Αχαΐας
και...»

«Ναι,  μου  το  είπε* είναι  για  ν’  αποχτήσουμε  σταθερή  ροή  από  τον
πορφυρό βασάλτη τους, αυτόν που χρησιμοποιούν οι τεχνίτες μας για να
φτιάξουν εκείνες τις απαίσιες υπερπολυτελείς φρουτιέρες που αγοράζουν
οι  Αιγύπτιοι  ευγενείς», είπε  ο  Γλαύκος  και  μόρφασε  πικραμένος.  «Μια
χαρά  θα  τα  πας,  αν  δεν  περιμένεις  και  πολλές  ευγένειες.  Εντάξει,
Δευκαλίωνα, θα σου πω. Ξέρεις ότι ο Βασιλικός Λέων των Μυκηνών, ο
Ανώτατος Αρχών  όλων των Αχαιών,  όπως αποκαλεί τον εαυτό του, ίσα
ίσα καταφέρνει να κρατάει τους μικρότερους οίκους της ενδοχώρας να μη
φαγωθούν  μεταξύ  τους,  όπως  είναι  έτοιμοι  να  κάνουν  αν  δε  βρεθούν
αλλού  στόχοι  με  ενδιαφέρον.  Δεν  έχουν  παλιά  τζάκια,  δεν  έχουν  παρά-
δοση, έθιμα, κάτι να συγκροτήσει αυτούς τους νομάδες - τα ίδια που λέει
η Αίγυπτος για ξένους σαν κι εμάς, έτσι; Βάλε καλά στο μυαλό σου όμως
το χάρτη που έχει υφάνει η γιαγιά σου και που κρέμεται στην αίθουσα του
θρόνου. Έχεις ακούσει ποτέ για την Αθήνα, μια πόλη απέναντι από τον
κόλπο των Μυκηνών; Άκουσε λοιπόν: αυτά τα δύο βασίλεια βρίσκονταν
σε διαμάχη μεταξύ τους εδώ και καιρό. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια
λουρίδα  γης,  ο  Ισθμός,  η  δική  τους  η  πληγή  ας  πούμε,  που,  εξαιτίας
αμέλειας κι από τους δύο τους, έβριθε τόσο από παράνομους που κανείς
δεν τολμούσε, έμπορος ή ταξιδιώτης, να περάσει από κείνο το δρόμο.»

«Το θυμάμαι», είπα. «Γι’ αυτό πήγε τόσο καλά ο ναύσταθμός μας στο
νησί εκεί κοντά. Αίγινα το λένε. Μου φαίνεται παράξενο και που το λέω,
αλλά μη μου πεις ότι οι Μυκήνες κι αυτή η Αθήνα έφτασαν στο σημείο να
συνεργαστούν;»

«Εδώ  είναι  τα  χειρότερα.  Δεν  ξέρουμε  ακόμα  πολλές  λεπτομέρειες,
αλλά  το  περασμένο  φεγγάρι  εμφανίστηκε  ένας  νεαρός  πρίγκιπας  από
κάποιο  δευτερεύον  βασίλειο,  μάζεψε  στρατό,  πέρασε  τον  Ισθμό  από  τις
Μυκήνες προς την Αθήνα και καθάρισε το δρόμο. Το πρόβλημα όμως δεν
είναι οι απώλειες που θα έχουμε στις θαλάσσιες μεταφορές.  Ο βασιλιάς
της Αθήνας, βλέπεις, ή μάλλον ο τωρινός κατακτητής της ακρόπολής της,
δεν έχει παιδιά εξαιτίας μιας κατάρας από τη Θεά, πράγμα που σημαίνει,
βέβαια, ότι οι γυναίκες γύρω του τον θεωρούν άχρηστο. Σαν λάτρης του
Ποσειδώνα,  τους  ανταποδίδει  τη  φιλοφρόνηση  ανάλογα,  όλ’ αυτά  όμως
τον έχουν κάνει να πιστέψει ότι ο πρίγκιπας που καθάρισε το
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δρόμο του Ισθμού είναι το χαμένο  βλαστάρι κάποιας δικής του παλιότε-
ρης  σποράς.  Μακάρι  να  ήταν  μόνο  η  απώλεια  της  ναυτικής  δεκάτης!
Βλέπεις, η άφιξη στην Αθήνα αυτού του πρίγκιπα με το στρατό του ήταν
ό,τι  χρειαζόταν  ο  γερο-βασιλιάς  για  να  ξεφορτωθεί  όλες  τις  υποψήφιες
Πελασγές που τριγύριζαν το θρόνο του. Δεν έχασε καθόλου χρόνο, και το
σίγουρο  είναι  ότι  θα  χάσουμε  τα  μεταλλεία  ασημιού  που  έχουμε  στο
Λαύριο.  Ο  βασιλιάς  της  Αθήνας,  λοιπόν,  κι  αυτός  ο  θεόσταλτος κληρο-
νόμος του σκοτώνουν  οποιονδήποτε τολμήσει ακόμα και να θυμηθεί ότι
πρώτοι οι Κρητικοί άνοιξαν αυτά τα μεταλλεία και, όπου μπορούν, άρχι-
σαν ν’ αποκλείουν τις γυναίκες από τα συμβούλια. Δεν έχω ακόμα συνει-
δητοποιήσει ούτε τις μισές συνέπειες, αλλά ούτε μια θετική δεν έχω βρει.
Σκοτώνουν τα ξαδέλφια μας, προσπαθούν να δαμάσουν τις δυνάμεις των
γυναικών  και  αναγνωρίζουν  μόνο  τη  Θεά  του  Πολέμου  -  μ’  αυτά  τα
ορυχεία  μπορείς  ν’  αγοράσεις  πολλή  από  αυτήν  την  καινούργια
αφοσίωση.»

«Πέρ’ από το γεγονός ότι Μυκήνες και Αθήνα μαζί...»
«Ακριβώς. Μισούν η μία την άλλη, αλλά και οι δύο τους μισούν εμάς,

σαν  αδέλφια  του  αγέρωχου  λιονταριού  που  είναι.  Γιατί;  Επειδή  ξυριζό-
μαστε; Επειδή μας αρέσει να προσέχουμε την εμφάνισή μας; Ο Πάλισος
αντιπροσωπεύει  αυτό  που  απεχθάνονται  περισσότερο  απ’  όλα:  ένας
κομψός νεαρός, αδροπλασμένος όμως σαν κι αυτούς.»

«Το ξέρει αυτό ο αδελφός μου;»
«Οι  γονείς  σου  επιβεβαίωσαν  με  καμάρι  πολλά  πράγματα  που  ανα-

κάλυψε  μόνος  του,  ακόμα  και σ’ αυτό  το  ταξίδι  που  κάνατε.  Και  δε σε
κατηγορώ για το ύφος σου, Δευκαλίωνα, αλλά η Αριάδνη - αχ, προσπά-
θησε να καταλάβεις, σε χρειάζονται σαν αντίβαρο εδώ πέρα, ξέρουν πώς
είσαι.»

«Αλήθεια; Και πώς είμαι;»
«Είσαι το ίδιο γενναίος με τον αδελφό σου, αυτό το ξέρει καλά κι ο

Ταύρος, Γλυκόπιοτο Κρασί», είπε ο Γλαύκος δίνοντας στ’ όνομά μου την
τρυφερή του σημασία παρά την έντασή του, «για την οικογένειά σου όμως
είσαι  πρώτα  ιερέας.  Θα  παρατήρησες  ότι  ο  αδελφός  σου  δε  βιάζεται  να
βρει Πολέμαρχο  να αντικαταστήσει τον γερο-Περίδη. Ο Πάλισος μπορεί
να θέλει να συγχωνεύσει αυτό το αξίωμα στο θρόνο, πράγμα που, θα μου
επιτρέψεις να σου πω, σημαίνει ότι ακΐ)λουθεί κατά πόδας την τακτική του
Φαραώ.  Εσύ  όμως,  θα  μπορούσες  να  εξισορροπήσεις  την  κατάσταση,
εξαιτίας της ίδιας της (ρύσης σου, ή ακόμα και να ανακαλέσεις τις δικές
του αλλαγές αργότερα. Αυτή είναι η ομορφιά του πολι-
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τεύματός μας, ότι κανένας δεν προλαβαίνει ν’ απλώσει βαθιές ρίζες. Αν
ήμουνα στη θέση σου, θα ήμουνα περήφανος που η αδελφή μου ετοιμάζει
τέτοιο μέλλον για μένα. Εκείνη είναι γυναίκα! Και μάλιστα, αποτελεί κι η
ίδια  ένα  μυστήριο»,  τώρα  ο  Γλαύκος  χαμογελούσε,  «που  όλοι  περι-
μένουμε με αγωνία να διαλευκανθεί».

Συνεχίσαμε να περπατάμε. Ναι, ο αδελφός κι η αδελφή μου είχαν ο
καθένας τον τρόπο τους να βεβαιώσουν ότι το αύριο θ’ ακολουθούσε το
χτες* κι όσα ο Πάλισος θα προσπαθούσε να επιβάλει με τη βία, η Αριάδ-
νη θα πολεμούσε να διασφαλίσει μέσ’ από την παράδοση. Στο παρασκή-
νιο, εκεί που προτιμούσα να κινούμαι εγώ, θα μπορούσα να βοηθήσω ή να
εμποδίσω  και  τους  δύο  τους.  Το  ξέραμε  βέβαια  όλοι  ότι  στην  πραγμα-
τικότητα οι συγγενείς της μάνας μας και της γιαγιάς μας θα κυβερνούσαν
το  Παλάτι,  κι  ας  ήταν  απέξω,  για  αρκετά  χρόνια  ακόμα.  Ήταν  όπως
ακριβώς το ήθελαν οι πατριές, πάνω στο τιμόνι να βρίσκονται πολλά και
έμπειρα  χέρια'  γι’  αυτό  και  είχαν  δώσει  τη  συγκατάθεσή  τους  ο  Ιερός
Γάμος να κρατηθεί μέσα στον Οίκο αυτήν τη φορά

Είχες  κι  εσύ  το  μερίδιό  σου  στη  διασφάλιση  ορισμένων  πραγμάτων.
Πολύ  μικρός  για  την  εποχή  και  τις  φιλοδοξίες  σου,  σαν  το  γιο  της  Χα-
τσεπσούτ δηλαδή, ήσουνα μόνο δώδεκα χρονών όταν η αδελφή κι ο αδελφός
σου άρχισαν το δικό τους Χορό με τον Ταύρο, διεκδικώντας το θρόνο κι εσύ
πρόβλεψες ότι μέχρι τον επόμενο Χορό για το Ανώτατο Αξίωμα, σε είκοσι
χρόνια  δηλαδή,  ο  ίδιος  ο  χρόνος  θα  σε  είχε  καταδικάσει  σε  ήττα  στο
συναγωνισμό σου με τους νεότερους. Ποιος τριαντάρης θα μπορούσε να τα
βάλει με νεαρούς σαν τον Πάλισο; Για σένα είχανε σχεδιάσει τη ζωή του
ιερέα, εσύ όμως το θρόνο ήθελες' καταλάβαινες πόσο πιο ελεύθερη ήταν η
ζωή τον πατέρα, μακριά από τ’ ατελείωτα κυνήγια και τις αιματηρές θυσίες
των Κονρήτων. Τους είπες λοιπόν πως ήσουνα γιος του βασιλιά και ότι δε
θα  περνούσες  όλη  σου  τη  ζωή  να  μπαινοβγαίνεις  σαν  φιλοξενούμενος
δανδής μες στο Παλάτι και τα μεγάλα λόγια σου προκάλεσαν τέτοιο θόρυβο,
ώστε ν’ αφήσουν το Χορό να σου δώσει ένα μάθημα τουλάχιστον. Και δε
φανταζόσουνα  ποτέ,  σαν  γιος  παντοδύναμων  γονιών,  ότι  με  το  δικό  σου
αίμα θα καθαγίαζες την άμμο της αρένας, παρά μόνο όταν ήρθε η Μέρα και
βγήκες μπρος στον Ταύρο, πέντε χιλιάδες άνθρωποι να σε παρακολουθούν
και ο θρόνος. Ο αδελφός κι η αδελφή σου να αριστεύουν μπρος στις δεκάδες
τα  ξαδέλ-  φια  μας  και  στους  επίδοξους  ιερείς  κι  εσύ  ο  ίδιος  να  δείχνεις
σχεδόν για γέλια με το μπόι και την ηλικία σου ανάμεσα στους αντιπάλους
σου.  Τώρα  πια  ήσουν  αναγκασμένος,  ή  να  διακριθείς,  ή  να  ζήσεις  την
υπόλοιπη



72 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

ζωή σου σαν περίγελος. Εδώ όλα ήταν διαφορετικά *  για τον Ταύρο όεν
υπήρχε ούτε η κοινωνική σου θέση ούτε εσύ ο ίδιος σχεδόν, ήσουνα μόνο
κίνηση μπροστά στον τρόμο του θανάτου - είχα δει γύρω μου τις τρύπες που
είχε ανοίξει στα πλευρά ανθρώπων να χάσκουν και να αιμορρα- γούν, Τον
είχα  ακούσει  να  τσακίζει  χέρια  και  πόδια  καθώς  τίναζε  στον  αέρα  και
ποδοπατούσε τους πεσμένους, κι εσύ να σπρώχνεσαι μαζί με τους άλλους να
πάρεις θέση μπροστά από τα κέρατα, να λάμψεις με τους ελιγμούς σου ή
απλώς να κρατηθείς περισσότερο από τους άλλους μέχρι που ο φόβος μέσα
τους  να  τους  προδώσει  και  να  τους  διώξει  από  το  Χορό.  Και  τότε;
Κατάλαβες ότι θα βοηθούσες να σκοτωθεί ο αδελφός ή η αδελφή σου αν
τους ανταγωνιζόσουν κι έτσι στράφηκες εναντίον των άλλων με όλες σου τις
δυνάμεις  και,  όταν  είχες  απομονωθεί  σε  μια  μεριά,  ο  Ταύρος  στράφηκε
εναντίον σου με μιαν απότομη μεταβολή. Άγνωστο πώς, δεν υποχώρησες,
μάλιστα Του επιτέθηκες, γιατί τουλάχιστον ο θάνατος θα σου ’φερνε γαλήνη
αν αποτύχαινες, άρπαξες τα κέρατα που είχαν υψωθεί να σε σκοτώσουν και
γλιστρώντας  πλαγιαστά  από  πάνω  τους  βρέθηκες  με  τα  χέρια  πάνω  στη
ραχοκοκαλιά Του' αργότερα το ονόμασαν ιπτάμενη κατακόρυφο, αλλά εσύ
το μόνο που ήθελες ήταν ν’ αποφύ- γεις τις φονικές οπλές Του. Και παρά την
άτσαλη πτώση σου, εκείνη η τυχερή στιγμή της άθελης μαεστρίας σου είχε
κάνει περισσότερα για το πλήθος και για το θρόνο απ’ όσα θα είχε επιτύχει ο
θάνατός σου μόνο■  αναγνώρισαν λοιπόν το παιδί-θαύμα και σε ονόμασαν
κληρονόμο  του θρόνου του αδελφού  σου από κείνη  την ημέρα,  άλλο  ένα
δείγμα  της  μεγάλης  δύναμης  της  νιότηςμέσα  στον  Οίκο  του  Διπλού
Πελέκεως. Μέλλον πιο σίγουρο από αυτό δεν υπήρχε

«Ελπίζω  να  μη  σε  μπερδεύω,  Δευκαλίωνα,  που  σε  συμβουλεύω  να
ξαναμιλήσεις με τον αδελφό σου και μάλιστα δημόσια και να του δώσεις
ό,τι  χρειάζεται  από  σένα.  Το  πιθανότερο  είναι  πως  δεν  μπορούμε  να
σταματήσουμε παντού αυτήν την πλημμύρα, αλλά αν δεν κρατήσουμε τη
θέση μας, ο Λαβύρινθος δε θα έχει να κάνει με μερικά χολωμένα μέλη των
πατριών μας αλλά με πολύ περισσότερους.»

«Ναι», απάντησα, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα για να βυθιστώ ακόμα
περισσότερο στη βαθιά γαλήνη που μου είχε δώσει ο περίπατος Τα φύλλα
των  δέντρων,  των  πανάρχαιων  δέντρων,  του  ζωντανού  αργαλειού  του
κόσμου, σάλεψαν λίγο στο ελαφρό αεράκι - όταν όμως σήκωσα το βλέμμα
μου για να μετρήσω την καρδιά μου με την αιώνια ειρήνη που τύλιγε τα
όνειρα του Γιούχτα, διαπίστωσα ότι κάτι έλειπε. Μου άρεσε η λάμψη από
το ηλιοψημένο πρόσωπο και το κορμί του Γλαύκου,
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τα ρωμαλέα  βήματα  ενός  άντρα  που όρθωνε  το ανάστημά  του εναντίον
όσων μπορούσε και τα χρησιμοποιούσε προς όφελος του λαού του

Δέκα μέρες αργότερα ο αδελφός μου έφυγε για την ηπειρωτική χώρα, με
προορισμό μια περιοχή που εξελισσόταν σε Αθηναϊκή επικράτεια με πολύ
γρήγορο  ρυθμό.  Η  Πασιφάη  και  ο  Μίνωας  του  έδωσαν  ένα  εμπορικό
πλοίο και προσεχτικές οδηγίες: σκοπός του ήταν να καλέσει σε συμβούλιο
τους Πελασγούς συγγενείς μας εκεί, να τους εμψυχώσει και να μην κάνει
τίποτ’  άλλο  εκτός  από  το  να  διαμαρτυρηθεί  στην  Αθήνα  για  τη
συμπεριφορά τους και την αιφνίδια αρπαγή των μεταλλείων. Είπαν στον
Πάλισο  να  αναφέρει  τα  φορτία  κασσίτερου  που  διακινούνται  «καλή  τη
πίστει»  ανάμεσα  στους  οίκους  μας  και  να  δει  αν  είχαν  να  προτείνουν
όρους για νέα εμπορική συμφωνία. Μπορεί να έπαιρναν τώρα τα μεταλ-
λεία, αλλά, ακόμα κι αν το ασήμι ήταν πιο πολύτιμο από τον χρυσό, κα-
νείς δε θα μπορούσε να κερδίσει μάχες με σπαθιά από ασήμι. Του έδωσαν
επίσης την άδεια να δείξει το  σιδερένιο  μαχαίρι, μια χειρονομία που θα
έδινε μεγαλύτερο βάρος στις προθέσεις μας

Δεν  έβλεπε  την  ώρα  να  φύγει.  Η  μείξη  ομορφιάς  και  δύναμης  στον
Πάλισο ήταν πραγματική, αλλά εκείνος ήταν μεθυσμένος με την αποστο-
λή του, είχε ήδη αποφασίσει ότι ήθελε να τον θυμούνται αργότερα, όταν
θα ανέφεραν το όνομα  Μινώταυρος πάνω στο βορρά. Και όποτε πήγαινα
να του μιλήσω, και δεν το έκανα μια φορά, εκείνος ήδη ζούσε σ’ ένα άλλο
βασίλειο και άρχιζε τους λόγους για την ανάγκη του κόσμου να μάθει για
άλλη μια φορά ότι εμείς ήμασταν οι Κρητικοί, οι αρχαίοι κυρίαρχοι των
θαλασσών,  οι  γεννήτορες  του  πολιτισμού,  ότι  θα  μεγαλουργούσαμε  κι
εμείς όπως οι πρόγονοί μας και ότι στη λεβεντιά δε θα μας έφτανε ποτέ
κανένας όσες γενιές κι αν περνούσαν. Δε σταματούσε καθόλου
- όλο  ξεστόμιζε  φράσεις  σαν  αυτήν  την  τελευταία  και  αναρωτιόμουνα
μήπως του είχαν αφήσει καμιά κρυφή πληγή όλ’ αυτά τα χρόνια που πε-
ράσαμε  ανάμεσα  στα  περιφρονητικά  βλέμματα  των  Αχαιών  φιλοξενού-
μενών  μας.  Αυτό  το  πίστευα.  Παρ’  όλο  που  για  τους  φίλους  του  ήταν
άντρας πια όσο κανένας άλλος, είδα ότι ακόμα κι αυτοί παραξενεύτηκαν,
όταν  τη  μέρα  της  αναχώρησής  του  έφτασε  στον  Αμνισό  με  άρμα  και
οδηγό.  Ένιωθα  άσχημα  που  τον  έβλεπα  να  περνάει  σαν  αστραπή,  τόσο
στημένος κι έτοιμος για την παράσταση πίσω από τα μικρά αλογάκια του
τόπου μας. Ήταν ο αδελφός μου όμως και μελλοντικός βασιλιάς μου, κι
όπως ο Γλαύκος κι η Αριάδνη έτσι κι εγώ προσπαθούσα να τον δω με τα
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μάτια του μέλλοντος, όταν θα χαιρόμασταν που η δύναμή του θα ’τανε και
δική μας

Τότε,  την  τελευταία  μέρα  της  Σελήνης  της  Ιτιάς  αυτοΰ του  πέμπτου
μήνα,  πήρα  μήνυμα  στον Λαβύρινθο  ότι  είχε  πιάσει στο λιμάνι  ο  καλε-
σμένος μου, κάποιος Καδιμήτης από την Πύλο, μαζί με το πρώτο φορτίο
πορφυρού βασάλτη και είχε ζητήσει ακρόαση στην έπαυλη του Αμνισού.
Όσο η μητέρα μου είχε πάει να βρει μια ιέρεια κι έναν ιερέα που θα με
συνόδευαν για να δοθεί ένας τόνος μεγαλύτερης επισημότητας, ο πατέρας
μου έψαχνε να βρει πώς να με ντύσει* θέλοντας να μου δώσει έναν αέρα
κυνηγού, μου δάνεισε την καλύτερη φορεσιά του από δέρμα λεοπάρδαλης
κι  έδεσε  το  στιλέτο  μου  μ’  ένα  χρυσό  κορδόνι* άφησε  το  στέρνο  μου
γυμνό  για  να  φαίνεται  το  πλευρό  μου  κι  έδωσε  στα  μάτια  μου  μια  πιο
σκοτεινή  έκφραση  με  μαύρο  μολύβι.  Θα  έπρεπε  επίσης  να  δείχνω  ότι
μπορώ να κάνω κάποιον πλούσιο, είπε, κι έτσι φρόντισα να φορέσω στα
μπράτσα  μου  ένα  σωρό  βραχιόλια,  ένα  περιδέραιο  από  κείνον  τον
λουλακή  λαζουρίτη που ταξιδεύει ένα χρόνο  ώσπου να δει τη θάλασσα,
ένα άλλο από ασήμι με έναν διπλό πέλεκυ κι έναν ψηλό ιερατικό σκούφο
με σιρίτι από κρίνους. Την ώρα που μέσ’ από μένα θυμότανε τις χαρές της
δικής  του  νιότης,  γύρισε  η  μητέρα  μου  με  τον  Κράτο  και  την  Κλείτη*
καλό θα ήταν να κρατούσαμε τις συνδιαλλαγές σε θρησκευτικά πλαίσια,
είπε εκείνη, γιατί, στο κάτω κάτω, ακόμα κι αν τελικά δεν έβγαινε τίποτα,
τουλάχιστον θα τον κάναμε να αισθανθεί άνετα με τα μέλη της αχαϊκής
φυλής  του  εδώ.  «Πρότεινέ  του  να  ξεκινήσετε  τη  δουλειά  σας  μΠε  μια
μικρή επίσκεψη στη σπηλιά του ναυτικού», με συμβούλεψε

Ο Κράτος και η Κλείτη συμφώνησαν μ’ αυτό καθώς κατεβαίναμε την
κοιλάδα  προς  τη  θάλασσα,  ιδιαίτερα  μιας  κι  ο  αέρας  είχε  αλλάξει  την
προηγούμενη και τώρα έστελνε καυτές ριπές από το νότο, που περνούσαν
ανεμπόδιστα πάνω από το πέλαγος και κατέβαιναν από τα βουνά μας με
την ίδια θέρμη που είχαν ξεκινώντας από τις ερήμους της Λιβύης* η κάθε
ριπή  έφερνε  εκατοντάδες  μύγες  και  μας  έλουζε  με  βασανιστικά  κύματα
άμμου.  Υπήρχαν  χρονιές  που  γλίτωνε  η  Κρήτη  από  αυτούς  τους
ανοιξιάτικους αέρηδες, φέτος όμως δεν ήταν μια από αυτές* στην Αίγυπτο
τον  έλεγαν  Ανάσα  του  Γαϊδάρου,  από  έναν  τετράποδο  θεό  τους  που
καταβρόχθιζε  καθετί  πράσινο  και  όπου  κι  αν  χτυπούσε  οι  άνθρωποι  γί-
νονταν  οξύθυμοι  και  στα  δικαστήρια  εμφανίζονταν  ασυνήθιστα  εγκλή-
ματα. Νιώθαμε πως αυτές οι ξερές καυτές ανάσες μάς έσπρωχναν  πάνω
στον συνήθως ευχάριστο δρόμο καθώς ράπιζαν τα δέντρα ενώ οι μύγες
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δε μας άφηναν σε ησυχία· ακόμα και το πέλαγος έδειχνε ανάστατο έτσι
που ισοπέδωνε τα κύματά του η Ανάσα και τα τραβούσε προς τα βαθιά. Ο
Κράτος βλαστήμησε που είχε φορέσει ένα δερμάτινο θυσανωτό χιτώνιο:
είχε κολλήσει στην πλάτη του και μάζευε όλη την άμμο· τα κοσμήματα
που  είχε  τοποθετήσει  με  μεγάλη  προσοχή  η  Κλείτη  στα  πυκνά  μαύρα
μαλλιά της είχαν σχεδόν χαθεί έτσι όπως τα έδερνε ο αέρας και τύλιγε τη
μακριά της φούστα γύρω από τα πόδια της. Αποφάσισα να βιαστώ κάπως
να  μεταφέρω  τον  καλεσμένο  μας  στις  ανέσεις  του  εσωτερικού  της
Κνωσού, με την ελπίδα ότι η δροσερή σιωπή της σπηλιάς θα τον ανακού-
φιζε από την αλμύρα του ταξιδιού του

«Ωχ,  τι  είναι  όλ’  αυτά  τώρα;»  είπε  ο  Κράτος,  καθώς  μπήκαμε  στο
δρομάκι που έβγαζε στο λιμάνι

Στα δεξιά της έπαυλης, εκεί που ο καρόδρομος περνούσε μπροστά από
τις κόκκινες κολόνες της αυλής της, είχε μαζευτεί κόσμος. Παρ’ όλο που
δεν  έδειχνε  ανησυχητικό,  δεν  υπήρξε  καμία  από  τις  συνηθισμένες
αντιδράσεις  για  την  παρουσία  της  οικογένειάς  μου.  Οι  πιο  πολλοί  ήταν
νεαροί και παιδιά που δεν είχαν και πολλά να κάνουν παρά να παρακο-
λουθούν τα παράξενα του λιμανιού· πολλούς τους ήξερα από τον καιρό
που κατεβαίναμε εδώ με τον Ίκαρο. Υπήρχαν όμως και μερικοί ενήλικοι
και λιμενεργάτες που παρακολουθούσαν κάτι συγκεκριμένο με προσοχή.
Δεν έλειπε κι ο Ίκαρος, περνοδιάβαινε στην άλλη άκρη του πλήθους με το
βρόμικο  χιτώνιο  και  την  παιδική  κοιλίτσα  του  και  τώρα  είδα  τους
αρχιμάστορες  των  τεχνιτών  μας,  την  Ίριδα  και  τον  Κόδρο,  ν’  ανη-
φορίζουν από την παραλία προς το μέρος μου, μετά την επιθεώρηση του
βασάλτη που είχε ήδη φορτωθεί σε μια βοϊδάμαξα. Μας χαιρέτησαν με τη
γροθιά  στο  μέτωπο,  και  όταν  το  παρατήρησαν  οι  περισσότεροι  από  το
πλήθος  μιμήθηκαν  τη  χειρονομία  και  αποσύρθηκαν  έμεινε,  λοιπόν,  να
στέκεται  ο  Καδιμήτης,  εύσωμος  άντρας,  λίγο  ψηλότερος  από  μένα  με
κόκκινη  γενειάδα και χαλαρό λευκό  χιτώνα  και μ’ ένα μικρόσωμο  μαυ-
ριδερό Αιγύπτιο στο πλευρό του. Έδειχναν και οι δύο να προσφέρουν τα
φώτα τους στο πλήθος για την οδήγηση άρματος, γιατί ακριβώς ανά- μεσά
τους  βρισκόταν  ένα  κρητικό  άρμα  έτοιμο  για  ταξίδι,  με  δύο  μικρά
αλογάκια ήδη ζεμένα. Και οι δύο καλεσμένοι μου εγκατέλειψαν το πλήθος
για  να  μας  απευθύνουν  τους  σωστούς  χαιρετισμούς  του  τόπου  τους  και
καθώς  μια  καυτή  ριπή  ανέμου  έπεσε  πάνω  μας,  ο  Πόντης  ο  φορτοεκ-
φορτωτής  στάθηκε  μπροστά  μου  με  την  Ίριδα  και  τον  Κόδρο  πίσω  του
«Καλημέρα, Δευκαλίωνα!» είπε ο Πόντης ζωηρά, με την αθώα οικειότητα
της συνήθειας, ξεχνώντας ότι δεν ήμουνα πια το παιδάκι που δι
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ψούσε για παράξενες ιστορίες από μακρινούς τόπους. «Ο γερο-Κόρδα- κας
και  κάποιοι  άλλοι  άκουσαν  ότι  θα  ερχόσουνα  και  μιας  κι  έχω  έναν
εξάδελφο  που  οδηγεί  το  άρμα  του  Ναύαρχου  Περίδη,  σκεφτήκαμε  να
φέρουμε  από  τον  Κατσαμπά  τον  οδηγό  κι  αυτό  το  άρμα  -  μεταξύ  μας,
κύριε, ξέρετε, για να σας βοηθήσει να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους
σας. Είναι μεγάλο και μπορείτε να πάτε και οι τρεις κατευθείαν στην πόλη,
όπως ο αδελφός σας, έτσι κύριε;» Αχ πώς κελαηδούσε. «Σας λέω, τα έχουν
ήδη  χάσει  με  την  ελαφριά  κατασκευή  του,  με  τις  χειρολαβές  από  ξύλο
συκιάς,  την  ξέρουν  καλά  την  τέχνη  εκεί  πάνω.  Να  τους  κάνουμε  να
νιώσουνε λίγο σαν στο σπίτι τους, ε, κύριε, για το καλό της δουλειάς;»

«Δεν είναι στο σπίτι τους όμως, άνθρωπέ μου», πετάχτηκε η Ίρις πριν
από μένα και μάλιστα με κάποια περιφρόνηση

Ήταν μια γεμάτη και ντελικάτη τριαντάρα που είχε φτάσει στο Παλάτι
πριν  από  τέσσερα  χρόνια  από  τα  Λευκά  Όρη  μας  στα  δυτικά  με  αίμα
γνήσιο κρητικό, με σκούρα κατσικίσια μάτια και όλοι ξέραμε τι δαίμονας
ήτανε στα εργαστήρια, τι αέρα έμπνευσης έφερνε μαζί της. Κι αυτό γιατί,
εκτός  από  το  ότι  τελειοποίησε  την  εκπαίδευσή  της  σαν  ζωγράφος
τοιχογραφιών, η Ίρις είχε αναλάβει να εκφράζει ξεκάθαρα τις απόψεις των
συναδέλφων  της,  χωρίς  να  τη  νοιάζει  τι  θα  σκεφτόταν  ο  θρόνος.  Δε  θα
μπορούσα  βέβαια  να  επιπλήξω  τον  Πόντη  για  τον  αυτοσχεδιασμό  του
(ήταν  δεύτερος  εξάδελφος  ενός  πρώην  ιερέα  της  Κνωσού),  η  Ίρις  όμως
είχε δίκιο κι εγώ άρχισα να εκτιμώ περισσότερο τους ανθρώπους που είχαν
τοποθετήσει γύρω τους οι γονείς μας. Ο Γλαύκος κι εγώ είχαμε δειπνήσει
υπέροχα με την Ίριδα πριν φύγει για τα νησιά και, παρά τις κουβέντες της,
στα μάτια της μπόρεσα να διακρίνω μια ζεστασιά

Δεν είναι στο σπίτι τους. Όχι* και  να  ’ναι  καλά  ο  γερο-Κράτος και  η
Κλείτη που με αφήνουν να μάθω μόνος μου σ’ αυτήν την περίπτωση, τι να
κάνω  όμως;  Μου  άρεσε  η  κομψή  στενή  γραμμή  της  γκριζογάλανης
φούστας της Ίριδας, το σταράτο δέρμα της με τη χρυσή αλυσίδα στη μέση
που  παιχνίδιζε  στο  κάθε  της  βήμα,  οι  ατίθασες  και  πονηρές  μαύρες  της
μπούκλες  και  τα  χρωματιστά  κοντοκομμένα  φτερά  που  φορούσε  στο
κεφάλι  της,  μια  μόδα  που  μας  είχε έρθει  από την Κύπρο.  Εγώ  πού  βρι-
σκόμουν; Ο Κόδρος, ο ηλικιωμένος χρυσοχόος μας, στεκόταν πίσω της με
το  σκαμμένο  και  ρυτιδιασμένο  πρόσωπό  του  εσκεμμένα  ανέκφραστο  σε
όλη τη διάρκεια της βασιλικής παύσης, παρακολουθώντας τα δέντρα της
ακτής

«Η πέτρα είναι ευκολοδούλευτη, Κόδρε;» τον ρώτησα και μου έγνεψε
με μια δυνατή κίνηση του κεφαλιού ενώ η Ίρις δεν είχε ησυχία
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«Μη μου πεις ότι αυτό το υποσχέθηκες στ’ όνομά μου, Πόντη.»
«Ε, να, εμείς - ξέρετε, ο αδελφός σας, δηλαδή - νομίζαμε...»
«Ας μην τσακωνόμαστε  μπρος στα  μάτια τους,  ανάθεμά  με», είπε η

Κλείτη.  «Και  για  πες  μου,  Πόντη,  εγώ  κι ο  Κράτος  πώς  θα  πηγαίναμε;
Καβάλα στο βράχο; Συμφωνώ με την Ίριδα, Δευκαλίωνα. Και δε φαντά-
ζομαι πως οι άνθρωποι του Τουκάτου ή και οποιοσδήποτε άλλος δηλαδή,
θα  χαιρόταν  ιδιαίτερα  βλέποντας  και  τους  δύο  γιους  της  βασίλισσας  να
παρασύρονται από το ρεύμα της εποχής. Καταραμένες μύγες, φύγετε από
πάνω μου!»

«Μπορούμε  να  προχωρήσουμε;» είπε ο Κράτος, καθώς  μας  χτύπησε
άλλη μια ριπή κάνοντας τα λόγια της Κλείτης να με τσούξουν ακόμα πε-
ρισσότερο

«Ναι, Κράτε, ανάγγειλέ με και συστησέ μας. Πόντη, Ίριδα, Κόδρε, σας
ευχαριστώ.  Φέρτε  μου  τον  Ίκαρο  να  τον  δω  όταν  έρθει  να  σας  επι-
σκεφτεί ξανά, αν θέλετε.»

«Έχει  μεγάλο  χάρισμα.  Ευχαρίστησή  μου,  κύριε»,  απάντησε  ο  Κό-
δρος σπρώχνοντας απαλά την Ίριδα από τη μέση

Εκείνη έφυγε, γιατί ήξερε ότι είχα ακούσει και τώρα, ενώ ο Πόντης
απομακρυνόταν αβέβαιος, εκείνη κι ο Κόδρος μπήκαν ξανά στην έπαυλη
της Κρέουσας, της Κυράς του λιμανιού, ελπίζοντας ίσως ότι θα έβρισκαν
τον Ίκαρο χωμένο  κάπου εκεί. Η Ίρις έδειχνε να προβληματίζεται όπως
όλοι μ’ αυτά τα σημάδια της συμπαιγνίας των ξένων. Με το ταλέντο της
όμως, δε θα της έλειπαν ποτέ οι πελάτες

«...  και  αδελφός  της  Αρίδηλης,  και  δευτερότοκος  του  θρόνου  της
Κρήτης,  ο  Πρίγκιπας  Δευκαλίων»,  κατέληξε  ο  Κράτος  απευθυνόμενος
στους καλεσμένους μας

Άπλωσα τα χέρια μου με καλοσύνη, με τις παλάμες προς τα έξω, χα-
μογέλασα  με  μιαν  ελαφριά  υπόκλιση  καθώς  συνέχιζε  συστήνοντας  τον
εαυτό του  και  την  Κλείτη. Τα  παιδιά και  οι  άλλοι  που  είχαν  μείνει και
παρακολουθούσαν  όλ’  αυτά  έδειχναν  πιο  σοβαροί  απ’  όσο  ίσως  θα
έπρεπε. Γιατί; Δεν ήμουν παρά ένας πρίγκιπας ακόμα που υποδεχόταν κι
άλλους  κατάλευκους  ταύρους  πέρ’  από  το  πέλαγος.  Χωρίς  να  κοιτάξω,
μου φάνηκε πως ένιωσα την παρουσία του Βέλκανου μακριά, πίσω από τη
Δία

Ο  Αιγύπτιος,  που  τον  έλεγαν  Παγιαρέ  και  ήταν  απεσταλμένος  του
άρχοντα της Ηλιούπολης* και έμπορος μπαχαρικών και σπόρων στο

*Πόλη της Κάτω Αιγύπτου, διάσημη για το ναό του Ήλιου που υπήρχε εκεί.
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όνομά του, μιλούσε τα κρητικά καλά και ήταν γεμάτος φιλοφρονήσεις για
τον περήφανο νεαρό διάδοχο· ονόμασε τη μάνα και τον πατέρα του και τα
ιερά  σύμβολα  του  οίκου  του,  έσκυψε  το  μελαψό  ξυρισμένο  κεφάλι  του,
αφού  κράτησε  το  βλέμμα  μου  αρκετά  (ο  πατέρας  μού  είχε  μάθει  να  το
προσέχω αυτό). Πάνω  στο  κοκαλιάρικο  κορμί  του,  γεμάτο  από  τη  χάρη
των σαράντα χρόνων του, φορούσε μια μακριά λινή κελεμπία σε ανοιχτό
καφετί, που ταίριαζε με το χρώμα των δοντιών του. Την αβίαστη ευγένειά
του την είχα ξανασυναντήσει πιο πολύ σε Αιγύπτιους από τα μέρη τους·
δεν τους άρεσε και πολύ το πέλαγος, αλλά τα πολυσύχναστα λιμάνια έχουν
μεγάλη ποικιλία κι οι άνθρωποι δε νοιάζονταν για τις ιδιοτροπίες του κάθε
καταχτητή. Ο Παγιαρέ άπλωσε το χέρι του να πιά- σει το δικό μου κι όταν
του το έδωσα χάιδεψε διακριτικά το δίσκο του θεού ήλιου που κρεμόταν
στο λαιμό του. Ήξερε λοιπόν ότι η βασιλεία μας δεν είχε χάσει ακόμα τον
αρχαίο θάνατο που κουβαλούσε μέσα της· σε σύγκριση με το στιγματισμό
που  είχε  υποστεί  σε  άλλους  τόπους,  ήταν  μεγάλη  ευχαρίστηση  η
αναγνώριση  της παρουσίας μου. Ήταν  ένας  κουρασμένος  άνθρωπος που
τον απασχολούσαν κυρίως οι δουλειές του

«Και είναι τιμή μας να γνωρίζουμε τον νέο εμπορικό μας συνέταιρο,
τον Καδιμήτη», είπα εγώ. «Καλώς ορίσατε, κύριε. Ελπίζω αυτός ο καιρός
να  μην  εξάντλησε  το  πλήρωμά  σας  κι  εσάς  τον  ίδιο,  εμείς  πάντως  θα
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας ξεκουράσουμε.»

«Σας  ευχαριστώ», απάντησε  εκείνος  και  τα  μπλε  μάτια  του  πήδηξαν
από τα καστανόχρωμα αλογάκια στον Κράτο και στην Κλείτη και ξανα-
γύρισαν  στ’  αλογάκια.  «Είμαι  πρώτος  υπασπιστής  του  κυβερνήτη  της
Πύλου.  Σας  φέρνω  τους  εγκάρδιους  χαιρετισμούς  του  και  την  καλύτερη
πέτρα  που  βγάζει  η  Μεσσηνία.  Είμαι  σίγουρος  πως  αυτό  το  ταξίδι  θ’
αποβεί αποδοτικό για τη συνεργασία μας.»

Και  τα  μικρά  παιδιά  ακόμα  δεν  έμειναν  ανέκφραστα  μπροστά  στις
διαφορές  ανάμεσα  στους  δύο  αυτούς  άντρες.  Για  Αχαιός,  φαινόταν
εντάξει. Στη δική του αυλή, μπορεί κανείς να μην κοιτούσε τον άρχοντα
καταπρόσωπο* οι ζωγράφοι που είχαμε στείλει στην Ανατολή για να κο-
σμήσουν εκεί τα παλάτια των αρχόντων τους, έλεγαν ότι υπήρχανε τέτοια
μέρη. Το κόκκινο φουντωτό γενάκι του Καδιμήτη ήταν μυτερό στην άκρη,
όπως των πρεσβυτερών του τόπου του, πράγμα που έδινε κάποια χάρη στο
ογκώδες  σώμα  του.  Το  χρυσό  του  χτένι^αι  ο  λευκός  χιτώνας  του,
διακοσμημένος μ’ ένα γκριζογάλανο άλογο όρθιο στα πίσω του πόδια μ’
ένα ξαφνιασμένο  περιστέρι από πάνω, τον έκαναν να λάμπει δίπλα στον
Παγιαρέ. Καθαρές μπότες από γουρουνόψαρο στολισμένες με
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φουντάκια  και φιλντισένιους  κρίκους  και μια ζώνη  που κρεμόταν  βαριά
κάτω από τη μέση του, αλλά οΰτε μαχαίρι δε φαινότανε να ’χει πάνω του.
Δε μου άρεσαν τα φανταχτερά εραλδικά εμβλήματα στο στήθος του, αλλά
έμοιαζε  σαν  απλός  απεσταλμένος  κάποιου  καχυποπτου  κυβερνήτη  με
στενούς ώμους και ωχρό δέρμα

«Κι εμείς το ελπίζουμε», πρόσθεσε η Κλείτη ευγενικά, αλλά αμέσως ο
Καδιμήτης ξανάρχισε να μιλάει με τον Παγιαρέ για τα άλογα

Οι  περισσότεροι  στεριανοί  περιφρονούσαν  τη  μικροσκοπική  αυτή
ράτσα, αλλά κι οι δύο άντρες έδειχναν μέσα τους ν’ αγαπούν με πάθος τα
άλογα  σε  κάθε  τους  μορφή,  καλό  σημάδι,  σίγουρα.  Ο  Καδιμήτης
αδιαφορούσε για τον καυτό λίβα που κατέβαινε μανιασμένος από τις λο-
φοπλαγιές και μια μύγα τριγυρνούσε ανενόχλητη στο μέτωπό του

«Ναι, απλώς δείχναμε στους ανθρώπους σας την καταπληκτική τέχνη
στη δουλειά εδώ- κοιτάξτε τους αρμούς, από κέρατο σίγουρα», είπε στους
περίεργους γύρω του που τον κοιτούσαν με δυσπιστία

«Πολύ  ενδιαφέρον», είπε  ο  Κράτος  από  μιαν  απόσταση,  δίπλα  στην
Κλείτη. «Λοιπόν, ας δώσουμε το σήμα να μας ακολουθήσει η βοϊδάμαξα
και ας ξεκινήσουμε· έχουμε όλο το πρωί περπάτημα ώσπου να φτάσουμε
στην πόλη.»

«Περπάτημα;  Μα  εμείς  οι  τρεις  μπορούμε  να  πάμε  μ’  αυτό  εδώ  το
αριστούργημα. Ο πρίγκιπας από δω, δηλαδή - Δευκαλίωνας είπαμε; Και ο
Παγιαρέ,  φυσικά.  Στην  πατρίδα  μου,  η  μεγάλη  μου  αδυναμία  είναι  να
οδηγώ άρμα, φίλε μου. Κάνω επενδύσεις και σε μεγαλύτερες ράτσες. Θα
μου κάνετε, πρίγκιπα, την τιμή; Αυτός ο σκλάβος του λιμανιού που έχετε
εδώ μου έδωσε την εντύπωση...»

«Ο σκλάβος;» τον διέκοψε η Κλείτη έτοιμη να τον διορθώσει· είχε στ’
αλήθεια οργιστεί πια και οι άνθρωποί μας το είχαν καταλάβει

Ενώ αυτή κι ο Καδιμήτης, όμως, είχαν αρχίσει ν’ αναμετριούνται με το
βλέμμα  και  ο  τελευταίος  έδειχνε  έκπληκτος  και  που  μιλούσε  μαζί  της
ακόμα,  η πλάση  γύρω  μας  ξαφνικά  ακινητοποιήθηκε.  Οι γλάροι  κρεμά-
στηκαν  στον  αέρα  χωρίς  να  ψαρεύουν.  Πιο  κάτω  στην  παραλία,  ένας
σκύλος έσκαβε μάταια στην άμμο, έχωσε το κεφάλι του στην τρύπα και
γάβγισε· ένας άλλος πήδηξε στον αέρα και ανοιγόκλεισε τα σαγόνια του,
τα  αλογάκια  σάλεψαν  αλαφιασμένα  και  αμέσως  οι  ναύτες  και  οι  λι-
μενεργάτες γύρω μας το ένιωσαν κι αυτοί* η ησυχία θύμιζε τη στιγμή που
κορυφώνεται  το  κύμα  κι  αμέσως  μετά  σκάει.  Ύστερα  μας  τύλιξε  μια
καυτή Ανάσα ψηλά από τους λόφους κι από τη γη ανέβηκε ένας βόγκος,
ένα μακρόσυρτο πνιγμένο μουγκρητό
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Ολόκληρο το τόξο της ακτής από τον Κατσαμπά στη δύση ως τον κάβο
σειόταν  και  το  μουγκρητό  ήταν  δυνατότερο  από  της  χειμωνιάτικης
θάλασσας  που  σκάει  στην  ακτή.  Στράφηκα  πρώτα  στην  Κλείτη,  αλλά
εκείνη  τράβηξε  πίσω  τα  χέρια  της,  άνοιξε  τα  πόδια  και  τέντωσε  τις  πα-
λάμες της προς τα κάτω με το βλέμμα στραμμένο στη γη, για ν’ απορρο-
φήσει την ενέργειά του. Παιδιά και μεγάλοι εκεί τριγύρω αρπάζονταν από
τις  κόκκινες  κολόνες  του  σπιτιού,  χτυπούσαν  το  ξύλο  τους  ενώ  άλλοι
απομακρύνονταν τρομαγμένοι καθώς το μαύρο βογκητό της γης κάτω από
τα πόδια μας δυνάμωνε  σε μιαν εκκωφαντική αδιάλειπτη βροντή. Η Ίρις
και ο Κόδρος όρμησαν έξω μαζί με τον Ίκαρο και αρκετούς άλλους, και
όλη αυτή η φασαρία αναστάτωσε τα άλογα κι ύστερα τα παιδιά
- πουλιά και ναυτικοί είχαν αρχίσει να τσιρίζουν ο καθένας με τον τρόπο
του, καθώς ο Καδιμήτης κι ο Παγιαρέ έδειχναν να ’χουνε κάπως τρομάξει
που τα πάντα τραντάζονταν γύρω τους. Ανησυχούσα για το Παλάτι, πόσο
θα κρατούσε αυτό και τι κακό θα έκανε και τότε, καθώς το τρέ- μουλο της
γης  απλώθηκε  στο  σώμα  μου,  μου  ήρθε  να  βάλω  τα  γέλια.  Τι  άλλο  θα
μπορούσε να πάει στραβά σήμερα; Και τότε όλοι είδαμε με τα μάτια μας
το ίδιο το έδαφος να κυματίζει, ένας σπασμός που ξεπήδησε από την άμμο
και τα βότσαλα κι έκανε όλη την παραλία να καμπουριάσει ακριβώς κάτω
από τα πόδια μας κι ύστερα χάθηκε πέρ’ από τα δέντρα, ξεσηκώνοντας τα
σπουργίτια από τα κλαριά τους. Μετά, το τρέ- μουλο κόπασε και έσβησε
αργά* μια  ριπή  ανέμου  μας  μαστίγωσε  με  καυτή  άμμο  ενώ  το  πέλαγος
ξέπλενε την ακτή

Ο  κόσμος  άρχισε  πάλι  να  φωνάζει,  από  ανακούφιση,  και  τα  παιδιά
ούρλιαζαν κι έκλαιγαν όλα μαζί. Ο Καδιμήτης δε φαινόταν άνθρωπος που
θ’ άφηνε ο θυμός της Κλείτης να θεωρηθεί αιτία του σεισμού και τα είχε
καταφέρει πολύ καλά να συγκρατήσει τα άλογα - πολύ καλύτερα μάλιστα
από την Κλείτη, την Ίριδα και τις άλλες που προσπαθούσαν να ηρεμήσουν
τους  μικρούς  και  την  κακοφωνία  τους.  Είναι  ζωντανή,  γι’  αυτό  κινείται!
έλεγαν προσπαθώντας να τα παρηγορήσουν. Αυτός είναι ο μεγάλος Ταύρος
που θα μας μάθει να χορεύουμε, κατάλαβες; Δε γινόταν τίποτα όμως· είδα
μάλιστα πολλά από τα παιδιά που χοροπηδούσαν αλαφιασμένα να έχουν
στυλώσει  τα  μάτια  τους  με  φόβο  στον  γαλανομάτη  επισκέπτη  μας,
μάστορα των αλόγων

«Θα πρότεινα ν’ απομακρυνθούμε αυτήν τη στιγμή από την παραλία,
Δευκαλίωνα», είπε  ο  Κράτος πάνω  από  τις  φωνές  (εκείνος  ήταν  αρκετά
μεγάλος ώστε να θυμάται γιατί έπρεπε να γίνει αυτό). «Έλα, Κλείτη, εμείς
θα φροντίσουμε να φτάσει το φορτίο στο τελωνείο. Ο πρίγκιπάς
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μας θα σας συνοδέψει ως την πόλη, όπως επιθυμείτε», πληροφόρησε τους
καλεσμένους μου

«Μια στιγμή!» φώναξε τώρα η Ίρις με δύο μικρά κολλημένα στα πό-
δια της (η Κλείτη είχε τρία). «Δευκαλίωνα, πρίγκιπά μου, γιατί δε μας λες
την  ιστορία  που  ακούσαμε  από  τον  Γλαύκο  προχτές  το  βράδυ;  Παιδιά,
θυμάστε τον μεγαλόσωμο φίλο μας με τα θαλασσιά μάτια; Ακούστε τον
πρίγκιπα  τώρα  που  θα  σας  πει  τι  κακό  πάθανε  τα  αλογάκια  και  πώς
κατάφεραν να σωθούν. Δευκαλίωνα, σε παρακαλώ...»

Κατάρα! Μόνο η Ίρις θα κατάφερνε  να πετάξει το λογάκι  της κάτω
από τέτοιες συνθήκες. Αν όμως πήγαινα με το άρμα - θα πήγαινα τελικά;
Αν τους βοηθούσα τώρα, μπορεί ν’ αντισταθμίζονταν κάποιες συζητήσεις
εδώ αργότερα. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτή η ιστορία είχε μόλις φτάσει
στ’ αφτιά μας και αφορούσε τις παλικαριές του Φαραώ στην Ανατολή σ’
ένα  πεδίο  μάχης  που  ο  Γλαύκος  είπε  πως  λεγόταν  Καντές  και  ήμουν
σίγουρος  πως  δε  θα  κολάκευε  κανέναν  από  τους  δύο  καλεσμένους.
Ωστόσο, ήταν μεγάλη πρόκληση για το κομμάτι του εαυτού μου που του
άρεσε ο Ταύρος να σπάει τα δεσμά του. Ήθελα να δείξω ότι μπορούσα κι
εγώ να ηρεμήσω την κατάσταση, τουλάχιστον σαν τον Καδιμήτη· και οι
δύο καλεσμένοι έδειξαν υπομονή όταν ζήτησα την άδειά τους

«Ποιος θα μ’ ακούσει!» άρχισα χτυπώντας τα χέρια μου· από τη μια
αυτή η χειρονομία και τα ρούχα μου, από την άλλη οι γυναίκες που τρα-
βούσαν τον κόσμο και στη στιγμή με κύκλωσαν πιτσιρίκια. «Αυτή η ιστο-
ρία μάς έρχεται από μακριά, από την κόκκινη γη της μάνας μας της Ευ-
ρώπης, εκεί που γεννιέται ο ήλιος. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μια πολιτεία
που  λέγεται  Καντές.  Στο  βασίλειο  του  Καντές  ζουν  οι  άνθρωποι  που
ξέρουν καλύτερα απ’ όλους τους άλλους αυτά τα πλάσματα που λέμε αλο-
γάκια.  Είχατε  ξαναδεί  τέτοιο  αλογάκι;  Δεν  έχουν  οι  ιερείς  μας  στις
Αρχάνες ένα ολόκληρο κοπάδι τέτοια που πάμε και τα βλέπουμε; Ωραία!
Αυτοί οι άνθρωποι στο Καντές λοιπόν ξέρουν τα πάντα για τ’ αλογάκια.
Μια μέρα ήρθε ένας μεγάλος και σπουδαίος βασιλιάς από μιαν άλλη χώ-
ρα. Μπήκε στο Καντές με το στρατό του σε μια μακριά γραμμή και μ’ ένα
σωρό κακούς φίλους που είχε φέρει μαζί του ζήτησε μερικά άλογα. Ήθελε
να τα βάλει να τραβούν τ’ άρματά του για να κερδίζουν οι φίλοι του όλους
τους  αγώνες.  Όχι,  σταθείτε,  είναι  ωραία  ιστορία.  Λοιπόν!  Ο  σπουδαίος
βασιλιάς  χτυπούσε  και  ξαναχτυπούσε  τις  πόρτες  του  Καντές.  “Θέλω
αλογάκια!”  φώναζε.  “Και  μάλιστα  θέλω  μόνο  αρσενικά,  γιατί  τραβάνε
καλύτερα τις άμαξές μου!” “Όχι, όχι”, έλεγαν οι άνθρωποι των αλό-

Ο αδελφός της Αριάδνης - 6
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γων μέσ’ από τα τείχη. “Βάζεις χαλινάρι στο στόμα τους που τα πονάει και
είναι κακό. Δεν τ’ αγαπάς όπως τ’ αγαπούν οι ιερείς και οι ιέρειες μας. Τα
γελοιοποιείς έτσι που τα βάζεις να τραβάνε τα αμάξια σου με τα σουβλιά
και όλ’ αυτά τα πράγματα μέσα στο καλαμπόκι, δίνε του λοιπόν! Δεν έχει
αλογάκια  για  σένα!”  Α,  μα  ποιος  τόλμησε να  πει  όχι  στον  μεγάλο  και
σπουδαίο  βασιλιά  της  ξένης  χώρας;  Πώς  τρόμαζαν  όλοι  έτσι  όπως
στοίβαζε τις μεγάλες πέτρες τη μια πάνω στην άλλη κι έβαζε τις ζωγραφιές
επάνω  για  να  ξέρουν  όλοι  ποιους  λαούς  είχε  σκλαβώσει.  Αφού  έσβησε
ακόμα  και  το  όνομα  της  μητέρας  του  από  το...  Τελοσπάντων!  Είχε
θυμώσει πολύ με το Καντές. Να μην του δίνουν αλογάκια! Γύρισε λοιπόν
πίσω στους κακούς φίλους του, ανέβηκε πάνω στο άρμα του και είπε: “Ας
το  πάρουμε  λοιπόν  το  Καντές  και  τους  ανθρώπους  του  και  όλα  τ’
αλογάκια τους! Έτοιμοι;” Εκείνη τη στιγμή όμως, μ’ ένα  Βουμ, είδαν τη
μεγάλη πόρτα της πόλης ν’ ανοίγει διάπλατα! Και ποιος νομίζετε ότι βγή-
κε από μέσα; Ποιος νομίζετε ότι βγήκε καλπάζοντας  από μέσα; Η μάνα
όλων των αλόγων στο Καντές! Μια φοράδα! Κι ήταν φοράδα με μεγάλα
μάτια,  βγήκε  και  κάλπαζε  γύρω  γύρω,  γύρω  γύρω  και  όλα  τα  αρσενικά
αλογάκια μύρισαν την έξαψή της και μπερδεύτηκαν πολύ. Αρχισαν λοιπόν
να ρωτούν: “Πού να πάμε; Πού να πάμε;” Την αγαπούσανε, βλέπετε, πολύ
τη φοράδα τ’ αλογάκια! Κι έτσι ξέχασαν εντελώς τον μέγα βασιλιά και το
θυμό του και τραβούσανε τ’ άρματά του από δω κι από κει! Πολύ χαζός δε
φαινότανε; Εσείς τι λέτε;»

«Τέλειωσε;»  ρώτησε  χαμογελώντας  ένα  κοριτσάκι  ενώ  καθάριζε  το
μάτι της από την άμμο

«Ναι. Προς το παρόν. Βλέπεις; Δεν έγινε τίποτα. Τι τρελός που είναι
αυτός ο Ταύρος μας! Ευτυχώς που έχουμε τον δικό μας τρόπο να βοηθάμε,
όπως έγινε στο παραμύθι! Πρέπει να φεύγουμε όμως.»

«Κάπως την άλλαξες τη διήγηση του Γλαύκου», είπε η Τρις χαμογε-
λώντας με φανερή ικανοποίηση

Εκείνη, ο Κόδρος και η Κλείτη μαζεύτηκαν γύρω από το βασάλτη για
να ρίξουν άλλη μια ματιά. Προσπάθησα κι εγώ κάπως να σοβαρευτώ πια
γιατί,  φυσικά,  οι  καλεσμένοι  μου  δεν  είχαν  χάσει  την  παραμικρή  λε-
πτομέρεια*  παρ’  όλο  που  ο  Παγιαρέ  έδειξε  τους  καλούς  του  τρόπους
αγνοώντας  τους κακούς  δικούς  μου, το πρόσωπο του Καδιμήτη είχε με-
τατραπεί σε μιαν άκαμπτη, αδιαπέραστη μάσκα. Ϊ9χι τώρα θα έμενα μόνος
μαζί τους

Δεν υπήρχε λόγος να προσποιηθώ ότι δεν είχα προσπαθήσει να θέσω
κάποιο όριο. Σε σχέση με την πραγματική κατάληξη της ιστορίας,
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αυτό που είπα δεν ήταν τίποτα. Ο Γλαύκος είπε ότι κάποιος αξιωματικός
είχε τη φρόνηση να ξεκοιλιάσει τη φοράδα και, όταν πέταξε την κομμένη
ουρά της μπροστά στα πόδια του βασιλιά του, ο στρατός ισοπέδωσε την
πόλη.  Ούτε  που  θα  σκεφτόμουν  να  κάνω  εμπόριο  μαζί  τους.  Ιδιώτης*:
αυτός που αρνείται το ζυγό, μια νέα λέξη για ένα νέο είδος ανθρώπου

«Στείλε  την  άμαξα,  Κόρδακα!»  του  φώναξα  στην  παραλία.  «Δε  θα
ξεμακρύνουμε πολύ.»

«Α, μα εμείς θα πηγαίνουμε τουλάχιστον δύο φορές γρηγορότερα από
την άμαξα, φίλε μου», είπε ο Καδιμήτης παίρνοντας τα ηνία· κι έτσι του
ζήτησα, κοφτά, να μην τρέχει - είχα φανταστεί ότι ίσως μπορούσα να πη-
γαίνω δίπλα τους με τα πόδια, αυτό όμως θα φαινόταν ακόμα χειρότερο

«Υπάρχουν κλέφτες;» αναρωτήθηκε ο Παγιαρέ κοιτάζοντας κλεφτά το
μαχαίρι μου

«Και βέβαια όχι! Όχι, όχι, απλώς σκέφτηκα ότι - ο κόσμος μπορεί να
θέλει να σας ρωτήσει για τ’ αγαθά που εμπορεύεστε, κύριοι.»

Ο Παγιαρέ, χωρίς να πειστεί, ανέβηκε στο άρμα και ύστερα πήρα κι
εγώ τη θέση μου στα δεξιά του Καδιμήτη. Εκείνος άρπαξε τα ηνία

Αρχίσαμε  να κινούμαστε  προς την ενδοχώρα  και πράγματι αφήσαμε
λίγο πίσω μας την άμαξα, αλλά είχα σκοπό να μην επέμβω μέχρι να φτά-
σουμε στους βωμούς και στη σπηλιά, δε θα πείραζε. Δε βαραίναμε πολύ τ’
αλογάκια και μου άρεσε ο χτύπος από τις οπλές τους, τα κεφάλια τους και
τα  μυώδη  καπούλια  τους  που  σχεδόν  αγγίζονταν  καθώς  έτρεχαν  στο
δρόμο. Ο Καδιμήτης παίνευε διαρκώς το βηματισμό τους στον Παγιαρέ.
Εγώ έπιασα συζήτηση για το πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα πράγματα για
το  Ναύαρχο  Περίδη,  που  ίσως  θα  τον  είχαν  ακουστά.  Όμως  -  ένιωθα
άσχημα  που  ταξίδευα  χωρίς  ν’ αγγίζουν  τα  πόδια  μου  στο  έδαφος.  Και
ίσως  επειδή,  σύμφωνα  με  τις  παραδόσεις  μας,  ο  Πράσινος  Θεός  που
θρέφει  τα  σπαρτά  με  τη  ζωή  Του  ανήκει  στους  αγρότες  και  στον  απλό
λαό, άρχισα να αισθάνομαι σαν τυπικός γαιοκτήμονας μιας άλλης χώρας
που έχει ανέβει πολύ ψηλά και τρέχει πολύ γρήγορα για να προλάβει να
μιλήσει με οποιονδήποτε, άδειος μέσα του σαν το δρόμο που ανοιγόταν
μπρος μας. Το άρμα έτριζε καθώς ανηφορίζαμε προς τη σπηλιά. Ο καυ

*Εδώ ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη λέξη  ιδιώτης με την αρχαία της έννοια, που
σημαίνει ανόητος, χοντροκέφαλος. Με το «νέο είδος ανθρώπου» ο συγγραφέας υπο-
νοεί τον πολίτη που αποποιείται το κοινό συμφέρον και περιορίζει τη δραστηριότητα του στο
προσωπικό όφελος.
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τός  αέρας  ράπιζε  τα  πρόσωπά  μας  και  οι  ράχες  των  αλόγων  είχαν  ήδη
αρχίσει  να  μουσκεύουν  στον ιδρώτα· ένιωθα  σαν  ξεμωραμένος  γέρος κι
αυτό δε μου άρεσε καθόλου

Αγγίζοντας τον ώμο του με το χέρι μου έκανα σήμα στον Καδιμήτη να
σταματήσει  και  να  ξεκουράσει  λιγάκι  τ’  άλογα  κοντά  στους  βωμούς·
υπάκουσε, με προειδοποίησε όμως αμέσως να μην το ξανακάνω ποτέ αυτό
όταν οδηγούσε. Ύστερα του είπα πως θα μπορούσαμε να ευλογήσουμε τη
συνεργασία μας σ’ αυτήν την πανάρχαιη ιερή σπηλιά στα δεξιά μας, που
έφερνε μεγάλη τύχη σε όλους, από έγκυες γυναίκες μέχρι ναυτικούς - δικό
μου  το  λάθος,  υποθέτω,  αλλά  ο  Καδιμήτης  κατσούφιασε  και  στράφηκε
πίσω να δει αν ερχόταν η άμαξα

«Μα  έτσι  είναι  όλο  το  χρόνο;  Είναι  δυνατόν;» είπε  ευγενικά  και  γε-
μάτος θαυμασμό ο Παγιαρέ. «Τέτοια άσπιλη λευκότητα σ’ αυτά τα βουνά
μπροστά μας και χίλια δυο διαφορετικά λουλούδια που κατηφορίζουν ως
το  απίστευτο  γαλάζιο  του  πελάγους!  Μεγάλη  ατυχία  αυτός  ο  αέρας.  Σ’
ευχαριστώ,  πάντως,  νεαρέ  μου,  εγώ  τις  ευχαριστήριες  προσευχές  μου
στους  θεούς  για  το  ασφαλές  ταξίδι  μας  τις  έκανα  μόλις  πιάσαμε  στο
λιμάνι.»

«Μα θα ’ταν φρόνιμο να κατέβουμε εκεί κάτω, τώρα που ο Ποσειδώ-
νας ο Κοσμοσείστης χτυπάει τις οπλές του;» ρώτησε ο Καδιμήτης. «Κα-
νένα ταξίδι δεν αξίζει να παίξεις μαζί Του.» Και πρόσθεσε, σηκώνοντας το
γαλάζιο βλέμμα του για πρώτη φορά κατευθείαν στα μάτια μου: «Και, για
να  πω  την  αλήθεια,  σκιάζομαι  σε  τέτοια  μέρη.  Είναι  γεμάτα  κουράδες
νυχτερίδων, γλίτσα και βρομάνε σαν το στόμα γριάς ξεδοντιασμένης. Το
σημαντικό  όμως  είναι  ότι  θα  ήταν  καλύτερο  για  τ’  άλογα  να  μη
σταματήσουνε καθόλου.»

«Πολύ ευγενικό από μέρους σου, πάντως», μου είπε ο Παγιαρέ από το
κάθισμά  του  απέναντι,  πριν  προλάβω  ν’  απαντήσω.  «Μας  αρέσει  αυτό
στους εμπορικούς μας συνεργάτες.  Πες μας λοιπόν, πώς είναι ο μεγαλύ-
τερος ναός σας;»

Μας αρέσει. Πες μας. Με είχαν μπερδέψει και δεν ήξερα πώς ν’ αντι-
δράσω στη βία που ήδη ένιωθα να βράζει ανάμεσά μας· ο Καδιμήτης κι
εγώ μόνο καλά δεν τα πηγαίναμε και είχα ανάγκη ν’ αποδείξω τις ικανό-
τητές μου στη συνεργασία  μας. Ζήτησα βιαστικά  τη βοήθεια των  Δυνά-
μεων  για μια καινούργια αρχή.  Πήρα βαθιά ανάσα*χπό τον τόπο μου κι
ένιωσα κάποιο φως να κυλάει μέσα μου - άνοιξα τα χέρια μου διάπλατα
για να τους δείξω

«Κύριοι, βρίσκεστε μέσα του.»
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«Μάλιστα. Κατάλαβα», είπε ο ευγενικός Παγιαρέ. «Να, έφτασε και το
εμπόρευμα,  νεαρέ  μου.  Το  βασίλειό  σας  δεν  διαψεύδει  καθόλου  τους
ταξιδευτές που το παινεύουν τόσο», πρόσθεσε, και ο Καδιμήτης χτύπησε
τα ηνία ανεπαίσθητα όσο και το χαμόγελο στα χείλη του, με το βλέμμα
καρφωμένο στο δρόμο μπροστά μας

Αυτός με τα μυρωδικά μου άρεσε, παρ’ όλο που δε φαινόταν άνθρω-
πος εμπιστοσύνης. Και για να μη μείνω έξω από αυτό το παιχνίδι με τις
προσβολές,  θα  έλεγα  ότι  υπήρχε  κάποιο  άλλο  μήνυμα  που  λαμβάναμε
διαμέσου του  Καδιμήτη,  απλώς  εκείνος  φαινόταν  να  μην  έχει  μέσα  του
κανένα  τόσο  δυνατό  συναίσθημα  ώστε  να  μπορεί  να  προσβάλλει  τους
ανθρώπους και τα ιερά μας. Κατηφορίσαμε ανάμεσα σε χωράφια με ελιές
και αμυγδαλιές στις απάνεμες λοφοπλαγιές και αρχίσαμε να προσπερνάμε
σπίτια και τα χρυσά χωράφια τους, ανηφορίσαμε με ταχύτητα την κοιλάδα
κάνοντας  (όπως είπε ο Καδιμήτης) αυτό που άρεσε στ’ άλογα. Τα δάση
και η πεδιάδα έδωσαν πάλι τη θέση τους στα σπίτια, με τις κοινές αυλές
και τους κήπους, τους αργαλειούς, τα πηγάδια και τ’ ανθισμένα περιβόλια
και αρχίσαμε να συναντάμε ανθρώπους με κανάτια και κάδους στα χέρια
και  παιδιά  που  τραβούσαν  από  τα  γκέμια  μουλάρια  φορτωμένα
καυσόξυλα. Όλοι μας είδαν που περνούσαμε και μια παρέα από γέροντες,
που  έπαιζαν  ντάμα  στον  πρωινό  ίσκιο,  σηκώθηκαν  όρθιοι  και  μας
χαιρέτησαν.  Μετά  από  τέτοιες  στιγμές,  χαλάρωσα  περισσότερο  με  τους
τύπους και τώρα δεν είχαμε παρά ένα ή δύο μίλια ανοιχτής πεδιάδας μέχρι
την  Κνωσό.  Οι  ριπές  της  Καυτής  Ανάσας  έδειχναν  να  έχουν  κοπάσει·
βρισκόμουν σε οικείο έδαφος, λουσμένο από τον ήλιο και την αύρα της
θάλασσας, γόνιμο

«Αυτό  το  μνημείο  το  είδαμε  από  τη  θάλασσα*  πόσον  καιρό  πήρε
στους τεχνίτες σας να το φτιάξουν; Να τι σημαίνει κλίμακα, Καδιμήτη»,
είπε  ο  Παγιαρέ  κοιτάζοντας  ψηλά  πάνω  από  το  δρόμο  και  του  είπα  ότι
εμείς δεν είχαμε κουνήσει ούτε ένα πετραδάκι εκεί πάνω, ότι αυτό ήταν η
μαγεία του τόπου μας

«Βάζω στοίχημα ότι οι ιέρειές σας το ξυρίζουν κάθε μέρα σαν κατσί-
κες», είπε ο Καδιμήτης χαμογελώντας με μια δόση χαιρεκακίας, όπως και
στην  Κλείτη. «Γιατί; Για να τρομάζουν  τους  άντρες με το θάνατό τους,
όπως έκαναν οι γιαγιάδες μας με το σάβανο.»

Τι ήταν πάλι αυτό; Προσπαθούσε να μ’ εξοργίσει με τα παιχνίδια του;
«Λοιπόν, θα σας το πω με τον πιο απλό τρόπο για να το καταλάβετε»,

είπα αργά. «Το όρος Γιούχτας έχει τη δύναμη να ζωντανέψει κάποιον
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σαν  τον  Τάλω,  ας  πούμε,  τον  γίγαντα  δηλαδή  που  εμείς  ονομάζουμε
στρατιωτική  δύναμη.  Εκείνον  που  Συγκατατίθεται  να  Υποφέρει. Ή,  δια-
φορετικά, τον ήρωα που Τόλμησε να σαρώσει εκείνο το μέρος που μερικοί
ονομάζουν Κόλαση, εκεί όπου περιφέρονται οι ψυχές που έχουν χάσει το
δρόμο τους.  Σαν ιερέας  μπορώ  να  σας πω ότι στις παλαιότερες  ιστορίες
μας  αυτός ο  άνθρωπος  ήταν  γυναίκα,  αλλά κανείς  δεν πρόκειται να σας
υποχρεώσει  να  το  πιστέψετε.  Μπορείτε  να  το  καταλάβετε;  Αν  δεν
μπορείτε, προσπαθήστε να το αγνοήσετε και να μας δείξετε τι άλλο έχετε
να προσφέρετε εκτός από πέτρες.»

Μ’ αυτό  ο  Παγιαρέ  ξέσπασε σ’ ένα  επιδοκιμαστικό  γέλιο,  ρίχνοντας
συνεχώς βλέμματα υποστήριξης και θαυμασμού προς το μέρος μου, σαν
να έλεγε Βλέπεις που σου τα ’λεγα; και διασκεδάζοντας με το φίλο του που
κρατούσε τα γκέμια. Ο Καδιμήτης δεν έχασε το αχνό χαμόγελό του καθώς
τους έδειχνα ότι έπρεπε να στρίψει αριστερά, πέρ’ από τον κύριο δρόμο
και  ν’  ακολουθήσει  τη  δασωμένη  πλαγιά  στ’  ανατολικά  της  ίδιας  της
Κνωσού. Και τότε τα μάτια τους άρχισαν να γεμίζουν οι ορατές πια στέγες
του  Λαβύρινθου,  οι  αλαβάστρινες  αναλαμπές,  οι  βαθυκόκκινες  κολόνες
του  κι  ένα  ζευγάρι  τεράστια  επιβλητικά  γύψινα  κέρατα  που  μόλις
φαίνονταν πίσω από μια συστάδα αρσενικών και θηλυκών κυπαρισσιών.
Φτάσαμε· ωραία. Ήθελα το σπίτι μου να τους αφήσει με το στόμα ανοιχτό
και ούτε που αντιλήφθηκα τι είχα χάσει χρησιμοποιώντας το σαν όργανο
θυμού κι εκδίκησης

«Μα  τι είναι  αυτό; Μια  πόλη  μέσα  σε άλλη  πόλη;» είπε  ο  Παγιαρέ.
«Πω, πω!»

«Δεν το πιστεύω. Μια πόλη ολόκληρη μέσα σ’ ένα κτίριο; Ούτε που το
βλέπεις από την... Δεν το πιστεύω», επανέλαβε ο Καδιμήτης.

Μάλλον  θα  περίμενε  να  αντικρίσει  καμιά  περιτειχισμένη  ακρόπολη,
όπως στον τόπο του, η βόρεια είσοδος του Λαβύρινθου όμως βρισκόταν
μπροστά μας ορθάνοιχτη, στο ίδιο ύψος μ’ ετούτα τα λιβάδια και το μόνο
που φαινόταν ήταν μερικά κατάλευκα  καλοχτισμένα σπίτια και το τελω-
νείο της περιοχής σ’ ένα παρακλάδι του δρόμου ανάμεσα στις στενότερες
και  πιο  απότομες  πλαγιές  της  κοιλάδας  της  Κνωσού.  Τώρα,  πριν
προλάβουν να  ξαναμιλήσουν,  ο  δρόμος  άρχισε  να  κατηφορίζει  προς  τον
ανατολικό προμαχώνα της Κνωσού και τις όχθες του ποταμού Καίρατου,
γλιστρώντας  προς  τη θάλασσα  αριστερά  μας.  Τα  κυπαρίσσια  ήταν  λιγό-
τερα  από  αυτή  τη  μεριά  κι  έγειραν  πίσω  ελαφρά  για  να  μπορέσουν  τα
μάτια τους να σκαρφαλώσουν

Μια κατάλευκη σκάλα, φαρδιά ώστε να χωράει δύο ανθρώπους και
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με  μπαλκόνια  δεξιά  κι αριστερά  σε  όλο  της  το μήκος,  ανέβαινε  από το
δρόμο,  μέσ’  από  κήπους  με  λευκούς  κρίνους,  γαλάζιες  ανεμώνες  και
κόκκινες  παπαρούνες.  Ο  τρόπος  που  ήταν  χτισμένη  η  σκάλα  μαλάκωνε
κάπως την απότομη κλίση της λοφοπλαγιάς από αυτή τη μεριά και βλέ-
παμε πια  τον Λαβύρινθο  να κρέμεται  από πάνω  μας, με τις ψηλές  αλα-
βάστρινες  προσόψεις  των  ανατολικών  προμαχώνων  σαν  κορόνες  πάνω
από τη σκάλα και μιαν είσοδο στα μισά του λόφου. Πάνω από το κόκκινο
βαμμένο  υπέρθυρο  υψώνονταν  τέσσερα  πατώματα  που  έβλεπαν  στους
κήπους, χτισμένα κατευθείαν στη λοφοπλαγιά· το κάθε πάτωμα είχε ένα
χαγιάτι στηριγμένο σε άλικες κολόνες από κυπαρίσσι, που οι βάσεις τους
ήταν βαμμένες σκούρο μπλε. Εκεί πάνω βρίσκονταν τα διαμερίσματα της
οικογένειάς  μου  για  να  πιάνουν  τον  πρωινό  ήλιο,  αλλά  απέφυγα  να
αναφέρω  κάτι τόσο προσωπικό. Είχαν  μείνει άναυδοι με τον κατάλευκο
και  πολύχρωμο  όγκο  που  απλωνόταν  μπροστά  τους,  με  τις  πράσινες,
κίτρινες και καστανόχρωμες πινελιές του, με τη λάμψη του, ακόμα κι εκεί
που  ο  ήλιος  δεν  έφτανε  πια·  οι  κιονοστοιχίες  και  οι  βεράντες  που
περιστοίχιζαν τα λιακωτά ορθώνονταν πάνω μας, το ένα επίπεδο μετά το
άλλο  ν’  ακολουθεί  την  κλίση  του  λόφου  και  να  χάνεται  μέσα  σ’  ένα
σύμπλεγμα  από  ανάκατα  ριγμένες  στέγες  που  έμοιαζε  ν’  αλλάζει  τις
γωνίες  και  τις σκιές του  μπρος  στα μάτια  σου,  με τους  κισσούς  και τις
περικοκλάδες  ν’  απλώνονται  πάνω  σε  μεσοτοιχίες  από  ασβεστόλιθο
σπαρμένες  με δοκάρια  για να  μπορούν οι τοίχοι να ταλαντεύονται  όταν
σείεται η γη. Εδώ κι εκεί ξεπετάγονταν μπαλκονάκια πάνω από μυστικές
σκάλες· πουλιά μπαινόβγαιναν από τους φωταγωγούς και στην άκρη κάθε
στέγης  υπήρχε  μια  σειρά  από  κέρατα  Ταύρου  βαμμένα  κόκκινα,  άσπρα
και μαύρα, εναλλάξ. Συναντήσαμε αρκετούς από το υπηρετικό προσωπικό
με ρούχα για πλύσιμο και καλάθια κάτω στις γούρνες, κοντά στη βάση της
σκάλας,  είδαμε  μερικούς  Δαιδαλίδες  να  συζητούν  στους  κήπους  -  οι
χρωματιστοί  ομόκεντροι  κύκλοι  στα  μέτωπά  τους  φανέρωναν  πως  ήταν
αρχιτέκτονες  με  τους  μαθητές  τους.  Υπήρχε  κίνηση  ψηλά  στους
εξωτερικούς  διαδρόμους,  ιέρειες που έκαναν  την πρωινή  τους προσευχή
περπατώντας και άντρες που πότιζαν φοινικιές σε γλάστρες. Όλο αυτό το
πήγαιν’ έλα, τα πουλιά, οι σκιές και τα χρώματα μαζί με τις ανισόπεδες
στέγες  και  τα  γερτά  λιακωτά  έκαναν  το  οίκημα  να  φαίνεται  σαν  να
κινείται, σαν να είχε ξεπεταχτεί από μόνο του μέσ’ από τα κατα- πράσινα
κατάφυτα  ριζά  του  λόφου.  Οι  φιλοξενούμενοι  μου  έδειχναν  να
βασανίζονται από χίλια ερωτηματικά, τώρα όμως πλησιάζαμε στη στροφή
και θα περνούσαμε το ποτάμι
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«Θα σε συμβούλευα να ελαττώσεις ταχύτητα καθώς θα περνάς αυτήν
τη  γέφυρα.  "Υστερα,  στρίψε  δεξιά»,  είπα,  κοιτάζοντας  ευθεία  μπροστά
μου. «Τα διαμερίσματά σας βρίσκονται εκεί πάνω, αριστερά από τον με-
γάλο δρόμο. Θα σας πάω μέχρι εκεί και μετά θα κανονίσω την ακρόασή
σας.»

«Ζαλίζεσαι...  μόνο  να  το  κοιτάς»,  είπε  ο  Καδιμήτης,  και  ο  Παγιαρέ
άφησε ένα μικρό  γελάκι προσπαθώντας ταυτόχρονα ν’ αγκαλιάσει με το
βλέμμα του ολόκληρο το παλάτι

Περάσαμε πάνω από το ξύλινο γεφύρι στα νότια του Λαβύρινθου και
ανηφορίσαμε  αργά  το  φαρδύ  λιθόστρωτο  υπερυψωμένο  μονοπάτι  που
κατέβαινε από τα βουνά της ενδοχώρας μας παράλληλα με τον Βλυχιά, ένα
ρυάκι που διέσχιζε τη νότια πλευρά των κήπων μας, και βγήκαμε μπροστά
στην είσοδο της δυτικής αυλής· μόλις έπαιρνες αυτήν τη στροφή, η πόλη
απλωνότανε πια ολόκληρη μπροστά σου. Το ίδιο απόκρημνη ήταν κι αυτή
η  πλευρά  του  λόφου- φαρδιά,  λευκά,  ασύμμετρα  και  εναλλασσόμενα
επίπεδα  από  αίθουσες  με  κόκκινες  κολόνες,  διαδρόμους  και  στέγες
στεφανωμένες με κέρατα, εδώ ένας φωταγωγός, εκεί μια σκάλα. Οι πόρτες
στο ισόγειο ήταν ανοιχτές για ν’ αερίζεται η νότια πτέρυγα, και το άρωμα
των κήπων, που ακολουθούσαν την κλίση της πλαγιάς ως το ηλιόλουστο
ρυάκι,  γέμιζε το χώρο. Από τη νοτιοδυτική γωνία του Λαβύρινθου  (εκεί
που  ανέβαινες  στις  αυλές  από  ένα  προστώο)  ξεκινούσε  ένας  μακρύς
ανοιχτός  διάδρομος,  παράλληλος  με  το  ρυάκι  και  το  μονοπάτι,  και
ανάμεσα από τις κολόνες του μπορούσες να μισοδιακρίνεις στη σκιά τις
φιγούρες  πάνω  στους  τοίχους  του:  νεαροί  Κρητικοί  με  προσφορές  στα
χέρια.  Ο  διάδρομος  στο  τέλος  έστριβε  βόρεια,  περίπου  στα  μισά  του
κτιρίου, κι έβγαζε στην κεντρική αυλή, που εμείς ακόμα δε βλέπαμε, από
κει όμως μπορούσες καλύτερα να καταλάβεις πώς αυτό το συνονθύλευμα
από άταχτες στέγες κι ενωμένα κτίσματα έμοιαζε πολύ με μας τους ίδιους
και την υβριδική μας ιστορία. Λάμψεις σαν οπάλιο του ασβεστόλιθου και
του γύψου, μισοκρυμμένες από τις περικοκλάδες και τη λουλουδιασμένη
πρασινάδα- καπνός  που  ανέβαινε  από  τους  εσωτερικούς  βωμούς  μας,  τα
καμίνια  και  τα  εργαστήρια- πέρδικες  καθισμένες  πάνω  στα  κέρατα  των
σκεπών  ακόμα  και  σε  μένα  φαινόταν  αδιαπέραστος,  πανάρχαιος  και
ολοζώντανος,  φοβερός  μαζί  και  ταυτόχρονα  ένας  τόπος  όπου  οι ανέσεις
επικεντρώνονταν  πάνω στον,άνθρωπο.  "Οταν  κατέβηκα από το άρμα, το
φως άλλαξε πάνω του, ένα λαμπύρισμα λευκότητας απλώθηκε παντού

«Ω, θεοί!» αναφώνησε ο Παγιαρέ. «Αν ξέρατε τι... έχει αυτήν την
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άγρια... μα αστράφτει ολόκληρο! Πόσα δωμάτια;»
«Μαζί με τις αποθήκες και τους βωμούς; Γύρω στα χίλια πεντακόσια,

νομίζω.»
Ο Παγιαρέ γέλασε με ικανοποίηση καθώς ο Καδιμήτης κατέβηκε από

το άρμα και πήγε κατευθείαν μπροστά στ’ αλογάκια, να τα ηρεμήσει και
να τα ευχαριστήσει με τον τρόπο του. Η Ανάσα κατέβηκε ξανά καυτή και
αμείλιχτη από τους λόφους, ραπίζοντας τα πρόσωπα και τ’ αφτιά μας με
άμμο.  Χωρίς  να  σταματήσει  τις  εκδηλώσεις  θαυμασμού,  ο  Παγια-  ρέ
γύρισε να δει τον Ξενώνα  πίσω μας και  παρατήρησε ότι οι πλάκες από
αχνορόδινο  σχιστόλιθο  της  πρόσοψης  έμοιαζαν  να  μιμούνται  το
παιχνίδισμα της σκιάς κάτω από τα δέντρα. Προσπάθησε να τραβήξει την
προσοχή του Καδιμήτη σε μια βρύση με πόσιμο νερό και μια γούρνα για
ποδόλουτρο που γέμιζαν από ένα σωλήνα,  αλλά ο φίλος του είπε ότι τ’
άλογα δεν πρέπει να πιουν νερό αμέσως. Κάνοντας άλλη μια προσπάθεια,
τον πλησίασα για λίγο και χαΐδεψα μαζί του τα ζώα που ρουθούνιζαν και
χρεμέτιζαν  τινάζοντας  πέρα  δώθε  τους  ιδρωμένους  καστανούς  λαιμούς
τους.  Τους  άρεσε  το  άγγιγμα  του  Καδιμήτη· ακόμα  και  η  αίσθηση  που
σου έδινε ο ίδιος ήταν τελείως διαφορετική όταν βρισκόταν κοντά τους.
Και πάλι αδιαφόρησε εντελώς για τον αέρα και τις μύγες και μάλιστα τους
τραγούδησε  μερικές  στροφές  από  κάποιο  αχαϊκό  τραγούδι  που  δεν  είχα
ποτέ μου ακούσει

Τα πράγματα έδειχναν τελικά να πηγαίνουν καλύτερα· βρισκόμασταν
σ’  ένα  από  τα  κτίρια  που  η  μάνα  μου  είχε  βάλει  την  Τριδα  και  τους
Δαιδαλίδες να διακοσμήσουν από την αρχή και η ευχάριστη ατμόσφαι- ρά
του  με  βοήθησε  καθώς  τους  συνόδευα  στο  εσωτερικό.  Στην  ανατολική
αίθουσα υπήρχε ένα τραπέζι φαγητού κι επιτραπέζια παιχνίδια και παντού
ήταν διάχυτο το άρωμα των χρυσαφένιων λουλουδιών πάνω στους τοίχους
ήταν  ζωγραφισμένες  πέρδικες  που  υποδέχονταν  χορεύοντας  ένα
μεγαλόπρεπο  τσαλαπετεινό.  Στη  δυτική  αίθουσα  υπήρχε  μια  μικρή
δεξαμενή  μ’  ένα  γύψινο  παγκάκι  όπου  μπορούσες  να  καθίσεις  και  να
πλύνεις  τα  κουρασμένα  από  το  ταξίδι  πόδια  σου,  με  τον  Λαβύρινθο  ν’
απλώνεται μπρος στα μάτια σου μέσ’ από ξύλινα παραθυρόφυλλα γεμάτα
ήλιο. Ήξερα ότι τις τοιχογραφίες τις είχε φτιάξει με τα χέρια της η Τρις·
είχε περικυκλώσει τη δεξαμενή μ’ ένα κινούμενο τοπίο από καλαμιές του
βάλτου, αγριόπαπιες που πλατσούριζαν και σμήνη από χρυσοκόκκινες και
γαλάζιες πεταλούδες, και μερικές, μάλιστα, ανέβαιναν τις σκάλες προς τα
υπνοδωμάτια  των  καλεσμένων  μου.  Έδειχναν  αρκετά  ικανοποιημένοι.
Ωστόσο, για πρώτη φορά ένιωσα κι εγώ ο ίδιος σαν ξέ
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νος καθώς η φιλοξενία του προσωπικού πλησίαζε τη δουλικότητα. Προ-
σφέρονταν  συνεχώς  να  καθαρίσουν  τα  ρούχα  των  καλεσμένων,  να  τους
ετοιμάσουν το μπάνιο, να τους δείξουν πώς λειτουργεί το αποχωρητήριο,
να τους προσφέρουν τ’ αγαπημένα τους φαγητά· καθώς όμως έφτασαν στο
σημείο μέχρι και να παραπονιούνται για τον αέρα, κάποιο κομμάτι μέσα
μου ήξερε πώς ερμήνευαν οι ξένοι αυτά τα πράγματα

«Καλωσορίσατε,  λοιπόν,  κύριοι», είπα,  ψέματα,  καθώς  στάθηκα  για
λίγο μαζί τους μπροστά στο πολύχρωμο πλακόστρωτο δρομάκι που έβγαζε
στον  Λαβύρινθο.  «Όταν  ξεκουραστείτε,  ακολουθήστε  αυτό  το  μονοπάτι
ως  το  προστώο  και  θα  σας  βγάλει  στο  δυτικό  προαύλιο.  Καθίστε,
απολαύστε την κίνηση κι εγώ θα κανονίσω τις λεπτομέρειες της ακρόασής
σας.  Δε  θα  σας  καθυστερήσουμε  με  τις  διαδικασίες,  ανανεώσαμε  το
προσωπικό  του  παλατιού μας  πρόσφατα.  Λοιπόν,  κύριοι,  και  πάλι  καλή
σας ημέρα.»

«Ευχαριστούμε»,  είπε  χαμογελώντας  ο  Παγιαρέ  με  μιαν  ευγενική
υπόκλιση

«Εε, να σου κάνω μιαν ερώτηση, αν επιτρέπεται», είπε ο Καδιμήτης
χαϊδεύοντας τα γένια του και κοιτάζοντάς με πάλι στα μάτια. «Μπορώ να
μάθω γιατί χειρίζεται τις υποθέσεις του κυρίου μου ένα αγόρι;»

Και καθώς αναρωτιόμουνα τι να κάνω κι ένιωθα το δεξί μου χέρι να
κινείται  προς  τη  ζώνη  μου,  είπε  στον  Παγιαρέ  που  μόρφαζε  οδυνηρά:
«Τουλάχιστον  μου  φαίνεται γι’  αγόρι!  Δεν  ξέρω  αν  είναι  τα  όμορφα,
βαμμένα μάτια του ή τα πανέμορφα μπουκλάκια κάτω από το σκούφο που
μου  δίνουν  αυτήν  την  εντύπωση.  Ούτε  που  θα  το  φανταζόσουνα  ότι
τούτος εδώ φτιάχνει καράβια για να σώσει τη ζωή του. Α, συγνώμη, ξε-
χάστηκα, ο άλλος το κάνει αυτό, πώς τον λένε; Ανδρόγεο*;»

Το έλεγε η καρδιά του· αυτό δεν μπορούσες να του το αρνηθείς. Με
είχε αφήσει άναυδο ονοματίζοντας τον αδελφό μου μ’ αυτόν τον τίτλο. Ο
Παγιαρέ  στο  μεταξύ  ήταν  σοβαρά  απασχολημένος  να  διώχνει  μια  μύγα
οπισθοχωρώντας  δειλά  προς  το  διάδρομο.  Αυτό,  όμως,  που  μου  έκοψε
πραγματικά την ανάσα ήταν η αναφορά του στα καράβια* κανένας έμπο-
ρος με τα σωστά του δε θα χρησιμοποιούσε έτσι όσα γνώριζε και δεν είχα
ιδέα πώς να αντιδράσω στο γεγονός ότι υπήρχε και κάτι άλλο, που

* Ανδρόγεος-ου (αρχ. Ανδρόγεως-ω): γιος του Μίνωα κοίτης Πασιφάης, σύμφωνα με το

μΰθο, που, αφού αρίστευσε στην Αθήνα σε όσα αγωνίσματα πήρε μέρος στους αγώνες που

είχε  οργανώσει  ο  βασιλιάς  Αιγέας,  σκοτώθηκε  από  τον  ταύρο  του  Μαραθώνα  (κατά  μία

εκδοχή του μύθου) που του είχε στείλει να αντιμετωπίσει, από φθόνο, ο Αιγέας.
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ξεπερνούσε τα προσωπικά. Ακολούθησα λοιπόν την πιο φρόνιμη τακτική
και όχι το αίμα μου που έβραζε και τραβώντας τα μάτια μου από τα δικά
του (έδειχνε τόσο ευχαριστημένος με τον εαυτό του!) έκανα μεταβολή και
πήρα το δρομάκι που περνούσε από το προστώο του Λαβύρινθου και με
απομάκρυνε  από  αυτούς  και  τις  επιθυμίες  τους,  κι  ας  είχα  πει  πως  θα
προείχαν στο μυαλό μου. Ήξερα το ιδανικό μέρος να περάσω το πρωινό
μου ευχάριστα, μακριά από τον άνεμο

Αμέσως  μετά  τη  στροφή  στο  δρόμο  της  ενδοχώρας  ορθωνόταν  ένας
οικισμός από λευκά  κτίρια μέσα σε μια συστάδα  από λεύκες και ψηλό-
κορμες ιτιές ανάμεσα στους πίσω κήπους και στο ποτάμι- αυτό το λέγαμε
Οίκο των Ωρών, για τα πολλά είδη γνώσης και απόλαυσης που οι γυναίκες
μας  εδώ  κατείχαν,  γυναίκες  ούτε  γαλαζοαίματες  ούτε  ιέρειες,  όλων  των
ηλικιών  όμως  και  με  χαρίσματα  μεγάλης  αξίας  για  την  κοινωνία.  Μια
νεαρή γυναίκα, η Ταλάη (Γυναίκα της Βροχής), με υποδέχτηκε κάτω από
το ανώφλι με τις τρεις ζωγραφισμένες ιερόδουλες που χόρευαν τον Κύκλο-

ήταν  νεοφερμένη,  από  το  Λασίθι,  ψηλά  στα  ανατολικά  βουνά  μας,  με
κορακάτα  μαλλιά,  γεμάτους  γοφούς  ιδανικούς  για  γέννα  και  γυμνά  τα
βαριά της στήθη, μ’ ένα χαμόγελο που ηρεμούσε και σένα τον ίδιο με το
φως  του.  Κάπου  πίσω  της  ακουγόταν  μουσική,  μια  λύρα  από  κέλυφος
χελώνας και μια άλλη γυναίκα να τραγουδάει- η Ταλάη όμως μ’ έβαλε να
καθίσω σ’ ένα τραπέζι στο μπροστινό δωμάτιο κι έφερε ένα καρβέλι, λάδι
να βουτήξω και κρασί. Θυμάμαι που την είχα δει να χορεύει μια βραδιά,
σε μια τελετή στον Λαβύρινθο, πόσο αυτάρκης έδειχνε μες στη χαρά της,
με τη βαριά αργή της κίνηση, πώς κρυφοκοιτούσε τους θεατές ανάμεσα
από τα πλεγμένα δάχτυλά της και ύστερα έστρεφε πάλι το βλέμμα προς τα
μέσα. Το κατάλαβε ότι με απασχολούσαν τα δικά μου κι έμεινε ευγενικά
σιωπηλή όσο ταΐζαμε ο ένας τον άλλον μπουκιές ψωμιού- ύστερα παίξαμε
λίγο ντάμα. Κέρδισε όλες τις παρτίδες. Ο άνεμος φυσούσε μέσα στο σπίτι
φέρνοντας στα ρουθούνια μου τη μυρωδιά από τη λάσπη του ποταμού, τα
μυστικά  φάρμακα  και  τις  αλοιφές  που  παρασκεύαζαν  εδώ  μέσα.  Σε  μια
γωνιά  υπήρχε  ένα  ράφι  γεμάτο  αιγυπτιακούς  παπύρους,  επίπεδους  και
κυλινδρικούς, προσευχητάριο και βιβλία με ιστορίες που είχαν μάθει στον
πατέρα  μου  να  διαβάζει  και  πιο  πίσω  ένα  μεγάλο  τραπέζι  με  δοχεία
γεμάτα από γεννήματα και σπόρους που μελετούσαν και διασταύρωναν,
τσουβάλια από νυχτομαζεμένα βότανα και διάφορα εργαλεία κηροποιίας
σκορπισμένα στα πόδια του. Ήταν τρομερό να νιώθω τόσο μακριά από κει
που βρισκόταν το σώμα μου και το φωτεινό της χαμόγελο (πάλι κέρδισε)
κι αυτό έκανε τα πράγ
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ματα ακόμα χειρότερα. Θα μπορούσα να της ζητήσω να μου διαβάσει· τι
όμως, από την Πάλη του Όσιρη με τον Σετ* ή από τη Βίβλο των Νεκρών; Δεν
έσκυψα το κεφάλι στην οργή, έλεγε, δεν έκρινα με βιάση

Οι τοίχοι ήταν φωτεινοί, γεμάτοι δελφίνια και χωρικούς που χόρευαν
γύρω  από ένα τεράστιο  δέντρο  κάτω από το φεγγαρόφωτο  ενώ  γαλάζιες
φλόγες ξεπηδούσαν από τα χέρια τους· άνθρωποι που τάιζαν πουλιά στα
περβάζια, φιδοταΐστρες γεμάτες μελωμένο γάλα. Μια ριπή ανέμου έφερε
τη  μυρωδιά  της  κόλλας  για  την  κατασκευή  μουσικών  οργάνων  και  θυ-
μήθηκα  μιαν  άλλη  νύχτα  εδώ,  που  είχαν  υποσχεθεί  να  μας  μάθουν  τ’
αστέρια  του  ουρανού  από  τη  στέγη  τους,  αλλά  συννέφιασε  και  αντί  για
μάθημα  μεθύσαμε  όλοι  μέσα  στο  σπίτι.  Ήταν  κι  η  Αριάδνη  τότε  εδώ,
αιχμάλωτη  κι  αυτή  της  ουσίας που  φέρνει  τη  λήθη,  και γελούσε  κρεμα-
σμένη από τον ώμο μου

Γιατί έχω μια Λέξη να σου πω 
Κάτι που θέλω να σου φανερώσω 
Είναι του Δέντρου η Λέξη Της 
Πέτρας το Ψιθύρισμα...

«Υπέροχη μελωδία, από τη Βύβλο**, νομίζω», είπε η Ταλάη, παινεύ-
οντας τη λυράρισσα

«Τα  σιχαίνομαι  όλα», της  απάντησα  καθώς  ετοιμαζότανε  να  ξαναρί-
ξει. «Όχι πως κι εμείς δε φερθήκαμε άσχημα στους νησιώτες παλιά. Ξέρεις
όμως ποιον σιχαίνομαι περισσότερο απ’ όλους;»

Τότε, καθώς με κοιτούσε, μπήκε από την πόρτα του κήπου ένας υψη-
λόβαθμος  Αχαιός  από  αυτούς  που  φιλοξενούσαμε  τελευταία,  ένας  κοκ-
κινομάλλης που τον έλεγαν Ελφήνορα και θεωρούσε τον εαυτό του δώρο
της  Θεάς  στους  γραφείς  του  Παλατιού  μας,  δείχνοντάς  τους  συνεχώς
τρόπους να βελτιώσουν τη γραφή μας. Πόσο προσποιητή ήταν η έκπληξή
του στον αδελφό  μου για τον κατάλογο που οι μαθητευόμενοί του είχαν
γεμίσει παρατσούκλια. Δε με χαιρέτησε καθόλου- το ανέκφραστο γαλάζιο
βλέμμα του ήταν η μοναδική ένδειξη σεβασμού (άλλος ένας από αυτούς
που καμώνονταν  πως τιμούσαν τον πατέρα μου) και του το ανταπέδωσα
χωρίς  να  κουνηθώ  από  τη  θέση  μου.  Καθώς  κάθισε  στο  μπροστινό
παράθυρο για ν’ απολαύσει τη λιακάδα με το βλέμμα χαμένο στο λόφο
--------------------- ------------

* Αδέλφια  και αιώνιοι  εχθροί  που αντιπροσωπεύουν το  καλό και το κακό αντίστοιχα
στην  αιγυπτιακή  μυθολογία.  Ο  Όσιρης  ήταν  σύζυγος  και  αδελφός  της  Ίσιδας  και  δο-
λοφονήθηκε από τον Σετ.

** Οχυρή πόλη της Κάτω Αιγύπτου, κοντά στον Νείλο.
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του Λαβύρινθου, η Ταλάη χαμογέλασε συμφιλιωτικά και στους δύο μας 
«Φτάνει η ντάμα λοιπόν, όλο εσύ κερδίζεις. Καλύτερα να πηγαίνω.» 
«Μάλλον θα ’πρεπε», είπε ο Ελφήνορας κοιτάζοντας έξω από το πα-
ράθυρο. «Απ’ ό,τι φαίνεται...»

«Τι μου είπες;» ρώτησα απαιτητικά
Γύρισε απότομα προς το μέρος μου και οι παλάμες της Ταλάης ακι-

νητοποιήθηκαν για λίγο επάνω στο τραπέζι
«Κύριέ μου; Εννοούσα ότι κάτι συμβαίνει στο Παλάτι.»
Βγήκα  αμέσως  έξω:  πράγματι,  τρεις  στήλες  πυκνού  μαύρου  καπνού

υψώνονταν πάνω από τις στέγες στο λόφο, έκκληση σε όλους τους ιερείς
να συγκεντρωθούν για κάτι σοβαρό. Δεν ακούγονταν τύμπανα ούτε άλλος
συναγερμός, αλλά από δω έβλεπες τις σκάλες του ανατολικού κήπου και
μια  ντουζίνα  ανθρώπους  να  τρέχουν  βιαστικά  προς  τα  σπίτια  τους  στο
ποτάμι,  αγγελιαφόρους  και  τεχνίτες.  Τότε  είδα  μιαν  ακόλουθο  της
Αριάδνης από τις μικρότερες (που πάντα γλυκοκοίταζε τον αδελφό μου)
στην  κυριολεξία  να  παραπατάει  κατά  μήκος  του  νότιου  διαδρόμου  του
Λαβύρινθου- μου φάνηκε πως μαδούσε τα μαλλιά της, μέχρι που έφτασε
σε μια μεγάλη αλόη μέσα σε μια γλάστρα κοντά στη στροφή και την ανα-
ποδογύρισε.  Πώς  ήταν  δυνατόν;  Ο  θόρυβος  ξεσήκωσε  πουλιά  από  τον
κήπο,  ένα  επίπεδο  χαμηλότερα.  Έκανα  προσπάθεια  να  μην  αρχίσω  να
τρέχω στο ανεμοδαρμένο μονοπάτι, το άρμα και τ’ άλογα είχαν φύγει, δεν
υπήρχαν  πουθενά  καλεσμένοι.  Είδα  μισή  ντουζίνα  λευκοντυμένους
κήρυκες  με  μπότες  και  διαδήματα  να  τρέχουν  ομαδικά  προς  το  δυτικό
προστώο με κατεύθυνση τους δρόμους της ενδοχώρας, τη Φαιστό και άλ-
λες  πόλεις  στο  νότο.  Είχε  γίνει  λοιπόν  κάποιο  βασιλικό  συμβούλιο  που
εγώ είχα χάσει και οι κήρυκες  έφευγαν  αμέσως να μεταφέρουν ένα μή-
νυμα τόσο σοβαρό που δεν μπορούσε να μεταδοθεί από λόφο σε λόφο με
το  φως  του  ήλιου  και  το  στιλβωμένο  χρυσάφι.  Μαζί  τους  είδα  και  τον
Ιππέα, ένα μελαχρινό εικοσάρη με μεριά σαν του αλόγου, αλλά αυτό που
γυάλιζε στο πρόσωπό του δεν μπορεί να ’ταν ιδρώτας

«Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε!» είπε καθώς με προσπερνούσε με το ίδιο
πονεμένο  ύφος  που  είχαν  και  οι  άλλοι:  έκλαιγε.  «Σας  θέλουν  στην
αίθουσα  του  θρόνου,  αμέσως. Ρέα,  Ρέα  Δίκτυννα!»  φώναξε  για  να  επι-
σπεύσει το ρυθμό όλης της ομάδας κόντρα στον καυτό αέρα

Επίκληση της Δικαιοσύνης, σαν ναυτικός σε ναυμαχία; Μόνο οι διδα-
χές της οικογένειάς μου με συγκροτούσαν πια να μην αρχίσω να τρέχω·
πέρασα το ρυάκι, το πλακόστρωτο προστώο και μπήκα στους φωτεινούς
και δροσερούς διαδρόμους της πρώτης νότιας σκάλας. Είχε πεθάνει κά
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ποιος ξαίρνικά; Μιας και ο Ιππέας δεν το μαρτυρούσε, προετοιμάστηκα για
τα  χειρότερα,  ένιωθα  όμως  και  μια  ντροπή  σαν  να  με  μάλωναν  για  το
χασομέρι μου οι λυγερόκορμοι πρίγκιπες που διακοσμούσαν το διάδρομο
στ’  αριστερά  μου.  Η  γαλήνια  χάρη  στο  χαμόγελό  τους,  οι  καλοχτενι-
σμένες μπούκλες τους, τα δώρα που κρατούσαν στα χέρια, το λίκνισμα της
μακριάς επίσημης φούστας τους που άγγιζε τα γόνατα και οι μουσικοί κι οι
ιερείς που στέκονταν με υψωμένες παλάμες πλάι στη Μεγάλη Κυρά που
κρατούσε  προτεταμένα  τα  Διπλά  Πελέκια  της.  Ποιος  θα  μπορούσε  ν’
αμαυρώσει ποτέ αυτές τις εικόνες; Πέρασα τα θρύψαλα της γλάστρας με
τις σπείρες και τη λαβωμένη αλόη κι ένιωσα πάλι ξένος, γιατί παρ’ όλο
που ο αδελφός μου κι εγώ τους είχαμε μιμηθεί σε εκατοντάδες επίσημες
πομπές, μήπως είχαμε ζήσει πότε σαν κι αυτούς; Είχαμε σήμερα στα δικά
μας  χέρια  τη  δύναμη  της  αρχαίας  ενότητας  που  εκείνοι  είχανε
σφυρηλατήσει και απόδιωξα την απόγνωση που με διαπέρασε Πώς! Καθώς
έστριψα  αριστερά  για  να  μπω  στην  ηλιόλουστη  κεντρική  αυλή,  είδα
ανθρώπους  ξαπλωμένους  μπρούμυτα  πάνω  στις  κατάλευκες  πλάκες  της,
στραμμένους  προς  κάθε  κατεύθυνση.  Σιγάνεψα  το  βήμα  μου  κι  έστησα
αφτί,  παίρνοντας  μια  βαθιά  ανάσα  πριν  βγω  από  το  διάδρομο.  Καπνός
κέδρου  σκαρφάλωνε  από  τρεις  τρίποδες  μπροστά  μου  -  ήταν  θέμα
Δικαιοσύνης τελικά - και η μυρωδιά από τ’ αποκαΐδια του είχε σκληρύνει
τα αρώματα των λουλουδιών στις γλάστρες, των φοινικιών και του κισσού
που  σκαρφάλωνε  στις  ψηλές  εσωτερικές  βεράντες  της  αυλής.  Πεσμένοι
στο  έδαφος  ήταν  υπηρέτες  του  παλατιού  και  μερικοί  ιερείς  που
τραντάζονταν από τους λυγμούς. Εκτός όμως από μερικά αποσβολωμένα
πρόσωπα ψηλά, πάνω στα μπαλκόνια, εκείνοι που ήτανε σε θέση κάτι να
μου πουν φαινότανε πως έλειπαν ή πως δεν είχαν επιστρέ- ψει ακόμα από
τις δουλειές των ιερέων στην πόλη και στα χωράφια μας. Πόσο φοβόμουνα
τον  οίκτο  σ’  αυτά  τα  πρόσωπα  εκεί  ψηλά!  Στα  δεξιά  μου  υπήρχε  μια
μεγάλη  στριφογυριστή  σκάλα  που  έβγαζε  στα  πάνω  και  κάτω
διαμερίσματά μας, στ’ αριστερά μου οι ιερές περίστυλες κρύπτες, απ’ όπου
έτρεχε το αίμα της θυσίας προς τις Δυνάμεις. Πέρασα το γερο- φτιαγμένο
ιερό  με  τους  τριπλούς  κίονες  που  στεφανωνόταν  από  δεκαεννιά  ζεύγη
κέρατα  λαξεμένα  στη  δυτική  πρόσοψη  και  στη  σκάλα  που  έβγαζε  στις
αίθουσες των δεξιώσεων επάνω, χωρίς να σηκώσω τα μάτια μου από την
τετραπλή  πέτρινη  πόρτα  της  αίθουσας^ου  θρόνου.  Ένας  μικρός  λίθινος
κέρνος* βρισκόταν πλάι στις πόρτες, διακοσμημένος με βα

*Κέρνος ή κέρνον: ιερό αγγείο που το χρησιμοποιούσαν στις λατρευτικές τελετές.
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τόμουρα, καθώς και πήλινα ομοιώματα βοδιών, όλα ραντισμένα με άχνη
από καλαμπόκι. Τάματα της άνοιξης που πλημμύρισαν την καρδιά μου με
το πορφυρό αίμα της βίαιης πίστης και της αφοσίωσης

Μέσα ήταν καθισμένοι απαρηγόρητοι πάνω στους πέτρινους πάγκους
του προθαλάμου η γρια-Διαμάτη κι ένας άλλος πρεσβύτερος ιερέας μας, ο
Αύξος*  απλώς  κοιτούσαν  ο  ένας  τον  άλλον  σε  μια  βουβή  αγρυπνία
μπροστά στις σφραγισμένες πόρτες της αίθουσας του θρόνου, ώσπου με
είδαν

«Μινώταυρε!  Ευλογημένος!»  είπαν  και  οι  δύο  μαζί  Και  τότε
κατάλαβα.  Γιατί  ο  τίτλος,  χωρίς  το  όνομα,  ανήκε  στον  αδελφό  μου  και
μόνο. Ήξεραν κι αυτοί τι μου είχανε πει κι ένιωσα το πρόσωπό μου να
φλογίζεται  και  να  λιώνει  σαν  να  ήταν  κέρινο.  Ο  Αύξος  άνοιξε  το  ένα
φύλλο  της  πόρτας  και,  καθώς  δίστασα  για  λίγο,  το  ρεύμα  του  αέρα
κούνησε τη λουλακιά ταπετσαρία που κρεμόταν στον βορεινό τοίχο στα
δεξιά μου, έργο της γιαγιάς, τα μέρη και τα νησιά του κόσμου που ξέραμε
κεντημένα  με  χρυσή  κλωστή  και  μ’  ένα  ασημένιο  αστέρι  για  κάθε
εμπορικό  σταθμό  στο  δίκτυό  μας.  Η  Μινώα.  Μινώταυρος.  Εγώ.  Ποιος
εγώ; Ένιωσα πραγματικό ίλιγγο στη σκέψη ότι λαοί ολόκληροι σύντομα
θα εννοούσαν εμένα μ’ αυτό το όνομα, ότι όλη η θανάσιμη δύναμη που
κουβαλούσε θα περνούσε στα χέρια μου Μαζί κι η Αριάδνη

Μέσα στην κλειστή κατακόκκινη σαν το αίμα αίθουσα μπροστά μου,
που  φωτιζόταν  αμυδρά  μόνο  από  το  τρεμουλιαστό  φως  δύο  λυχναριών,
είδα τη μάνα μου να κάθεται στο θρόνο αμίλητη με τα χέρια στην ποδιά
της. Τα μάτια της, τεράστια και υγρά, στράφηκαν προς το μέρος μου και
σηκώθηκε όρθια στο βάθρο, ψηλότερη κι από τη φοινικιά που ήταν ζω-
γραφισμένη στον τοίχο για να σκιάζει την Παρουσία Της. Για μια στιγμή
μονάχα  έδειξε  να  ταλαντεύεται ανάμεσα  στην οικεία ζεστασιά και στην
απρόσωπη ψυχρότητα του θρόνου* μες στα πρησμένα μάτια της είδα το
θάνατο που για τόσους είχε ζητήσει, και που τώρα είχε χτυπήσει και τον
οίκο μας. Μου άπλωσε τα χέρια και ο πατέρας μου σηκώθηκε καθώς την
πλησίαζα* καθόταν στον πέτρινο πάγκο εφτά βήματα μακριά από τη μη-
τέρα, στο χείλος της υπόγειας αίθουσας κάτω από το φωταγωγό, εκεί που
έκανε  τις  τελετουργικές  εμφανίσεις  της  η  Πανέκδηλη.  Τα  μάτια  του
Μίνωα έδειχναν από τη μια κουρασμένα, αλλά από την άλλη άστραφταν
με τη μανία της οργής και για πρώτη φορά κοιταχτήκαμε με τον τρόπο
που είχαν μόνο οι βασιλιάδες μας* τα σφιγμένα σαγόνια και των δύο μας
όμως έτρεμαν και μου χάιδεψε την πλάτη καθώς η μάνα μου κατέβηκε
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και μου άνοιξε την αγκαλιά της. Δεν υπήρχε άλλος εκτός από τη γιαγιά
Παρία  που  καθόταν  σιωπηλή  και  κοιτούσε  τις  πόρτες  ακουμπισμένη  σ’
έναν ξαπλωμένο γρΰπα που ήταν ζωγραφισμένος στον εσωτερικό τοίχο και
τ’  ασημένια  της  μαλλιά  έμοιαζαν  σαν  μικρή  χλομή  σελήνη  ανάμεσα  σ’
όλες ετούτες τις σκιές, μέσα σ’ αυτήν την απέραντη ακινησία

«Φαίνεται τελικά πως είσαι κρασί που πίνεται πριν παλιώσει», είπε Κι
ενώ αυτό που ήθελα ήτανε να χαθώ στον κόρφο της μάνας μου, τα λόγια
αυτά  με  πόνεσαν  σαν  μαχαιριά,  γιατί  φανέρωναν  πως  το  κουβάρι  της
δεκαεννιάχρονης  ζωής  μου  είχε  αρχίσει  να  ξετυλίγεται  από  κείνη  την
ημέρα. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα, πίσω από τον λευκό θρόνο με την
κυματιστή πλάτη και τα λαξεμένα σύμβολα της σελήνης και του ήλιου, το
απλό τοπίο πάνω στον τοίχο: πράσινα λοφάκια κι ένα ποτάμι που κυλούσε
ανάμεσά  τους,  ο  απλός  κόσμος  που  γνωρίζαμε.  Είχε  αλλάξει  ολο-
κληρωτικά.  Δε θα ’μασταν πια μαζί, αδελφέ  μου; Δε θα κάναμε  αγώνες
στους βροχερούς δρόμους του χειμώνα μ’ ένα τσούρμο εξαδέλφια και τους
φίλους που μας ζήλευαν; Δε θα κατεβαίναμε ποτέ πια να ξεψαχνίσουμε τα
καράβια με τα σπάνια αντικείμενα από τη Νινευή;

«Η Βασίλισσά σου», είπε η μάνα μου κρατώντας με από τους ώμους,
«έχει  βγει  στην  περιφέρεια  προς  το  παρόν,  για  να  προσπαθήσει  να  δια-
τηρήσει την τάξη καθώς θα διαδίδονται τα νέα. Οι άνθρωποι δε θα θελή-
σουν  να  χειροτερέψουν  τη  λύπη  της.  Λες  κι  οι  ανόητοι  στο  καράβι  του
αδελφού σου δεν μπορούσαν να φέρουν τα νέα πρώτα σε μένα, μόνο!»

«Αχχχ, θα τους δείξουμε εμείς τι σημαίνει σκοτωμός!» φώναξε ο πα-
τέρας πίσω μου.  «Πες του,  λοιπόν! Πες  του τι έγινε! Κι  εγώ θα του πω
μετά τι θα κάνουμε εμείς γι’ αυτό», κατέληξε μ’ έναν ήχο μισό γέλιο, μισό
γρύλισμα που σήκωσε ολόρθες τις τρίχες στο σβέρκο μου

Ο αδελφός μου είχε κάνει ό,τι μπορούσε σαν πολίτης για να εντυπω-
σιάσει  με  την  άφιξή  του  στο  λιμάνι  της  Αθήνας,  μέχρι  και  συνοδευτικά
πλοιάρια  από  το  σταθμό  μας  στην  Αίγινα  είχε  δανειστεί  -  ήταν  οι  ίδιοι
άνθρωποι  που  θα  έχαναν  τα  εμπορικά  τους  οφέλη  από  το  άνοιγμα  του
Ισθμού.  Ζωσμένος  λοιπόν  το  σιδερένιο  του  μαχαίρι,  έστειλε  μόνο  έναν
κήρυκα στο βασιλιά της Αθήνας, για να του πει ότι ήταν απλώς περαστι-
κός, πως πήγαινε να συναντήσει σπουδαίους συγγενείς μας στο Λαύριο και
πως σύντομα θα επέστρεφε στην Αθήνα για να επισκεφτεί την ακρό- πολή
της. Ώσπου  όμως  να  γυρίσει πίσω, οι φήμες^ια  την  παρουσία  βασιλικής
ναυτικής  δύναμης  από  την  Κρήτη  είχαν  εξαπλωθεί  και  η  επίσκεψή  του
παρουσιάστηκε σαν εχθρική εισβολή στη χώρα. Δεν κατάφερε να φτάσει
στην ακρόπολή τους ούτε για να συζητήσει με το βασιλιά και το
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διάδοχό του. Ένα ακόντιο καρφώθηκε στην πλάτη του στη μέση της αγο-
ράς τους και μόνο ο φόβος τους για την Κρήτη και κάποια δημόσια αιδώς
επέτρεψαν  στη  συνοδεία  και  στο  πλήρωμά  του  να  φυγουν  από  κει.  Η
πρώτη βολή για τον τιμονιέρη

«Τον  δολοφόνησαν,  μητέρα!»  κατάφερα  τελικά  να  φωνάξω.  «Τον
έφεραν μαζί...; Μπορώ να τον δω;»

«Φαντάζεσαι,  βέβαια,  τις  μεγάλες  τιμές  που  έλαβε  στα  χέρια  τους!
Μόνο που δεν πετάξανε τους υπόλοιπους στη θάλασσα, γιατί δεν του τα
λες;» κραύγασε  ο πατέρας μου.  «Θα τους  δώσω  εγώ τροφή  για τα τρα-
γούδια τους, θα γεμίσω τις κοιλάδες τους με στοιβαγμένα  πτώματα! Θα
μαυρίσουν τα ποτάμια τους από το αίμα, στ’ ορκίζομαι, γιε μου!  Ονλόι,
ονλόι, θα δούνε τι σημαίνει θάνατος! Κι εσύ, Μεγάλη Κυρά, που έστειλες
και χτίστες εκεί πέρα, καλωσόρισες τους γραφιάδες και τους αυλι- κούς
τους, αυτά τα δίποδα παράσιτα, έστειλες τους ζωγράφους μας παντού - και
πού είμαστε τώρα; ΟνλόιΙ»

«Σταμάτα! Συγκροτήσου πια!» τον πρόσταξε η μάνα μου. «Δε μου λες,
γερο-γλάρε,  πιστεύεις  ακόμα  ότι  μονάχα  το  ανοιχτό  πέλαγος  και  τα
καράβια  του  αδελφού  μου  θα  μας  προσφέρουν  παντοτινά  προστασία;
Γιατί νομίζεις ότι έχει αρρωστήσει από οργή ολόκληρο το νησί; Τα συζη-
τήσαμε όλ’ αυτά. Όμως, αγαπημένε μου γιε, Γλυκόπιοτο Κρασί, βρήκαμε
πώς  θ’  αντιδράσουμε.  Τακτοποιούσαμε  τις  λεπτομέρειες  όταν  ήρθες.
Χαίρομαι που είσαι ασφαλής. Πήγαν καλά τα καθήκοντά σου;»

«Α,  βέβαια,  πρώτα  η  δουλειά!  Θα  μπορούσαμε  να  φτιάξουμε  σφε-
ντόνες  από  βασάλτη!»  είπε  κοροϊδευτικά  ο  πατέρας  μου  ανάμεσα  στα
δάκρυά του κι εγώ περισσότερο τρόμαξα που είδα την ψυχραιμία που είχε
όλη του τη ζωή να θρυμματίζεται μπροστά στα μάτια μου. Ζούσε συνέχεια
με το θάνατό του εμπρός του και τώρα έμοιαζε σαν να μην ήξερε τι να
κάνει τα χέρια του

«Μίνωα», είπε η μητέρα μου παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. «Κι εμείς
πονάμε, όπως κι εσύ. Μπορούμε να πληροφορήσουμε τώρα το γιο μας για
τις  προθέσεις  μας  ή  μήπως  πρέπει  να  σου  ζητήσουμε  να  βγεις  από  την
αίθουσα; Πήγαινε να καθίσεις δίπλα στον πατέρα σου.»

Υπάκουσα. Είχε σκύψει και ακουμπούσε το μέτωπο στις παλάμες του
κι αισθάνθηκα τη θέρμη του κορμιού του πριν αγγίξω την πλάτη του. Μια
συσπειρωμένη  αγανάχτηση  που  με  δυσκολία  συγκροτούσε  πια  για  το
δρόμο που μας είχε οδηγήσει η  Περίλαμπρη με την φιλο-αχαϊκή πολιτική
της, με τη συμπεριφορά της προς τους στεριανούς άρχοντες στα ιδιαίτερα
διαμερίσματά της. Για λίγο δεν κινήθηκε κανείς, ήμασταν βυθι-

Ο αδελφός της Αριάδνης - 7
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σμένοι  στη  μουδιασμένη  σιωπή  του  Παλατιού.  Και  καθώς  έψαχνα  για
άλλη μια φορά μέσα στο λιτό τοπίο πίσω από τη μάνα μου χωρίς κι εγώ να
ξέρω  τι,  συνειδητοποίησα  ότι,  όσα  είδωλα  της  Θεάς  κι  αν  υπήρχαν
τριγύρω,  εμείς  ήμασταν  οι  μοναδικές  υπάρξεις  που  γνώριζε  Εκείνη.
Αποτελούσαμε  την  τάξη  κι  ένιωσα  να  συγχωρώ  τη  μάνα  μου  που  ακο-
λούθησε έτσι κοφτά τις διαδικασίες ενώ ο πατέρας μου, ακόμα, δεν μπο-
ρούσε

Ο Μίνωας ήθελε να σβήσει αυτό το κατσικοχώρι, την Αθήνα, εντελώς
από την ταπετσαρία με το χάρτη και ν’ αφήσει τον Βασιλικό Λέοντα των
Μυκηνών, από την άλλη μεριά του Ισθμού, να καταβροχθίσει ολόκληρη
την  ηπειρωτική  χώρα  ώσπου  να  σκάσει.  Θα  χρησιμοποιούσαμε  τον  ίδιο
τους το χαραχτήρα εναντίον τους, μιας και (κατά την άποψή του) μόνο με
τις  καταχτήσεις  μπορούσαν  να  κρατήσουν  ενωμένο  το  λαό  τους.  Και
ύστερα οι ξένες βασίλισσες που είχαν σχέσεις με τον Γλαύκο θα έβλεπαν
την  αλήθεια  και  θα  συμμαχούσαν  με  την  Κρήτη  στην  πορεία  εναντίον
τους.  Βλέποντας  όμως,  πόσες  ζωές  θα  χάνονταν  και  πόσες  θα  άλλαζαν
ανυπολόγιστα για κάτι τόσο αβέβαιο, αντέκρουσε η μητέρα μου, ίσως θα
έπρεπε η πληγή να θεραπευτεί σε μεγαλύτερο βάθος

«Και τότε ήταν που η γιαγιά σου θυμήθηκε τους περσινούς απεσταλ-
μένους  από  την  Ουγκαρίτ*»,  συνέχισε  η  μητέρα  μου.  «Όπως  ξέρεις,  ο
Φαραώ  έχει  ζητήσει  τη  συγκατάθεσή  μας  για  να  εγκαταστήσει  τους
στρατιώτες του  στη  βόρεια  Συρία  και  να  ανακόψει  την  υποχώρηση  των
Χετταίων. Αυτό που ήθελε να πει...»

«Ο Φαραώ  είναι ο θεός που μοιράζει  τις τύχες της ζωής  μας», είπε  ο
πατέρας μου κοροϊδεύοντας τις διπλωματικές σαχλαμάρες που ακούγα- με
κατά καιρούς, «ο πατέρας και η μητέρα όλων των ανθρώπων, μόνος με τον
εαυτό του, χωρίς ίσο του στον κόσμο, που εξολοθρεύει τον βδελυρό εχθρό
σύμφωνα με τις επιταγές του Άμμωνος Ρα».

«Αυτό που ήθελε να πει η γιαγιά σου», συνέχισε η μητέρα μου με κό-
πο, «είναι ότι από κάθε πολιτεία της Ανατολής που πέφτει στα χέρια του, ο
Φαραώ  φέρνει  τα  τέκνα  του  Βάαλ** μέσα  στο σπίτι  του.  Όχι τόσο  σαν
όμηρους αλλά σαν μαθητές, και όταν μετά από καιρό περνούν το κατώ

*Αρχαιότατη πόλη στη Συρία, οτα βόρεια της Λαοδίκειας, πάνω στις ανατολικές ακτές
της Μεσογείου· άκμασε γύρω στα 1400-1360 π.Χ. και μνημονεύεται στις αιγυπτιακές και
χεττιτικές επιγραφές. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφτηκαν σ’ αυτή συντέλεσαν
στη γνώση του Δυτικού Σιμιτικού πολιτισμού. Είναι η σημερινή Ρας-Σάμρα.

** Ανώτατος θεός των Φοινίκων και των Χαναναίων, προστάτης της γεωργίας και 
κυρίαρχος των φυσικών δυνάμεων.
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φλι του για να γυρίσουν πίσω, είναι πια εκπαιδευμένοι, μαριονέτες. Όλοι
συμφωνήσαμε  ότι  αυτός  ο  τρόπος  είναι  μια  πρόοδος,  σε  σχέση  με  τις
συνηθισμένες  σφαγές  και  τους  βασιλικούς  κυβερνήτες.  Μπορεί  κάτι  να
έμαθε τελικά από τη μάνα του. Επομένως,  μιας και μάθαμε ότι αυτός ο
γερο-Αιγέας της Αθήνας έχει πια γιο και αφού είναι απαραίτητη κά- ποια
αντίδραση σ’ αυτή την ξεκάθαρη επίθεση στην ίδια την οικογένειά μας,
έχουμε κατά νου να βάλουμε τον Περίδη να συγκεντρώσει μια δύναμη που
ίδια της δε θα ’χουν ξαναδεί μάτια ανθρώπου. Θα δώσουμε σ’ αυτόν τον
Αιγέα την υπόσχεση ενός πολέμου που δε θα την ξεχάσει όσο ζει, που οι
βάρδοι τους δε θα μπορούν να τραγουδήσουν θα χρησιμοποιήσουμε την
προσκόλλησή του στη ζωή και στο θρόνο και ύστερα θα προσφερθούμε
μεγαλόψυχα να εκπαιδεύσουμε το γιο του για ένα τέρμινο.»

Κόλπο δηλαδή; Αυτό έμοιαζε με μιαν ιστορία από τη Χαναάν που μου
είχε πει κάποτε κάποιος λυράρης, για έναν πρίγκιπα με το όνομα Κρετ που
έχασε την αγαπημένη του επειδή την είχαν απαγάγει. Συγκέντρωσε λοιπόν
αναρίθμητες  στρατιές  και  περικύκλωσε  τους  απαγωγείς  της  απειλώντας
τους με βέβαιο θάνατο, παρ’ όλο που βαθιά στην καρδιά του ήξερε ότι η
αγάπη τους δεν άξιζε στην πραγματικότητα τόσες ζωές. Πάντως, το κόλπο
έπιασε και την πήρε πίσω. Αυτά έγιναν σε κάποια πολιτεία στα βάθη της
Ανατολής

Μήπως όμως έτσι θα γύριζε ο Πάλισος; Αίμα, αίμα, μόνο αίμα!
«Είτε  αρέσει  στις  πατριές  και  στους  ιερείς  είτε  όχι,  την  αρχηγία  σ’

αυτό  θα  την  αναλάβω  εγώ  ο  ίδιος», είπε  ο  πατέρας  μου.  «Θα  πάρω  το
κεφάλι  του ανθρώπου  που  τόλμησε  να  χτυπήσει  το  γιο  μου  πισώπλατα.
Ένας χρόνος ακόμα ώσπου να κοπεί το νήμα μου! Ας είναι λοιπόν αυτός ο
χρόνος που θ’ αλλάξει ολοκληρωτικά τα πράγματα για τα παιδιά μου. Το
ορκίζομαι, Δευκαλίωνα, θα στήσω αυτό το βασίλειο στα πόδια του και θα
το  παραδώσω  στην  Αριάδνη  και  σε  σένα...  Το  ξέρεις  ότι  μπορούμε  να
βρούμε από την Ανατολή μισθοφόρους δυόμισι μέτρα ψηλούς; Ναι, ναι,
θα τους δεις, αλήθεια σου λέω! Θα δώσουμε ένα μάθημα στις Μυκήνες
και στην Αθήνα που δε θα πιστεύουνε στα μάτια τους. Τα τραγούδια τους
λένε  πως  έχτισαν  γίγαντες  τις  ακροπόλεις  τους,  ε,  σωστό  είναι  λοιπόν
γίγαντες και να τις γκρεμίσουν!»

Σκούπισε το μέτωπό του και ζούληξε το γόνατό μου γελώντας, αλλά
από τη σημερινή μέρα, αυτό με είχε σοκάρει περισσότερο απ’ όλα. Ο πα-
τέρας μου, ο Βασιλικός Σύζυγος, ο Αρχιερέας, θα γινόταν Πολέμαρχος -
λες και ό,τι κι αν κάναμε, το κύμα ρούφαγε τον κόσμο κάτω από τα πό



100 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

δια μας* πάνω απ’ όλα μέσα μου φούντωνε η οργή ενώ προσπαθούσα να
βγάλω από τα ερεθισμένα αφτιά μου την άμμο

«Και η Αριάδνη το υποστηρίξει αυτό;» ρώτησα τους πάντες στην αί-
θουσα

«Καλό  θα  ήταν  να  στείλουμε  κι  άλλους  αγγελιαφόρους  σήμερα,  αν
θέλουμε να μας βοηθήσει ετούτο το φεγγάρι στα σχέδιά μας», συνέχισε ο
πατέρας μου και άρχισαν να κάνουν κατάλογο με τους συμμάχους που θα
καλούσαν

Δεν  άκουγαν.  Εγώ  στα  μάτια  τους  δεν  ήμουν  παρά  ένα  αντίβαρο
ακόμα, όχι ο μελλοντικός βασιλιάς. Προσπάθησα να τους μεταφέρω τους
υπαινιγμούς  των  καλεσμένων  μας,  αλλά  ούτε  αυτό  φάνηκε  να  τους
ενδιαφέρει.  Και  ο  αδελφός  μου  ήταν  νεκρός.  Θα  ξερίζωνα  και  την  τε-
λευταία τρίχα από τα μαλλιά μου αν μπορούσα ν’ αλλάξω τα πράγματα,
τίποτα  δεν  θ’  άλλαζε  όμως,  ποτέ  πια.  Είχα  δει  τον  Ταύρο  να  σκοτώνει
ανθρώπους,  τους  είχα  δει  να  πεθαίνουν  στα  καράβια,  από  αρρώστιες,
ατυχήματα  και γηρατειά κι ένιωθα σαν να ήμουν εγώ ο ίδιος ένα βουνό
φωτιάς έτοιμο να εκραγεί με τόσα που έβραζαν μέσα μου. Κόλπο! Θα τους
επέτρεπε ο Πάλισος ν’ αρκεστούν σε κάτι ανάλογο, αν ήταν στη θέση μου;
Αυτή ήταν η απάντηση στο θυμό που έβραζε κάτω από τη γη μας; Τι πόνο
θα  ’φερνε  στην  οικογένειά  μου,  τι  αβεβαιότητες  θα  γεννούσε.  Πόσες
προσβολές πρέπει να δέχτηκε το σώμα του, αυτό το σώμα που η αγριάδα
του  με  τρόμαζε*  η  σκοτεινή  λάμψη  στα  μάτια  του,  όταν  πείραζε  την
Αριάδνη στο τραπέζι μας - όχι, δεν άντεχα άλλο

«Πού πας, Γλυκόπιοτο Κρασί; Έχουμε κι άλλα να σου πούμε.»
Να βρω παρηγοριά
Πίσω από την αίθουσα του θρόνου υπήρχε ένας ιερός θάλαμος, μπήκα

εκεί μέσα κι έστριψα δεξιά στο διάδρομο που οδηγούσε στις βασιλικές μας
αποθήκες. Ήταν στενός και κακοφωτισμένος, γιατί εκεί μέσα είχαμε όλα
μας τα λάδια, αλλά εγώ ήξερα τα κατατόπια καλά όσο κι η Αριάδνη και
από  δω  μπορούσες,  αν  ήθελες,  να  βγεις  έξω  ανενόχλητος  από  τους
συγκεντρωμένους  στην  αυλή.  Άκουγα  φωνές  να  με  καλούν  με  τ’ όνομά
μου,  αλλά  μόνο  γέλια  μου  έρχονταν  καθώς  τραβούσα  την  πόρτα  με  τα
χάλκινα καρφιά και την αμπάρωνα από μέσα. Αρχισα να τρέχω στο μακρύ
διάδρομο προς τις αποθήκες. Όλοι οι καρποί από το εμπορικό μας δίκτυο
βρίσκονταν εδώ μέσα* ωραίος χώρ<3ς, να τον διασχίζεις και να ξαναζείς
τις  αναμνήσεις  σου.  Μύριζε  λεμόνι  και  μέντα,  αμύγδαλα,  κατράμι  και
πεύκο, ξεραμένη βρόμη για τα ζώα και νάρδο. Ήτανε σαν αμπάρι πλοίου*
οι αναμνήσεις μου πλημμύρισαν την καρδιά κι άρχισα να
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κλαίω και να θέλω να σκοτώσω. Ο Περίδης είχε γίνει βλοσυρός και κα-
τσοΰφης εξαιτίας της ατέλειωτης βίας που ζούσε μέσα στη θάλασσα, αλλά
ούτε οι ελάχιστοι γαλαζοαίματοι στο Ναυαρχείο μας δεν είχαν τολμήσει
να του κολλήσουν παρατσούκλι. Κι εμένα, πώς με είχαν πει οι δειλοί; Για
όνομα του Πάλισου Μινώταυρου! Ανδρόγεο! Έτρεχα όλο και πιο γρήγορα
για να πάψω να κλαίω, για να με πιάσει η οργή της μάχης, έπρεπε να το
κάνω αυτό, ήταν αδελφός μου κι εκείνος δε θα τους είχε χαριστεί, κι από
τις  δυο  μεριές  του  Ισθμού!  Θα  βρω  αυτόν  τον  αγκαθομούρη,  θα  του
ορμήσω  σαν  τον  πάνθηρα  και  θα  του  κόψω  το  λαρύγγι.  Τρέχοντας
τράβηξα το στιλέτο μου και δεν άργησα να φτάσω στην πίσω έξοδο της
κρύπτης  με  τους  κίονες*  τότε  χτύπησε  απότομα  τα  ρουθούνια  μου  η
μεταλλική μυρωδιά από το αίμα της θυσίας, το αίμα που πρόσφε- ραν οι
άνθρωποι στη Μητέρα ή στις Δυνάμεις ή και στην τυφλή Αναγκαιότητα
ακόμα - ανάλογα με την πίστη του καθενός - δεν ταίριαζε λοιπόν απόλυτα
με τη διάθεσή μου; Τόσο μαύρα και λιγδιασμένα ήταν τα σωθικά της Γης
έτσι όπως ήτανε ποτισμένα, που έπρεπε να τα ξεπλένουν με κρασόξιδο

Συνέχισα τις στροφές ώσπου έφτασα στο νότιο διάδρομο. Δεν υπήρχε
ψυχή ανάμεσα στους κίονες* πέρασα από την αίθουσα υποδοχής* βγήκα
έξω,  στα  πιο  φωτεινά  επίπεδα  που  έβγαζαν  στη  δυτική  αυλή.  Οι  ζω-
γραφιές  του  Ταύρου  με  τους  Χορευτές  του  θα  με  στήριζαν  όταν  θα
έβγαινα έξω κι έριξα μια ματιά ακόμα στο μαχαίρι μου για να μου θρέψει
την  οργή  και  τη  σκληράδα*  αυτό  το  μαχαίρι  ήταν  καινούργιο  είδος,
κοντύτερο και δουλεμένο περισσότερο για να κόβει παρά για να τρυπά- ει,
για  να  πληγώνει  προειδοποιητικά.  Θα  μου  το  πλήρωνε!  Ένιωθα  ένα
γεράκι να ξεσκίζει με τα γαμψά του νύχια την καρδιά μου

Όταν  έφτασα  στον άλικο  κίονα  του δυτικού  εξώστη,  σταμάτησα  και
ακολούθησα  με  το  βλέμμα  μου  το  λιθόστρωτο  μονοπάτι  που  οδηγούσε
βόρεια,  στη  δυτική  πρόσοψη  του  Λαβύρινθου.  Η  δεντροφυτεμένη  αυλή
ανοιγόταν  απλόχωρα  μπροστά  από  τρεις  σειρές  παράθυρα  ενώ  ο  τοίχος
από  κάτω  τους  έκανε  εσοχή  κι  εκεί  υπήρχε  ένας  χαμηλός  λαξευμένος
πάγκος όπου μπορούσες να καθίσεις. Πάντα άρεσε στην Αριάδνη να κά-
θεται εκεί και ν’ αφήνει τα παράξενα του κόσμου να έρχονται κοντά της.
Όχι,  όχι!  Εδώ  έξω  ο  αέρας  λυσσομανούσε  στα  δέντρα  που  δέρνονταν
αλύπητα  από  τη  γεμάτη  άμμο  καυτή  ανάσα  του.  Υπάρχει κάτι εδώ μέσα
(χέρι στον κρόταφο) που θέλουνε ν’ αλλάξουν

Εκείνη πού να βρισκόταν άραγε; Καθώς προχώρησα και πέρασα τους
βωμούς κατά μήκος του μονοπατιού, είδα πλήθος να συγκεντρώνε
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ται γύρω από τη βαθύτερη εσοχή του τοίχου* άσπρες γίδες, σκυλιά, ένα
παγόνι  που  περιδιάβαινε  αδιάφορα  πίσω  τους,  ζωντανά  και  υπάρχοντα
παρατημένα μπροστά σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Το στομάχι μου με προει-
δοποίησε  τι  θα  έβρισκα...  Μπροστά  μου  μια  ντουζίνα  πίθηκοι  που  τρα-
βούσαν  την  κοινή  τους  αλυσίδα  παλεύοντας  να  ξεφύγουν  ενώ  ο  κύριός
τους είχε ενωθεί με το πλήθος που κραύγαζε· τα κλαδευτήρια και τα μα-
δέρια στα χέρια  τους μπερδεύονταν  με τις αγριεμένες  φωνές  τους. Αυτό
που  σερνόταν κάτω από τη γη είχε  πια  αναδυθεί  και  ο  αέρας  είχε  φτάσει
πάνω στην ώρα για να ζευγαρωθεί μαζί του

Κατέβηκα  από  το  τελετουργικό  υπερυψωμένο  μονοπάτι  -  στο  κάτω
κάτω  έψαχνα  να  βρω  κάποιον  να  σκοτώσω  -  και  είδα  κουτσομπόληδες
συντρόφους  από  τους  κύκλους  του  Πάλισου  να  κατευθύνονται  προς  τα
εκεί  μπροστά  από  μένα·  σίγουρα  είχανε  δει  το  μαχαίρι  στα  χέρια  του
αγριεμένου  από το πένθος αδελφού! Μαζεύονταν  για να δουν το θέαμα.
Κοιτάξτε  τους  όλους:  ένας  μαύρος  μ’  ένα  λευκό  αλιάετο  που  φτεροκο-
πούσε στο μπράτσο του, γλωσσοδίφες του Παλατιού, τεχνίτες, κηπουροί,
έμποροι από παλάτια της Ανατολής με φανταχτερά  χρυσαφένια  σκουλα-
ρίκια, ντόπιοι εργάτες στα χωράφια. Η φωνή ενός βοσκού ακούστηκε να
βελάζει κοροϊδευτικά στη γλώσσα του φεγγαροπρόσωπου κοπαδιού του, ο
όχλος  ξέσπασε  σε  γέλια  και  τα  όπλα  που  κρατούσαν  στα  χέρια  τους
κροτάλισαν απειλητικά. Εγώ θα το διευθετούσα αυτό; Ένας γέροντας που
είχε κατέβει από το σπίτι του στη δυτική πλευρά της κοιλάδας στεκόταν
μόνος του, ανάμεσα στις ριπές της καυτής άμμου και στις μύγες στην πιο
απομακρυσμένη  γωνιά  της  αυλής  μ’  έναν  κουρελιασμένο  μανδύα  να
κρέμεται από τους ώμους του σαν να ’λεγε ένα πράγμα μονάχα: απόγνωση

Δείξ’ τους ότι έχουν ακόμα βασιλιά! Ότι μπορούν τα πράγματα ν’ αλ-
λάξουν! Τώρα, μέσ’ από τα σώματα που δεν έμεναν στιγμή στην ίδια θέση,
το  μάτι  μου  πήρε  λευκά  κράνη*  οι  φρουροί  λοιπόν  συγκρατούσαν  το
πλήθος να μην επιτεθεί σε κάποιον, σίγουρα κάποιον ξένο· ήταν μέσα στα
βασικά καθήκοντά τους και το κατάλαβα ότι θα ’ταν αυτός γιατί είδα την
Τριδα και τον Κόδρο στα σκαλοπάτια του Οίκου των Τεχνιτών πίσω από
την αυλή και τον Παγιαρέ μαζί τους. Ε, λοιπόν, αλογοκύρη, δεν έχεις και
μεγάλο χάρισμα να κάνεις φίλους!

Μια  σπασμένη  φωνή  κραύγασε  Μέγιστε  Κούρε!*αι  το  πλήθος  άνοιξε
δρόμο* πίεζαν, όχι πολύ δυνατά όμως, το μισοφέγγαρο που σχημάτιζαν οι
φρουροί με τα χαμηλωμένα δόρατά τους. Τον είχαν στριμώξει στην εσοχή,
τον έβριζαν σαν οποιονδήποτε εχθρό μας κι εκείνος είχε κουλου-
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ριαστεί  με  τα  γόνατα  στο  στήθος  πάνω  στο  χαμηλό  παγκάκι.  Οι  ανέκ-
φραστοι φρουροί μου έκαναν χώρο, ωραία, και όταν με είδε ο Καδιμήτης,
άρχισε  να  κλαψουρίζει  κι  οι  κραυγές  του  εξαγριωμένου  πλήθους  δυ-
νάμωσαν ξανά

«Κόψτε  του  καινούργια  βράκα!»  «Πισώπλατα,  πισώπλατα» «Κατα-
κάθι από την Ασία!» «Εισβολή αντί για εμπόριο, ε;»

«Δεν είχα καμία σχέση μ’ αυτό που έγινε, σας το είπα! Σε παρακαλώ!
Μίνωα!  Εγώ  το  μόνο  που  ήθελα  να  κάνω...  Όχι,  αγόρι  μου!  Φρουροί,
κρατήστε τον! Να σας εξηγήσω!»

«Αρπαχτικό!» «Βγάλτε του τα μάτια!» «Ξεριζώστε τ’ αρχίδια του, θέ-
λω να φαρμακώσω το περιβόλι του ανιψιού μου!» «Σκοτώστε τον Γαλα-
νομάτη!» «Εκδικήσου, Μινώταυρε!»

Ξαφνικά,  ένας  λευκός  καταρράχτης  περιέλουσε  τον  Καδιμήτη  από
κάποιο  παράθυρο  ψηλά,  προσφορά  κάποιου  οινοχόου  μ’  ένα  υγρό  που
μύριζε σαν ξίδι. Δεν υπήρχε οίκτος ούτε ίχνος, καθώς εκείνος σκούπιζε τα
μάτια  του  που  τον  έτσουζαν.  Ο  όχλος  μαζεύτηκε  πιο  κοντά  καθώς  σή-
κωσα τα όμορφα μαύρα μάτια μου να τον κοιτάξω. Του το  χρωστούσα
αυτό, σίγουρα, για τον αδελφό μου. Ποιος είχε καταφέρει τη μείωση των
φόρων όταν το χώμα ήταν αδύναμο σαν τα μαλλιά του γέρου; Ποιος πή-
γαινε στις γιορτές τους, ποιος δοκίμαζε τα κεφαλοτύρια τους και τη ρα-
κή,  ποιος  τους  έφερνε  μερτικό  από  τα  ξενόφερτα  αγαθά;  Ποιος  φύτευε
στις κόρες τους το σπόρο του βασιλιά;

Ο Καδιμήτης είχε γυρίσει από την άλλη το κεφάλι του και του είπα να
με κοιτάξει καταπρόσωπο, αλλά αρνήθηκε κι έτσι τον πλησίασα και τον
άρπαξα από τη φαρδιά του ζώνη· εκείνος έβγαλε μια φωνή. Τον τράβηξα
απότομα από τον πάγκο και άφησα τον γερασμένο όγκο του να πέσει με
την  πλάτη  μπρος  στα  πόδια  μου.  Το  πλήθος  είχε  σχεδόν  βουβαθεί  και
νόμιζα ότι θα μου στρίψει μ’ αυτόν τον διαβολεμένο αέρα. Κι όμως, ας
πολεμούσα να ταυτιστώ με τους προγόνους μας, να καταλαγιάσω το θυμό
Τους, να γίνω η ίδια αγριάδα του αδελφού μου μες στη θάλασσα, υπήρχε
αυτό το εγώ μου που βρισκόταν ολομόναχο μες στην αυλή, κάτω από τον
ήλιο μιας ημέρας σαν όλες τις άλλες και πολεμούσα τη μυστική ντροπή
μου, την οργή και την απελπισμένη θλίψη μου

«Αν ξέρεις να προσευχηθείς, ήρθε η ώρα να το κάνεις, αλογοκούρα-
δο. Το βλέπεις αυτό; Πού είναι οι προσβολές σου τώρα; Προσευχήσου»,
είπα, «προσευχήσου στον Ουρανοκράτη Δία σου ή στον Ποσειδώνα ή σε
όποιον βασιλοθρεμμένο άχρηστο πιστεύετε ετούτο το φεγγάρι! Τώρα θα
δούμε τι χρώμα έχει το αίμα σου όταν τρέχει!»
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Ο άνθρωπος κατάλαβε ότι δεν είχε καμιάν ελπίδα. Μέχρι κι οι άντρες
από το πλήρωμά του είχαν, σοφά, βουβαθεί. Το μόνο που μπόρεσε να κά-
νει ήταν να ψελλίσει  Όχι ικετευτικά. Σήκωσα το μαχαίρι κι έβαλα τα δυ-
νατά μου να βγάλω μια από αυτές τις ανατριχιαστικές κραυγές των Ταυ-
ρίδων, μια διαμαρτυρία άναρθρη ότι δεν ήμουνα εγώ ψυχή που είχε χάσει
το δρόμο της. Και μέσα στον καταρράχτη της φωνής θα έπεφτε το...

«Δευκαλίωνα!»
Α, πολύ ωραία, βγήκε η φοράδα από το Καντές· σίγουρα από κάπου

μας παρακολουθούσε όλη αυτήν την ώρα. Στο πλήθος απλώθηκε σιωπή κι
η περιφρόνηση άστραψε μέσα μου* τι νόμιζαν; Ότι μίλησε κανένα δέντρο;
Οι  άσπροι  χαυλιόδοντες  από  αγριογούρουνο  στα  κράνη  των  φρουρών
στράφηκαν δεξιά, προς το μέρος της στην άλλη άκρη της αυλής, την είδα
ανάμεσα από τα κορμιά που άνοιγαν δρόμο. Έσφιξα τα δόντια

«Δευκαλίωνα, σταμάτα!»
«Μη, αγόρι μου! Συγχώρεσέ  με! Κάποτε προσευχήθηκα  και στη Δή-

μητρα! Αλήθεια το λέω! Ω, θεοί!»
«Σκοτώστε τον!» «Βλασφημία!» «Το αίμα των Πελασγών κραυγάζει!»

«Για τους Δελφούς!» «Πετάξτε τον στην αρένα!»
Πού ήτανε τόσην ώρα; Γιατί το άφησε να φτάσει ως εκεί; Για να τρα-

βήξει το πύο από τις δημόσιες πληγές μας; Ήταν ξεκάθαρο, αυτοί οι άν-
θρωποι είχαν περάσει τόσον καιρό μες στην οργή, ώστε ήταν έτοιμοι να
κάνουν  πόλεμο  και  είχαν  ήδη  ξεκινήσει.  Εδώ  και  πολλές  γενιές,  με  άρ-
χοντα τον Μινώταυρο, λίγοι είχαν σε εκτίμηση αυτό που οι ξένοι ονομά-
ζουν  αποδιοπομπαίο  τράγο*  σου  έφερνε  στο  μυαλό  άλλους,  αρχαίους
τρόπους που τώρα κινδύνευαν και που έκαναν το Θεό σακάτη δούλο που
κουβαλούσε τα φορτία των άλλων. Αν όλοι μαζί σήμερα σκοτώναμε έναν
Αχαιό  με τ’ όνομα Καδιμήτης, θα τον θυμούνταν απλώς σαν τον πρώτο
νεκρό. Κι όμως, αυτό που σήμαινε για μας εκείνη άστραψε μπροστά μας
και μας ντρόπιασε καθώς διέσχισε γοργά την αυλή, χωρίς να κατέβει από
το  υπερυψωμένο  λιθόστρωτο  μονοπάτι  που  περνούσε  μπροστά  από  τις
σημαίες. Βασίλισσά μου, Βασίλισσά μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι
αυτό  το  πράγμα  είχε  συμβεί  καθώς  την  έβλεπα  να  πλησιάζει,  ντυμένη
σύμφωνα με την τελετή της δύσης που πλησίαζε πια. Έδειχνε τόσο σοβαρή
με την επίσημη ψηλή της τιά$α και τα μαύρα της μαλλιά λυτά πάνω στους
ώμους  και  τις  μπούκλες  της  να  τονίζουν  την  αποφασιστικότητα  στο
πρόσωπό  της·  πάνω  στο  ηλιακό  της  πλέγμα  έβλεπες  τον  φαρδύ
μπρούντζινο πέλεκυ, τη λάβρυ, με φόντο τις κόκκινες δα
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ντέλες του μπούστου κάτω από τα στήθη της. Η αψεγάδιαστη επιβλητι-
κότατα της ιερής εικόνας ανάμειχτη με την κόρη που όλοι ξέραμε. Πόση
πικρία  έκρυβα  μέσα  μου! Σπείρες,  σημάδια  της αέναης  ζωής,  την  περι-
κΰκλωναν  και  η  μακριά  βαθυκόκκινη  χυτή  εσθήτα  της  κυμάτιζε  μπρος
στα πόδια  της με  κάθε  βήμα* τότε όμως  μας  χτύπησε  μια  δυνατή  ριπή
ανέμου και καθώς μόρφασε και σήκωσε το χέρι στην τιάρα της, είδα ότι
κι εκείνη ήταν απόλυτα ευάλωτη όπως όλοι μας, κι εγώ δεν ήμουν πια ιε-
ρέας ή λάτρης της. Ήμουνα περισσότερο σαν ανταγωνιστής, κοντινός της
και  τυφλός  μπροστά  στον  εαυτό  του,  μπρος  στο  αΰριο.  Τι  σκοπό  είχε
τελικά  το  Μέγα  Έτος;  Η  επιθυμία  μου  να  σπρώξω  τα  όριά  του  και  να
ψηλαφίσω τριγύρω δεν ήταν τίποτα περισσότερο απ’ όσα είχαν κάνει οι
Νεκροί μας. Όλη μου τη ζωή, μικρός αδελφός, μέχρι εδώ όμως

«Σήκω  πάνω!»  πρόσταξα  τον  Καδιμήτη  και,  όταν  το  έκανε,  τον
έσπρωξα μακριά μου· παραπάτησε κι έπεσε λαχανιασμένος στο παγκάκι
πίσω του - κοίτα τον πώς είναι, μαλθακός σαν τυρί

«Σε προστάζω στο όνομα της Θεάς να σταματήσεις αυτήν τη στιγμή!
Άφησέ τον ήσυχο!» είπε η Αριάδνη και όρμησε στο κέντρο της κατάστα-
σης.  «Δευκαλίωνα,  μην  το  κάνεις  αυτό», είπε  χαμηλώνοντας  κάπως  τα
καθαρά, σκληρά καστανά της μάτια για να συναντήσει  τα δικά μου και
μου φάνηκε πως όλοι κατάλαβαν ότι ο πρίγκιπας της έπεφτε λίγος «Γιατί
δε ρωτάς την Αλογοπορδή από δω να σου πει τι προσβολές ξεστόμισε για
τον  αδελφό  μας;  Για  όλους  μας;  Τι  λες,  φιλαράκο,  δεν  μπορούμε  να
διαβάσουμε τα κεντήματα πάνω στη φορεσιά σου;»

«Ωραία  που  είναι  ντυμένος!»  «Μας  ήρθε  πρέσβης  του  ουρανού!»
«Ξεκοιλιάστε τον!»

Το βλέμμα της Αριάδνης έδειχνε συγκροτημένη περιφρόνηση για τους
ανθρώπους  γύρω  μας  που  αρπάχτηκαν  από  την  απάντηση  που  της  είχα
δώσει.

«Τότε μη δειλιάζεις μπρος στο μίσος σου», είπε. «Είναι το πιο υγιές
κομμάτι του εαυτού σου αυτήν τη στιγμή.»

«Αχ, Κυρά μου!» φώναξε ο Καδιμήτης. «Μην τον αφήσεις... Δεν ήταν
ότι... Εγώ ήθελα μόνο να τον δοκιμάσω, έτσι να δω πώς θ’ αντιδρά- σει.»

«Για να δούμε, λοιπόν!» είπα, κοιτάζοντας ψηλά και ύστερα χαμηλώ-
νοντας το βλέμμα πάνω του απειλητικά* παράξενο που ήταν να με κολα-
κεύει έτσι, και μάλιστα  μέσα στη λύσσα μου που τόλμησε ακόμα και να
της μιλήσει. Η Αριάδνη όμως, είχε καρφώσει πάνω μου το βλέμμα της και
ύφαινε γύρω γύρω μου τη μεταξένια θέλησή της
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«Σταμάτα!» χης είπα, χωρίς να μπορώ να καχαλάβω γιαχί δεν έβλεπε
χην Αναγκαιότητα εδώ

«Ας  χον  πάρει  ο  Ίασος!» «Γιάτρεψε" μας!» «Δεν  έχω  φέρει  πήλινα
αναθήμαχα!»

«Τότε ανήκεχε σε άλλους τόπους, εκεί που οι σκλάβοι πλάθουν χους
αφένχες  χους!»  απάντησε  μ’  ένα  θυμό  που  χρόμαξε  πολλούς  και  χους
έκανε  να  πισωπαχήσουν  σχ’  αλήθεια  κρύβοντας  χο  πρόσωπό  χους.  Το
Πρόσωπό Της καυτός άνεμος. Ναι, είχανε δει χο υψωμένο πελέκι, χα δόντια
της να χώνονται στη σάρκα, ήξεραν όλοι πως η δύναμή της γέμιζε και πως
δεν την φοβόταν καθόλου

«Δευκαλίωνα  -  Μινώταυρε», είπε.  «Αν  πεθάνει...  Ακούστε! Όλοι  σας
ξέρετε  τις  ιστορίες  που  διαδίδονται  για  μας  τους  Κρητικούς  και  για  τη
χώρα μας! Σκοτώστε αυτόν τον άνθρωπο κι εσείς οι ίδιοι θα μετατρέψετε
τα ψέματα αυτά σε αλήθειες, όταν θα λένε πως τον έφαγε ο Ταύρος μας. Τι
προτιμάτε;»

«Πρέπει να μας φοβούνται! Δεν υπάρχει άλλος τρόπος!» κραύγασε ο
κόσμος όλος μέσ’ από το στόμα μου, και η Αριάδνη σταμάτησε, ξαφνια-
σμένη  από  το  πάθος  μου,  αποσβολωμένη  που  άκουγε  ένα  δικό  της  άν-
θρωπο  να  ξεστομίζει  δημόσια  τέτοια  λόγια  και  κάρφωσε  τα  μάτια  της
πάνω μου ακλόνητη, ακριβώς όπως είχα κάνει κι εγώ λίγο πιο πριν για να
μην  αρχίσω  να  τρέχω  πανικόβλητος.  Ευχήθηκα  τότε  -  τι  ηλίθιος  που
ήμουνα - να μπορούσα με κάποιον τρόπο να τα πάρω όλ’ αυτά πίσω, να
μην τη χάσω πριν ακόμα ενωθούμε, είχε έρθει όμως η ώρα ν’ αποδείξω την
ύπαρξή  μου  και  δε  θ’  άντεχα  να  ζήσω  περιφρονώντας  τον  εαυτό  μου
«Τκαρε, έλα εδώ!» φώναξε ξαφνικά

"Ηταν καθισμένος στην τελευταία γωνιά του πάγκου, κοντά στα βορινά
διαμερίσματα, κρατώντας στην αγκαλιά του ένα νεαρό πράσινο γκέ- κο*
και  στο  κάλεσμά  της  (είχε  δει  τα  πάντα) πετάχτηκε  πάνω  και  κατέβηκε
τρέχοντας κατά μήκος του πάγκου

Θυμήθηκα τα βέλη που ήταν καρφωμένα τόσο παιχνιδιάρικα γύρω του
στην  πρύμνη  του  καραβιού  του τόπου του. Τα χυμένα  μυαλά  της μάνας
του. Τα στρεβλωμένα κορμιά του Νύου και του Κέτα, μάσκες θανάτου με
ονόματα φίλων η αγριότητα είχε σημαδέψει το νου και των δυο μας

«Σταμάτα! Δε μ’ ενδιαφέρει!»
«Σε παρακαλώ!» φώναξε ο Καδιμήτης

*Είδος σαύρας.
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«Και τι θα του πούμε μετά;» ρώτησε η Αριάδνη Τόσο απλό ήταν, η
δισταχτικότητά της όμως φανέρωνε ότι αυτοσχέδιαζε με τον τρόπο που
είχε η μητέρα να αρπάζεται από τις καταστάσεις «Για πες μας, ποιον

κρατάς αγκαλιά, Τκαρε;» τον ρώτησε καθώς σκαρφάλωνε ανάμεσα στον
τοίχο και στο πλήθος για να σταθεί μπροστά της παρασύροντας σχεδόν

τον αποσβολωμένο Καδιμήτη
Ο Ίκαρος τη χαιρέτησε φέρνοντας τη γροθιά του στο μέτωπο, με τον

γκέκο στο χέρι
«Είναι μια σαύρα», της είπε χαμογελώντας μ’ ένα μισό σπασμό στα

χείλη
«Τι είδος, Ίκαρε;»
«Καλή! Καλό είδος!»
«Είναι γκέκος. Πες γκέκος. Τι θα τον κάνεις;»
«Θα παίξω μαζί του», είπε και τα μάτια του ήταν γεμάτα από την πα-

ρουσία της. «Μας ευχαριστεί αυτό;»
«Πώς, και πολύ μάλιστα», είπε εκείνη δισταχτικά. «Και μετά;»
«Θα τον φάω!» και το αεικίνητο, βασανισμένο πρόσωπο του Ίκαρου

φανέρωσε ολοκάθαρα μιαν απόλυτη δυστυχία
Δεν ξέρω πώς, αλλά η Αριάδνη κατάφερε να γελάσει και τότε άρχισαν

και μερικοί άλλοι να γελούν, κάποιοι άλλοι έβαλαν τα κλάματα κι ύστερα
γύρισαν αλλού και απομακρύνθηκαν. Ίσως να ήταν ο συγχρονισμός ή τα
συναισθήματα,  πάντως  κάτι είχε σπάσει* μας  είχε αφαιρέσει την τυφλή
ικανοποίηση, ορισμένοι γύρω μας όμως πείσμωσαν περισσότερο μ’ αυτό,
κι εγώ μαζί τους

«Η Μάνα Δία όμως τον έβγαλε κάτω από τις πέτρες και τον έστειλε να
σε  επισκεφτεί»,  συνέχισε,  κουρνιάζοντας  πάνω  στα  πόδια  της  για  να
κοιτάξει τον Ίκαρο στα μάτια. «Μπορεί να της λείπει πάρα πολύ και να
’ναι δυστυχισμένη.»

Κι  εμένα  μου  έλειπε  εκείνος ο  εαυτός  πάρα  πολύ  και  το  αύριο  μου
φαινόταν  χρόνια  μακριά.  Δεν  είχα  ακόμα  το  θάρρος  να  σηκώσω  το
βλέμμα μου στον Γιούχτα, αλλά πίεσα τον εαυτό μου να κάνει κάτι που οι
Αχαιοί θα σέβονταν. Ήξερα πως θα μου το επέτρεπε, στο χέρι μου ήτανε
τα πάντα, αυτή ήταν η απάντησή της στην ελπίδα μου ότι θα με εκτιμούσε
-Διάλεξε

«Θα κάνει κακό ο Δευκαλίωνος στον Γαλανομάτη;»
Τα δέντρα ήξεραν: ο αργαλειός του κόσμου

Γιατί έχω μια Λέξη που θέλω να σου πω
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Ο αδελφός μας πια δε ζούσε πουθενά παρά στο αίμα μας. Κοίταξα το 
αγόρι με τη σοβαρότερη έκφραση που μπορούσα να πάρω «Εσύ θα πεις, 
Ίκαρε.»

Κατένευσε
Ο Καδιμήτης ούρλιαξε κι εγώ έχωσα το μαχαίρι μέχρι τη λαβή στον 

δεξιό του ώμο. Καθώς κατέρρευσε κι έπεσε πίσω, το μαχαίρι βγήκε από 
την πληγή κι έσταξε αίμα στα πόδια μου. Το πλήθος αναδεύτηκε ταραγ-
μένο κι εγώ ένιωσα ικανοποίηση κι ένα κενό μέσα μου «Τώρα με 
δοκίμασες!» του είπα και τ’ αφτιά μου βούιζαν «Κι άλλο!» είπε ο Ίκαρος. 
«Δευκαλίωνα, δώσε το μαχαίρι.»

Η Αριάδνη ορθώθηκε πανύψηλη μπροστά μας και τα χαραχτηριστικά
της ήτανε τόσο σκληρά και ανέκφραστα που έτσι δεν την είχαμε δει ποτέ.
Ματιά  δε  μου  έριξε.  Όσοι  είχαν  φύγει  πριν,  τώρα  πια  ξαναγύρισαν
μπροστά  στα  χαμηλωμένα  δόρατα  των  φρουρών.  Εκείνη  χαμήλωσε  το
βλέμμα  της  κι  έμοιαζε  περισσότερο  θλιμμένη  παρά  σοβαρή,  άνοιξε  τα
χέρια της με τις παλάμες προς τη γη και άρχισε έναν ψαλμό σαν αυτόν που
είχαμε όταν θέλαμε να γαληνέψουμε τη θάλασσα. Οι πέτρες της αυλής δεν
δέχτηκαν το αίμα. Και καθώς αναρωτιόμουνα  τι θα μας κόστιζε αυτό, ο
Ίκαρος μου πρότεινε ν’ ανταλλάξουμε τον γκέκο του με το μαχαίρι που
κρατούσα.  Του  είπα  ν’  αφήσει  κάτω  το  ανήξερο  ζώο.  Αυτό  σήκωσε
πλαγιαστά το διάστιχτο κεφαλάκι του και ανοιγόκλεισε τα μάτια· ύστερα
έκανε μερικά βήματα προς το παγκάκι και στάθηκε κοντά στις μπότες του
Καδιμήτη, που βαριανάσαινε



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το Τέρας αποκρίνεται

ΡΩΜΑ ΣΑΝΤΑΛΟΞΥΛΟΥ γιατί της άρεσε και για τη γιατρειά, κέ-

δρου για δικαιοσύνη, και πανάρχαιο δίκταμο. Οι καπνοί της
Αριάδνης ανέβαιναν και χάνονταν μέσα στο σκοτάδι της κεντρικής αυλής
που την περιτριγύριζε και, καθώς οι φλόγες μέσα στους τρίποδες που είχε
στήσει  έριχναν  το  τρεμάμενο  φως  τους  στις  κολόνες  του  ιερού  βωμού,
εκείνη  μάζευε  γύρω  της  τις  αναθυμιάσεις  με  απαλές  σπειρο-  ειδείς
κινήσεις των χεριών και τις εισέπνεε σαν ανακούφιση, σαν κάθαρση, για
να μπορέσει να βάλει τον εαυτό της ολοκληρωτικά μέσα στην παρουσία.
"Υστερα  σήκωσε  τα  χέρια  της  με  τις  παλάμες  προς  τα  έξω,  προς  τους
τρεις ογκώδεις άλικους κίονες του βωμού που ήταν στεφανωμένοι με τα
κέρατα  του  Μεγάλου  Έτους.  "Εμεινε  έτσι  εντελώς  ακίνητη  για  αρκετή
ώρα κι ύστερα άρχισε σιγανά να καλεί όλες εκείνες τις Δυνάμεις και τα
αρχαία πρόσωπα που έλεγε πως ήταν οι άγριες μανάδες μας* σταμάτησε
κι έστησε αφτί ν’ ακούσει με όλη της την προσοχή* ύστερα υποκλίθηκε
με  το  πρόσωπο  κρυμμένο  μες  στα  χέρια  της.  Η  στάση  της  έδειχνε  να
κουβαλάει  τέτοιο  βάρος,  που  φαντάστηκα  ότι  θα  πρέπει  όλες  μαζί
(εκείνες  οι  Δυνάμεις)  να  την  πλημμύρισαν  μέσα  στην  επικοινωνία  της,
μέχρι  που  οι  ώμοι  της  τραντάχτηκαν  κι  ένας  λυγμός  ξέφυγε  από  τα
σφιγμένα δόντια της. Απλώς θρηνούσε, μ’ ένα ζωώδη ήχο, σαν γάβγισμα
παρατημένου σκύλου. Ξανάρχισε από την αρχή, καίγοντας τα θυμιάματα.
Οι  γρύλοι  και  τα  νυχτοπούλια  δε  σταμάτησαν  καθόλου  το  τιτίβισμα
κρυφοκοιτάζοντας μες στο σκοτάδι του κήπου και των δέντρων σε ολό-
κληρο το Λαβύρινθο και η νύχτα ήταν τόσο γλυκιά και γεμάτη ανοιξιάτι-
κους πόθους που δε θα ήταν δύσκολο να πιστέψεις ότι ο κόσμος θα συ-
νέχιζε την πορεία του ευτυχισμένος όπως πάντα

Τώρα η Αριάδνη άφησε μια δυνατή, γεμάτη θέληση κραυγή, με τις
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παλάμες πάλι υψωμένες, όρθια, γυμνή και γεμάτη επίγνωση, προσπαθώ-
ντας  ν’ ανοίξει τον εαυτό της ή να χαθεί προκειμένου  να γίνει η πρώτη
κόρη του παρελθόντος μας και να ικετέψει τη σοφία που συντηρούσε τον
Οίκο  μας  σε  κάθε  αντιξοότητα.  Άκουγα  καθαρά  τις  βαθιές  ανάσες  της,
παρ’ όλο που ήμουνα στην άλλη άκρη της αυλής που λαμπύριζε, ανεβα-
σμένος  στην  πιο  ψηλή  κατασκότεινη  κιονοστοιχία  έξω  από  τα  διαμερί-
σματα της ανατολικής μας πτέρυγας. Ύστερα το σώμα της έδειξε κάπως να
χαλαρώνει  από  την  ένταση·  σκούπισε  τα  μάτια  της  στην  εσοχή  του
αριστερού  αγκώνα  της  κι  ύστερα  εξάγνισε  το  χώρο  γύρω  της  και  του
έδωσε για άλλη μια φορά δύναμη ραντίζοντάς τον με νερό κι αλάτι Τελικά,
πήγε  και  στάθηκε  μπροστά  στο  νεκρικό  μνημείο  του  αδελφού  μου·
βρισκόταν στο κέντρο της αυλής, στην καρδιά των πέντε ψηλών κεριών σε
χιασμό,  και  ήταν  καλυμμένο  με  όλα  τα  ωραία  πράγματα  που  είχε  όταν
ζούσε,  αντί  για  το  νεκρό  κορμί  του.  Και  η  φωνή  της,  μοναδικά
κρυστάλλινη  όπως  πάντα,  άρχισε  την  τελετουργία  που  θα  έφερνε  το
πνεύμα του πίσω στον τόπο του:

Γύρνα στον τόπο σου Πάλισε Διόνυσε, 
αψευδή
Εγώ άναψα τη φωτιά, εγώ έκανα τις σπονδές με το κρασί 
Εδώ είναι τα ρούχα σου, ακόμα κουβαλούν τη μυρωδιά

της ύπαρξής σου
Να και του κρεβατιού σου τα ασπρόρουχα
Και τα καλά σου σκουλαρίκια, τ’ ασημένια
Η βάρκα που θα σε πάρει στο ταξίδι σου

Κι όποιο φαγητό επιθύμησες ποτέ, εδώ το ’χουμε μέσα σε πιάτα.
Έλα στο σπίτι σου Πάλισε Διόνυσε, αψευδή

Εγώ έκανα τις σπονδές με το κρασί, εγώ πρόσφερα τ’ αναθήματα

Κακώς  παρακολουθούσα.  Όλοι  οι  άλλοι  είχαν  συμμορφωθεί  με  την
επιθυμία της ν’ αρχίσει αυτήν την πρωτόφαντη τελετουργία απομονωμένη·
τέτοια  ώρα  όλες  οι  πόρτες  στον  Λαβύρινθο  γύρω  μας  ήταν  κλειστές
σύμφωνα με το έθιμο της πρώτης νύχτας πένθους* η κοιλάδα ήταν σιω-
πηλή, εκτός από τους ήχους των ζώων, και η πόλη της Κνωσού ένας δαί-
δαλος  από  άδεια  δρομάκια.  Τα  διάσπαρτα  αγροτόσπιτα  της  περιοχής
ξεχώριζαν από μια λάμπα στην πόρτα τους που τρεμόπαιζε στα ρεύματα
του αέρα σαν τ’ άστρα που καθρεφτίζονται στη θάλασσα, και κάτω από το
φεγγάρι, που ήταν στη χάση του, οι Κουρήτες είχαν ανάψει έναν πυρ
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σό  ψηλά στον Γιούχτα που έβλεπε στο νότο. Δεν άντεχα όμως  να είμαι
μόνος μου στο δωμάτιο που μοιραζόμασταν με τον αδελφό μου. Ήμουν
πολύ  κουρασμένος  για  να  κοιμηθώ  εκείνη  την  ημέρα  με  τόσα  έκτακτα
συμβούλια. Επιπλέον, είχα ανάγκη να δω την ψυχή του να γυρίζει στον
τόπο  μας,  ίσως  με  τη  μορφή  ενός  πουλιού  που  θα  κούρνιαζε  πάνω  στο
ψηλό  κοντάρι  του  πελέκεως  πλάι  στο  μνημείο  -  ή  μπορεί  και  να  ’θελα
μόνο ν’ ανοίξω την ψυχή μου και να βρω γιατρειά σ’ αυτό το χορό της
Αριάδνης  από κάτω μου, σ’ αυτό  το  κάτι που  ξεπερνούσε  τις αισθήσεις
μου καθώς στριφογύριζε  και χοροπηδούσε ακολουθώντας  τα χνάρια του
φιδίσιου δρόμου της σελήνης πάνω κάτω στην αχνοφώτιστη αυλή, χωρίς
να κρύβει  τίποτα  από τους Νεκρούς  μας, που με τη σειρά τους  δεν της
κρατούσαν τίποτα κρυφό

Γλίστρησε κι έπεσε άσχημα κάτω, στο νότιο άκρο της αυλής. Σηκώ-
θηκε αμέσως, διέσχισε με μεγάλες δρασκελιές την αυλή προς τους κίονες
του  βωμού  και  πήρε  τα  μοσχεύματα  που  είχε  μαζέψει  από  τα  δεκατρία
δέντρα του έτους μας: σημύδα, σουρβιά, φλαμουριά, σκλήθρα, ιτιά. Μες
στο θυμό της ίσα που μισοτραγουδούσε και προσευχόταν ρίχνοντας έναν
έναν τους μήνες μες στη φωτιά του κάθε τρίποδα κι έλεγε στον αδελφό
μας πως δεν μπορούσε ούτε αυτός ν’ αντισταθεί στη μεγάλη στροφή του
Τροχού. Θρηνούσε γι’ αυτόν, που σε λίγο θ’ άφηνε πίσω της· το ίδιο θα
έκανε  και  για  μένα  και  για  οποιονδήποτε  άντρα.  Ένιωθα  το  βάρος  των
ευθυνών  της, φοβόμουνα τι θα της έκανε το δηλητήριο του κόσμου· με
μιαν απότομη κίνησή της ο φλοιός της τρικοκιάς και της βαλανιδιάς και
τα φυλλαράκια από αρκουδοπούρναρο που κρατούσε έγιναν φλογισμένες
αναθυμιάσεις

Πώς να χρησιμοποιήσω όμως αυτό το ενστικτώδες κύμα που με πλημ-
μύριζε για να την προστατέψω και με τη ζωή μου ακόμα; Το ήξερα ότι γι’
αυτό είχα γεννηθεί, καθώς την παρακολουθούσα να προσεύχεται· κι όμως,
είχα μαχαιρώσει  έναν άνθρωπο, την είχα αψηφήσει δημόσια, είχα φέρει
τον κίνδυνο πιο κοντά στο λαό μας. Τι  καταφρόνια μου ’δείξε αργότερα,
όταν  προσπάθησα  να  υπερασπιστώ  τον  εαυτό  μου  με  τα  λόγια  του
Γλαύκου,  να  χρησιμοποιούμε,  δηλαδή,  τις  δυνάμεις  μας,  αλλιώς  να
ετοιμαστούμε να τις χάσουμε. Τόσο επιφανειακά τα σκέφτεσαι τα πράγματα;
μου  είχε  πει  .Σαν  διαγωνισμό  χωρίς  κερδισμένους;  Το  δικό  μου  σώμα
πλήγωσες όταν το ’κάνες αυτό, το δικό μου

Ύστερα μου γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε με τη συνοδεία της
για τα συμβούλια με τη μητέρα και τις γυναίκες τους. Είναι αλήθεια πως
κάποτε ήταν τιμή για τον άντρα να μάχεται το κτήνος μπρος στη
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σπηλιά.  Όμως,  τα  πράγματα  είχαν  αλλάξει  πια· και  η  σπηλιά,  κι  ακόμα
περισσότερο το κτήνος, που τώρα πια επέστρεφε με τις δυνάμεις του δι-
πλές και μαζί με άλλους. Ή μήπως αυτοί ήταν διαφορετικοί; Τι σημασία
είχε αν εκείνη έλεγε  Εγώ δεν έχω εχθρούς, όταν πλησίαζε ένα κτήνος που
δεν  είχε  κανέναν  ενδοιασμό  να  κάνει  μεγάλο  κακό  σε  ανθρώπους;  Πώς
ήταν δυνατόν να έχει μπροστά της τα υπάρχοντα του αδελφού μου και να
πιστεύει  πως  κάποιο  όραμα  ή  μια  τελετή  μπορούσαν  ν’ ανακόψουν  ένα
δόρυ;

Όταν είχε πια κάψει και τα τελευταία κλαδάκια από ήμερο και άγριο
έλατο,  σημάδια  του  θανάτου  και  της  αναπόφευκτης  αναγέννησής  του,  η
Αριάδνη ράντισε το κορμί της από μια λεκάνη με νερό και μέντα κι ύστερα
άπλωσε ένα μεγάλο πέπλο που της είχαν υφάνει οι γυναίκες της Μήλου,
ένα σεντόνι απόλυτης βιολετιάς διαφάνειας. Το πήρε στην άλλη άκρη της
αυλής  κι  ύστερα  κουλουριάστηκε  σχεδόν  από  κάτω  μου  και  σήκωσε  τα
μάτια της προς τον Ερμή, τον ψυχοπομπό που έλαμπε χαμηλά στον ουρανό
της δυτικής νυχτιάς. Ύστερα ανασηκώθηκε αργά από το πέπλο, που είχε
τυλιχτεί  γύρω  από  τα  πόδια  της  σαν  βιολετιά  θάλασσα,  και  άρχισε  να
στριφογυρίζει  ψέλνοντας,  παρακαλώντας,  ικετεύοντας,  τραβώντας  τον
πίσω στον τόπο του με όλες της τις δυνάμεις. Και τώρα ακόμα τον ζήλευα
για  κείνη.  Τα  γλυκά  μαλώματα.  Η  ανήσυχη  σο-  βαρότητά  της.  Ήδη
πάσχιζε  να  σπρώξει  τη  ζωή  της  πιο  πέρ’  από  αυτό  και  η  φωνή  της
υψώθηκε σε διαμαρτυρία: χωρίς την ένωση μαζί Της εκείνος δεν μπορούσε
τίποτα να κάνει

Να  τον  βάλει  ν’  αναπαυτεί  ήθελε,  να  ησυχάσει  ανάμεσα  στους  Νε-
κρούς  μας,  άσχετα  αν  όλοι  εμείς  ήμασταν  έτοιμοι  γι’ αυτό  ή  όχι.  Τώρα
ξεκινούσε την υπόλοιπη ζωή της χωρίς αυτόν ύστερα θα ’φεύγε για λίγο
στα βουνά. Εγώ θα έπρεπε να μην μπλέκομαι πολύ στα πόδια της, να την
αφήσω να φτάσει στα έγκατα της θλίψης της και ν’ αφιερωθώ στις προε-
τοιμασίες του Μίνωα. Η φωνή της Αριάδνης είχε τώρα μια φριχτή χροιά
απόγνωσης,  σαν  να  ήθελε  στ’  αλήθεια  να  ξαπλώσει  μπρούμυτα  και  να
χτυπηθεί  πάνω  στις  πλάκες  της  αδειανής  αυλής.  Και  το  καλύτερο  που
μπορούσα να κάνω ήταν να την αφήσω στην ησυχία της

Ίχνος  από  την  ψύχραιμη  μοχθηρή  απόλαυση  του  πατέρα  μας  δεν
ένιωθε γι’ αυτό που ετοιμάζαμε στους δολοφόνους του αδελφού μας; Αχ,
θα  χτυπούσαμε  την  ηπειρωτική  χώρα  έτοιμοι  fia σφαγή  και  θ’  αντι-
μετωπίζαμε τους βαρβάρους της με τους δικούς τους όρους, χωρίς  όμως
ποτέ να υπερβούμε αυτό που ονομάζαμε (για χάρη του λαού) επιθυμία της
Μητέρας, να μη χυθεί αίμα - αυτό προσπαθούσε να εκφράσει ο Μί-
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νωας το απόγευμα, με τα πρησμένα μάτια του γεμάτα ψυχρή μοχθηρία και
τη φωνή  του να  πάλλεται ρυθμικά  σαν  την τροκάνα  στα χέρια κάποιου
ιερέα,  γεμάτη  ιερό  δέος  -  ήταν  η  δύναμη  που  κινούσε  τα  πάντα,  χωρίς
όμως  την  υπόσχεση  της  βροχής  που  έδινε  εκείνη.  Σήκωνε  ψηλά  όσο
μιλούσε  τον  έναν  κατάλογο  μετά  τον  άλλο·  κατάλογους  προσωπικού,
καραβιών και συμμάχων που θα ζητούσαμε βοήθεια μέσ’ από το δίκτυό
μας,  των  ευγενών  της  Κνωσού  που  κάθονταν  ανήσυχοι  στους  πάγκους
τους και παρακολουθούσαν καθώς αυτός ο άνθρωπος μπροστά τους, ένας
πατέρας  χτυπημένος  από  τη  μοίρα  και  Θαλασσοκράτορας  ταυτόχρονα,
δεν  άφηνε  καμιάν  αμφιβολία  ότι  σκόπευε  να  λάβει  δραστικά  μέτρα  η
Κρήτη, έστω και γι’ αυτόν τον έναν και μοναδικό θάνατο. Είχε δείξει και
την απαιτούμενη προσοχή, σαν Αρχιερέας, ζητώντας να τον εμπιστευτούν
χαριστικά  οι  πιο  επιφυλαχτικοί,  κι  η  Αριάδνη  ανάμεσά  τους,  οι
πρεσβύτερες  γυναίκες  της  Παρίας  και  άλλοι  που  δεν  είχαν  πειστεί  ότι
ήταν δυνατόν να ξεσηκώσουμε τόσες ψυχές για πόλεμο, χωρίς τελικά και
να  τον  προκαλέσουμε.  Πρέπει  τώρα  να  φανούμε  αμείλιχτοι,  είχε  πει  ο
Μίνωας,  να  στρέψουμε  τα  πράγματα  προς  όφελος  της  Κρήτης  αυτήν  την
εποχή, διαφορετικά θα ’χουμε κι άλλους θανάτους συγγενών, των δικών σας,
πρώτα στις αποικίες και τελικά εδώ στην ίδια την Κρήτη.  Και οι άνθρωποι
κουνούσαν τα κεφάλια τους, φοβισμένοι πιο πολύ που το αίμα που είχε
χυθεί  ήταν  από  τον  Λαβύρινθο,  με  τον  ξαφνικό  και  απόλυτο  χαμό  του
ισχυρού  αδελφού  μας.  Οι  φοροεισπράκτορες  έκαναν  υπολογισμούς,  οι
αρχές από γειτονικές μας πόλεις σκέφτονταν πόσα χέρια θα μπορούσαν να
αφαιρέσουν από τα χωράφια για να επανδρωθεί προσωρινά ο στόλος, τα
παλάτια μας και η τοπική φρουρά  που  θα χρειαζόμασταν όσον καιρό  η
βασική  μας  δύναμη  θα  ήταν  στην  Αθήνα.  Κι  αφού  ο  Περίδης  δεν  είχε
ακόμα επιστρέψει, ποιος θα μας οδηγούσε ως τον κόλπο της Αθήνας και
μάλιστα χωρίς φεγγάρι; Οι ναυτικές αρχές είχαν φτιάξει επιτροπές με την
Ίριδα  (ήταν  από  τους  επιφυλαχτικούς)  και  τους  Δαιδαλίδες  της  για  να
μετρήσουν  τα  σιδηρουργεία  και  να  υπολογίσουν  την  ποσότητα  του
μπρούντζου που χρειαζόμασταν για να μη μείνει κανείς άοπλος

Αυτό το συμβούλιο είχε γίνει σε μιαν από τις μεγάλες αίθουσες συ-
νεδριάσεων  της  κάτω  ανατολικής  πτέρυγας.  Στο  τέλος  η  μητέρα  μου
σηκώθηκε από το θρόνο της από περίγλυφο ελιόξυλο για να κατευνάσει
όσους ζητούσαν άμεσο πόλεμο και να παρηγορήσει τους συντηρητικούς
ευσεβείς  με  την  αναίμαχτη  τελετουργία  της  προσευχής.  Αυτό  το
τελευταίο, είπε, θα μας χρειαζόταν για να δείξουμε ολοφάνερα στη

Ο αδελφός της Αριάδνης - 8
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Θεά,  για  άλλη  μια  φορά,  ότι  μόνο  η  Αναγκαιότητα  θα  μας  ωθούσε  σε
αληθινή αιματοχυσία. Είχε φροντίσει να περιποιηθούν τον Καδιμήτη και
να τον απομονώσουν, και οι αγγελιοφόροι της είχαν ήδη ξεκινήσει για τα
Μάλλια, τη Ζάκρο, τη Φαιστό και τους οικισμούς ανάμεσά τους με το ίδιο
μήνυμα σε όλους: έκκληση για πλοία και αναίμαχτα αναθήματα. Παρ’ όλο
όμως  που  οι  περισσότερες  ματρόνες  των  πατριών  μας  -  που,  με  τη
συγκεντρωμένη  γενετήσια  δύναμή  τους  και  πάντα  μέσα  στα  πράγματα,
ήταν οι πραγματικές Κυράδες του πλούτου στον τόπο μας - εδώ και χρόνια
εμπιστεύονταν στην Πασιφάη τα παιδιά και τα συμφέ- ροντά τους και της
πρόσφεραν  τη  συγκατάθεσή  τους  με  σιωπηλά  νεύματα,  η  Αριάδνη  είχε
σηκωθεί  και  είχε  βγει  από  την  αίθουσα  με  τα  μάτια  όλων  καρφωμένα
επάνω  της, αλλά  μέσα σε νεκρική  σιγή.  Η γιαγιά Παρία  το αισθάνθηκε,
αλλά προς το παρόν και με απόφαση δική της απλώς μας άκουγε με την
πλάτη  της  γυρισμένη,  καθώς  άναβε  τα  κεριά  στους  πάγκους  των
αναθημάτων  τριγύρω  στο  δωμάτιο.  Όσο  για  τις  κυράδες  που  είχαν
συγκεντρωθεί  μπροστά  στην  Πασιφάη,  κοιτάχτηκαν  μεταξύ  τους
ανήσυχες, πολύ περήφανη τους είχε φανεί η Αριάδνη, κι έτσι στράφηκαν
στη Βασίλισσά τους, σ’ αυτήν που τις καθοδηγούσε τόσα χρόνια, στη μάνα
μας, που δεν είχε πάψει ν’ αποτελεί το κέντρο του Βασιλείου μας

Δεν  ξέρω  αν  άρχισα  ν’  αγαπώ  την  Αριάδνη  κατανοώντας  πως  προ-
σπαθούσε  να  ενώσει  δύο  κόσμους  με τρόπο διαφορετικό  από την Πασι-
φάη. Η Αριάδνη θα έλεγε, το ίδιο απλά όπως κι η Βασίλισσά μας, ότι η
Θεά ανήκε στους ανθρώπους και η εξουσία σ’ εμάς - κι όμως, φαινόταν
πως πάνω στο καλούπι της Μητέρας θα έπλαθε την εξουσία της η Αριάδνη,
μιαν εξουσία που θα γινόταν δική της μαζί με το θρόνο. Ίσως εκεί που η
Πασιφάη  αποδεχόταν  την  ωμή  ασωτία  της  φύσης,  η  Αριάδνη  φανέρωνε
μιαν  αυστηρότητα,  στην  έγνοια  της  που  δεν  άφηνε  ούτε  τη  μοίρα  ενός
παιδιού έξω από τους λογαριασμούς της, που δεν ανεχότανε τον πόνο, αν
υπήρχε  οποιοσδήποτε  άλλος  τρόπος.  (Μήπως  αυτός  ήταν  ο  καρπός  της
απομόνωσης, της Κοινωνίας της εκεί ψηλά μ’ αυτές τις άγριες μανάδες, με
τα  βουνά,  με  τα  ζώα,  με  τους  προγόνους  και  τους  ανθρώπους  μας,  ένα
καινούργιο πιο ατίθασο αίμα; Η έκσταση της Αριάδνης δεν αφορούσε το
μαρτύριο  που  αναζητάς  και  πέφτεις  μέσα  του  με  όλη  την  καρδιά  σου.
Πιστεύω  πως  όλ’  αυτά  τα  χρόνια  κουβαλούσε  μέσα  της  όσα  είχαμε
αισθανθεί  μαζί  πάνω  στα  βουνά  της  νιότης  μας,  εκεί  που  ανάσαινες  τα
σύννεφα  και  μπορούσες  να  κοιτάξεις  τους  αετούς  στα  μάτια,  να  τους
παρακολουθείς ν’ ανεβαίνουν πιο ψηλά από κει που φτάνει
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ο κόρακας  πετώντας πάνω από την κοιλάδα.) Εκείνη  ήθελε να φέρει σ’
αυτόν τον κόσμο τη λάμψη που ανακαλούσε μες στο αίμα της* ο δικός
της  σκοπός  ήταν  θρησκευτικός,  παρ’  όλο  που,  σαν  την  Ευρώπη,  θα
μπορούσε  εύκολα  να  ανατρέψει  όλα  τα  έθιμα  γι’  αυτήν  ακριβώς  τη
λάμψη. Για μένα, μόνο ο μισός πόθος μου γι’ αυτήν ήτανε φθόνος για τις
πολλές  γενιές  της  γυναικείας  γνώσης.  Τίποτα  στον  κόσμο  δε  με
αναστάτωνε  τόσο, όσο το να βρίσκομαι δίπλα της όταν  θα ξεκινούσε τη
δημιουργία’ ήθελα  αύριο  να  ’μαι  κοντά  της  όταν  θ’  άρχιζε  ανοιχτά  να
δουλεύει τις δυνάμεις της, να στέκομαι πλάι της μέσα σ’ αυτό το ρεύμα
αέρα ανάμεσα στους δύο κόσμους που διαπερνάει και αφυπνίζει την ψυχή
σου. Ποθούσα να γίνω η παρηγοριά της μέσα σ’ αυτήν τη θλίψη· να τη
σηκώσω εγώ γι’ αυτήν

Υπήρχαν  όμως  κι άλλες  υποχρεώσεις  και  για τους  δυο  μας.  Η  αντι-
πλοίαρχος  εκείνων  των  γυναικών  από  την  Ταυρίδα,  η  Αλξιόνη  με  το
τραύμα στο λαιμό, είχε κατορθώσει να ξαναμπεί στον Λαβύρινθο την ώρα
που έκλεινε.  Γονατιστή  μπροστά μας  ορκίστηκε ότι θα έφερνε  μαζί  της
μεγάλη  βοήθεια  από  τα  νησιά  του  βορρά  και  θα  μας  συναντούσε  με
χίλιους  πολεμιστές  στην  Καλλίστη.  Παίνεσε  μάλιστα  το  θράσος  μας  να
συγκεντρώσουμε τα πλοία για τη μυστική μας αναχώρηση προς την Αθή-
να συγκεκριμένα σ’ αυτό το νησί, κάτω από τη μύτη του Βέλκανου. Όσο
κι αν εκτιμούσε όμως ο πατέρας μου το σχέδιό μας, είχε ξεκαθαρίσει τη
θέση του μπροστά στις προφανείς  προσδοκίες αυτής  της γυναίκας.  «Να
θυμάσαι, Αλξιόνη», είχε πει, «ότι παίρνοντας μέρος σ’ αυτό το εγχείρημα,
ό,τι κάνεις θα είναι στ’ όνομά μου. Εγώ θα είμαι υπόλογος, όποια και να
’ναι η κατάληξη. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, αλλά να θυμάσαι ότι αν
σφετεριστείς το σκοπό μας, θα σε κάνω εχθρό μου».

Για μια στιγμή πιστέψαμε πως θα του αντιμιλούσε· μήπως ο Μίνωας
δεν είχε δημόσια ορκιστεί να πολεμήσει τον Αιγέα και με τα χέρια του αν
χρειαζόταν,  κι  αυτό  με  τη  συγκατάθεση  της  Πασιφάης;  Μετά  από  μια
ματιά  σε  μένα  όμως  (και  στο  μαχαίρι  μου)  το  ξανασκέφτηκε  και  μας
άφησε. Ο πατέρας μου σταύρωσε τότε τα χέρια του και το μοχθηρό χα-
μόγελο της ικανοποίησης φάνηκε ξανά στο πρόσωπό του. «Λένε πως έχει
μια  μικρή  συλλογή  από  αριστερά  αφτιά  επιδρομέων  περασμένα  σ’ένα
σπάγκο», είχε πει. «Εγώ όμως δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι σύμμαχός μας
στα καράβια εδώ και πολλά φεγγάρια. Γιατί σε κοίταξε έτσι, Δευκαλίωνα;
Εξαιτίας του ταξιδιού που κάνατε μαζί;»

Είχα σηκώσει τους ώμους, αλλά η Πασιφάη κατάλαβε. Στο πρόσωπό
μου, στη σκιά του αδελφού μου, η Αλξιόνη είχε δει τον μελλοντικό βασι
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λιά  που  θα  υπηρετούσε  τους  σκοπούς  της  εναντίον  όλων  των  Αρίων.  Ο
Μίνωας όμως, είχε τόσο απορροφηθεί από το σχέδιο, ώστε είχε ξεχάσει ότι
του χρόνου τέτοια εποχή δε θα ’τανε μαζί μας. Η τελευταία κρίση θα τον
έκανε να ξαναβγεί στον κόσμο, κι αυτήν τη λάμψη δεν την αποζητού- σε
διόλου

Η Αριάδνη  είχε σηκώσει  τρεις φλογοκίτρινους  κώνους  στάχτης  μέσα
στους τρίποδές της. Είχε αφήσει το πέπλο της και είχε γονατίσει μπροστά
στο βωμό με τη ράχη της σε μένα* και παρ’ όλο που δεν κατάφερνα να
πιάσω ούτε μια λέξη έτσι όπως ψιθύριζε και με τους ήχους που γέμιζαν τη
νύχτα,  άκουγα  τη  φωνή  της  σαν  μιαν  ασταμάτητη  ροή  ολολυγμών,
ψαλμών και παθιασμένης προσευχής. Το κεφάλι και το στέρνο της ταρά-
ζονταν  ελαφρά  με ορισμένες φράσεις και ήξερα ότι χτυπούσε το στήθος
της. Τι λόγια έλεγε; Πώς  να ’ταν  άραγε  η απόλυτη Κοινωνία  της με τις
Δυνάμεις; Το χαμηλό, παθιασμένο μουρμουρητό της μοναχικής φωνής της,
η γροθιά που χτυπούσε μαζί με την καρδιά στο στήθος της, χτυπούσε και
χτυπούσε... Η ζωή μου δεν ήταν παρά ο πόθος του Θεού να τη γνωρίσει,
να την τιμήσει

Φύσηξε, και το φως στην αυλή τρεμόπαιξε ενώ ταυτόχρονα στο νότο η
φωτιά  στον Γιούχτα έκανε ένα άλμα κι έβγαζε χιλιάδες σπίθες* οι Κου-
ρήτες έριχναν κι άλλα ξύλα στη φωτιά για να βοηθήσουν τον αδελφό μου
να βρει το δρόμο να γυρίσει. Έμοιαζε με τον Βέλκανο, όπως διηγούνταν οι
γεροντότεροι πώς ήταν χρόνια πριν, που έφτυνε φλόγες μες στο νυχτερινό
ουρανό.  Αυτή  η  καταστροφή  είχε  γίνει  πριν  γεννηθώ  εγώ,  αλλά  να  που
έπεφτε και σε μας ο κλήρος τώρα· ο πατέρας μου έτοιμος να πολεμήσει αν
χρειαστεί τον Αιγέα κι εγώ αυτόν τον Θησέα. Μήπως περί- μενε ότι κι εγώ
θα  πέθαινα  γι’  αυτήν  απαρηγόρητος,  ατιμασμένος  κι  άκλαυτος;  Η  μάνα
μας ανήκε στα εγκόσμια, ναι, έτσι όπως άφηνε την οργή του πατέρα μας
να ρέει και τη χρησιμοποιούσε για το δικό της όραμα της Αναγκαιότητας.
Ίσως  η  Αριάδνη  να  προσευχόταν  για  μένα,  να  τη  βοηθήσω.  Ήξερε  κι
εκείνη  όπως  κι  η  Αλξιόνη  πόσο  βασιζόταν  η  επιτυχία  του  σχεδίου  στη
βοήθεια ενός σωστού Βασιλικού Συζύγου

Την άκουγα να κλαίει και καταράστηκα την πράξη μου. Αδελφή μου.
Χήρα πριν γίνει καν Βασίλισσα. Μέσα στην άνοιξη. Και από δω και πέρα,
τι θα ’βλεπαν οι άνθρωποι μες στην Αρίδηλη; Το ουράνιο ρόδο, άνθος της
μαύρης  γης,  το  πανάρχαιο  όραμα  του  κόσμου  που  αγαπάει  τη  ζωή,  ή
μήπως  μιαν  εικόνα  που  η  ομορφιά  της  ξυπνάει  μέσα  μας  τον  πόνο  της
απώλειας,  της  προδοσίας  και  του  χαμού;  Τι  θαύμα  είναι  αυτό  που
αστράφτει παρά τα εγκλήματα, παρά τις παραβιάσεις...
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Όπου  και  να  κοιτούσα,  στην  καρδιά  μου  υπήρχε  βία.  Ποιος  Νεκρός
ήταν αυτός που μου είπε ν’ αποτολμήσω αυτό που ένιωθε η καρδιά μου;
Ήμουν παγιδευμένος. Την ήθελα, αλλά το καθήκον μου μπροστά σ’ αυ-
τούς  τους  αρχοντογεννημένους  πειρατές  μου  ’δινε  πρώτ’  απ’  όλα  την
υπόσχεση πως θα με αποξένωνε από κείνη. Ποια ήταν αυτή που θ’ αγνο-
ούσε  την  κλαγγή  των  όπλων  καθώς  υψώνονται  τριγύρω  της;  Το  ήξερε
άραγε ότι θα την πετούσαν στα σκυλιά αν το μπορούσαν;

Εσύ θα τους σταματήσεις. Θα πληρώσεις κάθε τίμημα! φώναζε το πνεύμα
του  αδελφού  μου.  Γονάτισα  ανάμεσα  σε  δύο  κίονες  και  μιμήθη-  κα  τη
στάση του κορμιού της, προσευχήθηκα, χτύπησα το στήθος μου κι έστησα
αφτί. Προσποιήθηκα για αρκετή ώρα πως ήμουν εκείνη, έστηνα αφτί και
προσευχόμουν και ζήτησα να μου δοθεί όλη η δύναμη που μπορούσα να
χειριστώ με τη σοφία που κατείχα

«Αυτό, τίποτ’ άλλο, γιατί πήρα σήμερα ένα μάθημα.»
Εκείνη  βρισκόταν  ακόμα  εκεί,  ανάμεσα  στους  κόσμους,  όταν  απο-

σύρθηκα

Την επόμενη μέρα με το χάραμα με ξύπνησε ο ίδιος ο Μίνωας ταρακου-
νώντας με άγρια κι έτσι τον είδαμε όλοι μας για πρώτη φορά με το πολε-
μικό  κράνος  από  δόντια  λευκού  αγριόχοιρου.  Αυτός  ο  άνθρωπος  με  τα
κρινοστόλιστα καπέλα και τα φτερά του παγονιού, ο Σύζυγος της Γης και
Χορευτής των Αλλαγών, είχε αναγκάσει τους ιερείς του να του βρουν ένα
μάλλινο  καφετί  μανδύα  κι  ένα  σπαθί  για  χρήση  κάθε  άλλο  παρά
τελετουργική.  Τα  εξαρτήματα  του  έδιναν  την  αγριεμένη  όψη  του
βουνίσιου, το λουράκι του κράνους όμως, έτριξε κάτω από το σαγόνι του
όταν  χασμουρήθηκε  νυσταγμένος  κι  έτσι,  με  τις  μπούκλες  του  χωμένες
στην κορόνα, έδειχνε τσακισμένος από την απώλεια του Πάλισου, κάτω-
χρος, σαν μαδημένος αετός κάτω από τον ήλιο

Κι όμως, όσο περνούσαν  αυτές οι μέρες της ωμότητας και η μαζική
κίνηση  εναντίον  της  Αθήνας  πλησίαζε,  τα  καυστικά  πειράγματα  που
χρησιμοποιούσε ο κόσμος για να συνηθίσει σ’ αυτήν την άγνωστη πλευρά
του  πατέρα  μου  έσβησαν  σιγά  σιγά.  Μπήκε  στην  πρώτη  γραμμή  της
προετοιμασίας των αντρών μας, επιβλέποντας τα πάντα σαν γεράκι, από
τα πριονιστήρια ως την εξάσκηση στην ξιφομαχία* έτρεχε και γυμναζό-
ταν, έκανε πάλη και κολύμπι, πυγμαχία και ξανά τρέξιμο και πάλη κάθε
μέρα μαζί με τους νέους που έφταναν ασταμάτητα στα νοτισμένα από την
πάχνη χωράφια μας κοντά στο στρατιωτικό λιμάνι του Κατσαμπά να
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εκπαιδευτούν για την τοπική φρουρά ή να επανδρώσουν τα καράβια μας
- πολλοί αναρωτιούνταν πόσο θ’ άντεχε ο Μίνωας μ’ αυτόν το ρυθμό σ’
αυτήν την ηλικία. Εκείνος όμως είχε κάνει μια σκέψη που τον βοηθούσε με
την απλότητά της: ανεξάρτητα από την επιστροφή του Ναύαρχου Πε- ρίδη,
οπότε  και  θα  αναλάμβανε  την  αρχηγία,  μέσα  σε  λίγες  εβδομάδες,  στην
καλύτερη περίπτωση, θα ξεκαθάριζαν τα πάντα. Είτε θα τρομοκρατούσαμε
την Αθήνα χρησιμοποιώντας τη σκοτεινιά της νέας σελήνης σ’ ένα μήνα
από  τώρα  και  θα  συνθηκολογούσε  είτε  θα  βρισκόμασταν  στην  πρώτη
γραμμή μιας ολοκληρωτικής σφαγής. Αυτή η προοπτική βοήθησε επίσης
τον  Μίνωα  να  κατευνάσει  τις  αντιρρήσεις  των  Κουρήτων  μπροστά  στη
βάναυση ζέση του Αρχιερέα τους. Στη Δυτική Οδό που ξεκινάει από την
Κνωσό  υπάρχει  ένα σημείο, ακριβώς  πάνω  από την έπαυλη  της Παρίας,
απ’ όπου μπορείς να δεις πολύ καλά όλη την κοιλάδα, τα λευκά κτίρια και
τα δρομάκια ανάμεσα στα δέντρα και, πέρα μακριά, το κεφάλι του Γιούχτα
πνιγμένο στην πρωινή ομίχλη να κρέμεται μέσα στην ησυχία. Εκεί άρεσε
στον  πατέρα  μου  να  σταματάει  ολόκληρο  το  στράτευμα  κάθε  πρωί
βγαίνοντας  από  την  Κνωσό  για  τις  ασκήσεις,  γιατί  έτσι  καθαγίαζε  την
εξουσία  του  αφιερώνοντάς  την  ξανά  στην  πόλη  και  μπορούσε  να
συντονιστεί  με  τις  Δυνάμεις.  Και  ο  Κράτος  με  τους  άλλους  τον  περί-
μεναν,  μουτρωμένοι,  γεμάτοι  παράπονα  για  μια  χειρονομία  που  έδειχνε
τόσο  επιπόλαιη  μετά  από  τόσα  χρόνια  ορθού  τελετουργικού  δίπλα  στο
βασιλιά τους. Δεν  ήταν  ότι επιθυμούσαν  μια ζωή  μαλθακή'  οι Κουρήτες
ήταν άντρες της Κρήτης ως το κόκαλο, κυνηγοί που πρώτα απ’ όλα έβαζαν
το τελετουργικό της ζωής μας, η οποία βασιζόταν σε μια συναλλαγή με τη
γη  γεμάτη  σεβασμό  και  τιμή.  Περηφανεύονταν  γι’  αυτήν  την  αμοιβαία
σχέση τους (ιδιαίτερα μετά την άνοδο της Αχαΐας τελευταία) και ήταν γι’
αυτούς ανάθεμα που ο Μίνωας είχε γίνει βασιλιάς - πολεμιστής σαν τον
Λέοντα.  Τα  λιοντάρια  δεν  δίνουν  τίποτα  από  τη  λεία,  παρά  για  να
δωροδοκήσουν

«Οργίζουμε τους Νεκρούς, Δευκαλίωνα!» μου είπε ξεφυσώντας, καθώς
οδηγούσαμε  το  στράτευμά  μας  βορειοδυτικά  μέσ’  από  τους  οπωρώνες
προς τα παραθαλάσσια χωράφια. «Γι’ αυτό είναι ιερείς, βλέπεις. Οι Νεκροί
θα οργιστούν πολύ περισσότερο αν καθίσουμε σπίτι μας και αρχίσουμε τις
ψαλμωδίες, πίστεψέ με. Εσύ όμως να τις σέβεσαι αυτές τις φατρίες, δίνουν
ισορροπία στο σκάφος. Πρέπει τους έχουμε γύρω μας όλους αυτούς τους
γέρους, για να δαμάζουν τους καινούργιους με ιδέες. Ακούς; Όπως έγινε
και μ’ εμάς!» είπε μισογελώντας και, ξεφυσώντας, στράφηκε πίσω να δει
αν παρακολουθούσαν το ρυθμό του
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Δεν ήταν η σωστή στιγμή όμως, να τον ρωτήσω πώς να σεβαστεί κα-
νείς αυτά ακριβώς που ένιωθε αναγκασμένος να ανατρέψει. Ήθελα να του
δείξω ότι μπορούσα να μάθω, ότι όσα αγάπησε στον αδελφό μου ζούσαν
ακόμα  μέσα  μου,  ότι  με  τη  δική  του  καθοδήγηση  θα  μπορούσα  να
υπηρετήσω  σωστά  όλους  αυτούς  τους  νέους  που  μας  ακολουθούσαν.
Έτσι,  όταν  τα  πρωινά  συνομιλούσε εκείνος  με  τον  Γιούχτα,  ζητούσα  κι
εγώ από το βουνό να μου δείξει το δρόμο ταυτόχρονα προς τη νίκη αλλά
και την ειρήνη

Έδειχναν τόσο φλογισμένες αυτές οι παρέες νεαρών που βρίσκαμε να
μας περιμένουν στα ξεχερσωμένα χωράφια κάθε πρωί (μεγαλύτεροι μου
οι πολλοί)· ήταν συγκεντρωμένοι σε ομάδες από τα χωριά και στέκονταν
με  το  πανωκόρμι  γυμνό  κάτω  από  τα  νοτισμένα  δέντρα  κρατώντας
κυνηγετικά ακόντια* υπήρχαν και μικρότεροι με μαδέρια ή στιλέτα που
έδεναν ο ένας τα μαλλιά του άλλου στην κορυφή του κεφαλιού, όπως τα
δέναμε για τη μάχη. Οι γαλαζοαίματοι δεν έλειπαν ποτέ από κει, νεαροί
αξιωματικοί των κύκλων του αδελφού μου που είχαν επιβάλει σε όλους να
τραβούν τα ξίφη τους σε χαιρετισμό ώσπου να τους δώσει την ευλογία του
ο πατέρας μου. Όποια κι αν ήταν όμως η καταγωγή τους, οι περισσότεροι
είχαν  συγγενείς  με  κάποιαν  εμπειρία  στον  εμπορικό  ή  στον  πολεμικό
στόλο, τώρα όμως όλοι αυτοί οι άγουροι νεαροί έβλεπαν πια με τα μάτια
τους γιατί κρατούσαμε αυτά τα δύο σε τόσο μεγάλη απόσταση. Δούλευαν
όσο  σκληρά  απαιτούσε  ο  Μίνωας,  γιατί  πίστευαν  πως  η  ασφάλεια  των
οικογενειών τους εξαρτιόταν από τη δική μας, αλλά οι περισσότεροι από
αυτούς  δεν  τα  πήγαιναν  καλά  με  τους  αξιωματικούς,  Κρητικούς  και
Κάριους, επικεφαλής των ασκήσεων* ήταν άντρες που μας έμοιαζαν με
τα μαύρα μαλλιά και μάτια τους, πάνω τους όμως είχαν κάτι από ερπετό,
κάτι που ζούσε μόνο για να δίνει πνοή στις αστραφτερές τους πανοπλίες,
στις  περικεφαλαίες,  στις  μπότες  με τις  φούντες  και  στα  αγκαθωτά  τους
περιβραχιόνια. Αυτοί οι επίλεκτοι εκπαιδευτές μιλούσαν με γαβγίσματα,
ήταν αμείλιχτοι με την αποτυχία και τις δικαιολογίες και γι’ αυτούς κάθε
λάθος σήμαινε σίγουρο θάνατο

Εγώ έσφιγγα τα δόντια έχοντας στο μυαλό μου όλα όσα σήμαιναν τα
κέρατα του Ταύρου πάνω στις σκεπές του Παλατιού μας, αλλά τη νύχτα
έρχονταν  στο μυαλό  μου  τα μάτια των  νέων  αντρών  μας  κι ένας  άλλος
κόσμος, το ίδιο πραγματικός, που έβλεπα εκεί μέσα, η παραζάλη τους, η
οργή  και  μαζί  μια  αίσθηση  προδοσίας.  Ήταν  σαν  ν’ αποχτούσαμε  πρό-
σκαιρα δύναμη μεγάλη, σε αντάλλαγμα για το δηλητήριο που θα έπρεπε
αιώνια να κουβαλάμε μέσα μας σαν γάγγραινα που εξαπλώνεται. Ημέ
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ρα  με  την  ημέρα  έπρεπε  ν’ αποσχιστούμε  από  τη  ζωώδη  αδράνεια  μας,
έπρεπε κάποιος  να  μας σκουντήσει  για να  μην  ασχολούμαστε με τη λα-
μπρότητα  του  πρωινού  δίπλα  στη  θάλασσα  και  την  ελευθερία  που  μας
γεννούσε, με τη μπουμπουκιασμένη χλόη κάτω από τα πόδια μας και με τα
κουνέλια  που  χοροπηδούσαν  στο  βρεγμένο  χορτάρι.  Ποτέ  δε  μας  είχαν
συναρπάσει  τόσο  οι  πρώτες  αψεγάδιαστες  ηλιόλουστες  μπουνάτσες  του
καλοκαιριού.  Οι  περισσότεροι  από  αυτούς  τους  νεαρούς,  που  είχαν
μεγαλώσει μαθαίνοντας από τις κυράδες της φαμίλιας τους ότι το σημα-
ντικότερο πράγμα στον κόσμο ήταν η καλλιέργεια, η φροντίδα και η συ-
γκομιδή των σπαρτών, καμιάν όρεξη δεν είχαν να μοιάσουν στους επίλε-
κτους εκπαιδευτές που έβλεπαν συνεχώς μπρος στα μάτια τους. Γίνονταν
καβγάδες όταν το πείραγμα χόντραινε πολύ, όπως αυτό που έλεγαν ότι για
να  μην  πατήσουν  ένα  βάτραχο  που  πάει  στη  φωλιά  του  μες  στ’
αγριόχορτα,  δεν  το ’χαν  σε τίποτα να σκοτωθούν.  Όχι,  αυτοί ήθελαν  να
σκοτώνουν μια κι έξω, όταν έπρεπε να το κάνουν, μέσα σ’ έναν παροξυ-
σμό παραφροσύνης, άλλοι όμως - και Κρητικοί βέβαια, αλλά κι αυτός ο
γαλανομάτης από την ηπειρωτική χώρα, ο Όρνεος - τους κοροΐδευαν για
την πολεμική τους στάση, κι έτσι ξεσπούσαν συνεχώς καβγάδες. Και μέσα
σε  όλη  αυτήν  τη  βιαιότητα  έμπαιναν  κι  οι  εκπαιδευτές  με  τα  δικά  τους
(Χωριστείτε!  Κουνηθείτε,  ηλίθιοι,  θα  σκοτωθείτε!), κι  έτσι  δε  μας  έμεινε
καμιά αμφιβολία τι σημαίνει εκπαίδευση

Αν  πίστευα ότι αφορούσε  μόνο  το εμπόριο και τα  ξενόφερτα  αγαθά,
ίσως να είχα παρέμβει. Από την ιστορία με τον Καδιμήτη όμως κι ύστερα
ήταν  ξεκάθαρο  ότι  εμάς  ήταν  να  παρασύρει  η  παλίρροια  του  κόσμου.
Υποτάχτηκα,  λοιπόν,  στους  εκπαιδευτές  κι  έμαθα.  Σ’ αυτά τα  πράγματα
ένα χτύπημα αρκούσε* ήταν θέμα ζωής και θανάτου να μάθεις να χειρί-
ζεσαι  καλά  διάφορα  όπλα  και  ασπίδες,  πώς  να  τυλίγεις  τον  εχθρό  στα
δίχτυα σου, πώς να τον εξαντλείς χορεύοντας γύρω του, να τον εξαγριώ-
νεις  με  βρισιές  και  προσβολές  ώσπου  να  τυφλωθεί  από  την  οργή,  πόσο
μπορούσες να κρατήσεις με μια πληγή εδώ ή εκεί στο σώμα σου
Εκείνες  οι  πρώτες  ημέρες  στον  κόσμο  χωρίς  τον  αδελφό  μου  ήταν
πραγματικά και σαν δικός μου θάνατος, καθώς μέσα μου πέθανε αυτό που
τον  αναζητούσε  στο  παλάτι  όσο  εκείνος  έσκιζε  τις  θάλασσες  με  τα
πληρώματα και τα φορτία του, το κομμάτι του εαυτού μου που περίμενε το
μάλωμά  του  αν  δεν  είχα  κάνει  τη  μια  ή  την  άλλη  δουλειά.  Τώρα  όμως
στεκόμουνα τόσο κοντά στο θρόνο, όσο είχε κι ο ίδιος σταθεί· κι ενώ ο
πατέρας μου αναζωογονούσε κάθε βράδυ το κορμί του με άφθονο κρέας
και το ζήλο του με συμβούλια ανάμεσα στους οίκους των συγγενών μας,
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η υπόληψη του κόσμου για μένα, στο πόδι του αδελφού μου, είχε αρχίσει
ν’ αλλάζει.  Συνάντησα  νεαρούς  και συγγενείς μας  που  είχα  να τους δω
από τις τελετές της ενηλικίωσής μας και το Χορό του Ταύρου· και παρ’
όλο που δεν έλειπαν οι νέοι οι οποίοι άρμοζε περισσότερο (τουλάχιστον
στην ηλικία) να βασιλέψουν δίπλα στην Αριάδνη, ιδιαίτερα από τους οί-
κους των θείων μας, του Ραθάμανθη στη Φαιστό και του Σαρπηδόνα από
τη Ζάκρο, ήταν λες και κάποιος, η μητέρα, η Παρία ή και οι δύο μαζί, να
μου είχαν ανοίξει το δρόμο χρησιμοποιώντας τα νιάτα, τη λαβωματιά μου
και τη διάσωση του Ίκαρου, για να μη μιλήσουμε για την επίθεση στον
Καδιμήτη,  σαν  προμήνυμα  εξαιρετικών  κατορθωμάτων,  ευνοϊκό  οιωνό
από  τον  Λαβύρινθο  της  Κνωσού.  Μπορεί  αυτήν  την  εποχή  να  μας
στήριζαν  μόνο  και μόνο  για  να διατηρήσει η Κνωσός  για χάρη  τους τα
οικονομικά οφέλη που εδώ και χρόνια είχαν* όμως, παρ’ όλο που ανησυ-
χούσαν για την απόσταση την οποία κρατούσε η Αριάδνη τελευταία, τόσο
από  τον  Μινώταυρο  όσο  κι  από  μένα,  και  ταυτόχρονα  με  αποδέχονταν
σαν διάδοχο του θρόνου, κάτι τους έδινε την υπόσχεση του απόκοσμου.
Καθησύχαζαν  κι  οι  ίδιοι  την  αναστάτωσή  τους  μ’  αυτόν  τον  πόλεμο,
έβρισκαν σ’ αυτό που τους είχε προσφέρει η Πασιφάη μιαν αίσθηση ότι
κάτι  μοιραίο  είχε  αυτός  ο  Δευκαλίωνας,  κάτι  που  θα  δικαίωνε  την  τε-
ράστια φονική προετοιμασία μας, χωρίς κανείς να ξέρει πώς, με την και-
νούργια νεαρή Βασίλισσά μας. Δεν ήμουν ο μόνος που αποζητούσε την
ειρήνη και τη νίκη· κι ο δρόμος που είχαν διαλέξει η Παρία και η Πασι-
φάη ήθελε επιδέξιους χειρισμούς, από τη μια να ξεσηκώνουν το βασίλειο
κι από την άλλη να διατηρούν την τάξη

Στο μεταξύ εμείς, για να καθησυχάσουμε ακόμα περισσότερο τον κό-
σμο,  έπρεπε  πρώτοι  να  δείχνουμε  ήρεμοι  και  χαλαροί  όσο  περισσότερο
μπορούσαμε. Είχα ένα αμπέλι δικό μου στους νοτιοανατολικούς κήπους
που με βοηθούσε σ’ αυτό, μιας και μου άρεσε να κλαδεύω τα φυτά, να τα
περιποιούμαι γενικά και ν’ ασχολούμαι μαζί τους, αλλά αυτήν τη στιγμή
δε χρειαζόταν τίποτα ιδιαίτερο. Προσπάθησα αρκετές φορές να παρασύρω
τον  Ίκαρο  στην  παραλία  να  δουλέψουμε  λίγο  τη  βάρκα  μας,  αλλά
τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες ήθελε λιγότερο κι από μένα ν’ ασχο-
λείται με όλ’ αυτά. Μόνο στα εργαστήρια σταματούσαν πια οι επιληπτικές
του κρίσεις και γαλήνευε το ταραγμένο πνεύμα του. Η Ίρις του έμαθε τον
πηλό και αμέσως έφτιαξε ένα ολοζώντανο σκυλάκι με μακριά αφτιά που
είχε γυρισμένο το κεφάλι προς τα πίσω και κοιτούσε την ουρά του* παρ’
όλο  που,  όλο  αγένεια,  δεν  έδωσε  καμιά  σημασία  στους  επαίνους  του
προσωπικού, ο Ίκαρος δεν έβλεπε την ώρα να ψηθεί το αγαλ-
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ματάκι. Ήθελε να το πάει στη μάνα μου. Του έκανε κι εκείνη πολλά χα-
τίρια και την ευχαριστούσε να τον αφήνει να κάθεται στα πόδια της και να
μιλάει ασταμάτητα με τους παράξενους νησιωτικούς τρόπους του και την
κελαηδιστή  φωνή  του.  Πάντοτε  όμως  ζητούσε  από  μένα  ή  από  κάποιον
ιερέα να την απαλλάξει από το παιδί, είχε τόσα πολλά να κάνει, και τότε οι
κρίσεις του (ή οι παροξυσμοί του) αυξάνονταν  και πάλι. Τα εργαστήρια
δεν  ήτανε  νηπιαγωγείο  και  χρειάζονταν  πάντα  μερικές  ημέρες  με  τον
Τουκάτο ψηλά στις Αρχάνες για να ηρεμήσει αυτό το μικρό θηρίο. Τι θα
τον κάναμε; Οι ιέρειες έλεγαν ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ποιο ήταν το
νησί του από τη διάλεκτο που μιλούσε, αλλά αυτήν τη στιγμή δεν υπήρχε
περίπτωση  να τον στείλουμε  μονάχο  του  με πλοίο. Προσπάθησα να τον
πάρω να κοιμηθούμε μαζί, μιας κι εγώ χρειαζόμουνα κάποιον για παρέα,
αλλά δεν είχε ησυχία, σηκωνόταν και τριγύριζε στις αίθουσες ψάχνοντας
για την Πασιφάη, χανόταν κι ύστερα ξεσήκωνε ολόκληρο το παλάτι. Ήταν
παράξενο να τον φροντίζεις και ταυτόχρονα να μην τον εμπιστεύεσαι· οι
κρίσεις του είχαν μια συνέπεια σχεδόν υπερβολική

Την  ίδια  στιγμή  ο  Κατάλογος  των  Προσκεκλημένων,  όπως  τον  είχε
ονομάσει  ο  Μίνωας,  είχε  αρχίσει  να  παίρνει  μορφή.  Πέρ’  απ’  όλες  τις
θάλασσες,  όπου  είχαν  βρεθεί  οι  αρχιτέκτονες,  οι  ζωγράφοι  κι  οι  κερα-
μουργοί μας, οι θεραπευτές, οι ιερείς και οι ιέρειές μας, σε όποιο μέρος
του κόσμου  είχε σχετιστεί με ξένες βασίλισσες ο  Γλαύκος  σαν αντιπρό-
σωπος  του  Μίνωα  ή  υπήρχε  κάποιο  χρέος  οποιασδήποτε  μορφής  στην
Κρήτη,  παντού  με  λίγα  λόγια  μηνύσαμε  χωρίς  μεγάλο  θόρυβο  να  στεί-
λουν καράβια και, μέχρι στιγμής, αυτό σήμαινε τριάντα πόλεις, μαζί με της
Κρήτης· πέντε πλοία περιμέναμε από κάθε πηγή, τριάντα ψυχές περίπου
στο καθένα. Ένα απόγευμα μ’ έστειλαν στον Κατσαμπά για μια υπόθεση
σχετική  μ’  αυτό  και  τη  μικρή  έκπληξη  που  ετοιμάζαμε  στην  Αθήνα.
Σκοπός  μου  ήταν  να  γυρίσω  με  τους  τελικούς  υπολογισμούς  για  τον
αριθμό  των  εμπορικών  πλοίων  που  θα  μπορούσαν  οι  ξυλουργοί  μας  να
μετατρέψουν και τον αριθμό των ολοκαίνουργων πολεμικών που θα είχαν
ολοκληρωθεί μέσα σ’ ετούτο το φεγγάρι - και να δώσω διαταγή να κοπούν
και να ετοιμαστούν πέντε χιλιάδες πυρσοί μέσα στο μήνα. Αφού όμως ο
τελικός αριθμός καινούργιων  πλοίων δεν  jjav και τίποτα σπουδαίο - δεν
ήταν  πάνω  από  δέκα,  το  πολύ  τριακόσιοι  πολεμιστές  περισσότεροι  στη
θάλασσα, δηλαδή - τότε, το μοναδικό ίσως που χρειαζόμασταν, αν ήταν
πράγματι  κόλπο,  ήταν  η  δημιουργία  της  μέγιστης  αριθμητικής
ψευδαίσθησης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μ’ ένα δυο πλοία λιγό-
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τερα και να διπλασιάσουμε τον αριθμό των πυρσών για να αιφνιδιάσου-
με τους Αθηναίους. Ένας μεγάλος στρατός ξηράς θα ήταν γι’ αυτούς με-
γαλύτερη απειλή από ένα μεγάλο στόλο, θα τους τρομοκρατούσε περισ-
σότερο· έδωσα λοιπόν αυτήν τη διαταγή πριν πάρω το δρόμο για το σπίτι,
ο  αρχιναυπηγός  είπε  ότι  θα  το  δούλευε  όπως  μπορούσε  και  τελικά  το
παλάτι το ενέκρινε

Τότε ήταν που με πήρε η μάνα μου παράμερα στο ιερό και μου εκμυ-
στηρεύτηκε ότι, μετά τα τυπικά της κηδείας του αδελφού μου και αφού η
Βασίλισσά μου περάσει μερικές ημέρες στα βουνά, ε, τότε, μπορεί και να
διαπιστώσω  ότι  τρέφει  κάποια  αισθήματα  για  μένα.  Η  μητέρα  ένιωθε
περήφανη (κατά κάποιον τρόπο) που η Αριάδνη αψηφούσε απροκάλυπτα
τα  πάντα  μπροστά  στο  καλό  της  οικογένειας.  Η  επιλογή  του  Συζύγου,
είπε, θα ανήκε, όπως πάντα, στην ίδια τη Βασίλισσα, αλλά δεν πίστευε ότι
ο Χορός του Ταύρου και όλες οι άλλες πράξεις μου είχαν γίνει μάταια.
Όταν  πέρασα  τις  τεράστιες  πέτρινες  πόρτες  του  Λαβύρινθου  και  βγήκα
έξω, σχεδόν έβαλα τα κλάματα με τη λαμπρή απλότητα που είχε το φως
του ήλιου, με το συναίσθημα ότι, επιτέλους, κάποιος που ήθελα πολύ δεν
ήταν μακριά μου

Ξαναείδα  και  τον  Γλαύκο,  εξαιτίας,  όπως  συνήθως,  κάποιου  μελλο-
ντικού του ταξιδιού και του συμβουλίου που έγινε γι’ αυτό. Η Παρία ήταν
αυτή  που  γνώριζε  καλύτερα  απ’  όλους  στον  Λαβύρινθο  τις  πόλεις  της
Ανατολής,  τους  οίκους  και  τις  αυλές  όπου  ο  Γλαύκος  θα  έβρισκε  τη
μεγαλύτερη ανταπόκριση. Φόρτωσε το καράβι του μπρούντζινα τάλαντα,
πολύτιμους  λίθους  και  υφάσματα  σε  κούτες,  κασέλες  με  δίκταμο  και
υπέροχα  κρυστάλλινα  βάζα  και  ύστερα  παρουσίασε  το  ταξίδι  του  σαν
μέρος του σχεδίου  μας.  Οι σταθμοί του χαράχτηκαν  βαθιά  στην  καρδιά
μου, γιατί εκείνος κι εγώ είχαμε δώσει όρκο αδελφικό πάνω από το πέ-
λαγος για τούτο το φεγγάρι και οι δοκιμασίες που μοιραζόμουνα μαζί του
με  βοηθούσαν  να  περνάω  κι  εγώ  τις  ημέρες  μου.  Για  την  επίθεση  ο
Γλαύκος είχε πει μόνο ότι είχα κάνει  το σωστό με λάθος τρόπο, και γι’
αυτό περίμενα το γυρισμό του με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία Με το
καράβι αγκάλιαζες όλη τη χώρα. Από την Κνωσό στη Ζάκρο δύο μέρες
συνήθως* από τη Ζάκρο ως την Κύπρο βάλε τέσσερις· από την Κύπρο ως
τη Βύβλο δώσε δύο μέρες και ύστερα άλλες τέσσερις τουλάχιστον ώσπου
να  μαζευτούν  οι  μισθοφόροι.  Με  τις  τελετές  της  συγκομιδής  που  είχαν
σχεδόν ολοκληρωθεί στη Χαναάν από τη μια και τις κινήσεις των ντόπιων
στρατευμάτων πίσω από τον Φαραώ από την άλλη, μπορεί και να υπήρχαν
αναταραχές σ’ αυτές τις πόλεις ετούτη τη στιγμή, αλλά ο
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Γλαύκος  και  οι  βοηθοί του  δε  θα  δυσκολεύονταν  να  βρουν  διαθέσιμους
μισθοφόρους· οι καλύτεροι της Αιγύπτου προτιμούσαν να γυρίζουν στην
πατρίδα τους για τις άγιες ημέρες.  Όλα τα πλούτη να ξοδέψεις, κι άλλα να
τους υποσχεθείς, μόνο να φέρεις όσους μαχητές μπορείς, του είχε πει η Παρία.
Ύστερα  (αν  ήμασταν  τυχεροί,  φέρνοντας  γίγαντες)  εφτά  μέρες  στη
θάλασσα ως τη Ζάκρο, όπου θα συναντιούνταν με τ’ αποσπά- σματα από
τη  Ρόδο  και  την  Κύπρο,  από  την  Ουγκαρίτ,  το  Φάρο  και  τη  Γάζα.  Δύο
μέρες αργότερα, ο στόλος του Γλαύκου θα ενωνόταν με όλα τα πλοία της
Κρήτης  στο  αγκυροβόλιο  έξω  από  τον  Αμνισό  και  στο  μεταξύ  θα  είχε
γεμίσει και το Φεγγάρι της Τρικοκιάς, πολύ καλή εποχή, γεμάτη δύναμη,
για ν’ αποπλεύσουνε τα πλοία προς βορρά. Τουλάχιστον θα είχαμε καιρό
δέκα μέρες να συγκεντρώσουμε  το στόλο μας από βορρά και νότο στην
Καλλίστη,  και  τρεις  ακόμα  για  να  περάσουμε  γύρω  απ’  όλες  μαζί  τις
Κυκλάδες·  έτσι  θα  φτάναμε  στην  Αθήνα  την  πρώτη  μέρα  του  έβδομου
μήνα  του έτους  μας, με νέα  τη Σελήνη  της Βροντής  και μαύρη σαν  την
καρδιά  μας  πίσω  από  το  κόλπο  που  ετοιμάζαμε.  Είχαμε  αφήσει  μεγάλα
χρονικά περιθώρια σε όλο το σχέδιο για λάθη και παζάρια με τους Βάαλ
της  Χαναάν,  για  προβλήματα  με  τους  αέρηδες  και  το  πέλαγος·  είχαμε
αφήσει χρόνο ακόμα και για να δεχτούμε επίθεση οι ίδιοι, μάλιστα. Η κάθε
μέρα όμως όλο και μας δυνάμωνε και η αναμονή μάς έκανε να φαντάζουμε
ακόμα πιο τρομαχτικοί στα μάτια των Αχαιών.  Ασ’ τους  να ξαγρυπνάνε
περιμένοντάς  μας,  έλεγε η γιαγιά, μ’ ένα  αλεπουδίσιο χαμόγελο,  το ίδιο
μοχθηρό με του πατέρα μας

Όπως ήταν αναπόφευκτο όμως, όσο οι χειρότεροι φόβοι και ο απόηχος
της  κατάπληξης  που  είχε  προκαλέσει  η  δολοφονία  του  αδελφού  μας
καταλάγιαζαν,  τόσο  αυξάνονταν  τα  προβλήματα  πειθαρχίας  και  οι  κα-
βγάδες  μέσα  στα  στρατόπεδα.  Ο Μίνωας,  κρατώντας  σε  απόσταση  τους
επίλεκτους  αξιωματικούς  και  τις  λύσεις  τους,  αποφάσισε  να  γνωστοποι-
ήσει σε όλους ότι ο Λαβύρινθος της Κνωσού επιβεβαίωνε τις φήμες για τη
μυστική ναυπήγηση ενός στόλου στο βορρά, ενός πολεμικού στόλου, μιας
και  δεν  υπήρχε  πια  αμφιβολία  ότι  κι  οι  Αχαιοί  έκαναν  το  ίδιο  στα
μικρότερα αραξοβόλια και στους όρμους όπου εμείς οι Κρητικοί πιάναμε
σπάνια.  Αυτό  ήταν  αλήθεια,  με  την  έννοια  ότι  ήταν  πάντα  έτσι,  πάντα
έφτιαχναν πλοία για να μας ακολουθήσουν στην πορεία προς τα πλούτη,
αλλά μιας και προερχόταν από βασιλικά χείλη τέτοια εποχή, έφερε κάποιο
αποτέλεσμα,  προσωρινά.  Η  παρακολούθηση  της  ξιφομαχίας  έγινε
καλύτερη και πιο τακτική

Και τότε, ένα πρωί καθώς το στράτευμα που είχε βγει για τρέξιμο
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έφτασε  μπροστά  στις  υψωμένες  λεπίδες  του  κύκλου  του  αδελφού  μου,
αυτός ο νεαρός, ο Όρνεος, θεώρησε καλό ν’ αρχίσει από μόνος του μια
ψαλμωδία που σίγουρα ήταν δική του (τόσο φτωχή και άψυχη, ίχνος από
την  καρδιά  του  δεν  είχε  μέσα).  Προσπαθούσε,  σαν  επίδοξος  νεαρός
ιπποκόμος,  να  δέσει  αυτούς  τους  άντρες  με  αισθήματα  βαθύτερης
αφοσίωσης  προς  τους  μελλοντικούς  άρχοντές  του.  Ο  Όρνεος  σήκωσε
ψηλά το δόρυ του και κραδαίνοντάς το τραγούδησε μερικά αποσπάσμα-
τα από το Η Δόξα Του είναι σαν τον Ήλιο και Θα γεμίσω χώμα το στόμα του
εχθρού κι  ένα  σωρό  άλλες  βλακείες  που  είχε  αρπάξει  το  αφτί  του
μαθαίνοντας  τη  γραφή  μας.  Και  ο  πατέρας  μου,  κατακόκκινος  από  την
οργή  και  την  ντροπή του,  χωρίς  δεύτερη σκέψη  τον  αποκήρυξε  και  τον
ταπείνωσε  δημόσια.  Αισθανόμουν  άσχημα  που  η  εξορία  αυτού  του  Γα-
λανομάτη και της μητέρας του τον είχε κάνει να ζει σαν περίγελος χωρίς
πατρίδα - δεν πίστευαν όλοι όμως, ότι ο Όρνεος δρούσε χωρίς υποβολέα
και την επόμενη μέρα ένας μεγάλος αριθμός νεαρών δεν ήταν ούτε μαζί
μας  ούτε  στα  σπίτια  τους  στα  χωριά.  Αυτή  η  κίνηση  θύμιζε  πολύ  τις
παλιές  ιστορίες  του  λαού  μας  τότε  που  πρωτοήρθαμε  από  την  Αίγυπτο,
όταν  ακόμα  δεν  υπήρχαν  στρατοί  να  υπηρετήσεις· είχαν  εγκατα- λείψει
εντελώς όλον αυτόν το  διαγωνισμό και είχαν πάρει τα βουνά. Και τώρα,
μιας και δεν ήταν εύκολο να συλληφθούν, έπρεπε να επιβληθεί στα χωριά
τους  τουλάχιστον  κάποια  ποινή·  ορίστε  λοιπόν,  που  μας  παρέσυρε  για
άλλη  μια  φορά  η  παλίρροια  του  κόσμου.  Ο  Μίνωας  εξαπέλυσε
συγκεχυμένες  απειλές  προς  το  παρόν,  για  να  τους  δώσει  χρόνο  να
γυρίσουν, κι εγώ τον υποστήριξα· τον υποστήριξα με όλη μου τη δύναμη
για να ντροπιάσω όσους εκείνος δεν κατάφερε να εκφοβίσει και ξέρω ότι
αυτό  έκανε  τους  φίλους  του  αδελφού  μου  να  μανιάσουν  ακόμα  πε-
ρισσότερο  βλέποντας  για  άλλη  μια  φορά  μέσα  στον  μικρό  αδελφό τον
ιερέα  που  θα  ήθελαν  να  είναι  οι  ίδιοι,  αυτήν  την  εποχή  ιδιαίτερα  που
βλέπαμε με τα μάτια μας πόσο μας κοστίζει ο ύπνος των στεριανών της
χώρας

Οι  εκπαιδευτές  κάνοντας  συνεχώς  κόλπα  μας  πετσόκοβαν  άσχημα
κάθε  μέρα  και  πολλές  φορές  μάλιστα,  αλλά  οι  ήττες  μας  αυτές  δε  μας
πτοούσαν, τις κοροϊδεύαμε, γιατί εκείνοι ήτανε μάστορες. Μια μέρα όμως,
όταν  είχαμε  μάθει  πια  καλά  την  τέχνη,  τέσσερις  από  αυτούς  στάθηκαν
πλάτη  με  πλάτη  εμπρός  μας  και  μας  είπαν  να  βάλουμε  όλοι  μαζί  τα
δυνατά μας εναντίον τους* έτσι είδαμε πόσους ανθρώπους ήταν δυνα- τόν
να χειριστούν τέσσερις πειθαρχημένοι μαχητές. Σ’ έκαναν να αισθάνεσαι
ανίκανος και ηλίθιος και, παρ’ όλο που υπήρχαν ανάμεσά μας νε
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αροί λιγότερο πρόθυμοι πι από μένα, όλοι μας  μάθαμε να θέλουμε αυτό
που  εκείνοι  είχαν.  Όσο  διατηρούσαν  το  σχηματισμό  τους  και  όσο  εμείς
φοβόμασταν μη σκοτωθούμε, είχαν τη δυνατότητα να κινούνται όπως τους
άρεσε μες στο πεδίο της μάχης. Αποκτούσες δύναμη, και το τίμημα ήταν
απλό: η διαμαρτυρία να μη σ’ αγγίζει και να μη σε νοιάζει τι πατάς κάτω
από τα πόδια σου. Και η σύγχυσή μας γινόταν όλο και χειρότερη γιατί, όσο
καλύτεροι γινόμασταν σ’ αυτό, τόσο πιο πεθαμένοι νιώθαμε. Μας έπιανε
λοιπόν μια λύσσα κάθε φορά που ανεβαίναμε εκεί πάνω κι ένα αλλόκοτο
γαργάλισμα στα νεύρα, στα μέλη μας και στο στήθος, και μια γάγγραινα
μαζί  και μόνο μια πιο δυνατή σπαθιά κάτι κατάφερνε  να ξυπνήσει μέσα
σου. Αυτό το ’νιωθα και στα άλλα ξίφη που χτυπούσαν το δικό μου όλο
και δυνατότερα, όλο και πιο μανιασμένα· κι αυτό μας έκανε το μούδιασμα
χειρότερο και την πείνα μέσα μας πιο άγρια, σαν δηλητήριο που απλώνεται
γοργά μες στο κορμί σου

Η  προσευχή  μου  τελευταία  ήταν  να  μου  μιλήσει  σύντομα.  Άραγε  δε
μου  μιλούσε,  γιατί  η  θέση  της  δεν  ήταν  άλλη  από  την  απόρριψη;  Δεν
άντεχα τα όσα συνέβαιναν και αναζητούσα τις δικές μου κοινωνίες στους
βωμούς των τρομερών Νεκρών μας, ακόμα και στις κρύπτες του τάφου της
Ευρώπης  στο  δρόμο  που  έβγαζε  στην  ενδοχώρα  από  την  Κνωσό.  Εκτός
από τους ιερείς μας, που μόνοι αυτοί μας βοηθούσαν στην κατανόηση των
χρησμών, η απάντηση που έπαιρνα απ’ όλους ήταν ότι το Παλάτι θα ήταν
υπόλογο για ό,τι συνέβαινε στο λαό μας

Και  μέσα  σε  όλ’ αυτά,  ένας  από  τους  νεαρότερους  Κουρήτες  μας,  ο
Γιάμος, ζήτησε ακρόαση από το θρόνο για να μας πει ότι οι συνάδελφοί
του  -  οι  έξι  καινούργιοι  νεαροί  ιερείς  κι  οι  έξι  ιέρειες  που  θα  γίνονταν
ακόλουθοι της Αριάδνης όταν θ’ ανέβαινε στο θρόνο - ήταν πρόθυμοι να
χορέψουν  άλλη  μια  φορά  τον  Ταύρο,  σαν  μέρος  της  επικείμενης  τελε-
τουργίας για τους νέους υμέναιους της Βασίλισσάς τους. Και οι δύο γονείς
μου ανακάθισαν στα καθίσματά τους· αυτός ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι
άλλοι, προσφερόταν να διακινδυνέψει τη ζωή του, και το μέλλον που είχε
κερδίσει  σαν  ιερέας  μετά  από  σκληρές  προσπάθειες.  Μα,  είπε  αυτός  ο
Γιάμος - που είχε πλησιάσει όσο κανείς άλλος το θρόνο στον πε- ρυσινό
Χορό  μας  -,  εκτός  από  το  γεγονός  ότι  είχαν  στερήσει  από  το  λαό  το
δικαίωμα να δει την Προσφορά στο παράδειγμα του αδελφού μας, ετούτη
ήταν  η  εποχή  που  έπρεπε  να  δείξει  ο  Οίκ(% μας  όλη  την  έκταση  της
δύναμής του- κι έτσι οι γονείς μου έδωσαν αμέσως τη συγκατάθεσή τους,
ευχαριστημένοι  που  τα  Ταυροκαθάψια  θα  τους  έδιναν  την  ευκαιρία  να
τραφεί ο φόβος που είχανε σπείρει οι φήμες σε όλον τον κόσμο.
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Αργότερα  είχα  την  ευκαιρία  να  συζητήσω  περισσότερο  με  τον  Γιάμο-

ήταν ένας νεαρός στα είκοσι δυο, με γατίσια χαραχτηριστικά, ειδικός στα
βότανα  και  στις  τελετές  με  την  τροκάνα* του  χωριού  του,  κοντά  στην
Ίδη**. Τον  διακατείχε  η  σχεδόν  υπερβολική  εμμονή  του  λαού  του  στις
μεγαλοπρεπείς χειρονομίες και μου είπε,  Μα η ιδέα να ξαναγίνει ο Χορός
ήταν της Ρούσας, της  αγαπημένης  του  ανάμεσα  στις  ιέρειες.  Είχαν  γίνει
αχώριστοι οι δυο τους από τότε που είχε διαλέξει ο Ταύρος όλους μας και
όταν τον ρώτησα, γι’ αστείο, μήπως τελικά ήθελε να ξαναβγεί στην αρένα
για να την εντυπωσιάσει, ο Γιάμος είπε ότι δεν ήταν σίγουρος. Όλοι πρέπει
να  βοηθήσουμε αυτήν  τη  στιγμή, είπε.  Η  Ρούσα  όμως  είναι  θεά  για  μένα,
Δευκαλίωνα,  και  για  χάρη  της  θα  χόρευα  τον  Ταύρο  μονάχος  μου  και  με
δεμένα μάτια

Άλλο ένα βράδυ γεμάτο μοναξιά ανάμεσα σ’ ένα σωρό ανθρώπους- οι
φουσκάλες  και  οι  πληγές  από  την  ξιφομαχία  δεν  είχαν  διόλου  κατα-
πραϋνθεί μετά το μπάνιο. Το μυαλό μου δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από
την ερώτηση αν ήταν όλα τόσο απλά. Ονομάζαμε θεά κάποιαν επίλεκτη κι
ύστερα  τρέχαμε  εμείς  οι  ίδιοι  να  υπηρετήσουμε,  να  υπακούσουμε
τρέμοντας  το  σωστό  και  το  λάθος  της  δικής  της  ψυχής; Μάλιστα,  την
επόμενη μέρα στα γυμνάσια ήταν σαν να είχα κάτι ν’ αποδείξω κι έριξα
κάτω τον εκπαιδευτή μου μια φορά, παρ’ όλο που, όταν του όρμησα με το
μαχαίρι  μου,  γλίστρησε  την ασπίδα του στο πλάι και είδα  από κάτω το
σπαθί του να με περιμένει όρθιο. Αν δεν έβαζε το πόδι στο στήθος μου, θα
είχα  πέσει  πάνω  του  με  όλη  μου  τη  φόρα.  Γέλασε  και  είπε  ότι  με  τον
καιρό θα μάθαινα να πολεμάω ψύχραιμα- εγώ όμως ήθελα να τον κάνω να
πονέσει, να τον χαστουκίσω. Ο πατέρας μου το κατάλαβε και σταμάτησε
το  μάθημα  κι  ύστερα  μ’  έβαλε  να  οδηγήσω  μιαν  ομάδα  ως  κάτω  στη
θάλασσα. Η πορεία που διάλεξα ήταν επίπονη, γεμάτη παρακάμψεις και
εμπόδια και, όταν τους άφησα μπροστά στην Κνωσό, βρέθηκα χωρίς να
το καταλάβω με την Ταλάη στον Οίκο των Ωρών. Ούτε ποτό ούτε κουβέ-
ντα ούτε παιχνίδια αυτή τη φορά- την τράβηξα αμέσως πάνω μου μες στην
μπανιέρα.  Ουου, είπε,  είναι σφιχτό, πρέπει να παίξεις πρώτα μαζί του, εγώ
όμως δε σταματούσα τις ωθήσεις μου και τα βαθιά φιλιά μου για να την
παρασύρω,  και  πραγματικά  σε  λίγο  άρχισε  να  της  αρέσει,  να  το
απολαμβάνει με όλο της το κορμί, με τους φαρδιούς γοφούς και τα κα-
πούλια της, με τις θηλές του στήθους της, της άρεσε έτσι, το ήξερα. Σ’

* Ξύλινο κρόταλο ή το βαρύ κουδούνι των 

** Ο Ψηλορείτης.
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αρέσει έτσι, ε; της είπα, εκείνη όμως βόγκηξε κάπου μακριά από μένα σε
μια δική της Κοινωνία με τις Δυνάμεις. Φτάνουν αυτά! Γύρισα και ανα-
σηκώθηκα στα γόνατα για να την καβαλήσω, αλλά η μπανιέρα αναποδο-
γύρισε και πέσαμε στο πάτωμα μες στα νερά. Μη νοιάζεσαι! είπα, κι έδειξε
κάπως  να  τρομάζει,  όμως  το  μόνο  που  είχα  μέσα  μου  εκείνη  τη  στιγμή
ήταν αυτή η ζωώδης δύναμη του στρατιώτη που ήθελε να την προστατέψει
με τη γνώση  του να τρομοκρατεί και να κάνει κακό  στους άλλους κατά
βούληση. Μεθούσα όλο και περισσότερο, σαν να ανέπνεα για ώρα κοντά
σε κάποιο ανοιχτό κιούπι με μούστο σε ζύμωση και τη δάγκωνα μες στο
φιλί μου κι αυτό τουλάχιστον, ο πόνος, την έκανε να καταλάβει με ποιον
ήταν - τρομερός ήμουνα, σαν λιοντάρι -, γύρισε αλλού το πρόσωπό της κι
εγώ  συνέχισα το ανελέητο σφυροκόπημα  πάνω  της.  Έφτασα βέβαια στο
τέλος, χωρίς όμως το τρέμουλο της Παρουσίας ή το γλυκό χάσιμο του νου·
εκείνη  δεν  τελείωσε  κι  έβαλε  το  χέρι  μου  στο  μαργαριτάρι  της.  Άντε,
βιάσου. Θα μπορούσα να την είχα χτυπήσει χειρότερα από Κάριος κι αυτό
φαινότανε την ώρα που έφευγα, ταπεινωμένος και οργισμένος.  Γιατί εγώ
να είμαι τόσο μικρότερη ψυχή από κείνη; Στα μάτια της είδα την ντροπή μου
και παρ’ όλ’ αυτά δεν είπε ούτε μια λέξη

Βγήκα έξω. Μόνος στο μονοπάτι, με τον ήλιο να πέφτει δροσερός πίσω
από τα δέντρα. Ήταν παράξενο, είχα ό,τι επιθυμούσα, κι όμως, κάτι έλειπε.
Αυτή η λαχτάρα δεν ήτανε του σώματος

«Δευκαλίωνα!»
Η  φωνή  ανήκε  στον  Τουκάτο,  που  κατέβαινε  χοροπηδώντας  το  δρο-

μάκι από τις Αρχάνες. Τον άφησα να με πλησιάσει. Έλα, άνθρωπέ μου, τι
θέλεις...

«Με το συμπάθιο, κύριε», είπε.
Όπως συνήθως μύριζε ολόκληρος σαν άλογο και η τελευταία του επι-

νόηση από φαρμακευτικά φυτά ήταν απλωμένη σε άτσαλους λεκέδες πάνω
στην  ανοιχτόχρωμη,  αεράτη  φορεσιά  του.  Όλοι  έπρεπε  να  σηκώσουν  το
κεφάλι  για  να κοιτάξουν στα μάτια  τον Τουκάτο  κι εκείνη  τη στιγμή μ’
ενόχλησε ιδιαίτερα- για να μη μιλήσουμε για το όνομα που είχε στην πόλη

«Ήθελα να σας μιλήσω, κύριε. Πού είναι ο Ίκαρος;»
«Απ’ όσο  ξέρω,  κάπου  τριγυρίζει  στα  εργαστήρια  με  τον  Κόδρο  και

την Ίριδα. Καλή μέρα.»
«Περίμενε»,  απάντησε  ο  Τουκάτος  αγγίζοντας  τον  αγκώνα  μου  και,

όταν γύρισα, τα μάτια του ήταν πιο σκοτεινά από πριν κάτω από το κα-
ραφλό φακιδιασμένο μέτωπό του
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«Εντάξει μ’ αυτόν, είναι παιδί», είπε, «εσένα όμως σε γυρεύω εδώ και
μέρες για κείνη την ιστορία με τ’ άλογα».

«Ποια άλογα;»
«Τ’ άλογα που χρησιμοποίησες για να διασκεδάσεις αυτούς τους  κα-

λεσμένους σου. Τα παράτησες μες στη μέση της αυλής του Ξενώνα, δίπλα
στην πηγή, έτσι δεν είναι; Μη μου πεις ότι δεν το θυμάσαι κιόλας;»

Με την κομψή φορεσιά του, έδειχνε κατά κει με το χέρι που το στόλιζε
το  δαχτυλίδι  του  από  σπάνιο  σίδερο,  δώρο  ενός  θεραπευτή  που  είχε  ο
ίδιος  θεραπεύσει  κάποτε  στο  βορρά·  και  τ’  άτριχα  χαραχτηριστικά  του
ακόμα  είχαν  ανάψει,  καθώς  με  κοιτούσε  αγριεμένος.  Στα  λόγια  του
υπήρχε κάτι σαν τρέμουλο (γυναικείου;) θυμού, και η φλόγα που μου κα-
τάτρωγε το πνεύμα κάπως κόπασε. Τι νόμιζε, μόνο αυτό έπρεπε να έχω
στο μυαλό μου;

«Μη μου σηκώνεις εμένα τους ώμους. Να σου πω τι έκανες: τ’ άφησες
να  πίνουν νερό, μόνα τους», είπε ο Τουκάτος και σχεδόν στράφηκε  προς
την  πηγή  γεμάτος  φλογισμένο  σεβασμό* ύστερα  γύρισε  πάλι  σε  μένα:
«Αυτό  δε  γίνεται,  κύριε,  όταν  τ’  άλογα  έχουν  χρησιμοποιηθεί  για  ν’
ανεβάσουν  τρεις  ανθρώπους  όλο  το  δρόμο  από  τον  Αμνισό.  Τ’  άλογα
αρρώστησαν, το καταλαβαίνετε; Έστειλε το προσωπικό του Ξενώνα και
μας φώναξαν. Για όνομα...»

Τα είχα χάσει εντελώς
«Πάντως  τώρα  είναι  καλά», είπε  ο  Τουκάτος.  «Δεν  ήταν  παρά  ένας

μικρός κωλικός. Διαμαρτύρομαι, όμως, κύριε* έχω την εντύπωση πως χά-
νετε την επαφή σας με ορισμένα πράγματα εδώ γύρω.»

Μάλωμα  ήταν  αυτό,  σαν  να  ήμουν  παραγιός  του;  Έριξα  μια  ματιά
τριγύρω  και  πήρα  μιαν  ανάσα,  αλλά  ο  Τουκάτος  (αξιοθαύμαστος  άν-
θρωπος) είχε απομακρυνθεί

Ναι, την έχανα - πολλά πράγματα έχανα και πρώτα πρώτα, μέσ’ από
τη  σάρκα  μου,  όλη  τη  γλύκα  που  γεννούσε  μέσα  μου  ο  πόθος  για  την
Αριάδνη

Η Αριάδνη έδειχνε σχεδόν γαλήνια όταν μπήκε στα ιδιαιτέρά μου μετά το
δειλινό την επόμενη μέρα* το ’βλεπες, είχε μόλις κάνει μπάνιο και είχε
απλώσει  λάδι  στο  κορμί  της,  ήταν  ξεκούραστη  και  δυνατή  από  τις  πο-
λυάριθμες  βοηθητικές  τελετουργίες  με  τις  ιέρειές  της.  Είχε  χτενίσει  τα
κατάμαυρα δυνατά μαλλιά της στη μια μεριά με μιαν ατημελησιά που ξυ-
πνούσε παράφορα την επιθυμία μέσα μου και με τις άκρες τους ίσα ν’

Ο αδελφός της Αριάδνης - 9
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αγγίζουν τη λαιμόκοψη της χυτής εσθήτας της σε σκούρο μπλε. Η χαλά-
ρωσή της φανέρωνε ότι είχε όλες τις ανέσεις που χρειαζόταν, και η πληγή
μου άνοιξε πάλι βλέποντας τα χαραχτηριστικά του αδελφού μας μες στα
δικά  της.  Κι  ενώ,  κατά  παράδοση,  οι  άντρες  έρχονταν  σ’  αυτήν,  τώρα
βρισκότανε  μπροστά  στην  πόρτα  μου  και  ήθελε  να  μιλήσουμε.  Μόνο  η
ντροπή και η σύγχυση μου κατάφερναν να με κρατήσουν σοβαρό καθώς
την προσκαλούσα να μπει μέσα

Έξω  στο  χαγιάτι  μου  το  φεγγάρι  είχε  ανέβει  ψηλά,  πάνω  από  τους
κήπους, με δύο κέρατα μυτερά, στη χάση του. Ο ποταμός εδώ κι εκεί ήταν
φωτισμένος και τα σπίτια κατά μήκος της ευωδιαστής κοιλάδας είχαν τις
λάμπες τους ακόμα αναμμένες  ζωηρά  με την έγνοια της κηδείας που θα
περνούσε.  Θέλοντας  να  νιώσει  άνετα,  η  Αριάδνη  στάθηκε  μπρος  στο
παράθυρο κι άφησε το βλέμμα της να πλανηθεί για λίγο πάνω σε όλ’ αυτά
κι  ύστερα  κάθισε  ακριβώς  δίπλα  μου  στο  κρεβάτι  με  το  δερμάτινο
κάλυμμα και ο δεξιός γοφός της άγγιξε τον δικό μου. Η μυρωδιά της ήταν
σανταλόξυλο  απόψε,  και  χωρίς  να  πάρει  τα  μάτια  της  από  τον  ζω-
γραφισμένο  τοίχο  εμπρός  μας,  τράβηξε  μια  βαθιά  ανάσα,  περιμένοντας
προφανώς  ν’  ανοίξω  εγώ  την  κουβέντα.  "Υστερα,  πέρασε  το  χέρι  στα
μαλλιά της και τα τίναξε. Υποθέτω ότι αυτό το έκανε για να το δω εγώ και
να  με  πλημμυρίσει  η  επιθυμία,  πράγμα  που  έγινε,  αλλά  ο  κρεμασμένος
Πέλεκυς ανάμεσα στα στήθη της πάνω στο μπούστο της μακριάς εσθήτας
της φανέρωνε πως υπήρχανε κι άλλα θέματα ακόμα εκκρεμή ανάμεσά μας.
Δεν ήμουν περήφανος για τον εαυτό μου κι έτσι δεν έβγαλα άχνα

«Λοιπόν», άρχισε,  «οι τελετές προς τιμήν του Πάλισου είναι κανονι-
σμένες, αδελφέ μου. Αύριο η πόλη θα τον αναζητήσει· μετά, τη δεύτερη
μέρα,  είτε  έρθει  πουλί  να  κάτσει  πάνω  στον  Πέλεκυ  είτε  όχι,  εμείς  θα
διακηρύξουμε  πως  βρέθηκε  και  θα πλάσουμε την εικόνα  του.  Την  τρίτη
μέρα, φυσικά, θα τον αναστήσουμε και τότε θα έρθει η στιγμή η δική σου,
η  πραγματική  είσοδός  σου  στη  δημόσια  ζωή,  Δευκαλίωνα.  Ξέρω  πως
θέλεις να τον τιμήσεις όπως κι εγώ. Ύστερα θα φύγω και θα τον πάρω μαζί
μου  σ’  ένα  υπέροχο  μέρος  που  ξέρω,  ψηλά  στα  βουνά.  Κι  ύστερα  από
αυτό», πρόσθεσε η Αριάδνη βάζοντας απαλά το χέρι της στο γόνατό μου
και  αφήνοντας  να  φανεί  μια  σπίθα  πιο  φιλική  μέσα  στα  μάτια  της,  «θα
επιστρέψω και θα κάνω ό,τι μπορώ για τη δική μας υπόθεση. Μ’ αυτό που
έχουν κατά νου να μας προσφέρουν ο Γιάμος, η Ρούσα και οι άλλοι νεαροί
ιερείς μας, θα ’λεγα πως για μας έχουν αφήσει τα εύκολα, δε νομίζεις;»
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Ένιωθα  πολύ  γέρος,  τόσο  μολυσμένος  δίπλα  στη  βαθιά  λαμπρότητα
της παρουσίας της ακόμα και στη θλίψη - οι ιερείς  μας, είχε πει. Τι πα-
ράξενο, να αισθάνομαι νεκρός μετά από τόσα και τόσα μερόνυχτα που την
ποθούσα! Το μόνο που τη ρώτησα ήταν οι προθέσεις της για τη δική μας
υπόθεση

«Εννοώ  ότι  αποφάσισα  το  γάμο  μας»,  απάντησε.  «Χρειαζόμαστε
ενότητα· η μητέρα κι η Παρία έχουν ξεσηκώσει τον τόπο με τ’ όνομά σου.
Εκτός από αυτό, το ξέρεις ότι αυτήν τη στιγμή είσαι ο μοναδικός από τους
συγγενείς μας που έχει καθαγιαστεί από τον Ταύρο; Νόμιζα ότι δεν ήτανε
παρά υγιής αδελφικός  ανταγωνισμός  που τόσο επέμενες να  συμμετέχεις
στο Χορό και στην ομάδα μας. Τώρα όμως, αδελφέ μου, να που σ’ έχω
μπροστά μου και χαίρομαι γι’ αυτό. Εμείς μπορούμε να βρούμε λύση στα
προβλήματά μας. Και βέβαια, δεν έχουμε καιρό να διαλέξουμε άλλον, γι’
αυτό  το  φεγγάρι  τουλάχιστον!»  είπε  η  Αριάδνη  μι-  σογελώντας  και
αφήνοντάς με να καταλάβω λίγο το σκεπτικό του συμβουλίου της (απ’ ό,τι
υπέθεσα). «Εννοώ δηλαδή πως είμαι σίγουρη ότι μαζί θα κάνουμε καλή
δουλειά, τι λες;»

«Με τόσο πολλούς σοβαρούς και αδιάσειστους λόγους», είπα εγώ
«Ίσως δεν έχεις καταλάβει ακόμα», είπε και τα μάτια της σκλήρυναν

αναζητώντας  τα  δικά  μου.  «Αν  είχες  σκοτώσει  αυτόν  τον  άνθρωπο,  θα
είχα επιλέξει κάποιον άλλον και γρήγορα μάλιστα, ξέχωρα από τον Ταύρο
και το συγγενικό μας αίμα. Υπάρχουν πράγματα που μαθαίνει μια γυναίκα
στο νησί της Δίας και που της δείχνουν την πραγματική αξία των εθίμων.
Δε θα διστάσω να εναντιωθώ στην παράδοση αν χρειαστεί. Δεν έχω την
πρόθεση ν’ απειλήσω τίποτα. Σ’ το λέω για να το ξέρεις. Παρ’ όλο όμως
που  με  αψήφησες  δημόσια,  πρέπει  να  παραδεχτώ  ότι  αυτή  η  άστοχη
ενέργειά σου έφερε μιαν έστω απρόθυμη συγκατάθεση απ’ όλες σχεδόν
τις φατρίες. Κάπως ξεθύμανε η οργή, αυτό δε σ’ το αρνούμαι, η γη είναι
πιο ήρεμη και τα ζώα φέρονται καλύτερα απ’ όσο συνήθως μπρος στους
βωμούς. Είναι ανάγκη να δουλέψουμε μαζί, αδελφέ μου, γιατί πέρα από
τον  περίφημο  Κατάλογο  του  πατέρα  μας  και  την  έξαρση  που  τον  έχει
πιάσει, θα χρειαστεί να διατηρήσουμε την ηρεμία, για τον τόπο και τους
ανθρώπους,  όταν  οι  στρατιώτες  αρχίσουν  πραγματικά  να
συγκεντρώνονται  εδώ  κατά  χιλιάδες.  Προς  το  παρόν,  ασ’  τον  να
σκέφτεται όπως θέλει ότι μπορεί να πράττει τόσο εγωιστικά όσο ο ήλιος.
Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν είμαστε σε  θέση ν’ αντιμετωπίσουμε έναν
πόλεμο  με  την  ηπειρωτική  χώρα  κι  ας  θεωρεί  εκείνος  πως  τους  χα-
ριζόμαστε, αφού το σχέδιό μας είναι κόλπο! Άκουσε, αδελφέ μου, μετα
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ξύ μας, έχω κι εγώ μιαν αποκάλυψη να κάνω δική μου, φυλαγμένη - πε-
ριμένω όμως από σένα να κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση ώσπου να επιστρέψω. Ύστερα θα πράξουμε αυτό που πρέπει.»

«Υπέροχη ένωση, πραγματικά», είπα εγώ και σηκώθηκα, όλο αγένεια.
«Γιατί να μη φέρω ένα γραφέα να καταγράψει όλα όσα με προστάζετε.»

«Εγώ δε θέλω να παντρευτώ κανέναν!» ξεστόμισε ξαφνικά η Αριάδνη
πίσω από την πλάτη μου

Είχε σηκωθεί πια κι εκείνη και κατευθύνθηκε προς το χαγιάτι σαν να
ήθελε να κάνει έκκληση στο φως και στις μυρωδιές εκεί έξω, κι έτσι βρε-
θήκαμε  ο  ένας  στη  μια  μεριά  του  δωματίου  μου  κι  ο  άλλος  στην  άλλη.
Ποτέ δεν είχα πρόθεση να φύγω, κι έτσι άρχισα να βηματίζω πάνω κάτω
ανάμεσα στους τοίχους με τις ζωγραφισμένες σπείρες. Εκείνη άφησε έναν
απεγνωσμένο  αναστεναγμό  και  για  τους  δυο  μας  και,  γυρίζοντας,  μου
πρόσφερε ξανά τα μάτια της

«Το ξέρω ότι φάνηκα σκληρή», είπε, «δεν ήταν όμως μόνο για σένα.
Τόσα  σχέδια  είχαμε  κάνει  εκείνος  κι  εγώ  και  κατέρρευσαν  όλα.  Του
χρόνου θέλαμε να γυρίσουμε όλο το νησί με πλοίο και να ενώσουμε  τις
πόλεις μας όπως ποτέ δεν ήταν ενωμένες. Θέλεις να κάνεις εσύ αυτό το
ταξίδι μαζί μου; Δεν το έχω ζητήσει από άλλον, Δευκαλίωνα», μου εκμυ-
στηρεύτηκε η Αριάδνη και ήξερα ότι το μέτωπό της σφίχτηκε με πραγμα-
τικό  πόνο  εκείνη  τη  στιγμή.  «Είχαμε  διαλέξει  το  μέρος  για  να  χτίσουμε
καινούργιο σπίτι, ψηλά στο Λασίθι μάλιστα, και όταν ανέβω στις σπηλιές
σε  λίγον  καιρό  θα  πρέπει  να  περάσω  κι  από  κει.  Λυπάμαι.  Όχι,  αδελφέ
μου, μείνε, γιατί θέλω ν’ ακούσεις όλα όσα έχω να σου πω, πώς πέρασαν
όλοι αυτοί οι μήνες που περιμένω την ανάρρησή μου.»

Ήταν  έτοιμη  να  κλάψει  κι  έκανε  μανιασμένες  προσπάθειες  να  συ-
γκροτηθεί

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αρχαίοι και πηχτοί σαν το αίμα είναι
οι δεσμοί ανάμεσα στις γυναίκες μας. Μπορεί και για σας τους άντρες να
είναι  το  ίδιο,  αλλά  από  μας  περιμένουν.  Όλη  μου  τη  ζωή  μαθαίνω  πώς
πρέπει να γίνω σαν τις άγριες μανάδες μας, να συγκεντρώσω μέσα σ’ ένα
σώμα όλα όσα μας κάνουν αυτό που είμαστε. Αφού λοιπόν αφιερώθηκα σ’
αυτό με όλη την ύπαρξή μου, ήθεΤϋα ο  ιερός γάμος μου να δημιουργήσει
έναν καινούργιο κόσμο. Ήθελα, δηλαδή, η ένωση με τους Νεκρούς μας και
το  παρελθόν  να  φτάνει  τόσο  βαθιά,  ώστε  να  μη  νοείται  καν  αυτό  που
ονομάζουμε αύριο ή χτές. Μπορεί η αδελφή μας η γρια-
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Πέρδικα να τα έχει κάπως χάσει με τα χρόνια, αλλά εκείνη λέει ότι θυ-
μάται μια τέτοια Κρήτη, την Κρήτη που έλεγαν πως είχαν ζήσει οι μανά-
δες της. Τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν άλλη επιθυμία παρά να πέσουν
μες στην αγκαλιά των συγγενών τους στους παλιούς οικογενειακούς τά-
φους, πριν από την άνοδο της Κνωσού. Θυμάσαι την ιστορία της Πανδώ-
ρας  της  Ευεργέτιδας  που  πήρε  μια  μέρα  το  κιούπι  με  τα  δώρα  Της  και
απλώς τα πρότεινε σε όλους για να πάρουν:  Σας δίνω σπόρο, αγάπη σας
δίνω. Έτσι  ήθελα  να  γίνω  κι  εγώ.  Για  τα  παιδιά  μου», είπε  η  Αριάδνη
ακουμπώντας απαλά το χέρι πάνω στον τοίχο αριστερά της, «και γι’ αυτό
έκανα όλα όσα μου ζήτησαν, για ν’ αποχτήσω τη δύναμη να δώσω στους
ανθρώπους αυτό που θέλουν

»Και  τι  κατάλαβα  εδώ  κάτω  που  βρέθηκα,  στην  πόλη,  Δευκαλίωνα;
Βρέθηκα ανάμεσα στη ράτσα που σκότωσε τον αδελφό μας. Μπορεί αυτό
να ’γινε επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σταματήσει ο Οίκος μας να
εθελοτυφλεί μπροστά στους δεκάδες άλλους που σκοτώνουν, που δεν τους
ξέρουμε ούτε καν στο όνομα. Τι εξουσία θέλεις, δηλαδή; Αυτή που βλέπει
ο  Γλαύκος  και  που  καταστρέφει  τον  κόσμο;  Ή  μήπως  αυτή  που  είναι
πραγματικά σημαντική για σένα; Εγώ δε σταματάω λεπτό να αναρωτιέμαι,
να προσπαθώ να βρω το δρόμο μου κοιτάζοντας  μπροστά να δω τι μας
περιμένει. Σου λέω όμως το εξής: δε θα επιτρέψω,  ούτε σε σένα  ούτε και
σε κανέναν άλλον, να συνεχίσει να διαφεντεύει αυτόν τον Οίκο από του
χρόνου κι ύστερα σύμφωνα με τα ονειρικά παραληρήματα της μάνας μας.
Είναι  πραγματική  Βασίλισσα, από τη γενιά της Παρίας  κι  ο τρόπος της
πραγματικά  με  σαγηνεύει  με  τις  μεγαλοπρεπείς  επιδείξεις  της  και  τα
παιχνίδια  εκφοβισμού,  αλλά  πρώτα  πρώτα  πιστεύει  ότι  μπορούμε  έτσι
απλά  να  φέρουμε  τον  Ποσειδώνα,  αυτόν  τον  απατεώνα  των  ιερατείων,
μέσα  στο  Παλάτι  χωρίς  εμείς  ν’  αλλάξουμε  καθόλου.  Τ’  όνομά  της
σημαίνει  Εκείνη  που  Λάμπει  για  Όλους  - δε  νομίζεις  όμως,  ότι  οι  τόσες
νύχτες που πέρασε, χρόνια τώρα, με τους Αχαιούς μαθητευόμε- νους αντί
μες στο κρεβάτι του πατέρα μας κάτι θα ’χουν αλλάξει μέσα της; Ή μήπως
εκείνος έχει παρανοήσει και τ’ αφήνει όλ’ αυτά να περά- σουν έτσι; Το
ξέρω,  το  ξέρω,  εσύ  κάνεις  ό,τι  μπορείς  για  μένα»,  προσπάθησε  να
καταλήξει, «αλλά εγώ δεν μπορώ να νιώθω καμιάν αβεβαιότητα στα νώτα
μου. Όχι αυτήν τη στιγμή.»

Χαμήλωσε τα μάτια της, κι εγώ προσπάθησα να μη μιλήσω αμέσως,
παρ’ όλο που είχα αναστατωθεί με τη μεγάλη ομοιότητα ανάμεσά μας -
μας  βάραινε  το  ίδιο  και  τους  δύο  το  αξίωμα,  μας  έφερνε  σύγχυση  στη
σκέψη. Την ευχαρίστησα για τα λόγια της και τη ρώτησα αν θα μπορού
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σαμε  πάλι  να  καθίσουμε,  δίπλα  δίπλα.  Συμφώνησε,  και  παρ’  όλο  που
ένιωθα  ακόμα  ακάθαρτος  να  την  αγγίξω  μετά  από  αυτό  που  είχα  κάνει
στην  Ταλάη,  η  ψυχή  μου  αναρίγησε  στο  άγγιγμά  της,  καθώς  έπιασε  το
αριστερό μου χέρι και απλώς το κράτησε στις παλάμες της κοιτάζοντάς το.
Ήταν πρόθυμη να με ακοΰσει ως το τέλος

«Ιερέας, αδελφός και άντρας, σ’ αγαπώ· πάντα σ’ αγαπούσα και πάντα
θα σ’ αγαπώ», είπα. «Και τι σημαίνει που ο αδελφός και ο πατέρας σου και
τόσοι  άλλοι  έφτασαν  στο  ίδιο  συμπέρασμα  για  την  Αναγκαιότητα  της
κατάστασης;  Καμιά  απόλαυση  δεν  έχω  νιώσει  αυτές  τις  ημέρες  και  την
καρδιά μου τη νιώθω ανίερη. Εσύ όμως δεν έχεις βγει στη θάλασσα. Οι
εκπαιδευτές  μας  λένε  πως  υπάρχουν  αρκετές  πιθανότητες  αυτός  ο
ξεκουτιασμένος  ο  Αιγέας  και  ο  γιος  του  να  μας  συναντήσουν  στην
παραλία τους έτοιμοι να δοξαστούν, έτοιμοι να πεθάνουν μόνο και μόνο
για την τιμή να μας χτυπήσουν. Είναι πολλά τα χρόνια που προσεύχονται
στον  ήλιο·  ο νέος άντρας απ’ όλους ομορφότερα πεθαίνει, τραγουδάνε.  Κι
ύστερα  λένε  πως  οι δικοί  μας  βασιλιάδες  είναι ανόητοι.  Αριάδνη,  αν  δε
βάλω όλη μου την ψυχή σ’ αυτό και χρειαστεί να δώσω μάχη στο βορρά,
θα σκοτωθώ στα σίγουρα. Μπορεί να φαίνομαι φοβισμένος. Πραγματικά
φοβάμαι και δεν είναι ο φόβος που νιώθεις μπροστά στον Ταύρο ή στην
Προσφορά,  γιατί  σημαίνει  ότι  μετά  από  μένα  θα  έρθει  η  σειρά  σου  κι
ύστερα όλων μέσα στο Παλάτι. Θέλω να το σταματήσω. Το πνεύμα του
αδελφού μας θα με τρελάνει αν δεν προσπαθήσω.»

«Τότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που να μη μας τρελάνει. Το σχέδιο
της γιαγιάς είναι καλό νομίζω. Όλα τα ζώα μπλοφάρουν έτσι. Κι από την
άλλη, μου αρέσει πολύ να σε βλέπω έτσι δυνατό· το χέρι σου έχει γίνει
σαν πετσί. Ο πατέρας μας όμως έχει πέσει σε σύγχυση, Δευκαλίωνα. Του
χρωστάω πάρα πολλά γιατί όλη του η ζωή μού δίδαξε να βλέπω μέσ’ από
τις καταστάσεις, στη σκιά του θανάτου. Ο θάνατος έχει τη θέση του στο
βασίλειό μας, εκείνος όμως δεν τη βλέπει πια.»

Άρχισα να καταλαβαίνω* αν όμως οι άντρες που θεωρούσαμε ήρωες
ήταν εκείνοι που θα σάρωναν τον Κάτω Κόσμο για την αγάπη της Θεάς
και για χάρη του λαού τους, αν ήταν εκείνοι οι χαμένες ψυχές...

«Λες δηλαδή ότι, αν γίνει μάχη, εγώ πρέπει να σηκώσω τα χέρια ψηλά;
Εκεί  θα  καταλήξει,  Αριάδνη,  και  μετά  από  αυτό  δε  θ’  αργήσουν  να
φτάσουν στον Αμνισό. Ο Ταύρος είναι μια δύναμη που η οικογένειά μας
δε φοβήθηκε ποτέ να χρησιμοποιήσει και δεν ξέρω πώς αλλιώς να τιμήσω
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν παραδίνοντας τον Οίκο στα χέρια μας.»
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«Εγώ όμως σε ρώτησα τι έχει πραγματική αξία για σένα, Δευκαλίωνα.
Το  θέμα  είναι  μήπως  έχεις  χάσει  την  ψυχή  σου  επειδή  δε  βλέπεις  όσο
πρέπει μακριά. Με όποιον τρόπο κι αν χρειαστεί να σκοτώσεις, δε θέλω
να το κάνεις σαν εκδίκηση για τον αδελφό μας. Δεν έχει πάντοτε σημασία
ο  τόπος της Προσφοράς· σημασία έχει η αγάπη που δίνεις στο λαό σου
μέσ’ από μένα, στους ανθρώπους σου που δεν ξεχνούν αλλά καλλιεργούν
και χτίζουν γι’ αυτούς που θα ’ρθουν αργότερα κι ο λόγος είναι πως τους
έχεις συγκινήσει. Η επιλογή σου να Τολμήσεις λιγοστεύει τον δικό τους
πόνο και ο κόσμος - σε παρακαλώ, άσε με να τελειώσω... Το ξέρεις ότι για
μας φήμη και είδηση είναι το ίδιο πράγμα και ότι σε διάφορα μέρη, όλο
και  περισσότερα  κάθε  χρόνο,  αυτοί  οι  ιερείς  του  ουρανού  ορθώνουνε
ναούς στον ήλιο και σε άλλα τέτοια παρόμοια και τους ονομάζουν ιερούς
τόπους.  Επομένως,  ο  υπόλοιπος  κόσμος  τι  γίνεται;  Γίνεται  μιαρός.
Ανίερος.  Μπαίνουν  λοιπόν  οι  άνθρωποι  εκεί  μέσα  και  δηλώνουν  με  τη
μεγαλύτερη ειλικρίνεια τις προθέσεις τους να ζή- σουν έντιμα το βίο τους.
Τι συμβαίνει όμως μόλις βγουν έξω; Δε βλέπουν πια την ιερότητα στον
κόσμο  γύρω  τους.  Η  αιώνια  ζωή  τους  εξασφαλίζεται  αλλού.  Κι  έτσι
δημιουργείται  μια  ρωγμή,  παρά  τις  καλές  προθέσεις  τους.  Έξω  στον
κόσμο  πρέπει  να  έχουν  πνεύμα  πρακτικό.  Από  αυτή  λοιπόν  τη  ρωγμή,
τρυπώνει  αυτό  που  οι  αδελφές  της  Αλξιόνης  ονομάζουν  Εφιάλτη.  Θα
’πρεπε να το καταλάβουν. Αποκοιμιούνται όμως. Ξεχνούν ότι είναι δικό
τους φταίξιμο, κάποιος τόπος ή κάτι άλλο που είχαν ξεπουλήσει κάποτε.
Θεά! Σκέψου ότι πούλησαν τις Δυνάμεις που κάποτε πίστευαν πως δε θα
τους  άφηναν  να  χαθούν  - κάτι  σαν  τα  παλιά  αναπαυτήρια  των  πατριών
μας - παρ’ όλο που ίσως το κουράγιο  τους να πράττουν το σωστό τους
έκανε να χάσουν μια για πάντα τον τόπο τους, έναν από τους αμέτρητους
τόπους του κόσμου. Ή ακόμα και τη ζωή τους, μια από τις εκατομμύρια
ζωές  που  έχουν,  Δευκαλίωνα», είπε  η  Αριάδνη  σφίγγοντας  τα  ενωμένα
χέρια  μας  ενώ  εγώ  κοιτούσα  τις  σπείρες  που  κυλούσαν  πάνω  στους
τοίχους  του  δωματίου.  «Μην  αποκοιμηθείς,  αδελφέ  μου.  Αναζητώ
ασταμάτητα  τη  βαθύτερη  κατανόηση,  μιαν  απάντηση  στην  απορία  μου
πώς να πράξω, αυτήν τη στιγμή όμως, σε παρακαλώ, στηρίξου πάνω μου
και προσπάθησε να με πιστέψεις· κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει. Δεν
είναι κι εύκολο να είσαι συνέχεια στη μέση. Δώσε μου την ευκαιρία να
βρω τι πρέπει να κάνω. Μόνο αυτό ήρθα να σου ζητήσω απόψε. Μα, τι;
Μου χαμογελάς μετά απ’ όλ’ αυτά, είναι δυνατόν να...»

«Όχι, όχι», είπα βιαστικά. «Απλώς, να, εκατό φορές έχω ακούσει την
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ιστορία  της  γριάς  Ευρώπης,  ποτέ  όμως  δεν  είχα  αναρωτηθεί  τι  να  σκέ-
φτηκαν γι’ αυτήν οι άνθρωποι στην Ανατολή, όταν τους είπε ότι καλά θα
έκαναν να βγουν στη θάλασσα. Και να σκεφτεί κανείς ότι τους συνάντη-
σαν  δελφίνια  και  τους  οδήγησαν  εδώ  κι  έγινε  ένας  ολόκληρος  καινούρ-
γιος...»

Ξαφνικά η Αριάδνη άφησε το χέρι μου, με τράβηξε κοντά της και με
φίλησε για πρώτη φορά σαν εραστή· τα χείλη της ήταν απίστευτα απαλά,
γλυκά και ζουμερά σαν το αβγό του αχινού κι η γλώσσα της άγγιξε ντρο-
παλά την άκρη των ενωμένων χειλιών μας

«Νερό  για  το  διψασμένο  χώμα  της  ψυχής»,  είπε.  «Μπορεί  όμως  οι
δυνάμεις μας ν’ αυξηθούν και να διοχετευτούν καλύτερα, αν περιμένουμε
την επίσημη τελετή του υμέναιου. Δε νομίζεις; Μμμμ... Θα ’θελα κι άλλο,
πολύ ακόμα. Μην ξεχνάς όμως, ότι σε προκαλώ να φανείς πιο γενναίος κι
από  τους  Κάρες  αξιωματικούς,  άντρα  μου.  Μπορείς  να  γίνεις  τόσο
φοβερός όσο απαιτεί το σχέδιο για να λειτουργήσει, χωρίς να χάσει η ψυχή
σου το δρόμο της; Είσαι πολύ περισσότερο της σκέψης απ’ όσο ο αδελφός
μας,  πρέπει  όμως  να  πω  ότι  μια  μικρή  δισταχτικότητα  δεν  έβλαψε  ποτέ
κανέναν, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό.»

Πώς τραγουδούσε μέσα μου η ομορφιά, όταν την έβλεπα χαρούμενη·
τα οράματα, τα χείλη της, ο πόνος της κι η δύναμή της, ποτέ δεν είχα νιώ-
σει τόση σιγουριά ότι μαζί με κάποιον άλλον είχα τη δύναμη να φτιάξω
ένα λαμπρό κόσμο. Για μένα δεν υπήρχε καμιά με τη δική της σοβαρότητα
και τα θαυμαστά έξυπνα όνειρά της* είχε μάλιστα αρχίσει κάπως να παίζει
μαζί μου πάνω στο κρεβάτι, μου χάιδευε τα μαλλιά χαμογελώντας μου και
το άγγιγμά της είχε μια φλόγα που, πανεύκολα, ξεσήκωσε ολόκληρη την
ψυχή  μου.  Παρ’ όλ’ αυτά  όμως,  κάτι  δεν  πήγαινε  καλά,  ακόμα.  Έπρεπε
μεταξύ μας να υπάρξει αληθινή ειρήνη και της ζήτησα να με εξαγνίσει από
το αμάρτημα που είχα διαπράξει με τη συμπεριφορά μου προς την Ταλάη.
Προσπάθησα  να  της  εξηγήσω  με  ποιον  τρόπο  είχα  καταφέρει  να
προσβάλω  αυτές  τις  γυναίκες  που  τόση  αγάπη  έφερναν  στις  κοινότητές
μας,  πώς  σου  σκοτείνιαζε  το  νου  αυτό  το  δηλητήριο.  Η  Αριάδνη  με
άκουσε  και,  σύμφωνα  με  την  ανατρεπτική  της  στάση,  δεν  μου  υπέδειξε
καμιά τελετουργία, εκτός από το να πάω στην Ταλάη και να της πω τα ίδια
πράγματα, ζητώντας τη συγνώμή της. «Έτσι», είπε η Αριάδνη, «η κοπέλα
θα  ξέρει  καλύτερα  πώς  να  φροντίσει  κι  άλλους  το  ίδιο  πληγωμένους».
"Οταν σηκώθηκε να φύγει, μου είπε ξεκάθαρα πως ο λόγος ήταν ο πόθος
της

«Αφού είναι καλύτερο για τα χωράφια, εντάξει», είπα μ’ ένα μισό
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χαμόγελο. «Θα σχεδιάσουμε το ταξίδι μας όταν γυρίσω από την Αθήνα.
Θ’ αφήσω αυτό το όνειρο να με εξαγνίσει από το δηλητήριο.»

«Ναι,  αυτό  να  κάνεις»,  απάντησε  εκείνη  με  μια  ζωντάνια  και  μια
λάμψη  που  είχαμε  όλοι  μας  καιρό  να  δούμε·  έλπιζα  πως  της  έδινα  τ’
όνειρό της πίσω. «Ναι, Δευκαλίωνα, ωραία!» πρόσθεσε η Αριάδνη

Η κηδεία του αδελφού μας γέμισε τις τρεις επόμενες ημέρες με πιοτό και
με το παραδοσιακό χάος που επικρατεί καθώς τον αναζητούμε σε όλη την
Κνωσό και την αναστατωμένη κοιλάδα. Με το κρασί και την τελετουργία,
που  η  ουσία  της  ήταν  να  φέρει  τους  ανθρώπους  αντιμέτωπους  με  την
απουσία του, ο κόσμος εξαγνίστηκε από τη θλίψη· ενώ τη νύχτα ανάβαμε
τεράστιες φωτιές, τραγουδούσαμε και χορεύαμε γύρω τους και άνθρωποι
κάθε ηλικίας (δεν έλειπε ούτε η γιαγιά μας) πηδούσαν μέσ’ από τις φλόγες
κραυγάζοντας  άγρια,  γεμάτοι  από  τη  χαρά  να  φέρουμε  τον  αδελφό  μας
πίσω.  Κανένα  πουλί  δεν  ήρθε,  σύμβολο  της  ψυχής  του,  να  κουρνιάσει
πάνω στον Πέλεκυ δίπλα στο νεκρικό μνημείο του κι αυτό έμοιαζε να ’ναι
ένα ακόμα σημάδι πως κάτι είχε ξεθωριάσει από τον παλιό μας κόσμο που
ισορροπούσε ανάμεσα στους κόσμους. Η πάλη και η πυγμαχία της τρίτης
ημέρας  όμως,  τίμησαν  τη  θέρμη  της  ψυχής  του  αδελφού  μας,  και  στα
κορμιά των νέων της Κνωσού έβλεπες ολοκάθαρα ότι η δύναμη είχε ζωή
περισσότερη  από  κείνον.  Όταν  η  πομπή  που  έκλεινε  την  τελετουργία
έφτασε με την άδεια σαρκοφάγο του ψηλά στο ιερό του Γιούχτα κι όταν η
Αριάδνη την πήρε μαζί της κι έφυγε για να του βρει τον μυστικό τάφο των
βασιλιάδων μας μέσα στον κόρφο της γης όπως λέει η παράδοση, έκλαψα
πικρά για τη δολοφονία του

Όταν  πέρασε  κι αυτό, ο δρόμος για την  παρηγοριά  μου είχε  ανοίξει
μέσ’ από  την  προσπάθεια  να  κατανοήσω  βαθύτερα  την  ύπαρξή  της  και
ποτέ δεν είχα νιώσει τόσο αποφασισμένος να υπηρετήσω τους δικούς μου.
Τον καιρό που οργή και αγάπη ήταν αξεδιάλυτες, βρέθηκα μια φορά να
σκίζω τα μπράτσα μου μαζί με τον πατέρα και τους ιερείς μας μπροστά
στους βωμούς του Γιούχτα και, καθώς χορεύαμε, το αίμα έπεφτε σαν το
σπόρο μου στάλα στάλα, ώσπου έπεσα κάτω από τη ζαλάδα. Δεν ήξερα
ότι  όταν  χάνεσαι  μέσα  στον  εαυτό  σου  μπορείς  καλύτερα  να  τον
ανακαλύψεις και ν’ αποχτήσεις δύναμη, και η γιαγιά μού μίλησε πολύ γι’
αυτό, είχαμε αναπτύξει μια καινούργια γλώσσα ανάμεσά μας, δουλειά της
Αριάδνης,  σίγουρα.  Η  γριά  Παρία:  εξαιτίας  της  διατηρούσαν  όλοι  το
θάρρος τους, ήξεραν πως κινούσε όλα τα μαύρα νήματα που είχε
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στη διάθεσή της ανάμεσα οτις πρεσβύτερες γυναίκες μας, ακόμα κι όταν
ξεστόμιζε  εξωφρενικά  δίστιχα  σατιρίζοντας  τους  πάντες  μες  στο  μεθύσι
της (όσο  πιο αρχοντογεννημένοι,  τόσο το καλύτερο). Ανάμεσα  στα εξα-
δέλφια  μας  και  στις  συγγενικές  μας  πατριές  στη  Φαιστό  και  σε  άλλους
οίκους, εκείνη κι η Πασιφάη δε σταματούσαν τη δουλειά, δέχονταν συλ-
λυπητήρια και προσπαθούσαν να κάνουν την οργή να ξεθυμάνει

Ο πατέρας μου όμως, αδημονούσε να επιστρέψει στις υποθέσεις αυτού
του φεγγαριού. Πιστεύω πως η εξαλλοσύνη γύρω του ξύπνησε μέσα του
το  γεγονός  ότι  τα  πράγματα  θα  ήταν  το  ίδιο  έξαλλα  και  την  επόμενη
χρονιά  χωρίς  αυτόν.  Μ’  έκανε  να  νιώσω  περήφανος  που  φρόντισε  να
εναλλάσσονται οι άνθρωποι της φρουράς του παλατιού σε όλη τη διάρκεια
των τελετών, αλλά την επόμενη της λήξης τους είχε κατεβάσει τα κέρατά
του  αποφασισμένος  και  ζήτησε  από  τους  Κουρήτες  να  οδηγήσουν  τους
ξένους  πρεσβευτές  μπροστά  σ’  εκείνον  και  στην  Πασιφάη.  Όσο
μπορούσαμε, δε σταματούσαμε τα γυμνάσια, ήταν όμως περίοδος μεγάλης
διπλωματικής κίνησης και ο Ξενώνας ήταν σχεδόν γεμάτος Οι ιερείς μας
γνώριζαν αρκετά καλά τις ξένες υποθέσεις ώστε να τακτοποιήσουν τους
Αιγύπτιους  και  τους  Χετταίους  σε  διαφορετικά  διαμερίσματα.  Οι
απεσταλμένοι  της  Αιγύπτου  θύμιζαν  αρκετά  τον  Πα-  γιαρέ,  κάνοντας
όμως  μεγαλύτερη  επίδειξη  του  πλούτου  τους,  ενώ  οι  Χετταίοι  έδειχναν
πάντα έξω από τα νερά τους μέσα στην πολυτέλεια, μιας και ήταν λαός
άξεστος και άκομψος, παρά τα μετάξια και τα περίπλοκα χτενίσματά τους.
Κι όμως, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, αφού και τα κράτη τους
ήταν  σε  πόλεμο  (για  γη  που  δεν  ανήκε  σε  κανέναν),  τους  έβλεπες  να
ανταλλάσσουν  κατηγορίες  και  βλέμματα  γεμάτα  καχυποψία  όποτε
διασταυρώνονταν  στους  δρόμους  της  Κρήτης.  Μπορεί  η  Αριάδνη  να
θεωρούσε ότι είχαν αποκοιμηθεί σαν άνθρωποι, εμάς όμως δεν άργησαν
για τα καλά να μας ξυπνήσουν τα νέα που ήρθαν από τη Χατουσάς

Με τη λήξη των επίσημων εποχιακών τελετών, οι Χετταίοι μας είπαν
πως κάποιος που είχε αυτοανακηρυχτεί Πορθητής των Πόλεων μάστιζε τα
νησιά στα σύνορά τους με το Αιγαίο. Οι αναφορές μάλιστα έλεγαν πως η
στρατιωτική δύναμη ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, χίλιοι άντρες μαζί με άλογα
και άρματα πάνω στο καράβι. Ο πατέρας μου ανακάθισε και η Πασιφάη το
ίδιο. Από πού έρχονταν; Πού βρίσκονταν αυτήν την στιγμή; Οι Χετταίοι
απάντησαν  πως  τα  λίγα  όπλα  που  είχαν  καταφέρει  να  μαζέψουν  από
αψιμαχίες με την ακτοφυλακή τους πρόδιναν προέλευση από κάποιο νησί
στα βόρεια, είχαν ακούσει για τους Αχαι-
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οΰς που είχαν πάρει στο κατόπι τα εμπορικά μας πλοία* εμείς λοιπόν, της
Κνωσού,  ίσως να  θέλαμε  να  στείλουμε  κάποιο  απόσπασμα  από  τον
πανίσχυρο στόλο μας και να διασφαλίσουμε έτσι τη συνεχή σταθερότητα
των  τόσο  επιτυχημένων  και  φιλήσυχων  οικισμών  μας  κατά  μήκος  των
Ασιατικών συνόρων μας, την Καύνο, την Κνίδο και άλλα τέτοια μέρη. Τα
δικά  τους  ανίκητα  στρατεύματα  ήταν  κάπως  απασχολημένα  αυτήν  τη
στιγμή στην ενδοχώρα τους, απωθούσαν τους βάρβαρους επιδρομείς προς
τα νότια της Συρίας απ’ όπου είχαν έρθει. Και σαν  επιπλέον δείγμα της
καλής θέλησης από την ιερή πόλη Χατουσάς  (χτύπημα με τα δάχτυλα),
αυτοί οι Χετταίοι μας είχαν φέρει τρία πλινθώματα πολύτιμου σιδήρου,
δώρο από τους ίδιους τους Καβαλάρηδες του Αέρα. «Κανένα μέταλλο δεν
μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα το σκοπό μας», συνέχισαν, «και κανένας
λαός δε γνωρίζει καλύτερα τα μυστικά της επεξεργασίας του».

«Λοιπόν, Μίνωα», είπε η μητέρα μου μετά το τέλος της ακρόασης, «μη
δείχνεις τέτοια έκπληξη που πίσω από τα ίδια σου τα λόγια ότι φτιάχνουν
στόλο στα βόρεια υπήρχε  κάτι ουσιαστικό.  Βάζω  στοίχημα όμως  ότι με
χίλιους άντρες πλήρωμα, πολλοί από τους νεαρούς σου θ’ αποφασίσουν
να κατέβουν προς τα πεδινά».

«Νιώσε το βάρος του, Δευκαλίωνα», είπε ο Μίνωας κουνώντας το κε-
φάλι, προσπαθώντας ίσως να μη σκέφτεται ότι μπορεί και να ’χε βάλει κι
η  Αριάδνη  το  χεράκι  της  σ’  αυτό  το  ανεπιθύμητο  βλαστάρι  των  λόγων
του. «Θα ’χουμε δύο σιδερένια σπαθιά μαζί για τις διαπραγματεύσεις μας
με τον Αιγέα. Ένα χτύπημα μ’ αυτό, και όποιος έχει στα χέρια του χαλκό,
θα μείνει να κρατάει τη λαβή! Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε, σου
λέω.»

«Μα χίλιοι πειρατές, πατέρα... Θα μπορούσαν να εμφανιστούν οπου-
δήποτε.»

«Που  να  φας  τη  γλώσσα  σου!  Το  ξέρω.  Θα  μπορούσαν  επίσης  να
εμποδίσουν  τους  συμμάχους  μας  να  στείλουν  τα  καράβια  που  χρειαζό-
μαστε. Καταραμένες  Μυκήνες!  Ύι χρησιμεύει ένας  Μέγας Βασιλιάς,  σαν
τον Λέοντα, σας ρωτώ; Όλοι οι ευγενείς κι οι πρίγκιπές του απουσιάζουν
στα παιχνίδια τους και μάλλον δε θα ξέρει τίποτα γι’ αυτό! Θα κάθεται
εκεί και θα εμπορεύεται φλασκιά!»

«Εσύ  συνέχισε  με  τον  ίδιο  ρυθμό  και  άσε  εμένα  να  δουλέψω  με  τη
φρουρά του παλατιού», τον συμβούλεψε η Πασιφάη.

Πτολίπορθος* Πορθητής των πόλεων. Ήταν πολύ σπουδαίος τίτλος

*Βλ. υποσημείωση στη σελ. 340.
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πάνω στο βορρά. Δεν ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς τις συνεστιάσεις
στο κάστρο του Λιονταριού. Ααα, να και ο Άρχοντας Ξανθογένης. Έξι πόλεις
έχει ισοπεδώσει μέχρι τώρα,  γλνκιά μου, έτσι δεν  είναι; Βαλ’τον  να  καθίσει
δίπλα στον πάγκο των στεναγμών και μη γυρίζεις την πλάτη σου όταν τελειώνει
το  κρασί Δεν  το  έκαναν  για  χάρη  κανενός  θεού,  ούτε  για  το  εμπορικό
δίκτυο, το ’καναν για χρυσό και ασήμι, για λάφυρα, άλογα και βόδια και
πάνω απ’ όλα για τις όμορφες  γυναίκες.  Ήταν  ιδιώτες που ήθελαν να σε
κάνουν  να  πιστέψεις  πως  αυτός  ήταν  ο  τρόπος  να  πλουτίσει  κανείς,  να
προοδεύσει  στον  κόσμο.  Οι  κατακτήσεις  φέρνουν  πλούτο,  που  φέρνει
δόξα, που φέρνει οπαδούς, που φέρνει κι άλλες κατακτήσεις κι όλ’ αυτά θα
σου προσφέρουν τελικά ένα όνομα που θα κρατήσει περισσότερο από το
πτώμα σου. Μη με ξεχνάτε, ούτε εμένα ούτε το φόβο που σπείραμε μαζί. Η
Κνωσός φοβόταν για πρώτη φορά, κι αυτό μας ντρόπιαζε

«Να φτιαχτούν αυτά τα σπαθιά», διέταξε ο πατέρας μου
«Το καλό που σου θέλω», είπε η Πασιφάη. «Το απαιτεί πια το μαχαίρι

του γιου μας.»
Καταλάβαμε πια τι μας συνέβαινε και πολύ σύντομα, όσα πρωινά της

το επέτρεπε η αρθρίτιδα, η γιαγιά πήγαινε και καθόταν, σαν απεσταλμένη
της συνείδησης της Αριάδνης, στην κορυφή του Δυτικού Δρόμου, εκεί που
ο  πατέρας  μου  συχνά  σταματούσε  το  στράτευμα  από  το  τρέξιμο.  Δεν
ακούστηκε κουβέντα· το σχέδιο ήταν της ίδιας της Παρίας, έτσι κι αλλιώς·
ούτε  η  γιαγιά  όμως  περίμενε  τέτοια  αναστάτωση  της  καθημερινής  ζωής
μας κι ας έμοιαζε να κλείνει μες στα μάτια της όλη τη γνώση για τις τύχες
των σύγχρονων ξένων οίκων. Ο Κράτος και η φατρία του με τους ιερείς
έδειξαν  επιείκεια  στον πατέρα  μου και της επέτρεψαν  να  κατευνάσει τις
επικρίσεις  τους  για  λίγο,  αλλά  έτσι  όπως  τους  προσπεράσαμε  τρέχοντας
και τους αφήσαμε πίσω μας μαζί, μου φάνηκε πως με αυτήν ακριβώς την
πράξη μας χάσαμε απόλυτα τον έλεγχο. Σε κάποιον τρίτο θα είχαμε πει ότι
προτιμούσαμε να μην το κάνουμε αυτό, να όμως που το κάναμε. Μου έδινε
μια  βασανιστική,  ταπεινωτική  ευχαρίστηση  κι  ήταν  ωραία  που  είχαμε
γυρίσει στην απλότητα των όπλων μετά από μέρες  γεμάτες διπλωματικά
μισόλογα, έλεγα στον εαυτό μου ψέματα. Γινόταν όλο κι ευκολότερο να
αποδεχτώ  το  μούδιασμα  σαν  τίμημα  της  ευχαρίστησης  γιατί  είχα
εμπιστοσύνη στην Αριάδνη πως4α με γιάτρευε αργότερα και γιατί μου είχε
κι εκείνη. Και πραγματικά, καθώς εξαπλώνονταν οι φήμες για τους χίλιους
πειρατές, πολλοί νεαροί ξαναγύρισαν. Αυτήν τη φορά όμως, δεν τους είπε
κανείς τίποτα

Οι απεσταλμένοι, που είχαν έρθει αυτήν τη φορά από τη Σικελία, μας
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έδωσαν όμως μιαν άλλη ικανοποίηση. Τα πρώτα χρόνια της βασιλείας της,
η μητέρα δεν τους έστελνε μόνο κιούπια με λάδι ελιάς και βοϊδοτόμαρα
από τα καλύτερό μας· μιας κι είχε στο μυαλό της να τους χρησιμοποιήσει
για εξαγωγές αντί να χρειαστεί να τους αντιμετωπίσει αργότερα σαν εμπό-
δια στα καράβια μας που έφερναν κασσίτερο από τις Βαλεαρίδες και πιο
πέρα, τους έστελνε ολόκληρα μπολιασμένα δέντρα και ζευγάρια ταύρους
και αγελάδες, και φέτος αυτός ο κοντοστούπης βασιλιάς της, ο Κώκαλος,
είχε στείλει λάδι δικό του και τα δύο πρώτα του μοσχαράκια για να μας
δείξει τι είχαν μάθει από μας. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαν φτιάξει κι αυτοί
ένα μικρό στόλο για να περιπολούν τα δυτικά νερά του δικτύου μας και
δεν έδειξαν καμιά διακριτικότητα αυτή τη φορά σχετικά με την ανταμοιβή
τους  γι’ αυτό.  Είχαν  την  ελπίδα ότι  θα  μπορούσαμε  να  αναθεωρήσουμε
τους όρους της συνεργασίας μας, αν όμως δεν ήταν δυνατόν, θα ήταν ίσως
αναγκασμένοι  (ποιος  θα  τους  ανάγκαζε  δεν  ήταν  ξεκάθαρο)  να  πάρουν
την  πληρωμή  τους  σε  κασσίτερο.  Οι  πρεσβευτές  όμως  του  βασιλιά
Κώκαλου  είχαν  και  πρόταση  να  μας  κάνουν:  θα  μπορούσαμε  να  του
στείλουμε την ξακουστή σε όλα τα νησιά ζωγράφο μας, την Ίριδα με τ’
όνομα,  να  επιτρέψουμε  σ’  αυτήν  και  στους  τεχνίτες  της  να  κάνουν  τα
θαύματά τους στο παλάτι του και να διδάξουν το λαό του για ένα τέρμινο.
Εμείς δηλαδή έπρεπε να πιστέψουμε ότι θα αρκούσε αυτό να κορεστούν οι
φιλοδοξίες του νάνου; Η γιαγιά μάς προειδοποίησε να μην επαναλάβουμε
τα λάθη του παρελθόντος με την ηπειρωτική χώρα* οι γονείς μου μήνυσαν
στον Κώκαλο να συνεχίσει να διατηρεί την τάξη στα δυτικά, ν’ αφήσει τα
πλοία  με  τον  κασσίτερο  να  περάσουν  και  να  περιμένει  εκτενέστερη
απάντηση

Τέλος  ακρόασης.  Οι  πρεσβευτές  δεν  έδειξαν  πρόθυμοι  να  γυρίσουν
στην πατρίδα τους μ’ αυτό το μήνυμα. Έλεγαν πως είχε κι ο Κώκαλος στο
νησί  του  ένα  δύο  βουνά  φωτιάς  και  αναρωτιόμασταν  αν  τα  λάτρευε  ή
μήπως επιθυμούσε ν’ αποχτήσει τη βροντή τους. Κανείς όμως, δεν ήθελε
να τον εμπιστευτεί, κι έτσι δεν του κάναμε καθόλου λόγο να μας στείλει
πλοία· καλύτερα να τους αφήναμε στην άκρη ώσπου να τακτοποιηθεί το
θέμα με το βορρά

Στο μεταξύ, έφτασε μια εμπόρισσα με κοφτερή γλώσσα από τη Ρόδο
και στη δουλειά της πρόσθεσε κι ένα αυτεπάγγελτο παράπονο που δε μας
ήταν άγνωστο: το καινούργιο χρήμα που έρρεε από την ηπειρωτική χώρα
βοηθούσε  τους  Αχαιούς  εμπόρους  να  χωθούν  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις
εκεί, από το ροδόσταμο ως τα κρασιά. Γιατί δεν είχε κάνει κάτι ο Λαβύ-
ρινθος, ρώτησε (με το συμπάθιο), μιας και φαινόταν όλο και πιο καθαρά
άθ ά έ ί ό ’ ίξ ό
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τους πόρτες προς την Ανατολή; Μπορεί ο Τριάντας να ήταν απλώς κερ-
δοφόρο πόστο για την Κνωσό μετά από γενιές ολόκληρες που μόχθησαν
γι’ αυτό, θα ξεσπούσαν όμως φασαρίες, κατά την άποψή της. Είπε πως οι
Αχαιοί  κωπηλάτες  ήταν  συνήθως  και  πολεμιστές,  ότι  συχνά  έκαναν  τη
δουλειά τους χωρίς να ζητούν στρατιωτική συνοδεία ή χωρίς να την πλη-
ρώνονται επιπλέον και ότι με τέτοια ναύλα γρήγορα θα γλυκαίνονταν  οι
παλιοί μας συνεργάτες. Τα πράγματα κατέρρεαν σιγά σιγά στην Ανατολή
και (πάλι με το συμπάθιο) η γυναίκα μας προειδοποίησε ότι είχε φτάσει η
ώρα να βάλουμε κάποιο όριο, για το δικό  μας το καλό. Μας ρώτησε αν
ξέραμε ότι οι Αχαιοί ετοίμαζαν αυτήν τη στιγμή πόστο δικό τους στη Ρό-
δο, ίσως  στην  Ιαλυσό.  Η γυναίκα  έδειξε  με το  ίδιο  της το χέρι  τη Ρόδο
στην ταπετσαρία της Παρίας και είπε: «Είναι παντού, σαν τις σκιές.»

Η γυναίκα είχε αρκετούς συγγενείς στην Κρήτη και διέθετε το καλο-
προαίρετο θράσος να μεταφέρει τα παράπονά της κι έξω από τον Λαβύ-
ρινθο. Αμέσως μετά, την ίδια νύχτα, ακούγαμε ανώνυμες φωνές που τρα-
γουδούσαν έξω από τις αυλές: Μινώταυρε, κάνε κάτι! Και πολλοί από τους
άρχοντες  που  αρχικά  δυσπιστούσαν  απέναντι  στο  σχέδιο  ζήτησαν
ακρόαση. Ο Σύζυγός σου μίλησε σωστά, Μεγάλη Κυρά, υπάρχει πρόβλημα στις
αποικίες, ώρα ν’ απλώσεις το χέρι σου και γρήγορα μάλιστα, έλεγαν

Τους είχαμε γεμίσει προσδοκίες και δεν ήξεραν όπως εμείς τι σημαίνει
στρατιωτική αναμονή. Μετά από τρεις ημέρες όμως, έφτασε ο Ναύαρχος
Περίδης  και  πίσω  από  τον  Τάλω του  υπήρχε  μια  ολόκληρη  δωδεκάδα
πλοία γεμάτα Κάρες από την Κνίδο και τη Μίλητο, έξι από το κάθε νησί.
Είχε  σειστεί  ολόκληρη  η  Ασιατική  ακτή  με  το  μήνυμά  μας,  είπε,  αλλά
μόνο δώδεκα πλοία μπόρεσε να τραβήξει από τις περιπολίες των Κάρων με
τον Πτολίπορθο να τριγυρίζει ελεύθερα. Ο πατέρας μου πάντως δεν έκρυψε
τη  χαρά  του  που  ακόμα  κι  έτσι  οι  γιοι  της  θεάς  Καρ  μας  είχαν  στείλει
τέτοια δύναμη. Στον Αμνισό παρακολουθήσαμε το πρώτο απόσπασμά τους
να  βγαίνει  στη  στεριά,  τριακόσιοι  πενήντα  σχιστομάτη- δες  οπλίτες  που
τσαλαβατούσαν στα νερά της ακροθαλασσιάς δένοντας σε πασσάλους τα
καράβια τους με τον πολιορκητικό κριό στην πλώρη· φορούσαν όλοι τους
σαν τους εκπαιδευτές μας κράνη με λοφίο και δερμάτινα θωράκια, είχαν
μικρά  φονικά  ξίφη  και  ασπίδες  με  μπαλώματα  εδώ  κι  εκεί  -
σκληροτράχηλο σινάφι. Ο Περίδης με χαιρέτησε βλοσυρά και έλεγξε την
ουλή  στο  πλευρό  μου·  μαζί  με  τα  κοψίματα  στα  χέρια  μου,  που  είχαν
αρχίσει  να  γιατρεύονται,  έδειξε  να  παρατηρεί  και  κάποιαν  άλλη  αλλαγή
πάνω μου που του άρεσε, και μετά τις θυσίες αίματος στους
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βωμούς  ψηλά  στη  σπηλιά  του  Αμνισού  συνόδεψα  τους  Κάρες  και  το
Ναύαρχο ως το στρατόπεδό τους κοντά στην περιοχή των ασκήσεων

«Έπιασα εδώ αυτήν τη φορά γιατί φαντάστηκα πως θα έκανε καλό στο
ηθικό του λαού», είπε ο Περίδης στον πατέρα μου - αυτό ήταν το μόνο
σχόλιο που έκανε, προς το παρόν, για το χαμό του αδελφού μου. «Αχ, και
τι  δε  θα  ’δινα  για  μια  μπανιέρα  με  ζεστό  νερό!  Περιμένω  το  σχέδιο,
αδελφέ μου, πότε ξεκινάμε;»

«Θα  τα  πούμε  αργότερα», είπε  ο  πατέρας  μου  δίνοντας  ταυτόχρονα
την  ευλογία  του  στους  ανθρώπους  κατά  μήκος  του  δρόμου.  «Αυτήν  τη
φορά όμως θα έρθω κι εγώ.»

«Τι;  Πώς  είναι  δυνατόν;  Μήπως  σε  απογοήτευσα,  κύριέ  μου,  ή  την
αδελφή μου τη Βασίλισσα;»

«Και βέβαια όχι, δε θα μαζέψουμε όμως μεγάλους αριθμούς μόνο στ’
όνομα  του  Ναυάρχου.  Κι  εσύ  δεν  κάνεις  για  διαπραγματευτής  -  αυτό
πρέπει  να  κάνουμε.  Θα  ήθελα  να  ξιφομαχήσουμε  όταν  ξεκουραστείς,
αδελφέ μου. Δευκαλίωνα, δείξ’ του τη λάμα σου.»

«Να ξιφομαχήσουμε; Μα την Καρ, αυτό είναι σίδερο! Πού το βρήκες;
Το μεγαλύτερο κομμάτι που έχω δει βρίσκεται στα χέρια του Τουκάτου
μας. Μ’ αυτό θα διαπραγματευτείς, ε; Για δες όλους αυτούς τους θαλασ-
σοψημένους ναυτικούς που έχουμε στο πλάι μας· πες μου όμως, Μίνωα,
έχεις κοιμηθεί καθόλου από τότε που έφυγα;»

Φροντίσαμε  λοιπόν  τα  στρατεύματα  να  στήσουν  τις  σκηνές  τους  σε
σημείο που να υπάρχει κυνήγι και ψάρεμα για όλους ως την αναχώρηση·
δε θέλαμε ν’ αφήσουμε όλους αυτούς τους ξένους να κυνηγούν ανεξέλε-
γκτα, αλλά η παρουσία τους σίγουρα μας χάριζε ύπνο πιο ήσυχο. Ο πα-
τέρας μου προσκάλεσε τους Κάρες αξιωματικούς σε γεύμα μετά τη βρα-
δινή τελετουργία θέλοντας ταυτόχρονα να τους ενημερώσει. Ο Περίδης,
μετά το μπάνιο του, το ξύρισμα και τις περιποιήσεις, έγινε πιο ομιλητικός
και είπε πως του  φαινόταν  απίστευτος  ο χαμός  του αδελφού  μου. Αυτό
που ήθελε ήταν δράση κι έτσι δεν έχασε καθόλου χρόνο ν’ ασχοληθεί με
την  απαισιοδοξία  που  είχε  κατακλύσει  τους  Κουρήτες.  Οι  ιερείς  μας
είχανε με μεγάλη προσοχή επινοήσει τελετουργίες για την προστασία του
Μινώταυρου,  παρ’  όλο  που  τον  στραβοκοίταζαν  για  τα  καθημερινά
καθήκοντα  που  είχε  αναλάβει  -  σκοπός  της  ζωής  τους  ήταν  να  βε-
βαιώσουν τη γη και τους Νεκρούς πως η Προσφορά θα γινόταν, κι έτσι
ούτε ένας τους δε θα έφευγε από την Κρήτη για να τον συνοδέψει. Όταν
όμως  ο  πατέρας  μου  ξανακοίταξε  τον  Κατάλογο  των  Προσκεκλημένων
του μαζί με τον Περίδη, συνειδητοποίησε ότι είχαν μείνει έντεκα μέρες
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μόνο ως την αναχώρησή μας και ο Κράτος μαζί με τους άλλους δεν έκρυ-
ψαν  μια  μικρή  χαιρέκακη  ικανοποίηση,  βλέποντάς  τον  να  σφίγγει  με
αγωνία τα χέρια του

Γι’  αυτό  ο  Περίδης  πρότεινε  να  κάνουν  γυμνάσια  το  πρωί,  αλλά  δε
βρήκαμε  την  ευκαιρία.  Ο  Ιππίας  και  οι  υπόλοιποι  αγγελιοφόροι  της
Κνωσού  έφερναν  συνεχώς  συμβολικά  δείγματα  συναίνεσης  και  συνερ-
γασίας μικρών  και μεγάλων  πόλεων απ’ όλο το νησί. Σε όλες έπρεπε ν’
απαντήσουμε,  να  τις  ευχαριστήσουμε,  να  τις  τοποθετήσουμε  στο  σχέδιο
και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση· έφτασαν και οι επίσημοι αριθμοί από τη
Φαιστό και τα Μάλλια, είχαν στείλει η καθεμιά τα πέντε πλοία που τους
ζητήσαμε και η Παρία κατάφερε να καθησυχάσει τον πατέρα μου για τη
μεγάλη επιμονή που έδειχναν στις αιτήσεις τους για τοπική φρουρά αυτοί
οι  οίκοι  (όπως  και  να  ’χει,  τα  Μάλλια  ήταν  πάνω  στην  ακτή  που  πια
ασφαλής  δεν  ήταν).  Πού  να  βρισκόταν  ο  Γλαύκος;  Θα  προλάβαινε  να
επιστρέψει  και  τι  θα  ’φερνε  μαζί  του;  Και  πριν  αρχίσει  να  βραδιάζει,  ο
ξάδελφος του  Πόντη,  ο  Κόρδακας,  ανέβηκε  από τον Αμνισό  με μήνυμα
πως  πέντε  καινούργια  πολεμικά  περίμεναν  το  νέο  τους  όνομα  και  πλή-
ρωμα. Κι επίσης, είπε, είχε φτάσειτο Λιβυκό απόσπασμα

Το σχέδιο έπαιρνε σάρκα και οστά
Μέσα  στην  ανοιξιάτικη  λαμπρότητα  της  ακροθαλασσιάς  ήταν  σαν

πανηγύρι από χρώματα εκεί κάτω, μόνο που μες στην καρδιά του παρα-
μόνευε ο θάνατος· τα λιμάνια της Λιβύης είχανε στείλει δέκα πλοία, μαζί
με  το  καλύτερό  τους,  το  Νουτ, που  είχε  νιώσει  επάνω  του  το  βήμα  του
αδελφού  μου,  και  σχεδόν  τριακόσιους  από  τους  καλύτερους  πολεμιστές
τους·  το  απόσπασμα  το  οδηγούσε  μια  εμπροσθοφυλακή  από  ενενήντα
γυναίκες. Όταν έφτασε η οικογένειά μας στον Αμνισό, η ίδια η μάνα μου
παρατήρησε  πως  ο  αρχαίος  διαχωρισμός  ανάμεσα  στο  εμπόριο  και  στο
στρατό είχε αρχίσει πια να ξεθωριάζει, παρ’ όλο που ετούτοι οι σύμμαχοί
μας το μόνο που ήθελαν ήταν να καθησυχάσουν το λαό· τα υποτιθέμενα
καινούργια  πολεμικά  πλοία  ήταν  στην  πραγματικότητα  αναμορφωμένα
εμπορικά όπως και τα δικά μας, γιατί τα ολοκαίνουργια δεν ήταν ακόμα
έτοιμα.  Αυτά  όμως  ξεχάστηκαν  όταν  η  αρχηγός  των  Λίβυων  βγήκε
μπροστά. Την έλεγαν Ιτίρι κι ήταν μια μαύρη γυναίκα  στο ύψος μου με
όλη τη δύναμη των είκοσι χρόνων της και, παρά την τρυφερή ομορφιά των
ματιών  της,  ολόκληρος  ο  σχηματισμός  τους  στάθηκε  προσοχή  αμέσως
μόλις  τους  έκανε  σινιάλο  με  την  υψωμένη  γροθιά  της.  Είχε  λαδώσει  τα
μυώδη  μέλη  της  που  ήταν  γεμάτα  ουλές,  ζωγραφιές  και  πανέμορφα
διακοσμημένα με φτερά και βραχιόλια* φορούσε το μπούστο
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από  γιδοτόμαρο  των  ιερειών  της  Λιβύης  σφιχτοδεμένο  γύρω  από  το
στέρνο  της  και  χωρίς  να  γονατίσει,  χωρίς  καμιά  χειρονομία  υποταγής,
έτεινε στην Πασιφάη τον διπλό πέλεκυ με τη θανάσιμη κόψη. Η μητέρα
μου τον έφερε στο στήθος της, ύστερα τον απόθεσε ξανά στα χέρια της
Ιτίρι και τη φίλησε και στα δύο μάγουλα. Η Ιτίρι έδωσε πάλι σινιάλο και
ξαφνικά το στράτευμα άρχισε μια τυμπανοκρουσία κι ένα σαματά - τσε-
κούρια,  τόξα και ακόντια που χτυπούσαν πάνω στις ασπίδες από δέρμα
ζέβρας, φτερωτοί αστράγαλοι που κουδούνιζαν μαζί με τις τραγουδιστές
ερωταποκρίσεις - που έκανε πολλούς δικούς μας να πισωγυρίσουν προς τα
σπίτια τους:

Φτάσαμε πια Με βροντερή
καρδιά Για την Αρχαία 
Συμμαχία Μαύρη Τέχνη 
-Άι, για Άι, για-για

Φυλαχτά από καπνισμένα κεφάλια πιθήκων κρέμονταν από τις ζώνες
τους· κόκκινα σκουλαρίκια από κοράλλι, περιδέραια από δόντια λιοντα-
ριού, φρύδια σημαδεμένα εκεί που ο θεραπευτής κάρφωσε το καυτό κλαδί
για να περάσει ο πονοκέφαλος* για την κούραση είχαν μιαν αλοιφή από
τσουκνίδα

«Πολύ  χαίρομαι  που  τους  έχουμε  με  το  μέρος  μας!» είπε  ο  Πόντης
στον Κόρδακα μες στον σαματά

Ψηλά στους βωμούς κάναμε προσφορά ένα μόνο πρόβατο για να τι-
μήσουμε τους άχρονους  δεσμούς συγγένειας  και λατρείας που μας ένω-
ναν.  Ύστερα  οι Λίβυοι (χαμογελώντας  κι αυτοί πια με την απειρία των
καινούργιων αντρών μας) παρακολούθησαν ευγενικά το έργο της μητέρας
μου: έδωσε νέο όνομα στα μεταμορφωμένα πλοία και παρέδωσε επίσημα
τα όπλα σε εκατόν είκοσι πέντε νεαρούς μας από τα γυμνάσια. Πήρε το
μάτι μου  αυτόν τον νεαρό  τον  Όρνεο  και  τον χαιρέτησα  πρώτος,  αλλά,
παρ’  όλο  που  έδειχνε  μεγάλη  προθυμία  να  πέσει  στην  αγκαλιά  των
Κρητικών ναυτικών, η πιθανότητα της θηριωδίας των ξένων εχθρών που
έβλεπε μπροστά του έδειχνε να τον αναστατώνει ιδιαίτερα. Και δεν ήταν ο
μόνος. Πάντως επιβιβάστηκε  το ίδιο επιδέξια με τους άλλους κι ύστερα
έφυγαν  για  το παρθενικό  ταξίδι τους  γύρω  από  το νησί  της  Δίας* όταν
πέρασαν τον δυτικό κάβο του νησιού, το Νουτ έφυγε γοργά προς την άλλη
κατεύθυνση  για  να  τους  χαρίσει  το  πρώτο  βάπτισμα  με  μια  παρωδία
ενέδρας. Αργότερα μάθαμε πως οι νεοφώτιστοι δεν τα πήγαν κι

Ο αδελφός της Αριάδνης -10
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άσχημα' τώρα όμως, ήταν η σειρά των ιερειών μας να θιχτούν μ’ αυτά τα
παιχνίδια τόσο κοντά στον Δεντρόκηπο

Οι δύο δυνατότεροι σύμμαχοί μας λοιπόν είχαν κάνει το καθήκον τους.
Το  απόσπασμα  της  Κρήτης  θα  ’ταν  σίγουρα  το  μεγαλύτερο,  εξακόσιοι
πολεμιστές, πάνω κάτω μέσα σε περίπου είκοσι πλοία ενώ η Πασιφάη είχε
στριμώξει  όλους  τους  πολύ  νέους  και  τους  πρεσβύτερους  στην  τοπική
φρουρά. Και ήδη έβλεπες μια κεφάτη μαχητικότητα διάχυτη στις ταβέρνες
και  στους  δρόμους  των  σπιτιών  τριγύρω  από  τον  Λαβύρινθο.  Μερικοί
αντέδρασαν  στην  παρουσία  τόσων  πολλών  οπλισμένων  ανθρώπων
κάνοντας και οι ίδιοι περίπατο με τον δικό τους καινούργιο εξοπλισμό ενώ
στο  κατόπι  τους  έτρεχαν  μικρά  παιδιά  με  ξύλα  στα  χέρια·  τη  νύχτα
στήνονταν μικρές γιορτές γύρω από τις φωτιές των φρουρών που ανάβαμε
στις  κορυφές  των  λόφων  της  κοιλάδας  -  ήταν  για  μας  σαν  καινούργιο
παιχνίδι

«Ακούω από τον κόσμο ανέκδοτα για την  προφανέστατη διπλωματική
απουσία της Αθήνας και των Μυκηνών φέτος», μου είπε η Τρις μια μέρα,
«και  για  το  πώς  θα  διαλυθούν  τα  παλάτια  της  ηπειρωτικής  χώρας  αν
σταματήσουν  να  τα  επισκέφτονται  οι  καλλιτέχνες  μας.  Και  θα  συμ-
φωνήσω. Α, μιας και το θυμήθηκα, Δευκαλίωνα, δώσε, σε παρακαλώ, τις
ευχαριστίες μου στο θρόνο που δε μ’ έστειλε στον Κώκαλο στη Σικελία.
Οι  πρεσβευτές  τους  δεν  αναφέρουν  ποτέ  τ’ όνομα  της  βασίλισσας,  άρα
εμένα τι μου λέει αυτό; Έτσι κι αλλιώς, ποτέ δε μ’ άρεσαν τα γένια».

«Άκουσα κάποιον προχτές το βράδυ», τη διέκοψε η Κλείτη, «να λέει
ότι  και  που  χάσαμε τα  μεταλλεία  στο Λαύριο  πάνω  στο  βορρά  δεν  πει-
ράζει,  μπορούμε  απλώς  να  κάνουμε  επιδρομή  στη  Σίφνο.  Είπε  ότι  είχε
πάρει το αφτί του μια φήμη πως το νησί είχε μια τεράστια φλέβα ασημιού
που ήταν σχεδόν απείραχτη. Καλό θα ήταν να τελειώσει αυτή η ιστορία
σύντομα,  γιατί  ο  φίλος  μας  από  πίσω  μου  -  ξέρετε»,  πρόσθεσε
επιφυλαχτικά

Η  Κλείτη  δεν  έστρεψε  καθόλου  το  βλέμμα  προς  τα  βόρεια  και  τον
κρατήρα  του  Βέλκανου  όσο  μιλούσε,  αλλά  συνέχισε  να  περπατάει  προ-
σεχτικά μέσα σε μια φυσική πισίνα από ασβεστόλιθο που είχε φτιάξει το
κύμα,  τσαλαβουτώντας  στα  ρηχά  νερά  ανάμεσα  στα  μυτερά  μαύρα
αγκάθια  των  αχινών  εκείνη  και  η  Τρις  μάζευαν  πάντα  κι  έτρωγαν  όταν
κουβέντιαζαν θέματα πέρ’ από την τέχνη τους. Είχα πάρει τον Τκαρο μαζί
μου στον Κατσαμπά εκείνη τη μέρα που είχα κατέβει να ελέγξω την κοπή
των πυρσών για το σχέδιο, και συνάντησα την Κλείτη και την Τρι-
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δα να περπατούν στον παραλιακό δρόμο. Ήταν σπάνιο να μην ιερουργεί η
Κλείτη σε κάποια γέννα ή ταφή και η Ίρις να μην έχει κάποιον τεχνίτη ή
φορτίο  με  πρόβλημα  να  βοηθήσει.  Μερικές  φορές  πλάγιαζαν  μαζί  και
μπορεί να ’θελαν να μείνουν μόνες, αλλά ο Ίκαρος τους είχε πει ότι του
άρεσε να μαζεύει κελύφη αχινών για τα φωτεινά πεντάκτινα αστέρια που
έκρυβαν  κάτω  από  τ’  αγκάθια  τους.  Πεινάω  κιόλας, είπε*  εκείνες
σήκωσαν τους ώμους και να ’μαστέ εδώ λοιπόν, εγώ βυθισμένος ως τη
μέση στη μια μεριά της πισίνας.  Βλέπεις που έχουνε περισσότερο αβγό και
είναι πιο νόστιμο, τώρα που γεμίζει το φεγγάρι, Ίκαρε; του είπε η Κλείτη. Θα
μπορούσα να εκτελώ τα δημόσια καθήκοντά μου ως προς την ξεγνοιασιά
και  τη  χαλάρωση,  αλλά  αυτή  η  αναφορά  στο  φεγγάρι  κάπως  με
αναστάτωσε. Με την πανσέληνο, είτε είχε έρθει ο Γλαύκος είτε όχι, εμείς
θ’ αναχωρούσαμε.  Βούτηξα τα μπράτσα μου με τις ουλές στο νερό  και
αφοσιώθηκα  περισσότερο  στην  κουβέντα  μ’  αυτά  τα  δύο  κομψά
θαλασσοπούλια που απολάμβαναν τη ζωή ενώ ο Ίκαρος, σαν να ’τανε το
κοκαλιάρικο μικρό τους, άνοιγε αχινούς σπάζοντας τα κελύφη τους με τη
λαβή του μαχαιριού μου

«Όπως  και  να  ’χει,  έμαθα  ότι  γυρίζει  η  Βασίλισσά  σου  αύριο»,  με
πληροφόρησε η Κλείτη. «Μας είπαν πως είναι καλά, αλλά ότι κουράστη-
κε πολύ, από τη μια να εξαγνίσει την καρδιά της στις σπηλιές κι από την
άλλη να προσπαθεί να συγκροτήσει ένα σωρό αγρότες να μην κατέβουν
με τα κλαδευτήρια. Αλλάζουν γνώμη όταν κατεβαίνουν τελικά στα στρα-
τόπεδά σας απ’ ό,τι ακούω, αλλά και μόνο που την είδαν - τι να πω. Θα
της κάνει καλό να δει την Ιτίρι αυτήν τη στιγμή, την πιο άγρια μάνα απ’
όσες τριγυρνούν ανάμεσά μας.»

Κρακ!
«Ο Κώκαλος κυνηγάει την Ίριδά μου, αυτός ο άλλος θέλει να εισβάλει

στη  Σίφνο»,  γρύλισε  Κλείτη.  «Γιατί  να  μη  μοιάζετε  περισσότερο  στην
Ιτίρι εσείς οι άντρες; Εκείνη δε βγάζει αφρούς σαν λυσσασμένο σκυλί για
μια σταλιά εξουσία.»

«Πολιτισμένα μπροστά στο Διάδοχο και στο παιδί, σε παρακαλώ καλή
μου», είπε η Ίρις με χαμόγελο. «Ευτυχώς που βρεθήκαμε σήμερα, όπως
και  να  ’χει,  Δευκαλίωνα·  μπορούμε  να  συζητήσουμε  τις  καινούρ-  γες
διευθετήσεις»,  είπε  μισοκλείνοντας  τα  μάτια  της  κάτω  από  το  κεφα-
λομάντιλο με τα φτερά θαμπωμένη από την αστραφτερή λάμψη του νερού
της  πισίνας  μας.  «Κάναμε  ορισμένα  συμβούλια  και  οι  Δαιόαλίόες  έχουν
μεγάλη όρεξη να φτιάξουν κάτι καινούργιο για τον ιερό γάμο. Μόνο κάθε
δεκαεννιά χρόνια έχουν αυτήν την ευκαιρία - καταλαβαί
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νεις βέβαια», πρόσθεσε η Ίρις (πιάνοντας το βλέμμα της Κλείτης να μην
ξεχνάει πως μιλούσαμε για τη ζωή μου). «Ξέρω πως η Αριάδνη λατρεύει
τα  δελφίνια,  τις  κατσίκες  και  τα  πουλιά,  εσύ  όμως;  Τι  θέλεις,  κλήματα;
Φαίνονται ωραία σαν περίγραμμα. Α, ξέρω, δέντρα ή κολόνες τυλιγμένες
μ’ αυτά! Είναι σύμβολο του Μεγάλου Έτους, πολύ υποβλητικό, τι λες;»

«Θα ’θελα να το δω αυτό», είπα, καθώς ο Ίκαρος μου έδινε μια μικρή
μπουκιά  αβγό  αχινού  -  τι  φίνα  γεύση.  Ναι,  ήμουνα  σίγουρος  πως  θα
απολάμβανα τη βασιλεία μου κι ας είχα θυμώσει τώρα που δεν είχα πάρει
ο ίδιος μήνυμα για τη Βασίλισσά μου. Ξύπνησε μέσα μου η παλιά οργή με
τη σκέψη πως ίσως ήμουν σωστός άντρας για τις ανάγκες τους ετούτη τη
στιγμή· ο αχινός ζωντάνεψε στη μνήμη μου τη γεύση του φιλιού της και
προσηλώθηκα  στο  φως  που  παιχνίδιζε  στο  νερό  σε  τραπεζοειδείς
σχηματισμούς

«Θα  πρέπει  επίσης  να  ξέρεις  ότι  θα  έρθω  μαζί  σας  στην  Αθήνα»,
ανακοίνωσε η Κλείτη απελευθερώνοντας άλλον έναν αχινό από το βράχο
κάτω από τα πόδια της. «Ναι, θα έρθω. Είμαι γριά, Μινώταυρε, και θέλω
να βρίσκομαι εκεί που υπάρχει ανάγκη, όσο ακόμα το μπορώ. Είναι πολύ
πιθανό  να  χρειαστείτε  θεραπευτή  ειδικό  εκεί  πάνω.  Και  είναι  επίσης  η
ευκαιρία μου, επιτέλους, να πάρω εκδίκηση για την αρπαγή των Δελφών.
Δύο  χρόνια  μαθήτευσα  εκεί,  χρόνια  πολλά  πριν,  όταν  ήμουν  ακόμα
κοριτσάκι  και  το  μαντείο  ήταν  καθαρή  Θεά  και  Διόνυσος.  Αν  τα
καταφέρω, έτσι θα ξαναγίνει. Μεταξύ μας όμως - σ’ ευχαριστώ Ίκαρε! - σ’
ένα  συμβούλιο  με  τη  Βασίλισσά  μας  είχαν  προτείνει,  ξέρεις,  να  έρθει  η
Διαμάτη  μαζί  σας  για  το  ταλέντο  της  να  οργανώσει  τις  τελετουργίες,  κι
εκείνη αρνήθηκε. Και σκέψου ότι προσφέρθηκαν μερικές από τις νεότερες
ιέρειές μας, σαν την Κλειώ, αλλά η Πασιφάη το πρότει- νε μετά σε μένα,
σαν πρεσβύτερη, μιας και η καημένη η Πέρδικα αρρωσταίνει τρομερά στη
θάλασσα.  Το  μυαλό  της...  Το  ξέρεις  όμως  ότι  με  πήρε  η  Διαμάτη
παράμερα αργότερα κι εγώ νόμιζα ότι θα θέλει να μου ευχηθεί καλή τύχη
ή να πάρουμε εκδίκηση για όλους - κι εκείνη μου είπε:  Κλείτη, καλή μου,
όταν θα πας στην Καλλίστη θα μου μαζέψεις μερικές ελαφρόπετρες; Της είπα
ότι  εδώ  μπορεί  να  βρει  όσες  θέλει  και  περισσότερες./Ιχ,  της  Καλλίστης
όμως η ελαφρόπετρα έχει τόσο ωραία χρώματα\ μου είπε αυτή. Μα, αυτό έχει
στο μυαλό της η γυναίκα τέτοιες ώρες, το σκληρό της δέρμα; Κι εγώ είμαι
στρυφνή,  δε  λέω,  αλλά  θυμάμαι  τη  Δια-  μάτη  από  τα  δικά  μας
ταυροκαθάψια  -  ήταν  σαν  αυτήν  τη  μικρή,  πώς  τη  λένε,  πάνω  στις
Αρχάνες, ξέρεις, τη Φαίδρα, απόλυτα αφοσιωμένη, ήταν
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σχεδόν συνέχεια σε έκσταση. Αυτά σου κάνει η ωραία ζωή στον Λαβύ-
ρινθο, δηλαδή. Έλα παιδί μου, άνοιξε αυτό εδώ. Νόμιζα ότι τα ήθελες τα
κελύφη!»

«Η Φαίδρα με σιχαίνεται», είπε ο Ίκαρος. Κρακ-κρακ!
«Γιατί, όμως; Μήπως γιατί κρέμεσαι όλη την ώρα από τα φουστάνια

της  σαν μικρό  παιδί;» τον ρώτησε  η Ίρις.  Έδειχνε  να έχει χάσει τη συ-
μπάθεια  που  του  είχε  μετά  τη  συμπεριφορά  του  στα  εργαστήρια.  «Και
μιας και μιλάμε για τις Αρχάνες», συνέχισε η Ίρις (χωρίς να περιμένει την
απάντηση  του  Ίκαρου,  και  απλώνοντας  το  χέρι  της  να  βοηθήσει  την
Κλείτη να κάτσει πλάι της στο χείλος της πισίνας μας), «πότε έχετε σκοπό
οι αδελφές να τα ψάλλετε σ’ αυτόν τον ξενόφερτο, τον Στρειδοστόμη; Δε
νομίζω ότι θα ’πρεπε να του επιτρέπεται να ντύνεται σαν τέτοιου είδους
ιερέας, εκτός κι αν έχει πάρει τελοσπάντων κάποιαν απόφαση. Δεν μπορώ
να μη σκέφτομαι πως αυτό θυμίζει πολύ άλλα, πιο σοβαρά πράγματα που
έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό. Άκουσα τη Βασίλισσα χτες γυρίζοντας
από  την  υποδοχή  των  Λίβυων  να  λέει:  Μα μη μου πεις ότι δεν δείχνουν
ανελέητοι; Πρέπει να πάρουμε μερικούς μόνιμα για τη φρουρά του Παλατιού.
Συγχώρα με, δεν έχω σκοπό να την κουτσομπολέψω, αλλά τελοσπάντων
είναι το παράδειγμά μας. Πρέπει να είναι δύσκολο για την Αριάδνη να μη
βρίσκεται σε ομοφωνία με τη μάνα της, να νιώθει πως δεν αντιμετωπίζει
τον κόσμο όπως λέει η Πασιφάη ότι είναι στην πραγματικότητα.»

Η Ίρις απομακρυνόταν  από τη μητέρα μου. Μπορεί να είχα συμφω-
νήσει  μαζί  της,  αλλά  απέφυγα  να  αναφέρω  ότι  θα  στέλναμε  και  φέτος
πλοία στη Σικελία. Στο μεταξύ  ο Ίκαρος είχε  τεντώσει  τ’ αφτιά  του  μη
χάσει τίποτα από αυτά που έλεγαν για την Πασιφάη

«Δεν  έχω  αφήσει  τον  Τουκάτο  σε  ησυχία  μ’  αυτόν»,  απάντησε  η
Κλείτη και τύλιξε το χέρι της γύρω από τη μέση της Ίριδας, παρ’ όλο που
τα μάτια της διάβασαν τη σκέψη μου. «Αχ, ποιος μπορεί με σιγουριά να
πει πώς θα ’ναι ο κόσμος μας ένα μήνα από σήμερα, όμως; Με τη θαυμά-
σια προσφορά του Γιάμου και της Ρούσας να χορέψουν ξανά, δεν ξέρουμε
ούτε καν ποιοι από τους νεαρούς θ’ ανήκουνε στον κλήρο. Ας ελπίσουμε
πως ο Ταύρος θα κρατήσει αυτούς τους δύο τουλάχιστον! Υπάρχουν όμως
ένα  σωρό  ικέτες  από  καλούς  οίκους  που  ήρθαν  να  τους  προκαλέσουν
πάλι. Σ’ ετούτα τα Ταυροκαθάψια δεχτήκαμε να συμμετέχουν μόνο όσοι
πραγματικά  διακρίθηκαν  στου  αδελφού  σου  και  στα  δικά  σου,
Δευκαλίωνα.  Το  απαιτούν  οι  καιροί  αυτό,  είμαι  σίγουρη  ότι  θα
συμφωνήσεις.»
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Ιερός Γάμος με  την  Αριάδνη  κι  ο  Χορός· όλ’ αυτά  θα  γίνονταν  πριν
φύγουμε, όσο κοντά κι αν ήταν αυτό. Τι χρονιά μέχρι στιγμής! Μόλις που
είχα αρχίσει να γνωρίζω τους έξι νέους ιερείς και τις αντίστοιχες ιέρειες.
Κάθε  Μέγα  Έτος  ήταν  στο  χέρι  του  Ταύρου  να  διαλέξει  μισούς  νέους
Κουρήτες  κι  ένα  τρίτο  νέες  ιέρειες- όπως  είχε  πει  ο  πατέρας  μου,  το
σύστημά  μας  φρόντιζε  το συντηρητικό  αίμα να  διατηρείται περισσότερο
πίσω από το Σύζυγο παρά πίσω από τη Βασίλισσα. Οι νεαρές αδελφές μας,
έλεγε η λαϊκή σοφία, είχαν μικρότερες πιθανότητες να ασκήσουν πιέσεις
για δραστικές αλλαγές. Δεν είχαν υπολογίσει την Αριάδνη. Και πόσοι από
τους Κουρήτες μου δε φούντωναν με αυτή τη σκέψη, όπως κι εγώ κάποιες
φορές; Οι περισσότεροι είχαν βρει κάλυψη πίσω από τον Κράτο μετά την
επίθεση στον Καδιμήτη και μάλιστα κινούνταν με μεγάλη προσοχή

«Άκουσε,  όμως,  γλυκέ  μου  Όσιρι»,  μου  είπε  τώρα  η  Κλείτη  καθώς
σηκώθηκε και με πλησίασε αναπάντεχα σοβαρή διασχίζοντας την πισίνα
για να σταθεί στάζοντας από πάνω μου. «Υπάρχει κι άλλος λόγος που θα
έρθω μαζί σας. Το ξέρεις ότι, αν συμβεί κάτι στον πατέρα σου...»

Έπρεπε  να  πάρω  βαθιά  ανάσα  για  να  της  κουνήσω  το  κεφάλι  σε
απάντηση. Ούτε η ίδια η Αριάδνη δεν μου είχε πει τόσο ξεκάθαρα ποιος θα
’παίρνε τη θέση του πάνω στο Δέντρο την επόμενη χρονιά, αν χρειαζόταν.
Γιατί όχι; Δε θα ’ταν λόγος αυτός να μην τον αφήσω να τραβήξει πρώτος
το  σπαθί;  Ένιωθα  φόβο,  παντού  γύρω  μου,  όμως  μες  στο  στήθος  μου
ένιωθα περηφάνια  που μ’ εκτιμούσε αρκετά ώστε να μη μου το τονίσει.
Και  η  παγωνιά  μου  θύμισε  στο  μεταξύ  γιατί  με  αντιμετώπιζαν  με  τόσο
σεβασμό οι συγγενείς μας τελευταία: ήταν νεαροί άντρες όλο ζωντάνια, κι
έτσι ήθελαν να παραμείνουν

«Πώς να το κάνουμε, καλή μου "Ιριδα!» είπε η Κλείτη γυρίζοντας προς
το μέρος της. «Ακόμα κι η Βασίλισσα θα πάει στον τάφο, όπως ο εραστής
της, είτε καλό είναι αυτό είτε κακό. Πού πήγε το φλασκί με το κρασί μας;»

«Θα  είναι  Βασίλισσα  για  όσο  χρειαστεί!»  την  αποπήρε  ο  Ίκαρος,
καρφώνοντας το μαχαίρι στην πέτρα έτσι, που χρειάστηκε να του το πάρω
πριν  στραβώσει  -  όλοι  όμως  είχαμε  ακούσει  τα  λόγια  που  σίγουρα  δεν
ήταν δικά του

«Όσο χρειαστεί για ποιο πράγμα;» τον ρώτησε η Ίρις
Καμιά απάντηση. Το αεικίνητο πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο
«Μινώταυρε, πίνω στο Μέγα Έτος σου», είπε η Κλείτη σκεφτική
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«Και σ’ ένα  μήνα  του μέλιτος  γλυκό  πραγματικά  σαν  μέλι!» είπε  η
Ίρις και χαμογέλασε

Έπρεπε όμως να περάσουν τρεις ακόμα μέρες από αυτόν τον ατέλειωτο
μήνα ως τις τελετές του γάμου μας, για να γεμίσει για τα καλά το φεγγάρι
της Λευκαγκαθιάς. Αυτό θα σκόρπιζε μεγαλύτερη ευνοϊκή ενέργεια γύρω
από το νέο θρόνο, όπως έλεγαν οι ιερείς μας, αλλά μετά είχαμε μόνο δύο
μέρες ώσπου ν’ αποπλεύσει ο στόλος μας, για να μην έχει καιρό ο κόσμος
να  δώσει  μεγάλη  σημασία  στο  παιχνίδι.  Μιας  κι  είχαμε  ο  καθένας  τα
καθήκοντα  και  την  προσωπική  μας  προετοιμασία,  δεν  ειδωθήκαμε
καθόλου  με  την  Αριάδνη  κατά  τη  διάρκεια  της  αναμονής,  τρεφόμουν
όμως από την παρουσία της στην Κνωσό τώρα που είχε γυρίσει και πίεζα
τον εαυτό μου - ήμουν ακόμα πιο αποφασισμένος να κερδίσουμε (ό,τι κι
αν σήμαινε αυτό), γιατί ήξερα ότι δε θα μου ’λείπε τίποτα για την υπό-
λοιπη ζωή μου αν τα καταφέρναμε. Το χειρότερο αυτήν την εποχή ήταν η
αναμονή  για  τον  Γλαύκο,  μιας  κι  ένα  άσχημο  καλοκαιρινό  μπουρίνι
έφτανε για να ναυαγήσει μαζί με όλα τα πλοία σε κάποια μακρινή ακτή κι
εμείς ούτε που θα το ξέραμε. Θα πηγαίναμε όμως, έτσι κι αλλιώς* εγώ
λοιπόν έκανα ό,τι μπορούσα για να ρουφήξω όλο το νέκταρ από αυτές τις
λίγες ημέρες που είχα στα χέρια μου

Γέννηση,  Μύηση,  Γάμος,  Ανάπαυση,  Θάνατος:  αυτοί  ήταν  οι  πέντε
σταθμοί στην κοινή ζωή της Βασίλισσάς μας και του Συζύγου της κι εγώ
με την Αριάδνη είχαμε τις πέντε μέρες των υμεναίων μας να μας τα θυμί-
ζουν. Με την ανατολή της πρώτης ημέρας, κάθε γερή γυναίκα που μπο-
ρούσε να φτάσει ως εδώ ακολούθησε την Παρία και την Πασιφάη προς τη
θάλασσα με μια βέργα από σημύδα, διώχνοντας έτσι όλη την κακοτυ- χία
και τη γρουσουζιά από την περιοχή. Στην ακροθαλασσιά οι άντρες πίσω
τους χτυπούσαν ασπίδες και τύμπανα και φυσούσαν βούκινα (μάλιστα με
μεγάλη  σιγουριά,  μιας  και  το  είχαν  ξανακάνει  μόλις  το  περασμένο
φεγγάρι) και ύστερα σηκώθηκε ο ολολυγμός ξανά καθώς εμφανίστηκε η
Αρίδηλη, να κολυμπάει προς την ακτή, αυτήν τη φορά πάνω στην πρωινή
παλίρροια. Αυτή ήταν η δική Της Έγερση και μου φάνηκε ότι, έτσι όπως
έβγαινε μέσ’ από τον απαλό λευκό αφρό του κύματος μπροστά μας, με το
νερό της θάλασσας ν’ αστράφτει στη ροδαλή χροιά της αυγής πάνω στο
σώμα  της,  χαμογελούσε  έτσι  γαλήνια  για  να  μας  δείξει  πως  θα
μπορούσαμε  να  εξαγνιστούμε  από  τόσων  αιώνων  θλίψη,  το  μόνο  που
χρειαζόταν ήτανε ν’ αφεθούμε - μου φάνηκε δυνατό, τουλάχιστον, κα
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θώς μέσα σ’ αυτήν την οραματογόνα έκσταση πήρε το μάτι μου την Ταλάη
να μου χαμογελάει από την άλλη μεριά του πλήθους, επισφραγίζοντας τη
συγχώρεσή της. Τότε οι Κουρήτες με παρουσίασαν επίσημα (ο ρόλος μου
ήταν  ν’  ανταποκριθώ  στον  πόθο  που  είχε  ξυπνήσει  μέσα  Της,  όπως  το
μεγάλο ερπετό που είχε πλάσει η Θεά στους μΰθους μας) και γελούσα με
μια  νευρική  χαρά  καθώς  με  στριφογύριζαν  επιδείχνοντας  το  ρωμαλέο
δείγμα της υγείας μου σε ολόκληρο το λαό. Ακούστηκαν τρο- κάνες, το
υπόκωφο  βουητό  τους  αναστάτωσε  τον  αέρα  κάτω  από  τα  τύμπανα  και
τους  τολμηρούς  επαίνους.  Ο  κόσμος  άρχισε  να  μας  ραίνει  με  χλωρά
αγκαθάκια κριθαριού, άγουρα σύκα και μικροσκοπικά αναθήματα ενώ οι
ιερείς  μάς  χτυπούσαν  ελαφρά  με  πράσινη  σκίλλα*  κι  όλ’  αυτά  για  να
ξυπνήσουν  τις  Δυνάμεις  γονιμότητας  της  γης,  κι  ύστερα  μια  θαυμάσια
πομπή μας  συνόδεψε ως την Κνωσό, για να μας κάνουν  μπάνιο, να μας
αρωματίσουν  και  να  μας  ντύσουν  για  να  δεχτούμε  τις  επίσημες  προ-
σφορές. Η Αριάδνη είδε πως ήμουν σχεδόν εκτός εαυτού και μου έδειξε
τρόπους ν’ αρχίσω να ξεχνάω τ’ όνομά μου, όπως και ο πατέρας μου

Θα καταλάβετε από την ωμή πραγματικότητα γιατί στέκομαι τόσο σ’
αυτές τις ένδοξες ημέρες* εκείνη την εποχή σφράγισαν την ψυχή μου τόσο
σαν ιερέα όσο και σαν εραστή. Τη δεύτερη μέρα των τελετών ολόκληρη η
Κνωσός κροτάλιζε και κάπνιζε με τους ράχους** που καίγονταν σε κάθε
λόφο κι εγώ τριγυρνούσα από φωτιά σε φωτιά για να πιω το ποτήρι της
μύησης με τους πρεσβύτερους της κάθε πάτριάς, εδραιώνοντας το κύρος
της  οικογένειάς  μου  και  σαν  αποδοχή  του  δικού  τους,  μαζί  με  άφθονες
λάγνες  παραινέσεις.  Ύστερα,  πήρα  έναν  άντρα  από  κάθε  πάτριά,  τους
οδήγησα ψηλά στον Γιούχτα, με το μυαλό μου στο αυριανό ταξίδι στο Ιερό
Βουνό,  και  αποδέχτηκα  δημόσια  την  Προσφορά.  Μόλις  που  έβγαινε  η
φωνή  μου  καθώς  έδινα  αυτές  τις  υποσχέσεις  μπροστά  στο  λαό  και  με
παρόντες τους βασιλιάδες μας απ’ όλους τους αιώνες* μετά δε θα υπήρχε
πισωγύρισμα. Όταν όμως ο φόβος υποχώρησε, όπως είχε πει η Αριάδνη,
κοιτούσες  τον  ουρανό,  και  τα  σχέδια  που  έκαναν  τα  σύννεφα  σου
φαίνονταν τα ίδια όπως και χτες, όπως και κάθε χτές. Τα πάντα ήταν τώρα

Από κει κατε βήκαμε πάλι με τα πόδια ως τη θάλασσα, όπου πέταξα
μέσα  στη  μεγαλύτερη  μάνα  απ’  όλες  ένα  χρυσό  ^αχτυλίδι  και,  έχοντας
μόλις παραδώσει τη ζωή μου, ένιωθα σπουδαίος, τόσο ώστε να την πα

*Θαλάσσιο φυτό.

** Ράχος: αγκαθωτός 
θά
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ντρευτώ. Μιας και επιδείχναμε τόσο πολύ τη δύναμή μας, προσπάθησα κι
εγώ  να  αναιρέσω  την  πράξη  του  αδελφού  μου  προς  τους  Αχαιούς  κα-
λεσμένους  μας,  ζητώντας  από  τους  ιερείς  μου  να  μυήσουν  εκείνον  τον
Ελφήνορα,  αν  το  επιθυμούσε.  Δεν  τον  πείραζε,  και  μάλιστα  μια  φορά
γέλασε καθώς πετούσαμε ο ένας τον άλλον στη θάλασσα και πειραζόμα-
σταν μέσα στο πνεύμα της ημέρας. Και καθώς οι άντρες με μεθούσαν όλο
και  περισσότερο  (ήταν τιμή  για  τον  καθέναν  τους  να  πιω  ένα  ποτηράκι
σπίτι του, και ήταν ένα σωρό), η ακλόνητη νηφαλιότητα του Ελφήνορα
ήταν  για  μένα  δύναμη.  Η  συμπεριφορά  του  με  βοήθησε  να  κρατηθώ
κάπως πιο σοβαρός. Ήταν κάτι που απρόθυμα παραδέχτηκα, αλλά ακόμα
και οι Κρητικοί μας έδειχναν να τον θαυμάζουν γι’ αυτό, παρ’ όλο που οι
ίδιοι μεθούσαν μέχρι αναισθησίας

Την τρίτη μέρα ολόκληρη η ύπαρξή μου πονούσε από τον πόθο μου γι’
αυτήν  και  ξεσηκώθηκα  πρωί  πρωί,  με  την  πιο  επώδυνη  σημασία  της
λέξης. Το φεγγάρι όμως είχε πέσει στο νότο και τα πάντα ήταν βυθισμένα
σε  μια  βαθυγάλανη  σκιά  γεμάτη  ησυχία,  εκτός  από  τον  ήχο  του  τρε-
χούμενου νερού· το φεγγάρι είχε απλώσει μια πάχνη τόσο πυκνή που με
την πρώτη ζέστη της ημέρας ολόκληρος ο λαμπερός Λαβύρινθος άχνιζε κι
αστραποβολούσε  ανάμεσα  στα  παρτέρια  του  πάνω  στο  λόφο  μας,  τον
Κεφαλά. Το σώμα μου αρνιόταν ν’ αποκοιμηθεί κι έτσι έκανα ένα μικρό
περίπατο στις εξωτερικές κιονοστοιχίες, μελετώντας τις τοιχογραφίες με
τις πομπές, τις πλαγιές της κοιλάδας και την πόλη κάτω από το φως του
τελευταίου αστεριού. Η ακόρεστη λαχτάρα του κορμιού μου είχε απλώσει
στο δέρμα μου μιαν απαλή φωτιά κι οι πράσινες  γλυκές οσμές από την
κοιλάδα μου φαίνονταν πιο έντονες αυτό το πρωινό και σαν να ήταν για
μένα. Η ανάσα μου ήταν ιδιωτική μετάληψη, αποδεχόμουν βαθύτερα τι θα
παντρευόμουν  εκτός  από  ποιον. Δεν  υπήρχε  λόγος  να  προσπαθώ  να
φανταστώ τι θα μου έκαναν μια μέρα· αυτό θα το είχαν άλλοι στο μυαλό
τους καθώς θα μ’ έβλεπαν να ζω την κάθε μέρα της ζωής μου μπροστά
στον σίγουρο  ερχομό  της  Προσφοράς  και, αν ο  θάνατος  φάνταζε  στους
ανθρώπους λιγότερο τρομαχτικός αφού θα τον μοιράζονταν μαζί μου, τότε
θα  είχα  καλά  υπηρετήσει  το  σκοπό  μου.  Πώς  θα  ’ταν  άραγε  να
ξανακλείνεσαι  μες  στην  κοιλιά  του  κόσμου,  να  είσαι  παντού  και  να  τα
θρέφεις όλα, όπως ονειρευόμουνα τον κόσμο, σαν τον γερο-Γιούχτα, μέ-
ρος της φυσικής πορείας των πάντων; Οι στήλες λευκού ατμού που ανέ-
βαιναν  από  το  λόφο  του  παλατιού,  από  τους  μυριάδες  κήπους  και  τ’
αναρριχητικά (ρυτά του έκαναν τον Λαβύρινθο να μοιάζει τόσο αρχαίος
κι όμως ν’ αχνίζει σαν νεογέννητο μωρό επάνω στο γρασίδι- η παρουσία
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των  Νεκρών  μας  ήταν  δυνατότερη  από  ποτέ.  Μίλησα  στους  παππούδες
που δε γνώριζα και στον αδελφό μου και, καθώς τους υποσχόμουνα ξανά
ότι δε θα τους απογοητεύαμε, ακούστηκε φασαρία από τα πουλιά μέσα στα
νοτισμένα κυπαρίσσια

Την τρίτη μέρα των τελετών η Αριάδνη ήταν πολύ σοβαρή. Για πρώτη
φορά θα θυσιάζαμε μαζί και θα κάναμε τις προσφορές μας κάτω από τον
μεσημεριάτικο  ήλιο  και,  παρ’  όλο  που  τα  χτυπήματά  της  με  τον  Διπλό
Πέλεκυ ήταν καθαρά και αδίσταχτα, είχε στον τρόπο της με τα ζώα μπρος
στο βωμό ένα σεβασμό που από τη μάνα μας έλειπε. Δεν ξέραμε αν είχε
έτσι ξεκινήσει η Πασιφάη τη δική της βασιλεία ή αν με τα χρόνια είχε γίνει
πιο σκληρή- από τον τρόπο όμως που ακουμπούσε η Αριάδνη τα χέρια της
στο μέτωπο του Ταύρου, από τον τρόπο που κατάφερνε τους τράγους και
τα κριάρια να της δείξουν τη συγκατάθεσή τους με σημάδια, από το πώς
έπαιρνε  την  αρσενική  πέρδικα  από  την  αγκαλιά  της  γριάς  Πέρδικας,
φαινόταν  ξεκάθαρα  πως  το  αίμα  δε  θα  έρρεε  άφθονο  στη  βασιλεία  της
Αριάδνης. Έσκυβε και κοιτούσε μέσα στα μάτια κάθε ζώου, όταν σήκωνα
το  πελέκι  και  το  κατέβαζα  με  όλη  μου  τη  δύναμη  στο  πίσω  μέρος  του
κεφαλιού του- αρνιόταν να δεχτεί τον Διπλό Πέλεκυ από τις αδελφές μας
ώσπου να σιγουρευτεί ότι είχαν βυθιστεί απόλυτα στον ύπνο. Δεν άφηνε
καμιάν αμφιβολία ότι γι’ αυτήν οι θυσίες αίματος ήταν κάτι που έπρεπε να
ελαχιστοποιηθεί. Αυτό μπορεί να έκανε την Προσφορά να δείχνει ακόμα
πιο  τρομαχτική  στα  μάτια  του  λαού,  αλλά  νομίζω  ότι  ήθελε  να  δουν  οι
άνθρωποι  αυτές  τις  παραδόσεις  όπως  τις  έβλεπε  εκείνη,  σαν  ένα  είδος
απολογίας για κάτι που χάσαμε με το πέρασμα του χρόνου. Η γιαγιά όμως,
την είχε ορμηνέψει πως δεν μπορείς με ασφάλεια να αφαιρέσεις το έθιμο
χωρίς να το αντικαταστήσεις- κι έτσι η Αριάδνη έριχνε περισσότερο βάρος
σ’ αυτό που ακολουθούσε τους θανάτους. "Οταν οι άνθρωποι έφερναν το
καλύτερο ρυτόν* του οίκου τους γεμάτο με το δικό τους μερτικό από το
αίμα  εμπρός  μας,  εμείς  αλείφαμε  το  μέτωπο,  το  στήθος  και  τα  λαγόνια
τους  κι  ύστερα  μας  ακολουθούσαν  και  μαζί  αλείφαμε  με  αυτό  τους
μεγαλύτερους  κίονες  του  Παλατιού,  τις  κολόνες  και  τα  κέρατα  του
μεγάλου  βωμού  στην  κεντρική  αυλή.  Αυτόν  τον  Κύκλο  ήταν  που
αγαπούσε  περισσότερο  η  Αριάδνη,  το  γεγονός  πως  τα  ζώα  αυτά
προέρχονταν από τους ανθρώπους τ#υ λαού και, προσφέ- ροντας έτσι τη
δύναμή τους στο Παλάτι, της εμπιστεύονταν μαζί και τα

* Είδος ποτηριού, στην αρχαία αγγειοπλαστική, σε σχήμα κέρατος, που καταλήγει σε 

κεφάλι βοδιού, λιονταριού, ελαφιού κλπ.
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συμφέροντα τους, ειρήνη με τη γη και με τους βαρυσήμαντους Νεκρούς
μας.  Ο  κόσμος  παρατήρησε  αυτό  το  μείγμα  περηφάνιας  κι  ευαισθησίας
μέσα  της  και,  όταν  το  δέχτηκαν,  άρχισαν  να  της  δείχνουν  περισσότερη
εμπιστοσύνη γιατί ήταν σίγουρο πως η γη και οι Νεκροί μας θα ’πρεπε ν’
αγαπούν αυτήν την κόρη, αφού θα της παράδιναν τα μυστικά Τους για το
μέλλον μας. Ήμασταν πια έτοιμοι για τις ανώτατες τελετές μετάληψης των
υμεναίων και οι πρεσβύτεροι μπήκαν με συνοδεία στα πιο άχραντα ιερά
μας, κάθισαν στα πέτρινα παγκάκια και αντάλλαξαν σπονδές σαν να ’ταν
ο  καθένας  τους  θεά  ή  θεός.  Μερικοί  ήταν  απόλυτα  σοβαροί  σε  όλη  τη
διάρκεια ενώ άλλοι δε σταματούσαν να χαμογελούν πάντως τα πρόσωπά
τους έλαμπαν πιο πολύ κι από τον ήλιο όταν βγήκαν και πάλι στην αυλή.
Ας μην πλησίαζαν ο Ελφήνορας κι οι Αχαιοί του τέτοιες τελετουργίες σαν
να ’ταν βλάσφημες, δεν πειράζει, είχαν κάθε δικαίωμα να περιορίζουν μ’
αυτόν τον τρόπο τους εαυτούς τους

Στο τέλος μας φόρεσαν περιδέραια που συμβόλιζαν τους καρπούς των
χωραφιών  και  των  δέντρων  κι  είχε  φτάσει  η  ώρα  για  το  χορό  της  γο-
νιμότητας που θα σφράγιζε την αγάπη μας. Στην κεντρική αυλή ντόπιοι
από τις πατριές μας και αντιπρόσωποι απ’ όλες τις άλλες πόλεις μας είχαν
απλώσει μοσχεύματα, φορβή και πήλινα κουτάκια με αναθήματα παντού
γύρω μας. Ενώσαμε τα χέρια μας σταυρωτά, σχηματίζοντας το σύμβολο
της  αιωνιότητας  και  αρχίσαμε  ν’  αυτοσχεδιάζουμε  με  ρυθμό  που  όλο
ζωντάνευε μέσα στον κύκλο - πάντα βέβαια με τη φορά του φεγγαριού -,
να ξεσηκώνουμε τον πόθο ο ένας στον άλλον και μέσα στα πάντα γύρω
μας. Κάναμε ο ένας γύρω από τον άλλον κύκλους και μες στους κύκλους
περιστρεφόμασταν γύρω από τον εαυτό μας, φιλιόμασταν και χαϊδεύαμε
τα  κορμιά  μας,  τρίβαμε  μεταξύ  τους  τα  λαγόνια  μας,  ξε-  σπούσαμε  σε
γέλια* οι ιερείς μας είχαν σηκώσει άγριο σαματά με τη μουσική τους κι
εγώ  ένιωθα  πως  θα  σκάσω  αν  δεν  ενωθώ  γρήγορα  μαζί  της,  βλέποντας
πώς  έριχνε  πίσω  το  κεφάλι  με  τα  στήθη  της  σφιγμένα  ανάμεσα  στα
μπράτσα της και τις μακριές της μπούκλες ν’ ανεμίζουν καθώς γυρνούσε
προς  το μέρος  μου. Έμοιαζε σαν  σε έκσταση  κι ευτυχισμένη  έτσι  όπως
στριφογυρνούσε κι έγερνε δίπλα μου να με δαγκώσει παιχνιδιάρικα, να με
χαϊδέψει, τα μάτια της ήταν μισόκλειστα από τον πόθο που όλο βάθαινε
και  οι  άνθρωποι  γύρω  μας,  έξω  από  τον  κύκλο,  δε  σταματούσαν  να
χειροκροτούν  και  να  φωνάζουν  οι  άντρες  είχαν  φορέσει  δερμάτινους
φαλλούς  και  τους  κουνούσαν  ρυθμικά  και  οι  γυναίκες  τάιζαν  όλους
μελόπιτες  σε  σχήμα  αιδοίου,  χειροκροτούσαν  συνεχώς  και  τάιζαν,
παρακινώντας όλη τη φύση να δώσει, να δώσει. Και τότε έφεραν
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τα μαστίγια από σκίλλα και (όπως μας είχαν πει) αυτή ήταν η στιγμή να
μείνουμε ακίνητοι· τα νιώσαμε άλλη μια φορά να κροταλίζουν πάνω στα
κορμιά  μας  και  επιτέλους  η  Αριάδνη  δεν  μπόρεσε  άλλο  να  κρατηθεί,
άφησε μιαν υπέροχη κραυγή και βγήκαμε από τον κύκλο τρέχοντας για ν’
απελευθερώσουμε  τη  Δύναμη  στην  πλάση.  Φεύγοντας  έσπασε  το  περι-
δέραιο που  φορούσε  κι  εγώ  έτρεχα  από  πίσω της.  Θεοί, ένιωθα  τα  αχα-
λίνωτα  γεννητικά  μου  όργανα  τεράστια  σαν  του  ταύρου  και  να  χοροπη-
δούν  σαν  μεθυσμένος  σαλτιμπάγκος  καθώς  τρέχαμε  να  βγούμε  από  τη
βορινή πύλη του Λαβύρινθου

Και  παρ’  όλη  την  ανάγκη  τους  για  επιβεβαίωση,  οι  άνθρωποι  μας
άφησαν  να  φύγουμε,  ν’  ακολουθήσουμε  την  καρδιά  μας* κάθε  χωράφι
όμως που περνούσαμε είχε σκαμμένο ένα χαντάκι σαν φωλιά με την ελ-
πίδα  η  αγάπη  μας εκεί  να  γείρει.  Εγώ  θα  είχα  φροντίσει  να  μην  αφήσω
κανένα απογοητευμένο κι ας έπαιρνε όλη μέρα, αλλά όταν με πήρε τελικά
(ήταν  σ’  ένα  μέρος  που  είδε  πεταλούδες  στο  φρεσκοσκαμμένο  χώμα)
ένιωσα  πως  μου  χάρισαν  ολόκληρο  τον  κόσμο.  Ούτε  να  ονειρευτώ  δεν
μπορούσα όσα είχε να μου μάθει, δε μ’ ένοιαζε πού τα είχε διδαχτεί, είχα
απλώς μείνει άναυδος με την πείνα στο στόμα, στην καρδιά και στο κορμί
μου, με το φως που άστραψε μες στο ζωώδες τρέμουλό μας, ένα τραγούδι
σαν να το ’στελνε η Σελήνη μες στ’ αφτιά μου, καθώς γευόμασταν τη γη,
την οσμιζόμασταν μαζί, ο ένας μες στον άλλον, για τον άλλον και με τη
ράτσα μας ολόκληρη πίσω, μπροστά και δίπλα μας. Έραινε την πλάτη μου
με  παγωμένο  χώμα  καθώς  το  σώμα  της  συσπάστηκε,  τα  δόντια  της
σφίχτηκαν πίσω από το γέλιο της κι ένα άγριο βογκητό βγήκε από τα χείλη
της. Αχ,  και  χλομό φάντασμα  να ήμουνα  που  τριγυρίζει  εδώ κι εκεί, θα
είχα ψάξει για να βρω τι πλάσμα ήταν αυτό που έβγαζε ήχους σαν τους
δικούς  της,  δαίμονας  ίσως  που  ρουφάει  μέλι- ήθελα  κι  άλλο  να  βρεθώ
κοντά της, πιο πολύ μέσα της και τελικά άπλωσε το χέρι από κάτω μου να
καλοπιάσει το σπόρο μου κι εγώ ξεχύθηκα μέσα της, ο πρώτος μικρός μου
θάνατος  για  τη  γη  κι  Αυτούς  που  σκέπαζε.  Αχ,  τι  καλό  σημάδι,  φώναξε
γελώντας,  όταν  αμέσως  σύρθηκα  στην  κοιλιά  της  για  να  ρουφή-  ξω
άπληστα τη γλύκα της και το ερπετό μου αναστήθηκε με μιας μ’ αυτήν την
κίνησή μου. Και πάλι από την αρχή· είχε τα μάτια της κλεισμένα απαλά,
χαμογελούσε κι αυτό της έδινε την έκφρα^της γαλήνιας έκστασης που είχα
δει  στη  Μάνα  των  Σπόρων,  σε  μια  εικόνα  της  στη  Χαναάν  της  έδωσα
λοιπόν  όση  μπορούσα  από  αυτή  την,  γεμάτη  αγάπη,  άγρια  απόλαυση  κι
ένιωθα  σαν  κωπηλάτης  που  τραγουδάει  για  να  κρατήσει  το  ρυθμό
οργώνοντας αδιάκοπα τη θάλασσα
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Και αφού μας έπλυναν για άλλη μια φορά, φτάσαμε στην τελετουργία
που θα μ’ έκανε Πρίγκιπα του Θρόνου πλάι στη Θεά μου. Ο πατέρας μου
δεν έκρυψε  την  περηφάνια  του  όταν  μου  έδεναν  στο  μέτωπο  (μόνο  για
σήμερα)  το  διάδημά  του  από  φύλλα  χρυσού,  αλλά  δεν  μπόρεσε  να
κρατήσει τα δάκρυά του με τη λαμπρότητα της Αριάδνης όταν η Παρία κι
η  Πασιφάη  απόθεσαν  στο  κεφάλι  της  ένα  στεφάνι  από  φύλλα  τριαντα-
φυλλιάς  δεμένα  με  κεχριμπάρι  σαν  γαλακτερό  χρυσάφι,  κι  η  Αριάδνη
στάθηκε  για να  ευλογήσει,  φορώντας  μιαν  ανοιχτή  στο στήθος  κόκκινη
σαν  φλογισμένα  ρείκια  εσθήτα,  γεμάτη  κεντίδια  από  ασήμι.  Την  είχαν
χτενίσει  δένοντας  τα  μαλλιά  της  στον  ιερό  κόμπο,  για  να  μπορούν  με
ασφάλεια να συμβολίσουν τις Δυνάμεις που τώρα ήταν μέσα της ισχυρό-
τερες παρά ποτέ. Η Αριάδνη στράφηκε  προς τα κέρατα και τους κίονες
του ναού για να ευχαριστήσει με τον τρόπο της και να δώσει τους μυστι-
κούς  της  όρκους  και,  καθώς  την  παρακολουθούσα,  αυτό  που  ένιωθα  ν’
αγαπώ περισσότερο ήταν μια ντελικάτη τούφα ελεύθερα μαλλιά κάτω από
τον  κόμπο  στο  λαιμό  της,  που  μόλις  κι  άγγιζαν  το  φως  και  τον  αέρα
Κοιμηθήκαμε (λίγο) και σηκωθήκαμε αργά την επόμενη μέρα, εκείνη της
Ανάπαυσης,  κι  ύστερα  κάναμε  τις  πρώτες  εθιμοτυπικές  ακροάσεις  μας
μαζί,  για  ν’  ακούσουμε  τα  αιτήματά  τους,  να  επιβλέψουμε  κάποια
θεραπεία. Βοηθήστε την  πάτριά  μας να  κάνει  άλλο ένα  κοριτσάκι· για-
τρέψτε μου την παράλυση· κάνετε το γιο μου να γυρίσει από την περίπο-
λο* στείλτε μια ιέρεια να ευλογήσει τον τόπο όπου θ’ ανοίξουμε το και-
νούργιο μας πηγάδι. Τσως να ’ταν εύκολη η σκέψη ότι μπορείς κάτι να
κάνεις για όλους, αλλά οι πρεσβύτερες της Παρίας είχαν το ρόλο τους σαν
τις Γραίες σε όλες τις καλύτερες στιγμές αυτών των ημερών, κρώζοντας
σαν κουκουβάγιες μέσα στη φασαρία του πιο ξέφρενου ενθουσιασμού και
ουρλιάζοντας  σαν  τη  χειμωνιάτικη  θάλασσα  εκείνη  την  πέμπτη  και
τελευταία  χαραυγή  από  τις  κορυφές  των  λόφων  της  κοιλάδας.  Μικρός
όπως ήμουνα, μου φαινόταν  ήχος φριχτός, ήταν όμως μια κάθαρση που
κανένας τιμημένος Σύζυγος δε θα μπορούσε ν’ αρνηθεί, μιας κι ήταν της
φύσης να πεθαίνεις και ν’ ανοίγεις δρόμο για τους νέους. Παρ’ όλο όμως
που αυτοί οι ήχοι υμνούσαν το κενό, αυτό το κενό  που ήταν έτοιμο  να
καταπιεί κάθε όνομα κι όλα τα κατορθώματα, σου έδινε κι ένα αψήφιστο
κουράγιο. Το βράδυ λοιπόν, που μπήκα στην αυλή κάτω από το φεγγάρι,
ενώ  οι  Κουρήτες  είχαν  δέσει  κέρατα  Ταύρου  στο  κεφάλι  μου  για  τον
τελικό χορό του λαβύρινθου, τόλμησα κάπως να μισογελάσω μπρος στο
πλήθος, που ήταν φυσικό να χαμογελάει, όποιος και να είχε εμφανιστεί με
τη δική μου αμφίεση. Τα κέρατα ήταν παλιά όσο και το
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ίδιο  το  αξίωμα  του  Συζύγου,  και  σ’  αυτήν  την  τελευταία  τελετουργία
έπρεπε  ν’  ανοίξω  το  δρόμο  με  τα  κέρατά  μου  γεμάτος  παιχνιδιάρικη
αδιαλλαξία  μέσ’  από  ένα  σπειροειδή  λαβύρινθο  μασκοφόρων  χορευτών,
απωθώντας  τον  πατέρα  μου  ουσιαστικά  στην  άλλη  άκρη,  όπου  ερχόταν
αντιμέτωπος με τη Βασίλισσά του. Από κει η Πασιφάη, που είχε ήδη το-
ποθετηθεί πλάτη με πλάτη με την Αριάδνη, θα κατέβαζε τον Μίνωα από τη
μεγάλη ανατολική σκάλα, επιστρέφοντας μαζί του σ’ αυτόν τον κόσμο τον
κρυμμένο από τ’ ανθρώπινα μάτια, αφήνοντας την Αριάδνη κι εμένα στο
κέντρο των ιερέων. Ήταν ένας απλός χορός, αλλά σου πάγωνε το αίμα να
τους  βλέπεις  να  κατεβαίνουν  τα  σκαλιά  μαζί,  σου  άφηνε  μιαν  αίσθηση
βασιλικού  φορτίου:  ήσουνα  μόνος  σου  μπροστά  στον  κόσμο  τώρα.
Αργότερα ρώτησα τον πατέρα μου αν το μέγεθος της θέσης τον έκανε να
νιώθει νάνος* χαμογέλασε και είπε ότι λίγοι είναι οι άντρες που γεννιού-
νται με τη μεγάλη καρδιά μέσα τους, ότι μόλις έρθει ο χειμώνας θ’ ανε-
βούμε μαζί ψηλά στις βαθιές σπηλιές της ενδοχώρας, όπως είχε κάνει και
με τον αδελφό μου. Έτσι κι αλλιώς, είχα ακόμα το Χορό των Αλλαγών να
μάθω  κι  άλλα  πράγματα  μαζί  μ’  αυτόν,  που  (όπως  θα  ’βλεπα) βοηθούν
αρκετά το Διάδοχο να σταθεί στα πόδια του

Παρ’  όλο  το  νέκταρ  γύρω  μας  όμως,  έτρεξε  κι  αίμα  που  κανείς  δεν
ήθελε  στα  Ταυροκαθάψια  που  λάμπρυναν  τις  τρεις  από  τις  πέντε  αυτές
ημέρες. Ο νεαρός ιερέας μας, ο Γιάμος δηλαδή, ξανακέρδισε τη θέση του*
η  Ρούσα  όμως,  η  ιέρεια  που  αγαπούσε,  σκοτώθηκε.  Όλοι  τους  συ-
μπαθούσαν από τις πρώτες δύσκολες στιγμές του Χορού η ιδιαιτερότητά
τους ξεχώρισε ανάμεσα στις εννιά γυναίκες και στους δώδεκα άντρες που
είχαν βγει μπρος στον Ταύρο. Δεν ήταν μόνο η γατίσια πονηριά στο σώμα
του  Γιάμου  ούτε  η  χάρη  στα  δυνατά  μακριά  πόδια  της  Ρούσας,  που
φορούσε την κοντή εσθήτα και τις κίτρινες σαν καλαμπόκι κορδέλες στους
καρπούς,  ή  το  πλατύ  χαμόγελό  της*  είχαν  έναν  τρόπο  να  συμπερι-
φέρονται,  μια  σχεδόν  προκλητική  γενναιοδωρία  προς  τους  άλλους  χο-
ρευτές, σαν να τους ήταν αδύνατο να φανταστούν πως θα μπορούσαν ν’
αποκλειστούν

Όλ’ αυτά γίνονταν σε μιαν αρένα με αστραφτερή άμμο στ’ ανατολικά
του Λαβύρινθου, όπου οι ιερείς μας επέβλεπαν τους αγώνες που γίνονταν
στις κηδείες. Την περιτριγύριζαν μεγάλοι ξνλινοι υπερυψωμένοι πάγκοι κι
οι  άνθρωποι  που  πλημμύριζαν  κάθε  φορά  το  χώρο  δεν  δίστασαν  να
ξεπετάξουν  στα  γρήγορα  τα  καθήκοντά  τους  εκείνη  την  ημέρα  για  να
μπορέσουν να έρθουν και να δουν μια φορά το Χορό, να μοιραστούν τον
Κύκλο (κυκλικό χορό) μιας γενιάς ή να προκαλέσουν τους κυ-
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βιοτήρες* που  έκαναν  άλματα  πάνω  από  ξίφη.  Οι  οικογένειες  των  χο-
ρευτών είχαν τις καλύτερες θέσεις απ’ όλους: αφού τα παιδιά τους είχαν
περάσει τις εξετάσεις που επέβαλλε ο κλήρος μας - ποια χρήσιμα ταλέντα
τους είχαν τελειοποιήσει, με ποιες μορφές τούς μιλούσαν  οι Δυνάμεις -
τότε  μόνο  ο  Ταύρος,  που  σ’  αυτόν  ψέματα  ήταν  αδύνατο  να  πεις,
στεκόταν ανάμεσα στον κάθε χορευτή και στο ανώτατο αξίωμα ή και στον
ίδιο το θρόνο τις κατάλληλες χρονιές. Θυμάμαι πως φορούσαν όλοι τους
φυλαχτά στις ζώνες για καλή τύχη ή προστασία από το κακό, δώρα των
συγγενών  τους,  πως  τριγυρνούσαν  όλοι  κορδωμένοι,  γεμάτοι  ανυπο-
μονησία, ναι, ήταν καλό για μας που θα το παρακολουθούσαμε. Από την
πρώτη μέρα όμως καταλάβαμε ότι ο Ταύρος εκεί κάτω είχε μυαλό εκτός
από τον καμπουριασμένο μυν πίσω από το σβέρκο του και τη θανάσιμη
καμπύλη των κεράτων του. Το πρώτο που έκανε ήταν στροφή επιτόπου
ενώ επιτέθηκε στον πρώτο άντρα που τον περίμενε ακλόνητος στη θέση
του, για να ορμήσει με χαμηλωμένα κέρατα στη γυναίκα που ήταν ακρι-
βώς πίσω του και που ήθελε να βοηθήσει τον άλτη να προσγειωθεί πιο
σταθερά. (Εκεί βρισκόταν η καρδιά του αγώνα μας - στη μείξη γενναιό-
δωρης  ομαδικής  δράσης μαζί  με  ό,τι  χρειαζόταν  για να  αναδειχτείς  κα-
λύτερος απ’ όλους.) Η γυναίκα πανικοβλήθηκε και κατάφερε να ξεφύγει
από τον Ταύρο, αλλά εκεί τελείωσε ο Χορός γι’ αυτήν αν είχε κρατηθεί
και είχε προσπαθήσει να κάνει το δικό της άλμα από κει που βρισκόταν,
θα είχε πολλές πιθανότητες να κερδίσει, αλλά αυτή η απροκάλυπτη φυγή
της  να  σωθεί  την  είχε  κόψει.  Αναστεναγμοί  απογοήτευσης  ακούστηκαν
από τον πάγκο που ήταν μαζεμένοι οι συγγενείς της. Υπήρχαν βέβαια τι-
μές και μικρότερα αξιώματα που θα μπορούσαν να δεχτούν οι ηττημένοι
μιας  κι  είχαν  φτάσει  ως  εδώ,  αλλά  με  τον  Λαβύρινθο  μπροστά  του,  ο
Ταύρος σου ’δινε μια μόνο στιγμή για να αναδειχτείς

Ο Γιάμος και  η Ρούσα  στο  μεταξύ,  όχι μόνο  βοηθούσαν  ο ένας  τον
άλλον τραβώντας την προσοχή του Ταύρου όσο τους χρειαζόταν για τα
δικά τους άλματα, αλλά πάνω από μια φορά διακινδύνεψαν τα πάντα όταν
τα  άλματα  δεν  πήγαιναν  καλά  για  άλλους·  βοήθησαν  μια  γυναίκα  με
σπασμένο  χέρι  να  φύγει  από  την  αρένα  και  τράβηξαν  έναν  άντρα  που
ποδοπατούσε  ο  Ταύρος  κάτω  από  τα  φρενιασμένα  πόδια  του.  Είχαν  κι
αυτοί το μερτικό τους στις σπρωξιές και στις μανούβρες γύρω από τους
άλλους όταν έπρεπε να διαπρέψουν σε κάποια λαμπρή φιγούρα - η προ-
σπάθεια για ιπτάμενη κατακόρυφο μετρούσε όσο δύο καθαρά άλματα

*Σχοινοβάτες θαυματοποιοί.
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για  το  κοινό  -,  από  τη  μια  όμως  τα  προκλητικά  παλαμάκια  της  Ρούσας
στον Ταύρο  να της ορμήσει κι από την άλλη ο παρατραβηγμένος  φόβος
που καμωνόταν μπροστά Του ο Γιάμος με τις κινήσεις του λυγερού κορ-
μιού του, ε, ήταν ολοφάνερο πως ήταν πιο τεχνίτες σ’ αυτό απ’ όλους. Κι
έξω από αυτό, σχεδόν όλοι ήξεραν πως είχαν επιλέξει να βάλουν σε κίν-
δυνο τ’ αξιώματα που είχαν με τόση δυσκολία κερδίσει για ν’ αναπτερωθεί
το  ηθικό  του  λαού- αυτό  άγγιζε  τη  σφαίρα  της  Προσφοράς  στα  συναι-
σθήματα,  φανέρωνε  τι  εννοούσαμε  λέγοντας  πως  οι  ιερείς  μας  ήταν  η
αφρόκρεμα της νεολαίας μας

Πώς έγινε: Την τελευταία μέρα του Χορού (μέρα Ανάπαυσης για μας)
μόνο μια θέση είχε μείνει ανοιχτή για τις ιέρειες κι η επιλογή θα γινόταν
ανάμεσα στη Ρούσα και σε μιαν άλλη γυναίκα. Η Ρούσα είχε τοποθετηθεί
μπροστά  στον  Ταύρο  έτοιμη  για  το  άλμα  χαιρετώντας  τον  με  τον
χαραχτηριστικό εύθυμο τρόπο της με υψωμένα χέρια, πράγμα που έδειχνε
κάτι παραπάνω για το πνεύμα της, όταν οι περισσότεροι από τους χορευτές
στέκονταν στις μύτες και προσεύχονταν. Ο Ταύρος ξεκίνησε τινάζοντας τα
βαριά μαύρα προγούλια και τις μπούκλες του, χωρίς να βιάζεται, στα μάτια
του όμως έβλεπες πως παραμόνευε, με το κεφάλι του ελαφρά γερμένο και
τον ήλιο ν’ αστράφτει πάνω στο μυτερό δεξί του κέρατο- και τότε απέφυγε
τη Ρούσα με στροφή, πάλι το κόλπο από την πρώτη μέρα, και όρμησε στην
αντίπαλό της που ήταν ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Αυτή η γυναίκα όμως δεν
υποχώρησε  στη  θέση  της  κι  έτρεξε  κατευθείαν  προς  τον  Ταύρο  ενώ  η
Ρούσα  τη  βοηθούσε  τραβώντας  την  ουρά  του.  Ο  Ταύρος  όμως  έστριψε
ξανά επιτόπου κι έπιασε τη Ρούσα απροετοίμαστη και το δεξί του κέρατο
χώθηκε  κατευθείαν  μες  στο  στέρνο  της.  Με  το  χτύπημα,  άφησε  έναν
αναστεναγμό και παραπάτησε κι ύστερα έμεινε ακίνητη και πέθανε κάθε
φωνή μαζί της- τότε ο Ταύρος έκανε ένα γύρο επιδεί- χνοντας με καμάρι το
έπαθλο πάνω στο κέρατό του κι ύστερα την παράτησε στο χώμα. Οι άλλοι
χορευτές,  μαζί  κι  ο  Γιάμος,  έμειναν  παγωμένοι,  σίγουροι  για  το  θάνατό
της,  όσο  και  ξαφνιασμένοι,  κι  ο  Ταύρος  στάθηκε  από  πάνω  της
περιτριγυρισμένος από τη σιωπή και το τιτίβισμα των πουλιών- έσκυψε κι
έχωσε τη μουσούδα του μες στη ζωή που έρρεε στην άμμο και βούλιαζε
προς τους Νεκρούς μας από κάτω της

Η Πασιφάη σηκώθηκε όρθια στο θεωρείο μας-^αι άπλωσε τις παλάμες
της στραμμένες προς τη Γη: Τετέλεοται. Κάτω από τα χέρια της, η Πέρδικα
και οι πρεσβύτερες ιέρειες έκαναν την πρώτη κίνηση δίνοντας το σινιάλο
στην  οικογένεια  να  τους  βοηθήσει  ν’  απλώσουν  ένα  πορφυρό  τιμητικό
πέπλο πάνω στη Ρούσα ενώ οι βοηθοί βγήκαν με τα δίχτυα και
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τις  θηλιές  για  τον  Ταύρο  (τον  άφηναν  ελεύθερο  μετά  πάνω  στα  βουνά
όπου τον είχαμε πιάσει). Ο Μίνωας, η Αριάδνη κι εγώ με τη γροθιά στο
μέτωπο σιωπούσαμε για τους επιλεγμένους κάτω από το θεωρείο μας και
για όλους τους άλλους. Δεν κοίταξα τον Γιάμο ούτε τη Βασίλισσά μου,
που στεκόταν γερή και ζωντανή στο πλάι μου

Τελικά, αυτός ο Χορός ήταν σαν επιβεβαίωση του προηγούμενου, με
τον αδελφό μας, γιατί η μόνη θέση που χάθηκε ήταν της Ρούσας. Ο Γιά-
μος έδειξε μεγάλο σθένος στην εκτέλεση των υπόλοιπων καθηκόντων του
για  τη  γαμήλια  τελετή  και  το  Παλάτι  έκανε  κάθε  προσπάθεια  να  τον
παρηγορήσει. Κάναμε μια επιπλέον τελετή για να τιμήσουμε την οικογέ-
νεια της Ρούσας, που πήρε το σώμα της στο Μύρτο, το χωριό της στο νό-
το.  Ύστερα,  με  την  πρώτη  ευκαιρία,  ο  Γιάμος  μέθυσε  σχεδόν  μέχρι
αναισθησίας και άρχισε να πλευρίζει διάφορους συναδέλφους του μήπως
κι είχαν κάποια σοφία να του χαρίσουν. Δεν ξέρω τι του είπαν οι άλλοι,
αλλά όταν έφτασε σε μένα προσπάθησα να τον τιμήσω και παραδέχτηκα
πως ούτε εγώ είχα τίποτα να πω για το χαμό του αδελφού μου. Το πήρε
όπως  πίστευα  και  αφήνοντας  στην  άκρη  το  ποτήρι  του  είπε:  Αχ,
Δευκαλίωνα, σήμερα το πρωί μόνο που όεν  έπεσα στη θάλασσα να πνιγώ. Η
θάλασσα  όμως  θέλει  να  ζήσουμε,  δεν  το  θέλει; Πίστευα  πως  θα  τα  κα-
τάφερνε, παρ’ όλο που αρνήθηκε προς το παρόν ν’ αγγίξει τα κέρατα που
έφεραν οι ιερείς μας για τον τελικό χορό του λαβύρινθου

Έφτασε πάντως κι ένα πλοίο με ευνοϊκές ειδήσεις την παραμονή της
αναχώρησής  μας.  Έφερε  δύο  ανεμοδαρμένους  θαλασσόλυκους  από  την
Αίγινα, τον παλιό σταθμό μας στον κόλπο της Αθήνας, που είχαν γνωρίσει
οι αξιωματικοί του Περίδη στο βορρά. Αυτοί οι άντρες ήταν καπετάνιοι
σε εμπορικά καράβια με την άνθηση του θαλάσσιου εμπορίου εκεί και η
παρακμή του τους είχε αφήσει χωρίς δουλειά* επιπλέον είχαν υπηρετήσει
στη  συνοδευτική  φρουρά  που  είχε  μαζέψει  την  τελευταία  στιγμή  ο
αδελφός μου για το ταξίδι που είχε κάνει προς το θάνατο. Μ’ όλ’ αυτά,
έλεγαν πως είχαν λόγους και με το παραπάνω να μας βοηθήσουν και είχαν
σκοπό  να  μας  οδηγήσουν  κατευθείαν  στην  Αθήνα  παρ’ όλο το  σκοτάδι
της  νέας  σελήνης.  Δεν  είχαν  βρει,  βέβαια,  και  μεγάλη  προθυμία  για
συνεργασία  στον  Ισθμό,  αλλά  είχαν  ακούσει  πως  η  Αθήνα  περίμενε
μπελάδες  με  την  πανσέληνο.  «Ωραία»,  αναφώνησε  ο  Περίδης
προλαβαίνοντας  τον  Μίνωα,  «ασ’  τους  να  χάνουν  δύναμη  όσο  μας
περιμένουν  και  δε φτάνουμε». Έφερε  τους  άντρες  μπροστά  στο υφαντό
της Παρίας και τους ρώτησε αν ήξεραν ένα συγκεκριμένο ανώνυμο βράχο
στη θάλασσα στα δυτικά του στενού ανάμεσα στην Κύθνο
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και στην Κέα* τον ήξεραν. Έτσι, το πρωινό της νέας Σελήνης της Βροντής
θα μας περίμεναν εκεί για να οδηγήσουν βόρεια ολόκληρο το στόλο μας
μετά  τη  δΰση  του  ήλιου.  Τα  πάντα  τακτοποιήθηκαν  και  ο  Μίνωας
φαινόταν  πολΰ παθιασμένος. Τη στιγμή όμως, που προσκαλοΰσαμε  τους
άντρες να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο και να καθίσουν στο τραπέζι, μπήκε ο
φίλος μας ο Ελφήνορας στον προθάλαμο της αίθουσας του θρόνου και είπε
πως  κάποιοι  από  τους  ιερείς  μας  βεβήλωναν  το  ιερό  του  Αχαϊκού
Ποσειδώνα

Ήταν ο Γιάμος και τρεις από τους νεότερους Κουρήτες που είχαν δε-
σμευτεί για τους δικούς τους λόγους από το Χορό του Ταΰρου μ’ εκείνον
και τη Ροΰσα. Σαν ιερείς, θεωρούσαν φυσικά τον Ποσειδώνα μια βέβηλη
προσαρμογή  του  πανάρχαιου  Ταΰρου  της  Κρήτης*  ώσπου  να  τους  κα-
ταφέρουμε να σταματήσουν τις επιθέσεις στις τοιχογραφίες του ιερού με
τα παραθαλάσσια  βουνά  και  στα  δοχεία  των  προσφορών,  έφτασε η  Πα-
σιφάη μαζί με τον Ίκαρο (παράξενο) και τελικά κι η Αριάδνη. Η οργή του
Γιάμου είχε ξεσπάσει και ούρλιαζε πως, μ’ όλον το σεβασμό που όφειλε
ένας ιερέας του Παλατιού, είχε φτάσει επιτέλους ο καιρός να ξε- κουμπιστεί
αυτός ο θεός από δω* και δεν ήταν ο μοναδικός

Η  Πασιφάη  θύμισε  ήρεμα  στον  Γιάμο  πως  είχε  η  ίδια  προσφέρει  το
χώρο στο θεό για διάφορους λόγους και πως το ιερό του θα έμενε στη θέση
του όσο βασίλευε εκείνη. Ο Γιάμος είχε τη φρόνηση να υποταχτεί (μετά
από  μια  ματιά  σε  μένα  και  στην  Αριάδνη  για  βοήθεια)  -  έστρεψε  το
φαρμάκι του όμως στον πατέρα μου με την παραίνεση να πνίξει στο αίμα
και  στις  φλόγες  αυτόν  τον  πειρατή  που  αλώνιζε  ολόκληρο  το  πέλαγος,
λέγοντας:  Θα ’ρθω εγώ μαζί σου, Μινώταυρε, και θα φροντίσω γι’ αυτό, μ’
ετούτο εδώ το χέρι μου στ’ ορκίζομαι. Το πρόσωπο της Αριάδνης άστραψε
από θυμό και αναρωτήθηκα πόσο πιοτό χρειάστηκε για να καταντήσει ο
Γιάμος (που ήτανε μεγαλύτερος μου) να φέρεται όπως είχα φερθεί κι εγώ -
η  ατμόσφαιρα  ήταν  πολύ  φορτισμένη  για  όλους  μας  στο χείλος  της
αναχώρησης

«Δε σου φτάνει, Γιάμο», μπήκε στη μέση η Αριάδνη προλαβαίνοντας
με  μια  χειρονομία  τον  Μίνωα,  «το  σιδερένιο  ξίφος  που  κρέμεται  στον
Αρχιερατικό γοφό σου; Εγώ λέω πως δε θα πας, κι ύστερα, αργότερα, θα
υπηρετήσεις στο Παλάτι μου». **

«Αχ, μίλα και λίγο με την Ιτίρι, κόρη μου!» είπε ο Μίνωας. «Υπάρχουν
πράγματα που μαθαίνει κανείς όταν περνάει τον καιρό του κάτω από τον
ήλιο. Αναγκαιότητα το λένε! Λοιπόν, Γιάμο, άκουσε...»

«Όπως θα καταλάβεις, Πολέμαρχε», απάντησε εκείνη πριν προλάβει
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ο  πατέρας  μας  να  της  γυρίσει  εντελώς  την  πλάτη,  «μαθαίνω. Γιάμο,  μη
δοκιμάζεις την υπομονή μου!»

«Μπορούμε  να  φύγουμε,  Μαμά; Όποιον θεό  θέλουν μπορούν  να ρί-
ξουν, δηλαδή;» ρώτησε ο Ίκαρος σηκώνοντας το βλέμμα του στην Πασι-
φάη καθώς στεκόμασταν εκεί.

Εκείνη καθησύχασε το φόβο του και αμέσως μετά ο Γιάμος βγήκε από
το  ιερό  με  μεγάλες  δρασκελιές  και  με  τους  νεαρούς  συνοδούς  του  στο
κατόπι

Έτσι λοιπόν, αυτήν τη φορά υπερίσχυσε η Αριάδνη* έκανε ό,τι μπο-
ρούσε εναντίον του πατέρα μας μέσα στο λίγο χρόνο που είχε μπροστά
της. Όλες αυτές τις ημέρες, βέβαια, δεν ήταν και λίγοι οι αγγελιαφόροι
μας που είχαν γυρίσει ντροπιασμένοι από τις πόλεις οι οποίες δεν αντα-
ποκρίθηκαν  στην  έκκλησή  μας.  Η  Αριάδνη  έφτιαξε  έναν  τέτοιον  κατά-
λογο από πηλό και τον άφησε ωμά να πέσει στα πόδια του πατέρα μου μες
στο συμβούλιο εκείνο το απόγευμα. Αντί όμως να πτοηθεί που δεν είχε
βρει  σε  όλον  τον  κόσμο  συμπαράσταση  -  η  Έφεσος  και  η  Σάμος,  για
παράδειγμα, ήθελαν να κρατήσουν όλη τους τη στρατιωτική δύναμη στον
τόπο τους με το φόβο των πειρατών -, η πράξη της Αριάδνης χειροτέρεψε
τα πράγματα. Η θλίψη του Γιάμου, στο μεταξύ, ζωντάνεψε και τη θλίψη
του Μίνωα για το γιο του κι έκανε ό,τι μπορούσε για να εκμεταλλευτεί
στο έπακρο αυτήν την ελευθερία του να δράσει. Κι ο Γλαύκος πουθενά* η
δύναμη που θα ’φερνε μαζί του θ’ αποφάσιζε την πραγματοποίηση ή την
ανάκληση του σχεδίου. Και ενώ ο Κράτος και μερικές ιέρειες ντρόπιασαν
τον Γιάμο και τους συντρόφους  του αποκαλώντας  τους εγωιστές και το
Παλάτι  έδειχνε  έτοιμο  να  διαλυθεί,  ο  Μίνωας  ξεσπούσε  διπλά  στην
ξιφομαχία και παράγγελνε να κοπούν και να ετοιμαστούν κι άλλοι πυρσοί.
Είχε αρχίσει να επικαλείται τον Ήλιο με πολλούς τρόπους χωρίς να πάψει
να βασίζεται ταυτόχρονα στις Δυνάμεις της Σελήνης για να ευλογήσουν
τη βουλή του. Το θέμα είναι τι κάνει ο κάθε βασιλιάς με το αξίωμά τον, αντό
είναι όλο, μου γρύλισε κι ας μην είχα βγάλει λέξη

Είχαμε  αργήσει  στο  γυρισμό  μας  από  τον  Κατσαμπά  και  ήμασταν
ιδρωμένοι από το περπάτημα, όταν μας πρόλαβε ο Κόρδακας στο δρόμο.
Ο Γλαύκος μαζί με πενήντα δύο πλοία είχαν αράξει έξω από τον Αμνισό.
Κι έμενε μοναχά μια μέρα! Τρέξαμε στους λόφους για να δούμε, αλλά η
καρδιά όλων μας μαύρισε στη σκέψη ότι ο Μίνωας πια θα ισοπέδωνε τη
θέληση της Αριάδνης

Ολόκληρη η γαλάζια θάλασσα ανάμεσα στον Αμνισό και στο νησί
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της Δίας είχε γεμίσει πλοία σειρές, η μια πίσω από την άλλη, πλήθος πα-
ράξενοι  οπλισμένοι  άντρες  πάνω  στο  καθένα  να  μαζεύουν  πανιά  για  να
μπορέσουν να δέσουν και σειρές από κουπιά να χρυσίζουν στον ήλιο που
έδυε. Πολεμικά καράβια πάλι στο λιμάνι μας* αργότερα μάθαμε ότι αυτό
έγινε  γιατί  πολλοί  από  τους  καπετάνιους  αρνήθηκαν  να  προχωρήσουν
περισσότερο μετά από τόσες νύχτες στο πέλαγος ώσπου να φτά- σουν ως
εδώ. Είχαν φτάσει όμως και δεν είχαμε δει ποτέ το λιμάνι μας τόσο γεμάτο
και μάλιστα με τόσα είδη πλοίων

Τα  πρώτα  αποσπάσματα  είχαν  αρχίσει  ν’  αποβιβάζονται  ώσπου  να
φτάσουμε κάτω· οι επαγγελματίες κατέβαιναν από ράμπες που είχαν βάλει
στην  πρύμη  και  οι  άλλοι  τσαλαβουτούσαν  στα  νερά  φορτωμένοι  τον
εξοπλισμό  τους.  Έτρεξα  (μόνο  αυτήν  τη  φορά)  μπροστά  απ’  όλους  και
σήκωσα τον Γλαύκο στον αέρα καλωσορίζοντας  και ευχαριστώντας τον.
Τα  γκριζοπράσινα  μάτια  του  ήταν  σκαμμένα  από  την  κούραση  της
θάλασσας, το αλάτι είχε κάνει κρούστα πάνω του κι ήταν αξύριστος, αλλά
τα μπράτσα κι οι μηροί του έδειχναν πιο γεμάτα από το κουπί που τράβηξε
κι αυτός για να φτάσουν ως εδώ - η γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία του
φώτισε τόσο την ψυχή μου* θα κερδίζαμε, το ’ξερα

«Για δες εδώ, θαύμα μου φαίνεται πόσο είσαι αλλαγμένος κάθε φορά
που πιάνω στο λιμάνι!» είπε

«Για  δες  αυτούς», είπα  εγώ,  καθώς  εξέταζε  με  προσοχή  το  μπράτσο
μου. «Ας τους παρουσιάσουμε στον πατέρα κι ύστερα μπορείς να πλυθείς
και να αναπαυτείς. Μπράβο σου, μπράβο σου.»

«Ν’ αναπαυτώ ως αύριο, δηλαδή», απάντησε, και είδα τη θάλασσα ν’
αλλάζει μες στο βλέμμα του

Σταθήκαμε  λοιπόν  στην  κορυφή  του  δρόμου  και  τους  παρακολου-
θούσαμε,  το  ένα  πλοίο  να  γλιστράει  δίπλα  στο  άλλο  σαν  δόντια  που
καρφώνονταν στο τόξο της ακτής. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια κίνηση εδώ,
και οι άνθρωποι παρακολουθούσαν κάτω από τ’ αρμυρίκια ακου- μπώντας
τα  χέρια  στα  κεφάλια  των  παιδιών  τους  ενώ  ο  Γλαύκος  μας  έδινε  το
ιστορικό τού κάθε αποσπάσματος παρουσιάζοντας τους καπετάνιους τους.
Είχαν  πρόσωπα  αγριεμένα,  που  έμοιαζαν  με  τα  ακρόπρωρα  των  πλοίων
τους· το μπάνιο  γι’ αυτούς  ήταν  πολυτέλεια που  ταίριαζε  σε ανθρώπους
που  ζούσαν  σε  κουτιά  κι  έτσι  το  δέ$μα  τους,  όπου  φαινόταν,  έμοιαζε
πέτσινο, σαν  να  ’ταν  μείγμα  από λάδι, χώμα  και  ιδρώτα.  Κατακάθια της
θάλασσας, αποκαλούσαν οι Αιγύπτιοι τους μισθοφόρους εδώ. Ο Περίδης δε
θα  ’χε  φτάσει  σ’  αυτό  το  σημείο  -  αυτοί  οι  άντρες,  όπως  και  να  ’χει,
έκαναν πράγματα που κι οι Φαραώ ακόμα δεν τολμού
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σαν, όσο κι αν ήθελαν. Εκείνος όμως ήταν Ναύαρχος γιατί είχε την πείρα
να  συγκεντρώσει  μπροστά  τους  ένα  μεγάλο  αριθμό  από  επίλεκτους  του
δικού  μας  στρατού  και  της  τοπικής  φρουράς  και  ο  Μίνωας  τους  κα-
λωσόρισε συγκροτημένα

Από τη Βύβλο: πέντε πλοία, εκατόν είκοσι πέντε ξιφομάχοι οπλισμένοι
με δρεπάνια, μαρ γιανού τους έλεγαν, και είχαν σφάξει αρκετούς κι από τις
δύο πλευρές, του τακτικού στρατού του Φαραώ

Από την Ασδώδ: πέντε πλοία, εκατόν είκοσι πέντε μισθοφόροι, κυρίως
με  τόξα  αυτοί  εδώ  και  με  σφεντόνες  και  με  κορμιά  από  σκούρο
μπρούντζο* ήταν συνοδοί καραβανιών κατά μήκος της Βασιλικής Οδού
της Χαναάν που την έδερνε αλύπητα ο ήλιος

Από  το  Φάρο:  πέντε  πλοία  από  τα  ναυπηγεία  μας  στα  βόρεια  του
Νείλου και εκατόν είκοσι άντρες, μόνο οι μισοί πραγματικοί στρατιώτες,
δυστυχώς,  κι αυτοί με φαρδιά ξίφη. Οι υπόλοιποι ήταν  μπασταρδεμένοι
Αιγύπτιοι, Σημίτες, φυγάδες φελάχοι που προσπαθούσαν να γλιτώσουν τη
στρατολόγηση για τα ορυχεία και για κάτι τάφους που είχαμε ακούσει πως
ετοίμαζαν. Αυτοί δεν ήταν οπλισμένοι* ήρθαν κρατώντας πιθηκάκια και
λαγήνια γεμάτα εξωτικά αγαθά που κάπου είχαν σουφρώσει θέλοντας να
τ’ ανταλλάξουν με οπλισμό. Ο Γλαύκος ζήτησε συγνώμη, είπε όμως πως
του είχαν πει να φέρει όσους περισσότερους μπορούσε

Από  την Ουγκαρίτ:  πέντε  πλοία,  εκατόν είκοσι ακοντιστές  με  κοντά
ξίφη  στους  γοφούς  και στρογγυλές  ασπίδες  για  μάχη  σώμα  με  σώμα  κι
όλοι  τους  σε  καλή  φυσική  κατάσταση,  μιας  και  είχαν  αναγκαστεί  να
υπερασπιστούν  τους  εαυτούς  τους  εναντίον  των  διαλυμένων  ταγμάτων
των Χετταίων που έκαναν πλιάτσικο υποχωρώντας βόρεια. Ο καπετάνιος
τους είπε πως είχαν φέρει ένα επιπλέον φορτίο κασσίτερου για τα χυτήριά
μας* κασσίτερο  από  την  Ανατολή  παίρναμε  μόνο  μια  φορά  το  χρόνο,
συνήθως,  από  τις  κρητικές  πατριές  που  είχαν  εγκατασταθεί  στην
Ουγκαρίτ,  με  το  χάος  όμως  που  επικρατούσε  πια  γύρω  τους  τα  συμφέ-
ροντά μας ήταν κοινά και σε λίγο θα ήταν η σειρά τους να μας χρειαστούν

Από τον Τριάντα της Ρόδου: οχτώ πλοία, εκατόν εξήντα πολίτες που
είχαν μετατραπεί σε ξιφομάχους* μόνο ο καπετάνιος τους έδειχνε πραγ-
ματικός πολεμιστής με το σκληρό,  αποστεωμένο  πρόσωπό του* όλοι οι
άλλοι  ήταν  σαν  νησιωτόπουλα,  ανήσυχοι,  εσωστρεφείς,  έδειχναν  ζαλι-
σμένοι από το μέγεθος του λιμανιού του Αμνισού. Και με μεγάλη ειλικρί-
νεια, αρνήθηκαν να μείνουν πάνω από ένα φεγγάρι, ρωτώντας μας αν
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ξέραμε γι’ αυτόν τον πειρατή που τριγυρνοΰσε... Κλείσε το στόμα σου, είπε
ο Περίδης στον καπετάνιο τους

Από την Πάφο και τον Άμανθο της Κύπρου: έξι πλοία γεμάτα εκατόν
τριάντα Πουλεσάτα*, γυναίκες και άντρες (με σόι από τη Βύβλο και την
Ασδώδ),  όλοι  τους  γυμνόστηθοι  και  γεμάτοι  τατουάζ  της  Θεάς  με
σύμβολα  της  θάλασσας·  φορούσαν  κεφαλόδεσμους  από  χρωματιστά
φτερά κι ήταν σαν κινούμενο δάσος από δόρατα και γυμνά ξίφη, μερικά
μάλιστα σιδερένια. Είχαν χαλκό άφθονο κι έτσι όλοι τους μπορούσαν να
τον  αποχτήσουν,  κι  όμως,  καμιά  από  τις  γυναίκες  τους  δεν  τον  χρησι-
μοποιούσε  - για  όλες  τις  ιέρειες-πολεμίστριες,  σαν  την  Αλξιόνη  και  την
Ιτίρι, αυτό το πράγμα ήτανε ταμπού, ήταν το δηλητήριο του ουράνιου θεού

Να και τα δεκαπέντε πλοία από τους άλλους οίκους μας, από τη Φαι-
στό, τα Μάλια και τη Ζάκρο, πέντε από τον καθένα όσα και τα δικά μας,
της Κνωσού, και τετρακόσιοι πενήντα επιπλέον επίλεκτοι οπλισμένοι ως
τα  δόντια·  οι  θείες  και  οι  θείοι  μου  δε  μας  είχαν  προδώσει.  Είχαν  πια
φτάσει  αρκετοί  Λίβυοι  και  Κάριες  που  είχαν  κατέβει  στο  λιμάνι  για  να
παρακολουθήσουν μαζί με τους άλλους· ακόμα κι η Ιτίρι κι οι εκπαιδευτές
μας εντυπωσιάστηκαν με τη δύναμη που είχαμε συγκεντρώσει Όλοι όμως
χάσαμε τη μιλιά μας όταν οι  Αννακίμ, οι γίγαντες, μπήκαν τελευταίοι στο
δρόμο  που  οδηγούσε  εκεί  όπου  θα  στρατοπέδευαν.  Είχαν  έρθει  από  τη
Γάζα  σε τρία πλοία και παρ’ όλο  που ήταν  μόνο  τριάντα έξι,  μας είχαν
αφήσει άναυδους

«Προσπάθησα να  βρω  περισσότερους», είπε  ο  Γλαύκος.  «Υπηρετού-
σαν  όμως  οίκους  που  καλό  είναι  να  μην  τους  ανταγωνίζεται  κανείς  και
επιπλέον  μας  χρεώνουν  φαγητό,  κρασί  και  μεταφορικά.  Επίσης,  αρνού-
νται να ταξιδέψουν αν δεν έχουν άπλετο χώρο στο κατάστρωμα, σαν βα-
σιλιάδες, και γι’ αυτό είναι τόσο λίγοι. Ελπίζω να φτάνουν αυτοί· κύριε;»
«Ε - τι;» είπε ο πατέρας μου.

Ποτέ δεν πίστευα τους ναυτικούς μας όταν γυρνούσαν από τις ακτές
της Αφρικής κι έλεγαν πως υπήρχαν άντρες με τρίχωμα, που περπατούσαν
και  στηρίζονταν  στα  κότσια  των  χεριών  τους.  Τώρα  τους  πίστεψα.
Προέρχονταν άραγε από γιγάντιες μανάδες, ήταν μια οικογένεια ή απλώς
συντεχνία; Δε μιλούσαν σχεδόν καθόλου-Λΐ εγώ δεν κατάφερα να ρωτήσω
τον Γλαύκο. Φορούσαν φαρδιούς μαύρους χιτώνες, τα μέλη

*Οι Πουλεσάτα: Ονομασία λαοΰ που αναφέρεται σε αιγυπτιακές επιγραφές της εποχής 

του Ραμσή Γ. Ο λαός αυτός ταυτίζεται με τους Φιλισταίους.
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τους ήταν τριχωτά και είχαν μαύρα γένια ως το στήθος και μάτια μεγάλα
σαν  αβγά  σχεδόν.  Ούτε  ένας  τους  δεν  πρέπει  να  ’τανε  λιγότερο  από
δυόμισι  μέτρα  όπως  τους  βλέπαμε  από το δρόμο  ενώ  τα βαριά,  φαρδιά
τους  ξίφη  ταλαντεύονταν  καθώς  βαριοπατούσαν,  με  τον  τρόπο  που  θα
περίμενες  πως θα κινιόταν ένα δέντρο, χωρίς  συναίσθηση, αργά, σαρω-
τικά. Πάνω στο κάθε κεφάλι έβλεπες μια χαίτη φοράδας από μαύρα άγρια
μαλλιά  και  από  τις  ζώνες  τους  κρέμονταν  κράνη  από  φύλλα  χαλκού
ντυμένα δέρμα (τα καρφιά ήταν χρυσά), με τα λουριά λυμένα. Αυτοί δεν
είχαν καμιάν ανάγκη από τα ψηλά καπέλα που φορούσαν οι Χετταίοι για
να δείχνουν μεγαλόσωμοι στη μάχη και δεν ήταν δύσκολο να φανταστείς
πως  έτσι  πρέπει  να  κουβαλούσαν  το  νεκρό  κορμί  ενός  κανονικού  στη
διάπλαση  εχθρού  στο  σπίτι  τους,  σαν  δέρμα  κρεμασμένο  από  τη  ζώνη
ενός  κυνηγού.  Όλοι  τους  σήκωναν  εξοπλισμό  πολύ  βαρύ  που  για  τη
θάλασσα θα ’ταν επικίνδυνος για άλλους, θωράκια από χάλκινους δίσκους
ενωμένους, περικνημίδες, περιβραχιόνια και περιτραχήλια, και κρατούσαν
ασπίδες στο μέγεθος της πόρτας κρητικού σπιτιού κι από ένα ακόντιο στο
άλλο  χέρι.  Τα  μάτια  τους  ήταν  σαν  τα  βαθιά  νερά,  ακόμα  κι  όταν  η
ευχαρίστηση να βλέπουν μπρος τους κάτι σαν την Κρήτη φώτιζε την όψη
τους,  και  για  έμβλημα  είχαν  ένα  βουνό  της  φωτιάς  του  Σινά  με  το
πεντάκτινο αστέρι της Θεάς ραμμένο πάνω από τις φλόγες του. Μακάρι ν’
άφηναν ίχνη οι πατημασιές τους, γιατί το ήξερα πως τα παιδιά μου δε θα
το πίστευαν αυτό

«Λες  να  μπορούν  οι  Δαιδαλίδες  μου  κάπου  να  τους  απεικονίσουν;»
αναρωτήθηκε  ο  Μίνωας.  «Χα,  περίμενε  να  σου  ’ρθω,  Αιγέα!» φώναξε
ύστερα στο πέλαγος κι είδα τον Γλαύκο δίπλα του να κρύβει ένα μορφα-
σμό. «Πάμε τώρα, Περίδη, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε», είπε τελικά
χτυπώντας το Ναύαρχο στην πλάτη. «Γλαύκε, ζήτα ό,τι θέλεις για αντα-
μοιβή.»

«Για να πω την αλήθεια, κύριε, ζητάω ειρήνη, και να χαθούν αυτοί οι
πληρωμένοι δολοφόνοι από τη γη της πατρίδας μου.»

«Τι είναι αυτά;» ρώτησε ο πατέρας μου κι ένιωθε να τον περικυκλώ-
νει πάλι η Αριάδνη και τα λόγια της. «Την τελευταία φορά που μιλήσαμε,
νεαρέ μου, είχες εντελώς διαφορετική...»

«Δε θα σας απασχολήσω άλλο, κύριε. Μου επιτρέπετε να φροντίσω το
πλήρωμά μου;»

«Μα και βέβαια, θα είσαι εξαντλημένος. Μπράβο σου! Η Βασίλισσα

σε περιμένει.»
«Σαν και μένα πριν κάνω ένα ωραίο μπάνιο έχει αρχίσει να γίνεται»,
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είπε ο Περίδης ενώ οι γίγαντες συνέχιζαν τη βραδυκίνητη πορεία τους προς
το στρατόπεδο

Αφού είχαν έρθει τόσοι τελικά, ήταν καλύτερα που είχαν φτάσει τώρα
κι ας άργησε κι ο Γλαύκος μας μαζί τους, γιατί θα είχαν αδειάσει εντελώς
οι γύρω λόφοι από το κυνήγι. Όπως είχαν τα πράγματα, πριν καλά καλά
στήσουν τις σκηνές τους είχαν καταφτάσει  ντόπια πιτσιρίκια με δεμάτια
από  προσάναμμα  να  τους  πουλήσουν,  και  νεαρά  κορίτσια  στην  εφηβεία
τους  είχαν  αρχίσει  τα  τραγούδια  στις  άκρες  του  στρατοπέδου*  μερικές
επιθυμούσαν  τη  ζωή  της  ιέρειας  κι  έλπιζαν  πως  θα  κατά-  φερναν  να
κάνουν  καταιγίδες  να  κοπάσουν*  άλλες  απλώς  είχαν  μάτια  για  το
ξενόφερτο ασήμι. Σε μερικά στρατόπεδα ήταν ανάθεμα να κάνεις έρωτα
πριν  από  τη  μάχη,  σε  άλλα  ήταν  φάρμακο  και  δύναμη,  ήταν  αυτό  που
υπερασπιζόσουν  πολεμώντας.  Και  στο  δικό  μου  έτσι  ήταν,  αλλά  έμεινα
έξω  ως  αργά  επιβλέποντας  τη  διανομή  των  πυρσών  μαζί  με  κάποιους
αξιωματικούς και είχα την ελπίδα ότι θα την ευχαριστούσε που (όπως κι ο
αδελφός μας) ήθελα το κύρος μου να προέρχεται  από τις υπηρεσίες που
προσφέρω  και  όχι  από  την  καλοπέρασή  μου.  Άκου  το  πέλαγος!
αναφωνούσαν  οι  νεαροί  μας  Κρητικοί  που  έκαναν  γυμνάσια* τα  πάντα
γύρω μας έδειχναν μεταμορφωμένα, ήταν σαν θαύμα και, παρ’ όλο που η
θέση μου δεν ήταν ισχυρή σαν του Μίνωα ή σαν της Αριάδνης, κατάλαβα
πως  έπρεπε  εκείνον  να  υποστηρίξω.  Εγώ  έκανα  ό,τι  μπορούσα,  αλλά
τελικά  ήταν  δική  του  υπόθεση  ν’  αφήσει  σε  τάξη  φεύγοντας  τους
Κουρήτες* τον άφησα λοιπόν αμέσως μόλις έφτασα στον Λαβύρινθο και
πήγα  στη  Βασίλισσά  μου.  Κατεβαίνοντας  την  τεράστια  στριφογυριστή
σκάλα της ανατολικής πτέρυγας είδα το φεγγάρι, μια νύχτα πριν γεμίσει
εντελώς, ψηλά μέσ’ από το φωταγωγό* κι ένιωσα πως τα πόδια μου ήταν
σαν όλων των άλλων ανθρώπων του λαού μου, άλλο δεν έκαναν παρά ν’
ακολουθούν την αλλαγή των εποχών

Φάγαμε  λίγο,  μόνοι  μας,  ο  ένας  από  το  χέρι  του  άλλου.  Θέλησα  να
μάθω τι εννοούσε λέγοντας πως θα τα πει με την Ιτίρι, ποια ήταν αυτή η
αποκάλυψη που ανέφερε συνεχώς, αλλά η Αριάδνη μου έδειξε ολοκάθαρα
πως  δεν  είχε  όρεξη  για  κουβέντα.  Μπορεί  αυτό  να  μου  φούσκωσε  την
καρδιά με τη σιγουριά της αυτοπεποίθησης που είχα ανάγκη, αλλά για τον
πατέρα μου λειτούργησε εντελώς ανάποδα, σαν μαύρη μαγεία, το επόμενο
απόγευμα.  Η  Αριάδνη  συνόδεψε  την  Κλείτη  ως  τον  Τάλω στο λιμάνι  κι
ύστερα έφυγε χωρίς να πει ούτε μια κουβέντα στον πατέρα μου δημόσια,
κι  αυτό  το  είδαν  όλοι.  Βέβαια,  μιας  και  η  Πασιφάη  κι  άλλες  ιέρειες
ευλογούσαν τα καράβια μας κι έδεναν τα μαλλιά τους για να ’χου-
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με καλόν καιρό εν πλω, δεν έλειπε η ζωτική για τον Μίνωα επιδοκιμασία,
αλλά τον είχε πληγώσει, πώς τόλμησε ν’ αφήσει τα πράγματα έτσι μεταξύ
τους  και  μάλιστα  με  την  επιστροφή  αβέβαιη,  και  περισσότερο  απ’  όλα
γιατί  δεν  ήξερε  τι  είχε  στο  μυαλό  της  να  του  πει  να  κάνει.  Ο  καθένας
μπορεί να κάθεται να κοιτάει τον Γιούχτα και να ονειροπολεί πάνω από
τους παράκτιους λόφους, πώς αλλιώς όμως θα αντιμετώπιζε ο λαός αυτή
την  κρίση;  Τι  αδύναμη  που  είναι,  τι  περήφανη,  τι  αφελής!  μουρμούριζε
συνεχώς ο Μίνωας,  όπως και πολλές από τις πατριές μας που είχαν και
ξένα συμφέροντα να προστατέψουν. Η Κλείτη, που μόλις είχε φύγει από
το πλάι της Αριάδνης, του θύμισε πως η Παρία και οι γυναίκες της έκαναν
τις δικές τους τελετές στις πιο βαθιές κρύπτες της έπαυλής της και ότι η
Πασιφάη  τον  αγκάλιασε  έτσι  αδιάφορα,  γιατί  αυτό  ήταν  το  σημάδι  της
σιγουριάς που χρειαζόταν ο λαός. Ο Γλαύκος όμως κι εγώ τον είδαμε να
στρέφει αλλού το βλέμμα

Κι ύστερα η μέρα χάθηκε. Τόσες εκατοντάδες περιμέναμε την επιβί-
βαση, κι όμως κατέβηκαν κι άλλοι τόσοι άνθρωποι του λαού στην παρα-
λία, πολίτες κι η τοπική φρουρά που έδειχνε έτοιμη ν’ αντιμετωπίσει ει-
σβολείς χιλιάδες. Και παρ’ όλο που έλειπαν οι άνθρωποι του Τουκάτου, οι
ευχαριστήριες  δοξαστικές  κραυγές  σκέπασαν  το  βουητό  της  θάλασσας
καθώς  η  Σελήνη  της  Λευκαγκαθιάς  φάνηκε  πίσω  από  τους  λόφους  μας
λαμπρή  και  ολοκάθαρη.  Ενώ  σηκώναμε  άγκυρα,  ο  Μίνωας  ύψωσε  το
σπαθί πάνω από το κεφάλι του, σύμβολο της ακρίβειας στις προθέσεις του
και οι μισοί απ’ όσους τον είδαν κι ολόκληρο το στράτευμα άρχισαν να
ζητωκραυγάζουν. Δεν αργήσαμε να περάσουμε το νησί της Δίας, σκοτεινό
όπως  ήταν,  τυλιγμένο  στο  πέπλο  των  δέντρων  και  των  λόφων  του,  και
πήρε το μάτι μου τη μεγάλη ιτιά μας στην καρδιά του Δεντρόκηπου καθώς
περνούσαμε ενώ τα τραγούδια από το λιμάνι έσβηναν κι έδιναν τη θέση
τους στα δικά μας, στον παφλασμό των κυμάτων και στη ρυθμική κίνηση
των  κουπιών.  Παντού  μπροστά  μας  το ανοιχτό  φεγγαρόλουστο πέλαγος
και πέρα στο  βορρά ο όγκος του Βέλκανου  που  το σκοτάδι τον έκρυβε
από τα μάτια  μας.  Νιώθαμε  τη  δύναμή  μας  ζωντανή,  να  πάλλεται κάθε
φορά που η πλώρη του  Τάλω ορμούσε εμπρός, τ’ ακόντια και τα κράνη
γυάλιζαν στο σκοτάδι και διέγραφαν το σχηματισμό των εβδομήντα οχτώ
καραβιών  που  απλώνονταν  παντού  γύρω  μας.  Ο  νυχτερινός  αέρας  ήταν
φρέσκος, ήπιος κι όλο αλμύρα και ο Μίνωας είχε καθίσει στην πλώρη με
τα χέρια του πάνω στα μπρούντζινα κέρατα και τον ρουφούσε, ρουφούσε
τον κόσμο  ολόκληρο.  Εγώ  κάθισα με την  Κλείτη (ο  Γλαύκος  ροχάλιζε)
κοιτάζοντας πίσω κι έβλεπα το ένα πλοίο μετά
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το άλλο να οργώνει το ασημένιο μονοπάτι που είχε απλώσει το φεγγάρι
πάνω στα νερά. Σχεδόν ξεχνούσες γιατί βρισκόμασταν εδώ, τόσο λυγερά
και  πρόθυμα  έδειχναν  όλ’  αυτά  τα  πλοία  και  σύντομα  άρχισαν  ν’
ακούγονται οι μαντινάδες των ναυτικών, μικρές αυτοσχέδιες φράσεις που
βοηθούσαν  να  διατηρηθεί  ο  σχηματισμός  τις  πιο  σκοτεινές  νύχτες.
Κάποιος  τραγούδησε  πως  μόλις  έχασε  το  βραδινό  του  μιας  και  τα  θα-
λασσινά  του  πόδια  δεν  τον  υπάκουαν  όπως  παλιά* ένας  άλλος  ήδη  λα-
χταρούσε τον  κήπο  του σπιτιού  του,  και μια γυναίκα  ανάσαινε  τη μεγα-
λοσύνη της Θεάς μες στην πνοή του ανέμου. Ακούστηκε μια φωνή να λέει
πως ο νεαρός στρατιώτης καλά θα ’κανε να κρατούσε τα χέρια του για τον
εαυτό του, γέλια ύστερα και σφυρίγματα, είχαμε όλοι κέφια κι ας νιώθαμε
τόσο  ευάλωτοι  που  ήμασταν  εκεί  έξω  και  μάλιστα  ορκισμένοι*
βουτούσαμε  λοιπόν,  πάλι  και  πάλι  μες  στη  θάλασσα  που  κυλούσε  αργά
από κάτω μας σαν λουλακί ξόμπλι. Ο πατέρας μου είχε αφεθεί ολόκληρος
στα πάντα κι έτσι γύρισε προς το μέρος μας και τραγούδησε για το στόλο.
Το τραγούδι του έκανε αντίθεση και ταίριαζε ταυτόχρονα, τον είχε μεθύσει
ο αέρας, οι ναύτες όμως κατάλαβαν αυτό που ήθελε να πει, μιας και τους
χάρισε  ένα  από  αυτά  που  τραγουδάνε  οι  βοσκοί  για  να  ησυχάσουν  τα
πρόβατα στο δρόμο προς την πόλη. Ήταν τραγούδι ταξιδιάρικο, η μελωδία
του όμως έκοβε σαν μαχαίρι

Η  Κλείτη  σηκώθηκε  φορώντας  την  κάπα  της.  Κούνησε  το  κεφάλι,
σκούπισε τα μάτια της κι έγειρε στην κουπαστή. «Έχεις ναυτία;» τη ρώ-
τησα. «Υπάρχει κρύος ζωμός ιτιάς.»

«Σώπα!» ψιθύρισε. «Κοίτα το φεγγάρι και μη βγάλεις άχνα.»
Μου πήρε λίγη ώρα, ύστερα όμως είδα αυτό που έβλεπε. Δεν ήταν πια

πανσέληνος.  Κάποια  σκιά  έμοιαζε  να  σέρνεται  πάνω  στο  φως  και  στη
λευκότητά της και η λάμψη της άρχιζε σιγά σιγά να χάνεται. Έπιασα στα
κρυφά  το  χέρι  της  Κλείτης*  ξέραμε  κι  οι  δυο  πως  τέτοια  πράγματα
συνέβαιναν, το ’λεγε η παράδοσή μας - ποιος το ’κανε αυτό τώρα, όμως,
και γιατί, πώς και δεν ξέραμε ότι θα γινόταν; Άκουσα την Κλείτη να τσα-
κώνεται  με  τον  εαυτό  της:  «Πρέπει  να  γυρίσουμε  πίσω  στην  Κρήτη.
Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Συμβαίνουν αυτά. Αχ, Θεά μου.»

Χειροτέρευε ολοένα, και η Κλείτη μου είπε να κάνω τον πατέρα μου να
το βουλώσει -*

«Όχι, όχι!» άρχισε να φωνάζει όταν το είδε κι ο Γλαύκος ξύπνησε, ο
Περίδης άνοιξε δρόμο κι έφτασε στην πρύμη δίπλα μας

Όλοι το ’βλεπαν πια: το φεγγάρι έδειχνε να έχει χάσει ένα τέταρτο και,
πριν προλάβουμε καν να ελπίσουμε για το καλύτερο, ξέσπασε ένα
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ανατριχιαστικό  ουρλιαχτό  σε  όλη  την  εμπροσθοφυλακή  των  λιβυκών
πλοίων και απλώθηκε στη θάλασσα που μαύριζε ολοένα πίσω μας. Η σκιά
έκλεβε  ασταμάτητα  το  φως  από  τα  ίδια  τα  κύματα.  Κάτι  φριχτό  θα
μπορούσε ν’ αναδυθεί μέσ’ από τη σκοτεινή αεικύμαντη θάλασσα και να
μας τραβήξει στον πάτο. Είχα αρχίσει να τρέμω

«Κλείτη!» διέταξε ο Μίνωας
«Μεταβολή  επί  τόπου!» φώναξε  ο  Γλαύκος  προς  τους  τιμονιέρηδες

στο πάνω κατάστρωμα, εκείνοι όμως δεν κατάφερναν να ξεκολλήσουν τα
χέρια τους από το δοιάκι*· οι κωπηλάτες και οι ναυτικοί μας χτυπούσαν
όλοι μαζί το δοκιμασμένο από τους κινδύνους ξύλο του καραβιού μας κι
ύστερα  έπιασαν  αμέσως  το  τραγούδι  για  την  ανατολή  της  σελήνης  που
άρχισε η Κλείτη για τον πατέρα μου

Δεν έγινε τίποτα όμως, κι οι γίγαντες άρχισαν να μουγκρίζουν κάπου
εκεί έξω, ενώ το ουρλιαχτό από πίσω μας, που όλο και δυνάμωνε, δε σή-
κωνε τόσο πολιτισμένη απάντηση. Χωρίς να σταματήσουν τις κραυγές οι
σύμμαχοί μας, είχαν αρχίσει να στρίβουν τις ναυαρχίδες τους πια προς τον
Τάλω. Κανένα από τα πλοία που έβλεπα δεν είχε κάνει μεταβολή, αλλά το
ασημί του φεγγαριού είχε σχεδόν χαθεί από τα μάτια μας, σε σύγκριση με
το εκθαμβωτικό κίτρινο των λίγων πυρσών στα πλοία που πλησίαζαν. Το
φως του φεγγαριού χανόταν ασταμάτητα και πόνεσαν τα χέρια μου έτσι
όπως είχα αρπαχτεί από την κουπαστή. Ήθελα να προσπαθήσω να παίξω
το ρόλο του ιερέα του Μίνωα και να τον βοηθήσω, αλλά παρ’ όλο που η
απάντηση πίσω απ’ όλ’ αυτά έδειχνε προφανής, ποιος θα μπορούσε να το
πει με σιγουριά και τι θα γινόταν σ’ αυτήν την περίπτωση; Τα μάτια όλων
γύρω μας στο φως των  πυρσών  ήταν ορθάνοιχτα από τον τρόμο  και το
μόνο  που  μου  ερχόταν  στο  μυαλό  ήταν  ιστορίες  για  καλαμάρια  τόσο
μεγάλα  που  μπορούσαν  να  πάρουν  πλοία  ολόκληρα  μαζί  τους  ως  τον
πάτο.  Σκοτάδι,  όλο  και  πιο  πηχτό.  Η  σελήνη  έδειχνε  αμφί-  κυρτη,
αδύναμη  και  αμαυρωμένη,  με  την  εκδίκηση  κάποιου  θεού  που  είχε
προσβληθεί* κάποιου θεού θαλασσινού ίσως

«Όλες εσείς οι μέγαιρες ξέρετε να μας προειδοποιείτε γι’ αυτά όταν
σας συμφέρει!» αγρίεψε ο Μίνωας. «Εσύ κι η Παρία, εσείς οι δύο... οι δύο
σας...!» τραύλισε παλεύοντας να επιβληθεί στον εαυτό του, να υψώσει τις
πιο  ιερές  του  προσευχές  πάνω  από  τις  προσευχές  των  κατηγόρων  του·
έκανε επιτόπου μερικές στροφές με τη φορά του ήλιου και πρόφερε

* Και διάκι· το οιάκιον, δηλαδή η λαβή του πηδαλίου (στις βάρκες), κοινώς λαγου-
δέρα.
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τα αρχαία  ονόματα για το Φως και το Σκοτάδι, αλλά τίποτα δεν έπιανε,
τίποτα. «Κι ήταν τόσο όμορφη στο απόγειό της! Αχ, παιδί μου!» θρήνησε.

«Φταίνε  αυτά  τα  παιδιάστικα  τραγούδια  σου  με  τους  βοσκούς!» του
είπε η Κλείτη ενώ κι η ίδια είχε παγώσει βλέποντας πως το φεγγάρι είχε
πια χαθεί εντελώς, εκτός από ένα δαχτυλίδι

Όλοι μας χλομιάσαμε καθώς  το σκοτάδι κατάπιε τα πάντα, πηγή της
Δύναμής της, υπογραφή του Ονόματος του

«Έρχονται  οι  καπετάνιοι!»  είπε  ο  Περίδης.  «Πρέπει  να  συνεχίσεις.
Κοίτα, έχουν αρχίσει εκεί πίσω ήδη να στρίβουν - δειξ’ τους πως εσύ είσαι
υπεύθυνος  γι’  αυτό,  αδελφέ  μου,  δείξ’  το  σε  μένα- καταλαβαίνεις  πως
πολλοί από αυτούς τους πληρωμένους είναι ικανοί να γυρίσουν...»

Η Κλείτη γέλασε μ’ έναν ήχο μισότρελο που πάγωσε το μεδούλι μου.
«Αυτός υπεύθυνος! Άσε, θα το βεβαιώσω εγώ αυτό! Κι ύστερα θα πηδή-
ξω στη θάλασσα! Χα!»

Αυτή ήταν η μοναδική φορά που είδα το βλέμμα του πατέρα μου να
γεμίζει θάνατο. Κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε όμως, δεν είχε σημασία
πια, γιατί ξαφνικά το δαχτυλίδι του φεγγαριού, που είχε σκοτεινιάσει πριν,
έλαμψε πάλι, αστραφτερό σαν το λεπίδι του Διπλού Πελέκεως. Αμέσως οι
άνθρωποι  αρπάχτηκαν  από  αυτό  και,  παρακολουθώντας,  ξέ-  χασαν  τις
φωνές τους. Δεν πέρασε πολλή ώρα πριν αρχίσουμε να σκουπίζουμε τον
ιδρώτα από το μέτωπό μας, ν’ αγαλλιάζουμε βλέποντας πάλι τ’ ασημένια
κύματα  τριγύρω,  να  αναρωτιόμαστε  μήπως  περάσαμε  όλοι  μαζί  από
κάποιο όνειρο πυρετού. Η Κλείτη ανέβηκε στην κουπαστή για ν’ αποδώσει
επίσημα τις Ευχαριστίες

Εκείνη τη νύχτα δε συνεχίσαμε όμως. Όταν ψάξαμε για τον Μίνωα και
τον  βρήκαμε  διπλωμένο  σχεδόν  στα  δύο,  να  προσπαθεί  να  βρει  την
ψυχραιμία του από ντροπή και φόβο, μας γύρισε πίσω. Δεν έδωσε κανένα
λόγο όταν ξέσπασαν οι διαμαρτυρίες, απλώς είπε στον Περίδη και στους
άλλους πως η Παρία είχε αφήσει χρόνο γι’ αυτά στο σχέδιό της και είπε γι’
άλλη  μια  φορά:  Μεταβολή  επί  τόπου. Κάτι  έσπασε  μέσα  μου  καθώς
γυρίζαμε τον  Τάλω' είχαν περάσει χρόνια όμως, που είχαμε να νιώσουμε
πραγματικά περήφανοι για τον πατέρα μας

fir

Ο πανικός είχε απλωθεί και στο λαό μας πίσω στο νησί. Παρ’ όλο όμως
που πολλοί απλώς κουνούσαν τα κεφάλια τους καθώς ο πανίσχυρος στό-
λος μας έμπαινε πάλι στο λιμάνι με τα πανιά νοτισμένα από την πρωινή
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πάχνη, οι πάτριες μας συγκεντρώθηκαν γεμάτες φόβο γύρω από τον Λα-
βύρινθο.  Ο  Ελφήνορας,  δείχνοντας  θαυμαστή  φρόνηση  ως  επικεφαλής
των παραταγμένων Αχαιών μας, τόνισε πως η ηπειρωτική χώρα θεωρούσε
αυτό  που  έγινε  πολύ  καλό  σημάδι,  όπως  το  αποκάλεσε,  εναντίον  της
ισχύος της Θεάς· παρά τη γενική δυσφορία, τον πίστεψαν, κι έτσι όλες τις
επόμενες  ημέρες,  που  πέρασαν  μέσα  σε  γενικότερες  τελετουργίες,  όσοι
βρέθηκαν  μπροστά  στον  μετανιωμένο  πατέρα  μου  ανανέωσαν  τους
όρκους τους πως θα του πρόσφεραν όση βοήθεια είχε ανάγκη. Ας φερό-
ταν όπως ήθελε ο Μίνωας, έχοντας τον έλεγχο τόσων όπλων για το συμ-
φέρον της Κρήτης, δεν έπαψε ν’ αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος,
όπως είχε ο ίδιος επιλέξει. Το κρέας και τα δημητριακά έφταναν άφθονα
για  τα  στρατεύματα,  λειωμένα  κοσμήματα  για  να  πληρώνονται  οι  μι-
σθοφόροι και να μη δυσανασχετούν και, τέλος, η νηστεία και οι ικετευτι-
κοί χοροί γύρω από τις φωτιές στις κορυφές των λόφων πήραν τη θέση
των εορτασμών σε ολόκληρες φυλές. Κι όμως, παρ’ όλο που οι Κρητικοί
κρεμάστηκαν από την οικεία και απτή εξουσία της Πασιφάης μέσ’ από το
τελετουργικό,  ούτε  εκείνη  ούτε η  γιαγιά έκαναν  κουβέντα  γι’ αυτό  που
είχε συμβεί. Στις τελετές καθοδηγούσαν τους ανθρώπους να προσεύχονται
σύμφωνα  με  τις  πιο  αρχαίες  παραδόσεις:  να  ξαναγίνουν  τα  πράγματα
όπως ήταν πριν* ο κόσμος όμως, δεν έπαυε να συζητάει το απροσδόκητο,
και  το  όνομα  της  Αριάδνης  δεν  έφευγε  από  τα  χείλη  τους.  Η  δημόσια
απομάκρυνσή  της  από  τον  Μίνωα  αποτέλεσε  τη  μοναδική  εξήγηση  για
ένα πολύ ανησυχητικό συμβάν, που για τον κλήρο μας θα ’πρεπε να ’ναι
θέμα ρουτίνας

«Πρέπει να ήταν φριχτά εκεί έξω στο πέλαγος», μου είπε ενώ είχαμε
αποσυρθεί  (πάλι) για  την  τελευταία  μας  νύχτα  μαζί.  «Σου  λέω,  Δευκα-
λίωνα, δεν είχα δει άντρα να θρηνεί, μέχρι που ήρθε και με βρήκε. Κο-
ντεύει ο καιρός του, ο γιος του χάθηκε πριν από αυτόν, νιώθει πως του
μένουν ακόμα τόσα πράγματα να κάνει στη ζωή του - τον έχουν τρελάνει
όλ’ αυτά, μου είπε. Προσπάθησα να τον καθησυχάσω λέγοντάς του πως η
δική μας οικογένεια, σε σχέση με άλλους που ήξερα, έξω από την Κνωσό,
ήταν  μια  χαρά.  Καταραμένη  πολιτική!  Αυτό  φοβούνται  οι  άντρες
περισσότερο,  μήπως  και  δεν  εξαρτάται  κανείς  από  αυτούς;  Πώς  αλλιώς
μπορεί  να  νιώθει  ένας  Άντρας  που  Τολμά,  δεν  ξέρω.  Πίστευα  πως  για
τους θνητούς αυτή η δόξα θα ήταν αρκετή.»

Ήταν  μισοξαπλωμένη  στο  κρεβάτι  του  δωματίου  μας  και  είχε  τρα-
βηγμένα τα δέρματα ως τη μέση της· μπροστά της είχε το ασημί σκοτάδι
του φωταγωγού της και οι μαύρες μπούκλες της έπεφταν ανακατεμένες
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πάνω  στους  ώμους  και  στο λαιμό  της  ενώ εγώ  έβαζα  κι άλλο  κρασί  να
πιούμε.  Με  τόσα  πολλά  που  είχαν  αλλάξει,  τόσα  που  είχα  μάθει  και  μ’
όλον  αυτόν  τον  τρόμο  -  κι  αφού  ένιωθα  απόψε  τόσο  χορτασμένος  και
νηφάλιος - της χαμογέλασα για να της δείξω πως εμένα μου ’φτάνε αυτή η
δόξα.  Μια  φορά  μόνο  ρώτησα  αν  είχε  εκείνη ρίξει  τη  σκιά  πάνω  στο
φεγγάρι, και απάντησε ρωτώντας με αν έπρεπε να ξέρω. Κι ύστερα τα φιλιά
της ξύπνησαν το πάθος της βραδιάς κι η ερώτηση έμεινε εκεί

«Ο Γλαύκος λέει πως το πρόβλημα είναι εδώ πάνω», της είπα, με το
χέρι στον κρόταφό μου και χώθηκα στο κρεβάτι δίπλα της μαζί με τα πο-
τήρια* της πρόσφερα Γλυκόπιοτο Κρασί κι εκείνη το πήρε και όσο έπινε το
βλέμμα της δεν έφυγε από πάνω μου. «Άσε με τώρα να σε γευτώ άλλη μια
φορά, νιώθω γενναίος απόψε!»

«Χαίρομαι  γι’  αυτό»,  είπε  η  Αριάδνη  μετά  το  φιλί  μας  (παραήταν
απαλό για τα γούστα μου). «Αυτό το λέω, γιατί ο πατέρας κι εγώ έχουμε
κάτι να σου πούμε τώρα.»

Πρόσθεσε,  Έλα πιο κοντά μου, κι άδειασε το ποτήρι της: δύο σημάδια
ότι θα ήταν δύσκολο. Γι’ αυτό με είχε πάρει τόσο παθιασμένα πριν, για να
στομώσει  την  καρδιά  μου  μπροστά  σ’ αυτό  που  ακολουθούσε;  Αν  ήταν
έτσι, τότε με ήξερε απέξω κι ανακατωτά. Εγώ νόμιζα πως ο μεγάλος πόθος
της  ήταν  σημάδι  πως  θα  της  ερχόταν  το  αίμα  της  σελήνης  και  τώρα
αναγκάστηκα να καταπνίξω τον πανικό στο στήθος μου

«Έχεις δίκιο πως το πρόβλημα είναι εδώ», είπε η Αριάδνη, χτυπώντας
το δικό μου κρόταφο, όχι το δικό της. «Ξέρεις πως η αδελφή μου η Ιτίρι
είναι σοφή για τα χρόνια της, σοφότερη από μένα. Εκείνη λέει πως έχει να
κάνει  με  το  γιατί  οι  γυναίκες  είναι  το  μεγαλύτερο  λάφυρο  όταν
λεηλατούνται οι πόλεις. Να ’χεις στα πόδια σου αυτό που οι άντρες θέλουν
και φοβούνται περισσότερο, να το ’χεις και να το αποποιείσαι...»

«Τι προσπαθείς να μου πεις;» ρώτησα.
«Περισσότερα,  ίσως,  απ’  όσα  είσαι  πρόθυμος  ν’  ακούσεις»,  είπε  με

κάποιαν ανυπομονησία. «Αυτή τη φορά, άφησέ με να τελειώσω, Δευκα-
λίωνα. Ο πατέρας πιστεύει πως ίσως χρειαστεί ν’ αλλάξουμε τα σχέδιά μας
ή, μάλλον, τις προσδοκίες μας. Πιστεύει πως, για να λύσουμε μια και καλή
το  πρόβλημα  με  την  ηπειρωτική  χώρα  και  να  το  μετατρέψουμε  σε
μακροχρόνια  ειρήνη,  τότε  μπορεί  -  και  το  μπορς^το  λέω  εγώ  -  να  έχει
φτάσει η ώρα να ενωθούν τα αίματά μας μ’ ένα γάμο.»

Εγώ είπα Τι, αλλά δεν βγήκε ήχος
«Ένας  γάμος  ανάμεσα  στα  βασίλεια,  Γλυκόπιοτο  Κρασί»,  είπε

απλώνοντας το δυνατό της χέρι πίσω από το λαιμό μου για να με τραβή



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 175

ξει (ή να με κρατήσει) πιο κοντά της. «Αυτός ο διάδοχος, αυτός ο πρίγκι-
πας  στο  βορρά,  δε  θ’ αργήσει  να  γίνει  βασιλιάς  της  Αθήνας.  Μάλιστα,
αυτός προέρχεται από κάποια πόλη μέσα στα Μυκηναϊκά φέουδα. Επο-
μένως, θ’ αντιπροσωπεύει και τις δύο πλευρές του Ισθμού, κατάλαβες;»

«Ναι. Κι εγώ θα πρέπει να κάτσω στην άκρη, για χάρη τους. Και με την
Προσφορά  συμφώνησε  δηλαδή  αυτός  ο  πρίγκιπας;  Μήπως  εσύ  και  οι
άλλες κυρίες αποφασίσατε και τη δική μου Μέρα; Υποθέτω ότι θα δείτε τι
θα κάνετε από κει και κάτω. Αυτό εμένα με ξεφτιλίζει.»

«Το σιχαίνομαι  όταν κοροϊδεύεις  έτσι! Φέρσου  σαν  άντρας!» είπε η
Αριάδνη χωρίς να προσπαθεί πια να συγκροτηθεί και χτύπησε τις γροθιές
της στους σκεπασμένους γοφούς της. Τα μαλλιά της έπεσαν μπροστά και
της έδωσαν μιαν όψη αποφασισμένη μέχρι θανάτου και μαζί τρομαχτικά
ερωτική κι αυτό μ’ έκανε να σιχαθώ τον εαυτό μου που δεν μπορούσα να
ξεχάσω  τη  λαχτάρα  μου.  «Κάτσε  εκεί  που  κάθεσαι!»  είπε.  «Έχεις  την
υποχρέωση να σκεφτείς το λαό σου πριν φύγεις μουτρωμέ- νος. Ο γάμος
θα ίσχυε μόνο στους τίτλους. Κοίτα την Ιτίρι. Δεν αναρωτιέσαι πώς είναι
δυνατόν μια γυναίκα, μια ιέρεια, να γίνεται τέτοιος δολοφόνος και να μην
παραλύει  όπως  ο  πατέρας  μας;  Γιατί  συμβαίνει  αυτό;  Ε,  τη  ρώτησα
ευθέως  κι  εκείνη  σήκωσε  τους  ώμους.  Έτσι  είναι  η  ζωή  για  μας, είπε,
ζώντας  κοντά  στον Φαραώ. Σε  παρακαλώ,  άκουσέ  με,  αδελφέ  μου.  Της
είπα πώς πολεμούσα να κρατήσω το σπίτι μας όπως ήταν πριν από τον
ερχομό της Ευρώπης κι εκείνη μου τα είπε έξω από τα δόντια. Πρόσεξε:
μπορούμε να σκοτώσουμε όλους μας τους εχθρούς, να μάθουμε σε όλους
τους  νέους  ανθρώπους  μας  τη  βία  κατά  των  ξένων  ή  μπορούμε  να
πάψουμε να εμπλεκόμαστε σ’ αυτό το δηλητήριο και να τραβήξουμε τα
καράβια  μας  από  τη  θάλασσα.  Θα  φέρει  πραγματικό  αποτέλεσμα  όμως
κανένα από αυτά; Αν πρόκειται ν’ αρχίσεις να νιώθεις προδομένος και να
με μισείς,  τότε τουλάχιστον  πες  μου  τη  δική σου  σκέψη,  δώσε  μου  μια
δική σου καλύτερη πολιτική. Θα σ’ ακούσω. Στο λόγο μου, είμαι έτοιμη
ν’ ακούσω, αδελφέ μου.»

Ήταν πράγματι έτοιμη. Εγώ έσκυψα το κεφάλι μες στα χέρια μου και
πήρα μια βαθιά ανάσα

«Σκέφτομαι μόνο πως ξέρουμε στα σίγουρα, αγαπημένη μου, ότι αυ-
τός ο ήρωας δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής καμιά πράξη στη ζωή του που
να τον καθιστά ικανό να την προσφέρει σε οποιονδήποτε. Αν ο γάμος σας
έχει ισχύ μόνο στους τίτλους, νομίζεις πως θα το ανεχτούν αυτό για καιρό
οι  νεκροί  μας;  Έτσι,  θ’  αφήσεις  πίσω  σου  τον  κόσμο  που  θέλεις  να
φτιάξεις, ολοκληρωτικά και για πάντα. Αλλά, ακόμα και σ’ αυτήν
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την  περίπτωση,  πόσον  καιρό  νομίζεις  θ’  ανεχτεί  ένας  άντρας  που  έχει
πρόβλημα  εδώ»,  είπα  δείχνοντας  το  κεφάλι  μου,  «μια  βασίλισσα  μόνο
στους τίτλους; Αυτό δεν πρόκειται να του δώσει δικαιώματα πάνω σε όσα
κάνουν  τη  μητέρα  σου  την  πλουσιότερη  γυναίκα  στον  κόσμο.  Με  μια
ματιά μόνο σε σένα, θ’ αποφασίσει να ισοπεδώσει όλη την Κνωσό μόνος
του».

«Το είπε η Ταλάη πως με κάτι τέτοια συναισθήματα έχεις εξοικειωθεί»,
είπε η Αριάδνη. «Μπορεί να ’χεις δίκιο. Δεν αξίζει τον κόπο η ειρήνη.»

«Η ειρήνη; Τι δουλειά έχουν  οι Αχαιοί με την ειρήνη; Έχεις μιλήσει
τελευταία με Ρόδιους, με ανθρώπους από την Ουγκαρίτ, με τη μισή Ανα-
τολή;  Αχ,  Αριάδνη»,  είπα  ξέροντας  που  θα  έπεφτα  από  το  απόγειο  της
δόξας στη ζωή μου κι ενώ την ίδια στιγμή ντρεπόμουνα για το κλαψούρι-
σμα που άκουγα στη φωνή μου

«Δεν  είναι  δννατόν να  πιστεύεις  πως  θέλω  να  πλαγιάσω  μ’  αυτό  το
αποχαυνωμένο  μούσι»,  απάντησε,  δαγκώνοντας  κι  εκείνη  τα  χείλη  της.
«Αδελφέ μου, μέσα μου νιώθω να σ’ αγαπώ. Σε σκέφτομαι με τρόπους που
θέλω ακόμα να τους κρατήσω μυστικούς - ας το αφή σου με εκεί προς το
παρόν.  Αφού  δεν  μπορώ  να  είμαι  απόλυτα  ελεύθερη  όπως  πίστευα  πως
ήμουνα στα βουνά, τότε ας υπηρετήσω το λαό μου δίπλα σ’ έναν άντρα
σαν εσένα. Κοίταξε, όμως, ξεχνάς πως όλα αυτά δεν είναι παρά πιθανά και
μη  βγάλεις  άχνα  σε  κανέναν,  ούτε  καν  στη  μητέρα.  Θα  ενώσει  τα
συμφέροντά  μας,  Δευκαλίωνα.  Και  στη  θάλασσα  -  έχουμε  ανάγκη  από
κασσίτερο,  έτσι δεν  είναι;  - και στις αγορές,  αλλά  το σημαντικότερο σε
θέματα  λατρευτικά.  Το  ξέρω  πως  έχουμε  πει  πολλές  φορές  να
ξεφορτωθούμε αυτόν τον Ποσειδώνα, αλλά ξέχωρα από τους ανθρώπους
του  Γιάμου,  αν  καταφέρεις  να  γυρίσεις  μ’  αυτόν  τον  Θησέα,  τότε  θα
χρειαστούμε  κάτι  για  να  ξεκινήσουμε,  κάποιον  τρόπο  να  τους  εξευ-
γενίσουμε  και  τους  δύο.  Όπως  κάναμε  με  όλους  τους  μετανάστες  που
παντρεύτηκαν Κρητικοπούλες. Ζούμε την ίδια την ιστορία των Παλιών, δε
σου  λέει  τίποτα  αυτό;  Και  για  χάρη  σου  θα  μαρτυρήσω  κι  άλλο  ένα
μυστικό  απόψε,  γιατί θέλω  να  σου  προσφέρω  κάτι  για  ν’ απαλύνεις  τον
πόνο που βλέπω μέσα σου. Δευκαλίωνα, ο Γιάμος ήρθε και με βρήκε και
μου  είπε  πως  δεν  άντεχε  ούτε  να  βλέπει  τις  γυ^μίκες  από  το  Χορό  κι
ύστερα, και με ρώτησε πώς ήταν δυνατόν να λατρεύει μ’ αυτό το πράγμα
μέσα  στην  καρδιά  του.  Του  είπα  πως  κατά  κάποιον  τρόπο  έπρεπε  να
διαχωρίσει  την  προσωπική  συγκεκριμένη  μορφή  -  όπως  μάθαμε  εσυ  κι
εγώ...»
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«...  τι  να  σκεφτόμαστε  πρώτα  και  πάνω  απ’  όλα»,  αποτελείωσα  τη
φράση αντί γι’ αυτήν

Κατάρα! Κατάρα! Καθόταν ακίνητη και δε μιλούσε καθόλου ενώ με
άφηνε να σκουπίσω τα μάτια μου και ν’ αρπάξω από τα κέρατα αυτόν τον
ταύρο  που  ορμούσε  καταπάνω  μας  από  ένα  μέλλον  που  κανείς  δεν
μπορούσε  να  δει.  Ποιος  ξέρει,  μπορεί  να  ’τανε  καλός  άνθρωπος.  Αφού
καθάρισε  τον  τόπο  του  από  τους  ληστές,  τώρα  τον  καθάριζε  από  τους
Χωματένιους. Όσο χειρότερος ήταν αυτός, τόσο καλύτερη θα ήταν η δική
μου θέση και τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τον Οίκο μας. Αδιέξοδο!
Όμως κι εγώ είχα αλλάξει· δεν ήμουν ίδιος μ’ εκείνον που είχε φύγει από
το  λιμάνι  μας  μερικές  ημέρες  νωρίτερα.  Βλέποντας  πόσο  κοντά  στο
θάνατο ήμουν, είχα απόλυτα συνειδητοποιήσει πώς θα ’θελα να ’ναι η δι-
κή μου ζωή

«Τι γίνεται τώρα εκεί πάνω;» ρώτησε η Αριάδνη απλώνοντας το χέρι
της να χαϊδέψει το μέτωπο και το μάγουλό μου. «Πιστεύω πως μπορώ ν’
αποδεχτώ ό,τι κι αν νιώθεις  για μένα, αδελφέ μου. Σου ζητάω όμως να
μην αποφασίσεις ακόμα. Όλ’ αυτά είναι μόνο  πιθανά. Δε θες να μου μι-
λήσεις;»

«Ο μόνος λόγος που θα μ’ έκανε να καταραστώ τα μάτια σου», είπα,
«είναι ο πόνος που νιώθω όταν κοιτάζω μέσα τους. Γιατί να μου είναι τό-
σο δύσκολο να παραιτηθώ από αυτό που θέλω για χάρη όσων μάθαμε ν’
αγαπάμε και να θέλουμε;»

«Μην είσαι τόσο σίγουρος γι’ αυτό, Δευκαλίωνα.»
«Τότε, για ποιο πράγμα μπορώ να ’μαι σίγουρος; Μήπως για την ίδια

την Προσφορά; Έλα, πες μου τώρα, μεταξύ μας, μήπως είναι κι αυτό κάτι
που επινοήσατε εσείς οι γυναίκες και που μπορείτε να το ξεφορτωθείτε
όποτε σας συμφέρει; Είπες πως ο Δεντρόκηπος ήταν ο χώρος που θα σ’ το
μάθαινε αυτό. Ακόμα κι ο Ίκαρος έχει καταλάβει πώς χειριζόμαστε τους
Θεούς. Εγώ όμως φοβάμαι να το τραβήξω όσο εσύ. Αχ, πώς είναι δυνατόν
να  έχει  φτάσει  σ’  αυτό  το  σημείο  ο  κόσμος!  Για  μια  στιγμή...  Α,
κατάλαβα.  Λοιπόν,  ας  κάνω  μια  προσπάθεια.  Η  γιαγιά  Παρία,  στρα-
τευμένη συντηρητική, θεωρεί πως πρέπει να  οραματιστείς την πορεία που
θα σε κάνει ν’ αποτρέψεις αυτό που συνέβη στη γριά Χατσεπσούτ και που
θα κρατήσει τους άντρες της Κρήτης στη θέση τους. Η μάνα μας θέλει να
υψώσεις  το ανάστημα  της Κρήτης κόντρα  στον κόσμο  και  στις απειλές
του  και  να  παραχωρήσεις  μεγαλύτερη  πρακτική  εξουσία  στους  άντρες
γιατί είναι σίγουρη πως μπορεί να τους επιβληθεί. Και τώρα που ήρθε η
σειρά σου, τι κάνεις; Είσαι έτοιμη να παραχωρήσεις σε Αχαιούς
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άντρες την εξουσία στην Κρήτη. Κι όλ’ αυτά για να διατηρήσεις τις ίδιες
παραδόσεις  με  την  Παρία!  Τώρα  κατάλαβα.  Ο  σκοπός  είναι  να  μη  συ-
μπίπτει απόλυτα το σχέδιο. Είναι σαν το Παλάτι, όσο προσπαθείς να το
σταθεροποιήσεις στη ματιά σου, τόσο αυτό χειρότερα σαλεύει. Κι έτσι η
εξουσία δε φεύγει από τη φωλιά της, σαν κλώσοπουλάκι μέσα σε όλους
αυτούς του κύκλους.»

«Τώρα άσε με να κάνω εγώ προσπάθεια», είπε η Αριάδνη κι αυτό που
εδώ και ώρα  είχε αναψοκοκκινίσει  το πρόσωπό  της ξεχύθηκε  ελεύθερο·
πέταξε από τα πόδια της τα δέρματα και πετάχτηκε όρθια. Μόνο που δεν
έσκισε την μπλε εσθήτα της έτσι όπως την τράβηξε από την καρέκλα και
τη φόρεσε κι ύστερα στάθηκε απέναντι μου με τα χέρια στη μέση της. «Ας
πούμε ότι κόβω τα μαλλιά μου και γίνομαι η γυναίκα σου. Θα σου άρεσε
να έχεις το δικαίωμα να μου κόψεις τις ρώγες αν σου αντιμιλήσω; Αν είναι
έτσι,  δεν  έχεις  παρά  να  το  πεις·  μόνο  σιγουρέψου  πως  έχεις  κάπου  να
μείνεις πάνω στο βορρά όταν θα ’χουν όλα τελειώσει.»

«Μη  φεύγεις!»  είπα  πριν  το  σκεφτώ  κι  εκείνη  σταμάτησε  απότομα
δίπλα  στην  πόρτα  που  έβγαζε  στα  διαμερίσματα  της  μητέρας  από  μια
στριφογυριστή σκαλίτσα· οι συνεχείς σπείρες του τοίχου την περικύκλω-
σαν

Αυτό  το  σύμβολο  έδειχνε  να  την  πλησιάζει  όποτε  το  είχε  ανάγκη  κι
όμως το πρόσωπό της ήταν σκληρό και άκαμπτο γύρω από τα ορθάνοιχτα
θλιμμένα μάτια της και θυμήθηκα το ξέσπασμά της πιο πριν, εγώ όε θέλω
να παντρευτώ. Ούτε εμένα, δηλαδή, έπρεπε να υποθέσω

«Εντάξει.  Σου  είπα  τους  λόγους  για  τους  οποίους  αμφιβάλλω  ότι  θα
λειτουργήσει. Το ξέρω πως δεν το θες αυτό, δεν το θες καθόλου. Εντάξει.
Πρώτα απ’ όλα υπηρετούμε, το ξέρω, το ξέρω.»

«Άσε  να  φέρουμε  εδώ  αυτόν  τον  άνθρωπο», πρότεινε,  κι  ήταν  τόσο
μακριά  μου  μες  στο  μικρό  δωμάτιο.  «Άσε  να  δούμε  τι  άντρας  είναι,  αν
είναι άντρας. Η επιλογή είναι δική μου, Δευκαλίωνα, και, αν μπορείς να με
πιστέψεις,  πραγματικά  σ’  αγαπώ.  Μάλιστα  είναι  πάνω  από  τις  δυνάμεις
μου,  αν  αυτό  θες  ν’  ακούσεις,  γιατί  ο  Διόνυσος  είναι  ο  πραγματικός
σύζυγος της Θεάς τώρα και πάντα, όχι ο Ποσειδώνας ή αυτός ο ποντικο-
μάντης ο Απόλλωνας. Μ’ αυτά έχω ανατραφεί.*Ετσι ξέρω πως για τους
Δελφούς  - κι άσε τον Γλαύκο  και την  Κλείτη - δε χρειάζεται  τίποτα να
κάνουμε.  Κι  αυτό  ποτέ  δε  θ’ αλλάξει,  ούτε  για  όλα  τα  βασίλεια  και  τα
εμπορικά πόστα ούτε για τίποτ’ άλλο κάτω από τη σελήνη. Είναι αδύνατο
να μην ξέρεις ότι μπορείς να με πιστέψεις.»
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Αχ,  μισητή  αλήθεια!  Πόσο  μεγάλη  ήταν  η  απόλαυσή  μου  να  την
ακούω να λέει πως ήταν πάνω από τις δυνάμεις της! Το ζύγισα, ή μάλλον
δίστασα πριν μιλήσω. Ύστερα είπα πως κι εγώ την αγαπούσα και θα της
έφερνα πίσω έναν ήρωα. Και τότε χαμογέλασε και η υπέροχη μορφή της
λύθηκε από την ένταση και με πλησίασε ξανά (το σώμα μου ανταποκρί-
θηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου) -, τότε της είπα πως θα ήταν καλύτερα
αν  περνούσα  τη  βραδιά  με  τους  στρατιώτες,  να  έκανα  ό,τι  μπορούσα.
Αυτό την ξάφνιασε (ωραία!), είπε όμως πως ήταν ευχαριστημένη και πως
μεγάλωνα γρηγορότερα ακόμα κι από τον Ερμή

Τίποτα  δε  θα  μπορούσε  να  μας  έχει  προετοιμάσει  για  την  ομορφιά  της
Καλλίστης: τα χρώματα, ο παράξενος πλούτος της ζωής της, η εκθαμβω-
τική γονιμότητα παντού γύρω από τις αυλακωμένες πλαγιές του Βέλκα-
νου που ορθωνόταν πανύψηλος. Ο Μίνωας, με μια καινούργια, βαθύτερη
ηρεμία, ανάσαινε το νησί γύρω του και μας έδειχνε τ’ αξιοθέατα καθώς
περνούσαμε  μπροστά  από  τις  νότιες  ακτές  του  και  ο  Τάλως μπήκε  στη
σειρά  πίσω  από  τα  δώδεκα  μακρόστενα  ζωηρόχρωμα  πλοία  από  την
Καλλίστη. Μας οδήγησαν ανατολικά μέσ’ από τα βαθυγάλανα νερά της
εκβολής ενός ποταμού και μπροστά από τα κατάλευκα αστραφτερά τους
σπίτια πάνω στους λόφους με τις μπλε πόρτες και τα πράσινα παράθυρα
που αντίκριζαν τη θάλασσα, καθώς οι πίσω πόρτες τους άνοιγαν κατευ-
θείαν  στα  χωράφια  του χρυσοπράσινου  σταριού.  Δεν  είχα  ξαναδεί  ποτέ
παραλία  με  μαύρη  άμμο,  εκεί  όμως  πήγαν  το  απόσπασμά  μας  για  ν’
αγκυροβολήσει, μερικά μίλια βορειότερα από τη μεγάλη πόλη τους (είχαν
κι αυτοί κανόνες για τα πολεμικά καράβια και τα εμπορικά λιμάνια τους
και τους τηρούσαν καλύτερα από μας). Μόνο στον Τάλω δόθηκε άδεια ν’
αγκυροβολήσει  στους  πρόποδες  των  χαμηλών  λόφων  που  έβγαζαν  στο
Ακρωτήρι  με  τα  πέτρινα  σπίτια  και,  καθώς  ο  Μίνωας  κι  εγώ
ακολουθούσαμε την Κλείτη στη στεριά για να συναντήσουμε τη Βασίλισ-
σά τους  και το Σύζυγο, αρχίσαμε  να  παρατηρούμε καλύτερα  τις εκατο-
ντάδες τους ανθρώπους που είχαν πιάσει τις παρυφές των λόφων φορώ-
ντας  ρούχα  και διαδήματα το ίδιο φωτεινά  και κομψά με οποιουδήποτε
στην  Κνωσό.  Σχεδόν  όλοι  τους  έδειχναν  εύποροι,  σημάδι  πως  δε  φθο-
νούσε την Κρήτη ολόκληρος ο κόσμος. Όσο για το γεύμα που μας πρό-
σφεραν αμέσως εκεί κάτω, σ’ έκανε να πιστεύεις πως κάθε μέρα ναυα-
γούσαν βασιλιάδες στο λιμάνι τους: χουρμάδες, συκα παραγεμισμένα με
καρύδια και διατηρημένα σε μέλι, σαλιγκάρια ψημένα με σουσάμι, το
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βαρύ γλυκό κόκκινο κρασί τους. Από την άλλη, ήταν αδύνατο να σου ξε-
φύγουν  τα  θέλγητρα  των  ντροπαλών  ευγενικών  κοριτσιών  του  τόπου  με
τους  μεγάλους  κρίκους  στ’ αφτιά,  που  έμοιαζαν  βαρκούλες  στ’  αχνάρια
των μανάδων τους, με τις μαύρες μπούκλες και τα πανέμορφα περίτεχνα
σχέδια  στις  υφαντές  φούστες  και  στο  μπούστο  τους.  Καμιά  τους  βέβαια
δεν ήταν η Αριάδνη κι επιπλέον μου ήταν σχεδόν αδύνατο να ξεκολλήσω
τα μάτια  μου από τον Βέλκανο.  Οι τεράστιες σκοτεινές πλαγιές του  ορ-
θώνονταν πάνω σου όπου κι αν στεκόσουνα, με τ’ αυλακωμένα πόδια του
από κόκκινη, μαύρη και λευκή στάχτη μες στη θάλασσα, τα χρώματα της
Θεάς, η ίδια η υπογραφή των Δυνάμεων. Ολόκληρο το νησί ήταν γεμάτο
από ομορφιές, χαριτωμένα δώρα από Κάποιον που μόλις τσάκισε και την
τελευταία σου ελπίδα ν’ αγγίξεις οποιαδήποτε γνώση. Η Προσφορά! Αυτό
για το θάνατο που δημόσια αποδέχτηκες

«Δεν είναι τερατώδες;» είπε πολλές φορές ο πατέρας μου σηκώνοντας
το βλέμμα του στο βουνό που ο κρατήρας του, ψηλά στα πέντε χιλιάδες
πόδια μες στη λιακάδα, κυριαρχούσε στο νησί με τα ευωδιαστά χωράφια

Ήταν του άγριου κόσμου· διέλυσε κάθε φιλονικία ανάμεσά μας αυτό
το βουνό της φωτιάς  που η οργή του είχε σκοτώσει τόσους χρόνια πριν.
Και  τώρα,  έπρεπε  να  αναχαιτίσουμε  τους  βάρβαρους  που  στις  βίαιες
εκρήξεις του βρήκαν το ιδανικό πρότυπο της συμπεριφοράς τους

«Ξύπνα»,  με  προειδοποίησε  την  πρώτη  βραδιά  μας  εδώ.  «Αν  τον
αποδεχτεί αυτόν τον τύπο, τότε εσύ κερδίζεις δεκαεννιά χρόνια ζωής. Αν
ήμουνα στη θέση σου, θα έμπαινα στο στόλο. Ρίξε μια ματιά γύρω σου, τι
τόπος  είναι  αυτός!  Το  ξέρεις  το  τραγούδι  που  λέει  πως  τα  σπίτια  μας
φύτρωσαν καλύτερα απ’ όταν τα ’ριξε κάτω ο Βέλκανος εκείνη τη φορά;
Σαν λουλούδια μες στη στάχτη, λέει. Αυτόν το στίχο τον έγραψε ο λυράρης
που  είχε  έρθει  εδώ,  το  ’ξέρες  αυτό;  Υπάρχουν  δύο  βασικά  είδη
καταστροφής, Γλυκόπιοτο Κρασί. Σου μιλάω! Αν δεν είναι γραφτό να την
αποχτήσεις αυτή τη φορά,  και  τι έγινε; Εκατομμύρια  ζωές  έχει μπροστά
του  ο  άνθρωπος»,  σχεδόν  τραγούδησε  ο  Μίνωας  (σίγουρα,  λόγια  της
Αριάδνης), απλώνοντας το χέρι του στο φωτεινό πράσινο της Καλλί- στης
γύρω μας

Και  τότε  αναρωτήθηκα  αν  υπήρχε  ακόμα  κάτ* πον να  έχει  σημασία·
εκείνος είχε κάνει την ανακωχή του με τη μάνα και την κόρη. Τα λόγια του
όμως  ντρόπιαζαν  τον  Οίκο  μας  έτσι,  ανάμεσα  σε  όλους  αυτούς  τους
σκληροτράχηλους νεαρούς νησιώτες και τους ακόμα φοβερότερους γιους
των μισθοφόρων που είχαμε μαζί μας. Οι ουλές στα μπράτσα μου
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δεν έφταναν από μόνες τους να τους κάνουν πάντα να πιστεύουν πως
ένας ιερέας ήταν ισάξιός τους στη μάχη. Κι εκτός από αυτό, ενώ ο πατέ-
ρας μου απολάμβανε τα γυμνάσια, τ’ αξιοθέατα και τη θάλασσα όσο ποτέ
πριν, οι άντρες μας έδειχναν κάτι να κερδίζουν απ’ όλες αυτές τις ημέρες
πλάι στο θρόνο του και στους πασίγνωστους όρους της εξουσίας του. Η
ξιφομαχία έγινε πιο άγρια, πιο  πραγματική, λες και με την παρουσία του
Μίνωα ο φόβος του θανάτου υποχωρούσε· αυτό μπορεί να έλειπε στους
άντρες μας στην πατρίδα και να προσπαθούσαν να το προσαρμόσουν στο
δικό μας Μέγα Έτος, να προσθέσουν βάθος στην έκταση του δικτύου μας.
Τι  σημασία  είχε  που  οι  γυναίκες  της  Κνωσού  είχαν  τη  δύναμη  και  το
φεγγάρι μαζί με το μυστήριό του ν’ αφανίσουν ανάλογα με τη βούλησή
τους;

Αχ, αυτή η ομορφότερη απ’ όλες τις Κυκλάδες· έκανα προσπάθεια για
να  μην  την  απολαύσω.  Η  βασίλισσα  της  Καλλίστης,  η  Γελάνια  (που
σημαίνει Γέλιο), ήταν μια γεροδεμένη κοκκινομάλλα γύρω στα σαράντα
κι  έμοιαζε  το  πρότυπο  του  λαού  της  με  τα  μάτια  μισόκλειστα  από  την
αντηλιά  και  την  κοφτή  αταραξία στους  τρόπους.  Μπορεί να  σκεφτόταν
κανείς πως το έκαναν επίτηδες για να καλύψουν την ευγενική άρνηση του
νησιού να στείλει πλοία για το σκοπό μας. Όπως είχε πει όμως η Τρις για
τους περισσότερους Κυκλαδίτες, έτσι κι αυτοί ήταν απλώς πιο ζωντανοί -
και λιγότερο εκλεπτυσμένοι από τους Κρητικούς. Η Γελάνια απολάμβανε
την  παραλία  περισσότερο  απ’  όλους,  για  δώρα  μας  μοίρασε  παράξενες
κρεμαστές γλάστρες με κίτρινο αγιόκλημα που είχαν οι ίδιοι επινοήσει για
να  τις  βάλουμε  στις  σκηνές  μας  και  ρώτησε  τον  Μίνωα  εντελώς
ανέκφραστη αν είχαμε σκοπό να εξολοθρεύσουμε τους Αθηναίους. Όταν
της  απάντησε  με  λόγια  της  Αριάδνης  για  τον  ερχομό  του  Εφιάλτη,  η
Γελάνια πήρε ένα ύφος απόλυτου δέους με την αναφορά του ονόματος και
μόνο. Τότε συνειδητοποίησα  τι σήμαινε  η Κνωσός  και  τα σύμβολά της
για  τόσους  πολλούς  ανθρώπους  στον  κόσμο,  το  χρυσό  διάδημα  του
Μίνωα, ο τελετουργικός ψηλός Διπλός Πέλεκυς της Κλείτης. Για μας όλο
αυτό  ήταν  μια  αμφίβολη  στρατιωτική  επιδρομή  και  για  τους  κατοίκους
του  νησιού  εκεί,  με  την  αγάπη  που  είχαν  στο  θέαμα  και  με  την
αρχαιοπρεπή θρησκοληψία τους, ήταν μαγεία, ήταν η ίδια η Θεά που είχε
κατέβει γιγάντια να προστατέψει τα μικρά της. Η Γελάνια άπλωσε το χέρι
στο περιδέραιο με τους χρυσούς αετομάχους* που κρεμόταν στο στήθος
της και, ακουμπώντας το λεπτοκαμωμένο χέρι της πάνω στου πα

*Έντομο, κοινώς ελικοπτεράκι.
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τέρα μου, του πρότεινε να ανανεώσουν, αυτός κι εκείνη, από κοντά τους
δεσμούς που κρατούσαν αντί για τον Μίνωα συνήθως εκπρόσωποι σαν τον
Γλαύκο. Ούτε που της πέρασε από το μυαλό, ακόμα και με το κράνος από
χαυλιόδοντες του πατέρα μου και με το σιδερένιο του σπαθί μπροστά της,
να  τον  ρωτήσει  μήπως  αυτό  θα  επηρέαζε  τις  πολεμικές  του  ικανότητες,
αλλά ούτε κι εκείνος βιάστηκε να κάνει την ερώτηση στον εαυτό του

Είχαν  περάσει  τέσσερις από τις  εννιά  τελευταίες  ημέρες  του  σχεδίου
μας. Η Σελήνη της Λευκαγκαθιάς ήταν στο τελευταίο της τέταρτο, αλλά
και πάλι έριχνε μια δυνατή ονειρική  λάμψη πάνω στα νερά που μας πε-
ριτριγύριζαν  και  στις  πλαγιές  του  κοιμισμένου  βουνού.  Ο  Περίδης  κι  ο
Γλαύκος δεν άφηναν από τα μάτια τους τις στρατιές των μισθοφόρων που
είχαν  διασκορπιστεί  ανάμεσα  στους  ντόπιους  ενώ  εμείς  παρακολου-
θούσαμε τη θάλασσα για τ’ αποσπάσματα της Αλξιόνης που θα ’ρχονταν
από  το  βορρά  και  προσθέταμε  κι  άλλες  ανατριχιαστικές  κραυγές  στις
ασκήσεις  μας.  Οι  γίγαντες  με  όλο  τους  τον  εξοπλισμό  έριχναν  πελώριες
σκιές στο χώμα κι έμοιαζαν σαν παιδιά του Βέλκανου· του έκαναν μάλι-
στα θυσίες μακριά απ’ όλους μας. Φριχτή αναμονή! Αν ήταν οποιοδήπο-
τε άλλο νησί, δε θα το είχαμε αντέξει, εδώ όμως και μόνο τα σπαρτά να
’βλεπες  ήταν  κάτι,  έτσι  όπως  φύτρωναν  γεμάτα  και  μεστά  μιας  και  τα
προστάτευε από τον ήλιο η πρωινή πάχνη της θάλασσας. Κι επειδή μερικές
φορές ο Βέλκανος ανάσαινε θειάφι και μιαν ενοχλητική άμμο σαν στάχτη,
οι κάτοικοι της Καλλίστης έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φυτέψουν δέντρα
και  αγριολούλουδα.  Τα  χελιδόνια  και  τα  πετροχελίδονα  ορμούσαν  μες
στους  κήπους  με  τις  λεμονιές  και  τις  μυρτιές,  τις  μυγδαλιές  και  τις
βαλανιδιές,  παντού  υπήρχε  διάχυτο  το  άρωμα  από  τις  πορτοκαλιές,  τις
δάφνες και το γιασεμί. Συχνά έβλεπες πίθηκους και ριγωτές γαζέλες που
είχαν φέρει από την Αφρική να τρέχουν εδώ κι εκεί ελεύθερα, τι κακό να
κάνουν  σε  τέτοιο  πλεόνασμα  καρποφορίας.  Στο  Ακρωτή-  ρι  με  τους
πλακόστρωτους  φιδίσιους  δρόμους  που  ο  Γλαύκος  μου  έδειξε  πόσο
καλύτερα τα κατάφερναν εδώ με την καθαριότητα και την τάξη απ’ όσο
στη  Χαναάν,  όπου  (είπε)  σπάνια  υπήρχε  εκεί  αποχέτευση  ανάμεσα  στα
σπίτια  και  απλώς  οι  άνθρωποι  άφηναν  τα  σκουπίδια  και  τις  ακαθαρσίες
τους να μαζευτούν σ’ ένα σωρό κι ύστερα τ$ πατούσαν και τα συμπίεζαν
κι  έριχναν  από  πάνω  καινούργιο  χώμα.  Οι  οικογένειες  των  ντόπιων
θαλασσοπόρων φρόντιζαν να κάνουν την παραμονή του κύριου προστάτη
τους, του Περίδη, όσο πιο ευχάριστη γινόταν με λουτρά στις θερμές πηγές
τους και στο Ακρωτήρι- οι άνθρωποι επιδίωκαν την εύνοια
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των στρατιωτών χαλώντας τους στις ασπρισμένες στέγες των σπιτιών τους
να γευματίσουν με καβούρια και ψητά αρνιά στη σούβλα. Μπορεί να είχα
πάει κι εγώ να δω τον Βέλκανο από πιο κοντά, αλλά οι πλαγιές του είχαν
ρωγμές  και  ανοίγματα  κοφτερά  σαν  οψιδιανό*  και  μάλλον  δε  θα  με
βοηθούσε και πολύ ν’ ανέβω στα ψηλά και ν’ ατενίσω την πατρίδα μου.
Σαν άντρες, πάνω απ’ όλα, μας άρεσε περισσότερο να παρακολουθούμε
τις γυναίκες της Γελάνιας να χορεύουν τα βράδια, τινάζοντας τα μαλλιά
τους σε άγρια ταύτιση με τα τραγούδια τους. Μια από αυτές μου έδωσε
ένα  δώρο  για  την  Αριάδνη,  ένα  μικρό  δοχείο  για  σπονδές,  με  την
τεχνοτροπία του νησιού τους, ένα μικρό σκαντζόχοιρο  που κάθεται στα
πισινά του πόδια κρατώντας μια μικρή λεκάνη

Ο τόπος ετούτος θα μπορούσε να εξαντλήσει οποιονδήποτε. Αυτοί οι
άνθρωποι ήξεραν να ζουν στη σκιά του Βέλκανου* γι’ αυτούς δεν ήταν η
πληγή τους γιατί δεν είχαν ανάγκη να ικανοποιήσουν καλεσμένους. Ένας
Κάρ αξιωματικός από την Κνίδο μου είπε πως το σπίτι της γιαγιάς του
έμοιαζε πολύ με το νησί του Βέλκανου, ώσπου δηλαδή ένα άλλο τέτοιο
βουνό  στη  Νίσυρο  έσκασε  κι  έθαψε  πολλούς  από  τους  συγγενείς  των
προγόνων  του.  Ήταν  παράξενο  που  αφήνοντας  την  πατρίδα  σου
μπορούσες να μάθεις τόσα για τις ευλογίες που σου πρόσφερε. Ο πατέρας
μου ήταν ευχαριστημένος με τη βελτιωμένη συμπεριφορά μου ενώ άρχισα
να  γίνομαι  πιο  ψύχραιμος  και  πονηρός  με  τα  όπλα  μου,  όπως  είχαν
προβλέψει οι εκπαιδευτές μας. Βρήκαμε χρόνο ακόμα και να μαζέψουμε
ελαφρόπετρα  για  τη  Διαμάτη  με  την  Κλείτη.  Καθώς  παραγεμίζαμε  ένα
σακί μ’ αυτό το πράγμα σε κάποια μαύρη παραλία, δεν κρατήθη- κα και
της είπα πως η Αριάδνη είχε σκοπό να την κρατήσει μαζί μας σαν μια από
τις  τρεις  προνομιούχες  ιέρειες  του  οίκου  που  πάντα  διατηρούσαμε.  Το
πεταχτό  μέτωπο  της  Κλείτης  συνοφρυώθηκε,  λες  και  προτιμούσε  να
σκαλίζει οπωρώνες σαν την Παρία και να διδάσκει, όταν όμως μου είπε
πιάσε αυτό το ωραίο ροζ κομμάτι από κει πέρα κι εγώ στράφηκα και την
κοίταξα, είδα πως είχε σηκώσει τις παλάμες της ψηλά, προς τη θάλασσα

Ενώ μας είχαν μείνει μόνο δύο μέρες, φάνηκε η δύναμη της Αλξιόνης
μέσα στην πρωινή ομίχλη και αμέσως μόλις ο συναγερμός έδωσε τη θέση
του στην αναγνώριση, ολόκληρο το νησί άρχισε ν’ αντηχεί από τις ασπί

*Οψιδιανός  και  οψιανός  είναι  εκρηξιγενές  πέτρωμα,  γκριζόμαυρο,  γυαλόμορφο· έχει
μεγάλη σκληρότητα και χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο για να κατασκευάσει εργαλεία
και όπλα. Βρίσκεται στη Μήλο και στη Θήρα.
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δες που χτυπούσαν οι άντρες. Οι ιερείς κι οι ιέρειες της Γελάνιας παρα-
καλούσαν να σταματήσουν μιας και οι πλαγιές του Βέλκανου δεν άργησαν
ν’ απαντήσουν στο θόρυβο - τι θέαμα όμως! Η Αλξιόνη είχε συγκεντρώσει
σαράντα τρία πλοία για το σκοπό μας και, παρ’ όλο που σχεδόν όλες οι
πόλεις είχαν στείλει μόνο τα πέντε που είχαμε ζητήσει, δεν υπήρχε ούτε
ένας  μισθοφόρος  ανάμεσά  τους,  ήταν  όλοι  συγγενείς  και  εμπορικοί
συνεργάτες του δικτύου μας

Από το Σάλιαγο της Πάρου: πέντε πλοία, εκατό άντρες με ακόντια και
σφεντόνες που έριχναν μάρμαρο από τ’ απύθμενα λατομεία τους αντί για
πέτρες.  Είχαν  κι  αυτοί  δεσμούς  αίματος  με  τους  αρχαίους  τρόπους  κι
ήξεραν τα πάντα για τους Αχαιούς που η γειτονική τους Νάξος ανεχόταν
στο έδαφος της - δεν είχε στείλει πλοία η ίδια - κι είχαν την ελπίδα πως θα
μπορούσαμε αυτήν την εκστρατεία να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ξεκίνημα
εναντίον αυτής της πολιτισμένης εισβολής, όπως την αποκάλεσαν

Από τη Φυλακοπή της Μήλου: πέντε πλοία, άλλοι εκατό, ετούτοι όμως
όλοι νεαροί ξιφομάχοι με κοντούς χιτώνες, φρέσκοι από την ανοιξιάτικη
σπορά όσο κι οι δικοί μας και καθόλου ευχαριστημένοι με την αναγκαία
διακοπή  στη  ζωή  τους.  Οι  ασπίδες  τους  ήταν  από  ξύλο,  γυμνές  από
στολίδια, ήταν όμως έτοιμοι να ξεπληρώσουν το χρέος των πρεσβύ- τερών
τους στην Κνωσό κι είχαν όλοι μαζί τους ένα στιλέτο από μαύρο οψιδιανό
καλού κακού κάπου κρυμμένο

Πελασγοί, από διάφορες πόλεις της ηπειρωτικής χώρας - πάρα πολλές
για  να  αναφερθούν:  εφτά  πλοία,  εκατόν  ενενήντα  μαυρομάλληδες  που
έμοιαζαν  να  είναι  οι  τελευταίοι  των  τελευταίων  που  είχαν  το  σθένος  να
πολεμήσουν  αντί  να  υποκύψουν  στις  αλλαγές  των  Αχαιών  ή  να  φύγουν
μακριά  και  να  ιδρύσουν  αλλού  νέα  πατρίδα.  Κανένας  από  αυτούς  τους
ανθρώπους δεν είχε δει τον αδελφό μου το περασμένο φεγγάρι· απ’ όσο
ήξεραν, όσοι συγγενείς τους τον είχαν δει, του έκαναν ήδη παρέα αυτήν τη
στιγμή.  Αυτή  η  παρατήρηση  συμφωνούσε  απόλυτα  με  την  κακή  τους
πειθαρχία και τον πενιχρό τους οπλισμό, αλλά πραγματικά ήταν άστεγοι:
τα παιδιά και οι μανάδες τους είχαν έρθει μαζί τους πάνω στα πλοία, που
στα καταστρώματά τους είχαν κατσίκες και αγελάδες

Από το Καστρί των Κυθήρων: τρία καράβια, εβδομήντα πέντε πολίτες,
κυρίως τοξοβόλοι ενώ μερικοί έπαιζαν πίπιζες από κατσικόδερμα κατά την
αποβίβαση,  ελπίζοντας  πως  ο  θόρυβος  θ’  αναπλήρωνε  την  έλλειψη
μεγάλων  αριθμών.  Και  ποιος  θα  τους  κατηγορούσε  που  άφησαν  τη
μεγαλύτερή τους δύναμη στην πατρίδα με το φόβο για τ’ αντίποινα; Με
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μια ματιά στο θαλάσσιο χάρτη μας έβλεπες πόσο κοντά ήταν το νησί τους
στην ηπειρωτική χώρα με το μεγάλο χέρι της απλωμένο νότια να περνάει
γοργά στα χέρια του Λιονταριού των Μυκηνών

Από  την  Κίο*: πέντε  πλοία,  εκατόν  δέκα  Μακρυλέπιδοι,  όπως  απο-
καλοΰσαν αυτοί οι πολίτες τους εαυτούς τους, κάτι που βρήκαν διασκε-
δαστικό  οι  μισθοφόροι  μας.  Αυτοί  είχαν  βγει  για  να  υπερασπίσουν  τα
ναυτιλιακά τους συμφέροντα στο εμπόριο του ασημιού από το Λαύριο. Ο
Μίνωας  ήταν  σίγουρο  πως  θα  ξανάπαιρνε  πίσω  τα  λατομεία,  έτσι  δεν
είναι;  Μικρόσωμοι  άντρες,  μανιασμένοι  όμως  σαν  νυφίτσες  που  τους
λείπει η τροφή

Από  τη  Χαλανδριανή  της  Σύρου:  πέντε  πλοία,  εκατόν  είκοσι  πέντε
άντρες με διπλούς πελέκεις και τόξα και τα μπροστινά μαλλιά τους ξερι-
ζωμένα με την τρομαχτική βεβαιότητα της μάχης· είχαν έρθει τόσοι πολ-
λοί από τις αδελφές τους τις Κυκλάδες που αυτοί εδώ οι μεσάζοντες του
εμπορικού δικτύου μας δεν μπορούσαν να μην ενταχτούν στο σκοπό όλων
των  άλλων,  παρ’  όλο  που  (όπως  κι  οι  περισσότεροι  εδώ)  χρωστούσαν
πολλά  στην Κρήτη για όλα τα χρόνια της ασφάλειας,  της βοήθειας που
τους πρόσφερε να χτίσουν τα σπίτια τους κι όλα τ’ άλλα

Και, τέλος, από την Τροία: πέντε μακρόστενα καράβια με τη Φοράδα
τους στην  πλώρη, εκατόν είκοσι  πέντε  επίλεκτοι  φρουροί από τα στενά
τους προς τη Μαύρη θάλασσα με δυνατά σπαθιά που είχαν λαβή ασημέ-
νια. Ό,τι έφεραν ήταν στολισμένο με οικόσημα αλόγων, από τα πανιά ως
τα ταινιωτά πλέγματα στις κάπες τους και παρ’ όλο τον καιρό που πέρα-
σαν στη θάλασσα, έδειχναν το ίδιο ξεκούραστοι με τον φρεσκοπλυμένο
Ναύαρχό  μας.  Οι  κάτοικοι  της  Καλλίστης  μπορούσαν  να  στρέψουν  το
βλέμμα προς την Κρήτη για την προστασία του τρόπου ζωής τους· αυτοί
εδώ  οι  άνθρωποι  ήταν  πιο  κουρασμένοι,  είχαν  ήδη  αναγκαστεί  να  οχυ-
ρώσουν την πόλη τους. Ο ερχομός τους ήταν σαν απάντηση σε μερικές
σκοτεινές προσευχές. Δεν ήταν εισβολείς, δεν ήταν καν αγενείς· από τα
γάντια όμως ως τα φτερά στα κράνη τους  ήθελαν να τους δουν οι Αχαιοί
όταν θ’ άρχιζε να τους περικυκλώνει η μάχη. Με τη βοήθεια του Μίνωα,
είχαν  σκοπό  να  φέρουν  τη  μακροχρόνια  έχθρα  τους  μέσα  στις  ίδιες  τις
Μυκήνες. Κανείς δεν ήξερε τι υποσχέσεις είχε δώσει η Αλξιόνη, αλλά με
τους  ανθρώπους  του  Λέοντα  να  πιέζουν  περισσότερο  κάθε  χρόνο  για
κάποιο μερίδιο στο κεχριμπάρι, στο λαζουρίτη και στο χρυσό του μακρι-

*Κίος ή Κεός, μια από τις Κυκλάδες. Παλαιότερα ονομαζόταν Υδροΰοα, πατρίδα του 
Σιμωνίδη. Επίσης, πόλη στα παράλια της Μικρός Ασίας, στη Βιθυνία.
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νοΰ βορρά, εκείνοι είχαν χειρότερα πεισμώσει κι έστελναν τ’ αγαθά τους
προς το νότο σε ελάχιστες,  ιδιαίτερα  κερδοφόρες  γι’ αυτούς,  ποσότητες.
Τίποτα από αυτά όμως, δεν ειπώθηκε. Καταράστηκαν όλους τους Αρίους
στ’  Όνομα  της  Μητέρας  της  Φοράδας  τους.και  μ’  αυτό  απαίτησαν  μια
θέση στην πρώτη γραμμή της μάχης

Ο Μίνωας  δέχτηκε, όταν όμως ο Περίδης παρατήρησε ότι θα είχαμε
συνωστισμό μπροστά μπροστά, κανείς δε γέλασε. Τόσο που είχαν ανάψει
τα αίματα, θα ’μασταν τυχεροί να μη χάσουμε τον έλεγχο, και ο πατέρας
μου είπε:  Για όποιο λόγο κι αν ήρθε ο καθένας σας να μας στηρίξει σήμερα
και βρίσκεται εδώ μαζί μας, να ξέρετε πως το όνομα της Κρήτης θ’ ακουστείγι
’  αυτήν  την  επίθεση. Για  να  γλιτώσουμε  από  αυτήν  την  ανησυχία
τουλάχιστον, κάναμε συνεχείς ελέγχους στο μέτρημα: εκατόν είκοσι δύο
πλοία πίσω από τον Τάλω, μαζί με τα οχτώ καράβια της Αλξιό- νης και τις
διακόσιες λυσσασμένες αδελφές της από τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο.
Είχαμε συγκεντρώσει λίγο περισσότερους από τρεις χιλιάδες πολεμιστές -
πώς ήταν δυνατόν να μην πετύχουμε; Η Κλείτη όμως είχε προβληματιστεί
με  το  είδος των  αριθμών  που  πια  έδειχναν  να  καθορίζουν  τα  πάντα.
Παρατήρησε πως μετά απ’ όλες τις συνεννοήσεις και τις αρνήσεις, είχαμε
μαζέψει δεκαεννιά αποσπάσματα, κάτι σαν οιωνό για το Μέγα Έτος. Που
σημαίνει τι, όμως; μας ρωτούσε. Γιατί να νιώθω σαν μαθητούδι του παλατιού
που βλέπω όλ’ αυτά τα πράγματα’, Κι αυτό το έλεγε με το βλέμμα της πάνω
στο βουνό, που η παρουσία του σκίαζε τα πάντα. Πράγματι πίστευε πως
αυτή η σύντομη εξαφάνιση της σελήνης είχε δώσει μεγαλύτερες δυνάμεις
στον  Διπλό  Πέλεκυ  εδώ  πέρα*  κάτι  πέ-  θαινε  ανάμεσά  μας  όμως  και
σπάνια  μόνο  μπορούσαμε  ακόμα  και  να  το  αισθανθούμε.  Δεν  υπήρχε
χρόνος, έπρεπε να κινηθούμε, να προστατέψουμε ό,τι μπορούσαμε

Τώρα  είχε  πέσει  η  νύχτα,  ένα  άσπιλο  μαύρο  δοχείο  γεμάτο  αστέρια
κρεμόταν  πάνω  από  το  λιβάδι  όπου  είχαμε  στρατοπεδεύσει,  δίπλα  στη
θάλασσα,  που  ανάσαινε  ρυθμικά.  Όλοι  οι  διοικητές  των  αποσπασμάτων
είχαν τη θέση τους στον κύκλο της φωτιάς έξω από τη σκηνή μας. Πόσο
διαφορετικοί ήταν όλοι μεταξύ τους, ο γίγαντας, ο Κρητικός, ο Χαναναί-
ος, ο Λίβυος - μ’ αυτά στο μυαλό τους ο πατέρας μου και η Κλείτη εγκαι-
νίασαν τις συζητήσεις με μεγάλη τελετουργική λαμπρότητα, για να μεγι-
στοποιήσουν  την  εξουσία  μας.  Η  Αλξιόνη  η  ίδια  όμως,  δεν  είχε  φτάσει
ακόμα κι έπρεπε να την περιμένουμε, αλλά δεν πέρασε πολλή ώρα από τη
στιγμή  που  κάθισε  ο  Μίνωας  κι  όλοι  οι  συγκεντρωμένοι  άρχισαν  να
παζαρεύουν για τα συμφέροντά τους εκπροσωπώντας τα άκαμπτα συμ
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βούλια των τόπων τους. Για αρχή, οι νησιώτες απαίτησαν από τον Μίνωα
να  μην  πάρει  μαζί  του  μόνο  το  διάδοχο  της  Αθήνας,  αλλά  έξι  νεαρούς
(τουλάχιστον) κι έξι κοπέλες κι έπρεπε όλοι τους να προέρχονται από οι-
κογένειες  ευγενών  που  είχαν  τον  έλεγχο  σημαντικών  επιχειρήσεων  της
ηπειρωτικής χώρας· κι έτσι, ώσπου αυτοί οι επιφανείς νέοι άνθρωποι να
μάθουν και να κατανοήσουν τους αρχαίους τρόπους ανάμεσά μας, οι τω-
ρινοί Αχαιοί και οι άλλοι στεριανοί, γνωστοί πια για το μείγμα φιλοδοξίας
και  αδιαφορίας  τους,  θα  ήταν  αναγκασμένοι  να  προσαρμοστούν  σε  μια
συμπεριφορά λιγότερο ανάρμοστη. Τι κρίμα, είπε η Ιτίρι μπαίνοντας στη
μέση,  να  φτάνει  σε  τέτοια  σημεία  η  απλή  αμοιβαιότητα·  η  στρατηγική
όμως,  είπε  ένας  μισθοφόρος,  δεν  ήταν  χειρότερη  από  την  πολιτική  που
ακολουθούσε  κάποτε  ο  Φαραώ  στη  Χαναάν  (πάντα  χαιρόμασταν  όταν
επαληθεύονταν οι κατάσκοποι της  μητέρας  μας για  τις ξένες  χώρες). Ο
πατέρας μου τους προειδοποίησε πως αυτή η ίδια η απαίτηση έκανε τον
πόλεμο πιθανότερο, παρά την επιτυχία, και μόνο οι μισθοφόροι κούνησαν
τα κεφάλια τους επιδοκιμαστικά και χτύπησαν τα πόδια τους (είχαν ήδη
πληρωθεί)· για τους νησιώτες όμως, δεν είχε και μεγάλη σημασία, είχαν
τους λόγους τους για να ’ρθουν από τόσο μακριά, και αν ο Μινώταυρος
αρνιόταν να ηγηθεί, τότε θα το ’κανε η Τροία

Τότε ήταν που φάνηκε να πλησιάζει η Αξιόνη από το λιβάδι με μεγά-
λες δρασκελιές σέρνοντας κάτι πίσω της, μαζί με δύο άλλες αδελφές με
πυρσούς στα χέρια: είχαν πιάσει έναν ιερέα του μαντείου της Δήλου και
τον είχαν φέρει μπροστά μας σαν εύθυμη προσφορά στο σκοπό μας. Τον
είχαν τυλίξει σ’ ένα δίχτυ ψαρέματος και μ’ ένα νεύμα του πατέρα μου
πέρασα  θαρραλέα  ανάμεσα  από  τις  τρεις  γυναίκες  και  τον  ελευθέρωσα
κόβοντας τα δίχτυα. Ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον πατέρα μου,
είχε δέρμα ροδαλό και μυτερό γκρίζο γενάκι πάνω στο στρογγυλό αν και
αυστηρό  του  πρόσωπο  που  ήταν  γεμάτο  γρατσουνιές  και  μώλωπες.  Τα
χαραχτηριστικά του δεν απείχαν πολύ από του Καδιμήτη ή του Ελφήνορα.
Όσο  τον  βοηθούσα  να  σηκωθεί  (πάνω  στο  βρομερό  χιτώνα  του  είχε
κεντημένο ένα γερανό με τα φτερά απλωμένα), η Κλείτη έφερε ένα μικρό
δοχείο  με  απόσταγμα  από  νεκρολούλουδα  για  τις  πληγές  του  και  ο
Γλαύκος λίγο κρασί να πιεί, εκείνος όμως αρνήθηκε τα πάντα και μάλιστα
αναπήδησε μόνο που τον άγγιξε η Κλείτη

«Έλα, οχιά, κάτσε ήσυχα», του είπε η Αλξιόνη
«Ξέρεις ποιος είναι αυτός δίπλα στον Διπλό Πέλεκυ;»
«Εσύ ξέρεις;» είπα εγώ
Τα λόγια όρμησαν από το στόμα μου πάνω στα φτερά του ίδιου του
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φόβου μου για την Αλξιόνη και τις αδελφές της. Και τώρα; Ήταν δολο-
φόνοι  κι  αυτές,  σαν  τους  μισθοφόρους  που  είχαμε  μαζί  μας,  δεν  είχαν
καμιά διαφορά με τα μαλλιά τους τραβηγμένα πίσω και το βαμμένο δέρμα
τους,  με  τα  δίδυμα  μαχαίρια  στη  ζώνη  και  το  ύφος  του  επαγγελ-  ματία
τοξοβόλου που συγκεντρώνει  την  προσοχή  του  πέρα, μακριά,  σε κάποιο
στόχο. Κοιταχτήκαμε, κι εγώ αρπάχτηκα από τις αλλαγές που είχαν γίνει
μέσα μου  ύστερα από τα  καθήκοντα  που  είχα εκπληρώσει  στη θάλασσα
ενώ  εκείνη  συδαύλιζε  το  φόβο  κι  έψαχνε  να  βρει  το  Διάδοχο  του
Μινώταυρου  όπως  τον  είχε  υπολογίσει.  Μπορεί  και  να  θυμήθηκε  τη
διάσωση  του  Ίκαρου,  ότι  είχα  επιζήσει  μετά  από  σοβαρό  τραυματισμό·
αυτό όμως  (μιας και  η δική της πληγή  είχε σχεδόν γιατρευτεί) δε θα με
βοηθούσε  για  πολύ.  Ήταν  μάλλον  η  ματιά  που  έριξε  στην  Ιτίρι  που
καθόταν δίπλα στη φωτιά, η παρουσία της Λίβυας γυναίκας που ανάδινε
αγριάδα μαζί και σταθερότητα, που έκανε την Αλξιόνη να δει τη μάλλον
τραβηγμένη  θέρμη  των  στρατευμάτων  της.  Ακόμα  και  οι  γυναίκες  της
Καλλίστης  είχαν  κάπως  δυσαρεστηθεί  όταν  έπιασαν  στο  λιμάνι·  ήταν
δημόσια  προσβολή  γι’  αυτές  να  βλέπουν  τις  ιέρειες  της  Αλξιόνης  να
εξαγνίζουν το χώρο πριν κατέβει όλο το στράτευμα από το πλοίο. Κάποιος
είχε τραγουδήσει ένα δίστιχο ρωτώντας πώς και το φεγγάρι είχε θελήσει να
βάλει φωτιά στη γη και μ’ αυτό οι ντόπιες γυναίκες πάνω στους λόφους
σήκωσαν τους φραμπαλάδες τους, η μία μετά την άλλη, λες και μπροστά
τους,  μαζί  με  όλους  αυτούς  τους  φανατικούς  πιστούς,  όπως  θεωρούσαν
τους εαυτούς τους, έβγαινε στη στεριά κι ο Πο- σειδώνας

«Αλξιόνη, σε προειδοποίησα!» είπε ο πατέρας μου και σηκώθηκε όρ-
θιος αρπάζοντας τη στιγμή του δισταγμού που είδαμε μέσα της

Εκείνη  τον κοίταξε  στα  μάτια, όπως  και  τους περισσότερους  άντρες.
«Σαν  πιο  εξημερωμένο  σε  βλέπω,  Γερο-Θαλασσόλυκε»,  του  απάντησε.
«Μη μου πεις πως σε τρόμαξαν τα κόλπα ετούτης της οχιάς με το φεγγάρι.
Απέτυχε  όμως,  φυσικά»,  είπε  μισογελώντας  στον  κουρελιασμένο  ιερέα
που  τη  στραβοκοίταζε  με  μιαν  επιφυλαχτική  απάθεια.  «Η  σκιά  δεν
κράτησε πολύ, ούτε ολόκληρη δεν ήταν. Σαν τη ζωή σου, ε;» τον σκού-
ντησε γελώντας

Εκείνος μόρφασε στο άγγιγμά της **
«Βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους στο δρόμο μας προς το  νότο»,

συνέχισε η Αλξιόνη προσπαθώντας να αναλάβει μπροστά στην παγωμένη
ομήγυρη. «Εσυ, που τολμάς να εναντιώνεσαι, ρώτα αυτόν τον  άντρα  που
τον φωνάζουν Εχίονα πώς έφτασε στο σημείο να μιλάει εκ μέρους
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της Σίβυλλας του ιερού της Δήλου. Ρώτα τον για τους φόνους τόσων γυ-
ναικών  με  γνώσεις  εκεί  πέρα,  όπως  και  στους  Δελφούς.  Γιατί;  Επειδή
ετούτοι οι ανόητοι που λατρεύουν τον ήλιο και τον ουρανό δεν καταλα-
βαίνουν τίποτα, το ίδιο σαν τους προσκυνητές αυτού του Απόλλωνα που
ήρθε  από  την  Αχαΐα.  Είναι  ώρα  για  πράξεις.  Σκοπό  έχουμε  να  καθαρί-
σουμε τους Δελφούς και ν’ αποκαταστήσουμε κι εκεί τον Διπλό Πέλεκυ,
Μινώταυρε, αν δεν είσαι εσυ διατεθειμένος.»

«Κι εγώ πίστευα πως μπορούσα έτσι να καθαρίσω κάποτε. Είμαι κόρη
των Δελφών», της είπε η Κλείτη, κι ύστερα τίποτ’ άλλο

Δε νομίζω πως η Αλξιόνη είχε σκοπό να προκαλέσει την αγανάχτηση
μιας πρεσβύτερης ιέρειας, να όμως που το ’χε κάνει και, μαζί με το σιω-
πηλό βλέμμα της Ιτίρι, η Αλξιόνη έκανε πια σήμα στις αδελφές της (που
χαμογελούσαν  πικρόχολα)  ν’  απομακρύνουν  τον  άνθρωπο  από  το  συμ-
βούλιο

«Μείνε εδώ, κάθισε κάτω,  κύριε», διέταξε ο πατέρας μου. «Αφήστε
τον ελεύθερο!»

«Θα τον αφήσουμε να παρευρεθεί, κύριε;» ρώτησε κάποιος Σαμάς, ο
διοικητής των Τρώων που κρατούσε το κράνος του στα γόνατά του. «Μα,
κύριε, είναι ο εχθρός! Δεν μπορείτε ύστερα να τον αφήσετε ελεύθερο, κι
αυτό θα πρέπει να ξεπληρωθεί με αίμα.»

«Θέλω να με ακούσει ο κόσμος τους μέσω αυτού», απάντησε ο Μίνω-
ας. «Και ύστερα, φυσικά, θα τον ελευθερώσουμε. Όταν θα είναι πια πολύ
αργά.»

«Είσαστε όλοι σας τυφλοί σαν νυχτερίδες!» ξέσπασε ο ιερέας μες σια
χαμόγελα.  «Συνεχίστε,  αφήστε  τις  χαριτωμένες  κόρες  της  τρομερής
Ειρήνης μεταξύ σας να κάνουν ό,τι θέλουν. Σ’ το λέω, Ταύρε του Φεγγα-
ριού κι όλα τα σχετικά, εγώ ξέρω γιατί γίνονται όλ’ αυτά, σας περιμένουν
στην  Αθήνα,  ναι,  σας  περιμένουν  και  ...σαν  να  ’σαστε  έτοιμοι  για
παραμύθια έτσι όπως είσαστε σε κύκλο! Λοιπόν, ακούστε να σας πω μιαν
ιστορία,  για  έναν  άντρα  που  δεν  καταλαβαίνει  τίποτα.  Τον  ξέρετε  όλοι
σας  τον  Γιλγαμές,  μακρινό  συγγενή  του  οίκου  των  Ερεχθειδών  της
Αθήνας;»

Απ’ όσα είχα ακούσει από τους ιερείς μας, αυτή η συγγένεια, που χά-
ριζε μεγάλο κι ένδοξο παρελθόν στο Βράχο της Αθήνας, μου φάνηκε πολύ
παρατραβηγμένο  ψέμα,  ο  διοικητής  των  γιγάντων  όμως  και  όλοι  οι  δι-
οικητές από την Ανατολή άρχισαν να χειροκροτούν μόλις ακούστηκε το
όνομα του ήρωα. Γιατί ο πατέρας μου δε σταματούσε το παραλήρημα αυ-
τού του ανόητου με τις ιστορίες του για μάταιες κοσμικές επαναστάσεις;
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«Ωραία», είπε ο Εχίονας. «Τότε δε θα σας κουράσω με τον όγκο της
ιστορίας, θα σας πω μόνο ένα κομμάτι, για να ’χετε να σκέφτεστε. Λοιπόν,
όταν εσείς οι υπηρέτες της Σκρόφας ανηφορίσετε προς βορρά και κάνετε
την κίνησή σας, ξέρετε τι θα συμβεί; Θα τους έρθουν στο μυαλό, ακριβώς
σαν  τον  Γιλγαμές,  όλες  οι  αγριότητες  της  μεγάλης  Μάνας  σας  εναντίον
των γιών των αντρών. Και τότε θα σε σκοτώσουν, Ουράνιε Ταύρε», είπε
δείχνοντας τον πατέρα μου, «θα σου κόψουν τα παραχαϊ- δεμένα αχαμνά
σου σύρριζα και θα Της τα πετάξουν στα μούτρα! Και, μα τους θεούς του
φωτός, κάποτε θα κάνουμε το ίδιο και σ’ Αυτήν!»

«Φτάνουν  αυτά  επιτέλους.  Πάρτε  τον,  παρακαλώ.  Και  να  μείνει  ζω-
ντανός!» διέταξε ο Μίνωας

Μιας και το είχαν προκαλέσει οι αδελφές της Αλξιόνης αυτό, ο πατέ-
ρας μου προσπάθησε σκληρά να ανακτήσει το χώρο και τη στιγμή από τον
αντίπαλό του, κι έτσι άρχισε να κάνει υποκλίσεις και στα τέσσερα σημεία
του  ορίζοντα  με  τα  χέρια  στο  κεφάλι  του  σαν  κέρατα,  μας  έβαλε  να
κάνουμε κύκλους με τη φορά του φεγγαριού και να χορεύουμε ελαφρά με
τις παλάμες προς τη γη, να ψέλνουμε για να ρίξουμε τους ανθρώπους μας
σε έκσταση και να εξαγνίσουμε την ηλιακή οργή του ιερέα. Παντού γύρω
μας η παλίρροια έσκαγε στις πλαγιές των λόφων κι ο ήχος της ήταν σαν
βροντερός καλπασμός  αλόγων  που ακούγεται μακριά  Παρ’ όλ’ αυτά, τα
πράγματα δε φούντωσαν. Εγώ άρχισα να σκαλίζω τη φωτιά, λίγοι από μας
όμως είχαν ξαναδεί τέτοιο αλλόκοτο δηλητήριο για τα γεννητικά όργανα
στο μυαλό και στις απόψεις ανθρώπου, και οι σκέψεις νεαρών οπλισμένων
οπαδών  σαν  τον  Εχίονα  που  μας  περίμεναν  στην  παραλία  του  βορρά
άρχισαν να χορεύουν μπρος μας μες στις φλόγες. Πρώτη μίλησε η Ιτίρι και
αναρωτήθηκε  αν  ο  άντρας  αυτός  είχε  κάνει  αυτό  που  λένε  περιτομή·
ορισμένες φυλές με τον πατέρα ηγέτη, είπε, έσκιζαν το μικρό φιδάκι των
αγοριών τους για να φτιάξει κάτι σαν κόμπο ή κράνος  στην κορφή  (και
στην  τελετουργία,  πρόσθεσε,  αποκαλού-  σαν  την  αιμορραγία  μήτρα).
Εκείνη  σκοπό  είχε  να  τον  λυπηθούμε,  υπέθεσα,  σ’  έκανε  όμως  ν’
αναρωτιέσαι πώς μπορούσαν να λένε πως η Θεά ήταν σκληρή

Ε, αν ήταν να τη χάσω την Αριάδνη, τουλάχιστον ας την αγαπούσα με
τον τρόπο μου παρά να καταπιώ το δηλητήριο *©υ Εχίονα. Δεν ήξερα πως
θα τον ξανάβρισκα μπροστά μου

Η Κλείτη ενημέρωσε την Αλξιόνη για τα όσα είχαν συμβεί πριν από
την άφιξή της, και τότε ο πατέρας μου κατάλαβε κι άρχισε να ξετυλίγει το
σχέδιο, ονομάζοντας την Παρία μητέρα του και υφαίνοντας μέσα του
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τ’ όνομα της Αρίδηλης, τα επιχειρήματα της. Σε κανένα δεν άρεσε η ιδέα
να  ταξιδέψουν  νύχτα,  αλλά  όλοι  ξετρελάθηκαν  με  τους  πυρσούς.  Όταν
άκουσαν  όμως,  πως  όλο  αυτό  ήταν  στην  ουσία  κόλπο,  οι  μισθοφόροι
κούνησαν τα κεφάλια τους αποδοκιμαστικά αυτήν τη φορά και χωρίς πο-
δοκροτήματα και, καθώς οι νησιώτες άρχισαν πάλι τις διαπραγματεύσεις,
ο Περίδης ύψωσε τη φωνή του κι επέβαλε την τάξη

Ο πατέρας μου απάντησε στην ιστορία του Εχίονα με την ιστορία του
πρίγκιπα Κρητός* από τα παλιά που του είχαν απαγάγει την αγαπημένη
και ο οποίος κέρδισε τη μάχη, που έδωσε για χάρη της, χωρίς πόλεμο. Οι
καλεσμένοι  μάς  χειροκρότησαν  πάλι  όπως  και  για  τον  Γιλγαμές
πρωτύτερα· πολλοί είχαν σίγουρα ακούσει αυτήν την ιστορία στην ποδιά
των μανάδων τους κι απλώθηκε ένας ψίθυρος καθώς ζυγιάζονταν να το
προσπαθήσουν. Τους άρεσε η μοχθηρή πονηριά του σχεδίου, πώς χρησι-
μοποιούσε το σκοτάδι της νέας σελήνης σαν τη μάσκα της Γοργόνας που
υψώνεται  μπρος στους ανόητους  βέβηλους· από την  άλλη  όμως,  οι νη-
σιώτες, όπως κι η Αλξιόνη, δεν ήταν καθόλου πρόθυμοι ν’ αντιμετωπί-
σουν τα συμβούλια στον τόπο τους χωρίς να ’χουν τίποτα να δείξουν σαν
υπόσχεση, σαν λύση στα προβλήματά τους

«Τίποτα;» ρώτησε  ο  πατέρας  μου,  δείχνοντας  τάχα  απορία.  «Ακού-
στε εμάς, τότε. Και πρώτα πρώτα, ναι, αυτή η διαμάχη αφορά άμεσα την
Αθήνα και τον Λαβύρινθο. Αυτή είναι η δική μας ώρα να πράξουμε, όπως
λέει η αδελφή μου η Αλξιόνη. Ο γιος μας δολοφονήθηκε* οι αιτίες αυτής
της πράξης όμως, ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια των δύο παλατιών μας,
όπως όλοι ξέρετε. Όμως, αδέλφια μου, αν στ’ αλήθεια πιστεύετε πως ένας
πόλεμος θα λύσει τα τόσα προβλήματα, τότε γυρίστε αμέσως πίσω, στην
πατρίδα σας, και προετοιμαστείτε να τον αντιμετωπίσετε στην πόρτα του
σπιτιού σας. Εγώ απλώς σας προειδοποιώ πως θα σας κάνει  δύο  φορές
ό,τι  μισείτε.  Μη  μου  πείτε  πως  από  τη  μια  η  Θεά  σας  βάζει  λόγια
κατανόησης στην καρδιά κι από την άλλη πρέπει αυτόν τον κόσμο να τον
αντιμετωπίσετε με άλλον τρόπο. Οι λέξεις δε μας προδί- νουν ποτέ, εκτός
κι αν εμείς προδώσουμε τις λέξεις

»Η Κνωσός ποτέ δεν επιβλήθηκε σε κανένα σας, σας βοηθούσε μόνο
να καλλιεργήσετε τα όσα μας ζητούσατε στο εμπόριο. Έχουν μια τάξη οι
πρόγονοί μας κι εμείς είμαστε εδώ για να διαλαλήσουμε και να διατηρή-
σουμε  αυτήν  την  τάξη.  Η  Κρήτη  όμως,  δε  σας  φέρνει  τη  λύση  από  τη
Θεά. Αν αντιμετωπίσετε αυτήν την εποχή μ’ αυτό που ονομάζουμε πρα

*Βλ. υποσημείωση στη σελ. 461.
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κτικά  μέτρα,  ποιος  θα  μπορέσει  να  σταματήσει  ύστερα  τον  ερχομό  του
Εφιάλτη; Ο Τηρέας από την Κίο; Το εμπόριο ασημιού ανάμεσά μας μπορεί
για  μιαν  εποχή  να  σταματήσει.  Θα  το  σκεφτόσουνα,  Τηρέα,  να  εμπο-
ρεύεσαι  κασσίτερο  στα  νησιά,  καθώς  εμείς  θ’  ανοίγουμε  περισσότερα
λατομεία  στη  δύση;  Ο  Αλάστορας  της  Ρόδου;  Ποιος  σε  διαβεβαιώνει,
Αλάστορα, πως οι Αχαιοί δε θ’ απλωθούν και στην Ανατολή με το εμπόριό
τους; Πού  ξέρεις πως  οι  κωπηλάτες  - μαχητές  τους  δε  θα μειοδοτήσουν
εναντίον σου, περιορίζοντας το κέρδος σου ή πως δε θα επεκτα- θούν σε
αγαθά στα οποία αυτήν τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση; Είστε καλύτεροι
ναυτικοί ή όχι; Ή εσύ, Σαμάς από την Τροία: Σαν να μην ξέραμε πως για
τις  επιδρομές  που  σας  μαστίζουν  φταίει  η  δική  σου  μέγγενη  πάνω  στα
στενά!  Εμείς  λέμε:  μείνετε  στο  πλευρό  μας  για  χάρη  των  παιδιών  σας,
αλλά, πάνω απ’ όλα, για ν’ αφήσου με την Αχαΐα να φανερωθεί όπως στ’
αλήθεια  είναι.  Αν  άλλο  σκοπό δεν  έχουν  παρά  να  εμπορευτούν  με τους
ισχυρούς και να ισοπεδώσουν τους αδύναμους, τότε ας τους αφήσουμε να
προκαλέσουν μόνοι τους τη μοίρα στα κεφάλια τους, και οι δουλειές σας
θα  μείνουν  όπως  έχουν.  Αν  ήταν  η  Αναγκαιότητα  πόλεμος,  όπως  λέτε
εσείς,  τότε  μπορεί  όλοι  σας  να  συζητούσατε  στα  κρητικά  μαζί  με  τους
προγόνους σας. Ζήσε μαζί μας, αδελφέ μου Πελασγέ. Η Κρήτη απ’ άκρη
σ’ άκρη  θα παραμείνει  ασφαλής.  Το καταλαβαίνετε όλοι πως  η ενότητά
μας είναι δύναμη;

»Τελείωσα,  λοιπόν.  Σας  ζητώ  για  άλλη  μια  φορά  να  τιμήσετε το  γιο
μας μέσω των επιθυμιών του Οίκου του. Αν δεν μπορείτε να συμπράξετε
σ’ αυτό που έχουμε σκοπό να κάνουμε, τότε πηγαίνετε στο καλό και με τις
ευλογίες μας. Μην ξεχνάτε όμως: εχθρός μου είναι αυτός που χύνει αίμα
στο όνομά μου.»

Και  με  αυτά  τα  λόγια  ο  πατέρας  μου  σηκώθηκε  όρθιος,  οι  φλόγες
τρεμόπαιξαν πάνω στο διάδημά του και περίμενε· δεν έλειψαν τα δυσα-
ρεστημένα πρόσωπα, κάποιοι νησιώτες χλεύαζαν, οι Τρώες διαφωνούσαν
με όλα. Πώς να του εναντιωθείς όμως, πώς να φύγεις χωρίς καμιά ντροπή;
Ο Μίνωας περίμενε κι άλλο· και τότε σηκώθηκε η Ιτίρι κι ύστερα κι άλλοι,
ο ένας μετά τον άλλον, κι έβαλαν τις άκρες από τα γυμνά τους ξίφη στις
φλόγες.  Θα  μας  πίεζαν  όλοι  τους,  όπως  θα  βλέπαμε  αργότερα,  με  τον
τρόπο του ο καθένας, για πράξεις-πον σήμαιναν πιο πολλά από αυτήν προς
το  παρόν  όμως,  ήταν  πρόθυμοι  να  δουν  τι  θα  ’φερνε  το  καινούργιο
φεγγάρι.  Κοίταξα  τον  πατέρα  μου  και  ήξερα  πως  εγώ  ποτέ  δε  θα  ’χα
τολμήσει να τεντώσω τα σχοινιά του διχτυού μας όσο εκείνος. Η Αλξιόνη
έβαλε το σπαθί της τελευταία, το έβαλε όμως. Κι εκεί
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νος δεν είχε καθόλου αναφέρει αυτή τη μεγάλη πιθανότητα που κρεμόταν
πάνω από την καρδιά μου· μπορεί  εκείνος κι η Αριάδνη να το έβλεπαν
λιγότερο  σαν  πιθανή  επιλογή  απ’  ό,τι  εγώ.  Έπαιρνε  σάρκα  και  οστά
πάντως

Διακόψαμε, έτοιμοι για τον απόπλου την επομένη

Πίσω  στην  πατρίδα  μας  υπήρχαν  μέρη  όπου  τα  χιονισμένα  βουνά,  το
πράσινο και τ’ αγριολούλουδα σε περιτριγύριζαν σαν όνειρο κάτω από το
γαλανό  ουρανό* οι  Κυκλάδες  απ’  όπου  περάσαμε  αυτές  τις  τελευταίες
ημέρες  και  νύχτες  στη  θάλασσα  έτσι  ήταν  κι  ακόμα  περισσότερο.  Νη-
σιώτικες παραλίες με βράχια από ασβεστόλιθο και αμμόλοφοι τόσο λευ-
κοί που δεν τους άντεχαν τα μάτια σου, πανύψηλοι χαραγμένοι λόφοι και
σπηλιές στους βράχους της θάλασσας που έκλαιγαν και βογκούσαν σαν
σκύλος  που  κοιμάται  ανήσυχα,  πράσινα  περιβόλια  και  δάση  έδιναν  τη
θέση  τους  σε  λόφους  γεμάτους  καταπράσινο  γρασίδι  που  έμοιαζε  να
πάλλεται κάτω από το τεμπέλικο χάδι του φωτός και όχι του αέρα* ακόμα
και  ο  άνεμος  που  μας  ράπιζε  κατεβαίνοντας  από  αυτούς  τους  λόφους
μύριζε βασιλικό, νεκρολούλουδο και, όταν έπεφτε ο ήλιος, γιασεμί. Και
παρά το ότι κάθε φορά που τα κουπιά βουτούσανε στη θάλασσα (όταν τα
χρειαζόμασταν)  μας  έφερναν  πιο  κοντά  σε  ό,τι  μας  φόβιζε,  όλα  τα
πρόσωπα, όσα είδα, αναζητούσαν τη γαλήνη μέσα σ’ αυτήν την ομορφιά*
κοιτούσαν γύρω τους κι ύστερα στρέφονταν μέσα, για ώρα αφού η στεριά
χανόταν  από  την  πρύμη  μας.  Λες  και  τα  ίδια  τα  νησιά  με  τους  πολύ-
χρωμους ουρανούς τους, τις εξοπικές τους υποσχέσεις για μια ζωή πλού-
σια και ειρηνική να ήταν το καταπραϋντικό που χρειαζόταν ο στόλος μας,
αφού από τότε που αφήσαμε την Καλλίστη δε σταματήσαμε για τίποτα,
καθώς  δε  θέλαμε  να  μας  αντιληφτεί  κανείς  κι  έτσι  να  ειδοποιηθούν  οι
εχθροί μας

Η ένταση που μας δημιουργούσε αυτή η κατάσταση ήταν παράξενη,
να είμαστε υποχρεωμένοι συνέχεια σε τέτοια εγρήγορση, ξέροντας όμως
πως πρέπει ν’ αποτραβηχτούμε την τελευταία στιγμή πριν γίνει το κακό,
όπως  απαιτούσε  το σχέδιό μας.  Το είχε αισθανθεί και η Γελάνια  με τις
γυναίκες  της  και  ύστερα  από  τόσες  ημέρες  γεμάτες  γυμνάσια  ο
αποχαιρετισμός τους  ήταν  το  ίδιο  τελεσίδικος  όσο  και  καλοπροαίρετος.
Με τη δύση της δεύτερης ημέρας μας στη θάλασσα, είχαμε ξεπεράσει την
Κύθνο από τα δυτικά και τραβούσαμε για το βράχο και το ραντεβού μας
με τους καπετάνιους* για λίγο μ’ έπιασε πόνος στην κοιλιά από την

Ο αδελφός της Αριάδνης -13
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χαραχή μου με τα όσα είχαμε μπροστά μας. Βρήκαμε το βράχο με την αυγή
και τους πιλότους μας κρυμμένους  μες στις χελιδονοφωλιές· απ’ όλα τα
νησιά  ετούτο,  που  έμοιαζε  σαν  πέτρινη  καμπούρα  και  ήταν  λίγο
μεγαλύτερο από ένα χωριό, έδειχνε το πιο γυμνό, και δεν υπήρχε τίποτα να
κάνουμε  παρά να  καθίσουμε πάνω  στα κοτρόνια και  να περιμένουμε  να
πέσει η πρώτη νύχτα της νέας αυτής σελήνης

Ο Περίδης με κράτησε απασχολημένο και είχα αναλάβει την επίβλεψη
της  τελικής  προετοιμασίας  των  πυρσών  σε  όλο  το  μήκος  της  γραμμής.
Κρητικοί αξιωματικοί δούλευαν ακριβώς πίσω μου επαναλαμβάνοντας τις
διαταγές  για  μάχη,  σε  περίπτωση  που  συνέβαινε  το  χειρότερο,  και  οι
πιλότοι  μας  τους  περιέγραφαν  τη  διάταξη  του  λιμανιού  της  Αθήνας.
Καθώς  η  μέρα  προχωρούσε  γινόταν  φωτεινότερη  και  πιο  ζεστή  κι  έτσι
πολλοί από τους νησιώτες μας κολύμπησαν το κάθε απόσπασμα είχε τις
δικές  του  τελευταίες  τελετές  και  παραινέσεις,  οι  γίγαντες  έπλεξαν  τα
μαλλιά ο ένας του άλλου, ύστερα ντύθηκαν κι έπεσαν για ύπνο, όπως οι
περισσότεροι από τους μισθοφόρους. Δε θα υπήρχε ξεκούραση το βράδυ
για  κανέναν.  Ο  βράχος  δύσκολα  μας  χωρούσε  όλους,  και  μέσα  στη
μαρμαρυγή  της  ζέστης  έγιναν  μπόλικες  αψιμαχίες  για  τη  σκιά  μιας
κοτρόνας. Το μεσημέρι ξάπλωσα κάτω από την κοιλιά του Τάλω, και μόλις
με είχε πάρει ο ύπνος ξύπνησα από κραυγές γεμάτες τρόμο "Οταν πήδηξα
όρθιος  με  το  σπαθί  στο  χέρι,  το  πρώτο  πράγμα  που  είδα  ήταν  πως  η
θάλασσα είχε πάρει την απαλή γυαλάδα που μου ’λεγε πως θα ’πρεπε να
είχαμε ξεκινήσει* τότε είδα την Κλείτη, την Ιτίρι και την Αλξιόνη μαζί να
δείχνουνε  τον  ήλιο,  παντού  γύρω  τους  άντρες  που  κοιτούσαν  κι  αυτοί
σκιάζοντας τα μάτια με τα χέρια τους. Ο πατέρας μου, ο Γλαύκος και ο
Περίδης έτρεχαν προς την Κλείτη από την άλλη άκρη του βράχου και όσην
ώρα τους πήρε να τη φτάσουν, ο κόσμος είχε κι άλλο σκοτεινιάσει. Όλοι οι
γίγαντες σηκώθηκαν και ο πανικός τους ήταν κι αυτός τρομαχτικός* όλοι
ήταν όρθιοι πια και κοίταζαν γύρω τους ή προς τα πάνω για την επίθεση
μετά  από  αυτό  το  κόλπο,  οι  άνθρωποι  άρχισαν  να  φωνάζουν,  να
χαστουκίζονται, να τρίβουν την τσουκνίδα των Λίβυων στο δέρμα τους για
να  ξυπνήσουν,  να  λευτερωθούν  από  τούτα  τα  μάγια.  Αυτό  δεν  ήταν
δυνατόν: ο ήλιος, αντί να βυθίζεται στη θάλασσα, να σκοτεινιάζει σχεδόν
στο ζενίθ της ημέρας του. Η Αλξιόνη κι οι γυναίκες της είχαν γονατίσει
πια, είχαν λύσει τα μαλλιά τους και τα είχαν αφήσει να κυλιούνται μες στη
σκόνη  μουρμουρίζοντας  προσευχές,  όπως  τους  είχαν  ζητήσει  οι
περισσότεροι  τρομαγμένοι  άντρες.  Όπως  όμως  στεκόμουνα  κοντά  στην
κουπαστή του Τάλω, λιγό-
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τερο  φοβόμουνα  και  περισσότερο  παρατηρούσα  τους  άλλους  γύρω  μου
και τη στιγμή ακριβώς που σήκωσα το βλέμμα μου να δω τον παντοδύ-
ναμο ήλιο σκοτεινό, μ’ ένα χρυσό δαχτυλίδι μόνο να καίει στο χείλος του,
η  Κλείτη  άρχισε  να  κραυγάζει  Αρίδηλη,  Αρίδηλη με  τις  γροθιές  της
υψωμένες ακριβώς στη στάση που έχουν τ’ αγάλματά της Θεάς μας. Οι
φωνές των γυναικών της Αλξιόνης ενώθηκαν με τη δική της και, καθώς το
φως άρχισε πάλι ν’ αυξάνεται, το ίδιο έκαναν κι οι περισσότεροι άντρες,
κι εγώ

Αυτό  το  αλλόκοτο  μισοσκόταδο  ξανάγινε  μέρα  πριν  περάσει  πολλή
ώρα κι εμείς στεκόμασταν εκεί ακίνητοι, τρεις χιλιάδες σαστισμένα πρό-
σωπα, γεμάτοι δέος, ακόμα μισοβουτηγμένοι στον τρόμο, ζαλισμένοι και
χαρούμενοι  συνάμα.  Ο  Μίνωας  έκανε  έντονες  χειρονομίες  ευχαριστίας
στην Κλείτη και στην Κυρά του Λαβύρινθου που εκπροσωπούσε εκείνη
κι ύστερα ρώτησε τους καπετάνιους τι θα ’διναν για να ’βλεπαν τα μού-
τρα του ιερέα τ’ ουρανού σήμερα ή των Αθηναίων.  Ας ξεκινήσουμε, λοι-
πόν! διέταξε και τα κορμιά άρχισαν όλα μαζί να σαλεύουν, από τη μια για
να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ορμή κι από την άλλη για να φύγουμε όσο
το  δυνατόν  πιο  γρήγορα  από  αυτόν  τον  μαγεμένο  βράχο.  Μπήκαμε  σε
σχηματισμό  περικυκλώνοντας  το  νησάκι  ώσπου  ο  ήλιος  φάνηκε  να
κρέμεται βαρύς και παραμορφωμένος κοντά στην άκρη του κόσμου* τον
παρακολουθούσαμε  προσεχτικά  να  βυθίζεται,  και  χαιρόμασταν  που  τον
βλέπαμε να πεθαίνει τον καθημερινό του θάνατο κανονικά, μετά από τις
τόσες κακοτυχίες  μας - το ίδιο ευάλωτος με το φεγγάρι. Ορίστε λοιπόν
που υπήρχε ισορροπία! Ο άνεμος έπεσε, τα κύματα έγιναν παφλασμός* κι
η ώρα είχε φτάσει

Οι πιλότοι μάς τράβηξαν πολύ στα δυτικά από κει που ήμασταν για ν’
αποφύγουμε  τις  σκοπιές  πάνω  στη  χερσόνησο  της  Αττικής.  Έτσι  όπως
κινούμασταν μες στο σκοτάδι που όλο πύκνωνε ούτε κι εμείς μπορούσαμε
πολλά  να  δούμε  από τη στεριά,  αυτοί οι πιλότοι όμως  ήξεραν  καλά  τα
νερά του τόπου τους και στην αρχή μετρούσαν τις κουπιές μας με μεγάλη
προσοχή. Γλιστρούσαμε βόρεια με ταχύτητα καθώς το αφέγγαρο σκοτάδι
έπεφτε γύρω μας πηχτό, και οι καρδιές μας χτυπούσαν με τη δύναμη που
ωθούσε τα εκατό και πλέον καράβια που έρχονταν πίσω

Μόλις  που  μυριστήκαμε  την  ύπαρξη  ξηράς  στα  δεξιά  μας μετά  από
αρκετές  ώρες,  και  ανάμεσα  από  δέντρα,  που  θα  ’πρεπε  ν’  ανήκουν  σε
Αθηναίους ευγενείς, βλέπαμε κάπου κάπου να ξεπροβάλλει φως - μα ούτε
ίχνος από φρουρά, σκοπούς; Σε κανένα δεν άρεσε ιδιαίτερα να τριγυρίζει
με τη νέα σελήνη, αλλά ενώ η Κλείτη πίστευε πως εκείνοι εί
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χαν  για  τους  Νεκρούς  μεγαλύτερο  φόβο  απ’  όσο  εμείς,  ο  Περίδης  υπο-
στήριζε πως είχε περάσει ο καιρός που μας περίμεναν, τελεία και παύλα

Ανέβηκα ψηλά στην πλώρη για ν’ απολαύσω τη σιωπή και τη μοναξιά
μου και, καθώς γλιστρούσαμε ακούγοντας μόνο τη θάλασσα και το τρίξιμο
των κουπιών, θέλησα να ξυπνήσω την οργή για τον αδελφό μου από την
αρχή,  γι’  αυτό  που  είχαν  κάνει  στα  ξαδέλφια  μας  τους  Πελασγούς  εκεί
πάνω, για τα ορυχεία και όλα τ’ άλλα. Ολόκληρες γενιές αμίλητης πίκρας
θα έβρισκαν δικαίωση αυτήν τη νύχτα μέσω της δικής μας ύπαρξης - μέσω
της  δικής  μας ύπαρξης  -,  κι  όμως,  μου  φάνηκε  πως  ο  αδελφός
ξαναζωντάνεψε γι’ άλλη μια φορά σ’ αυτόν τον τόπο και η προσταγή του
ήταν για νεκρική ηρεμία. Μ’ έκανε να γυρίσω πίσω και ν’ αναζητήσω το
χέρι  του  Γλαύκου,  που  έσφιξε  το  δικό  μου  τόσο  δυνατά  ώστε  σχεδόν
πόνεσα

Κοντά  στην  ώρα,  που  οι  ιέρειες  την  αποκαλούν  Ώρα  των  Άστρων,
διακρίναμε τη λάμψη μιας μικρής φωτιάς ευθεία μπροστά μας.  Η Αίγινα,
είπε  ένας  από  τους  πιλότους  μας  αναγνωρίζοντας  το  σήμα  που  έκανε  η
μάνα του για να μας βοηθήσει

«Η  μάνα  σου;» είπε  ο  Μίνωας  και  σχεδόν  έβαλε  τα  γέλια.  «Μήπως
είναι κι αυτή ναύαρχος σαν τον Περίδη από δω;»

Είχαμε  βάλει  πια  πορεία  βορειοανατολικά  και  ο  πατέρας  μου  υπο-
χρέωσε τους άντρες να προχωρήσουν ώσπου είπαν ότι, αν πλησιάζαμε κι
άλλο,  θα  ’πρεπε  ν’  αποβιβαστούμε·  το  καταλάβαιναν  από  τον  ήχο  των
κυμάτων όπως μπερδεύονταν με τα νερά της εκβολής ενός ποταμού εκεί
έξω στη σκοτεινιά. Η ξηρά ήταν πια πολύ κοντά στα δεξιά μας, ένας καλός
κολυμβητής θα έφτανε άνετα, και λίγα σκόρπια φώτα μας φανέρωσαν τα
ναυπηγεία τους. Μας είχαν πει πως είχαν ένα λόφο που λεγόταν Υμηττός
και πως μας παρακολουθούσε από ψηλά, παρά την ησυχία όμως ήμασταν
σίγουροι πως δε μας είχαν δει. Και τώρα, κύριε;

Ένιωσα την καρδιά μου να φουσκώνει καθώς ο πατέρας μου σήκωσε
τους  δύο  πυρσούς  του,  ο  Περίδης  έδωσε  το  σινιάλο  από  την  πρύμη  ν’
απλωθούν σύμφωνα με το σχέδιο όλα τα καράβια που γλιστρούσαν πίσω
μας μες στο σκοτάδι και η Κλείτη πλησίασε τον Μίνωα μπροστά κρατώ-
ντας ένα καλυμμένο λυχνάρι. Είχαμε σταματή(ί?ί σε μικρή απόσταση από
την  ξηρά  και  λικνιζόμασταν  απαλά  στο  κύμα,  δεκάδες  καράβια  που
σχημάτιζαν  ένα  ανοιχτό  μισοφέγγαρο  πίσω  μας,  διάφορα  πράγματα
γυάλιζαν στο σκοτάδι σαν τις φολίδες του φιδιού. "Οταν όλοι κρατούσαν
από δύο πυρσούς στα χέρια, ο πατέρας μου είπε στους πιλότους να προ
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σέχουν  μην  παρασυρθούμε  από  το ρεΰμα,  κι υστέρα  φίλησε το  μέτωπο
της Κλείτης· και καθώς το φως του λυχναριού, που ξεσκέπασε, απλώθηκε
στο πρόσωπό της, οι πυρσοί του Μίνωα έγιναν γλώσσες φωτιάς που σου
πονούσαν στην αρχή τα μάτια καθώς τους έσειε πάνω από το κεφάλι του
και άφησε ένα βρυχηθμό γεμάτο απ’ όλο το μίσος και το θυμό, την αγάπη
και την ερωτική του διέγερση. Την ίδια στιγμή ολόκληρος ο στόλος μας
μεταμορφώθηκε  σ’ ένα φλεγόμενο τέρας που είχε απλωθεί σε όλον τον
κόλπο,  κι  εκείνος  έσμιξε  τους  πυρσούς  του  με  τους  δικούς  μου  και  με
τους πυρσούς όλων πάνω στον Τάλω

Τα νερά του ανοιχτού κόλπου είχαν μεταμορφωθεί, είχαν γεμίσει από
όντα  με  αγριεμένη  όψη,  αποτρόπαια  σύμβολα  και  δαιμονισμένα
ουρλιαχτά· όλο και περισσότερα καράβια εμφανίζονταν από το πουθενά
και όταν  ακόμα  και οι κωπηλάτες  μας κράτησαν από  δύο  πυρσούς στα
χέρια, τα πλοία έμοιαζαν με φλεγόμενα καζάνια που έπλεαν στη θάλασσα,
οι  στριγκλιές  γίνονταν  όλο  και  δυνατότερες  και  οι  κατάρες  μαζί  με  τις
βρισιές της μάχης και τα τσιρίγματα των γυναικών ανακατεμένες με τις
βαθιές  πολεμικές  κραυγές  από  τους  γίγαντες  είχαν  αρχίσει  ν’ αντηχούν
στη  φωτισμένη  παραλία  με  το  λιμάνι,  τα  δέντρα  και  τους  λόφους  της.
Είχαμε  πλησιάσει  πια  πάρα  πολύ  κι  έβλεπα  μερικές  φιγούρες  να  ξε-
μυτίζουν από τα κτίρια της παραλίας και να τρέχουν προς το εσωτερικό.
Δεν μπορούσες παρά ν’ αναρωτηθείς πώς να φαινόταν όλο αυτό από την
ακρόπολη  του  Αιγέα,  γιατί  οι  φλόγες,  οι  βρυχηθμοί  και  τα  τόσα  πλοία
αραδιασμένα το ένα πίσω από το άλλο, οι πυρσοί και η δαιμονική όψη
των ανθρώπων μας είχαν ανάψει ολόκληρο τον κόλπο, που αντιλαλούσε
από τις ακτές της Σαλαμίνας πίσω μας ως το λιμάνι της Αθήνας κι ακόμα
πιο κάτω στην ακτή. Ο πατέρας μου δε σταματούσε να φωνάζει κι ο Πε-
ρίδης έβαλε τους άντρες  να  χτυπούν  τα πόδια  τους τώρα,  και  δεν  ήταν
δύσκολο πια ν’ ακούσεις τους ασκούς των στεριανών μέσα στο χαλασμό
και  διάφορα  ονόματα  του  Εφιάλτη  από  δεκάδες  χώρες.  Η  Κλείτη  είχε
εξαπολύσει όλη την αμέτρητη οργή της ουρλιάζοντας Δελφοί, Δελφοί! σαν
να μην έφταναν οι δυστυχίες που είχαν βρει τον Οίκο μας, και δεν είχα δει
ποτέ  τον  Γλαύκο  τόσο  άσχημον  κάτω  από  το  μακάβριο  φως  καθώς  δε
σταματούσε να ουρλιάζει με τους πυρσούς ψηλά πάνω από το κεφάλι του.
Έκαιγαν  πια  περισσότεροι  από  έξι  χιλιάδες  πυρσοί* από  το  Βράχο  της
Αθήνας  ίσως  να  μοιάζαμε  σαν  δύο  καμπυλωτά  κέρατα  που  έβγαιναν
αναμμένα  από  τη  θάλασσα,  από  το  κενό  της  νύχτας,  μια  κραυγαλέα
υπόσχεση  πως  η  αλαζονική  πόλη  τους  θα  τυλιχτεί  στις  φλόγες  Το
κρατήσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε, μέχρι δηλαδή που τα
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πρώτα χρώματα μας φανέρωσαν τον όγκο του βουνού τους, του Υμηττού,
αντίθετα  στον  ουρανό.  Οι  διαταγές  μας  ήταν  πια  να  κινηθούμε  και  να
φτιάξουμε προγεφύρωμα, και τότε είδαμε τους καπνούς από τις θυσίες και
τα μαντεία ψηλά στους λόφους της Αθήνας. Ωραία· είχαν στραφεί γεμάτοι
απόγνωση  πια  στους  θεούς  τους.  Μπροστά  στην  πλώρη  του  Τά-  λω
φτιάξαμε  ένα  σωρό  με  τους  πυρσούς  για  τη  φωτιά,  προσκλητήριο  προς
τους διοικητές για συμβούλιο. Ο Περίδης έστειλε μιαν εμπροσθοφυλακή
από  ναύτες  Κρητικούς,  Λίβυους,  Τρώες  και  τις  γυναίκες  της  Αλξιόνης
στην ενδοχώρα για να οργανώσουν τη φρουρά κι άλλη μια ντουζίνα πλοία
να  ασφαλίσουν  τα  ναυπηγεία,  όσο  πρωτόγονα  κι  αν  ήταν.  Καθώς  μας
προσπερνούσαν  οι πολεμιστές  κι έριχναν  τους  πυρσούς τους στη φωτιά,
είδα  μερικά  χαμόγελα·  έδειχναν  να  αισθάνονται  πιο  ασφαλείς  με  τόση
δύναμη  κάτω  από  τις  διαταγές  του  Ναυάρχου  και  της  τάξης  που  η
πορφύρα  του  εκπροσωπούσε.  Ώσπου  να  στήσουμε  ένα  χώρο  για  το
συμβούλιο κάτω από ένα παράπηγμα στην παραλία και να επιθεωρήσουμε
τις καλύβες και τις ξύλινες αποβάθρες τους, έφτασαν και η Αλξιόνη με την
Ιτίρι  λέγοντας  πως  είχαν  κάνει  από  ένα  μίλι  δεξιά  και  αριστερά  του
δρόμου  προς  την  ενδοχώρα  χωρίς  να  δουν  κανένα,  μόνο  πρόβατα  που
τριγυρνούσαν  χωρίς  βοσκό.  Παρατάξαμε  τους  γίγαντες  σε  μια  διπλή
γραμμή μπροστά στο άνοιγμα του δρόμου σαν οπλισμένους πύργους ενώ
νησιώτες και μισθοφόροι δεν έπαυαν να ξεχύνονται από τα καράβια στην
παραλία· τελικά ο Περίδης αποφάσισε να κρατήσει τους μισούς πάνω στα
καράβια μας, μήπως και προσπαθούσαν να μας πλευρίσουν, κι έστειλε την
εμπροσθοφυλακή  ακόμα  πιο  μέσα  στην  ενδοχώρα  για  να  έχει  όσο  το
δυνατόν περισσότερες πιθανότητες να προλάβει μια μαζική επίθεσή τους
εναντίον μας. Από τον Γλαύκο ζήτησε να μείνει στο καράβι για να υπάρχει
έστω  ένας  Κρητικός  να  διοικήσει,  σε  περίπτωση  που  συνέβαιναν  τα
χειρότερα

Παρ’  όλο  που  ακόμα  βρισκόμασταν  στο  σημείο  που  μπορεί  και  ν’
αφήναμε την τελευταία μας πνοή ετούτη την ημέρα, προς το παρόν είχαμε
τον έλεγχο  στα χέρια μας και μου φαινόταν απίστευτο ότι δεν ένιωθα πια
μούδιασμα,  μόνο  μιαν  υπέρλαμπρη  πίστη.  Ενώ  όμως  ήμουν  έτοιμος  να
κάνω κάποιο αστείο για τα πρόβατα στην πρώτη γραμμή της μάχης τους,
ένας αετός κατέβηκε από τους παράκτιους λόφους, πέρασε πάνω από τα
κεφάλια μας κατά μήκος της ακτής και κατευθύνθηκε προς το νότο. Τον
παρακολούθησα  μέχρι  που  γύρισε  προς  την  ενδοχώρα·  δε  φαινόταν  να
υπάρχει οιωνός. Η ανταμοιβή της μέθης μου όμως, για τα τόσα χτυπήματα
που είχα καταφέρει στον εαυτό μου είχε ήδη χαθεί, το
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αίμα  μου  δεν  τραγουδούσε  πια.  Πού  να  ’τανε  ο  στεριανός  φίλος  μας  ο
Όρνεος; Ακόμα πάνω στο καράβι ίσως, απολαμβάνοντας το μερίδιό του
στη  θριαμβευτική  επιστροφή  του  από  την  εξορία.  Βλαστήμησα  τους
καπνούς  που  καλούσαν  τους  θεούς  τους.  Η  Κλείτη  με  φώναξε  από  το
στρατόπεδο κι έβαψε τα μάτια μου γύρω γύρω με κιννάβαρι,  όπως είχε
βάψει ήδη του πατέρα μου και τα δικά της. Για να μας δώσει ενόραση όταν
θα διαπραγματευόμαστε, είπε.  Ελπίζω να ’μαι όμορφος, μουρμούρισα εγώ
μέσ’ από τα δόντια μου

Είχε  σχεδόν  μεσημεριάσει  όταν  οι  σπίνοι  σηκώθηκαν  από  τα  πεύκα
και τα κυπαρίσσια στην ενδοχώρα, σινιάλο των φρουρών μας, κι ένα άρμα
με δύο από τα μεγαλύτερα άσπρα άλογα που είχα δει ποτέ μου ξεπρόβαλε
από το άνοιγμα του δρόμου τους. Μέσα στο άρμα ήταν ένας νεαρός που
οδηγούσε κι ένας γέροντας με γενειάδα ντυμένος με έναν μπλε χιτώνα, και
πίσω τους ακολουθούσαν οχτώ ξιφομάχοι φορτωμένοι μπρούντζο, μερικοί
μάλιστα  από  αυτούς  έφερναν  κάτι  πράγματα  στα  χέρια.  Η  καρδιά  μου
κλότσησε  στο  γυμνό  στήθος  μου  καθώς  νόμισα  πως  είδα  εκείνον για
πρώτη φορά,  αλλά όχι,  δεν  ήταν  παρά  ο οδηγός του  απεσταλμένου  που
έμεινε στη θέση του ενώ ο γκριζογένης κατέβηκε και προχώρησε προς το
μέρος  μας  στην  παραλία  κοιτάζοντας  γύρω  του  με  προσοχή,  από  τους
γίγαντες  ως  τον  ακίνητο  στόλο  μας  πάνω  στα  κύματα.  Χαιρέτησε  τον
Μίνωα  ψυχρά  αλλά  ευγενικά,  και  ο  πατέρας  μου  του  ανταπέδωσε  το
χαιρετισμό, σοβαρός κάτω από το διάδημά του, χωρίς να τραβήξει ούτε
στιγμή τα βαμμένα κόκκινα σκούρα μάτια του από το γαλάζιο βλέμμα του
γκριζογένη.  Ούτε  νεύμα  σε  μένα  ή  στην  Κλείτη.  Οι  στρατιώτες  τους
έδειχναν  σκληραγωγημένοι, τα πρόσωπά τους όμως κάτω από τα κράνη
φανέρωναν την κούραση που φέρνει ο καλυμμένος εκφοβισμός

«Ο άρχοντάς μου, ο Βασιλιάς Αιγέας της Αθήνας, με πρόσταξε να σας
οδηγήσω μπροστά του», άρχισε εκείνος ο άνθρωπος  (με το βλέμμα  του
καρφωμένο στον Μίνωα και χωρίς καθόλου ν’ αναφέρει τ’ όνομά του ή να
απευθυνθεί  στον  πατέρα  μου  σύμφωνα  με  τους  τίτλους  του  -  τι  να  πει
κανείς για τέτοιο σεβασμό). «Σας προσφέρει τις ανέσεις των λουτρών του,
πρώτα,  το  τραπέζι  του  και  την  αυλή  του,  αν  το  θέλετε,  πριν  από  τη
συνάντηση  που  επιθυμεί.  Έχει  επίσης  δώσει  όρκους  αίματος  σε  όλους
τους θεούς πως το άτομό σας...»

«Γύρνα πίσω και πες του να κατέβει κάτω και να φέρει μαζί το γιο του,
τον  Θησέα»,  είπε  ο  πατέρας  μου,  και  είδα  τα  χείλη  του  ανθρώπου  να
μισανοίγουν ανάμεσα από τα γένια του ακούγοντας το όνομα του
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διαδόχου. «Πες του πως κανένας θεός μες στο βασίλειό του και ούτε οι
όρκοι του σ’ αυτούς σημαίνουν τίποτα για μένα τούτη την ώρα. Πες και
στους  δυο  τους  να  κατέβουν  εδώ  κάτω.  Ορκίζομαι  στη  Δύναμη  που
έκρυψε  τον ήλιο, πως δε θα επιτρέψω να πάθει κακό  κανένας  από τους
δυο τους, παρ’ όλο που η ψυχή του ίδιου του γιου μου φωνάζει εκδίκηση.
Θα του φύγει η εξουσία από τα πόδια, αν ακουμπήσει χώμα; Αυτό ρώτα
τον από μέρους μου. Και πες του πως ο στρατός που έχω πίσω μου ανυ-
πομονεί να του ισοπεδώσει το παλάτι. Καμιά συνάντηση δε θα γίνει, παρά
μ’  αυτούς  τους  όρους,  δεν  μπορώ  άλλωστε  να  συγκροτήσω  για  πολύ
τέτοιους πολεμιστές. Θέλω το λείψανο του γιου μου, να δω τον άντρα που
τον δολοφόνησε μπροστά μου και το βασιλιά μαζί με τον Θησέα σας εδώ.
Και τώρα, φύγε!»

Ο γκριζογένης γύρισε προς τα πίσω κι έκανε ένα νεύμα στο απόσπα-
σμα. Τρεις από αυτούς  βγήκαν  μπροστά με τα τυλιγμένα  πράγματα  στα
χέρια·  το  ένιωσα  τι  ήταν  πριν  ακόμα  καλά  καλά  τα  ξεσκεπάσουν:  μια
χρυσή τεφροδόχος με τις στάχτες του αδελφού μου, η σφραγίδα που φο-
ρούσε στον καρπό του, το σιδερένιο του μαχαίρι και το περιδέραιο, ένας
ασημένιος Διπλός Πέλεκυς· και το κομμένο κεφάλι ενός νεαρού με γένια
με τα μάτια γυρισμένα προς τα πάνω που, καθώς το σήκωσε ο στρατιώτης
κρατώντας το από τα μαλλιά, έσταζε αίμα

«Ανάθεμά  σας! Ανάθεμά  σας!» ούρλιαξε  ο  πατέρας  μου.  «Πάρτε  το
αυτό από μπρος μου! Πώς ξέρω εγώ ότι αυτός είναι ο άνθρωπος και όχι ο
τρελός  της  πόλης  σας;  Κλείτη,  πάρε  τα  πράγματά  του,  σε  παρακαλώ.
Ανάθεμά  σας  όλους! Πήγαινε  τώρα  με  το μήνυμά  μου  και  φρόντισε  να
κατέβουν τώρα, διαφορετικά σου ορκίζομαι πως οι χιλιάδες πίσω μου θα
φέρουν  τέτοια  καταστροφή  που  ούτε  την  έχουν  ονειρευτεί  οι  θεοί  σας.
Φύγε από μπροστά μου, άνθρωπέ μου!»

Όταν έφυγαν, θρηνήσαμε για λίγο. Αν ενδιαφέρονταν για τα έθιμά μας,
θα  τον  είχαν  βάλει  σε  ασημένια  τεφροδόχο.  Από  ασήμι  πήγαιναν  καλά
τελευταία, μα τη Θεά. Την πήρα στα χέρια μου. Αδελφέ μου. Ποτέ δε θα
σε  ξαναδώ.  Πατεράδες  σου  λέει.  Τους  δίνεις  νέους  άντρες  και  σου
επιστρέφουν τεφροδόχους. Κι αυτό το κεφάλι - μόνο αριστοκρατικά δεν
ήταν τα χαραχτηριστικά· να ’ταν ο σκλάβος που τράβηξε τον μαύρο λίθο;
Ο γερο-Αιγέας με το πρακτικό μυαλό  θα ’βλεπε πως δεν είχε νόημα να
σκοτώσει  κάποιον  ακοντιστή  που  θα  τον  χρειαζόταν.  Ο  πατέρας  μου
θρηνούσε  και  τρανταζόταν  από  την  οργή  του  που  τον  εξαπάτησαν  και,
ενώ αναρωτιόμουν αν είχε σκοπό να σκοτώσει το δολοφόνο με τα χέρια
του, έβγαλε το κράνος από χαυλιόδοντες που φορούσε όλες αυτές τις
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εβδομάδες προκλητικά και το πέταξε στη θάλασσα. Αυτή θα ήταν η ει-
ρήνη του. Εγώ όμως έλυσα το θηκάρι που είχα στη μέση μου κι έβαλα στη
θέση του το μαχαίρι του αδελφού μου· η Κλείτη ούτε που ανέφερε τίποτα
για τα λάφυρα. Ό,τι να ’λεγε, δε θα μ’ ένοιαζε. Περιμέναμε. Οι χιλιάδες
στρατιώτες  μας  φώναζαν  ενθαρρυντικά  από  τα  καράβια  στην  ακτή  και
αντίθετα, έδιναν ο ένας στον άλλον τ’ ακονιστήρια των μαχαιριών τους. Ο
ήλιος βγήκε ολόκληρος πίσω από τον Υμηττό. Η πυρά με τους πυρσούς
διαλύθηκε. Η εμπροσθοφυλακή μας ζήτησε να προχωρήσει πιο μέσα στην
ενδοχώρα  με  το  φόβο  της  παγίδας  -  δεν  είχαμε  ξεχά-  σει  τα  λόγια  του
Εχίονα

Πίναμε κρασί μελωμένο αντί για γεύμα, και τότε έφτασαν. Πάλι οχτώ
στρατιώτες (ο αριθμός του Ποσειδώνα,  είπε η Κλείτη), μπροστά από το
άρμα αυτήν τη φορά, κι εγώ σηκώθηκα πριν από τον Μίνωα, γιατί όταν
είδα  τον  άνθρωπό  μας  δίπλα  στο  γέροντα  μες  στο  αμάξι,  οι  τρίχες  στο
σβέρκο μου σηκώθηκαν ολόρθες. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο φορτισμένη,
σαν τον αέρα πριν από την καταιγίδα πάνω στα βουνά, όταν αυτός που
ήταν η μοίρα μου στάθηκε μπροστά μου, ο ήλιος απέναντι  στη σελήνη,
εμένα

«Ηρέμησε», είπε ο πατέρας μου απλώνοντας το χέρι. «Ό,τι κι αν γίνει,
δε μας ξεφεύγουν.»

Όπως κι εμείς, ήταν κι οι δυο τους ντυμένοι για πόλεμο, μόνο που ενώ
εκείνοι  φορούσαν  περικνημίδες,  δερμάτινα  θωράκια  και  μπρούντζινα
κράνη  με  λοφίο,  εμείς  ήμασταν  γυμνοί  σαν  τους  λύκους,  εκτός  από  τις
ζωγραφιές και τα βραχιόλια στους καρπούς μας, τις κοντές φούστες και τις
μπότες μας. Είχαν μάλιστα κι οι δυο τους το ίδιο μούσι, γκρίζο ο γέρος, κι
ο ήρωας (σχεδόν διπλός από τον πατέρα του σε όγκο και πολύ ψηλότερος)
καστανό  ανοιχτό.  Οι  στρατιώτες  τους  χωρίστηκαν  σε  δύο  σειρές  και
χαιρέτησαν όταν τ’ άσπρα άλογα πέρασαν ανάμεσά τους. Μόλις πάτησαν
στην  παραλία  οι  δυο  τους,  κατέβηκαν  και  αγνόησαν  προκλητικά  τους
γίγαντες,  τις  οπλισμένες  γυναίκες,  τους  Τρώες,  που  έσπασαν  την
πειθαρχία  τους  με  προσβλητικά  σχόλια  καθώς  περνούσαν  δίπλα  τους  -
λίγο ακόμα και θα ’ρχόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο

Εγώ έμοιαζα περισσότερο με τον Αιγέα στο μέγεθος· τα τραβηγμένα
χαραχτηριστικά του είχαν τη χλομάδα του ανθρώπου που έχει περάσει μια
ζωή γεμάτη άγχος και δυστυχία πίσω από τα τείχη, πράγμα που ταίριαζε
απόλυτα με όσα είχαμε ακούσει για την πολιτική του. Ο Θησέας όμως!
Γύρω στα είκοσι, με γενειάδα πυκνή για τα χρόνια του, φαινόταν καθαρά
πως κι εκείνος είχε πάρει μέρος σε γυμνάσια (ή μάλλον σε μά
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σα προς τα καθίσματα. Όταν όμως είδα τον Γλαύκο στην πλώρη του κα-
ραβιού που ήταν πιο κοντά σε μας, όλ’ αυτά τα πρόσωπα πίσω του, γύρισα
γι’ άλλη μια φορά προς το μέρος του Θησέα «Όλ’ αυτά, για χάρη σου;»

«Με τιμά αφάνταστα», είπε ο Θησέας κάνοντας μιαν ελαφριά ψευτο-
ϋπόκλιση

Ήταν, πράγματι, πολύ αργά
Καθίσαμε  με  τις  πλώρες  των  πλοίων  και  τη  θάλασσα  πίσω  μας,  η

Κλείτη στάθηκε από πάνω μας κι ο Αιγέας  με το γιο του απέναντι μας.
Έδειχναν και οι δυο τους να μετρούν τους πολεμιστές μας καθώς άρχισε ο
πατέρας μου να τους μιλάει, έχασαν όμως το λογαριασμό πάνω από μια
φορά  προσπαθώντας  να  τον  παρακολουθήσουν,  και  αυτό  ακόμα  έδειχνε
ευνοϊκό για το σκοπό μας

«Βλέπεις, λοιπόν», είπε ο πατέρας μου στον Αιγέα, «ότι ξέρουμε τις
υπηρεσίες που έχει προσφέρει ο ευγενικός σου γιος στο νόμο σε όλο το
μήκος του δρόμου του Ισθμού. Το εμπορικό ναυτικό της Κρήτης εκεί γύ-
ρω θα υποφέρει, βέβαια, αλλά τι αξία έχει αυτό μπροστά σ’ αυτές τις τόσο
σπουδαίες  εξελίξεις;  Σου  ζητώ  να  σκεφτείς  καλά  αυτό  που  μπορεί  ν’
αναπτυχθεί  ανάμεσά  μας,  η  Αθήνα  στη  στεριά,  η  Κρήτη  στη  θάλασσα.
Μόνο πιο πλούσιοι μπορούμε να γίνουμε, αν αφήσουμε πια πίσω τα λάθη
μας.»

«Τα δικά μας λάθη, αν έχουμε κάνει  κανένα,  δε σας αφορούν καθό-
λου», είπε ο Αιγέας. «Περιμένω ν’ ακούσω την προσφορά. Μα πες μου,
εδώ θα τριγυρίζει αυτή όσο κουβεντιάζουμε τις τύχες των βασιλείων μας;»

«Μόνο του δικού σου βασιλείου την τύχη κουβεντιάζουμε εδώ», είπε η
Κλείτη  με  μιαν  ενέργεια  που  ξάφνιασε  και  τους  δυο  τους.  «Αν  είχα  τη
δύναμη να πράξω εγώ το θέλημα της Θεάς, τότε δε θα ’κανα άλλο, παρά
ν’ αποκαταστήσω το πελασγικό αίμα στο θρόνο της Αθήνας και να στεί-
λω τα κεφάλια σας δώρο στους Δελφούς. Είσαστε λάτρεις των αλόγων, ε;
Για πολεμήστε μας, τότε, και θα σας δείξουμε εμείς μια Φοράδα που θα τη
θυμάστε. Εσύ και τ’ αρσενικά σου αδέλφια από την άλλη μεριά του
Ισθμού!» **

Ουφ! Πραγματικά καυτός αέρας. Δεν αντέδρασαν καθόλου στα λόγια
της ώσπου ο πατέρας μου (όταν είχε πια σιγουρευτεί πως είχε τελειώσει η
Κλείτη) άρχισε από την αρχή. Τότε όμως τον διέκοψε ο Θησέας λέγοντας
Κοίτα, πατέρα! κι έδειξε πίσω μας, καθώς ένας ψαραετός βού- τηξε κάθετα
από τον ήλιο, και λίγο πάνω από τη θάλασσα μπροστά στα
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πλοία  μας  άνοιξε  τα  φτερά  του  και  ζυγίστηκε,  υστέρα  σηκώθηκε  και
τράβηξε πάλι προς το νότο

«Ήρθε  από  τη  δεξιά  μεριά,  της  καλοτυχίας,  και  τους  προσπέρασε
όλους, τι καθόμαστε εδώ και συζητάμε;»

«Κλείσε  το  στόμα  σου!» του  σφύριξε  ο/Αιγέας  και  το  τραχΰ  δέρμα
πάνω από τη γενειάδα του Βοσκού βάφτηκε κόκκινο.  «Υπάρχουν  πράγ-
ματι σημάδια κι ένα σωρό τέτοια πράγματα, υπάρχει όμως από την άλλη
κι η πραγματικότητα. Πάλι πρέπει να σ’ το πω, και μάλιστα εδώ; Μέτρα
τους  γύρω  μας,  αν  μπορείς.  Αν  φτάσουμε  στη  μάχη,  μακάρι  να  ευχαρι-
στηθούν το θέαμα οι θεοί. Δεν έχω όμως σκοπό να σκοτωθώ από ανυπο-
μονησία. Είναι νέος και ψάχνει για το σημάδι του θεού παντού κι ας είναι
το  καμάρι  μου»,  είπε  ο  Αιγέας  στον  πατέρα  μου  σχεδόν  τρυφερά.
«Συνέχισε, Μινώταυρε. Ο Βασιλιάς της Αθήνας σε ακούει.»

Αυτός που δεν είχε ακόμα γίνει βασιλιάς αναδεύτηκε στο κάθισμά του.
Αναρωτήθηκα αν είχε κάνει περιτομή, αν είχε ανθρώπους σαν τον Εχίονα
για δασκάλους* έλεγαν πως οι ιερείς τους έπαιρναν  τη γνώση από τους
πατέρες της Ανατολής. Χα! Εκεί που οι δάσκαλοι σε κάνουν να μαθαίνεις
καλύτερα με το ξύλο, εκεί που αυτό το αδέξιο ογκώδες βλήμα ο Ηρακλής
ήταν  παράδειγμα  προς  μίμηση  και  οι  γυναίκες  άξιζαν  όσο  ένα  κοπάδι
αγελάδες* ένας ασπριδερός ταύρος με γένια και με το φως του ήλιου στα
μαλλιά.  Γι’ αυτόν και  τους  ομοίους  του  είχε αλλάξει  τόσο η μάνα  μου;
Μπορεί τελικά να είχε πιθανότητες μαζί του η Αριάδνη. Ανα- σηκώθηκα
λιγάκι για να φανεί η ουλή στο πλευρό μου

Ο Μίνωας εξήγησε τι ζητούσε: τον Θησέα, μαζί με δώδεκα άλλους, για
όσο χρόνο χρειαζόταν ώσπου να καταλάβουν ποιοι πραγματικά είμαστε,
ξέχωρα  από  τα  παραμύθια  των  στεριανών.  Ο  Θησέας  δεν  έκανε  καμιά
προσπάθεια  να  κρύψει  την  έκπληξη  και  την  καταφρόνια  του,  αλλά  ο
Αιγέας  τον  συγκρότησε  μ’ ένα  άγγιγμα  του  χεριού και  παρακάλεσε  τον
Μίνωα να συνεχίσει. Ο πατέρας μου προσπάθησε να μην ορίσει αυστηρά
το  χρόνο  της  παραμονής  τους,  τόνισε  όμως  πως  εδώ  κουβεντιάζαμε
συμφέροντα  που  ξεπερνούσανε  τα  δικά  μας.  Δε  θα  ήταν  όμηροι  αλλά
μαθητές*  όχι  μαριονέτες  των  Κρητικών  αλλά  σύμμαχοι  ισότιμοι,  σαν
όλους αυτούς που είχαμε μαζί μας. Ήταν μια ευκαιρία ν’ ανοιχτεί η Αθήνα
στον κόσμο που μπορούσε κανείς να δει μέσα σ’ αυτά τα πλοία, να δώσει
και στους δύο αυτούς γιους τον κόσμο που θα εύχονταν οι πατεράδες τους να
γνωρίσουν, είπε ο Μίνωας

«Και τα κορίτσια, πρέπει να είναι παρθένες;» είπε ο Θησέας 
«Σωματικά εννοείς; Αυτό δεν έχει καμία σχέση», είπε ο πατέρας μου
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«Πράγματι», συμφώνησε ο Θησέας
«Υποθέτω  λοιπόν  πως  θα  μας  στείλετε  πι  εσείς  δεκατρείς  από  τους

νεαρούς ευγενείς σας», αντιπρότεινε ο Αιγέας, «αν ο σκοπός εδώ είναι η
μάθηση. Διαφορετικά, δε βλέπω γιατί οι ευγενείς μου θα συμφωνούσαν να
στείλουν τα παιδιά τους για να γίνουν... ιδιαίτερα δηλαδή τις κόρες τους σ’
έναν τόπο όπου...»

«Μπορούν  είτε  να  συμφωνήσουν  είτε  να  δουν  τα  σπίτια  τους  στις
φλόγες», είπε ο Μίνωας τελεσίδικα. «Εσύ, που κατέλαβες τα ορυχεία, και
ο φόνος το άρχισαν αυτό, Αιγέα. Θα το τελειώσουμε σήμερα, εδώ. Τολμώ
να πω πως έχεις αρκετούς Κρητικούς τεχνίτες μοιρασμένους στα παλάτια
των ευγενών σου, μιας και φαίνεται πως τελικά ζητάς ομήρους.»

«Τεχνίτες»,  είπε  ο  Θησέας.  «Δέντρα,  κατσίκες  και  κοριτσάκια  που
χορεύουν γύρω από γλάστρες.»

«Γι’ άλλη μια φορά, πάψε, νεαρέ!» είπε ο Αιγέας. «Το γούστο του πε-
ριορίζεται στις γροθιές του, Μινώταυρε. Άκουσε εμένα τώρα. Άσε με να
σου κάνω  μιαν αντιπροσφορά.  Ευγενική,  πιστεύω. Ένας γάμος», είπε κι
ένα  όραμα  φάνηκε  να  φωτίζει  κάπως  τα  μάτια  του.  «Λες  πως  εδώ  μας
ενδιαφέρει η ζωή. Αν οι Θεοί και η Μητέρα δεν μπορούν...»

«Σταμάτα», του είπε ο Μίνωας. «Ξέρω τι θες να πεις. Και σου απαντώ:
Ίσως, Αιγέα. Το Μέγα Έτος μας ακόμα δοκιμάζεται κι αυτό θα ...η αλλαγή
πρέπει να γίνει σταδιακά. Πρώτα πρέπει να ’ρθει μαζί μας...»

Η καρδιά μου σφυροκοπούσε μες στο στήθος μου
«Αν βρει η Αρίδηλη πως της ταιριάζει, τότε ίσως», συνέχισε ο πατέρας

μου. «Δεν παίρνω εγώ αυτήν την απόφαση. Ίσως κάτι να δέσει ανάμεσά
τους. Εκείνη όμως είναι παιδί άγριων μανάδων κι εγώ δεν είμαι ο Βάαλ*
της Ανατολής, αρνούμαι να ’χω ένα κρεβάτι παγωμένο μες στην καρδιά
του  Παλατιού  μας.  Εδώ  είναι»,  είπε  δείχνοντας  προς  το  μέρος  μου,  «ο
νόμιμος  σύζυγός  της.  Οι  τελετές  έχουν  ήδη  γίνει,  γιατί  του  χρόνου  θα
περάσω από την Πύλη...»

Ο Θησέας όλη αυτήν την ώρα με μετρούσε από πάνω ως κάτω και μ’
έβρισκε  σίγουρα  ανεπαρκή  για  το  αξίωμα  (ένα  αξίωμα  μάλιστα  για
ανόητους), κρίνοντας από το χλευασμό στα μάτια του· με την αναφορά

* Βάαλ (= κύριος, αυθέντης). Η ανώτατη θεότητα των Χα^ναίων και των Φοινίκων, ο
Μπιλτων Βαβυλωνίων και ο Βήλος των ελληνικών κειμένων. Αναφέρονται Βάαλ διαφόρων
τόπων - της Τύρου, του Λιβάνου κλπ. Αρχικά ήταν Θεός της γονιμότητας, κατόπιν του ήλιου
και αργότερα  συγχωνεύτηκε με πολεμοχαρείς θεότητες, όπως ο Μο- λόχ και ο Μελκάρθ.
Λατρευόταν με τη μορφή ταύρου και στους βωμούς του τελούνταν ανθρωποθυσίες. Σύζυγος
του Βάαλ ήταν η Βαλαάθ, που ταυτίστηκε με την Αστάρτη.
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όμως του Μίνωα στην επόμενη χρονιά, είδα το κεφάλι του να γέρνει, σαν
να  ’θελε  να  πιάσει  τον  ψίθυρο  κάποιου  συμβουλάτορα  και  σχεδόν
χαμογέλασε

«Και·βασιλιάς θα γίνει εκείνος», κατέληξε ο Μίνωας. «Το μόνο που
μπορώ εγώ να σου προσφέρω, Αιγέα, είναι ένα μπορεί. Αφορά αυτόν μόνο
κι  εκείνη.  Και  τώρα  τελειώσαμε.  Εσύ  ορίζεις  αν  θα  δοΰμε  τον  ήλιο
σήμερα να πέφτει, πάντως  μην έχεις καμιάν  αμφιβολία, είμαστε αποφα-
σισμένοι.»

Αχ, το ’ξερα, το ’ξερα - έτσι που έγειρε το κεφάλι του! Ζήτησαν άδεια
να συζητήσουν κατ’ ιδίαν και τους δόθηκε. Βλέπαμε τον Θησέα να κάνει
εξαγριωμένες χειρονομίες χωρίς να μπορεί να σταθεί πουθενά, τον Αιγέα
να  δείχνει  προς  τη θάλασσα  χτυπώντας  το  καμάρι  του  στον  ώμο  και  οι
φωνές  τους  να  φτάνουν  ως  εμάς  ψιθυριστές,  γεμάτες  ένταση.  Δεν  ήταν
εύκολο να  τους  δεις σαν πατέρα και γιο. Ο Κόρδακας  μας  μετέφερε τα
όσα  είχε ακούσει  για το σχέδιο του γέρου  να  δηλητηριάσει  τον  Θησέα,
όταν έφτασε στην Αθήνα και διεκδίκησε τα δικαιώ- ματά του στο θρόνο.
Τι είχε σταματήσει τον Αιγέα άραγε, το μίσος των γυναικών της Αθήνας ή
μήπως οι μελαχρινοί Πελασγοί που περίμεναν πώς και πώς να ανατρέψουν
τις τόσες αλλαγές που είχαν γίνει προς όφελος των πατεράδων; Κάτι τον
είχε  σταματήσει  πάντως  -  κι  ύστερα  ο  γέρος  έπεσε  τρεις  ημέρες  στο
κρεβάτι  βογκώντας  σαν  λεχώνα  και  κατά-  φερε  ν’  αποχτήσει  ένα
βλαστάρι  όπως  το  ’θελε.  Θέλει  προσοχή  όμως  αυτός  ο  Αιγέας.  Χωρίς
μεγάλη  πανουργία  δε  θα  κατάφερνε  να  επιβιώσει  μετά  απ’  όλ’  αυτά.
Ένιωθε την ακμή του γιου του να τον σπρώχνει προς το θάνατο που είχε
καταφέρει  τόσα  χρόνια  ν’  αναβάλλει- δεν  υπήρχε  άλλος  λόγος  να
προσφερθεί μόνος του να τον στείλει στο κρεβάτι της νύφης

Στα πρόσωπα και των δυο τους φαινόταν καθαρά η αϋπνία. Ένα πα-
λάτι  γεμάτο  συνωμοσίες  που  για  προσωπικό  έχει  ξένους  αιχμαλώτους.
Ούτε  κι  εγώ  θα  μπορούσα  να  κοιμηθώ,  αν  μια  ξένη  σκλάβα  δίπλα  μου
ήταν έτοιμη να  με μαχαιρώσει  για να εκδικηθεί  την οικογένειά  της που
σκοτώθηκε σε κάποιαν επιδρομή μας μπροστά στα μάτια της. Πώς ήταν
δυνατόν να ζουν μ’ αυτόν τον τρόπο; Κι έτσι όπως έγερνε το κεφάλι του -
το ’βλεπες πως σκεφτόταν συνεχώς

«Μόνο το δόλωμα τους ρίξαμε, ίσα για να τσιμπήσουν και να τον πά-
ρουμε μαζί μας», μου εκμυστηρεύτηκε ο πατέρας μου όταν είδε το βλέμμα
μου. «Κοίτα τους. Ο γέρος θέλει να τον στείλει. Λυπηρό δεν είναι; Σ’ αυτό
είχα υπολογίσει.»
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Τελικά  γύρισαν  κοντά  μας.  Ο  Αιγέας  έδειχνε  πλημμυρισμένος  από
καινούργια ζωή ενώ ο Θησέας, παραγκωνισμένος διάδοχος, αγριοκοίταζε
χωρίς μιλιά

«Πώς. Και πότε», είπε ο Αιγέας. «Για τους άλλους δώδεκα, θα χρεια-
στώ χρόνο.»

«Ώσπου να γεμίσει η Σελήνη της Βροντής έχουμε δεκατέσσερις ημέ-
ρες»,  είπε  ο  Μίνωας.  «Θα  μείνει  ο  Ποιμένας  σου  εδώ,  στο  Κρητικό
στρατόπεδο, για εφτά μέρες το πολύ ώσπου να φτάσουν οι άλλοι. Ύστερα
θα φύγουνε μαζί για να φτάσουν στον Αμνισό μια μέρα πριν ανάψουμε τις
φωτιές του Μεσοκαλόκαιρου. Έχω τη συγκατάθεσή σου;»

Ένας άντρας ήταν ένας ξένος νέος άντρας. Είδα την απελπισμένη οργή
του ολοκάθαρα

Ο Αιγέας κούνησε με βαριά καρδιά το κεφάλι· στα μάτια του Βοσκού
όμως,  στο βάθος  τους,  μου  φάνηκε  πως  εκείνες τις φωτιές τις είδα ήδη
αναμμένες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ένας Ταύρος στην καρδιά του Οίκου

Π
ΕΝΤΕ  ΜΕΡΕΣ  ΜΑΣ  ΠΗΡΕ  να  φτάσουμε  στην  Κρήτη.  Ο  πατέρας
μου άφησε τον Γλαύκο πλάι στον Περίδη για να υπάρχει και δια-
κριτικότητα εκτός από τάξη στον Κόλπο της Αθήνας, ενώ ο στρα-

τός μας είχε  στρατοπεδεύσει περιμένοντας  τους  δώδεκα  νέους  και νέες.
Η Κλείτη προσφέρθηκε γενναιόδωρα να μείνει κι αυτή, για χάρη των νε-
αρών γυναικών  τους, παρ’ όλο που η ζωή στη σκηνή ταλαιπωρούσε τα
γερασμένα κόκαλά της. Ο Μίνωας κι εγώ φύγαμε μυστικά πάνω σ’ ένα
πλοίο  χωρίς  διακριτικά,  με  την  ελπίδα  να  τους  κάνουμε  να  πιστέψουν
πως βρισκόμαστε παντού ενώ ταυτόχρονα θα προετοιμάζαμε την Κρήτη
για τον ερχομό των φιλοξενούμενών μας. Απολαύσαμε λοιπόν για άλλη
μια  φορά  τις  Κυκλάδες  και  περάσαμε  μιαν  ολόκληρη  μέρα  κάνοντας
προσφορές για το μέλλον στους πρόποδες του Βέλκανου. Τελικά τα κα-
ταπράσινα βουνά της Ίδης και του Λασιθιού φάνηκαν στον ορίζοντα της
θάλασσας  στ’  ανατολικά  και  δυτικά  μπροστά  μας  ενώ  ο  Γιούχτας  είχε
αφεθεί ειρηνικά στον ύπνο του πάνω από την ανοιχτή αγκαλιά της Κρή-
της.  Ήταν  η  πατρίδα  μου,  με  τις  μυστικές  κοιλάδες  της  ενδοχώρας  και
τις καλοστημένες πολιτείες της, με τη μυρωδιά των ποταμών, του γρασι-
διού και των λόφων της που ήταν πνιγμένοι στα περιβόλια και στ’ αγριο-
λούλουδα

Ο  πατέρας  μου  έκλαιγε  και  μαζί  γελούσε  μ’ αυτήν  τη  θέα  μπροστά
του. Άφησε τους ναύτες ελεύθερους στον Αμνισό να τρέξουν όπου ήθε-
λαν, να βρουν συγγενείς, να διαλαλήσουν τα καλά νέα (και να μου μάθει
κάτι περισσότερο για τον καλό χειρισμό του στόλου). Και όπως τους πα-
ρακολουθούσαμε, ανέβηκε σαν κύμα από την καρδιά μου πως τώρα που
είχαμε αφήσει πίσω μας όλους τους άγριους ξένους και τις πράξεις τους, η
οικογένεια και η πατρίδα μου ήταν η ίδια η ανάσα της ψυχής μου, πως
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χωρίς  αυτά  τα  δυο  ο  άνθρωπος  είναι  φτερό  στον  άνεμο.  Ήθελα  να  μην
ξαναφύγω ποτέ, μόνο να ζω όπως ζοΰσαν οι αρχαίοι βασιλιάδες μας και ν’
αποκοιμηθώ ύστερα για πάντα μέσα στην αγκαλιά της γης μας. Και μαζί
μ’ αυτό πήρα μια γεύση από το γλυκόπικρο κρασί στο στόμα του πατέρα
μου: αυτός ο θρίαμβος τον έφερνε ακόμα πιο κοντά στο τέλος. Όταν του
είπα πως ήμουν απόλυτα στη διάθεση του, μου χαμογέλασε μέσ’ από την
καρδιά  του  και  ζήτησε  τη  βοήθειά  μου  για  τις  τριήμερες  τελετές
ευχαριστίας  προς  το  λαό,  πριν  ξεκουραστούμε  και  προχωρήσουμε  τα
σχέδιά μας για τους Αθηναίους. Πρέπει να χυθεί κρασί από κάθε πόρτα του
Λαβύρινθου, είπε, και είχε ήδη βρει τρόπο να με βοηθήσει να δείξω κάτι
παραπάνω από τον εαυτό μου σ’ αυτόν το Βοσκό

Δεν έλειψαν οι ενθουσιώδεις εκδηλώσεις σεβασμού από το λαό καθώς
ανεβαίναμε τους παράκτιους λόφους προς το σπίτι, ο Μίνωας όμως ήθελε
να  κατέβουμε  στη  σπηλιά  του  ναυτικού  κι  έτσι  σταθήκαμε  για  ώρα
μπροστά στις δύο γυαλιστερές κολόνες που ξεκινούσαν από την κορυφή κι
έφταναν  κάτω  και  οι  άνθρωποι  τις  ονόμαζαν  Μάνα  και  Κόρη.  Φέραμε
ειρήνη στην πατρίδα μας λοιπόν, Μητέρα Κρήτη, Παντοδύναμη; ψιθύρισε, με
τις παλάμες του απλωμένες προς τις δυο τους. Έδειχνε να εμπιστεύεται τη
χαλαρή αίσθηση της γης που μας τριγύριζε’ μου άρεσαν τα όμορφα χέρια
του  πατέρα  μου,  πόσο  γαλήνια  έδειχναν  πλάι  στο  σώμα  του,  ακόμα
έμοιαζαν  ν’  ακολουθούν  τις  κινήσεις  του  ιερέα,  κι  ας  είχαν  κάνει  τόσα
άλλα πράγματα γι’ αυτόν ετούτα τα τελευταία φεγγάρια Βγήκαμε πάλι στο
φως,  λοιπόν,  και  αφεθήκαμε  στην  απόλαυση  του  δρόμου  που  είχαμε
μπροστά μας, πραγματικός αγώνας, ώσπου να φτά- σουμε στο σπίτι με τα
νέα. Ο Κράτος, ο Γιάμος, η Πέρδικα και η Διαμά- τη ήταν οι πρώτοι που
μας  συνάντησαν  στη  βόρεια  είσοδο  του  Λαβύρινθου  (στην  τελευταία
έδωσα  το σακουλάκι  με  την  ελαφρόπετρα  από  την  , Καλλίστη) και  μας
είπαν  πως  η  Αριάδνη  κι  η  Πασιφάη  έκαναν  αυτήν  την  ίδια  τη  στιγμή
προσφορές  στον τάφο  της  Ευρώπης,  ένα μίλι περίπου μακριά  πάνω  στο
δρόμο της ενδοχώρας. Η ένταση που είχαν μαζέψει οι ιερείς μας έπρεπε κι
αυτή κάπου ν’ απελευθερωθεί κι έτσι μας έπνιξαν στις περιποιήσεις, τον
Μίνωα  κι  εμένα,  μας  έπλυναν  και τους δύο  και μας  στόλισαν  και  τώρα
περιμέναμε τις κυράδες μας στα ιδιαιτέρά τους. Καθόμουνα λοιπόν εκεί,
πάνω στο γύψινο παγκάκι cfta πόδια του φωταγωγού της Αριάδνης, με το
χρυσάφι  του απογεύματος να λούζει το δωμάτιο, τριγυρισμένος από την
κομψή τάξη στα πράγματά της και από τη μυρωδιά του σανταλόξυλου που
ανάδιναν,  σαν  να ’χα φτάσει επιτέλους στο Ευλογημένο  Νησί μετά  από
μεγάλη τρικυμία. Δεν είχα ξεχάσει την
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τελευταία κουβέντα που είχαμε κάνει εκεί, αυτήν τη στιγμή όμως δε μ’
ένοιαζε  περισσότερο  απ’  όσο  ένοιαζε  τους  σπίνους  που  τιτίβιζαν  στον
ήλιο. Περιμένοντάς την, ένιωθα πως είχα κλείσει ένα σπουργίτι μες στο
στήθος μου

Όσο  κι  αν  έλαμπαν  τα  μάτια  της  όταν  μπήκε  από  το  διάδρομο  της
μεγάλης σκάλας, δεν έτρεξε να με ανταμείψει παθιασμένα, αλλά στάθηκε
εκεί, στο κατώφλι και χαμογέλασε (γιατί, φυσικά, της είχαν πει πως είχαμε
γυρίσει).  Είχε  σηκώσει  τα  μαλλιά  της  ψηλά  αφήνοντας  ατημέλητα  μια
ντελικάτη τούφα πίσω από το λαιμό της, όπως μου άρεσε, και φορούσε
μόνο τον Διπλό Πέλεκυ στο στήθος της και μιαν ανοιχτο- πράσινη φούστα
με  ανοίγματα  στα  πλάγια.  Αφού  αγκαλιαστήκαμε  και  διαγράψαμε
μερικούς κύκλους χορεύοντας γύρω στο δωμάτιό της, όπως είχαμε κάνει
στην τελετή του γάμου μας, τα ’χαμε καταφέρει, ναι, είχε πετύχει, κι οταν
παίνεσα τα όσα είχε κάνει με τον ήλιο (και μάλιστα τη ρώτησα γι’ αυτό),
η  Αριάδνη  το  προσπέρασε  όπως  και  την  προηγούμενη  φορά  και  με
τράβηξε  στο  κρεβάτι  της  στην  αναπαυτική  εσοχή  του  τοίχου.  Δεν  είχα
ακόμα συνέλθει, όταν μου είπε πως είχε κι εκείνη θαυμαστά νέα να μου
πει· φαντάστηκα πως εννοούσε παιδί, εκείνη όμως είπε πως, όταν λείπαμε,
για πρώτη φορά από τότε που είχε ανοίξει το Λουλούδι της, εκείνη κι η
μητέρα είχαν συγχρονιστεί στο αίμα της σελήνης τους. Πάντα φοβόμουνα
(σαν καλός ιερέας) κάθε συζήτηση γι’ αυτό, ένιωθα όμως να την αγαπώ
ακόμα περισσότερο καθώς άκουγα τη φωνή της να σπάει γεμάτη ευτυχία
και  συγκίνηση.  Είναι κάτι που ξεπερνάει τα λόγια, είπε.  Οι διαφορές που
μένουν μεταξύ μας - παραλίγο όμως να χάσουμε τελειωτικά η μια την άλλη,
Δευκαλίωνα. Κι όταν τη ρώτησα πώς ήταν δυνατόν αυτό, η απάντησή της
έκανε το αίμα να παγώσει μες στις φλέβες μου.  Εξαιτίας της Προσφοράς,
είπε.  Ήμουνα διατεθειμένη να κάνω εγώ η ίδια την Προσφορά, αν ήταν να
σταματήσει έναν πραγματικό πόλεμο

Τι! Ανακάθισα δίπλα της. Παιδί που ήμουν ακόμα, να πιστέψω πως η
πανουργία της Παρίας  και τα μάγια της θα ’φταναν για να κινηθούν  τα
νήματα  ανάμεσα  στις  πατριές  μας  και  στις  ματρόνες.  Φοβήθηκα  με  τις
δυνάμεις που κουβάλαγε το αίμα της σελήνης, συγκλονίστηκα που θα το
είχε κάνει για χάρη όλων μας, πάγωσε το αίμα μου μπροστά σε μια πιθανή
συνωμοσία  που  την  οδήγησε  ως  εκεί  -  όλ’  αυτά  μου  φανέρωσαν  τι
αντίχτυπο  θα  είχαν  ακόμα  και  οι  ψίθυροι  ανάμεσα  στους  ευγενείς  μας,
ώστε  να  καταφέρει  να  τους  απομακρύνει  από  την  αμείλιχτη  κόψη  ενός
ανοιχτού πολέμου για το εμπόριο. Η Αριάδνη κατάλαβε πως ζήλευα κιό-
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λας επειδή εκείνη στη ζωή της μπορούσε να κάνει πράγματα που για μένα
ήταν  μάλλον  αδύνατα.  Για  μας  όμως,  εκείνη  είχε  αρχίσει  να  γίνεται  η
Φωνή των Δυνάμεων, της Θεάς, και στα μάτια των ανθρώπων δεν υπήρχε
κανένα  κόλπο  που  να  μπορεί  να  βάλει  μια  γυναίκα  σ’  αυτήν  τη  θέση.
Τουλάχιστον το βάρος του μηνύματος είχε αλαφρώσει, μιας και όσο λεί-
παμε έφεραν όλες τις τελετές μπροστά στον τάφο της Ευρώπης, αντλού-
σαν δύναμη από αυτήν τη σεβαστή μητέρα, αυτήν που διατηρεί και κατα-
λύει τις παραδόσεις

«Είχες κι εσύ το μερίδιό σου στην επιτυχία, αδελφέ μου», είπε μ’ ένα
άγγιγμα  του  χεριού  της.  «Ετοίμασες  τον  κόσμο  να  δεχτεί  μια  νέα  ζωή,
χωρίς πόνο, κάτι που μόνο το Λουλούδι ενός γυναικείου κορμιού πίστευα
πως  μπορεί  να  κάνει.  Τώρα,  σε  παρακαλώ,  πες  μου  τα  όλα,  όλα,  και
άρχισε  μ’ αυτό το δώρο  από  τις γυναίκες  της Καλλίστης.  Ποια  είναι  τα
ονόματά  τους;  Μπορώ  να  το  δώσω  για  λίγο  στην  Ίριδα  να  φτιάξει  ένα
μοντέλο για τα εργαστήριά μας; Έλα, κράτα με αγκαλιά και πες μου όλα
όσα είδες. Πώς είναι ο άνθρωπός μας; Φοβήθηκες πολύ;»

Ναι, θα γινόμουνα τα μάτια της. Η Αρίδηλη δεν μπορούσε να φύγει
από την Κρήτη χωρίς να χάσει το δικαίωμά της στην εξουσία (άλλο ένα
απομεινάρι  από  τις  αιγυπτιακές  μας  ρίζες,  δικλίδα  κατά  του  επεκτατι-
σμού). Τα ορυχεία του Λαυρίου είχαν χαθεί πια επίσημα, ιδιαίτερα μιας
και, σύμφωνα με τον Περίδη, ποτέ δε θα κερδίζαμε ένα χερσαίο πόλεμο
στο βορρά. Μπορεί οι Αχαιοί να μην ήταν παρά μια μειονότητα ευγενών
που  λίγο  νοιάζονταν  για  τους  Πελασγούς  αγρότες,  όπως  μου  έλεγε
συνεχώς ο Περίδης, αλλά τ’ άρματα, οι εξοπλισμοί και τα πλοία τους και
πάνω  απ’ όλα  οι ατέλειωτες  βεντέτες  ανάμεσα  στους  οίκους  τους  είχαν
μετατρέψει την παρουσία τους στη χώρα σε μια οχυρωμένη και σίγουρη
μονιμότητα. Ώσπου να πετύχουμε ολοκληρωτικά αυτό που - θέλαμε από
την  Αθήνα,  ίσως  το  καλύτερο  που  μπορούσαμε  να  κάνουμε  αυτήν  τη
στιγμή  ήταν  να  προσφέρουμε  ένα  σπιτικό  στους  Πελασγούς  πρόσφυγες
που  ο  μεγάλος  σεβασμός  ή  η  περηφάνια  τούς  είχε  αναγκάσει  να  μην
αποδεχτούν τη νέα τάξη, σαν τη μητέρα αυτού του νεαρού, του Όρνεου. Η
βοήθεια από τους νησιώτες, στο μεταξύ, σίγουρα θα μας κόστιζε αργότερα
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ακόμα κι αν ο Περίδης (για να μην
αναφέρουμε την Αλξιόνη) είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει το κέφι και την
ορμή της εποχής για να ξεκαθαρίσει τα νησιά από τους επιδρομείς όπου
μπορούσε.  Είχαμε  φέρει  μαζί  και  τις  στάχτες  του  αδελφού  μας  για  τον
βασιλικό ενταφιασμό τους στην πατρίδα. Της είπα για τον Θησέα και για
τους δώδεκα ακόμα νέους και νέες που
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απαίτησαν σι σύμμαχοί μας και πόσο θα μας βοηθούσε να τον βάλουμε
στη θέση του που φύγαμε πριν από αυτούς για να ετοιμαστούμε

«Πρέπει να ’μαστέ προσεχτικοί με τέτοια περηφάνια», είπε η Αριάδνη,
ύστερα  όμως  ενθουσιάστηκε,  παρά  τις  ανησυχίες  της  πως  ίσως  και  να
διαλύαμε την ομάδα τους, ιδιαίτερα μ’ αυτά που θα προσφέραμε στις γυ-
ναίκες τους. «Αχ, θα τις κάνουμε μαγιά για το καρβέλι του Αιγέα!» φώ-
ναξε αστράφτοντας ολόκληρη

«Πού είναι ο γιος μου!» ακούσαμε τότε κι οι δύο, καθώς η μάνα μας
όρμησε τρισευτυχισμένη στο δωμάτιο από τη στριφογυριστή σκαλίτσα με
τον  Μίνωα  από  πίσω  της·  ήταν  κι  οι  δυο  τους  ξαναμμένοι  κι  αναμαλ-
λιασμένοι από την κορφή ως τα νύχια μετά την ένωσή τους και δε τους
ένοιαζε  καθόλου  γι’  αυτό.  «Γλυκόπιοτο  Κρασί,  το  ’ξερα  πως  θα  κατα-
χτούσες πόλεις ολόκληρες αμέσως μόλις σου ’δινα τα όπλα!» είπε γελώ-
ντας. «Έλα μου εδώ, Άξιε Ταύρε μου!»

Όλες  αυτές  τις  ημέρες  τα  φιλιά  έμοιαζαν  ασταμάτητα,  όπως  και  οι
αγκαλιές  της  Πασιφάης  μες  στη  χαρά  της  κάθε  φορά  που  συναντούσε
οποιονδήποτε είχε πάρει μέρος στην επιχείρηση, ή κάποιον από την πά-
τριά του. Ποτέ δεν είχαμε ξαναδεί Αυτή που Λάμπει για Όλους τόσο να
ενσαρκώνει το όνομά της, ακόμα και με τον Ελφήνορα και τους Αχαιούς
συγγενείς του ανάμεσά μας, που έκαναν ό,τι μπορούσαν ν’ ανεχτούν όλα
αυτά τα πανηγύρια για τη δική τους ήττα. Η ίδια η μάνα μας άνοιξε πι-
θάρια με κρασί και λάδι από τις αποθήκες μας και υφάσματα και, με τη
βοήθεια της Αριάδνης και της Παρίας, άφησε το θρίαμβο της βασιλείας
της στην κυριολεξία να ξεχυθεί από τα παράθυρα του Λαβύρινθου στον
κόσμο  που  στεκόταν  από  κάτω  τους.  Τις  τρεις  αυτές  ημέρες  που  είχαν
οριστεί πριν φτάσει η ώρα πράγματι να ξεκουραστούμε και να προωθή-
σουμε τα σχέδιά μας, η Πασιφάη ήταν η πρώτη που οδηγούσε τις πομπές
και η τελευταία που έφευγε κάθε μέρα από τους βωμούς των Νεκρών μας,
μεγάλους  και  μικρούς·  έμοιαζε  να  βρίσκεται  παντού  εκεί  γύρω  και  να
μοιράζει  ευλογίες,  ακόμα  και  να  σταματάει  τους  ανθρώπους  πάνω  στη
συγκομιδή του κριθαριού για να τους επαινέσει για τα παιδιά τους, και για
τη  γενναία  πίστη  τους  στο  πρόσωπό  της.  Όπως  κι  ο  πατέρας  μου  όταν
δέσαμε  στην  παραλία,  το  έκανε  κι  αυτή  με  μεγάλη  σοβαρότητα  και
προσοχή, γιατί, πέρα από τη στρατιωτική μας επιτυχία, η χρονιά φέτος δεν
ήταν  της  Προσφοράς  και  τα  θερισμένα  χωράφια  έδειχναν  λεηλατημένα
από  τη  συγκομιδή  μας.  Υπήρχε  όμως  ιδιαίτερη  φλόγα  στη  μουσική  και
στις φωνές  των  ιερέων  και  του  λαού  μας  κι  έτσι  έβλεπες  πόσο  ελαφρύ
ήταν το βήμα τους ακόμα και στις πιο σοβαρές πομπές. Δίπλα μας
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έτρεχαν σκυλιά, κάπως στα πλάγια με τον τρόπο τους, κατσίκια μας πα-
ρακολουθούσαν  από  τις  απόκρημνες  κορυφές,  μασουλώντας,  κωμικά
όπως πάντα, με τα τέσσερα πόδια τους ενωμένα. Τα πουλιά, οι ταύροι και
οι  σαύρες  που  λιάζονταν  έδειχναν  σαν  να  ήξεραν  όλη  την  ιστορία  και
μόνο που δε μας καλωσόρισαν όταν ξαναγυρίσαμε στον κόσμο της ήρεμης
ανάσας

Με τον Τουκάτο και την υπόλοιπη ομάδα από τις Αρχάνες (τη Φαίδρα,
τον Ίκαρο και τον Στρειδοστόμη) στήσαμε ένα γλεντάκι στο αλώνι και ο
γερο-Κράτος  μαζί  με  τον  Γιάμο,  που  είχε  ακόμα  πένθος,  άφησαν  όσα
είχαν μέσα τους να ξεχυθούν χορεύοντας γύρω από τα κορίτσια και τους
σωρούς  με  το  σπόρο,  αναπαριστάνοντας  προκαταβολικά  τα  βήματα  του
πατέρα μου την Ημέρα του Μεσοκαλόκαιρου. Ύστερα, όταν είχαμε γίνει
όλοι μούσκεμα στον ιδρώτα, κατεβαίναμε στο ποτάμι και παίζαμε εκεί στα
ρηχά κι ο κόσμος απολάμβανε ένα σπάνιο θέαμα καθώς τα καθαρά νερά
από τα βουνά μας έτρεχαν από τα στήθια και τους γοφούς της μάνας μας.
Η επίδειξη ήταν η αδυναμία της κι όταν ύψωνε τις παλάμες της, γροθιές ή
ανοιγμένες,  δεν  υπήρχε  απεικόνιση  της  Θεάς  με  μεγαλύτερη  ισχύ  από
αυτήν. Παντού υπήρχαν βέβαια κι άλλοι πολλοί γιοι και κόρες, ανάπηροι,
γονείς  που  είχαν  χτυπήσει  αρρώστιες  τα  παιδιά  τους  και  που  αυτές  οι
ευοίωνες ημέρες τους έδιναν περισσότερες ελπίδες για τη θεραπεία όπως
και οι καθημερινές γεννήσεις, μυήσεις και κηδείες· κάτω από αυτόν τον
λαμπρό  ουρανό  όμως,  και  τα  δέντρα  που  ανάδιναν  το  καλοκαίρι  οι
άνθρωποι έπαιζαν και τραγουδούσαν λες κι ένιωθαν να βαφτίζονται κι οι
ίδιοι μες στον  όάμο*, το ίδιο το αρχέγονο αίμα των μανάδων μας. Όπως
είχε πει κι η Αριάδνη, ήταν κάτι που ξεπερνούσε τα λόγια αυτή η ενότητά
μας τώρα, που σχεδόν χάσαμε ο ένας τον άλλον μπροστά στην ένταση να
προστατευτεί πρώτα το βασίλειο

Πίστεψα πραγματικά αυτούς που έλεγαν πως ο ποταμός του κάτω κό-
σμου βγαίνει στην επιφάνεια κοντά στη φημισμένη πόλη Κλείτωρ**. Είδα
ανθρώπους  να  αλαλάζουν  εκστασιασμένοι,  όπως  κάνει  το  κορμί  όταν
βγαίνει  από  τον  εαυτό του την  ώρα  του  ερωτικού  οργασμού.  Χορεύαμε
τον  κύκλο γύρω  από  τεράστιες  φωτιές  τη  νύχτα  και  μεταξύ  μας  είχαμε
ανάγκη από λόγια όσο κι ο γονιός που μιλάει με το βλέμμα στο παιδί του,
όσο  η  μάνα  που  με  παιχνιδιάρικα  φιλιά  στην  κσίλιά  του  μωρού  της  το
κάνει να ξεκαρδιστεί στα γέλια. Και παρ’ όλο που ο κόσμος γύρω μας

*Δόμος και δαμόσιος, -α, -ον, Δωρ. αντί δήμος (λαός).

** Κλείτωρ: πόλη της Αρκαδίας πάνω στον ομώνυμο ποταμό.
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με τις καθημερινές  κηδείες και τις θεραπευτικές επισκέψεις του δεν άλ-
λαξε, οΰτε το αίμα και η αποπνιχτική δυσωδία από τα εντόσθια των ζώων
μέσα  στα  θυσιαστήρια,  κάτι  είχε  ξαναγεννηθεί  μέσα  στα  πλάσματα  και
στα δέντρα, στο ποτάμι και στον ουρανό κι αυτό φαινόταν πια ολοκάθαρα.
Όσο  σύντομο  κι  αν  ήταν  το  παρελθόν  μου  εδώ,  ανάμεσα  σ’  αυτές  τις
σκιερές πέτρες του ποταμού, ένιωθα τον αμέτρητο καιρό μέσα στο νου της
μάνας μου, το παρελθόν των δικών της μανάδων εδώ και τη γαλήνη της
ψυχής  τους  που  η μάνα  μου είχε  φανεί  αντάξια της εμπιστοσύνης  τους.
Και καθώς οι έπαινοι, τα δώρα κι όλος ο καλοκαιρινός πλούτος του τόπου
είχε  αρχίσει  πια  να  ρέει  κι  από  τους  άλλους  μεγάλους  οίκους  μας,  η
Πασιφάη τα μοίραζε σε όλους και τα βράδια διηγούνταν ιστορίες για τις
γενιές  από  την  εποχή  που  και  η  ίδια  η  Κνωσός  δεν  ήταν  παρά  ένας
κυνηγότοπος.  Ετούτοι  οι  λόφοι  θα  κουβαλούσαν  πια  και  τη  δική  μας
ιστορία- και θα συνεχίζαμε τη ζωή μας, με τον ίδιο τρόπο όπως πάντα- και
τότε  οι  άνθρωποι  θ’  άρχιζαν  να  φωνάζουν,  γεμάτοι  έκσταση  και
ανακούφιση

Ο  Περίδης  είχε  στείλει  μερικά  κρητικά  πλοία  πίσω  αυτές  τις  πέντε
τελευταίες ημέρες πριν από τις φωτιές του Μεσοκαλόκαιρου κι έτσι ξέ-
ραμε πως τα πράγματα προχωρούσαν κανονικά στο βορρά. Είχα ενοχληθεί
που δεν υπήρχαν άμεσα σχέδια για το ταξίδι μου σε ολόκληρο το βασίλειο
στο πλευρό της Αριάδνης, ήταν καλό όμως που, βλέποντας τα πληρώματα
να  τρέχουν  προς  τα  σπίτια  τους  και  τους  δικούς  τους,  αποφάσισε  να
ξανασκεφτεί  τα θέματα  του  στόλου.  Στο μεταξύ,  φάνηκε  ολοκάθαρα με
πόση λεπτομέρεια είχαν προετοιμαστεί εκείνη και οι γυναίκες της για τους
Αθηναίους  που  θα  ’χαμε  στην  κηδεμονία  μας,  γιατί  ο  Βοσκός,  είτε  του
άρεσε είτε όχι, θα ανέβαινε στα ορεινά της χώρας πρώτα, για ν’ αρχίσει
την  εκπαίδευσή  του  από την αρχή,  με  τα θαύματα  της  γης  (κοπριά  που
γίνεται τροφή) και τη γεωργία. Μετά θα μπορούσε να διδαχτεί το σύστημα
του  τοπικού  εμπορίου  που  ακολουθούσαμε  με  τα  γύρω  χωριά,  να
προχωρήσει  στη  δικαστική  κρίση  και  στη  διπλωματία,  σε  όποια  τέχνη
επιθυμούσε. Ο Γιάμος και οι νεαροί Κουρήτες μας θα του πρόσφεραν την
άθληση  και  το  κυνήγι  που  θα  ζήλευε  οποιοσδήποτε  ήρω-  ας  και  δεν
υπήρχε λόγος αυτό το σχέδιο να μη λειτουργήσει και γι’ άλλους δώδεκα.
Η  Πασιφάη  όμως  επέμενε  να  κρατήσει  ένα  απόσπασμα  από  τους
σκληροτράχηλους Λίβυους της Ιτίρι για τη φρουρά του Παλατιού (για να
βλέπουν  οι  Αθηναίοι  καθαρά  τις  συμμαχίες  μας,  είπε).  Η  Αριάδνη
διαφώνησε  -  με  τη  σκιά  του  φόβου  πίσω  απ’  όλ’  αυτά.  Η  Κόρη  όμως,
συμμορφώθηκε
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Πάνω απ’ όλα, πρέπει να θυμόμαστε, είπε η γιαγιά, πως οι Αθηναίοι
δεν ήταν παρά άλλη μια φουρνιά ξενόφερτοι μαθητές μας* έτσι θα έπρεπε
να φερόμαστε μπροστά τους, παρ’ όλο που τον παλιό καιρό  πήραμε για
θεούς  τους  πρώτους  από  αυτούς  τους  Χρυσομάλληδες  (κι  οι  ίδιοι,  μας
είπε, είχαν αποποιηθεί αυτήν τη σκέψη σαν ανόσια). Συζητή- θηκε ανοιχτά
ποιες  ιέρειες  θ’  αναλάμβαναν  τις  λεγόμενες  «υπηρεσίες  με  τους  άντρες
τους», σαν κορωνίδα της εκπαίδευσής τους, κι εγώ ήμουνα σίγουρος πως
η Αριάδνη θα επιζητούσε κάποιο ρόλο παραδειγματικό για τον εαυτό της,
εκείνη όμως πρότεινε οι Δυνάμεις να δώσουν λύση όταν θα συναντιούνταν
τα βλέμματα. Α, όχι, τίποτα έτοιμο δε θα ’βρίσκε ο Θησέας. Πιο πολύ τις
νέες γυναίκες τους είχε αγωνία να γνωρίσει η Αριάδνη. Και καθώς η Ίρις
και  ο  Κόδρος  άρχισαν  να  μας  δείχνουν  τα  καινούργια  διακοσμητικά
σχέδια  από τα εργαστήρια,  με  βάση  τις  κληματαριές  στις  κολόνες  όπως
είχαμε συμφωνήσει, μου φαινόταν πως ο κόσμος μας ακολουθούσε ξανά
μια πορεία το ίδιο ακλόνητη όπως των αστεριών

Ήταν χαρά για την Αριάδνη και ανάπαυση να περνάει λίγο χρόνο με
φίλες της από την Κνωσό και από τον καιρό τους στα βουνά, με αδελφές
της από άλλες πόλεις, όπως η Ταλάη από τον Οίκο των Ωρών και οι κόρες
πατριών  μας από την εξοχή  που είχαν  την αδάμαστη  Άρτε- μη για ιερό
σύμβολό τους. Της  άρεσε να περπατάει για ώρα  και  να  κολυμπάει  μαζί
τους, να τρώει στην ύπαιθρο (ψητό ελάφι ιδιαίτερα) και να χορεύουν τους
χορούς  τους  που  είχε  υφάνει  ο  άνεμος.  Δεν  είχε  ακόμα  αποφασίσει  αν
έπρεπε να υποδεχτεί τους Αθηναίους τριγυρισμένη από τη συντροφιά τους
- οι ιέρειές μας (για να μην αναφέρουμε τη μάνα μας) θα τους τρόμαζαν
αρκετά - όταν ο Πόδης και ο Κόρδακας μήνυσαν πως το πλοίο της Αθήνας
είχε  φτάσει.  Μια  μέρα  νωρίτερα!  Δεν.  μπορούσες  να  κατηγορήσεις  τον
Περίδη  ή  τον  Γλαύκο  για  τη  βιασύνη  τους  να  γυρίσουν,  και  πάλι  όμως
νιώθαμε ένα σφίξιμο στο στομάχι καθώς τρέχαμε να τους υποδεχτούμε. Η
Αριάδνη  φόρεσε  το  κεχριμπαρένιο  διάδημά  της  με  τα  φύλλα
τριανταφυλλιάς και ζήτησε από τον πατέρα κι από μένα να μη φορέσουμε
ετούτη  την  ημέρα  τα  μαχαίρια  μας*  παρ’  όλ’  αυτά,  καταφέραμε  να
μαζέψουμε τριάντα ναύτες και τη μισή φρουρά του Παλατιού για να μας
συνοδέψει.  Ο  Μίνωας  ήθελε  κι ο  τελευταίος κωπηλάτης  τους  ακόμα  να
παρατηρήσει την καθημερινή στρατιωτική μας δύναμη

Ταυτόχρονα,  είχε  ανακοινώσει  δημόσια  πως  σύντομα  θα  έπαιρνε  το
δρόμο προς τη θάλασσα για να ξαναπαντρευτεί την Ευρώπη, όπως το
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έθεσε* ένιωθε πως  τη χρωστούσε στην Παρία και στους συντηρητικούς
της  κύκλους  αυτήν  τη  χειρονομία  σεβασμού,  κάτι  σαν  τελευταία  επικύ-
ρωση  του  τιμήματος  της  εξουσίας  του.  Επιπλέον,  ήθελε  αυτό  να  γίνει
μπροστά στον Θησέα και στην παρέα του για να τους θυμίσει (αλλά σί-
γουρα και στον Ελφήνορα και στους άλλους) πως ο Μινώταυρος δεν ήταν
κανένας άμυαλος αδαής που τον είχαν μαγέψει οι γητειές των γυναικών
και  των  φιδιών  τους.  Μάζεψε  λοιπόν  πίσω  του  έναν  όχλο  ιδιαίτερα
φασαριόζικο  που  μας  ακολούθησε  ως  την  παραλία  κι  ενώθηκε  με  τους
ανθρώπους που είχαν ήδη μαζευτεί για να παρακολουθήσουν  την άφιξη
των ξιπασμένων Αθηναίων. Ήταν κι ο Ίκαρος εκεί γιατί είχαμε σχεδιάσει
εκείνη  τη  μέρα  να  δουλέψουμε  τη  βάρκα  μου,  αυτό  όμως  μπήκε  σε
δεύτερη  μοίρα·  έδειχνε  απογοητευμένος  όμως  που  ακόμα  κι  εμείς
ήμασταν  μερικές  φορές  υποτελείς  της  τύχης.  Το  παιδί  έκανε  μερικές
βόλτες γύρω από μένα και την Αριάδνη, καθώς ήμασταν πολύ ταραγμένοι
και σκεφτικοί για να τον κρατήσουμε απασχολημένο. Της άρεσε η τραχιά
ενέργειά του, και δεν έδειχνε να του κρατάει καμιά κακία για το ρόλο του
στο μαχαίρωμα του Καδιμήτη

Οι φιλοξενούμενοι μας έφτασαν με δικό τους πλοίο και δεν είχαν καν
σηκωθεί από τους πάγκους τους όταν φτάσαμε στον Αμνισό. Το πανί του
ήταν δεμένο, αργότερα όμως μας είπαν πως για σύμβολο είχε το μεγάλο
πράσινο ερπετό της αθηναϊκής πάτριάς των Ερεχθειδών, που ήταν κι αυτό
(όπως  πολλοί  είπαν)  ένα  από  τα  σύμβολα  των  Πελασγών  που  είχαν
σφετεριστεί  άντρες  σαν  τον  Αιγέα.  Τα  άλλα  πέντε  κρητικά  πλοία  που
επέστρεψαν μαζί τους έδωσαν τη δική μας απάντηση σ’ αυτό. Ο κόσμος
στο λιμάνι αναδευόταν περιμένοντας τη βασιλική άφιξη και, μέσα σε όλη
αυτήν την αναταραχή του πλήθους καθώς προσπαθούσαν όλοι να βρουν
μια θέση στην παραλία, είδαμε την Κλείτη καθισμένη πάνω στον κεντρικό
κυματοθραύστη στην αγκαλιά του Κόρδακα, με μιαν όψη ταλαιπωρημένη
και μπουχτισμένη από το ταξίδι. Η Διαμάτη, η Πέρδικα και η Ίρις έτρεξαν
προς το μέρος της με τις περιποιήσεις τους και μάθαμε πως ο Γλαύκος και
το απόσπασμα της Ιτίρι ήταν μόνο δύο μέρες πίσω από την Κλείτη στα
νησιά

Τα μάτια μου τώρα είχαν καρφωθεί πάνω του - στον Θησέα -, καθώς
στεκόταν μπροστά από τα κλωσόπουλά του στο κατάστρωμα με τα μαλ-
λιά του πιο ανοιχτόχρωμα και φωτεινά απ’ οποιονδήποτε Κρητικό και μας
κοιτούσε, εμάς και τη φρουρά, χωρίς καθόλου να κινείται, εκτός για να
χαϊδέψει  τη  γενειάδα  του.  Οι  τρίχες  στο  σβέρκο  μου  σηκώθηκαν  πάλι
όρθιες, έτσι όπως έδειχνε ακόμα πιο ογκώδης και γεμάτος μυς χωρίς την
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πολεμική του εξάρτυση, φορώντας μόνο ένα περιδέραιο με χρυσή αλυσίδα
κι  ένα  χιτώνα  βαθύ  μπλε  διακοσμημένο  επίσης  με  χρυσό  αλλά  ως  το
γόνατο, μιας και οι Αχαιοί το θεωρούσαν κοσμιότερο. Είχε κορμοστασιά
βασιλική,  μέχρι  τα  σταθερά  μπλε  μάτια  που  θυμόμουνα,  και  τώρα  ο
καπετάνιος τους του έδωσε ένα μικρό κλαδί ελιάς τυλιγμένο σε μια λευκή
μάλλινη  γάζα.  Προσφορά  ειρήνης! είπε  η  μάνα  μας.  Αργότερα  θα  σας
όιηγηθώ μια τρομερή ιστορία που άκουσα. Κι ύστερα είπε σε μένα και στην
Αριάδνη  να  κατεβούμε  στο  λιμάνι  και  να  εκτελέσουμε  τα  καθήκο-  ντά
μας. Μπροστά μας είχαμε το μέλλον μας και, καθώς ο κόσμος άρχισε να
καταλαβαίνει  την  καλοπροαίρετη  σημασία  του  κλαδιού,  έπεσε  τέτοια
ασάλευτη ησυχία που μπορούσες ν’ ακούσεις τα βότσαλα να κροταλίζουν
κάτω από το κύμα της παραλίας

Προσοχή,  επιφυλαχτικότητα:  αυτά  είδα  στην  πρώτη  ματιά  που
αντάλλαξαν οι δυο τους. Γνωρίζοντας κάτι για το βάρος που κουβαλούσαν
ο καθένας μες στο βλέμμα του για τον άλλον, ένιωσα περήφανος για τα
λόγια  που  η  Αριάδνη  απεύθυνε  στους  καλεσμένους  μας  και  στο
συγκεντρωμένο πλήθος. Ζήτησε απ’ όλη την Κρήτη να τους καλωσορίσει
και να μην τους φοβίζει τίποτα στους ξένους μας, προσθέτοντας ότι κά-
ποτε θα ’μασταν συγγενείς,  μια οικογένεια  που  ακμάζει  και  που οι δια-
φορές  μας  δε  μετράνε  μπροστά  στα  κοινά  πιστεύω  μας.  Ο  Βοσκός  την
παρατηρούσε  προσεχτικά,  τα  μάτια  της,  τη  δυνατή  και  λυγερή  κορμο-
στασιά της μέσ’ από την κομψή χυτή φούστα της και το ανοιχτό στο στή-
θος της γιλέκο ενώ τα μαλλιά της έπεφταν σε μιαν ευλύγιστη αλογοουρά
σαν  της  φοράδας,  που  την  είχε  φτιάξει  κάτω  από  το  διάδημά  της.  Όσο
μιλούσε,  εγώ  ανέβηκα  στο  μόλο  και  αποδέχτηκα  νευρικά  το  κλαδί  της
ελιάς σηκώνοντάς το ψηλά ενώ ο Θησέας χαμογελούσε ατάραχος σαν να
μην έδινε δεκάρα για την ύπαρξή μου. Η όψη του δεν άλλαξε καθό-„ λου
όσο  η  Αριάδνη  απάγγελνε  το  όνομα  και  τους  αθηναϊκούς  τίτλους  του·
μετά  ακολούθησε  μια  δυσάρεστη  παύση  καθώς  οι  άνθρωποι  αναμε-
τρούσαν το Βοσκό που είχαν μπροστά στα μάτια τους με τη μνήμη του
αδελφού μου

Τώρα  η Αριάδνη κάλεσε τους νέους και τις νέες να βγουν μπροστά,
ζητώντας  να  μάθει  τα  ονόματά  τους  και  την  ασχολία  της  πάτριάς  τους
στην πατρίδα. Ο Θησέας τους έκανε σινιάλο να υπακούσουν  και σηκώ-
θηκαν από τους πάγκους τους όλοι μαζί και αμίλητοι ανέβηκαν στο μόλο·
ήταν όλοι τους κάτω από είκοσι, τα χλομά αγόρια ντυμένα ολόιδια σχεδόν
σαν τον Θησέα και οι γυναίκες με πολύπτυχους χιτώνες από τον ώμο ως
τα γόνατα. Ίσως και γι’ αυτούς να ήταν πολύ αργά, όπως και για
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τον  Θησέα,  να  διδαχτούν  από  τους  Κρητικούς.  Όλοι  τους  έδειχναν
ακλόνητοι και περήφανοι στην όψη, και όσο ακούγαμε άστραψε μπροστά
στα μάτια μας η ιδέα πως ο Αιγέας μπορεί να είχε συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις  μας,  αλλά  τελικά  η  πόλη  ήταν  μάλλον  κατσικοχώρι  και  η
συμπεριφορά της δε θα ’πρεπε τόσο να μας ανησυχεί όσο είχαμε υπολο-
γίσει

Ο Φαίακας και ο Τένης πρώτα από τ’ αγόρια, ξανθοί και επιφυλαχτι-
κοί σαν νεαροί αξιωματικοί* μετά ο Γερύονας,  που καλοκοίταζε τις κυ-
ράδες της Αριάδνης, ο Σκίρος που ήταν ο μοναδικός με γένια πυκνά σαν
του Θησέα, ο Στίχιος και ο Κάφας, μικρόσωμοι και οι δύο, ο ένας τους
αγριωπός,  ο  άλλος  φοβισμένος.  Οι  πατεράδες  τους  ήταν  επιστάτες  σε
σπαρτά και κοπάδια, αρχιμελισσουργοί, έμποροι αγαθών πολυτελείας, από
κανέλα  μέχρι  μετάξι,  αλλά,  σαν  τον  Καδιμήτη,  ούτε  αυτοί  ούτε  οι
γυναίκες  ονόμασαν τις μανάδες  τους* είχαν  τρόπους τόσο αβέβαιους ν’
ακολουθούν  το  παρελθόν  της  γενιάς  τους.  Ακολούθησε  η  Αίθη  με  τα
χρυσαφένια μαλλιά, εταίρα είπε πως ήταν, πράγμα που μάλλον σήμαινε
κόρη  αιχμαλώτων,  σκλάβα  δηλαδή,  δώρο  των  φιλοξενούμενων  του  Αι-
γέα, που έδιναν έτσι το παράδειγμα ν’ ακολουθήσουν κι άλλοι με τις δικές
τους σκλάβες· δύο κοκκινομάλλες, η Κία, με πατέρα τεχνίτη στο χτίσιμο,
και η Αγχινόη, με πατέρα αγγελιαφόρο· κι ύστερα τρεις μελαχρινές σαν κι
εμάς,  η  Σκοτία,  η  Νηρηίδα  και  η  Πολυξένη,  αντίστοιχα  κόρες  ιερέα,
διακεκριμένου  στρατιώτη  και γελωτοποιού σαλτιμπάγκου.  Εκείνες είχαν
μεγαλύτερη δυσκολία να μιλήσουν δημόσια, περισσότερο από τ’ αγόρια*
να τι κατάφερναν αποθαρρύνοντας τις γυναίκες από τα δημόσια αξιώματα
κι  έβλεπα πια πως  (παρ’ όλο  που αυτές οι γυναίκες  τιμούσαν την  πόλη
τους χωρίς να δείχνουν φόβο) τα μάτια τους σκλήραιναν και τα χείλη τους
σφίγγονταν  βλέποντας  την  Αριάδνη  και  την  παρέα  της,  έτσι  ντυμένες
δημόσια με τόσους άντρες γύρω. Το είδε κι η Αριάδνη και τους κοίταξε με
χαμόγελο,  ίσως  για  να  καλύψει  την  απουσία  των  λέξεων* οι  φίλες  της
προσπάθησαν να βοηθήσουν μ’ ένα τραγούδι-καλωσόρισμα από τα βουνά
τους, τότε όμως η Πολυξένη σήκωσε το βλέμμα της πέρ’ από το πλήθος
και είπε: Κοιτάξτε! Τον ξέρω αυτόν, είναι ο Όρνεος, από την πατρίδα!

Είχε τον τρόπο του να εμφανίζεται  στις πιο ακατάλληλες στιγμές. Η
Αριάδνη, σαστισμένη, κι ο Θησέας, δεν τους εμπόδισαν ν’ ανταλλάξουν
τους καθησυχαστικούς χαιρετισμούς τους* ο Όρνεος (που είχε μόλις επι-
στρέψει  μ’  ένα  από  τα  πλοία)  άστραφτε  ολόκληρος  που  τον  θαύμαζαν,
που τον θεωρούσαν απόδειξη ότι μπορούσε πράγματι να επιβιώσει κα
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νείς εδώ. Οι γυναίκες τους από κάπου ήξεραν τη μητέρα του πριν φύγει
από την πατρίδα τους - χαρά στο κουράγιο της! Παρατήρησα όμως πως ο
Θησέας κοίταζε κάπως ανήσυχος την αποσβολωμένη Αριάδνη, κι εκείνη
τη  στιγμή  ο  Μίνωας  ανέβηκε  στο  μόλο,  δίπλα  σε  μένα  και  τον  Βοσκό.
Ήθελε κι ο ίδιος να δημιουργήσει τις εντυπώσεις του πριν από τις τελετές
και το πανηγύρι το ίδιο βράδυ, που θα σημάδευαν τη θεμελίωση ενός νέου
κόσμου  ανάμεσά μας* απευθύνθηκε  λοιπόν στο πλήθος  ενώ  έβγαζε  ένα
μικρό χρυσό δαχτυλίδι από το χέρι του

«Και ας ευλογήσει η Μάνα Ευρώπη τον Άνθρωπο που Τόλμησε, για
την αγάπη του λαού του!» κατέληξε και, ενώ οι άνθρωποι (που η ευλά-
βειά  τους  είχε  ικανοποιηθεί  μέχρι  στιγμής  από  το  τελετουργικό)  τον
έραιναν με επαίνους, πέταξε το δαχτυλίδι του στη θάλασσα

Ώσπου να προλάβει όμως ο κόσμος να κατανοήσει την πράξη του κι
ενώ παρακολουθούσα το δαχτυλίδι στον αέρα, ο Βοσκός άρχισε να τρέχει
ξαφνικά προς την άκρη του μόλου και βούτηξε. Τι; άκουσα τον Ίκαρο να
φωνάζει  βραχνιασμένος  πως  ξέφυγε  ο  αγκαθομούρης  πειρατής  κι
ακούστηκαν  κι  άλλα  τέτοια  παρόμοια.  Ούτε  κι οι  Αθηναίοι  είχαν  κατα-
λάβει  τι  γινόταν  καθώς  παρακολουθούσαμε  τον  Θησέα  να  βγαίνει  στην
επιφάνεια και να ξαναβουτάει περίπου στο σημείο που είχε πέσει το δα-
χτυλίδι

Ακόμα κι η Πασιφάη κοίταζε γύρω της ανασηκώνοντας τους ώμους -
σπάνια την έβλεπες σε σύγχυση - κι εγώ είχα μείνει εκεί να κρατάω ένα
πράσινο κλαδάκι που ίσως είχε ήδη διαψευστεί

«Ο ανόητος, πιστεύει πως αυτό είναι εξουσία!» «Μην τους προσβάλ-
λετε,  είναι  πρωτόγονοι!» «Κοιτάξτε  τον  πώς  βουτάει!» φώναζαν  οι  άν-
θρωποι,  σπρώχνοντας  ο  ένας  τον  άλλον  να  περάσουν  ενώ  η  Αριάδνη
ανέβηκε η ίδια στο μόλο και είδα τους Αθηναίους να οπισθοχωρούν όλοι
μαζί μπροστά της, σαν κοπάδι

«Κι  άλλος  Ηρακλής!» κοροΐδεψε  ο  πατέρας  μου  για  ν’  ανεβάσει  το
ηθικό των Κρητικών, λίγοι όμως γέλασαν

Βλέπαμε την πρωτοβουλία που είχε πάρει ο Βοσκός, δεν φανταζόμα-
σταν όμως τις προθέσεις του. Είναι βέβαια αλήθεια πως κι ο αδελφός μου
είχε  αμαυρώσει  κάπως  τα  πράγματα  εδώ  κάτω  με  τον  τρόπο  του,  τώρα
όμως είχαμε μπροστά μας κάτι βαθύτερο, πιο ειλικρινές, και παρατήρησα
τη μικρή Φαίδρα από τους προστατευόμενους του Τουκάτου να γλιστράει
στην  καλύτερη  θέση  ανάμεσα  από  τις  φίλες  της  Αριάδνης  για  να
παρακολουθήσει. Κι άλλοι άρχισαν να στριμώχνονται μπροστά, άνθρωποι
που λίγο πριν δεν ήταν εκεί
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«Δεν  πρόκειται  να  το  βρει.  Ποιος  θα  το  ’βρίσκε;»  έλεγε  ο  Μίνωας
κοιτάζοντας γύρω του για τους φρουρούς που θα ’βγαζαν τον ήρωα στη
στεριά

Έκανε  λάθος  όμως.  Μετά  από  οχτώ  βουτιές  πάνω  κάτω,  ο  Θησέας
άρχισε να κολυμπάει προς τη στεριά και βγήκε από τη θάλασσα και με τις
δυο  γροθιές  του  σφιγμένες.  Τι  ηθοποιία!  Γιος  του  Ποσειδώνα,  και  τον
Γλαύκο  έμοιαζε να ξεπερνάει ακόμα μ’ αυτήν την κίνησή του, επίσημο
προμήνυμα για το κοπάδι του λευκού ταύρου, νέος, ψηλός και ρωμαλέος,
οι μπούκλες της λιονταρίσιας χαίτης του να λαμπυρίζουνε στον ήλιο σαν
φολίδες, ο χιτώνας  του κολλημένος στο κορμί του και το χαμόγελό του
λαμπερό  και  κακόβουλο  σαν  το  χρυσάφι  του  ήλιου  που  κρεμότανε  στο
λαιμό  του.  Οι  άνθρωποι  οπισθοχώρησαν  σιωπηλά,  μαζί  κι  ο  Τκαρος,
μαγνητισμένοι,  ενώ  ο  Γιάμος  και  οι  μισοί  ιερείς  μας  ύφαιναν  με
τρεμάμενα χέρια ξόρκια για να μας προστατέψουν ακόμα και η Πασιφάη,
με  το  χαλκόχρωμο  κεφάλι  του  Ελφήνορα  να  ξετρυπώνει  πίσω  από  τον
ώμο της, είχε μείνει άναυδη και κοιτούσε. Ο Θησέας ανέβηκε πάλι στο
μόλο, πέρασε το απλωμένο  χέρι του πατέρα  μου, κι εγώ προσευχήθηκα
μεσ’ από την ψυχή μου να κάνει τη λάθος κίνηση

«Για  σένα,  μικρή  θεά»,  διακήρυξε  ο  Θησέας  προτείνοντάς  το  στην
Αριάδνη

Μόλις βεβαιώθηκε πως η Αριάδνη κατάλαβε ότι ήτανε του Μίνωα το
δαχτυλίδι (μα  πώς τα κατάφερε;) και τη στιγμή που άνοιξε το στόμα της
να μιλήσει, εκείνος γύρισε και το πέταξε πιο μακριά από τον Μίνωα μέσα
στο πέλαγος

Απλώθηκε νεκρική σιγή. Δεν υπήρχε αμφιβολία τι εννοούσε, ότι γνώ-
ριζε το νόημα της πράξης του. Τώρα τα μάτια όλων στράφηκαν από την
ακλόνητη ανοχή του Μίνωα σε μένα, που ήμουν ο αποφασισμένος σύζυ-
γός της

Του  μίλησα  όσο  πιο  αδιάφορα  μπορούσα.  «Το  λέει  η  καρδιά  σου»,
είπα. «Υπάρχουν όμως κι άλλοι ταύροι μπροστά σου εκτός από αυτούς.
Κι ο τελευταίος δε θα ρωτήσει τ’ όνομα και τους τίτλους σου, Βοσκέ.»

Κοιταχτήκαμε  ξανά.  Μόρφασε,  και  τα  σταθερά  γαλάζια  μάτια  του
άστραψαν λίγη από τη φωτιά τους. Η Αριάδνη κατόρθωσε να κάνει μια
φιλοφρόνηση και να επαινέσει την πράξη, εκεί όμως που περίμενα πως θα
τον  έβαζε  επιδέξια  στη  θέση  του,  εκείνη  προσκάλεσε  όλους  τους  πα-
ρευρισκόμενους  το  βράδυ  στο  δείπνο  της  υποδοχής  των  ξένων.  Με  το
αρχίνισμα των λόγων της σηκώθηκε ένα μουρμουρητό αγανάχτησης που
απλώθηκε στην παραλία κι ύστερα μερικά αραιά χειροκροτήματα που
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τελικά  το σκέπασαν,  μια καλυμμένη  αβεβαιότητα, μια άρνηση  να αμφι-
σβητήσουν την πρωτοβουλία της να θρέψει τους πάντες αδιακρίτως. Αυτή
που Λάμπει για Όλους

Μέσα μου φύσηξε πάλι κρύος αέρας. Μικρή θεά! επανέλαβα, καθώς ο
Μίνωας ανέθετε στον Όρνεο να ετοιμάσει τους καλεσμένους μας για το
ταξίδι  προς  την  Κνωσό.  Το  στήθος  μου  φούσκωσε  όταν  ένιωσα  την
Αριάδνη  να  παίρνει  μαλακά  θέση  δίπλα  μου,  παρ’  όλο  που  ο  Θησέας,
έχοντας επιτύχει τον οιωνό του, μας προσπέρασε για να μπει επικεφαλής
της ομάδας του. Το χειροκρότημα δε σταμάτησε ούτε όταν αρχίσαμε να
κινούμαστε. Άπλωσα το χέρι μου να πιάσω της Αριάδνης

Τα εργαλεία για το τελείωμα και το μαγκάλι, περόνες για τους πάγκους,
μπρούντζινα εξαρτήματα και τέσσερις κουβάδες πίσσα για το σκουλήκι:
αυτά χρειαζόμασταν ο "Ικαρος κι εγώ, και σε λίγο η βάρκα μας θα ήταν
έτοιμη. Εκείνος σκάλιζε με απληστία το ακρόπρωρο ενώ εγώ δούλευα το
εσωτερικό κι η πίσσα ζεσταινόταν στη φωτιά. Το παιδί (μια μέρα μετά την
άφιξη του Θησέα) ήταν πιο ήσυχο από ποτέ και δούλευε με το αεικίνητο
χαμόγελο  του  αερικού  στο  πρόσωπό  του  ή  φλυαρούσε  στη  γλυκιά
νησιώτικη λαλιά του, όπως έκανε όταν έτρωγε χαρούμενος ή ήταν έτοιμος
ν’  αποκοιμηθεί  στην  αγκαλιά  σου.  Καθώς  παρακολουθούσα  τη  δουλειά
του να δίνει μορφή στο ξύλο, συνειδητοποίησα πόσο χρόνο αφιέρωνε να
παρακολουθεί τα ζώα όταν χανόταν μόνος του. Ο "Ικαρος σίγουρα ήταν
παιδί κάποιου τεχνίτη από τα ξένα, μιας κι έδειχνε ήδη να κατέχει άριστα
την  ακατέργαστη  σχεδόν,  μισοαφηρημένη  τεχνική  των  Κυκλάδων.  Απέ-
πνεε μάλιστα τέτοια γαλήνη καθώς δούλευε που, μ’ όλον αυτόν το χρόνο
που περνούσα με τους Βόρειους τελευταία, σχεδόν ένιωσα να τον ζηλεύω.

Με  την  παλίρροια  του  μεσημεριού  έπρεπε  να  συνοδέψω  τον  σχεδόν
αποξεχασμένο Καδιμήτη στο λιμάνι. Η μητέρα είχε μηνύσει στους δικούς
του  πως  βρισκόταν  στην  ανάρρωση  από  δάγκωμα  φιδιού,  αλλά  τελικά
αποφάσισε πως δεν ήταν απίθανο να εκμαιεύσει μια συγνώμη από μέρους
μου, αν τον συνόδευα (πάνω σ’ ένα κάρο π«υ το έσερναν βόδια αυτήν τη
φορά)  ως  το  καράβι  του.  Στο  δρόμο  όμως,  άλλο  δεν  κάναμε  παρά  ν’
ανταλλάσσουμε  πέτρινα  βλέμματα.  Στο  καλό  και  Καλό  σας  ταξίδι.  Το
εμπόριο του βασάλτη θα επιβίωνε, ήξερα όμως πως ο απόηχος της πράξης
μου δεν είχε ακουστεί ακόμα
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«Μ’ αυτά τα φτερά που κάνουν τόσο μυτερή γωνία, θα ’λεγα πως είναι
ταχυπέτης*, Ίκαρε.»

«Ο ταχυπέτης έχει δικρανωτά φτερά στην ουρά. Κι αυτό μπορώ να το
φτιάξω», απάντησε γεμάτος ενθουσιασμό. «Κοίτα με, Δευκαλίωνα, θα το
τελειώσω πριν πέσει ο ήλιος. Μπορείς ν’ απλώσεις μόνος σου την πίσσα,
δε σε πειράζει, ε;»

Χαμογέλασα  συμφωνώντας,  λες  κι  είχε  σημασία,  ενώ  παρακολου-
θούσα  το  αναμαλλιασμένο  καστανό  κεφάλι  του  και  το  παχουλό  παιδιά-
στικο κορμί του αντίκρυ στη γαλανή θάλασσα του καλοκαιρινού απογεύ-
ματος. Ήτανε μόνος του, σε μια ξένη χώρα, χωρίς οικογένεια και χωρίς
όνομα· η καρδιά μου ξεχείλιζε γι’ αυτόν με όλα όσα μου είχαν μάθει οι
πρεσβύτεροί μου, όλ’ αυτά που ήθελα να του μεταδώσω: πώς να βολευτείς
στην  εξοχή,  πώς  να  χτίσεις  ό,τι  χρειάζεσαι.  Χάρη  στ’  αφεψήματα  του
Τουκάτου, οι κρίσεις του είχαν υποχωρήσει, είχαν χάσει ακόμα κι αυτήν
την  ύποπτη  περιοδικότητά  τους.  Τι  ήταν  αυτό  λοιπόν  που  οδηγούσε  να
εκφραστεί η αγάπη μου με τέτοιο θυμό, που μ’ έκανε να ορκίζομαι πως θα
μπορούσα να σκοτώσω για να τον προστατέψω, αν χρειαζόταν; Ούτε δύο
μέρες παρέα με τους Αθηναίους δεν είχαμε περάσει και διαπίστωνα πως οι
σκέψεις μου δεν ήταν πάντα στο ίδιο σημείο με το σώμα μου· εκείνους
θεωρούσα υπεύθυνους γι’ αυτό. Μα, ακόμα και το ίδιο το σχήμα της γης
μας,  ο  Γιούχτας  δηλαδή,  τους  φάνηκε  σαν  ανόσια  προσβολή  καθώς
ανεβαίναμε το δρόμο του Αμνισού, σαν να ήταν άνομο ή αφύσικο για τον
Δία  (όπως  μερικές  φορές  έλεγαν  οι  άνθρωποι  το  Θεό)  να  προσφέρει
εθελοντικά  τη  Ζωή  του.  Μπορεί  να  ένιωθαν  πιο  σημαντικοί  μ’  ένα
αθάνατο συγκεκριμένο Ον να παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους από τον
ουρανό, ακόμα κι ο Θησέας όμως, γιος από τον οίκο ενός κυβερνήτη, δε
σταμάτησε  να  κουνάει  το  κεφάλι  του,  σαν  να  μας  λυπόταν.  Ο
φυλακισμένος και να λυπάται εμάς

Ήτανε μια γενιά φαντασμένων ιερέων της Κρήτης που τους είχε δα-
νείσει  το  τριπλό  μαραφέτι  του  νεαρού  Θεού  μας  του  Τριπτόλεμου  σαν
κεραυνό για τους Θεούς τους και τώρα είχαν πάρει τα μυαλά τους αέρα.
Και  το  χειρότερο,  στη  χτεσινοβραδινή  γιορτή  της  υποδοχής  τους  στους
νότιους κήπους - αφού ξεπέρασαν κάπως τη θέα του Λαβύρινθου που τους
είχε  κάνει  να  στέκουν  χάσκοντας  και  να  κοιτάζουν  -  η  Αριάδνη  είχε
κρατήσει  μια  στάση  μετριοπαθή,  συνεσταλμένη·  έτρωγε  το  ελάφι  της
χωρίς να γλείψει καν τα δάχτυλά της, κι ενώ οι φίλες της είχαν σηκωθεί

*Μεγάλο αρπαχτικό θαλάσσιο πουλί των τροπικών.

Ο αδελφός της Αριάδνης - 75
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και χόρευαν με τους άντρες της Κνωσού - όλοι φορούσαν φούστες ανοι-
χτές  στο  πλάι  ως  το  γοφό  και  τα  λαμπρότερα κοσμήματά  τους  - εκείνη
περιορίστηκε  να  κουβεντιάζει  με  τις  γυναίκες  της  Αθήνας  στο  τραπέζι.
Αυτό ήταν αφύσικο, να μην τη βλέπεις παρέα με τις πιο ζωντανές γυναίκες
της γενιάς μας που φώναζαν και τίναζαν τα μαλλιά τους, προκαλού- σαν
συντρόφους με σκοτεινά βαμμένα μάτια, κρυφοκοίταζαν μέσ’ από πέπλα
από πλεγμένα  δάχτυλα  όπως γίνεται  στην  Ανατολή:  Γεια σου, με θέλεις,
ίσως αργότερα. Και μαζί μου στο κρεβάτι, πιο αργά, έδειχνε δαμασμένη,
μελαγχολική

«Την  άλλη  φορά θα φέρουμε  το πανί και τα σκοινιά  να το  αρματώ-
σουμε», είπα στον Τκαρο. «Δουλεύεις πιο γρήγορα κι από την Τριδα όταν
ζωγραφίζεις  τοίχους,  μπράβο  σου!  Δε  μου  λες,  έχεις  δοκιμάσει  ποτέ  ν’
αλείψεις  πίσσα;  Αχχ!  Μερικές  φορές  με  πονάει  το  πλευρό  μου,  όταν
σηκώνω βάρος. Πώς πάει η ουλή σου;»

«Τι;» μόρφασε ο Ίκαρος. «Εγώ δεν έχω ουλές. Ο Τουκάτος μου ’δώσε
φάρμακα.  Κοίτα  τον  πώς  πετάει!  Πετάει!»  φώναξε,  επιθεωρώντας  τη
δουλειά του και τους στερεωμένους πάγκους. «Την άλλη φορά θα σκαλί-
σουμε τη μάνα του πάνω στο κατάρτι που θα πετάει πίσω απ’ αυτόν εδώ
μπροστά, Δευκαλίωνα. Βιάσου, σχεδόν έπεσε η μέρα του Μεσοκαλόκαι-
ρου!»

«Μάλιστα, καπετάνιε», είπα εγώ κι άρχισα ν’ απλώνω την πίσσα στο
εσωτερικό της καρίνας

Ο θαλασσινός αέρας έδινε ωραία αίσθηση και χαιρόμουνα που έβλεπα
τον Ίκαρο  να ξεπερνάει μερικές από τις πληγές του, τώρα που η Κρήτη
ήταν πια ασφαλής. Θα με βοηθούσε αυτό άραγε με τον Θησέα; Το μυαλό
μου πήγε στη μεγάλη ιστορία του ταξιδιού του κατά μήκος του Ισθμού,
την οποία η μητέρα μου είχε ήδη ακούσει στο μεγαλύτερο μέρος της από
Πελασγούς  που  είχαν  εγκατασταθεί  εδώ  στην  ύπαιθρο.  Του  την  είχε
αποσπάσει  κατά  τη  διάρκεια  του  εξαγνισμού  της  ομάδας  τους  με  αίμα
Ταύρου,  με  την  είσοδό  τους  στον  Λαβύρινθο.  Δεν  άφησε  στον  Θησέα
καμιάν αμφιβολία ότι ήξερε τι είχε κάνει στην Ελευσίνα, εκείνη την πόλη
που βρέθηκε στο δρόμο του· πως είχε παντρευτεί τη Θεά που έχουν εκεί
πάνω στη γη κι ύστερα κατάφερε με τους ελιγμούς του ν’ αποφύγει την
υποχρεωτική Προσφορά· και πως ύστερα, ακριβώς σαν τον κατ’ εικασίαν
πατέρα  του  στην  Αθήνα,  είχε  αναμορφώσει  τα  συμβούλια  της  πόλης
σύμφωνα με το αχαϊκό πρότυπο, ξεφορτώθηκε, δηλαδή, όλες τις δύσκολες
πρεσβύτερες  γυναίκες  χρησιμοποιώντας  τις  αντιπάθειες  ανάμεσα  στους
ανθρώπους και τα προβλήματα που δεν υπήρχε κάποιο σύστημα
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ισορροπίας και μεταμόρφωσης να επιλύσει, σαν το δικό μας Μέγα Έτος
Τον είδα να κοκκινίζει πάνω από τα καστανά του γένια καθώς η Πασιφάη
του αποσπούσε έντεχνα  όλες αυτές τις πληροφορίες.  Δεν δυσκολεύτηκε
να μας διηγηθεί την ιστορία του (είχε σκοτώσει αρκετούς από αυτούς τους
παράνομους  του  Ισθμού  με  τις  γροθιές  του  μόνο!),  η  μητέρα  όμως
κατάφερε να δείξει πως δεν υπήρχε βαθιά φρόνηση πίσω από τις πράξεις
του  ως  προς  τα  μακροχρόνια  αποτελέσματά  τους.  Πολύ  ανησυχητικός
άνθρωπος και μάλιστα με νεαρούς σαν το Γερύονα στην ακολουθία του

Μιας  και  το  θυμήθηκα,  Πρίγκιπα  Δευκαλίωνα, είχε  πει  αυτός  ο  Γε-
ρύονας μόλις φτάσαμε εγώ κι οι Κουρήτες με τ’ αγόρια στα διαμερίσμα-
τά τους.  Χωρίς να θέλω να φανώ ασεβής, βέβαια, θα ’θελα να σε ρωτήσω
αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε: πώς είναι όυνατόν να μην ξεμυαλίζεστε εσείς
οι Κρητικοί με όλες αυτές τις μισόγυμνες γυναίκες να σας τριγυρίζουν από
παντού; Μπορούμε να τους μιλήσουμε; Βεβαίως, αν αντέχετε την απάντηση
που  θα  πάρετε.  Κι  ύστερα  ο  Θησέας  πρόσθεσε,  δείχνοντας  την
περιφρόνησή του στην ομάδα:  Η μητέρα μου είναι ιέρεια, κύριε, και ξέρω
αρκετά καλά τα έθιμα. Λυτή η Αριάδνη όμως! Τη θεωρείτε Πα- νέκδηλη,
νομίζω. Πέστε μου όμως, πώς ξεπερνάτε το γεγονός ότι δεν είναι παρά ένα
κορίτσι;

Πώς το ξεπερνάμε; Ήταν η σειρά μας να βάλουμε τα γέλια, παρ’ όλο
που αυτό δε θα ’ταν φρόνιμο

«Σου έχουν ξεφύγει πολλά σημεία», τιτίβισε ο Ίκαρος δείχνοντάς μου.
«Έχεις  τίποτα  να  φάμε,  Δευκαλίωνα;  Θα  πάω  να  κολυμπήσω  και  θα
καθαριστώ.  Θα  της  κάνω  καλή  δουλειά,  να  ’ναι  όμορφη  όταν  σαλπά-
ρουμε!» είπε το ξωτικό τρέχοντας προς τη θάλασσα

Γέλασα για να καθαρίσω το πνεύμα μου από το φόβο του και παρα-
κάλεσα τις Δυνάμεις να μου ’διναν την ελαφράδα του

Ήταν  δυνατόν  να  με  τραβούσε  ερωτικά  ο  Θησέας;  Από  την  πρώτη
μέρα; Ο Γλαύκος θα ξαναπερνούσε μετά τη μέρα του Μεσοκαλόκαιρου
και μου φάνηκε πως και οι δύο είχαμε ανάγκη το παράδειγμά του, καθώς
ήταν άνθρωπος πιο κοσμοπολίτης από τους ιερείς μας. Δεν ήταν το φως
στα ξανθοκάστανα μαλλιά του Θησέα και τα μάτια του που έλαμπαν σαν
πετράδια* ήταν η γεύση που σου άφηνε το απροσδόκητο στη ζωή του, το
χυδαίο θάρρος του στην αιχμαλωσία, το πώς μιλούσε, λες και δεν υπήρχε
τίποτα στον κόσμο που να μπορεί να βάζει όρια στην επιθυμία. Μέσ’ από
τα  μάτια  του  μας  κοίταζε  αυτός  ο  άνομος κόσμος  κι  εκείνος  έδειχνε
μάλιστα να τον χαίρεται, να τον απολαμβάνει. Με τρόμαζε,
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πι  όμως,  κάτι  στο  στήθος  μου  αναρωτιόταν  γιατί  να  βιάζομαι  τόσο  ν’
αναλάβω  τις  υποχρεώσεις  του  θρόνου.  Με  αυτό  από  τη  μια,  και  με την
επιρροή των γυναικών τους πάνω στην Αριάδνη από την άλλη, ποιος θα
’κανε κατήχηση σε ποιον; Ήθελα να φανώ άντρας στα μάτια τους, παρ’
όλο που μισούσα αυτό που εκείνοι πίστευαν πως σήμαινε άντρας

Έβαλα τον Ίκαρο να με βοηθήσει να γυρίσω τη βάρκα ανάποδα (ήταν
μικρή, τετραθέσια) και να τη στερεώσω πάνω στ’ άλογά μας για να βάψω
την καρίνα από κάτω. Όταν τέλειωσε κι αυτό, σκέφτηκα να τον πάρω να
δειπνήσουμε με την οικογένειά μου, να δείξω σε όλους το παιδί που είχε
γεννηθεί μέσ’ από το αίμα της πληγής μου και τη γενικότερη πρόοδό του.
Πίσω στην Κνωσό όμως, σχεδόν όλοι βρίσκονταν σε ασυνήθιστα για την
ώρα  συμβούλια.  Βρήκαμε  την  πρεσβύτερη  ιέρειά  μας  την  Πέρδικα  να
περιποιείται τον κεντρικό βωμό της αυλής μόνη της και δε φάνηκε να με
άκουσε όταν τη ρώτησα τι συνέβαινε. Από τα μαύρα μάτια της δεν έλειπε
ποτέ  η  κορακίσια  γυαλάδα  και  τα  μαλλιά  της  ήταν  γκρίζα  σαν
λιθοκέραμος  από  τότε  που  μπορώ  να  θυμηθώ  τις  ιστορίες  που  άκουγα
στην αγκαλιά της παραμάνας μου. Πρέπει να υπήρχε κάποια αλήθεια σ’
αυτό που έλεγαν μερικοί πάντως, πως το μυαλό ή η ψυχή της είχαν αρχίσει
να γλιστρούν στον άλλο κόσμο πια και στράφηκε κάπως απόκοσμη από
τον τρίποδα που κάπνιζε  μπροστά της  προς τον  Ίκαρο  ζητώντας  του να
επισκεφτεί έναν αρχαίο τάφο μιας πάτριάς στα δυτικά της Κνωσού μαζί
της το ίδιο βράδυ. Εκείνος ήξερε πως (σαν τον Κράτο) ήταν κι αυτή από
τους  Χειριστές,  τους  είχε  ανατεθεί  να  μετακινούν  τα  παλιά  κόκαλα
κάνοντας  τόπο  για  τις νέες  αφίξεις  στους  τάφους  και  δεν  υπήρχε  άλλος
που να θεωρεί πως έκρυβαν τόση ζωή και Φωνές μέσα τους όσο εκείνη.
Μερικά  παιδιά  βαθιά  στην  καρδιά  τους  δεν  είναι  και  πολύ  με  μας  τους
ζωντανούς, μουρμούρισε ονειροπολώ-^ ντας εκείνη προς το μέρος μου ενώ
ο Ίκαρος οπισθοχωρούσε τρομαγμένος. Αμέσως μετά, είδα την Πασιφάη
και  τους  άλλους  να  βγαίνουν  από  την  αίθουσα  του  θρόνου  κι  εκείνος
έτρεξε  να  χωθεί  στη  φούστα  της  μητέρας  μου.  Δεν  ήταν  η  ώρα  για
παραχαϊδέματα στην αγκαλιά της όπως παλιά κι έτσι τον έστειλε μ’ έναν
κήρυκα πίσω στις Αρχάνες ως την επομένη

«Δε θα πεθάνει και με λιγότερα χάδια, αυτό πρέπει να σταματήσει», με
συμβούλεψε  η  μητέρα  μου  καθώς  τους  παρακολουθούσαμε  ν’  απομα-
κρύνονται.  «Εσύ  δεν  τον  καταλαβαίνεις  όπως  εγώ,  γιε  μου.  Πόσο  οργι-
σμένο είναι αυτό το παιδί με το θάνατο της μάνας του, που τον παράτησε
κατά κάποιον τρόπο. Μου είπε πολλά πράγματα όσο λείπατε στη θάλασ
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σα. Απ’ ό,τι φαίνεται, η μητέρα και ο θείος του επέμεναν να κάνουν αυτό
το μοιραίο ταξίδι, απλώς για να προωθήσουν την πάτριά τους σε κάποιους
κλάδους  του  εμπορίου.  Να  προωθήσουν, αυτήν  τη  λέξη  χρησιμοποίησε.
Είπε ότι είχε προαίσθημα πως δεν έπρεπε να κάνουν αυτό το ταξίδι μόνοι
τους μ’ ένα καράβι. Τρομερό.  Εγώ όμως δεν μπορώ να του δώσω αυτό
που  θέλει.  Πρέπει  να  έχεις  μεγαλύτερες  απαιτήσεις  από  αυτόν.  Θα
κανονίσω με τον Τουκάτο μήπως βάλει αυτήν τη νεοφώτιστη τη Φαίδρα
να βοηθήσει και να κάνουμε τον Τκαρο άντρα, ελπίζω δηλαδή. Πω, πω,
ένα σωρό τέτοιους έχουμε μαζέψει στο Παλάτι τελευταία, δε νομίζεις; Θα
τα  καταφέρει  αυτός.  Καλό  βράδυ,  λοιπόν»,  κατέληξε  η  Πασιφάη  και
αποσύρθηκε προς τα διαμερίσματά της

Αυτό  δε  με  ικανοποίησε,  οι  κρίσεις  του  Ίκαρου  όμως  πράγματι  ταί-
ριαζαν με όσα μας είχε μεταφέρει μετά τα τόσα χρόνια του αξιώματος της
πλάι  στους  Βόρειους  άντρες.  Η  Πασιφάη  πίστευε  πως  οι  Άριοι  κου-
βαλούσαν στην ψυχή τους κάτι σαν πληγή από τη μάνα τους* πως τον πα-
λιό καιρό, όταν ακόμα έβοσκαν τα κοπάδια τους σ’ αυτά τα πέλαγα από
γρασίδι  πέρ’  από  τον  βόρειο  άνεμο,  κάποια  καταστροφή  -  βουνό  της
φωτιάς ή υπερβολική βροχή - είχε καταστρέψει τα βοσκοτόπια των προ-
γόνων  τους.  Τώρα  βέβαια  (έλεγε  εκείνη)  το  αποκαλούσαν  πεπρωμένο,
γιατί τους άρεσε εδώ το δικό μας κλίμα, για τους ανθρώπους όμως εκείνα
τα χρόνια  ήταν  σαν  κατάρα  αποπομπής  από  τη  γη τους, έναν  τόπο  που
πάντα πίστευαν πως είναι η Γη ολόκληρη. Αναγκάστηκαν  ξαφνικά, από
τις  Δυνάμεις  που  άλλο  δεν  έκαναν  κάποτε  παρά  να  τους  στηρίζουν,  να
ξαναμπούν  στην  περιπλάνηση·  γενιές  ολόκληρες  Αρίων  βρέθηκαν  να
ισοπεδώνουν τη μια καλοβαλμένη πολιτεία μετά την άλλη μ’ αυτήν την
πληγή μες στην ψυχή τους. Τίποτα δεν πάγωνε τόσο το αίμα σου, όσο ν’
ακούς από την Πέρδικα τις ιστορίες για τις αρχαίες πόλεις της Ανατολής
και πώς τις άφηναν στο διάβα τους, για τους τόπους που είχαν καταχτήσει
αλλά δεν μπορούσαν να διοικήσουν, για τους σκελετούς των Χωματένιων
που κείτονταν στους δρόμους. Μπορεί πια μέσα στο ίδιο το αίμα τους να
έρρεε η καταφρόνια τους για τη Θεά κι έτσι να έφτανε ως τις καρδιές τους

Ανάσανα το γλυκό μυρωδάτο βραδάκι, τον λουλακή ουρανό πάνω από
τις  στέγες  του  Λαβύρινθου.  Ο  Κράτος  και  η  Διαμάτη  είχαν  αρχίσει  να
στήνουν τους Διπλούς Πελέκεις στις βάσεις τους για τις αυριανές τελετές
του Μεσοκαλόκαιρου κι εγώ πήγα και τους βοήθησα για λίγο, χωρίς να
ρωτήσω  τι  έγινε  στο  συμβούλιο,  μαλακωμένος  από  τη  θέα  των  λίγων
πουλιών  που  είχαν  απομείνει  να  ζυγιάζονται  στον  αέρα.  Η  ζωή  μου
επέστρεφε
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στον κλήρο. Οι φιλοξενούμενοι μας είχαν όλοι τους αποσυρθεί, κατενθου-
σιασμένοι με τα υδραυλικά του Παλατιού για τις νυχτερινές ανάγκες, σάρ-
κασε η Διαμάτη. Η αυριανή μέρα θα ’ταν όμορφη για όλους, σκέφτηκα,
και όταν το είπα στον Κράτο, εκείνος απάντησε: Πήγαινε τώρα, κύριέμσυ,
πήγαινε να παρηγορήσεις τη Βασίλισσά σου. Να την παρηγορήσω; Αχ, δεν
υπήρχε τίποτα στον κόσμο γλυκό σαν την επιτυχία

Κατέβηκα τη μεγάλη τεθλασμένη  σκάλα των ανατολικών  κήπων και
βρήκα τα ίχνη της στο δρόμο προς το ποτάμι- η Αριάδνη καθόταν πάνω σε
μια πέτρα κι είχε αφεθεί στα μισοφωτισμένα κυματιστά νερά για να της
απαλύνουν την ψυχή, σχεδόν μέσα σε όνειρο (νόμιζα) μπροστά στο χώρο
της λαμπρής γιορτής μας πριν από μέρες. Εκεί όμως που περίμενα να τη
βρω  μελαγχολική  ή  και  χειρότερα,  σήκωσε  τα  χέρια  της  μπροστά  στο
πρόσωπό  της  και  φύσηξε  μέσ’ από  ένα  σκισμένο  χορταράκι,  βγάζοντας
έναν ήχο που μικρή την έκανε να ξεκαρδίζεται στα γέλια, κάτι σαν την
ερωτική κραυγή ενός μικρού παχύδερμου. Το πρόσωπό της σχεδόν έλαμπε
όταν στράφηκε προς το μέρος μου και το ύφος της δεν άλλαξε καθόλου
όσην ώρα με ενημέρωνε για το περιβόητο συμβούλιο

Είχε  πραγματικά  ξανασκεφτεί  τα  στρατιωτικά  βλέποντας  τα  πληρώ-
ματα να γυρίζουν στα σπίτια τους. Απόψε είδε τους γονείς μας να παίρ-
νουν  κι  άλλες  πληροφορίες  σχετικά  μ’ αυτές  τις  φήμες  ότι  ναυπηγείται
στόλος στο βορρά. Οι καπετάνιοι μας από την Αίγινα, με την υποστήριξη
των Πελασγών, που ζητώντας εκδίκηση ήταν υποχρεωμένοι να ’χουν τα
μάτια  τους  ανοιχτά,  είχαν  μάθει  πως  τα  ηπειρωτικά  βασίλεια  είχαν  επι-
στρατεύσει κι άλλες συμμορίες ξυλοκόπων.  Από την άλλη  όμως, κανείς
τους δε θεωρούσε πως ακόμα και μια συνεργασία ανάμεσα στα βασίλεια
της  ηπειρωτικής  χώρας  μπορούσε  ν’  απειλήσει  σοβαρά  την  Κρήτη.
Μάλιστα,  είπε  η  Αριάδνη,  είχαν  και  μια  συγκεκριμένη  λέξη  για  τις  πα-
ραδοσιακές εσωτερικές τους διαμάχες: στάσις. Όλ’ αυτά όμως οδήγη-' σαν
την Πασιφάη και τη γιαγιά στην απόφαση να μισθώσουν ξανά αυτούς τους
καπετάνιους σαν κατασκόπους μας. Και όταν η Αριάδνη σηκώθηκε για να
διαμαρτυρηθεί πως οι φήμες και ο φόβος είχαν καταλάβει πάλι το Παλάτι,
ο Μίνωας (σίγουρα θέλοντας να βοηθήσει) τόνισε πως, όποιες αντιθέσεις
και να είχαν μεταξύ τους στο βορρά, ο κοινός στόχος τους ήταν να κόψουν
τη  δεκάτη  της  Κρήτης^σαν  μεσάζοντα  για  τις  περιπολίες  στους
θαλάσσιους δρόμους. Τον καταλάβαινε που ανησυχούσε για κείνη. Μέχρι
εκεί φτάνει να δει όμως, μου είπε

«Ο  παλιόφιλος  ο  Καδιμήτης,  πάντως,  άφησε  να  εννοηθεί  πως  έχουν
πραγματικά μεγάλα σχέδια στο βορρά, αν θυμάσαι», είπα και κουλου-
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ριάστηκα δίπλα της τόσο προσεχτικά και ανάλαφρα σαν να ’μουνα ζου-
ζούνι πάνω στο νερό. «Εσύ όμως δεν πιστεύεις πως οι γονείς μας έχουν
δίκιο, έτσι; Μόνο για να διατηρήσουμε την ασφάλεια στη Ρόδο και ώσπου
να  πειθαρχήσει  η  Σικελία  μέχρι  ν’ ανοίξουμε  πραγματικά  το  δρόμο  για
κασσίτερο  στη  Δύση - και στο μεταξύ,  να  βάλουμε τον  Γλαύκο  να  μας
βρει  σταθερά  αποθέματα  σιδήρου.  Μ’  αυτό  η  Αχαΐα  θα  προετοιμαστεί
στην εντέλεια για το λάκκο της λησμονιάς που την περιμένει ώσπου να
μας φτάσουν στην επεξεργασία του μπρούντζου.»

«Και στο τέλος που θα ’χουν όλοι σίδερο, τα παιδιά μας θα πρέπει να
βρουν  άλλον  τρόπο  να  καλύψουν  τα  προβλήματα  που  εμείς  αφήσαμε
άλυτα.  Ξέρω,  ξέρω,  όλ’  αυτά  γίνονται  για  να  προστατευτώ  εγώ  κι  οι
αδελφές μου», απάντησε η Αριάδνη κι η φωνή της δεν είχε παρά μια νότα
τραγουδιστής σχεδόν αγανάχτησης. Γύρισε προς το μέρος μου τότε και μ’
αγκάλιασε  κι  άγγιξε  την  ανασηκωμένη  σάρκα  στο  πλευρό  μου  με  το
δάχτυλο  που  είχε  υγράνει  στο  στόμα  της.  «Κι  εσένα,  ποιος  θα  σε  προ-
στατέψει, ε; Και όλους τους νέους άντρες μας; Αν ξεχάσουμε τον αδελφό
που χάσαμε, είμαστε ανάξιοι. Η Θεία και οι νεαροί ιερείς μας δεν τολμούν
ούτε να μιλήσουν ακόμα γι’ αυτά τα πράγματα. Ποιος θα μας σταματήσει
όμως, πριν σκοτώσουμε το ίδιο μας το πνεύμα; Εμείς, Δευκαλίωνα», είπε
με  μια  γρήγορη  ματιά  πάνω  κάτω  στο  ποτάμι,  «θα  βρούμε  τρόπο  να
ζήσουμε  χωρίς  στρατό.  Έχω  κι  άλλη  μιαν  απόφαση  να  μοιραστώ  μαζί
σου».

«Τι; Συγχώρα με, δε γελάω, απλώς - για αποστράτευση μιλάς; Ετούτη
την ώρα; Όλ’ αυτά που σου έλεγα για τους τόπους πέρ’ από το πέλαγος,
έτσι  είναι  ο  κόσμος  τώρα  κι  αυτό  εγώ...  ο  λαός  δεν  πρόκειται  να  το
ανεχτεί. Για σκέψου, οι μισοί από τους άντρες μπορεί να μη θέλουν πια να
γυρίσουν  στο  άροτρο  κι  όσο  για  τις  επενδύσεις  των  ίδιων  των  άγριων
μανάδων σου στις ξένες χώρες - δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν πιστεύω να
μιλάς σοβαρά, Αριάδνη, δεν έχεις συνειδητοποιήσει...»

«Μερικοί λένε πως μιλάω αφόρητα σοβαρά», μου είπε μ’ ένα χαμόγε-
λο που άρχισε να με τρομάζει καθώς θυμήθηκα τις σαχλαμάρες που έλε-
γα, πως θα ’θελα να την έβλεπα όταν θα έβαζε μπρος τις δυνάμεις της.
«Έφτασε η ώρα ν’ αλλάξει αυτή η εντύπωση, λοιπόν, αδελφέ μου. Το έχω
πράγματι  συνειδητοποιήσει, όπως  λες,  ήδη  όμως  χάνονται  άνθρωποι  έτσι
που έχουν γίνει τα πράγματα. Ο σκοτωμός θα σταματήσει τη στιγμή που ο
πλούτος  θα  μοιραστεί  πιο  δίκαια.  Με  τους  φιλοξενούμενούς  μας
μπορούμε ν’ αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε βαθύτερα το πρόβλημα. Δεν
πρόκειται όμως να μιλήσω άλλο γι’ αυτό τώρα. Μην πανικοβάλλε-
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σαι, αδελφέ μου, αυτό δε θα γίνει αΰριο. Δεν το ’χω πει όμως σε κανέναν
εκτός από σένα, οΰτε στη μητέρα οΰτε στην Παρία. Τίμησε λοιπόν αυτήν
την πράξη μου και βοήθησέ με. Έχεις μάθει πολλά για το στόλο, το ξέρω.
Χρησιμοποίησε  λοιπόν  τη  γνώση  σου  για  να  με  βοηθήσεις  όταν  θ’
ανέβουμε στο θρόνο την επόμενη χρονιά. Σ’ ένα χρόνο ακριβώς από αύ-
ριο», είπε σιγοτραγουδώντας

Ο σκοτωμός. Τι εύκολα που το ’λεγε· να ’ταν η άγρια φύση της ή μή-
πως ήταν αφέλεια; Αχ, άγριες μανάδες...

«Και  να  που  αρχίζει  να  μ’ αγγίζει,  πρόσεχε,  Δευκαλίωνα», βόγκηξα
μονολογώντας

«Όχι,  την  άλλη  απόφασή  μου  θα  τη  χαρείς,  Γλυκόπιοτο  Κρασί.  Την
προκάλεσε αυτή η ανοησία του προσκαλεσμένου μας με το δαχτυλίδι του
πατέρα. Το ξέρεις πως θα με ζητήσει, με σκοπό  το θρόνο βέβαια. Αυτό
είχε στα μάτια του. Νομίζω όμως, πως έχει πιο μεγάλη σημασία για την
Κρήτη να καρποφορήσει πρώτα ο δικός μας έρωτας. Εσύ κι εγώ. Η μητέρα
κι  εγώ  φτάνουμε  πάντα  από  τις  δύο  αντίθετες  άκρες  ακριβώς  στο  ίδιο
σημείο, ότι η Κρήτη είναι το παν. Για να δούμε λοιπόν, πόσο θα επιθυμεί
τη  Βασίλισσα  της  Κρήτης  ο  ήρωάς  μας  αφού  θα  ’χω  γεννήσει  το  παιδί
μου. Το παιδί μας, εννοώ», είπε χαμογελώντας. «Σ’ ευχαριστεί αυτό; Αυτό
σ’ αρέσει;» είπε και το λάγνο  χέρι της βούτηξε γεμάτο χάδια πάνω  στο
πόδι  μου.  Πώς  καταφέρνουμε  να  μην  ξεμυαλιζόμαστε; αναρωτήθηκα
σπαρταρώντας.

«Να που ήθελα μια ζωή γεμάτη από το απροσδόκητο.»
«Χάρισέ μου ένα παιδί, Δευκαλίωνα. Εδώ, σ’ αυτό το σημείο πλάι στο

βουνίσιο  αίμα.  Ας  έχουμε  ένα  παιδί  να  δείξουμε  στους  αγρότες  στο
θερισμό της χρονιάς που έρχεται. Αχ... ωραίο που είναι το άγγιγμά σου...»

«Πες μου πως με χρειάζεσαι», είπα
«Αυτό σου λέω.»
Παίξαμε  λοιπόν  κι  ενωθήκαμε  και  ήξερα  πως  η  ένωσή  μας  θα  είχε

ωραίους καρπούς, έτσι όπως ήταν οι καρδιές μας εκείνη την ώρα του λυ-
κόφωτος,  ανάμεσα στους κόσμους και στις Φωνές  του ποταμού. Κι εγώ
είχα αρχίσει να μαθαίνω· το σώμα της τρεμούλιασε και σπάραξε χωρίς να
βάλει το χέρι στο μαργαριτάρι της για βοήθεια? έβγαλε μια δυνατή φωνή
και δάγκωσε άγρια τον ώμο μου. Κι ύστερα, μέσα στο τρυφερό  γρασίδι
εκεί  που  καθόμασταν  ανάμεσα  στα  βούρλα,  αποκοιμήθηκε  και,  όπως  η
ανάσα  της  έγινε  ρυθμική  σιγά  σιγά,  άρχισε  ελαφρά  να  ροχαλίζει.  Γιατί
όμως αυτό να μου δίνει τέτοια απόλαυση; Η Θεά που ροχαλίζει.
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Ένα κορίτσι. Ο έρωτας όμως μαζί της... Τώρα καταλάβαινα τι σκοπό είχε
ο Βοσκός μες στη ζωή μου, με βοηθούσε να πέφτω εδώ δίπλα της και να
ανακαλύπτω  από  την αρχή  με  θαυμασμό  ότι αυτό  ήταν  υπεραρκετό  για
μένα

Σε λίγο άρχισα ν’ ακούω τις τροκάνες να κουδουνίζουν, τους αυλούς
και  τους  δυνατούς  ψαλμούς  των  ιερέων  μας  που  δεν  είχαν  σταματήσει
στην αυλή του Λαβύρινθου από πάνω μας ενώ οι άνθρωποι θα ’ταν ένα
τεράστιο κουλουριασμένο φίδι από άντρες και γυναίκες με τα χέρια τους ο
ένας στη μέση του άλλου, να στριφογυρίζουν και να ψέλνουν, με πόθο και
ικανοποίηση μαζί μπροστά σε μιαν απεικόνιση της Θεάς που σου έφτανε
ίσα ως το γόνατο. Μπορεί οι προσκαλεσμένοι μας να είχαν ανέβει στην
αυλή, να παρακολουθούσαν. Ευχήθηκα να μη μας μισούσαν τόσο πολύ. Η
Αριάδνη  κάτι  μουρμούρισε  κι  έδιωξε  μακριά  ένα  κουνούπι.  Χάριοέ μου
ένα παιδί: τι ωραία που το έθεσε, παρ’ όλο που και οι δύο ξέραμε ποιος
κάνει την πολλή δουλειά. Θα έφτιαχνα έναν άνθρωπο! Τι σημασία είχε το
ύφος  του  Βοσκού  στο  ξαγρυπνισμένο  πρόσωπό  του;  Ας  μ’  έλεγε
ερωτοχτυπημένο  πριγκιπόπουλο,  θα  του  ’δειχνα  εγώ  τι  θα  πει  κρητικός
σπόρος.  Λες  κι  οι  άντρες  που  οδήγησε  εδώ  η  Ευρώπη  και  που  είχαν
περάσει  πέλαγα  έχοντας  ξεκινήσει  πέρ’ από  τα  στενά  της  Κάλπης* δεν
είχαν  τίποτα  αντρίκειο  πάνω  τους  σύμφωνα  με  τα  οράματά  του! Θα  τα
καταφέρναμε  να  τους  μάθουμε  τι  είχε  σημασία  -  οι  γιορτές  και  τα
τραπέζια με τους φίλους, ο χορός κι η μουσική, τα καθαρά ρούχα κι ένα
ζεστό μπάνιο πριν από το κρεβάτι μετά από την κούραση ολόκληρης της
ημέρας. Θα κερδίζαμε

Το καημένο το παιδί είχε ασπαστεί τα ψέματα αντρών σαν τον Εχίο-
να κι ήταν καταδικασμένος για πάντα να θεωρεί τον εαυτό του  Διάφορο
από Εκείνη, ον  διαφορετικό,  ενώ  εδώ  ο  άντρας  και  βασιλιάς  πριν  κατα-
χτήσει το Χορό των Αλλαγών μπορούσε ν’ αφήσει τον εαυτό του να χα-
θεί, ακόμα και παιδί να ξαναγίνει, στόμα που ψηλαφίζει,  ρυθμός οργια-
στικός  της  σάρκας  που  γλιστράει  μέσα  κι  έξω  από  Εκείνη,  σώμα  και
πνεύμα που εξαφανίζονται, που ξεχύνονται προς τα έξω και επιστρέφουν
μέσα στον άνθρωπο. Καινούργιος να γίνει. Ν’ αγγίξει τ’ αστέρια μέσα στο
κέντρο του εαυτού μας, σαν τους ανθρώπους πάνω στην αυλή ετούτη τη
στιγμή

Ένιωθα τέτοια ενέργεια και ικανοποίηση να με γεμίζουν εκεί δίπλα της
μες στις σκιές! Πες μου πως με χρειάζεσαι. Λυτό σου λέω. Τι άλλα τέ

*Αρχαία ονομασία του βράχου του Γιβραλτάρ.
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τοια  Υπέροχα  είχαμε  άραγε  μπρος  στα  μάτια  μας;  Γιατί  οι  Βόρειοι  να
κατέχονταν τόσο από Θεοΰς, που και οι ίδιες οι γλώσσες τους αδυνατού-
σαν να περιγράψουν με τρυφερότητα; Χωρίς να έχω σκοπό να τους ανα-
ζητήσω, το ποτάμι και οι σκούρες πέτρες μου ’διναν χρησμούς, ήταν δια-
βολεμένα πράγματα, μια φυσαλίδα γεμάτη νόημα, η μάνα των λέξεων. Το
ροχαλητό από την καρδιά της καλής μου. Οι εκατομμύρια ζωές, που από
μέσα τους εκείνη έβλεπε τον κόσμο. Με είχε καταπλήξει και με τρόμαζε
αυτό το σχέδιό της, φοβόμουνα γι’ αυτήν εξαιτίας του. Αυτό όμως, αύριο·
να που άρχισα ήδη να μαθαίνω πώς να ζω μαζί μ’ αυτούς τους ξένους: ασ’
τους να μπουν κι ύστερα νιώσε ακόμα μεγαλύτερη αγάπη για τη ζωή σου

Σηκώθηκα κι άρχισα να χορεύω με τη μουσική πλάι στο νερό, ίσα για
να νυστάξω πριν τραβήξουμε για το σπίτι. Μου πήρε αρκετή ώρα όμως*
σε ξεμυαλίζουν πράγματι αυτές οι γυναίκες

Κοιμηθήκαμε στο δικό μου δωμάτιο για να μας χτυπήσει η ανατολή του
Μεσοκαλόκαιρου ανάμεσα από τις άλικες κολόνες του εξώστη στο τρίτο
επίπεδο.  Και  πράγματι  μας  χτύπησε,  ξεχύθηκε  καυτή,  σαν  λιωμένος
μπρούντζος  πάνω  από  την  ανατολική  πλευρά  της  κοιλάδας,  ζωντανεύο-
ντας τους κρόκους και τους κρίνους πάνω στους ζωγραφισμένους τοίχους
μου, τόσο που τα πράσινα φύλλα τους άρχισαν να λάμπουν. Η Αριάδνη
σηκώθηκε και άναψε ένα κλαδάκι δίκταμο από ένα κερί- ύστερα στάθηκε
μπροστά τους διαγράφοντας με τα χέρια της σπείρες για ν’ αφυπνίσει την
ύπαρξή της κι ύστερα γύρισε πάλι στο κρεβάτι. Μετά, πλύναμε ο ένας τον
άλλον  με  σφουγγάρι  για  να  ’μαστέ  ανάλαφροι  και  δροσεροί  για  την
υπόλοιπη μέρα κι εκείνη δε μάσησε άγριο καρότο ή ανάλογους σπόρους
που θα τη βοηθούσαν να μη συλλάβει. Και μάλιστα το δικό μου λουτρό
κράτησε περισσότερο, ήμουν ο Βασιλιάς με τη μορφή της Βαλανιδιάς που
στεκόταν εκεί λουσμένος στο ζεστό φως της Ανατολής* αυτό τιμούσε από
το απόγειό του ο Θεός μας τη χρονιά που εκδήλωνε το σεβασμό του στις
Δυνάμεις. Ετούτη η Σελήνη της Βροντής δεν ήταν από αυτές που έφερναν
Βροχή τα καλοκαίρια εδώ στην Κρήτη, ήταν μια Πύλη προς το Σύμπαν,
ήταν η μεγάλη Στροφή του Τροχού. Και ενώ ανταλλάσσαμε γνώμες για τα
ρούχα  μας,  σκοτεινιάζαμε  κι  άλλο  τα  μάτια  μας  με  μολύβι  και
πασπαλίζαμε τα μάγουλά μας με χρυσόσκονη ενθαρρύνοντας ο ένας τον
άλλον  να  ντυθούμε  ακόμα  πιο  προκλητικά  (νιώθαμε  τα  τύμπανα  να
δονούνται και το Παλάτι ολόκληρο να ’ναι στο
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πόδι) μας μήνυσαν πως οι Αθηναίοι, με την άδειά μας, θα αναπλήρωναν
τον ΰπνο τους

«Όνειρα  γλυκά»,  είπα  εγώ.  «Οι  γυναίκες  τους  ξέρουν  για  τ’  άγρια
καρότα κι όλ’ αυτά;»

«Η Διαμάτη λέει γι’ αυτές που δίνονται ολοκληρωτικά στο δάσος πως
έρχονται  δαίμονες  και  τους  μαθαίνουν  τα  βοτάνια,  δεν  ξέρω  λοιπόν  να
σου  πω,  Δευκαλίωνα.  Θα  διατάξω  αργότερα  να  βγουν  έξω,  δε  θα  τον
αφήσω να τους περιορίσει εδώ μέσα. Πρώτα ας μάθουν τη Βαλανιδιά από
τη βαλανιδιά την ίδια», είπε η Αριάδνη με χαμόγελο

Εννοούσε δηλαδή, να τους αφήσουμε πρώτα να ανακαλυψουν πώς θα
’πρεπε  να  ’ναι  ένας  Βασιλιάς,  θαυμάσιος  έπαινος  για  τους  άντρες  μας·
αλλά ήταν και υπαινιγμός πως εκείνη κι εγώ δε θα περνούσαμε αυτήν τη
γιορτή αχώριστοι. Ήξερε όμως να δείχνει σ’ έναν άντρα ότι τον έχει μέσα
στην καρδιά της. Και με τη σκέψη αυτή πέρασα όλη μέρα

Σε όλες τις αίθουσες μας χαιρετούσαν και μας επευφημούσαν διάφο-
ροι, κι αυτό έκανε την επιφυλαχτικότητα των Αχαιών ακόμα πιο ενοχλη-
τική. Συμπαθήστε μας, που να σας πάρει! Ούτε στιγμή δε σταματούσαν οι
έπαινοι για τη νίκη

Οι ιερείς κι οι ιέρειες είχαν ήδη ξεκινήσει μες στη δροσιά του πρωινού
να τυλίγουν γιρλάντες από λουλούδια γύρω από τις κολόνες του Παλατιού
και  τα  στειλιάρια  των  διπλών  πελεκιών.  Οι  καινούργιες  μικρές  της
Αριάδνης, η Σινώπη, η Γείλισσα, η Θεία κι οι υπόλοιπες έδειχναν σήμερα
κάπως πιο αγριεμένες καθώς, βλέποντας την Αριάδνη, την κύκλωσαν κι
άρχισαν να χορεύουν τις προσδοκίες τούτης της ημέρας γύρω από αυτήν,
αδελφή, φίλη,  Κόρη, Βασίλισσα, στο κέντρο τους. Το ίδιο έκαναν  κι οι
Κουρήτες μου σε μένα, κρατώντας λουλούδια βαλανιδιάς στα χέρια, νέοι
και γέροι, ο Τηλέδαμος, ο Τωνάς και ο Άσκουλος, αδέλφια, βοηθοί του
Γιάμου.  Δεν  είχαν  κλείσει  μάτι  όλη  τη  νύχτα  προετοιμάζοντας  τους
βωμούς  της  δυτικής  αυλής,  τα  δαδιά  για  την  πυρά  εκεί  έξω  και  στον
Γιούχτα (θα ’χε πομπή μέχρι εκεί το βράδυ!) και τους περιστεριώνες, τους
στάβλους  και  τις  περίστυλες  κρύπτες  μέσα  στον  Λαβύρινθο  για  την
επίσκεψη των πατριών μας. Και τώρα, από την κορυφή της σκάλας του
ανατολικού  προμαχώνα  που  συναντήσαμε  την  οικογένειά  μας,  βλέπαμε
τους  ανθρώπους  της  πολιτείας  μας  να  σκαρφαλώνουν  τις  ανηφορικές
πλαγιές  της  κοιλάδας·  τα  παιδιά  κρατούσαν  καλάθια  ενώ  οι  μεγάλοι
γονάτιζαν  κι  έκοβαν  με  μεγάλη  προσοχή  τα  δείγματά  τους:  λευκή,
ζαχαρένια  και  ρόδινη  πικροδάφνη,  το  απαλό  γαλάζιο  της  καμπανούλας,
της μυρτιάς
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Είχε υγρασία κι ήταν δροσερά ακόμα μες στον ήλιο στους ανατολικούς
μας κήπους κι ακούγαμε φωνές να τραγουδάνε καθώς αρχίσαμε κι εμείς
να μαζεύουμε τριαντάφυλλα και μπλε ανεμώνες. Η μητέρα κι η Παρία (με
κοντές  φούστες  σήμερα  και  πολύ  χρυσό,  ο  ήλιος  βλέπεις)  δεν
απομακρύνθηκαν από τον πατέρα μας, που έδειχνε ρωμαλέος και γαλήνιος
με τις γκρίζες πια μπούκλες του να πέφτουν πάνω από τους ώμους του και
τα λουλούδια που είχε στερεώσει στη ζώνη και στο διάδημά του. Ακόμα
κι οι γραμμές γύρω από τα μάτια του έδειχναν να έχουν χαλαρώσει, ήταν
ένας  άντρας  που  δεν  είχε  τίποτ’  άλλο  ν’  αποδείξει  στη  ζωή  του.
Ετοιμαζόταν  να  χορέψει  και  δε  σταματούσαν  οι  άνθρωποι  να  του  προ-
σφέρουν ευωδιαστά λουλούδια* ή κάποιο άλλο από τα θαύματα των κή-
πων

Ακολουθήσαμε  χωρίς  βιασύνη  το  φιδίσιο  λιθόστρωτο  μονοπάτι  που
περνούσε από τα χαμηλότερα επίπεδα κι έστριβε στη νοτιοδυτική γωνιά
του  Λαβύρινθου  (πάνω  μας  είχαμε  τα  διαμερίσματα  των  καλεσμένων
μας). Άνθρωποι  με καλάθια και παιδιά γεμάτα ενθουσιασμό  άρχισαν  να
μαζεύονται πίσω μας καθώς διασχίζαμε σιωπηλά και χωρίς επισημότητες
το νότιο τμήμα, με το ποτάμι στ’ αριστερά μας και τις τοιχογραφίες με τις
πομπές  του  μεγάλου  νότιου  διαδρόμου  να  υψώνονται  πάνω  μας  στην
πλαγιά. Καθώς περπατούσαμε, νιώθαμε στις πλάτες μας τα ζεστά χρώματα
της Ανατολής που είχαν βάψει πια ολόκληρο το Παλάτι κι ακούγαμε το
νερό να κυλάει δίπλα μας. Το γρασίδι μύριζε υγρασία και υπήρχαν τόσες
διαφορετικές  αποχρώσεις  του  πράσινου  στους  θάμνους  και  στα  μικρά
δέντρα που πρότειναν τα λουλούδια τους, τα κρίνα του βάλτου, η φλόγα
που  θύμιζε  της  ροδιάς  κιννάβαρι,  το  κίτρινο  της  αγγου-  ριάς  που  έχει
μόλις  πετάξει,  το  χρυσαφένιο  γαϊδουράγκαθο·  τα  έντομα  και  τα
σπουργίτια  είχαν  βαλθεί  να  σαγηνέψουν  τις  αισθήσεις  μας  κι  ας
προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μη σηκώνουν πολύ θόρυβο με τις φωνές
τους, να βάλουν όλη την έκσταση και τη μυστική χαρά τους στον περίπα-
το, ξέροντας τι θα ’φερνε αργότερα το ίδιο βράδυ. Ο Μίνωας περπατούσε
σε  μικρή  απόσταση  μπροστά  μας,  με  τα  χέρια  του  απλωμένα  δεξιά  κι
αριστερά για να μπορεί ν’ αγγίζει τα ψηλότερα κλαριά  της φτέρης πλάι
στο μονοπάτι

Τρελαινόμουνα  να  βλέπω  την  Παρία  να  περπαιάει  έτσι  μισοσκυμμέ-
νη, με τη γέρικη σάρκα χαλαρή πάνω στα πόδια της που θύμιζαν θαλασ-
σοπούλι, με τη σουβλερή της μύτη και τα προσηλωμένα σαν του γρύπα
μάτια της να κοιτάζουν τριγύρω ετούτο το πρωινό, χωρίς πόνους από τ’
αρθριτικά της. Κρατιούνταν από το χέρι με την Αριάδνη και σταμάτησαν
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μαζί μπροστά σε μιαν αλόη, που η Παρία εδώ και χρόνια θεωρούσε σύμ-
βολο της ελπίδας της και που είχε να μπουμπουκιάσει από την ανάρρηση
της Πασιφάης. Η Αριάδνη έσκυψε περισσότερο για να δει, με το χέρι της
Παρίας  στον  ώμο  της,  και  μαζί  φώναξαν  ψιθυριστά  την  Πασιφάη  να
πλησιάσει κι εκείνη για να δει ανοίγοντας τα χόρτα γύρω από το (ρυτό με
προσοχή,  σαν  ν’ απομάκρυναν  τρυφερά  τα  μαλλιά  ενός παιδιού  από  το
πρόσωπό  τον. Δεκαοχτώ χρόνια! ψιθύριζαν.  Τις  παρακολουθούσαν  όλοι.
Και  όλοι  μας  κοιταζόμασταν  μεταξύ  μας.  Και  τώρα,  όλοι  αυτοί  οι  άν-
θρωποι θα ’θελαν να σταματήσουν λίγο δίπλα στο φυτό, όλες οι ματρό-
νες που τους άρεσε να σηκώνονται πρωί, οι νοικοκύρηδες και οι νοικο-
κυράδες, οι κόρες κι οι γιοι τους, όλοι οι ωραίοι νεαροί που θυμόμουν από
τα  γυμνάσια  και  που  τώρα  κρατούσαν  στα  χέρια  καλάθια  γεμάτα
πρασινάδες  και  λουλούδια  για  τους  βωμούς  προς  τιμήν  του  Μίνωα.  Σε
όλη τους τη ζωή έκαναν ό,τι έκανε το Παλάτι· θα γινόταν το ίδιο, αν και
εφόσον η Αριάδνη προχωρούσε με το σχέδιό της; Μάλλον όχι* θα ’πρεπε
να δώσει μάχη και μ’ αυτούς τους ανθρώπους ακόμα, που είχαν μείνει όλη
τη  νύχτα  ξάγρυπνοι  χορεύοντας  και  που  τώρα  είχαν  γυρίσει  πίσω
απαιτώντας σιωπηλά όλο και περισσότερα, όλο και μεγαλύτερη αφθονία
στη ζωή τους

Μάλλον είχα αποφασίσει να τη βοηθήσω
Στο  πλήθος  που  είχε  μαζευτεί  στη  δυτική  αυλή  απλώθηκε  τρομερή

ησυχία, ούτε ένα τύμπανο χεριού δεν ακουγόταν όταν ο Μίνωας εμφανί-
στηκε μπροστά τους και ακούμπησε τα πρώτα λουλούδια που είχαν κοπεί
επάνω  στο  βωμό* παρά  τις  χαρούμενες  φορεσιές  τους,  πολλοί είχαν  τα
μάτια τους σκεπασμένα όλη την ώρα ή είχαν αποστρέψει το βλέμμα. Δύο
πρεσβύτεροι  Κουρήτες,  ο  Σίλλος και  ο  Αύξος,  στέκονταν  μπροστά  στις
δύο φωτιές από σημύδα, βαλανιδιά και κληματόβεργες που είχαμε ανάψει
δίπλα δίπλα μ’ ένα ανθρώπινο ομοίωμα από πλεγμένα κλαριά σε φυσικό
μέγεθος ανάμεσά τους. Μέσα του υπήρχε ζύμη από κριθάρι τυλιγμένη σε
φύλλα  χρυσού  κι  ο  πατέρας  μου  στάθηκε  μπρος  του  κι  ευλόγησε  τους
ανθρώπους  εγκαινιάζοντας  έτσι  την  Ημέρα.  Πήραμε  όλοι  μαζί  ανάσα,
προσκαλώντας  Την,  καλώντας  τις  Δυνάμεις,  μοιραζόμασταν  την  ανάσα
του ετούτη την Ημέρα, το θάνατο και την ανάστασή Του, γυρίζαμε μαζί
του τον Τροχό. Τότε ο Γιάμος έδωσε στον Μίνωα έναν πυρσό αναμμένο
κι εκείνος έβαλε φωτιά στην πυρά κάνοντας μάλιστα χοντροκομμένα αλλά
καλόπιστα  αστεία  με  τον  πυρσό  και  τα  δαδιά  από  κάτω  της.  Κι  όταν
ύψωσε το δεξί του χέρι με την παλάμη ανοιχτή για να ευλογήσει και να
σημάνει το τέλος της τελετής, η μέρα άρχιζε* οι άνθρωποι
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μαζεύτηκαν  περιμένοντας  τη  σειρά  τους  για  να  μπουν  στον  Λαβύρινθο
μαζί  με  τους  ιερείς  και  να  κάνουν  τις  ιδιαίτερες  προσφορές  τους:  περι-
στέρια σε κλουβιά, σκοινιά από τις κατσίκες ή τους τράγους τους, μικρά
οικιακά φιδάκια που κρατούσαν στα χέρια

Το πρωινό προχωρούσε (πουθενά οι Αθηναίοι) κι εμείς βλέπαμε τους
λαμπρούς  σωρούς  των  λουλουδιών  να μεγαλώνουν,  τρέφαμε τις φωτιές,
δοκιμάζαμε  χορευτικά  βήματα  για  λίγο  παίζοντας  τύμπανο,
τραγουδούσαμε.  Ο  Τουκάτος  μαζί  με  τις  μισές  Αρχάνες  είχαν  κατεβεί
πρόσχαροι κι έτοιμοι για ξεφάντωμα  όσο ποτέ, και είδα τον Τκαρο ήδη
στο πλάι εκείνης της Φαίδρας. Αυτός έλεγε πως τον μισούσε, δύο λέξεις
από  την  Πασιφάη  όμως,  μπορούσαν  πολλών  την  άποψη  ν’  αλλάξουν.
Καθώς  χαιρετούσαν  την  Αριάδνη  κι  εμένα,  ήμουνα  σίγουρος  πως  τον
πονούσαν ακόμα όλα όσα φαντάστηκε πως αποκάλυψε στη μάνα μου από
το παρελθόν του κι από τους θεούς που λάτρευε. Αυτή η Φαίδρα όμως, με
τ’ αμυγδαλωτά μάτια, έδειχνε γυναίκα που θα μπορούσε να τον βοηθήσει
να  προχωρήσει*  συμπεριφερόταν  σαν  να  ’ταν  το  πρότυπο  των  νεαρών
γυναικών  μας  και  ρώτησε  την  Αριάδνη  (που  δεν  έχανε  ευκαιρία  να
μιμείται  όπως  μπορούσε)  πώς  τα  ’χε  πάει  εκείνη με  τους  ξένους  μέχρι
τώρα. Η απάντηση (Τώρα κοιμούνται ακόμα, πάντως είναι πολύ νωρίς για να
καταλάβω) έκανε τη Φαίδρα να γελάσει, αλλά ταυτόχρονα το μέτωπό της
φάνηκε να σκοτεινιάζει. Η Αριάδνη υποσχέθηκε να τους συστήσει

Οι χρυσοί Διπλοί Πελέκεις μας είχαν ανάψει τόσο που ήταν δύσκολο
ν’ αγγίξεις τα λεπίδια τους καθώς πλησίαζε το μεσημέρι κι ο ήλιος είχε
ξεπεράσει  τους  δυτικούς  προμαχώνες  του  Λαβύρινθου.  Το  αδύναμο  κα-
λοκαιρινό αεράκι που ανέβαινε από την κοιλάδα έφερνε μαζί σκόνη και τη
μυρωδιά των χόρτων που ξεραίνονται και ήξερες πως τα ρυάκια και^ τα
ποτάμια μας είχαν αγγίξει πια το χαμηλότερο επίπεδο της στάθμης τους. Η
ανεπαίσθητη  απειλή  και  η  καυτή  μαρμαρυγή  της  αχόρταγης  απληστίας
Του σ’ έκαναν να χαίρεσαι που από σήμερα κι ύστερα η πορεία Του θ’
άρχιζε να φθίνει* νιώθαμε τη γη όμως κάτω από τα πόδια μας απόλυτα
ήρεμη  ενώ  το  λαμπρό  χάος  που  σχεδόν  δημιουργούσαν  όλοι  αυτοί  οι
χαρούμενοι  άνθρωποι  το  απολαμβάναμε  με  όλη  μας  την  ψυχή.  Εγώ
βοηθούσα να κρατάμε την πυρά ζωντανψενώ η Αριάδνη κι οι μανάδες μας
εκπλήρωναν την υπόσχεση που ’δινε η μέρα γιατρεύοντας περισσότερους
δημόσια, ακούγοντας τα παράπονα όλων: θαλασσινοί και ναύτες με παλιά
τραύματα,  άνθρωποι  που  έφερναν  ξύλινα  ομοιώματα  πονεμένων  χεριών
και ποδιών, μανάδες που έβαζαν μωρά στα χέρια
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τους να τ’ αγγίξουν. Αυτό γινόταν περισσότερο για όσους δεν μπορούσαν
ν’  ακολουθήσουν  τη  νυχτερινή  πομπή  προς  το  βουνό,  για  όσους  δεν
άντεχαν  τ’ άλματα πάνω  από τις  φωτιές  και  την  ολονύχτια  εξαλλοσύνη
εκεί πάνω

Τότε είδα ξαφνικά μπροστά μου τον Βοσκό και τα έξι κριάρια του να
μπαίνουν  από το  νοτιοδυτικό  προστώο  στην  αυλή πίσω από δύο  ιέρειές
μας (που προσπαθούσαν να βοηθήσουν)· φορούσαν ακόμα τους μπλε χι-
τώνες του τόπου τους, αλλά τους είχαν σηκώσει πιο ψηλά στο μηρό και τα
μαλλιά τους ήταν φτιαγμένα με τον δικό μας τρόπο, ως και η μπουκλί- τσα
μπροστά  από  το  αφτί,  αυτήν  που  λέμε  πως  είναι  για  φίλημα.  Ο  γόης  ο
Γερύονας είχε μάλιστα βάψει και τα μάτια του, όπως κι ο μικρός Κά- φας
που  έδειχνε  την  προηγούμενη  τόσο  τρομαγμένος  (με  τα  πυκνά  κόκκινα
γένια του Θησέα δε θα πήγαινε καθόλου). Προσπαθούσαν να μιλήσουν με
τους ανθρώπους,  χωρίς  ν’ απομακρύνονται  ο ένας από τον άλλον. Τους
πλησίασα,  τους  χαιρέτησα  και  τους  ρώτησα  πώς  αισθάνονται  «Καλά
είμαι»,  «Έτσι  κι  έτσι»,  «Εδώ  είμαστε  λοιπόν»,  έφτασαν  οι  απαντήσεις
τους  ενώ  ο  Θησέας  τεντώθηκε  κι  έτριξε  τη  μέση  του  στρίβοντας  δεξιά
αριστερά το στέρνο πάνω από τους γοφούς του, όπως έκανε πάντα κι ο
αδελφός μου κάθε πρωί

«Ο πατέρας μου φέρνει υφάσματα δικά σας από τη Μίλητο*, βλέπω
όμως πως την καλύτερη δουλειά την κρατάτε για τον εαυτό σας, κύριε»,
είπε  ο  Κάφας  χαμογελώντας.  «Ωραία  έχει  βάψει  τα  μάτια  μου  αυτή  η
Διαμάτη σας; Τι κόσμος! Τι είναι όλ’ αυτά σήμερα;»

«Ωραία είναι βαμμένα τα μάτια μου;» μιμήθηκε τον Κάφα κοροϊδευ-
τικά ο ψηλόλιγνος της παρέας τους, ο Φαίακας

«Είναι μέρα θεραπείας και το Μεσοκαλόκαιρό τους. Θα βγει ο βασι-
λιάς τους να χορέψει», εξήγησε σωστά ο Θησέας πάνω από τα σταυρω-
μένα μπράτσα του. «Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα που τους άφησα να
το  κάνουν  αυτό  σήμερα,  Πρίγκιπα  Δευκαλίωνα.  Και  η  μάνα  μου  είναι
Ανώτατη  Ιέρεια,  όπως  μπορεί  να  ξέρεις·  βλέπεις  λοιπόν  ότι  εσείς  οι
Κρητικοί δεν είσαστε οι μόνοι που ξέρετε να τιμάτε τα παλιά έθιμα όπου
είναι χρήσιμο. Εμείς απολαμβάνουμε τη ζωή, τα πράγματα έχουν το κα-
θένα τη θέση του. Ελπίζω να μη σε στεναχωρώ με τα λόγια μου.»

Βλέπετε; Εγώ σου μιλάω, ο Θησέας, και δεν πρόκειται τίποτα ν’ αλλάξω
από τη σκέψη μου για χάρη σου. Και ταυτόχρονα να παρακολουθεί το

*Μίλητος ή Μίλατος. Προϊστορική πόλη της Κρήτης, που πήρε μέρος στον Τρωικό 
πόλεμο υπό τον Ιδομενέα. Καταστράφηκε το 220 π.Χ. από τους Λύττιους.
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πρόσωπό σου, επικριτικός, γενναιόδωρος με τις αμέτρητες περιφρονητικές
γκριμάτσες του

«Ανυπομονώ  ν’  ανακαλύψω  κι  άλλα  πράγματα», είπα  επιφυλαχτικά,
έτοιμος να ρωτήσω για το άλλο μισό της συντροφιάς τους, όταν το βλέμμα
του πιάστηκε σε κάτι πίσω από μένα. Ποια είναι αυτή; είπε, δείχνοντας μ’
ένα ανασήκωμα του σαγονιοΰ του

Η Φαίδρα ξεπρόβαλε μέσ’ από τον κόσμο σέρνοντας ξοπίσω της τον
Ίκαρο  από  το  χέρι* τα  λουλούδια  που  είχε  βάλει  ανάμεσα  στις  μαύρες
τσαχπίνικα  ανασηκωμένες  μπούκλες  της  ανάδειχναν  όλο  το  βάθος  των
αμυγδαλωτών  ματιών  της  καθώς  κατέτρωγε  μ’  αυτά  τους  καλεσμένους
μας  ενώ  εκείνοι  είχαν  στυλώσει  το  βλέμμα  τους  στο  μπλε  ανοιχτό  της
μπούστο  με  τα  φουσκωτά  μανίκια  και  στην  κολλητή  εσθήτα  της  με  τα
μπλε και κίτρινα σιρίτια. Η στάση της και το πράσινο κλαδάκι της ιτιάς
στον αφαλό της έδιναν πιο έντονα την εντύπωση πως ήταν γυναίκα πλα-
σμένη για τη ζωή της Αριάδνης. Θελκτική, δύσκολα θα την έλεγες άσχη-
μη, με χείλη μικρά, που δεν κατάφερναν όμως να κρύψουν έναν ανεπαί-
σθητο σαρκασμό

«Ο πατέρας μας ο Τουκάτος σας στέλνει το καλωσόρισμά του από τις
Αρχάνες. Ίκαρε, άσε με λίγο, σε παρακαλώ», είπε.

«Σ’  ευχαριστώ...  Φαίδρα  είπαμε;»  ρώτησε  ο  Θησέας,  δανείστηκε  το
χαιρετισμό μας με τη γροθιά στο στήθος κι οι άντρες του τον μιμήθηκαν.
«Είναι  όλες  τους  τόσο  όμορφες  στα  ορεινά  της  χώρας  σας,  Πρίγκιπα;
Τώρα πια το πιστεύω...»

«Κι  εσύ  παραπονιόσουνα  για  -  τελοσπάντων!»  μουρμούρισε  ο  Γε-
ρύονας.

Δεύτερη έκπληξη. Ο Θησέας το άφησε να περάσει, απλώς κάρφωσε το
βλέμμα του στη Φαίδρα κι εκείνη του το ανταπέδωσε ώσπου το βάρος της
περιπέτειας  την  έκανε  ξαφνικά  να  δειλιάσει.  Τότε  αποτραβήχτηκε  κΐ  ο
Ίκαρος  πλησίασε  το  τριχωτό  στέρνο  του  Θησέα.  Όλοι  μας  νιώσαμε  τον
καπνό να παίζει στα ρουθούνια μας

«Νομίζω  πως  εγώ  είπα  ότι  στις  Αρχάνες  έχουν  μια  περίφημη  ράτσα

αλόγων», είπα
«Ναι! Θα ’ρθετε να μας επισκεφτείτε, έτσι δεν είναι; Όλοι σας», εξή-

γησε η Φαίδρα με τα χέρια της πάνω στους ώμους %ρυ Ίκαρου
«Έχουν τεράστια σημασία για μένα τ’ άλογα», της είπε ο Θησέας. «Αν

είμαι τυχερός, θα ’σαι κι εσύ εκεί.»
«Δεν έχεις παρά να μου μηνύσεις πρώτα», είπε η Φαίδρα χαρωπά

και σήκωσε τους ώμους
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«Θα μας συγχωρήσετε τώρα, Πρίγκιπα  Δευκαλίωνα; Απόψε, λοιπόν,
στο βουνό, κύριοι» και γύρισε να φύγει* χαιρετώντας τους με ένα παιχνί-
δισμα των δάχτυλων εξαφανίστηκε ξανά μέσα στην παραζάλη των χρω-
μάτων με το χαρούμενο πηδηχτό της βήμα

«Πω, πω», μουρμούρισε σαν χαζός ο Γερύονας καθώς όλοι την ακο-
λουθούσαν με το βλέμμα. «Είναι τόσο... Πόσων χρονών είναι; Είναι από
ευγενική γενιά; Ο αδελφός της ήταν αυτός;»

«Δεκαπέντε, νομίζω. Είναι  όλοι τους  παιδιά από την Ένωσή μας, το
παιδί όμως είναι νησιώτης.»

«Για δες!» είπε ο Θησέας, ανοίγοντας για πρώτη φορά ίσως το στόμα
του χωρίς πρώτα να σκεφτεί. «Κι εμένα έτσι μ’ έσπειρε ο πατέρας μου,
παρ’ όλο που ένας βασιλιάς... δεκαπέντε... Έχει κάτι...  κάτι που θυμίζει
την κυρά  σας εκεί πέρα  Είναι τρομερή όμως.  Πω,  πω! Είναι σαν παιδί,
έχει όμως κι αυτόν το σαρκασμό -  ξέρει, το βλέπεις, ξεχύνεται από μέσα
της,  το  νιώσατε;» ρωτούσε  κι  ήταν  σαν  να  ρωτούσε  το  φως  γύρω  του.
«Πότε μπορούμε ν’ ανέβουμε εκεί πάνω;»

«Ε, όποτε θέλετε, υποθέτω», είπα εγώ. «Αυτήν  τη στιγμή  όμως  έχει
αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις με τον Ίκαρο, σαν μέρος της μύησής της.
Τώρα, για το κοπάδι. Νομίζω πως ο Ποσειδώνας σας...»

«Α, σίγουρα θα εννοείς τα κρητικά αλογάκια. Ε, όπως μπορεί βολεύ-
εται ο καθένας. Θα το συζητήσουμε. Εσείς, νεαροί, δε θ’ απομακρυνθείτε
καθόλου  από  δίπλα  μου  σήμερα,  έγινα  κατανοητός;  Κι  εσύ  το  ίδιο,
βρομόσκυλο Γερύονα.»

Κι  εκείνοι  στράφηκαν  μαζί  του  (Μάλιστα,  κύριε) για  να  παρακολου-
θήσουν τη λήξη της τελετής της θεραπείας. Είχε ξαναβρεί τον εαυτό του
Στο κεφάλι το είχαν αυτοί το πρόβλημα: με μένα δεν υπήρχε περίπτωση ν’
ανοίξει κουβέντα. Πήρα βαθιά ανάσα, όπως ίσως θα είχε κάνει η Αριάδνη,
κι έφερα στο μυαλό μου την πατρίδα τους* εκεί τρώγονταν μεταξύ τους
σαν τα σκυλιά, τι περιμένεις; Ευτυχώς που δεν είχα ρωτήσει τίποτα για τις
γυναίκες  τους.  Και  τότε  καταλάβαμε  όλοι  πως  είχε  φτάσει  η  στιγμή,
εξαιτίας  της  αναστάτωσης  στον  κόσμο,  στα  ζώα  και  στη  μουσική  που
πλημμύρισε την αυλή από τη μεριά της βόρειας πύλης. Ήταν ο πατέρας
μου που ερχόταν χορεύοντας μπροστά από τους Δαίμονές του, το ίδιο το
Αγόρι  της  Ταραχής,  με  τους  Κουρήτες  του  να  τον  περιτριγυρίζουν  με
τροκάνες  και  τύμπανα,  χτυπώντας  τις  ασπίδες  τους  με  ρόπαλα  από  βα-
λανιδιά ενώ οι ιέρειές μας τους προϋπαντούσαν με αυλούς, κουδούνια και
κρατώντας ψηλά Διπλούς Πελέκεις. Ένα μικρό κοπάδι από εννιά λευκές
κατσίκες προχωρούσε μπροστά τους για να ξεσηκώνει το πλήθος

Ο αδελφός της Αριάδνης -16
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ενώ ο Γιάμος κι άλλοι κοντά στην πυρά. άρχισαν να βγάζουν πυρωμένα
κλαδιά από μέσα με τα χέρια τους, σαν αστραπές που πέφτουν την ημέρα.
Ο  κόσμος  στριμωχνόταν  να  τ’  αρπάξει  και  να  πάρει  μερίδιο  από  τη
δύναμη  κάνοντας  το  ίδιο  ενώ  ο  Μίνωας  έφτασε  στριφογυρίζοντας  στην
άλλη  πλευρά  στο  μέρος  της  αυλής  για  να  συναντήσει  την  Πασιφάη,  τη
Μοίρα του. Τον περίμενε ανάμεσα στις φλόγες με τα μπράτσα της υψω-
μένα, κι ήταν η ίδια το Δέντρο που την επόμενη χρονιά θα έπαιρνε τη θέ-
ση της. Τον κάλεσε με τ’ όνομά του,  Θεέ Σπερματοφόρε, Σύζυγε της Ξα-
ναγεννημένης  Γης,  Κερασφόρε  εσύ,  Χριστέ* Μινώταυρε,  Έλα! Και  καθώς
εκείνος  γονάτισε  (λαχανιασμένος)  μπρος  Της,  οι  τροκάνες  σταμάτησαν
απότομα στην άκρη των λουριών τους κι εμείς βρεθήκαμε μέσα στη σιω-
πή, εκτός από τα πουλιά, τα δέντρα και τις φωτιές

«Ιώ! Άι-βο-χάι!»** κραύγασαν μαζί ιερείς και ιέρειες
«Είμαι εδώ!» κραύγασε ο Μίνωας κι όλοι Του απαντήσαμε:  Είμαστε

εδώ!
«Ευλογημένοι να ’στε!»
Και τότε η μητέρα άρχισε να ψέλνει στον Πράσινο Θεό***, αποσπώ-

ντας  από  τα  χείλη  του  τη  συγκατάθεση  να  Τον  συνοδέψει  στον  Κόσμο
Κάτω από τον Τροχό του Κόσμου. Και τώρα δείξε μας! του είπε. Κι ενώ ο
Μίνωας άρχισε το Χορό των Αλλαγών μέσα σε νέα χειροκροτήματα και
μουσικές, ο Σίλλος κι ο Αύξος, οι ιερείς μας, μετακινούσαν μαζί Του το
ομοίωμα  κάνοντάς  το  να  πάρει  τη  θέση  Του  στα  μάτια  μας.  Τι  να  πω,
ξεπέρασε τον εαυτό Του ετούτη τη χρονιά, άφησε κάθε περιορισμό στην
άκρη  κι  άρχισε να υπνωτίζει  τους ανθρώπους  πρώτα  τυλίγοντας και  ξε-
τυλίγοντας  αργά  τα  χέρια  Του,  σφυρίζοντας  σαν  Φίδι  του  Σπιτιού  που
ύστερα έγινε Ταύρος και όρμησε να επιτεθεί στο πλήθος* ξαφνικά όμως
οπισθοχώρησε,  άρχισε  να  κορδώνεται  απλώνοντας  και  τινάζοντας  τα
μπράτσα  Του,  να  κάνει  κύκλους  και  να  γουργουρίζει  κι  έτσι  να  επιδεί-
χνεται ώσπου τα μάτια Του έγιναν σκυθρωπά σαν κριαριού και τρόμαξαν
πάλι το πλήθος. Ο κόσμος αποτραβιόταν από το άγγιγμά του, που σίγουρα
θα τους έκαιγε. Κι όμως, είχε ακόμα ένα σωρό ζώα και δαίμονες να μας
χαρίσει,  και  πριν  τελειώσει  ο  πατέρας  το  Χορό  του  έγινε  ακόμα  και
κερασφόρο ερπετό, τρίφτηκε πάνω στο ομοίωμα, αχ, πώς λαχταρούσε το
παλιό ετούτο δέρμα του να το ξεφορτωθεί, ζηκώθηκε όρθιος στα

*Χριστός: αυτός που έχει λάβει το χρίσμα.

** Λατρευτικές κραυγές που συνήθως ακούγονταν προς τιμήν του Διονύσου.
** * Προσωποποίηση της βλάστησης, Θεός της Γης, σύζυγος της Θεάς.
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πισινά Του πόδια και τίναξε τη χαίτη Του, ύστερα έμεινε ακίνητος, πε-
ρήφανος  σαν κρι-κρι που ζυγίζεται  στην άκρη του γκρεμού, έβγαλε ένα
βέλασμα και το κεφάλι Του έπαιξε πέρα δώθε, ύστερα έσκυψε μπροστά
και εφόρμησε με τα σπαστά στις άκρες τους φτερά του αετού. Κι οι άν-
θρωποι που αναγνώριζαν το σύμβολο της πάτριάς τους στο Χορό και στα
βήματά Του έβγαζαν τις κραυγές του κάθε πλάσματος, χτυπούσαν τα χέ-
ρια στους μηρούς τους με ασυγκράτητο ενθουσιασμό ή μιμούνταν τις κι-
νήσεις Του. Έβλεπες μάλιστα πως δε θ’ αργούσαν να εξαντληθούν οι ιε-
ρείς Του, παρ’ όλο που τα πρόσωπά τους έδειχναν ολοκάθαρα τα πολλά
χρόνια της αδερφοσύνης τους και την απόλαυση που έβρισκαν στη δου-
λειά τους, μιας κι είχε φτάσει πια το Μέγα Έτος. Τελείωσε μετά από ώρα,
και οι Κουρήτες σήκωσαν το ομοίωμα αναμμένο στην κορυφή της πυράς
ενώ  ο  Μίνωας  δήλωνε  ακόμα  μια  φορά  την  υποταγή  του  κι  οι  φλόγες
άρχισαν  να  το  καταβροχθίζουν  μέσα  στην  ησυχία,  που  ετούτη  τη  φορά
έβριθε από συλλογισμούς και σκέψεις «Εσύ δεν κάνεις τίποτα;» ρώτησε ο
Θησέας  Σαν  να  ξύπνησα  κάπως  και  του  είπα  πως  ο  ρόλος  μου  ήταν
μικρός· κι ύστερα βρέθηκα να του εξηγώ, παρά τη συλλογισμένη σιωπή
παντού  τριγύρω  μας  προς  τιμήν  του  Μίνωα,  για  το  Χορό  και  ότι
συμπεριλάμβανε όλη μας την ιστορία, για τις Δυνάμεις απ’ όπου μπορεί
να αντλήσει ο άνθρωπος στη ζωή του· ότι εγώ μάθαινα ακόμα

«Και στο θάνατό του.  Κι εκείνος  θα καεί  του χρόνου,  σαν την  κού-
κλα;»

Ο κόσμος είχε αρχίσει να παρατηρεί πως κουβεντιάζαμε κι ένιωσα μια
ντροπή καθώς τα μάτια μου άγγιξαν τον πατέρα μου μπροστά σ’ εκείνη
που  Λάμπει  για  Όλους- δε  σταμάτησα  όμως,  γιατί  ήταν  μια  ευκαιρία
(πίστευα)  να  δείξω  πόσο  άντρες  ήταν  οι  άντρες  της  Κρήτης.  Έδωσα
μάλιστα έμφαση σε μερικά βίαια σημεία όπως μου τα είχαν εξηγήσει· ότι
ο Διάδοχος θα έδινε του χρόνου το πρώτο χτύπημα, ελαφρύ ή θανάσιμο,
ανάλογα  με  τις  επιθυμίες  εκείνου  που  κάνει  την  Προσφορά  και  με  το
παράδειγμα  που  θεωρεί  ότι  περιμένει  ο  λαός  από  Αυτόν.  Ναι,  δε
σταμάτησα, συνέχισα να μιλάω, για το ότι η Τέφρα Του θα μοιραζόταν
στα  χωράφια  του  τόπου  μας,  για  τον  τάφο  Του  που  θα  ήταν  χωρίς
καθόλου διακριτικά. Νόμιζα πως θα μ’ έκρινε αδύναμο και, γι’ άλλη μια
φορά,  αντέδρασα  αμαυρώνοντας  ό,τι  ήτανε  πολυτιμότερο  για  μένα.
Ετούτη  η  Ημέρα  ανήκε  στον  πατέρα  μου  κι  εγώ  τη  χρησιμοποιούσα
«Κανείς  όμως  δεν  είναι  αναγκασμένος  να  παρακολουθήσει  ούτε  να...
συμμετέχει», είπα. «Οι άνθρωποι έρχονται γιατί, αργότερα, όταν θα



244 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

πλησιάζει ο δικός τους θάνατος, θα θυμούνται τον δικό Του και πώς τον
αντιμετώπισε  και,  σίγουρα,  κάθε  επαίσχυντη  πράξη  που  μπορεί  να  είχε
κάνει πριν υποκύψει.»

«Α, ωραία παρηγοριά», είπε ο Θησέας. «Κάτι τέτοιο μου είχαν ετοι-
μάσει και στην Ελευσίνα, Θεοί! Ήθελαν να οργώσουν τα χωράφια τους με
το αίμα και τα σωθικά μου σαν να ’ταν κοπριά. Χόρευαν γύρω μου στις
τελετές τους εκεί πάνω, λες και ήταν ένα τεράστιο φίδι που προσπαθούσε
ν’  ακινητοποιήσει  το  θήραμά  του.  Τσως  μπορώ  να  σε  βοηθήσω  με
κάποιον τρόπο, αν μιλούσαμε...»

Είχαμε πια αρκετά μάτια πάνω μας και του ’κανα νόημα να σωπάσει
ενώ έβγαινε από το στόμα του αυτή η τελευταία ιδέα. Πώς έπρεπε δηλαδή
να το πάρω αυτό το μπορώ να σε βοηθήσω; Τώρα πια όμως, ο Μίνωας κι η
Πασιφάη ήταν όρθιοι, άνοιξαν το καρβουνιασμένο ομοίωμα και σήκωσαν
κι οι δύο μαζί στα χέρια τους ένα τεράστιο αχνιστό κρίθινο καρβέλι. Κι οι
άνθρωποι γέμισαν την αυλή πηγαίνοντας προς το μέρος τους, πεινασμένοι

«Ιδού!»  φώναξε  Εκείνη  που  Λάμπει.  «Η  Ζωή  του  πέρασε  πια  στο
κριθάρι!»  «Θα  ’χονμε  άφθονο!» έφτασε  η  απάντηση  από  τις  βροντερές
φωνές μας. «Η Ζωή του θα φέρει στα βουνά βροχή!»  «Ποτέ όε θα διψά-
σουμε!» «Η Ζωή του πέρασε πια μες στα δέντρα! Μες στα κοπάδια! Μες
στα κλήματα!» «Καρπούς ένα σωρό θα δώσουν!» «Κι η γη θα Τον δεχτεί!»
«Όλοι μας θα ξαναγυρίσουμε!» «Δυνατοί!» «Πιο δυνατοί!» «Φάτε!»

Τάισαν  ο  ένας  τον  άλλον,  μετά  έφαγε  η  Αριάδνη,  μετά  η  Παρία.
"Υστερα  βγήκα  εγώ  μπροστά,  πήρα  ψωμί  από  τη  Βασίλισσά  μου  πάνω
στη γλώσσα μου και τ’ άφησα να λιώσει ώσπου γέμισε το στόμα μου από
μιαν αξεδιάλυτη νοστιμιά από στάχτη και κριθάρι. Με τη σειρά μου, τάι*
σα τον γερο-Κράτο και την Πέρδικα και άλλους ιερείς και ιέρειές μας (που
να ’ταν η Κλείτη, αλήθεια;) κι ύστερα άρχισαν να μοιράζουν το Δώρο Του
σε όλους τους συγκεντρωμένους. Όταν βρέθηκα πάλι δίπλα στον Βοσκό,
με  την  υπερβολική  προθυμία  που  με  διέκρινε,  είδα  πόσο  πολύ  είχε  πια
προσηλωθεί  στην  Αριάδνη,  ήθελε  εκείνη  ή  αυτό  που  αντιπροσώπευε,
χωρίς  να ’ναι όμως  σίγουρος για το κόστος.  Η θέση μου μόνο  γι’ αυτό
μπορεί να μην του φαινότανε τόσο ανόητη, όπίδς κι εγώ ο ίδιος πια, και
είπα σε όλους να πλησιάσουνε και να δεχτούν από το χέρι της, σαν μια
χειρονομία που θα την ευχαριστούσε. Εκείνοι όμως ήταν ακλόνητοι πίσω
από τον Θησέα, παρ’ όλο που η Αριάδνη φρόντισε να ’ρθει κοντά μας η
ίδια. Δείλιασαν. Εκείνος την κοιτούσε σαν να ’θελε να την αρπά
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ξει από τους ώμους και να την ταρακουνήσει για να τη βγάλει από κάποιο
όνειρο

«Ψωμί είναι, τίποτ’ άλλο», τους είπε, αλλά, αφού της αρνήθηκαν και
πάλι, μπήκε ξανά σ’ αυτόν τον άλλο κόσμο με μια ιδιαίτερη χάρη κι όλοι
μας την κοιτούσαμε να φεύγει, σαν ναυαγοί σε διαφορετικά νησιά ο κα-
θένας

Οι επισημότητες του πρωινού έκλεισαν καθώς οι άνθρωποι άγγιζαν με
τις παλάμες τους τη γη για να δώσουν τις ευχαριστίες τους, αλλά και για
ν’  απελευθερώσουν  από  μέσα  τους  τη  δύναμη  που  διαπερνά  τη  ραχο-
κοκαλιά μας*. Παρ’ όλ’ αυτά, μερικοί δε σταμάτησαν να στήνουν αυτο-
σχέδιους κυκλικούς χορούς μες στην αυλή ενώ άλλοι μοιράζονταν τροφή
και ασκούς  γεμάτους  κρασί στη σκιά των δέντρων  ή αναζητούσαν  ερα-
στές για το βραδάκι που πλησίαζε. Η οικογένειά μας θ’ αποσυρότανε να
περιμένει τη Σελήνη και, πριν φύγουμε, η Αριάδνη φρόντισε όλος ο κλή-
ρος μας (κι όποιος άλλος κατάφεραν να βρουν, ο Όρνεος, ας πούμε, ή ο
Ελφήνορας)  να  βοηθήσουν  ώστε  να  χωριστούν  οι Αθηναίοι  το πολύ  σε
ζευγάρια.  Αυτός  ο  νεαρός  ο  Κάφας  και  η  Διαμάτη  έδειχναν  να  τα  βρί-
σκουν συζητώντας για τη μόδα και ο Γιάμος προσφέρθηκε να οργανώσει
αγώνες πάλης κι άλλα τέτοια παρόμοια με τους ντόπιους νεαρούς. Αυτό
έγινε  αποδεκτό,  μιας  και  (απ’  όσο  έδειχνε  το  ύφος  του  τουλάχιστον)  ο
Θησέας δεν μπορούσε να ’χει αυτό που επιθυμούσε. Όλ’ αυτά τα κορι-
τσόπουλα  τριγύρω  κι  εκείνος  να  είναι  αναγκασμένος  μόνο  εκείνη  ν’
αποχτήσει και μάλιστα αμέσως;

Τελικά η Κλείτη με κατσάδιασε για το κακό παράδειγμα που έδινα και
είπε πως έδειχνα υπερβολικό ενδιαφέρον για τους Αθηναίους. Άσ’ τους και
λίγο ήσυχους. Αυτό με χαροποίησε, μόνο που τώρα η Αριάδνη ήθελε να
βγει πάλι στους δρόμους με τις φίλες της και η ενθουσιώδης αναχώρησή
τους έκανε τη μάνα μας να μελαγχολήσει, και με το δίκιο της. Είχα να δω
τα  δάκρυα  της  μητέρας  μου  από  την  κηδεία  του  αδελφού  μας,  άρχισε
όμως να λέει πόσο γρήγορα είχε περάσει η βασιλεία της, πόσο μακριά της
φαινόταν ο καιρός που έτρεχε κι εκείνη ασυγκράτητη σαν την κόρη της.
Δε μετράνε καθόλου οι τρεις ημέρες ευχαριστίες που θα λάβεις; την πείραξε η
Παρία.  Δεν  πέρασε  πολλή  ώρα  όμως  και  η  Κλείτη  εμφανίστηκε  στον
προθάλαμο της γιαγιάς με τις άλικες κολόνες

*Δοξασία  που  απαντάται  και  στους  Ινδούς,  οι  οποίοι  θεωρούν  ότι  στη  βάση  της
σπονδυλικής μας στήλης βρίσκεται η θεά Κουνταλίνι, που αφυπνίζεται κυρίως μέσω του
ερωτισμού.
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έχοντας  τις  έξι Αθηναίες  στο κατόπι  της.  Δεν είδαμε  κανένα  θαύμα:  τα
ρούχα τους ήταν το ίδιο αδιάφορα και τα πρόσωπά τους το ίδιο επιψυλα-
χτικά όπως και την προηγούμενη· είχαν φτάσει όμως στο σημείο να εμπι-
στεύονται κάπως την Κλείτη για τις ώρες που είχε περάσει μαζί τους κι
εκείνη  τις προσκάλεσε να βοηθήσουν σαν μαθητευόμενες,  μόνο για σή-
μερα, για το  Μεσοκαλόκαιρο  της Πασιφάης.  Αν μας δέχεστε, βέβαια,  της
είπε η Κλείτη

Γι’ αυτό λοιπόν θυμάμαι τη μητέρα μου τόσο έντονα εκείνο το από-
γευμα, όσο θυμάμαι και τον Μίνωα όλο το πρωινό· διασκέδασε πραγμα-
τικά ενθαρρύνοντάς τες να φορέσουν αυτό ή προσπαθώντας να τις πείσει
να μη φορέσουν εκείνο, τους έδειξε τα βήματα ενός κρητικού χορού στην
αυλή της Παρίας και απ’ όλες τους, τουλάχιστον η Αγχινόη (μια από τις
κοκκινομάλλες  τους)  και  η  Πολυξένη,  η  κόρη  του  σαλτιμπάγκου,
αφέθηκαν  ν’  απολαμβάνουν  ντροπαλά  το  νέο  ξεκίνημά  τους.  Λίγο  πριν
πέσει  η  νύχτα,  ολόκληρο  το  στενό  βασιλικό  μονοπάτι  που  έβγαζε  από
αυτήν την έπαυλη στον Λαβύρινθο είχε γεμίσει από πλήθη ανθρώπων με
πυρσούς στα χέρια, μιας κι ο κόσμος ήξερε πού θα τους ξανασυναντού- σε
η Βασίλισσά τους. Η Παρία φίλησε τη μητέρα μου, που τέτοια ώρα την
επόμενη  χρονιά  θα  ’τανε  χήρα,  και  ξεκινήσαμε·  πέρασε  μέσ’  από  τις
λεμονιές της Παρίας με τις καλαμποκένιες κούκλες κι άρχισε ν’ αφήνει τη
δύναμή της αχαλίνωτη να ξεχυθεί στο πλήθος. Ακόμα κι ο ίδιος ο δρόμος
μπροστά  από  αυτά  τα  ωραία  σπίτια  έμοιαζε  να  τρεμοπαίζει  και  ν’
αχτινοβολεί  καθώς  οι  άνθρωποι  έσειαν  τους  πυρσούς  τους,  χειροκρο-
τούσαν  ή  χτυπούσαν  τις  τροκάνες  τους  για  να  δουν  το  πνεύμα  της  ν’
αγριεύει ακόμα περισσότερο εδώ έξω, να νιώσουν όλη τη δύναμή της και
να την πάρουν  μέσα τους. Η Πασιφάη πέρασε μπρος τους παίζοντας τη
γλώσσα  της  προκλητικά  ενώ  τα  χέρια  της  ρωτούσαν  παρακαλετά  αν,
έχουν ζωή  μες στο κορμί τους,  έκανε  κι άλλους  κύκλους  γύρω  από τον
Μίνωα και με φίλησε καθώς πραγματοποίησε ελιγμούς μέσα κι έξω από
την  πομπή  πίσω  μας  κι  ύστερα  πάλι  έβγαινε  εμπρός  μας,  επικεφαλής.
Μέσα σε όλα, άκουσα να επαινούν τα χρόνια της βασιλείας της, το πώς
έδωσε ξανά ζωή στα χωράφια της Κρήτης, πώς χειριζόταν τους εχθρούς
μας, την ικανότητά της να γιατρεύει. Τρελαίνονταν οι άνθρωποι να βλέ-
πουν έτσι τη Θεά τους πάνω στη γη, να ελέγχει την (ί^ρια καρδιά των πά-
ντων από μέσα τους· όσο για κείνη, τρεφόταν από τους καρπούς των ίδιων
της των δυνάμεων, χοροπηδούσε, κουνούσε  τους γοφούς της κρατώντας
τις ρώγες με τα δάχτυλά της, έτριβε την κοιλιά της. Είμαι σίγουρος πως οι
μαθητευόμενες ακόλουθοί της αυτό το ’βλεπαν σαν κάτι που
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μόνο  η  Αίθη  θα  μπορούσε,  απ’  όλες  τους,  να  πάνει  στις  αίθουσες  των
αριστοκρατών τους· εκείνες όμως ούτε είχαν ανατραφεί λατρεύοντας την
παθιασμένη  δύναμή  της  ούτε  είχαν  δει  πώς  λειτουργούσε  το  μυαλό  της
στα  συμβούλια.  Τα  μάτια  τους,  πάντως,  ήταν  ορθάνοιχτα  μ’  αυτό  που
έβλεπαν να ’χει φωτίσει μπροστά τους Αυτή που Λάμπει για Όλους

Οι  δυτικοί  προμαχώνες  του  Λαβύρινθου  και  τα  κέρατα  πάνω  στις
στέγες έδειχναν πελώρια, έτοιμα να καρποφορήσουν, σαγηνευτικά με το
βαθύ μπλε της νύχτας ν’ απλώνεται πίσω τους, κάθε παράθυρο με το λυ-
χνάρι του ενώ οι άνθρωποι που ξεφάντωναν βοηθούσαν να αναζωπυρωθεί
η διπλή πυρά με τους πυρσούς τους. Ο κόσμος είχε αγριέψει κι η φασαρία
τους είχε δυναμώσει από την αναμονή και το πιοτό ολόκληρη τη μέρα*
ήτανε μάλιστα και πιο λάγνα ντυμένοι, και μακριά, έξω από την αυλή που
άστραφτε  σχεδόν  σαν  να  ’τανε  μέρα,  βλέπαμε  τις  δύο  φωτιές
σκαρφαλωμένες στον Γιούχτα, τα λαμπερά μάτια του θεού που είχε ξυ-
πνήσει και μας αναστάτωνε. Έγιναν κι άλλες τελετές με κέντρο τους γο-
νείς  μου  κι  η  αυλή  είχε  πια  γεμίσει  ασφυχτικά  από  ανθρώπους  που
έπαιρναν θέση για την πομπή πίσω από τους υψωμένους Διπλούς Πελέ-
κεις. Είχα πιει κι εγώ κάμποσο, και τη στιγμή που είδα ότι η Αριάδνη είχε
επιοτρέψει και με περίμενε, απομακρύνθηκα ξανά και πήγα να προσφέρω
στον Θησέα τη βοήθειά μου, όπως μου είχε προτείνει ο ίδιος. Μέσα σε όλη
αυτήν  τη  χαώδη  οχλοβοή  όμως,  τον  βρήκα  να  έχει  μαζέψει  και  τους
δώδεκα  της  ομάδας  του  και  να  τους  κατσαδιάζει  για  τα  καλά.  Μην
απομακρυνθείτε από μας πάνω στους λόφους, θα λογοδοτήσω για σας όταν
γυρίσουμε στην πατρίδα, κι άλλα τέτοια. Τουλάχιστον σε κάποιον έπρεπε να
λογοδοτήσει, κάπου στον κόσμο. Τους βοήθησα λοιπόν να βρουν ασκιά
με κρασί και τους άφησα χωρίς καμιάν υπόσχεση, εκτός από το να τους
πάρω μαζί μου στις τελετές των σπονδών μας, αν το επιθυμούσαν, πάνω
στο βουνό

«Σκέψου  πόσοι  άνθρωποι  σε όλο  το νησί  το κάνουν  αυτό  σήμερα!»
αναφώνησε η Αριάδνη στο πλευρό μου, ρουφώντας άπληστα το σαματά

«Συν άλλους δεκατρείς, πάνω κάτω! Δωσ’ μου μια γουλιά, Αύξο! Πά-
με να φύγουμε!»

Κατεβήκαμε  από  τον  νοτιοανατολικό  προμαχώνα,  περάσαμε  το  πο-
ταμάκι και πήραμε το λιθόστρωτο μονοπάτι που περιτριγύριζε τις πτέρυ-
γες του Λαβύρινθου που τρεμόφεγγαν στο φως των αναμμένων  κεριών.
Όσο  πιο  βαθιά  στην  ενδοχώρα  μπαίναμε,  τόσο  πιο  αραιά  γίνονταν  τα
σπίτια, και όταν περάσαμε τον τάφο της Ευρώπης (αφού της τραγουδή-
σαμε) ο νυχτερινός αέρας γέμισε πιότερο από τις μυρωδιές των χωρα-
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φιών  και  από  το  γιασεμί  που  ανοίγει  μόνο  βράδυ,  από  την  κοπριά  των
κοπαδιών και τον καπνό που θάμπωνε τ’ αστέρια. Ανεβαίναμε στους λό-
φους  σκαρφαλώνοντας  όλοι  μαζί  στις  ομαλές  πλαγιές  τους,  μακριά  μας
στο  σκοτάδι  βλέπαμε  δεξιά  και  αριστερά  πυγολαμπίδες,  οι  νυχτοπετα-
λούδες χόρευαν τρελά πάνω από τους πυρσούς μας σαν ψυχές που έχουν
χάσει το δρόμο τους. Ο ήλιος είχε δύσει σαν βασιλιάς σε όλη του τη λα-
μπρότητα κι εμείς ψάχναμε να βρούμε το φεγγάρι και αφηνόμασταν και,
μόλις αρχίσαμε την πραγματική ανάβαση, κοιτούσες πίσω σου κι έβλεπες
ένα τεράστιο φίδι από φως σε όλο το μήκος του δρόμου ως την Κνωσό.
Όνειρο  ήταν,  όνειρο!  Φτάσαμε  στην  κορυφή  του  Γιούχτα  και  δια-
σκορπιστήκαμε γύρω από το χώρο της τελετής, εκεί που υπήρχε ένα χά-
σμα  στη  γη  και,  ειδικά  γι’ απόψε,  δύο  φωτιές  δίπλα  δίπλα  που  έκαιγαν
ολόλαμπρες,  όπως  και  κάτω.  Αφήσαμε  τους  Κουρήτες  να  μας  καθοδή-
σουν  σε  μια  τελετή  με  αναπνοές  κι  ο  κόσμος  ξεκουράστηκε  για  λίγο.
Άρχισαν να αισθάνονται γύρω τους τη νύχτα· με τόσον αέρα και καπνό, τα
κουνούπια δεν ήταν και πολύ ενοχλητικά παρά τα τόσα πολλά μισό- γυμνα
κορμιά,  μαζί  και  το  δικό  μου.  Η  γιαγιά,  σε  καλή  διάθεση,  έπιασε  μιαν
ολόκληρη αλυσίδα ανθρώπων που κρατιούνταν χέρι με χέρι και άρχισε να
τους τυλίγει γύρω γύρω, σαν σπείρα που στο κέντρο της η ένταση ήταν
μεγάλη  καθώς  τριβόμασταν  ο  ένας  πάνω  στον  άλλον,  όπως  λένε  πως
κάνουν  τα κοπάδια  των  δελφινιών  κάτω  από  τη  θάλασσα. Οι Κουρήτες
μας στο μεταξύ (αφού κουβάλησαν μεγάλους πίθους με κρασί) ετοίμασαν
τις θέσεις γι’ αυτούς που θα ’καναν σπονδές δοξάζοντας το Θεό ή τη Θεά
ο  ένας  μες  στον  άλλον,  μια  τελετουργία  που  είχε  αρχίσει  να  κερδίζει
έδαφος  μαζί  με την αποστροφή  της Αριάδνης  για  το αίμα· και  μέχρι  ν’
αποφασίσουμε ότι είχαν έρθει όλοι όσοι ήταν να ’ρθουν, οι γονείς μου ήδη
δεν κρατιούνταν να ξεκινήσουν τ’ άλματα μεσ’ από τις φλόγες

Το θέμα δεν ήταν τόσο η επίδειξη που έκανες περνώντας με χάρη μεσ’
από την πυρά, αλλά πιο πολύ πώς αντιδρούσες όταν έφτανες στην άλλη
άκρη, έχοντας πια εξαγνιστεί· την περασμένη χρονιά είχαν στραφεί ξανά
προς τη φωτιά καλώντας τους ανθρώπους ονομαστικά να κάνουνε το άλμα
για  να  τους  ξεσηκώσουν  περισσότερο.  Απόψε  όμως,  ο  Μίνωας  κι  η
Πασιφάη  πήδηξαν  από  μέσα  της  ουρλιάζοντας  κι  ύστερα  συνέχισαν  να
τρέχουν,  χωρίς  να  ρίξουν  πίσω  τους  ούτε  ματιά,  προς  το  σκοτάδι  της
χλοερής  λοφοπλαγιάς,  ενώ  το  πλήθος  άφησε  ένα  μακρόσυρ-  τοΑαααχ
γεμάτο γνώση κι ευχαρίστηση. Η Αριάδνη είπε, Ας κάνουμε κι εμείς το ίδιο,
και το κάναμε. Η μυρωδιά των μαλλιών της ανακατεμένη
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με το χώμα από κάτω μας ξύπνησε μες στο αίμα μου όλες τις μνήμες από
την ένωσή μας κι αργότερα, όταν πια σηκωθήκαμε, είδαμε τη Σελήνη της
Βροντής, χαμηλή και μελένια πάνω από τα δέντρα, στη χάση της που είχε
μόλις  αρχίσει.  Του  χρόνου  το  Μεσοκαλόκαιρο,  θα  ’ταν  πανσέληνος
Εκείνη ήθελε να γυρίσουμε να δούμε μήπως οι καλεσμένοι μας κι οι φίλες
της είχαν καθόλου ανάγκη  από τη βοήθειά μας, κι έφτασε  ως την άλλη
άκρη του Γιούχτα αναζητώντας τους. Οι σπονδές είχαν προχωρήσει τόσο
που οι περισσότεροι πια είχαν φύγει από δω ψάχνοντας για τις δικές τους
απολαύσεις. Τότε όμως είδα τον Ίκαρο, ακόμα να πηδάει μπρος πίσω μεσ’
από τις φλόγες της πυράς, και τη Φαίδρα σε μιαν άκρη απλώς να στέκεται
με τα χέρια σταυρωμένα ενώ το στόμα της έδειχνε πιο σουφρωμένο από
το κανονικό. Τους πλησίασα και τον σταμάτησα. Είχε κάθε δικαίωμα ν’
αρνείται την καινούργια ζωή απ’ όπου κι αν προερχόταν, δεν μπορούσε
όμως  να  υποτιμά  τη  μαγεία  των  άλλων  μπροστά  στα  μάτια  τους.  Δε σε
νοιάζει; ρώτησα  τη  Φαίδρα,  η  ίδια  η  ερώτησή  μου  όμως,  την  έκανε  ν’
αναπηδήσει  τραβώντας  την  από  την  απέραντη  απόσταση  όπου  είχε
αποτραβηχτεί. Τους άφησα  να περιμένουν τη σειρά τους για τις κομψές
θέσεις και τα κύπελα που, με τη σωστή χρήση, σ’ έφερναν πιο κοντά στο
Μεγάλο  Μυστήριο* απ’  ό,τι  φαινόταν  όμως,  δε  θα  δοκίμαζαν  μόνο  οι
Αθηναίοι τα όρια της υπομονής μας

Βρήκα την Αριάδνη να ’χει κατέβει από την πλαγιά, ν’ ακούει και να
ενθαρρύνει την κουβέντα ανάμεσα στ’ αγόρια της Αθήνας και στην Τα-
λάη από τον Οίκο των Ωρών καθώς και με άλλους Κρητικούς. Οι γυναίκες
τους,  δυστυχώς,  αποφάσισαν  μόνες  τους  ν’  αποσυρθούν  στα  διαμερί-
σματά τους (οι ήχοι που έφταναν από το σκοτάδι μακριά μας θα πρέπει να
ήταν  αποκαρδιωτικοί  γι’  αυτές,  υπέθεσα),  τελικά  όμως,  φάνηκε  πως
τουλάχιστον τέσσερις από τους νεαρούς του Θησέα είχαν βρει παρέα για
τη  νύχτα.  Κι  ενώ  εκείνος,  ο  Φαίακας  και  ο  Τένης  έδειχναν  συνεχώς
νηφάλιοι και απόμακρα  ψυχροί, ο Γερύονας έδειχνε εκστασιασμένος. Η
ίδια η Κλείτη ήταν μαζί του κι εκείνος μου φώναξε ένα Γεια σου κάτω από
το μπράτσο της ενώ κατέβαινα το λόφο πηγαίνοντας προς το μέρος τους.
Έδειχνε  αρκετά  πιωμένη  και  μου  χαμογέλασε  μ’  έναν  τρόπο  που  μου
’λεγε  πως  αυτό  όχι  μόνο  θα  τακτοποιούσε  τα  πράγματα  για  την  Ίριδα,
αλλά αφορούσε και το άλλο κομμάτι, την εκδίκησή της για τους Δελφούς
και τη βοήθεια προς την Αριάδνη* μου έκανε εντύπωση όμως ο Γερύονας,
πώς είχε μαγευτεί κοιτάζοντας αυτήν την κομψή Κρητικιά στο πλάι του,
σαν να του ήταν αδύνατο να πιστέψει πως μπορούσες έτσι εύκολα να ’χεις
αυτό που ήθελες περισσότερο στον κόσμο
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«Μου το ζήτησε, Δευκαλίωνα», μου είπε η Αριάδνη, όταν τους αφή-
σαμε να διασκεδάσουν τη βραδιά τους. «Ναι, είναι τολμηρός αυτός. Όταν
έφτασα, τον βρήκα να τους απαγγέλλει λόγο ολόκληρο για την πατρίδα και
την υπόληψή τους. Όσο για τον εαυτό του βέβαια - τελοσπά- ντων, τώρα
ταχτοποιήθηκε, ακόμα και οι γυναίκες τους πήγαν σπίτι. Του είπα πως εδώ
είναι ελεύθεροι άνθρωποι και πως θα τους έπαιρνα από την κηδεμονία του
αν δεν τους άφηνε να κάνουν ό,τι θέλουν.»

«Είμαι σίγουρος ότι αυτό τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα», είπα
«Α,  κι  όσο  για  την  υπόσχεση  που  του  έδωσες  για  τις  σπονδές,  μη

νοιάζεσαι. Τον προσκάλεσα εγώ να τις μοιραστούμε, αφού αρνήθηκα την
άλλη επιθυμία του. Χαίρομαι που δεν προσβλήθηκες, Γλυκόπιοτο Κρασί,
παρ’ όλο που βάζω στοίχημα ότι εκείνος πιστεύει πως θα ’πρε- πε. Είπε,
λοιπόν, Με όλο το σεβασμό, αλλά ένας Αχαιός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Οι
άντρες  είναι  άντρες,  τίποτα  περισσότερο, είπε.  Τελοσπά-  ντων,  ο  καθένας
έχει τα όριά του, υποθέτω. Δεν είναι πια και τόσο κακός. Κοίτα τ’ αστέρια
εκεί ψηλά, το γάλα που ξεχύνεται από μέσα τους!»

Τη φίλησα βαθιά κι εκείνη αφέθηκε από τα πάντα, έστω γι’ αυτό το
λίγο* τίποτ’ άλλο δε θα πω για κείνη την Ημέρα του Μεσοκαλόκαιρου.
Πράγματι, είχε κι άλλα αυτός ο Βοσκός εκτός από την ωμή φιλοδοξία του
και  την  ανάγκη  του  να  μένει  νηφάλιος  και  ψυχρός,  όπως  θ’  ανακαλύ-
πταμε. Εκείνη τη νύχτα όμως, εκείνη τη νύχτα που ξεχείλιζε νέκταρ, όσο
κι αν απολάμβανα με την καρδιά μου την προσπάθειά μας για ένα παιδί,
δεν  κατάφερα  να  μην  αναρωτηθώ  για  τους  προγόνους  μας.  Ήταν  πιο
αφελείς άραγε ή μήπως πιο ευλογημένοι που αποκαλούσαν Θεούς ετού-
τους τους ξενόφερτους;

Ο Γλαύκος γύρισε από το σπίτι του στον Πραισό λίγες ημέρες πριν από το
καινούργιο  φεγγάρι  κι  έδειχνε  ξεκούραστος  και  δυνατός· είχε  περά- σει
πρώτα  από  το  Ναυαρχείο  (ένα  ιδιαίτερο  κτίριο  στα  δυτικά  του  Λα-
βύρινθου) για να δει αν  το πλήρωμα  και το καράβι του,  το  Θέμις, ήταν
έτοιμοι για τον απόπλου, κι εκεί τον συνάντησα· είχα πάει να τακτοποιή-
σω  το  θέμα  του  ανεφοδιασμού  για  τον  Περίδη  που^ίχε  βγει κυνήγι  στα
νησιά. Μετά διασχίσαμε το Παλάτι ως την ανατολική αίθουσα ακροάσεων
του Μίνωα  για να τον ενημερώσει και είχα την ελπίδα πως θα πέφταμε
πάνω στον Θησέα, αλλά  δεν έτυχε. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Αργότερα
έμαθα πως ο Όρνεος (ύστερα από άδεια) είχε συνοδέψει τους Αθη
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ναίους  στο  κυνήγι.  Τα  σχέδια  να  τους  σιείλουμε  στα  ορεινά  δεν  είχαν
ακόμα οριστικοποιηθεί

«Γνώρισα  μια  καταπληκτική  γυναίκα  στα  μέρη  μου  την  Ημέρα  του
Μεσοκαλόκαιρου», είπε ο  Γλαύκος  ενώ  περιμέναμε  στην  περίστυλη  αί-
θουσα που δροσιζόταν από το καλοκαιρινό αεράκι. «Τη λένε Αντιβία. Θα
μου άρεσε να φτιάξω σπιτικό μαζί της, μετά από του χρόνου ίσως. Χα!»
γέλασε  με  τις  χρυσαφένιες  σκέψεις  του.  «Τη  νύχτα  μετά  το  Μεσο-
καλόκαιρο αναγκάστηκα μάλιστα να κοιμηθώ έξω, καθώς δεν μπορούσα
ούτε την πόρτα του σπιτιού της μάνας μου να βρω. Τι κρίμα όμως, μικρέ
μου φίλε, που σε βλέπω πάντα τόσο στα πεταχτά.»

Ναι' μιας και ήξερα πια πού πήγαινε και δε θα ’τανε ταξίδι αναψυχής,
θα  ’θελα να  μπορούσα  να  του  πω το ελπιδοφόρο  σχέδιο της  Αριάδνης.
Έδειχνε να ’χει κάπως  ξεπεράσει την ένταση που τον κατείχε λίγο πριν
και δεν υπήρχε λόγος να τον ξεσηκώσω τώρα που θα ’φεύγε από το νησί.
Μια  μικρή  ζήλια  φάνηκε  να  παίζει  στα  μάτια  και  των  δυο  μας  καθώς
σκεφτόμασταν  ποιος  θ’  άρχιζε  να  τριγυρνάει  και  ποιος  θα  ’μενε  πίσω.
Μόλις λοιπόν μπήκαν οι γονείς μου, ο Γλαύκος άρχισε να τους λέει πως
ήμουνα πραγματικό νεραϊδοπαίδι, πως το βασιλικό μου αίμα φαινόταν πια
ολοκάθαρα  μετά  απ’  όλους  αυτούς  τους  τελευταίους  μήνες,  ο  λυ-
γερόκορμος πρίγκιπας που κρύβει μέσα του χιλιάδες μυστικά,  ο Αμνός ο
ίδιος, είπε χαμογελώντας

Μετά τους χαιρετισμούς και τη συγνώμη της Αριάδνης για την απου-
σία της από τα χείλη της Πασιφάης, ο Μίνωας έβαλε το σιδερένιο ξίφος
μου πάνω στο τραπέζι κι έκανε ανασκόπηση των τελευταίων ειδήσεων από
το Ναύαρχο.  Τρία στρατόπεδα επιδρομέων στις φλόγες, απελευθερώθηκαν
οι  επιζώντες  όμηροι,  οι  λεηλασίες  και  οι  αιχμάλωτοι  στην  Πάρο  ως  το
φθινόπωρο καθυστερούν τη σωστή λειτουργία του στόλου. Τριάντα τέσσερα
θύματα: είκοσι δύο νεκροί κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, εφτά γύρισαν
ανάπηροι,  πέντε  υπέκυψαν  στη  θάλασσα.  Ζητώ  ενισχύσεις,  στο  γνωστό
σημείο συνάντησης. Έφτασε η ώρα. Περίδης

«Ακόμα κι από τη δική μου θέση, είναι αβάσταχτο, Γλαύκε- είναι σαν
να ’χουμε μπλεχτεί σ’ έναν πόλεμο που δεν τελειώνει», είπε ο πατέρας
μου.  «Πρώτα  όμως,  χρειαζόμαστε  όλο  το  παρασκήνιο,  αυτά  που  δεν
ακούγονται από τους κήρυκες στ’ ανατολικά.»

«Έλεγα  στον  Δευκαλίωνα  για  το  ξέφρενο  Μεσοκαλόκαιρο  που  πέ-
ρασα», απάντησε, «κι έτσι ξέρω πως το ηθικό των ανθρώπων είναι καλό,
ιδιαίτερα με το πρόσωπο που κρατάτε στα χέρια σας για ν’ αποφύγουμε
άλλα προβλήματα. Χάρη στις βροχές, η σοδειά φαίνεται γερή. Πήγα μά-
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λίστα και στη Ζάκρο,  όπου η Κυρά  Τιθώνη  κι ο Σαρπηδόνας  μιλούσαν
όλη  νύχτα  για  κάποιον  οικονομικό  ελιγμό  που  κατάφεραν  χάρη  σε  μια
φορολογική  απαλλαγή  που  κάνατε.  Σ’ αυτούς  μπορείτε  να  υπολογίζετε,
θέλω να πω, όσο κι αν κορδώνονται για την ανεξαρτησία τους. Και η δική
σου ιδέα τους άρεσε, Κυρά μου, να πουλήσεις στάρι στην Ανατολή, εκεί
που  το  κλέβει  ο  Φαραώ,  για  να  μπορέσουμε  πάλι  κάπως  να  τροφο-
δοτήσουμε την εισροή ασημιού στη χώρα μας. Αυτό που κυριαρχεί όμως,
πιστεύω,  είναι  μια  γενικότερη  ανησυχία,  μιας  και  το  Ναυαρχείο  προει-
δοποίησε  πως  ο  Πτολίπορθος  τριγυρίζει  ελεύθερα  φέτος  το  καλοκαίρι.
Είναι  τόσες  οι  πόλεις  στ’  ανατολικά  που  βρίσκονται  πάνω  στην  ακτή,
όπως ξέρετε. Τα θεμέλιά τους μπήκαν όταν η Κρήτη ήταν... ένας άλλος
κόσμος  - τελοσπάντων.  Με  λίγα  λόγια,  οι  άνθρωποι  νιώθουν  ευάλωτοι,
όσο κι αν εμπιστεύονται εσάς - τον Μινώταυρο και τη Βασίλισσά μου.»

Τα  σπουδαία  χυτήρια  χρυσού  στη  Νίρου  Χάνι*,  ο  μέγας  οίκος  των
Μαλίων, η Γουρνιά με το εμπόριό της, χωράφια δικά μας στα νησιά Ψείρα
και Μοχλός. Η Μίλητος, ζήλια και καμάρι του κόσμου της υφαντουργίας.
Η Σητεία, το Παλαίκαστρο, ο Πατσοφάς, μια τεχνητή δεξαμενή στη Ζά-
κρο και τα πλούτη της Συρίας ολόκληρης στα σεντούκια τους. Σημαντικές
οι απολαβές που έδιναν όλ’ αυτά, κι αυτό ήταν μόνο το βορειοδυτικό τμή-
μα  του  βασιλείου.  Κι  αν  η  Αριάδνη  δεν  κατόρθωνε  να  εκπληρώσει  το
όνειρό  της;  Κοίταξα  το  μαύρο  σίδερο  στο  σπαθί  μου.  Ο  Γλαύκος  ήταν
αναγκασμένος  να  το  κάνει  αυτό,  για  το  πλήθος  τις  ζωές  σ’  αυτές  τις
πόλεις. Στο μεταξύ, ήμουνα σίγουρος πως οι πρεσβύτεροι συγγενείς μας
θα χρησιμοποιούσαν τις απαλλαγές  για να μη σταματήσει ο  Τάλως, και
άλλα καράβια να περιπολούν σαν τις σκιές τα παράλιά τους. Γι’ άλλη μια
φορά, λίγες ήταν οι ουσιαστικές αλλαγές· στην πραγματικότητα μάλιστα
αυτή η πλημμύρα από πολεμιστές που είχε πνίξει σχεδόν όλο το βασίλειο,
είχε  ακόμα  το  πάνω  χέρι  σύμφωνα  με  το  πώς  διαχειριζόταν  τα  του
κράτους η οικογέ- νειά μου. Και όσο περισσότερο περίμενε η Αριάδνη μ’
αυτήν  τη  διαφορετική  πολιτική  της,  τόσο  θα  ξεσηκωνόταν  ο  κόσμος
εναντίον της. Ποιος να ’ξερε όμως,  τι μας επιφύλασσε μετά από τέτοια
κόλπα με τον ουρανό - και μετά από αυτό που ξέφυγε του Γλαύκου για
έναν κόσμο διαφορετικό που είχε κι εκείνη στη μνήμη της. Τι να πω, το
όραμά της φούσκωσε στην καρδιά μου κι ένιωσα τη θερμόαιμη πολιτική
του  αδελφού  μου  να  χάνει  έδαφος  μέσα  μου,  να  τρεμοσβήνει  σαν  την
τελευταία φλόγα μιας φωτιάς. Όσο για τον Γλαύκο, είχε πραγματικά την

ό δ βάζ ά
*Παραθαλάσσια τοποθεσία στην Κρήτη με υστερομινωικά ευρήματα..



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 253

Πρώτα  λοιπόν  θα  πήγαινε  προς  τον  Τριάντα,  στη  Ρόδο,  και  θα  πα-
ρουσίαζε  σε  όλους  ετούτο  το  σίδερο.  Η  Πασιφάη  του  είπε  να  μηνύσει
στους άποικους εκεί, πως περιμέναμε κι άλλες προτάσεις τους για να λυ-
θεί  αυτό  το  πρόβλημα  του  εμπορικού  ανταγωνισμού  με  τους  Αχαιούς.
Διαβεβαίωοέ τους πως δεν έχουμε ξεχάσει, είπε· ο  Μίνωας  όμως  της  επι-
σήμανε πως οι στρατιώτες που είχαν στείλει δεν ήταν καθόλου ευκατα-
φρόνητη απάντηση. Από τη Ρόδο, ο Γλαύκος θα πήγαινε να συναντηθεί με
Κάρες  που  θα  τον  οδηγούσαν  στην  ενδοχώρα  και  στην  ίδια  τη  Χατου-
σάς* το πιθανότερο ήταν πως οι Χετταίοι θα ήταν έτοιμοι να συζητήσουν
κάποιο είδος σταθερού εμπορίου σιδήρου (μιας και εκκρεμούσαν ακόμα
οι  επιθυμίες  που  μας  είχαν  μεταφέρει  οι  απεσταλμένοι  τους  την  περα-
σμένη άνοιξη). Του έδωσαν το ελεύθερο να κάνει όποια συμφωνία χρει-
αζόταν  κι  ύστερα  έπρεπε  να  κατευθυνθεί  βόρεια  από  την  ξηρά  και  να
συναντηθεί με το πλήρωμα του καραβιού του στην Άντισσα της Λέσβου,
την πατρίδα της Αλξιόνης. Και οι ίδιοι οι Χετταίοι έπαιρναν καμιά φορά
σίδηρο από τους λαούς βόρεια της Μαύρης θάλασσας κι έτσι οι διασυν-
δέσεις της Αλξιόνης θα ενίσχυαν την πιθανότητα της επιτυχίας. Τελικός
προορισμός  του  Γλαύκου  ήταν  η  Τροία·  ξέραμε  πως  εκείνοι  είχαν  κά-
μποσο από αυτό το μέταλλο των Αρίων και τον ορμήνεψαν να τους υπο-
σχεθεί ό,τι ζητούσαν γι’ αντάλλαγμα

«Γιατί, μιας και μ’ αυτό θ’ ασχοληθείς, σκοπός μας είναι, βλέπεις», εί-
πε ο Μίνωας, «να διαφημίσουμε τον κασσίτερο που αυτή ακριβώς τη στιγ-
μή ρέει από τα καράβια μου που έρχονται από τη δύση. Αυτός ο λιμενερ-
γάτης ο Κόρδακας λέει πως για τούτο το τρίμηνο του καλοκαιριού υπάρ-
χουν έξι έτοιμα ν’ αποπλεύσουν, γεμάτα κυριολεχτικά ως τα μπούνια*. Κι
όταν  πια  θα  τον  έχουμε  μοιράσει  και  θα  ’χουν  μείνει  όλοι  πίσω  με  το
μπρούντζο τους, τότε θα κοιμόμαστε πιο ήσυχα από ποτέ. Και κάτι άλλο,
γιε μου: εκτός από την περίπτωση που διακινδυνεύει την επιτυχία μας, θέ-
λω ως την Ημέρα μου να ’χεις γυρίσει. Για να ξέρω πως, χάρη στους κό-
πους τους δικούς σου, η κόρη μου κι ο γιος μου θα μπορέσουν να δώσουν
σε σας, στους κατοίκους του Πραισού, τη ζωή που αξίζετε. Και, τ’ ορκίζο-
μαι σε τούτον τον Οίκο, δε θα σας λείψει το παραμικρό, ούτε αυτό που
μου είπες πως είναι η επιθυμία σου πριν από λίγον καιρό στην παραλία».

Ο  Γλαύκος  συγκινήθηκε  που  ο  Μίνωας  θυμόταν,  τον  είχε  συγχωρέ-
σει και τον τιμούσε κιόλας έτσι- οι γονείς μου τον κράτησαν στην αγκα

* Στόμια εκροής των νερών στα πλάγια του καταστρώματος στα πλοία. «Ως τα 
μπουνιά» = ως το τελευταίο όριο.
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λιά τους για πολλή ώρα και το ίδιο έκανα κι εγώ, αφού τον συνόδεψα στον
Αμνισό πίσω από το καλοταϊσμένο πλήρωμά του. Πόνεσα που τον έβλεπα
να προσπαθεί να κρύψει πως η ματιά του χανόταν στα βουνά της πατρίδας
του, και στο μόλο μάλιστα έκλαψα λιγάκι. Ο Γλαύκος ρώτησε με ποιους
έκανα παρέα τον τελευταίο καιρό και αν υπήρχαν αρκετοί νεαροί τριγύρω
μου,  κανένας  όμως  δεν  ήταν  σαν  κι  αυτόν από τη δική  μου θέση, τόσο
κοντά στον Βοσκό που έπρεπε να στέκομαι.  Και τώρα ζήτησε να μάθει
περισσότερα για τη γεμάτη υπεροψία άφιξή τους απ’ όσα του είχαν πει

«Κοίταξε, αν εξαιρέσεις ότι έχει άποψη για τα πάντα, ότι γαβγίζει στο
κοπάδι  του  μην  τυχόν  και  αναπνεύσουν  λάθος,  ότι  απεχθάνεται  τους
ανθρώπους που βρίσκονται σε διέγερση και γενικότερα μισεί εμάς και τις
γυναίκες,  κατά  τα  άλλα  δεν  έχουμε  ξεφύγει  από  το  σχέδιο»,  είπα  μι-
σογελώντας.  «Πρόσεχε,  αδελφέ  μου.  Θα  κάνουμε  προσφορές  για  σας.
Ευνοϊκούς ανέμους να ’χετε!»

«Ευλογημένος να ’σαι, Δευκαλίωνα Μινώταυρε», είπε ο Γλαύκος
Οι λιμενεργάτες με επικεφαλής τον Πόντη σήμερα ορκίστηκαν να με

προσέχουν και το  Θέμις μετά από μερικές κουπιές χάθηκε από τα μάτια
μου  πέρ’  από  το  ανατολικό  ακρωτήρι.  Λυγίζοντας  τα  πόδια  μου  στους
ήχους κάποιας βουβής τελετουργικής μουσικής έστειλα μια προσευχή στο
Δεντρόκηπο  του  νησιού  της  Δίας.  Δεν  μπορούσα  σήμερα  να  δω  τον
Βέλκανο πίσω από τον λευκό τοίχο που ύψωνε το καλοκαιρινό πούσι της
θάλασσας,  αυτό  όμως  δεν  έλεγε  τίποτα.  Είχα  αποφασίσει  να  μην  τον
τρέφω άλλο σαν πληγή

Μ’ αυτόν το σκοπό, έκανα ό,τι χρειαζόταν για να στείλω στον Περίδη
τρία καράβια με ενισχύσεις σε ανθρώπους και εφόδια. Δεν μπορούσα να
κάνω  τίποτ’  άλλο  ως  τη  δημόσια  αποδοχή  της  θέσης  από  τα  χείλη  της
Αριάδνης  κι  ένιωσα  να  βαραίνει  πάνω  μου  αυτό  που  είχαμε  γίνει:  δε
χρειαζόταν παρά να σκαλίσουμε τα σωστά σύμβολα στον πηλό για ν’ αλ-
λάξουν ζωές, χωριά, κόσμοι ολόκληροι. Παρηγόρησα μάλιστα τον εαυτό
μου πως η τωρινή σφαγή τουλάχιστον γινόταν στα νησιά,  εκεί έξω, στην
πρώτη γραμμή  της άμυνάς  μας· και καθώς  το στομάχι μου  πρόδωσε το
ψέμα, ευχήθηκα να μην αργήσει η ώρα της

Αργότερα την ίδια μέρα, με πήγε η μητέρα μοΐΓΐτ’ ένα από τα διαμε-
ρίσματά της για να μου πει τα καλά νέα: όταν θα είχαν ανέβει οι Αθηναίοι
στα ορεινά, η Αριάδνη κι εγώ θα κάναμε ένα σύντομο ταξίδι σε μερικές
από  τις  πόλεις  περ’  από  τα  κυριαρχικά  σύνορα  της  Κνωσού.  Με
προειδοποίησε πως θα γίνονταν συμβούλια με συγγενείς μας που είχαν
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βαλθεί ν’ αρπάξουν το μερτικό μας κι άλλα τέτοια. Και τότε, όπως καθό-
μασταν μαζί μέσα στο κωμικό σχεδόν χάος του δωματίου όπου εργαζόταν
με  τα  καντηλέρια  και  τα  θυμιατήρια  της,  τα  ρούχα  και  τις  πήλινες  πι-
νακίδες που σωριάζονταν η μια πάνω στην άλλη, με τις ξένες περγαμηνές,
τα δώρα και τα (ρυτά της, η Πασιφάη αναρωτήθηκε πώς ήταν δυνα- τόν
αυτή κι η Αριάδνη να διαφέρουν τόσο μερικές φορές. Είπε ότι θα ’πρεπε
να  το  περιμένει  πως  εκείνα  τα  πρώτα  κρίσιμα  χρόνια  της  αρχής  της
βασιλείας της  που  άφησε  την  κόρη  της  με την  Παρία  θα  επηρέαζαν  τα
οράματά  της. Απλώς έχω την αίσθηση πως εκείνη θα κυβερνήσει πάρα πολύ
διαφορετικά  από  μένα,  Γλυκόπιοτο  Κρασί. Σιωπή.  Χαμόγελα.  Το  βλέμμα
μου πιάστηκε σ’ αυτήν την κρεμαστή γλάστρα από την Καλλίστη που της
είχα φέρει και προθυμοποιήθηκα να βάλω εκεί έναν από τους κάκτους που
είχε  στις  γλάστρες  της.  Δεν  της  άρεσαν  καθόλου  οι  υπεκφυγές  της
μητέρας.  Μου  τα  έψαλε  γερά  για  τα  όσα  είχε  ακούσει  για  τη  βέβηλη
συμπεριφορά  μου  το  Μεσοκαλόκαιρο.  Και  όπως  τελοσπάντων,  είπε,  το
προσωπικό του Παλατιού ήταν υπεύθυνο για τη φροντίδα των φυτών, έτσι
και  οι  τεχνίτες  (μερικοί  τουλάχιστον)  ήταν  υπεύθυνοι  για  την  έλλειψη
σεβασμού προς το Παλάτι και τα ζωτικά του μυστήρια.

«Καταλαβαίνεις,  Δευκαλίωνα;  Καταδεχόμαστε να  τους  συναναστρα-
φούμε, ποτέ όμως εις βάρος των δικών μας. Αν σκύψουμε το κεφάλι στο
παιχνίδι του κόσμου, τότε και η ίδια η Προσφορά του πατέρα σου είναι
παιχνίδι  γι’  αυτόν.  Το  καταλαβαίνεις;»  με  ξαναρώτησε.  «Ωραία  τότε!»
είπε η Πασιφάη και σηκώθηκε  για ν’ αγκαλιάσει με το βλέμμα της την
πόλη της Κνωσού από τον ευρύχωρο εξώστη των διαμερισμάτων της, στο
ίδιο επίπεδο με την αυλή ενώ τα περιστέρια του πένθους στριμώχνονταν
στις ταΐστρες της. «Τώρα θέλω να καταδεχτείς», είπε χαμογελαστή, «να
δείξεις στους καλεσμένους μας τα εργαστήρια της Ίριδας αύριο. Εγώ θα
οργανώσω  σύντομα  ένα  δείπνο  γι’  αυτούς  και  τους  σημαντικότερους
εμπόρους μας. Δεν είναι και τόσο καλλιεργημένοι, θέλω όμως να πάρουν
οι Αθηναίοι μια γεύση από τα μελλοντικά σχέδια που έχουμε γι’ αυτούς
στα  ορεινά  της  χώρας,  για  να  μην  αγαναχτήσουν  όταν  βρεθούν  εκεί.
Απλώς  άσ’  τους  να  σε  βλέπουν  να  κινείσαι  ανάμεσα  στους  υπηκόους
σου», κατέληξε και  ξαναγύρισε  στο πνιγμένο  τραπέζι της  δουλειάς  της.
«Θα μου επιτρέψεις τώρα, ε;»

Καθώς  φιλούσα  το  μάγουλό  της,  παρατήρησα  τις  δουλειές  που  είχε
μπροστά  της:  πήλινες  πλάκες  και  σφραγιδόλιθους  από  σάρδιο  και  χαλ-
κηδόνιο που είχαν πάνω τους χαραγμένα  τα σύμβολα των τελετών  πέν-
θους οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί και που θα στέλνονταν, μαζί με τα
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προσωπικά  της  συλλυπητήρια,  στις  οικογένειες  των  πεσόντων  από  το
στρατό του Περίδη. Δεν τη φόβιζε καθόλου, ιδιαίτερα τώρα* οι συγγενείς
των  νέων  σίγουρα  δεν  είχαν  ξεχάσει  ότι  κι  εκείνη  ήξερε  τι  σημαίνει  να
χάνεις το παιδί σου. Πόσο μεγάλη πίεση θα μπορούσαν όμως ν’ ασκήσουν
εκείνη  κι  η  Αριάδνη  πάνω  στο  όάμο που  τις  είχε  πλάσει,  ιδιαίτερα  αν
ακολουθούσαν  διαφορετικές  κατευθύνσεις;  Μερικές  φορές  χαιρόμουνα
που ήμουν απλώς ένας άντρας

Εκείνη τη βραδιά μου είπαν πως η Αριάδνη θα έμενε το βράδυ στην
έπαυλη της Παρίας μαζί με φίλους· σκέφτηκα πως καλό θα ’τανε να υπο-
λόγιζα ότι τα χρόνια που είχα μπροστά μου δε θα διέφεραν και πολύ από
τα χρόνια του Μίνωα, παρ’ όλο που ήξερα πως είχε ανάγκη τις δικές της
ασχολίες για να μπορεί να κουβαλήσει το φορτίο της. Πιο πολύ απ’ όλα
μου  ’λειπαν  οι  συμβουλές  της  πώς  να  τα  καταφέρω  καλύτερα  με  τις
Αθηναίες, αλλά το πρωί έπαψε να ’χει πια σημασία, γιατί, όταν βρέθηκα
πρώτος μπροστά στην πόρτα τους (ολόκληρο το Παλάτι ήταν περίεργο πια
να τις  γνωρίσει), η Διαμάτη βγήκε έξω λέγοντας  πως σε δύο από αυτές
είχε έρθει το Λουλούδι της σελήνης*

«Έχουν  ορκιστεί να  μείνουν  συγκεντρωμένες κι ας έχουν  αρχίσει  να
μας  συνηθίζουν»,  είπε  η  Διαμάτη  κοιτάζοντας  μ’  ένα  χαμόγελο  ικανο-
ποίησης και συμπάθειας προς τα δωμάτιά τους. «Παρατήρησες όμως πόσο
μελαγχολική  δείχνει  η  Κλείτη  από  την  επιστροφή  της  κι  ύστερα,  κύριέ
μου; Κι εγώ θα ’θελα να ’μαι αυτήν τη στιγμή στην έπαυλη της Παρίας,
αλλά  η  Κλείτη  χρειαζόταν  κάποιον  να  την  ξεκουράσει  από  τους  καλε-
σμένους μας. Έχει κουραστεί πια πολύ - δεν είναι μόνο αυτό όμως, είμαι
σίγουρη.»

Της φαινόταν πως ήταν υπερβολικές οι ευθύνες; Θυμήθηκα την Κλείτη
να υψώνει τα χέρια της στη θάλασσα όταν της είπα πως θα διατηρούσε τη
θέση της. Τελοσπάντων, ανέβηκα ένα επίπεδο και χτύπησα την πόρτα του
Θησέα. Μου άνοιξε ο Φαίακας, επιφυλαχτικός και καταβεβλημένος (όλοι
εκεί  ήτανε  και  είχαν  τα  παραθυρόφυλλα  κλειστά  για  ν’  αποφύγουν  την
ανατολή) και  το  δωμάτιο  θύμιζε  περισσότερο  αγρυπνία  αρρώστου  παρά
συγκέντρωση  μετά το κυνήγι. Ο Θησέας έκανε προσπάθεια να σηκωθεί,
αλλά  μούγκρισε  κι  έπιασε  τους  κροτάφους  με  τα  χέρια  του,  ύστερα
έσκυψε μπροστά χωρίς να μπορεί καν να ανακαθίσει

«Αχ, Δευκαλίωνα, κάποιος από τους ιερείς σου χτυπάει ασταμάτητα

*Η εμμηνόρροια.
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μια τροκάνα μες στο κεφάλι μου. Σε παρακαλώ, μίλα σιγά, αυτή είναι η
τελευταία μου επιθυμία.»

«Νόμιζα πως είχατε πάει για κυνήγι, κύριοι», είπα εγώ Κανείς τους δεν
έδειχνε καλά, ιδιαίτερα ο Φαίακας κι ο Τένης, τα δύο πρωτοπαλίκαρά του.
Παρ’ όλ’ αυτά, πήραν τα ρούχα από μια καρέκλα να καθίσω και, 
ακούγοντας τα όσα είχαν συμβεί, έδωσα στον Κάφα οδηγίες να φέρει νερό
από το λουτρό για κομπρέσες

Με το φίλο μας τον Όρνεο είχαν πράγματι χορτάσει κυνήγι, είπαν, και
στους  λόφους  στα  νότια  της  Κνωσού  ο  Ποιμένας  είχε  καταφέρει  ένα
ελάφι. Ενόσω όμως το έψηναν με τον τρόπο της πατρίδας τους, κατέβη-
καν μερικοί Κρητικοί μέχρι τη φωτιά και ώσπου να το καταλάβουν τους
είχαν προσκαλέσει σ’ ένα μεγάλο αγροτόσπιτο πάνω στο λόφο. Ανήκε σε
μιαν ηλικιωμένη γυναίκα που έκανε εμπόριο κρασιών, κάποια Νομία, που
συζούσε μ’ έναν άντρα, μπορεί και να ήταν σύζυγός της, που τον έλεγαν
Βίρμπιο και φορούσε ένα μικρό ρουμπίνι στη μύτη του, σαν δείγμα του
πλούτου που της έφερε για να μοιραστεί το σπιτικό της. Τελοσπάντων, το
πρόβλημα  ήταν  πως  ο  φιλοξενούμενος  τους  εκείνη  τη  βραδιά,  ένας
ναυτικός  που  είχε  χρόνια  αποσυρθεί  με  το  όνομα  Μέστωρ  και  με  μιαν
αποτρόπαιη ουλή που χαράκωνε το μάγουλό του, τους κάθισε στο τραπέζι
ως τις μικρές ώρες κι έπιναν ασταμάτητα από ένα λαγήνι που μέσα του
έκλεινε  όλους  της  Κρήτης  τους  δαιμόνους,  όπως  είπε*  και  βέβαια,  οι
αλλεπάλληλες  προπόσεις  του  ενός  προς  τον  άλλον  (σε  γερές  δόσεις,
υποθέτω, για θνητούς) έφτασαν να γίνουν κάπως ανταγωνιστικές. Ένιωθα
σαν  τον  Κοσμοσείοτη  κι  αυτή  είναι  η  τιμωρία  μου, βόγκηξε  ο  Θησέας,
περιμένοντας τον Κάφα να γυρίσει

Ρακί: ίσως το τελευταίο πράγμα που μπορείς να βγάλεις από το στα-
φύλι- οι πρεσβύτεροί μας έλεγαν πως ακόμα κι ο Ταύρος της Γης το τρέμει
αυτό το παρασκεύασμα. Αυτά παθαίνεις άμα τα βάζεις με τα πνεύματα. Οι
οικοδεσπότες  τους  ήταν  γνωστό  πως  κάποτε  ανήκαν  στο  κοπάδι  της
Πασιφάης και θυμάμαι πως ο αδελφός μου είχε μια φορά παρα- πονεθεί
γι’  αυτόν  τον  Μέστορα- ήταν  ένας  γερο-θαλασσόλυκος  που  η  ζωή  τού
φαινόταν  βαρετή  ανάμεσα  στους  στεριανούς  και  που  συνήθως  ήταν
έτοιμος να ξεσηκώσει το συμβούλιο ή να λογομαχήσει για το πάνω χέρι
σε οποιαδήποτε συζήτηση, χωρίς να έχει ο ίδιος κανένα όφελος. Αυτός κι
ο  άλλος,  ο  Βίρμπιος,  είχαν  στήσει  τα  δόκανά  τους  να  πιάσουν  τα
χαζοπούλια κι είχαν γελάσει με την καρδιά τους με τους ξένους. Μ’ αυτό
στο μυαλό μου, με τη νύχτα που είχα περάσει και με τα όσα μου είχε πει η
μάνα μου γι’ αυτούς, ένιωσα υποχρεωμένος κι αυτήν τη φορά ν’



258 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

ακολουθήσω το δικό μου δρόμο. Και το παράξενο ήταν πως, όταν ο Βο-
σκός είχε αναλάβει αρκετά ώστε να ρωτήσει γιατί είχα έρθει και όταν τους
είπα για τα εργαστήρια, έδειξαν κι οι εφτά τους ευχαριστημένοι. Άρχισαν
να  συγκρίνουν  τις  χάρες  και  τις  αρετές  των  δελφινιών  σε  σχέση  με  τα
σχέδια των φυλλωμάτων και πώς βοηθούσε το καθένα να ζωντανέψουνε
τα βάζα και οι τοίχοι, με τον τρόπο που θα μιλούσε η Νομία, ας πούμε, αν
καταδεχόταν να δείξει τα καλύτερα κεραμικά που είχε από τα εργαστήρια
του Λαβύρινθου. Δεν κοροΐδευαν πια τον μικρούλη Κά- φα- ακόμα κι ο
ίδιος ο Θησέας χρησιμοποιούσε λέξεις δικές μας, κι έβλεπα πως έδειχναν
κάπως μεγαλύτερη προθυμία να βρίσκονται εδώ, στον τόπο μας

Ο Θησέας είχε μια χάρη να μου ζητήσει. Τέτοια εποχή περίπου πέρσι
είχε κινδυνέψει για τα καλά σε μια μάχη στον Ισθμό και πίστεψε πως οι
ληστές  θα  τον  κατάφερναν.  Ορκίστηκε  όμως  στον  Ποσειδώνα,  τον
προστάτη του από τη γέννησή του, να κάνει μιαν ετήσια προσφορά και μ’
αυτό είχε σωθεί. Είχε την ελπίδα πως θα κατεβαίναμε στη θάλασσα, για
να μπορέσει εκεί να επινοήσει κάποιον τρόπο να κρατήσει τον όρκο του.
Οι Κουρήτες του είχαν δείξει το ναό του Ποσειδώνα στη δυτική μας πτέ-
ρυγα,  αλλά οι εσωτερικοί χώροι δεν μπορούσαν ποτέ να τον κάνουν  να
αισθανθεί  την  Παρουσία.  Βέβαια,  ο  Θεός ζει και μέσα στον Ταύρο, είπε,
αλλά  εδώ αυτό  το πλάσμα  σου φέρνει  στο  νου  μια μοίρα  σαν αυτή  που με
περίμενε στην Ελευσίνα. Ελπίζω να με καταλαβαίνεις, Πρίγκιπα

Του είπα πως δεν ήταν λίγες οι φορές που ένιωθα κι εγώ αγαλλίαση
όταν τα ζώα αρνούνταν το βωμό και το πελέκι· εκείνος μάλιστα θα μπο-
ρούσε να την αποκαλέσει μοίρα κρητική. Τι ήταν ετούτο πάλι; Για να τον
βοηθήσω  όπως  μπορούσα  ν’  ανοιχτεί  κι  άλλο,  πρότεινα  μιαν  επίσκεψη
στο κοπάδι των αλόγων στις Αρχάνες· αυτό κάπως έκανε τα κόκκινα μά-
τια του να καθαρίσουν. Τόσο το καλύτερο αν η Φαίδρα μπορούσε με κά-
ποιον τρόπο να βοηθήσει να τον δαμάσουμε, να τον τυλίξουμε έστω και
λιγάκι  στον  ιστό  της  κοινωνίας  μας.  Πριν  φύγουμε,  μοιραστήκαμε  λίγο
ψωμί με λάδι και μου άρεσε ο τρόπος που ο Θησέας αποτίναξε τα τελευ-
ταία ίχνη της μέθης του, χύνοντας πάνω του νερό και παίρνοντας βαθιά
ανάσα  να  συνέλθεΐ'  ύστερα  ανακλαδίστηκε  κι  έτριξε  πάλι  τη  μέση  του,
τραβώντας τα μαλλιά του προς τα πίσω καθώς ντυ^δταν. Ωραία ήταν να
θεωρούμε  τους  εαυτούς  μας  δύο  τυχοδιώχτες  που,  παρά τις επιφυλάξεις
τους, τα πάνε μια χαρά.  Πάμε; είπε. Με τα μαλλιά του βρεγμένα και το
βασιλικό  του  περιδέραιο  έμοιαζε  πράγματι  σαν  γαλανομάτης  άρχοντας
των θηρίων. Πού ξέρεις; Μπορεί ακόμα και να ξυριζόταν!
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Οι  Αθηναίοι  φλυαρούσαν  ευδιάθετοι  και  χαλαροί  καθώς  ανεβαίναμε
τους λόφους που μόλις ξυπνούσαν στα νότια της Κνωσού. Καλύτερα για
μένα που δεν ήθελε να σταματήσουμε στο λιβάδι που ποτίζαμε το κοπάδι
με τους Ταύρους μας· από κει άρχιζε η άνοδος προς το ανώτατο αξίωμα,
και όταν θέλεις κάποιος ν’ αποφύγει ένα μονοπάτι, είναι γρουσουζιά να
του το δείχνεις. Η δυσφορία που ένιωθαν σαν ξένοι όλο και ξεθώριαζε*
περνώντας  μπροστά  από  οπωρώνες  και  λιβάδια  που  απλώνονταν  κα-
ταπράσινα  έδειχναν  ο  ένας  στον  άλλον  σουσουράδες,  γιδοβυζάστρες,
ακόμα  κι ένα χρυσαφένιο  συκοφάγο, όλα πουλιά που υπήρχαν  και στον
τόπο τους. Μπορεί η Κλείτη να είχε κουραστεί αρκετά, το έργο της όμως
φαινόταν  ολοκάθαρα  στον  Γερύονα  που είχε  πια  ευπρεπιστεί  ενώ  και  η
περιφρόνηση του Φαίακα προς τον μικρούλη πανέμορφο Κάφα είχε μα-
λακώσει. Τίποτα δεν είναι τέλειο: στο δρόμο περάσαμε ένα συγκεκριμένο
δέντρο και, βλέποντας στα χαμηλά κλαδιά του μια κατσίκα, ο Τένης κι ο
μικρόσωμος αλλά θηριώδης Στίχιος άρχισαν να της πετούν πέτρες, μέχρι
που τους ρώτησα αν είχαν και στην πατρίδα τους περιορισμούς ως προς
τις  κατσίκες.  Με  άφησαν  όμως  να  τους  δείξω  πού  είχε  δυόσμο  και
σταυροβότανο, άγλωσσο και αχίλλεια και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια
για τη φήμη που είχαν οι ιερείς μας με τα βοτάνια, μιας και τα φάρμακα
είχαν τη δύναμη να σώσουν τη ζωή ενός στρατιώτη

Φτάσαμε στις Αρχάνες πριν από το μεσημέρι κι εκείνοι δεν έκρυψαν
καθόλου  το  θαυμασμό  στις  αντιδράσεις  τους  λέγοντας  πως  εδώ  υπήρχε
ένα δεύτερο παλάτι. Το μεγαλύτερο οίκημα στις Αρχάνες ήταν περίπου το
ένα  τέταρτο  του  Λαβύρινθου,  με  τρία  αλαβάστρινα  πατώματα,  μεγάλα
παράθυρα με καφασωτά περβάζια, σκεπή στολισμένη με κέρατα, εισόδους
που έβλεπαν και στις δύο πλευρές της εύφορης κοιλάδας, άφθονα δέντρα
και  κλαδεμένα  κλήματα.  Πάνω  σ’  αυτούς  τους  λόφους  υπήρχαν  επίσης
μερικοί  από  τους  παλαιότερους  οίκους  της  Κρήτης  και  αρχαίοι
οικογενειακοί τάφοι αφού υπήρχε άφθονο τρεχούμενο νερό (τους έδειξα
τις  σωληνώσεις  της  ύδρευσης  που  έφταναν  ως  την  Κνωσό)  και,
προχωρώντας για να βρούμε τον Τουκάτο, περάσαμε από την μπροστινή
αυλή  του  που  ήταν  πλακόστρωτη  και  γεμάτη  υπαίθριους  βωμούς  διά-
σπαρτους στο χώρο. Αυτοί με τη σειρά τους ήταν περιτριγυρισμένοι από
ασημένιους Διπλούς Πελέκεις και η διακόσμηση, από άνθη κουφοξυλιάς
και  μεταξένιες  τουλίπες,  αστραφτερά  βότσαλα  και  σπειροειδή  κοχύλια,
είχε γίνει από τα παιδιά.  Η ζωντανή  γαλήνη  του τόπου  φάνηκε  να τους
ευχαριστεί. Συνήθως τ’ αδέλφια του Τουκάτου, αγόρια και κορίτσια, τρι-
γύριζαν διαρκώς παντού, παραδίνοντας τα διάφορα παρασκευάσματα
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που έφτιαχναν για να βοηθήσουν τον Λαβύρινθο στην εκτέλεση των θε-
ραπευτικών  τελετών  ενώ  οι  πιο  μικροί  που  βρίσκονταν  στην  κηδεμονία
τους  συνήθως  χαιρετούσαν  με  φωνές  από  τα  παράθυρα  ή  κυνηγιούνταν
μες στην αυλή και άκουγαν τα σχολιανά τους από τ’ αδέλφια τους που '
περνοδιάβαιναν με τις κομψές τους κελεμπίες. Σήμερα όμως, η μέρα ήταν
ιδανική για να μαζέψουν καρπούς από τ’ αγριοκυπάρισσα κι έτσι έλειπαν
σχεδόν όλοι

«Καλά  τα  πήγες  με  την  κούραση  της  ανάβασης,  νεαρέ  μου», είπε  ο
Τουκάτος στον Θησέα, μετά τις ευγενικές αλλά συγκροτημένες συστάσεις
στην κεντρική είσοδο του οίκου

Ο Θησέας μόνο άνετα δε φαινόταν να αισθάνεται μπροστά στον ιερέα
που  ήταν  ταυτόχρονα  ψηλός  και  γεροδεμένος,  αλλά  ερμαφρόδιτος  στην
όψη. Ο Τουκάτος από την άλλη, ήξερε για το συμβάν στον Αμνισό. Χωρίς
να  αναφερθούμε  στην  ιερατική  έχθρα  που  έτρεφε  για  τον  τρόπο  που  η
ηπειρωτική  χώρα  μεταχειριζόταν  τ’  άλογα,  παρ’  όλ’  αυτά  ήταν  δια-
τεθειμένος  να  κάνει  ό,τι  μπορούσε  για  να  βοηθήσει  το  σκοπό  μας.
«Μπορεί να σου στείλω μερικά κάτω», συνέχισε ο Τουκάτος. «Μα ελάτε
μέσα. Γιατί δεν ειδοποίησες πως θα ’ρχόσουν, Δευκαλίωνα; Ο Τκαρος θα
στενοχωρηθεί που δε σε είδε.»

Και  κάποιος  άλλος  (κατσούφης  κάτω  από  τη  γενειάδα  του) είχε  λυ-
πηθεί που δε συναντήθηκε μ’ ένα άλλο πρόσωπο. Περάσαμε μπροστά από
μια  τοιχογραφία  με  χνουδωτούς  γαλάζιους  πίθηκους  που  μάζευαν
σαφράνι* και μπήκαμε σ’ ένα ανοιχτό  δωμάτιο όπου γινόταν η διαλογή
και  το  μαγείρεμα*  εκεί,  ο  νεοφώτιστος  Στρειδοστόμης  τάιζε  δαδιά  τη
φωτιά  που  είχε  ανάψει  για  να  βράσει  μιαν  αγκαλιά  λευκορόδινους  αν-
θούς  βαλεριάνας.  Με  τα  μαλλιά  του  πλεγμένα  κοτσίδες  και  τα  έντονα
βαμμένα  μάτια  του  και  με  την  κελεμπία  κάποιου  μεγαλύτερου  -  τόσο,
φαρδιά, ώστε τον έχανες μες στις πτυχές της - πέρασε από μπροστά μας
αυτός ο χλομός, εξόριστος Χουρίτης (ο πραγματικός του τίτλος ήταν Ρα-
τζκουμάρ)  γκρινιάζοντας  χωρίς  κακία  για  τις  βαριές  δουλειές  του,  μας
ζήτησε συγνώμη για τη δυσωδία που έβγαζε το παρασκεύασμα κι έφερε
την τρυπητή κουτάλα του για να στραγγίξει ένα άλλο ματσάκι που κρύωνε
πάνω σ’ ένα ηλιόλουστο περβάζι. Καθώς όμως παρατηρούσαμε ο ένας τον
άλλον,  το στραβό  χαμόγελο που  φανερών? όλα  του  τα  δόντια  έχασε  τη
λάμψη του* τα μάτια των καλεσμένων  μου είχαν κάτι που η γκριμάτσα
του Στρειδοστόμη ήταν αδύνατο ν’ αντέξει. Βγήκε έξω για να

*Κοινή ονομασία του φυτοΰ κρόκος. (Βλ. υποσημείωση στη σελ. 309.)
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φέρει ξΰλα, όπως είπε, παρ’ όλο που υπήρχαν άφθονα σωριασμένα πλάι
στην εστία, πράγμα που δεν ξέφυγε της προσοχής του Τουκάτου.

«Εδώ κάνουμε θυσίες αίματος μόνο ορισμένες φορές, ψηλά στην κοι-
λάδα, στη Σπηλιά των Ανέμων μας», απάντησε ο Τουκάτος στις ερωτή-
σεις  του  Βοσκού.  «Ούτε  και  ξύλο  από  το  δέντρο  του  Ποσειδώνα  σου
μπορώ να σου προσφέρω για τη φωτιά που θες ν’ ανάψεις, γιατί εδώ γύρω
δε φυτεύουμε φλαμουριές. Η σκιά της κάνει κακό στο χορτάρι, ξέρεις. Κι
άλλα πολλά δέντρα τα πνίγει η φλαμουριά, ζηλόφθονο δέντρο, δε νομίζεις,
σαν την ακακία. Αυτό δε θ’ άρεσε στη φοράδα μας τη Λευ- κίππη», είπε
με χαμόγελο, χωρίς να φύγει η σοβαρότητα από τα μάτια του. «Ίσως μια
προσφορά  από  μέρους  σου  να  βελτίωνε  την  επαφή  σου  μ’  αυτά  τα
πλάσματα,  τι  λες;  Δεν  είναι  τόσο  θηρία,  δε  θα  παρέβλεπαν  μια  τέτοια
πράξη.»

Ο Τουκάτος σταύρωσε τα καλοφτιαγμένα χέρια του στην κοιλιά του
και περίμενε, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούσε για να δείχνει ατάραχος,
παρ’ όλο που η αναστάτωση που του προκαλούσαμε δεν ήταν και μικρή.
Ο  Θησέας  αποδέχτηκε  τις  εξηγήσεις,  η  όψη  του  όμως  έδειχνε  πως  η
εκδρομή του δεν μπορούσε πια να ευοδώσει σε καμία περίπτωση. "Υστε-
ρα, ρίχνοντας μια ματιά τριγύρω στην παρέα του, έβγαλε το βασιλικό του
περιδέραιο και ζήτησε από τον Τουκάτο να φροντίσει ώστε να φτά- σει
στο πιο ιερό μνημείο μας εδώ

«Πρέπει κανείς να δίνει κάτι που θεωρεί πολύτιμο», είπε ο Θησέας
«Ας αγγίξει ετούτη η προσφορά το Θεό εκ μέρους και των καινούρ-

γιων μου Συντρόφων από δω.»
Αυτός ο όρος (που σε μένα ήταν άγνωστος) έκανε τα μάτια των δύο

υπασπιστών του ν’ αστράψουν ενώ η χειρονομία του και ο βαρύς χρυσός
κάπως μαλάκωσαν και τον Τουκάτο. Μετά ο Φαίακας κι οι άλλοι ζήτησαν
να κάνουν προσφορές κόβοντας μπούκλες από τα μαλλιά τους· δεν ήταν
και μικρό πράγμα, αν σκεφτείς το φόβο που έτρεφαν οι στεριανοί για τα
μάγια  των  γυναικών.  "Ετσι  λοιπόν  ο  Τουκάτος  υποχώρησε  κάπως
μπροστά  στην  ιδιόμορφη  αναζήτηση  του  Θεού  τους  μέσα  σ’ αυτήν  την
περιοχή που είχαν εμπιστευτεί στα χέρια του* πρώτα όμως τους ετοίμασε,
ραντίζοντάς  τους  με  αλατόνερο,  τους  οδήγησε  στην  αυλή  κι  έδωσε
οδηγίες στον Στρειδοστόμη να τους κατεβάσει ως το λιβάδι, αντί να τους
πάει ο ίδιος

«Εκείνος δε μου προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα, Δευκαλίωνα,  κι
οι υπόλοιποι μου φαίνονται δουλικοί», είπε σηκώνοντας την κουτάλα του
Στρειδοστόμη και ανακατεύοντας το αφρισμένο υγρό μες στο τσου-
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κάλι πάνω στην παραστιά. «Αντιλαμβάνομαι όμως τις ελπίδες του Οίκου
σας, άσ’ τους λοιπόν να μάθουν να υπομένουν τέτοιους νεοφώτιστους, αν
θέλουν  να  έρθουν  εδώ.  Δίκαιο  δεν  είναι,  Δευκαλίωνα;»  πρόσθεσε  ο
Τουκάτος

Παρά  την  αυστηρότητα  στα  λόγια  του,  θα  ’θελα  να  συναντούσα  σε
περισσότερους  ανάλογη  νοοτροπία,  όπως  η  Ίριδα  που  είχε  πει  πως  δεν
είναι στην πατρίδα τους

«Κι όσο για τον Ρατζκουμάρ, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι σαν τις
περισσότερες  ιέρειές  μας»,  συνέχισε  ο  Τουκάτος,  «του  έχω  δώσει  προ-
θεσμία ως τη Σελήνη της Παγωνιάς ν’ αποφασίσει για την προσφορά του.
Ή θα ’χεις, ή δε θα ’χεις, δε γίνεται αλλιώς. Πόσος καιρός είναι ως τη δική
σου...  τελοσπάντων.  Αχ!  Σου  είπε  η  μάνα  σου  την  ιστορία  μ’  αυτό  το
κλαδάκι  ελιάς  που  έφεραν;  Φαντάσου!  Ζήτησαν  από  τον  κόσμο  να
διαλέξει  το  ιερό  σύμβολο  της  πόλης  τους  κι  οι  άνθρωποι  είχαν  τη  σω-
φροσύνη να διαλέξουν το λιόδεντρο της Θεάς αντί για τη δύναμη κάποιου
Θεού  που  κάνει  τον  κόσμο  να  σείεται  -  κι  οι  ηττημένοι  άρπαξαν  για
αντίποινα  από  τις  γυναίκες  τα  πανάρχαια  δικαιώματά  τους  πάνω  στην
ιδιοκτησία της γης! Είδα το σχέδιο που έχει η Ίριδα στο μυαλό της για το
θρόνο σου, με την κληματαριά και την κολόνα, αληθινά πολύ ωραίο. Έχει
τεράστια  διαφορά  όμως  από  την  Αθηνά,  που  είναι  φασκιωμένη  με  τις
προβιές  από  τα  κοπάδια  του  βοσκού.  Δε  συμφωνείς;  Εγώ  πάντως,  το
δηλώνω, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ορισμένοι κύκλοι βιάζονται τόσο πια να
φέρουν  ανθρώπους  σαν  κι  αυτόν  στην  Κρήτη.  Έλα  να  βγούμε  έξω,  τι
βρόμα βγάζει αυτό το πράγμα!»

Καθίσαμε λοιπόν στη σκιά της αυλής του να περιμένουμε τους Αθη-
ναίους να γυρίσουν και ο Τουκάτος μου ανέφερε διακριτικά αλλά με αρ-
κετή ανησυχία ότι η Φαίδρα δεν είχε αφήσει απεσταλμένο της Κνωσού,
χωρίς να τον ρωτήσει για τον Βοσκό. Δεν του άρεσαν οι επιπτώσεις που
θα είχε αυτό πάνω στον Ίκαρο. Το παιδί είχε συνδεθεί με τη Βασίλισσά
μας  από  πολύ  νωρίς,  περισσότερο  απ’  όσο  είχαμε  όλοι  μας  συνειδητο-
ποιήσει, και  ο φόβος  του Τουκάτου  ήταν πως,  τώρα που  η Φαίδρα  είχε
ξεμυαλιστεί με τον Βοσκό, το πλήγμα θα ήταν ακόμα πιο βαρύ γι’ αυτόν.
Μου ζήτησε να βάλω την Αριάδνη να μιλήσει στη μικρή για τη σοβαρό-
τητα της θέσης της και δέχτηκα. Περισσότερο απ’ όΚ& όμως, έδειχνε ενο-
χλημένος με την ξένη παρουσία γύρω από το κοπάδι. Οι ιερείς κι οι ιέρειές
μας  είχαν  πολλή  μανία  μέσα  τους,  αλλά  αυτά  τα  πλάσματα  δεν  τα
λάτρευαν σαν απεικόνιση μιας δύναμης που σείει τον κόσμο· κι όταν οι
Αθηναίοι πράγματι επέστρεψαν κι άρχισαν ν’ ανεβαίνουν το μονοπάτι
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του περιβόλου του με τον Στρειδοστόμη πίσω τους σε μεγάλη απόσταση,
ο  Τουκάτος  διάβασε  το  ένοχο  ύφος  του  νεαρού  με  μια  ματιά.  Απ’  ό,τι
φάνηκε, ο Θησέας δε θέλησε να μείνει για πολλή ώρα στο κοπάδι, αλλά
να φύγει και να δει τ’ αξιοθέατα εκεί κοντά, τ’ άλλα σπουδαία κτίρια των
Αρχανών και τον μεγαλοπρεπή θολωτό τάφο που ήταν παλιότερος ακόμα
κι  από  τον  Λαβύρινθο·  ο  Στρειδοστόμης  όμως,  είχε  προσπαθήσει
ευσυνείδητα να τον εμποδίσει.  Μιαν άλλη φορά, ίσως; είπε ο Θησέας κα-
θώς αναχωρούσαμε

«Ε, δεν ήμουνα και πολύ ευγενικός με τον μικρό εκεί πάνω», είπε κα-
θώς παίρναμε πάλι το δρόμο προς την Κνωσό (είχε διώξει τους φίλους του
μπροστά, μακριά από τη συζήτησή μας, και σκέφτηκα πως ίσως ήθελε να
μιλήσουμε σαν άντρας προς άντρα - το πρώτο που έκανε όμως, ήταν να
μου αφαιρέσει τον τίτλο). «Πες ό,τι θέλεις, Δευκαλίωνα, εγώ είμαι Αχαιός
κι  ο  άντρας  πρέπει  να  δίνει  το  παράδειγμα.  Δεν  έχω  τίποτα  με  τον
άνθρωπο, αλλά εμείς δεν τιμάμε έτσι τις Θεές. Ιδιαίτερα όταν ο άντρας
δεν  έχει  κάνει  τη  θυσία  του,  κι  αυτός  είμαι  σίγουρος  πως  δεν  την  έχει
κάνει. Πιστεύω πως μπορώ να σου μιλήσω ειλικρινά, με αηδιάζει αυτό το
πράγμα, αυτό το σερνικοθήλυκο που δεν είναι ούτε το ’να ούτε τ’ άλλο.
Γιατί τον αφήνουν να το κάνει αυτό; Μη νομίζεις πως δεν καταλαβαίνω τι
γίνεται  με  τα  μπάσταρδα», συνέχισε,  «γιατί  η  μάνα  μου  είναι  Ανώτατη
Ιέρεια στην πατρίδα κι εμένα ο πατέρας μου έτσι μ’ έσπειρε, σ’ ένα τέτοιο
σπίτι. Εγώ όμως είχα την ευλογία, η μάνα μου να θυμηθεί ότι ο πατέρας
μου ήταν βασιλιάς, όχι σαν αυτόν τον Όρνεο, ας πούμε. Αχχ, μάνα... λένε
πως  ήταν  πολύ  όμορφη  πριν  γεράσει.  Είναι  καλό  για  τα  παιδιά  να
ανατρέφονται  έτσι,  αν  δε  γίνεται  τίποτα  καλύτερο.  Ελπίζω  να  μη  με
βρίσκεις φλύαρο. Θέλω να ξέρεις πως ενδιαφέρομαι, αυτό είναι όλο, και
απλώς αναρωτιόμουνα πώς τον ανέχονται αυτόν τον τύπο.»

«Δε θα τον ανεχτούν για πολύ ακόμα», είπα επιφυλαχτικά και χωρίς
τίποτ’ άλλο, λες κι είχα γίνει πια ο Ελφήνορας ο ίδιος

Κι  όμως,  περπατούσα  στις  μύτες  των  ποδιών  μου  προσπαθώντας  να
τον φτάσω στο ύψος, ενώ μέσα μου ένιωθα απέχθεια για τον εαυτό μου,
γιατί ακόμα και τα λόγια του με συνέθλιβαν σαν μυλόπετρες

«Κατάλαβα», απάντησε ο Θησέας. «Ναι, το θέμα είναι το παράδειγμα
που  δίνουμε,  δε  νομίζεις;  Θα  σου  πω  κάποτε  για  τους  πραγματικούς
Συντρόφους μου, για την πρώτη μου φορά επικεφαλής στον πόλεμο του
Ισθμού.  Ετούτοι  εδώ  όμως,  που  έχω  μαζί  μου  είναι  παιδιά  της  πόλης,
Δευκαλίωνα, και, μεταξύ μας σαν πρίγκιπες, αυτό το ταξίδι σήμερα ήταν
για χάρη τους. Οι πατεράδες τους με παρακάλεσαν να τους κρατήσω ζω
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ντανούς και να μην τους αφήσω να ξεστρατίσουν σε όλη αυτήν την ιστο-
ρία,  και  ο  Ποσειδώνας  είναι  καλό  εργαλείο  με  τους  νέους  γι’  αυτόν  το
σκοπό. Ρώτα το Ναυαρχείο σας ή και τη μάνα σου που έχτισε το βωμό, ε;
Έλα τώρα, μη με κοιτάς έτσι, γιοι βασιλιάδων είμαστε κι οι δυο μας, ξέ-
ρουμε  ποιος  ανεβάζει  και  κατεβάζει  τους  θεούς,  έτσι  δεν  είναι;  Είναι
αλήθεια όμως, μέσα μου έχω κάτι που εσύ θ’ αποκαλούσες δαίμονα», είπε
ο Θησέας παρατηρώντας το φέρσιμό μου και πλησιάζοντας με σκούντησε
με τον αγκώνα για να με κάνει να συνέλθω. «Εσύ έχεις κάτι που τον κάνει
να βγαίνει στην επιφάνεια. Ξέρεις όμως, μου φαίνεται πως έχω αρχίσει ν’
ακούω κι εγώ τη φωνή μου διαφορετικά ανάμεσα σε σας. Με βλέπετε λες
και...  -  λοιπόν,  ας  το  θέσω  έτσι:  σου  έχει  περάσει  από  το  μυαλό  ότι
παίρνεις γυναίκα την αδελφή σου;»

«Εε... έχει να κάνει με την Αναγκαιότητα, με το συγκεκριμένο Μέγα
Έτος», είπα

Επειδή όμως αυτό ακούστηκε σαν απολογία χωρίς να υπάρχει λόγος,
όπως κατάλαβα, συνέχισα και του είπα πως κανείς άντρας δε γίνεται βα-
σιλιάς αν δεν παντρευτεί το δάμο. Ότι ακόμα και στην Αίγυπτο, κανείς δεν
μπορούσε  να  γίνει  βασιλιάς  ούτε  να  θεωρηθεί  θεόσταλτος  αν  δεν  έπινε
Σα, ένα  μείγμα  μυστικό  που  περιείχε  αίμα  της  σελήνης·  πως  τη  θέση
αυτήν  την  είχα  κερδίσει  με  τη  φιλοδοξία  μου.  Και  καθώς  συνέχιζα  να
υποστηρίζω τις θέσεις μου, σκέφτηκα τον πατέρα του που προσπάθησε να
τον δηλητηριάσει και τον τρόπο που μιλούσε για τη μάνα του. Φτερό στον
άνεμο  ήτανε κι  όμως,  τα λόγια του  εξέφραζαν  πλήρως  τις  σκέψεις  του,
μέσα στα μάτια του έβλεπες να καίει μια φλόγα όλο παιχνίδι

«Άκουσε,  όμως, Δευκαλίωνα», συνέχισε  ακάθεκτος.  «Ξέρεις, προσέ-
ξαμε αυτές τις εικόνες με το Χορό του Ταύρου που έχετε σε όλους τους
τοίχους  σας...  Ε,  χτες  το  βράδυ  αυτοί  οι  δικοί  σας,  ο  Μέστορας  και  α
Βίρμπιος, μας είπανε πως  είναι ένας  τρόπος που έχετε  να επιλέγετε  αν-
θρώπους για τα διάφορα αξιώματα, και για τ’ ανώτερα ακόμα. Δε θυμάμαι
τι είχες πει γι’ αυτό τη μέρα που φτάσαμε στην Κρήτη, ήθελα όμως να
σου πω ότι, αν είμαστε εδώ για να μάθουμε, θα μπορούσα ίσως να μάθω
γρηγορότερα αν υπήρχε κάποιος τρόπος... να υπηρετήσω κάπως μ’ αυτόν
τον τρόπο. Πότε είναι ο επόμενος Χορός; Θα μπορούσες λες να με βάλεις
μέσα;»

«Ε,  φέτος το  φθινόπωρο,  στη γιορτή  της  συγκομιδής», είπα  εγώ  και
δεν κατάφερα και πολύ καλά να κρύψω πως η καρδιά μου κλότσησε στο
στήθος μου. «Δηλαδή, σ’ αυτές τις τελετές υπάρχει θέση ν’ απλώσουν τα
χέρια τους οι άνθρωποι και να δεχτούν την ευλογία Του. Μετά από αυ
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τόν, ε, έχουμε έναν την άνοιξη, αλλά αυτός είναι για τα μικρότερα αξιώ-
ματα. Να πάρεις μέρος, όμως, Θησέα... Δε νομίζω πως οι γυναίκες μας...
δε θα ’πρεπε δηλαδή...»

«Γιατί;» ρώτησε με ολοφάνερη επιτιμητική διάθεση «Γιατί συχνά 
κάποιος σκοτώνεται», είπα εγώ. «Η θέση σου εδώ δεν σου επιτρέπει να το
διακινδυνέψεις. Φαντάζεσαι τις φασαρίες που θα γίνονταν, αν κάτι σου 
συνέβαινε;»

«Μμ. Μμμμ. Κατάλαβα, ναι, σ’ ευχαριστώ», απάντησε, μαλακωμένος
πια, αλλά  μ’ αυτήν  την κλίση  στο  κεφάλι  του που  πάντα  μ’ ενοχλούσε
Είπε  πως  ευχόταν  να  το  σκεφτούμε,  κι  ύστερα  ήταν  σαν  να  μην  είχε
απολύτως τίποτα να πει, ώσπου φτάσαμε στην Κνωσό. Σαν άντρας προς
άντρα! Πώς ήταν δυνατόν να προσπαθώ συνεχώς να τον φτάσω, να τον
ευχαριστήσω, παρ’ όλο που η παρουσία του μ’ έκανε να νιώθω ένα τερά-
στιο βάρος στο στήθος; Είπα πως έπρεπε ν’ ασχοληθώ με τα κλήματά μου
στο  περιβόλι  των  νότιων  κήπων  και  ευτυχώς  δεν  έδειξαν  να  ενδια-
φέρονται* οι κληματαριές μου είχαν πια φύλλωμα τόσο πυκνό, ώστε να
μου  προσφέρει  την  ησυχία  που  χρειαζόμουν.  Άρχισα  να  περπατάω,  να
βηματίζω πάνω κάτω. Τον ποθούσα, δηλαδή; Αυτόν χρειαζόμουνα για ν’
αγαπήσω τη ζωή μου; Ένιωθα τα λόγια του να με αρρωσταίνουν παρά-
λογα, είχα γίνει έξαλλος με την ύπουλη επίθεση που έκρυβαν μέσα τους κι
ευχήθηκα  να  τον  είχα  σκοτώσει  στην  Αθήνα  όποιες  κι  αν  ήταν  οι  συ-
νέπειες.  Αλήθεια,  το ευχήθηκα.  Τον  διαφεντεύαμε  όσο και  τους  αδάμα-
στους ταύρους στα βουνά μας, και με το μυαλό μου άρχισα να αναζητώ
κάτι που θα τον φόβιζε. Η φρουρά του Παλατιού της μάνας μου με τους
Λίβυους, ίσως; Κάπου είχαν χαθεί μαζί με την Ιτίρι και δεν ήταν εύκολο
να προβλέψεις τις κινήσεις τους, ανεξάρτητα από το Ναυαρχείο. Είχαμε
τον εμπειροπόλεμο και πληγωμένο Γιάμο με τους νεαρούς Κουρήτες μας,
ούτε τα μυστήριά τους όμως ούτε τα αθλήματα θα τον συγκροτούσαν για
πολύ.  Μήπως  καμιά  επίσκεψη  στον  Κατσαμπά  ή  τέτοιες  στρατιωτικές
εξορμήσεις; Είχαμε όμως τη μεγάλη δύναμή μας, τα καλύτερα παλικάρια
μας στη θάλασσα ως το φθινόπωρο κι αυτό το είχα επισφραγίσει με δικές
μου πρωτοβουλίες

Το πεδίο του αίματος. Σίγουρα θα γίνονταν εκτελέσεις, όταν θα ’φτα-
ναν  τα  καράβια  του  Περίδη  μ’  αυτούς  που  είχαν  πιαστεί  δύο  φορές  να
διαπράττουν  το  ίδιο  αδίκημα.  Τα  τελευταία  χρόνια  αυτό  γινόταν  κάθε
φθινόπωρο σχεδόν κι έτσι οι συγγενείς των σφαγμένων Κρητικών έπαιρ-
ναν  κι  άλλη  μια  ικανοποίηση  πέρ’ από  τους  σφραγιδόλιθους  της  Βασί-
λισσας. Ωραία, όλους τρομοκρατήστε τους, ωραία, αυτός είναι ο σκοπός
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των εκτελέσεων. Ο αδελφός μου χρησιμοποιούσε  τους αιχμαλώτους αυ-
τούς  για  την  πολιτική  του.  Προσπάθησα  κάπως  ν’  ανασάνω* μέσα  μου
όμως ένιωθα όλο και πιο  άρρωστος και με συνεπήρε η επιθυμία να ξερι-
ζώσω όλα τ’ αναθεματισμένα κλήματά μου μόνο και μόνο για να ξεφύγω
από αυτό το πράγμα

Καθώς το ταξίδι μου με την Αριάδνη πλησίαζε, βλεπόμασταν ελάχιστα
εκτός  από  την  κρεβατοκάμαρα,  γιατί  εκείνη  ήθελε  να  συνεδριάζει
ασταμάτητα με τις ματρόνες του τόπου που στήριζαν τόσο την Παρία όσο
και τη μάνα μας, πριν παρουσιαστούμε μπροστά στους οίκους της Ζάκρου
και της Φαιστού. Δε μου ’λειψαν κι εμένα αυτές οι δεσμεύσεις στο πλάι
του  πατέρα  μου,  με  τους  ιερείς,  το  Ναυαρχείο,  τους  εμπόρους  και  τους
απεσταλμένους,  μεσ’  από  κείνη  όμως  θα  κατόρθωναν  η  Κνωσός  κι  οι
συγγενείς  μας  να  σταθεροποιήσουν  το  σκάφος  των  κοινών  μας  συμ-
φερόντων.  Πρέπει  να  χρειάστηκε  γερό  κουπί  για  να  ξεφύγει  από  τους
σκοπέλους  που  έκρυβαν  οι  ερωτήσεις  των  ανθρώπων,  όπως,  για  παρά-
δειγμα, πόσο και πώς θα διέφερε η δική της βασιλεία από της Παρίας και
της Πασιφάης. Όταν όμως της είπα πως η μητέρα μού είχε κάνει ανάκριση
και το ίδιο έκαναν η Φαίδρα, η Κλείτη κι ο Βοσκός κι ένα σωρό άλλοι,
πάρα πολλοί, μου ’δείξε πως είχε κι εκείνη τα όριά της. Μπορεί η Πέρδικα
να  ξέρει  κάτι  που  εμείς  δεν  ξέρουμε,  έτσι  όπως  μιλάει  συνεχώς  για  τον
παραδεισένιο  ύπνο στην αγκαλιά  της πάτριάς του καθενός,  είπε  μέσα  στην
αγκαλιά μου. Κι ήθελα εγώ να γίνω αυτός ο τόπος της γαλήνης της, αλλά
δεν ξέρω γιατί, σαν να μην το μπορούσα πια

«Αδημονώ  για  την  επόμενη  χρονιά,  Δευκαλίωνα,  νομίζω  όμως  πως
υπήρξαμε  κι  οι  δύο  αφελείς  ν’  αρπαχτούμε  με  τέτοιον  τρόπο  από  την
εξουσία. Τη μάνα μας την αγαπώ ακόμα περισσότερο, τώρα που μπορώ να
νιώσω πώς κράτησε τη θέση της όλ’ αυτά τα χρόνια. Κι έτσι, χωρίς κα-^
θυστέρηση, ο Βοσκός θέλει και αξιώματα. Τι νομίζει πως είναι, έπαθλο;»

Περιμέναμε λοιπόν την αναχώρησή τους για τα ορεινά της χώρας με
μεγάλη λαχτάρα, δε βλέπαμε την ώρα να ζήσουμε ξανά για λίγο φυσιο-
λογικά. Το δείπνο με τους εμπόρους της μητέρας λειτούργησε σαν απο-
χαιρετιστήριο για τους Αθηναίους, όσο για το σχέδιό της όμως,  ν’ απο-
κομίσουν  ορισμένα  διδάγματα,  δεν  πήγε  και  τόσο  καλά.  Πρώτα  πρώτα,
κοντεύαμε ν’ αγγίξουμε πια τα κυνικά καύματα* εκείνου του καλοκαιριού
κι οι περισσότεροι από τους καλύτερους εμπόρους μας, οι πιο κο-

*Οι μέρες του Ιουλίου και του Αυγοΰστου με τις μεγάλες ζέστες.
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σμοπολίτες, είχαν ανέβει κι οι ίδιοι στα ορεινά, όπως κάθε χρόνο, και η
Παρία έδωσε στη μητέρα μας να καταλάβει το σάλο που θα προκαλούσε
καλώντας τους να γυρίσουνε στην πόλη μες στο κατακαλόκαιρο. Κι έτσι
τελικά  μας  έμεινε  η  κυρα-Νομία,  ο  Βίρμπιος  και  οι  υποτακτικοί  τους.
Ουτε η μία ούτε ο άλλος έχασαν ευκαιρία να δειπνήσουν στην αίθουσα
πάνω από το θρόνο. Η Νομία μάλλον ευχαριστήθηκε τη δυνατότητα να
μοιραστεί λίγα από τα μυστικά της πάτριάς της σχετικά με την καλλιέρ-
γεια του αμπελιού (καυχήθηκε μάλιστα πως τα δικά της κλήματα διάλεξε
για  εξαγωγή  στη  Σικελία  η  Πασιφάη)  ενώ  ο  άντρας  της  ο  Βίρμπιος  τα
παραφούσκωσε μιλώντας για τις εξαγωγές του σε λειχήνες και ρετσίνι από
βρύα της βαλανιδιάς στην Αίγυπτο

Παρ’ όλο  όμως  που αυτοί ζούσαν  και  ντύνονταν  το  ίδιο πλούσια με
εμάς, δεν είχαμε υπολογίσει τη στάση των Αθηναίων απέναντι σ’ αυτό το
επάγγελμα.  Η  επιχείρηση  του  Βίρμπιου  δεν  ήταν  και  μικρή  -  αυτό  το
πράγμα ήταν πολύ διαδομένο μυρωδικό σε όλον τον Νείλο και το χρησι-
μοποιούσαν ακόμα και στην τέχνη της ταρίχευσης - αλλά, μιας και οι πε-
ρισσότεροι από τους καλεσμένους μας προέρχονταν πράγματι από οικο-
γένειες  καλύτερες  από  τις  δικές  μας  και  ανερχόμενες,  όπως  είχαμε
απαιτήσει, τέτοιες δουλειές δεν τις είχαν και σε μεγάλη υπόληψη, μάλιστα
έστρεφαν το βλέμμα αλλού με αποστροφή ή άλλαζαν θέμα, αφού οι δικές
τους  οικογένειες  είχαν  ήδη  αναρριχηθεί  στο  Βράχο  της  Αθήνας,  θα
μπορούσε  να  πει  κανείς.  Τους  έλειπε  αυτή  η  δίψα  να  δοξαστούν  που
έκαιγε τον Βοσκό τους, φάνηκε όμως πως είχαν ακόμα την εντύπωση ότι
η Κρήτη τους ήθελε για σκλάβους της, και όταν ο Στίχιος ρώτησε για το
εμπόριο του χρυσού κι έμαθε πως ο χρυσός έφτανε από την Αίγυπτο και
πως ήταν κατά ένα μέρος πληρωμή για τα ταπεινά αγαθά του Βίρμπιου,
δεν μπορώ να πω ότι έμειναν και με το στόμα ανοιχτό από την έκπληξη. Η
Πασιφάη μου εξομολογήθηκε αργότερα πως δεν πολυκαταλάβαινε αυτήν
τη γενιά, προσπάθησε πάντως όσο μπορούσε να μιλήσει μ’ αισιοδοξία για
το  μέλλον  της.  Το  αποκορύφωμα  της  βραδιάς  το  πρόσφερε  ο  ίδιος  ο
Θησέας, πραγματοποιώντας την υπόσχεσή του να με βοηθήσει υποθέτω,
όταν  με  πήρε  παράμερα  και  μου  είπε  πως  εκείνος  κι  ο  Όρνεος  είχαν
κάποιες συστάσεις να μας κάνουν σχετικά με την αμυντική οχύρωση του
Λαβύρινθου. Α,  βέβαια...  είχαν παρόμοια διπλωματικά προσόντα οι δυο
τους. Του είπα πως αυτά ακριβώς τα θέματα θα μας απασχολούσαν μετά
την επιστροφή του

Χάρη σε μια κουβέντα που έκανα με την Παρία, κατάφερα τελικά να
βρω κάποια γαλήνη πριν φύγουμε από την Κνωσό· γι’ αυτό περνούσε η
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Αριάδνη τόσον καιρό με τη γιαγιά μας. Με βοήθησε ν’ αποδεχτώ πως δεν
ήμουνα  παρά  ένας  άντρας  έτοιμος  να  βουτήξει  στο  παρόν  ότι,  αντί  να
τρελαθώ  προσπαθώντας  να  βρω  μια  θέση  σταθερή  απέναντι  σ’  αυτούς
τους ξένους, καλά θα ’τανε να διατηρούσα την ελαστικότητά μου, σαν τον
πατέρα μου στο Χορό των Αλλαγών, κάνοντας ό,τι ήταν απαραίτητο την
κάθε μέρα. Και να περιμένεις τις σπηλιές της Δίκτης, Γλυκόπιοτο Κρασί, είπε.
'Οταν σε πάει εκεί ο πατέρας σου μες στο καταχείμωνο, θα δεις τον κόσμο
ετούτον όπως πρέπει ο Μινώταυρος να τον θεωρεί. Στο μεταξύ, να προσέχεις
τη  Βασίλισσά  σου  και  τον  κλήρο  σου’  ανησυχίες  σαν  τις  δικές  σου  έχουν
κακοφορμίσει πια ανάμεσά τους

Έτσι,  η  Αριάδνη  κι  εγώ  κάναμε  ό,τι  μπορούσαμε,  κι  επιλέξαμε  την
Κλείτη και τον Κράτο, που ήταν στη χειρότερη κατάσταση απ’ όλους, να
μας συνοδέψουν. Η Κλείτη με το παιχνιδιάρικο πνεύμα, η γεμάτη σιγου-
ριά δύναμη του Κράτου - η κατάρρευση αυτών των δύο τόσο ιδιαίτερων
ανθρώπων είχε φέρει σε πολλούς μεγάλη θλίψη στο Παλάτι και η μικρή
αλλαγή κι οι ομορφιές που μας περίμεναν στο δρόμο σίγουρα κάπως θα
τους  βοηθούσαν.  Θα  ’βλεπαν  βέβαια  κι  οι  συγγενείς  μας  τη  νηφάλια
εμπειρία που είχαμε σκοπό να διατηρήσουμε κοντά στο θρόνο μας, χωρίς
να λείπει, από την άλλη, το πιο φρέσκο αίμα μες στον κλήρο μας για να
την εξισορροπεί. Επίσημοι από τις συγκεκριμένες πολίχνες κατέβηκαν ως
την Κνωσό να πάρουν τους Αθηναίους μαζί τους και την επόμενη μέρα η
ομάδα μας βρέθηκε στον παραλιακό δρόμο με κατεύθυνση την ανατολή

Όλο το φεγγάρι ταξιδεύαμε, από πόλη σε πόλη ως τη Ζάκρο. Εκεί θα
συνεδριάζαμε με τους συγγενείς μας από τη Φαιστό και αλλού και τέλος
θα  γυρίζαμε  πίσω  με  καράβι  πριν  από  τη  φθινοπωρινή  ισημερία.  Στην
αρχή ταξιδεύαμε όλοι πάνω σε μουλάρια, ώσπου η μετακίνησή μας άρχισε
να γίνεται από υποβασταζόμενα φορεία για κάθε πόλη που βρίσκαμε στο
δρόμο μας,  και  η Αριάδνη  συμμορφώθηκε  με την  επιθυμία τους  να την
τιμήσουν  μ’  αυτόν  τον  τρόπο.  Ολόκληρα  πλήθη  ανθρώπων  κουνούσαν
βάγια  όταν  περνούσε,  ή  χόρευαν  τους  χορούς  της  σοδειάς  τους,  το  ένα
Τσαμπί Σταφύλια για παράδειγμα, στις αυλές των σπιτιών που μας είχαν
προσκαλέσει  ενώ  καλάθια  γεμάτα  μελωμένα  σύκα,  σταφύλια  και
πορτοκάλια έρχονταν πίσω μας στα χέρια των παιδ«όν της περιοχής, που
μας  παρακαλούσαν  μόνο  να  δοκιμάσουμε.  Στα  σπίτια  στη  Νερού  Χανί,
στα Μάλια, στη Μίλητο και στη Γουρνιά μπορούσαν όλοι τους να καμα-
ρώνουν  για την υπέροχη θέα που είχαν, τόσο προς τη θάλασσα όσο και
προς τους παράκτιους λόφους· αυτό ήταν κάτι που εμείς της Κνωσού το
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ζηλεύαμε,  και  ταυτόχρονα  μας  θύμιζε  τα  γεγονότα  από  τον  παλιό  καλό
καιρό της Παρίας. Οι άνθρωποι άναβαν φωτιές στα ιερά και στους βωμούς
πάνω σ’ αυτούς τους λόφους χαιρετώντας το πέρασμά μας, εμείς κάναμε
προσφορές στους τάφους πατριών παλιότερων από την Ευρώπη που είχαν
σχήμα διπλού πελέκεως και μερικές φορές σταματούσαμε για μια βουτιά
στη  χρυσογάλανη  θάλασσα  ή  για  να  διασχίσουμε  κάποιο  αστραφτερό
λιβάδι γεμάτο ασφοδέλους και κυκλάμινα. Δεν χάναμε βέβαια ευκαιρία να
κάνουμε  έρωτα  για  να  πιάσει  παιδί  η  Αριάδνη·  η  καρδιά  μου  πετούσε
στους εφτά ουρανούς, παρ’ όλο που είχε προγραμματίσει αρχικά να κάνει
αυτό  το  ταξίδι  με  τον  αδελφό  μας,  έστω  κι  αν  η  καρδιά  της  δε  θα
κατάφερνε  ποτέ  να  περιοριστεί  και  να  χωρέσει  σ’  ένα  γάμο.  Οι
φορτωμένοι  ελαιώνες,  τα  πουλιά,  η  άγρια  μουσική  της  λύρας  και  το
φρεσκσψημένο κρέας που της άρεσε να τρώει στην ύπαιθρο, τα μονοπάτια
από  άσπρο  χώμα  που  χάνονταν  μες  στο  ηλιόλουστο  πράσινο  των
λαγκαδιών σαν να ’ταν πρόσκληση σε μια ζωή άλλη. Οι ιέρειές της, πίσω
από τη Θεία, την πιο μανιασμένη απ’ όλες τους, επευφημούσαν τις σημα-
ντικές προσπάθειες της Κλείτης με όλα όσα καταπιανόταν και την έφεραν
πίσω στον κόσμο μας βήμα βήμα. Η Αριάδνη έδειχνε να παίρνει δύναμη
ακόμα και από τις αυτοσχέδιες θεραπείες που δοκίμαζε, με την αφή, με
ψαλμωδίες  και  με  τη  βοήθεια  που  της  πρόσφεραν  οι  αδελφές  της  στον
κάθε τόπο

Αυτή η ολοφάνερη ενωμένη αφοσίωση ξύπνησε και στον Κράτο κάτι
που θύμιζε τον άνθρωπο όπως τον ήξερα παλιότερα. Όπως κι ο Τουκάτος,
δε χάριζε κάστανα όταν έλεγε αυτό που έκρινε σωστό· είχαν λοιπόν ακόμα
μεγαλύτερη βαρύτητα τα λόγια του, όταν ένα βράδυ που συντρώγαμε μου
είπε  πως  δεν  έβλεπε  τίποτ’  άλλο  μπροστά  στο  βασίλειο  παρά  Ζωή  και
πρόσθεσε:  Μιλάω σαν άνθρωπος που έχει δει τον καπνό του Βέλκανου (και
χτύπησε τρεις φορές το ξύλινο τραπέζι). Αυτό έγινε στη Σητεία· δύο μέρες
αργότερα είχαμε φτάσει στο Παλαίκαστρο, όπου ένα από τα μεγαλύτερα
παλάτια  της  Κρήτης  έστεκε  επιβλητικά  πάνω  στους  τεράστιους
μονόλιθους  που  ήταν  σπαρμένοι  στην  ακτή  τους,  και  λίγο  πριν  από  το
ηλιοβασίλεμα η γη σείστηκε για πρώτη φορά μετά την άνοιξη. Νιώσαμε
πως ήταν τουλάχιστον δύο φορές δυνατότερος, και το αποτρόπαιο βουητό
κάτω  από  τα  πόδια  μας  κράτησε  το  διπλό  από  τότε  κι  έκανε  μάλιστα
περισσότερη  ζημιά·  αργότερα  μάθαμε  πως  δεν  υπήρχε  πολιτεία  στην
Κρήτη που να μην το είχε νιώσει. Οι συγγενείς μας και οι ντόπιοι ιερείς
έκαναν έκκληση στην Αριάδνη να γυρίσει πίσω, στο κέντρο του νησιού
και στους δικούς της, ν’ αφήσει τη δουλειά να περιμένει.
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Εκείνη όμως αρνήθηκε με μεγάλη σιγουριά, κι αυτό ικανοποίησε ακόμα
περισσότερο  τον  κόσμο.  Ταυτόχρονα,  μόλις  στραφήκαμε  στην  Κλείτη,
διαπιστώσαμε πως τώρα ήταν πια πολύ καλύτερα· παρ’ όλο το έργο της
στο θέμα των Αθηναίων, κουβαλούσε μεγάλη πίκρα και απόγνωση στην
καρδιά της, αυτή η δύναμη όμως που σείει τον κόσμο ολόκληρο κάτι είχε
απελευθερώσει  μέσα  της.  Μια γλνκιά αδιαφορία,  την  ονόμασε.  Τα πάντα
είναι στα χέρια της Θεάς, πώς το ξεχνάω καμιά φορά. Κι έτσι, μ’ αυτήν τη
μικρή οπισθοχώρηση, η Κλείτη έγινε πάλι η ιέρεια που γνωρίζαμε από τον
Κόλπο  της  Αθήνας.  Και  οι  παλατιανοί  στο  Παλαίκαστρο  στενο-
χωρήθηκαν τελικά που έπρεπε να φύγει, γιατί η Κλείτη είχε μαζί της φυ-
λάξει  τη  γενειάδα  του  Φαραώ  και  τη  φορούσε  για  να  διηγηθεί  ιστορίες
μετά  το  δείπνο*  από  τα  ουρλιαχτά  τους  καταλάβαμε  πως  το  καυστικό
πνεύμα  της  θ’  αντηχούσε  σε  ολόκληρο  το  βασίλειο,  πέρα  ως  πέρα  Και
πράγματι,  μετά  απ’  όλ’  αυτά  -  ύστερα  από  τους  αέρηδες  που  τρα-
γουδούσαν μέσα  στο τεράστιο βάραθρο κοντά στη Ζάκρο και την  πάρα
πολύ απόκοσμη  ηρεμία  που  έπεσε  γύρω  μας  την  ώρα  που  η  Αριάδνη
τραγούδησε στους Νεκρούς μπροστά στους τάφους τους εκεί, κι ύστερα
από το ταξίδι ως τις ακτές μας προς τη Συρία με τα μεγαλειώδη ακατοί-
κητα βράχια ν’ αστράφτουν χρυσά με την ανατολή του ήλιου - χρειάστηκε
μεγάλη  προσπάθεια  για  να  κρατήσουμε  τους  τύπους  σ’  αυτά  τα  συμ-
βούλια. Ο Κράτος και η Κλείτη δε σταμάτησαν να μας θυμίζουν πως δεν
υπήρχε  έλλειψη  νεαρών,  απ’  όλες  τις  μεριές  του  γενεαλογικού  μας  δέ-
ντρου, που θα μπορούσανε να τοποθετηθούν στη θέση μας αν χρειαζόταν,
ότι  ο  Χορός  του  Ταύρου  θα  μπορούσε  μια  χαρά  να  κανονιστεί  και  γι’
άλλους·  διαπιστώσαμε  όμως,  πως  οι  γεμάτες  αγωνία  προσπάθειές  μας
στην Κνωσό μάς είχαν προσφέρει εμπειρία γύρω από διάφορα θέματα που
εδώ στην επαρχία φάνταζε εξαιρετική. Ο Σαρπηδόνας κι η Τι- - θώνη από
τη Ζάκρο, ο Ραδάμανθυς κι η Αμφισσα από τη Φαιστό (που είχαν φτάσει
με  πλοίο  μιαν  εβδομάδα  πριν  από  μας).  Ξέραμε  πως  πολλοί  άνθρωποι
περίμεναν να μάθουν από τα χείλη τους πόσο φρόντισε η Κνωσός για τα
συμφέροντά τους. Συζητήσαμε για το πώς θα περιορίσουμε τις φιλοδοξίες
της  Σικελίας  σχετικά  με  τη  ροή  του  κασσίτερου  από  τη  Δύση,  για  το
σχέδιό μας ν’ αυξήσουμε τη σοδειά ώστε ν’ αποχτήσουμε ξανά τον έλεγχο
του  ασημιού·  και  ο  Σαρπηδόνας,  περισσότερο  από  τους  άλλους,  που
μιλούσε συνεχώς με κοφτό ρυθμό κι έλεγε πως δεν εμπιστευόταν κανέναν,
άρχισε  ν’  ασκεί  πιέσεις  για  καινούργια  λύση  στα  προβλήματα  του
Τριάντα.  Το  εμπόριο  της  Ρόδου  είχε  μεγάλο  βάρος  στην  Ανατολή.
Γνώριζε όμως τον Γλαύκο και ικανοποιήθηκε (προς το παρόν)
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ακοΰγοντας πως ο προσωπικός πρεσβευτής του Μίνωα βρισκόταν ετούτη
τη στιγμή στην αποικία και φρόντιζε το θέμα ο ίδιος. Όσο για το ζήτημα
σχετικά με την Αθήνα, που για την επίλυσή του είχαν όλοι τους στείλει
πλοία,  το  μόνο  που  μπορούσαμε  να  ποΰμε  ήταν  πως  θα  χρειαζόμασταν
χρόνο. Η εύθραυστη κομψότητα της Τιθώνης, τα ζεστά αλλά παμπόνηρα
μάτια  της  Άμφισσας  μπορεί  και  να  ’νιωθαν  την  αόρατη  παρουσία  της
γιαγιάς και της Πασιφάης τόσο, ώστε ν’ αφήσουν την Αριάδνη να φύγει
μετά  από  μιαν  εξονυχιστική  ανάκριση  μπροστά  στους  θείους  μας.
Ζήτησαν όμως να  τη δουν ιδιαιτέρως  πριν φύγουμε,  κι αυτό έδωσε στο
ταξίδι μας αναπάντεχο τέλος

Η κυριαρχία του ήλιου είχε αρχίσει πια να φθίνει και με τη Σελήνη του
Καλαμποκιού  στον  ουρανό  μπορούσες  πια  να  αισθανθείς  την  ελαφριά
ψύχρα  από  τη  θάλασσα  και  στους  απογευματινούς  ανέμους·  γυρίζαμε
σπίτι  μας  πάνω  σ’  ένα  καράβι  που  ακολουθούσε  την  ακτή  και  είχαμε
κλείσει τα πλαϊνά προκαλύμματα στο στέγαστρο όπου καθόμασταν μήπως
και  ζεσταθούμε  κάπως,  ψηλά  πάνω  στο  πρυμναίο  κατάστρωμα.  Ακόμα
και  πριν  μπούμε  στο  καράβι  όμως,  παρατήρησα  την  αλλαγή  που  είχαν
προκαλέσει  οι  θείες  μας  στην  Αριάδνη.  Η  λαμπρότητα  ολόκληρου  του
μήνα είχε μετατραπεί σε κάτι πιο σκληρό  και, αντί για την αστραφτερή
γνώση που είχα διακρίνει στα μάτια της όταν μου έλεγε το μυστικό της,
τώρα έδειχνε ν’ ατενίζει ένα μέλλον που πια δε γνώριζε  τι θα ’φερ- νε.
Έκανα αστεία που θα γυρίζαμε στους καλεσμένους μας, παραφούσκωσα
τον ενθουσιασμό μου για το ταξίδι στη σπηλιά της Δίκτης με τον Μίνωα*
τότε η Αριάδνη σηκώθηκε κι έριξε μια ματιά τριγύρω να βεβαιωθεί πως
ήμασταν μόνοι

«Δευκαλίωνα», είπε, «πώς θα καταλάβουμε πότε ήρθε η ώρα να στεί-
λουμε τους Αθηναίους στην πατρίδα τους; Τι περιμένουμε, τελικά; Τίποτα
δεν έχει αλλάξει στις προτεραιότητές μας, αγαπημένε μου εραστή, μπορεί
όμως να χρειαστεί δουλειά μαζί του ώσπου να καταφέρω να μάθω. Με τον
Θησέα  εννοώ* αυτός  είναι που μετράει.  Βαρέθηκα  να  ’ναι  οι ζωές  μας
αντίδραση στην παρουσία τους. Τη μια στιγμή είναι όλα τέλεια και την
άλλη  ονειρεύομαι  πως  έχω  φέρει  ένα  φρενιασμένο  ταύρο  μέσα  στο
Παλάτι.  Ρώτα  όποια  θέλεις  από  τις  αδελφές  μου,  δηλαδή  πόσο  προ-
σπάθησα να τον πλησιάσω, να του μιλήσω. Είναι αδύνατο, αλλά ταυτό-
χρονα  είναι  τόσο  ευθύς,  τόσο  σίγουρος  ότι  οπωσδήποτε τις  δικές  του
απόψεις θα ενστερνιστείς όταν αποχτήσεις νου και σωφροσύνη. Μιλάμε
για ειρήνη - σου μοιάζει εσένα αυτό για ειρήνη;»

Η απάντησή μου αυτόν το μήνα ήταν διαφορετική από του προηγού-
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μενού: απλώς έπιασα το αριστερό της χέρι (για γούρι) μέσα στα δυο δικά
μου και το φίλησα. Χαμογέλασε βλέποντας πως δε βιάστηκα να πεταχτώ
όρθιος και να  της αραδιάσω  επιχειρήματα γεμάτα ανησυχία.  Με παρου-
σίαζε σαν Βασιλικό Σύζυγο σε όλο το ταξίδι και είχα λόγους πολλούς να
’ναι για μένα ζωή η αγάπη της. Στο μεταξύ, με την ελπίδα, ας πούμε, που
μας έδινε η πολεμική αρένα, τη ρώτησα τι είχε τώρα στο μυαλό της «Η
Τιθώνη και η Άμφισσα ήθελαν να μάθουν κι άλλα για τις προθέσεις μας
ως προς το στρατό», άρχισε να μου εξηγεί η Αριάδνη. «Θέλουν να θέσουν
τις  προδιαγραφές  για  την  ασφάλειά  τους  κι  εγώ  τους  έδωσα  την  ίδια
γενική  απάντηση  που  δίνω  στις  αγαπημένες  αδελφές  μου  στην  Κνωσό.
Άκουσε, όμως, Δευκαλίωνα. Παρατήρησα πως μου άφησες τα περιθώρια
που χρειάζομαι για να δουλέψω αυτήν τη στιγμή, και δεν παραπονιέμαι*
δεν έχω την πρόθεση να φερθώ σαν τη μάνα μας και να σε παραμελήσω
όπως  έκανε  αυτή  με  τον  πατέρα  μας  για.,  χάρη  των  δημόσιων
συμφερόντων.  Συγχώρα  με όμως  - είπα στη γιαγιά το μυστικό  μας  πριν
από λίγον καιρό. Το είχα ανάγκη, χρειαζόμουνα μια γυναίκα με σάρκα και
οστά για να το συζητήσω αυτό, αυτό το πράγμα που βιάζεται να γεννηθεί
μεσ’  από  την  καρδιά  μου.  Έχουμε  πρόβλημα,  Δευκαλίωνα»,  είπε,
αφήνοντας τα χέρια της να πέσουν στην ποδιά της κι αυτή η χειρονομία
φανέρωσε  την  ανησυχία  της  για  την  κρισιμότητα  της  κατάστασης  πιο
καθαρά από οποιαδήποτε απόγνωση στην έκφρασή της

«Εσύ έχεις βρεθεί σε μάχη και ίσως αυτό σου φανεί προφανές, το ξέ-
ρω», πρόσθεσε ύστερα από σύντομη παύση. «Αν όμως, αδελφέ μου, δια-
λύσουμε το στρατό, θα ’ναι σαν να ζητάμε από εμπόρους και πολίτες να
παραδώσουν  τη  ζωή  τους* να  χαρίσουν  τους  καρπούς  των  κόπων  τους
στους κλέφτες,  να διακινδυνέψουν  να πουληθούν  σαν σκλάβοι ή και να
δολοφονηθούν την ίδια ώρα. Αν μας είναι τώρα δύσκολο να βλέπουμε, τον
Ιππία  και  τους  αγγελιοφόρους  του  να  μεταφέρουν  τα  νέα  για  τους
θανάτους των πολεμιστών ως τα χωριά τους, νομίζεις πως το βασίλειο θα
επιβίωνε για πολύ με τα χειρότερα; Μέχρι τώρα πίστευα πως υπήρχε κά-
ποια πανίσχυρη μαγεία, κατάρες, τέτοια πράγματα, που θα μπορούσαν να
μας βοηθήσουν σαν τον παλιό καιρό. Η Παρία όμως λέει πως έξω στον
κόσμο αυτά τα πράγματα σπάνια πιάνουν πια στις ημέρες μας. Είχα την
ελπίδα....  Τώρα  καταλαβαίνω  ότι  το  ξέρουν  κοΛ  οι  θείες  μας  αυτό.
Βλέπεις λοιπόν πόσο άδικα έκρινα τη μητέρα νομίζοντας πως μου τα ’λέγε
όλ’ αυτά για να με φέρει στο δικό της δρόμο.»

Όχι, αυτά τα πράγματα δεν έπιαναν στις ημέρες μας* με άντρες σαν
τον Ποιμένα δεν έπιαναν. Μελέτησε νωρίς τις τακτικές της μάνας του,



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 273

σίράφηκε εκεί να δει τι άλλες δυνάμεις είχε να του προσφέρει ο κόσμος,
και κέρδισε Συντρόφους που έστεκαν δίπλα του για το κουράγιο και το
θάρρος του. Όπως κι οι μισθοφόροι που είχα δει, αυτοί οι άντρες ζού- σαν
μέσα στην εκτυφλωτική και ανελέητη λάμψη του ήλιου, ήταν λιοντάρια
που  διόλου  δεν  δίσταζαν  να  ισοπεδώσουν  ό,τι  δεν  καταλάβαιναν,  τα
πέπλα και τα μυστήρια στα έθιμα του κυρίαρχου φύλου. Ξέσκιζαν όμως
μόνο για να ξεσκίσουν ο ορίζοντας των οραμάτων τους τέλειωνε με τον
τάφο, γι’ αυτό τους είχε μείνει μόνο ο θάνατος, χωρίς τον Κύκλο, για να
αντικαταστήσει έναν κόσμο που ήταν ανίκανοι να διαφεντέψουν

«Δηλαδή η γιαγιά σου  ’φερε αντίρρηση;» είπα, παίρνοντας  γι’ άλλη
μια φορά τα χέρια της μες στα δικά μου

«Ας το θέσω έτσι», είπε η Αριάδνη ενώ η απόλαυση από το άγγιγμά
μας μαλάκωσε τα χαραχτηριστικά στο πρόσωπό της. «Εκείνες και μερικοί
άλλοι ξέρουν ότι έλεγα την αλήθεια για μια δική μου Προσφορά.  Όταν
λοιπόν  της  το  είπα,  ένιωσα  πως  ήταν  σαν  να  της  πήρα  την  ψυχή.
Αρνήθηκε όμως να διατυπώσει οποιαδήποτε κρίση. Πες ό,τι θες για τον
Μίνωα, η Παρία πάντως παραιτήθηκε από την εξουσία με πολύ μεγαλύ-
τερη ειλικρίνεια και χάρη απ’ όσο η μητέρα, αυτό πρέπει να το παραδε-
χτώ. Το μόνο που είπε ήταν ότι είναι πολύ περήφανη για μας και ότι, αν
πραγματικά το εννοούμε, τότε καλά θα κάναμε να προετοιμαζόμασταν για
μεγάλες  δοκιμασίες  και  συμφορές.  Υπαινίχτηκε  ακόμα  και  εξέγερση.
Σιχαίνομαι να  κρατάω  μυστικά  από  τη  μάνα  μας,  όμως  -  για  να  εξα-
γνιστούμε από αυτό που λέμε δηλητήριο ανάμεσά μας... Εκείνη δε θα το
επικροτούσε ποτέ.»

Μάλλον όχι. Όχι μια Βασίλισσα της οποίας ο θρόνος θεμελιώθηκε με
την ανασύσταση του στόλου που είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από τον
Βέλκανο, που είχε εγκαταστήσει ένα ιερό του Ποσειδώνα μέσα στο ίδιο
το Παλάτι και που είχε ρίξει το ταβάνι της αίθουσας του θρόνου για να
την ανοίξει προς τον ουρανό. Κοίταξα την Αριάδνη και κατάλαβα πως η
οδύνη που με άφηνε να δω δεν ήταν ούτε η μισή απ’ όση ένιωθε.  Πώς
είχαν τόσο απομακρυνθεί; Μήπως αυτή ήταν από την αρχή η πρόθεση της
γιαγιάς  όταν  ανέλαβε  την  είσοδο  της  μικρής  Αριάδνης  στη  γενιά  της
Βασίλισσας,  εκεί  όπου  ανατρέφονταν  οι  κόρες  της  φυλής  μας  για  το
αξίωμα,  στην  έπαυλη  των  Ιερής  Τριάδας  κοντά  στη  Φαιστό; Μετά  από
κει,  όταν  της  ήρθε  το  Λουλούδι  κι  ύστερα,  μαθήτευσε  στα  ιερατικά
σχολεία των βουνών μας στο Λασίθι, κοντά στη σπηλιά της Δίκτης. Μ’
αυτήν την καθοδήγηση από τις σοφές γυναίκες,  τις άγριες μανάδες  που
περιφρονούσαν τη ζωή της Κνωσού από κει πάνω, ποιος να
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’ξερε; Θυμήθηκα όμως τ’ όνειρό της, τ’ όνειρο που περίμενε όλ’ αυτά τα
χρόνια  τα γεμάτα  σκληρή  προσπάθεια και  απομόνωση: οι δασκάλες της
την  είχαν  επιλέξει  να  βοηθήσει  πάνω  σ’ένα  καΐκι, ένα  εορταστικό  βαρ-
κάκι  που  μερικές  χρονιές  μετέφερε  το  καινούργιο  κρασί  στις  παραθα-
λάσσιες  πόλεις  προς  τιμήν  του  Διόνυσου,  και  από  τότε,  το  να  υποδυθεί
εκείνη το Θεό για χάρη των κατοίκων, έγινε μέρος του ονείρου της. Αντί
για Αμνός όμως, είχε ονειρευτεί πως ήταν η Απλόχερη Πανδώρα που είχε
έρθει να προστρέξει το παιδί στην ανάγκη του· καταλάβαινε πόσο μεγάλη
ήταν  η  ευγνωμοσύνη  των  ανθρώπων  για  την  ευλογία  της  που  από  την
περηφάνια τους αρνούνταν να της ζητήσουν, γνώριζε πως είχαν χτίσει τις
ζωές τους πάνω στο χείλος της καταστροφής. Να γίνω μια Πανδώρα που θα
τους γλίτωνε από τον περίσσιο πόνο, μου είχε πει. Λυτό θα μπορούσε να γίνει
σκοπός της ζωής μου, γι ’ αυτό θα μπορούσα να κάνω την Προσφορά. Έπρεπε
να  την  πιστέψω·  καμιά  Προσφορά  όμως,  δεν  είχε  ποτέ  απαιτήσει  την
απομάκρυνση της Κόρης από την πηγή της ίδιας της ζωής της

«Μας έχουν για παράδειγμα αυτές οι πόλεις», είπε η Αριάδνη κοιτώ-
ντας μεσ’ από το παραπέτασμα και αφήνοντας το βλέμμα της να πλανηθεί
στους  λόφους  που  την  είχαν  αναθρέψει.  «Μπορεί  κι  εμείς  οι  ίδιοι  να
έχουμε γίνει πιο μαλθακοί μ’ όλη αυτήν την καλοπέραση. Εκεί έξω πολε-
μάς μόνο απέναντι στη φύση, για τη ζωή σου και για τη ζωή των παιδιών
σου, αν χρειαστεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, Δευκαλίωνα, το βλέπω στα μάτια
του,  δεν  πρόκειται  να  μας  αφήσουν  ήσυχους.  Μακάρι  να  μας  άφηναν!
Μισώ τον εαυτό μου για το μίσος που τους τρέφω, είναι σαν κακοφορμι-
σμένη πληγή στο πνεύμα μου. Τώρα το καταλαβαίνω, είναι κάτι που ξε-
περνάει τον πλούτο, πιο βαθύ, είναι... είναι λες και τους εξοργίζει το ίδιο
το γεγονός ότι υπάρχουμε και δεν ξέρω ποιο είναι το αντίδοτο γι’ αυτό.»

Έγειρε  πάνω  στα  μαξιλάρια  του  καθίσματος  της  κι  έδειχνε  πως  τα
λόγια  της  δεν  την είχαν  ιδιαίτερα  ανακουφίσει.  Ήμασταν  δύο  άνθρωποι
στο πάνω κατάστρωμα ενός πλοίου και ζυγιάζαμε τις τύχες εκατοντάδων
πόλεων  και  αποικιών,  χιλιάδων  ανθρώπων  που  δεν  είχαμε  δει  ποτέ  στη
ζωή μας, που δεν είχαμε ποτέ μας υπολογίσει. Είχε κι ο Σαρπηδόνας ένα
πρόσφατο μήνυμα να μας μεταφέρει από τον Τριο&τα, καθώς και οι άν-
θρωποι εκεί πίεζαν όλη την Κρήτη από παντού για να εξασφαλίσουν όσο
μπορούσανε  το  μέλλον  τους.  Βοηθήστε  μας.  Στείλτε  μας  πλοία,  στείλτε
οτιδήποτε κρίνετε σωστό, αλλά βοηθήστε μας, στον κόσμο έχει αρχίσει ένας
αγώνας, μην εγκαταλείπετε αυτούς που τόσο σκληρά δούλεψαν για
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σας, έχουμε μικρά παιδιά, δε θα ]μαστέ υπεύθυνοι εμείς αν φτάσει να γίνει
πόλεμος

Την κοίταξα όσο ψυχρότερα μπορούσα για να δω σε ποια σημεία είχε
μαλακώσει,  αν  είχε  γίνει  κάτι  τέτοιο.  Οι  διαφορές  της  με  τη  μάνα  μας
φαίνονταν  ήδη  καθαρά·  είχε  καταλάβει  γρήγορα  το  τρομερό  βάρος  της
εξουσίας, ήταν όμως πιο αποφασισμένη από οποιονδήποτε να φτάσει τον
αδελφό  μας  τότε  στο  Χορό  του  Ταύρου.  Ποτέ  δεν  παρενέβαινε  στους
αγώνες  που  γίνονταν  στις  κηδείες,  εκεί  που  οι  άντρες  μάτωναν
πραγματικά ο ένας τον άλλον για να τιμήσουν τους Νεκρούς και να δεί-
ξουν πως η ισχύς της πάτριάς δεν έχει εξασθενήσει. Μπορεί να ’θελε ν’
αποφύγει τις θυσίες αίματος, αυτό όμως σήμαινε πως η μάχη της με την
παράδοση θα ήταν ακόμα πιο σκληρή. Τι άλλο να ήταν λοιπόν, όλο αυτό
το σχέδιό της, παρά ο φόβος μέσα της;

«Η διαφορά βρίσκεται στην Αναγκαιότητα, Δευκαλίωνα. Το αίμα μάς
διδάσκει  τη θέση του θανάτου· αλλά θάνατος είναι και να χλευάζεις  το
θάνατο, να τον μετατρέπεις σε παιχνίδι, σε διασκέδαση, σ’ ένα εργαλείο
που  κάνει  τα  πράγματα  όπως  εμείς τα  θέλουμε.  Δεν  είναι  όμως  μόνον
αυτό.  Η  Παρία  είπε  πως  δεν  είναι  δουλειά  της  να  κρίνει  το  όραμα  της
νεαρής  Βασίλισσας,  αλλά  πως  είναι  στο  χέρι  της  να  βοηθήσει  να  υλο-
ποιηθεί, αν το μπορεί. Λέει ακόμα», συνέχισε η Αριάδνη ξεροκαταπίνο-
ντας, σαν να ήξερε πως έπρεπε κι από την Παρία ν’ απομακρυνθεί τελικά,
«πως  αν  αυτό  θέλουμε  να  κάνουμε,  πρέπει  να  βρούμε  έναν  τρόπο  ν’
αφομοιωθεί αυτός ο Θησέας. Μου είπες πως  ρωτούσε  για τα Ταυροκα-
θάψια* ξέρεις λοιπόν τι εννοώ. Είτε αυτό, λέει η Παρία, είτε πρέπει να τον
σκοτώσουμε,  για  να  καταπνίξουμε  αυτήν  την  υπερβολική  ενότητα  στο
βορρά.  Α,  βέβαια...  η  γιαγιάκα  μας,  ο  Κράτος  και  μερικοί  άλλοι  έχουν
πολλές  φορές  κανονίσει  τέτοια  πράγματα.  Εγώ  όμως  δεν  πρόκειται  ν’
αποδεχτώ τέτοια... μάγια στην καρδιά του δικού μας Οίκου, του δικού σου
και του δικού μου. Αναγκαιότητα. Πώς είναι δυνατόν η γιαγιά να συγχέει
αυτό με τις εισαγωγές της πορφύρας και του ελεφαντόδοντου; Ποιος είναι
που ζει στον κόσμο της φαντασίας;»

Σηκώθηκε και γι’ άλλη μια φορά κοίταξε τα βουνά που διαγράφονταν
μπροστά μας

«Πρέπει να είμαι βέβαιη πως εσύ, Δευκαλίωνα», καθώς μαλάκωνε όλο
και  πιο  πολύ,  στον  τόνο  της  φωνής  και  στη  στάση  του  σώματος,  «θα
μπορείς να συγκατατεθείς με οποιονδήποτε τρόπο βρω για να αντιμετω-
πίσω την  κατάσταση. Το ξέρω πως έχεις  κληρονομήσει την καρδιά του
πατέρα μας και σ’ αγαπώ γι’ αυτό. Μην απαντήσεις τώρα. Μπορώ να πε-
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ριμένω ακόμα και ώσπου να επιστρέφεις από τη Δίκτη. Ναι, μπορείς να
θέσεις το ερώτημά σου στις Δυνάμεις εκεί πάνω, εκ μέρους και των δυο
μας, και στο μεταξύ εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από την πλευρά της Κνωσού.
Θα  ’πρεπε όμως  να  συμπεράνουμε  πως  σώζοντας  τη  δική  του  τη  ζωή,
σώζουμε και τη δική μας; Βοήθα με να βρω την απάντηση. Δε θέλω να...
να σε σκοτίζω άλλο, πόσο μάλλον το υπόλοιπο βασίλειο. Έχεις μπει τόσο
πολύ μες στην καρδιά μου.»

Τα  σκοινιά χτύπησαν  πάνω  στα πανιά του καραβιού σε μια ξαφνική
ριπή ανέμου από τους λόφους της ακτής, ο ήχος τους διαπέρασε το κορμί
μου  αφήνοντας  πίσω  του  ένα  κύμα  πανικού  κι  ένιωσα  σαν  γερασμένος
ταύρος  όταν  τον  έχουν  φτάσει  πια  τα  μοχθηρά  τσακάλια.  Ένευσα  στην
Αριάδνη  καταφατικά,  σηκώθηκα  και άνοιξα  το προκάλυμμα  που  έβλεπε
στην ξηρά. Ή θα βρισκόταν ο τρόπος ν’ αφομοιωθεί ο Θησέας ή θα τον
σκοτώναμε. Πόσο καλά είχαν κρύψει ο Κράτος κι η Παρία το ρόλο τους
σ’ αυτόν τον κόσμο που οι άντρες τώρα τον αποκαλούσαν πραγματικότη-
τα! Ε, τότε - όπως με είχε ρωτήσει κι εκείνη κάποτε - ποιανού την εξουσία
κυνηγούσαμε; Θ’ ακολουθούσαμε την παλίρροια δηλαδή, αφήνοντας την
Κρήτη  να  συνεχίσει  μια  πολιτική  που  έδειχνε  όλο  και  περισσότερο  ν’
αντανακλά τις αλλαγές που γίνονταν στους άλλους τόπους; Ήξερα πως με
περίμεναν  μεγάλες  συμφορές,  αν  απαρνιόμουν  τ’  όραμά  της  από  φόβο.
Εκείνη όμως είχε βρεθεί στις ιερές σπηλιές πριν από μένα κι εκεί την είχαν
οι  ίδιες  καθοδηγήσει  στο  μονοπάτι  που  ακολουθούσε  τώρα.  Τι  θα
μπορούσαν άραγε να διδάξουν σ’ έναν άντρα; Να βλέπει πέρα από ετούτη
τη  ζωή,  τις  εκατομμύρια  άλλες  που  είχε  μπροστά  του’  ο  πόνος  έφτασε
όμως ως το μεδούλι μου στη σκέψη πως θα παράδινα σ’ εκείνον τον κόσμο
μας ολόκληρο, το θρόνο μας

Χωρίς αυτό όμως; Έτοιμοι ήταν οι γαλαζοαίματοι επιδρομείς να κα-
„ ταφτάσουν  και  ν’  αρχίσουν  να  σκοτώνουν.  Θα  ’πρεπε  να  σκοτώσουν
γιατί, απ’ όσο ξέρω τους ανθρώπους του λαού μας, δε θα γονάτιζαν ποτέ
μπροστά σ’ αυτά τα πρόβατα που είχαν ντυθεί με τη δορά του λύκου. Κι
ύστερα;  Αν  τούτα  τα  πρόβατα  είχαν  ψυχή,  τότε  με  όλα  όσα  πήραν  από
εμάς, θα ήταν δηλητηριασμένη η απόλαυσή τους. Αν δεν είχαν όμως, αν
ήταν οι ξένοι - όπως έλεγαν οι Αιγύπτιοι - χειρότεροι κι από ζώα... τότε η
ηθική ήταν κάτι συζητήσιμο. Με το τυφλό  μίσος τ$υς προς τη ζωή, δεν
μπορούσαν παρά να είναι αυτό που ήταν. Εμείς ήμασταν πλάσματα δια-
φορετικά κι έπρεπε διαφορετικά να πράξουμε

Επιπλέον,  ό,τι  και  να  γινόταν,  θα  θυσιάζονταν  ανθρώπινες  ζωές!  Η
Αριάδνη, ο αδελφός μας «ι εγώ είχαμε αγγίξει αυτό το χείλος του γκρε-
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μου στη θέση και για χάρη τους και μπορεί, αν ήμασταν γι’ αυτούς τόσο
καλό παράδειγμα όσο ο πατέρας... Θα εκπλήρωνε ο ίδιος ο λαός αυτό που
οι τελετουργικές σπονδές μας μόνο υπόσχονταν, ότι θα είστε Θεός ο ένας
για τον άλλον, θα είστε οι ίδιες οι Δυνάμεις; Έξυπνη υποχώρηση μπροστά
στην ευγενική εισβολή. Και το τέλος της δυναστείας της Κνωσού ίσως;
Καλύτερα  να  συναντήσεις  καθάριος  τη  Θεά,  την  κυρίαρχό  σου,  με  τη
Φωνή των συγγενών μες στην καρδιά σου, παρά να βρεθείς μπροστά στον
Εφιάλτη μ’ ένα σωρό εγκλήματα στα χέρια σου. Αχ, τι ήταν αυτό που μου
δόθηκε,  που  ζήτησα  να  ’μαι  κοντά  της  όταν  θ’ άφηνε  τις  δυνάμεις  της
ελεύθερες!

«Ας μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις, Αριάδνη. Κάτι θα σκαρφιστού-
με. Σίγουρα θα υπάρχουν τρόποι να παρακάμψουμε αυτά τα εμπόδια. Και
δε με νοιάζει αν πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα δάση και στις σπηλιές, όλοι
μας  χωρίς  εξαίρεση*  τουλάχιστον  δε  θα  μας  έχεις  αφήσει  να  γίνουμε
ψυχές  χαμένες και  σίγουρα  θα  ’μαστέ  πάλι  ευτυχισμένοι.  Νομίζω  ότι
μπορώ να το κάνω. Δώσε μου λίγο χρόνο.»

Εκείνη ανασηκώθηκε και με κοίταξε* και προς μεγάλη μου έκπληξη,
είδα  στο  πρόσωπό  της  μια  σκιά  κρυφής  πικρίας,  για  μένα,  για  το  φύλο
μου,  για  τον  κόσμο  ίσως,  δεν  μπόρεσα  να  το  καταλάβω.  Ύστερα  όμως
άπλωσε και τα δύο της χέρια να με αγκαλιάσει και ακούμπησε το κεφάλι
της  στο  στήθος  μου.  Έκαιγε  περισσότερο  από  τον  αέρα  γύρω  μου  κι
ένιωθα το κορμί της πετρωμένο από τις έγνοιες μέσα της

«Μπορεί και να ’χεις δίκιο», είπε άτονα. «Ελπίζω όλες μου οι επιλογές
να είναι το ίδιο σωστές όσο αυτή του Βασιλικού Συζύγου μου.»

Ήθελα να βάλω τις φωνές! Αχ, πώς μισούσα αυτούς τους τύπους σαν
τον Εχίονα και το αξιολύπητο κοπάδι του* αυτό όμως, δεν ήταν τίποτα
μπροστά στην υπόλοιπη ύπαρξή μου που άρχισε να τραγουδάει μέσα σε
άγρια  έκσταση,  παρά  το  φόβο  που  διαπερνούσε  το  είναι  μου.  Σίγουρα
αυτό  ένιωθε  ο  Μινώταυρος  πλησιάζοντας  το  Δέντρο  της  Προσφοράς.
Πήρα μια βαθιά ανάσα* το αεράκι στα πανιά μου έφερε στο μυαλό τον
φωτοβόλο άνεμο που φυσούσε ανάμεσα στους κόσμους

«Η Ταλάη μου διάβασε κάποτε μιαν ιστορία για την αρχαία Μητέρα
της Αιγύπτου, τη Μάατ», συνέχισα τη φλυαρία καθώς η καρδιά μου λα-
χταρούσε ν’ απαλύνει τη δική της κι έτσι θυμήθηκα τα λόγια που μου είχε
πει η ίδια κάποτε: «Άσε τον επίβουλο στην ησυχία του, λέει η Μάατ, γιατί θα
φέρει ο ίδιος την καταστροφή του. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Κοίταξε όμως
τη γη μας εκεί πέρα, τα βουνά μας. Αυτό που βλέπω εγώ είναι πως μια
μέρα θα κατέβουμε στη θάλασσα, εμείς ή τα παιδιά μας,
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και θα μπορούμε ακόμα να... ν’ ακούμε αυτό που είπε κάποτε ο Γιάμος. Η
θάλασσα όμως θέλει να ζήσουμε. Μ’ ακούς;»

Η  Αριάδνη  σήκωσε  το  κεφάλι  της,  σχεδόν  χαμογελώντας,  ενώ  δύο
δάκρυα έτρεχαν πάνω στο πρόσωπό της

Τέσσερα φεγγάρια πέρασαν. Τέσσερις μήνες. Οι εβδομάδες κυλούσαν, μια
ατέλειωτη  πορεία  διαδοχικού  μόχθου,  καθώς  το  καλοκαίρι  χανόταν  μες
στο φθινόπωρο, το φθινόπωρο  στο χειμώνα  κι έτσι γύριζε ο Τροχός. Κι
όμως,  παρ’  όλες  τις  αλλαγές  που  είχαμε  ήδη  αφήσει  πίσω  μας,  ήταν
σχεδόν αδύνατο πια να καταλάβεις ποιος διαφέντευε, εμείς και τα άχρονα
έθιμα  που  γεννήθηκαν  με  τον  τόπο  ή,  σύμφωνα  με  τα  λόγια  της  Βασί-
λισσάς μου, οι μανιασμένοι ταύροι, ο ένας κάτω από τη γη, μακριά, περ’
από τη θάλασσα, κι ο άλλος μέσα στο ίδιο το Παλάτι

Ο  Μίνωας  κι  εγώ  είχαμε  ανέβει  στη  σπηλιά  της  Δίκτης,  ψηλά  στο
οροπέδιο του Λασιθίου. Ήταν μεσοχείμωνο, η Σελήνη της Μεγάλης Νύ-
χτας, η εποχή της τελευταίας Κοινωνίας του με τις Δυνάμεις και η πρώτη
δική μου ως Μινώταυρος· εδώ και δύο μέρες δεν ακουγόταν τίποτα από το
πρασινωπό απύθμενο, όπως το ’βλεπα, σκοτάδι εμπρός μου, που μέσα του
είχε χαθεί ψέλνοντας σιγανά και αφήνοντάς με εδώ δίπλα στη ζέστη της
φωτιάς μας μες στη σπηλιά. Όταν χάθηκε πια η φωνή του Μίνωα, καθώς
προχωρούσε  με  μεγάλη  προσοχή  και  τραγουδούσε  για  να  καθησυχάσει
τους δαίμονες της σπηλιάς, και τον εαυτό του, οι μοναδικοί ήχοι κάτω από
τον  όγκο  του  τεράστιου  γκρίζου  μουσκλιασμένου  ασβεστόλιθου  που
ανάδινε ξινίλα ήταν το τρίξιμο των ξύλων της φωτιάς μας (απαραίτητης σ’
αυτό το παγωμένο  βαθούλωμα  της βουνοπλαγιάς), ο  άνεμος που  ’φερνε
χιόνι και βογκούσε σαν τις χαμένες ψυχές, το νερό που έστα-„ ζε από τις
κρεμαστές λειχήνες ενώ από τα δάση και τους οπωρώνες που απλώνονταν
κάτω από τα πόδια μας ερχόταν ένα συνεχές θρόισμα που μόνο η φωνή
των  χελιδονιών  έσπαγε  πού  και  πού.  Ετούτος  ο  τόπος  είχε  πραγματικά
γεννήσει  τη  σπηλιά  του  ναυτικού  στον  Αμνισό,  ετούτο  το  σπήλαιο  που
είχε ξεπεταχτεί άξαφνα μέσ’ από το τίποτα, να υψώνεται γύρω μου μεγάλο
σαν  ένα  σπίτι·  τη  νύχτα  έφταναν  ως  τ’  αφτιά  μου  ήχοι  θηρίων  που
παραμόνευαν  και  τα  σχήματα  πάνω  crfftv τοίχο  που  τρεμό-  φεγγε
έμοιαζαν  όλο  και περισσότερο με το Πρόσωπο. Στη σκέψη  όμως  πως  ο
πατέρας μου είχε μπει  πριν από μένα μέσα σ’ εκείνο το σκοτάδι και με
τους μισούς Κουρήτες μας σε ιερή αγρυπνία στο χωριό Ψύχρος, λίγο πιο
κάτω, δεν τα πήγαινα κι άσχημα στο πρώτο μου προσκύνημα.
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Ένα τέτοιο μέρος είχε γεννήσει την Αριάδνη- γι’ αυτό και, φυσικά, έδειχνε
να  βρίσκεται  αιώνες  ολόκληρους  μπροστά  από  μένα,  παρ’  όλο  που  η
ανατριχιαστική  συμβουλή  της  Πέρδικας  μ’  έκανε  να  χαμογελάσω  τώρα
εδώ  πάνω:  Μην  ανησυχείς,  Δευκαλίωνα,  ακόμα  κι  αν  σε  σκοτώσει  το  Δι-
κταίον Άντρο, δεν κινδυνεύεις

Μετά απ’ όλες αυτές  τις προσευχές  καθαγιασμού και τις προετοιμα-
σίες, η καρδιά σου ησύχαζε και μόνο που άφηνες το βλέμμα σου να πλα-
νηθεί στις χιονισμένες πτυχές των βουνών που μας τριγύριζαν, στις ακα-
νόνιστες πλαγιές της Δίκτης που άστραφταν στον ήλιο, στον ξεγυμνωμένο
βράχο στην άλλη άκρη της κοιλάδας που υψωνόταν σαν πύργος κάθετα
στην  πλαγιά  της,  σαν  καρφί,  όπως  ήταν  και  τ’  όνομά  του,  κι  όλ’ αυτά
μέσα σε μιαν ολοκάθαρη διαύγεια με φόντο τον καταγάλανο ουρανό. Και
ανάμεσα σ’ αυτά τα βουνά παντού τριγύρω μας, το γρασίδι της πεδιάδας
πρασίνιζε  κάτω  από  το  πέπλο  του  χιονιού,  ένα  πράσινο  τόσο  αχνό  που
έμοιαζε σαν σκόνη, μια ντροπαλή υπόσχεση για λίγες εβδομάδες μέσα στο
μεσοχείμωνο  που  μας  γλυκαίνουν  μερικές  φορές  και  τις  λέμε  Μικρό
Καλοκαιράκι.  Οι  αγρότες  εδώ  πάνω  έσπερναν  παντού  λευκούς
νάρκισσους με τα κίτρινα μάτια τους και κουμαριές για το άρωμα και για
τα  χρώματά  τους.  Όλ’  αυτά  και  οι  καθαρές  νυχτιές,  με  τ’  αστέρια  που
ήταν  αμέτρητα,  σ’  έκαναν  να  πιστεύεις  πως  είχες  αγγίξει  έναν  τόπο
αιώνιο, αμετάβλητο, που τον φρουρούσε αυτό το δαχτυλίδι από ακανόνι-
στα, τραχιά βουνά. Μέσ’ από τα βάθη της Δίκτης είχε γεννήσει η Θεά τον
κόσμο μας, το λαό και τη ζωή μας, έλεγαν οι παλιές ιστορίες στα χωριά, κι
εμείς είχαμε φτάσει εδώ σαν Εραστές γεννημένοι μες στο καταχείμωνο να
δώσουμε αναφορά και ν’ ακούσουμε με τη σειρά μας. Ο πατέρας μου είχε
πει  να  μην  κοιτάξω  την  ιερή  μαντική  πέτρα  μέσα  στο  πουγκί  από
κατσικόδερμα  που  μου  ’χε  φέρει  από  το  σπίτι- έπρεπε  περισσότερο  να
προετοιμαστώ  για  την  κάθοδό  μου  με  προσευχές  και  μνήμες,  να
διαμορφώσω τις ερωτήσεις μου και να καθαρίσω την καρδιά μου για το
καλό του βασιλείου. Το βασικό ερώτημα όμως το ’ξερα ήδη, ήξερα την
απάντηση που ήθελε η Αριάδνη να πάρει από τούτη εδώ την άγρια μάνα
της. Μέσα σ’ αυτό το άδυτο, προσπαθώντας να ζεσταθώ με άδειο το στο-
μάχι από την τριήμερη νηστεία μας κι έχοντας κάπως πλησιάσει το σκε-
πτικό  της  νεαρής  Βασίλισσάς  μου,  ένιωσα  πως  (στην  πραγματικότητα)
απεχθανόμουνα την εισβολή του κόσμου της Κνωσού μέσα σ’ αυτόν εδώ.
Ακόμα κι ο αρχαιότερος του κόσμου, ο Πράσινος Θεός, ο ίδιος ο Όσιρις
είχε  αναγκαστεί  να  δώσει μάχη,  να  μεταμορφωθεί  και  να  πεθάνει- αυτό
όμως ήταν πολύ διαφορετικό από το να παρασύρεσαι μέσα σε μια ξενό-
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φερτή και μανιακή βιασύνη προς ένα στόχο που ούτε οι ίδιοι δεν έβλεπαν 
καθαρά αυτήν την παρανοϊκή τους ιστορία

Ο κεραυνός του Χθόνιου Ταύρου είχε χτυπήσει την Κνωσό χειρότερα
απ’ όλα τ’ άλλα μέρη όσο εμείς ήμασταν ακόμα στο Παλαίκαστρο. Είχαμε
νεκρούς, και δεν ήταν λίγα τα ωραία σπίτια που κατέρρευσαν στην πόλη
και κατά  μήκος  της βασιλικής  οδού  που ξεκινούσε από την έπαυλη  της
Παρίας* η μητέρα δεν είχε ολοκληρώσει ακόμα τις πολύωρες θυσίες της,
όταν  το  καράβι  μάς  έφερε  πίσω  από  τη  Ζάκρο.  Είχε  υποστεί  και  ο
Λαβύρινθος καταστροφές: η μια πτέρυγα, που την αποτε- λούσαν κυρίως
βωμοί διαφόρων  πατριών  και εργαστήρια  κηροποιίας, κοντά στο αμπέλι
μου  στους  νοτιοανατολικούς  κήπους,  είχε  καταστρα-  φεί  τελείως·  η
μητέρα έβαλε τους Κύκλωπες της συντεχνίας μας να σύρουν όλους τους
ογκόλιθους  από τα ερείπια και,  σαν  εξαγνισμό,  εναπέ- θεσε  τα κεφάλια
τριών ταύρων εκεί μέσα. Για το υπόλοιπο της βασιλείας της δε θα γινόταν
καμιά  προσπάθεια  να  ξαναχτιστεί  το  παλάτι,  είπε  στον  κόσμο  που  είχε
μαζευτεί*  ήθελε  όλοι  να  δουν  ότι  ο  Λαβύρινθος  συμμεριζόταν  τις
απώλειες  του  λαού  του.  Υπαινιγμός  ίσως  για  τον  Πε-  ρίδη  που  ακόμα
περιπολούσε στα νησιά; Δε χωρούσε στο μυαλό μας πως μπορούσε να ’χει
τόσο  θυμώσει  με τη μυστικοπάθεια της Αριάδνης,  ώστε ν’ αφήσει στην
κόρη της το Παλάτι κατεστραμμένο μετά από δεκαεννιά ολόκληρα χρόνια
που  της  χρειάστηκαν  για  να  ξαναχτίσει  όλη  την  Κρήτη*  μπροστά  μας
όμως  είχαμε  τα  χαλάσματα  και  οι  Κύκλωπες,  που  έψαχναν  όλο  το
Λαβύρινθο  χτυπώντας  τις  μεγαλύτερες  κολόνες  στα  θεμέλια  για  να
διαπιστώσουν  τυχόν  ζημιές,  εντόπισαν  μια  τεράστια  ρωγμή  και  στις
αποθήκες των δημητριακών της δυτικής πτέρυγας κι έτσι έπρεπε να βγουν
έξω βουνά ολόκληρα από σπόρους για να επιδιορθωθεί η ζημιά με γύψο.
Και  ακριβώς  αυτήν  την  απροσδόκητη  στιγμή  της  ενοχλη-,  τικής
αναστάτωσης,  και  ενώ  η  τρομερή  φρουρά  του  Παλατιού  έδιωχνε
σπουργίτια και ποντίκια του αγρού από τα σιτηρά, έφτασε ένα καράβι από
την  Καλλίστη  με  την  ευγενική  προειδοποίηση  ενός  πρεσβευτή  από  τη
Βασίλισσα  Γελάνια.  Τα  νερά  που  έβγαιναν  από  τον  Βέλκανο  έπαιρναν
χρώματα αλλόκοτα, σχημάτιζαν φουσκάλες που ανάδιναν τη δυσωδία του
χαλασμένου αβγού, αρχαίο σημάδι πως πλησιάζουν συμφορές. Ο σεισμός
είχε ανοίξει στα δύο μια πέτρινη σκάλβ^ακριβώς κάτω από τα πόδια της
Γελάνιας και ο λαός της μπορεί να ζητούσε να εγκαταλεί- ψουν το νησί
τους με τον ερχομό της άνοιξης. Το δεύτερο όμως ήταν ότι επέστρεψαν οι
Αθηναίοι από τα ορεινά όπου είχαν μείνει  ένα φεγγάρι. Οι κάτοικοι της
Κνωσού παρατήρησαν τη σύμπτωση και μάλιστα μια
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επιτροπή από αυτούς,  που είχαν  υποστεί τα χειρότερα,  πλησίασε, παρα-
καλώ,  τον  Βοσκό  ζητώντας  του  να  μεσολαβήσει  στον  Ποσειδώνα,  αν
μπορούσε.  Έτσι  του  δώσαμε  άλλους  οδηγούς  για  να  ξαναγυρίσει  στις
Αρχάνες - αυτήν τη στιγμή προείχε (με την άδειά μας) η αναχώρησή του -
κι  ετούτη  τη  φορά  δεν  είχαμε  άλλες  δονήσεις.  Η  ανησυχία  άρχισε  ν’
απλώνεται και πάλι στο Παλάτι

Κι αυτό, παρά το ότι και οι δώδεκα Αθηναίοι μάς αντιμετώπισαν με
μια διάθεση λαμπρή και πιο ώριμη όταν καθίσαμε μαζί τους για να φάμε,
προσφέροντας πλουσιοπάροχα εδέσματα στο τραπέζι μας για τους κόπους
και τις καινούργιες χαρές που είχαν  δοκιμάσει  εκεί πάνω.  Εμείς ήρθαμε
εδώ  και  περιμέναμε  πως  θα  μας  φάτε,  ξέρετε! μας  εξομολογήθη-  κε
γελώντας  η  κοκκινομάλλα  τους  η  Κία.  Όσο  για  τον  ίδιο  τον  Θησέα
(πρίγκιπας ν’ απλώνει στα χωράφια κοπριά!) έδειχνε να ’χει ξεπεράσει το
όριο  της  παραίτησης  και  να  ’χει  επιστρέψει  σε  τρόπους  ακόμα  πιο
απότομους, ένα βήμα πριν από την ξεκάθαρη καταφρόνια, λες και δεν είχε
πάψει να πιστεύει πως σκοπός μας ήταν να τον δαμάσουμε ή σαν να ’ξερε
πως  απείχε  πολύ  από  το  να  κερδίσει  την  εμπιστοσύνη  μας.  Όλοι  οι
σύντροφοί  του  όμως,  και  περισσότερο  απ’ όλους  εκείνος,  πρόσεξαν  τις
καινούργιες φορεσιές των γυναικών τους, κρητικές εσθήτες πια με πολύ-
χρωμα  ταινιωτά  πλέγματα  και  ανοιχτές  (όχι  στον  μπούστο  βέβαια)  στο
πλάι ως επάνω. Δείχνει πολύ κομψό αυτήν την εποχή, τους είχε πει η μητέρα
μου. Δεν του άρεσε αυτή η γενικότερη χαλάρωση, αλλά δεν είχε ξε- χάσει
την απειλή της Αριάδνης,  και οι αξιωματικοί του δεν είχαν τη δική του
ικανότητα να τρομοκρατούν. Μπόρεσε, παρ’ όλ’ αυτά, κάτι να κάνει. Δεν
ήξερε πως η εταίρα τους η Αίθη, με τις μπούκλες από λευκό χρυσό, ήταν
ερωτευμένη μαζί του από τότε που είχε πατήσει το πόδι του στο Βράχο
των  Αθηνών.  Και  παρ’  όλο  που  δεν  είχε  καμιά  πρόθεση  να  κάνει  μια
γυναίκα σαν την Αίθη βασίλισσά του γυρίζοντας στην πατρίδα, η μάλλον
προσβλητική απόρριψή του (όπως ακούσαμε από τη φιλικότερη Κία) ήταν
ένας τρόπος να τους βάλει όλους στη θέση τους. Για τη Φαίδρα όμως, που
ήταν πια το αντικείμενο των επισκέψεών του στις Αρχάνες, η πράξη αυτή
ήταν  απόδειξη  πως  κάτι  παραπάνω χρειαζόταν  από  την  Κρήτη.  Ενώ
ταυτόχρονα  μου  έλεγε  ότι  πράγματι  είχε  πολλά  να  μάθει  —Αυτό  δεν
διακηρύσσει η Θεά σας, να δίνεστε ολοκληρωτικά στη μαγική πλημμύρα του; -
τον  διέκοψα  απότομα  και  τον  προειδοποίησα  πως  η  Φαίδρα  βρισκόταν
στο  στάδιο  της  προετοιμασίας  της  για  το  ιερατικό  αξίωμα  και  πως,  αν
εκείνη δεχόταν να δουλέψει μαζί του μετά τον Ίκαρο, είχε την υποχρέωση
να της φερθεί ανάλογα
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«Α,  μην  ανησυχείς  γι’  αυτό», μου  είχε  απαντήσει  ευδιάθετος  Και  η
Αίθη;  Μάλλον  απολάμβανε  τα  βουνά  μας  ή  κάτι  είχε  βρει  μέσα  στον
εαυτό της γιατί, πριν καλά καλά το καταλάβουμε, τη βλέπαμε παντού μαζί
με τον Γιάμο. Η Αριάδνη τον προειδοποίησε πως θα μπορούσε απλώς να
ψάχνει τρόπο να πάρει εκδίκηση μέσω ενός ιερέα της Κρήτης, ο Γιάμος
όμως μόρφασε και της είπε πως είχε τη γλύκα του να κλέβεις γυναίκες από
τον Ποσειδώνα. Κι άλλες, όπως η Αγχινόη, είχαν βρει το δρόμο τους στον
δικό μας τρόπο ζωής, της εκμυστηρεύτηκε ο Γιάμος. Κι εκτός αυτού, τα
μαλλιά αυτής της Αίθης ήταν ξανθά, σχεδόν σαν καλαμπόκι, όπως εκείνης
της  άλλης  γυναίκας  που  του  είχε  στερήσει  ο  Ταύρος.  Ο  Γιάμος  ήταν
σίγουρα άνθρωπος που συνδύαζε τους προσωπικούς στόχους του με την
ευημερία του Οίκου μας’ όσο για την περιφρόνησή του, τη διατηρούσε σε
αξιοθαύμαστα  διπλωματικό  επίπεδο  κάθε  φορά  που  ο  Θησέας  πετούσε
κάποιο  σχόλιο  για  το  δεσμό  ανάμεσά  τους  Ο  Ίκαρος,  όμως  -  πάλι  ο
Ίκαρος... Όπως ήταν αναμενόμενο, ύστερα από μερικές ακόμα επισκέψεις
του Θησέα, η Φαίδρα τον παράτησε χωρίς καμιά δικαιολογία, σαν να ήταν
η  σχέση  τους  ασήμαντο  ρομάντζο  και  όχι  μια  σχέση  εμπιστοσύνης.  Το
’σκάσε  για  μερικές  ημέρες  (όλο  το  Παλάτι  αναστατώθηκε  κι  έτσι
αναγκάστηκα  να  κατέβω  ως  τη  βάρκα  μας  και  να  φέρω  μαζί  μου  τα
κουπιά και το πανί στο σπίτι) κι όταν γύρισε πίσω ατημέλητος, βρομερός
και  λιμασμένος,  δεν  έχασε  την  ευκαιρία  να  αρνηθείτις  γεμάτες
συγκατάβαση  φροντίδες  της  μητέρας  μου.  Είχαν  αρχίσει  ν’
αγριοκοιτάζονται πια, και σ’ αυτό το σημείο επενέβη ο πατέρας μου· μιας
και  προς  το  παρόν  δεν  είχε  καμιά  καλύτερη  ιδέα,  έκανε  τον  Ίκαρο
τιμητικό ακόλουθο του θρόνου και των Κουρήτων. Δεν ήταν δυ- νατόν να
καταλάβεις αν ήξερε αρκετά πράγματα ώστε να συμπαθεί το παιδί, μπορεί
όμως και να του άρεσε η ιδέα να ξανακερδίσει ένα γιο* Αναρωτήθηκα αν
αυτό θα έκανε τον θεσιθήρα φίλο μας τον Όρνεο να θιχτεί, πάντως έδειχνε
ικανοποιημένος με το αξίωμα του υπασπιστή για την οργάνωση κυνηγιών
κοντά στους καλεσμένους  μας. Στο μεταξύ,  εγώ μαζί με τον Κόδρο και
την Ίριδα βρήκαμε στον Ίκαρο ένα δικό του χώρο να δουλεύει μόνος του
στα  εργαστήρια  των  Δαιδαλίδων.  Το  παιδί  ζούσε  καλύτερα  από  τους
περισσότερους Κρητικούς και δεν είχαμε εγκαταλείψει ακόμα την ελπίδα
πως  σύντομα  κάπσθ  θα  καταστάλαζε  Ταυτόχρονα,  η  Παρία  κάλεσε  τη
Φαίδρα στο σπίτι της για να την επαναφέρει στην τάξη. Η γιαγιά δηλαδή,
της είπε ότι την ντρόπιασε έτσι όπως είχε καταχραστεί την εμπιστοσύνη
που  της είχαν δείξει και ότι τώρα η Φαίδρα  θα ’πρεπε ν’ αποδείξει την
αξία της (αν τα κατάφερνε) ζώ-
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ντας αποκλειστικά μέσα στους κύκλους της Παρίας, ανάμεσα στις κόρες
των καλύτερων οικογενειών μας που διδάσκονταν και διαπλάθονταν εκεί.
Κι  αυτό, γιατί  ήταν σημαντικό  για  την  Αριάδνη  και  την  Κνωσό  να  την
αφήσουν  να  συνεργαστεί  με τον  Θησέα,  όπως  επιθυμούσαν  και  οι δύο·
παρ’ όλο που κι εκείνη ήθελε να προστατέψει τη νεαρή Φαίδρα από αυτόν
τον  πανίσχυρο  ξένο,  η  Παρία  έπρεπε  να  φροντίσει  να  εκπληρώσει  το
κορίτσι τις απαιτήσεις του ρόλου της για χάρη όσων είχαν οικειοθε- λώς
αφιερωθεί  στη  λατρεία  της  Αρίδηλης.  Τις  επόμενες  εβδομάδες  η  γιαγιά
τους παραμόνευε και τους δύο σαν κουκουβάγια και ο Βοσκός έδειξε να
ικανοποιείται  που  η  δασκάλα  του  έκανε  ένα  ακόμα  βήμα  προς  τον
Λαβύρινθο.  Ομολογώ  πως  δεν  είχα  πάψει  να  ελπίζω  ότι  θα  ’βρίσκε  σ’
εκείνη όλα όσα επιθυμούσε

Η Αίθη με τον Γιάμο, η Φαίδρα με τον Θησέα. Η άλλη ζύμωση μέχρι
στιγμής ανάμεσά μας προήλθε από τα εργαστήρια. Δεν είχαμε χαλαρώσει
καθόλου το ρυθμό της διδαχής των καλεσμένων μας για να μην τους μένει
χρόνος να σκεφτούν πως μαράζωναν σαν αιχμάλωτοι. Από την επιστροφή
τους  κι  ύστερα  άρχισαν  να  μαθαίνουν  τη  γραφή  μας  κοντά  στον
Ελφήνορα κι άλλους στο τελωνείο, το ιδανικό μέρος για να μελετήσουν
τον  τρόπο  μας  στις  εμπορικές  συναλλαγές  και  ιδιαίτερα  τώρα,  με  τα
μεγάλα  πιθάρια  που  κατέφταναν  από  τη  συγκομιδή  γεμάτα  φακές  και
μέλι, ρεβίθια, κρεμμύδια και σύκα για ν’ ανταλλαγούν με ωοκέλυφα κε-
ραμικά,  υφάσματα,  κοσμήματα  και  εργαλεία  δουλεμένα  σε  μεταλλουρ-
γικά  εργαστήρια.  Φυσικά,  η  δουλειά  που  είδαν  εκεί  τους  οδήγησε  στα
εργαστήρια  όπου,  αφού  τους  δόθηκε  η  άδεια,  είχαν  τη  δυνατότητα  να
δοκιμάσουν μια δυο τέχνες ο καθένας και να γνωρίσουν τις ανάγκες του
τεχνίτη. Χωρίς να γκρινιάξει και πολύ, ο γερο-Κράτος τους άφησε να ρί-
ξουν μια ματιά στους ακατέργαστους κρυστάλλους  που χρησιμοποιούσε
για το σκάλισμα μικροσκοπικών μεταλλικών δαχτυλιδιών ενώ οι ζωγρά-
φοι της Τριδας  τους πήραν  μαζί  τους  σε μιαν  έπαυλη όπου θα ξαναβα-
φόταν  η  τοιχογραφία  στα  δωμάτια  κάποιου  ευγενούς,  που  είχε  πάθει
ρωγμές με το σεισμό. Στις εβδομάδες που ακολούθησαν,  τον νεαρό Γε-
ρύονα  τον  ανέλαβε η ίδια η Τρις  σχεδόν αμέσως μετά την Κλείτη. Και
παρά την αναζωογονημένη διάθεση της Κλείτης, αυτό δεν τη βοήθησε και
πολύ αφού όταν γυρίσαμε ανακάλυψε ότι ο Γερύονας δεν ενδιαφε- ρόταν
πια  γι’  αυτήν,  πως  παραήταν  γερασμένη  για  τα  γούστα  του  και  το  ίδιο
ίσχυε και για τα διδάγματά της· κι έτσι, καθώς επαναλάμβανε η Τρις τα
ίδια  τα  λόγια  του  μπροστά  σε  άλλους  Κρητικούς,  καταλάβαμε  πως  δεν
αναζητούσε μόνο, έστω καθυστερημένα, να προστατέψει τα αι
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σθήματα της Κλείτης. Δεν υπήρχαν και πολλοί τόσο απαισιόδοξοι όσο η
Ιρις γι’ αυτό το σχέδιο με τους Αθηναίους, παρ’ όλο που κανείς δεν την
υποχρέωσε να προσφέρει εναλλακτική λύση· αποκάλεσε την πράξη της το
μερτικό μου στους δικούς μας, όλοι όμως ήξεραν πως σκοπό είχε να τυλίξει
πρώτα  τον  νεαρό  κι  ύστερα  να  τον  αφήσει  πιασμένον  στα  δίχτυα  της.
Καημένο  παιδί...  Γιατί  όμως  κανείς  μας  ούτε  της  μίλησε  γι’  αυτό  ούτε
προσπάθησε να τη μαλακώσει; Ήταν κάτι τιποτένιο, που όμως ζέσταινε
τις  καρδιές  μας  με  μια  μικρή  μοχθηρή  ικανοποίηση,  κι  αυτό  κάπως  θα
βοηθούσε τις προσπάθειές μας - γι’ άλλη μια φορά όμως, είχαμε αρχίσει
να χάνουμε την αίσθηση των ίδιων των πράξεών μας

Ανάθεμά τα όλα. Τι περιμένεις όμως μ’ αυτόν το φόβο και το μίσος έξι
ολόκληρους μήνες δίπλα μας; Σίγουρα κάτι θα μας άφηναν. Μήπως δεν
ακολουθούσαμε το δρόμο της αφομοίωσης όπως οι πρόγονοί μας, αυτός
δεν  ήταν  που  έβγαζε  στην  πλουσιοπάροχη  Ζωή;  Μήπως  υπήρχε  καμιά
διαφορά στα φετινά κρωξίματα των πελαργών που έφευγαν το φθινόπωρο
προς τα δυτικά από πάνω μας ή ίσως στις πέρδικες που ετοιμάζονταν ν’
αποδημήσουν  και  δοκίμαζαν  τα  φτερά  τους  σε  τεράστια  αστραφτερά
λευκά  κοπάδια  σε όλη  την  έκταση  της  χώρας  ή μήπως  στους  εμπόρους
μας  που  έπιαναν  στο  λιμάνι  με  τον  θαυμάσιο  καπνιστό  τόνο  από  τις
αγορές της Τροίας; Είχε φτάσει κι άλλο ένα φορτίο βασάλτη, δεν μπορεί,
κάτι καλό θα σήμαινε αυτό, όπως και να ’χε. Μπορεί αυτός ο Λέων των
Μυκηνών να θεωρούσε ακόμα την Κρήτη ισότιμή του. Καθώς δεν έπαυα
να τα σκέφτομαι όλ’ αυτά - χορεύοντας τις Αλλαγές που μου είχε μάθει ως
τώρα  ο  πατέρας  μου  και  που  θα  με  βοηθούσαν  να  επικαλεστώ  τους
βασιλιάδες που είχαν έρθει εδώ πριν από εμάς - μ’ έπιασαν τα γέλια όταν
θυμήθηκα πως κάποτε νόμιζα ότι ο θρόνος είχε μεγάλη δύναμη. Οι ιερείς
το πίστευαν, μερικοί τουλάχιστον, ο Κράτος και ο Αίμων ^ οι Άρχοντες της
Ανησυχίας όπως  τους  αποκαλούσα  μερικές  φορές.  Εγώ  προσπαθούσα  ν’
ακολουθήσω  τη  συμβουλή  του  πατέρα  μου  και  να  διατηρήσω  στενές
σχέσεις  με  το  Ναυαρχείο,  ενώ  καμωνόμουν  ταυτόχρονα  το  ατίθασο
κριάρι,  να  τους  δείξω  το  ενδιαφέρον  μου  για  τη  λειτουργία  και  τα
λογιστικά του στόλου και να δίνω δουλειά στα ναυπηγεία  κουβαλώντας
μέσα  μου  το  μυστικό  της  Αριάδνης  -  κι  ύστερα  ερχόταν  ο  Κράτος  και
άρχιζε  να  μου  αραδιάζει  ένα  κατεβατό  από  υΐΐβθετικούς  κινδύνους:  Ο
Βοσκός που ρωτούσε πιεστικά να μάθει για το Χορό του Ταύρου, το πώς
απέφυγε  την  Προσφορά  οτην  Ελευσίνα,  δυσοίωνο  παράδειγμα  η  ίδια  η
πράξη,  πρώτος  του  οιωνός  εκείνη  τη  μέρα  στον  Αμνισό,  οι  κοινωνικές
εμφανίσεις του στο πλάι της Φαίδρας σε διάφορα σπίτια όλης της
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πόλης ή ψηλά στο Βαθύπετρο με την παρέα της Νομίας (και με απόστρα-
τους του ναυτικού, σαν τον Μέστορα στο κατόπι τους) ενώ ο κόσμος δε
σταματούσε  τις  ερωτήσεις.  Κι  αν  υποθέσουμε,  Μινώταυρε,  πως  η  νεαρή
Φαίδρα πιάσει παιδί πριν από τη Βασίλισσά  σου; Με το συμπάθιο, βέβαια,
αλλά κάνεις και γι ’ αυτό τις προσπάθειές σου έτσι δεν είναι; Και ποια θα είναι
η  αντίδρασή  σου  στην  εξωφρενική  αυθάδεια  των  ίδιων  των  δικών  σου
ανθρώπων που στράφηκαν σ’ εκείνον και στον Ποσειδώνα μετά τις πρόσφατες
δονήσεις; Δεν ήταν κι εύκολο να πεις στους ανθρώπους που σ’ έτρεφαν με
την  καθημερινή  ζωή  τους  να  σ’  αφήσουν  στην  ησυχία  σου  κι  έτσι
κατέφυγα  γι’ άλλη μια φορά στην Παρία.  Εκείνη  είπε πως  οι άνθρωποι
(ιδιαίτερα οι γέροντες) προσπαθούσαν ν’ αποφύγουν την καταστροφή με
όποιον τρόπο είχαν στα χέρια τους, ακόμα κι αν έπρεπε να επικαλεστούν
τις Θεότητες των άλλων.  Πάντα όμως ξαναγυρίζουν στη Θεά, θα δεις, είπε
χαμογελώντας. Κι όσο για το παιδί, Γλυκόπιοτο Κρασί, να τρως περισσότερο
αβγό αχινού και θαλασσινά

Τώρα όμως η γιαγιά ήταν νεκρή· είχε σκοτωθεί στο σεισμό που μας
χτύπησε μετά τον εορτασμό της συγκομιδής. Κι εμείς έπρεπε πια ν’ αντι-
μετωπίσουμε  το  φόβο  μας  για  την  ηπειρωτική  χώρα,  το  φόβο  για  τον
εαυτό μας χωρίς εκείνη.  Φρόντισε ν’αξιωθείς να γίνεις ένας από μας, σαν
τους Αρχαίους, αυτούς που παρελαύνουν στις τοιχογραφίες μας, μου είχε πει.
Παρ’  όλο  που  εκείνη  είχε  κάνει  πράγματα  που  εμείς  οι  ίδιοι  θα  τα
χαραχτηρίζαμε εγκλήματα. Μήπως εγώ δε θα την ντρόπιαζα αφού ήθελα
να χρησιμοποιήσω τις εκτελέσεις προς όφελος μου με τον Βοσκό; Μπόχα
φριχτή έβγαινε απ’ όλα, σαν την αναπνοή του Βέλκανου

Πλησιάζαμε  πια  στη  φθινοπωρινή  ισημερία  και  οι  δύο  στόλοι  μας
βιάστηκαν να γυρίσουν προτού αγριέψει για τα καλά η θάλασσα με τους
ανέμους, ο Περίδης, που έφτασε με την περίπολό του, πληγωμένοι, αιχ-
μάλωτοι και τα λάφυρα που είχαν πάρει πίσω (πάνω σ’ αυτό διατήρησε
την πολιτική του αδελφού μου), δε χασομέρησε καθόλου στην εκτέλεση
των εποχιακών καθηκόντων του. Έστησαν έναν πρόχειρο καταυλισμό στο
χώρο που ονομάζαμε πεδίο εκτελέσεων - μια κατάξερη,  άγονη πεδιάδα,
αρκετές  ώρες  περπάτημα  στα  δυτικά,  πιο  πέρα  κι  από  τον  Κα-  τσαμπά
ακόμα  -  όπου  εκτελούσαμε  όσους  συλλαμβάναμε  να  διαπράτ-  τουν  για
δεύτερη φορά το ίδιο αδίκημα κι ας ήμασταν διατεθειμένοι να δώσουμε
άφεση  την  πρώτη.  Παρ’  όλο  όμως  που  όσοι  είχαν  χάσει  τις  περιουσίες
τους όπως και οι χαροκαμένοι συγγενείς των ναυτικών ήξεραν πολύ καλά
πως είχε φτάσει η ώρα να κατέβουν προς τη θάλασσα για την ικανοποίηση
της εκδίκησης, ο Οίκος μας ακολουθώντας την παράδοση
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ανακοίνωσε  δημόσια τη διαδικασία,  για να την  οικειοποιηθεί, παρά την
άρνησή μας να δεχτούμε αίμα κακούργων μέσα στα όρια του Παλατιού.
Ωστε πίστευα πως η παρουσία του Βοσκού θα μ’ έκανε ν’ αγαπήσω ακό-
μα περισσότερο τη δική μας τη ζωή; Τίποτα δεν είχα δει απ’ όσα με πε-
ρίμεναν. Απλώς δεν είχα ποτέ κάνει τον κόπο να παραβρεθώ γιατί κανείς
από  τους  ιερείς  μας  δεν  το  έκανε.  Αχ,  υπήρχε  πουθενά  τέλος  άραγε,
υπήρχε;  Κι  ο  Θησέας  ήξερε,  χωρίς  ν’  ανταλλάξουμε  κουβέντα,  γιατί
ήθελα να είναι κι αυτός παρών, η Φαίδρα όμως αρνήθηκε σουφρώνοντας
μάλιστα  και  το  στόμα·  καθώς  πλησιάζαμε  τον  κάμπο  κι  ακούσαμε  τις
κρητικές  βλαστήμιες  κι  ύστερα  είδαμε  την  κοπριά,  τη  λάσπη,  τα
σκουπίδια και τα μαχαίρια που εκσφενδόνιζαν κατά διαστήματα σ’ αυτούς
τους μισόγυμνους άθλιους της θάλασσας, που ήταν πεσμένοι στα γόνατα
και  δεμένοι,  κάτι  άλλαξε  ανάμεσά  μας,  άρχισε  να  με  παρακολουθεί.  Ο
Περίδης ξαφνιάστηκε και με τους δύο μας, όπως και οι αξιωματικοί και οι
ενισχύσεις που είχα στείλει πιο μπροστά- ύστερα ο Ναύαρχος κορδώθηκε
μπροστά  στη  βασιλική  παρουσία  και  το  ίδιο  έκαναν  κι  εκείνοι,  αφού  ο
απολογισμός των νεκρών, που το καλοκαίρι ήταν είκοσι εννιά, είχε φτάσει
πια τους σαράντα έναν. Πολλοί από τους μικρότερους είχαν κάνει μοιραία
λάθη  μες  στον  πανικό  τους  ή  είχαν  ξεγελαστεί  από  τα  κόλπα  των
επιδρομέων- τα προσόντα ενός άντρα σαν τον Θησέα θα μπορούσαν αύριο
να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές μας, έλεγαν τα μάτια τους

Πιασμένος στον δικό μου ιστό, έφυγα από το πλάι του Βοσκού, πέρα-
σα  μπροστά  από  το  πλήθος  που  κραύγαζε  μανιασμένα  κι  έφτασα  στη
γραμμή των έντεκα αντρών, που είχαν ήδη σημαδευτεί και καταδικαστεί.
Ένιωθα το στομάχι μου να σφίγγεται από το πείσμα ενώ οι συγγενείς των
άκλαυτων νεκρών μας ούρλιαζαν φράσεις μοχθηρές, χαιρέκακες - ήθελαν
να  δουν  τον  ιερέα  να  γίνεται  άντρας και  τέτοια  διάφορα.  Μπροστά  στα
πόδια μου οι δεμένοι δοκίμαζαν να παρακαλέσουν ή επικαλούνταν λόγους
επιβίωσης σαν κίνητρο για τις πράξεις τους κι έτσι όπως τους γύρισα την
πλάτη, είδα άξαφνα τον Ίκαρο να στέκεται μπροστά μου. Δαίμονα! Πάντα
παρών την κατάλληλη στιγμή να παρακολουθεί. Είχε ακούσει κι αυτός την
αναγγελία, βέβαια, και μας είχε ακολουθήσει ως εδώ μαζί με άλλα αγόρια.
Και μήπως ανθόζ δεν είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει, μήπως δεν είχε δει
τη  μάνα  του  να  σφάζεται  μπροστά  στα  μάτια  του;  Επιθυμούσα  να
καταστρέψω είτε τον κόσμο ολόκληρο είτε τον εαυτό μου κι έτσι, όταν ο
δεύτερος του Περίδη (ένας κοντόχοντρος, εριστικός τύπος με γενειάδα, ο
Πάνδαρος) έβγαλε το σπαθί



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 287

του, εγώ άρπαξα τα λιγδιασμένα μαλλιά του πρώτου αιχμάλωτου και τον
τράβηξα μπροστά, τέντωσα καλά το λαιμό του κι ο Πάνδαρος του έκοψε
το κεφάλι. Το αίμα ανάβλυσε από μέσα του τη στιγμή που το ’νιωσα ν’
απελευθερώνεται στο χέρι μου, το στριφογύρισα μερικές φορές να το δει
ο  κόσμος  κι  ύστερα  το  πέταξα  προς  τη  θάλασσα* εκείνο  όμως  απλώς
κύλησε  κι  έμεινε  να  στέκεται  σαν  αποτρόπαιη  προσβολή  κοντά  μας,
ανάμεσα  στις  κοτρόνες  της  πεδιάδας.  Οι  ναυτικοί  συγκλονίστηκαν  κι
εντυπωσιάστηκαν  μαζί,  όπως  και  το  πλήθος,  ο  Ίκαρος  και  ο  Θησέας
(φαντάστηκα  εγώ)* κι  οι  άλλοι  αιχμάλωτοι  πέθαναν  με  τον  ίδιο  τρόπο,
καθώς  εγώ  ανάγκαζα  τον  εαυτό  μου  να  εξοικειωθεί  με  τα  χειρότερα*
ύστερα εγκαταλείψαμε  τα κορμιά τους στην πεδιάδα να τα σκυλεύσει ο
λαός κι αργότερα τα όρνια. Τώρα πια ήμουνα τόσο σίγουρος, όσο και για
το  αίμα  που  έβλεπα  στα  ρούχα  μου,  από  πού  είχε  μάθει  τόσο  καλά  ο
Ίκαρος  πως  δεν  υπάρχουν  στην  πραγματικότητα  κανόνες,  πουθενά,  ότι
μπορούσες  να  ξεφορτωθείς  κάθε  θεό  όπως  και  κάθε  άνθρωπο.  Και  με
βοήθεια σαν τη δική μου θα μας ξεπλήρωνε το μάθημα με τρόπο που κα-
νείς μας δεν μπορούσε να διανοηθεί

«Δείχνεις κάπως ωχρός, Δευκαλίωνα», είπε ο Θησέας ενώ ανεβαίναμε
το δρόμο της επιστροφής. «Παρ’ το κι έτσι, αν θες: καλό είναι να βλέπει ο
λαός τις θέσεις και το ύψος του ηγέτη του. Είσαι ο μοναδικός ιερέας που
γνωρίζω με ουλή από μάχη στο πλευρό. Καλά θα ’κανα να σε προσέχω
λοιπόν,  έτσι  δεν  είναι;  Αυτοί  οι  άντρες  όμως...  Δεν  είναι  κι  εύκολο  να
κατηγορήσεις  ένα  φουκαρά  που  προσπαθεί  με  κάποιον  τρόπο  ν’
αποχτήσει έστω ένα όνομα και μια πλούσια ζωή. Και τι έγινε που ο θά-
νατός τους ήταν άδοξος; Αυτό που τους συνοδεύει είναι οι χρυσές εποχές
στην  κόψη  του  ξυραφιού,  κι  αυτές  θα  ’ναι  μέσα  τους  ό,τι  κι  αν  γίνει.
Μήπως θέλεις να καθίσεις για λίγο; Δείχνεις κάπως καλύτερα.»

Για πόσο ακόμα, Μεγάλη Κνρά, για πόσο ακόμα; Θ’ αργήσεις πολύ, Θεά
Εσύ, με τ’ ακούραστα χέρια και τα πόδια όλο βιασύνη; Για πόσο ακόμα,
Φόνισσα Εσύ και Ζωοδότρα. Εσύ που είσαι ο πιο δίκαιος κριτής των πάντων,
για πόσο ακόμα;

Για πόσο ακόμα θα μπορούσε οποιοσδήποτε ν’ αντέξει αυτήν την πα-
γίδα ανάμεσα στον κόσμο της Αριάδνης και σ’ εκείνον τον αρχαίο κόσμο
που υπηρετούσε ο Περίδης με την ένδοξη ζωή του; Στις συναντήσεις μας
δεν είχε τίποτα καινούργιο να προσθέσει για τον  Πτολίπορθο που ακόμα
τριγυρνούσε ανενόχλητος* για τη Σικελία και τη Ρόδο όμως είπε ότι θα
μάθαιναν σχετικά με την τεράστια φετινή επίδειξη δυνάμεων του Τάλω, κι
αυτό θα τους έφτανε ως την επόμενη χρονιά. Τα φορτία του
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κασσίτερου που έφτασαν από τη Δύση αρκούσαν ώσπου να έρθει το σί-
δερο στα χέρια μας· ο Περίδης όμως, συντηρητικός όπως κι η μάνα μας με
τον  δικό  του  τρόπο,  ήθελε  ν’  απομακρυνθούν  οι  στρατιωτικές  αρμο-
διότητες από τα χέρια του Μινώταυρου. Είδα πως τον είχα ταράξει με τη
συμπεριφορά μου - και δεν ήταν μόνο ότι ήθελε να κρατήσει τους ιερείς
μακριά  από  τη  γραμμή  του  καθήκοντος.  Οι  δικαιοδοσίες  που  είχε  ήδη
μεταβιβάσει σ’ αυτόν τον Πάνδαρο φανέρωναν πως ήταν σχεδόν έτοιμος
να παραιτηθεί· και καθώς κοιτούσα ευθεία μπροστά μου, με τη μυρωδιά
από την καμένη σάρκα των επιδρομέων στα ρουθούνια μου, κατάλαβα γι’
άλλη μια φορά πόσο δίκιο είχε το Παλάτι. Εγώ δεν ήμουνα φτιαγμένος ν’
ακολουθήσω  το  δρόμο  του  αδελφού  μου,  δεν  μπορούσα  να  γίνω
Πολέμαρχος. Όχι και να φτάσω να βοηθάω στους αποκεφαλισμούς! Μα,
τι γινόταν  πια  γύρω  μας;  Ακόμα  κι  η  Αριάδνη  πίεσε  τον  εαυτό  της  να
παρακολουθήσει το σημάδεμα των καταδίκων. Να την εμπόδιζε άραγε να
συλλάβει  η  ανησυχία  για  τις  αλλαγές  που  μας  περίμεναν  με  τον
καινούργιο χρόνο; Ή μήπως είχε αρχίσει πάλι να μασάει άγριο καρότο; Το
τελευταίο όμως που χρειαζόταν ήταν να την πιέζω κι εγώ με τις ερωτήσεις
μου

Έπρεπε  να  μιλήσω  περισσότερο  με  τον  πατέρα  μου,  αλλά  όσο  πιο
γρήγορα ανέβαινε αυτός από τη σπηλιά, τόσο πιο γρήγορα θα ’ρχόταν η
σειρά μου  να  κατέβω,  και πίσω  μου  έχασκε  ένα  τεράστιο μαύρο  στόμα
ορθάνοιχτο κι ας ήταν η λάσπη γεμάτη ίχνη από τις πατημασιές ιερέων και
προσκυνητών.  Προσπάθησα  να  χαλαρώσω  και  άρχισα  να  ψέλνω  στη
φωτιά,  κοιτάζοντας  την  ομορφιά  που  μύριζε  αφράτο  χιόνι  έξω  από  τη
σπηλιά· ίσως και να ’ταν  όλα αυτά μαζί που μ’ έκαναν  έναν από αυτούς
πάνω στους τοίχους μας και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς παρά ν’ αφε-
θώ, ν’ αφεθώ εντελώς για λίγο. Αυτήν την ανάγκη μου την είχαν κάπως,
καλύψει οι τελετές της συγκομιδής

«ΙώΙ» «Λι-βο-χέι!» «Δαίμονα!» «Πράσινε Βασιλιά!»
«Βασίλισσα των Μυστηρίων!» «Άσ’ τους να μπουν!» «Ιώ!» «Λι-βο-χέι!»

«Έλα, Έλα, Έλα!»
Τι θαύμα κάθε χρόνο, να γεννιέται τέτοια αγαλλίαση από το μόχθο της

κάθε μέρας· κι όλη σου τη ζωή να προσπαθούσες ν’ αντιληφθείς από πού
πηγάζει, πάλι θα έπρεπε να σηκώσεις τους ώμο^ς και να το αποδεχτείς·
είναι  η  Θεά.  Καταλάβαινες  όμως  γιατί  έλεγαν  πως  το  πέπλο  ανάμεσα
στους  κόσμους  είναι  πολύ  λεπτό  εκείνη  την  εποχή,  γιατί  η  καρδιά  μας
γέμισε με κάτι ακατανίκητο, φούσκωσε έτοιμη να σπάσει μόλις η κοιλάδα
άρχισε ν’ αντηχεί από τα τύμπανα που μας καλούσαν, τα σεί-
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στρα  που  κροτάλιζαν  και  τους  ψαλμούς  εναντίον  καθετί  βέβηλου,  μια
απάντηση που δεν μπορούσε κανείς ν’ αγνοήσει, μια αίσθηση της μυστι-
κότητας του κόσμου, η πηγή των Πάντων πλησίαζε στην επιφάνεια. Και
πένθος να ’χες εκείνη τη χρονιά, πάλι ήθελες να πας να παρακολουθήσεις,
να δεις τι ήταν αυτό που ζούσε κι ανέπνεε μες στα δαιμονισμένα τύμπανα
και  που  ξυπνούσε  κάτι  μισότυφλο  μέσα  σου,  είτε  το  ’θελες  είτε  όχι.
Ήξερες  όμως  πως  μόνο  όσοι  δίνονται  ολοκληρωτικά  μπορούν  να  δουν
αφέθηκες λοιπόν μ’ όλα σου τα σωστά, τα λάθη και τους πόθους στους
ρυθμούς, στο κρασί και στον  κύκλο' κι αυτά θα σ’ έκαναν να διασχίζεις
λόφους ολόγυμνος, αν έτσι επιθυμούσε ο δαίμονάς σου, γιατί δεν υπήρχε
μυστικό,  εσύ ήσουνα  το μυστικό, εσύ που  ένιωθες πια τόσο  καθαρά τις
πράξεις σου

«Χει Χο, Χοο, Xu, Χάι!» «Άι-βο-χέι! Έλα!»
Γι’ αυτό οι άνθρωποι, που είχαν πια γεμίσει τους δρόμους της Κνωσού

περιμένοντας  την  τελετή  έναρξης  της  πομπής  των  κλαδοφορούντων,
κρατούσαν όλοι τους θύρσους σαν αυτούς που είχε στα χέρια της και η
οικογένειά μου. Το σκήπτρο του Διονύσου ήταν ένα μακρύ ραβδί φτιαγ-
μένο από πλεγμένα κλαδιά ιτιάς, μυρτιάς και φοινικιάς μ’ ένα κουκουνάρι
γεμάτο  σπόρο  στην  κορφή.  Το  κρασί  θα  έρρεε  άφθονο  τόσο  για  να
εξευμενίσει τις χειμωνιάτικες βροχές όσο και για να μας μεθύσει, όμως η
θέα των  ιερειών  που έσειαν κλαδιά  από τη συγκομιδή μέσα  στους δρό-
μους και οι στριγκλιές από τους τριπλούς αυλούς, τα σείστρα και τα τύ-
μπανα  που  έδιναν  όπως  αναμενόταν  την  πρώτη μέθη στους ανθρώπους,
ηχούσαν το ίδιο δυνατά με τις φωνές που ικέτευαν την Κλείτη και τους
άλλους (που φορούσαν στεφάνια  από κισσό και φούστες από δέρμα μι-
κρού ελαφιού) να ευλογήσουν με τα βαριά από τους καρπούς κλαδιά το
ανώφλι του σπιτιού τους όπου είχε πέσει αρρώστια, θανατικό ή είχε υπο-
στεί  ζημιές  από  το  σεισμό.  Κι  αυτοί  το  ’καναν  και,  καθώς  στρέφονταν
ξανά προς την πομπή, κρατώντας τα κλαδιά με τα κρεμαστά σύκα και τα
ερυθροκίτρινα ρόδια, ο κόσμος τους αντιγύριζε την ευλογία και στα δύο
χέρια που έτειναν ψηλά στον ουρανό. Ναι, υπήρχε και θλίψη μέσα σ’ όλ’
αυτά  καθώς  οι  άνθρωποι  χτυπούσαν  με  το  ένα  χέρι  το  μηρό  τους  ακο-
λουθώντας το ρυθμό από τα τύμπανα των Κουρήτων κι έσειαν τους θύρ-
σους με το άλλο· θλίψη για τη φύση που πέθαινε γύρω μας, για τα πλη-
γωμένα δέντρα και τα λεηλατημένα χωράφια, για τον Ταύρο που έπρεπε
να θυσιαστεί όταν η Βασίλισσα μαζί με τη μάνα και την κόρη της Τον φέ-
ρουν από το λιβάδι, θλίψη για τους αγαπημένους που έχασε η κάθε οικο-
γένεια που έβλεπες στο δρόμο... Υπήρχε όμως κι ένας φόβος, η απειλή

Ο αδελφός της Αριάδνης -19
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μιας Υπόσχεσης, την ώρα που η Κλείτη, η Θεία πι η Πέρδικα γλίστρησαν
δίπλα μου σείοντας τα κλαδιά με τα μάτια χαμένα στην έκσταση του χο-
ρευτή, τα αινιγματικά χαμόγελά τους* είδα θάνατο, παντού γύρω μας είδα
θάνατο,  κι  όμως,  βλέποντας  το  κορμί  της  έτσι  να  της  ανήκει  ακόμα,
ήθελες ν’ αρχίσεις κι εσυ τις στροφές μαζί της με την ελπίδα πως ετούτη η
άφατη Ζωή θα συνέχιζε για πάντα, αμετάκλητα

Φέτος μάλιστα είχαμε και περίσσια ελπίδα βλέποντας  την Αίθη,  την
Αγχινόη  και  την  Κία  από  την  Αθήνα  με  τα  μάτια  τους  ν’ αστράφτουν,
ντυμένες σχεδόν σαν ιέρειες να περπατούν πλάι στην Ταλάη, στους μου-
σικούς και στις αδελφές της από τον Οίκο των Ωρών ενώ η ακροβάτισσά
τους η Πολυξένη με ρόδες και συνεχή επιτόπια άλματα έκανε τα παιδιά
από τις Αρχάνες να τσιρίζουν σκαρφαλωμένα όπως ήτανε στις ράχες των
αλόγων  τους.  Οι  άνθρωποι  είχαν  πια  αποχαλινωθεί  εντελώς  και  δε
νοιάζονταν διόλου πού να βρίσκονταν οι Αθηναίοι (μόνο ο Κάφας και ο
Γερύονας με την Ίριδα ήταν εκεί) ενώ όλοι προσπαθούσαν ασταμάτητα να
υψώσουν  τη φωνή  τους  ως  τη Βασίλισσα,  ψηλά  στους  λόφους· και  βέ-
βαια, όσο φώναζαν, τόσο η έξαψή τους φούντωνε

Είχαν  ανάψει  πια οι πυρσοί καθώς  βράδιαζε  και  οι μεγαλύτερες  πα-
τριές  της  Κνωσού  είχαν  ολοκληρώσει  τις  μικρές  παραδοσιακές  τους
προσφορές στον Λαβύρινθο, όταν είδαμε ξανά τον Βοσκό με τους δικούς
του·  δε  θα  ’ταν  άσχημα  να  πίναμε  κανένα  ποτηράκι  μαζί  τους  πα-
ρακολουθώντας  τα  κορίτσια  και  τ’ αγόρια  του  Τουκάτου  που  είχαν  πα-
ραταχτεί στην Κεντρική αυλή, να μοιραστούμε το Αγγιγμα των κλαδιών
που είχαν επιλεγεί και που είχαν πια φυτευτεί σε μικρές γλάστρες για τον
κόσμο.  Τα  αμύητα  παιδιά  όμως,  τα  διώξαμε  μπροστά  σ’  αυτό  που
ακολουθούσε όταν θα ’φτάνε πια η Βασίλισσα κι εγώ (ήμουν στα δεκα-
τρία μου, ήταν η πρώτη μου χρονιά) αμέλησα μες στο μεθύσι μου να επα-
ναλάβω  στους  καλεσμένους  μας  το  γνωμικό  που  βρισκόταν  στα  χείλια
όλων για το τι πάθαινε η συνηθισμένη τάξη εκείνες τις ημέρες. Κι εκτός
αυτού,  ο  Θησέας  δεν  παραπονιόταν  που  η Φαίδρα  το  ’χε  σκάσει  με τις
καινούργιες αδελφές της, παρ’ όλο που πρέπει να το ’ξερε. Όταν όμως ο
Ταύρος, κατάλευκος αυτός σαν το βουνίσιο χιόνι, όρμησε με φόρα στην
αρένα σέρνοντας τους νεαρούς Κουρήτες μας από τα λουριά Του, ενώ η
Βασίλισσα  κι  η  ακολουθία  της  έρχονταν  πίσω  τουμρωνάζοντάς  μας  να
προσέχουμε,  ε,  τότε  πραγματικά  ευχήθηκα  να  είχα  προειδοποιήσει  πε-
ρισσότερο τον Θησέα - είχε πει ότι ήθελε να λάβει μέρος, σίγουρα δεν είχε
συνειδητοποιήσει ακριβώς τι τον περίμενε. Ο Ταύρος έκανε ένα γύρο μες
στην αρένα κυνηγώντας τους ανθρώπους που φώναζαν (Άξιε
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Ταύρε μου! Όπα!) και, μόλις οι ιερείς κατάφεραν  κάπως να Του επιβλη-
θούν, ξαφνικά πήδηξε στη ράχη του ο Βοσκός και τότε ο Ταύρος έκανε
ένα  άλμα  και  κλότσησε  τον  αέρα  προσπαθώντας  ν’  αποτινάξει  τον  πα-
ρείσαχτο κι έτσι ο Θησέας είχε μια πολύ άσχημη πτώση. Έτσι που κινδύ-
νεψε,  πανικόβαλε  αρκετές  ψυχές  ανάμεσά  μας  που  ήξεραν,  άλλοι  προ-
σβλήθηκαν  με  την  κακογουστιά  του,  από  τους  περισσότερους  όμως
ακούστηκαν μεθυσμένες επιδοκιμασίες που επαινούσαν την πρωτοβουλία
του. Αναζήτησα τη μάνα μου και την Αριάδνη για να δω τις αντιδράσεις
τους,  αλλά  δεν  μπόρεσα  να  τις  βρω  καθώς  το  πλήθος  στροβιλιζόταν  κι
όλοι  με  τη  σειρά  τους  προσπαθούσαν  ν’  αγγίξουν  τα  καπούλια  του
Ταύρου, για γούρι, ή το ένα από τα δεμένα κέρατά του. Αυτό ήταν κάτι
που η παραδοσιακή παραβίαση των κανόνων της ημέρας επέτρεπε και που
γέμιζε τους ανθρώπους με μεγαλύτερο δέος και θαυμασμό για τους ιερείς
μας που Τον χόρευαν. Στο τέλος η Αριάδνη εμφανίστηκε από τις βαθιές
περίστυλες κρύπτες της δυτικής πτέρυγας μαζί με την Παρία, τη μάνα μας
και  τις  ιέρειές  της- η  μάνα  μας  τραγούδησε  κι  άγγιξε  το  μέτωπο  του
Ταύρου κι Εκείνος έσκυψε το κεφάλι, της χαϊδεύτηκε, χαμήλωσε για χάρη
της. Κι όπως η νεαρή Κλειώ κατέβασε το τσεκούρι με όλη της τη δύναμη
στο πίσω μέρος του κρανίου Του, είδα όλες τις γυναίκες του κύκλου τους
ν’  ανοιγοκλείνουν  τις  γροθιές  τους,  ν’  ανασηκώνονται  στις  μύτες  των
ποδιών  τους,  να  μουγκρίζουν  καθώς  ο  Ταύρος  παραπάτησε  και
σωριάστηκε  χάμω.  Έκανα  ένα  βήμα  και  πλησίασα  τον  πατέρα  μου·  η
Αριάδνη περιφερόταν αδημονώντας γύρω απ’ όλες, βαδίζοντας αγέρωχα
σχεδόν  πάνω  στ’ ακροδάχτυλά  της,  και  καθώς  πέρασε  το  πρόσωπό  της
μπρος μας είδαμε ένα σκοτεινό χαμόγελο να μισοσχηματίζεται στα χείλη
της και τα μάτια της να γυαλίζουν από το κρασί και (όπως έμαθα) από τ’
αγαρικά  με  τις  λευκές  κουκίδες*  που,  όπως  έλεγαν,  συγχωνεύουν  το
Όνειρο με τον δικό μας κόσμο - κοίταξε μέσα από τον πατέρα κι από μένα,
κι  εμείς  απλώσαμε  το  χέρι  ο  ένας  στον  άλλον  καθώς  εκείνη  ορμού- σε
πάνω στον Ταύρο

Έπεσαν  πάνω  Του  κι  οι  Τρεις  τους  με  ουρλιαχτά  που  σήκωσαν  τις
τρίχες μου όρθιες στο σβέρκο, όρμησαν πάνω Του με νύχια και με δόντια
σκίζοντας το λαιμό και τα λευκά παΐδια ενώ οι ιέρειες συγκροτούσαν τα
πόδια Του που πριν ακινητοποιηθούν κλοτσούσαν στον αέρα, έσκιζαν τις
πρώτες μεγάλες λουρίδες σάρκας πιτσιλίζοντας το πλήθος

*Παραισθησιογόνα μανιτάρια, γνωστά και ως ιερά μανιτάρια ή τρελομανίταρα 
(Amanita muscaria).
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που στριμωχνόταν γΰρω τους όλο και περισσότερο και τους Κουρήτες που
τις περικΰκλωναν.  Μινώταυρε! Μινώταυρε! έψελναν  άγρια  και μονότονα.
Α,  ναι,  όλοι  ξέραμε  σε  Ποιον* είχαν  χώσει  τα  χέρια  και  τα  ματωμένα
σαγόνια τους καθώς έστριβαν κι έσπαζαν τα πλευρά με θόρυβο για να τα
ξεκολλήσουν τσιρίζοντας, καθώς ξέσκιζαν το κρέας, τα σπλάχνα και τους
τένοντες  και  τα  μετέφεραν  στα  απλωμένα  χέρια  που  έτειναν  όλοι  σαν
δοχεία.  Η  Βασίλισσα  ανασηκώθηκε  (η  έκφραση  στα  μάτια  της  ήταν
απερίγραπτη) και βούτηξε πάνω στα εκτεθειμένα αχαμνά, τα ’κσψε πέρα
ως πέρα με μια δαγκωνιά και τα ξεκόλλησε, μια πλαδαρή αιμόφυρτη μάζα.
Τα  σήκωσε  ψηλά  μέσα  στις  χούφτες  της  που  έσταζαν:  Κοίτα,  Δες,
Ομολόγησε. Αυτό κάνεις κι  εσύ στη Ζωή κάθε μέρα και δεν είναι η θέση
σου  ν’  αμφισβητείς  την  Αναγκαιότητα.  Αυτός  που  συναινεί  έχει  την
καθοδήγησή Της, Αυτός που την αρνείται σύρεται ητ- τημένος. Όλ’ αυτά είχαν
μέσα στα μάτια τους όσοι τώρα στέκονταν με τις παλάμες υψωμένες και
τα πρόσωπα στραμμένα αλλού ανοιγοκλεί- νοντας τα μάτια τους σαν να
τους έλουζε το λαμπερότερο φως που υπάρχει

Η Βασίλισσα έφερε τώρα την Προσφορά μπροστά στον τριπλό βωμό
κι  ύστερα  από  τον  καθαγιασμό  άρχισε  να  μοιράζει,  σε  όσους  έβγαιναν
μπροστά και την πλησίαζαν, ωμές μπουκιές. Εγώ είχα παγώσει βλέποντας
τη  Βασίλισσά  μου  να  ’χει  σχεδόν  χαθεί  μες  στο  λαιμό  Του  καθώς  Τον
καταβρόχθιζε,  να  βγάζει  μουγκρητά  και  ήχους  που  με  είχαν  αφήσει
άναυδο, αλλά που από την άλλη μου ’δειχναν πόσο πολύ πίεζε τον εαυτό
της  θέλοντας  να  μας  πάρει  όλους  μαζί  της,  να  μας  οδηγήσει  ν’  αποδε-
χτούμε τον πανάρχαιο τρόπο με τον οποίο είχαν τακτοποιήσει οι Δυνάμεις
τον  κόσμο  γύρω  μας.  Ετούτες  οι  γυναίκες  ήτανε  θηρευτές  ζωής,  θηρία
αισθαντικά που τάιζαν την περηφάνια κρέας - και μήπως η Ευρώπη δεν
είχε  γίνει  κυνηγός  αναζητώντας  καινούργια  πατρίδα  να  εγκατασταθεί,
μήπως  δεν  κυνηγούσε  η  Βριτόμαρτις**  το  βασιλιά  για  την  ετήσια
Προσφορά του στα πρώτα βήματα του λαού μας μες στον κόσμο; Μου

* Οι  λάτρεις  του  Διονύσου  μεταλάμβαναν  το  Θεό  τους  μέσω  της  ωμοφαγίας (αρχικά
ήταν άνθρωπος, αργότερα αντικαταστάθηκε από ιερά ζώα - ταύρους, κριάρια, τράγους ή και
δέντρα όπως ο κισσός κ.ά.). Ο Διόνυσος θεωρείται ο Πράσινος Θεός, ο Γιος και Εραστής-
Σύζυγος  της  Θεάς  που  πεθαίνει και  ανασταίνεται  κάθε  χρόνο  από  μέσα  Της  (μυθολογική
άποψη των αγροτικών κοινωνιών). Στην προκειμένη περίπτωση εννοείται ο Μίνωας, που θα
έπαιρνε τη θέση του ιερού θύματος την ερχόμενη χρονιά.

** Βριτόμαρτις (-ιδος και -εως). Παλαιότατη κρητική θεά που έχει ταυτιστεί με την 

Άρτεμη.
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φαινόταν  πως  και  η  ίδια  η  οικογένεια  μου  αποχτοΰσε  πια  διαφορετικό
νόημα, ο Οίκος μας κι η Πασιφάη που κυνηγούσαν κάτι παραπάνω από τα
θηράματα  για  τους  ιερείς  ψηλά  στους  λόφους:  τρώγοντας  από  αντό
δεχόσουν μέσα σου την εγγενή ισχύ του κι εγώ πλησίασα μαζί με τον πατέρα
μου  για  να  πάρουμε μέσα  μας  όποιο  κομμάτι  βουτηγμένο  μέσα  Του  θα
είχανε να μας δώσουν. Το πίεσα να κατεβεί στο αμάθητο στομάχι μου κι
ανάσανα  πιο  βαθιά,  χωρίς  να  ’χει  χαθεί  από  μέσα  μου  η  ενοχή  των
εκτελέσεων, κι ας είχε ξεθωριάσει - ήθελα όμως ν’ ακολουθήσω ετούτες
τις  βασίλισσες  σε  σφαίρες  όπου  οι  αντίπαλοί  μας  δε  θα  ’μπαιναν  ούτε
δεμένοι  από  το  φόβο  τους,  ναι,  κι  αυτό  το  κατάλαβα,  γιατί  δεν  τους
έβλεπες πια πουθενά εκεί τριγύρω

Αλειφτήκαμε με το αίμα Του και κάναμε σπονδές κι ύστερα αρχίσαμε
τον μεγάλο μας κυκλικό χορό που συσπειρώνεται στο κέντρο και, όπως
έκλεινε  ολοένα,  τα  δεκάδες  σώματά  μας  έγιναν  σαν  τα  πέταλα  ενός
λουλουδιού  μοναδικού  που  ανοίγει  προς  τ’  αστέρια  έτσι  όπως
σπρωχνόμασταν  και  απλωνόμασταν,  γελούσαμε  μανιασμένα  και  αλαλά-
ζαμε ολοκληρωτικά εκτός εαυτού. Τότε ο γέροντας ιερέας μας ο Σίλλος
μου ’βαλε ένα ολόκληρο ασκί κρασί στα χέρια, έχασα τα ίχνη της Αριάδ-
νης, κι ύστερα από αυτό, το μόνο που μπορώ να θυμηθώ είναι πως την
επομένη  ξύπνησα  δίπλα  σ’  ένα  θάμνο,  όπου  θα  είχα  με  κάποιον  τρόπο
παραπατήσει,  ψηλά  στους  λόφους  της  Τδης.  Το  νησί,  το  βασίλειο  ολό-
κληρο είχε αποχαλινωθεί κι εγώ μπήκα σε μια παρέα από ναυτικούς και
ιερείς από τα χωριά μας, που είχαν μαζί τους έναν πίθο κρασί πάνω σ’ ένα
κάρο ψηλότερο από έναν άντρα όρθιο. Ναι, ναι, ν’ αφεθώ, να πιάσω πάτο,
να με γεμίσει ολόκληρο η λάμψη του ήλιου και του φεγγαριού μέχρι που η
σάρκα  μου  ν’  ανασηκωθεί  από  την  αγαλλίαση  της  ψύχρας  του
φθινόπωρου, έτσι που να μην ξέρω τι είναι μέσα και τι απέξω

Εσύ που μου κρατάς το χέρι μες στη μεγάλη μέθη Που σαν 
κορεστώ απ’ το κρασί με κουβαλάς στα χέρια Που τις ημέρες 
της βροχής κλείνεις τις τρύπες στη σκεπή μου Που ξεπλένεις τις 
ημέρες της λάσπης από τα ρούχα μου

Έτσι λοιπόν, όπως τριγυρνούσα μ’ εκείνη την παρέα όλη τη μέρα, πέ-
σαμε κάποια στιγμή πάνω σε ντόπιες κοπελιές, και να που ήτανε και οι
μισές από τις Αθηναίες μαζί τους* φορούσαν όλες τους πολύ στενά φου-
στάκια και διάστιχτα δέρματα ελαφιού κι είχαν κισσό με κίτρινους καρ-
πούς πλεγμένο στα μαλλιά τους. Μας έκλεισαν στους πρόποδες κάποιου
λόφου περικυκλώνοντάς μας με υποβλητικούς ψαλμούς και χειρονομίες,
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που μας υπνώτιζαν, και απαίτησαν να πάρουν το αντάλλαγμα σε κρασί. Κι
όταν  τους  κάναμε  το  κέφι,  γύρισαν  ν’  απομακρυνθούν,  τα  πειράγματα
όμως και τα μάτια τους έλεγαν άλλα πράγματα. Εγώ κυνήγησα την κοκ-
κινομάλλα Αγχινόη, τη γαλανομάτα κόρη του κήρυκα, που ήταν ψηλότερη
από μένα. Πρέπει να ’μουν ο πρώτος της Κρητικός, γιατί όταν πια πέσαμε
μες στο πυκνό τριφύλλι κάτω από τα λιόδεντρα έδειχνε πως έβαζε όλες της
τις  δυνάμεις  να  τα  δώσει  όλα  μιας  κι  είχε  πάρει  πια  την  απόφαση.  Η
καρδιά  μου  πήγαινε  να  σπάσει:Λ-γχι-νό-η... Ξαφνιάστηκε  μάλιστα  που  η
ένωσή  μας  δε  σταμάτησε  όταν  της  έδωσα  το  σπόρο  μου  και,  καθώς
παλεύαμε και λικνιζόμασταν, θέλησε να μάθει αν θα έπρεπε οπωσδήποτε
να γυρίσει τελικά στην Αθήνα.  Δεν είπα πως θέλω να μείνω, παρατήρησε
επιφυλαχτικά,  πάντως  έχουμε  δει  πολλούς  Πελασγούς  εδώ  και  ανθρώπους
από άλλους τόπους. Ήταν η πρώτη απ’ όλους τους, απ’ όσο ήξερα εγώ, που
είχε μιλήσει έτσι, και αργότερα συνάντησα και την Αίθη* γι’ αυτήν όμως,
και  δικαιολογημένα,  ο  έρωτας  από  τη  μια  δεν  έφτανε  κι  από  την  άλλη
ξεπερνούσε τη σημασία που του ’δινε ο Διόνυσος με αυτήν τη λέξη. Κι
έτσι απλώς ήπιαμε μαζί μέχρι που θέλησε να γυρίσει πίσω στην Κνωσό ν’
αναπαυτεί: εδώ και λίγον καιρό είχαν αρχίσει οι πρωινές ναυτίες

Η μια τελετουργία διαδεχόταν την άλλη· οι άνθρωποι έτρωγαν μέχρι
σκασμού ή νήστευαν απόλυτα για να ξυπνήσουν μέσα τους τα πιο άγρια
ένστικτά τους έτσι όπως έτρεχαν ολούθε σε κοπάδια σαν τα ζώα* εκείνη η
εβδομάδα είχε ρυθμούς που υπαγορεύονταν από το σώμα με τις αργές και
σιωπηλές πομπές το πρωί προς τους βωμούς στα ορεινά της χώρας, που
αντικαθιστούσαν  το  σαματά  με  μουσική,  γλυκούς  ήχους  από  τα  χει-
ροκρόταλα,  τα  κουδουνάκια  και  τα  περιδέραιά  τους.  Έπεσα  πάνω  στην
Αριάδνη (μαζί με τη Φαίδρα και άλλες) στην παραλία μια νύχτα και κα-
ταβροχθίσαμε ο ένας τον άλλον μέχρι που αυτή κι η Ταλάη με παράτησαν
άδειο σαν σακί και τότε ο Κόρδακας και ο Πόδης μαζί μ’ ένα μεθυσμένο
σκυλολόι από νεαρούς λιμενεργάτες  σταμάτησαν από πάνω μου:  Ξύπνα,
βρε  σκορδοφάγο  κάθαρμα.  Ας  τον  τσακίσουμε  στο  ξύλο! Κι  ύστερα  με
πέταξαν κάτω από το μόλο. Ο Γερύονας πάλι να προσπαθεί να τραβήξει
αχόρταγος την Ίριδα στην άκρη του δρόμου κι εκείνη να ουρλιάζει:  Όχι
εκεί  μέσα,  αυτό  είναι  πουρνάρι,  είναι  γεμάτο  αγκάθια,  τρελάθηκες; Δεν
έλειψαν  βέβαια  οι  καβγάδες  και  οι  τραυματισμοί,  άνθρωποι  συνήθως
φιλήσυχοι που έτρωγαν χορτάρι πεσμένοι στα τέσσερα ή που σαν παιδιά
έκλαιγαν,  πάθαιναν  κρίσεις,  ξέρναγαν  -  είδα  τον  Τουκάτο  και  τον
Στρειδοστόμη να βοηθούν τον Κράτο να βρει έναν τόπο για να
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κοιμηθεί υστέρα από το μεθύσι.  Είχε αρρωστήσει από την ανησυχία του με
την απουσία του πατέρα σου, ξέρεις, είπε  ο  Τουκάτος  - για όλους  ένιωθα
αγάπη μέσα μου ετούτη την ώρα, και για τον Ρατζκουμάρ ακόμα, κι ας
μην είχε βρει το κουράγιο να κάνει την Προσφορά του κι έτσι τώρα θα
έπρεπε να φύγει από τις Αρχάνες και ν’ αποχωριστεί κι αυτήν τη φορεσιά.
Το  μόνο  μου  παράπονο  ήταν  που  έλειπε  ο  Γλαύκος,  και  η  μοναδική
προγραμματισμένη  κίνηση  που  έκανα  ήταν  να  περνάω  μερικές  ώρες  με
τους πολεμιστές, όπως με είχε συμβουλέψει ο πατέρας μου. Ήταν αδύνατο
όλους  να  τους  αγαπήσεις.  Για  μερικούς  ο  κόσμος  δεν  ήταν  τίποτα
περισσότερο  από  μια  μεγάλη  αφορμή  για  αθυρόστομα  πειράγματα*
υπήρχαν κι οι γκρινιάρηδες, οι αυτοανακηρυγμένοι ήρωες και τ’ αδέλφια
που πείραζαν γελώντας την ουλή που είχα στα πλευρά μου και που είχε
αρχίσει  πια  να  σβήνει.  Υπήρχε  όμως  κι  ένας  μ’  ένα  κεφαλομάντιλο
πράσινο, ένα ασκί με κρασί στην πλάτη και μυς που διαγράφονταν σαν
ανάγλυφοι  στην κοιλιά του* πάνω σ’ αυτόν άρχισα να τρίβομαι σαν το
φίδι, ύστερα να του δίνω παντού φιλιά κι είδα τα δάχτυλα στα πόδια του
να συσπώνται καθώς τον πήρα για λίγο στο στόμα μου - αυτό ήταν κάτι
καινούργιο  για  μένα,  κάτι  θαυμάσιο.  Οι  χωριανές  γυναίκες  των  αντρών
μας κολυμπούσαν στο επικίνδυνο κύμα του φθινοπώρου ν’ αντλήσουν τις
δυνάμεις του κι άρχισαν τα παιχνίδια με την Ανάδυση της Αρίδηλης, επι-
νοώντας στιχάκια της στιγμής όπως οι ναυτικοί:

-Αχ, όταν Εκείνη
- Έτσι αναδύεται μέσ’ από το κύμα
- Κι έρχεται να με συναντήσει στον αφρό
- Έφτασα πια στον τόπο μου, αχ
- Έφτασα πια στον τόπο μου

Την τελευταία μέρα στο Λαβύρινθο, όταν πια οι άνθρωποι είχανε με-
ταλάβει  από  τα  σύκα  και  τους  καρπούς  των  ιερών  κλαδιών  και  συγκε-
ντρώθηκαν  να  θυσιάσουν  ένα  κατσίκι  αρσενικό  σαν  αντιπροσφορά,
Τόλμησε να βγει μπροστά ένας νεαρός, να πάρει τη θέση Του κι όλ’ αυτά
τα ’κανε χωρίς ν’ αρθρώσει λέξη, μιλώντας μόνο με τα μάτια του. Μερι-
κές χρονιές συνέβαινε αυτό. Να είχε έρθει άραγε από κάποιο χωριό που
είχε πληγεί ιδιαίτερα από τις απώλειες του στόλου μας; Ή μήπως από τα
ρημαγμένα  από  το  θερισμό  χωράφια,  από  τη  συμφιλίωση  με  τους  Νε-
κρούς; Αρνήθηκε εντελώς να μιλήσει, είπε ο κόσμος* κι έτσι όλοι εμείς
Κοινωνήσαμε Αυτόν. Αλλά τα πρώτα νέα με πρόφτασαν καθώς επιστρέ-
φαμε με την Κλείτη και τη νεαρή προστατευόμενη της Αριάδνης, τη
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Θεία, αργά το απόγευμα από τους λόφους. Προσπεράσαμε μερικούς από
τους  συμπολίτες μας  που  θρηνούσαν  και  στο  πρόσωπό  τους  έβλεπες  τη
ραγισμένη τους καρδιά - το ’ξερα καλά αυτό το βλέμμα· αρνούνταν ακόμα
και  να  μιλήσουν.  Ύστερα  φτάσαμε  στα  περίχωρα  του  Λαβύρινθου  που
ήταν  ερημωμένα  σαν  νεκρόπολη.  Εκεί  μπροστά  μας  όμως,  στο  παγκάκι
κατά  μήκος  του  τοίχου  της  δυτικής  αυλής,  καθόταν  ο  Ποιμένας  της
Αθήνας, μόνος και, για πρώτη φορά μπροστά μας, έκλαιγε

Πετάχτηκε όρθιος και φώναξε πως είχε γίνει ένας φόνος, πως κάποιος
είχε  φαγωθεί, πως δεν μπορούσε να πιστέψει πως η Φαίδρα... Δε θα την
ξανάγγιζε  ποτέ,  φτάνει  πια,  αρκετά,  και  είπε  πως  ήτανε  τόσο  πολύ
εξοργισμένος που ήθελε ν’ αρπάξει κάποιον με τα χέρια του και να του
σπάσει το λαιμό

«Τη ζωή του αντάλλαγμα για ένα κατσίκι, μα είστε απελπισία, κάνετε
σαν παιδιά, τίποτα δεν καταλαβαίνετε; Σε τι έφταιξε; Πώς τον έλεγαν το
σκλάβο,  τον  ανόητο;  Ποιος  θα  τον  θυμάται  μόλις  περάσει  ένα  φεγγάρι;
Δεν είναι πως...  βάλε με μέσα στο Χορό  σας τούτη την άνοιξη, Δευκα-
λίωνα.  Με είδες πώς  χειρίζομαι  τον  Ταύρο,  δε  με  είδες; Βάλε  με μέσα,
γιατί, μα τον Κοσμοσείστη...» είπε κουνώντας το δάχτυλό του απειλητικά,
«θα καταλάβεις τι σημαίνει φασαρία φίλε μου. Αχ, Φαίδρα, Φαίδρα!»

«Λυπήσου  μας  επιτέλους  μ’  όλ’  αυτά!»  του  φώναξε  η  Θεία  καθώς
απομακρυνόταν  και  ο  θυμός  της  φούντωσε  μέσ’  από  τα  κατάλοιπα  της
μαύρης διάθεσης που της είχε δημιουργήσει το κρασί. «Η μοναδική απειλή
εναντίον σου σ’ αυτόν τον τόπο είναι πως εμείς δεν αφηνόμαστε να μας
διαφεντεύουν οι Γιοι του Ήλιου χωρίς να μιλάμε κιόλας! Θα σου πω  εγώ
κάτι, πρίγκιπα: Πλήγωσέ μας και θα πληγωθείς. Και...»

«Φτάνει πια», είπε η Κλείτη αρπάζοντάς την από το μπράτσο, καθώ^ ο
Βοσκός  απομακρύνθηκε  προς  την  άλλη  άκρη  της  αυλής  και  τη  νοτιοα-
νατολική πύλη κι εξαφανίστηκε μες στις σκιές. «Ορίστε ο Γιλγαμές που
ψάχνει για τον άνεμο. Ξέρω πως εγώ μίλησα πρώτη για τη γλυκιά αδια-
φορία, πώς να πιαστείς όμως από αυτό; Δε βλέπεις πόσο καταδικασμένα
είναι  όλα,  Δευκαλίωνα;  Ξέρω  πως  πρέπει  να  προσπαθήσουμε,  αν  όμως
είχαμε  εξωθήσει  τα  πράγματα  σε  πόλεμο  τότε  στην  παραλία  τους...
Τελοσπάντων... Τώρα τι κάνουμε! Θα έπρε«ε άραγε να θεωρήσουμε πως,
με  τον  τρόπο  που  έθεσε  υποψηφιότητα  για  το  Χορό  και  το  θρόνο,
επιβάλλεται πια;»

Έφτασε  η  συγκομιδή  στην  πατρίδα  μας,  οι  βροχές,  οι  τρομεροί  κε-
ραυνοί του χειμώνα πάνω από τα βουνά* κι εμείς ακόμα δεν είχαμε βρει
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τη λύση. Ο Ταύρος ήταν πάντα ο αδιαμφισβήτητος φρουρός  του θρόνου
μας, αλλά μήπως  εμείς μόνοι μας δεν είχαμε κάνει τον Θησέα αυτό που
ούτε τον ένοιαζε πια να κρύβει, αυτό που πίστευε κι ο ίδιος για τον εαυτό
του, πως αυτός είναι η Λυδία λίθος της ειρήνης με την ηπειρωτική χώρα;
Έτσι λοιπόν, άμα τον σκότωνε ο Ταύρος... Κι  εμείς, τι θα γινόμασταν αν
τον  αφήναμε  να  παρακάμψει  τον  Ταύρο  μπρος  στην  Αναγκαιότητα;
Κανείς στην Κρήτη δε θ’ ανεχότανε τέτοιο βασιλιά και γι’ αυτό έπρεπε να
βρούμε έναν τρόπο να τον σκοτώσουμε οι ίδιοι

Δεν κατάφερα να κάνω την παραμικρή νύξη στον πατέρα μου για το θέμα
όταν βγήκε επιτέλους μέσ’ από τη γη, στη δύση σχεδόν της τρίτης ημέρας
του. Γλίστρησε στην τελευταία πλαγιά κι έτσι όπως όρμησα κάτω για να
τον  βοηθήσω  (ακριβώς  όπως  θα  έψαχναν  για  μένα  οι  ιερείς,  αν  είχα
αργήσει πολύ να επιστρέψω), νομίζω πως το ύφος μου φανέρωσε ολοκά-
θαρα το βούλιαγμα που ένιωσα στο στομάχι κοιτάζοντας μέσα στη μαύρη
απόλυτη  ησυχία.  Εδώ  δεν  ήμασταν  πια  στη  σπηλιά  του  ναυτικού  στον
Αμνισό με το καλοφτιαγμένο ιερό της, αλλά σ’ έναν κόσμο που έχασκε
μπρος μου γεμάτος Πρόσωπα με εξογκώματα που ξεπρόβαλλαν μέσ’ από
τους  ιδρωμένους  τοίχους  σαν  μυτερά  δόντια.  Κι  έτσι,  παρ’  όλο  που  ο
Μίνωας ήταν αδύναμος κι έκανε μπόλικη ώρα να γευτεί λίγο χιόνι, δε μ’
άφησε να  ρωτήσω  τίποτα'  άναψε  μόνο  τον έναν  από  τους  δύο  πυρσούς
μου με τον δικό του, τραγουδώντας  σιγανά:  Μέσ’  από τις εποχές, Μινώ-
ταυρε, για σένα. Ύστερα με όλη του την αγάπη μες στα μάτια του, είπε:
Μόνο μια γρατσουνιά, Γλυκόπιοτο Κρασί. Αυτό ήταν το μοναδικό πλήγμα
που  ήθελε  από  μένα  την  Ημέρα  της  Προσφοράς  του.  Δεν  άφησε  όμως
τίποτα περισσότερο να ειπωθεί ανάμεσά μας. Με παράτησε εκεί, μες στη
σπηλιά, με τις οδηγίες των ιερειών μονάχα στο μυαλό μου, πήδηξε πάνω
από  την  άκρη  του  βράχου  κι  άρχισε  να  κραυγάζει  κατεβαίνοντας  το
βουνό, να φωνάζει τους ιερείς, να φωνάζει για τροφή, να φωνάζει για ζωή

Ν’ ακολουθείς απλώς τις οδηγίες. Πυρσοί, ο ένας στεγνός γι’ αργότε-
ρα, το πουγκί με τις μαντικές πέτρες κι ένα δεματάκι με προσάναμμα που
μου είχαν μάθει οι Κουρήτες να δουλεύω στο σκοτάδι. Έτοιμος; Όχι. Όχι.
Λεν έχει κίνδυνο η σπηλιά, ακόμα κι αν σε σκοτώσει

Είχα κι άλλα να φοβάμαι εκτός από το ότι θα κατέβαινα τόσο βαθιά
και μάλιστα μόνος. Είχαμε και το ποδοβολητό του Χθόνιου Ταύρου τε-
λευταία. Άλλο πράγμα η εξουσία κι άλλο να θάβεσαι ζωντανός. Στοχά-
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στηκα για λίγο πάνω στην επιδεικτική αδιαφορία της γιαγιάς κι ας έκανε
τον τελευταίο καιρό επιπλέον τελετές στις πιο βαθιές κρύπτες της έπαυλης
της για να βοηθήσει εμένα και την Αριάδνη να πιάσουμε παιδί και για να
την  καθοδηγήσουν  οι  Νεκροί.  Είχε  τη  σωφροσύνη  μετά  τις  προει-
δοποιήσεις από την Καλλίστη και τις πρόσφατες δονήσεις να τοποθετήσει
μια δυο  νεοφώτιστες  στην  κορυφή  της σκάλας  που  έβγαζε  στις κρύπτες
της, κοντά σ’ ένα παράθυρο, να ψάχνουν για σημάδια - ξαφνικό πέταγμα
πουλιών, γαβγίσματα. Οι Δυνάμεις όμως είχαν άλλα σχέδια Η γιαγιά μου:
μια  στραβοκάνα  με  γλώσσα  τσουχτερή,  η  μάνα  της  Πασιφάης,  μια
καρακάξα  ανάμεσα στις  λεμονιές της, μια γυναίκα  ικανή για απίστευτες
μηχανορραφίες, που μπορούσε όμως μια αλόη, το φυτό της ελπίδας της,
να  την  καθηλώσει  μέσα  στους  κήπους.  Ποιος  μπορούσε  άραγε  να  το
θεωρήσει  σημάδι;  Πριν  περάσει  ένα  φεγγάρι  μετά  τις  τελετές  της
συγκομιδής έτυχε και χτύπησε ο κεραυνός της Γης, τότε που είχε βάλει τη
Φαίδρα να προσέχει. Επίσης έτυχε να συμβεί τη μέρα που ο Θησέας είχε
πάει να τη δει σε μια διπλωματική επίσκεψη για τη συμφιλίωσή τους. Και
όπως  η  Φαίδρα  έτρεξε  προς  τα  εκεί  για  να  την  ειδοποιήσει,  άρχισαν  οι
ογκόλιθοι να πέφτουν από τους τοίχους κι ένας τους μάλιστα έπεσε πάνω
στη  γιαγιά,  την  πέταξε  από  τις  σκάλες  και  άνοιξε  το  κρανίο  της.  Ο
Θησέας, λοιπόν, κρίνοντας πως το τραύμα ήταν μοιραίο, συγκρότησε τη
Φαίδρα  να  μην  μπει  στην  κρύπτη  και  την  τράβηξε  προς  τα  έξω,  καθώς
παντού  γύρω  τους  σωριάζονταν  ασταμάτητα  οι  πέτρες.  Ο  κόσμος
παραδέχτηκε πως είχε πάρει την πιο δύσκολη απόφαση εκείνη τη στιγμή,
πράγμα που ξανάφερε κοντά του αρκετούς δυσάρεστη μένους συμπολίτες
μας  που  είχαν  ενώσει  το  συμφέρον  τους  με  τη  μοίρα  του  Θησέα.
Διαπίστωσε πως η αγανάχτηση που του είχαν γεννήσει οι τελετές για τη
συγκομιδή  άφηνε  τους  πάντες  αδιάφορους,  πως  ήταν  κάτι  που  τον,
απομόνωνε αφόρητα- χάρη σ’ εκείνη όμως, άρχισαν πάλι οι χαιρετούρες
της Κνωσού με τη γροθιά στο μέτωπο, τα δείπνα σε διάφορους οίκους της
πόλης, υπονοούμενα για αρραβώνες με την κόρη κάποιου ευγενή, αν όχι
και  με  την  ίδια  τη  Φαίδρα.  Ανθρωπος με πεπρωμένο, ήταν  η  φράση  που
άκουγες να τον ακολουθεί τελευταία. Η ωμή δράση αρκούσε για να τον
ανεβάσει εκεί που ο Κρητικός έφτανε μόνο μετά από χρόνια άσκησης στο
τελετουργικό και συστηματικής μελέτης

Η γιαγιά. Κόρη της Ευρώπης, χλευαστής της έπαρσης των βασιλιάδων,
μόνιμη ενόχληση του ύπνου των στεριανών- η φίλη μου, που ποτέ δεν την
άκουγα  όσο  έπρεπε.  Στην  κηδεία  της  είχαν  έρθει  γυναίκες  από  το  μισό
νησί και παραπάνω. Ο τάφος της στους πρόποδες του λόφου των
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Αρχανών  ήταν  γεμάτος  χρυσαφικά  σαν  δώρα  αποχαιρετισμού  από  τις
πάτριες  που  υπηρέτησε  και  που  βοήθησε  να  ευδοκιμήσουν  ο  Τουκάτος
έκανε  μια  προσφορά  πρωτάκουστη  θυσιάζοντας  στο  ανώφλι  του  ένα
άλογο, με τα δάκρυα να κυλούν στο αξύριστο πρόσωπό του. Η μάνα μας
κι η Αριάδνη έπεφταν η μια στην αγκαλιά της άλλης ανάμεσα σε κρίσεις
θλίψης και οργής - είχαν κι οι δυο τους στερηθεί έστω και μια τελευταία
κουβέντα  μαζί  της.  Το  κουράγιο  τους  μπροστά  στις  επιφυλαχτικές  μα-
τρόνες της Κρήτης θα τους έδινε τελικά την ισχύ που χρειάζονταν για το
έργο τους, προς το παρόν όμως... Μόνες τους μπροστά στο μέλλον. Βοήθα
μας,  όλους  μας,  γιαγιά.  Μια  φορά  παρατήρησε  πόσο  επηρέαζε  αυτός  ο
Βοσκός τη διάθεσή μου κι όταν τη ρώτησα αν η δική μου στιγμή ισορ-
ροπίας  και  τύχης  είχε  ήδη  περάσει,  τότε  στα  Ταυροκαθάψια,  γέλασε:
Σκέφτεσαι πάρα πολύ. Δεν έχεις παρά να δοθείς ολόκληρος' αυτό που νιώθεις
μέσα σου αληθινά, αυτό να πράξεις. Φρόντισε ν’ αξιωθείς να γίνεις ένας από
μας, ένας από τους Αρχαίους σου πάνω στους τοίχους  Το  αίμα  αντηχούσε
μέσα στ’ αφτιά  μου  όταν  άρχισα,  λες και  αποτε- λούσα  μόνος  μου  μια
τελετουργική πομπή, να κατηφορίζω την πλαγιά μέσ’ από την είσοδο της
σπηλιάς.  Έλεγαν  πως  δεν  είχες  φτάσει  ούτε  στη  μέση  αν  μπορούσες
ακόμα να δεις το φως της ημέρας. Άρχισα να κουνάω το ελεύθερο χέρι
μου  μπροστά  μου  σαν  να  χαιρετούσα,  τραγουδούσα  δυνατά  όποιο
τραγούδι είχε η καρδιά μου να βγάλει από μέσα της και κρατούσα ψηλά
τον  πυρσό  προσπερνώντας  στο  μονοπάτι  άμορφα  βράχια  γλιστερά  σαν
από  λάσπη,  προσπαθώντας  ταυτόχρονα  να  μην  κοιτάζω  και  πολύ  τα
σχήματα που άρχιζαν να διαγράφονται τριγύρω μου. Αυτή η σπηλιά ήταν
τεράστια και πρασινωπή σαν λειχήνα· και δεν είχα ακόμα περάσει ούτε
την πρώτη αίθουσα

Ο λαός μας έπαιρνε καθοδήγηση για τη ζωή του από τις τελετές μέσα
στα σπήλαια, εδώ όμως άρχισα αμέσως να αισθάνομαι άσχημα. Όλα μου
τα χρόνια στις περίστυλες κρύπτες του Αμνισού με την καλοσυνάτη Μάνα
και την Κόρη Της και η συνεχής παρουσία ανθρώπων εκεί μέσα διόλου δε
με  είχανε  προετοιμάσει  για  τούτο  εδώ  κι  έτσι  άρχισα  να  ψέλνω  σιγανά
λέξεις δικές μου για το πόσο καλό μου έκανε να βρίσκομαι εκεί, εγώ ο
Μινώταυρος,  ναι.  Υπήρχε  άλλος  λόγος  ν’  αγαπάς  μια  γυναίκα  σαν  την
Αριάδνη, αυτή που θ’ αψηφούσε εύκολα τέτοια μέρη, αν έπρεπε να σώσει
κάποιες ψυχές χαμένες; Προσπαθούσα να έχω παντού το νου μου την ίδια
στιγμή, σ’ αυτά τα πράγματα που ξεφύτρωναν σαν σκυλόδοντα μεσ’ από
το  έδαφος,  στις  παράξενες  υγρές  λάμψεις  πάνω  στους  τοίχους  που
έβγαιναν από τον πυρσό μου (ναι, έτσι είναι, από τον
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πυρσό μου), στις ποικιλόχρωμες κολόνες, στους σταλαχτίτες της οροφής
και στους τεράστιους όγκους συμπαγούς βράχου που έμοιαζαν λες κι εί-
χαν στάξει από το χτεσινοβραδινό κερί. Ο αέρας ήταν παγωμένος με τη
δροσιά της μούχλας και ξινός από τις ακαθαρσίες των νυχτερίδων, το φως
χανόταν  με  ταχύτητα  δίνοντας  τη  θέση  του  σε  μια  πρασινωπή  θολούρα
ανάμεσα  στα  κρεμαστά  και  όρθια  Σχήματα,  στις  κολοσσιαίες  ραβδωτές
κολόνες  από  ασβεστόλιθο  με  χώρους  σκοτεινούς  ανάμεσά  τους,
σφραγιδόλιθους και μικροσκοπικά πελέκια μες στ’ αυλάκια τους που θύ-
μιζαν χείλια, κι όλος ο τόπος γύρω μου λαμπύριζε και μεταμορφωνόταν
μέσα στο φως που έβγαζε ο τρεμάμενος πυρσός μου

Οι ιέρειες κοιμούνταν σε τέτοια μέρη για να δουν όνειρα, ήτανε δυ-
νατόν; Έλεγαν πως μπορούσες ν’ ανάψεις και τους δύο πυρσούς ώσπου να
νιώσεις λίγο καλύτερα αν ήθελες, αυτό όμως ούτε το έθιμο το έλεγε ούτε
άρμοζε σε βασιλιάδες. Ο φόβος που κρατάει τους ιδιώτες μακριά. Ο θυμός
άστραψε μέσα μου, κάτι ξέρω κι εγώ λοιπόν για τον αντίπαλό μου· εγώ, ο
άντρας που είχε ξεκολλήσει το κεφάλι του επιδρομέα από τους ώμους του,
να  τρέμει  από  το  φόβο  του  μες  στις  σκιές.  Τραγούδησα  κι  άλλο  και
σκέφτηκα  την  Αριάδνη,  που  πίεζε  τόσο  πολύ  τον  εαυτό  της,  πόσο
αναγκαίο  ήτανε  να  μη  μένω  πίσω  αφού  ήθελα  να  τη  βοηθήσω*  αυτό
κάπως βοήθησε και μένα, μπορεί και να κατάφερνα τελικά να θαυμάσω τα
παραμορφωμένα σχήματα με τις κηλίδες σαν από αίμα. Είχα αρχίσει όμως
να βλέπω - για δες εκεί! Εκεί που ο βράχος έχει ξεχειλίσει κι απλώνεται
σαν υγρή παγωμένη μάζα, το θειούχο αίμα της σελήνης της Μητέρας που
ξεχύνεται  μέσ’  από  τον  τοίχο  με  εκατοντάδες  μακρόστενα  αυλάκια  να
κρέμονται  γύρω  από  το  χείλος  του,  το  καθένα  τους  λεπτεπίλεπτο,
ζαρωμένο  και  σαν  έντερο  στο  χρώμα,  δεκάδες  ολόκληρες  από  ηβικές
σχισμές. Συνέχισα λοιπόν την πορεία μου ενώ το σκοτάδι πύκνα> νε πίσω
από τα βήματά μου, η είσοδος είχε πια χαθεί κι η σιωπή ήτανε τόσο βαριά
γύρω  μου  που  πρόδινε  τι  θόρυβο  μπορούσε  να  κάνει  στ’  αλήθεια  ένας
πυρσός.  Ένιωθα λες κι ο χώρος  με απογύμνωνε  απ’ όλα όσα είχα μέσα
μου.  Τι  φριχτές  σκέψεις  γεννούσαν  κάποια  από  τα  Σχήματα!  Σου
προκαλούσαν  έναν  πανικό  που  αν  σε  κυρίευε  θ’  άρχιζες  να  τρέχεις
σκουντουφλώντας προς την έξοδο* προς τη ζωή μιας ψυχής χαμένης, προς
τη  διάψευση.  Θα  καταντούσες  τελικά  σαν  τ&ν Στρειδοστόμη,  που  είχε
χτίσει μια καλύβα με τα χέρια του τώρα κι έμενε έξω από το δρόμο του
Αμνισού, μόνος πια - αυτό ήταν θάνατος

Ανάγκασα  τον εαυτό  μου  να πάρει μερικές αναπνοές και πέρασα με
φόρα το κατώφλι της επόμενης αίθουσας με τα μάτια γουρλωμένα και τ’
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αφτιά μου να βουίζουν εκκωφαντικά. Και τότε σήκωσα το βλέμμα μου κι
η οροφή μου ’κσψε την ανάσα* ήταν σαν παγωμένη βροχή από χρώματα,
χιλιάδες μακριά πέτρινα καρφιά που έπεφταν ενώ από κάτω τους απλώ-
νονταν  παντού  σειρές  ολόκληρες  από  ζωηρόχρωμες  κολόνες,  ζοφερά
διαμερίσματα,  σχήματα  που  φανέρωναν  όντα  τυλιγμένα  σε  μανδύες.
Προχωρώντας  προσπέρασα  χρωματιστούς  πέτρινους  καταρράχτες,  μια
τεράστια υγρή μουσούδα αλόγου, ένα ζευγάρι δίδυμους νάνους όλο φλέ-
βες που στέκονταν  μπροστά μου λίγο πιο πέρα ενωμένοι  στους γοφούς.
Και  τα  πράγματα  γύρω  μου  αρχίσανε  ν’ αλλάζουν,  μπορεί  όμως  και  ν’
άλλαξα εγώ, κι άρχισα να φαντάζομαι ότι ο χώρος δεν ήτανε παρά η κα-
τοικία  του  πιο  παράξενου  ανθρώπου  που  υπήρχε,  έστω  και  στ’  όνειρο.
Θολωτές αψίδες που έσβηναν γλυκά, στροφές αδιέξοδες που έβγαζαν σε
τοιχώματα γεμάτα οιδήματα απ’ όπου έτρεχαν πράσινα και κόκκινα υγρά*
όταν  είδα  τα  κόκκινα  μάτια  των  δαιμόνων  (νυχτερίδες)  να  κινούνται
ψηλά,  ανάμεσα  στα  δόντια  που  κρέμονταν  από  την  οροφή,  δεν  πανι-
κοβλήθηκα.  Η  ανάσα  μου  ήταν  σχεδόν  κανονική  και  δε  σταμάτησα  να
περπατάω,  να  μπαίνω  θα  ’λεγε  κανείς  σ’  έναν  ευρύτερο  εαυτό  μου και
τελικά οι μπότες μου άγγιξαν την άκρη ενός κατάμαυρου νερόλακκου με
την επιφάνειά του ασάλευτη όσο έφτανε το μάτι μου μέσα στη σκοτεινιά
που ήταν πλημμυρισμένη σχήματα. Βύθισα τον πυρσό μου μες στη λάσπη,
άφησα τον άλλον στην άκρη μαζί με το δαδί που είχα για προσάναμμα και
άλειψα όπως με είχαν ορμηνέψει το μέτωπο και τα χείλια μου, το στήθος,
τα  λαγόνια  και  τα  πόδια  μου  μ’  αυτό  εδώ  το  νερό  από  τη  Λίμνη  της
Θύμησης. Μου είχαν πει εδώ μέσα να ξεστομίσω τα ονόματα όλων των
όντων που ήθελα κάτι να μου πουν, πως μόνο εδώ μέσα ήταν ασφαλές να
ονοματίσω  τους  Νεκρούς  μας·  κι  εγώ  άφησα  ώρες  ολόκληρες  να
περάσουν  έτσι,  τους  έψελνα  σιγανά,  χόρευα  λιγουλάκι,  ξεκουραζόμουν,
έστηνα αφτί καθισμένος (το παραδέχομαι) με την πλάτη μου στηριγμένη
στον τοίχο. Όταν αφήνεσαι να ονειρευτείς την εποχή του κάθε ανθρώπου
που έχει μπει ποτέ εδώ μέσα, καταλαβαίνεις γιατί λένε πως οι πέτρες δεν
ξεχνούν.  Τους  βλέπεις  να  περνούν  με  τους  πυρσούς  ψηλά,  ακούς  τις
φωνές των μυημένων γεμάτες ευλάβεια κι ελπίδα, πόνο και όνειρα για τα
παιδιά  τους,  ατέλειωτες  προσευχές  πάντα  να  σπάει  ο  μέγας  Τροχός  το
βρόγχο  των  τυράννων.  Οράματα  που  σε  γερνούν  μαζί  και  που  σου
δείχνουν πόσο νέος είσαι. Τι ήσουνα δηλαδή εσύ κι οι φόβοι σου μπροστά
σε  όλες  αυτές  τις  σκιές  των  εποχών  που  τόσα  είχαν  γεννήσει;  Η  πείνα
τρυπούσε το στομάχι μου όλες αυτές τις ώρες κι αγκάλιασα τους πόνους
της με όλες μου τις δυνάμεις σαν να ήταν κάθαρση. Κάντε
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με  να  φανώ  χρήσιμος! Κάντε  τους  να  με χρησιμοποιήσουν σαν  ασπίδα! Κι
εκτός από αυτό, ο χώρος ήταν υγρός και αποπνιχτικός σαν τάφος και μου
πήρε ώρες  αμέτρητες να  κατευνάσω  τον  εκκωφαντικό  βόμβο της άκρας
σιωπής μέσα στ’ αφτιά μου

Επανέλαβα όλα όσα είχα μάθει, πολλές φορές, παλεύοντας ν’ αγγίξω
την κατάσταση στην οποία είχα φτάσει πάνω στον Γιούχτα, με τα μπρά-
τσα μου ανοιχτές πληγές να αιμορραγούν.  Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να
μετρήσω το χρόνο εκτός από τους πόνους μες στα σπλάχνα μου, και ο ξε-
ραμένος  μου  λαιμός  δεν  άργησε  να  μου  φανερώσει  πως  οι  έγνοιες  στο
μυαλό  μου  ήταν  ολωσδιόλου  ψεύτικες:  κάτι  θα  σκαρφίζονταν  πάντοτε,
κάτι που θα με κράταγε μακριά από αυτήν την τρύπα μες στο χώμα, μα-
κριά  από  τον  τάφο  μου.  Ε,  λοιπόν,  πίεσα  τον  εαυτό  μου  προς  τα  εκεί,
ήθελα ν’ αντιληφθώ τα πράγματα μεσ’ από αυτόν το χώρο, γιατί έτσι θα
’μοιαζα περισσότερο του πατέρα μου, θα ’μουνα πιο κοντά στον άνθρωπο
που δεν έχει τίποτα πια ν’ αποδείξει. Θ’ άλλαζε τίποτα λοιπόν, αν τελικά
σκοτώναμε  τον Ποιμένα  και  ζούσαμε  όπως  μπορούσαμε  περιμένο- ντας
τις  συνέπειες;  Και  ναι  και  όχι,  γιατί και  μόνος  του  κανείς μπορούσε  να
δηλητηριάσει το αίμα του αν το ήθελε όσο και να κρατούσε ύστερα, θα
’ταν σαν να ’χαμε κερδίσει το θρόνο απέναντι σ’ έναν Ταύρο σακάτη και
καμιά Δύναμη, που η Κοινωνία μαζί της να ’χει αξία, δε θα ευνοούσε έναν
τέτοιον  Οίκο.  Πόσοι  ήταν  οι  φόνοι  που  είχε  διαπράξει  ο  Λαβύρινθος;
Αμέτρητοι. Οι τωρινές μας όμως συμφορές είχαν σίγουρα κάποια σχέση
και η δική μου βούληση ήταν να μην τους περάσω στις επόμενες γενιές
Τι δύναμη ένιωθα γύρω μου εδώ κάτω που είχα βρεθεί! Μπορεί η γρια-
Πέρδικα  με τις Φωνές  της από τους τάφους να ζούσε μέσα στον κόσμο
ετούτον περισσότερο από τον καθένα μας, μπορεί πάλι οι κόσμοι να ’ταν
ένας κόσμος μοναδικός και οι Νεκροί να στέκονταν πάντα δίπλα σου αν
έψαχνες  να  τους  βρεις.  Θυμάμαι  να  χάνομαι  σ’  αυτές  τις  σκέψεις  γι’
αρκετή ώρα· μετά όμως, θυμάμαι ότι ξύπνησα χωρίς να ’χω στο μυαλό μου
πως  κοιμήθηκα  και  βρήκα  να  ’χει  απομείνει  στον  πυρσό  μου  μόνο  μια
μικρή  γλώσσα  φωτιάς.  Οι  τοίχοι  και  το  σκοτάδι  τους  με  παραμόνευαν
ακόμα πιο κοντά μου, κάτι ήθελαν, και ο παλιός μου φόβος ξαναγύρι- σε.
Η  Ιασώ,  η  θεραπεύτρια  του  φεγγαριού,  αυτή  Λου  Τολμάει  να  βγει
μπροστά και να σαρώσει την Κόλαση για χάρη των χαμένων ψυχών, για
χάρη  της  απλόχερης  ζωής...  Θα  μπορούσα  βέβαια  ν’  ανάψω  τον  άλλο
πυρσό. Ή να  επιλέξω ν’ αφήσω το σκοτάδι να κάνει το δικό του. Άνοιξα
στα γρήγορα το πουγκί από κατσικόδερμα που κρεμόταν στη ζώνη μου



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 303

κι έχωσα μέσα το χέρι μου ψηλαφώντας για το χρησμό που μου είχε δο-
θεί,  και  τα  δάχτυλά  μου  άγγιξαν  ένα  μικρό  στρογγυλό  σφραγιδόλιθο.
Ήταν  ένα  πετράδι  κατακόκκινο,  ένα  κομμάτι  παγωμένο  αίμα  της  Γης,-
γυαλιστερό  και  σκαλισμένο· το  ’χανε  φτιάξει  έτσι  ώστε  να  ’χει  κάποια
σημασία

Εκεί  πάνω  είδα  τις  φιγούρες  δύο  αντρών  να  κυνηγούν  σε  ατέλειωτο
κύκλο  ο  ένας  τον  άλλον- ο  ένας  τους  είχε  κεφάλι  ταύρου  με  κέρατα  κι
ήταν στραμμένος προς τα πίσω, κοιτάζοντας τον άλλον ή ίσως έτοιμος να
τον πολεμήσει. Ο δεύτερος είχε κεφάλι λιονταριού και όπως τα πόδια του
ήταν  τεντωμένα  στο  άλμα  της  επίθεσης  έμοιαζαν  κάπως  με  ψαροουρά.
Κυνηγιούνταν  γύρω  γύρω  ασταμάτητα,  αναμετριούνταν  με  τα  μάτια,  κι
έδειχναν  να  μη  βλέπουν  τίποτα  σχεδόν  εκτός  από  τη  μονομαχία  τους,
αυτός ήταν ο κόσμος τους ολόκληρος έτσι όπως κυνηγός και κυνηγημένος
εναλλάσσονταν, ξανά και ξανά. Όχι, όχι! Έψαξα πάλι στο πουγκί, αλλά
δεν είχε τίποτ’ άλλο. Έστυψα το μυαλό μου να βρω ανταπάντηση, έναν
τρόπο να ξεφύγω από τούτον τον τροχό. Τι είχε πει όμως ο Τουκάτος για
το κλαδί που ’χε φέρει ο Βοσκός και για το δικό μου αμπέλι... Μπορεί να
’χαμε  διαφορές,  όχι  πολλές  όμως,  κι  οι  δύο  θηρία  ήμασταν  που
καπηλεύονταν  την  προστασία  Της,  αλλά  πάνω  απ’  όλα  δουλεύαμε  ο
καθένας για τον εαυτό του

Ήθελα  ν’ αγγίξω  πάτο.  Σηκώθηκα  όρθιος  και  φτάνοντας  στη  Λίμνη
προσευχήθηκα  ν’ απαλλαγώ από αυτόν το  δεύτερο θάνατο, όταν ο εγωι-
σμός περνιέται πια για προσφορά υπηρεσιών.  Αυτό το  εγώ μου να κρε-
μάσετε από το γάντζο σαν την αρχαία Ινάνα* του Κάτω Κόσμου! Με φό-
βιζε πολύ  η  ανταπόκριση  που θα  είχα σ’ ετούτην  την  προσευχή  μου  κι
ένιωσα την ψυχή μου ελάχιστη μπροστά σ’ αυτές τις δεκτικές αιώνιες πέ-
τρες. Το ’κανα όμως, βούτηξα τον πυρσό μου στο νερό απότομα, το φως
του άφησε ένα σφύριγμα και πέθανε, ζευγάρωσε με τα βάθη* η σκοτεινιά
όρμησε  πάνω  μου,  και  μπροστά  μου  άρχισε  να  περιστρέφεται  μια  τε-
ράστια δίνη από αστραφτερά χρώματα, να με ζαλίζει σαν ουρανός γεμά-
τος  αστέρια  που  συγχωνεύονταν,  που  έλιωναν  το  ένα  μέσα  στο  άλλο.
Έφτασα ψαχουλευτά ως τον τοίχο που καθόμουνα, λουσμένος στον κρύο
ιδρώτα  και  παγωμένος  πια,  σίγουρος  πως  αν  υπήρχαν  όντα  κακόβουλα
εδώ κάτω, αυτήν τη στιγμή ορμούσαν καταπάνω μου. Στο τέλος ο χρόνος
και ο ήχος, ο χώρος και η όραση απλώς έχασαν κάθε νόημα,

*Αρχαία θεότητα της Μεσοποταμίας, άλλη μορφή της Ιστάρ και θεά του Πάνω και του 
Κάτω Κόσμου.
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έφτασα στο σημείο να μην ξέρω αν τα μάτια μου είναι ανοιχτά ή κλειστά,
και δεν είχε καμιά σημασία

Η σκοτεινιά με πότιζε, με πίεζε χαϊδολογώντας με όλο υπαινιγμούς που
ξεπερνούσαν κάθε ψευδαίσθηση συγκατάθεσης, τα χέρια της ήταν μικρά
σαν τους πόρους στο μουσκεμένο  δέρμα μου, τεράστια, μεγαλύτερα και
από  το  νου* ήθελε  η  κακοβουλία  της  να  γίνει  κατανοητή,  να  δώσει  το
νόημα  της  σταδιακής  κατάλυσης  των  αισθήσεων  που  εκλιπαρούσαν  και
κλαψούριζαν,  να  καταλάβεις  γιατί  σου  ρουφούσε  το  μυαλό  που  έλιωνε
αργά. Δε σταματούσε καθόλου το έργο της, ξετυλιγόταν και σε τύλιγε, σε
κατάτρωγε  γλυκά,  ανελέητα,  και  όταν  πια  έπαψε  και  η  τελευταία πάλη,
όταν  ακόμα  και  η  αίσθηση  της  παράδοσης  είχε  χαθεί,  τότε  δεν  έμεινε
παρά... - τα Πάντα, η Λάμψη που δεν είναι του ήλιου, η Ζωή του κόσμου
μια  θάλασσα  που  πήγαινε  κι  ερχόταν  κι  ανάσαινε  και  που  μέσα  της
διαλυόταν το καθετί στη διάσπασή του

Βρισκόμουνα  σε  έκσταση!  Πέρασε  όμως  γλυκά  στον  ύπνο  και  τότε
ακολούθησε  ένα  όνειρο  που  με  γέμισε  τρόμο.  Ένας  μαύρος  τεράστιος
Ταύρος  με  μάτι  δολοφονικό  γεμάτο  εκδίκηση  εμφανίστηκε  μπροστά  σ’
ένα βωμό. Το κεφάλι του έπεσε σαν να του το ’χαν κόψει με τσεκούρι από
το  σβέρκο  και  η  κάθε  σταγόνα  αίμα  που  έτρεχε  γινόταν  ένα  μικρό
ακέφαλο ανθρωπάκι, κι ύστερα άρχισαν όλα τους να τρέχουν εδώ κι εκεί
ανάμεσα στα πόδια του ουρλιάζοντας από τον πόνο σαν χαμένες  ψυχές.
Μ’ αυτόν ακριβώς τον ήχο βρέθηκα ξαφνικά στην αρένα μας με την ξανθή
άμμο,  εκεί  που  Χορεύαμε  τον  Ταύρο  και  είδα  εμάς  να  στρεφόμαστε
εναντίον των Άλλων για να κρατήσουμε τη θέση μας, να διατηρήσουμε την
οικογένειά μας πάνω απ’ όλες τις άλλες. Κατάλαβα τότε πως ήταν ο ίδιος
ο  Οίκος  μας που  άπλωνε  το  σκοτάδι  του  πάνω  στη  φωτεινή  Ζωή  των
πρώτων γενεών της Κρήτης, εκείνη τη Ζωή που η Αριάδνη είχε θυμηθεί
μέσ’ από το αίμα των άγριων μανάδων της και που τώρα πολεμούσε να
την διατηρήσει

Άσ’ τον να μπει ανάμεσά μας τότε, ας αποφασίσει ο Ταύρος αν θα τον
δεχτεί ή όχι! Όταν νιώθεις πως χάνεσαι, δεν έχεις παρά να μιμηθείς τους
Νεκρούς  μπροστά σου και θα τα πας μια χαρά.  Ο Περίδης είχε πει πως
ίσως  μπούμε  σε  πόλεμο  με  τη  Σικελία  και  μάλιστα  σύντομα.  Ίσως  να
υπήρχε κάτι μέσα στο νου του Βοσκού που θα μπορούσε να μας βοηθήσει
κι ύστερα... Ε, ακόμα κι αυτό να πρόσφερα στην Αριάδνη, έφτανε. Θα τη
βοηθούσα· εκείνη όμως  ήταν η μοναδική  που μπορούσε να  ξανα- φέρει
εκείνη τη Ζωή ανάμεσά μας. Όταν συνήλθα κάπως περισσότερο, άναψα
και τον άλλο πυρσό· ένιωθα την ψυχή μου να έχει ανοίξει και, με
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τις  πιο  ευσεβείς  Ευχαριστίες  μου  για  την  προειδοποίηση  που  μου  είχε
προσφέρει,  πέταξα το  σφραγιδόλιθο  μέσα στη Λίμνη  της  Θύμησης.  Με
πλημμύρισε η ευτυχία γι’ αυτήν τη μία και μοναδική ευκαιρία που είχα να
ξεφύγω από τον αέναο κύκλο της εναντίωσης σ’ αυτόν, στον Θησέα, που
ήταν η παράξενη μοίρα μου. Ήταν ο Σετ, όπως εγώ ήμουν ο Όσι- ρις.* Κι
ύστερα  (με  μιαν  απροθυμία  που  με  ξάφνιασε)  άρχισα  να  σκαρφαλώνω
προς την  έξοδο αργά,  απολαμβάνοντας  λίγο ακόμα την αλλόκοτη φύση
των βράχων τριγύρω μου και χωρίς να παραβώ τον όρο που έθεσα στον
εαυτό μου να μη ρίξω πίσω μου ούτε ματιά. Ναι, θα τους αφήσου με να
μπουν στον κόσμο μας κι ύστερα θα επιδείχναμε την περηφάνια που μας
γεννούσε η ζωή μας· τ’ άλλα ήταν στα χέρια των Δυνάμεων. Το φως της
ημέρας και ο κόσμος των ζωντανών με περίμεναν

Όπαα! Στα πράσινα, χιονισμένα ύψη του Λασιθιού έκανε ζέστη κι είχε
λιακάδα,  είχε  έρθει  πραγματικά  Μικρό  Καλοκαιράκι·  τα  χελιδόνια
περνούσαν  μπροστά  από  τη  σπηλιά  με  κείνο  το  στριφτό  μισότρελο  πέ-
ταγμά τους και χαμηλά από κάτω μου είδα έναν Κουρήτη μικροσκοπικό
(είχαν περάσει μέρες άραγε;) να κουνάει τα χέρια του πάνω σ’ ένα κα-
τάλευκο, χιονισμένο ύψωμα. Ανάσανα βαθιά. Μετά τη συνουσία. Χρόνος
μη-χρόνος, ένας κόσμος* μια μπουκιά χιόνι σαν αμβροσία. Έτοιμος;

Καρδιά μου, θα κρατηθούμε απάνω του μέχρι τέλους

«Ξέρω το μυστικό σου, Δευκαλίωνα, το μυστικό της Αριάδνης, δηλαδή.
Για το στόλο.»

Η πόρτα έκλεισε πίσω από τον Κουρήτη που έφυγε τελευταίος, όταν ο
Μίνωας, που μου δίδασκε το Χορό των Αλλαγών κάτω από το άγρυπνο
βλέμμα τους, ζήτησε να μας αφήσουν μόνους μέσα στην ευρύχωρη περί-
στυλη αίθουσα υποδοχής του. Η τακτική μου είχε αρχίσει να καρποφορεί
αυτούς  τους  τελευταίους  μήνες,  καθώς  οι  μέρες  έφερναν  πια  προμη-
νύματα της άνοιξης με τους ανέμους, την πρασινάδα και τους χυμούς που
την έτρεφαν κι ένιωθα πως ποτέ δεν είχαμε βρεθεί πιο κοντά οι δυο μας,
μιας  και  ο  Μίνωας  με  βοηθούσε  σε  όλα,  από  την  εξωτερική  πολιτική
μέχρι τον Τκαρο, ακόμα και σ’ αυτό το πρόβλημα γονιμότητας, όπως το
αποκαλούσε ο κόσμος, που είχα. Προσπάθησα προς στιγμήν να στρέψω
αλλού τη συζήτηση κάνοντας μιαν ερώτηση για τις κινήσεις που ακο-

*Όσιρις - Σετ: αιγυπτιακές θεότητες που εκπροσωπούσαν το καλό και το κακό, 
αντίστοιχα.
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λουθοΰσε κανείς με το Χρυσαετό· το σοβαρό χαμόγελο δεν έφυγε όμως
από τα χείλη του πατέρα μου καθώς στεκόταν όρθιος με τα χέρια του δι-
πλωμένα στο στήθος και ακουμπώντας στην πόρτα του μεσότοιχου

«Δεν μπορείς να μας σταματήσεις», του είπα εγώ (λες και δε θα μπο-
ρούσε να το ’χει κάνει ήδη!). «Το ξέρεις; Ποιος άλλος το ξέρει; Τι να πω,
ευτυχώς που η Βασίλισσά μου δίνει τόσο βάρος στο λόγο της τιμής της!
Σε βοηθάει να καταλάβεις πιο καλά την αλλαγή που θέλει να μας φέρει η
Αχαΐα.»

«Από το θάνατο της γιαγιάς σου και μετά, είμαι ο μοναδικός, στ’ ορ-
κίζομαι στην τιμή μου», είπε ο Μίνωας και τα μάτια του ήταν γεμάτα κα-
τανόηση.  «Κοίταξε,  Δευκαλίωνα,  οι  ιερείς  και  οι  ιέρειές  σου  έπρεπε  να
μάθουν για το γάμο γιατί έπρεπε να γίνουν οι προετοιμασίες. Για το στόλο
όμως... Μου ζήτησε να μιλήσω μαζί σου γιατί μερικές φορές, ξέρεις, οι
άντρες μεταξύ τους...»

«Κατάλαβα. Η απόφαση έχει ληφθεί», είπα και γύρισα από την άλλη
μεριά για να κρύψω το κενό που ένιωσα στο στομάχι μου

Και βέβαια το ’ξερα ή μάλλον είχα συμφωνήσει ν’ αποτραβηχτώ για
να της προσφέρω όσο μπορούσα περισσότερα από τη Σπηλιά της Δίκτης.
Αυτό όμως την είχε κάνει να μ’ αγαπήσει περισσότερο κι έτσι βούλιαξα
πάλι στην ελπίδα πως ίσως, ίσως, με κάποιον τρόπο... Τώρα πια καταλά-
βαινα γιατί με κοιτούσαν όλοι με μάτια ορθάνοιχτα και ανέκφραστα αυ-
τούς τους τελευταίους μήνες, ξέχωρα από την ανησυχία τους για το ότι η
Αριάδνη δεν έπιανε παιδί. Πάλεψα να μην ξεχάσω πως ο δικός της ρόλος
ήταν πιο δύσκολος, το ποτήρι της πιο πικρό από το δικό μου κι αυτό έκανε
την αγάπη μου για κείνη ακόμα μεγαλύτερη. Αδύνατο

«Αν  αναφέρεσαι  στην  περίπτωση να  υποβληθεί  ο  Θησέας  στη  δοκι-
μασία έστω και ενδεικτικά, ναι, η απόφαση έχει ληφθεί», είπε ο Μίνωας.
«Θα στείλουμε τον μικρούλη Κάφα, το φίλο της Διαμάτης, στην Αθήνα να
τους πάει την είδηση πως ο γιος του Αιγέα θα πάρει μέρος στο Χορό με
δική του απόφαση, σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε απρόοπτο. Ξέρεις
όμως ότι δεν είναι τόσο απλό, γιατί στον συγκεκριμένο Χορό αγωνίζονται
για  τα  μικρότερα  αξιώματα  και  όχι  για  το  θρόνο.  Το  θέμα  είναι  πως  η
Αριάδνη με πλησίασε και μου είπε για το στόλο όταν πέ- θανε η γιαγιά
σου, λίγο πριν φύγουμε για τη σπήλιά της Δίκτης. Εγώ από τις Δυνάμεις
ζήτησα να μου πουν αν πρέπει να σε βοηθήσω να πραγματοποιήσεις το
όραμά της. Γι’ αυτό φροντίσαμε να βάλουμε αυτόν το σφραγιδόλιθο με το
χρησμό μες στο πουγκί σου, τον θυμάσαι; Άσε αυτό το ύφος του απλοϊκού
γεωργού, Μινώταυρε. Άκουσε αυτά που σου
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λέω. Πιστεύω στ’ αλήθεια πως η αδελφή σου κρατάει κάτι στα χέρια της
που ίσως είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε πραγματικά να προστατέψουμε
τους  εαυτούς  μας  μπροστά  σ’  αυτό  το  κύμα  των  αλλαγών.  Μου  είναι
δύσκολο  να  παραδεχτώ  πως  η  δική  μου  σκέψη  έφτανε  μόνο  ως  τα  σι-
δερένια όπλα. Πρώτα απ’ όλα όμως, Δευκαλίωνα, αν το κάνει αυτό είναι
πολύ πιθανόν να διαλυθεί ολόκληρη η Κρήτη. Μέσα στο Παλάτι, πρώτα
απ’ όλα δε λείπουν από δίπλα σας οι πρακτικές φύσεις, όπως τις αποκαλεί,
η μάνα σου πρώτη και καλύτερη. Ακόμα και η Ίρις με τους τεχνίτες της
έχουνε  πέσει  πάνω  μου  όλο  παράπονα  πως  αποκαλύπτουμε  τα  μυστικά
των  εργαστηρίων  μας  χωρίς  τίποτα  να  κερδίζουμε.  Κι  επιπλέον,  οι
επιπόλαιοι και οι ανόητοι έξω από το Παλάτι θα το πάρουνε για σημάδι
αδυναμίας.  Πρέπει  λοιπόν  το  σχέδιό  σου  να  πραγματοποιηθεί  χωρίς
βιασύνη. Άσε το Ναυαρχείο να κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεροποιηθούν
πρώτα τα πράγματα στ’ ανατολικά και με τη Σικελία, με παρακολουθείς;
Δεν μπορείς να μεταφέρεις πόλεις ολόκληρες πάνω στα βουνά μας.»

«Ακούω»,  του  είπα  αφού  σταμάτησε·  έκανα  προσπάθεια  να  φερθώ
ανάλογα με τα δεκατέσσερά μου χρόνια

«Με κάνεις περήφανο», απάντησε ο πατέρας μου. «Λοιπόν, σου είπα
για το πρόβλημα της μεταπήδησης του Θησέα από το Χορό στο θρόνο.
Αυτό είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο, αν πρόκειται να λειτουργήσει
σωστά το σχέδιό σου, αυτό το ξέρεις. Ας τον αφήσουμε λοιπόν να πειστεί
μόνος τον πως διοικεί αυτός στο Παλάτι και οι στεριανοί μαζί του. Εμείς
ξέρουμε πού βρίσκεται η δύναμη: στη μεταξύ μας επιμειξία.»

«Μήπως να τον βάζαμε να χορέψει το πρόβατο;»
«Έλα, Δευκαλίωνα... Ξέρεις, σε παρακολουθούμε από κοντά από την

ημέρα που έφτασε στην Κρήτη. Στην αρχή φάνηκε να σου ξυπνάει μιαν
ατίθαση περηφάνια  για τον τόπο σου. Ύστερα η Αριάδνη μου είπε πως
πίστευες  ότι  κάποια μέρα  όλα  θα  τακτοποιηθούν.  Μετά,  γυρνάς  από  τη
Δίκτη λέγοντας: Ας τον δεχτούμε ανάμεσά μας, μπορεί να μας βοηθήσει με τη
Σικελία. Εσύ  είσαι  αυτός  που  τον  αφήνει  να  εισχωρήσει  στα  δικά  μας,
πρώτος και καλύτερος! Ο Θησέας όμως δε θα ξέρει για ποια αξιώματα θ’
αγωνιστεί σ’ ετούτον το Χορό. Θ’ αναγκαστεί όχι μόνο να επιβιώσει αλλά
και να διακριθεί, να λάμψει πάνω απ’ όλους τους άλλους μπροστά στον
Ταύρο.  Βλέπεις  λοιπόν  πόσο  καλά  μπορεί  να  πάει  αυτή  η  ιστορία.  Οι
άνθρωποι  θα  ’χουν  μπρος  στα  μάτια  τους  το  παράδειγμα  της  μεγάλης
καρδιάς  σου  κι  εσύ  θα  είσαι  ελεύθερος  να  βοηθήσεις  την  Αριάδνη  να
κάνει το όραμά σου πραγματικότητα. Εκείνος
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θα  πάρει  αυτό  που  φαίνεται  να  θέλει  και  η  ένωση  των  οίκων  και  του
αίματός μας με το γάμο θα ’χει αρχίσει. Κι εκτός αυτού, θα μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε  τις  ιερές  πια  συγγένειες  που  θα  ’χουμε  στην
ηπειρωτική χώρα για να σταματήσουμε τις επιδρομές των ευγενών τους.
Και  θα  ’χεις  δει  βέβαια  τη  φουσκωμένη  κοιλιά  αυτής  της  ξανθού-  λας
τους, της Αίθης. Το ξέρω πως είναι πολύ δύσκολο για σένα, αλλά... όλ’
αυτά  θα  σου  αφήσουν  ακόμα  περισσότερο  χρόνο.  Μέχρι  να  δέσει  ο
σπόρος σου, δηλαδή...»

Το φως στα μάτια του ήταν γεμάτο ζεστασιά* ήξερα πως κι ο πατέρας
μου ένιωθε το μερτικό της ευθύνης του στις υποθέσεις των γυναικών μας.
Αν δεν ντρεπόμουνα τόσο, θα ’λεγα στον κόσμο πως η Αριάδνη ήθελε ένα
παιδί  όσο  το  ήθελα  κι  εγώ.  Τι  ήταν  άραγε,  κατάρα,  κάποιο  σημάδι  της
φύσης για να χωνέψω ακόμα περισσότερο την ανάγκη να μείνω στην άκρη
της πολιτικής μας ζωής; Τώρα που είχε φτάσει πια πραγματικά η ώρα της
Αναγκαιότητας,  με  πλήγωνε  που  η  ζωή  μου  θα  ήταν  αυτή  ενός  απλού
ιερέα:  να  καταγράψει  τους  πλόες  του  στόλου,  να  αποστείλει  πλοία  για
πιθανή  εκκένωση  της  Καλλίστης,  κάποια  δουλειά  εδώ  ή  εκεί  μες  στη
ρουτίνα των τελετών. Αυτό ήτανε, την είχα χάσει. Θα μπορούσα τώρα να
υπηρετήσω με το ίδιο ασίγαστο πάθος, να την αγαπώ από μακριά;  Κι η
ίδια σου η ζωή μπορεί ν’ αποτελέσει Προσφορά, αδελφέ μου. Πες μου πως θα
υπηρετήσεις το λαό μας, αν χρειαστεί να παρουσιαστώ η ίδια μπρος στη Θεά
για να γίνει ειρήνη. Εγώ της είπα πως ποτέ δε θα επιτρέπαμε να φτάσουν τα
πράγματα ως εκεί, ποτέ

Σκέφτηκα να πω στον Μίνωα πως είχα πλαγιάσει κι εγώ με την Αίθη
στη γιορτή  της  συγκομιδής  μας.  Η  Αριάδνη  όμως  ήταν  η  μόνη  γυναίκα
που δεν είχα αγγίξει ερωτικά εκείνες τις ημέρες. Του ζήτησα την άδεια ν’
αποσυρθώ* αυτός  μου  ζήτησε  προς  το  παρόν  να  συναντιόμαστε  συχνά-
για  εξάσκηση  σε  μερικά  βήματα  του  Χορού  και  επαινώντας  όσο  μπο-
ρούσαμε  τα  φορτία  κασσίτερου  που  θα  έρχονταν  από  τη  δύση  και  που,
σύμφωνα  με  τα λόγια  μεγαλόστομων  πρεσβευτών,  θα  ήταν  πλούσια  και
σύντομα θα έπλεαν προς το μέρος μας. Αν υπήρχε κάτι που να μπορούσε
αυτός να κάνει, για το καλό του βασιλείου, για τον Οίκο μας, οτιδήποτε
Τελικά, έφυγα και πήρα τα βουνά (ναι, σαν τον Ικαρο) για δύο μέρες κατά
τη διάρκεια των μικρών τελετών που έγιναν για τη μεταφορά του Θησέα
από τον Λαβύρινθο στην έπαυλη των Χορευτών λίγο πιο κάτω, ανάμεσα
στο Παλάτι και στην αρένα. Κατσίκια και πρόβατα είχαν γεμίσει τον τόπο
με τα μικρά τους με τις πεταχτές ουρίτσες, ολόκληρα σμήνη σπουργιτιών
με μάτια ολόμαυρα κυνηγούσαν πασχαλίτσες κι οι
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πεταλούδες στριφογύριζαν με το ελικοειδές πέταγμά τους· ακόμα και τα
λουλούδια  τα  κατάφερναν  χωρίς  πολλά  προβλήματα.  Είχα  ταπεινωθεί
βαθιά. Όταν όμως χόρτασα πια τα ουρλιαχτά μου προς τη θάλασσα, από
την  καρδιά  μου  βγήκε  το  κουράγιο  να  ευχηθώ,  σ’ εκείνον  και  σ’ εμάς,
απλώς κάθε καλό. Δε θα μπορούσα να ντροπιάσω τον Οίκο μας. Θα έκανα
τα  πάντα  για  να  εμποδίσω  την  Αριάδνη  να  Τολμήσει  την  Προσφορά  η
ίδια,  αν  δεν  υπήρχε  άλλη  λύση.  Και  όλ’ αυτά  τελοσπάντων  σήμαι- ναν
πως μου είχαν επιοτραφεί δεκαεννιά χρόνια ζωής, είχα μπροστά μου μια
ολόκληρη ζωή για να τον βοηθώ και να τον ταλανίζω* μπορεί ακόμα και
να  τον  διαδεχόμουν  με  τον  Διπλό  Πέλεκυ  στα  χέρια.  Ήθελα  να  δω  τι
είδους γρατσουνιά θα ζήταγε αυτός

Μέσα σε μια βδομάδα πάνω κάτω ο κρόκος* είχε φορέσει τη βασιλική
πορφύρα  του,  είχε  φτάσει ο καιρός  πια να  ξεχωρίσουν  οι Χορευτές τον
Ταύρο από το κοπάδι. Οι υπόλοιποι Αθηναίοι, που έπρεπε ν’ ανέβουν πάλι
στα  ορεινά  για  τη  σπορά  της  άνοιξης  και  τα  θεμελιακά  μυστήριό  της,
ζήτησαν απαλλαγή μιας κι ο Θησέας θα έπαιρνε μέρος στο Χορό. Γιατί
όχι; Άλλωστε δεν έπαψαν στιγμή να μας διαβεβαιώνουν πως ο Κάφα θα
εκτελούσε την αποστολή του και θα επέστρεφε

Ακολουθήσαμε λοιπόν τους νέους Χορευτές και ανεβήκαμε τους λό-
φους στα νότια της Κνωσού* εκεί βρήκαμε την Αριάδνη, τον Κράτο, τον
Γιάμο και τον Σίλλο που έπρεπε να είναι παρόντες, και την Ίριδα, κάπως
απόμακρη  την  πρώτη  μέρα  της  μακριά  από  τον  Γερύονα.  Και  μαζί  μ’
αυτούς είχαν έρθει ο Όρνεος κι ο Ίκαρος, για τους δικούς του λόγους ο
καθένας, και η Φαίδρα όλο υπεροψία που ο Θησέας είχε θέσει ξανά τον
εαυτό του υπό την προστασία της χωρίς να κουνήσει ούτε το μικρό της
δαχτυλάκι. "Υστερα τα πράγματα εξελίχθηκαν ως εξής:

Στην κορυφή ενός καλοποτισμένου λιβαδιού με ιτιές και λιόδεντρα να
ξεπροβάλλουν αραιά λίγο πριν από το μεσημέρι, οι φύλακες του κοπαδιού
συναντούσαν τους Χορευτές και τους παράδιναν τις θηλιές, τα κοντάρια
και το χοντρό δίχτυ που χρειάζονταν, μαζί με τις οδηγίες για να πετύχουν
τη σύλληψη του ζώου. Από κει που στεκόμασταν, πολύ πίσω τους, είδα
τον  Θησέα  να  μπαίνει  στο  κέντρο  της  ομάδας  καθώς  μιλούσανε  και  να
παίρνει  στους  γυμνούς  ώμους  του το βαρύ  πτυχωμένο  δίχτυ.  Κι ύστερα
δύο από τους φύλακες πήραν μιαν όμορφη αγελάδα

* Ο  κρόκος  ή  ζαφορά  είναι  φυτό  μονοκοτυλήδονο  με  στενά  φύλλα  και  ζωηρόχρωμα
άνθη, της Ευρώπης και ιδιαίτερα των χωρών της Μεσογείου. Εμφανίζεται την άνοιξη ή το
φθινόπωρο.
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από  το  κοπάδι  και,  με  τους  Χορευτές  ξοπίσω  τους  να  τους  παρακολου-
θούν,  την  έδεσαν  ανάμεσα  σε  δύο  λιόδεντρα.  Οι  φύλακες  μίλησαν  λίγο
μαζί  της  κι  ύστερα  τους  έδιωξαν  όλους  με  νοήματα  και  σκορπίστηκαν
πίσω  από  τ’  άλλα  δέντρα  ή  κοντοκάθισαν  με  σεβασμό  σε  αρκετή  από-
σταση  μακριά·  τα  πράγματα  ησύχασαν  στο  κοπάδι.  Μετρήσαμε  εφτά
ταύρους στο λιβάδι εκείνη τη στιγμή, σε διάφορα μεγέθη, όλοι ήτανε στην
ακμή  τους  με  τρίχωμα  που  γυάλιζε  καστανοκόκκινο  ή  πιτσιλωτό  και  οι
δύο  μεγαλύτεροι  ήταν  κατάμαυροι.  Όλοι  κοιτάζονταν  μεταξύ  τους.
Απόλυτη  σιωπή  απλώθηκε  παντού.  Η  αγελάδα,  αφού  δεν  μπορούσε  να
φτάσει το γρασίδι - τα σκοινιά που την έδεναν ήταν πολύ κοντά -, κάπως
μετακινήθηκε, μουγκάνισε, κούνησε την ουρά της και τη σήκωσε λιγάκι

Οι  ταύροι άρχισαν  να  κινούνται.  Ποτέ  δεν ήξερες  με  ακρίβεια  ποιος
ήταν βασιλιάς ανάμεσά τους· συνήθως ήταν αυτός που τη δεδομένη στιγ-
μή συνδύαζε καλύτερα απ’ όλους ταχύτητα και πονηριά χώνοντας τα κέ-
ρατά του στα πλευρά κάποιου αδελφού του. Δεν αργήσαμε να το μάθουμε.
Με το μούγκρισμά του και μόνο ο ένας από τους δύο μαύρους σταμάτησε
τους  υπόλοιπους,  που  δεν  προχώρησαν  άλλο  στο  λιβάδι*  κι  ο  μαύρος
αδελφός του όμως, παρ’ όλο που μούγκρισε κι εκείνος και σήκωσε χώμα
με τις οπλές και τα κέρατά του, δεν είχε ιδιαίτερη όρεξη σήμερα. Μπορεί
όμως και να ’ξερε πως αν είχε λίγη υπομονή θα γινόταν εκείνος βασιλιάς.
Απομακρύνθηκε  ξεφυσώντας  κι  έπιασε  να  ξανατρώει.  Η  Αριάδνη  μου
’σφίξε το χέρι

Ο Ταύρος διέσχισε το λιβάδι επιφυλαχτικά, πλησίασε την αγελάδα και
σταμάτησε  -  οι  ώμοι  και  οι  μαύρες  μπούκλες  Του  αναρίγησαν,  ύστερα
οσμίστηκε  τον  αέρα  και  κούνησε  τα  σαγόνια  σαν  να  μασούσε,  τέλος
περιεργάστηκε τις φιγούρες πλάι στα δέντρα. Κανείς δεν κινήθηκε. Και ,
τότε άφησε ένα μουγκρητό προς τον κόσμο, πήρε θέση και την καβάλη-
σε. Δεν πέρασε πολλή ώρα και σήκωσε το κεφάλι του στον αέρα σχεδόν
σαν σε όνειρο, είχε σουφρώσει τα χείλια, έτρεχαν σάλια από το στόμα Του
και γρύλιζε οχεύοντάς την

Δεν  είχε  όμως  απορροφηθεί  για  τα  καλά,  όταν  ένας  από  τους  νέους
Χορευτές, που βρισκόταν στο δέντρο πιο κοντά Του, έφυγε από τη θέση
του και άρχισε να σέρνεται προς τα εκεί για να περ&σει τη θηλιά γύρω
από  το  πισινό  Του  πόδι.  Είδα  τον  έναν  από  τους  φύλακες  να  του  κάνει
νόημα να γυρίσει πίσω ενώ ο Κράτος και ο Σίλλος με τη σειρά τους δε
σταματούσαν  να  του  κάνουν  σινιάλα  πως  ήταν  επικίνδυνο,  ο  φύλακας
κούνησε πάλι τα χέρια του όσο μπορούσε κι ύστερα έπλεξε τα χέρια του
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πάνω  στο  κεφάλι  του  αναστατωμένος’  μπορεί  αυτός  ο  νεαρός  να  μην
ήθελε  ν’  αφήσει  καμιά  πιθανότητα  να  υπερτερήσει  ένας  Γαλανομάτης
μπροστά στους Κρητικούς, ο Ταύρος όμως δεν είχε ακόμα χαθεί ολοκλη-
ρωτικά στην απόλαυσή Του

Ο φύλακας πάγωσε στη θέση του με τους αγκώνες μετέωρους: ο Ταύ-
ρος  τον  είχε  δει  να  κουνάει  τα  χέρια  του  και  σταμάτησε  τις  ωθήσεις.
Άρχισε τώρα να οσμίζεται τον αέρα. Ο χορευτής ήταν πια ακριβώς πίσω
του, κρατούσε τη θηλιά για το πόδι κι είχε μείνει εντελώς ακίνητος. Δεν
τον είδε. Ευτυχώς. Οι ωθήσεις ξανάρχισαν. Ο φύλακας δεν τολμούσε ούτε
το χέρι του να  κουνήσει  για να  του δώσει να καταλάβει πως  πρέπει να
γυρίσει πίσω. Ο νεαρός όμως έμεινε εκεί που ήταν, στα τέσσερα, κι εκείνη
τη στιγμή βγήκε μπροστά ο Θησέας με το δίχτυ κι ο Ταύρος τον είδε

Μούγκρισε στον Θησέα και αποτραβήχτηκε απότομα από την αγελάδα
«Τρέχα! Στο δέντρο, εκεί πέρα!» φώναξε  ο φύλακας  στο νεαρό. «Ε,

Ταύρε! Από δω, Άξιε Ταύρε!»
Πολύ αργά. Τα πρώτα βήματα του νεαρού τον πρόδωσαν κι ο Ταύρος

όρμησε ακράτητος προς το μέρος του- ούτε που μπήκε στον κόπο να τον
κυνηγήσει. Σαν σε όνειρο, τα πόδια του χορευτή λύγισαν, έπεσε στο έδα-
φος με την κοιλιά κι ο Ταύρος άρχισε να τον ποδοπατάει, ύστερα γύρισε
και του κάρφωσε το κέρατο στην πλάτη. Δεν ακούστηκε φωνή καθόλου,
έσκαψε όμως το έδαφος με τις οπλές του και τον σήκωσε ψηλά, μετά τον
πέταξε κάτω και χίμηξε στους άλλους

Η Αριάδνη και η Φαίδρα, κάπως αφηρημένη, ακούμπησαν τις παλάμες
τους  στη  Γη  ενώ  εμείς  οι  άντρες  (ακόμα  κι  ο  Τκαρος  με  μάτια  ορθά-
νοιχτα) υψώσαμε τη γροθιά σε χαιρετισμό. Πιο κάτω στο λιβάδι ο Ταύρος
επιτέθηκε, δε βρήκε στόχο και κλότσησε στον αέρα με το δικό Του μίσος.
Οι  Αθηναίοι  παρακολουθούσαν  άναυδοι  και  κατάχλομοι.  Η  Αίθη  κι  η
Αγχινόη  πήραν  τη  στάση  των  ιερειών.  Οι  ιτιές  κι  οι  ελιές  άφησαν  ένα
ελαφρό  θρόισμα. Οι δαίμονες στη σκιά ρουφούσαν  το αίμα του νεαρού
όπως έτρεχε, δαίμονες για μας ανώνυμοι, ενώ το κουφάρι του έμοιαζε να
’χει γίνει ένα με το χώμα

Ήταν  μεγάλη  τύχη  που  δεν  τραυματίστηκε  κανένας  άλλος  όσο  προ-
σπαθούσαν να κουράσουν τον Ταύρο. Ο Θησέας, το είδαμε όλοι, καιρο-
φυλακτούσε,  αλλά στην ουσία δεν έκανε άλλο παρά να περιμένει με το
δίχτυ έτοιμο ενώ οι υπόλοιποι, ο ένας μετά τον άλλον, περνούσαν τις θη-
λιές στα κέρατα και στα πόδια του. Τελικά, ένας από τους επιστάτες του
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έκανε  νόημα  να  φέρει  το  δίχτυ·  θ’  άφηναν  πια  τον  Ταύρο  να  μανιάσει
ώσπου  να  καταλαγιάσει  η  οργή  του,  να  παραδοθεί  από  μόνος  Του  στο
παιχνίδι

«Φέρ’ το, επιτέλους, άνθρωπέ μου!»
Είδαμε τον Θησέα σχεδόν να του το πετάει στα χέρια. Τότε, κι ενώ οι

Χορευτές τον ακολουθούσαν με το βλέμμα, άρχισε με μεγάλες δρασκελιές
να  κατευθύνεται  προς  το  μέρος  μας  ή  μάλλον  προς  την  Κνωσό  με  το
κεφάλι του ψηλά. Στα μάτια του είχα να δω τέτοια φλόγα από τότε στον
κόλπο της Αθήνας

«Τι συμβαίνει;» τόλμησε να ρωτήσει ο Κράτος
«Βούλωσ’ το γιατί θα σε σκοτώσω αυτήν τη στιγμή και δε με νοιάζει

ποιος με βλέπει.»
«Για ένα λεπτό!» είπε η Αριάδνη. «Τι σημαίνουν όλ’ αυτά;»
«Όλ’ αυτά σημαίνουν, Μεγάλη Κυρά», είπε ο Θησέας και σταμάτησε,

χωρίς καμιά διάθεση να κοιτάξει φιλικά ακόμα και τη Φαίδρα, «ότι εγώ
δεν πρόκειται να πάρω μέρος στις τελετουργίες σας. Εγώ δεν ήρθα εδώ να
με...  εγώ  βρίσκομαι  εδώ  για  ένα  και  μόνο  λόγο:  να  μη  σας  αφήσω  να
κατακρεουργήσετε την πατρίδα μου. Κι αν μπορέσω, να μην αφήσω τους
δικούς  μου  ανθρώπους  εδώ  να  σκοτωθούν  ή  να  διασπαστούν.  Παρά  τη
θνητή μου φύση», πρόσθεσε άγρια κοιτάζοντας την Αίθη. «Εσείς... τους
μπερδεύετε  τους  ανθρώπους,  είστε  σαν  το  κρασί...  Υπάρχει  ποινή  αν
αλλάξει κάποιος γνώμη;»

Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στ’ αφτιά μας
«Υπάρχει;»
«Όχι», είπε η Αριάδνη.
«Τότε, με συγχωρείτε», της είπε ο Θησέας
Άγγιξε κοφτά τη γροθιά στο μέτωπό του και μας προσπέρασε με κα-

τεύθυνση την πόλη, και το γρασίδι να θροεί πάνω στους ρωμαλέους μη-
ρούς του. Ένας  ένας  τον  ακολούθησαν  οι άνθρωποί  του  για  να  μην τον
στενοχωρήσουν ενώ τα πρόσωπά τους είχαν γίνει μια ανέκφραστη μάσκα
ευγένειας. Ο Όρνεος έφυγε τελευταίος και μουτρωμένος και η Ίρις είπε:
Βλέπετε που η Κλείτη κι εγώ είχαμε δίκιο από την αρχή; Ο Ίκαρος άφησε ένα
πικρόχολο  γελάκι  σαν  τρίλια  κι  η  Φαίδρα  τον  ταρακούνησε  από  τους
ώμους· δεν ήτανε δειλός ο άνθρωπος καν ζωντανή απόδειξη ήταν η ίδια

«Χα», είπε ο Γιάμος. «Ο Βασιλιάς της Δρυός. Έχει και μάνα ιέρεια,

έτσι;»
Η Αριάδνη έστρεψε το βλέμμα της σε μένα. Και τώρα;
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«Μάλλον πουρναριού πρέπει να ’ναι κατά την ταπεινή μου γνώμη»,
ειρωνεύτηκε ο Σίλλος

«Μμχχχμμμ!» έκανε ο Κράτος με το πρόσωπό του μες στο χέρι του
για να μη λυθεί στα γέλια. «Περισσότερο δηλαδή ο Πρίγκιπας με τα πρί-
να παρά ο Πρίγκιπας με τα κρίνα!»

«Φτάνει  πια», είπα  εγώ.  «Πέθανε  ένας  άνθρωπος.  Θα  πρέπει  να  αι-
σθάνεται πολύ άσχημα.»

«Και μήπως δεν το περιμέναμε όλοι μας;» πρόσθεσε ο Κράτος προς
την "Ιριδα. «Από την ώρα που πάτησε το πόδι του στο Παλάτι... οι τόσες
αρνήσεις...  Με  το  συμπάθιο,  κύριε.  Άντρες,  ο  άνθρωπος  χρειάζεται  τις
τελετουργίες του.»

Η Αριάδνη στράφηκε προς την κατεύθυνση που είχε πάρει ο Βοσκός 
κι ύστερα ακολούθησε τους ιερείς προς το νεκρό. Εγώ δεν ήξερα τι να 
νιώσω μέσα μου. Η Φαίδρα δάγκωνε τα χείλια της Ουφ!



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ποιος διδάσκει ποιον

Μόνο οι Θεοί μπορούν και στέκουν πάντα ορθοί Αντίθετα 
στον πλάστη η σπείρα κάνει την περιστροφή της Και 
γκρεμίζονται τόσο οι περήφανοι όσο κι οι ταπεινοί Αχ! 
Κοσμοσείστη! Κοσμοσείστη! Κοσμοσείστη!

Ο ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ  ΚΑΦΑΣ  μας  έφερε  αυτόν  το  χρησμό  από  τους  Δελ-
φούς με το γυρισμό του από την Αθήνα· όλοι γι’ αυτό μιλούσανε
και στις δύο πλευρές του Ισθμού ετούτη την άνοιξη, μας πληρο-

φόρησε, και τα νέα για τις βροντές του Βέλκανου που εξαπλώνονταν του
’διναν  ακόμα  μεγαλύτερη  αξιοπιστία.  Στην  πορεία  του  προς  το  παλάτι
του Αιγέα και στην επιστροφή του ο Κάφας είδε και μόνος του τον Βέλ-
κανο (κι ένιωσε στα ρουθούνια του τη μυρωδιά του). Δεν ήταν ο καπνός
όμως·  μερικοί  από  τους  κατοίκους  της  Καλλίστης  υπέφεραν,  με  μάτια
κατακόκκινα  και  πονοκεφάλους.  Μέσω  του  Κάφα  η  Γελάνια  επιθυμού-
σε να ανανεώσει τις προειδοποιήσεις της και την αίτησή της να καταφύ-
γουν  στην  Κρήτη,  αν  κρινόταν  απαραίτητο.  Επικρατεί  παντού  ένας  ανα-
βρασμός κάτι απροσδιόριστο, πρόσθεσε ο νεαρούλης

Και γιατί να μην υπάρχει; Ο Λέων μέσα στη ματαιοδοξία του δε χα-
σομέρησε καθόλου, άρχισε αμέσως να χρησιμοποιεί τις αλλαγές που είχαν
γίνει στους Δελφούς. Ο κόσμος ήξερε πως η Κρήτη ήταν αυτή που είχε
υποστεί  τις  μεγαλύτερες  συμφορές  από  τον  Βέλκανο·  αν  το  χειρότερο
επαναλαμβανόταν αύριο, η ηπειρωτική χώρα τι^α είχε να χάσει πε- τώντας
το όνομα του Ποσειδώνα Κοσμοσείστη στο νέο κύμα που είχε αρχίσει ήδη
να  φουσκώνει;  Δεν  ήταν  δύσκολο  να  φανταστεί  κανείς  τις  καινούργιες
τους  τελετές  εκεί  στο  βορρά:  οχτώ  σταφιδιασμένοι  ασπρο- γένηδες  στη
σειρά, στην κοψιά του Εχίονα, που θα κουνούν τις αλογί-
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σιες αφέλειες τους ενώ η ντόπια ιέρεια θα πλησιάζει προσεχτικά τη ρωγμή
της  Γης  στους  Δελφούς,  με  το  χρυσάφι  τους  πάνω  στη  βαθυκίτρινη
φούστα  της  ενώ  το  κορμί  της  θα  τρέμει  ακατάσχετα  ξεστομίζοντας  τα
προκαθορισμένα λόγια τους. Αυτά τα καταλαβαίναμε, γιατί εμείς οι ίδιοι
τους  είχαμε  διδάξει  την  τεράστια  σημασία  των  καλά  προετοιμασμένων
χρησμών.  Τώρα όμως το παιχνίδι είχε αλλάξει. Άλλο πράγμα η τάξη κι
άλλο να ξυπνάς την καταφρόνια σε όλα τα νησιά, να τα κάνεις ακόμα και
να ελπίζουν σε μια πιθανή καταστροφή της Κρήτης - γιατί; Για την επιβολή
της δεκάτης στα  φορτία  των  πλοίων;  Μα  ποιοι  ήταν  αυτοί  οι  άνθρωποι;
Εμείς  τους  είχαμε  μάθει  τους  αριθμούς  και  τα  κλάσματα  που
χρησιμοποιούσανε  για  τον  υπολογισμό  της.  Μήπως  φαντάζονταν  ότι  οι
τεμπελχανάδες οι θεοί τους είχαν καθαρίσει τους εμπορικούς δρόμους της
θάλασσας που έθρεφαν τη ράτσα τους όλα τούτα τα χρόνια;

Λίγα πράγματα μπορεί κανείς να ξέρει εκτός από αυτά που λένε από
μόνοι τους οι άνθρωποι, και οι μεγάλοι οίκοι της Αχαΐας δεν έλεγαν και
πολλά, οχυρωμένοι πίσω από τα τείχη τους τον τελευταίο καιρό. Από τους
ανθρώπους του Ελφήνορα μας έφτασαν ανησυχαστικές φήμες για έριδες
ανάμεσα στις δυναστείες των Μυκηνών όποιοι και να διοικούσαν πάντως
σ’  εκείνους  τους  οίκους,  σίγουρα  ήταν  άνθρωποι  που  δεν  είχαν  καμιάν
όρεξη να διατηρήσουν την κρητική τεχνοτροπία πάνω στους τοίχους της
τραπεζαρίας  τους  και  στις  χρυσές  μάσκες  που  φορούσαν  για  την  ταφή
τους* ήταν απομεινάρια μιας εποχής δικής τους υποτέλειας. Με το ταξίδι
του ο συμπαθέστατος Κάφας μας είχε μεταφέρει και άλλα δύο μηνύματα,
δείγματα κι αυτά της νέας εποχής που μας είχε σχεδόν φτά- σει. Πρώτα
πρώτα, μόλις ο Αιγέας πληροφορήθηκε πως ο γιος του είχε πρόθεση να
χορέψει με τον Ταύρο, απάντησε πως θα προσευχόταν όλη η Αθήνα για το
γιο του κι ένας αιχμάλωτος θα πήγαινε στα θηρία σαν προσφορά. Μάλλον
ο Αιγέας δεν είχε ακούσει καλά αυτό που του είχαν πει. Ο Κάφας όμως
ήξερε τη θέση του· μπορεί ο κόσμος να δημιουργούσε προβλήματα στην
οικογένειά του αν έδειχνε ότι είχε περάσει στην άλλη μεριά. Δεύτερον, λίγο
μετά την επιστροφή του, ο πρεσβύτερος αντιπρόσωπός τους ο Ελφήνορας
μας μεταβίβασε την απαίτηση του Αιγέα για προσωπικές επαφές με τους
εμπόρους  στην  Ανατολή.  Ο  Αιγέας  ήθελε  να  τον  βοηθήσουμε  να
προωθήσει το ασήμι του από το Λαύριο. Πίστευε άραγε πως κάτι τέτοιο
ήταν  πιο  διπλωματικό  από το να  μας  ζητήσει ν’ αγοράσουμε  το προϊόν
των  ίδιων  μας  των  μεταλλείων;  Όταν  καταδεχτήκαμε  να  του
απαντήσουμε, υποσχεθήκαμε πως οι διεθνείς επαφές του γιου του θα ήταν
ένα από τα μεγάλα οφέλη που θα περνούσανε στα
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χέρια του. Πότε όμως θα γίνονταν όλ’ αυτά, τώρα που ο Βοσκός είχε αλ-
λάξει γνώμη για το Χορό, ούτε καν το αναφέραμε

Αλήθεια, τι θα κάναμε με τον Θησέα; Από τη μια κατηφής, απομονω-
μένος ακόμα κι από τους δώδεκα δικούς του, κι από την άλλη ευδιάθετος
και γεμάτος όρεξη να μάθει τα έθιμά μας ή να δουλέψει στα εργαστήρια
σαν να μην τον ένοιαζε καθόλου η μελλοντική του τύχη ή τα όσα λέγονταν
για  την  απόφασή  του  ν’  αποτραβηχτεί.  Ευτυχώς  που  η  Φαίδρα  (κι  η
Αριάδνη,  όπως  νομίζαμε)  είχαν  κάποιαν  επιρροή  ακόμα  πάνω  του.  Τον
γερο-Ελφήνορα  τον  περιφρονούσαν  κάπως,  παραήταν  ήμερος  για  τον
Θησέα, και για τους υπασπιστές του είχε πια γίνει σχεδόν Κρητικός· από
τη Φαίδρα όμως καταφέραμε να μάθουμε μερικές από τις ωμές αρχές του.
Σκοπός  του  Θησέα  ήταν  να  βοηθήσει  τους  Αχαιούς  να  ανεξαρτητο-
ποιηθούν τελείως από την Κρήτη· δε χρωστούσαν τίποτα σε κανέναν και,
τελικά, η ρώμη ήταν το παν. Ο Λαβύρινθος κι η Κνωσός, οι παμπάλαιες
πατριές κι ο στόλος μας, οι συντεχνίες μας, οι ακτοφυλακές μας, τα ιερά
και τα χυτήριά μας, τα σπίτια που μέσα τους γεννιόμασταν και πε- θαίναμε
- όλ’ αυτά θα κατάφερναν να τους προκαλέσουν κάποιο φόβο, για λίγον
καιρό.  Εμείς  όμως  έπρεπε  οπωσδήποτε  να  πιαστούμε  από  κάποιο
αξιοπρεπές πρόσχημα για να κανονιστεί αυτός ο γάμος. Ο λαός μας ποτέ
δε θ’ αναγνώριζε  ένα βασιλιά που δεν είχε αντιμετωπίσει τον Ταύρο* ο
γάμος  όμως  ήταν  απόλυτα  απαραίτητος,  αν  υπήρχε  έστω  και  μια
περίπτωση  το  όραμα  της  Αριάδνης  να  φτάσει  να  εξυπηρετεί  τα  συμ-
φέροντά τους. Δε γινόταν όμως να βγάλουμε τον άνθρωπο με το ζόρι από
την οργισμένη του απομόνωση

Της κόστιζε της Αριάδνης που έπρεπε να κρατάει μυστικά από τη μάνα
μας, κι η Πασιφάη το είχε καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Έδειχνε
πιο γερασμένη και κουρασμένη φέτος την άνοιξη μετά το χαμό, του γιου
της και της μάνας της* εκείνα τα σπίτια του Λαβύρινθου που είχε ρίξει ο
Χθόνιος  Ταύρος  και  που  είχανε  μείνει  ερείπια  έφτασαν  να  θεωρούνται
κάτι σαν μήνυμα δημόσιου παραδειγματισμού από τους Κάτω, δείγμα πως
οι  άνθρωποι  θα  ’πρεπε  να  εκτιμούν  το  μερτικό  της  Πασιφάης  στις
δυστυχίες που τους έδερναν. Παρ’ όλ’ αυτά, η Πασιφάη μας υποστήριζε
με  όλες  τις  δυνάμεις  της* η  Κυρά  της  Κνωσού  κινούσε  τα  νήματα  της
εξουσίας της όπου μπορούσε και υποστήριζε με ζέ<#| την αφοσίωση του
αδελφού της του Περίδη και του Ναυαρχείου στην Αριάδνη. Βέβαια, όλη
αυτή η πίστη εξύψωνε την Αριάδνη στα μάτια του Θησέα. Για μας όμως
προσωπικά  σήμαινε  κι  άλλα  πράγματα,  ότι  η  μητέρα  φρόντιζε  να
διατηρήσει ζωντανή τη συμβουλή της γιαγιάς να προχωράμε πρώτα
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εμείς και η  ζωή μας, τα έθιμα του Οίκου μας και, όπως φαινόταν, ο Βο-
σκός είχε αποκοπεί εντελώς απ’ όλ’ αυτά. Κι άλλοι πάγωναν, όχι μονάχα
εγώ,  βλέποντας  τις  γυναίκες  να  κρεμούν  καλαμποκένια  ξόανα  από  τα
δέντρα  της  γιαγιάς  ξανά  φέτος.  Κι  όμως,  βλέποντας  τη  Μάνα  και  την
Κόρη να στέκονται με τις παλάμες ενωμένες, με τις ζωές τους να ζωογο-
νούν άλλη Ζωή, την άχρονη σαν τις κολόνες στη σπηλιά του Αμνισού κα-
τά τη διάρκεια των τελετών της ανοιξιάτικης σποράς... Μόνο να μη στα-
ματούσε να γυρίζει ο Τροχός, κι όλα θα ’βγαιναν σε καλό τελικά. Κι όπως
λοιπόν χυνόταν το αίμα και οι Νεκροί έπαιρναν το δικό Τους μερτικό για
να συνεχίσουμε εμείς να ζούμε (κυρίως από τα χέρια της Αριάδνης πια),
νόμιζα πως ένιωθα μέσα μου τον τρόμο του Ποιμένα· για μας δεν ήταν
παρά ένα όνομα που η Γη απλώς θα το έλιωνε και θα το ρουφούσε ξανά
μέσα της

Έκλεισε τα δεκαοχτώ η γυναίκα που αγαπούσα, και η σοβαρότητα με
τη  χάρη  έδεναν  πάνω  της  όσο  ποτέ  πριν.  Η  Αριάδνη  είχε  αρχίσει  ν’
ανησυχεί λιγάκι για τη Λίβυα αδελφή της, την Ιτίρι, που τόσο συμπαθού-
σε, γύρω της όμως είχε μια δυνατή και χαρωπή παρέα, την Ταλάη κι άλλες
αδελφές  από  τον  Οίκο  των  Ωρών,  νεαρές  ιέρειες  σαν  την  Κλειώ,  τη
Γείλισσα και τη Θεία, για να διευρύνουν το πνεύμα της. Η Κλείτη και η
Τρις έγιναν οι πιο αγαπημένες της γιατί ήξερε πόσο ισχνές ήταν οι ελπίδες
και  των  δύο  γυναικών  πίσω  από  τις  προσπάθειές  τους  με  τους  καλε-
σμένους μας* η Διαμάτη κι η Πέρδικα στο μεταξύ την καθησύχαζαν του-
λάχιστον με την αδιαφορία στη στάση τους για τις περιστασιακές κρίσεις
καθώς συνέχιζαν τη ζωή του Οίκου μας με την απαραμείωτη αφοσίωσή
τους  στους  αρχαίους  τρόπους.  Από  τους  βωμούς  και  τα  ιερατεία  οι  άν-
θρωποι  μηνούσαν  στην  Αριάδνη  πως  ο  θυμός  είχε  κοπάσει,  είχε  όμως
αυξηθεί η αβεβαιότητα φέτος την άνοιξη, γιατί ο κόσμος συζητούσε το ότι
δεν  υπήρχε  καμιά  ένδειξη  πως  θα  φέρναμε  παιδί  στον  κόσμο  και,  πως
τώρα που είχε φύγει η γιαγιά, είχε μεγάλη σημασία ν’ αποκαταστα- θεί η
ηγετική Τριάδα στην Κνωσό. Ακολουθώντας τη συμβουλή της μάνας μας,
η Αριάδνη άφησε τη σιωπή να δώσει απάντηση: το παιδί θα ’ρχόταν όταν
έπρεπε·  από  την  άλλη  όμως,  είχε  αρχίσει  να  βλέπει  μ’  ενδιαφέρον  και
συμπάθεια τον λαμπρό καρπό που γέννησε  η αγάπη του Γιάμου και της
Αίθης  (το  μωρό  τους  το  περιμέναμε  γύρω  στο  Μεσοκαλόκαιρο) και  τη
στάση της πάνω σ’ αυτό τη συμμεριζόταν ολόκληρο το Παλάτι. Όσο για
τις υπόλοιπες Αθηναίες, τα πήγαιναν μια χαρά στο εμπόριο και στις τέχνες
που  ανοίγονταν  ελεύθερα  πια  μπροστά  τους  ενώ  η  Κία,  η  κόρη  του
αρχιτέκτονα, είχε βαλθεί να σηκώνει πλάκες για να πα-



318 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

ραχηρεί  τις  σωληνώσεις  και  να  παρακολουθεί  τη  βροχή  να  τρέχει  στα
σκαλιά  διαγράφοντας  σπείρες  πάνω  στην  πέτρα.  Το  προσωπικό  έτρεφε
μεγάλη συμπάθεια στο πρόσωπό της

Ούτε εγώ ούτε η Βασίλισσά μου ξέραμε αν θα βασιλεύαμε μαζί- ξέ-
ραμε  όμως  και  οι  δύο  πως  ο  καθένας  μας  είχε  όλη  τη  διάθεση  να  προ-
σφέρει  και  πως  η  σχέση  μας  βασιζόταν  στην  εκτίμηση  και  στην  ενθάρ-
ρυνση προς αυτήν την κατεύθυνση, κι αυτό για το πνεύμα μου αποτελού-
σε το απόγειο της ζωής μου ολόκληρης ως τώρα. Επισκεφτήκαμε χωριά
για  να  μπούμε  στους  ρόλους  των  γονιών  μας  και  παραβρεθήκαμε  στις
τοπικές  τελετές  μύησης  και  στις  σημαντικότερες  κηδείες,  κάναμε  προ-
σφορές  στην  Ευρώπη,  φιλοξενήσαμε  στο  τραπέζι  μας  στρατιωτικούς  κι
εμπορικούς απεσταλμένους που επέστρεφαν από άλλες χώρες. Μας άρεσε
να  κάνουμε  έρωτα  τόσο  μέσα  στο  πράσινο  της  υπαίθρου  έξω  από  το
Παλάτι  όσο  και  μέσα,  μετά  από  μια  νύχτα  σχεδόν  γεμάτη  από  ανοι-
ξιάτικους χορούς και μουσικές μαζί με τους  ιερείς μας και τους εποχια-
κούς φιλοξενούμενους. Ένα σωρό διαφορετικά πρόσωπα με τις απαιτήσεις
τους  παρουσιάστηκαν  μπροστά  της  και  ανανέωναν  τη  νομιμοφροσύνη
τους προσφέροντας υάκινθους και ορχιδέες. Προσπάθησα να διδαχτώ από
την υπομονή της Αριάδνης, εκείνη όμως, σαν τη μητέρα μας, μπορούσε να
παραμένει ακούραστη και δροσερή όλες αυτές τις ώρες δημόσιου έργου
που μας ήταν απόλυτα απαραίτητες. Εγώ θέριευα που ήμουν ο άντρας στο
πλευρό της, που δούλευα με αυτές τις Δυνάμεις, οι οποίες φαίνεται πάντα
να  κερδίζουν.  Ήτανε  δική  μου  και  δεν  ήτανε,  και  το  νησί  της  Δίας
μπροστά μου κι ο Γιούχτας πίσω μου μιλούσαν για αιωνιότητες που είχαν
πολλά να μου διδάξουν

Είχα όμως κι αυτόν το δαίμονα τον Τκαρο, που είχε μάτια πετούμενου,
στο  κεφάλι  μου,  όταν  δεν  τον  έστελναν  οι  Κουρήτες  ή  κι  ο  ίδιος  ο,
πατέρας μου σε κάποιο θέλημα. Ο Μίνωας τον συμπάθησε αρχίζοντας να
καταλαβαίνει τις απρόσωπες κρίσεις και διαθέσεις του και τη φρίκη που
τον  είχε  φτάσει  σ’  αυτό  το  σημείο·  δεν  τον  ενοχλούσε  καθόλου  που
κλεινότανε  μουτρωμένος  στον  εαυτό  του  στο  εργαστήρι  της  Ίριδας  και
μάλιστα μια φορά πήραμε οι τρεις μας τη βάρκα  μου  κι ο πατέρας μου
έβγαλε φωνή κι άρχισε να γελάει, όταν ο Ίκαρος μας έκανε μούσκεμα και
κόντεψε να μας βουλιάξει στρίβοντας τη βάρκα/Άν έδινε στον πατέρα μου
χαρά  τους τελευταίους  μήνες  της ζωής  του,  μπορούσε  να κάνει  ό,τι του
άρεσε. Όμως,  λίγο μετά την εαρινή  ισημερία  και τις τελετουργίες με τα
καλαμποκένια  ξόανα,  ο  Ίκαρος  εξαφανίστηκε  για  έξι  ολόκληρες  ημέρες
και δεν ήταν και λίγοι αυτοί που ανησύχησαν τόσο, ώστε
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να αναγκαστώ να τον αναζητήσω. Εκτός από αυτό, ήταν και μια ευκαιρία
να φύγω τρέχοντας, όπως είχε κάνει κι η Αριάδνη

Το πανί και τα κουπιά της βάρκας μας τα είχαμε φυλάξει σε μια γωνιά
μέσα στο εργαστήρι της Ίριδας (κανείς δεν ήθελε να παίρνει ο Ίκαρος τη
βάρκα μόνος του)· αυτά όμως ήταν στη θέση τους. Ακολούθησα λοιπόν
τη  δασωμένη  όχθη  του  ποταμού  προς  τη  θάλασσα  ξέροντας  πως  του
άρεσαν  τα  θαλασσοπούλια  που  ψάρευαν  στις  εκβολές  του,  αυτοί  οι
κακότροποι ταχυπέτες που σκάλιζε, και τα μικρούλια θαλάσσια χελιδόνια.
Είχα ξεκινήσει νωρίς για ν’ αποφύγω όποιον ήθελε ίσως να με συνοδέψει,
και περπατώντας τώρα κάτω από τις σκλήθρες πλάι στο νερό χαιρόμουνα
γι’ αυτό. Τα μπουμπούκια τους σχημάτιζαν πυκνές λευκές σπείρες και τα
κλαριά τους ήτανε γεμάτα σπίνους, γαρδέλια και σπουργίτια που τιτίβιζαν
όλα  μαζί  καθώς  χάραζε  η  μέρα.  Ο  καιρός  έδειχνε  τόσο  καλός  που  δεν
μπορούσες παρά να σκεφτείς πως το παιδί θα ήτανε καλά· ψάχνοντας με
μεγάλη  προσοχή,  μέσα  στην  τόση  γαλήνη,  έβλεπα  μια  συστάδα
κατάλευκων  κρίνων  ή  έναν  τοίχο  ολόκληρο  καλυμμένο  με  τη  φα-
νταχτερή πορφύρα των ιβίσκων, και μου ήρθαν στο νου ένα σωρό πολύ
καλοί  λόγοι  να  το  σκάσει  κανείς.  Γύρνα, γνρνα, μη σταματάς! είπα  μέσα
μου στον Τροχό. Οι μέλισσες κι η μυρωδιά των πράσινων φύλλων του δί-
κταμου που φύτρωνε στους σωρούς από κοτρόνια γέμιζαν τον τόπο, και
το φως που αντανακλούσε στο νερό έστελνε αχτίνες που κυμάτιζαν παι-
χνιδιάρικα στα κλαδιά και στους κορμούς των δέντρων, έτσι που νόμιζες
πως έβλεπες εκεί την ίδια τη σπίθα της ζωής τους

Η  λιακάδα  κι  η  ζέστη  άρχισαν  να  βγάζουν  τους  ανθρώπους  από  τα
σπίτια τους, πουθενά ο Ίκαρος όμως* δεν τον βρήκα ούτε στις λιμνούλες
της  παλίρροιας,  εκεί  που  είχαμε  καθίσει  με  την  Ίριδα  και  την  Κλείτη.
Φτάνοντας  στη  θάλασσα,  γύρισα  προς  τον  Αμνισό,  γιατί  η  Κρέουσα,  η
κυρά του λιμανιού, συνήθιζε καμιά φορά να τον φιλεύει. Ούτε εκεί στά-
θηκα τυχερός όμως, κι έτσι το συζήτησα με τον Κόρδακα και τον Πόντη
καθισμένος για λίγο στο μόλο ανάμεσά τους μέσα στον ήλιο

«Το σκάει συχνά, ε;» παρατήρησε σκεφτικός ο Κόρδακας. «Κι ο ξά-
δελφός μου ο Πόντης από δω το ’κανε αυτό, μέχρι  που του δώσαμε να
καταλάβει πόσο παράξενος είχε αρχίσει να γίνεται.»

Όσο ήμουν εκεί ήρθε κι ο Ρατζκουμάρ* είχε κατέβει από την καλύβα
του πάνω στους λόφους εκεί κοντά να ζητιανέψει τροφή στον Αμνισό κι
έδειχνε κακοζωισμένος και ταλαιπωρημένος από τους μήνες του χειμώνα
που είχε περάσει στην ύπαιθρο. Τα μαλλιά του Στρειδοστόμη, που παλιά
ήταν δεμένα σε πλεξούδες, τώρα ήταν ανακατωμένα και βρόμικα,
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σαν την προβιά που είχε τυλίξει γύρω από το σώμα του, και μες στο χα-
μόγελό  του  υπήρχε  κάτι  σαν  δισταγμός  από  ντροπή,  που  είχε  αντικατα-
στήσει τη γοητευτική πονηριά του. Τον ρώτησα γιατί δεν είχε δεχτεί καμιά
από  τις  προσφορές  που  του  έκαναν  οι  κοντινοί  οίκοι  που  χρειάζονταν
βοήθεια· όχι μπορώ, μου απάντησε με τα σπασμένα ακόμα κρητικά του. Δε
ρώτησα τίποτ’ άλλο. Ο Ρατζκουμάρ είχε ξεπέσει πολύ από τότε που μια
επιδρομή και μια εξέγερση των σκλάβων έσπρωξαν την αυτο- κρατορική
φυλή του και τ’ άλογα που έτρεφε προς τα κάτω, στα βάθη της Ανατολής,
και τώρα που τον πλημμύριζαν οι ενοχές για το χρόνο που είχε περάσει
φλερτάροντας  μόνο με τις σαρκικές απολαύσεις των Αρχα- νών,  έδειχνε
να χαίρεται που τιμωρούσε τον εαυτό του ζώντας μέσα στην εξαθλίωση.
Ήξερα πως ο Τουκάτος τον είχε αφήσει να βρει μόνος του το δρόμο του,
για όσα είχε ή όσα δεν είχε κάνει. Του έδωσα το τυρί που είχα στο δισάκι
μου  και  του  είπα  να  ζητήσει  να  με  δει  όταν  βαρεθεί  αυτήν  τη  ζωή- γι’
αντάλλαγμα μου πρότεινε ν’ ανέβω στο ανατολικό ακρωτήρι και να ψάξω
για  τον  καπνό  του  Τκαρου  πάνω  από  τα  δέντρα.  Καλή  ιδέα.  Καθώς
έφευγα, ο Ρατζκουμάρ ορκίστηκε να μου ξεπληρώσει το τυρί και σφράγισε
τον  όρκο  του  κοιτάζοντας  τον  ήλιο  και  αρπάζοντας  σφιχτά  στο  χέρι  τ’
αχαμνά του

Το ακρωτήρι  από τη μεριά της  θάλασσας δεν  ήτανε  παρά κανονικός
γκρεμός και θρυμματισμένοι βράχοι κι έτσι αναγκάστηκα να σκαρφαλώσω
την πίσω μεριά, γεμάτη διάσπαρτα λιθάρια και αγκαθωτούς θάμνους μέσα
στον  ήλιο  του  απομεσήμερου.  Από  κει  πάνω  έβλεπες  τη  γαλανόλευκη
γραμμή του κύματος που ακολουθούσε την πράσινη όχθη κι από τις δύο
μεριές και τον κρατήρα του Βέλκανου θαμπά στο βορρά πέρ’ από τη Δία.
Ξεκουράστηκα λίγο, έφαγα το ψωμί κι έψαξα, πουθενά όμως καπνός και
πουθενά  ο  Τκαρος.  Αποφάσισα  να  περάσω  εκεί  τη  νύχτα  μου  για  να
ξεκινήσω πρωί πρωί  την επομένη. Το πέλαγος πήρε τον ήλιο  στη βαθιά
αγκαλιά  του,  η  θέα  των  αστεριών  ήταν  ένα  θαύμα·  και  μόλις  έπεσε  το
σκοτάδι, άρχισε το βουνό να σείεται

Ήτανε  μια  βροντή  ξαφνική,  βαθύτερη  ακόμα  κι  από  τις  ρίζες  του
βράχου  όπου  ήμουν ξαπλωμένος· έμεινα λοιπόν μπρούμυτα,  φοβόμουνα
πάρα πολύ για να χορέψω μαζί του, ν’ απορροφήσω λίγη από την ισχύ του.
Κι  όπως  το  μουγκρητό  όλο  χειροτέρευε,  ακούσίηκε  ο  σχιστόλιθος  να
ξεκολλάει  και  να  κατρακυλάει  παντού  γύρω  μου...  Το  ακρωτήρι  απο-
κοβόταν  στις  άκρες  του,  και  τεράστιοι  λίθινοι  όγκοι  έπεφταν  κάτω  στη
θάλασσα, ένα ολόκληρο βουνό θρυμματιζόταν - αναγκάστηκα να σηκωθώ
όρθιος για να μη συνθλιβούν τα κόκαλά μου από τους κραδασμούς.
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Γεύτηκα σκόνη στον αέρα και είδα μάλιστα μια φωτιά να πηδάει μέσ’ από
τη στέγη ενός σπιτιού στο σκοτεινό λιμάνι, πριν ακόμα κοπάσει* έμεινα
στο  κέντρο  του  ακρωτηρίου  για  πολλή  ώρα  μετά,  μακριά  από  τις
ραγισμένες άκρες του, δεν είδα όμως ούτε φωτιά ούτε καπνό να σηκώνε-
ται στο βορρά. Στο τέλος το πέλαγος, χαμένο στη σκοτεινιά του, άφησε
ένα βαθύ αναστεναγμό* την ίδια στιγμή όμως που αυτός ο ήχος μου φά-
νηκε τόσο παράξενος ώστε να με κάνει να σηκωθώ όρθιος, άκουσα ένα
βρυχηθμό και μιαν άλλη, δεύτερη βροντή. Αντήχησε ολόκληρη η σκοτει-
νιασμένη ακτή, ύστερα μ’ έτσουξε στους ώμους μια υγρασία κι η βρόμα
της βουρκιασμένης θάλασσας πότισε τον νυχτερινό αέρα. Ήτανε το κύμα:
το κύμα

Έκανα ό,τι μπορούσα για να εξευμενίσω την αντάρα, προσπάθησα να
προσευχηθώ εκεί πάνω, αλλά η υπομονή μου μ’ αυτό το παράξενο παιδί,
μ’ αυτό το πεισματάρικο αερικό είχε εξαντληθεί. Πίεσα τον εαυτό μου να
μείνω εκεί παρά την ανησυχία μου για το σπίτι (η φωτιά στον Αμνισό είχε
σβήσει, αλλά η παραλία το χάραμα ήταν μουσκεμένη και γεμάτη πράσινα
φύκια  ως  εκεί  που  άρχιζαν  τα  δέντρα)  -  και  πράγματι,  μετά  από  λίγο
κατάφερα  να  εντοπίσω  μια  λεπτή  στήλη  καπνού,  σαν  κάποιος  να
μαγείρευε  μόνος  του,  μια  ώρα  ίσως  περπάτημα  προς  την  καρδιά  της
ενδοχώρας από δω που βρισκόμουν. Πήγα λοιπόν προς τα εκεί* και παρ’
όλη  την  οργή  μου  πριν  τον  βρω,  ένιωσα  αφόρητη  ντροπή  όταν  τα
κατάφερα

Σκότωνε  ζώα! Όρμησα  με φόρα  εκεί που είχε κατασκηνώσει  σε μια
εσοχή του λόφου και τον έπιασα (ήταν γυμνός, από την κορφή ως τα νύ-
χια σκεπασμένος με βρομιές και αίματα  κι  αυτό  έκανε  τα μάτια του  να
λάμπουν σαν του τρελού) -, ο Ίκαρος κρατούσε στα χέρια του ένα νεκρό
κοκκινωπό σκίουρο από την ουρά και τον χτυπούσε σ’ ένα δέντρο ενώ τα
μυαλά  του  χύνονταν  παντού.  Και  το  χειρότερο  ήτανε  πως  γελούσε  και
υπήρχαν κι άλλοι σκίουροι, ακόμα κι ένας καψαλισμένος σκύλος και μια
σαύρα  που  κρέμονταν  άκαμπτα  από  ένα  σκοινί  που  είχε  απλώσει  στο
ξέφωτο,  ούτε  γδαρμένα  ούτε σφαγμένα:  απλώς  είχε  βγει  στο δάσος  και
σκότωνε. Μόλις με είδε του ’φυγε μια κραυγή από το φόβο του και, αφού
έκανε μερικά βήματα πίσω, μου όρμησε μ’ ένα δικό του μαχαίρι: Θέλω να
σε σκοτώσω! είπε,  κι  εδώ  πέρα  που  ήμουν  μόνος  μου  συνειδητοποίησα
πως θα μπορούσε πράγματι να το κάνει. Έπεσε πάνω μου σαν ξένος καί
μάλιστα κατέβασε το μαχαίρι με δύναμη δύο φορές πάνω από το στήθος
μου. Αιφνιδιάστηκα και, αντί να βγάλω κι εγώ το μαχαίρι μου, του ’ριξα
λίγο χώμα στα μάτια με το πόδι, του γύρισα την πλάτη κι έφερα

Ο αδελφός της Αριάδνης -21
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με όλη μου τη δύναμη τον αγκώνα στο πρόσωπό του. Άρχισε να παλεύει
με μεγαλύτερη λύσσα απ’ όση μπορούσα να φανταστώ πως είχε και χρει-
άστηκαν άλλες δύο γερές γροθιές για να τον βάλω κάτω. Κάθισα πάνω του
κι  έπιασα  τον  εαυτό  μου  να  τον  ταρακουνάει  τραβώντας  τον  από  τα
μαλλιά...  Ένιωθα  τέτοια  ντροπή...  Σήμερα  μάλιστα,  που  η  Κρήτη  είχε
χτυπηθεί από κύμα

«Σε μισώ!» φώναξε ο Ίκαρος 
«Μα γιατί;»
«Γιατί μ’ έσωσες!» είπε με την τρέλα να καίει στην όψη του’ ύστερα

έγειρε το κεφάλι του στο πλάι, έκλεισε τα μάτια του και ούρλιαξε από τα
κατάβαθα της ψυχής του: Μάνααααααα!

Σηκώθηκα από πάνω του και τον άφησα να κλάψει με την ησυχία του,
αλλά  η  αγανάχτησή  μου  δεν  καταλάγιαζε  καθώς  αντίκριζα  τα  πε-
τσοκομμένα κουφάρια.  Γιατί τον είχα σώσει! Μπορεί να ήταν καλύτερα
να  τον  είχα  αφήσει  να  πάει  με  τους  δικούς  του.  Κατάλαβέ  το:  δεν  του
άρεσε αυτός ο κόσμος, κι η γρια-Πέρδικα το ’ξερε* και τώρα όλοι αυτοί οι
μικροί θάνατοι γύρω του πλήρωναν  γι’ αυτό που δεν μπορούσε ν’ αντι-
μετωπίσει ή να ξεχάσει. Τούτο το αίμα δεν είχε φέρει καμιά Φωνή, προ-
σωρινή ησυχία μόνο, το θρίαμβο της μουδιασμένης λήθης. Με το καθένα
ζωντανό  όμως που σκότωνε έβρισκε πως ακόμα θυμόταν τι σημαίνει να
υποφέρεις, ότι μπορεί και αύριο να ’ταν το ίδιο ευάλωτος· κι ύστερα μου
όρμησε χωρίς καν να το καταλάβει

«Τέρμα  οι  συγνώμες. Ξέρεις  πόσο ντροπιάζεις  τον  Οίκο  μας  μ’ αυτά
που κάνεις; Χτες το βράδυ... Σήκω πάνω αυτήν τη στιγμή και βοήθα με να
τα θάψουμε, μικρέ κακομαθημένε, κι ύστερα θα πάμε μια βολτίτσα. Σήκω,
είπα!»

Τον έβαλα να θάψει τα ζωάκια κι ούτε καν σήκωσε τα μάτια του από
τη δουλειά όλη την ώρα- ζήτησα από τα ζωάκια να μας συγχωρήσουν την
αποτυχία μας με τον Ίκαρο, η αλήθεια όμως ήταν πως ήθελα να τον φέρω
μπροστά στο θρόνο. Προτίμησα ν’ ακολουθήσω την πρώτη ιδέα μου και
κατευθύνθηκα προς τη δυτική ακτή και τον Κατσαμπά. Στον Αμνισό στο
μεταξύ  είδαμε  ανθρώπους  να  μιλούν  για  το  κύμα  ενώ  ταυτόχρονα
καθάριζαν  τα  συντρίμμια,  μάζευαν  ψάρια,  ίσιωναν  τις  πλαγιασμένες
βάρκες· πάνω στο λόφο με τους βωμούς και τη σπηλιά είχε μαζευτεί ένα
πλήθος  και,  όπως  περάσαμε  ανάμεσά  τους,  ο  Πόντης  και  ο  Κόρδακας
κούνησαν τα κεφάλια τους που αυτήν τη φορά σταθήκαμε τόσο τυχεροί.
Πράγματι, θα ’πρεπε να βιαστεί ο Ναυαρχείο στην αναζήτησή του να μας
βρει πιο ασφαλή λιμάνια
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«Εγώ κι ο πατέρας σου μαζί με τους Κουρήτες κυνηγήσαμε κουνέλια
μια φορά πάνω σ’ αυτούς τους λόφους», είπε ο Ίκαρος μιλώντας σαν μι-
κρό  παιδί  μόλις  συνειδητοποίησε  πού  πηγαίναμε.  «Πάμε  σπίτι  τώρα,
Δευκαλίωνα; Έκανα μόνο ό,τι έκαναν κι αυτοί, τίποτ’ άλλο.»

«Όχι. Σήμερα θα πάρεις μιαν απόφαση, αγοράκι μου», του είπα.
«Δεν  μπορείς  λοιπόν  να  σκοτώσεις  τους  κακούς  θεούς,  αυτούς  που

φτιάχνουν τα κύματα; Όπως και τους επιδρομείς, χα!» κοροΐδεψε, φανε-
ρώνοντας πόσο μυαλό και πόση έχθρα έκρυβε επίτηδες συνήθως από τα
μάτια μας

«Πολύ μιλάς. Κλείσ’ το και περπάτα, Ίκαρε.»
Στον Κατσαμπά, οι προετοιμασίες ολόκληρου του χειμώνα είχαν πια

γίνει  δράση:  ολόκληρος  ο  όρμος  βούιζε  σαν  μελίσσι  με  τις  τελευταίες
επισκευές  στις  καρίνες,  τα  προσκλητήρια,  τα  τρόφιμα  μέσα  σε  πήλινα
δοχεία και τα λαγήνια με το νερό από τις πηγές μας, που από τους δυνα-
τούς ώμους των αντρών είχαν περάσει στα κάρα κι ύστερα στ’ ανοιγμένα
χέρια που τα περίμεναν. Ακόμα και με τον άσχημο οιωνό που έφερε το
κύμα, μέτρησα καμιά εκατοστή νεαρούς στην παραλία εκείνη τη μέρα που
συζητούσαν ατάραχοι και με το ίδιο ύφος τις αποστολές τους σε Ανατολή
και Δύση  μαζεμένοι  γύρω  από αρνιά  που  ψήνονταν στη σούβλα ενώ  οι
αξιωματικοί τους περιδιάβαιναν τριγύρω με τα πλατιά κράνη από δόντια
αγριόχοιρου μεταδίνοντας σε όλους τη ζωηράδα και τη σίγουρη δύναμή
τους.  Επικεφαλής  τους  ήταν  ο  κοντόχοντρος  Πάνδαρος  με  τη  γενειάδα,
που (με την εμμονή του για την τάξη) με θυμόταν καλά, όπως είπε, από
κείνη  τη  φορά  πριν  από  αρκετό  καιρό  στο  πεδίο  των  εκτελέσεων.  Ο
Περίδης είχε πάρει τον  Τάλω για μια βόλτα εκείνο το πρωινό ψάχνοντας
πράγματι  να  βρει  καινούργιο  αγκυροβόλι  για  το  στόλο  μας  και  ο
Πάνδαρος μου ’δωσε ξεκάθαρα να καταλάβω πως συμφωνούσε κι αυτός.
Ύστερα  (χωρίς  να  ρωτήσει  το  σκοπό  της  επίσκεψής  μου)  μας  οδήγησε
μαζί με το νεαρό συνοδό μου ως την παραλία για να δουν τα μάτια μας το
καινούργιο καμάρι του στόλου, μιαν έκπληξη για τον πατέρα μου. Ήταν
ένα ολοκαίνουργιο πλοίο* θηρίο, φαρδύ  όσο κι ο  Τάλως* η καρίνα του
χωνόταν ακόμα στην άμμο εκεί που των άλλων πλοίων είχε πια αρχίσει
την ανηφορική καμπύλη της και το μεγάλο καύχημά του ήταν ένας κριός
διεμβολισμού  οχτώ  πόδια  σε  μήκος,  χοντρός  σαν  το  κατάρτι  του  κι
ολόκληρος  καλυμμένος  με  φύλλα  μπρούντζου.  Ο  Πάνδαρος  (μπροστά
στους ναύτες που είχαν πια μαζευτεί γύρω μας γεμάτοι θαυμασμό) εξή-
γησε  πόσο είχαν  δουλέψει  γι’ αυτό  το  καράβι  μετά  την  αδεξιότητα του
Τάλω στις μάχες πλοίο με πλοίο που μας είχε κοστίσει τόσους άντρες
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«Την  επόμενη  φορά  δε  θα  χρειαστεί  καθόλου  να  κινδυνέψετε  πλευ-
ρίζοντάς τους, κύρι;.», καυχήθηκε ο Πάνδαρος, βάζοντας το ένα πόδι του
πάνω στην τερατόμορφη μουσούδα του πλοίου. «Τώρα, δεν έχετε παρά να
τους  εμβολίσετε  κατευθείαν  στο  κέντρο,  μετά  οπισθοχωρείτε  λίγο  κι
ύστερα είστε έτοιμοι  να μαζέψετε τους αιχμάλωτους  σαν να ’ταν ψάρια
στη στέρνα. Ας τολμήσουνε φέτος να ενοχλήσουν έστω κι ένα εμπορικό
με  κασσίτερο  τα  φιλαράκια  μας  στη  Σικελία!» πρόσθεσε  και  οι  ναύτες
μιμήθηκαν το πνιχτό άγριο χαχανητό του

Παίνεσα  τη  δουλειά  -  οτιδήποτε  μπορούσε  να  σώσει  μερικές  ζωές
ώσπου να ’ρθει η στιγμή της Αριάδνης σίγουρα θα ήταν καλό -, τα μάτια
του  Ίκαρου  όμως  άρχισαν  να  γεμίζουν  ένα  σωρό  μνήμες  με  τόσα  όπλα
μπροστά στα μάτια του. Ο Πάνδαρος με ρώτησε (τελικά) το λόγο που είχα
κατέβει ως εκεί και από το στόμα μου βγήκε πως η Κνωσός επιθυμούσε να
καθίσει στο τραπέζι με τους καλύτερους άντρες της Κρήτης πριν φύγουν
για  ταξίδι.  Αυτό  ξεσήκωσε  ζητωκραυγές,  οι  ασκοί  με  το  κρασί  δεν
άργησαν να εμφανιστούν και μαζί μ’ αυτούς οι ιστορίες των αντρών για τα
όσα  είχαν  δει,  τι  κινδύνους  είχαν  περάσει,  όλα  όσα  ήθελα  δηλαδή  ν’
ακούσει  ο  Ίκαρος,  να  μάθει  πώς  είχαν  γίνει  άντρες,  πώς  είχαν  δεθεί  με
τρόπο που λίγες τελετές κατάφερναν  να το πετύχουν.  Ο Οίαξ ήταν  ένας
νεαρός αξιωματικός με φαρδύ στέρνο και μιαν άσχημη ουλή στο πρόσωπό
του  σαν  του  Μέστορα- μας  διηγήθηκε  μια  βραδιά  στη  θάλασσα  που
κάτασπρες μπάλες φωτιάς βασάνιζαν μια νύχτα ολόκληρη το καράβι ενώ
κάποιος  Λεύκος  μας  είπε  πως  το  χειρότερο  ήτανε  να  σε  κυνηγάει  το
μανιασμένο  βουητό  του  θαλάσσιου  σίφουνα*  που  ξεπροβάλλει  από  τη
θάλασσα σαν φίδι ολόρθο πάνω στην ουρά του. Το πιθανότερο ήταν ότι οι
περισσότεροι  από  τους  συγκεντρωμένους  άντρες  (με  τις  ωμές  διηγήσεις
τους)  άλλο  δεν  ήθελαν  παρά  να  κάνουν  το  ταξίδι  τους  και  να  ξανα-,
γυρίσουν  στην  πατρίδα·  ανάμεσά  τους  όμως  υπήρχε  και  κάποιος  Ότος,
λίγο λοξομάτης, που είχε χάσει το μισό αριστερό του πόδι από δάγκωμα
σκυλόψαρου στο δεύτερό του ναυάγιο· κι ένας άλλος, ο Ένυος, σήκωσε το
χιτώνιό του και μας έδειξε το σημείο που ένα δόρυ τον είχε διαπερά- σει κι
όμως,  είχε  επιβιώσει.  Τ’  αδέλφια  κουνούσαν  τα  κεφάλια  τους,  μοι-
ράζονταν  το  κρέας  και  χτυπούσαν  ο  ένας  τον  άλλο  στην  πλάτη,  κι  εγώ
αναρωτήθηκα  πώς  θα  μπορούσα  να  βοηθήσω  τη*^  Αριάδνη  καλύτερα
όταν θα ’φτάνε η ώρα· θα ’πρεπε να περιμένει διαμαρτυρίες όταν ετού

*Θαλάσσιος σίφων: ανεμοστρόβιλος που περνάει από θάλασσες και λίμνες και σηκώνει

ό,τι βρει μπροστά του.
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τοι εδώ έχαναν την ευκαιρία να κάνουν το προσωπικό τους εμπόριο σε
άλλες χώρες, μπορεί και να δυσφοροΰσαν με την έλλειψη σεβασμού από
το υπόλοιπο χωριό καθώς θα γύριζαν στο όργωμα της γης τους. Δηλαδή,
τόσο πολύ εξαρτιόταν ο ανδρισμός τους από αυτό το είδος της ζωής; Οι
ηρωικές  εποχές  του  γερο-Μέστορα  αποχτούσαν  μεγαλύτερη  σημασία
αφού  ανήκανε  πια  στο  παρελθόν,  εδώ  όμως  τα  πράγματα  δεν  έκαιγαν
στον  πυρετό  της  δράσης,  εδώ  το  μόνο  που  υπήρχε  ήταν  ζωντάνια.  Θα
’πρεπε να τονίσουμε πως δεν ήταν ανάγκη πια να ξενιτεύονται με τα κα-
ράβια για να προστατευτούν τα σπίτια τους

«Κι  αυτοί  κακοί  άνθρωποι  είναι;  Σε  παρακαλώ,  μη  με  βάλεις  στον
πόλεμο μαζί τους!» άρχισε τα παρακάλια ο "Ικαρος στο δρόμο για το σπίτι
(δεν  είχε  φάει  σχεδόν  τίποτα,  απλώς  ανάσαινε  βαριά  γεμάτος  τρόμο
μήπως τον παραδώσω σε κανένα πλήρωμα).

Προσπάθησα να  του  δώσω  να  καταλάβει  πως  μεγάλωνε  και  γινόταν
δυνατός, πως έπρεπε πια να διαλέξει: καράβια, επιστροφή στην πατρίδα ή
μονιμότερη εγκατάσταση στα εργαστήρια. Μπορούσε να το σκάει όπο- τε
ήθελε.  Η  μάνα  σου  όμως  είναι  νεκρή, πρόσθεσα.  Σπίλωσες  την  αξία  της
θυσίας με τις πράξεις σου - και πριν ντροπιάσεις άλλη φορά τον Οίκο μου,
σκέψου αυτούς τους άντρες που βοήθησαν να σωθείς

Τον είχα πληγώσει κι εκείνη τη στιγμή δεν απάντησε, αλλά μετά στο
δρόμο  το  χέρι  του  έπιασε  το  δικό  μου  και  είπε  πως  δε  με  μισούσε  στ’
αλήθεια. Η εικόνα όμως των κατακρεουργημένων ζώων άργησε πολύ να
σβήσει από μέσα μου. Αφεθήκαμε να μας εξαγνίσει η τελετή με το αγια-
σμένο νερό, που είχε αρχίσει η Διαμάτη για χάρη της πόλης μαζί με άλλες
αδελφές της στο λιβάδι που βρισκόταν βόρεια του Λαβύρινθου. Ο κόσμος
είχε  δεχτεί  μάλλον  καλά  τα  νέα  για  το  κύμα,  σαν  να  μην  ήταν  κάτι
ιδιαίτερα  ανησυχαστικό  παρά  την  περσινή  αναστάτωση.  Μάλιστα.  Κι
αυτή η διάθεσή τους ενθάρρυνε τον "Ικαρο να μου πει πως τελικά ήθελε
να γίνει τεχνίτης καθώς μπαίναμε στο Παλάτι· έτυχε κιόλας να πέσουμε
πάνω στην "Ιριδα την ώρα που έδειχνε στον Μίνωα, στην Πασιφάη και
στην Αριάδνη μερικά καινούργια σχέδια, και το ύφος του "Ικαρου μαζί με
τις μπερδεμένες απολογίες του τράβηξαν αμέσως την προσοχή της μάνας
μου.  Τι έκανε λέει; Δε μου λες, καταλαβαίνεις πόσο αισχρό ήταν αυτό που
έκανες, κακομαθημένη μαϊμού του καραβιού; Σκέφτηκε πως ένας χρόνος στη
θάλασσα ήταν ό,τι έπρεπε για την περίπτωσή του αλλά, ευτυχώς για τον
"Ικαρο, μπήκε στη μέση ο Μίνωας κι ύστερα η "Ιρις.  Ο στόλος δεν είναι
τιμωρία, προσπάθησε  να  εξηγήσει  ο  πατέρας  μου,  αλλά  η  συμπεριφορά
της "Ιριδας ήταν που έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο
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Δεν ανεχόταν  ουτε την  ιδέα  ένας  Κρητικός ν’ αποποιείται οτιδήποτε
χωρίς μάχη. Βλέποντας λοιπόν η Ίρις πως σχεδόν όλα γύρω της ακολου-
θούσαν  ένα  πεπρωμένο  μάλλον  αχαϊκό,  μέχρι  και  τη  γλυκιά  της  Κλείτη
είχαν πληγώσει, είχε αποφασίσει να ανατρέψει τα πράγματα, αν μπορούσε.
Δόθηκε  λοιπόν  -  περίπου  όπως  η  Αριάδνη  στον  Θησέα,  αλλά  με  πιο
σκοτεινές προθέσεις - στον Γερύονα, αποφασισμένη να του δείξει τι θα πει
Κρητικιά γυναίκα, μα τη Θεά, και ν’ αποδείξει πως θα του ’πεφτε πολύ.
Έτσι λοιπόν, με τα προφητικά της σχέδια σαν τεχνίτης που ήταν, με τους
κομψούς  φίλους  που  είχε  γύρω  της  εξαιτίας  της  τέχνης  της  και  με  την
ομορφιά  της  πάνω  απ’ όλα  τ’ άλλα,  δεν  άργησε  να  φέρει το  νεαρό  στα
νερά  της.  Εκεί  όμως  που  περίμενε  πως  δε  θ’  αργούσε  να  τον  κάνει  το
σκυλάκι της, ο Γερύονας με το απροσδόκητο πνεύμα του δεν έμεινε ούτε
βήμα  πίσω  της:  απολάμβανε  τις  εκρήξεις  της  σαν  στεριανός  ευγενής
προτού δαμάσει το άλογό του, καμάρωνε για τη συμπεριφορά της και για
την  κοινωνική  θέση  των  φίλων  της  στους  δικούς  του,  μέχρι  που  ανα-
γκάστηκε  εκείνη να υποχωρήσει, μιας και ανακάλυψε πως έδειχνε εκείνη
αταίριαστη δίπλα σ’ αυτόν κι έφτασε να ’ναι η χαμένη τελικά στο ίδιο της
το παιχνίδι. Ο χωρισμός έκανε τον Γερύονα πολύ δυστυχισμένο- της άφηνε
στα εργαστήρια όμορφα βοτσαλάκια, λουλούδια, οτιδήποτε θα μπορούσε
να την ευχαριστήσει, ή τα ’στελνε με το προσωπικό του Παλατιού. Είχαν
τελειώσει όλα όμως και δεν άργησε να γίνει ενοχλητικός πιστεύοντας πως
τον πρόδωσε, ώσπου ο Κόδρος έφτασε να τον προειδοποιήσει πως έπρεπε
να  την  αφήσει  ήσυχη  επιτέλους.  Τώρα  λοιπόν  που  ο  Γερύονας  μάλλον
καταριόταν  την  Κρήτη  και  τις  διδαχές  της  περισσότερο  από  τότε  που
βρισκόταν στην Αθήνα, η Κλείτη έδειξε καθαρά στην Ίριδα τη ζημιά που
είχε γίνει. Ο θυμός της Κλείτης είχε στραφεί προς τα μέσα, προς την ίδια
και το πνεύμα της, ενώ της Ίριδας προς την άλλη κα- - τεύθυνση, και δε
μας βγήκε διόλου σε καλό. Κι έτσι, παρ’ όλο που δεν αγαπούσε τον Ίκαρο,
είχε την ενοχή της ν’ αντιμετωπίσει από τη μια, κι από την άλλη η Ημέρα
του πατέρα μου που ήταν μια δρασκελιά σχεδόν μπροστά μας είχε αρχίσει
να κάνει όλο και πιο πολλές καρδιές μες στο Παλάτι να χτυπούν. Η Ίρις
λοιπόν,  που  ανάμεσα  στους  Κρητικούς  τουλάχιστον  έδειχνε  πολύ
προσεχτική, παρατηρώντας το ενδιαφέρον του Μίνωα για το μέλλον του
Ίκαρου,  υποσχέθηκε  να  ο&αλάβει  την  τελετή  της  μύησης  του  παιδιού
στους Δαιδαλίδες, αν αυτό μπορούσε να βοηθήσει τον Οίκο και να δώσει
μεγαλύτερη  γαλήνη  στον  Μινώταυρο.  Γι  ’  αυτήν  τη  φορά,  καλώς,
συμφώνησε καλοπροαίρετα η Πασιφάη. Το ταλέντο του μια φορά μπορεί να
τον σώσει. Δεν έχει έλεος όμως την άλλη φορά γι’αυ-



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 327

τον. Κανείς δεν πρόκειται να σε βοηθήσει, αν υπάρξει δεύτερη - κατάλαβες;
Η  τελετή  ήταν  πανέμορφη.  Κατέβηκε  και  ο  Τουκάτος  για  να  παρα-

κολουθήσει τον δημόσιο όρκο του Ίκαρου, και η Φαίδρα (σπρωγμένη από
την παρουσία του Τουκάτου) τόλμησε να ζητήσει κάτι χαρούμενο για το
δωμάτιό  της  στην  καινούργια  της  κατοικία,  στην  έπαυλη  κοντά  στη
βασιλική οδό. Ο Ίκαρος το αποδέχτηκε σαν την πρώτη του παραγγελία,
καλό σημάδι αυτό για τη σχέση τους. Η Ίρις του χάρισε ένα σφραγιδόλιθο
για τον καρπό του (ένα μικρό θαλάσσιο χελιδόνι που πε- τούσε ανάμεσα
στον ήλιο και στη θάλασσα) και ο Μίνωας, εν ονόματι του Παλατιού, του
φόρεσε  μια  πανέμορφη  κάπα,  στο  βαθύ  μπλε  του  λαζουρίτη,  μ’  ένα
ζευγάρι  επωμίδες  σαν  φτερά  ραμμένες  στους  ώμους.  Ο  Ίκαρος  λοιπόν
ταχτοποιήθηκε,  εξαγνισμένος,  παρ’  όλο  που  μέσα  του  δεν  είχε  ακόμα
γαληνέψει

«Λοιπόν, το περπάτημά του έχει γίνει πιο αντρίκειο, πάντα όμως κοι-
μάται  τυλιγμένος  στην  κάπα.  Απλώς  είναι  ένας  ατίθασος  μπαγαπόντης,
αυτό είναι όλο», είπε ο πατέρας μου χαμογελώντας,  μερικές ημέρες αρ-
γότερα,  καθώς  μαθαίναμε  το  Χορό  (για  τα  μάτια  του  κόσμου,  τουλάχι-
στον) μαζί σ’ ένα χλοερό ελαιώνα κοντά στην Κνωσό προς την ενδοχώ-
ρα. Ο τόπος ήταν λουσμένος στο φως, σαν όνειρο γεμάτο άλικες παπα-
ρούνες· η άνοιξη μας φάνηκε πως κράτησε πολύ ετούτη τη χρονιά, λες και
ζητούσε  να  τη  γευτούμε  όσο  μπορούσαμε,  με  δροσερή  λιακάδα  και
σχεδόν τέλεια άπνοια, οι μέρες ξεφύτρωναν μέσ’ από πρωινά όπου η πά-
χνη μούσκευε τα πάντα. Διανύαμε τη Σελήνη της Ιτιάς κι ο πατέρας μου,
που δεν του έμεναν ούτε δύο μήνες σωστοί ακόμα, σηκωνότανε πιο νωρίς
κάθε  μέρα  (σαν  τη  γιαγιά  σου,  τη  γριά  ξεροκέφαλη,  έλεγε  με  τρυφε-
ρότητα), ξυπνούσε τους ιερείς του να τον συνοδέψουν στους περίπατους
κάτω  από  τα  δέντρα  που  τιτίβιζαν  ολόκληρα  μες  στο  μισόφωτο,  έκανε
προσφορές σε τάφους πατριών σημαντικών κατοίκων της πόλης μας και
καθαγίαζε τα σπίτια της Κνωσού που είχαν υποστεί ζημιές με το σεισμό.
Ο Μίνωας πια περπατούσε ανάμεσα σ’ αυτόν και στον άλλον κόσμο πε-
ρισσότερο από ποτέ καθώς ο τροχός της ζωής του είχε μπει στην τελευ-
ταία του περιστροφή, στις τελευταίες εβδομάδες του, ενώ ο δικός μου είχε
αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον κόσμο πιο έντονα από κάθε άλλη
φορά. Μερικές φορές η όψη του πρόδινε πόσο του κόστιζε να παραμένει
ακλόνητος - ακλόνητος στην απόφασή του να Τολμήσει* καθώς όμως ο
Κράτος κι οι άλλοι χτυπούσαν τα χειροκρόταλα και τα σείστρα κι εκείνος
χόρευε, γύριζε κι άλλαζε μέσ’ από το Χορό, είδα τα διάφορα



328 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

σχήματα της ζωής του: Σύζυγος της Γης, Αρχιερέας, μετανιωμένος Πολέ-
μαρχος, πατέρας, κι επιθύμησα ακόμα πιο πολύ τη βασιλεία αν σ’ έκανε
τελικά να μοιάζεις μαζί του

«Όχι, όχι έτσι, να γλιστράς!» με κατσάδιαζε καθώς τον ακολουθούσα.
«Είσαι  φίδι,  ποταμός,  πρώτα  του  δίνεσαι,  αφήνεις  το  ρεύμα  να  κυλήσει
πίσω από  σένα.  Και  τότε αρχίζεις  να  το  δουλεύεις.  Καβαλικεύεις  τις
Δυνάμεις,  είναι  πολύ  απλό!  Ορίστε,  δεν  πήγε  καλύτερα  τώρα,  αδέλφια
μου;»

Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα να μας αγγίξει τέτοια πικρή θλίψη
αυτές  τις  τελευταίες  ημέρες,  κάτι  που  κανείς  μας  δεν  είχε  αισθανθεί  ως
τώρα, παρ’ όλο που δε μιλούσαν για τίποτ’ άλλο πέρα από το Δώρο που
θα μας έκανε η μεγαλοψυχία του. Μια γρατσουνιά μόνο, αυτό ήθελε από
μένα· δεν είχα παρά να σκεφτώ ότι μπορούσε ακόμα ν’ αρνηθεί κι ένιωθα
ότι η καρδιά μου θα ’πρεπε να ξεπεράσει το φόβο μου να ζω χωρίς αυτόν
πλάι στην καταστροφική, πύρινη παρουσία του Βοσκού. Ο Μίνωας ήταν η
φλόγα που άναβε τον κόσμο μας* και παρ’ όλο που δε μου ήταν εύκολο
να φανταστώ τον κόσμο χωρίς τον πατέρα μου, ένιωθα αγαλλίαση μέσα
στη θλίψη μου για την ισχύ που κουβαλούσε ο θάνατος

«Πώς ήταν τα μπουμπούκια στα κλήματα του αμπελώνα σου φέτος; Ο
Τουκάτος  έκανε  ένα  σωρό  ευνοϊκά  σχόλια  για  σένα·  κάνεις,  λέει,  ό,τι
μπορείς  γι’ αυτόν  τον  νεοφώτιστο Χουρίτη  που  αναγκάστηκε  ν’ αποβά-
λει. Θα σε ωφελήσει που φέρεσαι στους ανθρώπους σαν να ’ταν όλοι τους
παιδιά δικά σου, Γλυκόπιοτο Κρασί», είπε ο Μίνωας όταν πια καθίσαμε να
ξεκουραστούμε,  θέλοντας  πάλι  να  με  παρηγορήσει  που  δεν  είχα  ακόμα
δείξει πραγματικούς απογόνους

Και όταν φτάσαμε εδώ, μακριά από το Παλάτι, με προειδοποίησε και
για τα όσα θα ’ρθουν μετά την Ημέρα του (κάτι που προσπαθούσε σκλη- -
ρά κι ο ίδιος ν’ αποδεχτεί). Εγώ θ’ αποφάσιζα αν ήθελα να συνεχίσω να
εκπαιδεύομαι στις πολεμικές τέχνες, είπε ο πατέρας μου, αλλά το σίγουρο
ήταν  πως  η  μετακίνηση  της  στρατιωτικής  μας  δύναμης  σε  πιο  ασφαλές
λιμάνι θα ήταν η τελευταία συνεισφορά του γερο-Περίδη· δε σταματούσε
ούτε στιγμή τις συμβουλές, να διατηρήσω καλές επαφές με το Ναυαρχείο
και τους άντρες του. Από τα συμβούλια με τους παρατηρητικούς ιερείς του
ήξερε πως είχε επιλεγεί ο Πάνδαρος, τόσο για την ανδρεία όσο και για το
ζήλο  του,  κι  αυτό  σίγουρα  θα  δημιουργούσε  έντονες  προσδοκίες  για
στρατιωτικά  ανδραγαθήματα  σε  συντηρητικούς  όπως  ο  Μέ-  στωρ·  κι
επιπλέον, μονάχα η Πασιφάη, σαν έμπιστη Βασίλισσα για μιαν ολόκληρη
γενιά, μπορούσε κάπως να χαλιναγωγήσει ευγενείς που, σαν
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τη Νομία και τον Βίρμπιο, είχαν ριζώσει γερά στον τόπο. Αφού λοιπόν με
προειδοποίησε  ο  Μίνωας,  πως  όλοι  τους  θ’  αντιδρούσαν  με  την  ίδια
έκπληξη  και  δυσπιστία  όπως  και  η  Πασιφάη  στο  σχέδιο  της  Αριάδνης,
είχε ζωτική σημασία να κρατήσουμε τη μάνα μας με το μέρος μας προ-
σφέροντάς  της  κάτι  από  αυτό  που  ήθελε:  να  συνεχιστεί  η  επιρροή  που
ασκούσε στις υποθέσεις του Οίκου μας

Η Αριάδνη χαιρόταν τη βοήθειά του όσο κι εγώ και, καθώς μαζί με
την άνοιξη έφτασαν κι οι εποχιακοί διπλωμάτες από τα ξένα, έπρεπε να
προσέξουμε να μην παραχωρήσουμε στη μάνα μας πολλά και ασήμαντα
σε  αντάλλαγμα  για  τα  όσα  θα  της  αρνιόμασταν  αργότερα.  Κάποιος
Τηρέας,  για παράδειγμα, ο επικεφαλής  του αποσπάσματος από την Κέο
πέρσι,  ήταν  ο  πρώτος  (πολύ  φυσικά)  από  τους  σημαντικότερους
πρεσβευτές που έπιασαν στο λιμάνι μας. Ο μεγάλος οίκος του νησιού του
έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για το μερίδιο στο φορτίο του κασσίτερου που
του είχε προσφέρει ο Μίνωας, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε φτάσει κανένα
φορτίο από τα μεταλλεία μας πέρ’ από τη Σικελία. Καθώς λοιπόν η μάνα
μας του έδινε τα δώρα για τη Βασίλισσα και το Σύζυγό της κι ετοιμαζόταν
να  τον  στείλει  πίσω  με  υποσχέσεις  μόνο,  η  Αριάδνη  τον  κάλεσε  να
παραμείνει ως την άφιξη των πλοίων. Η αλήθεια ήτανε πως κολακεύτηκε
όταν άκουσε πως η Κέος υιοθέτησε το Μέγα Έτος μας (ο Τηρέας της είπε
πως λάτρευαν πια τη Θεά σε δεκαεννιά μορφές μέσα στο μεγαλύτερο ναό
τους)- ο πραγματικός της σκοπός όμως ήτανε να μιμηθεί τη μάνα μας στον
τρόπο συνδιαλλαγής της, χρησιμοποιώντας την τεχνική που ακολουθούσε
η  ίδια  με  τους  φιλοξενούμενους,  και  πράγματι  έπιασε.  Η  Πασιφάη
αρνήθηκε  να  επιτρέψει  βιασύνη  και  πίεση  στο  θέμα  της  Σικελίας,  που
καθόριζε μάλιστα και την τυχη των φορτίων κασσίτερου· εκτός κι αν η
Κέος φανέρωνε την πρόθεση να στείλει πλοία στα δυτικά μαζί με τα δικά
μας  και  να  επιταχυνθούν  οι  εξελίξεις  στο  γνωστό  θέμα,  τότε  θα  ήταν
καλύτερα  ο  Τηρέας  να  επιστρέ-  ψει  στην  πατρίδα  του.  Από  την  άλλη
μεριά, πρόσθεσε η μάνα  μας,  μπορεί  να προκαλούσε δυσαρέσκεια  στην
Κνωσό  αν  η  Κέος  ερχόταν  σε  επαφή  με  την  Αθήνα  με  σκοπό  την
καλύτερη  εκμετάλλευση  του  Αιγέα,  που  είχε  μεγάλη  ανάγκη  πια  τις
παλιότερες  διασυνδέσεις  για  να  διακινήσει  το  ασήμι  του.  Μ’  αυτό  ο
Τηρέας  χλόμιασε  μπροστά  στην  Πασιφάη,  λες  και  τέτοια  άκουγε
ολόκληρο το χειμώνα, κι έφυγε με την επόμενη παλίρροια

«Αρκεί να τους κάνεις να πιστέψουν πως ένα πουλάκι στο παράθυρό
τους σου λέει τα πάντα», εξήγησε καταχαρούμενη η μάνα μας.

Την ίδια μέρα διέταξε να φύγει ένα απόσπασμα τακτικής περιπολίας
ύθ λ ά Τ ά Θ δ ί δ
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τους είχαμε ξεχάσει, χωρίς καμιάν άλλη διπλωματική κίνηση όμως, πέρ’
από τα πλοία. Είχε πάει ο Γλαύκος πρόσφατα και μάλιστα με σίδερο στα
χέρια* η Ρόδος έπρεπε πια να καθορίσει τη στάση της στο συναγωνισμό
μας με την Αχαΐα

Διαμέσου των διπλωματικών κύκλων της Φαιστού, η Κρήτη και ο Φα-
ραώ αντάλλαξαν τα συνηθισμένα δώρα και τα μηνύματα που σκοπό είχαν
να  καλύψουν  την  ψυχρή  αδιαφορία  μεταξύ  μας.  Η  θεία  Άμφισσα  και  ο
Ραδάμανθυς ανέφεραν πως δεν είχαν ακούσει τίποτα για φασαρίες στους
εμπορικούς σταθμούς μας κατά μήκος του Νείλου, στην Άβυδο και αλλού,
αλλά  πως  υπήρχε  κάποια  δυσαρέσκεια  τριγύρω  με  τις  πρόσφατες
προδοτικές  εμπορικές  κινήσεις  από  Αιγύπτιους  (όπως  ο  Παγιαρέ,  για
παράδειγμα - οι στεριανοί σιχαίνονται τη δεκάτη μας, έτσι έλεγαν δηλαδή,
δεν δίστασαν όμως να ζητήσουν τα ίδια για το καινούργιο δρομολόγιο των
μπαχαρικών  του).  Επιφανείς  Κρητικοί  έβαζαν  πια  το  Φαραώ  στο  ίδιο
καζάνι με τον Λέοντα των Μυκηνών, που μιλούσε σπάνια, είχε βάλει το
χεράκι  του  σε  πολλά  προβλήματα  της  Κρήτης  και  δεν  ανέφερε  ποτέ  το
όνομα  της  Βασίλισσάς  του.  Αφού  όμως  σκοπός  μας  ήτανε  ν’  ακο-
λουθήσουμε το σχέδιο της εσκεμμένης επίδειξης δραστηριότητας και δυ-
νάμεων  στα  δυτικά,  η  Πασιφάη  ήθελε  περισσότερο  απ’  όλα  ετούτη  την
εποχή να υποστηρίξει εκεί τα κεκτημένα της. Η Σικελία είχε αναπτυχθεί
ουσιαστικά χάρη στη βασιλεία της και δεν είχε καμιά διάθεση να πληρώνει
λύτρα  για  τα  ίδια  της  τα  φορτία  περνώντας  από  τα  νερά  του  βασιλιά
Κώκαλου. Σ’ αυτό το θέμα οι επιθυμίες της Αριάδνης και της μάνας μας
συνέκλιναν από φυσικού τους και μου άρεσε να τις βλέπω να το διασκε-
δάζουν έτσι. Η Αριάδνη (ακολουθώντας τη συμβουλή του Μίνωα ν’ αφή-
σει  προς  το  παρόν  να  σταθεροποιηθούν  τα  πράγματα  σε  Ανατολή  και
Δύση) είπε στην Πασιφάη ότι αυτή η προσχεδιασμένη επίδειξη ήταν κα-
λύτερη από τον πιθανό πόλεμο και υποστήριξε με πολλή θέρμη την απο-
στολή μεγάλης δύναμης πίσω από τον κριό του Περίδη. Μάλιστα επινόησε
κι  ένα  μήνυμα  για  τη  ζωγράφο  μας  την  Ίριδα  και  μερικούς  άλλους  τε-
χνίτες, πως είχαν αρχίσει να ξανασκέφτονται την προσφορά του Κώκαλου,
και η Πασιφάη βρήκε πολύ του γούστου της αυτήν την επιδέξια κίνηση
που θα έδενε τα χέρια του Κώκαλου  ακόμα περισσότερο. Φαινόταν πως
μάλλον θα τα καταφέρναμε ετούτη την κρίσιμη χρονιά, αν κάτι κάναμε και
με  τον  Θησέα*  κανονίσαμε  μάλιστα  και  μιαν  αποχαιρετιστήρια  τυπική
περιπολία  για  τον  Περίδη  στα  χωρικά  μας  ύδατα  με  τις  καλύτερες
περιπόλους  σε  επιφυλακή  μπροστά  σε  κάποιαν  αναπάντεχη  κάθοδο  των
φίλων μας από το βορρά. Όσο για τις Μυκήνες, φέτος θα παίζα-
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με με τους δικούς τους κανόνες: σιωπή, χωρίς κανέναν απεσταλμένο, κι
ύστερα θ’ αφήναμε τα ίδια τους τα παραμύθια για τους κακούς Κρητικούς
να κάνουν τα μάγια τους

Η Σελήνη εμφανιζόταν όλο και πιο συχνά στον πρωινό ουρανό σαν να
’θελε να δειχτεί στον Ήλιο* Εκείνος το ’ξερε πως δε θ’ αργούσε πια να
’ρθει να τον ζητήσει κι η ατμόσφαιρα στις τελετές για τα δέντρα και τα
κοπάδια  μας  ήταν  πολύ  φορτισμένη  την  άνοιξη  αυτήν  του  Μεγάλου
Έτους. Ένα απόγευμα, η Αριάδνη κι εγώ πήραμε μερικούς νεαρούς ιερείς
(μαζί με την Κλείτη και τη Διαμάτη φυσικά), σε μια μικρή περιοδεία εκεί
γύρω  για  να  ευλογήσουμε  τα  ζωντανά  και  τα  σπαρτά  της  κάθε
οικογένειας- κατευθυνόμασταν δυτικά εκείνη τη μέρα, προς την Τύλισο,
για  ν’  απολαύσουμε  καλύτερα  τη  θέα  του  χιονιού  πάνω  στα  πράσινα
βουνά της Ίδης, όταν ένα αγοράκι από το χωριό μάς πρόφτασε κρατώντας
μιαν  αγκαλιά  κόκκινες  γλαδιόλες  μ’  ένα  υπέροχο  μπουμπούκι  για  τον
καθένα μας. Τις φέραμε στο σπίτι κρατώντας τες σαν θύρσους κι ένα από
τ’ αδέλφια του Γιάμου, ένας νεαρός που τον έλεγαν Τηλέδαμο, πρότεινε
να επισκεφτούμε και τους Ταυροκαθάπτες. Έτσι, άλλη μια υπέροχη μέρα
τελείωσε.  Καθώς  τους  παρακολουθούσαμε  να  ασκούνται,  μια  από  τις
διαγωνιζόμενες  μας  έφερε  τους  χαιρετισμούς  τους  στο  περιφραγμένο
κομμάτι  που  καθόμασταν  (χωρίς  καθόλου  να  γυρίσει  την  πλάτη  της  σ’
αυτόν τον Ταύρο που είχε σκοτώσει ήδη μια φορά) και είπε σαρκαστικά
πως  δεν  υπήρχε  τίποτα  πίσω  από  τα  λόγια  των  Δελφών.  Οι  δονήσεις
ετούτες είναι από τις οπλές τον Ταύρον μας κι εμείς χορεύ- ονμε, Κνρά μον!
Αυτό έκανε σε όλους μας καλό και η Κλείτη έδειχνε ευχαριστημένη

«Ναι, καλή μου», της είπε η Διαμάτη χαμογελαστή. «Οι ίδιοι άνθρω-
ποι όπως πάντα, όπως κι οι ίδιες υπέροχες γλαδιόλες κάθε χρόνο - κι όλ’
αυτά χωρίς την ελάχιστη βοήθειά μας, έτσι;»

«Ποιοι είναι αυτοί;» ρώτησε ο Τηλέδαμος δείχνοντας  ένα ξανθό  κε-
φάλι και μερικούς άλλους που έρχονταν προς το μέρος μας στη σκιά των
δέντρων της Ανατολικής οδού

Ο  Γιάμος  κατάλαβε  αμέσως  πως  ήταν  η  Αίθη  μαζί  με  άλλους  τρεις
Αθηναίους- η  κυρά  του,  με  την κοιλιά  της  - ήταν  εφτά  μηνών  πια  - να
προεξέχει υπέροχα ανάμεσα στην Αγχινόη (τη φίλη μου από τις τελετές
της  συγκομιδής)  και  την  Κία,  την  επίδοξη  αρχιτεκτόνισσα.  Ο  τέταρτος
ήταν ο μικρούλης Κάφας κι έμοιαζε σαν προστατευόμενος της Διαμάτης
έτσι κομψά ντυμένος, παρ’ όλο που στην πατρίδα του ποτέ δε θα φορούσε
φουστίτσα ούτε θα τόνιζε με μολύβι τα μάτια του* αυτό ενδεχομένως
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θα του στοίχιζε περισσότερο από το να εμφανιστούν η Αγχινόη και η Κία 
γυμνόστηθες, όπως ήτανε σήμερα

«Μα  έχεις  φουσκώσει  πολύ  πια,  κοπελιά  μου...  Μπορώ...;»  είπε  η
Αριάδνη  αγγίζοντας  με  το χέρι  της  τον  αφαλό  της  Αίθης  πάνω  από την
αχνοπράσινη καμιζόλα της. «Βγήκες να περπατήσεις, όπως είπαμε, ε;»

«Ναι, Κυρά μου, κι όχι μόνο αυτό, μιας και σε βρήκαμε εδώ», είπε η
Αγχινόη  πίσω  από  την  Αίθη,  που  αρκέστηκε  να  κουνάει  καταφατικά  το
κεφάλι

«Εμπρός, μίλα της, Κία. Ή μάλλον ρώτα την. Κάφα, είπες πως θα το
’κάνες εσύ, αν η Κία...»

«Μπορούμε να  μείνουμε εδώ μόνιμα;» πέταξε η Κία με μιαν ανάσα,
πριν προλάβει ο Κάφας. «Για τον Φαίακα και τους άλλους δεν ξέρουμε,
νομίζω πως φοβούνται πάρα πολύ τον πρίγκιπά μας, αλλά... Εμείς πάντως
θα μπορούσαμε να φανούμε χρήσιμοι, Κυρά μου, θα μπορούσαμε ίσως να
υπηρετήσουμε κάποια συντεχνία σαν αυτόν τον μικρό νησιώτη.»

«Μου έχεις φερθεί με μεγάλη καλοσύνη, το ξέρω πως θα καταλάβεις»,
μπήκε στη μέση η Αίθη, «ξέρεις όμως, εγώ δεν μπορώ να γυρίσω πίσω.
Φοβόμαστε γιατί ξέρουμε ότι θα τους πει πως χορέψαμε με τη Βασίλισσά
σας κι όλ’ αυτά. Για μένα όμως... - στην πατρίδα μου ήμουνα εταίρα, αλλά
εδώ θα πούνε ότι έπρεπε να έχω παραμείνει... άσπιλη».

Κι  έτσι  συνέχισαν,  με  κάπως  αδέξιες  ικεσίες,  διάφορες  προφάσεις,
έριχναν  όμως  και  κλεφτές  ματιές  τριγύρω,  μιλούσαν  ψιθυριστά- και  οι
τέσσερις τους έδειχναν να διχάζονται ανάμεσα στον κόσμο που για κέντρο
του είχε τη Βασίλισσά μας, που οι δυνάμεις της απλώνονταν παντού, ως
και  στον  τρομερό  στρατό  της  Κρήτης,  και  στον  κόσμο  που  κέντρο  του
ήταν  ο  Θησέας,  ο  οποίος  είχε  αποξενωθεί  ανεπιστρεπτί.'  Μπορεί  η
διαγωγή του Ποιμένα τους τελευταία (που είχε γίνει χειρότερη όταν είδε
τα  πλοία  μας  να  εξοπλίζονται  για  δράση  σε  ξένους  τόπους)  να  είχε
συντείνει στην απόφασή τους, κι ας είχε κάνει μεγάλες προσπάθειες στην
αρχή μαζί του η Αριάδνη- λίγο μετά την επιστροφή του Κάφα η Αριάδνη
του είχε στείλει με τη Φαίδρα, θέλοντας δισταχτι- κά να τον εμψυχώσει,
ένα  δώρο,  ένα  περιδέραιο  πλεγμένο  από  μεταξωτή  κλωστή  σε  άλικο
χρώμα.  Δεν  ήταν  για  ν’  αντικαταστήσει  το  βασιλικό  χρυσό  του,  αλλά
(όπως της είχαν πει, είπε η Φαίδρα) για να του θυμίσει πως το νήμα της
δικής  του  ζωής  βρισκόταν  αποκλειστικά  στα  χέρια  του  στον  τόπο  μας.
Πως διέθετε φίλους που θα τον βοηθούσαν να χτίσει το μέλλον των λαών
μας, όταν θα ένιωθε έτοιμος. Η Αριάδνη
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προσπαθούσε να τον απαλλάξει από την αίσθηση της αιχμαλωσίας σιγά
σιγά, για να μην παταλήξει να την περιφρονεί, όπως είχε γίνει μ’ εμένα
και τον Ικαρο

«Εντάξει, λοιπόν. Αυτή είναι η απάντησή μου», είπε η Αριάδνη στους
τέσσερις  τους.  «Τι  θα  γίνει όμως  με  τα  σπίτια  σας;  Ελπίζαμε  να  δούμε
αυτές τις ικανότητές σας ν’ ανθούν εκεί πια. Τσως και να μπορούσατε να
διδάξετε...»

«Με το συμπάθιο, Κυρά μου, αλλά όπως σου είπα τα πράγματα είναι
πολύ...  τεταμένα  στην  πατρίδα  για  τέτοια.  Το  κατάλαβα  αμέσως  πως
έπρεπε να κρατώ το στόμα μου κλειστό εκεί πάνω, οι ευγενείς όλοι τους
με  κοίταζαν  σαν  να  ’μουνα  μαγεμένος.  Λυπάμαι,  αλλά  σας  μισούν  που
μας πήρατε, και για ένα σωρό άλλα πράγματα.»

«Θα μας κατηγορήσουν ότι τους μαγέψαμε κι αυτούς», μας προειδο-
ποίησε η Θεία

«Α, μα το ’χουμε σκεφτεί κι αυτό!» είπε η Αγχινόη. «Εγώ μαθαίνω την
αμπελουργία  από  την  Κυρα-Νομία,  πάντως.  Θα  μπορούσαμε  να  τους
στείλουμε δείγματα απ’ όλ’ αυτά τα πράγματα που μάθαμε και τόσο θα
ωφελήσουν την πατρίδα μας, βλέπεις, και τότε... Ε, λοιπόν, αν αργότερα
θελήσουνε τη δεξιοτεχνία μας, θα πρέπει να πάψουν να μας δένουνε στους
αργαλειούς για όλη μας τη ζωή.»

«Για το φίλο μου τον Γερύονα δεν μπορώ να μιλήσω», είπε ο Κάφας
ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά να δει το ύφος της Κλείτης, να τη βεβαιώσει
πως  η  έμπνευση  που  είχε  δώσει  στον  πρώτο  της  μαθητή  ήταν  τελείως
διαφορετικού είδους. «Όσο για το θέμα της αγνότητας σ’ αυτόν τον τόπο,
ε, κοιτάξτε εμένα! Είναι δυνατόν, εννοώ, να νιώσεις... Ξέρετε τι σημαίνει
να  μην  ελέγχεις  το  σώμα  σου  όταν  κάνεις  έρωτα...  Νομίζω  πως  αυτό
συνέβη,  αλλά  στο  νου  μου  - αν  είναι  δυνατό  κάτι  τέτοιο.  Είναι  πά- ρα
πολύ παράξενο, αλλά ποτέ δεν ένιωσα τέτοια βαθιά ευτυχία μέσα μου για
τόσον  πολύν  καιρό  σε  ολόκληρη  τη  ζωή  μου.  Είναι  λες  και  για  πρώτη
φορά  νιώθω  ολοκληρωμένος,  αδιάσπαστος.  Θα  προσπαθήσω  να  σας
εξηγήσω... Πήγα στον Οίκο των Ωρών σας μια φορά, εντελώς μόνος μου,
όταν  δεν  υπήρχε  κανείς  από  τους  δικούς  μας  εκεί  γύρω.  Είχα  αρχίσει,
ξέρετε, να νιώθω  μια πείνα  μέσα μου μ’ όλη αυτήν την  ομορφιά  να  με
τριγυρνάει  στην  πόλη  σας.  Και  τότε  πίστευα  πως  θα  ’τανε...  -  εντάξει,
ξέρω πως η Αίθη καταλαβαίνει... - πως θα ’τανε όπως με τις εταίρες μας
στην πατρίδα- εκεί κάθε φορά ένιωθα ακάθαρτος, ένιωθα πως τις χρησι-
μοποιούσα και πως εκείνες με αντιμετώπιζαν πάντα με καταφρόνια. Εδώ
σ’ εσάς όμως βρήκα μια νεαρή γυναίκα που είχε μόλις αρχίσει αυτό
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που λέτε προετοιμασία για την αφιέρωσή της. Και το μόνο που έκανα...
ήταν να την κοιτάζω να ετοιμάζεται, να γδύνεται, να χτενίζεται, να πέφτει
σ’ έκσταση από μόνη της, ν’ ανάβει τα κεριά της κι η μυρωδιά του μελιού
ν’ απλώνεται παντού, να αλείφει τους γοφούς της με αρώματα και να με
κοιτάζει,  κι  όλο  να  με  κοιτάζει...  Και  μου  φαινότανε  τόσο  όμορφη,
αγνοούσε  εντελώς  το  ποιος  ήμουνα,  με  πέρασε  για...  το  Θεό,  όπως  τον
λέτε εδώ. Είδε, δηλαδή, το Θεό μέσα μου και μ’ έκανε να νιώσω κι εγώ
έτσι και,  αντί για την αίσθηση που είχα  στην  πατρίδα,  γέμισα από μιαν
αίσθηση... ναι, ανθοφορίας! Θέλω να πω δηλαδή, Την είχα μπροστά μου τη
Θεά σας, μου δόθηκε μες στην αγάπη Της και μετά που έφυγα από κει, το
ίδιο  ένιωθα  κι  εγώ.  Για  τα  πάντα!  Με  συγχωρείτε,  αλλά  είναι  τόσο
προφανέςΐ» είπε  μ’  ένα  αμήχανο  γέλιο  ν’  απλώνεται  στο  κατακόκκινο
πρόσωπό  του.  «Πώς  αλλιώς  δηλαδή  φέρνεις  αγάπη  μέσα  σε  μια  πόλη,
πως... Εκεί μέσα ένιωθα σαν στο σπίτι μου κι ας ήμουνα τόσο μακριά από
τους δικούς μου. Ελπίζω να μη γίνομαι υπερβολικά γελοίος!»

«Κάθε άλλο», είπε η Κλείτη και του πρόσφερε τη γλαδιόλα της «Δε
λέω, αυτό είναι φιλοφρόνηση», είπε η Αριάδνη τελικά. «Και πάλι όμως, δε
συμφωνεί  με τα σχέδια κανενός. Παρ’ όλο που είπα πως δέχομαι, ας το
σκεφτούμε  όλοι  μας  λίγο  καλύτερα.  Δεν  περιμένουμε  από  σας  να
διατυμπανίσετε  τις  αρετές  της  Κρήτης.  Μόνο...  να  μη  μένετε  σιωπηλοί
μπρος  στο  τυφλό  μίσος  εναντίον  της,  όταν  το  συναντάτε.  Εντάξει;  Όλ’
αυτά,  βέβαια,  θα  μείνουν  εντελώς  μεταξύ  μας», τόνισε.  «Λοιπόν,  Αίθη,
τώρα  να  ανέβεις  στα  διαμερίσματά  σου  να  ξεκουραστείς.  Μιας  κι  είσαι
αιχμάλωτή μου, επιμένω.»

Ο Γιάμος ζήτησε την άδεια να φύγει για να τη βοηθήσει στις σκάλες
του  ανατολικού  προμαχώνα  και  είδα  όλους  τους  ιερείς  μας  να  λάμπουν
από ευχαρίστηση καθώς ακούστηκε η τρίλια του γέλιου της Αριάδνης, που
τελευταία  είχε  λείψει  απ’  όλους  μας  αφάνταστα.  Κάποιος  τρόπος  θα
υπήρχε, κάτι θα βρίσκαμε και θα περνούσαμε χορεύοντας πάνω από αυτόν
το χρόνο, θα καβαλούσαμε στη ράχη του, όπως μας είχε πει η Δίκτη.

«Μη μου πεις ότι ο Γιάμος δεν έδειχνε πολύ ικανοποιημένος... Θα γί-

νουνε τρεις πια!» είπε η Θεία
Ναι· μέχρι κι η Κλείτη έδειχνε μερικές φορές πολύ αισιόδοξη

«Φ

Μόλις  μπήκε  η νέα  σελήνη,  ο τελευταίος δηλαδή ολόκληρος  μήνας  του
πατέρα  μου,  η  Πασιφάη  άρχισε  τα  καθιερωμένα  φαγοπότια  που  σκοπό
είχανε να τιμήσουν οι μεγαλύτεροι οίκοι της Κρήτης τον Μινώταυρο,
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μιας κι ήταν η τελευταία φορά που θα τον έβλεπαν πριν από την Ημέρα
του. Η μάνα μας έκανε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να λειψού ν οι
άνθρωποι που θα χαλούσαν την ατμόσφαιρα της συγκέντρωσης, όσοι δη-
λαδή πίστευαν πως μπροστά στα μάτια του Μίνωα χόρευε κάποιο φίδι που
τον σαγήνευε με τα σκοτεινά μάγια του· ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε,
και η μεγάλη του παρηγοριά, η Βασίλισσα κι η οικογένειά του, ήταν αυτό
που αρκετές φορές τον έφερνε ως την κατάρρευση όταν ήμασταν μόνοι
μας, μακριά από τα μάτια του κόσμου.  Αυτό που μου ζητάνε οι Δυνάμεις
είναι πολύ βαρύ για οποιονδήποτε, δεν το αντέχω να σας εγκαταλείπω τώρα,
έλεγε κλαίγοντας. Εμείς δεν είχαμε άλλο να του προσφέρουμε παρά την
αγκαλιά μας

Ένα βραδάκι, λίγο  μετά το ηλιοβασίλεμα, ανέβηκα πάνω στη σκεπή
της δυτικής αυλής να γαληνέψει ο νους μου κοιτάζοντας τον ουρανό και
τα χιλιάδες χρώματά του ανάμεσα από τα κέρατα την ώρα που τα πουλιά
είχαν  αρχίσει  πια  να  κουρνιάζουν.  Υπέροχη  ώρα,  η  πιο  μυρωδάτη  της
ημέρας,  οι  πρασινάδες  αναστέναζαν  με  ανακούφιση  που  ξεφορτώθηκαν
τον  ήλιο  κι  οι  άνθρωποι  ξεκουράζονταν  πριν  από  το  βραδινό  τους.
Ξαφνικά  όμως,  ακούστηκε ο ήχος της λύρας  από ένα από τα παράθυρα
της τραπεζαρίας, ακριβώς από κάτω μου* ο ρυθμός στην αρχή θύμιζε το
παίξιμο των στεριανών κι ύστερα ακούστηκε μια αντρική φωνή, βαθιά και
μελωδική. Άσε με να φύγω, άσε με, άρχισε να τραγουδάει - ήταν ο Θησέας,
στα σίγουρα -, αυτό όμως δεν ήτανε μοιρολόι αιχμαλωσίας. Μιλούσε για
κάποιον  πρίγκιπα  που  επέμενε  να  τον  αφήσει  η  κυρά  του  να  πάει  στη
μάχη,  κι ας είχαν  όλα πια χαθεί, γιατί ήταν καλύτερα  για τον άντρα  να
κείτεται  νεκρός  στη  γη  παρά  ν’  ακούει  το  κλάμα  της  αγαπημένης  του,
καταδικασμένης σε παντοτινή σκλαβιά εξαιτίας της ήττας του· μετά από
οχτώ  στροφές  όλο  αυτοσχεδιασμούς,  η  μπαλάντα  τελείωσε  κι  έπεσε
σιωπή.  Μου  ’κανε  μεγάλη  εντύπωση  που  κρατούσε ένα  τέτοιο χάρισμα
κρυφό  τόσον  καιρό,  και  τότε  άκουσα  τα  κατακάθια  από  το  κρασί  να
πιτσιλίζουν  την  αυλή  από  κάτω  μας.  Δεν  μπόρεσα  να  κρατηθώ  και
κατέβηκα ένα επίπεδο, σαν να ’μουνα η Φαίδρα που την τραβούσε αυτή η
απροσδόκητη  μείξη  πολιτισμού  και  ωμότητας  μέσα  του.  Καθόταν
πράγματι μόνος στο τραπέζι και τα κοπάναγε στο φως ενός μόνο κεριού

«Α!» είπε. «Έλα να κάτσεις μαζί μου! Καλοδεχούμενος, μόνον αυτόν
τον κηφήνα τον Όρνεο δεν αντέχω.»

Μετά από αυτό, ετοιμάστηκα να τον αφήσω στις κοσμικές του απο-
λαύσεις· η χολωμένη ατημέλητη δύναμη του κορμιού του, οι σταγόνες
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από το κρασί πάνω στα γένια του, τα μαλλιά του που ήταν ανάκατα και
κρέμονταν ιδρωμένα σαν ουρές και ο τρόπος που με κοίταξε κάτω από τα
μισόκλειστα  βλέφαρά  του  με  αήδιασαν.  Τα  τεράστια  φονικά  του  χέρια
ήταν  ακουμπισμένα  αδύναμα  επάνω  στο  τραπέζι.  Φαινόταν  να  καίγεται
μέσα του. Έδειχνε μόνος. Είχε το πανωκόρμι του γυμνό και μόνο η πλεχτή
κλωστή της Αριάδνης  έμοιαζε να μαλακώνει  την αίσθηση πως ο άντρας
ετούτος ήταν βίαιος· ένας διαταραγμένος άνθρωπος.  Κι εκείνος όμως  μ’
έκοβε  με  το  βλέμμα  καθώς  καθόμουνα  μαζί  του  (για  να  μάθω  ό,τι
μπορούσα) με την κοντή φουστίτσα και τις μπούκλες μου και τον Διπλό
Πέλεκυ  κρεμασμένο  στο λαιμό μου· και παρά το μεθύσι  του, ο Θησέας
είπε πως είχε φτάσει πια η ώρα να πιουν μαζί οι δύο πρίγκιπες

«Το έθιμό σας λέει πως πρέπει να καθίσεις δίπλα μου από αυτήν τη
μεριά», είπε

«Ναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος ν’ ακολουθούμε τους τύπους. Να σερ-
βίρω;»

«Ωραία, πολύ ωραία!» είπε ο Θησέας γελώντας κι άρπαξε πρώτος την
κανάτα  και  τις  δύο  κούπες.  «Άκουσε,  θα  σου  πω  κάτι  που  ίσως  σ’  εν-
διαφέρει να μάθεις. Μιλούσα προχτές μ’ εκείνον τον λιποτάχτη το γερο-
Ελφήνορα στο τελωνείο και μου είπε κάτι για την Αίγυπτο, για το λόγο
που έχουν αρχίσει να ψυχραίνονται μαζί σας τελευταία. Θέλεις να σου πω;
Είναι  γραμματιζούμενος  ο  γερομπάσταρδος,  και  πολύ  μάλιστα,  σαν  το
δάσκαλό  μου  τον  Καννίδα,  στην  πατρίδα  μου.  Άκουσε,  όμως.  Έχεις
ακούσει ποτέ για τους Υκσώς*; Ήταν κι εκείνοι ποιμένες βασιλιάδες, σαν
και μένα. Ο Ελφήνορας όμως λέει πως υπάρχει ένα σκοτεινό μυστικό στην
Αίγυπτο. Μερικές γενιές πριν δηλαδή, αυτοί οι Υκσώς στην περιπλάνησή
τους  άφησαν  τις  ερήμους  της  Ανατολής  και  κατάχτησαν  το  λαό  του
Φαραώ. Λέει πως κυριαρχούσαν κάποτε στο Νείλο και διοικούσαν από τις
πόλεις τους πάνω στο Δέλτα και πως τώρα είναι θανάσιμο λάθος έστω και
ν’ αναφέρεις κάτι τέτοιο σε οποιονδήποτε Αιγύπτιο. Το θέμα όμως, φίλε
μου, είναι ότι αυτός ο Ελφήνορας, που είναι ξέρεις ταξιδεμένος αρκετά,
λέει  πως  είδε  σε  μια  πόλη  εκεί,  στην  Άβαρι,  ζωγραφισμένο,  από
καλλιτέχνες Κρητικούς που τους είχαν προσλάβει μισθωτούς

*Υκσώς  (=  «βασιλείς  ποιμένες»)·  λαός  από  την  Ασία,  σημιτικής  καταγωγής,  που
εισέβαλε στην Αίγυπτο και κατέλαβε την ανατολική περιοχή του Δέλτα, όπου οχύρωσε την
πόλη Άβαρι. Σιγά σιγά οι Υκσώς κατάχτησαν όλη την Αίγυπτο και άρπαξαν το θρόνο της για
εκατό χρόνια (1680 -1580 πΧ, στα χρόνια των δυναστειών 15ης και 16ης). Ο πιο σημαντικός
από τους Φαραώ αυτού του λαού υπήρξε ο Κυάν. Οι Υκσώς εκδιώχτηκαν από την Αίγυπτο
από τον Άμωσι.
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τότε, το Χορό του Ταύρου πάνω οτον μισογκρεμισμένο τοίχο μιας αυλής.
Οι πιο φιλόδοξοι σκλάβοι πρέπει να έχουν αρχίσει πια να θυμίζουν στο
Φαραώ ποιος είχε δοσοληψίες με τους επαίσχυντους Ασιάτες καταχτητές
τους. Τι έχεις να πεις γι’ αυτό, ε; Βάζω στοίχημα πως το τσοπανόσκυλό
σου ο Κράτος κι οι κυράδες σας ποτέ δε σου λένε τέτοια πράγματα. Α,
όχι, θέλουνε να πιστεύει ο Δευκαλίωνας πως το πρόβλημα είναι πάντα οι
κακοί ξένοι. Σ’ το είπα ότι θα σε βοηθούσα κάποτε. Ορίστε, λοιπόν. Καλή
τύχη και στους δυο μας.»

Χαμογέλασε και κοιταχτήκαμε πάνω από τις κούπες. Είχα πραγματικά
μείνει άναυδος. Γιατί να μου τα κρύβουν όλ’ αυτά; Και δεν ήταν η πρώτη
φορά που, δυστυχώς, υπήρχε κάποια ομοιότητα ανάμεσά μας. Και βέβαια,
το  θεωρούσα  μεγάλη  προσβολή  να  μαθαίνω  από  αυτόν πως  είχε,  κατά
κάποιον τρόπο, κι η Κνωσός τα δικά της τείχη* θα με βοηθούσαν όμως
όλ’  αυτά  κι  ό,τι  άλλο  μπορούσα  να  μάθω,  αν  τελικά  είχαν  σκοπό  οι
στεριανοί να ταράξουν τη βασιλεία μου τον πρώτο χρόνο, όπως με είχε
προειδοποιήσει ο πατέρας μου

«Δεν είναι κι άσχημα να ξέρεις πως οι βοσκοί και οι άκαρόοι Κρητικοί
έχουν κάποιο κοινό παρελθόν», του είπα

«Άκαρδοι... Ναι, πράγματι είσαστε, ωραία!» είπε ο Θησέας και γέλασε
ξανά με πικρία. «Την άκουσα την ιστορία σου, ξέρεις, σ’ ένα από αυτά τα
δείπνα  στην  Κνωσό  όπου  με  τραβολογάει  η  Φαίδρα.  Σε  συμπαθώ,
Δευκαλίωνα,  παρ’  όλο  που  δεν  το  πολυκαταλαβαίνω.  Την  πρώτη  φορά
που  σε  είδα,  μάλιστα,  έτσι  με  τα  μάτια  σου  βαμμένα,  σκέφτηκα  πως
πρέπει να το λέει η καρδιά σου για να μου αντιστέκεσαι, κοίτα με, τι να
πω,  είμαι  δύο  φορές  σαν  και  σένα.  Θα  σου  δείξω  όμως και  κάτι  άλλο.
Κοίτα αυτές τις κούπες που μου δώρισε κάποιος, ένα ζευγάρι από ατόφιο
χρυσάφι. Θεοί, πώς ρέει ο πλούτος εδώ πέρα!».

Σώπασε για λίγο και συνέχισε:
«Δες εδώ, ο Ταύρος ποδοπατάει τους ανθρώπους λες κι είναι από πηλό

την  ώρα  που  απελευθερώνεται,  κι  αυτή  που  κρατάς  εσύ  τον  δείχνει  να
μορφάζει στην αγελάδα του ενώ τριγύρω του περνούν τη θηλιά στο πόδι.
Δεν  το  ’κανα  επίτηδες  που  σου  ’δωσα  αυτήν»,  χαμογέλασε.  «Μπορεί,
θέλω  να  πω,  να  σκέφτεσαι  πως  αυτές  οι  εικόνες  θα  με  ντρόπιαζαν  που
υποχώρησα έτσι στο αγώνισμα. Δε με ντροπιάζουν όμως· με βοηθάνε ν’
αρπαχτώ από το γεγονός πως ξύπνησα πια. Λίγο έλειψε να χάσω εντελώς
τον εαυτό μου. Είχα πιστέψει πως εγώ θα ήμουν αυτός που θα ’λυνε το
πρόβλημα ανάμεσα στους λαούς μας, πως τ’ όνομα κι η μορφή μου θα
μπορούσαν να ζήσουν περισσότερο από μένα μέσα σ’ ένα τόσο

Ο αδελφός της Αριάδνης - 22
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μεγάλο  έργο. Αυτό όμως δεν ήταν παρά το δόλωμα, δεν ήταν παρά  μια
αγελάδα  που  κάποιος  έδεσε  μπρος  στα  μάτια  μου  γι’  άλλους  σκοπούς,
δικούς του. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να πετάξω από πάνω μου  όλα τα
δίχτυα,  πριν  αρχίσω  να  σκέφτομαι  ποιος  είναι  ο  σκοπός  της  ζωής  μου.
Αυτό το πράγμα από την Κυρά σου το φοράω απλώς για γούρι, κάτι τέτοια
διαθέτουν ευεργετικές δυνάμεις, ξέρεις. Εμπρός λοιπόν, πιες μαζί μου. Για
να δούμε... Στην υγειά του Μινώταυρου, δεν πειράζει, έτσι; Αλήθεια, πού
είναι  απόψε  αυτός; Προσεύχεται  μάλλον  παρέα  με  νεαρές  ιέρειες,  ε; Κι
εγώ το ίδιο θα ’κανα.  Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, Δευκαλίωνα,  έχω ένα
δαίμονα μέσα μου, νομίζω σ’ το είπα. Πιες κι άλλο, έλα, δώσ’ μου την
κούπα σου.»

Ήπιαμε λοιπόν. Ορίστε. Να που μπορούσε κι αυτός να τραγουδάει και
να  ερωτοτροπεί,  να  κλαίει  και  να  ηγείται,  ν’  ακούει  και  να  υπομένει.
Κοίταξα τις κούπες και θυμήθηκα πως κι εγώ χαιρόμουνα μερικές φορές
που ο Ταύρος το ’σκαγε μπρος στους βωμούς μας. Αλλά... Τώρα ο Θησέ-
ας σκούπισε τη γενειάδα του και, κοιτάζοντάς με από πάνω ως κάτω, μου
ζήτησε,  για  κάποιο  λόγο,  να  ανασηκωθώ  και  να  καθίσω  ίσια.  Μην
καμπουριάζεις έτσι, είπε, μ ’ ενοχλεί

«Οι γυναίκες είναι η αδυναμία μου, Δευκαλίωνα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά
έχω  αρχίσει  να  το  αντιμετωπίζω  καλύτερα.  Μμμ...  Φαίδρα»,  είπε  ο
Θησέας, και τα μάτια του γέμισαν μνήμες και φωτίστηκαν, δεν άργησαν
όμως να στενέψουν πάλι. «Αυτό που δεν αντέχω με τίποτα είναι ο τρόπος
που  έχουν  οι  γυναίκες  να  περιμένουν τα  πάντα  από  μας,  όλες  αυτές  οι
σαχλαμάρες της ιερής αφοσίωσης σε κάτι που... Γιατί να μην μπορούν δύο
άνθρωποι ν’ απολαύσουνε μερικά πράγματα χωρίς να τα μετατρέπουν σε
κάποια από αυτές τις αναθεματισμένες θρησκευτικές τελετουργίες... Ξέρω
τι κρύβεται πίσω από αυτά τα πράγματα, φίλε μου. Σκέψου το. Η Φαίδρα
μού αφιερώνεται ολοκληρωτικά ενώ κι αυτή έφαγε τότε από το ... Δε με
νοιάζει καθόλου, εγώ θα πω αυτό που έχω στο μυαλό μου, Δευκαλίωνα.
Θεοί,  εκείνος  ο  κακομοίρης  ούτε  που  πρόλαβε  να  συνειδητοποιήσει  τι
συνέβαινε. Έπρεπε να το καταλάβω* αφού υπάρχουν κοπέλες δύο φορές
πιο  όμορφες  από  τη  Φαίδρα  που  κάνουν  τα  ίδια  πράγματα  στο  βορρά,
στην Ελευσίνα για παράδειγμα. Είναι η παλιά θρησκεία, όπως τη λέει η
μητέρα  μου.  Αχ,  ναι,  μη  μβυ  πεις  πως  δεν  είναι  πολύ  γλυκές  αυτές  οι
σουσουράδες... Δευκαλίωνα, σε παρακαλώ, μ’ ενοχλεί πραγματικά, κάθισε
ίσια επιτέλους και μη με κοιτάς μ’ αυτά τα κρη- τικά μάτια. Έλα, πιες μαζί
μου, πιες.»

Γέμισε πάλι τις κούπες. Είχε κι αυτός το δικό του χορό των αλλαγών
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ν’ ακολουθήσει και δεν ήταν κι εύκολος, το ’βλεπα όπως κατάπινε* παρ’
όλ’ αυτά το απολάμβανα να τηρώ τη στάση που περίμενε από μένα. Του-
λάχιστον,  το  διασκεδαστικό  αυτό  μαρτύριο  ήταν  καλύτερο  από  το  να
στέκομαι στις μύτες των ποδιών μου για να τον φτάσω

«Σκοπός  όλων  των  γυναικών  είναι  να  υποτάξουν τους άντρες, το  ίδιο
κάνει και το σπιτικό», είπε ο Θησέας ρίχνοντας μιαν απειλητική ματιά στη
λύρα που είχε αφήσει κάτω δίπλα του. «Εσύ δεν το καταλαβαίνεις αυτό,
γιατί  δεν  έχεις  ζήσει  ποτέ  όπως  εγώ,  Δευκαλίωνα.  Οι  άντρες  όμως  θα
’πρεπε  να  βοηθιούνται  μεταξύ  τους.  Πάρε  εμένα,  για  παράδειγμα:
Κατάγομαι  από  την  Τροιζήνα  της  Αργολίδας.  Το  παραδέχομαι  πως  για
τους Κρητικούς αυτό δε σημαίνει τίποτα, αλλά στ’ ορκίζομαι στην τιμή
μου πως η πάτριά μας δεν έχει ποτέ αναμείξει το αίμα της με αίμα πελα-
σγικό κι όμως, το ξέρεις πως δεν έχουνε πάψει να μας κυβερνάνε οι γυ-
ναίκες; Δε σ’ αφήνουν στιγμή σε ησυχία! Οι μανάδες μας άλλο δεν κά-
νουνε παρά να μας τρέχουνε κοπαδιαστά από τη μια γιορτή στην άλλη και
μετά προσευχές και γεύματα με ξερακιανούς συγγενείς, λες και θέλουν να
επιτηρούν  συνέχεια  ο  ένας  τον  άλλον.  Δεν  μπορούσα  ν’  ανασά- νω μες
στις  καταραμένες  τελετουργίες  της  μια  ζωή!  Πάντα  ευχόμουνα  να  την
άφηναν να κάνει και κάτι άλλο εκτός από το να με αναθρέψει, γι’ αυτό
ζούσε, μόνο γι’ αυτό. Θεοί, μα είναι ζωή αυτή; Δε νομίζω. Και καθίστε
στη σειρά να δείτε το βασιλικό άρμα που περνάει, και το ’να και τ’ άλλο...
Ένα  σωρό  βαρετές  διαδικασίες  από  την  αυγή  ώσπου  να  βγουν  τ’
αστέρια... Για πες μου όμως, είναι μήπως ο βασιλιάς υποχρεωμένος να τις
ακολουθεί; Οι ευγενείς του; Όχι, αυτοί είναι ελεύθεροι σαν αετοί, τρέχουν
με τ’ άλογά τους, κυνηγούν ή αλλιώς βγαίνουν από τα καράβια τους και
στάζουν  απ’ όλες  τις  μεριές  τους  περιπέτειες,  αίματα  και  χρυσάφι.  Και
μάλιστα έχουνε την απαίτηση να σε ικανοποιεί η ζωή αυτή σαν κανέναν
υπάκουο  πεζικάριο,  παρ’  όλο  που  συνεχώς  σου  πιπιλάνε  το  μυαλό  με
τραγούδια που γράφουν οι βάρδοι μας γι’ αυτούς ακριβώς τους άντρες. Ή
για  τους  καβαλάρηδες  συνοδούς,  για  τους  ανιχνευτές  μας,  για  τους
προστάτες  του  λαού  μας  τον  παλιό  καιρό  που  τριγυρνούσαμε  παντού
ελεύθεροι. Ας πάει στην κόλαση ο όάμος*\ Άκου με, αδελφέ μου, η παλιά
τάξη έχει χάσει το παιχνίδι πια, σαν τον Ελφήνορα και τους ομοί- ους του.
Εμείς είμαστε κυνηγοί. Δε μας κάνει άλλο όρεξη η μόνιμη εγκατάσταση.
Η ψυχή  ενός Αχαιού δε θ’ αρκεστεί  ποτέ να παρακολουθεί τις κούκλες
του καλαμποκιού να ξεπετιούνται μια φορά το χρόνο. Πώς εί

*Βλ. υπ. οτη σελ. 216.
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ναι δυνατόν να βλέπω το πλευρό σου έτσι, να σ’ έχω δει στο πεδίο των
εκτελέσεων και να πιστέψω ότι θέλεις να σου κυβερνάνε  τη ζωή  οι για-
γιάδες σου και άντρες που τους μοιάζουν σχεδόν σε όλα; Αυτά δεν είναι
για μένα. Εγώ αποκόπηκα εντελώς όταν η μάνα μου μου είπε ποιος ήταν ο
πραγματικός πατέρας μου. Αυτό θα ’θελα πιο πολύ να μάθεις από μένα: ο
άντρας έχει τη δική του τη ζωή.»

Άσε με να φύγω, άσε με, σιγοτραγούδησε ο Θησέας
«Αυτός ο στίχος είναι ο καλύτερος του τραγουδιού, δε νομίζεις; Όμως,

σαν να ξεράθηκε το λαρύγγι μου.»
«Εγώ  θα  πιω  ένα  ακόμα», είπα απέναντι  του  επίτηδες  πολύ  καμπου-

ριασμένος. «Το σπιτικό λοιπόν θέλει να υποτάξει τους άντρες. Τι λες όμως
για τις χιλιάδες εξαιρέσεις που βρίσκονται στη θάλασσα αυτήν ακριβώς τη
στιγμή;»

«Πτολίπορθος*. Α,  ναι,  μιας  και  μου  το θύμισες. Άκουσε,  Δευκαλίω-
να», έσκυψε γι’ άλλη μια φορά μπροστά με τα κατακόκκινα μάτια του. «Η
Βασίλισσά σου λέει να πάρω τη ζωή μου περισσότερο στα χέρια μου. Ε,
λοιπόν, έχει μείνει πίσω. Αυτό το έχω ήδη κάνει. Άσε με να σου πω για
τους  Συντρόφους  μου,  γι’  αυτούς  τους  νέους  άντρες  που  πρώτοι  με
ακολούθησαν στο δρόμο του Ισθμού. Είδες οχτώ από αυτούς δίπλα μου
στην Αθήνα. Αυτοί ήταν άντρες. Ωραίοι άντρες. Όχι σαν αυτά τα παιδιά
της πόλης που πρέπει σχεδόν να τα βυζαίνω, σαν τον μικρούλη Κάφα με
τα λουλούδια στα μαλλιά... Είναι όλοι τους ορκισμένοι πιστοί της εστίας
του σπιτιού τους πιο πολύ κι από σκλάβοι. Οι Σύντροφοί μου όμως κι εγώ
περάσαμε ένα χρόνο ολόκληρο στην ύπαιθρο μαζί, μάλιστα μαζέψαμε κι
άλλους από τα χωριά που περνούσαμε όταν διαδόθηκε πως η παρέα μας
είχε σκοπό ν’ αφήσει όνομα. Αχ, Δευκαλίωνα, πώς μύριζε έτσι το βραδάκι
εκεί πέρα, μετά από μιαν ολόκληρη μέρα ξιφομαχίας^ πάλης και κυνηγιού
κι  αφού  είχαμε  τρίψει  ο  ένας  τη  μούρη  του  άλλου  στο  χώμα,  ύστερα
τρώγαμε  με  τα  χέρια  κάθε  βράδυ.  Αυτή  είναι  ζωή.  Νιώθαμε  τόσο
ελεύθεροι, ήταν σαν να ’χεις ένα Θεό να τραγουδάει μέσα στο στήθος σου.
Κι ένας λόγος που τους θεωρούσα ωραίους άντρες, και μάλιστα σοβαρός,
ήταν  ότι  δεν  ήξεραν  καν  ποιο  ήταν  το  σχέδιό  μας.  Τους  έφτανε  που
βρίσκονταν  έξω  στον  κόσμο  με  τ’  αδέλφια  τους  -  η  αλήθεια  είναι  πως
αναγκάστηκα  να  σκοτώσω  έν«ν  από  αυτούς  όταν  τους  αποκάλυψα  το
πραγματικό μου σχέδιο για την Αθήνα. Μεταξύ μας

*Αυτός που κυριεΰει πόλεις, ο «κουρσευτής», ο πορθητής πόλεων (από το πτόλις + 

πέρθω).



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 341

όμως... από τη στιγμή που αντιμετωπίσαμε τις αντιρρήσεις του, κι αυτό
ήτανε το ωραιότερο, τον θάψαμε, κι εκεί ακριβώς τελείωσε η ιστορία, δεν
ξέρω  αν  με  καταλαβαίνεις.  Δε  γύρισε  πίσω,  δε  μας  στοίχειωσε,  όπως
έλεγαν οι μανάδες μας πως θα γίνει. Μου πήρε μέρες ολόκληρες να συ-
νειδητοποιήσω τις δυνατότητες που μου ’δινε αυτό το πράγμα. Κι όταν τα
κατάφερα,  ε, φαντάζεσαι  ότι  ήξερα  μια  χαρά  πώς  να  πείσω  όλους  τους
άλλους ότι είχα μπροστά μου κάποιο Θεό. Εσείς οι Κρητικοί ξέρετε πόσο
σημαντικό  είναι  αυτό.  Το  τρομερό  είναι  πως  το  δρόμο  του  Ισθμού  τον
ξεκαθαρίσαμε. Γι’ αυτό ήθελαν να με παντρέψουνε στην Ελευσίνα στην
αρχή,  ήμουν  η  καινούργια  δύναμη  για  τον  τόπο.  Και  να  λοιπόν  που
βρέθηκα γι’ άλλη μια φορά τριγυρισμένος από υπέροχες δεσποινίδες που
ήθελαν να κάνουν τη ζωή μου λίπασμα για τα οπωροφόρα δέντρα τους. Τι
φοβερή  έκπληξη  τις  περίμενε  όμως! Δεν  περίμεναν  από  έναν  άντρα  να
σκεφτεί πως κάτι παραπάνω αξίζει η ζωή του κι έτσι... να ’μαστέ εδώ που
φτάσαμε... τι να πω... προς το παρόν.»

«Μάλιστα,  κατάλαβα.  Ωραία  μουσική»,  είπα  και  σηκώθηκα  αγνοώ-
ντας την επιτίμηση στα τελευταία λόγια του

«Τι; Φεύγεις κιόλας; Τι είπα πάλι που σε πείραξε;»
«Τίποτα. Απλώς δε θέλω να συνεχίσω άλλο αυτήν τη συζήτηση.»
«Δε θέλεις  τι; Μάλιστα...  Ορίστε τρόποι! Άκαρδε  Κρητικέ...» είπε ο

Θησέας  με ύφος αμήχανο* έδειχνε να  ’χει πληγωθεί,  ταυτόχρονα να  με
περιφρονεί και λίγο να καλύπτεται πίσω από το τείχος της προσποιητής
ηρεμίας του. «Με αφήνεις  να μιλάω όλο εγώ, έτσι; Άσε με όμως να σε
συμβουλέψω για ένα πράγμα, φίλε μου. Όλες αυτές οι τρομαχτικές ιστο-
ρίες που διαδίδετε, δεν πρόκειται να κρατήσουν για πάντα. Αν σας δημι-
ουργεί  ανησυχίες  η  Σικελία,  καλά  θα  κάνετε  να  ξεκολλήσετε  από  το
όνειρο που βλέπουν οι κυράδες σας και να πέσετε πάνω τους με δύναμη
στα δυτικά, αν θέλετε να διατηρηθεί η ειρήνη. Ακριβώς, τα πιάνει το αφτί
μου αυτά τα πράγματα. Έλα δω όμως, κάτσε, κάτσε, μη φύγεις αμέσως,
έλα να πιούμε ένα ακόμα οι δυο μας. Στην υγειά της μάνας σου αυτήν τη
φορά.  Δεν  καταφέραμε  τελικά  να  μιλήσουμε  για  την  οχύρωση  του
Παλατιού σας. Μη φεύγεις, Δευκαλίωνα.»

«Η κανάτα έχει αδειάσει. Άλλη φορά», είπα εγώ
«Ε,  καλά  τότε,  φύγε.  Άκαρδε  Κρητικέ»,  επανέλαβε  ο  Θησέας  και

χτύπησε τις χορδές της λύρας για να δώσει έμφαση στην αναχώρησή μου
από την αυλή

Αυτά είχε να μου πει δηλαδή; Πως ο άσπλαχνος πατέρας του κι η φυ-
λακισμένη μάνα του έπλασαν έναν άνθρωπο βίαιο που περιφρονεί ολό-
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κλήρο τον κόσμο; Οι απόψεις του είχαν κάποια βάση και λυπόμουνα πε-
ρισσότερο  απ’  όλους  την  Αριάδνη,  μιας  και,  αν  κατάφερνε  να  δει  τον
εαυτό του στο θρόνο μας, αυτή θα ήταν κάτι περισσότερο μια τροφός γι’
αυτόν μέσα στη μοναξιά του παρά Βασίλισσα δίπλα του. Ο κόσμος του
ήταν γεμάτος χρήσιμα και άχρηστα πράγματα - σύμφωνα με την απλοϊκή
διάκριση που συνήθιζε να κάνει - και τώρα (Είμαστε κυνηγοί, Δευκαλίωνα)
είχε έρθει η σειρά της Κρήτης, που είχε πια ελάχιστα να προσφέρει, είτε
για συμφιλίωση είτε για εκφοβισμό

Δεν είχα σκοπό να θορυβήσω τον πατέρα μου με τη βουή των νέων
κινδύνων, καθώς η Σελήνη της Λευκαγκαθιάς ήταν στη χάση της κι είχε
φτάσει η ώρα ν’ αποτραβηχτεί στα βάθη του Λαβύρινθου.  Ο γερο-Κρά-
τος είπε πως θα ’πρεπε να χοροπηδάμε από τη χαρά μας που ο Βοσκός κι
οι όμοιοι του βγήκανε τελικά από το Χορό του Ταύρου, όποιο και να ήταν
το  κόστος  για  μας.  Ο  Κράτος,  βέβαια,  καθόλου  δεν  ήθελε  να  γίνει
Κουρήτης  σε  κάποιον  στεριανό  κι  όταν  τον  ρώτησα  για  την  ιστορία  με
τους Υκσώς, γύρισε και με ρώτησε - εμένα - γιατί παραμελούσα το αμπέλι
μου. Πρέπει να δίνεις το καλό παράδειγμα, μην το ξεχνάς, με μάλωσε

Όσα μπορούσα τα μοιραζόμουνα με την Αριάδνη όταν ήμασταν μόνοι
αλλά,  όπως  και  το  υπόλοιπο  Παλάτι,  περισσότερο  μας  απασχολούσε  να
νιώθει  άνετα  ο  Μίνωας,  μιας  κι  η  μελαγχολική  αφοσίωσή  του  στα  τε-
λευταία πράγματα της ζωής άρχισε (δίκαια) να αφαιρεί κάπως το λούστρο
της θεαματικότητας και της άσκοπης πολυτέλειας από τις καθημερινές μας
τελετουργίες.  Εκτός  από  αυτό,  μας  ήρθε  επίσημα  μήνυμα  από  την
Καλλίστη πως αρκετές εκατοντάδες από τους ανθρώπους της Γελά- νιας
είχαν αφήσει το νησί τους τελικά, με σκοπό τη μόνιμη εγκατάσταση στην
Κρήτη· δε χάρηκαν όμως και πολλοί ακούγοντας πως η κακοτυχία, τους
ερχότανε προς τα μέρη μας. Κι ούτε ένα καράβι δεν είχε φτάσει από τα
δυτικά.  Ο  Περίδης  ήξερε  ότι  περιμέναμε,  κι  όταν  επέστρεψε  από  την
τελευταία  περιπολία  του  γύρω  από  τις  ακτές  μάς  βρήκε  απλώς  ν’
ανησυχούμε  περισσότερο.  Θέλαμε  να  πιστεύουμε  πως  ο  Πάνδαρος  είχε
επιβάλει τη νέα τάξη στα νερά της Σικελίας. Όπως και να ’χε, τον πατέρα
μας  θα  τον  χάναμε  μέσα  σε  τρεις  εβδομάδες·  κι  είχαμε  τόσα  ν’  αντι-
μετωπίσουμε χωρίς αυτόν

Τότε ήτανε που γύρισε στην πατρίδα ο Γλαύκος. Δεν τον είδα αμέσως
όμως. Μιας κι η Αριάδνη θα περνούσε τη νύχτα γι’ άλλη μια φορά με τις
γυναίκες της, εγώ ανέβηκα στα διαμερίσματά μου κι εκεί, σε μια γωνιά,
είδα το σιδερένιο σπαθί μου, ολοκάθαρο όπως και την ημέρα που
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το είχε βάλει στα χέρια του Γλαύκου ο πατέρας μου· ήξερα πως έπρεπε να
ξεκουραστεί, εγώ όμως, από την αγωνία μου να τον δω, σχεδόν καθόλου
δεν  κοιμήθηκα.  Αλλά  την  άλλη  μέρα  τα  πράγματα  έγιναν  ακόμα  πιο
παράξενα  με  αυτήν  τη  σιωπηρή  επιστροφή  του,  γιατί  μόνο  κακόβουλα
λοξοκοιτάγματα  εισέπραττα  ρωτώντας  για  τον  Γλαύκο.  Ο  Κράτος  μ’
έστειλε  στα  χυτήριά  μας  πάνω  στο  δρόμο  για  την  ενδοχώρα  κι  όταν
έφτασα  εκεί  (ποτέ  μου  δεν  τα  είχα  δει  να  βγάζουνε  τόσον  καπνό  και
θέρμη) βρήκα τον Μέστορα, τον απόστρατο, μαζί με αρκετούς φίλους του
να παρακολουθούν  με απληστία το σίδερο, μαύρα  ασύμμετρα κομμάτια
κοκκώδους μεταλλεύματος, να λιώνει στις φωτιές ενώ γύρω ξεχύνονταν
σκουριές·  οι  άντρες  μού  χαμογέλασαν  και  είδα  στο  ύφος  τους  κάτι
γατίσιο, σαν να ’βλεπαν στο  πρόσωπό  μου έναν άλλον  κόσμο,  γεμάτον
πανούργα σχέδια. Δεν ήξεραν πού βρισκόταν ο Γλαύκος εκείνη ακριβώς
τη στιγμή, ο Μέστωρ όμως με ρώτησε αν είχα ακούσει για την επιδρομή
που είχε γίνει στην ίδια την Τροία* και δεν έμεινε κανείς από τους γύρω
που να μην αρχίσει με αυτό πάλι τα γέλια

Μου είπε πως ο φίλος μας ο  Πτολίπορθος είχε δοκιμάσει να επιτεθεί
στην Τροία· φαίνεται όμως πως οι αξιωματικοί πορείας των σκαφών τους
(Τα καμάρια τον Αχαϊκού στόλον! φώναξαν  κι έσκασαν  στα  γέλια) τους
οδήγησαν όλους μερικές εκατοντάδες μίλια νότια της Τροίας, σ’ ένα μέρος
κοντά  στην  πατρίδα  των  προγόνων  του  Γλαύκου,  την  Αιολίδα.  Όλο  το
Ναυαρχείο  μιλούσε  γι’  αυτό,  από  την  πρώτη  αναφορά  του  Γλαύκου,
μάλιστα:  Αυτό έγινε όταν είχαμε  τη Σελήνη της Ιτιάς ακόμα, και πού να
βλέπατε  τι  ωραία  νποόοχή  ετοίμασαν  στονς  φίλονς  μας  τα  παιδιά  εκεί!
Τνχερός ήταν πον τη γλίτωσε μόνο με την ντροπή της νποχώρησης προς τη
θάλασσα - γι’ αντό το φάρμακο προσενχόμαστε, κύριέ μου; Αυτό σίγουρα θα
κάνει τα σκουλήκια να χωθούνε στις τρύπες τους για λίγο, έτσι;

Τα  χαζά  σχόλιά  τους  μ’  έκαναν  να  χαμογελάσω,  αλλά  γιατί  τέτοιες
αναφορές, για να μην πω για τα σχέδια που είχαμε σχετικά με το σίδερο,
να ’χουνε γίνει ξαφνικά θέματα που συζητούνταν δημόσια; Τελικά κατά-
φερα τη Διαμάτη να μου πει πως ο Γλαύκος είχε αφεθεί στην ιδιαίτερη
φροντίδα της Κλείτης μαζί με μερικές άλλες αδελφές της

«Όχι,  δεν  είναι  ούτε  πληγωμένος  ούτε  άρρωστος», είπε  καθώς  στε-
κόμασταν  πλάι  στην  αίθουσα  του  θρόνου  μες  στη  λιακάδα  όπου  αντη-
χούσε  το  κελάηδημα  των  πουλιών.  «Ήθελε  να  εξαγνιστεί,  Δευκαλίωνα,
για να μπορέσει να κοιτάξει καταπρόσωπο το βασιλιά του, εσένα, και...»

«Τι; Να με κοιτάξει καταπρόσωπο; Για ποιο πράγμα;»
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Κι ενώ έψαχνε να βρει λέξεις, μπήκαν στην αυλή από το γεφυράκι της
βόρειας  πύλης  οι  δυο  ναυτεργάτες,  ο  Κόρδακας  και  ο  Πόντης.  Υπο-
βάσταζαν  έναν  εξαντλημένο,  θαλασσοδαρμένο  νεαρό  που  μόλις  περπα-
τούσε και που μας είπε πως ο Τριάντας χάθηκε

«Πάαααει, σας λέω, χάθηκε!» απαντούσε εξαγριωμένος στις ερωτήσεις
μας

Τον έλεγαν Σθένο· δεν τον θυμόμουνα στο περσινό απόσπασμα από τη
Ρόδο, δεν έδειχνε όμως μεγαλύτερος από μένα* είχε ένα πρόσωπο πλατύ,
οστεώδες,  με  σημάδια  από  την  παιδική  ανεμοβλογιά  του.  Ο  θαυμασμός
για  τον  Λαβύρινθο  του  πέρασε  πιο  γρήγορα  από  οποιονδήποτε  άλλον
επισκέπτη, μόλις όμως άρχισε (πάλι) να φωνάζει, σαν να του ’στρίψε, και
βάλθηκε  να  καταριέται  τον  Οίκο  μας,  τον  Μίνωα,  ακόμα  και  την
Πασιφάη, του δώσαμε ένα δυο ποτηράκια και τον βάλαμε γρήγορα μέσα
σε μια από τις αίθουσες των συμβουλίων. Ο Μίνωας έδειχνε ζαλισμένος,
τον είχαν τραβήξει απότομα από έναν άλλον κόσμο· ήρθε και ο Γλαύκος
(τι αδύνατος  που  ήτανε και με μαύρη γενειάδα!), αλλά  δε σήκωσε ούτε
στιγμή τα μάτια του από τις πλάκες μπροστά στον υπερυψωμένο θρόνο.
Είδα  και  μερικούς  ιερείς  μας  μάλιστα  να  δείχνουν  οργισμένοι,  με  τον
Γλαύκο ιδιαίτερα, καθώς γέμιζαν τους πάγκους γύρω από τη μάνα μας και
το θρόνο ενώ η Αριάδνη καθόταν πλάι στην Πασιφάη πετρωμένη

Πάει σήμαινε ότι αυτός ο Σθένος πριν από έξι μέρες ξύπνησε από το
συναγερμό της πόλης στον Τριάντα, βγήκε από το σπίτι της μάνας του και
είδε  Αχαιούς  πολεμιστές,  με  περικεφαλαίες,  θωράκια  και  ουρλιαχτά,  να
ξεχύνονται από τις πλώρες των αγκυροβολημένων καραβιών τους και ν’
ανεβαίνουν,  σφάζοντας,  την  πλαγιά  από  το  λιμάνι  ως  την  πόλη,  να
σαρώνουν  τους  ελάχιστους  συγκριτικά  ντόπιους  πολεμιστές  που_
τόλμησαν  να  μπουν  στο διάβα  τους.  Τα  σπίτια  του λιμανιού  καίγονταν,
και στη μια μεριά είδε μια ομάδα, που έμοιαζε να ’ναι του αρχηγού τους,
να κατεβάζει από τα πλοία τεράστια άσπρα άλογα στην παραλία τους· κι
ύστερα να τα δένει στ’ άρματα που περίμεναν. Ο Σθένος άρχισε να τρέχει
γιατί ο παππούς του θα χρειαζόταν βοήθεια για ν’ ανέβει ψηλότερα, στις
πλαγιές  πάνω  από  την  πόλη,  γέροι  και  γυναικόπαιδα  σκαρφάλωναν  ήδη
όπως μπορούσαν, αλλά εκεί πάνω δεν τους πβρίμενε κανένα κάστρο, ποτέ
τους  δεν  το  είχανε  χρειαστεί,  εκεί  είχε  μόνο  αμυγδαλιές,  ελιές  και
οπωροφόρα,  οι  άντρες  περνούσαν  από  δίπλα  του  προς  την  αντίθετη
κατεύθυνση, προς τη μάχη, κρατώντας μόνο σπαθιά ή ακόντια στα χέρια,
όλοι τους ήτανε πανικόβλητοι, κόσμος ξερνούσε εδώ κι εκεί
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από το φόβο, από την αηδία... Είδε μια γυναίκα να προσπαθεί να τραβήξει
το καλύτερο ντιβάνι της από την μπροστινή πόρτα και να ουρλιάζει: Πού
είναι τώρα οι Κρητικοί; Πού είναι οι περίπολοι της Καρίας;

Καθώς βοηθούσε τον παππού του ν’ ανεβεί, άκουσε την κλαγγή και τις
κραυγές  μιας  άκαμπτης  αντίστασης  από  την  κορφή  της  πλαγιάς  ν’
ανεβαίνει από το λιμάνι. Ο Σθένος όμως δεν ήτανε πολεμιστής, σπίτι του
δεν υπήρχε τίποτε εκτός από το μαχαίρι για τα ψάρια, γι’ αυτό δεν είχε
έρθει πέρσι με το απόσπασμα, και δεν τον κακολόγησε κανένας* αυτός
ήταν  ένας  απλός  μελισσοκόμος,  τώρα  όμως  άκουγε  κραυγές  και  φωνές
γνώριμές του καθώς κάθε αντίσταση διαλυόταν κάτω από τις ρόδες τους,
τις οπλές των αλόγων και το κροτάλισμά τους. Είχε έρθει πια το τέλος της
Ζωής

Βγήκε  ξανά μ’ ένα μαχαίρι. Αντί γι’ αυτόν, είχαν  αποφασίσει οι πε-
ριστάσεις. Οι άντρες του Τριάντα προσπάθησαν να διατηρήσουν κά- ποια
τάξη  υποχωρώντας  στα  δρομάκια  τους  και  καμακώνοντας  όσους
επιδρομείς μπορούσαν με ξαφνικές επιθέσεις από κατώφλια ή κρυψώνες
που ήξεραν, και το ίδιο έκαναν στ’ άλογα, ασεβείς μες στην οργή και στην
πίκρα  τους,  αλλά  και  για  να  μην  τους  αφήσουνε  ν’  αποκλείσουν  την
υποχώρηση εντελώς. Είδε άντρες να φτύνουν αίμα μέσα στους δρόμους
που όταν ήταν παιδί έτρεχε ολόγυμνος με τους φίλους του και ψηλά, εκεί
που  είχε  μόλις  διαλυθεί  η  πρώτη  γραμμή  της  αντίστασης,  είδε  δύο
μουσάτους να ποδοπατούν το πρόσωπο ενός γείτονα που ήταν από ώρα
πεθαμένος

Την πόλη την παρέδωσαν. Έγινε κάποια αναστολή των επιχειρήσεων
γιατί ο αρχηγός τους μάλλον δεν ήθελε να χάσει άλλα άλογα και υπήρχαν
τόσα  σπίτια  να  λεηλατήσουν  και  να  κάψουν.  Κατέβηκε  ένας  δρομέας
σταλμένος από τη βασίλισσα του Τριάντα πάνω στους οπωρώνες για να
τους  προειδοποιήσει  πως  οι  άλλοι  Αχαιοί,  από  τον  εκκολαπτόμενο
εμπορικό  σταθμό  τους,  ή  μάλλον  από  τη  βρομερή  κατασκήνωσή  τους
στην Ιαλισσό, είχαν τοποθετηθεί περίπου ένα μίλι πίσω από το λόφο των
οπωρώνων  για  να  εμποδίσουν  οποιαδήποτε  υποχώρηση  προς  την
ενδοχώρα- δε θα ’καναν επίθεση, απλώς δεν άφηναν τους κατοίκους του
Τριάντα  να  φύγουν  από  κει.  Αυτό  έμοιαζε  με  επιδρομή  για  αρπαγή
σκλάβων. Σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι άντρες του Τριάντα από τα βέλη που
εξακόντισαν  για  να  προλάβουν  πιθανή  αντεπίθεση.  Ο  καπνός  ανέβαινε
στριφογυριστός  από  σπίτια  κι  εργαστήρια,  κι  έβγαιναν  φωνές  λυσσα-
σμένες  ή γέλια  άγρια  καθώς  διέλυαν  τα υπάρχοντά  τους  ψάχνοντας  για
χρυσαφικά· η πόλη όμως, δεν ήταν μεγάλη κι ο Σθένος δεν άργησε ν’
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ακούσει τις διαταγές της ανασύνταξης. Όλοι κατάλαβαν πως πια θ’ ανε-
βαίνανε το λόφο. Ήταν απίστευτος ο αριθμός τους, είπε ο Σθένος. Φαί-
νονταν μια χιλιάδα

Ψηλά, ανάμεσα στα δέντρα, μαζί με τους οπλισμένους άντρες βρήκε
καμιά τριακοσαριά ανθρώπους σπαρμένους εδώ κι εκεί σε ομάδες· άλλοι
είχαν  απλώς  καθίσει  κάτω  κι  έτρεμαν,  έκλαιγαν,  μερικοί  τριγύριζαν  τη
βασίλισσα και τον κλήρο τους και τσακώνονταν τι να κάνουν (ο ωκεανός
φαινότανε μια χαρά καταγάλανος και άδειος ως πέρα την Ανατολή), άλλοι
άλειφαν με χώμα το μέτωπο και το στήθος τους. Είχαν ήδη σκοτώσει όλα
τα σκυλιά που γάβγιζαν για να μπορούν να κρυφτούν καλύτερα μέσα στα
περιβόλια,  αλλά  ουσιαστικά  δεν  είχανε  πού  να  στραφούν,  αποκομμένοι
όπως  ήταν  από  τα  πυκνότερα  δάση  και  το  λιμάνι.  Οι  άντρες  που  είχαν
απομείνει  να  τους  υπερασπιστούν  χωρίστηκαν  και  αυτοί,  γιατί  μερικοί
ήθελαν να κάνουν ανταρτοπόλεμο μέσα στο δάσος - οι επιζώντες αυτού
του εγχειρήματος δεν άργησαν να επιστρέψουν - ενώ άλλοι αποφάσισαν
να στήσουν μια καλή ενέδρα κι έτσι, πού ξέρεις, μπορεί να γλίτωναν κάνα
δυο  παιδιά  μες  στην  τελική  κοσμοχαλασιά.  Από  τους  πολίτες  όμως,
πολλοί  γεροντότεροι,  σαν  τον  παππού  του  Σθέ-  νου,  γυναίκες  με  μωρά
παιδιά, οι ακλόνητα  αδιάλλαχτοι  ανάμεσά τους, αποτελείωσαν  τη μικρή
τελετουργία  τους  με  το  χώμα  της  γης  τους  κι  ύστερα  ανέβηκαν  με  τις
ιέρειες ψηλότερα, ανάμεσα στα οπωροφόρα, και δεν τους ξανάδαμε ποτέ·
αλλά  μόνο  τριάντα  είχαν  το  κουράγιο  να  βάλουν  τέτοιο  τέλος  στα
πράγματα κι η αναχώρησή τους διόλου δε βοήθησε τους υπόλοιπους, που
άρχισαν να μοιρολογάνε δυνατότερα. Οι οπλισμένοι άντρες τούς διέταξαν
να  σωπάσουν.  Ακούγονταν  πια  οι  Αχαιοί,  το  κουδούνισμα  από  τον
οπλισμό και το κροτάλισμα από τους τροχούς, καθώς περνούσαν πίσω από
την  πρώτη  γραμμή  των  δέντρων  κι.  έμπαιναν  σε  σχηματισμό  σε  σχήμα
τσιμπίδας. Πιασμένοι σ’ αυτήν την απελπιστική παγίδα βρέθηκαν κι άλλοι
κάτοικοι του Τριάντα,  που  αναζήτησαν  κάποιον  γκρεμό  να  βλέπει  στην
Ανατολή κι ύστερα έπεσαν πιασμένοι χέρι χέρι. Ολόκληρες οικογένειες. Ο
πανικός  είχε  κυριαρχήσει  πάνω  στους  υπόλοιπους  κι  όλοι  είχαν  πια
σηκωθεί  όρθιοι.  Οι  άντρες  τους  άρχισαν  να  παίρνουν  θέση  για  ενέδρες
που είχαν ήδη επιλέξει, λίγοι όμως άντεξαν να μην αρχίσουν τις κατάρες
και?τις  βρισιές,  πράγμα  που  έκανε  την  αναμονή  τους  συντομότερη.  Η
βασίλισσα  και  περίπου  διακόσιοι  άνθρωποι  γύρω  της  -  ο  πατέρας  κι  η
μάνα του ανάμεσά τους - στέκονταν όλοι μαζί όρθιοι με το κεφάλι τους
ψηλά κι αυτή ήταν η τελευταία φορά που τους είδε από κοντά ο Σθένος. Ο
καθένας ήταν ελεύ-
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θέρος ν’ αντιδράσει σ’ αυτό όπως έκρινε σκόπιμο και ο πατέρας του είχε
πει πως καθόλου δεν πείραζε να τρέξει, ν’ απομακρυνθεί, να φύγει μακριά

Κατάφερε να επιζήσει γιατί στριμώχτηκε μες στη σχισμή ενός βράχου,
ακριβώς  κάτω  από  το  χείλος  του  γκρεμού,  και  τράβηξε  ένα  αρμυρίκι
μπροστά  στην  είσοδο·  μας  έδειξε  και  τις  γρατσουνιές  του  για  να  τον
πιστέψουμε. Δεν πέρασε πολλή ώρα και άκουσε τους στρατιώτες τους να
αρχίζουν  το πλιάτσικο,  να βγάζουν  περιδέραια  και διάφορα άλλα  πράγ-
ματα από τους σωρούς των πτωμάτων κάτω από τους λόφους και με τα
μπιχλιμπίδια στα χέρια να κάνουν σινιάλα στους υπόλοιπους, που άρχισαν
να μαζεύονται στην άκρη του λιμανιού, ότι όλα ήταν εντάξει· τότε ήτανε
που  ορκίστηκε  να  πάρει  για  όλους  τους  εκδίκηση,  να  φτάσει  εδώ
τουλάχιστον και να μας αναφέρει την επιδρομή. Αλλά παρ’ όλο που ποτέ
του δε θα ξέχναγε την οργή που ένιωσε βλέποντας την άδεια θάλασσα ν’
αστράφτει  εμπρός  του,  ήξερε  πως  τα  καράβια  μας  και  οι  Κάρες  ήτανε
κάπου  εκεί  γύρω.  Απλώς  δεν  ήταν  στο  σωστό  μέρος  εκείνο  το  πρωινό,
θρήνησε ο Σθένος

Και  δεν  είχαν  απλώς  κάψει  τα  σπίτια.  Είχαν  μαζί  τους  μεγάλους
μπρούντζινους λοστούς και το διασκέδαζαν πραγματικά να καταστρέφουν
τα  καλοφτιαγμένα  ξύλα.  Είχανε  τόσο  τρελαθεί  με  το  παιχνίδι,  που  δεν
έβλεπαν  πέρ’ από  τη  μύτη  τους.  Ανάγκασαν  μάλιστα  τη  βασίλισσα,  τις
ιέρειες  και  τους  διακόσιους  αιχμαλώτους  να  παρακολουθούν,  τους
τράβαγαν εδώ κι εκεί δεμένους και φιμωμένους και τους περιέλουζαν με
βρισιές,  τους  έγδυσαν  κι  άρχισαν  τους  καβγάδες  για  τις  τιμές  που  θα
’πιαναν, και μερικοί που αποφάσισαν ν’ αντισταθούν ή να μην κρύψουν
την  καταφρόνια  τους  σκοτώθηκαν  την  ίδια  στιγμή  με  τα  δόρατα.  Δεν
πήραν καν τα βόδια, τα πρόβατα και τα γουρούνια μαζί τους· τα ’σφα- ξαν
όλα, λες κι ήταν ασίγαστη η οργή τους, κι ύστερα τα ’καψαν, προσφορά
στον  ουρανό.  Γελούσαν  μάλιστα  στην  ιδέα  πως  ο  καπνός  μπορεί  να
τραβούσε  Κάρες  ή  Κρητικούς  στρατιώτες  προς  τα  εκεί* αργά  το  από-
γευμα  πια,  έφυγαν  προς  τα  νοτιοανατολικά  για  να  πουλήσουν  σίγουρα
τους πιο άσχημους και χοντροφτιαγμένους στη Χαναάν για σκλάβους ενώ
ο  Τριάντας  δεν  ήταν  πια  παρά  ερείπια  και  πτώματα  σκορπισμένα.  Ο
Σθένος είχε έρθει μόνος του με μια βαρκούλα που τους είχε ξεφύγει όταν
σάρωναν  το  λιμάνι,  κι  ένα  από  τα  περιπολικά  του  Περίδη  τον  είχε
περισυλλέξει έξω από το Παλαίκαστρο· και τώρα που δεν είχε πια τίποτα
να μας αποδείξει, ο Σθένος απαίτησε να συσταθεί ομάδα επίσημης ταφής
και να γίνουν όλες οι άλλες απαραίτητες ενέργειες. Οι γέροι, οι
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ανάπηροι πι οι εξοργιστικά περήφανοι κείτονταν ακόμα άταφοι εκεί πέρα
Και τότε ο νεαρός σηκώθηκε όρθιος μπροστά στον Περίδη, ξερίζωσε

με τα χέρια του δύο τούφες από τα μαλλιά του και τ’ άφησε να πέσουνε
στα πόδια του Ναυάρχου. Ήταν προφανές πως αυτή η κίνηση είχε αρχικά
στόχο την Πασιφάη την ίδια και τον Μίνωα, γιατί μετά ο Σθένος γύρισε
την  πλάτη  του  στην  αίθουσα  του  θρόνου  κι  έφυγε  «Θα  ειδοποιήσω  τον
Κατσαμπά»,  είπε  ο  Περίδης  «Κάθισε  κάτω!»  τον  διέταξε  η  Αριάδνη
«Παιδί  μου», είπαν  η Πασιφάη  και  ο  Μίνωας  με μια φωνή  «Όχι», τους
απάντησε.  «Έχουν  όλα  τελειώσει.  Ώσπου  να  ετοιμαστούμε  κάτι  να
κάνουμε,  θα  ’χει  περάσει  το  Μέγα  Έτος  σου.  Ο  Οίκος  ανήκει  σε  μένα
τώρα, σε μένα και στον Μινώταυρο», είπε η Αριάδνη και στα μάτια της
έβλεπες πως καταλάβαινε καλά πόσο χειροπιαστή θα ήταν η αλλαγή στον
κόσμο  μας  μετά  από  όσα  είχε  ξεστομίσει.  «Λέω  την  αλήθεια  ή  μήπως
όχι;»  ρώτησε  και  απευθύνθηκε  σε  όλη  την  αίθουσα  και  σε  όλα  τα
αποσβολωμένα από την έκπληξη πρόσωπα

«Μα, Κόρη μου, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και να κάνουμε κάτι,
αμέσως μάλιστα. Νομίζω πως και οι άλλοι οίκοι μας θα προτιμούσαν την
άμεση  δράση  αντί  να  καθυστερήσουμε  συγκαλώντας  τους  πάντες  σε
συμβούλιο», είπε η Πασιφάη από το θρόνο με τρυφερή επιμονή

Σηκώθηκε από το θρόνο, που τον πλαισίωνε το ζωγραφισμένο φοινι-
κόδεντρο,  και  άπλωσε  το  χέρι  της  ν’  αγγίξει  την  Αριάδνη,  όρθια  πια
μπροστά της. Αυτή όμως η χειρονομία παρέσυρε το σώμα της μάνας μας
κι έκανε ένα μονάχα βήμα μακριά από το βάθρο και τότε, το είδανε και οι
Κουρήτες  και  οι  ιέρειες  εκείνη  τη  στιγμή,  το  κατάλαβε  και  η  ίδια  η
Πασιφάη: είχαν όλα τελειώσει. Έτσι τα γεγονότα υποσκέλισαν από μό-^
να  τους  ακόμα  και  τα  προσχήματα  της  τελετουργίας  που  απαιτούσε μια
τέτοια μεταβίβαση

Η Αριάδνη έπιασε το χέρι της μάνας μας και το ’σφίξε για λίγο με δύ-
ναμη επάνω στο στήθος της· ύστερα είπε πως θα συγκαλούσε το επόμενο
συμβούλιο  μετά  την  περίοδο  που  ήθελε  να  την  περάσει  μόνη  της,  ν’
αφουγκραστεί,  μες  στις περίστυλες  υπόγειες  κρύπτες.  Όταν  έφυγε,  κλεί-
νοντας  τις  πόρτες  της  αίθουσας  του  θρόνου  και  σθ^ιένα  μαζί  με  όλους
τους υπόλοιπους, ο πατέρας μου είπε στην αποσβολωμένη ομήγυρη γύρω
του  πως  θα  ήταν  καλύτερα  να  μιμηθούμε  τη  Βασίλισσά  μας  και  ν’
αφοσιωθούμε  ο  καθένας  μας  στα  ειρηνικά  του  έργα  για  ένα  διάστημα*
έπιασε το ελεύθερο χέρι της Πασιφάης, μου έγνεψαν με ανέκφραστη



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 349

επισημότητα  κι  ύστερα  έφυγαν  από  την  αίθουσα  μαζί  ενώ  ο  Κράτος,  η
Κλείτη και όλοι οι άλλοι σκούπιζαν τα μάτια τους και κουνούσαν με δυ-
σπιστία το κεφάλι κοιτάζοντάς τους ν’ απομακρύνονται. Ο Περίδης είπε
πως θα ’βαζε φρουρούς δίπλα στον νεαρό Σθένο, μήπως βλάψει πάλι τον
εαυτό του ή μήπως βαλθεί να ξεσηκώνει τον κόσμο

Τότε μόνο χαιρέτησα τον Γλαύκο και του ζήτησα να με ακολουθήσει
(δεν είχα ιδέα προς τα πού) κι εκείνος με κοίταξε για πρώτη φορά από-
λυτα προετοιμασμένος για όλα, όπως είδα μες στα πρησμένα γκριζοπρά-
σινα  μάτια του. Δεν ανταλλάξαμε  άλλο  χαιρετισμό  και δεν τον  ρώτησα
τίποτ’  άλλο  καθώς  βγαίναμε  και  διασχίζαμε  τη  φωτεινή  ταχτοποιημένη
κεντρική  αυλή  πηγαίνοντας προς τη μεγάλη σκάλα  της ανατολικής  πτέ-
ρυγας. Ο Τριάντας. Άνθρωποι που δεν είχα κάνει καν τον κόπο να γνω-
ρίσω, καλές οικογένειες, απόγονοι των ίδιων των Κρητικών, που τα αμύ-
γδαλά τους καταναλώνονταν στην Κνωσό με τις χούφτες

Θα τις βίαζαν με τη σειρά πάνω στα καράβια. Ή μάλλον θα τις είχαν
βιάσει ήδη. Αυτό έγινε μέρες πριν, τότε που εγώ... τι έκανα... Δεν μπο-
ρούσα να θυμηθώ. Μεθοκοπούσα με τον Θησέα κι έλεγα πως αυτό ήταν
ανδρεία.  Σίγουρα  θα  υπήρχε  έστω  κι  ένας  ανόητος  ανάμεσα  σε  τόσους
ήρωες που, προσπαθώντας να μπει σε κάποιο υπέροχο στόμα με τη βία, θα
πρέπει  να  ’χασε  το  φίδι  του  με  μια  δαγκωματιά.  Και  μετά  θα  την  κρέ-
μασαν διαμελισμένη από το κατάρτι για να μουδιάσουν όλες οι άλλες από
το φόβο. Μην έχετε καμιάν αμφιβολία. Με κατεύθυνση νοτιοανατολικά...
Αυτήν  τη  φορά  δεν  τις  πήγαιναν  στα  λιναροχώραφα  της  Αχαΐας  να  τις
τσακίσουν από την κούραση, τις πήγαιναν στα σκλαβοπάζαρα του Βάαλ,
όπου οι απεσταλμένοι του Φαραώ πάντα πλειοδοτούσαν γι’ αυτές με τους
φαρδιούς  γοφούς  και  τα  πιο  γερά  δόντια.  Ο  λαός  μου.  Το  ’ξερα  πως
είχαμε  το  ίδιο  αίμα,  γιατί  είχα  πια  μουδιάσει  ολόκληρος.  Θάνατος,
θάνατος σε όλους τους!

«Αχ,  Γλαύκε»,  είπα  όταν  φτάσαμε  στη  σκάλα  και  αναγκάστηκα  ν’
ακουμπήσω  πάνω  στο  δροσερό  ξύλο  της  κολόνας.  «Πάλι  απαιτεί  από
εμένα να τους καταλάβω.»

«Και γιατί όχι;» απάντησε ο Γλαύκος. «Να ένας άνθρωπος που νομίζω
ότι μπορεί να μας εξηγήσει τι σημαίνει να έχεις στενούς δεσμούς με τους
εχθρούς σου.  Έτσι  δεν είναι,  φιλαράκο; Για  πες μας πώς είναι,  έλα πες
μας.»

«Εσύ είσαι λοιπόν ο Γλαύκος...» είπε ο Θησέας και κοντοστάθηκε σαν
έφτασε  στο  κεφαλόσκαλο  με  τον  Όρνεο  ακριβώς  πίσω  του· και  με  τον
ψυχρό, χαριτωμένο, νηφάλιο τρόπο του πρόσθεσε: Δεν καταλαβαίνω
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τι μου λες. Ταυτόχρονα μετρούσε τον Γλαύκο  πάνω κάτω με το βλέμμα.
Έτσι με τη γενειάδα, έμοιαζαν σαν αδέλφια, σκοτάδι και φως* στη θέρμη
της μάχης, οι πιθανότητες θα ήταν μοιρασμένες μεταξύ τους. Ο ένας πίσω
από  τον  άλλον  ασταμάτητα,  θηρία  που  κυνηγιούνται  πάνω  σ’  ένα
σφραγιδόλιθο κόκκινο σαν αίμα

«Τότε, άσε με να σου πω εγώ, και με διορθώνεις αν κάνω λάθος. Τα
μελετάω  αυτά  ένα  χρόνο  τώρα  και  παραπάνω.  Δεν  έχει  να  κάνει  με  το
πόσο  έχετε  ανάγκη  ο  ένας  τον  άλλον  εσείς  οι  αρματηλάτες;  Σας  είναι
απαραίτητο να παίζει μια ο ένας μια ο άλλος τον εχθρό κι έτσι να μπορείτε
να  λέτε  στους  ανθρώπους  πως  βρίσκονται  σε  κίνδυνο  κι  ύστερα  να
αναλαμβάνετε  εσείς,  οι  τρομεροί  και  δυνατοί  φρουροί,  τη  φύλαξη  του
σπόρου.  Σωστά;  Αυτή  η  χυδαία  πλάνη  σας,  θέλω  να  πω,  βασίζεται  στη
διαιώνιση της διαμάχης, παρ’ όλο που πότε πότε βρίσκετε τρίτους - βολι-
κά, ευάλωτα θύματα - για να μοιράσετε κάπως το παιχνίδι ανάμεσά σας.
Επιδρομές  στα  κοπάδια,  ας  πούμε,  δύο  φορές  κάθε  φεγγάρι,  επιτόπιες
επιδείξεις  του  κινδύνου  που  διατρέχουν  από  τους  άλλους...  Από  αυτούς
δηλαδή  οι  οποίοι  ανταποδίδουν  τη  χάρη  που  τους  κάνατε  για  καλό  του
δικού τους οίκου και να  λοιπόν που η πλάνη ολοκληρώνεται  κι εξαπλώ-
νεται σε όλη τη χώρα. Στη χώρα των πατέρων σας, θα μπορούσε να πει
κανείς.»

«Είσαι τρελός. Βούλωσ’ το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.»
«Ε, τότε, να με συγχωρείς  πολύ!» τον ειρωνεύτηκε ο Γλαύκος (και τα

μάτια του πέταξαν φλόγες) ακουμπώντας με το ένα χέρι του στον τοίχο
πλάι  στο  πλατύσκαλο.  «Και  τότε,  πώς  εξηγείς  το  γεγονός  ότι  μόλις
τελειώσει  η  μάχη  σας  παίρνουν  τόσο  εύκολα  τα  κλάματα,  γενναίοι
αρματηλάτες;  Δεν  είναι  δηλαδή  σαν  να  λέτε  ευχαριστώ  για  μιαν  αγάπη
που  δεν  τολμήσατε να εκφράσετε;  Δεν είναι αυτός  ο μοναδικός τρόπος,
για έναν  άντρα να δείξει  πως τον  ελκύει κάποιος άλλος; Μήπως  τα  λέω
πολύ γρήγορα; Ξέρεις τώρα, αυτά τα Πολέμησες γενναία, θα μπορούσαμε να
’μαστέ φίλοι κι όλες αυτές οι αηδίες που λέτε, την ώρα που ο άλλος είναι
έτοιμος να τα τινάξει μες στα χέρια σας. Τρέφετε πια μεγάλο σεβασμό γι’
αυτόν, τον εκτιμάτε τόσο - κι ολόκληρος ο κόσμος καίγεται!»

«Δεν  έχεις  να  πας  πουθενά,  γερακομύτη!»  οΰφλιαξε  ο  Θησέας  κι
έσπρωξε τον Όρνεο μακριά

«Βλέπεις, Δευκαλίωνα;» είπε ο Γλαύκος, απόλυτα έτοιμος, χωρίς όμως
να κάνει καμιά κίνηση πέρ’ από το να σηκώσει τους ώμους και τα χέρια
του με απορία. «Νιώθει έλξη για μένα και το εκφράζει μ’ αυτόν
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τον τρόπο. Τα ξέρω αυτά, τα ’χω ξαναδεί.»
«Οι δύο μας σε μονομαχία, ό,τι όπλο θέλεις. Θα σε σκοτώσω γι’ αυτό

που είπες.»

«Σίγουρα, εκτός κι αν σε σκοτώσω πρώτα εγώ», του είπε ο Γλαύκος
ενώ αρκετοί από τους φρουρούς του Παλατιού με τα λευκά κράνη τους
πλησίασαν με τα ακόντια έτοιμα. «Αυτό όμως δε λύνει τίποτα. Ο κόσμος
είναι γεμάτος ελκυστικούς  άντρες,  ε, Θησέα; Γιατί να  σπαταλιέσαι έτσι
λέγοντας ψέματα στον εαυτό σου; Έχεις όμορφους ώμους και μάτια σαν...
Για  περίμενε...  σαν  τον πάγο μες  στις  σπηλιές,  πώς  σου φαίνεται  αυτό;
Όχι;  Χμμ,  τελοσπάντων...»  κατέληξε  ο  Γλαύκος  και  απομακρύνθηκε.
«Έλα,  Γλυκόπιοτο  Κρασί,  οι  μαργαρίτες  μπροστά  στις  σπηλιές  είναι
υπέροχες και δεν κρατούν για πάντα, ξέρεις.»

Κι  ο  Γλαύκος  γύρισε  την  πλάτη  του  κι  έκανε  μερικά  βήματα  - όλο
άνεση, σαν γίγαντας που διέσχιζε την αυλή - προς τη σκάλα που έβγαζε
στους  ανατολικούς  κήπους.  Στα  μισά  του  δρόμου  στράφηκε  περιμένο-
ντας να τον φτάσω και μου άπλωσε με μεγάλη σοβαρότητα το χέρι του

«Εσείς κάθεστε εδώ μες στο Παλάτι σας και δε βλέπετε τίποτ’ άλλο!»
Εντάξει, ο Γλαύκος είχε εκτελέσειτην αποστολή του; Όταν όμως μεί-

ναμε μόνοι, έδειχνε να ’ναι πιο οργισμένος παρά ποτέ, γεμάτος μίσος και
καταφρόνια  απίστευτη.  Κι  αυτό,  γιατί  είχαμε  αφήσει  το  φόβο  να  μα-
ραζώσει τη Ρόδο. Γιατί όταν έφυγαν από κει κι έπιασαν στην Καρία, εί-
χανε  βρει τους κατοίκους  της να  κάνουν  γυμνάσια  σε ολόκληρες  ορδές
νέων αντρών για τη δική τους φρουρά και τα σπίτια τους, για να προστα-
τευτούν από τον επιδρομέα, από το χάος που κυριαρχούσε στο βασίλειο
των Χετταίων ένα βήμα από τις αυλές των σπιτιών τους. Γιατί μπροστά
από τη Χατουσάς, την ιερή πόλη, είχε δει τα κεφάλια των συμβούλων που
παραπλάνησαν το Χετταίο βασιλιά παλουκωμένα, αφού σπρωγμένος από
τους  Αιγύπτιους  είχε  αναγκαστεί  να  εγκαταλείψει  τη  Χαναάν- και  του
είχαν πει πως δεν είχαν καιρό να τον δουν, δεν είχαν καιρό να δουν αυτόν,
έναν πρεσβευτή από την Κρήτη, ιδιαίτερα τώρα που το σίδερο που είχαν
επενδύσει  επάνω  μας  τελικά  δεν  απέδωσε.  Γιατί  μετά  από  βδομάδες
ολόκληρες  μέσα  στους  χιονισμένους  δρόμους  της  πατρίδας  τους
τραβώντας  δυτικά,  προς  το  Αιγαίο  και  τη  Λέσβο,  η  Αλξιόνη  του  είχε
αποσπάσει  υποσχέσεις  για  καινούργιες  επιδρομές  εκφοβισμού  σαν  την
περσινή και όλ’ αυτά με μοναδικό αντάλλαγμα τις συμβουλές της, πως θα
’πρεπε ν’ αποταθούμε στην Τροία γι’ αυτό το καταραμένο μέταλλο. Και
πράγματι, εκεί κατάφερε να βρει τα δώδεκα αυτά κομμάτια που
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είχα δει, το σίδερο της Μαύρης θάλασσας που συγκέντρωναν με απληστία
και, αφού δεν μπορούσαν οι ίδιοι να το επεξεργαστούν, το αντάλλαξαν με
ψεύτικες  υποσχέσεις  για  μεγαλύτερη  βοήθεια  από  την  Κρήτη  που
βασιζότανε  σε σχέδια σαν  αυτό της Αλξιόνης.  Ήταν  όλα πνιγμένα  στην
τρέλα και στην ψευτιά, κι αυτή η αναθεματισμένη βιασύνη ν’ αλλάξει ο
τρόπος  ζωής  παντού  χωρίς  να  ξέρουμε  καν  το  σκοπό* αυτά  είχε  πια  ο
Γλαύκος να διηγηθεί για τους ξένους τόπους, για να μην αναφέρουμε τις
έντονες  αμυντικές  προετοιμασίες  σε  όλο  το  μήκος  της  ακτής  των  προ-
γόνων  του* περιμένανε,  βλέπεις,  όπου  να  ’ναι  χίλιους  δυο  ιδιώτες. Είπε
πως δε χρειάζονταν κατάσκοποι για να μάθουμε ότι ναυπηγούσαν στόλο
στο βορρά και η αλήθεια ήταν ότι οι θαλασσόλυκοι από την Αίγινα δεν
είχαν ακουστέί καθόλου

«Ό,τι και να κάνουμε, βοηθάμε την κατάσταση. Νομίζεις πως κανένας
δεν παρακολουθεί τι κάνουμε;» με ρώτησε την ώρα που καθόμασταν κάτω
από τα κυπαρίσσια που έβλεπαν στον ποταμό. «Είχα οργιστεί τόσο πολύ
μαζί σου, με το Παλάτι...  Εγώ...  εγώ αγαπάω την Αντιβία, Δευκαλίωνα,
τον  Πραίσο  και  την  Κρήτη  κι  αυτά  θα υπηρετήσω  πρώτα.  Οι βασιλικοί
οίκοι  είναι...  είναι  ανάξιοι,  αυτό  κατάλαβα,  τίποτ’  άλλο,  αμέσως  μόλις
πιάσαμε στεριά. Κι ήθελα να τ’ αποκαλύψω όλα και χωρίς να με νοιάζει τι
θα μου συμβεί. Σου είχα πει πως ήμουν έτοιμος να κάνω όλον τον κόσμο
να σειστεί με την καρδιά μου, αν χρειαζότανε, τελικά όμως καταράστηκα
τις κουβέντες μου γι’ αυτό το  σίδερο  και τούτον τον  αγώνα  που έχουμε
μπει. Γιατί αν πραγματικά ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ξένων, τότε
χαθήκαμε.  Χαθήκαμε. Βέβαια υπήρχαν  εκεί γύρω γέροι απόστρατοι που
είδαν τι έφερα και μάλιστα άρχισαν να με κοροϊδεύουν για τα λόγια μου,
αλλά... Τότε είδα τι έκανε ο Χθόνιος Ταύρος στο Παλάτι, έμαθα και για τη
γιαγιά σου και..., συγχώρα με, αδελφέ μου, αλλά εγώ αρνούμαι να λάβω
μέρος πια σ’ αυτό. Σε παρακαλώ, μην το θεωρήσεις ασέβεια. Έχω και μια
ψυχή όμως. Δε θέλω να χάσει το δρόμο της. Τον Εφιάλτη τον φοβάμαι.
Ξέρω πως κι εσυ κι η Βασίλισσά σου κάνετε ό,τι μπορείτε...»

Η φωνή του Γλαύκου έσβησε και είδα πόσο ντρεπόταν, κι έτσι ήρθε η
σειρά μου ν’ αθετήσω τον όρκο που είχα δώσει στην Αριάδνη. Του είπα
τις προθέσεις της για το στρατό μας. Του κόπηκε η^χνάσα. Το ίδιο έγινε κι
όταν  του  είπα  πως  ο  Μίνωας  το  ήξερε,  πως  προσπαθούσαμε  να  κανο-
νίσουμε  αυτόν  τον  επιτακτικό  γάμο* με  το  γάμο αποσβολώθηκε  ακόμα
περισσότερο.  Πήρε  μιαν  ανάσα  και  προσπάθησα  ν’  αστειευτώ  λέγοντας
πως δεν πείραζε τόσο πια, τουλάχιστον σήμερα, που δεν είχαμε κάνει
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ακόμα παιδιά* περιμέναμε το μωρό της Αίθης τώρα κοντά, κάποια στιγμή
μες στη Σελήνη της Βροντής, που είχε κι αυτήν τέσσερις ημέρες ακόμα
ώσπου ν’ αλλάξει* και δεκατρείς μετά από αυτό, θα ’φτάνε η Ημέρα του
Μίνωα

«Τι αγωνίες έχουμε να περάσουμε ετούτη την εποχή!» είπε ο Γλαύκος.
«Νομίζω  πως  η Βασίλισσά  σου  βλέπει καθαρά  μέσα  σε όλη  αυτήν  την
τρέλα, αδελφέ μου. Αυτό όμως που μπορεί να προκαλέσει - είναι ανοησία
μου να σ’ το πω τώρα, αλλά με το δικό μου το μυαλό δε βλέπω παρά όλη
την Κρήτη ν’ ακολουθεί τη μοίρα του Τριάντα. Κάτι πρέπει να  κάνουμε,
Δευκαλίωνα!»

Κάτι πρέπει να κάνουμε... Δεν διακινδυνέψαμε να μηνύσουμε τέτοια
καταστροφή στους άλλους οίκους μας με τον ήλιο κι ούτε μπορούσαμε να
δώσουμε στους αγγελιοφόρους του Ιππέα λέξεις που δεν είχαμε βρει ούτε
εμείς  ακόμα.  Την  ώρα  όμως  που  ο  ήλιος  έπεφτε  την  ημέρα  εκείνη
διαπίστωσα  πως  η  καρδιά  μου  χτύπαγε  σαν  τρελή,  όταν  σκέφτηκα  την
Αριάδνη αγέρωχη στην αίθουσα του θρόνου, το πώς έβαλε τους δύο μας
σε θέση ισχύος, το πώς πίεσε το χέρι της μάνας μας στην καρδιά της* η
βασιλεία  της  είχε  αρχίσει,  η  δύναμή  της  άρχισε  να  διαφαίνεται  κι  εγώ
ήμουνα μαζί  της. Κατά κάποιον τρόπο. Κανείς δεν την είχε δει. Ακόμα
και τώρα που έπεφτε το σκοτάδι εκείνη δεν έλεγε να βγει από τις κρύπτες,
έψαχνε, αφουγκραζόταν με όσες δυνάμεις είχε μέσα της. Η Πασιφάη στο
μεταξύ,  παρά  το  χτύπημα  που  της  είχε  καταφέρει  ετούτη  η  μέρα,
επιστράτευσε  όλες  τις  ικανότητες  και  την  επιρροή  που  της  παρείχε  το
Μέγα Έτος και διατήρησε θαυμάσια την τάξη. Ως προς τα δημόσια θέ-
ματα, έπρεπε ν’ αντιμετωπίσουμε το θόρυβο που δημιούργησαν όσα είχε
πει ο Γλαύκος και τον κόσμο που ρωτούσε γιατί ο Λαβύρινθος κρατούσε
όλες τις πόρτες του κλειστές* η Πασιφάη κατάφερε να τους κρατήσει σε
κάποιαν  απόσταση  χωρίς  να  δώσει  απάντηση  πριν  βγει  η  Αριάδνη,  τη
νύχτα όμως η πίεση έγινε μεγαλύτερη. Κάποιος - μάλλον συγγενής εκεί-
νης της εμπόρισσας από τη Ρόδο που είχε έρθει πέρυσι εδώ και απαίτησε
τη βοήθειά μας - είχε αναγνωρίσει το νεαρό Σθένο όταν τον έφερναν από
το  λιμάνι  και  το  είχε  μεταφέρει  σε  όλη  την  οικογένεια*  προφανώς,
λοιπόν, κάτι δεν πήγαινε καλά, πλήθος άρχισε να μαζεύεται στη δυτική
αυλή  σαν  να  ’ταν  αγρυπνία*  κι  έμειναν  πράγματι  εκεί  όλη  τη  νύχτα.
Έπρεπε να τους το πούμε. Την ίδια στιγμή ο πατέρας μου, μη θέλοντας
σίγουρα να κάνει δύο φορές το ίδιο λάθος, συμμορφώθηκε όσο μπορούσε
με τις επιταγές του τελετουργικού της απομόνωσης ανάμεσα στους ιερείς
του. Τώρα όμως, ήταν η σειρά του Κράτου να μας εναντιωθεί, και
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του Γιάμου, κι ας είχε η αγαπημένη του τόσους δεσμούς με την ηπειρωτι-
κή χώρα, κι έτσι γρονθοκοπούσανε μαζί τις πόρτες του Ναυαρχείου, κυ-
νηγούσανε  τον  Περίδη  σαν  σκυλιά  να  ξεκινήσει  με  τις  αναπόφευκτες
πλέον  προετοιμασίες,  προσπαθούσαν  να  ξεσηκώσουν  τις  ιέρειες  για  ν’
απαιτήσουν τη χάραξη μιας πορείας, ετούτη τη στιγμή και μάλιστα με αί-
μα. Η Κλειώ, η Θεία και οι άλλες δεν ήθελαν πολύ για να πειστούν, αρ-
νούνταν  όμως  να  πουν  έστω  μια  λέξη  πριν  μιλήσει  η  Βασίλισσά  τους
Μέσα στη σύγχυση έχασα τον Θησέα και τους υπόλοιπους δώδεκα δικούς
του· ο Γλαύκος όμως, μου τόνισε πως είχε λόγο ο Μίνωας που με άφησε
εντελώς μόνο κι έτσι ανέλαβα το θρόνο μου οργανώνοντας μιαν αγρυπνία
για την Αριάδνη στην κεντρική αυλή. Η Κλείτη ποτέ δεν είχε ψάλει τόσο
δυνατά,  είχε  ανάγκη  να  κινείται  προς  την  ελπίδα,  να  την  δημιουργεί  κι
αυτό  είχε  πλημμυρίσει  με  ζωντάνια  τη  φωνή  της.  Κι  η  μάνα  μας
ευχαριστήθηκε που με είδε να χορεύω τις Αλλαγές, να προσπαθώ να θυμί-
σω στον Οίκο μας πως τα ιερά μας σύμβολα περιείχαν όλα όσα χρειαζό-
μασταν για ν’ αντιμετωπίσουμε τούτον τον κόσμο. Λειτούργησε μάλιστα
για πρώτη φορά η ίδια ανάμεσα στις γυναίκες της, με αιματηρή θυσία -
ένα κατσίκι κι ένα περιστέρι για να μας βοηθήσει στο έργο μας, και κρά-
τησε αναμμένους όλη τη νύχτα τους τρίποδες με τα θυμιάματα μπροστά
στον μεγάλο τριπλό βωμό. Δεν έγινε όμως η παραμικρή χειρονομία υπο-
στήριξης από την πάντα προσεχτική Ίριδα ενώ η απουσία του προσωπικού
της  (δε  φάνηκαν  ούτε  ο  Κόδρος  ούτε  ο  Ίκαρος)  ήταν  αρκετά  ύποπτη·
μπορεί να είχαν ενωθεί με τον κόσμο απέξω. Όσοι από τους πολίτες μας
ήτανε μαζεμένοι στη δυτική αυλή είχαν αρχίσει πια, κυριολεχτικά, να μυ-
ρίζονται σοβαρά προβλήματα καθώς οι φήμες έδιναν κι έπαιρναν

Αναπαυόμασταν  για  λίγο  μέσα  στη  γαλάζια  σκοτεινιά  πριν  από  το
χάραμα, όταν η Αριάδνη ζήτησε να δει τη μητέρα· πήγαν δύο ιέρειες μαζί
της και δεν άργησε να βγει η Διαμάτη, που με πήρε παράμερα (εμένα, αντί
για τον Περίδη - με εξαιρετική  επιφύλαξη) και  με ρώτησε  χαμηλόφωνα
πόσα από τα πλοία μας ήταν έτοιμα και πόσοι ναύτες, πώς ήταν το ηθικό
τους  αυτήν  τη  στιγμή.  Είχα  αρχίσει  να  της  εξηγώ  ότι  το  σοβαρότερο
εγχείρημά μας ήταν η Σικελία, όταν  η Αριάδνη και η μάνα μας βγήκαν
από την αίθουσα με τις κρύπτες* η Βασίλισσά μου έδειχνε εξαντλημένη,
χαμογέλασε όμως ενθαρρυντικά όταν τους έφεραν τις κορόνες τους: της
Αριάδνης ένα διάδημα από ροδοπέταλα και της μάνας μας την ασημένια
τιάρα με τα κέρατα. Ήταν δυνατόν να τα έχει πει όλα στην Πασιφάη; Κι οι
δύο  μαζί  ύψωσαν  τις  παλάμες  τους  προς  το  μέρος  μας  και  μας  παρα-
κάλεσαν ν’ ακολουθήσουμε* υπήρχαν κι άλλα πράγματα που είχε να μά
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θει, που έπρεπε να γίνουν γνωστά, που έπρεπε ν’ αποφασιστούν στον τά-
φο της Ευρώπης πριν γίνει συμβούλιο, μας είπε η Διαμάτη

«Καλύτερα μια τελετή από το τίποτα», είπε ο Κράτος, ο Γιάμος όμως
γρύλισε ανυπόμονα, του τράβηξε προσβλητικά τις μπούκλες του και άρ-
χισαν να λογομαχούν

Δοκίμασα  να  τους  ρίξω  το  πρώτο  δυσοίωνο  βλέμμα  μου,  που  τους
έκανε να σωπάσουν καθώς διασχίζαμε τους ιερούς διαδρόμους στη σειρά
ενώ τα βλέμματα των αρχαίων μας πάνω στους τοίχους επέβαλλαν σιωπή
στους υπόλοιπους ιερείς, έκαναν τα πρόσωπά τους να σφίγγονται μπροστά
στα όσα μας περιμένανε. Μόλις περάσαμε το ρυάκι μέσω της οδογέφυρας,
ξεχύθηκε  πίσω  μας  ολόκληρο  το  σμάρι  των  Κρητικών  από  τη  δυτική
αυλή, ο Μέστωρ και ο Βίρμπιος, η Νομία κι άλλοι πολλοί* είδα και τον
αξιοθρήνητο Στρειδοστόμη, μόνο που τον είχε και πάλι στην αγκαλιά του
ο Τουκάτος* όχι μπορώ κάνω τίποτα για την Κρήτη, μου εξήγησε αργότερα.
Ο Τουκάτος αποφάσισε γι’ άλλη μια φορά να του βρει κάποια θέση

Ο τάφος της Ευρώπης δεν ήταν μακριά, αμέσως μόλις έστριβες για να
μπεις στο δρόμο της ενδοχώρας, και ο κόσμος που αγρυπνούσε μαζί μας
μπροστά  στην  περίστυλη  είσοδό  της  με  τα  ιερά  κέρατα  πλήθαινε  όσο
απλωνόταν τριγύρω το ζεστό φως του πρωινού. Από τα δέντρα άρχισαν ν’
ακούγονται τα πρώτα τζιτζίκια της ημέρας, οι άνθρωποι όμως δε μιλούσαν
πολύ μες στο θόρυβο  μην  ξέροντας  ακόμα  τι κρίση  αντιμετωπίζαμε.  Κι
όμως, όταν η Αριάδνη και η Πασιφάη βγήκανε τελικά από τη σπηλιά, δε
μας άφησαν να χαρούμε πολύ τις ενωμένες παλάμες Μάνας και Κόρης, κι
ύστερα  η  Πασιφάη  αποχώρησε  πρώτη,  πέρασε  μέσ’ από  το  πλήθος  και
κατέβηκε από τον ίδιο δρόμο που είχαμε έρθει. Ο Ελφήνωρ, η Νομία και
ο άντρας της, ο Μέστωρ και πολλοί άλλοι που θεωρούσαν ότι ανήκουνε
στον  κύκλο  της  μητέρας  αρχικά  δίστασαν,  ύστερα  όμως  την
ακολούθησαν*  εκείνη  όμως  δεν  τους  οδήγησε,  ετούτη  τη  φορά,  στον
Λαβύρινθο*  διέσχισε  τη  δυτική  αυλή,  την  προσπέρασε  και  πήρε  τη
βασιλική  οδό  που  έβγαζε  στο  οίκημα  που  ήταν  κάποτε  η  έπαυλη  της
γιαγιάς μας, ο οίκος που στέγαζε τις πρώην βασίλισσες της Κρήτης* μέσα
σε αρκετή σύγχυση ορισμένοι από αυτούς γύρισαν πίσω για να ενωθούν
με τους πολλούς της Αριάδνης, έχοντας επιλέξει τη γνώριμη εξουσία του
Λαβύρινθου. Αν το ’καναν αυτό για να πάρουν μια πρώτη εικόνα, σαν μια
πρώτη εκτίμηση των οπαδών της κάθε πλευράς,  ετούτη τη στιγμή, πριν
ακόμα  γίνουν  οι  ολοκληρωμένες  τελετές  που  θα  επισημοποιούσαν  τη
μεταβίβαση της εξουσίας, πώς ήταν δυνατόν να περιμέ
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νουν η εικόνα αυτή να είναι πραγματική, αφού κανείς δεν ήξερε στα σί-
γουρα  τι  διακυβευόταν;  Οι  φίλοι,  οι  δικοί,  άνθρωποι  κάθε  συγγένειας
προσπαθούσαν ν’ αποφύγουν να πάρουν απόφαση, να μην ταχθούν με τη
μια ή την άλλη μεριά· μπορεί να το ’καναν κυρίως για να διασπάσουν τη
μάζα  του  λαού  ώσπου  να  βρούμε  κάποια  πολιτική  ν’  ακολουθήσουμε
(αύριο θα μας γνωστοποιούσε ο κήρυκας  μια σοβαρή απόφαση που είχε
πάρει το συμβούλιο, όπως μας ανακοίνωσαν). Καταλάβαινα όμως τι σή-
μαινε για την Αριάδνη να έχει τη μάνα μας απόλυτα με το μέρος της και
ταυτόχρονα σε δεύτερη θέση πίσω της. Δεν είχα πρόθεση να δυσκολέψω
τα πράγματα περισσότερο, καθώς όλη τη νύχτα σκεφτόταν μελαγχολική τη
θέση της στο συμβούλιο, κι έτσι της πρόσφερα μόνο αγάπη στο άγγιγμά
μου και υποστήριξη, όπως μου ζήτησε. Η νεκρομάντισσα και η μάγισσά
μου- το Παλάτι ήτανε δικό της και δεν ήτανε το έργο της μάνας μας ακόμα
πάνω από τα κεφάλια μας και ο πατέρας μας ξαφνικά μόνος του ανάμεσά
μας. Νιώθαμε πως τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά, παρ’ όλο που
ακούσαμε  πως  η  Φαίδρα  κι  οι  άλλες  νεοφώτιστες  της  έπαυλης
ενθουσιάστηκαν  που  θα  γίνονταν  ακόλουθες  της  Πασιφάης  Αλλά,  Θεοί,
υπήρχε άραγε τίποτα που να μην έχει ξεφύγει από τον έλεγχό μας; Λίγο
μετά  την  ανατολή  οι  μισοί  κάτοικοι  της  Κνωσού  πετά-  χτηκαν
πανικόβλητοι  από  τα  σπίτια  τους  και  άρχισαν  να  τρέχουν  προς  τον
Γιούχτα,  όταν  ακούστηκε  μια  φριχτή  στριγκλιά:  Καράβια!  Καράβια  στο
λιμάνι μας! Άλλοι μάζεψαν ό,τι όπλα μπορούσαν κι έτρεξαν να επιτεθούν
σε  κάποιον  θρυλούμενον  εχθρό  στα  βορινά  λιβάδια  μας.  Τελικά  τα
καράβια ήταν από την Καλλίστη, έρχονταν για μόνιμη εγκατάσταση, αυτή
η αντίδραση όμως στις φωνές του υπερβολικού εξαδέλφου του Πόντη στο
λιμάνι  (ακόμα  τον  έψαχναν  αυτόν  μετά  τον  λαθεμένο  συναγερμό  του)
φανέρωνε ολοκάθαρα πόσο υπέφεραν οι άνθρωποι με αυτήν τη. νευρική
μυστικότητα από την πλευρά του Λαβύρινθου. Ο Γιάμος μάλιστα, διέταξε
τη φρουρά  του Παλατιού να περικυκλώσει  τον Βοσκό και τους νεαρούς
του για να τους κρατήσουν όμηρους, αφού όπως φαινότανε τα πράγματα
οδηγούσαν  σε  πολιορκία·  ο  Θησέας  δε  χάρηκε  καθόλου  με  το  λάθος,
έδειχνε όμως να τον απασχολεί σοβαρά κάτι άλλο κι έτσι δεν ασχολήθηκε
ιδιαίτερα με τη θιγμένη του αξιοπρέπεια. Το θέμα ήταν όμως, ότι έπρεπε ν’
αναβληθεί το συμβούλιο άλλη^ια μέρα, γιατί η Γε- λάνια και ο λαός της
είχαν ανάγκη και άξιζαν σωστή υποδοχή από τον Λαβύρινθο· ακόμα και ο
Μίνωας κατέβηκε ως τη θάλασσα, με την ελπίδα πως η παρουσία του στην
παραλία  θα  τραβούσε τα  πλοία  μας  με  τον  κασσίτερο  να  πιάσουν  με
ασφάλεια στο λιμάνι
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Είκοσι από τα πλοία τους με τις φαρδιές καρίνες ήταν αραγμένα πάνω
στην  άμμο  κατά  μήκος  της  ήσυχης  καλοκαιρινής  ακτής  στον  Αμνισό*
ήταν όμορφο θέαμα που μας καθησύχασε μετά την πρωινή αναστάτωση
και συναγωνιζόταν την περσινή συγκέντρωση των πολεμικών πλοίων. Η
κοκκινομάλλα  Βασίλισσα Γελάνια, το μεγαλύτερο μέρος της αυλής της,
μαζί με τους τεχνίτες και τους εμπόρους του νησιού τους, παιδιά και μαϊ-
μούδες  και  όσα  πιο  πολλά  ζωντανά  μπόρεσαν  να  μαζέψουν,  κοιτούσαν
γύρω τους και περιεργάζονταν την πόλη, την κατασκευή του λιμανιού και
τα βουνά μας όταν σπεύδαμε να τους προϋπαντήσουμε· σωροί από ρούχα,
αρνάκια  στην  αγκαλιά  των  παιδιών,  χαρούμενες  φωνές  που  τρα-
γουδούσαν ήδη τις ευχαριστίες τους για τη φιλοξενία, μέχρι κι έξι ζεύγη
από τις αφρικάνικες ριγωτές γαζέλες τους είχαν φέρει, να τους θυμίζει την
πατρίδα τους, κι ήτανε ολοφάνερο πως είχαν κάνει κάθε προσπάθεια να
ντυθούν καλά, να δείχνουν επιθυμητοί μετανάστες, από τις φούστες των
κοριτσιών  με  τα  σιρίτια  ως  την  περήφανη  κορμοστασιά  των  σχεδόν
ολόγυμνων  νεαρών  φρουρών  τους.  Ο  Περίδης  ευχαριστήθηκε  που  θα
κερδίζαμε έστω κι αυτούς τους λίγους πολεμιστές, συμπεριλαμβανομένων
και των έξι κρητικών πλοίων που είχα στείλει εκεί για να τους βοηθήσουν
στην  εκκένωση  της  πόλης  τους·  μόλις  όμως  ολοκληρώθηκαν  οι
επισημότητες  κι  αρχίσαμε  την  πορεία  μας  προς  την  ενδοχώρα  και  το
σημείο  που  θα  κατασκήνωναν  προσωρινά,  δεν  ήταν  λίγοι  οι  γερο-
ντότεροι που λιποθύμησαν ενώ άλλοι είχαν μάτια που έδειχναν σε άσχημη
κατάσταση, πρησμένα και κατακόκκινα από την ανάσα του Βέλκα- νου,
μερικοί  δεν  μπορούσανε  καν  ν’  ακολουθήσουν  τις  άμαξες,  πάθαι-  ναν
κρίσεις  άσθματος  ή  τους  έπιανε  ξαφνικά  βήχας.  Η  ίδια  η  Γελάνια
τριγύριζε συνεχώς  ανάμεσα στους ανθρώπους της σαν γιάτρισσα, σκού-
πιζε  τον  ιδρώτα  από  τα  μέτωπα  των  παιδιών  που  είχαν  ναυτία,  έδινε
υποσχέσεις για τον ωραίο αέρα της Κρήτης, για τους θεραπευτές της· μας
είπε  πως  τα  όμορφα  κατάλευκα  σπίτια  τους  είχαν  αρχίσει  να  παίρνουν
περίεργα χρώματα, κόκκινο, πράσινο, σαν να είχαν κι αυτά αρρω- στήσει
από τη βρόμα του θειαφιού, πως τα νερά στ’ ανοιχτά του νησιού είχανε
γίνει πορφυρά, κίτρινα ή είχαν πάρει ένα χρώμα γαλακτερό γκρι και πως
ακούγονταν  μουγκρίσματα κι ένιωθαν τις δονήσεις ως και την ώρα που
έφευγαν. Η Αριάδνη και η μάνα μας θρήνησαν για την εξορία τους μαζί
της  και  πέρασαν  την  ημέρα  ολόκληρη  καλωσορίζοντάς  τους,  κάνοντας
ό,τι  μπορούσαν  για  το  δικό  μας  το  λαό  με  αυτόν  τον  οιωνό  που
μαρτυρούσε πως θεωρούσαν την Κρήτη ασφαλή. Το μέγεθος, ο πλούτος
και τα χρώματα του Λαβύρινθου είχανε μαγέψει αυτούς τους νησιώτες
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(άκουσα ανθρώπους όλων των ηλικιών να ψέγουν απόντες συγγενείς που
είχαν  μεταναστεύσει  αλλού  κι  έχαναν  τώρα  αυτό  το  θέαμα),  η  Γελάνια
όμως  επέμεινε  να  μείνει  μαζί  με  τους  ανθρώπους  της  στον  καταυλισμό
ώσπου ν’ αποφασίσουν  τελικά  πού θα  ξανάρχιζαν  τη  ζωή  τους.  Από  τη
δική  μας  τη  μεριά,  μερικοί  Κρητικοί  κατά  μήκος  του  δρόμου  είτε  το
παράκαναν  με  τις  εκδηλώσεις  φιλοξενίας,  που  ήταν  ήδη  πολύ  γενναιό-
δωρες,  είτε  χειροκροτούσαν  ενώ  τα  πρόσωπά  τους  έδειχναν  πως  άλλο
σκέφτονταν, πως οι νησιώτες ετούτοι δεν είχανε και μεγάλες διαφορές από
τους  Κρητικούς  στην  όψη,  πράγμα  που  ίσως  σήμαινε  πως  είχε  αρχίσει
πράγματι να πνέει ο άνεμος της υποχώρησης

Εκείνο το βράδυ, πάνω στην κόψη της Νέας Σελήνης, η Γελάνια με το
Σύζυγό  της  και  τους  ιερείς  τους  ενώθηκαν  μ’  ένα  ασυνήθιστα  μεγάλο
πλήθος Κρητικών στην κεντρική αυλή μας, καθώς οι ιέρειες και οι Κου-
ρήτες  μας  έκαναν  αναίμακτες  προσφορές  και  έσειαν  τις  τροκάνες  τους
προς τιμήν του Μίνωα. Ήταν άραγε πιθανό ο Βασιλικός Σύζυγός της να
δεχτεί να γίνει φέτος διπλή Προσφορά για τούτο το Μέγα Έτος; Μπορεί
αυτό να  ’θελε ο Κάτω  Κόσμος  για  όλ’ αυτά τα δεκαεννιά  χρόνια χωρίς
ρανίδα βασιλικού αίματος, γι’ αυτό να τους είχε οδηγήσει ο Βέλκα- νος ως
εδώ. Ο πατέρας μου έδειχνε να μην έχει άποψη σ’ αυτό το ερώτημα καθώς
γονάτιζε  μπρος  στον  τριπλό  ιερό  βωμό  και  μπρος  στην  Πασιφάη  που
έδειχνε υπέροχη και περίφοβη με τα ολόλευκα ρούχα και στολίδια της· η
σύγχυση  που  είχε  δημιουργηθεί  γύρω  από  το  αξίωμα  μας  ήταν  εντελώς
αδιάφορη για λίγο καθώς τον άλειφε με αρωματισμένο ρετσίνι βελανιδιάς
και,  χρίζοντάς  τον,  διέγραφε  το  σημάδι  του  καθαγιασμένου  πάνω  στο
μέτωπο,  στο  στήθος  και  στα  λαγόνια  του.  Μισό  φεγγάρι  ακόμα  είχε  να
ζήσει* του  έδειξαν  το  μαχαίρι  από  πυρόλιθο  με  το  οποίο  θα  ’κοβε  τα
μαλλιά του καθώς και το σκοινί από ίνες ιτιάς σε πε-^ νταπλό δεσμό που
θα τον κράταγε στη θέση του όπως θα ’ταν γερμένος προς τα πίσω πριν
ανεβεί στη θέση του στο Δέντρο- όταν σηκώθηκε όρθιος μπροστά σ’ αυτήν
και  στον  Διπλό  Πέλεκυ  άνοιξε  διάπλατα  τα  χέρια  του  και,  όπως  είπαν
αργότερα οι άνθρωποι, άδειασε τις καρδιές τους με την άγρια γνώση που
φλόγιζε  την  όψη  του  ενώ  η  Πασιφάη  διέγραφε,  πάντα  με  τη  φορά  της
σελήνης, τους κύκλους της μοίρας του. Και για πολύ λίγο, κάτω από τον
σαν κατάφωτο από τους πυρσού? νυχτερινό ουρανό, που έγερνε πάνω από
το  Λαβύρινθο  μαζί  με  όλα  τ’  αστέρια  του,  η  αμηχανία  για  τα  πολιτικά
πράγματα  κι  η  φυσιολογική  ανησυχία  που  ένιωθε  ο  κόσμος
μεταμορφώθηκε  σ’  ένα  θορυβώδη  εγκωμιασμό  για  τη  βασιλεία  του
Μίνωα, για τις τόσες του θεραπείες, για το θυμό και την αγάπη του
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για χάρη τους, για τα χωράφια τους και τα χωράφια των παιδιών τους. Οι
άνθρωποι έψελναν με όλη τους τη δύναμη, χτυπούσαν τα πόδια τους προς
τιμήν του, τον φώναζαν Αστέριο*, Αυτός που Λάμπει σαν το Άστρο, γιατί
το  κουράγιο  του,  σαν  τ’  αστέρια,  έκανε  ανησυχίες  και  παράπονα  να
ξεθωριάζουν,  να  συρρικνώνονται,  και  οι  εξώστες  ακόμα  γύρω  μας
έτρεμαν από την αδάμαστη, άγρια θέληση να συνεχίσουμε  να ζούμε με
τον τρόπο μας κι οι άνθρωποι πίεζαν τις παλάμες τους στο πλακόστρωτο
της  αυλής  θέλοντας  να  γειώσουν  αυτήν  την  υπερβολική  αφθονία  της
δύναμης,  να βιώσουν και να νιώσουν τη μέθεξη στις γενιές που κάποτε
πρέπει  να  έκαναν  τα  ίδια  ακριβώς  πράγματα  με  μας.  Αργότερα,  που
αποσυρθήκαμε για να δειπνήσουμε ιδιαιτέρως, σχεδόν δεν είχαμε ανάγκη
από κουβέντες. Ο Μίνωας το ένιωθε πόσο καιγόμασταν γι’ αυτόν εγώ κι η
Αριάδνη ενώ η μάνα μας δεν άφησε να του λείψει τίποτα, αγγίζοντάς τον
συνεχώς,  σερβίροντας  το  κρασί  του,  δαγκώνοντάς  τον  ελαφρά,
αντιγυρίζοντας το βλέμμα του. Αργότερα η Αριάδνη είπε μόνο πως έλπιζε
το νόημα της τιμητικής του προσφοράς να μη χαθεί την επομένη

Χάσαμε όμως  άλλη μια μέρα - όχι επειδή γύρισε η τακτική περίπολος
με  τα  τέσσερα  κρητικά  πλοία  από  τα  ερείπια  του  Τριάντα  πιστεύοντας
πως  ήταν οι πρώτοι που μας έφερναν  τα νέα (σίγουρα θα ενημερώναμε
τον Σθένο για τα όσα έπραξαν ως ομάδα ενταφιασμού των νεκρών  μας
υποχρέωσε με τη σιωπή του). Αναβάλλαμε λοιπόν γι’ άλλη μια φορά το
συμβούλιο γιατί ακριβώς πίσω από τα δικά μας ερχόταν ένα καράβι Κά-
ρες και, παρά τις προσπάθειες του Πόντη και του Κόρδακα να κρατήσουν
οι  αξιωματικοί  τους  το  στόμα  τους  κλειστό,  εκείνοι  άρχισαν  να  δια-
τυμπανίζουν τα νέα για τον Τριάντα από την παραλία μέχρι και τα περί-
χωρα της Κνωσού. Δεν ήταν και πολύ έξυπνο από μέρους τους, μιας και
προφανώς  θα  έπρεπε  να  αισθάνονται  και  οι  ίδιοι  ενοχές,  γιατί  αν  βρί-
σκονταν μερικά μίλια μόνο μακριά από τη θέση τους, μπορεί όλα να ’ταν
διαφορετικά - μόνο όμως όταν, τόσο ο Μίνωας όσο κι η Πασιφάη, τους
παρέπεμψαν στην Αριάδνη κι εκείνη τους απείλησε πως θα τους πάρει το
κεφάλι για κατάχρηση εξουσίας συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η επιδρομή
αποτελούσε  σοβαρή  απειλή  και  για  τους  Κάρες  και  πως  ήταν  ο  φόβος
τους  που  είχε  γεννήσει  τις  διαταγές  να  ξεσηκώσουν  όλη  την  Κρήτη,
πράγμα που θα κατάφερναν γρηγορότερα με το σαματά παρά με τη

*Αοτέριος: το κύριο όνομα του Μινώταυρου, που ήταν γιος της Πασιφάης και του 
Ταύρου της Κρήτης· σκοτώθηκε από τον Θησέα, σύμφωνα με το μύθο.
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διπλωματία.  Ευτυχώς  μόνο, που ήρθαν  εδώ και  δεν αποκάλυψαν  το μυ-
στικό της Κνωσού στους άλλους οίκους πριν από μας. Κατάφεραν πράγ-
ματι να δημιουργήσουν σαματά γιατί, καθώς άρχισαν να κυκλοφορούν τα
νέα  και  οι  Κρητικοί  συγγενείς  των  Ρόδιων  άρχισαν  να  επιδείχνουν  την
αγανάχτησή  τους  στη  δυτική  αυλή  κρούοντας  τύμπανα,  μαζεύτηκαν  κι
άλλοι  που  τους  απασχολούσαν  δικά  τους  προβλήματα  τα  οποία  ανα-
ζωπυρώθηκαν  με  αυτήν  την  ευκαιρία.  Λίγο  πριν  βραδιάσει,  η  Αριάδνη
αποφάσισε να εμφανιστεί στα ψηλότερα παράθυρα και κατάφερε να πείσει
το  πλήθος  πως  ετοιμάζαμε  γερά  αντίποινα* η  σιωπή  όμως  δεν  κράτησε
παρά  μόνο  όσο  την  έβλεπαν,  κι  οι  κραυγές  Σκοτώστε  τους  Αθηναίους!
Σφαγή  στις  Μυκήνες! άρχισαν  ν’  ακούγονται  ξανά  και  δε  σταμάτησαν
σχεδόν  όλη  τη  νύχτα.  Γιατί  ν’  αυξήσουμε  τη  συγκομιδή,  για  τ’  ασημένια
σκουλαρίκια σου; έφταναν  οι ανώνυμες  κραυγές  στ’ αφτιά  μας.  Φταίει η
στειρότητα του πρίγκιπα! Φέρτε μας πίσω τους γίγαντες! Στην ουσία λοιπόν
δεν είχαμε και πολλά περιθώρια με τον κόσμο ώσπου να εξασθενήσει η
κατακραυγή  και  να  κυριαρχήσει  η  εχεφροσύνη.  Κυκλοφορούσε  η  φήμη
όμως, ότι ο Μινώταυρος δε θα εγκατέλειπε το λαό του στα δύσκολα, πως
ίσως  να  ’πρεπε  να  καθυστερήσει  λίγο  η  Ημέρα  του*  προσπάθησα  να
παραβλέψω  αυτήν  την  ψήφο  εμπιστοσύνης  στο  πρόσωπό  μου,  κι  ο
Περίδης μου είπε ευγενικά πως είχα πολλούς και αφοσιωμέ- νους φίλους
στο  στόλο  μας  τελευταία.  Ευτυχώς  ο  Βοσκός  (που  δεν  καταδέχτηκε  να
μπει στην προστασία της φρουράς, αντίθετα με τους δώδεκα δικούς του)
δεν έκανε κανένα από τα σαρκαστικά του σχόλια. Μόλις έπεσε η νύχτα, ο
κόσμος  είδε τους  κήρυκες  της  Κνωσού  να  παίρνουν  τους  δρόμους* δεν
είχαμε  πλέον  επιλογή* ο  σαματάς  είχε  κάπως  κοπάσει απέξω  και,  όσην
ώρα  εμείς  προσπαθούσαμε  να  βάλουμε  κάτι  στο  στόμα  μας,  ο  Περίδης
πέρασε από χίλια κόσκινα τους άντρες μας και τους Κά-^ ρες μήπως είχαν
ιδέα  πού  μπορεί  να  βρισκόταν  αυτήν  τη  στιγμή  ο  επιδρομέας.  Οι
προσπάθειες δεν απέδωσαν καθόλου, μέχρι που αναγκάστηκε να προτείνει
την ανάκληση των εφέδρων κι ύστερα μαζική καταδίωξη

«Δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  τίποτα,  ας  περιμένει  η  αποχώρησή  μου
από το στράτευμα», είπε στον Μίνωα

«Θα ’πρεπε ν’ απευθύνεσαι στο γιο και στην κόρη μου γι’ αυτά τα θέ-
ματα, αδελφέ μου. Εγώ σου δίνω μια μόνο διαταγή κι αυτή είναι να ’σαι
πανέτοιμος  να  εκτελέσεις  τις  δικές  τους.  Στο  όνομα  τόσων  χρόνων  που
περάσαμε δίπλα δίπλα, δώσε μου όρκο γι’ αυτό, Περίδη!» είπε ο πατέρας
μου
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Είχαν σχεδόν τελειώσει όταν χτύπησε η πόρτα της μεγάλης αίθουσας
και ανάγγειλαν τον Ίκαρο. Μπροστά στα ήδη στενεμένα μάτια της Πα-
σιφάης το παιδί ζήτησε συγνώμη για την ενόχληση, ήθελε όμως να κάνει
ένα  δώρο  στον  Μίνωα  πριν  τον  απορροφήσουν  εντελώς  οι  τόσες  τελε-
τουργίες* και τότε ο Ίκαρος έβγαλε μέσ’ από την κάπα του μια πρόχειρη
κατασκευή  από  πηλό  που  έδειχνε  το  βωμό  ενός  Παλατιού  και  τέσσερα
καθισμένα  πρόσωπα  που  μια  μικροσκοπική  φιγούρα  τα  τιμούσε  με
σπονδές

«Ο καθένας είναι ένας από σας», είπε ο Ίκαρος μπροστά στην οικο-
γένειά μας. «Αυτός εδώ ο μικρούλης είμαι εγώ.»

«Αλήθεια; Μα τι ωραία που έχεις πετύχει την κλίση στο χέρι του, ε;
Είναι πολύ φυσική», είπε ο πατέρας μου με το μπράτσο του πάνω στους
ώμους του Ίκαρου. Και τότε, όπως γινόταν όλο και συχνότερα τελευταία,
τα μάτια του άρχισαν να βουρκώνουν και είπε: Έχω πάλι δύο γιους

Ο  Ίκαρος  κατάλαβε  πόσο  τον  τίμησε  με  αυτά  τα  λόγια,  φίλησε  τον
πατέρα μου στο μάγουλο και βγήκε τρέχοντας* το τσακισμένο χαμόγελο
όμως, που τον ακολούθησε, φανέρωσε την τρομερή μάχη που έδινε για ν’
αφεθεί, να παραιτηθεί από τα πάντα

Δεν υπήρχε έλεος όμως. Όταν ξυπνήσαμε διαπιστώσαμε ότι τα πουλιά
της καλοκαιρινής ημέρας μόλις και ακούγονταν μέσα στα ποδοβολητά και
στις  οργισμένες  φωνές  του  πλήθους  που  είχε  προστεθεί  στους
προηγούμενους.  Φανταστήκαμε  πως  διάφοροι,  όπως  ο  Μέστωρ  και  η
Νομία, θα είχαν περάσει όλη τη νύχτα ξυπνώντας την οργή στον κόσμο.
Τα  πράγματα  όμως  ήταν  πολύ  χειρότερα.  Είχαν  γυρίσει  τα  πλοία  του
Πάνδαρου  από  τη  Σικελία* χωρίς  κασσίτερο  και  είχανε  μάλιστα  δεχτεί
επίθεση

Μπροστά στον προθάλαμο της αίθουσας  του θρόνου, σχεδόν  σε κύ-
κλο, είχανε μαζευτεί καμιά εικοσαριά από τους ναυτικούς μας* μερικοί
κάθονταν, άλλοι ήταν όρθιοι ή φρόντιζαν πληγωμένους φίλους, φώναζαν
στο  προσωπικό  του  Παλατιού  και  στις  ιέρειες  να  φέρουν  θεραπευτικά
βοτάνια χωρίς να ρίξουν ούτε μια ματιά στα καθαρά και λιγότερο σκλη-
ραγωγημένα κορμιά των ιερέων μας* φαίνονταν καταπονημένοι οι άντρες
μας, με τους χιτώνες τους σκισμένους και με ελλιπή εξοπλισμό* δεν ήταν
ανάγκη να μας πει ο Γλαύκος πως ετούτη τη φορά δε θα γινόταν με τίποτα
να  κρατήσουμε  τα  νέα  μέσα  στο  Παλάτι.  Ακούγαμε  καθαρά  πια,  πάνω
από τις στέγες της δυτικής πτέρυγας, τους ανθρώπους που είχαν δει τους
ναύτες μας ν’ ανεβαίνουν από το λιμάνι, να χτυπούν κα- τσαρόλια και να
χλευάζουν τον Οίκο μας ανοιχτά. Θυμάμαι ακόμα πως
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κλείνοντας πίσω από την Αριάδνη και τους υπόλοιπους την πύλη της αί-
θουσας του θρόνου, πήρε το μάτι μου τον Θησέα να κατεβαίνει τις σκάλες
μήπως και του ξεφύγει τίποτα

Μέσα  στην  αίθουσα  ο  Πάνδαρος  με  γενειάδα  και  το  δεξί  του  χέρι
βουτηγμένο στα αίματα ήταν εξοργισμένος με τον Περίδη και δε σταμά-
τησε ούτε όταν στο θρόνο ανέβηκε η Αριάδνη (όχι η Βασίλισσα που είχε
αφήσει φεύγοντας). Τι σόι νερόβραστες διαταγές ήταν αυτές που του ’χε
δώσει, τελοσπάντων, να βάλει τους άντρες απλώς να φτάσουν ως εκεί κι
ύστερα να κοπροσκυλιάζουν ακριβώς έξω από τα τείχη της Καμικού και
να μπορεί έτσι αυτός ο αχρείος βασιλιάς τους να διαλέγει πού θα χτυπήσει
με  την  ησυχία  του...  Και  όσο,  βέβαια,  για  τα  πλοία  με  τον  κασσίτερο,
είχανε φτάσει τελικά, τόσο φορτωμένα μετάλλευμα που βουλιάζουν, αυτό
όμως τα είχε κάνει να κινούνται πιο αργά κι από χελώνες, κι όταν μπήκανε
στη  σειρά  στα  δυτικά  της  Σικελίας,  να  και  πετάχτηκαν  τα  πλοία  του
Κώκαλου

Τα  πλοία;  Ποια  πλοία; Δυο  ντουζίνες  αναθεματισμένα  πλοία  γεμάτα
στρατιώτες που ο φιλαράκος μας πρέπει να τα ναυπηγούσε στα κρυφά, και
μάλιστα  έδειχναν  να  ’χουν  πάνω  τους  ίχνη  δουλειάς  των  αρχαϊκών
ναυπηγείων,  συνέχισε ο Πάνδαρος χτυπώντας  το πόδι του κάτω κι αυτό
έκανε το δεμένο χέρι του ν’ ανοίξει πάλι και ν’ αρχίσει να αιμορραγεί (η
Αριάδνη κοιτούσε καθώς το αίμα έσταζε πάνω στις πλάκες της αίθουσας
του θρόνου). Κι έτσι, να που τα δεκαπέντε κρητικά πλοία με τους ναύτες
τους ήταν αναγκασμένα να μείνουν πίσω για να καλύψουν τα τρομαγμένα
εμπορικά  ενώ  οι  Σικελοί  ανοίγονταν  σε  σχηματισμό  ακριβώς  μπροστά
μας. Πού ήτανε λοιπόν αυτοί οι αναθεματισμένοι οι Λίβυοι την ώρα που τους
χρειαζόμασταν, παραπονέθηκε  ο  Πάνδαρος.  Θα  μάθαιναν  φαίνεται
καινούργιους χορούς μπρος στα ερειπωμένα ιερά της Θεάς στη Μάλτα

Δε χρειαζότανε να ’σαι μάντης για να το δεις, είπε. Οι Σικελοί ήθελαν
τον κασσίτερο και δε θα περνούσε κανένας ώσπου να τον πάρουν. Τους
περικύκλωσαν λοιπόν, και ο κριός του Πάνδαρου έκανε καλά τη δουλειά
του - μια φορά.  Το αποτέλεσμα όμως  κρίθηκε από το πλεονέκτημα που
τους  έδιναν  τα  εννιά  επιπλέον  καράβια.  Το  πρώτο  πράγμα  που  έκαναν
ήτανε  να  πετάξουν  πάνω  στα  καταστρώματα  των  πλοίων  μας  καυτά
πύρινα  καζάνια  και  να  βάλουν  φωτιά  στα  πανιά  με  αναμμένα  βέλη·
προσπαθώντας λοιπόν ν’ αντιμετωπίσουν αυτό, μαζί να πολεμάνε για να
εμποδίσουν τους επιδρομείς ν’ ανεβούν στα καράβια τους και ταυτόχρονα
να κρατήσουν τους κωπηλάτες των εμπορικών στη θέση τους, ε,
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δεν  τα  κατάφεραν,  και  οι  Σικελοί  -  κάποιος  τους  είχε  εκπαιδεύσει,
είπε,  και  μάλιοτα  ορκίστηκε  γι’  αυτό  -  άρχισαν  να  στριμώχνουν  τα
καράβια  τους  ανάμεσα  στα δικά  μας,  σαν  τα  λιοντάρια  που αποκόβουν
μοσχαράκι  από  το  κοπάδι.  Ακριβώς  λοιπόν  σαν  τα  μοσχαράκια,  τα
εμπορικά  που  έρχονταν  από  τα  μεταλλεία  του  κασσίτερου  έσπασαν  το
σχηματισμό  και,  για  να  ξεφύγουν,  διασπάστηκαν  προς  όλες  τις
κατευθύνσεις* το μόνο που δεν έκαναν, βέβαια, ήταν να προχωρούν, με
όλον τον πανικό που επικρατούσε στα κουπιά τους. Ύστερα δεν τους πήρε
και πολύ να τα πλευρίσουν και τα έξι και να σφάξουν τους ανθρώπους
(δεν τους ενδιέφεραν, βλέπεις, οι αιχμάλωτοι εκείνη τη στιγμή) κι έτσι ο
κοντοστούπης  Κώκα-  λος  βρέθηκε  να  ’χει  γερή  μπάζα  κασσίτερου  στ’
αμπάρια  του.  Ο Πάνδα- ρος  ορκίστηκε  στη ζωή  του πως οι άντρες  μας
πολέμησαν με τη μανία που είχε απαιτήσει από αυτούς (εννοούμε μεγάλο
ζήλο  -  επενέβη  ο  Περίδης  θέλοντας  να  υποστηρίξει  τον  αντικαταστάτη
του)*  αμέσως  όμως,  μόλις  πήραν  στα  χέρια  τους  τον  κασσίτερο,  τα
πολεμικά  της  Σικελίας  άρχισαν  να  αποσυμπλέκονται,  α,  βέβαια,  ήταν
καλά οργανωμένη η επιχείρηση, δεν έκαναν κανένα από τ’ ανόητα λάθη
που κάνουν οι επιδρομείς. Με τα φλογισμένα καζάνια τους χάσαμε εννιά
πλοία - μα για τ’ Όνομα της Θεάς, γιατί να μη χρησιμοποιούμε κι  εμείς
τέτοια  όπλα;  Χάσαμε  μπορεί  κι  εκατό  άντρες,  άλλους  τους  σκότωσαν,
άλλοι πνίγηκαν,  εκατό άντρες, κι  οι πληγωμένοι αυτήν  τη στιγμή απέξω
δεν ήταν τίποτα μπροστά στους τραυματισμένους που ανέβαιναν από το
λιμάνι. Και ακριβώς σαν τον αγαπημένο του αρχαίο πρίγκιπα, ο Πάνδαρος
τους  έφερε  ως  εδώ  και  τους  έβγαλε  έξω  για  ν’  ανοίξει  τα  μάτια  των
ανθρώπων και να τους δείξει αυτό που πρέπει να δουν. Λοιπόν, Περίδη; είπε.
Πρέπει  να  ’χαμε  σκοτώσει  γύρω  στους  εκατόν  πενήντα  Σικελούς,
βουλιάξαμε σίγουρα εφτά ή οχτώ καράβια τους* δεν είχανε τσαγανό μέσα
τους τα κλεφτρόνια, μόνο που ήταν πολύ περισσότεροι* αυτό έφταιγε, και
τα εμπορικά που ήταν αναγκασμένα να σέρνονται σαν τους σάλιαγκες. Ας
του δίναμε εφόδια, χωρίς πολίτες όμως να νταντεύει, και θα μας έφερνε το
κεφάλι  του  Κώ-  καλου  παλουκωμένο*  το  πολύ  σ’  ένα  μήνα  θα  το
καταφέρναμε, και να ’μαστέ βέβαιοι γι’ αυτό.  Μόνο μη μας στείλετε πάλι
με αυτές τις διαταγές να μην κάνουμε τίποτα πέρα από επίδειξη δυνάμεων.
Σταμάτησε λοιπόν και στάθηκε εκεί, μέσα στον οργισμένο πόνο του, και
κανείς  μας  δε  μίλησε* το στήθος της  Αριάδνης  φούσκωσε  μια φορά  κι
ύστερα έπεσε

«Άντε να κοιταχτείς τώρα», είπε ο Μίνωας στον Πάνδαρο, και η αί-
θουσα γέμισε σιωπή από τον έναν άλικο τοίχο ως τον άλλον καθώς απο-



364 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

«Απ’ ό,τι φαίνεται, έχουμε πόλεμο», είπε ο Μίνωας από τη θέση του
πλάι στον Περίδη

«Εγώ  το  αποφασίζω  αυτό»,  απάντησε  η  Αριάδνη  από  την  απέναντι
μεριά του δωματίου

«Αριάδνη,  πρέπει  να  ξυπνήσεις...  να  ξυπνήσουμε  επιτέλους», είπε  η
Πασιφάη, και τα κεφάλια των ιερέων μας έγειραν από το βάρος της συ-
ναίνεσης, της απόγνωσης, της ανήμπορης οργής

«Εσείς να ξυπνήσετε», είπε η Αριάδνη  με μιαν  εξίσου ευγενική  επι-
μονή

Τώρα όμως ο πατέρας μου δεν άντεχε άλλο να τα κρατάει μέσα του,
μπορεί να μην ήταν ασφαλές να καθυστερήσει η Ημέρα του, ούτε όμως
μπορούσε ν’ αφήσει το βασίλειό του σε τέτοιον τεράστιο κίνδυνο και πε-
τάχτηκε όρθιος δίνοντας διαταγές για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα* και
μες στην οργή του ακόμα, τσακισμένος έδειχνε

«Διάλυσέ τους, Περίδη! Τέρμα τα κόλπα αυτήν τη φορά, θα στείλου-
με το κεφάλι του στον Λέοντα τον ίδιο! Κι αυτή θα ’ναι μόνο η αρχή, μ’
ακούς; Πάρε όσους άντρες χρειαστείς, ως και το τελευταίο βαρκάκι μας
ακόμα.»

Ο Περίδης δοκίμασε να σηκωθεί ανάμεσα  στα αποσβολωμένα βλέμ-
ματα των ιερέων μας τριγύρω για όλες αυτές τις φωνές μες στην καρδιά
του Οίκου- η Αριάδνη όμως είχε σηκωθεί πριν από αυτόν, ολόστητη σαν
δέντρο πάνω στο βάθρο της και πιο ψηλή από τη ζωγραφισμένη φοινικιά
που έγνεφε τη συγκατάθεσή της πίσω της, πάνω στον τοίχο

«Θείε, αν ανοίξεις αυτήν την πόρτα», είπε, «θα βάλω τους φρουρούς
να σε σκοτώσουν».

Δεν ήταν ο μοναδικός που του ’φτασε η ψυχή στο στόμα- ο Γλαύκος
κάλυψε τα μάτια του

«Αριάδνη!»  είπε  η  μάνα  μας  και  σηκώθηκε  «Μη  με  πλησιάζεις!
Ποιανού πολιτική ακολουθήσαμε, ποιος φταίει γι’ αυτόν τον καταραμένο
ανταγωνισμό; Το κολπάκι σας λοιπόν με το σίδερο δεν έπιασε, και θέλετε
τώρα να κάνουμε εμείς τη Σικελία σαν τον Τριάντα, ε;  Εσύ έβαλες στον
Κώκαλο την ιδέα ότι ο κασσίτερος αξίζει τόσα πολλά! Μήπως θα πας κι
εσύ μαζί,  για  να  σκεπάσεις  όλα  τα  λάθη  σου  με  πτώματα,  μάνα;  Εσυ,
πατέρα; Όχι. Κοιτάμε όμως τώρα το αίμα πάνω στο δάπεδο του Οίκου των
μανάδων  μας!  Τελείωσε,  είσαστε  ξο-  φλημένοι!»  είπε  η  Αριάδνη,  κι
εκείνη τη στιγμή φάνηκε σαν να χάνει τα λόγια της, κλονίστηκε καθώς τα
ψηλά ζυγωματικά της άρχισαν να κοκκινίζουν και σήκωσε τις γροθιές της,
που έτρεμαν, στον αέρα



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 365

Για λίγο μου φάνηκε πως την είδα όπως εκείνη τη νύχτα που μαζί με
τις υπόλοιπες είχαν διαμελίσει τον Ταύρο* μέσα στο φούσκωμα του στή-
θους της όμως υπήρχε ένας λυγμός, δεν ήταν αψεγάδιαστη η Αναγκαιό-
τητα. Κι αυτό έφτανε για να σπάσουν όλα τα ιερουργικά ξόρκια. Έστρεψε
γρήγορα το βλέμμα στα πληγωμένα μάτια της μάνας μας να βρει αυτήν
την ένωση πέρ’ από τα λόγια, αυτή που έκανε να κυλάει στις φλέβες τους
το ίδιο αίμα σαν να ’τανε μια γυναίκα* τώρα όμως το ρεύμα της οδηγούσε
ξανά στα βράχια του παρελθόντος κι η μια βρέθηκε να εναντιώνεται στην
άλλη

«Είστε η οικογένειά μου εσείς!» απευθύνθηκε σε όλους μες στο δω-
μάτιο. «Σας ορκίζομαι όμως, στις Δυνάμεις, ότι θα κάνω αυτό που πρέπει
να κάνω. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω!»

Κι όμως, ούτε η Πασιφάη ούτε ο Περίδης ούτε ο πατέρας μας το έκα-
ναν* αυτό απλώς ξεπερνούσε την ανοχή τους* είχαμε όλοι μας μπερδευτεί
με τις ανόσιες ανακατατάξεις των τελευταίων ημερών, και τι να πεις για
τις  πιέσεις  που  δεχόμασταν  απ’  όλες  σχεδόν  τις  μεριές  του  θαλάσσιου
χάρτη...  Τι  κάνουμε  τώρα, σκεφτόμουνα  παρακολουθώντας  τους  να
αγριοκοιτάζονται μεταξύ τους* και τότε ένιωσα τον Γλαύκο να μου χτυ-
πάει το πόδι: Κάνε κάτι

«Ας...  ας  το σκεφτούμε  καλύτερα,  ο  καθένας  μόνος του για λίγο, κι
επιστρέφουμε  αργότερα»,  πρότεινα.  «Πρέπει  να  δρούμε  όλοι  μαζί,  να
βρούμε  κάποιον  τρόπο.  Αν  δεν  τα  καταφέρουμε,  τότε  τελείωσαν  όλα\»
είπα σπάζοντας τη σιωπή

Η μάνα μας ετοιμάστηκε πρώτη να φύγει ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε,
καθώς μετακίνησε το βάρος της στο άλλο πόδι και μου ’ριξε μια γρήγορη
ματιά

«Με όλο το σεβασμό προς το γιο μας», είπε μετά στον Μίνωα, «μπο-
ρεί να αναγκαστούμε να ξανασκεφτούμε την αναβολή».

Θα μπορούσα να έχω οργιστεί* αλλά με τόση αιματοχυσία δεν μπο-
ρούσα να προτάξω τα χρόνια μου για ν’ ανταγωνιστώ αυτόν τον επηρμέ-
νο Λέοντα. Και μήπως είχε κι άλλους πολλούς στο πλάι της η Αριάδνη;
Όχι και τόσους* είχε όμως όραμα

«Όχι»,  είπε  ο  Μίνωας  στην  Πασιφάη.  «Τσως  μια  μικρή  αναστολή,
όμως», συμφώνησε

«Δε θα ’χω αλλάξει γνώμη, θα δείτε», τους προειδοποίησε η Αριάδνη
και κάθισε πάλι στο θρόνο

Κανείς μας δε ρώτησε τι ήθελε αυτή να κάνουμε, άλλο ένα σύμπτωμα
της σύγχυσης ανάμεσά μας. Έδιωξε την Κλείτη, τη νεαρή Θεία και την
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Κλειώ, όλους, κι αυτό που έκανε από τη μεριά της η Πασιφάη φάνηκε σαν
προειδοποίηση  πως  ούτε  εκείνη  θ’  άλλαζε,  καθώς  βγαίνοντας  προ-
σφέρθηκε να βοηθήσει στη φροντίδα των ναυτικών απέξω, για έναν αγώνα
που ακόμα κι έτσι θα τον κερδίζαμε. Ο Γλαύκος ακολούθησε τη μάνα μας·
το  ίδιο  κι  ο  Περίδης.  Ρώτησα  τι  να  κάνω  για  να  βοηθήσω,  η  Αριάδνη
όμως,  με  τα  μάτια  της  καρφωμένα  στο  λεκιασμένο  πάτωμα,  απάντησε
μονολεκτικά: Βοηθάς. Κι έτσι βγήκα έξω

Τα φορεία, το κρασί και το προσωπικό του Παλατιού είχαν αρχίσει να
βελτιώνουν  την  κατάσταση  στην  αυλή  και  τα  πρόσωπα  ναυτικών  που
γνώριζα  δεν  έδειχναν  μεγάλη  μνησικακία.  Ο  Κράτος,  η  Πέρδικα  κι  η
Διαμάτη  άρχισαν  να  ψέλνουν  δυνατά  σαν  απάντηση  στο  ασίγαστο  παν-
δαιμόνιο  διαμαρτυρίας  που  ερχόταν  από  τη  δυτική  αυλή.  Πρώτη  φορά
ήτανε  τόσο  άσχημα  τα  πράγματα  και  είχα  την  ελπίδα  να  μη  βγουν  οι
Αθηναίοι από τα δωμάτιά τους για το καλό όλων μας· και ακριβώς εκείνη
τη  στιγμή  ο  μικρούλης  Κάφας  κατέβηκε  την  ανατολική  σκάλα  φωνά-
ζοντας πως τα νερά της Αίθης είχαν σπάσει. Όπου να ’ναι έρχεται! είπε, κι
η Κλείτη ζήτησε από την Πέρδικα να πάει να βοηθήσει

«Ορίστε η πραγματική ελπίδα σου, Δευκαλίωνα», είπε ο πατέρας μου
κάνοντας μια προσπάθεια να χαμογελάσει με το χέρι του πάνω στον ώμο
μου. «Ξανθοί και κοκκινομάλληδες Κρητικοί. Τα πήγες πολύ καλά μέσα
κι  ελπίζω  πως  θα  μου  το  συγχωρήσει  αυτό,  αλλά  είναι  πέρα  από  τις
δυνάμεις μου, πολύ πέρα. Ας κάνουμε όλοι μας αυτό που είπες προς το
παρόν και βλέπουμε τι θα γίνει», αναστέναξε

Χωριστήκαμε ο καθένας για τα διαμερίσματά του. Ξάπλωσα λίγο στο
κρεβάτι μου κι ένιωσα ντροπή για την ίδια μου την αδυναμία, για τις φω-
νές οι οποίες ρουφούσαν  την αξιοπρέπεια μέσ’ από τον Οίκο  που  είχαν
εμπιστευτεί  στα  χέρια  μας.  Τότε,  από  νευρικότητα,  πήρα  το  σιδερένιο
σπαθί  στα  χέρια  μου· έδειχνε  αταίριαστο,  ξένο  έτσι  όπως  το είχε ακου-
μπήσει στη γωνία ο Γλαύκος. Το κοιτούσα αφηρημένος (το ’χανε φτιάξει
τόσο βιαστικά, που το θηκάρι και η λαβή του δεν είχαν καθόλου σχέδια),
όταν  άξαφνα  μ’  ένα  γδούπο  άνοιξε  η  πόρτα  μου  διάπλατα  και  είδα
μπροστά μου τον Όρνεο με το κράνος από δόντια αγριόχοιρου και το ξί-
φος του τραβηγμένο. Ξαφνιάστηκε τόσο που με είδε πλάι στην πόρτα και
μάλιστα οπλισμένο, ώστε για λίγο σταμάτησε και, οταν κατάλαβε πως θα
γινόταν μάχη, μου χιμηξε ουρλιάζοντας, με το στόμα και τα γαλάζια μάτια
του ορθάνοιχτα, το πρόσωπό του ροδοκόκκινο κι ένιωσα το στομάχι μου
ν’ αδειάζει  και τα πόδια μου ταυτόχρονα  να λυγίζουν  κι έπεσα  προς  τα
πίσω, στο χαγιάτι με τις κολόνες
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Οι δυο γρήγορες σπαθιές στην αρχή ήταν για το κεφάλι μου - η πρώτη
από πολΰ μακριά, τη δεύτερη όμως αναγκάστηκα να την αποκρούσω με
το  σπαθί  μου  ακόμα  στο  θηκάρι  του  ενώ,  με  τη  φόρα  της  σπαθιάς,  το
λεπίδι τραβήχτηκε από μέσα του, πετώντας το στην άλλη άκρη του δωμα-
τίου. Τα ουρλιαχτά του με τρομοκρατούσαν όσο κι η μεγάλη δύναμη στα
χτυπήματά του· είχαμε έρθει πια στα χέρια - στα μπράτσα και στον κορμό
ήμασταν  πάνω  κάτω  ισοδύναμοι·  προσπάθησε  να  με  χτυπήσει  με  το
γόνατο, αλλά τον σταμάτησα και στρίβοντας το πόδι μου ακινητοποίησα
το δικό του, τα πισινά μου χτύπησαν με δύναμη το τραπέζι, που κόλλησε
στον τοίχο, και το μόνο πράγμα που με κρατούσε όρθιο πια ήταν η ραχο-
κοκαλιά μου

Πραγματικά  θα με σκότωνε, μέσα στο ίδιο μου το Παλάτι· οι ιερείς
και οι φρουροί θα μπορούσανε μια χαρά να βρίσκονται στη Βαβυλώνα.
Τυφλώθηκα, μέσα μου, κάρφωσα τα δόντια μου βαθιά στον ώμο του κι
εκείνος  μου  κατάφερε  ένα  χτύπημα  στον  κρόταφο  σαν  πραγματικός
αγριόχοιρος με τα δικά του. Τώρα πια είχαμε αρχίσει να σπρωχνόμαστε
και προσπάθησε με μια γρήγορη κίνηση να βρει την κοιλιά μου και προς
μεγάλη μου έκπληξη κατάφερα  να τον αποκρούσω μ’ ένα χτύπημα  από
πάνω, το χέρι που κρατούσε το σπαθί του έφυγε προς τα έξω κι άφησε το
στέρνο του μπροστά μου εντελώς απροστάτευτο. Δεν είχα όμως τη σβελ-
τάδα  που  έπρεπε.  Ξαναβρήκε  την  ανάσα  του,  άρχισε  πάλι  να  ουρλιάζει
και, παρά τη δαγκωματιά, τον έπιασε κάτι σαν πολεμική μανία εκεί, μπρος
στα μάτια μου: το πρόσωπό του μπλάβισε κάτω από το λευκό του κράνους
του, το άλλο του χέρι έγινε γαμψό σαν αρπαχτικού, χτύπησε μετά κάτω το
πόδι του για να τραβήξει την προσοχή μου και σήκωσε το ξίφος του ψηλά.
Είχαμε κάνει όμως τα ίδια γυμνάσια κι έτσι δε με ξεγέλασε· όταν λοιπόν
το σπαθί του έπεσε, έσπασε σαν οψιδιανός χτυπώντας πάνω στο δικό μου.
Κοιταχτήκαμε  αποσβολωμένοι*  τότε  μάνιασε  ακόμα  περισσότερο  και
κρατώντας την ακανόνιστα σπασμένη μπρούντζινη λαβή προσπάθησε δύο
φορές να με ξεκοιλιάσει ενώ ταυτόχρονα πολεμούσε να ακινητοποιήσει το
οπλισμένο χέρι μου. Έπρεπε να του κάνω πραγματικά κακό ή αλλιώς να
τον αφήσω να με σκοτώσει και, αφού ήδη ένιωθα να τον μισώ αρκετά,
στην επόμενη επίθεσή του η λεπίδα μου ακολούθησε και τον έσκισα στην
ανάποδη του χεριού. Η λαβή του ξίφους του έπεσε κι άρχισε να ουρλιάζει
ενώ  το αίμα  πεταγόταν σε  πίδακες  πάνω  στους  τοίχους  μου,  πάλι όμως
μου  επιτέθηκε  κι  αρχίσαμε να  παλεύουμε  ξανά,  μου ’ρίχνε γονατιές,  το
κεφάλι  του  δε  σταματούσε  να  παίζει  πέρα  δώθε  προσπαθώντας  να  μου
σπάσει τα μούτρα όπως μπορούσε
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Έβαλα  όλη  μου  τη δύναμη  στο  σπαθί  μου  και  το  ’σπρωξα,  παρά  τη
λαβή του στον  καρπό  μου,  ανάμεσά  μας και το ακούμπησα  ύστερα στη
βάση του λαιμού του ανάμεσα στις κλείδες του. Έγειρε προς τα πίσω, είδα
το στόμα του να βγάζει αφρούς από τη λύσσα και τη μανία, και τυλίγοντας
το  δεξί  μου  πόδι  πίσω  από  τα  δικά  του  τον  έριξα  στο  πάτωμα.  Με  την
πτώση, το σπαθί μου τον γρατσούνισε και τότε έπιασε το λαιμό του με τα
χέρια  του  την  ώρα  που  το  σήκωνα  για  να  του  το  καρφώσω  ολόκληρο
διαπερνώντας  τον  ύστερα  άφησε  τα  χέρια  του  να  πέσουν  χαλαρά  και
περίμενε με τα μάτια ορθάνοιχτα

Οι κρουνοί του πραγματικού μίσους μου όμως δεν είχαν ανοίξει ακόμα
κι έτσι τον χτύπησα στο πρόσωπο με τη λαβή του ξίφους μου τρεις φορές
όσο  πιο  δυνατά  μπορούσα.  Τον  είχαν  σχεδόν  αναισθητοποιήσει  πια  και
νόμιζα  πως  θα  ’σπαγε  η  καρδιά  μέσ’  από  τα  σπλάχνα  μου.  Σηκώθηκα
αμέσως όρθιος με την προσοχή μου στραμμένη στην πόρτα και τον κλό-
τσησα  δυνατά  στα  πλευρά  για  να  σιγουρευτώ*  ύστερα  έτρεξα  και  την
αμπάρωσα  - και...  τώρα;  Έπρεπε  να  κατεβώ  κάτω,  δεν  μπορεί  να  ’τανε
μόνος του σ’ αυτήν την ιστορία. Είχε συνέλθει πια αρκετά και προσπα-
θούσε να σταματήσει την αιμορραγία από τις πληγές του

Με παραξένεψε, αλλά τότε ήτανε που ήθελα πραγματικά να τον σκο-
τώσω. Και την ίδια στιγμή άρχισα να κλαίω, από ευγνωμοσύνη που ήμουν
ζωντανός, από οργή, από τη δύναμη που ένιωθα να με κατακλύζει, από το
δηλητήριο που απολάμβανα μέσα μου

«Γύρνα μπρούμυτα, γιατί θα σου κόψω το κεφάλι! Πίσω τα χέρια σου,
τελείωνεί»

Έκοψα τα λουριά από το θηκάρι του κι έδεσα τα ματωμένα του μπρά-
τσα τόσο σφιχτά που μπλάβισαν* αυτό του σταμάτησε την αιμορραγία στο
χέρι  του.  Ένιωθα  τον  εαυτό  μου  αποκομμένο,  να  αιωρείται  σε  κάποιον
τόπο αρρωστημένο,  να επιπλέει, χωρίς κανένα  δέσιμο - και μου φάνηκε
πως άκουσα την Αριάδνη ν’ απειλεί πάλι τον Περίδη. Κοίταξα τους τοί-
χους μου και το πάτωμα. Κάτι δεν πήγαινε καλά μες στο μυαλό μου Του
άδειασα μια κανάτα νερό στο κεφάλι  αφού  θα τον χρησιμοποιούσα σαν
ασπίδα,  και  το  ευχαριστήθηκα  που  έδειχνε  τόσο  ταπεινωμένος  έτσι
μουσκεμένος που ήτανε. Τον έσπρωξα με το σπαθί να βγει από την πόρτα
κι  έριξα  μια  ματιά  πίσω  μου,  στις  κολόνες,  στα  κιγκλιδώματα  της
στριφογυριστής σκάλας, όπως όταν έσπρωχνα τον πατέρα μου να βγει από
τον κόσμο στον τελευταίο χορό του γάμου μας... Όχι, δεν ήτανε καθόλου
έτσι,  ήταν...  Φτάνοντας  τελικά  κάτω,  στην  ηλιόλουστη  είσοδο  της
κεντρικής αυλής, άκουσα θρήνους και διαταγές να



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 369

σφραγιστεί  το  Παλάτι,  την  κλαγγή  και  το  αλαφροπάτημα  οπλισμένων
ανθρώπων  που έτρεχαν.  Είδα μια σκιά να περνάει στο κεφαλόσκαλο  κι
έσπρωξα τον Όρνεο μπροστά μόνο του. Ας ήταν η ιστορία της ζωής του,
δε μ’ένοιαζε

«Όρνεε, τι... Πού είναι ο βασιλιάς, είδες τον Δευκαλίωνα; Εδώ!» «Εδώ
είμαι», είπα με τρέμουλο στη φωνή, γιατί οι πιθανότητες να ζή- σω ή να 
πεθάνω μου φαίνονταν μοιρασμένες καθώς άρχισαν κι άλλοι φρουροί 
απέξω να στριμώχνονται γύρω μας

Τότε κατάλαβαν κι άρχισαν, με φωνές σαν να βρισκόμαστε στο πεδίο
των εκτελέσεων, να με ρωτούν τι σημάδι αφοσίωσης και πίστης να μου
δώσουνε. Τους έβαλα ν’ αφήσουν τα όπλα τους και να βγουν πάλι έξω
ώσπου να διαπιστώσω με τα ίδια μου τα μάτια πώς είχαν τα πράγματα.
Και το έκαναν.  Όμως,  από το κατώφλι  ακόμα,  ανάμεσα  από τις ιέρειές
μας που θρηνούσαν, τους Κουρήτες μας που καβγάδιζαν  και τις λευκές
εσθήτες που έτρεχαν από δω κι από κει μες στη σύγχυση μήπως και μείνει
πόρτα  ασφράγιστη,  πήρε  το  μάτι  μου  τον  Βοσκό  δεμένο  και  γονατιστό
κάτω  από  τρία  λεπτά  ιεροτελεστικά  μικρά  ξίφη  στα  χέρια  του  Κρότου,
του Γιάμου και του Γλαύκου. Το κόκκινο πραγματάκι δίπλα του ήταν η
κομμένη κλωστή της Αριάδνης. Ο Ίκαρος με την Ίριδα τσακώνονταν σαν
τις γάτες, η Φαίδρα έκλαιγε γοερά ακουμπισμένη στο πέτρινο τραπέζι της
αίθουσας του θρόνου

Και τότε φάνηκε από πίσω τους να έρχεται η Αριάδνη* έκανε κύκλους
γύρω απ’ όλους τους με τη φορά του φεγγαριού, ετούτος όμως ο χορός
μπροστά μας δεν ήταν απλώς η μάταιη προστασία κάποιου δαίμονα· σε
κάθε βήμα που έκανε σαν το αερικό έβγαζε τη ζώνη, τη φούστα κι ύστερα
το  κοντό  γιλέκο  της,  με  το  πρόσωπο  πάντα  στραμμένο  στον  όγκο  του
Βοσκού,  που  ήταν  δεμένος  σφιχτά  σαν  τον  Ταύρο  στο  κέντρο  των
υπολοίπων. Με αρρώσταιναν τα εμβρόντητα βλέμματα των νεαρών ιερέ-
ων και ιερειών μας και, μερικοί, είχαν καλύψει τα μάτια τους να μη δουν
την  οργή  που  εκείνη  τη  στιγμή  μετέδιδε  το  κορμί  της  -  ήτανε  λες  και,
όπως ο αδελφός μας ταπείνωσε τους κουρσάρους με τα λάφυρα, έτσι κι
αυτή ήθελε ν’ αναγκάσει τον Θησέα να δει μπροστά στα μάτια του τι σή-
μαινε και τι συνέπειες θα είχε να την ποθεί. Να ήταν άραγε αυτό το τέλος
της  επιμελημένης  ανατροφής  της;  Ή  μήπως  ήταν  η  αρχή  της;  Αν  τον
παντρευότανε, δε θα μπορούσαμε να τον στείλουμε κατευθείαν στο... Για
στάσου ένα λεπτό, κάποιος όμως έπρεπε να... Δεν μπορούσα να βάλω το
μυαλό μου σε μια τάξη, γιατί αυτό σήμαινε πως ο πατέρας μας Με είδε ο
Γλαύκος, έδωσε το εγχειρίδιο στον Γιάμο και διέσχισε την
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αυλή.  Είδε  την  κατάστασή  μου  και  τότε  χαμήλωσε  το  βλέμμα  μπροστά
στον κόσμο που είχε εισβάλει σπίτι μας και γονάτισε μπρος μου

«Μινώταυρε», είπε, «ο πατέρας σου πέθανε. Τον ένοχο τον κρατάμε.
Οι δικοί του ήταν με τους φρουρούς εκείνη την ώρα. Περιμένω διαταγές.»

Το  σπαθί  μού  έπεσε,  κουδούνισε  πάνω  στις  πλάκες  σαν  τροχός  που
έφυγε από τη θέση του. Μίνωας. Δηλαδή είχε ταχθεί κι ο Γλαύκος ενα-
ντίον της Αριάδνης; Μες στην οχλοβοή που ερχόταν έξω από τον Λαβύ-
ρινθο, οι φρουροί μού είπαν πως η μητέρα μου ήταν καλά, ήταν επάνω στα
διαμερίσματα του πατέρα μου και είχε μαζί της ιέρειες που τη βοηθούσαν
όλοι οι υπόλοιποι έδειχναν παραλυμένοι, μουδιασμένοι. Και η λύπη μου, η
οργή μου; Η μάχη με τον Όρνεο ήτανε σαν να μου τα είχε πρόωρα αδειά-
σει από το κορμί κι ένιωσα μια τρομαχτική απάθεια να πνίγει την καρδιά
μου, κάτι σαν ίλιγγο, σαν ηλίαση. Σήκωσα όρθιο τον Γλαύκο και, την ώρα
που πηγαίναμε να συναντήσουμε τους άλλους, η Αριάδνη ολοκλήρωνε τον
ένατο κύκλο της· τότε ήρθε κοντά μου μες στην ακλόνητη αποφασιστικό-
τητά της και πήρε τα χέρια μου στα δικά της σταυρωτά, με τρόπο που συμ-
βόλιζε αιώνια ένωση. Τα μάτια της ήταν σκληρά και ορθάνοιχτα, ο ίδιος ο
λαός μας ολοφάνερος στο πρόσωπό της - κι ύστερα μια ελπίδα φάνηκε να
χάνεται, καθώς με κοίταξε και κατέρρευσε

«Ο κηφήνας σου έβαλε τα δυνατά του για χάρη σου, Βοσκέ», είπα, κι
εκείνος σήκωσε τα μάτια του και με κοίταξε με τον γνωστό ήρεμο σαρ-
κασμό του. Θα ’θελα να είχα προκαλέσει εγώ μερικούς από τους μώλωπες
πάνω  στο  πρόσωπό  του,  αυτό  το  σκίσιμο  στα  χείλια  του,  που  ήταν  των
ιερέων και των φρουρών. «Ξέρεις τι σημαίνουν οι κύκλοι της;» του είπα,
ανταποδίδοντάς του τη ματιά

«Εσύ  ξέρεις;»  απάντησε  ο  Θησέας  και,  όταν  χαμογέλασε,  η  Κλείτη
έκανε ένα βήμα μπροστά κι έφτυσε τρεις φορές το καστανόξανθο μούσι
πάνω στο πρόσωπό του. Η Αριάδνη άφησε το χέρι μου

«Μικρή ζωή, γεμάτη δόξα, βασιλιά!» είπε η Κλείτη κι οι ιερείς πλάι
στον Κρότο (κι η "Ιρις με τον Ίκαρο) άρχισαν τις κραυγές και τα γρυλί-
σματα προς τιμήν της Ημέρας με φωνές κτηνώδεις - στράφηκα προς την
Αριάδνη. Εκείνη όμως δεν ήξερε πια τι ν’ απαντήσει με σιγουριά. Ποιος
ήταν  βασιλιάς;  Ποιος  δεν  ήτανε;  Και  μέσα  στην  παραζάλη  εκείνης  της
ημέρας έμοιαζα να ξεχνώ  ολόκληρη την ανατροφή μου* ήθελε η ίδια  η
ζωή μου ν’ ακουστέ ί

«Για  δώσ’ μας  κανένα  χρησμό, πεθαμένε!» είπα, και σχεδόν ετοιμά-
στηκα να κινηθώ για να τον κλοτσήσω. «Είσαι νεκρός, αυτό εννοούν! Δεν
πρόκειται να φύγεις ζωντανός από την Κρήτη.»
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«Δευκαλίωνα»,  είπε  η  Αριάδνη  απλώνοντας  το  χέρι  της  για  να  με
ηρεμήσει

Τώρα  όμως,  ακούγαμε  όλοι  πια  τις  φωνές  να  υψώνονται  σαν  κύμα
πάνω από τις στέγες της δυτικής πτέρυγας πίσω μας· ήτανε λες και αντι-
λαλούσε η γη ή λες και οι Νεκροί να είχαν σηκώσει οχλοβοή μέσ’ από τις
κρύπτες τους

«Ποιο είναι τ’ όνομά μου;»
«Μίνωας;» έκανε μια προσπάθεια η Αριάδνη - από το όραμα όμως που

θα μας έσωζε, λίγο έβλεπα να ’χει απομείνει μέσα στα μάτια της



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Το τέλος του Παιχνιδιού

Δ
ΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΠΟΛΛΗ  ώρα κι όλη η Κνωσός ήταν ανάστατη. Κλείνο-
ντας  οι  φρουροί  τις  μεγάλες  κέδρινες  πόρτες  με  τα  μπρούντζινα
καρφιά σε κάθε πλευρά του Παλατιού, διέκοψαν την κανονική κα-

θημερινή κίνηση από και προς την πόλη και τώρα οι άνθρωποι μπερδεμέ-
νοι, ακόμα και όσοι δεν είχανε ποτέ καταδεχτεί ν’ ασχοληθούν με την πο-
λιτική  και τις καταστροφές  του Οίκου μας,  είχαν  αρχίσει  να  μαζεύονται
στις μικρές αυλές ανάμεσα στα σπίτια απορημένοι όσο και αποφασισμέ-
νοι να ανέβουν όλοι μαζί ως τη δυτική αυλή, όπου ενώθηκαν με τα οργι-
σμένα πλήθη που ήδη είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Κανείς από τους έξω δεν
ήξερε ακόμα για τον πατέρα μου, πολλοί από αυτούς όμως ήταν παρόντες
την ώρα που οι Κάρες διαλαλούσαν τη σφαγή του Τριάντα. Κι αφού οι κα-
ταπονημένοι  ναύτες  της  Σικελίας  είδαν  και  μίλησαν  με  πολλούς  καθώς
διασκορπίζονταν προς τα σπίτια τους σε ολόκληρη την κοιλάδα, ο φόβος
μεγάλωσε, μαζί και η βουή εναντίον του Λαβύρινθου και της αινιγματικής
σιωπής του. Δε θα μπορούσαμε να συγκροτήσουμε  αυτόν τον κόσμο γι’
άλλη μια μέρα ακόμα* μια δυο μικρές πέτρες που πέταξαν πάνω από τις
στέγες έφτασαν ως την κεντρική αυλή κι έπεσαν ανάμεσά μας

Ο  Περίδης,  με  το  σπαθί  του  κολλημένο  στον  ματωμένο  λαιμό  του
Όρνεου, βεβαιώθηκε πως δεν υπήρχαν άλλοι συνωμότες. Μόλις ασφαλί-
στηκε το Παλάτι, η ντροπή αποτυπώθηκε καθαρότερα στα πρόσωπα των
φρουρών, που απαίτησαν να μεταφερθούν οι αιχμάλωτοι την ίδια στιγμή
στο πεδίο των εκτελέσεων. Η Ίρις, ο Ίκαρος, ο Ι^άμος - ήταν πολλοί οι
υπέρμαχοι  αυτής  της  άποψης.  Η  Αριάδνη  όμως  (με  τον  Γλαύκο  να  την
στηρίζει)  κατάφερε  να  τους  συγκροτήσει  λέγοντας  πως  θα  μπορούσαν
ίσως να μας φανούν χρήσιμοι. Αλλά την ίδια στιγμή που τα ’λεγε αυτά,
κατάλαβα πως πάλευε να κρύψει κάτι... μιαν απογοήτευση, που οι ελπί-
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δες για την ανάκαμψη του βασιλείου μας μέσ’ από αυτόν το γάμο είχανε
γίνει συντρίμμια

«Μου είπες να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου και τώρα είναι δεμένα.
Ορίστε  η  Κρητικιά  Γυναίκα  σας!»  κραύγασε  ο  Θησέας  στην  Αριάδνη
πίσω του καθώς τον οδηγούσαν μακριά μας με σπρωξιές

Αυτή η κραυγή ήτανε για να δείξει το κουράγιο του μες στο σπίτι μας
χωρίς  να σπάσει τους  κανόνες  του - φιλοκατήγορος  γι’ άλλη μια φορά.
Κανείς δεν καταδέχτηκε να του δώσει απάντηση, πέρ’ από μερικά βλέμ-
ματα αηδιασμένης δυσπιστίας που είχαν αρχίσει πια, από ορισμένους, να
στρέφονται και στη Φαίδρα. Η Κλείτη, η Διαμάτη και η Πέρδικα όμως,
έφεραν καθαρά ρούχα στη Βασίλισσά τους κι έκαναν νόημα στη Φαίδρα
να τις βοηθήσει να την ντύσουν. Το κορίτσι αφιερώθηκε στην προσπάθεια
όπως  κι  οι  άλλες.  Τότε  η  Αριάδνη,  φορώντας  μια  μακριά  βαθυκόκκινη
εσθήτα  και  το  διάδημά  της,  ζήτησε  από  τη  Διαμάτη  και  τον  Κράτο  να
παρακαλέσουν τον κόσμο, που φώναζε,  να κάνει λίγη υπομονή· ύστερα
τοποθετήθηκε με τις παλάμες υψωμένες μπρος στον τριπλό βωμό κι όλοι
σχεδόν τη μιμήθηκαν σιωπηλά, γεμάτοι φόβο για τον Χθό- νιο Ταύρο κι
επιζητώντας καθαρό νου και μια πορεία που να οδηγεί στην τάξη

Ένιωθα σε όλο μου το κορμί τις μελανιές και την τύχη μου. Και βλέ-
ποντας την Αριάδνη να σηκώνει τα χέρια της για να σκουπίσει τα μάτια
της,  μου  φάνηκε  πως  ακόμα  κι  η  τελευταία  σκιά  της  οικογένειάς  μας
ούρλιαζε το θυμό της μες στο αίμα μου, και τα δάχτυλα των ποδιών και
των χεριών μου ανοιγόκλειναν με πεινασμένη οργή. Ποια τελετουργία! Ο
Θησέας είχε σκοτώσει τον πατέρα μου, τον είχε στερήσει από το Δέντρο,
από τους Νεκρούς, από τη Γη μας - κοιτούσα συνεχώς τους σπουργίτες
και τους σπίνους, που φούσκωναν και καθάριζαν τα φτερά τους πάνω στις
τέσσερις σκεπές με τα κέρατα τριγύρω στην αυλή, το λαμπρό καλοκαιρινό
απόγευμα, σαν να υπήρχε κάποιος τρόπος να ξαναγυρί- σουμε στο ... σε τι
αλήθεια;  Έβλεπα  πια  τον  εαυτό  μου  σίγουρα  στο  Δέντρο.  Χρόνια
ολόκληρα ζωής εξατμίστηκαν μπρος στα μάτια μου σαν τις σταγόνες στη
λιακάδα,  μου  ’ρθε  ζαλάδα  κι  εμετός βλέποντας  τόσο ξαφνικά  μέσα στα
πράγματα, όπως μου είχε πει ο πατέρας μου ότι γίνεται όταν βρεθείς τόσο
κοντά  στην  άκρη  αυτήν  του  κόσμου.  Τι  καλομαθημένος  αδαής  βλάκας
που ήμουνα, να κάνω στ’ αλήθεια όνειρα πως όλ’ αυτά θ’ ακολουθούσαν
σίγουρα κάποιους κανόνες! Κοίταξα πάλι την Αριάδνη - μήπως την ήξερα;
Την ήξερε κανένας; Αφού είχε απειλήσει τη ζωή του ίδιου του Περίδη, θα
μπορούσε να πει κανείς πως, κατά μίαν
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έννοια, είχε σπρώξει η ίδια τον Βοσκό σ’ αυτήν την πράξη. Αυτό θα ’δινε
περισσότερες πιθανότητες στο σχέδιό της, θα την βοηθούσε ν’ αποσπά- σει
τη συγκατάθεση του λαού να δεχτεί ένα βασιλιά που δεν έχει δοκιμαστεί
από τον Ταύρο, παρ’ όλο που ούτε αυτό είχαν πληροφορηθεί ακόμα. Πώς
μπορούσα  να σκέφτομαι  κάτι  τέτοιο; Και γιατί όχι; Μήπως  δεν  της είχε
δώσει το μήνυμά του, τότε που πέταξε το δαχτυλίδι στη θάλασσα, τη μέρα
που ήρθε; Βγήκε τότε από μέσα μου η εικόνα του, εδώ και καιρό θαμμένη,
να  γέρνει  το  κεφάλι  του  με  κάποια  σκέψη  όταν  ακόμα  ήμασταν  στον
κόλπο της Αθήνας και το ’χα καταλάβει, το ’ξερα, δεν άντεχα όμως να την
κουβαλήσω  τέτοια  γνώση...  Κι  εγώ  που  έλεγα  στον  εαυτό  μου  πως  δεν
μπορούσαμε να διακινδυνέψουμε να σκοτωθεί! Τα είχε καταλάβει όλα στην
εντέλεια αυτός ο Γιος του Φωτός και είχε οργανώσει τις κινήσεις του με
μεγάλη ακρίβεια

Έπιασα το σπαθί μου, όταν ο Γλαύκος με πλησίασε ξανά, τον προει-
δοποίησα να μείνει μακριά μου μ’ έναν παροξυσμό που μ’ έκανε σχεδόν
να βγάλω αφρούς. Ήθελα να τιμωρήσω τον εαυτό μου με τη θέα του νε-
κρού πατέρα μου κι έτρεξα προς τη μεγάλη σκάλα ενώ το πρόσωπό μου
είχε ανάψει από ντροπή γιατί είχα προδώσει την εμπιστοσύνη του Οίκου
μου, των Νεκρών του. Όσο για τη ζωή μου - αντί για δεκαεννιά χρόνια δεν
είχα πια ολόκληρες ούτε δύο εβδομάδες - η Προσφορά της θα μπορούσε
ίσως να θεωρηθεί μικρή ανταπόδοση. Από την άλλη μεριά όμως, να που η
τιμωρία  δηλητηρίαζε  το  κέντρο  του  κόσμου  μας* και  μήπως  αυτός  που
φώναζε  μέσα  μου  Όχι, αυτό δεν ανήκει πια στην Αναγκαιότητα δεν  ήτανε
τελικά  ο  Βοσκός;  Φώναζε  για  να  σώσει  τη  ζωή  του* κι  όσο  του  ’δινα
προσοχή,  τόσο  πιο  πολύ  μου  φαινότανε  πως  ανέβαινα  αυτές  τις  σκάλες
μόνος μου, ένας θνητός και όχι πια σύμβολο της φυλής μου

Στην  αίθουσα  υποδοχής  του  πατέρα  μου  τρεις  μαυροφορεμένες  γυ-
ναίκες, οι μεγαλύτερες σε ηλικία από τον Οίκο των Ωρών, στρίμωχναν το
σώμα του πατέρα μου με τις αργές κινήσεις των σταθερών χεριών τους σ’
ένα  στενό  όρθιο  κιβούρι  ενταφιασμού,  ζωγραφισμένο  με  αστραφτερά
Διπλά  Πελέκια  και  συνεχείς  σπείρες.  Έπρεπε  να  τον  βάλουν  μέσα  πριν
κοκαλώσει εντελώς. Το μάτι μου πήρε το πίσω μέρος του κεφαλιού του
την  ώρα  που μια  από τις  γυναίκες  ζόριζβ  το αριστερό του χέρι  προς τα
κάτω  για  να  το  δέσει  με  το  σκοινί  από  ίνες  ιτιάς·  έμοιαζε  με  αυτές  τις
αιγυπτιακές  απεικονίσεις  του  βασιλιά  τους  μέσα  στη  βάρκα  του  για  τον
Κάτω  Κόσμο  και  θύμωσα  πολύ  με  τον  εαυτό  μου  που  θυμήθηκε  τη
θάλασσα ν’ αστράφτει μες στον ήλιο και τα γέλια μας, εκείνη τη μέρα
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που μας είχε πάει ο Ίκαρος βόλτα γύρω από τη Δία, και τον πατέρα μου
να ξεκαρδίζεται όταν κόντεψε να μας τουμπάρει

Πλησίασα κι άλλο το λείψανό του κι η μάνα μου σηκώθηκε ξαφνικά
από το κάθισμα πλάι στον εσωτερικό τοίχο όπου καθότανε σιωπηλή και
μόνη. Είχε χαλάσει το χτένισμα με τα μικρούτσικα πετράδια στα μαλλιά
της,  το πρόσωπό  της  ήταν  μουσκεμένο  και  όπως  με  είδε  τρόμαξε τόσο
πολύ  που  φώναξε:  Δευκαλίωνα,  είμαι  η  μάνα  σου! Όλοι  μας  κάναμε
ανείπωτες σκέψεις τη μέρα εκείνη· ποιον να πρωτοκατηγορήσεις; Καθώς
λοιπόν  οι  τρεις  γυναίκες  στριφογύριζαν  διαγράφοντας  με  ταχύτητα
ανίσχυρα σημάδια στον αέρα, πέταξα το σπαθί μου πάνω σε κάτι μαξι-
λάρια* αφού σκούπισε το μέτωπό της και άγγιξε την πράσινη καλοκαιρι-
νή χυτή της φούστα - την είχε σκίσει στον αριστερό γοφό ως επάνω - η
μάνα μου άνοιξε την αγκαλιά της. Κι όπως έλιωνα μες στα χέρια της, μέ-
σα μου διαλύθηκα εντελώς

«Τι κάναμε, μάνα; Κανένα κακό δεν κάναμε! Εσύ κι αυτός κάνατε ό,τι
μπορούσατε καλύτερο... Αχ, πονάει η καρδιά μου από το μίσος, βοήθα με,
βοήθα με!» της έλεγα με αναφιλητά

Σώπα, μου ’λεγε, σώπα, το ξέρω, ενώ τα δάκρυά της έβρεχαν το λαιμό
μου και μείναμε έτσι να κρατιόμαστε αγκαλιά, όπως δεν το ’χαμε κάνει
για καιρό. Πάλι την είχαν κλέψει, πάλι της είχαν πάρει μέσ’ από τα χέρια
την περηφάνια  που  θ’ αχτινοβολούσε και το συντριπτικό  μυστήριο των
δυνάμεων  που  θα  έπρεπε  κανονικά  να  σημαδέψουν  το  τέλος  της  βα-
σιλείας της μέσα στην ουσία της Προσφοράς του πατέρα μας μπρος στο
λαό. Και μάλιστα με κράτησε στα χέρια της, με χάιδευε και με παρηγο-
ρούσε, ώσπου κατάλαβα πως τώρα θρηνούσε πια και για τους δύο γιους
της. Ένιωσα να βυθίζομαι σε μια φρίκη που μου ήταν ως τώρα άγνωστη
καθώς αυτή η ακλόνητη γνώση κυρίευε ολόκληρο το κορμί μου: δεν είχε
την  πρόθεση  να  με  γλιτώσει·  μες  στη  θερμή  δύναμη  της  αγκαλιάς  της
όμως, βρήκα τη γνώριμή μου αιωνιότητα να επιμένει, τη σιγουριά πως η
δόξα ήταν ακόμα ολοζώντανη μες στο αρχέγονο Τόλμημα της οικογένει-
άς μου. Κουράγιο, όπως είχε κάνει κι εκείνη με τη συμπεριφορά και τους
τρόπους της ανεξάρτητα από τη γνώμη των ανθρώπων γύρω της, ακόμα
και του πατέρα μου

Μέσα στα χέρια της μου πέρασε κάπως το μίσος που είχα αρχίσει να
τρέφω για τον εαυτό μου- κι ήμουνα σίγουρος πως η σκιά του πατέρα μου
βρισκόταν ακόμα εκεί ανάμεσά μας, γιατί εκτός από την επιθυμία μου να
τον δω  και να τον Αποχαιρετήσω,  ένιωσα πως  είχε κάτι ακόμα  να μου
διδάξει· την ώρα εκείνη οι τρεις γυναίκες άγγιξαν τις γροθιές στο
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στήθος τους προς τιμήν του Μινώταυρου και απομακρύνθηκαν λιγάκι. Με
βοήθησαν πολύ εκείνη τη στιγμή οι ώρες που είχα περάσει στη Σπηλιά της
Δίκτης  πλάι  στα  νερά  των  Νεκρών  μας·  μόλις  που  ανατρίχιασα  κι  ας
ήμουνα τόσο κοντά σ’ αυτόν τον άνθρωπο που δεν ήταν ζωντανός, χωρίς
όμως να ’χει φύγει ακόμα ολοκληρωτικά από δίπλα μας. Με τα χέρια μου
ακουμπισμένα  στο  παγερό  χείλος  της  σαρκοφάγου  κοίταξα  μέσα  τον
πατέρα μου στη σχεδόν εμβρυακή του στάση με το κεφάλι να γέρνει άτονα
πάνω  από  τον  άλλο  ώμο* οι  κύκλοι  του  χρίσματος  γυάλιζαν  πάνω  στο
μέτωπο, στους κροτάφους και στο ηλιακό πλέγμα του και, δεν ξέρω γιατί,
σκέφτηκα  τους  κύκλους  που  διέγραφαν  με  τα  χέρια  τους  οι  μαίες  μας
πάνω  στα  λαγόνια  της  Αίθης  που  κοιλοπονούσε  ετούτη  ακριβώς  τη
στιγμή. Και τότε είδα το πηγμένο αίμα στα μαλλιά του πατέρα μου στο
πίσω μέρος του κεφαλιού του, τα σημάδια από τις γροθιές στο πρησμένο
του πρόσωπο, τα σπασμένα αγγεία που έκαναν τα μισόκλειστα μάτια του
να φαίνονται κατακόκκινα* όλη αυτήν την ώρα τη σάρκα μου την έλουζε
μια άρρωστη μένη παγωμένη φλόγα που έκανε και τα δέκα δάχτυλα στα
πόδια μου να καρφωθούν στο πάτωμα μέσ’ από τις μπότες μου. Εδώ ήταν
η διαφορά ανάμεσα στο φόνο και στην Προσφορά: το ένα ερημώνει και
σαρώνει τους κόσμους, το άλλο τους δίνει Ζωή· φίλησα λοιπόν το μέτωπό
του  και  τον  αισθάνθηκα  παγωμένο  σαν  τη  σαρκοφάγο.  Θα  στοίχειωνε
άραγε  η  σκιά  του  τώρα  τον  Θησέα;  Όχι* αυτό  είτε  το  είχε  μέσα  του  ο
φονιάς  είτε  δεν  το  είχε.  Να  το  θυμάσαι  αυτό  και  να  προσέχεις  να  μην
ξεγελαστείς ποτέ πια

Κι έτσι τον άγγιξα πάλι κλαίγοντας, να τον αποχαιρετήσω πια ενώ μια
από  τις  γυναίκες  έδενε  αυτό  που  λέμε  μαγικά  μάτια  από  φύλλα  χρυσού
πάνω  στα  δικά  του,  για  να  του  δείξουν  τη  θέση  του  ανάμεσα  στους
Νεκρούς- ύστερα οι άλλες δύο σήκωσαν το καπάκι της σαρκοφάγου κι η
μάνα  μου  συγκατένευσε,  τον  είχε  δει  όσο  ήθελε,  ας  το  σφράγιζαν.  Κι
όμως, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με χειροπιαστή σχεδόν απελπισία καθώς
την  έκλειναν  γιατί,  παρά  τα  δεκαεννιά  χρόνια  εξουσίας  και  ευλαβικών
τελετών του, δε θα μπορούσε πια να θρέψει τα χωράφια της Κρήτης με το
αίμα  και  το σώμα  του,  γιατί ό,τι  κι  αν  ήταν που  είχε  τραβήξει  το φόνο
επάνω  του,  μπορεί  να  ’βαζε  και  τη  γη  σε  κίνδυνο...  Πόση  οργή  έκλεινε
αυτό, εκτός από το ότι χάσαμε το υπέρτατο παράδειγμα του βασιλιά μας,
και τότε ξεστόμισα πως ήθελα να σκοτώσω τον Βοσκό

«Έλα και κάτσε γρήγορα δίπλα μου, πριν κατεβούμε κάτω, γιε μου»,
είπε η Πασιφάη, «γιατί ξέρουμε και οι δύο πια ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
φρόνιμο. Ναι», απάντησε στα ορθάνοιχτα μάτια μου, «πέθανε από το
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γρονθοκόπημα, είχε όμως αρκετή ζωή μέσα του όταν μ’ έφεραν οι φρου-
ροί και πρόλαβα να μου πει μερικά πράγματα. Αχ, άντρα μου!» αναστέ-
ναξε η μάνα μου κι άπλωσε το χέρι της στο δικό μου καθώς οι γυναίκες
έλιωναν το κερί για να σφραγίσουν τη σαρκοφάγο του. «Ο καθένας μας
ευθύνεται ως ένα βαθμό για την καταστροφή του. Δεν είναι ελάττωμα, γιε
μου, αλλά, πώς να το κάνουμε, είμαστε δύναμη ανάμεσα σε τόσα κράτη,
έχουμε  τόσους  δεσμούς  μαζί  τους...  Τουλάχιστον  έτσι  θα  ’ναι  τα
πράγματα ώσπου να της περάσει της Βασίλισσάς σου.»

Η μητέρα περίμενε ώσπου είδε ότι δε θ’ αποκάλυπτα τίποτα
«Μπορεί  να  καταφέρει  κανείς  σπουδαία  πράγματα  με  το  θάνατο,

ακόμα και ζωή να βγάλει από μέσα του μ’ αυτήν τη γνώση», μονολόγησε.
«Κοίτα όμως τον Θησέα πώς κατάντησε. Και τι δε θα ’δινε για τ’ όνομα
και την εξουσία του κι αντί γι’ αυτό δέθηκε μόνος του σαν το τυφλό αρνί
στο Δέντρο. Εντάξει λοιπόν, Μινώταυρε», είπε και μετακινήθηκε απότο-
μα στην καρέκλα της. «Την ουσία των προθέσεών της μου την εμπιστεύ-
τηκε και με την τελευταία ανάσα του με ικέτεψε να σας βοηθήσω. Δεν
έχει πια σημασία που θα ’θελα να με είχατε και οι δυο σας θεωρήσει άν-
θρωπο της εμπιστοσύνης σας σ’ αυτό το θέμα, αλλά... Μην ετοιμάζεσαι
για τα χειρότερα, δε χρειάζεται», είπε χαμογελώντας μου ζεστά, και συ-
νέχισε: «Γιατί νομίζεις ότι έχω αποκλειστεί εδώ πάνω; Γιατί ο θρόνος πια
ανήκει  στην  Αριάδνη.  Σ’  το  λέω,  όταν  απείλησε  τον  αδελφό  μου  τον
Περίδη με τη ζωή του, κατάλαβα πως ήταν τελικά η κόρη που ήθελα να
γίνει, που προσπάθησα να την κάνω, που δε βάζει κανέναν άνθρωπο πάνω
από  την  ευημερία  του  Οίκου  μας.  Αυτό  που  θέλω  να  σου  πω,  γιε μου,
είναι πως θα σας βοηθήσω. Μπορεί πριν από το θάνατο του αδελφού σου
να  υπήρχε  κάποια  περίπτωση  απόσχισης,  τώρα  όμως...  Όπως  και  να  το
κάνουμε,  έχω  κι  εγώ  ν’  αντιμετωπίσω  τη  Θεά,  κατά  κάποιον  τρόπο.
Αρνούμαι να θυμούνται για μένα πως Την περιόρισα, παρ’ όλο που δια-
φωνώ ριζικά με αυτά τα σχέδια.»

"Υστερα από τα όσα άκουσα και όταν κατάλαβα από το πρόσωπο και
τους φόβους της μάνας μου πόσο μεγάλη σημασία είχε να μείνουν δεμέ-
νες με την Αριάδνη, της ζήτησα να με συγχωρέσει και της τα φανέρωσα
όλα

«Θα ’θελα να πιστεύω πως και σ’ αυτό έχει βάλει το χεράκι της η για-
γιά σου· συνεργάζεται με τη φύση για ν’ αφήσει όλη αυτήν την αναστά-
τωση να ξεφουσκώσει μόνη της», απάντησε η μητέρα μου. «Μεγάλη ατυ-
χία όμως για έναν άντρα με τόση δύναμη. Τώρα δε θα γυρίσει ποτέ στην
πατρίδα του και η γη που κατέχει από τις δύο μεριές του Ισθμού θα μα
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ραζώσει με τις βεντέτες. Εδώ όμως... Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω,
γιε μου, νομίζω πως μόνο εγώ μπορώ να χειριστώ τους άλλους οίκους μας
να συγκατατεθούν σ’ αυτό το γάμο χωρίς Ταύρο. Πάνω απ’ όλα όμως, σας
βοηθάω  γιατί οι εξουσίες της Αρίδηλης κινδυνεύουν  κι  αυτό δεν αφορά
την  αγαθή  της  πρόθεση,  όπως  καταλαβαίνεις.  Έχεις  βγει  στη  θάλασσα,
Γλυκόπιοτο  Κρασί.  Εσύ  πρέπει  να  με  βοηθήσεις  να  προστατέψω  την
Αριάδνη, με την αλήθεια για τον κόσμο που κρύβεται μέσα στο τραύμα
σου, μέσα στο θάνατο του αδελφού σου. Αν αυτός ο γάμος... Χμμ, ίσως
εγώ κι ο Ελφήνορας μαζί να μπορέσουμε να τους... κάπως να προσθέσουμε
χρόνια σ’ αυτούς τους δύο. Θα ’πρεπε όμως να κατέβουμε πια, έχουμε ένα
συμβούλιο να κάνουμε πριν ξεσηκωθεί ο λαός μέσα στη δυτική αυλή του
Παλατιού μας.»

Η  μάνα  μου  σηκώθηκε  και,  χωρίς  να  διορθώσει  τίποτα  στην  ακατά-
στατη και αναμαλλιασμένη εμφάνισή της, χωρίς καν να φορέσει το ψηλό
πίλημά της, οι γυναίκες  κι εκείνη ένωσαν  για μια στιγμή τα χέρια τους,
ύστερα  άγγιξε  το  μάγουλό  της  στη  σκεπασμένη  σαρκοφάγο  του  πατέρα
μου με τα μάτια κλειστά, αποχαιρετώντας τον ως την κηδεία. Έβαλα τις
παλάμες μου στην άλλη μεριά της κι όταν άνοιξα πάλι τα μάτια μου είδα
το βλέμμα της καρφωμένο πάνω μου

«Κάτι θα πρέπει να  μπορώ να κάνω  για σένα», είπε - εγώ όμως δεν
μπορούσα  καν  να  σκεφτώ.  «Όποτε  θέλεις,  να  μου  πεις,  πανέμορφε  γιε
μου.»

Αχ,  πράγματι  κάτι  έκανε,  γιατί  έτσι  όπως  κατεβαίναμε  τη  μεγάλη
στριφογυριστή σκάλα χέρι χέρι, η Βασίλισσα με το Γιο της - θα ’ταν πα-
ραμονές της Ημέρας - ένιωσα πως ξύπνησε πάλι μέσα μου αυτή η αίσθηση
του να είσαι αρχαίος και διάφανος σαν την αιωνιότητα· τώρα όμως είχε να
πολεμήσει την ξεροκέφαλη  ελπίδα που βάραινε μες στο στήθος μου,  τη
θέλησή  μου  να  ζήσω,  πέρα  από  πάτριά  και  τιμή.  Φτάνοντας  στο
πλατύσκαλο, που χρύσιζε μέσα στο δειλινό, ακούσαμε να κυλάει ένα πιο
ήσυχο, μουρμουριστό ρυάκι  από ψαλμούς  και  ήχους  του πλήθους, χάρη
στον κλήρο μας, αλλά η Διαμάτη και ο Κράτος έτρεξαν να προειδοποιή-
σουν την Πασιφάη πριν μπει, πόσο τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα. Η μάνα
μας κατέβηκε κατευθείαν στον προθάλαμο της αίθουσας του θρόνου και
δεν  είδα  πώς  παρηγορήθηκαν  μεταξύ  τους  με-«ην  Αριάδνη  ούτε  πώς
μοιράστηκαν τα όσα γνώριζαν.  Ο Γιάμος και μερικοί άλλοι αξιωματικοί
της  φρουράς  στάθηκαν  μπρος  μου  και  μου  είπαν  πως  ευχαρίστως  θα
’παιρναν την ευθύνη πάνω τους

«Για τις εκτελέσεις, δηλαδή», είπε ο Γιάμος. «Το συζητήσαμε αρκε
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τά. Πρέπει να τους καθαρίσουμε και τους δύο, δεν μπορούμε να ’χουμε
τέτοιους ανθρώπους πίσω από την πλάτη μας, κύριε. Ξέρουμε ότι εδώ κάτι
γίνεται που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε, όπως, για παράδειγμα, δείχνει να
το καταλαβαίνει ο Γλαύκος, αλλά Δευκ... δηλαδή, συμπάθα με, Μίνωα...,
είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τις συνέπειες. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να
πεθάνουν, έτσι δεν είναι;»

«Να μου πείτε τα όσα σκεφτήκατε μετά το συμβούλιο. Κύριοι...» είπα.
«Τόσο άσχημα είναι τα πράγματα, ε; Μάνα μου, λες κι είναι τα  δικά

μας χέρια δεμένα!» γκρίνιαξε ο Γιάμος
Οι  εσωτερικές  πόρτες  της  αίθουσας  του  θρόνου έκλεισαν  πίσω  μας.

Με  τριγύριζαν  ιερείς  και  ιέρειες,  στ’  αριστερά  και  στα  δεξιά  μου  ο
Γλαύκος και ο Περίδης κι εγώ στάθηκα ανάμεσα στο κιγκλίδωμα και στον
πάγκο απέναντι από το θρόνο, με το μαύρο ξύλο της κολόνας στην πλάτη
μου.  Τότε  η  μητέρα  μου  και  μετά  η  Αριάδνη  βγήκαν  από  το  άδυτο,  η
Πασιφάη βοήθησε ευγενικά την Αριάδνη ν’ ανέβει στο βάθρο κι ύστερα
βρήκε μια θέση να καθίσει κι αυτή. Τα μάτια της Αριάδνης έλαμπαν, δεν
την είχα δει ποτέ τόσο φρέσκια και δροσερή και μέσα σε τόσο απόλυτη
σοβαρότητα· ακόμα και ο λευκόχρυσος στο διάδημά της φάνταζε άλικος
αντανακλώντας  το  φως  της  λυχνίας  από  τους  τοίχους  μας.  "Υψωσε  τις
παλάμες της να μας ευλογήσει, μας έκανε νόημα να καθίσουμε· κι έτσι
όπως κάθισε κι αυτή, την είδαμε για πρώτη φορά ολοκληρωμένη, η Θεά
πάνω στη Γη, αναγεννημένη

«Αρχισε  το  παραλήρημα  στους  φρουρούς  του  για  την  τυραννία  της
Κρήτης», είπε ο Περίδης, σπάζοντας απροσδόκητα το πρωτόκολλο. «Ποτέ
στη ζωή μου δεν έχω ακούσει πιο ηλίθια δικαιολογία.»

«Θείε», είπε η Αριάδνη, «το πρώτο μας θέμα είναι η Σικελία. Ποιες
είναι  οι  πιθανότητές  μας  γι’  αποκλεισμό,  να  αναγκάσουμε  αυτόν  τον
Κώκαλο να μας αποζημιώσει;»

«Για αποκλεισμό; Σχεδόν καμία, Κυρά μου. Γιατί; Πρώτα απ’ όλα, η
Σικελία είναι μεγαλύτερη από την Κρήτη και είναι προφανές πως έχει κι
άλλα λιμάνια και ναυπηγεία που εμείς δεν ξέραμε. Και δεν έχουμε καν τα
μέσα. Εκτός αυτού, μπορεί να πάρει μέχρι και οχτώ μέρες κουπί για να
φτάσεις  εκεί.  Σήμερα  το πρωί  μάθαμε  τι έγινε  πριν  από οχτώ  μέρες.  Ο
Κώκαλος  σίγουρα  θα  ’στείλε  γερό  μερτικό  από  τον  κασσίτερο  στον
Λέοντα, μόνο και μόνο για ν’ αποδείξει τις δυνατότητές του ως σύμμαχος.
Στη Ρόδο βέβαια, όπως είπαμε, ναι, εκεί μπορούμε να σταματήσουμε τις
δοσοληψίες των Αχαιών, για λίγο τουλάχιστον και με βοή
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θεια  από  τους  Κάρες.  Έχω  ήδη  ετοιμάσει  τους  καταλόγους.  Η  Σικελία
όμως, Κυρά  μου... Οι άντρες είναι έτοιμοι να ορμήσουν,  όπως  είπε κι ο
Μίνωας... δηλαδή ο πατέρας σου εννοώ, συμπάθα με... Όπως είπε κι αυ-
τός.»

«Ποιες είναι λοιπόν οι εναλλακτικές μας λύσεις;» θέλησε να μάθει η
Αριάδνη

«Οι εναλλακτικές μας λύσεις; Καμία. Πρέπει να πάμε ως εκεί και να
ισοπεδώσουμε το νησί, τώρα, μέσα σε τούτο το φεγγάρι, μέσα στο καλο-
καίρι. Γιατί αν δεν το κάνεις, είναι τέτοιος άνθρωπος που ένα πράγμα θά
καταλάβει, και ο Κώκαλος δεν πρόκειται να κάτσει στ’ αβγά του ύστερα.
Τα μεταλλεία μας του κασσίτερου στις Βαλεαρίδες δεν απέχουν γι’ αυτόν
παρά  λίγες  ημέρες.  Εκεί  θα  είναι  ο  επόμενος  Τριάντας,  με  όσους
Κρητικούς  έχουν  επιζήσει.  Κι  ύστερα  από  αυτό,  απλώς  θ’  απλώσει
περισσότερο το χέρι του, προς τη Γάδη* και βορειότερα, προς τη χώρα της
Βριτομάρτεως σ’  εκείνα τα μεταλλεία κι εμείς θέλουμε τρεις ολόκληρους
μήνες απλώς να τους ειδοποιήσουμε πως φτάνει η βοήθεια. Δεν μπορείς...
δηλαδή,  κάτι  χρωστάμε  σ’  αυτούς  τους  ανθρώπους  μέσα  σ’  εκείνες  τις
τρύπες,  τόσο  μακριά  από  την  πατρίδα,  είναι...  Είμαι  σίγουρος  ότι
καταλαβαίνεις», προσπάθησε  να  καταλήξει  ο  Περίδης  με  προσοχή  μετά
την  εμπειρία  της  περασμένης  φοράς·  όταν  όμως κάθισε,  το  πόδι  του  δε
σταμάτησε να αναμετράει τη συσπειρωμένη και πανέτοιμη θέλησή του

«Μάλιστα.  Μπορούμε  λοιπόν  είτε  να  αιματοκυλήσουμε  την  Κάμικο
είτε ν’ αποτραβηχτούμε εντελώς από την κατάσταση.»

«Ν’  αποτραβηχτούμε;»  Ο  Περίδης  φώναξε  σχεδόν  καθώς  πετάχτηκε
όρθιος.  «Μα,  τρε...  δηλαδή...  Κυρά  μου,  αυτό  μπορούμε  να  το  κάνουμε
μέσα σ’ ένα φεγγάρι! Κι αν δεν το κάνουμε, αυτά που σου είπα  θα σνμ-
βούν και δε θα ’ναι παρά η αρχή! Εντάξει, Κυρά μου, όπως το θες, με όλο
το σεβασμό και χωρίς να ξεχνώ τον όρκο που έδωσα στον πατέρα σου, η
Θεά να τον αναπαύσει. Αλλά... εντάξει, κόψε μου το κεφάλι, αλλά εγώ θα
σου πω την αλήθεια. Σκέψου το, σε παρακαλώ! Το λιγότερο που μπορεί
να γίνει είναι να πει ο Κώκαλος πως έστειλε τον Μινώταυρο στο σπίτι του
με την ουρά στα σκέλια. Και τότε γιατί να μην κοιτάξει και προς τα εδώ,
από  τη  στιγμή  που  η  χρηματοδότηση*από  τη  Δύση  θα  ’ναι
εξασφαλισμένη;  Αυτό  το  ’χεις  σκεφτεί;  Μα  γιατί  μιλάω  μόνο  εγώ  εδώ
πέρα; Δευκαλίωνα, δηλαδή Μίνωα, βοήθα με λιγάκι, έχεις βρεθεί με τους
άντρες,  έχεις  κατέβει  στα  λιμάνια,  ξέρεις  πώς  παίζεται  το  παιχνίδι.
Γλαύκε; Μα πού είσαστε όλοι;»
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«Λυπάμαι, αλλά εγώ είμαι με τον Περίδη», μπήκε στη μέση η Διαμά-
τη. «Δεν πάει άλλο.»

Ακούστηκαν κι άλλες φωνές να τη μιμούνται: ο Κράτος, ο Γιάμος κι
άλλοι  τέσσερις  Κουρήτες  μας  (παρ’  όλο  που  έδειχναν  κι  αυτοί  το  ίδιο
ένοχοι με τους φρουρούς για το θάνατο του πατέρα μου* ο Κράτος μπορεί
και να μην είχε αντίρρηση για πόλεμο τώρα που ο Αρχιερέας του δε θα
ήταν  επικεφαλής.  Η  μάνα  μας  δεν  έκανε  καμιά  κίνηση  παρά  τα  τόσα
μάτια που προσπαθούσαν να διαβάσουν τη σκέψη της. Και τότε συμφώ-
νησε κι η γρια-Πέρδικα, ζητώντας μάλιστα συγνώμη από τη συγκροτημέ-
νη  Κλείτη,  μεγάλη έκπληξη  αυτό  από την  Πέρδικα,  είπε  όμως  πως  δεν
άντεχε άλλο να βλέπει να κυλούν τα δάκρυα της Βασίλισσάς μας).

«Τότε,  συγνώμη», ακούστηκε  ξαφνικά  η  Αριάδνη,  «αλλά  μήπως  πι-
στεύεις  ότι  ο  κοπετός θα  σταματήσει όταν  οι  άντρες  μας  πάνε εκεί και
αρχίσουν  να  σκοτώνουν  και  να  σκοτώνονται  για  κασσίτερο;  Δεν  έχω
πρόθεση να επιτρέψω άλλον Τριάντα. Ακούστε με ως το τέλος. Και τότε,
αν έχει μείνει κανείς σας να υποστηρίζει τον πόλεμο στην άλλη άκρη του
κόσμου,  τότε  ας  παραιτηθεί.  Θα  σεβαστώ  την  ειλικρίνειά  του,  πρέπει
όμως...»

«Εγώ παραιτούμαι», είπε ο Περίδης όρθιος ακόμα μέσα στον εκνευ-
ρισμό  του.  «Δε  με  νοιάζει  τι  σχέδιο  έχεις.  Άκουσες  τον  Πάνδαρο.  Το
παιχνίδι εκεί έξω έχει ορισμένους κανόνες κι αν δεν τους ακολουθήσεις
όπως σου είπα, όπως σε  συμβούλεψα να κάνεις, Κυρά μου», είπε παλεύ-
οντας με την καρδιά του, «τότε μόνο μια πόλη θα χρειαστεί να αιματοκυ-
λήσεις: ετούτη εδώ, γιατί αυτό ακριβώς είναι που θα συμβεί!»

«Κάτσε κάτω! Σου απαγορεύω να φύγεις από αυτήν την αίθουσα μέχρι
να  με  ακούσεις!»  διέταξε  η  Αριάδνη  ενώ  κι  εκείνη  με  δυσκολία  κρα-
τιότανε στο θρόνο. «Σε χρειαζόμαστε, Περίδη! Σε παρακαλώ!»

Σε  χρειαζόμαστε. Όχι,  με  αυτό  δεν  μπορούσε  να  σηκωθεί  να  φύγει·
πρέπει να το είχε σχεδιάσει να δείξει πως με τη Σικελία δεν είχαμε ελπίδα
να τη χρησιμοποίησε για να δει ποιος στήριζε τι και ποιον. Τώρα όμως θα
έδινε  τελικά  τη  διαταγή  της  γενικής  υποχώρησης  και  της  αποστρατι-
κοποίησης;  Αγγιξα  τον  Περίδη  στο  μπράτσο,  αλλά  τραβήχτηκε,  μετά
όμως κάθισε δίπλα μου και ακούμπησε το πόδι του στο δικό μου. Η μάνα
μας έσκυψε μπροστά, στα δεξιά της Αριάδνης, και παρακολουθούσε

«Πρόκειται να παντρευτώ τον Ποιμένα της Αθήνας», είπε η Αριάδνη
και  αναγκάστηκε  να  σηκώσει  το  ένα  της  χέρι  για  να  καθησυχάσει  το
αγαναχτισμένο μουρμουρητό της κουρελιασμένης ελπίδας που σηκώθηκε
απ’ όλη την αίθουσα. «Ακούστε με. Φτάνει που είναι τόσο δύσκολο
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από  μόνο  του.  Φέτος η  θέση  μας  είναι χειρότερη  από  πέρσι,  παρά  τους
μεγάλους κόπους μας.»

«Μα  δεν  είναι  η  Αθήνα  η  ουσιαστική  απειλή!»  διαμαρτυρήθηκε  ο
Περίδης

«Άλλο ένα τέτοιο ξέσπασμα και θα ξεριζώνεις αγριόχορτα στους κή-
πους», είπε η Πασιφάη

«Ξεχνάς όμως, θείε μου», είπε η Αριάδνη, «ότι η Σικελία δουλεύει για
τον  Λέοντα  και  ότι  ο  Θησέας  προέρχεται  από  τα  φέουδα  γύρω  από  τις
Μυκήνες. Μόλις λοιπόν στείλουμε στον Λέοντα τα νέα για το γάμο που θα
ενώσει τα αίματά μας, θα κάνει πώς και πώς ν’ αναγνωρίσει το δεσμό που
θα  του  δώσει  την  αριστοκρατική  αίγλη  που  ποθεί.  Τα  πάντα  τα  ’χουνε
μάθει από μας, αυτό μου το λέτε εσείς μόνοι σας, ο καθένας ξεχωριστά. Κι
έτσι με μια κίνηση θα κάνουμε τα πλοία που χτίζουν στο βορρά δικά μας.
Συμμαχικά.  Ναι,  ναι,  ξέρω,  θ’  αλλάξει  η  Κρήτη,  όπως  την  άλλαξε  η
μεγαλοσύνη των μανάδων μας, ακόμα και το δικό σας Μέ- γα Έτος, από
Αναγκαιότητα. Θα το ξεπεράσουμε όμως και θα πάμε ακόμα πιο μπροστά,
θα φτάσουμε να ’χουμε δύναμη που όμοιά της δεν έχετε δει ποτέ. Δε με
πιστεύετε,  αυτό  το  ξέρω,  κανείς  σας  δε  με  πιστεύει  πραγματικά.  Δε
χρειάζεται  όμως. Αυτός ο γάμος είναι απλώς απόλυτα  απαραίτητος. Δεν
πρόκειται  ν’  αφήσω  τη  ζωή  των  ανθρώπων  μας  στην  τύχη.  Και
ταυτόχρονα,  Περίδη,  θα  φέρουμε  πίσω  μέχρι  και  το  τελευταίο  μας
καράβι...»

Αυτήν τη φορά χρειάστηκε να σηκώσει και τα δύο χέρια της
«...  και,  και», είπε  προσπαθώντας  ν’  ακουστεί,  «θα  τα  χρησιμοποιή-

σουμε  για  την  προστασία  των  δικών  μας  ακτών  και  των  δικών  μας  αν-
θρώπων.  Ο  Γλαύκος,  πολύ  σωστά  μας  θύμισε  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  ν’
απευθυνόμαστε στους νησιώτες κάθε φορά που θα ’χουμε πρόβλημα. Κι
όσο για τις βασίλισσες με τις οποίες συνεργάζεται στο όνομα του Μίνωα,
είναι επίσης αλήθεια πως η Κρήτη δεν μπορεί άλλο να πληρώνει το τίμημα
της  ασφάλειας  και  της  μεταφοράς  των  φορτίων  τους.  Ο  Οίκος  ετούτος
υπηρέτησε ένα σκοπό ανώτερο στη θάλασσα. Έτσι όπως έχει γίνει όμως ο
κόσμος, γενικότερα, είμαστε πια αντικείμενο εκμετάλλευσης.  Ας μάθουν
λοιπόν  οι  άνθρωποι  από  τον  Εφιάλτη,  αφού  τίποτα  δεν  κατάφεραν  να
διδαχτούν  από  την  Πο&δώρα.  Βλέπετε,  λοιπόν,  δε  σας  ζητάω  να  μ’
εμπιστευτείτε για τίποτα. Ακούω, όμως... Μπο- ρείτε εσείς να πείτε πως η
ζωή  του  ενός  μονάκριβου  δεν  αξίζει  μερικά  φεγγάρια  χωρίς  καινούργιο
λαζουρίτη για περιδέραια, κασσίτερο ή μετάξια;»
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Μας ατένιζε κάτω από τη ζωγραφισμένη φοινικιά της. Δεν μπορούσα
πια να ξεχωρίσω ποια λόγια ανήκαν στην ίδια, ποια στον πατέρα μας και
ποια σε ανθρώπους που της φαίνονταν η έκφραση του καλύτερου εαυτού
μας,  αυτό  όμως  με βοήθησε να αντιληφθώ  τον πόνο  που ένιωθε για το
χαμό  του,  το  μέγεθος  της  καινούργιας  της  ευψυχίας.  Δεν  ανέφερε
καθόλου  τον  πραγματικό  αφοπλισμό.  Δε  μου  είχε  περάσει  ποτέ από  το
μυαλό πως θα το ’λεγε έτσι. Ας τους μαζέψουμε όλους πρώτα εδώ, στην
πατρίδα τους. Να δούμε τι θα γίνει. Να καταλάβουν κι οι άλλοι τι κόσμος
είναι αυτός που κρατούσαμε μακριά από τις ακτές τους. Εδώ θα ’μασταν
ανίκητοι με  τέτοια  συγκέντρωση  δυνάμεων!  Ακόμα  κι  ο  Περίδης
κατάλαβε  και  συμφώνησε  πως  είχαμε  τα  μέσα  να  εξασφαλίσουμε
τουλάχιστον  τις  δικές  μας  ακτές,  αν  όχι  και  τους  θαλάσσιους  δρόμους.
Μπορεί  και  να  πήγαιναν  καλύτερα  τελικά  τα  πράγματα.  Ούτε  θα
σκότωναν ούτε θα σκοτώνονταν οι ναυτικοί μας, ούτε και θα ’πεφτε στον
Οίκο  μας  το  κρίμα  του  αίματος...  Κεραυνοί!  Είχε  λυγίσει  ακριβώς  όσο
έπρεπε,  δε  θα  μπορούσα  εγώ  λοιπόν  να  κάνω  στην  άκρη  για  χάρη  του
Βοσκού,  αν  ήταν  έτσι  να  τα  καταφέρουμε;  Τέλεια! Τη  θαύμαζα  ακόμα
περισσότερο  τώρα,  όμως  μια  εικόνα  έκανε  την  καρδιά  μου  να  γεμίσει
πίκρα: το πνεύμα μέσα στο σώμα της στα χέρια του Αλογίσιου ανέμου.
Το ’νιωσαν όμως όλοι τους μες στην αίθουσα, η δόξα του παρελθόντος
μας να μάχεται να ξαναγεννηθεί σ’ έναν κόσμο τόσο τρικυμισμένο μέσα
από αυτήν, τη Νέα Γυναίκα που Τολμάει να βγει μπροστά για τη φυλή της

Κατάρα!  Τι  θα  γινόταν  όμως  με  το  Δέντρο;  Κάποιος  έπρεπε  να  το
κάνει! Τίποτα απ’ όλ’ αυτά δε θα ζούσα! Ένιωθα πια τη θεία επιταγή της
Ημέρας να μ’ ενοχλεί σαν μοιραίος μπελάς και δεν ήξερα αν έπρεπε ν’
ανοίξω το στόμα μου ή να κάτσω στ’ αβγά μου και να περιμένω να φέ-
ρουν  άλλοι  τις  αντιρρήσεις  -  στο  στήθος  μου  κλοτσούσε  ακράτητη  η
ντροπή, εκείνη πρόσφερε τη  ζωή της κι όλοι αυτοί εδώ μέσα ψιθύριζαν,
διαπληκτίζονταν

Η Πασιφάη, ξέροντας πως η Διαμάτη και άλλοι περίμεναν από αυτή
να υποστηρίξει ορισμένες πρακτικές και να θέσει κάποιες προϋποθέσεις,
σηκώθηκε  και  είπε  ότι  εδώ  και  καιρό  την  ενοχλούσε  ο  τρόπος  που  οι
μεγάλοι  οίκοι  στους  ξένους  τόπους  χρησιμοποιούσαν  το  λαό  μας.  Ότι
αυτές οι δοσοληψίες κουβαλούσανε μια κατάρα - κοιτάξτε τις ζημιές του
Παλατιού μας - και ότι χωρίς την Αριάδνη δε θα το είχαμε καταλάβει. Και
μήπως ετούτοι οι λευκοί ταύροι που μας είχαν έρθει από τη θάλασσα θα
’ταν οι τελευταίοι από τους τόσους που είχε δαμάσει η Κρήτη ως
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τώρα; Είχαμε  πλούσιο αίμα, τέτοιες υιοθεσίες τις σήκωνε κι αυτό ήτανε
σαν ολοκλήρωση του σκοπού που προσπαθούσε κι η ίδια να επιτύχει όλα
τούτα τα χρόνια

Ούτε ο Κράτος δεν τόλμησε κάτι να της προσάψει σ’ αυτό, μετά από
τα τόσα χρόνια που πέρασε επεξηγώντας νύχτες ολόκληρες το νόημα της
Αναγκαιότητας  στον  πατέρα  μου.  Ακούστηκαν  ακόμα  μερικές  αντιρρή-
σεις, οι μήνες όμως που ’χε περάσει η Αριάδνη να τα σκέφτεται την είχαν
κάνει να δίνει απαντήσεις που έλαμπαν όπως τα φύλλα στα μαλλιά της. Η
Διαμάτη μόνο δε συμφώνησε τελικά ν’ αποτραβηχτούμε από τη θάλασσα,
αυτήν  όμως  θα  μπορούσε  η  μάνα  μας  να  την  επηρεάσει*  ο  Γιάμος
απείλησε  πως  θα  προτιμούσε  να  παραιτηθεί  παρά  να  καταντήσει
Κουρήτης Αχαιού (ο Κράτος είχε κουνήσει το γέρικο κεφάλι του και το
’χε αποδεχτεί), η Αριάδνη όμως τον προκάλεσε να σκαρφιστεί καλύτερη
απάντηση. Έτσι πήγαινε για ώρα: από τις επιφυλαχτικές αμφιβολίες στον
οργισμένο σκεπτικισμό* αλλά, όπως είπε και η ίδια η Κλείτη, δεν είχαν
πολλοί τη θέληση να εγκαταλείψουν την αίθουσα και μαζί την ελπίδα που
μας πρόσφερε η Αριάδνη. Τα μάτια όλων ήταν γεμάτα από την παρουσία
της

Στο τέλος, ο Περίδης, αναστενάζοντας με το πανίσχυρο ρεύμα που τον
παρέσυρε, ζήτησε λεπτομέρειες. Η Αριάδνη ήταν πανέτοιμη. Ο στόλος θα
ολοκλήρωνε  αυτήν  την  περίοδο  κανονικά  τις  συνοδείες  εμπορικών,  τις
περιπολίες, την εκτέλεση των υποχρεώσεων. Του αρνήθηκε το τελευταίο
κυνήγι  που  της  ζήτησε  και  όχι  μόνο  επειδή  είχε  καταπιαστεί  μ’  αυτό  η
Αλξιόνη*  ο  Ναύαρχος  έπρεπε  να  πλεύσει  δυτικά  και  να  κάνει  δύο
πράγματα: να παραδώσει την κατάρα της Θεάς στον Κώκαλο κι από κει να
στείλει  τους  καλύτερους  θαλασσόλυκους  της  ομάδας  του  ακόμα  δυτι-
κότερα  να  ειδοποιήσουν  τους  αποίκους  μας,  από  τις  Βαλεαρίδες  ως  .τα
Γάδειρα*  και  την  Κορνουάλη,  να  σφραγίσουν  τα  ορυχεία  τους  και  να
ξαναγυρίσουν  στην Κρήτη.  Τους περίμενε  πλούσια ζωή εδώ, εφόσον το
επιθυμούσαν από την επόμενη χρονιά όμως κι ύστερα, θα ’πρεπε να μην
περιμένουν  θαλάσσια  προστασία  ούτε  άλλο  τίποτα  πια  από  μας.  Και
ταυτόχρονα ο Πάνδαρος (που θα πήγαινε και με τραύμα πολύ χειρότερο
από αυτό, τη βεβαίωσε ο Ναύαρχος) θα ’παίρνε μια δύναμη και θα πήγαινε
στη Ρόδο, όπου και θα επέβαλλε τον αποκλεισμό των Αχαιών* είχε

* Ονομασία αρχαίας ισπανικής πόλης κοντά στον Ατλαντικό (σημ. Κάδιξ). Τα Γά- δειρα

πρώτα πιθανώς τα εποίκισαν οι Έλληνες το 1500 π.Χ., και τους ακολούθησαν οι Φοίνικες.
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ζωτική σημασία να μην περάσει σΰτε μια κανάτα κρασί ούτε ένα δοχείο
με  ροδόνερο,  έτσι  ώστε  να  μη  θεωρήσει  ο  Λέων  πως  θα  μπορούσε  να
επωφεληθεί  από  τα  όσα  είχανε  γίνει.  Οι  Μυκήνες  θα  μάθαιναν  για  τις
αποφάσεις και τα έργα μας με το καράβι που θα τους πήγαινε και τα νέα
σχετικά με το γάμο· κι έτσι η πρώτη υπηρεσία του Βοσκού στο θρόνο θα
’τανε να απαιτήσει κάποιαν αποζημίωση με τέτοιον τρόπο ώστε να κατα-
λάβουν τι απαιτούσαμε

Του Περίδη δεν του άρεσε. Δεν του ’φτάνε. Οι διαταγές όμως - κι ο
όρκος  του...  Ήθελε  μόνο  να  μας  προειδοποιήσει  ότι  καλό  θα  ήτανε  να
σκαρφιζόμασταν καμιά καινούργια προσευχή, γιατί με τον αποκλεισμό θα
ήταν  σαν  να  περιμέναμε  να  μας  επιτεθούν,  σαν  πρόκληση,  θα  μας  το-
ποθετούσε πάνω στην κόψη του πολέμου

«Θα  έχεις  όσους  άντρες  χρειαστείς  για  να  το  καταφέρεις, θείε», κα-
τέληξε η Αριάδνη

«Και τώρα τι θα γίνει με... Αχ, τι φρίκη!» είπε η Κλείτη και δεν κατά-
φερε  να  κρατηθεί  καθώς  με  κοίταξε  ενώ  η  καρδιά  μου  έπαιζε  ακριβώς
όπως τα τσίνορά της

Τότε λοιπόν  θυμήθηκε  κι  ο  Γλαύκος  κι  οι άλλοι- ένιωσα  την αγάπη
τους μέσα στο χώρο, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω μιλιά

«Εγώ φταίω», είπε ο Γλαύκος με το χέρι του πάνω στο γόνατό μου.
«Εκείνη τη μέρα μες στο θυμό μου τον πρόσβαλα και του κόστισε. Κάπου
θα ’βγαίνε αυτό, είναι σίγουρο. Ίσως, αχ... δεν ξέρω, ανάθεμά τα όλα!»

«Βλέπεις;» πετάχτηκε ο Γιάμος. «Για να ζήσει ο μουσάτος, εμείς δη-
λαδή πρέπει να χάσουμε τον αδελφό μας από δω, τον δικαιωματικό μας
βασιλιά; Ακούστε, ακούστε... Η Αθήνα πιστεύει ακόμα ότι θα πάρει μέ-
ρος στα Ταυροκαθάψια. Λέω λοιπόν να τον σκοτώσουμε όπως πρέπει και
να τους πούμε ότι ο Ταύρος...»

«Θυμήσου πού βρίσκεσαι όταν ανοίγεις το στόμα σου! Κι ύστερα, θα
δολοφονήσουμε τους δώδεκα δικούς του για να το καλύψουμε, έτσι;» του
αντιγύρισε η Αριάδνη μαχητικά

«Μα,  το  λιγότερο  που  μπορεί  να  πει  κανείς  είναι  ότι  τους  πρόδωσε
τους ανθρώπους», ξέσπασε ο Κράτος χτυπώντας τη γροθιά πάνω στο γό-
νατό του.  «Πολύ  καλά,  λοιπόν, παντρέψου  τον,  δέξου  και  μέσα  σου  το
σπόρο του κι ύστερα, όπως είπε και η Κλείτη, μικρή ζωή, γεμάτη δόξα.
Έτσι θα το ’καναν κι αυτοί, Βασίλισσά μου.»

Η  Αριάδνη  χαμήλωσε  τα  μάτια  της.  Σχεδόν  δεν  άντεχα  την  ντροπή
μου
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«Το πρόβλημα σ’ αυτήν την περίπτωση, Κράτε», του είπε εκείνη, «εί-
ναι ότι ο Ταύρος μάς έχει ήδη φανερώσει την ποιότητα του ανθρώπου. Ο
πατέρας μου σαν πρώτο χτύπημα ζήτησε μια γρατσουνιά. Μήπως νομίζεις
ότι ο Θησέας θα ζητήσει κάτι ανάλογο; Αυτός θα παλεύει, θα ουρλιάζει
και θα καταριέται. Εμείς, από την άλλη, ούτε κατσίκια προσφέρουμε χωρίς
τη συγκατάθεση  τους.  Άλλωστε,  στα  μάτια των  ανθρώπων  μας  αυτό  θα
καταργούσε σχεδόν το νόημα της Ημέρας. Κράτε, βλέπω πόσο τον αγαπάς
και δεν είσαι ο μόνος. Σε τι θα μας χρησιμέψει όμως, να παντρευτώ μόνο
για ένα φεγγάρι;»

Στείρος  ήμουνα  μάλλον,  έτσι  κι  αλλιώς.  Θα  διαχειριζόταν  εκείνη  τα
πράγματα.  Ποτέ  πριν  δεν  είχα  αισθανθεί  να  μου  ανεβαίνει  η  ψυχή  στο
στόμα.  Τους  αγαπούσα  αυτούς  τους  ανθρώπους,  που  άρχισαν  τώρα  τις
κραυγαλέες  ενστάσεις,  γεμάτες  βιαστικές  αντιρρήσεις  και  χολωμένα
σχέδια  αντίδρασης.  Τον  χρειάζονταν  τον  Δευκαλίωνα  (συγνώμη,  τον
Μίνωα) για να βοηθήσει στην ανασύσταση  του στόλου, είχε χορέψει με
τον Ταύρο, είχε βγει δυο φορές στη θάλασσα κι είχε μάλιστα πληγωθεί,
έφερε όλη τη δύναμη του τελετουργικού πίσω του για το βασίλειο και το
λαό μας· κάποιος σαν κι αυτόν, γνώριμος στους ανθρώπους, οικείος, θα
’πρεπε να εποπτεύει τον Βοσκό. Κι εκτός από αυτό, είπε κάποιος (απελ-
πισμένος), ο Μίνωας  είχε  κατά κάποιον τρόπο  ήδη  θυσιαστεί, μπορεί οι
Δυνάμεις  να  εξευμενίστηκαν.  Ή,  γιατί να  μη  δοκιμάσουμε  την  ξένη  τα-
κτική, να παρακάμψουμε εντελώς την Ημέρα

Όταν σηκώθηκα, σίγησαν όλοι. Το αίμα τρεμόπαιζε στις φλέβες μου,
αλλά εκτός από τη γλώσσα μου που ήταν ασήκωτη, δεν με κατείχε τίποτα,
δεν  μπόρεσα  να  σκεφτώ  τίποτα  που  να  έχει  το  βάρος  χρησμού  για  να
ξεστομίσω. Ακόμα και τον Ποσειδώνα να ξαποστέλναμε τώρα, θα έμοιαζε
απλώς  μ’  ένα  παιδιάστικο  αστείο.  Απεχθανόμουνα  το  δισταγμό  μου
μπροστά στο μερίδιο του χρέους μου στις πατριές του Λαβύρινθου. Ποιος
άλλος είχε το καθήκον να ικετέψει τις Δυνάμεις να κρατήσουν τον Χθόνιο
Ταύρο κάτω από τον Βέλκανο; Περίμεναν όλοι εκεί μέσα* περί- μεναν να
δουν την τιμή της Κρήτης να ξεπερνάει της Αχαΐας. Τα μάτια της μάνας
μου ήτανε βουρκωμένα, το ίδιο και της Αριάδνης. Την αγαπούσα τόσο, κι
εκείνη θα έπρεπε να ζήσει και να ξαπλώσει πλάι στην Αναγκαιότητα

Διέσχισα  το  δωμάτιο,  γονάτισα  πάνω  στο  βάθρο  και  ακούμπησα  το
κεφάλι μου στα πόδια της Αριάδνης. Σαν το κεφάλι του γερο-Γιούχτα cxta
πόδια  των  βουνών  της  πατρίδας  μας,  ναι.  Αυτό  μπορούσα  να  κάνω*
ένιωσα το ζεστό κορμί της να ριγεί
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«Και τι θα γίνει αν ο Θησέας τ’ αρνηθεί όλ’ αυτά;» ακούστηκε η φωνή
του Γλαύκου

«Τότε  θα  πεθάνει»,  δήλωσε  η  Αριάδνη  «Και  θ’  αναγκαστούμε  να
υποστούμε τις συνέπειες. Θα το δεχτεί όμως. Είναι παιδί, ένα αγοράκι που
προσπαθεί να βάλει φωτιά σε ό,τι φοβάται περισσότερο για να το κάνει να
χαθεί από τον κόσμο. Και τώρα σήκω, βασιλιά μου», είπε, κι έτσι όπως
στεκόταν  εκεί  μαζί  μου,  τα  μάτια  μας  ενώθηκαν  κι  είδα  έναν  κόσμο
ολοζώντανο όσο ποτέ ν’ αστράφτει ανάμεσά μας Άξιζε αυτό, ναι, άξιζε να
φανεί  κανείς  γενναίος  Η  Πασιφάη  έσπευσε  να  λύσει  τη  συνεδρίαση.  Ο
Γλαύκος  με  τους  ιερείς  βγήκαν  από  τον  προθάλαμο,  μερικοί  Κουρήτες
πήγαν  να  φέρουν  τους  κρατούμενους  ενώ  οι  υπόλοιποι  στράφηκαν  για
βοήθεια στις βιαστικές προσευχές μπροστά στα όσα μας περίμεναν. Τότε
η μάνα μας άπλωσε το χέρι στον αδελφό της* την είχα ξαναδεί θλιμμένη,
ποτέ της όμως δεν έδειχνε τόσο συντετριμμένη, και ο Περίδης τη βοήθησε
να βγει στην αυλή. Η Αριάδνη είπε μόνο ένα πράγμα πριν η ανάγκη της
να κινείται συνεχώς τη σπρώξει κι αυτήν έξω: πως η ακούσια αγάπη της
είχε γίνει τώρα ακόμα χειρότερη. Κι η καρδιά μου ανταποκρίθηκε τέλεια
σ’ αυτό που κάποτε αποτελούσε τη Λυδία λίθο της ανισορροπίας ανάμεσά
μας: δεν ήταν κι άσχημη κατάληξη

Με άφησε και κινήθηκε βιαστικά στο τελευταίο φως της ημέρας για ν’
αντιμετωπίσει  τον  Ποιμένα  και  τον  Όρνεο,  γονατιστούς  και  δεμένους.
Είδα  το  στήθος  του  τελευταίου  να  ανεβοκατεβαίνει  πιστεύοντας  πως
αυτές ήταν  οι τελευταίες του αναπνοές.  Ο άλλος  εαυτός μου όμως  είχε
αρχίσει πια να περιπλανιέται μέσα σ’ ένα διαφορετικό κόσμο, να γεύεται
την  ευχάριστη  δροσιά  του  προθαλάμου,  ν’  απολαμβάνει  την  πονηρή
τοποθέτηση του τετράγωνου από μαύρο μαντέμι στη μέση της κεντρικής
αυλής  με  το  ροδόχρωμο  σχιστόλιθο  τριγύρω,  να  παρακολουθεί  τις
ανεπαίσθητες αλλαγές στο αεράκι πίσω από τη γαλάζια ταπετσαρία της
γιαγιάς με τ’ ασημένια αστέρια. Ωραία θα ήτανε να ’μουν κοντά της, να
’βλεπα  και  τον  αδελφό  μου.  Ένας  κόσμος  τελείωνε  -  και  άρχιζε  ταυ-
τόχρονα, και σκέφτηκα πως μπορεί να ’λεγαν  Καλός Άνθρωπος για μένα
Από τους όρους που έθεσε η Αριάδνη, το μόνο που άκουσα καθαρά ήταν
η σχεδόν χαιρέκακη υπόσχεσή της πως ο Θησέας δε θα ’φεύγε ποτέ από
την  Κρήτη  ζωντανός.  Γάμος  κι  ύστερα  απαγχονισμός.  Δε  γελούσε  πια
κάτω από τα καστανόξανθα μουστάκια του. Κούνησε το κεφάλι του πως
συγκατατίθεται. Είπε ότι συμφωνούσε πως αυτός ήταν ο δρόμος προς την
ειρήνη κι όταν η Αριάδνη μετά από αυτά του γύρισε την πλάτη,



388 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

τα μάτια της πετούσαν φωτιές και τα σφιγμένα δόντια της φαίνονταν κάτω
από  τα  τραβηγμένα  με  λύσσα  χείλη.  Εδώ  δεν  είναι  Ελευσίνα, τον  προ-
ειδοποίησε η μάνα μας. Με τον Όρνεο όμως, τι θα γινόταν; Οι φρουροί δεν
μπορούσαν  να  πιστέψουν  την  απόφαση  για  τον  Θησέα  και  στράφηκαν
προς  το  μέρος  μου  να  τους  παραχωρήσω  τον  Όρνεο  για  να  ξεσπάσουν.
Κρατούσε τα γαλάζια μάτια του σφιχτά κλεισμένα ενώ τα μελανιασμένα
πλευρά  του  διαγράφονταν  με  κάθε  ρηχή  αναπνοή.  Μόνο  περιφρόνηση
ένιωθα γι’ αυτόν, από την άλλη μεριά όμως, δεν ήξερα τι να κάνω... Γιατί
να μη χρησιμοποιήσει ο Θησέας τους αφοσιωμένους του νεαρούς, επειδή
ήτανε βουτυρόπαιδα; Μπορεί και να είχαν αρνηθεί...

«Αφήστε με να τον κρατήσω σαν κυνηγόσκυλο, για να μη χρειάζεται
να  ενοχλώ  τους  ιερείς  από  δω»,  είπε  ο  Θησέας  καθώς  οι  φρουροί  τον
έλυναν με απότομες κινήσεις

«Να μας ενοχλήσετε; Μήπως φαντάζεστε - Κύριε - ότι δεν δίνετε λόγο
στους ιερείς σας; Έχετε αντιληφθεί τη θέση που κατέχει αυτό το αξίωμα;
Ότι πατριές ολόκληρες...»

«Εγώ μιλάω για το κυνήγι που θέλω να κάνω, αν μου το επιτρέπετε, με
το δικό μου τρόπο», απάντησε αυτός. «Δεν μπορεί να ’χετε την απαίτηση
να εγκαταλείψω όλα τα έθιμα του τόπου μου. Θέλω να πω, μην ανησυχείτε
καθόλου για τον Όρνεο.»

Για μένα αυτό ήτανε πέρα για πέρα αληθινό. Πόσο αλλαγμένος έδειχνε
ο  Θησέας,  στρεφόταν  μια  στον  Όρνεο  και  μια  σε  μένα  επιχειρημα-
τολογώντας για να σώσει τη ζωή ενός άλλου γαλανομάτη - πώς ήταν δυ-
νατόν να του θυμώνω  μέσα  μου γι’ αυτήν του την προτίμηση; Τουλάχι-
στον θεώρησε πως άξιζε να με δολοφονήσει. Τώρα έτσι κι αλλιώς θα πέ-
θαινα κι εκείνος θα παρακολουθούσε το θάνατό μου. Η πίκρα μέσα μου δε
μ’ άφηνε να  του χαμογελάσω,  όπως θα ήθελα. Συνειδητοποίησα πως  θα
’πρεπε  να  του  διδάξω  το  Χορό.  Ωραία  θα  διασκεδάζαμε  μ’  αυτό.  Με
πίκραινε  που τον αφήναμε  να πιστέψει πως νίκησε, με πίκραινε, αλλά η
καρδιά μου είχε μάθει πια τι σεβασμό άξιζε να περιμένει από αυτόν. Δεν
έβγαινε από τη φύση του ο Ταύρος σκίζοντας τα δίχτυα του. Είπα πως δε
μ’ ενδιέφερε, κι ο Όρνεος πήρε βαθιά ανάσα.

«Πρέπει κι οι  δικοί μου  να μείνουν  εδώ  για  την υπόλοιπη ζωή  τους,
δηλαδή; Και σε τι θα βοηθήσει αυτό;» είπε ο Θη$·ας, γνωρίζοντας ίσως
για τους τέσσερις αποστάτες του

«Ένα  ένα», απάντησε  η  Αριάδνη.  «Όρνεε,  φύγε  από  τον  Λαβύρινθο
ετούτη τη στιγμή. Περίδη, θείε μου, σε χρειαζόμαστε να σταθείς δίπλα μας
μπροστά στο λαό. Μίνωα... Ελάτε, όλοι σας.»
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«Μίνωα;» είπε ο Θησέας. «Τι είναι αυτό...»
«Σε λίγες ημέρες θα μάθεις τι σημαίνει ο καινούργιος σου τίτλος», του

είπε η Αριάδνη. «Πάμε, τώρα... ή μήπως δεν ακούς τι γίνεται έξω;»
Ένα τρεμούλιασμα διαπέρασε τους ώμους του μ’ αυτόν τον τόνο στη

φωνή της, με την πρώτη γεύση από το μέλλον του καθώς έτριβε τους καρ-
πούς  του και την ακολουθούσε* είχε την  ευπρέπεια να  μη μου ζητήσει
συγνώμη,  όταν,  για  πολύ  λίγο,  κάρφωσε  τα  μάτια  του  στα  δικά  μου.
"Υστερα με διέγραψε περνώντας μπροστά μου, όπως την πρώτη μέρα του,
τότε στο μόλο του Αμνισού

Η Πασιφάη έστειλε έξι από τους φρουρούς του Παλατιού να σταθούν
κάτω από τα παράθυρα που θα εμφανιζόμασταν, για να δείξει έτσι έμμεσα
πως  υπήρχαν  και  όρια  στην  έκκληση  για  συγκατάθεση  που  θα  κάναμε.
Ανεβήκαμε  τις  σκάλες  της  δυτικής  πτέρυγας,  διασχίσαμε  τη  μεγάλη
τραπεζαρία και μπρος στα παράθυρα που έβλεπαν στην αυλή είδα πόσο
είχε  διογκωθεί  το  πλήθος,  όπως  αναμενόταν  άλλωστε  μετά  τα  προ-
βλήματα, την καθυστέρηση και τα λάθη μας. Η είδηση πως θ’ ανακοινώ-
ναμε κάτι πολύ σημαντικό είχε φέρει κι άλλους ανθρώπους κι έγινε με-
γάλη οχλοβοή και φασαρία  καθώς  εκατοντάδες σηκώθηκαν  όρθιοι βλέ-
ποντας την Αριάδνη: αγρότες από τους λόφους της Κνωσού, πολίτες, και
οι οχτώ αφοσιωμένοι Αθηναίοι του Βοσκού (οι άλλοι βοηθούσαν την Αί-
θη  όπως  μπορούσαν),  πολλοί  ναύτες  από  το  κατακρεουργημένο  στρά-
τευμα του Πάνδαρου, που σίγουρα είχαν ανοίξει το στόμα τους, συγγενείς
των Τριαντινών και επενδυτές διάφοροι* να και η Τρις με το φτερωτό της
διάδημα,  κρατούσε  πια  μεγάλη  απόσταση  από  τον  Γερύονα  κι  αυτό
φαινόταν  καθαρά  καθώς  τριγύρω  της  δεν  έβλεπες  παρά  τον  Κόδρο,  το
προσωπικό της και τους Κύκλωπες με τις δερματοστιξίες** στο πλάι τους
στεκόταν  ο  Τκαρος,  τυλιγμένος  με  την  κάπα  του  πατέρα  μου  λες  και,
παρά  τη  ζέστη  του  απογεύματος,  αυτό  ήταν  το  μόνο  πράγμα  που
αντιστεκόταν στο χάος τριγύρω

Αναγκαστήκαμε να περιμένουμε ώσπου να γίνει απόλυτη ησυχία κι η
Αριάδνη μαζί με την Πασιφάη ύψωσαν τις παλάμες ευλογώντας τους για
να  τους  ενθαρρύνουν.  Είδα  τον  Ελφήνορα  με  τους  φιλοξενούμενους
Αθηναίους του κύκλου του στα δεξιά μας, μακριά από την Ίριδα και την
ομάδα της* την Ταλάη μαζί με όλες τις γυναίκες από τον Οίκο των Ωρών,
τη Φαίδρα με την απελπισία ζωγραφισμένη στα μάτια της ανάμεσα στις
αδελφές της από την έπαυλη της γιαγιάς. Βλέποντας τον Βοσκό ελεύθε

*τατουάζ.
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ρο (πόσο μάλλον ζωντανό) στο περβάζι, παρά τη μεγάλη απόσταση που
μας χώριζε και τους τόσους ανθρώπους, είδα τα μάτια αυτά να φωτίζονται.
Να κι ο συνοφρυωμένος  Μέστωρ μαζί με αρκετούς ναύτες μάλιστα, τον
Βίρμπιο  και  τη  Νομία,  πολύ  κομψό  ζευγάρι,  πλάι  τους,  σίγουρα  συ-
ζητώντας  ποια τακτική ν’ ακολουθήσουν είχε έρθει κι όλη η ομάδα των
χορευτών για τα επόμενα Ταυροκαθάψια, ο Κόρδακας είχε ανέβει από τον
Αμνισό για να μεταφέρει τα νέα στο λιμάνι, ο Τουκάτος κι οι μισοί ιερείς
από τις Αρχάνες, χωρίς παιδιά αυτήν τη φορά εκτός από τον Στρειδοστόμη
πλάι  του,  με  το  κεφάλι  ξυρισμένο.  Προκαταρκτικό  στάδιο  της  μύησης.
Πραγματικά δε  θα  ζούσα  τίποτα  απ’  όλ’  αυτά!  Λίγο  έξω  από  το
πλακόστρωτο  της  αυλής,  κάτω  από  τα  δέντρα,  στέκονταν  και  μας  πα-
ρακολουθούσαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Καλλίστης με τη Γελάνια και
το Σύζυγό  της στο κέντρο, αρκετά ανήσυχοι κι οι δυο τους που βρήκαν
τέτοιον αναβρασμό στην καρδιά του καταφυγίου τους- είδα και μερικούς
ευγενείς μας, από τα ορεινά, από την Τύλισο, κι ένα δυο απεσταλμένους
άλλων  μεγάλων  οίκων  μας,  που είχαν  έρθει  νωρίτερα  στην πόλη  για να
τακτοποιήσουν  τη  διαμονή  τους  για  την  Ημέρα.  Και  δεκάδες  άλλα
πρόσωπα που  είχα  δει στις  επιδειχτικά  αβίαστες  βόλτες  μου  σε  όλη  την
πόλη,  χτίστες  και  μαίες,  λατόμους  και  νέα  παιδιά,  αγόρια  και  κορίτσια,
γερόντισσες  που  κουνούσαν  ήσυχα  τις  βεντάλιες  τους.  Θυμόμουνα
κουβεντούλες που είχα κάνει με πολλούς από αυτούς - μπροστά μας είχαμε
τη  ζωή που  είχε  σηκώσει  το  βλέμμα  ψηλά  στα  παράθυρα  ενώ  το
μουρμουρητό  της  έσβηνε  σιγά  σιγά,  παρ’  όλο  που  πολλά  μέτωπα  σκυ-
θρώπιασαν με την απουσία του πατέρα μου, με την τιάρα που έλειπε από
το κεφάλι της μητέρας. Δεν ξέρω πώς, αυτή η συγκέντρωση με βοήθησε ν’
αντισταθώ στο φόβο μου, μου ’δείξε πως ακόμα κι η ίδια η Κνωσός να
χανόταν, όλη αυτή η δύναμη της ευδαιμονίας θα εξακολουθούσε να ξει κι
οι άνθρωποι θα το ξεπερνούσαν τελικά, ναι, θα το ξεπερνούσαν, όπως τα
δέντρα κι  η άχρονη  γη που  μας  τριγύριζε.  Μπορεί σαν βασιλιάς να  σου
’δινε ακόμα κι ευχαρίστηση να βουλιάζεις μέσα σε κάτι βαθύ και ζεστό
σαν  τον  ύπνο,  να  σε  σπέρνουν  στη  μαυροκόκκινη  γη,  να  φαγώνονται
μερικά κομμάτια σου και τότε ν’ ανακαλύπτεις χιλιάδες άλλες ζωές ταυ-
τόχρονα. Ονόματα! Δεν υπήρχε όνομα με τόση μεγαλοσύνη να ζευγαρώσει
μ’ εκείνη που Έχει Χίλια Ονόματα και Δυνάμεις· η Απανταχού παρουσία
δεν είχε κανένα όνομα
Αλλαγή και παράδοση* παράδοση και αλλαγή. Μ’ αυτά τα πρώτα λόγια

της προς τον κόσμο η μάνα μας ήθελε να τους κάνει να στοχαστούν για
λίγο, κι ένα ρεύμα ανυπομονησίας και ανησυχίας διαπέρασε το πλή
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θος  και  απλώθηκε  σε  ολόκληρη  την  αυλή  σαν  κύμα  από  ψίθυρους.  Η
σιωπή που ακολούθησε δε φανέρωνε ηρεμία αλλά μεγαλύτερη προσμονή
και κατάλαβα πως θα ’βλεπα σήμερα  τις ικανότητες της μάνας μας και
της Αριάδνης να δοκιμάζονται σκληρά

Η μάνα μας τους είπε πρώτα τα χειρότερα - ο Μίνωας ήταν νεκρός - κι
ύστερα έδειξε εμένα με το χέρι της, τον ζωντανό διάδοχό του, ικανό και
δοκιμασμένο,  όπως ήξεραν,  από τις υπηρεσίες μου  και από τον Ταύρο.
Νομίζω  πως  τρεις  άνθρωποι  λιποθύμησαν  συνειδητοποιώντας  τη  μοίρα
του  πατέρα  μας  (η  Τρις  δεν  είχε  πει,  σοφά,  τίποτα)  κι  η  μάνα  μου
αναγκάστηκε να συνεχίσει ενώ οι άνθρωποι έπνιγαν κραυγές απόγνωσης,
έσκιζαν  τα  ρούχα  που  φορούσαν,  τους  έπεφτε  από  τα  χέρια  ό,τι
κρατούσανε. Ναι, είχε πεθάνει χωρίς να ζευγαρώσει το σώμα του με το
Δέντρο και η Αρίδηλη μάλιστα είχε να μας φανερώσει κι άλλες αλλαγές
πέρ’ από αυτά· όμως, Κουράγιο! τους συμβούλεψε η Πασιφάη, γιατί παρά
τις αλλαγές που επιβάλλει η Αναγκαιότητα, ο αδυσώπητος Τροχός δε θα
’παυε να γυρίζει κι η ζωή να ανθεί με τις ευλογίες των Νεκρών της γης
μας. Δεν τους είπε πώς βρήκε το θάνατο ο πατέρας μας, ο Μινώταυρος
όμως ήταν εδώ και θα διασφάλιζε  όλ’ αυτά τα πράγματα με την αγάπη
του, την Ημέρα του Θερινού Ηλιοστασίου

Τι; Αυτή ήταν η πρώτη ολόκληρη λέξη που βγήκε αντί γι’ απάντηση
από εκατό στόματα κι άλλα εκατό μετά από αυτά. Τι; Κι ενώ οι άνθρωποι
άρχισαν να κάνουν επιτόπιους κύκλους και να χτυπάνε τα πόδια τους, ο
Τουκάτος με τα σεβάσμια αδέλφια του αποδείχτηκαν οι καλύτεροι φίλοι
μας  εκείνη  τη  στιγμή,  καταπραύνοντας  την  αποδοκιμασία  τους  με
παραινετικά  λόγια,  αναφέροντας  κομμάτια  από  καθησυχαστικές
προσευχές για την ισχύ των λόφων που υπομένουν τα πάντα. Ο Τκαρος,
όταν πια κόπασαν οι γοερές κραυγές του, κουλουριάστηκε κάτω από την
κάπα καθώς άλλος ένας κόσμος είχε χαθεί μέσ’ από τα χέρια του. Τώρα
πια το πλήθος είχε αρχίσει ν’ αποτραβιέται με φρίκη, θα μας επέτρεπαν
να ολοκληρώσουμε, θα ’πρεπε όμως να φροντίσουμε να είμαστε σύντομοι
και να τους πούμε κάτι δυνατό, αυτό βλέπαμε σε όλα τα πρόσωπα, που
είχαν  σηκώσει  τα  μάτια  πάνω  μας.  Η  Αριάδνη  (μετά  από  ένα  ελαφρύ
ενθαρρυντικό  άγγιγμα  της  μητέρας)  είπε  με  φωνή  διαπεραστική  και
δυνατή πως, σύμφωνα με τις πρώτες διαταγές του θρόνου της, οι αδιαφι-
λονίκητα αφοσιωμένοι υπηρέτες του λαού μας, ο Ναύαρχος Περίδης στο
πλάι της κι ο Πάνδαρος, θα έδειχναν στον κόσμο τι σήμαινε η δύναμη της
Κρήτης.  Θ’ αποκόβαμε  τη  Σικελία  από  το  εμπορικό  δίκτυο  ολόκληρου
του κόσμου και θα κάναμε τους χασάπηδες του Τριάντα να πεινά
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σουν ώσπου ν’ αποφασίσουν ν’ αποζημιώσουν  όπως έπρεπε την υψηλό-
τητα μας· τα πλοία θ’ άφηναν το λιμάνι μας γι’ Ανατολή και Δύση μέσα
σε λίγες ημέρες, και σ’ αυτό το σημείο άφησε την οργή και τη θλίψη που
ένιωθε κι εκείνη μέσα της να εκφραστεί μαζί με τη δική τους. Οι ναύτες, οι
συγγενείς των νεκρών και των πληγωμένων, ο Μέστωρ και η παρέα της
Νομίας  άρχισαν  τις  ζητωκραυγές  χωρίς  να  πολυκαταλάβουν  πώς  και
σήκωσαν τις γροθιές τους επικροτώντας τα λόγια της· οι λιγότερο τολμη-
ροί,  που  είχαν  συμφέροντα  στη  θάλασσα  και  ακηλίδωτη  περηφάνια,
ενώθηκαν  για  λίγο  μαζί  τους  κι  η  Αριάδνη  τους  άφησε  να  ξεσπάσουν
εξαιτίας της αγωνίας που είχαν υποστεί όλους αυτούς τους μήνες και ιδι-
αίτερα τις τελευταίες ημέρες

Αλλά, είπε - κι αυτή η μια λεξούλα έκανε το πλήθος να παγώσει -, με
όλες αυτές τις αλλαγές που θα ’πρεπε να γίνουν, από Αναγκαιότητα, θα
’κανε κι η Αριάδνη η ίδια το Τόλμημα στο πλάι του νεαρού βασιλιά μας.
Η Ταλάη κι οι γυναίκες των Ωρών, όλες οι νεοφώτιστες τριγύρω από τη
Φαίδρα άφησαν μια κραυγή πιστεύοντας συγκλονισμένες ότι θ’ ανέβαινε
κι εκείνη στο...  Όχι, όχι, είπε η Αριάδνη (τότε συνειδητοποίησα με πόση
τέχνη  είχε  προσχεδιάσει  τα  λόγια  της).  Εννοούσε  πως  θα  παντρευότανε
την ηπειρωτική χώρα, στο πρόσωπο του Θησέα, του Ποιμένα της Αθήνας
που  στεκόταν  δίπλα  της.  Τους  έδωσε  κάθε  λόγο,  τους  εξήγησε  κάθε
συνέπεια  που  πίστευε  πως  θ’  ακούγανε,  πως  θα  μπορούσανε  ν’
ακούσουνε*  τους  ανακοίνωσε  τη  γέννηση  μιας  νέας  ράτσας  ετούτη  τη
στιγμή μέσ’ από την Αθηναία την Αίθη. Δεν έμεινε ούτε ένας όμως μες
στο πλήθος, ως και την τελευταία μαμή και το κάθε παιδί που είχε βγει
από τα χέρια της, που να μην αρχίσει να ουρλιάζει πια στ’ αλήθεια, να μη
χτυπάει τα πόδια του  και να  μην  πετάει πράγματα δεξιά κι  αριστερά σε
ολόκληρη την αυλή* δεν είχε σημασία που δεν εννοούσε να κάνεις ίδια
την Προσφορά, τώρα πια οι άνθρωποι τραβούσαν τα μαλλιά τους, έσκιζαν
τις σάρκες  με τα  νύχια  τους,  θρηνούσαν  και καταριούνταν  και  φώναζαν
πως  θέλουν  πόλεμο,  να  πέσει  ο  Λαβύρινθος  καλύτερα  παρά  ένας
Γαλανομάτης  μουσάτος  βασιλιάς  που  δεν  είχε  αποδείξει  τίποτα  για  την
αξιοσύνη του μπρος στον Ταύρο. Ακόμα κι από την ομάδα των Χορευτών
αρχίσανε να λένε πράγματα που ακούγονταν σχεδόν σαν βλαστήμιες. Γιατί
τότε να βάλουν οι ίδιοι σε κίνδυνο τη ζωή και την ακεραιότητά τους; Τι
ήταν  αυτό  που  έκανε  κάποιον  βασιλιά; Τα  πρόσωπά  τους  εκφραστικά
κοροΐδευαν τον Λαβύρινθο με τ’ ανασηκωμένα χείλια τους, τις γυρισμένες
πλάτες* κανείς λοιπόν δεν άκουσε την άλλη πλευρά της προσφοράς της
Αριάδνης ή ίσως δεν έδωσε προσοχή, πως θα γυρ-
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νούσαν δηλαδή πίσω όλα τα πλοία του στόλου και όλοι οι γιοί κι οι κόρες
που μας έλειπαν μαζί μ’ αυτόν για την απόλυτη προστασία της ίδιας της
Κρήτης. Λίγοι ήταν αυτοί που θα παραδέχονταν το φόβο τους, τώρα που
είχε φτάσει πια ν’ ανακοινωθεί δημόσια πως ένας ξένος θα τολμούσε να
πατήσει  το  εχθρικό  του  πόδι  σ’  ετούτο  εδώ  το  χώμα.  Ένας  Βασιλικός
Σύζυγος όμως, χωρίς κανένα δεσμό με τον τόπο, με τους Νεκρούς μας...
Έτσι  ερωτοτροπούσαμε  με  την  καταστροφή  τόσο,  που  ούτε  το  είχε
φανταστεί  ποτέ  η  γιαγιά  μας.  Ακόμα  κι  ο  Μέστωρ,  ο  οποίος  δεν  ήταν
άνθρωπος  που  τον  απασχολούσε  ιδιαίτερα  η  πνευματική  πλευρά  των
πραγμάτων, τόλμησε ν’ ανεβεί στο παγκάκι του προμαχώνα σαν να θεώ-
ρησε πως ήρθε η ώρα να επιβληθεί μυστικότητα στη συζήτηση ορισμέ-
νων θεμάτων (και ακριβώς όπως είχαμε δει στον τάφο της Ευρώπης, τα
όρια  υπήρχανε και  δε  θα  διστάζαμε  να  τα επιβάλουμε,  αν  τα  πράγματα
ακολουθούσαν  άσχημη  τροπή), οι  φρουροί  όμως τον  απώθησαν  και  πι-
στέψαμε πως θα ησύχαζαν, θα καταλάγιαζε η οργή του κόσμου, μιας και
λίγο έλειψε να χρησιμοποιήσουν τα δόρατά τους. Δεν έγινε καθόλου έτσι.
Όπως και να τους το εξηγούσε η Αριάδνη, οι αντιρρήσεις κι οι ξεκάθαρες
απειλές  δε  σταματούσαν  να  εκτοξεύονται  προς  το  μέρος  μας.  Οι  ιερείς
του Τουκάτου έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά εδώ είχαμε τους δικούς μας,
την Τριδα με τον Ίκαρο και άλλους να μας ανάβουν φωτιές μες στο θυμό
τους· μόνο ο Κόδρος καθόταν πια με τα χέρια σταυρωμένα κρατώντας το
πιγούνι του και παρακολουθούσε. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν η
ίδια η Ίρις άρχισε να φωνάζει τα όσα ήξερε, τι είχε συμ- βεί, τι είχε κάνει
ο Θησέας. Το ξέραμε πως την είχε σπρώξει η ευλάβειά της και πως ήθελε
να κρατήσει το δολοφόνο μακριά από το θρόνο μας, αλλά ακόμα και η
Κλείτη αποσβολώθηκε όταν τ’ άκουσε. Η Πασιφάη προσπάθησε να την
υπερκαλύψει κάνοντας έκκληση στους πιο συντηρητικούς κύκλους, εκεί
όμως ανακάλυψε πως τελικά και η δική της δύναμη ήτανε περιορισμένη*
ο  κόσμος  τη  γιουχάισε  κι  ο  Ίκαρος  τους  ενθάρρυ-  νε,  καθώς  μετά  τα
λόγια  της  Ίριδας  σηκώθηκε  όρθιος  κι  άρχισε  να  φωνάζει  πως  η  γριά
Βασίλισσα ξεπούλαγε τη ζωή του Δευκαλίωνα η ίδια.  Για ένα μουσάτο!
Για  ένα  Γαλανομάτη! φώναζε  -  δεν  έχανε  ευκαιρία  να  κατηγορήσει  τη
μάνα μας για όσα φανταζόταν πως είχε ή πως δεν είχε κάνει

Γινότανε χαλασμός - μας έδωσαν να καταλάβουμε ολοκάθαρα πως ο
λαός θα μπορούσε ίσως  ν’ αντέξει αυτόν  τον  αμυντικό  περιορισμό  μας
από  τη  θάλασσα  για  ένα  δυο  χρόνια  με  το  σκοπό  να  περιορίσουμε  τις
απώλειές μας σε άλλους τόπους. Όχι, φώναζαν όμως, όχι. Σκοτώστε αυ-
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του  ομάδα  συζητούσαν  χειρονομώντας  μανιασμένα,  έδειχνε  όμως  να
υπάρχει κάμψη· όπως και να ’χε το πράγμα, ο σκληροπυρηνικός Πάνδαρος
θα  παρέμενε στην  πρώτη  γραμμή  και  θα  πίεζε  για  σκληρότερες  αντι-
δράσεις, της μεγαλύτερης προτίμησής τους. Η Αρίδηλη, δεχτό, είχε δείξει
την πρέπουσα προσοχή στην τακτική της με το στρατό και θα ’ταν καλά,
συμφώνησαν  μερικά  κεφάλια,  ν’  αποφύγουμε  τον  πόλεμο  τώρα  που  ο
αχαϊκός στόλος βρισκόταν σε άνοδο. Η Ίρις, το προσωπικό της κι ο Ίκαρος
έδειχναν σιωπηλά εκτός εαυτού και δε νομίζω πως τα συναισθή- ματά τους
αυτά είχανε καμιά σχέση με την αφαίρεση του βασιλικού τίτλου μου

Και  μέσα  σ’  όλ’  αυτά,  είδαμε  την  κοκκινομάλλα  Γελάνια  ν’ ανοίγει
δρόμο  μέσ’  από  το  σχεδόν  αδιαπέραστο  πλήθος  και  να  πλησιάζει  τον
Λαβύρινθο μαζί με μια μικρή ομάδα από τη φρουρά της Καλλίστης ενώ ο
Βασιλικός  Σύζυγός  της,  ένας  λυγερός  μαυρομάλλης  νεαρός  με  πυκνές
μπούκλες, την ακολουθούσε πιασμένος από το χέρι της. Δεν ήταν ο ίδιος
Σύζυγος  που  είχαμε  γνωρίσει  εγώ  κι  ο  πατέρας  μου.  Η  Γελάνια  έβλεπε
πραγματικά μακριά, γιατί την ίδια στιγμή ακούστηκαν αρκετές φορές να
ρωτούν  τι  θα  γίνει  σε  περίπτωση  που  δε  θα  γιορταστεί  το  Δέντρο  την
Ημέρα  του  Θερινού  Ηλιοστασίου  -  πώς  ήτανε  δυνατόν  να  το  διακινδυ-
νέψουμε με τόσες καταστροφές από τον Χθόνιο Ταύρο μέσα στη φετινή
χρονιά ιδιαίτερα; Μέχρι και  κύμα είχε χτυπήσει την ακτή μας και τα δε-
καεννιά χρόνια που ’χαν περάσει χωρίς τον πρέποντα καθαγιασμό ήτανε
σίγουρο  πως  θα  ξεσήκωναν  τους  Νεκρούς  μας  εναντίον  αυτού  του
Μεγάλου Έτους που προσπαθούσαμε να καθιερώσουμε

Η Γελάνια ζήτησε το λόγο κι ύστερα στράφηκε στο Σύζυγό της, που
τον έλεγαν Περέκο, και με τη σειρά της του έδωσε το λόγο· εγώ μόλις που
κατάφερνα  να  τον  κοιτάξω  καταπρόσωπο.  Έδειχνε  κάτω  από  είκοσι
χρονών και τα δόντια του έλαμπαν σαν μαργαριτάρια πάνω στο υπέροχο
μελαψό  του  δέρμα*  περπατούσε  με  τη  χάρη  που  είχαν  οι  ψηλόλιγνοι
πρίγκιπες στους τοίχους μας ενώ τα μαύρα μάτια του ήταν ορθάνοιχτα και
απύθμενα  την  ώρα  που  έλεγε  μόνο  Έχουμε  ένα  χρέος  σ’  εσάς  τους
Κρητικούς κι  έπιασε ξανά  το χέρι  της  Γελάνιας.  Είναι  αλήθεια,  ο  δειλός
μέσα μου  πήρε  τότε  μια  βαθιά  ανάσα  ανακούφισης,  η  ντροπή  όμως  δεν
ήτανε μόνο δική μου, όλοι ξέραμε μεξ στην ψυχή μας πως ο Περέκος δε
θα μπορούσε να ανακτήσει για χάρη μας αυτό που είχε χαθεί. Πάνω στο
περβάζι που στεκόμασταν έγινε χαμηλόφωνα γι’ άλλη μια φορά η πρόταση
να παρακάμψουμε εντελώς την Ημέρα* η Διαμάτη όμως ψιθύρισε Μην το
παρατραβάτε και μετά από αυτό κανείς μας δεν είπε
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τίποτα. Ναι, θα κάναμε αυτόν τον άνθρωπο σχεδόν αποδιοπομπαίο τρά-
γο* μου  ήταν  αδύνατο  να  τον  βοηθήσω:  βρισκόμουνα  στο  κέντρο  του
συμβιβασμού που θα βοηθούσε στην επιτυχία του γάμου* και τότε κατα-
λάβαμε καλύτερα τον οίκτο που έτρεφε ο Βοσκός για τέτοιους άντρες. Σ’
αυτήν τη γνώση όμως, δε βρήκαμε τίποτα που να μας τιμά

Ο κόσμος τον συμπονούσε* κι όπως έσκυβαν τα κεφάλια και αναλογί-
ζονταν τους όρους του Τουκάτου, οι περισσότεροι συνειδητοποίησαν πως
κανείς δεν είχε τον πλήρη έλεγχο στην πορεία που είχαμε ακολουθήσει ως
τώρα. Πρόθυμοι καθώς ήταν - ή ίσως εξαντλημένοι - ν’ ακολουθήσουν
την  Αριάδνη  οπουδήποτε  εκείνη  την  ημέρα,  μια  απρόθυμη  αποδοχή
απλώθηκε  σταδιακά  στο  πλήθος.  Πολύ  καλά. Θα  ’βλεπαν  πώς  θα
εξελισσόταν  το  πράγμα,  αυτό  ήταν  όλο.  Μουρμούριζαν  και  μόνο  στην
ιδέα πως ο Ταύρος και το Δέντρο, οι θεμελιώδεις δικλίδες ασφαλείας των
μανάδων  μας  για  να  προστατευτούμε  από  τους  εγωιστές,  είχαν  υπερ-
φαλαγγιστεί με την πονηριά και τη ρώμη. Οι δονήσεις. Το κύμα. Χάνουμε
ύστερα  και  το  βασιλικό  παράδειγμα  που  θέλουμε  ν’  ακολουθήσουν  τα
παιδιά μας και μόνο αυτός ο άνθρωπος από την Καλλίστη με το αρχέγο-
νο αίμα δείχνει να το ’χει μέσα του. Αμέτρητοι ήταν αυτοί που κουνού-
σαν το κεφάλι  δηλώνοντας  παραίτηση,  αμφιβολία,  βέβαιη  καταστροφή.
Το πλήθος διαλυόταν και κλοτσούσε ολούθε τα πράγματα που είχαν πε-
τάξει οι άλλοι πρωτύτερα.  Δεν υπήρχε πια ούτε δικαιοσύνη ούτε παρά-
δοση. Η παλιά τάξη πέθαινε* αυτοί οι νεαροί στα ψηλά παράθυρα άλλα-
ζαν όπως ήθελαν τα πράγματα, χωρίς βάθος, μέχρι που έφεραν τους μου-
σάτους να κυβερνήσουν με τις γροθιές τους. Την καημένη την Αριάδνη.
Εκείνη δεν έδειξε καθόλου πόσο είχε φουρκιστεί μ’ αυτόν τον οίκτο τους
την ώρα που γύριζαν να φύγουν. Ο Τουκάτος δεν κοίταξε πίσω μαζεύο-
ντας κάτω από τη σκέπη του γι’ άλλη μια φορά τον Στρειδοστόμη

«Απ’ ό,τι φαίνεται, τα κατάφερες», είπε η μάνα μας. «Τώρα σου μένει
μόνο το υπόλοιπο νησί να πείσεις.»

Η Αριάδνη δε μίλησε καθόλου. Παρακολουθούσε τον κόσμο να τρι-
γυρίζει, να σταματάει εδώ κι εκεί, να φεύγει «Τώρα τι γίνεται;» ρώτησε ο 
Θησέας

«Τώρα θ’ αποδώσουμε τιμές στον πατέρα μου», είπε η Αριάδνη και
μας εγκατέλειψε όλους

Εκείνος έριξε τα μάτια του στο πάτωμα
Όπως  και  την  περσινή  χρονιά:  κηδεία,  ύστερα  γάμος.  Τότε  είχαμε

κηδεία χωρίς λείψανο* τώρα θα είχαμε γάμο χωρίς τη  Λέξη που έχω να
Σου πω
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Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν ο Λαβύρινθος είχε αρχίσει ν’
ανοίγει πάλι τις  πόρτες  του,  ο  μικρόσωμος  Κάφα  μάς  έφερε  την  είδηση
πως το μωρό της Αίθης είχε πεθάνει. Ένα αγοράκι, με δέρμα σταρά- το και
τα δικά της φωτεινά μαλλιά, με τα μεγάλα βουνίσια χέρια του Γιά- μου.
Είχε κατέβει ανάποδα. Δημιουργήθηκε  πρόβλημα με τον ομφάλιο λώρο.
Έκαναν ό,τι μπόρεσαν. Η Αίθη πάντως ήταν καλά, από σωματική άποψη,
είπε

Κι έτσι βρισκόμαστε στη μέρα της Νέας Σελήνης (της Βροντής). "Υστερα,
μια μέρα ακόμα για να προετοιμάσουμε τις τελετές του πατέρα μου. Και
μετά η τριήμερη κηδεία. Κατόπιν οι γυναίκες ανακοινώνουν πως ο γάμος
θα γίνει την Ημέρα της Προσφοράς, ανεξάρτητα από το αν αυτό δείχνει να
εξαναγκάζει  σε  ταυτόχρονη  συνύπαρξη  δύο  καταπατημένες  παραδόσεις.
Μας  μένουν  επομένως  εφτά  μέρες  ως  την  έναρξη  της  τελετής,  με  την
Ανάδυση της Αριάδνης από τη θάλασσα. Θα μας κάνει καλό να καθαρίσει
κάπως  η ατμόσφαιρα,  πάντως  οι αμφιβολίες δε λείπουν  και προκύπτουν
θέματα στρατηγικής. Θα πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους. Ο Περίδης
φεύγει για τα νερά της Σικελίας με τον Τάλω και δεκαπέντε καράβια ενώ ο
Πάνδαρος  με  άλλα  δεκαπέντε,  συμπεριλαμβανομένου  και  του
εμβολοφόρου, προς τ’ ανατολικά, για να ενωθεί με τα καράβια των Κάρων
συμμάχων μας για τον αποκλεισμό της Ρόδου. Ο κόσμος έχει αρχίσει να
ενδίδει κάπως και να επαινεί αυτήν την επίδειξη της κρητικής δύναμης και
αποφασιστικότητας,  κάνοντας  ταυτόχρονα  μια  στροφή  σε  ιδιαίτερα
αιματηρές  θυσίες  ζώων*  όπως  είχε  παρατηρήσει  ο  Περέκος,  το  αίμα
χρεώνει τους Νεκρούς, και μ’ αυτήν την ηθελημένη επιστροφή σε εικασίες
που  η  Αριάδνη  είχε  προσπαθήσει  ν’  αλλάξει,  εκείνοι  επιχειρούν  να
ξεχάσουν  πως  είμαστε  κατά  τριάντα  καράβια  πιο  αδύναμοι  στην
προστασία των νησιών και της Κρήτης μας. Η Αίθη και ο Γιάμος πενθούν
το μωρό τους. Ο ήλιος ανεβαίνει, περνάει πάνω από τη Γη και γέρνει από
την  άλλη  μεριά  της,  αλλά  παντοτινή  βασίλισσα  είναι  η  Σελήνη.  Πολλή
ζέστη.  Καθετί  πράσινο  έχει  αρχίσει  να  ζαρώνει  κολυμπώντας  σε  μια
θάλασσα κατάλευκης φωτιάς, η χρονιά πάντως είναι καλή για τα σπαρτά,
παρά  τη  φαινομενική  στειρότητά  μου.  Μπορεί  το  κάθε  πράγμα  να  είναι
ανεπηρέαστο απ’ όλα τ’ άλλα. Ο "Ικαρος, το παιδί μου, το σκάει, μάλλον
αφηνιασμένος  πάλι.  Ασ’  τον.  Η  Ίρις  αντιστέκεται  όσο  μπορεί  στις
απαιτήσεις του Βοσκού για λιγότερο θηλυπρεπή (όπως λέει) διάκοσμο στο
Παλάτι, κάτι πιο σταθερό από τις σπείρες, τα φυτά, τα
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χταπόδια  με  τα  ιλιγγιώδη  πλοκάμια  και  τις  χορεύτριες.  Εκείνος  κι  οι
αφοσιωμένοι νέοι του αρχίζουν να ανακαλύπτουν τη μεγάλη χρησιμότητα
ενός καλά εδραιωμένου ανθρώπου σαν τον Ελφήνορα, και τα πράγματα
δείχνουν θετικά γι’ αυτούς. Χολή και πικρία. Όταν οι θείες με τους θείους
μας  φτάνουν  από  τη  Φαιστό  και  τη  Ζάκρο  για  την  κορύφωση  του
Μεγάλου Έτους μας, τίποτα στην Κνωσό δεν είναι όπως θα έπρεπε, και
συνειδητοποιούμε πως η διπλωματία της μάνας μας βαραίνει περισσότε-
ρο απ’ όσο είχαμε φανταστεί. Οι οίκοι μας στις βόρειες ακτές του νησιού
απαιτούν  κι αυτοί μερικά  από τα δεκαπέντε πλοία που μας έχουν  απο-
μείνει για να περιπολούμε τα ίδια μας τα νερά, και τους τα στέλνουμε. Ο
Γλαύκος φεύγει μ’ ένα από αυτά για να καθησυχάσει την ενδοχώρα και
να δει την Αντιβία του. Όσο ξεκάθαρη είναι η αγάπη του, το ίδιο είναι κι
η  αποστροφή  του.  Και δεν είναι ο  μόνος.  Οι Ταυροκαθάπτες,  η ομάδα
των χορευτών που κάποτε είχαν και τον Θησέα ανάμεσά τους, αφήνουν
τον Ταύρο ελεύθερο και αποχωρούν σαν διαμαρτυρία για την ασέβεια της
παρασπονδίας. Αυτό εξοργίζει περισσότερο τους ανθρώπους, που ήδη δε
μιλιούνται  από  την  αγανάχτηση.  Πώς  θα  τους  το  επιβάλεις.  Θα  λείψει
λοιπόν  κι  αυτό  το  θέαμα,  βάλσαμο  στην  ψυχή  μας,  κι  από  κει  ξε-
πετάγεται  και  πιάνει  τόπο  άλλη  μια  άρνηση.  Θα  τον  φωνάζουν  πάντα
Βασιλιά Θησέα, ποτέ Μινώταυρο ή Μίνωα. Αυτό θα ’κανε τους Κρητι-
κούς να εχθρεύονται το όνομα σχεδόν όσο κι οι στεριανοί. Μια αλλαγή
που ομολογεί πως άλλαξαν κόσμοι ολόκληροι. Και πριν ξαποστείλει τον
Ναύαρχο Περίδη με το στόλο του, εκφοβίζει τον Επιτηρητή, του θυμίζει
πως η Κρήτη εκείνη τη χρονιά χτυπήθηκε από κύμα και τον βάζει να ρω-
τήσει τη Βασίλισσα Αριάδνη αν θα μπορούσε να χτίσει ένα μικρό λιμάνι
στην υπήνεμη πλευρά της Δίας. Να και άλλο ένα μνημείο της εποχής. Η
Βασίλισσά μου, εξαντλημένη κι αυτή, λέει πως μπορώ να πάω μέχρι εκεί
και να δω τι θα χρειαζόταν. Αυτό θα δώσει σ’ εκείνη και στο Βασιλιά με-
γαλύτερη ελευθερία κινήσεων μετά το γάμο τους κι εγώ θα ξεκουραστώ
κιόλας.  Σύμφωνοι.  Κι  όπως  κοιτάζουμε  ο  ένας  τον  άλλον  μόνοι  στο
υπνοδωμάτιό της, αποφασίζουμε χωρίς μιλιά να κάνουμε έροπα. Άβολη
αρχή, γιατί αυτό είναι το Αντίο μας, δεν έχω λόγια να της πω πόσο περή-
φανο μ’ έχει κάνει, αλλά από τώρα και στο εξής οι ατέλειωτες εκτάσεις
του  νησιού  μας,  το  καλό  του  βασιλείου  μας,  θ’ απλώνονται  για  πάντα
ανάμεσά μας κι εκείνη διόλου δεν ορέγεται τα χέρια που θ’ ακολουθή-
σουνε τα δικά μου* ετούτη όμοος η στιγμή είναι μια φορά που θα διαρκεί
για πάντα, τα κορμιά μας αποζητούν τα χέρια του άλλου σε όλα τα ση-
μεία ταυτόχρονα, είναι λες κι είμαστε τα δύο μισά ενός πλάσματος που
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έχει  μπει  στην  πορεία  για  το  Δέντρο.  Καιγόμαστε  κι  ενωνόμαστε,  λιώ-
νουμε και ησυχάζουμε, γλώσσες και δάχτυλα που αργοπορούν διασχίζο-
ντας τοπία αγαπημένα* φτάνω λοιπόν να νιώθω πως μπορώ να συγχωρή-
σω τα πάντα, αν έτσι αλλάξει κάτι, δε θ’ αλλάξει όμως. Τη θέλω ξανά και
γι’ άλλη μια φορά της δίνω όλα όσα απολαμβάνει περισσότερο κι ύστερα,
πλημμυρισμένη  και  ξέγνοιαστη,  βυθίζεται  στον  ύπνο.  Χαίρομαι  που
μπορώ να της προσφέρω ανάπαυση, δεν μπορώ όμως ν’ αντέξω τη γητειά
του ροχαλητού της, χολή και πικρία, άφησέ με ετούτη τη στιγμή, τίποτ’
άλλο παρά χολή και πικρία, θεά μου Σελήνη

Έφευγα  από  την  Κνωσό  με  το  πανί,  τα  κουπιά  μου  κι  ένα  σακί  με
εφόδια στην πλάτη, όταν έπεσα πάνω στον Κόδρο, τον χρυσοτέχνη μας* ή
μάλλον, σταμάτησα όταν τον είδα σ’ ένα ξέφωτο της όχθης του ποταμού
κάτω  από  τον  ανατολικό  δρόμο.  Ήταν  εντελώς  μόνος  του,  χόρευε  κι
έπαιρνε αλλόκοτες πόζες μέσα στο γλυκό απογευματινό φως μπροστά στο
νερό, έπαιζε κάποιο παιχνίδι για ν’ ανακτήσει την ενέργειά του μετά από
μιαν  ολόκληρη  μέρα  στο  λιμάνι  γεμάτη  διεκπεραιώσεις  εμπορικής
φύσεως.  Παράξενοι  άνθρωποι  οι  τεχνίτες  μας,  αδιόρθωτα  προσκολλη-
μένοι  στην  παράδοση,  άπλωναν  το  χέρι  στις  Δυνάμεις  για  όλους  μας  κι
όμως οι ίδιοι δεν ήταν σχεδόν ποτέ τους αφοσιωμένοι πιστοί. Μου άρεσαν
τα ολοστρόγγυλα αεικίνητα μάτια του Κόδρου, δεν είχε κλείσει ακόμα τα
εξήντα,  με  μια  περιπαιχτική  κακεντρέχεια  που  έβλεπες  συχνά  στο
πρόσωπό του* χαμογέλασα παρακολουθώντας τον να σηκώνει το ένα χέρι
και  το  πόδι  του  στον  αέρα,  θύμιζε  το  προφίλ  κάποιας  ζωγραφισμένης
αιγυπτιακής  φιγούρας  και  μου  φάνηκε  πως  ήταν  ο  πιο  κατάλληλος  άν-
θρωπος, με τη σωστή δόση αποστασιοποίησης, για μένα εκείνη τη στιγμή.
Έτυχε  να  γυρίσει  προς  το  μέρος  μου  πέφτοντας  και  τότε  με  χαιρέτησε
κοφτά

«Για πού τραβάς; Για τη Δία, έτσι; Έχεις άδεια κι όλα τα σχετικά;»
«Ναι! Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου μια δυο μέρες!»
«Έχεις όλα τα χρειαζούμενα;»
«Έχε μου εμπιστοσύνη!» είπα εγώ
Ο Κόδρος άφησε έναν ήχο σαν πάπια που κρώζει σαρκαστικά κι άρ-

παξε τις μπότες του κι ένα βαμβακερό μανδύα που φορούσε για τον ήλιο*
όταν με έφτασε, πήρε από τα χέρια μου TfjV κεραία με το πανί τυλιγμένο
γύρω  της,  που  ήξερε  πως  είχα  φέρει  από  το  εργαστήρι  της  Ίριδας  (Εσύ
μπορείς ν’ ασχοληθείς με τα πιο βαριά, Κατσικάκι) και την κρατούσε καθώς
περπατούσαμε  δίπλα  δίπλα κατεβαίνοντας  προς τον  Αμνι- σό. Όταν  του
’δειξα τη βάρκα μου στο υπόστεγό της, εκείνος αμόλησε
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την κεραία, εκσφενδονίστηκε, δε λέω ψέματα, από την παραλία κι έπεσε
στο νερό, βγήκε στην επιφάνεια κι έκανε με το στόμα του ένα μεγάλο πί-
δακα·  εγώ  καταπιάστηκα  με  την  προετοιμασία  της  βάρκας  κι  εκείνος
έφτασε ως εκεί τσαλαβουτώντας, ασθμαίνοντας και φρεσκαρισμένος, και
άρχισε να γκρινιάζει για τις προμήθειες

«Είναι φρέσκο αυτό το τυρί; Ο Ίκαρος έβαψε τ’ άρμενα; Ωραίο αυτό
το κομμάτι στην πλώρη, το ’ξερα εγώ. Έχουν έρθει ωραίοι άνθρωποι από
τα  εργαστήρια  της  Γελάνιας  που  θα...  Α,  όχι  ανάθεμα  την  κατάσταση.
Λοιπόν; Όταν θα είστε έτοιμος... δεν μπορώ να κουμαντάρω μόνος μου
το στόλο.»

Την σπρώξαμε παρέα στο ακύμαντο σχεδόν νερό (ο Πόντης, βλέπο-
ντας πως οι ανησυχίες του Ναυαρχείου για καινούργιο αραξοβόλι είχαν
δρομολογηθεί, μας κουνούσε τα χέρια από το μόλο του Αμνισού) και πια
ήμασταν έτοιμοι. Ήταν πραγματικά νηνεμία, η θάλασσα γαλαζοπράσινη
και γαλήνια κι ούτε πνοή αέρα

«Θέλει κουπί», είπα, καθώς ο Κόδρος ξάπλωσε πίσω στην πλώρη 
«Μα εγώ είμαι γέρος άνθρωπος. Χρυσοτέχνης.»
«Πήγαινε κάτσε στην πρύμνη, εννοώ: μου κάνεις τη χάρη;»
«Ωραίο το βαρκάκι σου», γκρίνιαξε καθώς με προσπερνούσε σκυφτός

για ν’ απλωθεί στην αντίθετη μεριά
Θήλιασα τα κουπιά και με δυο τρεις γρήγορες περάσαμε τα ρηχά και

σταμάτησα  ενώ  τα  κουπιά  άφησαν  πίσω  μας  δυο  δίδυμες  σπειροειδείς
δίνες

«Μήπως μπορείς να βιαστείς λιγάκι; Ίσα που προλαβαίνουμε για να
μαζέψουμε αχινούς.»

«Βρε, γερο-κανάγια!» είπα κι έβαλα τα γέλια «Αυτό είναι ανταρσία! 
Αυτήν τη φορά θα τ’ αφήσω να περάσει όμως. Αααχχ, θα ’πρεπε να το 
’χουμε κάνει νωρίτερα αυτό», συνέχισε ο Κόδρος αφήνοντας αυλάκια 
στο νερό όπως λιαζότανε με τα χέρια του κρεμασμένα

Πράγματι, ήταν μια μαγεία το νωχελικό πήγαιν’έλα των πρασινωπών
φυκιών κάτω από το φωτόλουστο γαλάζιο του νερού, η αθερίνα να τσι-
μπάει την κρούστα της επιφάνειας, τα κουπιά να βουτούν στο νερό, να
στάζουν και το αέναο ανάλαφρο πλατάγισμα στα ίσαλα της βάρκας. Γλι-
στρούσαμε γοργά πάνω στη θάλασσα κι έτσι, χωρίς καν να ιδρώσω, εί-
χαμε τόσο απομακρυνθεί, ώστε να βλέπουμε το λιμάνι ανάμεσα από τα
δύο  γυριστά  κέρατα  των  κάβων,  τις  φλεβογραμμές  του  χιονιού  ακόμα
ψηλά στην οροσειρά της Ίδης, την κατατομή του Γιούχτα πίσω από τους
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γλάρους που έκαναν  βουτιές πάνω από τα δέντρα και τους σκουρόχρω-
μους  λόφους  της  ακτής.  Αντίο,  πατέρα  μου.  Αναπαύσου  ειρηνικά  στον
κρυφό  τάφο  σου.  Να  ’σαι πάντα  μαζί μου.  Γίνε  για  μένα  τώρα  ο  Γιού-
χτας, δίδαξέ μου τον τόπο, τα βάρη του θανάτου και της ζωής που κουβα-
λάει. Βοήθα με για να βοηθήσω να μην πνιγούμε στις μεθυσμένες λογο-
μαχίες ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες μας που ακολούθησαν την
κηδεία: έριχναν ο ένας στον άλλον το φταίξιμο γι’ αυτήν την αβάσταχτη
δυστυχία,  οι  χοροί  δεν  είχαν  καθόλου  πνοή,  οι  ψαλμοί  ακούγονταν
σπασμένοι - και για το καλό όλων μας, βοήθα τον Θησέα να βρει καλύ-
τερα λόγια την επόμενη  φορά  που θ’ απευθυνθεί  στον κόσμο  από αυτά
που  ξεστόμισε  στο  ίδιο  σημείο  που  το  είχα  κάνει  κι  εγώ  πριν  από  ένα
χρόνο: Θα σας φέρω τάξη, και δύναμη, και μέσ’ από τούτα εδώ τα χέρια, τα
έθνη θα φτάσουν πάλι να σας σέβονται! Ήταν κι αυτή μια προσπάθεια, μέσ’
από  την  παγίδα  όπου  τον  είχε  ρίξει  η  δική  του  αδιέξοδη  θέση*  δεν
ήμασταν καν σίγουροι ότι μ’ αυτά τα λόγια έδινε όρκο για την Προσφορά
κι  αυτή  η  αβεβαιότητα  μείωνε  την  επιρροή  του  πάνω  στις πατριές  μας.
Πατέρα, βοήθα με να βοηθήσω

«Κοίτα πόσο καθαρή είναι η θάλασσα σήμερα», διέκοψε τις σκέψεις
μου  ο  Κόδρος  σηκώνοντας  τα  μάτια  του  όταν  αφεθήκαμε  τελικά  στο
ρεύμα

Πράγματι,  χιλιάδες  φωτεινά  αυλάκια  παιχνίδιζαν  ακριβώς  κάτω  από
την επιφάνεια του νερού: λαμπρά βλέφαρα που ανοιγόκλειναν υπνωτικά,
αστραφτερές κορδέλες που πλέκονταν και ξεπλέκονταν μέσα στο φως που
τρεμούλιαζε πάνω στο κύμα, έλικες που στριφογυρνούσαν αδιάκοπα

«Μακάρι να ’ξερα ποιος κατάφερε πρώτος να το μεταφέρει σε μερικές
τοιχογραφίες μας», είπε ο Κόδρος. «Το ’χεις παρατηρήσει; Έχεις μπροστά
μπροστά τα ψάρια και τα δελφίνια κι όλ’ αυτά, και πάνω σε ολόκληρο το
φόντο  είναι  απλωμένο  ένα  τέτοιο  δίχτυ,  όπως  εκείνο  σε  πολύ  πολύ
ανοιχτό  γαλανό  και  κίτρινο.  Βάζεις  όλ’  αυτά  τα  τρελά  τραπεζοειδή
σχήματα και να που λαμπυρίζει ολόκληρος ο τοίχος ακριβώς έτσι. Κάπως
έτσι,  τελοσπάντων.  Αυτό  δεν  μπορείς  με  τίποτα  να  το  αποδώσεις  στο
μέταλλο· πίστεψέ με, έφαγα όλη σου την περιουσία να το προσπαθώ. Η
Τρις  το  αποδίδει  πολύ  ωραία.  Κουράστηκαν  τα  χέρια  σου  μήπως;  Να
πάρω τη θέση σου... Καλά, όπως επιθυμείς.»

Ο τόπος μου απομακρυνόταν, ο ήλιος που έπεφτε έστελνε πορτοκαλιές
φλόγες  πάνω  από  το  νερό  στα  δυτικά  και  μπορούσες  πια  να  δεις  τις
εκτάσεις που απλώνονταν αδάμαστες ακόμα ανάμεσα στις οροσειρές



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 403

μας, λοφοπλαγιές η μια μετά την άλλη και μυστικές κοιλάδες με τρεχού-
μενα νερά. Μου άρεσε να φαντάζομαι την Ευρώπη να φτάνει εδώ, πολλές
γενιές πριν με τους ανθρώπους μας πρόσφυγες και να λέει: Ετούτος είναι ο
τόπος· όσο αβάσταχτη και να ήταν η γΰμνια και η συντριβή τριγύρω σου,
ένιωθες πως μπορούσες να το βγάλεις από μέσα σου με το θρήνο και ν’
αρχίσεις πάλι από την αρχή. Είχα αρχίσει να σκίζω τα μπράτσα μου, από
οργή και για να τον τιμήσω, ο Κράτος όμως και άλλοι με προειδοποίησαν
πως κάτι τέτοιο ίσως φτωχύνει την εικόνα του Βασιλιά μπροστά στο λαό
μας

«Άντε,  βάλε  λίγη  ψυχή  επιτέλους,  πεινάω  και  ζεσταίνομαι»,  είπε  ο
Κόδρος και μισόκλεισε τα μάτια του αντίθετα στον ήλιο. «Δεν τα παρα-
τάει ποτέ. Αυτή θα πρέπει σε κάποια στιγμή να τον πνίξει. Έλα, τραγούδα
μαζί μου:

Έι, έλα ψηλά στο βουνό ν ’ ανεβούμε,
Δεν την μπορώ πια την πόλη -
Έλα στο μάτι του ήλιου να μπούμε
Έλα στο χιόνι να κυλιστούμε
Και τη βασιλική του κακία ας βγάλει όλη, έι.»

Δε σταμάτησε να τραγουδάει κι εγώ έκανα κουπί και όπως πλησιάζαμε
τη Δία γύρισα τη βαρκούλα παράλληλα με το Νησί για να περιεργαστώ
καλύτερα  αυτό  το  απάγκιο.  Οι  λόφοι  όμως  έπεφταν  ολόρθοι  μέσα  στη
θάλασσα  στα  περισσότερα  σημεία,  υπήρχε  μόνο  ένα  μικρό  αραξοβόλι
που, ας πούμε, γινόταν ρηχό σταδιακά και θα έκανε για τα πλοία, αλλά
χρειαζόταν επιχωμάτωση και μόλο οπωσδήποτε για να πλησιάσει κάπως
την έννοια του ικανοποιητικού· έτσι το ’βλεπε κι ο Κόδρος, αλλά βέβαια,
όποιο καράβι έπιανε εκεί μέσα, ούτε αέρα θα ’χε να φοβηθεί ούτε κύμα.
Προς το παρόν, καβατζάραμε το απότομο ανατολικό ακρωτήρι (τα πόδια
της Θεάς) και βρήκαμε το μικρό αραξοβόλι που ήταν σαν μισοφέγγαρο,
το  σημείο  που  έπιαναν  οι  ιέρειές  μας,  με  τους  λόφους  του  να  γέρνουν
πάνω  από  τη  θάλασσα  σκαμμένοι  και  καταφαγωμένοι  από  την
προσχωσιγενή  δύναμη  του  χειμώνα.  Στα  δεξιά  βλέπαμε  πια  μόνο  το
βελουδένιο  ανοιχτό  πέλαγος  ν’  απλώνεται  ανάμεσα  σ’  εμάς  και  στην
Καλλίστη, κι η καλοκαιρινή ζέστη είχε απλώσει ένα κατάλευκο πέπλο που
έκρυβε εντελώς τον Βέλκανο από τα μάτια μας. Σύραμε τη βαρκούλα έξω
και  κάναμε  τους  επίσημους  Χαιρετισμούς  για  να  μας  επιτραπεί  να
κολυμπήσουμε χωρίς δυσκολία και να βγάλουμε μερικούς αχινούς. Λίγο
μετά τη δύση ήταν καλή ώρα και για χταπόδια, που τα βρίσκεις από
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τα άδεια όστρακα που αφήνουν σε σωρούς μπρος στα θαλάμια τους. Τους
βγάζεις  το  μάτι  με  το  μαχαίρι  κι  ύστερα  τα  χτυπάς  στο  βράχο  για  να
μαλακώσουνε.  Σήμερα  όμως,  δεν  είχα όρεξη για  τέτοιο φαγητό. Λευκοί
όγκοι ελαφρόπετρας, περιπλανώμενα βράχια, κλυδωνίζονταν εδώ κι εκεί
μες στο λυκόφως που όλο ρόδιζε

«Τέλεια»,  είπε  ο  Κόδρος  καθώς  η  ψαριά  μας  με  τους  αχινούς  είχε
αρχίσει να μαζεύεται πάνω στην άμμο. «Δυστυχώς το αβγό δεν είναι τόσο
καλό  σ’ αυτήν  τη φάση  της  σελήνης.  Πάμε  ν’ ανέβουμε για  να  ετοιμά-
σουμε κατάλυμα  κι αύριο  το πρωί βγάζουμε κι άλλα φρέσκα.  Συγνώμη,
κυρίες μου. Έφερες λεμόνι;»

«Λεμόνι... Όχι, ξέχασα μάλιστα και τα σκίαστρά μας για τον ήλιο. Έλα
επιτέλους...»

Σκαρφαλώσαμε  λοιπόν το φιδογυριστό, σχεδόν ανύπαρκτο,  μονοπάτι
πάνω  στα  βράχια  από  ασβεστόλιθο  και  συναντήσαμε  σμήνη  από  ανα-
στατωμένα πετροχελίδονα και γλάρους που φώλιαζαν πάνω στους λόφους
ενώ οι γριές παραμάνες και τα μικρά τους είχαν ήδη αρχίσει το σαματά
του δειλινού.  Επιτέλους  δρόσιζε* έκανα  άλλη  μια  προσευχή  για  να  μας
δοθεί άδεια για την επίσκεψή μας, ο Κόδρος όμως θεώρησε καλό να τους
πει  απλώς  να  μην  κάνουν  έτσι,  μόνο  περνούσαμε,  δε  θα  μέναμε.  Τα
γερασμένα  του  κόκαλα  έκρυβαν  μέσα  τους  μια  μεγάλη  καρδιά.  Χαιρό-
μουνα που μας είχανε μάθει να βλέπουμε σαν πατέρα οποιονδήποτε από
τους πολλούς άντρες, αν υπήρχε τέτοια ανάγκη, που αγαπούσαν την κυρά
του  κάθε  σπιτικού  και  δούλευαν  γι’  αυτήν.  Όσοι  άντρες  ένιωθαν  μει-
ωμένοι από αυτό, μάλλον προσπαθούσαν να βγάλουν από το μυαλό τους
ποιος  ζει  περισσότερο.  Μπορείς  να  κλάψεις  αν  σου  πεθάνει,  παιδί  μου,
κοίτα όμως ποιον έχουμε εδώ να σε χορέψει στα γόνατά του...

Φτάσαμε  στην  κορυφή  του  υψώματος  κι  ο  ζεστός  μπρούντζος  του
ήλιου έπεσε ξανά στα πρόσωπά μας, το φως του είχε μαλακώσει όλα τα
χρώματα στο νησί που απλωνότανε μπρος μας, πλαγιές ολόκληρες γεμά-
τες  θαλασσόχορτο,  συστάδες  με  ιτιές  και  βαλανιδιές,  αρμυρίκια  και  κυ-
παρίσσια θηλυκά και αρσενικά, από τη μια μεριά οι σκοτεινές ακτές της
Κρήτης στα τρία μίλια αριστερά μας κι από την άλλη το ανοιχτό πέλαγος
που  χαρακωνόταν  ακανόνιστα  από  το  απογευματινό  αεράκι.  Υπέροχη
γαλήνη, αληθινά υπέροχη* ανάμεσα στις λοφοπλαγιές από κάτω μας με-
ρικές  πρασινάδες  διατηρούσαν  ακόμα  τα  κίτρινΛουλούδια  τους  και  δεν
είχαν χαθεί όλα τα μικρά κατακόκκινα μπαλώματα με τις παπαρούνες ενώ
το  φως  του  ήλιου  πλημμύριζε  τα  πάντα.  Οι  σβόλοι  στα  πόδια  μας
μαρτυρούσαν πως κάπου γύρω μας υπήρχαν κρι-κρι ενώ λίγο πιο πέρα
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ανοιγόταν το Άχραντο Άλσος πάνω από το μικρό μελλοντικό αραξοβόλι
μας· θα είχαμε ώρα όλα να τα δούμε, είχαμε ψωμί, τυρί και κρασί, θα ’ταν
ωραία.  Εγκατασταθήκαμε  σ’  ένα  στρωτό  πλάτωμα  που  έβλεπε  στη
θάλασσα, κάτω από ένα αρμυρίκι με ρίζες χορταριασμένες - το καλύτερο
προσκεφάλι - κι όσο εγώ είχα πάει για ξύλα, ο Κόδρος έτριβε το δαδί μου
πάνω στο κούτσουρο μαζί με μερικά κλαδάκια για ν’ ανάψουν. Ναι, ήταν
ωραίο  να  βλέπεις  αυτές  τις  αστραφτερές  φλογοκόκκινες  παπαρούνες  να
αντέχουν  με  τόσον  ήλιο  και  αέρα  εδώ  πάνω*  ήτανε  λες  και  κάποιο
κομμάτι του πατέρα μου παλλόταν ακόμα ολοζώντανο μέσα στον κόσμο

Όπως με τον θείο Ραδάμανθυ: από τους συγγενείς μας που ήρθαν στην
Κνωσό  για  την  Ημέρα,  εκείνος  μας  θύμισε  περισσότερο  απ’  όλους  τον
πατέρα που είχαμε χάσει, έτσι βουτηγμένος όπως ήτανε στο χρυσάφι του
Θερινού Ηλιοστασίου, με την κάπα του την κατακόκκινη σαν το αίμα και
την ίδια ντομπροσύνη στη μανιασμένη  πίστη του, μόνο που εκείνος δεν
είχε πάρει κανένα μάθημα, αντίθετα με τον πατέρα μου, από την κίνηση
που είχαμε κάνει κατά της Αθήνας. Σύμφωνα με το πνεύμα της επίσημης
περιοδείας μας την περασμένη άνοιξη, η θεία Άμφισσα, η βασίλισσά του,
δεν είχε παρά ενθαρρυντικά λόγια για την Αριάδνη, ο Ραδάμανθυς όμως
ήρθε διατυπώνοντας τη σκληροτράχηλη γνώμη του πως το κακό πρέπει να
τιμωρείται,  όχι  να  επιβραβεύεται  με  το  διάδημα  του  βασιλιά  της
θάλασσας. Χωρίς αμφιβολία, ο Σαρπηδόνας του πιπιλούσε τ’ αφτιά όσο
ποτέ με την καχυποψία του. Αν δεν υπήρχε η Πασιφάη, που πέρασε τόσες
ώρες  σε  ιδιαίτερες  συναντήσεις  μαζί  τους,  νομίζω  πως  δε  θα  ’τανε
διατεθειμένοι καν να μας ακούσουν κι όταν πια ξεπεράσαμε γι’ άλλη μια
φορά ορμητικά όλους τους υφάλους που παραμόνευαν πίσω από τα σχέδια
της Αριάδνης, ο θείος αναγκάστηκε να συγκατατεθεί, μόνο και μόνο γιατί
ήταν ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα. Αυτό όμως δεν του έφτασε· απαίτησε
να συναντηθεί ιδιαιτέρως μ’ αυτόν τον Ποιμένα για να τον προειδοποιήσει
πως  έστω  και  μια  ακόμα  κίνηση  να  έκανε  εναντίον  των  κρητικών
συμφερόντων, θα είχε τόσα προβλήματα ν’ αντιμετωπίσει στην ενδοχώρα
όσα δεν είχε δει ούτε στον ύπνο του. Από σεβασμό για τον πατέρα μου θα
έμενε για την κηδεία, αλλά όχι και στο γάμο- οι παλιοί δεσμοί αίματος και
συμμαχίας  δεν  έσβηναν,  έπρεπε  όμως  τουλάχιστον  να  υπάρξει  κάποια
δημόσια αντίδραση στον τρόπο που έγινε η ανάρρηση· ο Σαρπηδόνας με
την  Τιθώνη  από  τη  Ζάκρο  θεώρησαν  πως  έπρεπε  ν’  ακολουθήσουν  το
παράδειγμά τους. Καταλαβαίνω, είχε πει η Αριάδνη
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Όλο το βάρος είχε πέσει πάνω της πια· να ευχαριστούμε τις Δυνάμεις
που είχε ακόμα τη μάνα μας, την Κλείτη και τους υπόλοιπους

Έλα στον Οίκο σου,
Μινώταυρε Διόνυσε, αψευδή

Ξέραμε βέβαια όλοι μας κατά τη διάρκεια των τελετών πού ακριβώς
βρισκόταν  ο  πατέρας  μου: δεν  ήταν  παρά  ένα  λείψανο  κουλουριασμένο
μέσα  σε  μια  σαρκοφάγο,  ένα  κορμί  σακατεμένο,  περιτριγυρισμένο  από
τιμητικά θυμιάματα για να αντιμετωπίζεται η αποφορά

«Φτάνουνε λες αυτά τα ξύλα;» είπε ο Κόδρος επιθεωρώντας το σωρό
που  είχα  φτιάξει  ενώ  ταυτόχρονα  έστριβε  το  μαχαίρι  του  μέσα  σ’ έναν
ακόμα αχινό. «Πώς πάει;»

«Ε, σιγά σιγά θα ξεθωριάσουν όλα, υποθέτω», είπα εγώ πιάνοντας το
ωραίο καλοψημένο καρβέλι μας

«Ωραία, κόψε μου κι εμένα ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό. Είδες εκεί
πέρα τα χόρτα; Όχι απόψε, γιατί είμαι κουρασμένος, αύριο όμως σίγουρα
θα  πάω  να  μαζέψω  μερικά.  Κάτι  τα  ’κανε  η  μάνα  μου,  είμαι  σίγουρος.
Μπορεί να ’ναι πικρά τώρα, στην εποχή τους όμως είναι νόστιμα. Εκτός κι
αν θέλεις να το κάνεις εσύ αυτό κι εγώ να είμαι ο αχινοσυλλέκτης.» «Δε
με νοιάζει.»

«Έτσι  μπράβο.  Άου...  για  πρόσεχε  λίγο  με  τ’  αγκάθια  σου.  Είπαμε,
συγνώμη», είπε στον αχινό που κρατούσε στα χέρια

Ανάψαμε λοιπόν τη φωτιά, μοιραστήκαμε το ασκί με το κρασί και φά-
γαμε, ύστερα ήπιαμε κι άλλο· είχα βαρεθεί το αβγό του αχινού τόσο που
είχα φάει, όταν υπολόγιζα σ’ αυτό για να γίνω πατέρας και όταν το ’πα
στον Κόδρο, μου είπε πως καταλάβαινε, κι έτσι μετά από δική του προ-
τροπή βαλθήκαμε να αναγνωρίσουμε όλα τα χρώματα που εναλλάσσονταν
στον ουρανό, ένα φάσμα βασιλικό που βυθιζόταν σταδιακά στο μαύ-^ ρο
μπλε της νύχτας με τ’ αστέρια της στ’ ανατολικά. Οι γρύλοι άρχισαν ν’
ακούγονται δυνατότερα σχεδόν κι από την ανάσα της θάλασσας και παρ’
όλο  που  δεν  είχε  κουνούπια  η  Δία,  είχε  πυγολαμπίδες·  τις  παρακολου-
θούσαμε κι είχαμε στήσει αφτί για τις οπλές των κρι-κρι, πέρα μακριά στα
λιβάδια. Καθώς το σκοτάδι πύκνωνε ολοένα, το κρασί κι η φωτιά έδειχναν
να  ’χουν  σχεδόν  αποκοιμίσει  το  φίλο  μου,  όταν  ξαφνικά  είπε:  «Καλά,
γιατί  να  τους  λέμε  ζώα;  Αν  ήτανε  ζώα,  τότε-δε  θα  ’χαμε  πρόβλημα.
Συγνώμη, Δευκαλίωνα, πάλι δεν ξέρω πώς να σε αποκαλέσω, κάνω όμως
κάπου κάπου κι εγώ μερικές σκέψεις. Ένα θα σου πω και δε θα ξαναπώ
τίποτ’ άλλο: εσυ είσαι ο βασιλιάς μου. Θέλω να το θυμάσαι
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αυτό. Μην ακοΰς τίποτα απ’ όσα σου ξεφουρνίζουν η Ίρις κι όλοι οι άλ-
λοι, στο λέω, το ίδιο λένε κι αυτοί. Εσύ είσαι ο δικαιωματικός Σύζυγος
της Αριάδνης κι αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ο ξένος με το καστανό-
ξανθο πουρνάρι στα μούτρα ούτε και κανένας άλλος. Μόνο που να, πι-
κραίνομαι που οι νόμοι της Θεάς αργοπορονν τόσο.»

Και τότε ο Κόδρος σηκώθηκε και χάθηκε για λίγο μες στο σκοτάδι, όχι
πολύ  μακριά,  ήξερα  όμως  ότι  εκείνη  τη  στιγμή  δεν  ανακούφιζε  τις
σωματικές  του  ανάγκες·  όταν  γύρισε,  μου  είπε  να  συζητήσουμε  όποιο
θέμα ήθελα, πως θα μ’ άκουγε ως το τέλος, παρ’ όλο που πια ήτανε τρο-
μερά  κουρασμένος.  Τον  παρότρυνα  να  κοιμηθεί  κι  εκείνος  ξαπλώθηκε
χάμω ακριβώς δίπλα μου

Ήρωας. Επαναστάτης. Μου ’κανε τρομερή κατάπληξη, και δίκαια, που
ο Θησέας, ενώ δεν ήτανε παρά ένας άντρας, το βασίλειό μας απ’ άκρη σ’
άκρη  είχε φτάσει να  επικεντρώνεται πάνω του. Ο Βασιλιάς Θησέας της
Κρήτης. Λες και όσο περισσότερο απόκοβε τον εαυτό του, τόσο τραβούσε
τα  πράγματα  προς  το  μέρος  του.  Μπορεί  ο  Μέστωρ  κι  η  Νομία  να
καταφρονούσαν  τους  τρόπους  του  όσο  και  όλοι  οι  υπόλοιποι,  ήθελαν
όμως να ’ναι σίγουροι πως η Κρήτη θα παραμείνει στη σωστή πλευρά του
πεπρωμένου,  όπως  έλεγαν.  Αυτούς  θα  ’πρεπε  να  τους  προσέχουμε·
παρακαλούσα  επίσης  τις  Δυνάμεις  να  κρατήσουνε  την  Πασιφάη  με  το
μέρος μας

Του μάθαινα, ή τουλάχιστον προσπαθούσα να του μάθω, το Χορό των
Αλλαγών- με τις μεταμορφώσεις  όμως, εκτός κι αν τους  βόλευε,  δεν τα
πήγαιναν διόλου καλά οι θεοί του, κανένας τους, ούτε ο Ποσειδώνας ούτε
ο  Αχαϊκός  του  Δίας,  που  δεν  ήταν  πια  το  ευάλωτο  Αγόρι,  αλλά  ο
Κεραυνοβόλος τ’ ουρανού (κάπου αόριστα) εκεί ψηλά. Γιατί να διαδίδει
κανείς τέτοιες αηδίες, παρά για να προωθήσει την ευημερία της ιερατικής
κάστας  ή  να  φουντώσει  μιαν  ομάδα  Συντρόφων  που  θ’  ακολουθούσαν
τυφλά  τις  φιλοδοξίες  του;  Ορκίστηκα  πως  είχα  προσπαθήσει  να  τον
συμπαθήσω, να τον πλησιάσω, εκείνος όμως δε μ’ άφηνε να τον γνωρίσω·
μπορούσε να τραγουδήσει, όχι όμως σε μας- έλεγε την αλήθεια, αλλά αυτό
σήμαινε ότι έλεγε την αλήθεια που τον εξυπηρετούσε εκείνη τη στιγμή.
Μιας  και  πιστεύαμε  στις  Δυνάμεις  έτσι  γενικά,  Τις  αποκαλούσα- με  με
διαφορετικά  Ονόματα,  τελικά  όμως  αυτά  τα  Ονόματα  ήταν  που
επικαλούνταν όλα όσα μας έκαναν διαφορετικούς μέχρι το κόκαλο. Ήξερα
ότι  ο  Θησέας  είχε  βάλει  τα  δυνατά  του  στο  πρώτο  διπλωματικό  του
καθήκον με την Αριάδνη, είχε μηνύσει στις Μυκήνες σχετικά με το γάμο
και τον αποκλεισμό της Ρόδου, για την αποζημίωση που ζητούσα-
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με. Μέσα από το Χορό όμως βγήκαν όλ’ αυτά τα στοιχεία που του απα-
γόρευαν ουσιαστικά να τον μάθει, όπως είχαν προβλέψει η Κλείτη και η
Ίρις: πώς ήταν δυνατόν ένας άνθρωπος σαν τον Θησέα να παραδοθεί και
να κυριευτεί από τα ιερά σύμβολα της  δικής μας φυλής; Εκείνος έψαχνε
ένα  θρόνο  που  θα  εξυπηρετούσε  τους  σκοπούς  μιας  ιστορίας  μες  στο
κεφάλι του, δεν αναζητούσε να έρθει σε Κοινωνία με τους δαίμονες της
κρητικής  γης και τις τόσες γενεές  μέσα της. Ηλιοτρόπια, αυτό ήθελε να
του ζωγραφίσει η Ίρις πάνω από τις σπείρες του Οίκου μας· το άνθος της
γης που στρέφει το κεφάλι ακολουθώντας το δρόμο που χαράζει το άρμα
Του στον ουρανό

Όσο για την Αίθη του, αυτή δεν ήτανε καθόλου τέτοιο άνθος: έφυγε
για τους λόφους - χωρίς τον Γιάμο και χωρίς την Αγχινόη και την Κία, τις
αδελφές  της  στη  μυστική  προδοσία  τους  -  τη  στιγμή  που  κατάφερε  να
σηκωθεί από το κρεβάτι. Μπορεί να αισθανότανε πως είχε απογοητεύσει
την Αριάδνη ύστερα από τόσους μήνες που παίνευε την εγκυμοσύνη της -
αχ,  δεν  ήταν  δυνατόν  να  μην  έβλεπαν  οι  Δυνάμεις  πόσο  μεγάλες
προσπάθειες έκαναν  όλοι  με  τον  τρόπο τους  να  ζήσουν,  να  ξεπεράσουν
την πίκρα τους! Τη νύχτα έπιασε ψύχρα κι εγώ τυλίχτηκα γύρω από τον
Κόδρο πλάι στη φωτιά κι αφέθηκα, να καθαρίσει η καρδιά μέσα μου
- προσπάθησα να παραμείνω χρήσιμος

Σ’ αυτήν να γίνω χρήσιμος σ’ αυτήν μ’ έκαιγε αφόρητα η περηφάνια
μου για την Αριάδνη, η αφοσίωση, η τιμή της- δεν πήγε στο στρατόπεδο
των  Καλλιστινών  την  Ημέρα  της  Προσφοράς  για  να  παρακολουθήσει,
γιατί δεν ήταν δική  μας  η τελετή και η παρουσία  μας εκεί  θα φαινόταν
απλώς σαν προσπάθεια να σφετεριστούμε το αίμα του για το χρέος που
είχαμε  αφήσει εμείς  απλήρωτο.  Ανησυχούσε  το  ίδιο  με  την Κλείτη,  τον
Κράτο και τους υπόλοιπους για τις συνέπειες, πίστευε όμως ειλικρινά πως
θα  μας βοηθούσε εκείνη  να τα καταφέρουμε.  Αν ήσουνα εσύ ανάμε-^ σα
στους  Νεκρούς  μας,  δε  θα  το  καταλάβαινες', με  ρωτούσε.  Πρέπει  να  το
πιστέψουμε  αυτό. Δε  ρώτησε  να  μάθει  τριγύρω  στην  πόλη  πόσοι  είχανε
πάει  τελικά  να  δουν  τη  μεγάλη  καρδιά  να  συναντάει  το  Μέγα  Έτος·
αποφάσισε όμως τώρα ν’ αφιερωθεί ακόμα περισσότερο σ’ αυτό το γάμο:
Θα του δοθώ πια με όλη μου την καρδιά, Διόνυσε, για σένα και για το λαό μας

Πόσο  με  πόνεσε  που  την  είδα  να  αναδύεται  μέσ’  από  τη  θάλασσα
εκείνη τη μέρα γι’ αυτόν πιο πολύ απ’ όλα όμως θυμάμαι το χορό τους,
αυτόν τον ίδιο που είχαμε χορέψει μαζί ένα χρόνο πριν, να στριφογυρίζουν
ασταμάτητα οι δυο τους στην κεντρική αυλή, ανάμεσα στα κεφάλια
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από τα σπαρτά και τους ανθρώπους, με τα κύμβαλα και τα σείστρα που
χειροκροτούσαν και φώναζαν, η Αριάδνη κι ο Θησέας να σχηματίζουν με
τα χέρια τους το σημάδι της παντοτινής ένωσης· την είχε αφήσει να τον
γυρίσει με τη φορά του φεγγαριού κι εκείνη του επέτρεψε να σπάσει τον
κύκλο  πρώτος, όταν πια οι δυνάμεις  του κορυφώθηκαν  μέσα στον πόθο
του  κορμιού  του  -  υπήρξε  μάλιστα  και  μια  ιδέα  ανταγωνισμού  και  ο
κόσμος γέλασε, λες και το είχαμε πάντα έτσι, μπρος στα μάτια μας, ήταν
κι  οι  δυο  τους  τόσο  ατάραχοι,  ξεροκέφαλοι  και  δυνατοί  και,  αφού  δεν
ήταν  αγάπη,  τουλάχιστον  φαινότανε  πως  ήταν  πεπρωμένο  έτσι  όπως
περιστρέφονταν,  ο  ένας  γύρω  από  τον  άλλον,  και  κουβαλούσανε  την
ιστορία των λαών μας ολόκληρη μαζί τους, μέσα σ’ αυτήν τη δίνη

Άλλο  όμως δεν  άντεχα  να παρακολουθήσω· φεύγοντας  από τον Λα-
βύρινθο προς άγνωστη κατεύθυνση,  στη συμβολή δύο διαδρόμων  συνα-
ντήθηκα με τη Φαίδρα που ένιωθε το ίδιο προδομένη και οργισμένη με
μένα, όπως αντιληφθήκαμε με μια ματιά κι οι δυο μας

«Αν  δεν  εξελιχθούν  τα πράγματα  καλά,  Δευκαλίωνα,  θύμισέ της  ότι
είμαι έτοιμη να προσφερθώ. Όπως έχουμε τον Περίδη, που κάνει πόλεμο
στο όνομα του Μινώταυρου.»

«Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα», της αντιγύρισα απότομα όπως
παλιότερα και ξέροντας πως θα την πληγώσω* της είπα ότι μου είχε πει
γι’  αυτήν  πως  στην  πραγματικότητα  δεν  ήτανε  παρά  ένα  χαριτωμένο
όρνεο, δόλωμα για την παγίδα

Η Φαίδρα σαν να μαζεύτηκε, συνήλθε όμως αμέσως· νέος άνθρωπος
ήτανε, που πάλευε να διαμορφώσει χαραχτήρα

«Ένας λόγος παραπάνω για ν’ ασχοληθώ περισσότερο μαζί του, έτσι
δεν είναι;» απάντησε εκείνη

Ξενύχτησα  και  ήπια  λιγάκι,  για  την  ακρίβεια  άδειασα  ολόκληρο  το
ασκί, και τα πνεύματα που ’κρύβε μέσα του μου ’δειξαν τι στ’ αλήθεια
χρειαζόμουνα· πως τίποτ’ απ’ όλ’ αυτά δεν είχε σημασία μετά τον Τριά-
ντα.  Χωρίς  αμφιβολία  οι  άνθρωποί  μας  ετούτη  τη  στιγμή  είχαν  περα-
σμένες στα πόδια τους τις αλυσίδες της σκλαβιάς και σέρνονταν πίσω από
το  κάρο  κάποιου  βρομιάρη  εμπόρου  πάνω  στη  σκονισμένη  Βασιλική
Λεωφόρο  με  κατεύθυνση  την  Αίγυπτο.  Δεν  μπορούσαμε  τίποτα  να
κάνουμε, εκτός από το να διασφαλίσουμε πως ο Τούθμωσης (που είθε να
στερέψει  η  ασήμαντη  γενιά  του)  θα  πλήρωνε  για  τα  ρετσίνια  του  ένα
διάβολο και μισό την επόμενη χρονιά κι ας ρώταγε όσο ήθελε γιατί. Κι ας
προσπαθούσε ο Λέων να σπάσει τον αποκλεισμό της Ρόδου, ας μάθαινε ο
Κώκαλος τι σήμαινε να βρίσκεσαι κάτω από την πατούσα του
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Λέοντα - μόνο να μπορούσαμε να τους φέρουμε όλους πίσω στην Κρήτη
και να κρατηθούμε για μερικά χρόνια ακόμα, ώσπου να καταστρα- φούν
από μόνοι τους αυτοί οι ηλίθιοι ιδιώτεςΐ Οι νόμοι της Θεάς θα γράφονταν
από την αρχή και μάλιστα με αίμα, η Αριάδνη όμως είχε δίκιο, αυτό που
μετρούσε ήταν οι μικρές παραμελημένες επιλογές των ανθρώπων μας

"Υπνος λοιπόν ίσως η Δία να ’δινε τα όνειρά Της μόνο στις ιέρειες.
Την επομένη όμως ξυπνήσαμε κι η μέρα ήταν ακόμα πιο γαλήνια από τη
χτεσινή,  η  ασημογάλαζη  θάλασσα  χάιδευε  γλυκά  τις  ακτές  της  Δίας  κι
εμείς αποδιώξαμε τον ύπνο με την πρωινή πάχνη από το χορτάρι. Ο Κό-
δρος γκρίνιαζε πως το κρεβάτι μας τον είχε κάνει να πιαστεί και πονού-
σαν τα κόκαλά του, αλλά με μια βουτιά του πέρασαν όλα κι έτσι αρχίσαμε
να  μαζεύουμε  πάλι  αχινούς,  μπορεί  και  να  τρώγαμε  χταπόδι  απόψε  το
βράδυ. Ψάρια με κάθε είδους ραβδώσεις περνούσανε σαν αστραπή μέσ’
από τις συστάδες των φυκιών κι όπως αιωρούμασταν γι’ αρκετή ώρα κάτω
από την επιφάνεια του νερού βλέπαμε γύρω μας στα πενήντα μέτρα μέσα
σ’ αυτήν την κυανή αλμύρα που θύμιζε υγρό ουρανό. Μπορεί να υπήρχαν
δαίμονες  τριγύρω  που  διευκόλυναν  τον  ύπνο  σου,  μπορεί  όμως  και  να
ήταν  απλώς  η  φρεσκάδα  του  τόπου,  πάντως  ένιωθα  καλύτερα  σήμερα.
Αυτό το κάτι  (Θέλει να ζήσουμε) που ένιωθες να σ’ αγγίζει μέσ’ από τη
θάλασσα βαθύτερα απ’ όλα όσα βασάνιζαν το μυαλό σου

Μόλις φάγαμε το πρωινό  μας, κατεβήκαμε ως τον απάνεμο ορμίσκο
για  να  δούμε  καλύτερα  τι θα  γινόταν  με το αραξοβόλι.  Ο Κόδρος  ήταν
σίγουρος πως κάπως θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις πλαγιές και τη
μικρούλα παραλία χωρίς πολύ ανθρώπινο δυναμικό και μεγάλη ενόχληση,
το πώς θ’ αντιστάθμιζαν όμως οι έγνοιες του Ναυαρχείου την προσβολή
που  θα  γινόταν  στις  ιέρειες  ήταν  άλλο  θέμα.  "Υστερα  ήθελε,  να
ξανανέβουμε τους λόφους και ν’ αλλάξουμε τη θέση του καταυλισμού μας
πριν κακιώσει πολύ ο ήλιος και στο δρόμο κάναμε παράκαμψη μέσ’ από
ένα λαγκάδι, γιατί ήθελε να δει αν τα χόρτα έλεγαν τίποτα. Η απάντησή
τους όμως, παρά την ευγενέστατη απολογία του Κόδρου, ήταν πικρή: είχε
περάσει η εποχή τους

«Κανέναν δεν μπορείς να εμπιστευτείς!» είπε κι έφτυσε ψάχνοντας για
το  κρασί,  που  είχε  όμως  κι  αυτό  τελειώσει.  «Βλείιεις  αυτές  τις  παπα-
ρούνες; Τι θεσπέσιο κόκκινο, ε; Αφού υπάρχουν, υποτίθεται πως τα χόρτα
δεν έχουνε πικρίσει ακόμα. Κάνουμε λοιπόν ολόκληρη πορεία ως εδώ και,
ορίστε. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ τις παπαρούνες. Πφφφ! Είναι συνωμοσία,
μαζί με τους αχινούς επειδή κάναμε επιδρομή στ’ αδέλφια
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τους  χτες  βράδυ.  Συνωμοσίες,  συνωμοσίες  παντού! Αυτά  είναι  σημάδια
πως έφτασε το τέλος, Δευκαλίωνα.»

«Προσπάθησε  να  ηρεμήσεις»,  του  είπα  γελώντας  Αλλά  με  το
σκαρφάλωμα ο Κόδρος άρχισε να λαχανιάζει κι έτσι πρότεινα ν’ ανεβούμε
από τον πιο ομαλό λόφο στη δυτική πλευρά του νησιού και να κάνουμε το
γύρο  της  βορινής  βουνοκορφής  για  να  διαλέξουμε  πού  θα  στήναμε  τον
καταυλισμό  μας.  Τότε  λοιπόν  είδαμε,  κοντά  μας  -  στην  πρώτη  μικρή
κοιλάδα ανάμεσα στους λόφους στα δυτικά μας
- ένα  σύδεντρο  από  τρεις  τεράστιες  κλαίουσες  ιτιές  περιτριγυρισμένες
από  άλλες  μικρότερες  κι  από βαλανιδιές,  φλαμουριές,  λευκαγκαθιές  και
σημύδες·  οι  τρεις  ιτιές  με  τους  καταρράχτες  των  φυλλωμάτων  τους
έμοιαζαν καταπράσινες πηγές και, μολονότι κανείς από τους δυο μας δεν
τολμούσε να πλησιάσει, μιας κι αυτό ήτανε σίγουρα το Άχραντο Δάσος,
μας φάνηκε πως ακούσαμε ένα ανεπαίσθητο κουδούνισμα μες στον αέρα,
τον  ήχο  που  έβγαινε  από  τις  αμέτρητες  καλαμποκένιες  κούκλες  που
κρέμονταν  από  τις  τρεις  μεγαλύτερες  ιτιές,  ανάμεσα  στα  κλαριά  τους.
Πισωγυρίσαμε  κι  οι  τρίχες  στο  σβέρκο  μου  σηκώθηκαν  ολόρθες
Φεύγοντας,  αναρωτιόμασταν  και  οι  δύο  πώς  θα  φτιάχναμε  εδώ  στρα-
τιωτικό λιμάνι. Μας αγρίευε ετούτος ο τόπος βαθιά μέσα μας κι αυτό μόνο
μια  γυναίκα,  όχι  γρια  αλλά  αρχαία,  θα  μπορούσε  να  το  εξηγήσει,  το
τρέμαμε,  ήταν  όμως  ταυτόχρονα  κάτι  άσπιλο  και  ανέγγιχτο  που  δε  θα
’πρεπε ποτέ να λείψει από την Κρήτη. Και πάλι όμως, μπορεί η Απλόχερη
Πανδώρα  να  καταλάβαινε.  Είχαμε  ξανανέβει  τους  ψηλούς  ανατολικούς
λόφους του πρώτου καταυλισμού μας κι εγώ μάζευα ξύλα για τη φωτιά,
όταν ένιωσα ξαφνικά τον αέρα να φτερουγίζει στ’ αφτιά μου, να πάλλεται,
λες και την επόμενη ακριβώς στιγμή θα μου άνοιγε το κεφάλι ένα ρόπαλο.
Αντί  γι’  αυτό,  ο  ουρανός  στα  βόρεια  έσκασε  μ’  ένα  εκκωφα-  ντικό
Μπουμ! που το ’νιωσα να τραντάζει το στήθος μου πέρα ως πέρα εκεί που
στεκόμουνα. Το στόμα μου μισάνοιξε· ποτέ στη ζωή μου δεν είχα ακούσει
κάτι  τόσο  δυνατό, ούτε  η  βροντή  στα  βουνά  ήταν  έτσι  ούτε  τίποτα  και
νιώσαμε ολοκάθαρα αυτόν τον κραδασμό να περνάει ορμητικά πάνω από
τα  κεφάλια  μας,  σχεδόν  τον  είδαμε  να  βγαίνει  μέσ’  από  το  πρωινό
γαλακτερό πούσι της θάλασσας και να κατευθύνεται προς την Κρήτη, με
τριγμούς και μουγκρητά στο κατόπι του

Τα ξύλα μού έπεσαν, κοιτούσα βόρεια αποχαυνωμένος, ο Κόδρος ήταν
ακριβώς μπροστά μου κι έτρεμε, παρ’ όλο που η ίδια η γη ήταν ακίνητη. Ο
ουρανός  είχε  γεμίσει  πετροχελίδονα,  ή  ψυχές,  που  σκλήριζαν,  και
ακούσαμε τις οπλές των κρι-κρι στους λόφους πίσω μας. Δεν τα είδα
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με όμως· εγώ προσπαθούσα να ξεστομίσω κάτι γι’ αυτό που έβλεπα στο
βορρά και τα γόνατά μου μ’ εκλιπαρούσανε να λυγίσουν «Καπνός.»

Πρώτη φορά στη ζωή μου έβλεπα τέτοιο πράγμα, πύκνωσε και μαύρι-
σε στο άψε σβήσε τόσο πολύ, που ο αέρας δεν μπορούσε να τον διαλύσει
ούτε και να περάσει από μέσα του, οι τολύπες του εφορμούσαν ακάθεκτες
προς  τα  πάνω  και  ξετυλίγονταν  σαν  να  ’βγαιναν  από  καμιά  τεράστια
τρύπα καταμεσίς στον ουρανό, πέρ’ από την άκρη του κόσμου- ξεχυνόταν
προς  τα  πάνω  και  άπλωνε  πλούσιος  και  πηχτός,  οι  τολύπες  του
διαστέλλονταν  όσο υψώνονταν κι άρχιζαν  πια να πλαγιάζουν  ανατολικά
με το ανάλαφρο αεράκι πάνω από το πρωινό πούσι

Ο Κόδρος άφησε μια κραυγή  εκεί που στεκότανε  παγωμένος  κι εγώ
ένιωσα το αίμα να φεύγει από τα πόδια μου, δεν ξέρω πόσην ώρα μείναμε
εκεί να το κοιτάμε ν’ ανεβαίνει όλο και ψηλότερα και ν’ ανοίγει μέσ’ από
τη θάλασσα σαν λουλούδι. Ούτε τρέμουλο  κάτω από τα πόδια μας κι η
βροντή χάθηκε μέσα σε αλλόκοτους θορύβους, σκασίματα και τριγμούς,
σαν  να  σκίζονταν  δέντρα,  και  να  μια  αναλαμπή  από  κιτρινοκόκκι-  νες
γλώσσες φωτιάς, ένα μάτι λαμπρότερο από το φως της ημέρας στη ρίζα
αυτού του κατάμαυρου λουλουδιού Να \'μαι κι εγώ...

Και τότε ο Κόδρος έδειξε με το χέρι του στο βάθος του αστραφτερού
πελάγους, λίγο μπροστά από το σημείο που άρχιζε το πούσι, και το είδα να
βγαίνει στη λιακάδα, καταγάλανο,  κεφάτο και σπαρταριστό, ένας τοίχος
που  υψωνόταν  ασταμάτητα,  η  τεράστια  καμπύλη  ενός  αφάνταστου
κύκλου, το κύμα

Είχα ακινητοποιηθεί εντελώς. Αυτός ο κόσμος δεν ήταν ο δικός μας κι
ένιωσα το κεφάλι μου να γέρνει σαν του πίθηκου καθώς αυτό το πράγμα
ρουφούσε  αργά  αργά  μέσα  του  τη  θάλασσα,  την  τραβούσε  μακριά  από
τους βορινούς λόφους της Δίας και ο ήχος ήτανε λες κι η ανάσα του ίδιου
του κόσμου φούσκωνε κι ετοιμαζόταν να βροντήξει, να βρυ- χηθεί μες στο
νερό

«Να  το  βάλουμε  στα  πόδια!» ψέλλισε  ο  Κόδρος  και  ριζωμένος  στη
θέση του κούνησε τις γροθιές του

Ήμασταν όμως καθηλωμένοι, μέσα σε όνειρο,‘"ξέραμε κι οι δύο πως
αν  αυτό  το  πράγμα  συνέχιζε  να  διογκώνεται  μ’ αυτό  το  ρυθμό,  θα  μας
κατάπινε  στη  στιγμή.  Κάτω  από  τους  λόφους,  μπροστά  από  μας,  είχε
γκρεμούς και βράχια, αυτό το πράγμα όμως είχε το ύψος δύο καταρτιών κι
όλο υψωνόταν, ήταν σχεδόν ολόρθο πια, πρασινογάλαζο και γεμάτο
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ήλιο,  λουρίδες  αφρού  στεφάνωναν  την  κορυφή  του  σκαρφαλώνοντας
πάνω  σ’  αυτόν  τον  κινούμενο  τοίχο.  Σκέφτηκα  πως  αν  μπορούσα  να
υψώσω τη γροθιά μου στο μέτωπο και να προσκυνήσω, τότε η καρδιά μου
θ’ άνοιγε, θα γινότανε μεγάλη σαν τον κόσμο, αλλά αμέσως μετά, το κύμα
κατέβασε το μανιασμένο λευκό κεφάλι του και βρόντηξε με φόρα πάνω
στα βράχια μπροστά στους γκρεμούς· ολόκληρη η Δία αντήχησε από το
μουγκρητό και το σάρωμα του νερού που μας πιτσίλισε και, όπως το κύμα
πισωγύρισε  από  τη  δύναμη  και  υψώθηκε  ξανά,  έφτιαξε  εμπρός  μας
ουράνια τόξα μες στον ήλιο, υποσχέσεις που εκπληρώνονταν στη σκιά της
στάχτης  καθώς  ύφαινε  το  πέπλο  της  κι  έπειτα  έγερναν  πάνω  από  τον
ορίζοντα

Καθώς  έσβηνε  πια  ο  απόηχος  του  κύματος,  γυρίσαμε  από  την  άλλη
μεριά και είδαμε τον ίδιο τοίχο να κυλάει, να κυλάει ασταμάτητα προς την
Κρήτη· μόλις που είχε δαμαστεί λίγο από το νησάκι. Νιώθαμε την πάχνη
να  μας  περονιάζει  την  πλάτη  κι  εμείς  μαρμαρωμένοι  απλώς  χάσκαμε*
ήμασταν  πολύ  μακριά  για  να  δούμε  τον  πανικό  στην  παραλία  και  την
πρόσκρουση* σπίτια,  καράβια,  φίλοι  εκεί* λαμποκοπούσε  και  κυλούσε,
μας άφηνε πίσω του, σαν ένα τεράστιο αδιάφορο ανασήκωμα των ώμων

«Η βάρκα σου!» τσίριξε ο Κόδρος. «Αν έχει διαλυθεί - θα φτιάξω μια -
δεν έχουμε πριόνι-Αχ, Θε-ά μου...»

Έσφιξα τα δόντια να μη μου βγει η ψυχή από το στόμα. Ο Βέλκανος δε
σταματούσε να τριζοβολάει και να ξερνάει φωτιές πίσω μας* έμοιαζε πια
σαν μαύρο σύννεφο που θα ’φερνε καταιγίδα, έτσι όπως ήταν σμιλε- μένο
στην κορυφή του βουνού, ήταν όμως γκριζόμαυρο και όχι μπλε, μέσα του
βάραινε η στάχτη, όχι η βροχή

Το κύμα απομακρύνθηκε προς τις ακτές της Κρήτης, σταδιακά το χάσαμε
από τα μάτια μας κι έτσι δεν το είδαμε να σκάει στην παραλία. Ο Κόδρος
το  θεώρησε  καλό  σημάδι*  εδώ  στη  Δία  όμως,  δεν  υπήρχε  τίποτα  να
τραβήξει αλλού την προσοχή μας, τίποτα να καλύψει τους καπνούς που με
όλη  του  τη  δύναμη  ξέρναγε  στον  αέρα  ο  Βέλκανος,  δεν  υπήρχαν  οι
ζωγραφισμένοι  τοίχοι  του  περιβόλου  που  νόμιζες  πως  υπερνικούν  το
χρόνο ούτε  καλοκλαδεμένα  δέντρα και περιποιημένοι αξιωματούχοι που
εκτελούσαν  ασήμαντα  θελήματα  για  το  βασίλειο.  Τα  πάντα  γύρω  μου
φαίνονταν μηδαμινά καθώς βλέπαμε τη στάχτη ν’ ανοίγει σαν μπουμπούκι
στον ουρανό, που το τεράστιο κεφάλι του άρχισε αμέσως να σέρ
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νεται νότια και ανατολικά, προς τη μεριά της Κρήτης.  Αυτό το πράγμα θα
μας  κατάπινε  κι  ας  το  σεβόμασταν  όσο  θέλαμε.  Μου  σάλεψε  λιγάκι  κι
άρχισα να εκσφενδονίζω τα ξύλα μας προς όλες τις κατευθύνσεις

«Μη», είπε  ο  Κόδρος.  «Εδώ  γύρω  δεν  έχει  καθόλου  δέντρα  και  μια
γυναίκα θα το καταλάβαινε ότι εμείς...»

«Καλά, σοβαρολογείς;» έκρωξα
Αλλά  παρ’  όλο  που  το  μυαλό  μου  είχε  σκοτεινιάσει  μπροστά  στην

ανεξέλεγκτη τροπή που είχαν πάρει εναντίον μας τα πράγματα, πρόσεξα
την οδύνη του Κόδρου έτσι όπως έτρεχε γύρω μου και μάζευε τα κλαδά-
κια νευρικά. Αύριο ας θαβόταν, ας βούλιαζε το Νησί ολόκληρο, η σημε-
ρινή μέρα όμως ήταν ακόμα μπροστά του. Άρχισα να τον βοηθάω, παρ’
όλο που έπνιγα το μισότρελο γέλιο που φούσκωνε  μέσα μου, κι ύστερα
διασχίσαμε ξανά το Νησί προς τ’ ανατολικά για να γυρίσουμε στο αρα-
ξοβόλι της βάρκας. Δεν είχε πάθει σχεδόν τίποτα, το κύμα απλώς την είχε
σπρώξει πιο ψηλά στην παραλία, γιατί οι λόφοι που έκλειναν τη βορινή
πλευρά του όρμου είχαν ανακόψει αρκετά τη φόρα που είχε το πέρασμά
του. Ήμασταν όμως ακόμα ψηλά όταν ακούσαμε μια δεύτερη, λιγό- τερο
δυνατή βροντή και κάτι σαν τρίξιμο στον αέρα, σαν να σκιζότανε στα δύο
η ίδια η στόφα του. Πετρώσαμε λοιπόν περιμένοντας κι άλλα κύματα κι
αφήσαμε μόνο το βλέμμα μας ν’ αγκαλιάσει τα σύδεντρα του νησιού μέσα
στη λιακάδα, τα λιβάδια του στις λοφοπλαγιές, τα πουλιά που ήταν σχεδόν
ήρεμα. Μια κιτρινοπράσινη κοχινελλίδα* πάνω σ’ ένα αγριόχορτο έτριβε
τα  μπροστινά  οδοντωτά  της  ποδαράκια.  Το  θηλυκό  καταβροχθίζει  τον
Εραστή Που Είναι ο Εαυτός της. Πάνω στο χώμα είδαμε και δύο ξεραμένα
κελύφη  μελισσών,  καθαρό  κεχριμπάρι,  νεκρό  περίβλημα  των  υπηρετών
ενός  μελισσιού,  όντα  μιας  φύσης  ευρύτερης  πια.  Κι  όλ’  αυτά,  για  ποιο
σκοπό; Αναστέναξα  σαν  τσακισμένος  γεωργός  κι  ο  Κόδρος  έσκυψε  και
ξερίζωσε μια χεριά γρασίδι. Να, μύρισε εδώ, με διέταξε, γη κι αίμα πράσινο,
η μυρωδιά των περασμένων ζωών. Μύρισέ το πρώτα πριν πεις οτιδήποτε! Του
’κανα  λοιπόν  το  χατίρι  και  παραδόθηκα  όσο  μπορούσα  στο  πλούσιο
γρασίδι  του  Νησιού,  στο  θαλασσόχορτο  και  στα  γαϊδουράγκαθα,  στα
ρείκια, στα βάτα και στις παπαρούνες

«Νιώσ’ το», είπε ο Κόδρος. «Νιώσε τη δυνατή πράσινη αρπάγη τους
πάνω σε όλη τη γη, Δευκαλίωνα, σε ολόκληρη τη γη, όπως έμαθα εδώ και
πολλά πολλά χρόνια. Ακόμα και κάτω από τους ωκεανούς. Ακόμα κι εκεί
που βρέχει λιγότερο απ’ όσο φτύνεις. Πάντα κερδίζουν, αδελφέ

* αλογάκι της Παναγίας.



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 415

μου,  πάντα.  Σαν  τα  λουλούδια  μες  στη  στάχτη. Καταλαβαίνω  τι  έχει  πε-
ράοει  από  πάνω  τους  όλα  τούτα  τα  χρόνια,  βουνά  της  φωτιάς  κι  άλλα
χειρότερα, κοίτα όμως πόσο φρέσκα, πόσο λεπτεπίλεπτα και γαλήνια εί-
ναι.  Σίγουρα  - σίγουρα  θα ’χουν  πεθάνει άνθρωποι,  δεν έχεις λοιπόν  το
δικαίωμα  να  χαραμίζεις  στο  γιατί τις  δυνάμεις  που  μπορούν  να  φανούν
χρήσιμες στους άλλους.»

Τον ευχαρίστησα γι’ αυτό, κατεβήκαμε κάτω και σπρώξαμε τη βάρκα
ως το νερό κι ύστερα, με τη Δία στην πλάτη μας, ξεκίνησα το κουπί για το
σπίτι.  Μπροστά  μου  ανοιγόταν  μια  άβυσσος.  Έφερα  στο μυαλό  μου  τις
ιστορίες που είχα ακούσει για τη Θεά μεγαλώνοντας  κι η σημασία τους
άγγιξε για μένα νέους ορίζοντες εκείνη την ημέρα. Η Θεά παίζει με τον
Εαυτό  Της,  οδηγεί  η  Ίδια  την  Κόρη  Της  (τον  Εαυτό  Της)  στον  κάτω
κόσμο, ραγίζει η Ίδια την καρδιά Της

«Πώς το ξέρω;» ο Κόδρος σήκωσε τους ώμους. «Ποτέ δε ζυγιάζουμε
σωστά τους γρίφους των  γεροντότερων ώσπου να φτάσουμε στα χρόνια
τους και να δούμε τι μπορεί να σου φανερώσει η ζωή. Κοίτα, καταστρέφει
τα ίδια Της τα ιερά, σκοτώνει ανθρώπους σαν τη γιαγιά σου - ε! Το μόνο
που  μπορείς  να  κάνεις  είναι  ν’  απομακρύνεσαι  όσο  μπορείς  από  τους
ανθρώπους που λένε ότι καταλαβαίνουν. Ελπίζω να το ξανακάνουμε αυτό
κάποτε, Δευκαλίωνα. Να σου πω, λες να υπάρχει πιθανότητα τώρα πια να
- σου ζητήσουνε να...»

«Μπορεί», είπα.  «Κοίτα εκεί  όμως.  Πόσος  καιρός  έχει  περάσει  μετά
τον Νεαρό Θεό της Καλλίστης; Μερικές ημέρες, κι όμως... Η Θεά - αυτή
η κατάσταση φοβάμαι πως έχει πολύ μεγάλη έκταση.»

«Α, δεν ξέρω,  μπορεί και να πάψουν  όλα αύριο.  Όλοι φορτιζόμαστε
πότε πότε. Ή μπορεί να ’ναι κάτι σαν ανακαίνιση για - Κατάρα! Τι λο-
γοδιάρροια  είναι  αυτή!  Να  θυμάσαι  όμως  αυτά  που  σου  είπα  χτες  το
βράδυ, Μίνωα.»

«Μάλιστα, κύριε! Εντάξει, παραδινόμαστε!» ένιωσα τότε την ανάγκη
να φωνάξω σε κάποιον πέρ’ από τον Κόδρο

Είδε τα μάτια μου να βουρκώνουν το μόνο που ήθελα ετούτη τη στιγ-
μή ήτανε να βρεθώ με την οικογένειά μου. Στον Αμνισό όμως - εκεί με
περίμενε το έργο του Επιτηρητή. Είχανε σκοτωθεί δυο τρεις πραγματικά
ξεροκέφαλοι συγγενείς μας, είτε είχαν πνιγεί είτε τους είχε συντρίψει το
κύμα πάνω στα βράχια, μιας και η έκρηξη είχε σημάνει κίνδυνο για τους
περισσότερους, που αποσύρθηκαν έγκαιρα προς την ενδοχώρα· μετά την
αναφορά μου στο Παλάτι, πρέπει να στείλουμε μερικούς ιερείς εδώ κάτω.
Οι καλύβες που υπήρχαν στις όχθες του ποταμού και πάνω στην
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παραλία,  ολόκληροι οικισμοί, είχαν εξαφανιστεί  εντελώς  και τα πέτρινα
σπίτια ακριβώς πλάι στο νερό, τόσο ζηλευτά μέχρι χτες, δεν ήταν σήμερα
παρά σωροί από ογκόλιθους και τσακισμένα ξύλα που έδειχναν προς την
ενδοχώρα ξεριζωμένα από τα θεμέλια. Ο κύριος μόλος όπου γίνονταν οι
φορτοεκφορτώσεις  είχε ξεγυμνωθεί  εντελώς  απ’ όλες τις προσθήκες  και
τους  γερανούς  μας,  μπλεγμένα  σκοινιά,  καφάσια  και  φύκια  έφταναν  ως
και  στην  έπαυλη  της  κυράς  του  λιμανιού,  είχε  γεμίσει  λάσπη  από  τη
θάλασσα.  Λακκούβες  αφρισμένης  αλμύρας  γεμάτες  φύκια  είχαν  ήδη
αρχίσει να ζέχνουν με τη ζέστη και την ώρα που οι κάτοικοι άρχισαν να
ξανακατεβαίνουν  από  τους  λόφους  της  ακτής  και  να  φωνάζουν  αγω-
νιωδώς  αν  τα  σπίτια  τους  είχανε  πέσει  ή  αν  στέκονταν,  ένα  ολόκληρο
πλήθος  από  Σύριους,  Κύπριους  κι  άλλους  ξένους  άρχισαν  να  δείχνουν
προς το μέρος μου, και ο καθένας τους απαιτούσε πρώτος τη βοήθειά μου
για  να  φύγει  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα  από  το  νησί  μας.  Τα  πλοία
ήτανε  σωριασμένα  το  ένα  πάνω  στο  άλλο  ή  αναποδογυρισμένα  ψηλά
ανάμεσα  στ’  αρμυρίκια  και  στα  σπίτια  που  είχαν  απομείνει,  τρομο-
κρατημένοι όμως οι άνθρωποι και μες στη βιασύνη τους θεώρησαν πως τα
περισσότερα  ήταν  σε  θέση  να  ταξιδέψουν* μερικοί  καπετάνιοι  μάλιστα
έχωσαν στα χέρια του Πόντη και του Κόρδακα τις φορτωτικές επιστολές
τους λέγοντας πως για τ’ αγαθά που είχανε μεταφερθεί στην ενδοχώρα θα
κλείναμε  τους  λογαριασμούς  αργότερα.  Δεν  ήθελαν  να  τους  αγγίξει
καθόλου ετούτη η θεϊκή οργή που, όπως φαινόταν, είχε στραφεί προς την
Κρήτη. Οι λιμενεργάτες μας βοηθούσαν τα πληρώματα των καραβιών να
στρωθούν στη δουλειά μεταφέροντας κορμούς για να κυλήσουν πάνω τους
τα  πλοία  ως  τη  θάλασσα  και  μόλις  καθένα  από  τα  πληρώματα
ικανοποιούσε  τις  ανάγκες  του,  έσβηνε  σιγά  σιγά  και  το  πνεύμα
συνεργασίας.  Προσπαθούσα  να  μη  συλλογίζομαι  τίποτα  βλέποντάς  τους
να διασκορπίζονται στο δρόμο για τα σπίτια τους με τα μάτια καρφωμένα
στη μαυρίλα που απλωνόταν βόρεια

Όσοι είχαν τα σπίτια τους στο λιμάνι όμως, κλοτσούσαν τα σκουπίδια
από τις αυλές τους, έκλαιγαν τον αργαλειό του σπιτιού ή τα περιβόλια με
τα πράσα τους, πνιγμένα πια στα βουρκόνερα της θάλασσας. Τα πουλιά
δεν είχαν ξαναγυρίσει ακόμα στα απογυμνωμένα και μουσκεμένα δέντρα
κι έτσι οι μοναδικοί χαρμόσυνοι ήχοιΊφοέρχονταν από τα παιδιά:  Κοίτα,
Ελάφιε,  ένα  λαβράκι  ολόφρεσκο,  της  ώρας! Ψηλά  στο  λόφο  όμως,  στη
σπηλιά του ναυτικού ήταν ίσως το χειρότερο σημάδι, γιατί στο βωμό εκεί
κοντά  του  είχε  αρχίσει  μια  απροσχεδίαστη  τελετή  προσφοράς  αίματος,
απλοί άνθρωποι, χωρίς ιερέα, είχανε σφάξει τρία μαύ
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ρα κατσίκια κι έχριζαν ο ένας τον άλλον μέσα στη σπηλιά για εξαγνισμό.
Και πάνω από μια ντουζίνα νέοι άντρες καλών οικογενειών είχανε σκίσει
τα  στήθια  και  τα  μπράτσα  τους  για  να  εξευμενιστούν  οι  Υποχθόνιοι.
Ήθελα  κάτι  να  πω,  πως  δεν  είχαμε  κάνει  τίποτα  κακό.  Μπροστά  στον
καπνό που γεννούσε όμως αυτό το πράγμα - και στις ματιές που απευθύ-
νονταν στον Οίκο μας από τη σπηλιά πάνω στο λόφο - μου φάνηκε πιο
φρόνιμο να δώσω το σινιάλο για ένα προσκύνημα. Αν είχαμε κάνει κακό,
μια πιο βαθιά σπηλιά μου είχε υποδείξει ποιον να κατηγορήσω.  Τι λέτε,
πάμε  κι  εμείς  μαζί  με  τους  Καλλιστινούς  προς  την  ενόοχώρα,  κύριε;  Και:
Ωραίο γαμήλιο δώρο έκανε ο Ποσειδώνας! μουρμούριζαν μερικοί. Ε, εγώ
δεν  ήμουνα  παρά  ένας  απλός  Επιτηρητής,  με  το  πανί  και  τα  κουπιά
περασμένα  στους  ώμους  μου·  εκείνοι  όμως  ήξεραν  πολύ  καλά  ποιος
άκουγε μέσ’ από μένα

Τον  καπνό  του  Βέλκανου  τον  έβλεπες  σχεδόν  απ’  όλα  τα  υψώματα
κατά μήκος του δρόμου προς την Κνωσό και πολλοί ήταν αυτοί που περ-
πατούσαν  δίπλα  μας ή  έρχονταν  με  τα  κάρα  προς  την ενδοχώρα  για  να
δούνε  πώς  θ’  αντιδρούσε  ο  Λαβύρινθος.  Από  παντού,  ακόμα  κι  από  τα
βορινά λιβάδια μας κοντά στο τελωνείο, ακούγονταν οι Κουρήτες, που με
το δυνατό κροτάλισμα από τις τροκάνες  τους να πλανιέται παντού στον
αέρα έβαζαν όλα τους τα δυνατά να φέρουν βροχή ετούτη τη Σελήνη της
Βροντής,  να  σβήσει  τις  φωτιές  του  Χθόνιου  Ταύρου·  οι  άνθρωποι  που
κόβονταν  κι  έβαφαν  με  το  αίμα  τους  τα  ιερά  των  πατριών  μες  στον
Λαβύρινθο  ήτανε φέτος περισσότεροι από τις περασμένες χρονιές,  όπως
μου είπαν, κι οι πλαγιές της κοιλάδας γεμίζανε συνεχώς από ανθρώπους
που είχαν ανέβει για να δουν τον καπνό, και μετά ξερίζωναν τούφες από
τα μαλλιά τους, κόβονταν με μαχαίρια και θρηνούσαν ολολύζοντας ή από
αντίδραση  τραγουδούσαν  χαρωπά.  Όσο  προχωρούσε  η  μέρα,  τόσο
περισσότεροι  άνθρωποι  έφταναν  στο  Λαβύρινθο  κι  από  ολόκληρη  την
κοιλάδα σηκωνόταν ο βόμβος της οχλοβοής, σαν να ’τανε κηδεία χωρίς
επίκεντρο. Παρ’ όλο που ακούστηκαν κάποιοι να μιλούν για Προσφορά,
δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση- ακόμα κι ο Κόδρος παρατήρησε τα απλανή
βλέμματα,  τη  χαμένη  έκφραση  και  την  απόμακρη  συμπεριφορά  των
ιερέων και του προσωπικού του Παλατιού. Κάποιος παραπονέθηκε ότι ο
Γιάμος  παραμελούσε  τα ιερατικά  καθήκοντά  του,  ότι  περιφρονώντας  τα
πάντα  είχε  αφιερωθεί  να  βρει  την  Αίθη  του  στους  λόφους·  ακόμα  κι  ο
Κράτος έπινε βουτηγμένος σε βουβή απόγνωση. Η Κλείτη όμως φαινόταν
χειρότερα  απ’  όλους.  Το  γεγονός  αυτό,  που  φανέρωνε  την  πραγματική
ρήξη του δεσμού ανάμεσα στη ζωή του Λαβύρινθου και του τόπου,
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την είχε αφήσει άλαλη πι εντελώς απαθή, της έλειπε πια κι αυτή ακόμα η
αίσθηση  του  μελαγχολικοΰ  στοχασμού  που  έδειχνε  να  ’χει  παλιότερα.
Μιλούσε  σπάνια  κι  αν  είχε  πρωτύτερα  έστω  και  λίγο  αναρρώσει,  τα
όμορφα  μάτια της έδειχναν  να ’χουν διπλά χαθεί από τότε  και καθώς  η
"Ιρις έκανε κάθε προσπάθεια να τη φροντίσει, δεν ήταν κι εύκολο να σου
ξεφύγει σε ποιον έριχνε το φταίξιμο η ζωγράφος μας. Το φταίξιμο! Αυτό
ήθελε  δηλαδή  η  Τρις;  Να  φορτώσει  στη  μάνα  μου  τα  βάρη  του  απο-
διοπομπαίου τράγου για ολόκληρο τον Οίκο μας, παρά να διακινδυνέψει η
ίδια τη θέση της επικρίνοντας την Αριάδνη; Εντάξει, η Πασιφάη περνούσε
στον Λαβύρινθο  περισσότερο χρόνο  απ’ όσο θα ’πρεπε ίσως να περνάει
μια Βασίλισσα που έχει αποσυρθεί, αλλά το χάος και η αναστάτωση στις
τελετουργίες τις τελευταίες ημέρες δικαιολογούσαν αρκετά την παρουσία
της - ποιος άλλος όμως θα μπορούσε να κάνει έστω κάτι γι’ αυτό το ρήγμα
που, πίσω από τις κλειστές πόρτες, υπήρχε ακόμα ανάμεσα στην Αριάδνη
και  στον  Θησέα;  Στο  γάμο  τους  είχαν  χορέψει  κι  έκαναν  όλες  τις
πρέπουσες εμφανίσεις μαζί, ούτε ένα πρωινό όμως δεν τους είχε βρει ν’
αργοπορούν  να  σηκωθούν  από  τα  ιδιαίτερα  διαμερί-  σματά  τους.  Το
βλέμμα  στα  μάτια  τους,  τα  εκατοντάδες  μικρά  αγγίγματα  που
καθησύχαζαν  τους  ανθρώπους  πως υπήρχε  σταθερότητα  στο κέντρο  του
βασιλείου,  όλ’  αυτά  θα  έρχονταν  μόλις  η  Αριάδνη  γιατρευόταν  και
κατάφερνε ν’ αποδεχτεί όλα όσα είχαν γίνει ως τώρα. Είχε ορκιστεί να του
δοθεί ολόψυχα, ήξερε όμως πως, μόνο να έκανε πως πέφτει στην αγκαλιά
του, θα ’χανε το σεβασμό όλων ανεξαιρέτως

Ήταν η Πασιφάη λοιπόν, που όχι μόνο είχε πάρει τη θέση της πνευ-
ματικά εξαντλημένης Κλείτης, αλλά συνεργαζόταν και με τον Ελφήνορα,
όπως είχε υποσχεθεί, που βοήθησε το Βασιλιά Θησέα να κάνει κάτι για να
φανεί χρήσιμος μέσα σ’ αυτόν τον καινούργιο πανικό. Μερικοί από τους
ιερείς και τις ιέρειές μας - ο Κράτος, φυσικά, ο Γιάμος, η Θεία κι άλλοι
από τους νεαρούς - βλέποντας την έκρηξη του Βέλκανου δεν έχασαν ούτε
στιγμή  και  άρχισαν  ξανά  τις  διαμαρτυρίες  για  τη  βασιλεία  του  κι  η
Αριάδνη, κρατώντας το λόγο που είχε δώσει στο συμβούλιο, ετοιμάστηκε
να  δεχτεί  παραιτήσεις.  Χάρη  στην  Πασιφάη  όμως  και  στον  Ελφήνορα
κατάφεραν ένα συμβιβασμό που γλίτωσε την Αριάδνη από τις συνέπειες
που  θα  είχε  ένας  μισερός  κλήρος  τη  χειρότερη  δυνατή  στιγμή  και  που
ανέβασε το Βασιλιά Θησέα επικεφαλής μιας πομπής στις Αρχά- νες, όχι
μόνο για τ’ άλογα εκεί πάνω, αλλά και για τ’ Ανεμοσπήλια, το Σπήλαιο
των  Ανέμων,  όπου  ο  Τουκάτος  θα  μπορούσε  να  βοηθήσει  στις  θυσίες
αίματος που θα έκαναν εκεί. Οι περισσότεροι από τους δικούς
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του ακολούθησαν την πομπή και πολλοί Κρητικοί επίσης που την προη-
γούμενη φορά είχαν στραφεί σ’ αυτόν για να ικετέψει τον Κοσμοσείστη
Ποσειδώνα* όπως  και  να  φαινόταν  στους  υπόλοιπους  αυτός  ο  Θεός,  το
θέμα ήτανε πως ο Θησέας θα επικαλούνταν τις Δυνάμεις δημόσια, μπρο-
στά  στα  μάτια  των  Κρητικών,  και  μάλιστα  σ’ ένα  από  τα  οσιότερα  και
φορτισμένα  από  ιερή  συγκίνηση  σπήλαιά  μας.  Δεν  ήξερε  καθόλου  τους
τρόπους που χρησιμοποιούσε ο Οίκος μας για να κερδίσει και να διατη-
ρήσει την αφοσίωση στον Μίνωα κι όταν τ’ άκουσα αυτό, πως είχε δηλα-
δή ακολουθήσει με σοβαρότητα το τελετουργικό και χωρίς αντιρρήσεις τις
οδηγίες  που  του  είχαν  δώσει  οι  ιερείς  του,  ένιωσα  να  γεννιέται  στην
καρδιά μου γι’ αυτόν μιαν ελπίδα. Μεγαλύτερη σημασία απ’ όλα είχε η
προσπάθειά τον, σαν αναλαμπή μιας αναγνώρισης του δικαιώματος μας να
υπάρχουμε με τις διαφορές μας από τους άλλους. Η Πασιφάη λοιπόν μας
έκανε διπλό καλό (όπως το βλέπαμε, δηλαδή, αρχικά), γιατί της πρόσφερε
τις  υπηρεσίες  του  όχι  μόνο  δημόσια* αυτό  έδωσε  τη  δυνατότητα  στην
Αριάδνη ν’ αφοσιωθεί ελεύθερα και με τον τρόπο της στις ανάγκες των
ανθρώπων και να εξευμενίσει με αμεσότητα Δυνάμεις που ένας Ποιμένας
βασιλιάς ίσως ήθελε ν’ αποφύγει. Πήρε μαζί της την Πέρδικα και γύρισαν
ολόκληρη την κοιλάδα για να μαζέψουν τους ανθρώπους από τους λόφους
κι όταν έφτασε αυτή η ανησυχαστική ώρα αμέσως μετά το δειλινό που σ’
αφήνει  μπροστά  στο  κατώφλι  της  συνείδησης  ήμασταν  όλοι  μας
συγκεντρωμένοι στην περιοχή των τάφων των πατριών μας στα δυτικά της
Κνωσού κι η Πέρδικα ξεσήκωσε ψαλμούς παλιούς όσο η Αίγυπτος κι η
Σουμερία* προσφωνήσεις  στο  Πρόσωπο  της  Θεάς  που  ίσως  δεν  είχαμε
τιμήσει αρκετά μες στην ευημερία μας την εποχή πριν από τη Ρόδο και τη
Σικελία. Η μαύρη στάχτη ξετυλιγόταν αργά κι άπλωνε πιο βαθιά το χέρι
της στους ουράνιους ορίζοντες της θάλασσας πέρ’ από τους τάφους

Ω,  Ειδεχθή,  Σαρκοβόρε,  Ψνχοθραύστη,  των  τάφων  Κυρά!  Εσύ  πον
προστάζεις  τη  σφαγή,  Εσύ  πον  η  ίδια  σφάζεις,  Εσύ  πον  πετσοκόβεις  τα
ματωμένα  κρέατα, Πνρολάγνα, Αριάγνη* τον Μεγάλον Οίκον Κυρά  Εσύ,
πον τις καρδιές Ρημάζεις! Εσύ είσαι το Μαχαίρι πον κόβει μόλις ξεστομίσει
κανείς τ’ Όνομά Τον, Εσύ πον σφαγιάζεις όσονς τρνπώνονν μέσα στα πέπλα
Σον! Ω, κάνε μας ν’ αποχτήσονμε επίγνωση των πράξεών μας! Δώσ’ μας τον
τόπο της παντοτινής ανάπανσης! Σνγχώρα μας τ’

*Σημαίνει Πάναγνη και πρόκειται για παραλλαγή του ονόματος της Αριάδνης, της 
συζύγου του Διονύσου όμως, όχι ως φυσικής οντότητας.
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αμαρτήματα,  σήκωσε  τα  κεφάλια  μας,  Ω,  Τρομερή  Εσύ,  που  κι  οι  Θεοί
ακόμα Σου υποτάσσονται! Πρόφερε τ’ Όνομά Σου κι ο οργισμένος Θεός θα
πισωγυρίσει! Πρέπει! Θα το κάνει! Θ’ αναγκαστεί

Την επόμενη μέρα δεν είχαν αλλάξει και πολλά πράγματα στο σύννεφο
που φούσκωνε συνεχώς κι είχε πια κάνει ολόκληρο τον ουρανό πάνω από
τη  θάλασσα  στα  νοτιοανατολικά  να  σκοτεινιάσει·  δε  φαινότανε  να  έχει
πλησιάσει περισσότερο την Κρήτη, η μαύρη καπνιά που κουβαλούσε μέσα
του  έρρεε  πάνω  στα  κύματα,  τεράστιες  ξέμπλεκες  ίνες  μαύρης  στάχτης
που  κρέμονταν  σαν  τόξα  από  την  κεφαλή  του.  Οι  πρώτοι  κήρυκες  που
έφτασαν  από  τις  πόλεις  μας  στ’  ανατολικά  είπανε  πως  εκεί  βρομούσε
άσχημα θειάφι, υπήρχαν μεγάλες ανησυχίες για τα σπαρτά και είχανε γίνει
καταστροφές ανάλογες με του Αμνισού. Και τότε συνέβη κάτι απίστευτο:
ήρθε ένα καράβι, έπιασε στο λιμάνι μας κατευθείαν από τις Μυκήνες, σαν
να ’ταν η απάντηση στις δικαιολογημένες ανησυχίες του Βασιλιά Θησέα
και του Ελφήνορα για την ηπειρωτική  χώρα.  Παρά τη σφοδρή επιθυμία
μου  ν’  ακούσω  τι  είχε  να  πει  ο  Λέων,  η  ακρόαση  των  συγκεκριμένων
πρεσβευτών  έγινε  αποκλειστικά  από  τη  Βασίλισσα  και  το  Βασιλιά  με
αποκλεισμό των  υπολοίπων ενώ οι ιερείς μας επέδειχναν  διπλά  το ρόλο
τους  σαν  φρουροί  του  Παλατιού  και  κρατούσαν  με  μεγάλη  θέρμη  το
τυπικό. Αν και κατανοούσα τους λόγους που κρύβονταν πίσω από αυτό, η
αναμονή  δεν  ήταν  εύκολη.  Έκανα  το  καθήκον  μου  κι  έφυγα  για  ένα
τριήμερο ταξίδι δυτικά για να ψάξω  να βρω κάποιο μεγαλύτερο και πιο
ασφαλές  αραξοβόλι  σε  περίπτωση  που  αποκλειόταν  η  Δία  -
παρεμπιπτόντως,  βρήκα  ένα  -  και  ύστερα  με  κάλε-  σε  σε  ακρόαση  η
Αριάδνη. Στο μεταξύ, κατάπιαμε τη γλώσσα μας και μαζί τ’ αστεία που
λέγαμε για το πόσο δεινοί ναυτικοί ήταν οι Αχαιοί, αφού δεν είχαν γυρίσει
πίσω μετά τον Βέλκανο* ειπώθηκε μάλιστα ότι το πλήρωμά τους δεν είχε
δει απολύτως κανένα κύμα στο ανοιχτό πέλαγος. Κανείς δεν καταλάβαινε
γιατί. Κι έτσι το νιώσαμε ως το μεδούλι μας, αν η ηπειρωτική χώρα δεν
είχε χτυπηθεί όπως εμείς - τότε ο χρησμός από τους Δελφούς... Ε, βέβαια,
πού να βρει πια λόγια η Κλείτη και τι να πει...

Μου είπανε να συναντήσω την Αριάδνη στις σκάλες του ανατολικού
προμαχώνα· με τον περίπατο στον κήπο θα συναντιόμασταν μόνοι, αλλά
δημόσια,  κατάλαβα  λοιπόν  πως  μάλλον  έκανε  στο  Βασιλιά  της  μερικά
χατίρια. Φορούσε το διάδημά της και τη χαλαρή άλικη εσθήτα της για να
προσέξει ο κόσμος πως συναντήθηκε με τον Επιτηρητή της και παρ’ όλο
που η κουβέντα μας μου αποκάλυψε ότι ήτανε βουτηγμένη ως το
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λαιμό  στις  υποθέσεις  του  βασιλείου,  έδειχνε  κεφάτη  και  δυνατή  με  τη
λυσσασμένη  βοήθεια  που  έβρισκε  γύρω  της,  αφοσιωμένη  στο  καθήκον
και  στην  πρόκληση  που  είχε  ν’  αντιμετωπίσει.  Μπλέξαμε  τους  βραχίο-
νές μας όπως στρίβαμε και σταδιακά κατεβαίναμε τα επίπεδα μπαίνοντας
σε  ολοζώντανες  θάλασσες  λουλουδιών.  Της  είπα  για  το  λιμανάκι  στα
δυτικά και μου είπε πόσο θα χαιρόταν ο θείος Περίδης με αυτά τα νέα

«Έχω  όμως  πάρα  πολλά  να  σου  πω,  Επιτηρητή»,  άρχισε.  «Πρώτα
πρώτα,  η  πρεσβεία  από  τον  Λέοντα  ακολούθησε  πιστά  τα  εθιμοτυπικά.
Χαιρετισμοί κι οι ευλογίες των Θεών στο νέο βασιλιά αδελφό μας, είθε να
βασιλέψει χρόνια πολλά και να ’ναι καλά κάθε μέρα. Βασιλιάς αδελφός·
ρώτησα  αν  αυτό  υπονοούσε  οικογενειακούς  δεσμούς,  είπαν  όμως  πως
μάλλον  σήμαινε  βασιλιάς  με  ανάλογη  δύναμη.  Κάτι  είναι  κι  αυτό  για
αρχή. Υπήρχαν κι άλλα όμως, για τον Τριάντα - υπήρχαν, δηλαδή, και δεν
υπήρχαν.  Ακριβώς  όπως  το  περιμέναμε,  ο  Λέων  λέει  πως  δεν  έχει
απολύτως κανέναν  έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων. Στο λόγο του. Λέει
πως θα κάνει προσπάθειες να μάθει περισσότερα γι’ αυτόν που κρύβεται
πίσω  από  την  επίθεση  και  να  συζητήσει  την  όποια  αποζημίωση  με  τα
συμβούλιά του. Αχ, ποτέ στη ζωή μου δεν κατάπια τόσα σε μια συνάντη-
ση!» είπε η Αριάδνη. «Και για να τελειώνουμε με αυτό, λένε πως θα στα-
λεί στο Βασιλιά Θησέα κάποιο δώρο ειδικής κατασκευής προς τιμήν της
ανάρρησής του. Είναι τέτοια η φύση του που ακόμα χρειάζεται δουλειά,
θα προσπαθήσουν όμως να το στείλουν το ερχόμενο Μικρό Καλοκαιράκι,
αν  κάνει  καλό  καιρό,  διαφορετικά  σίγουρα  μέσα  στην  άνοιξη.  Ξέρω,
ακούγεται  δυσοίωνο, ο  Θησέας  πάντως ενθουσιάστηκε  ιδιαίτερα με την
τιμή αυτή. Έχει μια λάμψη, κάτι σαν φλόγα που βγαίνει από μέσα του,
όταν είναι χαρούμενος. Πιστεύω πως το δώρο τους θα ’ναι μάλλον αθώο.
Επίσης, έστειλαν μερικούς ακόμα από αυτούς τους ευυπόληπτους κυρίους
συμβουλάτορες  με  αυτό  το  πλοίο.  Τους  γνώρισα  και...  Τελοσπάντων,  ο
Ελφήνορας δε θα τους αφήσει να παραφερθούν, ελπίζω, μας ξέρει, ζει εδώ
ανάμεσά μας τόσα χρόνια.»

«Πρέπει να ’σαι πνιγμένη», είπα. «Είσαι... Πώς μπορώ να σε βοηθή-
σω;»

«Αχ, και μόνο που μιλάω μαζί σου, που σε βλέπω, αδελφέ μου... νιώ-
θω τόσο  άνετα δίπλα σου, έτσι απλώς να είμαστε μαζί κάτω από τον γα-
λανό  ουρανό.  Σαν  την  Ημέρα  του  Θερινού  Ηλιοστασίου,  πέρσι,  με  τον
πατέρα μας», είπε η Αριάδνη χαμογελώντας καθώς περπατούσαμε

Σταμάτησε λίγο για να θαυμάσει έναν ανθισμένο ιβίσκο και ρούφη-
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ξε τη μυρουδιά του κλείνοντάς τον για λίγο στις χούφτες της. Το πρόσωπό
της  δίπλα  στη  μυρουδάτη  σάλπιγγα  έδειχνε  το  ίδιο  δροσερό  με  το
λουλούδι, ούτε λέξη όμως βγήκε από το στόμα της για το ότι η Αχαΐα δεν
είχε στείλει σ’ εκείνη δώρο, που δεν της είχε απευθύνει χαιρετισμό· αυτά
που είχα να πω για τον Λέοντα, τα κράτησα για τον εαυτό μου καθώς μου
έτεινε το λουλούδι κι ύστερα αρχίζοντας πάλι να περπατάει με ρώτησε αν
ο πατέρας μου είχε μιλήσει ποτέ για τα δυο είδη καταστροφής. Τι;

«Έχω κι άλλα να σου πω, Επιτηρητή», είπε η Αριάδνη, κάνοντας νύξη
στις  δημόσιες  ανησυχίες  μας  και  μ’  έπιασε  πάλι  από  τον  βραχίονα.
«Προχτές που έλειπες, γύρισε η φιλοξενούμενή μας η Αίθη από τους λό-
φους.  Έδειχνε  -  αλαφιασμένη, Δευκαλίωνα,  τα  υπέροχα  μαλλιά  της
μπερδεμένα κι ανάκατα, τα στήθια της βαριά από το γάλα. Είπε μάλιστα
στον Γιάμο να μην την πλησιάσει ώσπου να δει το Βασιλιά της. Και τον
είδε, λέει...! Κατά κάποιον τρόπο αυτά που έλεγε θύμιζαν τον Κάφα. Είπε
στον Θησέα, για να το ακούσουν όλοι, πως δε θα γύριζε πίσω στην Αθήνα,
πως  θα  έπαυε  να  είναι  σκεύος  ηδονής,  αγελάδα,  εκεί  πάνω  στο  Βράχο
τους.  Έχεις  παρατηρήσει  αυτόν  τον  επιτηδευμένο  σαρκασμό  στον  τόνο
του  Θησέα  μερικές  φορές;  Τη  βρήκες  λοιπόν τη  Σεπτή  Μητε- ρούλα  εκεί
πέρα στους λόγγους; της είπε. Η Αίθη όμως - θα ’πρεπε να την έβλεπες πώς
του αντιστάθηκε.  Εδώ μου λένε πως, αν δυναμώσω αρκετά και μάθω όσα
πρέπει, θα μπορούσα να ιδρύσω και πόλη ακόμα, του είπε.  Για να πω την
αλήθεια, δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες, θα μπορούσα, όμως. Εσείς, κύριε, μου
λέτε πως είμαι ιδιοκτησία σας, τουλάχιστον  όσο σας είμαι χρήσιμη' νομίζω
λοιπόν πως υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο να ικανοποιώ γέρικα
βλέμματα και  να μαζεύω  ξύλα. Θέλω να  ζήσω! είπε  κι  ύστερα  το  ’σκάσε
πάλι με τον Γιάμο. Ήταν γεμάτη  αγαλλίαση, Δευκαλίωνα, μετά από τόσο
πόνο με το μωρό της! Ας χάσει ο Γιά- μος μερικές τελετές, δεν πειράζει,
λέω εγώ!»

Δεν  είχα  προλάβει  καλά  καλά  να  της  πω  πόσο  λυπόμουνα  που  δεν
ήμουνα  παρών  σ’  αυτά,  και  άξαφνα  το  πρόσωπο  της  Αριάδνης  σκοτεί-
νιασε  και  μου  ζήτησε  να  κάνω  υπομονή  ώσπου  να  μου  φανερώσει  τις
προθέσεις της. Είχε πληροφορηθεί, επίσης κατά την απουσία μου, πως η
Ιτίρι της Λιβύης είχε σκοτωθεί

«Η Αίθη υποστηρίζοντας ένα πράγμα κατέστρεψε κάποια άλλα», άρ-
χισε. «Η Λίβυα αδελφή μου - ήταν ένα κομμάτι του εαυτού μου, η αδελφή
που ήθελα τόσο να έχω, η μαχητική πλευρά του εαυτού μου κι ας ήμασταν
τόσο διαφορετικές. Ανάμεσα στον τρόπο τον δικό της όμως και του
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Φαραώ, όσο κι αν την αγαπούσα, δε βλέπω πια τη διαφορά. Αυτά που θα
σου πω τα έμαθα μέσω της θείας Άμφισσας στη Φαιστό, γιατί η Λιβύη
ζήτησε ενισχύσεις από την Κρήτη κατά της Αιγύπτου. Μιας και οι γιοι της
Φαιστού θα πήγαιναν έτσι ή αλλιώς, τους είπα πως η απόφαση είναι δική
τους, η Λιβύη όμως μου μήνυσε έτσι για να με προκαλέσει. Δεν μπορώ να
τους αφήσω να το κάνουν. Αλλά - μετά την Αθήνα, είπαν, η αδελφή μου
παρακινήθηκε  να  αναλάβει  μεγαλύτερη  στρατιωτική  δράση  στα
ανατολικά σύνορα της Λιβύης, όπου αυτός ο Τούθμωσης κάνει κάθε τόσο
επιδρομές για  Λίβυους  σκλάβους.  Γι’ αυτό δεν ξαναγύρισε  εδώ  μαζί  με
τον  Γλαύκο,  ήξερε  τι  είχε  η  μάνα  μας  στο  μυαλό  της,  και  δεν  την
κατηγορώ.  Αχ!»  συνέχισε  η  Αριάδνη,  «είναι  φριχτό!  Καμιά  εκατοστή
άντρες και γυναίκες μ’ εκείνη επικεφαλής έκαναν νυχτερινή επίθεση, με
την ελπίδα να πιάσουνε τον Φαραώ στον ύπνο, κάπου κοντά σε μιαν όαση
στα  σύνορα.  Τους  πρόδωσαν  όμως,  Δευκαλίωνα,  ακριβώς  όπως  στους
Δελφούς  και στη Δήλο κι ύστερα - χρησιμοποίησαν κάτι  άρματα για να
τους  παγιδέψουν  σ’  ένα  βαθύπεδο  που  το  λένε  οναντί. Από  κει  μετά,
φαντάζεσαι.  Έναν  άντρα  τον  μαστίγωσαν,  τον  ακρωτήριασαν  και  τον
έστειλαν πίσω για να παραδειγματίσουνε το λαό της. Και - Αδελφέ μου,
έκοψαν  τα  στήθια  των  γυναικών,  τους  έβγαλαν  τις  μήτρες  και  τις
στέγνωσαν  στον  ήλιο  για  να  τις  κάνουνε  πουγκιά,  για  να  τις  κάνουν
πράγματα. Κι  ο  άνθρωπος  είπε  πως  ο  Τούθμωσης  είχε  βάλει  τους
γραφιάδες  του  να  τα  καταγράψουν  όλα,  πόσους  σκότωσε,  μέχρι  και  να
ζωγραφίσουν τα όσα έκαναν».

Θηριωδίες! Αχ, λες κι έβλεπα μπρος μου τα σκιστά μάτια της που θύ-
μιζαν λεοπάρδαλη, το στιλπνό φιδίσιο δέρμα της, τα πλουμιστά φτερά που
προκαλούσαν  τους  εχθρούς  του  λαού  της  να  την  πολεμήσουν  και  την
αξιοπρέπεια που είχε δείξει μπροστά στην Αλξιόνη - γιατί όμως ο Φαραώ
δε συνέλεξε τα κεφάλια, όπως συνήθως, αφήνοντας τα κορμιά στη Μάνα
Γύπα; Γιατί τόση έμφαση στο φύλο, γιατί να τα καταγράψει και να φτιάξει
αυτές τις εικόνες, μήπως θα το ξεχνούσανε ποτέ έτσι κι αλλιώς; Χτύπημα
στον κρόταφο  κι  ο  θύτης  γίνεται θύμα: ο  Ίκαρος,  ο  Όρνεος,  ο  Θησέας,
ακόμα κι εγώ, έτσι όπως εκδικήθηκα τη νεαρή Ταλάη στα λουτρά, παντού
το  ίδιο  σκεπτικό,  η  αντρική  καρδιά  μισότρελη  από  το  φόβο.  Πάρε
παράδειγμα τον Φαραώ. Φαντάστηκε πως τον εξόρισαν από έναν κόσμο
ανώδυνο, επινόηση των ιερέων, κόσμος ανύπαρκτος, σαν τον παράδεισο
που κουβαλάνε στα τραγούδια τους οι προσκυνητές της Δήλου του Εχίονα
-  σπρώχνεται  λοιπόν  να  εκδικηθεί  τη  μάνα  του,  που  αντιστέκεται  στο
θάνατό της όσο και στην απάλειψή της από τους τοίχους του
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ναού, αδιόρθωτη κι αυτή, απαράλλαχτη, ολόιδια με αυτά τα  ζώα από τη
Λιβύη που οτοίχειωναν τα σύνορά του εκεί. Κι έτσι ο Φαραώ κάτι θα είχε
να  Της  αντιτάξει  την  επόμενη  φορά  που  θα  διέσχιζε  τα  τείχη  των
απρόσβλητων ονείρων του σαν να ’τανε παιχνίδι, που θα κυρίευε τη σάρκα
του  με  απελπισμένο  πόθο  παρ’  όλες  του  τις  διαμαρτυρίες,  που  θα  σι-
γοψιθύριζε στο αφτί του κοροϊδευτικά για τον ανοιχτό τάφο εμπρός του:
θα ’βαζε τους ιερείς του να προσκομίσουν τους παπύρους από την τελευ-
ταία του εκστρατεία, Εντάξει, είναι Νεκρή. Τις σκοτώσαμε όλες. Ορίστε κι η
απόδειξη

«Όσο  επιμένεις να  κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, τόσο  περισσό-
τερο  θα  σ’  αγαπώ,  Βασίλισσά  μου,  ομορφιά  μου»,  είπα  εγώ,  χωρίς  να
τολμώ να την αγκαλιάσω - τριγύρω υπήρχανε σνμβονλάτορες

Η Αριάδνη σταμάτησε μπροστά σ’ έναν ασπάλαθο με μακριά αγκάθια
και  ρούφηξε  το  αφυπνιστικό  του  άρωμα*  ύστερα  είπε  πως  αυτό  την
εξωθούσε σε μια και μόνο πράξη: με πήρε από το χέρι και με τράβηξε να
κατεβούμε  χαμηλά,  δίπλα  από  την  κατεστραμμένη  νότια  γωνιά  του  Λα-
βύρινθου, για να με πάει σε μια γουβίτσα στο έδαφος, εκεί που είχε αν-
θίσει το περσινό καλοκαίρι η ελπιδοφόρα αλόη της γιαγιάς μας

«Είχα  μιαν  ιδιαίτερη  ακρόαση,  όσο  έλειπες  εσύ,  και  η  μητέρα  ήταν
καλεσμένη να επισκεφτεί την Τύλισο», μου είπε η Αριάδνη με τα μάτια
της στο χώμα. «Σκέψου όλες τις γυναίκες που είδες στη δυτική αυλή μας
τότε που μίλησα. Βάλ’ τες μαζί με όλες τις κυράδες και τις μάνες που εί-
χαν έρθει στο πρώτο μας πολεμικό συμβούλιο πέρσι την άνοιξη* πρόσθε-
σή και όσες με δίδαξαν όλ’ αυτά τα χρόνια στα ορεινά της χώρας, ακόμα
και τις πιο άγριες μανάδες μας που..., θα σ’ το πω κι αυτό: που μου μάθανε
για  τις  εκλείψεις  της  Σελήνης  και  του  Ήλιου»,  χαμογέλασε  η  Αριάδνη
κουνώντας  ανεπαίσθητα  το  κεφάλι  της  -  αποκαλύπτονταν  συνεχώς  και-
νούργια μυστικά. «Όσο έλειπες, αδελφέ μου, συγκεντρώθηκαν όλες αυτές
οι γυναίκες με την καρδιά μαύρη από την ανησυχία με αυτήν την έκρηξη
από τον Βέλκανο αμέσως μετά τον υποτιθέμενο γάμο μου. Πήραν λοιπόν
το θάρρος να ξεριζώσουν την αλόη της γιαγιάς και μου την έφεραν στα
χέρια. Ήτανε μια προειδοποίηση, για μένα, Δευκαλίωνα, και για τον Οίκο.
Δεν μπορούμε απλώς ν’ αφήσοαηιε τον επίβουλο στην ησυχία του. Αυτές
οι  γυναίκες  δε  φοβούνται  να  βγάλουν  από  τη  ρίζα  οτιδήποτε  όταν
πρόκειται για την ασφάλεια της Κρήτης. Μου την έδωσαν στα χέρια και...
με όλη τους την αγάπη, αυτό σ’ το λέω να το ξέρεις, τί- ποτ’ άλλο δεν
ένιωθα να έρχεται από αυτές, δεν πρόκειται όμως να κάνουν άλλο πίσω.
Ξέρουν πολύ καλά, βλέπεις, πως έχω ελαττώσει αρκετά
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το αίμα και τη σφαγή των ζωντανών στις θυσίες μας. Και γενικότερα,
βέβαια, συμφωνούν, όπως και με την προστασία του αίματος των παιδιών
τους  στο  στόλο  μας.  Μετά  τη  συγκομιδή  όμως,  τα  κριθαροχώραφα  ξυ-
πνούν μες στην ψυχή σου ενοχές. Αν όμως χειροτερέψει ο Βέλκανος, αν η
Σικελία  ή  η  Ρόδος  μας  δημιουργήσουν  προβλήματα  ακόμα  μεγαλύτερα
από  της  περασμένης  σελήνης,  τότε  υπάρχει  κίνδυνος  οι  άνθρωποι  να
προσκυνήσουν τις Δυνάμεις σύμφωνα με το παλιό δοκιμασμένο στο χρόνο
έθιμο. Αίμα και πάλι αίμα», είπε η Αριάδνη και την πληροφόρησα πως,
ναι, τα όσα είχα δει στον Αμνισό το επιβεβαίωναν

«Ξέρουμε  όμως  πως  ούτε  αυτή  είναι  πια  η  απάντηση.  Μου  είπανε,
Δευκαλίωνα,  πως το καλύτερο  που  έχουμε να κάνουμε  είναι  να επινοή-
σουμε νέους  τρόπους  που θα εξασφαλίσουν  ότι η Κρήτη θα διαπλεύσει
αυτήν την ταραγμένη θάλασσα. Θέλουν καινούργια μάγια κατά του Βέλ-
κανου. Θέλουν ουσιαστική δράση πίσω από τα σχέδια που κάνουμε εδώ
για τα πολεμικά μας πλοία, κι ετούτη τη στιγμή σου δίνω την άδεια να ξε-
χειμωνιάσει ο μισός στόλος πίσω από τη Δία κι ο άλλος μισός σ’ αυτό το
καινούργιο  σημείο  που  βρήκες.  Έτσι  θα  δει  ο  κόσμος  ότι  κάνουμε  τις
απαραίτητες  κινήσεις.  Μου  είπαν  όμως,  αδελφέ  μου,  πως  αυτό  που  θέ-
λουνε  να  συμβεί  πάνω  απ’  όλα...  Εντάξει,  θέλουνε  να  πετύχει  ο  γάμος
μου, αλλά πάνω απ’ όλα η Κρήτη, μου είπανε. Ο Τουκάτος και οι ιερείς του
δε θέλουνε να ξανανέβει η μάνα μας με τις στημένες πομπές της και τους
θεούς  των  στεριανών  στις  Αρχάνες.  Οι  γυναίκες  αυτές  δε  θέλουν  κι
άλλους  βωμούς  ξένων  θεών,  που  μας  επηρεάζουν  αρνητικά,  μέσα  στο
Παλάτι μας. Τι θέλω να πω - ξέρεις καλά πως το θέμα είναι η μάνα μας. Ο
Ποσειδώνας είναι άγνωστος και ανύπαρκτος στη Φαιστό και στη Ζά- κρο.
Θέλουν  λοιπόν  από  μένα  να  γιατρευτώ  και  να  φτάσω  στο  ύψος  της
Βασίλισσας που μέσα μου είμαι, κι αυτό σημαίνει πως η μάνα μας πρέπει
ν’  αποσυρθεί  εντελώς.  Για  μας  ήταν  η  Χατσεπσοντ, λένε  και  τιμούν  τα
χρόνια  της  υπηρεσίας  και  των  συμβιβασμών  της  με  δάκρυα  στα  μάτια.
Δεν έφεραν αποτέλεσμα, όμως. Τώρα θέλουν ν’ απαρνηθεί ακόμα και την
έμμεση εξουσία, κάτι σαν την Προσφορά που ο πατέρας... Θα μπο... Θα
της είναι πολύ δύσκολο.»

Ναι, ακριβώς όπως ο αδελφός μας, που δεν είχε βιαστεί να βρει Πο-
λέμαρχο, έτσι κι η μάνα μας, στο κάτω κάτω νοιαζόταν τόσο πολύ για μας
ώστε να  μην  μπορεί έτσι εύκολα  να  μας εγκαταλείψει.  Η απομάκρυνσή
της  είχε  καθυστερήσει  με  τις  τελετουργίες  που  διακόπτονταν  και  με  τη
ζωτική  βοήθεια  που  πρόσφερε  εκεί  και,  εκτός  αυτού,  ελάχιστα  από  τα
πράγματά της είχε μεταφέρει από τον Λαβύρινθο στην έπαυλη. Είχε
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φτάσει όμως η ώρα να φανούμε αυτό που ήμασταν κι όχι αυτό που νομί-
ζαμε  πως  θα  ευχαριστούσε  τους  ανθρώπους  που  φοβόμασταν  -  να  που
τελικά η Ίρις είχε δίκιο από την αρχή. Την ήξερε η Πασιφάη αυτήν την
απαίτησή τους;  Θα βρω τη σωστή στιγμή, είπε η Αριάδνη και είδα ολοκά-
θαρα στην όψη της πόσο φοβότανε μήπως δείξει αγνωμοσύνη. Ο  όάμος*
όμως  είχε  μιλήσει  με  τέτοια  ομοφωνία  που,  αν  δεν  ακολουθούσαμε  τις
συμβουλές τους, θα ήταν σαν να επιλέγαμε την ίδια την καταστροφή μας,
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Τον Οίκο μας τον είχανε στήσει γυναίκες
και χωρίς δεύτερη σκέψη θα τον κατέστρεφαν στο όνομα των σκοπών των
μανάδων μας

«Η Χατσεπσούτ μας...» είπα. «Θα υπάρχει τουλάχιστον κάποιος τρό-
πος να την τιμά κανείς.»

«Είμαι  σίγουρη.  Σ’  αγαπώ,  Δευκαλίωνα.  Φεύγω  τώρα.  Έλα  στις  τε-
λετές  μου», είπε  η  Αριάδνη  κι  άφησε  ένα  τολμηρό  αδελφικό  φιλί  στην
άκρη των χειλιών μου· ένιωσα εκεί και το πετάρισμα της γλώσσας της κι η
καρδιά  μου  άρχισε  να  μου  τραγουδάει  καινούργιους  σκοπούς  που
ήμουνα... κάτω από το γαλανό ουρανό μαζί της

Η εποχή πλησίαζε πια τα κυνικά καύματα και οι Κουρήτες δεν κατά-
φεραν  μέσα  σ’ αυτό  το τέταρτο  της  σελήνης  να  προκαλέσουν  τη  βροχή
που χρειάζονταν για τον Βέλκανο ενώ δυνατοί άνεμοι άρχισαν να φέρνουν
στάχτη και αρρωστιάρικο αέρα στ’ ανατολικά της Κρήτης, πέρ’ από τον
οίκο μας στα Μάλια. Η Αριάδνη απομονώθηκε μερικές ημέρες με τη Θεία,
τη Διαμάτη και την Πέρδικα (και την Κλείτη, μη θέλοντας να την αφήσουν
να  σβήσει  εντελώς  μες  στην  απόγνωση)  -  και  τότε,  ένα  ζεστό  πρωινό
βρέθηκα  μέσα  σ’  έναν  όχλο  που  με  παράσερνε  ορμητικά,  τριακόσιοι
άνθρωποι  πρέπει  να  ’τανε  τουλάχιστον,  μια  ξέφρενη  πομπή  προς  τη
θάλασσα με οδηγό την Αριάδνη και τον κύκλο της που επέστρεφαν από
κάποια ορεινά ιερά μας. Άλλο δεν έκαναν από το ν’ ατενίζουν τις φωτιές
και  τους  καπνούς  του  Βέλκανου  από  κει  πάνω,  να  πραγματοποιούν
συναντήσεις  με  ιερείς  από  τ’  ανατολικά  και  να  κλείνουν  μαζί  τους
μαγικούς κύκλους. Και τώρα, σε όλο το δρόμο ως το σπίτι τραβούσαν τους
ανθρώπους  από  τα  χωράφια  με  τα  καλαμπόκια,  από  τ’  αμπέλια,  τους
πρόσταζαν με τύμπανα και με φωνές να βγο^ν έξω από τα σπίτια τους, από
τα  εργαστήρια,  από  τα  νταμάρια  και  τα  ιερά  -  δεν  ήταν  κι  εύκολο  για
πολλούς  ν’ ακολουθήσουν  το ρυθμό  της, ιδιαίτερα αφού στα μι- σά του
δρόμου προς τη θάλασσα η Αριάδνη τράβηξε ανατολικά, ακολού

*Βλ. υποσημείωση σελ. 216.
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θησε έναν καινούργιο δρόμο, ευθεία και ανηφορικά, πέρασε πάνω από τις
σπασμένες  πέτρες  και  τα  χαμόκλαδα,  προς  το  ανατολικό  ακρωτήρι  του
λιμανιού.  Οι  Καλλιστινοί,  οι  ναύτες  που  έκαναν  επιδιορθώσεις,  ο
Βασιλιάς  Θησέας  και  όλοι  οι  γεροντότεροι  που  είχαν  πρόσφατα  φτάσει
από  την  ηπειρωτική  χώρα  παρατήρησαν  ότι  ενώ  δεν  είχε  προλάβει  να
επιστρέψει  από  το  χαραχτηριστικά  κρητικό  ταξίδι  της  μακριά  από  το
Παλάτι,  πέρασε  απευθείας  σ’  αυτό  και  οι  άντρες  κράτησαν  κάποιαν
απόσταση  από  το  Βασιλιά  ώσπου  να  δουν  τι  είχε  σκοπό  να  κάνει  η
Αριάδνη· όλοι κατάφεραν  τελικά  να  φτάσουν  ως  τον κάβο: και  η μάνα
μας με τις φίλες της Φαίδρας, η "Ιρις που βοηθούσε τον "Ικαρο να ξεπε-
ράσει τη θλίψη του για τον πατέρα μου, όλοι

Εκεί λοιπόν στάθηκε η Αριάδνη ενώ το ελαφρύ αεράκι που ανέβαινε
από  τον  γκρεμό,  ούτε  δυο  βήματα  πίσω  της,  έκανε  τις  λυτές  μαύρες
μπούκλες της κάτω από το διάδημα ν’ ανεμίζουν.Λχ  πρόσεχε, σκέφτηκα
καθώς  περπατούσε  πηδηχτά  στην  άκρη  περιμένοντας  τους  αργοπορημέ-
νους.  Πρόσωπο  φωτισμένο  από  ξεκάθαρη  ιλαρότητα  μέσα  σε αμείλιχτα
μάτια,  φορούσε  μόνο  σανδάλια  και  τη  φούστα  των  χορευτών,  μαύρη,
κομμένη  ψηλά ως τη λεκάνη της ενώ το κορμί της ολόκληρο παλλόταν
καθώς  ακροβολιζότανε  και  με  τα  χέρια  της  έλεγε  στους  ανθρώπους  να
πλησιάσουν, να πλησιάσουν κι άλλο. Το πλήθος έκλεινε γύρω της αφή-
νοντάς της όμως αρκετό χώρο, μη νιώσει στριμωγμένη και πισωπατήσει·
θυμήθηκα το σεισμό εδώ πάνω και τις θρυμματισμένες άκρες του γκρε-
μού, ήξερα όμως πως δεν έπρεπε να πω τίποτα, αυτός ήταν ο δικός της
τρόπος ν’ αποδείξει πως θ’ αφηνόταν  η ίδια μπροστά σ’ αυτό που διακυ-
βευόταν  εδώ,  κι  ένιωθες  στον  φορτισμένο  αέρα  τι  κουβαλούσε  αυτή  η
απόφαση. Μ’ όλ’ αυτά και με τα μακριά δυνατά της πόδια, συνεχώς κλο-
τσώντας στον αέρα, το ερπετό μου άρχισε να ξυπνάει και καθώς η Θεία
και οι υπόλοιποι άρχισαν ρυθμικές αναπνοές για να μας ενώσουν όλους, ο
Βασιλιάς Θησέας βγήκε από την πρώτη γραμμή κι έκανε να σταθεί δίπλα
της.  Πράγματι,  είχε  μια  φλόγα  μερικές  φορές,  έδειχνε,  με  τον  άξεστο
στεριανό τρόπο του, περήφανος για την αχαλίνωτη Βασίλισσά του. Εκείνη
όμως  του  σήκωσε  και  τα  δυο  της  χέρια  να  μην  πλησιάσει  και  τότε
ξεκίνησε

«Κοιτάξτε το!» φώναξε, τινάζοντας το αριστερό της χέρι προς την τε-
ράστια  μαυρίλα  που  απλωνόταν  και  συνεχώς  πύκνωνε  πάνω  από  το
πρωινό  θαλασσινό  πούσι.  «Κοιτάξτε  το!  Κοιτάξτε  Την  Καταπρόσωπο,
φίλοι μου, κι αρχίστε να τρέμετε για τη ζωή σας!»

Κι ο κόσμος αυτό έκανε· ναι, όλο μαύριζε και μαύριζε, το σάβανό του
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ξεχυνόταν ασταμάτητα κι έπαιρνε ύψος, φούσκωνε απροσμέτρητα ψηλό κι
ύστερα έρρεε ανατολικά σχηματίζοντας τεράστια μαύρα συμπαγή τόξα ή
έπεφτε σε λουρίδες στάχτης που τις διαπερνούσε ελάχιστα ο ήλιος, τώρα
πια  έβρεχε  πιο  κοντά  μας  στον  ορίζοντα  που  απλωνόταν  μπροστά  στις
ακτές  μας.  Η  Ταλάη  και  πολλές  γυναίκες  μαζί  της  άφησαν  μια  γοε- ρή
θρηνητική  κραυγή  και  κουδούνισαν  τα  σείστρα τους, άλλοι κάλυψαν  τα
πρόσωπά  τους  μετά  από  μια  μόνο  ματιά  και  τα  παιδιά  στα  πόδια  των
ανθρώπων άλλα κλαψούριζαν  κι άλλα έκλαιγαν. Κι άρχισε πια να μετα-
δίδεται σε όλους τους άλλους. Ο Βασιλιάς Θησέας, ο Ελφήνορας και τα
καινούργια  μουσάτα  αδέλφια  μας  μαζί  τους  κοιτούσαν  αυστηρά  με  τα-
ραγμένη προσήλωση, υπήρχε κάτι όμως, η ψυχή της Αριάδνης, η αγριάδα
της  τόσο  κοντά  στο  χείλος  του  γκρεμού,  που  έκανε  τους  άντρες  της
Κρήτης να υποταχτούν, μερικοί μάλιστα γονάτισαν με το ένα πόδι πάνω
στο βράχο. Κι εκείνη δε σταματούσε να λέει σε όλους τους να  δουν αυτό
που τόσον καιρό αρνούνταν, να το κοιτάξουν και ν’ αρχίσουν να τρέμουν
από το φόβο τους, λες κι είχε η ίδια λάβει την τελεσίδικη απόφαση από τις
Δυνάμεις πως δεν είχαμε Καμιάν Ελπίδα. Μερικοί δεν μπορούσαν να το
αντέξουν και γύρισαν το βλέμμα ικετευτικά προς τον Βασιλιά Θησέα, τα
δικά του μάτια όμως ήτανε πάνω στην Αριάδνη, έτοιμος ίσως να ορμήσει
αν παραπατούσε ή μαγεμένος από την ομορφιά της, όπως εγώ· κι έτσι όλο
και  περισσότεροι  απέστρεφαν  τα  πρόσωπά  τους,  γονάτιζαν,  θρηνούσαν,
ολολύζοντας μαζί και παρακαλώντας

«Κοιτάξτε το!» φώναξε  γι’ άλλη μια  φορά και  τα ρεύματα που ανέ-
βαιναν πίσω της έδιναν δύναμη στη φωνή της. «Αυτό θα φοβάστε από δω
κι εμπρός! Καθώς λοιπόν βλέπετε με τα μάτια σας, το τέλος μπορεί, είναι
πολύ  πιθανόν  να  ’ρθει,  γι’  αυτό  ψάξτε  βαθιά  μες  στις  καρδιές  σας!
Βρίσκονται  οι  ζωές  σας  σε  τάξη;  Είστε  έτοιμοι  να  πεθάνετε  σήμερΐχ;
Άχου, αγαπημένοι μου, ραγίζει η καρδιά μου για σας, τόσο που την έχετε
γεμίσει...»

Και τότε, πάνω από τα βογκητά, ακούστηκε η Αριάδνη να γελάει· κι
ύστερα  χοροπήδησε επιτόπου,  δίπλα  ακριβώς  στον  γκρεμό,  κι  η  καρδιά
μου  ανασκίρτησε  με  ανησυχία  γι’  αυτή.  Ο  Θησέας  τινάχτηκε  ξαφνια-
σμένος· εκείνη γέλασε, κοφτές παγωμένες τρίλιας που έκαναν τις τρίχες
πολλών από τους συγκεντρωμένους να σηκωθούν όρθιες στο σβέρκο τους
κι άλλους να διαπεράσουν κρύα ρίγη όλο τους το κορμί. Μου φαινόταν
απίστευτη  η  παράτολμη  επιδεξιότητα  των  ποδιών  της,  οι  άνθρωποι
χάζευαν αποσβολωμένοι, κλαψούριζαν, βογκούσανε λες κι είχε σκίσει στα
δύο την ψυχή τους με αυτά τα άγρια βήματά της πάνω
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στα βότσαλα στην άκρη του γκρεμού και κανείς δεν μπορούσε να πάρει τα
μάτια του από πάνω της. Βλέπαμε πια την Προσφορά ολοζώντανη εμπρός
μας, η Αριάδνη είχε βάλει τον καθένα μας να καθίσει σ’ ένα θρόνο

«Δεν ξέρω τι γίνεται με σας, πάντως εγώ, άνθρωποί μου, μπορώ και τα
διαβάζω τα σημάδια. Ιδιαίτερα εκείνο εκεί!» είπε δείχνοντας πίσω της μες
στον  καπνό.  «Τι  θα  κάνω  λοιπόν;  Θα  σφαγιάσω  όλα  μου  τα  κοπάδια
μήπως; Θα πνίξω τους Νεκρούς στο αίμα; Θα πω 'Οχι; Εγώ είμαι σαν τη
μάνα μου, πρακτικός άνθρωπος. Είχα μερικές απώλειες ως τα τώρα και θα
’χω περισσότερες, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω γι’ αυτό.
Τίποτα  και  τα  πάντα!  Θα  με  ακολουθήσετε  λοιπόν,  εσείς  που  είστε  η
οικογένειά  μου;  Θ’  ακολουθήσετε  λοιπόν  το  Σύζυγό  μου  κι  εμένα  στις
νέες  τελετές,  να  δείξουμε  στις  Δυνάμεις  πως  είμαστε  ακόμα  γενναίοι,
όπως  αρμόζει  στις  κόρες  και  στους  γιους  της  Ευρώπης;  Κοιτάξτε  το
λοιπόν - και  απελευθερωθείτε!» φώναξε  γι’ άλλη  μια φορά  κι έκανε  ένα
άλμα  ακριβώς  πάνω  στο  χείλος  του  γκρεμού,  οι  άνθρωποι  άρχισαν  να
ουρλιάζουν  και  να  σκίζουν  τα ρούχα  τους  και  πρώτη  απ’ όλους  τους  η
μάνα μου, μιας και τα λόγια της για τις διαφορές τους ήτανε τελικά γι’
αυτήν τιμητικά

Και η Αριάδνη συνέχισε: «Σας απαλλάσσω ετούτη τη στιγμή από κάθε
περιορισμό!  Αλλάξτε  όλα  τα  έθιμα,  σκοτώστε  οποιονδήποτε  εχθρό,
σκίστε τα κορμιά σας να αιμορραγήσουν μέχρι θανάτου, αφού πιστεύετε
πως το βουνό έχει βαλθεί να σας τιμωρήσει! Για ποιο πράγμα; Έχετε κάτι
να πείτε, έστω ένας από σας; Αν όμως γίνετε οι ίδιοι αυτό που λέτε πως
μισείτε,  τότε να  τρέμετε!  Εγώ,  τέτοιες  Δυνάμεις  τις  φοβάμαι  κι  αυτό
απαιτεί πια τέτοια σοβαρότητα που δε μου επιτρέπεται να φοβηθώ τί- ποτ’
άλλο! Ούτε καν εοάς\»

Σήκωσε τότε τα χέρια της με τις παλάμες προς το μέρος μας, επιτέλους
ακίνητη, με την όψη της ξαναμμένη από αυτήν την κάθαρση, ενώ η μορφή
της  ήταν  το  ίδιο  σαγηνευτική  όπως  εκείνη  τη  μέρα  που  είχε  βγει  στην
παραλία  με  τη  βαρκούλα  της  Κλείτης*  η  Πασιφάη  έκλαιγε  πλάι  στην
Κλείτη  έτσι  όπως  είχε  απλωθεί  η  ψυχή  της  κόρης  της,  καλός  οιωνός,
μπορεί  επιτέλους  ν’  αποτραβιότανε  για  χάρη  μιας  τέτοιας  Κόρης.  Και
τώρα χωρίς άλλη κουβέντα ή παραίνεση, η Αριάδνη άπλωσε το χέρι της
στο Βασιλιά Θησέα· κι εκείνος - απρόσμενα - ύψωσε τη γροθιά του στο
μέτωπο  και  της  απεύθυνε  το  Χαιρετισμό  του  τόπου  μας  προτού  της
προσφέρει  το  δικό  του.  Οι  άντρες  πίσω  τους  παρακολουθούσαν  ψηλα-
φώντας τα γένια τους καθώς οι δυο τους άρχισαν να κατεβαίνουν πια



430 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

από  το  ακρωτήρι  και  ξεσηκώνοντας  μια  θάλασσα  από  Ο-λο-λο-λο πίσω
τους  που  διαπερνούσε  σαν  κύμα  το  πλήθος.  Ήτανε  σαν  μια  καινούργια
αρχή, υπέροχη αίσθηση, μια κάθαρση από αυτόν το θυμό που μας έκανε
να κατηγορούμε τους εαυτούς μας δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα προ-
βλήματα, κι όπως σήκωσα το βλέμμα μου προς το νησί της Δίας πάνω από
την ευθυμία του πλήθους, ένιωσα ανυπόμονος ν’ αρχίσω το έργο μου

«Αυτή που παρέχει την ουσιαστική, την τέλεια ελευθερία, έτσι;» πα-
ρατήρησε ο Κράτος κοφτά, σε αντίθεση με το συνηθισμένο ύφος του και
παρά τα κατακόκκινα από το πιοτό μάτια του

«Δεν ξέρω πώς το αντέχεις, Δευκαλίωνα», είπε ο Γιάμος με την Αίθη
φεύγοντας  για  να  ενωθούν  με  το  πλήθος  που  κατηφόριζε.  «Λέω  να  πη-
γαίνουμε, παιδιά, έρχεται η αδελφότητα της χαράς.»

«Πολύ εντυπωσιακό, κύριοι», ανάγγειλε ο Ελφήνορας στην ομάδα των
ιερέων  μας,  καθώς  αρκετοί  από  τους  νέους  συνεργάτες  του  περνούσαν
μπρος μας στοιχισμένοι. «Είναι όμως υπερβολή τόσο συναίσθημα, ξέρετε.
Καθόλου δεν το θέλω να γκρεμίζω τους πύργους σας, κύριοι, αλλά όταν
όλο αυτό το συναίσθημα καταλαγιάσει, θα χρειαστείτε κάτι περισσότερο
για να δώσετε αέρα στα πανιά σας, πιστέψτε με. Ωμή λογική, κύριοι, αυτό
εννοώ», είπε ο Ελφήνορας μ’ ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο. «Βέβαια, έχει κι
ετούτη  η  προσέγγιση  τη  θέση  της.  Ο  λαός  όμως  είναι  άστατος,  σαν  τη
θάλασσα.  Ο  άντρας  που  βρίσκεται  σε  θέση  υπεύθυνη  έχει  ανάγκη  την
ψυχρή, ωμή λογική. Πιστεύω, θα συμφωνείτε.»

«Αν αποσκοπεί κανείς σε ψυχρά και ωμά αποτελέσματα, υποθέτω πως
έτσι θα ’ναι», είπε ο Γιάμος προσπαθώντας ν’ απαντήσει ευγενικά «Θα το
σκεφτούμε», μπήκε στη μέση ο Σίλλος και ακόμα κι ο Ελφήνορας έπνιξε
ένα γελάκι τότε· τα μάτια του πλανήθηκαν πάνω στην Αίθη στο πλάι του
Γιάμου  κι  ύστερα  πήρε  το  γνωστό  του  ύφος  κατεβαίνοντας  προς  τους
δικούς του που τον περίμεναν

«Πώς  σου  φάνηκαν;»  αστειεύτηκε  ο  Σίλλος  κλείνοντας  το  αριστερό
του μάτι και ξύνοντας σκεφτικός το κεφάλι του· φάνταζε σαν μισότρελος
νεαρός  αετός,  η  θανατερή  ματιά  όμως  που  είχε  πέσει  πάνω  στην  Αίθη
έπιασε τόπο κι εκείνη άρπαξε και τον Κράτο από το μπράτσο

Έτσι άρχισε τις καινούργιες  της προσπάθειες-^ Αριάδνη  και τις συν-
δύασε  με  πομπές  στα  ορεινά  ιερά  της  χώρας  για  να  βοηθήσει  τους  αν-
θρώπους να δουν και να ξαναδούν πέρ’ από το βουνό, πάλι και πάλι· ή
τους έπαιρνε μαζί της στην ακτή για να εξαγνιστούν με λουτρά στη θά-
λασσα και να ψάλλουν προσευχές, ήθελε όλοι τους να δείξουν σ’ αυτήν
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τη Μορφή του Ταΰρου πως δε φοβούνταν και τόσο, μπορούσαν να προ-
σφέρουνε τους εαυτούς τους σαν να ’ταν βασιλιάδες. Στο θειάφι που μας
έφερνε κάθε τόσο η θαλασσινή αύρα, απαντούσε βάζοντας τον κόσμο να
κάψει δίκταμο και νάρδο· αυτοί οι καινούργιοι συμβουλάτορες είχαν έρθει
κουβαλώντας ολόκληρα σακιά με συμβουλές, εκείνη όμως κατάφερ- νε να
αναβάλλει τη συνάντηση μαζί τους, έκλεινε τον Κύκλο τον δικό μας, έδινε
τη μάχη της βάζοντας όλη της τη θέρμη να προοδεύσει για το καλό. Κι
όπως έφταναν οι ειδήσεις ότι στ’ ανατολικά η συγκομιδή ήταν καλή, αν
και  πρώιμη,  ακούσαμε  μερικούς  να  λένε  ακόμα  και  πως  το  καλαμπόκι
φέτος  ήταν  πυκνό  σαν  τα γένια του Βασιλιά. Θα  προσπαθούσανε  να  τον
αποδεχτούν,  όπως  είχε  κάνει  κι  εκείνη,  ο  Κράτος  και  ο  Γιάμος  βρήκαν
έδαφος  να  αφοσιωθούν  ξανά  στα  καθήκοντά  τους,  η  Κλείτη  όμως
κρατιότανε με νύχια και με δόντια...

Ένα βράδυ προσπαθούσα να εξηγήσω κάπως καλύτερα τα σχέδιά μου
για  τη  Δία  στη  Βασίλισσα  και  στο  Βασιλιά  μου  στην  τραπεζαρία-

υπολόγιζα πως δε θα μπορούσαν να χωρέσουν με ασφάλεια περισσότερα
από  τριάντα  πλοία  εκεί,  ο  Βασιλιάς  Θησέας  είπε  Κάν’  το κι  ύστερα
αποσύρθηκε  ζητώντας  συγνώμη,  τον καλούσε όμως η φύση. Μόνοι μας
πια στο τραπέζι, είπα στην Αριάδνη μερικούς τρόπους να προστατέψουμε
το  Δάσος  εκεί  από  τη  βεβήλωση* και  τότε  ακριβώς  η  μάνα  μας  -  που
τελευταία συνήθιζε να δειπνεί με τη Φαίδρα και τις φίλες της στην έπαυλη
- έφτασε για να δει τη Βασίλισσα. Ήθελε να μιλήσουν για τον Ποσειδώνα.
Χωρίς αμφιβολία είχε πια μάθει για την ακρόαση του όά- μου

«Όχι,  Δευκαλίωνα,  μείνε,  καλύτερα  που  λείπει  ο  Βασιλιάς  αυτήν  τη
στιγμή. Ακούστε, όμως», μας παρακίνησε η μητέρα και κάθισε στη δική
μου μεριά του τραπεζιού. «Ακριβώς όπως εσύ επιτηρείς ορισμένα πράγ-
ματα, έτσι θα ’πρεπε να κάνω κι εγώ πιο συστηματικά. Το πιο σημαντικό
σε όλ’ αυτά, όπως έλεγα πάντα, αγαπημένα μου παιδιά, είναι να κρατή-
σουμε τον Ποσειδώνα υποτελή της Θεάς,  ακριβώς  σαν τον  Δία και τον
δικό μας Διόνυσο πριν από αυτόν. Είναι υπέροχο να μπορώ να μιλάω έτσι
μπροστά σου, γιε μου, χωρίς να σε προσβάλλω. Πιστεύω όμως, Αριάδνη,
πως  αν  επισημοποιούσες  μια  τέτοια  θέση,  τα  πράγματα  θα  ’ταν  πιο
εύκολα για σένα με όλους αυτούς  τους νεοφερμένους  ευγενείς τριγύρω.
Θα  μπορούσες  να  δώσεις  στους  αυξανόμενους  αριθμούς  των  πιστών
αυτού  του  Θεού  το  καταφύγιο  που  απαιτούν.  Με  τα  ηνία  της  λατρείας
όμως  στα  δικά  μου  χέρια  θα  περνούσαμε  στο  λαό  το  μήνυμα  που  έχει
ανάγκη να λάβει αυτήν την εποχή, θα τους δείχναμε τις προτεραίο-
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χηχες. Δε συμφωνείτε; Κι εκτός αυτού, θα ήτανε και ισχυρά  μάγια ενα-
ντίον αυτών των κυμάτων που απειλούν τα καράβια μας. Επιτρέψτε μου
τώρα...»

«Μητέρα», άρχισε η Αριάδνη
Πριν  βρει  τις  κατάλληλες  λέξεις  όμως,  εμφανίστηκε  η  Θεία  στο  κα-

τώφλι της τραπεζαρίας: ο Ναύαρχος Περίδης είχε γυρίσει από τη Σικελία
«Είναι πληγωμένος. Καλύτερα να ’ρθείτε», είπε

«Έλα δω, αγόρι μου, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μας είπατε. Το
ξέρεις ότι υπάρχουν και στη Σικελία βουνά σαν τον Βέλκανο; Γιατί εκείνα
σιωπούν;  Αχ,  το  πόδι  μου,  μην  τους  αφήσεις  να  το  ακουμπήσουνε
καθόλου!  Σας  παρακαλώ,  ας  μου  ετοιμάσει  κάποιος  ένα  ζεστό  μπάνιο.
Θάψτε με μέσα στην καλύτερη μπανιέρα μου, εντάξει, μικρέ; Σταματήστε,
αφήστε με πρώτα να μιλήσω, κρασί φέρτε μου, μόνο κρασί!»

Ο Περίδης πάλευε ν’ απαλλαγεί από τα χέρια που είχαν απλωθεί επάνω
του  περιποιητικά,  και  παραληρούσε  κατάχλομος  από  το  αίμα  που  είχε
χάσει ενώ η μύτη ενός αγκαθωτού βέλους είχε σφηνωθεί βαθιά μέσα στον
δεξιό  μηρό  του.  Μόλις  έκοψαν  τους  επιδέσμους  και  είδα  τα  εμετικά
χρώματα της πρησμένης πληγής που θα έπρεπε να ανοιχτεί, η ιέρεια Κλειώ
(στο  δικό  της  δωμάτιο  βρισκόμασταν  μιας  και  στην  Αίγυπτο  είχε
αποχτήσει ιδιαίτερες ικανότητες) είπε πως ο γερο-Περίδης μπορεί και να
μην τα κατάφερνε. Έφυγε λοιπόν και τον άφησε να πιει όσο κρασί ήθελε
όσο μιλούσε ενώ εκείνη πήγε να ετοιμάσει τα μαχαίρια της, πυ- ράκανθα
και  κατάπλασμα  από  μυριόφυλλο.  Ο  Βασιλιάς  Θησέας  έφτασε  και
στάθηκε  πλάι  στη  μητέρα  μας  και  στην  Αριάδνη· τα  γουρλωμένα  μάτια
του  καημένου  του  Περίδη  φανέρωναν  τη  μια  στιγμή  οργή  γεμάτη  επί-
κριση, ύστερα απόγνωση και μετά απροκάλυπτη οδύνη

Δεν  μπορούσε  να  καταλάβει  γιατί  τα  πράγματα  είχανε  πάει  τόσο
άσχημα - είχε βάλει όλη του την προσοχή να φερθεί με διπλωματία αφού
το είχε ορκιστεί στον πατέρα της Αριάδνης. Οι άντρες δεν υπολόγισαν και
πολύ τις διαταγές του Παλατιού, ήθελαν να σκοτώσουνε μερικούς ακόμα
Σικελούς  για  την  επιδρομή  στον κασσίτερο  και  να  τους  θυσιάσουν  τους
υπόλοιπους στις ψυχές πεθαμένων φίλων* κι ο Περίδης νιώθοντας πως η
επιβολή του πάνω τους δεν ήταν αυτή που θα ’πρεπε, άφησε το υπόλοιπο
στράτευμα να περιμένει στο λιμάνι της Μάλτας και πήρε ένα μόνο καράβι
μαζί του για να επιστρέψει στην Κάμικο. Η
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Αριάδνη του σκούπισε το πρόσωπο και τον παίνεσε για την κίνησή του. Ο
Περίδης  κατάπιε  κι  άλλο  κρασί.  Στη  συνέχεια  βρέθηκε  να  στέκεται
μπροστά στο θρόνο του Κώκαλου, που ήταν ένας κοντός μαλλιαρός τύπος
με αδιόρατη  έπαρση καθισμένος σ’ ένα θρόνο  πρόσφατα καλυμμένο  με
φύλλα χρυσού, γεμάτο ηλιοτρόπια και φλεγόμενους ηλιακούς τροχούς. Οι
Σικελές ιέρειες, ιδιαίτερα νεαρές κοπέλες οι περισσότερες, κουβαλούσαν
επάνω τους περισσότερο χρυσάφι από το θρόνο και στέκονταν πλάι στον
Κώκαλο προσπαθώντας με τις γητειές τους να λύσουν  τα μάγια που θα
πρέπει να είχε υφάνει μέσα στην ακριβέστατη μεταφορά των λόγων της η
Αριάδνη. Το μοναδικό που είχε προσθέσει ο Περίδης ήταν πως, τώρα που
ο  Κώκαλος  τα  είχε  κάνει  θάλασσα  στις  σχέσεις  του  με  την  Κρήτη,  θα
’πρεπε να περιμένει να του επιβληθεί η υποταγή στην Αχαΐα από στιγμή
σε στιγμή και... Ο Κώκαλος τον σταμάτησε τότε απότομα και κάλεσε τους
έξι ανώτερους τεχνίτες του από την Πύλο, που ήταν όλοι τους γνώστες της
κρητικής τεχνικής, αν όχι και της τέχνης, από δασκάλους της ηπειρωτικής
χώρας. Ο Κώκαλος είπε πως προσπαθούσε απλώς να εκπολιτίσει λιγάκι το
νησί  του  και  πως  αφού  δεν  είχε  μια  γυναίκα  σαν  την  Τριδα  στα
εργαστήριά του, αυτή ήταν η καλύτερή του επιλογή. Τουλάχιστον ο Λέων
των Μυκηνών, είπε, δεν είχε την αλα- ζονική αξίωση να κρίνει την ηθική
των  άλλων,  πριν  πράξει  όπως  απαιτούσαν  οι  καλοί  τρόποι  τουλάχιστον
στις  επαφές  μεταξύ  σημαντικών  οίκων.  Ο  Περίδης  δεν  άντεξε  άλλο.
Επανέλαβε  πως  δε  θα  περνούσε  άλλος  κασσίτερος  από  τα  νερά  της
Σικελίας  και  πως  ο  Κώκαλος  δε  θ’  αργούσε  να  μάθει  με  τι  τρόπο  θα
φρόντιζε να ικανοποιήσει ο Λέων τις δικές τον ανάγκες

«Βλέπεις τώρα; Του χαρίζουμε τη ζωή, κι εκείνος μας επιτίθεται ξα-
νά!»  φώναξε  ο  Ναύαρχος,  κι  ο  Βασιλιάς  Θησέας  τότε  αντάλλαξε  μια
γρήγορη ματιά με την Πασιφάη

Ένα  ανιχνευτικό  είχε  κολλήσει πίσω  από  τον  Περίδη  μετά  την  ανα-
χώρηση  και  την  επόμενη  νύχτα  -  ενώ  εκείνος  βρισκόταν  ακόμα  στο
στρατόπεδο  στη  Μάλτα  κι  έδινε  διαταγές  σε  μισή  ντουζίνα  πλοία  ν’
αποπλεύσουν προς τα δυτικά για τις αποικίες με τα μεταλλεία μας εκεί,
σύμφωνα με τις διαταγές που είχε πάρει - έπεσαν πάνω τους άγρια, και
πολλοί μάλιστα. Ήταν το ίδιο στράτευμα των Σικελών στρατιωτών, συν,
αυτήν τη φορά, τουλάχιστον διακόσιους μικρόσωμους κουρελήδες ημιά-
γριους με σφεντόνες και πέτρινα δόρατα που έσκουζαν ο ένας στον άλλον
σαν  σκίουροι,  σε  πολύ  υψηλό  βαθμό  αποδιοργάνωσης,  είπε  ο  Περίδης
γελώντας παρά τον πόνο του. Οι ναυτικοί μας χρειάστηκε να πολε
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μήσουνε σκληρά μόνο για να ξεφυγουν από κει, οι άνθρωποι αυτοί όμως
έδειχναν  να  μη  νοιάζονται  για  τις  απώλειές  τους,  αρκεί  ο  άλλος  να
αιμορραγούσε και να καιγότανε μαζί μ’ αυτούς. Είχαμε χάσει οχτώ πλοία
από  τα  δεκαπέντε  του  βασιλικού  στόλου,  έρχονταν  κι  άλλοι  τραυματίες
πίσω κι ετούτη τη φορά οι Σικελοί είχαν μαζέψει αιχμαλώτους, ναυτικούς
που  θα  τους  βασάνιζαν  για  ν’  αποκαλύψουν  τις  τοποθεσίες  των
μεταλλείων  μας  στα  δυτικά.  Είχαμε  συνειδητοποιήσει  πως  ο  Κώκαλος
έχτιζε τείχη εκεί πέρα; Ο Περίδης ήθελε να πληγώσει την Αριάδνη και της
είπε  τα  ονόματα  των  αντρών  μας  που  είχαν  σκοτωθεί,  ονομάτισε  τους
Νεκρούς έναν έναν, να την πονέσει για τα καλά, και μερικούς από αυτούς
τους αναγνώρισα: ο Ότος ο αλλήθωρος που είχε χάσει το μισό του πόδι
από  σκυλόψαρο*  ο  Ένυος,  που  είχε  επιζήσει  μετά  το  δόρυ  που  του
διαπέρασε το στήθος, ετούτη τη φορά όμως δεν τα κατάφερε

«Τι άνθρωποι είναι αυτοί που βάζουν αγκαθωτές μύτες στα πολεμικά
βέλη  τους!»  φώναξε  ο  Περίδης,  έκλαιγε  πια,  πάλευε,  πνιγόταν.  «Όχι!»
φώναξε.  «Γιατί  μας  κυνήγησαν  έτσι;  Θα  σου  πω  εγώ,  κορίτσι  μου, τα
ορυχεία δεν είναι ο κύριος λόγος, αυτό ήτανε μια γερή αναπάντεχη κλο-
τσιά στα ιερά πισινά σου, γι’ αυτό! Δευκαλίωνα, διόρισε τον Πάνδαρο στη
θέση μου! Μην τους αφήσεις να σε σταματήσουν!» η ανάσα βγήκε από τα
χείλη του με θόρυβο κι ύστερα λιποθύμησε

«Καλύτερα  να  φύγετε  τώρα.  Μαχαίρι.  Βάλτε  αυτό  το  πανί  ανάμεσα
στα δόντια του», μας είπε η Κλειώ και άρχισε όσο είχε ακόμα χρόνο να
δουλεύει

Η Αριάδνη όμως έμεινε να παρακολουθήσει, να βοηθήσει, ίσως και να
αυτοτιμωρηθεί κι έτσι να εξαγνιστεί από αυτό το  κορίτσι που είχε μείνει
μέσα της και την πονούσε* έξω στο διάδρομο η μητέρα μου σκούπισε τα
μάτια  της,  πήρε  το  χέρι  μου  στα  δικά  της  κι  αφού  κοίταξε  τον  Θησέα
παρηγορητικά, σχεδόν σαν να ’ταν γιος της για πρώτη φορά, μου ζήτησε
να  δώσω  στο  Βασιλιά  μιαν  αναφορά  της  κατάστασης  του  στόλου.
Προσπάθησα, αλλά μπροστά  στα μάτια μου έβλεπα τη νύχτα της σφαγής
στη  Μάλτα.  Εκεί  που  υπήρχαν  γιγάντια  ιερά  της  Θεάς  και  της  Κόρης,
έλεγαν πολλοί, φτιαγμένα με πέτρες μεγάλες σαν σπίτια, ζωγραφισμένες
παντού  με  σπείρες,  τάφοι  στο  σχήμα  της  μήτρας.  Τι  είχε  συμβεί  στους
ανθρώπους της; Αυτό που συμβαίνει σε όλους. Mfiw ήταν σχεδόν αδύνατο
να  χαλιναγωγήσω  το  μυαλό  μου! Είχαμε  ρίξει  στη  θάλασσα  εβδομήντα
εννιά  πολεμικά  πλοία  στην  αρχή  ετούτης  της  εποχής*  είχαμε  χάσει
δεκαεφτά στη Σικελία, έμειναν δηλαδή εξήντα δύο* δεκαπέντε από αυτά
έκαναν βόλτες έξω από τη Ρόδο μαζί με τον Τάλω και περίπου σαράντα
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είχαν  επιστρέψει  στις  τοπικές  περιπόλους  τους  γύρω  από  την  Κρήτη.
Πράγμα που σήμαινε πως μόνο εφτά καράβια βρίσκονταν εδώ στον Κα-
τσαμπά, έτοιμα για δράση

«Μα εσύ δεν είσαι Πολέμαρχος», είπα. «Αυτό δεν...»
«Μπα;  Και  ποιος  είναι  τότε,  εσύ;»  αντιγύρισε  ο  Θησέας  στην  προ-

σπάθειά  μου  να  υπερασπιστώ  την  εξουσία  της  Αριάδνης.  «Ετούτος  ο
θρόνος εκφράζει τις καινούργιες εποχές, αδελφέ, το ξέρεις αυτό.»

Ακόμα  και τα λόγια του έμοιαζαν  με τα λόγια άλλων  τον τελευταίο
καιρό. Αδελφέ

«Μα ο άνθρωπος χτίζει τείχη εκεί πέρα και συμμαχίες επίσης», είπε η
μάνα μου

«Δευκαλίωνα», μου είπε ο Θησέας αποφασιστικά. «Τα βασίλειά μας
είναι ένα βασίλειο πια. Είναι σημαντικό αυτό...»

«Ναι, γι’ αυτό και θ’ ακούσουμε και οι δύο τι έχει να πει η Βασίλισ-
σα.»

«Πολύ  ωραία,  λοιπόν!  Και  την  επόμενη  χρονιά,  ή  κάποια  μετά  από
αυτή, θα ’ρθουν εδώ, μ’ ακούς; Και τότε θα πεθάνεις και τι νόημα θα ’χει
πια; Ότι εσύ είσαι καλύτερος; Ωραία, γιατί θα ’σαι νεκρός.»

Η μανιασμένη  του σιγουριά έκαψε τα σωθικά μέσα μου, Ανάσα του
Γαϊδάρου· το πεδίο των εκτελέσεων μου είχε διδάξει πως δε θα μπορούσα
να τον ξεπεράσω σ’ ετούτον τον κόσμο. Οι οσμές όμως που αναδίνονταν
καθώς η Κλειώ συνέχιζε το έργο της πάνω στον Περίδη, μου ’φεραν στο
μυαλό  την  εικόνα  του  πατέρα  μου  -  ένα  κρύο  πτώμα,  κι  έτσι  δεν  είπα
τίποτ’ άλλο ώσπου βγήκε από μέσα η Αριάδνη. Είπε πως είχε βγει η κε-
φαλή του βέλους, αλλά ο Περίδης ήταν πολύ χλομός, δεν έδειχναν καθό-
λου καλά τα πράγματα

«Και τώρα, μητέρα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας», εί-
πε η Αριάδνη. «Θησέα, ελπίζω να μη σε πειράζει που θα με περιμένεις, δε
θ’ αργήσω πολύ... Αδελφέ μου, συνάντηση αύριο. Φρόντισε τους άντρες
του Περίδη για ό,τι χρειαστούν στο όνομά μου, εντάξει;»

Ο Θησέας τράβηξε το βλέμμα του από το δικό μου, αναστέναξε σιγα-
νά κι ύστερα έφυγε για τα διαμερίσματά του* έκανα ό,τι μπορούσα για να
οργανώσω καλύτερα τη φροντίδα και τις περιποιήσεις γι’ αυτούς τους δύο
φορές ηττημένους και σίγουρα πολύ πιο μνησίκακους ναυτικούς  κι έτσι
δεν  άκουσα  τίποτα  απ’  όσα  ειπώθηκαν  μεταξύ  μάνας  και  κόρης,  Βα-
σίλισσας και Βασιλιά. Το πρωινό όμως αποκάλυψε αρκετά από αυτά. Κι
αυτό, γιατί η Πασιφάη - πριν προλάβει να συγκεντρωθεί πλήθος ανάλογο
με την περασμένη φορά στη δυτική αυλή - ανάγγειλε από τον περί
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στυλό εξώστη της έπαυλης της πως ετοιμάζαμε σχέδιο αντεπίθεσης. Πε-
ρισσότερο με ρωτούσαν παρά μου το ’λεγαν αυτό οι άνθρωποι, σκύβοντας
μάλιστα  συγκαταβατικά  το  κεφάλι.  Επιτέλους  πόλεμος,  κύριε'  ααχχ,  δεν
αντέχει  άλλο  κι Αυτή,  έτσι; Τώρα  θα  δει  ότι είμαστε  πράγματι  ο  λαός  της,
βέβαια

Η Αριάδνη κάλεσε αμέσως τη μητέρα στην αίθουσα του θρόνου. «Πώς
μπόρεσες να το κάνεις αυτό, μητέρα! Μετά τις τόσες συζητήσεις μας, την
εμπιστοσύνη που μου έδειξες! Δεν τους φτάνει η σύγχυσή τους; Πώς θ’
αναιρέσω τώρα αυτήν την υπόσχεση; Μετά από τόση προσοχή, τόσο κόπο
ώσπου να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους για να τους μεταφέρω... Απαιτώ
μιαν απάντηση, μητέρα, κι ύστερα θα πας στο σπίτι σου», είπε η Αριάδνη
ενώ  το δάχτυλό  της στον αέρα  έτρεμε καθώς  στεκόταν  όρθια πάνω στο
βάθρο

«Γιατί έχουμε βαλτώσει», της είπε η Πασιφάη  παίρνοντας  μια βαθιά
ανάσα παρά την ηρεμία στη φωνή της. «Κόρη μου, είτε θέλεις να το πι-
στέψεις  είτε  όχι,  τα  καράβια  είναι  πια  η  απόδειξη  της  δύναμης.  Αν  δε
χρησιμοποιήσεις τη δύναμή σου, τη χάνεις. Μετά, αργότερα, μπορείς αν
θες να με μισήσεις, αυτό θα το αντέξω, δε θα κάτσω όμως να σε βλέπω
να... Μα δεν αναρωτιέσαι γιατί πρέπει τόσο πολύ να προσπαθείς με όλες
αυτές τις τελετές, γιατί οι άνθρωποι να  αδημονούν για το πεδίο των εκτε-
λέσεων στο τέλος κάθε εποχής; Γιατί να πρέπει να τους τρομοκρατείς με
τον Βέλκανο; Επειδή...»

«Επειδή δε θέλει να τους αφήσει να σταθούν στα πόδια τους!» είπε ο
Θησέας από τον πάγκο απέναντι στο θρόνο και η μητέρα μας στράφηκε
προς το μέρος του γυρίζοντας την πλάτη στην Αριάδνη. «Αν μείνετε τέ-
τοιος  λαός»,  είπε  και  στις  δύο  τους,  «κανένας  γάμος  δεν  πρόκειται  να
συγκρατήσει για πολύ τον Λέοντα στα δεσμά του. Αριάδνη,  άκουσέ με.
Σκέψου τι έχει κάνει ο Κώκαλος, σε πόσους Κρητικούς μέχρι τώρα... Αν
αντεπιτεθούμε, δε θα ’ρθει για κανέναν η συντέλεια της πνευματικής ζωής.
Να  κάψουμε  τα  καράβια  του,  να  μη  σου  πω  και  την  πόλη,  τώρα  και
ύστερα που θα φτάσουν κι οι χειμωνιάτικες θάλασσες, δε θα μπορέσει ν’
αντιδράσει καθόλου. Και τότε θα ορμήσουμε για την πραγματική σφαγή
το πρώτο φεγγάρι της άνοιξης.»

«Να επιτεθούμε στους συμμάχους των Μυκην<#ν για να διατηρήσου-
με το γάμο με την ηπειρωτική χώρα; Κάτι δεν πάει καλά», είπα εγώ, πολύ
ανήσυχος - και πάλι θυμήθηκα πως δεν είχαμε λάβει καμιάν είδηση από
τους κατασκόπους μας στην Αίγινα, κι ήταν σκληροί θαλασσόλυκοι, δε θα
τα παρατούσαν
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«Α,  να  κι  ο  Επιτηρητής  που  έχει  πάλι  ναυτικές  ανησυχίες»,  είπε  ο
Θησέας

«Άκουσε!» του είπε τώρα η Αριάδνη. «Μπορούμε να στείλουμε αύριο
κιόλας καράβια, ξέροντας πως μας περιμένει, χωρίς να ξεχνάμε κι αυτά τα
τείχη του - σαράντα πλοία, δε συμφωνείς, Θησέα; Δευκαλίωνα, περίμενε!
Ας  υποθέσουμε  όμως  πως  τον  χτυπάμε  όταν  δε θα  μας  περιμένει.  Όχι
τώρα ούτε την άνοιξη που μας έρχεται, αλλά στην καρδιά του χειμώνα. Το
Μικρό  Καλοκαιράκι  γαληνεύει  τις  θάλασσες  για  βδομάδες  ολόκληρες
μερικές φορές.»

«Μα αυτό είναι έξοχο», είπε ο Θησέας και το πρόσωπό του φωτίστηκε
ξαφνικά  από  μια  λάμψη  περηφάνιας  και  αγαλλίασης  με  τα  λόγια  της.
«Ναι, τότε θα ’χει χαλαρώσει τις άμυνές του. Ναι.»

«Και φυσικά θα ηγηθείς εσύ του στρατεύματος. Αφού έχεις τόση πεί-
ρα. Και μάλιστα δε θα χρειαστεί καν να τραβήξεις πολλά καράβια από τη
δύναμη που έχουμε εδώ για τις περιπολίες, αφού θα τους αιφνιδιά- σουμε
τόσο επιτυχημένα», συνέχισε η Αριάδνη, απογοητεύοντας ασταμάτητα τη
μητέρα μας

«Ααα»,  είπε  ο  Θησέας  και  χαμογέλασε,  σηκώθηκε  κι  έκανε  μισή
στροφή κουνώντας το κεφάλι. «Τώρα κατάλαβα. Στείλτε το Βασιλιά Θη-
σέα με δύναμη τόση ώστε να σκοτωθεί στη μάχη. Κι ύστερα, καθάρισε η
Κρήτη μαζί μου, χωρίς να υπάρχει αιτία για διαμάχη με το βορρά. Απί-
στευτη πανουργία οι μανάδες, πραγματικά.»

«Ούτε  και  τώρα  με  πιστεύει», είπε  η  Αριάδνη  στην  Πασιφάη,  «πως
θέλω να ζήσει. Λες να έστελνα τόσους δικούς μας στο θάνατο μόνο και
μόνο  για  να  σε  σκοτώσω;  Με  αυτό,  Θησέα,  ήθελα  να  πω  ότι  δεν  μπο-
ρούμε να κάνουμε πόλεμο πέρ’ από τις θάλασσες και να προστατεύουμε
ταυτόχρονα την Κρήτη. Και με όλη αυτήν την αναταραχή στη Ρόδο...»

«Να προστατέψουμε την Κρήτη από τι;  Δεν υπάρχει ο αναθεματισμέ-
νος ο στόλος στο βορρά, σου είπα!»

«Τελείωσε  λοιπόν», δήλωσε  η  Πασιφάη.  «Κόρη  μου,  έκανα  μεγάλη
προσπάθεια,  αλλά  δε  θα  επιτρέψω  να  δείξουμε  αδυναμία  στον  εχθρό.
Πρέπει  να  υπάρχει θρόνος  για  να  τον  προστατέψουμε  μαζί,  αγαπημένη
μου, αγαπημένη μου. Τον ακούσατε όμως όλοι σας τον Περίδη. Κι εκτός
αυτού, το φταίξιμο είναι δικό μου που ο Κώκαλος απόχτησε τέτοια ιδέα
για τον εαυτό του. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό που επιβάλλεται και θα το
κάνουμε  με σωφροσύνη.  Το Μικρό Καλοκαιράκι,  λοιπόν. Σ’ αυτό συμ-
φωνούμε.»
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«Σ’ ευχαριστώ που ήρθες, μητέρα», είπε ξαφνικά η Αριάδνη και, κα-
τεβαίνοντας απότομα από το βάθρο, στράφηκε προς το μέρος μου και προς
τις πόρτες της αίθουσας του θρόνου. «Θα σε κρατήσουμε ενήμερη για τα
συμβούλιά  μας  με  τους  άλλους  οίκους,  φυσικά»,  πρόσθεσε  χωρίς  να
γυρίσει να κοιτάξει κανέναν από τους δύο τους καθώς αποχωρούσε - αυτή
ήταν  η  δεύτερη  φορά  που  είδα  το  Βασιλιά  Θησέα  και  τη  μάνα  μας  να
κοιτάζονται όταν πια είχε φύγει

Η αλήθεια είναι πως θα έπρεπε να ’χουμε καταλάβει πόσο γρήγορα θα
φούντωνε αυτός ο σπόρος της αμοιβαίας ανάγκης ανάμεσα σ’ εκείνον και
στην Πασιφάη. Και πράγματι φούντωσε. Και πρώτα πρώτα, η κάθε μέρα
της Σελήνης στο τέλος του καλοκαιριού έβρισκε τον Βέλκανο να ξερνάει
καπνό,  στάχτη  και  θειάφι,  τόσο  πολύ  που  ο  κόσμος  αναρωτιόταν  τι  θα
έμενε από το βουνό σε λίγον καιρό. Κάνοντας ό,τι μπορούσε γι’ αυτό η
Αριάδνη,  σχεδόν  εξαντλημένη  και  η  ίδια,  δε  σταματούσε  στιγμή  το
ενθουσιώδες  (παρά  τις  αντιδράσεις,  πια)  τελετουργικό  της  έργο,  με
συνεχείς  νουθεσίες  ταυτόχρονα  προς  τις  πόλεις  μας  στην  Ανατολή  να
μαζέψουν ό,τι μπορούσαν από τα σπαρτά καθώς η στάχτη ανέβαινε ως τον
αστράγαλο,  όταν  έφτανε  στο  νησί  μας  από  το  πέλαγος.  Οι  έμπειροι
πρεσβευτές  αυτών  των  πόλεων  μερικές  φορές  θρηνούσαν  μπροστά  της
μιλώντας για τα πνιγμένα δέντρα και για το φόβο μιας νέας καταστροφής,
και μόνο οι όρκοι που έδινε στο όνομά της (πως θα είχαμε σπόρο, πως οι
τελετουργίες  μας  θα  βοηθούσαν)  κατάφερναν  κάπως  να  τους  κα-
τευνάσουν. Είχε βάλει τους αγγελιοφόρους του Ιππέα να πηγαινοέρχονται
κάνοντας  έντονες διαπραγματεύσεις με τη Ζάκρο  και τη Φαιστό, με την
ελπίδα  ν’  αποδείξει  πως  ήταν  αντάξια  του  θρόνου  που  κατείχε,  του-
λάχιστον όσο κι η Πασιφάη, και να τους αφυπνίσει από τη στάση αναμο-
νής που χαραχτήριζε τους οίκους αυτούς έναντι της μητέρας για το θέμα
της Σικελίας. Ο Περίδης όμως, κι ας μην το περίμενε κανείς, δεν άργησε
να  αναρρώσει  και  μόλις  κατάφερε  να  χοροπηδάει  τριγύρω  μ’  ένα  μπα-
στούνι, άρχισε κι εκείνος να πιέζει την Αριάδνη υπέρ της αντεπίθεσης, την
οποία εκείνη προσπαθούσε ν’ αναιρέσει ή τουλάχιστον να προσπε- ράσει
σιωπηρά.  Μπροστά  λοιπόν  στον  Βέλκανο,  στις  πατριές  μας  και  στο
Ναυαρχείο - με την προσοχή της και επάνω στην Κλείτη όσο μπορούσε,
απωθώντας ταυτόχρονα τις πιέσεις της Ίρι&ας που μόνο έμμεσες δεν ήταν
- δεν έμενε σχεδόν καθόλου καιρός στην Αριάδνη να προσπαθήσει όπως
το ήθελε με τον Θησέα, να πραγματώσει δηλαδή το βαθύτερο νόημα του
γάμου  τους  στο  όνομα  του  δάμου. Οι  γυναίκες  μας  είχαν  τα  μάτια  τους
καρφωμένα πάνω μας σε ολόκληρο το πλέγμα της ζωής
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μας κι έβλεπαν το Βασιλιά να ιερουργεί στο πλάι της στις τελετουργίες,
στις δημόσιες ακροάσεις* ξέρω επίσης πως μέσα στο Παλάτι έβαζε όλη
της  την  τρυφερότητα  και  τον  ενθάρρυνε  όσο  πιο  διακριτικά  μπορούσε
ώστε ν’ αποδεχτεί τους πανάρχαιους περιορισμούς του Βασιλικού Συζύ-
γου της Κρήτης, οργάνωνε ακόμα και γεύματα, γιατί έτσι καλλιεργούνταν
επαφές  που  ίσως  αργότερα  εξελίσσονταν  σε  σχέσεις  εμπιστοσύνης.  Στο
άμεσο μέλλον όμως και με όλες αυτές τις κρίσεις τριγύρω μας, ο θρόνος
του  δε  θα  είχε  σταματήσει  ακόμα  να  τρίζει* του  έλειπαν,  βλέπετε,  τα
όμαιμα εξαδέλφια που θα του μιλούσαν τη γλώσσα του λαού, όπως του
έλειπε και το όνομα  Μινώταυρος. Από τότε που ο Τουκάτος  απαγόρεψε
επίσημα οποιαδήποτε άλλη πομπή προς τιμήν του Ποσειδώνα, δεν είχε και
πολλά  να  κάνει  ο  Θησέας  για  να  βοηθήσει  την  Αριάδνη  στο  έργο  της.
Έψαχνε  λοιπόν  τρόπους  να  δειχτεί  Βασιλιάς.  Ο  Ελφήνορας  και  η
καινούργια του παρέα ήξεραν τι είδους βοήθεια να του προσφέρουν* κι
ήταν  αυτοί  που  έχτισαν  τη  γέφυρα  ανάμεσα  σ’ εκείνον  και  στη  μητέρα
μας

Σίγουρα βέβαια, η Αριάδνη θα τραβούσε την προσοχή της μητέρας μας
στις φωνές των γυναικών που ίσως δεν είχαν φτάσει ακόμα στ’ αφτιά της
και η Πασιφάη ήξερε καλά τη βαρύτητα και τη δύναμή τους. Αυτός όμως
ήτανε και ο λόγος που η Πασιφάη απόχτησε τέτοια δύναμη, τόσο στα ίδια
της τα μάτια όσο και για το λαό, επειδή τις αψήφησε* μετά από δεκαεννιά
χρόνια  που  είχε  αποτελέσει  το  κέντρο  του  βασιλείου  μας,  πρέπει  να
θεωρούσε  πως  εκείνη μόνο  γνώριζε  την  καρδιά  του  κάθε  προβλήματος,
πως  ήταν  η  προστάτιδα  της  γενιάς  μας.  Δεν  μπορούσε  τώρα  να
παραιτηθεί,  κάπου  υστερούσε  η  πίστη  βαθιά  στην  καρδιά  της  ότι  θα
ξεπερνούσαμε τα προβλήματα με τα οράματα της Αριάδνης. Η Πασιφάη
αρνιόταν  να  εγκαταλείψει  το  μέλλον  όλων  των  προσπαθειών  και  των
κόπων της και ο Θησέας ήθελε τη μερίδα του λέοντος - κι αφού πέ- ρασαν
ημέρες,  μια  εβδομάδα  κι  ύστερα  άλλες  ημέρες  χωρίς  σχεδόν  καμία
επικοινωνία  ανάμεσα  στον  Λαβύρινθο  και  στην  έπαυλη  της  μητέρας,  η
Πασιφάη δεν καλούσε άλλον από τον σχετικά καταδεχτικόν Ελφήνορα για
να  μαθαίνει  νέα  των  εξελίξεων  στο  Παλάτι.  Οι  καινούργιοι
συμβουλάτορες που είχαν έρθει με το πλοίο των Μυκηνών και που είχαν
υποσχεθεί  στον  Θησέα  το  γαμήλιο  δώρο  του  -  Τεύκρος,  Πορθάων  και
Ακραίος ήτανε τα ονόματά τους και τα καλοκουρεμένα γένια όλων τους
είχαν αρχίσει ήδη να γκριζάρουν -, αυτοί λοιπόν οι άντρες ανέβαιναν στην
έπαυλη  μαζί  με  τον  Ελφήνορα,  που  τους  είχε  πληροφορήσει  πως  η
Πασιφάη ήταν η Βασίλισσα που φρόντιζε για τα συμφέροντα της
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Αχαΐας  όλα  ετούτα  τα  χρόνια  κάτω  από  την  κρητική  κυριαρχία.  Την
εντυπώσιασαν μάλιστα ιδιαίτερα, όχι μόνο σαν ευρυμαθείς αξιωματού- χοι
που  τους  είχαν  συγκεντρώσει  από  παλάτια  και  στις  δύο  πλευρές  του
Ισθμού για να διευκολύνουν την ένωση των βασιλείων, αλλά επειδή είχαν
κι εκείνοι όραμα. Σαν τον Ελφήνορα, προέρχονταν από ιερατικές τάξεις,
ήταν  γεννημένοι  διοικητές,  πρόθυμοι  να  βελτιώσουν  τη  γραφή  μας,  να
προωθήσουν  τις  πρακτικές  δεξιότητες·  εκτός  από  αυτά  όμως,  ήταν,  θα
μπορούσε  να  πει  κανείς,  οι  μύστες  πίσω  από  τις  ωμότητες  του Ποιμένα
των  Αθηνών.  Πάντα  προετοιμασμένοι  κι  έτοιμοι  να  προσδώ-  σουν
πειστικά  θεϊκή  βούληση  σε  οποιαδήποτε  πράξη  ή  κατόρθωμα  του
βλασταριού τους* να ερμηνεύσουν τα σημάδια που υπαγόρευε η ζωή του
και να τους προσδίδουν σημασίες που θα βοηθούσαν τους νέους να βελ-
τιωθούν. Κι αφού χρειάζονταν το Βασιλιά Θησέα όσο τους χρειαζότανε κι
αυτός  (για  τη  διαιώνιση  της  δόξας  του),  η  Πασιφάη  αρπάχτηκε  από  τα
προσόντα και των δύο τους

Από  τη Φαίδρα,  που  αγαπούσε ακόμα  την Αριάδνη  περισσότερο  απ’
όσο  το  Βασιλιά,  μάθαμε  τι  συνέβαινε.  Οι  άντρες  αυτοί,  αρχίζοντας  τις
κουβέντες από το πόσο πολύ ήθελαν να βοηθήσουν την Κρήτη στο θέμα
της αιφνίδιας ανόδου των αχαϊκών οίκων και των σφαλμάτων της γηραι-
άς Αιγύπτου, είχαν βαλθεί να επεξηγήσουν πόσο θα ευνοούσε μια αλλαγή
στον διακανονισμό της γης, για παράδειγμα, που θα μας έφερνε όχι μόνο
μεγαλύτερο πλούτο από τις εξαγωγές, αλλά και μεγαλύτερη αφοσίωση από
τους ευγενείς μας. Δε θα κόστιζε τίποτα στον Λαβύρινθο, με το κύρος του,
να υποσχεθεί να καταγράψει τα ονόματα μερικών ανθρώπων ως κατόχων
της  ψιλής  κυριότητας  κάποιου  (πιο  παραγωγικού  βέβαια  κτήματος).
Ταυτόχρονα, οι απλοί άνθρωποι που το μοιράζονταν και το καλλιεργούσαν
από την εποχή της Ευρώπης, λίγο θα νοιάζονταν για τις διεκδικήσεις που
πρόβαλλαν  άλλοι  πάνω  σ’  ένα  κομμάτι  πηλό  της  Κνωσού.  Ας  τους
αφήσουμε να παραμείνουν υπό τον όρο να το δουλεύουν και τότε θα το
εκτιμούσαν ακόμα περισσότερο αν έβλεπαν τους τιτλούχους  ευγενείς να
ξεκαθαρίζουν  ένα  ωραίο  κομμάτι  γης  για  να  βόσκουν  άλογα  αντί  να
καλλιεργούν  τροφή. Έτσι, έδινες  στους ευγενείς  σου  κοινωνική  θέση με
κάποια  χροιά  εκφοβισμού  και  ταυτόχρονα διατηρούσες  όλη  τους  την
αφοσίωση· ως προς τα στρατιωτικά, η Κρήτη θα ’πρεπε ν’ ακολουθήσει
την  εποχή κατά  πόδας  με  την  κατασκευή  αρμάτων  κι  επιπλέον  αυτές  οι
αρματωσιές  ήταν  ιδανικές  για να  προσελκύουν  νεαρούς  άντρες  στη  ζωή
του στρατιώτη. Υπήρχαν πολλοί σαν τον Όρνεο που θα το επιβεβαίωναν
με την παρουσία τους. Αυτό είναι το μέλλον,
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έλεγαν αυτοί οι άντρες: Κοιτάξτε πόσο ισχυροί είναι οι ευγενείς μας, ακόμα
και  ανεξάρτητοι  ως  προς  τα  εμπορικά  τους  εγχειρήματα. Δύσκολο  ν’
αντισταθούν  σ’  αυτά  άνθρωποι  σαν  τη  Νομία  και  τον  Βίρμπιο,  που  το
ταπεινό εμπόρευμά τους δεν ήτανε παρά κρασιά και λειχήνες βαλανιδιάς.
Κι ένας άνθρωπος σαν τον Μέστορα δεν μπορούσε παρά να επικροτήσει
την  τακτική  ν’  αντιμετωπίζουν  οι  νεότεροι  την  οδυνηρή  οδοιπορία  της
ζωής με τον ίδιο τρόπο που το είχε κάνει εκείνος όταν είχε τα χρόνια τους

Δεν  μπορεί  να  μην  ήξερε  η  Πασιφάη  πόσο  πολύ  συγκρούονταν  όλα
αυτά με το αιώνιο παρελθόν μας. Είχε τους λόγους της όμως να μην επι-
διορθώσει εκείνο το κομμάτι του Λαβύρινθου που είχε καταστραφεί από
το σεισμό, δεν μπορούσε να ησυχάσει με τον κίνδυνο που διέβλεπε στη
Σικελία. Χρειαζότανε κάποιο σύνδεσμο ψηλότερα από τον αδελφό της τον
Περίδη, κάποιον που θα έβαζε τη βασιλική σφραγίδα στις προθέσεις της.
Ήταν ξεκάθαρο πως είχε εξαγριωθεί βλέποντας τη γενναιοδωρία που είχε
γεννήσει η μητρική βασιλεία της να στρέφεται εναντίον  της και η οργή
την  έκανε  να  πιστέψει  πως  θα  μπορούσε  να  προλάβει  τις  συνέπειες.
Ώσπου  ν’  αρχίσω  λοιπόν  τις  εργασίες  για  ένα  σωστό  αγκυρο-  βόλιο
τριάντα  πλοίων  στην  πίσω  πλευρά  της  Δίας  και  ώσπου  ν’  αρχίσουν  οι
πρώτοι καρποί της συγκομιδής να προσθέτουν τη δική τους ελπίδα στις
τελετές  της  Αριάδνης,  η  Πασιφάη  άρχισε  να  προσκαλεί  τόν  ίδιο  το
Βασιλιά Θησέα στην έπαυλή της, και όχι μια ή δυο βραδιές αλλά σχεδόν
κάθε μέρα. Η Αριάδνη, απασχολημένη αλλού, χωρίς να θέλει να τον πε-
ριορίσει  περισσότερο  από  το  εθιμοτυπικό  και  έχοντας  εμπιστοσύνη  στη
μητέρα ότι δε θα έφτανε στα άκρα, τις πρώτες φορές έδωσε με χαρά τη
συγκατάθεσή της. Και τότε, μια νύχτα δε γύρισε και την επομένη το πρωί
η Φαίδρα και σχεδόν όλες οι νεαρές γυναίκες του κύκλου της γιαγιάς μου
κατηφόρισαν τη βασιλική οδό και ζήτησαν να τους δοθούν νέα καθήκοντα
στον Λαβύρινθο

Είπαν στην Αριάδνη πως ένας ταύρος από τα ίδια μας τα λιβάδια είχε
θυσιαστεί στον Κοσμοσείστη Ποσειδώνα από τη μητέρα και το Βασιλιά
και ορισμένους άλλους άντρες, πως είχαν ανακοινώσει κάποια συμφωνία
συμμαχίας  που,  σύμφωνα  με  τα  λόγια  της  Πασιφάης,  Θα  φρόντιζε  να
ευημερήσει  η  Κρήτη  σαν  λαός  καινούργιος,  γεννημένος  μέσ’  από  μια
καινούργια Αναγκαιότητα. Πως  έξω  από  την  έπαυλη  είχε  αρχίσει  να  συ-
γκεντρώνεται αρκετός κόσμος, στρατιώτες στην επιστροφή τους, έμποροι,
μερικοί  ευγενείς,  άνθρωποι  που  είχανε  τόσο  αρρωστήσει  από  το  φόβο
τους για τον Βέλκανο, ώστε να είναι πρόθυμοι ν’ ακούσουν οποιονδή-
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ποτε είχε κάτι να τους πει. Εκείνη τη στιγμή η Φαίδρα, με δυνατή φωνή
μπροστά στο θρόνο, προσφέρθηκε να σκοτώσει η ίδια το Βασιλιά Θησέα
με το δικαιολογητικό της προδοσίας και της εξέγερσης, όπως έδειχναν οι
πράξεις του· η Αριάδνη απέστρεψε το βλέμμα της, ύστερα προσπάθησε να
την επιπλήξει για τα λόγια της, σαν να προέρχονταν από τον Όρνεο, αλλά
ο Γιάμος, μαζί με τον Κράτο και τη Θεία (που τα είχαν ακούσει όλ’ αυτά
από  τους  θώκους  της  αίθουσας  που  ήτανε  καθισμένοι)  πρότειναν  να
σκοτώσουμε  και  τον  Ελφήνορα.  Και  πού  θα  σταματήσουμε;  Μας  έχει
τρελάνει όλους το βουνό; τους αντέτεινε η Αριάδνη, ύστερα όμως έριξε τα
μάτια της στα χέρια που είχε απλωμένα στην ποδιά της, και τότε νιώσαμε
όλοι μέσα μας τι είχε συμβεί εκεί πάνω. Η μάνα μας είχε αναλάβει το Θεό,
όχι απλώς το Βασιλιά ή έναν οποιονδήποτε Αχαιό- ένα Θεό, που για τους
γιους  Του  κανένας φραγμός  δε  χαλιναγωγούσε  την  επιθυμία,  που
συγκέντρωνε πάνω Του (για ορισμένους τουλάχιστον) όλες τις απαντήσεις
στα προβλήματα ετούτου του κόσμου. Δύναμη φιλήδονη, αποφασιστική,
άφοβη, εντελώς ανεξέλεγκτη πια

Ο Κράτος ικέτεψε να του δοθεί άδεια να φέρει μέσα την Τριδα, γιατί
έτσι μπορεί η Βασίλισσα να καταλάβαινε πως ετούτη η ιστορία είχε με-
γάλες και βαθιές ρίζες. Τον ακούσαμε αρχικά να προσπαθεί να ηρεμήσει
την  Ίριδα  στον  προθάλαμο,  φοβήθηκα  βέβαια  και  για  τον  Ίκαρο  που
ακόμα πενθούσε για τον πατέρα μου, ακούγοντας τη διαπεραστική φωνή
της. Κι όπως  την  έφερνε  μέσα ο  Κράτος, έδειχνε κι  αυτός  συγχυσμένος
από κάποια καινούργια εξέλιξη

«Βασίλισσα. Κυρά μου», άρχισε η Ίρις, παίρνοντας πρώτα μια βαθιά
ανάσα μπροστά στο θρόνο ενώ την κατσικίσια όψη της την σκοτείνιαζε το
κρητικό της πείσμα, «ξέρω πως μερικές φορές δείχνω ν’ αντιστέκομαι στη
βούλησή  σου.  Προσπάθησα  να  το  αντιμετωπίσω  αυτό,  για  να  μη  δη-
μιουργήσω προβλήματα σε σένα. Αυτοί οι μουσάτοι όμως, αυτοί οι άντρες
θα  έπρεπε  να  πω,  συζητούν  και  διαδίδουν  την  καθαίρεσή  μου.  Θέλουν
καινούργιο πρωτεργάτη για τους Δαιδαλίδες. Ας πούμε πως αποδέχομαι το
σκεπτικό  τους.  Δεν  πρόκειται  ν’  αναγκάσω  τους  τεχνίτες  μας  να
χρησιμοποιούν αυτόν τον καινούργιο γρήγορο τροχό της αγγειοπλαστικής
που  μας  κουβάλησαν.  Τα  δοχεία  είναι  περισσότερα  από  το  λάδι  που
μεταφέρουν  μέσα  στα  πλοία  μας,  κι  εγώ  τους  λέω  πως  με  τη  βιαστική
μεγάλη παραγωγή θα εκφυλιστεί η τέχνη του Οίκου μας, οι ίδιες σου οι
Απεικονίσεις,  Κυρά  μου.  Πιστεύω  επίσης  πως  ο  Βασιλιάς  σου  με
αποστρέφεται επειδή αργώ να ολοκληρώσω τις καινούργιες διακοσμήσεις
που μου παράγγειλε για τους τοίχους. Αλλά - να σου πω την
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αλήθεια, Κυρά μου -, όπως μου είπε κάποτε κι η αδελφή μας η Θεία από
δω,  Εγώ  δε  θα  κάτσω  με  σταυρωμένα  χέρια σαν  την  Κλείτη  όσο  αυτοί
διαφεντεύουν  τις ζωές μας! Συγχώρα  με,  γλυκιά  μου», είπε η Ίρις προς
την  Κλείτη  και  μόλις  που  κατάφερε  να  κρατηθεί  βλέποντάς  την  τόσο
απόμακρη και αποκομμένη. «Συγχώρα με, Κυρά μου, στείλε με πίσω στα
Λευκά Όρη αν σ’ ευχαριστεί. Υπήρξα απότομη με τη μητέρα σου, αλλά -
είδες  μήπως  το  σημάδι  που  χάραξε  κάποιος  σ’  έναν  τοίχο  της  βορινής
πτέρυγας  χτες το βράδυ; Μπορώ να  σου το δείξω; Κυρά μου, είναι μια
τρίαινα. Σίγουρα  λάτρης  της  Θεάς  δεν  ήτανε,  σαν  τον  αρχαίο  μας  Τρι-
πτόλεμο,  γιατί  αυτός  ποτέ  του  δε  θα  χάραζε  το  δικό  Του  σημάδι  πάνω
στον  Οίκο  σου.  Αυτός  είναι  ο  Ποσειδώνας  τους,  που  απλώνει  την  Πα-
ρουσία Του μέσ’ από αυτό το καταραμένο ιερό που Του χτίσαμε εδώ και
χρόνια - λυπάμαι βέβαια που αναγκάζομαι να κατακρίνω το μεγαλείο της
μητέρας  σου,  τη  βοήθησα  μάλιστα  να  το  χτίσει!  Αλλά,  Κυρά  μου...!»
φώναξε η Ίριδα αρπάζοντας την Αριάδνη από το χέρι

Η Αριάδνη πήρε αυτό το χέρι και είπε στην Ίριδα να μας οδηγήσει ως
εκεί  και  πράγματι  μας  πήγε  στην τρίαινα  που  ήταν  χαραγμένη  πάνω  σ’
έναν  προμαχώνα  του  Παλατιού  κοντά  στην  αρχή  της  βασιλικής  οδού.
Ευτυχώς που Τον ελέγχεις, μάνα, είπε η Αριάδνη μέσ’ από τα δόντια της*
πράγματι τα πάντα είχαν  αρχίσει να  μπερδεύονται  μέσα σ’ αυτό το ση-
μάδι, οι μηχανισμοί της νέας τάξης, της ελευθερίας κινήσεων στο εμπό-
ριο,  της  εξουσίας.  Και  τώρα;  Η  Αριάδνη  ανέβαινε  το  δρόμο  μοναχή  κι
έμοιαζε  με  εικόνα  της  Ινάννα*  που  κατεβαίνει  στην  άβυσσο,  Αν  δεν
ανοίξεις την πόρτα θα διαλύσω την είσοδο, θα ρίξω το ανώφλι - αργότερα
ορισμένοι γύρισαν πίσω μαζί της, τους είχε συγκινήσει το κουράγιο της κι
η θλίψη στο πρόσωπό της. Είδαμε όμως το θυμό που έκαιγε μες στα μάτια
της καθώς άρχισε πια να δίνει νέες διαταγές

Η Θεία ήθελε να διαλύσει η Αριάδνη αυτόν τον καταδικασμένο γάμο
και να  πετάξει το Βασιλιά με τις κλοτσιές από το Παλάτι,  εκείνη όμως
ήταν σίγουρη πως αυτή η ιστορία δε θα κρατούσε για πολύ αφού είχε ήδη
ζητήσει να σταλούν στρατιώτες από τους οίκους μας στη Φαιστό και στη
Ζάκρο για να εξακριβώσουν μια και καλή οτιδήποτε ετοίμαζαν μέσα στην
έπαυλη. Είναι ντροπή μας αυτό που συμβαίνει, είπε, πείτε μου όμως κάτι που
να  μη  δοκίμασα. Κι  ενώ  προσπαθούσαμε  όλοι  μέσα  στην  αίθουσα  του
θρόνου να συνέλθουμε από αυτήν την έκπληξη, εκείνη διέ

*Ανάλογη, ή ίσως ταυτόσημη, με την Ιστάρ, Θεά του Ουρανοΰ, της Γης και του Κάτω 

Κόσμου για Αιγύπτιους και Σουμέριους.
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ταξε  να  μεταφερθούν  και  τα  τελευταία  πράγματα  της  μητέρας  στην
έπαυλη,  ύστερα  στράφηκε  σε  μένα  και  είπε  ότι  και  με  το  στόλο  είχαμε
πλεονέκτημα:  θα  κανόνιζα  φέτος  να  μεταφερθούν  με  ασφάλεια  όλοι  οι
καταδικασμένοι  αιχμάλωτοι  από  τη  θάλασσα  στον  Λαβύρινθο,  αντί  να
τους πάω κατευθείαν στο πεδίο των εκτελέσεων. Πρέπει ο Περίδης να της
είχε  πει  τι  δοκίμασα  να  κάνω  εκεί  πέρυσι,  δε  μου  εξήγησε  όμως  τις
προθέσεις της· θλιβόμουνα  που την  έβλεπα  να  στρέφεται  σε  μια  κατεύ-
θυνση που θύμιζε τις στρατηγικές του αδελφού μου,  να εκμεταλλεύεται τα
κορμιά τους. Οι επιλογές της όμως ήταν τόσο περιορισμένες

Η Αριάδνη στράφηκε ξανά στον εξευμενισμό του Βέλκανου* τα λόγια
που  απεύθυνε  στον  κόσμο  και  η  εμφανής  ανοχή  της  αντιπαλότητας  της
χάρισαν τόσους δηλωμένους υποστηριχτές από την Κνωσό όσοι ήταν και
οι  διάφοροι  περίεργοι  σκανδαλισμένοι  που  ανέβαιναν  στην  έπαυλη  της
μητέρας για ν’ ακούσουν τι είχε να πει εκείνη. Ενώ όμως εμείς βγάλαμε τις
παραδοσιακές ανακοινώσεις για την απονομή της δικαιοσύνης φέτος και
ειδοποιήσαμε  τους  συγγενείς  των  ναυτικών  και  τους  εξαγριωμένους
επενδυτές  πού  θα  ’βρισκαν  τους  εγκληματίες  ετούτη  τη  χρονιά,  εκείνοι
σύχναζαν  περισσότερο  στις  συγκεντρώσεις  της  μητέρας,  μιας  και  μόνο
εκεί άκουγαν σχέδια για μαζική δράση (λες και οι κουρσάροι των νησιών
προέρχονταν από τη Σικελία!). Πολλοί άρχισαν μάλιστα ν’ αδη- μονούν,
τους  είχε  μεθύσει  η  θέα  τόσων  στρατιωτών,  που  είχαν  επιστρέ-  ψει
καταπονημένοι  αλλά  ακόμα  πιο  αποφασισμένοι.  Αυτό  με  τη  σειρά  του
έσπρωξε  κι  άλλους  ως  τον  Λαβύρινθο,  που  ήθελαν  να  δουν  πού  θα
κατέληγαν τα τελευταία γεγονότα: κάτοικοι της Κνωσού, ο Τουκάτος με
ιερείς από το βουνό, ο Πόντης και ο Κόρδακας από το λιμάνι. Δεν έφτασε
όμως κανένα στράτευμα, μόνο αναφορές για τα συμβούλια που είχαν γίνει
σχετικά με την κατάστασή μας· ο δισταγμός, που πάνω του είχε βασιστεί η
Αριάδνη, έδειχνε να επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στην Κνωσό παρά
στους ξενόφερτους τρίτους

Ο Περίδης είχε σχεδόν πετάξει το μπαστούνι όταν έφτασαν τα τελευ-
ταία πλοία με τους αιχμαλώτους. Ήταν δεκάξι αυτήν τη φορά και οι έξι
τους είχανε το σημάδι που πια σήμαινε θάνατο, άντρες με πρόσωπα ισχνά,
στο συνηθισμένο σύμφυρμα δερματικών αποχρώσεων, γλωσσών και με το
ανάλογο γένι, γυμνοί εκτός από το παν^ στα λαγόνια τους και δεμένοι με
το  ίδιο  σκοινί  οδηγήθηκαν  στη  δυτική  αυλή  του  Λαβύρινθου.  Αρκετοί
είχανε  ήδη  αρχίσει  να  αιμορραγούν  από  τα  γρονθοκοπήματα  και  τα
αντικείμενα που εκσφενδόνιζε το πλήθος σε όλο το δρόμο από τον Αμνισό
ως εδώ. Ήταν απομεσήμερο, ένιωθες πια το τέλος του καλο-
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καίριου στο δροσερό αεράκι και οι πιστοί, τόσο της Αριάδνης όσο και οι
αφοσιωμένοι οπαδοί της έπαυλης, είχαν αρχίσει να μαζεύονται σε ομάδες
περικυκλώνοντας τους γονατισμένους αιχμαλώτους· ακόμα κι οι ίδιες οι
φωνές  τους  ήτανε  σαν  προοίμιο  αντιπαράθεσης,  φράσεις  παρμένες  από
ψαλμούς  που  μιλούσαν  για  δικαιοσύνη  και  μαζί  σφυρίγματα  και  φωνές
που  απαιτούσαν  καταστροφή  και  εκδίκηση  για  τον  Τριάντα,  για  τη
Σικελία

Εκτιμούσαμε την κατάσταση από ένα παράθυρο της τραπεζαρίας, όταν
είδαμε  τη  μητέρα  μας  και  το  Βασιλιά  Θησέα  να  κάνουν  την  εμφάνιση
τους, χέρι  χέρι,  από  τη  βασιλική  οδό  και  ν’ ανεβαίνουν  τις  σκάλες  του
Λαβύρινθου που έβγαζαν στη δυτική αυλή. Εκείνη φορούσε την καλύτερη
βαθυκίτρινη χυτή της φούστα και την ασημένια της τιάρα, όλα τα σύμ-
βολα, το βάψιμο και την παρουσία που θύμιζαν την εποχή που ήταν ακό-
μα Βασίλισσα· εκείνος πλάι της φορούσε μια μακριά φούστα, όπως την
προτιμούσαν  οι  Αχαιοί,  αλλά  κόκκινη,  κατακόκκινη,  χρυσή  ζώνη  και
σπαθί  κι  ένα  βαρύ  περιδέραιο  από  χρυσοδεμένες  πέτρες.  Χέρι  με  χέρι!
Είδα  μερικούς  ακόμα  κι  από  τους  οπαδούς  της  Αριάδνης  να  μισοϋψώ-
νουν το χέρι τους σε βασιλικό Χαιρετισμό- και πίσω από το ζευγάρι ακο-
λουθούσαν  ο  Ελφήνορας,  η  Νομία  και  ο  Βίρμπιος,  άλλοι  ευγενείς  από
τους γύρω οίκους, οι νέοι συμβουλάτορες, ο Όρνεος, η αφοσιωμένη πα-
ρέα του Θησέα, ο Μέστωρ και διάφοροι ναυτικοί, γεροί και πληγωμένοι.
Έδειχναν να υπερτερούν τουλάχιστον αριθμητικά, μιας και ο λόγος που
τους  είχε  φέρει  ως  εδώ  ήταν  η  διεκδίκηση  της  θεμελίωσης  ενός  νέου
κόσμου - ο Περίδης ψιθύριζε Προδοσία, Προδοσία κι ας γκρίνιαζε την ίδια
στιγμή πως δεν μπορούσαμε να κάνουμε εδώ τις εκτελέσεις

«Κλείτη», είπε η Αριάδνη. «Κλείτη! Σε χρειαζόμαστε. Φέρε μου τον
επίσημο Διπλό Πέλεκυ για τις θυσίες, τον καλύτερο που έχουμε στο Πα-
λάτι. Δευκαλίωνα, το σπαθί σου και βάλε είκοσι φρουρούς ν’ ακολουθούν
από πίσω μας όταν θα βγούμε. Όλοι οι υπόλοιποι, ελάτε, δεν μπορούμε να
περιμένουμε τους στρατιώτες. Αυτό είναι, αυτό είναι.»

Χωρίς να δώσει καμιά σημασία στις ερωτήσεις, η Αριάδνη (μόνο με το
διάδημα  και  τη  φούστα  με  τα  μπλε  σιρίτια  που  φορούσε) μας  οδήγησε
στην αυλή από τη βορινή είσοδο· κρατούσε στα χέρια της τον ψηλό Διπλό
Πέλεκυ  από  καθαρό  ασήμι  που  της  είχε  φέρει  η  Κλείτη  για  ν’  αντι-
σταθμίσει την παρουσία της μητέρας και την ώρα που βγήκαμε, οι χειρο-
νομίες  του  Χαιρετισμού  ολοκληρώθηκαν,  πρώτα  από  τον  Τουκάτο  και
αμέσως μετά από τους ανθρώπους του Αμνισού που στέκονταν πλάι στον
Κόδρο και μερικούς τεχνίτες και από ανθρώπους της Κνωσού αφο-
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σιωμένους  στον  Διπλό  Πέλεκυ.  Όταν  όμως  η  Αριάδνη  σταμάτησε  ανά-
μεσα στους βωμούς της δυτικής αυλής, είκοσι βήματα μακριά από τη μη-
τέρα, και χαμήλωσε την αστραφτερή  κεφαλή του Πελέκεως  στριφογυρί-
ζοντας το κοντάρι του μες στα χέρια της ενώ τα λεπίδια του στροβιλίζο-
νταν ασταμάτητα, φάνηκε ολοκάθαρα η διαίρεση των ανθρώπων, έπαιζαν
τη  ζωή  τους  για  κάποια  συμφωνία  (μήπως  ήξεραν  και  τίποτ’  άλλο;),
φοβούνταν  όμως,  είτε  να  καταφέρουν  το  πρώτο  χτύπημα  είτε  να  το  δε-
χτούν. Την ώρα λοιπόν που η Αριάδνη είπε  Πολύ καλή σου μέρα, μητέρα!
εγώ βρέθηκα αντίκρυ από τον Ποιμένα γι’ άλλη μια φορά ενώ το βλέμμα
του έπεφτε πάνω μου πιο ανάλαφρο από κάθε άλλη φορά

«Τι  βλασφημίες  είναι  αυτές;» είπε  η  Πασιφάη  εννοώντας  τα  λεπίδια
που στροβιλίζονταν και τους γονατισμένους στη σειρά αιχμαλώτους· την
ενόχλησαν ακόμα και τα βλέμματα που είχαν καρφώσει επάνω της γεμάτοι
δέος. «Εμείς ερχόμασταν για να τιμήσουμε την ημέρα και να μιλήσουμε
με...»

«Είναι οι βλασφημίες που έχουμε  αρχίσει εδώ και πολύν καιρό. Πα-
ράξενα  ντυμένοι  ήρθατε  κι οι  δύο  σας  απλώς  για να  τιμήσετε  το  έθιμο,
μητέρα.  Μόνο  ο  πατέρας  μας  δηλαδή,  που  ήταν  και  άντρας,  ήξερε  ν’
αποτραβηχτεί; Όσο για σένα, Βασιλιά - να μου επιτρέψεις να σ’ ευχαρι-
στήσω για την τόσο αφοσιωμένη σου προσπάθεια στο κοινό μας καθήκον.
Εδώ βλέπεις δεν παίζουμε τους βασιλιάδες.»

«Σταματήστε τα αυτά», διέταξε ο Θησέας τους άντρες πίσω του που
χλεύαζαν  κοροϊδευτικά.  «Αριάδνη»,  είπε  με  το  μεγαλύτερο  δυνατό  σε-
βασμό στη φωνή του, «η Κυρά Πασιφάη ξέρει τι απαιτήσεις έχει αυτό το
αξίωμα. Μερικοί λένε πως όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει εκτός από σέ-
να. Ας μη συζητάμε όμως μπροστά σ’ αυτά τα κατακάθια της θάλασσας.
Δώσε τη συγκατάθεσή σου στους άντρες του Ναυαρχείου, να τελειώνου-
με.»

«Όλοι προσεύχεστε στη Θεά  κάνε με να γνωρίσω τις πράξεις μου, έτσι
δεν  είναι;»  απευθύνθηκε  εκείνη  στο  πλήθος,  αντί  γι’  απάντηση.  «Ε,
λοιπόν, γι’ αυτό βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ, για να σας δείξω αυτό που
προσεύχεστε στη Θεά να μείνει μακριά από τον τόπο μας. Εδώ ακριβώς.
Από τώρα και στο εξής, ας χύνεται απροκάλυπτα το αίμα της απληστίας
μας σε τούτον εδώ τον Οίκο που είναι το κέντρο τ^ς καθεμιάς ζωής μέσα
σ’ ετούτη την αυλή. Και όπως επιτάσσει το έθιμό μας», είπε η Αριάδνη με
μια βαθιά ανάσα και τα μάτια της καρφωμένα ξανά στον Θησέα, «ας χυθεί
πρώτο το αίμα του Βασιλιά».

Μα, τι είχε σκοπό να κάνει... να τον πολεμήσει; Εκείνος την κοιτούσε
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και το χαμόγελο είχε απομείνει μισό πάνω στο πρόσωπό του, ενώ από τον
κόσμο,  κι  από  τις  δυο  πλευρές,  σηκώθηκε  ένα  σιγανό  μουρμουρητό
τρομαγμένης κατάπληξης· ακόμα και η Θεία είχε τόσο αποσβολωθεί που
δεν πήγε να σταθεί δίπλα της

«Αυτός είναι ο πραγματικός σου κόσμος, Θησέα. Μια φορά που ήμα-
σταν οι δυο μας μου είπες να κατεβώ και να τον αντιμετωπίσω. Ορίστε
λοιπόν, να ’μαι.»

«Αριάδνη!» είπε η μάνα μας και μέσα σ’ αυτήν τη μία λέξη νιώσαμε
όλη της τη ζωή, τον αδικοχαμένο γιο και τον άντρα της, τον αγώνα της να
εξουσιάζει για να μπορεί να προστατεύει τα αμέτρητα παιδιά της. «Μην
το κάνεις αυτό, κόρη μου. Μη μας κάνεις να πούμε...»

«Πήγαινε να ξαπλώσεις με το λευκό ταύρο σου, Πασιφάη!» φώναξε η
"Ιρις αναπάντεχα  από το παράθυρο πίσω μας, και την είδαμε να σέρνει
τον "Ικαρο και να τον στήνει δίπλα της. «Το βλέπεις αυτό το παιδί που
γεννήθηκε από τα πλοία μας μες στο πέλαγος; Θες να γεμίσει η Κρήτη με
τέτοια πλάσματα; Παραιτήσου, Πασιφάη!» απαίτησε η "Ιρις ενώ ο "Ικαρος
της έριχνε μια πληγωμένη ματιά. «Αυτόν το Θεό δεν πρόκειται να μας τον
επιβάλεις γι’ άλλο ένα Μέγα "Ετος.»

«Αρκετά!» είπε η Αριάδνη,  σήκωσε τον Πέλεκυ  και χτύπησε το κο-
ντάρι του πάνω στις πέτρες. «Μητέρα, αναγνώρισε το θρόνο εδώ και τώ-
ρα, διαφορετικά δε θα ’μαι εγώ υπεύθυνη...»

«Εσύ, θα υπερασπιστείς το λαό σου όπως επιτάσσει η Αναγκαιότητα,
διαφορετικά θα... Εσύ με κάνεις να το ξεστομίσω, κόρη μου: θα εκθρονι-
στείς, ίσως και να εξοριστείς.»

«Και - και ποιος απ’ όλους σας θα το φροντίσει αυτό!» απάντησε η
Αριάδνη και η φωνή της έσπασε· είχε εξωθήσει τα λόγια της σε αδιανόητο
συμπέρασμα  κι  αυτό  πόνεσε  τους  ανθρώπους  γύρω  σαν  μαχαιριά  στην
πλάτη

Πού ήταν οι γυναίκες μας κι οι φωνές τους τώρα; Αυτό πια ξεπερνού-
σε οποιαδήποτε φαντασία - δημιουργήθηκε τρομερή οχλοβοή καθώς με-
ρικοί άρχισαν να κάνουν πίσω, ν’ αποστρέφουν το βλέμμα όπως μπορού-
σαν  ανάμεσα  στα  τόσα  στριμωγμένα  κορμιά  ενώ  άλλοι  μούγκριζαν  πε-
ρισσότερο από οργή παρά από αισχύνη, βλέποντας την Πασιφάη να πα-
ραπαίει με αυτά τα λόγια

«Όχι, κοιτάξτε!» τους είπε η Αριάδνη παλεύοντας. «Κοιτάξτε αυτούς
τους  σημαδεμένους  άντρες!  Γιατί  είναι  πάλι  εδώ;  Τα  κομμένα  κεφάλια
των συντρόφων τους, το ίδιο τους το μαρκάρισμα δεν τους έμαθε τίποτα;
Όχι, απλώς μας αντιγύρισε το μίσος και το αίμα διπλό, κι αυτό δηλητη
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ριάζει τη ζωή μας χρόνια ολόκληρα τώρα.  Και ποιος ο λόγος; Πετράδια
εισαγωγής  για  τα  ρουθούνια  σας;  Τώρα  λοιπόν  θέλετε  να  σας  μάθει  η
ηπειρωτική χώρα να λύνετε τα δικά σας προβλήματα; Πώς; Μ’ ένα Θεό
της Βροντής, με επιδρομές κι εκδίκηση χωρίς τέλος, με απέραντο πόνο για
το γιο κάθε μάνας;»

Φαινόταν όμως πως ήτανε πια πολύ αργά* από το πλήθος σηκώθηκε
ένα μουρμουρητό σχεδόν ξεκάθαρα εναντίον της, πήγαινε γυρεύοντας πια
αυτή η νεαρή γυναίκα και μάλιστα με τη σκιά του Βέλκανου να κρέμεται
από πάνω μας. Τώρα όμως η σκληράδα στην όψη της Αριάδνης μαλάκωσε
καθώς  συνειδητοποίησε  αυτό  που  δε  θα  κατάφερνε  να  πράξει,  αν  οι
στρατιώτες είχαν πράγματι έρθει, και κάτι σαν περιφρόνηση πήρε τη θέση
της σκληράδας της. Δε θα περίμενε φυσικά να της το πουν καταπρόσωπο

«Πολύ καλά!» είπε. «Σας άφησα ελεύθερους εκείνη την ημέρα πάνω
στο λόφο, έτσι δεν είναι; Τότε λοιπόν είστε ελεύθεροι, για όλη σας τη ζωή.
Εμένα όμως,  μη  μου  μιλάτε  για  εκθρόνιση  κι  εξορία» είπε,  σήκωσε  τον
Διπλό Πέλεκυ και άρχισε να τον περιστρέφει με τη φορά του φεγγαριού
ώσπου άρχισε να βουίζει  σαν τις ιερές τροκάνες και να τονίζει τα λόγια
της. «Θεά και Δυνάμεις, απελευθερώνομαι εδώ μπροστά Σας! Πάρε αυτό
λοιπόν, λαέ μου, πάρε αυτό και ξεκίνα από την αρχή την καινούργια σου
Κρήτη χωρίς καμιά κατάρα από μένα, γιατί την έχετε όλοι ήδη  μέσα σας!
Ορίστε λοιπόν - Σκοτώστε - και μ’ αυτό ανοίξτε και τους τάφους σαςϊ»

Τον στριφογύρισε λοιπόν ακόμα μια φορά κι όταν τον πέταξε προς τον
λευκό προμαχώνα του Λαβύρινθου, όλοι μας, ως και οι φρουροί πιο πίσω,
διασκορπιστήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ενώ περνούσε πάνω από τα
κεφάλια μας· η κεφαλή του χτύπησε πάνω στην πέτρα με μια ξερή κλαγγή,
ανάβοντας  μάλιστα  σπίθες  όπως  έπεσε,  σπασμένος  στη  μια  μεριά.
Οχλοβοή σηκώθηκε από τις φωνές που ακούγονταν να καλούν τ’ όνομά
της  καθώς  η  Αριάδνη  απομακρυνόταν  αργά  προς  την  είσοδο  του
νοτιοανατολικού  προστώου, εκείνη όμως  δε γύρισε, ούτε απάντησε ούτε
καν όταν όσοι είχαν σκύψει καλύπτοντας τα κεφάλια τους και ούρλιαζαν
με το φόβο του σεισμού άρχισαν κι αυτοί να φωνάζουν - Αριάδνη - Μη

«Μα δεν μπορείς!» της φώναξε η μάνα μας. «Ο γάμος! Ο ίδιος σου...»
«Να  τον  παντρευτείς  εσύ,  μητέρα!» φρένιασε  η Αριάδνη  και σταμά-

τησε· βλέπαμε πια τα κατεστραμμένα οράματα ζωγραφισμένα στο πρό
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σωπό  της,  όσο  κι  αν  είχε  στεγνώσει.  «Αυτός  αποτελεί  το  τέλειο  παρά-
δειγμα των τρόπων τους, έτσι δεν είναι; Εσύ να τον παντρευτείς! Ο ρόλος
του θρόνου μου δεν είναι ν’ αψηφώ τις αποφάσεις που παίρνονται α  πό
παιδιά.»

Τότε  συσπάστηκε  όλο  της  το  κορμί,  ξεκίνησε  να  φύγει,  κρατήθηκε
όμως ελπίζοντας· ωστόσο, ελπίδα δεν υπήρχε, όπως φαινόταν, το μουρ-
μουρητό  που  είχε  ξεσηκώσει  αυτό  το  περιφρονητικό  της  ξέσπασμα
απλώθηκε  ξανά,  ακοΰσιηκαν  μέχρι  και  φωνές Αφήστε τη να φύγει. Αβά-
σταχτη είχε γίνει πια η πραγματικότητα, όπως και οι φόβοι ανάμεσά μας
όσο και να την αγαπούσε ο κόσμος* δεν το ’χε στην καρδιά της εκείνη τη
στιγμή ν’ αποταθεί στην Προσφορά κι αυτό το θέμα άγγιζε τη μεγάλη πε-
ρηφάνια  που  κουβαλούσαμε  μες  στο  αρχαίο  αίμα  μας:  τούτος  ο  τόπος
διαφέντευε  τις  θάλασσες  από  αμνημονεύτων  χρόνων,  ήταν  μεγάλος  ο
φόβος για το τι θα μας έβρισκε αν ακολουθούσαμε την Αριάδνη. Παρ’ όλ’
αυτά, έβλεπα κιόλας σε πολλά πρόσωπα ντροπή, καθώς η ψυχή, γεμάτη
φόβο κι εγωισμό, απέστρεφε το βλέμμα από κάτι* κι ο κόσμος, σ’ εκείνη
τη μια περιστροφή του, είχε σκοτεινιάσει. Οι φωνές της Κλείτης και της
Ίριδας χάθηκαν μέσα στο θρήνο κι αυτός ο ήχος τάραξε την Αριάδνη, που
σκούπισε  το  ένα  της  μάτι  και  είπε Λυπάμαι. Κι  ύστερα  γύρισε  πάλι  να
φύγει

«Κι εσύ, Επιτηρητή;» φώναξε δυνατά ο Τουκάτος. «Θα μας εγκατα-
λείψεις κι εσύ τώρα; Ποιος θα φροντίσει για το καινούργιο λιμάνι και για
την προστασία μας;»

«Θέλει τα καράβια σου στη Σικελία γιατί ψηλά στο βορρά ναυπηγούν
πολεμικό στόλο!» ξεστόμισα χωρίς να το περιμένω, δεν είχαμε και πολλά
να  χάσουμε  πια,  αυτό  το  ’βλεπα,  με  το  χέρι  μου  τεντωμένο  να  δείχνει
κατευθείαν τον Θησέα. «Μα... κι η Σικελία...  είναι κι αυτή απειλή! Δεν
ξέρω!» παιδευόμουνα  σαν  ανόητος  ενώ  η  μητέρα  μας  κι  η Αριάδνη  με
κοιτούσαν  με  τους  κόσμους  τους  μες  στα  μάτια  τους.  Μήπως  το  ’χαμε
όλοι μας παρατραβήξει; Τα μάτια του μυαλού μου δεν έβλεπαν παρά κε-
νό,  μονάχα  το  αδιέξοδο  όπου  είχαμε  φτάσει  μέχρι  στιγμής.  «Τι  καλό
μπορεί να βγει απ’ όλ’ αυτά;» έκανα μια προσπάθεια. «Το μόνο που βλέ-
πω είναι δύναμη και αγάπη για την πατρίδα, που δεν ξέρει πώς να φερθεί
κι έτσι δαγκώνει την ίδια την ουρά της. Εγώ λέω να γίνει μια ανακωχή,
τουλάχιστον ώσπου να μαζέψουμε τη συγκομιδή και να ολοκληρωθούν οι
τελετές. Η αλήθεια στο κρασί - αυτό μονάχα μπορώ να πω», κατέληξα

Μουρμουρητά* μερικοί αναστεναγμοί ενδεικτικοί κάποιας ανακού-

Ο αδελφός της Αριάδνης - 29
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φισης: χρόνος, πιθανότητες, βαθιά σκέψη ολοφάνερη πάνω στα πρόσωπα
όλων

«Αυτό... μπορούμε να το δεχτούμε», είπε η Πασιφάη ενώ τα βλέφαρά
της πάλευαν να συγκροτήσουν τα δάκρυα καθώς κοιτούσε την Αριάδνη,
καταπνίγοντας  τις  αντιδράσεις  της  ετερόκλητης  παρέας  των  υποστηρι-
χτών πίσω της

«Και οι κατάδικοι;» είπε ο Περίδης. «Η απονομή χάρης θα ήταν κάτι
ασυγχώρητο.»

«Ας αποφασίσει η Θεά!» είπε η Φαίδρα από το παράθυρο πλάι στην
Ίριδα

«Άξια πρόταση», είπε η μάνα μας. «Μπορούμε να τη δεχτούμε.»
«Εντάξει», είπε η Αριάδνη μετά από μεγάλη παύση. «Ας πάρει εκείνη

το χρησμό.»
Και  προς  μεγάλη  μου  κατάπληξη,  σχεδόν  κανένας  από  αυτούς  που

είχαν  έρθει σκόπιμα για  να πάρουν  εκδίκηση  δεν  διαμαρτυρήθηκε  ιδιαί-
τερα.  Ίσως  να  μην  ήθελαν  ν’  αναμειχτούν  περισσότερο  στα  αδιανόητα
πράγματα που λίγο έλειψε να γίνουν ούτε και να ’χουν καμιάν ευθύνη για
τη βεβήλωση του χώρου της Κνωσού’ και ιδιαίτερα με τον Βέλκανο  να
ρίχνει  άφθονο  το  δηλητήριό  του  ανάμεσά  μας.  Η  Φαίδρα,  με  μια  γρη-
γοράδα που θύμιζε την Πασιφάη, έφερε μια μπρούντζινη λεκάνη από την
αίθουσα πίσω της. Τη σήκωσε, ζύγισε την κίνηση ως την πτώση κι ύστερα
με  μιαν  επίκληση  στη  Θεά  την  πέταξε  με  δύναμη  προς  τα  πάνω.  Οι
φυλακισμένοι  δεν  ήταν  οι  μοναδικοί  που  έτριξαν  τα  δόντια  τους  καθώς
χτύπησε στις πλάκες της αυλής: κέρδισε η Αριάδνη

Τις  ημέρες  όμως  που  ακολούθησαν  διασταυρωνόμασταν  στους  δρόμους
σαν να ’μασταν άλλοι άνθρωποι. Ζαλισμένοι, ανίκανοι σχεδόν να παρα-
δεχτούμε αυτό που παραλίγο να συμβεί. Η ανακωχή  διατηρήθηκε ως τη
φθινοπωρινή ισημερία και τις τελετές της συγκομιδής, αλλά οι οπαδοί και
των  δύο  πλευρών  σταματούσαν  για  λίγο  περνώντας  μπροστά  από  τη
δυτική αυλή, σαν να ξαναζούσαν με το νου τους τα δύο χρόνια που μας
είχανε φέρει σ’ αυτό το σημείο και άρχιζαν τότε τις κατάρες ή τα κλάματα,
κουνούσαν  τα  κεφάλια  τους,  ή  ξέσπαγαν  σΚ)  παιδί  τους.  Χάσαμε  έναν
κόσμο και στην πορεία ξεπεράσαμε κάποιο όριο και τώρα προσπαθούσαμε
να ξεστομίσουμε ότι αυτό το πράγμα πέρ’ από τις θάλασσες είχε φτάσει
πια και στον τόπο μας. Εμείς οι ίδιοι όμως μετανιώναμε για τα λόγια μας
όταν επιτρέπαμε στους εαυτούς μας να μιλήσουν με τα έργα·
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κι αφού ούτε αυτό αρκούσε για να μας αφυπνίσει, πόσα άλλα αδιανόητα
πράγματα δεν ήταν άραγε ζήτημα χρόνου;

Για λίγο ο Βέλκανος έγινε ακόμα πιο τρομαχτικός. Η στάχτη που εκ-
σφενδόνιζε μαζί με τον καπνό έμοιαζε να μην έχει τέλος, ήτανε πια ένα
αδιαπέραστο  σάβανο  που  κρεμόταν  χαμηλά  πάνω  από  τη βορειοανατο-
λική άκρη του κόσμου· οι ακτές σ’ εκείνη την πλευρά των παραλίων της
Κρήτης ήταν πνιγμένες στην ελαφρόπετρα που είχε ξεβράσει η θάλασσα.
Μόλις  που  έφταναν  οι  άνθρωποι  για  να  τινάξουν  τη  στάχτη  από  τα
δέντρα, πολλά χωράφια όμως ήτανε σε απελπιστική κατάσταση. Το νερό
στα πηγάδια είχε άσχημη γεύση και είχαμε αναφορές  πως ακόμα και η
αναπνοή  σε  ορισμένα  μέρη  δημιουργούσε  ενοχλήσεις.  Η  αλλαγή  ήρθε
όμως,  μετά  από  μερικές  πολύ  αλλόκοτες  ημέρες,  που  βλέπαμε  μπάλες
γαλάζιου φωτός να εκτοξεύονται προς τα πάνω από το σημείο του ορί-
ζοντα  που βρισκότανε  το βουνό.  Αυτό  άρχισε αμέσως  πριν από τη νέα
Σελήνη της Συγκομιδής και φαινότανε λες κι ήθελε η θάλασσα να πετά-
ξει στον ουρανό καινούργια αστέρια, εκσφενδονίζονταν ψηλά κι έσβηναν
ξαφνικά  στον  αέρα  ή  ξανάπεφταν  μέσα  σε  μια  περίεργη  παχύρρευστη
γαλανή  λάμψη  χωρίς  καθόλου  θόρυβο.  Ολόκληρα  πλήθη  είχαν  συ-
γκεντρωθεί στους λόφους καθώς παρακολουθούσαμε σιωπηλά. Και τότε,
ένα πρωί είδαμε κάτι που έμοιαζε με κουρελιασμένη ουρά στο σύννεφο
της στάχτης, σαν να ’χε απελευθερωθεί από την πηγή του στον ορίζοντα,
και μέσα σε δύο μέρες ο φθινοπωρινός αέρας είχε σηκώσει ολόκληρο το
απέραντο σάβανο και το είχε μεταφέρει λίγο μακρύτερα. Αυτή η λουρίδα
φωτός ανάμεσα στη θάλασσα και στον ουρανό σήμαινε πως ο Βέλκανος
είχε  πάψει.  Παρ’  όλο  όμως  που  οι  άνθρωποι  αμέσως  στράφηκαν  σε
αθόρυβες,  αναίμαχτες  μορφές  ευχαριστιών,  η  Κρήτη  στην  ουσία
κρατούσε την ανάσα της χωρίς να τολμάει να διαπληκτιστεί για το ποιος
είχε επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα.  Αχ, όταν θα ’σαι ξεδοντιάρης σαν τον
Κράτο κι εμένα, θα διηγείσαι αυτήν την εποχή σαν παραμύθι στα παιδιά που
θα σε κοιτάζουν με γουρλωμένα μάτια, είπε η Πέρδικα

Δεν τολμούσαμε  να  πανηγυρίσουμε.  Εγώ  όμως τα  τελευταία  ετούτα
φεγγάρια έζησα μιαν αθόρυβη ψυχική ανάταση που ήταν διπλή, μιας και,
παρά  τα  όσα  συνέβαιναν,  η  Αριάδνη  γύρισε  πάλι  σε  μένα,  κι  έτσι
ξανάγινα εραστής, αν όχι βασιλιάς της. Για κείνη (και για τις πιο υπομο-
νετικές γυναίκες του  δάμου) αν υπήρχε οπΟιαδήποτε ελπίδα γι’ αυτό το
γάμο, θα ’πρεπε να βρει τρόπο να εκδηλωθεί μόνη της πια, εκείνη όμως
δεν υπήρχε περίπτωση να επιτρέψει τον εξαναγκασμό του Διονύσου της
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Κρήτης  σε  υπόγεια  δράση,  που  λέει  ο  λόγος*,  όπως  είχε  γίνει  με  τους
Δελφούς. Δεν έκανε τίποτα που να επιδείχνει την τρυφερότητα ανάμεσά
μας,  απλώς  ζούσαμε,  τρώγαμε,  δουλεύαμε  και  κοιμόμασταν  (τις  περισ-
σότερες  φορές)  μαζί  όπως  παλιά  κι  εκείνη  φαινόταν  να  χαίρεται  την
ιδιωτική ζωή που έκανε χωρίς να πρέπει η κάθε της λεπτομέρεια να έχει
επιπτώσεις στη ζωή του λαού μας. Αυτή η συγκροτημένη επανασύνδεση
είχε ακόμα μεγαλύτερο βάρος γιατί μου έδωσε να καταλάβω ότι πίστευε
πως εμείς οι δύο εκπροσωπούσαμε τη φυσιολογική ζωή, ούτε και τη ρώ-
τησα ποτέ για τον καιρό που πέρασε με τον Βοσκό. Παρατήρησα βέβαια
πως  ξανάρχισε  να  μασάει  άγριο  καρότο· ο  κόσμος  που  έβλεπε  μπροστά
της δεν είχε και πολλά να υποσχεθεί σ’ ένα παιδί. Αυτήν τη στιγμή ήθελε
περισσότερο  ένα  σύντροφο  της  επιλογής  της  παρά  ένα  βασιλιά  επιβε-
βλημένον από το έθιμο, και κάθε φορά που απευθυνότανε σε μένα έθρεφε
την ίδια την ψυχή μου. Ήμουνα πλασμένος γι’ αυτήν, αυτό είναι όλο. Το
Μικρό Καλοκαιράκι ήταν - αν μας το επέτρεπε φέτος ο καιρός - που θα
κλονίζονταν κόσμοι ολόκληροι με τις αποφάσεις μας

Δούλεψα σκληρά για να τακτοποιήσω το χειμερινό αγκυροβόλιο του
στόλου και η βοήθεια δε μου έλειψε, τόσο από τους ναυτικούς όσο κι από
τους εμπόρους μας, μιας κι τόσοι άνθρωποι είχαν ακούσει τον Επιτηρητή
να  μιλάει  για  το  στόλο  του  βορρά  με  απόλυτη  βεβαιότητα.  Αν
περπατούσες  τρεις  ώρες  περίπου  ανατολικά  προς  την  Τύλισο  κι  ύστερα
τραβούσες  κατευθείαν  προς  τη  θάλασσα  (αποφεύγοντας  τον  παραλιακό
δρόμο  που  περνάει  από  το  πεδίο  των  εκτελέσεων  με  τα  κόκαλα)  θα
έβρισκες το καινούργιο λιμάνι μας στο μεγάλο τόξο που σχημάτιζε ένας
απότομος γκρεμός· ήταν μια παραλία ακριβώς απέναντι από τη Δία που
απλώς  δεν  ήταν  εκτεθειμένη  στην  άμεση  σφοδρότητα  του  αέρα  ή  των
κυμάτων,  οι ακτές της  Κρήτης όμως  έτσι ήτανε,  και αν  απομακρυνόμα-
σταν  περισσότερο  προς  τα  δυτικά,  δε  θα  εξυπηρετούσαμε  πια  το  σκοπό
μας. Αυτοί που εργάζονταν  μαζί  μου όμως είπαν πως η τοποθεσία ήταν
καλή,  πάνω  κάτω  τριάντα  πλοία  χωρούσανε  να  δεθούν  κάτω  από  το
ακρωτήρι ετούτης της άγριας παραλίας, σε πολεμική μάλιστα διάταξη και
πανέτοιμα,  καλυμμένα  εντελώς  με  πισσαρισμένο  ύφασμα  για  τις  βροχές
που έρχονταν, και με συνεχή φρούρηση, όπως ήταν ορισμένο στον πηλό
που κρατούσα στα χέρια μου. Τα ά^α μισά καράβια μας

* Ο μύθος του Διονύσου (Θεού των γονιμοποιών δυνάμεων της φύσης και ειδικά της
αμπέλου και του οίνου) συνδέθηκε και με το μύθο του Διονύσου Ταγρέως που λατρευόταν
στην Κρήτη, ο οποίος τεμαχίστηκε από τους Τιτάνες και αναστήθηκε ως Ίακχος.
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κούρνιασαν  στο  υπήνεμο*  της  Δίας  και  νομίζω  πως  οι  επικρίσεις  της
Αριάδνης για τη χρήση του Νησιού τη βοήθησαν να πάρει με το μέρος
μας περισσότερους από τους άντρες του Ναυαρχείου. Θα ευχαριστιόταν ο
πατέρας μας με αυτό και μου άρεσε ν’ ατενίζω τον Γιούχτα πίσω μου, να
τον αισθάνομαι να παρακολουθεί. Άρεσε στους αξιωματικούς και στους
νεότερους  να  βλέπουν  το  πείσμα  της  να  υποχωρεί  κι  ας  εκτόξευε  ένα
σωρό  απειλές  για  ν’  αποτρέψει  τη  βεβήλωση  του  Δάσους  εκεί  πέρα*
απαγορευόταν  ακόμα  και  να  πλησιάσουμε εκεί,  ακόμα  και  να  ξεμακρύ-
νουμε  από το  νότιο  αραξοβόλι  όπου  βρίσκονταν  τα πλοία.  Κι  αυτοί  το
’θελαν  να  υπάρχει  ένας  τόπος  απαραβίαστος,  τους  βοηθούσε  αυτό  να
διατηρήσουνε και την ίδια την Κρήτη έτσι, όσο για την ευλαβική ιδέα να
χτίσουμε αυτόν τον χοντροκομμένο πέτρινο βωμό κοντά στις πλώρες και
στα σκοινιά  των  καραβιών,  δεν  ήταν δική  μου. Δουλεύαμε  ξαναμμένοι
από μια φλογερή χαρά, όπως τα νιάτα που αγαλλιάζουν ανακαλύπτοντας
ότι μπορούν να βάλουν όλο το άγριο πάθος τους υπηρετώντας την τιμή
και την ομορφιά

Κι  όταν  οι  φθινοπωρινοί  αέρηδες  άρχισαν  να  σηκώνουν  το  σάβανο
του Βέλκανου και ν’ αγριεύουν τη θάλασσα μέρα με τη μέρα, τα δεκαπέ-
ντε πλοία μας μαζί με τον  Τάλω γύρισαν στο λιμάνι από τη Ρόδο με τα
νέα πως η θάλασσα εκεί κάτω ήταν εντελώς καλυμμένη με στάχτη. Ούτε
κανένα νέο από αυτόν τον πτολίπορθο, καμιά προσπάθεια δεν είχε γίνει να
σπάσει ο αποκλεισμός, ο Πάνδαρος πάντως παραδέχτηκε πως είχε κάνει
ένα  δυο  απειλητικά  περάσματα  μπροστά  από  τον  καταυλισμό  των
Αχαιών, έτσι για να τους δείξει πως είχαμε βάλει κακό με το νου μας. Η
Αριάδνη λοιπόν είχε κερδίσει προς το παρόν τον αγώνα* θα βλέπαμε την
άνοιξη τι άλλο είχε να μας πει ο Λέων χωρίς το ροδόσταμο και το κρασί
του. Οι Κάρες σύμμαχοί μας, ωστόσο, μας πληροφόρησαν ευγενικά πως
θ’ αποσύρονταν από την επιχείρηση, προς το παρόν και μέχρι νεωτέρας
διαταγής.  Ο  Πάνδαρος  είπε  πως  γι’  αυτό  έφταιγε  ο  νεαρός  από  τον
Τριάντα που είχε πάει μαζί του, ο Σθένος, γιατί μπήκε στο πλήρωμα ενός
κάριου  καραβιού και αναστάτωσε τους πάντες με την ιστορία του* δεν
είχαν  πάρει ούτε  το μερίδιο  του σιδήρου  που  τους  είχαμε  υποσχεθεί  κι
εκτός αυτού, είχαν και τα δικά τους παράλια να προστατέψουν. Αν όμως
χρειαζόμασταν περισσότερα καράβια την άνοιξη για να συνεχίσουμε τον
αποκλεισμό της Ρόδου, τι επιπτώσεις θα είχε αυτό στο θέμα της Σικελίας;
Η Αριάδνη δε σταματούσε τις διαπραγματεύσεις με τις θείες και

*σταβέντο στη σημερινή ναυτική γλώσσα.
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τους θείους μας για την απαραίτητη πια υποστήριξή τους, αλλά, παρά τις
απειλές τους στην κηδεία του πατέρα μας, δεν μπορώ να πω ότι σκοτώ-
θηκαν να μας στείλουνε τους στρατιώτες... είχανε τον δικό τους τρόπο να
προσεγγίζουν τα γεγονότα και δεν έβλεπαν το λόγο να βάλουνε τους δι-
κούς  τους  γιους  μπροστά  για  να  λυθούν  προβλήματα  των  άλλων.  Είπα
στην Αριάδνη πως προφανώς πιστεύανε πολύ σ’ εκείνη, πως οι δυνάμεις
μας θ’ ανταποκρίνονταν σ’ αυτήν την πίστη αφού πολεμούσαμε έτσι μόνοι
μας με τον δικό μας τρόπο. Αυτό που της έλειπε περισσότερο ετούτη τη
στιγμή ήταν ακριβώς η πείρα κι η παρηγοριά που θα της παρείχε η μάνα
μας,  κι  αυτά  τα  στοιχεία  αναζητούσε  στους  κοντινούς  ανθρώπους  του
κύκλου της

Ενώ  εκείνη  κι η  μητέρα  μας χειρίζονταν  σχεδόν ανεξάρτητα τις δη-
μόσιες υποθέσεις, από τη μια με την ανακωχή που την τιμούσαν όλοι και
από  την  άλλη  με  τον  Βέλκανο  που  είχε  πια  κοπάσει,  η  κατάσταση
διατηρήθηκε  ομαλή.  Ιέρειες  και  πιστές  του  Λαβύρινθου  από  το λαό άρ-
χισαν  ν’  ανακατεύουν  άγρια  τα  μαλλιά  τους,  για  να  μείνει  το  πέλαγος
αγριεμένο ολόκληρο το χειμώνα και να μη φύγουν τα καράβια μας από την
πατρίδα, ενώ οι γυναίκες της Πασιφάης, η Νομία για παράδειγμα, τα είχαν
σφιχτοδεμένα ψηλά στο κεφάλι τους. Μια ομάδα πρεσβύτερων γυναικών,
οι  μάνες  των  χωραφιών  όπως  αποκάλεσαν  τους  εαυτούς  τους,
παρουσιάστηκαν  μπροστά  στην  Αριάδνη  με  τις  ποδιές  για  τη  σπορά
χρισμένες  φρέσκο  αίμα  της  σελήνης  και  της  ζήτησαν  να  ευλογήσει  τον
τεράστιο γύρο της σποράς  που θα ’καναν με τα πόδια σε ολόκληρη την
κεντρική περιοχή της Κρήτης μεταξύ Ίδης και Δίκτης για να βοηθήσουν τη
συγκομιδή της ερχόμενης χρονιάς και να ενισχύουν την προστασία μας. Η
Αριάδνη δεν ήταν και τόσο σίγουρη για τη χρησιμότητα τέτοιων τελετών
πια, πάντως  δεν τσιγκουνεύτηκε τους επαίνους της,σ’ αυτές τις γυναίκες
και τις ξεπροβόδισε με μια τελετουργία που γοήτευσε την πόλη. Τον δικό
τους  κόσμο  τον  γνωρίζαμε·  για  τον  Ποσειδώνα  που  Σείει  τη  Γη  όμως
χρειαζόταν  άλλου  είδους  βοήθεια  στα  θέματα  που  μας  έκαιγαν.  Λίγες
ημέρες  μετά  την  τελετουργία  της  Αριάδνης,  οι  συμ-  βουλάτορες  της
μητέρας στην έπαυλη προσκάλεσαν όσους περισσότερους μπορούσαν σ’
ένα παραθαλάσσιο χωράφι κι εκεί έδειξαν σε όλους ένα ξύλινο μαραφέτι
βασισμένο  σε  κάποια  γεωργική  μέθοδο  που  χρησιμοποιούσανε  στην
Αίγυπτο τελευταία. Ήταν ένα όρθιο πλαίσιο από ξύλο ελιάς με μια βαριά
λεπίδα  από  μπρούντζο  για  το  όργωμα  και  δύο  ξύλινες  λαβές  που
καμπύλωναν προς τα πίσω και ανάμεσά τους είχαν ένα ψηλό μαρκούτσι μ’
ένα χωνί στην κορυφή κι από κει μπορούσες να
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σπέρνεις  ωραία  και  ταυτόχρονα  να  οργώνεις.  Έτσι,  συνέχισαν  να  κε-
λαηδούν  αυτοί  οι  κύριοι,  εκεί  που  είχες  ανάγκη  τη  μισή  πάτριά  για  να
σπείρει ένα χωράφι την ημέρα (το πολύ), τώρα μπορούσε ένας άνθρωπος
μόνος του να καταφέρει το ίδιο και περισσότερο. Κι αυτό σήμαινε πως θα
υπήρχαν  άνθρωποι  διαθέσιμοι  γι’  άλλες  δουλειές.  Και  μεγαλύτερη
παραγωγή!

Όχι  πως  ο  Τεύκρος,  ο  Ελφήνορας,  ο  Ακραίος  ή  ο  Πορθάων  είχανε
κατά  νου  βέβαια  να  κάνουν  τέτοιες  δουλειές.  Ήθελαν  όμως  σ’ εμάς  ν’
αρέσουν. Τι παράξενοι που ήταν όλοι τους! Βλαστημούσαν τη ζέστη του
ήλιου, αλλά την επαινούσαν στις απεικονίσεις τους σαν πηγή της Ζωής
και σύμβολο: ήταν ο ανελέητος ήλιος τους, που, αν πέθαιναν εδώ, ήθελαν
να του στείλουν τα κουφάρια τους μέσ’ από τη νεκρική πυρά τους. Καμία
σχέση με τους ομαδικούς τάφους των πατριών και τους νεκρικούς πίθους
που θύμιζαν μήτρα, όπως ήταν το κρητικό έθιμο. Κάτι για το πνεύμα που
απελευθερώνεται από το βόρβορο της φύσης, νομίζω έλεγαν, ένα πράγμα
για την άνοδο σε μια ζωή υπερ-υλική, στο βασίλειο του άφθαρτου Φωτός,
στις  αίθουσες  του  ήλιου.  Ή  κάτι  τέτοιο  τελοσπάντων.  Αυτό  ήταν
συνυφασμένο,  έλεγαν,  με  το  γιατί  ο  πατέρας  θα  πρέπει  να  θεωρείται
ανώτερος,  αφού  η  σχέση  του  με  το  παιδί  (ισχυρίζονταν)  ήταν  στην
κυριολεξία άυλη. Στο γυρισμό προς την Κνωσό έλεγαν ότι περίμεναν πώς
και πώς το ωραίο μπάνιο που θα έκαναν και τα δροσερά σταφύλια που θα
τους πρόσφεραν οι ολόγλυκες νεαρές υπάρξεις

Η Κλείτη ήταν από τους λίγους που παρέμεναν κοντά στην καρδιά της
Αριάδνης.  Γεμάτη  μεγαλοπρέπεια  τότε  στο  όνομα  της  Κρήτης  στην
Αθήνα  ύστερα  εξαντλήθηκε  στις  προσπάθειές της  με  τους  καλεσμένους
μας· ανέλαβε κάπως με τη συμμετοχή της στο μυστήριο, μετά όμως κα-
τρακύλησε στη σιωπή με όλ’ αυτά τα γεγονότα στο Παλάτι, με το σπάσι-
μο των κρίκων ανάμεσά μας... Από τότε που η Αριάδνη είχε στραφεί σ’
αυτήν για τον Διπλό Πέλεκυ, η Κλείτη προσπαθούσε ασταμάτητα και με
όλη της τη δύναμη να κρατήσει την καρδιά της ζωντανή, να υπηρετήσει
όπως μπορούσε  τη Βασίλισσά της κι έτσι βούταγε το πρόσωπό της στα
λουλούδια των κήπων μας και προσπαθούσε να ξυπνήσει την παλιά σκα-
νταλιάρικη χαρά της με την τελετουργία. Μπορεί η Κλείτη να έβρισκε την
καλή της Ίριδα υπερβολικά μαχητική για την παρηγοριά που είχε ανάγκη
εκείνη  τη  στιγμή,  αλλά  βρέθηκε  ο  Τουκάτος  να  τη  βοηθήσει,  που
θεωρούσε τον εαυτό του πατέρα όλων μας κατά κάποιον τρόπο. Έδειχνε
να καταλαβαίνει τι συνέβαινε με τα βαλτώματα και τις αναλαμπές
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της  Κλείτης.  Θυμάμαι  που  μας  έδειχνε  μια  τελετουργική  πέτρινη  πλάκα
που είχε λάβει από αδελφούς ιερείς στο βορρά: του την είχαν στείλει σαν
δείγμα  και  σαν  προειδοποίηση  κι  εκείνος  την  έδειξε  και  στην  Κλείτη·
ήτανε μια εικόνα αυτού του Θεού των Βορείων, του Απόλλωνα, προστάτη
κάποτε  των  ποντικομάντηδων  και  τώρα  με  δάφνινο  στεφάνι  στο  κεφάλι
του και τις αχτίνες του ανατέλλοντος ηλίου πίσω του, ήτανε καθισμένος
πάνω  στο  ...  Κλωσούσε το Αβγό του Κόσμου! γέλασε  ο  Τουκάτος.  Θεϊκή
αρσενική  μητρότητα  των Θεών,  Κλείτη,  τι άλλο  θα δούμε,  πες μου!  Εκείνη
τότε βάλθηκε να απαντήσει με τα περισσότερα λόγια που είχε ξεστομίσει
εδώ κι εβδομάδες.

«Φοβάμαι  πως  όσο  μεγαλύτερος  ο  παραλογισμός,  τόσο καλύτερα  θα
’ναι, αδελφέ μου. Πήγαμε με τη Διαμάτη να δούμε αυτό το μαραφέτι της
σποράς,  ξέρεις.  Οι  καινούργιοι  φίλοι  μας  λοιπόν  άρχισαν  να  μας  περι-
γράφουν πώς η γυναίκα είναι στην πραγματικότητα σαν το χωράφι. Την
οργώνεις  όπως θέλεις, καρπό όμως δεν παίρνεις ώσπου  να σπείρει μέσα
της  ο  άντρας,  λένε.  Αυτή  είναι  απλώς  ξαπλωμένη,  σαν  το  χωράφι,  και
γεννάει αυτό που σπέρνει ο άντρας.  Τι να σας πω, κύριοι, τους είπα εγώ.
Στην  Κρήτη  μπορεί  να  συναντήσετε  μερικές  που  θ’  αρνηθούν  απλώς  να
ξαπλώσουν.»

«Καταπληκτικό!»  είπε  ο  Τουκάτος  και  άρχισε  κι  αυτός  να  γελάει.
«Κλείτη, χρειαζόμαστε κι άλλον τέτοιον αντίλογο. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί
μας στ’ Ανεμοσπήλια; Θα κάνουμε  μια μικρή τελετή, τα παιδιά θα τρα-
γουδήσουν ευχαριστήριους ύμνους εκ μέρους της πόλης των Αρχανών για
τον  Βέλκανο.  Τονώνει  την  καρδιά»,  της  είπε  ο  Τουκάτος  και  τη
σκούντησε, «με όλες αυτές τις περίεργες διαθέσεις γύρω γύρω».

Η Κλείτη ήξερε πως ο Τουκάτος σεβόταν όλους αυτούς με τις περίερ-
γες  διαθέσεις,  τη Θεία,  την  Ίριδα* αλλά  τον  τελευταίο  καιρό  είχε  μεγα-
λύτερη ανάγκη από την επιβλητική και τόσο λεπτοκαμωμένη κορμοστασιά
του Τουκάτου, από την ερμαφρόδιτη γαλήνη του, που έκρυβε μια δύναμη
τρομαχτική  ανάμεσα  σε  όλους  αυτούς  τους  κόσμους  που  κατέρρε-  αν
τριγύρω μας. Πραγματικά, πήγε μαζί του, κι αυτή η βοήθειά του προς την
Κλείτη  έδωσε  και  στην  Αριάδνη  δύναμη·  χρωστούσαμε  στον  Τουκάτο
περισσότερα απ’ όσα κι ο ίδιος παραδεχόταν

Αυτή  η  ευπρεπέστατη  αντιπαράθεση  όμως,  δ£ΐ)α  μπορούσε  να  διαρ-
κέσει και το ξέραμε. Ο φόβος για τα όσα θα μπορούσαν να επακολουθή-
σουν  είχε  κάνει  τους  πάντες  να  περιμένουν  τις  εφταήμερες  τελετές  με
ανυπομονησία,  να  λαχταρούν  να  διώξουν  από  πάνω  τους  όλη  αυτήν  τη
ματαιότητα της σκέψης που ευελπιστούσαν πως θα πρόσφερε από μόνη
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κάποια λύση. "Οταν λοιπόν ξέσπασε η άγρια έκκληση και άρχισαν τα τύ-
μπανα και τα σείστρα να βροντοχτυπούν σε ολόκληρη την κοιλάδα, όταν
οι ιέρειές μας ύψωσαν γι’ άλλη μια φορά τα κλαριά και τα περιέφεραν
στους δρόμους σε μια φασαριόζικη, χαρούμενη πομπή, τότε, ναι, οι άν-
θρωποι έκλαιγαν δοξολογώντας αυτήν την  τακτική επιστροφή στα γνωστά
μέσα, στην  τόση  αβεβαιότητα,  έκλαιγαν  από  τη  χαρά  τους  με  τα  παχιά
σύκα  και  τα  ρόδια,  τ’  αχλάδια,  τα  κυδώνια  και  τα  λεμόνια  που  είχαν
επιζήσει μετά τη φρίκη του Βέλκανου, εκστασιάζονταν με τη δύναμη των
ιερειών που στέκονταν ανάμεσα στους ίδιους και στις Δυνάμεις, με τους
παλμούς των τυμπάνων που ηχούσανε στα χέρια των Κουρήτων. "Ηταν
βέβαια  προφανές  πως  Μάνα  και  Κόρη  -  και  ούτε  λόγος  για  την  Ιερή
Τριάδα - δε θα ξεχύνονταν μαζί ετούτη τη χρονιά πάνω στους λόφους, η
Πασιφάη είχε πάει στη Γελάνια και στους Καλλιστινούς της κι η Αριάδνη
έμεινε στην Κνωσό φέτος με την πομπή, έχοντας ίσως αποφασίσει (αφού
λίγο έλειψε να ηττηθεί στη δυτική αυλή) πως έπρεπε προς το παρόν να
επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στη συμπεριφορά της. Ωραία και καλά όλ’
αυτά - πρώτη όμως η Αριάδνη ανασκάλεψε το πνεύμα της ανακωχής, από
υστεροβουλία.  Σε  μια  τελετή  δημόσιας  ακρόασης  και  θεραπείας  που
έκανε για τους ναύτες και τους στρατιώτες μας απευθύνθηκε στο πλήθος
και  όλο  στόμφο  τους  προκάλεσε  να  θυμηθούν  πως  οι  θαλάσσιοι
εμπορικοί δρόμοι δεν είχαν καμιά σχέση με την Αναγκαιότητα, πως δεν
ήτανε πρέπον να  καθαγιάζουμε  τους θανάτους  των  νεαρών  αντρών  μας
συναινώντας  κι  εμείς  στον  παγκόσμιο  όλεθρο,  και  μάλιστα  μέσα  στα
μυστήρια της συγκομιδής. Για πρώτη φορά ίσως, απ’ όσο ξέρω, προσέ-
βαλλε ακόμα και τους ιερείς έτσι που σφετερίστηκε τα αιώνια. Κι η μάνα
μας  όμως  από  την  πλευρά  της  δεν  άργησε  να  κάνει  τα  ίδια  φέρνοντας
έναν Ταύρο μέσα στην Κνωσό για την παραδοσιακή θυσία. Πολύ μεγάλη
η καλοσύνη της να φέρει τον Ταύρο στον Λαβύρινθο όπως τις άλλες χρο-
νιές, με το σπαραγμό Του όμως αντέστρεψε το μήνυμα που είχε περάσει η
Αριάδνη, τους έδειξε πως αυτή η αιματοχυσία που ασπαζόμασταν, αυτό
το Τόλμημα που γίνεται απ’  όλους τους καλύτερους άντρες της Κρήτης
είχε  κάνει  την  πατρίδα  μας  κυρά  των  θαλασσών.  Η  Αριάδνη,  το  είδα,
ένιωσε την προσβολή μα δε μίλησε, ήταν όμως κακό σημάδι, γιατί ακόμα
και άνθρωποι από τις πατριές μας που είχαν ήδη χάσει γιους κράτησαν
τους επαίνους τους για την Πασιφάη.  Ίσως όσο μεγαλύτερος ο παραλογι-
σμός, τόσο το καλύτερο, είχε πει η Κλείτη: ένας  τόπος, ένα πλαίσιο που
μέσα του να μπορεί κανείς ν’ απαλλαγεί από τη βούλησή του. Σε τέτοιο
σημείο απελπισίας είχαμε φτάσει λοιπόν, ήτανε δυνατόν η παρηγοριά
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που μας έδινε το οικείο να εμπερικλείει την απάλειψη της ίδιας της οικο-
γένειας του καθενός μας; Να όμως που έτσι ήτανε, φαινόταν ολοκάθαρα
σαν  τρίαινα  χαραγμένη  πάνω  στον  τοίχο:  οι  αιματηρές  προσδοκίες  για
τους ξένους τόπους επευφημούνταν από ανθρώπους που ακόμα τιμούσαν
τους σφραγιδόλιθους που τους είχε στείλει η μάνα μας

Οι γυναίκες που είχαν απευθυνθεί στην Αριάδνη είχαν δίκιο. Μπορεί,
όπως δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το διαχωρισμό των δύο λι- μανιών
μας τα τελευταία χρόνια, έτσι και το αίμα της θυσίας να ’χε μπλεχτεί με το
αίμα  που  χυνόταν  στη  θάλασσα  και  οι  άνθρωποι  πια  να  πίστευαν  ότι
προσφέρει την ίδια παρηγοριά. Αίμα αντί για άλλη απάντηση στην ενοχή,
στο φόβο - το μόνο  που  ξέρω είναι  πως  όταν  έφτασε  η  τρίτη  μέρα  των
τελετών πολλοί άνθρωποι, κι εγώ μαζί τους, είχαμε πάρει το δρόμο προς
τις  Αρχάνες,  όπου  είχαν  αρχίσει  οι  τελετές  που  σηματοδοτούσαν  την
αφιέρωση  στην ιερατική  ζωή  πολλών  δόκιμων  ιερέων  από  τον  οίκο  του
Τουκάτου (κι ο Ρατζκουμάρ μαζί τους). Όλοι μας ψάχναμε κάποιο ίχνος
της παλιάς δόξας της Κρητικής Προσφοράς, αναζητούσαμε την ειρήνη με
τους Νεκρούς, γιατί μόνη αυτή μπορούσε κάτι ν’ αποδώσει για τον τόπο. Η
Ίρις ήταν εκεί με τον Ίκαρο· κατέβηκε κι η μάνα μας με την ακολουθία της
για  την  ημέρα.  Οι  άνθρωποι  έψελναν,  είχαν  κάνει  κύκλο  γύρω  από  το
βωμό πιασμένοι χέρι χέρι, καθώς οι νεαροί άντρες μας με επικεφαλής τον
Τουκάτο  και  τις  αδελφές  της  Φοράδας  κατέβαιναν  από  τη  Σπηλιά  των
Ανέμων,  τρέμοντας,  όλοι  τους,  μέσα  στην  ομορφιά  των  λόφων  των
Αρχανών που έλαμπαν χρυσοκόκκινοι από τα ξεθωριασμένα αμπελόφυλλα
ενώ τ’ αλογάκια από το κοπάδι μας με τις μεγάλες βλεφαρίδες κάλπαζαν
πάνω  κάτω  μέσα  στο  περιφραγμένο  βοσκοτόπι  τους.  Ο  Στρειδοστόμης
περπατούσε  με  το  ξυρισμένο  κεφάλι  του  ψηλά  όπως  και  οι  Κρητικοί
τριγύρω  του,  αυτήν  τη  φορά  έδειχνε  ολότελα  αποφασισμένος  καθώς  οι
νεοφώτιστοι ένας ένας έπαιρναν από το βωμό της Λευκίππης τα μαχαίρια
από  πυρόλιθο  κι  άρχιζαν  το  χορό,  άνοιγαν  δρόμο  για  τον  κόσμο
χαράζοντας με το μαχαίρι το κορμί τους για εκεί όπου οι Δυνάμεις έκαναν
πιθανές τις πιο απίθανες πράξεις. Ορυμαγδός από φλογέρες, τύμπανα και
κύμβαλα, αρωματικοί καπνοί πλημμύριζαν τον αέρα, το χειροκρότημα κι ο
ρυθμός  που  ξεχυνόταν  από  τα  σώματα  των  συγγενών  παντού  τριγύρω  -
ετούτοι  εδώ  οι  νεοφ(Μστοι  σχεδόν  σ’  έφταναν  μέχρι  εκείνο  τον  άλλον
κόσμο  έτσι  όπως  παρακολουθούσες  και  προσευχόσουνα  μαζί  τους·  και
τότε, όπως και με την Προσφορά του Μινώταυρου, μάθαινες τη σημασία
του δικού σου πόνου μέσα στη ζωή καθώς εκείνοι τραβούσαν τα γεννητικά
τους όργανα εμπρός τους και τα χάρα
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ζαν με το μαχαίρι, άρχιζαν να ξεσκίζουν, να φανερώνουνε, να τρέμουν, με
το κουράγιο και την αγάπη τους ν’ απλώνονται σε όλους μας, ώσπου να
καταρρεΰσουν  μπροστά  στο  βωμό.  Πόνος  που  σε  τυφλώνει,  έκσταση,
ένωση με τη γη που όλα τα νιώθει,  αιμορραγώ ανάμεσα από τα πόδια μου
τώρα, σαν τη γυναίκα' μόνο όποιος τολμάει την προσφορά έχει να δώσει
περισσότερα.  Με  τόσο  αίμα  όμως  και  με  την  αμετάκλητη  πληγή  πια
μπρος  στα  μάτια  του,  ο  Ρατζκουμάρ  λιποθύμησε  κι  όταν  τον  συνεφέ-
ρανε, πετάχτηκε όρθιος από τα χέρια του Τουκάτου κι έφυγε τρέχοντας
προς  το  δάσος  επικρίνοντας  όσο  ποτέ  τον  εαυτό  του.  Εκατοντάδες  άν-
θρωποι ξύπνησαν από την έκσταση κι η Πασιφάη, διαβόητη για τη φιλο-
ξενία  που  πρόσφερε  στους  ξένους  για  μιαν  ολόκληρη  γενιά,  αρπάχτηκε
από αυτό το συμβάν σαν να ’ταν έμβλημα, σαν να ’ταν η ξενόφερτη δει-
λία που η Κρήτη δε θα ’πρεπε ν’ ανεχτεί. Αυτό προκάλεσε στην Τριδα
(που ποτέ της δεν έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια για τους ξένους) ολοκλη-
ρωτική μεταστροφή και προειδοποίησε τη μάνα μας  Θα βρούμε τρόπο να
σε σταματήσουμε! μπροστά  στο  συγκεντρωμένο  πλήθος  μάλιστα.  Κι  όλ’
αυτά πάνω στους άγιους λόφους των Αρχανών... Χωρίς την παρουσία του
Τουκάτου  μπορεί  και  να  ’χαν  έρθει  στα  χέρια,  να  ’χε  χυθεί  ακόμα  και
βλάσφημο αίμα εκεί ψηλά

Έπρεπε κάτι να γίνει κι έτσι χρησιμοποίησα αυτό που μου ’βαλαν στα
χέρια  οι  Δυνάμεις.  Την  επόμενη  μέρα  δηλαδή,  χωρίς  να  ’χω  τίποτα
ιδιαίτερο στο μυαλό μου, κατέβηκα στον Αμνισό και μαζί με μερικά άλλα
παιδιά  παίζαμε  χαλαρά  στο  κύμα,  απορροφούσαμε  τη  βροντερή  φθι-
νοπωρινή  του  ενέργεια.  Ένα  αγοράκι  που  ήταν  μαζί  μας,  ο  Ελάφιος  -
κουραζότανε  πιο γρήγορα  από τους  φίλους  του  ενώ  τα μάγουλα  και  τα
χείλη  του είχανε  πάντα  μια  λεπτεπίλεπτη μπλάβα  απόχρωση  -, προσπα-
θούσε λοιπόν, όπως κάνουν συνήθως αυτά τα παιδιά, να δείξει πως δεν
υστερούσε από τους άλλους σε γενναιότητα και ξανοίχτηκε πολύ στα βα-
θιά κολυμπώντας, ώσπου ένα κύμα που έσκασε πάνω του τον εξαφάνισε
από τα μάτια μας κι εμείς, τι να πούμε πια, ήμασταν σίγουροι πως τον είχε
πάρει  η  θάλασσα.  Οι  δικοί  του  έτρεχαν  σαν  τρελοί  πάνω  κάτω  στην
παραλία, φαινόταν όμως να ’χει χαθεί κάθε ελπίδα έτσι όπως άφριζε και
μούγκριζε και πισωγύριζε το ρεύμα. Την ώρα που τους πρόσφερα όμως τη
βάρκα μου για βοήθεια, συνειδητοποίησα ότι μας ήταν άχρηστη χωρίς το
πανί και τα κουπιά... Μα, το ίδιο ίσχυε και για ένα πολεμικό καράβι, το
ίδιο ίσχυε και για ένα στόλο ολόκληρο! Αν μπορούσα να μην αφήσω ούτε
πανί ούτε κουπί, να τα κρύψω ώσπου να ’ρθει και να περάσει το Μικρό
Καλοκαιράκι, τότε δε θα υπήρχε τρόπος να εξαναγκάσουν την
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Αριάδνη...  Ήταν  σαν  να  είχα  μεθύσει  χωρίς  να  πιω,  συμμεριζόμουνα
κάπως την οδύνη τους για το νεαρό, η καρδιά  μου όμως  σφυροκοπούσε
μέσα  μου,  καιγόμουν  εκείνη  τη  στιγμή  να  δοκιμάσω αυτό  που  μου  είχε
εκείνος φανερώσει

Δεν μπορούσα όμως να τα καταφέρω μόνος μου κι εδώ μου ξεπληρώ-
θηκε  η  προσοχή  που  είχα  δείξει  στις  συμβουλές  του  πατέρα  μου  για  το
στόλο. Βρήκα τον Κόρδακα και τον Πόντη που, εκτός από τη μακρόχρονη
φιλία που μας έδενε, είχανε και συμφέρον να με βοηθήσουν, μιας και το
πόδι του όποιου επιδρομέα θα ’πεφτε πρώτα εκεί που ζούσαν* όμως, πέρα
από το ότι ήθελαν να κρατήσουν τα πλοία δεμένα στο λιμάνι μας, είχανε
κάθε  διάθεση  να  ξαρμπουρίσουνε και  τον  ίδιο  το  Βοσκό  μαζί,  όπως  το
έθεσε ο Πόντης. Τους φαινότανε μάλλον απίθανο να τα καταφέρουμε και
μάλιστα  χωρίς  να  μας  πάρουν  μυρωδιά,  έφεραν  όμως  τα  εργαλεία  και
πήραμε το δρόμο δυτικά προς το καινούργιο αραξοβόλι Οι λιγοστοί που
συναντήσαμε  ήταν  τόσο  πιωμένοι  που  δεν  υπήρχε  περίπτωση  να  τους
κάνει εντύπωση που περνούσαμε μπροστά τους κουβαλώντας φτυάρια κι
εργαλεία* οι καινούργιοι φρουροί του λιμανιού όμως ήτανε πιο νηφάλιοι
κι από ιερείς του ουρανού, έπρεπε επομένως να τους απαλλάξω με κάποιο
κόλπο από τα καθήκοντά τους και, σύμφωνα με την εξουσία που μου έδινε
ο  Οίκος  μας,  τους  άφησα  ελεύθερους  για  να  παραβρεθούν  στις  τελετές.
"Υστερα  κατεβήκαμε  μαζί  με  τους  δύο  βοηθούς  μου,  που  περίμεναν
κρυμμένοι, και την ίδια στιγμή μας έπιασε απελπισία με το τεράστιο έργο
που  αντίκρισαν  τα  μάτια  μας.  Ωστόσο,  είχαμε  μέρες  μπροστά  μας  να
δουλέψουμε* βγάλαμε χίλια σχεδόν κουπιά και τριάντα πανιά κάτω από τα
πισσαρισμένα και σφιχτοδεμένα καλύμματα, μας πήρε μια ολόκληρη μέρα
να σκάψουμε ένα λάκκο πιο μέσα στην ενδοχώρα και να θάψουμε εκεί τα
πάντα κι ύστερα έπρεπε να ξεκουραστούμε και να καλύψουμε όλα τα ίχνη
μας, τόσο πάνω στα πλοία όσο και στο χώμα. Μας είχανε μείνει βέβαια τα
υπόλοιπα  τριάντα  που  ήταν  αγκυροβολημένα  κάτω  από  τη  Δία*
περιμέναμε λοιπόν να πέσει η νύχτα, πήραμε το πανί και τα κουπιά μου
από το εργαστήρι της Ίριδας και ξεγλιστρήσαμε προς το Νησί. Η βάρκα
μου  δύο  φορές  κόντεψε  να  τουμπάρει  τόσο  κύμα  που  είχε,  και  εκτός
αυτού, είχαμε να ξανακάνουμε τα ίδια από την αρχή, μόνο που τώρα ήταν
χειρότερα  γιατί  έπρεπε  να  πηγαινοερχόμαστε  συνεχώς  ανάμεσα  στην
παραλία  και στ’ αγκυροβολημένα πλεούμενα.  "Ετσι  που έπαιζε η ίδια η
θάλασσα το ρόλο  του φρουρού, δεν  είχαμε  πρόβλημα  να ξεφορτωθούμε
τους  ανθρώπους.  Παρατηρήσαμε  όμως  πως  όπου  και  να  σκάβαμε  σ’
ετούτο το νησάκι θα το πρό
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σεχαν πριν ακόμα μπει η άνοιξη και μας βοηθήσει στο σκοπό μας. Μπορεί
τα (ρυτά να υπερίσχυαν κάθε φορά, για τον άνθρωπο όμως... Σκέφτη- κα
το  Δάσος.  Θα  μπορούσαμε  να  κρύψουμε  όλα  τα  πράγματα  μέσα  στο
Δάσος,  στ’  Ονομα  Εκείνης  που  θέλαμε  να  υπηρετήσουμε.  Είχαμε  μιαν
έντονη συζήτηση πάνω σ’ αυτό, νιώθαμε κι οι τρεις σχεδόν να μας κατα-
κλύζει  ο  αρρωστημένος  τρόμος  της  βεβήλωσης,  ιδιαίτερα  αφού  είχαμε
σκοπό  να  τοποθετήσουμε  πολεμικό  εξοπλισμό  στη  σκιά  εκείνων  των
κλαριών που από πάνω τους κρέμονταν πάντα οι καλαμποκένιες κούκλες.
Ούτε να τ’ αντικρίζω δεν ήθελα αυτά τα πράγματα, μου πάγωναν το αίμα
και  με  τρομοκρατούσαν  όπως  όταν  πλησίαζα  το  αίμα  της  σελήνης.
Καταλάβαμε  όμως  πως  αυτά  τα  συναισθήματα  ακριβώς  ήτανε  που
κρατούσαν  τους  ανθρώπους  σε  απόσταση.  Είχαμε  ανάγκη  από  αυτό  το
τέχνασμα μόνο ώσπου να περάσει η σωστή στιγμή. Μου φέρανε λοιπόν τα
πράγματα  κι  εγώ,  σαν  ιερέας,  ανέλαβα  τη  δουλειά  μέσα  στο  Δάσος.
Πλησίαζε το χάραμα της έβδομης ημέρας των τελετών όταν τελειώσαμε.
Τα  κορμιά  μας  πονούσαν  σαν  των  γερόντων  και  αυτή  η  κούραση  μας
έπεισε  ως  τα  βάθη  της  καρδιάς  μας  πως  είχαμε  ατιμάσει  την  ανακωχή.
Λέγοντας  όμως  πως  ο  κόσμος  ήτανε  πια  διαφορετικός,  αποδεχόμασταν
μιαν  ήττα  ακόμη  βαθύτερη.  Εδώ  βρισκόμασταν  για  ν’  αντισταθούμε  σ’
αυτήν  ακριβώς  τη  διαφορά.  Περιμένοντας  να  πέσει  το  σκοτάδι  για  να
γυρίσουμε κι εμείς με το βαρκάκι,  τους ξαναείπα την ιστορία του Κρη-
τός*· μας βοήθησε να πιστέψουμε πως είχε ακόμα θέση στον κόσμο μας
ένας  τέτοιος  πολεμιστής.  Καταφέραμε  να  μπούμε  στο  λιμάνι,  παρ’  όλο
που το βαρκάκι μας παραλίγο να γίνει κομμάτια μέσα στο κύμα και θύ-
μισα στ’ αδέλφια μου πως θα ξεχνούσα τις υπηρεσίες που είχαν προσφέρει
στη Βασίλισσα

«Αν πάνε καλά τα πράγματα, μπορείς να πεις σε όλους πως βάλαμε κι
εμείς το χεράκι μας», είπε ο Πόντης με χαμόγελο, τρίβοντας την πλάτη
του εξάδελφου Κόρδακα

Αφού λοιπόν ξεκουραστήκαμε και βάλαμε τη βάρκα μου πάλι στη θέ-
ση  της,  αφεθήκαμε  να  μας  παρασύρει  προς  τα  σπίτια  του  Αμνισού  το
άρωμα των ψητών αρνιών. Κι εκεί είδαμε τον Ελάφιο! Το πνιγμένο παιδί
καθότανε  και  τσιμπολογούσε  με  την  ησυχία  του  από  μια  σούβλα  στο
τραπέζι που είχε στρώσει η οικογένειά του κάτω από τα δέντρα και αντι

*Κρης-Κρητός.  Κατά  τη  μυθολογία,  γιος του  Δία  και της  Ιδαίας νύμφης,  επώνυμος
ήρωας της Κρήτης και πρώτος ντόπιος βασιλιάς και νομοθέτης της. Κατ’ άλλους ήταν ένας
από τους Κουρήτες που ανάθρεψαν τον Δία, και μάλιστα βασιλιάς τους.
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μετώπισε τα επιφωνήματα μου χαμογελώντας με μακαριότητα σαν ξωτικό.
Είπε πως το ρεύμα τον είχε τραβήξει κατά μήκος της παραλίας σχεδόν ως
τα Μάλια, πριν τον πετάξει ξανά προς την ακτή* είπε πως είχε καταφέρει
μια  χαρά  να  επιπλεύσει  από  τη  στιγμή  που  σταμάτησε  να  παλεύει  και
διέταξε,  Φέρτε,  κάποιος,  κρέας  στους  καλεσμένους  μας! απολαμβάνοντας
όσο  είχε  τη  δυνατότητα  την  υψηλή  θέση  του  νεκραναστημένου  που
κατείχε

Αυτό  το  πήρα  για  σημάδι  της  στροφής  όπου  μπορούσαν  να  οδηγη-
θούν τα πράγματα, όταν έχει χαθεί πια κάθε ελπίδα. Αυτό το συμβάν το
μετέφερα στην Αριάδνη - όχι όμως και το τι είχα κάνει με τα καράβια μας·
μου  φάνηκε  καλύτερο  να  λείπουν  τα  γαλήνια  χαμόγελα  που  ίσως
προκαλούσαν υποψίες

Έτσι λοιπόν, το φθινόπωρο συνέχιζε ανήσυχα την πορεία του προς την
καρδιά του χειμώνα με τις μεγάλες νύχτες. Από τα βουνά μας άρχισαν να
ενσκήπτουν  υπέροχες  κολοσσιαίες  καταιγίδες  που  μούσκευαν  και
ξέπλεναν  τους  κάμπους  από  τις  στάχτες  και  την  ελαφρόπετρα,  κι  ας
έσκάγαν οι κεραυνοί  τους μ’ έναν ήχο σαν να  σκιζότανε  βαλανιδιά από
την κορυφή ως τη ρίζα, ας σειότανε το Παλάτι ολόκληρο με τις βροντές
τους - ως κι οι κολόνες και τα πατώματα έτρεμαν και φτάσαμε να φοβό-
μαστε πως είχε χτυπήσει πάλι ο Βέλκανος. Οι κίτρινες μαργαρίτες που σου
’φταναν  ως  τη  μέση  πλημμύριζαν  σαν  θάλασσα  χωράφια  ολόκληρα  κι
ήταν  σαν  όνειρο  να  τα  διασχίζεις  με  τις  βουνοκορφές  γύρω  σου  χιονι-
σμένες,  με  τις  φραουλιές  που  κόντευαν  ν’  ανθίσουν  και  τα  ματσάκια
νάρκισσου τριγύρω μέσα στο βουητό της αγριεμένης γαλανής θάλασσας.
Όταν  όμως  αρχίσαμε  να  βλέπουμε  ομάδες  νεαρών  να  τραβούν  για  τους
ελαιώνες και τη συγκομιδή εκεί με τα μακριά ραβδιά για το χτύπημα των
κλαριών στους ώμους, ο Θησέας (μάθαμε) άρχισε ν’ ασκεί πιέσεις γι’ αυτό
που κάποτε ονομάζαμε γυμνάσια και, για να κάνει αυτούς τους συλλέκτες
να  ξανακατεβούν  και  ν’  αρχίσουν  την  προετοιμασία  για  το  Μικρό
Καλοκαιράκι, είχε το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει το κύρος του ονόματος
της μάνας μας. Σαν απάντηση, η Αριάδνη κι εγώ ζητήσαμε από τον Περίδη
να  ανανεώσει  τον  όρκο  του  αφοσίωσης  σ’  εμάς.  Ήταν  αδελφός  της
Πασιφάης, νομίζω όμως πως θα παρείχε τις υπηρεσίες του εκεί που έβλεπε
να  κυριαρχεί  περισσόΐ£ρο  το  πνεύμα  του  πατέρα  μας,  από  τη  θέση  του
πολέμαρχου  δεν  είχε  άλλο  καταφύγιο  η  καρδιά  του* κι  αυτό  το  βρήκε
περισσότερο στις θέσεις της Αριάδνης. Τα χρόνια των βίαιων καθηκόντων
του είχαν ποτίσει την ευλάβειά του με συναίσθημα, όπως οι ναυτικοί, που
όσο γερνούν τόσο ονειρεύονται τα
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νησιά  των  Μακάρων*· παρ’  όλο  λοιπόν  που  είχε  γίνει  έξαλλος  με  την
αφέλειά της, όπως την είχε αποκαλέσει, μέσα σ’ έναν τέτοιον κόσμο, το
διάστημα  της  ανάρρωσης  είχε  κάνει  το  Ναύαρχο  να  ξανασκεφτεί  ορι-
σμένα πράγματα. Στις φλέβες του έτρεχε αρχαίο κρητικό αίμα και πίστευε
πως  δεν  άξιζε  να  πολεμάει κανείς  για  έναν  κόσμο  που δε  χωρούσε  μια
τέτοια  νεαρή  Βασίλισσα.  Μετά  από  παράκληση  της  Αριάδνης,
συμβούλεψε τον Θησέα και τους άντρες του στόλου που είχε με το μέρος
του  να  περιμένουν  ώσπου  ν’  ανθίσουν  οι  αμυγδαλιές  για  τα  γυμνάσια,
πράγμα που οι περισσότεροι ήτανε πρόθυμοι να κάνουν κι ας μην ήταν ο
Βοσκός τους σύμφωνος. Κι ενώ ο Περίδης μας έπεισε πως με τον ερχομό
της  άνοιξης  ο  Γλαύκος  θα  έπρεπε  να  ξανακερδίσει  από  τους  Κάρες  τη
βοήθεια που μας είχαν προσφέρει στον αποκλεισμό της Ρόδου, η Αριάδνη
ακολουθούσε τα δικά της ελπιδοφόρα σχέδια για τη μάνα μας

Κάλεσε  την Πασιφάη  στον  Λαβύρινθο  μόνο  και μόνο  για να  ρίξουν
μια  ματιά  σε  διάφορα  τεχνουργήματα  που  είχαν  φτάσει  συσκευασμένα
από τα εργαστήρια άλλων οίκων μας* και παρά την παρουσία του Θησέα
και τον καβγά που λίγο έλειψε να γίνει, εκείνο το απόγευμα πλάι στη ζε-
στασιά του μαγκαλιού μέσα στην αίθουσα του δείπνου ήταν η τελευταία
φορά που είδα την Πασιφάη και την Αριάδνη μαζί όπως ήταν η επιθυμία
και των δύο τους: άλλο δεν ήθελαν παρά να ταΐζουν η μια την άλλη με-
λωμένα σύκα και να παρακολουθούν τον Κόδρο να βγάζει θαύματα μέσ’
από τα κασόνια. Μικροσκοπικά κρυστάλλινα  δοχεία για σπονδές με χε-
ρούλια  από  χάντρες  πράσινου  μαλαχίτη,  βάζα  πέτρινα  με  χοντρουλές
κοιλιές που τα νερά τους χόρευαν μπρος στα μάτια σου, περιδέραια από
σπυρωτό χρυσάφι ή λεπτοδουλεμένο χρυσόνημα σαν τα μαλλιά μωρού* η
μάνα  μας,  που  δε  φάνηκε  να  ’χει  προσβληθεί ιδιαίτερα  με  την  εμφανέ-
στατη απουσία της Ίριδας από την παρουσίαση, δάγκωσε το γλυκό  που
της  έδινε  η  Αριάδνη  και  μια  σταγόνα  μελιού  τεντώθηκε  ανάμεσα  στα
χείλια της και στο χέρι της κόρης της σαν μελένιο έλασμα. Το ’πιασαν με
τα δάχτυλά τους και βάλανε τα γέλια γλείφοντας το υπόλοιπο, αγγίζοντας
η  μια  την  άλλη,  ξεχνώντας  για  λίγο  τα  όσα  είχαν  συμβεί  μεταξύ  τους,
ανήσυχες, πεινασμένες η μια για το βλέμμα της άλλης.  Δοκίμασε. Όχι, η
σειρά σου είναι. Έλα,  αυτό μόνο. Η  μάνα  μας  υποχώρησε  κι  έγλειψε  τα
δάχτυλα της Αριάδνης ώσπου καθάρισαν

«Δε σ’ αρέσει, Θησέα;» ρώτησε η Αριάδνη, όταν ο Βοσκός έδωσε πί

*Βλ. υποσημείωση στη σελ. 566.
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σω  στον  Κόδρο  ένα  από  τα  τελευταία  κομμάτια,  ένα  μικρό  βάζο  από
μαύρο στεατίτη, κι ύστερα έπλεξε τα χέρια του πάνω στο τραπέζι και σή-
κωσε τους ώμους

Το πήρα και το στριφογύρισα στα χέρια μου. Γύρνα το και κοίτα, είπε ο
Κόδρος.  Ένας  αρχιεργάτης  με  μακριές  μπούκλες  και  κεντητό  χιτώνιο
επέστρεφε οδηγώντας μια διπλή σειρά γεροδεμένους νεαρούς εργάτες με
φούστες και σκουφάκια· όλοι τους είχαν το πόδι ψηλά, έτοιμοι για χορό
και τραγουδούσαν δυνατά ακολουθώντας τον ενώ τα ραβδιά για τις ελιές
ταλαντεύονταν πάνω στους ώμους τους. Λίγο πιο πίσω από τις δύο σειρές
ένας άλλος άντρας κράδαινε ένα σείστρο και μια δεύτερη ομάδα τον είχε
πάρει στο κατόπι κρατώντας το ρυθμό, με το ελεύθερο χέρι ακουμπισμένο
στον ώμο των συντρόφων τους και στόματα ορθάνοιχτα να τραγουδούν με
όλη τους την καρδιά - ένας ακόλουθος κουτσοδό- ντης είχε παραπατήσει
στην παρέλαση και τον έβλεπες που έπεφτε με το κεφάλι ενώ οι σύντροφοι
μπροστά από αυτόν είχαν γυρίσει προς τα πίσω και γελούσαν

«Όλοι τους μεθυσμένοι σίγουρα σαν ψάρια σε φλασκί», είπε ο Θησέας
«Μα, ελάτε τώρα, κύριε», τον καλόπιασε ο Κόδρος, «μη μου πείτε πως

δεν  το  φαντάζεστε.  Κάθεται  η  τεχνίτισσά  μας  μελαγχολική  σ’  ένα
κούτσουρο  στην  άκρη  του  δρόμου  το  ηλιοβασίλεμα  και  δεν  ξέρει  τι  να
κάνει με το επόμενο κομμάτι της. Σκέφτεται, σκέφτεται, χμμμ, κατάρα, και
να  που  εμφανίζεται  αυτός  ο  ενοχλητικός  σαματάς  ν’  ανηφορίζει  το
μονοπάτι. Και τότε είναι που γίνεται το θαύμα! Τρέχει στο σπίτι να βρει το
κουτί με τα εργαλεία της, και ιδού: τι αισθαντικότητα, τι συναίσθημα.»

«Δε σας πιάνει κανένας στη γρηγοράδα όταν σας πάει η δουλειά», είπε
ο Θησέας κι η Αριάδνη έγειρε πίσω, φώλιασε σχεδόν στην καρέκλα και
μέσα  στην  αγκαλιά  της  μάνας  μας.  «Εμένα  πιο  πολύ  μ’  ενδιαφέρει  τι
σχέση  έχουν  αυτά  τα  πράγματα  στις  δυσχέρειες  που  θ’ αντιμετωπίσει  ο
στόλος σας - ο στόλος μας εφέτος. Εγώ νομίζω ότι το θέμα είναι η περη-
φάνια κι όχι οι ικανότητές τους. Πάρτε παράδειγμα την Αίγυπτο. Μη γυρί-
ζεις ακόμα τα μάτια σου, Αριάδνη, πραγματικά λυπάμαι για το θάνατο της
φίλης σου. Είτε όμως σας αρέσει είτε όχι, ο Τούθμωσης είναι ο καλύτερος
πολέμαρχος που είχαν ως τώρα στο πεδίο της μάχης, κι αυτό το ξέρω γιατί
στην πατρίδα περιμέναμε νέα του πώς και πώς. Επειδή, βλέπετε, οι τεχνί-
τες του τον υπηρετούν όπως πρέπει, κάθε φορά που οδηγεί την εμπροσθο-
φυλακή  στη μάχη ξέρει ότι μπορεί να πέσει κι όμως να μη χαθεί. Γιατί;
Γιατί τ’ όνομα το δικό του και οι πράξεις του λαού του όσο μεγαλύτερος
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είναι ο κίνδυνος τόσο περισσότερο θα λάμψουν και γι’ αυτό θα ’ναι υπεύ-
θυνες  οι  εικόνες.  Σπρώχνουν  τον  άνθρωπο  να  ξεπεράσει  το  χρόνο,  εδώ
όμως, τι αξία έχει να πολεμήσεις και να σκοτωθείς, για το τίποτα; Ούτε
μια πέτρα δε στήσατε για να τιμήσετε τους τόσους ναυτικούς που χάσατε
στη θάλασσα. Τι θα βρει ο νέος άντρας που θα τον ωθήσει να...»

«Πφ!»
«Άσε με να μιλήσω, Δευκαλίωνα. Ο πόλεμος, κυρίες μου, φανερώνει

την αξία του άντρα. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει εκείνη τη μοναδική
στιγμή που αγγίζει μέσα σου τη φλέβα της αλήθειας για τον εαυτό σου.
Δεν μπορώ να το εξηγήσω, χρειάζεται ένας βάρδος, ένας καλλιτέχνης, κι
αυτό ακριβώς θέλω να πω.»

«Νομίζω  πως  σου  έχει  κάνει  καλό  η  μητέρα  μου», είπε  η  Αριάδνη.
«Αλλά - μη με παρεξηγήσεις, Θησέα, υπάρχει κι η στιγμή σου μπρος στον
Ταύρο. Αυτή είναι η  δική σου αλήθεια; Για μένα η μακρόχρονη, ήσυχη,
φυσιολογική  ζωή  λέει  πολύ  περισσότερα  για  έναν  άνθρωπο.  Έχει
μεγαλοπρέπεια  ο  άνθρωπος  που  τολμάει  να  μπει  μες  στην  κουζίνα  μας
σαν να μπαίνει στο σπίτι του για να ζητήσει ένα καρβέλι ψωμί και μια
κούπα  μέλι.  Θυμάσαι  εκείνο  το  υπέροχο  τραγούδι,  μάνα;  Ο  Γιλγα- μές
φτάνει μπρος στη Θεά μετά από τις τόσες περιπέτειες σε αναζήτηση της
αιώνιας ζωής.  Γύρνα στο σπίτι σου, του λέει Εκείνη,  Γύρνα στο σπίτι σου,
Γιλγαμές, κι απόλαυσε τη χαρά της ζωής όσο το μπορείς με την κυρά σου, τα
παιδιά σου...»

«Κάνε την κάθε μέρα σου πανηγύρι, πράγματι, είναι ωραίο τραγουδάκι»,
είπε ο Θησέας. «Ξέρω κι εγώ την ιστορία όμως, κι αυτό που έψαχνε, το
βρήκε τελικά. Επομένως υπάρχει. Κι ας το ’κλεψε μέσ’ από τα χέρια μας
ένα ερπετό.»

«Φοβάμαι πως θα πρέπει να πηγαίνουμε», έκανε η Πασιφάη με φρό-
νηση και άπλωσε τα χέρια της να πιάσει της Αριάδνης καθώς σηκωνόταν-

χαμογέλασαν η μια στην άλλη- κι ύστερα το πρόσωπο της μητέρας μας
σοβάρεψε, Κάποιος πρέπει να φύγει, έλεγε.

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε», είπε ο Κόδρος ενώ έξω ακουγόταν το
γκριζωπό ψιλοβρόχι να τσιτσιρίζει

Όταν  έφυγαν,  όταν  ήτανε  σίγουρη  πως  είχαν  φύγει  για  τα  καλά,  η
Αριάδνη άρπαξε ένα κρυστάλλινο κομμάτι από το τραπέζι και το ’κανε
θρύψαλα στον βορινό τοίχο

Το μυστικό των καραβιών ούτε κατά διάνοια πλησίαζε αυτό που ήθελε
εκείνη.  Κρατηθήκαμε  όμως,  όλοι  μας,  μπουμπούκιασαν  οι  μυγδαλιές
λευκές σαν τις βουνοπλαγιές μας και το Μικρό Καλοκαιράκι πράγματι

Ο αδελφός της Αριάδνης - 30
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έφτασε. Το πράσινο γλυκό γρασίδι άρχισε να γιατρεύει τα ρημαγμένα από
τη συγκομιδή χωράφια παντού γύρω μας, η Διαμάτη κι η Πέρδικα έλεγαν
πως  η  χρονιά  ήτανε  καταπληκτική  για  ορισμένα  βότανα,  τα  τεράστια
χειμωνιάτικα  τριαντάφυλλα  είχαν  ανθίσει  κεχριμπαρένια  και  κόκκινα,
ακόμα  και  οι  σαύρες  ξεμύτισαν  μ’  αυτήν  την  ξαφνική  λιακάδα.  Η
θάλασσα, καθρέφτης. Μετά από τρεις ημέρες με τέτοιον καιρό ήρθε η ώρα
ν’ ανταποκριθεί ο Λαβύρινθος στην πρόκληση - πράγμα που σήμαι- νε πως
οι άντρες είχαν αρχίσει να κινούνται δυτικά σε ομάδες για να εξοπλίσουν
το  μισό  στόλο  εναντίον  της  Σικελίας  και,  αφού  δε  θ’ αργούσαν  ούτε  οι
άντρες ούτε και τα καράβια να ετοιμαστούν, θ’ αρκούσε αυτή η ανάπαυλα
του χειμώνα για το εγχείρημά μας. Τώρα που ήξερε η Αριάδνη (και μόνο
αυτή) τι είχα κάνει, ο Λαβύρινθός της δεν μπορούσε να περιμένει παρά την
κατακραυγή  μετά  την  ανακάλυψη  κι  έτσι  διπλα-  σίασε  τη  φρουρά  του
Παλατιού  για  ν’  αυξήσει  την  ετοιμότητα  μπροστά  στις  αναμενόμενες
αντιδράσεις. Εκείνοι καιροφυλακτούσαν να βρουν ευκαιρία να εκδικηθούν
το θάνατο του πατέρα μου. Το απόγευμα ακού- σαμε πως είχε κατέβει ο
ίδιος ο Θησέας από την έπαυλη στα καράβια. Και τότε φάνηκε ο Πόντης
από τον Αμνισό κι είχε για μένα κάτι παραπάνω από ένα απλό μήνυμα

Ένα μήνα και βάλε πιο πριν, είχε πάρει μερικά παιδιά να κυνηγήσουν
κουνέλια προς τα δυτικά για να ελέγξει και το έργο μας και να καλύψει
τυχόν  τελευταία  ίχνη.  Φαίνονταν  όλα  εντάξει  κι  ο  Πόντης  κατάφε-  ρε
μάλιστα  να  πετάξει  μερικά  σπόρια  παπαρούνας  εκεί  τριγύρω.  Μας
βοήθησαν  πολύ  κι  αυτές  οι  βροχές, είπε.  Αυτά  τα  νέα,  που  τόσο  θα  του
κόστιζαν αργότερα, μου ψιθύρισε ο καλός αυτός άνθρωπος· υπήρχαν όμως
τρία καράβια από τις Μυκήνες στο λιμάνι αυτήν την ώρα, μου ανακοίνωσε
ύστερα,  κι  είχανε  έναν  τεράστιο  τερατώδη  όγκο  δεμένο  σ’,ένα  από  τα
καταστρώματα.  Τον  είχαν  στείλει  για  να  ζητήσει  από  τα  βασιλικά
πρόσωπα του Λαβύρινθου  να τιμήσουν με την παρουσία τους τ’ αποκα-
λυπτήρια αυτού του δώρου προς τον Ποιμένα της Αθήνας

Η Πασιφάη περπατούσε πλάι μας ώσπου να φτάσουμε και χαιρέτισε με
ζεστασιά τους πρώην φρουρούς του Παλατιού της, που έρχονταν πίσω μας
σε  σχηματισμό  ενώ  τα  κράνη  και  τα  δόρατά  τους  άστραφταν  μες  στον
ήλιο. Δεν είχαμε και πολλά να πούμε μετ«ξύ μας· πρέπει να είχε μάθει τι
είχε αναγκάσει τον Θησέα να κατέβει ως το λιμάνι. Εκείνος είχε φτάσει
ήδη στον Αμνισό - πήγαινε πριν από μας τώρα - με τους πιστούς νεαρούς
του κι άλλους μαζί, κι η μητέρα μας διέσχισε αμέσως την παραλία για να
σταθεί πλάι του. Δύο μαύρα πολεμικά πλοία με ανησυ-
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χαοτικά μάτια ζωγραφισμένα στις πλώρες τους κι ένα βαρύτερο εμπορικό
ανάμεσά  τους  ανεβασμένο  στην  άμμο,  όσο  για  το  δώρο,  αυτό  ήταν
καλυμμένο με πισσαρισμένο ύφασμα κι έφτανε ως τα μισά του καταρτιού
του. Ο Θησέας, με τον Ελφήνορα, τον Τεύκρο και τον Όρνεο δίπλα του,
συζητούσε ζωηρά με τους καπετάνιους των καραβιών και τους πρέσβεις
από τις Μυκήνες· αυτή και μόνο η εικόνα έκανε το φόβο ν’ απλωθεί σαν
δηλητήριο  στο  αίμα  μου,  καθώς  είδα  επίσης  και  τα  εμβλήματα  του
Λέοντα πάνω στις ασπίδες ετούτων των πολεμιστών της θάλασσας. Με
τα πολύχρωμα πλουμιστά κράνη τους, με τα δερμάτινα θωράκια και τις
περικνημίδες τους αυτοί οι γενειοφόροι νεαροί έδειχναν να μην υστερούν
σε  τίποτα  από  τους  δικούς  μας  Κάρες,  στέκονταν  ολόρθοι  σαν  τα
γυαλισμένα δόρατά τους από φλαμουριά, με αιχμές που άστραφταν τόσο
στον ήλιο, ώστε μόνο ολοκαίνουργια μπορούσαν να είναι. Ο Λέων είχε
δικό του χαλκό, είχαν όμως μέσα τους και τον δικό μας κασσίτερο, χωρίς
αμφιβολία.  Τέτοιους  άντρες ήθελε  ο  Θησέας,  γι’  αυτούς  ζούσε.
Σύντροφοι.  Ο  Περίδης  γάβγισε  στους  άντρες  να  μπουν  σε  σχηματισμό
μισοφέγγαρου κατά μήκος της παραλίας κι εκείνοι χωρίς διαταγή άρχισαν
να  βροντούν  τις  ασπίδες  τους  από  βοϊδοτόμαρο,  τρεις  φορές  από  τρεις
γρήγορους χτύπους κι ύστερα μια κραυγή, βαθιά και κοφτή. Ωραίο ήταν
αυτό, αλλά Λέων από τη μια Ταύρος από την άλλη... αυτό έμοιαζε σαν να
είχε  ζωντανέψει  ο  σφραγιδόλιθος  από  το  Δικταίον  Άντρον  και  σαν  ο
καθαρός ουρανός, η ησυχία, ακόμα και τα προφυλαγ- μένα πλοία μας στο
βορρά, να είχαν απογυμνωθεί από την καθησυχα- στική δύναμή τους

Τα  μάτια  του Θησέα μαρτυρούσαν  πως  ήξερε τι είχαμε κάνει.  Παρ’
όλ’ αυτά αφέθηκε ν’ απολαύσει τις ηχηρές επισημότητες περιτριγυρισμέ-
νος  από  τους  ομοίους  του.  Ήταν  σχεδόν  χαρωπός,  καμιά  σχέση  με
εχθρικό άξεστο αιχμάλωτο, ήτανε πια ένας κομψοντυμένος Κρητικός με
μιαν επιβλητική Κυρά στο πλάι του - μακάρι να ’ταν το πρόβλημα η ανά-
γκη του να ’ναι ελεύθερος, να μην τον ορίζει κανείς κι όμως να ανήκει!
Αυτό το πράγμα κάτω από το κάλυμμα ήταν άλλο ένα σημάδι πως εκείνοι
δεν ήθελαν να μας αφήσουν ήσυχους

Από τους δρόμους της ενδοχώρας άρχισε να συγκεντρώνεται ένα γερό
πλήθος,  ακόμα  και  μερικοί  Καλλιστινοί,  αυτοί  όμως  είχαν  κατέβει  να
σαλπάρουν για το νησί τους με ένα από τα μακρόστενα καράβια τους, να
δουν αν είχε μείνει τίποτα όρθιο από την πόλη τους. Τότε λοιπόν οι επι-
κεφαλής της Αχαϊκής πρεσβείας τράβηξαν το κάλυμμα από το δώρο και
ολόκληρη η δύναμη των αντρών τους ανταποκρίθηκε με οχτώ προκαθο
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ρισμένα χτυπήματα στις ασπίδες τους- ήταν το άγαλμα ενός γεροδεμένου
άντρα, χωρίς αμφιβολία του Ποσειδώνα, από ξύλο φλαμουριάς τόσο πολύ
γυαλισμένο  που  είχε  γίνει  σαν  σκουρόχρωμο  μέλι,  με  το  δασυμαλ-  λο
κεφάλι του βαμμένο  στο μπλε της θάλασσας ενώ  ένθετες μπούκλες  από
ατόφιο  χρυσάφι  φαίνονταν  να  ιριδίζουν  ανάμεσά  τους.  Το  υψηλό- φρον
ανέκφραστο  πρόσωπό  Του  κοιτούσε  την  Κρήτη  μέσ’  από  μάτια
ελεφαντόδοντου με κόρες από λαζουρίτη· ήταν όρθιος και ολόγυμνος σαν
επιβήτορας, είχε το δεξί του πόδι ελαφρά προτεταμένο και στη δεξιά του
γροθιά κρατούσε μια ψηλή τρίαινα από φλαμουριά που τα τρία χρυσά της
δόντια έγερναν προς τα εμπρός ακολουθώντας την κίνηση του ποδιού του.
Κι από το αριστερό χέρι του αγάλματος κρεμότανε το μεγαλύτερο δώρο,
όπως  φαινότανε,  που  είχε  κάνει  αυτός  ο  θεός  στην  ανθρωπότητα,  όπως
έλεγαν οι θρύλοι τους τουλάχιστον: ένας χαλινός, με καρφιά και στομίδα
πάλι από χρυσάφι

Ακουγες τη θάλασσα ν’ ανασαίνει. Μας ακολούθησε! ψέλλισε ένας από
τους Καλλιστινούς εκεί κοντά μας σε κάποιο φίλο του. Είχαμε όλοι σχεδόν
καταπιεί τη γλώσσα μας κάτω από το βλέμμα αυτού του πράγματος, ήταν
το  μεγαλύτερο  άγαλμα  που  είχαμε  δει  ποτέ·  αυτό  δεν  έμοιαζε  με  την
εικόνα του Απόλλωνα πάνω στο αβγό του, που σου επέτρεπε να χλευάσεις
την  εξουσία  του.  Περισσότεροι  από  τους  μισούς  Αχαιούς  της πρεσβείας
χρειάστηκαν για να το ξεφορτώσουν και να το δέσουν όρθιο πάνω σ’ένα
κάρο* ο  επικεφαλής  τους  κάτι  είπε  για  το  πόσο  θα  ευνοούσε  την  καλή
πίστη αυτή η ένωση της Κρήτης και της ηπειρωτικής χώρας κι ύστερα η
Αριάδνη, ξεροκαταπίνοντας, τους πλησίασε και πρόσφερε στους πρέσβεις
και στους στρατιώτες τους τη φιλοξενία μας. Το είχε ήδη κάνει πρώτη η
μητέρα μας. Και ο Θησέας, παρά την κλεφτή ματιά πρωτύτερα που έδειχνε
πως ήξερε, ήταν πολύ ευγενικός μαζί της, αλλά„της εξήγησε πως ετούτα
τα  καράβια  θα  σήκωναν  πανιά  σχεδόν  αμέσως  για  την  πατρίδα· τέτοιες
εντολές είχανε πάρει, γιατί ποιος να ’ξερε για πόσο θα ’μεναν έτσι ήσυχες
οι θάλασσες. Οι Κρητικοί ανασηκωσαν τα φρύδια τους με αυτήν την τόση
περιττή βιασύνη,  εντυπωσιάστηκαν  όμως  με την ατρόμητη ναυτική  τους
τέχνη

«Βλέπετε τώρα τι εννοούσα», μας είπε χαμογελώντας ο Θησέας 
«Καλύψτε το πριν προχωρήσει στην ενδοχφα, κύριοι», είπε στον Κράτο 
και στους ιερείς μας η Αριάδνη. «Και πού θα πρότεινες, μητέρα, να το ... 
βάλουμε αυτό;»

«Μην ανησυχείς και δε θα το αφήσουμε να σε μολύνει, ω φρουρέ των
ιερών λέξεων της ανακωχής. Λαέ!» φώναξε ο Θησέας προσπερνώ
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ντας την τώρα. «Μη φοβάστε! Μας φέρνει δύναμη, κι ευλογία! Πλησιά-
στε!»

«Είναι πολύ ψηλός για το σπίτι μου», είπε η Πασιφάη, «κι έξω θα Τον
καταστρέφει η αλμύρα ή κάποιος μπορεί να...»

«Μπορεί κάποιος βάνδαλος, σαν αυτόν που χάραξε το σημάδι στους
τοίχους μου, να του κάνει ζημιά, πράγματι», είπε η Αριάδνη. «Ε, απ’ ό,τι
ακούω, το λατρεύεις κι εσύ πια...»

«Μια απλή χάρη σου ζητάω, κάν’ το για μένα!» της αντιγύρισε από-
τομα η Πασιφάη κι η Αριάδνη χαμήλωσε το βλέμμα- το ίδιο έκαναν και
πολλοί γύρω μας, ναυτικοί, ιερείς, όλοι

«Πολύ καλά. Αρκεί να μη γίνει καμιά τελετή πριν το... ταχτοποιήσεις
κάπου. Και να το πάνε από την πίσω μεριά οι άνθρωποί σου.»

«Πολύ  ευγενικό.  Λοιπόν,  κόρη  μου,  θα  επιστρέψεις  τον  εξοπλισμό
που...»

«Έλα να με δεις αύριο γι’ αυτό, μητέρα. Ή την επομένη.»
Κι έτσι η Αριάδνη αποσύρθηκε με την πίκρα ν’ αστράφτει στο βλέμμα

που έριξε στον πρώην βασιλιά της, που το γάμο τον είχαν τιμήσει με τόση
απλόχερη  γενναιοδωρία  τ’  αδέλφια  του  στην  πατρίδα.  Η  μητέρα
αρνήθηκε  να πει οτιδήποτε άλλο προς το παρόν,  ο κόσμος όμως  παρα-
κάτω στην παραλία είχε αντίθετη γνώμη κι έτσι η Αριάδνη μ’ έστειλε πί-
σω. Ο Κράτος και ο Γιάμος προσπαθούσαν να καλυψουν ξανά το άγαλμα
σύμφωνα  με  τις  διαταγές  τους  αλλά  οι  συμβουλάτορες  του  Βοσκού
άρχισαν να διαμαρτύρονται γι’ αυτόν τον προκατειλημμένο φόβο.  Μιλή-
στε μόνοι σας, τους είπε ο Κράτος* ήξερε, όπως και η Αριάδνη, ότι θα γί-
νονταν φασαρίες αν έβλεπε ο κόσμος αυτό το πράγμα ν’ ανεβαίνει ακά-
λυπτο το δρόμο από τον Αμνισό, ότι θα ήταν αλάνθαστο σημάδι της ίδιας
της θριαμβευτικής μεταμόρφωσης που είχε κατορθώσει ο Βοσκός

Ανέβηκε ωστόσο, τεράστιο, όλο τριξίματα, μέσα στο γαλανό του σά-
βανο.  Παρά  την  προσεχτική  σιωπή  τους,  οι  άνθρωποι  της  φατρίας  της
μάνας μας και του Θησέα έμειναν πλάι στην άμαξα σαν υποτυπώδης πο-
μπή ενώ μερικοί από τους θαλασσινούς τους σχημάτισαν κάτι σαν τιμητι-
κή φρουρά κι άλλοι τράβηξαν προς τα πίσω να συνεχίσουν την έρευνα για
τον εξοπλισμό.  Αυτά  βλέποντας  και  τις  προφυλαχτικές  χειρονομίες  που
έκαναν οργισμένες η Θεία κι οι άλλες αδελφές της μαζί μας, οι άνθρωποι
ανήσυχοι σε όλο το μήκος του δρόμου (μερικοί με το μέρος μας, άλλοι με
κανέναν)  ικέτευαν  την  Αριάδνη  να  μην  επιτρέψει  την  είσοδό  του,
κάλυπταν  τα  πρόσωπά  τους,  έσκιζαν  τις  εσάρπες  τους,  τραβούσαν  τα
παιδιά μακριά, μέχρι κι ένας δυο σβόλοι χώμα έσκασαν πάνω στο κά
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λυμμα,  λες  κι  από  κάτω  κρυβόταν  κάποιος  τεράστιος  αιχμάλωτος  επι-
δρομέας. Τα πράγματα κρατήθηκαν  υπό έλεγχο περισσότερο  απ’ όσο θα
περίμενε κανείς, η Αριάδνη τους είπε ό,τι μπορούσε: τους θύμισε πως αυτά
τα  μαύρα  καράβια  που  έφευγαν  ετούτη  τη  στιγμή  από  το  λιμάνι  ήταν
καράβια  δικά  μας, συμμαχικά.  Δεν  το  βλέπετε  πως  τώρα  οι  γιοι  σας  θα
μένουνε στην πατρίδα; Και τότε μέσ’ από το πλήθος που είχε παραταχτεί
στην άκρη του δρόμου πετάχτηκε η Ιρις μπροστά στην Αριάδνη κρατώντας
τον Τκαρο από το χέρι· εκείνος κρατούσε στο δικό του ένα σβόλο χώμα

«Αφού  το  ξέρεις  ότι  είναι  όλα  προσχεδιασμένα!» διαμαρτυρήθηκε  η
Ίρις  καθώς  περπατούσαμε.  «Όπου  και  να  βρεθεί  Αυτός,  δημιουργεί
προβλήματα,  θα  μας  βάλει  να  πολεμάμε  ο  ένας  τον  άλλον!  Κάψ’  το,
Αριάδνη, δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις ακόμα πως μπορεί να Τον ελέγξει
κανείς.»

«Και ποιος σου ’πε πως είσαι υποχρεωμένη να λατρεύεις;» ακούστη-
κε μια φωνή σαν της Νομίας κάπου πίσω από την Πασιφάη. «Εσύ σπέρνεις
τη σύγχυση, Ίριδα!» είπε κάποιος άλλος. «Να το κάψει; Γιατί, ζηλεύεις την
τέχνη;»

«Θα  ’πρεπε  να  περνάς  λιγότερο  καιρό  με  τον  Ίκαρο,  είναι  εκνευρι-
στικό πόσο μοιάζουν τα λόγια σας τελευταία», καταδέχτηκε τέλος να πει η
μάνα  μου,  και  η  Ίρις  δεν  πήρε  ούτε  το  χέρι  που  της  έτεινε  η  Αριάδνη
συμφιλιωτικά

«Δείξε  κάποιαν  αυτοπειθαρχία, κοπέλα  μου»,  τη  συμβούλεψε  ο
Ελφήνορας

«Ένα πράγμα έχω να σου πω, Ίριδα», μπήκε στη μέση ο Βοσκός τε-
λεσίδικα. «Αν δε σ’ αρέσει, κάνε κάτι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω αυτήν τη
στιγμή;»

Τα μπλε μάτια του διαπέρασαν τα σχεδόν κατάμαυρα δικά της· να το
λοιπόν  είχε  πια  καταφτάσει  Αυτός  και  μόνο  αν  κάτι  Τον  υπερνικούσε
υπήρχε  περίπτωση  να  γυρίσει  η  σπείρα  πάλι  προς  το μέρος  μας. Τα  κε-
φάλια που έγνεφαν πίσω από τον Θησέα μου θύμισαν ιερείς των Δελφών
στη σειρά. Προς το παρόν τα χέρια του ήταν δεμένα χωρίς  τα πανιά, οι
ώρες όμως που είχε περάσει με τους στεριανούς είχανε θρέψει την ψυχή
του.  Η  Ίρις  αποτραβήχτηκε  απότομα  μ’  έν$ αγριεμένο  βλέμμα  που  μας
σάρωσε όλους κι έσπρωξε τους ανθρώπους πλάι στο δρόμο για να περάσει,
τραβολογώντας το παιδί με τη φτερωτή κάπα του που φεύγοντας μαζί της
κι  ακούγοντας  τους  συμβουλάτορες  να  κρυφογελούν,  πέτα-  ξε  στο
κάλυμμα το σβόλο που κρατούσε. Ο γιος μου. Ανίκανος ν’ αντέξει
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τους διαχωρισμούς που του επιβλήθηκαν, γεμάτος οργή για την ίδια την
ταπεινωτική  του ανάγκη,  χωρίς  να  ’χει  βρει  πουθενά  Φωνές,  χωρίς  πα-
ρηγοριά  μέσα  στις  ιδιαίτερές  του  σιωπηρές  τελετές  αναισθησίας  - από-
βλητος, αντικείμενο, και που ήτανε ζωντανός λίγο το ’θελε, τώρα πια δεν
ήτανε  ζώο  αυτό  που  κυνηγούσε,  κάτι  παραπάνω  είχε  ανάγκη  για  να
διορθωθούν όλα αυτά

Άλλη φορά δεν τους ξανάδαμε αυτούς τους δύο, μας έμεινε μόνο αυτή
η  αστραπιαία  εξαφάνιση,  το  αγριεμένο  βλέμμα·  αυτά  κι  άλλα  πολλά
βάρυναν εναντίον της "Ιριδας όταν αναφέρθηκαν οι κατηγορίες. Δεν ξέρω
την  αλήθεια,  αλλά  δεν  πιστεύω  πως  είχε  παίξει  η  "Ιρις  ηθελημένο
τουλάχιστον ρόλο σ’ αυτό που  έκανε  ο  Ίκαρος εκείνη  τη νύχτα.  Αυτός
μόνο, με το σημαδεμένο του μυαλό, θα μπορούσε να ξεπεράσει ένα τέτοιο
όριο. Πρέπει όμως να ένιωθε σχετικά υπεύθυνη, να ήξερε πόσο άσχημη
εντύπωση  είχε  αφήσει  εναντίον  της,  ότι  ουσιαστικά  εκείνη  είχε
κατευθύνει  το  νου  του  "Ικαρου  στο  ποιον  να  κατηγορήσει  και  ποιον
έπρεπε  να  σταματήσουν.  Οδήγησε  το  χέρι  του  στη  μια  και  μοναδική
ασυγχώρητη πράξη σε ολόκληρο το βασίλειο. Δεν υπήρχε άλλη εξήγηση,
είχε πάρει το φταίξιμο πάνω της, γι’ αυτό το ’σκάσε μαζί του η "Ιρις, αρ-
χιμάστορας των Δαιδαλίδων, για τον οίκο που διόλου δεν ήθελε να υπη-
ρετήσει αλλά που τον είχε μεγάλη ανάγκη σαν καταφύγιο

Εκείνη  τη  νύχτα  η  μάνα  μας  είχε  κατέβει,  μονάχη  της,  το  βασιλικό
δρόμο ως το Λαβύρινθο· ήθελε να μιλήσει με την Αριάδνη, της ζήτησαν
όμως να ξανάρθει την επομένη κι αυτή ήτανε διαταγή διαρκείας για να
στερέψουν  οι  επιλογές  που  είχαμε  μέσα  στο  Μικρό  Καλοκαιράκι.  Οι
φρουροί όμως επέτρεψαν στην Πασιφάη να κατέβει σε μιαν αίθουσα για
τη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων στη βορειοανατολική πτέρυγα πέρ’
από τα εργαστήρια και όπου, προς το παρόν, είχε αποθηκευτεί το άγαλμα·
σκέφτηκε να ρίξει μια ματιά να βεβαιωθεί πως είχε τοποθετηθεί σωστά
και,  πριν  περάσει  μια  ώρα  από  τότε  που  την  είδαν  τελευταία  φορά  οι
φρουροί, απλώθηκε μια κραυγή,  Φωτιά! Φωτιά! σε ολόκληρο το Παλάτι
"Ηταν  το  άγαλμα.  Κάποιος  είχε  κομματιάσει  το  κάλυμμα  και  το  ’χε
περιλούσει από την κορφή ως τα νύχια με λάδι και τώρα καιγότανε, το
βλέπαμε να κυματίζει τυλιγμένο στις φλόγες καθώς προσπαθούσαμε να
κινηθούμε στο διάδρομο, που ήταν πνιγμένος στον καπνό, για να μπούμε
μέσα. Σαν πρώτη κίνηση, έπρεπε ν’ ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες προς
τους εξωτερικούς εξώστες και τότε είδαμε πως είχαν αρπάξει τα δοκάρια
της οροφής· ο Γιάμος έριξε κάτω το άγαλμα με ένα κάθισμα κι ύστερα
έσκισε παλιά υφαντά από τους τοίχους για να πνίξει τις φλόγες. Εγώ
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είχα ανέβει σ’ ένα κασόνι κι έσβηνα τις μικρές φλόγες στα δοκάρια του
ταβανιού,  όταν  η  Κλείτη  άφησε  μια  στριγκλιά  από  την  άλλη  άκρη  του
δωματίου και τότε άρχισαν όλοι τους να στριγκλίζουν

Η μάνα μου ήτανε ξαπλωμένη ανάσκελα στη γωνία στο βάθος μέσα σε
μια  μεγάλη  έλλειψη  που  έμοιαζε  φτιαγμένη  από  κόκκινο  μετάξι.  Κα-
τάλευκη, ακίνητη, μάτια που κοίταζαν ορθάνοιχτα, το στόμα της να χάσκει
πάνω από την πληγή που έφτανε από το ένα αφτί ως το άλλο, τα μπράτσα
της απλωμένα και το δεξί της χέρι να κρατάει κάτι σφιχτά κι ας ήτανε τα
δάχτυλά της κομματιασμένα από τις μαχαιριές· μητέρα

Η Κλείτη έπεσε στο πάτωμα και χτύπησε κάτω το κεφάλι της. Ο κα-
πνός είχε αρχίσει πάλι να πυκνώνει, αλλά δε βήχαμε πια, δεν αναπνέαμε
καν,  δεν  μπορούσαμε  ούτε  να  κινηθούμε,  μέχρι  που  το  ’κανε  πρώτος  ο
Γιάμος, γύρισε προς τα πίσω να φροντίσει για το φλεγόμενο άγαλμα «Ασ’
το να καεί!» είπα εγώ κι οι λέξεις αυτές με απελευθέρωσαν κι άρχισα να
διαλύω πράγματα, έσπασα ένα κάθισμα, πέταγα κιούπια, ό,τι έπεφτε στα
χέρια μου

Ας γίνονταν όλα ερείπια. Ο Κράτος κι οι άλλοι κατάφεραν να τραβή-
ξουν  την  Κλείτη  έξω,  αλλά  ήξερα  πια  πως  η  μάνα  μου  είχε  χαθεί,  δεν
τολμούσα να σταματήσω, ούτε όταν η οχλοβοή έφτασε ως και την Αριάδ-
νη και τότε είδε κι εκείνη

«Σταμάτα, Δευκαλίωνα! Αχ, σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν - όχι εσυ,
όχι εσύ.»

Δεν κατάφερα να βρω τίποτ’ άλλο κι έτσι γρονθοκοπούσα τους κρο-
τάφους μου ενώ το άγαλμα καιγόταν κι ο καπνός του σκοτείνιαζε τον κό-
σμο. Κάψου, κάψου. Ο Γιάμος της είπε όσα μπόρεσε* κι ύστερα το άκου-
σα,  ένα  ανεπαίσθητο  βογκητό  ξεχύθηκε  μέσ’  από  την  Αριάδνη  καθώς
σωριάστηκε πάνω στα γόνατά της



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Το Τέλος του Κόσμου

Τ- 7" ΑΘΟΤΑΝ Σ’ ΕΝΑ βράχο δίπλα στη θάλασσα βολικά ακουμπισμένη 1^
στο  πλάι  κι  είχε  τα  πόδια  της  μαζεμένα  κάτω  από  τα  ζωηρά  βαθυ-
ΑΥ>κίτρινα βολάν της- έδειχνε ταυτόχρονα απέριττη και επιβλητική μέσα
σ’  αυτό  το  κοίλωμα  του  βράχου  πλάι  στο  νερό.  Το  δέρμα  της  γυάλιζε
σκούρο από το λάδι έτσι όπως ήταν καθισμένη με την πλάτη στον ήλιο
και στα μαλλιά της λαμπύριζε το πλεγμένο καρνεόλιο*, που και πού ανα-
σήκωνε το κεφάλι της και έδινε τα κλειστά της μάτια στον ήλιο ακουμπώ-
ντας στην ανοιχτή παλάμη της, με το άλλο της χέρι στην ποδιά κάτω από
τα γυμνά της στήθη. Το φως τη χάιδευε. Ήταν η νεαρή Βασίλισσα. Ήταν
η μάνα μου. Αυτή είναι η πρώτη μου μνήμη μαζί της, και όχι το στόμα
μου στη θηλή της μέσα στο ζεστό μισόφωτο του παιδικού δωματίου, ούτε
καν το πώς είχαμε φτάσει στην παραλία εκείνη τη μέρα. Ήτανε σαν να
’χαμε μόλις εμφανιστεί και οι δύο μέσα στην πλάση πλάι στο πέλαγος.
Λιαζότανε με χαλαρή μεγαλοπρέπεια κι όταν σήκωνα το κεφάλι μου και
την  κοίταζα  (εγώ  κουκούβιζα  στα  βότσαλα  γυμνός  και  της  έβρισκα
πετραδάκια  και  κοχύλια,  πάντα  σίγουρος  για  την  ύπαρξή  της)  μου
φαινόταν  ότι  το  εκτυφλωτικό  φως  της  ημέρας  ερχόταν  από  μέσα  της*
πονούσαν τα μάτια μου να την αγκαλιάσω ολόκληρη με το βλέμμα: ήταν
η  Βασίλισσα  κι  ήτανε  τόσο  μεγάλη· και  το  γαλανό  πέλαγος  δίπλα  μας
ήταν ακόμα  μεγαλύτερο, μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο και λαμπερό,
άλλο δεν  έκανε  όμως  παρά  να  της  χαϊδεύεται,  να  της  γλείφει  τα  πόδια
έτσι όπως τα ’χε μαζεμένα ανάμεσα στις ιέρειες. Τη λάτρευε, όπως και οι
άνθρωποι, όταν ανέβαινε από τις μεγάλες σκάλες κι έμπαινε στην αυλή ή
όταν καθότανε πανίσχυρη στο θρόνο τυλιγμένη μέσα στα εννιά κύματα

θ λ
*Ερυθρή ή κιτρινέρυθρη παραλλαγή του ορυκτού χαλκηδονίου, χρησιμοποιούμενη και 

ως πολύτιμος λίθος.
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περίγραμμά του. Ο θρόνος έμοιαζε σαν αγκαλιά κάποιου βουνού κι εκείνη
μου θύμιζε λουλούδι ζαφοράς* που χαίρεται τη λιακάδα. Τα κύματα της
θάλασσας, τα βουνά, τα λουλούδια, όλα τα σχήματα έκλεινε μέσα της, σ’
αυτήν  επέστρεφαν,  της  ανήκαν.  Ακόμα  κι  οι  τερατόμορφοι  ταύροι  που
ζούσανε στα δάση των βουνών και στα βασιλικά λιβάδια μας, την ώρα που
έσκυβαν το κεφάλι κάτω από το χέρι της όταν τους τραγουδούσε απαλά
την  προσευχή.  Ναι,  βέβαια,  οι  ταύροι  και  ο  ωκεανός  έκρυβαν  μερικές
φορές  μεγάλους  κινδύνους,  μαζί  της  όμως  ήταν  γαλήνιοι  κι  έσκυβαν  το
κεφάλι τους, της έγλειφαν το χέρι

Ήτανε μια ωραία μέρα της σελήνης που πρασινίζουν οι ιτιές και είχαμε
κατέβει εδώ στη θάλασσα για να δει όλος ο λαός τη μάνα και το μικρό της.
Της  έβρισκα  ωραία  πραγματάκια,  πετραδάκια  με  παράξενα  σχήματα  και
χρωματισμούς,  κοχύλια  που  άφηνα  πλάι  στα  πόδια  της  ένα  ένα  ενώ  οι
ιέρειες μου μάθαιναν  τα ονόματά τους. Εκείνες ήξεραν λέξεις τεράστιες,
όπως  περιοδική ταλάντωση, η μάνα μου όμως ήθελε να με ακούσει να λέω
τρυπάνι. Πες  αδράχτι, πες  όστρακο και  κήρυκας, πες  τρίτων και
κεφαλόδεσμος,  πορφύρα και  φεγγάρι. Μπορούσα  να  της  βρω  άραγε
κάουρι**; Πού να της έβρισκα ένα κάουρι

«Κοίταξε κάτω από τα φύκια, Λύσε», είπε
Λύσος: το βρεφικό μου όνομα
Τα  φύκια  βρομούσανε  θαλασσινή  πρασινάδα,  ήταν υγρά και  μπερδε-

μένα σαν κουβάρια εκεί που σταματούσανε τα κύματα, λιγδιασμένα από
την πράσινη μύξα με τις φουσκάλες. Μύριζαν όπως τα δωμάτια στο Πα-
λάτι μας όπου η μητέρα κι οι ιέρειες άλειφαν με βάλσαμο και φρόντιζαν
τους  Νεκρούς  ανθρώπους,  μια  μυρωδιά  σαν  να  ερχόταν  από  την  άκρη
αυτού του φριχτού άλλου κόσμου που ακολουθούσε παντού τους χειριστές
των οστών. Η γη που σ’ έθρεψε, τώρα πια θα σε φάει, τραγουδούσαν για τους
ανθρώπους  που  βαλσαμώναμε  μες  στους  μεγάλους  πίθους  και  για  τις
οικογένειες και τότε τάιζαν όλον τον κόσμο μαγικούς σπόρους και η Κυρά
Μέσα στο Σπόρο περνούσε από το ίδιο τους το κορμί. Οι πά- ντες έτρωγαν
τους  πάντες:  ήμουνα  ψάρι,  έλεγαν,  πριν  βγω  κάτω  από  τις  φούστες  της
μάνας μου σαν Λύσος· και πριν από αυτό, μπορεί να ’μουνα πεταλούδα,
που την έφαγε το έντομο κοχινελλίς*** που το ’φαγε ένας

* Κοινή ονομασία του φυτού κρόκος ο καρτραϊτιανός (βλ. υποσημείωση σιη σελ. 309).

** Μικρό κοχύλι.
*** αλογάκι της Παναγίας.
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βάτραχος που τον έφαγε ένα φίδι που το ’φαγε ένας αετός που έπεσε από
τον  ουρανό  κι  έθρεψε  το  σπόρο  που  βγήκε  από  μέσα  του  η  Κυρά  του
Σπόρου. Οπότε δεν πείραζε αν πεταγότανε κάτι κάτω από τα φύκια και σ’
έτρωγε. Θα ξαναγύρναγες, έτσι ήταν ο Κύκλος. Κι η μυρωδιά; Γι’ αυτό
την έλεγαν μυρωδιά περασμένων ζωοόν, δεν πείραζε, κι έτσι τα σήκωσα
και κοίταξα εκεί που μου ’χε πει

Πώς  το  ’ξερε  ότι  θα  ήταν  εδώ;  Πώς  το  ’ξερε;  Ήτανε  το  Μυστήριό
τους. Το άφησε εκεί η Ίδια η Θεά, μου είπε, πολύ όμορφο αυτό το πραγ-
ματάκι που μας το είχε αφήσει εκεί την ώρα που έκανε τη βόλτα Της, συ-
νεχίζοντας την πορεία· σαν τη Σελήνη, έτσι κι Αυτή ήξερε τα πάντα και
γι’ αυτό ύψωναν όλοι τις παλάμες τους για να την ευλογήσουν, σ’ αυτήν
ανήκε η πιο θαυμαστή μορφή ύπαρξης, η Γυναίκα. Αυτήν τη φορά η Θεά
μου είχε δώσει φιδάκι αντί για μικρό στρείδι, όπως στην Αριάδνη· μπο-
ρούσε όμως και το φιδάκι να κάνει πολλά* μπορούσε ν’ αλλάζει και να
στέκεται όρθιο όταν το έπλενε ή μερικές φορές μόνο που ήταν κοντά μου.
Τη βλέπω* να το όρθιο* πώς γίνεται αυτό; Η δύναμή της* κι όταν της
έφερα το κάουρι, τα μάτια και οι άκρες των χειλιών της ανασηκώθηκαν,
σαν το φιδάκι μου

«Οχ, οχ!» είπε τραγουδιστά. «Κοίτα, Λύσε, μου φαίνεται ότι κάποιος
είναι μέσα!»

Ποιος;  Κάποιος: μικρά  ανοιχτοκάστανα  νυχάκια  στη  σειρά  «Μα,  το
θέλω», κλαψούρισα  εγώ  και τότε τα μάτια κι  οι άκρες  των  χειλιών  της
έπεσαν, σαν των ανθρώπων σ’ αυτά τα φριχτά δωμάτια. Μπορεί μόνο τα
άδεια κελύφη να είχαν τη δύναμη ώστε το σώμα της να κάνει διάφορα,
όπως μπορούσε εκείνη με το δικό μου χωρίς καν να το προσπαθεί. Ήθελα
να τον βγάλω έξω αυτόν τον κάποιον

«Αυτό όμως είναι το σπίτι του, βλέπεις;» είπε. «Αχ, το καημένο, κοί-
τα, φοβάται! Θέλει κι αυτό το σπιτάκι του για να ζήσει, όπως κι εμείς. Το
καλύτερο θα ήτανε να τον βάζαμε στη θέση του, Λύσε», πρότεινε παρα-
τηρώντας την αντίδρασή μου

Κλαψουρίζοντας λοιπόν, το πήγα πίσω. Και με αυτό φωτίστηκε πάλι
το πρόσωπό της και όλων των ιερειών μαζί. Τότε η μάνα μου με φώναξε
στην αγκαλιά της κι οι γυναίκες γύρω μας γουργούρισαν από ευχαρίστη-
ση. Ήτανε πιο καλά, ήτανε το καλύτερο να παραμένεις μέσα στον Κύκλο.
Τι μεγάλη, ζεστή και στρογγυλή που ήτανε, μεγάλη σαν τη θάλασσα και
ζεστή  σαν  το  καλό  ζεστό  κριθαρόψωμο  που  ο  αδελφός  μου  κι  εγώ
πηγαίναμε στην Αριάδνη. Και μέσα στο ψωμί υπήρχε θάνατος, ήταν αυτή
η σταχτένια γεύση του αποκεφαλισμένου σταριού, ο Σπόρος όμως
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ήτανε μέσα, το ίδιο και η Κυρά· και ολόκληρο το Παλάτι μας τραγουδού-
σε Οσία, Οσία, Οσία, τρέφοντας την Τροφό μας

Τώρα λοιπόν, βοηθώντας τη Διαμάτη, την Πέρδικα και την Κλείτη να
μαζέψουν τα πράγματα της μητέρας, υπακούοντας στην ανακωχή μας με
την έπαυλη, τα μάτια μου άρχισαν να καίνε μέσα στις κόγχες τους βλέ-
ποντας τ’ απομεινάρια της βασιλείας της, τις πτυχωμένες φούστες της, την
ψηλή  της  τιάρα,  μικρές  πυξίδες*, λιβανιστήρια,  πήλινες  πλάκες  γραφής
και  χρυσοποίκιλτα  αβγά  στρουθοκαμήλου,  την  κρεμαστή  γλαστρού-  λα
της από την Καλλίστη. Τέρμα. Τελείωσε. Έμεινα πολλή ώρα να κοιτάζω
έναν  κώνο  από μικροσκοπικά  κοχύλια  που το χέρι της είχε  τοποθετήσει
κατά μέγεθος σε στιγμές περισυλλογής* δεν ξέρω γιατί με καθήλωσαν, τι
στοχαζόμουνα*  την  απέραντη  χάρη  της  ίσως,  Εκείνη  που  Λάμπει  για
Όλους. Το ’χε ζήσει το όνομά της, χωρίς αμφιβολία. Είχε δει πρώτη απ’
όλους  μας  την  ανάγκη  για  μια  προσπάθεια  γαμήλιας  ένωσης  με  την
ηπειρωτική  χώρα  κι  ύστερα  έδινε,  έδινε  ασταμάτητα  στους  Αχαιούς
εμπόρους  κι ευγενείς για να τους βοηθήσει να  φτάσουνε  ν’ αξίζουν  μια
Κρητικιά ερωμένη, ενώ οι δικοί μας, πιο άτολμοι άνθρωποι, κι εγώ μέσα
σ’ αυτούς, την κατακρίναμε γι’ αυτό: εκείνη είχε λάμψει για όλους μας.
Και ενώ οι μαθητές της έπαιρναν, έπαιρναν ασταμάτητα από αυτήν για ν’
ανεβούν στον κόσμο, χαμογελούσαν την ίδια στιγμή κοροϊδευτικά για τον
κερατωμένο  Σύζυγο,  που  μάλιστα  δεν  έδειχνε  να  καταλαβαίνει  πού  την
κατέτασσαν  στα  μάτια  τους  οι  υπηρεσίες  της.  Γίγαντες  έχτισαν  τις
ακροπόλεις τους. Εκείνη ήταν ο γίγαντας, η Μάνα Κρήτη, η Δυνατή και
τους παράπεφτε τρανή. Είχε κάνει τα λάθη της. Εκείνοι οι μαθητευόμε- νοι
γραφιάδες που είχαν εδώ και καιρό αποχωρήσει: τους έδωσε κάτι από την
υψηλή τεχνική της κι εκείνοι τη λαμπικάρησαν επινοώντας προσβλητικά
παρατσούκλια* αυτό  ακριβώς  όμως  έδειχνε  πως  δεν  ήξεραν-να  πάρουν
από  αυτήν,  έπαιρναν  όμως  με  τον  τρόπο  τους,  και  μήπως  δεν  ήταν
παράξενο, δεν ήταν αξιοπερίεργο που οι καλά προετοιμασμένοι αντίπαλοι
που είχαμε αυτήν τη στιγμή ν’ αντιμετωπίσουμε προέρχονταν απ’ όλα τα
σημεία όπου είχαν μεταναστεύσει εκείνοι οι γραφιάδες. Τα όσα είπαν γι’
αυτήν  αργότερα  οι  άντρες  ήταν  αυτά  που  ήθελαν  οι  ίδιοι  ν’  ακούσουν,
εξαιτίας  της  δικής  τους  μεγάλης  ανάγκης  να  πάρουν  τόσα  πολλά  από
αυτήν. Αχ, ήτανε σαν να τους έχω μπρος στα μάτια μου, να τρίβουνε τα
χέρια τους όλοι μαζί για να βοηθήσουν στην καταρράκωση της πόρνης

*Μικρά κυλινδρικά κουτιά για τη φύλαξη κοσμημάτων, καλλυντικών ειδών κ.ά.
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Γυρίσαμε οι τέσσερις μας προς τον Λαβύρινθο από τη βασιλική οδό,
μια λιτή πομπή που έπαιρνε πίσω τα υπάρχοντα της μητέρας μας ενώ τα
πρόσωπα μπροστά στα σπίτια ήταν αμέτρητα κι από τις δύο μεριές μας,
και  σιωπηλά.  Τα  κουφαηδόνια,  οι  μελισσοφάγοι  κι  οι  αμπελουργοί  χο-
ροπηδούσαν και φλυαρούσαν όπως πάντα πάνω από τις στέγες μας και τα
δέντρα,  είχανε  ζωντανέψει  με  το  ζεστό,  γλυκό  καιρό  που  είχε  φέρει  το
Μικρό Καλοκαιράκι κι εμείς να ’μαστέ ανήμποροι να νιώσουμε οτιδήποτε
απ’ όλ’ αυτά. Τα πρόσωπα των ανθρώπων που υποστήριζαν τη μια ή την
άλλη  φατρία,  ή  και  καμιά  από  τις  δύο,  είχαν  παγώσει  μέσα  στον  κενό
τρόμο της ασυγχώρητης πράξης που είχε συντελεστεί ανάμεσά μας- κανείς
δε θα μας άγγιζε κατά τη διάρκεια αυτής της απλής τυπικής διαδικασίας,
ούτε  καν  εμένα,  κι  ας  ήμουνα  ο  αποτρόπαιος  που  είχε  κρύψει  τον
εξοπλισμό  του στόλου, γιατί αν  υπήρχε  σκιά  που να  ’χει τη δύναμη  να
ξαναγυρίσει, αυτή ήταν η Πασιφάη. Ο Θησέας κι οι βασικοί της παρέας
του  έλειπαν  όλο  εκείνο  το  πρωινό  δείχνοντας  το  σεβασμό  τους  με  τον
τρόπο τους, είχανε φύγει για να συνεχίσουν την έρευνά τους. Ήταν, ίσως,
ο τρόπος του κυνηγού να τιμά τις επιθυμίες της μεγάλης κυ- ράς. Όσο για
μένα, είχα ήδη αποφασίσει να εκγυμνάσω ο ίδιος μερικούς ναυτικούς για
την  τοπική  φρουρά  που  θα  στέλναμε  σε  όλα  μας  τα  παράλια  με  τον
ερχομό  της  άνοιξης* μέσα  σε  μια  μόνο  νύχτα  είχα  χάσει  όλη  μου  την
πίστη πως η άνοιξη θα μας έφερνε  την ειρήνη.  Μάνα μου!  Ας ξεσπάσει
επιτέλους, να τελειώνουμε - ήθελα να μπει ένα τέλος στην ντροπή για τον
κόσμο που γλιστρούσε και χανόταν μέσ’ από τα χέρια μας, ένα τέλος στα
χαμηλωμένα μάτια, όπως όλ’ αυτά γύρω μας καθώς περπατούσαμε* πόσο
είχαμε  ξεθωριάσει  από  την  τελευταία  νύχτα  του  Μεσοκαλόκαιρου  που
περάσαμε πάνω σ’ ετούτες τις πέτρες, με τους πυρσούς που κάπνιζαν, τη
μουσική και το χορό  της! Το τραχύ  ξύπνημα  της ψυχής  μας,  που τώρα
αντιπροσωπευόταν από ετούτα εδώ τα πενιχρά ξύλινα κουτιά, ετούτα τα
αντικείμενα στα χέρια μας

Η Διαμάτη είχε ξεπλύνει εντελώς από το πρόσωπό της τα χρώματα της
μόδας και το ’χε κάνει να φαίνεται αποτρόπαιο έτσι που είχε βαφτεί με
λευκή στάχτη, για ρούχα της φορούσε τα χειρότερα ξεσκισμένα κουρέλια
που  κατάφερε  να  βρει.  Η  Κλείτη...  τα  περισσότερα  από  τα  μαλλιά  της
είχαν ασπρίσει μέσα σ’ αυτήν τη μια νύχτα. Πάνω από το αριστερό της
μάτι  είχε  μια  μπλαβισμένη  μελανιά  σαν  σύκο  και  παρ’  όλ’  αυτά  δε
σταμάτησε να παλεύει σε όλο το μήκος του δρόμου, πάνω και κάτω, αμί-
λητη, για να σταθεί για τελευταία φορά κοντά στη μητέρα. Της είχε φύγει
και η Τρις της, η καλή της, η κατσικομάτα αγαπημένη της που την είχε
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γεννήσει το υδαρές φως στα Λευκά Όρη μας· σε ποια λάμψη θα στρεφό-
ταν η Κλείτη τώρα για παρηγοριά; Η τυφλή ροή των γεγονότων της είχε
κλέψει τη ματιά της Ίριδας που ξεπρόβαλλε σαν του γρύπα κάτω από το
πλουμιστό κεφαλομάντιλό της, η ερωμένη της ήτανε πια παρίας, ίσως και
εγκληματίας. Κι η Πέρδικα με την ανατολή έκανε θρύψαλα τους ορνιθώ-
νες με τις πέρδικες και είπε σε όλες τους να πετάξουν, να πετάξουν και να
προσφέρουν  τη  ζωή  τους  σε  άλλον  τόπο,  καλύτερο* και  τότε  άρχισε  η
θρηνωδία από τις κορυφές των λόφων και τις πλαγιές της κοιλάδας μας,
είδαμε την ψυχή της παλιάς Βασίλισσας να υψώνεται μαζί με το κοπάδι
των πουλιών κι ύστερα τα ’δαμε να σκορπίζουν, κι ήτανε σαν ν’ αρχίζαμε
αγρυπνία περιμένοντας καινούργιο κακό. Ανεβαίνοντας το δρόμο προς τα
περίχωρα  του Λαβύρινθου ακούγαμε τις κραυγές  καθαρότερα, οι θρήνοι
για τον Βέλκανο ήτανε πιο τραχείς από την προηγούμενη φορά, αυτοί οι
σπασμένοι ζωώδεις ήχοι έφταναν πια ως τ’ αφτιά μας ακόμα και μέσ’ από
το  Παλάτι,  από  την  κεντρική  αυλή  όπου  βρισκόταν  τώρα  η  μάνα  μας.
Πάνω σε όλα τα πρόσωπα έβλεπες ότι σύντομα θα χυνόταν αίμα

Η Θεία και ο Γιάμος μας περίμεναν  κοντά στους κίονες της βορινής
εισόδου* είχαν μαζί τους και τους είκοσι της φρουράς του Παλατιού και
τους είχαν αφήσει ελεύθερους με τ’ ακόντια και τα γυμνά σπαθιά τους ενώ
ο αρχηγός τους, ο Ρίδιος, έσπρωχνε βιαστικά τους άντρες να κατέ- βουν τα
σκαλιά  για  να  μας  βοηθήσουν  με  το  άχαρο  φορτίο  μας.  Ένιωθες
ολοκάθαρα την οργισμένη κατάπληξη μέσα σ’ αυτούς τους δύο νεότερους
ιερείς  μας,  τα  όνειρά  τους  για  τις  δόξες  του  Μεγάλου  Έτους  είχαν
μετατραπεί  σε εφιάλτες μέσα στ’ ανήμπορα χέρια τους. Η Θεία με πλη-
σίασε, τα μάτια της μαύρα και διαπεραστικά όπως της Ίριδας, κι ένιωσα
κάτι σαν την ορμή του κεραυνού να βγαίνει μέσ’ από το κορμί της

«Μακάρι να τους είχαμε σκοτώσει όλους, γενιές ολόκληρες πιο πριν,
για τη Λέρνα* των Πελασγών, τότε που μπορούσαμε και θα ’πρεπε να το
’χαμε κάνει», είπε

Τι  κουβέντες  είχανε  γίνει  κατά  την  απουσία  μας;  Η  Θεία  παρακο-
λουθούσε τους φρουρούς καθώς βοηθούσαν τις πρεσβύτερες αδελφές της
να περάσουν την είσοδο κι έδωσε με τη γροθιά της σινιάλο στον Ρί-

* Και Αέρνη* λίμνη της Αργολίδας κοντά στους πρόταξες του Ποντίνου όρους και της

κωμόπολης Μύλοι Άργους. Στην περιοχή της Λέρνης, προς το ΝΑ. άκρο των Μύλων (όπου

και τοποθετείται η αρχαία περιοχή της Λέρνης) και κοντά στην πηγή Αμυμώνη ανασκάφηκε

από τους Αμερικανούς (1952-1958) χαμηλός ωοειδής λοφίσκος («μαγούλα») και βρέθηκαν

λείψανα  οικισμών  που  είχαν  ιδρυθεί  διαδοχικά  από  τη  νεολιθική  εποχή  μέχρι  και  τους

ιστορικούς χρόνους.
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διο να σταματήσει το πλήθος που μας ακολουθούσε από τη βασιλική οδό,
κι αυτό οι άντρες το κατάφεραν κρατώντας τα δόρατά τους χαμηλωμένα
και με τις αιχμές τους ν’ αγγίζονται

«Η ανακωχή τελείωσε. Το σιδερικό σας, κύριε», είπε ο Γιάμος δίνο-
ντάς μου το σπαθί μου* εκείνος είχε τη θήκη ενός μπρούντζινου σπαθιού
κρεμασμένη διαγώνια στο στήθος του και για πρώτη φορά μάλιστα ήταν
πραγματικό,  δεν  ήταν  από  τα  λεπτά  ξίφη  που  κρατούσαν  συνήθως  οι
Κουρήτες στις τελετουργίες. «Αχ, κοίτα τις αδελφές μας, Θεία.  Πάρ’το,
Δευκαλίωνα, φόρεσέ το. Και ξέρεις», χαμογέλασε ξαφνικά, και τα γατίσια
χαραχτηριστικά  του  άστραψαν  με  μια  συγκαλυμμένη  ικανοποίηση,  «ο
αδελφός  μας  ο  γερο-Κράτος  έβαλε  να  σκοτώσουν  όλους  τους  αιχμα-
λώτους μας στη θάλασσα, αλήθεια, μετά που τους απελευθέρωσε η Βα-
σίλισσα. Μου  το ’πε σήμερα  το πρωί», είπε ο Γιάμος καθώς  το  σαγόνι
μου έπεσε από την έκπληξη. «Ήταν αναγκασμένος, βέβαια, να το κάνει,
αλλιώς θα πήγαιναν και σε άλλους τόπους και θα μιλούσανε για... για το
πώς είναι τα πράγματα.»

«Για τη σαπίλα μας!» είπε η Θεία. «Ακούς το θρήνο από παντού; Είναι
ο λαός σου που θρηνεί. Είναι η Βασίλισσά σου. Θα ’θελα να τους πιάσω
στα χέρια μου, να τους σκοτώσω κι αυτούς τους Χορευτές  του Ταύρου
ακόμα,  που  αποσύρθηκαν  όταν  ο  πατέρας  σου...  Δεν  μπορείς  να
εγκαταλείπεις έτσι τους Νεκρούς σου. Γι’ αυτό θα την πληρώσει άσχημα
η  Σικελία.  Θα  την  πληρώσει  άσχημα»,  ορκίστηκε  η  Θεία  καθώς  έδενε
σφιχτά το σπαθί στο μερί μου- ο Γιάμος συμφώνησε κι όταν η Θεία είδε
ότι  ένας  αγγελιαφόρος  είχε  γυρίσει  από  το  λιμάνι,  έφυγε  με  μεγάλες
δρασκελιές για ν’ ακούσει τι είχε να πει στους φρουρούς

Αναγκάστηκα να πισωπατήσω από το πλάι του Γιάμου. Η τρέλα κλι-
μακωνόταν μέσα σε όλες αυτές τις κουβέντες για τη σφαγή των Αχαιών
ακόμα και στο παρελθόν, μες στην ελπίδα της εκδικητικής επιδρομής μας
στη  Σικελία,  που  θα  μας  έριχνε  (πίστευα  εγώ)  στα  χέρια  ακριβώς  της
ηπειρωτικής χώρας - έκανα πίσω γιατί κι η δική μου καρδιά χτυπούσε πιο
πολύ απ’ όσο θα ’θελα κι έλεγε Ωραία, και πολύ τους είναι όσο μιλούσαν,
όταν  άκουσα  πως  σφάξανε  τους  αιχμαλώτους  πίσω  από  την  πλάτη  της
Αριάδνης.  Ο  Κράτος.  Τα  χαραχτηριστικά  των  ανθρώπων  έδειχναν
παραμορφωμένα λες κι όλοι τους νιώθανε την αδικία να τους ανακατώνει
το στομάχι· λες κι ένιωθαν  την οργή να  φουσκώνει  σαν κύμα  εναντίον
του Παλατιού με αυτό το άδικο* και δε σταματούσανε να ζητούν αίμα. Ο
θάνατος  της  μητέρας.  Πες  το.  Μητροκτονία.  Η  μάνα  σου  πέθανε,  Ίκαρε.
Γίνε άντρας πια. Κι από πού εμφανίστηκε ο εχθρός; Μια

Ο αδελφός της Αριάδνης -31
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ζωγράφος  κι  ένα  αγόρι; Ένα  αγόρι,  που  ο  σφραγιδόλιθος  του  είχε  απο-
μείνει στο χέρι της μάνας μας όπως του τον έσπασε, και με μεγάλη δυ-
σκολία τον αποσπάσαμε από το χέρι της,  αυτός είχε βρεθεί να φανερώσει
με την πράξη του το πού μας οδηγούσε ετούτη η παρανοϊκή παλίρροια του
κόσμου τόσον καιρό τώρα; Η Αχαΐα έμοιαζε πια σαν απλός τυ- χοδιώχτης
μέσα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ήτανε πάρα πολλά για το νου μου και δεν
μπορούσα  ούτε  τα  δάκρυά  μου  να  ελέγξω,  πόσο  μάλλον  τη  δίψα  για
εκδίκηση...

«Πού είναι ο Περίδης;»
«Πήρανε με τον Πάνδαρο τριάντα αφοσιωμένους νεαρούς για να είναι

παρόντες, σε περίπτωση που οι άντρες του Βοσκού καταφέρουν να βρουν
τίποτα»,  είπε  ο  Γιάμος.  «Αυτό  μπορεί  και  να  βάλει  φωτιά  στην  ίσκα,
βέβαια. Αυτό το κάθαρμα, ο γερο-Μέστωρ, ξέρει καλά τα μέρη εκεί στα
δυτικά,  κύριε,  κι  είναι  με  τον  όχλο  του  Θησέα.  Ελπίζω  να  τους
πετσοκόψουμε!»

«Είχαμε δίκιο», είπε η Θεία όταν έφτασε όλο βιασύνη δίπλα μας στο
κατώφλι  της  αίθουσας.  «Η  βάρκα  σου  λείπει,  όπως  και  το  πανί  από  το
εργαστήρι της Ίριδας. Ένας ιχνηλάτης είπε πως τα σημάδια είναι φρέσκα,
δύο ειδών πατημασιές, ενός παιδιού και πιθανόν μιας γυναίκας. Και πού
νομίζει  ότι  μπορεί  να  πάει  δηλαδή;  Αχ,  Ίρις!»  αναφώνησε  η  Θεία  και
τύλιξε τα χέρια της τριγύρω στο κορμί της. «Ένας αξιωματικός, Δαΐτωρ
λέγεται,  είναι  επικεφαλής  της  τοπικής  έρευνας,  Δευκαλίωνα,  εξέχων
άνθρωπος  λένε,  ένας  από  τους  αρματηλάτες  του  Περίδη  και  εξάδελφος
αυτού του λιμενεργάτη μας, του Πόντη. Πιστεύω όμως πως η Ίρις ξέρει
ότι  κανένας  στην  Κρήτη  δε  θα  τους  κρύψει.  Ίσως  να  ’ναι  στο  Δάσος,
Γιάμο, στο άδυτο της Δίας. Μπορούμε να πάρουμε μια βάρκα από τους
Καλλιστινούς και να πάμε να ψάξουμε...»

Είπα γρήγορα γρήγορα πως θα το ’κανα εγώ αυτό, ήθελα να ελέγξω
και τα πλοία μου, έτσι κι αλλιώς* γιατί, πραγματικά, ό,τι κι αν έβρισκαν
από τον εξοπλισμό, θα μπορούσε να πυροδοτήσει τα χειρότερα. Γιατί εγώ
δε λυσσομανούσα να σκοτώσω; Τέτοιος ιερέας είχα φτάσει να γίνω, που
ό,τι και να γινότανε, η αντρική οργή μου μπορούσε να κινηθεί προς μια
μόνο κατεύθυνση, μέσα στα όρια των επιταγών της Βασίλισσάς μου; Όταν
είπα  ότι  καλά  θα  κάναμε  να  βοηθούσαμ&*την  Αριάδνη  να  φέρει
ενισχύσεις  από  άλλους  οίκους  για  να  πατάξουμε  αυτήν  τη  φατρία  της
έπαυλης  μια  και  καλή,  όχι  μόνο  ικανοποιήθηκαν  ο  Γιάμος  και  η  Θεία,
αλλά ξύπνησε μέσα μου και η μάνα μου, μ’ έναν τρόπο καινούργιο: ποτέ
της δε θα έπραττε όπως θεωρούσα εγώ σωστό, δε θ’ άφηνε όμως ποτέ
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και  την  καρδιά  της  να  ματαιώσει  αναγκαίες  πράξεις.  Μπορεί  σαν  τον
πατέρα μας, να ’τανε κι εκείνη ακόμα κοντά μας, να βοηθούσε - έκλαψα
λίγο με αυτήν τη σκέψη, άλλο δεν ήθελε παρά να βοηθήσει, από την αρχή
ως το τέλος, και θρήνησα ακόμα περισσότερο στη μοναξιά που νιώθαμε
πια εγώ και η Αριάδνη. Η οικογένειά μας χανότανε μπρος στα μάτια μας.
Είπα στον Γιάμο να στείλει ένα δρομέα την ίδια μέρα να ειδοποιήσει τον
Γλαύκο  να  έρθει  κι  αυτός:  δεν  έβλεπα  άλλον  τρόπο  να  διατηρήσω  τον
έλεγχο εκτός από τη δράση, το σώμα μου όμως το ’νιωθα σαν σκιά κάτω
από το βάρος της λογικής που χαροπάλευε μέσα στο νου μου Η Αριάδνη
είχε  καλύψει  τη  μητέρα  μας  μ’  ένα  φαρδύ  πορφυρό  πέπλο  κι  όμως  η
σορός της διαγραφόταν ολοκάθαρα για να τη βλέπουν όλοι, όχι μέσα στην
παραδοσιακή  σαρκοφάγο  αλλά  πάνω  στο  νεκρικό  βάθρο  στη  μέση  της
αυλής ανάμεσα σε θυμιατήρια που κάπνιζαν, θύμιζε πολύ την τελετή για
τον  αδελφό  μου,  που  είχαμε  απλώσει  τ’  αγαπημένα  του  πράγματα
τριγύρω. Για να τη βλέπουν όλοι. Αφού αυτό το  όλοι συμπεριλάμβα- νε
και  τις  Δυνάμεις,  κι  επομένως  την  απειλή  της  οργής  Τους  μέσω  του
Χθόνιου  Ταύρου  ή  πάλι  του  Βέλκανου,  πολλοί  πάλευαν  να  απαλύνουν
ταυτόχρονα την πράξη της Αριάδνης  και τη μανία της σκιάς της μάνας
μας που κρεμόταν ακόμα πάνω μας: οι ιέρειες με τη Διαμάτη επικεφαλής
κάλυψαν  ολόκληρο  το  μεγάλο  βωμό  της  αυλής  και  τις  κολόνες  του  με
μαύρο πανί, κάλυψαν με το ίδιο πανί και τα μικρά χρυσελεφάντινα αγάλ-
ματα της Θεάς που βρίσκονταν  στις κρύπτες και στα ιερά των  πατριών
μας, ώστε καμιά Παρουσία να μη ρίξει για πολύ το βλέμμα της πάνω στον
Οίκο μας ετούτη τη στιγμή. Θέλω οι άνθρωποι να δουν τους εαυτούς τους,
γρύλισε η Διαμάτη, όχι κάποια Μητέρα με κατανόηση

Ο Σίλλος, που ήτανε πάντα ο αγαπημένος μουσικός της μητέρας μας
από τον κλήρο, μαζί με αρκετούς ιερείς και ιέρειες που κατέβηκαν αμέ-
σως  από  τις  Αρχάνες  φορώντας  τα  μακριά  ιερατικά  τους  άμφια  -  σκι-
σμένα  πια  στον  ποδόγυρο  -  έψελναν  Ααα-οοο, Ααα-οοο κι  έδιναν  πνοή
στις απαλότερες νότες που μπορούσαν να βγάλουν μέσ’ από τις φλογέρες
τους,  ενώ  οι  δικές  μας  αδελφές  τροφοδοτούσαν  τα  θυμιατήρια  και
ταλαντεύονταν πεσμένες ικετευτικά στα γόνατα στην άκρη του νεκρικού
βάθρου.  Άλλοι  πάλι,  Κουρήτες  και  ιέρειες,  από  τον  Τηλέδαμο  ως  τον
Τωνα, τη Σινώπη και τη Μυρτώ, διέτρεχαν κυκλικά ολόκληρη την κοιλά-
δα της Κνωσού ραντίζοντάς  τη με το αίμα ενός και μοναδικού  Ταύρου
σαν  απελπισμένη  προσπάθεια  μαζικού  εξαγνισμού,  μια  προσπάθεια  να
μετριαστεί  ο  κοπετός  των  ανθρώπων  που  θρηνούσαν  απ’  όλα  τα  ψηλά
σημεία εκεί τριγύρω* ο φόβος ήτανε τρομερός κι έτσι άρχισα σταδιακά
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ν’ αντιλαμβάνομαι την αμυντική κτηνωδία του Γιάμου, της Θείας, ακόμα
και του Κράτου. Ή, μπορούσα τουλάχιστον να πω ότι δεν έφταιγε κανένας
μας που οι ζωές αυτές τις οποίες ο Κράτος είχε εξαλείψει χωρίς δεύτερη
σκέψη,  υπερασπίζοντας  τις  δικές  μας,  ήτανε  κάτι  εντελώς  αφηρημέ-  νο
μπροστά σ’ ετούτο το σώμα που βλέπαμε όλοι εμπρός μας και στην αί-
σθηση πως κρεμόμαστε περιμένοντας τις επιλογές που θα ’κανε η Αριάδνη

Στεκόμουνα  δίπλα  της  την  ώρα  που  έκοβαν  τούφες  από  τα  μαλλιά
όλων μας για να καούν μαζί με την προσφορά του Ταύρου κι είχαμε οι δυο
μας μια καρδιά έτσι όπως αποδιώχναμε την παρηγοριά των τελετών που
μοιραζόμασταν  θέλαμε  αυτό  το  έγκλημα  να  το  φωνάξουμε  δυνατά  κι
ύστερα  να  σφραγίσουμε  τον  Οίκο  μας  βουβοί  από  την  ντροπή  μας.  Η
Αριάδνη έκανε αυτό που ένιωθε ότι θα ήταν καλύτερο γι’ αυτήν κι εξα-
φανίστηκε για λίγο, την ώρα που εμείς αφήναμε τους ανθρώπους να πε-
ράσουνε, να προσπεράσουνε στη γραμμή, να δούνε με τα μάτια τους αυτό
που είχαμε κάνει* μετά, αργότερα την ίδια ημέρα, η Κλείτη, που έκαιγε
άτονα  κέδρο  σ’  ένα  τρίποδο  μπροστά  στο  μεγάλο  βωμό,  σταμάτησε
απότομα στα καλά καθούμενα, ακούμπησε τις βάσεις από τις παλάμες της
στους κροτάφους κι έφυγε περπατώντας έτσι μέσα στην άκαμπτη σιωπή
της προς τον προθάλαμο της αίθουσας του θρόνου. Έδειχνε κάτι να ψάχνει
εκεί, μετά κάπως ταράχτηκε, ύστερα έγινε έξαλλη, έψαξε πάλι, έβγαλε μια
φωνή· έσκισε από τον τοίχο τη θαλασσιά ταπετσαρία της γιαγιάς και την
τυλίχτηκε από την κορφή ως τα νύχια κι ύστερα έπεσε κάτω στα γόνατα
μπροστά στον άδειο θρόνο κι έκλαιγε με λυγμούς, σφάδαζε κάτω από τα
νησιά και τ’ ασημένια αστέρια που είχε τυλίξει σφιχτά γύρω από το σώμα
της. Όταν ένιωσε τα χέρια μας να προσπαθούν να την ηρεμήσουν, έσφιξε
περισσότερο το κάλυμμα πάνω της,,ταλαντευόταν συνεχώς κι έκλαιγε* κι
ύστερα έβαλε πάλι τις φωνές. Η Θεά πέταξε το ραβδί τον σκαψίματος! Οχτώ
δάχτνλα  και θα  δείτε  το  νέο  σκήπτρο, θα δείτε,  άγριες μανάδες  μον! Οχτώ
δάχτνλα,  οχτώ! Προσπαθήσαμε  να  τη  ρωτήσουμε  τι  σήμαιναν  αυτά  τα
σκοτεινά  λόγια,  αλλά  δεν  καταφέραμε  και  πολλά  κι  έτσι  στείλαμε  να
φωνάξουν τον Τουκάτο

Νομίζω  πως  αυτό  έπεισε  πια  την  Αριάδνη,  της  έδειξε  τη  δική  της
πληγή και της είπε πως δε θα μπορούσε ν’ αφή<ίει τον εαυτό της να εν-
δώσει, όχι τώρα, δεν έπρεπε να ’ναι αυτό το πρώτο βήμα προς τη γιατρειά.
Άφησε ελεύθερη την Κλείτη να βρει παρηγοριά όπως κι όση μπορούσε,
εκείνη  όμως  αφοσιώθηκε  χωρίς  χρονοτριβή  στο  έργο  της  στέλνοντας
μηνύματα πως απαιτούσε στρατιώτες και βοήθεια από τις θείες
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και τους θείους μας· μόνο όταν έπεσε η νύχτα πια κι ο Ιππέας κι οι άλ-
λοι είχανε βγει στους δρόμους άφησε κάτι από τα βάθη των όσων ένιωθε
να φανεί προς τα έξω. Θρήνησε κι αυτή, μοιρολόγησε μαζί μας, κράτησε
και τα χέρια μας που έφτιαχναν μεγάλους κύκλους καθώς ψέλναμε για να
κατευνάσουμε  τη  μητέρα,  να  κατευνάσουμε  τους  Νεκρούς,  εμάς  τους
ίδιους...  Ααα-οοο, Ααα-οοο, και το βραδάκι που έπεσε ήτανε τόσο ήσυχο
που ο καπνός από τα θυμιατήρια ανέβαινε στήλη ολόρθη προς τ’ αστέρια
του χειμώνα κι από την άλλη, δεν είχα ξαναδεί τις γυναίκες της Κνωσού
να δείχνουνε τέτοια υποταγή στη Βασίλισσά μας όσο ετούτη τη φορά. Οι
άντρες έδειχναν να φοβούνται πως δε θα ’χε όριο η βία στις διαταγές της
βλέποντας  έτσι  το  κορμί  της  μάνας  της.  Την  ίδια  στιγμή,  γυναίκες  απ’
όλους  τους  οικισμούς  μας  την  ικέτευαν  να  βάλει  την  παλάμη  της  στο
μέτωπό τους, ήξεραν τη μερίδα τους στην πίεση που είχε ασκηθεί για ν’
απομακρυνθεί  η  μητέρα  και  Αχ, ας μη χάσουμε κι εσένα,  Κόρη μου,  της
έλεγαν. Η Αριάδνη δεν κάκιωσε με τις απαιτήσεις του δάμου. Τις κράτησε
μέσα της, κράτησε μέσα της τα πάντα και τα ’κανε δύναμη κι αυτό δεν
άργησε  να  της  φωτίσει  τα  μάτια  σαν  καινούργια  ζωή  που  ’χε  πάρει  τη
θέση  της  κατεστραμμένης.  Στεκόταν  όρθια  με  το  βλέμμα  της  συνεχώς
πάνω  στο  πέπλο  και  πότε  πότε  άπλωνε  τα  χέρια  της  να  τ’  αγγίξει,  το
στήθος,  τα  χέρια,  τις  πληγές,  την  κοιλιά,  μιλώντας  ακόμα,  κάνοντας
διαπραγματεύσεις με αυτό το σώμα που γνώριζε και που δεν ήθελε διόλου
ν’ αποχωριστεί, πηγή της ζωής μας, κόσμοι ξεπερασμένοι. Ααα-οοο- οοο,
Ααα-οοο' κρατιόμασταν  όλοι  μαζί  και  προσπαθούσαμε  να  τραγουδάμε
όλη  τη  νύχτα  κι  όταν  πια  είχαμε  αρχίσει  να  παραπαίουμε,  είδα  το
πρόσωπο της Αριάδνης να γερνάει κάτω από το φως των πυρσών. Ήταν η
μάνα μας, κι αυτή ένας κόσμος που μας γλιστρούσε και μαζί μια γυναίκα
που είχε βοηθήσει σ’ αυτό, να προσπαθεί να τον σώσει. Άσε τους άντρες
να  λένε  για  το  σπόρο.  Τη  νύχτα  αυτή  μπροστά  στο  βάθρο  είδαμε  την
πραγματική γέννηση μέσα στην Αριάδνη, δεν υπήρχε όμως λέξη γι’ αυτό
που γεννήθηκε, εκτός ίσως από  αφοσίωση, πολλαπλασιασμένη μέσ’ από
ένα  εκατομμύριο  ζωές.  Στάθηκε  μπροστά  στο  σώμα  της  μητέρας  και
συγχώρεσε* σφράγισε με τ’ όνομά της τα όσα είχαν συμβεί, τα ’βαλε όλα
πάνω στο βάθρο κι έγιναν όλα αποδεχτά, όλα. Και μέσ’ από τα συντρίμ-
μια, η ζωή της ξαναγύρισε ολοκαίνουργια, γεμάτη θανάσιμη δύναμη και
τώρα που ένιωθε μέσα της τέτοια φλόγα, δεν υπήρχε τίποτα στα μελλού-
μενα που να μπορεί  να πει κανείς πως τη νίκησε. Σήμαινε πως ήσουνα
νικητής σ’ ετούτον τον κόσμο αν ένιωθες κι εσύ το ίδιο και, καθώς μου
’σφίξε το χέρι μες στο δικό της, το ένιωσα κι εγώ
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Είχε αρχίσει να χαράζει όταν η Αριάδνη κάθισε να ξεκουραστεί κου-
λουριασμένη σ’ένα σκαμνί πλάι στο βάθρο, με τα χέρια και το κεφάλι της
ακουμπισμένα  πάνω  στο  πέπλο.  Κι  εμείς  χρειαζόμασταν  ανάπαυση,
πιάσαμε όμως τους εαυτούς μας να χαζεύουμε για ώρα τις δυο τους κάτω
από το φως  τ’ ουρανού  της  χαραυγής.  Διαπίστωσα  πως,  μετά  από αυτό
που μου ’χε ξαναδώσει ετούτη η νύχτα, ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω με
τον  Κράτο· όταν  όμως  τον  πήρα  παράμερα  και απαίτησα  να  μου δώσει
μιαν εξήγηση για τις ζωές αυτών των ανθρώπων, όταν απαίτησα να μάθω
με  τι  τρόπο  εξυπηρετούσε  αυτό  την  Αριάδνη,  μου  απάντησε,  με  κάθε
ειλικρίνεια,  λες  και  δεν  είχε  καμιάν  άλλη  σημασία,  ότι  είχε  κι  ο  ίδιος
εξαγνιστεί και οι Κρητικοί που είχανε βάλει το χέρι τους. Τίποτ’ απ’ όλ’
αυτά, κατά την άποψη του Κράτου, δε θα στρεφόταν εναντίον του Οίκου
μας, γιατί είχε ακολουθήσει πιστά και με ακρίβεια το τελετουργικό· έφυγα
και δεν το είπα ποτέ στη Βασίλισσά μας

Όταν ξύπνησε, η Αριάδνη ζήτησε να στολιστεί και να φορέσει τη δική
της κορόνα και μετά διέταξε να πάρουν τη μητέρα αυτήν τη στιγμή και να
την αποθέσουν ν’ αναπαυτεί στους λόφους, μέσα στον τάφο της γιαγιάς
μας.  Η  Πέρδικα  κι  άλλες  διαμαρτυρήθηκαν  ήπια:  και  οι  πρέπουσες
νεκρικές τελετές, ο σεβασμός, η παρηγοριά που θα ’βρίσκε ο λαός κι αυτή
η ίδια; Η Αριάδνη τους είπε να κάνουν ό,τι ήθελαν, η απάντησή της όμως
θύμιζε την αναγκαστική επιλογή του πατέρα μας: η οργή των Νεκρών από
τη  μια  και  το  καλό  των  ζωντανών  από  την  άλλη.  Φρόντισε  η  ίδια  να
πάρουν οι ιερείς μας τις τροκάνες τους και να τις κάνουν να βουίξουν όσο
ποτέ  για  να  κλείσουν  το  Μικρό  Καλοκαιράκι  με  βροχές  και  καταιγίδες.
Έστειλε  εκκλήσεις,  σαν  να  ’ταν  άνοιξη,  για  να  ξεσηκώσουμε  όσους
περισσότερους αφοσιωμένους ναυτικούς μπορούσαμε για τα γυμνάσια της
τοπικής φρουράς και για τον αποκλεισμό της έπαυλης. Θα τους κάνουμε να
λιμοκτονήσουν, είπε,  ώσπου  να  φτάσουν  τα  εξαδέλφια  μας. Ήθελε  να
συνεχιστεί  η  έρευνα  για  την  "Ιριδα  και  τον  Ίκαρο·  και  διέταξε  να
παρουσιαστεί  ο  Θησέας  μπροστά  της.  Μπορεί  τελικά  να  εξοργίζαμε
χειρότερα τις  Δυνάμεις  με αυτά  που  κάναμε,  δεν το ’χε όμως  σκοπό να
περιμένει  να  περάσουν  οι  τρεις  ημέρες  της  κηδείας  χωρίς  να  μάθει  τα
σχέδια του Βοσκού, χωρίς να δει τον ίδιο να της τα εκθέτει κοι- τάζοντάς
την  μες  στα  μάτια.  Όταν  η  Πέρδικα  υποχώρησε  μπροστά  στην  τόση
θέλησή  της, βεβαίωσε την Αριάδνη  πως  θα φρόντιζε  η ίδια  ν’ αποδοθεί
κάθε τιμή στις τελετές της μάνας μας· τότε η Αριάδνη λύγισε κι έβαλε τα
κλάματα  και  οι  ιέρειες  την  περικύκλωναν  βεβαιώνοντάς  την  πως  και  η
μάνα της και ο λαός ήξεραν ότι πρώτ’ απ’ όλα φρόντιζε να
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τους υπηρετήσει. Θα με δείτε κι εμένα ξαπλωμένη εκεί δίπλα της, τους είπε
κι εκείνες της απάντησαν: Ε, βέβαια, κάποτε, κάποια μέρα

Μάλιστα μας  πίεσαν αρκετά να  συνοδέψουμε τη μητέρα για να επι-
βλέψουμε να γίνουν τα πράγματα σωστά, η Αριάδνη όμως αρνήθηκε κι
εγώ το απέκλεισα να την αφήσω μόνη. Δεν πιστεύω πως τιμωρούσε τον
εαυτό της, πρέπει όμως να ένιωθε πως της είχε ξεφύγει κάτι, σε κάποιο
σημείο, για να ’χουμε βρεθεί σε τέτοιες στενωπούς· κι αν έπρεπε ν’ αφή-
σει την πληγή να χάσκει για να μπορέσει καλύτερα ν’ αντιμετωπίσει τον
κόσμο των αντιπάλων της, ε, τότε, αυτό θα έκανε. Έτσι λοιπόν, στεκόμα-
σταν δίπλα δίπλα μέσα στο καταχείμωνο κάτω από τον ζεστό πρωινό ήλιο
και παρακολουθούσαμε που μετέφεραν τη μάνα μας και την περνούσαν
από  το  νότιο  διάδρομο  για  τις  πομπές,  κάτω  από  το  προβληματισμένο
βλέμμα  των  προγόνων  μας  που  ήταν  ζωγραφισμένοι  στους  τοίχους
κρατώντας στα χέρια στάμνες και δώρα αφοσίωσης.  Ξέρει όσα ξέρουν κι
Αυτοί,  Αριάδνη,  κι  εμείς  είμαστε  εκεί  που  πρέπει  να  είμαστε, έκανα  μια
προσπάθεια.  Είπε  Αντίο  και  για  μια  στιγμή  ακούμπησε  το  κεφάλι  της
απαλά στον ώμο μου

Ο Θησέας δεν παρουσιάστηκε στον Λαβύρινθο. Ήρθε ο Όρνεος αντί γι’
αυτόν,  άψογα  ντυμένος  τη  φορεσιά  του  κρητικού  στόλου  σαν  αντιπρό-
σωπος των ναυτικών που υπερασπίζονταν την έπαυλη. Ο Όρνεος. Έφτασε
λίγο πριν βραδιάσει και είχε την ατυχία να συναντήσει τη νεκρική πομπή
της  Βασίλισσας  να  πορεύεται  σχεδόν  στο  σκοτάδι,  παρ’  όλο  που  τα
βλέμματα που του ’ριξαν οι ιερείς μπορεί να τον τρόμαξαν περισσότερο.
Ακόμα κι οι φρουροί μας τον στραβοκοίταξαν όταν τους είπε πως τον είχε
στείλει ο  Θησέας,  αυτό το  παιδί που  είχε οικειοποιηθεί τα προβλήματά
μας και που υπάκουγε  μόνο σ’ εκείνους που δεν έφτανε  το χέρι του ν’
αρπαχτεί

«Το μήνυμα του κυρίου μου του Θησέα είναι μια προσφορά», είπε ο
Όρνεος μιλώντας προσεχτικά, σαν να παρακολουθούσε τον εαυτό του ν’
αντεπεξέρχεται σ’ αυτήν τη δοκιμασία θάρρους (και μάλιστα αποφεύγο-
ντας να χρησιμοποιήσει τη λέξη  Βασιλιάς). «Προσφέρει σ’ εσένα, Κυρά,
και σ’ εσένα, κύριέ μου, την ευκαιρία ν’ αλλάξετε γνώμη.»

Είδα  τα  καλοσχηματισμένα  φρύδια  της  Αριάδνης  να  σηκώνονται  κι
αυτό ήταν όλο, έδειξε μεγάλη αυτοκυριαρχία, σε σύγκριση με το μάτι της
που γυάλιζε σαν της αράχνης καθώς τον παρακολουθούσε από το θρόνο.
Μήπως ήταν τρελός ο Θησέας; Είχαμε στείλει κατασκόπους μας στην
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έπαυλη εκείνη την ημέρα κι η δύναμή τους ήταν του πνεύματος και όχι
αριθμητική. Μέχρι πριν από το θάνατο της μητέρας ο Βοσκός μπορεί να
’χε μερικές πιθανότητες - για κάτι -, όμως στην έπαυλη έβρισκες πια μόνο
τους  πιο  αφοσιωμένους  ευγενείς  (τη  Νομία,  τον  Βίρμπιο)  που  είχαν
πειστεί ακόμα περισσότερο για τον ερχομό αυτού του νέου κόσμου με το
θάνατό  της,  έλεγαν  οι  αναφορές  μας.  Πολλοί  άλλοι  είχαν  αναχωρήσει,
θέλοντας να μην έχουν ανάμειξη στο μίασμα που κουβαλούσε η μητρο-
κτονία. Πίσω από αυτούς τους λίγους λοιπόν, είχαν μείνει οι συμβουλά-
τορες και οι πιστοί του Αθηναίοι, κάτι παραπάνω από εκατό ναυτικοί που
η  οργή  τους  για  τη  Σικελία  κρατούσε  ακόμα,  συν  τους  κύκλους  του
Μέστορα με τους απόστρατους ναυτικούς, που είχαν εντυπωσιαστεί από
το  αχαϊκό  στράτευμα  και  το  άγαλμά  τους.  Εκεί  μπορεί  οι  άνθρωποι  να
ήταν  αποφασισμένοι  πως  θα  μπορούσε  να  χυθεί  αίμα,  όμως,  Κυρά  του
Διπλού Πελέκεως ήτανε τώρα πια η Αριάδνη

«Αν τον κούρασε η έρευνά του», είπε, «πες του να παρουσιαστεί εδώ
το πρωί».

«Εντάξει, Κυρά», της απάντησε ο Όρνεος. «Με ορμήνεψε όμως να σε
διαβεβαιώσω πως... πως τα πλοία για τη Σικελία δε θ’ αργήσει να τα πάρει
στα  χέρια  του.  Έθεσε  ένα  συγκεκριμένο  λιμενεργάτη  υπό  περιορισμό
σήμερα», εξήγησε ο Όρνεος ενώ το βλέμμα του στρεφόταν αργά προς το
μέρος μου, «κάποιον Πόντη. Τον είχανε δει να τριγυρίζει στο καινούργιο
λιμάνι αρκετές φορές».

«Ποιος;» χαμογέλασα εγώ. «Λυπάμαι. Πες του πως άλλοι με βοήθη-
σαν.»

«Εντάξει, κύριε. Όπως και να ’χει, πάντως - Κυρά, ο κύριός μου επι-
θυμεί... θέλει να σας βοηθήσει να θυμηθείτε τι κάνει η Σικελία αυτήν τη
στιγμή στους μεταλλουργούς και στους ναυτικούς σας που έχει αιχμαλω-
τίσει. Μπορούμε να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, θέλει να πει ο κύ-
ριός μου, αν δούμε το δρόμο της λογικής και δράσουμε αμέσως. Δεν πε-
ριμένει  όμως  ότι  θ’  αντέξει  ιδιαίτερα  αυτός  ο  Πόντης  την  ανάκριση.  Ο
κύριός μου θα με ξαναστείλει πίσω αργότερα με...»

«Μα, αυτός δεν ξέρει τίποτα!» επέμεινα εγώ, κι η Αριάδνη διέταξε τον

Όρνεο να βγει έξω- δεν πρόλαβε να σηκωθεί όρθια κι είχε γίνει κα- πνος
«Με τη λεπτότητα του Χθόνιου Ταύρου», είπε ο Σίλλος
«Αυτό το καταραμένο άγαλμα που κάψαμε», πετάχτηκε η Θεία. «Να

μην το αγγίξει κανείς. Καλά του κάναμε αυτού του Θεού τους, βόστρυχοι
από το χρυσό γένι του μέσα σ’ ένα σωρό καρβουνιασμένο ξύλο.»
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«Τώρα όμως μπορούμε να τους δώσουμε τα πράγματα, Δευκαλίωνα»,
είπε  ο  Γιάμος.  «  Εξι  μέρες  δεν  έχουνε  περάσει  από  το  Μικρό  Καλο-
καιράκι; Ποτέ δεν κρατάει πάνω από μισό φεγγάρι.»

«Μάλιστα αυτόν το λιμενεργάτη τον ξέρω, από τότε που βοηθούσε με
τη βάρκα μας όταν βγήκα έξω... εδώ και πολλά χρόνια», είπε η Αριάδνη
όρθια ακόμα πάνω στο βάθρο του θρόνου. «Δε νομίζω όμως ότι η απλή
ματαιότητα είναι ικανή να τον σταματήσει, πόσο μάλλον ο καιρός. Πρέ-
πει  να  κρατηθούμε  λίγες  ημέρες  ακόμα,  ώσπου  η  θάλασσα  να  πείσει
ακόμα και τους τελευταίους καπετάνιους του.»

«Βλέπετε όμως πόσο πολύ θέλει να βρεθεί εκεί ο στόλος μας;» απευ-
θύνθηκα σε όλους ενώ είχα αρρωστήσει με το μερτικό της ευθύνης μου
στη μοίρα του Πόντη.

«Αρχίζω να συμφωνώ», είπε η Αριάδνη. «Μπορεί να πιστεύουν πως
έρχεται και γι’ αυτούς βοήθεια.»

«Θα βοηθήσω να οργανωθούν  τα  γυμνάσια  και η άμυνα  των  ακτών
μας», είπε ο Κράτος στην Αριάδνη κι ας χτύπησε τρεις φορές την ξύλινη
κολόνα με αυτά τα λόγια της* και προς μεγάλη κατάπληξη πολλών μες
στο δωμάτιο, προσφέρθηκε κι η γριά Πέρδικα

Ο  Κράτος  ακολουθούσε  μια  πορεία  στις  πράξεις  του  το  ίδιο  αντιιε-
ρατική  και  αμείλιχτη  όσο  κι  η  κατάστασή  μας- για  να  φτάσει  όμως  η
Πέρδικα στο σημείο να επιτρέψει σε οτιδήποτε να την απομακρύνει από
την ισόβια απόκοσμη φύλαξη των τάφων των πατριών μας... Θα τα πούμε,
είπε στον Κράτο και σε μένα. Ο καπνός των τελετών της μάνας μας δεν
είχε  χαθεί  από  πάνω  της  ακόμα- μπορεί  απλώς  να  είχε  σιχαθεί  πια  να
θάβει Κρητικούς μέσα σ’ αυτήν την τρομερή αναταραχή

«Και να σκεφτεί κανείς πως σχεδόν ένιωσα... Πες μου για την πατρίδα
σου, Θησέα», μονολόγησε κοροϊδευτικά η Αριάδνη μαζεύοντας πίσω τις
μαύρες  μπούκλες  της με αγανάχτηση.  «Είναι δύσκολο να γίνεσαι άντρας
στο βορρά, Θησέα. Παίζεις τόσο ωραία. Πες μου για τη μητέρα σου, Θησέα.
Αχχχ!» μούγκρισε. «Μου φαίνεται πως θ’ αρχίσουνε να πιά- νουνε πάλι
οι κατάρες! Δεν υπάρχει σωστή απάντηση.»

«Άσε με να πάρω μερικούς άντρες και να προσπαθήσω μια διάσωση»,
είπε ο Γιάμος
«Και να σκοτωθούν πόσοι; Μήπως νομίζεις ότι δεν ξέρω;» του απάντησε

η Αριάδνη- και ο Κράτος, με το μυστικό αίμα μέσα στα μάτια του, δεν
πετάχτηκε να υποστηρίξει την απείθεια του Γιάμου αυτήν τη φορά

Έπρεπε κι αυτή να ξεκουραστεί, δεν κατάφερε όμως να κοιμηθεί και πολύ
εκείνη τη νύχτα εξαιτίας του ανθρώπου που είχε πιαστεί ανάμεσα
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σ’ αυτήν και στο Βοσκό. Με την αυγή είδαμε μερικά ελπιδοφόρα γκρίζα
σύννεφα πάνω από τη θάλασσα και τα βουνά* με μια λέξη της Αριάδνης
οι  Κουρήτες  άρχισαν  να  σείουν  τις  τροκάνες  τους  δυνατότερα  από  τις
φωνές  που  έρχονταν  από  τα  υψώματα  της  κοιλάδας  ενώ  εγώ  πήρα  μια
στενόμακρη βάρκα των Καλλιστινών να πάω στη Δία, για να μη χρειαστεί
να αναζητήσει άλλος την Ίριδα και τον Ίκαρο εκεί. Οι ναυτικοί που είχα
στη  δούλεψή  μου  χτένιζαν  το  νησί  κι  εγώ  πήγα  στο  Δάσος  για  να  σι-
γουρευτώ πως ο εξοπλισμός του στόλου ήταν ασφαλής και όπως τον είχα
αφήσει, κάτω από τις ιτιές. Συνάντησα τον αξιωματικό που είχε αναφέρει
η Θεία, τον Δαΐτορα, πραγματικό προστατευόμενο του Πάνδαρου με την
αφοσίωσή  του  στο  καθήκον,  ενώ  η  φλόγα  στα  μάτια  του  (ήταν  εξά-
δελφος του Πόντη) έφερνε στο μυαλό τον Γιάμο: αυτό το κύμα που έβραζε
γεμάτο ξενόφερτες προσβολές είχε βρει ανταπόκριση, κατά τη γνώμη του,
ανεπαρκή. Αυτός ο Δαΐτωρ ήθελε να του ανατεθεί κάτι πιο χρήσιμο από
αυτήν την περιττή έρευνα, αφού η βάρκα μου, ούτως ή άλλως, έλειπε* το
μόνο που τον συγκροτούσε ήτανε τ’ όνομα της Αριάδνης,  γιατί αυτός ο
άνθρωπος,  όπως  και  ο  Περίδης,  έβλεπε  στη  μορφή  της  όλα  όσα
δικαιολογούσαν τα χρόνια που περνούσε η αφρόκρεμα των Κρητικών στη
θάλασσα.  Ώσπου  να  γυρίσω,  διαπίστωσα  πως  ο  Κράτος  κι  η  Πέρδικα
είχανε  καταφέρει  τους  περισσότερους  ανθρώπους  να  κατεβούν  από  τα
υψώματα, είχαν ανεβεί ως εκεί για ν’ απαιτήσουν από αυτούς πιο σωστή
συμπεριφορά μπροστά στα πιθανά μελλούμενα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως,
κάθε  ηλικίας,  χρειάζονταν  χρόνο  για  να  επιστρέψουν  σ’  ετούτον  τον
κόσμο* είχαν  πασαλειφτεί με στάχτες,  αίματα, κιμωλία,  κυλιούνταν  στο
χώμα, τα κορμιά τους ήταν σημαδεμένα από τις φουσκωμένες καμτσικιές
που είχανε προκαλέσει μόνοι τους, κι όλ’ αυτά για να τιμωρήσουν πρώτοι
τους εαυτούς τους, πριν επιφέρει τα χειρότερα η οργή του κόσμου. Τελικά
όμως,  η  επιστροφή  στα  σπίτια  τους  βοήθησε  και  την  έκκλησή  μας  και
άρχισαν να ’ρχονται άντρες πολλοί για τα γυμνάσια και το στράτευμα* το
Ναυαρχείο  στήριξε την  Αριάδνη  και τους χρησιμοποίησε αμέσως  για  ν’
απομονώσει την έπαυλη και ν’ αποκλείσει τον ανεφοδιασμό της, πράγμα
που  άρχισε  την  ίδια  μέρα  με  χαλαρή  περιφρούρηση.  Από  το  πρωί  η
Αριάδνη  προσπαθούσε να στείλει αγγελιοφόρους με μηνύματα υπέρ  του
Πόντη, να τους δείξει τα σύννεφα που είχαν μαζέψει οι ιερείς μας για να
λήξει το Μικρό Καλοκαιράκι, για να τους πει πως τα στρατεύματα από τη
Φαιστό  ήταν  στο  δρόμο.  Τίποτα.  Καμιά  απάντηση.  Δεν  μπορούσαμε  να
βγάλουμε άκρη

Κοντά στο ηλιοβασίλεμα η γη άφησε ένα τρέμουλο. Μόνο ένα κι
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υστέρα τίποτα, οΰτε καν τα πουλιά σίγησαν. Μετά από τόσες ημέρες με
τον τρόμο του Βέλκανου πάνω από τα κεφάλια μας αυτή η δόνηση δεν
ήταν τίποτα σπουδαίο ώστε να την επικαλεστούν  οι δύο φατρίες,  και  ο
Κόρδακας ανέβηκε από τον Αμνισό και ανέφερε πως ούτε κύμα φάνηκε
ούτε ζημιές υπήρξαν. Πιο βαρύς στην κατασκευή του από τον Πόντη και
μ’ ένα αρκουδίσιο παρουσιαστικό που έδειχνε να δίνει τόπο στην οργή, ο
Κόρδακας άκουσε τον Γιάμο να συνεχίζει τις πιέσεις για τη διάσωση με
οποιοδήποτε τρόπο - είπε λοιπόν στον ιερέα, ο Πόντης ήξερε τι χάναμε με
τον Δευκαλίωνα. Ο Κόρδακας καταλάβαινε τους κινδύνους που υπήρχαν,
και ο Γιάμος δεν μπόρεσε παρά να δαγκωθεί έτσι όπως απο- κρούστηκε η
ιερατική  εξουσία  του.  Ο  Κόρδακας  με  άγγιξε  στον  ώμο  και  ζήτησε  να
κρατάμε τους συγγενείς του ενήμερους

Το  πρωί,  νωρίς,  ο  Όρνεος  επέστρεψε,  με  τρία  από  τα  δάχτυλα  του
Πόντη τυλιγμένα σ’ ένα πανί

«Και τι περιμένουν να κερδίσουνε με αυτό!» «Τι μπορεί να θέλουν!»
άρχισαν να φωνάζουν οι ιέρειές μας όταν κατάφεραν να ξεφορτωθούν τον
Όρνεο

Άκουσα τη λέξη  δειλία ανάμεσα στ’ αναφιλητά της Φαίδρας ενώ πε-
ρίμενε την Αριάδνη στην αίθουσα του θρόνου μαζί με τους υπόλοιπους,
κι ύστερα ο Γιάμος (κι αυτός φώναζε) όρμησε στον προθάλαμο και άφη-
σε τους ιερείς  του  στις  κουβέντες  τους. Η Θεία,  βλέποντας  την κίνησή
του και περιμένοντας τα χειρότερα,  άρπαξε το ματωμένο  πανί και προ-
σπάθησε να το βγάλει από το δωμάτιο βιαστικά. Αυτό που θέλουν είναι να
κάνουν την Κυρά μας να λυγίσει με κάθε τρόπο, είπε στην  Κλειώ,  καθώς
μιλούσε  όμως  έπεσε  κατευθείαν  πάνω  στην  Αριάδνη  που  έμπαινε
κρατώντας την Κλείτη από το μπράτσο. Ένα από τα δάχτυλα έπεσε στο
πάτωμα  κι όλοι  μας  είδαμε την  Αριάδνη  να κλονίζεται,  όχι τόσο με το
μακάβριο θέαμα, πιστέψαμε, αλλά εξαιτίας της απόλυτης γνώσης της πως
άλλη αποδεχτή απάντηση πέρ’ από τον ερχομό των στρατιωτών δεν είχε
να  μας  δώσει.  Η  Θεία  ικέτεψε  τη  συγχώρεσή  της*  όταν  όμως  στρα-
φήκαμε  ξανά  προς την  Κλείτη,  εκείνη...  είχε  αρχίσει  να  κοπανιέται,  να
ρίχνει γροθιές στα πόδια της με όλη της τη δύναμη, ο χρησμός είχε εκ-
πληρωθεί στο πάτωμα δίπλα της κι εκείνη κατάφερε στον εαυτό της το
ένα χτύπημα μετά το άλλο

«Σταμάτα, Κλείτη! Κλείτη, δεν είσαι εσύ αυτή! Πες μας τι σημαίνει!»
έλεγε ο Κράτος μέσ’ από τα δάκρυά του ενώ βοηθούσε να τη συγκροτή-
σουμε, προσπαθώντας να ηρεμήσει τους πάντες γύρω της με το άλλο του
Χέρι
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Μόνο αυτόν άφησε να της πάρει την ταπετσαρία με τα νησιά, κι από
την άλλη,  κανείς δεν  ήξερε γιατί ο Τουκάτος δεν είχε ακόμα  απαντήσει
στην  έκκληση  που  του  είχαμε  κάνει  από  προχθές.  Προσφέρθηκα  να
φροντίσω  για  τη  μεταφορά  της  Κλείτης  στις  Αρχάνες,  μήπως  και  βοη-
θούσε  αυτό,  και,  ώσπου  να  συνέλθει  αρκετά  ώστε να  μπορεί  να  περπα-
τήσει, δεν είχε ακουστεί καμία καλύτερη ιδέα

Στηρίζοντάς την λοιπόν, πήραμε το δρόμο προς την ενδοχώρα, περά-
σαμε  τα  χειμωνιάτικα  στρεβλωμένα  κλαριά  του  αμπελώνα  μου,  που
ετούτη η ζωή δε με είχε αφήσει να φροντίσω. Νόμιζα πως θα σκιστεί το
δέρμα μου από την οργή. Ένιωθα και ενοχές που είχα αφήσει μόνη της την
Αριάδνη έστω για τόσο λίγο, ένα άλλο κομμάτι όμως της ψυχής μου πήρε
μεγάλη  χαρά  κι  ένιωσε  ευγνωμοσύνη  έστω  κι  έξω  που  βγήκα,  που
περπατούσα  πάνω  στη  γη  κάτω  από  τον  ουρανό  και φανταζόμουνα  πως
είχα αφήσει πίσω μου την ασχήμια που πότιζε αργά την καρδιά του Οίκου
μας. Είχε αρχίσει να ξεπερνάει τις δυνάμεις μας πια. Απλώς ο Γιάμος και η
Κλείτη κατέρρευσαν πρώτοι απ’ όλους μας. Κοίταξα την Κλείτη και την
είδα δέκα χρόνια νεότερη, να απλώνει τα χέρια της στη θάλασσα προς την
Καλλίστη,  γεμάτη  αγαλλίαση  που  είχε  διατηρήσει  τη  θέση  της.  Μια
γυναίκα  που  μπορούσε  να  βάλει  φωτιά  σε  μια  πόλη  ολόκληρη  με  τη
γλώσσα  της  κι  έτσι  όπως  κουνούσε  το  κλωνάρι  με  τους  καρπούς  που
κρατούσε, και να χτυπιέται τώρα με τέτοια μανία. Κι όταν πια στράφηκα
προς  τα  λιβάδια  μας  και  τους  γαλήνιους  ελαιώνες,  ήταν  αδύνατο  ν’
αποφύγω  τ’ απομεινάρια  των  φτωχών  λουλουδιών  του  χειμώνα  από  την
τελευταία πομπή της μητέρας μου. Ένιωθα να ’χει ανοίξει στα δυο η ψυχή
μου·  τύλιξα  το  μπράτσο  μου  γύρω  από  την  Κλείτη  κι  ένιωσα  πως  η
ύπαρξή μου ολόκληρη παρακαλούσε να μου ’λεγε κάποιαν ιστορία από τα
χρόνια  της  μάνας  μου  πριν  γεννηθώ  εγώ,  κάτι  που  θα  τη  ζωντάνευε
περισσότερο από τις μνήμες που είχα ήδη εξαντλήσει· η Κλείτη όμως ήταν
αλλού

Της έδειξα τα σύννεφα της βροχής που μαζεύονταν στ’ ανατολικά πά-
νω από τα όρη της Δίκτης, τις καταιγίδες που ξανάρχονταν, βέβαια και θ’
άφηναν ελεύθερο τον Πόντη. Η Κλείτη έσερνε τα πόδια της. Ήταν πολύ
νωρίς  για  υάκινθους,  της  βρήκα  όμως  ένα  κλαδάκι  δεντρολίβανο  με  τα
μαβιά ανθάκια  του  ανοιγμένα,  έκανε  καλό  καιΐ3τη  μνήμη· με άφησε  να
της το βάλω στα μαλλιά, αλλά το γκρίζο χρώμα τους δεν ήτανε τιμητικό
γι’ αυτήν, το πρόσωπό της δεν είχε γεράσει ακόμα ανάλογα. Πόσο χάρη-
κα λίγο αργότερα που τα κουρασμένα της μάτια φωτίστηκαν, όταν είδαμε
μια σπάνια αλκυόνα με τις ρίγες πάνω στο στήθος του χειμωνιάτικου
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φτερώματος της να περνάει από πάνω μας προς το νότο χαρίζοντάς της
ένα ουιιιτ... η Κλείτη την ακολούθησε για λίγο κατά μήκος ενός λιβαδιού
και με φώναξε για να δω τη μία και μοναδική βασιλική ανεμώνη που της
είχε βρει: ένα πολύ πρώιμο λουλακί λουλούδι μ’ ένα κομψό δαχτυλίδι βα-
θιάς πορφύρας γύρω από το μάτι του στο κέντρο. Είπα πως μου έφερε στο
μυαλό  εκείνες  τις  πρεσβύτερες  γυναίκες,  τις  μάνες  των  χωραφιών  που
χάραζαν  με  το  βήμα  τους  τον  κύκλο  της  δύναμης  του  αίματος  της  σε-
λήνης στ’ όνομα της Βασίλισσας.  Ο δρόμος των Αρχανών συναντιέται μ ’
έναν  άλλο  ψηλότερα, ήταν  η  απάντησή  της.  Πήγαινέ  με στ’Ανεμοσπήλια.
Φαίνεται ωραίος ο τόπος από κει πάνω, Γλυκόπιοτο Κρασί

Πραγματικά,  ο  Τουκάτος  δεν  την  είχε  πάει  εκεί  μοναχά  για  να  μοι-
ραστεί μαζί της τις προσφορές. Σκαρφαλώσαμε το δρομάκι και φτάσαμε
στην καταπράσινη προεξοχή που ξεπεταγόταν από τη βορινή πλευρά στα
ριζά του Γιούχτα' και παρά το ότι ο ναός που ορθωνόταν εκεί ήταν ένα
θαυμάσιο  πέτρινο  οίκημα  με  τρεις  καλά  διαρρυθμισμένες  αίθουσες  για
τελετές στο εσωτερικό του, δεν ενοχλήσαμε τη νεαρή επιστάτρια, απλώς
καθίσαμε ν’ απολαύσουμε τον ήλιο εκεί μπροστά. Τα γουργουρί- σματα
από τις πέρδικες γαλήνευαν τον αέρα* τα βουνά στ’ ανατολικά και στα
δυτικά μας έδειχναν δυνατά και απρόσβλητα μέσα στην αρχαιότητα του
γκρίζου χειμωνιάτικου βράχου κάτω από τα χιόνια τους, ενώ μπροστά μας
μια  αχανής  πράσινη  έκταση  από  χωράφια  και  οπωρώνες  απλωνότανε
βόρεια  για  να  συναντηθεί  με  τη  μεγάλη  απαλή  καμπύλη  της  γαλανής
θάλασσας,  ο  Αμνισός  και  το  νησί  της  Δίας  φαίνονταν  διάστιχτα  στα
σημεία που έπεφτε πάνω τους η σκιά από κάποιο σύννεφο. Δεν απορούσα
που η Αριάδνη το ’σκαγε κι έτρεχε σε μέρη σαν κι αυτό. Δε θα μπορούσα
να πω αν θα ’θελα να φύγω από δω και πότε, ο τόπος έμοιαζε να σε καλεί
ν’  ανασάνεις  βαθιά  τον  αέρα  που  ήταν  γεμάτος  από  τη  γη  και  από  τη
θάλασσα μαζί* και παρ’ όλο που η θέα συμπεριλάμβανε μακριά και το
χώρο  του  πεδίου  των  εκτελέσεων,  υπήρχε  με  κάποιον  τρόπο  αυτή  η
αρχαία, απλή αντιστοιχία ανάμεσα στον κόσμο και στην καρδιά που το
σώμα  λαχταρούσε  όπως  λαχταρούσε  και  την  αναπνοή.  Τα  μάτια  της
Κλείτης ήταν γεμάτα από τον ορίζοντα, εκεί που το πέλαγος γινόταν ένα
με  τον  ουρανό  μέσα  σ’  ένα  παντοτινό  γαλάζιο.  Λες  και  αλλού  δε  θα
’βρίσκε την ειρήνη, παρά μόνο αν γινόταν η ίδια κόσμος, αν έμπαινε μέσα
στον  πόνο  και  στην  τέρψη  του  για  να  τα  χάσει  και  τα  δυο  μέσα  στη
σύζευξή τους. Μετά από λίγο τραγούδησε σχεδόν ακατάληπτα ένα δίστι-
χο που δεν είχα ποτέ μου ξανακούσει:
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Να η χαζονλα η αγάπη μου, τη βλέπω, είναι το 
λουλούδι μου που πλέει στο Βάλτο

«Κοίτα,  χιόνι  είναι  αυτό  πάνω  στον  Βέλκανο;»  ρώτησα  δείχνοντας
μακριά  έναν  άσπρο  λεκέ  πάνω  στο  μπλε  πέρ’  από  τα  πόδια  της  Δίας.
«Λένε  πως  τα  βουνά  γίνονται  ακόμα  μεγαλύτερα  μετά  τον  καπνό.  Κοι-
μήσου για πάντα!» του είπα και για τους δυο μας

«Ααχ, ανακάλυψες την κρυψώνα μου, Δευκαλίωνα!»
Ήταν ο Ρατζκουμάρ που κουτρουβάλησε από τους βράχους πίσω από

το  οίκημα  του  βωμού  και  μας  χαιρέτησε  με  τη  χαραχτηριστική  στρα-
βοδόντικη γκριμάτσα του αποφεύγοντας να κοιτάξει την Κλείτη* δεν τον
είχε δει σχεδόν κανένας μετά την αποτυχία του στο βωμό των Αρχανών.
Αυτή τη φορά δε μου φάνηκε εξαθλιωμένος μέσα στην αυτοτιμωρία του
αλλά κάπως ήρεμος, σαν να ’χε βολευτεί μέσα στην τραχύμαλλη προβιά
που φορούσε αντί για ρούχα και με το πάνινο κεφαλομάντιλο των Καλ-
λιστινών  δεμένο  στο  μέτωπό  του.  Ήρεμος,  αν  και  απομονωμένος  στη
σκηνή  που  είχε  στήσει  για  να  τον  προφυλάσσει  από  τους  αέρηδες  εδώ
πάνω. Μόλις χαιρετηθήκαμε (η Κλείτη κατάφερε να χαμογελάσει), άρχισε
να  μου  μιλάει  για  το  τυρί  που  του  είχα  δώσει  τότε  με  την  ίδια  ευγνω-
μοσύνη  που  είχε  εκφράσει  εκείνη  την  ανοιξιάτικη  μέρα* ο  Στρειδοστό-
μης είπε πως κατάφερνε πια να συντηρείται με τη δουλειά στη συγκομιδή
ή βόσκοντας  πρόβατα για τους  Καλλιστινούς  και γι’ άλλους,  πως  ήτανε
μια χαρά. Παρ’ όλο όμως που είχε έρθει στον τόπο μας σαν πρόσφυγας
μιας άλλης Άριας φυλής κατακτητών που είχε κιόλας γίνει σκόνη, έπιασα
τον  εαυτό  μου  να  θαυμάζει  τους  θρησκευτικούς  του  περιορισμούς:  δεν
επέτρεψε στον εαυτό του να ζήσει εκεί που πίστευε πως είχε προσβάλει τα
ιερά των ανθρώπων. Όλος αυτός ο καιρός που είχε περά- σει γλιστρώντας
ανάμεσα  στην  πειθαρχία  των  Αρχανών  και  στις  συμπάθειες  που  είχε,
φορώντας  τα  ιερατικά  άμφια  χωρίς  την  αρχέγονη  θυσία,  ήταν  γι’ αυτόν
περισσότερο ψυχική οδύνη παρά σαρκική απόλαυση. Τώρα πια πάλευε να
βάλει τέλος στην τιμωρία του, στο ντροπαλό χαμόγελό του όμως έβλεπα
ότι  ένιωθε  ακόμα  τις  επικρίσεις  μας,  σαν  άνθρωπος  που  αποτυχαίνει
συνεχώς  να  επιτελέσει  αυτό  που  του  υπαγορεύει  η  ίδια  η  ανεξιχνίαστη
ψυχή του

«Πίστεψα  ότι  όχι  μπορέσω  είμαι  ευτυχισμένος,  μέχρι  ετούτο  το  μέ-
ρος»,  είπε  (τα  γαλάζια  του  μάτια  στάθηκαν  πάνω  στην  Κλείτη  για  μια
στιγμή  με  την  επιθυμία  του  να  ευθυμήσει  κάπως  τη  διάθεσή  της  και  ν’
αποφύγει τις επικρίσεις των γυναικών). «Έχω ωραία ζεστή σκηνή από
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αδέλφια του Τουκάτου. Αχ, Δευκαλίωνα, πρέπει να ’ρθεις να δεις από δω
τους Θεούς της Καταιγίδας πάνω από τη θάλασσα! Έχει και πέρδικες που
μου  τραγουδάνε,  έρχονται  και  παιδιά  από  τις  Αρχάνες  ν’  ακού-  σουνε
τραγούδια  μου  για  τ’  άλογα.  Ωραία!»  αναφώνησε.  «Αχχ,  ξέρεις  όμως,
φίλε μου... Παίρνουμε μαζί νερό από πηγάδι κάτω εκεί, κοντά στην πόλη.
Και  τα  μικρά  κορίτσια  κι  αγοράκια  ξέρουνε  πάντα  πόσες  φορές  να
τραβήξουνε σκοινί ώσπου να φέρουνε νερό ψηλά. Όμως, Δευκαλίωνα, το
νούμερο αυτό δεν είναι πια ίδιο. Τρεις ημέρες τώρα πάει πάνω, κάτω και
πάνω.  Πρέπει  να  πεις  στο  Παλάτι  σου.  Δεν  το  μπορώ  να  καταλάβω,  ο
Τουκάτος λέει όμως, είναι ο Χθόνιος Ταύρος σας.»

Εκείνο το ελαφρύ τρέμουλο- μπορεί να ’χε δει κι άλλα σημάδια, κρα-
τούσε  το  στόμα  του  κλειστό  ώσπου  να  μάθει  περισσότερα;  Η  Κλείτη
έδειχνε  ήδη  καλύτερα,  μόνο  που  άκουγε  κάποιον  να  φλυαρεί  χωρίς  να
διακατέχεται  από  τις  υποθέσεις  της  Κνωσού·  καθώς  λοιπόν  ο  Στρειδο-
στόμης εξιστορούσε τις σκέψεις του, ακόμα ευγνώμων για το άσυλο που
είχε  βρει,  ακόμα  θέλοντας  να  βρει  κάπου  ν’  αφιερώσει  τη  ζωή  του,  η
Κλείτη άπλωσε άξαφνα το χέρι της και τον ρώτησε μήπως μπορούσε να
τη συνοδέψει για τον υπόλοιπο δρόμο ως τις Αρχάνες. Σε μια προσπάθεια
να γιατρέψει τις πληγές που είχε αφήσει η διαπεραστική φωνή της Ίριδας,
ίσως; Ο Στρειδοστόμης έδειξε να αιφνιδιάζεται κι ύστερα έδειξε πως τον
τίμησε αυτή της η πράξη: ήξερε για τις κινήσεις που γίνονταν εναντίον
του.  Κι  έτσι  ήμουν  ελεύθερος  να  ξαναγυρίσω  στην  Κνωσό.  Δε  μίλησα
άλλο  γι’  αυτόν  τον  τόπο  και  φίλησα  την  Κλείτη  στο  μάγουλο* εκείνη
άγγιξε  τον  ώμο  μου  κοιτώντας  με  από  την  τεράστια  απόσταση  που
βρισκόταν η σκέψη της, αλλά και μ’ ένα μισό χαμόγελο. Τους άφησα να
κρατιούνται  από  το  χέρι  καθώς  ο  Στρειδοστόμης  τη  βοηθούσε  να  κα-
τέβει προς το δρόμο

Όταν έφτασα στην Κνωσό αργά την ίδια μέρα, ο Γιάμος είχε σκοτω-
θεί.  Ο  Όρνεος  είχε  έρθει  να  μας  φέρει  τα  νέα  τρέμοντας,  μου  είπε  η
Αριάδνη, και με τρία δάχτυλα ακόμα. Ο ίδιος ο Σίλλος ήθελε να κομμα-
τιάσουνε  μαζί  με  τους  άλλους  τον  Όρνεο,  και  άρχισα  να  καταλαβαίνω
πόσο λεπτή ήτανε πια η κλωστή που κρατούσε την εξουσία της Αριάδνης.
Ο Γιάμος είχε συγκεντρώσει τους λίγους ναυτικούς που μπόρεσε να βρει
κι  είχανε  καταφέρει  να  γλιστρήσουνε  τόσο  κοντά  στην  έπαυλη,  όσο
χρειαζόταν  για  να  πάρουν  έναν  από  τους  άλλους  ναυτικούς  όμηρο* ο
Θησέας όμως, βγαίνοντας έξω ν’ ακούσει τα αιτήματα του Γιάμου για τον
Πόντη, διέταξε ωμά τους δικούς του να επιτεθούν στον ιερέα κι εκείνοι
τον πετσόκοψαν, όταν αρνήθηκε να υποχωρήσει. Ο Ορνεος δεν είπε
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αν οι Κρητικοί ναυτικοί του Θησέα είχαν διστάσει καθόλου να επιτεθούν
στο  πρόσωπο  ενός  Κουρήτη  της  Κνωσού,  πάντως  ο  Γιάμος  είχε
απελευθερώσει τον όμηρο πριν από τη μάχη κι έτσι αυτός κι οι φίλοι του
που  έτρεξαν  να  τον  σώσουν  βρίσκονταν  τώρα  βιαστικά  θαμμένοι  στα
υψώματα κάπου πάνω από την έπαυλη. Αχ, Γιάμο, Γιάμο. Ποιος θα μπο-
ρούσε  να  αμφισβητήσει  έναν  άντρα  που  είχε  δύο  φορές  Χορέψει  τον
Ταύρο, που είχε σταθεί δυνατός πλάι στο βασίλειο όπως και μέσα στη ζωή
του- μόνο η ακλόνητη αποφασιστικότητα της Αριάδνης (Δεν είναι αυτός ο
τρόπος  να  πολεμήσουμε  τον  Ποσειδώνα  και  να  νικήσουμε) ήτανε  που
εμπόδιζε  τη  μάχη  να  ξεσπάσει  στ’  αλήθεια.  Ο  Βοσκός  ήξερε  πως
πλησίαζαν οι βροχές. Προς το παρόν τα σχέδιά του για τη Σικελία είχαν
ματαιωθεί, μπορούσε όμως ακόμα να μας αποσπάσει δια της βίας κάποιο
συμβιβασμό σχετικά με τις εξουσίες του θρόνου, όπως είχε κάνει και στην
Ελευσίνα.  Σκεφτείτε την καταφρόνια του σαν θα του δώσετε αυτό που θέλει,
είπε η Αριάδνη στους ιερείς. Κι αν διέταζε γενική επίθεση, τι θα γινόταν;
Για τον Θησέα δεν υπήρχε πρόβλημα: ήξερε πως θα ’ταν αναγκασμένη να
δώσει διαταγές για την προσωπική του ασφάλεια κι έτσι, όταν αργότερα
θα  σιχαινόταν  τον  εαυτό  της  για  τους  τόσους  σκοτωμούς,  θα
παρουσιαζόταν  αυτός  να  της  διδάξει  τη  νέα  Αναγκαιότητα,  τον
υποτιθέμενο πραγματικό του κόσμο. Πνιγόταν ο Οίκος μας μες στο θυμό
έτσι όπως τον αισθανόμασταν ατάραχο ν’ αναστομώνει τη ματωμένη κό-
ψη της φιλοδοξίας του εκεί έξω

Οι πολίτες της Κνωσού ήξεραν πως το Παλάτι μας είχε υποστεί κι άλ-
λο  φόνο.  Αυτή  τη  φορά  μας  έκλεισαν  τις  πόρτες  τους  κατάμουτρα.  Η
Αριάδνη έκανε ό,τι μπορούσε για την Αίθη, που ο Γιάμος, σαν πραγματι-
κός άντρας, την είχε εγκαταλείψει χωρίς την ευκαιρία να διαμαρτυρη- θείς
που σου προσφέρει ο Αποχαιρετισμός· ενώ οι ενοχές της Αίθης έστρεφαν
την πίστη της προς μία κατεύθυνση που θύμιζε ανησυχητικά τη Φαίδρα, η
Αριάδνη έστειλε ένα πρώτο μήνυμα στην πάτριά του Γιάμου στα βουνά
της  Ίδης:  ίσως  έτσι  να  μπορούσε  η  δίψα  τους  για  εκδίκηση  να  έβρισκε
τρόπο να εκφραστεί στις ανοιξιάτικες επιχειρήσεις.  Είχαμε κανονίσει να
συναντηθούμε με τον Πάνδαρο και τον Περίδη για να τακτοποιήσουμε τη
διάταξη  των  ανδρών  που  είχαν  ανταποκριθεί  στις  πρώιμες  εκκλήσεις  -
είχαμε πια τη δύναμη ν’ αποκλείσαμε και τα τελευταία εφόδια προς την
έπαυλη που κατέφταναν από το σπίτι της κυρα-Νομίας στο Βαθύπετρο -
όταν  μας  έφτασε  από  το  νότο  ένας  δρομέας  εμπροσθοφυλακής.  Με  την
αυγή θα ’φταναν οι στρατιώτες, καμιά διακοσαριά, με την ίδια τη θεία μας
την Αμφισσα επικεφαλής τους. Τρεις ημέρες αφού
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τους στείλαμε τα νέα για τη μητέρα· με τη λήξη των τριών ημερών ήταν
πανέτοιμοι να κινηθούν

Ηταν  αδύνατο  να  χάσουμε  τώρα  πια  και  στείλαμε  μήνυμα  στην
έπαυλη πως ήταν αδύνατο πια να κερδίσουν. Από τα βουνά μας άρχισαν
να κατρακυλούν βροντές, που έμοιαζαν ταυτόχρονα και για πρώτη φορά
σαν κάποιος θεός να φώναζε ανίσχυρος  το θυμό του, και σαν απόφαση
υπέρ  της  Αριάδνης.  Η  βροχή  ακολούθησε,  βαριά,  κρύα,  άγριο  ανεμό-
βροχο, και οι ναύτες που βρίσκονταν έξω από κάτω της ζωντάνευαν και
οι  ίδιοι  ζητωκραυγάζοντας  με κάθε βροντερό  μπουμπουνητό.  Μ’ αυτόν
τον ήχο η Αριάδνη ένιωσε ν’ αποτραβιέται από την κατάθλιψη τριγύρω
της και μας έβγαλε όλους στη βρεγμένη αυλή, ιερείς κι ιέρειες, το προ-
σωπικό του Παλατιού και τους φρουρούς του Ρίδιου κι όποιον άλλον κα-
τάφερε να βρει, άρχισε να χτυπάει με τα χέρια της τον αρχέγονο τρίση- μο
ρυθμό  από  το  κέντρο  του  κύκλου  μας  κι  εμείς  αρχίσαμε  να  περιστρε-
φόμαστε μέσα στη βροχή και στις αστραπές σ’ ένα μεγάλο  κύκλο, το λι-
γότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τον Πόντη. Ξέ-
ραμε  ότι  σύντομα  θα  πέθαινε  κι  έτσι  όλες  αυτές  οι  στροφές,  τα  χειρο-
κροτήματα κι οι ψαλμωδίες δεν είχανε καθόλου χαραχτήρα γιορταστικό,
ήτανε κάτι άλλο, ούτε και θλίψη πάντως. Ήτανε μια άρνηση να λυγίσου-
με, σχεδόν το ίδιο ατόφια με του Πόντη και, καθώς τα δάκρυα μπερδεύ-
ονταν  με  τη  βροχή  πάνω  στα  πρόσωπά  μας,  η  Πέρδικα  ήταν  αυτή  που
ονομάτισε το όραμα, είδε ανάμεσά μας την Ευρώπη και τους απλούς κω-
πηλάτες που την είχανε κάνει μάνα της Κρήτης.  Οδήγησέ μας να ξεπερά-
σονμε και πάλι τον εχθρό! Η Διαμάτη άφησε τη στάχτη να ξεπλυθεί από το
πρόσωπό  της,  η  Φαίδρα  ούρλιαζε  μαζί  μας  στη  θέση  της  Κλείτης,  ο
Κόδρος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γιάμου, μόνο γι’ αυτήν τη φορά. Δεν
είχε ξεχαστεί καθόλου ο Γιάμος: απλώς, οι πράξεις του Πόντη ήτανε πιο
κοντά στους ανθρώπους έτσι όπως στροβιλιζόμασταν

Λίγο πριν να χαράξει - δεν ξέραμε αν είχαν ακούσει τις φωνές μας από
την έπαυλη ή τι ήξεραν για τους στρατιώτες - ο Θησέας έστειλε, όχι τον
Όρνεο  τώρα  αλλά  ένα  γέροντα  από  τους  απόστρατους  φίλους  του
Μέστορα με το τελευταίο ματωμένο πανί στα χέρια του. Ήθελαν να μας
κάνουν να επιτεθούμε. Μέσα στο πανί δεν ήταν τυλιγμένο δάχτυλο αυτήν
τη φορά. Ο Πόντης δεν μπορούσε παρά να είναι νεκρός κι εμείς, που εί-
χαμε σπαράξει τα μέλη του Ταύρου, που είχαμε κόψει κεφάλια κι είχαμε
τραφεί με τη σάρκα του Ίδιου του Θεού, αρρωστήσαμε όλοι μας βλέπο-
ντας τα λόγια της Κλείτης να πραγματοποιούνται

Είχαν όλα τελειώσει, εκτός κι αν οι άντρες της έπαυλης ήταν αποφα-

Ο αδελφός της Αοιάδνης - 32



498 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

σισμένοι  να  πεθάνουν  για  τον  Ποιμένα  τους.  Το  αστραπόβροντο  κι  η
βροχή  δε  σταμάτησαν  καθόλου  κατά  την  άφιξη  των  τριακοσίων της
Άμφισσας,  μιας  κι είχε συγκεντρώσει  αρκετές  ομάδες ακόμα  περνώντας
μέσ’ από τις ορεινές μας πόλεις, ξεχύθηκαν λοιπόν στη δυτική αυλή πάνω
από το γεφυράκι, η μια σειρά μετά την άλλη ναυτικοί που οι ανάσες τους
άχνιζαν, τα δόντια πάνω στα κράνη τους γυάλιζαν κάτασπρα, με δόρατα
και  ασπίδες  και  τις  χρωματιστές  κάπες  τους  σφιχτοδιπλωμένες  από  το
κρύο. Ο Περίδης κι ο Πάνδαρος έφεραν τα στρατεύματα μπροστά στους
βωμούς του Λαβύρινθου και μαζί τους άρχισα να παρατηρώ τα βλοσυρά
πρόσωπα των αντρών μπροστά μας, που λίγο έδειχναν ν’ απέχουν από την
καταφρόνια:  είχαν  κι  εκείνοι τη ζωή  τους,  τα σπίτια τους,  έγνοιες δικές
τους, και είχαν έρθει ως εδώ για να λύσουν το πρόβλημα που εμείς δεν
μπορούσαμε. Τριακόσιοι επιπλέον μάρτυρες, ή αποδειχτικά στοιχεία πως
η Αριάδνη είχε αναγκαστεί να κάνει πίσω. Ούτε ένας από τους πολίτες της
Κνωσού,  ούτε  Καλλιστινός  κανένας*  ακόμα  και  τα  πουλιά,  δεν  είχε
σημασία που έβρεχε, είχαν γυρίσει αλλού το βλέμμα

Η Αριάδνη και η Άμφισσα αγκαλιάστηκαν με βουβή δύναμη και τώρα
στέκονταν αντικριστά με τις κουκούλες τους για τη βροχή ν’ αγγίζονται
κάτω από την είσοδο του νοτιοανατολικού προμαχώνα, μορφές που είχαν
αποκάμει πια με τα λόγια. Οι πρώτες κουβέντες. Αγγίγματα. Νεύματα. Η
Αριάδνη  ν’  αποστρέφει  τα  μάτια  βλέποντας  τόσα  όπλα  παραταγμένα
εμπρός της, να στρέφεται ύστερα πάλι στην Άμφισσα. Μου φάνηκε πως η
οργή του Ραδάμανθυ μιλούσε από μόνη της, αφού είχε έρθει η Άμφισσα
επικεφαλής των στρατευμάτων. Πριν περάσει πολλή ώρα, μπήκανε μέσα
για  να  συνεχίσουν  τη  συζήτηση,  αλλά  η  Αριάδνη  μού  έκανε  νεύμα  την
ώρα που έφευγαν κι έτσι βοήθησα να παραταχθούν οι άντρες σε όλα τα
υψώματα γύρω από το σημείο που ορθωνόταν η έπαυλη, από τη βασιλική
οδό και τις λεμονιές της γιαγιάς ως τη δυτική πλευρά, εκεί που η άκρη των
χωραφιών έβλεπε στην κοιλάδα της Κνωσού και στον Γιούχτα. Σ’ εκείνο
το σημείο  σταματούσε ο πατέρας μου το τρέξιμο του  στρατεύματος και
πήρα μια χαιρέκακη ικανοποίηση που είχα οργανώσει έτσι τα πράγματα
ώστε να μην περνάει ούτε σκυλί, μιας κι είχαμε πλεονέκτημα μπορεί κι έξι
προς έναν. Όταν λοιπόν σταμάτησε η βροχή το ίδιο απόγευμα, ο Κράτος
έβαλε κι έφεραν ξερά καυσόξυλα από τον Λαβύρινθο, αλλά δεν είχε κατά
νου μόνο τη ζεστασιά των στρατευμάτων. Πριν βραδιάσει είχαν αρχίσει να
ψήνουν αρνιά κι άλλα τέτοια ωραία πράγματα, για να βασανίσουν ακόμα
περισσότερο τον Θη
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σέα και τους πνευματικούς οραματιστές του, και δεν έμεινε ένας ναυτικός
να  μην  ενθουσιαστεί  με  την  πανουργία  του.  Στο  τέλος,  οι  άντρες  που
φρουρούσανε την αυλή της έπαυλης άρχισαν να φωνάζουν (από διάφορα
σημεία)  στ’  αδέλφια  τους  από  τη  μεριά  μας:  «Εε, δε θα μας πήγαινε κι
άσχημα  κανένα  αρνάκι  εδώ  πάνω!» «Εσείς  έχετε  ένα  σωρό  απ’  ό,τι  φαί-
νεται.» «Πόσο κοστίζουνε, τελικά;» «Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα.»

Ξαναμπαίνοντας μέσα για την αναφορά μου, βρήκα την Αριάδνη και
την Άμφισσα  στην τραπεζαρία  της δυτικής πτέρυγας,  να κάθονται απο-
μονωμένες πάνω σ’ ένα ντιβάνι μ’ ένα μαγκάλι για ζεστασιά, μακριά από
τους  ιερείς.  Ο  τρόπος  που  κάθονταν  έδειχνε  πως  είχαν  ανοιχτεί  μεταξύ
τους, καθώς όμως πλησίασα και χαιρέτισα τη θεία μου, που τα ζεστά της
μάτια έλαμπαν  από τα σχόλια  που  είχε ακούσει  για μένα  από τη Βασί-
λισσα, είδα στην Αριάδνη το ίδιο σβησμένο βλέμμα που είχα δει και την
άλλη φορά, μετά την κουβέντα της με τη θεία μου και την Ουνάνα στον
Ζάκρο, παλιά σ’ εκείνο το ταξίδι μας. Με ρώτησαν για την κατάσταση κι
ύστερα μου το ξεφούρνισαν: η Αριάδνη θα ’πρεπε να ξαναπροσπαθήσει
με τον Θησέα. Αχ, το πρόσωπό της, όταν το ξαναείπε αυτό η Άμφισσα, η
κούραση,  η  απορία  μιας  νέας  γυναίκας  που  στην  πραγματικότητα  δεν
ήθελε να παντρευτεί κανέναν. Επιλογές είχε. Ας εγκατέλειπε κι ας άφηνε
τον Θησέα να γυρίσει στην πατρίδα του- ας τον θανάτωνε, και η Φαιστός
και όλη η Κρήτη μαζί θα στέκονταν στο πλάι της. Και η έτοιμη απόδειξη
της Άμφισσας γι’ αυτό ήταν το γεγονός πως αυτοί οι τριακόσιοι γιοι του
νομού  της είχαν  δεθεί  με όρκο  να ριζώσουν  σ’ ετούτη την πλευρά των
βουνών  για  ολόκληρη  την  άνοιξη,  πράγμα  που  θα  ’κανε  την  τοπική
φρουρά  στις  βόρειες  ακτές  μας  σχεδόν  ακατανίκητη.  Κατανοούσαν,
δηλαδή, τις πιθανές συνέπειες, ό,τι κι αν αποφάσιζε να πράξει η Αριάδνη,
εκτός  κι  αν  δοκίμαζε  πάλι  το  γάμο.  Ελευθέρωσέ  τον  ή  θανάτωσέ  τον,
μόνο που η προσφορά ενός κρεβατιού θα κόστιζε στην Κρήτη πολύ λιγό-
τερες ζωές. Επομένως, η επιλογή ήταν ανύπαρκτη, τι τιμή όμως για την
Αριάδνη αυτή η χειρονομία τριακοσίων ανθρώπων, και να πούμε για τη
συγκατάθεση των πατριών τους, για τον  δάμο του περιβάλλοντος τους -
καθώς μου τα εξηγούσε όλ’ αυτά με λεπτομέρειες η Άμφισσα, η Αριάδνη
σήκωσε  τα  μάτια  της  και  είπε,  Θα  σκέφτομαι  πως  παντρεύομαι  τριακό-
σιους έναν. Απόκαμες, γλυκιά μου. Έδειχνε να ’χει χάσει τη ζωή της, χω-
ρίς όμως ακόμα να την έχει ξαναβρεί μέσα στο μυστήριο της Προσφοράς

Οι  δικές  μου  οικειότητες  σκοπό  είχαν  να  πείσουνε  τους  ναυτικούς
τριγύρω από τον Θησέα πως θα μπορούσαν να ξεγλιστρήσουνε, τώρα,
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από δίπλα  του,  χωρίς  να  πληρώσουν  με  αίμα: είχανε  γίνει  φριχτά  πράγ-
ματα,  ένας  ιερέας  του  Λαβυρίνθου  είχε  σκοτωθεί,  με  αυτόν  τον  τρόπο
όμως ήθελαν να δαμάσουνε τον Θησέα οι πατριές μας που υποστήριζαν
την  Άμφισσα,  και  μέσω  αυτού  τον  Ποσειδώνα.  Τα  μάτια  της  Άμφισσας
έδειχναν  ζεστασιά,  ναι,  αλλά  και  πονηριά,  και  καταλάβαινα  γιατί  θα  το
χαιρόταν αυτό (κι άλλοι μαζί της, σίγουρα) κατά κάποιον τρόπο. Ας έκα-
ναν ό,τι χειρότερο περνούσε από το χέρι τους αυτός ο Ποιμένας και ο Θεός
του, πάνω απ’ όλα όμως, έπρεπε ν’ αφομοιωθούν, να μη σταματήσουν ν’
αφομοιώνονται, να μάθουν πως ήτανε ψάρια που δε θα μπορούσαν ποτέ να
ξενερίσουν από τη θάλασσα της Θεάς. Τα εγκλήματα, όπως κι οι ηρωισμοί
τους, εύκολο ήτανε ν’ αφομοιωθούν από τη Μάνα Κρήτη, δεν ήτανε δα και
τίποτα καινούργιο

Αλλά, συνέχισε η Άμφισσα, για τις μητροκτονίες δεν έμπαινε ζήτημα*
χρησιμοποίησε με τέτοια αδίσταχτη διαύγεια τη λέξη, που αισθανθήκα- με
όλο το νησί προετοιμασμένο για εκτελέσεις σ’ αυτό το θέμα. Ό,τι κι αν
έλεγαν οι άνθρωποι εκτός Κνωσού για το είδος των σχέσεων που είχε η
Πασιφάη  με  τους  Αχαιούς,  ο  Τκαρος,  ίσως  κι  αυτή  η  Τρις  έπρεπε  να
βρεθούν και να τιμωρηθούν, κι ας έπαιρνε ένα ολόκληρο Μέγα Έτος* κι
αυτοί οι τριακόσιοι άντρες, ώσπου να τους χρειαστούν στον τόπο τους την
ερχόμενη άνοιξη για τη δική τους φύλαξη, σκοπό είχανε να χτενίσουν όλη
τη  χώρα  αν  το  μπορούσαν.  Καταλαβαίνεις  το  βάρος  του  ζητήματος,
επανέλαβε η Άμφισσα. Ό,τι κι αν χρειαστεί, κάν’το. Κι ενώ περί- μενα από
στιγμή σε στιγμή να την ακούσω να επαναλαμβάνει με την ίδια θέρμη τον
περσινό λόγο της για τα συμφέροντα της Κρήτης στ’ ανατολικά και πόσο
αναγκαίο  θα  ήτανε  ν’  αποκλειστεί  η  Ρόδος  μόλις  έφτανε  η  εποχή  των
ταξιδιών, εκείνη άπλωσε στοργικά τα χέρια της, έπιασε της Αριάδνης και
τ’  ακούμπησε  και  τα  δύο  μαζί  πάνω  στο  στήθος  της.  Αποσύρθηκα
αναφέροντας τα καθήκοντά μου ενώ ο Σίλλος κι η Κλειώ μου έγνεψαν με
θολωμένη σιγουριά καθώς τους προσπερνούσα

Αυτό  κάναμε  λοιπόν,  βρίσκαμε  τρόπους  ν’  αφήσουμε  τους  οπλισμέ-
νους  υποστηριχτές  του  να  διαρρεύσουν  ένας  ένας  από  την  πείνα,  από
ντροπή,  από  φόβο*  το  απολαμβάναμε  να  παρακολουθούμε  αυτήν  την
ανοησία να καταρρέει κάτω από τα πόδια του σαν άλογο, και τον κόσμο ν’
αρχίζει  πάλι  να  σκέφτεται  το  επόμενο  γερό  γε$μα  του  και  με  ποιον  θα
ξαπλώσει να κοιμηθεί. Από  τη στιγμή που βγήκαν οι πρώτοι λιποτάχτες
της  φρουράς  κι  ύστερα  μερικοί  αξιωματικοί,  που  καθώς  ανηφόριζαν  το
λόφο ζητούσανε  φωναχτά  προστασία και το σπίτι  τους, τα τρία  τέταρτα
των ναυτικών, που ήταν η αληθινή απειλή, είχανε βγει μέσα σε τρεις ημέ
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ρες. Δεν ήτανε δύσκολο για τους άντρες του στρατεύματος να προειδο-
ποιήσουνε τ’ αδέλφια μας όπως έπρεπε για να μην υπάρξει επόμενη φορά.
Καθώς  περνούσαν  φεύγοντας  μπροστά  από  τους  φρουρούς  μας,  τους
δώσαμε να καταλάβουν ότι δεν είχαμε ξεχάσει το λιμενεργάτη και πως θα
περιμέναμε πολλά από αυτούς όταν θ’ άρχιζαν οι φασαρίες με τη Σικελία.
Οι γεροντότεροι ξεροκέφαλοι του Μέστορα και οι αδαείς ένθερμοι παλιοί
γαιοκτήμονες, που εμπιστεύονταν τις μεθόδους της ηπειρωτικής χώρας αν
όχι και τους ηγέτες της, άργησαν περισσότερο να βγουν έξω, όταν όμως
το  έκαναν,  βγήκαν  μαζί  τους  και  τα  τελευταία  αποσπά-  σματα  των
ναυτικών* κι έτσι έμειναν η Νομία και ο Βίρμπιος με τους υπόλοιπους
ευγενείς,  που  διακινδύνευαν  την  ανεκτίμητη  περηφάνια  τους,  συν  τους
συμβουλάτορες του Βοσκού και τους πιστούς του Αθηναίους. Όλοι τους,
συμφωνήθηκε,  θα  συναντούσαν  την  Αριάδνη  στο  τέρμα  του  βασιλικού
δρόμου που έβγαζε στον Λαβύρινθο το πρωινό της τέταρτης ημέρας. Οι
στρατιώτες την περιτριγύριζαν σ’ένα σχηματισμό σαν ανοιχτό τετράγωνο
αρκετά μακριά της και σε ανάπαυση: είχε περάσει το δικό της αντί για
του  Περίδη.  Τους  περίμενε  φορώντας  ένα  μακρύ  κεντητό  φόρεμα  μαβί
σαν το λουλούδι του αγριόκρινου, με ζώνη στη μέση και τα μαλλιά της
λυτά πάνω στους ώμους της, σκοτεινά, όπως το μέτωπό της* τα σκαλιά
που στεκόταν και τον παρακολουθούσε να τους οδηγεί προς το μέρος της
είχαν  μουσκέψει  από  το  ψιλοβρόχι  και  στον  αέρα  πλανιότανε  μια
μυρωδιά  από  σκουλήκια  πνιγμένα  σε  νερόλακκους.  Ο  Θησέας,  χωρίς
σπαθί,  φορώντας  όμως  την  άλικη  φούστα  και  το  χρυσό  που  του  είχε
παραχωρήσει  η  μάνα  μας,  σταμάτησε  στο  κεφαλόσκαλο,  κάνοντάς  της
την παραχώρηση να σηκώσει εκείνος το βλέμμα του να την αντικρίσει*
το πρόσωπό του όμως είχε μιαν αποφασισμένη σκληράδα, ήτανε πέτρινο,
όπως εκείνη τη μέρα στην Αθήνα απέναντι στον πατέρα μου, την περα-
σμένη φορά που είχε πολλούς λόγους να περιμένει το θάνατο Είπε πως
ήταν  έτοιμος  ν’  αντιμετωπίσει  τις  συνέπειες  «Είμαι  σίγουρη  γι’  αυτό»,
είπε  η  Αριάδνη.  «Νομία,  Βίρμπιε  κι  οι  υπόλοιποι  Κρητικοί,  πηγαίνετε
σπίτια  σας.  Πηγαίνετε»,  είπε  στρέφοντας  την  παρουσία  της
ολοκληρωτικά προς το μέρος τους. «Μ’ ακούσατε εκείνη την ημέρα που
σας είπα πως είστε ελεύθεροι; Πηγαίνετε και σκεφτείτε τι κάνατε μ’ αυτό
που σας έδωσα», διέταξε κι εκείνοι οπισθοχώρησαν χτυπώντας τα στήθη
τους,  μερικοί  προσπαθώντας  κατακόκκινοι  να  πνίξουν  τις  άχρηστες
δικαιολογίες τους και σκορπίστηκαν σαν τα πουλιά «Κι εσείς, οι κύριοι
με τον Ελφήνορα, είστε ελεύθεροι ν’ αποχωρήσετε μόλις φτάσει η εποχή
των ταξιδιών. Το ίδιο ισχύει και για σας, τους
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Αθηναίους, που έχετε φίλους στον Λαβύρινθο», είπε η Αριάδνη και δεν
έπαιξε  οΰτε  ένα  τσίνορο  γιατί  ένιωθαν  πως  η  Βασίλισσα  που  στεκόταν
μπρος τους δεν είχε ακόμα ολοκληρώσει. «Ναι, μπορείτε να με πιστέψετε.
Εκτός κι αν, δηλαδή, νομίζετε πως θα μπορέσετε να φανείτε χρήσιμοι ή
πως  έχετε  περισσότερα  να  μάθετε  για  να  υπηρετήσετε τους  δικούς  σας,
αφού γι’ αυτό μας είπατε πως ήρθατε εδώ. Αυτά έχω μόνο να σας πω. Εσύ
τώρα,  Θησέα.  Θέλω  να  ξέρω  αν...  αν  εσύ  κι  εγώ  θα  μπορούσαμε,
μπορούμε  να  μάθουμε,  απ’  όλη  αυτήν  την  ασχήμια.  Θέλω  να  ξέρω  αν
πιστεύεις ότι παρ’ όλ’ αυτά, μπορεί να καταφέρουμε να βρούμε ένα δρόμο
για τους λαούς μας. Εσύ κι εγώ, μαζί.»

Είδα  τα  μάγουλά  της  που  βάφτηκαν,  την  αργή  σχεδόν  ανεπαίσθητη
ανάσα που τράβηξε μ’ αυτά τα λόγια αποζητώντας τη γαλήνη στον αέρα
περισσότερο απ’ όσο έδειξε. Και τον περίμενε· παρ’ όλο που στεκόμουνα
μαζί με τους ιερείς στην άλλη άκρη, μου φάνηκε πως είδα πάνω του όλα
όσα είχα μάθει γι’ αυτόν, είδα τη σκέψη του πως η εναλλακτική λύση θα
ήταν  ο  θάνατος.  Τύψεις;  Αν  ένιωσε  καθόλου,  τις  περιόρισε  μες  στην
απέραντη αυτοκυριαρχία του· ύστερα μια ματιά πάνω κάτω στην ομορφιά
της  Αριάδνης,  αδυναμία  του  η  γυναίκα,  και  σχεδόν  του  ξέφυγε  ένα
χαμόγελο. Όχι, κυριάρχησε πάλι στον εαυτό του κι ύστερα, άστραψε μια
στιγμή η καταφρόνια του για την απάντησή της σ’ έναν εχθρό ορκισμένο
με αίμα* ήθελε όμως, λαχταρούσε τη ζωή, τις πιθανότητες, η κλίση του
καστανόξανθου  κεφαλιού  του  τώρα  παιδιάστικη,  σεμνή,  ειλικρινής  με-
τάνοια μιας άσωτης περιπλάνησης, η ίδια η εικόνα της αναδυόμενης αι-
δούς.  Τι  ήταν  όλ’ αυτά,  ένα  ανούσιο  παιχνίδι  για  να  σιγουρευτεί  ποιος
Θησέας θα τα κατάφερνε καλύτερα; Προσπάθησα να θυμίσω στον εαυτό
μου ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος αλλά, με το αίμα των φίλων μας πάνω
στα χέρια του, το μόνο που κατάφερνα να δω ήταν η θέλησή του να τη'
λυγίσει

«Το ξέρω πως δε μ’ αγαπάς», του είπε η Αριάδνη. «Ούτε κι εγώ νιώθω
αγάπη.  Αν  όμως  βάλουμε  και  οι  δυο  πρώτα  το  καθήκον  μας,  Θησέα»,
υποστήριξε (κι ύστερα πήρε ξανά μιαν ανάσα να φτάσει ως τη δύναμη που
δεν ήξερε πως έχει και να προσφέρει ένα ελάχιστο χαμόγελο), «τότε - ποτέ
δεν ξέρεις». ^

Και τότε από τα γένια του Θησέα ως την κοιλιά του πέρασε άξαφνα
ένα γέλιο

«Όχι, όχι!» είπε υψώνοντας στ’ αστεία τα χέρια του τη στιγμή που το
πρόσωπό της σκοτείνιασε, «είναι γιατί είσαι τόσο... δεν υπάρχει λέξη νο-
μίζω. Εκπληκτική! Σε φώναξα μικρή θεά και πριν προλάβω να καταλά-
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βω τι γίνεται, αναρωτιέμαι αν θα μου κόψεις το κεφάλι. Και τότε - Θεοί,
θα ’πρεπε να ήμουν  ήδη νεκρός για να μη σ’ έχω με κάποιον τρόπο αγα-
πήσει ως τώρα, έτσι δεν είναι; Μπορεί εγώ να μη γυρίσω ποτέ στην πα-
τρίδα μου, αλλά... Η κρητική καρδιά της φταίει», είπε γυρίζοντας στους
φίλους του και σηκώνοντας απολογητικά τους ώμους

Ο Φαίακας όμως, ο ξανθός και πάντα επιφυλαχτικός δεύτερός του, τ’
αγόρια της παρέας του, ο Όρνεος - τα δικά τους πρόσωπα δε φανέρωναν
ανάλογα συναισθήματα διαλυμένης αποφασιστικότητας. Οι γυναίκες που
ήταν μαζί τους, η Νηρηίς, η Πολυξένη κι οι άλλες, έδειξαν ανακούφιση
γεμάτη ευγνωμοσύνη, αυτό όμως απλώς τόνισε περισσότερο την ηρεμία
των νεαρών, έτσι όπως στεκόταν η ομάδα τους στο πλευρό του Ελφήνορα
και  των  συναδέλφων  του.  Ένα  μάτι  σοφότερο  από  το  δικό  μου  θα
μπορούσε  να  πει  ότι ήξεραν  κάτι γι’ αυτόν  που  εμείς  δε  γνωρίζαμε.  Οι
περισσότεροι χαμήλωναν το βλέμμα τους στις πλάκες καθώς ο Ποιμένας
τους προσπαθούσε να πετύχει κάποιο είδος ειρήνης. Η κοσμιότητα όμως
σε  όλ’  αυτά  έδειξε  ολοφάνερα  πως  η  αριθμητική  υπεροχή  ήτανε  μόνη
υπεύθυνη γι’ αυτό το αποτέλεσμα. Ο Θησέας μόνος του γύρισε πάλι προς
την  Αριάδνη  και  ύψωσε  τη  γροθιά  του  στο  μέτωπο  μπροστά  σε  όλους
τους· την τελευταία φορά που το είχε κάνει  αυτό, πάνω στο χείλος του
γκρεμού, έδειχνε να το εννοεί. Κάποιο συναίσθημα που δεν μπορούσε ν’
αποκρύψει, η απόλαυση τουλάχιστον για τη ζωή που του είχε δυο φορές
επιστραφεί, τον κατείχε προς το παρόν πού θα βρισκόμασταν όμως εμείς,
όταν του περνούσε, κύριοι;

Ξιφομαχία· τρέξιμο στους δρόμους της ανατολικής ακτής με πλήρη εξο-
πλισμό, ως τα δόρατα και τις ασπίδες μας κι ύστερα συμπλοκή ή προε-
τοιμασία  ενέδρας  για  τον  επιδρομέα  όταν  φτάναμε  στην  πόλη  μέσα  σε
παρωδία επίθεσης: κάπως έτσι, και όχι μόνο, έφτασε να δυναμώσει τόσο
πολύ η τοπική φρουρά μας, καθώς τα φεγγάρια διαδέχονταν αργά το ένα
το  άλλο  προς  την  άνοιξη.  Με  νέους  αξιωματικούς  σαν  τον  Δάίτορα,
ικανούς πια να σταθούν στο πόδι του Πάνδαρου και του Περίδη, σχεδόν
δεν είχαμε ανάγκη τους Κάρες εκπαιδευτές: ο Δαΐτωρ, και πολλοί άλλοι
άντρες που θαύμαζε, όπως και τ’ αδέλφια του Μέστορα από το παρελθόν
του  στη  θάλασσα,  πίστευαν  πως  δεν  έπρεπε  να  εμπιστευόμαστε  την
ηπειρωτική χώρα σε τίποτα. Και μ’ αυτό το σκεπτικό καθοδηγούσαν τους
άντρες.  Η  καταγωγή  και  η  κοινωνική  του  θέση  ήτανε  ταπεινές  κι  αυτό
έκανε τους ντόπιους ναυτικούς να του χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους, κι
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από την άλλη μεριά, η δράση του στα νησιά τον είχε ψήσει αρκετά ώστε
να την κερδίσει και από τους τριακόσιους της Άμφισσας· κάναμε γυμνά-
σια και παλεύαμε, καθορίσαμε με μεγαλύτερη αυστηρότητα το σύστημα
με τις αντανακλάσεις  του ήλιου που  χρησιμοποιούσαμε  για να  επισπεύ-
δονται  οι  στρατιωτικές  κινήσεις  των  αντρών,  ανιχνεύσαμε  καινούργια
αμυντικά σημεία στη θάλασσα και φτιάξαμε κρύπτες με όπλα πλάι στους
δρόμους, και όλ’ αυτά χωρίς τη σύγχυση και το θυμό που μας κατείχε δύο
χρόνια  πριν.  Εντάξει,  δεν  μπορούσαμε  να  κρατάμε  τη  στρατιωτική  μας
δύναμη  αποκομμένη,  αλλά  εκεί  που  παλιά  νιώθαμε  δηλητήριο  κι  ένα
μούδιασμα, τουλάχιστον τώρα υπήρχε διαύγεια στις πράξεις μας και, με-
ρικές φορές, το μόχθο της εκπαίδευσης τον ομόρφαινε μια χαρά, γιατί το
κάναμε  στην  πατρίδα μας. Οι άντρες  καταλάβαιναν  πολύ  καλά  την  επι-
θυμία της Αριάδνης να πάψουν να ’ναι σκλάβοι των εμπορικών αναγκών
και καθώς η πολιτική της άρχισε να φέρνει αποτελέσματα στη ζωή τους
για  πρώτη  φορά,  είχαν  όλοι  μεγάλο  κέφι,  κι  αυτό  δε  θα  μπορούσε  να
οφείλεται αποκλειστικά στη θέα της πειθαρχημένης δύναμης των αντρών
μας. Παρ’ όλο που προσωπικά την είχα πάλι χάσει από το κρεβάτι μου, ε,
αυτός  ο  τρόπος  με  βοηθούσε  να  διοχετεύσω  την  πικρία  μου  σε  κάτι
χρήσιμο και να τη στρέψω έτσι και πάλι στην υπηρεσία της· και ανάμεσα
στους νέους άντρες όπου βρισκόμουνα, σίγουρα δεν ήμουν ο μοναδικός μ’
αυτά τα συναισθήματα. Δυο χρόνια πριν είχαν υψώσει τα σπαθιά και τις
φωνές  τους  τη  στιγμή  που  είχε  μπει  ο  πατέρας  μας  στο  πεδίο  των
ασκήσεων  τώρα,  με  τον  Δα'ΐτορα  επικεφαλής,  το  ξανάκαναν  στ’ όνομά
της

Οι  αμυγδαλιές  έριξαν  τα  κατάλευκα  ανθάκια  τους  και  φόρεσαν  τα
χνουδωτά  καβούκια  των  καρπών  τους.  Βλέπαμε  τους  γερανούς  να  περ-
νούν σε σχηματισμό από πάνω μας γυρίζοντας από τα δυτικά, πετώντας.
πάνω από μια θάλασσα που μαζί με τον αέρα καθημερινά γαλήνευε, κα-
θώς πλησίαζε η εποχή των ταξιδιών. Ο Θησέας - που έκανε αργές προό-
δους προς μια κατάσταση που να θυμίζει βασιλεία - έβγαινε μερικές φορές
να παρακολουθήσει την ξιφομαχία ή να εκτιμήσει τον τρόπο που είχαμε
οργανώσει την άμυνα των παραλίων. Ήμασταν πια κοντά μια χιλιάδα και
όποια κι αν ήταν  η γνώμη  των  αντρών  για το Βοσκό, τα προσόντα που
είχε  ως  πολεμιστής  τα  επιζητούσαν.  Π($ς  κατάπληξη  όλων  όμως,  δεν
περνούσε και πολύ χρόνο μαζί μας. Αυτό έκανε τον Δα'ΐτορα κι άλλους να
υποπτευθούν  κάτι  που  δεν  ήθελαν  να  ονοματίσουν.  Πολλοί  από  μας
σκέφτονταν  πως  όλος  αυτός  ο  εξοπλισμός  που  στόχο  είχε  το  βορρά
προσέβαλε το λόγο της τιμής του Θησέα· καμιά εκατοστή άλλοι
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έλεγαν με ικανοποίηση πως απλώς πρόσεχε ιδιαίτερα τη στάση του πλάι
στην  Αριάδνη  (και  στην  καταπληκτική  θεία  της)  τον  τελευταίο  καιρό.
Μάλλον  είχανε  δίκιο  όλοι. Η αλήθεια  είναι πως  τον απασχολούσαν  αρ-
κετά οι επαφές της Κρήτης για το εμπόριο του ασημιού από το Λαύριο και
ασκούσε  αρκετές  πιέσεις  γι’  αυτό  το  θέμα,  που  όμως  δεν  είχαν  καμιά
σχέση  με  τις  περυσινές  πρωτοβουλίες  του.  Το  μόνο  που  απασχολούσε
εμένα ήτανε να βάλω ξανά τα καράβια μας να περιπολούν μόλις το επέ-
τρεπε η θάλασσα* μ’ αυτά, με τα στρατεύματά μας να εξορμούν από το
χώμα  της  πατρίδας  μας  πια  και  με  τις  ενισχύσεις  της  Άμφισσας  είχαμε
κάποια χειροπιαστή απάντηση στους φόβους μας. Θα ’μασταν έτοιμοι να
υποστηρίξουμε  τη  διπλωματική  πολιτική  της  Αριάδνης  και  μάλιστα  με
τέτοια δύναμη, που οι στεριανοί δεν είχαν δει ποτέ να έχει η Κρήτη

Η Άμφισσα αφιέρωσε στη δική μας πλευρά των βουνών πολύ από το
χρόνο της, ολόκληρη την περίοδο των χειμωνιάτικων βροχών  και παρα-
πάνω. Δεν άργησαν οι δυο τους με την Αριάδνη να εξαλείψουν εντελώς τα
προβλήματα  από  τις  δημόσιες  τελετές,  κι  αυτό  ήτανε  βάλσαμο  για  τη
Βασίλισσά μου ενώ η θεία μας με τις ντελικάτες αιγυπτιακές φιγούρες του
οίκου  της  που  πρόσθεσε  μάς  έκανε  να  τις  απολαύσουμε  ακόμα  πε-
ρισσότερο.  Η  επιστροφή  του  Βασιλιά  Θησέα  στο  Παλάτι  παρουσίαζε
μεγαλύτερες δυσκολίες, και η θεία μας ενθάρρυνε την Αριάδνη με κάθε
τρόπο, δεν την άφηνε να ξεχάσει τους απογόνους μας, που θα της χάριζαν
την ευλογία τους που δάμασε αυτούς τους ταύρους μέσ’ από τη θάλασσα.
Από ευγνωμοσύνη, της αποκάλυψα τα όσα είχα μάθει για τη συμπαιγνία
μεταξύ των  Αχαιών  και  των  εμπορικών  εταίρων  της Άμφισσας  από την
Αίγυπτο· τα περισσότερα τα ’ξερε ήδη, γιατί ήτανε δουλειά της Φαιστού
να  τα  ξέρει,  αλλά  ακούγοντας  για  τις  κρητικές  ζωγραφιές  πάνω  στους
τοίχους  των  εχθρών  της  Αιγύπτου,  που  μου  είχε  πει  ο  Θησέας  και  που
ήταν ο λόγος που ο Φαραώ μας καταριόταν όλο και συχνότερα τελευταία,
ανασήκωσε  και  τα  δυο  φρύδια  της.  Κατάλαβα  τότε  πως  η  Άμφισσα,  η
σχεδόν παντοδύναμη δέσποινα, είχε μεγαλώσει πίσω από τα ίδια τείχη που
μεγάλωσα κι εγώ.

Έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει την Αριάδνη να γιατρευτεί και
να προχωρήσει, από την άλλη όμως περίμενε και τον Γλαύκο. Οι θείοι μας
και  οι  κύκλοι  των  γυναικών  πίσω  από  την  Άμφισσα  ήταν  απόλυτα
αποφασισμένοι να συνεχίσει η Αριάδνη τον αποκλεισμό της Ρόδου κι η
Άμφισσα  ήθελε  ν’  ακουστούν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερες  κρητικές
φωνές μέσ’ από τον Γλαύκο, όταν θα πήγαινε ανατολικά με τις εκκλήσεις
μας για μεγαλύτερη βοήθεια από τους Κάρες. Με τον Πτολίπορθο
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να  τριγυρίζει  ακόμα  (απ’  όσο  ξέραμε,  δηλαδή)  και  τα  καρβουνιασμένα
ερείπια του Τριάντα απέναντι από τις ακτές τους, δε θα ’ταν εύκολο για
την Καρία να στείλει μιαν ολόκληρη δωδεκάδα πλοία για να υποστηρίξει
μιαν ηθική αρχή. Αν όμως τους πείθαμε ότι ο σωστός τρόπος να μπουν τα
όρια ήταν αυτός της Αριάδνης, δε θα μπορούσε παρά να βοη- θηθεί αυτός
ο  γάμος  που  όλοι  μας  μοιραζόμασταν,  σαν  σύμμαχοι.  Στο  χέρι  του
Γλαύκου  ήτανε  να  τους  πείσει  και  πάλι  ότι  η  Κρήτη  βρισκόταν  στην
πρώτη  γραμμή  της  άμυνάς  τους  και  θεωρήσαμε  πως  είχε  αρκετές
πιθανότητες  να  το  πετύχει,  μιας  και  ανάμεσα  σ’  εμάς  και  στην  Καρία
υπήρχαν γεροί δεσμοί αίματος που πήγαιναν πίσω χρόνια

Είχα κι εγώ τους λόγους μου που ήθελα να γυρίσει. Πάντα θεωρούσα
ότι ήταν από τους καλύτερους του είδους μας, τους άντρες, και είχε λεί-
ψει τόσον καιρό απολαμβάνοντας τη ζωή στο πλάι της Αντιβίας του, που
ένιωθα  πως  με  είχε  εγκαταλείπει  σ’  έναν  κόσμο  που  θεωρούσε  (ίσως)
κατώτερο. Όσο κι αν με γέμιζε δύναμη και περηφάνια το έργο μου για την
τοπική  φρουρά,  ήταν  επίσης  και  μια  εποχή  που  ένιωθα  να  μ’  έχει
πληγώσει η περιφρόνηση του Γλαύκου για την τυφλή μας άγνοια, τα λό-
για του πως φοβότανε μήπως χάσει η ψυχή του το δρόμο της υπηρετώντας
το Παλάτι μας. Η κατάσταση χειροτέρεψε με τις κηδείες του λιμενεργάτη
και του ιερέα μας, που έγιναν αμέσως. Καθώς οι εβδομάδες κυλούσαν κι
εγώ περνούσα αρκετό καιρό ανάμεσα στην Κνωσό και στα λιμάνια, ξέρω
ότι έβλεπα περισσότερο κόσμο και αναθήματα στον Αμνισό, στον τάφο σε
σχήμα  Διπλού  Πελέκεως  της  πάτριάς  του  Πόντη  όπου  ήταν  κι  αυτός
θαμμένος,  παρά  στον  τάφο  δυτικά  της  Κνωσού  που  οι  συγγενείς  του
Γιάμου επέλεξαν να εναποθέσουν τα οστά του. Η ταφή του Γιάμου εκεί
σήμαινε για την οικογένειά του πως ο γιος τους θα έμπαινε αιώνια στη
συντροφιά  των  Κουρήτων  του  Λαβύρινθου  κι  η  Αίθη  τον  τίμησε  στο
θάνατο  όπως  την  είχε  κι  εκείνος  τιμήσει  στη  ζωή:  τίποτα  απ’  όσα  του
άξιζαν δεν του ’λειψε. Κι όμως, οι άνθρωποι έδειχναν να πιστεύουν ότι
αυτή  η  παρουσία  στον  Αμνισό,  κι  ας  είχε  εξυμνηθεί  κάπως  λιγότερο,
έκλεινε  μέσα  της  κάτι  που  άξιζε  περισσότερο  να  στοχαστούν  καθώς
στέκονταν  πλάι στον  τάφο  του  Πόντη.  Μου  φάνηκε  πως  το  κατανόησα
αυτό κοιτάζοντας από ψηλά την Κνωσό, από τον τάφο του Γιάμου. Είχαμε
πάει μια φορά με την Αίθη κι ύστερα πια από τους λυγμούς της, ο Οίκος
μας μου φαινότανε σαν οποιοσδήποτε  άλλος οίκος· σαν να ’ταν άντρας
βίαιος,  που  δεν  του  αξίζει  άλλο  τίποτα  παρά  η  λησμονιά  μιας  πόλης.
Ήθελα να δειχτώ στα ίδια τα μάτια μου άντρας που αξίζει να τον τιμήσουν
άνθρωποι σαν τον Γλαύκο
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Έφτασε στον Λαβύρινθο για να ενημερωθεί στις αρχές του μήνα της
φλαμουριάς, στη σελήνη των ξεχειλισμένων ποταμών και της δύναμης του
πελάγους, την εποχή που οι ναυτικοί προετοιμάζονται για τα ταξίδια τους
- και δεν τον πρόλαβα. Το καράβι του Θέμις είχε ξεχειμωνιάσει πίσω από
το μικρό νησάκι Ψείρα, στ’ ανατολικά, κοντά στα σπίτια αρκετών από το
πλήρωμά του· κι έτσι ο Γλαύκος παρέλαβε τον εξοπλισμό που χρειαζόταν
για να βγει στο πέλαγος την ίδια στιγμή που εγώ έλειπα δυτικά με τους
άντρες του Περίδη για να ξεθάψουμε τα κουπιά και τα πανιά των πλοίων.
Η  Αριάδνη  όμως  μου  έδωσε  το  μήνυμα  που  ο  ίδιος  μου  είχε  αφήσει:
Αδελφέ, να μου προσέχεις τηνΑντιβία ώσπου να γυρίσω στην πατρίδα. Λες κι
έβλεπα μπρος μου τη δυνατή Κρητικιά του μύτη, τα γκριζοπράσινα μάτια
του, το βήμα του* τα λόγια του μου φανέρωσαν γι’ άλλη μια φορά πώς
ήθελε να ’ναι η ζωή του στην Κρήτη και πόσο του κόστιζε να κάνει αυτό
το «άλλο ένα» ταξίδι για μας.  Αδελφέ...  Έβαζα τα δυνατά μου όσο ποτέ
στα γυμνάσια και στις ασκήσεις της τοπικής φρουράς και το ’κανα σαν
προσφορά στον αδελφό που είχα την ελπίδα να ξαναβρώ

Η ανάκτηση του εξοπλισμού των πλοίων από τη Δία έγινε κάτω από
τις διαταγές μου και το θέμα ξεπεράστηκε χωρίς να ντροπιαστώ όσο πε-
ρίμενα επειδή είχα κρύψει τα πάντα μέσα στο Δάσος. Μερικοί από τους
καπετάνιους  μάλιστα  είπανε  πως  με  τέτοια  κρυψώνα,  τα  πανιά  και  τα
κουπιά κουβαλούσαν  πάνω τους τη μεγαλύτερη  δυνατή τύχη, εγώ όμως
ένιωθα ακόμα τον τρόμο που μου προκαλούσαν οι σκιές εκεί που κρέμο-
νταν τα πόδια από τις κούκλες και κουδούνιζαν στον αέρα, κι ευχόμουν να
μην ξαναπάω ποτέ εκεί. Ο Πάνδαρος σάλπαρε πάνω στο σκάφος του με
τον  πολιορκητικό  κλοιό  λίγες  ημέρες  μετά  τον  Γλαύκο,  με  δεκαπέντε
πλοία μαζί του, ούτε ένα λιγότερο, και πεντακόσιους σχεδόν επίλεκτους
ναυτικούς  μας.  Ο  Περίδης  δε  χάρηκε  που  έφευγε  από  την  πατρίδα  μας
τόση  δύναμη,  αλλά  αυτήν  τη  στιγμή  θα  χρησίμευαν  περισσότερο  στον
πόλεμο που ήταν έτοιμος να ξεσπάσει στη Ρόδο. Θα δείχναμε στους Κά-
ρες πως δε μας έλειπε η θέληση ν’ αντισταθούμε στον Λέοντα. Δεν πέ-
ρασε μια εβδομάδα από αυτήν την αναχώρηση και η δύναμη των ακτών
μας έφτασε γι’ άλλη μια φορά τους χίλιους άντρες και τους ξεπέρασε με
τους  ανθρώπους  των  χωριών  που  ανταποκρίνονταν  στην  εποχιακή  μας
έκκληση και δεν είχαν σταματήσει να καταφτάνουν από τους δρόμους της
ενδοχώρας.  Ο  Περίδης  συζητούσε  ακόμα  το  θέμα  της  Σικελίας  με  την
Αριάδνη, όταν έφτασε ένα καράβι από το Βασιλιά Κώκαλο και μας έφερε
ένα μήνυμα
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Πόσος  καιρός  είχε  περάσει  από  το  θάνατο  της  μητέρας  μας  και  τη
φυγή του Ίκαρου; Δύο φεγγάρια; Δυσκολευτήκαμε να το πιστέψουμε και
ακούστηκαν διάφορες παράξενες υποθέσεις για το ότι ένα παιδί και μια
ζωγράφος κατάφεραν να κάνουν αυτό το ταξίδι μέσα σ’ ένα τόσο μικρό
βαρκάκι,  ακόμα  και  με  την  απόλυτη  νηνεμία  που  χαρίζει  το  Μικρό
Καλοκαιράκι. Αυτό είπε όμως ο Σικελός πρεσβευτής μπροστά στο θρόνο
της Αριάδνης· επαναλαμβάνοντας τα λόγια του κυρίου του, μας είπε πως
η εξέχουσα καλλιτέχνις  της Κρήτης κι ο απειθάρχητος μικρός της είχαν
φτάσει στο νησί τους υπό συνθήκες που υπονοούσαν πως είναι φυγάδες
και, επιπλέον, η καλλιτέχνις είχε ζητήσει άσυλο εκεί, τουλάχιστον ώσπου
να  πληροφορηθεί  πώς  είχαν  τα  πράγματα  γι’  αυτήν  στην  Κρήτη.  Ο
Κώκαλος  θα  ήθελε  πολύ  να  μάθει  τη  βούλησή  μας  σχετικά  μ’ αυτό  το
παράξενο πράγμα· θα χαίρονταν ιδιαίτερα να υποδεχτούν τους Κρητικούς
που  θα  ’ρχονταν  να  τους  πάρουν,  αν  το  επιθυμούσαμε,  είπε.  Ύστερα
έπαψε και στάθηκε ακίνητος  χαμογελώντας  με τ’ όραμα ενός  ονειρικού
κόσμου  ομαλών  σχέσεων.  Η  Αριάδνη  τον  ευχαρίστησε  και  η  ακρόαση
τελείωσε

«Καλά κάνατε όλοι σας που δεν αποκαλύψατε τη δυσαρέσκειά σας για
τις  επιθέσεις  και  για  τους  άλλους  Κρητικούς  που  πρέπει  να  έχουν
αιχμαλωτίσει», είπε η Αμφισσα στους ιερείς που κάθονταν με φλογισμένα
μάτια  στα  καθίσματα  τριγύρω  στην  αίθουσα  του  θρόνου.  «Πιστεύω  να
παρατηρήσατε  την  απλότητα  στο  ρουχισμό  και  στα  στολίδια  του,  δεν
ήθελε να επιδείξει τον πλούτο που έκλεψαν. Νομίζω πως εδώ έχουμε μια
προσφορά  ειρήνης,  Κόρη  μου.  Διαφορετικά  θα  είχε  πάρει  μυστικά  για
σκλάβα του την τεχνίτισσα αυτήν που λες πως ήθελε.»

«Όχι, όχι, να με συγχωρείτε», μπήκε στη μέση ο Περίδης. «Αυτήν τη
στιγμή περιμένει την τιμωρία, αυτό είναι, και οι γενναίοι του σύμμαχοι δε
φαίνονται πουθενά. Αυτό είναι παγίδα, και μάλιστα παγίδα γι’ αρχάριους.
Βρομάει  σαν  τον  Βέλκανο,  αν  μου  επιτρέπετε.  Ή  αλλιώς,  αν  είναι
προσφορά ειρήνης, Κυρά μου, άσε τον Κώκαλο να στείλει  αυτός σε μας
τους δυο τους πίσω. Για να μη μιλήσω και για τους υπόλοιπους...»

«Αποκλείεται»,  είπε  η  Αμφισσα  κι  έβαλε  το  χέρι  της  πάνω  στης
Αριάδνης. «Θα έστελνε μόνο ένα πλοίο, σαν κι αυτό εδώ, κι έτσι έχουμε
μεγάλες πιθανότητες να τους χάσουμε. Είναι απαραίτητο να δικαστούν εδώ
στον τόπο μας, όλοι το ξέρουμε αυτό.»

Κι  η Αριάδνη  άκουγε,  τους  άκουσε όλους, τον Κράτο,  τη Θεία, την
Πέρδικα και τη Διαμάτη, πάλι την Αμφισσα* ο Θησέας, που παρακολου-
θούσε προσεχτικά, είπε μονάχα πως λογικό και δίκαιο αυτήν τη στιγμή
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ήτανε μόνο  μια μαζική  επίθεση, μετά όμως βουλίαξε στην καρέκλα  του
ξέροντας πως δεν είχε πολλές πιθανότητες να τον εμπιστευτεί οποιοσδή-
ποτε. Δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε από τον Περίδη να πάει μονάχα με
τον  Τάλω, δε θα ’ταν όμως και φρόνιμο ν’ αφαιρέσουμε πολλά καράβια
από τις περιπόλους των βόρειων παραλίων μας. Η Αριάδνη αποφάσισε να
σταλούν δεκαπέντε, αρκετά για να γίνει η δουλειά μας και για να πλήξουν
τον  Κώκαλο  άσχημα  αν  χρειαζόταν,  κι  ύστερα  χάραξε  στο  μυαλό  του
Περίδη  το  μοναδικό  σκοπό  της  αποστολής  του  σαν  να  ’ταν  όρκος.  Ο
Ναύαρχος συναίνεσε πια με τέτοιες γερές προφυλάξεις κι έδειχνε ζωηρός
και δυνατός, σχεδόν αμέριμνος, με το πόδι του εντελώς καλά την ώρα που
τον συνόδευα μαζί με τους αξιωματικούς του ως το καινούργιο λιμάνι απ’
όπου θ’ απέπλεαν. Νομίζω πως ο Περίδης ήθελε να φέρει σε πέρας ετούτη
την αποστολή σαν τελευταία μεγάλη προσφορά της καριέ- ρας του προς
το θρόνο  της  μάνας  και  του  πατέρα  μου  κι  αυτό  που  ζούσε  ακόμα  από
κείνους μέσα στην Αριάδνη. Με χτύπησε στον ώμο καθώς ανέβαινε στον
Τάλω, λες και θα μ’ έβλεπε το ίδιο βράδυ, κι ας είχε να ταξιδέψει για μισό
φεγγάρι και μου θύμισε πως είχαμε άντρες αληθινούς, αν ήταν όλοι τους
σαν τον Δάίτορα. Κάνε τον Γιούχτα περήφανο για σένα, Δευκαλίωνα, είπε. Κι
ετοίμασε  το  μπάνιο  μου  μόλις  δεις  το  πανί  μου! Δεν  του  πήγαινε  η
σοβαρότητα,  αν  και  θλιβόταν  για  τα  όσα  είχαν  κάνει  ένα  παιδί  να
προκαλέσει το θάνατο της ίδιας της αδελφής του. Σειρές ολόκληρες από
τους  καλύτερους  ναυτικούς  της  Κρήτης  επιβιβάστηκαν  μαζί  του  ενώ  ο
θυμός κι η δίψα τους για εκδίκηση είχαν αρκετά μετριαστεί, όπως έδειχνε,
ετούτα  τα  τελευταία  φεγγάρια.  Και  πάλι  με  ανησύχησε  η  αναχώρηση
τέτοιας  δύναμης*  τελικά  όμως  ο  Περίδης  είχε  δίκιο  λέγοντας  πως  θα
κατέβαιναν κι άλλοι άντρες από τα βουνά μας για να υπερασπιστούν τον
αγώνα  που  έβαλε πρώτη  την  πατρίδα  μας.  Πραγματικά  υπήρχαν  ημέρες
που σαν νέος άνθρωπος σου ’ρχότανε ν’ αρχίσεις τα ουρλιαχτά βλέποντας
τα τριάντα υπόλοιπα καράβια μας να περνοδια- βαίνουνε σε ανατολή και
δύση  μπροστά  στα  μάτια  των  κρητικών  πόλεων.  Είχαμε  μάλιστα
επινοήσει και σινιάλα αναγνώρισης από την ακτή. Ας είχε μείνει ο Τάλως
μας  μπρούντζινος  γίγαντας  μετά  την  αποτυχία  μας  με  το  σίδηρο,  ποτέ
όμως μέχρι τώρα η παρουσία του δεν ήταν τόσο έντονη μες στον κόσμο

Η Αμφισσα άφησε την Αριάδνη κι έφυγε για τη Φαιστό λίγες ημέρες
αργότερα  -Στην άλλη μεριά των βουνών πάω, Κόρη μου, είπε - κι αυτή η
ελαφρότητά της, που θύμιζε τον Περίδη, της έκανε καλό. Σκέφτηκα πως
ίσως είχε έρθει η ώρα να φέρουμε πίσω την Κλείτη κι ο Τουκάτος μάς
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έστειλε μήνυμα πως ήταν πολύ καλύτερα. Τη μέρα λοιπόν της ανάπαυσής
μου ανέβηκα στις Αρχάνες· είχαμε χρέος στην Κλείτη να της φερό- μαστε
ευγενικά κι επίσης ήθελα ν’ αφεθώ γι’ άλλη μια φορά σ’ αυτήν την ένωση
του κόσμου με τον ουρανό ψηλά στ’ Ανεμοσπήλια. Κόντευε πια μεσημέρι
και  σ’  όλο  το  δρόμο  της  ανάβασης  η  λάμψη  της  πρώτης  ανοιξιάτικης
μυρωδάτης πρασινάδας πλανιόταν στον αέρα, κάπου άκουσα μια τσίχλα
να  κελαηδάει.  Είχε  βρέξει  λιγάκι  το  βράδυ  και  βάλθηκα  να  σκέφτομαι
πόσο θα λυπόταν η Φαίδρα που θα έχανε τη θέση της ως αντικαταστάτρια
της  Κλείτης  στις  τελετουργίες·  ο  Τουκάτος  θα  ’τανε  σίγουρα
ευχαριστημένος μαζί της. Γύρω στο ένα μίλι μετά τα λιβάδια του Ταύρου
μια μεγάλη πράσινη σαύρα πετάχτηκε στη μέση του δρόμου εμπρός μου-

ύστερα  άκουσα  ταύρους  να  μουγκρίζουν  κάπου  πίσω  μου  κι  είδα
σπουργίτια και σουσουράδες να σηκώνονται από τα δέντρα κοπαδιαστά.
"Οταν είδα μια κουκουβάγια  των στάβλων να πετάει αμέσως μετά προς
τον ήλιο, κατάλαβα· κι ύστερα το κατάλαβε και το σώμα μου Χτύπησε
σαν το σεισμό του περασμένου χειμώνα, τότε που είχα ανέβει στη σπηλιά:
ούτε μπουμπουνητό που πλησιάζει αργά ούτε σταδιακός κλυδωνισμός της
Γης, μόνο ένας πρώτος τρομαχτικός σπασμός, ξαφνικός κι απέραντος σαν
κεραυνός τ’ ουρανού κι ύστερα το μουγκρητό, που φούσκωνε από κάτω
του και γέμιζε, δυνάμωνε και επειδή είχα σταθεί στα πόδια μου, πίστεψα
πως μ’ αυτόν τον πρώτο σπασμό του είχε απελευθερωθεί όλη η ένταση
και πως θα ελαττωνόταν πια, θα χανόταν. Το αντίθετο όμως. Γινόταν όλο
και  χειρότερο,  δυνατότερο,  μου  ’παίρνε  πια  τ’  αφτιά  κι  αυτήν  τη  φορά
ένιωσα  ένα  κύμα  χειροπιαστό  να  διαπερνάει  τα  κόκαλα  κι  όλο  μου  το
κορμί,  ύστερα  ήρθε  άλλος  ένας  σπασμός,  τόσο  δυνατός  που  τα  γόνατά
μου λύγισαν εντελώς και νόμισα πως το στομάχι μου γέμισε τρομαγμένα
πουλιά

Συγκλονιστικό: τι βάθος που είχε η αίσθηση του κλυδωνισμού, η δύ-
ναμη, η διάρκειά του, ο θόρυβός  του που όλο μεγάλωνε,  μούγκριζε και
βρυχιόταν από κάτω μου μ’ ένα θόρυβο σαν να ’σπαγαν τα βράχια- ακόμα
κι οι βαλανιδιές, οι ιτιές οι ίδιες στο πλάι του δρόμου άρχισαν να βογκάνε,
δεν ήτανε δυνατόν, σκεφτόμουνα· ήξερα πως ήμουν ασφαλής εδώ πάνω
στην  ανοιχτή  ύπαιθρο,  εκτός  κι  αν  σκιζόταν  το  ίδιο  το  έδαφος,  καθώς
όμως όλο και χειροτέρευε, κι άλλος σπασμέ, άρχισα να πανικο- βάλλομαι.
Οι πέτρες, που κοιμούνταν στ’ αυλάκια τους από τότε που καθαρίστηκε
αυτός ο δρόμος, άρχισαν να κατακρημνίζονται η μια πάνω από την άλλη,
να κατρακυλούν δώθε κείθε

Μπουμπουνητά... Δεν ήξερα προς τα πού να κινηθώ, κι όση ξεραμέ
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νη σκόνη υπήρχε άρχισε να σηκώνεται σε καφετιά σύννεφα. Είχα στραφεί
προς την ενδοχώρα κι είδα κι άλλους βράχους πολλούς να γκρεμίζονται
από  τις  λοφοπλαγιές,  τη  σκόνη  να  σηκώνεται  σαν  τους  δαίμονες,  από
μπροστά  μου  ακούστηκε  ένα  δυνατό  τρίξιμο  σαν  αστραπή  κι  ο  κορμός
ενός νεκρού αρσενικού κυπαρισσιού έγινε θρύψαλα πέφτοντας στη μέση
του δρόμου. Άλλη συμβουλή δε χρειαζόμουνα για να γυρίσω πίσω, αλλά η
Γη  έτρεμε  και  μούγκριζε  τόσο  που  δεν  πίστευα  πως  θα  μπορούσα  να
τρέξω  ως  το  σπίτι.  Το  σπίτι  μου.  Απλώς  έστριψα  με  τα  χέρια  μου
απλωμένα για ισορροπία κι έκανα μερικά βήματα με ανοιχτά τα πόδια- η
Γη παλλόταν και σπάραζε και δάγκωσα τη γλώσσα μου καθώς ολόκληρη
η  ύπαιθρος  άρχισε  να  βρυχάται  και  να  σκληρίζει,  ολοζώντανη,  ολο-
ζώντανη

Δεν ήταν  δυνατόν  να  συνεχίσει  έτσι,  όχι  με  τέτοια  δύναμη.  Έφτασα
παραπαίοντας σ’ ένα σημείο στην τελευταία στροφή ενός λόφου που είχε
θέα  προς  τη  θάλασσα,  έβλεπα  τον  Λαβύρινθο  και  την  Κνωσό,  τους
πράσινους λόφους της παραλίας πιο πέρα... και τότε είδα. Ο καπνός που
φούσκωνε γκριζόμαυρος ήτανε τόσο πολύς, όσο κι εκείνη την ημέρα που
τον είχαμε δει από τη Δία, ετούτη τη φορά όμως φαινότανε πολύ χαμη-
λότερα στον ορίζοντα, σαν να ’ταν η στάχτη τόσο βαριά που ούτε ο Χθό-
νιος  Ταύρος  ήταν  ικανός  να  την  αποτινάξει.  Η  εικόνα  του  τρεμούλιαζε
μπρος στα μάτια μου λες κι είχε καύσωνα εκεί κάτω και το κατάλαβα πως
ερχότανε, γιατί  ο  χώρος  που  καταλάμβανε  η  σμαραγδένια  θάλασσα
ανάμεσα σ’ εκείνο και στην Κρήτη στένευε με απίστευτη ταχύτητα· εκεί
πέρα υπήρχαν καράβια. Τα καράβια...

Προσευχόμουνα,  προσευχόμουνα  ασταμάτητα  και  τα  δέντρα  βο-
γκούσαν από τις ρίζες τους τινάζοντας πέρα δώθε τις κορυφές τους, καθώς
κι εγώ ο ίδιος κλυδωνιζόμουνα μέσα σ’ όλη αυτήν την αμάχη· τα πουλιά
διέγραφαν  κύκλους  στον αέρα  και η  απλή  προσπάθεια να  κρατηθώ  στα
πόδια μου με τις γελοίες κινήσεις των χεριών μου δε μ’ άφηνε ν’ αρθρώσω
λέξη.  Το  στομάχι  μου  κατάλαβε  πια  πως  μόλις  είχε  αρχίσει· έπρεπε  να
φτάσω σπίτι: Αριάδνη, τρέξτε έξω

Τότε μια έκρηξη αναδίπλωσε τον αέρα κι ένιωσα να σκάει μέσα στο
στήθος μου η δυνατότερη και πιο εκκωφαντική βροντή που θα μπορούσα
ποτέ να φανταστώ ότι υπάρχει: ο βόμβος της πέρασε από πάνω μου, από
μέσα  μου  σαν  τοίχος  συμπαγής,  συνέχισε  να  κατρακυλάει  και  να  μου-
γκρίζει μες στον κόσμο και η Γη δε σταματούσε να δονείται, να σείεται
από κάτω μου. Ούτε ως τα είκοσι δε θα ’χες προλάβει να μετρήσεις από
τον πρώτο κραδασμό και ο γκριζόμαυρος πύργος της στάχτης είχε αρχί
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σει να ανεβαίνει σαν πίδακας, ξεπέρασε πια τα σύννεφα του χειμώνα κι
εγώ στεκόμουν εκεί ενώ τ’ αφτιά μου αντηχούσαν ακόμη και βούιζαν από
αυτήν  τη  βροντή  που  μου  ’σπάσε  το  στομάχι-  δες το που  φούσκωνε  κι
απλωνότανε  σαν  χέρι,  σηκωνόταν  όμως  αργά  και  από  τη  θάλασσα,
έμοιαζε σαν μελανιά σειρά από λόφους υγρούς που κατρακυλούσαν, κα-
τάπιναν  σιγά  σιγά  ολόκληρο  το  πέλαγος.  Κοιτούσα  αποσβολωμένος:  η
στάχτη  πρέπει  ν’ απείχε  ακόμα  πάρα  πολύ  από  τη  Δία,  ο  άνεμος  όμως
φυσούσε προς το μέρος μας κι αυτήν τη φορά δε θα υπήρχε έλεος

Στεκόμουν ακόμα εκεί με το στόμα ανοιχτό και χάζευα με δέος πόσο
ρευστή μπορούσε να γίνει η κρούστα του εδάφους έτσι όπως φούσκωνε
και ρυτίδιαζε με τη μια δόνηση ν’ ακολουθεί την άλλη. Μετά ένιωσα ένα
κύμα  καυτό να  με  σαρώνει,  πολύ  χειρότερο  από  τις  Ανάσες  του  Γαϊδά-
ρου που κατέβαζαν τα βουνά μας: το ’χα δει να ’ρχεται σαν τρεμούλιασμα
μέσ’ από την πρασινάδα του τοπίου εμπρός μου, κι αν δεν είχε κρυώσει
αισθητά περνώντας πάνω από τη θάλασσα, όλα μου τα μαλλιά θα είχαν
τσουρουφλιστεί.  Προς  το  βορρά  δεν  υπήρχε  τίποτα  παρά  σκόνη  και
καπνοί·  καθώς  η  γη  δε  σταματούσε  ν’  αναδεύεται  και  να  σείεται  μου
’ρχόταν εμετός, και οι μορφές των σπιτιών της Κνωσού που μόλις φαίνο-
νταν  είχανε  γίνει  μικροσκοπικές  πυρές  που  ανάδιναν  καφετί  και  μαύρα
σύννεφα  καπνού έτσι που σωριάζονταν και λαμπάδιαζαν  από το χυμένο
λάδι των σπιτιών

Έκανα μια προσπάθεια να τρέξω ανάμεσα στις πέτρες που ροβολού-
σαν γύρω μου μέσα στην οχλοβοή των ζώων ενώ τα πουλιά πετούσαν από
πάνω μου κυκλικά* κι άλλο δέντρο, μια μισοπεθαμένη ιτιά, έπεσε αργά
και η κορυφή της έσκασε πλάι στο δρόμο και οι ρίζες της ξεπετά- χτηκαν
σκίζοντας την κατακόκκινη  γη και ορθώθηκαν  στον αέρα σαν κόσμημα
της  κεφαλής  από  φίδια,  σμήνη  από  έντομα.  Μ’  αυτήν  την  ίδια  δόνηση
έπεσα κάτω με τα μούτρα και, όπως σηκώθηκα και κάρφωσα το βλέμμα
μου στις στέγες του Λαβύρινθου σαν να ’ταν στόχος, είδα ολόκληρη την
ανατολική  πτέρυγα  με  τις  άλικες  κολόνες  των  μπαλκονιών  της  και  τις
κιονοστοιχίες  της  να  γέρνει  ελαφρά  στο  πλάι,  να  γέρνει  κι  ύστερα  να
καταρρέει και να σωριάζεται, να κατρακυλάει στους ανατολικούς κήπους
ενώ άρχισε να σηκώνεται από μέσα της λευκή σκόνη, τα εργαστήρια, οι
βωμοί,  τα  διαμερίσματά  μας.  Το  Παλάτι  μ<$,  το  Παλάτι  μου* κι  έτσι
όπως ένιωθα την καρδιά μου να βουλιάζει, άρχισε κι η δυτική πτέρυγα να
καταρρέει,  έπεσαν  οι  άλικες  κολόνες  και  οι  στέγες  της  και  τα  μεγάλα
πέτρινα  κέρατα  του  Ταύρου  θρυμμάτισαν  τα  πάντα  στο  πέρασμά  τους
ώσπου να σκάσουν στο έδαφος ενώ οι δονήσεις, οι κραδασμοί και
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το  τρεμούλιασμα  της  γης  δε  σταματούσε  ν’ ανεβαίνει  από  τους  λόφους
που  έβλεπα  μπροστά  μου.  Τα  δεντράκια,  τα  μικροσκοπικά  δεντράκια
στους παράκτιους λόφους στην άλλη άκρη είχανε... καίγονταν, πώς ήταν
αυτό δυνατόν! Και παρ’ όλο που οι πιο αχνές σκιές που έβλεπα να κινού-
νται εκεί κάτω πρέπει να ήταν οι άνθρωποι που ορμούσαν πανικόβλητοι
από τα κτίρια για να σταθούν  στους ανοιχτούς αυλόγυρους,  ανθρώπινες
φωνές δεν άκουσα ως  την ώρα που πέρασα κοντά από τον οικισμό των
Καλλιστινών  προσπαθώντας  να  τρέξω,  κι  αυτό  ήταν  στην  άλλη  πλευρά
μιας λοφοπλαγιάς, μισό μίλι στ’ ανατολικά μου

Τα  δέντρα  της παραλίας  καίγονταν! Κι ο μαύρος  όγκος της στάχτης
ερχότανε, ξεδιπλωνόταν προς το μέρος μας μέσ’ από τη θάλασσα μπρο-
στά μου και το σύννεφο ολόρθο από πάνω της να υψώνεται και ν’ απλώ-
νεται όλο και περισσότερο* ήξερα πως εκεί πέρα υπήρχαν άνθρωποι που
προσπαθούσανε κωπηλατώντας να σωθούν, προς τα πού να πάνε όμως, να
γυρίσουνε  προς  την  παραλία  και  να  τρέξουν  ίσως  προς  το  εσωτερικό...
Και ξαφνικά η δόνηση κι οι κραδασμοί κόπασαν κάτω από τα πόδια μου,
στο  βάθος  όμως  ήταν  ακόμα  ζωντανή  η  βροντή,  επίμονη.  Μπορεί  ν’
άρχισε να κουράζεται ο Χθόνιος Ταύρος. Αδύνατον σχεδόν να σκεφτώ με
το  θέαμα  που  έβλεπα  μπρος  στα  μάτια  μου,  το  κορμί  μου  ήθελε  να
παραμείνει εδώ πάνω, θα ’μουν τρελός να τρέξω προς τα κάτω, μέσα σ’
αυτό το μαύρο τείχος που ερχότανε καταπάνω μας, εκείνη όμως ήταν εκεί,
κάπου εκεί θα ’πρεπε να... Άρχισα λοιπόν πάλι να τρέχω και τα μάτια μου
γέμισαν δάκρυα βλέποντας τα δέντρα να καίγονται και τις καταστροφές
και το κακό που τα περίμενε. Πέρασα άλλο ένα λοφάκι που ήταν μπροστά
μου και όταν είδα ξανά τη θάλασσα τα πόδια μου νεκρώθηκαν. Παρέλυσα
μπροστά σ’ αυτό που είδα πάνω από τους λόφους και τις φλόγες πίσω από
τον Αμνισό· πάνω κι από την πρασινοκάστανη μορφή της Δίας· πάνω κι
από την ανταριασμένη σκοτεινιά που ορμούσε καταπάνω μας

Ένα  κύμα,  ήτανε  κύμα,  ήτανε  το  γαλαζοπράσινο  της  θάλασσας  που
είχε σταθεί όρθιο εκεί που λίγες στιγμές πρωτύτερα έβλεπες λίγον ουρανό
πάνω  από  το  σύννεφο  της  στάχτης:  πέλαγος  δεν  υπήρχε  ανάμεσα  στην
Κρήτη και στη Δία, γιατί αυτό το πράγμα το ’χε ρουφήξει όλο μέσα του
και  παρ’  όλο  που  ήταν  ακόμα  μακριά,  πέρα  από  το  Νησί  με  τα  ξεγυ-
μνωμένα βράχια στα ριζά του, φαίνονταν οι παιχνιδιάρικοι ιριδισμοί πα-
ντού σε ολόκληρο το θηρίο, παιχνίδια του ήλιου πάνω στο νερό, μόνο που
τώρα  η  θάλασσα  είχε  σταθεί  ολόρθη.  Πάγωσα  εκεί  και  στάθηκα
κοιτώντας· κι εκεί μέσα, πάνω στην απογυμνωμένη λασπουριά του βυ-

Ο αδελφός της Αριάδνης - 33
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θοΰ της θάλασσας σι άντρες πηδούσαν από τα πλοία και διαπίστωναν πως
οΰτε να τρέξουνε μπορούσαν. Εγώ τους είχα τοποθετήσει εκεί· έμεινα με
ανοιχτό το στόμα: το πέλαγος είχε σταθεί όρθιο στη μια μεριά, ψηλότερο
κι από τον γκρεμό που πάνω του είχε χορέψει εκείνη και τέρμα δεν είχε σε
όποια  κατεύθυνση  κι  αν  κοιτούσες.  Λουσμένο  στο  φως,  καταγάλανο,
εκθαμβωτικό, το κύμα ερχότανε να ζευγαρώσει με τα βουνά, και το αίμα
μου ’φυγε όλο από το πρόσωπο

Η κραυγή δε μου ’βγαίνε από το στόμα. Τ’ αδέλφια μου, ο λαός μου,
τα καράβια - τ’ άκουγα πια, ένα απαλό μακρινό βουητό σαν να περνούσε
ο άνεμος μέσ’ από βάραθρο κι όλο δυνάμωνε· κι έτσι όπως κατρακυλούσε
και  φούσκωνε  χωρίς  σταματημό,  η  πτυχωμένη  κορυφή  του  κύματος
έσκασε και άσπρισε αφρίζοντας.  Κράτησε  όμως το κεφάλι  του ψηλά κι
ακόμα  ψηλότερα,  ξεπέρασε  κάθε  προσδοκία  μου  για  το  ρυθμό  ή  την
ισορροπία  που  μπορεί  να  είχε  ενώ  ο  απίστευτος  όγκος  του  είχε  στηθεί
ολόρθος την ώρα που χτύπησε με δύναμη στο νησάκι, έσκασε πάνω του,
παντού γύρω του, λες και δεν ήτανε παρά ένας γίγαντας που σκόνταψε σε
μια πέτρα, κι ύστερα πώς ανασήκωσε το κεφάλι του στην παλινδρόμηση,
ψηλό,  πανύψηλο  άρχισε  να  το  κατεβάζει,  πρώτα  έσκασε  στη  μέση  κι
άσπρισε  ολόκληρο  κι  ύστερα  ακολούθησε  όλο  το  υπόλοιπο,  να  σκάει
βροντοχτυπώντας, να πέφτει με την αργή ονειρική κίνηση του κάτασπρου
αφρού,  να  συνθλίβει  και  να  μουγκρίζει.  Κι  ύστερα  άκουσα  τον  διπλό
παφλασμό της σύγκρουσης καθώς πέρασε παρασύροντας τα πάντα πάνω
από  τη  Δία  κι  ύστερα  τον  κολοσσιαίο  πάταγο  που  έκανε  εφορμώ- ντας
στην ακτή και σαρώνοντας κατά μέτωπο ξεπέρασε και την παραλία, τους
λόφους* καβάλησε  το  ακρωτήρι  καθώς  κατρακυλούσε  κι  έσκασε  πάνω
από αυτό και ο ουρανός και η Γη γέμισαν με το ατέλειωτο μου- γκρητό
της βουής του, τον ήχο από δέντρα που συντρίβονταν, σπίτια, καράβια,
ογκόλιθους  που  κατρακυλούσαν,  μαζί  με  γδούπους  βαρύτερους  και
τριγμούς και ξερούς κρότους σαν ραχοκοκαλιά κάποιου που σπάει και στο
βάθος μέσα σ’ όλ’ αυτά ο ασίγαστος βρυχηθμός του αφρισμένου νερού.
Οι  κοιλάδες  που  έβλεπαν  στη  θάλασσα  αντήχησαν  με  τη  θανατερή
ανεμπόδιστη αντάρα κι η ατελείωτη ακτή και προς τις δυο κατευθύνσεις
έδειχνε να ’χει σχεδόν χαθεί μέσα σ’ έναν ιριδίζοντα αφρισμένο χαλασμό.
Και  τα  νερά  δε  σταματούσαν  ν’  ανεβαίνουν  προς  την  ενδοχώρα,  πάνω
στους λόφους, και ο λευκός αφρός τους σκοτείνιαζε καθώς έσερνε χώμα
με τ’ απομεινάρια από τα ξεριζωμένα περιβόλια, τα σπίτια και τα ζωντανά
προς τα πάνω, καταβρόχθιζε τα πάντα, χωράφια, πλημμύριζε πηγάδια και
χυμούσε ακράτητο, έβγαζε έναν αρρωστημένο ήχο, σαν να



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 515

μασούσε τα συντρίμμια που παράσερνε μες στο μπουμπουνητό του* έμοι-
αζε η ορμητική του δύναμη να μην έχει τέλος κι όσο πιο μέσα ανέβαινε,
ήξερα πως θ’ άφηνε πίσω του περισσότερα πτώματα, ζώα κι άλλα νεκρά
πράγματα  που  θα  μαρτυρούσαν  το  ύψος  όπου  έφτασε.  Τώρα  οι  λόφοι
μπροστά  μου ζωντάνεψαν  με  το  ποδοβολητό  της  ανάβασης: αλεπούδες,
ένα σκυλί, ένα κουνέλι, γάτες και πρόβατα που έβαζαν όλη τους τη δύνα-
μη  στο  τρέξιμο  ανήμπορα  να  βελάσουν  μια  κατσίκα,  ύστερα  κι  άλλες,
ακόμα κι ένα ελάφι που έτρεχε πέρα δώθε σπασμωδικά' ο ουρανός πάνω
από  τους  λόφους  είχε  γεμίσει  ουράνια  τόξα  θαλασσινού  αφρού,  άρχισε
ίσως  να  καταλαγιάζει  πια,  ο  κόσμος  όμως  ήταν  ακόμα  γεμάτος  από  τη
βουή της θάλασσας ενώ κι άλλα σπίτια στην Κνωσό κατέρρευσαν μέσα
στη σκόνη. Είδα λοιπόν τα στερνά του, όπως φαινότανε, ν’ ανηφορίζουν
το ποτάμι στ’ ανατολικά του Λαβύρινθου, που έβγαζε καπνούς, πέντε μί-
λια μακριά από τη θάλασσα και πιο μέσα: ο ποταμός κυλούσε ανάποδα
κοχλάζοντας μαυροκάστανος ενώ δέντρα κι ένα πλήθος άλλα συντρίμμια
στριμώχνονταν  στις  όχθες  του'  τώρα  πια  ακουγόταν  απαλότερος  ο
βρυχηθμός  της θάλασσας καθώς  είχε αρχίσει ν’ αναδιπλώνεται,  το απέ-
ραντο σούσουρο του νερού, σπασίματα εδώ κι εκεί καθώς έσερνε διάφορα
στο διάβα του. Η γη είχε πάψει; Έστησα αφτί και προσπαθούσα να νιώσω
κοιτάζοντας την ιριδίζουσα ομίχλη πάνω από τον τόπο - και τότε άκουσα
ένα βονμ βονμ στον αέρα και πήδηξα καλύπτοντας το κεφάλι μου ενώ το
κατάρτι ενός καραβιού που είχε ολόκληρο αποκολληθεί έπεσε βουίζοντας
σαν τροκάνα από τον ουρανό και καρφώθηκε στη γη, ούτε εκατό βήματα
πιο  κάτω  από  μένα.  Είδα  βράχια  από  τη  θάλασσα  και  ψάρια  ακόμα  κι
ύστερα ένα στρογγυλό άσπρο πράγμα χτύπησε κάπου με θόρυβο- άρχισα
μέσα στην παραζάλη μου να κατηφορίζω το δρόμο προς το σπίτι και τότε
είδα  τι  ήτανε:  το  κράνος  από  χαυλιόδοντες  κάποιου  ναύτη.  Η  ομίχλη
περόνιασε  το  δέρμα  μου.  Ήθελα  να  βλαστημήσω  τις  Δυνάμεις  που  με
είχανε βοηθήσει να σώσω ένα αγόρι για να μπορέσει να... Που με είχανε
βοηθήσει να βάλω όλους αυτούς τους άντρες μέσα στο στόμα του... Αυτό
δε γινότανε να συμβαίνει, δε γινότανε, τώρα όμως φάνηκε πάλι η στάχτη
να  υψώνεται  σαν  πύργος  πίσω  από  το  κύμα,  να  αναδεύεται  και  ν’
απλώνεται προς τα πάνω και προς το μέρος μας, ένα χέρι που κύρτωνε γι’
άλλη  μια  φορά  τον  ορίζοντα  ενώ  οι  καταρράχτες  της  μαύρης  τέφρας
περιέλουζαν τα πάντα

Και κάτω από αυτό κατρακυλούσε το κατάμαυρο τείχος που είχα δει
πριν  από  το  κύμα,  τώρα  όμως  στεκόταν  ακριβώς  από  πάνω  μας  σπρώ-
χνοντας μπρος του ένα άλλο κύμα ζοφερής ζέστης και θειαφιού που βρο-
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μοΰσε σαν κλούβιο αβγό* μέσα σε μια στιγμή το μαύρο αδιαπέραστο τεί-
χος καταβρόχθισε ολόκληρη τη Δία και τη θάλασσα κι ερχόταν, ασίγαστο,
ξεχυνόταν προς την ενδοχώρα ακολουθώντας την κλίση του εδάφους και
η βρόμα του μαγάρισε το βοριαδάκι που φυσούσε. Δεν ξέρω αν προς τα
δυτικά ήταν καθόλου ορατός ο ουρανός, ανατολικά πάντως ολόκληρο το
κομμάτι  της  ακτής  χανότανε  σταδιακά  μέσα  σ’  αυτό  το  τείχος,
τρεμούλιαζε από τη θερμότητα κι ύστερα το κατάπινε αυτή η μαύρη λέρα
που  ξεχυνόταν  από  πάνω  του  ενώ  ο  απέραντος  ουράνιος  θόλος  έγερνε
κουκουλωμένος,  σταχτής  και  μαύρος.  Η  ομιχλώδης  λιακάδα  στα  δυτικά
φαινόταν τόσο αλλόκοτα έντονη καθώς το σκοτάδι ξεχυνόταν απειλητικό
από παντού στα δεξιά μου· τότε άρχισα ν’ ακούω έναν περίεργο θόρυβο
σαν κροτάλισμα, δεν ήτανε βροχή όμως, ήτανε στάχτη που ακόμα  ήταν
πυρωμένη κι αποκαΐδια· και όπως τα κατώτερα στρώματα του σύννεφου
είχαν αρχίσει να καλύπτουν πια τη χώρα, είδα να πέφτουν από πιο ψηλά
μέσα του αντικείμενα πυρωμένα, κιτρινοκόκκινα αποκαΐδια που έλαμπαν
παρά το φως της ημέρας, βουτούσαν από τον ουρανό σέρνοντας πίσω τους
κορδέλες γκριζωπού καπνού

Κι οι άνθρωποί μου πέθαιναν εκεί κάτω! Μου φάνηκε πως έπρεπε να
καταβάλω τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να καταφέρω τον εαυτό
μου να κινηθεί - με διακατείχε μια αλλόκοτη σαγήνη -, δοκίμασα πάλι να
φωνάξω  και  βγήκε  ένας  ελάχιστος,  θλιβερός  ήχος,  που  όμως  κάπως  με
απελευθέρωσε. Και τώρα, όπως και τότε που είχα αφήσει πια πίσω μου τη
ράχη  του  Ταύρου,  τα  πάντα  μου  φάνηκαν  μάλλον  γελοία,  εγώ  να
προσπαθώ  ακλόνητος  να  φτάσω  ως  την  πόλη,  ανυποχώρητος  με  τις
αγάπες και τα μίση μου, την ώρα που το τέλος του κόσμου έπεφτε σαν
καταρράχτης  στα  κεφάλια  μας.  Η  γη  τουλάχιστον  φαινόταν  συμπαγής
κάτω από τα πόδια μου κι έτσι άνοιξα το βήμα μου, έτρεχα πια κοντανα-
σαίνοντας  μέσα  στη  δυσωδία  του  θείου.  Ο  αέρας  γύρω  μου  τσιτσίριζε
ολοζώντανος, σαν να πετάς άμμο σ’ ένα τηγάνι, οι μαύρες τρύπες του κα-
πνού και της στάχτης απορροφούσαν το τοπίο μπροστά μου: από δω πή-
γαινα  για  το  σπίτι  θυμάμαι,  κοίτα  όλ’  αυτά  τα  σπασμένα  δέντρα...  όσο
χαμηλότερα κατέβαινα, τόσο πιο αλλόκοτα γίνονταν όλα γύρω μου. Ήταν
απόγευμα  και βράδιαζε.  Κόσμος απόκοσμος.  Δεν  ξέραμε  τίποτα, τίποτα
απολύτως για τη Θεά ούτε για τις Δυνάμεις^ο ίδιο το σώμα μου αρνιότανε
να προχωρήσει περισσότερο, κάπου εκεί κάτω όμως βρισκότανε κι εκείνη,
θα το σαρώσω αυτό για χάρη σου σκέφτηκα κι ο αέρας που με χτυπούσε
έτσι  όπως  έτρεχα  μ’  έκανε  κι  ένιωσα  την  υγρασία  στα  μάγουλά  μου.
Έκλαιγα ή μήπως ήταν ο αέρας που ερέθισε τα μάτια μου,
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δεν ήξερα, δε μ’ ένοιαζε όμως, ας ερχόταν το τέλος μου σήμερα αν ήταν
να γίνει δίπλα της,  αυτό ήταν  όλο* η καλύτερή  μου  φίλη, η οικογένεια
μου...

Μια τρομαχτική τελική δόνηση με πέταξε στο δρόμο πάνω στον αρι-
στερό μου ώμο· τυχερός ήμουνα που απλώς πονούσα χωρίς να ’χω σπάσει
κανένα  κόκαλο.  Γύρω  στο  ένα  μίλι  πριν  φτάσω  στην  Κνωσό  είδα  πυ-
ρωμένα  κομμάτια  βράχων  ν’  αναπηδούν  κατρακυλώντας  ανάμεσα  στα
δέντρα, να πετοΰν σπίθες και να βάζουν φωτιά στα χορτάρια· ουρανός δεν
υπήρχε από πάνω μου εκείνη τη στιγμή, μόνο ένα σύννεφο σαν σάβανο
που  βάραινε  συνεχώς  ενώ  οι  στάχτες  που  έπεφταν  γύρω  μου  στρι-
φογυριστά είχαν  μετατρέψει τον αέρα και την ατμόσφαιρα  σ’ ένα  γκρι-
ζωπό  σύννεφο.  Ήμουν ιδρωμένος και λαχανιασμένος κι ένιωθα ήδη ένα
χαλίκι να μου ’χει καθίσει στο λαιμό* κάλυψα το στόμα μου και συνέχισα
την πορεία, ώσπου στην τελευταία στροφή του δρόμου της ενδοχώρας εί-
δα τους πρώτους ανθρώπους να κάθονται ανακούρκουδα στην άκρη του
δρόμου  απέναντι  από  τον  Οίκο  των  Ωρών,  που  πια  είχε  γίνει  ερείπια.
Ήταν η Ταλάη με μερικές άλλες γυναίκες και το προσωπικό του ξενώνα
μαζί τους, και προσπαθούσαν να μαζευτούν όλοι για να κινηθούν προς την
ενδοχώρα  και  να  αναπνεύσουν  καθαρότερο  αέρα*  στο  μεταξύ,  προ-
σπαθώντας  να  φροντίσουν  τους  τραυματισμένους,  είχαν  κόψει  λουρίδες
από τις φούστες τους και τις είχανε δέσει πάνω από το στόμα και τη μύτη
τους, και η Ταλάη έκανε το ίδιο και σε μένα. Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω
αν ήξεραν πού ήταν η Αριάδνη, σήκωσα πρώτα όμως το βλέμμα μου και
είδα τον Λαβύρινθο: ακαθόριστα ερείπια, εκτός από τα σημεία που το φως
της  ημέρας  έσπαγε  κάπως  την  γκρίζα  σκοτεινιά*  δεν  πρόσεξα  καμιά
φωτιά,  στην  πόλη  όμως  αρκετά  σπίτια  είχαν  τυλιχτεί  στις  φλόγες  και
ολόκληρη  η  κοιλάδα  βρισκόταν  σε  αναταραχή.  Στάχτες  κι  αποκαΐδια
έπεφταν ασταμάτητα και μέσ’ από το γκρίζο και τις φλόγες που ήταν κά-
ποτε η πόλη της Κνωσού, πλάι στο ποτάμι, ξεπρόβαλλαν συνεχώς κι άλ-
λοι  άνθρωποι,  αξιοθρήνητοι  στην  όψη,  κατακεραυνωμένοι,  τα  παιδιά
έκλαιγαν κι όλοι τους προχωρούσαν  δισταχτικά* είδα ένα γέρο που τον
στήριζαν για να προχωρήσει με το κάτασπρο κόκαλο να ξεπετάγεται μέσ’
από  το  μπράτσο  του,  με  ολόκληρη  τη  χτυπημένη  του  μεριά  μες  στα
αίματα, να βήχει και να ουρλιάζει

Σκοτείνιαζε:  μια  ομίχλη  από  ιπτάμενα  σωματίδια  που  σου  ’φερναν
φαγούρα κρεμόταν στον αέρα, από το χώμα ως και τον γκρίζο ουρανό που
στριφογύριζε από πάνω μας* ήξερα πως με περίμεναν πολύ χειρότερα όσο
θα προχωρούσα, ο κόσμος όμως είχε χαθεί έτσι κι αλλιώς. Κατά
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πληξη, θυμός, το μεδούλι μου είχε ήδη μετατραπεί σε κάτι που έμοιαζε με
γκρίζα αδιαφορία - καθαρό παιδί της Θεάς, έπιασα τον εαυτό μου να λέει
ενώ  προσπερνώντας  τα  ερείπια  του  σπιτιού  της  Ταλάης  είδα το  ανώφλι
της πόρτας με τις τρεις ζωγραφισμένες  ιερόδουλες πεσμένο στραβά στο
κατώφλι.  Στραβά,  γιατί  από  κάτω  του  ξεπρόβαλλε  το  στολισμένο  χέρι
μιας  γυναίκας  κι  ένας  πολτός  ρευστής  γκριζοκόκκινης  μάζας.  Τα  πόδια
μου τρεμούλιασαν, να, κι άλλοι άνθρωποι ανέβαιναν παραπατώντας από
τον  κάτω  κόσμο  εμπρός  μου,  όχι,  ήταν  η  κοίτη  του  ποταμού,  γιατί
γεφυράκι από σκλήθρα δεν υπήρχε πια, ήταν οι κάτοικοι της πόλης μας
που  κρατούσαν  σφιχτά  τις  πληγές  τους,  δοχεία  ή  μωρά  παιδιά,  δεκάδες
ολόκληρες,  άνθρωποι  που  προσπάθησαν  να  μην  το  βάλουνε  στα  πόδια
αμέσως. Γιαγιάδες που στηρίζονταν κουτσαίνοντας στους ώμους μικρών
αγοριών, γέροι, κορίτσια που έβηχαν κι έκλαιγαν ή που απλώς έσπρωχναν
τους υπόλοιπους της πάτριάς να προχωρήσουν για να βγουν από αυτή τη
δηλητηριώδη καταχνιά που όλο πύκνωνε, αν δηλαδή υπήρχε άλλος τόπος
για να πάνε

Κι ύστερα βγήκα στο λιθόστρωτο δρομάκι και είδα τα ίχνη που είχαν
αφήσει οι δονήσεις πίσω τους να διασταυρώνονται  πάνω στις παραμορ-
φωμένες  πλάκες  του  πεζοδρομίου  ενώ  ο  Ξενώνας  είχε  μετατραπεί  σε
φλεγόμενα ερείπια* πέρ’ από το ποταμάκι, ο μισός Λαβύρινθος, ολόκλη-
ρη η ανατολική πτέρυγα δηλαδή, είχε κοπεί σύρριζα κι είχε κατακρημνι-
στεί στην απότομη λοφοπλαγιά του κήπου ενώ ο μακρύς περίστυλος νό-
τιος  διάδρομος  σταματούσε  ξαφνικά  στον  αέρα,  στη  στροφή  προς  την
κεντρική αυλή. Η σκόνη κι ο μαύρος καπνός γίνονταν ένα με τη στάχτη
πάνω από τα κυπαρίσσια, πάνω από τα ελάχιστα κέρατα Ταύρου που εί-
χαν  μείνει  στις  θέσεις τους σε όσες στέγες δεν είχαν  καταρρεύσει· είχα
αρχίσει πάλι να τρέχω, πέρασα ανθρώπους που έδειχναν χαμένοι, πέρασα
από  το  αμπέλι  μου  και  οι  κήποι,  το  περασμένο  Μεσοκαλόκαιρο  κατα-
πράσινοι, τώρα φαίνονταν καλυμμένοι από γκρίζο χιόνι ως και το τελευ-
ταίο μικρό φυλλαράκι τους. Και τότε σταμάτησα, γιατί και η οδογέφυρα
είχε εξαφανιστεί, τα πάντα ήταν ένα βουνό από τρελά σωριασμένες πέτρες
και ξύλα που ξεπετάγονταν από μέσα τους, λίγο πιο κάτω στο ποταμάκι.
Σήμερα το πρωί το ’χα περάσει: ήταν  το πρώτο πραγματικό ρήγμα  στις
συνήθειές μου κι αυτό άνοιξε δρόμο σ’ έναν καινούργιο πανικό μέσα στο
στήθος  μου,  άρχισα  σαν  τρελός  να  κατεβαίνω  τσουλώντας  την  όχθη,
πέρασα  τσαλαβουτώντας  μέσ’  από  το  βρόμικο  σταχτόνερο  και
σκαρφάλωσα πάνω σε μια πικροδάφνη της αποβάθρας για ν’ ανεβώ στην
άλλη μεριά. Η ράμπα που ανέβαινε προς τη δυτική αυλή είχε μια
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ρωγμή τριάντα εκατοστών κι από κάτω έχασκε η κόκκινη γη, μια πληγή*
οι  κολόνες  του  νοτιοδυτικού  προστώου  ήταν  πεσμένες  στο  έδαφος  σαν
ξυλαράκια για τη φωτιά κάποιου παιδιού και η είσοδος ήταν ένας σωρός
χωρίς  στέγη.  Και  τώρα;  Τ’  αποκαΐδια  έπεφταν  σπινθηρίζοντας  στην
γκρίζα  αυλή με τα χαλάσματα μπροστά μου* ούτε ουρανός ούτε κανείς
εδώ* πόσο παράξενο το φως, έτσι όπως έπεφτε λοξά ο ήλιος από τη δύση,
η σκοτεινιά όμως χαμήλωνε από τη δική μας μεριά

Μπορεί  να  μην  ανέπνεα  σωστά, ξαφνικά  όμως  ζαλίστηκα  κι  ένιωσα
σύγχυση μεγάλη* το ρυάκι από κάτω μου, γεμάτο στάχτη, πέτρες και δέ-
ντρα, από ευχάριστος τόπος για κολύμπι είχε μεταμορφωθεί μέσα σε μια
στιγμή σε αποτρόπαιο χαντάκι, λες κι ήτανε βουρκόνερο όλο σκουπίδια ή
σαν την τάφρο στη νότια άκρη του Λαβύρινθου* με το προστώο κομμα-
τιασμένο στα πόδια μου, φαινόταν πια καθαρά το νότιο τμήμα της Κνω-
σού, πέντε - έξι σπίτια στεφανωμένα φλόγες πορτοκαλιές που ξεπετάγο-
νταν από μέσα, άλλη μια δωδεκάδα κείτονταν σαν νεκροί σωροί ερειπίων
και οι σκιές άλλων ανθρώπων που προχωρούσαν αργά προς τους λόφους
κάτω  από  τις  πυρωμένες  στάχτες.  Ένας  τεράστιος  καστανοκόκ-  κινος
ταύρος  πέρασε  καλπάζοντας  μπροστά  από  τον  φλεγόμενο  Ξενώνα,
χαμένος,  μαινόμενος  σαν  τον  Κοσμοσείστη  Πατέρα  του,  τινάζοντας  τα
κέρατά  του  πέρα  δώθε  καθώς  έτρεχε  μέσα  στη  θολούρα* τον  έχασα  κι
ύστερα τον είδα από κάτω μου, να πίνει στο ρυάκι, και πριν καλά καλά το
καταλάβω το ίδιο έκανα κι εγώ. Κι όταν τα μάτια μας συναντήθηκαν, η γη
μούγκρισε  πάλι  κι  αυτήν  τη  φορά  ο  ουρανός  ανταποκρίθηκε  μ’  έναν
τρομαχτικό κάτασπρο κεραυνό - έπεσε μέσ’ από το γκρι που απλωνόταν
πάνω από την πόλη, χωρίς όμως ν’ ακολουθήσει βροντή: τίποτα δεν μπο-
ρούσε να εξηγηθεί λογικά

Μα πού ήταν όλοι; Το μόνο που κατάφερα ήταν να θυμηθώ τον κατα-
κομματιασμένο  νότιο  διάδρομο  και  να  τραβήξω  προς  τον  βορινό,  στην
άλλη άκρη της δυτικής αυλής, αφήνοντας πίσω μου την είσοδο. Τα μάτια
μου άρχισαν να με τσούζουν την ώρα που τη διέσχιζα και μέσα στο στή-
θος μου ένιωσα μια τρελή χαρά (κι άλλος κεραυνός) - τουλάχιστον είχανε
πάψει πια οι καβγάδες κι οι εξευτελισμοί. Κι ύστερα, σαν ανταπάντηση,
άκουσα  άλλο  ένα  διπλό  μπουμπουνητό  να  ’ρχεται  μέσ’  από  τον  τυφλό
ορίζοντα  κι  εκείνο  το  θόρυβο  σαν  να  συντρίβονται  τα  πάντα  μέσα  στη
βροντή και στον ανταριασμένο βρυχηθμό* ετοιμαζόταν κι άλλο κύμα να
μας  χτυπήσει,  σίγουρα.  Δεν  μπορεί  να  ’χει  μείνει  κανείς  ζωντανός  εκεί
κάτω,  ούτε  στρατιώτης  ούτε  αρνί  ούτε  ένας  θάμνος.  Χίλιοι  άντρες, οι
τριακόσιοι της Άμφισσας και όλοι οι υπόλοιποι - είχε πράγματι φτάσει
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το τέλος. Η τρελή χαρά μου μαράθηκε. Κι ευχήθηκα εκείνη τη στιγμή να
είχα μαζί το σπαθί μου, γιατί και βέβαια δε γινότανε ν’ αφήσουμε πια τον
Θησέα να  ζήσει, αδύνατο  πια να ζήσει  για να  λέει πως ο  Πατέρας  του,
αυτός ο κάλπικος Θεός, μας νίκησε, μας έβαλε κάτω. Αυτός και οι λύκοι
του θα ήταν στημένοι, έτοιμοι για τα λάφυρα· δεν ήταν δυνατόν ν’ αφήσει
κανείς τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι μια πληρωμένη ιέρεια από τους
Δελφούς  είχε  βγει  αληθινή  -  τότε  θ’  αποδέχονταν  κι  εκείνοι  τον
Κοσμοσείστη. Έπρεπε να πεθάνει

Μ’ αυτόν το σκοπό στο μυαλό μου, τα κατάφερα κάπως καλύτερα να
προχωρήσω μέσα στην αποπνιχτική θολούρα και, κάνοντας το γύρο του
βορινού περιβόλου, βρήκα τη στενή ράμπα της βόρειας εισόδου σχεδόν
άθιχτη ως επάνω, ως τα περίστυλα ανάγλυφα του Ταύρου που εφορμού-
σε περνώντας ξυστά πλάι στην ελιά του λιβαδιού του. Τι έχετε να πείτε γι’
αυτό; Τσως ο Ποσειδώνας να μην ήτανε σαν τη Θεά, να μη γύριζε εδώ κι
εκεί  γκρεμίζοντας  τους  βωμούς  Του.  Ο  καθένας  με  τις  αρετές  του.
Φοβόμουν ανεβαίνοντας αυτόν το στενό διάδρομο, μπορεί να έρχονταν κι
άλλες  δονήσεις,  αλλά...  Οι  βαριές  πόρτες  από  κέδρο  ήταν  κλειστές  κι
αμπαρωμένες.  Τις  έσπρωξα,  ύστερα  άρχισα  τις  γροθιές.  Μια  πόρτα
κλειδωμένη ανάμεσα σε όλ’ αυτά! Φώναξα τ’ όνομά της, τ’ όνομά μου,
ονόματα  διάφορα.  Την  ώρα  ακριβώς  που  έψαχνα  να  βρω  τρόπο  να
σκαρφαλώσω, άκουσα κάποιον από μέσα να σέρνει την αμπά- ρα· άλλος
ένας κεραυνός έπεσε από την κορυφή της κοιλάδας προς τ’ ανατολικά, κι
αυτό  ακριβώς  κάτω  από  το  σύννεφο  της  στάχτης  και  της  θράκας  που
κατρακυλούσε και κροτάλιζε παντού λες και ήταν ξερό γκρίζο χιόνι

Ο  Κράτος,  φορώντας  μια  πάνινη  μάσκα,  μισάνοιξε  την  πόρτα  (που
έτριξε πάνω στους ξεχαρβαλωμένους μεντεσέδες) και με τράβηξε μέσα;
μ’ έσυρε τόσο γρήγορα προς τους άλλους, που δούλευαν στην άλλη άκρη
της  αυλής  προσπαθώντας  να  διασώσουν  τα  εφόδια  από  τις  αποθήκες,
ώστε ξέχασα να τον κοροϊδέψω που αμπάρωνε την πόρτα - να μην μπει
ποιος; Νομίζω πως ούτε κι ο ίδιος ήξερε. Ο χώρος ήταν εντελώς αλλαγ-
μένος,  ολόκληρη  η  ανατολική  πλευρά  του  Λαβύρινθου  είχε  καταρρεύ-
σει, ο αεραγωγός της μεγάλης σκάλας είχε μετατραπεί σε λάκκο γεμάτο
πέτρες, σπασμένες κολόνες και μπάζα και τα πάνωΊτατώματα απλώς δεν
υπήρχαν,  η κλίση των ανατολικών  κήπων  άρχιζε  πια από την άκρη  του
πλακόστρωτου της αυλής, και μέσ’ από την καταχνιά φαινόταν η πόλη να
καίγεται σε ορισμένα σημεία. Ο μεγάλος τριπλός βωμός στην άλλη άκρη
της αυλής και οι πόρτες προς τις κρύπτες και προς την αίθουσα του θρό
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νου φαίνονταν εντάξει, μου ήταν αδύνατο όμως να εντοπίσω την Αριάδνη
μέσα  στο  σαματά  ιερέων  και  ιερειών  που  με  τα  ρούχα  τους  μισά  και
γεμάτα σκόνη και με τις μάσκες στα πρόσωπα πηγαινοέρχονταν αλαφια-
σμένοι στις αποθήκες με σταμνιά, κύπελλα και ρυτά γεμάτα σπόρους και
τ’ άδειαζαν μέσα σ’ έναν τεράστιο πίθο που είχανε στήσει όρθιο στη μέση
της αυλής. Οι Αθηναίοι, ναι, το προσωπικό του Παλατιού, οι φρουροί, ο
Κόδρος, η Φαίδρα, αυτούς αναγνώρισα, τη Θεία, το Σίλλο και τον Ιππέα...

«Κατέρρευσαν  μερικές  αποθήκες,  πρέπει  να  σώσουμε  όσα  από  τα
τρόφιμα  μπορούμε  πριν  αρχίσουν  ξανά  οι  σεισμοί», είπε  ο  Κράτος  και
μου ’δωσε μια λεκάνη που είχε για ζωγραφιά μια σπείρα. «Δε βρήκες την
Κλείτη;»

«Δεν κατάφερα να φτάσω ως εκεί.»
«Γλυκό Κρασί!» φώναξε η Αριάδνη βγαίνοντας εκείνη τη στιγμή από

το διάδρομο δεξιά μου και πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον, φιλιόμασταν
και αλληλοσφιγγόμαστε· ποτέ δε με είχε φιλήσει  τόσες φορές  και τόσο
γρήγορα  σε  όλο  το  πρόσωπό  μου,  σαν  να  ’χε  ξαναβρεί  κάτι  που  ξε-
περνούσε κατά πολύ το καθήκον της να παλέψει. «Ανησυχούσαμε και για
σένα», μου είπε... Φορούσε μια κοντή κίτρινη φούστα κι ένα σκονισμένο
γιλέκο  ανοιχτό  στο  στήθος,  που  τα  κομψά  μανίκια  του  θα  φαίνονταν
γελοία  εδώ  μέσα,  αν  δεν  ήτανε  τόσο  βρόμικα  και  τσαλακωμένα*  είχε
πέσει  κι  αυτή  δηλαδή,  και  οι  σκιές  από  το  μαύρο  μολύβι  με  το  οποίο
έβαφε τα μάτια της ελαφρά είχαν γίνει μουτζούρες, κι αυτό μου ’δείξε πως
είτε  είχε  κλάψει  η  ίδια  είτε  άλλοι  είχαν  αγγίξει  με  τα  δακρυσμένα
πρόσωπά τους το δικό της. Τώρα όμως έδειχνε ολοζώντανη  και δυνατή
και μου  άρεσε έτσι όπως ανάδειχνε  τα ωραία  της μάτια  η μάσκα* τότε
άρχισε να λέει σε μερικούς ιερείς να δουν αν ήταν δυνατόν να μπουν κα-
τευθείαν στις μεγάλες αποθήκες αντί να πηγαινοέρχονται με τέτοιες δό-
σεις σαν τα ποντίκια. Ο Θησέας προσπαθούσε ήδη να βγάλει άλλον ένα
πίθο και μου ζήτησε να τον βοηθήσω* ο διάδρομος ήτανε κατασκότεινος
γιατί είχε διατάξει να σβηστούν οι πυρσοί του με το φόβο της πυρκαγιάς,
και όλοι σαλεύαμε ρίχνοντας ανήσυχες ματιές προς το ταβάνι. Ποτέ δεν
ήξερες τι θα ’πεφτε στο κεφάλι σου την επόμενη στιγμή.

«Τα καταφέρνεις;» ρώτησε στο κατώφλι ενός εξώστεγου
«Νομίζω  πως  έχει  διαλυθεί  η  μέση  μου,  τώρα  πάντως  είναι  ανεβα-

σμένο  στο  καροτσάκι,  φύγετε  από  μπροστά  μου,  παρακαλώ.  Φαίακα,
πιάσε την άλλη άκρη. Ελφήνορα, φέρε το καπάκι κι οι υπόλοιποι πιάστε ο
καθένας σας από μιαν αποθηκούλα και κάνετε στην άκρη τα μικρά δο
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χεία για να χωράνε να περάσουν τα μεγάλα· δημητριακά και λάδι πρώτ’
απ’ όλα. Τώρα, σηκώστε, πάμε!»

Κι έτσι ο Βοσκός και το κοπάδι του αφοσιώθηκαν να σπρώχνουν με
ώμους και με χέρια τον πίθο, που ξεπερνούσε όλους μας σε ύψος, προς
την αυλή, ενώ ο Ελφήνορας τους καθοδηγούσε με το καπάκι σαν ασπίδα
στο χέρι του και ο Θησέας να ψάχνει πάνω και κάτω στο διάδρομο, ώστε
κάτι να κάνει μετά από αυτό. Με αναγνώρισε

«Ζεις,  λοιπόν», είπε  και  τράβηξε  τη  μάσκα  κάτω  από  τα  γένια  του.
«Πού πήγε, αδελφέ, τι λες να θέλει να κάνω τώρα;»

Πριν απαντήσω, ακούστηκε η φωνή της Αριάδνης να ’ρχεται από το
διάδρομο πως και το λάδι είχε προτεραιότητα, θα υπήρχαν  άνθρωποι  μ’
εγκαύματα κι άλλες σοβαρές ανάγκες

«Εντάξει», της είπε. «Βοήθησέ με να βρω άλλο ένα καροτσάκι και θα
το βγάλουμε μαζί από τις μεγάλες αποθήκες, Δευκαλίωνα. Πού τα έχετε;»
είπε  και  ακούμπησε  το  χέρι  του  πάνω  στον  αριστερό  μου  ώμο,  τον
χτυπημένο, κι εγώ μαζεύτηκα από τον πόνο· ο Θησέας όμως δεν το πήρε
όπως θα το ’χε πάρει μια μέρα νωρίτερα

«Σε  χτύπησε  τίποτα;  Είσαι  εντάξει;  Τσως  δεν  πρέπει  να  σηκώσεις
βάρος, τότε. Ει, Τένη! Γερύονα, βιαστείτε, φέρτε τον Κάφα ή όποιον άλ-
λον είναι ελεύθερος κι ελάτε εδώ. Όρνεε!»

«Μπορώ...  ξέρω  πού  βρίσκονται  τα  καροτσάκια»,  είπα  εγώ
Συνεχίσαμε λοιπόν να δουλεύουμε και τον είδα πολλές φορές να ζορίζει
την  πλάτη  του  κι  όλους  τους  μυς  του  κορμιού  του  καθώς  παλεύαμε  να
τοποθετήσουμε τα βαριά δοχεία πάνω στα καροτσάκια, ούτε γι’ ανάσα δε
σταματούσε  ανάμεσα  στη  μια  αποθήκη  και  στην  επόμενη,  αντίθετα,
έσπρωχνε  συνεχώς,  ενθάρρυνε  τους  νεαρούς  του  κι  όλους  μας* κι  όταν
ξανάρχισαν  οι δονήσεις,  τα  μουγκρητά  και  οι κεραυνοί  κι  εμείς  θέλαμε
όλοι μας να το βάλουμε στα πόδια, εκείνος δεν έκανε καμιά τέτοια κίνηση
αλλά μας είπε καθησυχ.αστικά, Ελάτε τώρα, ας κάνουμε αυτό που πρέπει να
κάνουμε. Δουλεύαμε και πηγαινοερχόμασταν, και σχεδόν δεν μπορούσες
πια να καταλάβεις τι ώρα ήταν έξω- η θολούρα είχε πυκνώσει τρομερά, το
κάλυμμα της στάχτης είχε κρύψει απ’ άκρη σ’ άκρη τον ουρανό, ο ίδιος ο
Γιούχτας είχε χαθεί από τα μάτια μας και η δύση ακόμα είχε αρχίσει να
χάνεται, ως εκεί που βλέπομε. Ώσπου να πέσει, απ’ όσο καταλάβαμε, η
νύχτα,  είχαμε  συγκεντρώσει  στην  (πιθανή)  ασφάλεια  της  εξωτερικής
αυλής  πάνω  από  μια  ντουζίνα  πίθους,  λάδι,  κριθάρι,  καλαμπόκι  από  τα
κατεστραμμένα  καλάθια,  και  όταν  η  Αριάδνη  και  οι  ιερείς  θέλησαν  να
συνεχίσουν τις διαδρομές για να διασώσουν
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όσα ρσΰχα και τελετουργικά αντικείμενα μπορούσαν, ο Βοσκός δεν έφερε
αντιρρήσεις,  δεν  κάθισε  να  ξεκουραστεί  αλλά  τους  βοήθησε  να
μεταφέρουν έξω ολόκληρες αγκαλιές από άμφια και εργαλεία των θυσιών,
χρίσμα  μέσα  σε πυξίδες  και  κρυστάλλινα  ρυτά,  αγαλματάκια  της  Θεάς,
Διπλούς Πελέκεις, τρίποδες, δοχεία γεμάτα κρασί. Και πάλι, όταν κανείς
μας δεν μπορούσε πια να συνεχίσει, πήρε μερικούς από τους νεαρούς του
(Ελάτε  λοιπόν,  είσαστε  Αθηναίοι  εσείς  ή  δεν  είσαστε;),  πήγανε  στα
χαλάσματα της ανατολικής πτέρυγας και μάζεψαν ξύλα από κει μέσα για
τη  φωτιά·  εμείς  είχαμε  εξαντληθεί,  η  δική  του  δύναμη  όμως  έμοιαζε
ατέλειωτη,  και  χωρίς  τον  συνηθισμένο  τρόπο  του  να  παίρνει  τα  ηνία.
Ρωτούσε  συνεχώς  τους  ανθρώπους  αν  είναι  καλά,  τι  πιστεύαμε  πως
έπρεπε  να  γίνει  ύστερα...  Έτσι  όπως  τα  είχα  σχεδόν  χάσει  κι  εγώ,  μου
φάνηκε  πως  καταλάβαινε  τις  σκέψεις  που  περνούσανε  κρυφά  από  το
μυαλό μου

«Αν δε με χρειάζεσαι, θέλω να πάω να βρω κανένα  πρόβατο ή κάτι
τέτοιο», είπε στην Αριάδνη. «Εντάξει; Πρέπει να φας για να κρατήσεις τις
δυνάμεις  σου.  Ακραίε,  Πορθάονα,  μην  αφήσετε  τη  φωτιά  να  σβήσει
ώσπου να γυρίσω.»

«Βλέπω τόσους από το προσωπικό του Παλατιού έτοιμους να δεχτούν
τις διαταγές σου», απάντησε αυτός ο Ακραίος

«Κουνήσου να φέρεις ξύλα!» φώναξε ο Θησέας. «Ηλίθιε, άσε γι’ αρ-
γότερα  τις  αερολογίες.  Βρείτε  μερικές  σούβλες!  Τεύκρο,  Ελφήνορα,
βοηθήστε τους. Κατάρα, μόνο εσείς θα μπορούσατε να κάθεστε εκεί να
περιμένετε τους υπηρέτες, κι ας καίγεται ο κόσμος γύρω σας. Σηκωθείτε
να βοηθήσετε, διαφορετικά θα δώσετε λόγο σε μένα.»

«Θα  πάμε  να  δούμε  μήπως  βρούμε  καθαρό  νερό,  Θησέα»,  είπε  η
μαυρομάλλα κοπελιά, η Πολυξένη, και μαζί με τις άλλες Αθηναίες (και
την Αίθη) σηκώθηκαν όρθιες

«Ωραία. Ναι, ωραία, σας ευχαριστώ. Θα ξαναγυρίσω», είπε 
«Πρόσεχε», του είπε η Αριάδνη
Κι  εκείνη  το  ’χε  παρατηρήσει.  Αυτή  ήταν  η  πρώτη  φορά  που  είχε

φερθεί στ’ αλήθεια ευγενικά προς τις γυναίκες του - ενώ ταυτόχρονα τις
πίστευε για προδότριες, θεωρούσε πως θα μπορούσε να είναι η καθεμιά
τους - από τότε που τον είχαμε δει πρώτη φορά. Όπως και να ’χει (σκέ-
φτηκα  καθώς  παίρναμε  όλοι  μιαν  ανάσα,  ξεκούραση  της  κακιάς  ώρας,
βρόμικοι και βαρύθυμοι μέσα στη στάχτη που πλανιόταν στον σκοτεινό
αέρα, κάτω από λίγους πυρσούς), σήμερα δεν είχε δουλέψει σαν πρίγκι-
πας, βέβαια από αυτό εξαρτιόταν η ίδια η επιβίωση. Ο ώμος μου έκανε
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μελανιά στην άκρη, έξω από το κόκαλο, κι είχε αρχίσει να πιάνεται, και η
Αριάδνη μου τον έτριψε απαλά με λάδι, καθώς η Φαίδρα τριγύριζε και το
μοίραζε  σε  όλους  τους  άλλους  να  βάλουν  στα  φουσκαλιασμένα  από  τη
δουλειά χέρια τους. Πώς θα μπορούσα ν’ αρθρώσω αυτό το πράγμα που
είχα μέσα μου, ότι θα ’ταν αδύνατο να τον αφήσουμε να ζήσει...

Οι Αθηναίες δεν άργησαν να επιστρέψουν με κουβάδες από το νερό
του ρυακιού και, ενόσω αυτές ξεκουράζονταν, οι νεαροί, ο Φαίακας κι ο
Σκίρος, άρχισαν να ξαφρίζουν  τη λευκή ακάθαρτη  στάχτη ενώ  οι άλλοι
και  το  προσωπικό  του  Παλατιού  κρατούσαν  πανιά  πάνω  από  τον  κάθε
κουβά για να μην πέφτουν μέσα τα όσα έπεφταν αργά μέσα στο σκοτάδι
που λαμπύριζε από τις Θράκες. Κολλούσε στο λαδωμένο δέρμα μας, ερέ-
θιζε τα μάτια μας, χωρίς αυτές τις μάσκες θα ’χαμε πάθει ασφυξία· ήταν
κάτι περισσότερο από σκοτάδι, ήταν στρώμα που πρόσθετε στα μακρινά
τοπία κουκκίδες και που ένιωθες το βάρος του στα πνευμόνια και σε όλο
σου το κορμί, δε φαίνονταν πια οι κορυφές των λόφων της κοιλάδας, ούτε
φεγγάρι  ούτε  αστέρια,  μόνο  έντονο  φως  εδώ  κι  εκεί  καθώς  οι  φωτιές
έκαιγαν  τους  σωρούς  των  ερειπίων.  Για  δες:  τώρα  δεν  είχαμε  πια  τους
χαριτωμένους σωλήνες του Παλατιού να ξεκρεμάσουμε για το νερό μας,
τώρα  πια  ζούσαμε  από  μια  σειρά  σκεπασμένους  κουβάδες.  Μιλούσαμε
ελάχιστα: η ανησυχία μας επικεντρωνόταν στην Κλείτη και στους συγγε-
νείς όλων εκεί έξω, κάναμε μια προσπάθεια να προετοιμαστούμε για ν’
αντιμετωπίσουμε  αύριο  τα  πλήθη  που  μας  περίμεναν  -  κάποιος  αναρω-
τήθηκε πού βρίσκονταν οι στρατιώτες και γιατί δεν είχαν έρθει στην εν-
δοχώρα να βοηθήσουν να διατηρηθεί η τάξη. Ακόμα δεν μπορούσα να πω
τίποτα για τα όσα είχα δει από τους λόφους, όμως ήμουνα σίγουρος ότι
κανείς  δε  θα  ’ρχόταν  από  αυτήν  την  κατεύθυνση.  Και  κάθε  φορά  που
σκεφτόμουνα πόσους άντρες είχα στείλει εγώ ο ίδιος στο θάνατο, έβλεπα
μέσα στο νου μου εικόνες, τον Θησέα να πεθαίνει πάνω στο ξίφος μου,
αλλά την ίδια στιγμή το στομάχι μου ευχόταν να γυρίσει φέρνοντας κρέας.
Αδελφέ. Οι γυναίκες προσπάθησαν να φτιάξουν κρεβάτια στις πλάκες της
αυλής με τα πλούσια φορέματά τους. Τουλάχιστον είχαν υποχωρήσει οι
κραδασμοί,  οι  αστραπές  και  οι  ξεροί  κεραυνοί  κι  αυτές  οι  αναμμένες
στάχτες  που έπεφταν.  Ποτέ πριν  δε  μας  είχε  φανεί  η  ανατολή  σαν  κάτι
τόσο ποθητό μαζί και τόσο αποτρόπαιο **

Η νύχτα είχε μόλις αρχίσει. Δεν πέρασε πολλή ώρα κι ακούσαμε ένα
δυνατό πατ-πατ-πατ κι όταν απλώσαμε τα χέρια μας ο ουρανός έριξε μέσα
τους  μαύρη  βροχή.  Η  Αριάδνη  με  τις  γυναίκες  μάζεψαν  τα  ρούχα  (και
συνειδητοποίησα πως όλα μου τα υπάρχοντα τα φορούσα, ακόμα
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και το σιδερένιο σπαθί μου ήταν θαμμένο στην ανατολική πτέρυγα) και
κουβαριαστήκαμε αξιοθρήνητοι στην άκρη του προθάλαμου της αίθουσας
του θρόνου και μέσα στους διαδρόμους προς τις κρύπτες με το φόβο κι
άλλων δονήσεων ενώ η νεροποντή συνεχιζόταν βαριά, θορυβώδης, άχνιζε
και τσιτσίριζε στις φωτιές. Όταν η μαύρη βροχή σταμάτησε, βγήκαμε έξω
και ρίξαμε κι άλλα  ξύλα- η βροχή ξαναγύρισε· μπρος πίσω, βρομιά και
αναταραχή,  πείνα  και  απελπισία  ροκάνιζαν  τα  νεύρα  μας  και  είχαν
περάσει  μόνο  μερικές  ώρες.  Το  μόνο  φάρμακο  ήτανε  να  σκεφτόμαστε
τους ανθρώπους που αιμορραγούσαν, έβηχαν και τουρτούριζαν έξω στους
κοντινούς  μας  λόφους,  που ετοιμάζονταν  σίγουρα να  έρθουν  αύριο εδώ
για να τους θρέψουμε,  να τους γιατρέψουμε, να  τους  δώσουμε κάποιαν
ελπίδα. Όταν μας φάνηκε ότι αυτή η μαύρη βροχή επιτέλους σταμάτησε
(η ατμόσφαιρα είχε καλυτερέψει κάπως) η Αριάδνη τράβηξε έναν τρίποδα
μπροστά  στο  μεγάλο  βωμό  κι  άναψε  λίγο  δίκταμο,  ολόρθη  μπρος  στον
καπνό του σε στάση ικετευτική με τις παλάμες ανοιχτές και προς τα κάτω:
αυτός ήταν ολόκληρος ο εαυτός της· εμείς δυσκολευόμασταν ακόμα και
να σκεφτούμε την αυγή, κι εκείνη είχε ξαναγυρί- σει ανάμεσα σ’ ετούτον
τον κόσμο  και στον άλλον,  ανακαλούσε  στη μνήμη της ότι το  ίδιο είχε
συμβεί πάνω από μια φορά στην Κρήτη, δημιουργούσε το αύριο μέσ’ από
ικεσίες.  Αχ,  πόσο  θα  χαιρόταν  η  οικογένειά  μας  μ’  αυτήν  της  τη
χειρονομία· κι ύστερα οι ιέρειες, η θεία και η Κλειώ, η Σινώπη, η Πέρδικα
και η Διαμάτη έπιασαν κάτι να τραγουδούν, επικλήσεις από τη νυχτερινή
τελετουργία, οι Αθηναίες τις ακολούθησαν, ύστερα οι ιερείς κι εγώ μετά,
ανόρεχτα. Φωνές κουρασμένες, απαλές. Το ύφος του Κόδρου μ’ έβαλε σε
σκέψεις.  Μπορεί  η  Θεά  να  μην  αδιαφορούσε  στ’  αλήθεια.  Μπορεί  να
ήθελε  απλώς  ν’  αλλάξει  λίγο  θέση  στα  πράγματα,  σαν  δέσποινα  ενός
Παλατιού,  κι  εμείς,  ε, πώς  να  το κάνουμε,  βρεθήκαμε  στη  μέση.  Ή,  αν
στην  καρδιά  των  πάντων  βρισκόταν  τελικά  η  Μάνα  Τίποτα,  αν  δεν
υπήρχανε  παρά  Δυνάμεις  που  δε  νοιάζονταν  αν  ήσουνα  καλός  ή  αν
σκοτωνόσουν, τότε λοιπόν, υπήρχε ελευθερία. Ας κάναμε ό,τι θέλαμε με
τον τόπο, κανένα εμπόδιο δε θα ’μπαίνε στο δρόμο μας κι όλα θα ήταν
εμπόδια μπροστά μας. Αποδεχτός ο αμείλιχτος ανταγωνισμός, κι ό,τι άλλο
θέλαμε,  αποδεχτό  κι  αυτό.  Κάνε  ό,τι  θέλεις:  τίποτα  και  κανείς  δε  θ’
ανακατευτεί, εκτός ίσως από τους πιο επιδέξιους στο χειρισμό αυτών των
ίδιων αντι-κανόνων. Οι φωνές κάπως με γλύκαναν κι άρχισα να κλαίω για
τους άντρες, ωραίοι άντρες, εραστές της πατρίδας, οχυρωμένοι, πίστευαν,
πίσω  από  το  προσωπείο  της  γνώσης  και  της  δύναμης*  η  Διαμάτη
σηκώθηκε και τύλιξε το χέρι της γύρω μου, μπορεί
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και  να  μην  ήτανε  πλήρης  η  αδιαφορία,  αφού  πολλά,  τα  περισσότερα,
ωραία πράγματα στον κόσμο τα κέρδιζες με την καλοσύνη και όχι με την
ασπλαχνία.  Σαν  να  μας  έσπρωχναν  λιγάκι  οι  Δυνάμεις  να  κάνουμε  το
καλύτερο, όπως το ’χε πει κάποτε η μητέρα μας.  Ό,τι θέλεις: αυτός πρέπει
να  ήταν  ο  μοναδικός  κανόνας  που  φανέρωσε  το  Δάσος  στην  Αριάδνη,
τόσο παλιά: Ελευθερώσου. Πάρε έναν κόσμο, ορίστε. Απόλαυσέ τον, και Κάτι
προσπαθούσε να μας αφυπνίσει να το θυμηθούμε

Επιτέλους,  ακούστηκε  ο Θησέας  να  φωνάζει από την  πόρτα της βό-
ρειας εισόδου και μπήκε τραβώντας ένα νεκρό πρόβατο από τα πισινά του
πόδια με το ένα του χέρι ενώ με το άλλο κρατούσε αγκαλιά ένα παιδάκι
που είχε γερμένο το κεφάλι του στον ώμο του, ένα μικρό αγοράκι, το πολύ
πέντε χρονών, και φρίξαμε όλοι μας γιατί το αριστερό πόδι του παιδιού
έλειπε από το γόνατο και κάτω. Ο Όρνεος βοήθησε τους ιερείς να πάρουν
το  πρόβατο  για  να  το  τεμαχίσουν  ενώ  η  Αριάδνη  και  η  Φαίδρα  με  τις
αδελφές της στριμώχτηκαν γύρω από τον Θησέα καθώς εκείνος απόθεσε
το παιδάκι πάνω σε μερικά ρούχα κι έμεινε γονατιστός από πάνω του. Οι
σύμβουλοί  του  παρέμειναν  στη  θέση  τους  και  είδα  τον  Βοσκό  να
σκουπίζει  με  την  ανάποδη  του  χεριού  τα  μάτια  του· το  παιδάκι  είχε  τη
χλομάδα του θανάτου

«Φέρατε  το  νερό;  Πρέπει  να  τον  πλύνουμε  πρώτα,  τώρα  που  είναι
ακόμη  αναίσθητος  κι  ύστερα  να  φέρουμε  λίγο  λάδι  και μερικούς  επιδέ-
σμους», είπε ο Θησέας. «Δεν το αντέχω αυτό, τον βρήκα να σέρνεται με
τα  χέρια  στο  βασιλικό  δρόμο  καθώς  γύριζα,  είναι...  Τι  κοιτάς  έτσι,  πα-
λιοψοφήμι!» φώναξε ξαφνικά στον Ελφήνορα, που είχε πια σηκωθεί όρ-
θιος  και  παρακολουθούσε  συνοφρυωμένος  αυτές  τις  εκδηλώσεις  συναι-
σθηματισμού πίσω από τις γονατιστές γυναίκες

Βοήθησα να σκίσουμε και να πλύνουμε μερικούς επιδέσμους* τα χέ-
ρια του Θησέα άγγιξαν τα δικά μου μέσα στον κουβά, είπε  Ευχαριστώ  κι
άρχισε να καθαρίζει με το πανί το πρόσωπο του παιδιού λέγοντάς του πως
όλα  θα  πάνε  καλά,  ρωτώντας  την  Αριάδνη  τι  άλλο  σκεφτότανε  πως  θα
μπορούσε να τον βοηθήσει. Και τότε ο Ποιμένας των Αθηνών, ο Κούρος
του Ποσειδώνα Κοσμοσείστη, ο Ήρωας του Ισθμού, ρούφηξε τη μύτη του
καθώς τα χέρια του τύλιγαν το κουτσουρεμένο πόδι, Όχι πολύ σφιχτά, είπε
στο βοηθό του. Μπορεί να τον μισούσα πιο πολύ επειδή δεν μπορούσα να
τον πιάσω από πουθενά: ήταν αναγκαίο να φαίνεται αυτός αμετάβλητος,
για να μπορώ εγώ να υπερηφανεύομαι πως δε φοβόμουνα την αλλαγή, που
κι αυτό όμως ήτανε ψέμα: τα πάντα μέσα κι έξω έδειχναν να ’χουνε γίνει
ερείπια* δε θα μπορούσα άραγε να πιστέ
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ψω ότι είδε τόση καταστροφή σήμερα, ότι, αφοΰ περιπλανήθηκε μέσα στη
νύχτα αυτή της φρίκης, βρήκε πως έφτανε πια, ακόμα και για τη δίκιά του
την καρδιά, που χρόνια τώρα από την ηπειρωτική χώρα λαχταρούσε να δει
την Κρήτη να βουλιάζει; Δε θα μπορούσε να ’χει επιτέλους καταλάβει τι
ήθελε, στη θέα αυτού του παιδιού που σερνόταν στο χώμα - μα τι ήθελα
πια από αυτόν; Υποταγή, ν’ απαρνηθεί όλα όσα του είχε μάθει η ζωή του
στον  τόπο  του,  σφραγισμένη  με  αίμα;  Αδύνατο  να  ξεφορτωθώ  τη
δυσπιστία  μου,  ήταν  όμως  μικροπρέπεια  από  μέρους  μου  να  τον
παρακολουθώ καθώς έσκυβε πάνω από το παιδί, γεμάτος περιποίηση, τον
παρακολουθούσε,  τον  καθάριζε  και  του  μιλούσε  -  κάπου  στο  βάθος  θα
πρέπει να  είχε υποφέρει στην απώλεια  αυτού του Θησέα, που  είχε  ίσως
τώρα  αναστηθεί,  τι  χαζές  σκέψεις,  όλη  η  θρησκευτικότητα  που  θα
μπορούσα να περιμένω από αυτόν βρισκόταν μπρος στα μάτια μου

Η Φαίδρα ακούμπησε το αφτί της στο χλομό στήθος του παιδιού, γιατί
δεν είχε κινηθεί καθόλου- ύστερα κοίταξε το Θησέα και είπε πως λυπόταν
πολύ

«Όχι, δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι!» της αντιγύρισε ο Θησέας- κι όμως
ήταν

Έκλαψε  με  λυγμούς.  Μπροστά  σε  όλους.  Τρανταζόταν  ολόκληρος.
Σήκωσε τα μάτια του. Η Αριάδνη, γονατιστή δίπλα του, τύλιξε το χέρι της
γύρω από τους ώμους του και οι υπόλοιποι θεατές απέστρεψαν το βλέμμα.
Ένιωσα την ανάγκη να πω κάτι

«Αδελφέ, θα σε χρειαστούν κι άλλοι άνθρωποι αύριο.»
«Το ξέρω, το ξέρω αυτό, αλλά άμα τον έβλεπες... να σέρνει το κορμί

του μ’ αυτά τα δυο... κοίτα πόσο μικρά είναι τα χεράκια του, πόσο τέλεια,
λες  και  του  ’χε  φτιάξει  τα  νύχια  η  μάνα  του  μόλις  χτες...  Είναι  τόσο
μικρούλης...»

«Θέλω τώρα να φας κάτι, και να ξεκουραστείς», είπε η Αριάδνη
«Εντάξει,  είμαι  κουρασμένος...  Κάποιος  πρέπει  να  πάει  προς τη  θά-

λασσα το πρωί και να - ελέγξει την κατάσταση», είπε ο Θησέας
Του  είπα  πως  θα  πήγαινα  εγώ.  Περάσαμε  μιαν  άθλια  νύχτα.  Μόλις

φάγαμε, προσπαθώντας να κάνουμε το κρέας γεύμα και προσφορά μαζί, ο
κόσμος ζωντάνεψε  αρκετά κι άρχισαν να μιλούν για τις προτεραιότητες
στα σχέδια των επισκευών, αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ. Η Αριάδνη
κι  ο  Θησέας  ξάπλωσαν  μαζί  πάνω  σε  μερικά  ρούχα  και  προσπαθήσαμε
όλοι  να  κοιμηθούμε,  αλλά  στο  μυαλό  όλων  μας  ξαγρυπνούσε  η  σκέψη
πως έπρεπε να συμβεί αυτό που συνέβη για να μας κάνει να
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φερθούμε  σαν  οικογένεια.  Θα  μπορούσαμε  ίσως,  φανταζόμασταν,  να  τα
καταφέρουμε τώρα. Η γκριζωπή στάχτη ξανάρχισε να μας ραίνει κι έκανε
τη φωτιά να σπινθηρίζει καθώς έπεφτε* ο νυχτερινός αέρας πάγωσε και το
θειάφι τον βρόμισε με την οσμή χαλασμένου αβγού που έφερνε Ανατολή
δεν  είδαμε,  μόνο  την  πραγματικότητα  της  καταστροφής,  το  τέλος  της
λαμπρότητας  και  των  υποτιμημένων  ανέσεων,  μερικές  λεπτές  λουρίδες
ουρανού  φαίνονταν  μέσ’ από  το  χαμηλωμένο  γκριζωπό  περιδι- νούμενο
σάβανο, που έμοιαζε να διαλύεται ψηλά στον Γιούχτα και στ’ άλλα βουνά
μας. Η στάχτη κάτω από τα πόδια μας έφτανε σχεδόν μια παλάμη και τις
φωνές των πουλιών μπορούσες να τις μετρήσεις. Η ανατολή του ήλιου δεν
άργησε  να  φέρει  διάφορες  ομάδες  ανθρώπων  στον  Λαβύρινθο,  κυρίως
γυναίκες και παιδιά που φώναζαν τα ονόματα της βασιλικής οικογένειας
και τρομαγμένες προσευχές, μην τους περάσουνε για ληστές οι φρουροί
μας· η κάθε ομάδα έδειχνε να ’ρχεται από διαφορετικό καταυλισμό πάνω
στους  λόφους,  σαν  αντιπρόσωποι,  κι  είχαν  μαζί  παιδιά  μελανιασμένα,
καμένα  ή  αιμόφυρτα  -  σημάδι  της  έσχατης  ανάγκης  στην  οποία
βρίσκονταν.  Η  Ταλάη  και  μερικές  από  τις  γυναίκες  των  Ωρών
σκαρφάλωσαν πίσω στους λόφους για να βοηθήσουν όπως μπορούσαν, η
Βασίλισσα Γελάνια κατέβηκε με μια ντουζίνα Καλλιστινούς, γυναίκες και
άντρες,  που  τα  μάτια  τους  έλεγαν  ότι  θα  ’πρεπε  να  το  ξέρουν,  ήταν
αδύνατο να ξεφύγεις. Η κυρα-Νομία εμφανίστηκε με τη χυτή της φούστα
μισοκαμένη  πάνω  στα  πόδια  της,  ο  κόσμος  έλεγε  πως  είχε  έρθει  να
επισκεφτεί την Κνωσό την προηγούμενη μέρα και πως είχε πάρει φωτιά η
ίδια  τρέχοντας  μέσα  στην  πόλη,  προσπαθώντας  να  βοηθήσει  τους
ανθρώπους να ξεφύγουν, τραβώντας τη χειρονομία της στα άκρα μετά από
τόσους  μήνες  ντροπής  για  τη  συμμετοχή  της  στα  εγκλήματα  που  είχε
διαπράξει η έπαυλη. Ο οικονόμος της ο Βίρμπιος είχε σκοτωθεί στο σπίτι
τους  στου Βαθυπέτρου,  το  είχε  μάθει  ήδη  από  κάποιον  υπηρέτη· ήθελε
όμως να βοηθήσει και πια κατέρρευσε λέγοντας πως θα κουβαλούσε όσο
λάδι  και  σιτηρά  ήθελαν  να  της  δώσουν  επάνω  στους  λόφους.  Το
πιθανότερο είναι πως έχουν μεγαλύτερα αποθέματα απ’ ό,τι εμείς, της είπε η
Αριάδνη.  Κάτσε να ηρεμήσεις κι άσε τις αδελφές μου να κοιτάζουν τα πόδια
σου

Σε κάθε ομάδα σχεδόν υπήρχε κάποιος που έφ«ρνε στην Αριάδνη το
χρέος  της  ένοχης  αφοσίωσής  τους,  την  παραδοχή  πως  είχε  δίκιο  πάνω
στον γκρεμό ότι το μόνο που έπρεπε να φοβόμαστε ήταν... της έδινε δύ-
ναμη  αυτό  για  να  οργανώσει  τους  ανθρώπους  τη  στιγμή  που  την  είχε
ανάγκη. Ήταν όμως αδύνατο να μην παρατηρήσεις πόσο λίγοι ήταν οι
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άντρες  μέσα  στις  ομάδες  που  έφταναν  στον  Λαβύρινθο·  οι  επιζώντες
μάλλον θα  σκέφτηκαν  πως  είχανε  μεγαλύτερες  πιθανότητες  στις  εκκλή-
σεις τους με τις γυναίκες και τα παιδιά ή διαφορετικά, οι άντρες είχανε
βγει να βρουν τροφή  ή ό,τι άλλο μπορούσε να διασωθεί. Οι πιο πολλοί
όμως από τους ακμαιότερους θα είχανε μάλλον σκοτωθεί και μάλιστα σε
ολόκληρο  το  μήκος  της  ακτής.  Συνειδητοποίησα  πως  αν  ήσουνα  κοντά
στην ακτή κι έβλεπες το κύμα να ’ρχεται, ήταν πολύ αργά να κάνεις κουπί
ή να το βάλεις στα πόδια. Ο Κράτος και  άλλοι θέλησαν  να με συνοδέ-
ψουν, ένιωθα όμως ότι αυτό που θα βλέπαμε μπρος μας είχε συμβεί στην
πραγματικότητα  -  εξαιτίας  μου·  η  Αριάδνη  ήθελε  να  παραμείνει  εδώ  ο
Θησέας,  για  να  τον  δουν  να  προσφέρει  τροφή,  βοήθεια  και  κουράγιο
στους  ανθρώπους  που  επέστρεφαν,  κι  εκείνος  συμμορφώθηκε  μ’  αυτήν
την επιθυμία της

«Πάω και θα γυρίσω κατευθείαν πίσω, Θησέα.»
«Να προσέχεις», είπε. «Έφαγες; Το νού σου στον ώμο σου.»
Αχ, ακόμα κι η ελάχιστη ψυχική ανάταση ήτανε τρέλα μέσα σε τόσο

πόνο, την ένιωθα όμως: ήταν τόσο απλό, το μόνο που ήθελα ήταν να με
αντιμετωπίζει  σαν  ίσο  πλάι  του,  σαν  άντρα,  κι  ένας  ολόκληρος  κόσμος
ελπίδας, ακόμα και δόξας που θα μπορούσαμε μαζί να χτίσουμε μου φά-
νηκε πως άρχισε ν’ ανθίζει στην καρδιά μου. Η ειρωνεία είχε χαθεί από το
αδελφέ - και μάλιστα άρχισα ν’ ανυπομονώ να του (να μας) μεταφέρω τα
γεγονότα. Πραγματικά ήθελα να τον υπηρετήσω σαν βασιλιά μου, αρκεί
το καλό αυτών των ανθρώπων να ’ρχόταν πρώτο στα μάτια του και έτσι
ήτανε, καθώς χρησιμοποιούσε όσα του είχαν μάθει τα τραύματά του στις
τόσες μάχες για να βοηθήσει τους πληγωμένους, σηκώνοντας κάθε τόσο
τα μάτια του και αναζητώντας τα συναινετικά νεύματα της Αριάδνης

Δεν είχα ακόμα βγει από τα βόρεια προάστια όμως, όταν ένας ξυρι-
σμένος  νεαρός  ιερέας  από  τις  Αρχάνες,  ένας  από  τους  νεότερους  νεο-
φώτιστους του Τουκάτου, έστριψε από τον δυτικό προμαχώνα κι η όψη
του έλεγε πως είχε νέα· τον ρώτησα πού ήταν η Κλείτη, εκείνος όμως ξέ-
σπασε κι άρχισε τους λυγμούς και τις επικρίσεις σε μια γλώσσα προσευ-
χών δικών τους, που δεν καταλάβαινα. Κατάλαβα όμως πως ήταν νεκρή,
το ίδιο κι ο κύριός του· βουβά τον ακολούθησα, ώσπου ξαναβρεθήκαμε
μπροστά στην Αριάδνη

Ο  νεαρός  λοιπόν  είπε  ότι  η  Κλείτη  με  περίμενε  στις  Αρχάνες,  όταν
ακούστηκε η πρώτη βροντή. Είπε πως  τα παιδιά δεν είχαν  πάθει πολλά
πράγματα, πως ο Τουκάτος κι εκείνη τους είχανε βοηθήσει όλους να

Ο αόελωόε mcAoiddvnc - 34
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βγουν έξω και πέρασαν λίγη ώρα στην αρχή μαθαίνοντας τους πώς να το
καβαλάνε,  ν’  απορροφούν  τη  δύναμή  του  ή  κοιτάζοντας  τ’  άλογα  που
έτρεχαν ένα γύρο και βροντοχτυπούσαν κι αυτά σε απάντηση του κεραυ-
νού. "Υστερα όμως χειροτέρεψε τόσο, που αποφάσισαν να πάνε στον οίκο
των προσφορών στ’ Ανεμοσπήλια, εκεί που ο Τουκάτος είχε επικεντρώσει
τόση δύναμη τελευταία, αυτό μπορεί να βοηθούσε· κι αυτός ο νεαρός είχε
πάει μαζί τους, τι ανάβαση ήταν αυτή, είπε, από τη μια ν’ αποφεύγουν τα
δέντρα που έπεφταν κι από την άλλη να τους πετάει ο ίδιος ο δρόμος τον
έναν  πάνω  στον  άλλον.  Κι  εκεί,  έξω  από  τον  οίκο,  είχανε  συναντήσει
αυτόν τον αλλοδαπό πρίγκιπα με το παρατσούκλι, που τριγυρνούσε πάνω
στους  λόφους  μετά  την  αποτυχία  του  στο  βωμό* είχανε  δει  βέβαια  τον
καπνό και τη στάχτη που όλο και πύκνωναν, το κύμα που ’χε χτυπήσει την
παραλία  κι  είχαν  ρωτήσει  αυτόν  τον  πρίγκιπα  τι  ήθελε,  πως  δεν
προλάβαιναν τώρα.  Πάρτε με, τους απάντησε.  Στείλτε με στη Θεά. Θα Της
ζητούσε  να  μας  λυπηθεί  και  θα  Της  έλεγε  πόσο  καλόψυχα  του  είχαν
φερθεί οι Κρητικοί. Σας παρακαλώ, είχε πει, δεν το μπορώ ν’ αντέξω άλλο
τη ζωή μου. Ο Τουκάτος του είπε πως εδώ δεν είχαν τέτοιες δικαιοδοσίες
και  η  Κλείτη  είπε  πως  δεν  ήταν  αυτό  το  πραγματικό  πνεύμα  της
Προσφοράς·  ο  πρίγκιπας  όμως  τους  είχε  παρακαλέσει  και  τους  δυο
κλαίγοντας, άλλο δεν είχε τίποτα να δώσει, ούτε και κάτι πιο σημαντικό, η
ζωή  ήταν  γεμάτη  μοναξιά,  τους  ικέτεψε να  καταλάβουν  πως  αυτό  ήταν
αγάπη  και  να  τον  στείλουν  τώρα,  που  η  καρδιά  του  για  μια  φορά
αποδείχτηκε μεγαλύτερη από το φόβο του

Και  πια  (ο  νεαρός  ιερέας  άρχισε  να  θρηνεί) είχανε  δει  την  απόλυτη
καταστροφή να ’ρχεται και η όψη της Κλείτης φανέρωσε τη σκέψη της,
μπορεί και να κινδύνευε η Αριάδνη· ο ιερέας ήτανε σίγουρος ότι η Κλείτη
είχε δώσει αυτήν την έγκριση που ανήκε στον Λαβύρινθο γιατί μια ζωή,
τώρα,  ίσως  μπορούσε  να  αποτρέψει  αυτό  που  πολλοί  πίστευαν  ότι  θα
πρόσφερε η ίδια η Αριάδνη.  Πήραν  λοιπόν τον πρίγκιπα στον οίκο  των
προσφορών εκεί, θαρραλέα πράξη από μόνη της με τις δονήσεις κάτω από
τα πόδια μας, κι εκείνος είχε δείξει μεγάλο θάρρος καθώς τον εξάγνιζαν
και  τον  βοηθούσαν  να  ξαπλώσει  με  τη  δεξιά  πλευρά  του  στο  βωμό.  Κι
ενόσω ο Τουκάτος έψελνε και χάιδευε τα μαλλιά του πρίγκιπα, η αδελφή
μας  κατάφερε  ένα  γρήγορο  χτύπημα  ακριβώς  στη  μεγάλη  φλέβα  του
λαιμού κι ο νεαρός ιερέας που μας μιλούσε μαζί μ’ έναν βοηθό άρχισαν να
συγκεντρώνουν  το  αίμα  σε  δοχεία  για  το  κεντρικό  ιερό  του  οίκου.
Θυμόταν ότι ο κύριός του είχε διαλέξει ένα δοχείο μ’ ένα λευκό ταύρο στη
μια πλευρά του, χειρονομία τεράστιας σημασίας, λες



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 531

και  δεν  είχαμε  ήδη  συνειδητοποιήσει  τα  αισθήματα  του  Τουκάτου  γι’
αυτούς τους θεούς του βορρά. Ο πρίγκιπας ήταν σαν να κοιμήθηκε και η
Κλείτη άφησε κάτω το μαχαίρι και γύρισε να φύγει* ο Τουκάτος έμεινε
εκεί,  με τα δυο  του χέρια  πάνω  στο  σώμα θρηνώντας  γιατί ο  πρίγκιπας
είχε  κάνει  κάτι  που  ούτε  ο  βασιλιάς  στο  κάτω  κάτω...  συμπαθάτε  τον.
Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που θυμόταν αυτός ο ιερέας ήταν ότι είδε
τον Τουκάτο ν’ απλώνει τρυφερά το χέρι του για να σφραγίσει τα χείλη
του πρίγκιπα κι ύστερα μ’ ένα νεύμα έστειλε αυτόν τον ιερέα έξω να δει τι
γινόταν.  Ο  βοηθός  του  οίκου  ήταν  ακριβώς  πίσω  του  κρατώντας  ένα
δοχείο  με  το  αίμα,  όταν  τους  χτύπησε  μια  τρομερή  δόνηση  και  το
οικοδόμημα ολόκληρο κατέρρευσε σε συντρίμμια. Πάνω σε όλους τους.
Προσπάθησε, αχ, πώς προσπάθησε να τους ξεθάψει, οι πέτρες όμως και τα
δοκάρια ήταν πολύ βαριά* κανείς δε θα μπορούσε να ’χει μείνει ζωντανός
εκεί μέσα, κατέληξε, το σπίτι καιγόταν ακόμα και αυτήν τη στιγμή

Καλύψαμε τα πρόσωπα με τα χέρια μας, ιερείς, φρουροί, προσωπικό,
Αθηναίοι,  ικέτες,  παιδιά.  Κλείτη.  Τουκάτο.  Η  Πέρδικα  ύψωσε  τα  χέρια
της και είδα το άσπρο του ματιού της να πεταρίζει καθώς τα τσίνορά της
τρεμόπαιξαν κι έπεσαν οι γωνίες του στόματός της.  Η Κλείτη θα εγκατέ-
λειπε σύντομα αυτόν τον κόσμο από μόνη της, είπε το πρόσωπό της την ώρα
που  βρεχόταν.  Τα  πνεύματα  της  Κλείτης,  του  Τουκάτου  ελεύθερα  στον
κόσμο, καβαλάρηδες  της ζωής  του για πάντα πια: αυτό ήταν  όλο. Ποτέ
μου όμως δεν ξανακοίταξα τον πιο μικροσκοπικό κόκκο σκόνης χωρίς να
ξέρω  πως  μέσα  του  ζούσε  κρυμμένο  το  μεγαλείο  του  άντρα  και  της
γυναίκας

«Ορίστε, λοιπόν», ακούστηκε να λέει η φωνή του Ελφήνορα. «Εμείς
σας λέγαμε από την αρχή πόσο μάταια είναι όλ’ αυτά, αυτός ο σκοταδι-
σμός. Τώρα που ο Κοσμοσείστης είναι...»

«Να πας και να Τον ευχαριστήσεις ο ίδιος, καταραμένο βρομόσκυλο!»
φώναξε  ο  Κράτος  και,  πριν  προλάβει  κανείς  να  κινηθεί,  τράβηξε  ένα
στιλέτο από τη ζώνη του και όρμησε πάνω στον Ελφήνορα που ούρλιαζε,
η  μια  μαχαιριά  ν’  ακολουθεί  την  άλλη  και  να  του  λέει  εδώ  και  πόσον
καιρό διψούσε για το γαλάζιο αίμα του.

Ούτε ο Σίλλος ούτε ο Αύξος ούτε οι πρεσβύτεροι Κουρήτες μπόρεσαν
να σταματήσουν τον Κράτο και οι νεότεροι, ο Τηλέδαμος, ο Των και οι
υπόλοιποι είχανε τέτοια θέληση να το κάνουνε όση θα είχε και ο Γιάμος·
ο Θησέας κι εγώ κάναμε πρώτοι μια προσπάθεια, και γρήγορα μάλιστα,
δυο μαχαιριές όμως έφτασαν να σταθούν μοιραίες. Στο πρόσωπο
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του Ελφήνορα  μια τρομερή έκπληξη κι ύστερα απογοήτευση, το στήθος
του φούσκωσε κι άρχισε να φωνάζει, ώσπου το δέρμα του κιτρίνισε και τα
μάτια  του  αναποδογύρισαν  κι  έμειναν  ακίνητα- για  πρώτη  φορά,  οι
υπόλοιποι συμβουλάτορες και οι περισσότεροι από τους δικούς μας είχαν
το ίδιο ύφος στην όψη τους. Λυπόμουνα γι’ αυτόν τον άνθρωπο που μου
’χε φανερώσει πολλά για την ίδια μας τη γραφή, για την εγκράτεια- αλλά
όπως και όλοι οι υπόλοιποι, ένιωθα μουδιασμένος, κι ακόμα περισσότερο
για την Κλείτη και τον Τουκάτο, είχα οργιστεί κιόλας μ’ αυτά που είπε κι
έτσι, όταν άφησα ελεύθερο τον Κράτο, έκανε κι ο Θησέας το ίδιο. Κανείς
δεν το είπε, αλλά ο θάνατός του ήταν πιο σύντομος από του Πόντη στα
χέρια  αυτών  των  ίδιων  αντρών.  Ο  Θησέας  ούτε  καν  προσπάθησε  να
ξεστομίσει  οποιαδήποτε  υποτιθέμενη  κριτική,  έριξε  όμως  μια  σκληρή
ματιά  στα  κατάχλομα  πρόσωπα  των  συντρόφων  του  Ελφήνορα,  κι  αυτό
ήταν όλο- η Αριάδνη  μπορεί να θεωρούσε πρέπον να εξορίσει τον ιερέα
μας, είχαμε όμως πολύ μεγάλη ανάγκη απ’ όλα τα έμπειρα χέρια και τις
γνώσεις των δικών μας ανθρώπων. Ο Κράτος βγήκε μόνος του έξω χωρίς
μιλιά  και  ανέκφραστος  και  μπήκε  στις  κρύπτες  ενώ  η  Πέρδικα  έτρεξε
ανήσυχη  ξοπίσω  του- το  πτώμα  μεταφέρθηκε  έξω  για  να  ταφεί,  μάλλον
μαζί  με  του  παιδιού  από  το  περασμένο  βράδυ  (πολλές  επισημότητες  δε
χωρούσαν  αυτήν  τη  στιγμή,  πόσο  μάλλον  η  απαιτούμενη  πυρά  που
επιθυμούσε, εκτός κι αν μάζευαν τ’ αδέλφια του τα ξύλα) κι εγώ ξεκίνησα
γι’  άλλη  μια  φορά  να  φύγω.  Μην  αποκοιμιέστε  τώρα,  άνθρωποί  μου!
άκουσα  την  προσπάθεια  της  Αριάδνης  καθώς  κατέβαινα  τη  ράμπα.  Θα
κάνουμε μια καινούργια αρχή, ακριβώς σαν την Ευρώπη! Θα δείτε

Η απάντηση που έλαβε όμως από τους ανθρώπους ήταν από τη μια ένα
κουρασμένο  κλαψούρισμα  κι  από  την  άλλη  μια  προσπάθεια  να  προ-
σευχηθούν οι καρδιές ετούτες που συγκλονίστηκαν μ’ αυτό που είχε συ-
ντελεστεί στ’ Ανεμοσπήλια χωρίς να φέρει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα.
Αφανισμός των πάντων. Δεν έβρισκα δάκρυα για τίποτα απ’ όλ’ αυτά

Πέρασα  την γκρίζα  θολούρα  της αυλής  του τελωνείου  και οι μπότες
μου βυθίζονταν ως πάνω από τα δάχτυλα στη στάχτη που ανασήκωνα ενώ
παντού  μπρος  μου  έβλεπα  να  αιωρείται  ένα  θ^ιπό  γκρι,  σαν  ομίχλη  σε
σκόνη, που μ’ έκανε να φορέσω πάλι τη μάσκα μου. Αυτά ήτανε κάποτε
τα  βορινά  λιβάδια.  Οι  άνθρωποι  κάθονταν  πάνω  στα  εξώστεγα  των
κατεστραμμένων σπιτιών ή πετούσαν ό,τι μπορούσε να διασωθεί από τα
παράθυρα που κάποτε άνοιγαν στον δεύτερο όροφο. Το γλυκό βοριαδάκι
κουβαλούσε τη μυρωδιά των ερειπίων που με περίμεναν παρακάτω.
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Όσο πλησίαζα προς τη θάλασσα, τα σπίτια, πάποτε ασπρισμένα, ρόδινα ή
στο  χρώμα  του  λεμονιού,  είχαν  αρχίσει  να  πρασινίζουν  αλλόκοτα,  να
παίρνουν το κόκκινο της σκουριάς και να γκριζάρουν, ακριβώς όπως μας
είχε  πει  η  Γελάνια* τα  πάντα,  ως  και  τα  κλαδάκια  των  δέντρων,  ήταν
κουκουλωμένα, τα ’χε στομώσει η στάχτη, μερικοί σπίνοι διέσχισαν τον
αέρα  εδώ  κι  εκεί,  αλλά  ο  κόσμος  είχε  ξεχάσει  ότι  βρισκόμασταν  στην
άνοιξη. Συνέχισα ν’ ακολουθώ το δρόμο κι έφτασα σ’ένα λιθάρι ελαφρό-
πετρας δυο φορές μεγαλύτερο από το κεφάλι μου, το σήκωσα μ’ ευκολία
και  το πέταξα  μακριά  από το  δρόμο: ορίστε,  έτσι είναι  πολύ  καλύτερα.
Στην  είσοδο  της  κοιλάδας  της  Κνωσού  παρατήρησα  ότι  στο  έδαφος
υπήρχε περισσότερη στάχτη, ο αέρας όμως ήτανε πιο καθαρός, σαν να ’χε
πάρει μαζί του ο άνεμος όλο το σύννεφο και να το ’χε σπρώξει προς την
ενδοχώρα:  ναι,  λόγχες  φωτός  περνούσαν  μέσ’ από  τα στρεβλωμένα  και
σπασμένα  δέντρα  μπροστά  μου,  όταν  κατέβασα  όμως  τη  μάσκα  μου,
γεύτηκα κάτι σαν ψαρίλα και χυμούς από ξεπατωμένα δέντρα, υγρή λά-
σπη. Κι ύστερα, είδα, αποσβολώθηκα. Μια σκοτεινή τεράστια αποκρου-
στική μάζα, σαν ερπετό χωρίς τέλος που λιαζόταν ξαπλωμένο, είχε κλείσει
το δρόμο και σκαρφάλωνε ακολουθώντας την κλίση των λόφων κι από τις
δυο μεριές: η γραμμή που σημάδευε το χαλασμό του κύματος. Τώρα πια
με  περίμεναν  τα  χειρότερα,  η  μυρωδιά  και  μόνο  το  ’λεγε  καθαρά,  και
προσπάθησα να  μη σταματήσω  να λέω  Ακριβώς σαν την Ευρώπη καθώς
έψαχνα να βρω σημείο να σκαρφαλώσω για να περάσω Περπάτησα πολύ
από  τη  μια  μεριά  κι  ύστερα  από  την  άλλη  αναζητώντας  κάποια  δίοδο
ανάμεσα  στα  εξογκώματα  αυτού  του  τείχους  από  λάσπη  και  κλαριά
δέντρων  που  ξεπετάγονταν  σαν  αγκάθια  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις*
μέσα  του  - ήτανε  δυο  φορές  το  ύψος  μου  σε  μερικά  σημεία  - υπήρχαν
ανακατωμένα λιθάρια από τα σπίτια, ψαροουρές, το κεφάλι και οι πλάτες
ενός προβάτου, είδα τα πίσω πόδια μιας αγελάδας  και να, να ο πρώτος
άνθρωπος,  το  χέρι  του  τουλάχιστον,  που  προεξείχε  μέσ’  από  τα
συντρίμμια  - συνειδητοποίησα  πως  είχα  μπροστά  μου  ένα  ναυάγιο,  δυο
μίλια τουλάχιστον μακριά από τον Αμνισό. Ήτανε λες κι άνοιξαν ξαφνικά
τα  μάτια  μου  και  ολόκληρο  το  μπροστινό  μισό  ενός καραβιού  βρέθηκε
μπρος μου να υψώνεται στρεβλωμένο μέσ’ από τη λασπωμένη στάχτη ενώ
προς  τη  μεριά  της  ενδοχώρας  ξεχύνονταν  τα  σπασμένα  κουπιά,  ένα
ακόντιο, έξι-εφτά άντρες νεκροί ανάσκελα ή μπρούμυτα με τα μέλη τους
σε  στάσεις  αποκρουστικές,  ανοιχτά  στόματα  μισοθαμμένα  στη  στάχτη.
Απλώς  αρπάχτηκα  από  μερικές  διαβολεμένες  ρίζες  κι  άρχισα  να
σκαρφαλώνω για να περάσω από την άλλη και
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ορκίστηκα ότι θα επέστρεφα για να τιμήσω την ταφή τους, δεν είχα όμως
τίποτα  να  πω  και  μέσα  στη  βιασύνη  μου  να  περάσω  πάτησα  πάνω  στο
πρόσωπο ενός ναύτη που ατένιζε τον ουρανό σαν μάσκα χωμένη μέσα στη
λάσπη  με  μάτια  ορθάνοιχτα.  Ούρλιαξα  και  σχεδόν  έπεσα  προς  τα  πίσω
προσπαθώντας  ν’  απολογηθώ  κι  άπλωσα  το  χέρι  μου  να  βρω  κάποιο
στήριγμα,  που  όμως  αποδείχτηκε  πως  ήταν  το  ζωντανό  ακόμα  πλοκάμι
ενός χταποδιού* τ’ άφησα,  η  πτώση  μου  συνεχίστηκε,  κι  από την άλλη
πλευρά  βρέθηκα  σ’  έναν  άλλον  κόσμο.  Ο  ίδιος  ο  αέρας  ήτανε
καθαρότερος, οι λόφοι όμως ήταν γυμνοί και γκρίζοι, εκτάσεις ολόκληρες
από κουτσουρεμένα δέντρα και αφανισμένα  δάση, τεράστια σταχτιά και
καφετιά πλέγματα οχετών σαν κεραυνοί πάνω στη γη στα σημεία απ’ όπου
είχε  περάσει  το  κύμα  καθώς  πισωγύριζε  προς  τον  εαυτό  του* μοναδικό
σημάδι  του  δρόμου  ήτανε  τώρα  πια  τα  στοιχισμένα  κούτσουρα,  δέντρα
κάποτε  που  τον  σκίαζαν  και,  από  το  σημείο  που  τα  δέντρα  είχανε
σταματήσει  να  σωριάζονται  και  ύστερα,  έβλεπες  τις  σπείρες  που  είχε
σχεδιάσει το νερό καθώς αποτραβιότανε, νεκρά πουλιά, μια γάτα, εδώ κι
εκεί  οι  τελευταίοι  σπασμοί  μιας  πέρκας,  ολόκληρες  θημωνιές  από
σπασμένα κλαριά και ξεριζωμένους  θάμνους. Κι άλλοι άντρες. Και τότε
θέλησα  λίγο  να  ξαλαφρώσω  από  το  σταχτί,  τίποτα  τέτοιο  όμως  δεν
κατάφερα  κάτω  από  το  βουβό  γαλάζιο  τ’  ουρανού:  αυτός  ο  μαρασμός
απλωνόταν  και  στους  δυο  ορίζοντες.  Δεν  μπορεί να  ’χανε  μείνει  πόλεις
όρθιες από δω ως τη Ζάκρο. Η Ζάκρος. Κάτω από τα πόδια μου σανίδια,
ξινοί ατμοί ν’ αναδύονται, καμπύλες της κουπαστής, κλαδιά ελιάς, άγριας
αμυγδαλιάς. Έρχεται η άνοιξη και η ζέστη του καλοκαιριού. Σίγουρα θ’
ανασαίναμε περασμένες ζωές, δε χωρούσε αμφιβολία

Κι όσο προχωρούσα προς τη θάλασσα μέσα σ’ αυτή την τεράστια αυ-
λακιά, τόσο πλήθαιναν τα συντρίμμια του Αμνισού που συναντούσα, τε-
τραγωνισμένα  δοκάρια  και  λαξεμένοι  λίθοι  που  κάποτε  ήταν  σπίτια,
κομμάτια από τα καλαμωτά της οροφής, κάποιο σφυρί, μια τροχαλία με το
βίντσι  της.  Ένας  οδηγός  μισοθαμμένος  στη  λάσπη  πλάι  στο  διαλυμένο
κάρο  του* δεν  μπόρεσα  να  θυμηθώ  τ’ όνομά  του,  ήξερα  όμως  των  βο-
διών, Πιτσιλωτός και Ξάνθος, που ήταν ξαπλωμένα στο πλάι σαν να κοι-
μούνταν,  με  τις  γλώσσες  τους  όμως  να  κρέμονται^αι  τα  μάτια  τους  πε-
ταγμένα  έξω  από τις κόγχες  ενώ ο ζυγός  τους ήταν ανέπαφος. Από  τον
τρόπο που είχε παγώσει η λάσπη γύρω τους φαινόταν σαν να είχαν κάνει
προσπάθεια  να  ξεφύγουν  κι  ύστερα  ξαναβούλιαξαν  μέσα  στη  δίνη.  Κι
άλλο ναυάγιο. Ατρόμητος διάβασα στην πλώρη του. Δυο κωπηλάτες
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αγκαλιασμένοι ανάμεσα σε ρούχα κουρελιασμένα και ασπίδες. Κι έτρεμα
μήπως  δω  τον  Κόρδακα  ή  την  Κρέουσα,  την  κυρά  του  λιμανιού,  τους
συγγενείς του Πόντη, δεν είδα κανέναν τους όμως, είχαν όλοι χαθεί, είχαν
θαφτεί ή ίσως τους είχε ρουφήξει πίσω η θάλασσα

Υπήρχαν ακόμα λίγα αρμυρίκια όρθια στο πιο απομακρυσμένο  απά-
γκιο  των  παράκτιων  λόφων,  ξεγυμνωμένα  σχεδόν  από  τα  φύλλα  τους,
αλλά όρθια. Ό,τι και να μου πρόσφερε αυτή η θέα το ’χασα μόλις πλη-
σίασα, γιατί ανάμεσα στα τρία πιο χοντρά κλαδιά του ενός είχε σφηνωθεί
ένα κουφάρι. Κάποιος θυμός μ’ έσπρωξε να κοιτάξω, να δω καλά κι από
κοντά’ ήταν ο Ελάφιος, τώρα θα μπορούσα να τον κλάψω γιατί δεν θα
υπήρχε  επιστροφή  αυτήν  τη  φορά,  ήθελα  να  τον  κατεβάσω,  θ’  ανα-
γκαζόμουν όμως να τον παρατήσω στο χώμα, μας λυπήθηκα λοιπόν και
τους δυο, τον προσπέρασα και καβάλησα τη γλιστερή λασπουριά της κο-
ρυφής

Αμνισός δεν υπήρχε. Σπίτια δεν υπήρχαν ούτε και μόλος πια, κι όση
ανάσα  μου  ’χε  απομείνει  κόπηκε  βλέποντας  πού  έφτανε  τώρα  το  νερό,
κυριολεκτικά έγλειφε τα γυμνά θεμέλια της έπαυλης της Κρέουσας. Αυτό
ήταν και το μοναδικό ανθρώπινο σημάδι που είδα. Η θάλασσα ήσυχη και
το  μόνο  πράγμα  που  μου  θύμιζε  τον  τόπο  ήταν  η  καμπούρα  ενός
φαλακρού βράχου μερικές απλωτές μακριά: στην επιφάνεια χόρευαν με το
κύμα ξύλα, ελαφρόπετρα και βρομερή στάχτη παντού, που ρυτίδιαζε με το
κύμα. Το Νησί της Δίας ήταν ακόμα εκεί γυμνό και γεμάτο λεκέδες από
λουρίδες στάχτης· από τις συστάδες των δέντρων στις απάνεμες πλαγιές
της δεν είχαν μείνει παρά μπαλώματα, ποιος να ’ξε- ρε σε τι κατάσταση
θα ήταν το Δάσος* το στήθος μου άδειασε, κι ας ήθελα τόσο να οργιστώ,
μισόκλεισα τότε τα μάτια μου να δω το τέρας πέρ’ από το Νησί

Ο Βέλκανος  όμως δεν  ήταν  εκεί, ούτε καν η μουτζούρα  του παλιού
παραμορφωμένου  κρατήρα  του.  Οι γκριζωποί  και  σκουρογάλανοι  όγκοι
από σύννεφα στάχτης που πλανιούνταν ψηλά στην ατμόσφαιρα φανέρω-
ναν με τις τεράστιες κορδέλες τους το σημείο όπου ορθωνόταν πρωτύτερα
και άπλωναν τις λίγες τελευταίες γαμψές αρπάγες τους  σε ολόκληρο  το
θόλο του ουρανού ως τις ανατολικές ακτές της Κρήτης* έπεφταν ακόμα
διάφορα,  το  τσιγγούνικο  μπρούντζινο  του  ήλιου  όμως  κάπως  τις  δια-
περνούσε

Καινούργια αρχή.
Είδη καταστροφής.
Σαν τα λουλούδια μες στη στάχτη.



536 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

Τόσο σημαντική θα ’τανε φαίνεται η αναγέννηση του Βοσκού.
Κι αν ήτανε;
Κατέβηκα γλιστρώντας τον τελευταίο γυμνό λόφο και τράβηξα δυτικά

κατά μήκος αυτής της καινούργιας παραλίας να δω αν ειχε μείνει τίποτα
είτε από τον Κατσαμπά είτε από το καινούργιο λιμάνι. Δέντρα, κουφάρια
κι άλλα υλικά από κατεστραμμένα σπίτια, παιδιά, ένα πανί που κρεμόταν
άψυχο  από  την  όρθια  αντένα  του* πρέπει  να  είχαν  κάνει  τα  πάντα  να
φύγουν από τη μέση και ήξερα πως όποια στρατηγική θέση και να είχαμε
διαλέξει, δε θα είχε προσφέρει ασφάλεια στους χίλιους άντρες μας. Πήρα
το  σπαθί  από  ένα  πτώμα  και  κρεμάστηκα  πάνω  στο  παρηγορητικό  του
βάρος

Δεν είχαμε άλλη ελπίδα ν’ αμυνθούμε, αν χρειαζόταν (αδελφέ) κι αν
είχε μείνει κανένας ζωντανός πέρ’ από το πέλαγος, εκτός από τα καράβια
μας  που  έλειπαν  σε  ανατολή  και  δύση.  Ο  Περίδης  είχε  μαζί  του  πε-
ντακόσιους  επίλεκτους,  τον  περιμέναμε  από  στιγμή  σε  στιγμή  και  οι
Αχαιοί  μάς  είχαν  δείξει  ότι  στην  ανοιχτή  θάλασσα,  άγνωστο  πώς,  δεν
κινδύνευες από τα κύματα· ο Πάνδαρος και τα καράβια του όμως μπορεί
να  ήταν  ήδη  συντρίμμια  στους  βράχους  της Ρόδου  φρουρώντας  εκεί  τις
ακτές.  Άρχισα  να  βαδίζω  γρηγορότερα,  είχα  μιας  ημέρας  περπάτημα  να
κάνω  και  δεν  ήθελα  να  βρίσκομαι  εκεί  έξω  σαν  έπεφτε  η  νύχτα  με  τις
αγριεμένες  σκιές  τόσων  ανθρώπων  να  τριγυρίζουν.  Γιατί,  εμένα  θα  κα-
τηγορούσανε. Μήπως υπήρχε κι άλλος εκεί γύρω;

Πλησίαζα  τον  Κατσαμπά  (απ’  όσο  μπορούσα  να  καταλάβω  δηλαδή,
αφού  η  ακτή  που  γνώριζα  είχε  σχεδόν  ολόκληρη  χαθεί)  όταν  είδα  αν-
θρώπους να ’ρχονται προς το μέρος μου μέσ’ από ένα παράκτιο χωράφι
γεμάτο λάσπη και κατεστραμμένα δέντρα. Άντρες όλοι τους, καμιά ντου-
ζίνα ναυτικοί που τραβούσαν με κόπο ένα κάρο τριγύρω στα χαλάσματα
ενώ μερικοί από αυτούς μάζευαν όπλα κι άλλα πράγματα και τα στοίβαζαν
στο σωρό. Ένας από αυτούς, χωρίς  αμφιβολία, ήταν ο Μέστωρ και είχε
μαζί του τον Δαΐτορα. Όταν πια φαινόταν ακόμα και η ουλή στο πρόσωπο
του  Μέστορα  (ήτανε  όλοι  τους  βρομεροί,  μερικοί  είχανε  ξερόβηχα  και
κόκκινα μάτια κι έδειχναν σαν να ’χανε δώσει μάχη), με χαιρέτισε με τ’
όνομά μου κι όλοι στριμώχτηκαν γύρω μας. Τώρα που είχανε πλησιάσει,
ένιωσα ξαφνικά μια τρέλα ανάμεσά του^

«Ε,  λοιπόν,  κύριε!  Χαίρομαι  που  σε  βλέπω!»  φώναξε  ο  Μέστωρ.
«Πάμε  για  τον  Κατσαμπά,  ε;»  ρώτησε  με  παράφρονα  οικειότητα.  «Μη
χαραμίζεις  τις  σόλες  σου,  ό,τι  χρήσιμο  το  ’χουμε  πάρει  μαζί  μας,  έτσι,
άντρες;»
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«Τι απέγινε το καινούργιο λιμάνι;» είπα εγώ με το βεβιασμένο χαμό-
γελο του φόβου. «Μπορεί με την εναλλαγή  στις περιπολίες και με τους
λόφους να ’χει μείνει κανένα πλοίο.»

Τότε ο Μέστωρ έβαλε τα γέλια, ακολούθησε κι ο Δαΐτωρ κι άρχισαν
όλοι τους να γελάνε, να βήχουνε

«Περιπολίες  και  λόφοι!» είπε  ο  Μέστωρ.  «Ναι,  βέβαια,  κύριε,  μόνο
που τη στιγμή που άρχισε χτες, τα παιδιά σήκωσαν αμέσως πανιά, γιατί
δεν  υπάρχει  κίνδυνος στην  ανοιχτή  θάλασσα»,  τραγούδησε  αγριεμένος.
«Υπάρχει  κανένας  κίνδυνος,  άντρες;  Χάθηκαν όλοι  τους,  έτσι  πάει  το
πράγμα, κύριε! Παφ! Εξαφανίστηκαν! Και δε μου λες,  έχεις δει καράβι
πάνω σε δέντρο; Εμείς είδαμε, λίγα μιλιά πιο πίσω. Δεν έχει μείνει τίποτα, η
τοπική φρουρά είμαστε εμείς εδώ που βλέπεις! Α, για δείτε, ο Δευκαλίων
έχει μαζί του ένα μαχαίρι του ψωμιού!»

«Και πού είναι το καρβέλι;» είπε ένας ναύτης γεμάτος στάχτες παρα-
πίσω

«Θα γυρίσει ο Περίδης με άντρες», είπα εγώ. «Και τα καράβια από τη
Ρόδο.»

«Α, βέβαια, σίγουρα θα γυρίσουν!» είπε ο Μέστωρ μορφάζοντας σαν
νεκροκεφαλή

«Δεν  ανησυχούμε  όμως», είπε  ο  Δαΐτωρ  «Έχουμε  ακόμα  τους  ομή-
ρους, έτσι δεν είναι, κύριε;»

«Τους Αθηναίους; Το βασιλιά και τους...»
«Το βασιλιά! Τον ιερό βασιλιά!» οι άντρες άρχισαν να γελούν τριγύρω

από το κάρο
«Καιρός να ξυπνήσεις,  κύριε», είπε ο Μέστωρ κι ήρθε κοντά μου με

βλέμμα  επίφοβο.  «Αυτόν  τον  τύπο  τον  γνωρίσαμε  από  κοντά  πριν  από
λίγον καιρό και τώρα είναι όμηρός μας, όπως κι οι υπόλοιποι. Ξέρεις τι
μήνα έχουμε, έτσι δεν είναι, με τέτοιον υπέροχο καιρό; Τι άλλο λες να μας
επιφυλάσσει Αυτός, κι άλλα αγάλματα, ίσως; Θα μας έρθει μεγάλη παρέα,
άκου  με  που  σου  λέω,  κύριε,  και  δεν  πρόκειται  να  τους  σταματήσουμε
μόνο με αίμα της σελήνης και κοριτσίστικες κατάρες.»

«Μα... Μερικοί πιστεύουν πως κι ο βορράς έχει καταστραφεί όπως κι
εμείς.»

«Δεν έχει σημασία», μπήκε στη μέση ο Δαΐτωρ. «Τους θέλουμε αιχ-
μάλωτους, ώσπου να καταλάβουμε τι γίνεται, τέρμα και τέλειωσε», είπε
χτυπώντας  τη γροθιά στην παλάμη του'  είχε χάσει εκατοντάδες αδέλφια
πριν καλά καλά μάθει πώς να τους διοικεί και βρίσκονταν όλοι τους μέσα
στις γκρίζες κόγχες των ματιών του, δεν έδειχνε όμως να του περνάει
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καθόλου από το νου να κατηγορήσει εμένα, ή ακόμα και το Παλάτι. Οι
υπόλοιποι τον ακολούθησαν στο σκεπτικό του κι επανέλαβαν τα λόγια του
βήχοντας, διψασμένοι, σφίγγοντας τα πονεμένα κεφάλια τους: υπήρχε κάτι
στα λόγια τους που μέχρι ώρας δεν είχα σχεδόν καθόλου υπολογίσει και
παρ’  όλο  που  έδειχναν  ήδη  πολύ  καταπονημένοι  για  να  υπερασπιστούν
τους  εαυτούς  τους,  από  την  άλλη μεριά  είχαν  αγριέψει  αρκετά  ώστε  να
σκοτώσουν  επιτόπου  οποιονδήποτε  τολμούσε  να  προβάλει  ιδιαίτερες
αντιρρήσεις. Μόλις τους έδωσε διαταγή ο πρεσβύτερος Μέστωρ, άρχισαν
πάλι  να  μαζεύουν  ό,τι  όπλα  έβρισκαν  ενώ  το  σχέδιό  τους  ήταν  να
επιστρέψουν στην Κνωσό και τουλάχιστον να συλλάβουν τους Αθηναίους

«Ωραία ιδέα», είπα εγώ
«Κι αν αντισταθούν, θα σκοτώσουμε κανα-δυο επιτόπου, ίσως αυτά τα

γέρικα βατράχια», είπε ο Δαΐτωρ σαν άνθρωπος που προσπαθεί να 
καβαλήσει τα άγνωστα κύματα που είχε μπροστά του και που έπνιγαν 
κάθε παλιά του αφοσίωση «Βεβαίως», απάντησα

«Βλέπετε, άντρες; Η αναγέννηση του Μινώταυρου. Χα! Χα, χα, χα!» 
γέλασε ο Μέστωρ

Δεν έμαθα ποτέ πώς κατάφεραν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν
άνοιγα  το  στόμα  μου  στο  δύσκολο  δρόμο  της  επιστροφής  εκτός  για  να
συμφωνήσω  μαζί  τους,  μερικοί  βρήκανε  φίλους  τους  νεκρούς  μέσα  στο
χαλασμό  κι  άρχισαν  να  καταριούνται  θάλασσα,  ουρανό  και  γη.  Δεν
μπορέσαμε  να  βρούμε  κανένα  πηγάδι  αμαγάριστο  από  το  αλάτι  και  τη
στάχτη και, ώσπου να φτάσουμε στο τείχος των συντριμμιών και να πε-
ράσουμε από πάνω του, ο απογευματινός ήλιος είχε ζεστάνει πια αρκετά
κι  άφηνε  τις  οσμές  ν’ αναδίνονται  ολοκάθαρα.  Το  γκρίζο  σύννεφο  είχε
αρχίσει να κατακάθεται  πια και με αρκετή ταχύτητα,  κι έτσι είδαμε τον
καπνό  να  υψώνεται  από  την  κοιλάδα  της  Κνωσού  και  τον  μισογκρεμι-
σμένο Λαβύρινθο μπροστά μας, πίσω από γκρίζα δέντρα· και όσοι περι-
φέρονταν ακόμα, βλέποντας την τοπική φρουρά να επιστρέφει στην ίδια
κατάσταση,  μας  αντιμετώπιζαν  με  πρόσωπα  που  φανέρωναν  σκέψεις
παρόμοιες με του Μέστορα

Το σχέδιό τους ήταν απλώς να συλλάβουν τουζίΑθηναίους μόλις τους
έβαζα στο Παλάτι, δεν είχαν χαθεί όμως όλες οι συνήθειες του τυπικού
και  συμφώνησαν  να  μεσολαβήσω  πρώτα,  αν  θα  γλιτώναμε  έτσι  τη  συ-
μπλοκή. Την ώρα που έμπαινα στην κεντρική αυλή από τη ράμπα, είδα
τον Θησέα και την Αριάδνη σκυμμένους μαζί πάνω από μια τραυματι
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σμένη γυναίκα, τους ιερείς μας και τους Αθηναίους απασχολημένους να
μοιράζουν κούπες με σιτηρά και λάδι, μια πολύ μακρύτερη και πιο πυκνή
ουρά  από  συντετριμμένους  ανθρώπους  που  εκτεινόταν  από  τους  πίθους
ως  κάτω  περνώντας  μέσ’  από  τον  κατεστραμμένο  νότιο  διάδρομο,  που
ατένιζαν  ή  προσπαθούσαν  ν’  αποφύγουν  τους  προγόνους  μας  που
έλαμπαν πάνω στους τοίχους. Οι φρουροί του Ρίδιου έγερναν αποκαμω-
μένοι πάνω στα δόρατά τους, λες και η αταξία ήταν το τελευταίο πράγμα
στο μυαλό του λαού ενώ κι από τις δυο πλευρές της ουράς των όρθιων
υπήρχαν ένα σωρό άνθρωποι που βογκούσαν, έβηχαν, ξαπλωμένοι πάνω
στις  ματωμένες  πτυχές  λεπτεπίλεπτων  υφασμάτων  αφού  είχαν  πιεί
αφεψήματα  βοτάνων  τη  στιγμή  όμως  που  οι  φρουροί  έψαχναν  ν’  ανα-
κουφιστούν  στη  θέα  μας,  ο  Πορθάων,  ο  συμβουλάτορας,  χτύπησε  τον
Θησέα  στον  ώμο  κι εκείνος  σηκώθηκε  αμέσως  όρθιος  σαν να  περίμενε
αιφνίδια επίθεση ή κάτι ανάλογο. Όπως και να ’χε, ο Ελφήνωρ  είχε δο-
λοφονηθεί  μπρος  στα  μάτια  τους·  πολλοί  άνθρωποι  ακολούθησαν  τα
βλέμματα αυτά προς το μέρος μας και, βλέποντας τι είχε απομείνει από
τις  δυνάμεις  των  ακτών  μας,  ένα  μουρμουρητό  σαν  κλαψούρισμα  και
αναφιλητά ξεσήκωσαν τον αέρα

«Είστε  όλοι  σας  αιχμάλωτοι!» φώναξε  ο  Μέστωρ,  πριν  μιλήσω,  και
άκουσα ένα ναύτη πίσω του να λέει  Ας σκοτώσουμε έναν, έτσι για να τους
δείξουμε ότι μιλάμε σοβαρά. Οι φρουροί πετάχτηκαν να υπερασπιστούν τον
Ποιμένα, εκείνος όμως ούτε κουνήθηκε από το πλάι της Αριάδνης, απλώς
σταύρωσε  τα  χέρια  του  και  τους  κοίταξε  με  οικειότητα  «Μα,  τι  κάνεις,
άνθρωπέ μου.»

«Νομίζεις πως δεν τα ξέρουμε;» είπε ο Δαΐτωρ Και τότε, ξαφνικά, κι
αυτό  το είδα  για  πρώτη  φορά,  πέρασε  από το  πρόσωπο  του  Θησέα  μια
σκιά που θύμιζε  φόβο, νόμισα όμως ότι κατάλαβα την αιτία του  καθώς
στράφηκε ύστερα προς την Αριάδνη. Εκείνη σηκώθηκε αργά κι έπιασε το
χέρι του Θησέα καρφώνοντας τα μάτια της στους άντρες που λίγες μόλις
ημέρες  πρωτύτερα  είχαν  υψώσει  τα  ξίφη  τους  στ’ όνομά  της,  κι  έτσι  ο
Δαΐτωρ συμμαζεύτηκε λιγάκι* εγώ, κλείνοντας στα γρήγορα το μάτι στον
Θησέα, του είπα πως τώρα ήταν όμηρός μας κατά των καιροσκόπων του
βορρά. Πως δεν έπρεπε να δοκιμάσει να κάνει καμιάν εξυπνάδα.

«Α»,  είπε,  «εντάξει.  Καταλαβαίνω,  άντρες.  Μπορώ  όμως  να  φανώ
χρήσιμος  στο  μεταξύ;  Γιατί  δεν  έρχεστε  να  πλυθείτε  και  να  φάτε  κάτι,
κάπως  επιδιορθώσαμε  τους  σωλήνες  από  την  πηγή  του  Γιούχτα  και
υπάρχει νερό».
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«Νομίζει ότι αστειευόμαστε!» είπε ο Δαΐτωρ και με πλησίασε περισ-
σότερο· αλήθεια, τι  θα ’κανα αν φτάναμε σε συμπλοκή; Άπλωσα το χέρι
μου να τον πιάσω από το μπράτσο

«Καθόλου», απάντησε ο  Θησέας.  «Μέστορα,  τους  ξέρουμε  τους  κα-
νόνες.  Λοιπόν,  ακουστέ,  αν  προσπαθήσουμε  να  το  σκάσουμε  ή  αν  γίνει
οτιδήποτε, σκοτώστε  εμένα  πρώτο.  Μείνε δίπλα  μου,  σαν  σωματοφύλα-
κας,  πώς  σου  φαίνεται  αυτό.  Ελάτε  τώρα,  αρκετό  αίμα  χύθηκε.  Έχουμε
στείλει δρομείς να ζητήσουν βοήθεια, θα δείτε.»

«Στη ζωή σου, λοιπόν», γρύλισε ο Μέστωρ. «Σιγά μη γίνω και υπηρέ-
της σου, πφ!»

«Καλώς,  λοιπόν.  Σας  παρακαλώ  όλους  όμως,  ηρεμήστε.  Πες  μας,
αδελφέ», είπε  ο  Θησέας  και  μου  έγνεψε  να  πλησιάσω  τον  ίδιο  και  την
Αριάδνη

Παρ’ όλο που δεν είχα τίποτα καλό να τους πω, οι κινήσεις του για την
επανεγκατάσταση του νερού και τα μηνύματα για βοήθεια που είχε στείλει
- μαζί με τον τρόπο που τον κοιτούσε πια η Αριάδνη, τον άγγιζε μάλιστα
πού  και  πού  -  κάπως  κατάφεραν  να  κατευνάσουν  τους  φόβους  και  τις
υποψίες  μου.  Αποφάσισαν  να  τσιμπήσουν  κάτι  όσο  έτρωγα  και
μοιραστήκαμε  μαζί  τους  τα  όσα  ξέραμε·  σχεδόν  χαμογέλασα  μάλιστα
βλέποντας πως μετά από το καλό νερό κι ένα αρνίσιο μπουτάκι ο καθένας
τους, ολόκληρη  η κομπανία  του Μέστορα κι αυτός ο ίδιος ξαπλώθηκαν
κάτω κι άρχισαν το ροχαλητό

Το φως του ήλιου να περνάει λοξά μέσ’ από μιαν άλικη κιονοστοιχία·
τις τεθλασμένες συμμετρίες στις πολύθυρες αίθουσες και τον τρόπο που
παιχνίδιζαν στα μάτια κάποιου οι κολόνες και τα κατώφλια που τις πλαι-
σίωναν μέσα σ’ αυτές τις αίθουσες· τα ταξίδια που έκανες με το νου σου
όταν  στεκόσουνα  μπροστά  στις  ατέλειωτες  τοιχογραφίες  και  στις  ταπε-
τσαρίες,  με τους κήπους  και τις παραλίες, τις ορεινές πόλεις που φωτο-
βολούσαν μ’ όλα τους τα πουλιά και με τα τετράποδά τους να στέκονται
στα  δυο  τους  πόδια  -  όρθια* τις  μυρωδιές  που  ξεχύνονταν  πάνω  στην
απαλή ανάσα του ανέμου από τους βαθύτερους διαδρόμους της ανατολι-
κής  πτέρυγας,  θυμίαμα  και  ζεστό  κριθαρόψωμο  και  το ανεπαίσθητο  μέ-
ταλλο του αίματος της θυσίας, κρασί και κερί μέλισσας. Καθαρό δέρμα,
καθαρά ασπρόρουχα, μπάνιο και κρεβάτι, τους ή$ους από τις φούστες και
τα  ονειρικά  αρώματα  που  ανάδιναν,  τη  δυνατή  γεύση  του  πηλού  που
ψήνεται  στο  καμίνι,  την  παρουσία  των  αιώνων  στα  γλιστερά  φαγώματα
της σκάλας στις στροφές* το γέλιο των δικών μας - τέτοια πράγματα αρ-
χίσαμε να βλέπουμε στον ύπνο μας όσο ξεδιπλωνόταν τούτος ο μήνας
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του Κοσμοσείστη. Είχαμε τη φρόνηση να μην τα συζητάμε καθώς τη ζωή
μας την ποδοπατούσαν τερατώδεις καταστάσεις, η μια πίσω από την άλλη,
ήταν εκεί όμως, μέσα σε όλα τα μάτια, πίσω από την ανυπομονησία, τους
εκνευρισμούς και τις φιλονικίες στα συμβούλια. Νερό, τροφή, βότανα και
αλοιφές και παπαρούνα για τους πόνους: δεν υπήρχε τίποτα που να μην
είναι είτε δύσκολο να βρεθεί είτε σε περιορισμένη ποσότητα ή που να μην
παρουσιάζει ανησυχητικές δυσκολίες. Μαύρη βροχή. Μετα- μεσονύχτιοι
μετασεισμοί.  Η  μυρωδιά  από  τη  σάρκα  ανθρώπων  και  ζώων  και  η
δυσωδία  της  πελαγίσιας  λάσπης  να  σκαρφαλώνουν  τους  λόφους  μας.
Μύγες. Ξεσπάσματα πυρετού εδώ κι εκεί, με το νοτιά που όρμησε για μια-
δυο μέρες από τα βουνά μας και απώθησε τις μυρωδιές με τις δικές του
αμμώδεις  καυτές  ριπές.  Μας  φάνηκε  μάλιστα  πως  ίσως  θ’  άξιζε  μια
δοκιμή να σπείρουμε, αφού η στάχτη στα περισσότερα σημεία μάς έφτανε
μόνο ως τον αστράγαλο· δεν αντέχαμε όμως το μόχθο να οργώσουμε αυτό
το σίχαμα μέσα στη γη μας, μας έλειπε η απλή πίστη που χρειαζόταν για
να  καλλιεργήσουμε  για  τρεις  άθλιους  μήνες  πείνας  και  μάλιστα  με  το
βάρος του βουνού που ακόμα δεν είχε φύγει από το μυαλό μας, κι ας μην
το βλέπαμε μπρος στα μάτια μας. Ό,τι είχανε και δεν είχανε ανάμεσά τους
το  χρειάστηκαν  η  Αριάδνη  κι  ο  Βοσκός  για  να  διατηρηθεί  η  τάξη.  Η
αγωνία  μας  να  πάρουμε  νέα  από  τους  άλλους  οίκους  της  Κρήτης
μεγάλωνε και μαζί μ’ αυτήν και η απελπισία μας πως ούτε ο Περίδης ούτε
ο Πάνδαρος θα κατάφερναν να γυρίσουν πίσω με τα καράβια τους

Δεν πιστεύαμε ότι θα ζούσαμε να δούμε και πάλι την Κρήτη να μεγα-
λουργεί, τα θεμέλια όμως κάτω από τα ερείπια ήταν δικά μας και πάνω σ’
αυτά  θα  δουλεύαμε.  Η  Αριάδνη  έκανε  πολλές  μικρές  τελετές  μπροστά
στον ακλόνητο τάφο της Ευρώπης για να μπορέσουν να θυμηθούν οι άν-
θρωποι  πως  όλα  όσα  είχαν  χάσει  προέρχονταν  κι  αυτά  από  μια  τέτοια
παρόμοια  καταστροφή·  μερικούς  τους  βοήθησε,  βοήθησε  και  την  ίδια,
γιατί την έβαλε πολύ περισσότερο στα χνάρια της μάνας μας, στο ρόλο
του αναστηλωτή. Υπήρχε κι άλλος λόγος γι’ αυτές τις τελετές όμως. Εξι-
σορροπούσαν κάπως τις ομαδικές ταφές που δεν μπορούσαμε ν’ αποφύ-
γουμε σαν πρώτο βήμα προς το άγνωστο αύριο. Εκείνη με τους ιερείς και
τις ιέρειες έβγαιναν έξω κάθε μέρα για να χρίσουνε φειδωλά με λάδι τα
κορμιά  που  εμείς  ανασύραμε  με  κόπο  μέσ’  από  το  έδαφος  που  είχε
αρχίσει να σκληραίνει ή ξεθάβαμε μέσ’ από το τείχος των συντριμμιών.
Όσο  για  τον  Θησέα  -  τον  παραφύλαγα  και  για  τους  μορφασμούς  του
ακόμα, με κάλυπτε η πρόδηλη παρακολούθηση των στρατευμένων
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άντρων  του Μέοτορα και του Δαΐτορα, αλλά ούτε μέρα δεν έλειψε από
αυτό  το μακάβριο  έργο  και  τολμώ να  πω ότι, παρά  τη μεγάλη  εμπειρία
που είχε αποκτήσει στις μάχες στην ηπειρωτική χώρα, τόσο θάνατο ποτέ
του δεν είχε αντικρίσει. Λίγον καιρό πρωτύτερα θα θεωρούσα ακόμα και
τις ανάσες του προσχεδιασμένες, ώστε να του χαρίσουν την εύνοια και να
του επιτρέψουν να προωθήσει τα μυστικά του σχέδια- γι’ άλλη μια φορά
όμως  δεν  άντεξε,  όταν  το  έργο  μας  μας  έφερε  τελικά  και  στον  Ελάφιο
πάνω  σ’  εκείνο  το  δέντρο  και  αναγκαστήκαμε  να  φερθούμε  μάλλον
βάναυσα  για  να  κατεβάσουμε  από  κει  το  κορμί  του.  Αγγιζόμασταν  πια
περιστασιακά  και  λέγαμε  περισσότερα  μιλώντας  λιγότερο  από  ποτέ-

υπήρχαν  ακόμα  στιγμές  αλληλοπεριφρόνησης  και  αποτραβήγματα,  γιατί
πιστεύω πως και τους δυο μάς φόβιζε αυτό που συνέβαινε ανάμεσά μας.
Εκείνος μπορεί να μη με θεωρούσε ικανό να σύρω αδάκρυτος ένα πτώμα
ως τον τάφο από το μπράτσο, ούτε κι εγώ όμως πίστευα πως θα μπορούσε
να θρηνήσει  που  η έλλειψη εμπιστοσύνης  μεταξύ μας είχε  ρίξει τόσους
καλούς άντρες ολόισια μέσα στο κύμα. Ήμασταν όλοι συντετριμμένοι και,
όταν  είπε  πως  θα  ήθελε  να  στείλει  στην  ηπειρωτική  χώρα  το  πρώτο
καράβι  που  θα  ’πεφτε  στα  χέρια  μας  και  θα  ’ταν  ικανό  να  βγει  στη
θάλασσα,  για  να  μάθει  τι  είχε  συμβεί  στους  δικούς  του,  κανείς  δεν  του
έφερε αντίρρηση
Ναι,  είπε  η  Πέρδικα,  που  κι  αυτή  θρηνούσε  την  Κλείτη  και  τόσους

άλλους,  Πρέπει να κοιτάξουμε την οικογένειά μας τώρα’ κι εκείνος πήρε τα
λόγια  της  σαν  φιλοφρόνηση  επιτέλους,  σαν  να  ’χε  αρχίσει  να  πεθαίνει
ακόμα κι αυτή η καταφρόνια του Άριου μέσα του, για την επιμειξία με το
αίμα  των  Χωματένιων.  Συμφωνούσε  τις  περισσότερες  φορές  με  την
Αριάδνη  εναντίον  των  συμβουλατόρων  του,  άρχισε  να  συμπεριφέρεται
στους πιο φανερούς προδότες του, την Αίθη και τον Κάφα, σχεδόν το ίδιο
όπως  στους  άλλους,  τόλμησε  ακόμα  και  να  δείξει  αυστηρότητα  με  τα
κλαψουρίσματα και τη χαύνωση σε ορισμένους. Τι ήταν αυτό που είχε πει
η  γιαγιά  μας,  Όλοι  τους  επιστρέφουν  σ’  Αυτήν; Ποτέ  μου  δε  θα  τον
θεωρούσα  άντρα  ικανό  να  ζει  για  τη  Βασίλισσά  του,  αλλά  οι  ομαδικοί
τάφοι με το σχήμα του Διπλού Πελέκεως έκρυβαν μέσα τους μια Δύναμη
που δεν την περιφρονούσε πια. Μήπως εκείνος κι^ρ Αριάδνη είχαν βρει το
δρόμο  προς  την  αγάπη;  Αδύνατο  να  καταλάβεις:  εκείνη  έδειχνε  ικα-
νοποιημένη που τον έβλεπε να συμμερίζεται τον πόνο στις απώλειές μας,
που φαινόταν να θεωρεί την παλιότερη καταφρόνια του χωρίς νόημα και
όποτε την έκανε να χαμογελάει, νιώθαμε το μέλλον μας να παίρνει ζωή.
Πλάγιαζαν μαζί πια μέσα σε μιαν αποθήκη της δυτικής πτέρυγας που εί
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χε  επιπλωθεί  με  τ’  απολύτως  απαραίτητα,  είχε  στηθεί  εκεί  ώσπου  να
μπορέσουμε  να  ξεθάψουμε  την  ανατολική- υπήρχε  και  μια  καινούργια
οικειότητα ανάμεσά τους, το χέρι της πάνω στον ώμο του καθώς του σερ-
βίριζε τη μερίδα του κρασιού του για το βραδινό, τα Ευχαριστώ του, οι
προτροπές του πως πρέπει να φάει κι εκείνη. Έμοιαζε σαν ξεκίνημα που
ακόμα κι ο Κράτος με τη Θεία θα μπορούσαν ν’ αποδεχτούν

Στο μεταξύ, εμείς συνεχίζαμε να πιστεύουμε ότι ο Γλαύκος είχε επι-
τύχει το σκοπό του, ότι τα δεκαπέντε καράβια του Πάνδαρου απλώς δια-
τηρούσαν τον κλοιό για τον Λέοντα στους εμπορικούς δρόμους της Ρό-
δου.  Η  αποστολή  του  Περίδη  όμως  είχε  καθυστερήσει  πολύ  και  δεν
υπήρχαν πια εκατοντάδες άλλοι ναυτικοί να κατεβούν από τα βουνά μας.
Κι  αυτό,  γιατί  είχαν  αρχίσει  πια  να  καταφτάνουν  οι  αναφορές  από  τον
Ιππία και άλλους κήρυκες, μερικές μάλιστα διανθισμένες με εκκλήσεις για
τη δική μας βοήθεια: η στάχτη δεν είχε βλάψει μόνο τα καλύτερα χώματα
της  Κρήτης  στην  πεδιάδα  της  Μεσαράς  τριγύρω  από  τη  Φαιστό,  οι
καταστροφές κι η αναστάτωση όμως στο ίδιο το παλάτι της Άμφισσας δεν
ήταν λιγότερες από της Κνωσού, κι η αλήθεια ήτανε πως μεταξύ Αμνισού
και Ζάκρου δεν είχε μείνει ούτε μια πόλη απείραχτη ούτε ένας μεγάλος
οίκος. Ολόκληρο το νησί είχε κλυδωνιστεί σαν μια τεράστια βάρκα. Με
απολογίες μέσ’ από την καρδιά του ο Ιππίας μας εμπιστεύτηκε κι άλλα,
που  δεν  περιλαμβάνονταν  στα  μηνύματα,  την  ευρέως  διαδεδομένη
παρατήρηση ότι της άξιζε της Κνωσού να πάθει τα χειρότερα. Και με τα
πλοία τι γίνεται, ρώτησε ο Θησέας: η απάντηση ήταν πως θα μπορούσαμε
να  ζητήσουμε  τέσσερα  πέντε  από  το  μικρό  στόλο  της  Άμφισσας  στο
νοτιά, αλλά τίποτα και κανείς άλλος δε θα ’ρχό- ταν από τ’ ανατολικά,
αυτό ήτανε σίγουρο. Χιλιάδες είχαν χαθεί μαζί με τα σπίτια τους

Η οργή που ένιωθα προς τον εαυτό μου για την καταστροφή μ’ αυτή
την τελευταία παρατήρηση ξαναγύρισε  σχεδόν το ίδιο δυνατή και, γνω-
ρίζοντας  πια  πόσο  απόλυτα  ευάλωτοι  ήμασταν,  παρακολουθούσα  τον
Βοσκό όσο ποτέ αναζητώντας κάποιο σημάδι μιας μυστικής ελπίδας. Το
ίδιο κι ο Μέστωρ. Μάλιστα έκανε κατασκόπους όσους ανθρώπους μπό-
ρεσε,  ειδικά  για  το  σκοπό  αυτό- η  Αριάδνη  υπερασπιζόταν  τον  Θησέα
όπως ήξερε καλύτερα, δημιουργώντας περισσότερες ουσιαστικές ελπίδες,
βοηθώντας  τους  ανθρώπους  να  πιστέψουν  ότι  δύσκολα  θα  λιμοκτο-
νούσαμε  αν  αποφασίζαμε  να  ζήσουμε  από  τη  θάλασσα  και  ν’  αφοσιω-
θούμε στις τελετές της σποράς. Κάτω από την πίεση όμως ν’ αντισταθεί
εκείνη πρώτη στο φόβο που πλανιόταν, δεν είχε αλλού ν’ αποταθεί παρά
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στον καινούργιο κόσμο ανάμεσα σ’ εκείνη και στον Θησέα.  Σας μοιάζει
ετούτος  για  άνθρωπος  που  θα  ’κανε  όλ’  αυτά  που  φοβάστε; ρωτούσε  τα
πλήθη και βλέπαμε όλοι πόσο είχε απομακρυνθεί ο κόσμος από την αρ-
χική  εμπιστοσύνη  που  είχε  δείξει  η  Αριάδνη  στον  Θησέα.  Όσο  για  τον
Θησέα τον ίδιο, έλαμπε ολόκληρος μ’ αυτά τα λόγια της ενώ η φυσικότη-
τα της λάμψης του επαλήθευε ακόμα περισσότερο τα λόγια της Αριάδνης

Ένα  πρωινό  λοιπόν,  βρισκόμουνα  στην  αίθουσα  του θρόνου  μαζί  μ’
εκείνον και τον Κόδρο* ο Κόδρος, παρ’ όλο που σύσσωμοι οι καλλιτέχνες
μας τον είχαν ψηφίσει αρχιμάστορα των Δαιδαλίδων στη θέση της Ίριδας,
δεν  τα  κατάφερνε  πολύ  καλά  τελευταία,  αφού  ούτε  αυτός  ούτε  οι
Δαιδαλίδες μπορούσαν ν’ αφοσιωθούν στα εργαστήριά τους. Μερικοί από
αυτούς είχαν κατεβάσει με προσοχή τις αγαπημένες τοιχογραφίες τους και
τις  είχαν  αποθηκεύσει  σε  μια  γωνιά  του  Ναυαρχείου  για  να  τις
προφυλάξουν είχαν ακόμα πολύ να σκάψουν στην ανατολική πτέρυγα για
τα τόσα άλλα, κι εκείνη τη στιγμή τσακωνόμασταν - ή μάλλον εκείνος κι ο
Θησέας - για τις επισκευές στις εικόνες πίσω από το θρόνο. Το τοπίο και η
ζωγραφισμένη  φοινικιά που σκίαζε  με την ιερότητά  της το βάθρο είχαν
χάσει μεγάλα κομμάτια τους, κληρονομιά πολλών γενεών ο Θησέας ήθελε
κάτι πιο επιβλητικό στη θέση τους, ένα ζευγάρι απειλητικούς γρύπες ίσως,
σαν αυτό που υπήρχε στον εσωτερικό δυτικό τοίχο, εκεί που η γιαγιά μας
(το  θυμόταν)  έπαιρνε  μέρος  στα  συμβούλια.  Ο  Κόδρος  όμως,
καταβάλλοντας  τεράστιες,  όσο  γινόταν  πιο  αδέξιες,  προσπάθειες  να  μη
δημιουργήσει  προβλήματα,  παραπονέθηκε  γι’  αυτήν  τη  γνωστή
τεχνοτροπία  των  στεριανών  που  Ισορροπούσε  τα  πράγματα  ώσπου  να  τα
νεκρώσει. Εγώ  προσπαθούσα  να  του  δώσω  να  καταλάβει  πως  αυτές  τις
αποφάσεις  τις  έπαιρναν  η  Βασίλισσα  κι  ο  Βασιλιάς,  όταν  ένας  νεαρός
ναύτης  γερμένος  αδύναμα  στο  κατώφλι  της  πόρτας  μάς  έκανε  να
στραφούμε και οι τρεις προς το μέρος του. Η Αριάδνη κι ένα πλήθος ιε-
ρέων, που είχαν φέρει το νεαρό ν’ απευθυνθεί σε μένα και στον Θησέα,
βρίσκονταν στην αυλή ακριβώς πίσω του: οι μαύρες μπούκλες του είχαν
σκληρύνει  από  το  αλάτι  και  είχε  κάτω  από  τα  μάτια  του  σκούρους  κύ-
κλους· θα μπορούσα να είχα αισθανθεί χαρά, μ^ς κι έδειχνε να μας φέρνει
νέα  πέρ’  από  το  πέλαγος.  Αναγνώρισα  όμως  το  λεπτό  περιδέραιο  από
χρυσό  που  φορούσε.  Δεν  ήταν  απλό  ναυτόπουλο,  αλλά  μέλος  του  δι-
πλωματικού πληρώματος του Γλαύκου. Εκείνος πού είναι! είπα
«Είναι νεκρός, κύριε. Όλοι νεκροί. Κι η Θέμις. Μόνο εγώ απόμεινα. Είναι
κακό να ονοματίζεις νεκρό καράβι; Προσπαθούσαμε να γυρίσου
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με πίσω. Ακολουθήσαμε πιστά τις διαταγές. Στην Καρία, ξέρετε. Τα πά-
ντα τακτοποιήθηκαν μ’ αυτοΰς. Γυρίζαμε στην πατρίδα», είπε ο άνθρωπος
κι έσβησε η φωνή  του, ώσπου τον βάλαμε να καθίσει στον προθάλαμο,
του  φέραμε  κρασί  και  μόλις  που  κατάφερε  να  το  πλησιάσει  στο  στόμα
του,  τόσο  που  έτρεμαν  τα  χέρια  του  -  μαζεύτηκαν  η  Αριάδνη  κι  οι
υπόλοιποι για ν’ ακουσουν, ο κόσμος είχε σταθεί πίσω από τις πόρτες για
τον ίδιο σκοπό, η κάθε είδηση δαδί για την ελπίδα μας, ή το αντίθετό της

«Ήτανε...  γυρίζαμε  στην  πατρίδα.  Τριγυρνούσαμε  τα  νησιά  επιστρέ-
φοντας  από  την  Καρία.  Από  την  Κάρπαθο  λίγο  βορειοανατολικά,  εκεί
πάνω στο χάρτη του τοίχου σας. Ήταν ωραίο απόγευμα. Νιώθαμε όμως
ότι θα βρέξει. Ο Γλαύκος με αντικαθιστούσε. Του άρεσε να κάνει κουπί.
Ακούγαμε τα κύματα να παφλάζουν στ’ αριστερά μας. Συνηθισμένοι θό-
ρυβοι. Πηγαίναμε πρώτα για το Παλαίκαστρο, θα πιάναμε εκεί κι εκείνος
θα ’κανε μια παράκαμψη για το σπίτι του να δει την κυρά, πριν πιά- σουμε
εδώ  για  την  αναφορά  μας.  Έτσι  είχε  αποφασίσει.  Εγώ  ήμουνα
ξαπλωμένος. Άκουγα κύματα να παφλάζουν. Τότε ακούστηκε μια βροντή.
Ένα δυνατό αστροπελέκι, ύστερα κι άλλα, περισσότερα. Είχα αρχίσει ν’
ακούω τους παφλασμούς και στα δεξιά μας. Έριξα μια ματιά τριγύρω. Και
τότε το είδαμε όλοι μας. Ήταν τεράστιο. Τεράστιο. Δεν είχαμε πουθενά να
πάμε. Μας ρουφούσε ίσια μέσα του. Ήτανε τόσο τεράστιο που άκρες δεν
είχε. Τέλος δεν είχε. Σαν ένας τεράστιος τοίχος κινούμενος. Γυρίσαμε την
πλώρη μας καταπάνω του. Ποτέ της δεν είχε βουτήξει έτσι σε τέτοιο νερό.
Ανεβαίναμε  κι  ανεβαίναμε  κι  ανεβαίναμε.  Ουρλιάζαμε  όλοι  μας.  Κι
ύστερα  αναποδογυρίσαμε.  Δεν  ξέρω  τι  συνέβη.  Ονειρευόμουνα  πως
πετούσα. Μαυρίλα και μουγκρητά κι ύστερα δε θυμάμαι. Βρέθηκα στην
πλαγιά ενός λόφου. Στην Κάρπαθο. Γιατί είμαι εγώ γερός; Όλοι σχεδόν
είναι  νεκροί  στην  Κάρπαθο.  Γιατί  είμαι  εγώ  γερός;  Θάψαμε  -  τους
συντρόφους  μου  από  το  καράβι  εκεί  πέρα.  Τους  είπα  ποιος  ήμουνα.
Βρήκανε μια ψαρόβαρκα. Κι έτσι μπόρεσα να καλέσω βοήθεια. Και τώρα
βρίσκομαι εδώ. Αναγκαστικά περιμέναμε. Δεν έβλεπες τίποτα. Για μέρες.
Ο  Γλαύκος  όμως  θα  το  ’θελε  να  δώσω  ετούτη  την  αναφορά.  Με
συγχωρείτε που έχυσα το κρασί πάνω σ’ αυτές τις ωραίες πλάκες σας.»

«Μην το σκέφτεσαι αυτό», είπε ο Θησέας κι έσκυψε να κοιτάξει τον
άνθρωπο στα μάτια ενώ το πλήθος των ακροατών μεγάλωνε συνεχώς έξω
από τα πέτρινα πορτόφυλλα του προθαλάμου

Όσο κι αν προσπαθήσαμε όμως, δεν καταφέραμε να μάθουμε τίποτα

Ο αδελφός της Αριάδνης - 35
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για τον Πάνδαρο και τη δύναμη αποκλεισμού του, για τα δεκαπέντε κα-
ράβια  του  και  τους  πεντακόσιους  άντρες,  που  αρκετοί  από αυτούς  κρα-
τούσαν πάνω τους σπαθιά από σίδερο. Αυτό που θέλατε, το τακτοποιήσαμε,
Εμείς είμαστε διπλωμάτες, Γυρνούσαμε στην πατρίδα, αυτά μόνο μπορούσε
να πει προς το παρόν ο άνθρωπος. Ο Θησέας τα παράτησε, τότε όμως ο
Δαΐτωρ, μετά τις προτροπές του Μέστορα και της παρέας του μέσα στο
πλήθος, άνοιξε δρόμο ανάμεσα από τους ιερείς και την Αριάδνη και πίεσε
τον άνθρωπο να σκεφτεί, να θυμηθεί

Χάρηκα που ο Γλαύκος κι εγώ είχαμε κάνει έρωτα μια φορά για λίγο,
τότε  στις  τελετές  της  συγκομιδής.  Είχε  υποφέρει;  Άραγε  να  μας  κα-
ταριότανε την ώρα που ανέβαινε κι ανέβαινε το καράβι του; Μισή μέρα
ακόμα και θα είχε φτάσει στην πατρίδα. Θα είχε, θα μπορούσε, θα έπρεπε
να έχει φτάσει. Αδελφέ μου. Τι θα λέγαμε τώρα στην  Αντιβία του, πως
χάσαμε  το  Γλαύκο,  κερδίσαμε  όμως  τον  Θησέα;  Τι  θα  έκανε  εκείνος
τώρα... Το πλήθος είδε και τον Δα'ΐτορα να εγκαταλείπει, κι έβλεπες στα
ίδια  τους  τα  πρόσωπα  και  στα  κεφάλια  που  κουνούσαν  σκεφτικοί  πως
ένιωθαν το κακό να μας πλησιάζει. Κανείς δεν πανικοβλήθη- κε, λοιπόν,
όταν ο Δαΐτωρ βγήκε πάλι έξω και χωρίς μιλιά μαζί με τον Μέστορα και
τους άντρες τράβηξαν όλοι τα σπαθιά τους κι ετοιμάστηκαν ν’ αρπάξουν
τους Αθηναίους, τους νεαρούς και τις γυναίκες τους, τον Πορθάονα  και
όλους τους άλλους συμβουλάτορες, που ζήτησαν τη βοήθεια της Αριάδνης
για πρώτη φορά φωνάζοντας τ’ όνομά της. Ο Θησέας στεκόταν μόνος του
πλάι της και παρακολουθούσε στωικά τη σκηνή που γι’ αυτόν δεν ήταν
τίποτ’  άλλο  παρά  ο  συνηθισμένος  πανικός  των  Κρητικών.  Δεν  είχα
συνειδητοποιήσει  πόσο  ελάχιστα  επικροτούσε  ο  κόσμος  τις  ελευθερίες
των στεριανών ανάμεσά μας τελευταία. Ο φίλος μου, χαμένος για πάντα·
ήθελα να χαθώ  μέσα στις πιο  βαθιές κρύπτες  του Λαβύρινθου κι όμως,
μέσα στην καρδιά μου ένιωθα τώρα κάτι πιο δυνατό από οτιδήποτε, κάτι
που ήθελε να  συνταράξει το Παλάτι με το αίμα του, όπως θα ’χε κάνει κι ο
ίδιος. Βγήκα έξω, ενώθηκα με το φόβο και τα κορμιά και την αναταραχή
που όλο και φούσκωνε στην αυλή κι η ψυχή μου από μόνη της είπε Αν δεν
μπορώ σαν άντρας να κάνω τον Γλαύκο περήφανο, τότε ας πεθάνω

«Κυρά μου, με όλο το σεβασμό», έλεγε ο Μέοτ&ρ, «δεν ξέρεις τι σου
γίνεται. Αφού χάθηκε η  Θέμις, θα πρέπει πια να υποθέσουμε πως έχουν
εξολοθρευτεί και τα δεκαπέντε καράβια μας στα νερά της Ρόδου. Βέβαια
από μόνα τους ούτε κι αυτά θα έφταναν για να σωθεί η Κρήτη, αλλά μη
μου πεις πως πια δεν το καταλαβαίνεις... Δεν μπορείς να βασιστείς
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στην επιστροφή του Περίδη και των άντρων του. Εγώ  ξέρω τι μας περι-
μένει τώρα πια!»

«Είσαστε όλοι σας ψεύτες!» είπε ο Ακραίος, ο γεροντότερος, πίσω από
τις αιχμές των σπαθιών δυο ναυτικών

Η φρουρά του Παλατιού από την περιφέρεια του πλήθους στράφηκε
προς την Αριάδνη περιμένοντας, εκείνη όμως θέλησε ν’ αφήσει τα πράγ-
ματα ν’ ακολουθήσουν την πορεία τους, να επιτρέψει στο φόβο και στην
απελπισία  ν’  ακουστούν  ολοκάθαρα.  Ο  μήνας  που  μας  κατέκλυζε·  ο
Πτολίπορθος  που  τριγύριζε  χωρίς  αμφιβολία  μαζί  με  τους  χίλιους  του,
ελεύθερος πια να χτυπήσει την ίδια την Κρήτη όπου κι αν ήθελε· τα λόγια
από τους Δελφούς - όσο είχανε βαλθεί ετούτοι οι άντρες να τρομοκρατή-
σουν  την  Αριάδνη  μ’ όλ’ αυτά  για ν’ αποδεχτεί τις απόψεις τους, τόσο
προκαλούσαν και τους τραυματισμένους ακόμα που κάθονταν στην άλλη
άκρη της αυλής να δίνουν ολέθριες απαντήσεις. Μάθε μας να πολεμάμε. Ν’
αποκαταστήσουμε  το  άγαλμα  του Κοσμοσείστη  και τις τελετουργίες του. Να
σκοτώσουμε  μερικούς  Αθηναίους  σαν  προσφορά  στις  Δυνάμεις  «Αν  πρώτα
μπορέσετε να μας πείτε - Αν μπορέσετε να μας εξηγήσετε», άρχισε την
απάντησή της η Αριάδνη (σπρώχνοντας πίσω τις μπού- κλες των μαλλιών
που το πρώτο φύσημα  του νοτιά είχε φέρει στο πρόσωπό της) - Απλώς
πείτε μας πώς είναι δυνατόν να κάνει αυτή η καταστροφή το διαχωρισμό
ανάμεσα  στα  δικά  μας  πλοία  και  στων  άλλων!  Λοιπόν;  Αφού  χάσαμε
όλους  τους  άντρες  μας,  γιατί  να  μην  έχει  συμβεί  και  στην  ηπειρωτική
χώρα το ίδιο;»

Οι απαντήσεις όμως που την κατέκλυσαν από παντού, όσο ρηχές κι αν
ήταν, έκρυβαν μιαν υπερβολική απλότητα που δε σήκωνε αμφισβήτηση:
επειδή η Κρήτη πάθαινε πάντα τα χειρότερα από τον Βέλκανο, ποιος ξέρει
γιατί·  επειδή  αυτή  η  παράνοια  δεν  μπορεί  παρά  να  ήταν  έργο  του
Ποσειδώνα- επειδή η Αχαΐα ήξερε εδώ και πολύν καιρό πως πλησίαζε η
καταστροφή, κι ας θυμηθούμε τα λόγια των Δελφών

«Λόγια μιας ιέρειας πληρωμένης από τον ποντικομούρη Απόλλωνα!»
φώναξα εγώ

«Κοίτα το ίδιο σου το Παλάτι, κοπέλα μου!» είπε ο Μέστωρ πλησιά-
ζοντας περισσότερο τον Θησέα με το σπαθί γυμνό, παρ’ όλο που το κρα-
τούσε χαμηλωμένο στο πλευρό του. «Την οικογένειά σου! Η Θεά έπαιρνε
τους βασιλιάδες Της και τώρα που αυτά τελειώσανε, σκοτώνει μόνη της
τους  ανθρώπους  Της.  Βέβαια,  εγώ  δεν  είμαι  Σύζυγός  Της,  αλλά  δεν
πρόκειται να επιτρέψω ούτε στον εαυτό μου ούτε στους άλλους να κατα-
ντήσουνε σκλάβοι των στεριανών που Την καταφρονούν.»
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«Και στο χέρι σου τι κρατάς; Την αγάπη, που είναι η μοναδική ελπίδα
μας ετούτη τη στιγμή;» απάντησε η Αριάδνη μετά από λίγο, με τα χέρια
της στη μέση· τα λόγια του Μέστορα δεν έβγαζαν και πολύ νόημα, δεν
ήταν όμως αυτή η δύναμη του νοήματος που δικαιολογούσε την επιρροή
που ασκούσε πάνω στο πλήθος

«Αχ, Κυρά μου, με σκοτώνει αυτό που θα σου πω, αλλά σε παρακαλώ,
μη  μας  μιλάς  άλλο  γι’  αγάπη!»  είπε  ο  Δαΐτωρ,  που  είχε  αρπάξει  τον
μικρούλη  Κάφα  από το  σβέρκο  κι  είχε  τη  λεπίδα  του  ξίφους  του  ακου-
μπισμένη  στα πλευρά  του  νεαρού.  «Θα ’ρθουνε,  δεν  καταλαβαίνεις; Με
τους ομήρους, έχουμε κάποιες ελπίδες.»

«Είστε  όλοι  σας  ψεύτες!» επανέλαβε  ο  Ακραίος,  σαν  να  ’τανε  γνω-
μικό

Οι φρουροί του Παλατιού έσφιξαν λίγο τον κλοιό γύρω από τους τρεις
μας, έτοιμοι για τις διαταγές της Αριάδνης αν ήταν να ξεσπάσει κι άλλη
εμφύλια διαμάχη. Ο Θησέας την άφηνε να το χειριστεί· εγώ προσπαθούσα
να σκεφτώ κάτι να βοηθήσω. Οι πεντακόσιοι του Περίδη μπορεί να ήταν
ακόμα στη Μάλτα περιμένοντας να περάσουν τα χειρότερα του Βέλκανου:
ο φόνος της μάνας μας τους είχε σώσει από τη μοίρα του στόλου. Κι αυτοί
να επέστρεφαν όμως, και η δύναμη από τη Ρόδο, θα μας πείραζε δηλαδή
να κρατούσαμε τον Βοσκό... ασφαλή ως τότε; Και δεν ήταν μονάχα αυτά:
γιατί  αν  οι  στεριανοί  ήταν  αλώβητοι  κι  είχαν  κατά  νου  να  μας
καταστρέψουν, μπορεί ακόμα και τη ζωή του να μην υπολόγιζαν μπροστά
στα  λάφυρα  που  είχε  να  τους  προσφέρει  η  Κρήτη,  χρυσό,  κοπάδια,  τις
γυναίκες της. Μ’ όλ’ αυτά και με τη φασαρία τριγύρω μας, δεν είχα ιδέα
πώς να τη βοηθήσω, και να που τα χέρια της Αριάδνης άφησαν τη μέση
της κι άνοιξε τις παλάμες της προς τη γη, έκλεισε τα μάτια της κι έμεινε
ακίνητη, σιωπηλή, αφουγκραζόταν. Και σιγά σιγά, καθώς οι άνθρωποι την
κοίταζαν  περιμένοντας  την  κρίση  της,  ησύχασαν  εντελώς  ακόμα  και  οι
ναύτες  του  Μέστορα·  είδα  τότε  μια  βαθιά  αναπνοή  ν’  ανασηκώνει  το
στήθος της, το τρυφερό σαγόνι να βγαίνει μπροστά έτσι όπως έσφιξε τα
δόντια  της.  Κατάλαβα,  και  σκέφτηκα  Όχι,  μην  της  το  ζητήσετε,  Σας
παρακαλώ' εκείνη άφησε αργά την ανάσα της, το  πρόσωπό της απόλυτα
αυστηρό καθώς το σήκωσε ελάχιστα τώρα, έδειχνε αποφασιστικότητα και
μαζί συναίνεση, κι ύστεραΊα χέρια της έπεσαν κι έριξε μια ματιά τριγύρω
σε όλους. Η Φαίδρα, η Θεία, η Πέρδικα, η Δια- μάτη, ο Κράτος, όλοι τους
είδαν αυτό που είχα δει κι εγώ κι έκαναν να την πλησιάσουν: τους σήκωσε
το ένα της χέρι

«Να το αποτέλεσμα, Μέστορα, το ζούμε», είπε, «της άρνησης του Βα
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σιλιά. "Υπνος. Εφιάλτης. Όμως - κατάλαβα πια, λαέ. Δεν είναι τα χωράφια
ούτε οι Νεκροί ούτε οι Δυνάμεις που απαιτούν την Προσφορά. Εί- σαστε
εσείς. Αχ, τα οράματα που είχα για μας ήταν τόσο διαφορετικά», είπε και
σχεδόν έκανε μια κίνηση να πιάσει το χέρι του Θησέα κοντά της, εκείνος
όμως  δεν  ανταποκρίθηκε,  έδειχνε  να  ’χει  παγώσει  με  το  τεράστιο
απόκοσμο  βάρος  που  κουβαλούσαν  τα  λόγια  της,  τα  φρύδια  του
σχημάτιζαν δυο τόξα πάνω από το βλοσυρό γαλάζιο βλέμμα. «Θεά μου,
όμως, η ίδια η Αρίδηλη είναι ο  όάμος. Τα παιδιά κάνουν  απαίσια πράγ-
ματα κι όμως αυτή τ’ αγαπάει.»

Κι ύστερα γύρισε μέσα στη σιωπή (χωρίς να ρίξει ούτε ματιά στους
φρουρούς του Παλατιού, που ήταν έτοιμοι να ορμήσουν για χάρη της) και
κατέβασε τα χέρια της Φαίδρας από το πρόσωπό της· άκουσα τη Φαίδρα
να  λέει,  Μη, όχι εγώ, Μη φεύγεις σε παρακαλώ, η  Αριάδνη  όμως  με  μια
κατευναστική  κίνηση  την  οδήγησε  στον  κενό  χώρο  στο  κέντρο  του
πλήθους. Δεν ξέρω γιατί διάλεξε τη Φαίδρα να τη διαδεχτεί αντί για κά-
ποια γηραιότερη ιέρεια* η Αριάδνη φαινόταν έτοιμη να πει κι άλλα, τα
λόγια  ήτανε  πια  χρόνος,  ζωή,  χλόμιασε  όμως και  φάνηκε  στο  πρόσωπό
της η θνητή της φύση* το σώμα της καμπούριασε λες και το πνεύμα της
είχε  ήδη  αρχίσει  να  χάνεται  μέσ’  από  τα  πόδια  της.  Ενώ  λίγες  στιγμές
πρωτύτερα  τα  οργισμένα  πρόσωπα  θα  θεωρούσαν  μια  τέτοια  κίνηση
απειλή  ή  τιμωρία,  τώρα  δεν  έβλεπα  παρά  αποσβολωμένα  βλέμματα,
ακατασίγαστους  σπασμούς  στα  χαραχτηριστικά  τους,  ανθρώπους  καρ-
φωμένους στη θέση τους που προσπαθούσαν σκληρά να ξεριζώσουν από
τις καρδιές τους τη δύναμη ενός κόσμου που πίστευαν πως είχε πια ολο-
κληρωτικά χαθεί

«Σταματήστε,  σταματήστε!»  φώναξε  ο  Θησέας  ξαφνικά,  πέρασε
κάνοντας  πέρα  τα  όπλα  των  ναυτικών  (ενώ  αυτοί  που  τα  κρατούσαν
έδειχναν  ανάλογα  υπνωτισμένοι)  και  μπήκε  ανάμεσα  στην  Αριάδνη  και
στη Φαίδρα με πρόσωπο κατακόκκινο από την οργή. «Τι είναι αυτά! Δε
σας αρκεί ποτέ ο θάνατος τριγύρω σας; Πόσες φορές έγινε αυτό, μόνο από
τότε που είμαι εδώ; Ο νεαρός, ο Καλλιστινός, ο ξένος πρίγκιπας και μαζί
η  ιέρειά  σας,  και  τι  σας  δόθηκε  γι’  αντάλλαγμα;  Θάνατος,  θάνατος,
θάνατος!» Αρπάχτηκε  από  τα  ίδια  του  τα  μαλλιά,  κοκκίνιζε  ολοένα  και
περισσότερο,  έβγαζε  αφρούς  σχεδόν,  χτυπούσε  το  πόδι  του  πάνω  κάτω
«Το απαγορεύω! Αυτό δε θα το επιτρέψω! Θα σας σκοτώσω όλους πρώτα
μοναχός μου!» συνέχισε μανιασμένος, χειρονομώντας σαν τρελός

Δεν είχα δει ποτέ μου τον Θησέα τόσο οργισμένο, έξαλλο, εκτός εαυ
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τού: ήτανε λες και το προηγούμενο άνοιγμά του άλλο δεν έκανε παρά να
πιέζει την ψυχή του να λυγίσει, κι άλλο, κι ακόμα περισσότερο, σαν τόξο,
και τώρα που ’χε φτάσει στο όριό της, πισωγύριζε με όλη τη δύναμή της·
τον είδαν και οι γενειοφόροι δημιουργοί του και ντράπηκαν γι’ αυτόν. Οι
Κρητικοί  όμως,  ο  Δαΐτωρ,  ακόμα  κι  ο  Μέστωρ,  δεν  ήθελαν  να  ’χουν
καμιάν  ανάμειξη  σ’  αυτό  που  θα  έσπρωχνε  την  Αριάδνη  ως  την
Προσφορά. Ο κόσμος άρχισε να της φωνάζει πως η Προσφορά είχε ακόμα
μεγάλη ισχύ, πως έτσι κι αλλιώς είχαμε τους Αθηναίους

«Ακούστε με», είπε ο Θησέας, «αν ο λόγος μου δε σημαίνει τίποτα για
σας, τότε υπάρχει ακόμα κάτι πιο λογικό να κάνουμε. Αυτήν τη βάρκα που
μας  ήρθε  από  την  Κάρπαθο  μπορούμε  να  τη  στολίσουμε  λιγάκι,  να  τη
στείλουμε στην ηπειρωτική χώρα και να προσφέρουμε σ’ αυτούς βοήθεια!
Έτσι θα υποθέσουν πως έχετε δυνάμεις και με τη βάρκα θα μπορέσουμε
να μάθουμε  για την κατάστασή τους.  Και στο μεταξύ  θα έχει γυρίσει ο
Ναύαρχός  σας,  τα  καράβια  μας  δηλαδή,  και  -  Αριάδνη»,  είπε  και
στράφηκε προς το μέρος της ενώ ακόμα κι οι άντρες του Μέστο- ρα είχαν
αρχίσει να το αποδέχονται, «δεν πρόκειται να σ’ αφήσω - δεν πρόκειται ν’
αφήσω  τίποτα  και  κανέναν  να  σε  κάνει  μια  από  αυτές  τις  ηλίθιες
καλαμποκένιες κούκλες, με καταλαβαίνεις; Τελείωσε».

Ακολούθησε  μια  κοφτή  κίνηση  του  δεξιού  χεριού  του,  τι  τρομερή
αμηχανία στο πρόσωπο της Αριάδνης. Ίσως γι’ αυτό το πλήγμα εναντίον
του έσχατου μυστηρίου της· ο κόσμος, που από την αγάπη του γι’ αυτήν
τάχθηκε  με  το  μέρος  του  Θησέα,  και  η  ίδια  της  η  επιθυμία  να  ζή-  σει
γέμισαν τα μάτια της. Περισσότερο απ’ όλα όμως έβλεπες ολοκάθαρα την
αγανάχτησή της: τα λόγια του προέρχονταν ίσως από αγάπη, αλλά έμοιαζε
περισσότερο  σαν  οιωνός  καθαίρεσης  και  κατοχής  παρά  σεβασμός  για
κείνο που την έκανε αυτό που ήταν. Η Αριάδνη ρώτησε τον Θησέα αν θα
δεχόταν, τότε, να τον φρουρούν στενά ώσπου να μαθαίναμε περισσότερα
μ’  αυτό  το  πλεούμενο.  Στο  πρόσωπό  του  φάνηκε  ολοκάθαρα  πόσο
ενοχλήθηκε,  τι  προσβολή  ήταν  αυτό  για  το  λόγο  της  τιμής  του,  όμως
συγκατατέθηκε. Τώρα ο Θησέας έδειχνε ν’ αποζητά ν’ απλώσει πάλι το
χέρι  της  προς  το  μέρος  του,  η  Αριάδνη  όμως  γύρισε  πίσω  και
κατευθύνθηκε  προς  τους  διαδρόμους  της  δυτικής  πτέρυγας,  προς  την
προσωρινή απομόνωσή της. Πίσω της άφησε σιαϊβή και οι ναυτικοί, χωρίς
ν’ απομακρυνθούν όμως από τους ομήρους τους, έβαλαν τα σπαθιά
τους στα θηκάρια

Και ύστερα από αυτά - παρ’ όλο που συνέχισε να δουλεύει πλάι στον
Θησέα σε ό,τι κάναμε στην προσπάθειά μας ν’ αρχίσουμε την ανοικοδό
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μηση - η Αριάδνη στράφηκε μέσα της. Οΰτε και μπρος στον Ταΰρο τον
Ίδιο δεν είχε αισθανθεί πως βρέθηκε τόσο κοντά στο τέλος της ζωής της
κι αυτό την έκανε να δει το θρόνο της, την αγάπη του Θησέα, τα πάντα,
με καινούργια ματιά. Θα το ’θελε να ξαναφέρει την Άμφισσα εδώ να μι-
λήσουν, αλλά τα νέα που μας πλημμύριζαν απ’ όλο το νησί ήταν τις πε-
ρισσότερες  φορές  ζοφερά.  Η  άνοιξη  βάλθηκε,  όπως  πάντα,  να  μας
βουρλίσει με το νοτιά και με τα σμήνη από μύγες που κουβάλησε, κι αυτό
δε  μας  βοηθούσε  ιδιαίτερα,  κανένα  μήνυμα  από  τον  Περίδη,  κανένα
μήνυμα από τη Ρόδο ενώ η αβάσταχτη αναμονή του πεπρωμένου μας που
κρεμόταν  από  μια  ψαρόβαρκα  έκανε  τους  ανθρώπους  ν’  αρχίσουν  ν’
απαιτούν το μερίδιό τους από τα όπλα που είχαν μαζέψει οι άντρες του
Μέστορα. Στάθηκε αδύνατο να ανακαλύψουμε τις κάσες με τα ξίφη κάτω
από  τη  λασπουριά  της  θάλασσας.  Όταν  μας  τέλειωσαν  τα  πραγματικά
όπλα, οι άνθρωποι άρχισαν να φτιάχνουν σφεντόνες από δέρμα και πανί,
ακόντια  από  ξυσμένα  ξύλα.  Και  τι  να  ζητούσε  η  προσευχή  μας  στις
κουρελιασμένες  καθημερινές  τελετές,  την  αμφίβολης  ποιότητας  ελπίδα
πως  η ηπειρωτική  χώρα,  όπως κι εμείς,  είχε  ισοπεδωθεί; Όσοι προσπά-
θησαν ν’ αποφύγουν τη στροφή προς τα όπλα, άρχισαν ν’ αναφέρουν συ-
χνά τις πόλεις πέρ’ από το πέλαγος και τους συγγενείς που είχαν να δουν,
να  επισκεφτούν  πολλά  χρόνια·  όλοι  ήξεραν  τι  θα  συνέβαινε  μόλις
έφταναν  οι  επιδρομείς  και  μάθαμε  πως  είχαν  αρχίσει  να  ερημώνονται
μπόλικες πόλεις, ή μάλλον τα συντρίμμια τους, με προορισμό τα υψίπεδα
της ενδοχώρας και τα ιερά, ή μάλλον κι αυτών τα συντρίμμια, που είχαν
μεγαλύτερες πιθανότητες υπεράσπισης, και αποτελούσαν αυτήν τη στιγμή
την  πιο  σοφή  επιλογή  αναμονής  για  τη  συνέχεια.  Οι  σκέψεις  για  εκ-
κένωση δεν άργησαν να γίνουν το κύριο θέμα των συμβουλίων σε μερικές
πατριές που έστελναν τις δικές τους εκκλήσεις για πλοία στους οίκους μας
στο νότο. Περιμέναμε και δουλεύαμε, βάζαμε όσους άντρες μπορούσαμε
να  κομματιάσουν  τις  απέραντες  εκτάσεις  των  ισοπεδωμένων  δέντρων,
ψάχναμε να βρούμε επιζώντες ναυπηγούς· τέτοια ηλιοβασιλέματα δεν τα
’χαμε δει ποτέ, χρυσαφιά και πράσινα στον ουρανό τις τελευταίες ετούτες
ημέρες  και  μερικές  φορές,  βλέποντάς  τα,  το  ξέραμε,  το  ξέραμε  πως  θα
μπορούσαμε  να  ξαναχτίσουμε,  και  καλύτερα  μάλιστα.  Αυτή  ήταν  η
παράδοση  που  η  Αριάδνη  έκανε  ό,τι  μπορούσε  να  μην  ξεχνάμε.  Τώρα
όμως ήμασταν στο έλεος της Αχαΐας, κι από κανέναν δεν είχαμε ακούσει
πως είχε έλεος για να δείξει
Εφτά μέρες πέρασαν από την αναχώρηση της ψαρόβαρκας και ο Θησέας
(ευνόητο, για τους περισσότερους) έδειχνε πολύ μεγαλύτερη ανη
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συχία από τους υπόλοιπους δώδεκα για την τύχη του λαού του. Ουτε ένα
πλεούμενο  από  τα  νησιά  δεν  είχε  πιάσει  ακόμα  στο  λιμάνι.  Και  τότε  ο
Θησέας  φάνηκε  να... λυγίζει,  αν ήταν αυτή η κατάλληλη  λέξη. Η Βασί-
λισσα  Γελάνια  είχε  κατεβεί  από  τους  λόφους  προσθέτοντας  την  άψογη
νησιωτική χάρη της οτο βραδινό μας μέσα στο πολιτισμένο καταφύγιο της
αίθουσας  του  δείπνου  και  είχε  αναλάβει  το  ρόλο  του  λυράρη  τραγου-
δώντας  μελωδικούς  σκοπούς,  για  να  ευχαριστήσει  την  Αριάδνη  μιας  κι
ήταν φίλες μεταξύ τους* ο Θησέας έδειχνε πως ήθελε κι ο ίδιος να χαθεί
στα χαμόγελα της Αριάδνης καθώς έκανε ό,τι μπορούσε για να της φτιάξει
το κέφι και παράγγειλε δεύτερη και τρίτη μερίδα κρασιού για όλους. Δεν
τον ένοιαζε να στραγγίζαμε ως και τον τελευταίο πίθο απόψε, είπε. Δεν
παρέλειψε  να  βεβαιωθεί  πως  οι  πανταχού  παρόντες  φύλακές  του  και  ο
Μέστωρ  πήραν  το  μερτικό  τους  ενώ  αυτοί  αρχίσανε  τα  γέλια  καθώς
εξιστορούσε  (σε  βάρος  του  και  μπροστά  σε  ολόκληρη  την  ομήγυρη)
εκείνο το νυχτερινό κυνήγι χρόνια πριν με τον Μέστορα και τις διαθέσεις
του πάνω στους λόφους. "Υστερα η Γελάνια τραγούδησε ξανά, σκοπούς
που της είχαν μάθει οι φιλοξενούμενοι του χαμένου βασιλείου της από την
Ούγκαριτ  και  τη  Συρία  κι  άλλα  παρόμοια  μέρη,  εκεί  που  οι  άνθρωποι
τρέφονταν με μέλι και με γάλα.  Θα με περιμένετε για το επόμενο τραγούδι
ώσπου να γυρίσω - από το κάλεσμα της φύσης; είπε ο Θησέας. Ο Δαΐτωρ και
ο Μέστωρ σηκώθηκαν μαζί με τον Βοσκό, ο Σίλλος όμως κατάλαβε και
τους ρώτησε πού νόμιζαν ότι θα μπορούσε να πάει δηλαδή ο άνθρωπος

«Μη σταματάς όμως, τραγούδησέ μας κι άλλο, έλα», είπε η Αριάδνη, 
καθώς ο Θησέας έφευγε από δίπλα της μ’ ένα φιλί στο μέτωπό της Η 
Γελάνια είπε πως το παρακάτω ήταν από την Αίγυπτο:

Άχου, αγάπη μου,
εξαίσια αίσθηση
να λούζομαι στα νερά
κι εσύ να παρακολουθείς
να σ' αφήνω να δεις
το μουσκεμένο φουστάνι μου
πώς ζευγαρώνει μετ’ όμορφο κορμί μου ^
Έλα, έλα, κοίταξέ με

Οι τελευταίες νότες από τις χορδές της έμειναν να πλανιούνται στον
αέρα* δεν είχαμε λόγια, ούτε τις κούπες στο τραπέζι δε χτυπήσαμε, συ-
νηθισμένη επιδοκιμασία, το προσπεράσαμε και προτιμήσαμε σιωπή. Η
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Γελάνια  κι η Αριάδνη,  μαζί και χωρίς να το επιδιώξουν, χαμήλωσαν  το
βλέμμα κι έμειναν ακίνητες, τα χέρια τους μακριά από τις κούπες, με την
ανάμνηση άλλων κόσμων

«Πού ’ναι αυτός;» γρύλισε ο Μέστωρ
Κανείς δεν απάντησε όμως, ώσπου αρχίσαμε ν’ αντιλαμβανόμαστε το 

λάθος· κι όταν είδαμε ξανά τον Θησέα, ερχόταν από τη θάλασσα



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Συνέχεια

Η  ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΦΕΡΕ ΤΟ  βούκινο στα χείλη της κι άφησε ένα μακρύ
βραχνό  χαιρετισμό  για  τα  καράβια  που  έφευγαν  από  τον  Αμνι-
σό. Στεκόμουν πλάι της στο λόφο πάνω από τη σπηλιά του ναυτι-

κού  κι εκείνοι  γλιστρούσαν  μακριά  από  την  Κρήτη  στο πρώτο  φως  του
ανοιξιάτικου πρωινού, με το ξεκίνημα της Σελήνης της Ιτιάς. Το δρεπα-
νάκι της πλανιότανε κατακόκκινο χαμηλά πάνω από τα νερά της χαραυ-
γής κι οι λόφοι, ξεγυμνωμένοι κι άδεντροι, χωρίς το επίνειό τους, αντή-
χησαν  απαντώντας  στο μικρό  πλήθος των  ανθρώπων  που  ήταν στοιβαγ-
μένοι πάνω στα  πλοία.  Και γι’ άλλη  μια φορά  ενωμένες  οι φωνές  τους:
Ο-λο-λο-λο-λο-λο

Εννιά πλεούμενα ήταν μονάχα, κι αυτά ετερόκλητα, κι ετούτο το θέα-
μα έδειχνε καθαρά την κατάστασή μας από την εξαφάνιση του Θησέα κι
ύστερα. Τρία πολεμικά της Κρήτης, τα μόνα που μας είχαν απομείνει μετά
την πανωλεθρία στη Σικελία, έπλεαν με ούριο άνεμο τώρα πέρ’ από τη Δία
μπροστά  από  τέσσερα  χοντρουλά  εμπορικά  που  συμμάζεψε  και  μας
έστειλε  από  τη  Φαιστό  η  Θεία  μας*  και  δυο  μαύρα  λεπτοφτιαγμένα
περιπολικά είχαν πιάσει τα νώτα τους, πλεούμενα χαμηλά, φτιαγμένα με
την τεχνοτροπία των νησιωτών της Αλξιόνης από το βορρά που τα είχαν
παραχωρήσει  στην  Κρήτη  το  περασμένο  φεγγάρι  όταν  είχε  πιάσει  στο
λιμάνι μας το στράτευμά τους. Αυτά τα εννιά είχαν σαλπάρει με κατεύ-
θυνση τις ανοιχτές  θάλασσες ενώ  ο σχηματισμός τους έμοιαζε μισοφέγ-
γαρο που έδειχνε προς την ανατολή και η Αριάδνη ύψωσε τώρα τα χέρια
της απολαμβάνοντας τις φωνές τους: τραγουδούσαν τόσο γι’ αυτήν, όσο
και  για  την  ακτή και  τα  βουνά  που χάνονταν  από  τα  μάτια  τους,  καμιά
τριακοσαριά ήταν όλοι μαζί και οι μελωδικές φωνές τους μες στη γαλήνη
του πρωινού ήταν σαν τις φωνές των Ευλογημένων. Και στην πραγματι-
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κότητα  αυτό  ήταν  -  άνθρωποι,  οικογένειες  και  προσωπικότητες  με  βα-
ρύτητα  στο  ξένο εμπόριο, επιλεγμένοι από  τις ίδιες  τις πατριές τους να
φύγουν από την Κρήτη, όσο μπορούσε ακόμα να φύγει κανένας. Τροία,
Μίλητος,  Έφεσος,  Κύπρος,  Ούγκαριτ,  Βύβλος,  Τύρος,  Φάρος,  Λιβύη:
ισχυρά λιμάνια, καταφύγια, γεμάτα όλα τους με εξαδέλφια μας από την
Κρήτη, και οι φωνές που έφταναν ακόμα ως τ’ αφτιά μας αντηχούσαν με
μεγάλη  ζωντάνια,  νέοι  άνθρωποι  που  έβλεπαν  σαν  περιπέτεια  το  τέλος
που θρηνούσαν οι γεροντότεροι. Η Αριάδνη κατέβασε τα χέρια της αργά
και φαινόταν  ν’ αστράφτει  έτσι όπως  τους  έβλεπε  να ξεμακραίνουν,  να
ξεφεύγουν

Εγώ παρακολουθούσα το φως στο σημείο που έσκαγαν τα κύματα, το
φως που έβγαινε μέσ’ από τη θάλασσα κι άστραφτε σαν λιωμένο ουράνιο
τόξο  πριν  εξαφανιστεί  μέσα  στην  άμμο.  Γαλανό  και  ασημένιο,  κεχρι-
μπαρένιο και κρασάτο, λουλακί, και μελωμένο άλικο να σπινθηρίζει εδώ
κι εκεί, η θάλασσα ξανατράβαγε αυτό το φως μέσα της κι ύστερα έστελνε
το  επόμενο  κύμα  στην  παραλία,  και  μου  φαινόταν  ότι  ποτέ  δεν  είχα
ξαναδεί το φως να παίζει μ’ αυτόν τον τρόπο ανάμεσα στη σελήνη  και
στην αυγή που χάραζε, ποτέ, όσες φορές κι αν είχα κατεβεί ως εδώ. Να
’ταν άραγε εξαιτίας αυτού του τέλους,  επειδή ξέραμε ότι το πιο πιθανό
ήταν να έχει σηκώσει ήδη πανιά ο θάνατός μας; Η Γριά Μάνα Θάλασσα
που παίρνει πίσω τα καράβια και τους ανθρώπους μας: το κύμα έσκαγε, κι
έσκαγε, το ουράνιο τόξο από φως έλιωνε μέσα στη Γη και μες στη θά-
λασσα,  πάλι και  πάλι  - κανείς  δε  θα  μπορούσε να  ονομάσει  τα  φιδίσια
χρώματα του νερού σήμερα

Πήρα  όμως  μέρος  στην  πομπή  της  Αριάδνης  με  τους  πυρσούς,  που
έφερε  όλους  αυτούς  τους  μετανάστες  ως  εδώ  - είδα  να  φορτώνουν  βα-
ρέλια  με  νερό  και  όπλα,  μπολιασμένα  λιόδεντρα,  οπωροφόρα  και  κλη-
ματαριές μέσα σε γλάστρες, είδα θυσίες αίματος και ευλογίες πάνω εδώ
στη σπηλιά, οικογένειες ν’ αποχωρίζονται, κρίνα και κρόκους στα μαλλιά
αγαπημένων  -  και  μ’  όλ’  αυτά  συνειδητοποίησα  πόσα  πολλά  είχαν
τελειώσει, και πόσα πολλά άρχιζαν, η θάλασσα έδειχνε πιο αρχαία κι από
τον  καιρό,  απόλυτα  διαφορετική  και  ολοκαίνουργια.  Είχε  βγάλει  σ’
ετούτες  τις  ακτές  τη  μάνα  μας  την  Ευρώπη,  μας  έθρεψε,  μας  έκανε
πλούσιους,  κουβάλησε  τους  Κρητικούς  στα  πέρατα  του  κόσμου  πάνω
στην πλάτη της: αυτά τα ίδια νερά, που πριν από δυο φεγγάρια στάθηκαν
όρθια και μας έκαναν θρύψαλα και συντρίμμια, δαδιά για προσάναμμα,
που σκότωσαν χιλιάδες· και τώρα ξανάπαιρνε τους ανθρώπους μας τόσο
γλυκά, μακριά προς την ασφάλεια ετούτο το πρωινό και, σύ
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ντομα, ατάραχη, μπορεί να μας έφερνε ένα άλλο σινάφι, μια ράτσα γερά
προετοιμασμένων  επιδρομέων.  Μια  φυλή  χαλαστών.  Τραβούσε  πάλι  το
φως  μέσα της κι έστελνε το επόμενο κύμα στην παραλία, πάλι και  πάλι
αδιάκοπα

Η Αριάδνη έπιασε με το ελεύθερο χέρι της το δικό μου ενώ παρακο-
λουθούσαμε  τα  πανιά  να  φουσκώνουν  με  το  πρώτο  απαλό  φύσημα  του
νοτιά, τον τελευταίο καιρό μας φλόγιζε η Ανάσα του που ορμούσε ακρά-
τητη από τα βουνά μας. Κρατήσου από μένα τώρα που αφηνόμαστε από
τα  πάντα.  Μ’  άρεσε  που  άγγιζα  έτσι  το  χέρι  της,  αφού  μας  είχε  βάλει
όλους να σβήσουμε τους πυρσούς βουτώντας τους στη θάλασσα σήμερα
το πρωί: ήθελα να μάθω από αυτήν, δεν ήταν τελετουργία ο κόσμος που
κατατροπώναμε  ετούτη  τη στιγμή.  Η ζωή  μου  είχε σημαδευτεί ως  τώρα
από τρεις πυρσούς κι ένιωθα να ’ναι πάρα πολύ νωρίς για μια χειρονομία
ανάλογη  που  θα  φανέρωνε  ετούτη  την  αποδοχή,  ετούτη. Έβλεπες  το
γρασίδι  εδώ  κι  εκεί,  τις  περικοκλάδες,  μια  δυο  παπαρούνες  που  είχαν
φυτρώσει  πάνω  στα  λασπωμένα  ερείπια  των  σπιτιών  του  Αμνισού,  το
χορτάρι που ανεμπόδιστο σκαρφάλωνε ως και το λόφο του Λαβύρινθου·
οι ρωγμές στα λιθάρια του Παλατιού ήτανε γεμάτες μυρμήγκια και φίδια,
οι  σωριασμένες  πέτρες  γεμάτες  πουλιά.  Ξέραμε  τι  μας  έλεγαν,  μας  το
’λεγε και  το φως  της θάλασσας,  όλα τα πράγματα έλιωναν  κάποτε, είχε
έρθει λοιπόν κι η σειρά μας. Όμως αδύνατο να το χωρέσει ακόμα ο νους
μας. Αδύνατο να το κατανοήσουμε, να το μάθουμε αυτό, ως τη στιγμή που
θα σκάγαμε πάνω του με όλη τη δύναμή μας και δεν είχαμε ιδέα πώς ήταν
πιθανό  ν’  αντιδράσουμε  όταν  θα  ερχόταν.  Δες  την  αλήθεια  μέσ’  από  τα
πέπλα,  Νιώσε,  Δες  την  αλήθεια:  Αφήσου  ελεύθερα  σ’  αυτό  που  κερδίζει
πάντοτε·  κι  όμως,  μας  γεννούσε  ένα  φόβο  που  περόνιαζε  μέχρι  και  το
μεδούλι μας. Δυνατός σαν τη νύχτα και το ίδιο θεότυφλος μας φαινότανε
μέσ’ από τα τελευταία κουρέλια της θέλησής μας

Για να βοηθήσω τον εαυτό μου να πάρει δυνάμεις από τα όσα μου είχε
διδάξει  το  Σπήλαιο  της  Δίκτης,  έβαψα  πάλι  τα  μάτια  μου  με  βασιλικό
κιννάβαρι:  μου  είχε  φέρει  μια  μνήμη  ονειρική  από  την  Αθήνα  αντί  για
ενόραση,  δεν  το  ’βγαλα  όμως,  θυμήθηκα  την  απέχθεια  του  Βοσκού  γι’
αυτό κι ήθελα να ’μαι απόλυτα ο εαυτός μου κοιτάζοντας αυτόν και τους
Συντρόφους  του  καταπρόσωπο.  Τέτοια  απροκάλΐ^ττη  αψηφισιά  και  μια
χειροπιαστή ελπίδα για το καλύτερο, αυτά μόνο θεωρούσα ότι ήμουν σε
θέση  να  της  προσφέρω  και μου  είχε  πει πως  τίποτα περισσότερο δε ζη-
τούσε -Απλώς στάσου στο πλάι μου, Δευκαλίωνα, όπως μποράς

Ναι, βέβαια, το ξέραμε πως έρχονταν. Το βλέπαμε ολοκάθαρα, όπως
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ήταν  πια  ο  ουρανός  στο  σημείο  που  πριν  ορθωνόταν  ο  Βέλκανος.  Το
στομάχι μου ήταν γεμάτο φόβο, έπιασα όμως τον εαυτό μου ήδη να τους
χλευάζει για τα όσα πίστευαν ότι θα κερδίσουν. Χρυσό, τη δουλικότητα
γυναικών  που  τους  περιφρονούσαν,  κακόπιστο  ανταγωνισμό  ανάμεσά
τους  -  μεγάλη  πίκρα  για  τις  γενιές,  είτε  άγγιζαν  την  ψυχή  σου  οι  τελε-
τουργίες  και  τα  οράματα  είτε  όχι.  Ο  καθένας  μας  ήταν  ελεύθερος  να
φερθεί  όπως  ήθελε  σαν  θα  ’ρχόταν  η  ώρα,  να  πολεμήσει,  να  στραφεί
στους ναούς και στις σπηλιές των βουνών μας, να σταθεί ολόρθος μπρο-
στά τους όταν θα ’βγαιναν στην ακτή· πάντως άλλα καράβια δε θα επέ-
στρεφαν από τη Σικελία, αυτό ήταν σίγουρο. Κι ο φίλος μας ο Κώκαλος
δεν ήταν άνθρωπος που θα καθυστερούσε από τον αφέντη του τις πληρο-
φορίες για τις απώλειές μας, με τον διακαή του πόθο να τις εκμεταλλευτεί

Μου ’ρχόταν ακόμα η επιθυμία να σκοτώσω, όταν σκεφτόμουν το τέ-
λος που περίμενε το θείο μας. Με τη γαλήνια θάλασσα που μας χάρισε το
Μικρό Καλοκαιράκι και θέλοντας, εκτός αυτού, να τιμήσει τις επιθυμίες
της Αριάδνης, ο Περίδης δεν έπιασε καθόλου στο λιμάνι της Σικελίας με
τα καράβια του, αλλά έβαλε το στόλο να περνοδιαβαίνει μπρος και πίσω
απέναντι από τα τείχη της Καμίκου και μπήκε μέσα μόνο με τον Τάλω. Ο
Κώκαλος έστειλε έναν αγγελιαφόρο από το φρούριό του για να μάθει το
λόγο που είχε καταφτάσει τέτοια δύναμη: αυτό και μόνο άρκε- σε για να
τινάξει τον οξύθυμο Ναύαρχο στον αέρα (Για τους φυγάόες, άνθρωπέ μου,
τους  αρχιμάστορες  των  Δ  αιδαλίόων,  για  τους  ανθρώπους  μας  που  έχετε
αιχμαλωτίσει!). Ααα.  Οι φυγάδες.  Εε,  θα παρακαλούσαν  το Ναύαρχο  να
συζητήσει  αυτό  το  θέμα  με  τον  ίδιο  το  Βασιλιά  Κώκαλο,  είπε  ο
αγγελιαφόρος: ο Κώκαλος είχε κάπως αλλάξει γνώμη, ή μάλλον, είχε μια
προσφορά  καλύτερη  να  μας  κάνει.  Όπως  πιθανόν  γνώριζε  ο  μέ-  γας
Ναύαρχος,  ο  Κώκαλος  ήταν  πάντοτε  θαυμαστής  της  δουλειάς  των
Δαιδαλίδων κι επιθυμούσε να κουβεντιάσει την πιθανή παραμονή αυτής
της γυναίκας, της Τριδας, που είχε κυριολεχτικά πέσει από τον ουρανό μες
στην αυλή του. Αν της άρμοζε κάποιου είδους τιμωρία σύμφωνα με τους
νόμους της Κρήτης, θα μπορούσε ίσως μ’ αυτόν τον τρόπο ο Κώκαλος να
κάνει το πρώτο βήμα για να επανορθώσει ορισμένα δυσάρεστα επεισόδια.
Τι; γάβγισε τότε ο Περίδης. Ο αγγελιαφόρος επέμεινε στις παρακλήσεις
του ν’ ανεβεί επάνω, να πάρει το μπάνιο του κι ύστερα ο βασιλιάς θα του
εξηγούσε  τα  λεπτά  σημεία  της  πρότασής  του.  Το  μόνο  που  ήξερε  ο
αγγελιαφόρος  ήταν  πως  οι  δυο  τεχνίτες  των  Δαιδαλίδων  δεν  έδειχναν
καμιά προτίμηση για τη Σικελική αυλή: θα μπορούσε ίσως να
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της  επιβληθεί  η  εργασία  εδώ  σαν  τιμωρία  (το  ατίθασο  παιδί  ήταν  άλλο
θέμα) κι έτσι μέσ’ από τις δυστυχίες μας θα καταφέρναμε ίσως να ωφε-
ληθούν και τα δυο Παλάτια

Οι  αξιωματικοί  που  ήταν  μαζί  του  μας  είπαν  ότι  ο  Περίδης  είχε  τις
υποψίες  του,  ήξερε  βέβαια  και  ποιες  ήταν  οι  διαταγές  του*  αφού  τον
άκουσε όμως, σκέφτηκε τελικά πως ίσως να ’ταν καλό να γυρίσει πίσω με
κάποιαν ελπίδα, έστω μηδαμινή της περίπτωσης να συντονιστεί και πάλι
ετούτο το σαρδανάπαλο  νησί όσο  απίστευτο  κι αν  φαινόταν  αυτό με τα
συμφέροντα της Κρήτης. Δεν του άρεσε καθόλου, ένιωθε έξω από τα νερά
του είπε στους άντρες του, έπρεπε όμως να προσπαθήσει και να μιλήσει με
την Ίριδα τουλάχιστον όταν λοιπόν βεβαιώθηκε ότι ο στόλος της Σικελίας
ήταν  ασφαλισμένος  ως  τα  μπούνια  και  καλυμμένος  με  πισ-  σαρισμένα
πανιά  στις  ακτές  της,  έφερε  μέσα  τα  καράβια  του  και  τους  άφησε  με
κραυγαλέες διαταγές να ισοπεδώσουν την πόλη αν δεν είχε γυρίσει μέσα
σε μια μέρα. Κι οι ναυτικοί μας το είχαν βεβαιώσει βρο- ντοχτυπώντας τις
ασπίδες τους

Πώς... γύρισε... Λίγο μετά το χάραμα της επομένης, μερικοί στρατιώ-
τες  όλο γέλια και κοροϊδίες έκαναν  την  εμφάνισή  τους στο τείχος πάνω
από τις καστρόπορτες της Καμίκου και πέταξαν το πτώμα του Ναυάρχου
από τις επάλξεις. Τραντάχτηκε με την πτώση κι ύστερα έμεινε ακίνητος,
κρεμασμένος από το λαιμό μπροστά στα μάτια τους, γυμνός, το δέρμα του
μια  φρικιαστική  γκρίζα  απόχρωση,  αφόρητα  πρησμένος  και  τότε  οι
Σικελοί άρχισαν ν’ αστειεύονται πως είχε κάνει το μπάνιο του, μόνο που
το νερό παραήτανε ζεστό τι κρίμα. Μάλλον τον είχαν ζεματίσει ή ίσως τον
είχαν  σκοτώσει  βουτώντας  τον  ζωντανό  μέσα  σε  καυτό  νερό.  Και  συ-
νεχίστηκαν τα γέλια, Ορίστε ο Μίνωάς σας, Ορίστε ο βασιλιάς σας που στέκει
μεταξύ Ουρανού και Γης, Ελάτε να τον πάρετε

Οι άντρες ήξεραν ότι με τις διαταγές που είχαν πάρει από την Κνωσό,
τα  λόγια  του  Περίδη  για  την  ισοπέδωση  της  πόλης  ήταν  απλώς  για  τα
μάτια.  Το  Ναύαρχο  όμως  τον  αγαπούσαν  μετά  από  τόσα  χρόνια  που
υπηρετούσαν μαζί του, το θέαμα ήταν ανυπόφορο. Ιδιαίτερα μετά από δυο
ήττες  που  είχαν  γνωρίσει  στα  χέρια  αυτών  των  ανθρώπων,  και,  αφού
ούτως ή άλλως, οι διαταγές τους  πράγματι ήταν να φέρουν πίσω τους τε-
χνίτες.  Άρχισαν  την  πολιορκία  λοιπόν,  για  μέρεςΆαι  νύχτες  ολόκληρες,
Ελάτε να τον πάρετε, Ελάτε κι εμάς να πάρετε, κοροΐδευαν οι Σικελοί, ακόμα
κι  όταν  οι  ναυτικοί  μας  άνοιγαν  τρύπες  σ’  όποιο  πλεούμενο  έβρισκαν
κοντά  στο  λιμάνι  του  Κώκαλου.  Κι  ύστερα  έκοψαν  δέντρα  κι  έφτιαξαν
σκάλες να επιτεθούν, και δεκάδες επίλεκτοι εξαγριωμένοι
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Κρητικοί  σκοτώθηκαν  προσπαθώντας  να  σκαρφαλώσουν,  έμοιαζαν  να
μην  έχουν  τέλος  οι  πέτρες,  τ’ ακόντια  και  τα  βέλη  που  έπεφταν  βροχή
αφοΰ  βέβαια  η  Σικελία  είχε  προετοιμαστεί  για  τα  αντίποινα.  Οι  πεντα-
κόσιοι ναυτικοί δεν άργησαν να γίνουν τετρακόσιοι, κι ύστερα έτσι πή-
γαινε, έκαναν βέβαια και οτους Σικελούς μεγάλη ζημιά, τους έλειπε όμως
η  μεγάλη  αριθμητική  δύναμη  που  θα  μπορούσε  να  καλύψει  την  πα-
ραβίαση των τειχών. Ακόμα κι ο σχεδιασμός τους ήταν ιδιαίτερα πετυχη-
μένος, αφού, ενώ σκαρφάλωνες από τη μια πλευρά της προεξοχής, δεχό-
σουν επίθεση και από πάνω και από τα πλάγια· τα τείχη που είχαν χτιστεί
για  να  προστατευτεί  ο  πρωτόβγαλτος  απομονωμένος  σύμμαχος  από
βάρβαρους  επιδρομείς  προστάτευαν  αυτήν  τη  στιγμή  τους  ίδιους  τους
επιδρομείς από το νόμο της Κρήτης, και οι άντρες μας πέθαιναν συνεχώς
Την έβδομη νύχτα τους εκεί, οι Σικελοί αντεπιτέθηκαν κιόλας βάζοντας
φωτιά σε έξι από τα δεκαπέντε πλοία μας· το άλλο πρωί, αφού τους είχαν
αποκρούσει,  οι  αξιωματικοί  μας  κάθισαν  κι  αναλογίστηκαν  την
κατάσταση και το πρώτο πράγμα που συνειδητοποίησαν ήταν πόσο πολύ
έμοιαζε με δόλωμα ο καημένος ο Ναύαρχός μας. Από τη μια η θλίψη τους
γι’ αυτόν κι από την άλλη οι άντρες που λαχταρούσαν ούτε πέτρα να μην
αφήσουν  όρθια  πάνω  σ’  ετούτο  το  ξερονήσι,  μόλις  που  κατάφεραν  ν’
αποσυρθούν, ελπίζοντας μόνο σε μια φονική επιστροφή. Οι Σικελοί όμως,
βλέποντας  την  υποχώρηση,  όρμησαν  κι  επιτέθηκαν  ξανά,  έκαψαν  άλλα
τρία καράβια (αυτός φαινόταν να είναι ο μοναδικός σκοπός τους, πράγμα
που  έκανε  τους  άντρες  μας  που  τόσο  ανησυχούσαν  για  την  πατρίδα  να
πανικοβληθούν  ακόμα  περισσότερο)  χωρίς  να  καταφέρουν  τελικά  ούτε
τους τεχνίτες μας ούτε το σώμα του Περίδη ν’ ανακτήσουν. Η αποστολή
αποδείχτηκε πανωλεθρία και στην επιστροφή τρία από τα έξι καράβια μας
είχαν εγκαταλείψει το σχηματισμό μέσα στη νύχτα: κανείς δεν είχε μάθει
νέα  τους  από τότε. Γνωρίζοντας  τους  καπετάνιους  τους,  οι  αξιωματικοί
μπόρεσαν  μόνο  να  υποθέσουν  ότι  είχαν  κάνει  μεταβολή  με  σκοπό  την
εκδίκηση με τίμημα την ίδια τους τη ζωή

Και τίποτα από τη Ρόδο, από τον Πάνδαρο ή από την Καρία, τίποτα·
πράγμα που σήμαινε πως μας είχαν απομείνει λιγότεροι από εκατό ναυ-
τικοί. Οι μισοί από αυτούς ήταν πια λυσσασμένοι όσο κι ο Μέστωρ, ήθε-
λαν  να  σκοτώσουν  οποιονδήποτε  ξένο  πατούσε  ακόμα  και  το  πόδι  του
στην  Κρήτη.  Άλλοι  είχαν  φύγει  με  τα  καράβια  που  σάλπαραν  σήμερα
προς  μια  ζωή  καινούργια* κι  οι  υπόλοιποι  περίμεναν  το  τέλος  μαζί  με
τους δικούς τους. Το τέλος. Πού ήταν η Πανδώρα της Αριάδνης ετούτη
την ώρα, Αυτή που δε θ’ άφηνε τα παιδιά Της να υποφέρουν άσκοπα;
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Μπορούσε έστω κι ένας  αγρότης πια να πιστέψει  στην ύπαρξη ενός τέ-
τοιου Όντος οπουδήποτε μέσα στον κόσμο; Ούτε εκείνη η ψαρόβαρκα από
την Κάρπαθο που ’χαμε στείλει βόρεια για ν’ απαλύνει τις ανησυχίες μας
είχε επιστρέψει. Ο Περίδης, από τη μεγάλη Κρήτη, κρεμόταν από τα τείχη
ενός  εγκληματία  ζεματισμένος,  σαν  ανταμοιβή  για  την  καλή  του  πίστη.
Τώρα πια θα έπρεπε να υπομείνουμε τους Μέστορες που ξε- πετάγονταν
απ’ όλες τις μεριές, Τα βλέπεις τώρα, Αυτός είναι ο κόσμος. Αυτό είναι το ζώο
που λέγεται άνθρωπος. Κι η Ίρις με τον Ίκαρο σκλάβοι, αν δηλαδή ήταν
ακόμα ζωντανοί· θα ’ρχόταν και η σειρά του Κώκα- λου, βέβαια, με την
ώρα  της,  για  τον  κόπο  του.  Βροντοχτυπούσε  όμως  προς  το  παρόν  το
τριχωτό  του  στέρνο  και  διαλαλούσε  στον  κόσμο  ολόκληρο  πως  είχε
κατατροπώσει  τον  Μινώταυρο,  όχι  έναν  ναύαρχο  οποι- ονδήποτε.  Πάει-

πάει ο λαός μας, χάθηκε
Μερικοί ιερείς και ιέρειες είχαν αρχίσει να σκαρφαλώνουν το δρόμο

προς την ενδοχώρα ανάμεσα από τα κουτσουρεμένα δέντρα σηκώνοντας
κάθε τόσο το βλέμμα τους προς το μέρος μας, κρατώντας τ’ άμφια και τις
χυτές τους φούστες πάνω από τη λασπουριά που ακόμα έπνιγε τον τόπο,
με τους μισούς Αθηναίους ξοπίσω τους, όσους δηλαδή είχαν κατεβεί για
να συνοδέψουν τους Κρητικούς φίλους τους ως τα καράβια. Η Αριάδνη
κατέβασε το βούκινο που κρατούσε στο χέρι της και μου έριξε μια ματιά
μ’ ένα σφίξιμο των πλεγμένων δάχτυλων μας. Ήμουν καλύτερα τώρα από
τότε που έφτασαν τα νέα για τη Σικελία. Τότε ήθελα να βασανίσουμε τον
Όρνεο  (όπως  είχε  προτείνει  ο  Μέστωρ)  να  μάθουμε  πού  είχε  πάει  ο
Θησέας. Ή διαφορετικά, να βάλω για τελευταία φορά φωτιά στον εαυτό
μου και να κάνω  γυμνάσια  μαζί  με την πενιχρή  τοπική  φρουρά  μας,  να
προετοιμαστώ  να  σκοτώσω  έναν  μοναδικό  Σύντροφο.  Εκείνη  όμως  είδε
μέσα στα μάτια μου το παράπονο σαν του Γλαύκου, Μη μ’ αφήσεις να γίνω
χαμένη ψυχή, Πού είναι το κουράγιο, Τι πράγμα είναι -  έκλαψε τότε, λες κι
ήμουν εγώ το μέτρο σύγκρισης της ψυχής της, όπως ήταν εκείνη για μένα,
και είπε Μην τον αφήσεις να σε γονατίσει τώρα, αδελφέ μου, σ’ έχω ανάγκη να
σταθείς δίπλα μου

Δηλαδή: αρνιόταν να σκοτώσει, αρνιόταν και να το σκάσει. Ποτέ της
δεν  ήταν  τόσο  αδύνατη,  κι  ας  περπατούσε  ακόμα  περήφανη  και  καμα-
ρωτή:  την  είχαν  φθείρει  τα  γεγονότα,  οι  νηστείες  και  οι  προσευχές,  οι
μερίδες  του  φαγητού  που  μοιραζόμασταν  με  τους  ανθρώπους,  τα  ψηλά
μήλα της διαγράφονταν πιο καθαρά, είχαν σκαφτεί κάπως τα μάγουλά της,
δεν  έβαζε  μολύβι  γύρω  από  τα  μάτια  της  ούτε  κοσμήματα,  μονάχα  ένα
κλαράκι ιτιάς πάνω στην αλυσίδα που συγκρατούσε τον Διπλό Πέλε-
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κυ ανάμεσα στα στήθη της. Για ν’ αναζωογονήσει τη γη με όποιον τρόπο
πίστευε πως θα μπορούσε ακόμα να φέρει αποτέλεσμα. Μοναχά η κορόνα
με  τα  ροδοπέταλα,  που  μάλιστα  μισόκρυβαν  τα  μαλλιά  της,  φανέρωνε
πως ήταν Βασίλισσα, τ’ Όνομά της και οι πιστοί ακόλουθοί του, το κου-
ράγιο της να Τολμήσει την Προσφορά για το καλό της Κρήτης. Τον τε-
λευταίο καιρό σήκωνε τα μαλλιά της ψηλά, γιατί ήξερε ότι λάτρευα τις
ντελικάτες  τούφες  που  έπεφταν  στο  λαιμό  τριγύρω  από  τ’  αφτιά  της:
έβγαινε μέσ’ από την περηφάνια της αυτή η πράξη, αυτό το χατίρι που
έκανε σε κάποιον ετούτη τη στιγμή

Αυτή η περηφάνια της ήταν που ξυπνούσε μέσα μου τους χειρότερους
φόβους. Αυτή η ξεροκέφαλη λάμψη που ακόμα την τύλιγε- μήπως δε θα
’πρεπε η Αχαΐα να την κατατροπώσει απλώς και μόνο γι’ αυτό; Αυτή η
ικανότητά της να διατηρεί ζωντανές τις αισθήσεις της και να τις τρέφει
μέσα σ’ όλους μας με τα τολμήματά της- η διόραση που της γεννούσαν τα
οράματά της - αυτά τα πράγματα δεν είχαν καμιά θέση στον κόσμο όπου
οι άντρες απαιτούν μόνο μούδιασμα και πίστη. Ήταν αδύνατο να γίνουν
σκλάβοι οι άνθρωποι που ακόμα την πίστευαν και την ακολουθούσαν

Η  Κλείτη  μας  χάθηκε  επειδή  είχε  αρχίσει  να  πιστεύει  πως  δεν  είχε
καμία θέση στα μελλούμενα- η Ίρις είχε δώσει τη μάχη της με τον κόσμο
βήμα προς βήμα κι είχε ισοπεδωθεί. Οι μελετημένες παγίδες της Αριάδνης
ήταν σίγουρα ο λόγος που είχε προσπαθήσει ο Βοσκός να τη λυγίσει- να
τη λυγίσει με την ελπίδα, στην ανάγκη: είχε αποδείξει πως είχε όλες τις
ικανότητες  που  χρειάζονταν  για  το  ζευγάρωμα  και  την  ειρήνη  ανάμεσα
στα  βασίλειά  μας,  την  ώρα  λοιπόν  απόγνωσης  τις  ξεδίπλωσε  σαν
εμπόρευμα μπροστά της κι ύστερα την παράτησε, για να την κάνει να αι-
σθανθεί ανόητη, να την κάνει να σβήσει η ίδια τη λάμψη της, επειδή τον
είχε πιστέψει. Όλοι μας τον είχαμε πιστέψει. Εκείνη όμως αρνιότανε να
λυγίσει.  Αρνιότανε.  Κι  εμείς  τη  θρέψαμε  με  συμβουλές  όπως  εκείνη
έθρεφε τις ψυχές μας. Η Διαμάτη της είπε να δει την αλήθεια μέσ’ από
αυτό  που  της  είχε  αφήσει- να  καταλάβει  πως,  ακόμα  και  το  τελευταίο
παιδί της Κρήτης να ’χαμε κάνει πολεμιστή, ακόμα και να ’χαμε σκοτώσει
στεριανούς όπου τους βρίσκαμε, εδώ θα ’χαμε καταλήξει πάλι, στη σκιά
του Βέλκανου.  Το θυμάσαι πως μίλησα για πόλεμο, Κόρη μου. Η Αριάδνη
είχε απαλλαγεί από το βάρος τις ενοχής ότι είχε οδηγήσει την Κρήτη στο
μονοπάτι της αδυναμίας, κι αυτό είχε γίνει με τη φωτιά και με το σεισμό,
με το κύμα και τα μετέπειτα. Δεν έφευγε γιατί δεν μπορούσε να προδώσει
τα δυο χιλιάδες χρόνια μέσα στο αίμα της. Και η Πανδώρα,

Ο αδελφός της Αριάδνης - 36
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πού;  Πουθενά,  εκτός  από  μέσα  της,  κι  η  Κρήτη  βαστούσε  ακόμα  στο
σκαμμένο της πρόσωπο με κάτι που θύμιζε αναίδεια. Με την αγάπη μας
γι’ αυτή διατηρήσαμε τις ψυχές μας

Δεν είχε κανένα σχέδιο: διέξοδο δεν έβλεπε, πίστευε όμως πως κάποιος
δρόμος  θ’  ανοιγότανε  για  τους  προσεχτικούς·  μου  χαμογέλασε  ξανά  κι
έστρεψε το βλέμμα πάλι στη θάλασσα καθώς ο λαός ενώθηκε μαζί μας στο
ύψωμα και τότε ένιωσα αυτό της το χαμόγελο δικό μου βλέποντας το φως
να σηκώνεται από τη θάλασσα και να χάνεται. Μυστήριο ήταν τα νερά,
χρώμα που ξεπερνούσε τη σελήνη και τον ήλιο! Λάτρευα και το φως πάνω
στο δέρμα της, να βρίσκομαι δίπλα της επιτέλους- κι αν ήταν να γίνει η
Προσφορά, θα Την Τολμούσαμε μαζί* έδωσα ένα φιλί στο στριφογυριστό
κοκαλάκι πίσω από το αφτί της

Πρώτες ανέβηκαν εκεί που στεκόμασταν η Αίθη και η Κία που περ-
πατούσαν  αγκαζέ: φαίνονταν  βιαστικές,  σαν  να ’θελαν  να  φτάσουν  πριν
από τους άλλους, γιατί η κοκκινομάλλα Κία γλίστρησε στη βρομιά, το χέρι
της  Αίθης  όμως  τη  συγκρότησε  κι  από  τις  δυο  τους  ξέφυγε  μια  φωνή.
Τριγυρνούσαν  ακόμα  ντυμένες  και  στολισμένες  σαν  Κρητικές,  με  τις
μπούκλες  τους  μαζεμένες  και  τα  στήθη  γυμνά,  κοντές  ανοιχτόχρωμες
φούστες κι έμοιαζαν με μαζώχτρες σαφρανιού σε κάποια τοιχογραφία* τα
μάτια  τους  (ιδιαίτερα  της  Αίθης)  κοιτούσαν  ευθεία  εμπρός  τους  τον
τελευταίο καιρό κι οι φαρδιές πλάτες και των δυο τους πρόσθεταν δύναμη
σ’ αυτήν τη λάμψη. Είχαν μεγάλες διαφορές από τις γυναίκες που είχαν
βγει στο λιμάνι μας πριν από τρία χρόνια. Αλλά, κοιτάζοντας την Αίθη, το
λευκό  χρυσάφι  στις  μπούκλες  που  έπεφταν  στο  μέτωπό  της,  το
αψεγάδιαστο  σαν  άγουρη  φράουλα  δέρμα  του  προσώπου  της  Κίας,  της
επίδοξης αρχιτεκτόνισσας, ναι, μ’ έτσουξε που σκέφτηκα πως ετούτοι οι
Αθηναίοι ήταν πιο όμορφοι από μας τελικά, δεν ξέρω γιατί. Ήταν δυνατόν
να ’θελε κάποια Δύναμη να μας βγάλει από τη μέση μόνο γι’ αυτό; Ακόμα
λοιπόν μοχθούσα να βρω  αιτίες: όχι, η ζωή δεν ήταν σαν να βουτάς τον
πυρσό σου στη θάλασσα

«Καλή σου μέρα, Κυρά μου», είπε η Αίθη και για τις δυο τους Καθώς
μισογύρισε  ξανά  προς  τη  θάλασσα  και  τα  πλοία  που  χάνονταν  στον
ορίζοντα, πρόσθεσε ότι πολύ θα ’θελε να είχε φύγει μαζί τους. Είχε πάρει
στα σοβαρά τα λόγια της Αριάδνης για τις κόρες που ιδρύουν καινούργιες
πόλεις, ίσως και να ’θελε ακόμα και ιέρεια να γίνει πια. Όπως η κόρη που
είχαν  διαλέξει  οι  μετανάστες  μας  εκεί  στην  παραλία,  που  θα  γινόταν  η
Πρώτη  Κόρη  τους,  η  καινούργια  Αρίδηλη  για  έναν  κόσμο  καινούργιο:
Φοίνισσα! είχε φωνάξει δυνατά στη σταχτοπόρφυρη σελήνη,
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Αιματηρή! κι αυτό ήτανε τ’ Όνομα της Θεάς που θα ταξίδευε μαζί τους.
Ιερό σύμβολο που θα θύμιζε στα εγγόνια τους ετούτη τη χαραυγή

«Πού  ξέρεις,  Αίθη», είπε  χαμογελώντας  η  Αριάδνη,  «μπορεί  να  κα-
ταφέρεις να ιδρύσεις καινούργια πόλη στην Αθήνα».

«Ναι, ε... Με την άδειά σου, θέλαμε να σου μιλήσουμε όσο μπορούμε
ακόμα», εξήγησε η Κία, αφού κι οι δυο τους συλλογίστηκαν για λίγο την
απάντηση της Αριάδνης* η Κία ήταν πιο λεπτοκαμωμένη από την Αίθη κι
έδειχνε κάτι να την απασχολεί αρκετά, όπως εκείνη την ημέρα που εξο-
μολογήθηκε την προδοσία τους

«Βλέπεις, Κυρά μου», είπε η Κία, «αυτοί οι κύριοι, οι συμβουλάτορες
του Ποιμένα μας - πιστεύουμε πως θα ’πρεπε να ξέρεις ότι μας μίλησαν
εχτές, και σε μας, και στον Κάφα, και στην Αγχινόη. Είπαν πως συγχω-
ρήθηκαν τα λάθη μας. Πως όλα θα ξεχαστούν».

«Θα μιλήσουνε και με τον Θησέα, κάποια στιγμή, Κυρά μου», είπε η
Αίθη, «να του ζητήσουν να ξεχάσει ακόμα και πως του φώναξα εκείνο το
πρωινό μετά τα προβλήματά μου. Θέλουνε, βλέπεις, να ’ναι σίγουροι πως
τα  πράγματα...  θα  δώσουν  τη  σωστή  εντύπωση,  όταν  γυρίσουμε  πίσω
στην Αθήνα».

«Αααα», είπε η Αριάδνη
Όλοι παρόντες, αγόρια και κορίτσια; Ακολουθήστε τον Καλό Ποιμένα,

όπως έκανε τούτο εδώ το κοπάδι των κακότυχων μέσ’ από τον οίκο του
θανάτου

«Το ξέρω πως ορκίστηκα να μην ξαναγυρίσω», συνέχισε η Αίθη μέσα
στη θλίψη που είχε πέσει με τα λόγια τους. «Τώρα όμως που ξέρουμε πως
έρχονται - συγχώρα με, δεν ήθελα να σ’ το θυμίσω, αλλά... Μα τι είναι
αυτό μέσα στο αίμα του ανθρώπου, αυτό που με κάνει να νιώθω ακόμα
μέσα  μου  το  παλιό  σπίτι  μου,  τους  ανθρώπους  μου; Κάποιος  τρόπος  θα
υπάρχει να πούμε κι εμείς την αλήθεια, Κυρά.»

«Αχ, πώς τους σιχαίνομαι  αυτούς τους άντρες!» είπε η Κία κλοτσώ-
ντας το χώμα μπροστά της σαν πουλάρι* όσα της είχαν μάθει οι Κύκλω-
πές μας μπορεί να έβρισκαν έκφραση στη δουλειά του πατέρα της στην
Αθήνα, περισσότερα όμως δεν περίμενε και οι πλεξούδες της ταλαντεύ-
τηκαν καθώς χτύπησε ξανά το πόδι της κάτω: «Τρελαίνονται ν’ ακούνε
τον ήχο της ίδιας τους της φωνής, λένε πως ένας μισερός εχθρός δεν είναι
άξιος να τιμηθεί από κανέναν,  κι ύστερα μόλις βρεθεί η ευκαιρία και η
ανάλογη λεία.»...

«Ξέρεις όμως», τη διέκοψε η Αριάδνη δίνοντας το βούκινο στην Αίθη
και πιάνοντας τα χέρια της Κίας, «το ξέρεις πως υπάρχουν πολλά που
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μπορεί να κάνει κανείς. Μας είπες κάποτε, Κία, πως στο καράβι που σας
έφερνε εδώ, στο πρώτο ταξίδι του στη θάλασσα, ο Θησέας υποσχέ- θηκε
στη Θεά έναν καλύτερο ναό στην Αθήνα, αν τα κατάφερνε να γυρίσει. Μ’
όλ’ αυτά που έχουν τραβήξει οι γυναίκες σας στη διάρκεια της βασιλείας
του πατέρα του, μπορείς να επικαλεστείς αυτό που είπε, δημόσια, και να
φροντίσεις να τον χτίσει. Κανείς δεν ξέρει, πάντως είμαι σίγουρη πως η
επιρροή που θα ’χει αυτό θα ’ναι καλύτερη από του Ποσει- δώνα. Η πόλη
έτσι κι αλλιώς ήταν της Αθηνάς αρχικά».

Μαγιά για το καρβέλι του Αιγέα είχε αποκαλέσει τις γυναίκες  αυτές
κάποτε

«Κάτι σαν... το Σπόρο Μέσα στην Κυρά, δηλαδή;» είπε η Αίθη και το
πρόσωπο της Αριάδνης φωτίστηκε από μια χαρά που είχα να δω από τις
καλύτερες εποχές της Κλείτης. Η Κία όμως άρχισε να σιγοκλαίει

«Τ’ ορκίζομαι πως θα το κάνουμε!» της είπε η Κία. «Σας το δηλώνω
όμως,  λες  και  καταπίνω  χολή  έτσι  που  παίρνουν  οι  άντρες  πάντα  την
πρώτη θέση, όταν μάλιστα ξέρεις ότι είσαι πιο έξυπνη, σε μερικά πράγ-
ματα τουλάχιστον, κι έχοντας ζήσει εδώ για τρία χρόνια. Αχ, πώς μ’ άρε-
σαν οι μέρες που είχαμε το αίμα της σελήνης, που αναπαυόμασταν μαζί
και μιλούσαμε, τραγουδούσαμε, κάναμε όνειρα - τρία ολόκληρα χρόνια!
Θα το συνηθίσω πιστεύω και μόνη μου μέσα στο σπίτι, αν δεν καταφέρω
να πείσω κι άλλες γυναίκες στην πατρίδα ν’ αποδεχτούν το έθιμο. Γιατί
όμως να πρέπει μια γυναίκα να κρύβει το Λουλούδι της; Αν μπορούσα να
κάνω όλα τα γένια να μαδήσουνε, θα το ’κανα.»

Το χαμόγελο απλώθηκε σε όλους, καθώς είχαμε πάρει πια το δρόμο για
την  Κνωσό  ενώ  οι  ιερείς  μας  ακολουθούσαν  δυο  δυο  από  πίσω- ανα-
ρωτήθηκα αν θα έκρυβε κι ο Κάφα την άνθισή του. Αυτούς τους κανόνες
να υπακούς, λαέ, κι έτσι θα μείνει μακριά ετούτος ο τρελός κόσμος. Μου
’φυγε  στα  κρυφά  ένα  σκοτεινό  γελάκι.  Δεν  υπήρχαν  και  τόσο  μεγάλες
διαφορές από τον τρόπο που λειτουργούσε η Αλξιόνη, αν το σκεφτόσουνα
καλά.  Η  Υπέρμαχος  της  Πίστης  μας  είχε  πιάσει  στο  λιμάνι  μας  το  πε-
ρασμένο φεγγάρι μ’ ένα στράτευμα από τις αδελφές της, και οι ψυχές τους
ήταν το ίδιο σφιγμένες με τις ολόμαυρες κοτσίδες τους, τα χέρια τους δε
σταματούσαν το παιχνίδι με τα δίδυμα στιλέτα στις ζώνες τους, φίδια με
κέρατα  και  δόντια  φαρμακερά  σεργιά^ούσαν  ζωγραφισμένα  πάνω  στα
μπράτσα  τους:  είχαν  έρθει  για  να  προσφέρουν  βοήθεια  στην
κατεστραμμένη Κρήτη, όπως είχαν ακούσει να λένε. Όσο για την ίδια την
Αλξιόνη, περιφερόταν ακόμα στα νησιά εξαγνίζοντας όπου μπορούσε τον
τόπο από τους συμβιβασμούς των Αρίων και πρόσθετε αφτιά επι
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δρομέων στο νήμα του καταρτιού της, κι όχι μόνο τ’ αριστερά τους πια -
νομίζω πως η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής της ήταν η καταστροφή των
ακτών της Κρήτης. Το διασκέδαζε όμως να παίζει το λυτρωτή και ο οί-
κτος για τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει η Αριάδνη στο γάμο της
ελάχιστα απείχε από την καταφρόνια. Της είπε πως το συντηρητικό αίμα
της Νάξου θα καλωσόριζε την πάτριά του Διπλού Πελέκεως σαν να ’ταν
συγγενείς  τους,  λες  και  δεν  ξέραμε  πως  θα  τους  άρεσε  να  ’χουνε  τους
ναυτικούς μας εκεί κοντά, κατά των Αχαιών κατακτητών.  Αν δε θελήσετε
να φύγετε εσείς, είχε πει,  κρατήστε όνο από τα πλοία μας για τα παιδιά σας.
Είπε  πως  θα  επέστρεφε,  με  δύναμη  μάλιστα  ικανότερη  να  βοηθήσει  τη
Μάνα  Κρήτη.  Ποιος  να  ’ξερε  όμως.  Ποιος  να  ’ξερε  οτιδήποτε,  και  το
χρώμα της θάλασσας ακόμα

Είναι  κουλουριασμένος  εκεί  έξω,  κάπου,  τον  αισθάνομαι,  και  περι-
μένει τ’ αδέλφια του, τους ταύρους από τη θάλασσα. Από την αρχή· πρέ-
πει να  το ’ξερε  από την αρχή  πως οι τρανοί  βασιλιάδες των στεριανών
είχαν την πρόθεση να επιτεθούν όταν θα ’ρχόταν η κατάλληλη ώρα, και
τώρα την είχε φέρει ο Βέλκανος. Μου γύρισε το στομάχι όταν σκέφτηκα
πως μπορεί και να ’χε δώσει το Ελεύθερο ακριβώς τότε που τ’ αδέλφια
του είχαν  φέρει το άγαλμα  σαλπάροντας  αμέσως  μετά για την πατρίδα.
Τώρα,  να  πείτε  στον  Λέοντα,  Τώρα. Κι  όμως,  η  απόδραση  αυτή  ήταν  η
μεγαλύτερη  διακινδύνευσή  του  μέχρι  τώρα:  μπορεί  κι  ο  βορράς  να  ’χε
καταστραφεί  όπως  κι  εμείς.  Το  θέλει  να  πιστέψει.  Πρέπει  να  πιστέψει.
Κάνει κουράγιο. Κουλουριασμένος στ’ απομεινάρια κάποιου θάμνου γε-
μάτου στάχτη, κρυμμένος από τα βλέμματα των ανιχνευτών. Η πρώτη γε-
νιά  των  ανοιξιάτικων  ζουζουνιών  να  τον  εξαγριώνει,  τα  κουνούπια  να
σηκώνονται  σύννεφο  από  τα  λιμνάζοντα  νερά  της  μαύρης  βροχής.  Σε
ποιον  να  παραστήσει  τώρα  το  βράχο,  κανείς  τριγύρω.  Να  βλαστημάει
ψιθυριστά, η μύτη του να ’ναι γεμάτη πτώματα και ξινή σαλαμούρα, οι
νεκρικοί  τύμβοι  να  υψώνονται  κι  από  παντού  οι  δρεπανιές  του  μανια-
σμένου νοτιά πάνω στα κύματα. Τ’ όραμά του που βγήκε αληθινό: η ζωή
της φύσης είναι ο θάνατος. Να περιμένει πώς και πώς να φύγει από δω
πέρα. Κρατήσου, κρατήσου. Να κάνει σχέδια: πώς θα ξεφορτωθεί το γέρο
στην Αθήνα· να δείξει στη μάνα του ότι κατατρόπωσε τον οίκο όπου οι
ταύροι έτρωγαν κρέας ανθρώπινο. Κι αυτός ο θρήνος μέσα του, τι; Δεν
είναι  για  τα  όσα  θα  πράξουν  οι  Σύντροφοί  του.  Αυτή  είναι  η  τιμή  του
ξακουσμένου  ονόματος.  Αδύνατο  να  πάψει  να  κοιτάζει  τον  αποτρόπαιο
κορμό  ενός κατακερματισμένου  δέντρου και να  μη σκέφτεται το στόμα
και το κορμί της Φαίδρας. Πόθος και αποστροφή, και των δυο σκλάβος



566 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

(αδυναμία  του οι γυναίκες)· ταπείνωση  η ανημπόρια μπροστά σε οτιδή-
ποτε:  ένα  ένα  τα  κύματα  ξαπλώνουν  στην  παραλία  αποκαμωμένα,  απο-
καμωμένα με τον άσβεστο πόθο, με την ανάγκη και με τον πόθο, τον αέ-
ναο πόλεμο να μην επιστρέψει στον ανώνυμο Κύκλο, η φουσκοθαλασσιά
ν’ αψήνει στεναγμούς  σαν την ψυχή του, αέναους. Αέναους, εκτός αν ο
άντρας ορμήσει μες στα όλα, τολμηρά: ετούτη η οργή είναι σαν την οργή
της φύσης, λέει. Κοίτα τις δρεπανιές της - έχει τη βία μέσα Της, μη μου
πεις; Αυτή είναι: ρέει από μέσα της, είχε πει: η φύση είναι μες στο αίμα του
που αποζητά το αίμα. Ατόφιο συναίσθημα, λέει. Πώς και πώς περιμένει να
ξεφύγει,  Ατε  με  να  φύγω,  Άσε  με, από  αυτούς  τους  μαυροκέφα-  λους
Χωματένιους - και τώρα οι ιππότες του τραβούν γερά κουπί για να ’ρθουν
να  μας  μαζέψουν.  Γιατί  να  πληγώνεις;  Γιατί  να  σκοτώνεις;  Γιατί,
εξαναγκάζοντας  τον κόσμο να μοιάσει με τ’ όνειρό σου, νιώθεις ωραία,
σαν να σου έχει σηκωθεί, για λίγο- μες στο κρανίο σου το ολοκάθαρο γα-
λάζιο του Αθάνατου ουρανού, μια στιγμή αθωότητας πληρωμένη  με θά-
νατο, τα νησιά των Μακάρων* ανάμεσα στους (τακ, τακ) κροτάφους σου

Η Φαίδρα έλεγε πως θα ’πρεπε να κόψουμε κλαδιά ελιάς και να τα τυλί-
ξουμε με όσο μαλλί είχαμε, σαν σύμβολο ειρήνης που οι στεριανοί ανα-
γνώριζαν.  Υποστηρίζοντας  με  θέρμη  όπως  πάντα  την  Αριάδνη,  ακόμα
περισσότερο  τώρα  που  ο  φόβος  μας  μεγάλωνε,  η  Φαίδρα  διάλεξε  να
σταθεί πλάι στις πρεσβύτερες γυναίκες μας μαζί με την κυρά Νομία, με-
ρικές αδελφές της Ταλάης από τις Ώρες, τους Καλλιστινούς και αρκετούς
άντρες που είχαν αποφασίσει να προσπαθήσουν να κόψουν τη φόρα των
Αχαιών  που  θα  ’βγαιναν  στο  λιμάνι  μας  με  μιαν  υπερβολικά  διαχυτική
υποδοχή  στην  παραλία.  Αν  το  κουράγιο  που  χρειαζόταν  για  ν’
αντιμετωπίσεις  αποφασισμένους  επιδρομείς  μονάχα  μ’  ένα  πράσινο
σύμβολο μπορούσε ίσως ν’ αποδιώξει τον Εφιάλτη, εκείνη κι οι υπόλοιποι
ήταν απόλυτα διατεθειμένοι να προσπαθήσουν, παρ’ όλο που η φωνή της
Φαίδρας  βράχνιασε  λιγάκι  καθώς  κουβέντιαζαν  τι  να  κάνουν.  Κι  αν
αποτυχαινε αυτό, η Αριάδνη πάλι θα είχε τη δυνατότητα να κάνει ό,τι

*Μυθικά  νησιά  όπου, όπως  πιστευόταν, κατοικούσαν  οι ψυχές  των ηρώων.  Μερικοί
συγγραφείς τα αναφέρουν ως πραγματικά. Κατ’ άλλους είναι η αρχαία ονομασία νησιών του
Ατλαντικού, των γνωστών σήμερα Καναρίων νησιών. Τα νησιά των Μακάρων τα αναφέρουν
ο  Στράβων,  ο  Πίνδαρος  και  ο  Πτολεμαίος,  ο  οποίος  και  θεωρούσε  τον  μεσημβρινό  που
περνούσε από αυτά ως «πρώτο μεσημβρινό» της Γης.
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μπορούσε  εκεί  έξω,  πριν  από  τους  άντρες  και  τις  γυναίκες  που  είχαν
ακολουθήσει  τον  Μέστορα  και  τον  Δαΐτορα  στην  ενδοχώρα,  αποφασι-
σμένοι  ν’ αντισταθούν  μέχρι  θανάτου,  στο  τείχος  των  συντριμμιών  που
είχε αφήσει πίσω της η θάλασσα. Έτσι θα γινόταν μία τουλάχιστον ειλι-
κρινής προσπάθεια ν’ αποφευχθεί η σφαγή

Ο Κράτος, η Πέρδικα, η νεαρή Θεία, ο Τηλέδαμος και πολλοί άλλοι
είχαν αρχίσει στο μεταξύ να εξοπλίζονται - όλοι τους παίνεσαν την πρω-
τοβουλία της Φαίδρας,  εγώ  όμως  είχα  την  αίσθηση  πως  οι σκέψεις  της
έκρυβαν άλλο βάθος. Είχε προσφερθεί να σκοτώσει τον Θησέα, όπως και
να τον παντρευτεί στη θέση της Βασίλισσάς της. Κάτι άλλο υπήρχε στην
παράτολμη  αφοσίωση  που  μοιραζόταν  με  την  Αριάδνη.  Μια  συντριβή
μέσα  της  που  τη  μετέτρεπε  σε  εκδίκηση,  κι  έμοιαζε  με  το  βλέμμα  της
Αλξιόνης,  που  σε  κοιτούσε  πάντα  μέσ’  από  τα  μισόκλειστα  μάτια  του
τοξοβόλου: ένα πάθος που θα το ικανοποιούσε, ακόμα κι αν χρειαζόταν
να περάσει μιαν ολόκληρη γενιά. Ο πηγαίος σαρκασμός των χειλιών της
Φαίδρας φαινόταν σαν σημάδι πως ούτε η δυστυχία ούτε οι τιμές θα την
άγγιζαν  πραγματικά  ώσπου  ν’  αποδοθεί  η  δικαιοσύνη  που  απαιτούσε  η
καρδιά της, σαν κόρη των κρητικών βουνών και της Θείας Κοινωνίας με
τις Δυνάμεις

Καθώς  όμως  οι  άνθρωποι  έκαναν  τις  επιλογές τους, ο  δάμος ο  ίδιος
είχε αρχίσει να διαλύεται παρασύροντας τους ανθρώπους μας προς όλες
τις κατευθύνσεις. Για όσες γυναίκες σαν τη Νομία ή την Ταλάη έπαιζαν
τη ζωή τους μ’ αυτό το ειρηνικό τέχνασμα, υπήρχαν άλλες τόσες, όπως η
Θεία κι άλλες γυναίκες της Κνωσού, που αναγκάστηκαν ν’ αποφασίσουν
ότι  χωρίς  καράβια  πια,  το να  πεθάνουν  πολεμώντας  ήτανε  χίλιες  φορές
προτιμότερο κι από την ιδέα ακόμα να τις βιάσουν ή να τις πάρουν σκλά-
βες. Κι αφού στριμώξαμε τα παιδιά πάνω σ’ αυτά τα τελευταία καράβια ή
τα στείλαμε μακριά στα βουνά με το τρίτο σώμα των Κρητικών που είχαν
πάρει τις αποφάσεις τους, φούντωσε σε όλους μας η οργή και ξεσπούσαν
καβγάδες στις τελετές που ακόμα μοιραζόμασταν. Ως και τον τελευταίο,
γυναίκες και άντρες χρειαζόμασταν όλ’ αυτά που μόνο οι μεγάλοι κυκλι-
κοί χοροί και οι ομαδικές χοές μπορούσαν να μας προσφέρουν - από τη
μια όσοι είχαν κατά νου να δώσουν μάχη δεν ήθελαν να μαλακώσουν με
τις προετοιμασίες της Φαίδρας και από την άλλη, εκείνοι που διακινδύ-
νευαν μ’ ένα κλαδί ελιάς δεν ήθελαν να ανατραπούν τα σχέδιά τους με
προκλητικές ιαχές και σπαθιά που θα χτυπούσαν πάνω σε ασπίδες

«Θα  ’θελα  να  τονίσω, αν  μου  επιτρέπεται,  ότι  δεν  είμαστε τέρατα»,
είπε ο συμβουλάτορας Πορθάων με αρκετό θράσος ένα απόγευμα στην
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κεντρική αυλή όπου τα πράγματα είχαν πάρει άσχημη τροπή μπροστά στο
μεγάλο βωμό

Έκανε ό,τι μπορούσε, κι ας μην πίστευε κανείς μας οΰτε αυτόν οΰτε
τους φίλους του. Ο Πορθάων πρέπει να ήταν ο πιο ζεστός άνθρωπος απ’
όλους τους και προσπάθησε να πιάσει το βλέμμα του Κράτου με τα μάτια
του  τσιμπώντας  ταυτόχρονα  το  προγοΰλι  του  κάτω  από  το  μυτερό  πε-
ριποιημένο του γενάκι

«Και βέβαια δεν είσαστε», του απάντησε ο Κράτος, «μόνο που τα τε-
λευταία χρόνια μας την πετάγατε πολΰ συχνά στα μοΰτρα αυτήν τη λέξη,
έτσι δεν είναι; Έτσι δεν είναι!»

«Πόσοι καλοσυνάτοι Αχαιοί θα ’ρθουν λοιπόν;» είπε η Θεία με λεπτό
σαρκασμό που θΰμισε τον Ποιμένα

Η Νομία είπε πως θα ’πρεπε να βάλουμε τους κυρίους μπροστά για το
καλωσόρισμα,  εκείνοι  όμως  που  θα  πολεμούσαν  φοβήθηκαν  πως  θα
πρόδιναν  στους  Αχαιοΰς  τα  σχέδιά  τους.  Ήτανε  με  όλους  μανιασμένοι,
ένιωθαν ίσως ενοχές που η Βασίλισσά τους θα υπερασπιζόταν τη θέση της,
αλλά όχι μαζί τους. Η Θεία πρόσβαλε τη Διαμάτη που είχε αποφασίσει να
σταθεί  στο  πλάι  της  Αριάδνης  λέγοντας  πως  το  μόνο  που  την  ένοιαζε
ήτανε πάντοτε η βολή της· η Πέρδικα, σαν πρεσβΰτερη, έβαλε τη Θεία στη
θέση της γι’ αυτό που είπε, τη δική της ψυχή όμως τη χάρισε σε τοΰτον
τον  κόσμο  τελικά,  τόσες  φωνές  που  δεν  μπορούσε  ν’ αρνηθεί  μέσ’ από
τους  τάφους  μας  και  που  φώναζαν  Ζωή, Ζωή ως το θάνατο. Η  Πέρδικα
ήθελε  απλώς  να  μαχαιρώσει  έναν  τους  κι  ύστερα  να  ρωτήσει  Πώς  σου
φαίνεται; κι ας πήγαιναν στην κόλαση οι συνέπειες· ο Κράτος όμως ήτανε
κάπου αλλού. Πριν από χρόνια είχε αντισταθεί στον πόλεμο κι από τότε
προσπαθούσε με όλη του την ψυχή να κρατηθεί στο πλάι της Αριάδνης.
Τώρα,  όπως  και  η  Κλείτη,  είχε  πάψει  να  νιώθει  το  δεσμό  ανάμεσα  στα
σωθικά  του  και  στην  κατάσταση  του  λαού  του,  κι  αυτό  έβγαζε  σ’ έναν
κόσμο που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Την Αριάδνη κι εμένα
μας  αγαπούσε  σαν  παιδιά  του,  είχε  σκοπό  όμως  να  πέσει  περήφανα,  με
τρόπο που να μην μπορεί αργότερα ν’ αμφισβητηθεί από κανέναν ψεύτη
και ν’ αμαυρωθεί έτσι ο Λαβύρινθος. Η Αριάδνη λοιπόν, δεν είχε άλλον
τρόπο να συγκροτήσει τις διάφορες πλευρές ώστε να μη χυθεί αίμα μέσα
στο Παλάτι κάθε στιγ^ίή εκτός από την τιμή, τη συγγένεια και τις τελετές,
και η ανάμνηση της Προσφοράς της είχε ακόμα τη δύναμη να τη στηρίζει

Κυρίως ο Μέστωρ εξόπλιζε πια και εκπαίδευε τους ανθρώπους, ιερείς
και πολίτες χωρίς διάκριση, στις πιο θανατηφόρες μεθόδους και
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οτα κόλπα που του είχαν διδάξει τα τόσα χρόνια του με το στόλο, και οι
σαράντα  περίπου  ναυτικοί  που  είχαν  επιλέξει  να  πολεμήσουν  τον  βοη-
θούσαν στο έργο του. Καθώς ο φόβος μεγάλωνε με την κάθε αυγή (και με
τη θέα των ιερέων του Λαβυρίνθου να ξιφομαχούν) ο αριθμός αυτών των
ανθρώπων δεν άργησε να φτάσει τους τριακόσιους, γυναίκες, άντρες, νέοι
και  γέροι,  με  μπρούντζο  που  είχαν  περισώσει  ή  με  όσα  δόρατα  από
κλωνάρια και κυνηγετικά τόξα είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν· στο
μεταξύ  ο  Δαΐτωρ  έφυγε  ολοταχώς  για  τα  χωριά  από  την  Τύλισο  ως  το
ερειπωμένο Νερού Χάνι για να επιστρατεύσει κι άλλους ανθρώπους και
όταν άρχισαν οι πολεμιστές να φράζουν με κόπο το άνοιγμα που είχαμε
σκάψει  στο  τείχος  της  λασπουριάς,  είχαν  φτάσει  περίπου  τους
τετρακόσιους. Περιφρονούσαν και την ιδέα του φόβου ακόμα, ούτε που
καταδέχονταν να ψάξουνε για τον Βοσκό* πόσοι όμως από αυτούς είχανε
ρίξει  έστω  μια  ματιά  σ’ εκείνους  τους  Αχαιούς  οπλίτες  που  μας  είχανε
δείξει  την  έξοχη  φόρμα  τους  όταν  μας  παρέδωσαν  το  άγαλμα,  πόσοι
ήξεραν τη δεξιοτεχνία και την πειθαρχία που θ’ αντιμετώπιζαν; Δεν είχε
σημασία, ελευθερία ή θάνατος, κι ας έμενε ο κόσμος στις Δυνάμεις, ενώ
τα γυμνάσια και οι ξιφομαχίες τους στα λιβάδια βόρεια του Λαβύρινθου,
η ηχώ από τις φωνές τους και τις βροντερές ασπίδες τους έσπερναν ακόμα
περισσότερο  φόβο  σε  ολόκληρη  την  κοιλάδα  Μερικοί  δεν  άντεξαν  κι
ενώθηκαν  με  τους  πολεμιστές  για  να  δώσουν  μάχη  μαζί  τους,  άλλοι
βιάζονταν πια να ενωθούν με τις πομπές που έφευγαν κατά ομάδες προς
τα νότια της  Κνωσού,  με  κατεύθυνση  τα βουνά  μας.  Από  τις  ιέρειες,  η
νεαρή  Κλειώ,  η  θεραπεύτρια  που  είχε  εκπαιδευτεί  στην  Αίγυπτο,  και  η
Γείλισσα είχαν φύγει με τα καράβια, κι από τους Κουρήτες μας ο Ίων και
ο  Λεύκας·  ο  κλήρος  λοιπόν  έλαχε  στη  Μυρτώ,  στον  Αίμονα  και  στον
Αύξο να οδηγήσουν τις ομάδες των ανθρώπων στα ορεινά του τόπου, εκεί
ψηλά  που  οι  ναοί  μας  θα  τους  πρό-  σφεραν  καταφύγιο  όσον  καιρό  θα
περίμεναν να δούνε τι θα γίνει. Υπήρχαν ιερά άδυτα, σαν το Καρφί ψηλά
στο Λασίθι, αυτόν τον πέτρινο στύλο πάνω στην κορυφογραμμή που μόνο
ευάλωτος δεν ήτανε για την περίπτωση που θα ’φτάνε τόσο βαθιά στην
ενδοχώρα η μάχη. Παράξενη αίσθηση να προβλέπουν πως η ζωή μας θα
συνεχιζόταν υπογείως, θα μπορούσε να πει κανείς, σε τέτοια υψόμετρα. Τι
σόι Κρήτη θα ’ταν αυτή όμως, όταν ετούτοι οι οκνηροί ουράνιοι θεοί θα
διοικούσαν τους μεγάλους οίκους ενώ ο λαός από την άλλη δε θα έπαυε
να στρέφεται στη Γη, στη Μάνα και στο Γιο της; Είχαμε ακούσει ήδη για
τις  καλύβες  που  υπήρχαν  έξω  από  τα  τείχη  ευγενών  της  ηπειρωτικής
χώρας, για βασιλιά
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δες  που  μόνο  ξένους  δεν  είχαν  για  κολίγους  τους.  Η  Αριάδνη  κι  εγώ
απολαμβάναμε ακόμα θεϊκές στιγμές αργά τη νύχτα και ψιθυρίζαμε πως,
αν  επιβιώναμε,  μπορεί  να  δίναμε  νέο  νόημα  στις  υπηρεσίες  που
προσφέραμε ζώντας ανάμεσα στους κόσμους' αντί για παιδιά, κάναμε γέλια
πικρόχολα, κι ονειρευόμασταν τρόπους να κρατήσουμε την παλιά Κρήτη
ζωντανή κάτω από τη μύτη τους

Από την άλλη όμως, οι τόσες προετοιμασίες για πόλεμο δημιουργού-
σαν  πιέσεις  στους  ανθρώπους,  με  κοροϊδίες  κι  άλλα  χειρότερα,  να  μη
μείνουν απέξω· ούτε ο ίδιος ο Μέστωρ δε μ’ άφηνε στην ησυχία μου. Θε-
ωρούσε άραγε πως δε μ’ άγγιζαν οι ενοχές όταν με κοίταζαν μες στα μάτια
οι  νέοι  άντρες  μας  (σκιές  του  αδελφού  μου),  που  πριν  από  τρία  χρόνια
πολεμούσαμε δίπλα δίπλα; Μήπως πίστευε ότι δε γύριζε το στομάχι μου
σαν  έπεφτε  η  νύχτα  κι  έβλεπα  μέσα  στα  μάτια  των  ανθρώπων  τι  θα
μπορούσε να μας φέρει η πρωινή παλίρροια; Ο αδελφός μου, ο πατέρας
μου, η μάνα μου, ο Γλαύκος, ο Περίδης, τόσοι πολλοί - τίποτα δεν άφησε
να μην το δοκιμάσει εναντίον μου, ακόμα και το γεγονός ότι το πνεύμα
τους υπήρχε μέσα στους λόφους τριγύρω μας - Δεν είσαι άντρας εσύ να τους
υπερασπιστείς; Θα πεθάνουν άνθρωποι, είπε

Ναι, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτό μόνο είχα να του πω, κι ας έπαιρνε
όπως ήθελε το κιννάβαρι γύρω από τα μάτια μου. Και πράγματι, τα λόγια
του ακούστηκαν στ’ αφτιά μου για πρώτη φορά σαν ρήσεις του ίδιου του
Λαβύρινθου  προς  τους  ανθρώπους,  από  αμνημονεύτων  χρόνων.  Ο
Μέστωρ ήταν αυτό που τον είχαν κάνει οι γονείς και οι ιερείς μας κι άλλοι
πριν  από  αυτούς·  το  πεπρωμένο  που  είχε  χαράξει  ο  Οίκος  μας
ετοιμαζόμασταν  να το δεχτούμε, βήμα με βήμα μας πλησίαζε,  μέσ’ από
άντρες  σαν  τον  καθέναν  από  μας.  Προσπάθησα  να  μη  θεωρήσω  ότι
έπαιρνε εκδίκηση - τι θα ’κανα άλλωστε όταν έρχονταν;

Ούτε ο Όρνεος έδειχνε να ’χει κανένα σχέδιο, έψαχνε κάπου να βρει
καταφύγιο από τότε που η μάνα του αποφάσισε να σταθεί πλάι στη Νομία
και στις άλλες στην παραλία και είχε γίνει κάτι σαν αγγελιοφόρος ανάμεσα
στον Αμνισό και στο Παλάτι. Αυτός όμως έγινε η αιτία, εκείνο το πρωινό
μετά τα λόγια του Μέστορα, να μου δοθεί η δυνατότητα να καταλάβω τι
θα έκανα εγώ. Τα πανιά τριών πλοίων φάνηκαν στον βορινό ορίζοντα κι ο
Όρνεος είχε χιμήξει προς τη^ Κνωσό ουρλιάζοντας  Εμπροσθοφυλακή! σε
όλο  το  δρόμο* πιστέψαμε  πως  είχε  φτάσει  η  ώρα,  κι  εγώ,  ντροπή  μου,
έκανα  το φόβο μου εμετό ώσπου το στομάχι μου δεν είχε ούτε νερό  να
βγάλει, τα χέρια και τα πόδια μου έτρεμαν τόσο πολύ, που με είχαν κάνει
άχρηστο πια. Άχρηστο. Τα καράβια όμως, ήταν ένα
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συνονθύλευμα  διαφορετικών  ειδών  σκαφών  όπως  αυτά  που  είχανε  βγει
στο πέλαγος από μας, ένα εμπορικό, ένα στενό νησιώτικο πλεούμενο κι
ένα καράβι σαν τον  Τάλω, φτιαγμένο για πόλεμο. Ο μοναδικός ανάμεσά
τους  που  αναγνώρισα  ήταν  ένας  άντρας  από  το  Καστρί  των  Κυθήρων:
ήταν ο αρχηγός του αποσπάσματος που είχε στείλει τότε ο λαός του ενα-
ντίον  της  Αθήνας.  Οι  συγγενείς  αυτού  του  ανθρώπου  ήταν  φημισμένοι
πιστοί της θεάς, ακόμα και για τους Κρητικούς, παρ’ όλο όμως που τότε
είχε οδηγήσει τους άντρες του στην πατρίδα σαν άνθρωπος που ταίριαζε
απόλυτα με τους άσκαυλους* από γιδόδερμα και την τρομαχτική μουσική
τους,  τώρα  φαινόταν  σαν  έμπορος  ξεπεσμένος,  τα  ρούχα  του  κουρε-
λιασμένα, μες στην αρμύρα. Το Καστρί, η πατρίδα του, είχε ισοπεδωθεί,
είχε  σβηστεί  από  το  πρόσωπο  της  Γης,  είπε  μπροστά  στο  θρόνο  της
Αριάδνης· είχε έρθει στην Κρήτη να ζητήσει βοήθεια, τώρα όμως δεν είχε
πια αυταπάτες. Κι από τα νησιά, τι νέα;
Καινούργιος κόσμος σε λιγότερο από τρία φεγγάρια, της απάντησε. Πρώτα

πρώτα, πριν φύγουν από τα Κύθηρα αυτός και οι άλλοι επιζώ- ντες, είχαν
πιάσει στο λιμάνι τους τα δυο πλοία που ήταν μαζί του και το ένα ερχόταν
από το Σάλιαγο της Πάρου. Οι κάτοικοι του νησιού όλα τούτα τα χρόνια
εμπορεύονταν  τρόφιμα  και  φρόντιζαν  για  τη  διαμονή  των  στεριανών
προσκυνητών  της  Δήλου·  τελευταία  όμως,  ετούτη  την  εποχή,  είχαν  δει
ένα σωρό πολεμικά να περνούν από τις ακτές τους, τόσο με κατεύθυνση
τη Δήλο όσο και για να ενισχύσουν τον εμπορικό σταθμό τους στη Νάξο
εκεί κοντά, κι εξαπλώνονταν στα νησιά με μια δύναμη πρωτόφαντη. Μ’
αυτά  τα  λόγια  όλοι  όσοι  καθόμασταν  στους  πάγκους  της  αίθουσας  του
θρόνου αφήσαμε μιαν ανάσα που λες και είχε μέσα της όλη μας την ψυχή:
δεν  είχαν  δηλαδή  ισοπεδωθεί.  Ο  νησιώτης  όμως  συνέχισε,  χωρίς  να
συνειδητοποιεί τι σήμαιναν οι κουβέντες του για μας. Οι εμπορευόμενοι
Παριανοί,  είπε,  είχαν  φύγει  από  το  νησί  γιατί  τελικά  κατάλαβαν  τι  σόι
άντρες  θ’  ακολουθούσαν  τους  προσκυνητές  στο  λιμάνι  του  Σάλιαγου:
πολεμιστές  σε  άδεια  που  λίγο  ήθελες  να  τους  πεις  κατακτητές,  που
ξεκοιλιάζονταν στο φαΐ κι έπιναν σχεδόν μέχρι αναισθησίας και ύστερα
καβγάδιζαν  μεταξύ  τους,  κυνηγούσαν  τα  κορίτσια  και  τ’  αγόρια  του
τόπου, και ο θάνατος είχε αγγίξει πάνω από μια φορά και τις δυο πλευρές
για  τέτοια  πράγματα,  δίνοντας  στους  Αχαιούς  επιπλέον  λόγους  (όπως
είπαν οι ίδιοι) να μονιμοποιήσουν την εξουσία

*Σημερινή ονομασία γκάιντα, από την τουρκική λέξη gayda: λαϊκό, πνευστό μουσι-

κό όργανο.
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τους. Σε παλιότερες εποχές,  αυτό το θέμα θα έφτανε  μπροστά  στον  Μι-
νώταυρο και ίσως να είχε ζητηθεί από τα πλοία του να κάνουν εντονότερη
την πειθαρχημένη παρουσία τους. Τώρα όμως... Τι να πει ο άνθρωπος, δεν
είχε λόγια, υπήρχαν όμως κι άλλα που έπρεπε ν’ ακουσουμε

Το  πολεμικό  που  είχε  φτάσει  μαζί  με  το  στενόμακρο  καράβι  είχε
σαλπάρει από την Κέο γεμάτο πρόσφυγες: ο τόπος εκεί είχε ισοπεδωθεί, ο
καπετάνιος φίλος του, ο Τηρέας, ήταν νεκρός, παρά τα όνειρα των δικών
του  για  το  εμπόριο  του  κασσίτερου  και  του  ασημιού.  Οι  συγγενείς  του
Τηρέα όμως δεν είχανε φύγει από την Κέο εξαιτίας του Χθόνιου Ταύρου*
είχαν φύγει γιατί χωρίς χρονοτριβή μετά τον Χθόνιο Ταύρο κατέπλευσαν
είκοσι πέντε τουλάχιστον πολεμικά των στεριανών και οι πολεμιστές τους
λεηλάτησαν  τα  ερείπια,  έσφαξαν  όσους  άντρες  μπόρεσαν  κι  έβαλαν  τα
παιδιά και τους νεαρούς, τους χρήσιμους όπως τους έλεγαν, να δουλεύουν
με  τα  μαστίγια.  Δεν  αστειεύονταν,  είχαν  βαλθεί  να  κυριαρχήσουν,  και
τώρα  που  είχε  επιβληθεί  η  ειρήνη  στην  Κέο,  τουλάχιστον  τα  μισά  από
αυτά τα καράβια συνέχισαν την πορεία τους, νότια, χωρίς αμφιβολία για
να  ενωθούν  με  Αχαιούς  που  ήδη  βρίσκονταν  στ’  άλλα  νησιά.  Είχαμε
συνειδητοποιήσει πως έρχονταν; Πώς είχαμε οργανώσει την άμυνά μας; Ο
εχθρός  δεν  πρέπει  ν’  απείχε  από  μας  πάνω  από  μία  μέρα.  Αυτός  ο
άνθρωπος από το Καστρί δεν ήταν σίγουρος, οι Παριανοί όμως έλεγαν ότι
στη Δήλο γίνονταν μεγάλες τελετές, πολύ μεγάλες. Κάποιο σκοπό είχανε
για να μαζεύονται εκεί οι πολεμιστές και μόνο η Κρήτη θα μπορούσε να
’ναι στόχος κατάλληλος για την τεράστια δύναμή τους

Στόχος κατάλληλος για την ... μα όχι, όχι, δεν κατάλαβε. Ένα ολιγό-
πιστο  πικρόχολο  χαμόγελο  απλώθηκε  στο  πρόσωπο  της  Αριάδνης  κι
ύστερα  έσβησε,  ώσπου  τα  χείλη  της  σφίχτηκαν  από  μόνα  τους  μ’  έναν
πόνο που δεν του έλειπαν παρά τα δάκρυα. Οράματα, στρατηγικές, τελε-
τές, ελπίδα, έδειχνε λες κι είχανε ξεσκιστεί από μέσα της ακόμα κι οι τε-
λευταίες  σκιές  αυτών  των  πραγμάτων  κι  ένιωσα  να  μου  διαπερνάει  τα
κόκαλα η σκέψη πως, μέσα στη λύπη της, ίσως ν’ άρχιζε τελικά να κατη-
γορεί τον εαυτό της. Τόσες ζωές - ο Κράτος και η Θεία σηκώθηκαν όρθιοι
από τους πάγκους όπου κάθονταν απέναντι της γεμάτοι καινούργια θέληση
και την αποπροσανατόλισαν απλώς και μ#νο με την κίνησή τους* τα μάτια
της  πετάρισαν  μπροστά  στον  αξιοθρήνητο  επαίτη  ναυτικό  κι  ύστερα  τα
βλέφαρά  της  χαμήλωσαν,  σαν  να  ’δινε  κρίση,  άδικη,  αλλά  θανάσιμα
δεσμευτική. Σηκώθηκα όρθιος κι άρχισα χωρίς να το καταλάβω να λέω σ’
αυτόν τον άνθρωπο πόσο θα χαιρόμασταν να ανεφοδιάσουμε
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τα καράβια του, με τη μοναδική προϋπόθεση να πάρουν μαζί τους μερικά
από τα παιδιά μας (θα ’στελνα τον Ιππία να τα φέρει από τις Αρχάνες),
όπου κι αν πήγαιναν η φασαρία μπροστά στην Αριάδνη τη συνέφερε κι
υστέρα  σχηματίστηκε  στο  πρόσωπό  της  μια  ανέκφραστη  πικρή  ικα-
νοποίηση μ’ αυτά τα λόγια, κάτι ήταν κι αυτό

Οι  απεικονίσεις, είπε  τότε:  τα  μικρά  χρυσελεφάντινα  αγαλματάκια  της
Θεάς, τα δοχεία απ’ όπου είχαν αναβλύσει οι γενιές μας - σηκώθηκε από το
θρόνο  κι  άρχισε  πάλι  να  κινείται,  βγήκε  από  τον  προθάλαμο  προς  τις
κρύπτες για ν’ αναθέσει από κει τη φύλαξή τους στη γη. Την ακολούθησα
και  περνώντας  μπροστά  από  τον  τοίχο  με  το  χάρτη  της  θάλασσας,  το
ρεύμα  που  έκανε  το  κορμί  της  τον  κούνησε,  κι  είδα  το  χέρι  της  Πελο-
ποννήσου ν’ απλώνεται γι’ άλλη μια φορά τρεμουλιαστά προς τη μεριά
της Κρήτης. Ερχόταν απ’ όλες τις γωνιές και τις ρωγμές του κόσμου αυ-
τός ο στόλος που ο Θησέας είχε τολμήσει ν’ αρνηθεί στην οικογένειά μας
καταπρόσωπο' με τον Εχίονα της Δήλου να κρατάει ψηλά την τρίαινα των
Αιτιών  για  να  φουσκώνει  τα  πανιά  τους,  Ελευθερία,  Τιμή,  Δόξα.  Η
ανάμνηση  αυτού  του  ανθρώπου  ήταν  ανάμνηση  ενός  μίσους  που  δεν
περιοριζόταν στο νησί της Κρήτης* ήθελα να προσευχηθώ να βοηθούσε ο
τρόπος  που  του  είχε  φερθεί  τότε  ο  πατέρας  μου,  ήξερα  όμως  πως  πε-
ρισσότερο τόπο θα έπιανε ο κόπος μου βοηθώντας στο σκάψιμο της δυ-
τικής πτέρυγας

Ώσπου να πέσει η νύχτα, η Φαίδρα και η Νομία, ο Σίλλος, η Ταλάη και
οι άλλοι ταγμένοι για την παραλία είχαν ξεκινήσει προς τα εκεί, φορώντας
όλα  τα πλουμίδια  της  υψηλής  καταγωγής  τους  και  τα κρητικά  φυλαχτά
που μας είχαν μείνει, και κρατώντας ψηλά τα κλαδιά της ελιάς, ψηλότερα
από τις ελπίδες μας. Ο Κράτος, εκπροσωπώντας την ομάδα του Μέστορα,
δεσμεύτηκε  με  όρκο  πως  θα  συμμορφωνόταν  με  την  ειρήνη,  αν
καταφέρναμε να την αποσπάσουμε από τον Θησέα* μάτια βουρκωμένα,
αλλά  όσο  κι  αν  αγαπούσα  το  γερο-Σίλλο  και  μετάνιωνα  για  την
προσβλητική μου συμπεριφορά προς την Ταλάη, απ’ όλους περισσότερο
μ’ εντυπώσιασε η Φαίδρα, παρ’ όλο που ήμουν σίγουρος πως ο Βοσκός
θα την προστάτευε.  Με τη ζωή μου την ίδια θα τιμήσω την πίστη που μου
έδειξες, είπε στην Αριάδνη

Θα πήγαιναν και καμιά εικοσαριά Καλλιστινοί και κατέβηκε μαζί τους
και  η  Βασίλισσα  Γελάνια,  κι  έμεινε  πλάι  στην  Αριάδνη  να  την  πα-
ρηγορήσει όπως μπορούσε. Βλέποντας την κάκητα που γεννούσε ο τρό-
μος  ανάμεσα  στις  γυναίκες,  η  Γελάνια  συγκέντρωσε  η  ίδια  τις  αδελφές
μας κι έβαλε την Αριάδνη στο κέντρο μιας τελετής του τόπου τους ενώ η
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Διαμάτη, η Πέρδικα, η Θεία, η Σκοτία και η Σινώπη την πήραν παράμερα
και τη στόλισαν από την κορυφή ως τα νύχια, την έπλυναν τρυφερά, την
έραναν με θυμίαμα, τη χτένισαν δένοντας τα μαλλιά της σε μια ελι- κοειδή
αλογοουρά που χυνόταν πάνω στην πλάτη της (το μόνο χτένισμα που μου
άρεσε όσο κι οι μαζεμένες μπούκλες  της). Ήρθαν  πιο κοντά η μια στην
άλλη έτσι που την ετοίμασαν ν’ αντιμετωπίσει τους στεριανούς, αυτό όμως
δε  σήμαινε  πως  θα  φορούσε  τη  βαθυκόκκινη  εσθήτα  της  με  το  ανοιχτό
μπούστο ούτε την ψηλή τιάρα. Δε φόρεσε παρά αυτό που επιφυ- λαχτικά
τη συμβούλεψαν: ένα λευκό βαμβακερό γυναικείο ένδυμα και μια φούστα
με  φραμπαλάδες  ως  το  γόνατο,  λευκή  με  κόκκινα  σιρίτια  που  την  είχε
δέσει στη μέση της μ’ ένα μαλακό κόκκινο κορδόνι. Έβλεπες σπείρες να
κοσμούν  τις άκρες  των  ρούχων  της και  τα  μανίκια  της ζακέτας  που της
βρήκαν αντί όμως να ’ναι ανοιχτό στο στήθος, όπως θα ’πρεπε, το λευκό
εσώρουχο τη σκέπαζε σαν ρούχο του χειμώνα, δεν έπρεπε να προκαλέσει
την  απελπιστική  κατάστασή  τους  με  την  ομορφιά  της.  Μόνο  το
αργυρόχρυσο  διάδημα  με  τα  φύλλα  της  τριανταφυλλιάς  φανέρωνε  πως
ήταν  Βασίλισσα  και  η  αποφασιστικότητα  που  ανάβρυζε  καυτή  από  τον
καταρράχτη της ολόμαυρης κυματιστής αλογοουράς της ΗΓελάνια, μαλλιά
κατακόκκινα  κι  εκθαμβωτικά,  κομψή  παρουσία  από  τους  χρυσούς
αετομάχους  στο περιδέραιό  της  ως  το νησιωτικό  βασιλικό  της  πρόσωπο
που έλαμπε από περηφάνια στην ακμή των σαράντα της χρόνων, έμοιαζε
με οπτασία της μάνας μας πλάι στην Αριάδνη, καθώς κάναμε προσφορά
έναν  τράγο  και  αλείψαμε  τα  κορμιά  μας  και  τις  κολόνες  του  μεγάλου
βωμού  με  το  αίμα  του.  Εγώ  στεκόμουν  πλάι  στον  Κόδρο  (Εσύ  είσαι  ο
βασιλιάς μον, είπε παλεύοντας να μην κλάψει) και αγγίξαμε λίγο χώμα του
τόπου  μας  πάνω  στο  μέτωπό  μας,  περιμένοντας  ότι  πολύ  σύντομα  θα
ενωνόμασταν μαζί του· κι άλλο τίποτα δεν μπορώ να πω, παρά πως όλες οι
καρδιές στην πλακοστρωμένη  κεντρική αυλή μας κόντευαν  να σπάσουν,
αφού  προσπαθήσαμε  να  κάνουμε  σπονδή  στ’  όνομα  εκείνου  του
Μυστηρίου  που  βρίσκεται  μες  στον  καθένα  μας  και  σε  όποιον  είχε
απέναντι  του,  μα  ήταν  αδύνατο  να  μείνουμε  ακίνητοι,  αδύνατο  να
συγκεντρωθούμε. Συμβουλέψαμε τους Αθηναίους να φορέσουν τα παλιά
τους ρούχα αν ήταν δυνατόν και να εξαφανιστούν εντελώς ώσπου να μην
υπάρχει πια, γι’ αυτούς, κίνδυνος· ο Κάφα και η Κία αποφάσισαν τελικά
ν’  ακολουθήσουν  τους  ανθρώπους  της  Φαίδρας,  αλλά  κανείς  δεν
μπορούσε  να  ξέρει  αν  εκείνοι  θα γλίτωναν.  Ενώθηκαν  μαζί  μας  λοιπόν,
στο  μοναδικό  πράγμα  που  αντέχαμε  να  κάνουμε  ετούτη  τη  στιγμή,  ν’
αρχίσουμε δηλαδή τις στροφές, το χορό και τις ψαλμωδίες κά
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τω από τ’ αστέρια του νυχτερινού ουρανού, με την Αριάδνη επικεφαλής
της  τεράστιας  σπείρας  που  σχημάτιζαν  τα  ενωμένα  χέρια  μας.  Ωστόσο,
όταν κι αυτό τελείωσε, πάλι η αναμονή μάς είχε μείνει μόνο

Ο  Κράτος,  η  Θεία  και  οι  υπόλοιποι  συγκέντρωσαν  τα  όπλα  τους  κι
ανηφόρισαν προς το βορινό λιβάδι. Τη χαραυγή θα ’παιρναν θέσεις μάχης
πάνω  στο  τείχος  των  συντριμμιών,  γνωρίζοντας  πως  η  Αριάδνη  θα
βρισκόταν κάπου ανάμεσα σ’ αυτούς και στην ακτή, όταν θα ’φτάνε εκεί-
νη η ώρα. Άρχισαν όμως να ξιφομαχούν και να χτυπάνε τις ασπίδες τους
μέσα στη νύχτα, κι εμείς ξέραμε ότι έτσι έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι
που έχουν πάρει πια την απόφασή τους* κι όταν πια το μαύρο της νυχτιάς
άρχισε  αργά να  ξεθωριάζει  προς το μπλε σκούρο,  θελήσαμε κι  εμείς να
πάρουμε μιαν ανάσα, οι δυο μας έστω για μια στιγμή, για μια στιγμή μο-
νάχα.  Συνοδέψαμε  τη  Γελάνια  λοιπόν  στο  δρόμο  της  ενδοχώρας  που
έβγαζε  στον  καταυλισμό  των  Καλλιστινών  που  είχαν  απομείνει.  Μας
έκανε καλό που ανασαίναμε τους μυρωδάτους σιωπηλούς λόφους, και τα
μάτια της Αριάδνης  φαίνονταν  τεράστια στο σκοτάδι:  Πες μον πως έχω
κάνει τα πάντα, πες πως μόνο ετούτη η αναμονή έχει μείνει, τίποτ’ άλλο

Μόλις πήραμε τη στροφή  για την ενδοχώρα,  λίγο πιο πάνω από την
Κνωσό, είδαμε κάπου μπροστά μας μια λάμψη, κάτι που έμοιαζε με τον
θαμπό θόλο της χαραυγής πάνω από τα δέντρα και το λοφάκι  που σχη-
μάτιζε ο τάφος της Ευρώπης* καμιά εκατοστή άνθρωποι είχαν στήσει εκεί
πάνω τη δική τους αγρυπνία και, τη στιγμή που εμφανιστήκαμε μέσ’ από
το σκοτάδι κι είδαν την Αριάδνη, πάγωσαν τόσο εκείνη όσο και όλοι οι
άλλοι για λίγο μπροστά σ’ αυτό το ανέλπιστο θαύμα. Κι ύστερα ύψωσαν
τις  παλάμες  τους  και  τα  λιόκλαρα,  τους  πυρσούς  και  τα  όπλα  που
κρατούσαν  προς  το  μέρος  της  και  της  πρόσφεραν  την  ευλογία  και  τον
έπαινό  τους  για τα  κοινά  της  ρούχα,  σαν  να  ’χε  παρουσιαστεί  μπροστά
τους η ίδια η νεαρή Ευρώπη* εκείνη τους ύψωσε τις παλάμες της κι όταν
άρχισαν  να  τραγουδούν  καλώντας  την  Αρίδηλη,  προσθέτοντας  στους
ψαλμούς  και  τα  ονόματα  των  ιερών  συμβόλων  των  πατριών  τους,  τα
ονόματα  της  Θεάς  που  λάτρευαν  και  που  χρησιμοποιούσαν  για  να
γνωρίσουν,  καταλάβαμε  πως  ανάμεσά  τους  υπήρχαν  πολλοί  από  μέρη
πίσω από τους λόφους της Κνωσού, μακριά, και μάλιστα πιο άγρια. Γαία,
Θέμις,  Ήρα,  Δήμητρα,  Άρτεμη,  Αφροδίτη  -  η  Αριάδνη  μπήκε  ανάμεσά
τους  μπροστά  στον  τάφο  (ενώ  η  Γελάνια  απομακρύνθηκε  με
διακριτικότητα  προς  τον  καταυλισμό  της),  στάθηκε  κι  άρχισε  τους  επι-
τόπιους κύκλους για ν’ αγγίξει τις παλάμες της με τις παλάμες όλων και
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τότε  έβαλα  τα  κλάματα,  γιατί  ήξερα  τι  σήμαινε  αυτό  για  κείνη,  αυτή  η
σύμπραξη αναγκών, αυτή η τελευταία ένωση με γυναίκες και άντρες κάθε
ηλικίας, που έτσι της παράδιναν τ’ Όνομα που ήθελε περισσότερο απ’ όλα
ν’  αποχτήσει  στην  υπηρεσία  τους.  Βουνίσιοι  άνθρωποι,  που  την  είχαν
ακολουθήσει ως τα πεδινά τον καιρό που θρηνούσε τον αδελφό μας, άλλοι
που είχαν μοιραστεί λατρευτικές τελετές μαζί της στα κοντινά και μακρινά
ιερά  όπου  έψαχνε  για  χρησμούς,  μανάδες  από  την  ομάδα  που  της  είχε
φέρει  το  ελπιδοφόρο  φυτό  της  γιαγιάς  της  στα  χέρια:  είχαν  ονόματα
πανέμορφα, Ακατιρίγια, Δανάτη, Κίνουβα· Ρασουτώ, Λα- μιανή, Νΰασα.
Δε  σταματούσαν  να  τραγουδούν  απαλά,  να  παίρνουν  και  να  δίνουν  το
άγγιγμά τους, δειλές, πεινασμένες, αστραφτερές φορώντας τις καλύτερες
εσθήτες και τα διαδήματα που είχαν αποχτήσει από το εμπόριο* πάνω στο
δέρμα  του  λαιμού  τους  άστραφταν  κάτω  από  το  φως  των  πυρσών
περιδέραια, μερικές είχαν ανοίξει τρύπες στους σφραγιδόλιθους που είχαν
πάρει από τη μητέρα μας μετά το θάνατο συγγενών τους στα καράβια και
τους  φορούσαν* οι  κοπελιές  είχαν  φτιάξει  η  μια  τα  μαλλιά  της  άλλης,
είχαν απλώσει τους βοστρύχους των αντρών μπροστά, πάνω στα ολόγυμνα
στήθη  τους.  Άλλοι  ψηλόλιγνοι,  με  μύτες  λεπτές,  χέρια  σαν  του  πατέρα
μου, κι άλλοι πολλοί πιο ρωμαλέοι στην κοψιά, με δυνατές μύτες ντόπιων,
σαν  του  Γλαύκου* δάκρυσα  που  τον  είδα  ακόμα  ζωντανό  μέσ’  από  τ’
αδέλφια και τις αδελφές μου και όλα τα μάτια που κοιτούσαν μέσα στα
δικά  της  ήταν  αισθησιακά  ταυτόχρονα  και  αυστηρά,  λες  κι  ήταν  εκατό
δορκάδες που την κοίταζαν, μάτια περήφανα κι ευάλωτα μαζί

Μερικοί μάλιστα από αυτούς με πλησίασαν και κοιταχτήκαμε μες στα
μάτια όπως κάναμε στις χοές κι ενώθηκαν  οι παλάμες μας* κι εκεί που
περίμενα  πως  ίσως  θα  ’βρισκα  κατηγορία,  η  καρδιά  μου  αντίθετα
πλημμύρισε  ειρήνη.  Αυτοί  μου  την  έδωσαν.  Ήτανε  σαν  να  είχα  φτάσει
επιτέλους ν’ αγγίζω τις παλάμες μου με τον Γιούχτα, το βουνό, γιατί Τον
αισθανόμασταν  πίσω  μας  μέσα  στο  γαλανό  σκοτάδι.  Το  ξέραμε  πως
ετούτη τη μέρα μάς περίμενε τέτοιος τρόμος που θα ’κανε τις θνητές ψυ-
χές μας να σειστούν ο Γιούχτας όμως και τ’ άγγιγμά του ποτέ δε θα χά-
νονταν  εντελώς.  Τα  όνειρα  του  βουνού,  αιώνια  ακίνητο  μέσα  στην
αγκαλιά  της  Κρήτης,  Δυνάμεις  γεννημένες  από  τη  Δύναμη  που  πάντα
κερδίζει

Ένας άντρας άρχισε να λέει στην Αριάδνη ότι είχαν κατεβεί ως εδώ,
γιατί είχαν συναντήσει την Κλειώ και τους Κουρήτες που τραβούσαν προς
τα ορεινά και δεν άντεχαν ν’ αφήσουνε τη Βασίλισσά τους μοναχή
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(με τις απολογίες τους προς το πρόσωπό μου), ετούτη τη στιγμή ιδιαίτερα:
ήταν έτοιμοι, με τα ξύλινα δόρατα και τα ρόπαλά τους

«Μα εγώ θέλω να ζήσετε!» διαμαρτυρήθηκε εκείνη, ξέροντας πως δεν
καταλάβαιναν το μέγεθος της δύναμης που μας πλησίαζε. «Θέλω να μην
αποκοιμηθείτε, να οργώνετε τα χωράφια σας και να θρέφετε τις γενιές σας
με  την  ίδια  καρδιά  που  σας  έφερε  εδώ,  στον  τάφο  της  Ευρώπης.
Διαφορετικά τι νόημα θα ’χει η ζωή μου!» τους ικέτεψε

Και τότε από πίσω μου βγήκε ο Ιππίας, άνοιξε δρόμο σπρώχνοντας κι 
έφτασε μπρος της: ξεφυσούσε και ήταν μούσκεμα στον ιδρώτα από το 
κεφαλομάντιλο ως τη ζώνη του ενώ στα μάτια του έλαμπε ο θυμός που 
έπρεπε να βγουν τέτοιες ειδήσεις από τα δικά του χείλη «Το λιμάνι», είπε,
«Κυρά μου, είναι γεμάτο φώτα».

Τανύστηκε ολόκληρη η ύπαρξή μου· ξαφνικά χάθηκε ο χρόνος, είδα
μια σκιά αγριεμένης κατάπληξης να περνάει από τα χαραχτηριστικά της
Αριάδνης  ενώ  οι  νεαρές  γυναίκες  κι  οι  άντρες  πλάι  της  χαμήλωσαν  τα
κοντάρια των δοράτων τους τριγύρω της, λες και ήταν φρουροί του Πα-
λατιού.  Το  πλήθος  που  μας  περιέβαλλε  με  τέτοια  ευπρέπεια  μόνο  ένα
καρδιοχτύπι πιο πριν, έμοιαζε τώρα να σκίζεται από θρηνητικά ουρλιαχτά,
κατάρες και φωνές, πολλοί διασκορπίστηκαν αφήνοντας μόνο τις πρώτες
πέντε ή έξι σειρές γύρω από τη Βασίλισσά τους: μερικοί έπαιρναν τους
εραστές τους ή τους γεροντότερους κι ανέβαιναν το λοφάκι και τις σκάλες
με κατεύθυνση την είσοδο του τάφου, ο φόβος για τους Νεκρούς και το
σκοτάδι έγινε ξαφνικά λιγότερος από το φόνο που προκα- λούσε αυτό που
μας είχε πια φτάσει· άλλοι όρμησαν τρέχοντας προς τον Λαβύρινθο και
την  πόλη.  Μερικοί  απλώς  γονάτισαν  μπρος  στα  πόδια  της  Αριάδνης  κι
ύστερα από μια τελευταία ματιά στη μάνα της Κρήτης, τους έσπρωξε κι
απελευθερώθηκε από τον κύκλο τους, και τους πρόστα- ξε να σηκωθούν
όρθιοι,  τους  ζήτησε  να  έρθουν  στο  Παλάτι  και  να  περιμένουν  τα
μελλούμενα μπροστά από τους πολεμιστές μαζί της

Ορισμένοι την ακολούθησαν καθώς έπιασε το χέρι μου μες στο δικό
της με δύναμη τόση σαν της ζωής, ναι, αυτό ήθελα μόνο, να κάνουμε το
Τόλμημα  μαζί,  κι  άρχισε  αργά  να  περπατάει  προς  τον  Λαβύρινθο.  Και
μισογκρεμισμένος που ήτανε, με τις κιονοστοιχίες του και τις στέγες με τα
κέρατα  σωριασμένες  στο  χώμα,  έλαμπε  από  τους  αναμμένους  πυρσούς
πάνω στον Κεφαλά, και μου φαινόταν πάλι αστραφτερός και αδάμαστος,
όπως τον είχε αποκαλέσει εκείνη την ηλιόλουστη μέρα ο Παγια- ρέ. Πού
να  ’ταν  άραγε  ετούτη  τη  βραδιά  ο  μικροσκοπικός  έμπορος  των
μπαχαρικών και των σπόρων; Πλατσουρίζαμε μέσα στο ρυάκι, στη σκιά

Ο αδελφός της Αριάδνης -37



578 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

του κατεστραμμένου μονοπατιού, ήταν πιο σκοτεινό κι από τη νύχτα και
με  βήματα  ασταθή  από  το  φόβο  σκαρφαλώσαμε  στο  ραγισμένο  νότιο
προστώο  ενώ  ο  αέρας  αντηχούσε  γεμάτος  από  σπαθιά  και  δόρατα  που
βρόνταγαν πάνω σε ασπίδες στις βόρειες συνοικίες και πιο πέρα. Η στιγμή
που περιμέναμε είχε πια φτάσει κι αυτό έκανε ακόμα περισσότερους της
Κνωσού  να  ψάξουν  για  κάποιο  όπλο,  ακούγαμε  πια  και  στριγκλιές,
ουρλιαχτά από χαμένες ψυχές  θα ’λεγες, καθώς οι άνθρωποι  κλείνονταν
αστόχαστα  στα  σπίτια  τους  ή  το  ’σκαγαν  προς  το  βορρά.  Πολλοί  από
αυτούς, ούτως ή άλλως, ένιωθαν ακόμα την ντροπή από την ημέρα που οι
ειδήσεις από τους Κάρες τους είχαν αποδιώξει προς τους λόφους* τώρα
πια τα σκυλιά γάβγιζαν παντού

Η  νύχτα  είχε  αρχίσει  να  γίνεται  γαλανή,  γαλανή  όπως  ο  λαζουρίτης
στα μάτια του αγάλματος του Ποσειδώνα.  Που το ’χαμε κάψει. Η οργή
του. Μερικοί θα το πίστευαν αυτό, εγώ όμως όχι, κι όπως και να ’χε, άλλη
βοήθεια πια δεν υπήρχε πέρ’ από τα σφιχτοπιασμένα χέρια μας. Τα πόδια
μου  κινούνταν  μ’  ένα  τρέμουλο  μουδιασμένο  που  έμοιαζε  σαν  ανάγκη
αχαλίνωτη να το βάλω στα πόδια και συνάμα μια εξουσία υπερβολική, το
αρρωστημένο συναίσθημα όμως στα σωθικά μου είχε πια χαθεί μέσα στην
κάθαρση: ο Θησέας είχε νικήσει, ο Θησέας, τον καταρά- στηκα  τότε κι
αυτό με βοήθησε ν’ αντισταθώ στην απελπισία που μας ρουφούσε. Γιατί
αυτό  βρήκαμε  ξαναμπαίνοντας  στην  κεντρική  αυλή,  τους  τεχνίτες  του
Κόδρου,  τη  φρουρά  του  Παλατιού  και  τους  υπηρέτες  γονατισμένους
μπροστά στο μεγάλο βωμό, μερικοί από τους Αθηναίους μαζί τους με τις
παλάμες, το μέτωπο ή ακόμα και ολόκληρο το κορμί τους ακουμπισμένο
πάνω  στις  άλικες  κολόνες  που  είχαν  γνωρίσει  αιώνες  ολόκληρους
αιματηρής προσφοράς και συναίνεσης.  Πού ’ναι τώρα τ’ ανελέητα κύματά
σου; θρηνούσε  κάποιος* οι  άνθρωποι  είδαν  την  Αριάδνη  να  μπαίνει  με
σβελτάδα στην αυλή κι άλλους να την ακολουθούν και προσπάθησαν να
μην της το δείξουν, κι ας ήξεραν ήδη την πρόθεσή της να περάσει  μέσα
από  δω  προς  το  χειρότερο  στη  στιγμή.  Η  Διαμάτη,  η  γριά  Διαμάτη,  η
μοναδική ιέρεια που της είχε απομείνει, ήταν απ’ όλους μας η πιο ήρεμη
και κατέβηκε στην αυλή κρατώντας στα χέρια της στο ύψος του ηλιακού
πλέγματος μια λίθινη πυξίδα με χρίσμα που είχε δεχτεί πολλές προσευχές.
Είχε σώσει  κάτι που θα μα'?'βοηθούσε  να  κάνουμε αυτό που πιστεύαμε
πως θα ήταν τιμή για τον Οίκο και η Αριάδνη έκρυψε το κεφάλι της στον
γεμάτο  αγάπη  ώμο  αυτής  της  τελευταίας  μάνας  για  όσο  κρατάει  ένας
στεναγμός. Η Διαμάτη άνοιξε την πυξίδα, αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή
ακούστηκε φασαρία από τους φρουρούς
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του Ρίδιου πίσω της και είδαμε τα βορινά κέδρινα πορτόφυλλα ν’ ανοί-
γονται διάπλατα, και μου φάνηκε πως αυτό ήταν για να βγούμε έξω εκείνη
κι εγώ· μπήκε όμως ο Όρνεος σχεδόν παραπατώντας και μόνος του, και οι
πόρτες  αμπαρώθηκαν  ξανά  πίσω  του.  Μας  είδε  και  ικέτεψε  να  τον
ακούσουμε* η Αριάδνη αρνήθηκε, γιατί έπρεπε να βγει να τους υποδεχτεί
πριν από τον Μέστορα, ο Όρνεος όμως της είπε πως είχαν ήδη τελειώσει
όλα  στην  ακτή.  Σταμάτησε  κι  έστησε  αφτί  να  μάθει  για  την  τύχη  της
Φαίδρας

Ήταν απίστευτο, είπε ο Όρνεος, ήταν απίστευτο πόσα πολλά καράβια
είχαν φτάσει, πόσοι πολεμιστές· εκείνος είχε επιλέξει να σταθεί πλάι στη
μάνα του όπως μπορούσε καλύτερα σαν Κρητικός, την είχαν αιχμαλωτίσει
όμως πια, όπως και τις υπόλοιπες γυναίκες, τη Φαίδρα, την Κυρά - Και οι
άντρες; Μίλα επιτέλους, άνθρωπέ μου, τι έγινε! είπε η Αριάδνη κι από τον
τρόπο που είχε κρεμάσει το πελιδνό πρόσωπο του Όρνεου κατάλαβα πως
αυτά που συνέβησαν τον είχαν πληγώσει

Οι ναυτικοί όλοι κι οι περισσότεροι από τους Καλλιστινούς μαζί τους
είχαν  φύγει  τελικά  για  να  ενωθούν  με  τους  πολεμιστές  του  Μέστορα:
βλέποντας τις πλώρες των καραβιών να χώνονται τη μια μετά την άλλη
στην  άμμο  σαν  λευκά  δόντια,  κατάλαβαν  μέσα  σε  μια  στιγμή  όλα  όσα
αρνούνταν ελπίζοντας τόσες ώρες, δηλαδή ότι σαν άντρες άοπλοι θα ήταν
απλώς  στόχος  για  εξάσκηση,  φορβή  για  να  τραφεί  ο  φόβος.  Παρ’  όλ’
αυτά, ο Όρνεος έμεινε, υπολογίζοντας στον Θησέα για να σωθεί αυτός κι
η  μάνα  του  και  πώς  έτρεμαν  βλέποντας  όλ’  αυτά  τα  φώτα,  αμέτρητα
λυχνάρια που έβγαιναν μέσ’ από το λυκαυγές και γίνονταν μαύρα καράβια
με κάτι  μάτια που σε αναστάτωναν  στις πλώρες  τους, ορμούσαν με όλη
τους  τη  δύναμη  μέσα  στην  παραλία,  οι  κουπαστές  τους  σχεδόν  ν’
αγγίζονται κι από μέσα τους να ξεχύνονται άντρες, δόρατα και πολεμικές
ιαχές. Αυτός κι η Φαίδρα κι όλοι οι υπόλοιποι πίεσαν τους εαυτούς τους
να  κατεβούν  τον  τελευταίο  παράκτιο  λόφο  ψέλνοντας  Αρίόηλη όσο
καλύτερα μπορούσαν κρατώντας ψηλά τα κλαδιά τους, ο Όρνεος μάς το
ορκίστηκε αυτό, και τότε τους περικύκλωσαν  είκοσι πολεμιστές, άντρες
με  κόκκινα,  ξανθά  και  μαύρα  γένια  που  φορούσαν  κράνη  χάλκινα  και
περικνημίδες και κόλλησαν τις μύτες των δοράτων τους στα πλευρά τους
ενώ μια δωδεκάδα ακόμα όρμησαν προς τα πάνω στην παραλία κάνοντας
έρευνα για ενέδρα. Έβγαζαν άλογα στη στεριά πάνω σε σανίδες, μεγάλα
άλογα της ηπειρωτικής χώρας σελωμένα κι έτοιμα για τους αναβάτες τους
και  για  να  ζευτούν  στ’  άρματα·  άρχισαν  πια  να  χάνουνε  τα  λόγια  των
ψαλμών βλέποντας την απίστευτη δύναμη μπροστά τους κι η
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Φαίδρα  έκανε  μια  πρώτη  προσπάθεια  να  ζητήσει  τον  Θησέα.  Ένας  από
τους πολεμιστές μαχαίρωσε ελαφρά την Ταλάη στο γοφό κι ο γερο-Σίλ-
λος, ο μοναδικός Κουρήτης, προσπάθησε να τον σταματήσει· τότε λοιπόν
έφαγε μια με το κοντάρι ενός δόρατος στο πρόσωπο και δεν μπόρεσε να
κρατήσει τα ούρα του, είπε ο Όρνεος, και τότε οι άντρες γέλασαν και εί-
παν πως θα του πήγαινε να είναι ιερέας των αλόγων

Τους διέταξαν ν’ αφήσουν κάτω τα κλαριά και πριν δουν έστω κι έναν
αξιωματικό  είδανε  τον  Θησέα,  το  Βασιλιά  Θησέα  να  ’ρχεται  προς  το
μέρος  τους  βιαστικός  μαζί  μ’ ένα  γκριζόχρωμο  ιερέα  που  παραπατούσε
στην άμμο λίγο πιο πίσω με γερανούς πάνω στο ρούχο του. Οι άντρες του
είχαν  φέρει  μαζί  τους  τον  οπλισμό  του,  τεράστιος  φαινότανε,  είπε  ο
Όρνεος,  δερμάτινο  θωράκιο  με  καρφιά,  θυσανωτές  περικνημίδες  κι  ένα
μεγάλο μπρούντζινο κράνος καμπυλωτό με μπλε λοφίο ενώ το ξίφος με το
ανάγλυφο  φίδι  που  μας  είχε  αναφέρει  κρεμόταν  ξανά  στο  γοφό  του- το
πρόσωπό  του  ήταν  αστραφτερό,  άγριο  και  ηλιοκαμένο  την  ώρα  που
αναμετρούσε τους πρώτους αιχμαλώτους με μάτια ξένου ενώ τ’ αθηναϊκά
καράβια έριχναν άγκυρα πίσω του στην παραλία μας, άντρες με το ερπετό,
την  κουκουβάγια  και  το  άλογο  του  Βράχου  των  Ερεχθειδών*  και
εμβλήματα με κατσίκες στις ασπίδες τους, το λιοντάρι και τον αετό των
Μυκηνών,  και  μισθοφόροι  επίσης,  Σικελοί  άντρες  μ’  αυτόν  τον  τε-
θλασμένο σταυρό του ήλιου ζωγραφισμένο πάνω στα στήθη τους. Τόσοι
πολλοί,  κι  έρχονταν  κι  άλλοι,  κι  άλλα  καράβια  έχωναν  τις  πλώρες  τους
στην ακτή, από τους πρόποδες του ακροατηρίου ως και το δρόμο του Κα-
τσαμπά

Η  Φαίδρα  και  η  Νομία  προσπάθησαν  να  του  πουν  πως  δεν  υπήρχε
καμιά τέτοια ανάγκη: ο Θησέας το μόνο που είπε ήτανε σκασμός, και τότε
ένας  αξιωματικός  πλησίασε  αυτόν  και  τον  ιερέα  για  να  τους  πει  πως  η
εμπροσθοφυλακή  ήταν  έτοιμη.  Ήταν  αγριεμένοι  όμως,  γιατί  τους  είχαν
υποσχεθεί  μεγάλο  λιμάνι  εδώ,  με  επαύλεις  και  αποθήκες  γεμάτες  πράγ-
ματα και το μόνο που βρήκαν ήτανε ψόφια ξύλα* ο Θησέας του είπε πως
υπήρχε πλούτος άφθονος για όλους, ο ιερέας κάτι πρόσθεσε για το δίκαιο
μερίδιο  του  Θεού  κι  ο  αξιωματικός  έφυγε  περιμένοντας  διαταγές.  Ο
Βοσκός  θέλησε  τώρα  να  μάθει  πού  βρίσκονταν  ο  Μέστωρ  με  τους
Κρητικούς  του.  Η  Νομία  και  η Φαίδρα  τον ικέτει^αν  ν’ ακούσει  και  οι
υπόλοιπες γυναίκες έβαλαν όλα τα δυνατά τους να πιάσουν ένα τραγού

*Ονομασία των Αθηναίων ως απογόνων του παλαιότατου βασιλιά και γενάρχη τους 

Ερεχθέως.
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δι  τρεμουλιαστά  για  την  υποδοχή  του  ναυτικού  στο  σπίτι  του και  τότε  ο
Θησέας έβαλε μερικούς άντρες να του φέρουνε κάτι κοντά παλούκια με
κεφάλια  καρφωμένα  επάνω  τους  -  το  κεφάλι  ενός  Κρητικού  με  λευκά
μάτια, ήταν ο άνθρωπος που είχε επιζήσει από το πλήρωμα του Γλαύκου
και που τον είχαμε στείλει στο βορρά, δυο ακόμα που ο ιερέας αποκάλε-
σε κατασκόπους και προδότες από την Αίγινα* και το κεφάλι μιας γυναί-
κας ανοιγμένο στα δυο σχεδόν που κατάλαβαν πως ήταν της Αλξιόνης. Η
Νομία  λιποθύμησε  ανάμεσα  στους  Καλλιστινούς.  Τη  γνωρίσαμε  ετούτη
εδώ  στο  δρόμο  μας  προς  το  νότο, είπε  ο  Θησέας.  Το  βλέπεις  πως  δεν
αστειευόμαστε. Τους  φαίνονταν πολλά τα καράβια που έβλεπαν μπροστά
τους;  Αυτά  δεν  ήταν  ούτε  καν  τα  μισά  και  η  Κνωσός  είχε  απομείνει
μοναχή, γιατί τα καράβια τους θα χτυπούσαν ετούτο το πρωινό κάθε με-
γάλη πόλη από δω ως τη Ζάκρο κι ένας άλλος μεγάλος πολεμιστής με τ’
όνομα Μέμνων θα ταχτοποιούσε και τη Φαιστό με χίλιους ακόμα άντρες.
Κι είναι ψημένος άντρας αυτός, έκανε τον υπαινιγμό του ο Θησέας. Κοίτα το
πρόσωπο αυτής της σκρόφας της Αμαζόνας, Φαίδρα, αυτό κάνει το τσεκούρι -
θέλεις να γίνεις κι εσύ έτσι; Πού ήταν οι άντρες του Μέστορα;

Είχε φανεί πολύ γενναία, είπε ο Όρνεος, στην αρχή αρνήθηκε να του
πει κι ύστερα ηρέμησε και κατάφερε ας πούμε να του χαμογελάσει, και
τότε ο Θησέας τράβηξε το σπαθί του και το ’χωσε ολόκληρο στο στήθος
του Σίλλου πέρα για πέρα, εκεί που στεκόταν δίπλα της. Τότε κατέρρευ-
σε: είπε στον Θησέα πως αλήθεια δεν ήξερε τίποτα για τον Μέστορα ούτε
για τίποτ’ άλλο, το μόνο που ήξερε ήταν πως θα ’κανε ό,τι ήθελε αυτός,
οτιδήποτε. Ήταν αληθινός γιος του Ποσειδώνα και το ’χε καταλάβει αυτή
από τότε που πέταξε εκείνο το δαχτυλίδι και θα ’κανε ό,τι της έλεγε

Ο Θησέας γέλασε κι είπε στον ιερέα ότι αυτό, μάλλον, ήταν αλήθεια
- Υπάρχουνε  κι  άλλα  που  θα  ’ταν  καλύτερα  ν’  ακούσεις, είπε  ο  Όρνεος,
καθώς η Αριάδνη άρχισε να κινείται. Ούτε τη μάνα μου δε γλίτωσε από τους
-  από  τους  βιασμούς  εκεί  κάτω  στην  παραλία, είπε  και  τα  μάτια  του
βούρκωσαν πια. Τη Φαίδρα... την είχε βάλει μπρούμυτα πάνω στα γόνατά
του και την ανάγκασε να γλείψει το αίμα του Κουρήτη μας από το σπαθί
του. Αυτό το συνηθίζουνε στη θρησκεία τους, είπε στον ιερέα κι ο άνθρωπος
απάντησε, Το συνηθίζανε, θέλεις να πεις

Την  Ταλάη  αναγκάστηκαν  να  τη  σκοτώσουν.  Τη  μαχαίρωσαν  με  τα
δόρατά τους ώσπου να πεθάνει, γιατί δεν είχε μόνο αντισταθεί στο βιασμό
χτυπώντας τους όπως μπορούσε, αλλά τους καταριόταν κιόλας στην παλιά
σκοτεινή γλώσσα της Κρήτης. Μια από τις καλύτερες πόρνες τους
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- παράξενο, και τι κρίμα, είπε ο Θησέας. Τη Φαίδρα την είχε δέσει προς το
παρόν  πάνω  σ’  ένα  από  τα  καράβια·  τις  άλλες  τις  είχε  μοιράσει  στους
άντρες του εκεί επιτόπου. Το στράτευμά του όμως είχε στ’ αλήθεια οργι-
στεί πολύ για το λιμάνι, ούτε μια μάχη να μη χρειαστεί, έτσι, ν’ ανάψουν
τα  αίματα  -  το  τελευταίο  πράγμα  που  είδε  ο  Όρνεος:  ο  Θησέας  να  εκ-
σφενδονίζει το κομμένο κεφάλι του Σίλλου μπροστά στ’ άλογα ενός άρ-
ματος της εμπροσθοφυλακής, για να τα ξεσηκώσει και να διατηρήσει τον
έλεγχό του πάνω στην επιχείρηση ενώ ο ιερέας κουνούσε το κεφάλι του
συμφωνώντας, ήταν γνωστή η ανάγκη για τη διατήρηση της τάξης στους
ξένους τόπους

Και  γιατί  είχε  αφήσει  ο  Βοσκός  τον  Γαλανομάτη  να  φύγει;  Πιθανή
απειλή μεν, θα έσπερνε όμως σίγουρα το φόβο σε όλο το δρόμο μέχρι την
Αριάδνη. Εκείνη άρπαξε το χέρι μου και με τράβηξε (καμιά αμφιβολία για
μένα) προς τη βορινή πύλη - αφού όμως δε σταμάτησε στιγμή να θέλει να
τη δαμάσει, ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα θα είχε στο μυαλό του; Κίτρινος
ουρανός  που  έβγαινε  μέσ’  από  το  σκοτεινό  γαλάζιο  πάνω  από  τους
κερματισμένους  σκεπαστούς  εξώστες  της  ανατολικής  πτέρυγας  και  η
πρώτη ριπή του νοτιά που σάλευε ανάμεσα στα δέντρα

«Δε θα ’ρθεις;» είπε, όταν μας σταμάτησα και τους δυο μπροστά στις
τράπεζες προσφορών της αίθουσας του θρόνου κι έσφιξα περισσότερο τον
καρπό που προσπάθησε ν’ αποτραβήξει πριν καν απαντήσω

«Δεν είναι αυτό, είναι πολύ αργά, είναι τρελός σαν τον ιερέα του! Τί-
ποτα δε θα μπορείς να του πεις τώρα, θα ’ναι σαν να μιλάς με τον Μέ-
στορα ή με τη Θεία.»

«Άσε με να φύγω!» φώναξε η Αριάδνη με την έκπληξη στα μάτια της
Σιχαινόμουν τον εαυτό μου, τύλιξα όμως τα δυο μου χέρια τριγύρω της

κι  αρχίσαμε  εκεί  που  στεκόμασταν  να  παλεύουμε  -  οι  φρουροί  του
Παλατιού δεν ήξεραν τι να κάνουν, η Διαμάτη κι ο Κόδρος το ίδιο, όπως
κι εγώ. Ένιωθα να ’χω τρομοκρατηθεί και για τους δυο μας, σαν να ’μα-
σταν ένα μοναδικό κορμί, άλλο όμως από αυτό δεν ήξερα: κατάλαβα πια,
ακριβώς  όπως  οι  άντρες  στην  παραλία,  πως  δεν  υπήρχε  ελπίδα  για
κουβέντες  πέρ’  από  προσβολές  ανάμεσα  στις  δυο  αυτές...  δυνάμεις·  με
δάγκωνε και με χτυπούσε με τις γροθιές της, κλοτσούσε και με πονούσε,
αυτή η γυναίκα είχε σπαράξει Ταύρο, την κρατούσο^όμως, την κρατούσα
κι έκλαιγα γιατί είχε αρχίσει να ουρλιάζει, σαν να βρισκόταν εκεί έξω το
παιδί  που  ’χε  βγει  από  το  σώμα  της  μπροστά  στ’  άλογα,  χωρίς  αυτήν.
Ήταν προδοσία, κι ας μην μπορούσα βέβαια να το παραδεχτώ στον εαυτό
μου, την προστάτευα, δεν την εμπόδιζα, όσο περισσότερο μπορούσα
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«Άφησέ με!» κραύγασε μανιασμένη, και προσπάθησα να της πω να μου
’χει  εμπιστοσύνη  σφίγγοντας  περισσότερο  τη  λαβή  μου·  της  είπα  πως
ήξερα τι θα πει μάχη, πως εγώ είχα βγει στον κόσμο, τον γνώριζα αυτόν
τον  ιερέα,  δε  θα  μπορούσε  να  το  σταματήσει  πια,  αυτή  όμως  δε  με
πίστευε, στα μάτια της έβλεπα πάλι αυτήν  την αγριεμένη  έκπληξη,  σαν
ζωντανό πιασμένο σε δίχτυ κι ένιωσα πόσο μισούσε τη δύναμή μου, τόσα
χρόνια που ήταν μεγαλύτερή μου

Έβαλε όλη της την ψυχή μέσα σ’ αυτήν την πάλη της κι όταν πια δεν
μπορούσε να φτάσει τα μάτια μου ή τους βουβώνες, τότε άρχισε να τρέχει
ώσπου η δύναμη των ποδιών της μας έριξε και τους δυο κάτω στο πλάι.
Χτυπήσαμε  την  πέτρα  μαζί,  εγώ  όμως  χτύπησα  το  κεφάλι  μου  τόσο
δυνατά όσο χρειαζόταν για να χαλαρώσουν τα χέρια μου. Η κορόνα της
έπεσε. Σηκώθηκε και την άρπαξε, με τα μάτια της βουρκωμένα, και την
είδα να τραβάει τους  φραμπαλάδες  της φούστας της για να  τη στρώσει
την  ίδια  στιγμή  που ορμούσε  προς  τις  πόρτες  φωνάζοντας  Ρίδιε, άνοιξέ
την! Και  τότε  παγώσαμε  όλοι  μας  από  έναν  ήχο  διαπεραστικό,  κάποιος
φυσούσε ένα κέρας, στριγκά, δυνατά και πολύ κοντά μας, ούτε ένα μίλι
πάνω κάτω προς τη μεριά της θάλασσας. Η νότα έσβησε ψηλά χωρίς να
σταματήσει ν’ ανεβαίνει, Νίκη έλεγε και Ανασύνταξη· είχανε σπάσει δη-
λαδή τις γραμμές του Μέστορα στα συντρίμμια, κιόλας, και δε θ’ αργού-
σανε να βρεθούνε στο στόμιο της κοιλάδας της Κνωσού. Τότε η Αριάδνη
τύλιξε με τα χέρια το κεφάλι και την κορόνα της και σκουντούφλησε με
τη φόρα που είχε πάρει. Η πάλη μας, το ’ξερε πια, δεν την είχε εμποδίσει
να  βρεθεί  εκεί  που  ήθελε:  είχαν  αρχίσει  να  ξεχύνονται  ορμητικά  προς
στην ενδοχώρα από την ώρα που ο Ιππέας ξεκίνησε από τους παράκτιους
λόφους,  η  μάχη  στη  γραμμή  των  συντριμμιών  άρχιζε  την  ώρα  που  ο
Όρνεος έφευγε για να διανύσει τα υπόλοιπα τρία μίλια ως εδώ. Ανάμεσα
στα  δυο  σημεία  υπήρξε  μόνο  μια  γοργή  προέλαση  πάνω  από  την  ερει-
πωμένη χώρα, και ξαφνικά στράφηκε προς το μέρος μου και με τράβηξε
πάνω της να μ’ αγκαλιάσει μπροστά σε όλους· τα χέρια της αρπάχτηκαν
από πάνω μου και πίεσε πάνω μου τα χείλη της με τέτοια δύναμη που με
πονούσαν έτσι όπως έβραζε πια το αίμα  τ\\ς,Αε θέλω να χάσω τον αδελφό
μου! είπε,  με  μάτια  που  μόνο  την  τύφλωσή  μας  κατηγορούσαν.  Πάντα
ήθελες το καλύτερο για μένα, είπε ύστερα πιο κοντά στο αφτί μου

Ακούγαμε  πια  κέρατα  να  ηχούν  από  διάφορα  σημεία  της  κοιλάδας
προς τη θάλασσα: ήταν τα στρατεύματα που είχαν επεκταθεί στα πλάγια
και τώρα ανασυντάσσονταν. Δεν ξέρω πώς, παρά τα πουλιά που ξυπνού-
σαν στα δέντρα και τον αέρα που κατέβαινε πια σταθερότερα από τα
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βουνά στην πλάτη μας, ένιωσα πως η γη ήταν σιωπηλή και ασάλευτη για
μιαν  ελάχιστη  στιγμή·  οι  προσευχές  και  οι  τρεμάμενες  ψαλμωδίες  ξα-
νάρχισαν  κι  η  Αριάδνη  προσπάθησε  να  θυμίσει  στους  ανθρώπους  του
Παλατιού, στους φρουρούς και στο προσωπικό χωρίς διάκριση, πως ήταν
ελεύθεροι να φερθούν όπως ήθελαν ετούτη τη μέρα. Προς το παρόν όμως
δεν  έφυγε κανείς,  ούτε  αυτοί  οι  δώδεκα  πάνω  κάτω  που  μας  είχαν
ακολουθήσει  από  τον  τάφο  της  Ευρώπης.  Ο  Ρίδιος  ζήτησε  από  την
Αριάδνη ν’ αφήσει τους άντρες του να την περικυκλώσουν όταν θα ’πρε-
πε·  αρνήθηκε  έμμεσα  ευχαριστώντας  τον  κι  εκείνη  ακριβώς  τη  στιγμή
μπήκε ο Κράτος, μόνος του, είχε επιστρέψει στον Λαβύρινθο

«Πού  να  τους  δείτε! Αχ!» είπε  καθώς  αμπαρώναμε  ξανά  τις  πόρτες
πίσω του κι αυτός αγκάλιαζε με το βλέμμα του την Αριάδνη· ο Κράτος
ξεσπούσε  σε  κοφτά  γέλια,  όταν  δεν  ξεφυσούσε  λαχανιασμένος  από  τα
τρία μίλια που είχε τρέξει ως εδώ, σαν άνθρωπος μεθυσμένος από δηλη-
τήριο ή από πόνο, είχε  μια βαθιά χαρακιά στο γκριζόμαλλο  κεφάλι  του
πάνω από το αφτί κι ένα  μεγάλο λεκέ από αίμα, όχι δικό του, που είχε
κολλήσει τον λερωμένο λευκό χιτώνα πάνω στο στήθος του. Η Διαμάτη
έβαλε τα δυνατά της να περιποιηθεί την πληγή στο κεφάλι του ενόσω αυ-
τός μιλούσε, αρνιόταν όμως να κάτσει κάτω

«Πού να δείτε τις πανοπλίες που φοράνε οι ευγενείς τους!» γέλασε σαν
μανιακός. «Μοιάζουνε με κινούμενες  καμινάδες ή κάτι ανάλογο, λες και
βγήκανε μόλις από το χυτήριο, με κάτι τεράστιες λουρίδες από αυτό το
πράγμα πάνω σε όλο τους το κορμί! Με τα βλακώδη σημαιάκια τους και
τα  τέτοια,  αχ! Κι  αυτοί  οι  τύποι  με  τ’ άρματα!» συνέχισε  ο  Κράτος  το
παραλήρημα,  κι  είχε  μέσα  στα  μάτια  του,  που  μισόκλειναν  κι  έπαιζαν
συνεχώς,  σκηνές  φρίκης την ίδια στιγμή που ξεσπούσε σε γέλια. «Τους
ακούγαμε  που  είχαν  φτάσει  ως  το  όριο  και  -  φωνάζανε,  που  δεν  είχε
σωστό δρόμο εκεί πέρα, όλ’ αυτά... όλ’ αυτά τα σκατά από τη λασπουριά
της θάλασσας πετάγονταν από τις ρόδες τους και τους πιτσίλιζαν από την
κορυφή ως τα νύχια! Αχ, πώς γελάσαμε, σας λέω! Νιώθω τέτοια χαρά κι
ευγνωμοσύνη που μας χτύπησε ο Βέλκανος, εσείς; Δοξάστε τις Δυνάμεις,
όλοι  σας,  κατέστρεψαν  τόσα  ωραία  πράγματα  που  τους  πε-  ρίμεναν!
Επίσης λατρεύω και το νοτιά, φάε ως και το τελευταίο φύλλο του κόσμου,
Γάιδαρε Αδελφέ μου! Με πονάς, Διαμ^η, σε παρακαλώ, το μόνο που μου
χρειάζεται είναι να κάτσω κάτω τώρα.»

Όταν κάθισε ο Κράτος, χλόμιασε κι έβαλε και τα δυο του χέρια πάνω
στο  στήθος  του:  τον  ηρεμήσαμε  κάπως,  γιατί  είχαμε  δει  ανθρώπους  να
πεθαίνουν μετά από τέτοια σημάδια, εκείνος όμως επέμενε πως
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έπρεπε να τον ακούσουμε γιατί, την ώρα που άρχιζε η μάχη, η Πέρδικα, η
Θεία,  ο  Τηλέδαμος  κι  οι  υπόλοιποι  του  ζήτησαν  να  γυρίσει  πίσω,  να
προσφέρει κι αυτός για τελευταία φορά τις υπηρεσίες του στη Βασίλισσά
τους. Η αλήθεια ήταν, είπε ο Κράτος, πως οι πιο πολλοί από τους ιερείς
τουλάχιστον το μετάνιωσαν μόλις είδαν τα στίφη των επαγγελμα- τιών ν’
ανεβαίνουνε  την  κοιλάδα  από  την  παραλία  με  κατεύθυνση  τις  γραμμές
τους πάνω στον όγκο των ερειπίων και των δοκαριών ακόμα κι ο Μέστωρ
με τους άντρες του βλαστήμησαν τον ήλιο όταν είδαν πόσο πλατιά ήταν η
γραμμή των αντρών και των αρμάτων που κατευθύνονταν προς τα εκεί,
έκανε το σχηματισμό τους να μοιάζει με βότσαλο μπροστά σ’ ένα κύμα

Ο Δαΐτωρ αποφάσισε να πάρει τους μισούς από τους τετρακόσιους και
να στήσουν ενέδρες στα πλάγια ενώ οι άλλοι μισοί θα υπερασπίζονταν τη
θέση κοντά στο δρόμο του Αμνισού για να εξαντλούν, όσο ήταν δυνατό,
τη  δύναμή  τους·  τότε  η  γρια-Πέρδικα  σηκώθηκε  όρθια  επάνω  στους
κορμούς  των  δέντρων  κραδαίνοντας  το  μικρό  ξύλινο  πελέκι  της  και
ουρλιάζοντας τ’ όνομα της μεγάλης Κυράς Πασιφάης, δε θα ’κανε ούτε
βήμα πίσω πάνω στο κρητικό χώμα, Ελάτε λοιπόν, δειλοί. Η πρώτη γραμμή
των Αχαιών διασπάστηκε μόλις ακούστηκε αυτό και άρχισαν να τρέχουν,
κι ύστερα δε χρειάστηκαν άλλη προτροπή. Η καημένη η Πέρδικα, είπε ο
Κράτος.  Ήθελε  να  μάθει  η  Αριάδνη  πόσο  λυπότανε  που  δεν  ήταν  μαζί
της,  είχε  όμως  οργιστεί  πολύ  τώρα  στα  τελευταία,  είχαν  σκοτώσει  τη
Βασίλισσά  της  μ’  ένα  παιδί που  ποτέ  δεν  κατάλαβε  γιατί  είχε  τόσο
θυμώσει, κι έλπιζε να μπορέσει να θαφτεί πλάι στην Πασιφάη, αν ήταν
αυτό δυνατό. Κι η Θεία το ίδιο: καθώς σηκώθηκε όρθια μπρος στο θάνατο
που  έβλεπε  με  τα  μάτια  της,  του  εξομολογήθηκε  πως  θεωρούσε  την
Αριάδνη  πιο  γενναία  από  την  ίδια,  Να  της  το  πεις  αυτό,  να  το  πεις  στη
Βασίλισσά μου, αυτό μοναχά έχω πια να της δώσω! Αυτά ήταν τα τελευταία
της λόγια που έβγαζαν κάποιο νόημα, είπε ο Κράτος. Έμεινε μάλιστα όσο
περισσότερο μπορούσε, αλλά όταν είδε αυτόν τον γενναίο άνθρωπο, τον
Μέστορα, ν’ αποκόβεται από τους ίδιους τους πολεμιστές που οδηγούσε
και να μάχεται μοναχός του μέσα σε μια ντουζίνα Αχαιούς - Του χρωστάμε
να  τον  τιμήσουμε, μας  μάλωσε  όλους  ο  Κράτος  και  τότε  σφίχτηκε  το
στήθος του από ξαφνικό πόνο

Κι όμως, δε σταμάτησε να μιλάει: το ξέραμε πως πολλοί άντρες και
γυναίκες  από τις Αρχάνες  είχαν  κατέβει στην πρώτη γραμμή; Οι περισ-
σότεροι από αυτούς,  πράγματι, είχαν  δεχτεί  οιωνό  - είχαν  αφήσει  ελεύ-
θερα τ’ άλογα στο κοπάδι τους, αυτά όμως δεν ήθελαν να φύγουν κι άρ
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χισαν μάλιστα τις δαγκωματιές στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να
τα τρομάξουν, κι έτσι οι περισσότερες αδελφές μας και οι ιερείς αποφά-
σισαν να κάνουν το ίδιο, βρήκαν όπλα και κατέβηκαν για να πολεμήσουν
λίγο πριν από την αυγή. Πολλοί από τους άντρες είχαν ματώσει τα κορμιά
τους για να ξυπνήσουν μέσα τους την οργή και να εξαγνιστούν γι’ άλλη
μια  φορά,  αλλά,  απ’  όσο  είδε  τουλάχιστον  ο  Κράτος,  οι  μοναδικοί
επιζώντες της λατρείας τους θα ήταν όσοι είχαν πάρει τα μικρά στα βουνά
ή είχαν φύγει με τα καράβια. Οι Καλλιστινοί, κοντά διακόσιοι ναυτικοί, ο
Τηλέδαμος, η Σινώπη, η Σκοτία είχαν μπει όλοι τους στη γραμμή μαζί με
νεαρούς  ευγενείς  της  Κνωσού  και  άλλους  γεροντότε-  ρους  -  είχαν  όλοι
τους  πολεμήσει  και  δεν  είχε  μείνει  ούτε  ένας,  εκτός  ίσως  από  τις  λίγες
γυναίκες  που αφοπλίστηκαν  σκόπιμα από μεγάλους αριθμούς αντρών  κι
ύστερα  βιάστηκαν  ομαδικά,  σαν  πρώτο  μάθημα.  Σε  τι  να  ελπίζεις  πια;
Ήταν απόλαυση και τίποτ’ άλλο να βλέπεις τους στεριανούς να πεθαίνουν
από τα κρητικά βέλη και τις πετριές από τις σφεντόνες,  Η μαγική δύναμη
στα λιοντάρια και στους ηλιακούς τροχούς τους είναι... ανύπαρκτη, όπως και
στις δικές μας τις εικόνες! είπε ο Κράτος μ’ένα σακατεμένο γέλιο. Τόσοι
πολλοί, αμέτρητοι ήτανε, πώς έπεφταν όλο χαρά στη μάχη και ξεχύνονταν
πάνω από τα συντρίμμια για να επιτεθούν στα μετόπισθεν κάτω από τους
ήχους αυτών των φριχτών κεράτων. Είχε δει τον Θησέα; Όχι* είδε όμως
τους  Αχαιούς  να  προσπαθούν  ν’  ανοίξουν  πέρασμα  στα  συντρίμμια,
κατάλαβε  λοιπόν  πως  θα  ’πρεπε  να  βάλει  στα  πόδια  του  φτερά,  όσο
μπορούσε ακόμα να φτάσει πρώτος. Τότε βρέθηκε ένας Αχαιός ακριβώς
μπροσιά του μ’ένα δόρυ κι ο Κράτος ετοιμάστηκε να πεθάνει, αλλά μια
πέτρα  μεγάλη  σαν  πορτοκάλι  που  έπεσε  από  τη  λοφοπλαγιά  από  πάνω
τους άνοιξε το κεφάλι του πολεμιστή και μούσκεψε τον Κράτο στο αίμα.
Αυτή ήταν η αντεπίθεση του Δαΐτορα. Μάλιστα - κι έτσι λοιπόν, έχω πια και
στα ρούχα μου αυτό που είχα τόσον καιρό στα χέρια μου, Κυρά, είπε. Αε σου
ζητάω όμως να μ ’ εξαγνίσεις τώρα πια

Τον κουβαλήσαμε μαζί  ως τον προθάλαμο  της αίθουσας του θρόνου
και τον βολέψαμε όσο μπορούσαμε πάνω στον ηλιόλουστο νότιο πάγκο
απέναντι από τον τοίχο με το θαλάσσιο χάρτη· Αθηναίοι και συμβουλάτο-
ρες, Κρητικοί και φρουροί, κι ο Όρνεος μαζί στέκόΦταν τριγύρω και πα-
ρακολουθούσανε το επερχόμενο τέλος ενός ισχυρού ιερέα του Λαβύριν-
θου, κι ο κόσμος φάνταζε μπρος στα μάτια τους βυθισμένος σε ακόμα με-
γαλύτερο  χάος.  Ένας  Κουρήτης,  να  σκέφτεται  να  πεθάνει  στη  μάχη,  Γλυ-
κόπιοτο Κρασί. Ο Δαΐτωρ είναι ακόμα ελεύθερος μαζί με καμιά διακοσα
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ριά άλλους. Πού ’ναι τώρα οι καλεσμένοι μας; είπε ο Κράτος χαμένος στον
πόνο του.  Θα χάθηκαν φαίνεται! Θυμάσαι που προσπάθησαν να χτυπήσουν
την  Τροία,  Γλυκόπιοτο  Κρασί;  Είσαι  καλό  παιδί.  Πολύ  κρίμα, είπε  Τον
ευχαρίστησα  για  τον  οιωνό  και  χαμογελάσαμε  ο  ένας  στον  άλλον*  ο
Ρίδιος φώναξε την Αριάδνη να ξαναβγεί στην αυλή και της είπε να στήσει
αφτί.  Ύστερα  εκείνη  φώναξε  εμένα.  Είχανε  φτάσει  στα  περίχωρα.  Από
την  ώρα  που  ακοΰστηκε  αυτή  η  νότα  της  Ανασύστασης  ορμούσαν
ακράτητοι πάνω από τοπία λιγότερο κατεστραμμένα και η μόνη ενόχληση
ήταν οι οπλισμένοι του Δαΐτορα, που τους χτυπούσαν από τις δασωμένες
λοφοπλαγιές  και  τις  αυλές  ανάμεσα  στα  σπίτια·  οι  απώλειες  που  τους
είχαμε  προκαλέσει  ζύγιζαν  λιγότερο  από  περιστέρι  στην  πλάτη  αλόγου
Ήχοι από οπλές πάνω στις πέτρες, φωνές, σπασίματα τώρα, κάνανε πια
γιουρούσι στο τελωνείο, ούτε πενήντα βήματα από την περίστυλη ράμπα
της βορινής εισόδου- και πάνω από τα ερείπια του λόφου της ανατολικής
πτέρυγας είδαμε τις αναλαμπές από πυρωμένα στρόφαλα* ανάμεσα στα
γκρεμισμένα σπίτια και σε όσα ακόμα ήταν όρθια, φωτιές να ξεπηδούν,
ορδές  από  ασπίδες  και  μύτες  δοράτων  να  γυαλίζουν  μέσα  στο  φως  της
αυγής  και  να τρέχουν από δω κι από κει, άντρες  να μπαίνουν  αστραπή
από  το  ένα  σπίτι  στο  επόμενο  με  το  φόβο  κι  άλλης  ενέ-  δρας,  να
βρίσκουνε  μερικά  σπίτια  ήδη  κατεστραμμένα  από  το  Θεό  τους  και  να
κάνουν  σινιάλα  στους  φίλους  τους  να  βοηθήσουν  να  περικυκλω-  θούν
όσα  είχαν  αμπαρωμένα  πορτοπαράθυρα.  Γιατί  να  μην  απλωθούν
σκαρφαλώνοντας από την ανατολική πλευρά του Κεφαλά μέσ’ από τους
κήπους; Τους προειδοποίησε ο Θησέας άραγε για την αστάθεια, τους είπε
ν’  αφήσουν  την  τιμή  του  Παλατιού  στον  ίδιο;  Δε  σταματούσαν  να
’ρχονται,  να  ξεχύνονται  στους  δρόμους  της  πόλης,  πεζοί,  καβάλα  στ’
άλογα  και  στ’  άρματα,  οι  έφιπποι  όρμησαν  αμέσως  να  περικυκλώσουν
την κοιλάδα και να κρατήσουν έτσι τους χρήσιμους καθηλωμένους μέσα
εκεί.  Κι  από  τη  δυτική  πλευρά,  πάνω  από  τους  όρθιους  ακόμα  προμα-
χώνες,  έφτασε το ίδιο κροτάλισμα και ποδοβολητό, η κλαγγή του οπλι-
σμού, φωνές οργής, χαράς και θαυμασμού μπροστά σ’ αυτό που έβλεπαν
οι πολεμιστές, τον Οίκο του Ταύρου που τους τρόμαζε όταν ήταν άταχτοι
σαν παιδιά -  Για κοπιάστε, πού είσαστε; άντρες που λαχταρούσαν με όλη
τους  την  ψυχή  τη  μάχη.  Καλό παιδί. Πολύ κρίμα - ξαφνικά  βρέθηκα  να
τρέχω προς την πλησιέστερη κρύπτη και άρπαξα εκεί τρία τέσσερα χρυσά
και ασημένια κύπελλα της Μετάληψης που είχαν μείνει

*πυρωμένοι δίσκοι - όπλα.
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πάνω  στη  λίθινη  τράπεζα  προσφορών  όπου  είχαμε  μοιράσει  το  κρέας
ανάμεσά μας σε κάποια τελετή. Βγαίνοντας πάλι έξω μ’ αυτά, είδα ότι οι
άντρες του Ρίδιου και μερικοί από τους ανθρώπους των λόφων - αυτοί που
δεν είχαν αρχίσει απλώς να κλαίνε, να καλύπτουν τ’ αφτιά τους ή να ’χουν
αρπαχτεί  από  κάποια  κολόνα  του  βωμού  σαν  ναυτικοί  ναυα- γισμένοι  -
είχαν αρχίσει να σκαρφαλώνουν  στις βεράντες με τους ζωγραφισμένους
Ταύρους πάνω από τη ράμπα της βορινής εισόδου με δό- ρατα και βαριά
λιθάρια από τα συντρίμμια του Παλατιού. Ακολούθησα την Αριάδνη προς
τις κέδρινες πόρτες πιο κάτω και τη στιγμή που τους είδαμε να κινούνται
υπακούοντας στην απαίτησή της να έρθουν πάλι μέσα, αναπηδήσαμε, όλοι
μας- οι  πόρτες  βρόντηξαν, η  αμπάρα  έτριξε  κι  ύστερα  βρόντηξαν πάλι
«Αρριιι-αα-δνηηη!»

Η φωνή του, βαριά, ανάμεσα από τους πέτρινους προμαχώνες, ψυχρή, 
πάντα όμως με τον αγαπημένο του τόνο «Άνοιξε αυτήν τη στιγμή, Αρριιι-
αα-δνηηηη!»

Εκείνη  στάθηκε  μπρος  στις πόρτες,  ανατρίχιασε  και  τίναξε  το κορμί
της για να συνέλθει, η αλογοουρά της ταλαντεύτηκε πάνω από τη ραχο-
κοκαλιά της

«Άνοιξε την πόρτα! Δε θα σ’ το ξαναζητήσω! Η Φαίδρα είναι καλά και
θα δείξω σε όλους σας έλεος! Σου δίνω το λόγο μου, γυναίκα, δεν υπάρχει
καμιά ελπίδα! Τώρα ή ποτέ!»

«Τώρα, λοιπόν!» βρυχήθηκε η Αριάδνη καθώς έβαλε και τις δυο πα-
λάμες της κάτω από την αμπάρα και τη σήκωσε.

Οι φρουροί άρχισαν να κατεβαίνουν, όλοι οι υπόλοιποι πίσω της την
κοιτούσαμε  αποσβολωμένοι  να  βγάζει  το  δοκάρι  από  τις  αμπάρες  κι
ύστερα έκανε ένα βήμα πίσω και το ύψωσε πάνω από το κεφάλι της· όπως
το πέταξε προς τα πίσω, για μια στιγμή μονάχα, έμοιαζε σαν το Βασιλιά
πάνω  στο Δέντρο,  κι ύστερα τράβηξε τις δυο  λαβές προς τα μέσα  κι οι
πόρτες άνοιξαν με δύναμη σπρώχνοντάς την

Κι είδαμε τότε τον Θησέα να στέκεται εμπρός μας, πιο μεγαλόσωμος
και απειλητικός απ’ όσο τον είχαμε δει ποτέ, με όλο του τον εξοπλισμό, το
αίμα μου ’φυγε όλο από το πρόσωπο, ολόκληρος άντρας ήτανε, γενειοφό-
ρος, από την κορφή ως τα νύχια μέσα στο δέρμα κ&ι στα καρφιά, παντού
μπρούντζος, χρυσές περικνημίδες, το γαλάζιο λοφίο του κράνους του να
υψώνεται  σαν πύργος.  Δεν μπορούσα να δω το πρόσωπο  της Αριάδνης,
έβλεπα όμως το δικό του κατακόκκινο, θιγμένος που τολμούσε να στέκε-
ται έτσι όπως ήτανε, ξυπόλυτη, με τη φούστα και την κορόνα της με τα χέ



Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 589

ρια στη μέση και γόνατα (αυτό το είδα) κάπως τρεμάμενα μπροστά στον
τεράστιο όγκο του* η στάση κι η σιωπή της δήλωναν ολοκάθαρα που είχε
επικεντρωθεί η ψυχή της, ήταν όμως πράγματι ετούτη τη στιγμή, ενσαρ-
κωμένη, μια μικρή θεά... Έστρεψε προς το μέρος της την ασπίδα του μ’
αυτό το γελοίο ερπετό πάνω, και χωρίς λέξη, το ματωμένο ξίφος του την
έσπρωξε απαλά στο πλάι ώσπου άγγιξε τον προμαχώνα

«Μην πειράξεις κανέναν!» είπε εκείνη
«Φύγε από τη μέση. Εντάξει, αδέλφια, προχωρήστε με τις διαταγές.»
Χαμηλωμένα δόρατα και γυμνές λεπίδες πέρασαν από το κατώφλι του

προμαχώνα κι ανέβηκαν σβέλτα και προσεχτικά δυο δυο στη ράμπα και,
παρ’ όλο που φοβόμουν περισσότερο από αυτήν,  είχα  φτάσει πια εκτός
εαυτού, πέταξα τα κύπελλα που κρατούσα στα χέρια μου μπρος στα πόδια
τους.  Για  να  χορτάσετε τα  όνειρά σας! Ζήτω! τους  φώναξα,  κι  ας  ήμουν
μέχρι  θανάτου σίγουρος τι σήμαιναν αυτές οι διαταγές· προσπάθησα να
φανώ  γενναίος,  μπροστά  σ’  αυτούς  όμως  φάνηκε  σαν  χειρονομία
παιδιάστικη.  Κι  όμως,  ετούτοι  οι  κρανοφόροι  άντρες,  σίγουροι  προς
στιγμήν  για  τους  σκεπασμένους  εξώστες  από  πάνω  τους  και  για  την
ακλόνητη πειθαρχία της φρουράς του Παλατιού που στεκόταν πίσω μας
στην αυλή, όρμησαν πράγματι να πιάσουν τα κύπελλα που κατρακυλού-
σαν με θόρυβο. Αυτοί ήταν οι Σύντροφοί του;

«Χαμένα  κορμιά,  να  μπουν  παντού  φρουροί  εδώ  μέσα!»  φώναξε  ο
Θησέας σπρώχνοντας την Αριάδνη ν’ ανέβει στη ράμπα με την άκρη του
ξίφους του

Και τότε είδαμε ποιες ήταν οι διαταγές τους, οι άντρες του χίμηξαν πια
στην  αυλή  και  πριν  καλά  καλά  αφοπλίσουν  τους  είκοσι  περίπου  του
Ρίδιου μπροστά σε όλον τον κόσμο που βρισκόταν εκεί μέσα, άρχισαν το
μακελειό, τους έσφαξαν όλους την ίδια στιγμή, τους στρίμωχναν σε γω-
νίες τρεις τρεις με τα δόρατα ή ορμούσανε στα κορμιά τους με σπαθιά και
τσεκούρια  ν’  αστράφτουν,  να  πετσοκόβουν,  να  σκίζουνε  σάρκες.  Έγινε
σφαγή  και  πανωλεθρία  και  καθώς  οι  συγκεντρωμένοι  ξερνούσαν  και
ούρλιαζαν, η Αριάδνη άρχισε να παλεύει με τον Θησέα - κι εκείνος την
κράταγε  ανάμεσα  στα χέρια  του  σαν αρκούδα,  όπως  είχα  κάνει  κι  εγώ,
αυτήν  τη  φορά  όμως  πρόσεξε  περισσότερο  και  κατάφερε  ν’  απε-
λευθερώσει το ένα χέρι της και να χώσει τα δάχτυλά της οτα μάτια του.
Είπες πως θα ’όειχνες έλεος! κι εκείνος της απάντησε πως ήταν στρατιώτες,
πως  είχαμε  πόλεμο,  και  ύστερα  τον  πόνεσε  και  την  πέταξε  κάτω  με
δύναμη. Τότε ήτανε που όρμησα εγώ επάνω του

Τον χτύπησα με όλο μου το βάρος κι εκείνος (είχε ήδη χάσει την
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ισορροπία του) έπεσε από κάτω μου. Δεν είχα παρά τις γροθιές μου, κα-
τάφερα όμως ν’ αρπάξω το κεφάλι του και να το χτυπήσω δυο φορές, να
τον σκοτώσω ήθελα, πάνω στις πλάκες. Τότε με πέταξε από πάνω του ο
όγκος μιας ασπίδας που ζύγιζε όσο ένας άνθρωπος και, μια χεριά μακριά
από την Αριάδνη, είδα σηκώνοντας τα μάτια μου τις αιχμές των δο- ράτων
μπροστά στη μύτη μου

«Κρατήστε αυτούς τους δυο εδώ πέρα. Όχι, όχι, εντάξει είμαι», γέλασε
ο Θησέας στους φίλους του κι εκείνοι έπιασαν όλοι να γελούν σε βάρος
της  λεπτοκαμωμένης  κομψότητάς  μου  (Για  σούπα  καλός  φαίνεται!). Το
πλήθος στην άλλη άκρη της αυλής δεν είχε σταματήσει τους τρεμάμενους
κοπετούς  μ’  αυτήν  τη  σφαγή  μπροστά  στα  μάτια  τους·  ο  Πορθάων,  ο
Τεύκρος κι ο Ακραίος τράβηξαν τώρα τους νεαρούς Αθηναίους μέσ’ από
τον κόσμο κι όλοι μαζί πλησίασαν τον Θησέα, το ίδιο κοπάδι πάνω κάτω
όπως  όταν  είχαν  πρωτοφτάσει.  Ο  Ποιμένας  είδε  και  κατάλαβε  τις
συμπάθειες μέσα σε κάποια μάτια και δεν είχε καμιά διάθεση, τους είπε,
ν’  αρχίσουν  να  τον  θεωρούν  κτήνος  ή  κάτι  ανάλογο.  Εδώ  όμως  είχαμε
πόλεμο  κι  ετούτοι  είχαν  υποφέρει  πρώτοι  απ’ όλους  εδώ  μέσα  σήμερα,
έτσι δεν ήταν;  Έτσι δεν είναι! επανέλαβε, κι ο Κάφας ήταν ο πρώτος που
άρχισε να κουνάει το κεφάλι καταφατικά με ξερατά πάνω σε ολόκληρο το
μπροστινό μέρος του χιτώνα που είχαν υφάνει στην πατρίδα του

Γενειοφόροι  πολεμιστές  έκαναν  πλιάτσικο στις κρύπτες  και στην αί-
θουσα του θρόνου κι έσερναν έξω όσους ανθρώπους είχανε κρυφτεί μέσα
σ’ αυτούς  τους  μισοσκότεινους  διαδρόμους  που  μύριζαν  αίμα,  φώναζαν
πως  βρήκαν  το  πτώμα  ενός  θυσιασμένου  ιερέα,  ακριβώς  όπως  έλεγε  ο
Εχίονας ότι έκαναν εδώ πέρα, γελούσαν με το κάθισμα του θρόνου που
έμοιαζε  να  ’χει  λαξευτεί  για  να  δέχεται  τρυφερούς  πισινούς.  Ο  Θησέας
είπε  στον  Ακραίο  να  πάρει  αυτόν  τον  κολλημένο  στον  τοίχο  θαλάσσιο
χάρτη από τα χέρια των αντρών και να φροντίσει να επιστραφεί σ’ αυτόν
τον ίδιο στην Αθήνα, ύστερα έστρεψε το βλέμμα του πάνω από τα ερείπια
του Λαβύρινθου προς την πόλη, παρατηρώντας τον καπνό που πλανιόταν
βόρεια  και  εκτιμώντας  την  έκβαση  της  υποχώρησης  που  αναχαιτιζόταν
από παντού. Και τότε - ακριβώς όπως το είχε πει ο Κράτος - η αλλόκοτη
φιγούρα  ενός  άντρα  καλυμμένου  με  λε^τά  φύλλα  μπρούντζου  από  τις
μπότες ως το σαγόνι του και πιο ψηλά χωμένος μέσα σ’ ένα κράνος από
χαυλιόδοντες ανέβηκε παραπατώντας  τη ράμπα και απέδωσε χαιρετισμό
στον Βοσκό: είπε πως ο κύριός του θα ’πρεπε να ’ρθει αμέσως, φασαρίες
στο τελωνείο, είχε ξεσπάσει καβγάς γιατί ορισμένοι ηλί
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θιοι από το απόσπασμα της Πύλου του ’χαν βάλει φωτιά πριν προλάβουν
οι υπόλοιποι να πετάξουν έξω τα καλούδια

«Αυτός  ο  λίβας φταίει,  κύριε,  ή  διαφορετικά  είναι  πολύ  οργισμένοι.
Πρέπει να παραδεχτεί κανείς πως ο τόπος δε συμφωνεί με τις υποσχέσεις
που πήραν», τον συμβούλεψε αυτός ο ευγενής και ο Θησέας με σφιγμένα
χείλια  στράφηκε  προς  την  Αριάδνη,  που  τα  μάτια  της  έδειχναν  πως  θα
μπορούσαν ν’ ανοίξουν τρύπες στο κρανίο του

«Βλέπεις  τι  αντιμετωπίζω;»  είπε.  «Πατάνε  πάνω  στο  τρόπαιο,  ένα
ολόκληρο  καταραμένο  νησί,  κι  αυτοί  τσακώνονται  για  μαλλιοκούβαρα.
Θα γυρίσω αμέσως. Δε θα κρατήσω σε κανέναν από τους δυο σας κακία
για τα προηγούμενα. Το ’ξερα πως το λέει η καρδιά σας. Μην τους αφή-
σετε από τα μάτια σας!» διέταξε κι έφυγε αφήνοντας έξι φρουρούς ανά-
μεσα σ’ εμάς τους δυο και τη Διαμάτη με τους υπόλοιπους: ο Κόδρος, το
προσωπικό του Παλατιού, ακόμα κι ο Όρνεος, όλοι αιχμάλωτοι

Το χέρι της Αριάδνης γλίστρησε στο δικό μου κι εκεί βρήκε περισσό-
τερη συγχώρεση απ’ όση ήθελε να εκφράσει μ’ αυτήν την κίνηση· στο με-
ταξύ, μερικοί Σικελοί στρατιώτες (μα, δεν είχαμε κάψει όλα τους τα κα-
ράβια;) είχαν ανέβει στην αυλή μ’ ένα ύφος σαν να ’χε ήδη συμφωνηθεί
το  μερτικό  τους  και,  αφού  δεν  πρόλαβαν  τα  λάφυρα  από  τον  άριστο
οπλισμό  των Κρητικών  φρουρών  του Παλατιού, βάλθηκαν να γδύνουνε
τα κουφάρια  τους* έβγαλαν  τα καλοκαμωμένα κράνη,  τις ζώνες  και τις
μπότες τους. Ο Φαίαξ και ο Γερύονας είχαν πάει, ακολουθώντας τις δια-
ταγές  του  Τεύκρου,  μέσα  στις  αποθήκες  μαζί  με  άλλους  Αχαιούς  και
(όπως  φαινόταν  από  τα  σπασίματα  των  πιθαριών  και  τις  κραυγές  που
ακούγονταν)  τους  έδειχναν  πού  βρίσκονταν  τα  άμφια  και  τα  υφάσματα
και πού ο χρυσός που θα μπορούσαν ν’ αρπάξουν μέσ’ από τις μολυβω-
μένες  εσοχές  ανάμεσα  στις  αποθήκες  σιτηρών  που  είχαν  απομείνει.  Τα
χρυσελεφάντινα  αγάλματα  πάντως  και  άλλα  οικογενειακά  κειμήλια  σώ-
θηκαν, τόσο εξαιτίας της φούρκας και της βιασύνης ετούτων των πολεμι-
στών, όσο κι επειδή τα είχαμε θάψει μυστικά· οι πολεμιστές είχαν αρχίσει
ήδη να τυλίγουν τα δόρατά τους με πανιά, να τα βουτούν στο λάδι και να
πασαλείβουν μ’ αυτό τις κολόνες κι όλα τ’ άλλα πράγματα για τη μεγάλη
πυρά, όπως συνήθως, ήθελαν να ’ναι έτοιμοι μόλις τους δοθεί επίσημα η
άδεια. Βλέπαμε μπρος μας το έργο μιας ολόκληρης γενιάς μίσους και το
σαγόνι της Αριάδνης άρχισε να τρέμει ελαφρά πια, γιατί φαινότανε πως
τούτη  τη  φορά  δε  θα  τα  ξαναχτίζαμε  έτσι  που  είχε  γίνει  στάχτη  το
παρελθόν μας, το μέλλον μας μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες ώρες: δεν
ήτανε δυνατόν



592 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

«Δε φταις εσύ», της είπα. «Σ’ αγαπώ.»
«Μη μιλάτε. Άφησε την», μου ’πε ένας φρουρός και με τσίγκλησε με

το δόρυ του
«Δε βίασες κανένα πτώμα σήμερα, ήρωα;» είπα εγώ, με την ισχνή σι-

γουριά που μου πρόσφερε η γνώση πως ο Θησέας είχε δικά του, ιδιαίτερα
σχέδια

«Δευκαλίωνα,  σε  παρακαλώ,  μη  δυσκολεύεις  τα  πράγματα  για  τους
ανθρώπους και για μένα επίσης.»

«Μη μιλάτε! Μην ανησυχείς κι έχω την άδεια να σου σπάσω το σαγό-
νι, μικρή κυρία», είπε σε μένα ο πολεμιστής

Κοιτούσα κατάματα αυτούς τους ανθρώπους και με κοιτούσαν κι αυ-
τοί, τράβηξαν όμως το βλέμμα τους πριν από μένα, αντάλλαξαν μερικές
ματιές  και  κούνησαν  τα  κεφάλια.  Τι  πράγμα  επιβεβαίωναν,  την  έπαρσή
τους;  Τα  μάτια  τους  μου  φαίνονταν  άδεια,  ακόμα  και  μεταξύ  τους  που
κοιτάζονταν έμοιαζαν σαν χωριάτες που ζούσαν σε καλύβες κάτω από το
τείχος κάποιου, τυχεροί θα ’ταν αν κατάφερναν να κρεμάσουν μια κρητική
ασπίδα  εκεί  μέσα,  να  φέρουν  στην  πατρίδα  τους  κάποιο  χαριτωμένο
πήλινο  πουλάκι  ή  ένα  λαγήνι  με  αστερίες  για  το  παιδί  και  τη  μάνα,
κομμάτια  φτιαγμένα  από  τους  φημισμένους  Δαιδαλίδες,  σίγουρα  θ’
άστραφταν από τη χαρά τα πρόσωπά τους. Ετούτοι εδώ ήτανε νέοι άντρες
δαμασμένοι, αιχμάλωτοι  των  θυρεών  της περηφάνιας,  αρνιά  με τη δορά
του λύκου,  γεμάτοι φόβο για την αμοιβαία απαίτηση να δείξουν άσπιλο
κουράγιο (ο άρχοντας τους είχε εξαπατήσει), νέοι άντρες προδομένοι και
χωμένοι  πια  πολύ  βαθιά  στο  μέλι  της  παγίδας,  ήταν  πολύ  αργά  για  να
μπορέσουν να ξεφύγουν. Το κέρδος και η δόξα κάποιου άλλου τους είχαν
υποσχεθεί πως σαν πολεμιστές θα ’βρισκαν πάλι στα καπρίτσια τους την
ανεμελιά των παιδικών τους χρόνων αν επιζούσαν, ήδη όμως έδειχναν να
’χουν διαπιστώσει πως, αντί να λάμπουν σαν τους άρχοντες του χωριού,
είχαν καταντήσει ξεθωριασμένοι, οργισμένοι, παρεί- σαχτοι, αποκομμένοι
από  το  πραγματικό  κέντρο  της  ζωής  τους,  την  εστία,  που  γύρω  της
κουλουριάζονταν  η  σύζυγος  και  μητέρα  με  τα  μικρά.  Ένας  τους  μου
γρύλισε να πάψω να τους καρφώνω. Βαθιά νυχτωμένοι. Κι έτσι που είχαν
παγιδευτεί τόσο από τους καλούς ποιμένες όσο και μεταξύ τους, ο κύκλος
τους θα έσφιγγε συνεχώς γύ^ο από το βασιλιά που ήξερε όπως έπρεπε να
παίζει τις χαμένες  καρδιές στα δάχτυλα,  για να  ξυπνήσει μέσα τους την
οργή και το ανάθεμα

Οι ριπές του αέρα, καυτές και τόσο δυνατές, ώστε να κουβαλούν την
ενοχλητική σκόνη και αρκετές μύγες ενώ στ’ αφτιά μας έφταναν φρι
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χτοί ήχοι από την πόλη της Κνωσού, όπως κι από τις αποθήκες, από τις
κρύπτες,  από  τους  ανθρώπους  στην  άλλη  άκρη  της  αυλής  μπροστά  στο
ιερό μας: είχαν δει τα δόρατα μπροστά στο πρόσωπό μου όπως και στης
Αριάδνης  κι  άρχισαν  να  φωνάζουν  ικεσίες  την  ώρα  που  ο  Θησέας  ξα-
ναμπήκε στην αυλή από τη ράμπα της βορινής πύλης, μαζί του όμως ήταν
και  δυο  άλλοι  άντρες  τώρα  και  με  τους  τοπικούς  συμβουλάτορες  του
Βοσκού  σχημάτισαν  πηγαδάκι  για  την  αναφορά.  Ο  ένας  τους  ήταν  ο
καπετάνιος των αργυρώνητων μισθοφόρων από την Ανατολή, ψηλός και
λυγερός,  φορούσε  δέρμα  στολισμένο  με  καρφιά  και  η  μπρούντζινη
επιδερμίδα του είχε τόσο σκουρύνει από την έρημο που δεν απείχε πολύ
από το χρώμα της δερμάτινης πανοπλίας του, δυνατή γαμψή μύτη μ’ ένα
πράσινο  πετράδι  στο  ρουθούνι  που  έβλεπε  στη  μεριά  μας*  ένα  κυρτό
σπαθί σαν δρεπάνι με το θηκάρι του γεμάτο πετράδια κρεμόταν κάτω από
τη μασχάλη του και φορούσε χρυσά δαχτυλίδια σε όλα τα δάχτυλά του,
σαν  μεταλλική  γροθιά·  το  ίδιο  ακριβώς  απόσπασμα  είχαμε
χρησιμοποιήσει κι εμείς τότε για την Αθήνα. Έδειξε νότια, πέρ’ από την
πόλη προς το ύψωμα στο τέρμα της κοιλάδας και προς τον Γιούχτα και
είπε πως όλα πήγαιναν καλά. Δεν μπορούσα να τον μισήσω: τον είχαμε
πληρώσει κι εμείς με τη σειρά μας ν’ ακολουθήσει το ρεύμα της εποχής

Ο άλλος σταφιδιασμένος δίπλα του  ήταν  πράγματι ο  Εχίων,  και  φο-
ρούσε έναν ανοιχτογάλανο χιτώνα με κεντημένους γερανούς που λαμπο-
κοπούσαν στον πρωινό ήλιο πάνω στ’ ολοκάθαρο στήθος του· ήταν σχε-
δόν φαλακρός,  με κρανίο  κοκκινωπό  σαν  του Ελφήνορα,  μια χαρά  φαι-
νότανε, παρά τα τρία χρόνια που είχαν περάσει, με είδε την ώρα της συ-
νομιλίας  τους,  μου  ’στείλε  ένα  γλυκό  χαμόγελο  -  είδες  που  ξανασυνα-
ντιόμαστε; - κι ύστερα τράβηξε το βλέμμα, το κάθε πράγμα στον καιρό
του. Μου ’χε μείνει και γι’ αυτόν αρκετό σάλιο, αλλά θυμήθηκα την υπό-
σχεση που είχε δώσει στον πατέρα μου, πως κάποια μέρα θα ’κοβαν τα
παραχαϊδεμένα  αχαμνά  του  Ταύρου  και  θα  τα  πέταγαν  στα  μούτρα  της
Θεάς, και τότε με διαπέρασε ένα ρίγος: πραγματικά θα μπορούσαν να μου
το κάνουν αυτό, τώρα αμέσως, κι η καρδιά μου βούλιαξε στο στήθος μου
βλέποντας  τον  Θησέα  ν’  αστράφτει  με  την  πορεία  των  επιχειρήσεων
τριγύρω.  Πνιγμένος  στη  δόξα  του,  περιτριγυρισμένος  από  ανάλογους
ηγέτες στο στοιχείο τους ενώ εκείνοι στέκονταν παραδίπλα σχεδόν απα-
θείς, ικανοποιημένοι που τον είχε ρίξει η μοίρα του στο δρόμο τους μια
τέτοια καλή εποχή

«Πάλι μαζί τα ιερά και τ’ ανόσια», είπα βραχνά

Ο αδελφός της Αριάδνης - 38
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«Άλλη μια φορά να σ’ ακούσω, μικρή κυρία!»
Και ξαφνικά ο Θησέας ερχότανε προς το μέρος μας. Μάτια σαν πάγος

μέσα στις σπηλιές. Χαμογελούσε κι είχε αρχίσει ν’ ανοίγει την πανοπλία
του από μπροστά. Κατάλαβε κι η Αριάδνη και σηκωθήκαμε όρθιοι, την
ένιωθα απόλυτα σφιγμένη, όπως ήμουν κι εγώ· είχε φτάσει η στιγμή να
πεθάνω κι η φωνή μου ακούστηκε από κάπου μακριά μέσα στο σώμα μου,
του  είπα  όμως  πως  καλύτερα  να  με  σκότωνε  πριν  την  αγγίξει  Γέλασαν
όλοι  τους,  εκτός  από  τον  καπετάνιο  των  μισθοφόρων,  και  τότε  τρεις
στρατιώτες άρπαξαν εμένα στα χέρια τους και - μ’ έγδυσαν από τη φούστα
που φορούσα ενώ με κρατούσαν  σκυμμένο από τα χέρια και τα μαλλιά.
Ανοίξανε  με  κλοτσιές  τους  αστραγάλους  μου  ενώ  μερικοί  άλλοι  είχαν
αρπάξει  την  Αριάδνη,  άρχισα  να  παλεύω  και  κάποιο  γόνατο  βρόντηξε
πάνω στο πρόσωπό μου σαν να ’ταν ρόπαλο

Παραπάτησα κι ένιωσα χέρια εκείνη τη στιγμή ν’ ανοίγουν τα πισινά
μου  κι  εκείνον  να  χώνεται  μέσα  μου  βίαια.  Γιατί,  Γιατί ούρλιαζε  η
Αριάδνη, καθώς την κρατούσαν ακίνητη οι πολεμιστές και τώρα οι ωθή-
σεις του έσκιζαν πια τα σωθικά μου, σφυροκοπούσαν αστράφτοντας σαν
τον ήλιο στο εσωτερικό του κρανίου μου. Αυτό δεν το ’χα κάνει ποτέ, είχα
ακούσει όμως πως πρέπει να ’χεις και λίγο λάδι μα αυτός ποτέ δεν ήθελε
να μ’ αγγίξει μ’ αυτόν τον τρόπο, το στόμα κι η μύτη μου νεκρά έσταζαν
αίμα κι ο άνεμος ήταν σαν παραλήρημα καθώς στροβιλιζόταν στην αυλή.
Σπαρτάρισα με την  απίστευτη οξύτητα του πόνου αλλά  προσπάθησα να
μην ουρλιάξω ούτε να τον ευχαριστήσω κι άρχισε τότε να με ζυμώνει με
τα νύχια του καθώς έσπρωχνε

«Αυτό είναι, αδελφέ, πάρ’ το,  πάρ’ το», είπε ο Θησέας απολαμβάνο-
ντας την οργή, την ικανοποίηση και το μίσος του, που έσταζαν ανάμεσα
στις ωθήσεις και στις ανάσες του. «Ααααχ, είναι ακριβώς σαν τον Ταύρο
μες στο λιβάδι Του, έτσι,  ναι. Ααχ, φέτος θα ερχόμασταν έτσι κι αλλιώς,
αααχ, και τώρα ανήκεις σε μένα, μου ανήκεις,  μου ανήκεις! Πες μου πως
είμαι ο βασιλιάς σου, αγοράκι! Θέλεις να ζήσεις; Πες το μου. Αχ, πώς θα
’θελα  να  σε  σκοτώσω.  Θα  ’θελα  να  σε  μασήσω ολόκληρο,  να  φάω  τα
σωθικά σου! Σε - θέλω να - πες μου...»

Βόγκηξε τότε και τα χέρια του με άρπαξαν τόσο σφιχτά που μου φά-
νηκε  πως θα μου  ξέσκιζε  τις σάρκες  από τους  γλουτούς* ο σπόρος  του
ξεχύθηκε σπασμωδικά μέσα μου κι εκείνος σπαρτάραγε με τους σπασμούς
του κι  ύστερα  αποτραβήχτηκε  απότομα από μέσα  μου  μ’ ένα βρυχηθμό
που  με  συντάραξε  συθέμελα  κι  έφτασε  σαν  μαχαιριά  μέχρι  τα
φυλλοκάρδια μου. Τα γόνατά μου υποχώρησαν τελικά μέσα στα κύματα
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του  πόνου  που  έρχονταν  από  κει  που  μου  ’χε  ξεσκίσει  τα  σωθικά'  με
άφησαν κι έπεσα κάτω

«Για δες που μάτωσε ο μικρός με τα ωραία μάτια!» «Του ήρθε περίο-
δος!» «Κάθε μέρα παρθένος!» γελούσανε οι πολεμιστές

«Πες μου ότι μου ανήκεις, σκατόπαιδο!» απαίτησε ο Θησέας Ένα πανί
χτύπησε  το πίσω  μέρος  του  κεφαλιού  μου,  ήταν  η φούστα  μου,  που  τη
χρησιμοποίησε για να σκουπιστεί και τώρα με γύρισε προς το μέρος του
εκεί που καθόμουνα σχεδόν κουλουριασμένος κρατώντας την κοιλιά μου
που είχε γίνει πόνος και τέτοιο μίσος γι’ αυτόν που έκαιγε ολόκληρο το
κρανίο  μου  -  ήμασταν  πάλι  πρόσωπο  με  πρόσωπο,  με  την  αιχμή  του
οικογενειακού κειμηλίου του ανάμεσά μας, ν’ αγγίζει το λαιμό μου

«Οι μισοί από το συμβούλιό μου λένε να σας σκοτώσω και τους δυο!»
είπε.  «Θα  ’θελα  να  σε  κόψω  κομματάκια  και  να  φάω  τα  σωθικά  σου,
αξιολύπητο  τιποτένιο πλάσμα! Ξέρεις τι, όμως; Πώς να σε λέω τώρα που
είσαι  δικός  μου,  αλήθεια;  Κουνιστόταυρο;  Ναι,  ωραίο  είναι  αυτό  το
Κουνιστόταυρος  κι  είναι  ό,τι  πρέπει  για  σένα,  αγοράκι.  Λοιπόν,  άκου  -
μόνο  και μόνο  για λόγους  Βασιλικής  Συγγένειας,  αν θες να  ξέρεις, έχω
την καλή πρόθεση να σου προσφέρω το θρόνο εδώ, Δευκαλίωνα  Κουνι-
στόταυρε. Μπορείς να μου πεις ότι είσαι δικός μου; Μμμ;» είπε, κεντώντας
το λαιμό μου με το ξίφος του, το πρόσωπό του κατακόκκινο σχεδόν σαν
τα λοφία πάνω στα κράνη των δικών του

Μέσα στα μάτια του είδα την ανάμνηση της στιγμής που είχε κι αυτός
γονατίσει  αιχμάλωτος  μέσα  εδώ,  πως  μπορεί  και  να  τον  κούραζαν  όλ’
αυτά και να μ’ έσκιζε πέρα για πέρα. Ήμουνα ζαλισμένος όμως, πονού-
σα, και, ναι, φοβόμουνα, η Αριάδνη κι όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην άλλη
μεριά της αυλής παρακολουθούσαν

«Είναι  λιγάκι  αργόστροφος,  δεν  καταλαβαίνει», είπε  αυτός  ο  ζεστός
άνθρωπος, ο πιο ζεστός από τους συμβουλάτορες, ο Πορθάων πίσω από
τον Θησέα

«Δέστε τον, τότε! Εσύ», είπε ο Βοσκός και στράφηκε προς το μισθο-
φόρο καπετάνιο του. «Όπως είπαμε γι’ αυτόν με τα βαμμένα μάτια. Αυτή
είναι  η  τελευταία  σου  ευκαιρία,  Δευκαλίωνα  Κουνιοτόταυρε,  σου  τ’
ορκίζομαι!»

Η  ευκαιρία  μου  για  ποιο  πράγμα;  Για  να  του  δώσω  κάποιον  όρκο
υποχείριου που ποτέ δε θα πίστευε; Οι πολεμιστές με σήκωσαν έτσι γυμνό
- ένιωθα λες και χωνόταν ένα μαχαίρι κι έστριβε μες στ’ άντερά μου τώρα
πια κάθε φορά που οι γοφοί μου σήκωναν το βάρος μου - κι έδε
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σαν με σκοινί τα χέρια μου πισθάγκωνα, το τύλιξαν χαλαρά γύρω από τη
μέση μου, το περάσανε μέσ’ από τα πισινά μου και (ρίχνοντάς μου ελαφρά
σκαμπιλάκια  όσο  έκαναν  τη  δουλειά  τους)  παρέδωσαν  την  άκρη  του
σκοινιού  στον  καπετάνιο.  Τα  μάτια  της  Αριάδνης  μου  είπαν  γιατί  είχε
παραμείνει σιωπηλή, προσπαθούσε με όλη τη δύναμη της ψυχής της να μη
χάσει την όποια οπτική επαφή με τους ανθρώπους μας στην κάτω μεριά
της  αυλής·  την  έσυραν  βαθιά  μέσα  στην  αίθουσα  του  θρόνου  κι  εγώ
γύρισα το κεφάλι μου σ’ εκείνον που έδινε τις διαταγές, ο σταφιδιασμένος
Εχίων  ανάμεσα  στον  Τεύκρο  και  στον  Ακραίο  παρακολουθούσε  με  τα
χέρια  κάτω  από  το  ρούχο  του,  τα  βλέφαρά  του  μισόκλειστα,  χείλη  μι-
σανοιγμένα. Μέσ’ από το μίσος μου είδα πως ο Θησέας σκεφτόταν μελ-
λοντικά,  ή  τουλάχιστον  ετούτοι  εδώ  οι  άντρες:  σε  μένα  δεν  είχε  κάνει
παρά  αυτό  που  δεν  ήταν  ακόμα  έτοιμος  να  κάνει  στην  Αριάδνη  σαν
Πρώτη  Κόρη  του  βασιλείου  που  κατέστρεφε.  Εκείνη  θα  τη  χρειαζόταν
πολύ  περισσότερο  από  ένα  βασιλιά  υποχείριο  και  κρατιόταν,  προς  το
παρόν,  από  την  ιπποτική  ψευδαίσθηση  μπροστά  στους  ανθρώπους,
μπροστά και στους δώδεκά του ακόμα, που ήξεραν περισσότερα για τούτα
τα τρία χρόνια από τους νεοφερμένους πολεμιστές του. Αχ, τα μάτια της:
ήξερα πως η φαντασία της ήδη θα τη βασάνιζε, οι ήχοι από την πόλη και
την κοιλάδα δεν ήταν παρά οι κορυφές του πόνου κι εγώ σπαρτάρισα και
καταράστηκα αυτόν τον ξέγνοιαστο καπετάνιο που μ’ έσερνε να βγούμε
από το Παλάτι. Πώς θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος πια, τι θα μπορούσα
να κάνω, για οποιονδήποτε; Δεν είχε και μεγάλη αξία να περιγελάς άντρες
που θεωρούσανε τη λέξη γυναίκα προσβολή

Έξω στην πρωινή λιακάδα οι ριπές του ανέμου έσπρωχναν βόρεια τον
καπνό που έβγαινε από τις πόρτες και τα παράθυρα του τελωνείου ενώ οι
πολεμιστές  που  το  έκαιγαν  ζητωκραύγαζαν  ο  Θησέας  είχε  απο-
καταστήσει την ειρήνη και τους βοήθησε να περισυλλέξουν τη δεκάτη που
είχε πληρώσει ο λαός τους για τα μεταφορικά πριν βάλουν φωτιά στο ίδιο
το  σύμβολο  της  καταπίεσής  τους,  πολλοί  μάλιστα  στέκονταν  πάνω  σε
μπάλες από λινάρι ή μαλλί, πάνω σε κάσες με κεραμικά, όλοι κάτι είχαν
πάρει για τον κόπο τους, ένα ξετυλιγμένο τόπι από ύφασμα της Μιλήτου,
το κεφάλι ενός ναυτικού, που ακόμα φορούσε το λεπτοδουλεμένο κράνος
του πάνω σε κάποιο δόρυ που χόρευε.^ι άντρες πισωγύριζαν από τη ζέστη
της φωτιάς με γιούχα και τότε είδα την ασπίδα κάποιου: ένα άλογο κι ένα
ξαφνιασμένο  περιστέρι  από  πάνω  του,  το  σύμβολο  του  παλιόφιλου,  του
Καδιμήτη, α, βέβαια, το απόσπασμα της Πύλου, είχε έρθει να ξεπληρώσει
τη δαγκωματιά στο ίδιο το φίδι. Το μυαλό
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μου είχε διάφορα να μου προσφέρει για τον πόνο. Ακόμα και ασπίδες του
Λιονταριού. Ήταν προφανές πως ο πατέρας μου δεν είχε τελικά ακουστέ ί
μέσ’ από τον Εχίονα σε ολόκληρον τον κόσμο. Μας είδαν να πλησιάζουμε
και  μερικοί  μουσάτοι  ξέκοψαν  από  το  πανηγύρι  και  ήρθαν  να  μας
ρωτήσουν τι γινόταν εδώ* όταν έμαθαν, θέλησαν να με σκοτώσουν, στ’
όνομα του Θησέα όμως μετανόησαν κι έτσι μας άφησαν να πε- ράσουμε
μετά από έναν καταιγισμό από δυνατά σκαμπίλια στα πισινά μου με τις
λεπίδες των ματωμένων σπαθιών τους. Μίσος, μίσος - ο καπετάνιος έριξε
μια ματιά πίσω του και με τράβηξε προς τα δεξιά, κατηφορίσαμε προς το
δρόμο πλάι στην ακροποταμιά που έβγαζε στην πόλη. Δεν μπορούσα να
καταλάβω ακόμα ποιος ήταν ο λόγος για όλ’ αυτά, ήξερε ότι το μίσος μου
το είχε εξασφαλίσει

Κάτω  από  το  τελευταίο  θηλυκό  κυπαρίσσι  που  είχε  απλωμένα  τα
κλωνάρια του στη γωνιά του δρόμου με το λόφο του Λαβύρινθου μια πα-
ρέα από καμιά εικοσαριά πολεμιστές με την κουκουβάγια της Αθηνάς στις
ασπίδες τους είχαν κρεμάσει δυο Κρητικούς, έναν άντρα και μια γυναίκα,
από το λαιμό, λόγχιζαν και πετσόκοβαν τα δεμένα γυμνά κορμιά τους με
δόρατα και σπαθιά ενώ τα σκοινιά τεντώνονταν, ύστερα χαλάρωναν και
μετά τεντώνονταν πάλι· άφηναν και τους δυο τους να κρέμονται ώσπου να
μελανιάσουν,  τους  μαστίγωναν  μόλις  έπεφταν  στο  έδαφος,  τους
κατάβρεχαν με νερό ή κρασί, τους κρεμούσαν ύστερα ψηλά, και πάλι από
την αρχή. Αδύνατο να καταλάβεις πόση ώρα συνεχιζόταν αυτό, μόνο που
ο άντρας και η γυναίκα  έδειχναν πια ολόιδιοι μέσα στο αίμα τους, έτσι
που θα μπορούσανε να ’ναι ένα πλάσμα κομμένο στα δυο· απέστρεψα το
βλέμμα  μου,  τα  μάτια  μου  όμως  έπεσαν  κατευθείαν  στο  μωρό  του
ζευγαριού (υπέθεσα) που το ’δα να κείτεται στο γρασίδι με το κεφάλι του
λιωμένο, όχι πολύ μακριά μπροστά τους. Τα γόνατά μου λύγισαν και το
στομάχι μου ξεσκίστηκε, κι ο καπετάνιος με περίμενε να τελειώσω. Με
σήκωνε  στα  πόδια  μου  την  ώρα  που  ούρλιαξα  Δειλοί!  μέσ’ από  το  οξύ
κάψιμο  στο  λαιμό  μου,  κι  ένας  από  τους  πολεμιστές  (σήκωσαν  όλοι τα
κεφάλια  τους  σαν  να  ’χαν  αφυπνιστεί  από  έκσταση)  μας  πλησίασε,  κι
αφού ρώτησε τον καπετάνιο αν θα τον πείραζε, μου ’χωσε ένα κομμάτι
από τα ρούχα του μωρού στο στόμα και το ’δεσε σφιχτά με μια δερμάτινη
βολική λουρίδα από μαστίγιο. Ύστερα ενώθηκε πάλι με τους συντρόφους
του αυτός  ο πολεμιστής  και  καθώς  φεύγαμε  τον είδα ν’ αρπάζει και να
τραβάει με δύναμη τα πόδια του κρεμασμένου άντρα. Καμιά ευχαριστία
δεν είχα μέσα μου για καμιά Δύναμη, για καμιά Θεά και το έλεός Της.
Μια σιωπή σκέπαζε την ψυχή μου ενώ ο γαλανός ου
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ρανός πάνω από την Κνωσό και τον Κεφαλά ήταν πνιγμένος, γι’ άλλη μια
φορά, στον καπνό

Με τραβούσε προς την άλλη πλευρά του δρόμου, όταν ακούστηκε ένα
άρμα  να  κροταλίζει  κατεβαίνοντας  τη  λοφοπλαγιά  που  έβλεπε  στη
θάλασσα πίσω μας και, όπως μας προσπερνούσαν δυο από τους τεράστι-
ους ταιριασμένους επιβήτορες των στεριανών βροντοχτυπώντας τις λευκές
οπλές τους, ο κρανοφόρος κύριός τους στα ηνία σήκωσε το χέρι του που
ήταν  ολόκληρο  καλυμμένο  στον  μπρούντζο  και  μας  χαιρέτισε.  Να
καλπάζουνε μόνο, να καλπάζουνε γύρω γύρω.  Άλογα, και Βασιλικοί τάφοι
εκεί  πάνω! φώναξε  προς  τον  καπετάνιο,  γελώντας  που  είχε  εκείνος  τον
τρόπο  να  φτάσει  εκεί  ψηλά  νωρίτερα  από  τους  άλλους·  κι  όπως  μας
πέρασε,  πίσω  του  έσερνε  τα  κουφάρια  δυο  ναυτικών  δεμένα  από  τους
αστραγάλους,  κεφάλια  και  χέρια  να  χοροπηδούν,  του  ενός  τα  δόντια  ν’
αυλακώνουνε τον άργιλο του δρόμου. Ήδη φαινόταν σαν να μην είχε τέ-
λος. Παντού πτώματα, ξεγυμνωμένα, κουρελιασμένα, κατακρεουργημένα*
συμμορίες πολεμιστών που πετάγονταν προσεχτικά από το ένα σπίτι στο
άλλο, ορμούσαν μέσ’ από καμένες ή παραβιασμένες πόρτες και πηδούσαν
μέσ’ από τα παράθυρα για να ’ναι οι πρώτοι που θα διεκδικού- σαν ό,τι κι
αν  έβρισκαν,  κορίτσια,  χρυσάφι,  διακοσμητικές  επενδύσεις  τοίχων,  μια
βούρτσα για τα μαλλιά από φίλντισι, κι αν τύχαινε κι έβγαιναν με άδεια
χέρια  ή  πληγωμένοι,  συνέχιζαν  την  πορεία  τους  διπλά  εξαγριωμένοι.
Πολλά ήταν τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες πριν καταφέρουν να
ξετρυπώσουν  και  να  σκοτώσουν  τους  ανθρώπους  που  ήταν  μέσα,  άλλα
καίγονταν εγκαταλειμμένα πριν γίνει το πλιάτσικο, τόσα πολλά· είδα και
σκοτωμένους  Κρητικούς  με  τραύματα  στην  πλάτη  μπροστά  από  τις
βουλιαγμένες  πόρτες  των  γειτόνων  τους.  Μπροστά  σε  μερικά  τέτοια
σπίτια, ο καπετάνιος αποφάσισε ν’ αμολήσει σοφές συμβουλές κι είπε σε
μερικούς Αργίτες να συλήσουν και να λεηλατήσουν ώσπου να χορτάσουν,
αλλά πως θα ’πρεπε να προσέχουν και τις κορυφές ετούτων των λόφων: η
μέρα  δεν  είχε  ακόμα  προχωρήσει  και  θα  γινόταν  αντεπίθεση  χωρίς
αμφιβολία. Οι νεότεροι πολεμιστές ευχαρίστησαν τον καπετάνιο ευγενικά
ενώ  άλλοι  πέρασαν  δίπλα  μας  τρέχοντας  και  γελώντας·  μερικοί  είχαν
λαχανιάσει  μ’  αυτές  τις  καυτές  ριπές  και  είχαν  αρχίσει  αδιάφορα  να
ξεριζώνουν με τα δόρατα βότανα που ’χαν βλαστήσει στα παρτέρια πλάι
στις πόρτες των σπιτιών της Κνωσού. Ο σκελετός του αργαλειού που είχε
κρατήσει γενιές ολόκληρες, είχε πια τυλιχτεί στις φλόγες

Η πόλη ήταν πια κόλαση, ένα χάος από φωτιές στις στέγες, κραυγές
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χαράς και θρήνους,  κλαγγή όπλων και μάταια  βέλη. Ολόκληρες  οικογέ-
νειες που δεν το είχαν βάλει στα πόδια από περηφάνια ή παραλυμένες από
τον τρόμο - μερικοί μάλιστα τους περίμεναν μέσα στα σπίτια τους όπως
είχε κάνει η Βασίλισσα στο δικό της - σφάχτηκαν μπροστά στα μάτια ο
ένας του άλλου ή δέθηκαν ώσπου να φέρουν άλλοι πολεμιστές τις σωστές
αλυσίδες, κι έτσι σκοτώθηκαν κι άλλοι πολλοί σ’ αυτές τις αψιμαχίες. Οι
μύγες  είχανε  τρελαθεί  με  την  πηχτή  μεταλλική  οσμή  του  αίματος·  τα
πουλιά  τιτίβιζαν  συνεχώς,  κοφτά  όμως,  τρομαγμένα.  Μα,  τι  κάνουν  οι
άνθρωποι; Δε θα ’ξερα να τους πω. Το μούδιασμα, ούτε τις μύγες που με
τσιμπούσαν  ένιωθα  πια, είχε απλωθεί σε όλο μου το κορμί, στα δεμένα
χέρια και στο σαγόνι μου, η μύτη μου είχε αρχίσει να πρήζεται, και τώρα
περπατούσα πράγματι κουνιστός, μ’ ετούτη την πληγή που με είχε ξεσκίσει
μέσα  μου· ποτέ  δεν  είχα  βιώσει  το κορμί  μου έτσι, μια  μάζα  πόνου,  κι
έπεσα  αρκετές  φορές,  ο  καπετάνιος  όμως  ήταν  επαγγελμα-  τίας  και  με
βοηθούσε να σηκωθώ, προσφέρθηκε ακόμα και να μου βγάλει το πανί από
το στόμα, αν δεν τον καταριόμουνα που έκανε τη δουλειά του. Άλλο δεν
είχα από την προκλητική αψηφισιά μου και τα γρυλί- σματά μου που τον
έκαναν  να  σηκώσει  τους  ώμους  και  να  συνεχίσει  να  περπατάει  αργά
μπροστά μου σέρνοντάς με

Πολύ λίγους νεκρούς στεριανούς είδαμε μέσα στην πόλη της Κνωσού
και δεν άργησε ν’ αρχίσει να με τραβάει προς το δρόμο της ενδοχώρας,
μπροστά από τον Οίκο των Ωρών που είχε καταστραφεί από το σεισμό,
αφού προς τα κει θα πρέπει να γινόταν η μάχη, αν υπήρχε μάχη ακόμα,
ίσως οι άνθρωποι του Δαΐτορα να προσπαθούσαν με ενέδρες κι επιθέσεις
στην οπισθοφυλακή ν’ αφή σου ν το δρόμο ανοιχτό για να περάσουν κι
άλλοι  Κρητικοί προς  τα βουνά,  πριν  τ’ άρματα  και τ’ άλογα  τους  απο-
κόψουν εντελώς. Το επόμενο που είδα μου έδωσε μοναχά την ελπίδα πως
θα με αποτελείωνε.  Κάτω από μιαν ιτιά στ’ αριστερά του δρόμου, πέρ’
από μερικά  πτώματα  που  έμοιαζαν  με Καλλιστινούς,  πολλοί  άντρες,  με
ασπίδες  του  Λέοντα,  Αθηναίοι,  Σικελοί  με  ηλιακούς  τροχούς  ζωγρα-
φισμένους, άντρες από διάφορα μέρη που δεν ήξερα - από παντού - είχαν
κρεμάσει  μιαν  άλλη  γυναίκα,  την  είχαν  να  αιωρείται  δεμένη  από  τους
καρπούς και τους αστραγάλους της ενώ τ’ άλικα εντόσθια και τα όργανά
της  ξεριζωμένα  όλα  μαζί  από  το  στήθος  της  καίγονταν  λίγο  πιο  κάτω.
Ήταν  νεκρή,  το  κρέας  της  μαυρισμένο  εδώ  κι  εκεί,  τα  μαλλιά  της
καψαλισμένα  πάνω στο γυμνό  σχεδόν κρανίο  της  κι αυτοί οι άντρες  δε
σταματούσαν να τη χτυπούν και να την πετσοκόβουν. Κι εκεί κοντά, πάνω
στο χώμα ήταν ξαπλωμένος ένας άντρας με πανοπλία που έβγαζε
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φριχτούς ήχους, με τους φίλους του σκυμμένους από πάνω του να κουνούν
τα κεφάλια τους, να κρύβουν τα δάκρυά τους. Την έπαιρναν ο ένας μετά
τον  άλλον  κι  εκείνη  είχε  κόψει  με  δαγκωνιά  το  σπαθί  εκείνου  του
πολεμιστή κι έτσι, είτε θα αιμορραγούσε μέχρι θανάτου πια, είτε θα ζού-
σε χωρίς αυτό. Φαίνεται πως είχε διαλέξει το πρώτο κι ένιωσα μανιασμένη
χαρά  ακούγοντάς  τον  να  ικετεύει  τους  φίλους  του  να  εκδικηθούν  το
θάνατό  του,  να  εκδικηθούν  ο  καπετάνιος  αναγκάστηκε  να  τραβήξει  το
σπαθί του με τα πετράδια, όταν με είδαν να περπατάω κουνιστός πίσω του,
αλλά, και πάλι, σαν προσωπικός αιχμάλωτος του Θησέα, μου χάρισαν τη
ζωή. Την υπέροχη ζωή

Δε  μου  ’χε  απομείνει  τίποτ’  άλλο  στα  σωθικά,  όταν  οι  πολεμιστές
απομακρυνθήκανε ξανά από μένα κι έκοψαν με σπαθιές το κορμί από το
δέντρο, αφήνοντας πόδια και χέρια να αιωρούνται κι άρχισαν όλοι μαζί να
κομματιάζουν  τον κορμό που είχαν  κάτω από τα πόδια τους,  να κόβουν
αφτιά,  χείλια,  ρουθούνια,  στήθια,  σάρκινες  μάζες.  Άντρες  απ’  όλα  τα
μέρη, σε όλα τα δικά της μέρη. Έτρωγαν μουγκρίζοντας ο ένας στον άλλον
κι έφτυναν, φώναζαν να τους φέρουν ασκιά με κρασί και λύσσα- γαν γι’
αυτόν  τον  συμπαθέστατο  πολεμιστή  που  άφηνε  πια  ετούτον  τον  κόσμο.
Πολλοί, χωρίς να τους έχει διόλου φωτίσει το ιερό τους γεύμα, μάζεψαν
όσον  οπλισμό  βρήκαν  κι  έτρεξαν  να  συναντήσουν  την  όποια  μάχη,  πιο
ψηλά.  Πίστεψα  πως  η  καρδιά  μου  είχε  πεθάνει  γιατί  αναρωτιόμουνα
ψυχρά πώς ήταν δυνατόν να μας μισούν τόσοι πολλοί άνθρωποι  τόσο, κι
εμείς ούτε καν να το ξέρουμε. Θα πρέπει να ’τανε... Αυτό που είχαν κάνει
στο κορμί εκείνης της γυναίκας, αυτό ακριβώς έκαναν και στην ίδια την
Κρήτη, και  σε όλους τους τόπους όπου τους πήγαιναν τα καράβια τους.
Ούτε  ο  Κράτος  δε  θα  μπορούσε  να  ’χει  προκαλέσει  κάτι  τέτοιο:  αυτός
ήταν ένας απλός Κρητικός, που ένιωθε τη ζωή του και αρνιότανε να την
παραδώσει.  Και  τώρα  ένας  πολεμιστής  ύψωσε  το  ματωμένο  κρανίο  στο
χέρι του και φώναξε Τ όνομά της δε σημαίνει πια Γέλιο. Ήταν η Γελάνια κι
αμέσως μετά κατάλαβα ότι βρέθηκα στο έδαφος, μ’ ένα ασκί με κρασί να
μου καταβρέχει το πρόσωπο, δόρατα να τρυ- πούν τα πλευρά μου, Σήκω,
Κουνιστέ, Σήκω πάνω, τώρα

Φιμωμένος, δεν μπορούσα καν να τους πω ότι δεν ήθελα άλλα να δω,
μου ’φτάνε- για λίγο, φαντάστηκα πως ο Βέλκανος^ι όλο το έργο μας με
τις  ταφές  θα  με  είχαν  σκληρύνει  κάπως,  θα  με  είχαν  προετοιμάσει  για
τούτο εδώ, τώρα όμως, δεν άντεχα άλλο. Αρνήθηκα εντελώς να κινηθώ,
ούτε για το χατίρι της Αριάδνης δε σηκωνόμουνα και ποτέ πριν δεν είχα
στ’ αλήθεια νιώσει τέτοιο πράγμα. Νέκρα τόση. Μια μαχαιριά στα γρή
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γορα, ε, τι λέτε; Το σώμα μου όμως δεν ήταν ακόμα έτοιμο: ο καπετάνιος
άρχισε  να  με  ξυλοφορτώνει  μ’  ένα  μικρό  μαστίγιο  που  φύλαγε  κάπου
κρυμμένο και ύστερα από καμιά τριανταριά γερές βουρδουλιές κατάλαβα
πως  θ’ αναγκαζόμουν  να  σηκωθώ.  Κατάλαβα πως  δεν  άντεχα  τον  πόνο
εκεί που με χτυπούσε αλύπητα κι ήξερε πού να τις ρίξει. Συνέχισε λοιπόν
να  με  σέρνει,  σκουντούφλαγα,  ακολουθήσαμε  τις  αυλακιές  που  είχαν
αφήσει τ’ άρματα, τα ίχνη από τις οπλές και τους άντρες· τι ήθελαν πια: η
καρδιά μου ήταν νεκρή, άχρηστη

Συνέχεια  χωρίς  τέλος.  Τώρα  πια  μου  φαινόταν  ότι  έμπαινα  σ’  ένα
βασίλειο ξένο, ιλιγγιώδες, που κατατρύχεται από ριπές ανέμου και άμμου,
μύγες  αμέτρητες.  Το  χειρότερο  όμως  -  αφού  είχα  δει  τόσα  πολλά  και
ζούσα ακόμα κι είχα διαπιστώσει πως δεν μπορούσα να τον αφήσω να με
σκοτώσει  από  το  ξύλο  - ήταν  ότι  φαινότανε  πως  ήμουν  έτοιμος  πια  να
σπάσω.  Είχα  αρχίσει  να καταφρονώ  τον εαυτό μου,  να νιώθω  ανίκανος
ταπεινωμένος αιχμάλωτος, αυτό που ήμουνα- τίποτα δε θα μπορούσε να
μ’  έχει  προετοιμάσει  γι’  αυτά  που  έβλεπα,  ακόμα  κι  η  ανάμνηση  των
χρωμάτων που πέθαιναν μέσα στη θάλασσα έδειχνε να ’χει χαθεί, να ’χει
μαραζώσει κάτω από τον ήλιο που είχε ανεβεί πια ψηλά ετούτη τη μέρα.
Καταφρονούσα τον εαυτό μου για το μερίδιό μου στις αμαρτίες που είχαν
σπρώξει  τις  Δυνάμεις  να  μας  εγκαταλείπουν  έτσι*  αν  όμως  αυτό  δεν
ίσχυε, τότε προφανώς δεν αξίζαμε ίχνος από τον κόπο Τους, κι αυτό μου
’φερε ακόμα περισσότερη καταφρόνια. Θα ’πρεπε να ’χουμε ακούσει τον
Περίδη,  θα  ’πρεπε  να  ’χα  κουρελιάσει  το  αφελές  πλουσιοκόριτσο  μέσα
στην Αριάδνη και τα οράματα που της γεννούσε, θα ’πρεπε να τους είχαμε
σκοτώσει όλους τότε που μας είχε δοθεί η ευκαιρία, όπως έλεγε η Θεία.
Πού  να  ’ταν  τώρα  αυτή;  Ένα  βιασμένο  κουφάρι  πάνω  σ’  ένα  σωρό
πελαγίσια ξεβράσματα- και είχα τολμήσει εγώ να κρίνω τον δικό της θυμό,
τις απαντήσεις της στους δικούς  της φόβους,  πίσω από τις φούστες  της
Βασίλισσάς μου; Τους πέταγα κύπελλα... Ελπίζοντας πως θα μπορούσε με
κάποιον τρόπο εκείνη να μας σώσει, σαν τη μάνα που όλα τα διορθώνει
για το μικρό που σηκώνει τα φύκια. Τόσα μας είχε διδάξει η άγνοια του
Βοσκού,  ποιος λοιπόν θα συνέχιζε με τόση βλακεία; Ποθούσα, ποθούσα
με όλη μου την καρδιά να θανατώσω μ’ ένα τσεκούρι έχθρας. Κι όμως, τα
μύχια  της  καρδιάς  μου  δεν  είχαν  πάψει  να  θρηνούν  για  τον  καθέναν
άνθρωπο  που  είχα  δει  κάποτε  στις  τελετουργίες  και  που  έβλεπα  τώρα
νεκρό  ή  αλυσοδεμένο  κι  έστησα αφτί ν’ αφουγκραστώ  τ’ αρχαία  λόγια
των Βασιλιάδων μας μέσα της, να Τολμάς, ν’ αντέχεις το θάνατο και να
τον βλέπεις για χάρη δική τους, κι
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ας  ήσουν σχεδόν ανίκανος  να καταλάβεις.  Δεν μπορεί να ’ταν  κακό  για
ένα Βασιλιά πάνω στο Δέντρο να θέλει να ξεμπερδεύει μια ώρα αρχύτερα

Ο ξεναγός μου κοντοστάθηκε μπροστά σε μια διασκεδαστική σκηνή:
στον  τάφο  της  Ευρώπης,  αφού  περάσαμε  μια  μικρή  ομάδα  σφαγμένων
Κρητικών, αντρών και γυναικών που είχαν σκοτωθεί πολεμώντας με τον
Δαιτορα  πάνω  στο  δρόμο,  μερικοί  βαθμοφόροι  λογομαχούσαν  πώς  να
βγάλουν μέσ’ από τις πέτρινες πύλες, από τις αίθουσες προσφορών, από
την κρύπτη στο πίσω μέρος, τους τελευταίους που αντιστέκονταν ακόμα*
αποφάσισαν  να  κόψουν  ξερούς  και  χλωρούς  θάμνους  από  το  λοφάκι  κι
ύστερα να τους χώσουν όσο καλύτερα  μπορούσαν κάτω από την είσοδο
και να τους βάλουν φωτιά ενώ οι γενναιότεροι έδιωχναν προς τα μέσα τον
καπνό  με  τις  κάπες  τους  και  μεγάλες  ασπίδες.  Οι  υπόλοιποι  αυτής  της
συντροφιάς, καμιά τριανταριά πολεμιστές, ανοίχτηκαν τριγύρω στην αυλή
με την άλικη  κιονοστοιχία και πήραν  θέση  με δόρατα,  ετοιμάστηκαν να
οπλίσουν τα τόξα τους· ο περίβολος ήταν τόσο μικρός που δεν μπορούσε
να  γλιτώσει  ούτε  παιδί  κι  ας  έτρεχε,  και  ο  διοικητής  τους  διέταξε  με
στεντόρεια  φωνή  πως,  όταν  θα  πετάγονταν  έξω  οι  δαίμονες,  αυτός  (και
μόνο  αυτός) θα  έδινε  το  πρόσταγμα  για  Αιχμαλωσία  ή  Θάνατο.  Γύρισα
αλλού τα μάτια μου ως το μεδούλι αηδιασμένος καθώς ακούγαμε πια το
βήχα  τους  και  τις  φωνές  τους  ενώ  οι  πολεμιστές  στο  μισοφέγγαρο  που
είχαν σχηματίσει τριγύρω από την είσοδο σφίχτηκαν  από την ένταση· ο
καπετάνιος με γύρισε με το ζόρι προς τα εκεί κι εγώ έκλεισα τα μάτια μου
με γρυλίσματα

«Άκουσε, οι διαταγές μου είναι να σε κάνω να τα δεις όλ’ αυτά», είπε.
«Άνοιξε λοιπόν τα μάτια σου αυτήν τη στιγμή, γιατί αν δεν το κάνεις, θα
πρέπει να σου κόψω εντελώς τα βλέφαρα. Μη μ’ αναγκάσεις να το κάνω
αυτό», με παρακάλεσε

Και τότε κατάλαβα! Άνοιξα τα μάτια μου, είδα το ασημένιο λεπίδι του
να  υψώνεται  και  με  χέρια  πολύ  επιδέξια  μου  έκοψε  το  φίμωτρο  από  το
σαγόνι: με παρακολουθούσε λοιπόν για να σιγουρευτεί πως, για το έλεος
που μου έδειξε, τα μάτια μου θα κοιτούσαν στην αυλή

Μου φάνηκε  πως κατάλαβα τότε, την ίδια στιγμή που ο πρασινωπός
καπνός άρχισε να ξεχύνεται έξω από τον τάφο και οι πρώτοι άνθρωποι που
πνίγονταν πια πλησίασαν προς το φως. Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει
τις Δυνάμεις ή τη Θεά, οδηγούσε παιδιά προς τα εκεί, ράγιζε η Ίδια την
καρδιά  Της,  επέτρεπε  τα  πάντα  χωρίς  κανέναν  περιορισμό.  Κατάλαβα
όμως, ότι ο ρόλος μου ήταν να αφομοιωθώ μέσα στη νέα τάξη
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πραγμάτων του Βοσκού, σ’ αυτόν τον καινούργιο κόσμο του, που η δική
του Αναγκαιότητα υπαγόρευε να μην υπάρχει κανένας άλλος κόσμος να
φέρει αντίρρηση. Έπνιγε τις καρδιές μας στη σιωπή, ώσπου τα πάντα να
μετατραπούν σε εικονικές αναπαραστάσεις,  να γίνουν αντίλαλοι του νε-
κρού κόσμου που έβλεπαν ετούτοι εδώ οι άντρες. Δεν είχαν άλλον τρόπο
να δαμάσουν το θάνατο, που πια τους είχε υποσκελίσει μ’ αυτόν το φόβο
για  τη  γυναίκα  και  μάλιστα  χωρίς  ικανοποιητική  απάντηση.  Οι  πρώτοι
Κρητικοί  όρμησαν  έξω,  νέοι  άντρες  με  τα  σπαθιά  στον  αέρα,  τους  τύ-
φλωσε  όμως  ο  καπνός  και  ο  ήλιος  και  τα  βέλη  βροχή  τους  χτυπούσαν
αλύπητα: εκείνοι ούρλιαζαν και σφαδάζανε

Σκέφτηκα τότε τον Κόδρο, ποτέ του δεν είχε αδυναμία στις τελετές,
όπως  κι  οι  Δαιδαλίδες  του·  τελευταία  μόνο,  κοντά  στην  ίδια  ετούτη
άβυσσο του φόβου την είχε αποχτήσει. Οι τεχνίτες μας είχαν φτιάξει τό-
σες εικόνες που ήταν αδύνατο να μην ξέρουν ποιος ανέβαζε και κατέβαζε
τους Θεούς που μιλούσαν από μέσα τους. Και τότε κατάλαβα για πρώτη
φορά απόλυτα πως το ίδιο γινότανε και μ’ εμάς, όλους, τα παιδιά της γης
που κοκκίνιζε σαν ματωμένη και της λιακάδας: ετούτη η σφαγή ήταν γι’
αυτούς δημιουργία Εικόνων που θα τους καθοδηγούσαν στη ζωή τους* κι
ο  Ποιμένας  προσπαθούσε  να  με  πλάσει  από  την  αρχή  σύμφωνα  με  την
εικόνα του  ονείρου του,  προσπαθούσε να με αναγκάσει  να  της μοιάσω.
Μια  γυναίκα  που  την  έλεγαν  Πιδράη  βγήκε  τρέχοντας  από  τον  τάφο
κρατώντας  στα  χέρια  το  μωρό  της  σαν  δείγμα  της  μαζικής  παράδοσής
τους και οι πολεμιστές, μόλις ακούστηκε η διαταγή, την υποδέχτηκαν με
τα  ίδια:  μια  βροχή  από  βέλη.  Μερικοί  πολεμιστές  δεν  έριξαν  καθόλου,
άλλοι στραβομουτσούνιασαν μπρος στην υπερβολή, οι περισσότεροι όμως
γελούσαν και ζητωκραύγαζαν, δοκίμαζαν δύσκολες βολές στο μωρό που
είχε πέσει γεμάτο αίματα στο χώμα.  Η ίδια Εικόνα  ξανά  και ξανά.  Και
τότε  τα  κουτσουρεμένα  δέντρα  κι  όλ’  αυτά  τα  ζώα  που  υπέφεραν  στις
απεικονίσεις  που  είχαν  πλάσει  οι  Αχαιοί  τεχνίτες  πέρα-  σαν  μπρος  στα
μάτια  μου  γι’  άλλη  μια  φορά,  τα  τόσα  χρόνια  που  τις  βλέπαμε  στο
χρυσάφι  και  στον  πηλό,  ολοκάθαρα  γραμμένη  διακήρυξη  μιας  νέας
σχέσης που η Κρήτη είχε υποτιμήσει. Άντρες που σκότωναν τη γνώση του
έρωτα μέσα στον εαυτό τους γιατί είχαν αποκοπεί μόνοι τους από τη μία
και  μοναδική  αθανασία,  το  Ένα  Μέσα  στο  Σπόρο.  Η  Κλείτη,  που  ο
θάνατος  της  είχε  στερήσει  τον  δικό  της  κόσμο,  δεν  είχε  χάσει  τόσο  τα
λογικά της ώστε να μπερδέψει την εικόνα που είχε τυλίξει γύρω από το
σώμα της με τον  ίδιο τον κόσμο· ετούτοι οι πολεμιστές δημιουργούσαν
εικόνες μέσ’ από τους ζωντανούς, μέσ’ από γυναίκες, μωρά και νέους
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άντρες που είχαν άλλα κι όχι τον πόλεμο στο μυαλό τους, παρά την αντί-
δρασή τους στην εξουσία. Το βάλσαμο για τους φόβους τους ήταν οι πα-
λικαρισμοί, οι ένδοξες πράξεις τους, η ωμότητα. Σαν γόνος είναι, ποιος είπε
ότι δεν ήταν και πολλοί μέσα; φώναξε ένας στρατιώτης λυγίζοντας το τόξο
του

Ο  Βοσκός  είχε  ανάγκη  από  έναν  υποτελή  βασιλιά  που  η  Κρήτη  θ’
αποδεχόταν,  κάποιον  που  θα  τον  βοηθούσε  να  μετατρέψει  ετούτον  τον
κόσμο σ’ αυτόν που είχε στα όνειρά του όσο εκείνος θα βρισκόταν αλλού.
Κάποιον  που  θα  πίστευε  όσο  ο  ίδιος  πως  δεν  υπήρξε  ποτέ  ούτε  και
πρόκειται να υπάρξει τίποτ’ άλλο, παρά  μια  Ζωή που η ουσία της ήταν
ετούτο το άθλημα που βλέπαμε μπρος στα μάτια μας. Μετά από τα σημε-
ρινά θα ήταν πιο εύκολο να πιστέψεις, κι ακόμα ευκολότερο, με το γρασίδι
να ’χει φυτρώσει πανύψηλο τριγύρω από τον Κεφαλά. Γνωρίζοντας όμως
αυτά τα πράγματα, απελευθερωμένος από τις προθέσεις του, αφέ- θηκα να
θρηνήσω, εκεί όπως ήμουνα και, σαν την Αριάδνη που είχε πάρει φωτιά
πλάι στο νεκρικό μνημείο της μάνας μας, ξαναζωντάνεψα. Πανέμορφοι οι
αγαπημένοι μου, δεν έπαυαν να ξεχύνονται μέσ’ από τον τάφο και ούτε
μια φορά δεν ακούστηκε η λέξη Αιχμαλωσία, ούτε μία φορά - ποτέ δε θα
μπορούσα  να  συγχωρήσω,  κι  αυτό  όμως  ακόμα  έκλεινε  μέσα  του  ένα
λουλούδι  παράξενο,  μιαν  αλλόκοτη  περιφρονητική  συμπόνια  για  τους
συντετριμμένους άντρες και τη διασπορά τους. Πέρασέ με από την άλλη,
εκεί που θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος, ίσως

Ήτανε δεν ήτανε πάνω από σαράντα άνθρωποι που είχαν ορμήσει έξω
από τον καπνισμένο τάφο, και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν σκοτωθεί
στα  γρήγορα  εκτός  από  μια  ντουζίνα  πρώτης  κατηγορίας  αιχμάλωτους,
που στέκονταν στη γραμμή που σχημάτιζαν οι ενωμένες αλυσίδες τους και
τα  προχειροφτιαγμένα  σκοινιά.  Βγήκαμε  όλοι  μαζί  στο  δρόμο  προς  τον
Λαβύρινθο  - ο  καπετάνιος  ήθελε κάτι  να  τσιμπήσει  το μεσημέρι, και  οι
πολεμιστές  έδειχναν  ικανοποιημένοι  με  μας,  τα  πρώτα  τους  λάφυρα  -
όταν, έξω από το οπτικό μας πεδίο πιο κάτω στο δρόμο, οι επιζώντες του
Δα'ΐτορα επιτέθηκαν με βέλη και δόρατα από το ύψωμα στη στροφή που
έβλεπες για πρώτη φορά το Παλάτι. Μας διέταξαν να σταματήσουμε για
λίγο  ώσπου  να  προχωρήσει  παρακάτω  η  μάχη,  κι  όταν  πήραμε  πια  τη
στροφή,  βρήκαμε  εκείνον  τον^αρματηλάτη  να  κάθεται  στη  μέση  του
δρόμου ανάμεσα στους χαλινούς των δυο νεκρών κατά- λευκων αλόγων
του,  με  τα  πόδια  του  απλωμένα  στο  έδαφος  ανοιχτά  κάτω  από  την
πανοπλία  ενώ  τα  κουφάρια  τους  ήταν  διάτρητα  από  δόρατα  και  βέλη.
Ορισμένοι στρατιώτες σταμάτησαν και τον συλλυπήθηκαν,
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έκτακτο ζεύγος, από πουλάρια ανατράφηκαν μαζί, γεννημένα για χαλι-
νάρι, τόσο δεκτικά, τόσο καλόγνωμα ακόμα και στο καράβι που ανέβηκαν
ο άνθρωπος έκλαιγε χωρίς καμιά ντροπή και όπως τον προσπερνούσαμε
με γοργό βήμα σηκώθηκε πάνω για να βρει να σκοτώσει κάποιον, όποιον
να  ’τανε.  Οι  πολεμιστές  όμως  υπερασπίστηκαν  τα  κεκτη-  μένα  τους  κι
εκείνος ξαναγύρισε στη θέση του να διώχνει τις μύγες από πάνω τους

«Τ’ αλογάκια  μου!» φώναξε.  «Τα πανέμορφα,  τα υπέροχα  αλογάκια
μου!»

Θα ’πρεπε να τη σκοτώσει. Ήταν η τελευταία της γενιάς της, εκτός κι αν
υπολόγιζες τα μπάσταρδα που είχαν πετάξει οι πόρνες ψηλά στις Αρχά-
νες, που οι ντόπιοι λέγανε πως είναι τόπος ιερός και κανένας βέβαια στο
συμβούλιο δεν υπολόγιζε για βασιλικό αίμα εκείνη τη φάρα. Προφανώς
έπρεπε ολόκληρο το Σόι να σκοτώσεις για ν’ αφανίσεις για τα καλά έναν
Οίκο, αλλά εκτός αυτού, αν ήθελες οι ντόπιοι να στραφούν προς το μέρος
σου  την  επαύριον,  καλά  θα  έκανες  να  μην  αφήσεις  ελπίδα  από  το
παρελθόν. Χρησιμοποίησέ την για παραδειγματισμό. Το αιματηρό τίμημα
είχε  γίνει  απαραίτητο  μέσ’  από  τις  τόσες  γενιές  των  κορδωμένων
Κρητικών. Αν δεν τη σκότωνε, το Λιοντάρι, οι ευγενείς γιοι του Πέλοπα,
οι Σικελοί και πού να ξέρεις και ποιος άλλος μπορεί να θεωρούσαν πως
του έλειπε αυτό το ιδιαίτερο τσαγανό που ξεχώριζε τους μεγάλους βασι-
λιάδες. Ποτέ δεν ήξερες ποιος μπορούσε να ξεπηδήσει με την παραμικρή
ένδειξη αδυναμίας και η Κρήτη, ένα έπαθλο τόσο δελεαστικό, θα ’πεφτε
βέβαια στα χέρια του νικητή

Και, με την άδειά του, οι συμβουλάτορες και ο Εχίων θα μπορούσαν
να πουν πως κακώς δεν την είχε ούτε καν βιάσει ακόμα. Ήταν σημαντικό
αυτό και μπορεί οι άντρες να ήταν πολύ απασχολημένοι ως τώρα, αλλά
βέβαια, μόλις τελείωναν οι εμπρησμοί, τα πανηγύρια και οι καβγάδες για
τα λάφυρα, τότε θα ήτανε πρόβλημα. Τότε θα παρατηρούσαν τους φίλους
που είχαν χάσει και όλοι όσοι δεν κρατούσαν στα χέρια τους την κούπα με
το μέλι θ’ αναρωτιούνταν γιατί δεν είχε ο ίδιος πάρει εκδίκηση γι’ αυτούς.
Δεν ήταν και οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου, δε θα καταλάβαιναν,
κι ούτε που θα νοιάζονταν δηλαδή να καταλάβουν τίποτα γι’ αυτά τα τρία
χρόνια που είχε περάσει πλάι της. Βίασέ την και σβήσε πια τ’ αποκαΐδια
αυτού του παιδιάστικου Μυστηρίου κι αυτόν το φόβο για την οργή της
κάθε θεάς προς τους άντρες· κι ύστερα κόψε πέρα για
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πέρα την κεφαλή  ετούτου  του νησιού. Δεν  ήθελε  να τον  περάσουνε  για
μαλθακό, έτσι δεν ήταν;

«Να φύγετε από δω μέσα και να πάτε να τροχίσετε τις γλώσσες σας
πάνω  σ’ αυτά  τα  σκουλήκια», είπε  ο  Θησέας  και  ανακάθισε  στο  θρόνο
οργισμένος. «Είμαι νέος, αλλά δεν πρόκειται να με κατευθύνει κανένας,
σαν τον Αιγέα που μοίραζε εδώ κι εκεί τις ψήφους του. Δε με νοιάζει τι θα
σκεφτούν. Εδώ πρέπει να γίνει σωστός χειρισμός. Εσείς, κύριοι, δείχνετε
να πιστεύετε πως ο τόπος είναι δικός σας, πράγμα που σας διαβε- βαιώνω
πως δεν είναι, και πιστεύετε επίσης πως θα παραμείνει στην κατοχή σας.
Ε, λοιπόν, εσείς δεν έχετε βρεθεί στα ορεινά όπως εγώ και δεν ξέρετε πώς
ξεσηκώνουν  τη  δυσφορία  οι  παρεμβάσεις.  Κι  εκτός  αυτού,  εκεί  πάνω
βρίσκονται οι μισοί ιερείς ετούτου του Οίκου. Θέλετε ν’ αποκαταστήσετε
την ειρήνη στον τόπο; Βάλτε τους γραφιάδες σας να στεί- λουνε το ασήμι
που θα βγάζει δέκα χρόνια το Λαύριο και που θα χρειαστεί για να βρεθούν
οι μισθοφόροι, εκτός κι αν θέλετε να ασκήσετε πιέσεις να ’ρθουν κι άλλα
παιδιά από την πατρίδα. Βλέπετε, κύριοι, αντίθετα με σας, εγώ σπούδασα
εδώ τρία χρόνια, έμαθα από αυτούς τους ανθρώπους. Η μακροπρόθεσμη
άποψη. Μόνο μ’ αυτήν μπορεί να διατηρηθεί η τάξη. Αυτό που κάνει τον
άντρα μαλθακό δεν είναι ο σεβασμός στο πρόσωπό της σε κάποια θέματα,
αλλά  αντίθετα  το  να  την  απαρνιέσαι  σ’  αυτόν  τον  Δάίτορα,  είτε  σαν
Βασίλισσα είτε σαν μάρτυρα της φυλής τους. Έχω δίκιο, Κουνιστέ;»

«Δεν  έχεις  τίποτα  να  πεις;  Δεν  ξέρεις  ότι  εδώ  παίζεται  η  ζωή  της
αγάπης σου; Έλα», είπε, «την ξέρεις μέσα κι έξω, ξέρω πως μπορείς να τη
βοηθήσεις ν’ αποδεχτεί τη γενναιόδωρη προσφορά μας. Είναι ένας ρόλος
πράγματι ισάξιος στις καινούργιες τελετουργίες μας».

«Μη μας αναγκάσεις να τη σκοτώσουμε, Κουνιστέ», συνέχισε ο Θη-
σέας  χαμηλώνοντας  τα  μάτια,  «απλώς  και  μόνο  επειδή  κουράστηκε  το
μυαλό και το σώμα μας σ’ ετούτον τον τόπο. Υπήρξε μαχητής με τον τρό-
πο της. Εμείς μπορεί σε καλύτερες εποχές να ήμασταν φίλοι. Θα προτι-
μούσα να μην τη βιάσω, να σου πω την αλήθεια, θα ήταν ψέματα όμως αν
έλεγα πως θα πενθούσα ιδιαίτερα κάποιον από τους δυο σας. Από σένα
εξαρτάται. Αυτό θα το ξανασυζητήσουμε για τελευταία φορά αφού έρθει ο
αδελφός μου ο Μέμνων και ολοκληρώσαμε τις ευχαριστήριες τελετές. Για
τελευταία  φορά,  κατάλαβες;  Της  το  ζήτησα  μια  φορά  κι  εγώ  ο  ίδιος,
φτάνει  λοιπόν.  Και  τώρα  άφησέ  μας.  Σε  συμβουλεύω  να  κάνεις  ό,τι
μπορείς, Κουνιστόταυρε».

Βγήκα έξω, δεν είπα τίποτα, προσπάθησα να μη μιλήσω καθόλου μα
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ζί του μετά την πρώτη μέρα και μου είχαν βγάλει τα σκοινιά. Δε μας είχαν
μείνει  και  πολλά  εκτός  από  τη  σιωπή  πια  κι  η  Αριάδνη  ζούσε  τα  χει-
ρότερα, φυλακισμένη, ώσπου να βγάλει το συμβούλιο την απόφασή του,
μέσα στην κρύπτη που είχαν μοιραστεί με τον Βοσκό για υπνοδωμάτιο.
Είχαν προσπαθήσει και μόνοι τους να τη φέρουν βόλτα, μια φορά, αλλά
γι’ αυτούς αρκούσε η θέα της και μόνο, για ν’ αποχτήσει εκείνη το ανη-
συχαστικό  πλεονέκτημα,  γίνονταν  νευρικοί,  άτσαλοι,  αόριστοι  και  είχε
μάλιστα την αναίδεια ν’ αρνηθεί τη ματαιοδοξία των σχεδίων τους για τις
δημόσιες  τελετές.  Σύζυγος  του  Βασιλιά,  Υπηρέτρια  του  Δία  και  του
Κοσμοσείστη.  Τώρα  πια,  με  τον  έναν  ή  με  τον  άλλον  τρόπο,  θα  είχε
μπροστά της μιαν απόφαση που ξεπερνούσε τα όριά της. Εμένα, μ’ έβαλαν
να παρίσταμαι στο βασιλικό συμβούλιο για τα μάτια, για τους επιζώ- ντες
μας:  Βλέπεις,  λαέ  της  Κρήτης,  βασιλιάς  από  το  αίμα  σου,  αρκεί  να
συνεργαστείς  μαζί  μας  πια,  και  να  βοηθήσεις  τους  παραπλανημένους  του
Δαΐτορα να έρθουν στα λογικά τους

Δυο ρωμαλέα μέλη της νέας φρουράς του Παλατιού, οι γιοι του φωτός
που  είχαν  γίνει  σκιές  μου,  οι  προσωπικοί  δικοί  μου  Σύντροφοι  με
υποδέχτηκαν έχοντας την αβρότητα να κρατούν τις αιχμές των δοράτων
τους προς τα πάνω και χτυπώντας τα κοντάρια τους στην αυλή την ώρα
που έφευγα από τον προθάλαμο. Στην άλλη μεριά της αυλής μέσα στην
εκτυφλωτική  λιακάδα  που  ακόμα ταλάνιζε ο  επίμονος νοτιάς αυτής  της
εποχής,  μερικοί  από  τους  επιζώντες  σκλάβους  του  Παλατιού  (παντού
καινούργιες λέξεις) συνέχισαν να τρίβουνε με μανία το αίμα, υπό επιτή-
ρηση, από το σημείο που είχαν σκοτωθεί οι άνθρωποί μας από το στρά-
τευμα του Ρίδιου. Ο Κράτος, ο Κόδρος και ο Όρνεος είχαν κι αυτοί μείνει
να κείτονται εκεί μια δυο μέρες μαζί με τ’ άλλα στοιβαγμένα κουφάρια.
Ακόμα  με  αναστάτωνε  και  μόνο  που  έβλεπα  το  μέρος,  τι  ποταπές
τελετουργίες  ταφής  είχαν  υποστεί  τέτοιοι  καλοί  άνθρωποι  σαν  τους  φί-
λους μου, και η λύπη μου γι’ αυτούς κάπως καθάρισε από μέσα μου την
καταφρόνια  που  ένιωθα  βγαίνοντας  από  την  αίθουσα  του  θρόνου.  Σαν
πάλαι ποτέ Βασιλιά της Κρήτης, θα μου επέτρεπαν να φροντίσω για τις
ταφές, ακόμα και να ιερουργήσω, ήξεραν την προτίμηση του λαού μας για
τις μακάβριες δυσνόητες προληπτικές τελετουργίες και κάπως μάλιστα τις
φοβούνταν. Το σκοτάδι. Σαν κι αυτόν τον αλλόκοτο τόπο, όπως ονόμαζαν
τον  Κεφαλά  και  τους  ίδιους  τους  στριφογυριστούς  διαδρόμους  του
Παλατιού· αδύνατο να κατακτηθούν αυτά τα πράγματα, παρε- κτός με την
παραίτηση από το έπαθλο του καθαυτού καθίσματος της εξουσίας
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«Που πας», είπε ένας φρουρός
«Να δω τη Βασίλισσα, στο όνομα του Βασιλιά Θησέα.»
«Να δεις τη Βασίλισσα. Εντάξει, από δω.»
Ένας μπρος πι ένας πίσω μου, κάναμε γΰρω στα είκοσι βήματα ως την

άλλη άκρη της αυλής, περάσαμε τις καμένες, θρυμματισμένες κολόνες του
μεγάλου ιερού κι έστριψα δεξιά, στο διάδρομο για τις κρύπτες. Βρομούσε
καμένο από τις φωτιές που είχαν βάλει πολύ νωρίς, πριν ολοκληρωθεί το
πλιάτσικο, δείγμα του άμυαλου μίσους προς το Παλάτι, τουλάχιστον όμως
οι  φρουροί  δε  με  ακολούθησαν  στη  στροφή  μου.  Ήξεραν  πως  ο
εσωτερικός δρόμος προς τα έξω είχε κι αυτός φρουρούς και προτίμησαν τη
λιακάδα.  Μπροστά  στην  ψηλή  πέτρινη  αίθουσα  που  δεν  είχε  πια
πορτόφυλλα ρώτησα αν θα μπορούσα να μπω κι η Διαμάτη  (Δευκαλίωνα,
εσύ είσαι;) μου είπε Ναι

Η κυρία της επί των τιμών, νέος τίτλος, γιατί ήταν βλασφημία να λα-
τρεύεις θνητούς· η Διαμάτη ήταν ξυπόλυτη, ρακένδυτη, της είχαν στερέ-
ψει τα δάκρυα, και γριά. Το συμβούλιο είχε κάνει προσπάθειες να στρα-
τολογηθούν οι σωστές νέες ιέρειες, η έχθρα όμως ήταν μεγάλη ακόμα. Η
Διαμάτη  κάτι  έκανε  με  μια  πέτρινη  λάμπα  πάνω  σ’  ένα  κάθισμα  που
ακουμπούσε στον τοίχο και μετά μας άφησε- άγγιξα τότε τον ώμο της κι
εκείνη μου χτύπησε ελαφρά μια δυο φορές το χέρι, χαμογελώντας,  κου-
ράγιο

«Δεν ξέρουν τι να με κάνουν, έτσι δεν είναι, Γλυκόπιοτο Κρασί;»
Προχώρησα πιο μέσα και πήρα τα χέρια της Αριάδνης στα δικά μου

όπως  καθίσαμε  στο  ξύλινο  κρεβατάκι  της.  Ποτέ τους δεν ήξεραν είπα  κι
ύστερα  απομείναμε σιωπηλοί  σαν  τη λάμπα.  Τριγύρω  της  πάνω  στο  ξε-
φτισμένο  κάθισμα  ένα  ημικύκλιο  από  μισολιωμένα  χρωματιστά  κεριά
σβηστά, της άρεσε να τα φυλάει για το βραδάκι, για τις προσευχές της. Το
λευκό μάλλινο σάλι που της είχαν δώσει για να σκεπάζεται τη νύχτα ήταν
τακτικά  διπλωμένο  στα  πόδια  του  κρεβατιού,  οι  λευκές  παντόφλες  της
κάτω  από  την  καρέκλα.  Δεν  είχε  βγάλει  από  πάνω  της  τα  ρούχα  που
τιμώντας την της είχαν δώσει οι γυναίκες την τελευταία νύχτα της ζωής,
αλλά  της  είχαν  πάρει  την  κορόνα  της,  τουλάχιστον  ώσπου  να  τη  χρεια-
στούν για τα μάτια. Μακριά από την κοινή θέα όμως για πάντα, ταμπού:
δεν  καταλάβαιναν  πώς  ήταν  δυνατόν  να  φέρεται  ς%ο λαό  με  τέτοια  οι-
κειότητα ως τώρα. Μέσ’ από τις εποχές που η Κρήτη δεν είχε Βασίλισσες
και  Βασιλιάδες· οικείος,  οικογένεια:  η  δυνατότητα  να  βλέπεις  αυτό  που
φαίνεται ολοκάθαρα. Γεννούσε περιφρόνηση; Αυτό ήταν δικό τους προϊόν,
εισαγωγής
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Μου ’στρώσε λίγο τα μαλλιά και με ρώτησε αν με πονούσε ακόμα εκεί
που με είχε - Όχι πολύ, είπα εγώ «Θα μας σκοτώσουν όπου να ’ναι;»

«Μάλλον», απάντησα μετά από μια παΰση Πήρε μιαν αναπνοή «Πώς 
είναι οι άλλοι;»
«Δουλεύουν.  Ή,  αφοΰ  δικάστηκαν,  νεκροί.  Πολεμούν  να  κρατήσουν

τις θέσεις τους ή περιμένουν δεμένοι να τους φορτώσουν στα καράβια στο
λιμάνι.  Ο  Δαΐτωρ  είναι  ακόμα  ελεύθερος  και  φαίνεται  πως  δεν  τους
αφήνει σε ησυχία, όπως και να ’χει. Πρέπει να ’χουν αρχίσει να ενώνονται
μαζί του Κρητικοί ψηλά στα βουνά.»

«Δε σταματάει τους σκοτωμούς;» ρώτησε η Αριάδνη «Γιατί, ποιος 
τους σταματάει;» είπα εγώ και τα δάχτυλά της τυλίχτηκαν με δύναμη 
γύρω από τα δικά μου

«Μα δεν μπορώ να κάθομαι έτσι εδώ μέσα!»
Όπως πολύ καλά ήξεραν οι άρχοντές μας· όχι πως πίστευα ότι αυτό θα

κρατούσε  πολύ  ακόμα,  δεν  μπορούσα  όμως  να  πω  περισσότερα.
Πράγματι, όταν θα κουράζονταν πια να χορεύουν με κεφάλια καρφωμένα
στα δόρατά τους, να γκρεμίζουν σπίτια με τους λοστούς, να βιάζουν τους
ίδιους αιχμάλωτους ξανά και ξανά και αποφάσιζαν ότι είχε φτάσει η ώρα
να τους στρώσουν στη δουλειά· όταν θα τέλειωναν τα παιχνίδια τους με
την ταφή των δικών τους κι όταν θα είχαν δικαστεί κι οι τελευταίοι. Τότε,
καθόλου  δε  θα  δίσταζαν,  και  το  ’χαν  αποδείξει.  Ο  Όρνεος.  Δεν
αποτελούσε  πρότυπο  για  τα  παιδιά  κανενός  εδώ  στην  Κρήτη,  τόσο
προσκολλημένος στα φουστάνια της εξόριστης μάνας του. Γεμάτος τρόμο
διαμαρτυρόταν με όλα όσα είχε κάνει για τον Ποιμένα, αλλά ο Εχίων του
είχε απαντήσει: ΟΠορθάων λέει πως θα υποστήριζες ακριβώς τ’ αντίθετα, αν
είχαν νικήσει οι Χωματένιοι: Θάνατος. Κι ύστερα τάνυσαν το λαιμό του ενώ
αυτός ούρλιαζε  πάνω  στο κούτσουρο  που κόβαμε  τα ξύλα.  Τον Κόδρο,
γιατί; Τουλάχιστον, του είχαν κάνει μια προσφορά σαν πρεσβύτερο των
Δαιδαλίδων,  μπροστά  σε  όλο  το  προσωπικό  που  τόσο  λαχταρούσαν
ν’'αποχτήσουν:  μιαν  άνετη  θέση  στην  ηπειρωτική  χώρα,  στην  υπηρεσία
κάποιου βασιλιά, με μοναδικό αντάλλαγμα τον όρκο να εργάζεται και να
διδάσκει.  Γιατί δεν μπορώ να το κάνω εδώ αυτό; είχε ρωτήσει ο Κόδρος.
Απαγορεύονται οι ερωτήσεις: φέρσου σαν λογικός άνθρωπος. Γι’ αυτούς
τους ανθρώπους όμως οποιαδήποτε συντεχνία δεν ήταν παρά εμπόδιο για
το φως και παρ’ όλο που τους είπα πως θα ήμουν εγώ υπεύθυνος για την
καλή του συμπεριφορά, ο Κόδρος δεν δέχτηκε τί-

Ο αδελφός της Αριάδνης - 39
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ποτα,  όπως  και  ο  Κράτος.  Εσύ  είσαι  ο  Βασιλιάς  μου,  Δευκαλίωνα  Μινώ-
ταυρε! Μα η επιλογή σου θα βλάψει εμένα, Κόδρε - Γειά χαρά, φίλε μου. Τ
αξίζει ετούτη η φάρα τα όσα έγιναν. Κι ύστερα από αυτές τις δυο δημόσιες
εκτελέσεις, δεν είχαν και μεγάλα προβλήματα με τους ανθρώπους που τις
είχαν  παρακολουθήσει.  Κι ούτε πεδίο εκτελέσεων  ούτε τίποτα: εδώ  είχε
γίνει, πάνω σ’ αυτές τις πέτρες που είχαν λειάνει οι τόσες τελετές, για να
συνδεθεί το Παλάτι με την τρομοκρατία της εξουσίας. Αν ήταν καλύτερα;
Τουλάχιστον έλειπε η υποκρισία

Σε ολόκληρο το νησί μας γινόταν αυτό, σε ολόκληρο το βασίλειο: θεί-
ες,  θείοι,  εξαδέλφια,  δάμος. Αποκομμένοι  μέσα  στ’  ανάκτορα,  όπως
αποκαλούσαν το Παλάτι μας, προσπαθούσαμε να φανταστούμε τη Φαιστό
και τη Ζάκρο και τόσες άλλες πόλεις, τη μια μετά την άλλη, αλλά είχαμε
πια εξαντληθεί. Ο Κράτος είχε πει πως θα ’πρεπε να χαιρόμαστε με την
καταστροφή του τόπου μας, δεν είχε σκεφτεί όμως ποιος θα έκανε ύστερα
όλη τη δουλειά* τώρα  η σκέψη  μας  ήταν  στην  Κρήτη  και,  ναι,  μερικές
φορές  χαιρόμασταν  που  δε  μας  έλεγαν  πια  τίποτα.  Ήταν  η  μοναδική
ανάπαυλα της Αριάδνης από τ’ ανείπωτα πράγματα που έβλεπε στο μυαλό
της. Την κοίταξα και κατάλαβα πως αυτό σήμαινε να γερνάει κανείς μπρος
στα μάτια σου

«Μη ρίχνεις το φταίξιμο στον εαυτό σου για όσα είναι μονάχα ο Βέλ-
κανος υπεύθυνος», είπα. «Εμείς βάλαμε στις ακτές μας στρατιές για να το
αποτρέψουμε, αλλά οι Δυνάμεις είχαν άλλα πράγματα ετοιμάσει. Άκου. Σε
μερικές ημέρες θα κάνουν μια τελετή για να ευχαριστήσουν τους Θεούς
τους και μετά αυτός θα συγκαλέσει το συμβούλιο που θα πάρει την τελική
απόφαση  για  τις  τύχες  μας.  Αριάδνη,  ίσως  θα  ’πρεπε  -  δηλαδή,  αν
προσπαθούσαμε, λιγουλάκι, μπορεί να βοηθούσαμε την κατάσταση, κι άσ’
τους αυτούς...»

«Μια  νέα  Κνωσός  μέσα  στην  Κνωσό;  Να  παίζω  τη  Θεά  για  τους
σκλάβους; Κι άμα το κάνω, ποιος είναι αυτός που θα θυμάται και δε θα με
περιφρονεί; Εγώ πρώτη τον εαυτό μου. Καρφώνω τα μάτια μου ώρες πάνω
σ’ αυτόν τον τοίχο, Δευκαλίωνα, προσπαθώντας να καταλάβω η γιαγιά κι
η  μάνα  μας  τι...  δε  μου  ’ρχεται  τίποτα.  Πίστεψέ  με,  αδελφέ  μου», είπε
δραπετεύοντας από τις σκέψεις της που κάλπαζαν ξέφρενα σαν άκουσε το
φόβο στη φωνή της και σαν τον εί&ε μέσα στα μάτια μου, «πίστεψέ με,
χάνοντας τη ζωή μου, θα χάσω κάτι που μου είναι ακόμα πολύτιμο. Τώρα
όμως  είναι  που  πρέπει  να  φανερώσω  από  μέσα  μου  ό,τι  μπορώ.  Αυτό
πραγματικά τ’ ακούω από τις άγριες μάνες μας. Επειδή δεν πίστευα ποτέ
πως θα έλεγα κάτι τέτοιο, ξέρω όμως ότι ο κόσμος θα φο
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βηθεί  και  θα  μουδιάσει  ώσπου  να  ξεχάσει.  Ωστόσο,  αν  μπορούσαν  να
δουν την...  Φτάνουν  τα λόγια, Δευκαλίωνα,  πήγαινε λοιπόν στην τελετή
τους και σε όλα τ’ άλλα, κράτα τα μάτια σου ανοιχτά για το καλό και των
δυο μας. Θα φανερωθεί κάποιος τρόπος, το ξέρω πως θα φανερωθεί. Σε
παρακαλώ!»  είπε  σηκώνοντας  τα  χέρια  της  σε  διαμαρτυρία.  «Τέρμα  η
κουβέντα γι’ αυτό το θέμα τώρα. Σε παρακαλώ, θα στείλεις μέσα τη Δια-
μάτη; Σ’ αγαπώ», κατέληξε η Αριάδνη, και τελικά σηκώθηκε να μ’ αγκα-
λιάσει και ν’ αγκαλιαστεί με τη ζωή που ποθούσε· η χροιά της φωνής της
όμως φανέρωνε κάποια εκ των υστέρων σκέψη πάνω σ’ αυτά τα τελευταία
της  λόγια,  αυτές  τις  λέξεις  που  τόσο  λίγο  μετρούσαν  μπροστά  στο
βασίλειο.  Μάλιστα,  όλοι  είχαν  λοιπόν  μουδιάσει  κι  εκείνη  έβλεπε  μόνο
την Κρήτη στο πρόσωπό μου καθώς έβγαινα έξω προς τα καινούργια μου
καθήκοντα

1 καρέκλα τύπου ανακτόρου, διακοσμημένη με ένθετο γαλάζιο γυαλί 
χρωματιστό και ασήμι και χρυσό στην πλάτη, κι αυτό όμοια 
διακοσμημένο με ένθετες γυναικείες φιγούρες σε χρυσό· και μ’ ένα 
ζευγάρι χρυσά τελειώματα, και με χρυσαφένιους γρύπες και γρύπες από 
γαλάζιο γυαλί χρωματιστό.

21 γυναίκες της Κνωσού κι οι 12 κόρες τους και 
10 αγόρια και οι άντρες που τους ανήκουν.
Συσσίτιο: 1 γαβάθα δημητριακά την ημέρα. Να μειωθεί 
όταν ωριμάσουν τα σύκα.

Σαν Επιτηρητή με γνώριζαν  και πρωτύτερα* τώρα, για όσο τουλάχι-
στον  ήθελα  να  παραμείνει  ζωντανή  η  Αριάδνη,  ο  βασιλικός  μου  ρόλος
ήταν να στέκω ανάμεσα στις επιθυμίες του λαού και των αρχόντων μας,
να φροντίζω για την ομαλή διεκπεραίωση του έργου που θα διευκόλυνε τη
διανομή των κερδών του εγχειρήματος τους, και επίσης σε μένα έλαχε να
μεταφέρω  στη  γραφή  του  Ελφήνορα  τις  αναφορές  που  έστελναν  στην
πατρίδα. Πέρ’ από την ανοικοδόμηση σε ό,τι τους χρειαζόταν για να μας
κυβερνήσουν, οι άρχοντές μας ήξεραν πως ο Φαραώ θα πλήρωνε μια πε-
ριουσία για την τόση ξυλεία που είχε μείνει αμάζευτη κατά μήκος ολό-
κληρης της ακτής και απλωνόταν δυο μίλια μέσα στην ενδοχώρα, είχαν
λοιπόν σκοπό ν’ αρχίσουν αμέσως το έργο τους* να φτιαχτούν τα καράβια
που  θα  τη  μετέφεραν  στην  Αίγυπτο  για  να  πουληθεί  με  νέους  όρους
(μυστικούς)*  επίσης  να  χτιστούν  αμυντικά  οχυρώματα  για  ν’  αναχαιτι-
στούν οι καλοκαιρινές αντεπιθέσεις. Τον Μέστορα, όπως έμαθα την
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πρώτη μέρα που είχα βγει με την ομάδα εργασίας, είχαν καταφέρει να τον
συλλάβουν και προσπαθούσε να παραμείνει ζωντανός μόνο και μόνο για
να αναπτερώνει σιωπηρά το ηθικό του αδελφού Δα'ιτορα, ή τουλάχιστον
έτσι  είπε  στους  σκλάβους  και  σε  μένα.  Ας  είχε  ξεκινήσει  σαν  κοινός
εργάτης  όπως  κι  οι  υπόλοιποι,  τελευταία  είχε  αρχίσει  ν’  αποκτά  κάτι
περισσότερο  από  εξουσία  ανάμεσα  στον  κούφιο  θρόνο  μου  και  στους
άλλους σκλάβους: διατηρούσε τους Κρητικούς φίλους του προσέχοντας να
δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό στον Μινώταυρο όπως παλιά, αλλά, ως
προς  τις  προσδοκίες  του  για  μια  ζωή  όχι  και  τόσο  αξιοθρήνητη  τις
τελευταίες του μέρες, τότε ήξερε πολύ καλά να φανεί ευχάριστος. Έμεινα
και μ’ αυτό εμβρόντητος, αυτός ο άνθρωπος, που τον πλημμύριζε η βίαιη
αντίσταση  το  ένα  φεγγάρι,  ν’  αλλάξει  τόσο  με  τον  ήλιο  της  επομένης.
Μπορεί  να  ετοίμαζε  και  για  μένα  κανένα  βέλος  ο  Δαΐτωρ,  μέσα  στην
καρδιά μου όμως υπήρχε η σιγουριά πως μάθαινα ετούτον τον κόσμο για
να  βοηθήσω  τους  ανθρώπους  μου  όσο  καλύτερα  μπορούσα* ο  Μέστωρ
είχε γεράσει και οι συναναστροφές  του απέβλεπαν σε κάτι περισσότερο:
μια  προσπάθεια  να  βολευτεί  όπως  μπορούσε  καλύτερα  μέσα  στην
καινούργια  φωλιά  του  αετού.  Μέρες  ολόκληρες  περιδιαβαίναμε  τα
συντρίμμια  με  τον  Τεύκρο  και  τον  Εχίονα  (Το  μόνο  πον  μπορούμε  να
κάνουμε είναι να βάλουμε το κεφάλι κάτω, άντρες, και να δουλέψουμε σκληρά
μέσα σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς - είναι σίγουρο πως θα μας ευνοήσουν
έτσι οι Θεοί, αν φερθούμε  σαν άντρες)' αυτός  ο  Εχίων,  που  μυριζόταν  τα
ταλέντα, είχε πάντα κάτι να μας διδάξει

«Να τους στρώνεις στη δουλειά ώσπου να έχουν ίσα ίσα τη δύναμη να
γυρίσουν πίσω στην πόλη», είπε στον Μέστορα κάποτε. «Η δουλειά η δική
σας  είναι  να  ξεσκαλώσετε  τις  σανίδες  και  τις  δοκούς  απ’  όλ’  αυτά  τα
σκουπίδια,  ιδιαιτέρως  τον  κέδρο,  μην  το  ξεχνάς.  Θα  φροντίσω  για  την
προμήθειά  σου,  αν  καταφέρεις  να  ευχαριστήσεις  το  συμβούλιο  του  Βα-
σιλιά με την ταχύτητά σου στο έργο. Αν παραπονεθούν οι σκλάβοι, τόνι-
σέ τους τις απειλές για επιδρομείς που δέχεται η Αριάδνη, ή πες τους πως
είναι αναγκασμένοι να το κάνουν αυτό όσο οι γυναίκες τους ασχολούνται
με τα χωράφια,  βοήθα τους να  σκεφτούν  μελλοντικά,  τη λιμοκτονία.  Οι
αξιωματικοί μας από δω έχουν την άδεια του Βασιλιά να σκοτώσουν, μόνο
για  την  περίπτωση  που  είναι  αναγκαίο^ια  το  έργο.  Το  σημαντικό  όμως
είναι  σανίδες  και  δοκάρια,  κέδρος.  Βάλ’  τους  να  δουλεύουν  ώσπου  να
’χουνε μόλις τη δύναμη να γυρίσουνε πίσω και διαβεβαιωσέ τους πως θα
τους βρούμε γερό συσσίτιο, κατάλαβες;»

«Θα βάλω τα δυνατά μου», είπε ο Μέστωρ στον ευγενή ιερέα.
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Το συνεργείο των Κρητικών έβαλε πράγματι τα δυνατά του, παρέμει-
ναν ζωντανοί και δυνατοί γιατί η Κρήτη τους δεν είχε πεθάνει, το ήξεραν,
ήταν σίγουροι. Κάτι θα γινόταν. Κάτι θα έσπαγε. Μερικοί ήδη μισούσαν
τον  Μέστορα  ενώ  άλλοι  εκτιμούσαν  την  κατευναστική  επιρροή  του:
μπορεί όντως να προσπαθούσε, με τρομερή λεπτότητα είναι αλήθεια, να
τους  βοηθήσει  με  γενναιότητα  μεγαλύτερη  από  τη  δική  μου.  Σκληρό
καρύδι ο γέρος. Όπως είχαν τα πράγματα, η κατάσταση ικανοποιούσε τον
Εχίονα  απ’  όλες  τις  πλευρές,  γιατί  στον  Μέστορα  έστρεφαν  κιόλας  το
μίσος  τους  οι  άνθρωποι,  κι  όσο  για  την  ευγνωμοσύνη  τους,  δεν  τον
ενδιέφερε διόλου

Το βραδάκι της ημέρας που μίλησα με την Αριάδνη, ένα άρμα μπήκε
στα  προάστια  της  Κνωσού  κροταλίζοντας  και  ο  οδηγός  του  είπε  στον
Εχίονα (είχε δουλειά, ετοίμαζε τα ζώα για τη θυσία) πως ένας από τους
φύλακες  είχε  δει,  ή  τουλάχιστον  ορκιζόταν  ότι  είδε,  το  λιγότερο  τρία
κρητικά πλοία να γλιστρούν κοντά στο λιμάνι το σούρουπο με κατεύθυν-
ση  δυτικά.  Δεν  τα  καταδίωξαν  τα  πολεμικά;  Όχι,  γιατί  δεν  τα  είχε  δει
κανείς άλλος εκτός από το φύλακα, ο άνθρωπος όμως έπαιρνε όρκο. Τσως
θα μπορούσε ο καλός πατέρας να κατεβεί την επόμενη μέρα ως την ακτή
και  να  κάνει  θυσία  στον  Απόλλωνα  Φονιά  του  Σκοταδιού  να  διώξει
μακριά ετούτα τα φαντάσματα... Αυτό δηλαδή πίστευε η βασική φρουρά
της  ακτής,  πως  τόσοι  θαλασσοπνιγμένοι  ναυτικοί  και  Κρητικοί  δε  θα
μπορούσαν  παρά  να  τριγυρίζουν  οργισμένοι  -  θα  ’πρεπε  αλήθεια  να
κατεβεί

Αυτό το έμαθα γιατί με πλησίασε ο Εχίων και μου το είπε για να μάθει
τι ήξερα. Του είχαν πει για τους κόπους μου με το  Ναυαρχείο κι αυτός
ήταν  άνθρωπος  που  αναζητούσε  ανθρώπους  πίσω  από  τα  υποτιθέμενα
παράξενα και τα καμώματα των Νεκρών. Μου το ’πε λοιπόν, απαιτώντας
να πάρει απαντήσεις

Χαμογέλασα: μπορεί να ήταν  επιδρομείς, όπως έλεγε κι ο ίδιος στους
σκλάβους,  που  είχαν  αναστηθεί  για  να  τον  στοιχειώσουν.  Απευθύνθηκε
μάλιστα σε μένα, έναν Κρητικό, παρά την έπαρση και τις αμφιβολίες του,
μιας και για χάρη του Κόδρου και άλλων πολλών είχα αναλάβει το ρόλο
του  χειριστή  των  οστών  και  στο  μυαλό  του  αυτό  μ’ έκανε  έμπιστο  και
γνώστη των φιδόλακκων και του σκοταδιού. Του είπα πως όλοι όσοι είχαν
σταλεί  ανατολικά,  στη  Ρόδο  -  το  κεφάλι  του  άντρα  από  το  καράβι  του
Γλαύκου το μαρτυρούσε -, είχαν χαθεί μέσα στο κύμα, απ’ όσο ήξερα. Ο
Εχίων  έφυγε  δυσάρεστη  μένος,  κάποιο  ψεγάδι  έβρισκε  μέσα  στο
εκτυφλωτικό φως του μυαλού του. Εκείνη τη νύχτα όμως δεν κοιμήθηκα
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και  πολύ  στο  δωμάτιο  που  μου  είχαν  παραχωρήσει  χωριστά  από  την
Αριάδνη  και  σχεδόν ονειρεύτηκα  τι  δυνατότητες  θα είχαν  τρία  καράβια,
στην κατάλληλη ευκαιρία

Ο Θησέας ενημερώθηκε γι’ αυτά το πρωί και τα αγνόησε, τ’ άφησε για
τους ιερείς. Είχε σκοπό να πάρει ο ίδιος ένα άρμα κι ένα απόσπα- σμα στα
ορεινά να κυνηγήσει τον Δαΐτορα. Αυτή ήταν η πραγματική αντίσταση, το
πραγματικό έπαθλο τώρα, είπε- κάτι είχε αλλάξει όμως για τον Θησέα σε
σχέση μ’ αυτό, αφού στο νου του αυτήν τη θέση την κατείχε αρχικά η ίδια
η Κρήτη. Γύρισε πίσω όμως με το λιόγερμα, γεμάτος σκόνη, απογοήτευση
και τίποτ’ άλλο, με μερικά παιδιά που είχαν ξετρυπώσει από τους λόγγους
δεμένα μεταξύ τους με σκοινιά κι ένα ανακατωμένο κοπάδι από κατσίκες
και  βόδια,  αλογάκια  και  ριγωτές  γαζέλες  των  Καλλιστινών.  Μέσα  μου
ένιωσα  μεγάλη  χαρά  που  ο  Δαΐτωρ  τους  κατά-  φερε  να  τσιμπήσουν  το
δόλωμα κι ύστερα με τον κλεφτοπόλεμο τους χάλασε την ημέρα· επίσης
όμως έμαθα τι κόστος μπορούσαν να έχουν για μας ακόμα και οι αφανείς
αντάρτες

Κι αυτό, γιατί η ίδια μέρα μας έμελλε την άφιξη ενός άλλου αδελφού
πρίγκιπα με τ’ όνομα Μέμνων, που με τους χίλιους πολεμιστές του κατά-
φερε τη Φαιστό κι αρκετές πόλεις ακόμα της νότιας ακτής. Οι μισοί σχε-
δόν  άντρες  του  προχωρούσαν  μπροστά  καίγοντας  και  λεηλατώντας  σε
όλον  το  δρόμο  πάνω  από  τα  βουνά  στην  πορεία  τους  προς  την  Κνωσό,
όπου είχαν σχεδιάσει να ενωθούν με τους υπόλοιπους, έτσι, για να συμ-
βάλουν στη νίκη. Υπήρχαν όμως δυο προβλήματα. Πρώτον, ετούτοι εδώ
είχαν κακιώσει ακόμα περισσότερο από τους άντρες του Βοσκού, τότε που
είδαν πρώτη φορά τον Αμνισό, γιατί κάποιος Κρητικός είχε ειδοποιήσει τη
Φαιστό  για  τον  ερχομό  τους  κι  ούτε  χρυσό  κύπελλο  είχαν  αφήσει  οι
ντόπιοι  να  μην  το θάψουν  μέσα στο χώμα.  Αυτός  ο  Μέμνων  και  οι πο-
λεμιστές του είχαν βασανίσει μέχρι θανάτου τους συγγενείς των μελών της
βασιλικής οικογένειας χωρίς να μάθουν τίποτα κι έτσι ξέσπασαν πια στους
ντόπιους, και στα βουνά

Δεύτερον,  ο  ίδιος  ο  Μέμνων  ήταν  νεκρός,  ένας  μεγάλος  ηγέτης  που
είχε  πέσει  θύμα  προδοτικής  ενέδρας,  ούτε  καν  δέκα  μίλια  έξω  από  τη
Φαιστό,  κάτω  από  τα  κέρατα  του  Όρους  της  Ίδης.  Οι  αξιωματικοί  του
Μέμνονα  έφεραν  το  πτώμα  του  μέσα  στην  πόλη  π&νω  σε  μιαν  ασπίδα,
καλυμμένο  με  μια  χρυσοποίκιλτη  επένδυση  τοίχου  από  τα  λάφυρα  ενώ
ένας από τους πολεμιστές πιο πίσω κρατούσε ένα ψηλό αλαβάστρινο λα-
γήνι με αιγυπτιακά σύμβολα χαραγμένα ανάμεσα στις λαβές του, δώρο του
ίδιου του Φαραώ, που ο Μέμνων δεν αποχωριζόταν όπου κι αν πή
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γαινε. Ο Θησέας επιστρέφοντας συναντήθηκε μ’ αυτούς και δεν είχε παρά
σκόνη και ζωντανά ν’ αντιπαρατάξει στο χαμό του εξοχότατου αδελφού
του· παρατήρησα επίσης πως είχε την ελπίδα να παραβγεί τον Μέ- μνονα
στα κατορθώματα. Αργότερα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για νά
μου εξηγήσει (ξεπληρώνοντας ίσως τα λόγια που είχε απευθύνει σ’ αυτόν
ο  Γλαύκος;)  ότι  μετά  τον  Τριάντα,  ο  Μέμνων  είχε  ξεχειμωνιάσει  στην
Αίγυπτο,  με  το  ελεύθερο  από  τον  Τούθμωση*.  Χίλια  ευχαριστώ  στο
Φαραώ που είχε φιλοξενήσει στο λιμάνι του τους εχθρούς μας, επειδή η
Κρήτη  δεν  είχε  συμφωνήσει  ν’  αφήσει  τα  στρατεύματά  του  να  απο-
βιβαστούν στην Ούγκαριτ. Όποιος δεν είναι στο πλευρό του Άρχοντα των
Δυο Μεγάλων Οίκων, είναι εναντίον Του. Τα πράγματα είχαν αρχίσει να
ξεκαθαρίζουν

Δεν είδα καμιά λύπη στον Βοσκό  όταν ανέφερε τη λέξη  αδελφός, οι
μαχητές του Μέμνονα μόλις κρατιούνταν υπό έλεγχο μετά το βέλος που
είχε δεχτεί στο λαιμό ο ηγέτης τους. Πόσο του άρεσε να πλανιέται στις
θάλασσες ελεύθερος σαν πελαγίσιος αετός, είπαν στο Βασιλιά Θησέα, κι
εκείνος  με  μια  στράκα  των  δάχτυλων  του  είχε  βάλει  τους  σκλάβους  να
δουλεύουν  για  να  ετοιμαστεί  ένας  σωστός  τάφος  αμέσως,  προτείνοντάς
τους κάτι ανδροπρεπές κοντά στη θάλασσα και στο πολεμικό λιμάνι των
Κρητικών  ταυτόχρονα.  Έτσι  τιμούσαν  αυτοί  τους  νεκρούς* αυτά  όμως
δεν ήταν αρκετά, αφού ο Θησέας δεν είχε ούτε τα χρόνια ούτε τη φήμη
του πλάνητος, για να πάρει τους εκατοντάδες πολεμιστές του Μέμνονα με
το μέρος του και μάλιστα γρήγορα. Τους αμόλησε λοιπόν σαν κύμα πάνω
στην  Κνωσό  και  στα  περίχωρά  της  εκείνη  τη  νύχτα  κι  αυτοί  οι  άντρες
έπεσαν  με  τα  μούτρα  να  διαλύουν  και  να  καίνε  οτιδήποτε  έβρισκαν
άθιχτο. Αφού λοιπόν ο τόπος γι’ άλλη μια φορά τυλίχτηκε στις φλόγες και
στην οχλοβοή για τα καλά (κρατώντας τον Θησέα ξάγρυπνο), και με το
λιγοστό  κρασί  που  υπήρχε  να  τους  κατευνάσει,  ρίχτηκαν  στους  δικούς
τους αιχμαλώτους από το νότο. Από τον νυχτερινό μου περιορισμό κοντά
στην  κεντρική  αυλή  άκουσα  κάτι  που  ευχήθηκα  να  μην  είχε  ακούσει  η
Αριάδνη: κοντά  στο  χάραμα,  μια φωνή,  μόνο  μια, άρχισε να  ουρλιάζει,
δεν  διέκρινες  αν  ήταν  άντρας  ή  γυναίκα,  σαν  ουρλιαχτό  γάτας  μες  στο
σκοτάδι,  γινότανε  πιο  αδύναμη,  κι  ύστερα  πάλι  δυνάμωνε,  ικέτευε,
αψηφούσε, παραληρούσε υστερικά, κι εγώ τίποτα δεν μπορούσα να κάνω
κι αυτό είχε γίνει σίγουρα επίτηδες για να τρελάνουν την

*Τούθμωσης (Τούθμωσις ή Θοΰθμωσις, ή Θοΰμις, ή Θμούϊς). Όνομα τεσσάρων Φαραώ
της Αίγυπτου, της 18ης δυναστείας, που βασίλεψαν από το 1540 ως το 1411 π.Χ.
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Αριάδνη.  Οι  φρουροί  μου  χαμογελούσαν  με  την  πτώση  της  πανίσχυρης
Κνωσού ενώ εγώ είχα βουλώσει τ’ αφτιά μου. Ήχος πι αυτός: αδύνατο να
μη  γίνεις  κι  ο  ίδιος  παράφορα  μοχθηρός,  όποιος  και  να  τον  άκουγε,  κι
έπιασα τον εαυτό μου ακόμα να δίνει την ίδια μάχη για να κρατήσω την
ψυχή μου πάνω από την πλημμυρίδα του μίσους

Κι ούτε που κόπασε έστω μια μέρα η Ανάσα του Γαϊδάρου ετούτη την
εποχή από τότε που έπιασε στο λιμάνι μας η δύναμη των στεριανών. Για
όλ’ αυτά, συν τα πλοία-φαντάσματα έξω από τις ακτές που αλάφιαζαν τον
κόσμο,  ο  Θησέας  είχε  μιαν  υπέροχη  κατσουφιασμένη  διάθεση  για  τις
τελετουργίες που είχε την ελπίδα να μοιραστεί μ’ αυτούς που ήδη ανήκαν
στη σφαίρα των μεγάλων. Με είδε μπαίνοντας στην αυλή του τελωνείου
επικεφαλής  της  πομπής  του  και  τα  μάτια  του  μου  είπαν  κάθε  λέξη  που
χρειαζόταν να μου πουν:  Περίμενε, αδελφέ, και σου ετοιμάζω ένα τελευταίο
συμβούλιο που δε θα ξεχάσεις ποτέ σου

Ολόκληρη  η  δύναμη  των  Αχαιών,  οι  πιο  ευσεβείς  τουλάχιστον  από
αυτούς,  με  τους  αρχηγούς  όλων  των  αποσπασμάτων,  είχαν  παραταχτεί
γύρω από το κέντρο του βόρειου περιβόλου σε τετράγωνο· αλλά ενώ, πριν,
ο Περίδης σαν Πολέμαρχος  θα στεκόταν στην άκρη καθώς οι δικοί μου
και  οι  ιερείς  θα  έκαναν  τις  προσφορές,  τώρα  ιερέας,  βασιλιάς  και
πολεμιστής ήταν αξεχώριστοι ενώ το χτύπημα της κάθε θυσίας το κατά-
φερνε  ο  Θησέας,  στρέφοντας  τα  κεφάλια  των  ζώων  προς  το  βορρά.  Ο
Εχίων  πλάι  του  έδειχνε  ανυπόμονος  και  δυσάρεστη  μένος,  κι  ας  ήταν
ετούτη απλώς μια προκαταρκτική νικητήρια τελετή: παρά τις τρίαινες που
είχαν  χαραχτεί  στους  τοίχους  του  Λαβύρινθου,  θα  προτιμούσε  ίσως  να
χρησιμοποιήσει τις πιο επίσημες εγκαταστάσεις του, οι βωμοί όμως κατά
μήκος της δυτικής αυλής κουβαλούσαν ακόμα το μίασμα, κατά την άποψή
του, των εθίμων των Χωματένιων  κι έτσι έβαλε κι έσκαψαν ένα αυλάκι
κοντά στο βορινό λιβάδι, για να μπορέσει ο Κοσμοσείστης να δεχτεί την
αιματηρή χοή από τους αρχηγούς τους. Ούτε ψαλμοί όμως, ούτε μέθεξη
ούτε  κύκλος  -  δεν  είχε  βρεθεί,  προς  το  παρόν,  ιέρεια  ή  κάποια
απροκάλυπτα  φιλόδοξη  γυναίκα  για  να  προσθέσει  τις  σοβαρές  αρχαίες
εθιμοτυπικές  πινελιές  που  ακόμα  και  τούτοι  οι  άντρες  είχαν  επιθυμήσει
από την πατρίδα τους, όπου οι γυναίκες έπαιζαν κάποιο ρόλο. Ο Εχίων δυο
λύσεις έδωσε σ’ αυτό

Αντικατέστησε τον ανδροπρεπή χιτώνα του μ’ ένα φαρδύ, σχεδόν δια-
φανές, αχνογάλανο ρούχο που του έφτανε ως τους ταρσούς και ανέμιζε μ’
ελαφράδα  στο  νοτιά·  κι  ανάμεσα  στις  χοές  τραγουδούσε  τα  ονόματα
αυτών που ονόμαζαν θεές τους, η καθεμιά με διαφορετικούς τίτλους,
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ιδιότητες  και  βασίλεια.  Ξεχωριστά  πρόσωπα  γι’  αυτό  που  ήταν  κάποτε
Ένα· κάτι έχανε έτσι από την απανταχού παρουσία Της, κάπως λιγότε- ρο
σε  συντάραζε·  κι  ενώ  τις  ζευγάρωνε  με  συζύγους  όπως  τον  Δία,  τον
Κοσμοσείστη, τον Άδη κι άλλους πολλούς, μου εξακόντισε μια ματιά σαν
να με ρώταγε αν μπορούσα (εγώ ένας ιερέας της Γης) να εκτιμήσω την
αίσθηση  της  ισορροπίας.  Σκέφτηκα  τότε  τον  Κόδρο  που  κοροΐδευε  τη
νεκρή ισορροπία στους γρύπες που απεικονίζονταν και στις δυο πλευρές
της  καινούργιας  τοιχογραφίας  πλάι  στο  θρόνο.  Ετούτη  η  ισορροπία  δεν
ξεσήκωνε  το ρίγος  της Παρουσίας  στη ραχοκοκαλιά  σου,  θύμιζε  περισ-
σότερο  κατάλογο  από  χρήσιμους  υπηρέτες  παρά  κατάλογο  Θεών.  Με
άφηνε εντελώς αδιάφορο ενώ οι φωνές που ύψωσαν οι μαχητές ήταν πολύ
πιο  χλιαρές  από  τις  κραυγές  τους  στο  πεδίο  της  μάχης.  Το  ένιωσε  κι  ο
Εχίων  όμως και, ακριβώς  πριν σημάνει τη λήξη, έβγαλε έναν τυλιγμένο
πάπυρο με πολύχρωμα ιδεογράμματα που είχαν φέρει οι άντρες του Μέ-
μνονα. Ήθελε όλοι τους ν’ ακούσουν τι είχε να πει ο γενναιότερος πολε-
μιστής του κόσμου γι’ αυτούς, διαμέσου του Μέμνονα (ας αναπαύεται η
σκιά του). Αχ, πόσο θα είχαν απολαύσει τα συμβούλια για τη μελλοντική
συνεργασία τους στο εμπόριο χωρίς την Κρήτη για μεσάζοντα

«Ο Άμμων Ρα σου δίνει ανδρεία, νίκη σου δίνει πάνω σε όλες τις ξένες
χώρες·  τη δόξα σου Αυτός ορίζει και το φόβο για σένα σε κάθε τόπο, τον
τρόμο εξαπλώνει για σένα στα τέσσερα σημεία τ’ ουρανού. Παραδίνει σου
Αυτός  τη  Γη  σε  όλο  το  μήκος  και  το  πλάτος  της,  έτσι  που  δυτικούς  κι
ανατολικούς  εσύ  να  επιτηρείς.  Γοργή  βορά  του  καθιστά  όσους  η  φύση
ισοπέδωσε ·  καταβροχθίζει  με τη φλόγα του όσους βρίσκονται στα  νησιά
τους. Στην Κρήτη δέος προκαλείς: Εκείνος σου χαρίζει τη δύναμη να τους
ποδοπατήσεις. Εκείνος τους κάνει να θωρούν σαν νεαρό ταύρο το μεγαλείο
σου · αυτοί που ζουν περιτριγυρισμένοι από το Μεγάλο Πράσινο βρίσκονται
κάτω  από  την  πολεμική  ιαχή  σου.  Ακούν  το  βρυχηθμό  σου  Και  τότε  το
στράτευμα  πράγματι  βρυχήθηκε  ξανά  ενώ  ο  Εχίων  ολοκλήρωνε  τη
μετάφρασή του- καθώς γύριζα να φύγω (με τους φρουρούς μαζί μου) είδα
τον  Θησέα  ανάμεσά  τους  με  τις  γροθιές  του  υψωμένες  και  τις  δυο  να
κρούει  τον  αέρα,  σαν  ν’ άρμεγε  τον  ουρανό  από  τη  δύναμή  του  για  να
γεννήσει κι άλλη. Άρεσαν στους πολεμιστές τα νιάτα κι η ανεξαρτησία του
και  φαινόταν  πως  ο  Μέμνων  είχε  βρει  κατά  κάποιον  τρόπο  διάδοχο:  οι
φωνές  των  αντρών  ακούγονταν  φρέσκες  κι  έτοιμες την  κάθε  στιγμή  για
τέτοιες επιχειρήσεις

Όχι. Πουθενά δε χωρούσε η Αριάδνη μέσα σ’ όλ’ αυτά και το ’χε κα-
ταλάβει χωρίς να δει τίποτ’ άλλο, παρά τον μαυρισμένο τοίχο του Λαβύ



618 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

ρινθου που είχε εμπρός της. Έπρεπε να φύγω από δω. Καλά θα έκανα να
καταδεχτώ  τελικά  να  μιλήσω  σ’  αυτό  το  τελευταίο  συμβούλιο  που  θα
καθόριζε την τύχη της. Ίσως και να τους τόνιζα πόσο θα την ταπείνωνε να
εξοριστεί, στη  ...  Νάξο, ας  πούμε: θα της είχαν  προσφέρει  άσυλο,  και  η
Νάξος,  ένα  τόσο  μικρό  νησί,  δεν  ήταν  βέβαια  τόπος  να  συγκεντρώσει
κανείς στόλο για αντίποινα. Μάλιστα, κύριοι, έκανα πρόβες μόνος μου, τότε
θα έχανε τις δυνάμεις της σαν Βασίλισσα και θα την ξεφορτωνόσασταν, χωρίς
το βάρος του θανάτου της να σας καταδιώκει. Εγώ ο ίδιος θα πάω μαζί της και
θα την παρακολουθώ στο πόδι σας για τις τελευταίες μας ημέρες πάνω στη γη,
δεν τίθεται θέμα

Πράγμα  που  βέβαια  σήμαινε  πως  θ’  άφηνε  το  λαό  μας  να  πορευτεί
αβοήθητος, κι αυτό  δε θα το έκανε ποτέ. Δεν ήξερα πώς να λυγίσω την
περηφάνια της και, όπως είχε πει και η ίδια,  ετούτη ακριβώς τη στιγμή είχε
σκοπό  να  λυγίσει  λιγότερο,  για  χάρη  των  ανθρώπων.  Ο  Βοσκός  έφυγε
πάνω σ’ ένα άρμα με τον Εχίονα για τις κύριες τελετές για να τιμήσει την
ταφή  του  Μέμνονα,  προσπαθώντας  ταυτόχρονα  να  κερδίσει  ακόμα
περισσότερο  τους  άντρες  του*  μ’  αυτόν  τον  βασανιστικό  αέρα  και  τις
ξαγρύπνιες, τη φρίκη και τον πόνο που έσκιζε ακόμα τα σωθικά μου, ήταν
αδύνατο  να  σκεφτώ,  τα  θελήματα  όμως  που  έκανα  για  τον  Βοσκό  μ’
έστειλαν σ’ ένα μέρος που άξιζε μια προσπάθεια. Κατάφερα παρακαλετά
να  πάρω  ένα  μικρούλι  δοχείο  με  λάδι  προσφοράς  από  τον  καινούργιο
υπηρέτη  γενικών  καθηκόντων  των  αποθηκών  μας  και  το  έφερα  στους
τάφους των πατριών στα δυτικά του Λαβύρινθου, εκεί που αναπαύονταν
πια ο Κόδρος, ο Κράτος, ο Γιάμος, οι φρουροί του Παλατιού. Παρά τον
ήλιο, οι Σύντροφοί μου προτίμησαν να μην μπουν στη σκιά της συστάδας
με  τις  μυρτιές  και  με  περίμεναν  μαζί  στην  άλλη  πλευρά  του  λόφου  να
ολοκληρώσω τα ακίνδυνα μουρμουρητά μου προς τους Νεκρούς

Ακούμπησα  τις  παλάμες  μου  στις  πλάκες  που  διέγραφαν  το  περί-
γραμμα του τάφου και του έδιναν το σχήμα του Διπλού Πελέκεως, και μες
στο μυαλό μου άστραψε εκείνη η μέρα που ο Κόδρος ήταν ξαπλωμένος
στη  βάρκα  μου  με  τα  τραγούδια  του,  τους  στριφογυριστούς  έλικες  του
φωτός μέσα στο νερό. Βουτηγμένοι στο  πένθος μας για τον πατέρα  μου
ήμασταν, κι όμως τώρα μου φαινόταν μια ονειρικά ευτυχισμένη στιγμή -
έκανα σπονδή το λάδι και προσευχήθηκα για μια βοήθεια που τη μορφή
της μου ήταν αδύνατο ακόμα και να φανταστώ. Δε μου ερχόταν τίποτα, κι
ας είχα αφήσει τον εαυτό μου ολάνοιχτο πολλή ώρα ν’ αφουγκραστώ, ν’
αφουγκραστώ: ο κόσμος πια ανήκε στους άντρες και
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στον Θησέα και οι Νεκροί δεν επέστρεφαν ούτε για να στοίχε ιώσουν ούτε
για να βοηθήσουν

Τότε πήρε το μάτι μου ένα νεαρό άντρα (με κράνος ναυτικού, δόρυ και
ξίφος) να γλιστράει επιφυλαχτικά προς το μέρος μου από την άλλη άκρη
της συστάδας: κάποιος από τους άντρες του Δα'ΐτορα που είχε έρθει ίσως
να σκοτώσει τον δωσίλογο. Κοιταχτήκαμε για λίγο κι ύστερα μου έκανε
νόημα  να  πλησιάσω  στην  κρυψώνα  του,  να  πλησιάσω  κι  άλλο,  και
παρατήρησα πως φαινόταν πολύ καλύτερα απ’ οποιονδήποτε Κρητικό τον
τελευταίο καιρό. Ευλογημένη Θεά, μα εσύ είσαι ο ίδιος ο Δευκαλίωνος! είπε

Τον έλεγαν Πέμπτο και θυμήθηκα τ’ όνομά του, κι ας μη θυμήθηκα
τον ίδιο, από μιαν άλλη ζωή, από κείνες τις χαραυγές που τρέχαμε πριν
από τα γυμνάσια με τον πατέρα μου. Ήταν εφτά χρόνια μεγαλύτερος μου
κι  ένα  κεφάλι  ψηλότερος·  ο  χαιρετισμός  του  ήταν  καθ’  όλα  παλιο-
καιρίτικος και αμέσως μου ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμιά σχέση μ’ αυτόν
τον Δα'ΐτορα. Αυτός είχε πάει με το καράβι του, το Φίδι της Θάλασσας, στη
Ρόδο μαζί με τον Πάνδαρο και μου έδειξε το μαύρο σιδερένιο λεπίδι του
ξίφους του. Ώστε εσείς είσαστε τα φαντάσματα, είπα εγώ

«Ποιος, κύριε; Εμείς κρατούσαμε τον αποκλεισμό της Ρόδου μαζί με
τους Κάρες, όπως ήταν οι διαταγές μας, και τότε βρόντηξε ο ουρανός και
μαύρισε κι έμεινε μαύρος για βδομάδες ολόκληρες, και πιο πολύ ακόμα. Ο
Πάνδαρος αρρώστησε με το χειρότερο στο μυαλό του και σαλπάραμε για
την πατρίδα την ίδια στιγμή που μπορούσαμε κάπως να δούμε, αλλά - δεν
ξέρω  αν  έχετε  συνειδητοποιήσει  τις  λεηλασίες  που  γίνονται»,  είπε  ο
Πέμπτος  μ’  ένα  τρομαγμένο  βλέμμα  προς  τα  ριζά  του  λόφου,  που  μου
φανέρωσε  πως  ετούτα  τα  τελευταία  φεγγάρια  του  Εφιάλτη  τον  είχαν
επηρεάσει. «Χάσαμε σχεδόν όλους τους άντρες μας στη μάχη περνώντας
απλώς  από  διάφορα  νησιά,  κύριε,  κι  ύστερα  στην  πατρίδα,  είδαμε  το
Παλαίκαστρο να καίγεται κι ο Πάνδαρος μας έβαλε και πιά- σαμε εκεί για
να  δώσουμε  μάχη.  Ήταν  όμως  τόσοι  πολλοί  οι  Αχαιοί,  κύριε,  ούτε  το
σίδερο δεν μπορεί να τα βάλει με τέτοιες γελοίες αναλογίες. Ο Πάνδαρος
σκοτώθηκε και τότε, λυπάμαι γι’ αυτό που θα πω, οι άντρες άρχισαν πια
να κάνουν ο καθένας του κεφαλιού του, τραβούσαν για τα σπίτια τους με
τα πόδια ή με τα καράβια. Αλλά... τίποτ’ άλλο δε βλέπαμε, παρά καπνό.
Γουρνιά, Μίλητος, Μάλλια, κι ύστερα ο Αμνισός  - μόνο η Δία που ήταν
ακόμα  στη  θέση  της  μας  έκανε  ν’  αναγνωρίσουμε  εκεί  τον  τόπο.
Συνεχίσαμε  λοιπόν  δυτικά  προς  το  καινούργιο  αραξοβόλι.  Εκεί  είμαστε
κρυμμένοι και κατασκοπεύουμε την κατάσταση και, με το συμπά
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θιο,  κύριε,  αλλά  φαίνεται  απελπιστική.  Τι  θα  γίνει  η  Βασίλισσα;  Εμείς
είμαστε καμιά εξηνταριά ναυτικοί, συν τους κωπηλάτες, κι είμαστε πρό-
θυμοι,  οι  περισσότεροι,  να  δοκιμάσουμε  μήπως  και  γίνει  διάσωση.  Πι-
στεύουμε όμως πως θα ’ταν καλύτερα αν ... Κύριε, μπορείς να φυγαδεύ-
σεις τη Βασίλισσα; Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βγάλουμε τους
δικούς  μας από αυτήν  τη σφαγή. Μπορεί να καταφέρουμε  ν’ αρχίσουμε
μια καινούργια ζωή κάπου αλλού.»

Του  είπα  ότι  δυστυχώς  συμφωνούσα  μαζί  του,  η  Κυρά  όμως  ήταν
μάλλον απίθανο ν’ αφήσει τόσους πολλούς κάτω από το βούρδουλα, ούτε
και  τους  ανθρώπους  του  Δαΐτορα  που  με  τους  σκοτωμούς  τους  χειρο-
τέρευαν  τα  πράγματα  για  όλους.  Σε  βεβαιώνω  πως καταλαβαίνουμε  από-
λυτα,  κύριε, απάντησε  ο  Πέμπτος·  είχε  δίκιο  όμως,  αργά  ή  γρήγορα  οι
Αχαιοί θ’ ανακάλυπταν τους συντρόφους του. Του είπα (χωρίς να μου έχει
διαφύγει η καταστροφή που προμηνυόταν με τα πρόθυμα λόγια του) πως οι
πολεμιστές ήταν πάρα πολλοί για διάσωση, πάρα πολλοί για ν’ αξίζει τον
κόπο ένας αντιπερισπασμός. Αν όμως μας έδινε, ας πούμε, τρεις ημέρες να
καταφέρουμε  κάπως  να  ξεγλιστρήσουμε,  τότε  θα  πηγαίναμε  εμείς  σ’
αυτούς. Κι αν δε φανούμε, τότε, ούτε συζήτηση, φύγετε, και ζήστε όπως θα το
’θελε  κι  η  Αρίδηλη, κατέληξα  πριν  με  προλάβει  ο  φόβος  μου  και  το
ξανασκεφτώ  και  αρχίσουν  ν’  ανησυχούν  υπερβολικά  οι  σκιές  μου.  Κι
αυτό, όλες οι μνήμες από κείνη, πιστεύω, έκαναν τον Πέμπτο να πάρει το
χέρι μου και να το αγγίξει στο μέτωπό του. Να Είσαστε Ευλογημένοι, είπε·
κι έτσι τον πήγε πίσω η ασφάλεια της βλάστησης που είχε φουντώσει στα
τελειώματα πια της άνοιξης

Ένας τρόπος, θα μπορούσε να ’ναι αυτός ένας τρόπος, μόνο να συμ-
φωνούσε... Οι δυο σκιές μου, που ψήνονταν στο νοτιά, παρηγορήθηκαν με
τις  ματιές  που  αντάλλαξαν  κοροϊδεύοντας  τα  χαμόγελα  που  χάραζαν  οι
Νεκροί στα πρόσωπα των Κρητικών. Ήξερα όμως πως καλά θα ’κανα να
μην άφηνα το καρδιοχτύπι μου να φανεί με τους πανούργους παρέα μου.
Ξεχνούσε κανείς πολύ γρήγορα τι σημαίνει να είσαι ζωντανός! Η ένοχη
ντροπή  της  εγκατάλειψης  στοίχειωνε  πια  την  κάθε  μου  σκέψη,  αλλά
γυρίζοντας στα περίχωρα της Κνωσού το μάτι μου πλανιόταν με άλλους
στόχους,  αναμετρούσα  καθένα  φρουρό,  αυτό  το  σπαθί  να  κατάφερ-  να
ίσως ν’ αρπάξω, αυτόν εδώ να σκοτώσω ή τον ά&ον. Χωρίς να βιάζομαι
ιδιαίτερα γύρισα  πίσω και πήγα ύστερα  να  δω την Αριάδνη  (Θα έπρεπε
άραγε να εγκαταλείψουμε τη Διαμάτη; Θα το μπορούσα αυτό;) - αλλά με
διαταγή του Εχίονα και του Θησέα, απαγορευόταν να την ξανα- δώ πριν
γίνει το τελικό συμβούλιο. Τι; Είναι σοβαρό! Θα φροντίσω να
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κατηγορηθείτε  εσείς! έκανα  μια  προσπάθεια  στους  φρουρους,  γι’  αυτούς
όμως  δεν  ήμουνα  παρά  ο  βασιλιάς  ανάμεσα  στους  ψεύτες·  ο  Βοσκός
ήθελε να την αποκόψει από τα πάντα, να τη συνθλίψει, να την παραμορ-
φώσει, να τη δαμάσει έψαχνε ακόμα. Ήθελε εγώ να την πείσω για... Κάτι
είχε  αλλάξει.  Είχε  αποφασίσει.  Αυτό  σήμαινε  εκείνος  ο  πάγος  μες  στα
μάτια του

Εκείνη τη μέρα κρύφτηκα μέσα στην καταγραφή κι έβλεπα μπρος μου
χρόνια ολόκληρα μίσους για τον εαυτό μου, συντάσσοντας καταλόγους με
τις  αρπαγές  των  κατακτητών.  Θ’ αναγκαζόταν  να  λυγίσει.  Ήξερα  όμως
πως  θα  χρειαζόμουν  βοήθεια.  Προς  το  δειλινό,  επέστρεψαν  από  τη
δουλειά  με  τα  ξύλα  καμιά  εικοσαριά  άντρες  μαζί  με  τον  Μέστορα  και
πέρασαν  την  αυλή  του  τελωνείου,  βαρύθυμοι  και  παραπατώντας  με  τις
κρητικές  τους  μπούκλες  και  τα  μέλη  τους  γεμάτα  ροκανίδια  που  είχαν
κολλήσει στον ιδρώτα τους· οι φρουροί τους οδηγούσαν κοπαδιαστά προς
την πόλη, όπου είχε στηθεί ένας καταυλισμός με φωτιές μαγειρέματος για
τους σκλάβους και άλλα συνεργεία, ομάδες ενταφιασμού, γριές γυναίκες
που  θα  μπορούσαν  να  θεραπεύσουν  τους  χρήσιμους  όπως  έπρεπε.  Τι
καλοί που ήταν οι αφέντες μας, έτσι όπως έκαναν τους ανθρώπους βόδια:
ήταν αδύνατο να τους βλέπεις να σέρνονται μπροστά σου και ν’ ανησυχείς
ιδιαίτερα  για  επαναστάσεις.  Αυτοί  ήθελαν  σφουγγάρια,  λαδάκι  για  τις
φουσκάλες  τους,  ένα  κόκαλο  κι  ύστερα  ύπνο,  κι  όλα  τ’  άλλα  θα  τα
σκέφτονταν  αύριο,  κι  αύριο  πάλι.  Μετά  την  κρίση,  που  ποτέ  δε  θα
τέλειωνε. Μήπως να κατέβαινα εκεί, ανάμεσα στις μελανιές, στους πόνους
και  στην  οδύνη  με  τη  δικαιολογία  της  θεραπείας  και  να  τους  ψιθύριζα
κάποιαν  ελπίδα  και  ίσως  μιαν  έκκληση...;  Δεν  είχα  εμπιστοσύνη  στον
Μέστορα ούτε στους άντρες που μάθαιναν τους καινούργιους κανόνες υπό
τις διαταγές του, ορίστε πού φτάσαμε, να πολεμάμε ο ένας τον άλλον, κι
έτσι γλιτώναμε τον αφέντη μας από τη μισή μάχη

Θα ’θελα να μην τους είχα δει, ήταν αργά όμως. Αν τους εγκαταλεί-
παμε θα ήταν σαν να φοβόμασταν από τη ρίζα, θα μαραίνονταν οι ζωές
μας, θα ’πνίγε την αγάπη η αυτοπεριφρόνηση, η ντροπή. Τα δόντια μου
χώθηκαν βαθιά μέσα στο μίσος μου, μέσα στην οδύνη και στο μίσος για
όλα όσα είχα μπροστά στα μάτια μου και στα βουνά που σκοτείνιαζαν

Το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν να φύγουμε από δω, ν’ αγκυρο-
βολήσουμε  τα  καράβια  μας  στ’ άγρια  δυτικά  νερά  και  να  ενωθούμε  με
τους ανθρώπους του Δαΐτορα στα βουνά. Ναι, κι εκεί πάνω θα νιώθαμε
ελεύθεροι, και μαζί με τους άντρες από το  Φίδι της Θάλασσας και το σί-
δερο που είχαν μαζί τους, θα κάναμε αυτούς τους ήρωες να υποφέρουν
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ώσπου  να  γίνει  η  Κρήτη  ένας  πολΰ  μεγάλος  αναθεματισμένος  μπελάς.
Τέλεια! Αυτό πες της: θα έτρωγε ελάφι ψητό κάθε βραδιά μαζί με τα κο-
ρίτσια της Αρτεμης, δε θα ’ταν κι άσχημα να ζει μέρα με τη μέρα, λυγερή
σαν  τη  λεοπάρδαλη·  θα  ταυτιζόταν τότε  με  τις  άγριες  μανάδες  μας,  εν-
θρονισμένη στο βουνό, όπως τις πρώτες μας ημέρες· καλύτερα από τη ζωή
μέσα στο σπίτι, με τους υπνάκους, τα λουτρά και τους καλλωπισμούς που
είχαν στα σκαριά για λογαριασμό της

«Θέλεις  να  μάθεις  πόσο  σιχαίνομαι  αυτόν  τον  τόπο;»  με  ρώτησε  ο
Θησέας,  τραβώντας  με δύναμη  το λουράκι  στο σαγόνι του να  λυθεί και
πετώντας το κράνος του στον Εχίονα ενώ οι άντρες του συμβουλίου του
έμπαιναν ένας ένας απευθύνοντάς του χαιρετισμό, που μέσα στη βιασύνη
του να γδυθεί ούτε καν πρόσεξε. «Ξέρεις πόσον καιρό έχω ν’ ανασά- νω
αέρα  που  δε  βρομάει  θάνατο;  Που  έχω  να  δω  ουρανό  χωρίς  όρνια  να
πετάνε τριγύρω; Ούτε να σκεφτείς δεν μπορείς εδώ, καταραμένος αέρας,
κι  έχω  να  κοιμηθώ  σωστά,  πόσο  μάλλον  να  ξεκουραστώ,  ούτε  κι  εγώ
θυμάμαι από πότε. Έχω να τακτοποιήσω και την Αθήνα, αυτόν τον Αιγέα,
ορίστε κι άλλο πρόβλημα, πέρα από αυτό που ανακαλύψαμε σήμερα.»

«Και τι ήταν αυτό, άρχοντά μου;» ρώτησε ο Πορθάων πλάι στ’ αδέλ-
φια του

«Α, είχαμε πάει σ’ εκείνη την ταφή και στο γυρισμό πήρε το μάτι μας
φρέσκα ίχνη στο δρόμο, αντρικά ίχνη μαζί με τις τρυπούλες που αφήνουν
δίπλα τους τα κοντάρια από τα δόρατα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, τι τους
χρειάζεται  δηλαδή;  Τι  τρώνε  εκεί  πάνω,  ξύλα;  Βαρέθηκα,  Δευκαλίωνα,
Κουνιστέ, δηλαδή. Γυρίζω σπίτι μου και δε νοιάζομαι και πολύ τι θα γίνει
μ’ αυτήν τη σκρόφα.»

«Είσαι  εκνευρισμένος  τώρα,  ας  μη  βιαζόμαστε», είπε  ο  Εχίων.  «Θα
ήταν  δύσκολο  και  για  του  Ήλιου  το  μάτι  ακόμα  να  παρακολουθήσει
ετούτον τον τόπο.»

«Να  διοικήσεις,  εσύ, τότε!» βρυχήθηκε  ο  Θησέας  και  τίναξε  χλευα-
στικά το ιδρωμένο καστανόξανθο κεφάλι του. «Εμένα δε με νοιάζει πια!
Και ξέρεις τι άλλο, Κουνιστέ; Δεν έχει καμιά σημασία τι θα κάνεις όταν θα
φύγω,  γιατί  θα  σε  παρακολουθούν  ένα  σωρό  άντρες  περιμένοντας  μια
λάθος κίνηση. Η εξουσία σας στα πελάγη τελείωσε, έφτασε το τέλος του
πλούτου σας και ποιος είναι αυτός που θ’ ακολουθήσει εσένα σε μάχες αν
δεν υπάρχει χρυσάφι ν’ αποχτήσει, μμ; Γι’ αυτό η σκρόφα είναι το σοβαρό
πρόβλημα. Γι’ αυτήν ξέρω πως οι σκλάβοι σου μπορεί και να μάχονταν.
Γιατί να μην είναι κι αυτή καλό κορίτσι σαν τη Φαίδρα μου;»
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Στους  πάγκους  της  αίθουσας  απλώθηκε  θριαμβευτικό  γέλιο,  αισχρά
πειράγματα που συμφωνούσαν με τη διάθεση του Βασιλιά προσπαθώντας
μαζί να την ελαφρύνουν, πριν τους χαλάσει το πλέγμα των σχεδίων τους η
νεανική του ανυπομονησία. Ο Θησέας ακούμπησε την πλάτη του πίσω να
λιαστεί  για  λίγο,  ένα  νεαρό  λιοντάρι  κάτω  από  τη  φοινικιά.  Έδειχνε  να
πιστεύει  ότι  τον  αγαπούσαν.  Έδειχνε  το  ίδιο  να  πιστεύει  και  για  τη
Φαίδρα. Αυτήν όμως την έβλεπα ολοκάθαρα να τον περιμένει πάνω στο
καράβι, ένιωθα πια τον παράφορο πόθο της, τον πόθο της να τον κάνει να
υποφέρει, να μαραζώσει τη ζωή του ως τη ρίζα

«Για να σε δούμε λοιπόν να κοροϊδεύεις μετά από αυτό που θα σου
πω, Κουνιστέ. Φεύγω αύριο με την παλίρροια του μεσημεριού με τα κα-
λύτερα τρία καράβια μου. Πρώτα απ’ όλα όμως, η μικρή σου αγάπη θα
βάλει τα καλά της, όπως έκανε τον παλιό καιρό, και θα της δώσω μια ευ-
καιρία, μία και μοναδική,  να καλέσει αυτά  τα σκυλιά να  συνθηκολογή-
σουν. Κι ύστερα θα ’ρθει μαζί μου, κι αν η ανακωχή αποτύχει, τότε άσ’
τους να πολεμήσουν μέχρι θανάτου, πάντως δεν πρόκειται να ξανακούσει
κανένας τους πια γι’ αυτήν. Εντάξει; Μήπως θες να σ’ τα πω πιο απλά να
τα καταλάβεις;»

«Πού δηλαδή θα ’ρθει μαζί σου», είπε ο Εχίων. «Μόνο προβλήματα
θα φέρει στο βασίλειο της Αθήνας, μόνος σου το είπες πως εκείνο το κο-
ρίτσι, την Αίθη, την κατέστρεψε. Στην Αθήνα θ’ ανακατώσει όλ’ αυτά που
ο πατέρας σου...»

«Τα σκέφτηκα αυτά, σώπασε, γέρο!» είπε ο Θησέας. «Εννοώ ότι θα
’ρθει μαζί μου στα νησιά. Προφανώς δεν μπορώ να τραβήξω ακόμα πολλά
καράβια  από  δω,  και  είμαι  σίγουρος  πως  τα  νησιά  είναι  γεμάτα  Χω-
ματένιους και επιδρομείς σαν αυτόν τον Δαΐτορα. Αυτή λοιπόν θ’ αποτε-
λέσει πρώτης τάξεως  ασπίδα στο ταξίδι  μου για την πατρίδα.  Πέρ’ από
αυτό θα σκεφτώ αργότερα, όταν θα μπορώ να σκεφτώ. Στ’ αλήθεια, ούτε
που με νοιάζει.»

Ακούγοντας λοιπόν τη δυσάρεστη ασάφεια για το τέλος της προσπά-
θησα (ήρεμα ήρεμα) να του πω ότι ο περιορισμός είχε αρχίσει να τη γο-
νατίζει· δεν ήταν ανάγκη να την πάρει μαζί του· όλοι στην αίθουσα γέλα-
σαν μ’ αυτήν την προσβολή στην ευπιστία τους, και γέλασαν ξανά με την
πρόταση για τη Νάξο. Σαν πέτρινα είδωλα, με τα χέρια στα γόνατά τους,
τα μάτια τους ήξεραν πιο πολλά από μένα γι’ αυτό το τέλος που ο ίδιος
αρνιόταν  ακόμα  και  τώρα  να  προφέρει,  κάπως  τον  επηρέαζε  ακόμα  η
αλλόκοτη ιερότητα της αίθουσας

«Γιατί δε θέλετε να με ακούσετε!» είπα εγώ. «Θα καταφέρουμε την
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ανακωχή σας, κι ύστερα αφήστε την να την επιβάλει! Δεν τη χρειάζεστε.
Αφήστε να μιλήσω εγώ μαζί της.»

«Γιατί,  για  να  σκαρφιστείτε  τίποτα  σεξουαλικά  μάγια  και  να  ξεγλι-
στρήσετε;  Ήξερα  μια  γυναίκα,  Μήδεια  την  έλεγαν,  που  το  ’κανε  αυτό.
Πήγαινε να κοιμηθείς, Κουνιστέ, ή να προσευχηθείς, ή ό,τι άλλο κάνεις,
αύριο έχεις πρωινό ξύπνημα. Φρουροί!»

Κι ένιωσα τα τσιμπήματα γερά πάνω στην πλάτη μου πριν προλάβω να
πω τίποτ’ άλλο - τι, μισό πρωινό να βρεθεί ο Δαΐτωρ και να εξουδετερωθεί
όλο  αυτό  το  μίσος;  Το  χαμόγελο  της  Καληνύχτας  από  το  θρόνο  ήταν...
παραήταν  έξυπνος  για  μας,  το  ’ξερε  μια  χαρά  πως  θ’  αποτυχαίνα-  με.
Φανφαρονισμοί,  για  να  δείξουν  ότι  είχαν  κάνει  προσπάθειες  για  την
ειρήνη: Βλέπετε, εσείς οι ίδιοι οι Κρητικοί φταίτε που είμαστε αναγκασμένοι να
φερόμαστε τόσο σκληρά. Να την κάνουν κι αυτή να φανεί σαν δωσίλογος, ν’
αποκόψουν κάθε δεσμό ανάμεσα σ’ εκείνη και στο λαό και μ’ όλο αυτό το
αίμα τον τελευταίο καιρό, το έδαφος θα ήταν πρόσφορο για να σπείρουν
τα ψέματα που τόσο πολύ λαχταρούσαν. Απ’ όλα περισσότερο τους φόβιζε
η δύναμή της ν’ αγγίζει τους ανθρώπους, όσο κι αν ποθούσαν κι οι ίδιοι
αυτό το άγγιγμα: την ασφαλή  έκσταση ήθελαν στην αγνότερη μορφή της,
τον ερωτικό της θάνατο. Ο κάθε φόνος που είχα δει μου φαινόταν τώρα
πως προσδοκούσε τούτον εδώ· και ούτε θα τέ- λειωνε εκεί, πώς θα ’ταν
δυνατόν, με το δικό της θάνατο. Γεγονός καθημερινό, αντί για το Ένα, που
ήταν ανίκανοι να του υποκλιθούν

Η πολυτέλεια των τριών ημερών που είχα για να προετοιμαστώ άξαφνα
χάθηκε· μέσα στην κρύπτη μου, που είχε πάρει τη θέση κελιού, χτυπούσα
το  κεφάλι  μου  στις  αρχαίες  πέτρες,  πάλευα  με  την  κολόνα  σαν  να  ’ταν
δέντρο γεμάτο δύναμη. Χάραξα βαθιά τρεις φορές το μπράτσο μου, με την
υπόσχεση  ν’  ανεβώ  στο  Δέντρο  όπως  δεν  το  ’χε  κάνει  ποτέ  κανένας
Μίνωας, αν δέχονταν οι Δυνάμεις να μας φανερώσουν... Λίγο πριν από τα
μεσάνυχτα  όμως  πέρασαν  κροταλίζοντας  οι  φρουροί  μπροστά  από  την
πόρτα  μου  και  ξύπνησαν  την  Αριάδνη  και  τη  Διαμάτη με  διαταγές.  Δεν
άκουσα διαμαρτυρία: λαχταρούσε να βγει έξω, να δει τον κόσμο μας, τους
ανθρώπους  της,  ίσως  κι  εμένα.  Κι  αμέσως  πριν  από  το  πρώτο  φως,  την
ώρα που οι φρουροί έφερναν κι εμένα στην αυλή, εμφανίστηκε η Διαμάτη,
φαινόταν καλύτερα σε σχέση-^ε τον τελευταίο καιρό, και ανακοίνωσε πως
η  Κυρά  της  ήταν  έτοιμη.  Τα  μαλλιά  της  Διαμά-  της  ήταν  λυτά  και
χτενισμένα,  τα  γέρικα  στήθια  της  έδειχναν  δυνατά  έτσι  όπως  στεκόταν
περήφανη  και  αποφασισμένη  και  είχε  βάλει  την  κοντή  ασπροκόκκινη
φούστα που ως τώρα φορούσε η Αριάδνη. Ο κύκλος
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του  χρίσματος,  που  είχε  περισώσει  μέσα  σ’  εκείνη  την  πυξίδα,  γυάλιζε
πάνω στο μέτωπό της, με πλησίασε και αγγίζοντάς με μου έδωσε λίγο από
το  δικό  της* και  οι  δυο  τους,  συνειδητοποίησα  τότε,  πίστευαν  πως  θα
πέθαιναν

Το  αίμα μου  πήρε την απόφαση: ή θα σκοτώσεις είτε θα σκοτωθείς
σήμερα,  πουθενά  όμως  δε  θα την  πήγαινε  όσο  θα  ’μουν  εγώ  ζωντανός.
Την  ίδια  στιγμή  τουλάχιστον  καμιά  εξηνταριά  πολεμιστές  ανέβηκαν
κουδουνίζοντας σε ζευγάρια τη βορινή ράμπα και σχημάτισαν μια διπλή
γραμμή  που  έπιανε  τη  μισή  αυλή  σχεδόν,  κάποια  ομάδα  επίλεκτων  με
δόρατα και  ασπίδες  της  Αθήνας,  οι  ίδιοι  οι  Σύντροφοί  του  χωρίς  αμφι-
βολία.  Ύστερα  βγήκε  ο  Θησέας  από  τον  προθάλαμο  του  θρόνου  όπου
έπαιρνε έναν υπνάκο, ενώ οι μουσάτοι του μάζευαν τα τρόπαια της αιχ-
μαλωσίας του (τις δυο ταιριαστές κούπες με τον Ταύρο κι όλ’ αυτά)· ο
βαθμοφόρος όμως του αποσπάσματος γονάτισε με βιάση εμπρός του και
ικέτεψε  να  τον  συγχωρήσει  που  δεν  είχε  έρθει  η  Φαίδρα  ούτε  και  οι
σκλάβοι από την πόλη για να την παρουσιάσουν σαν Διάδοχο του θρόνου
της  Αριάδνης.  Οι  υφιστάμενοί  μου  έχουν  αρρωστήσει,  έχουν  γίνει  αρ-
γόστροφοι  και ξεχνούν, λες  και μας έχουν κάνει μάγια, καταραμένος  τόπος
ετούτος, κύριε! είπε. Επίτρεψεμας να το φροντίσουμε αυτήν τη στιγμή, πόσους
σκλάβους

«Δεν  πειράζει,  τότε,  σήκω  πάνω», του  είπε  ο  Βοσκός.  «Τ’  άκουσες
αυτό, Κουνιστέ; Θα επιτηρείς τη Βασίλισσα Φαίδρα, την επίτιμη σύζυγό
μου εδώ. Καλός είμαι τελικά, μη μου πεις; Σκέψου τα πλεονεκτήματα»,
πρόσθεσε για τους παραταγμένους, αλλά δεν τόλμησαν διόλου να ευθυ-
μήσουν οι νέες τους εντολές ήταν να μας κατεβάσουν μέχρι κάτω, περ-
νώντας  μπροστά από τους Χωματένιους  μέσα στην πόλη, και να σιγου-
ρευτούν πως θα ’βλεπαν όλοι αυτήν την προσπάθεια σε κάθε σημείο της
πορείας.  Θα πέσουν τα κεφάλια σας όποιον κι αν χάσετε από τους δυο τους,
προειδοποίησε  ο  Θησέας:  Να  ’χετε  επιστρέφει  πολύ  πριν  από  τη
μεσημεριάτικη παλίρροια

Και τότε βγήκε μέσ’ από την κρύπτη η Αριάδνη κάτω από τ’ αστέρια
της χαραυγής και η Διαμάτη ύψωσε ενστικτωδώς τα χέρια προς το μέρος
της· η χειρονομία αυτή άνοιξε την ψυχή μου μπροστά στη θέα της, οι κό-
σμοι  μου  είχαν  θρυμματιστεί  τόσον  καιρό  τώρα  που  ετούτο  ήταν  σαν
βροχή,  και  με  κατέπληξε  που  ακόμα  κι αυτοί οι  πολεμιστές,  οι πιο  αυ-
στηροί απ’ όλους, άγγιξαν τα κοντάρια από τα δόρατα που κρατούσαν στα
μέτωπά  τους  χωρίς  παράγγελμα,  που  ο  Θησέας  και  οι  αεικίνητοι  συ-
νεργάτες του απλώς στέκονταν κι αυτοί και την κοιτούσαν. Να ήταν

Ο αδελφός της Αριάδνης - 40
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άραγε το φως που ξυπνούσε, η άλικη Βασιλική εσθήτα της, ο τρόπος με
τον  οποίο  αγκάλιαζε  την  περήφανη  κορμοστασιά  της;  Έλαμπε,  όπως
έλαμπε  κάποτε  το  Παλάτι,  σαν  την  αργυρόχρυση  κορόνα  που  είχε  απο-
κατασταθεί  πάνω  στις  μακριές  μαύρες  μπούκλες  της.  Άγγιξε  τον  Διπλό
Πέλεκυ στο στήθος της κι αφέθηκε απλώς να μας παρατηρεί όλους, προ-
σεχτική  ή  έχοντας  ίσως  ξεπεράσει  την  απείθεια.  Μπορεί,  επειδή  είχαμε
συνηθίσει να τη βλέπουμε ξεγυμνωμένη από αυτό το στολίδι της εξουσίας
της, η ξαφνική  της εμφάνιση έτσι να ξανάφερε στη μνήμη όλων μας το
Ποια  ήταν:  για  μένα  ήταν  σαν  να  την  έβλεπα  ξαναγεννημένη,  σαν  ν’
αναδυόταν  από τη θάλασσα. Ο Θησέας κι οι άντρες του - πόσο απελπι-
στική θα τους φαινόταν η μύχια θλίψη τους έτσι όπως την κοιτούσαν κι
έβλεπαν δυστυχώς και μέσα στον εαυτό τους. Η Αριάδνη δεν έβγαλε μι-
λιά, ανταποκρίθηκε όμως στη χειρονομία της Διαμάτης κι όταν κινήθηκε
το νιώσαμε σαν Ανάσα μέσ’ από τον κόσμο, ένα τρεμούλιασμα πριν να
σκιστεί η πέτρα - Λέξη κρυμμένη  μέσα στις λέξεις που μόνο τα Δέντρα
μπορούν να γεννήσουν

Ο Θησέας και οι μουσάτοι του το σκέφτηκαν κάπως καλύτερα τελικά,
και  με  μια  στράκα  των  δάχτυλων  του  στο  βαθμοφόρο,  αυτός  και  οι
πρεσβύτεροι αποσύρθηκαν στο βάθος της αίθουσας του θρόνου. Ο αξιω-
ματικός κατέβηκε τη ράμπα, πλησίασε την Αριάδνη και της μίλησε: ό,τι
και να της έλεγε, σίγουρα θα κατάφερνα να τη βγάλω από την πλάνη στην
πορεία. Αλλά, Τι είναι αυτά, είπε εκείνη, Πώς είναι δυνατόν να περιμένεις να
πλησιάσει  τόσο  οποιοσδήποτε  -  Βρες  άλλον  να  παίξει  τα  παιχνίδια  σου,
άνθρωπέ μου

«Έλα,  έλα,  ησύχασε,  μην  κάνεις  έτσι», είπε  ο  αξιωματικός.  «Κοίτα,
από  σένα  εξαρτάται.  Μπορούμε  πολλούς  ανθρώπους  να  σκοτώσουμε
ακόμα, αν τέτοιου είδους ειρήνη προτιμάς. Δε θα ’ταν καλύτερα να ’κάνες
μια  προσπάθεια;  Είμαστε  όλοι  μας  παιδιά  σου,  έτσι  δεν  είναι;  Α,  μην
ανησυχείς,  Κυρά,  να  ’σαι  σίγουρη  πως  θα  μας  βρούνε.  Πάντα  τα κατα-
φέρνουν  ως  τα  τώρα.  Μόλις  βγούμε  πορεία  και  τραβήξουμε  προς  τα
ορεινά και φαινόμαστε άξιος στόχος, να σου οι ειρηνόφιλοι Κρητικοί που
εμφανίζονται στο πι και φι. Λόχος, εμπρός μαρς!» τσίριξε

«Τρία  καράβια  στο  καινούργιο  λιμάνι  μάς  περιμένουν  να  φύγουμε,  αν
καταφέρουμε  να  ξεγλιστρήσουμε,  τι  λες;» της  ξεφούρνισα,  κάνοντας  πως
φιλούσα το αφτί της, όταν βρέθηκα δίπλα της να περπατώ ανάμεσα στους
πολεμιστές, αφήνοντας τη Διαμάτη πιο πίσω.

«Τι;» είπε η Αριάδνη. «Μα πώς μπορούμε;»
«Κοίτα χαρές που κάνει!» ακούστηκε η φωνή του αξιωματικού να
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κρώζει  και με πέντε δρασκελιές  είχα τη βουτυρένια  ανάσα  του μες στη
μούρη μου. «Αν ξαναμιλήσεις χωρίς να σου πω εγώ, θα σου σπάσω και τα
δυο χέρια, κατάλαβες;»

Αυτόν θα τον σκότωνα αν έπρεπε κι αν μπορούσα· η Αριάδνη με πα-
ρηγόρησε μ’ ένα χαμόγελο, πολύ περήφανη (φαντάστηκα) για τη συμπε-
ριφορά μου μέσα σ’ αυτές τις παγίδες του μίσους. Η απάντησή της όμως
τι σήμαινε άραγε: Πώς μπορούμε να ξεγλιστρήσουμε ή Πώς είναι δυνα-
τόν να φύγουμε; Το πρόσωπό της πάγωσε - πώς να της πω ότι το ’ξερα
πως  δε  θα  μπορούσαμε  να  φύγουμε;  Να  πίστευε  άραγε  ότι  δεν  ήμουνα
τόσο βλαστάρι του Οίκου μας όσο εκείνη;

Μουντή αυγή. Εξήντα φρουροί. Η πορεία μας τράβηξε προς τα κάτω,
από την  ανατολική  πλαγιά,  πάνω  από μια  σανιδένια  γέφυρα  γι’ άρματα
που διέσχιζε το ποτάμι, κι ύστερα μπήκαμε στην Κνωσό. Καρβουνιασμέ-
να κουφάρια σπιτιών μέσα σε σωρούς από πέτρες που είχαν γκρεμιστεί με
λοστούς, ένα ψόφιο σκυλί πνιγμένο στα βέλη, έτσι για πλάκα, κομμάτια
από ρούχα σκισμένα, ένα ξύλο με αίματα στη λευκή λαξεμένη αιχμή του-

τα πάντα  κάπνιζαν  και βρομούσανε  φόβο, κόπρανα  αλόγου και θάνατο,
διαλυμένες  πόρτες  με  σπασμένα  πιθάρια  θρύψαλα  να  ξεχειλίζουν  από
μέσα και ίχνη από τις χεριές στους σωρούς του κριθαρόσπορου που είχαν
απομείνει μέσα στη λάσπη. Άνθρωποι εδώ κι εκεί, πενταβρόμικοι μ’ ένα
ζευγάρι  κουβάδες  για  νερό  περασμένο  στους  ώμους  ή  τρέχοντας  για  το
πρώτο θέλημα της ημέρας κάποιου αφέντη* όταν έβλεπαν την Αριάδνη,
όλοι τους σταματούσαν, μερικοί χαιρετούσαν με τη γροθιά στην καρδιά,
κανείς  όμως  δεν  αργοπόρησε.  Η  ζωή  άστραφτε  μέσα  στα  μάτια  τους,
έδειχναν όμως νευρικοί σαν ελάφια, γεμάτοι φόβο για την αιρετική πίστη
που είχε ήδη θαφτεί

Ο καρβουνιασμένος σκελετός ενός αργαλειού με τις κλωστές του να
κρέμονται χαλαρές κάτω από τη συκιά σ’ ένα σπίτι· σκουπιδαριό, ως και
τ’  ανασκαλεμένα  παρτέρια,  γλυκομάνα,  μέντα,  χαμομήλι.  Θα ’ρθει κι η
σειρά  σας,  ηλίθιοι ήθελα  τόσο  να  πω,  η  Αριάδνη  όμως  έδειχνε  να  ’χει
βουβαθεί από τη σαστισμάρα έτσι όπως τα ’βλεπε και τα μύριζε όλα για
πρώτη φορά. Με άφησαν να της πιάσω το χέρι, το κεφάλι της όμως όλο
έπεφτε,  κι  αμέσως  προσπαθούσε  να  το  σηκώσει.  Ποτέ  δεν  είχε  κάνει
πρωτύτερα  σοβαρή  προσπάθεια  να  μιμηθεί  τη  μεγαλόπρεπη  στάση  της
μάνας μας, ετούτη τη στιγμή όμως, δυστυχώς, της φαινόταν χρήσιμη

Φτάσαμε  στο  σημείο  που είχαν  στήσει  τον  καταυλισμό  των  ντόπιων
σκλάβων, όλοι μαζί για να ’ναι πιο εύκολη η παρακολούθηση, μπροστά
στην καμπύλη που σχημάτιζαν οι προσόψεις καρβουνιασμένων σπιτιών.



628 ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

Δεν είχε φτάσει ακόμα η ώρα να τους ξεσηκώσουν για τα χωράφια ή για
την  ξυλεία·  οι  περισσότεροι  κοιμοΰνταν  σε  ομάδες  γύρω  από  χαμηλές
φωτιές,  ελαφρά  όμως,  γιατί  μόλις  πλησίασαν  οι  πολεμιστές  άρχισαν  ν’
ανακάθονται, από τον έναν εφιάλτη στον χειρότερο. Οι φρουροί άρχισαν
τους προειδοποιητικούς ήχους καθώς οι άνθρωποι σιγά σιγά σηκώνονταν,
η  Βασίλισσα,  η  Βασίλισσα, κι  άκουσα  την  ανάσα  της  σαν  είδε  πόσο
βρόμικοι, καταφαγωμένοι από τα έντομα, ρακένδυτοι και ταλαιπωρημένοι
φαίνονταν, όταν οσμίστηκε την κοκαλόσουπα και το χυλό από κριθάρι που
ψήνονταν  στις  φωτιές  τους.  Λες  κι  είχαμε  μπει  στον  κάτω  κόσμο  και
αναζητούσαμε  ψυχές  χαμένες  μέσα  στην  πίκρα.  Όμως  αυτός  ήταν  πια  ο
κόσμος· ένα καινούργιο είδος κόσμου, τουλάχιστον

«Για φρόνιμα, φρόνιμα τώρα», τους προειδοποίησε ο αξιωματικός μας
καθώς  οι  περισσότεροι  άνθρωποι  είχαν  σηκωθεί  όρθιοι*  ακούστη-  καν
μερικές φωνές να την καλούν, άλλοι όμως γύρισαν, σώφρονες, την πλάτη
κι  αυτά  τα  σώματα  που  έπεφταν  το  ένα  πάνω  στο  άλλο  ανάδιναν  τη
μυρωδιά  της  αναστάτωσης.  «Μπορείτε  βεβαίως  να  χαιρετίσετε  την
επίσκεψη της Βασίλισσάς σας, να θυμάστε όμως ότι πάει να δοκιμάσει να
συνάψει  ειρήνη  με  τους  επικίνδυνους  παράνομους,  αν  μπορέσει!
Προσευχηθείτε με την καρδιά σας για την επιτυχία της, χαρίστε τη μέρα
σας  σ’ έναν  τόσο  καλό  σκοπό! Έτσι  μπράβο,  έτσι μπράβο», τους  παρό-
τρυνε, καθώς οι άνθρωποι έσκυβαν τα κεφάλια, χωρίς σκοπό

Μας έσπρωξαν  με τις ασπίδες τους  να προχωρήσουμε πριν προλάβει
καθόλου να μιλήσει, αλλά η φωνή μιας γυναίκας ακούστηκε να καλεί Οο-
λο-λο' έμεινε αναπάντητη, έσβησε μόνη της στον αέρα. Και τώρα μπορεί
να σκέφτονταν ότι θα ’πρεπε κι αυτήν ακόμα να εγκαταλείψουν σαν πηγή
κάποιας  ελπίδας,  η  εικόνα  της  ψυχής  τους  ήταν  αιχμάλωτη  για
οποιαδήποτε  χρήση,  όπως  κι  οι  ίδιοι.  Πρέπει  το  ίδιο  να  σκέφτηκε  κι  η
Αριάδνη  γιατί  ξεροκατάπιε,  Πώς μπόρεσες να το σκεφτείς; μου  είπε.  Και
τότε πέταξε η καρδιά μου να βγει από το στόμα μου, αλλά αυτός ο κατα-
ραμένος ο αξιωματικός βημάτιζε προς τα πίσω εκείνη ακριβώς τη στιγμή,
μ’ ένα χαμόγελο όλο δικό μου: καλύτερα να μη μείνω ανάπηρος. Ψάξε να
βρεις τρόπο, ψάξε, ψάξε

Όμως  οι  αχτίδες  του  πρωινού  απλώθηκαν  πάνω  από  την  Κνωσό  και
μαζί του σηκώθηκε ο καυτός νοτιάς γι’ άλλη μια*μέρα, οι μύγες εξόργιζαν
τους  φρουρούς  που  τους  βάραιναν  οι  ασπίδες,  περπατούσαμε  και
φωνάζαμε σύμφωνα με τις εντολές, κραυγάζαμε, επικαλεστήκαμε τ’ όνομα
του Δαΐτορα κι όποιο άλλο θυμόταν η Αριάδνη, να κατέβουν, χωρίς κόλπα,
τους ικετεύαμε, είχε έρθει η ώρα για διαπραγματεύσεις. Ανεβαί
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ναμε λόφους και φωνάζαμε σε δασωμένα φαράγγια, κατά μήκος του πο-
ταμού και στα ορεινά λαγκάδια της ενδοχώρας, στο δρόμο που ανέβαινε
στις Αρχάνες, φωνάζαμε μέχρι που πήρε ο λαιμός μας φωτιά. Άρματα και
πολεμιστές  μάς  προσπερνούσαν  πηγαίνοντας  ν’  απλωθούν  στο  λόγγο
παρακάτω.  Ανόητοι που  ήμασταν να  μπούμε  έτσι  με  τη  θέλησή  μας  σ’
ετούτη την τελευταία παγίδα, τα μάτια της το καταλάβαιναν πια όσο πε-
ρισσότερο  προχωρούσαμε*  σίγουρα  οι  αντάρτες  θα  μας  έβλεπαν  σαν
πρόθυμο δόλωμα, θ’ απογοητεύονταν μαζί της και θα έμεναν μακριά. Ο
ήλιος ανέβαινε ψηλά και η καρδιά μου μαράθηκε γιατί τα μάτια της, βλέ-
ποντας τέτοια καταστροφή κι αυτόν τον κόσμο που είχε αρχίσει να ριζώ-
νει μέσα της, έλεγαν πως μόνο μια διέξοδος υπήρχε. Ο μόνος τρόπος που
της είχε απομείνει πέρ’ από τα ψέματα,  το  αδιαφιλονίκητο  μήνυμα  που
μπορούσε να στείλει,  Μια Λέξη πον έχω να σον πω. Το βλέμμα της ήταν
αυτό  που  γνώριζα  μες  στα  μάτια  του κάθε  ταύρου,  του  τράγου και  του
περιστεριού που έβλεπαν την ιέρεια να πλησιάζει για την προσφορά, αυτή
η  ίδια  βουβή  συναίνεση,  η  γνώση  πως  υπήρχε  κάτι  σημαντικότερο  από
τον βίο του καθενός. Μ’ αυτό που είδα άρχισα να χαίρομαι για το σχέδιο
του Θησέα, γιατί, είτε της το ’χαν πει είτε όχι, ήξερα πως αυτός θα την
εμπόδιζε ώσπου να το καταφέρει αυτό η ίδια η καινούργια ζωή μας.  Να
φτάσονμε  στα  καράβια  με  οποιοδήποτε  τίμημα’ είχα  ορκιστεί  πως  δε  θα
έπαυα  να  υπηρετώ  αν  εκείνη  Τολμούσε  την  Προσφορά,  η  εγωιστική
αλήθεια όμως ήταν πως δεν είχα καμιάν επιθυμία να ζήσω περισσότερο
από κείνη.

«Θα  μπορούσαμε  να  ξαναπροσπαθήσουμε  αύριο»,  είπε  στον  αξιω-
ματικό μας κι εκείνος χαμογέλασε καθώς έδινε τη διαταγή για μεταβολή
προς  την  Κνωσό* μπορεί  να  είδε  στο  πρόσωπό  του  η  Αριάδνη  κάποιο
κομμάτι  του  κόσμου  που  πια  τη  γαλήνεψε,  εδώ  έξω  στη  λιακάδα  που
υπήρχαν πουλιά και βλάστηση, νερό, δέντρα. Τύλιξε το χέρι της γύρω από
τη μέση μου και με τράβηξε πάνω της, άγγιζαν οι γοφοί μας, μαλάκωσαν
τα  σφιγμένα  από  την  αντηλιά  χαραχτηριστικά  της·  οι  φρουροί  μάς
χώρισαν, εμείς όμως καταφέραμε ένα χαμόγελο

Είχαμε  φτάσει πια στο λιθόστρωτο  μονοπάτι κατά  μήκος της νότιας
όχθης  του  ρυακιού,  απέναντι  από  το  Παλάτι·  σκοπό  είχα  να  φύγω
αστραπή όπου έβρισκα καλύτερο πάτημα, εγώ φορούσα μονάχα τη φού-
στα μου και οι πολεμιστές είχαν ολόκληρο τον εξοπλισμό τους να τους
καθυστερεί. Μερικά δόρατα θα ’πρεπε ν’ αποφύγω, μπορεί να κατάφερ-
να  να  τους  ξεγλιστρήσω  και  να  ’χαμε  έτσι  μιαν  ευκαιρία·  δεν  υπήρχε
τρόπος να της το πω και σκεφτόμουν πόσο θα την απογοήτευα, για λίγο
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όμως.  Για  να  δοκιμάσω  τη  νωθρότητα  των  πολεμιστών  μέσα  στην  ξερή
κάψα του αέρα σταμάτησα κι έκανα πως δένω την μπότα μου, μόλις που
το  πρόσεξαν  την  ώρα  όμως  που  παίρναμε  τη  στροφή  για  να  κατηφορί-
σουμε την ακροποταμιά ακοΰστηκαν βέλη να σφυρίζουν στον αέρα και να
καρφώνονται σ’ εφτά από κείνους που ήταν πίσω μας, η βολή προερχόταν
από  τη  μεριά  της  ενδοχώρας,  πίσω  από  τον  καμένο  Ξενώνα.  Οι
πληγωμένοι  πολεμιστές  έπεσαν  κάτω  σφαδάζοντας  κι  άλλοι  έσκυψαν
πάνω τους για να τους βοηθήσουν ενώ οι περισσότεροι έκαναν έφοδο προς
την  κατεύθυνση  απ’ όπου  έρχονταν  τα  βέλη  μ’ ένα  είδος  αφυπνισμένης
αγαλλίασης. Η δεύτερη βολή του Δάίτορα έπεσε την ώρα που τίναξα το
χέρι μου γύρω  από το σβέρκο της Αριάδνης  και την τράβηξα στο χώμα
από  κάτω  μου.  Εκείνη  είχε  αποσβολωθεί  να  κοιτάζει  τους  άντρες  που
σφάδαζαν και φώναζε  Όχι, όχι! Ακούστηκε μια νέα γυναίκα, κι ύστερα κι
άλλη, να φωνάζει  Αρίδηλη! ενώ όσοι από τους μαχητές είχαν μείνει πίσω
κραύγαζαν ο ένας στον άλλον να τρέξουν να φωνάξουν τους τοξοβόλους.
Όταν  πια  έγινε  μια  παύση  μετά  την  τρίτη  βολή,  αυτοί  οι  άλλοι  είχαν
καταπιεί το φόβο τους κι έτρεχαν κουδουνίζοντας πάνω στο μονοπάτι* ο
αξιωματικός  ήθελε  τόσο  πολύ  ετούτο  το  τρόπαιο,  ώστε  ν’  αφήσει  ένα
φρουρό μόνο με σαφείς οδηγίες να μας προσέχει. Αυτός όμως ήξερε τι είχε
στα χέρια του και μας παρακολουθούσε στενά* είδα το πρόσωπό του να
σκληραίνει  από  την  προσπάθεια,  καθώς  ένας  από  τους  Συντρόφους  του
που είχε χτυπηθεί ανάμεσα στις ωμοπλάτες σφάδαζε πλάι στα πόδια του

«Φύγε από πάνω μου! Σταματήστε! Ακατιρίγια! Δαΐτορα, σταματήστε!
Φύγε από πάνω μου!»

Το έκανα, όταν η μάχη ανέβηκε πιο πάνω στην κοιλάδα. Ο Δαΐτωρ μας
είχε ακολουθήσει και μάλλον θεώρησε πως άξιζε τον κόπο μια επίθεση και
μερικοί  σκοτωμοί.  Δε  θα  ’βρισκα  ποτέ  καλύτερη  ευκαιρία,  με  τον
μοναδικό φρουρό σκυμμένο πάνω από το φίλο του ανάμεσα στα πτώματα
προσπαθώντας  να  τον  βοηθήσει,  τον  γύρισε  στο  πλευρό  του  και  το
πρόσωπο  του  πολεμιστή  συσπάστηκε  με  την  ανάσα  κομμένη  από  την
έκπληξη και το μίσος μέσα στα μάτια του, που μόλις φαίνονταν κάτω από
τον μπρούντζο

«Σκότωσέ τους για χάρη μου, Λέω!» είπε. «Εσύ, εσύ είσαι αυτός, στην

πλάτη, αχ Θεοί, βοηθήστε με!»
«Δεν μπορώ, θα το ’κανα, οι διαταγές όμως...» απάντησε ο φρουρός

μας. «Ε, εσύ, με την πληγή στο πλευρό, μπορείς να βοηθήσεις; Βοήθα τον,
αλλιώς πραγματικά θα σε σκοτώσω.»
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«Μπορεί  - κάποιος  τρόπος  μπορεί  να  βρεθεί,  αν  βοηθήσεις», είπε  η
Αριάδνη με πόνο

Τα μάτια αυτού του Λέω έκαιγαν - ήξερα πως δε θα μπορούσα να τον
παραβγώ αν ξεκινούσαμε από το ίδιο σημείο. Μου άφησε χώρο να κινηθώ
και πήρε τη θέση μου πλάι στην Αριάδνη που ήταν ακόμα γονατιστή. Το
δόρυ του πληγωμένου ανάμεσα στην μπότα του γονατισμένου ποδιού μου
και  στην  πλάτη  του.  Έκανα  πως  έσκυβα  για  να  δω  καλύτερα.  Τρία
καράβια  περίμεναν,  με  σίδερο,  εναντίον  των  τριών  του  Βοσκού.  Το
μοναδικό  μπορεί που  είχαμε!  Είχε  πει  πως  θα  μ’  αγαπούσε  ό,τι  και  να
επέλεγα  μπροστά  σ’  αυτά  -  επέλεξα εσένα, σκέφτηκα  και  δεν  ήθελα  να
σκοτώσω, οι φωνές όμως των πολεμιστών δεν ήταν μακριά, επέστρεφαν

«Πάρε  ετούτον  τον  Κρητικό  από  πάνω  μου,  Λέω,  με  αρρωσταίνουν
αυτοί!»

Ο φρουρός στάθηκε από πάνω μου και με ρώτησε πώς τα πήγαινε κι
εκεί που περίμενε να σηκώσω τα μάτια μου και να του πω  λυπάμαι, εγώ
άπλωσα κάτω τα χέρια μου ξαφνικά, τα τύλιξα γύρω από το δόρυ και πε-
τάχτηκα όρθιος, και με τα δυο μου χέρια το ’χωσα χαμηλά, ίσια πάνω μέ-
σα στο θώρακά του ανάμεσα στο δόρυ και στην ασπίδα. Όλο το πρόσωπό
του διογκώθηκε και το στόμα του άνοιξε διάπλατα καθώς τον διαπέ- ρασε,
είδα τα μάτια του ν’ αγριεύουν ενώ η Αριάδνη ούρλιαζε κι ύστερα αυτός
έπεσε προς τα πίσω. Τον άφησα να πέσει με το δόρυ  να προεξέχει από
μέσα του, έπεσε κι άρχισε να κλοτσάει με χέρια σφιγμένα γύρω από το
κοντάρι

Είχε συντελεστεί κι εγώ στεκόμουν ανέκφραστος με δυο ξένα χέρια, κι
ένιωθα  ακόμα  τη  σύγκρουση  και  το δόρυ μου  να  βυθίζεται  στο  στέρνο
ενός ανθρώπου

«Αχ Δευκαλίωνα! Αχ Δευκαλίωνα!»
Ετούτη ήταν η ψυχή μου - μέσα στα ορθάνοιχτα μάτια της καθώς γο-

νάτισε εκεί μες στα χορτάρια με την κόκκινη εσθήτα της απλωμένη, θρη-
νώντας μ’ αυτήν την τελειωτική απογοήτευση με την κλαγγή και τις φω-
νές  να  μας  περικυκλώνουν.  Ο  άνθρωπος  πνιγόταν  από  το  αίμα  καθώς
κουλουριαζόταν  γύρω  από  το  θάνατό  του  κι  εγώ  κατάλαβα  ποιον  είχα
σκοτώσει

«Αχ Δευκαλίωνα!»
Μην τ’ αφήσεις τουλάχιστον να πάει χαμένο
«Πήγαινε με τον Θησέα, θα είμαι εκεί με τρία καράβια, σε παρακαλώ,

πίστεψέ με!»
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Πετάχτηκα αστραπή χωρίς να περιμένω άλλη απάντηση κι έφυγα δυ-
τικά,  πάνω  στο  ραγισμένο  πέτρινο  μονοπάτι,  τρέχοντας  πέρα  δώθε  σαν
αγριοκάτσικο  μπροστά  από  τον  κυνηγό.  Τη  στιγμή  όμως  που  άνοιξα  το
διασκελισμό μου για τα καλά, ο πόνος από τη δουλειά που μου είχε κάνει ο
Θησέας ξαναγύρισε όπως και πρώτα, αυτό δεν το ’χα υπολογίσει κι άρχισα
στην  αρχή  να  κουτσαίνω,  ούτε  βέλη  όμως  οΰτε  δόρατα  οΰτε  άντρες
φαίνονταν να ’ρχονται από πουθενά. Πέρασα την πρώτη ανηφόρα προς τα
δυτικά  χωρίς  ενόχληση,  αντίθετα  από  την  κατεύθυνση  της  Κνωσού,  δεν
είδα οΰτε έναν πολεμιστή στις λοφοπλαγιές και στο δρόμο, τέτοιο διακαή
πόθο είχαν όλοι τους να ’ναι ο καθένας τους αυτός που θα στρίμωχνε τον
Δαΐτορα.  Ο  καθένας  πολεμούσε  με  τον  τρόπο  του  -  έστρεψα  ξανά  το
βλέμμα μου πίσω να ελέγξω την καταδίωξη και (κανένας) σκουντούφλησα
κι  έπεσα  κάτω.  Η  λΰσσα  μου  μ’  έκανε  να  σηκωθώ  και  να  συνεχίσω,  ο
φόβος που την είχα αφήσει μονάχη της ανάμεσά τους, αλλά μ’ αυτόν τον
πόνο  και τον εξαντλητικό  ρυθμό  που  είχα επιβάλει στον εαυτό μου είχε
αρχίσει  ήδη  να  μαδιέται  η  δύναμή  μου.  Ούτε  που  σκέφτηκα  ν’  αρπάξω
κάποιο όπλο, και τι θα γινόταν αν το  Φίδι της Θάλασσας δεν ήταν εκεί*
μπορεί  να  με  μισούσε  πια,  να  μη  δεχόταν  το  σκοπό  μου.  Κι  άμα  το
σκαρφιζόταν αυτός κι έπαιρνε δέκα καράβια σαλπάροντας για την πατρίδα;
Και πώς θα μπορούσα εγώ μετά από τρεις ώρες τρέξιμο να φανώ αντάξιός
του στη μάχη; Παρ’ όλ’ αυτά, η καρδιά μου γελούσε τρελή από χαρά που
θα ’φτάνε πραγματικά  το τέλος ανάμεσα στους δυο μας σήμερα. Σήμερα!
Το  μόνο  που  ήθελα  ήταν  μια  μισο-δί-  καιη  μάχη  και  η  καρδιά  μου
λαχταρούσε (με είχε αφήσει πίσω της πια) μόνο τη φάτσα αυτού του ήρωα
να ’βλεπε όταν θ’ ανακαθότανε μέσα στο νικηφόρο καράβι του βλέποντας
μπρος  του  τον  Διόνυσο  να  ορμάει καταπάνω  του,  τον Αμνό,  τον  Μικρό
Ταραχοποιό.  Σωστό  υπολογισμό,  αυτό  χρειαζόμασταν  και  θα  τον
προλαβαίναμε πριν ανοιχτεί από τη Δία, αν έκανα γρήγορα

Ναι  σκότωσα  Εσύ  όμως  δεν  μου  άφησες  καμιά  ευκαιρία  και  Θεά  μου
συγχώρα με κάνε μου όμως αυτήν τη μία χάρη Θεά δώσ’ τη μου τη θέλω κι
ύστερα καταβρόχθιζε την καρδιά μου κάθε μέρα αν αυτό θα Σ’ ευχαριστεί
αλλά αυτό το ένα μοναδικό πράγμα - Σου πρόσφερα τη ζωή μου τώρα δώσ’
τη μου πίσω, προσπάθησα, προσπαθήσαμε?«) λαός τη χρειάζεται και ξέρεις
Εσύ τι θα κάνει αυτός; Μιαν ευκαιρία μόνο, μιαν ευκαιρία

Έτρεχα,  και  κανέναν  δεν  είδα  εκτός  από  μερικές  μακρινές  φιγούρες
κάτω από οπωροφόρα δέντρα ή μες στα κριθαροχώραφα· μέσα σε καμιά
ώρα είχα πλησιάσει τα ερείπια του Κατσαμπά και μου ’χε κοπεί πια η
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ανάσα, έπρεπε να ξεκουραστώ, και βέβαια να ’χω το νου μου για πολε-
μιστές  εκεί  γύρω  με  επιπλέον  προσφορές  για  τον  τάφο  του  Μέμνονα.
Καλύτερο σφάχτη δε θα ’βρισκες πουθενά. Θα μας λείψει. Είχα αρχίσει
πάλι να αιμορραγώ από πίσω, οι μύγες μου έκαναν επίθεση, κι ο αέρας, ο
ιδρώτας μ’ έτσουζε αλμυρός στα μάτια μου, δεν είχα κεφαλομάντιλο - τι
να ’γινε άραγε ο Ιππίας, αλήθεια; Οι σκιές είχαν συρρικνωθεί κάτω από
τον  σχεδόν  μεσημεριάτικο  ήλιο,  Σήκω,  Ξεκίνα,  Μη  σταματάς  Είχα  να
φτάσω ως εδώ από τότε με τον Βέλκανο και είδα πως ο τόπος έδειχνε να
’χει  βλαστήσει,  γινόταν  πιο  φυσιολογικός  όσο  δυτικότερα  πήγαινες·  η
στάχτη που είχε πέσει εδώ ήταν λιγότερη και τα βλαστάρια του γρασιδιού
ξεπετάγονταν  λαμπερό  πράσινο  ανάμεσα  στα  σπασμένα  ξύλα,  σκίουροι
έτρεχαν  γύρω  από  τους  κορμούς  με  θόρυβο.  Ναι,  ήταν  το  τέλος  της
άνοιξης, αυτός ο γλυκός καιρός κι ο Τροχός, και δεν υπήρχε τί- ποτ’ άλλο:
δε θα ερχόταν η μεγάλη δικαιοσύνη. Αν εκείνοι ήταν ο Θάνατος, τότε θα
’πρεπε  εγώ  να  παραστήσω  την  άλλη  πλευρά  της  Μεγάλης  Σφαίρας.  Κι
όμως,  εγώ  είχα  σκοτώσει,  εκείνος  είχε  σώσει  τη  Φαίδρα  -  αχ,  ήταν
αδύνατο να βγάλεις νόημα με τη σκέψη. Ετούτη η παραδοξότη- τα ανήκε
στις Δυνάμεις όχι σε μας, εμείς δεν είχαμε παρά ένα θνητό κορμί που μας
έσπρωχνε να ζούμε ευτυχισμένα. Το ένιωθαν κι οι Αχαιοί αυτό, αλλά έτσι
όπως τους σαγηνεύαμε, αυτόν τον τρόπο είχαν να το χειριστούν. Σωστά,
Γλαύκε  αδελφέ  μου;  Εμείς  δεν  είχαμε  ερημώσει  τη  δική  τους γη,  δεν
είχαμε βιάσει τις δικές τους γυναίκες

Δεν είχαμε καταφέρει ακόμα να καθαρίσουμε το δρόμο τόσο ψηλά κι
έπεφτα πάνω στα κλαδιά μικρών δέντρων και στα βάτα ενώ οι αστράγαλοι
πάνω από τα χαμηλά μποτάκια μου γδέρνονταν στα χαμόκλαδα, τραβούσα
βορειοδυτικά  χωρίς  να  πλησιάζω  ανοιχτό  έδαφος  κατά  μήκος  της
αυλακιάς  που  είχε  αφήσει  το  κύμα.  Είχα  πια  συνηθίσει  στη  θέα  του
τείχους  με  τα  ανακατωμένα  συντρίμμια,  όπως  όμως  έφερα  βόλτα  έναν
τέτοιον πτυχωτό σχηματισμό που εκτεινόταν σε όλο το μήκος της λοφο-
πλαγιάς,  ξαφνικά  είδα  ν’ ασπρίζουν  πεταμένα  κόκαλα  και  κρανία· που-
θενά η καρίνα κάποιου ναυαγισμένου καραβιού ή ανάλογος εξοπλισμός:
ό,τι  είχε  απομείνει  από  το  πεδίο  των  εκτελέσεων  ήταν  αυτό.  Άνθρωποι
που είχα βοηθήσει κι εγώ να σκοτώσουμε. Για τ’ αγαθά του εμπορίου, για
το διεθνές κύρος, για να βάλω το φόβο στην ψυχή του Θη- σεά. Ε, λοιπόν
(αναγκάστηκα  πάλι  να  ξεκουραστώ),  είχαν  όλα  τελειώσει* μ’ έτρωγε  η
ντροπή,  αλλά  την  έδιωξα  τραβώντας  το  καύκαλο  από  το  αριστερό  μου
μπράτσο  και  ουρλιάζοντας  πως  Ετούτο το τέλος μας δεν ήταν δίκαιο, δεν
ήταν δίκαιο, έφταιγε μόνο που δεν υπήρχε πια Κανένας
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Περιορισμός -  έτρεχα  λοιπόν  γρηγορότερα,  για  κείνη,  παραπατούσα,
μάτωνα και καταριόμουν, έτρεχα και ξεκουραζόμουν, ορμούσα πάνω από
τα ξύλα και πλησίαζα την ακτή καθώς ο ήλιος είχε ξεπεράσει πια το ζενίθ
του.  Κύματα  ιδρώτα  βασάνιζαν  τα  μάτια  μου  την  ώρα  που  πέρναγα  τα
τελευταία  χαμόκλαδα,  τους  θάμνους  και  τα  χαλάσματα  κι  ύστερα
απλώθηκε από κάτω μου το λευκό μισοφέγγαρο του καινούργιου λιμανιού,
όλο  συντρίμμια,  στοιβαγμένη  άμμο  και  χαλάσματα  από  καράβια,  όπως
ακριβώς  είχε  πει  ο  Μέστωρ  δηλαδή,  κίτρινοι  λόφοι  προς  το  βορρά  στο
βάθος πνιγμένοι στους γλάρους. Και κανείς άλλος· πουθενά πλοία Είχαν
πει τρεις ημέρες! Δεν ήταν δυνατόν! Σαν τον Θησέα εκείνη τη στιγμή ή
σαν τον Εχίονα δεν έχει σημασία, όρμησα κουτρουβαλώντας και κατέβηκα
την πλαγιά ως την ακτή και κείνη την ώρα το πίστευα, πως αν πίστευα με
όση δύναμη είχα κι έβαζα τις φωνές  θα τους ανάγκαζα να βρεθούν εκεί
πέρα. Κι ύστερα βρέθηκα στα γόνατα να κρατώ δυο χεριές άμμο μπροστά
στα  έρημα  κύματα  που  λαμποκοπούσαν  γαλανά  και  στο  ηλίθιο
μουρμουρητό τους. Οι γλάροι έκαναν βουτιές από πάνω μου, περίμεναν με
απληστία το γεύμα τους όταν θα με ξέβραζε η θάλασσα, αφού θα ’πεφτα
μέσα της  να  πνιγώ.  Θέλει  να  ζήσουμε,  ε; Και  μια  τελευταία κατάπληξη
μέσα στη σημερινή μέρα: σκέφτηκα τώρα τους ανθρώπους στο σπίτι μου
και δε μ’ ένοιαξε διόλου. Κάν’ το. Εκείνη είχε χαθεί, ελπίδα δεν υπήρχε κι
εγώ είχα σκοτώσει

«Συγνώμη, κύριε, αλλά έπρεπε να σιγουρευτούμε πως ήσουν εσύ, και
όχι εσύ σαν δόλωμα!»

Ήταν  ο  Πέμπτος  που  κατέβαινε  τρέχοντας  από  την  πάνω  μεριά  της
παραλίας  πίσω  μου! Και  μέσα  σε  νεκρική  σιγή  (σιγή  φαντασμάτων) ένα
απόσπασμα  πλήρως  εξοπλισμένων  ναυτικών  λίγο  πιο  πίσω·  ένας  άλλος
άντρας έφυγε τρέχοντας προς το βορινό κοίλωμα των λόφων κι εγώ ση-
κώθηκα όρθιος και ρώτησα πού ήταν τα καράβια

«Είναι  ασφαλή,  κύριε», απάντησε  ο  Πέμπτος,  κοιτάζοντας  γύρω  του
σαν ν’ αμφέβαλλε ακόμα για μένα ή σαν μην είχε περάσει ακόμα ο καιρός
που πρόσεχε τα πάντα.

«Πού  είναι  η  Βασίλισσα,  κύριε;  Πώς  κατάφερες  να  ξεφύγεις;»
«Αργότερα αυτά, σε παρακαλώ, το μόνο που θα σου πω είναι ότι σκότωσα
κάποιον για να τα καταφέρω. Άκου, ο Ποιμένας σαλπάρει για την πατρίδα
του  ετούτη  ακριβώς  τη  στιγμή,  τρία  καράβια,  και  την  παίρνει  μαζί  του
όμηρο για να περάσει με ασφάλεια τα νησιά. Ξέρω πως δεν έχει καλό στο
νου του και γι’αυτό είμαι εδώ», είπα, υψώνοντας τη φωνή μου και για τους
υπόλοιπους που είχαν πλησιάσει πια τον Πέμπτο. «Δεν
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πρόκειται να τον αφήσονμε να  βλάψει  τη  Βασίλισσα  κι  αν  βιαστούμε  θα
μπορέσουμε να τη σώσουμε.»

«Μα - Δευκαλίωνα Μινώταυρε», είπε ο Πέμπτος (και χάρηκα που τον
είδα να δένει τις αντιρρήσεις του με τον παλιό μου τίτλο), «ξέρεις, έχουμε
φέρει  και  μερικές  από  τις  οικογένειες  μας  εδώ,  κύριε,  από  τότε  που
μιλήσαμε. Και - να σου πω την αλήθεια δε θέλουμε άλλη μάχη, εμείς...»

«Μα δε γίνεται αλλιώς! Όλοι μας είχαμε σχέδια, έτσι δεν είναι!» είπα
εγώ  και  χωρίς  να  το  καταλάβω  τον  πλησίασα  κι  εκείνος  δεν  διαμαρ-
τυρήθηκε που τράβηξα το σιδερένιο σπαθί του από το θηκάρι αφήνοντάς
του μόνο το δόρυ που, όπως τα περισσότερα του αποσπάσματος, με ξε-
περνούσε  στο  ύψος.  Πρέπει  να  τους  φαινόμουν  αξιοθρήνητος  έτσι  κα-
ταϊδρωμένος αλλά δε μ’ ένοιαζε, άλλο δεν καταλάβαινα από το δισταγμό
τους και τον ήλιο που είχε αρχίσει να βάφει χρυσό το απομεσήμερο μέσα
στα βλέμματα που δεν έπαυαν να στρέφουν προς τη θάλασσα

«Είδατε τι μας έχουνε κάνει; Ξέρετε τι θα της κάνουν αυτήν τη στιγμή;
Δεν  είναι  η  μοναδική  Κρητικιά  πάνω  σ’  αυτό  το  τροπαιοφόρο  πλοίο.
Κοιτάξτε  το πλευρό μου, ο Οίκος μας πολέμησε για χάρη σας όταν δεν
υπήρχε  άλλη  ανάγκη  εκτός  από  τις  εισαγωγές  που  τόσο  αγαπούσαν  οι
μανάδες σας! Ορκίζομαι στη Θεά, ακόμα κι αν πρέπει να κολυμπήσω πί-
σω από το καράβι του θα το κάνω, κι εσείς καθίστε εδώ να κρύβεστε, το
κρίμα στο λαιμό σας! Τι είσαστε εσείς, γυναίκες; Θα ξαναγυρίσουμε για
τους συγγενείς σας.»

Παραληρούσα  σαν  τρελός,  πρώτος  εγώ  ήθελα  να  πιστέψω  τα  λόγια
μου και τόσο λυσσασμένος να ξεκινήσουμε που άλλο δεν έβλεπα πέρ’ από
την  ακινησία  τους  πάνω  στην  άμμο.  Κι  εκείνοι  απλώς  με  κοίταζαν!
Πρόσωπα  που  είχα  τόσον  καιρό  να  δω,  πρόσωπα  κατάπληκτα  μπροστά
στην  ασέβεια:  επαγγελματίες  ήταν,  όχι  πειρατές  για  να  χρειάζονται
κραυγαλέες αγορεύσεις πριν από τη μάχη. Το μόνο που ήξερα ήταν πως η
μέρα περνούσε, μαζί της κι εκείνη, κι αυτοί εδώ μπορεί να μη διακινδύ-
νευαν τις ζωές τους για... ένα αγοράκι, αν έτσι μ’ έβλεπαν. Πήρα ανάσα ν’
αρχίσω  πια  τις  κατάρες,  ναι,  και  πάλι  εναντίον  των  άλλων  για  χάρη  τον
Οίκον μον, αλλά ένας από τους άντρες σκούντησε τον Πέμπτο κι εκείνος
Κύριε... είπε. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά από δω σε παρακαλώ;

Τρία κρητικά καράβια σε άψογη κατάσταση έστριβαν τη νότια προε-
ξοχή του κόλπου, στολισμένα με κομμένα κλαριά για κάλυψη εδώ κι εκεί
πάνω στην κουπαστή και δεμένα πάνω στα κατάρτια για να μοιάζουν με
δέντρα - και το Φίδι της Θάλασσας επικεφαλής μ’ ένα τεράστιο ερπετό
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ολόρθο στο πανί του ενώ στ’ άλλα δυο είδα κέρατα Ταΰρου κι ένα ζευγάρι
θαλασσιά  δελφίνια,  πανέμορφα,  πανέμορφα!  Κι  ΰστερα  είδα  τα
καταστρώματά τους γεμάτα από λευκά κράνη και δόρατα κι η καρδιά μου
αγρίεψε,  λες  κι  έβλεπα  πάλι  ολοζώντανο  τον  Οίκο  μας,  δυνατό  και
οργισμένον.

«Ο  λαός  μας  θα  το  ’θελε  να  δοκιμάσουμε,  κΰριε»,  είπε  ο  Πέμπτος.
«Αλλά,  αν  αρχίσει  να  παίρνει  άσχημη  τροπή,  κΰριε,  εμείς  θα γυρίσουμε
πίσω να τους πάρουμε και να με συγχωρείς...»

«Ναι, ναι, κι εγώ ζητώ συγνώμη, μόνο που - εκείνη είναι πια η οικο-
γένειά μας.»

Ήταν  η μοναδική  ευκαιρία  μας  να επιζήσουμε  και  το  αίμα  μου  ακο-
λουθούσε πια τον απίστευτα αργό ρυθμό στην κάθε λεπτομέρεια του κό-
σμου, το πώς κοντοζύγωναν  τα καράβια μας την ακτή για να μας παρα-
λάβουν,  το  πώς  αποβιβάστηκαν  παιδιά,  κυράδες  και  γεροντότεροι  που
είχαν διασωθεί από τα στρατόπεδα των σκλάβων. Μου ήταν ανυπόφορο να
περιμένω  τα  πληρώματα  να  μαζέψουν  τα  πανιά  κι  έτσι  βοΰτηξα  με  το
σπαθί  μου  και  πλατσούρισα  μέχρι  το  Φίδι  της  Θάλασσας,  σκαρφάλωσα
στην κουπαστή και είδα δυο τρεις ναυτικούς που γνώριζα- δεν είχαν πά-
ψει να τρέφουν σεβασμό για την αφοσίωση ακόμα και όταν τους έβλαφτε
και  προσπαθώντας  να  χαλιναγωγήσω  τον  εαυτό  μου  στάθηκα  όρθιος  κι
έψαχνα την ανοιχτή θάλασσα, για πανιά ή μήπως μετρήσω την αλλαγή στο
φως τριγύρω. Μπορεί και να ’χαν σαλπάρει από ώρα

«Μα  τι  στα  κομμάτια  καθυστερείτε  τόσο  πολύ!»  φώναξα  προς  τους
άντρες και τον άτσαλο γδούπο τους καθώς σκαρφάλωναν και τραβούσαν
άλλους  επάνω,  πετούσαν  σάκους  με τρόφιμα  κι ένα ασκί με νερό  στους
ανθρώπους  που  θ’ αφήναμε  πίσω  μας  στη  στεριά  - οι  μαυρομάλλη-  δες
κωπηλάτες σήκωσαν τα μάτια από τους είκοσι πάγκους στην κάθε πλευρά
του  καραβιού  κρατώντας  τις  λαβές  των  κουπιών  τους  έτοιμες,  αλλά
ακίνητες, οι κρανοφόροι ναύτες στη μέση του πλοίου και οι μούτσοι που
πάλευαν  με  τα  ξάρτια  και  αβαράρανε  το  καράβι  να  βγει  από  τα  γεμάτα
ύφαλους ρηχά νερά

«Αν χτυπήσουμε βράχο,  κύριε, θα δεις ότι αυτό θα μας καθυστερήσει
ακόμα περισσότερο», είπε ο καπετάνιος του  Φιδιού της Θάλασσας από το
κατάστρωμα  της  πρύμνης  όπου  στεκόταν  ελέγχοντας  τυπικός  και  με-
θοδικός τα πάντα. «Εντάξει, γυρίστε το Φίδι τώρα και δυο φορές πιο γερά
στα  κουπιά!  Στ’  όνομα  της  Βασίλισσας!»  φώναξε  κι  έκανε  σινιάλα  στ’
άλλα  δύο  καράβια  πίσω  μας  κι  αρχίσαμε  πια  να  στρίβουμε,  σκίζαμε  τα
νερά προς τα μέσα και χαιρόμουν που ήταν απαραίτητο να κρατιέμαι
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Μέσα,  έξω  τα  κουπιά,  μέσα,  ελάτε  λοιπόν,  και  τώρα  πια  προσευχό-
μουν να φυσάει όσο μπορούσε περισσότερο ο νοτιάς, γιατί θα μας πήγαινε
εκεί  που  θέλαμε  -  εκεί  που  ήθελα  να  βρεθούμε.  Ωστόσο,  καθώς
ξανοιγόμασταν ήξερα πως η Ανάσα θα έσπρωχνε βέβαια και τον Θησέα
πιο πέρα* η μόνη ελπίδα ήταν να επωφεληθούν οι Κρητικοί κωπηλάτες
μας από την (ίσως) θριαμβευτική του χαλαρότητα, μάλιστα τα καράβια θα
έπλεαν  βαριά  με  τόσα λάφυρα,  χρυσάφι,  βόδια,  γυναίκες,  τους  νεαρούς
του.  Ξεκίνησα  λοιπόν  με  μεγάλες  δρασκελιές,  ή  τουλάχιστον  με
αριστοτεχνικό  κούνημα, να πηγαινοέρχομαι στις σανίδες του καταστρώ-
ματος και να φωνάζω, και όταν άρχισα να χτυπώ τα χέρια μου για να δι-
πλασιάσω το ρυθμό απλώς τα ’κανα θάλασσα και, παρ’ όλο  που οι άν-
θρωποι ήταν επαγγελματίες, οι άντρες κι από τις δυο μεριές μπέρδεψαν τα
χέρια  τους  και  χάσαμε  το  ρυθμό  μας.  Κατάρα!  Ο  καπετάνιος  όμως  με
αρκετή  ευγένεια  σταμάτησε  τους  πάντες  (αγνοώντας  με),  έδωσε  στον
αρχικωπηλάτη τον πιο γρήγορο ρυθμό που πίστευε ότι θα μπορούσαν ν’
αποδώσουν  σωστά  οι  υπόλοιποι  και  ορμήσαμε  πάλι  εμπρός·  τα  έδιναν
όλα, το ’ξερα, παρ’ όλ’ αυτά δε σταμάτησα να φωνάζω διάφορα (Κόψτε
βορειοανατολικά, θα κρυφτούμε στην πλευρά της Δίας προς το πέλαγος να τους
περιμένουμε)  και  δεν  είχα  πια  περιθώρια  να  νοιάζομαι  για  τα  βλέμματά
τους. Είχα πάντα μια τάση προς το τερατώδες όταν δεν την είχα στο πλάι
μου, θα το κανόνιζε αυτή, θα με γιάτρευε και τότε θα τους ανταμείβαμε
επάξια όλους. Άρχισαν να ιδρώνουν μέσα στον καυτό αέρα και στον ήλιο,
παρά τη βοήθεια του πανιού, το φύλλωμα που είχαμε επάνω μας δεμένο
κροτάλιζε  στον  αέρα·  έσκυψα  εμπρός  κι  έφαγα  με  τα  μάτια  μου  τον
ορίζοντα για πανιά. Να ’σαι εκεί, αδελφέ μου, και το Φίδι θα σου φανερώσει
το σίδερο μέσα στο αίμα Του

Η καμπύλη της δυτικής άκρης του Νησιού της Δίας φάνηκε στον ορί-
ζοντα μέσ’ από την κατάλευκη αντηλιά κι έναν ιστό από πούσι. Εδώ και
αρκετή ώρα έριχνα με τη σέσουλα νερό στους κωπηλάτες σαν τρελαμένος
ακόλουθος  ιερής  πομπής.  Τώρα  τους  ρώτησα  αν  υπήρχε  κανείς  με  το
χάρισμα  της  μακρινής  όρασης  κι  ένας  νεαρός  με  χαραχτηριστικά  που
κάπως  θύμιζαν  χελώνα  ήρθε  και  με  βρήκε  στην  πλώρη,  οσμίστηκε  τον
αέρα και μισόκλεισε τα μάτια του

«Λοιπόν;»
«Λοιπόν, εκεί είναι η Δία, κύριε», είπε κι ύστερα γύρισε στον καπε-

τάνιο  και  ανέφερε  πως  καλά  θα κάναμε  να  κόβαμε  ακόμα  περισσότερο
βορειοανατολικά,  διαφορετικά θα μας έβλεπαν από τον Αμνισό  και στο
λιμάνι υπήρχαν ντουζίνες ολόκληρες εχθρικά πλοία. Ο καπετάνιος έδω
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σε  τις  ανάλογες  διαταγές  και  σινιάλα  στους  άλλους  πίσω  μας.  Τίποτα
όμως,  τίποτα:  το  Νησί  με  τα  λιγοστά  ανεμοδαρμένα  δεντράκια  ήταν  το
μοναδικό  εξόγκωμα  μέσα  στο  πέλαγος,  μέσα  στην  άδεια  θάλασσα.  Δεν
είχαν σαλπάρει ακόμα. Ή τους είχαμε χάσει. Ή θα ’πρεπε να προχωρή-
σουμε ως  την Καλλίστη και να τους  περιμένουμε εκεί* μου ερχόταν να
κάνω εμετό, κάρφωσα το σπαθί στο κατάστρωμα και αρπάχτηκα από το
ξύλο  της  πλώρης  ενώ  ο  πλοηγός  έριξε  μια  ματιά  όλο  αγανάχτηση  στην
πληγή  που  είχα  ανοίξει  στις  σανίδες  του.  Και  τώρα! Όχι  μόνο  τους  χά-
σαμε, αλλά θα μας έβλεπαν κι από την ακτή και θα τελείωνα τις ημέρες
μου πολεμώντας ανάμεσα σε άντρες μόνο;

Μερικές  ντουζίνες  κουπιές  ακόμα  (οι  άντρες  υπέφεραν)  και  θα  πλη-
σιάζαμε  το  δυτικό  άκρο  του  Νησιού,  τη  Θεά  που  ονειρεύεται.  Ήμουνα
έτοιμος να κατέβω στη γέφυρα να ρωτήσω τον καπετάνιο τι να κάνουμε,
όταν  ο  πλοηγός  φώναξε  Να  ’τοι  εκεί κι  έτρεξα  πίσω,  είδα  τρεις  κάπως
τετραγωνισμένες  κουκκίδες,  μαύρα  πανιά,  τρία,  σίγουρα  αυτός  θα  ’ταν
μισή ώρα  κουπί θα χρειαζόταν  για να τους φτάσουμε  από το ανατολικό
άκρο της Δίας, είχαν μπει πια στη θάλασσα προς το βορρά

«Μάλλον μας είδανε, κύριε!» φώναξε ο πλοηγός στον καπετάνιο. «Τσα
που προχωρούσαν και μόλις τώρα βούτηξαν τα κουπιά!»

«Τι, αυτό δηλαδή το βλέπεις;» είπα εγώ. «Μπορούμε να τους πιάσου-
με, άνθρωπέ μου;»

«Τρία πολεμικά σε ελαττωμένη ταχύτητα, κύριε!»
«Σου μιλάω!»
«Ναι, αλλά θα ’παίρνε ώρα, θα μας αφήσεις να το χειριστούμε εμείς;»

μου αντιγύρισε απότομα
Όπου  φύγει  φύγει,  ο  άρχοντας  των  τεσσάρων  σημείων  του  ορίζοντα

του Φαραώ να κρύβεται από τους νησιώτες μέσα στις φούστες της. Ο γιος
του ποντικομούρη θεού με το φίδι στην ουρά. Συνειδητοποίησα όμως πως
το  οικογενειακό  του  κειμήλιο  θ’  άγγιζε  το  λαιμό  της  αν  τους
προλαβαίναμε·  κάποιον  τρόπο  θα  βρίσκαμε  κι  άκουσα  πάλι  εκείνον  το
θόρυβο που  κάποτε με είχε  αρρωστήσει, οι ναύτες  να ξεθηκαρώνουν  τα
σπαθιά  τους,  να  δίνουν  ο  ένας  στον  άλλον  το  ακόνι  και  να  δένουν  τα
λουριά του κράνους τους, τα στιλέτα να βγαίνουν για το παιχνιδάκι  που
τους χαλάρωνε.  Είχα σκοτώσει σήμερα, ακόμα αισθανόμουν το  δόρυ να
βυθίζεται μέσα στο δέρμα και στα σωθικά του ανθρώπου - κι έπρεπε κι
άλλο να σκοτώσω, ακόμα κι αν σήμαινε πως οι άνθρωποι που είχαν δια-
σωθεί και μας περίμεναν εκεί πίσω θα έχαναν ετούτους εδώ τους δικούς
τους. Μόνο αν τη σώζαμε, άλλος τρόπος δεν υπήρχε να κρατηθούν οι
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υπόλοιποι  ενωμένοι  και  να  τους  βοηθήσουμε! Το  κατάλαβα  όμως,  κάτι
αρχαίο είχε πεθάνει μέσα μου, κι όμως μπορούσε κι άλλο να πεθάνει, αυτό
ακριβώς ήτανε που σκότωναν κάθε μέρα. Εκείνη θα τα διόρθωνε όλα. Ο
αέρας  έπεσε  με  την  απάνεμη  μεριά  της  Δίας  στα  δεξιά  μας,  κι  ο
καπετάνιος ήθελε να μαζευτούν τα πανιά του για να τους καταδιώξουμε
γρηγορότερα ώσπου να ξανασηκωθεί. Κάναμε παύση που έμοιαζε αιώνια
κι ύστερα ο πιλότος κάτι έδειξε προς τα πάνω, στους μαύρους λόφους της
Δίας που έβλεπαν στο ανοιχτό πέλαγος

«Ποια είναι αυτή! Εκεί πάνω, κύριε, είναι μια γυναίκα που μας κου-
νάει  τα  χέρια,  βλέπεις; Μα  δε  βλέπεις; Φοράει  ένα  ασπροκόκκινο  φου-
στάκι, να, πάνω στο λόφο, μας καλεί σου τ’ ορκίζομαι, εκεί ακριβώς!» μου
’δείξε πάλι χτυπώντας σχεδόν το κεφάλι μου στο δικό του για να μπορέσω
ν’ ακολουθήσω το βλέμμα του

Ήταν η Διαμάτη ανεβασμένη στο 'ψηλότερο σημείο του δυτικού 
άκρου, τα χέρια της υψώνονταν κι έπεφταν, ύστερα σαν να τράβαγαν τον 
αέρα προς τον εαυτό της: Ελάτε «Τώρα τι γίνεται;» είπε ο πλοηγός

«Πού να ξέρω εγώ! Ετούτη μπορεί να την πετάξανε για να μας ρίξουν
στάχτη  στα  μάτια!  Ή,  αν  η  Βασίλισσα  ήτανε  μαζί  της,  γιατί  να  μην
είναι...»

Όχι* Όχι
Και το καράβι άρχισε τότε να την προσπερνάει ορμητικά με όσο ρυθμό

τους είχα ζητήσει και περισσότερο: πουθενά δεν υπήρχε να πιά- σουν, όλο
γκρεμούς μαύρους, άγριους, γεμάτους πεταλίδες ήταν ετούτη η μεριά που
μας είχε σώσει τότε με τον Κόδρο από το κύμα, και για να καβατζάρουμε
το ακρωτήρι κι ύστερα να διασχίσουμε κατά μήκος το Νησί ως το Δάσος
θα ’παίρνε ... δε θα προλαβαίναμε πια αυτό που ήξερα και που δεν ήθελα
να ξέρω.  Διαμάτη, είπα,  δώσε μας ένα σημάδι παλιό - τίποτ’ άλλο όμως, η
ίδια αρχική της κίνηση ξανά και ξανά. Δε θα μας καλούσε αν η Αριάδνη
δεν ήταν σώα κι ασφαλής μαζί της. Ήταν προφανές πως είχε συλλάβει το
σχέδιό  μου  κι  όπως  πάντα  μας  καλούσε  να  στραφούμε  μακριά  από  τον
πόλεμο και την εκδίκηση. Είχε ξεφύγει από τον ήρωα ή διαφορετικά την
είχε  πετάξει  αυτός  μόλις  φαντάστηκε  πως  της  είχε  αποστερήσει  την
εξουσία  -  κι  αυτό σήμαινε  τα  χειρότερα!  Στροβιλιζόμουν  ασταμάτητα
μέσα στην τυφλή επιλογή καθώς τα καράβια απομακρύνονταν

Τους  φώναξα  Αφήστε  τους  να  φύγουν  κι  ελάτε  να  με  συναντήσετε  στο
Δάσος, βούτηξα κι άρχισα το κολύμπι: μισό μίλι νερό κι ύστερα ετούτοι
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οι λόφοι που δεν μπορούσε να τους σκαρφαλώσει άνθρωπος. Ήταν τρέλα
κι άκουγα τον καπετάνιο πίσω μου να φωνάζει κάτι που αγνόησα, όπως κι
αυτούς τους λόφους, θ’ άνοιγα δρόμο με τα δόντια μου. Η θάλασσα ήταν
πιο  ανταριασμένη  απ’ όσο  φανταζόμουνα  τόσο  βαθιά,  οι  μπότες  μου  με
βάραιναν,  τη  δύναμή  μου  όμως  την  ήθελα  να  σκίζω  το  νερό,  δε  θα  τη
σπαταλούσα  για  να  τις  ξεφορτωθώ,  κάπως  είχα  ξεκουραστεί  πάνω  στο
πλοίο και το κρύο μπάνιο βοήθησε. Η Θεά που ονειρεύεται! Άσχημη ήταν
ετούτη η μεριά σαν τα πράσινα γλιστερά κατσάβραχα που ήταν έτοιμα να
ξεσκίσουν τις σάρκες σου κι όμως στο Δάσος βρισκόταν η Μορφή που για
χάρη της ζούσα -  Μην το κάνεις, Αριάδνη, θυμήθηκα το Βοσκό εκείνη τη
μέρα στην αυλή και την τελεσίδικη χειρονομία του, Τελείωσε! είχε πει, Θα
βρεθεί τρόπος χωρίς αυτό, Αριάδνη, Περίμενε

Οι  δυνάμεις  μου  είχαν  αρχίσει  να  εγκαταλείπουν,  μου  ’χε  μείνει  ο
πόνος του κουνιστού, ούτε ύπνο ούτε φαί σήμερα, τόσο δρόμο είχα κάνει
τρέχοντας κι είχα το ρεύμα εναντίον μου. Ανεπαρκές το σώμα μου μπρο-
στά στη θέλησή μου, διαπίστωνα, ή τουλάχιστον η θέληση ήταν ανάλογη
με τη μοίρα μου - άλλο δεν είχα παρά μιαν άγρια αντιδραστική άρνηση πια
και συνέχιζα τις προσπάθειες, έκανα το γύρο της βάσης του Νησιού που
ορθωνόταν  σαν  πύργος  πάνω  μου  ψάχνοντας  κάπου  να  σκαρφαλώσω,
ξεκουραζόμουν κάπως ανάσκελα, ύστερα κολυμπούσα ξανά, κι η ζωντάνια
που ένιωθα ακόμα μέσα μου μ’ έκανε να θέλω να βάλω τα γέλια από την
κατάπληξη.  Έτσι  λοιπόν  ήταν  τόσο  ζωντανοί  οι  φονιάδες  μας  όταν
τελείωναν τη δουλειά τους; Κάτι μέσα σ’ αυτήν την άρνηση, σ’ αυτήν την
απείθεια  προς  τη  χώρα;  Η  θάλασσα  καταγάλανη  έγλειφε  ανάλαφρα  τα
Πόδια Της

Μόλις έστριψα την πλευρά που έβλεπε προς την Κρήτη είδα ένα από-
τομο αυλάκι σκαμμένο από τα νερά της βροχής που δεν υποσχότανε παρά
δυο τρία μέρη να πιαστώ με τα χέρια μου. Κι αυτό θα το σαρώσω για χάρη
σου! Κολύμπησα να το φτάσω και τσαλαβούτηξα ασθμαίνοντας στα ρηχά,
πάνω από βράχια μαύρα από τους αγκαθωτούς αχινούς, ευτυχώς που δεν
είχα  βγάλει  τις  μπότες  μου.  Μπερδεύτηκα* μετά  όμως  ξανα-  βρήκα  το
αυλάκι* ετοιμόρροπα βράχια σε μισογκρεμισμένους σωρούς, νεκρές ρίζες
που σίγουρα θα σου έμεναν στο χέριίΐν δοκίμαζες να πιαστείς. Αυτό που
μου  είχε  φανεί  βατό από  το νερό ήταν  σχεδόν εντελώς  κάθετο, κατάπια
όμως τις κατάρες μου, πίεσα τις παλάμες μου πάνω στο βράχο στο όνομά
της  και  άρχισα  το  σκαρφάλωμα.  Αν  έπεφτα,  θα  ’πεφτα,  αλλά  δεν  το
πίστευα αυτό, μιλούσα σε όλο το δρόμο μέχρι ν’ ανέβω, με
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συγχωρείς,  σ’  ευχαριστώ,  δώσ’  μου  αυτό  σε  παρακαλώ,  και  τώρα  που,
πρόσεχε.  Το  ρυάκι  στένευε  ανεβαίνοντας,  μη  γίνεσαι  πλεονέκτης,  ένα
βήμα,  κρατήσου,  δες,  ζευγάρωσε  μαζί  μου'  ήτανε  λες  και  σκαρφάλωνα
χαϊδεύοντας,  η  ζωή  του  φιδιού  πάνω  στο  βράχο  μύριζε  ζέστη  όπως  οι
ασβεστόλιθοι του Λαβύρινθου μέσα στον ήλιο. Κοντά στην κορυφή ένα
ξεγυμνωμένο  κυπαρίσσι  πεσμένο  κρεμότανε  σαν  χέρι  γριάς·  το  πρώτο
κλαδί  που  άρπαξα  έσπασε κι ύστερα βρέθηκα  πάνω  από το χείλος. Ση-
κώθηκα όρθιος και είδα στ’ αριστερά μου τα μαύρα πανιά του Βοσκού να
χάνονται  μακριά,  από  την  άλλη  μεριά  την  Κρήτη  και  τον  Γιούχτα  να
πλανιέται από πάνω της ασφαλής μέσα στο όνειρό Του.  Έπρεπε να ’ναι
εδώ, ακόμα κι αν δεν υπήρχε πια κανένας περιορισμός

Η απόλυτη αλλαγή όμως του Νησιού το είχε μετατρέψει σε τόπο δυ-
σοίωνο.  Οι  καμπούρες  των  λόφων  που  διαγράφονταν  κάποτε  κιτρινο-
πράσινοι έδειχναν κουκουλωμένοι από σκούρα γυμνά στρώματα λάσπης,
βράχοι ξεγυμνωμένοι  από το χώμα τους προεξείχαν εδώ κι εκεί, όλος ο
τόπος  ήταν  γεμάτος  σκόρπια  απομεινάρια  βαλανιδιών  και  κυπαρισσιών,
εκτός  από  τις  απάνεμες  πλευρές  των  λόφων  όπου  μερικά  κρατιούνταν
ακόμα  από  τις  ρίζες  τους.  Τα  πάντα  όμως,  το  φαγωμένο  γρασίδι,  τα
δέντρα και τα ρυάκια της λάσπης, έδειχναν πίσω μου, προς την Κρήτη·
συνειδητοποίησα πως δεν ήμουν πια λαχανιασμένος και άρχισα να κατε-
βαίνω την απάνεμη πλευρά του λόφου πλαγιαστά προς το νότο, τάχυνα το
βήμα μου, κι ύστερα άρχισα πάλι να τρέχω και να προσεύχομαι. Δυο τρεις
μοναχικοί ταχυπέτες, πουθενά κρι-κρι, πουθενά η Διαμάτη, με είχε δει που
βούτηξα κι είχε κατέβει (ορίστε, το Δάσος ήταν ακόμα στη θέση του!) να
μου  τη  φωνάξει,  μα  βέβαια.  Το  φως  πιανόταν  στις  λακκούβες  με  το
αλατόνερο που φάνταζαν σαν αδιαπέραστα μάτια καθώς έτρεχα, φώναζα
τ’  όνομά  της:  από  στιγμή  σε  στιγμή  θα  ’βγαίνε  στη  λιακάδα,  θα  κα-
ταριόταν  τις  πράξεις  μου  και  θα  μου  έβρισκε  τρόπο  να  τα  μπαλώσω.
Μπορεί κι η ίδια η ζωή ν’ αποτελέσει Προσφορά, μόνη της το ’χε πει

Η Διαμάτη είχε ακούσει τις φωνές μου και βγήκε σκύβοντας κάτω από
το  κουρελιασμένο  φύλλωμα  της  πιο  ψηλής  ιτιάς.  Το  πρόσωπό  της
φάνταζε νεκρικό αλλά έφταιγε η λάσπη που το είχε πασαλείψει, κάποια
τελετουργία  θα  έκαναν  οι  δυο  τους.  Όρμησα  καταπάνω  της  κι  εκείνη
ύψωσε τις παλάμες της για να μου πει πως με χρειαζόταν βουβό και σο-
βαρό· κι άρχισα τότε να μη νιώθω τα πόδια μου, κατάλαβα* και την πλη-
σίασα,  κοίταξα  προς  τα  πάνω  μέσ’ από  το  φύλλωμα  και  είδα  το  άλικο
σχήμα

«Φύγε από τη μέση!» ούρλιαξα γιατί μπορεί να υπήρχε περιθώριο

Ο αδελφός της Αριάδνης -41
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ακόμα  αλλά  η  Διαμάχη  οΰτε  κουνήθηκε  και  τότε  έπεσα  πάνω  της,  από
πάνω της - το τελευταίο πράγμα που ήθελα ήταν να ντροπιάσω ετούτον
τον  τόπο  -,  αλλά  δεν  είχε  μείνει  πια  τίποτα  και  όρμησα  καταπάνω  της
λαχανιασμένος. Ποτέ μου δεν είχα χρειαστεί τόση δύναμη για να σηκώσω
τα  μάτια  μου  και  είδα  μερικές  πολύχρωμες  καλαμποκένιες  κούκλες
θρυμματισμένες πάνω στο φαλακρό χώμα* πάλεψα για να μην παραλύσω
εντελώς  και  χωρίς  να  κοιτάξω ίσια  επάνω  αρπάχτηκα  από  το δέντρο  να
βρω να πιαστώ και σκαρφάλωνα, μπορεί να ’χαμε ακόμα χρόνο Κρεμόταν,
ακίνητη, από το λαιμό της, περίπου τρεις φορές το ύψος μου πιο ψηλά από
κει που βρισκόμουν, οι πατούσες των γυμνών ποδιών της ταλαντεύονταν
κάτω  από  την  άλικη  εσθήτα.  Κάποιο  μακρύ  απομει-  νάρι  από  σκοινί
καραβιού  θα  πρέπει  να  είχανε  βρει  κι  ήταν  δεμένο  κόμπο  πίσω  από  το
αριστερό αφτί της και τα μαλλιά της είχανε τραβηχτεί από το σβέρκο της
κι εγώ πέθαινα κι έψαξα να βρω πού το είχανε δέσει, ψηλά πάνω από το
κλαδί που πρέπει να πήδηξε και δεν μπορούσα να το αντέξω, κι ας ήταν
βεβήλωση  δε  μ’  ένοιαζε  πια  μπορεί  να  υπήρχε  ακόμα  περιθώριο,  η
Προσφορά δεν είχε χάσει τη δύναμή της κι εγώ σκαρφάλωνα ψηλότερα,
σαν τρελός, Σε παρακαλώ, μην έχεις

Όταν  όμως  ανέβηκα  ψηλότερα  κι  ακόμα  δεν έβλεπα  κανένα  σημάδι,
ούτε  τρεμούλιασμα  στο  πόδι  ούτε  πετάρισμα  των  κρεμασμένων  χεριών
της, είδα πως είχε σπάσει ο λαιμός της και πως δεν υπήρχε καμιά αμφι-
βολία γι’ αυτό. Το πρόσωπό της ήταν στραμμένο από την άλλη κι έβλεπα
το τρυφερό σαγόνι της μ’ αυτήν την κλίση του κεφαλιού της, τις ντελικά-
τες μπούκλες των μαζεμένων μαλλιών της πίσω από τον ανελέητο κόμπο.
Οι μπούκλες της - το αίμα αποτραβήχτηκε τότε από το πρόσωπό μου και
το άδειασε, η ανάσα μου έσβησε- και τα χέρια μου, δυο χέρια ξένα, άφη-
σαν  το  Δέντρο,  αλλά  δεν  έπεσα.  Ιτιά.  Έλικας.  Δέντρο  της  γιατρειάς.  Ο
νοτιάς θρόιζε μες στα φύλλα

Μ’ όλ’ αυτά που ’χα δει κι είχα κάνει σκέφτηκα - ήταν αλήθεια τούτη
τη  φορά,  πράγματι  πέθαινα  μαζί  της  καθώς  κοιτούσα,  κοιτούσα  και  κα-
ταλάβαινα πως ήταν ανεπανόρθωτα πολύ αργά, και οι λέξεις χαράχτηκαν
από μόνες τους στην αιωνιότητα. Δεν είχε πια σημασία το πώς θα ζούσα,
τίποτα δε θα μπορούσε να τις σβήσει από τα χέρια μου. Και τούτο το ένα
και  μοναδικό  απόγευμα  ξετύλιξε  μπρος  μου  τις  ώρες  του  σαν  τις
αμέτρητες ζωές, μέσα σε μιαν έρημο που είχα μονάχος μου πλάσει. Την
είχα  συγκροτήσει  σαν  έφτασε  η  ώρα  της  επίθεσης,  κι  αυτό  την  είχε
σίγουρα πιέσει ετούτη τη μέρα, ν’ αποφασίσει

Χρόνια ολόκληρα γέρασα εκείνες τις στιγμές που την κοιτούσα, τις
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στιγμές της σιωπής εκτός από τους ήχους της θάλασσας, ένιωσα το κορμί
μου  να  γλιστράει  πάνω  στον  κορμό, ανίκανος  πια,  γέρος.  Βουλίαξα  γο-
νατιστός μες στη λάσπη από κάτω της και άρχισα να ταλαντεύομαι μπρος
πίσω,  κι  ένα  μουρμουρητό,  ένα  σιγανό  βογκητό  βγήκε  από  μέσα  μου
καθώς κάτι σαν μαχαίρι στριφογύριζε μες στο στήθος μου. Έσκυψα και
ακούμπησα το μέτωπό μου στη γη, ύστερα έχωσα τα χέρια μου μες στη
λάσπη  και  πασάλειψα  με  αυτήν  όλο  μου  το  πρόσωπο,  ταλαντευόμουν,
μοναχός

Και τότε στάθηκαν πλάι μου τα πόδια της Διαμάτης, μέσα στις παντό-
φλες, κι ο πόνος μ’ έσκαψε πάλι κι έστριψε ακόμα πιο βαθιά μου - Πώς
μπόρεσε να το κάνει αυτό! Ξέροντας πόσο λίγο λοιπόν αφορούσε  εμένα,
σήκωσα  το βλέμμα μου στο πρόσωπο της Διαμάτης. Διαμάτη. Μόνο μ’
αυτήν δεν περίμενα ν’ απομείνω· πρέπει να το ’χε καταλάβει πως μπορεί
να τη σκότωνα  αν μου ’λεγε μια κουβέντα, είχα σκοτώσει και η πράξη
μου ήταν γραμμένη σε όλο το πρόσωπό μου και τώρα όλοι, η Αριάδνη, ο
Γλαύκος, ό,τι καλύτερο είχα μέσα μου, είχαν χαθεί, δεν υπήρχε κανένας
να τα μπαλώσει

Έριξε κάτω το βλέμμα και τα μάτια της ήταν γεμάτα από τα όσα είχαν
συμβεί, ύστερα γύρισε για να βγει από τη σκιά του Δέντρου. Εδώ μέσα δε
θα  υπήρχαν  λόγια.  Σηκώθηκα  και  την  ακολούθησα.  Είχε  καθίσει  στο
χώμα πια και το Νησί τριγύρω μας έδειχνε τόπος που ταίριαζε απόλυτα με
τις χαμένες ψυχές μας

«Μας πέταξε στη θάλασσα την ώρα που περνούσαμε από τα πόδια της
Δίας», είπε με το βλέμμα χαμηλωμένο. «Μετά που - την άφησες, βλέπεις,
και  μου  είπε  τι  έκανες,  Δευκαλίωνα  -  τι  να  πω.  Θα  διαπιστώσεις  πως
διαταγές δίνει αυτός ο Πορθάων τώρα, αυτή ήταν η τελευταία δουλίτσα
που είχε να κάνει πριν φύγουμε  από την Κνωσό.  Η Φαίδρα φοράει την
κορόνα της. Είναι βέβαιοι πως τώρα πια σαν Βασιλιάς, θα διατηρήσεις μια
χαρά την τάξη.»

«Δε γυρίζω πίσω», είπα και το πίστευα, δε μ’ ένοιαζε, δε σταματούσα 
να κοιτάζω τις παντόφλες κάτω από τη φούστα της και δε μ’ ένοιαζε 
«Όπως θέλεις», είπε η Διαμάτη μέσ’ από ένα δικό της κόσμο, καθόταν 
πάνω στη λάσπη χωρίς να ’χει συναίσθηση των καθαγιασμένων ρούχων 
που φορούσε

Το τέλος της πανίσχυρης Κρήτης, ένας Κουνιστός και μια γριά ιέρεια
καθισμένοι στη λάσπη

«Μας πέταξε στη θάλασσα γιατί πάλευε και τον καταριόταν σε όλο το
δρόμο ως το λιμάνι. Ράγισε κι η καρδιά της μ’ αυτό που έκανες. Αυτό
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ήταν η χαριστική βολή της, να σε χάσει ή τουλάχιστον να νιώθει πως σ’
έχασε έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο...»

«Κι αυτό τι ήταν λοιπόν, η τιμωρία μου;» βρυχήθηκα εγώ χτυπώντας
το κεφάλι μου. «Τι περίμενε, να μην κάνω τίποτα; Να κάτσω να κοιτάω τα
χρώματα της θάλασσας; Μη μου πεις ότι αυτό ήταν Απαραίτητο!»

«Κι εκείνος ήταν σαν μεθυσμένος», συνέχισε η Διαμάτη χωρίς να ση-
κώσει τα μάτια της ούτε τον τόνο της φωνής της. «Ο εαυτός του κι οι Σύ-
ντροφοί του μετρούσαν μοναχά σ’ εκείνο το καράβι. Γελούσαν κιόλας μ’
αυτόν τον ιερέα και τα μαγικά που έκανε για ν’ αναιρέσει όλα όσα του
έσουρνε  που  την  πήρε.  Οι  άνθρωποι  θα  πεινάσουν,  ξέρεις,  αν  λείψει  η
αγάπη ετούτον τον καιρό από τα χωράφια. Την άρπαξε λοιπόν και - νο-
μίζω  πως  δεν  ήθελε  ν’ αφήσει  τον ιερέα  να  τον  υποσκελίσει  - την ώρα
λοιπόν που πλησιάζαμε πια στη Δία την άρπαξε κι είπε Έτσι, ορίστε λοιπόν
ένα  βασίλειο  που  να  σου  ταιριάζει,  θ’ ασχοληθώ  αργότερα  μαζί  του,  δε  με
νοιάζει και την πέταξε στη θάλασσα. Οι άλλοι άντρες πέταξαν εμένα μέσα
λέγοντάς  της  να  μην  ξεχάσει  την  υπηρέτρια.  Ξέρω  πώς  νιώθεις,
Δευκαλίωνα. Εγώ ήθελα ν’ αποκοιμηθώ, να πνιγώ. Δε μ’ άφησε. Με τρά-
βηξε αυτή μέχρι την παραλία. Τότε κατάλαβα τι ετοιμαζόταν να κάνει. Της
ζήτησα  να  μην  το  κάνει.  Τι  άλλο  έμεινε,  μου  ’πε.  Δεν  υπήρχε  άλλος
τρόπος  να  μιλήσει  στους  ανθρώπους  χωρίς  να  διαστρεβλωθεί  αυτό  που
είχε να πει. Διαφορετικά θα τρελαινόταν η ίδια βλέποντας τους ανθρώπους
να λιμοκτονούν, με πολλούς τρόπους. Έπρεπε να γίνει η Προσφορά. Από
κάποιον. Χωρίς την αγάπη...»

«Ωωωωωω!» φώναξα δυνατά, το μυαλό μου χοχλάκιζε μες στην ντρο-
πή μας, των αντρών, μες στη δική μου τη χειρότερη απ’ όλες για τα όσα
έκανα για να τη σπρώξω από το κλαδί. Δεν το άντεχα και είπα Βρες μου κι
εμένα ένα σκοινί

Σαν τ’ άκουσε όμως η Διαμάτη, και σήκωσε πάνω μου τα μάτια της -
τα πάντα θα ’δινα  να μην είχα δει εκείνο  το βλέμμα, να μην ήξερα την
αλήθεια μέσα τους: η γενναιότητα πράξη. Η υπόσχεσή μου πως αν εκείνη -
Όχι.  Αλλά,  δεν  είχα  παρά  να  δω  τον  εαυτό  μου  να  κλαψουρίζει  στο
καινούργιο  λιμάνι  λίγες  ώρες  πρωτύτερα,  για  να  καταλάβω  πως  ήθελα
ακόμα να φανώ αντάξιός της, αντάξιος της κληρονομιάς που είχε αφήσει
ανάμεσα στο λαό και στον Οίκο· τον Οίκο μου, απέν&ντι, στο λιμάνι «Μα
ξέρω πως θα την ντροπιάσω έτσι κι αλλιώς! Το ’ξερε πως θ’ αποτυχαίναμε
όλοι  μας!  Θ’  αρχίσω  να  ψάχνω  πώς  να  εκδικηθώ,  τονςμισώ, το
καταλαβαίνεις; Θέλω να τους σκοτώσω όλους!»

Και πάλι, η Διαμάτη με κοίταξε, γεμάτα δύναμη ήταν τα μάτια της,
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παρά τη δυστυχία· τι άλλο, παρά πως κάτι από την Αριάδνη είχε περάσει
μέσα σ’ αυτήν, τα μάτια της έλεγαν Τι να σου πω, από σένα εξαρτάται Και
τότε διαλύθηκε το τερατούργημα κι άρχισα να κλαίω γοερά, με λυγμούς, η
καρδιά μου ράγισε, έσπασε, σκίστηκε στα δύο, σαν το σπόρο, ναι, σαν το
σπόρο,  κι  ας  ήτανε  κάτι  φριχτά  μισητό,  μέσ’  από  τη  μοχθηρία,  ανίατο
πράγμα, αιμορραγία, είχε Ζωή μέσα του, δόξα και μια φλόγα ίση με του
πατέρα  μου.  Ο  Θεός  που  εκείνη  είχε  δει  μέσα  μου  όταν  πρωτάν-  θιζε
αληθινά*  δώρο  που  αχτινοβολούσε  και  κατάρα  που  έτρωγε,  λουλούδι,
κόκκινη ματωμένη πανσέληνος, Φοίνισσα

«Γλυκόπιοτο Κρασί, θα σου πω κάτι. Μπορεί να το ξέρεις και να μη
θέλεις να το ξέρεις. Η αλήθεια όμως είναι πως ποτέ της δεν είχε δύναμη
που να μην είναι απόλυτα δική σου. Αν την αφήσεις να την ξυπνήσει μέσα
σου,  μπορείς  να  γιατρευτείς,  και  δεν  είναι  απαραίτητο  ν’  αποτύχεις.
Μπορείς να συνεχίσεις, και να βοηθήσεις τους ανθρώπους.»

«Και δε σου είπε καν να μου πεις πως μ’ αγαπάει;» απαίτησα να μάθω
μέσ’ από τους λυγμούς μου

«Γύρνα  πίσω και δες αυτό που  έχεις μπροστά στα μάτια σου,  αγόρι
μου! Δε νομίζεις πως μόλις σου έδωσε το καλύτερο πράγμα που μπορούσε
ποτέ να σου δώσει, τον κόσμο μέσα της; Χίλιες χιλιάδες παιδιά έχεις μαζί
της  τώρα  πια,  μη  γίνεσαι  ανθρωπάκι  και  με  κάνεις  ν’  αηδιάζω  ακόμα
περισσότερο!»

Κι  εκεί  που  στεκόμουν  παραπάτησα,  ζαλίστηκα  τόσο  που  βάραινε
αυτό που έβλεπα ολοκάθαρα. Ναι, είχα σκοτώσει για... να την κάνω κτή-
μα μου, τίποτα απολύτως δεν είχα καταλάβει, γι’ αυτό είχαν γίνει όλα, για
να  την  κάνω  δική  μου  κι  εκείνη  δεν  ανήκε  σε  κανέναν  εκτός  από  τον
εαυτό της. Έτσι ήτανε πάντα, αχ, σπουργιτάκι μου, ψαράκι μου εσύ που
ξεγλιστράς, φως μου μέσ’ από τη θάλασσα, εξαφανίστηκες πριν προλάβω
να ονοματίσω

«Και θα σου πω και κάτι άλλο.»
«Λυπήσου με σε παρακαλώ!»
«Γιατί, για να γυρίσεις πίσω και να τους βοηθήσεις να σκοτώσουν την

ψυχή  μας; Γιατί  νομίζεις  πως  μ’ έστειλε  να  σε  φωνάξω  πάνω  από  τους
λόφους  αν  μπορούσα;  Η  αλήθεια  είναι  πως  ήταν  το  δικό  σου  όνειρο,
Δευκαλίωνα, όλ’ αυτά.»

«Μα τι είναι αυτά που λες!» είπα σφαδάζοντας ακόμα εκεί που στε-
κόμουν κι ένιωσα μέσα μου μια σαν σκιά, αόριστη που όμως ξυπνούσε
κάτι βαθύ πίσω από τις λέξεις, η αόριστη κρύα σκιά του ερπετού πέρασε
πάνω από την ψυχή μου
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«Για  την  αποστράτευση! Προσπάθησε  να  θυμηθείς  εκείνη  τη  μέρα  -
μας  μίλησε η ίδια μόνη της γι’ αυτό ένα  βράδυ στην έπαυλη  της μάνας
σου. Ε; Εκείνη τη μέρα, αν τολμάς να θυμηθείς, που μαχαίρωσες τον άν-
θρωπο; Μας είπε πως της είχες πει,  πρέπει να μας φοβούνται!Δεν υπάρχει
τίποτ’ άλλο! είπες. Ε; Εσύ ήσουνα, τα ίδια σου τα λόγια, που έβαλες αυτήν
την απορία στην καρδιά της. Τόσα είχαν μάθει τα βουνά μας στο κορίτσι
κι  εσύ άνοιξες άλλη μια πόρτα σ’ όλ’ αυτά! Ήταν αναγκασμένη να μάθει
αν πράγματι υπάρχει κάτι άλλο, το μόνο που έκανε ήταν ν’ ανταμώσει αυτό
που μπήκε από την πόρτα που εσυ άνοιξες. Ορίστε λοιπόν η αγάπη της για
σένα. Αν είσαι ικανός να την αποδεχτείς...»

«Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι! Δεν μπορώ! Ποτέ της ουτε μια φορά ουτε μια
φορά  δε  μου  ’πε  την  αλήθεια!  Σκρόφα!  Ηλίθια!  Ψόφαγες  να  γίνεις  κα-
λαμπόκι! Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μένα!»

Η Διαμάτη σηκώθηκε όρθια κι η δύναμη τριγύρω της ήτανε τόσο τρο-
μερή μέσα σ’ αυτήν την απλή κίνηση, που σήκωσα τα χέρια μου λες και θα
με  χτυπούσε.  Εκατό  φορές  πάλι  και  πάλι,  μόνο  που  πια  το  ’βλεπα
ολοκάθαρα, είδα την πικρία και τη συγχώρεση στο πρόσωπο της Αριάδ-
νης, και η Διαμάτη έτσι όπως είχε σηκωθεί ήταν σαν τη Θεά, ακόμα ζω-
ντανή να υψώνεται μέσ’ από τη γη εμπρός μου, δεν την αντέχανε τα μάτια
μου.  Δεν  ήμουν  εγώ  τόσο  μεγάλος,  δεν  μπορούσα  να  γίνω  εγώ  αυτός ο
κόσμος, να μην αφήσω να μπει η αλήθεια που δήλωνα πως ήθελα

«Μην είσαι δειλός!» είπε. «Δε βλέπεις πόσο μας χρειάζεται τώρα; Δεν
ξέρεις τι ψέματα θα πουν για να κουκουλώσουν αυτό που έκανε; Εκείνη
δίνει  το  μεγαλύτερο  δώρο  της  Μάνας  στους  ανθρώπους  κι  εσύ  θα  τους
αφήσεις να μπουν και να το κλέψουν; Όχι το θάνατό της, όχι τη σοδειά,
αλλά τη μνήμη μιας αγάπης που έπλασε τον κόσμο, το ότι αντι- στάθηκε
σ’ ετούτους εδώ τους άντρες! Εμείς πρέπει να το διαδώσουμε, εμείς πρέπει
ν’ αντιμιλήσουμε όπως είχε πει η Κλείτη! Άκου με που σου λέω, σαν να
τους ακούω να λένε ότι αυτός ο Ουράνιος Πατέρας τους γεννήθηκε στις
σπηλιές μας.»

«Μα αυτό είναι παράλογο!»
«Και βέβαια είναι, το είδε κι η Κλείτη, όσο μεγαλύτερο το ψέμα τόσο

καλύτερα! Για να μπορέσουν έτσι οι άνθρωποι να ξεχάσουν και να τους
παραδίνουν  ολοένα  και  περισσότερο  από  τον εαυτό  τους,  ακριβώς  όπως
κάνεις εσύ αυτήν τη στιγμή. Πρέπει να ζήσουμε γιαφρη της! Μετά απ’ όλ’
αυτά δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο εκτός από μας. Εμείς πρέπει να το
προετοιμάσουμε, Δευκαλίωνα, αυτό σημαίνει να διατηρήσουμε τη Θεά, να
μην το αφήνεις να πάει χαμένο! Σε ικετεύω! Τα παιδιά!» φώ
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ναξε η Διαμάχη καθώς ξέσπασε πια κι ο δικός της ο θυμός κι άρχισε να
σφίγγει  το  ένα  με  τ’  άλλο  τα  χέρια  της,  κανένας  να  την  κρατήσει,  να
κλαίει γοερά

Τότε μια ξαφνική  καυτή  ριπή συντάραξε  το σιντριβάνι  των  κλαδιών
της  ιτιάς  που  έστεκε  από πάνω  μας κι  εγώ  σχεδόν  πνιγόμουνα  μες  στη
χολή μου, στη θλίψη και στην άρνηση, τ’ όνειρό μου, όχι, δεν ήταν αυτό
που επιθυμούσα, αλλά το θρόισμα των φύλλων με ανατρίχιασε, σηκώθη-
καν όρθιες οι τρίχες μου στο σβέρκο

Και  -  Μπορούσα  να  το  κάνω,  ν’  αντέξω  -  αυτός  ο  γάμος,  ολοκαί-
νουργιος,  αρχαίος  όμως  σαν  τον  Γιούχτα,  εμείς  ο  δεσμός  ανάμεσα  στο
θνητό και σ’ αυτό που πέρα από μας ζούσε, εκεί που είχε πάει εκείνη: ένα
όνειρο·  τόσο  παλιό*  ωστόσο  γι’  άλλη  μια  φορά  Εκείνη  είχε  κάνει  το
Τόλμημα, κι εγώ, πέθανα μαζί της, μου φαινόταν πως είχα κι εγώ θυσια-
στεί, κι όμως ζούσα. Και καθώς το κορμί μου τουρτούριζε, κατάλαβα πως
ο  ανοιχτός  σπόρος  των  πάντων  μέσα  στην  καρδιά  μου  ήταν  ...  ένας
θάνατος δικός της κι ο δικός μου, κι όμως με κάποιον τρόπο ξαναγεννιό-
μασταν, αυτήν τη στιγμή εδώ που στεκόμουνα. Δεν είχε καμιά λογική* αν
το ένιωθες όμως ήσουν νικητής Από σένα εξαρτάται

Κάλυψα  το  πρόσωπο  με  τα  χέρια  μου,  και  θρηνήσαμε,  αγκαλιαστή-
καμε, θρηνήσαμε κι άλλο, ούτε ξέρω για πόση ώρα. Ξέρω μόνο πως όταν
ξανακοίταξα τη θάλασσα, το φως της ημέρας περνούσε τις τελευταίες του
πινελιές πάνω στον κόσμο, αυτό το λυκόφως που μέσα του λάμπουν τα
πάντα, μια λάμψη ούτε του ήλιου ούτε του φεγγαριού και καμιά σημασία
δεν  είχε  από  πού  ερχότανε.  Την  αγαπούσα  μανιασμένα:  τώρα  πια  δε
γινόταν να χάσω* και την ώρα που δέχτηκα, το φως βάθαινε αφήνοντας
τον κόσμο. Κι ο ίδιος σαν θάλασσα απ’ όπου κανείς δεν μπορούσε ποτέ
να  ξεφύγει.  Υπήρχε  μόνο  η  λήθη,  η  σπατάλη  των  δώρων  της  Κόρης
προτιμότερη  από  τη  σπατάλη  των  δώρων  του  κόσμου.  Και  μια  ακόμα
επιλογή

«Πρέπει να γίνει τελετή», είπα 
«Ναι.»
Δεν ξέραμε τι να κάνουμε (δεν είχαμε τίποτα μαζί μας) ώσπου η Δια-

μάτη έδειξε ανατολικά πέρ’ από τους λόφους: η συντροφιά του Φιδιού της
Θάλασσας είχε  δέσει  στο  αραξοβόλι  και  πλησίαζαν,  διάσπαρτα  λευκά
κράνη  που  ανέβαιναν  με  κόπο  προς  το  μέρος  μας  πάνω  από  τα  συ-
ντρίμμια.  Δεν  αργούσε  το  βράδυ,  βαθύ  μπλε,  και  τα  πρώτα  άστρα
Θρήνησαν κι αυτοί, οι καπετάνιοι, ο χελωνομούρης πλοηγός, ο νεα
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ρός Πέμπτος. Κι υστέρα, Τώρα τι γίνεται, κύριε. Δεν μπορούσα να τους
ζητήσω να γυρίσουνε στον Αμνισό, θα ξανάρχιζαν από την αρχή οι μά-
χες,  ζήτησα  τότε  ένα  καράβι  εθελοντές  κι  οι  εφτά  στους  δέκα  βγήκαν
μπροστά. Η Διαμάτη θα έμενε εδώ, για τη νυχτερινή αγρυπνία ώσπου να
δω τι μπορούσε να γίνει, να κάνω τις προετοιμασίες· η Αριάδνη θ’ ανα-
παυόταν πλάι στη μάνα μας κι εγώ θα επέστρεφα, αν ζούσαμε, για να τη
φέρω σπίτι.

Ο Πέμπτος κι εγώ μόνο με κωπηλάτες, με το πανί τυλιγμένο για να μη
θορυβηθεί η φρουρά του λιμανιού. Το αεράκι είχε δροσερέψει και το νερό
ήταν  ήρεμο,  πόλη  βέβαια  δεν  υπήρχε,  εκτός  από  αυτά  που  ακόμα
καίγονταν, οι καπνοί τους υψώνονταν με φόντο τα βουνά που είχαν πάρει
να σκοτεινιάζουν. Τι ένιωθα τώρα: την ομορφιά του κόσμου που ακόμα
υπήρχε εκεί· και όχι Αδιαφορία πάνω ή πίσω ή από κάτω μου, αλλά μιαν
απόλυτη ελευθερία.

Βγήκαμε  μέσ’ από τη θάλασσα  σαν  τα φαντάσματα.  Πενήντα  χαλα-
στές μας  περίμεναν  σε μια  διπλή  σειρά με δόρατα και ασπίδες, με τους
τοξότες πίσω τους πάνω στην παραλία. Ο αξιωματικός τους με αναγνώ-
ρισε  κι έμεινε  άναυδος,  για  λίγο, με  τα  νέα· είπα  πως  θα πήγαινα  στην
ενδοχώρα  για  τις  προετοιμασίες,  είτε  τους  άρεσε  είτε  όχι.  Φρουροί  μας
συνόδεψαν  στο  μονοπάτι  που  είχαν  ανοίξει  μέσ’ από το  τείχος  των  συ-
ντριμμιών, φροντίζοντας τίποτα να μην ενοχλήσει τα υποχείρια του Μέ-
στορα που τελείωναν τη δουλειά τους με την ξυλεία· θα ’ρχόταν ο καιρός
να μαθευτούν τα νέα, προς το παρόν όμως δε χρειαζόταν τόσο ν’ ανησυ-
χούν  γιατί  πολλοί  από  αυτούς  είχαν  αρχίσει  πραγματικά  ν’ αποκοιμιού-
νται

Αποδέχτηκα το θρόνο μας στην Κνωσό, κι έκανα ό,τι μπορούσα, λι-
γοστές  οι  κουβέντες  μου  όσο  γερνούσα.  Νωχελικόν  και  ραφινάτο με
αποκαλούσαν κι όμως βρήκα κάτι να κάνω, σαν ήμουν μόνος μου, με την
εγκόσμια γραφή των αντρών του Ποιμένα, όπως βλέπετε. Από μόνη της δε
λέει  και  πολλά,  γιατί  η  καρδιά  προτιμάει  άλλες  γλώσσες,  και  μ’  αυτές
τραγουδάει  την  αιωνιότητα.  Προς  το  παρόν  όμως,  εμείς  πρέπει  ν’
αντιμιλήσουμε· αλλιώς κερδίζει αυτός και η δική του ιστορία.

Νέα Υόρκη -Αμνισός - Πόρτλαντ - Πρόβιντενς - Βοστόνη, 1980-1995
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Αυτό το μυθιστόρημα δεν θα είχε ποτέ ολοκληρωθεί χωρίς την αγάπη,
την πίστη, την ευαισθησία, το χιούμορ και την πνευματική και οικονομική
υποστήριξη  της  οικογένειάς  μου:  Τζον  Τ.  και  Ειρήνη  Τζ.  Ντέμ-  πσεϊ,
Μπάρμπαρα Ντέμπσεϊ, Τζάνις, Τζακ και Άλισον Ράσσελ, και Φρανκ Μ.
και Αλμπίνα Γκερεμόντε.

Θέλω επίσης να εκφράσω  τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη  στους αγαπη-
τούς  μου  φίλους,  που  ακολουθούν  (με  αλφαβητική  σειρά): Ηρακλή  και
Μαρία Αλεξάκη, Γιάννη Βεριβάκη, Αθανάσιο και Μαυρώ Βιδάκη, Μαρκ
Βάγκνερ,  Γιάννη  και  Βάνα  Βανταράκη,  Σταύρο  Γιακουμή,  Μιχά-  λη
Γιακουμάκη,  Γκλόρια  Γκαργιούλο,  Ρόμπερτ  Μ.  Γκραντ,  Φλόρα  Γκριν,
Ιωάννα  Καλυψώ  Γλύπτη,  Αλέξανδρο  Δοκιμάκη,  Άρθουρ  Έβανς,  Κάρεν
Ανν  Ζηνόνι,  Αντώνη  Δ.  και  Χρυσούλα  Κακουδάκη,  Δέσποινα
Κακουδάκη,  δρ  Αλέξανδρο  Καλέντη  και  όλους  τους  συνάδελφους  στις
Εκδόσεις Καλέντη,  Βασίλειο  Καράπα,  Ματ Κασούρ,  Ανθή Κατσιρίκου,
Πάτι Κουκ, Στέλιο Κτενιαδάκη, Σούζαν ΛεΦέιβ, Μάικλ ΜακΚέννα, Κεν
Μακέι, Κώστα Μαμαλάκη, Γιώργο Μαυροφόρο, Νταϊάνα Μέιερ, Κόουλ
Μπάνκσον  και  Νόεν,  Μπάρμπαρα  Μορ,  Τζούλια  και  Ρόι  Τ.  (Τε-  ντ)
Μπλις,  Μπιάνκα  Νεμπάμπ,  Καθλίν  Ντανιέλ,  Σουζάνα  Νταντ,  Τόμας  Γ.
Νταντ, Τζ., Τζον ΝτεΜάουλα, Μαρκ, Τζόις και Μπράιαν Ουότερχα- ους,
Μεγκ  Ουίντσερ,  Τρόι  και  Τόνι  Ουίλιαμς,  Στιβ  Ουάινφιλντ,  Μαρίνα
Παναγιωτάκη,  δρα  Ταξιάρχη  Παπακώστα,  Γεώργιο  Πατεράκη,  Μπεν
Πιτρ,  Ελένη  Πλουμίδη,  Κρις  Πφουτς,  Κέι  Ράιαν,  Μανώλη  και  Γιώργο
Ροδανάκη, Στέλιο Σαπουντζή, Σάντρα Σέλα, Τζόσεφιν Σεπέντα, Μόνι- κα
Σγιου,  Γάι  Σίντχε,  Μπόνι  Τάνγκουι  στην  Αίθουσα  Υπολογιστών  του
Αγγλικού  Τμήματος  του  Πανεπιστημίου  Μπράουν,  καπετάν  Μίλτο
Τριανταφυλλίδη,  Όντρεϊ  Φέλσιν,  Γιώργο  Φιτσανάκη,  Ρόμπερντ  Χάου-
τον,  Καπετάν  Νικόλαο  Χατζάκη,  Κατερίνα  Χέλερ  και  Νταντιέλ  Σβάι-
τσερ, Χριστίνα Χέλερ, Γιάννη Χρηστάκη, και Ιωάννη Χρονάκη.



Επίλογος



Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΖΟΝ ΝΤΕΜΠΣΕΪ

Αυτό το μυθιστόρημα το διάβασα τέσσερις φορές (λόγω επιμελείας) και σε
κάθε νέα ανάγνωση η απόλαυση του κειμένου του αύξανε με γεωμετρική
πρόοδο* είχε πάψει να λειτουργεί η αναγκαιότητα της επιμέλειας και πια
είχα  μπλεχτεί  σ’  ένα  γλυκό  μαρτύριο:  το  μαρτύριο  του,  από  αράδα  σε
αράδα,  από  παράγραφο  σε  παράγραφο,  από  σελίδα,  σε  σελίδα,...
μαστιγώματος από ένα πλήθος κόμπους περιγραφών - τόπων, δρώμενων,
χαραχτήρων  -  και  εννοιών,  δεμένους  στο  χρυσό  σκοινί  της  τέχνης  του
λόγου.  Γιατί,  σ’  αυτό  το  βιβλίο  αυτή  η  τέχνη  βρίσκει  πραγματικά  την
τέλεια εφαρμογή της: δεν υπάρχει αράδα χωρίς να είναι ποίηση· τα πρό-
σωπα εξεικονίζονται εγκαυστικά - με κείνη την τέχνη της εικονογραφίας
την  επίμονη  και  λεπτολόγα  που  δεν  αφήνει  ελλείμματα  ή  απορίες·  τα
επεισόδια  -  φανταστικά,  μυθολογικά  ή  ιστορικά  -  δε  μεταδίδονται  ως
εικονογραφικές αφηγήσεις μόνο αλλά και με την έννοια της πίσω από την
επιφάνειά  τους ανακάλυψης  και ερμηνείας των αιτίων που τα γέννησαν
και των σημασιών που δυνατόν να περικλείουν.

«Ο αδελφός της Αριάδνης» έχει επίσης τον χαραχτήρα οδηγού σε και-
ρούς όπου η Μυθολογία και η Ιστορία αλληλοεπικαλύπτονται σε πολλά
σημεία τους. Ο αφηγητής Δευκαλίωνας είναι εκείνος της δεύτερης υπαρ-
κτικής  του  εκδοχής*,  ως  αδελφός  της  Αριάδνης,  και  τα  γεγονότα  που
ιστορεί είναι όσα οδήγησαν στο τέλος της τη Μινωική Κρήτη, στο τέλος
ενός  πολιτισμού  δηλαδή,  ο  οποίος  γεννήθηκε  μεν  στη  μεγαλόνησο,  οι
επιδράσεις  που  είχε  όμως  από  την  Αίγυπτο,  την  ηπειρωτική  Ελλάδα
(Μυκηναϊκός  πολιτισμός)  αλλά  και  από  χώρους  μέχρι  την  Κεντρική
Ευρώπη, τον



*Το όνομα Δευκαλίωνας έχει δύο εκδοχές ηρώων: α) Ο πιο γνωστός είναι  γιος του
Προμηθέα  και  της  Κλυμένης.  Γυναίκα  του  είναι  η  Πύρρα,  κόρη  του  Επιμιθέα  και  της
Πανδώρας, που ήταν η πρώτη απ’ όλες τις γυναίκες. Στον μύθο αυτόν συμβαίνει ό,τι πε-
ρίπου και στον Κατακλυσμό της Παλαιός Διαθήκης,  β) Η μυθική παράδοση γνωρίζει  κι
έναν άλλον Δευκαλίωνα, γιο του Μίνωα και της Πασιφάης και αδελφό της Αριάδνης, του
Κατρέα, του Γλαύκου και του Ανδρόγεου. Αυτός ο Δευκαλίωνας ήταν φίλος του Θησέα και
πήρε μέρος στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου. Είναι παππούς του Μηριό- νη (νόθου γιου
του Κρητικού Μόλου, που ο ίδιος είναι νόθος γιος του Δευκαλίωνα).





διαμόρφωσαν  ως  κρητική  διεργασία  μιας  παγκόσμιας  (για  την  εποχή
εκείνη) πολιτισμικής  έκφρασης. Αυτήν  την πολιτισμική έκφραση ο Ντέ-
μπσεϊ εδώ την διαχέει μέσα στη δράση προσώπων, μέσα στα συναισθήμα-
τά  τους  και  κυρίως  μέσα  στα  δρώμενα  που  αφορούν  τη  Γυναίκα  της
Μινω- ικής εποχής.

Ο ιστορικά ανενημέρωτος αναγνώστης ίσως να έχει εκπλαγεί από την
υψηλότατη θέση που κατείχε η γυναίκα στη μινωική κοινωνία· θέση απο-
φασιστικής σημασίας για την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαραχτήρα εκείνου
του πολιτισμού, που σημαδευόταν από την ισοτιμία αρσενικού-θηλυ- κού,
σε βαθμό μάλιστα στον οποίο η ανθρωπότητα ίσως να μην καταφέρει να
φτάσει ποτέ: η γυναίκα δεν είχε απλώς ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις
με  τον  άντρα,  αλλά  συχνότατα  ήταν  αυτή  που  εξούσιαζε  και  είχε  τον
τελευταίο  λόγο.  Είναι  περίεργο  το  ότι,  ενώ  τα  μυθολογικά-ιστορι-  κά
στοιχεία  είναι  γεμάτα  από  τη  θηλυκή  παρουσία  και  δράση,  τελικά  ο
πολιτισμός εκείνος δεν πήρε το όνομα μιας γυναίκας - της Πασιφάης, π.χ.,
της  ξακουστής  και  δυναμικής  συντρόφου  του  Μίνωα  και  μητέρας  της
Αριάδνης  - αλλά ακολούθησε  την αρσενική  ονοματοθεσία* δεν  υποψιά-
ζεστε «δάκτυλον» της μετέπειτα πατριαρχικής ιστορικής κυριαρχίας; Παρ’
όλ’  αυτά,  η  επιδίωξη  αυτού  του  έργου  του  Ντέμπσεϊ,  «...πως  θ’  απο-
τελέσει δείγμα της αναντίρρητης ύπαρξης του κόσμου των ανθρώπων, για
χιλιετίες ολόκληρες,  πριν αρχίσει η κυριαρχούμενη  από τον άντρα Ιστο-
ρία»*, πετυχαίνεται: στο εξής όποιος και όποια θα έχουν διαβάσει αυτό το
βιβλίο  θα  γνωρίζουν  πολύ  καλά  ποια  σημασία  έχει  η  εκπαιδευμένη  γυ-
ναίκα σε ίσο με τον άντρα ή και πρώτο κοινωνικοπολιτικό ρόλο.

Αλλά, όπως σημειώσαμε στην αρχή αυτού του κειμένου, δεν είναι μό-
νο τι λέει, είναι και πώς το λέει ο Ντέμπσεϊ: η τέχνη του λόγου λοιπόν του
συγγραφέα  φτάνει  σε  υψηλότατα  σημεία  ομορφιάς,  έτσι,  που  μαγεύεσαι
κυριολεκτικά  και  αφήνεσαι  να  σε  παρασύρει  η  ροή  της  αφήγησης  σαν
μεθυσμένο  καράβι* η λυρικότητα  των  περιγραφών,  ιδιαίτερα  της  κρητι-
κής φύσης, η τελειότητα της απόδοσης των χαραχτήρων και το έξοχο ζω-
γράφισμα των μινωικών ηθών και εθίμων, καθώς και των πολεμικών γε-
γονότων  και  των  αποτελεσμάτων  τους,  συνθέτουν  ένα  μεγαλειώδη  χάρ-
τη-πίνακα  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  μιας  εποχής  της  οποίας  δε  γνω-
ρίζω άλλο βιβλίο να έχει έτσι φανερώσει την ουσία της.

Μια από τις εκπλήξεις του αναγνώστη θα πρέπει να είναι για το πώς
κατορθώνει αυτός ο ποιητής Ντέμπσεϊ να ασκεί σε τούτο το ιδιόμορφο

*Βλ. την κατάληξη στο Σημείωμα του συγγραφέα, σελ. 10.





Έπος για το Τέλος του Μινωικού Κόσμου συγχρόνως φιλοσοφία και πο-
λιτικοκοινωνική κριτική, καθοδηγώντας τα όλ’ αυτά προς τη σημαντικό-
τερη αιτία γένεσης των πάντων - απόψεων, συγκρούσεων, ερωτικών συ-
νευρέσεων, πορείας μέσω καταστροφών κ.ά. -, την Αναγκαιότητα.

Είδαμε πώς ο Θησέας (σε μια τελείως διαφορετική από την πασίγνω-
στη  εκδοχή  του)  δεν  μπόρεσε  να  «χωνέψει»  τον  πρωτεύοντα,  έως  κυ-
ρίαρχο, ρόλο της γυναίκας στην Κρήτη, και ακόμη, διαισθανθήκαμε την
αντίθεση του Αθηναίου «ήρωα» σε όλους τους «μοντερνισμούς» της μι-
νωικής κοινωνίας στη διοίκηση, στην ερωτική-σεξουαλική συμπεριφορά,
στην ενδυμασία. Έτσι και το βιβλίο αυτό γίνεται δίαυλος για τη διείσδυση
στον πυρήνα των σχέσεων και περαιτέρω αλληλεπιδράσεων ηπειρωτικής
Ελλάδας  και  Κρήτης  των  Μινωικών  Χρόνων,  που  ήταν  πολλές  και
ποικίλες και οι οποίες έδωσαν πολύτιμο μέρος στη Χρυσή Εποχή του πέ-
μπτου  αιώνα.  Θα  αντιλήφτηκε  ο/η  αναγνώστης/στρια  τη  γενναιότητα
αφενός και των δύο Ελλήνων αντιπάλων - Αχαιών και Κρητικών - και τη
δειλία αφετέρου να γίνουν  ομολογημένοι εχθροί: ο συνδετικός κρίκος της
ψυχής  τον  Ελληνισμού δεν  επέτρεπε  να  συμβεί  κάτι  τέτοιο,  καθώς  η
αδήριτη Αναγκαιότητα, με τους δικούς της σκληρούς νόμους τους θεσμο-
θετημένους από τη φύση της ύλης με την οποία ήταν πλασμένες οι  αφα-
νέρωτες ακόμα τότε σχέσεις ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης, επέβαλλε
ισορροπίες που η προοπτική του χρόνου επρόκειτο να τις αγκαλιάσει και
να δημιουργήσει μέσω αυτών ό,τι δημιουργήθηκε, τον πολιτισμό δηλαδή
της Συνολικής Ελλάδας - από την Κρήτη ως τις Μυκήνες, την Αθήνα και
τη Μακεδονία και ως τη Σογδιανή, ύστερα, του Αλέξανδρου...

Ο  ποιητής  Ντέμπσεϊ  λοιπόν,  με  αυτό  το  συναρπαστικό  Έπος  για  το
Τέλος του Μινωικού Κόσμου δίνει την ευκαιρία να ανοιχτεί η Πύλη του
Λαβύρινθου,  και  καθοδηγεί στην εξερεύνησή  του,  γιατί από τις σπείρες
του  φανερώνεται  η  εκπληκτική  πρόοδος  στις  διανθρώπινες  σχέσεις  που
είχε πετύχει ο πολιτισμός εκείνου του καιρού, πρόοδος που στον εικοστό
πρώτον αιώνα μ.Χ., αυτόν που ανοίγεται τώρα μπροστά στην ανθρωπό-
τητα, θα ήταν ευχής έργο να σημειωθεί.

Εμείς που ήδη υποστήκαμε το «μαρτύριο» του λυρικού... μαστιγώμα-
τος της αφήγησης του «Αδελφού της Αριάδνης» ξέρουμε τώρα πια τι ση-
μαίνει έρωτας προς την τέχνη του λόγου και ποιαν ηδονή εκπέμπει αυτός
ο έρωτας: ένα πανηγυρικός χορός όλων των αισθήσεων, αγκαλιασμένων
με τις διψασμένες για ομορφιά, αλήθεια και ελευθερία υπάρξεις μας.



Δεκέμβρης 1998 Κ. I. ΤΣΑΟΥΣΗΣ


