Copyright: 2020 Βαςιλική Μακρή

Εκδότθσ
Βαςιλικι Μακρι

www.vasilikimakri.com
Σελίδα ςτο Facebook: Vasiliki Makri writer
E-mail: info@vasilikimakri.com

Σχεδίαςη εξώφυλλου - οπιςθόφυλλου
Ορζςτθσ Ηλίασ

Ο τίτλοσ του βιβλίου είναι μια ιδζα τθσ Ευαγγελίασ Τηαβζλα

Το βιβλίο διανζμεται από τθν Smashwords

ISBN:

Φωτογραφία: Ορζςτθσ Ηλίασ

H Βαςιλικι Μακρι γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Πάτρα. Σποφδαςε Κλαςικι
Φιλολογία ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ και, ςτθ ςυνζχεια, φοίτθςε ςτθν Εκνικι
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ζχει κάνει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Δθμόςια
Διοίκθςθ, αλλά και ςτθν Επιςτιμθ των Εκδόςεων ςτο Βερολίνο. Τώρα ηει και
εργάηεται ςτθν Ακινα.
Η Βαςιλικι ζχει εργαςτεί ςτο Υπουργείο Παιδείασ ςε διάφορεσ διοικθτικζσ
κζςεισ, κακώσ και ςτο Γραφείο Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλθνικισ Πρεςβείασ ςτο
Βερολίνο. Ζχει εργαςτεί, επίςθσ, ωσ επιςτθμονικό προςωπικό ςτο Εκνικό Κζντρο
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, όπου ςυμμετείχε ςτον ςχεδιαςμό και
τθν υλοποίθςθ επιμορφωτικών προγραμμάτων για δθμοςίουσ υπαλλιλουσ,
κακώσ και ςε ζρευνεσ για ζναν πιο αποτελεςματικό δθμόςιο τομζα.
Η Βαςιλικι είναι εκπαιδεφτρια ενθλίκων ςε κζματα δθμόςιου management,
αφθγθματικισ τεχνικισ, επικοινωνίασ και διαχείριςθσ οργανωςιακών αλλαγών.
Γνωρίηει Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιςπανικά και λίγα Τουρκικά.
Το "Αίνιγμα του Ερωτόκριτου" είναι το πρώτο τθσ μυκιςτόρθμα.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, αλλά και για να επικοινωνιςετε με τθν
ςυγγραφζα μπορείτε να μπείτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ: www.vasilikimakri.com

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟN ΒΥΘΟ
Νήσος Δία. Κρήτη, 23 Ιοσλίοσ 1942
Δθεί, κέζα ζην βπζό ηεο ζάιαζζαο, απηό πνπ είδε ηνπ έθνςε ηελ αλάζα.
«Κάηη πξέπεη λα θάλσ», ζθέθηεθε ν Γιεληνύζεο. «Γελ πξέπεη λα δεη ην άγαικα ν
Γεξκαλόο! Μα πάιη, γηαηί όρη; Γηα λα κελ ην πάξεη ζηε Γεξκαλία θαη θνπξαθέμαια; Δδώ
πεηλάκε. Καη θαιά γηα κέλα. Η κάλα κνπ, ε θπξά Αληηόπε ηη θηαίεη;»
Δδώ θαη ώξα ν Γιεληνύζεο βνπηνύζε ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο. Ξεθίλεζε, ελώ ν
ήιηνο κόιηο είρε αξρίζεη λα ρατδεύεη ηε βάξθα ηνπ κε ηηο πξσηλέο ηνπ αρηίδεο. Τώξα, αθόκα
θαη θάησ από ην λεξό, έλησζε ην θσο λα δηαπεξλά όιεο ηηο ζηηβάδεο ηνπ δέξκαηόο ηνπ θαη λα
ηνλ δεζηαίλεη σο κέζα ζηα ζσζηθά ηνπ. Ο Ινύιεο ήηαλ άιισζηε ν πην δεζηόο κήλαο ηνπ
θαινθαηξηνύ ζηελ Κξήηε.
Με κηα γξήγνξε θίλεζε πξόβαιε ην θεθάιη ηνπ έμσ από ην λεξό. Άπισζε ην
δαζύηξηρν ζηέξλν ηνπ, αλαπλένληαο βαζηά γηα λα αλαπιεξώζεη ηνλ αέξα πνπ έιεηπε από ηα
πλεπκόληα ηνπ.
Ήηαλ λένο, κόιηο είθνζη πέληε ρξόλσλ, είρε γεξά πλεπκόληα θαη ην ‘ιεγε ε θαξδηά ηνπ.
Μα πάιη έπξεπε λα πξνζέρεη. Έξημε κηα καηηά ζηελ αθηή πνπ απείρε κόιηο ιίγα κέηξα. Πίζσ
από ηα βξάρηα θαη ηελ πνώδε βιάζηεζε ηνπ αθαηνίθεηνπ λεζηνύ δηέθξηλε θάηη λα αζπξίδεη
ζην ιακπεξό θσο ηεο εκέξαο. Γελ άξγεζε λα θαηαιάβεη όηη ήηαλ ην εθθιεζάθη ηεο
Αλαιήςεσο, πνπ δέζπνδε πάλσ από ηνλ θόιπν.
Άθνπζε έλα θξώμηκν λα έξρεηαη από ηνλ νπξαλό. Σήθσζε ην βιέκκα ηνπ πξνο ηα
πάλσ. Ήηαλ έλαο καπξνπεηξίηεο, από θείλα ηα κηθξόζσκα γεξάθηα κε ην ζθνύξν θηέξσκα,
πνπ θώιηαδαλ ζην κηθξό αθαηνίθεην λεζί Νηία, ιίγα ρηιηόκεηξα καθξηά από ην Ηξάθιεην.
«Τη έγηλε;», άθνπζε κηα αληξηθή θσλή ζηκά ηνπ. Γύξηζε ην πξόζσπό ηνπ από ηελ άιιε
κεξηά θαη θνίηαμε πξνο ηα πάλσ. Δίδε ηα γαιάδηα κάηηα ηνπ Γθνύζηαβ Σκηη λα ηνλ θνηηάδνπλ
εξσηεκαηηθά πάλσ από ηε βάξθα.
«Τίπνηα, ρεξ Κνκαληάλη!», απάληεζε ζεθώλνληαο ηε δεμηά ηνπ παιάκε ζην κέησπν
θαη ραηξεηώληαο ζηξαηησηηθά. Τν κεηάλησζε ακέζσο θαη θαηέβαζε ην ρέξη ηνπ πνπ άγγημε ην
λεξό κε έλαλ δπλαηό παθιαζκό.
«Δκπξόο ινηπόλ! Los!», άθνπζε ηνλ Σκηη λα ηνλ πξνηξέπεη.
Γελ ηνλ έπαηξλε λα θαζπζηεξήζεη άιιν. Πήξε κηα βαζηά αλαπλνή θαη βνύηεμε. Άξρηζε
λα θαηεβαίλεη γξήγνξα, κα ζηαζεξά. Έηζη είρε κάζεη λα θάλεη. Έηζη έπξεπε γηα λα απνθύγεη
ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ε απόηνκε αιιαγή ηεο πίεζεο ζην ζώκα
ηνπ.
Σπλέρηζε λα θαηεβαίλεη. Μηα απόθνζκε ζησπή θαηέθιπζε ην είλαη ηνπ. Πόζν ηε
ιάηξεπε απηή ηελ ππνζαιάζζηα ζησπή! Κάζε θνξά έλησζε λα δηεηζδύεη ζε έλαλ άιιν θόζκν,
βνπβό. Σην ιηβάδη ηεο ζησπήο. Όια ηνπ θαίλνληαλ λα θηλνύληαη πην αξγά, όπσο ηελ πξώηε
επνρή ηεο δεκηνπξγίαο. Ο ίδηνο πξνζαξκνδόηαλ ζηνπο ξπζκνύο απηνύο θαη θνπλνύζε ηα
άθξα ηνπ κε κηα αξρατθή κνπζηθόηεηα. Έλησζε ζαλ πξσηόδσν. Έλα ζειάρη ηνπ βπζνύ.
Υπνιόγηζε πσο είρε θαηέβεη γύξσ ζηα ηξηάληα κέηξα. Ήηαλ ην πξνζσπηθό ηνπ ξεθόξ
ρσξίο ζθάθαλδξν, πνπ ην έβαδε κόλν όηαλ βνπηνύζε γηα ζθνπγγάξηα ζηηο ζάιαζζεο ηεο
παηξίδαο, αιιά θαη όπνπ αιινύ ηνλ θαινύζε ε βηνπάιε. Σηα αλνηρηά ηεο Σηθειίαο, ηεο
Ληβύεο, σο θαη ζηελ Ιζπαλία είρε θηάζεη κε ηελ ‘Ηιαθάηε’, ην κεγάιν ζθνπγγαξάδηθν ηνπ
γεξν-Παπζαλία. Δθεί δνύιεπε από ηα δεθάμη ηνπ ρξόληα.
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Αλδξώζεθε κέζα ζηελ αξκύξα θαη ζηα θύκαηα, ηα πξώηα ηνπ παηρλίδηα ήηαλ λα πηάλεη
θξίζζεο θαη θέθαινπο θαη λα ηηο δίλεη ζηηο γάηεο γηα λα παίδνπλ. Αξγόηεξα, μαλνηγόηαλ κε
ηνλ παηέξα ηνπ ζηα αλνηρηά ηνπ λεζηνύ θαη κε θαζεηέο θαη θηνύξηνπο ςάξεπαλ κνπξκνύξηα
θαη γνθάξηα, αιιά θαη ηα θόθθηλα ηα κηθξά ηα γαξηδάθηα πνπ νη Σπκηαθνί ηα ιέλε γηα δηθά
ηνπο. «Κνύληα πνπ ηνπο θνύλαγε! Από πνύ θη σο πνύ δηθά ηνπο; Σε όιν ην λόηην Αηγαίν δελ
ηα ςαξεύνπλε; Γηαηί όρη ραιθίηηθα γαξηδάθηα;», ππνζηήξηδε κε πείζκα ν παηέξαο ηνπ ν
Αιέβαλδξνο, ζθνπγγαξάο θαη θείλνο πνπ ηνπο είρε αθήζεη ρξόλνπο. Τνλ ξνύθεμε ε ζάιαζζα.
Μαθξηά, ζηηο αθηέο ηεο Αθξηθήο. Από ηελ αζζέλεηα ησλ βνπηερηάδσλ. Αλέβεθε γξήγνξα
πξνο ηα πάλσ θη έζθαζε. Γέκηζε ην ζώκα θπζαιίδεο. Καη πήγε λα ζπλαληήζεη ηνλ Άγην
Πέηξν.
Δθείλνο ήηαλ πνιύ κηθξόο ηόηε, έμη ρξνλώλ. Όηαλ ην έκαζε, δελ έλησζε πόλν. Έλα
κνύδηαζκα κόλν. Μηα αβεβαηόηεηα. Καη ηώξα, ηη; Άιισζηε, ν παηέξαο ηνπ ήηαλ πην πνιύ κηα
αθήγεζε, κηα επαλάιεςε ζηα ιόγηα, έλα δάθξπ ζηα κάηηα ηεο θπξά Αληηόπεο, ηεο κάλαο ηνπ.
Μηα αληίζηξνθε κέηξεζε ζηηο κέξεο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ. Έλα θνίηαγκα έμσ από ην
παξάζπξν, όηαλ είρε κπνπγάδη, κηα ζατηηά ζηνλ αξγαιεηό. ‘Πελειόπε έπξεπε λα ηε ιελ ηε
κάλα ηνπ θαη όρη Αληηόπε’, ζθεθηόηαλ, όηαλ ηνπ κάζαηλαλ ζην ζρνιεηό γηα ηνλ Οδπζζέα πνπ
ζαιαζζνπληγόηαλ, ελώ ε Πελειόπε ηνλ πεξίκελε θαξηεξηθά ζηεο Ιζάθεο ην παιάηη. Καη
θαληαδόηαλ πσο ν παηέξαο ηνπ πάιεπε κε ηε Σθύιια θαη ηε Φάξπβδε. Αλαξσηηόηαλ αλ ζα
έκελε αζπγθίλεηνο από ην γιπθό ηξαγνύδη ησλ Σεηξήλσλ ή ζάκπσο ζα γύξηδε ζην λεζί
γνπξνύλη θαη όρη κε ηελ αλζξώπηλε ζσξηά ηνπ.
Σηελ θεδεία ζέιεζε λα δεη ηνλ παηέξα ηνπ γηα ηειεπηαία θνξά. Να ηνλ ρνξηάζεη γηα
όια ηα ρξόληα ηεο απνπζίαο. Μα ην θέξεηξν δελ άλνημε. Γελ ηνλ άθεζαλ λα δεη ην πξόζσπν
ηνπ. Δίρε γίλεη, ηνπ είπαλ, έλα κε ην ζθάθαλδξν, αίκα θαη ζάξθα ηαηνπάδ ζην κέηαιιν ηεο
ζηνιήο ηνπ.
Μπήθε ινηπόλ θαη θείλνο από λσξίο ζηε βηνπάιε. Αλαγθαζηηθά. Καη ηη άιιν λα θάλεη
παξά απηό πνπ έκαζε ηόζν θαιά; Να θαηαδύεηαη ζε κεγάια βάζε θαη λα γίλεηαη έλα κε η’
απόθνζκα όληα ηνπ βπζνύ. Έκπαηλε ζηνλ αρηαξκά θαη έιεηπε γηα κήλεο από ην λεζί. Δίραλ
βγεη από ηα ρέξηα ηνπ όισλ ησλ εηδώλ ηα ζθνπγγάξηα: ηζηκνύρεο, καηαπάδεο, αθόκε θαη
ιαθίλεο. Γελ θνβόηαλ ηίπνηα. Ούηε ηηο Σεηξήλεο, νύηε ηνλ Κύθισπα νύηε ηελ Κίξθε θαη ηα
μόξθηα ηεο. Απηέο νη έγλνηεο είλαη γηα όζνπο πεξηκέλνπλ. Πήξε θαη ησλ νκκαηηώλ ηνπ θαη
έθπγε από ην λεζί ηνπ. Πήξε ηελ κάλα ηνπ θαη πήγαλ λα κείλνπλ ζηελ Κξήηε, ζην Ηξάθιεην,
όπνπ έκελε ν ζεηόο ηνπ θαη αδειθόο ηεο κεηέξαο ηνπ. Σπλέρηζε ην επάγγεικα ηνπ βνπηερηή.
Μα ήξζε ν Πόιεκνο θαη ε Καηνρή θαη ηνπο ξήκαμε. Τα ζθνπγγαξάδηθα δελ κπνξνύζαλ
εύθνια λα μαλνίγνληαη ζηα πέιαγα.
Γη’ απηό θαη θείλνο άξρηζε λα βνπηάεη γηα ςάξεκα. Γηα λα πηάλεη θαλέλα ςάξη ή
θαλέλα όζηξαθν. Όρη κόλν γηα λα ηξώλε. Μα θαη γηα λα ηα πνπιάεη ζηνπο θαηαθηεηέο. Οη
Ιηαινί ηξειαίλνληαλ γηα άγξηα ζηξείδηα, αιιά θαη γηα ηηο πίλεο, εθείλα ηα ζεόξαηα
καθξόζηελα όζηξαθα πνπ γίλνληαλ εθιεθηόο νπδνκεδέο. Οη Γεξκαλνί πάιη πξνηηκνύζαλ ηα
θπδώληα. Τα ιέγαλε βελεξίδεο, ηα όζηξαθα ηεο Αθξνδίηεο. Από έλα ηέηνην ηεξάζηην όζηξαθν
ιέγαλε πσο γελλήζεθε ε ζεά Αθξνδίηε. Έηζη ηνπιάρηζηνλ ηνπ είπε ν Γθνύζηαβ Σκηη, ν
Γεξκαλόο πνπ βξηζθόηαλ καδί ηνπ ζηε βάξθα.
Δίραλ γλσξηζηεί πξηλ από δπν βδνκάδεο πεξίπνπ. Όηαλ ηνλ πιεζίαζε, ςειόο θαη
αγέξσρνο, ηα παξάζεκά ηνπ ζηξαθηάιηζαλ γηα κηα ζηηγκή ζην θσο ηεο κέξαο. Γελ ηνλ
ζάκπσζαλ όκσο. Όρη. Τα κάηηα ηνπ ζηπι ζηπιώζεθαλ πάλσ ζηνλ αγθπισηό ζηαπξό ζην
πέην. Κη έπεηηα ζηελ ειαθξηά θπξηάδα ηνπ ιαηκνύ ηνπ άληξα πνπ ηνλ έθαλε λα κνηάδεη κε
θύθλν. Ο Σκηη δελ ηνπ δήηεζε όζηξαθα, κα λα ηνπ κάζεη λα θάλεη θαηαδύζεηο θαη κάιηζηα
ρσξίο ζθάθαλδξν.

4

Σθέθηεθε λα αξλεζεί. Μα δελ ην έθαλε. Γελ ήηαλ πσο θνβόηαλ ηνλ Γεξκαλό. Όρη.
Τνπιάρηζηνλ όρη γηα θείλνλ. Μα δελ ήζειε λα αθήζεη ηε κάλα ηνπ ρσξίο παηδί. Τεο έθηαλε ε
ρεξεία ηεο. Γη’ απηό δέρηεθε ρσξίο λα ζθεθηεί λα δεηήζεη ρξήκαηα. Μα ν Γεξκαλόο θαηλόηαλ
ηίκηνο. Τνλ ξώηεζε πόζα ζέιεη θαη ηνπ έδηλε θάζε θνξά πνιύ πεξηζζόηεξα, ηα δηπιάζηα
ζρεδόλ. Άξρηζαλ λα βνπηάλε ζηελ Ακκνπδάξα, ηελ κεγάιε ακκνπδεξή παξαιία πνπ
εθηεηλόηαλ γηα θάκπνζα ρηιηόκεηξα έμσ από ην Ηξάθιεην. Έπεηηα πήγαλ ζηνλ θόιπν ηεο
Αγίαο Πειαγίαο. Καη ζήκεξα ν Γεξκαλόο ηνπ δήηεζε λα πάλε ζηε Νηία, ην λεζάθη πνπ
έβιεπε ζηνλ νξίδνληα έμσ από ηα ηείρε ηνπ Κνύιε, ηνπ παξαζαιάζζηνπ βελεηζηάληθνπ
θάζηξνπ.
«Ολνκάζηεθε Νηία από ην Γία, ηνλ Θεό ηνπ Οιύκπνπ», ηνπ εμήγεζε, όζν εθείλνο
έθαλε θνππί. «Δδώ θξύθηεθε ν Θεζέαο κε ηελ Αξηάδλε, αθνύ ζθόησζαλ ηνλ Μηλώηαπξν.
Δίζηε ηπρεξνί εζείο νη Κξεηηθνί πνπ δείηε ζε έλαλ ηέηνην ηόπν. Γεκάην αλεθηίκεηνπο
ζεζαπξνύο. Τελ Κλσζό, ηε Φαηζηό. Σηνλ ηόπν ηνπ Μίλσα θαη ηνπ Λαβύξηλζνπ».
Έθαλαλ θνππί ελαιιάμ γηα θαλέλα κηζάσξν θαη αγθπξνβόιεζαλ ιίγα κέηξα καθξηά
από ην λεζί. Βνύηεμαλ ακέζσο. Ο Γεξκαλόο ήηαλ επηδέμηνο θαη κάζαηλε γξήγνξα. Μα ηα
πλεπκόληα ηνπ άξρηζαλ λα γεκίδνπλ λεξό από ηηο πνιιέο πξνζπάζεηεο. Γελ ήηαλ καζεκέλνο.
Καη ζηακάηεζε λα μαπνζηάζεη. Έηζη, ν Γιεληνύζεο βνύηεμε κόλνο ηνπ. Δίρε δεη ζην βπζό
θάηη πνπ έκνηαδε κε πίλα θαη ήζειε λα βεβαησζεί. Αλ ήηαλ έηζη, ζα θξαηνύζε ζην κπαιό ηνπ
ην ζεκείν θαη ζα εξρόηαλ άιιε κέξα κόλνο ηνπ κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα ηελ
απνζπάζεη.
Γίπια ηνπ πέξαζε έλα θνπάδη κειαλνύξηα. Τα ιέπηα ηνπο ζηξαθηάιηζαλ θαη ηνλ
ηύθισζαλ γηα κηα ζηηγκή. Γελ είρε πνιύ ρξόλν, ην ήμεξε. Ο ρξόλνο κεηξνύζε αληίζηξνθα
θάησ από ην λεξό. Αλάκεζα ζε δύν θπκαηηζκνύο είδε έλα κάηη λα ηνλ θαξθώλεη από
απέλαληη. Αλ θαη καζεκέλνο ζηα ηεξηίπηα ηνπ βπζνύ, έλησζε ηελ θαξδηά ηνπ λα ρηππά
γξεγνξόηεξα απ’ ην θαλνληθό. Έθιεηζε ηα κάηηα θαη μαλαθνίηαμε. Τν κάηη γπάιηδε ιίγν πην
καθξηά. Φακνγέιαζε αλαθνπθηζκέλνο. Μάιινλ ζα ήηαλ θαλέλαο Σαλπηέξνο, από εθείλα
δειαδή ηα ςάξηα πνπ έθεξε ν Απόζηνινο Πέηξνο ζηνλ Κύξην, όηαλ εθείλνο ηνλ βξήθε λα
ςαξεύεη ζηε ζάιαζζα ηεο Γαιηιαίαο, αλίδεν γηα ηελ έλδνμε κνίξα πνπ ηνπ επηθύιαζζε ε
δσή. Η ζθνύξα θειίδα ζην ζώκα ηνπ – ην δαρηπιηθό απνηύπσκα ηνπ αγίνπ Πέηξνπ, έηζη
ιέγαλε - είρε μεγειάζεη βνπηερηάδεο θαη βνπηερηάδεο, πνπ δηεγνύληαλ έπεηηα ζηα θαπειεηά
ηηο ηζηνξίεο ηνπο, κεγαινπνηώληαο ηα θαηνξζώκαηά ηνπο θαη αθήλνληαο ηα παηδαξέιηα κε ην
ζηόκα αλνηρηό.
Πιεζίαζε. Γελ ήηαλ Σαλπηέξνο, αιιά έλα ζηξείδη κηζαλνηγκέλν. Η νβάι ηνπ επηθάλεηα
ήηαλ εληαία ρσξίο εμνγθώκαηα θαη ην θαπάθη ηνπ είρε ζθνύξεο θαη αλνηρηόρξσκεο ξαβδώζεηο
πνπ δεκηνπξγνύζαλ αιιεπάιιεινπο νκόθεληξνπο θύθινπο. Πιεζίαζε πεξηζζόηεξν. Ξάθλνπ
κηα εηθόλα ηνλ πάγσζε.
Μηα γνξγόλα από εθείλεο πνπ όινη κηινύζαλ γηα απηέο, αιιά θαλείο δελ είρε καηαδεί
ηνλ θαινύζε θνληά ηεο. Δίλαη δπλαηόλ; Ολεηξεπόηαλ; Μήπσο θαηέβεθε πνιύ απόηνκα; Μηα
γιπθηά δάιε έθαλε ηηο θιεηδώζεηο ηνπ λα ιηγώζνπλ. Φπζαιίδεο ζε όια ηα ρξώκαηα ηεο ίξηδαο
ζηξαθηάιηζαλ νιόγπξά ηνπ. Γπν δεπγάξηα κάηηα κε καθξηέο βιεθαξίδεο θπκάηηδαλ γύξσ ηνπ,
ζειάρηα πνπ αλνηγόθιεηλαλ ηηο θηεξνύγεο ηνπο. Καηαιάβαηλε πσο απηό ήηαλ ην ηέινο.
Ήηαλ όκσο γεξό ζθαξί, ην έιεγε ε θαξδηά ηνπ. Αλέβεθε ζαλ αζηξαπή θαη βγήθε ζηελ
επηθάλεηα. Αλάζαλε ηόζν βαζηά, ζαλ λα ήηαλ ε ηειεπηαία αλαπλνή ηεο δσήο ηνπ. Έλαο βήραο
ηνλ έπλημε.
«Δίζαη θαιά;», άθνπζε ηε θσλή ηνπ Γεξκαλνύ. Αθνπγόηαλ ζακπή θαη απόκαθξε.
Ξαθληαζκέλνο θνίηαμε θαη ηνλ είδε αθνπκπηζκέλν ζηελ θνππαζηή ηεο βάξθαο λα ηνλ
θνηηάδεη ιίγα κέηξα καθξηά ηνπ. Έβαιε ην κεζαίν δάρηπιν ηνπ δεμηνύ ηνπ ρεξηνύ κέζα ζην
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ιαβύξπλζν ηνπ δεμηνύ ηνπ απηηνύ θαη ην θνύλεζε δπλαηά γηα λα βγάιεη ην λεξό.
«Δίκαη θαιά, Φεξ!», θώλαμε. «Πνιύ θαιά κάιηζηα. Σνπ έρσ θάηη επράξηζην. Βξήθα
θάηη ζην βπζό».
«Βξήθεο; Τη βξήθεο;»
«Έλα άγαικα. Έλα αξραίν άγαικα!».
«Unglaublich! Bist du sicher? »
«Φεξ θνκαληάλη! Γελ μέξεηε πσο δελ κηιάσ ιέμε γεξκαληθά;»

6

Ένα μσζηικό θσλαγμένο για τρόνια μέζα ζε ένα ημερολόγιο.

Ένα αρταίο αγαλμαηίδιο ποσ αναδύθηκε από ηον βσθό ηοσ
Κρηηικού Πελάγοσς. Μια πινακίδα Γραμμικής Γραθής Βήηα.
Ποιος μίηος θα οδηγήζει ζηα ίτνη ηοσς;

Η Ναπζηθά Αξγπξίνπ, κηα λεαξή αξραηνιόγνο από ηε Λέξν,
εξγάδεηαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηνπ Ηξαθιείνπ. Η Ναπζηθά
αζθπθηηά κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ Μνπζείνπ θαη νλεηξεύεηαη λα
θάλεη κηα ζπνπδαία αξραηνινγηθή αλαθάιπςε.
Ώζπνπ, μαθληθά, πέθηεη ζηα ρέξηα ηεο ην εκεξνιόγην ηνπ
Γθνύζηαβ Ράηλραξλη, ελόο Γεξκαλνύ Ναδί πνπ είρε δήζεη ζηελ
Κξήηε ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο. Καη, πξνο κεγάιε ηεο έθπιεμε,
καζαίλεη πσο ν Γεξκαλόο είρε αλαθαιύςεη έλα αξραίν αγαικαηίδην
θαη κηα πηλαθίδα γξακκέλε ζε Γξακκηθή Γξαθή Βήηα.
Τώξα ε Ναπζηθά θαιείηαη λα βξεη ηε ιύζε ζην κπζηήξην: Πνύ
βξίζθνληαη απηά ηα δύν αληηθείκελα; Τη γξάθεη ε πηλαθίδα θαη πνηα
ε ζρέζε ηεο κε ην αγαικαηίδην; Πνηα ηξαγηθή ηζηνξία ζπλδέεηαη
καδί ηνπο; Πνηα είλαη ε ‘Αξεηνύζα’ πνπ αλαθέξεη ν Γεξκαλόο κέζα
ζην εκεξνιόγηό ηνπ;
Θα θαηαθέξεη ε Ναπζηθά λα βξεη ηελ ιύζε ζηνλ γξίθν; Πώο ε
αλαδήηεζε απηή ζα κεηαηξαπεί ζε πξνζσπηθό ηαμίδη απηνγλσζίαο;

