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                  Ανεµόµυλος.  Παιχνίδια του λευκού στο µπλε και το γαλάζιο.  

                                                                       ... Ο άνεµος σφύριζε. 

                                      

                                           Ο ήλιος κόπηκε σε κοµµάτια πορφύρας.  

                                       

                                                    Τα κύµατα έσπαζαν πάνω στους βράχους 

απαντώντας ανταγωνιστικά στη δύναµη του αέρα.   

                                                    ∆ίπλα στον ανεµόµυλο, τα ξύλινα τραπεζάκια µε τη 

λευκή µαρµάρινη βάση, πήραν το χρώµα της δύσης.  

 

 

                                                      Οι καρέκλες, ξυλόγλυπτες δηµιουργίες Σκυριανής   

τέχνης, αγνάντευαν τον ορίζοντα.  

                                                     Ένα κόκκινο µαντήλι, ξέφυγε από το φύσηµα του 

αέρα κι έπεσε στη θάλασσα.  

                                                                                         

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 
                   Το  νερό  βάφτηκε  κόκκινο... 



 

 

 

                              

 

              …Καφέ ο «ανεµόµυλος». Μια ηλικιωµένη γυναίκα µε κάτασπρα µαλλιά, 

καθόταν σ’ ένα τραπεζάκι και κοιτούσε τη θάλασσα. Ο άνεµος δεν σφύριζε πια κι η 

θάλασσα γαλήνεψε όπως η ζωή στη δύση της.  

 

Την έλεγαν ∆ύση, 

παρατσούκλι της γιαγιάς της. 

Είχε µια κόρη, τη Ζωή. Ένα 

παιδί του έρωτα. Ο άντρας της 

ήταν ψαράς. Γνωρίστηκαν σε 

µια παραλία που είχε αράξει τη 

βάρκα του για να δροσιστεί λίγο 

στα κρυστάλλινα νερά του 

νησιού. Έµεναν σ’ εκείνα τα 

λευκά σπίτια, κρεµασµένα στον τεράστιο βράχο µε το κάστρο, οχυρό της ψυχής τους. 

Τη νύχτα µε τα φώτα, ο βράχος έµοιαζε µε πύργο από διαµάντια. 

        Εκείνη τον ερωτεύτηκε. Εκείνος ερωτεύτηκε την θάλασσα.  

Παντρεύτηκαν απλά, παραδοσιακά. Ένα χρόνο αργότερα, ήρθε στο κόσµο η κόρη  

τους, η Ζωή. Όσο µεγάλωνε, τόσο πιο πολύ αγαπούσε την θάλασσα. Έγινε ανάγκη 

της. Όταν κολυµπούσε γινόταν ένα µε το νερό, όπως έλεγε. Στα δέκα πέντε της, ήταν 

η πρώτη δύτρια στο νησί. Τη φώναζαν «σειρήνα της θάλασσας». 

Ένα µεσηµέρι, η Ζωή γύρισε από την προπόνηση. Η µητέρα της είχε στρώσει το 

τραπέζι για φαγητό. Εκείνη τη στιγµή µπήκε στο σπίτι και ο πατέρας της. 

Κοιτάχτηκαν επίµονα. Στο βλέµµα τους έβλεπες µια ενοχή.  

Η ∆ύση τους κοίταξε µε απορία. «Τι θα γίνει, δεν θα φάµε: ∆εν πεινάσατε:...» τους 

είπε µήπως και σπάσει η παγωµένη ατµόσφαιρα. Καµία απάντηση. Η µικρή µπήκε 

στο δωµάτιο της κι έκλεισε την πόρτα. Ο πατέρας της έκανε ένα βήµα να την 

ακολουθήσει αλλά το µετάνιωσε. Τράβηξε µια καρέκλα από το τραπέζι της κουζίνας 

και κάθισε.  

................................................................ 
 

 

 



.................................................................... 

 «Βάλε να φάµε...» λέει στη γυναίκα του, κάπως απότοµα. «Τι συµβαίνει Αντώνη. 

Τι γίνεται µε τη Ζωή; Κάτι ξέρεις και δεν θέλεις  να µου το πεις...» ∆εν απάντησε 

αµέσως. Το βλέµµα του πλανήθηκε στο ανοικτό παράθυρο. «...σήµερα δεν είχαµε 

καλή ψαριά, ο άνεµος ήταν αντίθετος...»  

«...Αλλάζεις κουβέντα, Αντώνη, µε τροµάζεις...»  

«..άναψε το θερµοσίφωνο να κάνω ένα µπάνιο...αύριο το πρωί θα ξεκινήσω νωρίτερα, 

θα λείψω για δυο-τρεις µέρες...» 

«Θα πάτε µε τους άλλους στα νησιά απέναντι;» 

«Πήγαινε να κάνεις αυτό που σου είπα...δεν έχω όρεξη για κουβέντες...» 

 

Η ∆ύση χάθηκε στο άλλο δωµάτιο, αµίλητη. Ο Αντώνης µπήκε στο δωµάτιο της 

κόρης του κι έκλεισε την πόρτα. Άρχισαν ν’ ακούγονται έντονοι ψίθυροι. Η ∆ύση 

πλησίασε για να ακούσει τι γίνεται αλλά έκανε πίσω τροµαγµένη από ένα ξαφνικό 

υστερικό κλάµα της κόρης της. Προσπάθησε ν’ ανοίξει την πόρτα αλλά ήταν 

κλειδωµένη. Έπεσε κυριολεκτικά πάνω στην πόρτα. «Άνοιξέ µου, τι γίνεται εκεί 

µέσα...! Ανοίξτε µου...!» ούρλιαξε χτυπώντας την πόρτα µε τις γροθιές της. Σε ένα 

λεπτό άνοιξε ο άντρας της. Τι θέλεις και ουρλιάζεις, δεν µπορώ να µαλώσω µε την 

κόρη µου; Φύγε από µπροστά µου...!»   

«Πως µου µιλάς έτσι Αντώνη, δεν είναι 

µόνο αυτό και το ξέρεις...έχεις αλλάξει 

...και το παιδί έχει αλλάξει...τι συµβαίνει;» 

∆εν της έδωσε καµία απάντηση. Πήγε µε 

νευρικά βήµατα στο δωµάτιό του έβαλε το 

πανωφόρι του κι έφυγε. Η ∆ύση ένιωσε 

µια έντονη ζαλάδα. «Άνοιξέ µου Ζωή ,σε 

παρακαλώ...» φώναξε στην κόρη της 

νιώθοντας πως θα χάσει τις αισθήσεις της. 

Η Ζωή βγήκε από το δωµάτιο µε κατακόκκινα µάτια. «...µαµά ...δεν µπορώ να σου 

µιλήσω τώρα, δεν είµαι ακόµη έτοιµη...κάποια στιγµή θα τα µάθεις όλα...µην 

ανησυχείς...» 

«Να µην ανησυχώ; Είναι τώρα ένας χρόνος που γίνονται όλα αυτά εδώ µέσα και να 

µην ανησυχώ! Τι τρέχει µε τον πατέρα σου;» 

«...άσε µε σου είπα, θα σου µιλήσω όταν µπορέσω...» 

Πήρε το σακίδιο της µε την πετσέτα και το µαγιό κι έφυγε. Η ∆ύση την 

παρακολουθούσε από το παράθυρο χωρίς να µπορεί να αντιδράσει. Ένας ολόκληρος 

χρόνος χωρίς να µπορεί να αντιδράσει. Ένας ολόκληρος χρόνος υποµονή. ∆εν 

µπορούσε να καταλάβει αυτή την οργή ανάµεσά τους. Κι αυτή η σιωπή...τι να 

συνέβαινε όµως, πράγµατι ένιωθε πως δεν είχε έλθει ακόµη η ώρα για να µάθει και 

κρατούσε τις ισορροπίες, ένας θεός ξέρει πώς.  

 

Σταγόνες βροχής άρχισαν να 

πέφτουν στα τζάµια. Η ∆ύση κοίταξε 

έξω. «Χαλάει ο καιρός...κι η Ζωή πάει 

να κολυµπήσει...» µουρµούρισε 

κοιτώντας τον ουρανό. 



Μια άσχηµη αίσθηση κόλλησε στο στέρνο της. Πέταξε την ποδιά σε µια καρέκλα, 

φόρεσε µια πρόχειρη χοντρή ζακέτα και βγήκε από το σπίτι τρέχοντας. Πήρε το 

µονοπάτι που έβγαζε σε κείνη τη µοναχική παραλία. Τα σύννεφα µαύρισαν τον 

ουρανό. Η βροχή δυνάµωσε. Κούµπωσε τη ζακέτα της. Μια ανατριχίλα τη διαπέρασε. 

Έτσι ήταν ο καιρός εκείνη τη νύχτα, όταν βγήκε τρέχοντας από το κελάρι του σπιτιού 

τους. Ήταν τότε δέκα οκτώ χρόνων. Ζούσε µε τον πατέρα της. Η µητέρα της είχε 

πεθάνει όταν ήταν πολύ µικρή. Ένα βράδυ την έστειλε ο πατέρας της να φέρει µια 

κανάτα κρασί από την αποθήκη. Πήρε µια µεγάλη κανάτα, µια λάµπα ασετιλίνης, 

σκεπάστηκε µ’ ένα σάλι και κατέβηκε στην αποθήκη. Φοβόταν πολύ το σκοτάδι. Το 

φως που έβγαζε η λάµπα δεν την βοήθησε να µετριάσει το φόβο της. Άνοιξε την 

κάνουλα και γέµισε την κανάτα. Η µυρωδιά του κρασιού την µεθούσε. Ξαφνικά 

άκουσε ένα θόρυβο πίσω της και γύρισε το κεφάλι...Σε απόσταση αναπνοής από το 

σώµα της  στεκόταν ακίνητος ένας άντρας ψηλός µεσήλικας µε γκρι σκούρο παλτό 

και σηκωµένο γιακά. Της χαµογελούσε.  

Η κανάτα µε το κρασί έπεσε στο πάτωµα κι έγινε κοµµάτια. Η µυρωδιά του κρασιού 

απλώθηκε στον χώρο. Έσπρωξε µε δύναµη την πόρτα της αποθήκης κι άρχισε να 

τρέχει σαν τρελή. ∆εν κατάλαβε για πότε ανέβηκε τις σκάλες του σπιτιού τους. Με 

µισόλογα είπε στον πατέρα της τι έγινε, κι εκείνος έτρεξε στην αποθήκη. ∆εν βρήκε 

κανέναν. 

        Λίγες µέρες αργότερα έµαθαν πως κυκλοφορούσε στο χωριό ένας άντρας µε το 

ίδιο γκρι σκούρο παλτό και σηκωµένο γιακά. Έπεφτε ξαφνικά πάνω σε γυναίκες αλλά 

δεν τους έκανε κακό, µόνο τις τρόµαζε. Είπαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήµατα. Τον 

µάζεψαν. Από εκείνη την ηµέρα η αποθήκη ήταν πάντα κλειδωµένη όπως κλειδώθηκε 

κι η ψυχή της ∆ύσης στο σώµα της, για να µη βγει έξω και τροµάξει στο σκοτάδι. 

            Η βροχή συνεχιζόταν. Σήκωσε και αέρα. Έφθασε στην παραλία που 

σύχναζε η κόρη της και βρήκε τα πράγµατα της πεταµένα στην άµµο. Έψαξε µε το 

βλέµµα της στη θάλασσα κι είδε τη Ζωή ν’ αποµακρύνεται κολυµπώντας όλο και 

περισσότερο από την παραλία. 

Σουρούπωνε.  

«Ζωή, γύρισε πίσω...χάλασε ο καιρός, 

νυχτώνει...!» Της φώναξε ξέπνοα. Το 

αδιέξοδο, του να µη µπορεί να 

σταµατήσει το κακό που φανταζόταν, 

της έπνιγε την ανάσα. Η Ζωή συνέχιζε 

να κολυµπάει. Τα κύµατα µεγάλωσαν. 

Σε λίγο µέσα από τα σύννεφα φάνηκε το 

φεγγάρι. Παράξενο παιχνίδι του ουρανού 

σ’ αυτό το ανεµοβρόχι. ∆ίπλα στο µόλο, 

ένα σκυλί µε κατεβασµένα αυτιά και 

θλιµµένα µάτια, άρχισε να γρυλίζει. Κοµµάτια από το φως του φεγγαριού, 

σχηµάτισαν µια ασηµένια γραµµή πάνω στα κύµατα. Η Ζωή ένιωθε το βάρος του 

κορµιού της µηδενικό µέσα στο νερό. Είχε  την αίσθηση πως πετούσε. Κολυµπούσε 

δίπλα στην ασηµένια γραµµή κι αποµακρυνόταν όλο και περισσότερο από τη στεριά. 

Ώσπου έγινε κι αυτή µια µικρή φωτεινή κουκίδα στο βάθος του ορίζοντα. Η ∆ύση δεν 

πίστευε στα µάτια της. Ο πανικός ήλθε όπως εκείνη τη νύχτα. Τώρα κινδύνευε το 

παιδί της, έπρεπε να αντιδράσει. Κοίταξε γύρω της. Κανείς δεν υπήρχε σ΄ αυτή την 

ερηµική παραλία...µόνο µια βάρκα είδε, πέρα, που λικνιζόταν στα κύµατα ! Πάνω στο 

λόφο φάνηκε ένα φως. Ξαφνικά θυµήθηκε. Το φως ερχόταν από την ταβέρνα του κυρ 



Μιχάλη, ήταν φίλος του  άντρα της. «∆ική του είναι η βάρκα...» Σκέφθηκε. Έφθασε 

εκεί, σχεδόν πετώντας µετά από λίγα λεπτά.  

«Η Ζωή είναι στη θάλασσα κυρ Μιχάλη, τρέχα, αποµακρύνθηκε πολύ...» 

 

Η βάρκα έφθασε µε δυσκολία στο σηµείο 

που κολυµπούσε η Ζωή. Είχε κύµα. 

Ευτυχώς η βροχή σταµάτησε κι ο αέρας 

έχανε σιγά - σιγά τη δύναµή του. Μπόρα 

ήταν. Η ∆ύση παρακολουθούσε µε κοµµένη 

την ανάσα τον κυρ Μιχάλη. Εκείνος 

βούτηξε στη θάλασσα, άρπαξε τη Ζωή που 

αφέθηκε στα χέρια του κι άρχισε να 

κολυµπάει προς τη βάρκα. Φαινόταν πως 

δεν του ήταν και τόσο εύκολο, το βάρος της 

πρέπει να ήταν µεγαλύτερο γιατί έδειχνε πως είχε χάσει τις αισθήσεις της. Μετά από 

προσπάθειες την ανέβασε στη βάρκα. Πράγµατι κόντεψε να πνιγεί η Ζωή. 

Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε.  

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Ο βράχος µε τα σπίτια έγινε σκούρος, απειλητικός, 

πήρε το σχήµα του θανάτου. 
…………………………………………………………... 

Έµεινε βέβαια αρκετές µέρες στην κλινική µέχρι να συνέλθει. Όταν γύρισε σπίτι 

της όλα ήταν διαφορετικά. Μόνο µια νύχτα έµεινε, µάζεψε τα πράγµατά της κι έφυγε 

µόλις ξηµέρωσε. Τους είπε πως πάει στην Αθήνα. Κανείς δεν τόλµησε να τη 

σταµατήσει. Μόνο που η µητέρα της τη ρωτούσε απελπισµένα τι συµβαίνει. Μάταια 

όµως, ποτέ δεν πήρε απάντηση.  

  Οι µέρες περνούσαν. Η ∆ύση 

συνήθισε να κάθεται στο παράθυρο 

και να κοιτάζει τη θάλασσα. Της 

άρεσε να βλέπει τον ήλιο να χάνεται 

και να γεµίζει τον ουρανό µε 

κοµµάτια από κοράλλια. Τίποτε 

άλλο δεν της έµεινε πια, ο ουρανός, 

η θάλασσα και η απορία για το 

κακό που έπεσε στο σπίτι τους. 

 

 

 

 Μια εβδοµάδα πέρασε και µε τον άντρα της δεν είχαν ανταλλάξει κουβέντα. Εκείνο 

το απόγευµα γύρισε όπως πάντα αµίλητος. Αγνόησε ακόµη µια φορά την ύπαρξή της 

και µπήκε στο δωµάτιο της κόρης του. Έκλεισε την πόρτα κι έµεινε εκεί για πολλή 

ώρα. Η ∆ύση συγύριζε στην κουζίνα. Ξαφνικά, άκουσε ένα πνιχτό κλάµα και 

συγκεχυµένες λέξεις. Πλησίασε την πόρτα και προσπάθησε να ξεχωρίσει τα λόγια 

του. 



«...Συγχώρησέ µε Ζωή...θόλωσα...σε ποθούσα...ήταν πάνω από τις δυνάµεις 

µου...είσαι ολόκληρη η ζωή µου...τι έκανα...» ακούστηκε σπασµένη η φωνή του µέσα 

από αναφιλητά.  

Θόλωσε...; Την ποθούσε..; Είναι ολόκληρη η ζωή του...; ∆ηλαδή όλο αυτό τον καιρό, 

αυτός και η Ζωή...! Για µια στιγµή το φως στα µάτια της έσβησε, µαρµάρωσε, σαν να 

µην είχε αισθήσεις. Σε δευτερόλεπτα ένας µηχανισµός έσπρωξε το σώµα της προς την 

κουζίνα. Άνοιξε ένα συρτάρι και πήρε από µέσα ένα µαχαίρι. Πλησίασε 

αποφασιστικά το δωµάτιο της Ζωής. Ξαφνικά οι κινήσεις της έγιναν σίγουρες και 

συντονισµένες. Μισάνοιξε την πόρτα και τον είδε ξαπλωµένο στο κρεβάτι της κόρης 

τους, να σφαδάζει από το κλάµα. Στα χέρια του κρατούσε το ροζ αρκουδάκι που είχε 

πάντα η Ζωή στην αγκαλιά της, πριν κοιµηθεί. Τον πλησίασε κι εκείνος την κοίταξε 

µε µια αδιαφορία, µια εγκατάλειψη...Η ∆ύση, µε µια κραυγή που βγήκε µέσα από τα 

σωθικά της έµπηξε το µαχαίρι στο σώµα του, πολλές φορές, µε λύσσα, µε πάθος ! 

 

Τα φώτα στη χώρα 

έσβησαν διαδοχικά. Ο 

βράχος µε τα σπίτια 

έγινε σκούρος, 

απειλητικός, πήρε το 

σχήµα του θανάτου. 

 

       Καφέ   «ο ανεµόµυλος».  

                 Στο βάθος ο άλικος ορίζοντας έριξε το χρώµα του πάνω στα 

βράχια. Σε λίγο θα γίνει πανσέληνος.  

                           Το φεγγάρι, συνήθως αργεί να βγει τον Αύγουστο σ’ 

αυτό το νησί.     

     Εκείνη, η ∆ύση, µε τα χιονισµένα 

µαλλιά περιµένει πάντα τον ήλιο να δύσει, κι 

εκείνος δύει πάνω στο χλωµό ανέκφραστο 

πρόσωπό της.  
 

 

 

 

Το κόκκινο µαντήλι που ξέφυγε 

από το φύσηµα του αέρα, χάθηκε 

αργά, στην ασηµένια γραµµή του 



φεγγαριού, εκεί, στην ένωση του ουρανού µε τη 

θάλασσα. 
 

............................................... 

 


