
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ «ΛΕΥΚΟ ΑΓΓΕΛΟ» 
 
«Πεινάω και κρυώνω», παραπονέθηκε ο Μάριος και άρχισε να τρίβει τα μπράτσα του 
για να ζεσταθεί. 
Ο Νίκος έβγαλε από την τσέπη του μια λιωμένη σοκολάτα και, ψηλαφώντας στο 
σκοτάδι, την έβαλε στο χέρι του μικρού αγοριού.  
«Βολέψου τώρα με αυτή μέχρι να μας βρουν», του είπε. 
 
Ήταν ακόμα φυλακισμένοι στην αίθουσα των βασανιστηρίων. Στην αρχή φώναξαν για 
βοήθεια, χτύπησαν δυνατά την πόρτα, προσπάθησαν ακόμα και να τη ρίξουν, 
πέφτοντας με όλο το βάρος τους πάνω της, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Τελικά αποφάσισαν να τα παρατήσουν, γιατί το σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό, που 
φοβήθηκαν μήπως χτυπήσουν, όπως είχε συμβεί με τον Άγγελο.  
Εκείνος, σε μια τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια, είχε σηκωθεί κάποια στιγμή και, 
ψάχνοντας στα τυφλά, σκόνταψε στον τροχό, γλίστρησε κι έπεσε πάνω στα σπασμένα 
γυαλιά του γλόμπου. Ένιωσε έναν οξύ πόνο στο γόνατο και αμέσως μετά ζεστό αίμα 
άρχισε να κυλάει στη γάμπα του. Γύρισε κουτσαίνοντας πίσω και, αφού καθάρισε όπως 
όπως το γόνατό του από τα γυαλιά, έκοψε με τα δόντια του ένα κομμάτι από το 
πουκάμισό του και έδεσε σφιχτά την πληγή για να σταματήσει την αιμορραγία. Από 
εκείνη την ώρα, κανείς δεν αποφάσιζε να αφήσει τη σιγουριά του πάγκου παρά 
προτίμησαν να κάθονται μέσα στο σκοτάδι και να περιμένουν. Κάποια στιγμή έγειραν 
εξαντλημένοι και τους πήρε ο ύπνος μέχρι που ξύπνησαν πριν από λίγο για να 
διαπιστώσουν ότι βρισκόταν ακόμα στην ίδια δραματική θέση. 
Η απόλυτη σιωπή που τους τύλιγε από παντού ήταν τρομακτική, αλλά γρήγορα τη 
συνήθισαν και σταμάτησαν να δίνουν σημασία. 
 
«Λείπουμε πολλές ώρες, πρέπει να έχει βραδιάσει για τα καλά. Θα μας βρουν όπου να 
’ναι, Μάριε», παρηγόρησε το μικρότερο παιδί ο Άγγελος. «Το πρώτο πράγμα που θα 
κάνει ο μπαμπάς μου είναι να έρθει στο κάστρο». 
«Μου φαίνεται, όμως, ότι άργησε λιγάκι», είπε μπουκωμένος σοκολάτα ο Μάριος. 
«Ίσως δεν είναι ακόμα βράδυ, ίσως φταίει το σκοτάδι που το νομίζουμε αυτό», είπε ο 
Νίκος. «Όταν είναι σκοτεινά και δεν κάνεις τίποτα, ο χρόνος κυλάει πιο αργά». 
Αυτό που είπε ο Νίκος ήταν αλήθεια. Κλεισμένοι σε ένα μέρος όπου δεν τρύπωνε από 
πουθενά ούτε μία αχτίδα φωτός, είχαν χάσει τελείως την αίσθηση του χρόνου. 
Πέρασε λίγη ώρα ακόμα χωρίς να μιλάνε. Μετά ο Νίκος ξερόβηξε αμήχανα για να 
καθαρίσει η φωνή του.  
«Αναρωτιέμαι γιατί δε φάνηκε ακόμα ο πατέρας σου και ο παππούς σου», είπε για να 
σπάσει τη σιωπή.  
«Μπορεί να είναι στο κάστρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε ας κάνουμε υπομονή», 
απάντησε ο Άγγελος. 
«Πάντως δε σου κάνει εντύπωση ότι δε φάνηκε κανείς όλη την ημέρα; Απ’ ό,τι μας 
είπες, έρχονται πολλοί τουρίστες εδώ. Τώρα που το σκέφτομαι, από την ώρα που 
αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το βουνό δε συναντήσαμε ψυχή». 
«Εκτός από τον Κρίτωνα», διαπίστωσε ο Άγγελος. 
«Είναι πολύ κακός», είπε ο Μάριος γλείφοντας τα δάχτυλά του, αφού δεν επρόκειτο να 
τον δει κανείς μέσα στο σκοτάδι. «Μας έκλεισε εδώ μέσα για να σπάσει πλάκα». 
Ο Άγγελος, όμως, σκεφτόταν ότι πίσω από τον Κρίτωνα κρυβόταν κάποιος άλλος, που 
δεν ήθελε μόνο να σπάσει πλάκα. Ο νεαρός, άλλωστε, παραδέχτηκε ότι εκτελούσε 
εντολές.  
Το κίνητρο ήταν μάλλον η εκδίκηση. Εκδίκηση, όμως, για ποιον; Για τον πατέρα του, 
για τον ίδιο ή για τον παππού του; 
Αν οι ανταγωνιστές του πατέρα του ήθελαν να τον βλάψουν, θα το έκαναν στην 
Ωραιόπολη, όπου είχαν περισσότερες ευκαιρίες, και όχι στο νησί, όπου ήταν 
ευκολότερο να αποκαλυφθούν. Άλλωστε, ο Κρίτων δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, γι’ 
αυτό ο Άγγελος απέρριψε αμέσως αυτή την εκδοχή. 
Έστυψε κυριολεκτικά το μυαλό του να θυμηθεί πού είχε πάει και τι είχε κάνει τους 
τελευταίους μήνες. Από τότε που πήρε το χρίσμα είχε βοηθήσει πολλούς, αλλά το είχε 
κάνει στα κρυφά, χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Έψαξε να βρει κάποιο ψεγάδι στις 
πράξεις του, αλλά δεν έβρισκε τίποτα.  



Έμενε μόνο ο παππούς του. Στα τόσα χρόνια δράσης του πρέπει να είχε δημιουργήσει 
πολλούς εχθρούς. Κάποιος, λοιπόν, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να τον εκδικηθεί. Ίσως 
εγώ είμαι το δόλωμα, σκέφτηκε ξαφνικά ο Άγγελος. Κάποιος έχει στήσει παγίδα 
χρησιμοποιώντας εμένα και περιμένει από τον παππού να πέσει μέσα. Αν μπορούσα να 
βρω τρόπο να τον προειδοποιήσω...! 
Η φωνή του Μάριου διέκοψε ξαφνικά τις σκέψεις του. 
«Εδώ και λίγη ώρα νομίζω ότι κάτι βρομάει εδώ μέσα».  
Ο Νίκος μύρισε τον αέρα σαν λαγωνικό. Στην ατμόσφαιρα όντως πλανιόταν μια 
δυσάρεστη μυρωδιά από ιδρώτα και αποκαΐδια, που όσο πήγαινε γινόταν και πιο 
έντονη. Σε λίγο αναγκάστηκαν να καλύψουν τη μύτη με τις μπλούζες τους για να την 
αποφύγουν.  
Ξαφνικά, στην απέναντι πλευρά του τοίχου φάνηκε μια κόκκινη αναλαμπή και το 
σκοτάδι άρχισε να υποχωρεί. Η άλλοτε αίθουσα βασανιστηρίων γέμισε ματωμένες σκιές. 
Μια γλυκιά ζεστασιά απλώθηκε στα παγωμένα μέλη τους κι ένιωσαν να ξυπνούν από το 
λήθαργο που κόντευε να τους αποπάρει για μια ακόμα φορά.  
«Φαίνεται σαν να έχει πιάσει φωτιά ο τοίχος», είπε ο Άγγελος. 
«Μα είναι φωτιά από τζάκι!» φώναξε αναστατωμένος ο Νίκος. 
Πετάχτηκαν και οι τρεις όρθιοι κι έτρεξαν προς τα εκεί. Κοίταξαν κατάπληκτοι την 
πυρωμένη θράκα και τη μαυρισμένη σχάρα από πάνω. Θυμούνταν καλά ότι δεν 
υπήρχε προηγουμένως.  
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε θόρυβος στην πόρτα και αναπήδησαν ξαφνιασμένοι. 
Κάποιος από την έξω πλευρά προσπαθούσε να την ανοίξει. Ακούγονταν αλυσίδες που 
βροντοχτυπούσαν μεταξύ τους και ο ήχος κλειδιού που γύριζε στην κλειδαριά. Μετά τις 
ατέλειωτες ώρες σιωπής, αυτός ο ήχος, που κανονικά θα έπρεπε να τους γεμίζει χαρά 
και ελπίδα, έφτασε στ’ αφτιά τους εκκωφαντικός και φοβερά ενοχλητικός.   
Ο Άγγελος και ο Νίκος έκαναν ταυτόχρονα την ίδια δυσάρεστη σκέψη: Πότε και ποιος 
είχε βάλει τις αλυσίδες και γιατί δεν τον είχαν πάρει είδηση; 
Η πόρτα άνοιξε διάπλατα, χωρίς να κάνει το γνωστό ανατριχιαστικό της ήχο. 
Ο Μάριος χοροπήδησε από τη χαρά του.  
«Επιτέλους, ήρθατε! Γιατί αργήσατε τόσο πολύ;» φώναξε χαρούμενος.  
Το γέλιο, όμως, πάγωσε στα χείλη του και πισωπάτησε τρομαγμένος όταν είδε τον 
άνθρωπο που μπήκε κρατώντας έναν πυρσό.  
Ήταν ψηλός και σωματώδης, με ξυρισμένο κεφάλι, γυμνός από τη μέση και πάνω, ενώ 
από κάτω φορούσε μια μαύρη βράκα που χανόταν μέσα στις μαύρες καλογυαλισμένες 
μπότες του. Γύρω από την πλαδαρή κοιλιά του υπήρχε μια φαρδιά δερμάτινη ζώνη και 
πάνω της στερεωμένο ένα μεγάλο μαστίγιο με πολλές ουρές, που πήγαιναν πέρα δώθε 
καθώς περπατούσε. Από το κορμί του που γυάλιζε, αναδιδόταν μια δυσάρεστη 
μυρωδιά. 
Μόλις τους είδε, τραντάχτηκε ολόκληρος από τα γέλια.  
«Τι κάνατε πάλι αυτή τη φορά και σας έκλεισαν εδώ μέσα, βρομερά αλητάκια; Να δω 
πότε θα σας πουλήσει ο αφέντης για να γλιτώσουμε από την ενοχλητική παρουσία 
σας…» 
Τα παιδιά έκαναν ακόμα λίγα βήματα προς τα πίσω, μέχρι που κόλλησαν με την πλάτη 
στον τοίχο. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους κι έμειναν εμβρόντητα από την έκπληξη. Ο Νίκος 
άφησε να του ξεφύγει μια κραυγή. 
«Άγγελε, πώς είσαι έτσι; Τα ρούχα σου... τα μαλλιά σου...» 
«Κι εσύ, Νίκο, κι εσύ, Μάριε! Μα τι μας συμβαίνει;» ρώτησε ξαφνιασμένος ο Άγγελος κι 
έπιασε τα μαλλιά του, που ήταν άπλυτα και μπερδεμένα, σωστό κουβάρι. Κοίταξε τα 
χέρια του. Ήταν κι αυτά μαύρα από τη βρόμα, με σπασμένα νύχια. 
Ο Μάριος άρχισε να ξύνει με μανία το κεφάλι του, λες και ήταν γεμάτος ψείρες. 
Αντί για τα ρούχα τους, φορούσαν κάτι ελεεινές πουκαμίσες που τους έφταναν κάτω 
από το γόνατο, με μακριά μανίκια, λερές και γεμάτες τρύπες, κι από κάτω φαρδιά 
παντελόνια, το ίδιο ελεεινά με τις πουκαμίσες, που έσφιγγαν στη μέση με ένα κορδόνι. 
Τα πόδια τους ήταν γυμνά και πληγιασμένα, όλο γρατσουνιές.  
Μετά πρόσεξαν ότι τα πάντα στην αίθουσα βασανιστηρίων είχαν αλλάξει, φαίνονταν 
καινούρια. Ο τροχός έστεκε στην ίδια θέση, όμως τα ξύλα του ήταν σε καλή κατάσταση 
και τα όργανα του μαρτυρίου άστραφταν λες και είχαν φτιαχτεί εκείνη τη στιγμή. Οι 
αλυσίδες και τα τσιγκέλια που κρέμονταν από την οροφή λαμποκοπούσαν. 



«Έξω γρήγορα, τσακιστείτε!» βρυχήθηκε ο παράξενος τύπος. «Περιμένω “πελάτες” σε 
λίγο και πρέπει να τους υποδεχτώ όπως τους πρέπει. Να μη με λένε Βορέα αν δεν τους 
κάνω να τρέμουν όταν ακούνε το όνομά μου». 
Τα παιδιά έκαναν μερικά αβέβαια βήματα προς το μέρος του και ο άντρας, χάνοντας 
την υπομονή του, έβγαλε το μαστίγιο και το πλατάγισε με δύναμη πάνω στα πόδια τους.  
Έβαλαν τις φωνές γιατί τους έτσουξε για τα καλά και, χωρίς να το θέλουν, τα μάτια τους 
γέμισαν δάκρυα.  
Ο Βορέας τα βούτηξε από το σβέρκο και τα έβγαλε έξω, ενώ ταυτόχρονα γάβγιζε κάτι 
που έμοιαζε με διαταγή:  
«Αχμέτ… Αχμέτ, πού είσαι, βρε άχρηστο παλιόσκυλο; Έλα να πάρεις τα κουτάβια σου 
πριν χάσω την υπομονή μου και τα πνίξω». 
Κάποιος, μάλλον ο Αχμέτ, ήρθε τρέχοντας για να παραλάβει τα παιδιά. Αυτός φορούσε 
ένα γιλέκο πάνω από τη βράκα του και τα γένια του ακουμπούσαν σχεδόν στο στήθος. 
Βρίζοντας και απειλώντας, άρπαξε αλύπητα τον Νίκο και τον Άγγελο από τα μπράτσα 
και άρχισε να τους σέρνει βιαστικά ξοπίσω του, χωρίς να νοιάζεται αν τους πονάει. Ο 
Μάριος έτρεχε αλαφιασμένος για να τους προλάβει και οι γυμνές πατούσες του 
αντηχούσαν παράξενα πάνω στο πέτρινο δάπεδο. 
Βγαίνοντας από τη μικρή στοά, τους υποδέχτηκε ένα βουητό που προερχόταν από 
φωνές και κλάματα ανθρώπων. Περνώντας έξω από τα κελιά, τα παιδιά ένιωσαν τις 
τρίχες του κεφαλιού τους να ορθώνονται από φρίκη και φόβο. Αυτή τη φορά δεν ήταν 
άδεια, αλλά γεμάτα με άντρες κάθε ηλικίας. Ήταν όλοι βρόμικοι από την απλυσιά, με 
μάγουλα βαθουλωμένα από την πείνα, και το κουρέλι που σκέπαζε τα λαγόνια τους 
άφηνε σε κοινή θέα τα σκελετωμένα κορμιά τους, που ήταν γεμάτα πληγές. Τα μάτια 
τους φαίνονταν θολά, άδεια από ζωή. Άπλωναν τα χέρια έξω από τα κάγκελα και 
εκλιπαρούσαν για λίγο νερό και φαγητό. 
Οι λιγοστοί, αναμμένοι, πυρσοί που ήταν τοποθετημένοι ανά τακτά διαστήματα πάνω 
στους τοίχους, έκαναν το θέαμα ακόμα πιο εφιαλτικό. 
Οι δεσμοφύλακες πηγαινοέρχονταν μπροστά από τα κελιά και τους κορόιδευαν. Τους 
χτυπούσαν γελώντας με τα μαστίγιά τους, και οι δυστυχισμένοι αποτραβιόταν για να 
αποφύγουν το τσουχτερό τους κέντρισμα. Μόλις, όμως, οι δεσμοφύλακες 
απομακρύνονταν λιγάκι, έτρεχαν πάλι στα κάγκελα και άρχιζαν το μονότονο 
παρακαλετό τους.  
Ο Αχμέτ έφτασε κάποτε μπροστά σε μια μικρή πόρτα. Την ξεκλείδωσε και τους πέταξε 
σαν τσουβάλια σε ένα δωματιάκι όπου πλανιόταν έντονα η μπόχα της σαπίλας. 
Σωριασμένα πάνω στο δάπεδο βρίσκονταν κομμάτια μουχλιασμένου ψωμιού, σάπιες 
ρίζες, καρότα και κρεμμύδια. 
«Άντε, κουνηθείτε, δε θα φάμε όλη την ημέρα μας εδώ», φώναξε απειλητικά και τους 
έδειξε μερικά ψάθινα κοφίνια που ήταν πεταμένα δίπλα στην πόρτα. 
Τα παιδιά πήραν διστακτικά τα κοφίνια και τον κοίταξαν αναποφάσιστα, μην ξέροντας 
τι να τα κάνουν. 
Ο Αχμέτ σκύλιασε.  
«Τι με κοιτάτε έτσι, βρε παλιοχαμένα;» ούρλιαξε.  
Η βαριά χερούκλα του προσγειώθηκε με δύναμη στο πρόσωπο του Νίκου, που στεκόταν 
ανύποπτος δίπλα του. Το κοφίνι τού έπεσε από το χέρια και του φάνηκε ότι το κεφάλι 
του θα ξεκολλούσε από τη θέση του. Τα μάτια του θόλωσαν από δάκρυα πόνου κι 
άγγιξε το μάγουλό του που τον έκαιγε. Από την έκπληξη, δεν μπορούσε να αρθρώσει 
λέξη.  
«Άπιστα τεμπελόσκυλα, θα σας κάνω να φτύσετε το γάλα της μάνας σας!» ξέσπασε ο 
Αχμέτ. «Άντε, τσακιστείτε να ταΐσετε τους αιχμαλώτους. Προσέξτε, αν αυτή τη φορά τούς 
δώσετε παραπάνω φαΐ, θα σας κλειδώσω στην τρύπα και θα σας αφήσω εκεί μέχρι να 
ψοφήσετε σαν τα σκυλιά». 
Τα παιδιά κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν και άρχισαν να ρίχνουν στα κοφίνια τους 
οτιδήποτε έβρισκαν μπροστά τους. Όταν τα γέμισαν, βγήκαν από την αποθήκη 
τραβώντας τα από τα χερούλια, ενώ πίσω τους ο Αχμέτ κλείδωνε την πόρτα με το 
μεγάλο κλειδί που είχε δεμένο στη ζώνη του. 
«Εμπρός, βρομιάρικα», είπε και τα φιλοδώρησε από μια ξεγυρισμένη κλοτσιά. «Σε μια 
ώρα να είστε πάλι εδώ, γιατί αλλιώς μαύρο φίδι που σας έφαγε!» 
Τα παιδιά ξεκίνησαν για την κεντρική στοά, που είχε κελιά και από τις δύο μεριές, 
αλλά ο Αχμέτ ξανάβαλε τις φωνές.  



«Μα τον Αλλάχ, τρελαθήκατε σήμερα! Πού πάτε και οι τρεις μαζί;» 
«Πρέπει να χωρίσουμε», ψιθύρισε ο Άγγελος. «Μάριε, είσαι εντάξει;»  
«Είμαι μια χαρά», τον βεβαίωσε εκείνος και χαμογέλασε προσπαθώντας να κρύψει το 
φόβο του. 
«Τότε, λοιπόν», αποφάσισε στα γρήγορα ο Νίκος, «…εγώ θα πάω αριστερά, εσύ Άγγελε  
δεξιά και ο Μάριος θα πάει ευθεία. Μόλις τελειώσουμε, θα συναντηθούμε πάλι εδώ». 
Ο Αχμέτ άρχισε να τους πλησιάζει με άγριες διαθέσεις και τα παιδιά βιάστηκαν να 
πάρουν το δρόμο τους προτού νιώσουν πάλι την οργή του στο πετσί τους. 
Ο Άγγελος έστριψε δεξιά και βρέθηκε μπροστά σε μια χοντροφτιαγμένη πόρτα. Άφησε 
το καλάθι του κάτω κι έξυσε την κοιλιά του με μανία. Η φαγούρα που του προκαλούσε 
η πουκαμίσα ήταν πολύ ενοχλητική. Περιεργάστηκε ξανά το σώμα του, ενώ το μυαλό 
του αρνιόταν πεισματικά να αποδεχτεί την πραγματικότητα.  
Αρκούσε, όμως, μια ματιά ολόγυρά του για να πειστεί. Μήπως αυτό εννοούσε ο Κρίτων 
όταν τους απειλούσε ότι θα τους έστελνε κάπου απ’ όπου δε θα γύριζαν ζωντανοί; 
Ανατρίχιασε σε αυτή τη σκέψη, γιατί δεν απείχε και πολύ από την αλήθεια. Κρίνοντας 
απ’ όσα είχε δει μέχρι τώρα, οι συνθήκες ήταν τόσο απάνθρωπες, που μάλλον ο Κρίτων 
θα έβγαινε γρήγορα δικαιωμένος.  
Όμως, το πλέον παράδοξο σ’ αυτή την υπόθεση ήταν ότι κανείς δεν έδειξε να 
ξαφνιάζεται από την παρουσία τους. Συμπεριφέρονταν όλοι σαν να τους ήξεραν καιρό. 
Για τον άπειρο άγγελο, που έπαιρνε σήμερα μια πρώτη γεύση από τις συντριπτικές 
δυνάμεις της Σκοτεινής Πλευράς, κάτι τέτοιο ενέπιπτε μόνο στη σφαίρα της φαντασίας. 
Λογικά ήταν ακατόρθωτο, μαζί και αδιανόητο. Ο Κρίτων, όμως, είχε τη γνώση πώς να 
προετοιμάσει το έδαφος κατάλληλα, ώστε να γίνει ομαλά η είσοδός τους στο παρελθόν 
και αναρωτήθηκε τι θα γινόταν αν δεν το είχε κάνει. Πως θα αντιδρούσαν άραγε όλοι 
αυτοί βλέποντας να παρουσιάζονται ουρανοκατέβατα τρία παιδιά με περίεργα ρούχα 
και κινητά τηλέφωνα; Κατά πάσα πιθανότητα θα τρομοκρατούνταν το ίδιο, αν όχι 
περισσότερο από αυτά, και θα ορμούσαν εναντίον τους για να τους κόψουν τα λαρύγγια 
με τις καλοακονισμένες χαντζάρες τους. Πάντως, ότι έκανε ο Κρίτων, δεν το έκανε 
υποκινούμενος από την μεγαλοψυχία του· σκοπός του ήταν να επιδείξει την υπεροχή 
του έναντι του αντιπάλου του και να του προσφέρει συνάμα έναν αργό και επώδυνο 
θάνατο. Ποιος ξέρει για πόσο καιρό θα σάπιζε στα ανήλιαγα μπουντρούμια προτού 
αποχαιρετήσει για πάντα τη ζωή! Ο Άγγελος σκέφτηκε ριγώντας ότι κάτω από αυτές τις 
συνθήκες ένας γρήγορος θάνατος ήταν ίσως προτιμότερος. Σαν να μην έφταναν όλα 
αυτά, ήρθε να προστεθεί και η ενοχή ότι παρέσυρε μαζί του στο χαμό και τους δύο 
καλύτερους, αθώους, φίλους του. 
Όπως ήταν χαμένος στις σκέψεις του, δεν άκουσε τον άνθρωπο που τον πλησίασε 
αθόρυβα και στάθηκε πίσω του. Ένα σφύριγμα έσκισε τον αέρα και αμέσως μετά ένιωσε 
στην πλάτη του έναν οξύ πόνο. Τινάχτηκε ξεφωνίζοντας και γυρίζοντας είδε ένα 
δεσμοφύλακα που γελούσε χαιρέκακα κάτω από τα μουστάκια του, έτοιμος να τον 
ξαναχτυπήσει με το μαστίγιό του. Βιάστηκε να ανοίξει την πόρτα για να συνεχίσει το 
δρόμο του. 
Μπροστά του υπήρχε μια στοά που είχε κελιά μόνο από τη μία πλευρά. Σταμάτησε στο 
πρώτο και είδε μέσα έναν αδύνατο καμπουριασμένο γέρο με μακριά μαλλιά και γένια. 
Μόλις τον πήρε είδηση εκείνος, σηκώθηκε και έτρεξε στα κάγκελα. 
«Καλώς τον», του είπε με μια υποψία χαμόγελου στο στραβό του στόμα, από το οποίο 
έλειπαν τελείως τα δόντια. «Άργησες σήμερα…» 
«Πόσο καιρό με ξέρεις;» τον ρώτησε ο Άγγελος, ενώ ψάρευε από το καλάθι του ένα 
κομμάτι ψωμί και ένα κρεμμύδι, όπως τον είχε διατάξει ο Αχμέτ.  
«Ου…» έκανε εκείνος απλώνοντας με αδημονία το χέρι του. «Τουλάχιστον ένα μήνα…» 
Τα μάτια του έλαμψαν στις βαθουλωμένες κόγχες και τον συνεπήρε το παράπονο 
βλέποντας το φτωχικό περιεχόμενο της χούφτας του. 
«Δε θα μου δώσεις κάτι παραπάνω; Έτσι, σαν δώρο για τα γενέθλιά μου... Είναι τώρα 
κοντά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ποια ημέρα», είπε ο γέρος κάνοντας υπολογισμούς με 
τα δάχτυλα του άλλου χεριού. «Πρέπει να κοντεύω πια τα σαράντα». 
Ο Άγγελος σοκαρίστηκε κι έφερε στο νου του τον πατέρα του, που ήταν δύο χρόνια 
μεγαλύτερος. Ο άνθρωπος αυτός φαινόταν να έχει τα διπλάσια χρόνια του!  
«Αν μου περισσέψει κανένα κομμάτι, θα περάσω να σου το δώσω μετά», τον βεβαίωσε ο 
Άγγελος και, τραβώντας το καλάθι του, πήγε παρακάτω. 



«Να θυμάσαι ότι σ’ εμένα υποσχέθηκες πρώτα!» του φώναξε ο γέρος και σχεδόν αμέσως 
ακούστηκαν θυμωμένες φωνές και διαμαρτυρίες από τους άλλους φυλακισμένους. 
Στο επόμενο κελί υπήρχαν δύο νέοι, γύρω στα είκοσι. Ο ένας ήταν όρθιος και τον 
περίμενε με ανυπομονησία, κρατώντας τα κάγκελα με τα δυο του χέρια, ενώ ο άλλος 
καθόταν καταγής και κοίταζε το ταβάνι με απλανές βλέμμα. Τα κορμιά τους ήταν 
γεμάτα πληγές και χτυπήματα.   
Όταν πλησίασε για να τους δώσει το φαγητό τους, αυτός που στεκόταν στα κάγκελα τον 
άρπαξε γερά από το μπράτσο και του χαμογέλασε δείχνοντας τα σάπια δόντια του. «Άσε 
το γέρο να φωνάζει, σ’ εμάς να δώσεις τα περισσευούμενα», του είπε χαμηλόφωνα. «Έτσι 
κι αλλιώς, λίγα είναι τα ψωμιά του…» 
Ο Άγγελος φοβήθηκε από το ύφος του και προσπάθησε να τραβηχτεί, αλλά ο άλλος 
συνέχιζε να του σφίγγει το μπράτσο σαν μέγκενη.  
Αυτό τον έκανε πιο προσεκτικό και δεν πλησίασε άλλη φορά τόσο κοντά στα κάγκελα. 
Δεν ήξερε για ποιον λόγο ήταν φυλακισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν αθώοι ή 
ένοχοι, και μέχρι να το μάθει αποφάσισε να κρατήσει κάποια απόσταση ασφαλείας. 
Αναρωτήθηκε πώς τα πήγαιναν ο Νίκος και ο Μάριος. Αυτή η σκέψη τον έκανε να 
μοιράσει βιαστικά τα υπόλοιπα τρόφιμα, για να συναντήσει τους φίλους του όσο πιο 
γρήγορα μπορούσε. 
Δυσκολεύτηκε να βρει το δρόμο της επιστροφής. Τα μπουντρούμια έμοιαζαν με 
λαβύρινθο και είχε την αίσθηση ότι έκανε συνέχεια κύκλους.   
«Περίεργο!» είπε μιλώντας δυνατά στον εαυτό του, «Δε θυμάμαι να υπήρχαν τόσες 
πολλές στοές…»  
Βρήκε την αποθήκη με τα τρόφιμα από καθαρή τύχη και ανάσανε με ανακούφιση όταν 
είδε τον Νίκο να κάθεται στο πέτρινο δάπεδο με το άδειο κοφίνι δίπλα του. Τότε μόνο 
κατάλαβε πόσο κουρασμένος ήταν και σωριάστηκε δίπλα του να ξεκουραστεί. 
«Έχεις ώρα που ήρθες;» τον ρώτησε σιγά για να μην τον ακούσουν δύο δεσμοφύλακες 
που κουβέντιαζαν εκεί κοντά.  
«Πέντε λεπτά περίπου», απάντησε ψιθυριστά ο Νίκος. «Νομίζω ότι περπάτησα 
χιλιόμετρα από το ανέβα κατέβα, όλα τα κελιά είναι γεμάτα». 
Οι δύο φίλοι έμειναν για λίγο σιωπηλοί, καθένας χαμένος στις σκέψεις του. 
«Δεν το χωράει το μυαλό μου!» είπε ξαφνικά ο Άγγελος, νιώθοντας το στόμα του στεγνό. 
«Με κάποιον τρόπο ταξιδέψαμε στο παρελθόν και βρεθήκαμε στην εποχή του Ρασίντ Αλ 
Χατάμ…» 
«Έτσι φαίνεται», συμφώνησε ο Νίκος. «Θα συνέβη την ώρα που μας πήρε ο ύπνος στα 
μπουντρούμια γι’ αυτό δεν καταλάβαμε τίποτε! Μόνο που αυτά τα πράγματα 
συμβαίνουν στις ταινίες φαντασίας, όχι στην πραγματικότητα. Μήπως κοιμόμαστε και 
βλέπουμε το ίδιο όνειρο;» 
«Κι εγώ το ίδιο σκέφτηκα στην αρχή, αλλά κοίτα γύρω σου. Όλα φαίνονται τόσο 
αληθινά! Τώρα καταλαβαίνω τι εννοούσε ο Κρίτων λέγοντας ότι θα μας έστελνε κάπου 
πολύ μακριά…»  
«Πότε το είπε αυτό;» ρώτησε ξαφνιασμένος ο Νίκος. 
Ο Άγγελος ξεροκατάπιε. 
«Στεκόσουν πιο μακριά και δεν το άκουσες», είπε σιγά.  
«Ποιος ήταν, τελικά, αυτός ο άνθρωπος; Και πώς είναι δυνατό να έχει τέτοιες δυνάμεις;» 
«Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σου, Νίκο. Αυτό που με 
απασχολεί τούτη τη στιγμή είναι να βρούμε τρόπο να γυρίσουμε πίσω. Εσύ και ο 
Μάριος δε φταίτε σε τίποτα και λυπάμαι πολύ που σας έμπλεξα σε αυτή την 
περιπέτεια». 
Ο Άγγελος φαινόταν στενοχωρημένος. Ξαφνικά, μια σκέψη πέρασε αστραπιαία από το 
μυαλό του Νίκου, ότι ο φίλος του ήξερε πολύ περισσότερα και ότι δεν έλεγε όλη την 
αλήθεια. Σκέφτηκε για πολλοστή φορά το όραμα των Χριστουγέννων και αναρωτήθηκε 
μήπως τελικά δεν ήταν όραμα, μήπως ο Άγγελος, όπως και ο Κρίτων, δεν ήταν στην 
πραγματικότητα αυτό που έδειχνε. Ανατρίχιασε σε αυτή τη σκέψη και προσπάθησε να 
την αποδιώξει.     
«Ξέχνα το, γι’ αυτό είναι οι φίλοι», είπε χαμογελώντας. «Όπως λες κι εσύ, αυτό που έχει 
σημασία είναι να βρούμε έναν τρόπο να γυρίσουμε πίσω. Μήπως σκέφτηκες κάτι;» 
Ο Άγγελος κούνησε απελπισμένος το κεφάλι. Μόλις πριν από λίγο είχε ανακαλύψει ότι 
οι δυνάμεις του είχαν κάνει φτερά και ότι ήταν το ίδιο ανήμπορος και αβοήθητος όπως 
οποιοσδήποτε κοινός θνητός. 



«Καλά, θα τη βρούμε τη λύση…» είπε στωικά ο Νίκος. «Άκου τώρα! Γνώρισα κάποιον 
που είναι κλεισμένος σε ένα απόμακρο κελί. Τον αιχμαλώτισαν πριν από λίγες ημέρες 
και ο άνθρωπος είναι απελπισμένος γιατί σκοπεύουν να τον πουλήσουν σκλάβο. Μου 
είπε ότι τους πιο γερούς τους στέλνουν στα σκλαβοπάζαρα, ενώ τους υπόλοιπους τους 
κρατάνε εδώ για τις βαριές δουλειές. Αυτοί δεν αντέχουν πάνω από δυο τρεις μήνες…»   
Ο Άγγελος ένιωσε την περιέργειά του να φουντώνει και ξέχασε τη στενοχώρια του.  
«Αυτός ο άντρας… σου είπε πώς βρέθηκε στα χέρια τους;» ρώτησε. 
«Ήταν αξιωματικός σε ένα δρόμωνα και, καθώς γύριζαν στη βάση τους, συνάντησαν δύο 
πειρατικά. Έγινε μεγάλη μάχη. Οι περισσότεροι σύντροφοί του σκοτώθηκαν. Έζησαν 
μόνο τρεις, που πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Οι άλλοι δύο δραπέτευσαν πέφτοντας στη 
θάλασσα και κανείς δεν ξέρει τι απέγιναν. Είναι από τη Θεσσαλονίκη και τον λένε 
Κομνηνό».  
Ο Νίκος έριξε μια συνωμοτική ματιά προς τους δεσμοφύλακες και έγειρε το κεφάλι του 
για να ψιθυρίσει αργά στο αφτί του Άγγελου:  
«Πριν από δύο ημέρες τού υποσχέθηκα ότι θα τον βοηθήσω να δραπετεύσει και σήμερα 
μου ζήτησε να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Μάλιστα με φώναξε με το όνομά μου! Εμείς, 
όμως, δεν ήμαστε εδώ πριν από δύο ημέρες. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό;» 
Το πρόσωπο του Άγγελου σκυθρώπιασε απότομα.   
«Είναι όντως παράξενο, αλλά όπως είπα και πριν, δεν έχω καμιά απάντηση στις 
ερωτήσεις σου. Τις ίδιες απορίες έχω κι εγώ...» Και για να παρηγορήσει τον φίλο του 
βιάστηκε να συμπληρώσει. «Ίσως είναι καλύτερα έτσι, αν δεν μας ήξεραν θα μας 
σκότωναν επιτόπου. Τώρα, τουλάχιστον, έχουμε μια ευκαιρία…» 
«Ίσως…» σχολίασε μονολεκτικά ο Νίκος.  
Έπαιξε για λίγο με τα ξέφτια της τρισάθλιας πουκαμίσας του και όταν στράφηκε να 
κοιτάξει τον Άγγελο το το ύφος του ήταν πολύ σοβαρό, σαν κάτι να τον απασχολούσε.   
«Μήπως ξέρεις τι είναι ο δρόμωνας; Ντράπηκα να ρωτήσω τον Κομνηνό…» 
«Βυζαντινό πολεμικό καράβι», του εξήγησε αυτός.  
Εκείνη τη στιγμή φάνηκε και ο Μάριος. Έσερνε ανόρεχτα το κοφίνι του, αλλά, μόλις 
τους είδε, τα μάτια του φωτίστηκαν κι έτρεξε να καθίσει κοντά τους.  
«Κουράστηκα πάρα πολύ», είπε μόνο.  
«Κατάλαβες τι μας έχει συμβεί;» τον ρώτησε έπειτα από λίγο ο Νίκος. 
Ο Μάριος ξεροκατάπιε.  
«Θυμάμαι μια ταινία που είδαμε πριν ένα μήνα…» άρχισε διστακτικά. «Ήταν για ένα 
αγόρι που ταξίδεψε με μια μηχανή πίσω στο χρόνο και γνώρισε τους γονείς του όταν 
ήταν ακόμα νέοι. Εμείς ταξιδέψαμε στο χρόνο χωρίς μηχανή». 
«Μπράβο, πολύ σωστά τα είπες», παρατήρησε χαμογελώντας ο Νίκος.   
«Όμως τα ταξίδια πρέπει να είναι όμορφα», κατσούφιασε ο Μάριος. «Εδώ δε μου αρέσει 
καθόλου, οι άνθρωποι είναι άγριοι και όλο μας δέρνουν». 
«Ούτε και σ’ εμάς αρέσει», συμφώνησε ο Άγγελος, «αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε 
γρήγορα, αν θέλουμε να μείνουμε ζωντανοί. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε 
ενωμένοι, γι’ αυτό κοίτα να μην απομακρύνεσαι από κοντά μας».  
Ο Μάριος έγνεψε καταφατικά, νιώθοντας το ηθικό του να αναπτερώνεται.  
Εκείνη τη στιγμή άκουσαν βήματα να έρχονται προς το μέρος τους και, σηκώνοντας το 
κεφάλι, είδαν τον Αχμέτ να στέκεται από πάνω τους· τα μάτια του άστραφταν από οργή.  
«Μου φαίνεται ότι σήμερα πάτε γυρεύοντας για μπελάδες!» ούρλιαξε. «Τι μου 
στρωθήκατε κάτω και οι τρεις; Να πάτε γρήγορα να βγάλετε νερό από το πηγάδι για να 
ποτίσετε τους αιχμάλωτους».  
Και λέγοντας αυτά, έβγαλε το μαστίγιό του και τους έριξε από μια δυνατή βουρδουλιά 
για να σιγουρευτεί ότι κατάλαβαν τι τους έλεγε. 
Τα παιδιά σηκώθηκαν και, χωρίς δεύτερη κουβέντα, άρχισαν να τρέχουν για να βγουν 
από τα μπουντρούμια. Επιτέλους, έπειτα από τόσες ώρες θα ανάσαιναν και πάλι 
καθαρό αέρα! Είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι δε θα ξανάβλεπαν τον έξω κόσμο… 
Όταν έφτασαν στην κεντρική στοά, εκεί όπου ξεκινούσαν τα σκαλιά, σταμάτησαν το 
τρέξιμο και άρχισαν να περπατάνε κανονικά. 
Μπροστά πήγαινε ο Άγγελος μουρμουρίζοντας, με το κεφάλι σκυφτό. Ο Νίκος  
φαντάστηκε ότι κάτι του έλεγε, αλλά ο φίλος του μιλούσε τόσο σιγά, ώστε οι λέξεις 
έφταναν στ’ αφτιά του σκόρπιες και ακατανόητες.   
«Μίλα πιο δυνατά. Δεν καταλαβαίνω τι λες», του είπε κάποια στιγμή. 



«Δεν έλεγα τίποτα το ιδιαίτερο. Μιλούσα μόνος μου, γιατί ήθελα να ακούω τα λόγια 
μου», απάντησε ο Άγγελος. 
Οι άλλοι δύο τον κοίταξαν ερωτηματικά, χωρίς να καταλαβαίνουν που ήθελε να 
καταλήξει. 
«Δεν προσέξατε ότι άλλαξε ακόμα και ο τρόπος που μιλάμε;» τους εξήγησε. «Μερικές 
από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε δεν υπάρχουν στην εποχή μας, παρά μόνο στα 
λεξικά». 
«Να και κάτι για το οποίο πρέπει να χρωστάμε ευγνωμοσύνη στον Κρίτωνα», σχολίασε 
καυστικά ο Νίκος.   
«Επίσης, ξέρω αραβικά…» συνέχισε ο φίλος του. «Δε λέω ότι μιλάω τέλεια τη γλώσσα, 
αλλά καταλαβαίνω πολλά πράγματα όταν μιλάνε μεταξύ τους οι πειρατές». 
Πριν βρεθεί στο παρελθόν, ο Άγγελος μπορούσε να μιλήσει άπταιστα οποιαδήποτε 
γλώσσα, αλλά από την ώρα που έχασε τις δυνάμεις του έχασε κι αυτή τη γνώση. Γι’ 
αυτό τώρα του έκανε εντύπωση το γεγονός και αναρωτήθηκε αν οι φίλοι του είχαν την 
ίδια δυνατότητα. 
«Αυτό είναι πράγματι παράξενο», θαύμασε ο Νίκος. «Εγώ δεν καταλαβαίνω λέξη. 
Ευτυχώς που οι περισσότεροι μιλάνε λίγα ελληνικά». 
«Ούτε εγώ τους καταλαβαίνω…» συμπλήρωσε ο Μάριος. 
Ο Άγγελος έμεινε ακίνητος απότομα και τέντωσε την πουκαμίσα του για να φανούν 
καλύτερα οι τρύπες και τα μπαλώματα.  
«Κρίνοντας από τα κουρέλια που φοράμε και από τη συμπεριφορά του Αχμέτ και των 
υπόλοιπων δεσμοφυλάκων, θα έλεγα ότι η θέση μας δεν είναι καλύτερη από των 
φυλακισμένων στα μπουντρούμια. Θυμάστε τι είπε ο Βορέας;»  
«Πολύ καλά», απάντησε πικρόχολα ο Νίκος. «Πότε να μας πουλήσει ο αφέντης για να 
ησυχάσουν από εμάς! Άρα, είμαστε κι εμείς σκλάβοι. Καθόλου δε μου αρέσει αυτό». 
«Ούτε κι εμένα μου αρέσει να είμαι σκλάβος», δήλωσε και ο Μάριος, χωρίς να είναι 
σίγουρος τι ακριβώς σημαίνει η λέξη. Αλλά αν σήμαινε να σε δέρνουν όλη την ώρα και 
να σε διατάζουν, τότε σίγουρα δεν προμήνυε τίποτα καλό! Μήπως ήμουν σκλάβος τότε 
που με έδερνε συνέχεια ο Πέτρος; σκέφτηκε ξαφνικά.  
Τα μάτια του Νίκου σκοτείνιασαν. 
«Εκείνος ο άντρας, ο Κομνηνός, που ισχυρίζεται ότι υποσχέθηκα να τον βοηθήσω να 
δραπετεύσει, τρέμει το σκλαβοπάζαρο, γιατί μου είπε ότι, αν συμβεί αυτό, τότε δεν 
πρόκειται να ξαναδεί την πατρίδα του και την οικογένειά του…» 
«Κάτι παραπάνω θα ξέρει από εμάς», συμφώνησε σκεφτικός ο Άγγελος.  
«Γι’ αυτό πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε τρόπο να το σκάσουμε από εδώ».  
«Εννοείς από το νησί;» 
«Ναι, δε θα είναι και τόσο δύσκολο να τρυπώσουμε σε κάποιο καράβι», είπε με έξαψη ο 
Νίκος. 
Ο Άγγελος όμως είχε τις αντιρρήσεις του. 
«Αν ήταν τόσο εύκολο, τότε οι περισσότεροι θα είχαν ήδη δραπετεύσει. Είναι πολύ νωρίς 
ακόμα και να το σκεφτόμαστε. Πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε πρώτα τα κατατόπια και 
τις συνήθειες των πειρατών και μετά να το επιχειρήσουμε…» 
Ο Νίκος συμφώνησε με βαριά καρδιά, αναγνωρίζοντας ότι ο φίλος του είχε δίκιο, και 
συνέχισαν το δρόμο τους σιωπηλοί, μέχρι που έφτασαν στην τελευταία στροφή της 
στοάς και είδαν μπροστά τους το άνοιγμα και το φως της ημέρας να τους καλωσορίζει.  
Βγαίνοντας στο προαύλιο, μισόκλεισαν ασυναίσθητα τα μάτια, τυφλωμένοι από το  φως 
του ήλιου. Αν και ήταν προχωρημένο απόγευμα, οι αχτίδες του έγδερναν αλύπητα την 
ξεραμένη γη και ένα αραιό πέπλο σκόνης, που σήκωναν τα άλογα στο πέρασμά τους, 
σκέπαζε τα πάντα γύρω τους. Στα παιδιά, όμως, που μόλις είχαν αφήσει πίσω τους τα 
σκοτάδια και την αποπνικτική ατμόσφαιρα των κελιών, φάνηκε σαν να βρέθηκαν στην 
εξοχή και για πρώτη φορά στη ζωή τους ένιωσαν τον αέρα τόσο φρέσκο και μυρωμένο. 
Το προαύλιο ήταν μια αφιλόξενη επίπεδη έκταση που εκτεινόταν μπροστά από το 
κάστρο. Τα λιγοστά σκόρπια δέντρα που φύτρωναν εκεί διψούσαν απεγνωσμένα για 
νερό και τα κλαδιά τους έγερναν μισοπεθαμένα και γεμάτα σκόνη πάνω από την 
ταλαίπωρη γη.  
Ολόγυρα ορθώνονταν τείχη, πέτρινα και πανύψηλα, χτισμένα σε διπλή σειρά, με τα 
εσωτερικά να είναι λίγο χαμηλότερα. Στο ψηλότερο σημείο, τα δύο τείχη ενώνονταν με 
ένα φαρδύ διάδρομο. Εκεί έστεκαν οι καταπέλτες, με τις πέτρες σωριασμένες δίπλα 



τους, έτοιμοι να απωθήσουν τους εχθρούς σε περίπτωση που το κάστρο δεχόταν 
επίθεση. 
Για να βγει κάποιος έξω έπρεπε να περάσει από τη μοναδική πύλη, που την έφραζε μια 
βαριά κρεμαστή γέφυρα. Σφράγιζε με τρεις τεράστιες αμπάρες και, όταν έκλεινε, κανείς 
δεν μπορούσε να μπει ή να βγει. Δύο άντρες φρουρούσαν τη γέφυρα ολημερίς και 
ολονυχτίς. 
Το ίδιο το κάστρο ήταν άτεχνα κατασκευασμένο.  
Είχε χτιστεί στην άκρη του βουνού και η πίσω πλευρά του έβλεπε εκεί ακριβώς όπου τα 
βράχια κατέβαιναν κάθετα στη θάλασσα. Ήταν λες και αποτελούσε τη φυσική 
προέκτασή τους. Η θάλασσα, από κάτω, είχε μεγάλο βάθος και ακουγόταν το διαρκές 
μούγκρισμα των κυμάτων που έσπαγαν οργισμένα πάνω στους υφάλους. Κανένα 
καράβι δεν τολμούσε να πλησιάσει εκείνο το σημείο. Ακόμα κι αν το κατόρθωνε με 
κάποιο μαγικό τρόπο, δεν υπήρχε περίπτωση να σκαρφαλώσει άνθρωπος στον 
επικίνδυνο γκρεμό. 
Το κάστρο, όπως και τα τείχη, διέθετε πολλούς πυργίσκους με μυτερές ακανόνιστες 
κορυφές, που πάνω τους κυμάτιζαν διάφορες σημαίες. Τα παράθυρα ήταν στενόμακρα, 
λαξεμένα στην πέτρα. Με τα χρόνια είχαν προστεθεί κι άλλα κτίσματα, που 
εξυπηρετούσαν διάφορες ανάγκες, αλλά όλα αυτά είχαν γίνει χωρίς σχεδιασμό και το 
αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. 
Το προαύλιο ήταν γεμάτο κόσμο. Άντρες, γυναίκες και παιδιά κάθε ράτσας και ηλικίας 
κατέκλυζαν το χώρο, απαρτίζοντας ένα ετερόκλητο πολύχρωμο σύνολο.  
Οι περισσότεροι άντρες ήταν μελαψοί Σαρακηνοί, αλλά υπήρχαν και πολλοί λευκοί 
ανάμεσά τους. Τα πρόσωπά τους έδειχναν άγρια και το σκληρό τους βλέμμα φανέρωνε 
ανθρώπους συνηθισμένους στις μάχες και τις κακουχίες. 
Το μόνο κοινό σημείο μεταξύ τους ήταν, προφανώς, το πάθος για περιπέτεια και η δίψα 
για εύκολο χρήμα, δύο πράγματα που ο Αλ Χατάμ πρόσφερε γενναιόδωρα σε όσους τον 
ακολουθούσαν. Κάθε χρόνο στο νησί γεννιούνταν πολλά παιδιά, που η μοίρα τους ήταν 
προδιαγεγραμμένη, αφού η μόνη ζωή που θα γνώριζαν ήταν αυτή της παρανομίας. 
Μάθαιναν να ιππεύουν και να χειρίζονται το σπαθί από πολύ μικρή ηλικία και μόλις 
έφταναν στην εφηβεία μπάρκαραν στα πειρατικά, ακολουθώντας τους μεγαλύτερους. Ο 
Αλ Χατάμ αναπλήρωνε έτσι τις ανθρώπινες απώλειες και είχε πάντα έτοιμα πληρώματα 
για τα καράβια του. 
 
 
Οι τρεις φίλοι, παρασυρμένοι από το θέαμα, κόντευαν να ξεχάσουν τον Αχμέτ και αυτό 
που τους έστειλε να κάνουν. Χαμένοι στην αχλή της σκόνης, κοίταζαν αχόρταγα όλο 
αυτό το συρφετό. Πιο πολύ τους έκανε εντύπωση μια ομάδα από δέκα συνομήλικά τους 
αγόρια, που κάτω από το άγρυπνο μάτι του εκπαιδευτή τους έκαναν εξάσκηση στην 
ξιφομαχία με τα ξύλινα σπαθιά τους. Μόνο όταν πέρασε μπροστά τους ένας κουρελής 
γέρος που έσερνε με κόπο έναν ξύλινο κουβά γεμάτο νερό θυμήθηκαν τις διαταγές του 
δεσμοφύλακα.  
Παρακολούθησαν για λίγο το γέρο που πήγαινε στους στάβλους και μετά έτρεξαν 
βιαστικά στο κάστρο. Μερικές γυναίκες που κάθονταν κατάχαμα και ετοίμαζαν το 
βραδινό φαγητό τούς έλουσαν με ένα χείμαρρο ακαταλαβίστικες βρισιές, γιατί ο 
Μάριος, καθώς περνούσε, έριξε κάτω μια πήλινη γαβάθα, σκορπίζοντας το περιεχόμενό 
της στο χώμα.  
Μόλις βρέθηκαν στο εσωτερικό, έφτασε στη μύτη τους μια βαριά τσίκνα. Ακολουθώντας 
τη μυρωδιά, πέρασαν από διάφορες αίθουσες, λιτά επιπλωμένες, και βρέθηκαν στην 
κουζίνα, ένα τεράστιο τετράγωνο δωμάτιο, που στη μέση ακριβώς είχε ένα μεγάλο 
ξύλινο τραπέζι με χοντρά πόδια. Το τζάκι έπιανε σχεδόν έναν ολόκληρο τοίχο, ενώ 
παραδίπλα βρισκόταν μια εστία μαγειρέματος, που δεν ήταν τίποτε άλλο από μια ρηχή 
τρύπα στο πάτωμα χτισμένη με πέτρες γύρω γύρω για να ανάβουν τα κάρβουνα. Εκείνη 
την ώρα ήταν γεμάτη κατσαρολικά που κόχλαζαν, γεμίζοντας τον αέρα με γαργαλιστικές 
ευωδιές. Μια γριά καθόταν σε ένα σκαμνάκι κοντά στο τζάκι και γύριζε ράθυμα μια 
σούβλα γεμάτη κοτόπουλα. Στη θέα τους, τα παιδιά ένιωσαν τα σάλια τους να τρέχουν, 
ενώ τα στομάχια τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, άφησαν ένα δυνατό γουργουρητό.   
Πλησίαζε η ώρα του φαγητού και η κουζίνα ήταν ανάστατη. Οι δύο μαγείρισσες, 
μεσόκοπες και ροδομάγουλες, έδιναν οδηγίες στις τρεις κοπέλες που μάλλον ήταν 



βοηθοί τους. Όλες φορούσαν μακριές άσπρες ποδιές και είχαν τα μαλλιά τους 
κρυμμένα μέσα σε πλεχτά πολύχρωμα σκουφάκια.  
Η γριά, όταν είδε τα παιδιά, σταμάτησε να γυρίζει τη σούβλα κι έπιασε να γκρινιάζει.  
«Ο αφέντης θα έρθει σε λίγο και αλίμονό μας αν δεν τα βρει όλα έτοιμα. Τρεχάτε πρώτα 
στο κελάρι να ανεβάσετε κρασί…» 
«Μα ο Αχμέτ μάς είπε να βγάλουμε νερό από το πηγάδι για τους άντρες στα 
μπουντρούμια», διαμαρτυρήθηκε ο Νίκος. 
Η γριά ξεφύσηξε αγριεμένη.  
«Δε με νοιάζει τι σας είπε ο Αχμέτ, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο αφέντης θα θυμώσει 
πολύ αν δε βρει στο τραπέζι το κρασί που του αρέσει. Την τελευταία φορά που έγινε 
κάτι τέτοιο, μπήκε εδώ μέσα και τα έσπασε όλα». 
«Μα απ’ όσο γνωρίζω, οι μουσουλμάνοι δεν πίνουν κρασί…» ψιθύρισε ο Νίκος στον 
Άγγελο. «Ακόμα κι αν κάποιος είναι ο χειρότερος εγκληματίας του κόσμου, άκουσα ότι 
τηρεί πιστά τις παραδόσεις της θρησκείας του!» 
«Ίσως αυτός να μην πιστεύει σε κανέναν Θεό…» έβγαλε συμπέρασμα ο Άγγελος. 
«Λοιπόν, προτείνω να πάω εγώ να βγάλω νερό από το πηγάδι κι εσείς να μείνετε να 
βοηθήστε στην κουζίνα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους δυστυχισμένους στα 
μπουντρούμια όλη την ημέρα χωρίς νερό». 
Για τις επόμενες δύο ώρες δούλεψαν πολύ σκληρά και δε βρήκαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν ούτε μία κουβέντα μεταξύ τους. Ο Νίκος ρώτησε με τρόπο κι έμαθε ότι, 
όποτε βρισκόταν στο νησί ο Αλ Χατάμ, συνήθιζε να τρώει συντροφιά με τους πιο 
έμπιστους άντρες του, κάπου πενήντα άτομα. Έτρωγαν δύο φορές την ημέρα και το 
προσωπικό στην κουζίνα δεν προλάβαινε να πάρει ανάσα· εκεί που τελείωνε το ένα 
γεύμα, έπρεπε να αρχίσουν τις ετοιμασίες για το επόμενο. 
Ο Νίκος με τον Μάριο και μερικούς άλλους σκλάβους, που έτρεχαν πάντα να 
βοηθήσουν στην κουζίνα με την ελπίδα να εξοικονομήσουν μερικά παραπανίσια 
ψίχουλα, είχαν έτοιμο το τραπέζι τη στιγμή που το καράβι του Αλ Χατάμ 
αγκυροβολούσε στο λιμάνι. 
Ο Άγγελος, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει με το κουβάλημα του νερού, μπόρεσε 
επιτέλους να το σκάσει από τον Αχμέτ και να βρεθεί ξανά με τους φίλους του. 
Περίμεναν γεμάτοι έξαψη και περιέργεια να δουν από κοντά το χειρότερο πειρατή που 
πέρασε ποτέ από τη Μεσόγειο, γι’ αυτό πήγαν στην τραπεζαρία και κρύφτηκαν στην πιο 
σκοτεινή γωνιά της.   
Η αίθουσα εκείνη ήταν πελώρια, με ένα μακρόστενο τραπέζι και πάγκους ολόγυρά του. 
Στην πλευρά του τραπεζιού που συνήθως καθόταν ο Αλ Χατάμ και οι τρεις υπαρχηγοί 
του, αντί για πάγκους, υπήρχαν πολυθρόνες. Η μεγαλύτερη, βελούδινη με χρυσά 
σκαλίσματα, προοριζόταν για τον πειρατή αυτοπροσώπως. 
Η άφιξή του συνοδεύτηκε από άγριους αλαλαγμούς και ξεφωνητά. 
Ο Ρασίντ Αλ Χατάμ μπήκε με φόρα στην αίθουσα, περιτριγυρισμένος από τους άντρες 
του. Μάλλον η ιστορία τον είχε αδικήσει όταν τον περιέγραφε ως έναν κοντό, άσχημο 
άνθρωπο που του άρεσαν τα λούσα και η επίδειξη. 
Στην πραγματικότητα ήταν μετρίου αναστήματος, γεροδεμένος και με συμπαθητικά 
χαρακτηριστικά. Είχε κληρονομήσει το λευκό δέρμα από την Ευρωπαία μητέρα του, 
ενώ τα μάτια του, που ήταν μεγάλα και εκφραστικά, μαρτυρούσαν άνθρωπο πανέξυπνο. 
Φορούσε μαύρο πουκάμισο με φαρδιά μανίκια και τη μέση του έσφιγγε μια φαρδιά 
κόκκινη ζώνη απ’ όπου κρεμόταν ένα μεγάλο σπαθί. Γύρω από το μέτωπό του είχε 
δεμένη μια κορδέλα που συγκρατούσε τα μακριά μαύρα μαλλιά του. Το μούσι του ήταν 
μικρό και περιποιημένο. 
Οι άντρες πήραν τις θέσεις τους γύρω από το τραπέζι και άρχισαν το φαγοπότι. 
Μιλούσαν όλοι μαζί και σύντομα ξεσήκωσαν το κάστρο με τα γέλια και τις φωνές τους. 
Μόνο ο Ρασίντ και οι υπαρχηγοί του έμεναν σοβαροί, συζητώντας μεταξύ τους τα σχέδια 
για την επόμενη εξόρμησή τους. 
Τα παιδιά, αφού είδαν αυτό που ήθελαν, γύρισαν στην κουζίνα όπου επικρατούσε τώρα 
ηρεμία. Είχαν δουλέψει σκληρά πολλές ώρες και η πείνα τους είχε γίνει βασανιστική. 
Η γριά βρισκόταν πάντα δίπλα στο τζάκι, αλλά τώρα είχε σκύψει το κεφάλι και ροχάλιζε 
του καλού καιρού. Οι μαγείρισσες και οι τρεις κοπέλες κάθονταν στο τραπέζι κι 
έτρωγαν. 
Ο Νίκος έκανε ένα βήμα μπροστά.  
«Μήπως μπορείτε να μας δώσετε λίγο φαγητό;» παρακάλεσε διστακτικά. 



Μία από τις μαγείρισσες είπε κάτι στην κοπέλα δίπλα της. Εκείνη σηκώθηκε 
ενοχλημένη που διέκοπτε το φαγητό της και πήρε τρία τσίγκινα πιάτα. Γέμισε ανόρεχτα 
τα πιάτα με ζουμί από κρέας, έδωσε στα παιδιά από ένα ξερό κομμάτι ψωμί και τα 
έστειλε έξω για να φάνε. Τα τρία αγόρια, κρατώντας ευλαβικά το «θησαυρό» τους μην 
τυχόν και χυθεί καμιά σταγόνα, βγήκαν στην πίσω αυλή και έπεσαν με τα μούτρα στο 
νερομπούλι. Πριν από λίγες ώρες θα του γύριζαν την πλάτη, όμως τώρα τους φάνηκε 
πεντανόστιμο. Με την τελευταία μπουκιά από το ψωμί σκούπισαν καλά τα πιάτα τους 
και δεν άφησαν ψίχουλο να πάει χαμένο. 
Είχε νυχτώσει πια για τα καλά και τα αστέρια φεγγοβολούσαν περισσότερο από ποτέ 
στο στερέωμα. 
«Κοιτάξτε πόσα αστέρια υπάρχουν στον ουρανό! Αλήθεια, γιατί εδώ φέγγουν τόσο πολύ;» 
αναρωτήθηκε ο Μάριος. 
«Όταν δεν υπάρχουν φώτα, ο ουρανός φαίνεται πιο μαύρος», του εξήγησε ο Νίκος. «Στην 
εποχή μας, οι πόλεις είναι φωτισμένες, γι’ αυτό δεν τα βλέπουμε καθαρά. Τα αστέρια 
είναι, όμως, πάντα εκεί». 
«Είναι πολύ όμορφα…» είπε ο Μάριος πνίγοντας ένα νυσταγμένο χασμουρητό. 
Ο Άγγελος ανασήκωσε το κεφάλι, κοίταξε πικραμένος τον ουρανό και, χωρίς να το 
θέλει, τα μάτια του βούρκωσαν. Δεν πρόλαβε να συγκρατήσει ένα δάκρυ κι αυτό 
κύλησε και έπεσε μέσα στο πιάτο του. Είχε παρακαλέσει και είχε προσευχηθεί άπειρες 
φορές από τη στιγμή που βρέθηκαν εδώ, αλλά μέχρι τώρα οι προσευχές του δεν είχαν 
εισακουστεί. Ωστόσο δεν είχε χάσει το κουράγιο του και μια μικρή φωνή μέσα του του 
έλεγε να κάνει υπομονή και ότι όλα θα φτιάξουν. 
Κάποια στιγμή ένιωσε τον Νίκο να τον σκουντάει. 
«Ο Μάριος αποκοιμήθηκε…» του είπε. 
Πράγματι, ο μικρός είχε γείρει αποκαμωμένος από την κούραση και κοιμόταν βαριά. 
Στο χέρι του κρατούσε ακόμα σφιχτά το πιάτο του και στο πιγούνι του κυλούσε αργά 
μια σταγόνα ζουμί.  
«Γενναίο αγόρι», είπε τρυφερά ο Άγγελος. Πήρε το πιάτο από το χέρι του και σκούπισε 
το πιγούνι του μικρού με την άκρη της πουκαμίσας του. «Τόσες ώρες δουλειάς και ούτε 
ένα παράπονο δε βγήκε από τα χείλη του». 
«Είναι ο καλύτερος αδερφός που θα μπορούσα να έχω, είμαι πολύ τυχερός που 
βρέθηκε στο δρόμο μου», είπε συγκινημένος ο Νίκος και χάιδεψε τα μαλλιά του 
κοιμισμένου παιδιού. 
«Κάπου πρέπει να βρούμε να περάσουμε τη νύχτα», είπε ο Άγγελος τρίβοντας τα χέρια 
του για να ζεσταθούν. «Δεν μπορούμε να μείνουμε έξω. Έχει πολλή υγρασία».  
Τα χόρτα γύρω τους γυάλιζαν από τις πρώτες σταγόνες πάχνης που είχαν αρχίσει να 
στέκονται πάνω τους. Μέχρι το πρωί, ένα παχύ στρώμα θα είχε καλύψει τα πάντα. 
«Αφού υποτίθεται ότι είμαστε εδώ καιρό, αναρωτιέμαι πού κοιμόμαστε συνήθως», 
παρατήρησε εύστοχα ο Άγγελος. «Σίγουρα όχι στα μπουντρούμια, γιατί κανείς δε μας 
αναζήτησε τόση ώρα, ούτε μέσα στο κάστρο, αφού μας έστειλαν να φάμε έξω. Ας πάμε 
καλύτερα στο στάβλο. Τουλάχιστον εκεί θα είμαστε πιο ζεστά». 
Ο Νίκος βρήκε την ιδέα του καλή και μαζί σήκωσαν τον κοιμισμένο Μάριο και 
κατευθύνθηκαν προς το στάβλο. 
Μερικά άλογα χλιμίντρισαν ενοχλημένα επειδή τους χαλούσαν την ησυχία τους τέτοια 
ώρα, αλλά, όταν είδαν τα παιδιά να τρυπώνουν ήσυχα σε μια γωνιά, σταμάτησαν τις 
διαμαρτυρίες και συνέχισαν τον ύπνο τους.  
Ο Νίκος είδε μια τρύπια κουβέρτα που κρεμόταν από ένα καρφί στον τοίχο και 
σκέπασε με αυτή τον Μάριο.  
Ο Άγγελος προτίμησε για σκέπασμα λίγα άχυρα, όχι ότι είχε και άλλες επιλογές.  
Κρυφοκοίταξε τον Νίκο που ήταν ξαπλωμένος λίγο παραδίπλα, με τα χέρια διπλωμένα 
κάτω από το κεφάλι, να κοιτάζει το ξύλινο ταβάνι σκεφτικός.  
Κόντευε να τον πάρει ο ύπνος όταν τον άκουσε να ψιθυρίζει ξαφνικά το όνομά του. 
Άνοιξε τα μάτια και τον είδε ακριβώς από πάνω του να τον κοιτάζει φοβισμένος.  
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε αχνά.  
«Λάμπεις…» είπε χαμηλόφωνα ο Νίκος με τρεμάμενη φωνή.  
Ο στάβλος φωτιζόταν από μια μικρή λάμπα λαδιού και το μισοσκόταδο τον βοήθησε να 
διακρίνει την περίεργη λάμψη που έβγαινε από το φίλο του. Αν υπήρχε λίγο 
περισσότερο φως, δε θα το είχε προσέξει. Ο Άγγελος κοίταξε αμέσως τα χέρια του και η 
ελπίδα ζέστανε ξαφνικά την καρδιά του. Μια αχνή λάμψη έβγαινε από το δέρμα του 



και, αφού τρεμόσβησε για λίγο, έσβησε εντελώς· αλλά εκείνος ήδη ένιωθε την 
ευεργετική επίδρασή της. Ανακάθισε γεμάτος έξαψη και περίμενε με λαχτάρα. Η 
λάμψη ξαναγύρισε και μαζί της ένιωσε να ξαναγυρίζουν οι δυνάμεις του.  
Ο Νίκος έκανε πίσω φοβισμένος και σχεδόν την ίδια στιγμή τα έβαλε με τον εαυτό του. 
Τι στην οργή, ο Άγγελος δεν έπαυε να είναι ο καλύτερός του φίλος! Του χρωστούσε, 
εντούτοις, ορισμένες εξηγήσεις, γι’ αυτό παραμέρισε τους τελευταίους δισταγμούς του 
και πλησίασε πιο κοντά. 
«Την παραμονή των Χριστουγέννων μεταμορφώθηκες σε ένα παράξενο πλάσμα και τότε 
πίστεψα ότι τα μάτια μου μου έπαιζαν κάποιο περίεργο παιχνίδι», είπε σιγά. «Το είχα 
σχεδόν ξεχάσει, αλλά ο Κρίτων μου το θύμισε. Όταν σε ρώτησα στα μπουντρούμια ποιος 
είναι και γιατί έχει τέτοιες παράξενες δυνάμεις, δε θέλησες να μου πεις. Αν δεν 
υπάρχει, όμως, εμπιστοσύνη μεταξύ μας, τότε τι σόι φίλοι είμαστε;» 
Ο Άγγελος τον κοίταξε με τα γαλάζια μάτια του, που είχαν πάρει ένα βαθύ χρώμα. 
Βρισκόταν σε μεγάλο δίλημμα. Ήθελε όσο τίποτε άλλο στον κόσμο να τον εμπιστευτεί, 
όμως αναρωτιόταν κατά πόσο ήταν έτοιμος ο Νίκος να δεχτεί την αλήθεια. Ο παππούς 
του του είχε πει ότι η πραγματική φιλία μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων ήταν σπάνιο 
φαινόμενο, αλλά είχε προσθέσει ότι, αν μπορούσε να υπάρξει, θα ήταν υπέροχη.  
«Είναι δυνατός χαρακτήρας αυτός ο φίλος σου», είχε σχολιάσει σε ανύποπτο χρόνο, 
εκφράζοντας το θαυμασμό του για τον Νίκο. «Οι δοκιμασίες που περνάει έχουν σκοπό 
να τον προετοιμάσουν για κάτι μεγάλο…» 
Μήπως, λοιπόν, για τις δοκιμασίες που περίμεναν τον ίδιο προετοιμαζόταν και ο Νίκος; 
Μήπως ήταν γραφτό να βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος στο πλευρό του για να τον βοηθάει 
και να τον στηρίζει στο δύσκολο έργο του; Αποφάσισε ξαφνικά ότι αυτός ο φίλος που η 
τύχη έφερε στο δρόμο του, και τον ακολούθησε θέλοντας και μη, είχε κάθε δικαίωμα 
να μάθει την αλήθεια. 
Του έκανε νόημα να τον ακολουθήσει και πήγαν μπουσουλώντας λίγο παραπέρα για να 
μην ξυπνήσουν με την κουβέντα τους τον Μάριο.  
«Έχεις δίκιο, πρέπει να τα μάθεις όλα για εμένα», του είπε ήρεμα ο Άγγελος. «Δεν είμαι 
αυτό που δείχνω και ο λόγος που ήρθα στη Γη είναι για να προσφέρω τη βοήθειά μου 
σε όσους τη χρειάζονται». 
«Δεν καταλαβαίνω πού θέλεις να καταλήξεις». 
«Με πιο απλά λόγια, είμαι ένας άγγελος». 
Ο Νίκος κλονίστηκε, σαν να τον χτύπησε κεραυνός. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό, 
προσπαθώντας να χωνέψει αυτό που μόλις άκουσε.  
«Μα τι μου λες τώρα;» ψέλλισε όταν ξαναβρήκε τη λαλιά και την αυτοκυριαρχία του. 
Είχε πλάσει διάφορα σενάρια στο μυαλό του, αλλά αυτό ξεπερνούσε κάθε φαντασία. 
«Την αλήθεια. Μάλιστα δεν είμαι μόνος μου, υπάρχουν αρκετοί σαν κι εμένα στον 
κόσμο. Στην Ωραιόπολη είμαστε δύο, ο παππούς μου κι εγώ…» 
Ο Νίκος έπεφτε από τη μια έκπληξη στην άλλη. 
«Ο κύριος Βεργής… Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες γι’ αυτόν, αλλά κανείς δεν 
μπορούσε να πει στα σίγουρα αν είναι αλήθεια ή ψέματα». 
«Προσπαθούμε να μη γίνονται φανερά τα έργα μας, αλλά καμιά φορά οι άνθρωποι 
καταλαβαίνουν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει», παραδέχτηκε ο Άγγελος. 
Ο Νίκος έμεινε σιωπηλός για λίγη ώρα. Είχε πολλές ερωτήσεις να κάνει και δεν ήξερε 
από πού να αρχίσει.  
«Η πραγματική σου μορφή είναι όπως φανερώθηκες μπροστά μου την παραμονή των 
Χριστουγέννων;» ρώτησε. 
«Ναι, αν και δεν τη χρησιμοποιώ καθόλου στη Γη. Εκείνο το βράδυ, όμως, ήμουν πολύ 
στενοχωρημένος μαζί σου και άλλαξα χωρίς να το καταλάβω». 
«Πού τη χρησιμοποιείς;» ρώτησε ο Νίκος ξεροκαταπίνοντας.  
Ο Άγγελος του έδειξε προς τα πάνω και ο φίλος του ανατρίχιασε. 
«Μας περιβάλλει ένας ολόκληρος κόσμος, αλλά δεν είναι ορατός στα μάτια των θνητών. 
Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εκεί πάνω είναι το πραγματικό μου σπίτι...»  
«Μιλάς για τον Παράδεισο;» ρώτησε ο Νίκος με μια παράξενη ταραχή. Εκείνη τη στιγμή 
ένιωθε την ίδια πρωτόγνωρη έξαψη που νιώθει κάποιος όταν ανακαλύπτει τυχαία μια 
χαραμάδα στον τοίχο ενός απαγορευμένου σπιτιού και κρυφοκοιτάζει ελπίζοντας να 
ανακαλύψει τα κρυμμένα μυστικά του, για τα οποία μιλάει όλος ο κόσμος.     
Τα μάτια του Άγγελου έλαμψαν και ένα νοσταλγικό χαμόγελο χαράχτηκε στα χείλη του. 



«Πόσο θα ήθελα να βρισκόμουν εκεί τώρα!» ψιθύρισε. «Να με αγκαλιάσει το λαμπερό 
φως, να ξεδιψάσω από τις δροσερές πηγές, να νιώσω στο πρόσωπό μου την ευωδιαστή 
πνοή του αέρα… Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφα είναι!» 
Ο Νίκος άκουγε αχόρταγα, προσπαθώντας να πλάσει στο μυαλό του την εικόνα αυτού 
του κόσμου.  
«Φοβάμαι ότι η δική μου φαντασία είναι πολύ φτωχή για να συλλάβει κάτι τόσο 
μεγάλο», ομολόγησε. «Αφού υπάρχει ο Παράδεισος, τότε θα πρέπει να υπάρχει και η 
Κόλαση», είπε έπειτα από λίγο, νιώθοντας απότομα ένα σύγκρυο στα σωθικά του. 
Ο Άγγελος τινάχτηκε στο άκουσμα του μισητού ονόματος.  
«Και βέβαια υπάρχει, μόνο που εγώ δεν έχω πάει ακόμα εκεί. Αλλά οι μεγαλύτεροι, 
όπως ο παππούς μου, λένε ότι είναι ένας τόπος θλίψης και πόνου, ένας τόπος σκοτεινός 
και σκληρός, για να ταιριάζει στην ψυχή αυτών που τον κατοικούν». 
«Δε θέλω να ακούσω περισσότερα γι’ αυτό», δήλωσε ο Νίκος κουνώντας τα χέρια σαν να 
προσπαθούσε να διώξει έναν αόρατο εχθρό από μπροστά του. «Θα ήθελα, όμως, να μου 
πεις για την όμορφη Κοιλάδα του Ουρανού. Υπάρχει κι αυτή στ’ αλήθεια;» 
«Ναι, σε κάποια άλλη διάσταση. Μου κάνει, όμως, εντύπωση που τη θυμάσαι ακόμα. 
Συνήθως οι άνθρωποι την ξεχνούν μόλις ξυπνήσουν», είπε ο Άγγελος με την απορία 
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.  
«Εγώ τη θυμάμαι εξαιτίας του Μάριου», τόνισε ο Νίκος.  
«Μια ημέρα τον άκουσα να κλαίει γιατί τον έδερνε ο φίλος της μητέρας του…»  
παραδέχτηκε ο Άγγελος. «Δεν άντεχα να τον βλέπω να υποφέρει, γι’ αυτό τον πήρα και 
τον πήγα σ’ εκείνο το μέρος. Το έκανα εντελώς υποσυνείδητα, χωρίς να το καταλάβω. 
Όταν τον έφερα πίσω, τον άφησα κοντά στο σπίτι σου για να τον βρεις εσύ· ήξερα πόσο 
καλά τα πηγαίνατε οι δυο σας και σκέφτηκα ότι άξιζε τον κόπο να δοκιμάσω». 
«Και πάντα θα σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό», του είπε ο Νίκος συγκινημένος.  
Η επόμενη ερώτηση έκαιγε τη γλώσσα του και η φωνή του ακούστηκε βραχνή.  
«Αν εσύ είσαι άγγελος, μήπως αυτό σημαίνει ότι ο Κρίτων είναι…;» 
«Διάβολος;» συμπλήρωσε ο Άγγελος. «Σωστά υποθέτεις. Ανήκει στη Σκοτεινή Πλευρά και 
υπάρχει μεταξύ μας μια αιώνια διαμάχη…» 
«Η πάλη του Καλού και του Κακού…» τον διέκοψε ψιθυριστά ο Νίκος. 
«Ακριβώς. Ο Κρίτων μού είπε ότι εκτελούσε διαταγές και ότι δεν είχε προσωπικά τίποτα 
εναντίον μου. Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα κάτι σημαντικό, ώστε να με εχθρεύονται τόσο 
πολύ, οπότε μάλλον θέλουν να εκδικηθούν τον παππού μου. Επειδή εκείνος είναι πιο 
δυνατός και δεν μπορούν να του κάνουν εύκολα κακό, στράφηκαν εναντίον μου…» 
«Μα, εσύ δεν έχεις δυνάμεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου;» ρώτησε απορημένος ο 
Νίκος. 
«Φυσικά, όμως την πάτησα σαν βλάκας», είπε στενοχωρημένος ο Άγγελος. «Τον 
τελευταίο καιρό ένιωθα να με τριγυρίζει μια αόρατη παρουσία και ένα πέπλο θόλωνε 
και σκοτείνιαζε τις σκέψεις μου. Είμαι, βλέπεις, άπειρος ακόμα και δεν έδωσα μεγάλη 
σημασία. Όταν το κατάλαβα, ήταν πολύ αργά. Ο Κρίτων με αποδυνάμωσε τελείως και 
δεν μπόρεσα να τον αντιμετωπίσω. Φτάνοντας εδώ, συνειδητοποίησα ότι δε μου είχαν 
απομείνει καθόλου δυνάμεις. Αυτό που με στενοχωρεί, όμως, είναι ότι έγινα αιτία να 
υποφέρετε εσύ και ο Μάριος».   
Ο Νίκος χαμογέλασε, κάνοντας ένα μικρό μορφασμό. 
«Προσωπικά, δεν παραπονιέμαι, γιατί καθώς τριγυρίζαμε στα ερείπια του κάστρου 
ευχήθηκα κάποια στιγμή να μπορούσα να δω πώς θα ήταν να ζεις σε αυτή την εποχή», 
παρατήρησε. «Πάντως δεν ωφελεί να στενοχωριέσαι, ό,τι έγινε έγινε.  Άσχετα με το τι 
πιστεύει ο Κρίτων, εγώ είμαι σίγουρος ότι δε θα πάθουμε κανένα κακό και ότι, αργά ή 
γρήγορα, θα βρούμε κάποιον τρόπο να γυρίσουμε πίσω…» 
Ο Άγγελος έσφιξε συγκινημένος τα χέρια του Νίκου, νιώθοντας να ξαλαφρώνει κάπως 
από τις ενοχές που τον πλάκωναν.     
«Να ήξερες πόσο καλό μου κάνουν τα λόγια σου!» είπε. «Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω τα 
αδύνατα δυνατά για να φύγουμε από εδώ σώοι και αβλαβείς». 
«Πριν από λίγο έλαμπες. Μήπως αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις σου ξαναγύρισαν;» 
ρώτησε ο Νίκος χωρίς να μπορεί να κρύψει έναν ενθουσιασμό στη φωνή του. 
Ο Άγγελος άφησε τα χέρια του και έμεινε για λίγο σκεφτικός. 
«Όχι ακριβώς. Έχω την αίσθηση ότι κάποιος άλλος διοχέτευσε τη δική του ενέργεια στο 
σώμα μου». 



«Ίσως ήταν ο παππούς σου. Ίσως έμαθε πού βρισκόμαστε και προσπαθεί να μας πάρει 
από εδώ».  
«Δεν ξέρω. Αν και φοβάμαι ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα…» 
«Γιατί το λες αυτό;» 
«Γιατί, αν μπορούσε, θα μας είχε πάρει ήδη». 
«Καλά», είπε ο Νίκος με κατανόηση και αναστέναξε βαθιά. «Ο χρόνος θα δείξει, ίσως 
τελικά ξαναποκτήσεις τις δικές σου δυνάμεις και δε χρειαστούμε τον παππού σου. Ας 
μη στενοχωριόμαστε άδικα. Όπως είπες κι εσύ, αυτό που πρέπει να μας απασχολεί 
προς το παρόν είναι να μείνουμε ζωντανοί και ενωμένοι». 
«Ναι, αυτό…» συμφώνησε ο Άγγελος. «Επίσης, πρέπει να έχουμε το νου μας στον 
Μάριο. Είναι ζωηρός και ριψοκίνδυνος και ίσως μπλέξει άθελά του. Κάτι τέτοιο δε θα 
συνέφερε κανέναν μας».  
«Ατίθασος θα ήταν η σωστότερη λέξη», παρατήρησε ο Νίκος χαμογελώντας. «Τι λες τώρα; 
Δεν πάμε να κοιμηθούμε λίγο; Αύριο μας περιμένει σκληρή δουλειά». 
Οι δύο φίλοι γύρισαν στη γωνιά τους και ο Νίκος σκέπασε στοργικά τον Μάριο, που 
αλλάζοντας πλευρό είχε ξεσκεπαστεί. 
Μετά ξάπλωσε δίπλα του, φέρνοντας στο μυαλό του όλη τη συζήτηση που είχε κάνει με 
τον Άγγελο. Έριξε μια κλεφτή ματιά στον παράξενο φίλο του και είδε ότι το πρόσωπό 
του είχε γαληνέψει και τα μάτια του είχαν ήδη κλείσει από τη νύστα. Χαμογελώντας, 
και με την ελπίδα να του ζεσταίνει την ψυχή, παραδόθηκε γρήγορα σε ένα βαθύ και 
ήσυχο ύπνο. 
 
 
Ο Μάριος, με την πλάτη του γυρισμένη για να μην τον βλέπει κανείς, είχε τα μάτια 
ορθάνοιχτα και αναρωτιόταν ακόμα αν είχε ακούσει καλά αυτά που συζητούσαν 
προηγουμένως οι φίλοι του.  
Είχε ξυπνήσει σχεδόν αμέσως από τα ψιθυρίσματά τους, αλλά έκανε τον κοιμισμένο 
γιατί φοβόταν ότι, αν τον έπαιρναν είδηση, θα άλλαζαν κουβέντα. Πίστευαν ότι ήταν 
μικρός και ότι δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα. Όμως αυτός καταλάβαινε πολύ 
περισσότερα απ’ όσα νόμιζαν οι άλλοι δύο. Έριξε μια κλεφτή ματιά και τους είδε να 
κοιμούνται βαριά. Σηκώθηκε σιγά σιγά και γονάτισε. 
Προσευχήθηκε για τον Νίκο και για τον ίδιο. Πιο πολύ, όμως, προσευχήθηκε για το 
φίλο του τον άγγελο. Όταν τελείωσε, ξάπλωσε πάλι πάνω στα άχυρα, χασμουρήθηκε και 
βυθίστηκε στον ύπνο σχεδόν πριν κλείσει τα μάτια του. 


