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Πέτρινα χρόνια 

    Η Ευρώπη συγκλονίζεται ολόκληρη, ο φασισμός έχει πια εξαπλωθεί με την ανάληψη της 

εξουσίας από τον Χίτλερ στη Γερμανία, τον Φράνκο στην Ισπανία και τον Μουσολίνι στην 

Ιταλία. Η απειλή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ολοφάνερη και αναπόφευκτη. Τα 

μαύρα σύννεφα πληθαίνουν, τα περιστέρια της ειρήνης κρύβονται. Η μια ευρωπαϊκή χώρα 

μετά την άλλη καταλαμβάνονται από τη Γερμανία και η Ιταλία ετοιμάζεται να επιτεθεί στην 

Ελλάδα. 

    Η ζωή στο Κάστελλο όμως ακόμα κυλά φυσιολογικά. Οι άντρες στα χωράφια, οι γυναίκες και 

τα παιδιά στο σπίτι και μονάχα τα βράδια οι συζητήσεις στο καφενείο της Ζαμπίας 

φανερώνουν την ταραχή που κρύβουν οι καρδιές. Η αγωνία σφίγγει και την καρδιά της Αθηνάς 

που τα βράδια δεν την παίρνει ο ύπνος. Δεν αντέχει άλλο πόνο, δεν έχει δύναμη να 

αντιμετωπίσει μια νέα συμφορά. Είναι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, περιμένει το 

τέταρτο παιδί της και ξημερώνει 28 Οκτώβρη του 1940. 

    Με πόση λαχτάρα πρόσμενε να ξανανιώσει μια μικρή ζωή στη μήτρα της, να τη γεμίσει 

δύναμη, να την οπλίσει με κουράγιο! Κάθε βράδυ όμως η Αθηνά νιώθει μια απειλή στο μικρό 

δωμάτιο και ασυναίσθητα με το ένα χέρι πιάνει την κοιλιά της και με το άλλο σφίγγει το χέρι 

του Θοδωρή που κοιμάται δίπλα της, βυθισμένος σε όνειρα ευωδιαστά από το άρωμα της 

λεβάντας που απλώνει μοσχοβολιά γλυκιά στα λευκά σεντόνια. Γυρνά τρυφερά προς τη μεριά 

του Θοδωρή και τον αγκαλιάζει. Ρουφά με δύναμη τη μυρωδιά του και του χαϊδεύει τρυφερά 

τα ατίθασα σγουρά μαλλιά. Τον αγαπά αυτόν τον άντρα μέχρι τα βάθη της καρδιάς της. Είναι ο 

άντρας της κι αυτή είναι η γυναίκα  του, η μάνα των παιδιών του. Κάνε, Θεέ μου, να πάνε όλα 

καλά, προσεύχεται από μέσα της η Αθηνά, γιατί ξέρει πως στο συρτάρι του τραπεζιού της 

κουζίνας  έχει κρύψει ο Θοδωρής το χαρτί που τον καλεί να υπηρετήσει δεκανέας στα Χανιά. 

Σταμάτα, χρόνε, πέτρωσε τους δείκτες σου, ρολόι, ας μην κυλάνε άλλο τα λεπτά!  

    Η μέρα όμως ξημερώνει γρήγορα και η καμπάνα του Άι Νικόλα χτυπάει δυνατά. 

Κωδωνοκρουσίες σ΄ όλο τον Κάστελλο, σ΄ όλα τα Χανιά, σ΄ όλη την Κρήτη και παντού στην 

Ελλάδα. Πόλεμος! Φωνάζουν οι καμπάνες και οι λεβέντες της Μεγαλονήσου δίνουν στον 

πόλεμο μια όψη πανηγυρική, γιορτινή κι αντρίκια. Μόνο οι κουζουλοί οι Κρητικοί ξέρουν να 

κάνουν πανηγύρι την αντάρα, τραγούδι τον αποχωρισμό και χαρά τη θλίψη. Οι γυναίκες πάλι 

κλαίνε βουβά, βγάζουν τα κεντημένα μαντίλια τους και σκουπίζουν τα δάκρυά τους.  

    Την αγκαλιάζει σφιχτά την Αθηνά ο Θόδωρος: «Να προσέχεις τον εαυτό σου και το μωρό. 

Τον νου σου στα παιδιά. Μη μου σκοτεινιάζεις, ματάκια μου! Όλα καλά θα πάνε. Έλα, Αθηνά 

μου, στα Χανιά θα ΄μαι, δυο βήματα από δω…» «Φύγε, Θόδωρε, φύγε πριν κλάψω, γιατί δε 

θέλω να με δει κανείς ποτέ να κλαίω. Ακούς; Ποτέ!» 

    Μέχρι τα ξημερώματα βομβάρδιζαν τα Χανιά ίσα πέρα απ΄ τη Γεωργιούπολη. Πρωί πρωί η 

Αθηνά έτρεξε, ρώτησε, έμαθε, σπάραξε η καρδιά της. Παναγία μου! Τριάντα αεροπλάνα, λέει, 



[2] 

 

ήταν που κατέβηκαν στα εκατό μέτρα ύψος και βομβάρδισαν την πόλη. Βόμβες σωρός, καπνοί 

κι ερείπια. Είκοσι οχτώ νεκροί και πολλοί τραυματίες ο απολογισμός, χώρια οι καταστροφές 

και η Σχολή Χωροφυλακής που έγινε συντρίμμια. Όλα στο κέντρο της πόλης έπεσαν σαν 

τραπουλόχαρτα κι έγινα σκόνη καταστήματα, σχολεία, εκκλησίες και σπίτια. 

    Ο Θόδωρος εκείνη τη μαύρη ώρα ήταν στρατοπεδευμένος έξω από το νεκροταφείο του 

Αγίου Λουκά και –δόξα να ΄χει ο Θεός- ήταν γερός. Φύλαγέ τον, Άι Νικόλα μου, προσευχόταν 

ολημερίς η Αθηνά κι άναβε το καντήλι, τάμα στην Παναγιά να μη σβήσει ποτέ όσο κρατά ο 

πόλεμος.  

    Είκοσι πέντε μέρες πέρασαν έτσι, χώρια ο ένας απ΄ τον άλλο, κι εκείνη βράχος δυνατός να 

κάνει πέτρα την καρδιά της να μην καταλάβουν τα παιδιά τη θλίψη της, να μη νιώσουν τον 

φόβο που πάγωνε το κορμί της. Στις 23 του Νοέμβρη νιώθει βήματα στην αυλή βήματα 

γνωστά, αγαπημένα. Πετάγεται έξω στη βροχή, εφτά μηνών έγκυος, και τον βλέπει. Ψηλός, 

λεβέντης, πανέμορφος! Ο άντρας της! Πέφτει στην αγκαλιά του και τον σφίγγει δυνατά, να 

γεμίσει, Θεέ μου, απ΄ το άρωμα του κορμιού του, να νιώσει το φιλί του, να την κρατήσουν τα 

χέρια του τα λατρεμένα. «Γύρισες! Γύρισες, βρε κουζουλέ! Γύρισες, αγάπη μου! Σ΄ ευχαριστώ, 

Θεέ μου!» Θολά τα μάτια του Θόδωρου. Τι ΄ναι τούτο πάλι; Να ΄ναι η βροχή ή κλαίει; Κλαίνε, 

μαθές, οι άντρες; «Έχω άδεια μόνο για λίγες μέρες. Ήρθα ίσα για να σ΄ αποχαιρετήσω, αγάπη 

μου. Φεύγω απ΄τη Σούδα για το μέτωπο της Αλβανίας.» Η φωνή του είναι βραχνή και σπάει 

απ΄ τη συγκίνηση όταν βλέπει τα προσωπάκια των παιδιών του να στριμώχνονται στο 

παράθυρο. Τον σφίγγει πιότερο η Αθηνά, βρέχονται μέχρι το κόκκαλο κι οι δυο, μα μένουν 

έτσι ενωμένοι, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου μπας και ξορκίσουν το κακό.  

    Ένας κεραυνός πέφτει στον Κάστελλο. Η Αθηνά βαστά την καρδιά της που χτυπά σαν τρελή. 

Ο Θοδωρής σημαδεύει τη βελανιδιά απέναντι απ΄ το σπίτι κι αρχίζει να πυροβολεί με μανία: 

«Θα γυρίσω, μ΄ακούτε; Ο Θοδωρής θα γυρίσει στη γυναίκα και στα παιδιά του ζωντανός! Μα 

σα το θελήσει ο Θεός και με πάρει, τότε το παιδί που ΄χεις στα σπλάχνα σου να το πεις με τ΄ 

όνομά μου, Θοδωρής ή Θοδώρα, τ΄ ακούς; Φεύγω, ορέ για την πατρίδα!» Μια τελευταία 

μπαλωθιά κι αντίο.  

    Έφευγαν οι μέρες και οι νύχτες αργά, μονότονα σαν τραγούδι που επαναλαμβάνει τα ίδια 

λόγια. Έβλεπε η Αθηνά τα φεγγάρια να αλλάζουν και φανταζόταν ότι την ίδια ώρα είχε κι ο 

Θοδωρής στραμμένο το βλέμμα του στη μεγαλόπρεπη πανσέληνο που φώτιζε τα μαύρα 

σκοτάδια της ψυχής της. Ένα γράμμα, μόνο ένα γράμμα, Θεέ μου. 

    Γράμμα πρώτο: ‘’Αγαπημένη μου γυναίκα, δεν ξέρω πότε θα λάβεις αυτό το γράμμα, μα 

είναι σα να σε βλέπω να ΄σαι σκυμμένη στο τραπέζι της κουζίνας και να διαβάζεις με το φως 

της λάμπας αυτές τις γραμμές. Μου λείπεις αφάνταστα κι άλλο τόσο μου λείπουν ο Κωστάκης, 

η Μαρία κι η Γεωργία μας. Δεν άντεχα τον αποχωρισμό, Αθηνά μου, γι αυτό έφυγα δίχως ένα 

γεια. Δεν άντεχα να δω τα μάτια σου λυπημένα. Να σε θυμάμαι γελαστή κι όμορφη, όπως σε 

γνώρισα, αυτό ήθελα.’’ Γράμμα δεύτερο: ‘’Γλυκιά κι όμορφη γυναίκα μου, είμαι σίγουρος πως 
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θα ΄χει έρθει πια στον κόσμο το μωρό μας. Άλλοι που ‘ναι πατεράδες τεσσάρων παιδιών 

απολύθηκαν κι εγώ αναρωτιέμαι γέννησες άραγε καλά; Ζει το παιδί μας για μας βρήκε κανένα 

κακό; Κι αν ζει είναι αρσενικό ή θηλυκό; Σου μοιάζει ή μου μοιάζει;’’ Γράμμα τρίτο: ‘’Συγχώρα 

με, Αθηνά μου. Σ΄ απαρνήθηκα μαθές. Συμπάθα με εσύ και το μωρό μας. Γυρνώ, γυναίκα μου! 

Έκανα το καθήκον στην πατρίδα κι έχω την καρδιά ανάλαφρη. Γυρνώ σ΄εσένα και τα παιδιά 

μας. Καλή αντάμωση!΄΄ 

    Τέρμα η θλίψη κι η μοναξιά. Το χρέος τους το  κάνανε κι οι δυο κι έφερε ο καιρός την ώρα 

που με τόση λαχτάρα περιμένανε. Η Αθηνά φύλαξε το λατρεμένο γράμμα στον λευκό  κόρφο 

της που μοσχομύριζε γάλα κι έβαλε μπρος ν΄ ανάψει φούρνο. Μάρτης μήνας, άνοιξη στον 

Κάστελλο, στην Κρήτη και στις καρδιές των ανθρώπων. Πόσες φορές δεν είχε φοβηθεί όταν 

δεν έπαιρνε νέα του πως πάει τον έχασε, της τον φάγανε οι βρωμοϊταλιάνοι!  

    Την προηγούμενη μέρα γιόρταζε η Παναγιά, 25 Μάρτη ήταν, μέρα μεγάλη, μα εκείνη δεν 

είχε κουράγιο ούτε μια πίτα να φτιάξει στα παιδιά για το καλό. Σήμερα όμως όλα κι όλα! 

Σήμερα και ψωμί θα ζύμωνε και πίτα, και ταψί θα έβαζε με κότα και πατάτες στον φούρνο. 

Γιορτή είχαν και χαρά κι έπρεπε να γλεντήσουν το μαντάτο δίχως τσιγκουνιά. Έβαλε λοιπόν την 

άσπρη κεντητή ποδιά και κατέβηκε τρεχάτη τα πέτρινα σκαλιά με τη λαμαρίνα στα χέρια, όταν 

μια διαίσθηση την έκανε να γυρίσει προς τη βελανιδιά. Εκεί που είχαν απομείνει οι σφαίρες 

από τις μπαλωθιές του Θοδωρή σαν έφευγε για το μέτωπο. Εκεί έβαζε από τότε που γλύκανε ο 

καιρός την κούνια της Θεοδώρας, για να την έχει στο νου της όσο έκανε δουλειές έξω. Είχε 

όμως ώρα ν΄ ακούσει κλάμα ή παράπονο, για αυτό τρεχάτη όπως πήγαινε να φουρνίσει το 

γιορτινό φαΐ,  γύρισε από ένστικτο το βλέμμα προς το δέντρο κι έμεινε ξέπνοη. Έπεσε απ΄τα 

χέρια της το ταψί, κυλίστηκαν στο χώμα οι πατάτες, σταμάτησε ο χρόνος να μετρά κι όλα, σαν 

από μάγια, έμειναν ασάλευτα.  

    Μια τόσο δα στιγμή ήταν, μα έμοιαζε σαν αιωνιότητα. Ένας άντρας με μούσια, με ρούχα 

βρόμικα κι ένα επίδεσμο με ξεραμένο αίμα στο κεφάλι κρατά τη Θοδώρα της! Κοιτάζονται στα 

μάτια ο ξένος και το μωρό κι είναι σαν να τους ενώνει μια αόρατη κλωστή φτιαγμένη από 

αγάπη και προσμονή. Να φωνάξει να ΄ρθει κάποιος. Βοήθεια! Ο ξένος σηκώνει τα μάτια του 

από το μωρό και βυθίζει το βλέμμα του στο δικό της μέσα. Παναγιά μου! Να στηριχτεί κάπου, 

ζαλίζεται, δεν την βαστούν τα πόδια της. Η μικρή Θοδώρα γουργουρίζει σαν γατί από 

ευχαρίστηση στην αγκαλιά του και τινάζει τα παχουλά ποδαράκια της στον αέρα. Τα φύλλα 

της βελανιδιάς αρχίζουν ξάφνου να σαλεύουν σ΄ ένα χορό μυστηριακό κι ο χρόνος παγώνει.  

    «Θόδωρε!» Μια κραυγή που φωνάζει πόνο, αγωνία, λαχτάρα, λύτρωση. Τον αγκαλιάζει σαν 

τρελή, τον σφίγγει, τον φιλά, τον αγγίζει να βεβαιωθεί πως είναι ζωντανός κι όχι κάμωμα της 

φαντασίας της. «Θόδωρε, αγάπη μου, γύρισες!» «Είμαι πολύ βρόμικος» ψελλίζει εκείνος. 

«Εγώ, εγώ θα σε πλύνω, μάτια μου! Χριστέ μου, τι ΄ναι τούτο; Παιδιά μου, τρέξτε. Γύρισε ο 

πατέρας σας! Φωνάξτε τον δάσκαλο και πείτε του πως γύρισε ο πατέρας σας! Ο γιος του 

γύρισε, ο άντρας μου!» 
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    Ξεσηκώνουν οι φωνές τον Κάστελλο, γεμίζει η αυλή κόσμο. Ο πατέρας κι η μάνα του 

Θοδωρή, συγγενείς, φίλοι και μικρά παιδιά που κοιτούν σαστισμένα. Η Μαρία, ο Κωστής και η 

Γεωργία χορεύουν γύρω απ΄τον πατέρα τους που κρατά ακόμα σφιχτά στην αγκαλιά του τη 

μικρή Θοδώρα. Η καμπάνα του Άι Νικόλα χτυπά χαρμόσυνα απ΄το χέρι του παπα-Σταυρή. 

    Είναι 26 του Μάρτη, η επομένη της Παναγίας, κι όλος ο Κάστελλος γιορτάζει την επιστροφή 

του ήρωα από το μέτωπο. Όλοι τον αγκαλιάζουν, τον φιλούν κι εκείνος για πρώτη φορά κλαίει. 

Κλαίνε οι άντρες; Ναι, οι αληθινοί άντρες που έζησαν τη φρίκη ενός άδικου πολέμου κλαίνε. 

Έτσι  σαν μικρό παιδί κλαίει στην αγκαλιά της γυναίκας του εκείνο το απομεσήμερο του Μάρτη 

ο Θοδωρής που τον αξίωσε ο Θεός να γυρίσει ζωντανός, όπως ακριβώς της το είχε υποσχεθεί 

πριν φύγει για τον πόλεμο. 

    26 Μάρτη 1941, μέρα χαράς, μέρα γιορτής που όλοι θα θυμούνται. 

Μυγιάκη Στέλλα (Β΄ κύκλος) 

 


