
Η ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
 

Γεννικθκα μια καλοκαιρινι νφχτα με ολόγιομο φεγγάρι ςε ζνα ςτενό τθσ παλιάσ πόλθσ. Εκεί ζηθςα τα 

παιδικά χρόνια, μζχρι τισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ. Κι όπωσ ο δολοφόνοσ γυρίηει ςτον τόπο του 

εγκλιματοσ , ζτςι και εγϊ γυρίηω ξανά και ξανά ςτο μζροσ που μεγάλωςα. 

Μόλισ φτάςω ςτθν Σπλάντηια και αντικρίηω τον πλάτανο, με τθ μακραίωνθ ιςτορία του, ςθμείο 

αναφοράσ για τουσ κατοίκουσ, αρχίηω να ςυγκινοφμαι  και να αναπολϊ αυτά που ζχω ηιςει ςε τοφτθ 

τθν γειτονιά.  Διαςχίηοντασ τθ πλατεία, ςυναντάω τθν ιςτορικι εκκλθςιά του  Αγίου Νικολάου  με το 

επιβλθτικό τθσ καμπαναριό , με το ρολόι του που κτυπάει κάκε μιςι ϊρα, άρα όλθ θ περιοχι ξζρθ τι 

ϊρα είναι,  με τον τοφρκικο μιναρζ τθσ,  2 υπάρχουν ςτα Χανιά , και ανθφορίηοντασ προσ τα ςτενά,  

αριςτερά τθσ εκκλθςιάσ υπάρχουν οι καμάρεσ, θ μεγαλφτερθ αλάνα όταν είμαςτε παιδιά, τι παιχνίδια 

ζχουμε παίξει εκεί, τι κρυφτό γφρω από τισ κολόνεσ, τι κυνθγθτό, κόντρεσ με τα ποδιλατα, κυμάμαι 

τθ ςποροφ  ζτςι λζγαμε, ιταν  μια γυναίκα που πουλοφςε θλιόςπορουσ που πθγαίναμε με μια δεκάρα 

και αγοράηαμε ςπόρουσ και μασ τουσ ζβαηε ςε ζνα χωνί που ζφτιαχνε από εφθμερίδεσ, και πολλά 

άλλα.  

Όςο κοντοφτάνω  αρχίηουν να κατακλφηουν το μυαλό μου χιλιάδεσ αναμνιςεισ από τα παιδικά μου  

χρόνια. Από τα μάτια μου περνοφν εικόνεσ από το ςτενό που μεγάλωςα και ξαναγίνομαι το κοριτςάκι 

με τα κοτςιδάκια τθσ και τα χρωματιςτά τθσ φορεματάκια με τα βολάν και τισ ςοφρεσ, να τρζχει 

ανζμελα πάνω κάτω το ςτενό και όλοι να με φωνάηουν  Μπουμποφ. 

Άλλοτε μόνθ μου και άλλοτε με κάποιεσ φίλεσ μου, περπατϊντασ ςτα ςοκάκια τισ  ξεναγϊ ςτα ςτενά 

δρομάκια, μα και τα αρχαία τθσ περιοχισ. Για μζνα είναι τόςο οικεία θ Σαμπιονάρα, θ Σάντα 

Λουτςία,ο Τροφλοσ, όπωσ τον λζει θ μάνα μου, θ Ντάμπια, θ Πφλθ τθσ Άμμου, το Κοφμ- Καπ , θ Σχολι, 

το Φαλθράκι και άλλα τόςα μζρθ.  

Στθ Σχολι πθγαίναμε κάκε μζρα για κολφμπι, όλα μαηί τα παιδιά τθσ γειτονιάσ, με τθ  ςυνοδεία  μιασ 

μαμάσ, κάκε μζρα και άλλθ,  υποτίκεται  για να μασ προςζχει, δεν ξζρω τι προςοχι μασ ζδιναν,  αφοφ   

καμιά δεν ιξερε κολυμπάει.  Όταν κάποτε κινδφνεψε ζνα παιδί , αυτι δεν μποροφςε να κάνει τίποτα, 

μόνο να φωνάηει  Το παιδί πνίγεται, πνίγεται το παιδί, καλζ, και ζτρεξε ο Μπαραμπάκοσ, ζνασ 

γραφικόσ τφποσ τθσ κοινωνίασ των Χανιϊν, και ζςωςε το παιδί. Για μασ ιταν ςαν να πθγαίνομε κάκε 

μζρα εκδρομι, θ μαμά που μασ πιγαινε ςτθ κάλαςςα περνϊντασ  από τθν κάκε πόρτα  φϊναηε 

‘’Μαρίκα, πάω για μπάνιο’’, δε κζλαμε άλλθ πρόςκλθςθ, φοροφςαμε το μαγιό μασ τίποτα άλλο, και 

ακολουκοφςαμε τθν κουςτωδία, μζχρι να φτάςομε ςτθ κάλαςςα είχαμε  μαηευτεί  όλα τα παιδιά.  

Σε κάκε  εξϊπορτα υπιρχαν φυτεμζνα λουλοφδια ςε γκαηοντενεκζδεσ, γιαςεμί, αγιόκλθμα, βαςιλικό, 

δυόςμοσ και εγϊ περνϊντασ  από εκεί τα άγγιηα και αμζςωσ άρχιηε να ςκορπάει το  άρωμα  τουσ ςε 

όλθ τθ γειτονιά, αυτό το άρωμα, αυτι θ μυρωδιά νομίηω ότι ζρχεται  ακόμα ςτα ρουκοφνια μου  και 

αναςτατϊνει τισ αιςκιςεισ μου. 



 

Οι πόρτεσ των ςπιτιϊν ποτζ δεν κλείδωναν τθ μζρα,  ιταν  ορκάνοιχτεσ όλθ τθ μζρα, δεν 

φοβόντουςαν τουσ κλζφτεσ, και εμείσ τα παιδιά μπαινοβγαίναμε από ςπίτι ςε ςπίτι παίηοντασ. Όλεσ 

οι οικογζνειεσ ιταν ςαν αδζλφια, και μπαινοβγαίνανε ο ζνασ του άλλου το ςπίτι  χωρίσ 

προειδοποιιςεισ , αρκεί να μίλαγεσ από τθν πόρτα. Ει , Μαρίκα, τι κάνεισ;  Ζλα Νίκλα, εδϊ είμαι. Στισ 

χαρζσ ιταν όλοι μαηί το ίδιο και  ςτισ λφπεσ  και τισ αρρϊςτιεσ. Εγϊ πάντωσ χρωςτάω τθ ηωι μου ςε 

μια γειτόνιςςα. 

Όταν ιμουν 7 χρόνων μια Κυριακι πρωί πιγα ςτο καφενείο του πατζρα μου που ζβαφε τα ντουλάπια  

με λαδομπογιά. Τθ λαδομπογιά τθν αραίωναν με νζφτι, και το νζφτι το αγόραηαν με τα 

γκαηοηομποφκαλα. Πάνω ςτο μπάγκο υπιρχε  ζνα μπουκάλι από γκαηόηα με νζφτι. Εγϊ νόμιηα πωσ 

ιταν γκαηόηα που  τθν είχε ανοίξει ο αδελφόσ μου, βάηω ζνα καλαμάκι και αρχίηω να ρουφάω.   

Μια ρουφθξιά τράβθξα άλλα με τθ φόρα που είχα πάρει τθν κατάπια , αλλά για καλι μου τφχθ ιταν 

μικρι θ ποςότθτα που κατάπια, γιατί με το νζφτι το καλαμάκι κόλλθςε και  ζτςι κατάπια ό,τι είχε 

περάςει μζςα ςτο καλαμάκι. Όςο παιδί και να ιμουν κατάλαβα πωσ δεν ιταν γκαηόηα  αλλά νζφτι, το 

λζω ςτον πατζρα μου  και εκείνοσ μου λζει, ζχεισ τίποτα; Όχι του λζω . Πζραςε θ ϊρα μεςθμζριαςε,  

πάμε ςτο ςπίτι , θ μάνα μου είχε ψιςει κρζασ με πατάτεσ ςτο φοφρνο. Κακόμαςτε να φάμε, και ζτςι 

ςτθν κουβζντα πάνω, λζει ο πατζρασ μου  θ κόρθ μασ ςιμερα  ιπιε λίγο νζφτι. Τι; Νζφτι ιπιεσ; Ναι 

αλλά είςαι καλά,  χωρίσ  καμία άλλθ ςυηιτθςθ,  ζτςι απλά πζραςε  ςαν πράγματι να είχα πιεί  

γκαηόηα,  χωρίσ καμία ανθςυχία. 

Σε λίγο μου ιρκε μια νφςτα, και  λζω τθσ μάνασ μου εγϊ κα κοιμθκϊ, εγϊ που δεν κοιμόμουνα ποτζ 

μεςθμζρι, και πάλι καμία  ανθςυχία, το κεϊρθςαν κάτι το φυςιολογικό.  Πιγα ςτο κρεβάτι τθσ γιαγιάσ 

μου που ιταν ςτο πρϊτο δωμάτιο  από τον δρόμο και ξάπλωςα ανάποδα, δθλαδι με το κεφάλι κάτω 

και τα πόδια ςτθ μεριά του κεφαλιοφ τθσ γιαγιάσ μου.  

Από και πζρα δεν κυμάμαι τίποτα άλλο, θ μνιμθ μου ξανάρχεται όταν ξφπνθςα ςτθν κλινικι. Το 

πρϊτο πράγμα που είδα και αιςκάνκθκα  είναι το γιατρό από πάνω μου να ζχει και τα δφο του  

δάχτυλα ςτο ςτόμα μου, και μια νοςοκόμα  να χτυπάει ςε μια φλιτηάνα αβγό με λάδι και να 

προςπακοφν να μου το ποτίςουν. Ήταν  διάχυτθ θ μυρωδιά από νζφτι και εγϊ ςυνζχεια να κάνω 

εμετό. 

Τθν άλλθ μζρα  που κάπωσ  ςυνιλκα μου είπαν τι ζγινε από τθν ϊρα που ςταμάτθςε  το μυαλό μου 

να καταγράφει εικόνεσ και μνιμεσ, μζχρι τθν ϊρα που ξαναγφριςα ςτθ ηωι και άρχιςα να ζχω 

αιςκιςεισ και κφμθςεσ.  Πζραςε θ Νίκλα από το δρόμο και  είδε να κρζμεται  το κεφάλι μου από το 

κρεβάτι, και φωνάηει Μαρίκα, τι ζχει θ κόρθ ςου;  Θα πζςει από  το κρεβάτι. Είχε κρεμαςτεί το κεφάλι 

μου από το κρεβάτι και λίγο ακόμα κα ζπεφτα όλθ.   Τότε θ μάνα μου κορυβικθκε και ιρκε να με δει, 

δεν ξζρω τι ζχει μωρζ, και λζει ιπιε και λίγο νζφτι. Πλθςιάηοντασ ιμουν ςαν πεκαμζνθ, είχα πζςει ςε 

κϊμα. Άρχιςαν να φωνάηουν, μαηεφτθκε όλθ θ γειτονιά, ζφεραν το ζνα και μοναδικό αυτοκίνθτο  που  

υπιρχε ςτθ γειτονιά,  με ανζβαςαν πάνω με τθ βοικεια όλων των γειτόνων.  

 



 

Με μετζφεραν ςτθν κοντινότερθ κλινικι, εκεί δίπλα  ςτο Ωδείο, αλλά πϊσ να με ανεβάςουν πάνω 

ςτον τρίτο όροφο, τότε δεν είχε αςανςζρ, για καλι μου τφχθ εκείνθ τθν ϊρα περνοφςαν δφο 

ναυτάκια, και θ μάνα μου τουσ φϊναξε και τθν βοικθςαν να με ανεβάςει πάνω. Οι γιατροί εκείνθ τθν 

ϊρα ζραβαν ζναν  άνκρωπο που είχε ςχίςει το χζρι του, τον παράτθςαν ςφξυλο και ιρκαν ςε μζνα. 

Ζτςι ςϊκθκα και πάντα ευγνωμονϊ τθ γειτόνιςςα, και όποτε μπορϊ τθν επιςκζπτομαι,  αν και τϊρα 

δεν με αναγνωρίηει, και αυτά τα ναυτάκια όπου και αν βρίςκονται καλι τουσ ϊρα. Εάν  ιταν χειμϊνασ 

και θ πόρτα ιταν κλειςτεί κα είχα αποδθμιςει εισ Κφριον.   

Εκτόσ από το νζφτι που ακόμα και τϊρα δεν μπορϊ να το μυρίςω, όλεσ τισ άλλεσ μυρωδιζσ  τθσ 

γειτονιάσ ακόμα τισ αιςκάνομαι  μζχρι το βάκοσ τθσ ψυχισ μου, όπωσ όταν  οι νοικοκυρζσ μαγείρευαν 

ςτο ςτενό.  Όλθ θ γειτονιά ιξερε τι μαγείρευε θ διπλανι, θ παραδιπλανι, αφοφ οι μυρωδιζσ ιταν 

διάχυτεσ ςε όλο το ςτενό. Εμείσ τα παιδιά που μπαινοβγαίναμε ςε όλα τα ςπίτια όλο και κάποιο 

μεηεδάκι εξοικονομοφςαμε. 

Τα  απογεφματα κάκε νοικοκυρά ζπαιρνε τθν καρζκλα τθσ και το κζντθμα τθσ και κακόταν  ςτθ πόρτα 

τθσ. Ανάμεςα ςε κουτςομπολιά και ιςτορίεσ  ράβονταν ολόκλθρεσ προίκεσ. Τι ανεβατά, τι πλεχτά , τι  

ςταυροβελονιζσ, τι φοφςτεσ, τι ηακζτεσ και ό,τι άλλο ικελεσ.  Η μια ζδειχνε ςτθν άλλθ ό,τι ιξερε χωρίσ 

κακία, χωρίσ υςτεροβουλία. Προςπακοφςαν να μάκουν και ςε εμάσ τα κορίτςια το νοικοκυριό, όπωσ 

ζλεγαν, άλλα εμείσ μετά από λίγο τα παρατάγαμε και ξεχυνόμαςτε ςτισ αλάνεσ  και αρχίηαμε το 

παιχνίδι με τα ποδιλατα από τισ Καμάρεσ μζχρι τον Τροφλο και τθν Ντάμπια.  

Μασ ζλεγαν να πάτε όπου κζλετε να παίξετε, εκτόσ από τον πίςω δρόμο, γιατί εκεί είναι τα κακά 

κορίτςια, οι παςτρικζσ. Τι είναι αυτζσ καλζ; Ε, είναι κακά κορίτςια, να μθν πάτε, και το μεςθμζρι 

περνάει   ο μεςθμεράσ και μαηεφει τα κορίτςια.  

Ζλα όμωσ που εμάσ μασ κζντριηαν τθ φανταςία μασ,  τι είναι αυτζσ οι παςτρικζσ; Ο ζνασ ζλεγε κα είναι 

τζρατα,  ο άλλοσ ζλεγε κα είναι μάγιςςεσ, κακάςχθμεσ, κακιζσ και δε κυμάμαι με τι άλλα επίκετα τισ 

κατονομάηαμε  και αυτόσ ο μεςθμεράσ   πάλι τι είναι; Η φανταςία μασ οργίαηε. 

Σαν παιδιά που ιμαςτε και είχαμε τθν ςκανταλιά ςτο αίμα μασ βρικαμε τον τρόπο να τισ 

καταςκοπεφουμε, και ςαν αρχθγόσ που ιμουνα, λζω, εγϊ κα το ανακαλφψω. Το παράκυρο τθσ 

κρεβατοκάμαρασ τθσ μάνασ μου ζβλεπε ςτθ Μίνωοσ, ζτςι και εγϊ ζνα μεςθμζρι παίρνω μια καρζκλα 

και με ςφμμαχο τον αδελφό μου ανεβαίνω ςτο παράκυρο.  Ανάμεςα ςτο ςπίτι μασ και το πίςω  ςπίτι 

υπιρχε μια αυλι, και μζςα ςτθν αυλι ιταν το λουτρό με ζνα μεγάλο παράκυρο που ιταν ανοιχτό,  

και τότε βλζπω μια κοπζλα να κάνει μπάνιο. Μια καλλονι, μια κεά, με όμορφο και καλλίγραμμο 

ςϊμα, καμία ςχζςθ με τισ μαμάδεσ μασ, που είχαν τα  κιλάκια τουσ, ζτςι που ιταν μεσ τισ ςαπουνάδεσ 

το κορμί τθσ μου ιρκε ςτο μυαλό μου το άγαλμα τθσ κεάσ Αφροδίτθσ. Τι τζρασ μασ λζγανε ότι είναι;  

Αυτι είναι ςαν τθν Αφροδίτθ τθσ Μιλου. 

 

 



 

Τι  κακάςχθμεσ, τι μάγιςςεσ φανταηόμαςτε  εμείσ; Αυτι  είναι  μαγευτικι από τθν ομορφιά τθσ ςαν 

πίνακασ ηωγραφικισ. Μάλλον  ο Μποτιτςζλι αυτι κα είχε για μοντζλο όταν ηωγράφιηε τα γυμνά του. 

Μπορεί και ο Γκόγια όταν ζκανε τισ ελαιογραφίεσ του μια τζτοια γυναίκα να ςκεφτόταν.      

Εκείνθ τθ ςτιγμι τθ ηιλεψα και ςκζφτθκα  κζλω και εγϊ να γίνω κακό κορίτςι να γίνω παςτρικιά, και 

να βρεκεί ζνασ Τίτςινο  Βερτςζλι να με ηωγραφίςει. Είδα και τον μεςθμερά, ζνασ κουτςόσ θλικιωμζνοσ 

άνκρωποσ ιταν,  με καλοςυνάτο πρόςωπο,  που δεν ξζρω τι δουλειά ζκανε εκεί.   

 Μετά τθν ανακάλυψθ μου φϊναξα όλα τα παιδιά τθσ γειτονιάσ και κάναμε κερκίδα και αρχίςαμε να 

ςχολιάηουμε τθν ανακάλυψθ μου,  λζγοντασ ο κακζνασ τισ απόψεισ του, και ιδιαίτερα τα  αγόρια να 

μζνουν εκςτατικά και άφωνα, μιασ και για μερικά ίςωσ να ιταν θ πρϊτθ φορά που ζβλεπαν γυμνι 

γυναίκα. Κι εγϊ να λζω ςυνζχεια με καμάρι όταν κα μεγαλϊςω κα γίνω και εγϊ κακό κορίτςι, κα γίνω 

παςτρικιά, εννοϊντασ τθν ομορφιά τουσ. 

Πζραςαν αρκετά χρόνια να καταλάβω τι ιταν τα κακά κορίτςια και οι παςτρικζσ. Δεν ξζρω ποια 

μοίρα, ποιο ριηικό τθσ ζφερε ςε αυτό το ςτενό, και οφτε μου πζφτει λόγοσ, αλλά φαντάηομαι ότι 

κακεμιά κα ζχει μια πικρι ιςτορία να διθγθκεί. Εγϊ πάντωσ  ποτζ δεν είδα οφτε ναφτεσ, οφτε 

φαντάρουσ, οφτε αεροπόρουσ  που μασ λζγανε, αργότερα είδα μόνο τουσ ναφτεσ του Τςαροφχθ. Εάν 

αυτά τα ναυτάκια που με ανεβάςανε ςτθν κλινικι πιγαιναν εκεί, χαλάλι τουσ. 

Μεγαλϊνοντασ ο πατζρασ μου  μου αγόραςε ζνα καςετόφωνο,  μαηευόμαςτε λοιπόν  ςε ζνα ςπίτι και 

ακοφγαμε μουςικι. Όταν τρελαίναμε τουσ γονείσ μασ, μασ ζδιωχναν, άντε πθγαίνετε ζξω. Τότε 

παίρναμε τα ποδιλατα  κρεμάγαμε το καςετόφωνο ςτο τιμόνι, και κάνοντασ βόλτεσ ακοφγαμε τα 

αγαπθμζνα μασ ςυγκροτιματα τουσ Ολφμπιανσ, τουσ Τςαρμσ, και τουσ Νοςτράδαμοσ. Μπαταρίεσ 

ζφερνε κάκε μζρα και ζνα παιδί, αυτόσ ιταν νόμοσ. Αυτό το καςετόφωνο είχε διανφςει χιλιόμετρα 

πάνω ςτο ποδιλατο μαηί με τθν παλιοπαρζα. 

Τϊρα ζχουν αλλάξει όλα, οι περιςςότερεσ γειτόνιςςεσ ζχουν πεκάνει, τα παιδιά μετακόμιςαν ςε άλλα 

ςπίτια, ζτςι θ παλιοπαρζα ζχει ψιλοχακεί, βριςκόμαςτε μόνο τθ Μεγάλθ Πζμπτθ, τθ Μεγάλθ 

Παραςκευι και τθν Ανάςταςθ, γιατί όπωσ είπα ο δολοφόνοσ γυρίηει πάντα ςτον τόπο του εγκλιματοσ. 

Τϊρα τα περιςςότερα ςπίτια ζχουν πουλθκεί ςε ξζνουσ, και όςα δεν ζχουν πουλθκεί  οι ιδιοκτιτεσ   

τα νοικιάηουν ςε τουρίςτεσ όλο το καλοκαίρι, περνάσ και ακοφσ όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ υφθλίου, ςαν 

τον πφργο τθσ Βαβζλ.  

Ζχει χακεί αυτι θ αίγλθ τθσ παλιάσ γειτονιάσ,  ζχει αλλάξει χρϊμα και άρωμα.  Μόνο ςτθν καρδιά και 

ςτο μυαλό μασ ζχουν μείνει κφμθςεσ και μνιμεσ.  Για αυτό και εγϊ γυρίηω ξανά και ξανά ςτθν παλιά 

μου γειτονιά, για να ξαναηϊ τισ αναμνιςεισ τθσ νιότθσ μου. 

Δαςκαλάκθ Ζφθ                                               

 


