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Τά ’καναν θάλασσα 
 
 

ια ζωή με κυνηγούσαν τα… ψάρια!!! Αμέτρητες 
αναμνήσεις στοιβαγμένες σε κασέλες με μυρω-

διά ψαριού. 
 Ο πατέρας μου ψαράς, όνομα και πράμα· στο 
επάγγελμα και στο επώνυμο. Στη ζωή το μεγάλο ψάρι 
τρώει το μικρό. Εκείνος είχε κατορθώσει να επιζήσει. 
Ήταν εργατικός, ικανός σε εύκολους και σε δύσκο-
λους καιρούς. «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα 
φαίνεται». Φάνηκε! Πάντα με υπομονή, ποτέ με βιάση. 
«Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγου-
στο». Τίμιος άνθρωπος. Δεν πουλούσε φύκια για μετα-
ξωτές κορδέλες ‒ σε κανέναν. Ερωτεύτηκε κεραυνο-
βόλα. Εκλεκτή της… ψαριάς του, η μικρή κόρη του 
Αγησίλαου Παλαμίδα, μέγα ιχθυοπώλη. 
 Τον ψάρευα καιρό, τον πατέρα, να μου διηγηθεί 
τις λεπτομέρειες της γνωριμίας τους. Εκείνος κρατού-
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σε σιγή ιχθύος. Όσο επέμενα, τόσο ξεγλιστρούσε σαν 
χέλι. Μα εγώ πονηρή σουπιά. Τον ζάλισα, τον πέρασα 
από σαράντα κύματα. Στο τέλος αποφάσισα να παίξω 
τάχα την αδιάφορη. Τα μεγάλα ψάρια με μικρά 
δολώματα πιάνονται. Και τσίμπησε. Έπιασα λαβράκι! 
 Αύγουστος, ζέστη, κι εκείνοι στοιβαγμένες σαρδέ-
λες σε καΐκι πήγαιναν για μπάνιο. Κόσμος πολύς, κά-
ποιες οικογένειες, ένα τσούρμο μαρίδα με πολύχρωμα 
τόπια, ο πατέρας με το θείο Νικήτα και η δεσποινίς 
Παλαμίδα με τις φίλες της σωστό μελανούρι από τα 
πολλά μπάνια. Γαρίδα το μάτι του πατέρα όταν την 
είδε. Ίσως να ήταν ένα άπιαστο όνειρο... Φάτε μάτια 
ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Ίσως και όχι... Εδώ σε θέ-
λω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Αστακός 
οπλισμένος με κουράγιο και αυτοπεποίθηση, τόλμησε 
να της μιλήσει. Και ω του θαύματος! Εκείνη τον ερω-
τεύτηκε με την πρώτη ματιά. 
 Ο πατέρας μου, ο Γαβριήλ ‒που γαύρο μου τον 
φώναζε‒ παντρεύτηκε την Ευανθία, τη ζαργάνα του. 
Όταν παντρεύτηκαν οι γονείς μου, το μικρό ψαροχώρι 
γλεντούσε για τρία μερόνυχτα. Εννέα μήνες αργότερα 
γεννήθηκα εγώ. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλεί-
πονται ‒ στο ζώδιο ψαράκι! 
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Το ψάθινο καπέλο 

 
 

λα άρχισαν με τον πρώτο καφέ της ημέρας. 
Γλυκύς βραστός, όπως τον έπινες. Γλυκός με 

φουσκάλες. Πλημμυρίζει το δωμάτιο το άρωμά του… 
Πλημμυρίζει το δωμάτιο από σένα... Δεμένη με αόρα-
το λώρο, αρνούμαι να τον λύσω. 
 Κάνω ένα γρήγορο ντους για να κατέβω στην 
αγορά. Περνώ από το πιλοποιείο του Βρετάκου· το 
τελευταίο της πόλης. Σύγχρονος δεινόσαυρος οδεύει 
γοργά προς εξαφάνιση. Ακαριαία οπτική επαφή. Ένα 
ψάθινο καπέλο στη βιτρίνα, παρόμοιο μ’ εκείνο που 
φορούσες εσύ, με καλεί, με προσκαλεί, με προκαλεί… 
 Με βηματισμό υπνοβάτη τρυπώνω στο κατάστη-
μα. Αντικρίζω την πλεγμένη ψάθα που μοσχοβολά. 
Την αγγίζω με λαχτάρα. Ξαφνικά ακούγονται χαρού-
μενα, παιδικά γέλια. Τραβώ το χέρι τρομαγμένη. Τα 
γέλια ξεμακραίνουν. Η τραχιά υφή της χειροποίητης 
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ψάθας με δελεάζει… λίγο ακόμα και θα ενδώσω. Η 
αντίστασή μου μηδενίζεται. Κάνω ένα βήμα μπροστά. 
Απλώνω τα χέρια. Φοράω το καπέλο και κλείνω τα 
μάτια… 
 Χαρούμενα γέλια κάτω από τον Αυγουστιάτικο 
ήλιο. Μια πολύχρωμη ομπρέλα καρφωμένη γερά στην 
άμμο. Ηλιοκαμένα παιδιά παίζουν ρακέτες. Κολυμπάς 
και γελάς. Ανασαίνεις. Είσαι ζωντανός. Αγαπάς τη 
ζωή και η ζωή σε λατρεύει. Ένα σύμπαν τελειότητας 
καθρεφτίζεται στα μάτια σου· μάτια γαλανά, ζυμωμέ-
να με μέλι και ουρανό. Γαλάζιο κρύσταλλο, το πιο 
ακριβό, το πιο όμορφο. Η ζέστη δυναμώνει. Γεύση 
από θάλασσα κι αλάτι. Γλύκα από πεπόνι διαλεγμένο 
από τα χέρια σου. Χαμογελάς και γιατρεύεις πληγές. 
Άγγιγμα ψυχής σε όποιον σε γνωρίζει. Βγάζεις το ψά-
θινο καπέλο που φοράς. Το ακουμπάς απαλά στα ξαν-
θά μου μαλλιά. Στέφομαι επισήμως βασίλισσα της 
καρδιάς σου. Σε κοιτάζω στα μάτια. Δεν πιστεύω στην 
τύχη μου. Είσαι άγγελος που κατέβηκε για λίγο στη 
γη. Ύστερα γίνεσαι άσπρο σύννεφο στο γαλάζιο ουρα-
νό. Φεύγεις. Νιώθω πλήρης στον κενό χώρο... 
 Ακούω κάποιον να ξεροβήχει. Ο ηλικιωμένος ιδιο-
κτήτης του καταστήματος με κοιτά απορημένος. Του 
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παραδίδω το καπέλο. Χρειάζομαι επειγόντως αέρα. 
Φεύγω. Κάνω το γύρο του τετραγώνου. Λαχανιάζω 
χωρίς να τρέχω. Ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο 
του εγκλήματος· εγώ στο πιλοποιείο. Το ψάθινο κα-
πέλο λείπει. Μου λείπεις εσύ, μα λάμπεις με την απου-
σία σου. Λένε πως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία· 
η αγάπη, όμως, δεν πεθαίνει ποτέ. Κι εγώ σ' αγαπώ! 
 

 




