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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Ο

Ο ΘΗΣΕΑΣ ήταν «γενναίος σαν τον Ηρακλή και όμορφος 
σαν τον Απόλλωνα». Έτσι μιλούσαν για τον Αθηναίο ήρωα 
στον καιρό του. Και καθώς φαίνεται, έτσι θα ήταν. Για-
τί ολόκληρους τώρα αιώνες οι ποιητές κι οι ραψωδοί τον 
τραγουδούν κι ακόμη δεν κουράστηκαν.

Ως και ναό τού χτίσανε εκεί κάτω στα πόδια της Ακρό-
πολης, ενώ δεν ήταν θεός. Και με στεφάνια τον στεφανώ-
σανε, χωρίς να είναι ολυμπιονίκης. Γιόμισε με τ’ όνομά 
του όλη την Αθήνα, ύστερα όλην την Ελλάδα και τέλος 
όλον τον κόσμο.

Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς Αιγέας και μάνα του 
η σεμνή Αίθρα, κόρη του Πιτθέα, βασιλιά της Τροιζή-
νας. Ήταν ακόμα συγγενής με το Δαίδαλο και τον Ίκα-
ρο.

Αυτά τα ονόματα, θαρρώ, μας είναι γνωστά, γιατί χα-
ρίσανε στην Αθήνα τη δόξα της και την ομορφιά της. Από 
κείνη κιόλας την εποχή, την πόλη αυτήν άρχισαν να τη 
λένε και «Άστυ», για να την ξεχωρίζουν απ’ όλες τις άλ-
λες πόλεις. Αργότερα μάλιστα το παράκαναν. Την είπαν 
και «Ελλάδα της Ελλάδας». Καλά κάνανε. Γιατί «άμα 
δεν παινέψεις το σπίτι σου» λέει ο λόγος «θα πέσει να σε 
πλακώσει». Ποιος ξέρει! Ίσως γι’ αυτό η Αθήνα, μόλο 
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που πέρασαν από πάνω της οι κατακλυσμοί του χρόνου, 
κείνη πάντα ανθίζει και ζει.

Αλλά εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράμα. Για 
ποιο «βασιλιά της Αθήνας» μιλάμε; Εμείς ξέρουμε ότι η 
Αθήνα είναι τόσο πολύ δεμένη με τη Δημοκρατία, που 
άμα λες «Αθήνα» να λες «Δημοκρατία». Και όμως… Η 
Αθήνα δε γεννήθηκε μαζί με τη Δημοκρατία. Γέννησε τη 
Δημοκρατία. Πρώτα είχε κι αυτή βασιλιάδες, που τελευ-
ταίος τους ήταν ο Κόδρος, Θα ήτανε αδικία να προσπερ-
νούσαμε αυτό τ’ όνομα χωρίς να πούμε κάτι, προπάντων 
για το τέλος αυτού του τελευταίου βασιλιά, που ήταν ένας 
απ’ τους πιο μεγάλους βασιλιάδες της Αθήνας. Να πώς 
έγινε. Κάποτε οι Αθηναίοι από φιλονικία σε φιλονικία ήρ-
θαν σε πόλεμο με τους Ηρακλείδες. Η Αθήνα, πολιορκη-
μένη από παντού, κινδύνευε να χαθεί. Οι Αθηναίοι τότε 
ρώτησαν το Μαντείο των Δελφών. Το ίδιο έκαναν κι οι 
Ηρακλείδες. Το Μαντείο τούς έδωσε την ίδια απάντηση: 
«Θα νικήσει το μέρος που θα χάσει το βασιλιά του». Τό-
τε ο γενναίος Κόδρος δε δίστασε. Τ’ άλλο πρωί, ντυμέ-
νος χωρικός, βγήκε στον κάμπο κι άρχισε να ερεθίζει τους 
στρατιώτες. Ώσπου ένας απ’ αυτούς, μην αντέχοντας τους 
χλευασμούς, σηκώνει το δόρυ του και τον σκοτώνει. Ε, 
αυτό ήταν! Σαν έμαθαν οι Ηρακλείδες ότι ο χωρικός που 
σκοτώθηκε ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς Κόδρος, λύσανε την 
πολιορκία και φύγανε. Έτσι σώθηκε η Αθήνα.

Και όμως. Σα χρειάστηκε να βρουν καινούριο βασιλιά 
οι Αθηναίοι, κατάργησαν τη μοναρχία και φέρανε για 
πρώτη φορά στον κόσμο ένα καινούριο σύστημα. Τη Δη -
μοκ ρατ ί α!

Με λύσσα έπεσαν τότε καταπάνω της. «Δημοκρατία;» 
φώναξαν. Κράτος, δηλαδή, του «Δήμου» (του Λαού); Πνίξ-
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τε την! Εξοστρακίστε την! Να μην τη μιμηθούν κι οι άλ-
λες πόλεις! Και τότε τι θα τα κάνουμε τα σκήπτρα; Καυ-
σόξυλα;

Ναι. Τη χτύπησαν τη Δημοκρατία, από μέσα κι απ’ 
όξω… Σα να ήταν καμιά επιδημία, μια πανούκλα. Και 
μήπως τάχα δεν ήταν γι’ αυτούς; Όχι επιδημία, μα κα-
τάρα ήταν! Γι’ αυτό φάγανε τα λυσσακά τους να τη σβή-
σουν, να την αφανίσουνε.

Αλλά μια μεγάλη Ιδέα δεν πεθαίνει. Ματώνεται, τραυ-
ματίζεται, αλλά γιατρεύεται μόνη της.

Ας γυρίσουμε όμως στο Θησέα, γιατί αυτός είναι ο 
ήρωάς μας. Και πρώτα πρώτα πρέπει να τονίσουμε ότι ο 
Θησέας ήταν ο νεώτερος βασιλιάς που ανέβηκε ποτέ σ’ 
ελληνικό θρόνο. Δε θα ’ταν ούτε δεκάξι χρονών, όταν, με 
το χαμό του πατέρα του, πήρε το τιμημένο σκήπτρο των 
προγόνων του, που ξεκινούσε απ’ τη γενιά του Κέκροπα 
και του Ερεχθέα κι έφτανε στα χέρια του.

Ο Θησέας ωστόσο δε δοξάστηκε τόσο πολύ σα βασι-
λιάς όσο σαν ήρωας, δηλαδή σαν άντρας μ’ άφοβη και 
γενναία ψυχή και δυνατά χέρια. Βλέπεις… κείνους τους 
καιρούς δεν είχαν εφευρεθεί ακόμη τα «τέλεια» φονικά 
όπλα κι έτσι είχε πολλή πέραση η ανθρώπινη δύναμη. Γι’ 
αυτό όλος ο κόσμος κρεμούσε τις ελπίδες του στους ήρωες, 
για να τους σώσουν κείνοι από τ’ άγρια θηρία και τ’ αν-
θρώπινα τέρατα.

Κείνα τα χρόνια, βλέπεις, οι άνθρωποι δεν κινδύνευαν 
τόσο πολύ απ’ τους ανθρώπους όσο απ’ τα θηρία. Σήμε-
ρα τα πράματα άλλαξαν. Τελειοποιήθηκαν οι μηχανές, 
ψεύτισαν οι άνθρωποι. Και το χειρότερο είναι ότι δε γεν-
νιούνται πια ήρωες. Δεν τους έχει ανάγκη ο κόσμος. Τι να 
τους κάνει; Έχει τις μηχανές του. Προσοχή όμως! Να μη 
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νομιστεί ότι οι παληοί άνθρωποι, που δεν είχαν μηχανές, 
ήταν πιο ευτυχισμένοι απ’ τους τωρινούς. Κάθε άλλο. Το 
σωστό είναι ότι οι τωρινοί άνθρωποι με τις μηχανές θα 
’πρ επ ε να ’ναι πιο ευτυχισμένοι. Και δεν είναι… Γιατί, 
δίνοντας την εμπιστοσύνη τους στη μηχανή, της έδωσαν 
μαζί και την ψυχή τους. Κι έτσι έγιναν κι αυτοί μηχανές. 
Δηλαδή, πλάσματα άκαρδα, ασυμπόνετα κι εγωιστικά.

Δυο πράματα βοήθησαν να φτάσουν οι άνθρωποι σ’ αυ-
τό το χάλι. Απ’ το ’να μέρος τα χρήματα. Κι απ’ τ’ άλ-
λο οι πόλεμοι. Ναι, αλλά πόλεμοι γίνονταν και τότε. Έτσι 
δεν είναι; Και βέβαια. Μα τότε ο ένας σκότωνε έναν. Σή-
μερα ο ένας θερίζει χιλιάδες. Να που δεν είναι το ίδιο.

Αλλά, επιτέλους, πότε θα πάψουν οι άνθρωποι να σκο-
τώνονται; Δύσκολη απάντηση. Γιατί οι άνθρωποι σήμε-
ρα, αντί να διορθώνουν τον εαυτό τους, διορθώνουν τις 
μηχανές τους. Τελειοποιούν, δηλαδή, την καταστροφή 
τους. Το κακό αυτό θα σταματήσει, τάχα, ποτέ; Και θά 
’ρθει μια μέρα που ο άνθρωπος θα πάψει να ’ναι δούλος 
της μηχανής του και θα γίνει αφέντης της; Ναι. Αλλά 
πότε; Όταν ο άνθρωπος ξαναπάρει πίσω την ψυχή που 
της έδωσε. Κι ακούσει την καρδιά του να χτυπά ξανά στο 
στήθος του. Τότε θα νιώσει ξανά πόνο για το διπλανό 
του, και –μαζί– θα νιώσει και τον πόθο να ομορφύνει 
τον κόσμο που μέσα του ζει, αφού δε θα ’χει πια σκοπό 
να τον καταστρέψει.

Είπαμε κάτι για δούλους. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε 
ότι ήταν μια εποχή που ο κόσμος ήταν μοιρασμένος σ’ 
αφέντες και δούλους. Αλλά ποτέ ένας αφέντης δούλων δε 
σκλαβώθηκε τόσο πολύ απ’ τους δούλους του όσο σκλα-
βώθηκε ο άνθρωπος απ’ τις μηχανές του.

Μας πήρε όμως η συζήτηση για τον τωρινό κόσμο και 
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ξεχάσαμε τον παληό, ενώ γι’ αυτόν ξεκινήσαμε. Ας κά-
νουμε, λοιπόν, μεταβολή. Κι ας ξαναγυρίσουμε πίσω στους 
παληούς καιρούς. Κι ας πάρουμε το Θησέα από κει που 
τον αφήσαμε. Θα το θυμάστε: στην Τροιζήνα. Ήταν οι 
μέρες που η Αθήνα κάπνιζε κάτω απ’ τα ερείπιά της. Μα 
ο Θησέας ήταν τότε ακόμη άγουρος. Ζούσε την ξέγνοια-
στη ζωή του παιδιού. Η Αίθρα κράτησε μυστικά απ’ το 
παιδί τη συμφορά που βρήκε την πόλη τους.

Κατά πού πέφτει αυτή η Τροιζήνα; Όχι πολύ μακριά 
φυσικά απ’ την Αθήνα. Σήμερα φτάνεις εκεί με το βαπό-
ρι σε τρεις ώρες. Κείνα τα χρόνια όμως, αν δεν πετύχαι-
νες βολικό άνεμο, μπορούσες να κάνεις και δυο μέρες.

Ο Θησέας –όλοι τo ’βλεπαν– δεν έμοιαζε με κανένα 
άλλο παιδί. Δε λέω πως δεν έκανε κι αυτός τις αταξίες 
του. Έκανε και παραέκανε. Κι αρπαζόταν για καλά. Αλ-
λά, να εξηγούμαστε, ποτέ με μικρότερο ή με αδυνατότε-
ρο παιδί. Τους αδύνατους, μάλιστα, τους υπερασπιζόταν 
απ’ τους άλλους. Έπειτα, μόλο που έβγαινε πάντα νικη-
τής, δεν ήταν ποτέ παινεψιάρης.

—Την άλλη φορά θα με νικήσεις εσύ, έλεγε στο νικη-
μένο.

—Πότε; ρωτούσε ο αντίπαλος.
—Σα θα ’χεις τύχη.
Και το παιδί έλεγε στους άλλους ότι ο Θησέας είναι 

μεν πολύ δυνατός στο πάλεμα, αλλά πολύ αδύνατος στο 
μυαλό, γιατί λέει τη δύναμη «τύχη». Ο Θησέας τα μά-
θαινε.

—Είπα «σα θα ’χεις τύχη», τον διόρθωνε. Και ξέρω τι 
λέω. Θα ’χεις τύχη αν δε θυμώσω. Γιατί αν θυμώσω, όχι 
μόνο θα σε νικήσω, αλλά και θα σε δείρω.

Ναι, έτσι ήταν. Όλοι το ’χαν προσέξει ότι ο Θησέας 
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ποτέ δεν έδερνε· ότι δεν είχε δείρει ποτέ κανέναν. Τους 
παρακαλούσε μάλιστα όλους να μην τον αναγκάσουν και 
το κάνει, γιατί τότε θα ντρεπότανε για όλη του τη ζωή.

Όσο για το άλλο, ότι ο Θησέας ήταν, τάχα, αδύνατος 
στο μυαλό, δεν ήταν φυσικά καθόλου αλήθεια. Ίσα ίσα. 
Τους άφηνε όλους πίσω. Αλλά τούτο δεν το ’κανε με επί-
δειξη. Έπειτα έδινε το καλό παράδειγμα σ’ όλους τους 
άλλους, με το σεβασμό που έδειχνε στους παιδαγωγούς 
του. Μόνο μια μέρα έκανε κάτι που δεν το ’κανε ποτέ 
κανείς μαθητής. Έδειρε έναν παιδοτρίβη. Μα του ταίρια-
ζε. Ο άνθρωπος αυτός είχε την κακιά συνήθεια να κατα-
χερίζει τ’ αδύνατα παιδιά. Μια μέρα άρπαξε ένα χλωμό 
και κοκαλιάρικο αγόρι κι άρχισε να το δέρνει, μα τόσο 
πολύ, που παραλίγο να το σκοτώσει. Ο Θησέας στην αρ-
χή έκανε υπομονή. Στο τέλος όμως έτρεξε και του άρπα-
ξε το ραβδί. Άφρισε ο παιδοτρίβης και όρμησε να το πά-
ρει πίσω.

—Θα σ’ το δώσω, του λέει ο Θησέας, αλλά μ’ έναν 
όρο. Θα το μεταχειριστείς στη ράχη εκεινού που αντέχει 
περισσότερο απ’ το ραβδί σου. Γιατί σε βλέπω ότι έχεις 
περισσότερη αγάπη στα ξύλα παρά στα παιδιά. Προτι-
μάς, δηλαδή, να σκοτώσεις ένα παιδί παρά να σπάσεις 
ένα ξύλο. Λάβε, λοιπόν, γενναίε, το ραβδί σου και χτύ-
πα. Αλλά να το σπάσεις! Αν δεν τα καταφέρεις, θα το 
πάρω και θα το σπάσω στη ράχη σου.

—Και σε ποια ράχη να το σπάσω; ρώτησε ηλίθια ο 
παιδοτρίβης.

—Στη δική μου.
Ο παιδοτρίβης έκανε όπως του είπε. Το πήρε και το 

’σπασε στη ράχη του Θησέα… Έκανε όμως ένα σοβαρό 
λάθος. Πήρε κι άλλο ένα και το ’σπασε κι αυτό στη ρά-
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χη του Θησέα. Και, στο τέλος, έπεσε λιπόθυμος. Ο Θη-
σέας τότε τον σήκωσε στον ώμο του και τον πήγε στην 
κρήνη. Τον έπλυνε, τον στέγνωσε και στο τέλος τον πέ-
ταξε έξω απ’ τα τείχη της πόλης. Την άλλη μέρα οι Τροι-
ζήνιοι αναγκάστηκαν να φέρουν άλλον παιδοτρίβη απ’ 
την Αίγινα. Το επεισόδιο αυτό έμεινε αξέχαστο. Το θυ-
μούνταν όλοι για πολλά χρόνια και το λέγαν και στα παι-
διά τους.

Σα μάθανε μάλιστα, αργότερα, ότι το παιδί αυτό έγι-
νε βασιλιάς, άρχισαν να θυμούνται κι άλλα του κατορθώ-
ματα. Τότε που τα ’κανε, φυσικά, ήταν κι αυτός συνο-
μήλικός τους. Αλλά αργότερα οι δρόμοι τους χώρισαν. 
Κείνοι πήραν τους δρόμους της ταπεινής ζωής. Ο Θησέας 
διάλεξε τους δρόμους της ανδραγαθίας.

Την Τροιζήνα όμως δεν την απαρνήθηκε ποτέ. Αγά-
πησε αυτή τη φιλόξενη πόλη, που τον ζέστανε και τον 
ανάθρεψε –χωρίς να ξέρει ποιος ήταν–, και πολλές φο-
ρές, σαν αυτή η πόλη βρισκόταν σ’ ανάγκη ή σε κίνδυνο, 
πρόστρεχε στο σπαθί του Θησέα. Έχτισε μάλιστα στην 
Ακρόπολη της πόλης το ναό της Σθενίας Αθηνάς, που του 
’δωσε το σθένος να παλέψει και να κατανικήσει τα αν-
θρώπινα τέρατα που έφραζαν το δρόμο απ’ την Τροιζή-
να στην Αθήνα.

Αλλά ας γυρίσουμε στα παιδικά χρόνια του Θησέα.
Η Τροιζήνα, όπως είναι γνωστό, δεν είχε γιαλό. Γι’ 

αυτό τα παιδιά, άμα θέλανε να τσαλαβουτήσουν στη θά-
λασσα και να χαζέψουν τα πλοία, κατέβαιναν σ’ ένα λι-
μανάκι που το ’λεγαν Πώγωνα κι από κει θαύμαζαν το 
αντικρινό νησί Καλαύρεια, που σήμερα το λένε Πόρο και 
που είναι μια σφυριξιά απόσταση. Ήταν όμως νησί τόσο 
όμορφο, που κατόπι το ’βλεπαν και στον ύπνο τους.
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Μια παθιασμένη ορμή τραβούσε το Θησέα από τότε 
στη θάλασσα. Αργότερα κατάλαβε ότι αυτό που τον τρα-
βούσε ήταν –στην πραγματικότητα– ο κίνδυνος και όχι 
η θάλασσα. Και αν διάλεξε τη θάλασσα, ήταν γιατί αυ-
τή είχε τους περισσότερους κινδύνους.

Στις φευγάλες του για τη θάλασσα, στην αρχή πήγαι-
νε μαζί μ’ άλλους. Μα αργότερα άρχισε να πηγαίνει και 
μόνος, για μεγάλη απελπισία της μητέρας του.

—Τι κακό μπορεί να μου κάνει η θάλασσα; της έλεγε. 
Δεν τη φοβάμαι.

—Θα σε πνίξει! Αυτό είναι γνωστό. Έχει κύματα άγρια 
και θυμωμένα σαν άλογα.

—Θα τα καβαλάω! είπε ο Θησέας.
Δεν έλεγε ψέματα. Τα καλοκαίρια κατέβαινε και τσα-

λαβουτούσε στα νερά μαζί με τα συνομήλικά του, ώσπου 
έμαθε να πλέει στο νερό, σαν ψάρι.

—Είσαι μέγας! του λέγανε τα παιδιά.
—Μέγας θα είναι κείνος που θα περάσει κολυμπώντας 

τον πορθμό. Ποιος μπορεί;
—Εγώ! είπε ένας.
Ο Θησέας μπήκε στη μέση.
—Δεν έχεις να πας πουθενά! του λέει.
Κείνος όμως πήγε κρυφά.
Και την άλλη μέρα τον μάζεψαν κάτι βαρκάρηδες. Τα 

νερά τον πήγαν ως κάτω στην Αίγινα. Από τότε όλες οι 
μανάδες κλείσανε τα παιδιά τους στο σπίτι. Μα ο Θησέας 
δεν ήταν πια πα ι δ ί. Τι αξία έχει η ηλικία; Στην ηλι-
κία, σύμφωνοι, ο Θησέας ήταν ακόμη παιδί, και παιδί 
ήταν και για τη μάνα του. Οι φίλοι του όμως; Αυτοί τον 
έβλεπαν σα μεγάλο! Κάτι σαν ήρωα, σα θεό. Και γι’ αυ-
τό σάστιζαν, πώς τον φόβιζε κείνος ο πορθμός και δεν τον 
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περνούσε. Άρχισαν να φοβούνται μην τυχόν ο «άφοβος» 
φοβάται…

Αυτά τα ψου ψου, μια μέρα, τα πήρε και τ’ αυτί του 
Θησέα. «Αυτοί σιγά σιγά πάνε να με βγάλουν φοβητσιά-
ρη» σκέφτηκε. Και μια μέρα που κατεβήκανε όλοι μαζί 
στη θάλασσα, εκεί που παίζανε με τα χαλίκια, τον βλέ-
πουν να πηδά ξαφνικά στο νερό.

—Θησέα! του φωνάζουν. Μη! Θα πνιγείς! Όλοι πνίγο-
νται! Μας το ’παν οι ψαράδες! Κανένας δε γλίτωσε ως 
τώρα! Μας το βεβαίωσαν οι ψαράδες με όρκο! Ορκίστη-
καν στο Δία πως πνίγηκαν όλοι.

—Πώς όλοι; Να, εγώ δεν πνίγηκα.
—Θα πνιγείς. Αυτό είναι βέβαιο. Γι’ αυτό βγες. Ακούς;
—Δεν ακούω! Τα πόδια μου κάνουν πολύ παφλασμό. 

Θ’ ακούσω τι μου λέτε σα γυρίσω πίσω.
Εκεί στη μέση του πορθμού –σου λέει– το νερό είναι 

τόσο αφρισμένο, που αναποδογυρίζει ολόκληρες βάρκες. 
Πώς να το αντιπαλέψει το τρυφερό σώμα ενός παιδιού;

Και να γιατί τ’ άλλα παιδιά άρχισαν να τον κλαίνε 
από τώρα. Και δεν είχε φτάσει ακόμη ούτε στη μέση του 
πορθμού. Βραχνιάσανε να του φωνάζουνε να γυρίσει πί-
σω. Κείνος όλο κολυμπούσε, κολυμπούσε, ώσπου έφτασε 
στο μέρος όπου στροβιλιζόταν το νερό, κάνοντας έναν 
«κλύδωνα» που σε ρουφούσε στο βυθό. Εκεί, ως κι οι βαρ-
κάρηδες –σου λέει– βάζουνε όλα τα δυνατά τους, γιατί 
ο σίφουνας άρπαζε τη βάρκα τους και τους τη στριφογύ-
ριζε σα σβούρα.

Εκεί περίμενε και το Θησέα, αφρίζοντας και κάνοντας 
τρελούς γύρους.

Ο Θησέας σε μια στιγμή έφτασε. Άγγιξε με το πόδι 
τους πρώτους αφρούς. Τότε ένα «ααα!» ακούστηκε απ’ 
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τη στεριά. «Ααα!» ξεφώνισαν κι απ’ τη μεριά της Καλαύ-
ρειας κάποιες γυναίκες που πλένανε στο κύμα κάτι στρω-
σίδια. «Προστρέξτε!» φώναζαν. «Χάνεται ένα αγόρι!» Ήταν 
κι ένας γέρος εκεί που λιαζόταν κλείνοντας τα μάτια του.

—Τι στριγκλίζετε έτσι; τους κάνει. Μου χαλάσατε τον 
ύπνο.

—Θα χαθεί!
—Αν είναι αχρείαστο, ας χαθεί. Αν είναι πάλι γενναίο, 

μη σκιάζεστε. Δε χάνεται. Και τότε δε βλέπω το λόγο 
γιατί να φωνοκοπάτε.

—Είσαι ασυμπόνετος! του λένε οι γυναίκες.
—Είμαι καλός ζυγιστής. Τα παιδιά… ακούτε δω;
—Δεν ακούμε!
—Καλά. Τότε το λέω για τον εαυτό μου. «Τα παιδιά, 

σα μεγαλώσουν και δεν είναι για να γίνουν άντρες, καλύ-
τερα να μη μεγαλώσουν».

—Δεν το λυπάσαι, άπονε; Άνθρωπος από ξύλο είσαι;
—Όχι. Από κόκαλο.
—Και δε λυπάσαι;
—Ζηλεύω.
—Να το που χάθηκε.
—Άσ’ το. Ήταν φτιαγμένο για να χαθεί.
—Όχι. Σώνεται. Σώθηκε!
—Εύγε! Τότε ήταν φτιαγμένο για να σωθεί.
Πραγματικά. Ο Θησέας σβουρίστηκε, σβουρίστηκε, ξε-

σκάλωσε απ’ τη ρουφήχτρα και, μετά, με «απλωτές», τι-
νάχτηκε έξω απ’ τον κρατήρα, προς τη μεριά της Αίγι-
νας. Ύστερα άρχισε να κολυμπά περήφανα κατά την Κα-
λαύρεια. Οι γυναίκες τον καλούσαν με τσιρίδες.

—Θεοί! φώναζαν. Μα αυτό είναι άγουρο αγόρι!
—Είσαστε ψεύτρες! τους λέει ο γέρος.
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Οι γυναίκες ευθύς τρέξανε κοντά του, να το βοηθήσου-
νε, να το συνεφέρουνε. Μα κείνος τις παραμέρισε και ανέ-
βηκε σ’ ένα βραχάκι για να στεγνώσει και να χαιρετήσει 
από κει τους φίλους του.

—Κοίτα κει…, είπαν οι γυναίκες. Τι αχάριστο! Δε δέ-
χτηκε ούτε τη βοήθειά μας.

—Τι να τη δεχτεί; τους λέει ο γέρος. Γιατί να τη δε-
χτεί; Δεν την έχει ανάγκη. Είναι άντρας.

—Άντρας; Αυτό είναι παιδί.
—Τότε δεν ξέρετε τι θα πει άντρας. Και σας συχωρνώ.
—Ε, τι θα πει άντρας;
—Εσείς τι θαρρείτε πως θα πει άντρας; Κείνος που το 

πρόσωπό του γεμίζει τρίχες;
—Εμ τι;
—Τρίχες έχει κι ο σκαντζόχοιρος, και μάλιστα περισ-

σότερες. Μα δεν είναι άντρας. Ακούτε δω! Άντρας είναι 
κείνος που κάνει αντρίκεια καμώματα. Αλλά δε σας λέω 
περισσότερα, γιατί δε θα καταλάβετε. Αφήστε με καλύ-
τερα να ρουφήξω λίγον ύπνο.

Και τους έστρεψε τη ράχη, κλείνοντας ξανά τα μάτια 
του.

Το ίδιο έκανε και ο Θησέας. Έκλεισε τα μάτια του και 
ξαπλώθηκε κάτω απ’ τον ήλιο για να ξεκουραστεί. Οι φί-
λοι του απ’ αντίκρυ ψάχνανε να βρούνε πορθμέα για να 
στείλουνε να τον πάρει. Καταλάβαιναν πως ο Θησέας θα 
’ταν πολύ κουρασμένος και δε θα μπορούσε να περάσει 
για δεύτερη φορά τη θάλασσα. Μα άδικα κοπιάζανε. Ο 
Θησέας σε λίγο σηκώθηκε κι ετοιμαζόταν να ξαναριχτεί 
στη θάλασσα. Τότε άνοιξε τα μάτια του και ο γέρος.

—Τροιζήνιε, του λέει. Χαίρε. Πολύ τη φχαριστήθηκα 
την τόλμη σου.
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Ο Θησέας κοκκίνισε. Κι ο γέρος ευχαριστήθηκε ακόμη 
πιο πολύ. «Να» είπε από μέσα του «κι αυτό είναι κάμω-
μα ενός γενναίου, θα πει πως δεν είναι ξιπασιάρης. Έτσι 
πιστεύω πως γρήγορα θ’ ανδραγαθήσει στα μεγάλα».

Ο Θησέας τώρα ανέβηκε σε μια πέτρινη εξέδρα κι ετοι-
μάστηκε να πάρει τη βουτιά.

—Ποιο είναι τ’ όνομά σου; του λέει ο γέρος.
—Θησέας.
—Θα το θυμούμαι…
Ο νέος βούτηξε. Άρχισε ξανά τις απλωτές. Μα δεν άρ-

γησε πολύ να ξαναπλησιάσει τον κυκλώνα.
—Σου είπε το γένος του; ρώτησαν το γέρο οι γυναί-

κες.
—Τι να το κάνω; Έτσι όπως φαίνεται, αυτουνού το γέ-

νος αρχίζει απ’ αυτόν. Είναι παιδί λιονταριού.
—Δεν έχει ο τόπος μας λιοντάρια.
—Είδες που δεν ξέρετε τι σας γίνεται! Της Νεμέας τι 

ήταν; Αν δεν ήταν λιοντάρι, τότε τι σκότωσε ο Ηρακλής;
—Αυτό; Χμ. Αυτό το ’φεραν απ’ έξω ξεπίτηδες για να 

το σκοτώσει ο Ηρακλής. Το σκότωσε και τέλειωσε. Τώ-
ρα τι το ξαναμελετάς;

—Ε, τότε τίνος παιδί είναι αυτό;
—Τι μου είπατε τώρα δα; Ότι είναι παιδί ζώου, ε; Δη-

λαδή, λιονταριού. Εγώ τι να σας πω; Ξέρω πως πάτε γυ-
ρεύοντας να σας πω άλλο ζώο. Κάπρο ή ταύρο. Ε, δε 
σας λέω! Αυτός είναι παιδί. Οι ταύροι κάνουν ταυριά, δεν 
κάνουν παιδιά.

—Κάτι μας είπες τώρα. Κι ο Μινώταυρος, που μολο-
γάνε, τι είναι; Άνθρωπος;

—Βουκένταυρος… Ή κατιτίς τέτοιο. Τι μας νοιάζει 
εμάς;
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—Τρώει ανθρώπους.
—Πάλι δε με νοιάζει. Είναι πολύ γέρικο το κρέας μου, 

δε μασιέται.
—Μα σε ρωτούμε: Είναι αλήθεια; Υπάρχει Μινώταυ-

ρος; Και ξεσκίζει αληθινά ανθρώπους;
—Υπάρχει Μίνωας, που ξεσκίζει πολύ περισσότερους. 

Έτσι, τι να τον κάνεις το Μινώταυρο; Είναι αθώο αρνά-
κι μπρος στον αφέντη του.

—Σαστίζουμε…, κάνουν οι γυναίκες. Γιατί ο Μίνωας 
δεν καλάει τον Ηρακλή να τον σκοτώσει;

—Τι ’ν’ αυτά που λέτε; Και τότε πώς θα διασκεδάζει 
ο Μίνωας; Να μαραζώσει ο άνθρωπος απ’ τη στενοχώ-
ρια του; Μην κοιτάς εμάς. Εμείς έχουμε ένα σωρό θεά-
ματα. Αγώνες, παλαίστρες, χορούς, αυλητρίδες, ορχηστρί-
δες. Κείνος τι έχει; Όλο κι όλο ένα Μινώταυρο. Τον βά-
ζει και τρώει ανθρώπους κι εκείνος διασκεδάζει. Να του 
χαλάσουμε τώρα και τη μοναδική του διασκέδαση;

—Και τη θροφή του ποιος του τη δίνει;
—Ο Μίνωας.
—Δηλαδή… Σφάζει τους συμπατριώτες του και τους 

ταΐζει στο Μινώταυρο;
—Τι είπατε, παρακαλώ! Ο Μινώταυρος δεν καταδέχε-

ται να φάει σφαγμένα ζώα, δηλαδή να πάρει έτοιμο το 
φαΐ του. Παρακαλώ. Αυτός θέλει να το «παίξει» πρώτα, 
να το σκοτώσει, και μετά να το ξεσκίσει ο ίδιος. Βλέπε-
τε; Και τα τέρατα, που είναι τέρατα, έχουν κι αυτά ανά-
γκη από διασκέδαση.

—Και από πού τους παίρνει τους ζωντανούς;
—Απ’ τις μεγάλες στεριές. Τη Σκυθία, την Αίγυπτο. 

Πολεμάει, νικάει, φορτώνει τα καράβια του με αιχμαλώ-
τους και έτσι εξασφαλίζει τη θροφή του Μινώταυρου, και 
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μαζί και τη διασκέδαση τη δική του. Άμα του σωθούν, 
κάνει άλλον πόλεμο. Μα τώρα δε χρειάζεται. Τον ταΐζει 
με ωραίους νέους και νέες απ’ την Αθήνα. Τι να τρομά-
ξει; Στρατό έχει, δύναμη έχει, περίσσια. Τι να κάνει; Την 
ξοδεύει. Αλλά βλέπω ότι ο φίλος μας έφτασε αντίπερα.

—Πώς σου είπε πως τον λένε; Θαρρώ, ρώτησες, ε;
—Ρώτησα.
—Ε, τι σου είπε;
—Θησέας.
—Ξενικό όνομα. Σου είπε ο ίδιος πως είναι Τροιζήνιος;
—Με το στόμα του. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω.
—Ούτε κι εμείς. Τ’ όνομα του πατέρα του σου το ’πε;
—Όχι. Εγώ άρχισα να υποψιάζομαι τίνος γιος είναι.
—Πες μας το! Θα πεθάνεις και δε θα το μάθουμε τί-

νος παιδί ήταν.
—Αυτός, αν δεν είναι παιδί του Ηρακλή, τότε δεν εί-

ναι κανενός.
Ο Θησέας, στο μεταξύ, κολυμπώντας άγγιξε ξανά το 

ρούφουλα. Εκεί ξαφνικά χάθηκε. Για μια στιγμή πρόφτα-
σαν και είδαν το κορμί του να κυκλογυρνά μες στο στρό-
βιλο κι ύστερα πια τίποτα. Έμεινε μόνο το κύμα ν’ ασπρί-
ζει και ν’ αφροκοπά.

Στριγκλιές ακούστηκαν πάλι κι απ’ τις δυο στεριές  
μαζί.

—Χάθηκε! φώναζαν. Ωιμέ! Κρίμα!
Μόνο ο γέρος έμεινε ασάλευτος. Δεν έβγαζε μιλιά. Θύ-

μωσαν ξανά οι γυναίκες.
—Δεν έχεις καρδιά εσύ! του λένε.
—Τι να του κάνω; Τα ’θελε και τα ’παθε.
—Μα πνίγηκε;
—Αν είναι γιος του Ηρακλή, μη σκάτε, δε θα πνιγεί.
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—Τώρα ο ίδιος δε μας είπες ότι ήταν;
—Το ξαναλέω.
Τα παιδιά απ’ αντίκρυ είχαν βάλει το χέρι τους αντή-

λιο. Τίποτα. Δε διακρινόταν πια τίποτα, τίποτα. Ο για-
λός ήταν έρημος. «Πάει ο Θησέας…» είπαν και βάλανε 
όλα τα κλάματα. Κλάματα πονεμένα, σπαραχτικά.

—Κρίμα, είπ’ ο γέρος φαρμακωμένος. Ο Θησέας με 
πρόδωσε!

—Το παιδί έχασε τη ζωή του κι εσύ τώρα μωρολογάς.
—Δε λυπάμαι που χάθηκε. Λυπάμαι που δε γεννήθη-

κε το παιδί που περίμενα. Γιατί εγώ σε κάτι τέτοια πα-
λικάρια βασιζόμουνα. Για να ξέρετε, εγώ περιμένω ακό-
μη αυτό το παιδί. Ναι.

—Και τι θα το κάνεις;
—Θα το ’στελνα να έτριβε τη μούρη του Μίνωα. Για-

τί τα μάθατε; Τώρα φοβερίζει και την Αθήνα. Τι τώρα; 
Από πάντα του τη φοβέριζε. Αλλά δεν έβρισκε αφορμή. 
Γιατί, βλέπεις, ο βασιλιάς της Αθήνας είναι άντρας συνε-
τός και δεν του δίνει αφορμή. Αυτός δεν ξέρει να κάνει 
οχτρούς. Φτιάνει μόνο φίλους. Κι αυτό είναι που δαιμο-
νίζει το Μίνωα. Μα τι τρέχει;

Πραγματικά. Κάτι έτρεχε. Απ’ αντίκρυ σηκώθηκαν ξα-
νά φωνές. Ύστερα απλώθηκαν κάτι δάχτυλα και έδειχναν 
κατά τη θάλασσα.

—Ο Θησέας! φώναζαν. O Θησέας! Ο κυκλώνας τον 
πήγε μακριά. Μα να τον, έρχεται!

—Άκουσες, γέροντα; του λένε οι γυναίκες. Το παιδί 
γλίτωσε και έρχεται.

—Άκουσα.
—Ε, τι έχεις να πεις τώρα; Όλο μουρμουρίζεις ότι δεν 

είναι ο γιος του Ηρακλή.
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—Τώρα είναι.
—Και θα την τρίψει τώρα τη μύτη του Μίνωα;
—Δεν ξέρω. Χρειάζονται άλλοι εννιά. Εξόν αν αυτός ο 

Θησέας κάνει για εννιά. Γίνεται. Και ο Ηρακλής ένας 
ήταν, αλλά έκανε για είκοσι.

—Ώστε να ελπίζουμε;
—Ελπίστε. Τι έχετε να χάσετε; Αλλάαα… Εγώ φοβά-

μαι.
—Ποιον; Αν αυτός ο Θησέας γίνει έτσι, όπως τον λες, 

τότε ποιον έχει να φοβηθεί; Κανέναν! Έτσι δεν είναι;
—Έτσι φαίνεται. Μα δεν είναι έτσι.
—Αν είναι σαν τον Ηρακλή, τότε ποιον μπορεί να φο-

βηθεί; Υπάρχει δυνατότερός του;
—Υπάρχει.
—Ποιος;
—Ο Φθόνος. Αφήστε με τώρα, γιατί θέλω να κοιμηθώ.
Οι γυναίκες τον άφησαν και ξανακαταπιάστηκαν με τα 

στρωσίδια τους. Την ίδια ώρα ακούστηκαν απ’ την αντι-
κρινή στεριά κι άλλες φωνές: «Εύγε! Εύγε!». Ο Θησέας 
είχε βγει απ’ το νερό και τα παιδιά τρέξανε και τον σή-
κωσαν στα χέρια.

—Ε σεις, γυναίκες…, ακούστηκε να λέει ο γέρος πριν απο-
κοιμηθεί. Στείλτε κρυφό μήνυμα στην Τροιζήνα. Για τους 
θεούς, πέστε. Το παιδί! Να το φυλάξουν σαν τα μάτια τους!

—Από ποιον;
—Σας το ’πα. Απ’ το Φθόνο.
Τα παιδιά ντύσανε το Θησέα με το χιτώνα του και τον 

έφερναν κατά την πόλη τραγουδώντας. Στη μέση του δρό-
μου συναπαντήθηκαν με κάτι λαχανιασμένους ανθρώπους. 
Είχαν μάθει κι εκείνοι για τον κίνδυνο και τρέχανε στην 
παραλία να γλιτώσουν το Θησέα. Κείνος τους χαιρέτησε 
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ντροπαλά. Πιο πίσω, να και καταφθάνουν κι οι γυναίκες. 
Κι ανάμεσά τους ξεμαλλιασμένη η μάνα του.

Σαν είδε το γιο της, έβγαλε σπαραχτική φωνή κι έπε-
σε απάνω του και τον έκλαιγε σα να ’ταν πεθαμένος.

Γύρισαν όλοι μαζί στην πόλη. Στο μεταξύ μαθεύτηκε 
το κατόρθωμα σ’ όλους. Το ’μαθαν κι οι άρχοντες της 
Τροιζήνας και βγήκαν ως το έμπα της πόλης.

—Αληθεύει; ρώτησαν.
—Αληθεύει…, απάντησαν όλοι. Είμαστε μάρτυρες.
Μα υπήρχαν καλύτεροι μάρτυρες απ’ τα ντροπαλά γέ-

λια του ήρωα;
—Πηγαίνετε το παιδί στο σπίτι, είπαν οι άρχοντες. Θα 

στείλουμε ένα θεραπευτή, μην έπαθαν τίποτα οι κλειδώ-
σεις του απ’ το μεγάλο πάλεμα με το νερό, ή αν βλά-
φτηκαν τα πνεμόνια του.

Γύρισε το βράδυ ο θεραπευτής και μια λέξη μόνο βγή-
κε απ’ το στόμα του. «Το παιδί ήταν ρωμαλέο σαν πέ-
τρα». Τότε οι άρχοντες έπεσαν σε βαθιά συλλογή.

—Αυτό το παιδί, είπαν, είναι πολύ μεγάλο για μια τό-
σο μικρή πόλη. Μπορεί να σηκώσει πολύ φθόνο.

Σκέφτηκαν όλοι μαζί ως τα βαθιά μεσάνυχτα. Κι όταν 
λάλησε το πρώτο κοκόρι, πήγαν και βρήκαν την Αίθρα.

—Μείνε ήσυχη, κόρη του Πιτθέα, της είπαν. Το παιδί σου 
από σήμερα μπαίνει κάτω απ’ την προστασία της πόλης.
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