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 Ο γλάρος 

   Άνοιξα το παράθυρο.  

   Ο σαμιώτικος αγέρας, ο πελαγίσιος, χτύπησε ψυχρός το 

πρόσωπό μου. Σήκωσα τα μάτια μου ψηλά. Ο ουρανός 

σκεπασμένος με μαύρα βαριά σύννεφα. Πουθενά ένα άνοιγμα 

έστω να φαίνεται ένα κομμάτι γαλανό. Όπου να ΄ταν θ΄ άρχιζε η   

βροχή. Η θάλασσα είχε πάρει εκείνο το μαβί χρώμα της συννεφιάς. 

Ήταν όμορφα να βλέπεις τα κύματα να χαϊδεύουν τις προβλήτες 

στολίζοντάς τες με ασπροκεντήματα στις άκρες και τους γλάρους 

να πετούν κοπαδιαστά. Ο καιρός μου, σκέφτηκα. Ωραία θα ήταν να 

κατέβαινα στη θάλασσα. Είχα ώρες, μέχρι να γυρίσει η κόρη μου. 

  Η κόρη μου δούλευε τότε στη Σάμο. Είναι δικηγόρος. Η δουλειά 

της δύσκολη. Κάθε μέρα είχε να κάνει με ανθρώπους 

ξεριζωμένους. Με ανθρώπους που κρύωναν και πεινούσαν. Με 

ανθρώπους που είχαν στριμώξει  ζωές  μέσα σε ένα φτηνό 

σακίδιο. Τις πήραν στους ώμους για το απέλπιδο ταξίδι 

καινούριων, αφιλόξενων  προορισμών. Ανθρώπους που άπλωναν 

τα θαλασσοβρεγμένα όνειρά τους ανάμεσα στα καχεκτικά πεύκα 

να στεγνώσουν. Εκεί πάνω στη σχεδόν γυμνή, δαρμένη από τους 

αγέρηδες ράχη της Σάμου. Όταν γυρνούσε στο σπίτι της το 

απόβραδο, κουβαλούσε στην ευαίσθητη καρδιά της τις θλιβερές 

εικόνες της μέρας. Γι΄ αυτό πήγαινα συχνά κοντά της. 

   Έβαλα ζεστά ρούχα. Έντυσα και το σκυλάκι μου, τον Μπούμπη, 

με το αδιάβροχο φορεματάκι του, πήρα ομπρέλα και κατηφόρισα.     

   Τάχυνα το βήμα μου κοιτώντας στο τέλος του δρόμου τη 

θάλασσα. Πάντα η θάλασσα με ηρεμούσε. Μου έδινε χαρά. Σχεδόν 

γεννήθηκα πάνω στο κύμα της. Τα πρώτα μου παιχνίδια βότσαλα 

και κοχύλια ήταν. Ήταν φίλη μου η θάλασσα. Το σκυλάκι μπροστά  

έτρεχε και με τραβούσε προς τα κάτω χαρούμενο κουνώντας την 

ουρά του. 

   Σαν έφτασα στην προκυμαία κοντοστάθηκα. Πήρα  βαθιά ανάσα. 

Θαύμασα το γραφικό  λιμανάκι με τις βάρκες ν΄ αργοσαλεύουν στο 

κύμα. Παρόλο που ήταν καθημερινή, πολύς κόσμος πήγαινε κι 

ερχόταν. Ντόπιοι και πολύχρωμοι τουρίστες. Κι ανάμεσά τους σε 
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μικρά πηγαδάκια, κουρασμένοι, σκεφτικοί, μαύροι και μελαμψοί 

άνθρωποι. Ένας ξένος παραπέρα έριχνε ψίχουλα στα περιστέρια. 

Κάμποσα μικρά παιδάκια έτρεχαν εδώ κι εκεί κυνηγώντας τα. 

Αυτοί ήξερα πως ήταν από κείνους που έψαχναν τόπο να 

ριζώσουν και γωνιά ν’ απαγκιάσουν. Kαι ντρεπόμουν για μένα. Για 

το ζεστό μου φαγητό. Για τα ζεστά μου ρούχα. Για το ζεστό μου 

κρεβάτι.  

   Όταν ξαφνικά το μάτι μου έπεσε σ΄ έναν μελαμψό άντρα. 

Καθόταν μοναχός, ελαφριά ντυμένος, πάνω σε μια μεγάλη πέτρα 

από αυτές που είχαν ρίξει στην άκρη να σπάν τα μανιασμένα 

κύματα. Μιλούσε στο τηλέφωνο. 

   -Μπαμπά; 

   Άθελα τα βήματα με πήγαν προς τα κει. Πλησίασα κι έκατσα λίγο 

πιο πέρα. Έτσι! Για  παρέα. Μιλούσε μια γλώσσα ανατολίτικη που 

δεν καταλάβαινα. Οι λέξεις είχαν ένα γκρίζο ηχόχρωμα που με 

λύπησε. Απλώνονταν σιγανές στον νοτισμένο αέρα. Αργές. 

Παραπονεμένες.  Διαμαντένια δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά του. 

Ο ξένος μιλούσε με το βλέμμα στα άσπρα πετούμενα τ΄ ουρανού. 

Πετούσαν χορεύοντας πάνωθέ του κρώζοντας ξέγνοιαστα. Στους 

γλάρους. Έμεινα να τους κοιτάζω ικετευτικά κι εγώ. 

  -Μπαμπά μου; 

   Κι έκαναν οι γλάροι στην πάντα. Με μια χορευτική πιρουέτα 

βούτηξε κοντά μου ένας μεγάλος γλάρος λευκός, κάτι λέγοντας στη 

γλώσσα του. Κατάλαβα!  

   Ανέβηκα στη ράχη του και βρέθηκα εκεί… 

…Εκεί σε μια γραφική βορινή παραλία της Λήμνου. 

   Και ξανάγινα η παιδούλα με τις μαύρες μπούκλες και τον άσπρο 

φιόγκο στα μαλλιά. Που κάθεται δίπλα στον μπαμπά της, πάνω σε 

μια πέτρα μεγάλη κοντά στη θάλασσα, αγναντεύοντας απέναντι 

την πολύπαθη Ίμβρο, την Ανεμόεσσα. Που πεταγόταν σαν πέτρινο 

κρίνο από το γαλάζιο το πέλαγος ανάμεσα σε κοπάδια 

χαρούμενων γλάρων. 



3 
 

Ο γλάρος                                                                                                  Ελένη Ψευτέλλη-Κορωνιώτη 
 

  1964. Μικρό κοριτσάκι ήμουν σα φύγαμε κατατρεγμένοι από την 

Ίμβρο. Όλη μέρα οι γονείς μου κι η γιαγιά μου έκλαιγαν. Και δεν 

καταλάβαινα γιατί. Στην Πόλη θα πηγαίναμε. Με τους μεγάλους 

δρόμους. Τα ψηλά παρταμέντα. Τα πολλά σινεμά. Τα ωραία  

παιχνίδια. Τις κούκλες που μιλάνε. Βιβλία που μου άρεσαν. Και 

χρωματιστούς ακιντέδες όπως μου έλεγε ο μπαμπάς μου. Ωραία 

θα ήταν. 

   Τότε;… Γιατί έκλαιγαν συνέχεια καθώς μάζευαν τα πράγματά 

μας; Και τα στρίμωχναν σε βαλίτσες και μπαούλα; Σαν τα έδεναν 

με χοντρούς σπάγκους; Ή σκέπαζαν με σεντόνια τα  έπιπλα που 

θ΄ άφηναν πίσω; Σαν ασφάλιζαν παραθύρια; Γιατί έκλαιγαν τόσο, 

άμα διπλοκλείδωναν τις πόρτες και έκρυβαν τα κλειδιά βαθειά στην 

τσάντα τους; Σαν αποχαιρετούσαν τους γειτόνους μέσα στον 

οδυρμό; 

- Θα ξαναγυρίσουμε μια μέρα, Άννα μου… Να δεις!... άκουσα να 

λέει ο μπαμπάς μου στη μαμά μου δακρυσμένος αγκαλιάζοντάς 

την τρυφερά κι εκείνη να κλαίει απαρηγόρητη κι εγώ να μην 

καταλαβαίνω γιατί. 

   Οι πρώτες μέρες στην Πόλη ήταν μαγικές. Μου άρεσαν όλα. 

Πολύ και το καινούριο σχολειό μου. Σε λίγο όμως έχασα το γέλιο 

μου. Κι άρχισα να κλαίω κι εγώ. Ο μπαμπάς μου μ΄ έβγαζε συχνά 

έξω. Με πήγαινε σινεμά τις Κυριακάδες. Βόλτες σε μεγάλες 

πλατείες με ταχυδαχτυλουργούς. Μου αγόραζε ακιντέδες, 

ντοντουρμάδες και παραμύθια. Εγώ όμως ήθελα τις φιλενάδες 

μου. Να παίξω κρυφτό στα σοκάκια μας. Κούκλες στα πεζούλια και 

κουτσό στις αλάνες. Ήθελα να κάνω κάστρα στην χρυσή  την  

άμμο. Μου έλειπε το σπίτι μας δίπλα στη θάλασσα. Ξυπνούσα 

από το κλάμα μου τις νύχτες. Τότε πήγε στον φωτογράφο. Έκανε 

μια φωτογραφία με τις φίλες μου και την έβαλε δίπλα στο κρεβάτι 

μου με μια κορνίζα χρωματιστή. Δεν μου ήταν αρκετό. Πέρασε 

καιρός να σταματήσω το κλάμα. 

   Δε ριζώσαμε εκεί. Ξένοι μείναμε. Κι ας πέρασαν χρόνια. 

Μάζεψαν πάλι τα μπαγκάζια τους κλαίγοντας. Θα ερχόμασταν στη 

μάνα Ελλάδα.  

-Μόνον να έχει κοντά θάλασσα, σιγομουρμούριζε η μαμά μου… 
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  Το τελευταίο πρωί που θα φεύγαμε από την Πόλη ήρθε ο 

μπαμπάς μου να με ξυπνήσει. Άνοιξα τα μάτια μου νυσταγμένη. 

Μόλις τον αντίκρισα έβαλα τα κλάματα . 

 -Μπαμπά;… ΜΠΑΜΠΑΚΑ;… Γιατί έγινες γέροοος;… ΔΕΝ θέλω 

να είσαι γέρος μπαμπάκα μου... ούρλιαζα ανάμεσα στα αναφιλητά 

μου. 

  -ΔΕΝ είμαι γέρος Λινούδ΄, μου έλεγε τρομαγμένος και με χάιδευε. 

   Εγώ προσπαθούσα να τραβήξω τα χέρια του από πάνω μου 

ουρλιάζοντας πιο τρομαγμένη: 

  -Είσαι γέρος!... Είσαι ΓΕΡΟΣ!... Δεν θέλω να είσαι γέρος 

μπαμπάκα μου!... 

  Από τις φωνές ξεπρόβαλε στην πόρτα και η μαμά μου μπήγοντας 

μια φωνή τρόμου σπαράσσοντας στο κλάμα… 

   Τα μαλλιά του τη νύχτα είχαν γίνει κάτασπρα σαν το βαμβάκι. 

Και ας ήταν μόνον τριάντα τριών χρονών!   

   Φτάσαμε στη Λήμνο. Ξαναέστησαν το σπιτικό τους. Τον πρώτο 

καιρό δεν θέλω να τον θυμάμαι. Τα παιδάκια του χωριού πόσο 

γέλαγαν, όταν έλεγα το όνομά μου. Κι όλο με ρωτούσαν:  

-Πώς σε λένεεε;… 

-Ε..λ..ένη! απαντούσα ξανά και ξανά λυπημένη πολύ, γιατί το 

ξέχναγαν. 

   Κι αυτά έσκαζαν στα γέλια ξανά και ξανά. Μέχρι που ένας 

ξάδελφος μου  είπε γελούσαν, γιατί έλεγα χοντρά το «λου»… Να 

μην λέω χοντρά το «λου». Τότε δε θα γελούν τα παιδιά. Κι εγώ 

σταμάτησα να λέω λέξεις που είχαν «λου»… Δυσκολευόμουν 

πολύ. Μέχρι που έμαθα με πρόβες χιλιάδες να το λέω ψιλά. Ούτε 

τον δάσκαλο θέλω να θυμάμαι να φωνάζει στο γραφείο του «σιγά 

μη βάλω στον τουρκόσπορο δέκα». Κι ας ήμουν άριστη μαθήτρια. 

   Πολλές νύχτες  άκουγα τη μαμά μου να κλαίει στα κρυφά. Και η 

γιαγιάκα μου έκλαιγε. Με το παραμικρό. Δεν καταλάβαινα γιατί. 

    Ο μπαμπάς μου συχνά μας έπαιρνε με το αυτοκίνητο: 



5 
 

Ο γλάρος                                                                                                  Ελένη Ψευτέλλη-Κορωνιώτη 
 

   - Ελάτε θα σας πάω βόλτα να δούμε ντ΄ Νίμπρου…  

   Πηγαίναμε σε ένα μέρος που το λένε Πλάκα, φτάναμε στην 

παραλία, καθόταν πάνω σε μια μεγάλη πέτρα δίπλα στην θάλασσα 

και κοιτούσε απέναντι την Ίμβρο. Που ξεπρόβαλλε πέτρινη και 

βουβή από το πέλαγος ,φουμάροντας απανωτά τσιγάρα, χωρίς να 

παίρνει το σκοτεινό του βλέμμα από πάνω της. Κι εμείς δίπλα με 

τον αδελφό μου τρώγαμε σποράκια που μας αγόραζε. 

Παρακολουθώντας τους γλάρους που πετούσαν τριγύρω μας, 

βουτώντας πότε - πότε στα καθάρια νερά αρπάζοντας κάνα μικρό 

ψαράκι. Και δεν καταλαβαίναμε τι… καταλαβαίνει να κάθεται εκεί. 

Να κοιτάει τόση ώρα την Ίμβρο από μακριά με βουρκωμένα μάτια. 

- Λινούδ΄ για δες, ποιος είναι ο πιο μεγάλος γλάρος; να μου λέει 

στο τέλος.   

  Κι εγώ χαρούμενη του έδειχνα τον πιο μεγάλο.  

- Φιλιά και χαιρετίσματα πολλά να πας στην πατρίδα μου και στους 

φίλους μου… φώναζε με σπασμένη φωνή, κοιτώντας τον γλάρο 

που απομακρυνόταν χορεύοντας. 

  Γυρίζαμε χωρίς άλλη κουβέντα. Μέρες έκανε να ξαναγελάσει. 

Μέχρι την επόμενη φορά. 

   Πέρασαν χρόνια. Οι γονείς μου έφυγαν για το μεγάλο ταξίδι τους 

ταξιδεύοντας τις τελευταίες τους ώρες καβάλα σε γλάρους για κει: 

Για την Ίμβρο. Μου το έλεγαν. Τότε μόνον γύρισαν πίσω.  

   Εκεί που ξαναγύρισα κι εγώ. Είχαν περάσει  πολλά χρόνια σαν 

έφτασα πάλι στον τόπο των ονείρων μου . Κει που είδα για πρώτη 

φορά τον ήλιο. Μεγάλη γυναίκα πια, κρατώντας σφιχτά στη χούφτα 

μου εκείνα κλειδιά. 

   Χρόνος μου φάνηκε το ταξίδι του γυρισμού, μέχρι να φτάσω στο 

έμπα του πιο μεγάλου τότε χωριού των Βαλκανίων. Το Σχοινούδι 

μας. Σαν αντίκρισα γαντζωμένα τα νεκρά σπίτια πάνω στις δυο 

πετροσπαρμένες ράχες του Μαδαρού ήθελα να ουρλιάξω. Να 

σπάσω την απλωμένη γύρω μου πέτρινη σιωπή. Να φωνάξω στον 

Όμηρο πως τούτο δω δεν ήταν «νόστιμον ήμαρ». Πικρό δηλητήριο 

ήταν.  
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  Κατέβηκα βιαστική από το αυτοκίνητο.  

 Τα πόδια μου έτρεμαν. Δε με κρατούσαν. Η καρδιά μου χτυπούσε 

να βγει από το στήθος μου. Άκουγα τον χτύπο της μέσα σε κείνη 

τη σιωπή που με ξεκούφαινε. Ο δρόμος στα Λιβάδια που έτρεχα 

μικρή σαν ελαφάκι με τις φίλες μου άδειος. Αβάσταχτη η σιωπή. 

Περπατούσα σαν υπνωτισμένη. Ο άντρας μου δε μίλαγε. Μόνον 

κοίταζε μην καταρρεύσω γεμάτος στοργή. 

   Κι ο δρόμος με τα καφενεία και τα μαγαζιά που άλλοτε 

ακούγονταν βιολιά και ζουρνάδες ρημαγμένος. Σιωπηλός κι αυτός. 

Τα μισογκρεμισμένα σπίτια με τα πορτοπαράθυρα γυμνά σαν να 

έκλαιγαν θαρρείς μαζί μου βουβά. Τα μάτια μου θολά από τα 

δάκρυα. Τα βήματά μου βαριά. Μου φάνηκε η απόσταση ατελείωτη 

μέχρι να στρίψω την μικρή στροφή και να μπω στο σοκάκι μας. 

Στο τέλος τα κατάφερα. Έφτασα. Αυτό που αντίκρισα ούτε στα 

χειρότερα όνειρά μου.  

  Η γειτονιά μου βουβή κι αυτή. Τα μεγάλα σπίτια ξαπλωμένα στα 

καλντερίμια κι εκείνα νεκρά. Σωροί από χαλάσματα. Έκλαιγε 

σιωπηλά μου φαινόταν Η σιωπή εκείνη με τρόμαζε. 

 Το φαρδύ πέτρινο σοκάκι μας, που άλλοτε ακούγονταν 

χαρούμενες φωνές από το παιδογόνι, τα πεζούλια που κάθονταν 

οι γειτόνισσες τ΄ απόβραδα σκεπασμένα από πέτρες, κεραμίδια 

σπασμένα και σανίδια σάπια να εξέχουν εδώ και κει. Κι εκείνη η 

βαριά σιωπή πάπλωμα βαρύ απλωμένο παντού. Ούτ΄ ένας 

άνθρωπος. Ούτ΄ ένα πουλί. Ένα σκυλάκι έστω. Λίγο αεράκι 

μεταξένιο. Λίγη ζωή. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Βασίλισσα η σιωπή! 

   Ο χρόνος είχε σταματήσει. Στο κενό νομίζω πως βάδιζα. Σαν 

τους αστροναύτες. Δεν ξέρω πόση ώρα έκανα να διανύσω τα λίγα 

μέτρα που με χώριζαν από την πορτάρα μας. Δεν έβλεπα το σπίτι 

μας. Και δεν με περίμενε κανείς στο κατώφλι της να με 

καλωσορίσει με φιλιά και ζεστές αγκαλιές. Κανείς. 

   Πέρασα δειλά το μεγάλο άνοιγμα που κάποτε έκλεινε η πορτάρα 

μας με τη σιδερένια αμπάρα. Εκεί απόκαμα. Τα πόδια μου 

λύγισαν. Γονάτισα. Μέσα  στην αυλή μας, το χαρούμενο σπίτι μας 

κείτονταν κι αυτό γερμένο κάτω νεκρό. Γύρω από μια αγριοσυκιά 



7 
 

Ο γλάρος                                                                                                  Ελένη Ψευτέλλη-Κορωνιώτη 
 

που είχε φυτρώσει στη μέση. Ένας μεγάλος σωρός πέτρες, 

σπασμένα κεραμίδια και μάρμαρα αγκαλιά με χώματα. Έκλεισα τα 

μάτια και τ΄ αυτιά σφικτά με τις χούφτες μου. Να μη βλέπω τον 

χαμό. Να μην ακούω τον εκκωφαντικό σιωπηλό θρήνο του. Κι 

έκλαψα κι εγώ βουβά. Για τον μπαμπά μου. Για τη μαμά μου. Για 

τη γιαγιάκα μου. Σα στέρεψαν τα δάκρυά μου, κατέβασα τα χέρια, 

άνοιξα αργά – αργά την παλάμη μου και πέταξα κείνα τα κλειδιά. 

Πάνω στον σωρό από τις πέτρες. Πάνω στα χαλάσματα. Πού να 

βρω πόρτες και κλειδωνιές; 

   Εκεί πάνω στα χαλάσματα του σπιτιού μας τα πέταξα κείνα τα 

κλειδιά. Κείνα τα κλειδιά που φύλαγαν οι γονείς μου βαθιά στο 

κονοστάσι και τα πρόσεχαν να μη σκουριάσουν. Για τον γυρισμό. 

Που δεν ήρθε ποτέ ξανά. Τώρα καταλάβαινα γιατί. 

   Ξαφνικά βαριές σταγόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν πάνω στα 

μαλλιά μου… 

   Κι ο γλάρος φαίνεται δεν άντεξε την οδύνη μου. Βιαστικός 

σκίζοντας τον αγέρα μ΄ έφερε πάλι πίσω απαλά πάνω στην πέτρα 

της Σάμου. Το σκυλάκι δίπλα μου γάβγιζε χαρούμενο, που άρχισα 

πάλι να το χαϊδεύω. Στράφηκα αργά, με δάκρυα να κατρακυλούν 

ζεστά μπερδεμένα με τις σταγόνες της λυτρωτικής βροχής στα 

μάγουλά μου, προς τον ξένο. Ήμουν μόνη. Είχαν φύγει και οι 

γλάροι από τη δυνατή βροχή. 

   «Θεέ μου! Λες οι γλάροι να πήραν τα φιλιά και τα χαιρετίσματά 

του να τα παν στους δικούς του; Λες να τον πήρε κάνας γλάρος 

στις  φτερούγες του; Να τον πάει πίσω στην πατρίδα του; Μόνον 

να βρει κάποιον να τον περιμένει στο κατώφλι του σπιτιού του.» 

  Λες;… 

 Το ευχόμουν καθώς απομακρυνόμουν με αργά βήματα. 

                         

                                   «Ο γλάρος» 

 

 


