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Δέν  ἀκούγεται  παρά  ὁ  φλοῖσβος  τῆς  θάλασσας  καί  τά  τριζόνια .  Μέ  πῆρε  ὁ  

ὕπνος .  Ἤμουν  κουρασμένος  ἀπό  τό  κτίσιμο  πού  κράτησε  ὁλόκληρη  μέρα .  Κι  

ὡστόσο  κοιμήθηκα  ἔξω  ἀπό  τήν  καλύβα ,  ξαπλωμένος  στήν  ἄμμο .  Πάνω  μου  

ἀνοίγεται  ὁ  οὐράνιος  θόλος ,  σκοτεινός  ἀλλά  γεμᾶτος  ἀστέρια .  Ὁ  ἥλιος  πρέπει  

νά  ἔδυσε  πρό  πολλοῦ .  Ἀνασηκώνομαι  καί  κοιτάζω  πρός  τήν  ἄλλη  μεριά  τοῦ  

κόλπου:  ὁ  ξένος  κτίζει  τή  δική  του  καλύβα  μέ  τή  βοήθεια  μιᾶς  λάμπας  

γκαζιοῦ .  Ὅλη  μέρα  κολυμποῦσε  καί  λιαζόταν .  Ἀποφάσισε  νά  βάλει  μπροστά  

τίς  ἐργασίες  νυχτιάτικα !  

Σηκώνομαι  ὄρθιος  καί  κατευθύνομαι  ἀποφασιστικά  πρός  τό  μέρος  του .  Ἔχει  

ἁπλωμένο  ἕνα  χαρτί  στό  ἔδαφος  καί  μένει  προσηλωμένος  στήν  ἀνάγνωση .  Θά  

εἶναι  τίποτε  ὁδηγίες  γιά  ἀρχάριους  κατασκηνωτές ,  σκέπτομαι .  

“Δέν  θέλω  νά  σᾶς  ἀπογοητεύσω”,  τοῦ  λέω  λοιπόν  ὅταν  φτάνω  κοντά .  “Δέν  

θέλω  κατά  κανέναν  τρόπο  νά  σᾶς  ἀπογοητεύσω  ἀλλά  ἄν  συνεχίσετε  ἔτσι ,  ὁ  

ἄνεμος  θά  σᾶς  πάρει  τή  στέγη”.  

“Τή  στέγη;”.  

“Ναί ,  τή  στέγη .  Ἐπιτρέψ ’τε  μου  νά  ἐκφράσω  αὐτή  τή  γνώμη .  Ἔχω  πείρα  ἀπό  

ἐλαφρές  ξυλοκατασκευές .  Γνωρίζω  ἐπίσης  καλά  τίς  καιρικές  συνθῆκες  πού  

ἐπικρατοῦν  στήν  περιοχή .  Ἡ  στέγη  σας  ἔχει  ἀνάποδη  κλίση  πρός  τόν  βοριά .  

Μήν  βλέπετε  πού  τό  πρωί  δέν  κούνησε  φύλλο .  Αὔριο  θά  πιάσει  ἀέρας .  Κι  ἄν  

πιάσει  ἀέρας ,  θά  εἶναι  βορινός  ἀέρας”.  

“Τό  ξέρω  ὅτι  θά  εἶναι  βορινός  ἀέρας”.  

“Τό  ξέρετε”.  

“Φυσικά  τό  ξέρω”.  

“Δέν  ξέρετε  τότε  ὅτι  ἡ  κλίση  τῆς  στέγης  σας  εἶναι  ἀσύμβατη  πρός  τήν  φορά  

τοῦ  βορινοῦ  ἀέρα:  δημιουργεῖ  συνθῆκες  γιά  ἀνάπτυξη  ὑποπιέσεως  πού  θά  

ἀρκοῦσε  γιά  τήν  ἐκδήλωση  φαινομένου  “ἁρπαγῆς  στέγης”. Εἶμαι  μηχανικός  

ξέρετε…”. 

“Εἶμαι  κι  ἐγώ  μηχανικός .  Καί  σᾶς  πληροφορῶ  ὅτι  ἡ  στέγη  –αὐτή  ἡ  στέγη  πού  

βλέπετε- εἶναι  μελετημένη  μέ  μολύβι  καί  χαρτί .  Ὑπολόγισα  τήν  ἀντοχή  τῆς  

ὅλης  κατασκευῆς  γιά  ὁριζόντιες  δυνάμεις  ἀνέμων  ἐνέα  μποφόρ .  Σᾶς  βρίσκω  

λίγο  βιαστικό .  Κοιτάξατε  τί  συνδέσμους  χρησιμοποιῶ;  Ἐλέγξατε  πῶς  πάκτωσα  

τά  ὑποστηλώματα ;  Μέ  τί  στοιχε ῖα  μιλᾶτε;  Ἀγναντεύετε  ἀπό  ἐξήντα  μέτρα  

μακριά ,  ἀπό  τό  ψωριάρικο  καλύβι  σας  κι  ἔρχεστε  νά  ἐπιδείξετε  σ ’  ἐμένα  τίς  

ὑποτιθέμενες  γνώσεις  σας !”.  

“Τί  εἴπατε ,  κύριε;”.  



“Ἀμφιβάλλω  ἄν  εἴσαστε  κἄν  μηχανικός .  Μήπως  ἀποφοιτήσατε  ἀπό  τίποτε  

σχολές  δευτέρας  κατηγορίας;”.  

Παίρνω  βαθιά  ἀνάσα  γιά  νά  ἀντέξω  τήν  προσβολή .  

“Πολύ  καλά ,  ἀγαπητέ  μου”,  μουγκρίζω  τελικά .  “Ἄν  νομίζετε  ὅτι  σᾶς  ἔθιξα  μέ  

μιά  φιλική  προειδοποίηση ,  τότε  ἀποχωρῶ ,  εὔχομαι  καλή  τύχη  καί  δέν  ξεχνάω  

–φυσικά- τίς  ἄδικες  κουβέντες  σας”.  

Κάνω  στροφή  ἑκατόν  ὀγδόντα  μοιρῶν  καί  ἐπιστρέφω  στό  δικό  μου  κατάλυμα .  

Πλαγιάζω  ἀλλά  δέν  μέ  παίρνει  ὁ  ὕπνος .  Ἔχω  ταραχθεῖ  ἀπό  τήν  συμπεριφορά  

τοῦ  ἀνθρώπου .  Μέ  ἐνοχλεῖ  ἀκόμα  ἡ  φασαρία  του ,  μέ  ἐνοχλεῖ  τό  φῶς  του .  

Κάποτε  τό  σβήνει ,  ἐπιτέλους .  Γίνεται  ξανά  ἡσυχία  ἀλλά ,  καί  πάλι ,  ἐγώ  δέν  

ἡσυχάζω .   

Βγαίνω  ἔξω  καί  τεντώνομαι .  Εἰσπνέω  τόν  καθαρό  ἀέρα  τῆς  θάλασσας .  

Ὕστερα  περπατάω  ἀργά ,  δίπλα  στό  κύμα ,  πρός  τήν  ξένη  καλύβα ,  στό  φῶς  

τῆς  σελήνης  πού  ἀνέτειλε  πρό  ὀλίγου .  Στό  χέρι  κρατάω  φακό .  Πλησιάζω  τό  

κτίσμα  καί  ἀκούω  τό  ροχαλητό  τοῦ  ἀνθρώπου .  Γονατίζω  καί  μπαίνω  μέσα .  Γιά  

πότε  πρόλαβε  νά  στήσει  τόσο  ραφινάτο  οἰκοδόμημα ;  Ἀνάβοντας  τόν  φακό  

διαπιστώνω  ὅτι  οἱ  συνδέσεις  εἶναι  μεταλλικές  καί  ὄντως  ἐνισχυμένες .  Οἱ  

πακτώσεις  ἔχουν  γίνει  μέ  ἐπιμέλεια .  Παίρνω  τό  κατσαβίδι  καί  χαλαρώνω  

ἐλαφρά  τίς  ἑνώσεις  σέ  μερικά  κρίσιμα  σημεῖα .  Ὕστερα ,  χωρίς  νά  γίνω  

ἀντιληπτός ,  γυρνάω  στήν  παραλία  καί  πέφτω  ἐπιτέλους  κι  ἐγώ  στό  νερό .  Ὅλη  

μέρα  δούλευα ,  θά  εὐχαριστηθῶ  τουλάχιστον  τήν  νυκτερινή  θάλασσα .  

Κοντεύει  πιά  νά  ξημερώσει .  Ἡ  λεία  ἐπιφάνεια  ρυτιδώνεται  ἀπό  τόν  πρῶτο  

πρωινό  ἄνεμο .  Σύντομα  ὁ  βοριάς  δυναμώνει .  Τριξ ίματα  καί  ἄλλοι  ἦχοι  

ἀκούγονται  ἀπό  τήν  καλύβα  τοῦ  ξένου .  Τόν  βλέπω  σύντομα  νά  ἔρχεται  

τρέχοντας  πρός  τό  μέρος  μου .  

“Κύριε”,  λέει  λαχανιασμένος ,  “εἴχατε  δίκ ιο .  Ζητῶ  συγγνώμη  γιά  τά  χθεσινά .  

Δέν  φανταζόμουν  πόσο  θά  χαλάρωναν  οἱ  συνδέσεις  ἀπό  τήν  δύναμη  τοῦ  

ἀνέμου”.  

“Εἴδατε;  Ἐγώ  λοιπόν  τό  φανταζόμουν .  Τό  προέβλεψα .  Ὡς  συνάδελφος  εἶχα  

χρέος  νά  σᾶς  προειδοποιήσω ,  ὅπως  καί  τό  ἔπραξα”.  

“Τό  ξέρω .  Ἀλλά  τώρα  χρειάζομαι  τή  βοήθειά  σας .  Δέν  μπορῶ  νά  κάνω  τίποτε  

μόνος .  Δέν  ὑπάρχει  ἄλλος  ἄνθρωπος  σέ  ἀκτίνα  τόσων  χιλιομέτρων”.  

“Προκαλέσατε  τά  φυσικά  φαινόμενα ,  ὅμως .  Εἶναι  ἀναμενόμενο  νά  ὑποστεῖτε  

τώρα  τίς  συνέπειες .  Ὅταν  σᾶς  μιλοῦσα  μέ  εἰρωνευόσασταν”.  

“Ἔχετε  δίκ ιο .  Ζήτησα  συγγνώμη .  Τί  ἄλλο  νά  κάνω;  Σᾶς  ἱκετεύω  γονατιστός ,  

ὅσο  εἶναι  καιρός: βοηθήσ΄τε  νά  κατεβάσω  τή  στέγη  κι  ὕστερα  τήν  ὑπολογίζω  

ξανά  μέ  τήν  ἐπίβλεψή  σας .  Δέν  ἔχω  ἀμφοβολία  γιά  τίς  δρῶσες  ροπές  



πακτώσεως .  Ἀλλά  κάτι  πῆγε  στραβά  στήν  ἐκτέλεση:  θά  σπάσουν  οἱ  ξύλινες  

δοκίδες  πού  μετέφερα  ἀπό  μακριά”.  

“Τέλος  πάντων .  Ἄς  δοῦμε  τί  μπορεῖ  νά  γίνε ι”,  λέω  συγκαταβατικά  καί  

πραγματοποιῶ  ἕνα  βῆμα  πρός  τό  μέρος  του  μέ  βαρυθυμία .  

Τή  στιγμή  ἐκείνη  ὅμως  ὁ  σφοδρός  ἄνεμος  σηκώνει  τήν  καλοπλεγμένη  στέγη ,  

τήν  τινάζε ι  ξηλά ,  τήν  ἀναστρέφει  στόν  ἀέρα  καί  τήν  ὁδηγεῖ  σταθερά  σέ  

εὐθύγραμμη  τροχιά  – σάν  νά  ἦταν  χάρτινο  φύλλο-  ἀκριβῶς  πάνω  στή  δική  

μου  καλύβα .  Τό  βαρύ  κομμάτι  προσκρούει  μέ  δύναμη  στά  καλαμένια  

ὑποστηλώματα  καί  τά  ἀποκόπτει: συντρίμια  ἀπό  τίς  δύο  καλύβες  ἁπλώνονται  

στό  μῆκος  τῆς  παραλίας .  

Τότε ,  γιά  πρώτη  φορά ,  καθένας  μας  γιά  ἄλλους  λόγους ,  κοιτάζει  τόν  ἄλλον  

στά  μάτια .  


