
KEºA§AIO 1

¢
EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ�
εκε�νη τη ν�"τα π�υ 'ρισκ�μ�υν στ� παλ�τι τ�υ

'ασιλι� Μ�νωα, στην Κνωσ�. Τα λυ"ν�ρια και �ι δ�-
δες ε�"αν σ'�σει, και �λ�ι, 'ασιλι�δες, πρ�γκιπες και
δ��λ�ι, κ�ιμ�μασταν �πν� 'αθ�. Με ��πνησαν δυ-
νατ�ς $ων�ς και π�δ�'�λητ� στ�υς διαδρ�μ�υς τ�υ
παλατι��. Πετ�"τηκα απ� τ� στρ&μα τρ�μαγμ�νη
κι �τρε�α στην π�ρτα. >ρθα πρ�σωπ� με πρ�σωπ�
με την Ελ�κη, την �μπιστη σκλ�'α της πριγκ�πισσας
Αρι�δνης. 
— C�πνησε αμ�σως τη Φα�δρα, τ�ισ� την, $�ρεσ�

της τα καλ� της ρ��"α και κατε'ε�τε γρ�γ�ρα στην
κεντρικ� αυλ�. Dι �μα�ες περιμ�ν�υν, με δι�τα�ε.
— Fγινε καν�να κακ�; πρ�λα'α και τη ρ&τησα.
— Fρ"εται αυτ�ς π�υ περιμ�ν�υμε απ� τη θ�λασ-

σα, μ�υ απ�ντησε η Ελ�κη και "�θηκε στ� '�θ�ς τ�υ
διαδρ�μ�υ.

Με λ�νε Πυλ�α και �μ�υν η υπηρ�τρια της πριγκ�-
πισσας Φα�δρας, της κ�ρης τ�υ Μ�νωα και της 'ασ�-
λισσας Πασι$�ης. Ε�μαι πια γρι�, κ�ντε�ω τα �γδ�-
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ντα, και περιμ�νω απ� μ�ρα σε μ�ρα να π�ω να συ-
ναντ�σω τ�υς πρ�γ�ν�υς μ�υ στ� σκ�τειν� 'ασ�λει�
τ�υ Jδη.

Τ�ν τελευτα�� καιρ� � ν�υς μ�υ γυρ�*ει π�σω, στα
παλι� τα "ρ�νια. Θυμ�μαι �λα �σα �*ησα σαν να �γι-
ναν "θες. Δεν ��"ασα π�τ� �σ�υς αγ�πησα και �μ�υν
κ�ντ� τ�υς στις δ�κιμασ�ες π�υ τ�υς �στειλαν �ι θε-
��, �λ�υς εκε�ν�υς π�υ �"�υν $�γει πια απ� τ�ν κ�-
σμ� των θνητ&ν με τρ�π� απρ�σμεν� και τραγικ�.

Μ�λις ε�"α κλε�σει τα δεκαπ�ντε μ�υ "ρ�νια �ταν
με π�γαν �ι γ�νε�ς μ�υ στ� παλ�τι της Κνωσ�� για
να πρ�σ�"ω τη μικρ� Φα�δρα, π�υ μ�λις ε�"ε αρ"�σει
να περπατ�ει. F*ησα �μ�ρ$ες επ�"�ς αλλ� και δ�-
σκ�λες μ�ρες αν�μεσα στην �ικ�γ�νεια τ�υ Μ�νωα
και της Πασι$�ης. Τα παιδι� τ�υς αναστ�τωναν τ�
παλ�τι με τις $ων�ς, τα παι"ν�δια και τις σκανταλι�ς
τ�υς και μα*� τ�υς "αιρ�μασταν και διασκεδ�*αμε κι
�λ�ι εμε�ς π�υ τα υπηρετ��σαμε. Κι αργ�τερα, �ταν
η μ��ρα �ρ"ισε να "τυπ�ει �να �να τα πριγκιπ�π�υ-
λα, �μ�υν κ�ντ� τ�υς κι α$ι�ρωσα τη *ω� μ�υ στ�
να γιατρε�ω τις πληγ�ς και τα π�θη τ�υς.

Η �ικ�γ�νει� μ�υ ε�"ε ευγενικ� καταγωγ� και
�ταν μεγ�λη τιμ� για μ�να να *ω στα αν�κτ�ρα της
Κνωσ��. Δυσκ�λε�τηκα στην αρ"�. Fκανα καιρ� ν’
ανε'& στα τρ�πατα διαμερ�σματα, τις αμ�τρητες α�-
θ�υσες, τ�υς απ�ραντ�υς διαδρ�μ�υς και τις σκεπα-
στ�ς αυλ�ς. Σιγ� σιγ� �μαθα κ�θε γωνι� τ�υ παλα-
τι�� και των κ�πων, �λα τα δ�ντρα, τα λ�υλ��δια, τα
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*&α και τα π�υλι� με τα π�λ�"ρωμα $τερ�, δ&ρα
απ� ��ν�υς 'ασιλι�δες κι �ρ"�ντες π�υ �ρ"�νταν για
να *ητ�σ�υν τη $ιλ�α τ�υ Μ�νωα.

Μ�ν� στα υπ�γεια τ�υ παλατι�� απαγ�ρευαν να
κατε'��ν �ι υπηρ�τες, αλλ� και τα πριγκιπ�π�υλα.
Fλεγαν �τι υπ�ρ"αν τ�σ� π�λλ� δωμ�τια, π�υ καν�-
νας δεν μπ�ρεσε π�τ� να τα μετρ�σει. >ταν σκ�τει-
ν�, με π�λ�πλ�κ�υς διαδρ�μ�υς, π�υ μερικ�ς $�ρ�ς
�ταν �$τανες στην �κρη τ�υς �'ρισκες τ��"�, και τ�-
τε �πρεπε να γυρ�σεις π�σω και να πρ�σπαθ�σεις να
'ρεις απ� αλλ�� την ���δ�. Qσ�ι τ�λμησαν να πα-
ρα'��ν τις διαταγ�ς παγιδε�τηκαν και δεν κατ�$ε-
ραν να 'γ�υν *ωνταν��. Fλεγαν μ�λιστα �τι δ�� δ��-
λ�ι π�υ ν�μι*αν �τι στις υπ�γειες α�θ�υσες � 'ασι-
λι�ς �κρυ'ε "ρυσ�$ι και π�λ�τιμα κ�σμ�ματα μπ�-
καν κρυ$� �να 'ρ�δυ για να κλ�ψ�υν. Qταν �μως
σ&θηκε τ� λ�δι στα λυ"ν�ρια τ�υς, �σ� κι αν πρ�-
σπ�θησαν, δεν μπ�ρεσαν να γυρ�σ�υν π�σω και 'ρ�-
θηκαν τα κ�καλ� τ�υς �στερα απ� π�λ� καιρ�.

Υπ�ρ"ε κι �νας �λλ�ς λ�γ�ς, π�λ� σ�'αρ�ς, για
τ�ν �π��� απαγ�ρευε � Μ�νωας την ε�σ�δ� στ� Λα-
'�ρινθ� — �τσι �λεγαν τα υπ�γεια τ�υ παλατι��.
Εκε� μ�σα *��σε � Αστ�ρι�ς, π�υ τ�ν �λεγαν και Μι-
ν&ταυρ�. D Αστ�ρι�ς ε�"ε κε$�λι τα�ρ�υ και σ&μα
ανθρ&π�υ και �ταν δυνατ�ς και �γρι�ς. Μ�ν� λ�γ�ι
δ��λ�ι ��εραν τ� δρ�μ� ως τα διαμερ�σματα �π�υ
*��σε. Αυτ�� τ�υ π�γαιναν τρ�$� και νερ�, καθ�ρι-
*αν τις ακαθαρσ�ες, τ�υ κρατ��σαν συντρ�$ι� και
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πρ�σπαθ��σαν να τ�ν ημερε��υν �ταν θ�μωνε κι
αγρ�ευε.

C�πνησα τη μικρ� Φα�δρα με "�δια και γλυκ�λ�γα
για να μην την τρ�μ��ω, την τ�ισα με κατσικ�σι� τυ-
ρ�, κριθαρ�νι� ψωμ� και μ�λι, την �ντυσα και, μ�"ρι να
ετ�ιμαστ& κι εγ&, την �$ησα να πα�*ει με τ� Μ�μ�,
τ� π�λ�"ρωμ� π�υλ� με τη γαμψ� μ�τη π�υ ��ερε να
μιλ�ει, δ&ρ� τ�υ 'ασιλι� της Αιγ�πτ�υ.

Σ’ �λ� τ� παλ�τι ε�"αν αν�ψει �αν� τα λυ"ν�ρια
και τις δ�δες, αγ�υρ��υπνημ�ν�ι δ��λ�ι �τρε"αν
στ�υς διαδρ�μ�υς, τα πριγκιπ�π�υλα γκρ�νια*αν π�υ
τα σ�κωσαν απ� τα κρε'�τια τ�υς, ακ��γ�νταν �ι
$ων�ς των αμα��δων στην αυλ�.

Qταν κατε'�καμε τις σκ�λες, η αυλ� μπρ�στ�
στη δυτικ� π�λη �ταν γεμ�τη. Εκε�νη τη στιγμ�
�'γαινε � �λι�ς και �ι κ�κκινες κ�λ�νες τ�υ παλα-
τι�� �μ�ια*αν '�υτηγμ�νες στ� α�μα.

Η π�μπ� ε�"ε �δη σ"ηματιστε�. Η 'ασ�λισσα Πα-
σι$�η και μεγ�λη ι�ρεια της θε�ς της γ�νιμ�τητας ε�-
"ε καθ�σει στη 'ασιλικ� �μα�α. >ταν η πρ&τη $�ρ�
π�υ την �'λεπα στ�λισμ�νη με 'αρι� κ�σμ�ματα στα
"�ρια και στ� λαιμ�, μακρ� $�ρεμα π�ρ$υρ�, π�υ
�$ηνε τ� στ�θ�ς της ακ�λυπτ�, και τη μ�ση σ$ιγμ�-
νη με $αρδι� "ρυσ� *&νη. Τα μα�ρα μαλλι� της, κα-
τσαρωμ�να, �πε$ταν στ�υς &μ�υς της, εν& τα μ�τια
της �ταν 'αμμ�να γ�ρω γ�ρω με μα�ρ� "ρ&μα.

D 'ασιλι�ς Μ�νωας ακ�λ�υθ��σε με τη δικ� τ�υ
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�μα�α και πι� π�σω η υπ�λ�ιπη 'ασιλικ� �ικ�γ�νεια,
�ι πρ�γκιπες Κατρ�ας, Δευκαλ�ωνας και Γλα�κ�ς και
�ι πριγκ�πισσες Αρι�δνη και Cεν�δ�κη με τις παρα-
μ�νες τ�υς.

Ιερε�ς και ι�ρειες, � μ�ντης Κ&ν�ς, �ρ"�ντες και
αρ"�ντισσες �ρ"�νταν π�σω απ� τις �μα�ες, π�νω σε
$�ρητ� καθ�σματα π�υ τα σ�κωναν �ι υπηρ�τες, και
πι� π�σω δυ� δ��λ�ι �σερναν �ναν τα�ρ� π�υ στ�-
λωνε τα π�δια τ�υ και αρνι�ταν να πρ�"ωρ�σει, λες
και μ�ντευε τη μ��ρα π�υ τ�ν περ�μενε. Πλ�θ�ς κ�-
σμ�υ �τρε"ε απ� παντ�� για να ενωθε� με την π�μπ�.

Qσ� πρ�"ωρ��σαμε, τ�σ� μεγ�λωνε η περι�ργει�
μ�υ να μ�θω π�ι�ς �ταν αυτ�ς π�υ περιμ�ναμε απ�
τη θ�λασσα. Στ� τ�λ�ς δεν �ντε�α. Σκ��ντησα τη
Λυκ�α, την παραμ�να της Cεν�δ�κης, και τη ρ&τησα.
— Καν�νας δεν ��ρει, μ�υ απ�ντησε. Μες στη ν�"τα

�ρθαν δυ� δρ�με�ς στ� παλ�τι και ��πνησαν τ� 'α-
σιλι�. Τ�υ ε�παν �τι λ�γ� πριν νυ"τ&σει $�νηκε μια
μεγ�λη $ωτι� στην κ�ρυ$� της Δ�ας, τ�υ μικρ�� νη-
σι�� π�υ συναντ��ν τα πλ��α �ταν 'γα�ν�υν απ� τ�
λιμ�νι τ�υ Αμνισ��. Φα�νεται �τι � 'ασιλι�ς περ�με-
νε αυτ� τ� σ�μα εδ& και καιρ�, γιατ� αμ�σως �δωσε
διαταγ� να �εκιν�σει η π�μπ� για τ� λιμ�νι.
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