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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Σάντρα Ελευθερίου





Στη Θεοδώρα





Ι στορίες για γοργόνες όλοι µας έχουµε ακούσει. Γιατί
γοργόνες υπάρχουν πολλές. Και υπήρχαν, εδώ που τα
λέµε, από τα πολύ παλιά χρόνια. Και όχι µονάχα εδώ

κοντά, στις θάλασσες τις δικές µας, µε τα κρυστάλλινα νερά, σαν κι
εκείνη τη γνωστή γοργόνα, την αδελφή του Μεγαλέξανδρου. Μα και
αλλού, σε χώρες µακρινές και χώρες ξεχασµένες, που δεν τις βρί-
σκεις πια παρά µονάχα στα βιβλία.

Πάντα, οι ιστορίες µε γοργόνες µάγευαν τους ανθρώπους, µια και
οι γοργόνες πλάσµατα µαγικά ήταν κι αυτές. Και πώς θα µπορούσε
να ’ταν διαφορετικά, αφού ήταν µισές γυναίκες και µισές ψάρια, µε
λέπια και διχαλωτές ουρές;





Και έδιναν οι άνθρωποι ονόµατα σ’ εκείνες τις γοργόνες, ονόµατα
που ταίριαζαν στη χώρα και την ιστορία τους. Ονόµατα που σήµερα
ακούγονται παράξενα στ’ αυτιά µας, όπως Αταγάρτις, Εϊκάγια, Μάµι-
Γουάτα και Σθενώ!

Η αλήθεια, όµως, είναι πως δεν ξέρουµε και πολλά για τις γοργόνες,
όποιο και να ’ναι τ’ όνοµά τους, απ’ όπου και αν µας έρχονται. Ήταν
άραγε παιδιά των θεών; Έπεσαν µήπως από το φεγγάρι; Και είναι αλή-
θεια πως τα δάκρυά τους γίνονται µαργαριτάρια; Ποιος να ξέρει;

Υπήρχε, όµως, µια γοργόνα αλλιώτικη από τις άλλες, µοναδική,
που γι’ αυτή δεν έχει γραφτεί ως τα σήµερα κανένα βιβλίο.

Ήταν η γοργόνα Ελισσώ και αυτή είναι η ιστορία της.
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Η Ελισσώ δεν ήταν µια συνηθισµένη γοργόνα.∆εν ήταν, δηλαδή, µι-
σή γυναίκα και µισή ψάρι. Ήταν µισή γυναίκα και µισή χελιδονόψαρο.
Και όπως το χελιδονόψαρο έχει µεγάλα, γκριζογάλανα φτερά που το
βοηθούν όχι µόνο να κολυµπά αλλά και να πετά έξω από το νερό σαν
τα πουλιά, και το κάνουν µοναδικό ανάµεσα σε όλα τα ψάρια, έτσι και
η Ελισσώ, πέρα από τη µεγαλόπρεπη ουρά της, είχε και δυο φτερά που
έπιαναν από τ’ ακροδάχτυλά της ως τη µέση της και άνοιγαν διάπλατα
καθώς σήκωνε τα χέρια της, και φούσκωναν µε τον αέρα, και άστρα-
φταν γκρίζα και γαλάζια, διάφανα στις άκρες, και τη σήκωναν ψηλά!

Έτσι, η Ελισσώ µπορούσε, αν ήθελε, να κολυµπάει σαν δελφίνι, αλ-
λά µπορούσε και να πετάξει σαν χελιδόνι! Γι’ αυτό ήταν διαφορετική.
∆ιαφορετική, µα δυστυχισµένη...





Χειµώνα καλοκαίρι, σαν φύσαγε ο Μαΐστρος και καθάριζε ο τόπος,
έπεφτε η Ελισσώ στη θάλασσα, ψάχνοντας λίγη συντροφιά ανάµεσα
στα ψάρια. Πότε κολυµπούσε κοντά στην επιφάνεια, παίρνοντας από
πίσω κοπάδια µε ζαργάνες, γαύρους και κολιούς, σαρδέλες και σα-
φρίδια, πότε, πάλι, βουτούσε βαθιά, εκεί όπου το νερό από πράσινο γι-
νόταν µπλε και ύστερα µπλε βαθύ κι έπειτα µαύρο, εκεί όπου τα ψάρια
κινούνταν πιο αργά, και τότε η Ελισσώ βρισκόταν κοντά σε χάνους και
µουρµούρες, στείρες και πετροµπάρµπουνα, σφυρίδες και ροφούς.
Κάθε που σίµωνε τα ψάρια, όµως, εκείνα έκαναν στροφή και έφευγαν
γρήγορα µακριά της, αφήνοντάς τη µοναχή στη µέση του νερού!




