Ρέθυμνο, 5 Φεβρουαρίου 2015

Η Αριάδνη επιβιβάστηκε μεσημεράκι στο αεροσκάφος της
Easy Jet με προορισμό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του
Ηρακλείου.
Έφτασε στο Ρέθυμνο αργά το απόγευμα. Το λεωφορείο
των ΚΤΕΛ σταμάτησε στην αρχή του περιφερειακού δρόμου
της πόλης. Κι από εκεί η Αριάδνη περπάτησε μέχρι το πατρικό
της σπίτι στην Παλιά Πόλη. Περπάτησε γύρω από το κάστρο
της Φορτέτζας κι από κει στα μικρά στενά με τις ολάνθιστες
αυλές, τα ίδια αυτά στενά που αιώνες πριν περπάτησε ο
Μανουήλ, ο Πολίτης. Κι ήταν ακόμα ολάνθιστες οι αυλές, και
μύριζε ακόμα η πόλη γιασεμί κι αλμύρα. Στάθηκε στην Loggia,
έκλεισε για λίγο τα μάτια και ταξίδεψε στην παλιά Ενετική
Piazza με το μεγάλο Πύργο του Ρολογιού και την όμορφη
πλατεία που έφτανε μέχρι τη θάλασσα. Προχώρησε προς τον
Πλάτανο και τώρα έβλεπε το Μεϊντάνι, να σφύζει από κόσμο
και βουή, σχεδόν μπορούσε να μυρίσει τα χαρμάνια και τα

μπαχάρια και ν΄ακούσει τις φωνές απ΄τους καφενέδες και τα
ντουκιάνια του.
Eίχε φτάσει στο πατρικό της, όπου όμως πλέον ζούσε
μόνο η γιαγιά της, αφού οι δικοί της είχαν μετακομίσει πριν
χρόνια σε ένα καινούριο διαμέρισμα στο Μασταμπά. Η γιαγιά
Αριάδνη όμως δεν ήθελε να αφήσει την παλιά πόλη. Γιατί
παρά τη νυχτερινή ζωή και τον τουρισμό, κάποια στενά της
ήταν ακόμα γειτονιές, όπου ο κόσμος μαζεύεται τα βράδια στις
ταράτσες, τα παιδιά παίζουν στους δρόμους και οι γυναίκες
ανταλλάζουν πιάτα με φαγητό και γλυκά. Σ΄αυτό το Ρέθυμνο
ήθελε να μείνει η Αριάδνη, γι΄αυτό και παρά τη γκρίνια της
μάνας της, είχε αποφασίσει να μείνει στη γιαγιά της. Άλλωστε,
η γιαγιά Αριάδνη, στα ογδόντα της πια, σίγουρα θα είχε
πολλές ιστορίες να της πει. Από τα χρόνια που μαζί με τον
παππού Δημήτρη, ο θεός να τον συγχωρέσει, δούλευαν το
παραδοσιακό καφενείο του προπάππου της στο λιμάνι.
Κι ήτανε μερακλής ο κυρ-Μήτσος! Μερακλής στον καφέ,
μερακλής και στις ιστορίες. «Να ‘χεις παιδί μου υπομονή,
υπομονή και μεράκι», της έλεγε καθώς περίμενε πάνω απ΄τη
χόβολη την πρώτη φουσκάλα. Κι όσο να γίνει ο καφές, της
έλεγε τις ιστορίες του. Κι η Αριάδνη τις άκουγε αχόρταγα και
μέχρι σήμερα ποτέ δεν τις ξέχασε.

