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                             Ο Νορντίν στην εκκλησιά 

 

Την άλλη μέρα ξυπνήσανε κι ήταν κεφάτοι. Ήτανε Κυριακή και διπλή γιορτή.                                    

21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, γιόρταζε ο πατέρας. Εκτός από τη νενέ, που δεν 

την αφήνανε τα ποδάρια της, όλοι οι άλλοι ετοιμάζονταν για την εκκλησιά. Η μαμά είχε 

φτιάξει άρτο και τον πήγε στην εκκλησιά αποβραδίς μέσα στο πανέρι με την ολοκέντητη 

πετσέτα. Τον ζύμωσε μόνη της με ζάχαρη, κανέλα και μαστίχα. Μοσχομύρισε το σπίτι 

σαν τον έφερε από το φούρνο ροδοκόκκινο και πασπαλισμένο με σουσάμι. Ο Νορντίν 

δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε. Οι γιορτινές καμπάνες τον τρομάξανε. Ο Αργύρης ήθελε να 

τον πάρουν μαζί τους στην εκκλησιά, επέμενε, αλλά ο πατέρας ήταν σκεφτικός. – Δεν 

ξέρω, είπε, αν πρέπει να τον πάρουμε, έχει άλλη πίστη. Κι ίσως κακοφανεί και του 

πατέρα του, του Μουσταφά. Ο Νορντίν, άμα του εξήγησε η νενέ, είπε κι εκείνος πως 

κάτι τέτοιο, να πάει δηλαδή σε χριστιανική εκκλησιά την ώρα της λειτουργίας, μπορεί και 

να εξόργιζε τον πατέρα του. Αλλά ο ίδιος ήθελε πολύ να δει τι κάνουν οι χριστιανοί στις 

εκκλησιές τους και πώς προσκυνούν το δικό τους Αλλάχ. Δε θα ’λεγε τίποτα στον πατέρα 

του. Θα το κρατούσε μυστικό. Και θα ’ταν το μοναδικό τουρκάκι στον τόπο του που 

πάτησε σε χριστιανική εκκλησιά να λειτουργηθεί! Τι το ’θελαν όμως να πάρουν τον 

Νορντίν στην εκκλησιά; Δεν ήταν μόνο που σαν έφτασαν έβγαλε τα παπούτσια του και 

τα άφησε πίσω από την πόρτα, αλλά πήρε και το χαλάκι που σκούπιζε ο κόσμος τα 

πόδια του, το ’βαλε μες στη μέση κι έπεσε γονατιστός μπρούμυτα. Κάθε τόσο σήκωνε 

το κεφάλι, χτυπούσε τις παλάμες του στο μωσαϊκό και ξανάπεφτε με το κούτελο ν’ αγγίζει 

το πάτωμα. Οι γυναίκες άρχισαν να ψουψουρίζουν κι η εκκλησάρισσα πήγε και τον 

σήκωσε. Η μαμά τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε σ’ ένα στασίδι. Μα ούτε κι εκεί 

κάθισε πάνω από πέντε λεπτά. Κάθισε στο θρόνο του δεσπότη κι άπλωσε τα χέρια του 

στα σκαλιστά μπράτσα του. Από κει τον τράβηξε γρήγορα γρήγορα ο πατέρας και τον 

πήρε κοντά του στο ψαλτήρι. Τον κρατούσε απ’ το μανίκι και, μόλις έκανε να φύγει,                   

τον τραβούσε, κι ο Νορντίν ησύχαζε.                      

 

 

 


