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«ΛΕ ΞΒΕΝΔΙΒΞ ΟΔΞ ΚΒΙΕΟΕΏΞ»
«Λζ ζεζνήκεξ ηδξ λεκζηζάξ» είκαζ μ ηίηθμξ εκυξ
αζαθίμο πμο έπεζ βνάρεζ ζε πμζδηζηή ιμνθή ηαζ
ελέδςζε μ εηθεηηυξ μ ζοκενβάηδξ ημο «Μνςζκμφ
Ηυβμο» απυ ηδ Γενιακία ΐάζμξ Φαζμφθαξ.
Ξημ αζαθίμ ημο μ ζοββναθέαξ ελζζημνεί ημ
λεζήηςια πζθζάδςκ Βθθήκςκ βζα έλμδμ απυ ηδ πχνα
ζε ιζα άθθδ πμο βζα ηδκ επμπή απμηεθμφζε
αζμιδπακζηυ εθδμνάδμ ενβαζίαξ, ηδκ ηυηε Αοηζηή
Γενιακία. Μνυηεζηαζ βζα ιζα μιδνζηή επμπμζία,
ημθιχ κα πς, υπζ ιε ηδκ πμθειζηή έκκμζα αθθά ιε
ηζξ
πμθοδαίδαθεξ
πηοπέξ
ηδξ
γςήξ
ηςκ
πνςηαβςκζζηχκ ηδξ ζημκ λέκμ ηυπμ, ακάιεζα ζημοξ
βδβεκείξ ηαζ εηαημιιφνζα άθθμοξ ακενχπμοξ άθθςκ
εεκμηήηςκ.
Λ ζοββναθέαξ πνμζπάεδζε ηαζ πέηοπε ιε ηδ
δφζημθδ πμζδηζηή ιμνθή υθμ ημ θάζια ηςκ
ζοκεδηχκ ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ ακενχπςκ ζηδ
ενβαζία, ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, ηδ δζααίςζδ, ημοξ
ζημπμφξ, ηζξ επζδζχλεζξ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ιε
απθή βθχζζα, ιε επέηηαζδ ζε πνμαθδιαηζζιμφξ
πμο αθμνμφκ εονφηενμοξ μνίγμκηεξ ιε ζηαεενυ
ζδιείμ ημκ άκενςπμ.
Λζ ποηκέξ ακαθμνέξ ζε θεπημιένεζεξ ιε
δζαθυβμοξ απθμφξ ηαζ ιεζημφξ κμδιάηςκ πμο αάγεζ
μ ζοββναθέαξ, ΐάζμξ Φαζμφθαξ, ζημ ζηυια ηςκ
δνχςκ, είκαζ πναβιαηζημί, αοηχκ ηςκ ζδίςκ ηαζ ιε
πνμζδζμνζζιμφξ
δζημφξ
ημο,
δίκμοκ
ιζα
μθμηθδνςιέκδ
εζηυκα
ζημκ
ακαβκχζηδ,
πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζεζ μ ίδζμξ ηα κμήιαηα ηαζ
κα αβάθεζ ηα ζοιπενάζιαηά ημο.
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Μνυηεζηαζ βζα ένβμ ιε πμθθέξ πνμεηηάζεζξ
ηαζ εηπθδηηζηυ ζε απυδμζδ ημο πθμφημο ηςκ
εειάηςκ ηαζ ηςκ πμθφπθεονςκ πηοπχκ ηδξ γςήξ
ηςκ ιεηακαζηχκ πμο ηδκ ηαφηζζακ ζε πμθθέξ
πενζπηχζεζξ ιε ημοξ κηυπζμοξ πένα απ’ ηζξ
πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ημοξ θυαμοξ.
Βηεί πμο ιπμνεί κα ιδ ζοιθςκήζεζ ηακείξ ιε
ημ ζοββναθέα ημο «Λζ ζεζνήκεξ ηδξ λεκζηζάξ» είκαζ
ημ ζοκεπέξ ζθονμηυπδια ηδξ δζαιμνθςιέκδξ
ηαηάζηαζδξ
πμο
ηδ
εεςνεί
απάκενςπδ,
ηαηαζηνμθζηή, ηαηεοεφκμκηαξ ηα πνάβιαηα ζε ιζα
άθθδ, ηδκ μπμία δεκ ηαημκμιάγεζ, ίζςξ βζαηί ηυηε εα
έπνεπε κα ιπεζ ηαζ ζε έκα άθθμ ηεθάθαζμ…
Ζαζ θμαυιαζηε ιήπςξ… μ ηήπμξ πμο ράπκεζ είκαζ
έκα ακενχπζκμ ιάηαζμ πάεμξ… υπςξ θέεζ
απμβμδηεοιέκμξ ζε έκα ζηίπμ ημο ζημ ηεθεοηαίμ ημο
αζαθίμ ιε ημκ ηίηθμ: «άπκμκηαξ ζη’ απκάνζα ζμο
γςή».
Γεκζηά πάκηςξ πνυηεζηαζ βζα έκα ένβμ πμο δε εα ημ
δαιάζεζ πμηέ μ πνυκμξ.
Ηάιπνμξ Ξηναηίηδξ
Ζαεδιενζκή Βθδιενίδα Ονζηάθςκ
«ΜΝΣΕΙΛΞ ΗΛΓΛΞ» Θάδξ 1998

………………………………………………………

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ

Σ

ξ πένα ααεζά δ ζημφνα εάθαζζα βειάηδ
ηαναπή, αημφβεηαζ ςξ ηδ ζηενζά πςξ
πάθθεηε, θεξ ηζ είκαζ έκα εενζυ, ιε αζηναπέξ
ηαζ ιε ανμκηέξ, ιε ηφιαηα πμο ιμζάγμοκε
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κα’ καζ ιζηνά αμοκά βειάηα ιε εοιυ ηαζ ιε ηα ίδζα
ηδξ κενά, πμο θαίκμκηαζ ζα κα’ καζ πθμηάιζα
πηαπμδζμφ, κα πζάκεηαζ αβηαθζά, πυηε κα παίγεζ
ιε αοηά ηαζ πυηε κα ηα ζηίγεζ.
Ξακ ηανοδυηζμοθθμ ιεξ ζηα μνβζζιέκα ηφιαηα
έκα ιεβάθμ πθμίμ ιμζάγεζ πςξ παίνεηαζ ηαζ παίγεζ
ημ ηνοθηυ, ια κα πμο υθμ αβςκζά πχξ
κ’ απαβηζζηνςεεί απ’ ηα ρδθά ηα ηφιαηα πμο υθμ
ημ πηοπμφκ ηαζ πθαηαβίγμοκ ηα κενά αδζάημπα
ζηα δομ ημο ηα πθεονά.
Ζζ μ μονακυξ δεκ έιεζκε αζοβηίκδημξ ζ’ αοηυ ημ
παθαζιυ· ηθαίεζ ηαζ νίπκεζ αδζάημπα δάηνοα
ποηκά, πμκηνά.
Ζάπμζα ζηζβιή, θςκή οπυηςθδ, αημφζηδηε
απ’ ημ ιεβάθμ πθμίμ, πμο πνμζπαεεί ι’ επζιμκή
ηαζ οπμιμκή απ’ ηδκ οβνή ηαζ εοιςιέκδ εάθαζζα
πνμξ ζηδ ζηενζά κα αβεζ.
Ζαζ κα, αημφβεηαζ λακά πζμ δοκαηά δ θςκή ημο
ηζ είκαζ υθμ πανά, πμο ιπυνεζε ηαζ άναλε ιε ηυπμοξ
ζηδ ζηενζά.
νεξ ημ ηανηενμφζακε, ενπυηακ απ’ ηδκ Μάηνα,
πςνίξ ηακ κα βκςνίγμοκε, πχξ άνβδζε παθεφμκηαξ
ζηα μνβζζιέκα ηφιαηα, ζηδ δοκαηή ανμπή.
Ώνβά-ανβά ηαζ ιε θςκέξ ιακμφανανε ημ πθμίμ.
Ζυπμξ ηνακυξ ηαζ δφζημθμ ιέπνζ κα ημ πθεονίζμοκ.
Ζαπεηακαίμζ, καοηζημί ηαζ ιμφηζδδεξ ιμοζηίδζ,
αβςκζμφζακ υθμζ ημοξ ιέπνζ κα αναπηή.
Ηάθδζε ημ πθμίμ δομ θμνέξ ζα κα ’θεβε «ελ’ ηάμεη»
ηζ αθμφ ζθζπηά ημ δέζακε ιε ηζξ πμκηνέξ ηνζπζέξ,
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ένζλε αιέζςξ ηάης ηζξ πυνηεξ ηζξ αανζέξ.
Φςκέξ, πθαθμή, άκενςπμζ ηαζ αοημηίκδηα μδεφακε
ιαγί κα επζαζααζημφκ, ιεξ ζημ ιεβάθμ πθμίμ
ιε ηδ ζεζνά κα ιπμοκ.
Ξε ιζα ιεβάθδ έβπνςιδ μονά ιε ιφνζα αοημηίκδηα
ηζ υθα αθθμδαπά, ακάιεζα ζ’ αοηά πμθθμί Έθθδκεξ
πδβαίκμοκε ιε άδεζα ηαεχξ ηαζ άθθμζ λέκμζ, μζ πζμ
πμθθμί, ηζ αοημί βζα ηδκ Βθθάδα.
ΐανζά ηα αοημηίκδηα ηα έπμοκ θμνηςιέκα
ιε πνάβιαηα πμθθά, ιζαξ ηζ μζ δαζιμί αθθάλακε,
βίκακ πζμ παθανμί, έηζζ πμθθμί απ’ αοημφξ θένκμοκ
ηαζ ηάπμζεξ ζοζηεοέξ, υπζ βζα δχνα, υπςξ παθζά,
αθθά βζ’ αοημφξ ηαζ νμφπα ηαθμηαζνζκά θμνμφκε
υθμζ ηζ εθαθνά.
Μμφ κα ’λενακ!
Ζαζνυ γεζηυ λεηίκδζακ ηαζ ρήεδηακ ζημ δνυιμ.
Ζζ είπακ αιάκ, χζπμο κα θηάζμοκ ζ’ έκα θζιάκζ
ιαηνζκυ ηδξ Ώδνζαηζηήξ.
Θα κα, ηζ εδχ μ ηαζνυξ έπεζ ηα πάθζα ημο ηαζ ηα ’πεζ
βζα ηαθά ηζ ακάβηαζε ημοξ ηαλζδζχηεξ κα ράπκμοκ
ζηζξ ααθίηζεξ ημοξ βζα πνάβιαηα γεζηά.
-Λοθ! παθζυηαζνε, κα πάνεζ δ εοπή
ηαζ ιαξ πθεονίηςζεξ!, θέεζ δ Ξηέθθα ζημκ άκηνα ηδξ,
Ημοηά ηαζ είκαζ θμονηζζιέκδ, ζακ ηφια μνβζζιέκδ
ηαζ ηαεανίγεζ ακυνεπηα ι’ έκα πανημιάκηζθμ
ημ ηγάιζ ημο αιαλζμφ ημοξ πμο είπε απκμεεί.
-Οχνα, ζε πμζα ααθίηζα κα ράλς γαηέηεξ
βζα κα ανς; Αχζ’ ιμο, Ημοηά ιμο, ηα ηθεζδζά κα
πάς ζημ ηαπυ ηαζ ακάεειά ζε, ανε ηαζνέ! Έηζζ πμο
ηα ηαηάθενεξ ηζ έηζζ υπςξ παξ, ιμοζηίδζ εα ιαξ
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ηάκεζξ ιέπνζ ηα ηυηαθα…, θέεζ ηαζ αβαίκεζ έλς
βνήβμνα έπμκηαξ ιζα πθαζηζηή ζαημφθα βζα
μιπνέθα
ηζ υπςξ πδδά κα απμθφβεζ ηζξ ιζηνέξ θζικμφθεξ
πάκς ζημ ιαφνμ δνυιμ πμο έπμοκ ιαγεοηεί,
ηδξ πέθηεζ δ ζαημφθα.
Ζαζηακμιάθθδξ, μ Ημοηάξ, ρανυ ιμοζηάηζ
ηζ μζ ηνυηαθμζ ιαγί. Μυηε μθζβυθμβμξ ηαζ πυηε
πμθοθμβάξ, πάκηα ζπεδυκ αζαζηζηυξ ηαζ ηυκηεοε
κα πζάζεζ ηα πεκήκηα.
Ώπυ παζδί ηάπμηε είπε αημφζεζ: «ην γνξγό θαη ράξε
έρεη» ηαζ αοηυ ημ «βμνβυ» ημ είπε βζα ανπή.
Ξε υθα ήηακ αζαζηζηυξ ηαζ ακοπυιμκμξ ηαζ πάκηα
έθεβε, υηακ δ Ξηέθθα ημο ’θεβε ζ’ υθα ηα πνάβιαηα
κα ηάκεζ πζμ ζζβά, εηείκμξ ηδξ απάκηαβε πςξ δ γςή
πενκά υπςξ πενκά ημ ηνέκμ ηαζ ηάπμηε ζηαιαηά.
Ζάιπμζμ ζηοενςπυξ ηαζ ιεθαβπμθζηυξ,
πμθφ ζημπαζηζηυξ, κα πάκεηαζ ηαιζά θμνά ζε υκεζνα
ηαζ ζε ακδζοπίεξ, κα θηάκεζ κα ιαθχκεζ ζζβά
ηαζ ιοζηζηά ιμκάπμξ ημο ηαζ ηάης απυ ηα ιάηζα ημο
απθχκμκηαζ ανβά δομ παναηζέξ ααεζέξ πμο άθδζε μ
ηαζνυξ
Μίζς ζημ ηάεζζια ηάεεηαζ δ αδενθή ημο,
δ Λονακία, ηέζζενα πνυκζα ιζηνυηενή ημο,
ιε ιαηνζά ιαθθζά ηαζ υιμζα ζημ πνχια ημο Ημοηά,
πςνίξ ηαιζά αοθαηζά ηαζ υιμνθδ πμθφ, αθνάηδ,
ηναβακή ηαζ δίπθα απ’ αοηή, ηα δομ ημοξ παζδζά,
μ Ώθέλδξ ηζ μ Θδκάξ.
Ώπυβζμια αοβμοζηζάηζημ πκζβιέκμ ζηδ ανμπή,
ιαονίθα, αζηναπέξ ηαζ ανηεηέξ ανμκηέξ,
ηα ηγάιζα απ’ ηα αοημηίκδηα ααθήηακε ιε απκυ
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πμο άθδκακ κα ηνέπμοκε ιζηνέξ κεναοθαηζέξ.
Ζαζ δ ανμπή ζηναθηάθζγε πμνεφμκηαξ ηνεθά
ζηδ εάθαζζα ηαζ ζηδ ζηενζά ηζ εηείκδ δ γέζηδ,
πμο έηαζβε, θίβμ πνζκ λεποεεί δ ανμπή,
ιαγί ηδξ αβηαθζάζηδηε, ιπενδεφηδηε ι’ αοηή
αάθμκηαξ ιε πέπθμ απαθά, θζιάκζ, αοημηίκδηα,
ακενχπμοξ ηαζ βφνς ηα αμοκά αμοθζάλακε
ζε ιμθοαέκζα ζηζά.
Γφνζζε επζηέθμοξ ηζ δ Ξηέθθα θένκμκηαξ ηζξ γαηέηεξ
ηαζ είπε ιμοζηεοηεί, ηα βηνίγα ηδξ ιαθθζά
ημθθήζακε ζακ λυαενβεξ πάκς ζημ πνυζςπυ ηδξ,
ηα ιάβμοθά ηδξ ααιιέκα απ’ ημ ιζηνυ ηνεπαθζυ
ιε πνχια ηδξ θςηζάξ ηαζ ηέθμξ λεηζκήζακε ανβά,
έκα ημκηά ιε η’ άθθμ ηαζ ι’ απκζζηέξ ηζξ ιδπακέξ,
άκενςπμζ ηαζ αοημηίκδηα κα ιπαίκμοκ ζημο πθμίμο
ηδκ ημζθζά.
Ζαζηακμβηνίγα δ Ξηοθθζακή, έηζζ ηδ θχκαγε
μ Ημοηάξ, ιε ιάηζα ακήζοπα πμο έραπκακ πακημφ,
δίπθα ηαζ απ’ ηζξ δομ ιενζέξ απ’ ημ επάκς πείθδ
ηοθμφζακ δομ αοθαηζέξ ηαζ απ’ ημ ημνιί ηδξ,
πμο άνπζζε κα βονκά, πενκμφκ μζ επμπέξ.
«Ξακ ηοπανίζζζ είζαζ», ηδξ έθεβε μ Ημοηάξ,
«ηνάηα ηαθά ζηζξ ιπυνεξ πμο ζένκεζ μ αμνζάξ».
Αμοθεοηανμφ ηζ αθφβζζηδ ιέζα ζηζξ ιδπακέξ,
εενζυ πμο ημο ’ηακε ηνία παζδζά ηζ άθθα δομ
παεήηακε πνζκ αβμοκ απ’ ηδκ ημζθζά.
Γηνζκζάγακε ζοπκά, ιυκμ βζα ηα θεθηά,
πμο μ Ημοηάξ ηα έδςκε ζημ ηνέκμ ηδξ γςήξ
ηαζ απυ αοηυ, αθμφ ημ έπζακε ηαθά,
γήηαβε κα ημο αθήζεζ δομ ηνία αβαεά.
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Ώκαεοιζάζεζξ, θςκέξ, πμθθά ανζζίιαηα
απ’ ημ πνμζςπζηυ, πμο έδεζπκε αβέκεζα ηαζ κεφνα,
πάθζ ανίζζιμ ηαζ θηφζζιμ ιέπνζ κα ηα πανηάνμοκ
ηαζ δ ακηάνα απ’ ηδκ ηαπκζά ημφξ έηαζβε ηα ζςεζηά.
θα ηα αοημηίκδηα, ζακ ιζα ακχιαθδ αθοζίδα,
ημφνκζαζακ ζακ πμοθζά, ζημο πθμίμο ζημηεζκυ
ηαζ ιαηνυζηεκμ ζημιάπζ, πμο ιφνζγε αζθοπηζηά
πεηνέθαζμ ηαζ αεκγίκα.
Θέπνζ πμο έθηαζε δ ζηζβιή, άθδζακ έλς ηδ ανμπή,
ηδ κφπηα, πμο πνυςνα είπε ένεεζ, ημ «ζηνεξ» ημο
ηανααζμφ ημ άθδζακ ζηα πκζβενά ημο ζηυηζα,
έθοβε δ αβςκία, ζηα ιμοζηειέκα ημοξ ημνιζά ήνεε
ιζα δνειία ηζ ανβά ιία ακαημφθζζδ θηάκεζ ζηα
πνυζςπά ημοξ.
Ζάιπμζεξ βοκαζημφθεξ πςνζάηζζζεξ, κηοιέκεξ ηχνα
εονςπασηά, ι’ αιθίαμθδ έπανζδ ημζημφκ ηανάαζ
ηαζ κενά, δεζθυ παιυβεθμ ημοξ θεφβεζ ηαζ ηάκμοκ ημ
ζηαονυ.
Άθθμζ πζάζακε ηαηάζηνςια ανεβιέκμ,
πμο βθίζηναβεξ ζακ πέθζ, άθθμζ εέζεζξ απθέξ
ηζ άθθμζ ζε ηαιπίκεξ ιεβάθεξ ηαζ ιζηνέξ.
Οέζζενα ηα ηνεαάηζα ημοξ, δομ απ’ εδχ, δομ
απ’ εηεί ηζ έκα πάκς απ’ η’ άθθμ ζα κα ’ηακε ηεθί
ή ηάπμο ζημ ζηναηυ ηζ μ έκαξ, πμο πενίζζεοε
εα λάπθςκε ζημ δάπεδμ.
Μάκς ημοξ μ αενζζιυξ ημοξ εφιζγε πςξ έθζςκε
ζηδ εάθαζζα δ ανμπή ηαζ δ ακάζα ηδξ,
πμο ’πε πακημφ απθςεεί, ηνφα ήηακε ηαζ οβνή.
Ομ έηθεζζε μ Ημοηάξ ηζ ακέαδηε ζημ πάκς
ημ ηνεαάηζ ηζ έαθεπακ ηα ιάηζα ημο
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ιζα απ’ ηςκ ακενχπςκ υνελδ, λεπανααθςιέκδ
πθεονά ηδξ Γζμοβημζθααίαξ.
Αεφηενμ ημφημ ημ ηαλίδζ ιε ημφημ δς ημ πθμίμ,
πμο θέβμκηακ «Δι Γθξέθν», εκχ ςξ πνυπενζζ,
πμθθά πνυκζα ηχνα, ηαλίδεοε απ’ ηδ Γζμοβημζθααία.
Ομφημ ημ πθμίμ είπε ιεβάθδ δζαθμνά απυ ηείκμ ημ
ζάπζμ «Κνινθνηξώλε», παθζά πμο είπε πνςημιπεί,
πμο ημοξ θμνηχζακε ζα κα ’ηακε δαιάθζα ή ανκζά
ηαζ έααγε κενά ηαζ ηυκηερε, εοιάηαζ, υθμξ εηείκμξ
μ κημοκζάξ ηζ αοηυξ ιαγί, κα πάεμοκ ζοβημπή.
Έηαηζε ζημ ηνεαάηζ ηζ έααθε ζηδκ πθάηδ ημο δζπθυ
ημ ιαλζθάνζ, ζηαφνςζε ηα πένζα ημο πίζς απ’ ημ
ηεθάθζ ηαζ πέηαλακ ηα ιάηζα ηδξ ροπήξ ημο, πένα,
ράπκμκηαξ κα ανεζ ηζξ αηηέξ πμο ήηακ αμοηδβιέκεξ
ιεξ ζηα ποηκά ζημηάδζα, ζηδ δοκαηή ανμπή,
ιεξ ζηζξ ηναοβέξ ηδξ κφπηαξ πμο άζηναθηε πμθφ.
Ζμίηαλε ηαηά ημ Ιμηζά ηζ έαθεπε ηζ εηεί ζημηάδζα
πκζβενά. Έηθεζζε ηα ιάηζα κα ιδ εςνμφκε πζα
εημφηδ ηδ ιαονίθα ηαζ αθέπεζ κα ’νπμκηαζ βμνβά
μζ δομ ημο ημπεθζέξ, βμνβυκεξ ιεξ ζηα ιάηζα ημο
κα αββεθμπενπαημφκ επάκς ζηα κενά, ιε η’ αθνάηα
πνυζςπα, βθοηά ηαζ ηνοθενά ηαζ ι’ ακμζπηέξ
ηζξ αβηαθζέξ κα ημκ ηαθμδεπημφκ.
Φάκδηε έκα παιυβεθμ ζηα πείθδ ημο κ’ ακείγεζ
ηαζ κυιζζε βζα ιζα ζηζβιή πςξ ήνεε πζα δ άκμζλδ
ηαζ άκμζλε ηα ιάηζα, άπθςζε ηαζ ηα πένζα,
ηζ υπςξ ηανηέναβε ηζξ ιμνθμκζέξ κα κζχζεζ ιέζα
ζηδκ αβηαθζά ηαζ ιέζα ζηδκ ηανδζά ημο,
πμο πηφπαβε βμνβά, πάεδηακ υπςξ θάκδηακ ζηα
αάεδ ημο Ιμηζά.
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Ζμζηά λακά ζηδ εάθαζζα, πμο θμφζηςκε ηνεθά
ηζ μ αβέναξ ιακζαηυξ πθαηάβζγε αζηαιάηδηα ζημ
πθμίμ, ζηα κενά.
Βπάκς ζημ ηαηάζηνςια ημονίζηεξ Γάθθμζ, ΐέθβμζ,
Γενιακμί, Άββθμζ, Εηαθμί, ηαζ Ξμοδδμί ηζ άθθμζ
δζάθμνμζ επζαάηεξ πμο ήηακε εηεί,
ημοξ άνεζε κα αθέπμοκε ημ μνβίαζια ηςκ θοζζηχκ
ζημζπεζχκ ηζ υηακ ημ ηφια έζηαγε ζημο πθμίμο
ηα πθεονά, ηυηε πμθθμί παζνυκημοζακ, λεθχκζγακ
θεξ ηζ ήηακ ζε βζμνηή ηζ άθθμζ ηαιπμονχκμκηακ
αηυια πζμ πμθφ.
Φεφβμοκ ηα ιάηζα ημο Ημοηά βζμιάηα ζημπαζιυ,
ηνέπμοκ ηαζ αβηαθζάγμκηαζ ιε η’ αθνζζηυ ημ ηφια,
ιαγί κα αβμφκε πένα, κα γήζμοκ ηαζ κα εοιδεμφκ
ζηζξ ζημφνεξ ηζξ ζηενζέξ. Μίζς ζημοξ πνυκμοξ ημοξ
παθζμφξ... Μίζς ζηζξ επμπέξ...

Ώ

ααα! Ρα, πα, πααα!» Ξα κ’ αημφζηδηε
ζηνζβηθή θςκή πμο ζηζάπηδηε δ κφπηα ηαζ
ήηακ ιπενδειέκδ ιε ανυκημοξ ηζ αζηναπέξ.
Θέζα ζ’ αοηυ ημ παθαζιυ ιυκμ ζημζπεζά
ηαζ δνάημκηεξ, ανζηυθαηεξ ηαζ ιάβμζ, αθφζζηα
ηζ ακφπανηηα ιπυναβακ κα οπάνπμοκ, πμο πυνεοακ
ηαζ έζημογακ ζημνπχκηαξ πακηαπμφ ηδ ιαφνδ ημοξ
μνβή, ημκ ηνυιμ ηαζ ημκ πακζηυ ηαζ ημ θνζπηυ
ημφηδξ ηδξ κφπηαξ υνβζμ, πμο ήηακ πναβιαηζηυ.
Έηζζ ηζ αοηή αάθηδηε ηαηάιαονδ, πζμ ιαφνδ απ’ ημ
ζημηάδζ ηζ μζ αζηναπέξ ηαζ μζ ανμκηέξ ηδκ ηάκμοκε
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κα βίκεηαζ πμθφ ηνμιαπηζηή, πανάγμκηαξ ηάεε θμνά
ζπήιαηα δζάθμνα, ποιέκα ιε αζήιζ.
Ξηζέξ πμο ηνέιμοκε ηςκ δέκηνςκ ηαζ πέθημοκ ηα
ηθανζά, ηα ζπίηζα πάθθμκηαζ ζακ θφθθα ζηδξ ηάεε
αζηναπήξ ημ άκαιια παίνκμκηαξ ζοπκά ιοζηήνζεξ
ιμνθέξ ηαζ κα ηα πάθημοκ ζηδ ζηζβιή, ζημηάδζα ηαζ
ζηζέξ.
Ζζ μ αβέναξ αζηαιάηδημξ ιε άθιαηα ηζ αθοπηήιαηα,
πμο κα εοιίγεζ θφημοξ, ιε ηα ηνεθά παζπκίδζα ημο
βηνειίγεζ ακεθέδηα δεηάδεξ ηεναιίδζα ηζ απ’ ημ
ημηέηζζ, άδεζμ απυ ηυηεξ, ημζιυηακε μ ζηφθμξ,
λήθςζε ηα ηνφπζα ημο ηα ηζίβηζα.
Μαίγεζ ιε ηδ ανμπή ναπίγμκηάξ ηδκ ιε μνιή
ζηζξ πυνηεξ ιε ηζξ παναηζέξ, ζηα ναβζζιέκα ηγάιζα,
πάκς ζε παιδθέξ ζηεπέξ ηαζ ζε ζαδζιέκα ηγάηζα.
Ια ζηίγεηαζ ακεθέδηα, κα ιδκ οπμπςνεί ηζ απυ ηςκ
πεφηςκ ηζξ ιοηενέξ αεθυκεξ, ηαεχξ ηζξ βμκαηίγεζ
ζη’ άβνζμ αθήκζαζιά ημο, ηνμιαπηζηά αημφβμκηαζ
μζ ζηζζιέκεξ ημο ζαπέξ.
Φαζκυηακε ηαιζά θμνά ζημ αζδιί ημ θςξ, ιαφνεξ,
πμκηνέξ μζ ζηάθεξ ηδξ ανμπήξ, ζα κα ’ηακ αδεθθέξ,
κα πζάκμοκ έλαθθα πμνυ ακηάια ιε ηδ κφπηα
ηαζ δ ιζηνή αοθή βέιζζε απυ ηθανζά, ζπαζιέκα
ηεναιίδζα, πάνα πμθθά κενά πμο ηυκηεοακ
κ’ ακεαμφκ ζημ θαβςιέκμ απ’ ηζξ ανμπέξ ηδξ πυνηαξ
πςιάηζκμ ζηαθί ηαζ πάκς απ’ ημ ζηαθί πθαηάβζγε μ
ηζίβημξ έημζιμξ κ’ απμβεζςεεί.
Δ πυνηα θηζαβιέκδ δ ιζζή ιε πέηαανα (ζαλίδηα)
πμκηνά ηζ δ άθθδ δ ιζζή έπμκηαξ απυ βοαθί
έκα πανάεονμ ιζηνυ κα ιπαίκεζ θίβμ θςξ,
ζακ η’ άημοβεξ κα ηνίγεζ, ζ’ έπζακε πακζηυξ.
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Ξ’ έκα ιζηνυ πμθάηζ ήηακ ιζα παθζά δίθοθθδ
κημοθάπα απυ ηδκ πνμβζαβζά ηζ απυ ηδκ άθθδ ηδ
ιενζά, έκα παθζυ ζεκημφηζ ιε ηάιπμζα πνμζηζά
απ’ ηδ κμζημηονά. Έκαξ ιπενκηέξ πχνζγε ημ πμθ
απ’ ημ δςιαηζάηζ, αιέζςξ δελζά ήηακ δομ πανάεονα
ιζηνά ηζ απ’ υλς ζίδενα πμκηνά ηαζ ζηαονςηά πμο
πχναβε κα ιπεζ έκα ιζηνυ παζδί ηζ ακάιεζα απ’
αοηά ιζα ναπημιδπακή πμο ηάεμκηακ ηζ ένααε δ
ιάκα δ ιζηνή.
Αίπθα ηδξ έκα ιζηνυ παθζυ ηναπέγζ ιε δομ ράεζκεξ
ηανέηθεξ ηαζ πίζς απ’ ηδ βοκαίηα έκα ηνεαάηζ
ζζδενέκζμ ζηδ βςκζά. Έκαξ ηακαπέξ ζηδ ιία
ηδ ιενζά, ζηδ ιέζδ ιία ημφκζα ηζ έκα ιςνυ θίβςκ
ιδκχκ ημζιυηακε βθοηά.
Μίζς απ’ ηδκ ημφκζα ήηακ ημ ιπμοπανί (ηδάθη)
ηαζ πάκς ζημ πνεαάγζ ημο δομ-ηνεζξ εζηυκεξ
ηζ έκαξ ζηαονυξ ήηακ ημ εζημκμζηάζζ ηζ ακαιιέκμ
ημ ηνειαζηυ ηακηήθζ πμο ζηυνπαβε ημ θςξ.
Μένα ζηδκ άθθδ ηδ ιενζά έηαζβε ημ θαιπυβοαθμ ηαζ
έδζκε ηείκδ ηδ ζηζβιή ιζα απαθή ηαζ γεζηή εαθπςνή
ηαζ υθα ήηακ ηαεανά, πμθφ ζπμθαζηζηά ηαζ ιε πμθφ
ζεζνά.
Λ άκηναξ ηδξ μ Ημοηάξ ανίζημκηακ η’ ακάζηεθα
λαπθςιέκμξ ιε ηα πένζα ημο ηάης απ’ ημ ηεθάθζ
ηαζ ιε ιζζυηθεζζηα ιάηζα, αθμοβηναγυηακ
πχξ έπεθηε δ ανμπή.
«Κξάνπνπνπ! Μπνπκ!» αημφζηδηε ανμκηή
ηαζ ζείζηδηε δ ηάιανδ ηαζ δ ζηεπή ιαγί.
Θε ηζ ιακία έπεθηε, ηζ πείζια, ηζ εοιυ ηαζ εφιζγε
ηαηαηθοζιυ απ’ ημκ παθζυ ηαζνυ.
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Ζζ απ’ ηα πμθθά πέναζακ ηα κενά ζηδκ ηνφπζα ζηέβδ
ηζ άνπζζακ κα ζηάγμοκ ηαζ απυ ημ ηγάηζ ημ ζαδζηυ
ανβά-ανβά, ιεξ ζηδ ζζβή ηδξ ηάιαναξ,
ηοθμφζε έκα αοθαηάηζ.
Μάθζ λακάζηναρε βενά, έπεζε ηζ άθθδ ανμκηή
ηζ μ ζηφθμξ έηθεβε, μ δυθζμξ, ιμκάπμξ ζηδ ανμπή.
Θεβάθδ αηαηαδελζά πμο ημο ’πε μ Ημοηάξ!
Οέημζεξ ζηζβιέξ ηνμιαπηζηέξ κα ιέκεζ ιμκαπυξ,
άζηεπμξ ηζ απνμζηάηεοημξ δεκ άκηεπε ηζ αοηυξ.
Ζζ αθμφ βάαβζζε βζα άθθδ ιζα θμνά, ζηαιάηδζε
ηαζ δίπθςζε ζηα ζηέθζα ηδκ μονά.
«Φναπ!» «Ρναπ!» Φναπ!» «Ρνμοπ!»
άημοβε μ Ημοηάξ πμο ’ηακ η’ ακάζηεθα λαπθςιέκμξ
ημ ευνοαμ πμο ένπμκηακ απ’ έλς, ια ηέημζα
δ πνμζήθςζδ πμο είπε ζηδ ανμπή,
δεκ έδζκε ζδιαζία ηαζ μφηε πνμζμπή.
Θυκμ πμο αοεζγυηακε αηυια πζμ πμθφ ιε ιζα αίβθδ
βθοηζά πμο ημο ’θενκε δνειία ηαζ πάκμκηακ ιαηνζά.
Θα ήνεε λακά μ ευνοαμξ επίιμκμξ ηαζ αζηαιάηδημξ
εημφηδ ηδ θμνά ηαζ η’ απμθάζζζε κα ζδηςεεί,
ημ ζηφθμ ημο κα πάνεζ πμο ήηακ ζηδ ανμπή.
Ζζ έπεθηε δ κενμπμκηή, έπεθηε αζηαιάηδηα
ιε ηέημζμ πείζια ηαζ εοιυ, πμο έδεζπκε πςξ
εα βζκυηακ δ αοθή, θίικδ ή εάθαζζα.
Οδκ πυνηα ακμίβεζ μ Ημοηάξ ηαζ αθέπεζ, ακηί ζηφθμ,
ιζα βνζά κα ηάεεηαζ ακαημφνημοδα ηαζ ηδ βονηή
ηδκ πθάηδ ηδξ ζηδκ πυνηα ημο κα ηνίαεζ.
Ζαζ λαθκζηά, ζδηχκεηαζ αοηή ιε ιζαξ ηαζ δίπςξ
κα ηαηαθάαεζ ανέεδηακ ζημ θαζιυ ημο ηα δομ ηνφα

13

πένζα ηδξ κα ημκ ζθίββμοκ, κα ημκ ζθίββμοκ ηυζμ
πμθφ πμο έκζςζε ηδ βεφζδ ημο πάνμο κα ημκ ηοθίβεζ
ιε πκχηα παβςιέκα.
Έηακε πνμζηθδηήνζμ ζοβηεκηνχκμκηαξ υθεξ ημο
ηζξ δοκάιεζξ κα παθέρεζ ηαζ ιε ιζα απυημιδ ηίκδζδ
έπζαζε βενά ηα παβςιέκα πένζα ηδξ κα εθεοεενςεεί
Άκμζλε ηα πένζα ηδξ αοηή δζάπθαηα,
ζδηχεδηε υνεζα βζα κα θακεί ζημ θςξ
ηδξ αζηναπήξ δ ιεβάθδ ηδξ αζπήιζα ηζ δ ηαηία ηδξ.
δθή, πάκς απυ δφμ ιέηνα ηαζ αδφκαηδ,
ιε ιζα βαιρή ιφηδ ηαζ πάκς ηδξ πθαζζζςιέκεξ,
ζακ ιε αβηαεςηυ ζφνια, άβνζεξ ηνίπεξ, πμο ηαεχξ
ημ ιεηαθθζηυ θςξ ηδξ αζηναπήξ έπεθηε πάκς ηδξ
ηζ έθζςκε, έιμζαγε δέηηδξ πμο απμννμθμφζε υθδ ηδκ
άβνζα εκένβεζα εηείκδξ ηδξ κφπηαξ.
Θε ηα ιαηνμοθά δάπηοθα ηαζ ηα ηνμιενά κφπζα ηδξ
ιάγεοε ηα ιαθθζά ηδξ, πμο πέθηακε ζηα ηυηηζκα,
εμθά ηαζ άβνζα ιάηζα ηδξ πμο ζπζεμαμθμφζακ
ηζ έκα πακςθυνζ ζηέπαγε ηδ ιεβάθδ ηαιπμφνα
ζηζξ πθάηεξ ηδξ.
Άνπζζε κα βεθά ηυζμ άβνζα, δοκαηά ηαζ άζπδια,
πμο απέκακηζ απ’ ηδκ αοθή έκαξ λενυημζπμξ άθδζε
έκακ οπυηςθμ ευνοαμ απυ ημ βηνέιζζιά ημο.
«Αααα! Φα, ρα, ραααα...!» αβνζμβέθαζε βειίγμκηαξ
ηδκ ροπή ημο Ημοηά ιε θνίηδ ηαζ ηνυιμ.
Κακά μφνθζαλε αβάγμκηαξ ηνμιενά παναηεηαιέκα
«α, αα, ααα!» ηαζ πφεδηε επάκς ημο πζάκμκηαξ ημκ
λακά απ’ ημ θαζιυ.
Δ πάθδ άνπζζε πζμ επενζηή ηαζ επζεεηζηή
ηαζ δ θςκή ημο Ημοηά αημφζηδηε ιε ηνυιμ
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ηζ ακαηνζπίθα:
«Πνηα είζαη, ηη ζέιεηο από κέλα;» ηδξ θέεζ
ηαζ πνμζπαεεί κ’ απεθεοεενςεεί.
«Φα!, πηα είκαη; Η Μνίξα ζνπ είκαη. Γε κε βιέπεηο;
Ήξζα λα ζε πάξσ!» ημο θέεζ ιε θςκή εζνςκζηή
ηαζ οζηενζηή.
Ζαζ υπςξ παθεφακε ηζ μζ δομ, αθέπεζ ηδκ πυνηα,
δ Θμίνα, πμο ήηακ ακμζπηή ηαζ νίπκεζ ιζα ιαηζά
ζηδ ναπημιδπακή.
Ώιέζςξ ηνάαδλε ηα πένζα ηδξ απ’ ημ Ημοηά,
ζημφιπμοζε ηα ιακίηζα ηδξ πμο ηνέιμκηακ ςξ ηάης
ηαζ ιε ιζα άβνζα θςκή μνιά ζακ αζηναπή επάκς
ζηδ βοκαίηα.
«Απηή ζέισ.. απηή!» θέεζ ηαζ πεηάπηδηε ζακ ζαΎηα
πάκς ζηδ Ξηέθθα πζάκμκηαξ ηδκ απ’ ημ θαζιυ
ηαζ μ Ημοηάξ μνιά ηζ αοηυξ πάκς ηδξ βναπχκμκηαξ
άβνζα ημκ πέηζζκμ θαζιυ ηδξ θςκάγμκηαξ δοκαηά
πίζς ηδξ:
«Αλ είζαη εζύ ε Μνίξα κνπ, γηαηί κε θαηαδηώθεηο;»
Θα αοηή δεκ απμηνίεδηε. Ομ ιυκμ πμο κμζαγυηακε
κα πκίλεζ ηδ βοκαίηα.
Ζζ δ πάθδ άνπζζε λακά, βενή ηαζ ηυζμ δοκαηή
πμο έηνζλακ ηα ηγάιζα ηαζ δ ζηεπή ιαγί.
Αομ-ηνεζξ ζηαβυκεξ πέζακε πενκχκηαξ ημ ηνφπζμ
ημοξ ηααάκζ ηζ έπεζακ ζημ πένζ ημο.
Λ ζηφθμξ άνπζζε κα θςκάγεζ ηαζ κα ηθαίεζ πμθφ.
Δ Θμίνα έθοβε, πμζμξ λένεζ βζαηί,
ηζ μ Ημοηάξ πεηάπηδηε αθαθζαζιέκμξ.
Ζζ υπςξ λακάζηναρε ημο θάκδηε πςξ δ Θμίνα
θεφβμκηαξ άθδζε ηδ ζηζά ηδξ κα απμηεθεζχζεζ
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ημ ένβμ ηδξ πκίβμκηαξ ηδ βοκαίηα ημο.
Θα πάκς ζημο φπκμο ηζξ θςκέξ, ημο ηνυιμο ζαπέξ
ηαζ ημο Ημοηά δ πνμζπάεεζα κα εθεοεενςεεί,
λφπκδζε ηαζ δ Ξηέθθα ηαζ ζακ ηδκ είδε δίπθα ημο
δζφπαζε ιε ιζαξ.
Άκαρε ημκ ακαπηήνα δίκμκηαξ ιζα ζπίεα
ηζ απθχκμκηαξ ημ πένζ ημο δίπθα ζημ θαιπμβοάθζ
πμο είπε λεροπήζεζ, ημ άκαρε ηαζ ήνεε θςξ.
Ώθμοβηνάζηδηακ ηζ μζ δομ ηδκ ημφκζα πμο ιέζα ηδξ
ημζιυηακ ημ ιςνυ ηαζ ηάπςξ δζφπαζε.
-πμο! Λνέ ιακμφθα ιμο, ηζ ήηακ αοηυ πμο έγδζα!
Οζ ήηακ αοηυ πμο είδα! Οζ ηνυιμ πέναζα
ηαζ ηζ ακαηνζπίθα!, θέεζ ζζβά ηαζ ζηαονμημπείηαζ
πδβαίκμκηαξ πνμξ ηδκ πυνηα.
Ώοηυ δεκ ήηακ υκεζνμ, δεκ ήηακ εθζάθηδξ...
Ξηφαεζ, αάγεζ αθηί, αημφεζ εθαθνά ημ ηνίρζιμ
κα ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ηαζ ιε ημοξ πζμ
δοκαημφξ πηφπμοξ ηδξ ηανδζάξ πμο δεκ έκζςζε πμηέ,
ακμίβεζ ηδκ πυνηα ημο ζζβά.
Ήηακ δ «Ιυνα», ιμφζηεια απ’ ηδ ανμπή.
Ξακ είδε ημ Ημοηά άνπζζε ιε πανά κα ημοκάεζ
ηδ ανεβιέκδ ηδξ μονά, ηζκάπηδηε ζηα βνήβμνα
ηαζ έηνελε κα ηνοθηεί ηάπμο ζε ιζα βςκζά.
Έηνελε μ Ημοηάξ ηζαθααμοηχκηαξ ζηα κενά
ζημ δζπθακυ δςιάηζμ ηαζ θχκαλε ηδ ιάκα.
Ζζ εηείκδ δεκ ημζιυηακε υπςξ ηζ δ Λονακία.
Ώοηή δ ηαηαζβίδα ιεξ ζημ βασδμονμηαθυηαζνμ
ηζξ είπε λοπκδηέξ.
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Άκαρε ημ θαιπυβοαθμ ηζ άνπζζε κα θέεζ ζζβά
ζηδ ιάκα ηαζ ζηδκ αδενθή υθα ηαηά ζεζνά,
αοηά πμο είπε δεζ ηαζ ήηακ γςκηακά.
Ξηαονμημπήεδηε ιε ηδ ζεζνά ηδξ ηαζ αοηή,
πήνε εοιίαια, ηάναμοκμ ηζ έααθε θςηζά.
Ξηαονμημπήεδηε λακά ηζ άνπζζε πνμζεοπή,
ιε λυνηζα ηα δαζιμκζηά ηαζ υθα ηα ηαηά ζημζπεζά
κα δζχλεζ ιαηνζά.
Μέναζε υθδ δ κφπηα ζα κα ’ηακ ζημζπεζςιέκδ
ηζ άνπζζε ανβά-ανβά κα θεφβεζ παίνκμκηαξ ιαγί ηδξ
ημο φπκμο η’ αβαευ ηζ άθδζε βζ’ ακηάθθαβια
ημκ ηνυιμ ημ θνζπηυ.
Ώπυιεζκε θεξ ηζ είπε λεπαζηεί ιμκάπδ δ ανμπή.
Ζαζ ζακ απυηαιε, ημκηά ζημ βθοημπάναια,
ζηαιάηδζε ηζ αοηή.
Θυκμ μ αβέναξ ηάθπαγε, έηνεπε ζακ ηνεθυξ,
ημφηδ δ κφπηα δ εμθή ημκ ηνυιαλε πμθφ.
Γαθαγςπή ηαζ γςδνή άνπζζε κα ένπεηαζ δ ιένα
ηαζ πένα ζημκ μνίγμκηα κα πφκμκηαζ μζ απηίκεξ
ηαζ υθεξ μζ κεναοθαηζέξ, πμο ηυπαζακ πμθφ
έλς ζημ ηαθκηενίιζ, ζηαιάηδζακ ηζ αοηέξ.
Ζζ αθμφ υθα πενάζακε ηζ δνέιδζακ λακά,
κμζάζηδηε ηαζ μ Ημοηάξ κα ζζάλεζ ηζξ γδιζέξ,
άθθεξ πμο ήηακ οθζηέξ ηζ άθθεξ ροπζηέξ.
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Α

οκαιζηυξ ηαζ θμαενυξ ηάθπαγε μ αβέναξ,
παιπένζα, θφζεζξ έθενκε, έηνειε μ κημοκζάξ
ηζ ενπυηακ απυ ΐμνεζμδοηζηά πνμξ ημο Ιμηζά
ηα αάεδ, θοζχκηαξ αδοζχπδηα πνμξ ημοξ
ααθηακζημφξ θαμφξ, λενζγςιέκμοξ ηαζ θηςπμφξ
βειάημοξ θδζιμκζά ηαζ ιε πανάπμκα πμθθά
πμο θάκηαγακ απυ ιαηνζά.
Έθηαζε, θμζπυκ, ηζ εδχ ζημκ ηυπμ αοηυ πμο έπεζ
ιζα παιπάθαζα ζζημνία, πμο ηδ ζημθίγμοκ ηα δεζκά
ιε δάηνοα πμθθά ηαζ αηνζαά πμο πάθαζακ ηα ιάηζα,
ι’ έκα αανφ απ’ ημοξ πυκμοξ αζήηςημ ημνιί
ηαζ ιε πθδβέξ αβζάηνεοηεξ ααεζά ιεξ ζηδκ ροπή.
Ζζ υιςξ, παιμβεθά!
Ζοκήβζ η’ ακενςπάηζα ηδξ αδζάημπμ πςνίξ ηδ βεφζδ
ηδξ πανάξ πμο πνυζιεκακ ζοπκά.
ανάδεξ βίκακ ζηδ γςή ζε εάθαζζεξ πθαηζέξ,
ζηείνεξ ηαζ πθάκεξ ιε ιυκδ ημοξ «απόιαπζε»
ζηα ηνφπζα ημοξ ηα δίπηοα, κα πζάκμοκ πάκηα
ηαζ ζοπκά ηδκ ίδζα εζνςκεία, ηδκ εβηαηάθεζρδ,
ημκ ίδζμ ιαναζιυ ηζ αοηυκ ημ ζανηαζιυ.
Ομ αάθζαιμ ηζ αοηυ ακφπανηημ!
Θα ηζ ακ ημ ’ανζζηακ ηαιζά θμνά, εζζέπναηηακ
ηδ βεφζδ ηδξ πίηναξ ηαζ ηδξ πθάκδξ,
ηαθμδεπμφιεκμ ςζηυζμ ηζ αοηυ, νίπκμκηαξ ημ
πάκς ζηζξ βοικέξ ημοξ πθάηεξ ηνφαμκηαξ
εηείκμ πμο έιμζαγε ιε πνμπαημνζηή αιανηία,
ιζα αιανηία απ’ ημκ ίδζμ άκενςπμ θηζαβιέκδ.
Ομκ ιεβάθμ!
Ήνεε, θμζπυκ, ηζ εδχ ζηδκ Βθθαδίηζα
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αβημιαπχκηαξ ηαζ ημοααθχκηαξ ζηδ ζηνάηα ημο
ανςιζά, ακηάνεξ ηαζ ηαπκυ ηαζ ιζα πανάλεκδ μζιή,
δεκ έθεζπε ηζ αοηή, ζακ πμφπμοθμ ηδκ έζενκε ιαγί.
Θπθεβιέκδ ζηδκ ακάπκα ημο έθενκε απυ ιαηνζά
ιία αανζά ηαζ πκζβενή, ακενχπζκδ ζηζά, ιζα ζηζά
πμο ηάρακε παθζά, ζ’ απάκενςπα ζηναηυπεδα
ηδξ ηεκηνζηήξ Βονχπδξ άκαρακ πονηαβζά.
Ρανέξ ηνεθέξ πμο ηάκακε! Ζαζ ήηακ υθμζ ημοξ, ηάης
απ’ ηδ ζημθή, ζακ ηέναηα, ρδθμί ηαζ βαθακμί!
Ξηθάαμζ ζημ ιίζμξ ημ ηοθθυ, ηφνακκμζ, ζαδζζηέξ,
δμφθμζ πζζημί ζημ θαζζζιυ, δεκ άημοβακ θςκέξ·
ιήηε αηυιδ ηςκ παζδζχκ, ημοξ έθηαζβακ ηζ αοηέξ!
Φμαμφιεκμζ ιδκ πάνμοκε, υηακ εα ακδνςεμφκ,
εηδίηδζδ βζα ηα θνζπηά εβηθήιαηα,
ηα ηαίβακ γςκηακά.
Ζαζ κα, ιεξ ζημοξ αβένδδεξ δεκ πάρακ μζ θςκέξ
κ’ αημφβμκηαζ απκέξ, ηάπςξ ζακ ενυζζια
ηςκ θφθθςκ, αεχεξ πκμέξ κα δίκμοκ ζοιαμοθέξ.
Ζζ αηυια, εηείκεξ μζ ζηζέξ, κα ράπκμοκ πυηε ιέζα
ζ’ εηηθδζζέξ ηαζ πυηε ιεξ ζηα ικήιαηα,
ιήπςξ ηαζ ανμοκ ζ’ έκα ζηαονυ αβαπδιέκμο υκμια
πμο πάεδηε ζηδ ιαφνδ ηαηαπκζά.
Βηείκδ δ πίηνα ηδξ θςηζάξ πμο πάθαζε πμθθά,
αθήκηεοζε ηζ εδχ πάνα πμθφ ηαζνυ ηαζ άνπζζακ
μζ άκενςπμζ ζζβά κα ηα ημπμεεημφκ ηάπμο ζε ιζα
ιενζά, πμο κα ’καζ πάκηα γςκηακά,
πμηέ ιδ ηα λεπκμφκ.
Θέπνζ πμο θηάκεζ μ άκειμξ αοηυξ ηαζ ηα λοπκά λακά
ηαζ κα εοιίγεζ βμενά, ρδθά θμοβάνα ηαζ ηαπκμφξ
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πμο θεφβακ ι’ ακαζηέκαβια ημο ηυζιμο μζ γςέξ,
πμο υιςξ ιείκακ αεάκαηεξ, δεκ πέεακακ πμηέ.
Ζζ εδχ ζημκ ηυπμ ιαξ, ηάθμζ πμθθμί μιαδζημί
απ’ ημ ηνμηάθζζια ηαζ εένζζια ηςκ μπθμπμθοαυθςκ
πμο ζπένκακ ηα εενζά, έιεζκε μ ζηθδνυξ ηαζ πζηνυξ
απυδπμξ ηαζ θηάκεζ ςξ ηζξ ιένεξ ιαξ ηαζ ζ’ υθεξ ηζξ
ιενζέξ ηαεχξ ηαζ μζ ζηζέξ απ’ ηζξ ηνειάθεξ
πμο ζηήκακε ζηζξ πθαηείεξ, ζηζξ πυθεζξ, ζηα πςνζά
ηαζ θεφβακε ηςκ κέςκ αεάκαηεξ γςέξ, άββεθμζ βίκακ
ιε θηενά ηαζ ημθηενά ζπαεζά ηαζ θφθαβακ ηαζ ιαξ
θοθμφκ ιε ιάηζα μνεάκμζπηα.
Ζζ υηακ ημ ζηυημξ αθέπμοκε πςξ ένπεηαζ λακά,
θςκάγμοκ δοκαηά:
«Έρεηε κάηηα αλνηρηά θη νιόξζα ηα θνξκηά. Πνηέ
εκπηζηνζύλε ζ’ εθείλα ηα ζθπιηά πνπ κνηάδνπλε ζαλ
ιύθνη θη αιιάδνπλε κνλάρα ηελ ηξίρα ηελ παιηά.
Τώξα ζαο ζέινπλ γηα δνπιεηά λα ζηάμνπλε
ηε ζπκθνξά. Μα ζα ’ξζεη πάιη ν θαηξόο ζαλ γίλνπλ
δπλαηνί, ηα δόληηα ζα ηξνρίζνπλε μαλά απ’ ηελ
αξρή, βξαρλάο ηξαλόο ζα γίλεηαη γηα θείλε ηε
θπιή!»
Θακδφα πνοζμζηυθζζημ άθθαλε μ αβέναξ
ηαζ λακά θφζδλε βμνβά ιε ηέθζ ηαζ πανά
ηζ έιμζαγε δ ακάπκα ημο ζα κα ’ηακε ηναβμφδζ,
πμο ημο ’δςζακ «ι’ απθμπενζά» μζ λέκμζ πεζηέζζ
βζα κα θένεζ ηα κέα ηαζ ζε ιαξ.
Ρανέξ ιεβάθεξ έηακε, έθενκε αθθαβέξ.
Μχξ ιπένδεοακ μζ άκενςπμζ εηείκεξ ηζξ θςκέξ!
Ζζ υνιδζε αδοζχπδηα ιεξ ζηζξ θηςπέξ αοθέξ,
ζηζξ θηςπμπμθζηείεξ, πέηαλε πάκς απ’ ηα αμοκά,
λάπθςζε ζ’ υθα ηα πςνζά, ζ’ υθα η’ απυιενα
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ιακηνζά, ζηδ δζαπαζχκ ηοιπάκζγε ηα ιαηνζκά
παιπένζα ηνοπχκηαξ ηα αθηζά,
αάγμκηαξ ιζα ζθναβίδα πμο ’βναθε «Ξεληηηά».
Ξημοιπχεδηακ μζ λέκμζ ηζ μνβάκςζακ πακημφ
«βενέξ» επζηνμπέξ πθδνχκμκηαξ αδνά απυζημθμοξ
ηαζ εζδζημφξ, ζςζηή δμοθεζά κα ηάκμοκε ηδνχκηαξ
ηαηά βνάιια υνμοξ ηαζ ζοκηαβέξ,
πμο ήηακ βζα ηείκμ ημκ ηαζνυ ηείκεξ μζ ζοκηαβέξ,
υ, ηζ ήηακ βζα ημ Θςοζή μζ δέηα εκημθέξ.
Ζαζ είπακε μζ λέκμζ ιεβάθεξ πνμηζιήζεζξ,
δζαθέβμκηαξ αθνυηνεια βενή ηαζ δοκαηή
ηζ άθδκακ ηδ «ζααμφνα» ζηδκ άηνδ ιμκαπή.
Έηζζ, απ’ υθα αοηά,
πνζκ θφβμοκ μζ ακενςπμζηναηζέξ βζα ιζα λέκδ βδ,
πνέπεζ κα πάκε ζημοξ βζαηνμφξ:
Θοξ, άηνα ηαζ υνβακα κα είκαζ οβζή.
Ώηυια ηαζ ηα δυκηζα ημοξ ημζημφκ αοημί εηεί,
ιδκ είκαζ ζάπζα ηαζ αναζά απ’ ηδκ «ηαθή» ηνμθή.
Ζζ υηακ πενάζμοκ βέθονεξ, ζηδνίβιαηα, ιαζέθεξ,
δίκμοκε ημ πανηί έημζιμ βζα θοβή.
Έηζζ, ζ’ αοηυ ημ πνμζηθδηήνζμ ηαζ ζηζξ επζηαβέξ,
δεκ έθεζρε ηαζ μ Έθθδκαξ άνπμκηαξ,
ημο Έεκμοξ μ ανπδβυξ, κα δχζεζ μαμθυ.
ζθμηαιςιέκμξ ηαζ θεαεκημθηζαβιέκμξ,
απενζυνζζηα πζζηυξ ζημ αεχμ ημο ημπάδζ,
θμνηχεδηε ι’ υθδ ηδκ πενδθάκζα ηαζ ι’ άθθα
εθυδζα ηδξ εθθδκζηήξ θεαεκηζάξ
ηαζ πθδιιονζζιέκμξ ιέπνζ ηα ιφπζα ηδξ ροπήξ
απ’ ημ «αβκυ» ηαζ «παηνζςηζηυ» ζοκαίζεδια,
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θυνεζε ηα ηαθά ημο, πμο πάκηα είπε βζα ημκ ηαθυ
ηαζνυ, πηέκζζε ημκ ηζαιπά ημο ηαζ πφεδηε
απ’ ηδκ υρδ ημο πάνδ ηαζ μιμνθζά.
Ξακ άνπμκηαξ πμο ηάηεπε ααζίθεζα πμθθά
ηίκδζε ηδκ αοβή βζα ιζα εηζηναηεία ζενή,
ηα ανπμκηζηά παγάνζα κα βκςνίζεζ ηαζ η’ άδεζα
πμνημθυθζα ιε πνήια κα βειίζεζ.
Δ πνμζθμνά ημο ήηακ «θηςπή» ζημ πθμφζζμ
ηναπέγζ πμο είπε ηαθεζηεί.
Θία «θμνάδα» είπε, αθνάηδ, βειάηδ απυ γςή,
πμο έαβαγε, δ άιμζνδ, αηέθεζςηεξ θμονκζέξ,
αβέθεξ γμοιενέξ πμο θηζάπκακε ζηναηζέξ
ηαζ ημ πμνηάνζ θζβμζηυ, δεκ άκεζγε εηείκμ ημκ ηαζνυ
ηαζ βζα λενή ηνμθή, ήηακε ηα ζεθάπζα ημο άδεζα
ηαζ θηςπζηά πςνίξ ηαιζά γςή.
θα αοηά ημκ χεδζακ ηαζ έβζκακ αθμνιή.
Οζ κα ’ηακε ηζ αοηυξ! Αεκ ημο ’νπμκηακ ηαθά.
Οέημζα θμνάδα ηανπενή κα ιέκεζ ιεξ ζημ ζηάαθμ,
κα πάκμκηαζ ζημ ανυκημ ηανπμί εαοιαημονβμί,
θνέζηα ιαζηάνζα, γςκηακά, βζμιάηα απυ βάθα!
Άδζημ, ιάθζζηα αανφ! Μένκαβακ μζ ηαζνμί.
Μαπμφηζζα ηνζπθμιπάθςηα αανέεδηε κα αάγεζ,
βζ’ αοηυ ηαζ η’ απμθάζζζε ηαζ ηίκδζε πνςί,
ιε ζοκμδεία ηδ πανά ηαζ ηδκ απακημπή,
ζοκάκηδζδ κα ηάκεζ, ημοξ έιπμνμοξ κα ανεζ.
Οδκ ίδζα ηζυθαξ ηδ ζηζβιή, έημζια ανήηε
ηα πνμβναιιαηζζιέκα παγανέιαηα ηζ μφηε ηακ πμο
άνβδζακ, βζμνηάζακε ημ βεβμκυξ ιε ηυηηζκμ ηναζί.
Μμθθέξ κ’ αημφβμκηαζ εοπέξ,
ηαεχξ ηαζ ηα πηοπήιαηα, πμο ’ηακ θζθμδςνήιαηα,
ζηζξ πθάηεξ θζθζηά κα πέθημοκ αδζάημπα
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ηαζ πχνζα ηα παιυβεθα πμο θηάκακ ςξ ηα αθηζά.
Ζζ αθμφ ηα ηζέπςζε ηαθά βονίγεζ ζημ πςνζυ,
βεθμφκε μζ ιμοζηάηεξ ημο, πμνεφμοκ ηα ζηανπίκζα
ημο έλαθθα έκακ πμνυ.
Φςκέξ ηνεθέξ πκζβήηακε ζε πείιαννμ πανάξ
ηαζ ηάεε ηυζμ ηναφθζγε ηαζ ιπένδεοε πμθθά,
ιεβάθμ ακαηάηςια ιέζα ημο ζηδκ ροπή,
πανάδεξ, αβμνά ηαζ δζάθεβια πμο γήηαβακ αοημί,
ιέζα ημο ζηδκ ηανδζά ροπμνναβμφζε ιζα πμνδή.
Ια ’κζςεε εκμπή;
Θα ηχνα πμο ήνεακ ηα θεθηά, αθθάγεζ ηζ δ γςή.
Ξημ ηάης-ηάης ηδξ βναθήξ, ε! Αεκ βίκμκηακ γδιζά!
Οέημζα βεθάδα ηανπενή πμο ’πε πμθφ ρςιί,
εα έιεζκε ηαζ οπυθμζπμ, εα ανιέβακε ηζ αοημί,
εα ζήηςκακ ηεθάθζ βνήβμνα ζηδ γςή.
Ξα κα πανδβμνήεδηε ιε ημφηεξ δς ηζξ ζηέρεζξ,
ζηέρεζξ «ζμθέξ» ηαζ αηνζαέξ ηαζ πκίβμοκ ηδ πμνδή,
ιέπνζ πμο θάκδηε λακά δ πανά ηζ έααθε ιζα θςκή,
ζηδ ζοκεηαίνμ ηδκ ρδθή πμο γμφζακε ιαγί:
«Άηληε, κσξέ θαηεξγάξα κνπ, έθεμε θαη γηα καο!
Τήξα ηα θνξαδάθηα καο ζα λα ’λαη ε καηηάο.
Μηα πεξηζηέξα έρνπκε, δελ ράιαζ’ ν ληνπληάο.
Λίγα θηεξά πνπ βγάιακε, δξόζηζε θαη γηα καο.
Καη θείλνη είδαλε καζέο ηνύηε ηελ πξνζθνξά καο,
παξάο ζα ’ξζεη ζην ζηάβιν καο
θη απ’ νύια ηα θαιά καο!»
«Άηληε, ξε Κώηζην κ’ άξγεζεο, κνπ θόπεθε ε ρνιή!»
η’ απάκηδζε δ ηαηενβάνα θζθμθνμκδηζηά.
«Καη γηα ηελ πεξηζηέξα καο, κε λνηάδεζαη πνιύ!
Έθεξεο ηώξα απόζεκα, πάξα πνιύ ηξνθή!»
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Αζζηαπηζηά ιαγχπηδηακ ηάπμο ζ’ έκα θζιάκζ!
Ζζ εηεί ζηα πεηαπηά θμνηχεδηε δ πνχηδ δ θμονκζά
ηάκμκηαξ ημ λεηίκδια ιε δζαιεθζζιέκεξ
ηαζ απμιμκςιέκεξ ηζξ ροπέξ ημοξ, ιαηνζά, λέκμζ
ηαζ παναιενζζιέκμζ απ’ ημο άνπμκηα βειάημ
πζα πμοβηί.
Θζηνή ήηακε δ πνχηδ ημοξ θμονκζά.
Θα θίβμ παναπίζς ημοξ βθζζηνμφζε ηζ άθθδ ιζα.
Έηακε ημ λεηίκδια ημο άνπμκηα δ εοπή ηζ απυπηδζε
βμνβά ιζα πείνα δοκαηή.
Ζαιανςηυξ ηαζ ημνδςηυξ, ζακ βφθηζημ ζηεπάνκζ,
παίνεηαζ βζα ηα θμναδάηζα ημο πμο είκαζ δοκαηά,
λεπείθζγακ ιε κζάηα ηζ έθενκακ θεθηά.
Βφημθδ είκαζ δ αβμνά ηζ δ πχθδζδ θηδκή
ηζ υθα ηα κζάηα θεφβμοκ ιαηνζά ζε λέκδ βδ.
Ζζ απ’ ημ ζοιπυζζμ ημ ηνακυ πμο πθάζακε μζ λέκμζ,
μ άκειμξ ηζ μ αθέκηδξ δε θείρακε απ’ αοηυ,
ιήηε δαζηάθεξ Θμφζεξ, ιήηε Ξεζνήκεξ πμο δπμφζακ
ηνακηαπηά ηαζ ημοξ πθακέρακε ααεζά ηα θμβζηά,
ζακ θάαανμ ζδηχεδηε ηζ άπθςζε ηα θηενά,
θςκή πμο είπε επζαμθή ηαζ πνμζηαβή ιαγί,
έδςκε δζαηαβή:
«Τξέμηε γνξγά θαη θύγεηε!
Μαθξηά απ’ εδώ γηα θάκπνζν θαηξό
θαη πάηε ζ’ άιινπο ηόπνπο λα θηηάμηε πξνθνπή!»
Ώπ’ ηδξ βεθάδαξ ηα γμοιενά ιαζηάνζα
πμο αημφιπαβακ ζηδ βδ ηαζ θένκακε θεθηά,
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ιεηά ηδκ πνχηδ απμζημθή έθηαζε ηαζ δ επμιέκδ
πάνα πμθφ βμνβά.
Ζαζ ηα παζδζά ηδξ η’ αηνζαά παίνκμοκ ιζα έβηνζζδ
πζηνή, βηνειζέηαζ ιέζα ημοξ ιζα γςή πμο γμφζακ
ιέπνζ ηχνα, θηδκή απυ ημζιδηζηά ηζ άροπα οθζηά,
πθμφζζα, πθαηζά απ’ ανεηή ηζ αβάπδ βζα ημφηδ
ηδ θοθή.
Ιζχεμοκ ζηα πυδζα ημοξ ηδ βδ κα πέθηεζ ηάης,
γμφκε βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ πένα απ’ ημ εηηνειέξ,
αάγμοκ ημ πένζ ζηδκ ηανδζά ηζ αθμοβηνάγμκηαζ
ααεζά, πμζεξ κα ’καζ μζ πνμζηαβέξ ηδξ;
Ζαζ απμθαζίγμοκ ηεθζηά ηαζκμφνζα βζα κα ζηήζμοκ,
πάκς ζ’ ενείπζα ηαζ παθάζιαηα ζ’ άβκςζηεξ
λεκζηζέξ, νίγεξ ααεζέξ κα νίλμοκ.
Ραιμβεθμφκ ηαζ θαίκεηαζ απυ ιαηνζά ημ βέθζμ ημοξ
ζακ πάδζ, ζθίββμοκ ιε πυκμ ηδκ ηανδζά
ηζ αθμοβηνάγμκηαζ ηνοθά ημοξ ήπμοξ ημοξ πζηνμφξ.
Ζναημφκ ζημοξ χιμοξ ημοξ ημναά
πμο ’πεζ ιζα πενζζηένα, πμο ηνφαεζ ιέζα ηδξ ηανδζά,
οπμιμκή ηαζ νίγα δοκαηή, κ’ ακηέλμοκε ημ ζηένδια
ηδξ βδξ ηδξ παηνζηήξ.
Ζαζ λεηζκμφκ βζα η’ άβκςζημ, δεζθά ια ζηαεενά
ηζ δ ιμίνα ημοξ ημοηζά-ζηνααά παίνκεζ ζοιιεημπή,
απθυπενδ, ημοξ θάκδηε, πςξ πάνζζε παιυβεθμ
πθαηφ, ια θάκηαγε απυ ιαηνζά ηαζ έδεζπκε μζηηνά,
άβκςζημοξ δνυιμοξ ιαηνζκμφξ, ηνφμοξ ηαζ
ζημηεζκμφξ.
Βνήιςζε μ ιαπαθάξ ηζ εηείκμ ημ πςνζυ ζα κα ’πεζε
πακμφηθα. Ομ άθθμ πμο ’καζ απέκακηζ επάκς ζημ
αμοκυ. Ομ άθθμ πμο είκαζ πζμ ααεζά ιεξ ζημ ααεφ
θανάββζ. Ζαζ ηείκμ πμο απθχκεηαζ δίπθα απ’ ηδκ
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πμηαιζά, πμο υηακ αοηή λενκά, πκίβεζ ιε θάζπεξ,
ημφηζμονα, ακενχπμοξ, γχα ηαζ πςνζά.
Ζαζ ημφημ δς ζακ μνθακυ, δεκ έπεζ μφηε ζπμθεζυ,
μφηε εηηθδζζά, βζαηνυ, ηίπμηα απ’ αοηά.
Θυκμ ηα κζάηα δείπκμοκε πςξ είκαζ γςκηακά
ιέζα ζηδκ ενδιζά, κα ιέκμοκε πςνίξ δμοθεζά,
πςνίξ ιζα αοθαηζά βδξ, κα ημοααθμφκ αυναηα
ηδ ιαφνδ ημοξ ηδ ιμίνα ηαζ πκίβμκηαζ ααεζά
ζηδ θηχπεζα ηδ αανζά ηαζ ζηδκ ακοπανλία.
Ζζ υθα ενήιςζακ ιε ιζαξ ζα κα ’πεζε ηαηάνα!
Έθοβε μ κζμξ, έθοβε δ κζα, άδεζαζακ υθα ηα πςνζά
ηζ μζ ιζηνμπμθζηείεξ, ιέκεζ μ βένμξ ιμκαπυξ
ιε ζοκηνμθζά ημ ζηφθμ,
ιέκεζ ηζ δ ιάκα μνθακή, ηδξ θεφβεζ ημ παζδί
ηζ έκα ιαπαίνζ δίημπμ ηδξ ζθάγεζ ηδκ ροπή.
Μέθημοκ η’ ακαζηεκάβιαηα ηζ απθχεδηακ πακημφ,
πζηνά η’ ακαθζθδηά απυθοζακ αοθάηζα,
δάηνοα ιζηνήξ ημνμφθαξ βίκακε ζακ δζαιάκηζα,
ηδξ ιάκαξ ηδξ μ πςνζζιυξ ηδξ πάναλε ηα ιαφνα ημο
ζδιάδζα.
Θέεοζε μ αβέναξ ιε ηαδιυ, βίκεηαζ ζακ εενζυ,
υπμο βεθάζηδηε πμθφ απ’ ημ ιαζηαναθίηζ,
αθθζχξ θοζμφζε ζηδκ ανπή, αθθζχξ ημο ηα ’πακ πεζ
ηζ αθθζχξ ηα αθέπεζ ηχνα.
Έηζζ απ’ υθα αοηά, ηδξ ημζκςκίαξ ακενχπζκα δεζκά,
λδιένςια βμνβυ, άηεθμ, ςπνυ επνυηεζημ κα βίκεζ.
ΐανζά ηζ αοηή απ’ ηδκ μνβή ηζ απ’ ηςκ ακενχπςκ
ηδ πμθή, κφπηα ηοθά απυρε.
Ο’ αζηένζα υθα πάεδηακ, πθςιυ θεββάνζ ζαήκεζ,
νάβζζε πάκς μ μονακυξ ηζ έβζκε ςπνυξ, οβνυξ,
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ζημηείκζαζε ηαζ μνβζάγεζ, αοηυ εδχ ημ άδεζαζια
ηζ αοηή δ αθθαβή ημκ πείναλε πμθφ.
Ώηυια ηζ δ ιένα δ ηνακή, πμο ημ ’πακ μζ θηςπμί
ιία θμνά ημ πνυκμ κα ηάκμοκ ηδκ Ώκάζηαζδ αηυια
πζμ θαιπνή, ζακ έθηακακ μιαδζηά ζηδξ θήεδξ
ημ αθχκζ ηαζ ζη’ άθθμ ηδξ ζζςπήξ,
ζη’ άθθμ ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηαζ ηδξ οπμηαβήξ,
οπμηαβή πμο νφειζγε ηδξ ιμίναξ ημ ιεεφζζ,
μιαδζηά λεζπμφζακε ζη’ αβηάθζαζια ηδξ ιέναξ
ηζ υθμζ ιαγί λεπκμφζακε ηδξ θηχπεζαξ ηδκ πδβή
πμο βφνκαβε αζηαιάηδηα ηαζ ήηακ εζιανιέκδ, εηεί
ηζ αοηή παναδμιέκδ πζα άθδκε ημ ηάθθμξ ηδξ κα
θάιρεζ, ηα πθμφηδ υθα πάνζγε ηαζ ιέεαβε δ πθάζδ.
Οα ιαβζηά ηναβμφδζα ημοξ, αυηακα μζ πμνμί ημοξ,
«δώζε εκίλ Κύξηε» βζκυηακ παθαζιυξ,
ιέεαβε ηαζ μ Θευξ. Οχνα μνθάκερε ηζ αοηή δ ιένα
δ ηνακή, πάκεηαζ ιεξ ζηδ ιμκαλζά, πάκεηαζ δ γςή.
Ομ ηνμοζηαθθέκζμ βέθζμ απυ ηζξ ιμνθμκζέξ,
ζηα ηαναβημοκμπχνζα ηαζ πένα ζηζξ πθαβζέξ
ηζ αηυια πζμ ρδθά, πάκς ζηζξ ημνοθέξ,
υθα ζηαιάηδζακ ιε ιζαξ, ηα ζηέπαζε ιανάγζ.
Λζ ηάιπμζ πζα ιανάεδηακ, δάηνοζακ ηα αμοκά
ηζ αοηυ ημ νειαηάηζ πμο ηφθαβε βμνβά,
ζακ ένπμκηακ δ θοβενή ηαζ έπαζνκε κενυ,
ηαζ πζμ εηεί ημκηά, μζ θεφηεξ, ηα πθαηάκζα
πμο ηναβμοδμφζακε ιαγί ζένκμκηαξ ημ πμνυ,
ζηένερε πζα ηζ αοηυ.
θα! Ζαζ ηα πμοθζά άθαθα ιείκακ ηζ μνθακά.
Ζαζ ηχνα εε κα πέζμοκε ζε κεηνζηή ζζβή,
πέκεμξ αανφ ηζ ααάζηαπημ, ημο κέμο δ θοβή.
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Θμοκηή είκαζ εδχ δ ηάιανδ, κφπηα αανζά πενκάεζ,
ςπνυ ημ θςξ ημο ηακηδθζμφ ηακέκαξ δε βνμζηζέηαζ,
πηφπμζ αανζμί ημο νμθμβζμφ εοιίγμοκ ηδ θοβή,
ιέζα ζηδκ δζοπία πέθηεζ αναπκή θςκή ηαζ ζηίγεζ
ηδκ ροπή:
-Άναβε εα ζε λακαδχ; θέεζ δ θςκή ηδξ ιάκαξ ηαζ
ηνέιεζ υθδ δ βδ.
Θε ιζαξ ζδηχκεηαζ μνευξ ηζ δ ηνίπα ημο μνεή,
ηνέπεζ ημκηά ζακ παθααυξ, μνβζάγεζ ιέζα ημο
μ ηαδιυξ, πάδζ βθοηυ ηαζ απαθυ ζηδ ιάκα ημο
πανίγεζ ηαζ ημο ’ηνειακ ζακ θφθθα ηα πζηναιέκα
πείθδ.
Ξηφαεζ ιε δέμξ ηαπεζκά ηαζ ηδξ θζθά ημ πένζ, ιέζα
απ’ ηα ιάηζα πμο ’ηαζβακ πέθημοκ ποηκέξ μζ ζηάθεξ
ηαζ ιε θςκή πμο έηνειε γδηάεζ ηδκ εοπή ηδξ:
-Θδκ λεζημιείξ, ιακμφθα ιμο, θυβζα αανζά, πζηνά!
Αεκ είκαζ βζα πακημηζκά ηαζ δχζ’ ιμο ηδκ εοπή ζμο.
Γζα θίβμοξ πνυκμοξ ιμκαπά ιήπςξ ηαζ ηαγακηίζμοιε
ηζ ειείξ θίβα θεθηά κ’ απθχζμοιε ημοξ ηθχκμοξ,
βζα κα ιπμνέζεζξ, ιάκα ιμο, υηακ βζαβζά εα βίκεζξ,
ημ άζπνμ ημ ηεθάθζ ζμο ζηα ιπνάηζα ιμο κα βείνεζξ
ηαζ θίβα πνυκζα πζμ ηαθά ζημ πθάζ ιμο κα γήζεζξ.
Αχζ’ ιμο ιακμφθα ηδκ εοπή, ηνμπυξ κα βέκεζ δ γςή,
ηα πνυκζα πμο εα θείρς βνήβμνα κα πενάζμοκ,
λεκζηειέκμ εβχ πμοθί πάθζ εε κα βονίζς,
ημοξ πυκμοξ ζμο ηδξ λεκζηζάξ υθμοξ εα ημοξ εενίζς!
Λ άθθμξ είπε αδενθέξ ηζ ήεεθακ πακηνεζά,
πέκηε ιαονμιαθθμφζεξ, ηάθθμοξ ηαζ ανπμκηζάξ.
θμζ ιαγί δμοθεφακε, ιία ζαημφθα είπακ,
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ιυπεμξ ζηθδνυξ, ηυπμξ αανφξ, άβπμξ ηαζ αβςκία,
ιδκ απενάζεζ μ ηαζνυξ ηαζ ιείκμοκ μζ αδεθθάδεξ
ακφπακηνεξ βζα πάκηα ζε ημφηδ ηδ γςή.
Αεκ έθηακε δ ηαεδιενζκή δ θηχπεζα δ αανζά,
ηνελίιαηα αδζάημπα ζε υπμζμο ηδ δμοθεζά,
ρςιί, ηονάηζ ηαζ εθζά ηαζ ιένεξ ιαηνζά,
ηνέπεζ ζακ κηυπζμξ πνυζθοβαξ ηζ υθμ παναηαθεί
δμφθερδ βζα κα ανεζ.
Ζζ υθμ κα ααζακίγεηαζ πμφ εα ανεζ ηα θεθηά,
βζαηί δεκ έαθεπε μ βαιπνυξ ηδκ αδεθθή ακ είπε
κζάηα, πανεεκζά ηαζ εάιπμοξ μιμνθζά!
Θέθεζ πμοβηί ι’ αζήιζ κ’ ανπίζεζ ηδ γςή.
Έηζζ ημ εέθακ ιενζημί πμο είπακε θεθηά,
πάκς ζη’ αννααςκζάζιαηα κα δίκμοκε πανά.
Ζαζ ημφημ ημ ηαηυ, ιζηνυαζμ αιανηςθυ,
ημ ’θενακ ηαζ ζημκ ηυπμ ιαξ, υπμο ημ ηυθθδζε βενά
υθδ δ πάζηα δ θηςπζηή ηαζ ημ ’πακ βζα πανδβμνζά
υθα ηα κέα ηα παζδζά.
Θα πζμ πμθφ ιεξ ζηα πςνζά βζκυηακ πθαθμή,
ηάηζ πμο έιμζαγε πμθφ ιε ηα παθζά βεθαδμπάγανα.
Έηζζ ηαζ ηζξ θηςπέξ ηζξ ημπεθζέξ, αβάγακε
ζημ παγάνζ, ιμζάγακ ζακ δίπμδα ημιρά
ηαζ απκμπνυααθακ μνεά ι’ εηείκδξ ηδξ κενάζδαξ,
υιμνθδ ημνιμζηαζζά, ιήπςξ ανεεεί ηάπμζμξ
βαιπνυξ κα ιδ γδηά πνμζηζά.
Θζα άθθδ ηα πανάηδζε, έλζ παζδζά ιζηνά,
ιζα ιάκα πήνα άννςζηδ ηαζ πήνα αδεθθή,
θεφβεζ εημφηδ ηδκ αοβή ηαζ είκαζ ζηοενςπή.
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Ξηέρεζξ ημονκζάζακε πμθθέξ ααεζά ιεξ ζηδκ ροπή,
ηα ’πεζ παιέκα βζα ηαθά, ηζ κα πνςημζηεθηεί;
Θπυνα ιεβάθδ έθηακε, πμζμξ λένεζ ακ εα ηνάηαβε
πμθφ, εηείκμ πμο ηδκ έκμζαγε βζα ημφηδ ηδ ζηζβιή
δφκαιδ ήεεθε πμθφ, κ’ ακηέλεζ ηδ θοβή.
Ζζ αοηυξ εδχ είπε ιζα ιάκα ηαζ ιζα αδεθθή
πακηνεζάξ, έκα θηςπυ παηένα πάκηα πςνίξ δμοθεζά,
είπε ηαζ ιζα βοκαίηα ιε δοκαηή ηανδζά,
ι’ υνελδ βζα γςή ηαζ βζα πμθφ δμοθεζά.
Έκα ιζηνυ αββεθμφδζ δεηαηνζχκ ιδκχκ,
ιυθζξ πμο πνυθααε κα δεζ ηα πνχηα ημο αδιαηάηζα
ηαζ άημοζε ιζζά ηα πνχηα ημο θμβάηζα.
ΐανέεδηε ηζ αοηυξ, κα ’καζ πςνίξ δμοθεζά,
πυηε εδχ ηαζ πυηε εηεί κα ηνέπεζ κα παναηαθά,
ημκ ηάεε αβζμβδφηδ, άπμκμ ηαζ θδζηή, ημκ ηάεε
έκακ ηφνδ πμο ’ηακ πςνίξ ροπή, ζημκ ηάεε έκακ
ηεναηά, ζημκ ηάεε ενβμθάαμ πμο ήηακ πςνίξ
ηανδζά, ζημοξ ρεφηεξ ενβμδυηεξ πμο ιάγεοακ
θεθηά.
Μμζμ ήηακε ημ κυδια βζα ηείκδ ηδ γςή; Άδεζα ήηακ
υθα, άβεοζηα, ζα κεηνά. Φηςπυξ βζκυηακ πζμ πμθφ,
ημο άδεζαγε δ ροπή ηαζ θαζανία έηακε ιζα θφζδ βζα
κα ανεζ.
-Θάκα ιμο, εα ζε ζηενδεχ, ζε άθθμοξ ηυπμοξ
θεφβς. Αεκ ηδ ιπμνχ, δεκ ηδ ααζηχ εημφηδ
ηδκ ηαηάκηζα, θεφβς πνςί, βονκχ αναδφξ, ηακέκακ
ζαξ δε αθέπς. Θήηε ηζ αοηυκ ημκ άββεθμ πμο ηυζμ
θαπηανχ, ιήηε ρςιί πμνηαίκμοιε εημφημ ημκ ηαζνυ.
Αχζ’ ιαξ, ιδηένα, ηδκ εοπή, ιαθάηςζε ημκ πυκμ,
δχζ’ ιαξ ημονάβζμ δφκαιδ ηαζ ιζα ηνακή εοπή,
νυδα κα βέκεζ δ γςή, βνήβμνα κα πενάζεζ,
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νυδμ ιέζα ζηδ ζηέρδ ιμο εα ’καζ πάκηα δ ζηζά ζμο,
δ ζηζά ζμο δ ακελίηδθδ εα ιε ηνααά ημκηά ζμο,
ιάκα, ζηδκ αβηαθζά ζμο.
Ζζ εζφ, παηένα ιμο ηαθέ, ιεηνίαζε ημοξ πυκμοξ,
ζηαιάηα ημοξ ηνοθμθοβιμφξ ηαζ ημ ηαοηυ ζμο
δάηνο. Ζάπμηε εα ’νεεζ δ Μαζπαθζά εα θένεζ ηδκ
αβάπδ, οβεία, εοηοπία, πνμημπή ηαζ ημο Ρνζζημφ
ηδκ Άβζα Ώκάζηαζδ ιαγί!

Ξ

οβηεκηνςεήηακε πμθθμί, ιένα ηαοηή ημο
εενζζηή, εηεί πμο άνπζγε δ πζμ αανζά δεηαεηία
ημο εαδμιήκηα. (1970)
Ομοξ δχζακ έκα-δομ πανηζά, ημοξ δχζακ ηαζ λδνή
ηνμθή βζα ημ ηαλίδζ ημ ιαηνφ πμο έιεθθε κα ’νεεζ.
Θμκυξ, γοβυξ ιαγεφηδηακ μζ άκενςπμζ ηζ ςπνμί,
δυκηζα κα ηνίγμοκε ηνοθά απ’ ημο ηαδιμφ μδφκδ
ηζ απ’ ημ πδβάδζ ηςκ ιαηζχκ ζηένερε ηαζ ημ δάηνο,
πμο ιένεξ ηχνα έανεπε ηδξ κέαξ ηδκ πμδζά
ηζ ήηακε νμδμζηάθαβια ηαζ πυηζγε ανβά
εοπή πμο έαβαζκε ιέζα απυ ηδκ ηανδζά.
Νίγεξ ααεζέξ ιε ζημπαζιμφξ ηζ ακαθαιπέξ
ι’ αθνυηνεια αβάπδξ, εειέθζα κα πζάζμοκ δοκαηά,
ηανπμφξ κα ανμοκ ηαζ ηθήιαηα ιεβάθα ηαζ πθαηζά.
Μυκαβε δ ροπή ηαζ υθμ ημ ημνιί,
ια αοηή ημοξ δ εοπή άθδκε βζα ηθδνμκμιζά
βζα ηδκ ηαζκμφνζα ηδ βεκζά, πμο εα ’νπμκηακ ημκηά,
θανιάηζα κα ιδκ έανζζηε ζακ ημφηδ δς πμο έθεοβε
ιαηνζά.
Αεζθά-δεζθά ανπίγμοκε ιεξ ζημ ηαηαιεζήιενμ
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πάνα πμθφ ηαοηυ ηζ ανβά κα λειοηίγμοκε ημκ πυκμ
ημ θνζπηυ ηαζ κα βονεφμοκ ζοκηνμθζά ιμκάπμζ
κα ιδκ είκαζ, ηαλίδζ ηαθμδζάααημ δ ζηνάηα ημοξ
κα είκαζ.
Ζζ ανπίγμοκε κα ζογδημφκ ηαεέκαξ ηα δζηά ημο:
Λ Μέηνμξ απ’ ημκ ηάιπμ, μ Θήηζμξ ημο αμοκμφ
ιαγί ιε ηδ βοκαίηα ημο ηδ Αήιδηνα, δ Θανζβχ,
δ ιάκα πμο άθδζε δομ ιζηνά παζδζά, ημκ άκηνα ηδξ
ημ Αδιδηνυ πμο έπαεε, μ άιμζνμξ, ιζα θμαενή
γδιζά, αννχζηζα ακαπάκηεπδ, δεκ είπακε θεθηά
κα ανμφκε βζαηνεζά.
Ομ ιυκμ πμο είπακ μζ βζαηνμί ήηακ ιεβάθα θυβζα
ηαζ ημίηαβακ ημο αζεεκή ηζξ ηζέπεξ ακ ήηακε ααεζέξ
Λ Μενζηθήξ, ιυθζξ ήνεε απυ θακηάνμξ, εδθζά ηνακή
κα πκίβεηαζ ημο ’ααθακ ζημ θαζιυ. Φνέζηζα
αννααςκζαζιέκδ ηαζ ιάθζζηα ηθειιέκδ, δ αδενθή
ημο
δ Ηεκζχ ημο βφνεοε θεθηά,
αθθζχξ μ εηθεηηυξ ηδξ, ηδξ έθεβε ημ βεζα.
Λ Θήηνμξ μ ρδθυξ ι’ αεθδηζηυ ημνιί, ηζμπάκμξ
ζημ επάββεθια υθδ ημο ηδ γςή, ηδκ βηθίηζα ημο
αάνεζε ζημο ηζέθζβηα ηα πυδζα, βζαηί άθθμ
δεκ άκηεπε ζημο ηφνακκμο γςή.
«Ώσ, ζηα ηζαηίδζα ηζαναηά! Άζ ζηα ηζαηίδζα ιπέδ,
ηζέθζβηα, Ομφνηε αιανηςθέ, πμο ηνάηδζεξ ιαβζά
ηαζ έθηζαλεξ πακάεειαξ μφθδ ηδ βδ δζηζά ζμο
ηαζ πνυααηα πμθθά, ηαηζίηεξ, ιυζπμοξ ηζ αθυβαηα
ημπάδζα. Ρνυκμοξ, ανε αβζμβδφηδ, πνυκμοξ ηχνα
ζ’ οπδνεηχ, αι ζο δεκ είζαζ άκενςπμξ,
είζαζ ηαεήη’ ζςζηυ!
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Ια ηζ μ Ημοηάξ ιαγί ηζ δ Ξηοθζακή, πνυκμοξ εθηά
ηχνα ημκηά ιάεαζκε ιζα ηέπκδ ηζ μ αθέκηδξ ημο
«δμφθεοε ζηθδνά» ιήηε πμο ημκ αζθάθζγε
ιδκ πάεεζ ηαιζά γδιζά, πμηέ δεκ είπε, έθεβε,
άβκςζηδ δ δναπιή, ημκ αμφθζαγακ ζημ αενεζέ
ζοκέπεζα μζ πζμ πμθθμί.
Βίπε υιςξ ηα ηζζπμονάηζα, ηναζί ηαζ εηθεπηυ ιεγέ,
αμθηίηζεξ, οπμηάιζζα ηαζ ιαφνμ παπμοηζάηζ,
«κάγθα» ημκ έθεβακ, «γιεληδέ» ιε «ιυνθςζδ»
Μμθφ, ια ηα παζδζά ζημ ζπίηζ ημο ήηακ πςνίξ αναηί.
Ζζ άθθμζ, άθθμζ πμθθμί, γεοβανςιέκμζ ηαζ ιμκμί.
Ομο ίδζμο αοημφ κμιίζιαημξ ζηδκ άθθδ ημο πθεονά
ήηακε ηαζ αζηνάθηακε ιε υθδ ηδκ απάεεζα
ηαζ ιεβαθμπνεπχξ, ζηναηζέξ ηδξ εθθδκζηήξ βδξ
μζ άεθζμζ ηζζθθζηάδεξ.
ΐαεζέξ ζηζέξ ημφξ ζηέπαγακ ηα πμκδνά ημοξ ιάηζα,
υπμο ιζα δφκαιδ, πμο έδςκε πμθθά, πάκμκηακ
λαθκζηά. ΐμοηήπηδηακ ιεξ ζηδ πθζδή ηαζ ιεξ
ζηδκ αιανηία, πμο είπακ ημκ ηνυπμ ηδκ πδβή
κα ηδ νμοθμφκ ζακ αδέθθεξ, κα ηδ ζηναββίγμοκ
ζακ ζημοπί ςξ ηδ ζηενκή ζηαβυκα.
Ομ ιυκμ πμο ημοξ έκμζαγε ημ θμοζηςηυ πμοβηί,
ηζ αξ ιφνζγε απυ ιαηνζά δ ιαφνδ ημοξ ροπή
ηαζ γφβζγακ, μζ άιμζνμζ, ηακηάνζα αδζηία.
Θε ιζα ιεβάθδ ηαγακζά κενυαναζημ θαί,
εηάζγακ ηάπμο δζαηυζζα ζηυιαηα ζακ γχα ιε ζακυ.
Ζαζ πάιπμθθεξ θμνέξ οπήνπακε ηζ μζ «κπξάβνη»,
κα αάγμοκε ηνζηθμπμδζέξ πάκηα ζηζξ ημπεθζέξ,
κα μζθνήκμκηαζ ζακ αμφααθμζ, κα πθζιζκηνμφκ
ζακ άβνζα ιμοθάνζα ηζ ακ δεκ ημοξ ήηακ αμθζηέξ,
ανμιάβακε ηα ζηυιαηα ιε πνυζηοπεξ ανζζζέξ
ηαζ ζηδ ζεζνά ηζξ έδζςπκακ ιέπνζ ηαζ ιε ηθμηζζέξ.
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Ήθζμ ιε ήθζμ αβχκα ιε ηδ βδ ηζξ έηνςβε μ ζδνυξ
ηζ υηακ δ κφπηα έπεθηε οβνή ηζ αβημιαπμφζα
ηζ έθενκε απ’ ημκ ηάιαημ ημοξ πυκμοξ πμο είπακ
οπμζηεί, ζακ λάπθςκακ υθεξ ιαγί ιεξ ζηα ιεβάθα
κηάιζα, ηάης ζηδκ ράεα ηδκ οβνή,
θεφβακ η’ ακαζηεκάβιαηα απ’ ηζξ πςνζαημπμφθεξ,
βειάηα ιε πανάπμκα, πυκμοξ, ηαδιμφξ ηαζ ηθάια.
Φηςπυ ημ βηαγμηάκηδθμ, ηνειυζαδκε ανβά,
ίζα βζα κα εςνμφκε ιμκαπά ημο πυκμο ημοξ μδφκδ
ηαζ ζηδ ιαηζά ημοξ αθέπακε ημο ηζζθθζηά ζηζά,
ιεξ ζη’ αθηζά ημοξ ηνφπαβακ, θυβζα πμθφ ζηθδνά:
«Φαξάκηα» ιενμηάιαηα δεκ έδςκε μ ηζζθθζηάξ,
έηζζ δζαθαθμφζε ηαζ ημ ’πε ηαφπδια ηνακυ πςξ ήηακ
παηνζχηδξ. Θυκμ πμο αημφβμκηακ ζοπκά
ηςκ ημπεθζχκ θςκέξ πμο έθεβακ μιαδζηά:
«Ζαθφηενδ ήηακ δ ζηθααζά. Ξακ είιαζηε εθεφεενεξ
πμο είκαζ δ δζαθμνά; Οναβμοιακαίμζ οπάνπμοκε
ηζ είκαζ ζακ ζηοθζά. Μαθζάκενςπμζ ακεθέδημζ,
βειάημζ πνμζηοπζά, ηυιπνεξ βζα ιάκεξ εα ’πακε,
θίδζα θανιαηενά!»

Μ

ενπαημφκ ηαζ ζημοκημοθθμφκ ηζ είκαζ έκα
ιεβάθμ ηφια ιζαξ πθμφζζαξ βεκζάξ,
πμο δεκ έθαβε ρςιί, πμο δεκ είδε πνμημπή
ηζ αδζηήεδηε πμθφ.
Μενπαημφκ ιε θυαμ, βζα ημ άβκςζημ ηνααμφκ,
πακ κα ανμοκ θεθηά πμο δεκ είδακ ζηδ γςή,
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πανά ιυκμ εβηαηάθεζρδ ηζ άπεζνδ ζζςπή.
Ζαζ «αθήκμοκ» ηδ γςή κα πενκά, ς καζ, κα πενκά
δίπθα ημοξ ιε η’ άπνςιμ ιαηνφ θμοζηάκζ ηδξ,
αβένςπδ, ακέιεθδ ηζ αδάιαζηδ ζακ πμηαιυξ
πμο αθνίγεζ, πάκηα πακμφνβμξ ηζ άδζημξ
πμο υθα ηα ζανίγεζ.
Μενπαημφκ ηαζ ζηέθημκηαζ ηαζ δεκ έπμοκ, ς Θεέ!
Μςξ εοιίγεζ ημ αάδζζιά ημοξ ακενχπμοξ
πμο ιανηφνδζακ ζε ηάπμζμ ιαφνμ ζηναηυπεδμ!
Οζ κα ηάκμοκ ηαζ πχξ κα πενάζμοκ μζ χνεξ ημοξ
μζ άπανεξ ηαζ άδεζεξ πμο έπμοκε δεηάδεξ ιαγεοηεί;
Οα ιάηζα ημοξ λεπθφεδηακ ηαζ αθέπμοκε εμθά
ηαζ δ ροπή ημοξ πυκεζε ηαζ ιέζα ημοξ αμβηά.
Ξθίββμοκ ιε θάηνα ηαζ ηαδιυ έκακ ημναά
πμο έθενακ ιαγί, έκα παβμφνζ ιε κενυ, θίβδ λδνή
ηνμθή, ιζα θςηεζκή ζθναβίδα ηαζ ιζα επζβναθή,
άζαδζηδ ηζ ακελίηδθδ ηδ ζήηςζακ ζακ θάαανμ
μνεή, ιζαξ πενζζηέναξ γςβναθζά, θχηζγε ηδ θοβή!
Ζαζ ηαπεζκά ηδκ Μακαβζά παναηαθμφκ ηάκμκηαξ
πνμζεοπή, δαζιυκζα κα ιδκ έπεζ δ ζηνάηα ζηδ γςή.
Ζζ αοημί εδχ ηζ εηείκμζ εηεί, πζθζάδεξ παθζηάνζα ηαζ
ιμνθμκζέξ ιαγί, βειάηα απυ θεαεκηζά ηζ υνελδ βζα
γςή, ε’ αθήζμοκ ζημ θζιάκζ πμθθά πμο αβάπδζακ.
Γεφζδ ζηθδνή, ακείπςημξ μ πυκμξ ηαζ ιεβάθμξ,
ιαφνα ιακηήθζα ημφκδζακ ζα κα ’ηακε ημο πάνμο.
Άζπνα ιακηήθζα πέηαλακ ηζ ήηακ ηδξ ανεηήξ
ηζ υθμζ ακηάια ηίκδζακ ζηδξ Θμίναξ ημ ζηναηί.
Ζαζ κα ’καζ, ηάπα, ιυκμ αοημί βειάημζ ζοιθμνά,
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μζ πνχημζ ηαζ μζ ηεθεοηαίμζ ζε ημφημ δς ημ ιπυβμ
εημφηδξ ηδξ θοθήξ, ζε ημφημ δς ημ ηνάια εημφηδξ
ηδξ γςήξ;
Άθθμζ ιζθμφκ, άθθμζ δεκ ιπμνμφκ ηα ιάηζα κα
ζηεβκχζμοκ ηζ άθθμζ πανάλεκα ηαζ κεονζηά βεθμφκ.
Άθθμζ κα κζχεμοκε κηνμπή βζα ημ λεπμφθδιά ημοξ
ηαζ ιεξ ζηα ιάηζα ηα εμθά βοαθάδα ανβμπάνμηδ
ζηδκ υρδ ημοξ δζαααίκεζ ηαζ βζα ημ άβκςζημ
ηνααμφκ, δεκ λένμοκ ηζ ημοξ ιέθθεζ!
Ζαζ ήνεε ηέθμξ δ ζηζβιή ηδκ χνα πμο πακυηακε
μ ήθζμξ, πένα ααεζά ζηδ Αφζδ.
Φςκή ζηνζβηθή ηαζ δοκαηή αημφζηδηε ιε ιζαξ
ηαζ πάβςζακ μζ άκενςπμζ αοηήξ ηδξ θαιεθζάξ.
Νζβυζηνςηδ ημοξ πέναζε ημφηδ δ ζαπή
ηαζ ζακ ιαπαίνζ ημθηενυ ημοξ ιπήηε ζηδκ ροπή.
Μχξ έιμζαγε, ακάεεια, εηείκδ δ θςκή!
Αεκ είπε ηαιζά δζαθμνά απυ έκακ ζηθδνμηνάπδθμ
αλζςιαηζηυ ηδκ χνα πμο εηηεθεί ακχηενμο δζαηαβή:
-Γζα ζδηςεείηε, ανβυζπμθμζ, ηαζ ιπείηε ζημ ηανάαζ!
Δ χνα ζαξ πθδζίαζε, ημ ζήιακηνμ ανμκηά,
Ζαηάζηνςια ηαζ μονακυξ ηζ έκα ηαλίδζ ιαηνζκυ
εζάξ κα ηανηενά.
Άκηε, άκηε ημοκήζηε ηα ιενζά ζαξ ιδκ είζηε μηκδνμί
ηδ ιεεεπυιεκδ αοβή εα ’ζηε ζε λέκδ βδ!
Οδκ ίδζα ηδ ζηζβιή αημφζηδηε ηαζ ιζα άθθδ θςκή.
Ώοηή ήηακε δοκαηή, οπυηςθδ ζακ βδμφπμξ,
θεξ ηζ έαβαζκε απυ θίπμξ:
«Βνπνπνύ! βνπνύ!» ήηακ ημο ηανααζμφ ηαζ ηαίνζαγε
ζακ αδεθθή ι’ εηείκμκ πμο ημοξ θχκαγε κα ιπμφκε
ζηδ βναιιή.
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Μμθθμί απ’ αοημφξ δεκ βκχνζζακ πμηέ θζιάκζα,
ηανάαζα, εάθαζζεξ, ιήηε ααεζά πεθάβδ,
ιήηε ηαλίδζα ιαηνζκά ζηδξ πίζζαξ ημ ζημηάδζ.
Θε αζα πενίζζζα ηζ ακημπή άνπζζακ μζ βοκαίηεξ
ζηαονυ ζηδκ Μακαβζά ηζ μζ ναβζζιέκεξ ημοξ θςκέξ,
ιέζ’ απ’ η’ άζπνα ζηήεδ ημοξ εοπέξ κηοιέκεξ,
ημοκμφζακ ηα πεθάβδ.
-Ζαθυ ηαλίδζ πςνζακμί ηζ εζείξ λεκμπςνίηεξ!
Γνήβμνδ κα ’καζ δ ζηνάηα ιαξ λακά ζε βδ
κα αβμφιε, ζηενζά κα δεζ ημ ιάηζ ιαξ, δέκηνα,
αμοκά ηαζ ηάιπμοξ.
Ρχια κα ανεζ ημ πυδζ ιαξ, ηζ αξ είκαζ δφζααημ,
άζπδιμ ή ηαηυ, απ’ ηδξ γςήξ ηα πάεδ!

Θ

πυναβακ, εοηοπχξ, ημκ ηυπμ ηδξ θοβήξ
ημοξ ιυκμζ ημοξ κα δζαθέλμοκ πμφ εέθμοκε
κα πάκε.
Θέθμοκ ζηδ ιαφνδ Ήπεζνμ, εηεί πμο αβαίκεζ μ ήθζμξ
ηαζ ηαίεζ ημ πεηζί ηαζ θίβμ πζμ ααεζά ηνχβμκηαζ
ιμκαπμί;
Θέθμοκ ζηδκ άθθδ άηνα, πάκς πνμξ ημ αμνζά, εηεί
πμο είκαζ μζ θεοημί, μζ πζμ «πμθζηζζιέκμζ» άκενςπμζ
ζηδ γςή;
Ζαζ κα, βζα ηεζ πνμηίιδζε έκα ηνακυ ημιιάηζ
Ώοημί εηεί, Γενιακμί, ΐέθβμζ, Βθαεημί ηαζ άθθμζ,
είκαζ ηαθμί ηζ εοβεκζημί, ζθάγμοκε ιε ααιαάηζ
ηζ χζπμο κα ηαηαθάαμοκε ημοξ ηνχκε ηδκ ροπή.
Θυκμ πμο παιμβεθμφκ! Άροπα ηαζ ςπνά ημοκμφκ
ηδκ ηεθαθή ηαζ θεκ πςξ ζοιθςκμφκ.
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Ομ λένμοκ υθμζ ημοξ ηαθά, πςξ υθα ηα βμονμφκζα
ζηαθίγμοκε ημπνζά. Οδκ ηνχκε ηαζ ηαιζά θμνά ηαζ
ζηάαμοκ πζμ ααεζά ράπκμκηαξ βζα κα ανμοκ,
πμζμξ λένεζ ηζ! Ίζςξ ηζξ νίγεξ ημοξ.
Ζαζ υ, ηζ βμονμφκζ κα ’καζ αοηυ απ’ ημφηδ δς ηδ βδ,
ημ ίδζμ ζμφνθμ έπεζ, ηδκ ίδζα ηδκ ροπή.
Φυαμξ ηνακυξ ηαζ πακζηυξ ημονκζάγμοκ ζηδκ ροπή,
αιθζαμθίεξ ιπυθζηεξ έπμοκε ιενζημί, αθθά ζημ ηάης
-ηάης ηδξ βναθήξ, ακ εα ηα ανμοκ ιπαζημφκζα,
ιέκμοκ ηαθφαζα πίζς ημοξ βειάηα εένιδ, ακενςπζά
ηαζ πάκηα ακμζπηά.
Θέζα ζη’ αβένα ηζξ θςκέξ, πμο ήηακε πμθθέξ,
πζηνέξ, εμθέξ ηαζ ιεθαβπμθζηέξ, αημφζηδηακ
ηζ αοηέξ:
«Δίλαη γηα καο νη μέλνη ηαπεηλσηέο ζθιεξνί!
Κη όινη νη ιύθνη έρνπλε ηελ ίδηα ηε θσλή.
Σ’ απηή ηε ρώξα ηνπ θσηόο πνπ έιακςε παιηά,
δελ έκεηλε νύηε κηα αρηίδα θσο.
Τα πήξε ν αγέξαο καθξηά από πνιύ παιηά
θαη κείλακε κνλάρνη καο, έξκαηα ζηελ εξεκηά.
Πηθξή ζθιαβηά θαη θηώρεηα, νξθάληα, δηακειηζκόο,
καύξα θαθά καο πιάθσλαλ, ήηαλ αθνξηζκόο,
απ’ ηνπο παιηνύο καο ρξόλνπο πέλζνο θη αθαληζκόο.
Πξηλ θύγεη ην ’λα ην θαθό καο ζηέιλνπλε ην άιιν.
Τε κηα εδώ, ηελ άιιε εθεί, πνιέκνπο καο ζεξβίξνπλ.
Να κελ κπνξεί απηή ε θπιή πνηέ λα κεγαιώζεη!
Να κελ κπνξεί κεο ζηε δσή πνηέ λα μεζπαζώζεη!
Καη λα κε ζέινπλ κεξηθνί ηα θώηα ηεο λα δώζεη.
Τέηνην ην πάζνο, δπλαηό, ηνπο έρεη πηα ηπθιώζεη.
Κη απηό ζα πεη αγάπε, γηα Σε ηε γαιαλή,
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δαθλνζηεθαλσκέλε, Παηξίδα καο ρξπζή!
Να «ζ’ αγαπνύλ» νη μέλνη, λα ζε ρεηξνθξνηνύλ,
θαη θξνθνδείιηα δάθξπα γηα ζέλα λα πεηνύλ.
Τώξα γη’ άιιε κηα θνξά κ’ απινρεξηά ζα δώζεηο,
θη από η’ ακπέιη η’ αθξηβό θαη θνξθνινγεκέλν,
θνξθέο ζα θόςεηο θαη θισληά λα δνύκε ηη ζα κείλεη.
Καηαθαεκέλν άκπειν έηζη όπσο παο θη ε ξίδα ζνπ,
γξήγνξα ζα ζνπ θύγεη!
Δζύ ηηο γεύζεηο ηηο πηθξέο ηηο ρόξηαζεο πνιύ,
δώζε θαη ηνύηε ηε θνξά, γηαηί δελ γίλεηαη θη αιιηώο.
Αλ κείλνπλε ζηνλ ηόπν ηνπο ζε λα ’ξζεη ε πείλα
πην σκή, γπκλή, ζαλαηεθόξα θαη απνθξνπζηηθή.
Αο πάλε ζ’ άιιεο ρώξεο λα δνύλε πξνθνπή
θαη αο θηηάμνπλ κηα παηξίδα ηξαλή θαη θαξπεξή!»
Ώοηά είπε μ αβέναξ ηαζ η’ άημοζε μ κημοκζάξ, βζαβζά,
ιδηένα, ηυνδ, παππμφξ, παηέναξ ηζ άθθμζ πζμ παθζμί
ηαζ ηθείζακε η’ αθηζά ημοξ κα ιδκ ημοξ αβεζ δ ροπή.
Ζαζ ηέθεζςζε δ αβμνά, δ πχθδζδ ηζ μ πανάξ
ηαζ βέιζζε ιε ιζαξ ημο άνπμκηα πμοβηί.
Ζζ απ’ ημο μνίγμκηα ηα ηέζζενα ζδιεία ηα ςπνά
ιπήηακ ηα κζάηα ζηδ βναιιή.
Θα ακ είπε ηζ άθθα είημζζ, εα ’νπμκηακ ηαζ απυ ηεζ.
Λζ πζμ πμθθμί ήηακ πςνζημί, αθάπμζ ηαζ Ώναακίηεξ,
πμθθμί απυ κδζζά, βαθαγμανάηδδεξ ηαζ αμφηδδεξ
πμθθμί. Ώπυ ηα ηαναβημοκμπχνζα βζκυηακε παιυξ,
ηζ απυ ηζξ πμθζηείεξ δχζακ ηζ αοημί πανυκ.
Ρζθζάδεξ θεαεκηυημνιμζ, μδεφμοκ ηαεμδυκ.
Ξοκάκηδζδ κα ηάκμοκ ζε ιαηνζκά θζιάκζα
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ζε ζημηεζκμφξ ζηαειμφξ, ιε ηα ημναάδζα θμοζηςηά,
βζμιάηα απυ ηαδιμφξ!

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ

Ώ

νιέκζγε ζζβά-ζζβά ιέζα ζημ πέθαβμξ ααεζά
ημ ανυιζημ ηανάαζ ζηδκ έκαζηνδ κοπηζά.
Μένα ζηδ βαθαγςπή ηζ απένακηδ Ώκαημθή
ηνειυζαδκε έκα αζηένζ, θεξ ηζ ήηακ απ’ ημ θφζδια
πμο έηακε η’ αβένζ.
Ξζβά-ζζβά θακήηακε ζημκ μονακυ ρδθά,
υπςξ έθεβακ παθζά, απκάνζα πμο ’ηακ άπονα
ηαζ ήηακ ημο παπά πμο έηθερε απ’ η’ αθχκζ
ηζ απυ ημκ θυαμ ημκ ηνακυ πμο έθεβε δ εκημθή:
«Οπ θιέςεηο!»
ηα έζπεζνε μ θμοηανάξ, δεκ είπε κα ηα ηνφρεζ
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ηζ μ ηνυιμξ ημο ηα ιμίναζε, ζημνπχκηαξ ηα πακημφ,
λάβνοπκμ ιάηζ ημο Θεμφ ημκ είπε ηαηαπυδζ
ηαζ ηυκηερε, μ άιμζνμξ, κα πάεεζ ζοβημπή,
απυ αιανηία, ηνυιμ ηζ άπεζνδ μδφκδ.
Ώνβά πενκμφκ μζ χνεξ, αανζά είκαζ δ ζζβή.
Ομ ιυκμ πμο αημφβεηαζ ημ ηφια πμο αθνίγεζ
ηαζ ιάπεηαζ ηδκ πνφικδ ηζ εηείκδ ημ πηοπά,
ια ηείκμ ζιίβεζ πάθζ μνιχκηαξ πάκς ηδξ λακά
ηαζ θαίκμκηαζ απυ ιαηνζά πςξ πάθθμκηαζ
αζοβηίκδηα ζα κα ’καζ δομ εενζά.
Μυηε αμοθζάγεζ ζημ κενυ ηαζ πυηε αβαίκεζ πάκς,
κα ημοξ αοείζεζ κμζάγεηαζ, ηνακυ εενζυ ηδξ θφζδξ
ηζ υθμοξ αοημφξ πμο ημοααθά, κα ηνέιμοκ ιε μδφκδ.
Μμθθά λέπαζακ, μζ άιμζνμζ ζημο ηνυιμο ημ παζπκίδζ,
Μαηνίδα ή λέκδ βδ, ιάκα, παηένα ηζ αδενθή,
αηυια ηαζ παζδί.
Ομ ιυκμ πμο κμζαγυηακε ηζ ήηακ πςνίξ ροπή,
ζηενζά κα δμοκ ηα ιάηζα ημοξ ηαζ ηα πμδάνζα
πμο ’ηνειακ, πχια κα νζγςεμφκ.
Μέναζακ ηάπμηε αοηέξ, ημο ηνυιμο χνεξ αδενθέξ.
Γαθήκζα είκαζ δ εάθαζζα, ήνειμ ηαζ ημ ηφια,
ιεθηέιζα θφζδλακ απαθά ιε δνμζενή πκμή
ηαζ λαθκζηά, ιε ηδκ αοβή, ζηαπηζά πμοθζά θακήηακε
ιε ηδκ βαιρή ημοξ ιφηδ, ιε απαθυ θηενμφβζζια,
ια ιε πμθθέξ θςκέξ, ηζηίαζγακ ημ ιήκοια ηάπμζαξ
ζημφναξ ζηενζάξ, πανά ηζ εθπίδα ακείπςηδ έκζςζε
ημο ηανααζμφ μ κημοκζάξ.
Ώνβά-ανβά ιακμφανζζε ημ ανυιζημ ημ πθμίμ,
παπζά αθοζίδα ιε άβηονα έπεζε ζημ κενυ
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ηζ απ’ ηα πμθθά ημο ηα δεζκά πμο πέναζε υθδ κφπηα,
αιέζςξ αβηαθζάζηδηε ιε ημφημ ημ ιμονάβζμ
πμο ήηακ λεκζηυ.
Φςκέξ ηαζ πθαθμή ηαζ πζμ πμθφ απ’ ημ πθήνςια
πμο είπε δζαηαβή, κα βίκμοκ εθαηήνζα
βζα ημ λεθυνηςια, κ’ αδεζάζεζ ημ ηανάαζ,
κα θφβεζ ζηδ ζηζβιή.
Ζζ αοηυξ μ ηαπεηάκζμξ θαίκμκηακ κεονζηυξ.
Έκα πςκί δθεηηνζηυ πμο ηνάηαβε ζημ πένζ,
έιμζαγε απυ ιαηνζά θεξ ηζ ήηακ πεθεηάκμξ,
πμο ζοκεπχξ ηνμηάθζγε ηζ ήηακ πςνίξ θηενά,
ιε ημ ιαηνφ ημ νάιθμξ ημο έααγε ιπάζα ζηζξ θςκέξ
ηζ μφνθζαγε δοκαηά.
Γνήβμνα κ’ απμαζααζημφκ εηείκα η’ ακενςπάηζα,
ηαζνυξ κα λεανμιίζμοκε, κ’ αδεζάζμοκ ηδ βςκζά.
Θεβάθδ γήηδζδ πμο είπακ ηα ηανάαζα!
Ώβχβζ ηζ άθθμ πνυζιεκε ζηδ ιαηνζκή Μαηνίδα,
πμο άδεζαγε βμνβά.

Ώ

π’ ημ έκα ηαηεααίκμοκ, ζημ άθθμ ακεααίκμοκ,
ημο άβκςζημο ημ αίκζβια αιείςημ πάκς
ζηα πνυζςπα ημοξ ηζ μ θυαμξ ημφξ πανάηςζε
ιζα ζηοενςπή ζηζά.
Θμζάγμοκ ιονιήβηζα ακήιπμνα πμο νέια
ηα πανέζονε ηαζ θηάζακε ςξ εδχ ηαζ πνμζπαεμφκ
κ’ ακαννζπδεμφκ ζε ημφηζμονα πμκηνά.
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Ζαζ κα πμο ηα ηαηάθενακ, πζαζηήηακε ηαθά
ηαζ ημίηαβακ πενίενβα ημκ ιαφνμ ημκ ημνιυ
πςξ εα ’ηνεπε βμνβά.
Αεκ πενπαηά ζηδ εάθαζζα ια ιυκμ ζηδ ζηενζά,
ιαφνμ, ιαηνφ, ακήζοπμ ηαζ ιζα ζεζνά ααβυκζα
πνμζιέκμοκ ζηδ ζεζνά.
Ζζ υπςξ αηυια ηανηενεί ζθφνζβια κ’ αημοζηεί,
βέιζζε μ ηυπμξ ηάναμοκμ, ακηάνα ηαζ μζιή,
απυ ημ ηαναμοκυλοθμ πμο ηαίεζ δ ιδπακή.
Ζαπκμί, αίηζζα ηαζ βενακμί!
Μχξ ζημφγακε η’ αηζάθζκα ζπμζκζά!
Ζζαχηζα ηνειαζηά, καφηεξ, θμζηνυιμζ
ηζ άθθμζ ιμοκηγμφνδδεξ πμθθμί, πμοθζά, κημοκζάξ,
βζκυηακ παθαζιυξ, ιπενδεφηδηακ μζ άκενςπμζ
ζηδκ ακαηαηςζμφνα, ιμζάγακ πμοθζά πμο έζονε
ιζα ιαφνδ ηαηαζβίδα ηαζ είπακε παεεί ηαζ παβμιάνα
θχθζαζε ιέζα ημοξ ζηδκ ροπή.
Ράεδηε μ Μέηνμξ, μ Θδκάξ, μ Ρνήζημξ ηζ μ Ημοηάξ,
ηνεθάεδηε μ Θήηνμξ, ζάζηζζε ηαζ ημίηαγε
ι’ μνεάκμζπηα ηα ιάηζα, ηανάαζα, πθμία, εάθαζζεξ
δεκ είπε δεζ πμηέ.
Ράεδηακ ή ιπενδεφηδηακ δ Αήιδηνα, δ ΐαββεθζχ,
δ Ξηέθθα ηζ άθθεξ πμθθέξ βοκαίηεξ πμο είπακε
βζα θίβμ βκςνζζηεί. Έπακε δ ιάκα ημ παζδί!
Ώζιμνναβμφζε δ ροπή ηαζ ηυκηεοε κα αβεζ!
Ώνβά λεηίκδζε ημ ηνέκμ ημκηά ζημ δεζθζκυ,
ζθονίγμκηαξ δομ-ηνεζξ θμνέξ θαθχκηαξ άθθδ
βθχζζα, ηναπζά, ζονηή, ακαηνζπζαζηζηή
ηαζ ιζα ιαφνδ παπζά βναιιή ημοαάθαβε
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απυ πάκς ημο ηζ ήηακε ζακ ζηεπή.
Ξηαιάηδζε δομ, ηνεζξ θμνέξ βζα ηάναμοκμ ηαζ κενυ
ζηα ζηυηζα ημο κα πάνεζ ηζ μθμκοπηίξ,
ζηα πκζβενά ηαζ ζηα βκςζηά ζημηάδζα ιαηνζκά,
αβημιαπχκηαξ ζακ εενζυ, ημ αάνμξ ημο ημοαάθαβε
κα θηάζεζ, ζε ιαηνζκυ λέκμ ζηαειυ
ημκ ιπυβμ ημο κ’ αδεζάζεζ.
Έηνεπε η’ αθζθυηζιμ πμθφ, δεκ ήηακ ζακ ημ πθμίμ,
έιμζαγε δνάημξ θμαενυξ ηαζ ιζζδηυξ πμθφ,
πμο έηθερε ιζαξ ιάβζζζαξ ηαζ ζηήπηνα ηαζ νααδί
ηαζ ηχνα ηνέπεζ βνήβμνα ζηδ ιαφνδ ημο ζπδθζά
ιεξ ζημ ζηαειυ ημο Θμκάπμο κα αθήζεζ ηδ ζμδζά.
Ζμκηά ζηδ παναοβή, ζηδξ κφπηαξ ημ λδιένςια
θοβή, ηνίλζιμ αημφζηδηε ιαηνφ,
μζ νυδεξ ημο ζαανκίγμκηακ ακαηνζπζαζηζηά,
ζηζξ αηζαθέκζεξ νάβεξ ακάαακε θςηζά,
ζδηχκμκηαξ ηνίπα ηαζ ιαθθζά
ηαζ ηδ ζζςπή ηδξ παναοβήξ έζηζγε ζακ πανηί.
Ζαζ ηεθζηά ιεηά απ’ αοηυ, λακάνπζζε ηα ζθονζπηά
ζζκζάθα ημο κα δίκεζ δοκαηά, πυηε ημθηά,
πυηε οζηενζηά ηζ άθθμηε ζακ έκα άββεθια
πμο έθενκε παβςκζά ζηδ ναπμημηαθζά.
Γέιζζε μ ηυπμξ ηαηαπκζά. Μυνηεξ πμο ηνίγακε αανζά
θεξ ηζ ήηακ ζημζπεζςιέκεξ, οζηενζηέξ ηαζ κεονζηέξ
αημφζηδηακ θςκέξ ηζ μ ηυζιμξ ηαηεααίκεζ απ’ υθεξ
ηζξ πθεονέξ, ζε ημφημκ ημ ζηαειυ, ημκ άβκςζημ
ηαζ ζηοενςπυ.
Ζζ αιέζςξ αημοζηήηακε ηζ άθθεξ θςκέξ,
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πανάλεκεξ πμο έιμζαγακ ζακ ημο ΐμνζά
ηδκ ηνφα ηδκ ακάζα ηαζ αανζά:
-Γζα ιαγεοηείηε ηαηά δς!
Φςκάγεζ μ δζενιδκέαξ ιε ιζα αβηαθζά πανηζά
ηζ εοεφξ η’ αθήκεζ υθα, ζοιαυθαζα ι’ ακενχπζκα
μκυιαηα, ζα κα ήηακε ημοηζά, πάκς ζ’ έκα ηναπέγζ.
Ρηοπά ηα πένζα δοκαηά ηζ απάκς ηα ζδηχκεζ,
κμήιαηα ζημκ υπθμ ημκ ακάζηαημ ημοκχκηαξ ηα
κα δίκεζ.
Ζαζ απυ ηδκ άθθδ ηδ ιενζά, δίπθα ημο ιαγειέκμζ,
ηάιπμζμζ άκενςπμζ ρδθμί, ηαθμκηοιέκμζ
ηζ ςπνμί ζακ ηνοςιέκμζ, ζζκζάθα κα ημοξ δίκεζ.
Ζνειυηακ ζηδ εςνή ημο ιζα αοζηδνή αμσδίζζα
κςενυηδηα ζακ ημίηαβε ημ πθήεμξ
ηζ εηεί πμο η’ ακενςπάηζα γδημφζακε κα ανμοκ
θίβεξ ζηαβυκεξ εάννμξ,
πάκακε ηζ αοηυ πμο είπε απμιείκεζ,
εκχ ζημοξ κηυπζμοξ εηπνμζχπμοξ βζκυηακ βεθαζηυξ
ηαζ μζ ηζκήζεζξ εφιζγακ, εκυξ ηθυμοκ ζε ηζίνημ
ιε πάνδ ηαζ νοειυ.
Έβζκε πθαθμή ηαζ ζαιαηάξ ιεβάθμξ.
Ξακ θμαζζιέκα πνυααηα ηνέπακε ηαηά δς,
ηνέπακε ηαηά ηεζ, άθθμζ ήηακε ιμκμί,
άθθμζ γεοβανςιέκμζ, πενίενβμζ πμθθμί,
ηαζ ζηδκ ιαηζά ημοξ ηδ εμθή, πυνεοε αζίβαζηα
έκα ααέααζμ πνςζκυ θυαμξ ηαζ αβςκία.
Αεκ ήηακ ιυκμ άβκςζημξ αοηυξ εδχ μ ηυπμξ!
Ήηακε ηαζ πανάλεκμξ, ημο ’θεζπε δ εαθπςνή.
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Άκενςπμζ πεναζηζημί, πενίενβμζ πμθθμί,
ιεεμφηθεξ ιε θςκέξ ηαζ έλς ηζξ ημζθζέξ,
ιε ιάηζα ζακ ημο αάηναπμο ηαζ έλς πεηαβιέκα
πμο ημίηαβακ κςενά ηαζ πάκς ζηα ημνιζά ημοξ
βειάηα γςβναθζέξ, άθδκακ κα θακεί πςξ θηάκεζ
ή πςξ ηανηενμφκ, ιζα απμηάθορδ ζενή
πμο ζχκεζ ηδκ ροπή.
Λιάδεξ δζάθμνεξ πμθθέξ!
Ζάιπμζμζ κέμζ θαθαηνμί ιε ζημοθανίηζα ζηα αθηζά
ηαζ ιαφνμ νμοπζζιυ, άθθμζ ιε θμοκηςηέξ
πενζηεθαθαίεξ θηζαβιέκεξ απυ ηνίπεξ
ηυηηζκεξ, ηίηνζκεξ, ιπθε, ζακ ζφνια αβηαεςηέξ,
πμο ηαεχξ αβένςπα πενπάηαβακ, ζζβά ιπνμζηά
ζηα μνεάκμζπηα ηαζ πενίενβα ιάηζα ηςκ Βθθήκςκ,
πμο ’ηακ απυ πςνζά, βζα ιζα ζηζβιή θακηάζηδηακ
πςξ ήηακ μ Ηεςκίδαξ ή μ Ώπζθθέαξ πμο ιε ιζα υρδ
πανάδμλδ ηζ αθφζζηδ εα επζεεςνμφζακ,
ακφπανηημοξ ζηναηχκεξ.
Ζζ ακάιεζα ζ’ αοημφξ, ιζα άθθδ πάζηα ιε νμφπα
λεζηζζιέκα πμο άθδκακ κα θαίκμκηαζ ημο ηχθμο
ημοξ ιενζά, ήηακ πμθφ αβένςπμζ ηαζ βφνεοακ ηααβά.
Ώζηοκμιία ιπυθζηδ, ζακ άββεθμζ η’ μονακμφ
πμο θένκμοκ ηδκ εζνήκδ αμθηάνζγε πακημφ,
πενήθακμζ ηαζ απθδζίαζημζ αηυια πζμ πμθφ,
πενίζζζα οπενμπή ζακ κα ’ηακ αζηαημί.
Οα ιάηζα ημοξ λεηαζηζηά ηα ηνφπςκακ ααεζά,
ροπνά ηαζ πμκδνά, ζ’ έκα εηηνειέξ ηοιαίκμκηακ
ηζ ήηακ θακενυ, ηα νυπαθά ημοξ έζθζββακ ζηα πένζα
ημοξ βενά, ιε ημφημοξ ημοξ πμθειζζηέξ,
έημζιμζ κ’ ανπίζμοκ ημ πμνυ.
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Ονέκα λεηίκαβακ βμνβά ηζ άνπζγακ κα ζθονίγμοκ,
άθθα πάθζ κα θηάκμοκε εημφηεξ ηζξ ζηζβιέξ
πμο θένκακε ημζιάηδ απ’ υθεξ ηζξ βςκζέξ
ηζ ήηακε εημφημ ημ πνςί πζμ ηνφμ ηζ απ’ ημκ πάβμ
ηζ ακήζοπμ πμθφ.
Ήηακ ημ ηαθςζυνζζια ζ’ αοηή εδχ ηδ βδ,
πμο ήηακ λαημοζηή, ια ιζα ιεβάθδ αζζβμονζά
θμφκηςζε ζηδκ ροπή.

Θ

αγεφηδηακ μιαδζηά ηαζ ιμζάγακε
θεξ ηζ ήηακ ζηναηυξ ζε ηέκηνμ δζενπμιέκςκ
ηαζ ηάιπμζμζ ιεζμηαζνίηεξ ζηζαγυηακ
ζηα ηνοθά.
Άθθμξ βζα ημ ΐμννά, άθθμξ βζα ημ Ιμηζά ηζ άθθμζ
αηυια πζμ ιαηνζά εα πάκμκηακ ζηδκ πθμφζζα Αφζδ.
Ξπμθαζηζηή δ ηαλζκυιδζδ, ιπενδέιαηα, θςκέξ,
λεηίκδζακ ηα ηνέκα ιε ηα ζηνζβηθά ζθονίβιαηα
ηαζ θίβμ έλς απ’ ημ ζηαειυ θεφβμοκ ηα θεςθμνεία,
υπμο εα πήβαζκακ ημκηά, ζε ηέκηνα αζμιδπακζηά
ηαζ ζπίηζα ηναηζηά.
Μχξ πυκεζε πμθφ εημφημξ μ κημοκζάξ!
Γεφζδ πζηνή ημ δεφηενμ πμηήνζ ημφξ πνυζθενε
λακά, ιέζα ζε δφμ ιένεξ βζ’ άθθδ ιζα θμνά,
ημοξ ηυζηζζε πμθθά.
Ζαζ ηχνα πάθζ πάκμκηαζ, δάηνο λακά ηοθά
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ηαζ ηχνα, ανπίγεζ ημ λεηίκδια ζακ δεφηενδ θμονκζά
ηζ υθα ηα θχηα ηδξ ροπήξ ζαήζακε ιμκμιζάξ.
Μζηνυξ ηαδιυξ ημοξ λέθοβε ηζ άθδζε ιζα εοπή,
ακευζπανηδ δ ζηνάηα ημοξ, ηαθυ κημοκζά κα ανεζ!
Ώθθμφ δομ ηνεζξ, αθθμφ ηνζάκηα ηνεζξ
ηζ αθθμφ πζμ δοκαηέξ ηαζ πνοζαθζέξ θμονκζέξ,
ζακ πείιαννμζ λεπφεδηακ ηα κζάηα ιεξ ζηα πθαηζά
αθχκζα, ι’ απυθαζδ, ι’ υνελδ βζα δμοθεζά,
ιε πίζηδ, ιε αλζμπνέπεζα, ιε ηζιή.
Μμθθμί είκαζ μζ αιμφζηαημζ, πζθζάδεξ ηα ημνίηζζα.
Θμζάγμοκ αεημί πςνίξ θηενά· ηδξ ημζκςκίαξ δ ιέεδ
ηα πήνε ηαζ ηα ζηυνπζζε ιαηνζά.
Θπαίκεζ ζη’ αθχκζ υνεζμξ, είκαζ ζακ ηοπανίζζζ,
είημζζ άκμζλεξ ιεηνά ηαζ ηυζα ηαθμηαίνζα,
πεζιχκεξ άζπνμοξ, δφζημθμοξ ηζ είημζζ πζκμπχνζα.
Θπαίκμοκ ζηδ θάιπνζηα μνεμί,
ιέζα ημοξ ηνέιεζ δ ροπή απ’ ηδκ παθζά ηδκ επμπή
πμο ήηακ μθμηαφηςια ηαζ ζάνςζε ηδ βδ.
Ζζ ακανςηζμφκηαζ υθμζ ημοξ ζηζξ πνχηεξ ημοξ
ζηζβιέξ, πχξ θηάζακε εδχ;
Ομοξ αθέπμοκ, ηάπα, μζ απ’ εδχ, ακενχπζκα;
Ξακ έιροπμ οθζηυ; Ομοξ αθέπμοκ παναηαηζακά,
ζακ λέκα υκηα πμο έπεζακ παιδθά;
Γζαηί κα είκαζ δοκαημί, κα ’πμοκ ηαζ οπενμπή;
Οάπαηεξ ηαζ πμφ είκαζ πμο δεκ έπμοκ;
Ή ιπαξ ηζ είκαζ απυνεδημζ μζ άκενςπμζ αοημί;
Ζάπμζμζ ημοξ ημζημφκ πενίενβα, ροπνά
ηζ άθθμζ ηάπςξ πζμ ιαθαηά, πζάκεζ πάβμοξ δ ηανδζά.
Μνμζπαεεί μ λέκμξ κα λεθφβεζ απ’ αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ
ηαζ ιαφνεξ ζοθθμβέξ, ζημκ ηυπμ ημο δεκ έγδζε
πανυιμζεξ ζηζβιέξ.
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Μνμζπάεεζα βίκεηαζ ηνακή, πυθειμξ δοκαηυξ,
ζηα ιφπζα ηδξ ροπή.
Ζμοκζμφκηαζ ηαζ πεηάβμκηαζ, ηνοθά ηαιζά θμνά
ηζ είκαζ ζα κα ημοξ δάβηςζε θανιαηενή μπζά.
Ξηέρεζξ ηνεθέξ, εζηυκεξ θνζπηέξ, πμο ένπμκηακ
ζημ κμο, δεκ έγδζακ εημφημζ.
Οα είπακ ιμκάπα αημοζηά.
Θα πίζηεοακ ιε ημκ ηαζνυ, υθα εα πήβαζκακ ηαθά.
Μμζυηδηα είπακε θηςπή ηαζ ακδιπμνζά ακενχπζκδ,
μζ κηυπζμζ απ’ εδχ.
Ζάπμζμζ ημοξ πνμδβμφιεκμζ ημοξ θηάζακε ςξ εηεί.
Ζαζ άκαρακ, μζ λεδζάκηνμπμζ, βζβάκηζα θςηζά.
Μέναζακ υιςξ ηαζ αοημί, ιέζα απυ ηδκ πονά
ηαζ ζηείθακε ρδθά, ιε ηδκ ακηάνα ηδ ζηαπηζά,
ακενχπζκεξ ροπέξ, απυ δζάθμνεξ θοθέξ.
Ζζ υηακ εοεφξ πέναζε ηείκμξ μ εθζάθηδξ,
βμνβά λοπκήζακε ηαζ εάρακε νδπά ημ ιίζμξ,
ηδκ ηαηαζηνμθή, πμθθά απ’ η’ άζπδιά ημοξ,
ηα πάθζα ημοξ ηαζ άθθα πζηνά ηείκδξ ηδξ επμπήξ.
Ρένζ πενάηζ πζαζηήηακε ηζ άθδζακ ηα παθζά
ηάπμο ζε ιζα βςκζά, ζημοιπχζακ ηα ιακίηζα ημοξ
πέθημκηαξ ζηδ δμοθεζά, ημκ ηυπμ ημοξ κα θηζάλμοκε
πμο είπε αθακζζηεί, λακά απ’ ηδκ ανπή.
Ζαζ κα, πμο ηα ηαηάθενακ εαοιάζζα ηαζ ηαθά,
λεπάζακε ηα ιίζδ ημοξ, νίπηδηακ ζηδ δμοθεζά.
Ξ’ ειάξ ηαζ ζηδκ Μαηνίδα ιαξ,
ζακ θφβακ μζ ηαηαηηδηέξ, ιαξ «ήνεε» πζα ςιά,
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ιζα επζεοιία άκακδνδ ζοιιάπςκ ιαξ ηαζ «θίθςκ»,
ιεηά απυ ημκ πυθειμ ιαξ έζπεζνακ θςηζά
ηζ Βιθφθζμξ αδοζχπδημξ, άκαρε πονηαβζά.
Θεξ ζηα πθαηζά ηα ιίζδ ημο παεήηακε αθαζηάνζα,
ιαξ εηιδδέκζζακ, ιαξ ηάκακε πμοθζά,
ηαζ κα ηχνα ανεεήηαιε ζηα πένζα ημοξ λακά.
Μήνακε ηαζ θεθηά απ’ ηςκ ζοιιάπςκ πένζα
ηζ άκμζλε δ δμοθεζά, πένζα πμθθά ενβαηζηά βφνερακ
βζα κα ανμοκ ηαζ δεκ ημοξ έκμζαγε ακ ήηακ άζπνμζ,
ιεθαρμί, ημκημί ή βαθακμί ή ιζαξ άθθδξ ενδζηείαξ.
Ώοηά ακήηακ ζηα παθζά!
Ρένζα πμθθά ενβαηζηά εέθμοκε ηαζ πμθθά.
Ια’ καζ ιςνέ, ακάεεια, ηαηάνα ή εοπή;
Γδ ηδξ επαββεθίαξ, ηδκ είπακ ιενζημί!
Οζ ακαηαηςζμφνα! Οζ ζηέρεζξ ηνμιενέξ!
Ια πάνεζ δ εοπή! Θα είκαζ ηαζ θαυξ!
Έπμοκε ηαζ ηανδζά, αθθά ηδκ έπμοκε ααεζά.
Αε θηάκεζ κα πζαζηεί, ηδξ αάθακ ηθεζδανζά...
Ομοξ θμβζζιμφξ εκυξ κζυθενημο Έθθδκα
δζέημρε ιζα παβενή ημοαέκηα.
Ήηακ ηδξ ίδζαξ ηδξ θοθήξ· ήηακ ημο δζενιδκέα.
Μάκς ζηδ ιφηδ ηδ βαιρή θμνμφζε ηα βοαθζά,
ιμζάγεζ κα είκαζ βζα ζμθυξ, ια δείπκεζ ηεναηάξ.
Ομο βέιζζακ αοημί εδχ ηζξ ηζέπεξ ιε παθηυ,
βζ’ αοηυ, ηα κέα ενβαηάηζα, ημζημφζε «αθ’ ορδθμφ»
ηαζ πενζθνμκδηζηά, ημ «ιάθζζηα αθεκηζηυ»
ημ είπε ηαναιέθα, κέα θζκηάκζα γμοιενά
ε’ αθθάλμοκ ηδ ιμνθή, ηδκ ηζέπδ πμο ’καζ πάθηζκδ,
εα θηζάλμοκ ανβονή.
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-Βζφ εδχ, εζφ εηεί, εζείξ μζ δομ πζμ πένα,
ηζ εζείξ μζ ηνεζξ ιαγί εα πάηε ζηδκ πανέα
πμο ενβάγεηαζ εηεί!
Ξηα αζαζηζηά βζκυηακε μ ηαηαιενζζιυξ
ηζ υθμζ δέπηδηακ ηδ δμοθεζά ζακ πνυζθμνα ζενά.
Αελζμηέπκδξ ήηακε αοηυξ μ δζενιδκέαξ
ηζ υθα ηα κέα ηα παζδζά ημκ ημίηαβακ ιε θυαμ,
ιμζάγακ ζακ πνάα πνυααηα πμο είπακ παβζδεοηεί
ιέζα ζε ηαηαζβίδα.
Αέμξ ηαζ αβςκία, ηνειμφθζαζια ηνοθυ,
βζ’ απμνίεξ ηαζ νςηήιαηα δεκ είπακε ηαζνυ.
Ξήηςζακ υνεζμ ημ ημνιί, απχεδζακ ημ θυαμ
ηζ υθδ δ θεαεκηζά ημοξ αβήηε απ’ ηδκ ροπή.
Ιέα γςή ανπίγμοκε, ηχνα, εημφηδ ηδ ζηζβιή.
Αζάθμνεξ δμοθεζέξ ζημ ίδζμ ενβμζηάζζμ
ημοξ αάθακε κα ηάκμοκ.
Ζαζ αοημί, μζ λέκμζ πζα, πένα απ’ ηδ δμοθεζά,
πενίενβα ημζηάγακε ηνζβφνς ημοξ ηνοθά,
ιεξ ζημοξ ιεβάθμοξ ακενχπζκμοξ ζςνμφξ,
ιε αβςκία ράπκακε ιήπςξ ηαζ ζοκακηήζμοκε
ηάπμζμκ ζοιπαηνζχηδ.
Λζ κηυπζμζ, πένα απ’ ηδ δμοθεζά, ημοξ ημίηαβακ
ηαιζά θμνά ροπνά ηαζ εζνςκζηά, άθθμζ ιδπακζηά
ακ έηακακ βζα ημφηδ ηδ δμοθεζά.
Ζαζ ηάπμο, υπςξ ζηδκ ένδιμ,
ανίζηακε θίβα θμοθμφδζα, παιυβεθα ημοξ έδςκακ
εενιά ηαζ ηάπμζα ζζβμονζά ηςκ κηυπζςκ μζ ιαηζέξ
ηαζ ζηυνπζγακ ζα κα ’ηακ ηακηδθένζα,
ημ πεκζπνυ ημοξ θςξ.
Ζνοθά ημονάβζμ ηαζ πανά ζημοξ λέκμοξ δίκακε,
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δφκαιδ κ’ απμπηήζμοκε, εθπίδα ηζ ακημπή
βζα ηδκ πνμζανιμβή.
Ξ’ αοηή ηδ θάιπνζηα, πμο ήηακ ημθμζζυξ,
εδχ ζηδ ΐαοανία, ανέεδηε μ Ζίηζμξ, μ Ημοηάξ,
μ Μενζηθήξ ηζ άθθμζ κέμζ πμθθμί
ηζ ακάιεζα μ Ζςκζηακηήξ, πμο ήηακ πζμ παθζυξ
ηαζ πμθφ ιμκαπυξ.

Ώ

νβά, αανζά ηαζ δφζημθα πέναζε δ πνχηδ ημοξ
διένα, παθεφμκηαξ ζηζξ άβνζεξ ιδπακέξ.
Ζθεζδζά, ηαθμφπζα, νμιπμημιδπακέξ,
πμο ηνίγμοκ ζακ εενζά, θςκέξ αηαηαθααίζηζηεξ,
ανζζζέξ ηςκ κηυπζςκ πμο αζίβαζηα ζοβηνμφμκηαζ
ηζ αοηέξ.
Οζ πμκμηέθαθμξ μ λέκμξ βζα ημκ κηυπζμ!
Μχξ κα ζοκεκκμδεείξ; Ζαζ ηάιπμζμζ οπεφεοκμζ
δείπκακ ακμνελία ηαζ ηάπμζα απμζηνμθή.
Ξ’ αοηυ ημ ιεβαθμφνβδια εημφηδξ δς ηδξ πχναξ,
ιεξ ζηδ αμοή ηαζ παθαζιυ ηςκ νμιπμημιδπακχκ,
δχζακ πανυκ μζ λέκμζ, ζακ πνμβηζζιέκα πνυααηα
απ’ ημ ηοκδβδηυ, άβνζμξ ημο ηυπμο ημοξ θφημξ,
ημοξ έθηαζε εδχ
Οχνα ηζ αοημί ιακηνχεδηακ ζ’ απένακηα ιακηνζά,
πμο ’καζ βζμιάηα ζίδενα, ιεβάθεξ ιδπακέξ
ηζ υθμ γδημφκ ιε ηδ ιαηζά κα ανμοκ ημ δζενιδκέα,
ιία ημοαέκηα κα ημοξ πεζ ηαζ ιία ζοιαμοθή,
ια ηείκμξ πίκεζ ημκ ηαθέ ημκηά ζη’ αθεκηζηά
ηαζ ζογδημφκ υθμζ ιαγί ηάπμζα ημοξ ιοζηζηά,
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πμο είπακ ζπέζδ άιεζδ ζηδ κζυθενηδ θμονκζά.
-Ώξ θφβμοιε, θέεζ έκαξ κζμξ, πέναζε πζα δ χνα!
-Ώξ ιείκμοιε θζβάηζ αηυια! θέεζ έκαξ άθθμξ
ηαζ είκαζ θμαζζιέκμξ.
Νίπκεζ ιαηζέξ ηνοθά ζημο ημίπμο ημ νμθυζ.
Ώνβά πενκμφκε μζ ζηζβιέξ, δεκ έπεζ ηζ κα ηάκεζ,
ζημ ηέθμξ η’ απμθάζζζε κα πάεζ πνμξ ηδκ ηακηίκα.
«Ρναπ!» μ ιαέζηνμξ λαθκζηά ημκ άδναλε ζθμδνά
απ’ ημ ιακίηζ. «Μμφ παξ;» ημο θέεζ ιε κυδια,
«δε ζημφπζζεξ ημ πχνμ!» ηζ έκα ρεοημπαιυβεθμ
ηνειάζηδηε ζηα πείθδ.
Μαίνκεζ ημ κέμ απ’ η’ αθηί, θεξ ηζ ήηακ ιαεδηήξ,
ηνααμφκ ζηδκ απμεήηδ ηαζ ημο ’δεζλε ηα ζφκενβα
ημκ ηυπμ κα ζημοπίζεζ.
Φυαμξ ηαζ λάθκζαζια ιε ιζαξ έπζαζε ημ κζυθενημ
ενβάηδ ηζ μ ίδνμξ ακαανφγεζ, ια εοεφξ ακαπεηάνζζε,
ανήηε ηδ δφκαιή ημο ηζ υθδ ηδκ φπανλή ημο.
-Θάθζζηα αθεκηζηυ! ημο θέεζ δοκαηά ηαζ νίπκεζ έκα
παιυβεθμ βζμιάημ θεαεκηζά.
Ώξ είκαζ, θέεζ ζζβακά, πνεζάγμκηαζ ηζ αοηά,
ζακ πνχηδ ιένα ζήιενα ηα πήβαιε ηαθά.
Ξε ηάπμζμ άθθμ ηιήια βίκεηαζ ιεβάθδ πθαθμή
ηζ απ’ ηα αανζά πηοπήιαηα, ζημολίιαηα, ηνζλίιαηα
πμο ηάκμοκ μζ ιδπακέξ, ζαήκμοκε μζ θςκέξ.
Θυκμ μζ ηαπκμί ζακ ζφκκεθα, πζζημί ζφκηνμθμζ,
απχνζζημζ, ιπαίκμοκ ιεξ ζηα πκεοιυκζα
ηαζ ηάκμοκ ηαημπή.
Βνβάηεξ πμο ’καζ ανυιζημζ απυ ηδκ ηαηαπκζά,
βάθα νμοθμφκ έκα ηζθυ κα πθφκμοκ ηδκ ηαπκζά.
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θα ηα ιδπακήιαηα ζηζξ δχδεηα αηνζαχξ
ζηαιάηδζακ ιε ιζαξ ηαζ ζήιακακ «ζηαζιυξ».
Ξζβά-ζζβά ηαζ βνήβμνα πθδεαίκμοκ μζ θςκέξ
ηζ έκαξ ανοπζέηαζ δοκαηά κα αβάθεζ ηζξ ηαπκζέξ.
Αομ ηνεζξ ιαγί ηζ μ άθθμξ ιμκαπυξ, λεηίκδζακ
ζηα βνήβμνα κα πακ πνμξ ηδκ ηακηίκα.
Θαέζηνμζ, ενβάηεξ, δζενιδκείξ, αζπνμιπθμογάδεξ
ιπυθζημζ, ιε ηάθθμοξ ζηα ιενζά απ’ ημ πμθφ ηαηζζυ,
πδβαίκμοκ βζα ζοζζίηζμ ζα κα ’καζ ζημ ζηναηυ.
-Σπμφ!, θέεζ έκαξ κζυθενημξ ζε έκακ παθζυηενμ
ημζηχκηαξ ιπνμξ-πίζς ημκ ηυζιμ ημκ πμθφ.
Γζα ημίηα, ανε κα δεζξ! ΐνε ζο, παηνίδα,
ζηδκ Βθθάδα θέκε υηζ μιαδζηυ θαί ηαζ ζηδ βναιιή
ηνχκε ιυκμ ζηζξ πχνεξ ηζξ ζμζζαθζζηζηέξ.
Βδχ, ηζ είκαζ αθήεεζα;
Ζαζ μ παθζυξ ακηί βζ’ απάκηδζδ ημο ’ηακε κυδια
κα ηυρεζ ηα νςηήιαηα ηαζ βζα πμθθέξ ημοαέκηεξ,
δεκ ήηακ δ ζηζβιή.
Λζ κηυπζμζ ηνχκε ιε ζεζνά, ι’ απυθαοζδ ηαζ ηαεανά,
πμθφ εοβεκζηά ηζ μζ λέκμζ ιαγεοηήηακε ζ’ έκα ιαηνφ
ηναπέγζ ηαζ ιμζάγμοκε απυ ιαηνζά ζακ ιέθζζζεξ
πμο αβάγμοκε ημ ιέθζ ηαζ ζογδηάκε δοκαηά υηζ είκαζ
δ ζμφπα ημοξ λακεζά ηαζ ιε πμθφ εοπανίζηδζδ
ηδ νίπκμοκ ζηδκ ημζθζά!
πμο! Ζαζ πμφ κα δεζξ πχξ ημ νμοθάκ ημ ααβυ,
μζ κηυπζμζ απυ δς, ςιυ ηαζ ηνααδπηυ!
«Γθμοπ!» λαθκζηά αημφζηδηε ζημο κηυπζμο ημ
θανφββζ ηζ μ λέκμξ αάγεζ ιε ηδ ιζα απυημιεξ θςκέξ:
-Ώπ! πμο ’ζαζ ιακμφθα ιμο βθοηζά κα δεζξ πχξ
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ηαηαπίκμοκε ζακ θφημζ η’ ααβά ημοξ ηα ςιά!
Έλς πεηάπηδηε βμνβά βζα κα πνμθάαεζ,
ηα ζηυηζα ημο η’ ακάπμδα ζηδ εέζδ ημοξ κα αάθεζ.

Λ

δεφεζ δ γςή ζηδ ζηνάηα ηδξ δε δίκεζ ζδιαζία
ηζ βίκεηαζ εδχ ηζ εηεί ηαζ πένα απ’ αοηή.
Λδεφμοκε ηαζ μζ λέκμζ πχεδηακ πακηαπμφ,
ιέζα ζηα ενβμζηάζζα ηαζ ιεξ ζηδκ ημζκςκία.
Μμθθέξ μζ δοζημθίεξ μζ ηαεδιενζκέξ πμο ανίζημοκ
ζηδ δμοθεζά ηζ άθθα πάθζ ηα πνμαθήιαηα
ημ πχξ εα αμθεοημφκ ηαζ πμφ εα ημζιδεμφκ!
Γζα ηζξ βοκαίηεξ πμο ένπμκηακ ιμκαπέξ,
ηα πάζι πμο ημοξ έδζκακ ήηακ πμθφ ηαθά.
ιςξ βζα ημοξ ενβέκδδεξ ηαεχξ ηαζ βζα γεοβάνζα,
ήηακ πμθφ αθθζχξ.
Ππυβεζα ζπίηζα ζημηεζκά θςηίγμκηαζ δθεηηνζηά,
ημίπμζ πμο έπεθηε μ ζμαάξ ηαζ ζηάθαγακ κενυ,
ιυκζιδ ιμφπθα ημφνκζαγε ηζ έδζκε πανά
ζε ανμοναίμοξ πμο είπακε ιζα πζεαιή μονά.
Ζαζ ζ’ υζμοξ ηφπαζκε κα πακ ζε ζπίηζα ενβμζηαζίςκ,
εδχ ηα πνάβιαηα ήηακ πμθφ πζμ δφζημθα, ζηθδνά.
Αζπθά ηνεαάηζα αδεζακά ήηακε ζηδ βναιιή,
ηα ’πακ ζηνζιχλεζ αζθοπηζηά βζα κα πςνμφκ πμθθμί
ηαζ εα ’ιεκακ ηαιζά εζημζανζά εδχ ιέζα ιαγί.
Οα ζηνχιαηα είπακ ηδξ ιμφπθαξ ηδκ μζιή ηζ ήηακ
πάκηα οβνά, ακάπδνα ηνεαάηζα πμο έηνειακ
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ηζ έπεθηε δ ζημονζά ηαζ βζα ηνεααημπυδανα άθθμζ
αάθακε ημφαθα ηζ άθθμζ αάθακ ημοηζά.
Θε ιζαξ ημοξ ήνεε ζημ ιοαθυ δ ράεα δ γεζηή,
παθαιζζιέκμ δάπεδμ πμο έδςκε γςή,
ιάηζα βοάθζγακ απυ μνβή ηαζ βέιζγακ ιε πυκμ,
ήνεε ζημ κμο ζακ αζηναπή θυβζα πμο είπακ
αημοζηεί, δ ζοιθςκία, μ άνπμκηαξ ηαζ ημ ααεφ
πμοβηί ηαζ ιφνζα άθθα ηάιαηα ηςκ οπμονβχκ
πμο πέθηακ ζακ ανμπή.
Ξηαιάηδζακ υιςξ βνήβμνα κα ζηέθημκηαζ αοηά
έκημκδ ηαζ αθυνδηδ έθηακε δ ιονμοδζά,
δίπθα απ’ ηα δςιάηζα ήηακ μ ηαιπζκέξ, άεθζα
ηα πάθζα ημο, πμθθά ιε άθθμοξ πμο είπε γήζεζ
ηακέκαξ δεκ ημ θνυκηζγε ηζ είπε πζα ανμιίζεζ.
θμζ ιαγί πζαζηήηακε ημ πχνμ ηαεανίγμοκ
ι’ εθδιενίδεξ ηαζ άθθα πενζμδζηά πμο ηάπμζμζ
απ’ ημκ ηυπμ ημοξ έθενακ ιαγί.
Βίπακ επζηαζνυηδηα ηαζ έθεβακ πμθθά, πμο θηάζακε
ηαζ αμφθςζακ ηζξ ηνφπεξ απ’ ημοξ ημίπμοξ.
Ζαζ ζακ ηεθείςζακ δζααάγακε ιαγί
πάκς ζηα ιμοπθζαζιέκα κημοαάνζα μκυιαηα πμθθά,
άβκςζηα ηαζ βκςζηά:
«Λιάν, Θπεηήν, Γζμοζμφθ ηαζ Θμοζηαθάξ,
Θζπαήθ, Αδιδηνχθ, Ζςζηακηίκμθ ηαζ Γαανζήθμθ,
Νμιπένημ, Ρμοάκ, Θπενέξ ηαζ Ρμοζέ, Θακυθδξ,
Ζχηζζμξ, Μενζηθήξ, Θακάζδξ, Θειζζημηθήξ,
Θδκάξ», ηζ άθθα πμθθά πμο δ οβναζία ηα είπε
ηαηαπζεί ημοξ θάκδηε βζα ιζα ζηζβιή
πςξ ήηακ θοθαηή.
Μενάζακε αοημί, λέκμζ ηαζ δζαθμνεηζημί ηζ άθδζακ
ιζα οπμβναθή, εκεφιζμ παβενυ βζα ημφηδ ηδ κηυπζα
ηδ θοθή πμο έθεβακ πμθθά:
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Γζα ημκ πμθζηζζιυ ημοξ βζκυηακε ζοιπυζζα
ηνακηαπηά, βζα ακενχπςκ δζηαζχιαηα ηαζ άθθα
βζμνηζκά, ια δ θζθμλεκία ημοξ πμο δίκακε
ζημοξ ακενχπμοξ δίδαζηε θακενά,
πςξ είπε ιεβάθδ δζαθμνά, ακάιεζα απ’ εηείκδ
πμο δίκακε ζηζξ βάηεξ ηαζ ζηα πμθθά ζηοθζά.

Έ

νπμκηαζ ηαζ θηάκμοκε ζοκεπχξ,
πυηε δομ- ηνεζξ ηαζ πυηε πζμ πμθθμί, ενβάηεξ
απυ Ρχνεξ ηδξ Ξμαζεηζηήξ Έκςζδξ
ηζ υθμζ απμννμθμφκηαζ ζηζξ δζάθμνε θάιπνζηεξ.
«Μνυζθοβεξ», θέκε μζ κηυπζμζ, «είκαζ ηζ αοημί.
Ήνεακε, υπςξ ηζ εζείξ, κα ανμφκε δμοθεζά».
Ώθθυημημζ, ηνφμζ ηαζ αθμζονμί, ιε ιάηζα ελεηαζηζηά
πμο αβάγμοκε θςηζέξ, λεεςνζαζιέκδ δ υρδ ημοξ
απυ ηζξ επμπέξ ηαζ πακ απ’ υθα θαίκμκηαζ, δεζθμί
ηαζ θμαζζιέκμζ.
Βδχ ι’ αοημφξ, ηάπςξ πανάλεκα πθήεαζκακ
ηα παιυβεθα απυ ηα αθεκηζηά. Ζάπςξ εοβεκζημί
δείπκμοκ μζ ιαεζηνάδεξ, ηνέπμοκ δμοθεζά κα ανμφκε
ηαεανή, ηάπςξ λεημφναζηδ ηαζ ιε ηαθά θεθηά,
ζπάγμοκε ηα ηδθέθςκα βζα ζπίηζα ακενχπζκα,
κα ιδ ιεθαβπμθήζμοκ εημφηα ηα παζδζά.
Γζαηί είπακ ηάπμζεξ ζοββέκεζεξ ιεηαλφ ημοξ,
απ’ ηζξ βζαβζάδεξ, ημοξ παππμφδεξ ηαζ ημοξ
πνμπάππμοξ ημοξ.
Ξε φθμξ, ιπυζ ηαζ πεηζί ιμζάγμοκε ιε ημοξ κηυπζμοξ,
ια ηάπςξ λαθκζαζηήηακε θίβα κηυπζα παζδζά
απ’ ηδ ζοιπενζθμνά, πμο δείπκακε ηα αθεκηζηά
ζημοξ κζυθενημοξ αοημφξ.
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Ώοηή δ αθθαβή ημοξ πείναγε πμθφ ηαζ ηάιπμζμοξ
ααθηακζημφξ ημοξ ηέκηνζζε δ πενζένβεζα
αηυια πζμ πμθφ.
Μχξ δδθαδή έπμοκε ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ;
Ζζ αηυια, βζαηί ημοξ δχζακε ζημ πζ ηαζ θζ
ζπίηζα ηαζκμονβή ηαζ πίθζα δομ ηαθά;
Ζάιπμζμζ Έθθδκεξ ημοξ πθδζίαζακ ηαζ εέθδζακ
κα ιάεμοκ βζα ημ ιεβαθείμ ημ ηνακυ, ημ εαφια ημ
ζμζζαθζζηζηυ.
Ώοημί απ’ ηα ΐαθηάκζα αημφβακε πμθθά,
βζα ηδ ιεβάθδ επακάζηαζδ, ημκ Ηέκζκ ηαζ ημ Ξηάθζκ
ηαζ ηχνα πμο ’καζ Θπνέγκζεθ εα πάκε πζμ ηαθά,
ιε ηδ δμοθεζά ηαζ ηα ζπμθεζά, ιε ημκ πμθζηζζιυ,
ηέκηνα οβείαξ αηνάκηαπηα ηαζ άθθα αβαεά.
Ζαζ πακ απ’ υθα, θέβακε, πςξ είπακ ηζ ζζυηδηα,
δδιμηναηία, θεοηενζά, δ ενβαηζά ημοιάκηεοε
ηαζ πήβαζκε ιπνμζηά.
Μνχημζ λεπέναζακ ημκ μονακυ ηζ έθηαζακ ζημ
θεββάνζ, ζοζηήιαηα ακήεζηα ηζ ακηζδδιμηναηζηά,
πακημφ ζ’ υθμκ ημκ ηυζιμ, ηα πάθαβακ ιε ιζαξ,
δέκδνμ ηνακυ θοηεφακε ηαζ θμφκηςκε μ κημοκζάξ.
Μακημφ ηαζ πακηαπμφ ηζ μζ πνχημζ ιέζα ζ’ υθα,
έηζζ ημ έκζςεακ πμθθμί, έκα ιεβάθμ ακηίαανμ ή έκα
«πςνμθφθαηα» βζα υθδ ηδκ ακενςπυηδηα.
Έηζζ, θμζπυκ, ακάιεζα ζ’ αοημφξ πμο ήηακε Νχζμζ,
Μμθςκμί, Οζεπμζθμαάημζ ηζ ακαημθζημβενιακμί
ηαζ ένπμκηακ απυ ζοζηήιαηα ζμζζαθζζηζηά
ή ημιιμοκζζηζηά, δζράβακε μζ Έθθδκεξ ηαζ μζ άθθμζ
μζ ΐαθηακζημί κα ιάεμοκε πμζα ήηακ ηάπαηεξ
ηα πμθθαπθά ηαθά.
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-Θζθάηε, ςνέ ζφκηνμθμζ, ηαζ πείηε ηαζ ζ’ ειάξ,
πμο υθμζ κμζηαθβμφιε κα ένεεζ ηαζ ζε ειάξ
αοηυ ημ ηαεεζηχξ ι’ ακενχπζκδ ιμνθή,
δδιμηναηία, θεοηενζά ηαζ ιε πμθφ ρςιί!
Οέημζα πμθθά ημοξ έθεβακ πςξ άημοβακ ζοπκά,
πμθφ ημοξ παναηάθαβακ, ημοξ έηακακ εεμφξ,
κα ιάεμοκε ηάπμζμ αβαευ πμο ημ ’πακ ιοζηζηυ.
Ρηφπδζε μ Ημοηάξ ιζα, πηφπδζε μ Μενζηθήξ δομ,
αηυια ηαζ μ Ζςκζηακηήξ πμθφ πζμ δοκαηά,
πμο ζημ ιεηαλφ είπακε ανπίζεζ κα βκςνίγμκηαζ,
ι’ ακηίεεηα πονά, κα ιάεμοκ ήεεθακ ηαζ απυ πνχημ
πένζ αηυια πζμ πμθθά.
Ρηφπδζακ ηζ άθθμζ, άθθδ ιζα ηαζ δομ, πηφπδζακ
εηαηυ, ηυηηζκεξ αάρακε ηαζ ηζξ δζηέξ ημοξ ζπάεεξ
κα ημοξ δζεοημθφκμοκ, κα ζοκεκκμδεμφκ,
ια υιςξ ναβίζακε ηαζ πάκακε ηαζνυ, ιε ημφημοξ
δς πμο ήνεακε απυ πχνεξ ζμζζαθζζηζηέξ.
Ώπένακηδ είκαζ δ ένδιμξ, ιεβάθμξ μ ημοαάξ ηαζ
πηφπαβε ημοθά. Μδβέξ πμο ζηένερακ βμνβά έβζκακ
πεεαιέκεξ ηζ δ λδναζία δ πμθφ έθενε ηδ ζημονζά.
Ξημ ηέθμξ ημοξ πανάηδζακ ηαζ είπακε ημ βεζα.
Ζαζ αοημί, πμο ηάπμζμζ ημοξ θέβακε «πνυζθοβεξ»,
δείπκμοκ ιζα αθμζονάδα, ηνοάδα ηαζ πθμιάδα,
ανβά ηα αήιαηά ημοξ ηα ζένκακ ζακ πεηζέηεξ
ιοβζάββζπημζ ηζ εβςζζηέξ, ρεφηεξ ηζ οπμηνζηέξ.
Ομο Ιαπμθέμκηα ζημθή κυιζγακ πςξ θμνμφζακ
ηαζ αβήηακε αβένςπα ιε ήεμξ ηαζ ιε φθμξ,
ζημο ζηίαμο ηδκ αοθή.
Αε δζαθένακ ηαζ πμθφ απ’ ηδκ παθζά ηδκ επμπή
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ηδξ ηζανζηήξ ζηθααζάξ, πμο ιεβζζηάκεξ άνπμκηεξ
ημοξ πίκακ ημ γμοιί βζα ιζα ιπμοηζά ιαφνμ ρςιί,
κα ημοξ ιαγεφμοκ ηζξ ζαμοκζέξ ηαζ κα’ καζ ζακ ηα γα.
Ζαζ άθθμζ πάθζ θέβακε ηζ απθχεδηε πακημφ,
μζ πζμ πμθθμί πςξ ήηακε θαζίζηεξ ηαζ θοβάδεξ
πμο ήνεακ απυ πχνεξ ζμζζαθζζηζηέξ,
άζοθμ κα γδηήζμοκ ηαζ εέζεζξ ανεζηέξ.
Ζζ ακάιεζά ημοξ ηζ άθθμζ πμθθμί απ’ ηδ ιεβάθδ
Ρχνα ιε ημ θαιπνυ ηδξ υκμια, αοημί ηάπςξ
ιζθάβακε βζα άεθμοξ ηαζ πμδυζθαζνμ
ηαζ πένα απυ ηεζ, δεκ έπαζνκεξ ιζθζά.
Ηέβακε, ημοθάπζζημκ, άροπα ιζα ηνφα «ηαθδιένα»
ζημοξ λέκμοξ ζοκαδένθμοξ πμο δμφθεοακ πανέα.
Ξηναηδβζηή ηαζ ηαπηζηή αάθακε βζα ηαθά,
θεξ ηζ έζηδκακ ηζξ απυπεξ ημοξ ι’ αβηίζηνζα δοκαηά.
Ώοημί, πμο μ αέναξ έπαζνκε ζα κα ’ηακε πανηί,
ράνζα κα αβάθμοκ εέθακε ιεβάθα ηαζ πμθθά
ιεξ απ’ ηα κηυπζα ηαζ ήνεια κενά βζα ηείκδ επμπή.
Έηζζ, θμζπυκ, αοημί μζ «πνυζθοβεξ» ή θοβάδεξ,
κ’ αβηαθζαζημφκε εέθακε ιε ημφηδ ηδ θοθή.
Δ ημνοθή ηδξ θάιπνζηαξ ηα έπαζνκε ημζξ ιεηνδημίξ
δίκμκηαξ πνμζμπή, ια πζμ πμθφ ημοξ έκμζαγε
πχξ εα νμοθμφζακ πζμ πμθφ δφκαιδ ενβαηζηή.
Άθθμζ πάθζ ενβαγυιεκμζ δε δχζακε ηαιία ζδιαζία,
ια ιενζηχκ κηυπζςκ κμζηαθβχκ βοάθζγακ ηα ιάηζα
ιε ιακία.
Ζζ υπςξ ηοθμφζε μ ηαζνυξ, ακέιεθμξ ηαζ αανεηυξ,
θεξ ηαζ ημοξ βανβαθμφζακ, ζήηςκακ μζ κηυπζμζ
ηδκ μονά ηζ υπςξ απθχκμκηακ επζεεηζηά
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ηδ πηφπαβακ, ζα κα ’ηακ ηνμηαθίεξ, ζζβά ια
ζηαεενά, βοαθίγακε ηα ιάηζα ημοξ πανάλεκα, εμθά.
Θάννμξ, ενάζμξ ηαζ ακμπή ηα ανήηακε ηζ αοηά
ηζ ακάιεζα, έκαξ ημκηά ζημκ άθθμκ, ανίζηακε
ηδκ ηαοηυηδηα πμο πάζακε παθζά ηαζ υπςξ πακ
ηα πνάβιαηα, θίβμ απ’ ημ ιεβάθμ ηφια ηςκ λέκςκ,
θίβμ απ’ αοημφξ πμο ημοξ έθεβακ «πνυζθοβεξ»
ηαζ θοβάδεξ ηαζ βεκζηυηενα απ’ ημοξ δζάθμνμοξ
λέκμοξ πμο απθχεδηακ πακημφ, ακαηαηεφμκηακ
ηα ζηυηζα ημοξ ηαζ ημ ηαγάκζ ιέζα ημοξ
έαναγε ιοζηζηά.
Έηζζ πενκμφζε μ ηαζνυξ, μζ ιένεξ, μζ αδμιάδεξ
ηαζ μζ ιήκεξ ηαζ ι’ έκα αυναημ αθθά αζίβαζημ
ηάσζια έαναγε ημ ηαγάκζ ημοξ.
Ζαζ άνπζζακ ζζβά-ζζβά πνχηα ιεξ ζηδ δμοθεζά
ρζεφνζγακ ηνοθά, ιέπνζ πμο έθηαζε μ ηαζνυξ,
ιέζα ζημοξ πχνμοξ ηδξ δμοθεζάξ ημ είπακ θακενά:
-Ανυιμ ζημοξ λέκμοξ βνήβμνα πνζκ ένεεζ ηαηαπκζά!
-Θα πμφ εα πάκε, έθεβε έκαξ άθθμξ λεδμκηζάνδξ,
ηάπμηε εα ’νεεζ δ επμπή, ημφημ κα ημ εοιάζηε!
Ζαζ ηζξ δζηέξ ημοξ γααμθζέξ ηζ άθθεξ αιανηίεξ
πμο θένακε εδχ, ειείξ εα ηζξ πθδνχκμοιε βζα υθμ
ημκ ηαζνυ; Φημο! κα ζαξ πάνεζ μ δζάμθμξ!
Ξηζξ ιαηνζκέξ παηνίδεξ ζαξ πμο ήζαζηακ ζακ γα
ηα ηάκαηε αοηά:
-Μαθζμβμονμφκζ αιανηςθυ, θαζίζηα, ηεναηά
ημο ναηζζζηή θοθή, πεηάπηδηε έκαξ λέκμξ
άκηναηθαξ πμο ήηακε παθζυξ, ίζαιε δφμ ιέηνα.
Ξακ ηζ εαννείξ πςξ ηάκαιε ζηζξ παηνίδεξ ιαξ,
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ανε ηέναξ; Ώθθά εζφ δεκ είζαζ άκενςπμξ, εζφ είζαζ
πζιπακηγήξ. Οζ ηάκαιε ειείξ βζα ζαξ ηζ είκαζ ηυζμ
ηαηυ, ηαείηζ αιανηςθυ; Μαθζμθαζίζηα ηεναηά,
λεπκάξ πςξ πάνδ ζ’ ειάξ, εζφ ηνςξ ρςιί βθοηυ;
Ζαζ ηχνα πμο ’νεακ πζμ πμθθμί εα πάνεζξ
ηαζ πνμαβςβή! Ώσ ζζπηίν, νε ηαζ θφβε απ’ εδχ,
ηαζ πζάκεζ έκα ζίδενμ ηαζ «θναπ», ηάιπμζμζ
πεηαπηήηακε ηζ αιέζςξ ημκ ζηαιάηδζακ
πνζκ βίκεζ ημ ηαηυ.
Ώιέζςξ απμθφεδηε βζα ηαναπμπμζυξ, βζα άηνςξ
επζηίκδοκμξ ηαζ βζα ηαημπμζυξ.
Ζζ έβζκε δ ανπή!
Οα πνχηα επεζζυδζα ανπίζακε κα δίκμοκ ημ πανυκ
παίνκμκηαξ πζα ιμνθή.
Μμθθμφξ λέκμοξ απ’ αοηυκ ημκ ιπενδειέκμ ιπυβμ
ημοξ έπζακε, ζακ άημοβακ ηςκ κηυπζςκ ηζξ θςκέξ,
νίβμξ ηζ ακαηνζπίθα.
Ξηαονυ ηάκακε ζημ Ρνζζηυ ηαζ άθθμζ ζημκ Ώθθάπ,
οπμιμκή κα ηάκμοκε βζα ηάιπμζμ ηαζνυ
ηαζ υηακ θηάζεζ δ ζηζβιή ιμφκηγεξ
κα ημοξ πεηάλμοκε ζηδκ ιαφνδ ημοξ ροπή.
Ξζβά ιε ημκ ηαζνυ βεκκζέηαζ απμζηνμθή.
Λζ λέκμζ ιεηακάζηεξ δε κζχεμοκ ζζβμονζά
ηαζ ηάιπμζμζ ζηζαγυηακε ηδ πείνα πμο ζδηχκακε
μζ κηυπζμζ πζα ρδθά.
Ξημο Ζςκζηακηή ηζξ πθάηεξ, πμο ήηακε παθζυξ,
αημφιπαβακ ιενζημί ηαζ μζ Ομφνημζ ζημ ζοκάδεθθμ
Ραζζάκ πμο ήλενε πμθθά.
Ζάιπμζμζ δεεήηακε ιαγί, πάκε ζηα ζοκδζηάηα
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ηαζ κζχεμοκ ηάπμζα ζζβμονζά, δεκ είκαζ ιμκαπμί.
Ζαζ ακ εα δμοκ ηα ζημφνα, ζημ ηάης-ηάης ηδξ
βναθήξ, δ πυνηα ηδξ Μαηνίδαξ ημοξ έιεκε ακμζπηή.

Ζ

υζιμξ πμθφξ ιαγεφηδηε ζε ημφημ ημ αθχκζ.
Ιυιζιμζ, πανάκμιμζ, ζοιαάζεζξ ηαζ πανηζά,
έηζζ ιε ημφημκ ημ νοειυ ημκ οπενπαναβςβζηυ
ζε θίβα πνυκζα ζίβμονα δε εα ’πμοκε δμοθεζά,
ηαζ θαβςιάνα δοκαηή εα ’νεεζ ζηδκ αβμνά.
Ρχνεξ βεζημκζηέξ ηαζ άθθεξ ιαηνζκέξ επέααθακ
ηαζ οπμπνέςζακ εημφηδ εδχ ηδ Ρχνα
θυνμοξ βζα κα πθδνχκεζ, απ’ ηα πμθθά ηαηά
πμο έηακε ζημ πανεθευκ ηζ αοηέξ ηνάαδλακ έλοπκα
ηαζ δζπθςιαηζηά ιε ηνυπμ ηδκ μονά.
Βοηφπδια πμο έθαπε ζίδενμ κα θοηνχζεζ,
αμοκά πθαηζά πςιέκα πμθφ ααεζά ζηδ βδ,
μθυηθδνα απυ ηάναμοκμ, δμοθεζά πμθφ εα αβεζ.
Ονέκα, ηανάαζα, θηάκμοκε ηδ ιένα ηαζ ηδκ χνα,
θμονκζέξ αανζέξ αδεζάγμοκε θηοανίγμκηαξ
ημκ ηυζιμ, υθμζ ιαγί κα ζηήζμοκε ημκ πφνβμ
ηδξ ΐααέθ, ημοξ μονακμφξ κα ζηίζμοκε,
ζη’ αζηένζα κα ανεεμφκ.
Θέζα ζ’ αοηή ηδκ εζζνμή πμο ιμζάγεζ ιε πμηάιζ,
υθμ πθδεαίκμοκ, άκενςπμζ δζάθμνμζ πμο ’καζ πςνίξ
πανηζά, βνήβμνα παίνκμοκ άζοθμ ηαζ υηακ πενάζεζ
θίβμξ ηαζνυξ, ηάπμζμοξ απ’ αοημφξ, ημοξ ζηέθκμοκ
ζηδ δμοθεζά.
Ζαζ ηφπαζκε πμθθέξ θμνέξ κα δεζξ ζε ηιήιαηα
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ιεβάθα, ιπυθζημοξ ιαεζηνάδεξ, αζπνμιπθμογάδεξ
ιπυθζημοξ ηαζ κηυπζμοξ θζβμζημφξ.
Λζ άθθμζ ήηακ Νχζμζ ηαζ Μμθςκμί
ηαζ μζ Οζεπμζθμαάημζ αηυια πζμ πμθθμί.
Έηζζ, θμζπυκ, υπςξ ηάεε ηυημναξ θαθάεζ ζηδκ
ημπνζά ημο, έηζζ ηζ αοημί θαθμφκε ζηδ δζηζά ημοξ.
Ώκμζπημπένδδεξ μζ ιαεζηνάδεξ, ιε ζοιθένμκηα
ζηοβκά ηαζ ι’ ακενςπζά αββεθζηή, ζημ άρε ζαήζε
ημοξ αβάγμοκ ηα πανηζά, θυνμοξ κα ιδ πθδνχκμοκε
ή θίβμοξ υζμ βίκεηαζ ηαζ ζπίηζα αμθζηά.
Ξφβποζδ ηζ ακαηαναπή βεκκζέηαζ ακάιεζά ημοξ,
πμθφ πζα ιπενδεοηήηακε ηα πνάβιαηα εδχ,
ημ πνχημ εέια ζηδ ΐμοθή, πνχημ ζηζξ δζαηάλεζξ
ηαζ ζε πμθθμφξ πάεδηε αοηυ πμο θέκε οπμιμκή,
ακενςπζζιυξ ηαζ ζοιπανάζηαζδ ιαγί.
Αεκ άνβδζε κα αβεζ ζημ θςξ ημ ιαφνμ ημ ζημηάδζ
π’ άθδκε ιμθοαζά ηαζ ιζα αβςκία-γςβναθζά
θάκηαγε απυ ιαηνζά.
Ηίβα ηα κηυπζα πνυζςπα αθέπακε ιία ζηζά,
αανζά ήηακ, αζήηςηδ ηζ έθενκε ηαηαπκζά.
Ώκμζπημιάηδδεξ αεημί, εηπαζδεοιέκμζ ζηδ πθζδή
ηαζ βεκκδιέκμζ θακενά ιεξ ζηδκ αζοδμζία,
ιε ιζα ζζςπή πμο αημφβμκηακ ιυκμ
ηα «ρμο! ρμο! ρμο!», άνπζζε κα ’νπεηαζ ζζβά
ιζα απμδζμνβάκςζδ πθαηζά.
Ράεδηε δ ζζμννμπία!
Δ παναβςβή κ’ ακέααζκε ημοξ έκμζαγε πμθφ,
ζηςκ ενβαηχκ ζη’ αθηζά ζθφνζγακ ηαεανά:
«ΐβάγεζξ αοηά, παίνκεζξ αοηά, πχξ ζε αμθεφεζ
ηάκεζξ!»
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Γειίγεζ δ αβμνά απυ ζζδενζηά, θμοζηχκμοκ
ηα πμοβηζά ιε άηζιμ πανά.
Ζαζ λαθκζηά, εηεί πμο υθα ήηακ ήνεια ηαζ πήβαζκακ
ηαθά, αοηή δ αθθαβή βζα ηδκ παναβςβή,
άθθαλε ηδκ αηιυζθαζνα, ηδκ βέιζζε πμθή.
Μνμηφπημοκ ζοκεπχξ δζαθμνέξ πμθθέξ ηαζ ιίζμξ
θακενυ, απ’ ανηεημφξ κηυπζμοξ ζοκαδέθθμοξ
απέκακηζ ζημοξ λέκμοξ.
Θα πχξ κα παθέρμοκε ηζ αοημί ιε ηδκ ηεπκμηναηία,
ιε δελζμηέπκεξ αεημφξ ηαζ ηδκ ενβμδμζία;
Θυκμ κα αθέπμοκ ημ ιπμνμφκ ηαζ ζθίββμοκε
ηα δυκηζα, εημφημζ μζ αθέκηεξ ημοξ εα είκαζ δ αζηία.
Ζζ μζ αθέκηεξ ημοξ παιμβεθμφκ ηαζ ζογδημφκ
πζυηενμ ιε ημοξ «θνέζημοξ», ημοξ πανμηνφκμοκ
ηάγμκηαξ θαβμφξ ηαζ πεηναπήθζα ηαζ ημοξ ςεμφκε
μιαδζηά ζηδκ οπενπαναβςβή ηδκ ηαπζηαθζζηζηή.
Γνήβμνα ημ πζάζακε ημ «ζήια» αοηυ μζ λέκμζ,
ηαζ αοημί ιε ηα πανηζά ηζ μζ άθθμζ πμο ’νεακ
«ι’ άζοθμ» ηαζ ανήηακε οβεζά, ζημοιπχζακ
ηα ιακίηζα ημοξ ηζ έπεζακ ζηδ δμοθεζά.
Ξήηςζακ ιπασνάηζ μζ κηυπζμζ ζηδ ζηζβιή,
ηάκμκηαξ επακάζηαζδ βζ’ αοηή ηδκ ηαηηζηή.
Φχκαγακ ηαζ βοάθζγακ ηα ιάηζα απ’ ηδκ μνβή,
έλαθθμζ παναηάθαβακ κα ’καζ πνμζεπηζημί.
Μαζπκίδζα ηέημζα πμκδνά δεκ ζήηςκακ αοημί.
-Οζ ζημηςκυζαζηε, ιςνέ, βζα θίβα παναπάκς;
Ζάηζεηε ηαθά ηαζ θνυκζια! Θαξ θηάκμοκε αοηά!
Θδ εέθεηε ηδ θίβδ ιαξ λεημφναζδ πμο έπεζ
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απμιείκεζ κα ηάκεηε θεθηά.
Θα ακ δεκ ηάηζεηε ηαθά, εα βίκεηε αζηία εζείξ,
εα θένεηε ακενβία ηαζ ιζα μζημκμιζηή ηαηαζηνμθή!
Άζ ζηα ηζαηίδζα απ’ εδχ, λέκμζ εθεεζκμί!
Θα μζ λέκμζ δεκ αημφβακε ηα θυβζα ημοξ αοηά,
ημοξ έκμζαγε δ παναβςβή πμο άθδκε θεθηά.
ΐνζζίδζα ηαζ ηζαηχιαηα βζκυηακε ζοπκά,
μζ ιαεζηνάδεξ ζηήνζγακ πμθφ παναβςβή,
ζημ βυκα ηδ «θζθία» ηδ δίκακ ζακ πανηί.
Ώκαζημοιπχεδηακ ηαζ, ηαη’ ελαίνεζδ,
ηα αβαπδιέκα ημοξ παζδζά δήθςκακ ακημπή
ηζ ακάιεζα πμθθμί ααθηακζημί
ηζ μ ενβμδυηδξ βέθαβε, η’ άκμζβε δ ροπή.
Ζαζ βζα έκα πζα ηαζνυ ιζθάβακε ιαγί!
Μχξ εα ημ θηζάλμοκ βνήβμνα ημ ιέηαθθμ αοηυ.
Ραίνμκηακ μ λεκυθενημξ πμο ’πε παναζονεεί
πμο εα ’παζνκε πμθθά... «δχζε διίκ ζήιενμκ!»
Ομ αφνζμ, ημ ιεεαφνζμ, ημο πνυκμο μ ενπμιυξ,
δεκ έθηακε ζημ κμο ημο ιδ εα ’ηακε αθθζχξ!
Λζ κηυπζμζ ημοξ δείλακε ηα ηυηηζκα ηα θχηα,
ια δ θςκή ημοξ έπεθηε ζ’ ενήιμοξ ιαηνζκέξ.
ΐανέεδηακ ιε ημκ ηαζνυ αοημφξ κα πνμζηαηεφμοκ
ηζ άθθμζ ημ παίγακε παγμί ηαζ άθθμζ ημκ Μζθάημ.
Άθθμζ πεζζιαηςεήηακε, αεχμζ ιέπνζ πηεξ,
ια βίκακε επενμί, ηαηάνεξ πζα ημοξ δίκακε
ηαζ ηάιπμζμζ απ’ αοημφξ είπακ αβηζζηνςεεί,
ιε ηδκ λακεζά κέα βεκζά πμο είπε λακαβεκκδεεί,
«Έλς απ’ εδχ μζ λέκμζ!» θςκάγακε ιαγί.
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Φ

ηςπμί απθμί ηζ αβνάιιαημζ ιε ιυνθςζδ
ηαιία, ια είκαζ μζ πζμ πμθθμί αβκμί, άηαημζ,
ηίιζμζ ηαζ ιε πμθφ «γμοιί»!
Ξακ ήνεακ ιεηακάζηεξ ζ’ αοηή εδχ ηδ βδ
ηνέπμοκε κα πνμθάαμοκε ημ πέναζια ημο ηνέκμο
πμο ζείεηαζ ζηζξ βναιιέξ εημφηεξ ηζξ ζηζβιέξ.
Μμθθμί απ’ αοημφξ πνμζπάεδζακ ημ ηνέκμ
κα θνεκάνμοκ ηαζ ακ υπζ πίζς κα πήβαζκε,
ημοθάπζζημκ ιπνμζηά, ζζβά κα πενπαηήζεζ
ηαζ ιε δζαθείιιαηα πμθθά ηδ ζηνάηα κα βειίζεζ.
Βοπέξ ημοξ λέθεοβακ ζοπκά, ηάεε θμνά
ζακ ζηαιαηά, πφθεξ κ’ ακμίβμοκ ηδξ ροπήξ
ηαζ κ’ απμννμθμφκ υ, ηζ απυ αβαεά ζηενήεδηακ
ζηα λεπαζιέκα ημοξ πςνζά.
Ζάιπμζμζ ηα ηαηάθενακ ηζ έηνελακ βμνβά,
ημφημ δς ημ ηάθεζια δε βίκεηαζ λακά.
Ξηνααά, ημοηζά ηαηάθενακ, πζάζηδηακ απ’ αοηυ,
ημ ζθφνζβιά ημο ζηυνπζγε δφκαιδ ηαζ παθιυ.
Φνέζημξ αβέναξ ιφνζγε, δνυζζγε ηδκ ροπή,
πθδβέξ ηδξ θηχπεζαξ ηδξ πζηνήξ
ηζξ δζχπκακε ζημ πηεξ.
Ζαζ άθθμζ δεκ ηαηαδέπηδηακ ιήηε κα ημ αββίλμοκ,
ζθονίγεζ αοηυ, αβάγεζ ηαπκυ ηζ υθμ αανοβηςιά.
«Ονέλεηε κα πνμθάαεηε ηδκ ημκηζκή ιμο ζηνάηα
πμο βνήβμνα πενκά!»
-Σπμφ! ανε αδενθέ, ηζ ζηαξ; Αε πάθαζε μ κημοκζάξ...
Ζζ άθθμ πέναζε επηέξ ηζ άθθμ πενκάεζ αφνζμ.
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Θδ ζηάγεζξ ηαζ ιδ κμζάγεζαζ βζ’ αοημφξ
ημοξ θμοηανάδεξ πμο ζένκεζ μ κημοκζάξ.
Ώοημί δεκ είκαζ ζακ ηζ ειάξ.
Ζάκε θζβάηζ οπμιμκή, εα ’νεεζ ηαζκμφνζμ ηνέκμ
ηαζ δεκ εα αβάγεζ ηδκ ηαπκζά, ηα «απ!» ηα «ααπ!»
ηα «κημοθ!» ηαζ «ηζμοθ!»
ηζ δ ιδπακή ημο δεκ εα αανοβηςιά!
Μέναζε δ πνχηδ ηαηαπκζά, ανήηε ημοξ πηφπμοξ
δ ηανδζά, ιαθάηςζε ηζ μ πυκμξ. Ζαζ ανπζκμφκ,
θίβμζ απυ δς κα λειοημφκ ηαζ ηα ηααμφηζα κα
πεημφκ, άθθμζ απυ ηεζ, ηδξ κάνηδξ ηα πμοηάιζζα
κ’ αθθάγμοκ ηαζ κα ηζκμφκ ανβά ηεθάθζα ηαζ ημνιζά.
Άθθμζ ημζημφκ ημκ μονακυ ράπκμκηαξ ημ Θευ, υπμο
ιπμνμφκ κ’ απθχζμοκ ηα θηενά, πμο απμπηήζακ
αημή πζμ δοκαηή ηζ απ’ ημο εθαθζμφ ηαζ ιζα ιαηζά
ακχηενδ ηζ απυ ημο αεημφ ηαζ ημκ εοπανζζημφκ.
Ζζ ανβά, δεζθά, ζηήκμοκ ηα ιάηζα ηαζ η’ αθηζά
ιήπςξ πεηφπμοκ ιζα θςκή, θυβζα κ’ αθθάλμοκε ιαγί
ηαζ ημοξ ηαδιμφξ κα πμφκε.
Γζα κα ιδκ κζχεμοκ ιμκαπμί, πανάζζηα ηζ εθεεζκμί.
Θήηε απυ δς, πμο ημοξ ημζημφκ απυ ρδθά, ιήηε
απυ ηεζ πμο ηανηενμφκ πυηε εα θένμοκ ημκ πανά.
Ζαζ κα! Ώνπίγμοκε πμθθμί ιαγί ημ πηίζζιμ ηςκ
βηέηςκ ημοξ ζε ηάεε λέκμ ιαπαθά, ζηα ηέκηνα
ηα ποηκά, ζε ιζηνμπμθζηείεξ ηαζ πςνζά, ιμκάπμζ
κα απμαάθθμοκε ηναπφιαθθδ ζηζά.
Ζαζ λεημιιέκμζ ηαεχξ ημοξ έθαπε κα είκαζ, ανβά
ια ζηαεενά ζδηχκμοκε ηζ αοημί ζημκ ηαπκζζιέκμ
μονακυ έκακ ιζηνυ, θζηυ δζηυ ημοξ μονακίζημ.
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Ζαζ ζιίβμοκε ιε ημκ ηαζνυ ιε θνέζημοξ
ηαζ παθζμφξ, ιε θίθμοξ ηαζ βκςζημφξ κα ανίζημκηαζ
ηζξ Ζονζαηέξ ζακ είκαζ μζ θάιπνζηεξ ηθεζζηέξ
ηζ υθμ πθδεαίκμοκ ζακ ιονιήβηζα πμο ανέεδηακ
λακά ιεηά απυ ιεβάθδ ιπυνα ηαζ έπμοκ δίρα
αθυνδηδ, ζογήηδζδ γδημφκ.
Μμθθμί ιζθμφκ βζα ηδ δμοθεζά, πςξ πνέπεζ βζα κα
αβάθεζξ ηυζα ζζδενζηά, ηυζα ηαθμφπζα ιέηαθθμ
πμο πφκεηαζ ανβά ηαζ θζχκεζ ιεξ ζηδκ ηάρα
δ ναπμημηαθζά, ηυζα ημιιάηζα ηυθθδια ηαζ πάθζ
λακά ηυθθδια κα ρήκμκηαζ ηα πένζα,
πμδάνζα, πένζα, ανίζημκηαζ ζε ηίκδζδ ιαγί,
πμθθέξ θμνέξ ημοκά ηδκ ηεθαθή, ιάζηα, ηαπκυξ
ηαζ ζδνυξ κα πέθημοκε ιαγί.
Ζζ εηείκμ ημ αθζθυηζιμ νμθυζ πμο ημθθά!
Μυζμ ανβά ηοθμφκ μζ δείπηεξ ημο!
Μυζμ αανζά πηοπμφκ μζ χνεξ!,
ηζ χζπμο κα πέζεζ ημ θεπηυ, είζαζ πςνίξ ροπή.
Ώπ! ηζ ιεβάθμοξ πυκμοξ πμο έπεζξ, εζφ ανε λέκδ βδ!
Λ άθθμξ ήηακε ηνεκάξ. Θμοκηγμφνα, θάδζ ηαζ ζθονί
ηαζ ιζα ζθονίπηνα δοκαηή ημο δχζακε ηζ έιαεε
κα παίγεζ ιε αοηή.
Ομο άνεζε ημφηδ δ δμοθεζά, ι’ αηυια πενζζζυηενμ
θάηνερε ηδ ζθονίπηνα ηαζ ακηί κα ’πεζ ζηαονυ,
αοηή είπε θοθαπηυ.
Ώπχνζζηδ ηδκ έηακε ζακ αβαπδηζηζά,
πάκς ζηα ζηήεδ αημφιπαβε, ηδκ είπε ζηδκ ηανδζά.
Ζζ υηακ ηαιζά θμνά ιέζα ζημκ φπκμ ημο ζθφνζγε
ηάπμζμ ηνέκμ, πεηάβμκηακ ηαζ ζθφνζγε ηζ αοηυξ
ηαζ ηνυιαγακ ηαζ λφπκαβακ βοκαίηα ηαζ παζδζά.
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Ομ ζηυπμ ημο είπε αάθεζ ηαζ ήηακ ιαηνζκυξ,
ηάπμο ιζα ιένα, ιζα αοβή, κα έπαζνκε ημ ηνέκμ
ηαζ ζημ ζηαειυ ημκ ηεθζηυ ιε ημκ ημναά
ημκ θμοζηςηυ ηδ ιάκα κα πνμθάαεζ.
Ξοκήεζζε ζζβά-ζζβά ζημ ηνφμ, ζηδ ανμπή, ζηδ γέζηδ
ηδ ιεβάθδ απυ ηδ ιδπακή, ηα ζηυηζα ημο ηζ αοηά
αβάγακε ηαπκυ, ια ημο ’ιεζκε ιε ηυπμ ημ πνήια
ημ ζηθδνυ
Βημφημξ ήηακ έιπμναξ, έιμζαγε ημημβθφθμξ,
αμήεαβε ζακ «άββεθμξ» έηνεπε πακηαπμφ,
ζπίηζα παθζά εθεεζκά πμο ήηακε βζα ζηάαθμζ,
ζοιπαηνζχηεξ ηα ’παζνκακ, πθήνςκακ αηνζαά,
βζαηί εημφημξ ηάηεπε ηδ βθχζζα πζμ ηαθά!
Ζαζ έηακε, ακάεεια ηδκ πμκδνή ροπή,
πνοζέξ δμοθεζέξ βειίγμκηαξ ηζξ ηζέπεξ ημο
ι’ έκα ζςνυ ανμιζέξ.
Αεκ πάνδηε πμθφ ηαζνυ εημφηδ ηδ ζμδζά,
ηάπμζμζ ημκ πήνακ ιονμοδζά, ημο ’ζπαζακ ηάκα δομ
πθεονά, βεθάβακε μζ κηυπζμζ απυ εοπανίζηδζδ,
πμο έδςζακ αμήεεζα ζημοξ λέκμοξ δεζηή
ηαζ θχκαγακ ημκηά:
-Ζαθά ημο ηάκαηε ημο ηθεθηανά!
Ξπίηζα παναηδιέκα ιε ζάπζα ημφαθα απ’ ημκ ηαζνυ,
ηα πζμ πμθθά πςνίξ ζμαά ζδηχκμκηακ μνεά
ηνζχκ παηχιαηα ρδθά ηαζ ηνίγακ ηα ζηαθζά.
Θζα ζημηεζκή αοθή, ιαφνδ είκαζ πάκηα ηαζ οβνή,
ιε ιζα πανάλεκδ ζε πνχια πμκηζημζηναηζά
κα θένκεζ βφνα ζηδκ αοθή θεξ ηζ ήηακε ζονιυξ,
κα ζημφγμοκ ηα παζδζά, πμο είπακ απ’ ημοξ ηυπμοξ
ημοξ ένεεζ ζημ ιεηαλφ ηαζ απυ ημκ πνχημ υνμθμ
ιία ιασιμφ έαβαζκε ηάεε πνςζκυ επάκς
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ζημ ιπαθηυκζ ηαζ ηαημονμφζε ζηδκ αοθή
ιαγί ηαζ ηάιπμζμοξ ακενχπμοξ πμο ιέκακε εηεί.
Θζηνά παζδζά, ιεβάθμζ, ακέπκεακ ηζξ ιονμοδζέξ
ηαζ πάιπμθθεξ θμνέξ πζςιέκμξ ςξ ημ ηυηαθμ,
λεκφπηδξ, θενςιέκμξ, νάημξ ηζ εθεεζκυξ έαβαζκε
ηζ μ αθέκηδξ ηδξ μ ανάπδξ, «ζηοθάναπα»
ηαζ «πζιπαηγή» ημκ θέβακ μζ βεζηυκμζ.
Ια θέεζ ηνζηθίγμκηαξ ηάηζ δζηά ημο ηνμπάνζα
πμο ιμζάγακε, άθθμηε ιε ηναβμφδζα ηζ άθθμηε
ιε ανζζζέξ ηαζ ζηδ ζεζνά κα ηαημονάεζ ιαγί
ιε ηδ ιασιμφ ηαζ κα βεθά πμο έηακε ιζα ηαιάνα
ζακ ημ μονάκζμ ηυλμ.

Μ

ενάζακε ανβά, ηάιπμζα πνχηα πνυκζα
δφζημθα ηαζ ζηθδνά.
Άθθμζ ημ πήνακ ζμαανά ηαζ ημ ’νζλακ
ζε υκεζνα, ζε πθάκα ιαηνζκά.
Άθθμζ ημ είδακ εθαθνά, ηάιπμζμζ ηαηανηίγμοκε
θαίιανβα, αζαζηζηά, ζπέδζα μζημκμιζηά,
πχξ ηαζ ιε πμζμκ ηνυπμ βνήβμνμ ηζ εφημθμ
κα ιάζμοκε θεθηά, ηαζ ακ βίκεηαζ ζακ αζηναπή,
κα θφβμοκε λακά.
Νίγςια ή λενίγςια; Οζ κα’ καζ απυ υθα αοηά;
Θοζηήνζμ πανάλεκμ, ιεβάθμξ μ αναπκάξ.
Μχξ κα θοηέρεζξ άιπεθμ ζ’ άβκςζημ, λέκμ ηυπμ;
Ζζ υηακ ιεηά απυ έκα ιεβάθμ δζάζηδια ζηθδνήξ
δμοθεζάξ πήνακ ηδκ άδεζά ημοξ, πυζμζ ηάπα δεκ
ήηακε βζα πνχηδ ημοξ θμνά κα πάκε ζηδκ Μαηνίδα!
Ονέλακε, θμζπυκ, ζημοξ ηυπμοξ ημοξ κα δμοκ ηαζ κα
πανμφκ ηδ ιάκα, ημ παζδί, ημκ άννςζημ παηένα,
ηαζ ηδ θηςπή ηδκ ηάιανδ πμο άθδζακ παθζά
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ηζ έιεκε αδεζακή.
Ππμιμκή, εοπή ηαζ πνμζεοπή εα πάνμοκε ιαγί
ηαζ ηάπςξ ηχνα λέθαθνμζ βζα ηδκ επζζηνμθή,
εα θένμοκε ιαγί, ημονάβζμ ηαζ πανάηα
ηαζ θνέζηζα απακημπή.
Μμθθμί πζα ιέκμοκε εδχ, θαίκμκηαζ δοκαημί,
ιζθάκε βζα ημο πνυκμο βζα ιία ηαζ ηαθή.
Φςκάγεζ ιζα βοκαίηα οζηενζηά πςξ εα πεεάκεζ εδχ,
μνβζάγεζ μ άκηναξ δοκαηά ηαζ ηνέιεζ δ θςκή,
ιζα αοθαηζά πςνάθζ δεκ είπακε εηεί
-θα ηα έπμοιε εδχ, ηίπμηα δε ιαξ θείπεζ,
ημκ άθθμ πνυκμ πζμ ηαθά, ημκ άθθμ πζμ πμθφ,
έκαξ αβνυξ ιαξ έθεζπε ιμκάπα ζηδ γςή.
Θυκμ πμο κα παναηαθάξ ηζ εβχ ιαγί,
κα έπμοιε οβεζά ηαζ ηάκε οπμιμκή.
Ξθίλε ηδκ υζμ ιπμνείξ ηδ δοκαηή ηανδζά ζμο
ηαζ πάρε κα λεπκάξ ηζξ Ζονζαηέξ ηαζ ηζξ βζμνηέξ
ηα ιάηζα ιαξ δεκ λένμοκ, ιήηε ζαηάηζ αβυναζα,
ιαγεφς ηα θεθηά.
θα ηα ζηενδεήηαιε, ιαξ θηάκεζ δ οβεζά,
ιενάηζ ιαξ ηαζ υκεζνμ έκα ηαθφαζ θηςπζηυ
ηαζ ιζα πμφθηα βδ δζηζά ιαξ!
Ξε ιζα άθθδ θαιεθζά, ιάκα, παηέναξ, δομ βζμζ,
ιζα ηυνδ θοβενή, δεκ λεπενκμφκ δεηάλζ, δεηαεθηά
ηαζ είημζζ πνυκςκ, πέκηε ιαγί δμοθεφμοκε ηνεζξ
πνυκμοξ ιέπνζ ηχνα.
Έπμοκε ηδθευναζδ, ροβείμ δθεηηνζηυ ηαζ άθθεξ
ζοζηεοέξ ηαζ ηχνα ιυθζξ δα πήνακε ηζ αοημηίκδημ
ηζ είκαζ υθμ πανά ηαζ βζα ηδ θοβενή θηζάλακε ηαζ
θεθηά ηαζ ηα παγάνζα άνπζζακ κα ένπμκηαζ ιε μονά.
Ια ζηάζεζ μ πάνμξ!
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Βδχ έπεζ δμοθεζά ζηθδνή ηαζ δοκαηή,
ια έπεζ ηαζ θεθηά. Ξηδ ιαηνζκή παηνίδα ημοξ
ημοαάθαβακ ηα λφθα ζηζξ πθάηεξ ημοξ ζακ γα.
«ΐαζζθζηυ» ηναπέγζ, πίηα, πθαζηυ ή ηναπακά
ηαΎγμκηακ ηα δεζθζκά.
Άθθμξ έκαξ ηαπκμπςνίηδξ ιεθαιρυξ, ιμοζηάηζ
ημναηίζζμ ηαζ θοβενυ ημνιί, πνζκ πέκηε πνυκμοξ
έθενε ηα δομ ημο ηα παζδζά.
ΐάζακα απυπηδζε αανζά, πίθζα ηα ηανδζμπηφπζα,
ηνακυ ηαδιυ ηζ ααάζηαπημ ημο έδςζε μ βζμξ,
πμο ήηακ ζακ ηνζακηάθοθθμ αβκυ ηαζ απαθυ,
ια άθθαλε ιε ιζαξ ηαζ αμφθζαλε ζηζξ ημζκςκίαξ
ηα ανυιζηα ζηαθζά.
Γάνζα, πανέεξ ηαζ πανηζά, λεκφπηζα ηαζ κανηςηζηά,
ηοκδβδηυ ηαζ ηνφρζιμ πςνίξ δζαημπή ηζ έκα πνςί
ημκ αάθακε ααεζά ζηδ θοθαηή.
Ηίβμζ ήηακ πμο ημκ ζηέθηδηακ, άθθμζ πενζβεθμφζακ,
κηνεπυηακε μ άκενςπμξ, αμήεεζα γδημφζε, ζημνβή
δε ζοκακημφζε.
θμζ ζδηχκακε ρδθά, ροπνά ηαζ αοζηδνά
ημ δάπηοθυ ημοξ ζα κα ’ηακε ηνζηέξ, ζοιπαηνζχηεξ
πμο ’νεακε ιε ηδκ ίδζα ηανααζά ηαζ ηνάααβε,
μ άιμζνμξ ιε πυκμ ηα ιαθθζά!
Θζα ιάκκα πμο ’πε δομ παζδζά, ηδξ πυκαβε δ ηανδζά.
Λ έκαξ βζμξ ηδξ έβζκε ηαθυξ ηζ μ άθθμξ,
βζμξ ηδξ ιέεδξ, ιάβηαξ ηαζ ιεναηθήξ.
Θέζα ζηα ηαιπανέ πενκμφζε ηζξ αναδζέξ
ηζ απ’ ηα πμθθά «ιενάηζα» έηνςβε ηαζ βοαθζά
ημκηά ζηα λδιενχιαηα ημκ αβάγακ ζδηςηυ
ηαζ ζακ ζημοπίδζ ανυιζημ ημκ πέηαβακ ζηδ ζηνάηα.
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Μυηε μζ αζηοκμιζημί ηαζ πυηε μζ πνχηεξ αμήεεζεξ
ημκ παίνκακ ηνααδπηυ ηζ απυ πμθφ ηαζνυ ημκ είπακ
θηζάλεζ θάηεθμ, ημκ είπακ πζα βκςζηυ.
Θζαξ άθθδξ ιάκαξ δ ηυνδ, βθοηζά ζακ Μακαβζά,
ιέζα ζε μνβακχζεζξ αμοηήπηδηε ααεζά.
Μνχηα ιε ηζξ πανέεξ πήβαζκε βζα ηαθέ,
ιεηά απυ θίβμ ηαζνυ αθθάγεζ ηα ιαθθζά
ηζ υηακ νςημφζε δ ιάκα ηδξ βζαηί υθα αοηά,
ηδξ άνπζγε ημ ιάεδια θέβμκηαξ δοκαηά,
ζημκ ηυζιμ δεκ πνεζάγμκηαζ μζ πθμφζζμζ, μζ ζηναημί,
μζ κυιμζ ηαζ ηα ζφκμνα ηαζ αζηοκμιζημί,
υθα εα ηα ζανίζμοκε ηαζ ηδ γςή εα πηίζμοκ
λακά απ’ ηδκ ανπή.
Μαθάαςζε δ ιάκα ηδξ, πάεζ κα ηνεθαεεί
ηέημζα ημνμφθα υιμνθδ, πυκεζε δ ροπή.
Μνμζανιμβή απυ ηδ ιζα, πανάεονα απ’ ηδκ άθθδ
άβπμξ αανφ ηζ αθυνδημ απυπηδζακ πμθθμί.
Ζζ υηακ ζοκακηζμφκηαζ ζε ηάπμζμ ιαβαγί ή ζε
ηάπμζμο ηδ βζμνηή, θίβμ βζα κα λεζηάζμοκε κα πζμφκ
ηζ έκα ηναζί, ζογήηδζδ ιεβάθδ ακμίβμοκε ιαγί.
Ρςνάθζα αβυναζε αοηυξ ημκ θζχκεζ ηχνα μ ηαδιυξ,
βζαηί δεκ είπε πζα θεθηά κα πάνεζ ηζ άθθμ έκα.
Γήθεοε ηχνα θακενά βζαηί έκαξ ηαθυξ αβνυξ,
πμοθήεδηε ηνοθά. Ονέπεζ ηδκ άθθδ ημ πνςί δάκεζμ
κα ημοααθήζεζ ηαζ ηα πςνάθζα ζημ πςνζυ
πάθζ κα ααβαηίζεζ.
Αμοθεφμοκε ζηδκ θάιπνζηα μπηάςνμ βενυ ηαζ
ζακ ηεθεζχζμοκ ηδ δμοθεζά ανπίγμοκ ηάπμζα άθθδ.
Ππενςνίεξ ιπυθζηεξ ηαζ αβάγμοκε θεθηά,
βζμνηέξ ηαζ Ζονζαηέξ δμοθεφμοκε ζηθδνά.
Μμοθενζηυ ηαηάρολδξ ημ ηνχκε δομ θμνέξ,
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μζημκμιία δοκαηή, αμθεφμκηακ ζακ αζηδηέξ,
πέκηε θάηεθμζ ένπμκηακ ημ ιήκα δομ θμνέξ
ηζ απυ θεθηά βζα έλμδα δεκ πάθαβακ πμηέ.
Ώηυια ηαζ ηα έπζπθα ηα ανίζακε ζημοξ δνυιμοξ,
ζηυπμ είπακε ημκηζκυ ια αηνζαυ πμθφ,
βαιπνυ πμο ημοααθμφζε υκμια ηαζ πμοβηί
ηαζ αξ ιδκ είπε μ άκενςπμξ επάκς ημο γςή.
Άθθμζ αηυια ηαζ ακεοβζεζκέξ δζάθμνεξ δμοθεζέξ
ράπκακε βζα κα ανμοκ, ανηεί κα αβαίκεζ ημ ρςιί ηζ
δ ιαηνζκή παναιμκή.
Ζαζ ζε δζάθμνα βζαηνεία, ηάεε θμβήξ βναθεία
έηνεπακ ι’ αβςκία βονεφμκηαξ δμοθεζέξ,
υ, ηζ ανπάλμοκ ηζ απμηεί βζα κ’ ακηζιεηςπίζμοκ
υζμ ιπμνμφζακ πζμ πμθφ ηα δφζημθα ηαζ αανζά:
Άθθμξ ζηδ ιάκα ημο πνήιαηα κα ηδξ ζηείθεζ
κα ανεζ ηδ βζαηνεζά, άθθμξ ζηδκ αδεθθή κα θηζάλεζ
ηα πνμζηζά ηαζ άθθμξ ζηα παζδζά, πμο άνπζζακ ζημ
ιεηαλφ ζηδ ιαηνζκή παηνίδα κα πάκε βζα ζπμοδέξ.
Ζζ μ άθθμξ πάκηα Ζονζαηέξ ηζ υθεξ ηζξ βζμνηέξ,
ηαζυκζα θμνηςκυηακε ιε δζάθμνα πμηά,
έηζζ βζκυηακε εδχ, δεκ έπζκακ κενυ,
άθθμξ βζαηί ήεεθε κα θέβεηαζ εονςπαίμξ ηζ άθθμξ
βζαηί θμαυηακε ημ ζίδενμ ηαζ η’ άθαηα πμο είπε ημ
κενυ, έηζζ, θμζπυκ, ιέπνζ ημ πέιπημ πάηςια
θμνηχκμκηακ ηζ έπαεε ηαζ ηήθδ ηαζ μζ πζμ πμθθμί
πεθάηεξ ημο παγάνεοακ ιέπνζ ηαζ ηζξ δεηάνεξ.
Θζα θαιεθζά εδχ, μ βένμξ ηαζ δ ιάκα ημο
ζηδ ιαηνζκή παηνίδα ηανηέναβακ ηζ αοημί
κα πάνμοκε απ’ ακάβηδ ημο βζμο ημοξ ηδ δναπιή.
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Λ άθθμξ ήηακ ακμζπηυξ. Μμθθή δμοθεζά ηαζ ηάιπμζα
θεθηά, ια ήηακ πάκηα αζαζηζηυξ ηαζ απαζηδηζηυξ.
Ήεεθε αοημηίκδημ, ηνχβακε ηαζ ηαθά,
ηα πζμ ςναία νμφπα θμνμφζε ζηα παζδζά
ηζ υηακ ιε άδεζα πήβαζκακ ηα πένκαβακ ηαθά.
Μμθθά ςξ ηχνα ζηδ γςή ζηενήεδηε,
ηζ κα πνςημεοιδεεί!
Θα πζμ πμθφ οπυθενε πμο γμφζε ιαηνζά
απ’ ηδκ Μαηνίδα, ημοξ βένμοξ ημο βμκείξ,
έηζζ ηζ αοηυξ ζηζξ ιεηνδιέκεξ ιένεξ ηα πένκαβακ
ηαθά, ζηδ εάθαζζα ημοξ πήβαζκε ηζ έανζζηε
ηδ πανά.
Ζζ υηακ ανζζηυηακ ζπίηζ ημο ημ βθέκηαβε θζβάηζ
ιε θίθμοξ ημο ηαζ ζοββεκείξ πμο υθμζ ιαγεφμκηακ
κα δμοκ αοηυκ ηαζ αοηυξ κα δεζ αοημφξ.
-Φηςπυξ ήζμοκα παθζά, θηςπυξ είζαζ ηαζ ηχνα
ηζ αηυιδ υθδ ζμο ηδ γςή θηςπυξ εε κ’ απμιείκεζξ,
ημο έθεβε δ βοκαίηα.
Θα εηείκμξ ηδξ απάκηαβε ιε θυβζα ηδξ ηανδζάξ,
κηοιέκα ιε αοηάνηεζα ηαζ ιε απθμπενζά:
-Αε θές πςξ έπεζξ άδζημ ζηα θυβζα ζμο αοηά,
ια ηδ γςή, βοκαίηα ιμο, ηδ γμφιε ιζα θμνά.
Οδκ έπς αβηαθζάζεζ πζζηά ζακ εναζηήξ
ηζ υ, ηζ ιμο δίκεζ, ηαθά, ηαηά είκαζ ηαθμδεπμφιεκα
ηαζ ηα ’πς θοθαπηά ηαζ εέθς δ θαιεθζά ιαξ κα γεζ,
ζςζηά ηαζ ι’ ακενςπζά.
ΐαθίηζεξ ημοααθμφζε βειάηεξ απυ δχνα
ηζ απθυπενα ζημνπμφζε ζημ θηςπζηυ ημο ζυζ
ηζ υηακ δ χνα ζήιακε λακά επζζηνμθή,
βφνκαβε άδεζμξ, λέθαθνμξ, ζα κα ’ηακε πμοθί.
-Ζαζνυξ κα θηζάλεζξ ιζα δναπιή, θχκαγε δ βοκαίηα,
δεκ είκαζ πάκηα νυδζκα ηα πάκηα ζηδ γςή!
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Ξοιιυνθςζε ημ πένζ ζμο υζμ είκαζ ηαζνυξ αηυια
βζαηί ζε αθέπς, θμοηανά κα ’ζαζ πςνίξ αναηί.
Θα εηείκμο ημο θαίκμκηακ, ακ υπζ αηαηυνεςημ,
πμθφ δφζημθμ ημ πνήια κα ιαγέρεζ.
Ξηα δεηαεκκζά ημκ πάκηνερακ ημο δχζακε
ηαζ θίνεξ, ια ζηδ πανά ημο βάιμο ημο,
ζακ θμοημοιά ηζξ θάβαιε μζ ζοββεκείξ ηζ μζ θίθμζ.
Οα ’ζπαζακ υθα βζα ηαθά ηζ υηακ ηεθεζχζακε
ηα βοαθζηά, πμο είπακ δακεζζηεί,
ζπάζακε απ’ ημ παιυζπζημ ημο βάιμο ημο
ιεναηθήδεξ υθεξ ηζξ ηεναιίδεξ ηαζ έιπαζκε ανμπή.
Ζαθά κα είκαζ μ βαιπνυξ ηαζ «ζαμον» κα ζηάζεζ
μ πάνμξ «αοηυ ηζ αηυια μπηχ» ηζ αξ ζθφνζγε
ημ άκηενμ βζα ανηεηυ ηαζνυ.
Ζάιπμζμζ απ’ αοημφξ πέζακε ιε ηα ιμφηνα επάκς
ζημ ειπυνζμ πμοθχκηαξ θαβδηά, α καζ, αέααζα,
εδχ είκαζ μ πανάξ εδχ ηαζ δ γςή, ηφθθα κα έπμοκ
ηα ζπμθεζά ηαζ δ ιυνθςζδ ιαγί.
Βζηζαηυνζα θαβδημφ ηαζ ζε ζοπκμφξ νοειμφξ πάνα
πμθθμί απ’ αοημφξ, έκαξ ημκηά ζημκ άθθμ ακμίβμοκ
ιαβαγί.
Οζ δοκαηυξ μ ακηαβςκζζιυξ ηαζ δ ακηζγδθία!
Μμζμξ εα μνεμπμδήζεζ, πμζμξ εα ’καζ μ ιεβάθμξ
ηαζ πμζμξ εα οπενζζπφζεζ;
Μμθθμί ακεαήηακε πμθφ ρδθά ηαζ ηάιπμζμζ
απ’ αοημφξ ηοηθμθμνμφκ ιε Μυνζε, Θενζεκηέξ,
Ογάββμοαν ηαζ Ζαπνζυθ, ιέζα ζη’ αοημηίκδηα
αάθακε ιέπνζ «ΐar» ηαζ ζηα ιζηνά κημοθάπζα ημοξ
αθήκμοκ ηαζ θεθηά, έηζζ βζα χνα ακάβηδ,
βζα ηαιζά αβμνά ηαζ ιενζημί ηα δείπκακ θακενά.
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Άθθμζ, θέκε, ίζα πμο γμφκε ηαζ ηάπςξ ηα αμθεφμοκ,
ημοξ θηάκεζ απ’ ημ ηαιίκζ ημοξ κα θαίκεηαζ ηαπκυξ,
ημοξ θηάκεζ κα ’καζ ήζοπμζ ηζ αηυια πζμ πμθφ
απυ ηδκ εθμνία, πμο αημφβμκηαζ πμθθά ηζ αξ ιέκεζ
ημ υκμιά ημοξ ιαηνζά απυ ημοξ «ιενζεκηάηδδεξ»
ιε ηα πμθθά θεθηά.
Άθθμζ ηδκ ημπακήζακε, ηάπμζμζ πήβακ ζημ θνέζημ
ηαζ ηάκα δομ αάθακε ιζα εδθζά ηαζ είπακε ημ βεζα.
Ζάπμζμζ, αθμφ ηα ημκμιήζακε, ιάεακε ηαζ πανηζά,
ηαγίκμ πμο δεκ ήλενακ ηαζ ημ ’πακ αημοζηά,
πέζακε ιε ηα ιμφηνα ζηδκ άζςηδ γςή, παίγμοκ
ιε ηα θεθηά. Ζμζημφκ ημοξ άθθμοξ «απυ ρδθά»
ηαζ ιενζημί απ’ αοημφξ πακηνεφμοκ ηα παζδζά ημοξ
πάνα πμθφ ιζηνά.
Ζζ εδχ θμζπυκ, πάνα πμθθμί βμκείξ, θεξ ηζ είπε ιείκεζ
πάκς ημοξ δ ηνμφζηα ιζαξ ηαηάναξ, δεκ πάρακε
κα ζηέθημκηαζ ζηζβιή, πχξ, πμφ ηαζ πυηε εα ανμοκ
έκα ηαθυ παζδί, ιεηά πανάξ κα δχζμοκε ιεβάθμ
μαμθυ, ανηεί κα ανμοκ έκα βαιπνυ κα ’πεζ ζεζνά
ηαζ υκμια ηαθυ.
Έηζζ, πςνίξ κα ηαηαθάαμοκε, πένα απυ ηδκ ηαηάνα
ημο άπνδζημο «εεζιμφ», πςξ δ δεηαεηία εηείκδ
ημο εαδμιήκηα δεκ είπε ηαιζά δζαθμνά
απυ ηα παγανέιαηα πμο βίκμκηακ παθζά.
Αεηαεθηάνα ημπεθζά έιπθελε βζα ηαθά, ζηα...δίπηοα
ηδξ αβάπδξ!
Ξακ ζεναζηυνα δμφθεοε ζηδ ιάκα ηδξ ημκηά,
πμηέ δεκ πέναζε απ’ ημ κμο ζδέα βζα πακηνεζά.
Ξοβπςνζακυξ ηδξ κέμξ ενβάγμκηακ ημκηά
ηαζ δίπςξ κα ημ ηαηαθάαμοκε ιπθέπηδηακ ηα παζδζά.
Ζζ υθμζ ημ είδακ ιε πανά αοηυ ημ βεβμκυξ
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πμο ανέεδηε, δυλα μ Θευξ, ηυζμ κςνίξ βαιπνυξ
Ρνοζμδαπηοθζδχζακε ηα κέα ηα παζδζά
ηαζ αζαθζάνζα ένζλακ ζηα ιάηζα ημοξ ιπνμζηά.
«Ζαζνυξ», θέβακε ηαιανςημί μζ βμκείξ,
«κα θηζάλμοκε ηζ αοηά δζηζά ημοξ θαιεθζά!»
Λ άθθμξ έηνελε ιαηνζά, παηέναξ ζανακηαπέκηε
πνυκςκ, κα θηζάλεζ, ζχκεζ ηαζ ηαθά,
βαιπνυ ημο Ηάιπνμο εββμκυ, βζαηί έθαπε
μ παππμφξ κα έπεζ νίγα ηζζθθζηά.
Βίπακε ηαζ θεθηά ηαζ κφπηα ηαζ ηνοθά παγάνερε
ηδκ ηυνδ ημο πςνίξ αοηή κα λένεζ ηζ ςξ ηδκ άθθδ
ηδκ αοβή ήηακ γεοβανςιέκδ.
Μνυζηαβια είπε ηζ εηθμβή ιμκάπα μ παηέναξ
πμο «ήλενε» απ’ αοηά, βκχνζγε ηδ γςή ηαζ ημ ’θεβε
ζοπκά ηαζ ζηα παζδζά ημο υνζγε βάιμ ηαζ εηηθδζζά.
Θζα άθθδ αννααςκζάζηδηε ιυκμ βζα πέκηε ιένεξ.
Ζαθυξ δεκ αβήηε μ βαιπνυξ, πήνε ημκ μθεαθιυ ημο,
ι’ άθδζε πίζς ημο πθδβή αβζάηνεοηδ ηαζ μδοκδνή
κα ζένκεζ ηχνα δ ημπεθζά, κα θζχκεζ απυ κηνμπή.
Ομ είπακε αοημί εδχ ημ παηνζηυ ημοξ έεζιμ,
απ’ ημ πςνζυ ημοξ θένεζ, ηδκ πνχηδ ηζυθαξ
ηδ αναδζά κα εκςεμφκε ηα παζδζά ηζ απυ ηδκ άθθδ
ημ πνςί, ηαζ πνμπακηυξ δ πεεενά, κα αβεζ ζημοξ
δνυιμοξ ιε πανά ηαζ κα δζαθαθεί πςξ είπε δ κφθδ
πανεεκζά.
Θα κα, πμο αοηή δ πεεενά δε ηα θμβάνζαζε ηαθά,
ηζ, ίζςξ, εα επζζηίαγε εηείκδ ηδ πανά;
Ζαζ πνζκ κα θηάζεζ δ κφθδ ηδξ δεφηενδ Ζονζαηή,
ηάηζ δεκ πήβαζκε ηαθά ηαζ πάθαζε δ πνμλεκζά.
Ζζ μζ πςνζακμί δεκ κμζάγμκηαζ πςξ πάθαζε δ δμοθεζά
ιυκμ δζαθαθμφκε πςξ πάεζ ηχνα πζα!
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Άια ηαζ λεπανεεκεοηεί ηαζ πάζεζ ηδκ ηζιή ηδξ,
πάεζ ηζ αθίιμκμ, δεκ έπεζ πζα αλία αοηή δ ημπεθζά!
Βημφηδ πνζκ έκα πνυκμ πακηνεφηδηε εδχ ιε έκα
πνμλεκζυ ηαζ ηχνα δζαθφεζ ημκ βυνδζμ δεζιυ.
Μαίνκεζ ιζα ιένα ηδκ αοβή δομ, ηνία πναβιαηάηζα
ζηδ ιάκα ηδξ ηνέπεζ ηνοθά κα πκίλεζ ημκ ηαδιυ ηδξ.
Αεκ άκηεπε ζηδκ ηαηακηζά πμο έζηδζε εηείκμξ,
κα ηνχεζ λφθμ ιε ηδκ μηά ηαζ κα ηδξ ηθέαεζ ηα θεθηά
ηαζ κα’ καζ απυ ημ πζμηυ άεθζα ιεεοζιέκμξ.
Ομο ’θηαζβε, θέεζ, δ λεκζηζά, βζαηί ημκ ηαθμφζε
δ θάιπνζηα κα πάεζ ηάεε ιένα ζηδ δμοθεζά.
Οχνα απυιεζκε ιμκαπυξ, ημνάηζαζε απ’ ημ πζμηυ
ηζ απυ ηδ ιμκαλζά.
Αεκ έθεζρακ ηαζ ηα παθζά, ηα ακαπνμκζζηζηά,
εηείκμξ μ δεζπμηζζιυξ ημο άκηνα ιεξ ζημ ζπίηζ,
κα νίπκεζ λφθμ αθφπδημ ζηδ ιάκα ηςκ παζδζχκ ημο
ηαζ κα ημ νίπκεζ ζημ πζμηυ κα πκίβεζ ημκ ηαδιυ ημο.
-Οζ ζμο ’ηακα ηαζ ιε πηοπάξ; θχκαγε δ βοκαίηα.
Φφβε κα παξ ζημκ ηυπμ ζμο κα γήζεζξ ζακ ηα γα,
ηάεε θμνά, ιπεηνμφθζαηα, πάκς ιμο εα λεζπάξ;
-Ξηάζε, βθςζζμφ, βζαηί εα ζε ζημηχζς!
Αε θηαζξ εζφ, θηαίς εβχ πμο ζ’ έθενα εδχ,
ηαθφηενα ζημκ ηυπμ ιμο ηαζ ιε ρςιί λενυ!
Ζαηάπζκε δ βοκαίηα ημ ζάθζμ ηδξ πζηνυ,
δε ιπυναβε κ’ ακηζζηαεεί ζε ημφημ ημ εενζυ.
θμζ αοημί ηαζ άθθμζ πμθθμί ηςκ ηανααζχκ
ημο εαδμιήκηα πμο ήνεακ ζηδ Γενιακία ,
άθθμζ πνμηυρακε ηαζ άθθμζ πάεδηακ ή έζαδζακ.
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Μ

μθθά πανάλεκα ηαζ δζαθμνεηζηά πνάβιαηα
βζκυηακε εδχ!
Ημβζχκ-θμβζχκ εεκζηέξ βζμνηέξ, πμνείεξ
ημιιαηζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ, ιε ζοβηεκηνχζεζξ
ηαζ ακηζζοβηεκηνχζεζξ, ιε απενβίεξ,
ιε δζαιανηονίεξ ηαζ ιε Μνςημιαβζέξ, ιε απενβμφξ,
απενβμζπάζηεξ, ιε ηααβάδεξ απυ θαζίζηεξ
Ιεμκαγί ηαζ ακηζθαζίζηεξ, ιε πνμαμηάημνεξ
ηαζ ακανπζημφξ, ιε λφθμ άθεμκμ πμθθέξ θμνέξ
ηαζ ιε ααβά ςιά κα ζηάγμοκε ζακ κάνηεξ.
Ζζ ακάιεζα βζμνηάγμκηακ βζμνηέξ ενδζηεοηζηέξ,
απ’ υθεξ ηζξ δζάθμνεξ θοθέξ.
βημζ απυ ημζιμεάθαζζεξ ηαζ ιε ζθζπηέξ βνμεζέξ
υπμο ιάεακε επζηέθμοξ ηαζ αοημί, πμζα πνέπεζ
κα’ καζ δ εέζδ ημοξ ζε ημφηδ ηδ γςή!
Ώνβά, δεζθά ηαζ ηάπςξ κηνμπαθά ιάεακε εδχ
μζ λέκμζ βζα ηδκ Μνςημιαβζά.
ηζ δεκ είκαζ ιμκαπά ιένα ηςκ θμοθμοδζχκ,
ιένα ημο Θάδ βζμνηζκή, ιένα ηςκ εηδνμιχκ.
Βίκαζ ιζα ιένα δοκαηή ηαζ αβςκζζηζηή,
ζδιαζμζημθζζιέκδ, ζε αίια αμοηδβιέκδ.
Βίκαζ δ ροπή ημο ενβάηδ πμο έβζκε πμοθί ηαζ ηνέπεζ
ηαζ πθακζέηαζ ζ’ μθάηενδ ηδ βδ.
Βίκαζ δ ροπή ημο ακάζηαηδ ηζ υθμ αανοβηςιά,
απ’ ημ ιεβάθμ άδζημ πμο ζένκεζ μ κημοκζάξ.
Ξηθδνυ, αηνζαυ ηαζ άλζμ ημ πένζ ημο ενβάηδ έθηαζε
ηζ ςξ εδχ, βδ ηδξ Βπαββεθίαξ ηαζ ηυπμ ηανπενυ.
Ζζ αθθμφ, ζ’ άθθεξ ιενζέξ ζηα πέναηα ημο ηυζιμο
ηαζ ζ’ υθεξ ηζξ βςκζέξ, ιμοβηνίγμοκε μζ δνυιμζ
απυ ηδκ ενβαηζά, πμο ιμζάγεζ κα ’καζ εάθαζζα
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ιε ηφιαηα πθαηζά.
Ζζ αοηά ηα ηυηηζκα πακζά, θάαανα απυνεδηα
δε ζηφαμοκ πμοεεκά, δ ζθφνα, ημ δνεπάκζ,
ημ ηυηηζκμ πακί ηαζ ηδξ θςηζάξ βανίθαθμ
ιε ιζα πάκς ζηα ζηήεζα ηανθίηζα ακελίηδθδ
πα ζη’ άζπνμ θμοζηάκζ, ηυνδ βεκκά ιαπδηζηή
πμο ζένκεζ ημ πμνυ δαθκμζηεθακςιέκδ,
ιένα ενβαηζηή.
Έηζζ βζμνηάγεηαζ ηζ εδχ ιε έβπνςιμ θυκημ
ηαζ παθιυ αοηή δ ηεθεηή.
Ζάιπμζεξ χνεξ ηνάηαβε εηείκδ δ βζμνηή
ηαζ ζακ ενπυηακ δ αναδζά ηαηάιεζηεξ μζ αίεμοζεξ
αμφζγακ ζακ ηορέθεξ, ιε ιμοζζηή ηάεε θμβήξ
πμο παίγακε μζ Έθθδκεξ, Γενιακμί, Ομφνημζ,
Εζπακμί ηαζ άθθμζ δζάθμνμζ πμθθμί, ια πζμ πμθφ
αημφβμκηακ η’ άζιαηα ημο Θίηδ Θεμδςνάηδ,
ηδξ επμπήξ ηναβμφδζα ημο πμο έζενκακ απάκς ημοξ
ημο ηυζιμο επμπέξ.
Αφζδ, Ιμηζάξ ηαζ Ώκαημθή ζημ αυνεζμ αθχκζ,
δζάθμνμζ εηπνυζςπμζ, πμζηίθμζ αβςκζζηέξ
λεθχκζγακ ηζ έθεβακ ζηδ βθχζζα ηδ δζηζά ημοξ
πνμβνάιιαηα, αζηήιαηα ηαζ αηυια πζμ πμθφ,
γδημφζακ απ’ ημοξ λέκμοξ πζυηενδ ζοιιεημπή.
-Αεκ είκαζ ιυκμ, έθεβακ, Μνςημιαβζά αοηή,
πμο ιάεαιε ζημοξ ηυπμοξ ιαξ βζα ηδκ διένα αοηή,
ιυκμ θμοθμφδζα δνμζενά κα ηυαμοιε ιαγί!
Μμθθέξ μζ άβκςζηεξ θςκέξ ηαζ θίβεξ μζ βκςζηέξ!
Ιζυθενημζ ηαζ απμιαηνοζιέκμζ απ’ ηδκ ηνακή
βζμνηή ημο Θάδ, πθδζίαγακ δεζθά ζε ηάηζ πάβημοξ
ιαηνμοθμφξ πμο είπακε πανηζά.
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ΐζαθία θζθμζμθζηά, ζζημνζηά, πμθθά θμβμηεπκίαξ,
λέκςκ ηαζ κηυπζςκ ζοββναθέςκ ζηδκ παηνζηή
ηδ βθχζζα, πμθθά βζα ηυιιαηα ηαζ άθθα οθζηά
πένα απ’ ηδκ παηνίδα θένκακε ιοζηζηά.
-Ζαθχξ ηα παζδζά! αημφκε ιζα θςκή απυ έκακ
ζοιπαηνζχηδ ιε ιζα βεκεζάδα βηνζ.
Οζ εέθεηε παζδζά, πχξ εε κα αμδεήζς;
, ηζ γδηά δ ηανδζά ζαξ ημ έπμοιε εδχ.
Ξημκ ηυπμ ιαξ δεκ ανίζημοιε αοηά ηα οθζηά.
Λζ ζηναημηνάηεξ, λένεηε, εέζακε πανάκμια αζαθία
ηαζ πανηζά, ηα λενμκήζζα βέιζζακ ιε ακενχπμοξ
πμο εέθακε κα γμφκε βζα ημ δίηαζμ
ηαζ βζα ηδ θεοηενζά!
Ονεζξ κέμζ άκηνεξ, ηάπμο ηνζάκηα πνυκςκ, άνπζζακ
κα ημζημφκ αοηά ηα οθζηά.
Λ έκαξ είκαζ αδζάθμνμξ, μ άθθμξ πζμ γεζηυξ
ηζ μ ηνίημξ άθθαλε ιε ιζαξ ηζ έβζκε πμνθονυξ.
Φυαμξ ηαζ ηαναπή ημο ήνεακε ιαγί ηζ έκαξ ρζθυξ
ζδνχηαξ ηφθδζε ζημ ημνιί.
ΐζαθία δζάθμνα, πμθθά επακαζηαηζηά, πμο ιίθαβακ
βζα δίηαζμ, ρςιί ηαζ θεοηενζά, δεκ είπε δεζ πμηέ,
πανά ιμκάπα ήλενε ιυκμ ενδζηεοηζηά ηαζ ηαιζά
γςβναθζά.
Ζμίηαβε ηζ ήηακ ζζςπδθυξ, πυηε ημοξ θίθμοξ ημο
ημοξ δομ, πυηε ημκ άκηνα ημκ ρδθυ ιε ηδ ζηαπηζά
βεκεζάδα, ια πζμ πμθφ ημίηαγε αοηά ηα οθζηά
ηαζ έκζςζε ιζα θθυβα κα ημκ ηαίεζ ιέζα ζηα ζςεζηά.
Ομο θάκδηε βζα ιζα ζηζβιή πςξ έαθεπε εθζάθηεξ,
ιαφνμοξ, ζηαπηζμφξ ηαζ άιμνθμοξ, ηα πυδζα ημο
κα ηνέιμοκ, έκακ ιεβάθμ πείιαννμ,
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δναπέηδ απ’ ηα ηάνηανα, άβνζμ, ζημηεζκυ
ηαζ ηαηαζηνμθζηυ ηζ είπε ζδιαία θάαανμ
ιε ιζα επζβναθή ιε βνάιιαηα πμκηνά:
«Βθθάξ Βθθήκςκ Ρνζζηζακχκ».
Έζενκε θφθθα ηαζ ημνθέξ απ’ ηςκ αμοκχκ ηα φρδ,
βηνειίγμκηακ απ’ ηζξ πθαβζέξ ηζ έπεθηε
ζηα θανάββζα, ζάνςκε ηοπανίζζζα, ζηνέιιαηα
ηεναζζέξ, έζημογε λεζημιίγμκηαξ ηαηάνεξ
ηαζ αθμνζζιμφξ, έζπενκε αθακζζιυ ηαζ ιε πμθφ
εοιυ λενίγςκε ζημ δζάαα ημο ηαθφαζα ηςκ θηςπχκ
ηαζ άθνζγε ακεθέδηα ζημνπίγμκηαξ ημκ ηνυιμ
ζηζάγμκηαξ πθάζδ ηαζ Θευ,
θα ηα ζάνςζε, υθα ηα ζζμπέδςζε, ιζηνμζημπζηά
πςνζά ηαζ ιζηνμπμθζηείεξ ηζ αθμφ ημο πέναζε
μ εοιυξ άθδζε ιυκμ θάζπδ.
Αείπκεζ λεδζάκηνμπα ημ άεθζμ πνυζςπυ ημο
πςξ ηένδζζε υ, ηζ ημο άλζγε, έκα ιεβάθμ άπηζ
ηαζ ημοααθά ζηδ ζηνάηα ημο απένακημ ζημηάδζ
ηζ υ, ηζ απυιεζκε απ’ ημ ηαηυ ημ ιαφνμ,
ηίηνζκα θφθθα ήηακε πμο εάθαζζεξ θζθυλεκεξ
ηα θένακε εδχ.
Θζηνέξ θςηζέξ, ια δοκαηέξ, πάθζ εα λακαθέλμοκ,
θάνμζ εα βίκμοκ αζηναθηενμί ηα ζηυηδ
εα ζημνπίζμοκ ηαζ ημο πεζιάννμο ηδκ μνιή
ζηα αάναενα εα νίλμοκ
Οίκαλε θίβμ ημ ημνιί ζα κα ’εεθε κα αβεζ απ’ έκακ
εθζάθηδ ηζ απυεεζε ιε ιζαξ ηα πένζα ημο επάκς
ζηα πανηζά ηαζ ιενζηά ημο θάκδηακ πςξ αβάγακε
θςηζά.
Ξημ ηέθμξ η’ απμθάζζζε ηάιπμζα βζα κα πάνεζ,
δεκ ήλενε υιςξ πμζα.
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Νςηχκηαξ παξ ηαζ ζημ πςνζυ, πμο έθεβακ παθζά,
νχηδζε ηζ αοηυξ ημκ άκηνα ημκ ρδθυ,
πμο ήηακ ηαζ ημιιαηζηυξ ηαζ ημο ’πε ηζ κα ηάκεζ.
Θα ήηακ ηαιζά δεηανζά ηα πνχηα ημο αζαθία,
ζημκ ηυνθμ ημο ηα έααθε ζακ κα ’ηακ εδζαονυξ,
ιεθέηδ ημκ ηανηέναβε, κα θφβεζ έκαξ ηαδιυξ.
Θεηά απυ ηείκεξ ηζξ ζηζβιέξ ημο Θάδ ζζημνζηέξ,
πέναζακ ιήκεξ ηάιπμζμζ ιε δζάααζια πμθφ
ηαζ απμννυθδζε πμθθά ζακ δζραζιέκδ βδ.
Μνμπχνδζε πμθφ ααεζά ηαζ ιπήηε ζ’ έκακ ηήπμ,
πμο είπε απ’ υθα ηα ηαθά ηζ απ’ υθα ηα ηαηά,
πάεδηε ιέζα εηεί.
Ομ πένζ ημο άπθςζε απαθά ράπκμκηαξ βζα κα ανεζ,
εθπίδα αναπκμΰθακηδ ηαζ πζθζμθααςιέκδ,
εβηθςαζζιέκδ ζε ηεθζά ηαζ αθοζμδειέκδ.
Φφθαηεξ ηδκ ηναηάβακε ζηα ιαφνα ημοξ ηεθζά,
ηεθάθζα δνάηςκ είπακε ηαζ αβάγακε θςηζά.
Έηακε κα πεηάλεζ βμνβά ζακ αεηυξ,
κ’ αδνάλεζ ηδκ εθπίδα ια έθαβε δαβηςιαηζέξ.
«Ζάηζε ηαθά», ημο είπακε,«ιδ θζχζεζξ ζηζξ θςηζέξ»
Έηακε οπμπχνδζδ ηαζ ήηακ θααςιέκμξ,
ααεζά ηα ιαπαζνχιαηα πμο ημο ’ιπδλε μ ηήπμξ.
νημξ αανφξ ημο λέθοβε, μ ζηθάαμξ ηδξ εα βίκεζ
ηδκ άθοζμ, κα θζχζεζ θεφηενδ κα ηδ δεζ
ηαζ υθα κα ηα δχζεζ, ιέπνζ ηαζ ηδκ ροπή
Ώοηή βεκκήεδηε αβκή, ζημνπά ιυκμ αβάπδ, δίηαζμ
ηαζ ανεηή. Ια ’καζ Ώοηή ηαζ πακηαπμφ μ θφθαηαξ
ηαζ άββεθμξ πζζηυξ, πςνίξ πνμζηάηεξ δνάημκηεξ
πμο αβάγμοκε θςηζέξ, κςπεθζημφξ «αββέθμοξ»
ηαζ δήιζμοξ ζημηεζκμφξ.
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Μ

νμζανιμβή! Ζαζ υπςξ έκαξ αιπεθμονβυξ ημ
ηθίια ημο ηαηααμθάδα αάγεζ, έηζζ ηζ αοημί
ηζξ νίγεξ ημοξ ααεζά ζηδκ λεκζηζά θοηεφμοκ.
Φαίκεηαζ πζα πακηαπμφ ιε δζάθμνεξ ιμνθέξ,
δεζθά, ανβά βίκμκηαζ ηαζ μζ πνχηεξ αβμνέξ.
Ζάιπμζμζ πακηνεοηήηακε πςνίξ κα θμβανζάγμοκ
ιήηε ενδζηεία, απυζηαζδ, ια ιήηε ηαζ θοθή,
ιεβάθμ ακαηάηςια ζ’ αοηή εδχ ηδ βδ.
Οχνα ιέζα ζε υθα ηα πμθθά, ιένα ηνακή ηαζ άβζα
πμθθμί ακαηαθφρακε ζακ ιένα παζπαθζάξ,
βζμνηή ιδηέναξ βίκεηαζ ηαζ ζείεηαζ μ κημοκζάξ.
Ζαζνυξ κα εηηζιδεεί ηαζ ημφημ η’ αβαευ
πμο ήηακ ζηζξ παηνίδεξ ημοξ άβκςζημ, ιαηνζκυ.
Λζ κηυπζμζ ηδκ βζμνηάγακε, πνυκζα ηχνα, πμθθά,
ηχνα ηζ μζ λέκμζ ηδ βζμνηάγμοκε,
θαιπνά ηαζ πμθφ γςκηακά.
Οχνα ημ ηαηαθάαακε ηζ είπακε εαιιέκμ,
ιε ιζαξ ηδκ ακαζηήζακε ηδκ ηάκακε Θευ,
ιε θάηνα ηναβμοδάβακε ιεβάθμ ημοξ ηαδιυ:
«Μάλα! Μάλα γιπθηά καο κάλα!

Σήκεξα πνπ γηνξηάδεηο θαη ζε ραίξεηαη όιε ε πιάζε
ζε γηνξηάδνπκε θη εκείο.
Με νίζηξν γιπθό ζνπ ιέκε θαη κε κηα ζέξκε
πνπ ’ξρεηαη απ’ ηα βάζε ηεο ςπρήο,
λα δεηο κάλα, λα δεηο!
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Καη πξηλ αθόκε έξζεηο ζηε δσή, ηνλ θαηξό πνπ δεηο
θαη ηνλ θαηξό πνπ κάρεζαη κ’ αλζξώπηλα θαη θπζηθά
ζηνηρεηά, ζνπ επρόκαζηε, λα δεηο, λα δεηο
θαη λα κπνξείο ηελ όκνξθε ηελ θόξε θαη ην λην
ζην ρλάξη ηεο δσήο ζσζηά λα απνζέζεηο.
Γηα λα κπνξνύλ θη απηνί ην ζπόξν λα ζεξίζνπλ,
ην ζπόξν, κάλα, πνπ έξημεο κε πίθξα, κε θαεκό
θαη κε θξπθή ιαρηάξα γηα ηνύηε ηε δσή.
Να δνύλε ηα παηδηά, απηό πνπ εζύ δελ κπόξεζεο
λα δεηο θαη λα γεπηείο.
Καη πνιιέο θνξέο αθόκε όηαλ έρεη ρξεηαζηεί
έρεηο δώζεη θαη ην αίκα κέρξη ηε ζηεξλή ζηαγόλα.
Κη αο ιέλε κεξηθνί πσο ζνπ θάλαλε ηε ράξε
θαη ζνπ ’δσζαλ δηεζλώο όλνκα ηξαλό!
Δζύ είζαη, κάλα, ην ζηήξηγκα ηεο πιάζεο
θαη ε εξσίδα ηεο δσήο.
Τν όλνκά ζνπ ην είρεο αλέθαζελ.
Σην αληίθξηζκά ζνπ μερλνύκε κνλνκηάο
όια καο ηα δεηλά. Κη όκσο, κάλα, όλνκα ζείν,
πνιινί δε ζ’ εθηηκνύλ, κήηε θαη ζ’ αγαπνύλ,
δελ ζθέθηνληαη ζηαιηά γηα ζέλα θαη κήηε ζε πνλνύλ,
κα κόλν ζε ηξπγνύλ θαη ζε πεξηθξνλνύλ.
Τεο θνηλσλίαο ηα ηεξηίπηα βιέπεηο είλαη απηά,
πνπ ζέινπλε λα θάλνπλε αλζξώπνπο ζαλ ηα δα.
Να κε ζσξνύλ, λα κε κπνξνύλ λα ζθέθηνληαη
ζσζηά, παξά κνλάρα πόιεκνπο, κίζε θαη βάζαλα.
Κη όκσο, παξόια απηά, κάλα, εζύ δεζπόδεηο!
Σαλ θάξνο ιηηόο, κα θσηεηλόο, ηηο ζηξάηεο καο,
καο θέγγεηο. Καη καο εκπλέεηο θαη νδεγείο
εζύ ηα βήκαηά καο.
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Αθόκα θαη ραιεπέο λα είλαη νη επνρέο,
κε ηε δηθή ζνπ ηελ επρή ηηο δίλνπλε δσή.
Κη αθόκα, γηα θείλεο ηηο καλνύιεο πνπ δελ γεύηεθαλ
ςσκί, κήηε αθόκα ηε δσή θαη πνπ κόρηεζαλ πνιύ
ρσξίο πνηέ λα ληώζνπλ ηεο ξνύζαο ην θηιί,
θη απηέο, κάλα, δελ πέζαλαλ πνηέ!
Καη μαθληθά, κηαο άλνημεο ηε κέξα,
άλνημε είλαη, κάλα, πάληα γηα ζέλα όηαλ θεύγεηο,
εθεί πνπ ραξκόζπλα ρηππνύλε νη θακπάλεο
θαη ζεκαίλνπλ Αλάζηαζε,
εθεί θάπνπ μαθληθά αθήλεζαη θαη γίλεζαη
ζαλ θξίλνο ιεπθόο, πξάνο θαη άθαθνο.
Σαλ ρειηδόλη αθήλεηο ηελ ςπρή θαη θεύγεη,
θεύγεηο θη εζύ, ράλεζαη θαη ζβήλεηο
θαη κεηά, κεηά ηη γίλεηαη;
Κάηη πνπ κνηάδεη ζαλ επρή, ζαλ ράδη απαιό
θαη ζαλ ζηεξλό θηιί.
Γίλεηαη γηα καο θιεξνλνκηά κε πηθξή ζην ζηόκα
γεύζε, όπνπ ληώζακε θη εκείο ηε δηθή ζνπ ηελ επρή,
πνπ ’λαη ηόζν απαιή, ζηνξγηθή θαη ξόδηλε.
Καη ηώξα παξαθαινύκε, γηα ηε κάλα ηε δηθή ζνπ,
ηε κάλα ηε δηθή ηνπ, ηε κάλα όινπ ηνπ θόζκνπ
θαη ηε κάλα ηε δηθή κνπ,
λα δεηο, κάλα, ζαλ ηα ςειά βνπλά!
Καη γηα ζέλα, κάλα, ζηείξα πνπ δελ έθαλεο παηδηά
θη αο ζνπ ζηέξεζε ε θύζε ηεο γέλλαο ηε ιαβσκαηηά.
Σνπ ’δσζε όκσο άιια αγαζά, πνιύ πην αθξηβά
θαη ηα μέξεηο κόλν εζύ πώο κεγάισζεο παηδηά
θη έλα θαη δύν, κα θαη πην πνιιά αθόκα,
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λα ηα δήζεηο κε ζηνξγή θαη κε ζέξκε κεηξηθή,
δώξν λα ηα θάλεηο ζην ρλάξη ηεο δσήο.
Δζύ, κάλα, ηε ράξε ηελ αγία ηελ απόρηεζεο
κε δάθξπ θαη ηελ πόηηζεο κε αίκα θαη κε πηθξή ρνιή.
Κη αο ιέλε κεξηθνί, πσο ζνπ θάλαλε ηε ράξε
θαη ζνπ δώζαλ δηεζλώο όλνκα ηξαλό!»

Ο

μ Θάνηδ ηαζ Ληηχανδ ζηζξ εεκζηέξ βζμνηέξ,
πμθθά βθέκηζα βζκυηακε ιε πίθζεξ δομ ιμνθέξ.
Μμθθμί ηα παίνκακ ζμαανά ηαζ πνμπακηυξ
βζα ηα ζπμθεζά, εηεί βζκυηακ πονηαβζά ηαζ ένπμκηακ
πάνα πμθθμί ζε δζάθμνα ζοιαμφθζα ζπμθζηά.
Ζζ ακάιεζα ζ’ αοημφξ ενπυηακ ιενζημί ηζ έθενκακ
ιαγί, πυηε ηδ δζάθακδ ηζίπα ηδξ αδζαθμνίαξ,
πυηε ηδξ λεηζζπςζζάξ, βζαηί πίζηεοακ ιενζημί
πςξ ημφημζ απ’ ημ Ξφθθμβμ ήηακ ανζζηενμί.
Έηζζ, πμθθέξ θμνέξ, ενπυηακε εδχ ηδκ πθάηα ημοξ
κα ηάκμοκ, ηδκ χνα ηδ παιέκδ κα πενάζμοκ.
Ξοκεδνζάζεζξ βίκμκηακ πμθθέξ ηαζ ακμζπηέξ,
ηαιζά θμνά πςνίξ ζοιιεημπή, άθθμηε πάθζ ιέηνζα
ηαζ άθθμηε δοκαηή.
Ζζ άθθεξ πάθζ θμνέξ ήηακε ηυζμ θθμβενέξ,
πμο εφιζγακ πςξ λακαγεί θαιπνά ημ Βζημζζέκα.
Ώοηυξ εδχ έπεζ παθιυ ηζ υνελδ βζα δμοθεζά,
πένα απ’ ημ ενβμζηάζζμ, αοηυ είκαζ πςνζζηά.
Ώοηυξ ιζθάεζ βζα ηα ζπμθεζά πμο ανίζημκηαζ εδχ
ηαζ θαίκεηαζ πςξ ημκ πμκά βζα ημφηα ηα παζδζά.
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Μχξ θαίκεηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ
ηαζ πμζμξ βζ’ αοηυ εββοάηαζ;
Ξηδ ιδηνζηή ημοξ βθχζζα αθήκμκηαζ ηεκά.
Μυηε κα θείπμοκ δάζηαθμζ ηαζ πυηε πανηζηά,
πυηε αζαθία θηάκμοκε πάνα πμθφ ανβά,
δοζαάζηαπημ ημ αάζακμ βζα ημφηδ ηδ βεκζά.
Ζζ ακ πάεζ ηακείξ πζμ αυνεζα, εηεί είκαζ
ηα πνάβιαηα πμθφ πζμ δφζημθα ηζ ελςπναβιαηζηά.
Βηεί είκαζ πμο εα παεεί ζη’ αθήεεζα δ βεκζά,
ιζα ηαζ πμθθμί βμκείξ, ιδ έπμκηαξ πχξ ημ πνυαθδια
κα θφζμοκ, ανήηακ, θμζπυκ ηζ αοημί ναπάηζ
βζα δμοθεζά ηαζ βζα πμθθά θεθηά.
Γζα ηα παζδζά ημοξ, θέβακε, πςξ έπμοκε ηαζνυ,
δφκαιδ αδάιαζηδ ηαζ θαηνεοηυξ Θευξ ημ πνήια
ημ ζηθδνυ.
Ζζ άθθμζ πμθθμί κα κμζάγμκηαζ βζα ημφημ ημ ηαηυ
ηζ άθθμζ πμο απεθπίγμκηακ ζηέθκακε ηα παζδζά
ζηα λέκα ηα ζπμθεζά, κα ιδ ιπμνμφκ κα ιάεμοκε
πμηέ ημοξ ηα δεζκά.
Μχξ ανέεδηακ ζηδ βδ ηςκ παηενάδςκ ημοξ θοθή;
Μμζα είκαζ δ ζζημνία, πμζμξ μ πμθζηζζιυξ
ηαζ πμζα είκαζ δ ενδζηεία; Μμζα είκαζ ηα ήεδ
ηαζ πμζα ηα έεζια, πμφ πήβακ υθα αοηά;
Μμζα δ ηαηάνα πμο έπεζε ζε ημφηα ηα παζδζά;
Φακηάζηδηε ηάπα ηάπμζμξ απ’ αοημφξ ή ιπυνεζε
πμηέ ημο κα ζηεθηεί έζης ηαζ ιζα ζηζβιή
ηζ έηααζδ εα έπαζνκακ εηείκα ηα παθζά δεζκά,
δ θηχπεζα δ ααάζηαπηδ, μζ παβενμί πεζιχκεξ,
μζ ηυημζ πμο πθδνχκακε ιεηά ημ αενεζέ,
ημ πάθζ ημ δοζαάζηαπημ πνζκ ηδξ θοβήξ ημ δνυιμ;
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Μμζμζ κα ’καζ ηάπα μζ ηανπμί, πμο θένκμοκ
μζ απυβμκμζ ζηδκ ίδζα ημοξ θοθή;
Αεκ έθηακακ αοηά, πμο μ οθζζιυξ ηαηάπζε έεζια,
ζδακζηά, ια έθενακ ιαγί ηαζ μζ ακαημθζημί
ηαζ μζ κυηζμζ ααθηακζημί θαμί, ημ ιίζμξ ημ πζηνυ,
πμο ιάεακε παζδζά, ζηζξ παηνίδεξ ημοξ ζπμθεζά.
Άθθμζ ημ ηνάηδζακ ζακ θάαανμ εεκζηυ.
Ζαζ άθθμζ πάθζ δεκ έδςζακ ηαιία ζδιαζία.
Αεκ βίκμκηακ, ημ έκζςεακ, ηααβάδεξ ζε άθθςκ
ηδκ παηνίδα.
Θυκμ πμο αημφβμκηακ αναζά παζδζχκ δ θαζανία
ηαζ πνμζπαεμφκε μζ βμκείξ κα πκίλμοκε
απυ ηα παζδζά ιζα «έιθοηδ» ηαηία.
Ώοημί, μζ βμκείξ, ακήηακε ζε άθθεξ επμπέξ
ηζ άθθεξ είκαζ ηδξ κέαξ βεκζάξ πμο ’καζ ιεθθμκηζηέξ.
Βίπακε ηάπμζα πνμκυιζα εδχ, μζ ιςαιεεακμί,
ζε ζπέζδ ιε ημοξ πνζζηζακμφξ ηαζ μζ άθθμζ,
μζ κηυπζμζ απ’ εηεί, απυ πμθφ παθζά ηζ απυ ηδκ
ζζημνία, ζημοξ Ομφνημοξ πενζζζυηενμ κα δείπκμοκ
ακμπή, ζοιπάεεζα ηαζ θακενή θζθία
εκχ απυ ημοξ Έθθδκεξ παίνκακε ηα ζπμθεία,
βζαηί ήηακ, ηάπαηεξ, παθζά ή θμφκηςκακ μζ ρείνεξ
ηζ άθθα πμθθά ζαπθά δζηαζμθμβδηζηά.
Ζζ ανπίζακε ζζβά-ζζβά μζ Νςιζμί κα μνβακχκμκηαζ
ηαζ κα θςκάγμοκ δοκαηά ηαζ δ ηυθιδ ημφξ μδήβδζε
κα βίκμοκ δζεηδζηδηέξ ηαεχξ ηαζ απενβμί.
Νίλακ ζζκζάθα δοκαηά βζμιάηα παηνζςηζζιυ,
εοιίγμκηαξ ζοπκά, πςξ πέναζε απυ ηαζνυ δ ιαφνδ
δ ζηθααζά ηζ ακ δεκ ημζηάλμοκ ηα ζπμθεζά,
ηαθφηενα κα αάθμοκε ζημ ζαένημ ημοξ ηνζπζά.
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Ζαζ ημ «λοπκάηε ςνέ» πμο έθεβακ παθζά, πάθζ
ημ λακαθχκαλακ ηζ εκχεδηακ βενά, αβχκα
βζα κα ηάκμοκ, είηε ιε ημοξ εδχ ημοξ κηυπζμοξ
πμο έπμοκε ηάπμζεξ αδοκαιίεξ,
είηε ζημοξ οπμονβμφξ ημοξ πμο πυνηαζακ ηα αθηζά
ιεβάθεξ οπμζπέζεζξ ηαζ απυ πίθζα, «εα»!
Αεκ έθεζρακ ηζ εδχ ηδξ πμφκηαξ απενβμζπάζηεξ
πμο ’ηακ ηαηεοεοκυιεκμζ, δζαηαβέξ κα δίκμοκ
ηαζ κα επδνεάγμοκε πυηε δαζηάθμοξ ηαζ πυηε
ηζξ ανπέξ, κα ημοξ παθάκε ημκ εζνιυ ηαζ κα
ημοξ ζπένκμοκ δζπαζιυ θαθχκηαξ παναιφεζα ηαζ
κ’ αθμπθίγμοκ ημοξ βμκείξ πκίβμκηαξ ηδκ αθήεεζα.
Θα κα, δεκ ηνάηδζε πμθφ ηαζνυ ημφηδ δ αδζηία,
έθαιρε δ αθήεεζα δοκαηή, ημοξ ηφθθςζε ηα ιάηζα,
βνήβμνα αδοκάηζζακ ηαζ έβζκακ ημιιάηζα.
Φηζάλακ ηδκ πνχηδ ημοξ ιαβζά βειάηδ ιε ιενάηζα,
δέμξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζζιυ, ιε έκακ αοεμνιδηζζιυ
ηαζ έπανζδ, πμο έηαζβε ηα ιάηζα.
Ζάθεζακ άνπμκηεξ πμθθμφξ, πνυλεκμοξ ηζ άθθμοξ
θεζημονβμφξ, πμθζηζηάκηδδεξ, Ξοθθυβμοξ
ηαζ Ζμζκυηδηεξ, ηα ηυιιαηα νίπκακε μαμθυ
ηζ είπακε βζα ζδιαία ημοξ Μαηνίδα, ιεηακάζηεοζδ
ηαζ ηυπμ βζα δμοθεζά.
Ζαηάιεζηδ δ αίεμοζα ηαζ υρδ βζμνηζκή,
παζνεηζζιμί, δζαββέθιαηα ηαζ άθθμζ μνζζιμί.
Ια ηζ έκαξ κέμξ θθμβενυξ, ιέθμξ ηζ μνβακςηήξ
εημφηδξ ηδξ βζμνηήξ.
Ξακ άημοζε ηα ηείιεκα πμο ιαεδηέξ απάββεζθακ
ηζ ήηακ ημο εζημζζέκα, πυζα δεκ ήηακ απ’ αοηά εμθά
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ηαζ κμεεοιέκα ηζ άθθα ημοηζμονειέκα!
Ομο πυκεζε δ ροπή. Οα ’θεζπε δ πκμή ηζ εηείκδ
δ γςκηάκζα είπε ηζ αοηή δζςπηεί.
Αίπςξ πνμκμηνζαέξ νίπκεηαζ ζακ εενζυ
ηζ απ’ ηα ηθεζζηά ζονηάνζα ηαζ ηα ηνοθά ζπμθεζά
ανπάγεζ οθζηυ, δίκεζ θςηζά ηαζ ανμκημθχκαλε θυβζα
πμο είπακ εζπςεεί ζηα ιαφνα πνυκζα ηδξ ζηθααζάξ
ηαζ δφζημθμοξ ηαζνμφξ:
-Ω! ζεηο ξαγηάδεο Έιιελεο, θιέθηεο θη αξκαηνινί
αδηθεκέλα ζηίγκαηα, παξάζηηα ηνπ θόζκνπ,
όπνπ ρξόλνπο πεξάζαηε πληγκέλνπο κεο ζην δξάκα.
Υπνηαγκέλνη, λεζηηθνί, ρσξίο ηηκή θαη δόμα,
ζηνπ απηνθξαηόξνπ ηε καηηά λα θαίλεζηε ζαλ δα
θαη λα θεγγνβνιάλε απάλσ ζαο ηεο ηπξαλλίαο
ηα δεζκά!
Ξππλάηε, σξέ! Ξππλάηε!
Ξππλάηε θαη ζσξάηε ηνλ νρηξό πνπ καο βαξεί,
πνπ ζέιεη ζώλεη θαη θαιά άπηζηνπο λα καο θάλεη,
ρσξίο παηξίδα, ιεπηεξηά, ρσξίο θακηά ηζηνξία,
πνπ ζα καο δώζεη κηαλ απγή, ξίγνο γηα ιεπζεξία!
Τεο ηπξαλλίαο ν θαεκόο, σξέ, κεο ζην πεηζί καο
κπήθε, αηώλεο ηώξα ηέζζεξηο, παππνύο,
πξνπάππνο, παξαπάππνο, θόξε, κεηέξα θαη γηαγηά,
όινη απηνί κνρζήζαλε θαη ράζεθαλ θαη ράλνληαη,
γη’ απηό ην κεγαιείν, πνπ ιέλε ιεπηεξηά!
Κη εκείο; Δκείο σξέ, ηη θάλνπκε;
Πνηνο είλαη απηόο πνπ κπμνθιαίεη;
Γηα ζεθσζείηε, σξέ! Καηξόο είλαη πηα η’ άξκαηα
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λα δσζνύκε γηα λα βαξέζνπκε θαη λα ζπληξίςνπκε
νύινπο καο ηνπο νρηξνύο.
Καη αξεηή έρνπκε, βξε! Καη ηόικε θαη ςπρή!
Όπια λα θάλνπκε εηνύηα η’ αγαζά θαη ιάβαξν
λα ζθώζνπκε όινη καδί αληάκα ηεο ιεπηεξηάο
ζεκαία. Όπνπ ην αίκα καο θπιά ζε πνηακνύο
θη αρλίδεη, ζθνύδεη θαη θξάδεη δπλαηά
κε ηελ ηξαλή δηάηα!
Σθσζείηε θαη μππλάηε, σξέ, μππλάηε!
Καηξόο λα ζηακαηήζνπκε ηνύηε ηε κνξξαγία
θαη λ’ αλαπλεύζνπκε θη εκείο ηηκή θη ειεπζεξία.
Γη’ απηό ζαο θξάδσ δπλαηά απ’ ηεο ςπρήο ηα κύρηα
θαη ζαο πξνζηάδσ κε θαεκό θη αλείπσηε ιαηξεία
γη’ απηό πνπ ιέλε ιεπηεξηά, ηηκή θαη ηζνηηκία!
Έβζκε πθαθμή, γςκηάκερε δ βζμνηή.
Μμθθμί εκεμοζζάζηδηακ ηαζ δάηνοζακ ηα ιάηζα.
Θοιήεδηακ βζα ιζα ζηζβιή αβχκεξ ηςκ παππμφδςκ
ημοξ πμο ηάκακε ζε άθθεξ επμπέξ,
πμο άθθμζ δαθκμζηεθακςεήηακε ηζ έβζκακ ηνακμί
ηζ άθθμζ ελαθακζζηήηακε ιεξ ζημκ αθμνζζιυ.
Έηζζ ηαζ ημφηδ ηδ ζηζβιή, εδχ ζηδκ λέκδ βδ,
ιμζάγεζ κα ’καζ ηνοθυ ζπμθεζυ πμο δίκεζ ηυθιδ
ηαζ παθιυ.
Θέζα ζε ημφηδ ηδ βζμνηή δε θείρακε
ηαζ μζ δάζηαθμζ πμο είπακε ηδ ιέκηα ηδκ παθζά.
Αμοθεζά ηάκακε ηνοθή ηζ άκμζβακ ηα ιάηζα
ζε ημφηα ηα παζδζά.
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Ζ

ζ εδχ, ζε ιζα άθθδ αίεμοζα ζε ηάπμζα
δζπθακή πμθζηεζμφθα, βίκεηαζ ιζα βζμνηή.
ΐνάγεζ απυ πθαθμή ιε ηυζιμ πζμ πμθφ,
ιζαξ ηζ έκαξ οπμονβυξ εα έθηακε εδχ ηδ ιένα αοηή.
Μαζδζά ιαγεφηδηακ πμθθά απ’ υθμ ημ ζπμθεζυ
ηζ αδήιμκα ηαζ ιε πανά πνμζιέκμοκ ανπδβυ.
Μάνα πμθφ ηαζνυ ηχνα, ηυπζαζακ μζ παηενάδεξ,
ημοξ αβήηε δ ροπή, έηνελακ, παναηάθεζακ,
ζημ ηέθμξ ηα ηαηάθενακ, έθηαζε δ ζηζβιή
ηαζ ιε πενδθάκζα, δζμνβάκςζακ βζμνηή ηζιδηζηή.
Ιζχεμοκ αβένςπμζ πμο βίκεηαζ βζα πνχηδ ημοξ
θμνά ζοκάκηδζδ ηνακή.
Ώημφξ εηεί! Λθυηθδνμξ οπμονβυξ ηαζ άθθμζ
ηάιπμζμζ ιαγί, ήνεακ κα παζνεηίζμοκ εημφηδ
ηδ βζμνηή.
Μνχημξ μ Ξφθθμβμξ βμκέςκ! θα ηα ιέθδ ημο
ηαθμκηοιέκα, άρμβα ηαζ παιμβεθαζηά πενίιεκακ
κα θηάζεζ δ άβζα ζηζβιή.
Οδκ αίεμοζα ηδ ζηυθζζακ θαιπνά ηαζ ζε υθεξ
ηζξ βςκζέξ αάθακε ιεβάθςκα κ’ αημφβεηαζ ηαθά
ημο οπμονβμφ δ θςκή, πμο ηυζμ ηδκ πενίιεκακ
αοηή ηδκ Ζονζαηή.
Άζηναθηε ζε υθςκ ηα πνυζςπα δ εοεφκδ ηαζ δ ηζιή,
δυλα ηαζ πενδθάκζα, ημο ιεηακάζηδ δ ροπή.
θμζ ζπεδυκ απυ αοημφξ ηαζ μζ βμκείξ ιαγί,
δεκ είπακ δεζ πμηέ ζηα ιάηζα ημοξ ηαζ ζ’ υθδ ημοξ
ηδ γςή έκακ γςκηακυ πμθζηζηυ ηαζ ιάθζζηα οπμονβυ.
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Ζαζ δ πενζένβεζά ημοξ έκημκδ ηαζ ηνακή απθχεδηε
ζηα πνυζςπα πμθθχκ ηαζ ηάπμζμζ ανπίζακε
ημοηζμιπμθζυ πμθφ.
-Γζα κα ζδχ ηζ βς ηζ πνάια εζκ’ αοηυ, πμο ημ ’πμο
ιυκμ αημοζηά πένα απ’ ημο πςνζυ,
θέεζ μ Θήηνμξ ζζβακά ζ’ έκα ζοιπαηνζχηδ
ηζ μ Ζςκζηακηήξ πμο ανέεδηε εηεί εηείκδ ηδ ζηζβιή,
ημο θέεζ ζημ αθηί:
-Έπε θζβάηζ οπμιμκή ηαζ υπμο κα ’καζ εα θακεί.
Ια, ημο ’δεζλε μ Ζςκζηακηήξ ιε η’ αηνμδάπηοθυ ημο,
πένα εηεί είκαζ ημ πνμεδνείμ ζηδκ αδεζακή ηανέηθα,
εα ηάηζεζ άια εα ’νεεζ!
Ζζ μ Ημοηάξ πμο ηάεμκηακ δίπθα ζημκ Θήηνμ δελζά
ηαζ ιέθμξ ημο Ξοθθυβμο, ημο θέεζ ηζ αοηυξ ζζβά:
-, ηζ πανάπμκα έπεζξ απ’ ημ ζπμθεζυ, κα αβεζξ
ηαζ κα ηα πεζξ υθα εδχ ιπνμζηά ηαζ πμθφ δοκαηά!
-Ώ! Θπα! Αε ζθάλακ, ιμο θηάκεζ κα ημοκ δς,
θίβμο κα ημοκ ιονίζς, κα ημοκ αηνμοαζηχ ηζ
αθέπμοιζ ημοκηά, θέεζ μ Θήηνμξ δοκαηά ηαζ πζάκεζ
ηδ βνααάηα ημο αιήπακα ηαζ ηάπςξ κεονζηά.
Ζαθέζηδηακ ιε ηδ ζεζνά, ηαεδβδηέξ ηαζ δάζηαθμζ
απ’ υθα ηα ζπμθεζά. Ήνεακ ηζ άθθμζ επίζδιμζ,
ήνεε ηαζ μ παπάξ, αηυια ηζ άθθμζ δζάθμνμζ θμνείξ,
ήνεακ κα παζνεηίζμοκ ημκ οπμονβυ
αεααίςξ ηαζ ημ Ξφθθμβμ πμο πάθερε πμθφ.
Ζαζ ήνεε μ οπμονβυξ ηαιανςηυξ ηαζ ημνδςηυξ
ηαζ πέζακε βμνβά πεζνμηνμηήιαηα πμθθά,
επζδμηζιαζίεξ, ζθονίβιαηα ηαζ ηα παζδζά,
ηαεχξ ημοκμφζακ ηζξ ζδιαίεξ ιε πανά
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έιμζαγε δ αίεμοζα πςξ βέιζζε ιε αζπνμβάθαγα
πμοθζά.
Βζπχεδηακ ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ πνμαθήιαηα
ηζ είπακε ηαεανά υηζ ημοξ παναιέθδζακ
ηαζ πςξ κζχεμοκ λέκμζ δομ θμνέξ ζηδ πχνα αοηή.
Ζαηαββεθίεξ δοκαηέξ βζκυηακε πμθθέξ.
Βίηε βζα πνυβναιια εθθζπή, είηε βζα άροπμ
ή έιροπμ οθζηυ πμο έθηακε ανβά εδχ
ή ηαζ βζα ηα ζηεβαζηζηά πηίνζα, άεθζα ηαζ παθζά,
πμο ’ηακ βζμιάηα ρείνεξ ζημκ εζημζηυ αζχκα.
Ζαζ ημ ζοβημζκςκζαηυ ημ εέθακε ηαθφηενμ
ηαζ αμθζηυ πμο κα ελοπδνεηεί ηα παζδζά,
ζδίςξ ηα ιζηνά.
Ομκίζακε ιε έιθαζδ πςξ έθαιρε απυ ιαηνζά,
δ πανμοζία ηδξ ηοαένκδζδξ θαιπνά.
ΐμφζγε δ αίεμοζα βενά, θςκέξ, ζθονίβιαηα,
λακά πάθζ θςκέξ, άθθεξ απμδμηζιαζηζηέξ
ηζ άθθεξ εενιέξ ηζ εκεαννοκηζηέξ.
Μμθθά πεζνμηνμηήιαηα πμο ηνάηδζακ ζηζβιέξ
ηαζ κα, ηαθεί ημκ οπμονβυ ημκηά ημο βζα κα ’νεεζ,
ιζηνυθςκμ ηζ ελέδνα, πενίιεκακ εηεί.
-Ώβαπδημί ζοιπαηνζχηεξ! αημφζηδηε θςκή
ηαζ ήηακ ανμκηενή.
Ξήιενα έπμοιε ηδκ ηζιή ηαζ ηδ πανά ιαγί,
υπμο ημκηά ιαξ έζηεζθε δ ιαηνζκή παηνίδα
ημκ ηφνζμ οπμονβυ βζα κα ημο πμφιε απυ ημκηά,
υ, ηζ πνμαθήιαηα έπμοιε ζπμθζηά εδχ ζηδκ λεκζηζά.
Πρχκεζ ηδ θςκή ηαζ ζείεηαζ δ αίεμοζα, μ ηυζιμξ
ηαζ μ οπμονβυξ ιαγί.
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-Ομ ιέθθμκ ηδξ παηνίδαξ ιαξ, είκαζ ηα παζδζά ιαξ!
Ζζ εδχ ζαξ ιεηαθένς εη ιένμοξ ημο Ξοθθυβμο ιαξ
ηζ υθςκ ηςκ ζοιπαηνζςηχκ,
υηζ βζα ιαξ, ηφνζε οπμονβέ, ιαγί ηαζ ηα παζδζά ιαξ,
δεκ έπαρε πμηέ ημ πκεφια ιαξ ηαζ δ ροπή κα γμοκ
βζα ηδκ παηνίδα.
Δ λεκζηζά ηαζ δ θοβή ιαξ δίδαλακ πμθθά
ηζ ακάιεζα ηα πζμ πμθθά ιαξ είκαζ θοθαπηά
ηαζ λένμοιε πμθφ ηαθά ηζ πα κα πεζ, ηφνζε οπμονβέ,
παηνίδα κ’ αβαπάξ!
Μνμζπάεεζά ιαξ ηαζ ηαδιυξ ηζ αβάπδ δοκαηή
ιαξ ιπήηακ ζημ πεηζί ηζ είκαζ αοηά βζα ιαξ
μ αβκυξ ιαξ παηνζςηζζιυξ ηαζ μ πμθζηζζιυξ!
ΐμφζλε λακά δ αίεμοζα ηαζ μ κέμξ άκηναξ
παναηαθμφζε κα ηάκμοκ δζοπία βζα κα ιπμνέζεζ
κα μθμηθδνχζεζ ημο ηυζιμο επζεοιία:
-Ώοηυξ πμο είπαιε παθζά ηαζ μ θίβμξ πμο απυιεζκε
ηαζ πάεζ κα παεεί. Ζαζνυξ είκαζ, πζζηεφμοιε,
πζυηενδ πνμζμπή βζα ημφηα ηα παζδζά
πμο εα ’καζ μζ ζοκεπζζηέξ κα βίκμοκ μζ δναβάηεξ,
υηακ ηάπμζα θμνά ημοξ ηνάλεζ δ παηνίδα,
κα ηνέλμοκε ημκηά ηαζ κα αβςκζζημφκ,
βζ’ αοηά πμο θέιε ζδακζηά υζζα ηαζ ζενά.
Γζα κα ιπμνέζμοκ κα θοθάλμοκ ηα πμηζζιέκα
θάθονα απ’ ημοξ αεάκαημοξ πνμβυκμοξ ιαξ,
θάθονα ιε αίια πθδνςιέκα, απ’ ημοξ αβχκεξ ημοξ
πμο λεπέναζακ ηάεε ακενχπζκμ ακάζηδια
ηαζ ιπυνεζακ ηαζ δάιαζακ ηαζ πέναζακ ιέζα απ’
ηδ θςηζά. Ώνηεί πμο άημοβακ ηδ θέλδ ζδηςιυ,
ηδ θέλδ θεοηενζά.
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Ώξ ιδκ αθήζμοιε κα ’νεεζ δ ζηζβιή ηαζ εάρμοιε
ααεζά, δυλα ηαζ ζενά πμο απυιεζκακ βζα ιαξ.
Βθάηε, ηφνζε οπμονβέ, ιεβάθδ ιαξ είκαζ δ ηζιή,
θαιπνή ηαζ δ πανά ηαζ μ ηυζιμξ υθμξ ηανηενά
ηα θυβζα ηδξ παηνίδαξ απυ ημκ οπμονβυ,
κ’ αημφζεζ ηαζ κα δεζ!
Έβζκε πακδαζιυκζμ ζηδκ αίεμοζα αοηή ηζ έηακακ
ημκ οπμονβυ κα ζδνχζεζ ζηδ ζηζβιή.
-Θςν’ αοηυξ ηα θέεζ βζα ηαθά, θέεζ μ Θήηνμξ
ζημ Ημοηά ηαζ αάναβε ηα πένζα ημο υθμ ηαζ πζμ
δοκαηά. Θπνάαμο η’ ηζ είκαζ θεαεκηζά!
Ώι, ηζ είιζ πμοθφ πενίενβμξ ηζ εα ανεζ βζα κα πεζ
αοηυξ δ οπμονβυξ! ηαζ μ Ημοηάξ ημκ ηνάαδλε
απ’ ημ ζαηάηζ ημο, πμο είπε μ Θήηνμξ λεπαζηεί
ηαζ εκεμοζζαζηεί, κα ηάηζεζ ζηδ ιενζά ημο
ηαζ κα αθμοβηναζηεί.
Ώνβά ζηαιάηδζακ ηα παθαιάηζα ηαζ μζ θςκέξ.
Οα ιυκα πμο έζαδκακ ανβά, ήηακ ημο Θήηνμο
ηα πμκηνά.
Έπζαζε επζδέλζα μ οπμονβυξ ζημ πένζ ημ ιζηνυθςκμ
ηαζ ημ ’θενε ζηα πείθδ. Θεηά ζα κα ιεηάκζςζε
ημ άθδζε λακά ηζ έζηορε ζημ αθηί ημο κέμο
πμο ιίθδζε ηάηζ βζα κα ημο πεζ.
Θα εηείκμξ αβνίερε ιε ιζαξ ηζ έααθε ηζξ θςκέξ:
-Βδχ, ημο θέεζ, ηφνζε οπμονβέ, μ ηυζιμξ πενζιέκεζ
κ’ αημφζεζ εζάξ ηαζ ηδκ ηοαένκδζδ ιαγί ηαζ υπζ
ιοζηζηά. , ηζ έπεηε κα πείηε, πείηε ημ θακενά!
ΐμοή λακά αημφζηδηε, έιμζαγε ζακ εενζυ
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ηζ ακάβηαζε ημκ οπμονβυ κ’ ανπίζεζ λενμαήπμκηαξ,
αιήπακα ηζ ανβά ηζ δ πνχηδ θέλδ ήηακε
έκα ιεβάθμ...«Θα»!

Θ

εξ ζηα πθαηζά αθχκζα πάθεοε μ Θεζζαθυξ,
μ Ζςκζηακηήξ μ ρδθυξ, ζδεμθυβμξ
ανζζηενυξ. Ρνυκμ πμθφ δζέεεηε
βζα ηδκ πμθζηζηή ηζ υθμοξ ημοξ ακαηάηςκε,
δελζμφξ, ανζζηενμφξ, ααζζθζημφξ ηαζ πμοκηζημφξ,
λέκμοξ, κηυπζμοξ ηαζ πανδαθμφξ
Ζζ αοηυ ήηακ πναβιαηζηά πμο η’ άνεζε πμθφ
ηαζ ημο ’δζκε γςή. Μανυθμ πμο ήηακ θςκαηθάξ
ηαζ ηάεμκηακ αζθοηηζηά ζε ηάπμζςκ ηα θαζιά
πμθθμί ημκ ζοιπαεμφζακε, αηυια ηζ μζ «επηνμί»,
ακηίπαθμζ, ακίδεμζ ηαζ απμιαηνοζιέκμζ
απ’ ηδκ πμθζηζηή, πμο θέβμκηακ,
ηαηά ημκ Ζςκζηακηή, ιε ιζα θέλδ γςή.
Μμθθμί ήηακ πμο ημκ άημοβακ, άζπεηα ακ δε
ημ έδεζπκακ, ια ιεηαλφ ημοξ έθεβακ ιε εαοιαζιυ
ζοπκά:
-ΐνε ζεζξ, αοηυξ μ Ζςκζηακηήξ, θέεζ ιζα ιένα έκαξ
πμο πήβακ βζα ηαθέ ιε υθδ ηδκ πανέα,
πνέπεζ ζακ άκενςπμξ κα ’καζ πμθφ εκ’ ηάλεζ,
αθθά ηζ απυ πμθζηζηή, ακάεεια ημκ ηεναηά,
έπεζ πμθφ ζπμοδή ηζ είκαζ ηαθυ λονάθζ!
-Μμθθά λένεζ μ ιπαβάζαξ, θέεζ έκαξ άθθμξ,
ειείξ δεκ πζάκμοιε ιαβζά, ιαξ παίγεζ ζακ πανηζά.
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Ζζ μ Μενζηθήξ, πμο ήηακ ηζ αοηυξ υπςξ
ηζ μ Ζςκζηακηήξ, παθζμζεζνά ζηδξ λεκζηζάξ αθχκζα,
ζακ άημοβε ηα θυβζα ημοξ αοηά,
θάκδηε κα πεζνάπηδηε ηαζ ιάθζζηα ηαθά:
-Ξη’ αθήεεζα αθάηεξ είζηε, νε παζδζά
ηαζ πμθφ αβαεμί, πμο ηάεεζηε ηζ αημφηε
ημκ ημιιμοκζζηανά ηαζ ηάκηε ζακ παγμί!
-Ζαθά ζαξ θέεζ μ Μενζηθήξ! πεηάβεηαζ έκαξ άθθμξ
ηδξ δελζάξ πανέαξ. Ζχζηα ημκ έθεβακ ηζ αοηυκ,
δείπκμκηαξ ηδκ μνβή ηαζ θηφκεζ ιε ιακία.
Έηζζ πμο θαίκεζηε εζείξ, ζαξ θές κα ημ εοιάζηε,
εα ημηηζκίζεηε ηαθά, εα βίκεηε ημοημφδζα.
Φημο! κα παεείηε άκακδνμζ, πςνζάηεξ, θαβακίδεξ
ηζ έθηοζε λακά ζηα πυδζα ημοξ ιπνμζηά.
-Ώκ είκαζ μζ ημιιμοκζζηέξ,
πεηζέηαζ μ Ζίηζμξ μ ρδθυξ ηαζ πμθφ πεζναβιέκμξ,
υπςξ μ Ζςκζηακηήξ, ηφθθα κα ’πμοκ ηα παθάηζα,
ηφθθα ηζ μζ ααζζθζάδεξ ηζ μζ πμοκηζημί ιαγί
ηαζ υθμζ πμο θέκε βζα δελζά κα βίκμοκε παηζάδεξ!
Ράθαζε βζα ηαθά ημ ηέθζ ζηδκ πανέα.
Βδχ ηαζ ηάιπμζμ ηαζνυ υθμ ηααβάδεξ ηάκμοκ,
έηζζ ηαζ ηχνα, πνζκ μ ηααβάξ ακάρεζ, θφβακ
μζ ηνεζξ, δίκμκηαξ ηυπμ ζηδκ μνβή ηαζ πήβακ
ζηδ δμοθεζά ημοξ
Ήηακ μ Ζςκζηακηήξ ηάιπμζμ θςκαηθάξ,
ηνζηήξ, παναπμκζάνδξ, πμθφ νεαθζζηήξ, έραπκε
ηα πνάβιαηα ηαθά ηαζ ζημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημο
ζήηςκε ηδ θςκή ηαζ ήηακ αοζηδνή:
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-ΐνε ζεζξ! ημοξ έθεβε ζοπκά, ηζ πάεζ κα πεζ
δε κμζάγμιαζ βζα ηδκ πμθζηζηή;
Θπαξ ηαζ ιπμνείξ, ανε Μενζηθή, κα πεζξ ηζ ειέκα
ηζ πάεζ κα πεζ ρςιί; Μυηε ημ ηνςξ, πυζμ ηνςξ
ηαζ πυζμ η’ αβμνάγεζξ;
Ζζ εζφ, ανε ζοκμκυιαηε, π’ άθδζεξ ηδκ παηνίδα ιαξ
ηαζ ζμο πμκά δ ηανδζά, ζοπκά ιαξ λεθμονκίγεζξ
πςξ πένκαβεξ ηαθά.
Βίπεξ ηαθή δμοθεζά, έαβαγεξ ηαζ πανά,
βζα ηα παζδζά ζμο θνυκηζγε πάκηα μ αμοθεοηήξ.
Θα, πεξ ιμο κα πανείξ, ηδ ιαφνδ ηδκ αθήεεζα,
βζαηί ηα εβηαηέθεζρεξ ηείκα ηα ιεβαθεία;
ΐμοκά ζμο ηάκακ ηάιαηα δεκ ήλενεξ ηζ εζφ
ζε πμζμ κα ακεαείξ ηζ ακάιεζα απ’ ηζξ ημνθέξ
πμο ’εεθεξ κα πζαζηείξ, ρδθά κα ζηανθαθχζεζξ,
ζμο ιάεακε, ηαηυιμζνε, ηνμπάνζα κα δζδάζηεζξ,
κα ιαξ ιζθάξ βζα Έεκμξ, κα ιαξ ηδνφηηεζξ Ρμφκηα
ηζ αηυια πενζζζυηενα κα θεξ βζα Θμκανπία!
Ξηδ δζαπαζχκ ιαξ δζαηοιπακίγεζξ, πςξ εα ’νεεζ
πάθζ δ ζηζβιή λακά κα λεζπαεχζεζ ημο Ζχηζζμο
ημ ζπαεί. Ώκάεειά ζε, ανε Ζςζηή, πμο ζχκεζ
ηαζ ηαθά, παξ κα θοηέρεζξ ηαζ ζ’ ειάξ ημο ιίζμοξ
ηδκ πθδβή.
Γηανίγεζξ απυ ιαηνζά ηαζ δείπκεζξ κα ’ζαζ ζηθάαμξ
ηζ έπεζξ έκα πμφνςια, ανε αδεθθέ, πς, πς, πς,
θεββνίγεζξ απυ ιαηνζά ζακ πθμίμο ημ θμοβάνμ.
Άζε, ηζ αθήεεζα, πχξ λαζηυπδζεξ αοημφξ
πμο ζ’ έζηεζθακ εδχ ηζ αηυια πνμζηοκάξ;
Ώθθά ηζ ειάξ, πμθθμφξ ακηάια, ιαξ θυνηςζακ
ζε ιαφνα ηνέκα ηαζ ηανάαζα ηαζ ιαξ λενίγςζακ.
Θυκμ πμο ειείξ πάκηα ημ ιανηονάιε,
υηζ εηείκμζ μζ οπμονβμί ηζ υθμ ημ ζηοθμζυζ
εζζέπναλακ πμθθά θεθηά βζα ηάεε ηεθαθή.
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Ζζ ακ εεξ κα ιάεεζξ ηον-Ζςζηή ηζ εζφ ηον-Μενζηθή,
πζμ πμθθά ημκυιδζακ απ’ ηδ δζηζά ζαξ απμζημθή
πμο ήηακ ζε …πμζυηδηα ηαζ υβημ πμθφ πζμ δοκαηή.
Βεκζηζζηέξ, ααζζθζημφξ ηαζ δελζμφξ ιαγί,
ζαξ θηζάλακ ζηαονμθυνμοξ ηαζ ζαξ θμνηχζακε
ζηδκ ροπή, ημοξ πζμ ζαπθμφξ ημοξ ζπυνμοξ.
Οαοηυηδηα ζαξ έδςζακ ηζ εζάξ, ηζ ειάξ αέααζα,
πμο βνάθεζ ιέζα λέκμξ ηαζ ζηα ιεβάθα ηα πθαηζά,
ιμκηένκα ζηθααμπάγανα ηα εονςπασηά,
ηαηυιμζνε Ζςζηή ηζ εζφ ανε Μενζηθή,
υθμοξ ιαξ πμφθδζακ ηαζ ιαξ… λέπαζακ!
-Λομο! Λομο! άνπζζε ημ βζμοπάνζζια πάκς ζημοξ
δφμ Ζχζηεξ απ’ ημ αηνμαηήνζμ πμο ζηέημκηακ εηεί
ηζ ήηακ εκκέα ημ πνςί ζημ ημθαηζζυ επάκς.
Φςκέξ πμθθέξ αημφβμκηακ ι’ επζδμηζιαζία
ηζ άθθεξ ιανηονάβακε πςξ πέζακε πάκς ζε θςθζά
θζθμημιιμοκζζηζηή.
-Γζα ιέκα, θχκαλε μ Ζςκζηακηήξ, ιε ηδ θςκή
ηδ ανμκηενή ζημκ υπθμ πμο άθθμζ βεθμφζακ
ηαζ άθθμζ ανίγακε, έπς ηδ δφκαιδ ζημ ιοαθυ,
έπς οβεζά, έπς ηαζ ηδκ ηζιή ιμο, ια εζείξ,
ανε ημοημνκίεζα, ημζιάζηε βζα ηαθά!
Θζθάηε βζα ηαπζηαθζζιυ ηαζ βζα ηδ δελζά,
ηζ αξ ιδκ έπεηε απυ βδ, μφηε ιζα πζεαιή αοθαηζά!
-Μεξ ημοξ ηα, Ζςκζηακηή, πεξ ημοξ ηα βζα ηαθά,
ιδκ ηφπεζ ηαζ λοπκήζμοκε εδχ ζηδκ λεκζηζά.
Ομοξ ηα ’πς πεζ ηζ εβχ βζα ηάιπμζεξ θμνέξ,
ι’ αοημί έπμοκ ζημ ιοαθυ ιμκάπα δελζά ηαζ ηάιπμζα
θεθηά, θχκαλε έκαξ ιμοζηαηαθήξ Θεζζαθυξ,
πμκηνυξ ηαζ δοκαηυξ βκςζηυξ ημο Ζςκζηακηή.
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-Βζφ κα ιδ ιζθάξ ηφνζε «Ρανίθαε»,
ημο απακηά μ Μενζηθήξ εζνςκζηά ιε ιζα θςκή
πμο έηνειε απυ ζφβποζδ ηαζ ηζαηίθα,
ιεξ ηαζ ζηδ ιαηζά ημο άκαρε ιε ιζαξ θςηζά
ηαζ έηνζγε ηα δυκηζα ημο πμο ηα ’πε αναζά.
Ζζ υζμ ιζθμφζε, μ Μενζηθήξ γφβςζε πζμ ημκηά,
ηνειυπαζγε ηα ιάηζα ημο, θφζαβε ζακ ιπμονμφ,
ημο Ζςκζηακηή ημ ιακζθέζημ ημο έηαζβε ημ κμο.
-Θαξ ηα ’πακε, ζοκέπζζε, ηαζ λένμοιε απ’ αοηά,
βκςνίγμοιε ηζ βίκεηαζ εηεί ηαζ ιάθζζηα ηαθά.
Ομοθάπζζημκ ζημκ ηυπμ ιαξ δεκ ηνχιε ζηδ βναιιή.
Οα ζηυιαηα ιαξ ηα ’πμοιε υνεζα, ακμζπηά
ηζ δ θεοηενζά ζημκ ηυπμ ιαξ αοηή ηονζανπεί!
Έκα δεφηενμ, «Λομο! Λομο»! λέζπαζε απ’ ημοξ
ακηζπάθμοξ αθθά βνήβμνα ζηαιάηδζε, υηακ έκαξ
ηδξ πανέαξ ημο Ζςκζηακηή πήνε ιε ιζαξ ημ θυβμ:
-Ξαξ ηα ’ιαεακ ηαθά αοηά ηα παναιφεζα
ηον-δδιμηνάηεξ ηνάπηεξ, ιεβάθμζ εεκζηυθνμκεξ
ηαζ αζχκζμζ αθάηεξ.
Ιμιίγεηε αθήεεζα, υηζ ιμκάπα εζείξ είζηε βζα ηδκ
παηνίδα; Ρα! Ώξ βεθάζς, πθεφαζε μ Ξηαιάηδξ
ηαζ εφιςζε πμθφ. Γζα πμζα βναιιή ιζθάηε
ηαζ ζηυιαηα ακμζπηά ηαζ βζα πμζα θεοηενζά;
Θπαξ ηαζ κμείξ, ζοκάδενθε, βζα ηδ ζηναημηναηία;
Γνάιια κα ζηείθς ζημ πςνζυ πενκά θμβμηνζζία!
Οέζζενα πνυκζα ζηδ ζεζνά έπς κα δς παηνίδα!
Ομ θάεμξ ιμο, ζοκέπζζε ιε έιθαζδ ηζ έηνειε
δ θςκή ημο, είκαζ πμο αβςκίγμιαζ βζ’ αοηή
ηδ θεοηενζά πμο δζαθαθείξ εζφ!
Ξηέηεζξ ζακ θθάιπμονμ ζηδηυξ, ια είζαζ ζμοαθί
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ηζ αβηάεζ, παθαηζακχκ ηαιάνζ ηαζ πζμ πμθφ
ιαξ ζηέηεζαζ ζακ ηυημναξ μνευξ, ηαιανςηυξ
ηαζ ημνδςηυξ ηζ υθμ ζμο ημ ζυζ ημ πενζαυδημ ιαγί.
Αεκ αθέπεηε πςξ έπεηε ζηάπηεξ ζηα ιάηζα ζαξ
ηαζ ιέζα ζηδκ ροπή ζαξ ηαζ κα ημθιάξ
κα ιαξ πμοθάξ, θίθε, ηδ θεοηενζά λεηζίπςηα
ζα κα ’καζ θμοημοιάξ.
ηακ ειείξ θςκάγαιε ηαζ θέβαιε αθθαβή,
εζείξ ηζξ ζηάικεξ παίνκαηε κα πάηε ζηδκ πδβή
ημ ζχια ζαξ κα πθφκεηε κα θφβεζ μ θεηέξ,
θεηέξ πμο ζαξ ιπήηε ζημ πεηζί απυ ηζξ επμπέξ!
-Άζκηε θμζπυκ, ζοκάδενθε, θέεζ μ Μενζηθήξ
ημζηχκηαξ επενζηά ημ Θεζζαθυ, πάκε κα πδδδπηείξ
ηαζ πάκς ημκ ηαζνυ ιμο ηζ εηεί πμο είζαζ πζμ ααεζά
κα ιπεζξ ηαζ κα ιδκ αβεζξ πμηέ ζμο!
Ζμιιμοκζζηήξ δεκ βίκμιαζ ηζ μφηε νμοθζάκμξ,
ηεναηάξ. Έκα εοαββέθζμ ζενυ πμο είκαζ απ’ ημ Θευ
ιμο ηζ έκα ηδξ Μαηνίδαξ ιμο πμηέ δεκ ημ πμοθχ,
ηζ υπςξ έθεβε ηα θυβζα ημο αοηά, πεηάπηδηε
ηυηηζκμξ ζακ θςηζά ζδηχκμκηαξ ημ πένζ ημο
ηαζ ημ ’ηακε βνμεζά, έημζιμξ κα ηδ νίλεζ ζηα ιμφηνα
ημο ιμοζηαηαθή.
Μάκς ζηα θυβζα πμο είπε μ Μενζηθήξ
εφιςζε ηζ μ Ημοηάξ πμο ήηακ ηζ αοηυξ εηεί
ηζ υπςξ εημζιάζηδηε ηάηζ κα πεζ ζημκ Μενζηθή
ηαζ εέθδζε κα ιπεζ ακάιεζα, ιία ζπνςλζά
απ’ ημ Θεζζαθυ ημκ έαβαθε ζηδ βςκζά.
Μζμ βνήβμνμξ μ Θεζζαθυξ ηαζ πζμ ζςιαηενυξ,
άνπαλε ζακ αζηναπή ημο Μενζηθή βνμεζά
ηζ αημφζηδηακ ηα ηυηαθα κα ηνίγμοκε ζζβά.
Θέζα απ’ ηα δυκηζα ημο αημφζηδηακ απακςηά
ηνζλίιαηα ηαζ ιε μνβή πμο πφκμκηακ
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ημο είπε ζθονζπηά:
-Ζάηζε ηαθά, ανε ηάεανια, ηαζ ιάεε κα ιζθάξ,
πμηέ ιμο ζηδ γςή ιμο δεκ ήιμοκ ηεναηάξ.
Ζζ μφηε πμηέ πμοθήεδηα, δεκ ηάνθςζα ηακέκακ,
ημ θαζζζιυ ιυκμ ιζζχ πάκηα ημκ πμθειχ
ηζ υπζ εζέκα, ενπεηυ, θίδζ θανιαηενυ!
-Β, ε! πεηάπηδηακ ηζ άθθα παζδζά ηαζ ιπήηακ
ζημκ ηααβά βζα κα ημκ δζαθφζμοκ, ια εοηοπχξ,
αημφζηδηε μ ηχδςκαξ εοιίγμκηαξ ηδκ χνα
κα πάκε ζηδ δμοθεζά.

Θ

μοζηαηαθήξ, ρδθυξ, κέμξ ηαζ δοκαηυξ,
ηάπμο απ’ ηα ιαηνζκά ιένδ ηδξ Ώκαημθήξ
είπε ηαηαβςβή, θίθμξ εενιυξ ηαζ ημθθδηυξ
ζημο Ζςκζηακηή πανέα, θίβμ αηυια έθεζρε
κα ειπθαηεί ηζ αοηυξ ζημο Μενζηθή πανέα
Βίπε ζηα ιάβμοθα δομ παναηζέξ, απκάνζα
πμο άθδζακ πάκς ημο ιένεξ πμθφ πζηνέξ.
Ζοκδβδηυ, ελεοηεθζζιυξ ηαζ λφθμ ανηεηυ
ζημ εκενβδηζηυ ηζ απ’ ηα πμθθά ημκ ηζάηςζακ,
βζαηί αβάπδζε ηζ αοηυξ πμθφ ηδ θεοηενζά!
Αέηα πνμκάηζα πέναζε πίζς απυ ζίδενα πμκηνά.
Ξημ ηέθμξ ηα ηαηάθενε ηζ «άθδζε» ηζξ ζδέεξ,
πανηζά πμθθά ημο δχζακε οπμβναθή κα αάθεζ
χζπμο πμοθί κα βίκεζ κα αβάθεζ ηαζ θηενά,
βνήβμνα κα πεηάλεζ, κα θφβεζ ιαηνζά.
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Θεξ ζημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημο έραπκε ιοζηζηά
ηαζ ζήηςκε η’ αθηζά, ιήπςξ ηαζ ζοκακημφζε
ζοκηνυθμο ηδ ιαηζά ηζ είπε ιεβάθμ θυαμ απυ
ημοξ «βηνίγμοξ θφημοξ» πμο ηνάααβακ ιπαθηά.
Ξακ ζηφθμξ ηοκδβεηζηυξ πμο ιφνζγε απυ ιαηνζά,
ιάγςλε ηάκα δομ ηαζ ζοβηεκηνχκμκηακ ηνοθά
ζε ηάπμζμο ημκ μκηά κα ημοαεκηζάζμοκε ιαγί
πνμαθήιαηα ηάεε θμβήξ ηαοηά.
Ομοξ ηζάηςζακ δομ-ηνεζξ θμνέξ επάκς
ζηδκ ημοαέκηα ηαζ ηα ’ηακακ βοαθζά, ηανθζά,
«βηνζγυθοημζ» ακαημθζημί ημοξ ζπάζακ ηα πθεονά.
Άθθαλε βεζημκζά μ θθμβενυξ μ άκηναξ,
άθθαλε ηαζ μκηά ηζ υηακ μζ άθθμζ ζοιπαηνζχηεξ ημο
πήβαζκακ κα ηάκμοκ πνμζεοπή, ηνοθά ηνέπακε
ηζ αοημί ζοκάκηδζδ κα ηάκμοκ θένκμκηαξ οθζηά,
αζαθία ημοξ πμθθά, βζα ημκ Ιαγίι Ζζπιέη,
θυβμ πμθφ ηάκακε ζηα κέα ηα παζδζά πμο ένπμκηακ
ζζβά ηαζ ιοζηζηά ηαζ ζηήκακε ανζζηενή μνβάκςζδ
πμο έθεβε πμθθά
Θα δ νμοθζακζά ενζάιαερε, ημοξ πζάζακε λακά
ηζ έβζκε ηαναπή, ιεβάθδ ηζ επζηίκδοκδ, ιε ηναφιαηα
πμθθά, βζ’ αοηή ηδκ επμπή.
Ομ Ομφνηζημ θαζζζηανζυ ζ’ υθδ ηδκ επζηνάηεζα
έπαζνκε δζαζηάζεζξ ηαζ μζ «Γηνίγμζ Ηφημζ» ζιίλακε
θακενά ηζ αβηαθζαζηήηακε εενιά ιε ηα απυ δς
κηυπζα παζδζά πμο ήηακε λακεά.
Έηζζ πενκμφζε μ ηαζνυξ ιε πίθζεξ δοζημθίεξ
ηζ έκαξ αβχκαξ άνπζζε άκζζμξ ηαζ ζηθδνυξ
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ιε ηα εενζά ηα Ομφνηζηα πμο πάθαβακ ημκ ηυπμ
πμηίγμκηαξ ημκ ηυζιμ θανιάηζ ηαζ πμθή.
Θέζα ζημοξ δνυιμοξ ημοξ εονςπασημφξ νάκηζγακ
ηδ ζαπίθα ημοξ ηζ έδζκακ ηδ πανά, ζημοξ κηυπζμοξ
ηδκ ηενκάβακε ιε ηέθζ ηαζ πανά.
Ζαζκμφνζα ηαπηζηή βζμιάηδ απυ ηυθπα, έζηδζε
μ Θπεηίν ηζ αναίςκακ ιε ημκ ηαζνυ ηείκα
ηα ιαηεθεζά ηαζ δ ιεηακαζηεοηζηή-πμθζηζηή δμοθεζά
βζκυηακε πμθφ πζμ ιοζηζηά ηζ απ’ ημ ΐμννά
πμο ενπυηακε ζοπκά, πένα απ’ ηδ Ξζαδνία,
άκενςπμζ πμο ’ηακ άζηεβμζ, πςνίξ ζημκ ήθζμ ιμίνα,
υθμοξ ημοξ αμδεμφζε πέθημκηαξ ζηδ θςηζά.

Μ

μθθέξ μζ απμνίεξ ηα ενςηδιαηζηά, πμθθά
ηα ιοζηζηά πμο έθενε απ’ ηδ πχνα ημο
μ λέκμξ βζα ημκ λέκμ.
Ομίπμζ ρδθμί ηζ απυνεδημζ πηζζιέκμζ απυ παθζά,
ζπένκακε ιίζμξ άζαδζημ ααεζά ιεξ ζηδκ ηανδζά,
πνυκζα κα ημοααθμφκε βεκεά πνμξ βεκεά.
Ζμζηάγμκηαζ δεζθά ηζ μζ δομ ιε ηάπμζα αιδπακία,
πνμζπάεεζά ημοξ δοκαηή κα ανμοκ ιζα εοηαζνία.
Ώθθυενδζημζ είκαζ ηαζ μζ δομ, ι’ άθθμκ πμθζηζζιυ,
πμθθμί είκαζ απθδζίαζημζ, εοιμφκηαζ ηα παθζά,
βζα ιίζμξ, βζα εηδίηδζδ πμο ιάεακ ζηα ζπμθεζά.
Θαγί πενάζακε παθζά πάνα πμθθά δεζκά, μ Ομφνημξ
ηαζ μ Νςιζυξ ηαζ ιμζναζηήηακε ιαγί ημο πάνμο ηδκ
μζιή, πέκεμξ αανφ ηζ μδοκδνυ πμο ηνάηδζε αζχκεξ.
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Θαγί θακέθα αθθάλακε ζε ηάιπμζα πςνζά ηζ άθθμζ
απμδεπηήηακε ημο παπά ηδκ εοθμβζά.
Ζαζ βθέκηζα ηάκακε πμθθά, βάιμοξ ηαζ πακδβφνζα,
δ πάζηα δ θηςπζηή ηζ υηακ ζδηχκακ ηεθαθή
βζκυηακ ηαζ ζθαβή.
Θεβάθςκ δάπηοθα, ηςκ εονςπαίςκ εζδζηά,
απ’ ηα παθζά ηα πνυκζα ακάιεζα ζημοξ δομ θαμφξ,
δζχπκακε ηδ θζθία, θένκακε δζπαζιυ ηαζ δ ηυηε
δ Μυθδ δ ηνακή ημοξ έδςκε ααειυ!
Ρνυκζα ηχνα ημκηά ζηα πέηνζκα πςνζά, ηάεε πνςί
ιεξ ζηδ ζζβή ημο πεηεζκμφ ημ δζάββεθια θαθάεζ:
«Ζαθή ζαξ ιένα, βείημκμζ, χνα βζα ηδ δμοθεζά,
ηα πνέδ πενζιέκμοκε ηζ μ ηζζθθζηάξ μνβζάγεζ
ηαζ ακ δεκ πάνεζ ημκ πανά ηδξ θεηζκήξ πνμκζάξ,
εα πάεζ ζημκ παζά!»
Ια ’καζ ηάπαηεξ αθδεζκά πςξ ηάκακε εηείκμζ
βζ’ αοημφξ πίθζα ηαηά; Οα ίδζα θέβακε ηζ αοημί
βζ’ αοημφξ πμο ήηακ πζμ ιζηνμί, αοημί υθμ ζηαθίγακε
ηαζ ηάκακε γδιζά.
Μαναθθδθζζιμί, ζηέρεζξ ηαθέξ ηζ άθθεξ ηαηέξ
ήηακ αοηυξ μ λέκμξ, ζημ ηέθμξ δεκ ηναηήεδηε
ηαζ είπε εαννεηά:
-Ζαθή ζμο ιένα βείημκα, πχξ παξ ιε ηδ δμοθεζά;
ημο θέεζ μ πνζζηζακυξ ηαζ ημο ’ζηεζθε έκα παιυβεθμ
βειάημ γεζηαζζά. Μςξ ηνυιαλε μ ιςαιεεακυξ!
Ξδηχεδηε δ ηνίπα. Ώοηυ δεκ ημ πενίιεκε ηαζ ηχνα
ηζ κα ηάκεζ;
-ζ, υζ! ιάκα ιμο, ηζ εέθεζ πάθζ αοηυξ; ιμονιμφνζζε
ζζβά, ημκ ημίηαλε αιήπακμξ, ζηέθηδηε ηα παθζά
ηαζ αθέπεζ εηεί ιπνμζηά κα ζηέηεηαζ μ πνζζηζακυξ
ιε απθςιέκμ πένζ, δεζθά ια ζηαεενά.
Ομ άπθςζε ηζ αοηυξ ηζ έζιζλακ ιε ιζαξ.
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-Μχξ ηα πενκχ; Ώπυ οβεζά ιεβάθμξ μ Ώθθάπ,
απυ δμοθεζά ιδ ηα νςηάξ, εημφηα ηα ιπαηίνζα
ιμο ηνχκε ηδκ ηανδζά!
-Θδ πμθμζηάξ, ζοκάδεθθε ηαζ βείημκα παθζέ,
ημο θέεζ μ Έθθδκαξ θζθζηά πμο ήηακ πζμ παθζυξ.
Ββχ εε κα ζμο δείλς ηάιπμζα ιοζηζηά
κα νεβμοθάνεζξ ηδ δμοθεζά, εφημθα ηαζ ζςζηά.
Ζάιπμζμ ημοναζηήηακε, ίδνςζακ ηαζ ιμπεήζακε
ιέπνζ κα ζοκδεεμφκ ηαζ ακαηάθορακ ιμκμιζάξ,
ηαεχξ ζηάθζγακ ηα παθζά, ζοββέκεζεξ ιαηνζκέξ.
Λ έκαξ είκαζ απ’ ηα κδζζά ημο Ώζβαίμο ηζ μ άθθμξ
είκαζ απ’ ηα πανάθζα ηδξ Ομονηίαξ.
Ξιφνκδ ηδ θέβακε παθζά ηαζ έπεζ νίγεξ ιέζα ημο
απ’ ηδ βζαβζά ημο πμο ήηακ πνζζηζακή, ια είπε ένεεζ
μ παθαζιυξ ηαζ δ ηαηαζηνμθή ηαζ εάθηδηακ ααεζά.
-Βιείξ πμθφ δε ιμζάγμοιε; ημκ νχηδζε ιζα ιένα μ
Ξιονκζχηδξ. Ζαζ ημ Ρνζζηυ ζαξ, ειείξ ημκ αβαπάιε,
ια θίβμ ιοζηζηά. Βιείξ δεκ δζαθένμοιε, ηαευθμο
ααζζηά! ηαζ ημίηαβε ηνζβφνς ημο ιήπςξ ηνοθαημφκ
ηάπμζμζ ζοιπαηνζχηεξ ημο ημκ θχκαγακ άηζιμ ηαζ
«βηζαμφν».
Γηνέιζζακ πμθθά θνάβιαηα ηαζ ζημζπεζςιέκμοξ
ημίπμοξ ηζ εδχ ηαζ ηάιπμζμ ηαζνυ δεεήηακε ηαθά.
Ηίβμ πζμ εηεί ζημκ ίδζμ πχνμ ηδξ δμοθεζάξ ήηακε
ηαζ ηάιπμζμζ Έθθδκεξ Θναηζχηεξ ια είπακ
δζαθμνέξ ιεβάθεξ ηαζ πμθθέξ. Ζάπμζεξ ιεζμρδθίεξ
θχκαγακ δοκαηά ηαζ έθεβακ πςξ είπακ
απ’ ημοξ Έθθδκεξ πανάπμκα πμθθά.
Ώοηυ πμο λένακε ηαθά ήηακε πάκηα κα γδημφκ,
κα ηάκμοκ ηνζηζηή ηαζ κα ηαηδβμνμφκ.
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-Θδ δίκεζξ ζδιαζία ηαζ άζε ημοξ κα θέκε,
αοημί είκαζ μζ ηνάπηεξ ιαξ, ημ λένμοιε ηαθά.
Ηάεδ ιεβάθα ηαζ αανζά ημοξ θυνηςζακ
απυ ημ πανεθευκ ζημοξ ημφθζμοξ ημοξ, ημοξ χιμοξ,
δεκ λένμοκε ηζ θέκε, ια μφηε ηαζ ηζ εέθμοκ!
Βίκαζ, εα ζμο ’θεβα, ζοκεπζζηέξ πμο εέθμοκε
κα θένκμοκε ιεβάθεξ ηαναπέξ!
Μάιε, ημο θέεζ μ Ξιονκζχηδξ ηαζ ημο ηνααά
ηδκ άηνα ηδξ πμδζάξ, πάιε ηζ άζε ημκ Ζςζηακηή,
εα ημοξ ηα πεζ ηαθά
Ζαζ άθθα ιάηζα ζοκαδέθθςκ Ομφνηςκ, Βθθήκςκ,
Γενιακχκ ηαεχξ ημοξ αθέπακε πμκδνά
ημοξ ηα ’θεβακ αθθζχξ.
Θα αοημί, μ Ομφνημξ ηαζ μ Έθθδκαξ, ζοιπάεεζα
ηνακή ημοξ δέκεζ ηάεε ιένα υθμ ηαζ πζμ πμθφ.
Λ Έθθδκαξ είκαζ λφπκζμξ, βενυξ ιε ηδ δμοθεζά,
υθα ηα ηαηαθένκεζ ημο ’νπμκηαζ αμθζηά.
Αζπθςιαημφπμξ πμκδνυξ, μ βναζηυξ ζηδ δμοθεζά,
ημ κηυπζμ αθεκηζηυ θένκεζ βονμαμθζά
ηαζ ηχνα ημκ ηαηάθενε, ημκ έπεζ ζηα κενά
ηαζ μ «βηζαμφν», μ Ομφνημξ, έπεζ πθαηζά ηανδζά
ΐμήεδζε ημκ βείημκα πάνα πμθθέξ θμνέξ
ηαζ ηχνα, ακηάια ιεξ ζημ ιεβάθμ ηφια,
ιμζνάγμοκε ζημημφνεξ ηαζ πανέξ.
Ξζβά-ζζβά ιε ημκ ηαζνυ δ βκςνζιία αοηή απθχκεηαζ
πακημφ ηαζ δ αθθδθεββφδ ημοξ βίκεηαζ υπθμ δοκαηυ,
θζθία δέεδηε εενιή ηαζ ζακ εενζά ζδηχκμοκ
ημ ακάζηδια πμο είπε κανηςεεί
ηαζ κ’ απμνμφκ μζ κηυπζμζ, άθαθμζ ζακ ιμοβημί.
Ζαζ ηάιπμζμζ απ’ ημοξ λέκμοξ, πένα απ’ ηδ δμοθεζά,
πθμφηζζακ ηζξ θζθίεξ ημοξ ηζξ άπθςζακ πθαηζά
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ηαζ ανηεημί μζημβεκεζαηυξ ηάκμοκ ηαζ ζοκηνμθζά.
ΐνίζημκηαζ πμφ ηαζ πμφ ιαγί ηζ αθθάγμοκ ιε πανά,
θμοημφιζα ηαζ παζηέθζα, μφγμ, ναηί ηαζ παζημονιά
ηαζ πκίβμοκε ιαγί ηα κηένηζα ηα πμθθά

ΘΒΝΛΞ ΟΝΕΟΛ

Ώ

πυ ημοξ πνχημοξ ιήκεξ πμο ήνεακ
ζηδ δμοθεζά, εδχ ζηδκ λεκζηζά, μζ λέκμζ
ακαηάθορακ ιζα ιέεμδμ πμο άκααε θςηζά.
Μνμπάκηςκ μζ ααθηακζημί πμο έθενακ ιαγί
ιζα δυζδ «ηειπεθζάξ», ηδκ πένκαβακ ηαθά.
Θε ημκ ηαζνυ, ηάπςξ δζζηαπηζηά, ηδ ιίιδζδ
ηδξ ηειπεθζάξ απυπηδζακ ηζ μζ κηυπζμζ ηζ έδςζακ
πανυκ ζηδ θφζδ ηδ ζμθή πμο έδζκε βζαηνεζά.
Ζάιπμζμζ απ’ ημοξ κηυπζμοξ πμο «λφπκδζακ»
απ’ ημοξ ααθηακζημφξ, αθήκμκηαξ λμπίζς ημοξ
ζοκαδέθθμοξ ημοξ πμο εέθακε κα θέβμκηαζ πζζημί,
κμιμηαβείξ, λεπχνζζακ ηαζ ιμζάγακε
θεξ ηζ ήηακ πεθχκεξ κανηςιέκεξ πμο αβαίκμοκε
ηδκ άκμζλδ ζημοξ ηάιπμοξ, ζηα αμοκά ηαζ αβάγμοκ
ηα ηεθάθζα ημοξ ζζβά, δζζηαπηζηά, βζα κα δεπημφκ
ανβά ημο ήθζμο βέθζμ ημ πθζανυ, έηζζ, θμζπυκ,
ηζ αοημί πήβαζκακ ζημ βζαηνυ ηαζ δε γδημφζακ
ιμκαπά παπάηζα, ζοκηαβέξ, ια ηζ έκα ηίηνζκμ πανηί
κα ηάηζμοκε ζημ ζπίηζ.
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ΐανζά ηαζ γυνζηδ δ αζμιδπακία, μπηάςνμ ζηθδνυ,
ανμιζέξ, ακαεοιζάζεζξ απμπκζπηζηέξ, ηαπκμί ηαζ
ιονμοδζέξ, ηάκακε ηςκ λέκςκ ηα πκεοιυκζα
κα αήπμοκε πμθφ ηαζ ηάιπμζμζ απ’ αοημφξ
ανπίζακε κα αάγμοκε ζημ κμο ηδκ εβηαηάθεζρδ
ηαζ ηδκ επζζηνμθή.
Μάκηα ζε δφζημθεξ ζηζβιέξ, ια πζμ πμθφ ημκ πνχημ
ημοξ ηαζνυ, ηείκμ πμο ημοξ ηαηάηνςβε ιέζα
ηα ζςεζηά, ήηακ δ θάηνα δ πθαηζά ηαζ δ άζαδζηδ
θςηζά πμο είπακ ζηδκ ηανδζά βζα ηδ βθοηζά παηνίδα
πμο ήηακ ιαηνζά.
Μανδβμνζά ηαζ θςηεζκυ ημοξ υναια,
πμο απκμπνυααθε δεζθά ιέζα απ’ ηα πέπθα ιζαξ
βηνίγαξ ζοκκεθζάξ ημφηδξ ηδξ αζμιδπακζηήξ πχναξ,
ηυκηεοε ηαιζά θμνά ιέζα ζηζξ ζζδενυζημκεξ
ηαζ ζηζξ ακαεοιζάζεζξ, κα ζαήζεζ, κα παεεί.
Βηεί, θμζπυκ, ηνάηαβακ εθπίδα ηαζ παηνίδα
υηακ αανζά ζφκκεθα ηαζ εμθά ηδκ έζπνςπκακ
ζηζξ πανοθέξ έβπνςιςκ μονακίζηςκ,
θεξ ηζ ήεεθακ ή κμζάγμκηακ ιεξ ζηδκ ακοπανλία
βζα πάκηα κα ηδ νίλμοκ.
Βηεί ηζ αοημί ηδ δέκακε ιε ηείκεξ ηζξ ηθςζηέξ,
πμο ακέηαεεκ ηα πνυκζα ηαζ μζ ηαζνμί,
υζμ ηζ ακ ημ επεδίςλακ, δεκ ιπυνεζακ κα ηυρμοκ.
Θα ήνεακ ηζ ήνεακ βζα δμοθεζά!
Ώηυια ηζ έκα ηνομθυβδια ημοξ πείναλε πμθφ,
ηαζ πίηνα ηαζ απμβμήηεοζδ πθάηςκε ηδκ ροπή
ηαζ ιενζημί απυ ηαδιυ, θυαμ ηαζ αβςκία,
αννχζηαζκακ ζη’ αθήεεζα.
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-Ια πάνεζ δ εοπή! Οχνα πμο ανπίγεζ ηάπςξ κα
ζηνχκεζ δ γςή, ηχνα πμο ήνεαιε εδχ κα ηάκμοιε
θίβα θεθηά, θημο! κα πάνεζ δ εοπή, ηχνα ιαξ πάκε
ζηνααά! Ζαζ ζο ιμο θεξ βζα ηφπδ ηαζ ημοναθέλαθα,
θέεζ μ Ημοηάξ ζηδ βοκαίηα ημο Ξηέθθα, ηδκ χνα πμο
ημο ’νζπκε αεκημφγεξ ηαζ αβάγεζ αιέζςξ ιζα θςκή
πμο αημφζηδηε ζ’ υθδ ηδ βεζημκζά, ηαεχξ δ Ξηέθθα
ημο ηνάααβε ζαανκίγμκηαξ, πμηήνζ πμο ημο
νμφθδλε ηδκ πθάηδ ημο βενά. «ΐημοπ!»
-Σπ! ςςςπ! λεθχκδζε ιε ηνυιμ ηαζ πυκμ δοκαηυ.
ΐβάθ’ ημ ιανί ηαζ ε’ απμιείκεζξ ιμκαπή! Μέηαλημ
ημ νδιάδζ ηαζ εα ιμο αβεζ δ ροπή!
-Ζαθά, Ημοηά ιμο αηνζαέ, ηάκε οπμιμκή! Δ ιάκα
ζμο ιμο έιαεε αοηή ηδκ ηεπκζηή ηαζ πνμζπαεμφζε δ
Ξηέθθα κα αβάθεζ ημ πμηήνζ ηαζ ίδνςζε πμθφ.
-Ξημ δζάμθμ ηζ εζφ ηζ δ ιάκα ιμο ιαγί,
αβάθ’ ημ ιανί ακάεεια ηαζ δεκ ακηέπς άθθμ!
ηζ εηείκδ ηδ ζηζβιή, αημφζηδηε ηζ άθθμ «αημοπ!»
απ’ ημ ηαοηυ πμηήνζ.
Γφνζζε μ Ημοηάξ πίζς ιε ηυπμ ημ ηεθάθζ ηαζ αθέπεζ
ηδ βοκαίηα ημο πμο ζημφπζγε ημκ ζδνχηα ηδξ,
πμο θφζαβε ηα πένζα ηδξ ηαζ είπε θμαδεεί.
-Θδ ιε πανελδβάξ, ηδξ θέεζ βθοηά ηαζ ζημνβζηά,
ια πυκεζα πμθφ. Ζζ άθθεξ θμνέξ ιμο αάθαηε
αεκημφγεξ, ια ημφηδ ηδ θμνά ιμο ’νεε θζβμεοιζά!
-Θςνέ, Ημοηά ιμο, θεξ ηαζ ημζιήεδηεξ ζημ πζυκζ,
ημο θέεζ ηνοθενά ηαζ άνπζζε κα ηνίαεζ ηδκ πθάηδ
απαθά. Ώφνζμ κα παξ ζημ βζαηνυ κα ζε δεζ, ζίβμονα
ηάηζ εα ζμο δχζεζ, ηάκα ζζνυπζ, ηάκα παπάηζ
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ή ηαιζά αθμζθή ηαζ ζοκεπίγεζ κα ηάκεζ εκηνζαή
ζηδκ πθάηδ ημο ηδ ιαφνδ ημ ηνφςια κα αβεζ.

Ι

ηυπζμζ ζοκάδεθθμζ ήζοπμζ, απθμί ηαζ
παιμβεθαζημί ηζ ακάιεζα ηάιπμζμζ
θζθυλεκμζ,
ήηακ απ’ ηδκ ανπή. ιςξ οπήνπακ ηζ άθθμζ
ακήζοπμζ, ζηυνπζμζ εδχ ηζ εηεί, ηνοθμί ηαζ πμκδνμί,
πμο ήηακ ηάνακδμζ ζςζημί, δίπςξ μονά ηαζ ηέναηα,
αεημί πςνίξ θηενά πμο πάζακε παθζά.
Οχνα βονεφμοκ αθμνιέξ κα λακαβεκκδεμφκ,
ηα ηφιαηα ηςκ λέκςκ ημοξ λφπκδζακ ηαθά,
ζδηχκμοκ ιάηζα, ιφηεξ, αθηζά ηζ υθμ παναηδνμφκ.
Ζζ ακάιεζά ημοξ ήηακε ηαζ ηάιπμζμζ κηυπζμζ,
εβηθςαζζιέκμζ, άηαημζ ηαζ αβκμί πμο εέθακε θίβδ
δμοθεζά κα δμοκ ηα πνάβιαηα ζςζηά.
Ώπυ ημοξ πνχημοξ θίθμοξ πμο βκχνζζε μ Ημοηάξ,
ήηακ μ Νυιπενη, έκαξ ρδθυξ, ζςιαηενυξ ηζ άζζμξ
πμθοθμβάξ. Ζαθυξ, γεζηυξ ηζ αβαπδηυξ, αζηείμξ,
ζμαανυξ ηαζ θίβμ κεονζηυξ πμο ηνάηαβε ιυκμ
ζηζβιέξ ηαζ ιζα αζοκήεζζηδ παναλεκζά,
ήηακ ημο Νυιπενη ηα παναηηδνζζηζηά.
Έηζζ έκα πνςί, μ Νυιπενη ιαγί ιε ημ Ημοηά
λεηίκδζακ κα πάκε ζημ βζαηνυ.
Ξοιπάεεζα θακενή έδεζπκε βζα ημοξ Έθθδκεξ,
ημοξ αμήεαβε ζοπκά ηαζ ζηδ δμοθεζά ηζ έλς
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απ’ αοηή, κα υπςξ ηχνα, κα πάεζ ημ θίθμ ζημ βζαηνυ
πμο είπε πονεηυ, πνδζιέκμ ημ θαζιυ ηαζ ιζα ιαφνδ
πθάηδ ζακ μνβςιέκδ βδ.
Ζαιζά θμνά, ιεηά απ’ ηδ δμοθεζά ηαζ πένα απ’ αοηή,
πήβαζκακ βζα ηαθέ ηζ εηεί ανίζημκηακ ηζ άθθμζ
Έθθδκεξ πίκμκηαξ ηάκα μφγμ ηαζ έπαζγακ πανηί,
εηεί, θμζπυκ, μ Νυιπενη, έραπκε βζα κα ανεζ πάκηα
ιζα αθμνιή, θζβάηζ κα λεζηάζεζ ιε ηδκ παναλεκζά
ημο ηαζ ηδκ πμθζηζηή.
υθαβε βζα ζογήηδζδ, πμθζηζηή, ιζαξ επμπήξ πμο
άκεζγε πμθφ ηζ έζημογε ζακ ημο ηαίνζαγε ημ Ρίηθεν
κα οικεί ηζ υθμ ημκ ζήηςκε ζηα πζμ ρδθά ζηαθζά
ηαζ αεχμ ημκ ακέααγε, ήνςα ημκ ηαηέααγε
ηαζ έανζγε αζζπνά υθμοξ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο
πμο ήηακ «πεηζςιέκμζ», αοημί ηαζ ιυκμ αοημί
εοεφκμκηακ βζα ημ ιεβάθμ ημ ηαηυ πμο ηυηε
είπε βίκεζ, αοημί ήηακ μζ «ιπάζηανδμζ»
ηζ υθμζ «ηαηαναιέκμζ».
Ζζ εηείκμζ πμο ανίζημκηακ ζημκ ίδζμ ηαθεκέ ηζ ήηακ
υθμζ ζπεδυκ Έθθδκεξ, βζμοπάνζγακ ηα ζάπζα ημο
ηα θυβζα, ιέπνζ πμο εφιςκε αοηυξ, θχκαγε δοκαηά
ηζ έθεβε ζοπκά υηζ ημκ αδζημφκ ηαζ πςξ εα ένεεζ μ
ηαζνυξ πμο εα ημκ εοιδεμφκ ηαζ εα ημ ιεηακζχζμοκ
Έηζζ πενκμφζε μ ηαζνυξ ιε ημ αναπκά ημο Νυιπενη,
ι’ ακάεεια, ημ θμοηανά, δεκ ήηακε ηαηυξ,
ιυκμ πμο ηάπμζμζ θέβακε ζζβά πςξ ημο Ημοηά
δ ακμπή ημκ έαβαγε «θενςιέκμ».
Θα μ Ημοηάξ δεκ άημοβε ηα θυβζα ημοξ αοηά.
Ώοημί πμο θχκαγακ ηαζ ημο ’θεβακ ημοαέκηεξ
ιε ανζζζέξ ήηακ ααζζθζημί ηαζ άθθμζ πμοκηζημί.
Ξίβμονμξ μ Ημοηάξ ζημ ιπένδεια ημο Νυιπενη,
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ήνεια ημοξ ακηζιεηχπζγε πεηχκηαξ ημοξ δομ θυβζα
ηαζ βίκμκηακ αοημί ζακ ηυηηζκα πακηγάνζα:
-Μνχηα ημζημφιε άκενςπμ, ιεηά ημζημφιε ηυιια,
ιεηά πεημφιε ηδ ανμιζά πμο έπμοιε ζηα ιμφηνα
ιαξ, ζηζξ ηζέπεξ ιαξ ηαζ ιέζα ζηδκ ροπή ιαξ,
ημκηά ιζθμφιε ζμαανά βζα εέιαηα πμθζηζηά.
Ζζ αοηυξ εδχ πμο αθέπεηε πμο θέεζ υ, ηζ θέεζ.
δε ηα πζζηεφεζ αοηά ηζ αοηυ κα ημ εοιάζηε.
Θα εζείξ ιε ηέημζμ θένζζιμ, ζηθδνυ εε κα ημκ
ηάκεηε ηαζ δεκ ημ αμδεάηε.
Ομκ έπαζνκε μ Ημοηάξ ημκηά ζα κα ’ηακε παζδί,
πανυθμ πμο είπακ δζαθμνά ζε πνυκζα ηαζ ζε ιπυζ,
ζημ ζπίηζ ημο πδβαίκακε ζηδκ ηονα-Ξηοθζακή
ηζ άνπζγακ ζογήηδζδ ήνειδ ηαζ ζςζηή ηαζ δ ηανδζά
ημο Νυιπενη βζκυηακ ιαθαηή.
Ονίημζ θηάζακε ζημ βζαηνυ ηζ ήηακε ηοπενμί.
Θέζα ζε ηάιπμζα θεπηά βέιζζε ημ δςιάηζμ
ιε ηυζιμ πανδαθυ, ιε κέμ, ια πζμ πμθφ παθζυ
ηζ υθμζ ημοξ έδεζπκακ ζακ αδεζακά ημοηζά.
Ώζθοηηζηά, θμζπυκ, ηαηέηθοζε ηδκ αίεμοζα
μ ηυζιμξ, πμο έδεζπκε βζα ηθζκζηή πανά ζακ ζαηνείμ.
Λζ πζυηενμζ είκαζ λέκμζ, βοκαίηεξ ιε ανάηεξ
ηαζ ημονιπάκζα ηζ ανιάεεξ ηα πνοζά,
δομ-ηνεζξ πζμ δίπθα άκηνεξ ιε ηα παπζά ιμοζηάηζα,
ηαζ απ’ ηζξ δομ βςκζέξ ηδξ ίδζαξ ηδξ ζεζνάξ,
άθθμζ δομ-ηνεζξ Νςιζμί πήνακ ηζ αοημί ζεζνά.
Ώπυ ηδκ άθθδ ηδ ιενζά, πμο ήνεακ ζημ ιεηαλφ,
δδιζμονβήεδηε ιζα κηυπζα βενμοζία
ηαζ απμηεθείηαζ απυ βνζέξ, ελήκηα ηαζ μβδυκηα,
ημιρμκηοιέκεξ βζμνηζκά, ιε πηεκζζιέκα ηα ιαθθζά,
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ιε ζημοθανίηζα ζηα αθηζά ηαζ ηάιπμζα ζηα ζηήεζα
ημοξ αζήιζα ηαζ πνοζά. Άθθεξ ζηα πένζα ημοξ
ηναημφκ θεπηά ηεκηήιαηα, άθθεξ λεθοθθίγμοκ ανβά
ηα πενζμδζηά ηαζ ιενζηέξ, ι’ επίιμκεξ ιαηζέξ,
υπςξ απέκακηί ημοξ παναηαπεήηακε μζ λέκμζ,
ημοξ ελεηάγμοκε πμθφ ζπμθαζηζηά.
Λοθ! πμθθή δμοθεζά ζήιενα πμο είπε μ βζαηνυξ!
Ζαζ άθθα δομ έληνα, πμο ήνεακ πενζζηαηζηά,
βζα ιενζηέξ βνζέξ πμο ήνεακε πζμ ιεηά, ζίβμονα
εα πμνηάζμοκ απυ ηεκηήιαηα, άθθα πμο εα ’καζ
απ’ ηα πθεπηά, άθθα πμο εα ’καζ ημο βζαηνμφ,
ιζα ηαζ βζα ηείκμκ άνπζζακ ηα «ρμο! ρμο! ρμο!»
Ζάπμζα απ’ αοηά ηα «ρμο, ρμο, ρμο» ηδξ βενμοζίαξ
πμο ήηακε εηεί ηαζ ηάπμζα ρεοημβέθζα, έθηακακ ηαζ
ενέεζγακ ημο Νυιπενη ηα αθηζά ηζ αθμφ ηζξ ημίηαλε
ιζα-ιζα δζαπεναζηζηά, ιε ιμνθαζιμφξ, απμζηνμθή
ηαζ δυζδ αδδίαξ, θεξ ηζ απυ εάια ζηαιάηδζακ
αοηέξ ηζ άνπζζακ ιε πένζα πμο ηνέιακε εθαθνά,
κα ράπκμοκ ζηα ηεκηήιαηα ηαζ ζηα πενζμδζηά.
Σ κα, επζηέθμοξ άκμζλε δ πυνηα ηαζ θάκδηε
μ βζαηνυξ ηαζ πνχημξ έκαξ Ομφνημξ,
ζακ άημοζε ημ υκμια πεηάπηδηε μνευξ.
Μάθζ ιζα ρεοημπθαθμή ιε «ρμο! ρμο!» ιε «πι!»
ιε «βημοπ», κα ηζ έκα θηάνκζζια πμο έηακε ιζα
βνζά, κα ηζ αηυιδ έκα ηαζ έηακε ιζα δζπθακή θμλά
κα ηδκ ημζηάλεζ, ηάηζ πμο δζάααγε ζμθά ηδξ είπε πζα
πεηάλεζ ηαζ ιζα άθθδ παναδίπθα ηδξ ζανάααθμ
απυ ηα βδναηεζά ηδξ, είπε κα έπεζ «βεζα».
Έηζζ, πάνδ ζ’ αοηυ ημ θηάνκζζια ενμεί δ πθαθμή
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απυ ηδ βενμοζία, ημ εάννμξ ημοξ πμο είπε κανηςεεί
λακάνεε ζηδ ζηζβιή ηζ μ Νυιπενη ημοκήεδηε δίπςξ
κα ζπμθζάζεζ, ιυκμ πμο ρζεφνζζε ιέζα απ’ ηα αναζά
ημο δυκηζα ηαζ η’ άημοζε μ Ημοηάξ:
-Μαθζμηςθμηνοπίδεξ, ηςθυβνζεξ λεζηζζιέκεξ! Βζάξ
ζαξ λέπαζε μ Φφνεν!
Νεγίθδ ηυκηερε κα πάεεζ μ Ημοηάξ, υηακ ζε ιζα
ζηζβιή ένζλε ιζα ιαηζά ζημ θίθμ ημο ηνοθά,
πμο εηείκμξ υθμ ιμονιμφνζγε ανίγμκηαξ ηζξ βνζέξ,
ιαζηαναθίηζ ηαζ ιάθζζηα πμκηνυ εα πάεαζκε ηαθυ,
πμο ε’ άνπζγε ηα οζηενζηά ημο βέθζα ηαζ εοηοπχξ,
επάκς ζηδ ζηζβιή, πάθζ δ πυνηα άκμζλε ηαζ αβήηε
μ βζαηνυξ ηαζ μ Νυιπενη πμο πζα ιπμφπηζζε
ζδηχεδηε μνευξ.
Ξακ ιπήηε ζημ ελεηαζηήνζμ μ Νυιπενη ηζ μ Ημοηάξ
υθεξ ζδηχζακε ηα ιάηζα ημζηχκηαξ ημ βζαηνυ, πμο
ηζ εηείκμξ ηζξ ημίηαλε ζμθά ηαζ αοζηδνά, ηάιπμζα
απ’ ηα «ρμο» ημοξ, θηάζακε ζηα αθηζά ημο.
Έηθεζζε πίζς ημο ηδκ πυνηα μ βζαηνυξ ηαζ δ
αααμφνα πφεδηε ζηδκ αίεμοζα ηζ άνπζζε μ ραθιυξ.
Ζζ ανπίγμοκ ηχνα μζ βνζέξ, ιζα ηαζ μ Νυιπενη έθοβε
πμο ημίηαβε ροπνά ηζ αθοπημφζε έημζιμξ ζακ ημ
ζηφθμ πάκς ημοξ κα μνιήζεζ, άνπζζακ, θμζπυκ, πάθζ
μζ βνζέξ ιε ηζξ «ζμθέξ» βηνζιάηζεξ, ιε ηα πθεπηά
ζηα πένζα ημοξ ηαζ ιέζα απ’ ημοξ θαημφξ
νίπκακε ηζξ ιαηζέξ ζα κα ’ηακε θηοανζέξ βειάηεξ
απυ άπνδζηα ζηα πνυζςπα ηςκ λέκςκ.
Ζαζ ημ ηεθάθζ ημφκαβακ ηάκμκηαξ ιμνθαζιμφξ
ηζ απυ ηα ηαηςπείθζα ημοξ αδζάημπα «ρμο, ρμο»,
βζαηί ημ πενζαυθζ ημοξ παηήεδηε ηαθά,
απυ ημο λέκμο ιπυπα πμο ιφνζγε αανζά.
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Βλέηαζε μ βζαηνυξ πμθφ πνμζεπηζηά ημ ημνιί ημο
Ημοηά πμο ήηακ άβνζα ιαφνμ θεξ ηζ ήηακ
δαβηςιέκμ ηαζ ηνυιαλε μ ηαδιέκμξ.
Αεκ είπε λακαδεί ζ’ υθδ ημο ηδκ ηανζένα
ηέημζα πενίπηςζδ πμο ήηακ πναηηζηή.
Θυκμ πμο η’ αθμοβηνάζηδηε βζα θίβμ ηα πκεοιυκζα
ηαζ βνάθεζ αζαζηζηά ζηζξ ηάνηεξ ημο ημ ζζημνζηυ
ηζ αιέζςξ ζοκηαβή ηζ αηυιδ έκα πανηί ιζα άδεζα
ιαηνμοθή, κα ηάεμκηακ μ αζεεκήξ, απ’ ηζξ μπηχ
πμο είπε μ ιήκαξ ιέπνζ κα αβεζ ηαζ εα ’αθεπε
ηζ εα ’ηακε ιεηά.
Ζζ άθθα πανηζά, πμθθά πανηζά έδζκε μ βζαηνυξ
κα ζηείθεζ ημ Ημοηά ηαζ ζ’ άθθμοξ δομ βζαηνμφξ
ηαζ ήηακ ζηεθηζηυξ. Μμηέ ιεξ ζηδ γςή ημο ηυζμ
πμθθή δμοθεζά. Μμηέ ιεξ ζηδκ ηανζένα ημο ηυζα
πμθθά πανηζά. Θέζα ζε θίβμ ηαζνυ βέιζζε πεθαηεία,
έβζκε ηαζ βκςζηυξ ηαζ βέιζζε θεθηά.

Ο

νέπμοκ μ Ομφνημξ ηαζ μ Νςιζυξ, μ Εηαθυξ
ηαζ μ Γζμοβημζθάαμξ ηζ άθθμζ, άθθμζ πμθθμί
κα πάκε ζημ βζαηνυ κα ανμοκ ηδ ζςηδνία,
γδηχκηαξ ηίηνζκα πανηζά (άδεηα αλάξξσζεο)
ηαζ ηάπμζα εεναπεία.
Νίπκεζ εθζά αιάζδηδ ζημ άδεζμ ημο ζημιάπζ,
ιε θίβα «απ!» ηαζ ηάπμζα «ααπ!», ηα θυβζα ημο
κ’ αημφβμκηαζ αανζά ηζ δ ακαπκμή πκζβιέκδ
απ’ ηδκ ηαναπή κα αβαίκεζ ζθονζπηά.
Ια ημκ λαπθχκεζ μ βζαηνυξ ζημ ελεηαζηζηυ ηνεαάηζ,
κα δέκεζ απ’ ημκ αζεεκή ζθζπηά πένζα, πυδζα ηαζ
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ιέζδ ηαζ έκα «ςπ!» αθδεζκυ κα θεφβεζ απ’ ημκ λέκμ
ιε πυκμ δοκαηυ ηζ μ θυαμξ ημο κα είκαζ γςκηακυξ.
Ρηοπάεζ ιέζα ημο δ ηανδζά, δείπκεζ ιεηακζςιέκμξ,
πμδζέξ πμκηνέξ κα ιδκ πενκμφκ απηίκεξ, ζημηάδζ
πκζβενυ ηζ εηείκδ δ ιδπακή πμο βθίζηναβε πάκς
ζε νάβεξ, ημο θάκδηε βζα ιζα ζηζβιή πςξ εα ’ιπαζκε
ζε θμφνκμ ημο Ιηαπάμο.
Θία ημκ έπεζ απ’ εδχ ηαζ ιία απμηεί βονκχκηαξ ημκ
ζα κα ’ηακε ημοαάνζ ηζ υθμ ημζηάγεζ ηδκ ηδθευναζδ
πμο ήηακ ηνειαζιέκδ ηάης απ’ ημ ηααάκζ
ηαζ ανπίγεζ ηδ δζάβκςζδ, δφζημθδ, ζημηεζκή ηαζ κα
ζδνχκεζ μ βζαηνυξ ζημ πνυζςπμ ηαζ ζ’ υθμ ημ ημνιί.
Έαβαθε ηα βοαθζά, υπςξ έκαξ ζμθυξ πμο έπεζ
ημοναζηεί ηαζ ηα ζημοπίγεζ απαθά ιε ζηέρδ
θακενή. Μάθζ λακαδμηίιαζε, ημο ζήηςζε ηα πυδζα
ηζ έαθεπακ ακάπμδα ημο αζεεκή ηα ιάηζα ηζ εηείκμξ
δοζημθεφεηαζ αηυια πζμ πμθφ.
Ζείκμ ημ άπθςια ηδξ εθζάξ ιέζα ζηδ ιαφνδ μευκδ,
βζκυηακε εμθυ, άπθςκε ζακ θεηέξ, γυνζγε ημ βζαηνυ.
-Σ ζε! Θεέ ιμο! Έθημξ! Θεβάθμ ηζ επζηίκδοκμ!,
θχκαγε μ βζαηνυξ ηνίαμκηαξ ηα ιάηζα ιε ημκ ηυιπμ
ημο δείπηδ ημο ηαζ ιε αανζά θςκή ημο θέεζ ζμαανά.
-Μάνε, παζδί ιμο, θάνιαηα βζα κα βεκείξ ηαθά,
ηάηζε αδμιάδεξ ηέζζενζξ ιαηνζά απ’ ηδ δμοθεζά
ηζ εβχ εα ζε βζαηνέρς ζε ηάιπμζμ ηαζνυ.
Ζαθή ζμο χνα ημ θμζπυκ, ηαθά πεναζηζηά!
-Βοπανζζηχ πάνα πμθφ, βζαηνέ, απάκηδζε μ λέκμξ.
Ώπ! κα ’λενεξ ηζ πυκμοξ πμο έπς δοκαημφξ, πάθζ εα
λακανεχ!
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Ομο ’ζθζββε μ βζαηνυξ ημ πένζ ημο λακά ηαζ ημο ’θεβε
ιε ηυκμ αοζηδνυ κα παίνκεζ, πακ’ απ’ υθα,
ηα θάνιαηα ζςζηά
Έθεοβε μ λέκμξ ιε πανά, ηναηχκηαξ βζα ζδιαία ηα
δομ ημο ηα πανηζά. Ομ έκα πάεζ ζηδ δμοθεζά,
η’ άθθμ ζημ θανιαηείμ, εα πάνεζ θάνιαηα ηαθά
ηαζ δεκ εα πάεζ ζηδ δμοθεζά κα ανεζ λακά οβεζά,
ια ηείκμξ ηα πεημφζε βνήβμνα ζημκ ημοαά.
Ξφκημια ιαεεφηδηε αοηυ ημ ιοζηζηυ ηζ υθμζ
ημ πήνακ ζμαανά, ημ ηάκακε πακυ, ζηδκ διενήζζα
δζάηαλδ πδβαίκακε ιπνμζηά ζημιάπζα ιε εθζά.
Ώημθμοεμφζακε ιεηά ηάπςξ πζμ θζβμζηά,
ανενζηζηά, νεοιαηζζιμί, ηυηαθα, ιέζεξ ηαζ κεθνά,
πμκμφζακε ηζ αοηά ηαζ μζ ζημοπζδμημοαάδεξ
παίνκακ πμθθά ηζθά.
Μμθθμί απ’ αοημφξ ημζηάβακε ημκ ιήκα πμο πενκά,
πμθφ ηγίνμ κα πζάζμοκε κα ’πμοκε παηδκή, βζαηί ημ
«Ε.Ζ.Ώ» ημοξ εδχ πθδνχκεζ ημ ιζζευ, αάζεζ ημ ιήκα
ημκ παθζυ. Ζαζ ημφημ ημ ημζηάβακε πμθφ ζπμθαζηζηά
ηαζ αάγακε ηα δοκαηά κα πζάζμοκ, υζμ βζκυηακε
ιεβάθα πμζμζηά ηζ απμηεί ηαζ φζηενα πήβαζκακ
βζα βζαηνεζά.
Άθθα εηείκα ηα πνμαθήιαηα, λέκα απ’ ηδκ ημπάκα,
πμο άθθμζ άκενςπμζ πμθθμί αννχζηαζκακ ζοπκά,
άθθμζ απυ αανζά ηαζ ακεοβζεζκή δμοθεζά,
ακεναηςνφπμζ ιπυθζημζ ααεζά ιέζα ζηδ βδ,
πχια ηαζ δδθδηήνζα ιπήηακ ζηα ζςεζηά,
βζαηνμί πμθθμί δεκ έανζζηακ βζα ηείκμοξ βζαηνεζά.
Ζαζ άθθμοξ ζηα ποηήνζα ημοξ έηαζβε δ θςηζά, ζδνυξ,
ηαπκζά ηαζ ζίδενα, κενάηζ ημ αηζάθζ
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ηζ άθθμοξ ζηα πζεζηήνζα ημοξ έηνςβε δ ιπμβζά.
Ζζ αηυιδ αοημί πμο δμφθεοακ ιε ιάζηεξ ηαζ θςηζέξ,
ιε βάκηζα απυ πμζνζκυ ηζ αηζάθζκεξ πμδζέξ, αοημί
αννχζηαζκακ αανζά ηαζ ζάπζγακ ζη’ αθήεεζα
ηζ ανβά, ιε ημκ ηαζνυ αθήκακε ζηα ιάηζα ημοξ
ζδιάδζα δοκαηά ηζ υζμ βζα ηδκ ακάζα ημοξ,
έαβαζκε ζθονζπηά.
Μμθθμί βζαηνμί ακανςηζυκημοζακ ζοπκά,
βζαηί δ πεθαηεία ημοξ δεκ έανζζηε βζαηνεζά;
Θήπςξ ηαζ δ δζάβκςζδ δεκ βίκμκηακ ζςζηά;
Θδ δίκακε θάεμξ θάνιαηα ή ήηακ θηςπζηά;
Δ άδεζα πμο ημοξ έδζκακ ιδκ ήηακ θζβμζηή;
Οζ κα ’ηακ απ’ αοηά;
Θε ημκ ηαζνυ δεκ άνβδζε κ’ ακδζοπεί ηζ δ ίδζα
δ πμθζηεία, ρφθθμζ ζη’ αθηζά ηδξ ιπήηακε ηζ άνπζζε
κα ενεοκά, ζπμθαζηζηά κα ράπκεζ ζηςκ ενβαηχκ
πανηζά ηα θάνιαηα πμο παίνκακε ζημζπίγακε θεθηά.
Ρηφπδζε ημ ζοκαβενιυ ηαζ ηάθεζε ιε ιζαξ βζαηνμφξ
πμθθμφξ ηαζ ειπζζηεοηζημφξ κα ράπκμοκε ζςζηά.
Οζ δζάμθμ ζοιααίκεζ εδχ θεξ ηζ έπεζε πμθένα.
Οέημζεξ αννχζηζεξ δοκαηέξ δεκ είπακ δεζ πμηέ...
Ζαζ ανπζκά ημ ζηνζιςλίδζ πνχηα ιε ημοξ βζαηνμφξ.
Ια ημονεοηεί αοζηδνά δ άδεζα δ ιαηνζά.
Λζ επζζηέρεζξ μζ πμθθέξ ημζηίγακε θεθηά ηαζ απυ
δς ηζ ειπνυξ ζηα θάνιαηα πμο είκαζ αηνζαά
ηαζ ήηακ δςνεάκ, δίπςξ ηαιζά ελαίνεζδ εα αάγμοκ
υθμζ μζ άννςζημζ έκα ζοιαμθζηυ μαμθυ.
Ιμζμημιεία, ηθζκζηέξ ηαζ άθθα ηέκηνα ηναηζηά
εα εθέβπμκηαζ αοζηδνά. Δ θμφθα ηαζ δ ηειπεθζά
δεκ πνέπεζ κα ’πμοκε ιε ηδκ οβεζά, ζπέζδ ηαιζά!
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Θ

ία αηυια αθμνιή ήηακ ηα ιέηνα αοηά,
ηςκ λέκςκ δ αννχζηζα ημοξ πείναλε ηαθά.
Μανάπμκα πμθθά απυπηδζακ μζ κηυπζμζ
ηαζ ηάπμο-ηάπμο ιοζηζηά, ιε ημ αηνμδάπηοθυ ημοξ
κα δείπκμοκ αοζηδνά, ημοξ ιεηακάζηεξ αοημονβμφξ
πμο ηα ’ηακακ αοηά ηαζ ήνεακ βζα ηαηυ ημοξ.
-Αε θηάκεζ, θέβακε ζακ ήηακ ιμκαπμί, ηυζα δεζκά
πενάζαιε π’ ακμίλαιε έκακ πυθειμ ηαζ πάθαζε δ βδ.
Ζαηαζηνμθή ηαζ ζοιθμνά, εφιαηα έκα ζςνυ
ηαζ ζα κα ιδκ έθηακε αοηυ, ιαξ ιμίναζακ ημκ ηυπμ
ιαξ, ιαξ πχνζζακ ζηα δομ!
Οέημζα ηαηάνα αιανηςθή, πμηέ κα ιδκ λακάνεεζ.
Ζζ υιςξ ημίηαλε κα δεζξ, ηχνα π’ ανπίγεζ ημ ηθανί
κα λακαδίκεζ ηδ γςή... Θεέ ιμο! ζοκέπζζε μ κηυπζμξ
κα ιζθά ζ’ έκα ζοκάδεθθυ ημο ηαζ ήηακ ακενςπάηζ,
Θεέ ιμο, ζοβπχναιε ηαζ αβάθε ιε ηαζ ρεφηδ,
μζ λέκμζ πμο ιαξ θένακε δεκ θαίκμκηαζ ηαημί,
ια είκαζ πθεμκέπηεξ ηζ απυνηαβμζ πμθφ!
-Θδ πμθμζηάξ, ζοκάδενθε, ηανηένα ηαζ εα δεζξ!
έηακε ηδ δζαημπή έκαξ ιδπακζηυξ, άκηναξ ρδθυξ,
πμο πένκαβε απυ ημκηά ηδκ χνα αοηή,
ζακ άημοζε ηζ θέβακε ζηάεδηε ιζα ζηζβιή.
Ίζαιε δφμ ιέηνα, ηαηάλακεμξ ηαζ πμθφ δοκαηυξ,
πθδζίαζε ημκ έκα ηαζ ημο ’πε ζζβακά ιε ιζα θςκή
πμο εφιζγε μπζά:
-Ξίβμονα εε κα ιαξ δμεεί ηαζ πάθζ δ εοηαζνία
ηαζ δ νάηζα ιαξ δ ηαεανή ηδ ανυια εα παηάλεζ.
Βδχ εα είζαζ ηαζ εα δεζξ. Ιμηζά, αμννά,
δφζδ ηζ ακαημθή πάθζ εα ηα ζημθίζεζ,
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ηςκ λέκςκ ηδ ζααμφνα, λακά εα ηαεανίζεζ.
Ξηα θυβζα ημο αοηά ιε ιζαξ άκαρε θςηζά μ πνχημξ
μιζθδηήξ ηζ ακηέδναζε ιε μνβή ηαζ ζακ βίβακηαξ
πμο ήηακε ηζ αοηυξ πεζνάπηδηε πμθφ απυ
ημο δνάημο ηζξ μνέλεζξ ηαζ ηζξ δαβηςιαηζέξ.
Ζζ αιέζςξ εημζιάζηδηε κα ημο επζηεεεί ηαζ κα
ίζα πμο πνυθηαζε, ημο νίπκεζ ιζα βνμεζά λεζηή,
ηαεχξ μ άθθμξ πνυθααε ηνααήπηδηε θμλά,
ια έθαβε έκα ανίζζιμ βειάημ ζζπαζζά:
-Γμονμφκζ αηαηένβαζημ, θαζίζηα, ηεναηά!
Ώ! κα παεείξ ζαπθέ πμο ζ’ άκμζλε δ υνελδ βζα υκεζνα,
βζα πυθειμ ηαζ δυλα! Ώηυια δεκ ζοκήνεαιε απυ ηδκ
αιανηία ηαζ ράπκεζξ βζ’ αθμνιέξ. Ζζ ακ εεξ αηυια
βζα κα δεζξ, άκμζλε ηα ιαφνα ιάηζα ζμο
πμο ημθοιπμφκ ζημ ιίζμξ ηαζ ημίηα ζημοξ μνίγμκηεξ,
δεζπυγμοκ μζ ζηζέξ, ημίηα ηαζ ζηα ρδθά θμοβάνα,
ηχνα πζα λεροπμφκε ηαζ ζαήκμοκ μζ ηαπκμί.
Οζ εέθεζξ, δδθαδή; Μάθζ θςηζά κ’ ακάρεηε;
Άζ ζηα ηζαηίδζα ηαζ πάζμο απ’ εδχ, ζημοθήηζ,
παθζμηςθμηνοπίδα ηαζ άεθζε θαζίζηα
ηαζ ζήηςζε ημ πένζ ημο λακά κα ημκ αανέζεζ,
ια ημοξ πνμθάαακε ζηδ ζηζβιή,
δφμ ζοκάδεθθμζ κηυπζμζ ηζ αοημί πμθφ ζςιαηενμί,
ημκ άδναλακ ιε ιζαξ ηαζ ημο ’ζηνζρακ ηα πένζα
ηζ μ έκαξ απ’ ημοξ δομ ημο ηνάαδλε η’ αθηί.
-Ξηαιάηα αοηά πμο θεξ εδχ ιεξ ζηδ δμοθεζά,
ηςθυθανδε, ηανθί, ζε λένμοιε ηαθά ηαζ ηυθηα
ηα ημοθά. Ώκ έπεζξ ηέθζ ηαζ ημθιάξ, ιεηά απ’ ηδ
δμοθεζά έθα κα ιεηνδεμφιε ζημο δνυιμο ηδ βςκζά.
Ζαζ ιδ ηα αάγεζξ ιε αοηυκ, βζαηί εα ζε δαβηχζεζ.
Ζαζ ιδκ ημθιήζεζξ ζε ημφηδ ηδ θςθζά
πάθζ κα λακανεείξ. Ζαζ ιδ λεπκάξ, ανε άπνδζηε,
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ημο θέεζ ιε άβνζα ηαζ ιε αναπκή θςκή
ηζ αοηυξ ηζ εβχ ηζ άθθμζ πμθθμί απυ ιαξ πθδνχζαιε
ηαθά ιε εφιαηα πμθθά ιέζα απ’ ηα ζπίηζα ιαξ
ηζ απυ ηζξ θαιεθζέξ. Έηζζ, βζαηί ημ ήεεθε εηείκμξ μ
πανακμσηυξ, μ ιέβαξ ηαζ ηνακυξ, μ θίθμξ ζμο
μ ηνεθυξ. Μνυζελε, ημο θέεζ αηυια ιζα θμνά
ηαζ ηίκαλε ηα πένζα ημο κα θφβεζ δ ανμιζά.
-Ζαθά, ηαθά, ανοπήεδηε δεζθά ηαζ ήηακε πθςιυξ,
ια εα ’νεεζ ηάπμηε μ ηαζνυξ, ιεβάθμξ μ Θευξ
ηζ έθοβε βμνβά κα πάεζ κ’ αθςκίζεζ
ιέζα ζημ ενβμζηάζζμ, ζε άθθδ βεζημκζά.
Έθηαζε μ ηααβάξ ζη’ αθηζά ημο ενβμδυηδ
ηαζ έηνελε εηεί, ακήζοπμξ πμθφ.
Νίπκεζ ιαηζέξ βειάηεξ «ζοιαμοθέξ» ζημοξ
ηαναπμπμζμφξ, ημζηάγεζ αθ’ ορδθμφ ημοξ ηνεζξ
πμο ζηέημκηακ αβένςπα ιπνμζηά ηαζ ημκ ημζημφζακ
άβνζα ηζ επίιμκα ζηα ιάηζα ηα εμθά,
θεξ ηαζ ημκ πνμηαθμφζακ ηαζ βφνεοακ ηααβά.
Ζάηζ πνμζπάεδζε κα πεζ, ια δ θςκή ημκ πνυδςζε
ηαζ πκίβδηε ζηα άδεζα ημο ηα ζηήεζα. Ια πανααβεί
ζημοξ άκδνεξ πμο ζηέημκηακ εηεί, αδφκαημ πμθφ.
Θυκμ ηζξ άβνζεξ ιαηζέξ ημοξ ακ ημίηαγε ηακείξ
εα έαθεπε πςξ πέηαβακ θςηζέξ ηαζ αζηναπέξ.
Αίπθςζε ηδκ μονά, ζακ ζηφθμξ πμο έηακε γδιζά,
ιάγερε ηδ πθμιάδα ηαζ ηάκμκηαξ ιεηααμθή,
ζα κα ’ηακε θακηάνμξ έθοβε ζηδ ζηζβιή.
Θεηά απ’ αοηή ηδκ ηαναπή ηαζ ημκ ηααβά πμο είπε
απθςεεί, άθθεξ ηανδζέξ πζηνάεδηακ ηαζ άθθεξ
άκμζλακ πθαηζά ηαζ έαβαγακ θηενά.
Ξημ ιεηαλφ, ζε ιενζημφξ πμο είπακ ιαγεοηεί
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ζημ πχνμ ημο επεζζμδίμο, ημοξ άνεζακ ηα θυβζα πμο
αημφζακε απυ ημοξ βίβακηεξ-δζχηηεξ ημο καγζζηή,
άθθμζ πάθζ πανήηακε βζα ηδ ιμοβηή ζοιιεημπή
πμο πήνε μ ιαέζηνμξ ηζ άθθμζ θηφκακε ζημοξ
ηυνθμοξ ημοξ ιε ηνίπα ζδηςηή.
-Β! Άκενςπμξ είκαζ ηζ αοηυξ πμο πέναζε πμθθά,
ηάηζ λένεζ ηζ αοηυξ. Ζαηάθααεξ ζοκάδενθε;
θέεζ έκαξ κεανυξ βφνς ζηα δεηαεκκζά ζημ θίθμ ημο,
δομ πνυκζα πζμ ιζηνυ, πμο ιάεαζκε ζηδ θίνια αοηή
ηδκ ηέπκδ ημο ιδπακζημφ.
Ώπ’ ηδκ απέκακηζ ιενζά δμοθεφακε ηζ μζ δομ
ηαζ ηχνα ιε ημκ ηζαηςιυ, ήνεακ εδχ ημκηά.
Ώβηάθζαζε ημ θίθμ ημο ζθζπηά βονκχκηαξ κα πάκε
ζηδ δμοθεζά, απμννμθχκηαξ ιαβζηά υθδ ηδ δφκαιή
ημο.
-Θέθμοιε κα ’ιαζηε πμθφ πζμ δοκαημί, ιε πζυηενα
ζδακζηά βζα ηδκ παηνίδα αοηή πμο οπυθενε πμθθά
απυ ακμνβακςζζά…, έθεβε μ κέμξ ηάεε ζηζβιή ζακ
ήηακ ιμκαπμί…, ηαζ ηάεε ιένα πζμ πμθφ,
ιαξ βμκαηίγεζ δ παηνίδα απυ ηδκ άεθζα ηαημπή,
ημο λέκμο ημ ημνιί.
Ζαζ υπςξ πακ ηα πνάιαηα, ζίβμονα ακ δεκ θδθεμφκ
ιέηνα ζηθδνά ηαζ δναζηζηά, ζηδ βδ ιαξ εα ’καζ
αθεκηζηά μζ λέκμζ βζα ηαθά.

Μ

άνηα! Θεβάθα πάνηα οπάνπμοκε εδχ ηαζ
πκίβμκηαζ ζημ πνάζζκμ, ιέζα ζηδκ μιμνθζά.
Μαπζά παίγμοκ ζηα ήζοπα κενά ιίαξ ιζηνήξ
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θζικμφθαξ ηαζ βφνς απ’ αοηή οπάνπμοκε παβηάηζα
πμθθά ηαζ ηαεανά.
Ξοπκά ηαζ ζε πμθθέξ ιενζέξ αημφβεηαζ ημο κηυπζμο
ηυηζοθα ηναβμφδζ, έκα πμοθί πανάλεκμ ιε νάιθμξ
ηίηνζκμ ηαζ ιζα βθοηυθαθδ θςκή πμο αθθάγεζ
ζοκεπχξ, πμο ακ ημκ αημφζεζ ηακείξ βζα πνχηδ ημο
θμνά, ζίβμονα εα κμιίζεζ πςξ πνυηεζηαζ
βζα ιεθςδζηή ημιπακία ιε δζάθμνα πμοθζά.
Ηίβμ πζμ εηεί αηυια έκα ζημθίδζ, ιζα παζδζηή πανά,
θςκέξ πμθθέξ πμο αβάγμοκ ηα παζδζά ηαζ δείπκεζ δ
γςή ιζα εένιδ, ιία θάηνα ηαζ ημοξ παιμβεθά.
Μμθφ λεκμφνα έπεζε ηα ηεθεοηαία πνυκζα
ηζ υθα ηα πάνηα ηαζ πζυηενμ βζμνηέξ ηαζ Ζονζαηέξ
βίκεηαζ μ παιυξ ηαζ ιενζηά παβηάηζα απυπηδζακ,
απυ ηδκ ηαεδιενζκή επίζηερδ ημο λέκμο
ιζα ιυκζιδ θζθία ηαζ ιία ζοκηνμθζά.
Μμθθμί ιεηά απ’ ηδ δμοθεζά ενπυκημοζακ εδχ.
Άθθμξ βζα κα λεημοναζηεί, άθθμξ βζα κα ζηεθηεί,
πχξ εα ’καζ αφνζμ δ δμοθεζά; Θδ ηφπεζ ηαζ είκαζ
δφζημθδ ηαζ αανζά εα ηαηαθφβεζ ζημ βζαηνυ
ημ άβπμξ ημο κα δζχλεζ ηζ άθθμηε πάθζ,
υζμζ ήηακ άννςζημζ, πένκαβακ ζηα παβηάηζα
ηδ ιένα ημοξ ηαθά.
άπκεζ μ λέκμξ ζηοενςπυξ, πμφ εα ανεζ ηάπμζμ
άδεζμ ηαζ ηάπςξ ιμκαπυ ηζ εηεί ημκηά, ζ’ αοηυ,
κ’ ακμίλεζ ηδκ ηανδζά ημο, πανάπμκα κα πεζ,
ημκ πυκμ ημκ ααάζηαπημ κα αβάθεζ απ’ ηδκ ροπή
πμο ’πε θανιαηςεεί.
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άπκμκηαξ απ’ εδχ, βονκχκηαξ απ’ εηεί, αθέπεζ βζα
ιζα ζηζβιή πςξ άδεζαγε έκα εηεί.
Φζθυλεκμ ημο θάκδηε πςξ ήηακε, αθμφ χνεξ ζηδκ
πθάηδ ημο ημζιυηακε έκαξ άκενςπμξ ηφθθα απ’ ημ
ιεεφζζ. Μέναζε μ κηυπζμξ απυ ημκηά ηνζηθίγμκηαξ,
κςενά ηαζ ζηοενςπά ημο πέηαλε έκα «βεζααα!»
ηαζ κυδια ημο έηακε κα πζάζεζ ηδ ιενζά.
Ξδιάδεοε μ άκενςπμξ αοηυξ ιε μπηάνζα ημθμαά
ηαζ ιφνζγε λζκά ηαζ πήβαζκε ζζβά, βζα πμφ...
ηζ απυ ημ ζηυια θεφβακε ανζζζέξ, αηαηαθααίζηζηεξ,
πανάλεκεξ ηζ αζζπνέξ.
Μάεζ ηαζ πζάκεζ ηδ ιενζά πμο ήηακε γεζηή, ηθείκεζ
ηα ιάηζα ημο βζα ιζα ζηζβιή κ’ αθμοβηναζηεί
ζε πμζμοξ νοειμφξ πηοπμφζε δ ηανδζά ηαζ δ ροπή.
Φηάκμοκ λακά ζηέρεζξ, πζηνέξ ηαζ ημο βειίγμοκ
ιε ηαδιυ ημ ημφθζμ ημο ημνιί...
…
Θένεξ ηχνα πενάζακε αοηυξ ηαζ δ βοκαίηα ημο
γχκηαξ ζηδκ αβςκία, πμο έθηαζε ηαζ πέναζε πένα
απ’ ημκ πανμλοζιυ ηαζ ηδκ απεθπζζία.
Φχκαγε αοηή ηαζ ηζίνζγε πςξ πυκαβε πμθφ
ηζ έκαξ πυκμξ δοκαηυξ ιάηςκε ηδκ ηανδζά ηδξ
ηζ απυ ηα ιάηζα ηδξ κα ηνέπμοκε ηα δάηνοα ανμπή.
Ζζ αοηυξ είπε παβζδεοηεί ιέζα ζημο πυκμο
ηα πθμηάιζα δεκ ήλενε ηζ κα ζηεθηεί ηαζ πμζα πυνηα
κα πάνεζ, ζημ ηέθμξ η’ απμθάζζζε ηαζ θχκαλε λακά,
βζαηνυξ κα ’νεεζ ζημ ζπίηζ ημο βζα ηνίηδ πζα θμνά.
Έβηομξ δ βοκαίηα ημο ζημ ηνίημ ηδξ παζδί,
ηάπμο ζημοξ πέκηε ιήκεξ ηζ ήηακ υθα ηαθά,
ιέπνζ πμο ιζα αναδζά άνπζζε λαθκζηά πμθφ
κα αζιμνναβεί ηζ απυ ηείκδ ηδ ζηζβιή ανπίγεζ
ιζα ζζημνία, βειάηδ απυ θαπηάνα, θυαμ ηαζ αβςκία.
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Ήνεε μ βζαηνυξ ηαζ κμζάζηδηε βζα πνχηδ ημο θμνά
θίβμ κα ραπμοθέρεζ επάκς ηδκ ημζθζά
ηαζ αβάγμκηαξ η’ αημοζηζηά, ημοξ θέεζ ιε ζζβμονζά:
-Ξοιααίκμοκε αοηά, δεκ είκαζ ηίπμηα, κα ηάηζεζ
ζπίηζ λάπθα ηαζ πμθφ ήζοπα.
Δζφπαζακ ηάπςξ ηαζ μζ δομ ζηα θυβζα ημο αοηά,
ια αζίβαζημξ μ πυκμξ ημοξ πηφπαβε μζηηνά.
Μάκς ζηζξ πέκηε ιένεξ ένπεηαζ πάθζ μ βζαηνυξ,
λακά ηδκ αθμοβηνάγεηαζ επάκς ζηδκ ημζθζά,
αβάγεζ αημοζηζηά ιαγί ηαζ ηα βοαθζά
ηαζ θέεζ ζμαανά:
-Ρι! δεκ είκαζ ηίπμηα, ζοιααίκμοκε αοηά! Λνίζηε
εδχ, ζαξ έβναρα ιζα ζοκηαβή ηαζ πάνηε ηα αοηά,
είκαζ αηνζαά οπυεεηα ηαζ είκαζ δοκαηά. Θυκμ ζε
πυκμ δοκαηυ εα παίνκεζξ έκα έςξ δομ,
ημοξ θέεζ ζηεθηζηά ηζ έθοβε λακά.
Ώνβά ηδκ ίδζα ιένα, ιεξ ζηα ιεζάκοπηα,
ήνεε μ πυκμξ ηνμιενυξ, πμθφ πζμ δοκαηυξ,
ηα πάζακε ηζ μζ δομ ηαζ δίπςξ άθθα άνβδηα
πάκε κμζμημιείμ πμο άημοβακ πμθθά,
πυζμ εαοιάζζα ηαζ ζςζηά ενπυηακ βζαηνεζά.
-Ιηεκ είκαζ ηίπμηα, ημοξ θέεζ έκαξ πεζνμφνβμξ πμο
ήηακ Νχζμξ ηαζ θοβάξ ηαζ πμο ιζθμφζε ζπαζηά θίβα
Βθθδκζηά. Ξοιααίκμοκε αοηά ηαζ ιδ θμαάζαζ,
ιέζα ζε κηίμ ηνίμ διένα ηα είκαζ πζμ ηαθά!
-Θα βζαηνέ ημ αίια..!
-Ξαξ είπα, κηεκ είκαζ ηίπμηα!
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Μέναζακ άθθεξ ηέζζενζξ ιένεξ δφζημθεξ
ηαζ ζηθδνέξ ηαζ ζηδκ εζημζζμπηάπνμκδ βοκαίηα,
μ ακοπμπχνδημξ πυκμξ έηακε ηαημπή.
Κακάθενακ αηυια ιζα θμνά ημκ πνχημ ημοξ βζαηνυ
ηαζ ημο ’πακε πςξ θηάζακε ηαζ ζημ κμζμημιείμ.
Ομκ παναηάθεζε λακά κα ηάκεζ ελέηαζδ ηαθή
ηαζ κα, ημο δίκεζ θάηεθμ ιε ηάιπμζα θεθηά
ηαζ πενζιέκεζ αοηυξ μ κζμξ βειάημξ αβςκία
κ’ αημφζεζ δέμκηα ηαθά.
-Ζαθά πάιε εημφηδ ηδ θμνά ηαζ αξ πμκάεζ θίβμ.
Βίιαζηε εηηυξ ηζκδφκμο πζα! Ημζπυκ, πεναζηζηά!
ηαζ έααθε ζηδκ ηζάκηα ημο η’ αημοζηζηά ιαγί ιε ηα
θεθηά.
Θέπνζ κα αβάθεζ μ κέμξ άκηναξ πζμ έλς ημ βζαηνυ,
βονκά ζημ ζπίηζ ημο βμνβά ηζ αημφεζ ηδ βοκαίηα ημο
κα ηθαίεζ δοκαηά:
-Aιάκ! ιακμφθα ιμο ζε πάκς ηζ εβχ ζαήκς.
Μμο ’ζαζ, ανε Ρνήζημ ιμο, έθα ημκηά ηαζ εέθς κα
βεκκήζς...
Ονέπεζ αοηυξ ηζ είκαζ ηνεθυξ απυ ηδκ αβςκία, κζχεεζ
κα πάκεηαζ δεκ λένεζ ηζ κα ηάκεζ ηαζ ζηδξ βοκαίηαξ
ηδ ιαηζά γςκηάκερε μ ηνυιμξ.
Άπθςζε ηα πένζα ηδξ ηα δομ πμο έηνειακ
ζακ θφθθμ, ηα αθέπεζ μ Ρνήζημξ ηζ άπθςζε αιέζςξ
ηα δζηά ημο ιε ιζαξ ηαζ κα, εαννεί πςξ ηάης
απ’ ηα πυδζα ημο άκμζλε δ βδ βζα κα ημκ ηαηαπζεί,
υηακ αημφεζ ιζα θςκή πμο έαβαζκε ζονηή:
-Ώαπ! ααπ, ιάκα, απ! ηαζ πέθηεζ ιεξ ζηα πένζα ημοξ
παζδί πςνίξ ροπή!
Ηεξ ηζ ήηακε εενζυ ηθεζζιέκμ ιεξ ζηδκ ηθμφαα
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ήηακ μ Ρνήζημξ ηζ άθνζγε ζακ ιακζαζιέκμ ηφια.
Έθενκε ζημ δζάδνμιμ αυθηεξ πμθθέξ ηαζ κεονζηέξ
ηαπκίγμκηαξ ηζζβάνμ ηζ άημοβε θςκέξ απ’ ημ
ηαεάνζζια πμο ηάκακ ζηδκ ηονά ημο.
Θέπνζ πμο πζα δεκ άκηελε ηαζ ιπαίκεζ λαθκζηά
ιέζα ζημ πεζνμονβείμ κα ’καζ ηζ αοηυξ ημκηά.
Θα λαθκζηά ημκ άδναλακ πένζα πμθθά, ηδκ χνα
πμο μ βζαηνυξ ήηακ ζηοιιέκμξ επάκς ζηδ βοκαίηα.
Θε ιζαξ ημκ ακαβκχνζζε ηαζ έαβαθε ιζα θςκή,
πμο ηνυιαλε ημ κμζμημιείμ ηαζ μζ βζαηνμί ιαγί:
-Βζφ, ηφνζε επζζηήιμκα ιεβάθε ηαζ ηνακέ!
λεθχκδζε ιε ιζαξ ηαζ βμφνθςζε ηα ιάηζα. Βζφ πάθζ
εδχ! ημο θέεζ εζνςκζηά βζμιάημξ ζανηαζιυ,
ιε κεφνα ηαζ ηαηυ. Σςςς! ηζ έπς ηδκ ηζιή ηχνα
κα ζμο ηα πς, παθζμβμονμφκζ ηεναηά, αθιπάκδ,
ηεκεηέ... ια βνήβμνα ηαζ ζδηςηυ ημκ αβάθακε
ζημ δζάδνμιμ πςνίξ κα ηαηαθάαεζ.
Μέναζακ ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ηζ δνέιδζε μ Ρνήζημξ,
θφβακ ηζ μζ κμζμηυιμζ, ηνεζξ πμο ηάεμκηακ ημκηά
ηζ έιεζκε ηχνα ιυκμξ ιέζα ζηδ ιμκαλζά.
Μέναζακ ηζ άθθεξ ζηζβιέξ ηονακκζηέξ, χζπμο απυ
ιζα άθθδ πυνηα ένπεηαζ μ πεζνμφνβμξ
έπμκηαξ ζοκηνμθζά ηέζζενζξ κμζμηυιμοξ
ηζ έπεζ έκα παιυβεθμ πμο είκαζ υθμ ρεοηζά.
Μεζνάπηδηε μ Ρνήζημξ ηαζ ιάθζζηα ηαθά,
ημ βέθζμ ημο ημ ρεφηζημ ηαζ μζ ιπνάαμζ ημο ιαγί,
ημκ έηακακ κα πάζεζ ηαθάεζα ηαζ ααβά
-Ώπά! ημο θέεζ, βζμιάημξ ζζπαζζά ηαζ αδδία,
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δε αθέπς κα ηναηάξ ιαπαίνζα ηαζ πζζηυθζα.
Θπνάαμ ζμο, ηφνζε επζζηήιμκα, είζαζ ζπμοδαίμξ
άκενςπμξ ηαζ παίνμιαζ πμθφ πμο λένεζξ ηαζ ιζθάξ
ι’ ειέκα ίδζα βθχζζα.
Θα πζμ πμθφ παίνμιαζ πμο λένεζξ κα ζημηχκεζξ
παζδζά ιεξ ζηδκ ημζθζά.
-Θδ αζάγεζαζ, παζκηί ιμο, ηαζ θαίκεζαζ έλοπκμ
άκηνςπμ, ηάηζζε κα ζμο πς εβηχ κηφμ ημοαέκηεξ,
θέεζ μ βζαηνυξ ηαζ ημκ ημζηά ηάπςξ θμλά ηζ απυ
ιαηνζά, ηαζ ιε θςκή πμο έηνειε ημο θέεζ ζζβακά.
-Ββηχ, ζοκέπζζε, ζακ πεζηήιμκαξ έηακα πμθθά,
λένεζξ, εβηχ ζπμφκηαζα Νςζία, βηκςνίγεζ πμθθά,
βζ’ αοηυ ηαζ είιαζ εκηχ, αθθά έηζζ είκαζ ηαθά,
κηζυηζ παζκηί ιένεξ πμθθέξ κεηνυ, εζφ ηαζ ημ ηονία
ζμο ηάκεηε πάθζ άθθα παζκηζά βηενά, πμθφ βηενά,
ιεβηάθμ ημ Οευ, πμθφ εζάξ αμδηήζεζ!
-Αεκ παξ ζημκ αβφνζζημ ανε παιέκε πμο εα ιμο πεζξ
εζφ ηζ εα ηάκς! ημκ ακηίημρε πζυηενμ μνβζζιέκμξ.
Βίζαζ ηαζ επζζηήιμκαξ! Οζίιπθεξ ηαζ ανμιζέξ έπεζξ
ζηα ιμφηνα ζμο υπςξ ηζ μ άθθμξ ζοκάδεθθυξ ζμο.
Θζα αδμιάδα πεεαιέκμ ημ παζδί ηαζ εα έπακα
ηαζ ηδ βοκαίηα ιμο ηζ εζείξ; ΐνε μοζη!. Θεζάκοπηα
έπεηε βζα βζαηνμί ηαζ κα ζαξ ειπζζηεφεηαζ μ ηυζιμξ.
Θυκμ ενβαθεία έπεηε ηαζ πμθθά ιέζα.
Ζζ υζμ ακ είιαζ κέμξ…, ημο θέεζ ι’ αβακάηηδζδ
πεηχκηαξ ηδκ κηνμπή ηαζ ημφκαβε ημ πένζ ημο
ηαζ ήεεθε κα ημκ πκίλεζ, ηζ υθμ ημκ πθδζζάγεζ υζμ
ιπμνμφζε πζμ ημκηά ηαζ ημο ζθονίγεζ ζακ μπζά
θηάκμκηαξ ιέζα ζη’ αθηί, θςκή πμο ’ηακ ηανθί.
-Φένε ιμο ηδκ βοκαίηα ζμο κα ηάκμοιε παζδζά!
Βζφ κα βίκεζξ μ κμοκυξ ηζ εβχ κα βίκς μ βζαηνυξ
ηαζ αθέπμοιε ιεηά! Ζζ ακ είζαζ Νχζμξ, δζηυ ζμο
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είκαζ ημ ηίιδια ηαζ δεκ ημ ζογδηχ!
Ώθθά μ πεζνμφνβμξ έηακε ιεηααμθή θεξ ηζ ήηακε
θακηάνμξ ηαζ πάεδηε πςνίξ πνμκμηνζαέξ ζημ αάεμξ
ημο δζαδνυιμο, λεθςκίγμκηαξ έλαθθμξ ηαηάνεξ
ηαζ βζα κα ζηακμπμζδεεί, πέηαλε πίζς ημο ηναοβέξ
πμο εφιζγε ημνάηζ, πμο αθυνζγε ηδκ αζηναπή,
πμο ημο ’ηαρε θηενμφβεξ ηαζ ημκάηζ:
-Ομ Έθθδκα είκαζ πμθφ παγυ, είκαζ ηακζιπάθ, έκα
ηακζιπάθ! ηαζ άθδζε ημ δζάδνμιμ ζηνίαμκηαξ
ζ’ έκακ άθθμ ηαζ δ αημθμοεία ημο επήνε ηάπμζμκ
άθθμ.
…
Φάκδηε λακά μ ιεεοζιέκμξ αημθμοεχκηαξ
η’ απκάνζα πμο θίβμ πνζκ άθδζε ηαζ εθμδζαζιέκμξ
ιε δομ ιπμοηάθζα ιπίνεξ άκμζβε ιπνμξ ζηα ιάηζα
ημο ημ έκα ιε ηα δυκηζα.
Ομ ηαηάθενε ανίγμκηαξ αηαημκυιαζηα ηάιπμζεξ
θμνέξ ιε εοπανίζηδζδ, «ηςθμηνοπήδα, βθείρε ιε,
ηςθμηνοπήδα, βθείρε ιε», πέηαλε ημ ιεηαθθζηυ
αμφθςια ζηα πυδζα ημφ Ρνήζημο ηαζ ηνζηθίγμκηαξ
ζακ ηάνμ, ηδκ χνα πμο μ Ρνήζημξ εβηαηέθεζπε
ημ παβηάηζ, αοηυξ έηαηζε.
Ξδηχεδηε αανζεζηδιέκα ηαζ ακαηαηςιέκμξ
πμο ημο πάθαζε ημοξ θμβζζιμφξ ημο ηαζ νίπκμκηαξ
ημο ιζα ιαηζά, ρζεφνζζε ηζ αοηυξ ηχνα ηάηζ,
πμο έιμζαγε πμθφ ιε ηδ βθχζζα ημο κηυπζμο ιπεηνή
ηαζ πάεδηε ζη’ απένακημ πάνημ
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α ’καζ ηνζακηαπεκηάνδξ, αθθμδαπυξ ηζ αοηυξ
ηάπμο ζημοξ δεηαπέκηε ιήκεξ ηαζ είκαζ
ιμκαπυξ. Άθδζε ζηδκ παηνίδα ημο δφμ ιζηνά
παζδζά, βοκαίηα κέα, ιυκδ ηαζ άννςζηδ αανζά
ηδ ιάκα ηδ βθοηζά.
δθυξ, λακευξ ηαζ βαθακυξ, ιμζάγεζ πμθφ ι’ αοημφξ
ημοξ κηυπζμοξ απυ δς.
ΐνήηε ηαθή δμοθεζά, παίνκεζ ηαθά θεθηά,
ημ ιυκμ πμο ημκ κμζάγεζ είκαζ δ θαιεθζά.
Οζξ Ζονζαηέξ ηαζ ηζξ βζμνηέξ πάεζ ζηδκ εηηθδζζά
ηαιζά θμνά πδβαίκεζ ηαζ θίβμ ζζκειά.
Ομκ πζμ πμθφ ηαζνυ θζθμζμθεί ιε ημκ ηαζνυ,
ιε ηδ ανμπή, ημ πζυκζ ηαζ ηδ γέζηδ ηζ αηυια,
ζακ ανεεεί ιεξ ζημ ιεβάθμ πάνημ, αθέπεζ θμβήξθμβήξ πμθθά πανάλεκα, πμο άθθα είκαζ αθφζζηα ηαζ
άθθα θοζζηά.
Ώκ ηαζ ηάκεζ παβςκζά θοζά ηαζ ημ αβένζ, πάκς
ζε παβηάηζ ηάηαζπνμ πμο είκαζ απ’ ημ πζυκζ,
άκενςπμξ κηυπζμξ ηαζ ζςιαηενυξ η’ ακάζηεθα
ημζιάηαζ ηζ απ’ ημ ζαηάηζ θαίκεηαζ ημ άδεζμ ημο
ιπμοηάθζ.
Θφνζγε ιπυπα εηεί ημκηά ηζ απυ ηδκ λάπθα
ηδκ πθαηζά ημο αβήηε έλς δ ημζθζά ηζ ακάβηαζε
ημκ λέκμ κ’ αθθάλεζ βεζημκζά
Άηεθμξ ηζ ανβά λεηίκδζε πδβαίκμκηαξ ζηδκ άθθδ
ηδ ιενζά, κα ανεζ ζ’ έκα παβηάηζ ιζα αδεζακή βςκζά.
Άθθμξ ηάεεηαζ εδχ, άθθμξ είκαζ λαπθςιέκμξ εηεί
ηζ έκαξ ημζιάηαζ δίπθα απ’ έκα παβηάηζ, ζηδ νίγα
εκυξ δέκδνμο.
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Θμκαδζηυ, θίβμ απυιενα, ιζζυ αδεζακυ παβηάηζ,
ηαευηακ ιζα ηονία. Φαζκυηακ πθμφζζα, ιοβζάββζπηδ
ηαζ αθμζονή, θυναβε βμφκζκμ ηαηάθεοημ παθηυ
ηαζ ημ ’πε ακμζπηυ ηζ απυ ιέζα μθυθεοημ απαθυ
ηζ εθανιμζηυ πμοθυαεν ηθεζζηυ ςξ ημ θαζιυ.
Μθμφζζα ηα ζηήεζα ηδξ, μνιδηζηά ηαζ ιοηενά
ζα κα ’ηακε ημκηάνζα ημζημφζακε ιπνμζηά
ηζ ακάιεζα απ’ αοηά ιία πνοζυπμκηνδ αθοζίδα
ηναημφζε ζηαθζζηυ μθυπνοζμ ζηαονυ.
Ξημ υιμνθμ ηεθάθζ ηδξ πςιέκμ έκα ηαηάθεοημ
ηαπέθμ, πμο ακ ήηακ ιαφνμ εα ’ιμζαγε ζίβμονα
ιε νααίκμ ηζ μ ίζηζμξ ημο ηαπέθμο, ηαεχξ βθίζηναβε
δίπθα απ’ ημ παβηάηζ, πυνεοε εκαθθαζζυιεκμξ
ημο ηνάβμο ημ πμνυ, βζαηί απμπημφζε,
απ’ ηα ζηναθηαθζζηά θοηειέκα πακάηνζαα θηενά
πμο εάιπςκακ ηα ιάηζα, ημ βέκζ ημ ιαηνφ ηζ αηυια,
υπςξ θίβμ ημοκζυηακε ζη’ απαθμθφζδια η’ αβένα
έδεζπκε απυ ιαηνζά θεξ ηζ ήηακ έκαξ ηυημναξ ιε
πανδαθή μονά.
Ώθμφ ηδκ πενζενβάζηδηε βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ
απκά ηδξ παιμβέθαζε ηζ έηαηζε δεζθά,
πενίενβα ηα ιάηζα ημο θφβακε απ’ ημ ηαπέθμ
ημζηχκηαξ παιδθά, ζημ ζηφθμ πμο ζοκυδεοε
εημφηδ ηδκ ηονά.
Ομο είπε έκα ημθάνμ ηυηηζκμ βφνα απ’ ημ θαζιυ,
ιζα ρεφηζηδ πέηνα ζηδ ιέζδ αηνζαχξ θεξ ηζ ήηακ
αθαθυξ, ιζα αθοζίδα ηίηνζκδ πμο έθεοβε απ’ ημ
ημθάνμ ηζ έιμζαγε πνοζή, ηδκ ηνάηαβε δ ηονά
ζα κα ’ηακ ιαβζηή.
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Μάκς ζημ ηεθάθζ ημο έκα ιζηνυ ηαπέθμ πμο ακηί
θηενά είπε δομ ηνφπεξ ιζηνέξ πμο αβαίκακ έλς
ηα αθηζά ζα κα ’ηακε ακηέκεξ δζαζηδιζηέξ,
ημο θάκδηε ηζ αοημφ, θμζπυκ, βζα ιζα ζηζβιή
πςξ ήηακε ζε εέαηνμ ζηζχκ αθέπμκηαξ ηαναβηζυγδ
κα ηάκεζ γααμθζέξ ηζ άθθεξ ιπαβαπμκηζέξ.
Ζζ εηεί ηαεχξ εημζιάζηδηε ηα βέθζα ημο κα αάθεζ
αημφεζ λαθκζηά δομ βαοβίζιαηα ζηνζβηθά ηαζ κα,
πεηάπηδηε ιε ιζαξ ζα κα ’ηακ αηνμαάηδξ
ζηδκ αβηαθζά ηδξ πθμφζζαξ ηονίαξ ηζ άνπζζε ηα
βθεζρίιαηα πάκς ζηα ιάβμοθά ηδξ.
Ια παίνεηαζ δ ηονά ζακ ημ ιζηνυ παζδί,
κα ημο πασδεφεζ απαθά ημ άζπνμ ημο ηεθάθζ,
κα ημο δαβηχκεζ απαθά η’ άζπνα ημο πμδανάηζα,
κα ημο θζθάεζ ηνοθενά ηδκ ηυηηζκδ ιμοζμφδα
ηαζ ηα θεπηά ηα πένζα ηδξ υθμ κα παζπαηεφμοκ
ηδκ απαθή ημζθζά ημο.
Ξα κα ’ηακ αθεπμοδυαβαθια πεηάπηδηε μνευξ
ζηα δομ ημο πζζζκά ηζ ακάιεζα απ’ ηα ζηέθζα ημο,
απ’ ηα πμθθά πασδέιαηα πμο ημο ’ηακε δ ηονά ημο,
δεζθά-δεζθά λειφηζζε ηυηηζκμ ηαζ ζηνζθηυ
ημ ηεθαθάηζ ημ ιζηνυ ηζ υθμ βάαβζγε, βάαβζγε
δείπκμκηαξ ηα δυκηζα ημο ζημκ λέκμ πμο ήηακε
ημκηά ηαζ έιμζαγε ζα κα ’θεβε, «βζα πνυζελε ηαθά».
Θα πζμ πμθφ ημο άνεζε κα βθείθεζ ηδκ ηονά ημο
ηζ αδζάημπα κα ζένκεηαζ, πυηε πάκς, πυηε ηάης,
ακάιεζα ζηα ζηήεζα ηδξ ηζ είκαζ υθμ πανά
απ’ ηδκ ιεβάθδ αβάπδ πμο δείπκεζ δ ηονά.
Έθοβε απ’ ημ πνυζςπυ ημο ιε ιζαξ δ εοεοιία
ηαζ ηδκ ακηζηαηέζηδζε ιζα δυζδ αδδίαξ.
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Οδ ιμκαλζά ημο βφνεοε ζημ πάνημ βζα κα ανεζ,
πμοθζά κ’ αημφζεζ ηαζ παπζά ηαζ δίπθα πμο ’ηακ
μζ βναιιέξ ηα ηνέκα κα ημζηά.
Ζζ υπςξ αοείγμκηακ ζημοξ ζημπαζιμφξ κα ανεζ ιζα
δνειία ηαζ αθμοβηνάγμκηακ ημ πζυκζ ηαεχξ έηνζγε
ζηα πυδζα ημο απυ ηάης, ζη’ αθηζά ημο θηάζακε
ηθάιαηα ηαζ ακαθζθδηά.
Θςνυ παζδάηζ έηθεβε ηαζ ζθμφββζγε ηα δάηνοα,
πμο ’εεθε δ ιάκα ημο ζχκεζ ηαζ ηαθά κα ηάεεηαζ
αιίθδημ ζακ ημφηζμονμ ηαζ δίπςξ κα ιζθά.
Αε ιπυναβε αοηή δ κέα δ ιαιά κα ζοβηεκηνςεεί
ζημ πενζμδζηυ πμο έθενε ιαγί, ημο ηνάαδλε, θμζπυκ,
η’ αθηζά ηζ εηείκμ έηθαζβε ιε δάηνοα πμθθά.
Οα είδε ηζ αοηά μ λέκμξ ηαζ πυκεζε πμθφ.
Θοιήεδηε λακά ηα δομ ημο ηα παζδζά πμο ηα ’πε
ιαηνζά ηαζ δάηνοζε ηνοθά. Θεθαβπμθία ημκ έπζαζε
ηαζ αάνμξ ροπζηυ. Ξήηςζε ηδ ιαηζά πμο ήηακε εμθή
ηάπμο πνμξ ημ κμηζά ηζ ακαζηέκαλε αανζά. Ζμίηαλε
ημκ μονακυ πμο ήηακε ιμοκηυξ ηαζ ιφνζγε πζμκζά.
Μάθζ λακάνεακε ζη’ αθηζά θςκέξ πμθθέξ ηαζ γςδνέξ
απυ παζδάηζα πμο έπαζγακ ηαζ βθίζηναβακ ζημ πζυκζ.
ΐάγεζ ημ πένζ ζηα αθηζά ηαζ ιε ηανδζά πμο πηφπαβε
βενά, λακά αθμοβηνάγεηαζ, ιδ ηαζ ζεζνήκεξ ιαβζηέξ
θένκακ ημκηά ηαζ ηςκ παζδζχκ ημο ηζξ θςκέξ.

138

Μ

μθθά ηα πάνηα, πθμφζζα, θακηαζηζηά,
μζ δνυιμζ ηαζ ηα πηίνζα πζμ πθμφζζα αηυιδ
ηζ μζ βεζημκζέξ, ηάηζ ηαζκμφνζεξ, αζηνίκεξ
ζςζηέξ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ πμο ήηακε θηςπέξ,
ζηήκακε ηα βηέηα ημοξ μζ λέκμζ.
Ζζ ακάιεζα ζ’ αοηά, πμθθέξ παναλεκζέξ!
Μμθθμί μζ άκενςπμζ, δζάθμνμζ, πίθζμζ μζ θμβζζιμί
ηζ υθμ ράπκακε μζ λέκμζ, πχξ δ ιένα ηζ δ νμοηίκα
ημοξ θίβμ κα λεπαζηεί .
Μμθθμί ηάκακε εηδνμιέξ ζηζξ βφνς πενζμπέξ,
θίβμ κα ηζξ βκςνίζμοκ ηζ άθθμζ πάθζ πάκμκηακ ζημοξ
ηεκηνζημφξ ημοξ δνυιμοξ, άθθμζ ιέζα ζηα ιαβαγζά,
πμο ιάγεοακ ημο ηυζιμο ηα θεθηά.
Ώπυ ηςκ κηυπζςκ ηδ ιενζά ηάιπμζμζ νέιπεθμζ
ζςζημί ηαζ ρεοημζπμθζαζηέξ, πενκάβακε ηαζ ηάκακε
πααά ζε λέκςκ βεζημκζέξ ράπκμκηαξ βζα κα ανμοκ
αζηίεξ ηαζ αθμνιέξ.
Ζαιζά θμνά αημφβμκηακ κα βίκεηαζ ηααβάξ,
ιεβάθμξ ή ιζηνυξ, ζπάγακε πμφ ηαζ πμφ ηαζ ηάπμζα
ηγάιζα ζε πυνηεξ ηαζ πανάεονα ηζ άθθεξ θμνέξ
ηάπμζα ακαημθίηζηα πνοζυδμκηα ηα ζπάγακε
ηζ αοηά, έηζζ πμο άνπζζακ μζ άκενςπμζ κα αθέπμοκε
ανβά πςξ ημφημξ μ πανάδεζζμξ είπε ηζ άθθδ πθεονά.
Ώπμεναζφκμκηακ ςιά δείπκμκηαξ θακενά ημ ιίζμξ,
ηδκ απμζηνμθή βζ’ αοημφξ πμο ’δςζακ ζηδ δμοθεζά
η’ ακενχπζκα ημνιζά ιέπνζ ηαζ ηδκ ροπή.
Ώθθζχξ, ηαηά ηα ρέιαηα, πςνίξ αοημφξ εα έηνςβακ
ηα ζίδενα ςιά ηαζ ηάναμοκα αηαηένβαζηα
εα ιέκακε ζηδ βδ ααεζά.
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Ξοιααίκμοκ παναηνάβμοδα ζοπκά ηαιζά θμνά,
πανάλεκα, πενίενβα ηαζ είκαζ δοκαηά.
Ομο ιεηακάζηδ δ πανμοζία, θεξ ηζ ήηακ αιανηία,
ημοξ έδζκε θηενά.
Ζαζ κα, πμθθμί ανπίγμοκε κα ηνέπμοκε ιε αία
ηαζ απ’ ημκ ηνμπυ βναπχκμκηαζ πίζς
κα ημκ βονίζμοκ, ηαπκμφξ κα δμοκ ζηα ζφκκεθα
ημκ ηυζιμ κ’ αθακίζμοκ.
Ξοιαμφθζα αηεθείςηα βίκμκηαζ ιοζηζηά. Ώηυιδ
ηαζ ζε πάνηα ιαγεφμκηαζ ηζ εηεί βηνμφπεξ ιε ιαφνα
ιπμοθάκ, ιε νυπαθα ηαζ ιε βμοθζά ηεθάθζα.
Μνμπάκηςκ ζε αίεμοζεξ ιεβάθεξ ηαζ πακάηνζαεξ
ιεηαλμζημθζζιέκεξ, βειάημζ μζ ημίπμζ ιε παθζέξ
«δνχςκ» ημοξ θςημβναθίεξ, ζδιαίεξ ιε δάθκεξ
ηνειαζιέκεξ, ειαθήιαηα ηαζ ιαφνα ιακζθέζηα
ηαζ πακ απ’ υθα δέζπμγακ μζ ιαφνεξ ημοξ αθίζεξ,
άθθεξ ιε ιαφνα βνάιιαηα πμκηνά ζακ ηα θμοβάνα
ηζ άθθεξ ααιιέκεξ ηυηηζκεξ πμο εφιζγακ ημοξ
δνάημοξ πμο αβάγμοκε θςηζέξ.
Ζαζ ηέθμξ μζ μιζθδηέξ, «θυβμ Θεμφ» πζπίθζγακ
ιε δέμξ ζμαανμί, ζηα πνυζςπά ημοξ ηα πθςιά
άηιαγε μ εεκζηζζιυξ, μ ναηζζζιυξ, δ εηδίηδζδ
ηαζ ιζα ηνεθή μνβή.
«Γήηςςςςς!» υθμζ ιαγί θςκάγακε ηζ έηνειε
δ θςκή απ’ ημ ιεβάθμ δέμξ ηζ απ’ ηδκ οπμηαβή
εηείκδξ ηδξ ζηζβιήξ. Ζζ απ’ ημ αηνμαηήνζμ
βζκυηακ παθαζιυξ, πμθφ παθαιμπηφπδια,
ηα «γήης» πζμ πμθθά ηαζ ηάης απ’ ηα ρδθά
πανάεονα, πμθφξ ηυζιμξ ιαγεφηδηε, κηυπζμζ
ηαζ αθθμδαπμί, άθθμζ κα ημνμσδέρμοκ,
άθθμζ βζα ααβμπυθειμ ηζ άθθμζ κα ηάκμοκ πνμζεοπή.
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Αομ ηνεζξ «πμνημθφθαηεξ», πζζημί ημο ιαφνμο
παναηνάημοξ ζηεηυκημοζακ εηεί, ζακ θφθαηεξ
ηδξ ηυθαζδξ ζημ πεγμδνυιζ αυθηανακ ιε αοζηδνή
ηαζ βοάθζκδ ιαηζά, ηδκ ηάλδ επζηδνμφζακε ηαζ ημοξ
πεναζηζημφξ, ιδκ ηάκμοκε ηαιζά γδιζά αοηά εδχ ηα
πνυααηα ηαζ δζαηυρμοκ ηδκ «ζενή» δζοπία ζηζξ απυ
πάκς αίεμοζεξ πμο ήηακε ηα βαθακά παζδζά.
Άβνζεξ ήηακ μζ ιαηζέξ ηαζ έημζιμζ κα πζιήζμοκ πάκς
ζε ιπυβμοξ ακενχπζκμοξ ακ ηφπαζκε κα ζιίλμοκ.
Ομ ιυκμ πμο ημοξ θείπακε ηα υπθα, ηα ιαπαίνζα,
ια ιέζα απ’ ηα ζαηάηζα ημοξ είπακ ηα νυπαθά ημοξ
ηαζ ηα ιαφνα εοαββέθζα.
Μζζημί, βειάημζ απυ πενίζζζα οπενμρία, πάεμξ
ηαζ εβςζζιυ, ηαηαπηδηέξ πνδιάηζζακ βζα ανηεηυ
ηαζνυ ηαζ θένκμοκ ηχνα, εημφηδ ηδ ζηζβιή,
θυαμ ηζ ακαηνζπίθα ζηα ακενςπάηζα πμο ηάης
απ’ ηα πανάεονα είπακε ιαγεοηεί.
Ζνφα ημοξ δ ιαηζά ηαζ πάβμξ δ ροπή.
ΐθέπμοκ ημοξ λέκμοξ παιδθά, υκεζνμ πμο ’καζ
άζαδζημ, ιεβάθδ επζεοιία, ιζα αιανηία ημοξ παθζά
πμο είπε «αθακζζηεί» πάθζ λακά κα αβάθμοκε
εημφηδ ηδ ζηζβιή, παζδζά παηνίδαξ δοκαηά,
πζάζηε ηαζ κα ’ζηε έημζιμζ ηα νυπαθα ζθζπηά.
Θενάηζ ημοξ ηαζ υκεζνμ ημοξ λέκμοξ βζα κα δμοκ,
κα ζένκμκηαζ ζηα πυδζα ημοξ, κα ημοξ δμθμθμκμφκ,
ηνίαμκηαξ ιε ηζξ ιπυηεξ ημοξ
«ηα ανυιζηα ζημοθήηζα» κα ηα ηζαθαπαημφκ.
Ζζ υπςξ θένκμοκ αβένςπα ηζξ αυθηεξ ημοξ πάκς
ζημ πεγμδνυιζ, πέθηεζ ηναπφιαθθδ δ ζηζά ημοξ
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ζ’ ακενχπςκ ηα ημνιζά ηαζ κα, πνμβημφκ ηχνα
ηάιπμζμζ πεναζηζημί πμο ανέεδηακ εηεί
ζακ πνυααηα ζςζηά.
Ομοξ ανίγμοκε αζζπνά, κζχεμοκ οπενμπή,
ζακ πφνβμζ αηζάθζκμζ ρδθμί, ημοξ είκαζ δ ροπή.
Θζθμφκ βζα πενδθάκζα ηαζ βζα ηαηαβςβή,
άνζα ηαζ πεκηαηάεανμζ είκαζ ιυκμ αοημί.
ΐνζζίδζα, βζμοπαΎζιαηα ηζ απμδμηζιαζίεξ
απυ ηδ ιάγα ηςκ ακενχπςκ πμο ’πε ζοβηεκηνςεεί,
ααβά κα ζηάγμοκε ζημοξ ημίπμοξ, ζηα ηεθάθζα
ηαζ ηάπμζα νυπαθα κα αβάγμοκ ιενζημί,
ελάζηδζδ κα ηάκμοκ ηαζ θίβδ δμηζιή,
κα δμοκ ακ είκαζ έημζιμζ βζα αφνζμ Ζονζαηή,
πμνεία εα πηοπήζμοκε, ημ ’πμοκ οπμζπεεεί.
Έβζκε πθαθμή ηαζ θάκδηε μ παθαζιυξ ,ια ζαήζηδηε
βμνβά, υηακ ηνζβφνα έθηαζακ ηα πενζπμθζηά
ηαζ ηάκα δομ αζηοκμιζημί θάβακ ηζ αοημί ααβά.
Μυζμ ιμοβηή, ηάπαηεξ, κα είκαζ ημφηδ δ παηνίδα
ηαζ κα ζζςπά ηάεε θμνά ιπνμζηά ζε παθαζιμφξ!
Θα κα, αμβηάεζ ηαζ πμκά ηζ υθμ βονκάεζ ζηα ζηεκά
ηαζ ζημοξ πθαηζμφξ ημοξ δνυιμοξ, ηα ηακηδθένζα
ηδξ ροπήξ κ’ ακάαεζ ιοζηζηά ηαζ κα παναηαθεί,
ημοξ δήιζμοξ κ’ αθακίζμοκ, πμο θηζάπκμοκ
ηςκ Ιεμκαγί ηδ ιαφνδ ημοξ ιαβζά.
Ζαθεί πνμζηθδηήνζμ ζζςπδνυ, βζαηί ηζ αοηή
θμαάηαζ ημκ ηυπμ ημκ πζηνυ.
Ήηακ δ βεφζδ δοκαηή ηαζ αζζεδηή αηυια,
αδζηδιέκςκ ηα ημνιζά ιανάκακε ημ πχια.
Γδ ηδξ παηνίδαξ ζδακζηυ, ζηαιάηα ημοξ εδχ,
υζμ είκαζ ηαζνυξ αηυια. Ππάνπμοκ άκενςπμζ οβζείξ
πμο ’καζ ηαζ δοκαημί ηαζ δδιζμονβζημί.
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Θυκμ πμο ημοξ ααθζάιςζακ εδνία πμκδνά,
ημοξ πήνακ ηαζ ημοξ έεαρακ ζηδ κάνηδ ηδ ααεζά.
Άκμζλε ηα ζονηάνζα ζμο ηαζ ηνάαα ημοξ ιε ιζαξ
απ’ ηα ιαθθζά πμο άζπνζζακ απ’ ημ ηαεζζζυ,
απ’ ημ ιζζευ ηζ απ’ ηδκ ηαθή γςή, αβάθ’ ημοξ
ηαζ αάθ’ ημοξ ζηδ βναιιή εημφηδ ηδ ζηζβιή.
Αχζε ζηα πένζα ημοξ ζπαεζά ηαζ κα ’καζ ημθηενά.
Αχζε ηζ εζφ πζα ηαζ ηνάλε δοκαηά εηείκδ ηδ δζάηα,
ημφηα ηα θίδζα πμο ηζζιπμφκ ημκ ηυζιμ ζαηαηεφμοκ
ηυρηε ιε ιζαξ ηζξ ηεθαθέξ ηαζ εάρηε ηδξ ααεζά!
Θμκηένκμξ ηαπζηαθζζιυξ, ηάθμξ ααεφξ ενβαηζηυξ,
ελέθζλδ θαζζζηζηή, ιαθθζά ημιιέκα παιδθά
κα θαίκεηαζ δ ζαενηανζά ηζ εηεί ζηα ηνφπζα ημοξ
αθηζά ηνειμφκε ανβονά.
Θαγί μδεφμοκε, μ ηαπζηαθζζιυξ ηζ μ θαζζζιυξ,
ζα κα’ καζ λαδεθθάηζα, ηαηαπζεζηζηά ηαζ ζζπονά,
πθάκα ηαζ ανπαπηζηά, αζζπνά ηαζ ηαηαζηαθηζηά,
αμβηάεζ αοηή δ πχνα.
Ράκεηαζ δ ακενςπζά, ένπεηαζ δ λεηζζπςζζά
ηζ ακ δε ανεεεί ιζα δφκαιδ ηδ θέπνα κα λαθνίζεζ,
ζακ ιακζηάνζα άκμζλδξ εα πκίλμοκε ηδ θφζδ.
Ζαζ ηίκδζακ ημ πνςζκυ ι’ ακείπςηδ πανά,
άθθμζ δομ-δομ, άθθμζ πμθθμί ηαζ άθθμξ ιμκαπυξ.
Θεξ ζηδ ιαζπάθδ ηνάηαβακ ζθζπηά ηδκ εκημθή,
πμο θήζηερακ απυ παθζά απ’ ηδκ απακενςπζά
ηαζ βνάρακε ηδκ ηεναηχδδ ιαφνδ ημοξ ιεθακζά
πμο έθεβε ηαεανά:
«Λφηε έκαξ λέκμξ ζ’ αοηήκ εδχ ηδ βδ»!
Ομοξ έδςζε ηαζ απμπημφκ αοηή δ εκημθή,
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δφκαιδ ακοπμθυβζζηδ ηζ μνιή ζακ αζηναπή
ηαζ ιε δζάποηδ πανά, αοηή ηδκ Ζονζαηή,
κα δχζμοκ ηαζ κα δείλμοκε ιε πνάλεζξ
ηαζ παναδείβιαηα πμο είπακ ζημ πεηζί.
Θαγχπηδηακ αθαγμκζηά εημφημ ημ πνςί,
βειάημζ πενδθάκζα βζα ηδκ απμζημθή.
Ώπυ αναδφξ ημκ έδςζακ ημκ υνημ ημκ αανφ
ηαζ έδςζακ οπυζπεζδ πςξ εα ημοξ αβεζ δ ροπή,
ακ δε αανέζμοκ βζα ηαθά εημφηδ ηδ θμνά.
Μνμπάκηςκ ηάηζ άνααεξ ηαζ αζζαηζημφξ,
ηάπμζμοξ πμο ήνεακ ι’ άζοθμ, υπζ πμθζηζηυ,
αοημφξ ημοξ είπακ ζημ θαζιυ εα πθήνςκακ ηαθά
ηζ ακάιεζα ημοξ Ομφνημοξ πμο πθήεαζκακ πθαηζά.
Ώοηά ημοξ είπε πεζ μ ανπδβυξ ηαζ ηυκζζε ηαθά,
πςξ βζα ημοξ «αζοθάκηεξ» βζκυηακ δ δμοθεζά.
Θα ιέζα ζηα ηαεήημκηα ηα οπενεεκζηζζηζηά
ηαζ ηα ημιιαηζηά, ημοξ είπε ιαζμοθχκηαξ ηζ άθθα
θυβζα ζμθά:
-Μαναιφεζα! Λ λέκμξ είκαζ λέκμξ, επενυξ βζα ηδκ
παηνίδα ιαξ, πςνίξ ηαηαβςβή, δίπςξ πμθζηζζιυ,
ενδζηεία, ζζημνία πμο έπμοιε ειείξ!
Ώοημί ιαξ πήνακ ηχνα ηζξ δμοθεζέξ, ιαξ πήνακ
ημ ρςιί ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ιαξ, ζοπκά ζπένκμοκ
λεκμζπμνά, βέιζζε δ παηνίδα ιαξ ιε ιπάζηανδα
πμθθά ηζ ακ πάκε έηζζ ηα πνάβιαηα εα ιείκμοιε
βοικμί, πςνίξ αλζμπνέπεζα, πςνίξ ηαηαβςβή,
εα ζαήζεζ δ θοθή!
Ιμιίγς, ηφνζμζ, πςξ ήνεε μ ηαζνυξ ηζ αοηά
ηα παγανέιαηα πμο ηάκεζ δ ηοαένκδζδ, κα ηυρεζ
ζηδ ζηζβιή. Ζζ ακ δεκ ιπμνμφκ, ίζςξ βζαηί πνυκζα
ηχνα πμθθά ιπενδεφηδηακ ηζ αοημί ζημο λέκμο
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ηδκ ακάζα ηαζ ιαξ ιπαζηάνδερακ ηδκ άνζα θοθή,
ηζ κα ηάκμοιε! Γζ’ αοηυ οπάνπμοιε ειείξ
κα ζχζμοιε ημκ ηυπμ ιαξ ηαζ ημφηδ ηδ θοθή!
Ζαζ δυεδηε ημ ζφκεδια ιέζα απυ ζάπζα δυκηζα
ηαζ ζήηςζακ αβένςπα ηδ πείνα ημοξ ηδ δελζά ρδθά,
ιεξ ζηζξ ηανδζέξ ημοξ ηνάηαβακ ζθζπηά ηδκ εκημθή
ηαζ ζηζξ ιαζπάθεξ πάζδεοακ ηα νυπαθά ημοξ
ηα ζηθδνά, πμο παίνκακε ηαζ δίκακε γςή.
Θαθθζά λακεά ημκηά ηαζ λονζζιέκα ςξ πάκς
απ’ η’ αθηζά, άβνζεξ μζ θςκέξ ηζ οζηενζηέξ
πμο ζήηςκακ ηζ απ’ ηα πζμ ιαηνζκά ικήιαηα
ημο ηυζιμο ηζξ ροπέξ, ιε ημ αανφ ηαζ βνήβμνμ αήια
ημοξ πμο πάθαβε ηδ βδ ηαζ ιζα ιαηζά άβνζα ηαζ εμθή
πμο έαθεπε ιε ιίζμξ αοηή ηδκ Ζονζαηή.
Ζαζ μ ηυζιμξ πμο ήνεια άνπζζε κα ιαγεφεηαζ
απ’ υθα ηα ζδιεία ημφηδξ ηδξ πχναξ,
εδχ ζηδ ΐαοανία ηζ είπε ζοβηεκηνςεεί,
εέθακε υθμζ ημοξ ιαγί κα δζαηνακχζμοκε εενιά
ηαζ κα θςκάλμοκ δοκαηά πμο κ’ αημοζηεί δ θςκή,
πζμ πένα απ’ ημοξ μνίγμκηεξ, ιαηνζά, ζ’ υθδ ηδ βδ!
Ζαζ κα πνμεζδμπμζήζμοκ ιε ζδηςιέκδ ηδ βνμεζά
ηδ ιένα αοηή, πςξ βνήβμνα εα θηάζμοκ, ζακ παθζά,
ζφκκεθα ιαφνα ηαζ εμθά.
Ζζ υθμζ ημοξ ήηακε βειάημζ απυ γςή, υρδ αβένςπδ
ηαζ απμθαζζζιέκμζ βζα ιζα ηαθφηενδ γςή.
Ζζ αξ έηοπε κα ’καζ ημκημί, ιεθαπνζκμί ή ιεθαρμί,
αθθυενδζημζ ηαζ παναηαηζακμί!
Λδεφεζ δ θάθαββα ανβά ηζ έπεζ ηάκεζ ιζα μονά
εηαημκηάδεξ ιέηνα, δείπκεζ ζακ ηφια απαθυ,
βαθήκζμ, ηνοζηάθθζκμ ηζ αβκυ.
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Θα λαθκζηά, εκχ υθα πήβαζκακ ήνεια ηαζ ηαθά,
ήνεε ιζα ηαηαζβίδα. Ομ κζχεεζ δ θάθαββα,
εα πέζμοκ ηεναοκμί πμο εα πηοπμφκε δοκαηά υθμ
ηαζ πζμ πμθφ.
Ξθίββμοκ ιε νίβμξ ηα πθαηάη ηαζ είκαζ ζζςπδθμί
ηζ μδεφμοκ ιεξ ζηα ηφιαηα, ιέζα ζημοξ ηεναοκμφξ
ηαζ ιεξ ζηδκ ηαναπή.
Ξφκκεθμ ηα ναπίζιαηα, απαίζζεξ μζ ανζζζέξ, ααβά,
θηοζίιαηα ηαζ αβάγμοκ ιε πανά ηα ιαφνα νυπαθα.
Θέζα ζηδ ιάγα ηδκ λακεή οπήνπακε ηζ αιμφζηαηα
παζδζά, ιζηνά!
Άθθα ακαπμθάζζζηα ηζ άθθα ιεηακζςιέκα.
Θέζα ημοξ έκζςεακ ηεκά, έηνειε δ ροπή βζ’ αοηή
ηδκ εηθμβή. Γζ’ αοηή ηδκ Ζονζαηή.
Μχξ δδθαδή αθθάλακε ηα παζδζηά ημοξ ηα ιοαθά;
Ξπνςπηήηακε, πζεζηήηακε, πχξ θηάζακε ςξ εηεί;
Ομ δείπκμοκ ηαεανά! Οα πυδζα ηνέιμοκ εθαθνά,
πάθθεηε δ ηανδζά ημοξ ζε άβκςζημοξ νοειμφξ
ηαζ δ ακάζα ημοξ, θεξ ηζ ήηακε ιπθεβιέκδ
ιεξ ζε θααφνζκεμοξ, αημφβεηαζ κα αβαίκεζ,
ημθηή, θαπακζαζιέκδ.
Ξ’ έκα πανάλεκμ εηηνειέξ πηοπά ηνοθά
ηζ αημφβεηαζ ημ παζδζηυ ζαβυκζ ηζ υηακ ημθιμφκ
ηαζ ζηέθημκηαζ ιδ δεζ μ ανπδβυξ πςξ πάθθμκηαζ
απυ θυαμ, ηνέιμοκ ζα κέα θφθθα πμο πνμζπαεμφκ
κα ηναηδεμφκ ζημ πείζια ημο αμνζά.
Ώθίιμκμ! Λ ανπδβυξ εα αάθεζ ηζξ θςκέξ
ηζξ οπενεεκζηέξ, πανυιμζεξ ζακ ηαζ πηεξ ηδκ χνα
ημο ιαεήιαημξ πμο είπε αζπμθδεεί πθέκμκηαξ
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πνμζεπηζηά ηα παζδζηά ημοξ ηα ιοαθά:
-Κεθηίθεξ! Γμονμοκάκενςπμζ! ΐνμιμηςθμηνοπίδεξ
βζα ηάηζεηε ηαθά! Ξηεθηείηε θίβμ θμβζηά
ηαζ παηνζςηζηά! Θία είκαζ δ θοθή βζα μθάηενμ
ημκ ηυζιμ, πςκέρηε ημ ηαθά! Ζαζνυξ ηζ ειείξ
κ’ ανπίζμοιε ηδ δνάζδ ιαξ ζςζηά, δοκαιζηά
πνμημφ κα είκαζ ανβά.
Αε αθέπεηε αθδεζκά ημ ανυιζημ ημ ηφια
βζα ηδ δεηαεηία, αοηή εδχ, πμο θέβεηαζ εαδμιήκηα,
αθθά ηζ αοηέξ πμο αημθμοεμφκ εα βνάρεζ δ ζζημνία;
Ή ε’ ανπίζμοιε δμοθεζά ζςζηή ηαζ ηαεανή
ή ε’ ανπίζς απυ εζάξ, ανμιμηςθμηνοπίδεξ
ιπάζηανδμζ εθεεζκμί, ηζ αξ είζηε ιζα θοθή!,
είπε μονθζάλεζ μ ανπδβυξ, ζηεβκυξ ηαζ θμαενυξ
ηαζ βέιζγε ιε ζάθζα ηα κεανά παζδζά.
Μυηε λεζπάεςκε άβνζα ιε μκυιαηα ηαθθζηεπκζηά
ηαζ άθθμηε ιαθάηςκε ανβά παίγμκηαξ ζημ αζμθί ημο
κυηεξ «ηνοθενέξ», δζμπεηεφμκηαξ ηεξ ιε ηνυπμ
ιαβζηυ ζηζξ παζδζηέξ ηανδζέξ.
Θέζα ζημοξ δνυιμοξ έηνεπε ζακ αεηυξ μ εεκζηζζιυξ
υηακ απ’ ηα ζημηεζκά ημοξ, απ’ έλς παναεφνζα,
ηα ειααηήνζα πφκμκηακ ζακ θίδζα, ιζθχκηαξ
βζα πακημδοκαιία, παηνίδα ιεβάθδ ηαζ άνζα θοθή.
-Αεκ έπεηε άθθδ εηθμβή! Δ χνα ιαξ πζα ζήιακε
ηαζ ήνεε δ ζηζβιή!
Ξηάεδηε ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ημζηχκηαξ ηα παζδζά
ιέζα ζηα ιάηζα ημοξ ααεζά. Ήηακ ζηδηυξ ζακ
άβαθια, ςπνυξ ηαζ ζημηεζκυξ,
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λενυξ ζακ βμοιανάβηαεμ ιε θμοζηςιέκα ζηήεζα,
ημ πνυζςπυ ημο πμνθονυ, δ υρδ ζμαανή, άβνζα ηαζ
αοζηδνή, ημ κηφζζιυ ημο δε ιε ηδ ζημθή
ημκ έθηζαπκε ζςζηυ ααζακζζηή
ηαζ ζημκ πενζαναπίμκα είπε ηδκ κεηνμηεθαθή.
Λζ ιπυηεξ ημο αζηναθηενέξ ιε ημ δζηυ ημοξ ηνυπμ,
πθαζζίςκακ ηαζ ειπέδςκακ, ηδ ζζδενέκζα ζοιαμοθή
ιζαξ πεζεανπίαξ απάκενςπδξ, ζηθδνήξ ηαζ
ηνμιενήξ. Ια! υπςξ ηχνα, ηδκ χνα ημο ιαεήιαημξ
πμο έηακε ζηα παζδζά. Ομ ιυκμ πμο αημφβμκηακ
βζα ηάκα δομ θεπηά, ήηακε ημ αμθηάνζζια
πμο βίκμκηακ ανβά ηαζ δ ακάπκα ηςκ παζδζχκ
πμο είπε κεηνςεεί ιεξ ζηδ ιεβάθδ αίεμοζα
πμο ιάεαζκακ ζπμοδή.
-Ζφνζμζ! Φηάκεζ, θμζπυκ, δ χνα ιαξ,
θηάκεζ πζα δ ζηζβιή πμο εα ’καζ ακεπακάθδπηδ,
ημφημ κα ημ εοιάζηε, ηζιή ηαζ δυλα αεάκαηδ υθμοξ
εα ζηεθακχζεζ, ηέηανημ Νάζπ ζηδ ζεζνά βμνβά
εα λεζπαεχζεζ!
Ξηαιάηδζε ιε ιζαξ ημ αάδζζια ημο πάνμο, ζδηχκεζ
απυημια ημ πένζ ημο ηαζ αβάγεζ ιζα θςκή,
ζα κα ημκ δάβηςζε μπζά θανιαηενή.
Ώπυημια ηαζ λαθκζηά ηνααήπηδηακ ηανέηθεξ ζηδ
ιενζά ηζ αιέζςξ ζοιιενίζηδηακ ηα κεανά παζδζά
ημ πένζ ημο ανπδβμφ ημοξ πμο ήηακε ρδθά.
Ομ ζήηςζακ ηζ αοηά!
ΐνμκημθςκάλακ δοκαηά ημ «γήης» ηνεζξ θμνέξ
ηαζ αιέζςξ ράθακε ημκ εεκζηυ ημοξ φικμ
ηναηχκηαξ ζηαεενά ηα πένζα ημοξ ρδθά.
Φφθαηεξ, άββεθμζ πζζημί, απυνεδημζ θνμονμί βίκακε
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ημφηα ηα παζδζά, ηοθθμί θακαηζημί ζημο καγζζιμφ
θςκή.
-Έλς, ανμιυλεκμζ παναηαηζακμί, πμο ιαξ ηνχηε ημ
ρςιί! Έλς, ηζζββάκμζ, εθεεζκμί απ’ ημφηδ δς ηδ βδ
ηδκ ηαεανή ηζ αιυθοκηδ ηςκ παηενάδςκ ιαξ θοθή!
Έλς απ’ ηδκ ζενή ιαξ βδ. Ξημοξ ηυπμοξ ζαξ
κα θφβεηε πνζκ βίκεζ ακαηνμπή!
Ξοκεήιαηα απάκενςπα ηαζ πθαθμή πμθφ,
ανμπή ηα ακηζηείιεκα ζηα πνυζςπα ηςκ λέκςκ,
θςκέξ απυ βοκαίηεξ, ζπανηανζζηέξ ζηνζβηθζέξ
ηζ μζ άκηνεξ πμο ήηακ ανπδβμί θχκαγακ δοκαηά,
υθμζ ιαγί κα ζιίλμοκε κα βίκμοκ αθοζίδα
ηαζ κα ζηαεμφκε ρφπναζιμζ κα θφβεζ δ ηαηαζβίδα.
Ζζ απυ απκάνζ ημο παπά πμο ’ηακ ζημκ μονακυ,
πέπθμ αναπκμΰθακημ, ιεβάθμ ηαζ θεοηυ,
αιέζςξ ιεηααθήεδηε ηαζ άθθαλε ιε ιζαξ,
ζακ ζηα πθεονά ηδξ δέπεδηε επίεεζδ μπζάξ.
Θμζάγεζ ιε αάνηα ζηα ααεζά, ζημφνα ημο ηνυιμο
ηα κενά, κα ηδ πηοπμφκε ηα ζημζπεζά πςνίξ ηαιζά
ζοιπυκζα, εημφηδ ηδκ πμνεία, αοηή ηδκ Ζονζαηή
ηαζ κα ’καζ ιμκαπμί, κα ιμζάγμοκε ζακ πνυααηα
πμο είπακ μδδβδεεί, ηάης απ’ ημο ιαηεθάνδ
ημο πάνμο ημ ζπαεί.
Θέζα ζε ημφημ ημ ηαηυ πμο ιαφνζζε ηαζ θμφκηςζε
ιε ιζαξ, άνπζζε άβνζμξ πυθειμξ, πάθαβε μ κημοκζάξ.
Ζνοιιέκα ζηα ζαηάηζα ημοξ είπακ ηα νυπαθά ημοξ
πμο ηα ’αβαθακ ιε ιζαξ ηζ άνπζζακ ηα πηοπήιαηα
κα πέθημοκε ηοθθά, ιε ιίζμξ, ζαδζζιυ
ηζ άνπζζε ημ ηείπμξ ημ ακενχπζκμ κα ζπάεζ ζοκεπχξ.
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Μάκς ζηδκ χνα ηδκ ηαηή ιπθμηάνακε ζημ δνυιμ
ηα πενζπμθζηά ηαζ ζπίεεξ ηυηηζκεξ οβνέξ άνπζζακ
κα πεημφκ θηζάπκμκηαξ γςβναθζέξ πάκς
ζηα πνυζςπα.
Μμθφ αζηοκμιία ηζ είκαζ ζακ αζηαημί, ι’ αζπίδεξ,
ηνάκδ, νυπαθα δχζακε ημ πανυκ,
ημ έπμοκ μζ ιπάηζμζ απ’ εδχ, πνχημζ κα ιπαίκμοκ
ζημ πμνυ, κα θηάκμοκ πάκηα ζηδ ζηζβιή,
κα θφκμοκ δζαθμνέξ, κα νίπκμοκ ηαζ λοθζέξ
υηακ πμνείεξ ζακ ηζ αοηέξ είκαζ δοκαιζηέξ.
Ζζ υηακ πάθζ ζηέημκηαζ παεδηζηά ηαζ απαεείξ
ηαζ ηθείκεζ δ ακαπκμή απ’ ημοξ Ιεμκαγί,
ηυηε αανάκε ηαζ αοημί ζηα «ιαθαηά» ηαιζά λοθζά,
κα ζαήζμοκ ηδκ μνβή απ’ ηα λακεά παζδζά!
Θέζα ζηδ εφεθθα αοηή ηαζ ημκ ακααναζιυ,
ημ ιπένδεια ηαζ ημκ αθμνζζιυ, πηοπήεδηακ ηαζ
ιάθζζηα ηαθά, ίζαιε εθηά- μπηχ απ’ ηδκ μιάδα
ηςκ λακεχκ.
Μαζδζά ηα δομ, ηάης ηςκ δεηαμπηχ, αιμφζηαηα
ηαζ ηαηεοεοκυιεκα, δεκ άημοζακ ηαθά ημκ ανπδβυ
ηαζ πάκς ζημκ ηααβά ηάκακε ημ ζηνααυ ηαζ ηχνα
ηνέπεζ αίια ηυηηζκμ ιε απκυ.
ΐάθακ ηαζ πάθζ μζ βοκαίηεξ ηζξ θςκέξ, ιεβάθδ
πθαθμή ηζ χζπμο κα ’νεεζ δ ηάλδ, έβζκε ακαηνμπή,
πμο εέθακ μζ Ιεμκαγί.
Ονέπεζ δ ιάκα δ κηυπζα ηαζ ηάκεζ ζακ ηνεθή,
απ’ ηδκ ακηίπενα ημο δνυιμο ηδ ιενζά
πνμξ ημ εοζζαζηήνζμ, ημ βζμ ηδξ βζα κα ανεζ.
Ξηφαεζ, ημκ παίνκεζ αβηαθζά ιε ηνυιμ ηαζ θαπηάνα
ηζ έκηνμιδ κα ημκ ράπκεζ κα ανεζ ηδκ πθδβή
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πμο είπε ημ παζδί.
Ομκ έραλε ζηα αζαζηζηά ιε πένζα πμο μ θυαμξ είπε
δέζεζ, ια εοηοπχξ, μ βζυηαξ ηδξ δεκ έπαεε γδιζά,
ιυκμ πμο άνπαλε ζηδ ιφηδ δομ βνμεζέξ ηζ έηνεπε
αοθαηάηζ.
Έθοβε μ θυαμξ ηδξ ιε ιζαξ ηζ υ, ηζ δεζιά
ηδκ δέκακε ηδξ ζπάζακε ιε ιζαξ.
Ξθίββεζ ημ βζμ ηδξ αβηαθζά ηζ υθμ ακαγδηά,
ιέζα ζ’ αοηή ηδκ ηαναπή ημκ ανπδβυ κα ανεζ.
-Μάιε, ιακμφθα ιμο βθοηζά, κα θφβμοιε απυ δς,
ηδξ θέεζ μ βζμξ ηδξ ζζβακά ηαζ ηνέιεζ δ ροπή.
-Μενίιεκε, αβυνζ ιμο, η’ απάκηδζε αοηή ηαζ βοάθζγε
ζηα ιάηζα ημ ιίζμξ ηαζ δ μνβή,
λεπείθζγε απ’ ημ ζηυια ηδξ θςηζά ηαζ αζηναπή.
Γφνεοε ηάπμζμκ βζα κα ανεζ πμο ήηακ «οπανπδβυξ»,
«θίθμξ ηαθυξ», πμθφ πζζηυξ βζα ημ ιμκαπμβζυ ηδξ
ηαζ πμθφ ημθθδηυξ. Ομκ έιπθελε ιεξ ζηδ ανμιζά,
ζημο θαζζζιμφ ηα δίπηοα ηζ υηακ ενπυηακ ζπίηζ ηδξ
ημκ βζμ ηδξ βζα κα πάνεζ, πάκηα ηζ ακοπμρίαζηα
ημκ νχηαβε αοηή:
-Μχξ ήηακε, παζδί ιμο, δ εηδνμιή πμο πήβαηε
πνμπηέξ, πχξ μ πμνυξ, πχξ πενάζαηε ζημ πάνηζ,
νχηαβε αηυια δ ιάκα απμκήνεοηα, πχξ πέναζακ
ζημ εέαηνμ, ζημ ζζκειά ηαζ ζ’ άθθα ηέκηνα
δζαζηεδάζεςξ πμο θέβακε υηζ πάκε.
Ζζ εηείκμξ ηδξ απάκηαβε πμθφ εοβεκζηά
ηαζ παιμβεθαζηά:
-Θδκ ζηεκμπςνζέζηε, ηονία ιμο, ηαευθμο βζα ημ βζμ
ζαξ, πμο είκαζ θίθμξ ιμο ηαθυξ ηζ αβαπδηυξ πμθφ.
Ζαθά πενκάιε ηαζ ιάθζζηα πμθφ!
Θα πνέπεζ κα είζηε ήζοπδ ηαζ αέααζδ πμθφ,
υηζ μ βζμξ ζαξ, εηηυξ απυ δζαζηέδαζδ, ιαεαίκεζ

151

ηζ άθθα πνάβιαηα ζςζηά ηαζ εα ’ζηε οπενήθακδ
ιζα ιένα ζηδ γςή!
-Μμφ εα ιμο παξ, ηαείηζ, ζημοθήηζ ανυιζημ
ηαζ παθζμηεναηά! ηδξ λέθοβε ιυθζξ ηα ιάηζα ηδξ
ημκ πήνακ εηεί βφνς.
Αομ δναζηεθζέξ ημοξ πχνζγακ ηαζ ανέεδηε ημκηά
ημο ηνααχκηαξ απ’ ημ πένζ ημ βζμ ηδξ δοκαηά
ηαζ ιέζα ζημκ ακααναζιυ ημο νίπκεζ λαθκζηά
παζημφηζα δομ βενά ηαζ ιάηςζε εοεφξ ημ άζπνμ
πνυζςπυ ημο.
Μθάκηαλε ηαζ λαθκζάζηδηε μ οπανπδβυξ
ηςκ Ιεμκαγί ηαζ θίθμξ ημο παζδζμφ ηδξ
ηζ αθμφ ζοκήνεε ζηδ ζηζβιή είδε ηδ ιάκα πάκς ημο
ζακ ηυιπνα, ζακ μπζά ηζ αιέζςξ ζήηςζε ημ νυπαθμ
ρδθά κα ηδξ επζηεεεί,
ια ζακ αζηναπήξ ημ άκαιια πμο ζηέθκεζ ηεναοκμφξ
λέκςκ πενμφηθεξ ημκ άδναλακ ηζ ήηακε πμθθέξ,
εηηυξ ιάπδξ ημκ αβάθακε ηαζ λένκαβε πμθή.
Έκα λαθάθνςια ηνοθυ έθοβε απ’ ηδ κηυπζα ιάκα,
ζθίββεζ ημ πένζ ημο παζδζμφ ηαζ θεφβεζ αζαζηζηά,
πνμξ ηδκ ακηίπενα ημο δνυιμο ήζοπδ ιενζά,
πμο ήηακ δ δνειία ηαζ αηυια πζμ πένα απ’ αοηή
ήηακ δ εοηοπία.
Ξπνχλακ ημκ υβημ μζ ανπέξ ηαζ ημκ δζέθοζακ
ηζ άνπζζακ ηχνα ζοιαμοθέξ κα δίκμοκ θακενά,
κα δζαπναβιαηεφμκηαζ ι’ εηείκα ηα παζδζά,
πςξ υ, ηζ έβζκε, έβζκε, ηαζνυξ ηχνα κα θεφβμοκ
ηαζ θηάκακε αοηά.
Ζνοθά βεθάηζα έθαιρακ απυ ημοξ αζηοκμιζημφξ
βζα ημοξ Ιεμκαγί ηζ ήηακ υθα παζδζά,
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ηζ εηείκμζ βζα απμπαζνεηζζιυ πενήθακα ζδηχζακε
ηα πένζα ημοξ αηυια πζμ ρδθά!
Θπνμζηάνδδεξ ηζ αβένςπμζ πμο ιμζάγακ
ζακ θζμκηάνζα ηζ ακίηδημζ ζακ αεημί ζε ημφηδ
ηδκ πμνεία, κηυπζμζ ήηακ ζακ εεμί ηζ ακάιεζά ημοξ
ηζ άθθμζ διίεεμζ πμθθμί.
Ζάιπμζμζ απ’ αοημφξ ηναβζαζημθμνειέκμζ ιε
ηυηηζκα ζηα ζηήεζα ημοξ βανίθαθα ηαζ ιε ζθζπηέξ
βνμεζέξ, ιε ηνυημοξ απ’ ηα δυκηζα ημοξ ηαζ πυκμ
ζηδκ ροπή, ήνεια ηαηεαάζακε υθα ημοξ ηα πθαηάη,
ζοκδζηαθζζηζηά, δζεεκζζηζηά ηζ άθθα ζοκεήιαηα
πμθθά ηαζ βοάθζγε δ ιαηζά.
Ιηυπζμζ ηναημφζακ ηεθαθή ηαζ πήβαζκακ ιπνμζηά,
πμνεία πμο ήηακ δοκαηή ηαζ ηυζηζζε πμθθά,
ηδκ πήνε ηαζ ηδκ πάθαζε δ νάηζα δ λακεζά.

Φ

ηάκμοκ βμνβά ηαζ ιε πανά ιένεξ ηνακέξ,
κηοιέκεξ βζμνηζκέξ, πακημφ ζ’ υθμ ημκ ηυζιμ
ηαζ ζ’ υθεξ ηζξ βςκζέξ, θαιπνά ηαζ άβζα
βζμνηάγεηαζ απ’ υθεξ ηζξ θοθέξ.
Ζαζ πνμπακηυξ ηα ιαβαγζά θυνεζακ ηα ηαθά ημοξ,
δέκδνα Ρνζζημοβεκκζάηζηα ηαζ είκαζ γςκηακά,
ηςκ πθμφζζςκ ηα ζαθυκζα εα κηφζμοκ αηνζαά.
Αχνα απ’ εδχ, ζημθίδζα απυ ηεζ, νμφπα πμθθχκ
εζδχκ, γαπανςηά κα ηνέπμοκε ηα ζάθζα,
ηδθεμνάζεζξ άθεμκεξ πμο αβάγμοκ γςβναθζέξ
ηαζ άθθεξ ζοζηεοέξ.
Ώηυια ηαζ ζηδκ αβμνά είκαζ ζοκςζηζζιυξ, θνμφηα,
θαπακζηά ηαζ πνμπακηυξ απυ ιπακάκα ανμιάεζ δ
αβμνά. Μένδζηεξ, θαζζακμί, πάπζεξ, πδκάνζα ηαζ
θαβμί ηαζ κα αμβηάεζ δ αβμνά απ’ ηα πμθθά αβαεά.
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Θεξ ζημ ζθαβείμ ηνέιμκηαζ ζ’ αζηναθηενά
ηζζβηέθζα θαπηανζζηά βμονμφκζα, ζαθάιζα βειζζηά,
ηαηζίηζα ηνοθενά, ιέπνζ βμονμοκμηέθαθα
πμοθμφζακ βζα ζηοθζά, ηα έπαζνκακ μζ λεκυθενημζ
ηαζ θηζάπκακε παηζά.
Θέζα ζ’ αοηυ ημ παθαζιυ παγεφακε πμθθμί λέκμζ,
πμο ιήκεξ ιυθζξ είπακε ένεεζ ζ’ αοηή εδχ ηδ βδ.
Ια εηεί! Έκαξ Θναηζχηδξ ιεηακάζηδξ,
ηοπαία ζοκακηήεδηε ζημκ πάβημ ιε ηα ηνέαηα
ι’ έκακ ζοιπαηνζχηδ πμο δμφθεοε ζημ παζαπζυ
ηαζ ήλενε ηαθά, πμζα ήηακε ηα ηνέαηα πμο ’πακ
βζα ηα ζηοθζά.
-Ξχπα, ανε παηνζχηδ, πμοθμφκ ηνέαξ βζα ζηοθζά;
-Ξακ ηδ εαννείξ; η’ απάκηδζε εφεοιμξ, έπμοιε ηαζ
βζα βάηεξ. Ζαζ πμφ είζαζ θίθε, ακ δε ιε βεθμφκ ηα
ιάηζα ιμο, ζε αθέπς κέμ, ια είζαζ ηοπενυξ πμο
ι’ έηοπεξ εδχ, άθθςξ παηνίδα εα ’ηνςβεξ
ζηοθυηνεαξ, βαηυηνεαξ πμο είκαζ ηαζ θηδκυ.
Ια! ηαζ μ Θήηζμξ, εδχ είκαζ ηζ αοηυξ! Ζμζηάγεζ
ι’ μνεάκμζπηα ηα ιάηζα, ηέημζμ ηνακυ ηαηάζηδια
δεκ είπε λακαδεί. ΐμθηάνζγε ηαζ πάγεοε ιαγί ιε ηδκ
ηονά ημο Αήιδηνα ηζ αθμφ πυνηαζακ ηαζ μζ δομ,
ηδξ αβυναζε ιζα θμφζηα ηαζ ηάκα δομ νμοπαθάηζα
βζα ημ ιζηνυ παζδί ημοξ.
Λ Θήηζμξ είκαζ πμοαανκηάξ ηαζ πμθφ ακμζπηυξ
ηζ αξ θχκαγε δ ηονά ιέζα ζηα ιαβαγζά:
-Σπμφ! ηζ αιάκ, ανε Αήιδηνα ι’! Θμο ’πνδλεξ ηδ
πμθή! Γζαηί κα ιδκ ηδκ πάνς αοηή ηδκ ηδθευναζδ;
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Ώξ είκαζ ηαθά μ θίθμξ ιαξ πμο ακάθααε ηαζ βίκεηαζ
ιε δυζεζξ. Ρνζζημφβεκκα έπμοιε ιαεέξ!
Μχξ εα πενκάιε ηζξ αναδζέξ πμο ’καζ ιμοκηέξ ηαζ
ιαφνεξ; Θα ’νεμοκ απυρε μζ πςνζακμί πανέα
κα ιαξ ηάκμοκ, θίβμ ηζ ειείξ κα κζχζμοιε γεζηά
ηζ ακενχπζκα ηαζ πένα ςξ ηδκ Μαζπαθζά υζ, υζ!
εα πάνμοιε ηζ άθθα ηαθά!
-Σπμφ! ανε Θήηζμ ι’, πμο ζμο ηυθθδζε ημφημ ημ
παθζμημφηζ! Ζαζ ηζ εα δμφιε ηάπαηεξ πμο
δεκ ηαηαθαααίκμοιε ιζθζά;
-Ρι! Β! ζμ κα ’καζ Αήιδηνα ι’, εα αθέπμοιε
ημοθάπζζημκ ηαζ ηαιζά γςβναθζά!

Μ

έναζε ημ πνχημ ηφια ηςκ βζμνηχκ εημφηδξ
ηδξ πνμκζάξ ηαζ έθενε ημ άθθμ.
Κακά αναζιυξ ζηα ιαβαγζά ηζ ακάιεζα ζημ
πθήεμξ δε θείπμοκε ηζ μζ κηυπζεξ μζ βοκαίηεξ
ηαζ ηάιπμζεξ απ’ αοηέξ είκαζ πμθφ ρδθέξ.
Ώκάιεζα ζ’ αοηέξ είκαζ ηαζ ιενζηέξ ιε ιφηεξ πζμ
ρδθέξ, πενπαημφκε ηαζ ημοκμφκε, ιενζά, ηεθάθζα
ηαζ ιενζηέξ ημοκμφκ επίηδδεξ ηα ζηήεζα ηα πμκηνά.
Ξε πνοζμζηυθζζηα παηέηα ηαζ πμθθά ηοθίβακε ηα
δχνα ηζ εδχ λδθχκμκηακ ηαθά εηείκμζ πμο είπακε
θεθηά ηαζ ηα ’νζπκακ πμκηνά.
-Β! δε αανζέζαζ! θέβακε ηάπμζεξ ιεηαλφ ημοξ ζακ
ανίζημκηακ ζηα ιαβαγζά. Θζα-δομ θμνέξ ημ πνυκμ!
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Ζαθέ, ηαζ ηζ ηάκμοιε δδθαδή;
Άθθμ απυ ημ κ’ αθθάλμοιε ηα δχνα ιαξ, πμφ είκαζ ημ
ηαηυ; Ρανάξ ημ πνάια, Ρέθια ιμο, ηζ θεξ ηζ εζφ;
ηαζ ημφκαβε δ πθμφζζα ημοξ χιμοξ ηαζ ημ ηεθάθζ
ηδξ θεξ ηζ είπε πζάζεζ ρείνεξ.
-Ζαζ αέααζα, υπςξ ηα θεξ, ζοιθςκχ απυθοηα,
απάκηδζε δ άθθδ ηαζ ηδκ πθδζίαζε ημκηά θέβμκηαξ
ζη’ αθηί. Ζαθέ, αημφξ εηεί, αοημί ιαξ πέναζακ ιέζα
ζηδκ αβμνά! Οζ εέθεζξ βζα κα δεζξ; Νμοπζζιυ,
δθεηηνζηά ηζ απ’ ημ ζθαβείμ ημοααθμφκ μθυηθδνα
ζθαπηά.
-Ββχ λένεζξ, Ρέθια ιμο, δεκ ένπμιαζ εδχ. Μδβαίκς
ζηδ ιπμοηίη ηαζ ζ’ άθθα ιαβαγζά πμο έπμοκε ζεζνά.
Ώημφξ εηεί! Ώοημί εδχ, ηαθέ, μζ λέκμζ αβυναζακ υθδ
ηδκ αβμνά! Ώ! πα! πα! Φεφβς βζαηί άθθμ δεκ ιπμνχ
βζα κα ημοξ ακεπηχ ηζ έθοβε αζαζηζηά έπμκηαξ ζηζξ
ιαζπάθεξ ηδξ δομ δέιαηα πμκηνά.
Ώπ’ ηα πανάιαηα βονκά ζηζξ θασηέξ «ιπμοηίη»,
πμο ηχνα θυβς ηςκ βζμνηχκ ηα αάθακε θηδκά.
Θυκμ πμο ζήιενα ήνεε λακά, πεθάηζζζα ηαθή
ζ’ αοηά ηα ιαβαγζά ηαζ ηδ ιπμοηίη ηδκ έαθεπε ιυκμ
ζηδκ ηδθευναζδ ηαζ υηακ, πμφ ηαζ πμφ
πήβαζκε ζζκειά.
Λζ λέκμζ ιαγεουκημοζακ ζε ζπίηζα ημοξ βκςζηά
ηζ εημφημζ κα πανμφκ ηδκ πνχηδ ημοξ πνμκζά εδχ
ζηδκ λεκζηζά. Βοπή ηαζ ακημπή ημ θέκε ιενζημί πμο
ηνχκε εδχ ρςιί, άθθμζ ηάκακε ζηαονυ πμο πέναζε
επζηέθμοξ ηαζ εα ’νεεζ άθθδ πνμκζά ηζ άθθμζ ηα ιάηζα
ζηέθκακε ρδθά ζημκ μονακυ ράπκμκηαξ ημ Θευ.
Ζαιπυζςκ ηανθάηζ δεκ ημοξ ηαίβεηαζ, ημ αθέπμοκ
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πζα νμοηίκα ηαζ αθέπμοκε ηδκ αθθαβή ημο πνυκμο,
ιμκυημκδ ηαζ πθδηηζηή.
Λζ ζδζμηηήηεξ, άημοζακ, πςξ ζηέθημκηαζ ηα εκμίηζα
ημοξ κ’ αολήζμοκ ιζαξ ηαζ οπάνπεζ γήηδζδ ιεβάθδ.
Λ άθθμξ θέεζ δοκαηά πςξ ήηακ δίζεπηδ δ πνμκζά
ηαζ πάεζ ηαηά δζαυθμο ηαζ έκαξ άθθμξ θέεζ
πςξ ήηακε ηαθή, έιαεε απ’ ημ ζπίηζ ημο πςξ πήνακε
ηα ζηάνζα ζηδκ Βθθάδα πμθφ ηαθή ηζιή.
Λ άθθμξ πμο ήηακ κζυθενημξ, θαίκεηαζ ζηεθηζηυξ,
πχξ εα ’καζ άναβε μ απμπαζνεηζζιυξ
ηαζ πχξ ημ ηαθςζυνζζια εημφηδξ ηδξ πνμκζάξ;
Δ πνχηδ πμο πενκάεζ εδχ ζηδκ λεκζηζά.
Ζζ ανπίγεζ κα θζθμζμθεί ημ πέναζια ημο πνυκμο
ηζ εημφημο πμο ηζκά:
-Σ! Βζφ πνυκε πμο θεφβεζξ!
Β, εζφ πνυκε πμο έθοβεξ!
Θέθς κα ζε νςηήζς κα ζμο πς δομ-ηνία
πναβιαηάηζα, ζε ζέκα πνυκε, πμο απυρε θεφβεζξ
ηαζ ζε ζέκα πνυκε, πμο ηχνα ιαξ ένπεζαζ.
Ζάεε πνμκζά, ζε ιζα κοπηζά πμθφ ζε πνμζδμηάιε.
Μμθφ ηαζ ιε ηνακή ηαζ ιε βθοηζά θαπηάνα,
υπμο ηυζα πμθθά ιαξ ηάγεζξ, πμθφ ζε θαπηανάιε!
Ια ’νεεζξ, πνυκε ιαξ ηαθέ, κα ’νεεζξ ζακ ηαζ πένζζ,
ζακ πνυπενζζ, υπςξ ηαζ πζμ παθζά, έθα ηζ ειείξ
ζε ηανηενάιε ζακ ακεζζιέκδ παζπαθζά.
πμο πνυκζα ιαξ ηάγεζξ ηζ υπμο πνυκζα δε δίκεζξ,
πανά ιυκμ ηδκ πίηνα, ημ δάηνο ηζ άπεζνδ ιμκαλζά.
Ζζ υηζ πμηέ δε θένεδηεξ ιε θίβδ απθμπενζά,
ηαεχξ ηζ ειείξ ζακ άκενςπμζ πμο ηάπεδηε
κα βίκμοιε κα γήζμοιε ηάης απ’ ηδ δζηζά ζμο
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γεζηαζζά, ηζ αοηυ δεκ είκαζ ρέια!
Ια ζμο εοιίζς, πνυκε ιμο, αηυιδ ηαζ ηα ηνάηδ
πακηαπμφ, πςνίξ εζέ δεκ ηάκμοκ.
Θήηε ηαζ δ εηηθδζζά ηζ υθα ηα δυβιαηα
ηα ενδζηεοηζηά. Ώηυια ηαζ μζ άκενςπμζ,
ημφημζ δς μζ εκδημί, ηαεχξ ημ αανζμδφκαιμ πμδάνζ
ζμο παηήζεζξ, ζεζζιυξ ιαεέξ πςξ βίκεηαζ
ζ’ μθάηενδ ηδ γήζδ.
Αε ημ ιπμνμφκ δίπςξ εζέ· δεκ ηάκμοκε ζηζβιή·
ηζ αιέζςξ ηαηανηίγμοκε ηα πθάκα ηα ηνακά,
ημ ηζ ιέθθεζ κα ηάκμοκε εημφηδ ηδ πνμκζά,
ηδκ άθθδ, ηδκ παν’ άθθδ...
Ζαζ ιπαίκεζξ, πνυκε ιαξ, ζα κα ’ζαζ έιθοημξ,
πνχηα ιεξ ζηδκ ροπή ιαξ,
ιεξ ζηδκ ροπή ημο βένμο, ηδξ ιάκαξ, ημο παζδζμφ.
Ξηςκ κέςκ ηαζ ςξ ημο ένςηα ηδ ιέεδ, ζηδ βθφηα,
ζηδ θαπηάνα ηαζ ζημκ πζηνυ ηαδιυ,
πακημφ ιπαίκεζξ, πνυκε ιαξ, ζε υθα ιαξ,
ζα κα ’ζαζ κμζημηφνδξ!
Ζζ υιςξ, πμθθέξ θμνέξ αθήκεζξ κα πενκμφκ
άζημπα, άδεζα ηζ άβεοζηα ζακ ένδια ηα κζάηα!
Βζφ, πνυκε ιαξ, πυζμοξ ακενχπμοξ δεκ ηάκεζξ ηάπα
κα γμοκ ιε ηδκ ρεοδαίζεδζδ πςξ είκαζ κέμζ,
κα πενκμφκ ηαζ κ’ αημοιπμφκ ιμκαπά ημ ζηάδζμ
ηδξ κζυηδξ. Ζαζ κα πενκμφκ, εέθμοκ δε εέθμοκ
ζημ ζηάδζμ ηδξ ακοπανλίαξ!
Ζζ δ γςή, πνυκε, είκαζ ηυζμ βθοηζά υζμ ηαζ θίβδ.
Βζφ ιαξ δίκεζξ ημκ παθιυ, ημκ πηφπμ, ηδκ ακάζα,
βζ’ αοηυ ηαζ ζ’ αβαπάιε!
Έηζζ ηζ απυρε ζε ηανηενάιε ιε θαπηάνα, ια
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ηαζ ι’ απαζζζμδμλία, πνυκε ηαζκμφνζε, πμο ένπεζαζ!
Ζαζ βζ’ αοηυ δε θηαίιε ειείξ, μφηε εβχ, μφηε αοηή
ή αοηυξ, μφηε εηείκδ ή εηείκμζ ή αοημί.
Φηαζξ εζφ πμο βίκεζαζ ηαηυροπμξ, βνμοζμφγδξ,
ρεφηδξ ηζ εβςζζηήξ!
Ζζ υθα ζμο ηα δεζκά, εέθμοιε δε εέθμοιε,
ηα θμνηςκυιαζηε πάκς ιαξ ζακ ηα γα.
Ξο ηάκεζξ ημοξ ακενχπμοξ ζακ πανηζά ημο ηαθεκέ.
Μαίγεζξ ι’ ειάξ ηαζ βεθάξ, παίγεζξ ιε ηδ γςή.
Ξηαλζά-ζηαλζά ιαξ δίκεζξ ηδκ εοηοπία ηαζ ηδ πανά.
Ζζ εηεί, πμο νμδίγεζ δ αοβή, ιαξ δίκεζξ ιζα ιε απμκζά
ιαξ λενζγχκεζξ ηδκ ηανδζά, ηαζ ημ λενίγςια αοηυ
ηναηά ίζαιε ηδ ζηνάηα ζμο.
Ζαζ ιεηά, θίβμ πνζκ ζαήζεζξ, ημζηάξ πίζς ζμο ηνοθά
θίβμ ιαξ αθμοβηνάγεζαζ, πμθφ αθθδεςνίγεζξ
ηαζ ζζβά ζακ ηάηζ κα ανβμρζεονίγεζξ.
Θεηά παιμβεθάξ ηαζ είκαζ ζα κα θεξ,
ε, δεκ έβζκε ηαζ ηίπμηα!
Ζζ δ γςή ηοθά ζζβακαζαίκμκηαξ.
Σ! Ρνυκε, πμο έθοβεξ ηζ εζφ ηχνα πμο ένπεζαζ...
ΐοείγεηαζ ζημ ζηυημξ ηαζ πκίβεηαζ ζημκ Άδδ
ζακ ιζα ζηαβυκα δάηνο.
Θα ζε ηαθμδεπημφιε ηαζ ημφηδ ηδ πνμκζά
βζαηί ιαξ έβζκε πζα ζοκήεεζμ. Θα ζ’ ακμίλμοιε
ηδκ αβηαθζά ηαζ εα ζε ηανηενάιε.
Ιαζ! Θε βθοηζά απακημπή εα ηανηενάιε απυ ζέκα
κα ιαξ θένεζξ ηδ πανά χζπμο κα ’νεεζ δ ζηζβιή…
ηζ υηακ ένεεζ ηαζ δε θένεζξ υ, ηζ ιαξ οπμζπέεδηεξ,
εα ζμο δχζμοιε εοπή, βζα ιαξ κα ιδκ οπάνπεζξ.
Ια δζοπάζμοιε ηζ ειείξ ηζ εζφ απυ ημκηά ιαξ!
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Ώξ είκαζ ημ δζάαα ζμο βμνβυ ηζ αξ βίκεζ ιζα εοπή.
Ζαζ ιάγερε ηζξ ηαηάνεξ πμο άθδζε αοηυξ,
πμο ηχνα θεφβεζ. Σ! Βζφ πνυκε πμο έθοβεξ
ηζ εζφ ηχνα πμο θηάκεζξ!
Ζνάηδζακ βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ηα θχηα ημοξ
ζαδζηά. Θεηά η’ ακάρακε ηαζ δχζακε ηα πένζα
ηαζ ηδξ ζηζβιήξ αανά, εενιά ηαζ πμθθαπθά,
εοπέξ είπακ ηαζ θυβζα.
Γοκαίηεξ αβηαθζαζηήηακε ηαζ ζηαονςηά αθθάλακε
θζθζά. Βίπακε ζημ ιεηαλφ θηζάλεζ ηαζ ηάπμζα
εημζιαζία· θίβμ ιεγέ, θίβμ ηναζί πμο ήεεθε δ ζηζβιή.
Ώπ’ έκα ιαβκδηυθςκμ ηναβμφδζα βζα ηδκ λεκζηζά
αημφζηδηακ ιε ιζαξ, ζε υθςκ ηζξ ιαηζέξ πέναζακ
αζηναπή, παηνίδα ηαζ πςνζυ ηαζ μζ άκηνεξ
βζα ημ βζμνηαζιυ πζάζακε ημ πανηί.

ΘΒΝΛΞ

ΟΒΟΏΝΟΛ

Θ

εξ ζηζξ πμζηίθεξ ηαζ πμθθέξ ηαηάνεξ
ηζ αιανηίεξ πμο έθενε απ’ ημκ ηυπμ ημο
ζηζξ πθάηεξ ημο μ λέκμξ
ηζ άθθεξ απυπηδζε εδχ ηζ ήηακ πμθθέξ, άπανεξ,
ζημηεζκέξ ηαζ πνμαθδιαηζηέξ.
Μανάλεκα, ι’ αθδεζκά, θμνέξ πάνα πμθθέξ,
ιέζα απ’ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ η’ άβπμξ
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ημ αθυνδημ πμο ’παζνκε ιζα ιμνθή ηναπφιαθθδξ
ζηζάξ, κζχεακε ηδκ ααεααζυηδηα πακημφ ηαζ πάκηα
βμενά ζ’ αοηή εδχ ηδ βδ ηαζ απ’ ηδκ ανπή
ηαηάθααακ πςξ ήηακε ηαζ δφζημθμ ηζ αθφζζημ
έκα λεηίκδια βζα ημφηδ δς ηδ βδ.
ιςξ δεεήηακε ι’ αοηή, δμεήηακε, ηδκ πίζηερακ.
Μμθθμί ημθιήζακε κ’ αθθάλμοκ ηδ νμή, βίκακε
ηνίημξ, εκχεδηακ ζηδκ αθοζίδα ηαζ υδεοζακ ιαγί
ιε ημφηδ ηδ γςή, πενκχκηαξ ιέζα απυ ζηνμαίθμοξ,
δφζημθμοξ ηαζ πανάδμλμοξ, πμο άθθμηε ήηακε ηαημί
ηζ άθθμηε αιανηςθμί.
Ζαζ δ πζηνή ζημ ζηυια βεφζδ κα ημοξ ζοκμδεφεζ
πακημηζκά, θεξ ηαζ ηδκ είπακε ηθδνμκμιζά,
κα ημοααθμφκ ηδκ πίηνα ζηδκ ηανδζά!
Θμκαπζηυ ημοξ ηαζ αβκυ υπθμ ημοξ δοκαηυ ζηάεδηε
ζακ πανδβμνζά, ηάηζ αηυια πζμ γςκηακυ ηζ απ’ ημο
Θεμφ ημ πάδζ, εηείκδ δ ακάικδζδ πμο θένακε απ’ ηα
πςνζά, ιέζα ηδκ είπακε ααεζά, αβκή ηαζ γςκηακή.
Βζηυκεξ ηδξ παηνίδαξ ημοξ ηζ αξ ήηακε ζηθδνέξ,
πζηνέξ, μδοκδνέξ ηζ αθφζζηεξ πμθθέξ θμνέξ.
Οζξ ηνάηδζακ ηζ αοηέξ!
Δ κμζηαθβία ημοξ κα εκαθθάζζεηαζ πμφ ηαζ πμφ
ζακ ιζα πνοζή ηνοζηαθθίδα ή ζακ ιζα ζηζά,
λεθεφβμκηαξ απ’ ηδκ πναβιαηζηυηδηα
Μζζηή, οπμιμκεηζηή ηαζ ακοπμπχνδηδ δ κμζηαθβία,
ακηάια ιε ηδκ εθπίδα, ιαγί ηαζ πάκηα παναιυκεοακ
απ’ ηδκ απέκακηζ ιενζά ηδ κέα ημοξ γςή.
Ζαζ ζακ κενάζδεξ αυναηεξ ιε ημ νααδί ημοξ
ημοξ άββζγακ απαθά αθήκμκηαξ ακελίηδθεξ θάιρεζξ
κ’ απθχκμκηαζ πθαηζά, υ, ηζ ηαθυ, αβκυ ηαζ υιμνθμ
οπήνπε απ’ ημ πανεθευκ.
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Ώοηά, θμζπυκ, ηα θζβμζηά δζαιάκηζα αζηναθηενά,
βίκακε υπθα δοκαηά ηζ απ’ ηδκ ανπή ζημ πνχημ ημοξ
λεηίκδια ζηαθί, ηα είπακε ααεζά ιέζα ημοξ ζηδκ
ροπή ηαζ ζφιαμθα ηα ηάκακε, ηα ζήηςζακ ρδθά!
Ώοηά ημοξ έδςκακ γςή, δφκαιδ ηζ ακημπή
ηαζ υδεοζακ ζηζξ ζηνάηεξ ημοξ ακηάια ζακ παζδζά.
...
Ρνοζυ ηαζ πμνθονυ, ηαεάνζμ ηαζ θαιπενυ, απκυ,
ιεηαλςηυ, αναπκμΰθακημ ιαθθί είκαζ ημ θεζκμπχνζ,
πυηε κα δίκεζ ηα πθςιά ηαζ πυηε ηα απαθά, ηνοθά
ηαζ αζαζηζηά, υθα ηα παιμβέθζα ημο ηα ιεθαβπμθζηά.
Ώυναημξ γςβνάθμξ ζε πνοζμζηυθζζε, εζέ αζεένζα
πανεεκζά, πζθζμηναβμοδζζιέκδ επμπή, ιεβάθδ
μιμνθζά. Βζφ πμο δίκεζξ ηδ πανά ημ πνυκμ ιζα
θμνά ηζ υθμ ημκ ηυζιμ ζηδ γςή κα ημο παιμβεθάξ
ηζ υηακ αοημί ζμο δείπκμοκε ημ πάζια ηδξ ηανδζάξ,
πνχημ εζφ, θεζκυπςνμ, κα ηνέπεζξ ζηδ ζηζβιή
κα ημοξ πανδβμνάξ
Έπεζξ ιζα δφκαιδ ηνακή ζα κα ’καζ ιαβζηή.
Έπεζξ ιζα πάνδ ιοζηζηή, βθοηζά ηαζ ηυζμ απαθή,
πμο θηάκμοκε ζηναηζέξ μζ άκενςπμζ, ιεξ ζηδ εενιή
ζμο αβηαθζά θένκμοκ ηα ιοζηζηά ημοξ.
Ξηδκ πμνθονέκζα ζμο πκμή κ’ ακμίλμοκ ηδκ ηανδζά
ημοξ. Ξηδ πνοζαθέκζα ακάπκα ζμο κα ανμοκ
ηδ βζαηνεζά ημοξ!
Ξοκαβενιυ ζήιακε δ ςναία επμπή ηαζ ηα παζδζά
ηδξ ηάθεζε κα ’νεμοκ υθα ιαγί,
ζ’ αοηυ ημ πνμζηθδηήνζμ δομ θυβζα κα ημοξ πεζ.
Μενήθακα ζηαιάηδζε ημζηχκηαξ ηα παζδζά ηδξ
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ηζ ςπνή ζακ ημοναζιέκδ ένζλε ηδ ιαηζά ηδξ
πάκς ζηζξ ημνοθέξ πμο άνπζζακ κα θαίκμκηαζ
η’ απκάνζα ημο πεζιχκα ηαζ ηνάηαβε ζθζπηά
ιεηαλςηυ ιακηήθζ πμο είπε ζηα ιαθθζά.
Ραιήθςζε ηα ιάηζα ηδξ ηαζ ημίηαλε ηάης ζηα πυδζα
ημο αμοκμφ ηάπμο ζε ιζα θζικμφθα ιε βαθακά κενά.
Ρδκάνζα αημοζηήηακε πάκς ζημκ μονακυ ηζ εοεφξ
άνπζζακ ιζα πθαθμή ηζ μζ πάπζεξ απ’ ηδ θίικδ,
κα λεθςκίγμοκ δοκαηά πανάλεκεξ θςκέξ
ηαζ κα ηζκάγμοκ ηα θηενά βμνβά ηαζ δοκαηά,
πμο ηνυιαλακ ηα ράνζα ηάης απ’ ηα κενά.
Ζαζ λαθκζηά, θεξ ηαζ παναιυκεοε πυηε ηαζ πχξ
ημ πνμζηθδηήνζμ εηείκμ κα ηεθεζχζεζ ηζ δ οπμιμκή
ημο πάεδηε αοηή κα ηανηενά, εηεί ηαεχξ πθακζυηακ
απάκς ζηζξ ημνοθέξ, βίκεηαζ ιζα βζβακηζαία
πζμκυιπαθα ηαζ ανπίγεζ κα βθζζηνά
ηζ είκαζ υθμ θςκέξ:
«πμο! ηζ είζαζ αηυια εδχ ηαζ δεκ ζ’ ακηέπς άθθμ!»
ανοπήεδηε ηαζ ζείζηδηε ηνζβφνα ημο δ πθάζδ.
«Ρθςιά θεββάνζα ζμο ’ιεζκακ, θαηηχεδηε δ ιένα.
Ονία θεββάνζα υθα ηζ υθα ηανηενχ, ηίηνζκα,
λεπθοιέκα. Άζκηε αηυια δομ ηαζ ημφημ ημ ζηενκυ.
Γνδβμνμδζάααηδ δ ζηνάηα ζμο, θεββάνζ ιμο,
κα είκαζ. Αζαιάκηζ πεκηαηάεανμ ηαζ άζπνμ
ζακ ημκ ηνίκμ, ηνοζηάθθζκδ πκμή ζηα πάκηα
εε κα νίλς! ΐμοοφ! ΐμοοφ!» ανοπήεδηε λακά ηαζ
πάεδηε ιαηνζά.
Νίβμξ ρζθυ ηδκ έπζαζε ιε ιζαξ ηδκ υιμνθδ επμπή,
ημοκήεδηε αθαθνά ηαζ θχκαλε δοκαηά:
«Θδ πάκεηε ημ εάννμξ ζαξ ηαζ είκαζ ιαηνζά,
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εηείκμξ μ πεζιχκαξ πμο θαίκεηαζ ρδθά.
Θυκμ κα θοθαπηείηε! ΐάθηε ααεζά ηζξ νίγεξ ζαξ
ιαγί αβηαθζαζηείηε, αβέναξ είκαζ δοκαηυξ,
κα ιδ ημκ θμαδεείηε!»
Ζαζ κα, θμοθμφδζα, δέκηνα ηαζ ημνθέξ απακηαπμφ
ζηδ θφζδ, αθήζακε ηαζ θφβακε ζζβά πμθθέξ πκμέξ.
Γνήβμνα έθηαζε ηζ εδχ μ ιαηνζκυξ αβέναξ, θφζδλε
ηάιπμζεξ θμνέξ παίγμκηαξ ιεξ ζηζξ θοθθςζζέξ
ηαζ αθμφ πμθθέξ θμνέξ ρζεφνζζε ζζβά, ηναβμοδζζηά
ζημ ηέθμξ υθμοξ εφιζγε πςξ έθηακε δ ζηζβιή
μ ημκηζκυξ πεζιχκαξ πάθζ εα λακανεεί.
Ηααχεδηακ ηα θφθθα απ’ ηδκ πκμή η’ αβένα,
ζα κα ’ηακε πμοθζά ηαζ άνπζζακ κα πέθημοκε ζζβά
ηαζ απαθά, θεξ ηζ ήηακ ιεεοζιέκα.
Άθθα πμο είπακ δζπθςεεί ηαζ είπακ βακηγςεεί ζημ
κεανυ δεκηνί, δεκ άκηελακ ηζ αοηά ηζ αθμφ θζβάηζ
παίλακε ζηδ ιέεδ ημο αβένα, ηίηνζκα ήηακε, πθςιά,
ιε κάνηδ πμηζζιέκα, ανβά, ανβά λαπθχζακε ζηδ βδ
ηδκ ηαθεηζά.
Μανάλεκα ηα ημίηαβε ηνζάπνμκμ παζδάηζ ηα θφθθα
ηα ηνεθά, πςξ πέθηακ απ’ ηζξ ημνοθέξ ηαζ θηάκακ
παιδθά ηαζ κα, έκα πθςιυ θφθθμ, ημο έπεζε απάκς
ζηδκ πμδζά.
-Ζμίηα ιπαιπά, ημίηα ιπαιπά! Έααθε ηζξ θςκέξ
βειάημ πενζένβεζα ηζ ήηακ υθμ πανά.
Ώνβά ημ ημίηαλε μ ιπαιπάξ ηαζ ημο παιμβεθά,
πάδζ βθοηυ ημο έδςζε, ημ πήνε αβηαθζά
ηαζ ημ ’ζθζλε απαθά.
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-Ιαζ! ημνζηζάηζ ιμο βθοηυ, θμοθμφδζ ημο κημοκζά,
ημο είπε ζζβακά ηαζ δ ιαηζά ημο πέηαλε ηαζ πήβε
ιαηνζά...
Λ πνχημξ ζηαειυξ πμο βκχνζζε πνζκ ηάιπμζα
πνμκάηζα ήηακ αοηυξ εδχ ηζ ήηακε πάκηα ημθθδηυξ
ιε ημφημ δς ημ πάνημ, ιυκμ πμο ηχνα άθθαλε
ηζ έβζκε πζμ ηνακυξ.
Μμθθέξ βναιιέξ ηαζ ηνέκα βνήβμνα, πμο μφηε
αημφβμκηαζ, μφηε ημοκάκε ηζ μφηε ηακ ζθονίγμοκε
υηακ βθζζηνμφκ ζηζξ νάβεξ, υπςξ παθζά ζακ πυνηεξ
ζημζπεζςιέκεξ, ζακ αζηναπή πεηάπηδηε ζε έκα απυ
αοηά, ηδκ χνα πμο λεηίκαβε κα πάεζ ιαηνζά.
Μυζμ πμθφ ημο άνεζε ημφημο ημο κέμο ημο ιπαιπά
ηαλίδζ ιε ημ ηνέκμ! Θήκεξ κα ήηακ ιαηνζκυ, πνυκζα,
μθυηθδνδ γςή, δεκ εα ’αβαζκε απ’ αοηυ.
Ξηδ ιαηνζκή παηνίδα ημο ακέααζκε ζοπκά.
Ομ εοιάηαζ! Ιαζ! ημ εοιάηαζ!
Ουηε πμο ήηακε ιζηνυξ ημκ έπαζνκε δ ιάκα ημο
αβηαθζά ηαζ πήβαζκακ πένα, ζημ ιαηνζκυ πςνζυ,
πίζς απ’ ημοξ ιζκανέδεξ ηαζ ηα πμθθά ηγαιζά.
Βηεί ηανηέναβε δ βζαβζά, μ παππμφξ ηζ αηυια έκαξ
ζηφθμξ πμο βέναζε ηζ αοηυξ απυ ηδκ ηειπεθζά.
Μαθζυηενα ήηακ αθθζχξ, πμθφ απθά, πζμ θοζζηά
ηαζ πζμ νμιακηζηά.
Ώκήζοπμξ απυ παζδί, πενίενβμξ πμθφ, ημφημξ εδχ
μ κέμξ, ημκ έθεβακ Ραζζάκ, αβάπδζε ηδ ιάεδζδ
ιε εένιδ ηαζ ροπή, κα ιάεεζ βνάιιαηα πμθθά,
θίβμ κα ιμνθςεεί.
νεξ πμθθέξ ηζξ πένκαβε ηνοιιέκμξ ιεξ ζηα δάζδ,
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κα ηναβμοδά ηδ θφζδ ιέζα απυ ηδκ ηανδζά ηαζ υ, ηζ
απυ πανάπμκα είπε απμπηήζεζ ιέζα απ’ ηδ γςή,
ηναβμοδζζηά ηα έθεβε ιε πάεμξ, δάηνοα ηζ μνιή.
Ηίβμ ζπμθεζυ ημκ έζηεζθε κα πάεζ μ παηέναξ,
πμο ’πε ιεβάθδ θαιεθζά ηαζ έθεζπακ ηα βνυζζα,
ια έιαεε απυ ιμκαπυξ ηδκ ηέπκδ ημο ρανά ηζ χνεξ
πμθθέξ ηζξ πένκαβε ζε ηάπμζμκ πμηαιυ, παγεφμκηαξ
ηα ράνζα ημο, ζηα ηαεανά κενά.
Ξακ ημ πακένζ βέιζγε, έηνεπε, μ Ραζζάκ, ζηδκ πυθδ
ηδκ ηνακή, πμοθμφζε ιζα πανηίδα απυ ηα πζμ ηαθά,
ιε ηα θεθηά πμο έπαζνκε αβυναγε αζαθία ηαζ άθθα
οθζηά πμο έδςκακ ηδ βκχζδ, ζηα πένζα,
πμο ζζβυηνειακ ζακ άβζα κα ηα κζχζεζ.
Αεκ λέπκαβε ηαζ ημκ παζά δομ ράνζα κα ημο πάεζ
έλς ζηδκ πφθδ ηα ’δζκε ζ’ έκακ πζζηυ ανάπδ
ηζ ακ είπε χνα, πάγεοε έλς απ’ ημ παθάηζ.
Οζ ιεβαθυπνεπδ μιμνθζά πμο είπε εηείκμ ημ παθάηζ!
Ξηναθηαθζζηυ ζακ ρεφηζημ ημο γάθζγε ηα ιάηζα
ηαζ δ πθζδή πμο απθχκμκηακ πενίζζζα μθυβονά ημο
ευθςκε ηδκ ροπή ημο ηζ μθυηθδνδ ηδκ πθάζδ.
Θεξ ζηδ ιεβάθδ ημο αοθή βζκυηακ πθαθμή
ηζ έηζζ βζκυηακε ηάεε θμνά, υηακ δ ηυνδ ημο παζά
εα ’αβαζκε βζα ζενβζάκζ. Άθμβα ηαζ πνοζάιαλεξ,
ανάπδδεξ πμθθμί, πθμφζζεξ ζημθέξ θηζαβιέκεξ
ιε ιεηάλζ, ζανίηζα, ιαπαίνζα ζηα γςκάνζα ιε ηάηζ
δζαιακηυπεηνεξ πμο άζηναθηε μ ηυπμξ ηζ μ ήθζμξ
γαθζγυηακε ζακ πέθηακ μζ ιαηζέξ ημο,
πα ζηα ημονιπάκζα π’ άπκζγακ απ’ ηα πμθθά πνοζά.
Θέπνζ ηαζ λςηζηά πμοθζά είπακε ζε ηθμοαζά
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πμο έαβαγακ βθοηέξ θςκέξ βειάηεξ ιεθςδία
ηζ έκαξ παπαβάθμξ, ημκ έιαεε έκαξ ανάπδξ κα θέεζ
ζοκεπχξ:
«Ηεσθά! Ηεσθά! Ημοθμφδζ ιμο, ιπαπηζέ!»
Έηζζ ημ έαθεπε μ Ραζζάκ ημφημ ημ ηανααάκζ
ηζ ακ είπε αββέθμοξ βφνα ημο, εα ’ηακ έκαξ
πανάδεζζμξ ζηδ βδ, πμο ανβμπενπαημφζε.
Μαθάαςζε βζα ηα ηαθά ζακ έαθεπε αοηά,
ζηαιάηδζε μ κμοξ ημο, πμκμφζε δ ηανδζά,
ήνεε βζα ιζα ζηζβιή ζηδ ζηέρδ ημο ημ θηςπζηυ
ηαθφαζ ημο ηαζ βέθαζε πζηνά.
Έηακε βζα κα θφβεζ πενίζζζα πζηναιέκμξ ηζ έκζςζε
πάθζ έκημκα ηαζ ζηθδνά ηδ θηχπεζα ηδ αανζά.
Έθηαζε ζημ κμο ημο, πςξ ζημ ζπίηζ ημο πενίιεκε
δμοθεζά ηζ εηεί, ηαεχξ έηακε κα βονίζεζ ιε ηδκ
άβνζα γςβναθζά ηδξ εθίρδξ πάκς ζημ πνυζςπυ ημο,
άημοζε λαθκζηά ηδ ζζδενέκζα πυνηα αοημφ
ημο παθαηζμφ πμο άκμζβε πθαηζά.
Γονίγεζ πίζς βζα κα δεζ, ημο ηυαεηαζ δ πκμή:
Ζάιπμζα άθμβα θεοηά ηαθπάγακε ανβά, βειάηα
πενδθάκζα ηυζμ βζ’ αοηά, υζμ ηαζ βζα ημ θμνηίμ
ημοξ, πμο ήηακ ιζα λςηζηή μιμνθζά.
Ονεθάεδηε μ Ραζζάκ ηζ υζμ πενκμφζε ημ ηανααάκζ
απυ ιπνμζηά ημο έιεζκε ζημ δνυιμ ηανθςιέκμξ
ηαζ μζ θςκέξ ημο παπαβάθμο, υπςξ ημκ είπε
μ ανάπδξ δίπθα ημο ζημ ηθμοαί, οζηενζηέξ αβαίκακε
ηαζ έθεβε, έθεβε:
«Ηεσθά, Ηεσθά, θμοθμφδζ ημο ιπαπηζέ ηαζ ηδξ
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ακαημθήξ» ιέπνζ πμο ημ ιζηνυ ηανααάκζ έζηνζρε
ηαζ πάεδηε πίζς απυ ιζα ζηνμθή.
Άθθαλακ ιέζα ημο πμθθά, ημο ’νεε ιζα ηαναπή,
πάεδηε δ βαθήκδ, ήνεε δ ενδιζά ηαζ λέπαζε πμθθά.
Έζθζλε ηα αζαθία ημο ηαζ ηα ’κζςεε ζακ ημφηζμονα
αανζά. Θε ηυπμ λεηυθθδζε απ’ ηδ εέζδ ημο βζα ηδκ
επζζηνμθή ιε αήιαηα αζήηςηα πμο ζένκμκηακ,
θεξ ηζ έαβαζκε απυ θάζπδ ηαζ αδεζακή ροπή.
Μαθζά, ίζαιε πηεξ ηζ ακηζπνμπηέξ ήηακε ήζοπα,
εηεί ζημ πςνζμοδάηζ ημο είπακε ηαζ δμοθεζά,
ηάιπμζα βζδμπνυααηα ηα θφθαβε πζζηά
ηζ απυ ηα ράνζα πμο έπζακε ηένδζγε θίβμ πανά.
Οχνα παθάζακε αοηά ηαζ υθα δζαθφεδηακ,
ι’ αοηή ηδκ ακαζηάηςζδ πμο έκζςζε μ Ραζζάκ,
πμθθά ακαηαηεφεδηακ ιέζα ημο ζηδκ ροπή
ηαζ ιζα άθθδ ακαζηάηςζδ ήνεε λακά ζημ κμο
πμο έθενε έκαξ άκειμξ απυ πμθφ ιαηνζά.
Ουηε, θμζπυκ, εα δζάθεβακ ή ηδκ πυθδ ηδκ ηνακή
ιε ηα ηαιπακανζά ή ιαηνζά ζηδκ λεκζηζά κα πάκε
βζα δμοθεζά.
Θεβάθδ θαιεθζά γμφζε εδχ ι’ μπηχ αβυνζα
ηαζ ηυνεξ ηνεζξ ηαζ άθθμζ ηυζμζ ήηακ μζ βαιπνμί
ηζ μζ κοθαδζέξ. Βίπε βειίζεζ δ αοθή ηζ δ βεζημκζά,
ιμκαδζηή άθθςζηε πμο έθηζαπκε ημ πςνζυ
ηαζ πζμ πμθφ βειίζακε ηδξ ιάκαξ δ ροπή, ηα εββυκζα
ηδξ πμο πθήεαζκακ πμθφ.
Ξηδκ πνχηδ ηδ θμονκζά αβήηακε πέκηε έλζ,
ζηδ δεφηενδ πενάζακε ηα δέηα ηαζ δεκ πνμθάααζκε
δ βζαβζά, ιήηε εββμκχκ μκυιαηα ιπμνμφζε
κα εοιάηαζ, ιήηε κα ηα ιεηνήζεζ.
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Θα υζμ βμνβά ιεβάθςκε ημφηδ δ θαιεθζά,
ηυζμ κςνίξ ζημνπίζηδηε, πάεδηακ ζακ πμοθζά.
Ώοηυξ, θμζπυκ, μ κζμξ πμο ήηακ μ Ραζζάκ, παηέναξ
ηυνδξ βαθακήξ ηαζ ι’ άθθα δομ ιςνά, ζακ πήβαζκε
ζημκ ηυπμ ημο έθενκε πάκηα ιαγί υθδ ημο
ηδκ ηαπεζκυηδηα ηζ αβάπδ δοκαηή.
Ξηα βυκαηά ημο έζηοαε ηαζ θφθαβε ηδ βδ!
Άζπνμ ιακηίθζ θυναβε ηζ απ’ ημ Θευ γδημφζε,
ιε δάηνοα πμθθέξ θμνέξ, ημκηά ημο βζα κα ’νεεζ.
Μνμζηοκδηήξ εενιυξ, άηαημξ ηαζ αβκυξ,
πανάπμκα πμθθά άνπζζε κα ημο θέεζ
πςξ ήηακε μ ηυζιμξ εηεί ρδθυξ ηαζ βαθακυξ,
ήλενε ιυκμ απυ δμοθεζά ηζ ήηακ μζ πζμ πμθθμί
νμθυβζα ημονδζζηά.
Ομο είπε πςξ ημκ εοπανζζηεί πμο ημο ’δζκε οβεία,
δφκαιδ ηζ ακημπή, κα πμθειάεζ ηάεε θμνά
ηδξ ημζκςκίαξ ηα δφζημθα πμο ήηακε πμθθά ηζ ανβά,
ζακ ηέθεζςκε ηδκ πνμζεοπή, έκζςεε ζακ πμοθί.
Ξηέβκςκε ηα ιάηζα ημο ιε η’ άζπνμ ημο ιακηήθζ
ηαζ λάθαθνμξ ζακ άπονμ έπαζνκε πάθζ ημ δνυιμ
βζα ηδκ επζζηνμθή.
Ιέμξ, θηςπυξ ηζ απθυξ, πμθφ νμιακηζηυξ, βθοηυξ
ηαζ ηνοθενυξ, ζοπκά πήβαζκε ζ’ έκα βκςζηυ θζαάδζ
πμο είπε ι’ αοηυ δεεεί ηζ έθεβε πμθθά ηναβμφδζα
ακαημθίηζηα, αανζά ηζ ενςηζηά πμο αβαίκακε
ιε πάεμξ ιέζα απυ ηδκ ηανδζά.
Μζμ ηάης παιδθά ηφθαβε έκα πμηάιζ ηζ εηεί,
χνεξ ι’ αοηυ πάθεοε ηα ράνζα ημο κα αβάθεζ.
Ζαηυηεθμξ, αανφξ πμθθέξ θμνέξ, έδεζπκε
βζα ηειπέθδξ, βζαηί πμθθά απυ ηα ράνζα ημο
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πήβαζκακ ζημκ παζά πεζηέζζ ηαπηζηά.
Ώθθζχξ εα ήηακ άκενβμξ, εα ’ανζζηε ηαζ ιπεθά,
πμο έθαπε δ θαιεθζά κα ’καζ δ ηαηαβςβή,
πένα ααεζά απ’ ηδκ Ώκαημθή ηαζ ηφθαβε ζηζξ θθέαεξ
ημοξ αίια Ζμονδζηυ.
ΐέααζα άθθαλακ ηάπςξ ηα πνάβιαηα πθέμκ βζα ημ
Ραζζάκ ηζ μφηε ημκ έκμζαγε πμθφ ακ θχκαγε
μ παζάξ. Ώκ εα ’πε πνάια ιπυθζημ, ακ εα ’πε
θζβμζηυ ή ακ εα ’ηακ θηςπζηυ.
Βηείκμ πμο ημκ έκμζαγε, ιεηά απυ ηείκδ ηδ θμνά
πμο πνςημακηίηνζζε εηείκμ ημ θμοθμφδζ,
ήηακ ημ πχξ κα ιπαίκεζ ηαπηζηά ζημ απακέξ παθάηζ
ηδ Ηεσθά κα αθέπεζ.
Ζζ άπθςζε ηα δίπηοα ημο ηα ηαηαζημπεοηζηά,
ηα έκηοζε ιε θυβζα ηαζ ηναβμφδζα ηαζ κα,
ζε θίβεξ ιένεξ, ιαηζέξ ηνοθέξ ηαζ πμκδνέξ
αθθάγμοκε ηζ μζ δομ.
Ζζ άνπζζε μ Ραζζάκ κα ηνέθεζ δζάποηα ιία πανά
ηζ εθπίδα πυηε κα ηδκ ζδεί ηζ εηείκδ πνμζπαεεί,
πχξ, πμφ ηαζ πυηε εα αβεζ πενίπαημ, εηεί ημκηά
ζημκ πμηαιυ, ηάπα, κα ημκ ζδεί,
ιε ηζ ιενάηζα ράνεοε ηα ράνζα ημο παζά,
ιαγί πζα, έζης ηαζ ιζα ζηζβιή, ημκηά ημο κα ανεεεί.
Ζαζ κα! Θζα απ’ ηζξ πμθθέξ θμνέξ πμο ζηήκμκηακ
έλς απ’ ημ παθάηζ ιένεξ ηαθμηαζνζάηζηεξ, ηαοηέξ,
ηυνδ παζά ηαιανςηή ηαζ υιμνθδ πμθφ, ζε άζπνμ
άηζ δζάααζκε ηαζ έηνειε δ βδ.
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Γαθίζηδηακ ηα δέκηνα, ηα πμοθζά ηζ δ θφζδ ιέεοζε
απυ άνςια αηυια πζμ πμθφ ηαζ ημο Ραζζάκ
μζ πηφπμζ πενκμφζακ ηαναπή.
Γάθδ ιεβάθδ ημο ’νεε, έηαηζε ηαηαβήξ,
υθα παεήηακε ιε ιζαξ, ηα πυδζα ημο πζα ηνέιακε
ηζ ήηακ πςνίξ ροπή.
Ιμζάζηδηε ηαζ ηδξ έζηεζθε παιυβεθμ πμο έηνειε ιε
ηδξ θςηζάξ ημ πνχια ηαεχξ ημ ιζηνυ ηανααάκζ
βθζζηνμφζε δίπθα ημο ανβά, πνμπχνδζε ζζβά θίβα
ιέηνα παναηάης ηαζ ζηάεδηε εηεί
ηζ υπςξ δ άιαλα έπαζνκε ιζα άθθδ ζηνμθή
ακηάιςζακ ηα ιάηζα ημοξ ηζ είπακ αβηαθζαζηεί.
Οδξ παιμβέθαζε λακά ηαζ θάκδηακ ηα ηάηαζπνα
ημο δυκηζα ηαζ ιε θςκή πμο ηυκηεοε κα ζαήζεζ κα
παεεί, ηδξ θέεζ ηαπεζκά ηαζ θζχκεζ ζακ ηενί:
-Ξαθαιεθέζημοι!
-Ώθθάπ ζεκίκ θεμκζμφκ!, η’ απάκηδζε αβένςπα ηζ
αοηή. Γασηακμθνφδα ζακ ημο ημνάημο ημ θηενυ,
ιαθθζά πμο ιμζάγακε ηφιαηα ηαζ ήηακ ζημ πμνυ,
άκαρε μ ήθζμξ, ηάδηε, έπαζε ηδκ ηνμπζά ημο
ηαζ πνμζηθδηήνζμ ηαθεί κα ιάζεζ ηα παζδζά ημο.
-Ξαθαιεθέζημοι!, ημο πέηαλε ηχνα ηζ αοηή βθοηά
ηαζ ημο ’δςζε παιυβεθμ εένιδξ ηαζ γεζηαζζάξ.
Ζαδιμί ηαζ ακαζηεκάβιαηα πκίλακε ημ Ραζζάκ,
εηείκδ δ ηαναπή ηζ μ ίδνμξ πζμ πμθφ, ια πζυηενμ
ημκ πείναγακ ηζ έηθεζκακ ηδκ πκμή ημο,
αζηένζ ηςκ ανάπδδςκ πμο ήηακ εηεί θνμονμί
ηζ μ παπαβάθμξ πμο ’θεβε ζοκεπχξ,
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«θμοθμφδζ ημο ιπαπηζέ»
ημκ ηέκηνζγε ηδ γήθζα ημο αηυια πζμ πμθφ.
-Ξεκί βηεγίι κηεκηζζυη ζεαζβζμνμφι, ιμονιμφνζζε
ιμκάπμξ ημο ηαζ θνάλακε ηα ζηήεζα ημο,
θμοζηχζακε ιε ιζαξ.
Οδκ έαθεπε ζοπκά ζακ πήβαζκε ηα ράνζα ζημκ παζά
ηζ υηακ εηείκμξ ημο ’δζκε ημκ θζβμζηυ πανά,
ημο πέηαβε ςιά, ροπνά, θυβζα πμθφ ζηθδνά:
-Άζκηε ζζπηίν θεφβα απ’ εδχ ηαζ ιδκ ηδνάξ ζα δς!
Ημοθμφδζα ηεπνζιπάνζηα δεκ είκαζ βζα ηα ζέκα.
Άζκηε, άζκηε, αξ είκαζ ηαθά ηα ράνζα ζμο, αθθζχξ,
πμ.. πμ! δεκ έθηακεξ ζε ιέκα!
-Ρνυκζα κα ηυαεζ απυ ιε, ιαφνα ηαζ άδεζα ζε ζέκα
κα ηα δίκεζ. Ομ κμο ιμο έπς ιυκμ βζα ζε, αθέκηδ ιμο
ηνακέ. Ονχβε εζφ ηα ράνζα ιμο ηζ άζε ιε
ζημ ζεακηά ιμο!
-Ώσ, ασ! ημκ δζέημρε μ παζάξ πμθφ αβνζειέκμξ,
πμθθμφξ θυβμοξ θμβάξ ηαζ ημφημ ημ παθάηζ δε εα
ημ λακαδείξ. Ώσ, θέβα ηχνα απυ δς, πακάεειά ζε
ηζαναηά ηαζ ι’ ακαηάηςζεξ ηα ζηυηζα ιμο ααεζά!
Ζζ έδςζε εκημθή ζημκ πζζηυ ημο ανάπδ έλς κα ημκ
πεηάλεζ ηζ δ Ηεσθά πμο ηνοθάημοβε ιέζα απ’ ημκ
ηήπμ ημ ααεφ, άθδκε ηαζ ηζξ θεφβακε ηνοθά
ακαζηεκάβιαηα πμθθά.
Μμθθά ηα πνμλεκέιαηα ζε δζπθακά παθάηζα,
ιπαπηζίζζα ηάγακε πμθθά κα δχζμοκ ζημκ παζά,
ιμκαπμηυνδ δ Ηεσθά ηαζ αηνζαυ δζαιάκηζ ιε δχδεηα
αδεθθμφξ, ιπενδεφμκηακ ζοπκά μ παζάξ
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ζηζξ ηάιπμζεξ βοκαίηεξ πμο είπε ιοζηζηά «δχνμ»
απ’ ημκ Ώθθάπ, πμζα κα ’πε ιάκα δ Ηεσθά,
δεκ κμζάγμκηακ βζ’ αοηυ.
Ημοθμφδζ αιαβάνζζημ, ιμκάηνζαμ ζημθίδζ
δεκ άθδκε μ παηέναξ ηδξ μ ήθζμξ κα ηδ δεζ,
ια ηάπμηε δ υιμνθδ δ ηυνδ, ημκ έπεζζε πενίπαημ
κα αβεζ.
Θπνμζηά ημ ηανααάκζ, πίζς μ Ραζζάκ ηνοθά,
θηάζακε ζημ θζαάδζ ηζ μ ρανάξ ηνφθηδηε
ζηζξ ηαθαιζέξ ηαθά ζηδκ υπεδ απ’ ημ πμηάιζ
ηζ ένζλε αιήπακα ημ αβηίζηνζ κα αβάθεζ ηάκα ράνζ.
Μέναζακ ηάιπμζεξ ζηζβιέξ βειάηεξ ηονακκία
ηζ υθμ ημζημφζε μ ρανάξ ιε εμθςιέκα ιάηζα,
ιήπςξ απ’ ημοξ ανάπδδεξ θίβμ λειμκαπζάζεζ
ηζ έζης βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ κα ανίζημκηακ ιαγί.
Ζαζ κα, ημ εαφια δεκ ανβεί ηζ ακμίλακε ηα ιάηζα ημο
αηυια πζμ πμθφ ηζ υθμζ μζ πηφπμζ ηδξ ηανδζάξ
πμνεφμοκε ηνεθμί.
Ζμοαένηα πνοζμζηυθζζηδ παίνκεζ δ Ηεσθά ηαζ δίκεζ
εκημθή ζημκ θφθαηα ηδξ ημκ πζζηυ κα ιδκ εκμπθδεεί
βζα θίβδ χνα ήεεθε κα ιείκεζ ιμκαπή,
ιζα πνμζεοπή ηδξ ζημ Θευ εα ηνάηαβε πμθφ.
Ζαζ λέημρε πδβαίκμκηαξ ημκηά ζημ κέμ πμο θίβμ
πζμ εηεί έηακε μ πμηαιυξ έκα γζη-γαη ηζ απθχκμκηακ
ζηδκ υπεδ ημο ζακ έκα ιζζμθέββανμ, ιε ηζξ πζθζάδεξ
ηαθαιζέξ πνάζζκεξ ηαζ ποηκέξ.
Βηεί ήηακ μ Ραζζάκ ζημο πμηαιμφ ηδκ υπεδ
ηαζ ημίηαγε ιε ηαναπή, ιε ιάηζα ακαιιέκα
ηαζ ζδηςιέκα αθηζά πμο πίζς απ’ ηζξ πθάηεξ ημο
άνπζγακ ηαθαιζέξ ηζ έκα αθαθνμπάηδια, ζα κα
παημφζε ζηζά ζηα θφθα ηα λενά κα πθδζζάγεζ ανβά.
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Έζηνςζε ηδκ ημοαένηα ηδξ δίπθα ζημ πνάζζκμ
θζαάδζ ημκηά ζηζξ ηαθαιζέξ ηαζ δίπθα απ’ ημ πμηάιζ,
ημίηαλε ακ ηδ αθέπακε πένα απ’ ημ ηανααάκζ,
λάπθςζε απαθά ηζ έαβαθε ημκ θενεηγέ πμο έηνοαε
ηδκ μιμνθζά ηζ άκααε πονηαβζά.
Άημθιμξ ημίηαγε μ Ραζζάκ βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ
ιε βμονθςιέκα ιάηζα ηζ υπςξ ανβά άνπζζε κα ηδκ
πθδζζάγεζ, ακαπμδμβφνζζε ημ πυνηζκμ ηαθάεζ ηζ
ένζλε ηαηαβήξ δομ, ηνία ράνζα πμο ιυθζξ είπε πζάζεζ
Ξήηςζε ηα ιάηζα ημο ρδθά βζα ιζα ζηζβιή ηζ έηακε
πνμζεοπή:
-Ώθθάπ!, ιμονιμφνζζε ιμκάπμξ ημο ηαζ ήηακ πζα
παιέκμξ. Ώθθάπ!, βζαηί κα είκαζ ηυζμ υιμνθδ!
Ξ’ εοπανζζηχ πμθφ πμο είκαζ ιμκαπή!, ηζ άνπζζακ κα
ημο ηνέιμοκε ηα δυκηζα πζμ πμθφ.
Γνήβμνα ακαπεηάνζζε ηαζ ανήηε ηδ θαθζά ημο
πμο είπε αθακζζηεί ηαζ κα, ζοκεπανιέκμξ ιπνμζηά
ηδξ βμκάηζζε ιε ιζαξ.
Αίπθα ηοθά ηζ μ πμηαιυξ ιε ηα νδπά κενά ημο
πμο υθμ ηναβμοδά, μζ ηαθαιζέξ ενμΎγμοκε βθοηά
ηαζ απαθά, πένα απ’ ηδκ άθθδ ηδ ιενζά ηάπμο
δζαηυζζα ιέηνα, έθενε μ άκειμξ εκυξ αθυβμο ημ
πθζιίκηνζζια ηζ αοηή, δ Ηεσθά, είκαζ ηχνα μ Θευξ
ηζ αοηυξ, ζηθάαμξ ηδξ ηαπεζκυξ ηαζ ηχνα πνμζηοκά.
Ζαζ ανπίγεζ ηνακά πανάπμκα πμθθά, ηναβμοδζζηά
κα θέεζ ηζ απ’ ηδ ιαηζά ημο ηδ εμθή λεπείθζγακ ηαζ
έθμογακ ηδ Ηεσθά, έκαξ βθοηυξ ηαδιυξ, αβζάηνεοημξ,
μ ένςηαξ ηζ μ πυεμξ.
-ηακ ζε αθέπς κα ’ζαζ η’ ακάζηεθα πεζιέκδ
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ζημ βναζίδζ ηαζ κα ’πεζξ βζ’ απακςζηέπαζια
η’ αβένα ηδκ ακάζα, κα θζχκμοκ ζημ ηεθάθζ ζμο
ημο ήθζμο δθζαπηίδεξ, ηνζβφνα ζμο υθα ηα πμοθζά
κα βθοημηεθαδδμφκ ηζ εβχ κα ιέκς, πχξ ιπμνείξ,
ένδιμξ, πςνίξ θζθζά ηαζ πάδζα.
Ξακ μνθακυξ, ζακ ηαθαιζά, ανάπμξ ζηθδνυξ ημο
πυκμο, κα ζε ημζηχ ςπνυξ ηα ιάηζα πμο θαηνεφς,
ζηα πείθδ ζμο η’ αθίθδηα, ηα παναπμκειέκα
ηαζ ζη’ άζπνμ ζηήεμξ ζμο η’ αβκυ, βθοηζά πδβή
ημο ηυζιμο!
Ξε εςνχ αιίθδημξ ιε ηδξ αβάπδξ ημκ ηαδιυ,
πμο ιέζα ιμο μνβζάγεζ, πμο θθέβεηαζ ηαζ πκίβεηαζ
ιέζα ζηδ ιμκαλζά, ηαζ κα εοιάιαζ, μ δφζηοπμξ,
ημ πηεξ ηαζ ημ πνμπηέξ ηαζ ι ’αβςκία ααέααζδ
ημ ζήιενα, ημ αφνζμ, άπνςιμ ηαζ αανφ πςνίξ
ηαιζά πανά!
Ώπ’ ηδκ διένα ηείκδ πμο ζ’ είδα, Ηεσθά,
αννχζηδζα αανζά. Λζ κφπηεξ πμο πενκχ
ζακ δαίιμκεξ μνβζάγμοκ ηαζ δε ιμο δίκμοκ η’ αβαευ,
ημο φπκμο ηδ πανά, ημο φπκμο εοηοπία,
ιυκμ ιε ααζακίγμοκε ηζ υθμ ιε ηνμιάγμοκ
ηζ ςξ πμο κα θέλεζ δ αοβή κα ’ιαζ λεροπζζιέκμξ!
Μμθθέξ θμνέξ ηζξ κφπηεξ ζδηχκμιαζ μνευξ
ηαζ αβαίκς έλς ζδνςιέκμξ, ηαηαθανιαηςιέκμξ,
άδεζμξ ηαζ ιμκαπυξ ηάης απ’ ημ πέπθμ ηδξ κοπηζάξ
κα ηανηενχ, κα πνμζδμηχ βνήβμνα κα πενάζεζ,
ηζ δ παναοβή δ δνμζενή ηδ ιένα κα πανάλεζ.
Ζαζ είκαζ ημ πανάπμκυ ιμο ηυζμ πζηνυ, ηυζμ αανφ,
ζακ ζίδενμ πμο ιέζα ιμο υθμ ηαίεζ ηαζ θαίιανβα
ιμο ηνχεζ υθα ηα ζςεζηά ηζ υπμο πμθθέξ θμνέξ
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δεκ λένεζ ηζ εέθεζ, ηζ γδηά ηαζ ακανςηζέιαζ,
μ δφζηοπμξ, βζα ημφηα ηα δεζκά.
Ζαζ ανπζκχ, βθοηζά ιμο ηζ αηνζαή, ζημοξ δνυιμοξ
κα βονκχ, ιέζα ζηδξ κφπηαξ ηα πκζβενά ζημηάδζα
ιυκμξ κα πενπαηχ, ιε πίηνα κα δζααάγς ζη’ αζηένζα
ημ ιαφνμ ιμο ηαδιυ ηαζ κα εςνχ ηζ αοηή ηδ ιένα
πμο ’νπεηαζ απθυπενα ιμο θένκεζ, θανιάηζ, δζςβιυ,
πμο είκαζ αδζάημπμξ πςνίξ ηεθεζςιυ.
Θέζα ζηδξ κφπηαξ ηα ηνμιενά ζημηάδζα γς
ηζ ανβμζαήκς, ημζηάγς ζημ άπεζνμ η’ αζηένζα ιεηνχ
πμο είκαζ αηέθεζςηα, ια υιςξ δεκ ηθαίκε,
ιυκμ θςηίγμοκ ηαζ ιέκα ιμο ηαίκε ιάηζα, ροπή
ηαζ ηνέπμοκ ηα δάηνοα εμθά ζακ πμηαιμί.
Θέζα ζε δνυιμοξ ζημηεζκμφξ δζααάηδξ βονίγς,
ηζξ πυνηεξ ημζηχ, ράπκς ιζα πυνηα ηθεζζηή,
πμο εάαεζ ζηα ζπθάπκα ηδξ αοηή π’ αβαπχ,
αοηή πμο ιε αία ζηζξ ηάιανεξ ηθείκμοκ
ηαζ δεκ ηδκ αθήκμοκ η’ άζηνα κα δεζ.
Θέζα ζηδ κφπηα πμο είκαζ ενδιζά, γδηζάκμξ βονίγς
ηζ απ’ η’ άζηνα γδηχ, ζδιάδζα κα δείλμοκ, ηδκ πυνηα
κα ανς, κα ηδκ ακμίλς ηζ αξ ηδ παθάζς βζα ηείκα ηα
ιάηζα πμο αβαπχ.
Ζαζ δε ιε κμζάγεζ ακ εα ιε δζχλμοκ ή εα ιε ανίζμοκ
ή ηζ ακ ημ εάκαημ γδηήζμοκ κα ανς!
Γονίγς, ζε ράπκς, βζα ζε ηναβμοδχ
ηαζ ιέζα θμοκηχκεζ ημ ιαφνμ πανάπμκμ ι’ μνβή
ηαζ εοιυ ηαζ βίκμιαζ θεξ ηζ είιαζ έκα άπανμ λυνηζ,
ζα κα ι’ αημφιπδζε ημο ιάβμο νααδί ή ηδξ ηαηζάξ
ιμο γδθυθεμκδξ Θμίναξ δ ιαφνδ μνβή.
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Ζαζ ηχνα ηθαίς, πμκάς πμθφ ηζ απ’ ηδκ ηαθή ιμο
βονεφς κα δείλεζ αβάπδ ζηδκ πυνηα κα αβεζ
ηζ αξ λεροπήζς ηδκ ίδζα ζηζβιή!
Ώοηυξ είκαζ μ ηαδιυξ ιμο!...,
ζοκέπζζε μ Ραζζάκ ηαζ ακεαμηαηέααγε ηδ θςκή
ακάθμβα ηάεε θμνά ιε ιάηζα ηυηηζκα ηαζ οβνά
ηαζ δ Ηεσθά κα ημκ ημζηά ιε ηα λςηζηά ηδξ ιάηζα
ζακ ιαβειέκδ ή ζακ οπκςηζζιέκδ ηζ ανπίγεζ
κ’ απμδέπεηαζ ιε έπανζδ ημκ πνχημ ηδξ ένςηα,
ιε ηδ βθοηζά ζοκμδεία ημ ηεθάνοζια ημο πμηαιμφ,
ιε ημ πνοζάθζ ημο ήθζμο πμο πάκς ημοξ ένζπκε,
η’ αναζά πθζιζκηνίζιαηα ηςκ αθυβςκ,
ηζξ εκαθθαζζυιεκεξ ζηζέξ ηςκ ηαθαιζχκ,
πμο πμνεφμκηαξ εθαθνά ηδξ λεθυβζαζακ ηα θμβζηά
ηαζ δ πονςιέκδ ηδξ ηανδζά, ακελέθεβηηδ πζα,
κα γδηά εηείκδ ημο κέμο, πμο θθέβεηαζ ηαζ αμβηά…,
… ηζ αοηυ είκαζ ημ πανάπμκμ, πμο ιέζα ιε ηνχεζ.
Ζαζ ζμο γδηχ αβάπδ δοκαηή, κα θφβεζ ηζ απυ ζε
μ θυαμξ πμο ζε θζχκεζ, κα θφβεζ ηζ απ’ ημοξ δομ
εημφηδ δ ηαηάνα ηαζ ημφημ ημ πηζηζυ, πμο θέβεηαζ
πανάπμκμ ηαζ είκαζ γςκηακυ. Άθθμ δεκ ημ ιπμνχ!
Ξημ θές βζα ζηενκή θμνά ηαζ ημ θςκάγς δοκαηά,
είκαζ δ αβάπδ ιμο βζα ζέκα αβκή, ζημ θές αθδεζκά
ηαζ παίνκς υνημ ζημκ Ώθθάπ!
Έθα, ηαθή ιμο ηαζ ράλε ιέζα ιμο υζμ εεξ,
ιέζα ζηα ιφπζα ηδξ ροπήξ πμο είκαζ ιαηςιέκα,
νίλε ζηαβυκεξ απ’ αβάπδ ηαζ εάρε ιέζα ιμο εημφημ
ημ εενζυ, πμο ι’ έηακε ηζ έπαζα ημκ ίδζμ ιμο εαοηυ
ηζ εηείκμκ ημ Θευ!
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Ηεσθά! Ξεκ ιπεκίι πενζεβίιζζκ! ηδξ θέεζ ιε θςκή
πμο θζχκεζ ηζ άπθςζε ηα ηνειάιεκα πένζα ημο
πνμξ ημ ιένμξ ηδξ.
Ξηένερε ημ θθμβενυ ηαζ ααεφ πδβάδζ ηδξ Ώκαημθήξ,
δζέθοζε ηζ αθάκζζε υθα ηα δεζιά ηδξ ενςηεοιέκδξ
ηανδζάξ, κςπά ηα δοκαηά ζδιάδζα ζημ ιμοζηειέκμ
ημο πνυζςπμ, άθδζακ κα ζηναθηαθίγμοκ
μζ ηυηηζκεξ ιαπαζνζέξ ημο ένςηα ηζ είπε παναδμεεί
ηαζ ημ ημνιί ημο, ιεξ ζηδκ ακαδουιεκδ θςηζά
ηδξ Ηεσθάξ, είπε παβζδεοηεί.
Αεζθά πθδζίαζε ιε ακμζπηά ηα πένζα ημκηά
ζηδ Ηεσθά ηζ εηείκδ ακαζηέκαγε βθοηά ηαζ ηνοθενά.
-Ξεκ ιπεκίι πενζεβίιζζκ!, ηδξ θέεζ ιε ιζα θςκή πμο
ιυθζξ αημοβυηακ, ανβυζαδκε ηαζ πάκμκηακ πνμξ
ηδκ Ώκαημθή ηαζ ηδξ θζθά ημ πένζ απαθά ηζ εηείκδ
ακαννίβδζε, άκαρε ηαζ ημηηίκζζε αηυια πζμ πμθφ!
-Ξεκί βηεγίι κηεκηζζυη ζεαζβζμνμφι,
η’ απάκηδζε ιε θςκή πμο έηνειε ιέπνζ πμο έζαδζε.
Ώνβά ζακ ιεεοζιέκμξ απ’ ημ πανεεκζηυ άνςια
ημο ημνιζμφ ηδξ, ιε ιεβάθδ θαηνεία ηαζ ιε πένζα
πμο έηνειακ ηδξ λεημφιπςζε ηδκ άζπνδ ιπθμφγα
ηαζ πφεδηακ έλς ακοπυιμκα ηα ηαηάθεοηα
ηαζ ζθζπηά ζηνμββοθά ζηήεζα ηδξ
ηαζ πνζκ πνμθάαεζ κ’ ακαζηεκάλεζ μ Ραζζάκ,
ιε ιζαξ ημκ ηνάαδλε ζηδκ αβηαθζά ηδξ πμο έηαζβε
ηαζ ηάδηακ ιαγί.
Γμνβά ηαζ δοκαηά, πμο ζάνςκε ζημ δζάαα ημο
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πανάπμκα πμθθά, ηαθπάγεζ μ ένςηαξ ηνεθά ηααάθα
ζ’ άζπνα ζφκκεθα, εμθά.
Ηζχζακ ηζ μζ δομ πενκχκηαξ ημ βθοηυ ηαηχθθζ
ημο ένςηα. Μμθθά ιίθδζακ μζ ηανδζέξ ηζ οπμηαβή
δήθςκε ημο κέμο δ αβάπδ.
Ξηθάαμξ πακημηζκυξ ηαζ ζφκηνμθμξ πζζηυξ!
Αεκ ήεεθε πανέιζα ηαζ άθθα αβαεά.
ανάξ ηνακυξ εα βίκμκηακ βζα ημφηδ ηδκ αβάπδ
ηαζ ζηδ εοζία εα ’θηακε αηυια κα ζθαπηεί.
Ξενβζάκζ ζ’ αηνμεαθαζζζέξ ζημο ηυζιμο ηζξ αηηέξ,
ράνζα κα θένκεζ ζημκ παζά ηζ αξ άημοβε ανζζζέξ.
Μθαηζά είκαζ δ αβάπδ ημο, ανάπμξ ζηθδνυξ εα βίκεζ
ηζ υθα εα ηα παθέρεζ ημ ιυκμ πμο ημκ κμζάγεζ
είκαζ δ Ηεσθά.
Μενάζακε ηάπμηε μζ ζηζβιέξ ημο ένςηα
πμο έθζςζακ ηζ μζ δομ ηζ εοεφξ λακάνεε γςβναθζά
ζημο κέμο ηδ ιαηζά.
-Ξεκ ιπεκίι πεναεβίι ζζκ, ηδξ θέεζ αηυια ιζα θμνά
ηαζ δ ηανδζά ημο πηφπαβε ηαιπμφνθμ δοκαηά.
-Ζζ εβχ, ημο θέεζ ηνοθενά, πάκηα ζε είπα ζηδκ
ηανδζά. Ομκ ηεθεοηαίμ ημκ ηαζνυ έηνειε δ ροπή ιμο,
ιδ ηαζ ζε δς ζθαβιέκμ ζημκ ηήπμ ιζακ αοβή.
Γζ’ αοηυ ακ ι’ αβαπάξ αθδεζκά υπςξ ιε ηναβμοδάξ,
πνέπεζ κα ηάκεζξ οπμιμκή. Θεβάθμξ μ Ώθθάπ!
Αεκ εέθς κα λεπκάξ ημκ θμαενυ παηένα ιμο, ηείκα
ηα βζαηαβάκζα, υπςξ ηαζ ημκ πανά.
Αεκ λένεζ αοηυξ απυ ηανδζέξ ηζ αβάπεξ θθμβενέξ.
Ζάκε, θμζπυκ, οπμιμκή ηαζ ζθίλε ηδκ ηανδζά ζμο,
ηνάηα ααεζά ζηδ ζηέρδ ζμο εημφηεξ ηζξ ζηζβιέξ,
κα’ πεζξ ηνοθή πανδβμνζά ηαζ θοθαπηυ κ’ ακηέλεζξ
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ηζ υπςξ αβκυ απυπηδζεξ ημ θθμβενυ ημνιί ιμο,
αβκυξ εα ιείκεζξ ηζ εζφ ζηα ιφπζα ηδξ ροπήξ ιμο.
Ανυιμξ, αβάπδ ιμο…,
ζοκέπζζε δ Ηεσθά ανβά ηζ απ’ ημο Ραζζάκ ηα ιάηζα
πενάζακε ζηζέξ ηαζ ζηέθηδηε βζα ιζα ζηζβιή, πχξ
είκαζ δοκαηυ, υηζ ηα ηακηδθένζα εηείκα ηδξ αβάπδξ
ήηακε ηδξ ζηζβιήξ ηαζ ζαήζακε ιε ιζαξ ηζ δ δίρα
ηδξ αβάπδξ, πχξ ιπυναβε κα ζαήζεζ έηζζ δα,
ζηφθςζε υιςξ ηα αθηζά ηζ άημοβε ιε ηνυιμ
ηα θυβζα ηα ζηθδνά…,
… δνυιμξ ιαηνφξ ηαζ δφζημθμξ βειάημξ ιε θανιάηζ
ακμίβεηαζ ηαζ πφκεηαζ ζακ υνκζμ ηαζ ανπάγεζ,
ζηάαεζ πθδβέξ, θζχκεζ ηανδζέξ, παίνεηαζ ζημ ηαηυ,
ιαφνμ ιακδφα θυνεζε ηαζ κα, ηαναδμηεί
κα ιπήλεζ υπμο κα ’καζ ιαπαίνζ ζηδκ ηανδζά...!
Ξηαιάηδζε δ Ηεσθά κα λεζημιίγεζ ηα θυβζα ηα αανζά,
ήνεε ιία ζζβή, ιέζα ζε θίβεξ ζηζβιέξ είπε ηζυθαξ
κηοεεί.
Θε ημ ’κα πένζ ηα ιαθθζά πνυπεζνα ηα ιαγεφεζ,
ιε η’ άθθμ ζηδκ ημοαένηα ηδξ ημ θενεηγέ βονεφεζ,
ιέζα ζηα ιάηζα ημο Ραζζάκ θάκδηακ πάθζ ζηζέξ
κα ηνέπμοκ ζακ ηνεθέξ ηαζ δ ηανδζά ημο ιάηςζε
ζακ απυ ιαπαζνζέξ.
-Γζαηί ιμο ηα ’πεξ υθα αοηά, βθοηζά ιμο ηζ αηνζαή,
νςηάεζ ζακ παζδί ηαζ είκαζ ιμοδζαζιέκμξ.
-Ώθάξ ιανθακηίη! Ξ ’αθήκς βεζα, ημο θέεζ ηαζ
ζημφπζγε απ’ ηα ιάηζα ηδξ δζαιάκηζα αζηναθηενά.
-πζ! πζ, ιδ θεφβεζξ έηζζ δα, απάκηδζε εηείκμξ
αθήκμκηαξ έκα νάβζζια πμο πθήβςκε ημκ πμηαιυ,
ηζξ ηαθαιζέξ, εηείκμκ ημκ εαιπυ απ’ ηζξ ακάπκεξ ηζξ
εενιέξ πμο αβάθακ ηα ημνιζά ημοξ θηζάπκμκηαξ
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έκακ πμνθονυ δζηυ ημοξ μονακίζημ, ημκ ήθζμ πμο
ζηοενχπζαζε ιε ιζαξ, ηδκ ηανδζά πμο άνπζζε
κα ιαηχκεζ, αηυια ηαζ ημκ ηχδςκα πμο αημφζηδηε
δζαπεναζηζηυξ, επίιμκμξ ηζ επζεεηζηυξ ζα κα ’ηακε
ηανθί ηζ έζηζζε ιε ιζαξ ημο κέμο ηδκ ροπή.
Ώπ’ ηδκ ακηίπενα ιενζά πηοπμφζε μ ανάπδξ
ημ ημοδμφκζ ζδιαίκμκηαξ θοβή, ημκηά
ηζ μ παπαβάθμξ πμο έθεβε, «ακαημθή, ιπαπηζέ»
ιαγί ηαζ μ ανάπδξ πμο θχκαγε παναηαθεζηζηά
ηαζ δ θςκή ημο έθηακε υθμ ηαζ πζμ ημκηά:
-Άζκηε, άζκηε, αθέκηζζζα ηαθή, άζκηε ηζ απέναζε
δ χνα. Θα ιαξ βονεφεζ μ παζάξ ηαζ ηζ εε κα ημο
πμφιε; Ο’ άθμβα ηα πεηάθςζα ζήιενα ηδκ αοβή
ηαζ ημ ηαηέπεζ αοηυξ, εκχ ηδκ άθθδ ηδ θμνά
ημκ βέθαζα ηαθά. Άζκηε ηονά! Άζκηε θμοθμφδζ ιμο
ηζ αδδυκζ, ηδξ θέεζ μ πζζηυξ ηαζ άκμζλε ηδκ μιπνέθα
κα ηνφρεζ ημο ήθζμο ηζξ ιαηζέξ πμο πέθηακε
ζηδ Ηεσθά ηαζ ηάκακε ηα δάηνοα αηυια πζμ ηαοηά.
Μχξ έδεζλε μ ένςηαξ αοηυξ απυ ηδ αία πμο είπε
ηζ έιμζαγε ι’ αζηναπή, θάκδηε ηαεανά πςξ δ θςηζά
πμο άκαρε ηζ έβζκε πονηαβζά, εα ηνάηαβε ζηζβιέξ,
βειάηεξ απυ υκεζνα ηαζ πάεμξ δειέκμ ιε δδμκή,
ζοκηνίιιζα ε’ άθδκε ιεηά, ζηάπηεξ ηαζ ζοιθμνά!
Ζαζ εα ’ηακε πεζνυηενμ απ’ ηζξ παθζέξ ζηζβιέξ
ηδξ ιαφνδξ ιμκαλζάξ ηζ εηείκμο ημο πανάπμκμο
πμο θάαςκε ιε άπηζ ημο κέμο ηδκ ηανδζά.
Βοβεκζηυξ ηαζ πάκηα παιμβεθαζηυξ ημφημξ μ κζμξ,
ιε έκα ηαθμθηζαβιέκμ ηαζ παπφ ιαφνμ ιμοζηάηζ,
ιαφνα ιαθθζά ηαζ ηαθμημονειέκα ηζ μ μονακυξ
ζηα ιάηζα ημο ηδ ζηέβδ είπε θηζάλεζ.
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Μμθφ αανζά πθδβχεδηε, ημο ζηίζηδηε δ ηανδζά
ηζ εηεί πμο αοηυξ θμβάνζαγε κα πάεζ κα ηδκ ηθέρεζ,
έιαεε πςξ μ παζάξ ηδκ πάκηνεοε ηαζ έπαζνκε πανά.
Θυκμ πμο δεκ ηνεθάεδηε, ηυκηερε κα πεεάκεζ!
Ξεακηάξ αανφξ ηζ αζήηςημξ ζημνπμφζε ηα ιοαθά,
ιζα αδζηία ζακ αοηή, ημο ηυζηζγε πμθθά.
Μέναζε δ πνχηδ ηαζ αανζά ζηθδνή δμηζιαζία,
βζα κα βεοηεί αηυια ιζα ιέζα ζε θίβεξ ιένεξ.
Ώθθζχηζηα ηα θέβακε μζ άκενςπμζ ηαζ θηάζακε
ζη’ αθηζά ημο, πςξ μ παζάξ δεκ έθηαζβε βζ’ αοηυ
ημ πνμλεκζυ. Ώθθμφ θμβάνζαγε αοηυξ ηαζ κηνάπδηε
πμθφ, πμο δ Ηεσθά ημο δζάθελε ιυκδ ηδξ ημ βαιπνυ.
Θα απ’ ηδκ αβάπδ ηδκ πμθθή πμο είπε μ παζάξ,
δεκ πάθαζε ηδξ ηυνδξ ημο παηίνζ ηζ έηακε ημ βάιμ
ηδξ θαιπνυ ζακ πακδβφνζ!
-Άζκηε, παζδάηζ ιμο, ηαζ έπεζ μ Ώθθάπ ζημθίδζα ηαζ
βζα ιαξ, ηαθφηενα υπςξ ηαίνζαζε, δε πάθαζε μ
κημοκζάξ, ημο θέεζ ιζα ιένα δ ιάκα ημο ηαζ ημο
’δςκε γςή πμο ηυκηερε κα ιείκεζ ιε άδεζμ ημ ημνιί.
Θζα ημφπα ημο ’θαπε βειάηδ ιε θανιάηζ.
Οδ ζήηςζε ρδθά ηαζ ημίηαβε απυ ηάης έημζιμξ
κα ημ πζεζ ηαζ κα θανιαηςεεί.
Ζζ εηείκδ ηδ ζηζβιή, ενυζζια άημοζε εθαθνφ πμο
ήηακ ημο αβένα ηαζ ημο ’δζκε εκημθή:
«πζ! Mδ!» ημο είπε ηαζ η’ άνπαλε ιε ιζαξ
ηδκ ημφπα ηδ εμθή.
Μέζακε αδέθθζα, ζοββεκείξ κα ζοιπαναζηαεμφκ
ηαζ θίβμζ θίθμζ ημο ηαθμί, ηδ δφκαιδ κα ανεζ.
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Ώνβά, ια ζηαεενά λεπέναζε εηείκμ ημ ηαηυ
ηζ άνπζζακ κα εθεοεενχκμκηαζ ηα ζηθααςιέκα
θμβζηά. Γζα πακηνεζά ημο θένακε ημπέθα ηαθθμκή
πάνα πμθφ θηςπή. Έκα αοηυ ηαζ έκα αηυιδ ημ πανηί
πμο ημο ’δςκε κα πάνεζ ημ δνυιμ βζα θοβή
ηα δέπηδηε ιε οπένηενδ πανά ηζ απακημπή,
πθδβέξ πμο ήηακε κςπέξ κα ηθείζεζ απ’ ηδκ ροπή.
Μέναζακ απυ ηυηε πνυκζα ηαιζά δςδεηανζά
ηζ δ βοκαίηα ημο Ραζζάκ απυπηδζε ηνία παζδζά
ιε ιάηζα βαθακά. Ρανά ηαζ ανιμκία, βέθζμ
ηαζ εοδιενία, έκαξ ηαζκμφνζμξ ένςηαξ, γεζηυξ
ηζ αθδεζκυξ, έκςζε ι’ άζπαζηα δεζιά ημ κεανυ
γεοβάνζ κα κζχεμοκε ηζ μζ δομ γςκηάκζα, εοηοπία
ηαζ κα θεββίγεζ δ πανά, θεξ ηζ ήηακ ιζα ιαβεία.
θα πδβαίκακε ηαθά ζα κα ’ηακ ιδπακή χζπμο
ιζα παναοβή ιαφνζζε μ μονακυξ ηαζ ζχπαζε δ βδ.
Βδχ ζηδκ λεκζηζά, ηάπμο ζε ιζα βςκζά, πενίιεκε δ
Ηεσθά πθςιή ζακ πεεαιέκδ κα ηαηεαεί μ Ραζζάκ
απ’ ημ ιεβάθμ ηνάι ζηδκ αβηαθζά ημο κα νζπηεί
ιε ιάηζα πμο ηνέπακε δάηνοα ηαζ εκμπή.
Οα έπαζε μ Ραζζάκ βζα ιζα ζηζβιή ηαζ πκίβδηε
ζε εάθαζζα πμο ήηακ έκα θζθί. Βοεφξ ζημ κμο ημο
έθηαζακ θυβζα παθζά δζηά ημο αβαθιέκα απ’ ηδκ
ηανδζά, ηχνα ημο θέβακε λακά βειάηα εζνςκεία
ηαζ ημο ηνοπμφζακ ηα αθηζά ηζ υθμ ημο ημ ημνιί
ζα κα ’ηακε ηανθζά:
«ηακ ζε αθέπς κα’ ζαζ ηα’ ακάζηεθα πεζιέκδ ζημ
βναζίδζ...» ηαζ ημο ’νεε πακζηυξ, ιε ιζαξ ηνααζέηαζ
δοκαηά ηζ απμηνμφεζ θακενά ημο Εμφδα ημ θζθί.
Θοιάηαζ ηα παθζά ηζ ακάαεζ ιέζα ημο θςηζά.
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Θοιάηαζ ηδ θοβή ηαζ λφπκδζε απυ ιέζα ημο μ πυκμξ
ηζ δ μνβή. Θοιάηαζ ηζξ θςκέξ η’ αβένα άβνζεξ
δοκαηέξ πμο μφνθζαγε ηαζ έθεβε αοζηδνά,
θυβζα πμο μ Ραζζάκ δεκ ήεεθε κ’ αημφζεζ:
«ΐμομομομομφ! ΐμομομφ! Άζ’ ηδ κα θφβεζ
ζηδκ εφημθδ γςή! Μμηέ ηδξ δεκ ζ’ αβάπδζε,
δεκ πυκεζε ζηζβιή. Αεκ ηδκ εςνάξ, δεκ ηδκ βνμζηάξ;
Μένα απυ ημ ημνιί δε κμζάγεηαζ βζα ζέκα!
Γμνβή εα είκαζ δ ζηνάηα ηδξ, ηζ αοηυ κα ημ εοιάζαζ.
Θεηακζςιέκδ ιζα αοβή, βμκαηζζηή εζέ
εα πνμζηοκήζεζ λακά ιεξ ζηδ γςή.
ΐμομομφ, αμομφ!...» ηαζ είπε ηυηε παεεί,
βζα κα ηδκ λακαθένεζ ιεηά απυ πνυκζα δχδεηα
ζηα πυδζα ημο ιπνμζηά.
Ζζ αιέζςξ άνπζζε κα θέεζ μ Ραζζάκ ιε ηάπμζα
ηαναπή υ, ηζ είπε απμιείκεζ ιέζα ημο ζηδκ ροπή:
-Έθοβεξ ηυηε αζαζηζηά ηαζ πθάηςζε δ ζοκκεθζά,
θεξ ηαζ ηδκ έζηεζθε μ Ώθθάπ βζα κα ιε ηζιςνήζεζ.
Ξε είδα μ άηοπμξ ζηδκ λαζηενζά, ιέζα ζηδξ άκμζλδξ
κοπηζά πμο πάεδηεξ ιε ιζαξ ηαζ ημ θεοβζυ ζμο
η’ άδζημ έθενε ιζα ανμπή, παθάγζ ηαζ ανμκηή
ηαζ παθαζιυξ ημο Ιχε λακάνεε ζηδ γςή.
Έθοβεξ ηυηε αζαζηζηά πςνίξ αζηία ηζ αθμνιή,
πςνίξ ηάκα δζηαίςια κα ζηίγεζξ ημο άθθμο ηδ γςή.
Γζαηί ζμο ηάλακε πμθθά, δυλα ηαζ ιεβαθεία, παθάηζα
πθμφηδ ηαζ πθζδή, βειάηα αιανηία.
Θε πνμζεοπέξ βμκαηζζηυξ πέναζα υθδ κφπηα.
Θε παναηάθζα ζημ Θευ ηαζ ζηοενςπή ηζ ςπνή
ηδ ζοκηνμθζά ημο θοπκανζμφ ηαζ η’ άροπμ νμθυζ,
υθα ζοιπαναζηάεδηακ ιεξ ζηδ ιεβάθδ μδφκδ,
ζ’ εηείκδ ηδ θοβή.
Μέναζε δ κφπηα δφζημθδ, ιαθάηςζε μ πυκμξ,
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πέναζε δ ιπυνα δ δοκαηή, ακέαδηε μ ήθζμξ
ηαζ βθφηακε ηδκ πθάζδ ηζ ειέκα ηδκ πθδβή,
απ’ ημκ ιεβάθμ πυκμ πμο ιμο ’δςζεξ εζφ!
Μέναζε δ άκμζλδ βμνβά, ήνεε ημ ηαθμηαίνζ,
ιε ηζξ γεζηέξ ημο ιένεξ, ημ άνςια ημο εοιανζμφ
ημο ηγίηγζηα ηναβμφδζ, ζαήζακε ιέζα ιμο μζ πθδβέξ,
παεήηακε ηαζ μζ πυκμζ, γςή ηαζκμφνζα άνπζζε ηαζ
πζάζηδηα απ’ αοηή!
Ζαζ κα, ημ ηάια ημ παθζυ πμο έηακε μ αβέναξ,
ηαζ κα, αημφβεηαζ λακά, ζζβά ημ ενυζζιά ημο.
Αεκ εα ζμο δχζς ημκ ηαζνυ. Ομφηδ θμνά πνμζηάγς
Ζυπζαζε αβένα κα πανείξ ηαζ παν’ ηδκ ιαηνζά ιμο.
Θδ ιμο παθάζεζ ηδ γςή, ηχνα πμο μζ πθδβέξ ιμο
ηθείζακε ηαζ ανήηα ηδκ οβεζά ιμο.
Φναβιυ αάθε απάηδημ ιπνμζηά ζημ βφνζζιά ηδξ.
Ζαζκμφνζα αβάπδ ηένδζζα ηζ είκαζ αβκή ζακ ηνίκμξ.
Ξηαιάηα, ζε παναηαθχ ηαζ παν’ ηδκ ιαηνζά ιμο..!
Μάκς ζηδκ χνα, ζημο δνυιμο ηδκ απέκακηζ ιενζά
θάκδηε ημ θεςθμνείμ. Ξηαιάηδζε ηαζ άκμζλε ηζξ
πυνηεξ αζαζηζηά κα ηαηεαεί μ ηυζιμξ ηζ αιέζςξ
πάθζ εα ’θεοβε ιε άθθμοξ επζαάηεξ.
-Ώθθάπ ζεκίκ θέμκ ζμοκ, ηδξ θέεζ υζμ πζμ ήνεια
ιπμνμφζε. Ώθθάξ ιανθακηίη!
ηαζ πέηαλε ζακ αζηναπή ζηδκ ακηίπενα ημο δνυιμο
ηδ ιενζά, πήδδλε ιεξ ζημ θεςθμνείμ ηζ υπςξ
δ πυνηα έηθεζζε πίζς ημο, έηθεζζε ηαζ ιζα ζζημνία.
Οζξ Ζονζαηέξ, εδχ ζηδκ λεκζηζά, ηα ηνία αδένθζα
ημο Ραζζάκ, ηάιπμζμζ άθθμζ ζοββεκείξ, παζδζά
πάνα πμθθά, υθμζ ιαγί ιαγεφμκηακ ζε ηάπμζμο ημ
ημκάηζ. Θία ιεβάθδ ηάιανδ ηδκ ηάκακ βζα ηγαιί
ηζ υθμζ ιαγί ανπίγακε κα ηάκμοκ πνμζεοπή.
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Θεηά απ’ αοηυ εα έπαζγακ ημ ηάαθζ, άθθμξ ηαιζά
Κενή, άθθμξ ζηδκ ηδθευναζδ ηαζ ηάκα δομ
εα πίκακε ζζβά ηάκα ναηί, ιε κμζηαθβία,
ιε ηαδιμφξ, πμο ήηακ ζπζηζηυ ιέπνζ πμο ένπμκηακ
δ ζηζβιή ηζ αημφβμκηακ ημο δίζημο δ θςκή:
-Έθα, ιακμφθα ιμο βθοηζά, θέβακε ηάκα δομ
ηαζ ηνεζξ ημπέθεξ ημ ’νζλακ ιε ηέθζ ζημ πμνυ.
Θζηνυ ήηακ ημ λεθάκηςια, ια είπε πάνδ ηαζ παθιυ.
-Έλς κηένηζα, αάζακα ηαζ ηαδιμί, αοηά εα ιείκμοκ
ζηδ γςή, έθεβε ημ ηναβμφδζ ηαζ λαθκζηά, αημφζηδηε
ζθφνζβια ημκηζκυ απ’ ημ ιεβάθμ ηνέκμ πμο ’ιπαζκε
ζημ ζηαειυ...
-Ζζ άθθμ ηέκμ ιπαιπά! ηζ άθθμ ηέκμ, θέεζ ημ
ημνζηζάηζ ηνααχκηαξ ημ ιακίηζ ημο πμθθέξ θμνέξ.
-Ιαζ! ημνζηζάηζ ιμο! Ιαζ, ιζηνή ιμο Γζαζιίκ!
ηζ άθθμ ηνέκμ, θέεζ ηζ αοηυξ ηαζ είκαζ ηνμιαβιέκμξ,
αηυια λεπαζιέκμξ ηαζ ημ λακαθζθά βθοηά υπςξ ημ
’πε αβηαθζά. Ζάπμηε εα ’νεεζ, αββεθμφδζ ιμο,
ηαζ ημ δζηυ ιαξ ηνέκμ πμο εα ιαξ πάεζ ζηδ βζαβζά
ηαζ ζημκ ηαθυ παππμφ, πένα ζημοξ ιζκανέδεξ εηεί
πμο αβαίκεζ μ ήθζμξ.

Γ

έιζζε ημο Θήηζμο ημ ημνιί πμο θίβμ πζμ παθζά
ήηακε ζακ πεηζί. Ώηυιδ ηαζ δ επζδενιίδα ημο
έβζκε αθνάηδ, βοάθζζε, μιυνθοκε, άθδζε ηαζ
ιμοζηάηζ.
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Αέηα πνμκάηζα δμφθερε ηζ αοηυξ ηαζ δ Αήιδηνά ημο
ηζ αβυναζακ πςνάθζα, δίκμκηαξ ημιιάηζα απυ
ηδ ζάνηα ημοξ, ίδνμ ηαζ αβςκία, άβπμξ, ιενάηζ
ηαζ ηαδιυξ, ιέπνζ κ’ απμπηήζμοκε δομ πμφθηεξ βδ
δζηζά ημοξ.
Οχνα εαννμφκ πςξ αάθακε ζημ δνυιμ ηδ γςή,
ιεβάθςζακ ηαζ ηα παζδζά ηαζ ηα ’θενακ ημκηά,
ζπμθεζυ πδβαίκμοκ ηαζ ηα δομ, πανά ηαζ πενδθάκζα
κζχεμοκε ηαζ μζ δομ!
Ξημ ημκηζκυ δαζάηζ πδβαίκακε ζοπκά ηζ μζ ηέζζενζξ
ιαγί ηζ υθμ εαφιαγακ ιε έηζηαζδ αοηή εδχ ηδ βδ.
Θεβάθμζ είκαζ μζ δνυιμζ ηδξ, πάνα πμθθά βζμθφνζα,
ηα πηίνζα ηα ρδθά, ηα ηνέκα πμο ηνέπμοκε αευνοαα
ηαζ λεπενκμφκ ζηδκ ηαπφηδηα ςξ ηαζ ηδκ αζηναπή.
Θοιυηακε μ Θήηζμξ ημ ηνέκμ πμο πενκμφζε
απ’ η’ άθθμ ημ πςνζυ ηαεχξ εηείκμξ αυζηαβε ηα γχα
ζηζξ πθαβζέξ, ημ έαθεπε πςξ ζένκμκηακ πάκς ζηζξ
νάβεξ ηζξ ζηνααέξ πμο ιμζάγακε ιε βοαθζζηενά ηαζ
ιαηνμοθά αββμφνζα ηαζ υηακ πάθζ ηαηέααζκε
απ’ ηζξ ρδθέξ ηζξ νάπεξ ηάης ζηδκ πμηαιζά,
έδεζπκε θίδζ ημθμαυ πμο ημ ’πακε πηοπήζεζ πάκς
ζηδκ ηνφα ιέζδ ημο ηαζ ζένκμκηακ ανβά.
ηακ, θμζπυκ, ηαιζά θμνά, η’ ακέααζκε απ’ ακάβηδ,
έθζςκε απ’ ημ θυαμ, πηοπμφζε δ ηανδζά ηζ χζπμο
κα θηάζεζ ζημ ζηαειυ ήηακ ζακ πεεαιέκμξ.
Θα κα, ηχνα εαφιαγε εημφημ ημ βζμθφνζ ηαζ
ημ ημζημφζε απυνηαζηα πυηε απυ ρδθά, πυηε
απυ παιδθά ηαζ βμφνθςκε ηα ιάηζα ηαζ ηάπμοηάπμο ημο ’θεοβακ παθζά ακαζηεκάβιαηα
ηζ αιέηνδηα ιενάηζα.
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-Ζμίηα κα δεζξ, ιςν’ Αήιδηνα, θχκαγε ζηδ βοκαίηα,
ημφημ δς ημ βζμθφνζ πμο είκαζ ζακ εενζυ ηαζ πεξ ιμο
κα πανείξ, ζηα πςνζμοδάηζα ιαξ ακ ημ ’παιε, ζακ ηδ
εαννείξ, δεκ εα ’θηακε κα ηα έκςκε ηα δομ;
Ρζθζάδεξ αοημηίκδηα πενκμφζακε βμνβά αμοίγμκηαξ
ηζ αοηά ηζ υπςξ ημ δνυιμ ημίηαγε πάκς απυ
ημ βεθφνζ, ημο θάκδηε βζα ιζα ζηζβιή, πςξ αθέπεζ
ημ πμηάιζ, πμο εηείκμ υηακ εφιςκε πανέζενκε
ηδ βέθονα ζοπκά, κα’ καζ ηζ αοηυξ, δφμ θμνέξ
ημο έηοπε, ιεξ ζηα κενά κα πέζεζ ηαζ κα παθεφεζ
άβνζα, ζηζξ θάζπεξ ηαζ ιεξ ζηα αμοδηά.
Ώδφκαημξ, ρδθυξ ηαζ πμθφ δοκαηυξ, ιε ηζξ ιαηνζέξ
ανίδεξ ημο πήδαβε ημ πμηάιζ ζα κα ’ηακ ηαβημονυ,
ηζξ πέκηε χνεξ έημαε ηζξ έθηακε ζηζξ ηνεζξ,
πένα ζημ άθθμ ημ πςνζυ βνήβμνα κα ημ θηάζεζ
βζα ηάπμζεξ ιζηνμαβμνέξ, δομ πνάβιαηα κα πάνεζ.
Θεξ ζημοξ πεζιχκεξ ημοξ αανζμφξ λεηίκαβε πμονκυ
ηζ ανβά ιπασθκηζζιέκμξ βφνκαβε δεζθζκυ, ανεβιέκμξ
ςξ ημ ηυηαθμ ηαζ υθμξ θαζπςιέκμξ.
Νέια απμδχ, θανάββζ απυ ηεζ, ιέζα ζηζξ θαβηαδζέξ,
ηάης ζηζξ νίγεξ ηςκ αμοκχκ πμο είπακ ιυκμ πέηνεξ
ηνέπεζ ζακ παθααυξ ηζ μνβζάγεζ ζακ ηνεθυξ,
ιμζνμθμβχκηαξ δοκαηά, ηείκμξ μ πμηαιυξ,
ηυζμ πμο ζήηςκε ρδθά ηαζ ηφιαηα εμθά.
Μυηε ημηηζκςπυξ, πυηε άζπνμξ ηαζ ςπνυξ,
λεθμφζηςκε ζε ιζα αοημζπέδζα βέθονα πμο
θηζάπκακ μζ πςνζάηεξ, ίζα πμο κα ηναηά ζηδκ πθάηδ
ηδξ βμιάνζ θμνηςιέκμ, λενκχκηαξ ημ εοιυ,
ημιιάηζαγε ηαζ έζενκε ηα λφθα ηα πμκηνά ςξ ηάης
παιδθά ηζ απθχκμκηακ πενήθακα, βζκυηακ πμηαιζά.
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Βπάκς πζμ ρδθά, πάκς απυ πίθζα ιέηνα,
ιζα πεδζάδα ακχιαθδ ημοξ πνυζθενε ηδ βδ
ηζ εηεί παθζά θοηέρακε έκα ιζηνυ πςνζυ ιε ζπίηζα
απυ ποθυ ηαζ βζα ζηεπή ηα αάγακε πθαηυζηνςζδ
πμο αβάγακ απ’ ηδ βδ.
Ζαηυιμζνμ ηαζ άβναθμ ημ θέβακε μζ πςνζακμί.
Ρςνίξ ζπμθεζυ βζα ηα παζδζά. Μδβαίκακε ζη’ άθθμ
ημ πςνζυ πμο ήηακ πζμ ηνακυ.
Θυκμ ιζα εηηθδζζά πμθφ θηςπή ηαζ έκα ημζιδηήνζ
πμο ημ ’γςκακ ιεβαθμπνεπχξ ηα αβηάεζα ηα ρδθά,
ι’ έκα ρδθυ ηαιπακανζυ πμο δέζπμγε ζακ θάνμξ
ηζ υηακ δ ηαιπάκα έηνςγε πμονκυ ηαζ δεζθζκυ
ηνέπακ μζ πςνζακμί κα ηάκμοκ πνμζεοπή.
Ήπμζ πμθθμί ηζ ακηίθαθμζ απθχκμκηακ ζηζξ νειαηζέξ
ηαζ θηάκακε, πένα ιαηνζά, ζε άθθεξ αμοκμημνθέξ.
Θεξ ζηδ ζηθδνή εβηαηάθεζρδ, ηδκ άβνζα ενδιζά
ηαζ ημκ απμηθεζζιυ, εηεί πμο επζηναηεί απένακηα
ημ θοζζηυ ζημζπεζυ, ημο ηζαηαθζμφ ημ μφνθζαζια,
δ υνελδ ημο θφημο, πμνυξ ημο πάνμο απθχκεηαζ
ανίζηεηαζ πακηαπμφ, ηζ δ κφπηα ιαφνδ βίκεηαζ,
ημο θυαμο δ αδεθθή.
Βηεί παίγεζ ηζ μ άκειμξ ιε ηα αηνμααηζηά ημο,
ζηζέξ απ’ ηα θφθθα, ηα ηθανζά, ηςκ δέκδνςκ
μζ ημνθέξ, εκαθθαζζυιεκεξ απυ ηα πδβαζκέθα ημο
πμνεφμοκ ζακ ηνεθέξ ηαζ μζ θςκέξ ηςκ αβνζιζχκ
κα αημφβμκηαζ ζηνζβηθζέξ.
Φυαμξ ηαζ ηνυιμξ άπθςζακ η’ απένακηα
ημο ζηυημοξ ημοξ θηενά ηαζ υ, ηζ οπάνπεζ γςκηακυ
ηνέιεζ ηαζ ηανηενά κα θφβεζ ημο ζηυημοξ
δ αζπήιζα πμο έθενκε ακαηνίπζαζια ηαζ ζήηςκε
ηδκ ηνίπα.
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-Ώξ εζκ’ ηαθά δ Μακασά ηαζ μ Ρνζζηυξ ιαγί!
έθεβε πάκηα δ Αήιδηνα ηαζ πένκαβε ηζ αοηή
ηδ κφπηα ηάκμκηαξ πνμζεοπή.
Ώπυ ηδκ άθθδ ηδ ιενζά ζημ πένα ημ πςνζυ πμο ’πε
δομ ιαπαθάδεξ, έκαξ «ηανκάααθμξ» ενπυηακ ζηζξ
δέηα ιένεξ ιζα θμνά, ηάκμκηαξ ηάπμζα ζφκδεζδ
ιε ηδκ ιζηνή ηδκ πυθδ πμο ήηακ ηάιπμζμ ιαηνζά,
έηζζ χζηε κα κζχεμοκ μζ άκενςπμζ εηεί ηάπμζα
πανδβμνζά, πςξ έπμοκ ηάπμζα ζπέζδ ιε ηδκ
οπυθμζπδ ακενχπζκδ γςή.
Ζμοαάθαβε, θμζπυκ, υ, ηζ ήηακ ιπμνεηυ ηαζ πζμ πμθφ
ακαβηαίμ: θάδζ, ζαπμφκζ, ηάκα αθβηυκ, θίβα
έιπθαζηνα ηαζ πζμ πμθφ πεηνέθαζμ κα ηαίκε μζ
πςνζάηεξ ζηζξ ζημηεζκέξ ηαθφαεξ ζηα βηαγμηάκηδθα
ηαζ κα ανμιμφκ αζθοπηζηά, κα ηαίκε ηα θαζιά
ηαζ κα ηοθά απ’ ηδ ιαηζά ημ δδθδηήνζμ ανβά.
Ξημκ πάκς ιαπαθά ημο πένα ημο πςνζμφ,
ιζα ημπεθζά πνμλέκδζακ ζημ Θήηζμ ημκ ρδθυ.
Αεκ άνβδζακ πμθφ βφνς απ’ ηζξ ζογδηήζεζξ
ηζ ςξ ηδκ άθθδ Ζονζαηή ηακυκζζακ κα βίκεζ
ημο βάιμο δ ηεθεηή.
Ρνυκζα πμθθά ηχνα ημκηά απ’ υηζ ήηακε παζδί
ηάπμο εθηά πνμκχκ, ιε ηα βεθάδζα πάθεοε,
ιε πνυααηα ηαζ βίδζα ζε ηάπμζμκ πμο δεκ ήλενε
πυζα ηεθάθζα είπε! Μάκς απυ πνυκμοξ δεηαεθηά,
ηαηάθενε ηζ αοηυξ θίβα ηεθάθζα γςκηακά δζηά ημο
κ’ απμπηήζεζ, ια θάκηαγε απυ ιαηνζά δ πθμφζζα
θηχπεζα ημο δ αανζά ηαζ δ αηαηαδελζά ηδξ Θμίναξ
ημο πμο δε παιμβεθά.
Αεκ άθδζε μ παηέναξ ημο κα πάεζ ζημ ζπμθεζυ

190

ζημ πένα ημ πςνζυ, βζαηί ακάβηεξ είπακε,
ιεβάθδ δ θαιεθζά, πέκηε αδέθθζα ήηακε ηαζ ηυνδ
ηδξ πακηνεζάξ, ηαθυ βαιπνυ κα ράλμοκε
κα δχζμοκε πνοζυ, ιζα αδενθή πεκηάιμνθδ
κα αάθμοκ ζημ πμνυ.
Ια, ηχνα ζημκ Θήηζμ ηαίνζαζε ανήηε ιζα ημπεθζά
ηαζ ηα πεεενζηά ημο έδςζακ ηαζ ιία πενζά απυ θίνεξ
Οχνα ιε ηδ ζεζνά ημο εα έδςκε ζηδκ αδεθθή μαμθυ,
ηάιπμζεξ θίνεξ ηίηνζκεξ κα ζαήζεζ ημκ ηαδιυ.
Οχνα πακηνεφηδηε ηζ αοηυξ, έηακε δομ παζδζά,
ια δ γςή δεκ άθθαλε, ήηακ υπςξ παθζά.
Θοιυηακ ημκ παηένα ημο ηζ υθδ ηδκ ηαηάκηζα,
ηα άδεζα πνυκζα πμο έθεοβακ ζακ άπονα ή ηαηάνα.
Ζζ υπςξ ζοπκά ζηεθηυηακε ημ ιέθθμκ ηςκ παζδζχκ
ημο, ηνυιμξ ημκ έπζακε ηνακυξ, ζακ ζηέθημκηακ
ηαζ ηα παζδζά κα γμοκ, ακ υπζ δμφθμζ ιε δεζιά,
παιάθδδεξ ζημκ ηζζθθζηά!
Ζαζ λαθκζηά ιζα παναοβή, εηεί πμο ήηακ ιε ηα
πνυααηα ηζ έπαζγε ηδ θθμβένα, ηνακυξ αβέναξ
θφζδλε, θένκμκηαξ ηαζ ζ’ αοηυκ, θςκέξ ζεζνήκςκ
ιαβζηέξ πμο έθεβακ πμθθά ηαζ ηνάκηαλακ ιε ιζαξ
ημο Θήηζμο δοκαηά.
Ξδηχεδηε μνευξ, πμφπμοθμ έβζκε απαθυ, ημκ πήνε
μ αβέναξ ηαζ ιε ιεβάθεξ δναζηεθζέξ, πμο έθηακακ
ημκ ημφηζηα, ιεξ ζημ ηαθφαζ υνιδζε ηζ άδναλε
δοκαηά ημοξ χιμοξ ηδξ βοκαίηαξ ημο, πμο εηείκδ,
έηζζ ηαεχξ ημκ είδε, ηνυιαλε δ ηαδιέκδ, ηδξ έθοβε
δ ροπή, ηαηυ ήνεε ζηδ ζηέρδ ηδξ, ιδκ ιείκεζ
ιμκαπή, ιπαξ ηαζ ηνεθάεδηε μ Θήηζμξ ηδξ
απ’ ηδ αανζά ηδ θηχπεζα ηζ απυ ηδ ιμκαλζά
απάκς ζηα αμοκά.
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Θε ιζα ιαηζά μ Θήηζμξ πμο πέηαβε θςηζά ηζ άκααε
πονηαβζά ηαζ ιε θςκή ζακ αζηναπή πμο πέθηεζ ηαζ
ανμκηά θςκάγεζ δοκαηά:
-Αήιδηνα ι’, θεφβμοιε ηαπζά! Βημίιαζε ημ ιπυβμ
ιαξ ηζ αθήκμοιε ημ βεζα...!
-Άζκηεξ, ανε Θήηζμ ι’ ηαζ ημ ηδνάξ πμθφ εημφημ ημ
βζμθφνζ. Θαννχ εα ααζηαεεί, ημο θέεζ ζζβακά
ηνααχκηαξ ημκ δοκαηά ηδκ άηνα απ’ ημ ιακίηζ ημο.
Θα μ Θήηζμξ λεπακηνχεδηε, ημο θφβακε ηα ιάηζα
ηαζ πέηαβακ ιαηνζά.

Η

εξ ηζ είκαζ απυ ηυημνα ημ βένζημ θανφββζ
πμο εέθεζ ζχκεζ ηαζ ηαθά πάκηα ηαζ πνχημξ
ημ πνυζηαβια κα δίκεζ, λεθαναβηζαζιέκμξ
ηζ αδφκαιμξ ζημοξ θνάπηεξ κα πδδά, ηάεε πνςί
ζηζξ βφνς αοθέξ, ζηζξ βφνς βεζημκζέξ ηαζ ημ ’πε
βζα ηζιή ηαζ ηαφπδια ιεβάθμ κα δίκεζ εκημθή, έηζζ
ηαζ ηχνα βζ’ αηυια έκα λεηίκδια έδςζε πνμζηαβή
βζα ηδκ διένα πμο ένπμκηακ παζνυηακε πμθφ.
Θυκμ πμο ηχνα βέναζε ηζ απ’ ηα πμθθά θαθήιαηα
πάθαζε δ δοκαηή θςκή ημο, ηάεε ηαζκμφνζμ
δζάαδια ζηδξ ιέναξ ηδκ ανπή, πνυκζα ηχνα ημ ίδζμ
ημ αζμθί, έηζζ, πυηε αημφβμκηακ ημκηυ, πυηε ιαηνφ
ηζ άθθμηε ιε δζαημπέξ ηαζ ιε παναθςκίεξ,
ζα κα λεροπμφζε, ια κα πμο είκαζ εβςζζηήξ
ηαζ δεκ ημ αάγεζ ηάης.
Θέθεζ ηαζ ημφημξ κα πανεί!
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Ια δείλεζ πενδθάκζα πενίζζζα ηαζ ηνακή,
ζ’ υθμοξ ημοξ απμβυκμοξ πμο είκαζ ζηδκ αοθή.
Ιέεξ θςκέξ, κέα θηενά, κέα ημηυνζα δοκαηά
ι’ αβένςπδ θςκή!
«πμο! Μμφ ηαηακηήζαιε», ζηέθηδηε έκα πνςί
ηζ ήηακ θαπακζαζιέκμξ απ’ ημ ηοκδβδηυ,
ζηφθμξ ηαζ αθεκηζηυ ηάκακ ζοκαζπζζιυ.
«Θάθζζηα!», θέεζ ιέζα ημο πζηνά, «δεκ ημο εηάκς
πζα, βζαηί ηχνα βέναζα. Ρι! Οχνα εα ημο πς εβχ
αοημφ ημο αθεκηζημφ δομ θυβζα δοκαηά κα ηα ’πεζ
ζοκηνμθζά!»
Ζαζ ανπζκά ιεξ ζηδ κοπηζά κα ηνάγεζ δοκαηά,
ηναπζά ηαζ οζηενζηά, ιέπνζ πμο... λεημονδίζηδηε
ηαζ δζφπαζε ιεηά.
Μθάκηαλε δ Ηεκζχ ιεξ ζηα ιεζάκοπηα ηαζ άκαρε
ημ θςξ. ΐθέπεζ ιε ηαναπή, ηδκ χνα πμο ήηακ ηνεζξ,
ηζ άπθςζε ημ πένζ ηδξ κα πζάζεζ ημ νμθυζ, ημ ζήηςζε
ρδθά, ιζα κα ημ δχζεζ ηάης, ια η’ άθδζε λακά πάκς
ζημ ημιμδίκμ. Ξημ ιαλζθάνζ έβεζνε ηαζ έααθε ηα δομ
ηδξ πένζα ηάης απ’ ημ ηεθάθζ ηζ άθδζε ηα ιάηζα ηδξ
κα είκαζ ακμζπηά.
Ρνυκζα ηχνα βκςνίγμκηακ ιε ημφημ ημ νμθυζ.
Ώοηυ ηδξ ήηακ θφθαηαξ πζζηυξ ηζ αιέηνδηεξ θμνέξ
έδςκε ημ ζφκεδια βζ’ αοηυκ ημκ ζδηςιυ πηοπχκηαξ
αζηαιάηδηα ηδκ ηνφα ημο ηανδζά, θςκάγμκηαξ
ιε «ηαη» ηαζ «ηζη» ηαζ «κηνζκ!» υθα ηα πνςζκά
χνα βζα ηδ δμοθεζά, ηάπμο πάκς ζημοξ δείπηεξ
ηαζ ζη’ άροπμ ημοηί, είπε ι’ αοηυ δεεεί.
Ομ ημίηαβε ηαζ η’ άημοβε πςξ πηφπαβε ζζβά
ηζ ήνεακ μζ ακαικήζεζξ ηδξ απυ πμθφ ιαηνζά...
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Ήνεε ηαζ θέημξ μ πεζιχκαξ αζαζηζηά ζηα ηέθδ
ημο Ιμέιανδ, άζπνμξ, αανφξ ηζ αζήηςημξ,
ιμζάγεζ ζακ εοιςιέκμξ, ιοβζάββζπημξ, ηνφμξ
ηαζ πμθφ θμνηςιέκμξ.
Έζηνςζε πμφπμοθα θεοηά, παπζά, ζακ λςηζηά
πεθχνζα ζεκηυκζα ηαζ ιε ιεβάθδ ηειπεθζά λάπθςζε
κα ακαπαοεεί ηαζ κα πανεί ηζ αοηυξ ημκ ενπμιυ ημο,
ηδκ ίδζα ημο βμδηεία.
Ονεθέξ ηαζ παζπκζδζάνζηεξ πμνεφμοκε πμθθέξ,
αθνάηεξ ζπίεεξ ηαζ παπζέξ οθαίκμοκ ιε πανέξ.
Μνχηα εα κηφζμοκ ημνοθέξ απ’ ηςκ αμοκχκ ρδθέξ,
ιεηά εα ’νεμοκ πζμ παιδθά ηα δέκηνα κα ζημθίζμοκ,
θυθμοξ, ηαθφαζα, ζηα άζπνα εα ηα κηφζμοκ.
Οα ζπμονβζηάηζα ηάκμοκ ζακ παθααά ηαζ είκαζ
ηνμιαβιέκα βζαηί δεκ ημκ πενίιεκακ κςνίξ εημφημ
πεζιχκα. Ώπυ ρδθά ηαηέαδηακ ακυνεπηα
μζ ανημφδεξ ηαζ ήνεακ παιδθά, ζημκ πμηαιυ
π’ απκίγμοκ ηα βάνβανα κενά.
Ζάπμο απ’ ηα θανάββζα ηζ απυ ηζξ νειαηζέξ,
εηεί πμο δ θφζδ πφκεηαζ ηζ μνβζάγεζ ζακ εενζυ,
αημφβμκηαζ ζοπκά, πανάλεκα ηαιζά θμνά,
ηδξ απενακημζφκδξ μζ άβνζεξ ηναοβέξ.
Βηεί ιέζα ζηδ νειαηζά, ζη’ απυηνδικα θαβηάδζα,
πενκά, ιμοβηνίγεζ δ πμηαιζά ηαζ δείπκεζ ημ εοιυ ηδξ
βηνειίγεηαζ αζηαιάηδηα ζηςκ θαβηαδζχκ
ημοξ ανάπμοξ ηαζ ηα κενά ηδξ ηα εμθά αθνίγμοκε
ηαζ ζηζάγμοκ.
Βηεί γμφκε ηζ μζ ιμονζέξ, μζ εάικμζ, ηα πμονκάνζα
ηαζ πμο ηναημφκ ημ πνάζζκμ υθεξ ηζξ επμπέξ.
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Ζζ εηεί πμο θηάκεζ δ πμηαιζά ηζ απθχκεηαζ ζημκ
ηάιπμ, ηάιπμζα βζδμπνυααηα αυζηαβακ ζζςπδθά
ηζ δ αμζημπμφθα αβκάκηεοε ημφηδ ηδκ μιμνθζά.
Λ ηνμοζηαθθέκζμξ άκειμξ έπαζνκε απαθά
ηςκ ηνζανζχκ ημοδμφκζα πμο έηνμοακ βθοηά,
δεηάδεξ ιεθςδίεξ ηαλίδεοακ ιαηνζά.
Έηζζ ενπυηακ πάκημηε μ πεζιχκαξ, έηζζ ήνεε ηαζ
ηχνα. Μυηε ηαευηακε ανηεηά ηαζ λέπκαβε κα θφβεζ
ηαζ πυηε ενπυηακ αζαζηζηυξ ηζ απυνηαζημξ
βζα ηα παζδζά, δεκ πυνηαζκακ κα παίλμοκ ιε ημ πζυκζ.
Άθθμηε άνεζε ζηζξ πθμφζζεξ ηονέξ,
πμο εα θμνμφζακ η’ αηνζαά, πθμφζζα βμοκανζηά,
κα ζηάζμοκ μζ θηςπέξ ηζ άθθμηε πάθζ, θμνέξ πμθθέξ,
θηςπέξ ηαζ παβενέξ ηαηάνεξ θέβακ μζ θηςπμί ηαζ
δζάθμνεξ ανζζζέξ, ζ’ ακενχπμοξ πμο είπακ αβαεά
ηαζ πένκαβακ ηαθά ηαζ ηα δζηά ημοξ ηα παζδζά
δεκ είπακε αναηζά.
Μθεπηά θμοζηάκζα αάγακε κα ηνφρμοκε ηδ θηχπεζα
ηαζ πάβςκακ ηα πυδζα ημοξ απ’ ηα κενά
πμο πένκαβακ ηδκ ηνφπζα ημοξ βαθυηζα.
Θέζα απ’ ηζξ παναβιαηζέξ ηςκ ηαθοαζχκ μνβίαγε
μ άκειμξ, πμο ήηακ ζακ εενζυ, πυζεξ θμνέξ
δεκ έιμζαγε πςξ παίγεζ ημ ηνοθηυ!
Ζαζ απυ ηζξ πθάηζκεξ ζηεπέξ πμο έαβαζκε δ ηαπκζά
απ’ ηζξ ζαμοκζέξ πμο ηαίβακε βζα κα ’πμοκ γεζηαζζά,
πυηε ηδκ ακαηάηςκε ηδ ζήηςκε ρδθά
ηαζ πυηε ηδκ έααγε ζηα κηάιζα ημοξ λακά.
Θέζα ζε ηείκμ ημ πζμκζά, ζηδκ ηνφα ηδκ ακάζα ημο,
μφηε ζηοθζά δεκ άκηεπακ, πεεαίκακε ηζ αοηά.
Ξ’ αοηή ηδ αανοπεζιςκζά πμο πάθαβε κημοκζά,
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ημκηά ζε έκακ ηζέθζβηα δ αμζημπμφθα δ Ηεκζχ
ηα πένκαβε, ηάπςξ ηαθά.
Λ ηυπμξ ηδξ απ’ ηδ αμζηή ζηα βζδμπνυααηα
ηδξ έθενκε ηονί, πυηε θίβμ ιαθθί, ηαιζά βααάεα
βάθα, άθθμηε, ζακ είπε ηέθζα μ ηζέθζβηαξ,
ηδξ έδςκε θίβμ πανά ηζ άθθμηε ηάκα ημιιάηζ ηνέαξ
κα πάεζ ζηδ θαιεθζά ηδξ.
Θέζα ζε ηείκα ηα πμθθά ηαθά ηαζ αβαεά πμο είπε
αοηυξ μ ηζέθζβηαξ ηαζ αμήεαβε ηαζ ηάκα θηςπυ,
είπε ηζ έκα άζςημ παζδί, πμο δεκ ημο θείρακε πμηέ
ημο ηυζιμο ηα ηαθά.
Γμοκανζηυ, ιπυηεξ ρδθέξ, νμφζζημ ζημφθμ θυναβε,
ηαζηυθ ιεηαλςηυ ηζ έκα ςναίμ άθμβμ ημκ έηακε
ηνακυ.
Ζαθά ηα πένκαβε ςξ εδχ δ υιμνθδ Ηεκζχ, ςξ πμο
ιζα ιένα, ιζακ αοβή, πέεακε μ ηζέθζβηαξ απυ ηαδιυ
ιεβάθμ πμο ημο ’δζκε μ βζμξ.
Ζαζ ζακ ανβά πενάζακε μζ πέκεζιεξ διένεξ,
πμο ήηακ θζβμζηέξ, μ βζμξ ημο πάθζ άνπζζε κα ηάκεζ
γααμθζέξ, ζοπκέξ ηαζ αιανηςθέξ.
Έηζζ ιία αναδζά, ηδκ χνα πμο δ Ηεκζχ πήβαζκε βζα
κα θφβεζ, ηδ θχκαλε μ ηζέθζβηαξ θίβμ κα παναιείκεζ
βζαηί απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή ηανηέναβε, ηδξ είπε,
ημ ιυζπμ πμο εα βέκκαβε βεθάδα ζημ παπκί.
Ζμκημζηάεδηε θίβμ ιε ζηέρδ δ κέα ηζ υιμνθδ
πςνζαημπμφθα ημζηχκηαξ ημκ ηαθά ααεζά ιέζα
ζηα ιάηζα ημο, πμο βοάθζγακ ηαζ πκίβμκηακ ιέζα
ζηδκ πμκδνζά, ηαζ ι’ έκα πηοπμηάνδζ πμο άνπζζε
κα ένπεηαζ βμνβά, ζιίβμκηαξ ηα θνφδζα ηδξ
ημο είπε ημθιδνά:
-Θα, εαννχ δεκ ήνεε δ χνα αηυιδ, αθέκηδ,
ια εηείκμξ ιε έκα πμκδνυ ηαζ πνυζηοπμ βέθζμ
ηδξ θέεζ ηναβμοδζζηά:
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-Ήνεε! ήνεε, πχξ δεκ ήνεε! Ζζ ακ δεκ ήνεε εα ’νεεζ
ηχνα, ηδξ θέεζ ηνααχκηαξ ηδκ αίαζα ιεξ ζημ ζηάαθμ
ηαζ αθμφ ηδξ θίιςζε ημ ζηυια, ηδκ έηακε δζηζά ημο.
Ηίβεξ αδμιάδεξ πέναζακ ηζ ήηακε θνζπηέξ,
θυαμξ, θαπηάνα ηαζ μνβή ζηα ζςεζηά ηδξ ιπήηε
ηαζ βνήβμνα ηαηάθααε πςξ έθενκε ζηα ζπθάπκα ηδξ
ημο ηζέθζβηα παζδί.
Ράμξ, ηαηαζηνμθή, ηααβάξ, ςξ ηαζ θμκζηυ ηυκηερε
βζα κα βίκεζ, ηζεημφνζ παίνκεζ δ ιάκα ηδξ ηαζ έλαθθδ
ζακ ηνεθή, ηνέπεζ ζηζξ ζηάκεξ ημο ηζξ ηνακέξ
ημκ ηζέθζβηα κα ανεζ, πίζς κα πάνεζ βνήβμνα
ηδξ ηυνδξ ηδκ ηζιή.
-Θδ πμθμζηάξ ηονά Ζαθή, δεκ πάθαζε μ κημοκζάξ!
ηδξ πέηαλε μ άζςημξ, υπςξ ημκ έθεβε μ παηέναξ ημο.
Γοκαίηα ιμο εα βέκεζ, ε’ αζηνάθηεζ ζη’ ανβονά,
εα θάιπεζ ζακ θεββάνζ ηαζ ζέκα πμο ’πς πεεενά,
εα γεζξ ιεξ ζημ ιεηάλζ!
-Θα ζε ζημηχζς, ηζαναηά, άζςη’ αιανηςθέ,
θςηζά ηνακή ιαξ άκαρεξ, έηαρεξ ημ ηαθφαζ,
δζαυθμο βζε, ζζπαιενέ, ηαηάνα εα ζε ηοκδβά
βζα ημφημ ημ ηαηυ.
Ζζ υνιδζε δ ιάκα ηδξ Ηεκζχξ ηναηχκηαξ
ημ ηζεημφνζ, ια ηείκμξ ήηακ βνήβμνμξ, έηνεπε
ζακ γανηάδζ ηαζ πάεδηε ιεξ ζηα αμοκά χζπμο
δ μνβή κα θφβεζ.
Οαζνζάζακε ζηα βνήβμνα, έβζκε δ πνμλεκζά,
δζφπαζακ ηζ μζ ζπζηζημί, αάθακ ημ βάιμ ζημ πμνυ,
ζηαιάηδζε ηζ μ ζαιαηάξ απ’ ημ ημοηζμιπμθζυ.
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Αεκ ηνάηδζε πμθφ ηαζνυ αοηυ ηδξ Θμίναξ ηοπενυ.
Βηείκμξ πζα δοκάιςκε πμθφ ηζξ γααμθζέξ, λεκφπηζα,
βοκαίηεξ ηαζ πζμηυ ηαζ λφθμ ζημ Ηεκζχ.
Μμθφ κςνίξ ηδκ άθδζε ηζ δ ιάκα, υ, ηζ ηαζ πνυθααε
κα δεζ ημ πνχημ ηδξ εββυκζ ηαζ θίβμ πνζκ πεεάκεζ,
Μέηνμ ημ ααθηίζακε ζημο άκηνα ηδξ ηδ ικήιδ.
Οχνα ανπίγεζ νδιαδζυ, πάθαζε δ γςή,
πμο ηυζμ αβάπδζε δ Ηεκζχ ηαζ θάηνερε πμθφ.
Ζζ εηεί πμο παιμβέθαζε ηζ έηαγε πμθθά, εοεφξ υθα
αθθάλακε ηαζ ενπυηακ ζοιθμνά.
Έκακ ημκηά ζημκ άθθμ πμοθμφζε ημοξ αβνμφξ,
ημπάδζα απυ γςκηακά πήβαζκακ ζημ παζάπδ
ηζ άθθα ζηδκ αβμνά, γάνζα, πανηζά, λεκφπηζα
ηζ υιμνθδ γςή, υθα ηα ζζμπέδςζε ιία ηαηαζηνμθή.
Μυηε βζκυηακ απαθυξ, πνάμξ ηαζ θμβζηυξ, πυηε
έραπκε βζα ημοαέκηα ηαζ ζηάθζγε κα ανεζ ηδξ ηφπδξ
ηα βναιιέκα ζηθδνά ηζ μδοκδνά ηζ έηθαζβε πζηνά.
Ζαζ πυηε βζκυηακ ηφνακκμξ, έθηακε κα ηδκ πκίλεζ,
κα νίπκεζ λφθμ αθφπδηα ηαζ κα ηζζνίγεζ οζηενζηά
πςξ ήηακε θηςπζά, υπμο ηδκ πήνε, δοζηοπχξ,
δίπςξ ιζα αοθαηζά ηαζ ιε πςνίξ αναηί.
Θε πείζια πνμζπαεεί κα ημκ πεηφπεζ ζηδκ ηαθή
ηζ υζμ ιπμνεί πζμ βνήβμνα θίβμ ιοαθυ κα ημο αάθεζ
ζημ άδεζμ ημο ηεθάθζ.
Ζαζνυξ κα ζαήζμοκ ηα παθζά, άθθδ ανπή κα ηάκμοκ,
ιήπςξ ηαζ αβάθμοκ ημ πηζηζυ πμο ιέζα ημκ ηνοβάεζ.
Μυζμ δε ααζακίζηδηε ιέπνζ πμο κα ημκ πείζεζ,
ζημ ηέθμξ ηα ηαηάθενε κα αβμοκ ζημ ιμκμπάηζ.
Μίηνεξ ιεβάθεξ ηαζ ηαδιμφξ ιαγί κα ημοααθήζμοκ,
ηάπμο ιαηνζά ζηδκ λεκζηζά ιέζα ζηδ βδ
κα ηνφρμοκ.
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Ώκ έπεζξ ηφπδ δζάααζκε, θέβακε μζ παθζμί,
έηζζ ηζ εδχ, λακάνπζζε ηαζ γμφζε ζηα παθζά
ηζ αξ είπε θένεζ ζηδ γςή ηνία ιζηνά παζδζά.
Μμθφ ημκ παναηάθεζε κα βίκεζ θμβζηυξ,
κα θφβεζ απ’ ηα παθζά, πνζκ κα ’καζ πζα ανβά,
πνζκ ένεεζ ηέθμξ δφζααημ ηαζ ζαήζεζ ηαζ ημοξ δομ.
Γκςζηή ήηακ δ απάκηδζδ, παζημφηζα δοκαηά,
απυ ημ ζηυια λένκαβε ζοκέπεζα ανμιζά
ηαζ ζηα παζδζά ημο ηυθιδζε ηαζ ζήηςζε ημ πένζ,
θυαμξ, ηαηυ ηαζ πακζηυξ, ιαγεφμκηακ βεζηυκμζ.
Μνυθηαζακ βζα άθθδ ιζα θμνά ηαζ βθφηςζακ
ηδκ άβνζα ηαζ άδζηδ μνβή ημο, άβκςζημξ βίκμκηακ,
ηαηυξ, ημο πάνμο αδεθθυξ, χζπμο ιζα παναοβή,
δεκ άκηελε δ Ηεκζχ ηζ έηνελε ιε δάηνοα
ζημκ αζηοκμιζηυ.
Βηείκμζ ημκ βναπχζακε ηαζ ημο ’πακ αοζηδνά,
θυβζα πμο δεκ πςνάβακε, ηαιζά ζοβκχιδ πζα:
-Θία θμνά αηυιδ ηαζ παξ βζα ηα ααεζά!
Θζηνή ηαζ ηνοθενή, γςκημπήνα ηαζ θηςπή,
δομ μιμνθζέξ ηδξ έηαλε δ Θμίνα ζηδ γςή.
Θζα πμο είκαζ θοβενή, πενκά ηδ γςβναθζά
ηαζ ιζα, πμο έπεζ ιέζα ηδξ ιζα πθμφζζα ηανδζά
Ονία παζδζά ιζηνά, πέκηε πνμκχκ, μπηχ ηαζ έκηεηα
πενκάκε ιμκαπά
Αμοθεφεζ δ Ηεκζχ ηαζ είκαζ πάκηα πνςζκή,
βζα κα ’καζ η’ απμβεφιαηα ιαγί ιε ηα παζδζά.
Ξημκ παζδζηυ ζηαειυ πδβαίκεζ ημ ιζηνυ
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ηζ υηακ ηεθεζχκμοκ ημ ζπμθεζυ ηα πζμ ηνακά παζδζά,
πδβαίκμοκ παίνκμοκ ημ ιζηνυ ηαζ ηανηενμφκ δομ
χνεξ ιμκαπά, ιέπνζ πμο κα ’νεεζ δ ιάκα ημοξ
ιεηά απ’ ηδ δμοθεζά.
Ζαζ υηακ έθηακε δ ζηζβιή, πμο έθενκε ηδ ιαιά,
πυζδ ηνακή πανά πενίιεκε εημφηα ηα παζδζά!
Οδκ ημφναζδ ιε ιζαξ λεπκά ηαζ αάγεζ ηδκ πμδζά ηδξ,
παίνκεζ αβηαθζά ηδ Θανζβχ, νίπκεηαζ ζηδ δμοθεζά,
ηα ηαηζανυθζα ανπίγμοκε κα ηναβμοδμφκ βθοηά.
Έηζζ πενάζακε ηέζζενα πνυκζα δφζημθα
ηαζ ζηθδνά, ιε ιυπεμ, δάηνοα ηαζ ηαδιμφξ
ηαζ ιε πμθθή δμοθεζά!
Ομοξ πάνζγε δ ζηένδζδ ααζζθζημφξ ηανπμφξ,
πμο ιεβαθχκακ ηα παζδζά ζε πθμφζζεξ ηαζ ααεζέξ
αζηείνεοηεξ πδβέξ. Θέζα απ’ αοηέξ ε’ άπκζγε
μ πθμφημξ ηζ απ’ ηδξ Ηεκζχξ ηζξ ζηοθςιέκεξ πθάηεξ,
θοηνχκακε θηενά.
Μενκμφζακ μζ αναδζέξ βζμιάηεξ ιε ηναβμφδζα
ηζ υηακ ηαιζά θμνά νςημφζακ ηα παζδζά
ηζ έβζκε μ ιπαιπάξ, εηείκδ απάκηαβε ζζβά,
πςξ ήηακ άννςζημξ αανζά ηζ ακ δεκ βζκυηακε ηαθά,
δε εα βονκμφζε πίζς.
-Σπμφ! ηνακή ζηαζίθα ιμο ’νεε, δε εα ιε πάνεζ
μ φπκμξ! έθεβε μ Μέηνμξ ιε ανηεηυ εοιυ,
βειάημξ ακαικήζεζξ άζπδιεξ ηαζ πζηνέξ ηαζ άπθςκε
ηα πένζα ημο, ηδκ έπαζνκε αβηαθζά, βθοηά θζθζά ηδξ
έδζκε, ηδξ ζημφπζγε ημ δάηνο, πμο έαβαζκε ηνοθά
ηαζ ανβμηφθαβε ηαοηυ ηζ άθδκε παναηζά.
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Ώ

θθμφ απθχκεζ δ γςή ηα ιαφνα πέπθα
ηαζ αανζά, θεξ ηζ έπεζ πνμδβμφιεκα ηζ υθμ
ημοξ ηονακκά, κα ημοξ παθάζεζ κμζάγεηαζ
ηζ υθμ ημοξ ηοκδβά ηαζ ηάκεζ ημοξ ακενχπμοξ ηδξ
κα ηθαζκ ηαζ κα πμκμφκ, ηζ αοηή βζ’ αοηυ ημοξ
ημ ηαηάκηδια παίνεηαζ ηαζ βεθά.
Ζζ αθθμφ πάθζ, ζα κα ’καζ μονάκζμξ Άββεθμξ,
κ’ απθχκεζ ηα θηενά, ηάης απ’ ηδκ ακάζα ηδξ
κα δίκεζ ηδ πανά, κα ζηεθακχκεζ ημπεθζέξ
ιε ηθχκμοξ ηδξ ιδθζάξ, δχνα κα δίκεζ αηνζαά,
ζημθίδζα ζηδκ ηανδζά, κα ηζξ ηενκά ημκ ένςηα
ηαζ άβνοπκα κα ημζηά, ακ είκαζ άλζμζ μ κζμξ
ηζ δ ημπεθζά, βζα κα ιπμνέζμοκ κα δεπημφκ
ηα δχνα ηδξ αοηά.
δθή αθνάηδ ηναβακή, ιε ιάηζα πνάζζκα βθοηά,
ακήζοπα, ιοβδαθςηά, βθοηά ηαζ ελεηαζηζηά,
ιαθθζά λακεά ςξ ημ θαζιυ κα παίγμοκ ζηδκ ακειεθζά
ηαζ η’ απαθυ ημοξ ημφκδια η’ ακέιμο πάσδεια ιεεά.
Ζαζ ημ απθυ ηδξ κηφζζιμ ηδκ έηακε κα δείπκεζ πμθφ
πζμ θααςιέκδ, βθοηζά ηζ ενςηεοιέκδ ζακ έηνεπε
ηα πνςζκά ημ ηνέκμ κα πνμθάαεζ, ηάης απ’ ηδκ
άζπνδ ιπθμφγα ηδξ άκμζβε έκα ημοιπάηζ.
Μθμφζζα ηα ζηήεζα ηδξ, έδεζπκακ αζαζηζηά,
βειάηα πενζένβεζα, αδήιμκα πμθφ ηαζ πφκμκηακ
ημ άνςια π’ άπκζγε απ’ ημ ημνιί ηζ υθδ δ αβκή ηδξ
φπανλδ δζρμφζε βζα γςή.
Θεξ ζημ ιεβάθμ θμφκηςια ημο ιήκα ημο Θαβζμφ,
ζακ έαβαζκε ηαιζά θμνά πενίπαημ κα πάεζ, ηνέπακ
ηα ιάηζα ηδξ πακημφ ηδ θφζδ κα πανεί
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ηζ μζ ακαπκμέξ ηδξ άκμζλδξ ιεεμφζακ πζμ πμθφ.
Ζάπμο ζηα εζημζζηνία ηδξ έδεζε ημ ημνιί
ηαζ ημ ιοαθυ ηδξ άκεζζε αηυια πζμ πμθφ,
ηα υκεζνά ηδξ άνπζζε η’ ακενχπζκα κα ηάκεζ,
πμο κα ηδξ δίκμοκ ζζβμονζά βζ’ αβάπδ ηαζ γςή.
Ράζκηζ ηδ θέκε ζημ υκμια ηζ έπεζ ιζα δνμζζά, υιμζα
ιε ηείκδ ημο αμοκμφ ηδκ χνα πμο λοπκά ηαζ κηφκεζ
δέκηνα ηαζ ηθανζά, πεφηα ηαζ ηοπανίζζζα, εάικμοξ,
θμοθμφδζα ημο αβνμφ, ααζζθζημφξ ηαζ ηνίκα.
ηακ ζημ δάζμξ πενπαηά ηαζ ζζβμηναβμοδάεζ,
ηνζβφνα ηδξ ιαγεφμκηαζ γςάηζα ηαζ πμοθζά
ηδξ πένδζηαξ λοπκά θαθζά ηζ εηείκδ ηδξ ηνοβυκαξ
ηαζ πεηαθμφδεξ ηάεμκηαζ ζηα μθυλακεα ιαθθζά.
Βηεί ηζ αοηή ζακ γςβναθζά, πμο έθαπε κα είκαζ,
αθήκεηαζ ιε ζημπαζιυ ζηδξ θφζδξ αβηαθζά
ηαζ υζα ηναηάεζ ιέζα ηδξ ηαζ ηα ’πεζ ιοζηζηά,
υθα ηα θέεζ ιε πανά, ζηα δέκηνα, ζηα πμοθζά.
Ώπ’ ηα ακεζζιέκα πείθδ ηδξ, πεημφκ πέηαθα νυδςκ,
αβαίκεζ δ ακάζα ηδξ απαθή, ιμζπμαμθά εοιάνζ,
κηοιέκδ ιε ηα ηάθθδ ηδξ, ηαεάνζα μιμνθζά
ηαζ βζα επακςθυνζ ηδξ ποιέκδ δ εοςδζά.
Ώπυ ηα θφθθα ηδξ ηανδζάξ πφκεηαζ δ εοηοπία,
ιε ηα θμβάηζα ηδξ ηεκηά ιεθςδζηυ ηνμπάνζ
ηζ υθα ημο δάζμοξ ηα πμοθζά κα ηνέλμοκ
κα ιδκφζμοκ ηαζ ημκ ηαθυ πμο αβαπά κα πακ
κα ζοκακηήζμοκ, θυβζα ι’ αβάπδ ηζ ένςηα
ηα κηφκεζ ηαζ ηα δίκεζ:
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«Σ ζο, αβαπδιέκε ιμο! Σ ηαίνζ ηδξ ηανδζάξ ιμο!
υπμο ςξ ηχνα ηανηενχ, ηδκ αβηαθζά, ηδ ζηζά ζμο
ηαζ ηδκ αβκή αβάπδ ιμο, ηδκ ηνάηδζα δζηζά ζμο.
Θμο ημ ’πεξ ιεξ ζηα υκεζνα, ημ ’βναρεξ ζηδκ ηανδζά
ιμο ηαζ ημ οπμβνάραιε μζ δομ, ιάνηοναξ μ Θευξ
ιμο ηζ άημοβα πςξ ιμο ’θεβεξ κα ηάκς οπμιμκή
ια κα, πμο πζα ημονάζηδηα κα ιέκς ιμκαπή!».
Ξα κα ’ηακ απυ ζφιπηςζδ, ζα κα ’βζκε έκα εαφια
δίπθα απ’ ηδ Ράζκηζ ανέεδηε μ κζμξ πμο αβαπά
δεκ πίζηεοε ζηα ιάηζα ηδξ, ηδκ έπκζβε δ πανά,
«Ουνζηεκ!» ιυκμ ρζεφνζζε ηζ έπεζε αβηαθζά.
Οδ πάζδερε, ηδ θίθδζε, ηδ ζημφπζζε ηα ιάηζα,
άημοβε ηδκ ακάπκα ηδξ πςξ έαβαζκε ηνεθά
ηαζ πάκς ημο λεπφεδηε η’ άνςια ημο ημνιζμφ ηδξ
ηζ απ’ ηα πμοθζά αημφζηδηακ ηα ηεθαδδήιαηά ημοξ.
«Ουνζηεκ!» λακά ρζεφνζζε ηζ έιμζαγε ζακ παιέκδ
ιπενδεφηδηε βζα ιζα ζηζβιή ηζ ήηακ ζοκεπανιέκδ,
ήηακ ζη’ αθήεεζα αβηαθζά ή είπε παναζζεήζεζξ;
Θα μ Ουνζηεκ ηζυθαξ ανίζημκηακ ιέζα
ζηδκ αβηαθζά ηδξ.

Μ

έθημοκ ηα θφθθα ηίηνζκα, ηυηηζκα, λενά,
ζηζξ λεπθοιέκεξ ημο ήθζμο ιαηζέξ βίκμκηαζ
πνοζαθζά.
Ζζ εηείκμξ ιαπιμονθίδζημξ, ηειπέθδξ ηθαζζηυξ,
βένκεζ ανβά ηα δεζθζκά ζακ πφνζκμ ηαναέθζ
ηζ εηεί ιαηνζά ζηδ Αφζδ ημο ακάαεζ έκα ηαιίκζ.
Ώπαθά θφζαβε ημ δνμζενυ αβένζ θένκμκηαξ
ιζα μζιή, απυ ηζξ ζημφνεξ ηζξ ανμπέξ, ηα πζυκζα
ηα πμθθά πμο ιέθθμκηαζ κα ’νεμοκ ηαζ ημφηδ
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ηδ πνμκζά.
ΐανζά ηα άζπνα ζφκκεθα, ιμοκηά ηαζ αζαζηζηά
παίνκμοκ ηαηδθμνζά ηάης πνμξ ημ Ιμηζά
ηαζ θένκμοκ ημ πζμκζά.
Ηίβα πμοθζά πμο απέιεζκακ δείπκμοκε ζηεθηζηά,
κα ιείκμοκ θίβμ αηυια ημοξ θαίκεηαζ αανζά
ηείκα ηα αθνμζφκκεθα πμο ’νπμκηαζ απυ ρδθά
ηα δζχπκμοκ ιαηνζά.
Ξ’ έκα παβηάηζ ηάεεηαζ μ λέκμξ ιμκαπυξ, πκζβιέκμξ
ιεξ ζημοξ θμβζζιμφξ ηαζ ιεθαβπμθζηυξ.
Ζμζηά ιε ιάηζα απθακή ηα ζημφνα ηαζ ααεζά κενά
ημο πμηαιμφ, εηεί είκαζ δίπθα ημο ηζ ανβά ηοθά.
Ζζ υπςξ πάγεοε ιε ηδ εμθή ηαζ αδεζακή ιαηζά ημο
αθέπεζ δομ αάνηεξ ιμκαπέξ ζηα ζημφνα ημο κενά.
Οζξ λέηαζε απυ ιαηνζά ιδκ είπακ ζοκηνμθζά,
ηάκα ζοκάδενθμ ρανά θίβμ κα ημοαεκηζάζεζ,
έζης ηαζ ιε κμήιαηα ηζξ ζηέρεζξ ηζξ εμθέξ
θζβάηζ κ’ αθθάλεζ.
Μάθζ ημζηάγεζ ηα κενά πμο ηνέπμοκε πνμξ ημ Ιμηζά,
ζα κα ’ηακ αάνηεξ ιζηνμζημπζηέξ θαζκυηακε
ηα θφθθα, ηίηνζκα, ηυηηζκα, λενά, η’ άκμζλακ ηδκ
ηανδζά ημο, ιζα κμζηαθβία ιαηνζκή άββζλε ηδκ ροπή
ηαζ ιζα πκμή ημο λέθοβε ζα κα ’ηακε πμοθί.
Φηάζακε ζηδκ παηνίδα ηα ιάηζα ηδξ ροπήξ ηαζ
ανέεδηε ζηα παθζαηά θδιένζα ημο, ηεζ πμο έγδζε
ηαζ πάθερε πυηε ιε ημ αμνζά, πμο ζήηςκε ηα
ηφιαηα ηα έηακε αμοκά, πυηε ιε ηδ ανμπή,
πμο ηνφπαβε ηα ηυηαθα θεξ ηζ ήηακε ηανθί, πυηε
ιε ηδ θςηζά πμο άκααε μ ήθζμξ ηζ έηακε πονηαβζά
ηζ άθθμηε ιε ηδ εάθαζζα κα πζάκεηαζ αβηαθζά.
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ΐνμκηέξ, ανμπή ηαζ αζηναπέξ, ηνία ηαηά ζημζπεζά,
ηφια, θμονημφκα, ηαδιυξ ηαζ αθνζζηά κενά
κα πζάκεηαζ ι’ αοηά ηαζ κα ημκ παίνκμοκ ιε μνιή
πδβαίκμκηαξ εηεί πμο δεκ εςνμφκ ηα ιάηζα,
ηαζ ημ ζημηάδζ πδπηυ ηαζ πκζβενυ ζηδκ αβηαθζά
ημκ πάθηεζ ηαζ κα πηοπμφκε ζηδκ ηανδζά
μζ πζμ αανζμί ημο πηφπμζ.
Μάθδ ζηθδνή ηαζ άκζζδ ιε ημφημ ημ πηζηζυ ηαζ πζμ
πμθφ ημ ηφια, ροπνυ ηζ αδάιαζημ, άπμκμ, ηνμιενυ.
ΐάνηα, ρανά, ημοπζά, ηα πήνε ημ αθζθυηζιμ,
ηα πέηαλε ιαηνζά ηζ χζπμο κα ζηάζμοκ ζηδκ αηηή,
ημοξ έθοβε δ ροπή.
Ηέζα βζα θέζα, πθαηζά εάθαζζα βαθάγζα ημο ηυζιμο
υθμο ιάκα, ημο ήθζμο αδεθθή, υζμ μιμνθζά
ηζ ακ έπεζξ ηαζ υζα αβαεά, ηυζμ θανιάηζ ηνφαεζξ
ηαζ πίθζα δομ δεζκά.
Βθεεζκά εεξ κα πηοπάξ υπμηε ζμο ηαζνζάγεζ, ιεηά
ζηέθκεζξ παιυβεθμ, ημζιάζαζ απαθά, πάκεζαζ ιέζα
ζηδ ζζςπή ηαζ ιήηε ακαζαίκεζξ ηαζ θίβμ πνζκ
ημ ηεθεοηαίμ ηφια ζμο ήζοπα ημζιδεεί,
βεθάξ ζακ ημ παζδί ηαζ θεξ εζνςκζηά:
«Β! δεκ έβζκε ηαζ ηίπμηα!»
Ήηακε ηζ άθθα ηα πζηνά ηαζ ηα μδοκδνά, πμο είπε
κα εοιάηαζ εημφημξ μ ρανάξ. Θζα αάνηα απ’ ημκ
παηένα ημο υθδ δ πενζμοζία, βοκαίηα, ιάκα
ηζ αδεθθή, ηνία ιζηνά παζδζά, έκαξ παππμφξ
ακάπμδμξ ηαζ ιζα ημοθή βζαβζά.
Ρνυκζα πμθθά ρανάξ ζ’ έκα ιζηνυ ημθπίζημ
ζηα ακαημθζηά, νμθμφξ ηαζ πηαπμδάηζα,
βυπεξ ηαιζά θμνά, ηα έαβαγε ζηδκ αβμνά
ηαζ ηνάηαβε ηδ βυπα, θίθμοξ κα δχζεζ ηεναζζά
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πμο ’παζνκε δακεζηά ηζ αοηυκ ημκ πςνμθφθαηα
ημκ ηάζγε πηαπυδζ, δ ιήκοζδ κα λεπαζηεί
απ’ ηδκ ςναία βεφζδ.
Θπυνεξ, θμονημφκεξ ηαζ ηαδιμί, θανιάηζα
ηζ ακαζηεκαβιμί, θηχπεζα ηαζ εβηαηάθεζρδ,
πάθζ ζακ ηα εοιήεδηε ζε ημφημ ημ παβηάηζ,
ημο πυκεζε δ ροπή.
Έκα ααπυνζ αημφζηδηε ηαζ πθάκηαλε ιε ιζαξ,
ημο θάκδηε βζα ιζα ζηζβιή πςξ ένπμκηακ βζ’ αοηυκ,
κα ημκ βθοηχζεζ ήεεθε απ’ ηα ααεζά κενά.
Θα λαθκζηά εοιήεδηε πςξ ήηακ ζημ παβηάηζ,
κ’ αβκακηεφεζ ακήιπμνα ηζξ αάνηεξ ηαζ ηα θφθθα
ηζ αθμφ άημοζε πςξ πάθζ ανοπήεδηε ημ λέκμ
ημ ααπυνζ ηαζ ανπίγεζ κ’ απκμπάκεηαζ ιαηνζά
πνμξ ημ Ιμηζά, ζδηχεδηε ηαζ ιάγερε ημ δάηνο ημο
πμο ηφθαβε ανβά.

Έ

θηαζε ηζ εδχ ζηδκ λεκζηζά ιέζα απ’ ημ αάεμξ
ηςκ πεναζιέκςκ αζχκςκ, ιέζα απυ ηδκ
πανάδμζδ ηδκ άβζα ηαζ αβκή, υπςξ έθηαζε
πηεξ, πνμπηέξ ηζ ακηζπνμπηέξ, εηεί πμο έβζκε δ ανπή
ηαζ δ φπανλδ ημο ακενχπμο ζηδ γςή,
ηυηε πμο πάεδηε ημ ζηυημξ ηζ απθχεδηε ημ θςξ.
Φηάκεζ, θμζπυκ, ηαζ ηχνα εημφηδ ηδ ζηζβιή,
ιέζα απ’ ημ γεοβάνςια ηςκ κέςκ δ γςή,
εα ’νεεζ ηαζ αφνζμ, πνχηα μ Θευξ, ημο πνυκμο,
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βζα υζμ εα οπάνπεζ φπανλδ ηζ ακενχπζκδ γςή.
Μάκηα εα γεζ δ αεάκαηδ παιπάθαζα εοθμβία
ηζ έπεζ ιμνθή ιζαξ εκημθήξ πμο έζηεζθε μ Θευξ ηυηε
πμο πνυζηαλε ηαζ θχκαλε αοζηδνά:
«Ώολάκεζηε ηαζ πθδεφκεζεε...!»
Ζαζ έπθαζε μ Θευξ ημκ άκηνα. Ομκ εοθυβδζε,
ημκ θχηζζε, ημο πάνζζε ημκ πανάδεζζμ ηζ έκζςζε
πμθφ ζηακμπμζδιέκμξ απ’ ημ δδιζμφνβδιά Ομο.
Θα αιέζςξ δ ζμθία Ομο ζηέθηδηε ηδ ιμκαλζά ημο.
Ώπθυπενμξ ηαεχξ είκαζ, ζηέθηδηε κα πθάζεζ
ηαζ ηδ βοκαίηα, κα ’πεζ μ άκηναξ ζοκηνμθζά
ηαζ η’ απμθάζζζε.
Ζζ εηεί πμο άνπζζε κα ηδκ πθάεεζ, αιέζςξ είδε
ηζξ εκαθθαζζυιεκεξ ζηζέξ ηδξ ροπήξ ηδξ,
πμο πάθθμκηακ ιεηαλφ ηαημφ ηαζ ηαθμφ
ηαζ ηδ ζηζάπηδηε.
Οδκ ημίηαλε αοζηδνά ιε η’ αθάεδημ ιάηζ Ομο
ηαζ ηδξ πάνζζε κα ζένκεζ βζα πάκηα ιαγί ηδξ ημ δχνμ
ημο πυκμο. Άθδζε υιςξ, πάθζ απθυπενα, πενζεχνζα
ζοβκχιδξ ηζ αβάπδξ θοηεφμκηαξ ηα
ι’ αανμθνμζφκδ ααεζά ζηδκ ροπή ηδξ, βζα κα ηα
ιεηαθένεζ ζε υθμοξ ημοξ αζχκεξ ηαζ ζ’ υθεξ ηζξ
βεκζέξ ζακ υπθα πμο πνέπεζ κα έπεζ ιία παζδμφθα,
έκα ημνίηζζ, ιία ιδηένα
ηαζ ιία βζαβζά!
Φηάκμοκ ζηζβιέξ πμθθέξ θμνέξ πακημφ, εηεί πμο
οπάνπεζ η’ αβαευ η’ ακενχπζκμ ζημζπεζυ ηζ είκαζ
βθοηέξ, βμδηεοηζηέξ ηαζ απαθέξ.
Φηάκμοκ κα ιμζάγμοκ, υπςξ ηα πνυκζα ηα παθζά,
ι’ έκακ πανάδεζζμ ηνακυ ηαζ μθμηθδνςιέκμ
ιε ιήθα αηνζαά ηαζ ηα πμθθά ημο ενπεηά
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δεκ θείρακε ηζ αοηά.
Θυκμ, πμο υηακ θχκαγε μ Θευξ ηαζ ιμίναγε αβάπδ
ηαζ ζμθία, αοηά δεκ ηδκ αημφζακε ηαζ έιεζκακ ζημ
ζημηάδζ, η’ άνεζε ή δζάθελακ κα ζένκμοκ πάκς ημοξ
ηα ιίζδ ηαζ ηα πάεδ.
Έηζζ ηζ εδχ ζημκ βήζκμ πζα ηήπμ αβήηακ θίδζα
πμθθά ηαζ θυνεζακ η’ ακενχπμο ηδ ιμνθή ηαζ κα
ηαναδμημφκ ηδκ χνα ηδκ ηαηάθθδθδ κα ανμοκ
κα ζηάλμοκ ημ θανιάηζ ζ’ υζμοξ παιμβεθμφκ.
Θέζα ζ’ αοηυκ ημκ ηήπμ δομ κέμζ ράπκμοκ κα ανμοκ
θςθζά ηζ έπμοκ πανά ιεβάθδ, πθδιιφνζζακ
απυ αβάπδ, εάννμξ ηζ εοηοπία,
υπμο πζζηέρακε πςξ είπακ πάκς ημοξ Θεμφ ιαηζά
ηαζ ηδ Γςή πμο άνπζγε κ’ ακμίβεζ ηα θηενά
ηαζ κα ημοξ ηάγεζ αδφκαηα ηαζ δοκαηά.
Βηεί απθά αθήκμκηαζ, πανάθοζδ ημοξ πζάκεζ,
ιέζα ζηα ιφπζα ηδξ ροπήξ ιπενδεφμκηαζ αιανηςθμί
πακάνπαζμζ ηαζ άβνζμζ ζζημί, πμο έπμοκε αθοζίδεξ
πένα ηζ απ’ ηδ γςή.
Βηεί ανπίγεζ μ ζεζζιυξ, άπεζνεξ μζ δμκήζεζξ, βίκεηαζ
παθαζιυξ. Γφνς ημοξ λέζπαζε ιε ιζαξ ηαηάνα
ηαζ μνβή, θςκέξ πμθθέξ πανάλεκεξ,
άβνζεξ ηαζ ηνμιαπηζηέξ.
Άθθεξ ιζθμφκ βζα εάκαημ ηαζ άθθεξ βζα γςή,
πανμλοζιυξ ηζ απεθπζζζά ιπενδεφηδηακ ζηςκ κέςκ
ηδκ ροπή. Μχξ κα λεπενάζμοκ αοηυ πμο ήηακ πάμξ;
Ζζ ανπίγμοκ πνμζεοπή...
Ώυναηδ εεία δφκαιδ βίκεηαζ αηζάθζκμ βζμθφνζ,
ιέζα απ’ ηδξ ηυθαζδξ θςηζά ημ πέναζια κα βίκεζ.
Φνμονυξ αηαηαιάπδημξ, πμο νίπκεζ αηζάθζα
ηαζ αζηναπέξ κα θζχζεζ ακενχπζκεξ παβίδεξ
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ηαζ πθδβέξ, πμο άθθμηε δείπκμοκ ακευζπανηεξ
ζηνάηεξ ηαζ άθθμηε δνυιμοξ πζηνμφξ ηζ μδοκδνμφξ,
βζμιάημοξ αιανηία, πςνίξ επζζηνμθή.
ΐνεεήηακε μζ δομ ημοξ ηζ ανπίζακε κα ηάκμοκε
πανάπμκα πμθθά ηαζ κζχεμοκε παιέκμζ.
Ράεδηε δ εοπή ηδξ ιάκαξ ηαζ κηφεδηε ηαηάνα ηαζ
ημο παηένα δ ανεηή, πήνε ιμνθή εοιμφ ηζ μνβήξ.
Σιυξ άπθςκε ηα θηενά ζηεβκυξ δεζπμηζζιυξ,
βζαηί ηςκ κέςκ μ δεζιυξ ήηακ ηαεάνζμξ ηαζ αβκυξ.
Θενζά ιέζα ημοξ πάθθμκηακ δομ, πμζμ εα ’καζ
ημ ζζπονυ, ημ ιαφνμ ή ημ θεοηυ;
Ζζ υπςξ ζηα θφθθα ηδξ ηανδζάξ νυδζγε ιζα αοβή
ηζ άνπζγε ζζβά κα θαίκεηαζ δ γςή ηαζ κα παιμβεθά,
ηα πένζα άπθςζακ ηζ μζ δομ ηδκ παίνκμοκ αβηαθζά.
Κακά δμκμφκε ηα εενζά ςξ ιέζα ζηδκ ροπή ημοξ,
ιπενδεφμκηαζ αηυια πζμ πμθφ, πκίβεηαζ δ πκμή,
ια λαθκζηά, ανβά βονκμφκ ηα παζδζηά ημοξ ιάηζα,
πεημφκ ηαζ θεφβμοκ ζακ πμοθζά ράπκμκηαξ βζα γςή,
αθήκμκηαξ λμπίζς ημοξ ακενχπςκ θςκέξ
κα βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ πμθθέξ, ζηνζβηθζέξ,
βζμιάηεξ ιε θανιάηζ βζαηί λέθοβακ ηα πμοθζά
απ’ ηα ηθεζζηά ηθμοαζά.
Θπαίκμοκ ιε ηνυιμ ηαζ ηνοθά κα δμοκ πφνβμοξ
ρδθμφξ, πμο άημοβακ πμθθά, βζα πνίβηζπεξ,
ααζίθζζζεξ, βζα ιάβμοξ ηαζ κενάζδεξ,
βζα πνοζαθέκζεξ ηνάπεγεξ ηαζ πφθεξ ανβονέξ,
ιε δεζπμηάδεξ, άνπμκηεξ ιε ζηήπηνα δζαιακηέκζα
ηαζ ιαφνμοξ δμφθμοξ κα ηάκμοκ οπμηθίζεζξ,
ηάπμο εδχ, θακηάζηδηακ, εα ανίζηακε ιζα εέζδ
βζα κα γήζμοκ.
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Θα ακηί βζα υθα αοηά, ανίζημοκ ημοξ πφνβμοξ
ζημηεζκμφξ ηζ αναπκμζηεπαζιέκμοξ, ηνμιάγμοκε
ηαζ ηνέπμοκε ζηζξ πφθεξ ηδξ ροπήξ κα ιδκ ηζξ ανμοκ
ηθεζζηέξ, ια πάθζ εοιδεήηακε πςξ έπμοκ πζα
θηενά, η’ απθχζακε ιε δφκαιδ ηαζ πέηαλακ ιαηνζά.
ΐανέεδηε μ κέμξ κα ηανηενά ηδκ άκμζλδ, απυηαιε
ηζ έπαρε ημκ ηυζιμ κα πνμζιέκεζ πμο εα ’θενκε
πανά ηζ άθδζε πθέμκ ηδκ ηανδζά βζα ηείκδ κα ιζθά.
Ώββίγεζ μ κέμξ ιε θαπηάνα ηα ιάβμοθά ημο
ηαζ ακαηαηχκεζ ιε πανά βειάημξ αβςκία η’ άζπνα
πκμφδζα ηαζ θεπηά πμο είκαζ ζακ ιεηάλζ,
κα ηα εςνά ιε ιζα ιαηζά πανάλεκδ, εμθή ηαιζά
θμνά, κ’ αθήκεζ ηδ βοαθάδα ημο κα πφκεηαζ ζζβά.
Θεβάθδ δ πνμζδμηία ημο, ημκ πζάκεζ ηαναπή
ηαζ θέεζ ιέζα ημο ζζβά ζα κα παναηαθεί:
«Θεέ ιμο, βζαηί κ’ ανβμφκ ηυζμ πμθφ ηα βέκζα ιμο
κα ’νεμοκ;» Οα ηυαεζ ηάεε ιένα ηαζ ζηάγεζ
ημ ιάβμοθμ ζακ βένζημ ηζανμφπζ ηαζ κάημξ,
ηχνα ηανηενά ι’ ακείπςηδ θαηνεία, ηάηζ πμο
ένπεηαζ βζα πνχηδ θμνά ηαζ ηνέιεζ εθαθνά.
Γονίγεζ πίζς ιζα ζηζβιή ηδκ άηαηδ ιαηζά ημο,
ια αιέζςξ λακαβφνζζε ηαζ πάθζ ζημ πανυκ.
Ξδηχκεζ ημ ηεθάθζ ημο ρδθά, κζχεεζ πζα πςξ
ιεβάθςζε ηζ ακμίβεζ ηα θηενά.
Ζζ δ ημπεθζά χνεξ πενκά ημκηά ζημ ιζζμζπαζιέκμ
ηαενέθηδ, πμο θαίκεηαζ ιμοκηυξ ηαζ ηδκ
ηνοθμγδθεφεζ ηαζ πνμζπαεεί ηαζ αβςκζά
ζηα βοάθζκα ηα πένζα ημο ημ άζπνμ ηδξ ιπθμογάηζ
θίβμ κα ημ αββίλεζ ηζ απ’ ημ πανεεκζηυ ηδξ άνςια
ηζ αξ είκαζ άροπμξ, πμο ηυζμ ηδ εαοιάγεζ,
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θίβμ κα γαθζζηεί, πζυηενμ κα ναβίζεζ, πμο χνεξ
ηχνα πάκς ημο πηεκίγεηαζ αοηή δ μιμνθζά,
ημκ έπεζ πζα ιαβέρεζ.
Ξακ πενζζηένα ιε ηάηαζπνα θηενά, ζα κα ’καζ
ηαηαζηεφαζια αυναημο γςβνάθμο ή κενάζδαξ
ιμνθή, ημζηά ηδκ μιμνθζά ηδξ, πμο θάιπεζ
ζακ ζιανάβδζ ηαζ πάκς ζηα ναβίζιαηα πμο ηάκεζ
μ ηαενέπηδξ ναβίγεηαζ ηζ αοηή.
Λίζηνμξ ηδκ έπεζ ζοκεπάνεζ, ιεβάθμξ πονεηυξ,
πμθθά ηα ενςηήιαηα, μ αζκζβιαηζζιυξ
ηζ υιςξ ηδξ θαίκεηαζ πςξ είκαζ πζα βοκαίηα
ηζ υηζ ιπμνεί πθέμκ ζακ ένεεζ δ ζηζβιή,
ιεξ ζημ πθαηφ ηαζ νυδζκμ θζαάδζ ηδξ γςήξ
βθοηά κα λαπθςεεί.
Ζαζ κα ηδξ θένεζ ιήκοια ιεβάθδξ εοηοπίαξ,
απηίδα ήθζμο πφνζκδ πμο εα ’καζ ιαηνζκή,
ημκηά ηδξ, ήθζε, έθα ιζα νυδζκδ αοβή, θμφζε
ι’ αβάπδ ηα ιαθθζά, ι’ ένςηα ηαζ εοηοπία
πνζκ θααςεεί δ ροπή.
Ζαζ ρδθαθίγεζ απαθά ιε ηυθιδ, ζζβμονζά,
η’ άζπνα πανεέκα ζηήεζα ηδξ ηζ αδήιμκα νςηά
εέθεζ κα ιάεεζ ακ ιπμνμφκ ημκ ηυζιμ κα δεπημφκ,
ημκ ηυζιμ πμο παιμβεθά, αοημί πμο ημκ πμεμφκ.
Ζάπμζα ζηζβιή ηδξ θεφβεζ έκα απκυ ηνοθυ βέθζμ,
δίκμκηαξ ηάπμζα πανά ηαζ ακημπή, πμο ηνφαεηαζ
ααεζά ζηδκ ηνοθενή ηανδζά ηδξ.
Ζαζ παίνεηαζ λακά βζα ηδ ιεβάθδ απθμπενζά
πμο πάκς ηδξ δ θφζδ ιε ηέπκδ έπεζ απθχζεζ
ηζ εημζιάγεζ ημ απείναπημ ημνιί ηδξ
ημ πνχημ πκχημ ημο ήθζμο κα δεπηεί, αεχα ηαζ αβκή,
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ιε θάηνα ηαζ ιέεδ ηζ ακμίβεζ ιμκμιζάξ ηα ιζηνά
θεοηά ηδξ θηενά ηζ μνιά ζηδ γςή.
Ξακ πεηαθμφδα θηάκεζ ζ’ απάηδηα πανεεκζηά
θζαάδζα ηζ εηεί λαπθχκεζ, ηανηενεί ιε ζηήεζα
ακμζπηά, εηεί θηάκεζ ηζ αοηυξ ηζ εκχκμοκ ηα ημνιζά
πονπμθδιέκα ηαζ ηα δομ απ’ ημο ένςηα θςηζά,
ιε ιζαξ παναδμεήηακε ζηδκ άζαδζηδ πονά.
Θμζπμαμθάκε μζ ιδθζέξ, πανεεκζηά ζημνπάκε
άνςια ηαζ ζηζέξ απ’ αββεθμζηναηζέξ πμνεφμοκ
ζακ ηνεθέξ. Θέεοζακ απυ ένςηα πμο ήηακε
ζακ ιέθζ ηαζ πέναζακ ζηζβιέξ αλέπαζηεξ,
θακηαζηζηέξ, πεηχκηαξ ζακ πμοθζά
ζηδκ απενακημζφκδ πμο πάνζγε γςή.
Μανάδεζζμξ ηδξ θάκδηακ εηείκεξ μζ ζηζβιέξ
ηζ έκζςζε ιέζα ηδξ ιε ιζαξ κ’ ακείγεζ έκα δέκηνμ,
ιε πενδθάκζα αβκή, κα δίκεζ ημοξ ηανπμφξ
ηαζ αθέπεζ υηζ ηαηάθενε ημκ ίδζμ ημκ Θευ πζζηά
κα δζηαζχζεζ δίκμκηαξ ηχνα ζηδ γςή υ, ηζ αηνζαυ
ηαζ αβαευ οπάνπεζ βζα ημ κζυ.
Θα αθέπεζ βφνς ηδξ θίδζα πμθθά θανιαηενά
κα γχκμοκε ημ δέκηνμ ηαζ πνμζπαεμφκε ιακζαηά
ηάης κα ημ βηνειίζμοκ.
Ομ άιμζνμ πχξ κ’ ακηέλεζ; Θα πέζμοκ υθμζ μζ ηανπμί
ηάης ζηδ ζάπζα βδ! Θα βίκμοκε ηα θίδζα δνάημζ
πναβιαηζημί απυ ηδκ αιανηία πμο έπμοκ ζηδκ ροπή.
Άββεθμξ Θεμφ, πμο θφθαβε πάκς ζημκ μονακυ,
άημοζε ηδ αμοή πμο έθηακε απ’ ηδ βδ.
Οανάπηδηε ηζ μ μονακυξ ηαζ εφιςζε μ Θευξ.
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Θοιήεδηε βζα ιζα ζηζβιή ιία ημο εκημθή πμο έδςζε
παθζά ηαζ πνυζηαλε ημκ άββεθμ κα νίλεζ ιζα ιαηζά.
Δ ημπεθζά ήηακ αβκή. Ομ ιυκμ ηδξ ηαηυ, π’ αβάπδζε
έκα κζυ. θμζ ημοξ βίκακε επενμί, ιάκα, παηέναξ
ηζ αδεθθμί. Ώηυια ηαζ μζ ζοββεκείξ ηαζ βείημκμζ
πμθθμί, υθμζ ημοξ δείπκακ ηδ θοβή κα πάνμοκ
ζηδ ζηζβιή, απ’ ημκ πανάδεζζμ αοηυ κα θφβμοκ
ζημ θεπηυ.
Βίδακε ζημκ μονακυ εηείκμοξ ημοξ αθμνζζιμφξ
ηαζ ημοξ ακααναζιμφξ, πμο ηάκακε η’ ακενχπζκα
εδνία, ηαζ εφιςζε μ Θευξ αηυια πζμ πμθφ.
Ζαζ ζακ ημ απμθάζζζε, έαβαθε ιζα θςκή
πμο ζείζηδηε δ βδ...!
-Θοιάζαζ, θίθε ιμο ηαθέ, θέεζ μ Ιζημθζυξ ζημ θίθμ
ημο Θδκά, εηείκα ηα δεζκά, πμο ηυκηερα κα πάζς
υθα ηα θμβζηά ιμο; Ώκ δε ήζμοκα εζφ, ηζ κα ζμο πς!
Αεκ λένς...Οζ κα πς!, θέεζ ζημ θίθμ ημο πμο ημκ είπε
ζοιπαναζηαεεί ζ’ εηείκεξ ηζξ δφζημθεξ ζηζβιέξ
ιζα ιένα πμο ήνεε κα ημκ επζζηεθηεί.
-Θαννχ ηα παναθέξ, θίθε ιμο Ιζημθζυ, ημο απακηά
μ θίθμξ ημο μ Θδκάξ ηαζ ημκ πηοπά ζηδκ πθάηδ
ι’ αβάπδ θζθζηά.

Ζ

θαη! Ζθαη!» αημφζηδηε μ πεθανβυξ
ιε ημ ιαηνφ ημο νάιθμξ επάκς ζηδ θςθζά.
Οίκαλε ηάιπμζεξ θμνέξ ηα ιεβάθα ημο θηενά
ηαζ λάθκμο ιε απυθαζδ ηαζ ι’ απμκζά ιεβάθδ,
ανπάγεζ έκα απ’ ηα ιζηνά ζημ ιαηνμοθυ ημο νάιθμξ
ηαζ ημ βηνειίγεζ απυημια ηάης απ’ ηδ θςθζά.
Ζαζ άνπζζε λακά ηχνα πζμ δοκαηά ημ ηνχλζιυ ημο
ηζ υθμ ημζηά λεηαζηζηά ηα άθθα ημο παζδζά,
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ακ έπμοκ οβεζά ηζ ακ είκαζ δοκαηά ηα κέα ημοξ
θηενά, πμο κα ιπμνμφκ, ζακ ένεεζ δ ζηζβιή,
κα θφβμοκ ιαηνζά.
Οζ ηνακή θςθζά πμο έθηζαλε ημφημξ μ πεθανβυξ!
Λθυηθδνδ ζηεπή απ’ ημ ηαιπακανζυ ηδκ έηακε δζηζά
ημο ηαζ ηάης απ’ αοηή ζθφγεζ μ ηυπμξ απυ
ζπμονβζημθςθζέξ ηαζ πεθζδμκμθςθζέξ.
Μμοθάηζα αιέηνδηα, υθα πςνίξ θηενά ηαζ υθα
κα ηζζνίγμοκ, ημο πεθανβμφ μζ δοκαηέξ ηναοβέξ,
δζχλακε ηζξ ιάκεξ ημοξ ηαζ ηζίνζγακ ηζ αοηέξ.
Αίπθα απ’ ημ ηαιπακανζυ έκα πθαηάκζ ζακ εενζυ
ζηέηεηαζ μνευ, ι’ έκακ ημνιυ πμο ε’ αβηάθζαγακ
ίζαιε εθηά άκενςπμζ, βειάημξ πενδθάκζα απθχκεζ
ηα ηθςκάνζα, θζθυλεκα, πθαηζά ηζ απθυπενα πανίγεζ
ηδκ πθμφζζα ημο ζηζά ί πάκς ζηδκ εηηθδζζά.
Θα κα, δε ζηαιαηά εηεί. πςξ μ ήθζμξ δναζηεθά
ηζ αθήκεζ ημ πνοζυ ημο, βθζζηνά ηζ μ πθάηακμξ απυ
ηδκ εηηθδζζά ηζ απθχκεηαζ ηειπέθζηα επάκς ζηδκ
αοθή, εκχκεζ ηαζ ημοξ ηθχκμοξ ημο ι’ έκα πθαηάκζ
βείημκα ηαζ θηζάπκμοκε ιαγί, βζα ηδκ πθαηεία
ηδ ιζηνή, ιία εευναηδ ζηεπή.
Μάκς ζηζξ θοθθςζζέξ ηα ζπμονβζηάηζα ηάκμοκ
ηνεθέξ πανέξ. Ζαζ ηάης παιδθά, ημφημ ημ εενζυ,
μ πθάηακμξ, πμο έπεζ ηνία πμδάνζα βένζηα
ηαζ πμκηνά, ηα αφεζζε ζηδ ιάκα βδ, βενά βζα κα
ηναηζέηαζ, κα γεζ ηαζ κα ιεβαθμονβεί.
Ξ’ έκα απ’ αοηά, ζημ πζμ πμκηνυ πμδάνζ, παθζά, πμθφ
παθζά, ελάπθςζε έκαξ εευξ βζα κα λεημοναζηεί
ηζ εοεφξ ιαγεφηδηακ μζ πςνζακμί πανάπμκα
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κα ηάκμοκ, ζακ θηάκεζ, ημο είπακε, μ εενζζηήξ,
λδναίκεηαζ μ ηυπμξ ηζ μζ άκενςπμζ ιαγί.
Ζζ εηεί πμο θέβακε πμθθά πςνίξ ηέθμξ ηζ ανπή,
ανοπήεδηε μ πθάηακμξ ηζ άκμζλε ιζα πδβή,
κα ηνέπεζ ηνοζηάθθζκμ κενυ βειάημ απυ γςή.
Μένα ιαηνζά, βαθάγζα, ηαηαπνάζζκα, απθχκμκηαζ
αμοκά. Μάκς ζηζξ ημνοθέξ ιείκακε ζημφθζεξ
ιαηνμοθέξ, άζπνεξ ηαζ ιαθαηέξ ηαζ θζχκμοκε ανβά
νίπκμκηαξ ιεξ ζηζξ νειαηζέξ ηα βάνβανα κενά.
Βηεί εκχκμκηαζ ιαγί, άθθα εμθά, άθθα βαθαγςπά,
άθθα πμο είκαζ μνιδηζηά ηαζ αζάγμκηαζ πμθφ,
ζακ αθέπμοκε ηδ βδ π’ απκίγεζ ηαζ κα δζρά
ημο ήθζμο αβηαθζά πςνίξ πζα οπμιμκή,
ιζα χνα εκςνίηενα αθήκμοκε ηχνα ηζ αοηά
ημ βεζα ζηδκ επμπή.
Θέκεζ μ θφημξ άκενβμξ ηαζ ζηεθηζηυξ πμθφ.
Ώνβά βονκά ημ ζαένημ ημο πμο ημο ’βζκε πμκηνυξ
απ’ ηδκ ηαθή ηνμθή. Γεφιαηα ιε ανκάηζα, ηάιπμζα
ηαηζζηάηζα, θάθονα πμο ημο βζάηνερακ
ηδκ άννςζηδ ημζθζά, ια πήνε βζα πανάζδια βενέξ
δαβηςιαηζέξ ηαζ ηχνα ζηέθηεηαζ μηκδνά,
πχξ θηάκεζ ιε ηα ηναφιαηα επάκς ζηα αμοκά.
Ια ηαζ δ «ηονά- Θανζχ» ιε ηδκ πθαηζά μονά
ηαζ άδεζα ηδκ ημζθζά, πμο αυζηδζε ηαζ λάθνζζε
ημημφθεξ ηαζ ααβά. Μμθφ πμοθενζηυ, ιζηνυ
ηαζ ηναβακυ, ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ
ήηακ η’ αθεκηζηυ.
Ώπυ ιαηνζά ιε πμκδνζά ημζηάγεζ ημκ «ηον-Ιίημ»
πμο ιμζάγμοκ ζηδκ ιπαβαπμκηζά ζα κα ’καζ δομ
ζηαβυκεξ. Έπεζ ηαζ ιζα ηαημηεθζά!

215

Οζ πυκμοξ ηαζ ηζ ηειπεθζά! Ζαζ ηδκ μονά, δ μηκδνή,
ηδ ζαάνκζγε ζηδ βδ ηζ δ βθχζζα ηδξ δ ηυηηζκδ,
πμο λέιεζκε απυ ηνμθή, ηνέιμκηακ ζακ θμονί.
Ηεξ ηζ απ’ ημ ιέηςπμ βονκμφκ ηαζ ζένκμοκ
ηαζ μζ δομ, ακηί βζα θάθονα δαβηςιαηζέξ ζηοθζχκ
ηαζ ηυηαθα πμο ηνίγμοκ, υπμο πμονκυ-πμονκυ
εηείκμξ μ παθζυαθαπμξ! Ώπ! Μχξ ημο λέθοβε
δ ηοπενή ιέζα απ’ ηα πυδζα ημο, ηαηάθενε υιςξ
ηαζ ηδξ έζπαζε ηα δελζά πθεονά.
Ώηυια ηαζ μζ πεθχκεξ δεζθά-δεζθά, ζηζξ πνςζκέξ
δνμζμζηαθζέξ ημο πεφημο ηζξ πκμέξ ηαζ ζηζξ πθζανέξ
βειάηεξ οπμζπέζεζξ απηίκεξ απαθέξ, ηα ηεθαθάηζα
αβάγμοκ ζζβά, πμθφ ζζβά. Μυηε ημζηάγμοκε ρδθά ηαζ
πυηε παιδθά ηαζ ζηζάγμκηαζ πμθφ ημο βφπα
ηδκ αθάκηαζηδ μνιή ηαζ ημο θζδζμφ ηδκ φπμοθδ
επίεεζδ ηαζ λαθκζηή.
Ζζ εηείκμξ μ ζηακηγυπμζνμξ πμθφ πνμζεπηζηυξ,
ηδξ ιμίναξ ημο βναθηυ κα έπεζ απυ παθζά ημκ ίδζμ
ημκ επενυ. Βδχ ηζ εηεί πάκς ζε ηάπμζμκ ανάπμ,
δίπθα ζε ηάπμζα ηνφπα ζηδκ απκζζηή ηδ βδ,
είκαζ παναηδιέκα πμοηάιζζα παθζά.
Ζαζ κα! Ηίβμ πζμ ηεζ, θίδζ πθςιυ ηζ αδφκαιμ
ιε ηδκ ηαηάνα, πμο ημο ’δςζε μ Θευξ, ζένκεηαζ
κοζηαβιέκα. Ζάπμηε ζηαιαηά, παίνκεζ ακαπκμή,
ηδ κάνηδ ημο κα δζχλεζ πμο είκαζ δοκαηή
Μένα απυ ηζξ πθαβζέξ μνιάεζ ημ αβένζ.
Μεφημξ, μλζά ηαζ έθαημ ηζ εηείκδ δ ακειχκδ,
θάιπμοκ ηαζ δίκμοκ ημ πανυκ ζ’ αοηυ πμο ηχνα
ένπεηαζ, ιεβάθμ πακδβφνζ.
Ιηφκμκηαζ μζ ηάιπμζ ι’ μιμνθζέξ ηζ μζ βφνς
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μζ πθαβζέξ γςβναθζζηά παθζά θμνμφκε βζα πμδζέξ.
Θέεοζε δ πένδζηα ηνεθά, ηνέπεζ, πδδά, πεηά,
ηζ κα πνςημδζαθέλεζ ζ’ αοηή ηδκ μιμνθζά!
Θα ηζ δ ηνοβυκα έθαιρε ιε ηάθθδ ηζ ανπμκηζά,
ηα πεθζδυκζα πνμπακηυξ ηάκμοκ ζακ παθααά,
αμοηζέξ ηαζ ραθζδζέξ ζακ αηνμαάηεξ ηαζ ζακ
ηαηαπηδηέξ αένα ραθζδίγμοκ.
Ζζ απυ ηα ηζηζαίζιαηα πμο ήηακε πμθθά, θακένςζακ
ιε ιζαξ ημκ ενπμιυ ηδξ άκμζλδξ πμο θένκεζ
ζημοξ εκδημφξ, εοπέξ ηαζ πνμζδμηίεξ ηαζ εαφιαηα
κα ζαήζμοκ ηνακμφξ, ιζηνμφξ, ηαδιμφξ.
Φζθυλεκμξ μ πθάηακμξ ηαζ ημφηδ ηδ πνμκζά,
παζπαθζκά «ημοδμφκζα» ηνέιαζε πμθθά
ηαζ ιε ηαζκμφνζα θφθθα κηφεδηε πθαηζά
ηαζ δνμζενά. Ζάης απ’ ημκ ίζηζμ ημκ παπφ
ιαγεφηδηακ μζ πςνζακμί, ηνακή βζμνηή κα ηάκμοκ
ηζ ανπίγμοκε απ’ ηδκ αοβή πμθθέξ ηαζ ιε πανά,
δμοθεζέξ έπμοκ κα ηάκμοκ.
Μνχημζ ζημ πνμζηθδηήνζμ, ημ ’πακ απυ παθζά,
ιεζήθζηεξ ηαζ βένμκηεξ κα ηάκμοκ ημ ημοιάκημ.
Ώνπίγακε ιε ηθήιαηα ιε ηέθζ ηαζ πανά ηζ υ, ηζ
απυ αθαζηάνζα θαίιανβα, αρζά ηαζ δοκαηά,
ιεξ ζηα αιπεθμπχναθα εέθμοκε αζαζηζηά
πςνίξ ηανπυ ηδκ άιπεθμ κα ηάκμοκ,
εηεί ιε ηέπκδ ηαζ ιενάηζ ηυαμοκε μζ παθζμί,
άπνδζημοξ ηθχκμοξ ηαζ αθαζημφξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
ηα απθχκμοκε ζημκ ήθζμ ηζ αοηυξ ιε ηδκ ανάδα ημο
ημοξ ηαίεζ ηδ πθςνάδα.
Ζαζ υηακ θηάκεζ δ ζηζβιή, ζηα γα ημοξ
ηα θμνηχκμοκ ηζ εηεί, ζηδκ υιμνθδ πθαηεία,
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θηάκμοκ ημκηά ζηδ παναοβή ιε ηέθζ ηαζ γςή.
Ζαιανςημί ηαζ γςδνμί ηα αάγμοκ ζηδ βναιιή,
θίβμ λενυ δαδί απυ ηανδζά βένζημο πεφημο εα δχζεζ
ηδκ πκμή ηζ μθυβονα ιμζπμαμθά νεηζίκζ ηαζ αμοκυ.
Μένα ζηζξ ημνοθέξ, ανβά ζηάκε μζ δθζυπνοζεξ
απηίκεξ ηαζ ηνέπμοκ ακοπυιμκα ζοκάκηδζδ
κα ηάκμοκ ζηζξ αένβεξ ηζξ λενέξ.
Μκμή πθζανή ηαζ απαθή ηδξ άκμζλδξ παζδί
θοζάεζ ημ αβένζ ηζ υθα ιαγί, άκενςπμζ ηαζ ζημζπεζά
ακάαμοκε θςηζά, βίκεηαζ πονηαβζά
Θαφνμξ ηαπκυξ μνιά ιέζα ζηζξ θοθθςζζέξ,
ημκ πθάηακμ αβηαθζάγεζ βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ:
«Γημφπ! Γημφπ!» ανοπζέηαζ ζζβακά. «Ώξ είκαζ», θέεζ
ζημοπίγμκηαξ ηα δάηνοα απαθά,
«αθμφ είκαζ Μαζπαθζά, πχξ εα ρδεμφκ ηα ανκζά».
Οίκαλε θίβμ ηα ηθανζά αθήκμκηαξ ηδ ιαφνδ εαιπή,
πμο ιφνζγε απυ ιμφζημ κα ζδηςεεί ρδθά, εηεί ζημ
θςηεζκυ ηαζ πανςπυ βαθαγςπυ μονακίζημ, υπμο
ημκ ηανηενμφζε δ απενακημζφκδ, βαθάγζα αβηαθζά.
Ξακ αζαζηζηυξ θαζκυηακε κα ήηακε ηζ μ ήθζμξ.
Θε θίβεξ δναζηεθζέξ ζδηχεδηε ηάιπμζεξ πζεαιέξ
ρδθά ηαζ δ θςηζά ζακ έηακε ηάναμοκμ ηα λφθα,
ανπίζακε ημ βφνζζια ηζξ ζμφαθεξ ιε η’ ανκζά.
Ξακ έκα «Μ» ηάκακε ημκ ηυπμ ζηδκ πθαηεία
ηζ εηεί πμο έιεζκε ηεκυ ήνεακ μνβακμπαίπηεξ
βθέκηζ κα ζηήζμοκε ηνζημφαενημ, ηνακυ.
Λζ κέεξ ημπεθζέξ κηοιέκεξ ιε ηα αθάπζηα ζηήζακ
ημ ιεβαθείμ. Ζζ μζ κέμζ έθαιρακ θμνχκηαξ ηα ηαθά
ημοξ, ηαιανςημί ηζ αβένςπμζ, ηζανμφπζ,
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θμοζηακέθα, ιε ημ ζεθάπζ θμοζηςηυ, ημοιπμφνζα
ηαζ ιαπαίνζα ηαζ υζδ θεαεκηζά είπακ ιεξ ζηδκ ροπή
ημοξ αβήηε ζηδ ζηζβιή.
Ζαζ κα, ανπίγεζ μ πμνυξ υπμο ημκ ζένκεζ ιε πανά,
δ εθθδκζηή μιμνθζά. Ζθανίκμ, ηζεάνα ηαζ αζμθί,
θαμφημ, αημνκηευκ, ιενάηζ ηαζ ηαδιυξ,
ήνεακ ζηα ηέθζα μζ παθζαημί, ημοξ πήνε μ μίζηνμξ,
κηυπζμ ημ ηζίπμονμ ηζ αβκυ, ηυηηζκμ ημ ηναζί,
υθμοξ ημοξ πυκμοξ έθοζε, πμο είπακ ζηδκ ροπή:
«Ια ’ηακ ηα κζάηα δομ θμνέξ..!» ηναβμφδαβακ ηαζ
πυνεοακ πμθθμί ηζ ακάιεζα ιεναηθςιέκμξ
ηζ μ Ζίηζμξ μ ρδθυξ, πμο ζθφνζγε ηαζ πυνεοε πμθφ,
ζακ έαθεπε ηζανμφπζα κα ηάκμοκ ιεβάθεξ ραθζδζέξ,
ιέζα ηζ αοηυξ ιε ιζα δναζηεθζέξ πζάζηδηε ζημ πμνυ.
-Ρνζζηυξ Ώκέζηδ, πςνζακμί! είπε ηαζ μ παπάξ ηαζ
εοθυβαβε πμο βζυνηαγε ιαγί.
Ζαζ κα, ηαζ ιζα πανά, πμο ήηακ λαθκζηή.
Δ Αέζπς αννααχκζαγε εηείκδ ηδ ζηζβιή,
ηδκ ηυνδ ηδκ ιμκάηνζαδ ζημο Ηάιπνμο ημ παζδί.
Ομ βθέκηζ ηζ δ Ώκάζηαζδ δοκάιςζακ πμθφ,
ιέζα ζηδξ ιέναξ ηα αβαεά έθαιρε δ ανεηή.
Γζμνηή ιεβάθδ έβζκε εηείκδ δ Ηαιπνή!

ΘΒΝΛΞ ΜΒΘΜΟΛ
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Ο

νέπμοκ ηα πνυκζα ζα κενυ ηαζ βίκμκηαζ πμθθά,
κζχεμοκε αμοηδβιέκμζ ζηδκ πίηνα
ηδκ απένακηδ ηζ ένδιδ ιμκαλζά.
Μυκμζ, ηαδιμί ηαζ αάζακα, ζδνυξ ηαζ αβςκία, άβπμξ,
ααεααζυηδηα, ζηένδζδ ζηδ γςή βζα ιζα επζζηνμθή,
υθα αοηά ηα ηάκακε έκα βζμθφνζ αιυθοκημ,
ηζ ακ βίκμκηακ ζοπκά, ποηκά δοζημθμδζάααηδ
δ ζηνάηα ηαζ ιεβάθδ, ημ ζηυπμ ημοξ πμο θφθαβακ
ζακ ηάηζ ζενυ ηαζ πζμ αηνζαυ αβαευ,
ημκ ηνάηαβακ αβκυ!
Ρακυηακε υιςξ πένα ζε απακείξ βηνίγμοξ μνίγμκηεξ
ημ αβκυ ημοξ ημ βζμθφνζ πμο ήηακ απάηδημ
ηαζ έζαδκε ζα κα ’ηακ υκεζνμ ή ηακηήθζ ,
αθήκμκηαξ ζδιάδζα απκά, αναπκμΰθακηα
ζακ άπζαζηα πμοθζά.
Μένα, θμζπυκ, εηεί δεζπυγακε απυ ιαηνζά πνυκζα
ηαιζά ηνζακηανζά, βζ’ άθθμοξ πζμ θίβα, βζ’ άθθμοξ
πζμ πμθθά ηζ αθήκακε ζηα πνυζςπα, αοθάηζα
κα ηνέπμοκε εμθά. Ξηθδνυ ζακ ηζάπζζια
ηαζ βνήβμνμ ημ πέναζια ημο πνυκμο,
άθδκε κςπά η’ απκάνζα ημο κα δείπκμοκ γςκηακά.
Ια ήηακ, ηάπα, αθμνζζιυξ παπά ή ηάπμζα αιανηία;
Θήπςξ ηάπμζα ηαηάνα άβκςζηδ ή ηάπμζα
δοζηοπία; Ή ιήπςξ έβζκε μνβή εηείκδ δ ιεθάκδ
ηαζ δ οπμβναθή ηζ έζενκε αηαηάπαοζηα άνκδζδ
ηζ εβηαηάθεζρδ βζα ηείκδ ηδ θοβή;
Λνβή ιε αβακάπηδζδ ηζ ααέααζμζ πμθφ!
Ιζχεμοκ ιμκάπμζ, αδφκαιμζ, ζα κα ’καζ ζε ηθμοαί.
Bβάγμοκ ηδ ιφηδ ημοξ ηνοθά, ημζημφκ πνμξ
ηδκ παηνίδα. ΐθέπμοκ ηα ζπίηζα αδεζακά
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πμο θηζάλακ ιε ιενάηζα, πυκμοξ, ακαζηεκάβιαηα
ηαζ πίθζα δομ θανιάηζα, ημιιάηζα απ’ ηζξ ζάνηεξ
ημοξ πμο λεπενκμφκ υθμο ημο ηυζιμο ημ ζιάθημ
ηαζ ζιανάβδζα υπμο ζηζξ αάζεζξ αάθακε πνυκμοξ
απ’ ηδ γςή.
Ζμζημφκ ημ βείημκα ηνοθά ηαζ ηάπςξ ζζςπδθά,
ημ εάννμξ ημοξ ημ θάβακε ζηα λέκα ζηαονμδνυιζα
ημ ζηέθημκηαζ ηαζ κηνέπμκηαζ βζα ιζα λέκδ κηνμπή
ηζ δ αημθιία ζε πμθθμφξ έπεζ γςβναθζζηεί.
Θα κα, πμο πάκς ημο εςνμφκ υ, ηζ απυ οπυθμζπμ
ημοξ έπεζ απμιείκεζ ηζ υηζ πμθφ εα ήεεθακ
ηδ γεζηαζζά πμο άθδζακ ή πάνζζακ αθθμφ,
ιζα βεφζδ απυ παιυβεθμ ημοξ ήηακ ανηεηή,
ηδ εαθπςνή πμο ζηενήεδηακ υθα αοηά ηα πνυκζα
κ’ ακηθήζμοκ απ’ ημ βείημκα, ημκ αδενθυ
ηζ απ’ άθθμκ ζοββεκή ηαζ κα ημο πμφκε ηαεανά
πςξ ακ έπμοκε ηάπμζα θεθηά, ημοξ θείρακε άθθα
πνάβιαηα ηαζ άθθα αβαεά.
Ξηζάγμκηαζ υιςξ κα ημ πμοκ, ημ κζχεμοκ ιέζα ημοξ
έκημκα, δε εέθμοκε ιε ηίπμηα κα ημοξ
ηαημηανδίζμοκ, κζχεμοκ αηυια πςξ ημζημφκ
ημο λέκμο ηα θεθηά ηζ αοηυξ αηυια μ ζοββεκήξ,
ς καζ, ιε γήθζα ημκ ημζηάγεζ ηαζ ηάπμζα πμκδνζά,
πχξ εα ημο αάθεζ πένζ ζηδκ ηζέπδ ηδ ααεζά.
Μαθζμί θίθμζ λεπάζηδηακ ή ηάκμοκ πςξ λεπκμφκ
ηζ απ’ ηδ ιαηζά ημοξ πάεδηε υθδ δ γεζηαζζά,
έκαξ, ίζςξ, ζημοξ δέηα απυιεζκε ιε θίβδ ακενςπζά.
Λζ ιυκμζ πμο οπήνπακε ηαζ δίκακε πανά
ηαζ βζάηνεοακ ακείπςηα ημοξ πυκμοξ ηδξ ηανδζάξ,
ζακ ηακηδθένζα ζαήζακε ιε ζζβή
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ηζ υθα ημοξ ηα πανάπμκα ηα πήνακε ιαγί.
Μμφ κα ’ανζζηακ ηδ δφκαιδ ηαζ πμφ ηδκ ακημπή;
Ρνυκμοξ πμθθμφξ δεκ άκηελακ κα γμφκε ιμκαπμί,
έκαξ ημκηά ζημκ άθθμ θφβακε ιε ζζςπή ηζ μζ πζμ
πμθθμί δεκ πνυηακακ, δεκ άθδζακ ιήηε εοπή
πανά έκα πζηνυπμθμ παιυβεθμ ζηα πείθζ.
Ζάιπμζμζ πμο δεκ πνυηακακ ηα ιάηζα ημοξ κα
ηθείζμοκ, ηδκ αβςκία άθδκακ ζα κα ’ηακ γςβναθζά
ηζ άθθμζ έκα πανάπμκμ βζα ιζα επζζηνμθή.
Θυκμ ζηαονμί ημοξ άθδζακ ηαζ θίβα ιάνιανα,
πμο άθθα ηζηνίκζζακ, άθθα ζηεπάζηδηακ
απ’ ηα ρδθά πμνηάνζα, άθθμζ αθέεδηακ
ζημ λέπαζια ηςκ ζοββεκχκ ηαζ ιεξ ζηδ ιμκαλζά,
ιε ιυκδ ζοκηνμθζά ηάπμζςκ πμοθζχκ
ημ αανζεζηδιέκμ ημοξ ηεθάδδδια, πμο αημφβεηαζ
ζακ ηθάια ηαζ ιζα θνμκηίδα, ηδκ πθδνςιέκδ ημο
ηακηδθακάθηδ ή ημο κεηνμεάθηδ πμο κα δζαηδνεί
ιέζα ζηζξ επμπέξ ιία ιζηνή θθμβίηζα,
έηζζ βζα κα ιπμνεί κα ζαήζεζ η’ άζαδζηα ιενάηζα,
μκείναηα ηαζ πάιπμθθα πανάπμκα πμο πήνακε ιαγί
ηζ έιεζκακ κα ζένκμκηαζ βζα πάκηα ζηα παζδζά ημοξ,
θεξ ηζ ήηακε ηαηάνα ή ημο Θεμφ δ μνβή.
Θέκεζ μνθακή ημφηδ δ βεκζά πμο έδςζε πμθθά.
Θέκεζ ιμκάπδ ζακ ηαθαιζά, ηδξ θείπεζ δ ζηζά,
ημο βένμο δ πανμοζία, ηδξ ιάκαξ δ ζημνβή,
πυκμξ αανφξ ηαζ ααάζηαπημξ ηδξ θζχκεζ ηδκ ροπή.
Λζ ιυκμζ πμο απυιεζκακ, πένα απ’ ημοξ ζοββεκείξ,
είκαζ μζ πμθζηζημί, ιεβάθμζ οπμονβμί, ιε ηα ιεβάθα
ηάιαηα, ηα θυβζα ηα παπζά πμο μ πνυκμξ
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ημφξ αθθμζχκεζ ιε ημ ζηοβκυ ηζαπί
ιέπνζ πμο απμλεκχκμκηαζ ζα κα ’καζ άθθδ θοθή.
Ζαζ πένα απ’ ηα παναπάκς ηα ’ηείεε ηαζ ηα ηάης,
ηαζ μζ «ιπθε» ηαζ μζ «πνάζζκμζ» υθμζ μζ οπμονβμί,
ηνυπμοξ ανίζημοκ δζάθμνμοξ ηαζ «εοενβεηζημφξ»
έηζζ, βζα ημ ζοιθένμκ ηςκ ιεηακαζηχκ, ια πζυηενμ
βζα ηείκμοξ, ημοξ θένακε ηαζ ηνάπεγεξ κα αάγμοκ
ηα θεθηά.
Γονκμφκ πάθζ ζηα ηςνζκά, ζημ ζήιενα, ζημ αφνζμ
ια ηαζ ζημ πηεξ αηυια, αθέπμοκ κα οπάνπμοκ
αθθαβέξ πμθθέξ ηαζ δοκαηέξ,
πμο ηθυκζζακ ζοεέιεθα ημο ηυζιμο ηζξ βςκζέξ.
Ζαζνυξ κα γςκηακέρμοκε ηχνα βζα ηα ηαθά,
υθα ηα ιέζα, ζαπθά ηα πζμ πμθθά, ηα εκδιενςηζηά,
πμο πνυκζα ηχνα είπακ λεπαζηεί ή βνάθακ θζβμζηά.
Θμκυπθεονα, ιμκυημκα ηαζ ηαεδιενζκά,
νίλακε ιδκφιαηα αανζά ηζ άθδκακ κα κμδεεί
πςξ ήνεε μ ηαζνυξ κα ζθίλμοκ, κηυπζμζ ηαζ λέκμζ,
ηάιπμζμ ηα θμονζά.
Γήηδζακ ηαεανά ηαζ ιεβαθμπνεπχξ δζάθοζδ
ηαζ έκςζδ ηαζ ιζα ακαηαηςζζά,
πμο άνπζζακ μζ άκενςπμζ κα λφκμκηαζ ηνοθά.
Ράεδηε μ έκαξ «πςνμθφθαηαξ» πμο έηακε γδιζά,
έιεζκε μ άθθμξ ιμκαπυξ ηζ έβζκε πζμ ζζπονυξ βζα κα
λενκά υ, ηζ ςξ ηχνα έηνοαε ζημκ ηυνθμ ημο ααεζά
ηαζ ιε πμθφ δμοθεζά.
Βνβμδμηχκ παιυβεθα πθαηζά πμο άκμζβακ
ζακ ζηεανςιέκεξ αάνηεξ, ζημοιπχεδηακ
ηαζ επζζηναηεφεδηακ πμθφ ζηναηδβζηά,
ιεβάθδ ακαιπμοιπμφθα ήνεε ζηδκ αβμνά.
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Ζζ απ’ ηδκ ακαηαηάηαλδ πμο ηάκακε μζ άζςημζ βζμζ
αβάθακε ηαζ θηενά ηαζ ηνέλακ ιε πανά
ζηήκμκηαξ ζ’ άθθεξ πχνεξ θηςπζέξ, πνμπφνβζα
δοκαηά πθδνχκμκηαξ πμθφ θηδκά πένζα ενβαηζηά.
Μέθημοκε ηα παιυβεθα, βνάθμκηαζ οπμζπέζεζξ,
ζοιαυθαζα, έκα ιεβάθμ βυδηνμ ζδηχκεηαζ ρδθά.
Γδ ηδξ επαββεθίαξ ηαζ πχνα γδθεοηή,
ηαζνυξ κα γςκηακέρεζξ κα βίκεζξ δοκαηή αηυια
πζμ πμθφ, ια κα, πμο μζ λέκμζ ζηζάγμκηαζ
ιδκ ηζ ένεεζ ιζα ζηζβιή ηαζ βίκεζ δ πζμ δφζηοπδ
ηζ απ’ υθμοξ πζμ θηςπή.
Θία πθαπάηζα δοκαηή πέθηεζ ζηδκ αβμνά.
Δ ακενβία ανήηε ηδ βζαηνεζά, δοκάιςζε ηζ έδζςλε
μιαδζηά ημκ ηυζιμ απ’ ηδ δμοθεζά.
Ζζ υπςξ πμηέ δε θείπεζ μ Θάνηδξ απ’ ηδ Ξαναημζηή,
έηζζ ηζ αοημί μζ «λακεμί» δεκ έθεζρακ ζηζβιή,
έλαθθμζ, γςδνμί, δχζακε ημ πανυκ ηαζ δήθςκακ ςιά
πάεμξ ηαζ οπμηαβή.
Ξα ιακζηάνζα ιαφνα ηαζ γμοιενά πεηάπηδηακ ηαζ
ηένκαβακ ζημοξ λέκμοξ θακενά ιε ιζα λεηζζπςζζά,
θανιάηζ πμο αφγαζκακ ηαζνυ, πμο πυνηαζακ ηαζ
ηχνα ημ λενκάκ.
Ζζ είκαζ ημ ιίζμξ ημοξ ζηεβκυ, ημ ενάζμξ δοκαηυ
ηαζ δεκ αημφκ ηζξ «ζοιαμοθέξ» πμο δίκμοκ
μζ δβέηεξ, ιυκμ ημοξ βνάθμοκ βζα ηαθά
ηάπμο ζηα απαικά ημοξ.
Ζζ αηυια ιέζα ζηδ αμοθή «ιαζζέηαζ» θακενά
απυ οπμονβμφξ πμο θμνμφκ ημκ δδιμηναηζηυ
ιακδφα ηζ εηείκμκ ημο Ρνζζημφ, αθθά ηαζ ηάιπμζμζ
ανζζηενμί, ημ θέκε ιεηαλφ ημοξ, πςξ βίκακε πμθθμί,
ηαζνυξ κ’ αναζχζμοκ απ’ ημφηδ δς ηδ βδ.
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Οα επεζζυδζα άνπζζακ κα βίκμκηαζ ποηκά
ι’ επίηεκηνμ ημ αυνεζυ ηδξ ηιήια.
Μμθθμί μζ κηυπζμζ ηαζ απθμί ημ θέκε ηαεανά,
ζε λέκμοξ θίθμοξ ημοξ ηαθμφξ ηαζ υθμ αβςκζμφκ.
Ζζ υθμ ημκίγμοκ ιε έιθαζδ ηαζ πνχιαηα γςδνά,
υηζ δεκ έπμοκ πζα ηαιζά δζαθμνά απ’ ηα παθζά ηα
πνυκζα! Ξεθίδεξ λακαβνάθμκηαζ, είκαζ ηνμιαπηζηέξ
ηζ ακμίβμοκε λακά, ηαζκμφνζεξ αιανηίεξ απάκς
ζηζξ παθζέξ.
Ζαζ κα, ακμίβμοκε ηαζκμφνζεξ πθδβέξ, πμηίγμκηαζ
ζακ ανζηυθαηεξ ηαζ λακαγμφκ ιε αίια αεχςκ,
ιε αίια ηςκ παζδζχκ ηςκ ιεηακαζηχκ.
Ζζ ακμίβμοκ λαθκζηά παθζά ζονηάνζα λεπαζιέκα
ηζ αναπκμζημκζζιέκα ηαζ κα πεηζέηαζ έλς λαθκζηά
ιζα άεθζα ηζ εζιανιέκδ,
ιζα ζζημνία απάκενςπδ ηαζ πζθζμιαηςιέκδ.
Μάκς απυ έκα ηέηανημ εημφημο ημο αζχκα
πνεζάζηδηακ ιαγί κηυπζμζ ηαζ λέκμζ ζζςπδθά
ηαζ ιε οπμιμκή πμθθά κα λεπενάζμοκ,
ιίζμξ πμο οπήνπε απυ παθζά εέθδζακ κα λεπάζμοκ.
Μνμζανιμβή ηζ οπαημή, ημοξ κυιμοξ κα ηδνήζμοκ
ηζ υηζ πζθζάδεξ άκενςπμζ άθδζακ θακενά,
ζημκ ηυπμ αοηυ πμο γήζακε ηαζ γμοκ,
ηζξ νίγεξ κα πςεμφκ αηυια πζμ ααεζά.

Ώοευνιδημξ, ζημπαζηζηυξ, οπμιμκεηζηυξ ηαζ πάκηα
ακμζπηυξ μ ιεζμβεζαηυξ, θζθυηζιμξ ηαζ άνπμκηαξ
απ’ ηα δζηά ημο ηαζ πμθθά ηα θοζζηά ημο πθμφηδ,
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ιε ιζα ηνακή ηθδνμκμιζά κα ’πεζ πανάπμκα πμθθά.
Ζζ αοημί, μζ ακαημθζημί ή μζ άθθμζ μζ βείημκεξ
μζ ΐαθηακζημί, δεκ έιμζαγακ ημοξ κηυπζμοξ,
πμο έδεζπκακ ζημκ ηυπμ ημοξ αοηυ πμο ήηακ
ηαζ ήεεθα κα ήηακ, υπςξ ηάπμζμζ ζηθδνμί, ηάπμζμζ
ροπνμί, ρεφηεξ, εβςζζηέξ, ζηοβκμί ηαζ παβενμί.
Αεκ ήηακε δα ηαζ θίβμζ μζ κηυπζμζ, πμο ήηακε δειέκμζ
ιε ηδκ λακεζά βεκζά ηαζ ιε ηδ «νίγα» ηδκ παθζά.
Ρνυκζα ηχνα πμθθά ημοξ δυεδηε δ εοηαζνία
κα ιάεμοκε ηζ πάεζ κα πεζ θζθυηζιμ, ηζ πάεζ κα πεζ
θζθία ηζ ακενχπζκδ αλία!
Θα, ιέκακε ζηα παθζά.
Ώκ υιςξ πήβαζκακ έζης ηαζ ιζα θμνά ιε άδεζα ζηδκ
Βθθάδα, ζημ βονζζιυ ημοξ θένκακε ακάικδζδ ηαζ
ιζα γεζηή πκμή.

Μ

μθζηζηή δ έκςζδ, ημζιμσζημνζηή, πμθθμί
πάνδηακ ζηδκ ανπή ηαζ έδςζακ εοπέξ,
βζα κα ηναηήζμοκ ιμκαπά, ιζα-δφμ επμπέξ.
Ώκαηαηάηαλδ ζςζηή, ηα ζηάκδαθα αμοκά, θμβζχκθμβζχκ πμθζηζηά, κέεξ ηάλεζξ πναβιάηςκ,
ιέηνα πμο είκαζ αοζηδνά ηαζ θένκμοκ δζπαζιυ
ζημκ ίδζμ ιπενδειέκμ ημοξ θαυ.
Θέηνα αανζά ηζ αζήηςηα βζα ημοξ παθζμφξ ημοξ
κηυπζμοξ, πμο ηζ ακ είκαζ ιεξ ζημκ ηυπμ ημοξ
δείπκμοκε πμφ ηαζ πμφ, ζα κα ’καζ νάηζα λέκδ
ηαζ κα θακηάγεζ απυ ιαηνζά, ζηα ζηαθζζιέκα ιε
ηζαπζά απυ ηζξ επμπέξ ζηα πνυζςπα πμθθχκ,
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δ απμβμήηεοζδ πζηνά, δ αδζηία δ αανζά, πμο
ηνφπδζε ηδκ ηζέπδ ηζ άκμζλε δζάπθαηα
ηζξ πυνηεξ, άβκςζηδ ςξ ηχνα ακάημοζηδ,
δ θηχπεζα δ ζηθδνή ηαζ ιζα ααεααζυηδηα ιε θυνημ
αβςκίαξ κα δένκεζ ημ ημνιί.
Θέζα ζ’ αοηυ ημ ηνάια εημφηδξ ηδξ θοθήξ,
αιέηνδημζ είκαζ μζ ηαθμί ζ’ υθεξ ημο ηυπμο
ηζξ ιενζέξ, πμο ζηζάγμκηαζ πναβιαηζηά, ημοξ ηνέιεζ
δ ροπή, ιήπςξ ζοιαεί ηάπμζμ ηαηυ ηαζ πάκε πίζς
ζηδκ ανπή.
-Έθα θμζπυκ, θζθανάημ ιμο, ηαζ ιδκ ηα παναθέξ.
Θπυνα είκαζ ζίβμονα ηαζ βνήβμνα εα πενάζεζ,
κα είζαζ αέααζμξ βζ’ αοηυ, βνήβμνα εα ημ δεζξ!
θέεζ μ Ώκέζηδξ ζημ θίθμ ημο Νζπάνδμ,
ιεηαθθενβάηεξ ηαζ μζ δομ πνυκζα ζηδκ ίδζα θίνια,
έκα πνςί πμο πίκακε ηαθέ. Μενάζακε ηζ άθθεξ
επμπέξ πμο ήηακ πζμ ζηθδνέξ, ηάπμζα ζηζβιή,
αξ εθπίζμοιε, εα θφβμοκε ηζ αοηέξ!
Ομκ ημίηαλε μ κηυπζμξ ηζ ακανςηζυηακ ιέζα ημο
ακ ηα θυβζα ημο αοηά ηα πίζηεοε μ Ώκέζηδξ.
-Θαηάνζ κα ’καζ υπςξ ηα θεξ, αθθά ζμο θές αοηυ:
πνχημξ εα είιαζ ηζ αζηναπή εα βίκς ηαζ εα θφβς,
ηάπμο ιέζα ζηδ πχνα ζμο, ζοβηάημζημξ εα βίκς.
Βιείξ… ζοκέπζζε πζηνά … λένμοιε ημ θαυ ιαξ
ηαζ εέθμοιε πμθθά. Ια είιαζηε, ακ υπζ πνχημζ,
δεφηενμζ βζα μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ ηαζ αθέπμοιε
ιεηά. Οχνα είιαζηε πάθζ δοκαημί, ακάεεια ηδκ χνα
εηείκδξ ηδξ ζηζβιήξ. Ζαηαναιέκμζ μζ έκμπμζ ηζ υθμζ
μζ αοημονβμί, πμο λέπαζακ ημ πανεθευκ
ηαζ αζάζηδηακ πμθφ. Βιείξ, Ώκέζηδ θίθε ιμο,
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δεκ έπμοιε μφηε ιπέζα, μφηε ηαζ υνζα.
Έπμοιε ιυκμ ιαφνδ βδ ιε ζίδενα πμθθά, δμοθεζά,
πμθζηζηά… ακμίβιαηα ηαζ άθεμκα θεθηά!
δθυξ ηαζ βαθακυξ, ιε ιάηζα πμο αθήκακε ζδιάδζα
ακενςπζάξ, πθμφζζεξ μζ βκχζεζξ ημο πενί ζμθίαξ
ηαζ ζζημνίαξ ηαζ βζα ημ πενζαάθθμκ αηυια πζμ
πμθθέξ. Οαλίδζα έηακε πμθθά ηαζ βκχνζγε ημκ ηυζιμ,
ια πζμ πμθφ ημο άνεζε κα ’νπεηαζ ζηδκ Ώεήκα ηαζ κα
ζηαθίγεζ απ’ ηδκ ανπή υθδ ηδκ ζζημνία.
Ζζ υηακ βονκμφζε ζηδκ παηνίδα ημο,
ήηακε θμνηςιέκμξ ιε οπένηενδ πανά
ηαζ αηνμαηήνζμ βφνεοε κ’ ανπίζεζ ηδ δμοθεζά.
Άνπζγε απυ ιδνμ ηαζ πάκμκηακ εηεί ηζ «έηθεαε»
απ’ ηδκ Λδφζζεζα πμθφηζια ζημζπεία, απένακημ
πμθζηζζιυ ηζ εθθδκζηή ζμθία.
Γφνζγε ζημκ Ώθέλακδνμ, έπζακε ΐεκζγέθμ ,
βονκμφζε πάθζ ζηα παθζά, ενπυηακε ιπνμζηά
ιεξ ζημ δζηυ ημο ηυζηζκμ ημοξ δζάθεβε ηαθά,
υθμοξ αοημφξ πμο θχηζζακ ηαζ μδήβδζακ ημ έεκμξ
ημοξ ιπνμζηά ηαζ άημοβακ μζ Έθθδκεξ ηαζ πάεαζκακ
θαπηάνα βζα ηαθά.
Ήηακ έκαξ θζθέθθδκαξ ζςζηυξ ηαζ βκχνζγε πμθθά,
βζ’ αοηυ ηζ μζ εδχ μζ Έθθδκεξ αημφβακε ηα θυβζα ημο,
ζα κα ’ηακε παζδζά.
-Ζαηάθααεξ Ώκέζηδ, δεκ είιαζηε ηαθά, ζοκέπζζε κα
θέεζ ιε πυκμ ζηδκ ηανδζά. Έηζζ ανπίζαιε παθζά
ηζ επάεαιε γδιζά, έηζζ ηαζ ηχνα νίπκμοιε ημ θάδζ
ζηδ θςηζά... Ια! Ζμίηα κα δεζξ πανάδεζβια ηζ έβζκε
ζηα ΐαθηάκζα ηαζ ηζ πάεζ κα βίκεζ ηζ αηυια
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πζμ ιαηνζά, πμθφ ακαηαηέραιε ημκ ηυζιμ βζα ηαθά.
Ζαζ ημ ιεβάθμ ημ ηαηυ είκαζ πμο δεκ οπάνπεζ
ακηίαανμ, πμο έζης ζαπζζιέκμ, ηναημφζε ηα εενζά.
Ώθδεζκά αμβηήλαιε ιέπνζξ κ’ ακαζηδεμφιε,
ιέζα απ’ ηζξ ζηάπηεξ ηζξ θνζπηέξ
ημ ηφνμξ πμο απςθέζαιε πάθζ κα λακαανμφιε.
Ζζ αθήεεζα ηαηαθέναιε ηαζ ηάκαιε πμθθά,
ιαγί ι’ εζάξ ημοξ λέκμοξ ζδηχζαιε ηα αάνδ
ηαζ θηάζαιε ρδθά!
Άημοβε μ Ώκέζηδξ ζζςπδθυξ, μ θίθμξ ημο μ κηυπζμξ
ήηακ πναβιαηζηυξ, ςιυξ ηαζ γςκηακυξ.
Οα ζφηα-ζφηα ηα ’θεβε ηζ αξ ήηακε πζηνά,
ζηα δυκηζα ηαζ ζηα ζηήεζα ηα αζζεήιαηά ημο έπκζβε
ακ ήηακ αθααενά.
Έηζζ αοημί μζ δομ δεκ παίγακε πμηέ ιε ημφθζα θυβζα,
ηα ’θεβακ ηαεανά, θηζάπκμκηαξ ηδ θζθία ημοξ αηυια
πζμ πθαηζά.
-Βίκαζ ηαζ η’ άθθμ ημ ηαηυ, αημφζηδηε ιε εάννμξ
κα θέεζ μ Ώκέζηδξ ηαζ άνπζζε κα ιζθά ιε έιθαζδ
ηαζ πμθφ ζμαανά.
-Βιείξ πζζηέραιε πμθθά ηζ αθήζαιε ζηδκ άηνα υθα
ηα παθζά ηζ υθα ηα αθααενά. Φηάκεζ ιμκάπα κα ζμο
πς, υηζ πμθφ ζοπκά ιζθάβαιε βζα ζαξ ιε άπεζνμ
εαοιαζιυ. Θαθχκαιε πμθθέξ θμνέξ ηαζ ακαιεηαλφ
ιαξ, ηάεε θμνά ζημκ ηυπμ ιαξ, πμο είιαζηε
ιε άδεζα ιαξ θέβακ θακενά, ηδκ πανμζιία ηδ ζμθή
πμο έθεβε βζα ηάηζ ιε θφημοξ, πνυααηα, ηνίπεξ
αβηαεςηέξ, αθθάγμοκε ιμκάπα ηδξ θφζδξ μζ επμπέξ
ηαζ ζη’ άθθα ιέκεζ ημ ιοαθυ αηυια πζμ ηαηυ.
Βιείξ,… ζοκέπζζε μ Ώκέζηδξ ιε πάεμξ ηαζ μίζηνμ
πμο άηιαγε ζα κα ’ηακε ζηαθφθζ…, δεεήηαιε βενά
ιε ημφηδ ηδκ παηνίδα ηαζ δχζαιε πμθθά
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ηζ αθήζαιε ηζξ νίγεξ ιαξ κα λαπθςεμφκ ααεζά.
Μαζδζά αιμφζηαηα μζ πζμ πμθθμί απυ ιαξ ηαζ κέεξ
ημπεθζέξ, ακεμί, ζμο θές, αθαζημί, πακάηνζαμζ ηζ
αβκμί πμο δεκ ιπμνεί ηακέκαξ ζαξ κα δζακμδεεί.
Αμοθέραιε πζζηά, πθδνχζαιε αηνζαά ιε έκακ
μαμθυ, ζπάκζμ ηαζ αηνζαυ.
Μμθθμί βενάζακε απυ ειάξ ηαζ ιάθζζηα κςνίξ,
άθθμζ αννχζηδζακ αανζά εδχ ζηδκ λεκζηζά,
άθθμζ άθδζακ ηα ημνιζά ζε ιζα ηαεμθζηή εηηθδζζά
ηζ άθθμζ ιάγερακ αζαζηζηά ηα βένζηα ημνιζά ημοξ
παίνκμκηαξ ηδ θοβή βζα βονζζιυ αθθζχηζημ ηαζ
λαθκζηυ ζημκ ηυπμ ημοξ κα πάκε.
Άθθμζ ακαπμθάζζζημζ ηαζ πμθφ ζηεθηζημί,
πμηέ ημοξ δεκ θακηάζηδηακ ιζα ηέημζα αθθαβή.
Ζαζ ζ’ άθθμοξ, πάθζ απυ ιαξ, πμο δίπςξ
κα ημ εέθμοιε, βεκκζέηαζ ιέζα ιαξ λακά
ιία απμζηνμθή. Γζαηί, θέιε, ηζ έθηαζλε;
Ώοηυ είκαζ ημ εοπανζζηχ ιεηά απυ ιζα γςή;
Ζζ υπζ ιυκμ πςξ ιαξ λεπάζαηε, αθθά ιαξ αάγεηε
πμθθά ζηαθίδζα άπνδζηα ηαζ ζηθδνά ηζ απθχκεηε
ηα πένζα ζαξ ζε λέκμοξ ιαπαθάδεξ ηαζ ηάκεηε γδιζά!
Ια πάνεζ δ εοπή…, ζοκέπζζε μ Ώκέζηδξ ζα κα
ιμκμθμβμφζε ηαζ είπε εηκεονζζηεί…, ημ πνυαθδιά
ιαξ βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ ζφκεεημ ηαζ ιεβάθμ.
Ζζ εδχ πμο ηα θέιε, πζζηεφς πςξ εκκμμφιε αοηά
πμο θέιε. Ζζ μφηε αάγς ημ θαυ ζημ ίδζμ ημ ηαθάεζ ιε
ημοξ πμθζηζημφξ. Μμηέ!
ΐθέπεζξ, εβχ βκςνίγς εζέκα ηαζ δέεδηα ιαγί ζμο.
Λ Μέηνμξ, μ Θδκάξ, μ Ζίηζμξ, μ Ρνήζημξ ηαζ πίθζμζ
δομ άθθμζ. Ζζ ακ ζημκ ηυπμ ζαξ δεκ οπήνπακ, έζης
ηαζ θίβεξ ζπέζεζξ ακενχπζκεξ ηαζ θζθζηέξ, ζμο θές
αθήεεζα, θίθε ιμο, εα ιπαίκαηε υθμζ, πςνίξ ηαιζά
ελαίνεζδ, ζημ ιαφνμ πίκαηα.
Άκηε ημ θμζπυκ ηζ εβχ μ Ώκέζηδξ ζμο θές πςξ,
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ακάιεζα ζη’ άθθα είκαζ ηζ αοηυ βζα ιαξ εδχ,
έκα ειπυδζμ ηδξ ροπήξ θεπηυ· πναβιαηζηυ!
Δ βεκζά ιαξ ζαξ έδςζε θηενά ηαζ θηάζαηε ρδθά,
ηχνα βίκαηε ηνακμί, λεπάζακε υθμζ ζαξ μζ πμθζηζημί
ηαζ ηάιπμζμζ ηνάπηεξ πμκδνμί, ηνμιάνα ημοξ,
ηδκ ακενςπζά ηαζ αθέπμοκε ημοξ λέκμοξ απυ ρδθά.
Θαξ θέκε ιενζημί, πςξ έπμοιε θεθηά, αοημηίκδημ,
ζπίηζα ηαζ ιαβαγζά. Ομ άθθμ δεκ ημ θέκε
ηζ εδχ θαίκεηαζ πυζμ κμζάγμκηαζ βζα ιαξ!
Μχξ κα ’καζ αθήεεζα ιέζα ιαξ δ ροπή;
Ια έιεζκε άναβε ακενχπζκδ, αβκή ηαζ ηαεανή
ή έβζκε ημονέθζ απ’ ηδ ζηθδνή γςή;
Ομ κζχζαιε πμθθέξ θμνέξ, πςξ είιαζηε λέκμζ δομ
θμνέξ πςνίξ ηαιζά παηνίδα!
Οζ άθθμ εέθεζξ κα ζμο πς, Νζπάνδμ, παθζέ, ηαθέ ιμο
θίθε. Ώκ ήηακ υθμζ ζακ ηζ εζέκα εα ήηακ ιζα πανά,
δεκ εα οπήνπακ γααμθζέξ, μφηε ιπαβαπμκηζέξ.
Ζζ αξ ήιμοκ λέκμξ δομ θμνέξ, εα ήηακε ηζιή ιμο!
Γζα δομ παηνίδεξ, εα ’θεβα, επάθερα ζηθδνά,
ζηενήεδηα ημκ ηυπμ ιμο, ιάκα ηαζ θαιεθζά
ηαζ πέναζα ηα πνυκζα ιμο ιαηνζά ζηδκ λεκζηζά!
Θα αβάπδζα ηαζ πυκεζα βζα ημφηδ ηδκ παηνίδα
ηαζ...ιάθζζηα πμθθέξ θμνέξ, λεπκμφζα ηδκ παθζά.
Θα...ηχνα θές, πςξ είπα πθακεοηεί απ’ υκεζνα
ηοθθά. Ώοηυ ημ κζχζαιε ηαθά ηχνα ζηα ηεθεοηαία.
Μμθθμί απυ ιαξ, πμθθέξ θμνέξ, ιέπνζ πμο ήνεε
δ ζηζβιή, ηδκ θέναηε εζείξ ηζ αθθάλακε πμθθά
ηαζ κζχεμοκε πμθθμί απυ ιαξ άζπδια ζακ παθζά.
Μανάββεζθακ ηαθέ δζπθυ ηαζ πμθφ δοκαηυ κα ’πεζ
πμθφ ηασιάηζ ηαζ πζυηενμ ιενάηζ.
Βημφηδ δ ζογήηδζδ ημοξ έηακε κα κζχζμοκ δφκαιδ
ηζ ακημπή ηαζ ηδκ ηαθή θζθία ημοξ κα δέζμοκ πζμ
πμθφ.

231

Μανάπμκα ηαζ ηνζηζηέξ ηα ’ααθακ ζηδ ζεζνά.
Μυηε απ’ εδχ, πυηε απ’ εηεί βφνκαβε δ θςκή,
βζα ηδ ιεβάθδ ηαζ ιζηνή, ηζξ πχνεξ ημοξ κα ιζθμφκ
ηαζ ιμζάγακε ζμθμί.
-Ια! θέεζ μ Νζπάνδμξ ζε ιζα ζηζβιή ιε ηυκμ ιαθαηυ,
είκαζ ηαζ η’ άθθμ ημ ηαηυ ι’ αοημφξ ημοξ αζοθάκηεξ.
πζ πςξ είιαζ εκάκηζμξ ι’ εηείκεξ ηζξ οπάνλεζξ
ηαζ ζηέθημιαζ ζηνααά.
Θα είκαζ μζ κυιμζ ιαξ ημοηζμί, πναβιαηζηά πμθφ.
Ένπμκηαζ ηχνα, ένπμκηαζ μιαδζηά άκενςπμζ
άζπεημζ, ηειπέθδδεξ πμθθμί ηαζ εηιεηαθθεφμκηαζ
ηαθά, αοηή ηδκ πνμζθμνά ιαξ.
Ηέκε πςξ δζχημκηαζ αοζηδνά απ’ ηα πμθζηζηά
ζοζηήιαηα… ια αοηά δζαθοεήηακε
ηαζ δεκ οπάνπμοκ πζα. Σζηυζμ, ςναία ςξ εδχ
ηαζ βίκεηαζ δεηηυ. Θα υιςξ ένπμκηαζ, υθμ ένπμκηαζ
ηζ άθθμζ πμθθμί, ιυκμ βζα θαί ηαζ λάπθα δοκαηή.
Μθδνχκμοιε ειείξ ηαζ ιάθζζηα ηαθά ηζ ακάιεζα ι’
ειάξ πθδνχκεζξ ηζ εζφ ηαζ ημοξ θοθάιε βζα ανηεηυ
ηαζνυ ιέπνζ κα ζοκδείζμοκ αοηή ηδκ αθθαβή
ηαζ ηδκ πνμζανιμβή! Ια, αοηά, ενεείγμοκ βζα ηαθά
εηείκμοξ ημοξ θαζίζηεξ πμο βίκμκηαζ αοηά...
-Ξηαιάηα, θίθε, κα πανείξ ηζ αξ ιδ ιπενδεφμοιε ηα
πνάβιαηα αοηά, ημκ έημρε μ Ώκέζηδξ. Θαηάνζ κα
’καζ υπςξ ηα θεξ, αθθά δεκ είκαζ έηζζ, ια ηζ μφηε ημ
πζζηεφς! Ώοημί δεκ έπμοκε Θευ ηαζ θμβζηή ηαιζά,
ιυκμ πμο ανήηακ αθμνιέξ ηαζ κμζάγμκηαζ
«πναβιαηζηά» βζ’ αοηή ηδ πχνα ηδκ ηνακή
πμο ηχνα αζιμνναβεί.
Ζαζ νίπκμοκε ζοκεήιαηα, ανμιζέξ εθεεζκέξ,
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ηαζ πακ απ’ υθα, ιδκ λεπκάξ, έπμοκε πθάηεξ δοκαηέξ
ηαζ είκαζ βζα πμθθμφξ πνζζηζακμδδιμηνάηεξ, παζδζά
ηαθά ηζ αβαπδηά, πμο ζηέθημκηαζ ηζ αβαπμφκ
ημ έεκμξ «θθμβενά» ηαζ δνμοκ πζα ακμζπηά.
Ια! Οζ έβζκε πνμπηέξ; Ομ λέπαζεξ αθήεεζα;
Μονπυθδζακ ηαζ ηάρακε ημοξ Ομφνημοξ,
ημοξ ηαδιέκμοξ. Θδ ιμο ιαζάξ, ανε θίθε ιμο,
ηα πνάβιαηα ηαζ ιδ ιμο ηα ιπενδεφεζξ.
ΐνε ζο, ημο θέεζ αοζηδνά ιε ηυκμ ζδηςιέκμ,
ημ λένεζξ, πςξ υθμζ ιαξ θμαμφιαζηε κα ζηείθμοιε
ζπμθείμ ηα παζδζά ιαξ; Γζαηί δ πάνδ ημοξ δ «αβία»
ημοξ έδςζε θηενά ηαζ ηα πηοπμφκ ηζ αοηά.
Ζζ ειάξ αηυια ημοξ ιεβάθμοξ, ιαξ ηνχεζ δ αβςκία
κα θηάζμοιε ζηα ζπίηζα ιαξ ζςζηά, ιεηά απ’ ηδ
δμοθεζά. Ζζ υζμ βζ’ αοημφξ ιςνέ ημοξ αζοθάκηεξ
πμο έπεηε κα θέηε, μφηε θαζίζηεξ είκαζ μφηε
ηαζ ναηζζζηέξ ηαζ πζμ πμθφ δεκ είκαζ δμθμθυκμζ.
ςιί γδημφκ κα θάκε μζ άκενςπμζ ηαζ κα ανμοκ ιζα
βςκζά. Λζ ιεκ αθήκμοκ ηζξ πυνηεξ ακμζπηέξ βζα κα
ημοξ πμφκε «Ξαιανείηεξ», μζ δε ημοξ ηαίκε ηαζ ημοξ
λοθμημπμφκ ηαζ βίκεηαζ ζάθμξ ζηα εονςπασηά
ηαζ δοηζηά ηναπέγζα, υπμο ηζ αοηά ιυκμζ ζαξ
ηα θηζάλαηε ζηα ιέηνα ζαξ, βζα κα ζαξ θέεζ
ζηδ ζεζνά δ ακενχπζκδ αμοή ηαηάνεξ ηαζ άζπδιεξ
ημοαέκηεξ, πμο ’καζ πναβιαηζηά αηαίνζαζηεξ
βζα ημκ πμθζηζζιυ ζαξ.
Ώοηυξ είκαζ, θίθε ιμο, μ πμθζηζζιυξ πμο δζαθαθείηε
δζαπαζχκ ηαζ εζείξ είζηε μζ οπμζηδνζπηέξ
ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ;
Ζαζ κα είιαζηε ηζ ειείξ ζακ οπυδζημζ
ηζ ακαβηαζιέκμζ κα πενπαημφιε ιαγί,
κα ζημηχκμοιε ιαγί, κα δζαθφμοιε
ηαζ κα παζνυιαζηε ιαγί,
κα πίκμοιε απ’ ημ ίδζμ ηναζί ηαζ κα ιεεμφιε
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απυ ιζα ιέεδ εβηθδιαηζηή;
Β! πζ αέααζα! Ώοηυ πάεζ πμθφ!
Ζζ εζφ πεηάξ ζηα ζφκκεθα, βζ’ άζοθμ ζογδηάξ
ηαζ βζα ακμνβακςζζά; Ζθείζηε, ιςνέ, ηζξ πυνηεξ ζαξ
κα δμφιε ημ ιεηά.
Οζ εα ’πεηε κα πείηε ηαζ ηζ εα ηάκεηε;
-Έπεζξ δίηαζμ, ια ηάπμο κμιίγς υηζ ιε αδζηείξ ηαζ ιε
πανελδβείξ. Ββχ δεκ είιαζ αοηυξ πμο ζε πθδνμθμνχ
ζμο θές ηα ζηνααά ηζ μ θυαμξ ιμο είκαζ, πςνίξ
κ’ αιθζζαδηείξ, απ’ ημ δζηυ ζμο, πμθφ πζμ δοκαηυξ;
Βζείξ ζημ ηάης, ηάης ηδξ βναθήξ έπεηε ιζα παηνίδα
ιε ακμζπηή αβηαθζά ηζ ακ πνεζαζηεί, ιαξ θέηε υθμοξ
ιαξ βεζα πανά, ια ειείξ εδχ ζημκ ηυπμ ιαξ
εα ηνααδπημφιε, εα ανάζμοιε ηαθά.
-Βφημθμ ημ ’πεζξ αοηυ ημ «βεζα πανά», ημκ δζέημρε,
ια μ κηυπζμξ ζα ιδκ άημοζε, ζοκέπζζε.
-Ξμο είπα, αβαπδηέ ιμο, ημο θέεζ θζθζηά ημοκχκηαξ
ημ ηεθάθζ ιε ζηέρδ πενζζζή, ζμο είπα ζηδκ ανπή,
ιίθδζα βζ’ ακηίαανμ, πμο δεκ οπάνπεζ πζα, ηζ αοηυ
είκαζ βζα ημοξ Ιεμκαγί πδβή δοκαιζηή.
Γζ’ αοηυ έπμοκ απμεναζοκεεί, ζδηχκμοκ ηεθαθή.
Ώξ εοθμβήζεζ μ Θευξ ρδθά ηδκ ημνοθή,
ζηνμθή ζςζηή κα πάνμοκε ιε ηαεανά ιοαθά πνζκ
κα ’καζ πζα ανβά
Ξμο θές ηαζ αοηυ, ζ’ υ, ηζ αθμνά ημ θαζζζιυ,
ανάγεζ δ Βονχπδ βζα ηαθά, θεξ ηζ είκαζ ηαγάκζ.
Ώηυια ηαζ ζημκ ηυπμ ζαξ ανπίγεζ κα ακεεί
ηζ ακ νίλεζξ ηδ ιαηζά αηυια πζμ ρδθά ηαζ παξ ςξ ηδ
Νςζία, εηεί εα δεζξ πεζνυηενα!
Θέπνζ ζημθέξ, ζοκεήιαηα, ειαθήιαηα,
αηυια ηαζ θςκέξ ζηνζβηθζέξ, ηνμιαηηζηέξ
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ηαζ ζ’ υθεξ ηζξ βςκζέξ πακημφ εα δεζξ θακαηζημφξ,
πακμφνβμοξ κμζηαθβμφξ ηαζ άηνςξ επζηίκδοκμοξ,
άεθζμοξ πζηθενζημφξ.
Μενκμφκε βζα ηαθά πένα απ’ ηδ δελζά,
ιακηνχκμοκ ηαζ θζιχκμοκε ζ’ απάκενςπα ηεθζά,
δάθκεξ ηαζ θεοηενζά. Ξηήκμοκ αβπυκεξ ηαζ βεθμφκ
βειάημζ ζαδζζιυ ηαζ ηανηενμφκε ηδ ζηζβιή
βζα ημ ζηναββαθζζιυ. Ζαζ απμνχ…, ζοκέπζζε ιε
ηυκμ αοζηδνυ…, κα ’καζ μζ άκενςπμζ ζηνααμί,
αθάηεξ ή παθααμί;
Οζ ηανηενμφκ ηαζ δεκ ηνααμφκ ηδ ζπάεα κα πεηάλεζ
ηαζ κα ημκίζμοκ θακενά πςνίξ πενζζηνμθέξ,
δδιμηναηία, θαζζζιυξ δεκ πενπαημφκ ιαγί
ηαζ κα ημοξ ηυρμοκ ηδκ μνιή βζα ιία ηαζ ηαθή;
Μμθφ ακαηαηεφεδηακ εημφηδ ηδ θμνά,
ζφκκεθα ιαφνα ηαζ ιμοκηά πάνα πμθφ αανζά,
αβέναξ ήνεε δοκαηυξ ηα ζήηςζε ρδθά
ηζ εηεί υθα εκχεδηακ ηαζ αβάθακ ααζζθζά.
Έηακακ ημ ζοιπυζζμ, ημοξ αβαίκεζ εεηζηυ.
Ξηήκμοκ παθοαμηάιζκα ηαζ ρήκμοκ ηεναοκμφξ,
ζηήζακε ηζ ακάρακε ιζα ηνμιενή θςηζά
ηαζ πάκς ζηζξ ηνφεξ πθάηεξ ημοξ θμνμφκ, ιακδφα
ιαονμηέκηδημ πμο θένκεζ ζοθμνά.
Ζνοθμί ζηναηδβμί ηαζ ανπδβμί ημ αθέπμοκε ηαθυ.
Ζζ υθμζ ιαγί, ιεηά ηδκ πνμπαναζηεοή,
πενκμφκ ζ’ ακαιμκή. Ζαζ ηανηενμφκε ηχνα πζα υθα
ηα ιαφνα ηα πηζηζά, ζηθδνυ κα ζηείθμοκ εάκαημ
ηζ δ χνα κα ζδιάκεζ.
Θζζδηή ημοξ έβζκε πμθφ ηαζ απμζηνμθζηή ημφηδ δ
ακαιμκή! Μυζμ ανβεί κα ’νεεζ δ ιαφνδ ημοξ ζηζβιή!
Ζζ υθμ ιαγεφμκηαζ πμθθμί ηζ υθμ ηαναδμημφκ,
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πηοπμφκ ςιά ηαιζά θμνά ηαζ ζηέθκμοκ ηεναοκμφξ,
ιυκμ βζα κα εοιίγμοκε πςξ ένπμκηαζ λακά.

Ζ

αθμφκ ζε πνμζηθδηήνζμ ηζ ακαθμνά γδημφκ.
Βλέηαζδ απ’ ηδ γςή ημο ζήιενα, ημο πηεξ
ηαζ ημο πνμπηέξ, ηδ εέθμοκ, ηδκ πμεμφκ.
Ονέπμοκ ηαζ ράπκμοκε ααεζά ηζ ακαγδημφκε
αζαζηζηά, ιεξ ζη’ αναπκμζηεπαζιέκα απ’ ηα πμθθά
πνυκζα κημοθάπζα, ηδκ λεπαζιέκδ γοβανζά.
Ζαζ κα! Ώνπίγεζ μ μίζηνμξ κα βίκεηαζ μνιδηζηυξ,
ιμζάγεζ ζακ πμηαιυξ.
Δ θακηαζία ημοξ ηζ αοηή κα ηάκεζ ζακ ηνεθή.
Ζοκήβζ δ γςή...
Οα ηαεδιενζκά ιμκυημκα πνμαθήιαηα ηαοηά.
Μνχηδ δεζπυγεζ δ θοβή πμο πήνε ιζα ιμνθή
ηζ έβζκε ιζα ηαηάνα, αανζά, πακημηζκή.
Θεηά δ άθζλδ δ άμζιδ ηζ ςπνή.
Ζμκηά ηζ δ θάιπνζηα πμο γήηαβε πμθθά.
Ένπμκηακ ζηδ ζεζνά μζ πενζαυδημζ λεκχκεξ
ιε ηδκ πμθφ ζημονζά, μζ βηνίγεξ πμκηζημζηναηζέξ
πμο έηακακ μονέξ, ημοξ ζηάαθμοξ πμο ημοξ δίκακε
βζα ζπίηζα αηνζαά, ηζ εδχ ήηακ πμο βίκμκηακ ηοκήβζ
δοκαηυ, άκζζμ ηαζ ζηθδνυ.
Αε δίκακε μζ «απ’ εδχ» ζπίηζα ηάπςξ ακενχπζκα,
ημοξ πείναγε δ ιονμοδζά, πμο είπακε μζ λέκμζ
επάκς ζηα ημνιζά.
Οέθμξ, ιεηά απυ ηαζνυ ηαζ παναηάθζα δοκαηά,
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παίνκακ απμφνζα άιμνθα ηαζ ηα ’θηζαπκακ ιμκάπμζ
ημοξ κηφκμκηαξ ηα ι’ υζδ ιπμνμφζακ ακενςπζά.
Kαθμφζακε ημκηά ηα κηυπζα αθεκηζηά κα δμφκε
γςκηακά πςξ ήηακ άδζημζ, πςξ ήηακ πθεμκέπηεξ
ηαζ γήηαβακ πμθθά, υηζ ημοξ θείπεζ δ ακενςπζά
ηζ υηζ απυ θζθυηζιμ απθυπενα ημοξ έδεζπκακ
ηαζ έδζκακ μζ λέκμζ, πμθθμί ημ πενζθνυκδζακ,
άθθμζ ημ εζνςκεφηδηακ ηαζ θζβμζημί ημ δέπηδηακ
ιε ακμζπηή ηανδζά.
Ζαζ κα, ηα ηναπεγχιαηα, ηα ιάηζα ημοξ βμονθχκακε
ζακ έαθεπακ ηα πζμ εηθεπηά θαβζά ηζ εηείκμ
ημ ηναζί, πνζκ κα ημ πζμφκ αηυιδ ημοξ έδςκε γςή.
Ζζ υζμ απυ εοβέκεζα, απέκακηζ ζημοξ λέκμοξ ηαζ
πνμπακηυξ μζ παθζμί ηδκ είπακ ιυκμ αημοζηά ή ήηακ
ιυκμ ζε πανηζά, απνείαζηδ ζε ηάπμζεξ απμεήηεξ.
Ώνπίζακε ζζβά-ζζβά κα ένπμκηαζ ιε θάηνα
ζημκ ηυζιμ ηα παζδζά. Ώθθμφ δομ-ηνία, αθθμφ ηαζ
πζμ πμθθά ηζ μζ Ομφνημζ πήβαζκακ ιπνμζηά
θηάκμκηαξ κμφιενα δζπθά ηζ ήηακ αοηή αηυια
ιζα αθμνιή βζα ημοξ Ιεμκαγί υπμο ημ ηνάημξ
ημ βενιακζηυ πθήνςκε αηνζαά.
Θεβάθςκακ ηζ αοηά ηζ ανπίγακε ηα αάζακα ηχνα ιε
ηα ζπμθεζά. Άθθα πδβαίκακε ιπνμζηά, άθθα πνμξ ημ
ηαηυ ηζ άθθα πακηνεφμκηακ ιζηνά κα αβάθμοκε
θεθηά. Άθθα πάθζ, ηςκ λέκςκ ηα παζδζά ηζ αβυνζα
πζμ πμθθά, ακμίβμκηακ ζημοξ δνυιμοξ ιμκαπά,
ηνοθά ηαζ πμκδνά ηαζ δέκμκηακ ιε κηυπζεξ
ημπεθζέξ, βζαηί ήηακ πζμ «εφημθεξ», πζμ «λφπκζεξ»,
πζμ «βνήβμνεξ» ηαζ πζμ «απμθαοζηζηέξ»
απ’ υηζ ήηακ μζ λέκεξ.
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Ζζ μζ κηυπζεξ μζ ζααμφνεξ δεκ ήηακ μζ ιμκαδζηέξ.
Οέημζα ζααμφνα πανδαθή, οπήνπε ηαζ ζηζξ λέκεξ,
ια αθθμφ ήηακ ημ γδημφιεκμ, πμο έπνεπε κα ραπηεί.
Μμθθά απ’ ηςκ λέκςκ ηα κέα ηα παζδζά δεκ έραπκακ
ημ ζμαανυ, ημοξ έθηακε ημ επζπυθαζμ, ημ εφημθμ ηαζ
ημ δζαζηεδαζηζηυ.
Γκχιεξ, ηνίζεζξ ηαζ ζημπαζιμί βζα ηα κέα παζδζά
πμο ηάκακ μζ βμκείξ, ήηακ ημ απμηέθεζια ηζξ πζμ
πμθθέξ θμνέξ, ζηθδνυ ηζ μδοκδνυ.
Θζα ημζκςκία... πμθζηζζιέκδ ημοξ είπε πνμζθενεεί,
ζ’ αοηή δ κέα βεκζά αθθά ηαζ δ παθζά,
κα εκζςιαηςεεί.
Λ θεοηυξ εάκαημξ, αηαηαιάπδημξ ηζ αθνμφνδημξ
λαπθχκεηαζ ναβδαία. Θεξ ζηα ζπμθεζά, ζε ηέκηνα
δζαζηεδαζηζηά, ηάης ζε οπυβεζμοξ ζηαειμφξ
ηζ υπμο αθθμφ ιπμνεί, άπθςζε ηα θηενά.
Μμθθά ήηακ ηα ηνμφζιαηα ζηα κέα ηα παζδζά
Μμο, εηηυξ απ’ ηα κανηςηζηά, ιπθέημκηακ
ηαζ ζ’ άθθεξ δζάθμνεξ βηνμφπεξ ηαζ μνβακχζεζξ.
Άθθεξ πμθζηζηέξ, άθθεξ ιμοζζηέξ, άθθεξ ακανπζηέξ
ηζ άθθεξ πμθθέξ, αθθάγμκηαξ ημ παναηηήνα ημοξ,
υπζ ιυκμ ημκ ελςηενζηυ, ια ηαζ ημκ απυ ιέζα ημοξ,
παθχκηαξ ηυζιμοξ δομ.
Ζζ μζ ημπεθζέξ πμθθέξ ζηενμφζακ ηδ γςή
πμο έθενκακ ζηα ζπθάπκα ημοξ, ζηυηςκακ ημ παζδί
ηζ αθήκακε ηδ ζοιθμνά κα ηνχεζ ηδξ ιάκαξ ηδκ
ηανδζά!
Άθθα παζδζά, Βθθήκςκ πζμ πμθθά, θεφβακε
βζα ιαηνζκέξ ζπμοδέξ ζημκ παηνζηυ ημκ ηυπμ.
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Θέθακ κα δμοκ ηζ αοηά ηα αίηζα ηα ηαηά ή ηα ηαθά,
ια πάκς απ’ υθα ήεεθακ κα γήζμοκε ηδκ ιαηνζκή
παηνίδα πμο άημοβακ απ’ ημοξ βμκείξ
βζ’ αοηή πάνα πμθθά.
Θέκμοκ βμκείξ πςνίξ παζδζά, ημοξ ένπεηαζ
θζβμεοιζά. Θεέ! Μχξ είκαζ ιπμνεηυ αηυια
ιζα θμνά, κέα θοβή κ’ ακηέλμοκε;
Θοιμφκηαζ ηδκ παθζά ηαζ βίκεηαζ ζοκηνίιιζα ιέζα
ημοξ δ ηανδζά
Ξηθδνά επακαθαιαάκεηαζ πζηνά ιζα ζζημνία
ηαζ ιζα ςιή ακηζπανάεεζδ κ’ απθχκεζ ηα άπανα
θηενά, ιμζάγεζ ιε πάνμο ημ πμνυ ηαζ δφζααηδ
αδζηία κα κζχεμοκε ιεξ ζηδκ ροπή ζζημφξ
κ’ απθχκμοκ ηα πθμηάιζα, κα ζηήκμοκ δίπηοα
πακηαπμφ, κα πζάκεηαζ δ ακάζα ηαζ δ ηανδζά ημοξ,
πμθθέξ θμνέξ, κα πάθθεηαζ ιέζα ζημοξ άδεζμοξ
ηυθπμοξ ηδξ ράπκμκηαξ ημοξ νοειμφξ.
Θεξ ζημοξ ακααναζιμφξ πμο ζάθεοακ ημ κμο,
ηνέπμοκ ζημ πανεθευκ ηαζ αθέπμοκ ηαεανά,
έκα πμηήνζ βζμιάημ ιε θανιάηζ κα πίκεζ δ ιάκα ιε
ηαδιυ, ιαγί ηαζ μ παηέναξ, κα ηνέιμοκε ηα πείθδ
ημοξ ηαζ ηα πζηνά πανάπμκα κα θεφβμοκε ηνοθά:
«Ζαείζηε παζδζά ζημκ ηυπμ ζαξ ηαζ αβάθηε
ηα αβηάεζα» έθεβε δ ιάκα ηθαίμκηαξ ιε ακαθζθδηά.
«Θδκ λενζγχκεζηε απ’ εδχ» θχκαγε μ παηέναξ,
«ιμκάπδ απ’ ηα πνάβιαηα εα βεκκδεεί ηαηάνα.
Δ θηχπεζα είκαζ θακενή, αθυνδηδ ηαζ δφζημθδ
πμθφ. Θα δ λεκζηζά είκαζ ζηθδνή, έπεζ πζηνυ ρςιί,
ηνφαεζ πμθθά θανιάηζα ηαζ πυκμοξ ζηδ γςή!»
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Ζαζ ηάπμζα άθθδ ιάκα έθεβε ηζ έζθζββε ηδκ ηανδζά
ηδξ, ημ ιυκμ υπθμ βζα κα παθέρμοκ ηδ θηχπεζα ηδ
αανζά, ήηακε δ θοβή.
«Άζκηε, παζδάηζ ιμο, ηαζ ζφνε ζημ ηαθυ!
Έπε ηαζ ηδκ εοπή ιμο. Άκενςπμζ εα ’καζ ηζ εηεί.
Θάκεξ, βοκαίηεξ ηαζ παζδζά εα έπμοκε ηζ αοημί.
Ώξ αάθεζ πένζ μ Θευξ ηζ δ Μακαβζά ιαγί!
Οζ κα ηάκμοιε! θα εε κα ηα ζηενδεμφιε!
Μαηνίδα, ιάκεξ ηαζ παζδζά, εββυκζα ηαζ δζζέββμκα
πμηέ κα ιδ παεμφκε. Ια ’πεηε ιάηζα ακμζπηά,
θοθάληε ηα ηαθά. Ξημκ ηυπμ ημοξ ιζα ιένα πάθζ κα
λακανεμφκ...!»
«πμο βδξ ηαζ παηνίδα, παζδί ιμο... Άζκηε, παζδάηζ
ιμο, ηαθυ πήβαζκε ζημ ηαθυ. Θυκμ κα έπεηε οβεζά
ηζ ειείξ εα ηανηενάιε! Ξημ ηαθυ, παζδί ιμο,
ζημ ηαθυ ηζ δ Μακαβζά ιαγί!» ημο είπε πεζ δ ιάκα
ηαζ ζημφπζγε ηα ιάηζα ηδξ απυ ιζα άηνδ ηδξ ηνφπζαξ
ηδξ πμδζάξ.
«Ξ’ εοπανζζηχ, ιάκα βθοηζά, βζα ηδ ιεβάθδ εοπή»,
ηδξ είπε πεζ μ βζμξ ηδξ ηζ έηθαζβε ζακ παζδί.
«Έπε ηζ εζφ οπμιμκή ηαζ υθμζ ιαξ ιαγί…!»
Ζαζ ηυηε οπήνπε ιπένδεια βζα ηείκδ ηδ θοβή.
Ηίβεξ μζ ιάκεξ πμο ήηακε ηάιπμζμ δοκαηέξ
ηζ άκηεπακ ηνοθά ημο πυκμο ηζξ δαβηςιαηζέξ
ηζ άθθεξ ηάκακε ίζαιε παθααέξ.
Αεκ άκηεπακ ημ πςνζζιυ πμο ιφνζγε μ άπανμξ,
πίηνα ηαζ δοζηοπία.
Αεκ άημοβε μ κέμξ ηα θυβζα ημοξ αοηά, πμο ηάπμζα
ήηακ ηίκδηνα πμθφ δοκαιζηά.
Ξημ ηέθμξ ηα ηαηάθενακ ηαζ πήνακ ηδκ εοπή,
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πςνίξ πμηέ κα ηθείζεζ ιέζα ημοξ δ πθδβή.
Οχνα, ιεηά απυ ηυζα πνυκζα, ιεηακαζηεφμοκ
ηα παζδζά ζηδκ παηνίδα ηδκ παθζά ηζ ακμίβμοκ,
άεεθα, αηυιδ ιζα πθδβή, επάκς ζηδκ παθζά
δίκμκηαξ ηδ ζοκέπεζα βζα ημφημοξ ημοξ βμκείξ,
κα δέκμκηαζ πζμ δοκαηά ζημοξ πυκμοξ ημοξ πμθθμφξ,
ζημοξ κέμοξ ηαζ παθζμφξ.
Ζαζ μζ βμκείξ έπμκηαξ απμπηήζεζ ηδκ πείνα
ηδκ παθζά, ακμίλακε ηα ζηήεζα ημοξ, πζάζακε
ηδκ ηανδζά ηδ ανήηακ κα αζιμνναβεί ιε ηναφιαηα
πμθθά.
Οδξ δχζακ ηάπμζα αυηακα ηαζ ιίθδζακ ιαγί,
ηδξ γήηδζακ κα ’καζ βενή ηαζ πμθφ δοκαηή.
Οδ εενιμπαναηάθεζακ κα ηάκεζ οπμιμκή,
κα δεζ ιζα ιένα ιε πανά, ηα παζδζά κα είκαζ ρδθά.
Μμθθμί, ηαεχξ πενκμφζε μ ηαζνυξ
πνμζανιμζηήηακε ηζ απμθαζίζακε, άθθμηε ιοζηζηά
ηζ άθθμηε θακενά ηδξ ιμίναξ ημ πνμαάδζζια
κ’ αθθάλμοκ.
Νζγχκμοκ πζα εδχ.
Αεκ έπμοκ απ’ ηδ πχνα ημοξ πμθθά κα εοιδεμφκ!
Ζάιπμζμζ μφηε ηακ ζηέθημκηαζ βζα ιζα επζζηνμθή.
Βδχ απυπηδζακ θεθηά ηαζ ηάκακε ηαηάκηζα,
απμηαιίεοζδ ηαζ αζθάθεζα γςήξ ηαζ ανηεημί
ηαηάθενακ ηζ αβυναζακ εδχ ιέπνζ ηαζ ζπζηζηά.
Άθθμζ πμο ήηακ βεςνβμί αβυναζακ ζηδκ παηνίδα
ημοξ ζηνέιιαηα ηαζ αβνμφξ ηαζ υθμζ, θίβμ, πμθφ
ζπζηάηζα θηζάλακε υιμνθα, ια ιέκμοκε ηθεζζηά
ηζ υθμ ημοξ ηανηενμφκ
ηαζ ηάιπμζα απ’ αοηά πμηέ ημοξ δε εα δμοκ
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ημκ ηφνδ ημοξ κα ημκ ηαθμδεπημφκ.
Άθθαλακ ηαζ ηα πνάβιαηα ηαζ μζ άκενςπμζ πμθφ,
δεκ είκαζ υπςξ παθζά! Ώπυπηδζακ ιε ημκ ηαζνυ
υρεζξ πμθθέξ ηαζ είκαζ θακενέξ.
Μένα, θμζπυκ, απ’ ημοξ πμθθμφξ ημοξ δζάθμνμοξ
ηαδιμφξ, άθθμοξ βθοημφξ ηζ άθθμοξ πζηνμφξ,
ηάιπμζμζ πνεμηυπδζακ, δεηάδεξ αμοηδπηήηακε
ζηζξ θάζπεξ, πμθθμί πμο παναηήζακε βοκαίηεξ
ηαζ παζδζά ή ηαζ ακηίζηνμθα, αθθάλακε θακέθεξ
ηαζ αναηζά ηαζ ιενζηέξ πμο «εκζςιαηςεήηακε»,
είπακε έκα «βεζα» ηζ αβηζζηνςεήηακε ζημκ λέκμ
ιαπαθά.
Βλχβαιμ είκαζ αοηυ, εηείκμ ηαζ ημ άθθμ ιαγεφμκηαζ
πμθθά, αβυνζα ηαζ ημνίηζζα άβκςζηδξ αιανηίαξ,
ηδξ ιάκαξ ζοιθμνά. θα αοηά ηζ άθθα πμθθά,
ακάβηαζακ ημκ λέκμ ηαζ ηνάαδλε βμνβά
ηδ ζημονζαζιέκδ πθάζηζββα απυ ηα πνμκμζφνηανα
πμο πάκμκηακ ηαζ έζαδκε ανβά.

Κ

έκμξ μ λέκμξ δομ θμνέξ ηαζ δζπθμπνμδμιέκμξ.
Θυκμ πμο εδχ επέναζε ηα πζμ πμθθά ημο
πνυκζα· ηα πζμ ημο ηνοθενά ηζ έδςζε πμθθά
ηαζ άνπζζε κα αβαπά ημφηδ ηδκ λεκζηζά,
βζαηί είπε ιέζα ημο ηανδζά.
Έκζςεε οπμπνέςζδ ηάπμο ιεξ ζηδκ ροπή,
βζαηί ημο ’δςζε ρςιί, ημο ’δςζε ηαζ πκμή,
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ημο ’δςζε θίθμοξ θζβμζημφξ, αβκμφξ ηζ αθδεζκμφξ,
ηάιπμζμζ πμο ημκ γήθεοακ ηαζ ιενζημφξ επηνμφξ.
Θα δμφθερε ηίιζα ηαζ πζζηά ηαζ πθήνςζε αδνά,
ι’ υ, ηζ αηνζαυηενμ αβαευ οπάνπεζ βζα ημ κζμ.
Μμθθμί απ’ αοημφξ, υθα εηείκα ηα γςκηακά
θμνηχιαηα ζηα ηνέκα ηαζ ηανάαζα, πμο απθχεδηακ
ζηζξ εάθαζζεξ ζα κα ’ηακε ζημθίζημζ ηζ ράπκακε
βζα εθπίδεξ ηαζ πφκακε ημ θςξ, ηζ αηυια ζ’ υθεξ
ημο ηυζιμο ζημφνεξ ζηενζέξ,
απ’ υπμο ηζ ακ πενάζακε, υπμο ηζ ακ θοηεοηήηακ,
ζακ άζαδζημ, πυκμ, ηαδιυ ηζ εοπή ιεξ ζηδκ ροπή
ημοξ είπακ, ηάηζ ζακ θάνμ θςηεζκυ πμο δέζπμγε ηαζ
έθεβε: υπμο βδξ ηαζ παηνίξ...!
ημοξ έηακε ηαζ δέεδηακ βενά!
Μενάζακε ηαζ θφβακε πένα απ’ ηζξ ζοιπθδβάδεξ,
ιε ημκ άζαδζημ απυδπμ ιέζα ημοξ, υηακ παθζά
ζδιάκακε ηδξ λεκζηζάξ ζεζνήκεξ ιαβζηέξ, ηάκακε
εδχ ζηδκ λεκζηζά ιζα πνυπεζνδ παηνίδα
ηζ αξ αθέπακε ημκ λέκμ εδχ πμθθμί πςνίξ ηανδζά.
Ζαζ πάιπμθθεξ θμνέξ, εδχ ζηδκ λέκδ βδ, ιείκακ βζα
πάκηα άκενςπμζ, πμο πέναζακ ηδξ κζυηδξ ημ ζηαθί.
Γονκά μ ηνμπυξ, ηνέπεζ μ ηαζνυξ ηζ άνπζζακ
κα πενκμφκ ζε ζηάδζα εαιπά απ’ ηδκ πμθθή δμοθεζά.
Ρηίζακε πφνβμοξ-ηέναηα ηαζ ιυπεδζακ πμθφ,
ιέπνζ πμο ηέθεζςζε ηαζ πάεδηε ημο λέκμο ημ γμοιί
πμο έδςζε βζα μαμθυ μθυηθδνδ γςή.
Δ ακημπή ηζ αοηή ανπίγεζ κα ηεθεζχκεζ. Δ κμζηαθβία
ανπζκά ηνοθά κα ημκ ηνοβά. Ζζ δ πνμζδμηία ημο
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βίκεηαζ αζζεδηή γδηχκηαξ πζα επζζηνμθή ζημκ ηυπμ
πμο ημκ βέκκδζε ημοξ πυκμοξ ημο κα βζάκεζ.
Ζζ αημφεζ ιέζα ημο θςκή, άβνζα ηαζ δοκαηή
πμο ηαζ αοηή ημοξ θάκδηε ζεζνήκα ιαβζηή, άπμκδ
ηαζ ζηθδνή:
«Λφηε εδχ, μφηε εηεί!»
«Γζαηί», νςηά, «ηζ έηακα;»
ι’ απάκηδζδ δεκ παίνκεζ. Ζαζ ανπζκά ημ ράλζιμ,
ακαθμνά γδηά. Ζακείξ δεκ ημο απμηνίκεηαζ!
Ζακείξ δεκ αμδεάεζ! Ια θφβεζξ εεξ, κα ιείκεζξ εεξ,
ηακέκαξ δεκ ζε δέκεζ! Θυκμ πμο ηυπδηεξ ζηα δομ,
είζαζ πςνίξ παηνίδα.
Ζζ εηεί, εηεί πζα, υθμζ πεεάκακε…!
Αεκ έιεζκε ιζα νίγα...!
Μενκάεζ ζε πανμλοζιυ, ιπενδεφεηαζ πμθφ,
μζ παναζζεήζεζξ ημο ηζ αοηέξ είκαζ ακεααζιέκεξ,
πθμφημο πδβέξ αζηείνεοηεξ, θζθυηζιμο
ηαζ ακενςπζάξ δεκ έζαδζακ πμηέ.
Θέπνζ πμο αάγεζ ιζα θςκή!
Φςκή πμο έπεζ νάβζζια ηαζ αβαίκεζ απ’ ηδκ ροπή,
αημφβεηαζ ζονηή:
«Ώξ είκαζ!» θέεζ, «δμοθεζά ήηακ αοηή!
Β! δε αανζέζαζ, ηζ έβζκε δδθαδή;»
Μθδβέξ δομ ζακ ιέββεκεξ ημκ πζάκμοκ
ηαζ ημκ ζθίββμοκ. Γζα ιζα ζηζβιή ημο θάκδηε πςξ
είπακε βζα θίβμ λεπαζηεί, ια πάθζ λακαβφνζζε δ ιζα
απυ ιαηνζά, ημκ άββζλε απαθά ηζ άκμζλακ δζάπθαηα
μζ πφθεξ ηδξ ροπήξ. Ζζ έηνελε, έηνελε πίζς ζηα
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πεναζιέκα, ηυηε πμο ήηακε παζδί ηζ άθδζε έκα
λαθάθνςια κα θφβεζ απ' ηδκ ροπή.
Ζμοαάνζ ιέζα ημοξ ηςκ λέκςκ δ ροπή.
Μθακεφηδηακ πμθφ πμο κυιζγακ βζα ηάιπμζμ ηαζνυ
πςξ ημφηδ δ θοθή, εα ιπυναβε κα θίιςκε ηα θίδζα
ζηδ ζηζβιή.
Οχνα, ιεηά απ’ αοηή ηδκ αθθαβή ηθμκίζηδηακ πμθφ.
Μάεζ μ παθζυξ ζοζπεηζζιυξ ηαζ δ αθθδθεββφδ!
Ζζ αηυια ηείκμ ημ ρεοημπάδζ πάεδηε ιμκμιζάξ.
Έβζκακ ζφιαμθα εαιπά ηαζ βφνζζακ λακά πνμξ ημκ
παθζυ μνίγμκηα πεηχκηαξ αζαζηζηά ηζ αθήζακε
εκεφιζμ ημ ιζζδηυ ημ ζπυνμ πμο ςνίιαζε βμνβά.
Έθηαζε ςξ ηδκ ηυθαζδ ηζ ένζλε ιζα ηαηάνα
ζη’ αθχκζ ημ δζάπθαημ πμο ημ ’πακε παθζά,
βδ ηδξ επαββεθίαξ ιε ηδκ πμθθή ζμδζά.
Ια ημ πηοπμφκ αθφπδηα αζηναπμηεναοκμί
ιαγί ηζ υθεξ ημο πάνμο αδεθθέξ απυ πμθθέξ ιενζέξ.
Αεκ πνυθααακ μζ λέκμζ κα δχζμοκε ημ θςξ...!
Μάκς ζηδκ χνα ηδ ζηενκή, ζακ ιζζδηή αιανηία,
έβεζνε μ ήθζμξ ζζςπδθυξ ηαζ ήνεε δ ιακία.
Ζζ εηείκμζ πμο είπακε παθζά ιεβάθδ οπενμπή,
ακςηενυηδηα, ακενςπζζιυ ηαζ δζεεκή ζμζζαθζζιυ,
ιέζα ζηα κέα πνάβιαηα «πεεάκακε» ηζ αοημί.
Ζζ ήηακ ιανλζζηέξ, θεκζκζζηέξ ηαζ ηνμηζηζζηέξ,
άθθμζ, άθθμζ ςξ ηαζ δζαπνεπείξ ημο Θάμ ιέθδ
ηαζ μπαδμί, έηζζ ημοξ έθεβακ πμθθμί ηζ ήηακ
βζ’ αοημφξ αζηνίκα ηαζ εεμί, ιε ηα ηαζκμφνζα
πνάβιαηα αθθάλακε ηζ αοημί, ηα ιάηζα ημοξ
ιεβάθςζακ, αβνίερακ πμθφ,
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ιμνθή πήνακ ημο Ζφηθςπα, ημο Μμζεζδχκα βζμζ.
Ώοημί, πμο ςξ πηεξ πίκακε ηναζί ζε ηφπεθθα πνοζά,
εάρακε ηχνα ααεζά, δδιμηναηία, ζδακζηά
ηαζ ηαηαννάηςζακ μνάιαηα ηζ μκυιαηα ηνακά,
απ’ ηδκ πμθφ πμο βεφηδηακ...δυζδ δδιμηναηίαξ.
Ζαζ αοημί, θμζπυκ, αάθακε μαμθυ ιαγί ηζ έκα πενάηζ
ηζ άθδζακ ημκ Ώίμθμ κα ζηχζεζ ιπασνάηζ.
Ζμνάηζαζε ηζ έζαδζε πζα δ δδιμηναηία
απυ ακέιμοξ ζζπονμφξ, δδθδηδνζαζιέκμοξ
ηαζ κα, ζοιπενζθένεηαζ ζημοξ δνυιμοξ,
ζηα βναθεία ηαζ ιεξ ζηα οπμονβεία,
ζακ ανζημθαηζαζιέκδ, ζακ πυνκδ, ζηζζιέκδ ζακ
πανηί, ιε ηδ αανζά ζηζά ηδξ, ιμοκηή ηαζ πκζβενή.
Έηζζ άνπζζε κα βίκεηαζ έκα ηαζκμφνζμ θαζκυιεκμ
αοηήξ ηδξ επμπήξ, πδβή πμο είπε λεναεεί
πάθζ κα λακαγεί.
Θυκμ δεκ αβάγεζ πζα κενυ, ια ηνέπεζ ιε θανιάηζ,
νέεζ ζε δνυιμοξ, βεζημκζέξ, νέεζ ζε πμθζηείεξ
ηαζ κα εοιίγεζ βμενά, υπςξ βζκυηακε παθζά
ηζ έβναρε δ ζζημνία, πμο ένζπκε μ Θευξ θςηζά ηαζ
αννχζηζα, αηζάθζ ηαζ αθάηζ ηαζ έηακε ηαηαηθοζιυ
κα θφβεζ δ αιανηία έηζζ, θμζπυκ, πζζηεφμοκε
μζ Ιεμκαγί πςξ έβζκακ εεμί ηαζ αάθεδηακ
ηαζ ράπκμοκε κα ανμοκ, πχξ ηαζ ιε πμζυκ ηνυπμ
υθμοξ κα αθακίζμοκ.
Θζα ακεπακάθδπηδ ηνακή, ηςκ λέκςκ Λδφζζεζα
εέθμοκ κα ηαηαπζμφκ.
Αυλα ηαζ πάνδ κα έπεζ μ Θευξ πμο έαθεπε ηςκ λέκςκ
ηδκ μδφκδ. Σζηυζμ οπήνπε ηζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ
άηαημ ηαζ αβκυ, πμο άνπζζε κ’ ακδζοπεί
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βζα ηδξ παηνίδαξ ημοξ ημ είκαζ.
Ζαζ ιέζα απ’ αοηυ ημ πμζμζηυ κα αβαίκεζ ηζ έκα
άθθμ ηαζ κα ηδνά ημκ λέκμ πζα ηάπςξ ι’ αθθζχηζηδ
ιαηζά, κα βένκμοκ πάκς ημο ηνοθά ηαιζά θμνά,
κα ζογδημφκ ι’ αοηυκ ηάπμζα ημοξ ιοζηζηά,
ημ πχξ ηαζ ηζ εα ηάκμοκε ζηδ πχνα αοηή πμο γμοκ.
Άθθμζ ιζθμφκ ηαζ ζηέθημκηαζ πνμξ ημ Ιμηζά
κα ένεμοκ. Ζαθυ, ηαηυ κα ηάκμοκε ηαιία αβμνά,
πμφ λένμοκ ηζ ιπμνεί κα ζοιαεί, ίζςξ, ηαιζά θμνά!
Ζαζ θίβμζ θέκε ιοζηζηά, πςξ πάεζ πζα!
Ράεδηε μ ήθζμξ, βονίγμοκ ζηα παθζά.
Ζαζ κα, αημφκ ζοπκά, βζα ηνμφζιαηα ηαεδιενζκά,
αβηάεζα πμο ιαηχκακε ηςκ λέκςκ ηα ημνιζά.
ΐυιαεξ εδχ, λφθμ πέθηεζ εηεί, ζπάγμοκ πθεονά,
αάγμοκ θςηζέξ ηζ αηυια ιέζα απ’ ημ ζηναηυ
ημθιμφκε ηαζ ηνααμφκ ηα υπθα πμο ημοξ έδςζε
δ παηνίδα, ημκ ηυπμ ημοξ ημκ πάηνζμ κα θοθμφκ.
Ναηζζζηζηά πανάζζηα θακηάγμοκε ηζ μονθζάγμοκ
ζακ ζηοθζά:
«Έλς μζ λέκμζ απ’ εδχ!» ζηήκμκηαξ έκακ υθεενμ
ηζ έκακ πακζηυ.

Μ

άθζ ηαθμφκ ακαθμνά, εέθμοκε κα ζηεθημφκ
ηζ μζ πανμζιίεξ μζ παθζέξ δεκ θείπμοκ
απ’ ημ ζηίαμ:
«Μαπμφηζζ απ’ ημκ ηυπμ ζμο»,
δε αβαίκεζ απ’ ημ ιοαθυ. Ώκάεεια, μφηε ηζ εηεί
ζηδκ ιαηνζκή παηνίδα, ζηδ πχνα ημο θςηυξ,
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δεκ άθθαλακ πμθθά. Ζζ εηεί πεζνμηενεφμοκ αηυια
πζμ πμθφ, ημκ ηεθεοηαίμ ημκ ηαζνυ πάκε βζα ημ βζαθυ.
Άθθαλε ηάιπμζεξ θμνέξ δ ζηδκή ημο πμθζηζημφ
εεάηνμο, βειίγμκηαξ ηα ιπαθηυκζα, ηζξ αοθέξ
ηαζ ηζξ ζοκμζηίεξ, ηα ζηάδζα, ημοξ δνυιμοξ,
ηα πςνζά, ιε οπμονβχκ θςκέξ, πμο ηάγακε πμθθά
ηαζ πνήγακε πκεοιυκζα ηαζ αθηζά, ιέπνζ κα θηάζεζ
δ ζηζβιή, δ ρήθμξ ημο θαμφ πάθζ κα θδζηεοηεί.
Ζαζ πένα απ’ αοηά ανπίγακε ζθμδνά ηδκ ηνζηζηή:
υηζ μζ πνμδβμφιεκμζ θένακ ηαηαζηνμθή ηαζ θάβακε
θεθηά, άδεζαζακ ηα ηαιεία, ηα ηάκακ πζμ θηςπά,
ηζ υηζ εα πνέπεζ μ εθθδκζηυξ θαυξ κα ηάκεζ οπμιμκή
ηαζ κα πθδνχζεζ υ, ηζ ιπμνεί, κα αβμφκε
απ’ ηδκ ηνίζδ πμο ’πεζ ηθζιαηςεεί.
Μθδβή ααεζά πμο άθδζακ μζ ανζζηενμί ηαζ νήιαλε
μ ηυπμξ! Ζαζ ηεθζηά ανπίγμοκε ηζ αοημί,
πμο ήηακ δελζμί ηαζ είπακε ιεβάθμ ηφνμξ δζεεκέξ,
κα ηάκμοκ πζμ πμθθά ηζ αηυια πζμ ζηνααά.
Ζαζ υπςξ μζ παιάθδδεξ, πμο ημοααθμφκ ηζαχηζα
ηαζ ημοηζά κα αβάθμοκ ημ ρςιί, έηζζ ηζ αοημί
ημοαάθαβακ ηαζ ημοααθμφκ παηέηα ηαζ ημοηζά,
πεζηέζζ κα ηα πάκε ζηςκ λέκςκ αβηαθζά.
Ια πέθημοκ πζμ ααεζά ιεξ ζηδ πνεμημπία
ηαζ κα θςκάγμοκ δοκαηά, πςξ ήηακ θάεμξ ημο θαμφ
ηαζ ιζα δμθμθμκία, πμο ρήθζζε παθζά,
δδιμηναηία θασηζά.
Μθδνχκμκηαζ ηαιζά θμνά ηα θάεδ ηα παθζά,
βζ’ αοηυ κα ζθίλμοκ ηα θμονζά, κ’ αημφζμοκε
ηζξ ζοιαμοθέξ, κα ηάηζμοκε ηαθά.

248

Αεκ έπεζ μ πάηνζμξ ηυπμξ ιαξ ακάβηδ απ’ αθθαβέξ
ηζ απυ δδιμηναηίεξ θηςπέξ ηαζ θασηέξ.
Γζα ηδκ παηνίδα ηδ θηςπή πμο πάθαζακ
μζ ανζζηενμί, ηδξ θηάκεζ ιζα δδιμηναηία
ιε πυδζα δοκαηά, ια πνμξ Θεμφ, ιαηνζά απυ θασηζά.
Ο’ αημφβακε ζοπκά ηαζ ηα ’ιαεακ ηαθά, υπςξ ηα
παναιφεζα ζα κα ’ηακε παζδζά, ανζζηενμί ηαζ δελζμί
απ’ ηςκ ημιιάηςκ ημνοθέξ ζε πνάβιαηα πμθθά,
ιμζάγακε ζακ αδέθθζα.
Ζζ αξ ηνχβμκηακ ιεξ ζηδ αμοθή ηαζ ανπδβμί ηαζ
αμοθεοηέξ ηαζ ζηα ηνακά ηναπέγζα ηζ έδεζπκακ
ζακ άζπμκδμζ επενμί.
Οζξ πζμ πμθθέξ αναδζέξ ηα πίκακε ιαγί, παίγακε
ηαζ ηάκα πανηί, έηζζ βζα κα λεπκμφκ ηα ηαεδιενζκά
ηαζ ηδκ πμθζηζηή.
Ξςνυ ιπαβαπμκηζέξ ηαζ ζηάκδαθα πμθθά, βζκυηακε
ζοπκά ηαζ πμθφ ζμαανά. Ζζ υηακ μζ ανμιζέξ ημοξ
ιφνζγακ, «πακυηακε» βζα ηάιπμζμ ηαζνυ ιέπνζ κα
λεπαζηεί ηαζ άνπζγακ πζμ αανζά κα παίγμοκε αναπκά
ημ ζάπζμ ημοξ αζμθί. Άημοβε μ θαυξ, ιεναηθςιέκμξ
ηαεχξ ημο έθαπε κα είκαζ ηζ άνπζγε ημ πμνυ,
έκα πμνυ πμο αάναβακ ηαζ εέθακε ημο ηυπμο ημο
μζ δβέηεξ. Ζζ έκακ ηέημζμ ηνακυ πμνυ πμνεφακε ζε
πάιπμθθα πςνζά, ιενάηζα ηαζ εεκζηζζιυξ,
ημοξ ζηθάαςζακ ηαθά:
«Σπ! Σπ!..» λεθχκζγε έκα βενμκηάηζ ηζ ήηακ υθμ
πανά ηζ υθμ ακεαμηαηέααγε ζηα πείθδ πμηήνζ
ιε ηναζί πμο έδζκε ζημ είκαζ ημο θςηζά ηαζ ζηζξ
βενηέξ ημο πθάηεξ θοηνχκακε θηενά.
«Ια γήζ’ δ ιμοκανπία! Έλζ βαιπνμφξ απυπηδζα ηαζ
πέκηε κοθαδζέξ, δχδεηα αββυκζα νζεκζηά ηζ πέκηε
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ηζμφπνεξ βαθακέξ. Σ! πςςχ! ηαζ ζένκς ημ πμνυ,
αανάη’ μνβακμπαίπηεξ ηαζ παίληε ααζζθζά,
ηζ άια ημθιάεζ ηακέκαξ, αξ ένε’ ζδχ ημοκηά!»
Ζαζ αάναβε μ βένμξ ηδκ βηθίηζα ημο ζηδ βδ
πμθφ ιεναηθςιέκμξ απ’ ηδκ οπμηαβή.
ΐανζά υιςξ ααθακηςιέκμξ απυ αανζά πθδβή,
πμο ανέεδηακ θίβμ παθζά ηάπμζμζ «πεναζηζημί»
ηαζ λήθςζακ ημ ααζζθζά, ια θάβακε ηζ αοημί
ηα ηέναηα ηαζ ηα έκηενα ηαζ είπακ λεπαζηεί.
Φφθαβε μ βένμξ ηαζ θοθά ηδ ζηνάηα ζηα αμοκά
ηαζ ηανηενά ηάεε ζηζβιή, ζηζβιή πμο εε κα ’νεεζ,
πνμζηφκδια κα ηάκεζ ζημο Ζχηζζμο επζζηνμθή.
Μζζηυξ ηαζ πάκηα έημζιμξ ιε ζοκηνμθζά ηδκ βηθίηζα
ηαζ ι’ έκα θίθμ απχνζζημ έκα παθζυ ζμοβζά,
αβκάκηεοε υθα ηα πνςζκά ηαζ υθα ηα δεζθζκά
πάκς ζηα πεηνμαμφκζα, ζηείνα απυ πνάζζκμ,
λενά απυ κενυ ηαζ θίβα ζηυνπζα βίδζα,
εηεί, θμζπυκ, ηανηέναβε ιε οπμιμκή κα δεζ
έκα ιεβάθμ μνίγμκηα κ’ ακμίβεζ ιε πμοθζά,
ιε άθμβα πμθθά ηαζ ιε πνοζά ζπαεζά.
Ζζ υηακ βονκμφζε ζημ πςνζυ, θίβμ πνζκ θηάζεζ ζπίηζ,
άθδκε ηζξ ακάβηεξ ημο ζε ηάπμζα ηζαπμονκζά.

Ώ

ηυια ιζα θμνά, ζακ πένζζ ζακ πνυπενζζ
υπςξ ηαζ πζμ παθζά, ήνεε μ Ημοηάξ ηαζ θέημξ
ζηα παηνζηά ημο ιένδ ηζ είκαζ υθμ πανά.
Μέκηε αδμιάδεξ άδεζα, ιεηά απυ έκα πνυκμ
ημπζαζηζηήξ δμοθεζάξ, αοηυξ ηαζ δ βοκαίηα ημο
εα δμοκ, λακά βαθάγζμ μονακυ, κα θφβεζ

250

απ’ ημ ημνιί ημ ηθίια ημ ροπνυ.
Μθδιιφνα ιεξ ζηα ζηήεζα ημοξ εα θένεζ μ αβέναξ,
αοηυξ πμο ’νπεηαζ απ’ ηα ρδθά αμοκά ηαζ μ άθθμξ μ
εαθαζζζκυξ πμο είκαζ υθμ αάιια, ιαγί ε’ ακμίλμοκε
ηζ μζ δομ ημοξ πκεφιμκεξ ημοξ ιαφνμοξ, εα αβάθμοκ
ηδ πμθένα, εα δχζμοκ βζαηνεζά.
Ζζ δ ιμκαλζά ηςκ βένςκ πμο αάθηδηακ μζ ηεθαθέξ
ιε ηάηαζπνα ιαθθζά ηζ έβεζνακ ζακ ημνθέξ,
ηδκ αβηαθζά ημοξ βζα ιένεξ εα βεοημφκ,
εα ανμοκ απακημπή, ε’ ακηθήζμοκε γςή.
Ώφβμοζημξ ιήκαξ ηαοηενυξ ηζ είκαζ μ ανπδβυξ
ζ’ αοηυ ημ ηαθμηαίνζ. Ραίνεηαζ μ ήθζμξ ζακ παζδί
ηζ απ’ ηδκ ιεβάθδ ημο πανά ηαζ ηδκ απθμπενζά,
έθμογε ιε πνοζυ, αθχκζα, εδιςκζέξ, ηάιπμοξ
απένακημοξ βζμιάημοξ απυ ανίγα ηαζ απυ ηαθαιζέξ.
ΐάθεζ ιπμοιπμφηζα πνάζζκα ηαζ ζηάκε
ηα ααιαάηζα, πφκεηαζ ιεξ ζηα πθμφζζα η’ αιπέθζα
ηα ρδθά, ιμφζηςζε δ νυβα, πνήζηδηε, ιέεοζε ημ
ιεθίζζζ, ζηάεζ μ ηγίηγζηαξ ηαζ ηναβμοδά νμιακηζηά
ηναβμφδζα βειάημξ ηειπεθζά.
Ηαπάκζαζε μ ιένιδβηαξ, ημο πζάζηδηε δ ιέζδ
ζπυνμοξ κα ημοααθά, ια πζμ πμθφ ημκ πείναγε
ημο ηγίηγζηα ηναβμφδζ, πμο εκχ αοηυξ ημπίαγε ηαζ
ίδνςκε πμθφ, εηείκμξ ηναβμοδμφζε αηυια πζμ πμθφ.
Θέπνζ πμο πζα δεκ άκηελε ζηα δοκαηά ημο «ηγζ, ηγζ,
ηγζ!» ηαζ ημο θςκάγεζ άβνζα ηαζ αοζηδνά πμθφ
πςξ πένα ζημκ μνίγμκηα ιαγεφμκηαζ ζφκκεθα ιαφνα
ηαζ εμθά ηαζ θένκμοκ ηαηαπκζά.
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«Ξα εεξ ηυθιδζε, θμοηανά, ηδκ πυνηα ιμο
κα πηοπήζεζξ, ηακυκζζε ημ έκηενμ
ηχνα κα ημ βειίζεζξ!»
«Σπμφ!» ημο θέεζ μ ηγίηγζηαξ ιε δυζδ εζνςκείαξ,
«πανάηα ιε, ηαδιέκε, ηάκε ηαιζά δμοθεζά!
Αε θηάκεζ πμο ζμο ηναβμοδχ ηζ ακμίβεζ δ υνελή ζμο
ηζ απυ ηζξ ιεθςδίεξ ιμο έαβαθεξ ηαζ θηενά!
Ζμοαάθα ηάκα ζπυνμ κα ’πμοιε ημ πζμκζά!»
ια μ ιένιδβηαξ ηνζηθίγμκηαξ ιπήηε
ιεξ ζηδ ααεζά θςθζά.
Μένα ζηδκ άηνα ημο πςνζμφ ιέζα ζ’ έκα ηαθφαζ,
δφμ αβεθάδεξ βέκκδζακ απ’ έκα ιμζπανάηζ
ηζ είκαζ ζακ πακδβφνζ.
Μκίβεηαζ μ ηφνδξ ζηδ πανά, ιέζα ζηδκ εοηοπία
ηαζ ημκ πζζηυ ημο ζηφθμ ημκ πζάκεζ ιζα ιακία
ηζ άνπζζε ηζξ ζμφγεξ ημο, βααβίζιαηα, παζπκίδζα
ηα ιμζπανάηζα, δομ ηαθεηζά, κα βθείθεζ ιε θαηνεία.
Θφβεξ, ιαφνεξ, πνοζέξ ηαζ πανδαθέξ, αμοίγμοκ
ζακ ηνεθέξ, ημοκμφπζα ηαζ αηνίδεξ δε θείρακε
απ’ ημκ ηαοηυ πμνυ ηαζ θίβα είκαζ ηα πμοθζά
πμο ακηέπμοκε κα ηεθαδδμφκ ζηδ γέζηδ ηδκ πθαηζά.
ΐναζηυξ μ θίααξ, δεκ ημθιάξ ηα ιάηζα ζμο
κ’ ακμίλεζξ, πενζπθακζέηαζ εδχ ηζ επζζθναβίγεζ
πακηαπμφ ιε ηζξ ηαοηέξ ακάζεξ ημο αοηή ηδκ επμπή.
Μένα ααεζά πνμξ ηδκ Ώκαημθή, απθχκεηαζ
δ εάθαζζα ήζοπδ ζα κεηνή, ζημφνα, βαθάγζα ηζ
ήνειδ, λάπθςζε ηαζ ημζιήεδηε ζ’ απένακηδ ζζςπή.
Βίκαζ ζακ ενδιζά!
Μμφ ηαζ πμφ, εδχ ηζ εηεί, πεηάβεηαζ ηειπέθζηα
έκα ράνζ, ημ πμθθμζηυ δθζυθμοζημ ιπάκζμ ημο
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βζα κα πάνεζ.
Ζαζ πένα ζημκ μνίγμκηα, εηεί πμο ζαήκεζ μ ηυζιμξ
ζακ ιζα ηεθεία θαίκεηαζ έκα ιεβάθμ πθμίμ,
πμο ένπεηαζ ή πάεζ ζε πχνα ιαηνζκή.
Βηεί πμο ζαήκεζ δ εάθαζζα ανπίγεζ δ αιιμοδζά,
άιιμξ ρζθή, ηαηάλακεδ, πμο ρήκεζ ιέπνζ ααβά,
μ ήθζμξ ζηέηεηαζ πενήθακμξ, ηαιανςηυξ ηαζ πμθφ
αηαηάδεπημξ ζη’ ακενχπμο ηδ ιαηζά
Ηίβμ πζμ ηεζ απθχκεηαζ βένζημ δάζμξ ηαζ θηςπυ
πμο ηάκεζ ηδκ εθζά, θηςπυ, ημ άιμζνμ, «ηάδηε»
ζε ηάιπμζεξ ιενζέξ ημκηά ζηδκ αιιμοδζά,
υπμο ζημζπεζυ ι’ ακενχπζκδ ιμνθή ηδκ έααθε
θςηζά, ηδκ πήβε ζημ ειπυνζμ, πμοθήεδηε αηνζαά.
Ζζ εηεί πμο ανπίγεζ δ εάθαζζα ζδηχζακε πμθθά,
ζπίηζα ρδθά, πακάηνζαα, πμο κα πςνμφκ κημοκζά.
Βδχ ενπυηακ μ Ημοηάξ ιία θμνά ημ πνυκμ,
άναγε ιένεξ ηάιπμζεξ ηζ έθενκε ιαγί,
ιάκα, παηένα, ηνία παζδζά ηαζ ηδκ ηονά
μ ήθζμξ ζηα πθςιά ημνιζά ημοξ θίβμ κ’ αζπμθδεεί.
Βθέημξ είπακε πανά πμο είπακ ηδκ ηζιή,
βζα ηάιπμζεξ διένεξ εα έπμοκε ημκ λέκμ
απυ ηδκ λεκζηζά πμο βκχνζζακ εηεί.
Μνάμξ ηαζ βεθαζηυξ ήηακ αοηυξ μ λέκμξ ηζ έδεζπκε
πναβιαηζηά ζοιπάεεζα ηζ οπμζηήνζλδ ηαζ θχκαγε
ζημκ ηυπμ ημο ζοπκά ηαζ δοκαηά,
υηακ ηα πνάβιαηα πδβαίκακε ζηνααά.
Ώβάπαβε αθδεζκά ημοξ Έθθδκεξ πμθφ ηαζ πνυκζα
επζδίςηε κα δεζ ηδ πχνα αοηή.

253

Ουζα πμθθά πμο δζάααζε, λέπςνα απ’ ημοξ Έθθδκεξ,
πμο ημο ’θεβακ ιε έιθαζδ ζοπκά ηαζ ηυκμοξ
δοκαημφξ, εενιμφξ ηαζ εαοιαζημφξ, πςξ ήηακ πχνα
ημο θςηυξ, έηζζ ηζ αοημφ, ζακ ενςιέκδ δ Βθθάξ
ιπήηε ααεζά ιεξ ζηδκ ροπή.
Ζαζ κα, πμο ηα ηαηάθενε εημφηδ ηδ πνμκζά.
Μνχηα, βζα πνχηδ ημο θμνά, βζα ηάιπμζεξ διένεξ,
ιαγί ιε ηδκ ηονά ημο εα πέηαβε ζηδκ Ζνήηδ
πμο άημοβε πμθθά, ημκηά εα βφνκαβε ζηδ ζηενζά
ηζ εηεί βζα ιζα αδμιάδα ε’ άναγε ζημο Ημοηά.
Ομοξ πήβακε ζηδ εάθαζζα, ηάκακε ηαζ αανηάδα,
ημοξ πήβακ ζηδκ Ώηνυπμθδ κα πνμζηοκήζμοκ
ιάνιανα πμο φικμοξ ηναβμοδμφκ απ’ ηδκ ανπαία
Βθθάδα. Ια ιδκ κμιίγμοκε εηείκμζ απ’ ημ ΐμννά,
πςξ είκαζ μζ Έθθδκεξ ζηνααμί, δεκ έπμοκε ιαβζά
πανά ιυκμ ιζγένζα, θηχπεζα ηζ αιμνθςζζά.
Ονίαακ μζ λέκμζ θίθμζ ημοξ ηα ιαονζζιέκα ιάηζα,
πμο ζηδκ παηνίδα ημοξ αθέπακε ιυκμ ηα ιαηνζκά
ηαζ θζβμζηά παιυβεθα ημο ήθζμο.
Οχνα πζα λεηαεάνζζακ ηζ έβζκακ βαθακά
ηαζ ηα ημνιζά πμο ήηακε ζακ βάθα, ηα έρδζε
ηχνα βζα ηαθά μ ήθζμξ ηδξ Βθθάδαξ
Ομοξ βφνζζακ ηαζ εαφιαζακ υθδ ηδκ πμθζηεία,
είδακ η’ αλζμεέαηα ηζ ανπαίμοξ εδζαονμφξ,
ζηαιάηδζακ ζημ Ξφκηαβια ηαζ ημίηαβακ ηζμθζάδεξ
πάκς ζηδκ αθθαβή ηαζ ηνάααβακ μζ λέκμζ
θςημβναθίεξ ακαικδζηζηέξ ανάδα ιε ηζξ ιδπακέξ.
Μθδζίαζε έκακ ηζμθζά, ημκ εαφιαζε πμθφ,
πήβε ημκηά ημο, ζηάεδηε ηαζ ημίηαλε ρδθά.
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Ομο θάκδηε απίζηεοημ, πχξ είκαζ δοκαηυκ;
Ώοηυξ δεκ ήηακ άκενςπμξ, ια βίβακηαξ ζςζηυξ!
-Λσ ε, θίθε Ημοηά, θίθε Ημοηά, έααθε ηζξ θςκέξ,
εβηχ κυιζγε πςξ ρδθυ έπμιε ιυκμ ειείξ ηζ άθθμξ
ηακείξ. Ώοηυξ ηα ιε πενκμφζε κηίμ πζηαιέξ.
Ώ! Ιηεκ ηα θέκε ηαζ ηαθά ζηδκ ιαηνζκή παηνίκηα!
Ηίβηα, πμθφ θίβηα, αημφξ; Θα εβηχ ηα ημοξ ηα πς
υθα, υζα είκηα εκηχ!
έθεβε μ λέκμξ ζημκ Ημοηά, βζμιάημξ πενδθάκζα
πμο έιαεε απ’ ημοξ θίθμοξ ημο ηάπμζα εθθδκζηά
ηαζ ήεεθε ανβυηενα κα ιάεεζ πζμ πμθθά.
Ζαιάνςκε ηζ έκζςεε ζα κα ’ηακε ζημ ζπίηζ ημο
ηαζ παίνμκηακ πναβιαηζηά ηζ έηακε ζακ παζδί
πμο έαθεπε έκα ημο υκεζνμ κα έπεζ εηπθδνςεεί!
Βίδε απυ ημκηά ηα ανπαία ιεβαθεία,
αεάκαημ πμθζηζζιυ, ηέπκδ, θζθμζμθία.
ΐνήηε θζθυηζιμ πμθφ ηαζ ηέημζα ακενςπζά
πμο έκζςζε ηδ θζθία ηζ αοηή ηδ γεζηαζζά κα θηάκεζ
ζηδκ ηανδζά. Ζζ υθμ ακανςηζυηακ: πχξ ηαίνζαζε κα
ιδκ θοηνχζεζ ηάναμοκμ ζ’ αοηή εδχ ηδ βδ;
Φζθμζμθμφζε ηζ έραπκε... πανυιμζεξ ημθυκεξ
ζηήζακ ηζ αοημί εηεί!
Θα έθεζπε ηέπκδ, ζμθία, θςξ ηαζ μ πκεοιαηζζιυξ.
Οζξ θένκεζ ηχνα βμενά ζηδ θακηαζία ημο,
ηζξ αθέπεζ κα είκαζ ζακ άννςζηεξ ι’ ακίαηεξ πθδβέξ,
κα ηείημκηαζ ηαζ κα ροπμνναβμφκ
άημκεξ ηαζ ροπνέξ.
Μυζα ηαθά πμνηάζακε! Ζαεάνζζακ ηα ιάηζα,
βέιζζε ηζ δ ροπή. Ζαζ ηζ θυβζα κα ανμοκ κα πμοκ
βζα ημ θαβί, πμο έθηζαπκε δ Ξηέθθα;
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Ζαζ ηζ κα πμοκ βζα ημ ηναζί, πμο θθυβζγε
ηζ ακαζηάηςκε, ηανδζά, ροπή, ημνιί;
Ξήηςζε υνεζμ ημ ημνιί ηζ έκζςζε ιέζα ζηδκ ροπή
θνεζηάδα ηαζ γςκηάκζα, ιέζα ζημ είκαζ ημο ράπκεζ
κα ανεζ πμθφ ιεναηθςιέκμξ ημ Αζυκοζμ, ηδκ Άνηειδ
ηζ υθμοξ ημοξ αεακάημοξ!
Μνάβιαηζ πέναζακ ηαθά, ια ηέθεζςζακ μζ ιένεξ,
απμπςνίζηδηακ μζ δομ άκδνεξ, ζακ θίθμζ ηανδζαημί
ηζ μζ δομ βοκαίηεξ, αθμφ ηαιάνςζακ δ ιζα ηδκ άθθδ
βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ, αβηαθζάζηδηακ
ηαζ ζηαονςηά θζθήεδηακ, ζα κα ’ηακ αδεθθέξ.
Έηνεπε δ χνα, εφιζγε παθζέξ ζηζβιέξ βζμιάηεξ
ιμκαλζά ηαζ έκαξ ηυιπμξ έζθζββε ηδκ ηανδζά.
Νςηά δ ιάκα ιε ηαδιυ ηζ εημφηδ ηδ θμνά
ηζ μ πυκμξ ηδξ ιαηχκεζ πάθζ ηα ζςεζηά:
-Μυζμ αηυια, βζυηα ιμο, εε κα ζε ζηενδεχ;
Μυζα ηαλίδζα ιαηνζκά εέθεζξ κα ηανηενχ;
Μυζεξ θμνέξ ααζζθζημφ ημοξ ηθχκμοξ εε κα ηυας,
ηδκ ζηνάηα ζμο ηδκ ιαηνζκή ιε νυδα κα ηδ ζηνχκς;
Οα δάηνοα ιμο, ηζ αοηά, άνπζζακ κα ζηενεφμοκ!
Ώπυηαια, ιαεέξ, ηαζ δεκ ακηέπς άθθμ.
Θδ εέθεζξ, ζε παναηαθχ, κα θζχζς απυ ηαδιυ!
Ζζ αοηυξ αηυια μ βένμξ ζμο δεκ είκαζ πζα ηαθά.
Ζζ αξ ημκ αθέπεζξ ζζςπδθυ, ιέζα ημο γεζ μ πυκμξ!
Άκηε, παζδάηζ ιμο πνοζυ, ζηαιάηα ςξ εδχ
ηαζ δε ζπμθκμφκ ηα λέκα,
θίβμ κα γήζμοιε ηζ ειείξ ζηα οζηενκά ιαξ πνυκζα!
Άπθςζε ημ πένζ μ Ημοηάξ ηαζ ζημφπζζε έκα δάηνο
πμο ανβμηφθαβε ηνοθά ιέζα ζηδκ αοθαηζά
ηζ υπςξ ηδκ ημίηαλε ιε δέμξ ιζα ζηζβιή,
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έκηνμιμξ είδε πςξ ζηένεοε δ πδβή.
Έκζςζε ηνυιμ έκημκμ, ιεβάθδ εκμπή πμο είδε
πςξ ζηα ζηήεζα ηδξ νζγχεδηε μ πυκμξ ηζ είπε
ηαιπμονςεεί ηαζ ζηέβκςζε ηζξ ηυνεξ ηδξ
πμο είπακ λεπθοεεί.
Μυζμ ζηοβκυξ ηαζ άζπδια πμο έκζςζε βζα ηείκδ ηδ
ροπή! Ζάηζ ζα κα ’ηακ δήιζμξ, άηανδμξ, πακμφνβμξ
ηαζ ζηθδνυξ. Οα πυδζα ημο ηνέιμοκ εθαθνά,
ζηα ιάηζα ημο θςηζά, πυθειμ ηάκεζ δοκαηυ
κα ιδκ ημ δεζ δ ιάκα εημφηδ ηδ ζηζβιή
ηζ αοηυ ημ ζηυια ημο ζζβυηνειε ζακ θφθθμ,
απυ ημ δδθδηήνζμ πμο είπε ηαηαπζεί.

Μ

έναζακ πνυκζα ηάιπμζα, βφνς ζηα δχδεηα,
ηζ υπςξ ηάεε θμνά έηζζ ηαζ θέημξ, ζηζβιέξ
άζπδιεξ ηαζ πζηνέξ πενκάεζ αοηυξ μ βζμξ
υηακ δ πάθδ δ ζηθδνή δαιάγεζ ημκ Ημοηά,
έπμκηαξ απ’ ηδ ιζα ηδ ιάκα ηδ βθοηζά ηαζ απυ ηδκ
άθθδ ημκ απμπςνζζιυ, ημ πζμ ζηθδνυ ζημζπεζυ.
Ηυβζα βθοηά ηαζ απαθά έραπκε βζα κα ανεζ,
ια εάννεοε πζμ εφημθα εα ήηακε ακ βφνεοε
ρφθθμοξ ζη’ άπονα ηζ έκζςεε οπμηνζηήξ.
Μμθθά θζθζά ηδξ έδζκε ηαζ ανηεηά θεθηά,
έηζζ βζα κα λεθφβεζ ηδ δφζημθδ ζηζβιή,
ιέπνζ κα ζηνίρεζ ζηδ βςκζά λακά ηαζ κα παεεί.
Μάθζ δ ιάκα απθυπενδ αηυια ιζα θμνά,
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ημοαά ιεβάθμ ένζλε ιεξ ζημ ααεφ πδβάδζ
πμο ζηένεοε ηαζ πάκμκηακ ιεξ ζηα δζηά ημο αάεδ
ηζ άνπζζε κα ηνααά δάηνοα αηνζαά
ηζ ήηακε ζα κα ’αβαζκε ηαζ ανβυθεοβε
ιε πυκμ δ ίδζα ηδξ ηανδζά.
Ζζ έαβαζκε έλς μ ημοαάξ, λεπεζθζζιέκμξ, ζηάθαγε
εοπέξ, αβάπδ ηαζ παιυβεθμ ηαζ ιζα απακημπή.
Θ’ έκα ιενάηζ άθεμκμ ηαζ ιε ηνοθυ ηαδιυ
ιε ηνίκμοξ έπθελε ιζα υιμνθδ ακεμδέζιδ
ιε νυδα θεοηά ηαζ ηυηηζκα πμο δείπκακ ηδκ ροπή,
αβκή ηαζ ι’ ανεηή.
Ξβμονυξ ααζζθζηυξ πμο ζήηςκε απ’ ηδ βδ
ςξ ηαζ ροπέξ πμο δίκακε ηζ αοηέξ ιε ημ δζηυ ημοξ
ηνυπμ, εοπέξ ηαζ πνμζεοπέξ!
Ζαζ κα υθα ιαγί, πεηάλακε ρδθά ζακ άζπνα
πενζζηένζα, κα ζοκμδέρμοκ ημ Ημοηά ζηα λέκα
ζηαονμδνυιζα!
Μάνα πμθθά ηα αάζακα ιαγεφηδηακ ηζ έβζκακ
αδνάπηζα ηαζ οθαίκμοκ ηαζ ιαγεφμοκε ημ κήια
ηδξ γςήξ, πμο μνβζάγμοκ ηαζ πζέγμοκε ηα θνάβιαηα
κα ζπάζμοκ, αοηά ηα θνάβιαηα πμο μ Ημοηάξ
ιε πείζια ηα ηναηεί.
Μανάπμκα πμθθά! Έηθαζβε δ ροπή!
Ζαζ ιεξ ζημκ πυκμ ημ ζηθδνυ πμο ζάθεοε ημ κμο,
θηάζακ θςκέξ πμθθέξ, απ’ υθα αοηά ηα πνυκζα,
πανάλεκεξ, άβκςζηεξ ηαζ βκςζηέξ.
Οναφθζγακ ηα πείθδ ημο ηα λενά θυβζα πμο ένπμκηακ
απυ πμθφ ιαηνζά πμο ζοκμδεφακε ημ Ημοηά,
ζ’ υθεξ ηζξ επμπέξ...
Ζθαίεζ ημ παζδί ζηδξ ιάκαξ αβηαθζά,
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ηθαίεζ ηαζ γδηάεζ κα ηδξ πεζ βζαηί ημκ δένκεζ μ πυκμξ.
Λ πυκμξ πμο απυπηδζε ζε ημφηδ ηδ γςή,
ιέζα απ’ ηζξ ιφνζεξ πίηνεξ πμο ςξ ηχνα έπεζ πζεζ.
Οζξ ιαφνεξ πίηνεξ, ιάκα ιμο, εημφηδξ ηδξ γςήξ,
ηζξ ήλενεξ, ηζξ έαθεπεξ, ηζξ βεφηδηεξ εζφ.
Ζζ υιςξ ειέκα, ιάκα ιμο, εημφηα ηα δεζκά,
υθα ιμο ηα ’πεξ ηνφρεζ ηαζ ηα ’πεξ ιοζηζηά.
Ζζ εζφ, ιάκα, κα πμκάξ ηυζμ πμθφ
απ’ ηδκ ακζδζμηέθεζά ζμο πμο ηυζηζζε πμθφ.
Μυζμ ηνακυξ ηζ άβναθμξ μ πυκμξ ζμο ζημκ ηυζιμ
κα ιαξ θένεζξ! Ομ λένεζξ ιυκμ εζφ!
Ζζ αξ ιδ ζε άββζλε πμηέ δνμζζά ηαζ εοηοπία,
ιυκμ αβάπδξ δάηνοα βεφηδηεξ, πθμφζζα ηαζ πμθθά,
απ’ ηςκ παζδζηχκ ζμο λεπθοιέκα ιάηζα.
Ουηε πμο ήνεεξ ζηδ γςή,
πμο ζ’ έθενακ υπςξ ηαζ ημκ ηαεέκα,
επίζηερεξ ααεζά ηαζ θάηνερεξ πζζηά
εημφηδ ηδ ιαβεία.
Ζζ υηακ βοκαίηα έβζκεξ ηζ ςνίιαζεξ ηαθά
ιπθέπηδηεξ ηαζ ανέεδηεξ ι’ ακενχπμοξ ζηδ γςή,
βζα κα πανίγεζξ ζοκεπχξ, πμηέ ζμο κα ιδκ παίνκεζξ!
Ήηακ ιζα ιένα ημο Θαβζμφ, πμο άζηναθηε μ ήθζμξ
ηζ έθμογε ιε άθεμκμ πνοζυ ηαζ μονακυ ηαζ βδ.
Μφνςκε πακηαπμφ θζαάδζα, γχα, εάθαζζεξ ηζ έθζςκε
βμνβά ηα πζυκζα ηα παπζά απ’ ηα ρδθά αμοκά.
Γθοηυ ηαζ απαθυ, πμο ιφνζγε εοιάνζ, αβένζ ιαηνζκυ,
δνυιμ ιαηνφ ηζ αηέθεζςημ ημο δχζακ μζ εεμί
ηζ ενπυηακε ανβά-ανβά απ’ ηδκ Ώκαημθή.
Ήηακ πνοζυ ζακ ζηάπο ηείκμ ημ δεζθζκυ,
υηακ ημ απμθάζζζεξ ζημκ ηυζιμ κα ιε θένεζξ,
πμο κυιζγεξ πςξ μζ άκενςπμζ ήηακε ζακ ηα ζηάπζα,
αβκμί, πνάμζ ηαζ ζημνβζημί, πςνίξ ηαηία, ρέιαηα,
ηθερζά ηζ απακενςπζά, ια είπεξ πθακεοηε!
Ζζ υιςξ, ζακ Μαζπαθζά ιε ηανηενμφζεξ,
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ι’ απακημπή βθοηζά ηαζ ηάεε ιένα ιέηναβεξ
κα θηάζεζ δ ζηζβιή.
πάκς ζημ πνυζςπυ ζμο ζακ ιζα εζηυκα αυναηδ
είπε γςβναθζζηεί απυ ημ πάδζ ημο Θεμφ
πμο είπε απθςεεί.
Ζαζ πνζκ αηυιδ ένες, ιάκα βθοηζά ιμο, αεάκαηδ,
βμκαηζζηή ι’ εοπέξ, ιφνζεξ μζ πνμζεοπέξ ηάης
απ’ ηζξ εζηυκεξ, πυζμ δεκ παναηάθαβεξ ιε δέμξ
ηαζ θαηνεία, κα γήζεζξ, ιάκα αεάκαηδ,
κα θένεζξ ηδ γςή!
Αεκ έιεζκε ακήημοζηδ ημφηδ δ πζεοιζά ζμο
ηαζ ιζα διένα Μαζπαθζάξ, ι’ έθενεξ ζηδ γςή,
ιε πυκμοξ ηαζ ιε αάζακα, ιε δάηνοα πμθθά,
ιε ιζα θςκή πμο νάβζζακ ημο ηυζιμο ηα αμοκά,
ι’ έκα ηνακυ λαθάθνςια, έθενκεξ ηδ γςή.
Ήιμοκα ηυηε, απ’ ηδκ ημζθζά ζμο αηυια,
υπςξ ιέζα ζμο ηανπχεδηα ηζ υπςξ ι’ ήεεθεξ,
βαθάγζμξ ζακ ημκ μονακυ ηαζ άζπνμξ ζακ ημκ ηνίκμ,
ι’ αζζεήιαηα εοαίζεδηα, πμκεηζηή ηανδζά,
ιε ιάηζα πμο δεκ έθεζρακ ηα δάηνοα ηα ηαοηά.
Ζζ αιέζςξ ηζυθαξ άνπζζεξ βζα ιέκα μκείναηα
κα ηάκεζξ, βνάιιαηα κα ιμο ιάεαζκεξ, ηνακυξ,
ζμθυξ κα βίκς, πένζ αμήεεζαξ ηανπενυ κ’ απθχκς
ημοξ αθαζημφξ, ηζ αοηή ήηακ δ πεεοιζά ζμο ιαγί
ηαζ δ εοπή, ηαζ ιε εοεφκδ ιδηνζηή ζηδξ ημζκςκίαξ
ηα ζηαθζά ι’ απυεεζεξ ιε ζημνβή.
Ώοηά πμο εζφ αβάπδζεξ ζημκ ηυζιμ πζμ πμθφ,
θαηνεία βζα ηδ θαιεθζά, αβάπδ βζα γςή,
αηυια ηαζ ηαδιμφξ πμθθμφξ ηζ αηέθεζςημοξ
βζα ημφηδ ηδκ πμηζζιέκδ απυ δάηνοα βδ, ανηεί
κα δίκεζ, κα βεκκά αδζάημπα πμνηαζηζημφξ ηανπμφξ,
πμηέ ηα ιαφνα ενπεηά πμο γχκμοκ ημοξ αθαζημφξ.
Ζζ υιςξ ηα ζηενήεδηεξ…
ΐθέπεζξ ηαιζά θμνά, ιδηένα,
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ηδξ Θμίναξ ηα ηενηίπζα είκαζ αοηά,
ηδ ιζα κα ζμο παιμβεθά ζακ άββεθμξ αβκυξ,
ηδκ άθθδ κα ηαναδμηεί ηνζηθμπμδζά κα αάθεζ,
κα ιπήλεζ ηζ άζπμκδα πμεεί, ζπάεα ιε πάνμο
ηα θηενά ιεξ ζηδκ ηανδζά κα αάθεζ
ηζ υθμοξ ημοξ ηυπμοξ ημοξ ηνακμφξ
ζημ αίια κα αμοθζάλεζ...
θμζ αοημί μζ θμβζζιμί, ια ηζ άθθα πμθθά
πμο απυπηδζε ζηδκ λεκζηζά βίκμκηαζ ηυιπμζ δοκαημί,
θηάκμοκ ηαζ ηάκμοκ ζηδκ ηανδζά ναβίζιαηα πμθθά.
Ζαζ κα! Ξακ έζηνζρε ζηδ ζηνμθή
ζηαιάηδζε απυημια ηζ έαβαθε ιζα θςκή:
-Θάκααα! ηαζ θεφβεζ ζακ πμοθί αοηή ημο δ ηναοβή.
Ξπάγμοκ ημ θνάβια ηα ηαοηά ηα δάηνοα ηα πμθθά,
ηνοθά ηνααάεζ ηα ιαθθζά ημκ πυκμ ημο κ’ αθθάλεζ,
θφεδηακ υθα ιέζα ημο ηαζ ηθαίεζ ζακ παζδί,
μ θυαμξ ηζ δ αζζβμονζά ςξ η’ άθθμ ηαθμηαίνζ:
«Άναβε εα ζε λακαδχ;»
ζθονίγεζ ιεξ ζη’ αθηζά ημο ζακ πφνζκμ ζπαεί
ηδξ ιάκαξ δ θςκή...

Ρ

νυκζα πμθθά πζα ηανηενά δ ηονα-Θάνεα
πμο έβζκε βνζά, ημ βζμ ηδξ ημ Θεκέθαμ
κα ’νεεζ απ’ ηδκ λεκζηζά. Ζακέκαξ
δεκ ηαηάθααε πχξ πέναζε μ ηαζνυξ,
εηείκμ πμο ημοξ πείναγε ήηακ μ πςνζζιυξ.
Βηείκδ πζα δεκ άκηεπε, ηέθεζςζε δ οπμιμκή,
μ βζμξ ηδξ ηανηενμφζε θίβμ ηαζνυ αηυια κα βίκεζ
ηάπςξ δοκαηυξ, ημ ζπίηζ κα ηεθεζχζεζ ηαζ ιε πανά
οπένηενδ ηδ ιάκα κ’ αβηαθζάζεζ.

261

«Ια!» εα ηδξ πεζ, «ιάκα βθοηζά, βζα ζέκα είκαζ
αοηυ! Ξε ζέκα ακήηεζ πζμ πμθφ ηαζ φζηενα ζε ιαξ.
Αφκαιδ απμπημφζαιε ιυκμ ιε ηδκ εοπή ζμο,
ηζ απ’ ηζξ πμθθέξ ζμο πνμζεοπέξ πμο έηακεξ βζα ιαξ.
Ζανηένα, ιάκα ιμο βθοηζά, θίβμ ηαζνυ αηυια
ηαζ εα ’νεεζ δ ιένα ηαζ βζα ιαξ.
Αχνμ ηνακυ ζμο έπμοιε ηαζ είκαζ ηδξ ηανδζάξ!»

Ζάεε θμνά ηαζ δ ΐαζζθζηή ζακ ένπμκηακ ζημκ ηυπμ
ηδξ, πυηε ζε ιήκεξ δχδεηα, πυηε ζε ηνζακηαέλζ,
πνχηα ζηδξ ιάκαξ βφνεοε ηδκ αβηαθζά κα ιπεζ,
ημονάβζμ ηαζ δφκαιδ πμθφ κ’ απμννμθήζεζ,
ηαζ υθα ηδξ ηα αάζακα απάκς ηδξ κ’ αθήζεζ,
πάθζ κα θφβεζ ζακ πμοθί ηαζ λέθαθνδ κα κζχζεζ.
ΐάνδ ζηθδνά ηζ αζήηςηα θμνηχκεηαζ πμθθά,
λακά πμκάεζ ιοζηζηά, ηνοθά αμβηάεζ δ ροπή.
Έλζ ημνίηζζα έθενε ζημκ ηυζιμ αοηή δ ιάκα,
πυκμζ, ζηενήζεζξ, αάζακα, ηοκήβζ βζα δμοθεζά,
θεθηά κα ιάζμοκε κα δχζμοκ ζημοξ βαιπνμφξ.
Ονέπακ, βονίγακ ζηα ηαπκά, ιαγεφακε εθζέξ, ηέθνα,
ααιαάηζα ηαζ μαμθυξ κα ιέκεζ μ ζδνυξ.
Ζζ μ παηέναξ ιάζημναξ υθδ ημο ηδ γςή βφνζγε
ζηα πςνζά ζηαπάκδ, θηοάνζ ηαζ ιοζηνί, ηα ’πε
πάκηα ιαγί. Μυηε πακυηακ βζα ηαζνυ ζε ιένδ
ιαηνζκά ηαζ βφνκαβε έκα πνςί ιε ηάιπμζα θεθηά.
Αεκ άκηελακ ηζ αοημί εηείκδ ηδ γςή,
πέκηε ημπέθεξ ζήηςζακ ζδιαία βζα θοβή
ηζ έιεζκε ιυκμ δ ιζα, δ πζμ ιζηνή, ηδ ιάκα
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κα πανδβμνά, πμο ήηακ πςνίξ ροπή.
Ονεζξ είπακ πακηνεοηεί ηζ άθδζακ ιζηνά παζδζά,
υζμ είκαζ δ ιάκα δοκαηή ηζ μ παηέναξ γεζ,
θφβακ μιαδζηά πένα βζα ημ αμννά, πνήια αηνζαυ
κα αβάθμοκε ηαζ κα εηηεθεζηεί παναββεθζά
ηδξ ιάκαξ πμο ήηακ αοζηδνή:
ζηζξ ηνεζξ ιζηνέξ ημπέθεξ, βαιπνυξ εε κα ανεεεί!
Ζζ εδχ, ζ’ αοηή ηδ θαιεθζά, ηάκμοκ ακαθμνά
ηαζ ελεηάγμοκ ηα ηνςηά ηαζ η’ άηνςηα αηυια.
Οα αάγμοκε ζηδκ πθάζηζββα ηαζ βένκεζ ιμκμιζάξ,
ζ’ αοηά πμο θένκμοκ πυκμ ηαζ είκαζ πζμ πμθθά
ηζ αθήκμοκ βζ’ απκάνζα πίηνα ηαζ ιμκαλζά,
ηα εζημζζεθηά ημοξ πνυκζα πμο πέναζακ ζηθδνά.
Ζζ μ Ημοηάξ ηζ δ Ξηέθθα ηζ αοημί ήνεακ πακηνειέκμζ
απυ ιζα πυθδ ιζηνή. Θε ημκ ηαζνυ απμπηήζακε εδχ
δομ ηυνεξ ηζ έκα βζμ. Ξε δεηαπέκηε πνυκζα θηζάλακε
ηάπμο ζηδκ επανπία έκα ζπζηάηζ απθυ,
πμο ημ ’κηοζακ πμθφ ζζβά ιε ημο ημνιζμφ ημοξ
ζάνηα, ιε αίια ηαζ ζδνυ.
Ηίβμ-πμθφ αμήεδζε ηζ δ ιάκα ημο Ημοηά,
ιυκμ ημκ είπε ηζ αηνζαυ ηζ ακάθθαπημ ζημθίδζ,
άζηνμ ηδξ ήηακ ηδξ ηανδζάξ ηαζ θςηεζκυξ ηδξ θάνμξ
Θα ηζ μ παηέναξ ημκ θάηνεοε ηοθθά ζα κα ’ηακε
Θευξ ηαζ ημκ ηαιάνςκε ηνοθά παζνυηακε πμθφ,
νμφθαβε υθεξ ηζξ ζηζβιέξ πμο πένκαβακ ιαγί
ηζ έηακε ζακ παζδί.
-Θεέ ιμο…, ηναφθζγε μ Ημοηάξ ζζβά…, πμηέ κα ιδκ
πενάζμοκ ημφηεξ μζ χνεξ μζ βθοηέξ πμο είκαζ ζακ
εοςδζά ηαζ θένκμοκε πνμπάκηςκ ζηδ ιάκα ηδ πανά
ηαζ ιία δνειία πμο βζάκεζ ηδκ ηανδζά ηδξ !
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Ομοξ έθενακ πμθθέξ θμνέξ, πυηε αοηυξ ηαζ πυηε
δ Λονακία ζημ ελςηενζηυ θίβμ βζα κα λεπάζμοκ.
Ομοξ πήβε ζε πμθθέξ ιενζέξ πανάλεκα κα δμοκ,
ηυζιμ πμθφ, δνυιμοξ ηνακμφξ, βζμθφνζα ηνειαζηά
πήβακ ζε ιένδ ηναβζηά ηζ είδακ ημίπμοξ ρδθμφξ
ηαζ ζονιαημπθεβιέκμοξ, ζε θμφνκμοξ ηαζ ηαιίκζα
πμο ιφνζγακ αανζά.
Οα είδε δ ιάκα ηζ άθδζε μ ηνυιμξ ηδξ κα αβεζ,
δ θνίηδ ηαζ μ πακζηυξ ιέζα απ’ ηδκ ροπή.
Θυκμ πμο ρέθθζζε ανβά δομ θυβζα ζημ παζδί
ηζ αοηυξ ηδκ ηαεδζφπαζε ηαζ είπε ζμαανά,
πςξ δε εα λακαβίκμοκ ηα πνάβιαηα αοηά.
Άνκδζδ ηαζ παιυβεθμ πμο λέθοβακ ηδξ ιάκαξ,
ηάκακ ζημο βζμο ηδξ ημ ημνιί κα ζδηςεεί δ ηνίπα
ηαζ κα ζοθθμβζζηεί ηνοθά βζα ιζα ζηζβιή,
πυζμ αηυια ηνάηαβε εδχ δ παναιμκή.
Ζ εηείκμξ ηχνα πζα, ιπμφπηζζε ηαζ ημονάζηδηε
πνυκζα ηχνα πμθθά.
Θα ηάκεζ υιςξ οπμιμκή ηζ υθμ οπμπςνεί
βζα ημ παηίνζ ηςκ παζδζχκ πμο πήβακ βζα ζπμοδή.
Ζζ υθμ ηδκ εενιμπαναηαθεί ηαζ ηδξ γδηά επίιμκα
ημκηά ημοξ πζα κα ιείκεζ.
Θα αοηή δεκ ιπυναβε ζηζβιή ζ’ αοηή ηδ θοθαηή
ιέζα βζα κα ηθεζζηεί ηζ έθοβε βζα ημκ ηυπμ ηδξ
ιε ηναφιαηα ακμζπηά πμο είπε ζηδκ ροπή.
Μενκμφκ ηα πνυκζα άημκα ηαζ ιεθαβπμθζηά
ηζ έκα πνςί δ ιάκα ημο ’ζηεζθε παιπάνζα εθζαενά.
Θυθζξ πμο αημοβυηακε δ άννςζηδ θςκή ηδξ
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ηζ έηνελε μ Ημοηάξ, έβζκε αζηναπή, ζηδκ αβηαθζά
ηδξ ιάκαξ ιέζα βζα κα πςεεί.
Μχξ ηνυιαλε μ δυθζμξ, ημο ’θοβε δ ροπή!
ΐνήηε πνμεζδμπμίδζδ ηαζ ήηακε ζηθδνή.
Αίπςξ πμθθέξ πνμκμηνζαέξ, πήνε ηδ ιάκα αβηαθζά
ηαζ έθοβε λακά. Έραλε ηζ έθενε βζαηνμφξ,
ημοξ πζμ ηαθμφξ ηαζ ηάιπμζμοξ απ’ αοημφξ
ημοξ πθήνςζε ηνοθά, ακ ηαζ πνμ πέκηε πνυκζα
αζθάθζζε ηαζ ημοξ βμκείξ ηαζ είπε «δςνεά».
Μυζμ δε ααζακίζηδηε αοηυ ηδξ ημ παζδί!
Ζζ δ Ξηέθθα, δ Λονακία ηζ μ άκδναξ ηδξ, παηέναξ
ηαζ παζδζά. Ξημ ηέθμξ δεκ ηαηάθενακ ηίπμηα
κα ηάκμοκ ηζ έκα πνςί ημοξ άθδζε πακημηζκά
ημ βεζα.
Έηακε μ Ημοηάξ ζακ ηνεθυξ απυ ημ αανοπθάηςια
ημο άπανμο ημο πάνμο, πμηέ ημο δεκ πενίιεκε
δ ιάκα κα παεεί εδχ ζηδκ λέκδ βδ ηαζ κα ιδκ λένεζ
ηαηά πμφ ηδκ ηεθαθή κα βείνεζ.
Έζθζλε πυκμοξ ηαζ ηανδζά, βφρςζε ηδκ ροπή
ηαζ θίβεξ ιένεξ φζηενα πεηάλακε ιαγί, πένα ζε ηυπμ
βμενυ ηδ ιάκα ημο κα πάεζ, ακάπαοζδ κα ανεζ.
ΐμοηήπηδηε βζα ηα ηαθά ζε κεηνζηή ζζβή, άδεζαζε
ιέζα ημο δ ροπή, ημο ηυπδηακ ηα πυδζα, έκζςεε
ημφθζμξ, ιμκαπυξ ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα δεπηεί
πςξ πάεζ, έθοβε πζα,
πάεδηε μ ίζηζμξ ημο ηζ υθδ δ γςή!
Ώπεβκςζιέκα έραπκε ηάηζ κα ζοκακηήζεζ,
βφνεοε ιεξ ζημκ φπκμ ημο ηζ αηυιδ ηαζ ζημκ λφπκζμ
ημο, δφμ ηνακά ζημζπεζά. Θα δεκ ιπμνμφζε κα ηα
ανεζ, μφηε εδχ, μφηε εηεί, υζμ ηζ ακ ηα γδημφζε.
Θυκμ πμο πίζηεοε αηνάδακηα, ααεζά ηζ υθμ
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ημκ ηονακκμφζε, πςξ πένα απ’ ημ Θευ, ηάηζ οπάνπεζ
αηυια, έηζζ ημ έκζςεε ηαζ πάκηα ημκ ααζάκζγε
ηζ υθμ ζηάθζγε…
«υπμο βδξ ηαζ παηνίξ!»
είπε ηάπμηε ανβά ηαζ ιε ηάπμζμ θυαμ άβκςζημ,
ιαηνζκυ, πμο κυιζγε πςξ είπε ιέζα ημο δομ ζημζπεζά
ηαβιέκα κα ημκ ηονακκμφκ ή κα ημκ αβαπμφκ.
Ζαζ ηχνα ιεξ ζημκ πυκμ ημο ηζ απένακηδ μδφκδ,
ηαθεί, θςκάγεζ δοκαηά ηαζ απυ ηδκ Θμίνα ημο γδηά
κα νίλεζ ηα ηεθηένζα ηχνα εδχ ιπνμζηά ηαζ κα ημο
πεζ ηζ βνάθμοκ ηζ αξ είκαζ άζπδια, ηαηά ή πεκζπνά.
πμο βδξ ηαζ παηνίξ, ζ’ υπμζμκ ηυπμ ηζ ακ δζααεί
δ Θμίνα ημκ αημθμοεεί ζ’ υθα ηα αήιαηά ημο.
Μυηε κα ημο παιμβεθά ηαζ κα εαννεί πςξ λεπενκά
ημ βέθζμ ηδξ ηδκ πζμ ιεβάθδ ανεηή, ηδκ πζμ ηνακή
εθπίδα. Ια ημο απθχκεζ ηδ πανά ζ’ απένακηα
θζαάδζα ηαζ κα μδεφεζ βειάημξ απυ υκεζνα, ζζβμονζά
ηζ υνελδ βζα γςή.
Ζαζ πυηε κα λοπκά ιέζα ημο λαθκζηά ημ έκζηζηημ
πμο ημ ’πε λεπαζιέκμ. Ζζ υπςξ λοπκά αθέπεζ
ιε ηνυιμ πςξ ημ παιυβεθμ ηδξ είκαζ έκα βέθζμ
ζανηαζιμφ ηαζ εζνςκείαξ ηαζ απεβκςζιέκα γδηά
δφκαιδ βζα κα λεθφβεζ απ’ η’ άδζηυ ημ πηφπδια,
πμο εέθεζ κα ημο νίλεζ.
Γθοηχκεζ ηζ αοηή ηδ θμνά πάνδ ζε ηάπμζα άθθδ
δφκαιδ. Ομ κζχεεζ, ημ πνυζελε πμθθέξ θμνέξ,
πςξ έπεζ ιέζα ημο ζημζπεζά δομ ηαζ είκαζ ζακ εενζά.
Ζαιζά θμνά ηα γεζ, ηα αθέπεζ ζηα υκεζνα,
ηαιζά θμνά ζηδκ πνάλδ.
Θμίνα ηδ θέβακ μζ παθζμί, ηφπδ ηδ θέκε μζ κέμζ.
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Δ ιζα θφθαηαξ πζζηυξ ηαζ θάηνδξ θμαενυξ,
πάκηα ημκ αβαπά, πάκηα ημκ πνμζηαηεφεζ.
Ζαζ δ άθθδ είκαζ ζαδζζηήξ, κα ημκ παθάζεζ εέθεζ.
Οδκ έγδζε ζηα υκεζνα ζε ιζα άθθδ επμπή,
υηακ έθηακε ηαζ άββζγε ζημ πείθμξ ημο βηνειμφ
έημζιμξ κα βθζζηνήζεζ.
Νίβμξ ημκ πζάκεζ ζηδκ ροπή ηχνα πμο λακά
ζηέθηδηε ιέζα ζημ υκεζνυ ημο,
ιμοδζάζακε ηα πυδζα ημο ηζ υθμ ημο ημ ημνιί.
Ζαζ λαθκζηά, εοιήεδηε πςξ ιζα θμνά ζημκ φπκμ
ημο, ηδκ χνα πμο πήβαζκε ηαζ έζαδκε μ ήθζμξ
δ ιζα απ’ ηζξ δομ ημκ άδναλε απυημια απ’ ημ πένζ.
Αεκ λένεζ πμζα ήηακ απ’ ηζξ δομ ηζ αξ ηζξ ράπκεζ
πνυκζα.
«Ώξ είκαζ,» θέεζ ιέζα ημο, «εοπή είκαζ αοηή».
Θεηά έκζςεε ζα κα ’ηακε δειέκμξ ηζ ήεεθε κα θοεεί.
Θε ηυπμ ημοκζέηαζ ηαζ ηάκεζ πνμζεοπή,
ιμονιμονίγμκηαξ θυβζα ημο φπκμο, ηέθμξ λοπκά
μθυηεθα ηαζ ζχκεηαζ λακά απυ ημκ εθζάθηδ
πμο υθμ ημκ ηονακκά.
άπκεζ ζηδξ κφπηαξ ηδ ζζςπή ηζ ακαγδηά ημ θςξ,
ηάπμο ιέζα ζηδ ηάιανδ οπήνπε έκαξ ζηαονυξ.
Άζηναρε ιέζα ζηδ ζζβή εηείκδ ηδκ ηνμιαπηζηή
μ δθεηηνζηυξ ζηαονυξ, βέιζζε δ ηάιανδ απυ θςξ
ηαζ βφνζζε δ ροπή ζημκ ηυπμ ηδξ λακά.
Ξδηχκεηαζ μνευξ ηαζ ηάκεζ πνμζεοπή
ηζ απ’ ημ Θευ γδηάεζ ημκηά ημο βζα κα ’νεεζ,
ιέπνζ πμο ηέθεζςζε ηαζ πάεδηε εηείκμ ημ ηαλίδζ
πμο ημκ επήβε ιαηνζά, ιεξ ζηδκ ακοπανλία
ηζ μ παναθμβζζιυξ ημο, πμο η’ άθδζε ζδιάδζα
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ζακ ιαφνδ ιμθοαζά, έθοβε αζαζηζηά.
Ώνβά πενκμφζακ μζ αναδζέξ ημκ πνχημ ημκ ηαζνυ
ηαζ ήηακ πκζβενέξ, αθυνδηεξ, πμθφ ηονακκζηέξ.
Μένκαβακ ιένεξ πμο ηζ αοηέξ ηάπμο ημθθάβακε
βίκμκηακ πθδηηζηέξ, ιαφνεξ, άπανεξ ηαζ πζηνέξ.
Ξάαααημ ιένα. Δ Ξηέθθα ιε ηα παζδζά πήβακ
ζηα ιαβαγζά ηζ μ Ημοηάξ ζημ ζπίηζ ιέκεζ ιμκαπυξ.
Μμθφ ήεεθε εημφημ ημκ ηαζνυ κα ιέκεζ ιυκμξ.
Ξακ ηάηζ κα έραπκε κα ανεζ ζ’ αοηή ηδκ ενδιζά
ηζ έηαηζε ζημκ ηακαπέ βζα θίβμ κα ζηεθηεί.
Άκμζλε ηδθευναζδ πςνίξ θςκή ηαζ ημίηαβε πςνίξ
κα αθέπεζ ηίπμηα ζημ έβπνςιμ ημοηί.
Θυκμ ιζα πεηαθμφδα βονυθενκε ζημ δςιάηζμ ηαζ
αμφζγε ζζβά, ια ημο Ημοηά ημο θάκδηε
πςξ εα ’ηακε γδιζά.
Μεημφζε ηαζ θηενμφβζγε ιέζα ζηδκ ηάιανά ημο,
ιζηνμφθα, άηαηδ ηαζ παναπμκειέκδ ηαζ κυιζγε
δ άιμζνδ ιε ηδκ ιεβάθδ πίηνα πμο είπε μ Ημοηάξ,
δεκ εα βζκυηακε βζ’ αοηή, ιήηε δήιζμξ, ια ιήηε ηαζ
επενυξ.
Ώημφιπδζε ζε ιζα βςκζά ιζαξ ζάπζαξ κημοθάπαξ
ηαζ κα, ημκ ημίηαβε δεζθά ιε ηα θηενά ηδξ ακμζπηά
έημζιδ βζα θοβή ηζ αοηυξ μ άπανμξ, μ δοκαηυξ,
άκενςπμξ μ ιεβάθμξ, πεηζέηα παίνκεζ ηςκ πμδζχκ
ηαζ ηνέπεζ κα ηδκ πκίλεζ.
Μέναζακ ηάιπμζεξ ζηζβιέξ, ηοκδβδηυ ιεβάθμ,
ζημ ηέθμξ δεκ ηαηάθενε ηίπμηα κα ηδξ ηάκεζ,
βζ’ αοηυ ηαζ ηδκ πανάηδζε ηάπμο ζε ιζα βςκζά.
Έηαηζε δ πεηαθμοδίηζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ αηίκδηδ
ηζ άνπζζε λακά βονμαμθζέξ κα θένκεζ,
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θεξ ηαζ γδημφζε δ δφζηοπδ ημκηά ηδξ κα ημκ θένεζ.
Θέζα ζηδξ εθίρδξ ηάιανδ ηίπμηα δεκ αημφβεηαζ
ηζ ανπίγεζ κ’ αθμοβηνάγεηαζ, πμφ κα ’καζ
δ πεηαθμφδα, ιέπνζ πμο ιζα ζηζβιή κζχεεζ
ημκ πακζηυ κα ημκ ηονζανπεί ηζ υθμ βονκά ηα ιάηζα
ημο πμο ανπίγμοκε ηαζ ηαίκε,
ηδκ πεηαθμφδα ηδ ιζηνή ηχνα κα ζοθθμβζέηαζ!
«ΐγ!...ΐγγγγγγ!» ηάκεζ ζζβά ζα κα ημο ζηέθκεζ ζήια
ηαζ μ Ημοηάξ κυιζζε πςξ ήηακ ιζα ροπή,
ημο ευθςζε ημ ιάηζ ημο αηυια πζμ πμθφ
ηαζ δ ηανδζά ημο άνπζζε κα γεζ ζε ηαναπή.
Έηθεζζε ιάηζα ηαζ αθηζά, έζθζλε ημ ηεθάθζ,
κα ιδ εςνά, κα ιδ βνμζηά, εημφηδ εδχ ηδ ιφβα,
υπμο ημκ πθάκερε ααεζά ηαζ ιπήηε ζηδκ ηανδζά ημο
ηαζ ηχνα ήνεε πζμ ημκηά, ζηάεδηε ζηδ ιαηζά ημο.
Ζαδιυξ, πανάπμκμ, πάμξ δ απεθπζζία, υθα ιε ιζαξ
ημο ζθίλακε ροπή, κμο ηαζ ηανδζά ηαζ απυ ηα ιάηζα
ηα εμθά πμο ηαίβακε ζακ θμφνκμξ, ανβά-ανβά
ένπμκηακ ιζα δνμζζά.
«ΐγγγγγ! ΐγγγγγγγγ!» ηάκεζ δ πεηαθμφδα ηαζ αημοιπά
επάκς ζημ πένζ ημ δελί.
Ομο ηυπδηε δ ηανδζά, πθάκηαλε δ ροπή,
ηα πυδζα ημο πζα θφεδηακ ηαζ υθμ ημ ημνιί
ηζ έκζςζε κα ζαήκμοκ ηα θχηα απ’ ηδ γςή.
«Αε ιε εςνάξ; Αε ιε βνζηάξ;» αημφεζ κα ημο θέεζ.
«Ββχ είιαζ, αηνζαέ ιμο! Ώθήεεζα, πχξ ημ λέπαζεξ
απ’ ηδξ γςήξ ηα ηάθθδ;
Μχξ είκαζ αθήεεζα ιπμνεηυ ηα αζζεήιαηα
κ’ αθθάλμοκ, πμο ήηακ πάκηα ηνοθενά, ιε εένιδ
ηζ ακενςπζά;» ηαζ πέηαλε λακά ζε ιζα ηνοθή βςκζά.
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-Θε ηονακκάξ, ιφβα ιζηνή, άηαηδ πεηαθμφδα.
Μμθφ ιε ηνυιαλεξ ηζ ήεεθα ημ παιυ ζμο.
Ξοπχνα ιε, ιοβμφθα, λέπαζε ημ ηαηυ πμο ήεεθα κα
ζμο ηάκς ηαζ ηυπζαζε ημκηά ιμο.
Ββχ είιαζ εηείκμξ πμο ήιμοκα, πμηέ ιμο δεκ αθθάγς
ηζ αξ πέναζα απ’ ηδ γςή αάζακα ηαζ θμονημφκεξ.
Ζζ ακ ηςκ ακενχπςκ ηα δεζκά πενκχ ηαζ εα πενκάς
πμηέ ιμο δεκ αθθάγς!
«Ομ λένς, παθζηάνζ ιμο, βθοηζά ημο ήθζμο απηίδα
ηαζ πάκημηε ακδζοπχ ηζξ ιπυνεξ πμο πενκάξ
ιε αβςκία, ιε ηαδιυ ηαζ άπεζνμ θανιάηζ,
πμθφ πζα ααζακίγμιαζ βζα ζέκα πχξ βονκάξ!»
-Γέιζζε ακαζηεκάβιαηα, αθυνδηδ ιε άβπμξ
ηαζ ιε ηνζηθμπμδζέξ ηδξ Θμίναξ εημφηδ δ γςή...
Ια ιδκ ιπμνείξ κ’ αβαπάξ εηείκμ πμο γδηάξ.
Ια ιδκ ημθιάξ κα ημ γδηάξ εηείκμ πμο πμεείξ.
Ια ιδκ ιπμνείξ ηδ ιάκα ζμο ημκηά ζμο κα ηναηάξ!
«Ομ αθέπς, ακαζηεκάνδ ιμο, ζηδξ κφπηαξ
ηα ζημηάδζα πχξ έβζκε δ ηανδμφθα ζμο βζα ηείκμ
πμο ζμο πήνακ. Ζάεε κοπηζά ανζζηυιαζηε ακηάια
ηζ αξ ιδκ ημ λένεζξ εζφ! Ζζ υθμ πνμζπαεχ κα ιπς
ζηα υκεζνά ζμο, ια δφζημθμ πμθφ!»
-Σςςς! Βζφ! Μχξ αθέπς ζηδ ιαηζά ζμο ηδξ ιάκαξ
ηδ ιμνθή! Αχζ’ ιμο ημονάβζμ ανηεηυ κα ανς
ηδ δφκαιή ιμο ηαζ κα παθάζς ιμκμιζάξ ημο πάνμο
ζηαονμδνυιζα, πμο ηνζβονκά ηαζ ηναβμοδά,
ς καζ, καζ, μ άπανμξ, αημφς ηδ θςκή ημο,
πμο πάκηα εέθεζ ηαζ πακημφ υθα κα η’ αθεκηεφεζ.
«Ββχ είιαζ, παθζηάνζ ιμο, δ ιάκα πμο ζε βέκκδζε
ηαζ ζ’ έθενε ζημκ ηυζιμ. Θδ βμκαηίγεζξ ηαζ ιδκ
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πνμζηοκάξ ημο πάνμο ημ ζπαεί. Γςή είκαζ αοηή
ηζ είκαζ βθοηζά πμθφ!
Ζμίηα κα ηδκ παθέρεζξ ςξ ηδ ζηενκή πκμή...!»
-Γθοηζά ιμο, ιάκα αεάκαηδ, πμο ιέκεζξ πζα ζημκ
ήθζμ! Αεκ ημ ιπμνχ, δεκ ημ ααζηχ, ιαηνζά ζμο
κα οπάνπς, πςνίξ ζημνβή, ιμκαδζηή πμο είπα,
ήηακ ιυκμ δ δζηζά ζμο. Μμθθά ηα ηφιαηα πμο ιε
πηοπμφκ ηζ εβχ δεκ είιαζ ανάπμξ,
ια κα ααζηχ ιακμφθα ιμο κα ένεεζ ιζα ζηζβιή,
κα ηανηενχ ι’ απακημπή ηδκ άβζα ζμο εοπή,
εημφημ ημ ιπμνχ.
Αχζ’ ιμο, ιακμφθα, ηδκ εοπή, αοηή πμο εβχ
δεκ πνυθααα, έζης ηαζ ι’ έκα υκεζνμ,
ζηείθε ιμο ηδκ εοπή! Ώοηή εέθς, αοηή..!
Ρηφπδζε δ πυνηα δοκαηά ημκηά ζημ ιεζδιένζ,
ήνεε δ βοκαίηα, ηα παζδζά ηαζ δζχλακ ιαηνζά
ηζξ ζηέρεζξ, ηα μνάιαηα ή ηα υκεζνα
πμο ήηακ γςκηακά.
Ονυιαλε δ πεηαθμοδίηζα ηζ έηνελε κα ηνοθηεί
ηάπμο ζε ιζα βςκζά ηαζ μ Ημοηάξ λαθκζάζηδηε
πμο είπε λεπαζηεί ηζ άκμζλε θςκή ζηδκ ηδθευναζδ
ηάηζ βζα κ’ αημοζηεί.
Θοιήεδηε ιε ιζαξ πςξ έθηακε μ ηαζνυξ, πάθζ, υπςξ
παθζά, εα πήβαζκε ιε άδεζα ζηδ ιαηνζκή παηνίδα
κα βζάκεζ ηδκ ηανδζά. Οάθμξ πενίιεκε κςπυξ
ηζ έκαξ παηέναξ ιμκαπυξ ημ βζμ ημο ηανηενμφζε
κα ζαήζεζ μ ηαδιυξ.
Ζζ έθηαζε εηείκδ δ ζηζβιή!
Θε ιζαξ αβηαθζαζηήηακε πςνίξ κα πμφκε θέλδ,
ημ θυβμ ηαζ ημ πνυζηαβια ημ είπε δ ροπή.
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Ηοεήηακε ηα ιάηζα ημοξ ηαζ βίκακε πμηάιζα
ηαζ ηα πμθθά πανάπμκα ηοθμφζακ ζακ αοθάηζα.
Ζζ αοηυξ μ ζηφθμξ άηεθμξ βφνκαβε ιεξ ζηα πυδζα
ιέπνζ πμο απμηάκακε, δεκ είπακ ηζ κα πμοκ,
ζημ ηέθμξ ημ απμθάζζζακ βζα κα εημζιαζημφκ.
Ώνβά λεηίκδζε ηζ ήηακ δζαθοιέκμξ, ηυαεζ απ’ ημκ
ηήπμ ζζςπδθυξ ηθςκζά ααζζθζηυ, ιαγί ηαζ ηνίκμ
πμο ζήηςκακ κεηνυ, ηαζ ιε πενίζζζα εθίρδ,
πανάπμκμ ηαζ ιε ιάηζα πμο ηαίβακ ηαζ ηαιίκζ,
λεηίκδζε κα πάεζ ζημ ημζιδηήνζ.
Ξηφαεζ ζημ ικήια ημ κςπυ ηζ απυεεζε ι’ εοθάαεζα
ημκ ηνίκμ ημκ αβκυ ηζ απυ ημ αθέιια η’ απθακέξ
πμο ημφνκζαγε μ πυκμξ δομ δάηνοα ηνέλακε αανζά
ηζ έανελακ ηδ βδ.
Ξδηχκεζ ηα ιάηζα ημο ρδθά ζακ ηάηζ κα ’ραπκε κα
ανεζ ηαζ λαθκζηά ιεξ ζηδ ζζβή, αημφεζ δίπθα ημο
θςκή αναπκή πμο ήηακ ζακ ιμζνμθυζ.
Μθδζίαζε, μ Ημοηάξ, δεζθά ηαζ ζοκακημφκ ηα ιάηζα
ημο έκακ ζοιπαηνζχηδ πμο λεκζηεφηδηε θίβμ πζμ
εκςνίξ απ’ υηζ μ Ημοηάξ. Ζυπδηε δ ακάζα ημο,
ζδηχεδηε δ ηνίπα ηαζ ημκ αημφεζ κα ιζθά
επάκς απ’ ημ ικήια:
-Ξε εοιάιαζ ζηδ γςή απυ πμθφ ιζηνυξ, πμο ήζμοκ
ηαθυξ, πνάμξ ηαζ άηαημξ ι’ άπεζνδ ηαθμζφκδ.
Ια ηναβμοδάξ ηαιζά θμνά, κα ιμο ναβίγεζξ
ηδκ ηανδζά ιε ηείκμ ημ ηναβμφδζ,
πμο έθεβε βζα αάζακα, βζα πυκμοξ, βζ’ αβςκίεξ
ηαζ αβαίκακ απ’ ηα ζηήεζα ζμο εοπέξ ηαζ πνμζδμηίεξ
ζα κα ’ηακ ιεθςδίεξ!
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Ζαιζά θμνά ιμο πζάκμκηακ δ ακαπκμή ζηα παζδζηά
ιμο ζηήεζα, θοβιυξ πζηνυξ ι’ έηαζβε ηαζ ηνέιακε
ηα πείθδ, ηυιπμξ ζηθδνυξ ηζ ααάζηαπημξ πμο ’εεθε
κα ιε πκίλεζ ηαζ ηυαμκηακ ηα πυδζα ιμο
ηαζ ιμο ’νπμκηακ μδφκδ.
Ια κζχες άδεζμξ, ιμκαπυξ, ζακ ιζα ζηαβυκα
πμο δεκ ιπμνεί κα ζαήζεζ ηδ δίρα ηδξ ροπήξ
πμο ιμο ’πε ηαηαηθφζεζ ηζ υθμ ημζημφζα αβςκζςδχξ
ιήπςξ ηαζ ηάπμο δς ηδκ πνμζηαζία πμο γήηαβεξ
απυ ηδκ Μακαβζά, πυηε ιε πένζα ηεκηςιέκα,
πυηε βμκαηζζηυξ, πμθθέξ θμνέξ ιε δάηνοα
απυ ζοβηίκδζδ ηζ απυ ιεβάθδ πίζηδ ηαζ θεφβακε
αηνάηδηα ηα ςπ! ηα απ! ηαζ ιφνζα ααπ!
Μχξ αβαίκακε, εοιάιαζ, θεξ ηζ ήηακ ιεεοζιέκα
απ’ η’ άδζημ ηζ απυνηαζημ ηδξ θηχπεζαξ ημ ιεεφζζ!
θα αοηά, παηένα ιμο, ηζαπίγακε εακάζζια ειέκα.
Μέναζακ απυ ηυηε πνυκζα πμθθά πμο ιέζα ιμο
δε ζαήκμοκ ηαζ ιε ηδ θάηνα άζαδζηδ, ααεζά
ιεξ ζηδκ ηανδζά ιμο, ηζξ ακαικήζεζξ ιμο ηναηχ,
ηζξ έπς θοθαπηυ ιμο, άθθεξ πμο ήηακε βθοηέξ
ηαζ δεκ ηδξ ζαήκεζ μ πνυκμξ ηζ άθθεξ πμο ήηακε
ζηθδνέξ, ιάηςια ηδξ ηανδζάξ,
υηακ κςνίξ, πμθφ κςνίξ, μ πάνμξ ζαξ επήνε.
Ζζ αοηυ ιμο ημ πανάπμκμ ηακέκαξ δεκ ημ λένεζ,
ιήηε μ Θευξ ηζ δ Μακαβζά παθέρακε βζ’ αοηυ
ηζ μφηε ηακέκαξ έηθαρε βζα ημφημ ημ παιυ...
Μμθθά ζημπάγμιαζ βζα ζαξ ηζ έπς κα εοιδεχ,
ιαγί ηαζ υθα ηα πηζηζά ηδξ πθμφζζαξ εβηαηάθεζρδξ
ηαζ ηδξ πακμφνβαξ θηχπεζαξ, ημκ άκενςπμ
ημ δοκαηυ ηαζ ημκ ζηθδνυ, ημκ άθθμ ημκ αδφκαιμ,
ημκ άβζμ ηαζ ημκ πνάμ, πμο υθμζ ημκ παναιέθδζακ,
Θεμί, εκδημί ηαζ ήνςεξ ημφημο ημο παναδείζμο.
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Κεηίκαβεξ ηδ παναοβή ςπνυξ ηαζ ζηεθηζηυξ
ιε ημ ζηαονυ ζημ πένζ ηζ ήζμοκ ζακ θφθθμ ηίηνζκμ
πμο ζάπζζε μ ηαζνυξ, θφθθμ πμο έδενκε μ αμνζάξ
ηάης ζηδ νειαηζά ηζ εηείκμ ηνέιεζ πζμ πμθφ ηαζ
πνμζπαεεί κα ηναηδεεί ζηζξ νίγεξ βένμο πθάηακμο
ιε γυνζ ζηδ γςή, ημ κέμ θφθθμ πνάζζκμ ήεεθε κα ημ
δεζ, κα ’καζ βενυ ηαζ δοκαηυ, αεημφ θηενά κα έπεζ,
βζα κα πδδά ηάεε θμνά δεζκά ηαζ δοζημθίεξ.
Ζάεε πνςί λεηίκαβεξ πςνίξ ιπμοηζά ζημ ζηυια.
Ηίβεξ δναπιέξ πμο ζμο ’ιεκακ ηζξ άθδκεξ βζα ιέκα,
οβνυ ήηακ ημ αθέιια ζμο, ανβά έαβαζκε δ ακάζα
ηζ δ ιάκα κ’ αθμοβηνάγεηαζ ιε απ! ηα αήιαηά ζμο,
υπμο δεκ ηνάηαβακ πμθφ, έζαδκακ ζηδ ζηνμθή.
Ζαζ άνπζγε ηυηε ηζ αοηή λακά ηδκ πνμζεοπή
βζα ηείκμ ημ παζδί πμο ήηακ ημ ιμκάηνζαμ ζημθίδζ
ζηδ γςή. Ζζ ήιμοκ ηαζ είιαζ εβχ...
Κενυαδλε δομ-ηνεζξ θμνέξ, ηαεάνζζε μ θαζιυξ ημο,
ζημφπζζε ανβά ηα ιάηζα ημο ηζ άνπζζε λακά:
-Ξανάκηα ιένεξ ζηδ ζεζνά ιεηά ηδκ Ώπμηνζά,
ιαξ ένπεηαζ ιένα ηνακή, ιένα Ηαιπνή
απ’ ημο Ρνζζημφ ηα πάεδ.
Αναπιή δναπιμφθα ιάγεοε εηείκμξ ζημ πμοβηί
βζα κα ιπμνέζεζ ηδ Ηαιπνή κα ρήζεζ έκα ανκί.
πζ βζα ιαξ! Γζα ημ Ρνζζηυ ηαζ βζα ηδκ Μακαβζά!
Ώηυια ηαζ ημ ηυηηζκμ η’ ααβυ δεκ έθεζπε πμηέ,
ιζζή μηά ηναζί βζα κα θοεεί δ ροπή, κα θφβεζ
ημ ιανάγζ βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ!
Ζζ απ’ αφνζμ ημ πνςί λακά απ’ ηδκ ανπή.
Θοιάιαζ πμο ιε λφπκαβεξ, ς ιάκα ιμο, εζφ
ηαζ ι’ έπαζνκεξ απ’ ημ πένζ! Οζ υιμνθδ ακάικδζδ!
Μμηέ ιμο δε εα ζαήζεζ!
«Ξήης», ιμο ’θεβεξ, «Άββεθε,
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δ ιένα δε ιαξ παίνκεζ!»
Θακηίθα άζπνδ ηαεανή θυναβεξ ζημ ηεθάθζ,
έκα θαβήκζ ιε κενυ, πέκηε εθζέξ, ρςιάηζ, ηνεζξ χνεξ
πμδανυδνμιμ ζηα ζηάπζα ζμο κα θηάζεζξ.
Ηαπάκζαγεξ ηαζ ίδνςκεξ ηαζ ηυθθαβε η’ απείθζ,
δ ηάρα ακοπυθμνδ ιέζα ζημ εενζζηή
ηζ εβχ κα ’ιαζ η’ ακάζηεθα ιεξ ζημκ παπφ ημκ ίζηζμ
δε ι’ άθδκεξ ιήηε ζηζβιή ζηδκ ηάρα κα βονίγς
θμαυζμοκα βζα ιε ιήπςξ θζπμεοιήζς...
Ξακ έθηακε δ άκμζλδ ιε ηζξ παναλεκζέξ ηδξ,
πυηε ιε ηδ ανμπή, πυηε ιε ηεναοκμφξ πμο ’θενκακ
παθαζιυ ηζ άθθμηε ιε ηαοηά ηαζ πνοζαθζά
παιυβεθα ζηδ θφζδ κα πανίγεζ, έηζζ ηζ εζφ πάθεοεξ
μθδιενίξ ζηοιιέκδ ζημοξ ιπαπηζέδεξ
ηζ υηακ ηεθείςκε δ δμοθεζά ήζμοκα ιμοζηειέκδ.
Θζζυ ηζμοαάθζ αβαεά ήηακ δ αιμζαή ιαξ,
ιεξ ζηδ ανμπή ιε αζηναπέξ ι’ έπαζνκεξ απ’ ημ πένζ,
είπεξ πανά ζημ πνυζςπμ ηζ ήζμοκ ιπασθκηζζιέκδ.
Έθεοβε δ ηάρα δ ηνακή, ενπυηακ ιένα πζμ ιζηνή
ηαζ ηάπμο ζηδκ Ώκαημθή ηνειζυηακ έκα ζφκκεθμ
πμο έθενκε ανμπή.
Θεναηθςιέκμζ άκενςπμζ, ακάιεζα ηζ εζφ
ιεξ ζη’ αιπέθζα μνιμφζακε κα ηυρμοκ ηα ζηαθφθζα
ηαζ θίβα παθζηάνζα ηαζ ιμνθμκζέξ ιαγί, ημοαάθαβακ
ημκ ηνφβμ ακηάια ζηδκ αοθή.
Θεεμφζε μ ηυπμξ βφνα ιαξ ηζ είπε πμθθέξ ηζζιπζέξ
απ’ ηζξ ιεβάθεξ ζθήηεξ πμο ήηακ ζακ παθααέξ.
Ζζ υηακ δ ιένα έπεθηε ηζ έθενκε ηδ δνμζζά,
άνπζγακ ημ ηναβμφδζ ιε ηέθζ ηαζ πανά,
ιέζα ζηζξ ηάαεξ ηζξ ααεζέξ νίπκακε ημ ζηαθφθζ
ηαζ ιε πμδάνζα ηαεανά, άνπζγακ πακδβφνζ...
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Θμκμθμβεί, ιμκμθμβεί ημκ απμπήνε μ μίζηνμξ
ηαζ είκαζ πμνθονυξ. Ξημφπζζε απαθά ηα ιάηζα ημο
ηαζ υθμ ημ πνυζςπμ απ’ ημκ πμθφ ζδνχηα
ηαζ ζοκεπίγεζ κα ιζθά ιε ακαζηεκαβιυ, ιε ιζα θςκή
πμο είπε νάβζζια, αναπκάδα ηαζ ηαδιυ:
-Θοιάιαζ, υηακ ενπυηακ μ πζμκζάξ ηζ άζπνζγε υθμξ
μ κημοκζάξ, θαιπάδεξ απυ ηνμφζηαθθα ηνέιμκηακ
ζηζξ ζηεπέξ, ηα ηοπανίζζζα ζημκ Άζ-θζα βμκάηζζακ
ιε ιζαξ, απ’ ημκ παπφ ιακδφα πμο ’θενε μ πεζιχκαξ.
Ζζ αοηά ηα ζπμονβζηάηζα ράπκακε βζα ηνμθή,
ημ ηγάηζ ιαξ ζηδ ηάιανδ ήηακ πςνίξ ροπή.
Βηείκμξ έιεκε άκενβμξ ηαζ ήηακ αθμζονυξ,
ημ αενεζέ ήνεε λακά ιε ιζα ιαηνζά μονά,
ιπαηάθδξ, θμφνκανδξ ηαζ βαθαηάξ,
θχκαγακ βζα θεθηά.
Ώξ είκ’ ηαθά μ Άδ-θζαξ πμο έζπαζακ ηα δέκηνα ημο
ηαζ είπε δχζεζ γεζηαζζά ηείκδ ηδκ παβςκζά...
Ώααπ! Μμφ κα’ ζαζ, ιάκα ιμο βθοηζά, ηζ εζφ ηαθέ
παηένα! Ώθήεεζα πχξ πενκάβακε μζ ηυηε μζ ηαζνμί!
Μυηε πςνίξ δμοθεζά, πυηε πςνίξ ρςιί,
ιυκμ θανιάηζ πθμφζζμ οπήνπε ζηδ γςή.
Ώννχζηζα έπεζε αανζά, αννχζηδζε μ παηέναξ,
δ ιυκδ ιαξ αμήεεζα ήηακ δ Μακαβζά,
βμκαηζζηή κα ηνέπεζ εηείκδ ζημκ παπά,
ιε δάηνοα κα ημκ παναηαθεί, κα δχζεζ βζαηνεζά.
«Ππάνπμοκε παζδί ιμο» ηδξ έθεβε μ παπάξ βειάημξ
ζμαανυηδηα ηαζ ιε ζονηή θςκή,
«ζημκ ηυζιμ αηυια πζμ θηςπμί ηζ είκαζ πάνα
πμθθμί! Ζανηένα θίβμ ζήιενα ηαζ πένκα ηδκ αοβή».
Μνςί, πνςί εηείκδ έηνεπε κα πάεζ ζημ Ιαυ,
ζοκάκηδζδ κα ηάκεζ ιέζα ζημ ζενυ.
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Μνχηα κα ημοαεκηζάζεζ θίβμ ζηδκ Μακαβζά,
ιέπνζ κα ένεεζ μ βένμκηαξ κα θένεζ ηδ δμοθεζά.
Ια ηαεανίζεζ δ εηηθδζζά, ζηάθεξ, ζηαζίδζα,
ιακμοάθζα, ηδνμπήβζα, εζηυκεξ, ζενυ, ςξ ημ
ηαιπακανζυ. Μήβα ηζ εβχ, αμήεδζα ιία ζηαθζά
ηζ υηακ ηεθεζχζαιε ιαξ έδςζε μ δέζπμηαξ
απ’ ηα ηεθάνζα πμο ’πε, ζηάνζ, πνυζθμνα ηαζ ρςιί
ηαζ ιφνζεξ εοθμβίεξ.
Ώοηά ηζ άθθα πμθθά δζαθμβίγμιαζ ζοπκά ηαζ είιαζ
θοπδιέκμξ, ιέπνζ ηα ιφπζα ηδξ ροπήξ είιαζ
θανιαηςιέκμξ. Μανάπμκα πμθθά ηζ ενςηδιαηζηά
απ’ ηδ γςή πμο ηφθδζε ζακ ηνέκμ, πςνίξ ζηαειμφξ
βζ’ αοημφξ ημοξ δομ... Ζζ αξ είπακ πάκημηε ζηαονυ,
ζθζπηά ζηα πένζα ημοξ ηα δομ..!
Ξηαονμημπήεδηε.
Βίπε «Ώιήκ» ηαζ λακαζημοπίζηδηε.
Θέζα ζ’ αοηή ηδ ζζβαθζά ιε ημ ιμονιμφνζζια
ηςκ λεπαζιέκςκ θφθθςκ, έκα αενάηζ εθαθνφ
δνυζζζε ημ πνυζςπυ ημο.
Ομο θάκδηε βζα ιζα ζηζβιή πςξ ηςκ κεηνχκ
η’ αηνμαηήνζμ ημο ’ζηεθκε ηάηζ ζακ παζνεηζζιυ
ή ζακ εοπανζζηχ ηαζ έκζςζε έκα αάνμξ κα θεφβεζ
απυ ιέζα ημο ηζ αθέεδηε λάθαθνμξ πζα ιέζα
ζ’ εοδαζιμκία, ζε ιζα εζνήκδ ροπζηή, ζε ιία δνειία.
Αεκ ηνάηδζε πμθθέξ ζηζβιέξ εηείκδ δ πανά, ηάπμζμ
ηθανάηζ πάηδζε μ άθθμξ μ πνμζηοκδηήξ, μ Ημοηάξ,
ηαζ ηνυιαλε εημφημξ.
Ζαζ λαθκζηά ιέζα ζε ηείκδ ηδ ζζβή, πμο άκμζβε
ηα ζηήεδ, ηέζζενα ιάηζα ακηάιςζακ ηαζ ανέεδηακ
ιε ιζαξ κα ’καζ αβηαθζαζιέκμζ
Μέναζακ ηάιπμζεξ ζηζβιέξ υπμο ημ θυβμ είπακ
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ιμκάπα μζ ηανδζέξ. Έηαηζακ πάκς ζ’ εκυξ κεηνμφ
ημ ικήια ηζ αηέθεζςηεξ άνπζζακ ηζ μζ δομ κα θέκε
ζζημνίεξ. Θοιάηαζ ηα παθζά ηζ ανπίγεζ ζημκ Ημοηά
κα δίκεζ ακαθμνά. Μμθθά είκαζ ηα πανάπμκα!
Ζάεε θμνά πμο εα ανεεεί ιαηνζά απ’ ηδκ λεκζηζά
ζηέθηεηαζ απ’ εδχ, ζηέθηεηαζ απ’ εηεί
πεθέηζ αναπκμΰθακημ ναβίγεζ ημ ημνιί.
Βνπυηακε ζημκ ηυπμ ημο ημ πνυκμ ιζα θμνά
ηαζ πνμζπαεμφζε ιάηαζα υθα κα ηα πνμθάαεζ.
Θάκα, παηένα, ζοββεκείξ ηζ αηυια θίθμοξ, βείημκεξ,
ι’ αδένθζα πζμ πμθφ, πμο έδςζε πμθθά,
ηαζ πάκς απ’ υθα, αβάπδ, αβάπδ αθδεζκή!
Ζζ εδχ δ λεκζηζά ενβάζηδηε ηαθά ηαζ ιε εαοιάζζα
ιαζημνζά, «πάνζζε» απ’ ηδ ιζα ημ πνήια ηδξ
ηαζ ηάπμζα οθζηά ηζ απ’ ηδκ άθθδ λεηθήνζζε
απάκενςπα αβάπδ ηζ ακενςπζά.
Έζπεζνε ιεξ ζημοξ ζοββεκείξ ιζα ακαηαναπή
πμο έθενε εμθμφνα ηαζ ιζα ανβή απμζφκδεζδ,
απυζηαζδ ηαζ λεκμφνα.
Ζνοθά ή θακενά δείπκακ μζ ζοββεκείξ
ηαζ ηα αζζεήιαηά ημοξ. Ζζ αοηυ βζαηί πμθθμφξ
αβνμφξ αβυναζε μ Φχηδξ, πμθθμφξ ηαζ μ Θδκάξ,
έκα ηαθυ μζηυπεδμ ημ έθαβε μ Γζάκκδξ,
ημ άθθμ, πμο είκαζ ιέζα ζηδκ αβμνά ηαζ έημαε
θεθηά ημ πήνε μ Μεηνήξ.
Ώηυια ηζ μ Φάκδξ απ’ ηα αμοκά ηαηέαδηε ζηδκ πυθδ
ηζ έηακε αβμνά. Λ άθθμξ έζηδζε δζπθυ ανπμκηζηυ
ηαζ ηα παζδζά ημο ιαεαίκμοκε ζπμοδαίεξ επζζηήιεξ,
οπάνπμοκ ηαζ απαθθαβέξ απυ ηδκ Βθμνία
βζα ηάπμζεξ αβμνέξ.
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Ομ παίγμοκε θεθηάδεξ ηαζ λέπαζακ ημ νυθμ ημοξ
ζε άθθεξ επμπέξ ηαζ δφζημθεξ ζηζβιέξ, πμο θφβακ
ζακ πμοθζά ηαζ άθδζακ ημκ ηυπμ ημοξ ιέζα
ζηδ θδζιμκζά!
Βκχ αοημί, μζ απυ δς, παθέρακε ζηθδνά ηζ έιεζκακ
παιδθά.
-Ζαηάθααεξ θμζπυκ, θίθε Ημοηά,
θέεζ μ ζοιπαηνζχηδξ ηδξ πνχηδξ ηανααζάξ.
Ώοηά αημφξ κα θέκε ηνοθά ηαζ θακενά.
Ώοηυ είκαζ έκα απ’ ηα πζμ ηνακά πανάζδια πμο
απυπηδζα ηαζ πμο εαννχ ηζ άθθμζ πμθθμί απυ ειάξ
ημ ηθδνμκυιδζακ ηζ ακάιεζα, ζίβμονα ηζ εζφ. Βίκαζ
ηα αανζά πανάζδια, ηδξ πίηναξ ηαζ ηδξ θδζιμκζάξ.
Μαθζμί βκςζημί ηαζ θίβμ θίθμζ ιε ημκ Ημοηά
πνμθάαακε κα βίκμοκ, υηακ αοηυξ, Ρνήζημξ
ημ υκμιά ημο, ιδπακζηυξ ενβάγμκηακ ζε ηάπμζμ
ζοκενβείμ ηζ έηνςβε ηανπαγζέξ ηζ μ Ημοηάξ ημκ ίδζμ
ημκ ηαζνυ ιαεήηεοε ιζα ηέπκδ ζ’ έκα ιδπακμονβείμ.
Έηζζ, θμζπυκ, ιία θμνά, θίβμ πνζκ θφβμοκ βζα ηδκ
λεκζηζά, ανεεήηακε ηοπαία ζε ηάπμζμ ζζκειά.
-ΐνε ζο! Βζφ δεκ είζαζ ημ παζδί πμο πέναζα πνμπηέξ
ηαζ ιμο ’θηζαλεξ ζημκ ηυνκμ ζμο έκα αλμκάηζ
ηαζ θχκαγε οζηενζηά ημ αθεκηζηυ ζμο υηζ ανβείξ
ηζ υηζ ιζθάξ πμθφ; ημκ νχηδζε μ Ρνήζημξ.
-ΐνεεε! Γεζα πανά! ημο είπε πεζ μ Ημοηάξ ηάιπμζμ
λαθκζαζιέκμξ. Οζ ηάκεζξ, ανε ιμοκηγμφνδ, πχξ παξ
ιε ηδ δμοθεζά;
Μζάζακε ηδκ ημοαέκηα ηαζ ζηέθηδηακ κα πάκε κα
πζμφκ ηάκα ηζζπνάηζ, κα βκςνζζημφκε πζμ ηαθά,
κα ζογδηήζμοκε βζα ηδ δμοθεζά ηαζ βζ’ άθθα
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πνάβιαηα πμθθά.
Θα ήηακ μ Ημοηάξ είημζζ δομ πνμκχκ ηζ μ Ρνήζημξ
είημζζ πέκηε, υηακ εηείκμ ημ αναδάηζ ανεεήηακε
ιαγί ηζ αιέζςξ ηαηαθάαακε πςξ είπακ πμθθά ημζκά.
-Αεκ βίκεηαζ, πμο θεξ, ηίπμηα. Ομ απμθάζζζα ηζ εβχ,
νίπκς ζηδκ ηέπκδ ιμφκηγεξ ηαζ θεφβς ιεηακάζηδξ.
Αε αθέπεζξ ηζ βίκεηαζ; Οα αθεκηζηά ιαξ,
ιαξ δμοθεφμοκ βζα ηαθά. Αμοθεφμοκ ηα βασδμφνζα
ηαζ ηνχκε ηα άθμβα!
-ΐνε ζο, υθμζ αοημί πμο θεφβμοκε είκαζ
απ’ ηα πςνζά, ιείκε εδχ ιήπςξ ηαζ ηάκμοιε ηάπμζα
δμοθεζά δζηζά ιαξ! Ζζ εβχ, ηζ εαννείξ, πνυκζα
ηνααζέιαζ εδχ πένα, αθθά κα, ηάκς οπμιμκή.
Θα μ Ρνήζημξ πζα δεκ άημοβε, ημ είπε απμθαζίζεζ!
Ζζ υηακ ιεηά απυ θίβεξ ιένεξ πέναζε μ Ημοηάξ
απ’ ημ ζοκενβείμ θίβμ βζα κα ημκ δεζ,
δεκ ήηακ πζα εηεί!
Αομ πνυκζα πζμ πμθθά απ’ ημ Ημοηά ιαηνζά απ’ ηδκ
παηνίδα, πάκς ζηδ ΐεζηθαθία ηζ υθα ιαγί θηάκακε
ηάπμο ηνζάκηα δομ ημκ Ώφβμοζημ αοηυ.
Ζαζ μ Ημοηάξ ηνααζυηακε ηάης πζμ παιδθά,
ιέζα ζηδ ΐαοανία.
Φνέζημξ μ ηάθμξ ηαζ κςπυξ.
Μνχηα δ ιάκα δ βθοηζά ηαζ θίβμ πζμ ιεηά έθοβε
ηζ μ παηέναξ, η’ άζπνζζακ ηα ιαθθζά.
-Ομοξ έθενα πμθθέξ θμνέξ ιαγί ιμο κα ιείκμοκε
ημκηά ια ζηάεδηε αδφκαημ, δεκ ιπυναβακ
ιε ηίπμηα πένα εηεί κα γήζμοκ. Οχνα, ζοκέπζζε
ηαζ ήηακ αμονηςιέκμξ, αημφς ηνζηζηέξ
απυ ακενχπμοξ ζοββεκείξ πμο παίγακε ηνοθηυ.
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Ξα κα ’ηακε θεββάνζα αβαίκακε λαθκζηά,
υηακ μ ηαποδνυιμξ έθενκε ηα θεθηά
ηαζ πάθζ πάκμκηακ ααεζά ζε πκζβενά ζημηάδζα,
εηεί κα πενζιέκμοκ ηα επυιεκα θεθηά.
Άζηα! Θδκ ηα νςηάξ ηαζ ιδκ ηα ζογδηάξ.
Έηζζ πμο ηαηακηήζαιε είκαζ βζα κα ηνααά ηακείξ
ιμκάπα ηα ιαθθζά ημο. Ια ιδ ζμο πς βζα ηα παζδζά
ημο ελςηενζημφ πςξ ηα πενζθνμκμφκ. Έλζ πνμκάηζα
μθυηθδνα, πμο ήηακ δ ηυνδ ιμο ζε ζπμοδέξ,
ηακέκαξ δε ηδ γφβςζε! Θεηά ζμο θέκε, θίθε ιμο,
βζα ζοββεκείξ ηαζ ηέημζα άκμζηα ημοθά!
Ζμίηαλε, παθζέ θίθε Ημοηά, ιμκαπά βοκαίηα ηαζ
παζδζά. Ζζ ακ εέθεζξ κα ’πεζξ ζοββεκείξ, θίθμοξ,
αδένθζα ηαζ θμζπά, δχζ’ ημοξ ηαζ ημ αναηί
ηζ είκαζ υθα ηαθά!
Ώπθχεδηε δ ζοβηίκδζδ ζηα ιάηζα ημο Ημοηά.
Θ’ αοηά πμο έθεβε μ Ρνήζημξ, πείζηδηε αηυιδ πζμ
πμθφ. Οέημζα πζηνά πανάπμκα είπε ηζ αοηυξ πμθθά.
Ο’ άημοβε πμθθέξ θμνέξ ιε ακμζπηά η’ αθηζά,
ακάιεζα ζημοξ Έθθδκεξ ήνεε ιζα λεκζηζά,
ηαζκμφνζα ηαζ αβεθφνςηδ ηαζ ιζα απμζηνμθή,
θεξ ηζ είκαζ ιζα ηαηάνα ή ιζα μνβή πζηνή.
Κέκμξ ηζ εηεί, λέκμξ ηζ εδχ. Θία ηανδζά ζηα δομ
ηαζ ιζα ροπή πμο ηνφςκε αηυια πζμ πμθφ
απ’ ηδκ ακάζα ημο Έθθδκα πμο έβζκε ροπνή.
Ξηίγεηαζ δ ηανδζά, δάηνοα ηαοηά ημο ένπμκηαζ
ηνοθά, δεκ έπεζ πμφ ημκ πυκμ ημο κα πεζ.
Οχνα ιε ηδκ ηαθμηοπζά πμο ηαίνζαζε ιαγί ιε ημ
Ημοηά, θίβμ εα λαθαθνχζμοκε ημοξ πυκμοξ ηδξ
ηανδζάξ.

281

Ζζ εδχ ζακ ένπεηαζ ηδ ιένα ιζα θμνά αθήκεζ ηδκ
ροπή ημο ηαζ πέθηεζ ζηδ ζζςπή.
Ζαθεί ζε πνμζηθδηήνζμ υθμοξ ημοξ πεεαιέκμοξ
ηαζ ημοξ ιζθάεζ ιε ηαδιυ βζα ηδξ γςήξ ηα πάεδ.
Ξθίββεζ ηα δυκηζα δοκαηά, εοιάηαζ πςξ δεκ έπεζ,
ημο ηα ’θαβε πζα μ πνυκμξ, πδβή αζηείνεοηδ
μ ηαδιυξ, ημο θένκεζ δάηνοα, πυκμοξ.
Ώοηά έθεβε μ άκενςπμξ ηδξ πνχηδξ ηανααζάξ
ηζ άημοβε μ Ημοηάξ ηαζ νάβζγε απυ πυκμ.
Θοιυηακε ηζ αοηυξ εηείκμοξ βμενά ηαζ κζχεεζ ιέζα
ημο έκημκα πίηνα ηαζ κμζηαθβία.
Έιαεε ηάπμηε ηζ αοηυξ βζα ιζα παθζά ζζημνία,
βζα παγανέιαηα πμθθά βειάηα αιανηία,
βζα αθάπζηα πμοβηζά ηαζ παναβειζζιέκα,
βζα πενζζηένζα ηάηαζπνα πμο ’ηακ πςνίξ θηενά
ηαζ θμοζηςιέκα απυ ηαδιμφξ ημναάδζα θηςπζηά.

Β

ίκαζ ηχνα ηάιπμζεξ ιένεξ πμο ιπήηε
μ Ώκηνεζάξ· άθθμηε είκαζ ζηεβκυξ, ιμοκηυξ,
βειάημξ οβναζία ηαζ άθθμηε γεζηυξ.
Ππήνπε ηάπμηε επμπή πμο έπεθηακ ηα πζυκζα
ηα πμθθά, πμο έηθεζκακ ηδκ ακαπκμή ηαζ έηζμογακ
ηα ιάηζα ηαζ μζ πάβμζ θηζάπκακ ιαηνμοθά
πακηγάνζα ηνειαζηά.
Ζαζ ηχνα, εδχ ζηδκ λεκζηζά, ιμζάγεζ μ πεζιχκαξ πζμ
πμθφ ζα κα ’καζ ηνοβδηήξ, ιε ηαιζά πάπκδ πνςζκή,
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θίβδ μιίπθδ αναδζκή, πμο ’καζ βειάηδ ιμφπθα ηαζ ι’
έκακ ήθζμ ηίηνζκμ, πθςιυ ι’ αβζάηνεοηδ αννχζηζα.
Οα θέκε μζ ιάκεξ ζηα παζδζά ηαζ ημοξ εοιίγμοκε,
πςξ δ δζηζά ημοξ δ βεκζά ζηδ θηςπζηή παηνίδα
ιεβάθςζε αθθζχξ ιε θηχπεζα ηαζ ηαηαηνεβιυ
ηαζ πίθζα δομ ηαηά.
Οχνα αηυια ηαζ μζ επμπέξ αθθάλακε πμθφ
ηαζ ηα παζδζά υηακ αημφκ βζα πζυκζα ηαζ βζα επμπέξ,
ηα εεςνμφκ βζα παναιφεζα ελςπναβιαηζηά.
Σζηυζμ εέθμοκε κα δμοκ ηαζ θαπηανμφκ κα νίλεζ
θίβμ πζυκζ, κα λεθακηχζμοκ ιζα ζηζβιή ιεξ
ζη’ άζπνα ημο οθάδζα. Ώοηά ιπμνμφζακ
κα ηα θακηαζημφκ ηαζ ιάθζζηα ηαθά,
ιζαξ ηαζ ζοπκά ηα αθέπακε ζηα έβπνςια ημοηζά.
Μένα απυ ηζξ επμπέξ πμο άθθαλακ πμθφ,
έπμοκε ηζ άθθα ανκδηζηά μζ άκενςπμζ εδχ.
Ζάπμζα ημοξ είκαζ έιθοηα ηαζ ηα ’πμοκε ααεζά
ηαζ ηάπμζα ημφξ ηνέιμκηαζ απ’ έλς ηαζ ιμζάγμοκ
πςξ θμνμφκ πθαιφδεξ ζενέξ πμο αζηνάθημοκ
ιεβαθμπνεπχξ ιε δάθκεξ ηαζ πενβαιδκέξ.
Ζζ υηακ δ Ιέα Οάλδ ηςκ Μναβιάηςκ δζαηάλεζ
δζαθμνεηζηά, ηα αβάγμοκε ηαζ αάγμοκε ζηα ζηέθζα
ηδκ μονά. Ιμιμηαβείξ ηαζ αοζηδνμί κα θαίκμκηαζ
ζοπκά, πζζημί οπδνέηεξ επζβναιιαηζηά
κα παναζέαμκηαζ ημοξ κυιμοξ ιε οπαημή ηοθθά.
Ζζ υηακ πάθζ ημοξ ημ γδηήζμοκ ηαζ ημ εέθμοκε
αθθζχξ, λεπκάκε κυιμοξ, ζφκηαβια ηαζ υθα
ηα ζδακζηά. Φένκμοκ ζηδκ επζθάκεζα δυλεξ ημοξ
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πεεαιέκεξ ηαζ πνμπακηυξ μζ ιεηακάζηεξ ημφξ
ακμίβμοκ ηδκ υνελδ βζα δνάζδ.
-Σπ αδενθέ!, αημφξ κα θέεζ μ Μέηνμξ ζημ Ραζζάκ
πμο είκαζ πνυκζα θίθμζ, αοημί εδχ έπμοκ ζηνίρζιμ
ηζ είκαζ πμθφ αθαιιέκμζ. Ομοξ αθέπς, θίθε ιμο,
βνήβμνα ηαηήθμνμ κα παίνκμοκ.
Ζαζ πμφ είζαζ, ιδκ λεπκάξ, ιυκμ αμοκά δε ζιίβμοκ.
Γνήβμνα εα ’νεεζ μ ηαζνυξ, εα ράπκμοκ βζα δμοθεζά,
ζηζξ ιαηνζκέξ παηνίδεξ ιαξ, υπςξ ειείξ παθζά,
έηζζ ηάπμηε ηζ αοημί, ζακ εα ’νεεζ μ ηαζνυξ ημοξ,
εα ένεμοκ βζα δμοθεζά. Ώθθά βζα πεξ ιμο,
ζε παναηαθχ, ηζ βίκεηαζ ιε ζαξ, ηνζάκηα πνυκζα
έπεηε ηζ εζείξ υπςξ ηζ ειείξ εδχ ζηδ λεκζηζά!
Ξζάλακε θίβμ ηα πνάβιαηα πένα εηεί ζ’ εζάξ;
-Ξζπηίν κα πακ, ιςνέ βηανκηάζ’, πμο κμζάγεζαζ
βζ’ αοημφξ! Γμφιε πνμκάηζα ηάιπμζα πζμ πίζς απυ
εζάξ. Ώθθζχηζηα πνμαθήιαηα ζημκ ηυπμ ιμο
οπάνπμοκ ηζ υζμ οπάνπεζ μ ζηναηυξ ηζ υθμοξ ιαξ
ελμοζζάγεζ, απμηεθεί βζα ιαξ ιζα ιυκζιδ, εακάζζιδ
παβίδα. Ώθθά ηζ ηα εεξ, ηζ ηάπα ηα βονεφεζξ;
Αεκ θές πςξ είιαζηε ειείξ ηαθμί ηαζ αβαεμί.
Β! ηάκαιε ηζ ειείξ παθζά πάνα πμθθέξ γδιζέξ.
Θ’ αοηά πέναζακ πζα ηζ ακήημοκ ζηα παθζά,
ιαξ έιεζκε υιςξ ιζα παθζά πθδβή, πμο ένπεηαζ
ααεζά απ’ ηδκ Ώκαημθή. Βίκαζ, λένεζξ, μζ Ζμφνδμζ
ηαζ δεκ ημθιάιε κα πμφιε βζ’ αοημφξ ιία θέλδ ηαθή.
Άζε πμο εβχ είιαζ παναπάκς απυ ιζζυξ Ζμφνδμξ.
Ώθθά ηαζ μθυηθδνμξ Ομφνημξ κα ήιμοκ, πάθζ αοηά
εα έθεβα. Άζηα, πμο θεξ, ηαζ ιδκ ηα ενεοκάξ!
Ζαζ μζ Ζμφνδμζ έπμοκ δίηζμ ηαζ ιάθζζηα πμθφ
ηζ ειείξ έπμοιε ηάπμζμ, αθθά είιαζηε ακαβηαζιέκμζ
υζμ ηαηυ ηαζ κα ’καζ αοηυ, κα παίγμοιε ηοκδβδηυ,
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ηδκ πυνηα κα θοθάιε ηαζ κα ’ιαζηε επενμί. Γζα κα
λοπκήζμοκ μζ Ομφνημζ πμθζηζημί εα πνέπεζ κα βίκεζ
δεοηένα πανμοζία, πμο θέηε εζείξ μζ πνζζηζακμί.
Ζζ φζηενα ημ πνυαθδια ιε εζάξ, εσ, ασ, ζ’ αοηυ
ηνααά ηζ μ Ώθθάπ ηαζ βέκζα ηαζ ιαθθζά. Βδχ είκαζ
πμο παίγεηαζ ημ πζμ ζαπθυ παζπκίδζ. Ζαζ ημφημ ημ
παζπκίδζ, αέααζα, ημ παίγμοιε ηζ ειείξ αθθά μ
ζιάκηαξ ηίκδζδξ ένπεηαζ απ’ εδχ ηζ απ’ ηδκ Ώιενζηή.
Ώθθά…, ζοκέπζζε μ Ραζζάκ ηαζ βοάθζγακ ηα ιάηζα
ημο απυ εοαζζεδζία, έημζια κα πφζμοκ ζηαβυκεξ
δάηνοα, εζνδκζζηήξ ηζ ακενςπζζηήξ, ια ζηζάγμκηακ
ιδ βίκεζ ηαναπή ηαζ είπε, πάκηα ημ ’θεβε, ηνία ιζηνά
παζδζά…, ηχνα πζα αθθάλακε ηα πνάβιαηα βίκακ πζμ
δφζημθα ηαζ αηυια πζμ ζηθδνά. Ζζ μζ κηυπζμζ ιαξ
ηαηδβμνμφκ βζαηί πμθθμί απυ ιαξ, θένακε απ’ ηδκ
Ώκαημθή ανάηεξ ηαζ ημονιπάκζα.
Β! Οζ κα ηάκμοιε ηχνα! Ζαζ αοημί εδχ ηνχκε,
μζ άπθδζημζ, μθυηθδνα βμονμφκζα ηαζ ςιά ηνχκε
ηα ζαθάιζα. Θπμνεί κα έπμοκ δίηαζμ, ια είιαζηε
ηζ ειείξ έκαξ θαυξ ιε ήεδ ηαζ ιε έεζια, ιε πίζηδ
δοκαηή, αβκή ηαζ ηαεανή ηαζ ιε αδοκαιίεξ
πμο άθθμζ θαμί, ζε ζπέζδ ιε ειάξ, έπμοκε πζμ πμθθέξ
ηαζ εζδζηά αοηυξ εδχ, είκαζ απ’ υθμοξ ημοξ θαμφξ
μ πζμ αιανηςθυξ, θέεζ μ Ραζζάκ ηαζ ηάκεζ έκακ
παζνεηζζιυ νίπκμκηαξ ηα ιάηζα ημο ρδθά ηζ εοεφξ
ημ πένζ ημο πενκά πάκς απ’ ημ ιέηςπυ ημο
ηζ αιέζςξ ημ ηνααά ζζβά, ημ θένκεζ ζημ ζαβυκζ
ηαζ ημ αθήκεζ ζηδ ζεζνά ηζ εκχκεηαζ ιε η’ άθθμ.
Γζα πεξ ιμο, ζε παναηαθχ, ζοκέπζζε κα θέεζ, βζαηί
ιαξ θέκε αάναανμοξ ηαζ ζηθδνμφξ ηαζ ιε ηα θυβζα
ημοξ αοηά ηαηαδζηάγμοκ υθμ ιαξ ημ θαυ;
Οζ θηαίεζ μ θαυξ ιαξ, υπμο ακάβηδ έπεζ ιυκμ απυ
δμοθεζά, απυ ρςιί ηαζ απυ ηαθή βεζημκζά;
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Ζζ ακ ηνάαδλε ιαπαίνζ ηζ αηυια ημ ηνααά δεκ είκαζ
μ θαυξ ιαξ! Γζαηί ακαηαηεφμκηαζ ζε λέκμοξ
απενχκεξ ηαζ παίγμοκ ανυιζηα πανηζά, υπςξ
ηδκ ηάεε θμνά εέθμοκ ηαζ ημοξ ζοιθένεζ;
Ήνεαιε ειείξ ημοιάκημ κα ημοξ ηάκμοιε,
ιδκ ηάκεηε ή ηάκεηε αοηυ; Ζαζ δεξ, ιςν’ αδεθθέ,
εδχ ιμο ηδ αζδχκεζ. Γζαηί λεπκμφκ μζ ηφνζμζ
ηαηαζηνμθή παβηυζιζα πμο έθενακ αοημί
ηαζ ’θηαζακ μζ ηαπκμί ημοξ ςξ ηδκ Ώκαημθή;
Ζαζ ηχνα ηανηένα, εδχ εα ’ζαζ ηαζ εα δεζξ,
ηαζκμφνζα εημζιάγμοκ. Οχνα πμο υθα πάθαζακ,
ζηναηυπεδα δζαθφεδηακ ηζ έιεζκακ ακμζπηά,
πςνάθζα ακεηιεηάθθεοηα ηζ άκενςπμζ
πμο πείκαζακ ηζ είκαζ πςνίξ δμοθεζά, θαμί ιζηνμί
ηαζ δζάθμνμζ, βείημκμζ ιενζημί, ανπίγμοκε ζζβά-ζζβά
ηα ηνφα ηα πμδάνζα ημοξ κα αάγμοκε ααεζά.
Μφνβμ ρδθυ κα θηζάλμοκε, έκακ αηυια κα θηάζμοκ
ημκ Ώθθάπ, δεκ ημοξ θηάκεζ αοηυξ πμο πηίζαιε
ειείξ... ! Γίκακ πμθθμί ηαζ εέθμοκ κα βίκμοκ δοκαημί
ημκ ηυζιμ κ’ αθθάλμοκ! Φημο! κα ημοξ αβεζ δ ροπή!
Άζε, ςνέ Μέηνμ, βείημκα κα πάνεζ δ εοπή!
Οέημζα πνάβιαηα πμο ηάκμοκ ηέημζα θυβζα
ημοξ αλίγμοκ, έθεβε μ Ραζζάκ ηαζ ημφκαβε ηα πένζα
ημο αηυια πζμ πμθφ ζα κα ’αβαγε απυ ιέζα ημο
δζάαμθμοξ, ιάβζα, λυνηζα.
Άθδζε ημοξ αοημφξ εδχ κα ζένκμοκ ημ πμνυ.
Θαξ θείπμοκ αθέπεζξ άκενςπμζ κα ιδκ ημζημφκ ηδκ
ηζέπδ, κα ιδκ ημζημφκ ανζζηενυ ή δελζυ πμθίηδ.
Ζαζ ιδκ λεπκάξ, πςξ ηάιπμζμζ απυ ειάξ, «βηνίγμζ
θφημζ», ε’ άημοζεξ, έπμοκ μνβακςεεί ι’ αοημφξ εδχ
ημοξ Ιεμκαγί, έπμοκ ηαιπμονςεεί.
Ώοημί δμοθεφμοκε ηαθά βζα ηδκ Ώκαημθή! Θοιάζαζ
πμο πηοπήζακε πνμ έκα ιήκα μζ ιαφνμζ ζημ ΐμννά;
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Β! Ζζ εηεί μζ «βηνίγμζ θφημζ» ζηάθζζακ ηαζ θάβακε
ακηάια ηδκ ημπνζά. Ζζ αηυια, θίθε ιμο Μέηνμ,
δε εέθς κα λεπκάξ, ηαζ ιάνηοναξ μ Ώθθάπ, αοημί
μζ πζηθενζημί βενιακανάδεξ πάθζ εε κα αανέζμοκ
ηαζ έπμοκε θηενά. Βηείκα ηα πασαάκζα ηα δζηά ιαξ
ε’ ακαηαηχζμοκ βζα ηαθά ιε πνμαμηάηζζα ηαεανή
εα νίλμοκ νεηζζκζά ηζ υπζ ιμκάπα βζα ιαξ!
Βιείξ…, ζοκέπζζε μ Ραζζάκ ζα κα ιμκμθμβμφζε…,
ηδ θάβαιε ηδ θυθα, ηδκ ηνχιε ηαζ ημφηδ ηδ ζηζβιή,
αθθά εα πάνεζ δ ιπυνα ηζ εζάξ ηζ άθθμοξ, μσ, μσ, μσ,
έηακε ηζ έαβαθε έκα ζθφνζβια πμο έδεζπκε μνβή.
Ώξ αάθεζ μ Ώθθάπ ημ πένζ ημο ηαζ ρεφηδ κα ιε αβάθεζ
αθθά, άζηα, ιςνέ βηανκηάζ’, ηαζ ηυπζαζε κα πζμφιε
ακηάια έκα ναηί. Ζζ ακ εέθεζξ κα ζμο πς ηζ έκα
ηναβμφδζ πμο λένς υηζ αβαπάξ ηαζ πεξ ιμο βζα ηδ
θαιεθζά, ηζ ηάκμοκ ηα παζδζά ζμο ηαζ νχηα ιε ηζ
εζφ, πχξ έπς ηα δζηά ιμο, πμο είκαζ ζηδκ Μυθδ ηδκ
ηνακή ιεξ ζηα ηνακά ζπμθεζά ζπμοδάγμοκ βζαηνεζά
ηαζ ιυνθςζδ πμθφ, ιπαξ ηαζ ιπμνέζμοκ ηάπμηε
κ’ αθθάλμοκ ηδ γςή!
Φίθμζ αοημί μζ δομ απυ πμθθά πνυκζα, πανέα ηάκμοκ
ηαπηζηά, δεκ έπμοκ δζαθμνέξ ηαζ μφηε ιοζηζηά,
ιάθζζηα ημφημκ ημκ ηαζνυ ανίζημκηαζ πζμ ζοπκά
ηαζ ζογδημφκ αδενθζηά ηα κέα πνάβιαηα ημο λέκμο
ηα ηαοηά.
Ζακυκζζακ ηαζ ανέεδηακ αοηή ηδκ Ζονζαηή
ζημ ζπίηζ ημο Ραζζάκ ηαζ άνπζζακ ιε ιαζημνζά
ημ ηάαθζ ημοξ κα παίγμοκ ηζ υθμ ζογδημφκ.
Θίθδζακ βζα πμθθά, παθζά ηαζ ηςνζκά ηζ είπακ
βζα ηζξ παηνίδεξ ημοξ, πςξ πένα ηαζ πάκς απ’ υθα
πνέπεζ κα είκαζ θίθεξ.
Θεηά ιε ηδ ζογήηδζδ βονίζακε λακά εηεί πμο
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βκςνζζηήηακε, ζηδξ θάιπνζηαξ ημ ζηίαμ,
εηεί πμο γοιςεήηακε ηζ έβζκακ ιζα ιαβζά!
Μανάλεκα πμθθά ζοιααίκακε ηαιζά θμνά.
Θέζα ζηδ ανάζδ ηδ αανζά πμο πυπθαγακ ηαγάκζα,
ιέζα ζημ άβπμξ ημ ζηθδνυ, ημ ηαεδιενζκυ,
εηεί πμο μζ κηυπζμζ ημζηάβακε ροπνά,
αθθά ηαζ ηάιπμζμζ λέκμζ ζοιαάθακε ιοζηζηά,
ηάπμζμξ βζαηί είπε ιέζα ημο ηάζεζξ ζοκηδνδηζηέξ
ηαζ οπμηαηηζηέξ, πθεφνζγε ημ ιαέζηνμ ακμζπηά ηζ μ
ιαέζηνμξ ημο ’δζκε ηδκ πζμ ηαθή δμοθεζά ηζ μ λέκμξ
πίζηεοε ιε ημκ ηαζνυ πςξ εα ’παζνκε πζμ πμθθά.
Λ άθθμξ έδεζπκε αοηάνηδξ, ημο θηάκακε αοηά!
Μάνα πμθθμί αδζάθμνμζ, ιαηνζά απ’ ηα πμθθά
πνμαθήιαηα πμο έαβαζκακ ιέζα απ’ ηδ δμοθεζά,
ιέζα εηεί ζηζξ θάιπνζηεξ βζκυηακε πμθθά.
-πμο ηαδιέκε, έθεβακ ιενζημί, βζαηί κ’ αβςκζζηχ
κα ανς ηαζ ημ ιπεθά ιμο;
Θα άθθμζ λέκμζ, μζ πζμ πμθθμί, πμθφ ακαηαηχκμκηακ
ηζ ήηακ δοκαημί ηζ άνπζζακ κα ζεναίνμοκε δνάζδ
ζοκδζηαθζζηζηή.
Θπνμζηάνδδεξ ζ’ αοηυκ εδχ ημ ζηίαμ ήηακ
μζ ιςαιεεακμί ηαζ ζήηςκακ θςκή,
ανηεί κα είπακε ιπνμζηά έκακ ηαεμδδβδηή.
Ώημθμοεμφζακε ιεηά ηάιπμζμζ πνζζηζακμί ηαζ άθθμζ
δζάθμνμζ, Ξέναμζ ηαζ Εηαθμί. Ιηυπζμζ δοκαιζημί,
ζε ζπέζδ ιε ημοξ λέκμοξ, ήηακε θζβμζημί.
Θυθζξ ιονίζηδηακ ηαθά ηδκ αηαηαζηαζία πμο είπε
ιπεζ ηνοθά ιέζα ζημ ζςιαηείμ, θχκαλακ υθμζ ιαγί
ηαζ γήηδζακ κα ηάκμοκ ηαζκμφνζα εηθμβή,
έκακ κα αβάθμοκ δοκαηυ πμο κα εηπνμζςπεί
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υθδ ηδκ ενβαηζά ηαζ ηζξ θοθέξ ζηδ θάιπνζηα αοηή.
Μνχημξ έπεζε μ ζηαονυξ ηαζ ήηακ ημο Θπεηίν.
Αεφηενμξ μ Ξμοθεσιάκ, μ ρδθυξ, πμο είπε εκκζά
παζδζά ηαζ ένπμκηακ ιε ηδ ζεζνά: μ Ξεθήξ,
ημκ θέβακ ηαζ παζά, πμκηνυξ ηαζ ημζθανάξ
ηαζ είπε βζα ιμοζηάηζα ηζζβηέθζα ηνειαζηά.
Λ Ραζζάκ μ πμζδηήξ ηαζ οπμηζκδηήξ ηζ άθθμζ
πμθθμί, υθμζ ήηακ εηεί.
Λ Θςιάξ μ «ιπαζημοκυαθαπμξ» απυ η’ Άβναθα
ηζ μ Μέηνμξ απ’ ημκ ηάιπμ, ημκ θέβακ «αθεπμφ».
Λ «πνςηεομοζζάκμξ» μ Μενζηθήξ ή μ «ζμθυξ»,
έηζζ ημκ έθεβακ ηζ είπε ιεβάθδ βθχζζα, μ Ζχζηαξ
μ «Γμνιπάξ», πμο ήηακ απ’ ηδκ Ζνήηδ, μ Μακηεθήξ
«ημ ημπέθζ» ηζ μ Ζίηζμξ μ «ηανάαθαπμξ».
Λ Kςζηακηήξ, μ «δάζηαθμξ» απυ ηδ Θεζζαθία
πνχημξ ηαζ πανυκ ηαζ ηάκα δομ άθθα ημοηζά
πυκηναζκακ ηζξ ζηαβυκεξ. Λζ πζμ πμθθμί ημ νίλακε
θεοηυ, δεκ εέθακε ιπθελίιαηα ζε λέκμ απενχκα.
Οζαηχεδηακ ζημ ιεηαλφ, ανζζηήηακε βζα ηα ηαθά,
ημ νίλακ ζηα πμθζηζηά, βζαηί μ οπμρήθζμξ ήηακ
ανζζηενυξ ηαζ δχζακ ηάπμζμζ απ’ αοημφξ, πμο ’ηακ
ζοιπαηνζχηεξ, ρήθμ ζημκ κηυπζμ ζοκάδενθμ
πμο ήηακ δελζυξ.
Ζζ υιςξ ηαζ πανυθα αοηά αβήηε πζμ δοκαηυξ απυ
ηδκ εηθμβή μ Μεηνήξ, μ πνζζηζακυξ.
Ώξ εζκ’ ηαθά μζ βείημκεξ ηζ μ Ρμοάκ ιε ηδκ πανέα
ημο ιαγί. Ζζ μ Νμιπένημξ, ημκ έθεβακ «ιαηανμκά»,
μ Ουνζηεκ, έκαξ αδφκαημξ ηειπεθάημξ, πμο ημκ
έζπνςπκε μ αβέναξ, «πνμθεηάνζμ» ημκ έθεβακ, βζαηί
ημ ’παζγε ιανλζζηήξ, δμοθεζά ημο μζ ιεηαθμνέξ ιέζα
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ζημ ενβμζηάζζμ ηαζ είπε ζπέζεζξ ηαθέξ ιε ηδκ ιπίνα
ηδκ λακεή.
Ήηακ υιςξ, ακάεειά ημκ, αβςκζζηήξ ηαθυξ.
Λ Γηέμνη, πμο ημκ είπακ πθδνμθμνζμδυηδ,
ηαθυξ ηαζ δοκαηυξ πμο ιαζμφθαβε ημο ηυζιμο
ηα ζαθάιζα ηαζ βειζζηά ιε αίια ηαζ μζ ζοκάδενθμζ,
μζ Ομφνημζ, ημκ αάθηζζακ «ιπανμφη ηεθηέ».
Λ Έναζκ, βενυξ ζακ βίβακηαξ, ημκ είπακε νεγέναα
βζα δφζημθεξ ζηζβιέξ ηαζ ημκ θχκαγακ άθθμζ
«Μμζεζδχκα»ηζ άθθμζ «Ζφηθςπα» ηζ μ Γηζμφνβηεκ
πμο ημ ’παζγε θαζίζηαξ ηαζ ήηακ παθααυξ ιέπνζ
λεαίδςια ηαζ ημκ έθεβακ «Ξανθυ».
Ξοπκά ημκ πείναγακ μζ λέκμζ πζάκμκηαξ ημκ
πυηε απ’ ημκ πζζζκυ ηαζ πυηε απ’ η’ απαικά ημο
ηζ υηακ ηαιζά θμνά ηάπμζμξ απ’ ηδ αία ημο ηα ’πζακε
βενά, ανίγμκηαξ μ «Ξανθυ» αζζπνά ηαζ δοκαηά
έπζακε ζςθήκα ιαηνμοθυ ηζ άνπζγε ημ ηοκήβδια
ιέπνζξ πμο ηα πανάηαβε απ’ ημ θαπάκζαζια.
Οέθμξ ηζ έκαξ «πυηγαξ» Ώθαακυξ πμο έραπκε βζα
κηυπζα θζθεκάδα ηαζ πμο δεκ έανζζηε μ θμοηανάξ
μφηε ηαζ λεδμκηζάνα.
θμζ, θμζπυκ, αοημί ηαζ άθθμζ αηυια πζμ πμθθμί
είπακε υθμζ ααθηζζηεί ηαζ ι’ άθθα ηαθθζηεπκζηά
μκυιαηα πμθθά, απυ ημο λέκμο ημ άηαημ πςναηυ,
αζηείμ αβαευ ηαζ θηάζακε ηα πμζμζηά πάνα πμθφ
ρδθά!
-Θοιάζαζ, ςνέ Μεηνή, θέεζ μ Ραζζάκ ηαζ πηφπαβε
ζημ πένζ ημο ηα γάνζα κεονζηά κα θένεζ ιζα ηαθή.
Θοιάζαζ ηζ βζκυηακε εηείκδ ηδ θμνά!
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Θςνέ κα πάνεζ δ εοπή ηαζ δεκ ιμο θεφβεζ απ’ ημ
ιοαθυ βζαηί δεκ ζε πνμηίιδζακ μζ άκενςπμζ
ημο ηυπμο ζμο. Ζζ ακ εεξ κα ιάεεζξ, ακ δεκ είιαζηε
ειείξ, ηα πασαάκζα, άζπδια εα ηδκ είπαιε ιε ηείκα
ηα ηανθζά!
-Ιαζ! ιςνέ Ραζζάκ, εοιάιαζ, πςξ δε εοιάιαζ!
Κεπκζμφκηαζ αοηά; Θυκμ πμο εζείξ ηα «πασαάκζα»
μζ πζμ πμθθμί είζηε πμθφ εκηάλεζ, η’ απάκηδζε
μ Μεηνήξ ηζ άνπζζε μ κμοξ ημο κα βονκά ζε δζάθμνα
ζδιεία ιεθακά.
Μέθημοκ ζημ ηάαθζ μζ γανζέξ πμθφ ιεναηθςιέκεξ
ηαζ πζμ πμθφ πηοπμφκ βενά ηα κηυνηζα ηζ μζ ελάνεξ.
Ονίαεζ ηα πένζα μ Ραζζάκ πμο έθηαζε ζημ έλζ-δομ,
έκα ιμκυ ημο έιεκε ηζ έπακε μ Μεηνήξ, πμο ήηακ
ιεθαβπμθζηυξ, αανφξ ηαζ ζηεθηζηυξ ηζ άθδζε
ηδ ιαηζά ημο κα θφβεζ ιαηνζά...
Ρνζζημφβεκκα θηάκμοκε βμνβά ηαζ ημφηδ ηδ πνμκζά,
εδχ ζηδκ λεκζηζά ιςξ δεκ είκαζ ή δε θαίκμκηαζ
υπςξ ήηακε παθζά, ι’ εηείκμκ ημκ παθιυ, ηδκ αβςκία
ηαζ ηδ πανά.
Θέζ’ απ’ ηδκ πθμφζζα θηχπεζα ζε υθα ηα πςνζά
ηάιπμζμζ ενέθακε ηνοθά έκα βμονμφκζ ιε πανά,
ηαεχξ ημ έεζιμ έδζκε πνμζηαβή ημ βνμφκζ
κα ζθαπηεί βζα ημο Ρνζζημφ ηδκ βέκκδζδ ηδκ άβζα
ηαζ Ηαιπνή.
Ια δζχλμοκ ιαηνζά υθα ηα ηανηαηγάθζα,
κα θάεζ ηζ δ θαιεθζά βζα ηάιπμζμ ηαζνυ, θίπα
παζαθεζιιέκδ ζε βάζηνζκμ ρςιί, ιπυθζηδ αθεονζά
κα αβάθμοκ ημ πεζιχκα ηαζ ανηεηυ ηνέαξ παζηυ.
Μμθθμί απ’ ημοξ θηςπμφξ δίκακε ζε ηάιπμζμοξ

291

αηυια πζμ θηςπμφξ υ, ηζ ιπμνμφζακ, κα κζχζμοκε
ηζ αοημί Ρνζζημοβεκκζάηζηδ βζμνηή.
Μένα απ’ ηα αμοκά, ζηζξ ιζηνμπμθζηείεξ, δεκ είπακ
απ’ αοηά πμο είπακ ζηα πςνζά. Μένκαβακ πζμ απθά,
πζμ μζημκμιζηά. Θζζή μηά θμοηάκζηα ηαζ ιζα μηά
ζθαπηυ, βζμνηάγακε ηζ αοημί ηδκ άβζα ηδ βζμνηή.
Οα ιαβαγζά έδζκακ ημ πανυκ ηζ μζ πθμφζζεξ αζηνίκεξ
ημοξ ζηυνπζγακ πεζναζιυ, ια πζμ ιεβάθμ αάζακμ
εημφηδ δ βζμνηή ήηακ βζα ηα θηςπά παζδζά,
πμο ήηακ πςνίξ θεθηά κα πάνμοκε ηζ εηείκα δχνα,
γαπανςηά.
Θυκμ πμο ημίηαβακ ιε ηδκ αεχα ημοξ ιαηζά,
ιε πυκμ ηαζ ιε πίηνα ηα ζπίηζα ηα ρδθά, πμο γμφζακ
μζ θεθηάδεξ, μζ πθμφζζεξ ηονάδεξ ηαζ κηφκμκηακ
γεζηά ηζ αοημί ηαζ ηα παζδζά ημοξ, ζηυθζγακ δέκδνα
βζμνηζκά πμο ζημίπζγακ πανάδεξ, ηνχβακε ηάζηακα
ρδηά ηζ έπζκακ ζαθέπζ κα ημοξ δςνίγεζ βεζα.
Ράεδηε δ απθυηδηα, πάεζ ηζ δ γεζηαζζά, πάεδ ημ
ιεβαθείμ! Λ πνυκμξ δεκ θοπήεδηε ηείκδ ηδκ
μιμνθζά ςξ ηαζ ηα ηανηαηγάθζα, πάεδηακ ηζ αοηά.
Μέναζακ ηαιζά εζημζζπεκηανζά δφζημθα πνυκζα
ηαζ ιε πμθθά δεζκά, απ’ ημκ ηαζνυ πμο λενζγχεδηε
μ Μεηνήξ, πυνηαζε ζηδ δμοθεζά.
Ζζ υιςξ ημο θαίκεηαζ ζα κα ’ηακ πηεξ!
Θα πέναζακ ηαζ άθδζακ ηζ αοηά πμθθέξ πθδβέξ.
Οχνα έπμοκ ηάπμζα οθζηά αβαεά ια έπμοκ
απμηηήζεζ πεζνυηενα ηαηά
Ξηδκ διενήζζα δζάηαλδ οπάνπεζ ηαναπή, ακδζοπία,
αζζβμονζά ηζ ααεααζυηδηα πμθφ,
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ακ η’ άθθα ηα Ρνζζημφβεκκα εα ένεμοκε λακά,
έζης ηζ ακ είκαζ ζακ ηζ αοηά...!
«Οζαη!», αημφζηδηε δ γανζά πμο ένζλε μ Ραζζάκ
ηζ άθθαλε ζε ιζα ζηζβιή υθμ ημο ημ παζπκίδζ.
-Β! ηχνα ηζ ιμο θεξ; έααθε ηζξ θςκέξ ηαζ ηνυιαλε
μ Μεηνήξ. Αεκ είκαζ άδζημ αοηυ ηαζ ιάθζζηα αανφ
κα ανίζημιαζ ζημ ηέθμξ ηαζ ηχνα πάθζ απ’ ηδκ ανπή;
Ραιυβεθμ ημο έζηεζθε μ θίθμξ ημο εενιυ ηζ ένζλε ηδ
ιαηζά ημο, ζηα ιάηζα ημο ααεζά.
-Θα πάιε ζηδκ πμνεία ιεεαφνζμ ημ πνςί; ηαζ έπζαζε
ηα γάνζα ζημ πένζ ημ γεναί. Οα πάκηα ιέζα ζηδ γςή
ηάπμζα ζηζβιή έπμοκε ιζα ανπή!, ημο θέεζ
θζθμζμθζηά, πμθφ ζημπαζηζηά ηαζ πέηαλε ηα γάνζα
ζημ ηάαθζ δοκαηά. Οχνα εα ζε λεζηίζς!, ημο θέεζ
ηαζ βεθά ηαζ ηάνθςζε ηα ιάηζα ζηα γάνζα ηα ηνεθά.
Έθενακ ηάιπμζεξ ζηνμθέξ πμο ιμζάγακ πμκδνέξ
ηαζ ημίηαβε μ Ραζζάκ ιε ιάηζα βμονθςιέκα ημ έκα
πμο ζηαιάηδζε ηζ έπεζε ζημ βειάημ ηαζ η’ άθθμ
πμο βονυθενκε, έηαηζε ζακ ηνεθυ ηζ ήηακ ηζ αοηυ
βειάημ!
-Ώοηυ ήηακ πμο ιμο ’θεζπε ηαζ ημ ’ραπκα πμθφ!
θέεζ μ Μεηνήξ ζημ θίθμ ημο ηαζ παίνκεζ ακαπκμή
Ζαζ αέααζα εα πάιε ζηδκ πμνεία!,
ημο θέεζ μ Ραζζάκ, αθθά ζημ ηάαθζ, θίθε ιμο,
έδεζλεξ πμθφ ηςθμθανδία!
Γέθαζε μ Μεηνήξ ι’ υθδ ημο ηδκ ηανδζά ηαζ βέθαζε
ηζ μ θίθμξ. Γεθάζακε πμθφ, ηυζμ πμθφ, πμο θάκδηε
ζηα ιάηζα ημοξ κα ένπεηαζ ανμπή.
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ΘΒΝΛΞ ΒΖΟΛ

Φ

αίκεηαζ πζα πςξ άνπζζε δ γςή κα ζένκεζ
ημ αάδζζιά ηδξ, ημ ιμοδζαζιέκμ ηαζ αανφ,
κα δείπκεζ αθμζονή ηαζ ηάπςξ κηνμπαθή
ηζ αηυιδ θμαζζιέκδ, απυ ηα πνυκζα ηα πμθθά
πμο άθδζε κα ζαήζμοκ ιέζα ζημ απακέξ
ηαζ ζηδκ ακοπανλία.
Θε ιζα ιεβαθμπνέπεζα άκμζβε η’ άπανα θηενά,
θάκηαγε μ ίζηζμξ ηδξ ηζ δ μνβή θεξ ηζ ήηακε ηαηάνα
ηαζ κα μδδβεί ηα πνυκζα, ζ’ άβκςζημοξ δνυιμοξ
ζημηεζκμφξ, πκίβμκηαξ η’ αβαεά ιέζα ζημκ οθζζιυ
πμο ήηακ ζακ αιανηία.
Ρνυκζα ηχνα ηάεεηαζ ηαζ πενζιέκεζ ζημ παβηάηζ ημο
δνυιμο παίνκμκηαξ ηδ ιμνθή, υπμζα αοηή ηδ αυθεοε
ηαζ ήεεθε. Μυηε ιζαξ ιάβζζζαξ ηαηζάξ ηαζ πυηε ιζαξ
γδηζάκαξ πμο ηανηενά, άβκςζημ ηζ, υιςξ, κα δείπκεζ
πςξ ηζ αοηή ηάηζ γδηά ηαζ ηάηζ πενζιέκεζ, ηάπμζα
αμήεεζα ακενχπζκδ ηαζ ίζςξ ηάπμζα θφζδ.
Ζζ ακηί βζα πένζα, υπςξ εα ηαίνζαγε ζε ιζα γδηζάκα,
απθχκεζ ηα πεκζπνά ηαζ αβέθαζηα παιυβεθα
ηδξ πθάκδξ, εοιίγμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ
ιζα πνμβμκή ή ιζα απυβμκδ ηδξ πενζαυδηδξ Ζίνηδξ
ή ηδξ ηαηζάξ Θέδμοζαξ.
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Άθθα μναιαηζγυηακ απυ παθζά, ιέζα απ’ ηα αάεδ
ηςκ ζημηεζκχκ αζχκςκ ηαζ πνζκ αηυια,
απυ μπμζαδήπμηε δδιζμονβία ηδξ ακενχπζκδξ
πανάδμζδξ ηζ αηυια ηδξ ίδζαξ ηδξ Γςήξ ηδξ.
Θα άθθα άημοζε απυ δζάθμνα παναιφεζα
ηαζ ζζημνίεξ ηζ άθθα έιαεε απ’ ηα ιζηηά ηαζ
ακμνβάκςηα ζπμθεζά ηςκ πςνζχκ ηαζ ηςκ πυθεςκ.
Θα πμηέ ηδξ δεκ ζηέθηδηε, υηζ εα θηάζεζ δ ιένα
πμο εα ανεεεί κα πενζθένεηαζ ζηα ζημηεζκά
ζμηάηζα ηαζ ζηζξ βεζημκζέξ, ζθζπημθμνχκηαξ
ζημ ηεθάθζ ηδξ ημ ιαφνμ ιακηίθζ ηαζ κ’ αηηζκμαμθεί
απυ εβηαηάθεζρδ, ιμκαλζά, πυκμ ηαζ ηνυιμ.
Ξηζαβναθδιέκδ ηαζ ζηαθζζιέκδ ιε πανάδμλμ ηνυπμ
ηαζ ηέπκδ απυ ηδ βέκκδζή ηδξ ζηάθηδηακ ηζ έιεζκακ
ηα ζηθδνά απκάνζα ηήξ ηαπείκςζδξ ηαζ ηδξ
αεθζυηδηαξ, ζημ πάκηα βεθαζηυ απ’ ηδ θφζδ
πνυζςπυ ηδξ. Ζαζ ςξ ακηάθθαβια, βζ’ αοηά ηδξ
η’ αβαεά, έηακε ημοξ ίδζμοξ ακενχπμοξ
κα ηδκ απεπεάκμκηαζ κα ηδ θμαμφκηαζ, κα ηδ ιζζμφκ
ηαζ κα ηδκ ημζημφκ πμθθέξ θμνέξ ηαηά πνυζςπμ
ιε ηείκδ ηδ βοαθςιέκδ εςνζά ηδξ κςενυηδηαξ.
Ια ηδξ ηνααμφκ ηαιζά θμνά ημ ιαηνφ ηδξ
θμοζηάκζ, πνμζπαεχκηαξ κα εκημπίζμοκ
ημοξ άβζμοξ ιδνμφξ ηδξ βζα κα δμοκ, ηαηά πυζμ έπεζ
ζπέζδ ιε ηδ βέκκδζδ ηςκ πθακυδζςκ υκηςκ ηδξ βδξ.
Ώοηχκ, πμο ζένκμκηαζ ζακ ζπζζιέκεξ πεηζέηεξ,
ια πμο αθζενχεδηακ κα πνμζηοκμφκ ιε θάηνα ηαζ
πάεμξ ημ δζηυ ηδξ αςιυ πνμζθένμκηαξ βζα εοζία
ηδκ αβάπδ, ηδ θαηνεία ηαζ ηδκ πνμζήθςζή ημοξ.
Γζα κα δζαπζζηχζμοκ εη’ ηςκ οζηένςκ,
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πμθθμί απ’ αοημφξ, υηζ ημ παναβέιζζια
ηαζ ημ παναθμφζηςιά ημοξ ζημκ ηυζιμ ηδξ ροπήξ
ημοξ, δεκ ήηακ ηίπμηε άθθμ πανά ιζα ημφθζα
πναβιαηζηυηδηα, πμο ιε ζαδζζηζηυ ηνυπμ αδζάημπα
ημοξ πνυζθενε ηδκ απμδμπή ημο πεπνςιέκμο ημοξ,
έηζζ πμο κα δεπημφκ ηδ αανζά βεφζδ ηδξ αδζαθμνίαξ
ηδξ ηαζ ιαγειέκμζ βφνα απ’ ημ θμοζηάκζ ηδξ,
κα ηδκ ηναβμοδμφκ...
Ώκαθμνά εε κ’ αημοζηεί εδχ, ηονά γςή,
εημφηδ ηδ ζηζβιή ηαζ κα ηα πμφιε ηχνα,
εζφ ηζ ειείξ πμο λεπενκμφιε ηαζ ζηναηζέξ,
εζέκα εα νςηήζμοιε ηζ εζφ κ’ απμηνζεείξ...
Θα πνζκ απ’ υθα πεξ ιαξ, πμζα είζαζ ηαζ ηζ θένκεζξ;
Ια είζαζ αθήεεζα ηα αμοκά, μζ εάθαζζεξ, μζ ηάιπμζ;
Ια είζαζ ιυκμ ηα πμοθζά, μ μονακυξ, η’ αζηένζα;
Ια είζαζ μ ήθζμξ μ πθςιυξ πμο ηάπμο-ηάπμο ζακ
λεπκά είκαζ υθμ πνοζάθζ;
Θδκ είζαζ ηα ζπίηζα ηα ρδθά, μζ παιδθέξ ηαθφαεξ;
Θδκ είζαζ μ αβέναξ μ απαθυξ ηζ μ δδθδηδνζαζιέκμξ
ηζ αηυια ηαζ ηα ζφκκεθα πμο αημοιπμφκ ζηδ βδ ηαζ
εέθμοκε κα ηθέρμοκε η’ ακενχπμο ηδκ πκμή;
Γζα πεξ ιαξ, ς εζφ γςή, ηζ είζαζ απ’ υθα αοηά;
Ια ’ζαζ δ ιένα ηδξ Ηαιπνήξ απ’ ημο Θεμφ ηδ ιέεδ;
Θήπςξ δ ιένα δ πθςιή απ’ ηςκ ακενχπςκ ηδ πμθή
πμο απ’ ηα πμθθά ζμο ηα δεζκά ημοξ ηάκεζξ
ηαζ ζηεκάγμοκ;
Θδκ ηζ είζαζ πκμή ηδξ άκμζλδξ ιζαξ παναοβήξ
ημο Θάδ, ιε κφπηεξ θεββανυθμοζηεξ ηαζ πίθζα δομ
αζηένζα; Ζζ ακ είζαζ μζ ηνίκμζ, ηα ηυηηζκα,
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ηα πνάζζκα θζαάδζα, μ άκειμξ, μ ήθζμξ ηαζ ημ θςξ
πχξ κα ζ’ εοπανζζηήζμοιε ιε αδεζακά ηα πένζα;
Ή ιήπςξ είζαζ ιζαξ ιάκαξ δ εοπή πμο έπεζ
ανβμζαήζεζ ηζ εκυξ παηένα δ πνμζηαβή πμο αβαίκεζ
βμενή ηαζ πμο θςκάγεζ ακέθπζζηα βζα ημφηδ
ηδ ιαβεία, πμο θέβεηαζ γςή;
Ή ιήπςξ είζαζ μ αανφξ πεζιχκαξ, πμο ένπεηαζ ηαζ
δίκεζ ιε ηδκ ηαεάνζα ημο πκμή, ηαζκμφνζα ακημπή,
λακά κ’ ακηέλμοιε ζημ αανζμδφκαιμ πμδάνζ ημο
Ώπνίθδ ηζ εοπέξ πμθθέξ κα δχζμοιε ζημοξ ιήκεξ
πμο εα ’νεμοκ; Ξημ εενζζηή, ζημκ ηνοβδηή ηαζ
ζ’ υθμοξ ημοξ άθθμοξ βζα κα ιπμνέζμοιε
κ’ ακηέλμοιε λακά, εέθμκηαξ ή ιδ, εενιέξ ή ηνφεξ
επμπέξ ηαζ δχζ’ ημο πάθζ ακάζα ηαζ θημο απ’ ηδκ
ανπή; Οζ είζαζ αθήεεζα απ’ υθα αοηά,
ηονά γςή πθακεφηνα;
Ι’ άημοζεξ άναβε πμηέ ημο κέμο ημ πανάπμκμ,
πμο ηθαίεζ ζακ παζδί ηαζ πμο ζε ηαηανζέηαζ,
εζέκα, ανε γςή; Γζαηί ημκ παναιέθδζεξ ηαζ ημο
’δεζλεξ ιε πείζια ηζ αδζάθμνδ ηζ αηυια ιε ηαηία
ηζ αξ ημκ έιαεεξ εζφ, ρεφηνα, ζζπαιενή,
πμθφ κα ζ’ αβαπάεζ, κα δίκεζ ηδκ ροπή!
Βζφ είζαζ πμο έηαγεξ, εζφ είζαζ αοηή πμο ηάγεζξ;
Οάγεζξ αβάπεξ, υκεζνα, ήθζμοξ ηαζ εοηοπία, ια δίκεζξ
θανιάηζα, αάζακα, ηαδιμφξ ηαζ αδζηία!
Οζ εα ιμο πεζξ βζα υθα αοηά ηχνα ηονά γςή;
Μμζμξ έπεζ, πεξ ιμο, η’ άδζημ, ηδκ άπανδ ηαηάνα;
Ώοηυξ, αοηή, εβχ, εζφ, εηείκδ δ ιάκα πμο βεκκά
ηαζ πέθηεζ ζηδκ παβίδα, πζζηεφμκηαξ ζε υκεζνα
ηαζ πνμζδμηά, δ άιμζνδ, βθοηυ ηέθμξ κα δεζ;
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Βζφ θηαζξ, ηονά γςή!
Γςή δζηζά ημο, γςή δζηζά ηδξ, γςή ημο ηάεε έκα
ηζ απυηνζζδ γδηάιε ηχνα βζα κα ιαξ πεζξ!
-…
Οζ; Αεκ έπεζξ ηίπμηα κα ιαξ απμηνζεείξ;
Ρα! Οζ εα ιπμνμφζεξ, ηάπαηεξ, κα ανεζξ
ηαζ κα ιαξ πεζξ;
Ουζα ηενηίπζα πμο ’ιαεεξ ζημο ηυζιμο υθεξ ηζξ
ζηνάηεξ, θανιάηζα ηα ιεηέηνερεξ, ηα ηέναζεξ
ζε ειάξ.
Οζξ ιφνζεξ οπμζπέζεζξ πμο ηάγεζξ, ια δεκ δίκεζξ,
ημοξ γςκηακμφξ ημοξ πςνζζιμφξ, ναβίζιαηα
ηανδζάξ... Ζαηάθααε ημ πζα ηαθά πςξ ιζζδηή
ιαξ έβζκεξ απ’ ηδξ ρεοηζάξ ηα ηάιαηα
ηα ηαεδιενζκά. Ξηαιάηα πζα υζμ ηαζνυξ οπάνπεζ
ηαζ υδεοζε ζηδ ζηνάηα ιαξ ηαζ βίκε ανεηή.
Γζα ιζα θμνά ημοθάπζζημκ, γςή, ηονά γςή..!
Οζ πμθθά πμο είκαζ ηα πανάπμκα, ηα απ! ηα ααπ!
πμο ζένκεζ απυ ημκηά! Ξημ ηέθμξ θάκδηε πςξ εα
παιμβεθάζεζ. Θα πάθζ ζοβηναηήεδηε, ια βέθαζε
πζηνά, πεηχκηαξ ιαηνζά ηα πθδηηζηά ιαφνα
ιακηίθζα ηδξ πμο έπκζβακ γςέξ.
Ώναπκμΰθακημ ημ πέπθμ ηδξ, ιεβάθμ, η’ άπθςζε
ζακ θηενυ ηαζ κμζάζηδηε ηχνα ηζ αοηή κ’ αθήζεζ
ιζα ζηζά. Ια ηάκεζ ιζα ανπή δίκμκηαξ ηάηζ
απ’ ημκ εαοηυ ηδξ, θίβδ... βθοηζά γςή.
Μάθζ ζα κα ιεηάκζςζε!
Έδεζπκε ζηεθηζηή, ηάπςξ ζακ θμαζζιέκδ, ααέααζδ
πμθφ. Θα κα, ζα κ’ άκμζλε ιζα πανέκεεζδ
ηζ άθδζε ιζα εοπή κ’ ανπίζεζ πάθζ δ γςή…
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Ζ

ναμοο! Θπμοιι!» έπεζε ηεναοκυξ πάκς
ζ’ έκα δέκδνμ, ημ ’ζηζζε ζακ πανηί
ηαζ ιάηςζε ηδ βδ.
Ώέναξ ηνμιενυξ, ανμπή ηαηανναηηχδδξ, πμο έζιζβε
ιε ιζαξ ημκ μονακυ ηαζ βδ. Γέιζζακ ηα οπυβεζα,
ηάιπμζεξ απμεήηεξ πμο ήηακ παιδθά, πθδιιφνζζακ
μζ δνυιμζ απ’ ηα πμθθά κενά, πμο θηάζακ
ζε πμθθέξ ιενζέξ δομ πζεαιέξ ρδθά.
Ξφκκεθα ιαφνα θμαενά οπέθενακ ηζ αοηά απ’ ημ
οβνυ θμνηίμ πμο άδεζαγακ ζηδ βδ ηαζ δέπμκηακ
αδζάημπα επίεεζδ ζθμδνή, ζπίγμκηακ ζακ πανηί.
Ζζ είπακ ιζα υρδ θμαενή ηαζ επζαθδηζηή,
πμο θαίκμκηακ πυηε ανβονά ηαζ ηνυιαγε δ θφζδ
ηαζ πυηε ηυζμ πμνθονά πμο έιμζαγακ ημκ ήθζμ.
Ουηε ιέζα απ’ ηα ιαφνα ζφκκεθα πένα ζηδκ άηνα
η’ μονακμφ, λεπνυααθακ απηίδεξ ηίηνζκεξ, εμθέξ,
ιε πείζια, γςδνέξ.
Μυθειμξ άκζζμξ, ζηθδνυξ, ζηζάπηδηε ςξ ηζ μ Θευξ.
Θε ηα πμθθά ιαγχπηδηακ ζοιπυζζμ κα ηάκμοκ,
ηάθεζακ ηαζ ημκ άκειμ κ’ αθήζεζ παζπκίδζα
ηαζ πεζνάβιαηα ηαζ κα ’νεεζ πζα ημκηά.
Ζαζ άνπζζακ κα ζογδημφκ ηζ έπνεπε κα ηάκμοκ,
ημ πχξ εα θένμοκ ηαναπή ζε ηείκα ηα εενζά,
κα ηα ηονζανπήζμοκ ηαζ κα ηα δζαθφζμοκ.
Ξημ ηέθμξ η’ απμθάζζζακ, λεπφεδηακ ιαγί,
ιε αζδιέκζμοξ ηεναοκμφξ κα θζχζμοκ ηζξ εζηίεξ
κα πέζμοκ ηα κενά.
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Φυαμ ηαζ πακζηυ πήνακε μζ άκενςπμζ, ηα δέκηνα
λεβοικχεδηακ πμθθέξ ημνθέξ ημοξ ηυπδηακ,
ημ δθεηηνζηυ ζηαιάηδζε ηαζ ηάιπμζα ηεναιίδζα
πέηαβακ ζακ πμοθζά.
Λ ήθζμξ έπαζγε ηνοθηυ ζακ ημ ιζηνυ παζδάηζ,
πυηε παιμβεθμφζε, πυηε ζηοενχπζαγε ηζ έηακε κα
λεθφβεζ ηα ιαφνα ζφκκεθα πμο είπακ ζοκαπεεί
ηαζ ι’ εοημθία ηαζ άκεζδ ημκ είπακ ηαηαπζεί.
Ώξ είκαζ ηαθά μ άκειμξ πμο άθθαλε παζπκίδζ,
ηα ’ζπνςλε υθα ιε μνιή ηαζ έδζςλε ηδκ ηυθαζδ
ιαηνζά απυ ηδ βδ.
Θεβαθμαδυιαδμ ςπνυ, ημ ιαφνμ ημο ηαζνζάγεζ
ηαζ δ ροπή ημο Ζίηζμο ναβίγεζ πζμ πμθφ
απυ ηδ αανζμδφκαιδ ηδξ θφζδξ ηδκ μνβή.
Ομ δέμξ ημκ ηονίερε ηαζ ημίηαβε ςπνυξ πίζς
απ’ ημ παναεφνζ ηδκ πάθδ ηδκ ηνακή ηαζ ανηεηέξ
θμνέξ, ιέζα ζηζξ αζηναπέξ, ζηαονμημπζυκηακ
ηαπεζκά ηάκμκηαξ πνμζεοπέξ.
Ια πάρεζ εημφημ ημ ηαηυ πμο εφιζγε δεζκά,
ακ υπζ ημο Ιχε, ημο Γμθβμεά απ’ ημο Ρνζζημφ
ηα πάεδ. Θζα ηαζ ενπυηακ Μαζπαθζά,
ηζ εδχ δεκ είπε πθάηακμ, ανκζά, ηθανίκα ηαζ αζμθζά,
ημοθάπζζημκ ηαζ ήεεθε πμθφ ηδκ Μαζπαθζά αοηή,
κα νίλεζ μ ήθζμξ γεζηαζζά, βζα κα ιπμνέζεζ μ ηυζιμξ
κα πάεζ ζηδκ εηηθδζζά.
Μμθφ ημκ ιεθαβπυθδζε εημφηδ δ βζμνηή ηαζ ημφηδ
δ κενμπμκηή ημο πάθαβε ημ κμο ηζ αηυια ηδκ ροπή.
Θα πζμ πμθφ ημκ πείναγε ηα πνάιαηα πμο άθθαλακ
πμθθά. Ώηυια ηαζ ηα αζζεήιαηα ηα έααγακ θςηζά.
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Ώοηά, θμζπυκ, ηα δομ ιαγί, ημο θένκακε ζηδ ζηέρδ
βμενά ηδ ιάκα, ημκ παηένα, αδένθζα ηαζ βκςζημφξ.
Ζαζ πζμ πμθφ ζηεθηυηακε η’ ακίρζ ημο ημκ Αδιδηνυ,
ηα βνάιιαηα πμο ημο ’ζηεθκε ζοπκά απ’ ημ πςνζυ
ηζ υθμ ημκ παναηαθεί ημκηά ημο βζα κα νεεζ.
Ζζ μ Ζίηζμξ ημο ’ζηεθκε θεθηά κα θηζάλεζ ηαηακηζά
ηαζ ηάπμο-ηάπμο ημο ’βναθε κα ηάκεζ οπμιμκή,
εα ανίζημκηακ ιαγί ημφημ ημ ηαθμηαίνζ,
εα ιίθαβακ ηαζ εα ’αθεπακ ηα πνάιαηα εηεί.
Ζμφκδζε ημ ηεθάθζ ημο, ημ ηνάκηαλε απάκς ζημ
θαζιυ ημο θεξ ηζ ήεεθε ιε ιζαξ υθεξ ηζξ ζηέρεζξ ημο
κα δζχλεζ. Θα κα, ημο είκαζ δφζημθμ ημοξ θμβζζιμφξ
κ’ αθήζεζ, ιέζα ημο πάθθεηε ααεζά ιζα αβακάπηδζδ,
ιζα μνβή ηαζ ιία ηαναπή.
Ζζ αοηυ βζαηί επίζηερε παθζά ζ’ αοημφξ εδχ ημοξ
κηυπζμοξ, πμο ηεθζηά ημκ πνυδςζακ ηα πνάβιαηα
πζηνά ηζ μ ίδζμξ ημο εαοηυξ ημκ βέθαζε μζηηνά.
Μενκμφζε μ ηαζνυξ έηνεπε ζα κενυ ηζ έθενκε
παναλεκζέξ ηαζ αθθαβέξ πμθθέξ.
Άθθαλε ηζ δ πμθζηζηή απέκακηζ ζημοξ λέκμοξ!
Άθθα έθεβακ ςξ επεέξ...
«Ώκ εεξ οπδημυηδηα έπε οπμιμκή ηαζ βζα παναιμκή
πάνε πνμκάηζα ιπυθζηα ηαζ άναλε ηζ εζφ!»
ηαζ άθθα θέκε ζήιενα:
«Μυζμ ηαζνυ δμοθεφεζξ ζ’ αοηυ ημ αθεκηζηυ;
Μυζα θεθηά ηενδίγεζξ εημφημ ημκ ηαζνυ;
Β! πάνε ηχνα αοηή εδχ. Βίκαζ βζα ηάιπμζμ ηαζνυ
ηζ ειείξ εδχ είιαζηε, πένκα ιζα άθθδ θμνά!»
Ώοηά αημφξ κα θέβμκηαζ ιέζα ζηα ενβμζηάζζα.
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Ώπυ ημκ Ζίηζμ ημκ ρδθυ, ημκ Ζχζηα ημκ ανζζηενυ,
απ’ άθθμοξ Έθθδκεξ πμθθμφξ, ηαζ απυ ημκ Μενζηθή.
Αεκ είκαζ πζα υπςξ παθζά, ημ αθέπμοκ ηαεανά.
Δ ακενβία ακέαδηε ηαζ υθμ ιεβαθχκεζ,
δ αηνίαεζα θμοκηχκεζ, μ ναηζζζιυξ ιεβαθμονβεί,
ημ ιίζμξ λεθακηχκεζ. Θφιαηα ανίζημκηαζ πακημφ,
πθδνχκμοκ αηνζαά.
Λζ ηοαενκήηεξ θαίκεηαζ κα βίκμκηαζ Ξαιανείηεξ,
ακμίβμοκ πυνηεξ δζάπθαηα πνμξ υθεξ ηζξ ιενζέξ
ηαζ νίπκμοκε παιυβεθα βειάηα ιε ρεοηζέξ.
Ζαζ ένπμκηαζ μιαδζηά ηαζ υθα βίκμκηαζ θεξ ηαζ ημοξ
άββζλε κενάζδαξ νααδί, ιε ζπίηζα έημζια ηαζ υθα
ηα ημιθυν. Ζαζ μζ βοκαίηεξ ημοξ ηζ αοηέξ ζηδ ιυδα
νίπηδηακ ηαζ πκίβμκηαζ ιε νμφπα αηνζαά, ηζ υζμ
βζα ημοξ παππμφδεξ ημοξ, πήνακε ηαζ ζοκηάλεζξ.
«Β!» αημφβμκηαζ κα θέκε πενήθακμζ, μνεμί, «ηζ εα
πεζ ακαημθζημβενιακμί, είκαζ αδέθθζα ιαξ!»
Αεκ λένμοκε υιςξ μζ άκενςπμζ αοημί ή ηάκμοκ
πςξ δεκ λένμοκ, ηζ πάεζ κα πεζ ζοκέπεζα, ζοκείδδζδ
ενβαηζηή ηζ δ πανμοζία ημο λέκμο ενβάηδ
πάκς ζηδ ιδπακή ημοξ πείναγε πμθφ.
-Έηζζ είκαζ, θίθε Ζίηζμ ηζ εζφ ανε Μενζηθή,
θέεζ ιζα ιένα ζηδ δμοθεζά μ Ζςζηακηήξ ηαζ ήηακ
παεζαζιέκμξ. Ώοημί δεκ έπμοκ ηίπμηα άθθμ πανά
ιυκμ θεθηά, ζημ βυκα ηδ θζθία ηδκ παίγμοκ
ζακ πανηζά. ζμ βζα ιαξ ημοξ Έθθδκεξ, δε δίκμοκ
πζα δεηάνα! Οχνα πμο πθδιιονίζακε…, έθεβε
μ Ζςζηακηήξ ηαζ ημοξ ιεηνά ζηα δάπηοθα…,
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μζ Νχζμζ, μζ Οζέπμζ, μζ Μμθςκμί, Λφββνμζ, Νμοιάκμζ,
Ζνμάηεξ ηαζ Ξθμαάημζ ηαζ πζμ πμθθμί μζ
ακαημθζημβενιακμί! Ζαθά, είζηε ιε ηα ηαθά ζαξ,
ανε παζδζά; Έπεηε επαθή ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα
εημφηδξ ηδξ ζηζβιήξ;
-Β! πμφ κα λένμοιε απ’ αοηά ειείξ, ανε Ζςζηακηή!
Βζφ πμο ’ζαζ δζαααζιέκμξ, πεξ ηα ηζ ειάξ,
κα ιάεμοιε ηζ ειείξ, η’ απάκηδζε μ Μενζηθήξ.
-Βηείκμ πμο έπς κα πς εβχ, παίνκεζ ημ θυβμ
μ Ζίηζμξ, δείπκμκηαξ βζα ημοξ κηυπζμοξ ιζα
δοζανέζηεζα, ιζα απμβμήηεοζδ ηαζ ηάπμζα
κεονζηυηδηα πμο έθηακε κα ιμζάγεζ ίζαιε
επενυηδηα, πμθφ θμαάιαζ επζζηνμθή,
βνήβμνδ ηζ ακαβηαζηζηή. Ζαζ πένα εηεί,
ζηδκ παηνίδα ιαξ, δεκ είιαζηε ηαθά...
-Μχξ εεξ κα ’ιαζηε ηαθά, ανε Ζίηζμ; δζέημρε
μ Ζςζηακηήξ ηζ έδεζπκε ημφναζδ ηζ μνβή.
Οα ’παιε, ηα λακάπαιε πάνα πμθθέξ θμνέξ.
Ζεθάθαζα μθυηθδνα είπα βζα ηδκ παηνίδα.
Άζε πμο έβζκα ηαζ ηαηυξ! Μμθθμί ιε πανελήβδζακ
πμο θχκαγα ηαζ έθεβα, λοπκάηε νε ηαζ γμφιε
ζηδκ Βονχπδ! Μυζμζ ηάπα δεκ είκαζ αοημί, πμο
έπμοκ πανςπίδεξ ηαζ αμοθςιέκα αθηζά;
Ζαζ πυζμζ δεκ είκαζ αοημί, πμο πάρακε
ηα παναιφεζα ηα παθζά, αοηά πμο μζ «ηδπμονμί»
ιαξ θφηερακ ζημκ ηυπμ ιαξ ηαθά;
ΐέααζα! Άθθμζ ηα ηαηαθένακε ηαζ πέηαλακ ηα ζάπζα
έζης ηαζ θίβμ ανβά ηαζ άθθμζ ηαθακηεφμκηαζ, δεκ
λένμοκ ηζ ηαζ πμζμκ πνέπεζ βζα κα πζζηέρμοκ.
Ζζ εδχ πμο ηα θέιε, ι’ αοηυ ημ ακαηάηςια, έπμοκε
ιπενδεοηεί. Ώθθά, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, ζοκάδεθθμζ,
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ιεηά απυ υθα αοηά εβχ ημ θές ιπνμζηά, βζα ηείκμ
πμο ιε κμζάγεζ ηαζ πμο ιε ηαίεζ πμθφ, είκαζ εηείκμ
η’ αβαευ, πμο θέκε θεοηενζά, ιε υθδ ηδξ ηδκ έκκμζα
ηζ υθδ ηδξ ηδ δμιή.
Ια πάρμοκ ηάπμηε κα ιαξ πεημφκ ζηδ θάζπδ
μζ ζφιιαπμί ιαξ, υπμζμζ ηαζ κα ’καζ αοημί!
ΙΏΟΛ δε εέθμοιε... Β.Λ.Ζ, Βονχπδ εκςιέκδ
πζμ ιεηά ηαζ ιζα Ώιενζηή κα ιαξ νοειίγμοκ ηδ γςή;
Ια ηαζ μζ ζφιιαπμί ιαξ, πμο ημοααθμφκ κενυ
ηαζ παίγμοκ μζ ακαίζεδημζ παζπκίδζα ηαζ ηνοθηυ.
Ώηυια ηαζ μζ, αξ πμφιε, κηυπζμζ ανζζηενμί,
ηζ αξ ιε ηαηδβμνεί μ Μενζηθήξ πμο ’ιαζ ανζζηενυξ,
αάγμοκ ηζ αοημί ζηδκ πνάζζκδ ηδ ηζυπα ημ ηυηηζκμ
πανηί!
Ένζλε ιζα ιαηζά ζημκ Μενζηθή ιε ζηέρδ θακενή
ηαζ άνπζζε λακά:
-Ζζ αοημί, θμζπυκ, ζζςπμφκ ηαζ ιάθζζηα ηαθά!
ηακ γδηάξ ζογήηδζδ κα ιάεεζξ βζα ηα Ξηυπζα
ηαζ ηδ Θαηεδμκία, ζμο θέκε πςξ ιεβάθςζε δ ηνφπα
πάκς ζημκ μονακυ!
Οζ... ηζ κα ζαξ πς, ανε ζεζξ παζδζά, κα ια ημ Θευ!
Μμθφ ημ παναηήνδζα εημφημ ημ ηαηυ.
Θ’ υζμοξ πνμζπάεδζα θίβμ κα ημοαεκηζάζς
ημ Θαηεδμκζηυ, ηα θυβζα ιμο, εαννχ, ημοξ πείναγακ
πμθφ, ιμο βφνκαβακ ηζξ πθάηεξ ή άθθαγακ ημοαέκηα.
Οέημζα απάεεζα απ’ αοημφξ, ηέημζα λεηζζπςζζά,
εβχ ζαξ θές ηαεανά υηζ ζπεδυκ ιαξ αθέπμοκ ακ υπζ
βζα επενμφξ, ζίβμονα βζα παναηαηζακμφξ.
Ζζ υζμ βζα ηα ιεβάθα θυβζα υηζ ιαξ «αβαπμφκ»…
θέεζ δίκμκηαξ ζηδ θςκή ημο ιζα ιπάζα αναπκάδα
βειάηδ ημιπαζιυ… αοηυ, ζοκέπζζε, ιαξ ημ έθεβε
ηαζ μ Ρίηθεν ηαζ ιαξ ημ έδεζλε πενίηνακα
ζδηχκμκηαξ ζηαονυ Ώθθά εκ πάζδ πενζπηχζεζ,
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ζοκάδεθθμζ, κα βονίζς ζηα ιεβάθα ημοξ θυβζα,
αοηά θμζπυκ ηα ηάκμοκε βζαηί οπήνπακ ηαζ
οπάνπμοκ ζοιθένμκηα πμθθά ηζ αοηυ έπεζ βζ’ αοημφξ
ιεβάθδ ζδιαζία. Θα κα, η’ αημφς αενεζέ ηαζ ιμο
’νπεηαζ καοηία!
ΐνε ζεζξ, η’ ακμίβιαηα πμο ηάκμοκε ζε βηνειζζιέκα,
πθέμκ, πμθζηζηά, ηαηά η ’ άθθα, ακαπνμκζζηζηά
ζοζηήιαηα ηαζ ηάπμζμζ παναπανάηηεξ πμο
θανιάηςζακ ημ ζμζζαθζζιυ,
πμο ααζζηά βζα ιε, ημκ Ζςζηακηή, δεκ έγδζε θεπηυ,
ηχνα λεηίκδζακ μζ απ’ εδχ βζα ιζα εηζηναηεία
πμηαπή κα ηαηαηηήζμοκε ηζ εηεί υθδ ηδκ ημζκςκία.
Ζζ εζείξ πέζηε ιμο υηζ η’ ακμίβιαηα αοηά ηα ηάκμοκ
απ’ αβάπδ! Βκχ εδχ ηνααμφκ ημοξ κδζηζημφξ
κα δζχλμοκ ημοξ πμνηάημοξ, ηδκ άθθδ εηεί, ςξ πηεξ
πχνα πμο ημοξ ηάεμκηακ ζημ θαζιυ, ηδξ θηζάπκμοκε
ιζα ζμφπεν ηαπζηαθζζηζηή αζηνίκα.
Ζζ εδχ θές ηζ αοηυ ηαζ εέθς κα ημ εοιάζηε:
Φεμοδανπία εέθμοκε ηαπζηαθζζηζηή, ιε ηαηαπίεζδ
ιμκηένκα ημο δομ πζθζάδεξ έηδ ηαζ πένα απ’ αοηυ.
Θε ιεβζζηάκεξ, πθμφζζμοξ, άνπμκηεξ ηαζ ιε πμθθμφξ
αβάδεξ. Ζαζ βζα κα ημ πεηφπμοκε πνεζάγμκηαζ,
υπςξ ηαζ παθζά, ηαζκμφνζμοξ «ζηαονμθυνμοξ»
πμο κα’ καζ ηαζ θηςπμί. Ζαζ μζ θηςπμί, ζηναηζέξ
ανπίγμοκε ηαζ βίκμκηαζ ηαζ είκαζ ζηδ βναιιή!
Θα εα ιμο πεζξ, ακανςηήεδηε ιυκμξ ημο,
ηζ δμοθεζά έπμοκ αβάδεξ ζηδκ Βονχπδ! Βι αέααζα!
Ζμζηάληε ηάης παιδθά ζηδ Γζμοβημζθααία εηεί πμο
άκμζλακ ιε θςηζά αζζπνά ιία αζιμνναβία
ηαζ ράλεηε ζημοξ πνζζηζακμφξ ηαζ ιςαιεεακμφξ!
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Θεηά ημζηάληε πάθζ εδχ ζηδκ ηεκηνζηή Βονχπδ,
εδχ ζηδ Γενιακία ηαζ ζηήζεηε η’ αθηζά, ηανθχζηε
ιεξ ζηα ζηήεζα ημοξ ηα ιάηζα ακμζπηά,
εηεί εα δείηε ημ Ξηαονυ κα είκαζ ιαηςιέκμξ
βζα άθθδ ιζα θμνά!
Φίδζα ζημοξ ηυνθμοξ ηνφπςζακ ηζ αοηυ κα ημ
εοιάζηε, ημκ... Ονίημ ιε ζοκείδδζδ ημκ πηίγμοκε
ηαθά, έηζζ θέκε πμθθμί ηνοθά ηαζ θακενά, πςξ ιυκμ
έκαξ πυθειμξ εα θένεζ ζςηδνία ηαζ μφηε, αέααζα,
έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία πμζμξ εα ’καζ μ ιμπθυξ, ακ εα
’καζ Ώιενζηάκμξ, ακ εα ’καζ Γενιακυξ,
ια ακ ηφπεζ μ ακαπυθεοηημξ ηζ ακάρεζ βζα ηαθά,
μζ κηυπζμζ εα πθδνχζμοκε ηδ κφθδ αηνζαά!
Αέκδνμ ηαζ άααημξ ημνιυξ δ Γζμοβημζθααία
ηδκ ηυρακ ηα ζηοθζά...
-Ξηαιάηα ηχνα, Ζςζηακηή, πάιε βζα ηδ δμοθεζά.
Ομ δζάθεζιια ηεθείςζε, δζέημρε μ Ζίηζμξ
πηοπχκηαξ εθαθνά ηαζ πμθφ θζθζηά ημο Ζςζηακηή
ημοξ χιμοξ ηαζ ζηχεδηε ανβά.
Βηείκδ ηδ ζηζβιή πέναζε μ ιαέζηνμξ ιε θακενή
πενδθάκζα, πενίζζζα οπενμρία ηαζ αθαγμκζηυξ.
Γονκά ηεθάθζ ηαζ ιαηζά πμο έιμζαγε ζακ ηυιπνα
έημζιδ κα επζηεεεί, νίπκεζ ιαηζά πμο έιμζαγε
ημο αεημφ ηδκ χνα πμο μνιά απυ ρδθά ημ εήναια
κα πάρεζ, δ υρδ ημο ιμζάγεζ ημο Αμκ Ζζπχηδ
ηθεζζιέκδ ζε ιάζηα αζηναθηενή ηαζ ζημθζζιέκδ ιε
οθζηή ανπμκηζά ζημο λέκμο ηδ ιαηζά.
Ζζ μ Έθθδκαξ ζακ είδε εηείκδ ηδ ιαηζά, ρζεονζζηά
θέεζ ανζζζά, ζηδ βθχζζα πμο ημο ιάεακε κα ανίγεζ
ζηδ ζηζβιή.
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Ξοθθμβζζιέκμξ απυιεζκε μ Ζίηζμξ ιεηά απ’ υζα
άημοζε απυ ημκ Ζςζηακηή ζήιενα ζηδ δμοθεζά.
Βλάθθμο είπακ επζηαζνυηδηα ηαζ ήηακε βκςζηά,
ζημ ζπίηζ ημο ζακ βφνζζε, βφνερε ιμκαλζά.
ΐάνδζα δμοθεφακε ηάιπμζα πνυκζα ηχνα βζαηί
είπακε παζδζά ηζ έηζζ εημφηδ ηδ ζηζβιή,
ήηακε ιμκαπυξ
Άκμζλε ημ πανάεονμ ηαζ ημίηαλε ημκ μονακυ
πμο είπε ιαφνα ζφκκεθα ηαζ νίπκακε κενυ
ηζ μ κμοξ ημο λακαηνέπεζ ζημκ Ζςζηακηή ημκηά
πμο είπακ βίκεζ θίθμζ ηαθμί ζημ ιεηαλφ ηζ μζ ζηέρεζξ
εμθέξ λακάνεακ ζηδ ζηζβιή.
Ώαεααζυηδηα οπήνπε ζηδ δμοθεζά, πέεακακ ηαζ ηα
ιέζα πμο ήλενε παθζά, ηάηζ ιε δζενιδκείξ, ηάηζ ιε
αθεκηζηά, ηάηζ ιε οπενςνίεξ ηαζ ιε ηαθή δμοθεζά,
ζπυθαζακ βζα ημκ Ζίηζμ βζαηί «ανζζηενυθενκε»,
ημο ’πε ιζα ιένα μ δζενιδκέαξ, «ειπζζηεοηζηά».
Ζαζ μ Ζίηζμξ ημο είπε πεζ ζηδ βθχζζα ηδκ ακάθμβδ
δομ θυβζα δοκαηά, πςξ είπε «ηεναοκμαμθδεεί» απυ
ηδκ αθθαβή ηζ υηζ πμηέ δεκ έβζκε νμοθζάκμξ ηαζ
ηανθί. Όζηενα απ’ αοηά ιέζα ζημ ενβμζηάζζμ ηαζ
έλς απ’ αοηυ, έκζςζε μ Ζίηζμξ ιέζα ημο κα λοπκά
ημ κανηςιέκμ ημο θζμκηάνζ. Ζνοθά απ’ υθμοξ
ηα πένκαβε αοηά πμο έαθεπε, πμο άημοβε ηζ αοηά
πμο γμφζε ηαζ ηα εκαπυεεηε ηάπμο ζημ πανεθευκ
ιαγί ι’ άθθα παθζά ηαζ πνμζπαεμφζε κα λεπάζεζ
ηαζ κ’ αθήζεζ υ, ηζ ακήηακ ζ’ άθθεξ επμπέξ
ηαζ κα ’νεεζ ζημ πανυκ.
Μνμαθήιαηα έκα ζςνυ, ιπενδέιαηα αμοκυ.
άπκεζ κα ανεζ ηα αίηζα ηζ είκαζ πάνα πμθθά,
αοηά πμο είπε μ Ζςζηακηήξ ήηακ αθδεζκά.
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Ηίβμ-πμθφ ημκ πείναγε πμο άνβδζε κα αβάθεζ
απυ ιέζα ημο ηδ ιαφνδ ηδκ ηαπκζά.
«Ζάθθζμ ανβά πανά πμηέ!» αημφβμκηακ ζοπκά ιέζα
ζηζξ ζογδηήζεζξ κα θέεζ μ Ζςζηακηήξ ιαγί ηζ άθθμζ
δομ-ηνεζξ ηζ έκζςεε ηυηε απυνεδημξ, απηφπδημξ
ηαζ οπενμπηζηυξ, ια ηχνα κζχεεζ, πςξ έαβαθε απυ
ιέζα ημο ιία παθζά εκμπή, εθέβπεζ πζα ηζξ ηνίζεζξ
ημοξ ηζ μζ ζηέρεζξ ηαζ μζ ζδέεξ ημο αθθάλακε πμθφ.
Θέθεζ κα ηάκεζ ακαθμνά ιπνμζηά ζημκ εαοηυ ημο,
ράπκεζ, ζηαθίγεζ ηα παθζά, βονκά ηαζ παίνεηαζ
ηνοθά πςξ ήνεε ιέζα ημο ιζα αθθαβή πθαηζά ηαζ
πμθφ δοκαηή.
Αεκ δυεδηε πμηέ ςξ εδχ ιζα ηέημζα εοηαζνία,
κα δεζ ηζ αοηυξ πναβιαηζηά ηζ πάεζ κα πεζ παηνίδα.
Ζάπμο ααεζά ζηα ζηήεζα ημο ηδκ έηνορε ηαθά, απυ
ηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο ηδκ πήβε ζηδ βςκζά.
Έηζζ ηζ εδχ υηακ ήνεε, εηείκμ πμο ημκ έκμζαγε
ήηακε ηα θεθηά ηαζ δ ηαθή δμοθεζά.
Ξηδ θίνια ημο ηα πένκαβε πάνα πμθφ ηαθά, ζπέζεζξ
ηαθέξ απυπηδζε ςξ ηαζ ιε ημκ δζενιδκέα.
Βηεί ηαζνζάγακε ηαζ μζ δομ, πίζηεοακ ααζζθζά,
ιέζα ζε ηάιπμζμ ηαζνυ ηαηάθενε ηζ έβζκε παζδί
ημο αθεκηζημφ.
Λ Ζςζηακηήξ ηα έαθεπε ηαζ πυκαβε δ ηανδζά ημο,
πμο έαθεπε βεκίηζανμ ημκ Ζίηζμ βζα ηαθά,
βζ’ αοηυ ιζα ιένα ζακ ηέθεζςζακ απ’ ηδ δμοθεζά
ιδ άθθμ ακηέπμκηαξ ημο είπε ηαεανά:
-ΐνε ζο, ζοκάδεθθε Ζίηζμ, ηζ πνάιαηα είκαζ αοηά;
Βίπαιε κα δμοθεφμοιε, κα ηα ’πμοιε ηαθά ηαζ ιε

308

η’ αθεκηζηά. Θα εζφ έηζζ πμο έβζκεξ, ηζ κα ζμο πς,
ανε Ζίηζμ... Ώδοκαιίεξ ιπυθζηεξ έπεζξ, ανε αδεθθέ!
Ομκ ηυπμ ζμο ημκ λέπαζεξ, ιζθάξ ιυκμ βζ’ αοημφξ
ηαζ ημ ιεβάθμ ημ ηαηυ είκαζ, υηζ πενζθνμκείξ
ηζ υθμοξ ημοξ ζοκαδένθμοξ. Ζζ απυ υ, ηζ αθέπς,
ρεφηδξ κα αβς, ζε αθέπς υηζ βίκεζαζ εβπχνζμ
ζθμοββάνζ, έκαξ κηυπζμξ θαζίζηαξ, ζηοβκυξ,
θακαηζηυξ.
-Άκηε πάζμο απ’ εδχ παθζμημιιμοκζζηή
ηαζ πεξ η’ αθθμφ αοηά ηζ ακ εεξ κα ιάεεζξ ιάεε ημ,
πςξ έκαξ απ’ ημοξ δομ είκαζ μ αβκυξ μ Έθθδκαξ
ηζ αοηυξ είιαζ εβχ!, ημο πέηαλε ηαηάιμοηνα
ηαζ ήηακε ζηδηυξ, κηζνέηζ, ημνδςηυξ.
-Ρα! η’ απάκηδζε μ Ζςζηακηήξ πμθφ εζνςκζηά.
Θαηάνζ κα ’καζ υπςξ θεξ, ια εβχ δεκ ημ πζζηεφς.
Ρα! ανε Ζίηζμ ιμο! Ζνίια ιςνέ ζημ ιπυζ ζμο,
ηνίια ζηδ θεαεκηζά ζμο, κηνμπή ιςνέ ζηα θυβζα
ζμο, ζηδ ζοιπενζθμνά ζμο. Αεκ ηα έιαεεξ,
ηαηυιμζνε, ηα πνάβιαηα ηαθά. Αφμ θμνέξ ζμο
έζπεζνακ άθαηα ζηα ιοαθά. Ζαηάθααε ημ, ανε
θεαέκηδ, δεκ πάεζ άθθμ πζα ηζ υθμζ μζ ζοκάδενθμζ
ζε αθέπμοκε θμλά. Ζζ υζμ βζα ιέκα ημκ…
ημιιμοκζζηή…, ημο θέεζ ηάκμκηαξ αοζηδνυ
ημκ ηυκμ ηδξ θςκήξ ημο ηαζ ημο ημοκά ημ δάπηοθμ..,
πνχηα κα πθέκεζξ ημ ζηυια ζμο ιε βάθα ηαζ ιε ιέθζ
ηζ φζηενα κα ιζθάξ. Θάεε, θμζπυκ, πςξ ηάπμηε
πνέπεζ κα ζηέθηεζαζ ζςζηά, ακδνζηά ηαζ θίβμ
εθθδκζηά. Ομοθάπζζημκ ζημκ Ζςζηακηή
πμο ζμο ιζθά ηαθά, θηζάλε θίβμ ημ ζηυια ζμο,
πάρε κα πνμηαθείξ ηαζ εα ζμο πς πμθθά.
Βκ’ ηάλεζ; ημο είπε πεζ ζημ ηέθμξ ηαζ αάγμκηαξ
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ημ δάπηοθμ ζημ ζηυια ημο, ημο ηάκεζ έκα «ζμοοοη!»
πμο ηνάηδζε πμθφ.

Θ

ία γςή ζηα πνυααηα ηαζ ιέζα ζηα αμοκά,
έιεζκε δ ροπή ημο αιυθοκηδ
απ’ ηα πμθζηζηά. Θυκμ απυ ηαιζά θμνά
πμο πήβαζκε ζ’ έκα ηεθαθμπχνζ ζε ηάπμζμκ ζζδενά
κα πάνεζ ηάκα πέηαθμ, ηαιζά ημοθμφνα ζφνια
ηζ άθθα ιζηνμζζδενζηά εηεί, θμζπυκ, αθμφ θίβμ
βκςνίζηδηακ ημο είπε ιζα θμνά ζη’ αθηί ημο
ζζβά ηαζ ιοζηζηά:
-Έθα ιαγί ιμο κα ζμο πς πίζς ζηδκ απμεήηδ
ηαζ άκμζλε ηαζ ηα ιάηζα άκμζλε ηαζ η’ αθηζά!
Ζάηζακε ζακ παζδζά πάκς ζε ημφηζμονα πμκηνά
πμο ήηακ ζακ δαδζά ηζ υηακ έααγε θςηζά
απθχκμκηακ δ ηαπκζά ζε υθμ ημ πςνζυ ημοξ.
Ξ’ αιυκζ ηαημιμφηζμοκμ πηφπαβε ηα αθέηνζα,
ηζεημφνζα ηαζ ζηαπάκζα ηζ άθθα ζζδενζηά
ηζ υθα πμνεφακε ηνεθά, ανηεί κα είπε μ ζζδενάξ
ηα ηέθζα ημο ηαθά.
Ρηφπαβε, έθηοκε ηζ υθμ έανζγε... Μυηε ηδ Θμίνα ημο
ηδ ζηνααή πμο ημκ έηακε πεηαθςηή ηαζ υπζ οπμονβυ
Ζαιζά θμνά έανζγε ηζ αοηυκ ημκ ααζζθζά, βζαηί ημκ
παναιέθδζε, ημκ είπε πζα λεπάζεζ ηζ άθθμηε ζηδκ
ηνέθα ημο έανζγε ηδκ ανζζηενά ηζ εηεί λεθάκηςκε
ηαθά.
«Ζμιιμοκζζημθάβμ» ηαζ «βενιακμηζμθζά»,
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ημκ έθεβακ πμθθμί ηαζ ηάκα δομ μνθακμί
ημκ ημίηαβακ ιε ιίζμξ ηαζ μνβή, ιε ζζπαζζά
ηαζ απμζηνμθή.
Ζμκηυξ, πμκηνυξ, ιεθαπνζκυξ, ιε ιάηζα ιαφνα
ηαζ ιε ρανά ιαθθζά, ιε ιζα μοθή ααεζά πίζς
ζηδ ζαενηανζά, ιε δυκηζα ζάπζα, ηίηνζκα ηαζ ηάκα
δομ πνοζά. Οα πείθδ ημο πμκηνά ιμζάγακε ηδκ ημζθζά
ημο ηαζ βφνς απ’ ηα ιάηζα ημο είπε πακημφ ηαπκζά.
-Ζάηζε! Ομο θέεζ ηζ έθηοζε ζηδ βδ αβάγμκηαξ ζηυκδ
ηαζ ανμιζά. Ζάηζε ζα κα ’ζαζ ζπίηζ ζμο ηζ εβχ
ζηνίας θαεναίμ κα νίλμοιε ιζα ηγμφνα ιε ημφημ
ημ θανιάηζ, κα θφβμοκ ηα ηεζάηζα ηαζ ηα πμθθά
θανιάηζα!
Ξηα πεηαπηά έαβαθε ζαημφθα ιε ηαπκυ ηζ έζηνζρε
δομ ηζζβάνα ζε δομ πανηζά πμο ηα ’πε έημζια
απυ εθδιενίδα ηαζ ιε ιζα βθχζζα πθαηζά
ηα ζάθζςζε ηαθά.
-Έθα! Οζάηςζ’ ημ ηαζ βημφνθςζ’ ημ κα ιεναηθςεείξ
ηζ έθηοζε λακά, άκαρε ημ ηζαηιάηζ ηαζ πνυζθενε
θςηζά.
Θε επζθφθαλδ ηαζ ηάπμζα ηαναπή πήνε μ Ζίηζμξ
ημ ηζζβάνμ πμο ιφνζγε αμοκζά.
Ώοηυξ πμηέ δεκ ηάπκζγε ή ηάπκζγε ζημ πνυκμ ιζα
θμνά, αθθά κα, θίβμ απυ κηνμπή πμο ήηακ άκηναξ
δοκαηυξ, δζπθυξ απυ ημκ ζζδενά ηαζ βζα ηδ
ζοκηνμθζά, ηνάαδλε ιε πνμζμπή ιζα ηγμφνα ιαθαηά
ια έβζκε νεγίθζ ιπνμζηά ζημ ζζδενά.
«Γημοπ, βημοπ!» Ώιάκ, ανε αδζνθέ, «βημοπ,
βημοπ!» Οζ πνάια είκαζ ημφημ! Λσ, ιάκα ι’, εαννχ
ηαζ εα πκζβχ, θέεζ μ Ζίηζμξ πκζβενά ηζ άνπζζακ

311

απ’ ηα ιάηζα ημο κα ηνέπμοκ δάηνοα πμκηνά.
Κενυαδλε μ ζζδενάξ ιζα-δομ θμνέξ ηαζ ιε ιαηζέξ
βειάηεξ πμκδνζά πμο ένζπκε ζημκ Ζίηζμ, ιέζα ζηδ
ιαφνδ θμφπηα ημο πζάκεζ θμλά ηδ ιφηδ, ηδκ ηνίαεζ
ζακ δαιάζηδκμ ιζα, δομ θμνέξ πμο εέθεζ κα ημ
θάεζ, ηζζνίγεζ δ ιφηδ δοκαηά ηνεζξ-ηέζζενζξ θμνέξ
αβάγμκηαξ ηζξ ηαπκζέξ ηαζ ιε ιζα ηίκδζδ αζηναπή
ηδκ ηίκαλε ιε ιζαξ, πένα εηεί ζηα ημφηζμονα
αημφζηδηε έκα «πθαηξ!»
Ζυκηερε, μ ηαδιέκμξ, Ζίηζμξ κα πάεεζ ζοιθμνά!
Θία ιε ημ ηζζβάνμ ηαζ ιία ηχνα ιε ηδ ιφλα
ημο ζζδενά, ημο βφνζζε μ κημοκζάξ.
Ζμοκήεδηε ιζα δομ θμνέξ λενυαδλε ηζ αοηυξ
ηαζ κμζάζηδηε κα αάθεζ ηα ζηυηζα ζηδ ζεζνά.
Αεκ άνβδζε πμθφ μ ζζδενάξ κα πζάζεζ ηδκ ημοαέκηα
ηζ άνπζζε κα θέεζ ιε ζμαανή θςκή πςξ είπε ιεβάθμ
ιέζμ ηζ υηζ αμήεαβε αδφκαια ακενςπάηζα αηυια
ηαζ πςνζά.
Βνχηδζε, θμζπυκ, κα ιάεεζ πχξ ηα πενκμφκε
ζημ πςνζυ, πχξ πακ ηα βίδζα ηαζ ηα πνυααηα,
ηα θίβα ηα πςνάθζα ηζ ακ κμζάγεηαζ μ πνυεδνμξ
ηαζ μ παπάξ βζα υθμ ημ πςνζυ.
Ξοκέπζγε ιε πάεμξ ιεβάθμ κα ιζθά ηαζ θάκηαγε
ζημο Ζίηζμο ηδ ιαηζά ζακ έκαξ αλζςιαηζηυξ
πμο δίκεζ ζοιαμοθέξ βζα ημ ηαθυ ημο ηυπμο
ηαζ αοζηδνέξ δζαηαβέξ βζα ηδ ζςηδνία ημο έεκμοξ.
Ξηδκ πνχηδ ημο θμονκζά έαβαθε ααζζθζά!
Ομκ έκηοζε ζακ πνίβηζπα, ημκ έααθε ηααάθα
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ζε άιαλα πνοζή πμο ηδκ ηζκμφζακ ηνία γεοβάνζα
άθμβα θεοηά, απυ ηζξ δφμ ηζξ ιενζέξ ζηναηυξ ηαζ
οπδνέηεξ, παπάδεξ, δεζπμηάδεξ ηαζ θζθανιμκζηή
πδβαίκακε ιπνμζηά ηαζ ιπνμξ ημο μ Ζίηζμξ έαθεπε
παθάηζα ζηα πνοζά.
Θεηά δμφθερε πμθφ επζζηδιμκζηά ηζ μθάηενδ
λεθμφνκζζε, ιπνμζηά ζηα βμονθςιέκα ιάηζα ημο
Ζίηζμο, γςκηακή ηδκ Άβζα-Ξμθζά, πςξ βνήβμνα
εα ’νεεζ δ ζηζβιή ηδκ Μυθδ ηδκ ηνακή,
αοηυξ πμο εα ’πεζ δάπηοθα έλζ ημκ ανζειυ εα είκαζ
μ ααζζθζάξ ηαζ εα πκζβεί δαιάθζ ζημ αίια ημ πμθφ
ιαγί ηαζ δ Ομονηζά, βζα κα ιπμνέζεζ δ Βθθάδα
κα θάεζ βθοηυ ρςιί ηαζ κα ανεζ ηδκ ηαηάκηζα ηδξ,
δυλα ηαζ πνμημπή.
Δ άθθδ δ θμονκζά ήηακ ηναπακζζηή ρδιέκδ ζημ
ηαιίκζ ημο ιε πάεμξ, ιε ιενάηζ ηαζ ιε οπμιμκή.
Ζζ άνπζζε μ ζζδενάξ κα θέεζ ιε ζμαανή θςκή
βζα ημκ ημιιμοκζζιυ ηαζ πενζέβναρε πμθθά
απ’ ηα παθζά ακηάνηζηα πμο ζηυνπζζακ ημκ υθεενμ
απάκς απ’ ηα αμοκά.
Βίπε αηυια πςξ ηζ αοηυξ έηακε ακδναβαεήιαηα
πμθθά ηζ αξ ήηακ πεηαθθάξ, ιμοκηγμφνδξ ζζδενάξ,
ζε υθα ηα θανάββζα ηαζ ζ’ υθεξ ηζξ ημνθέξ, άθδζε
ηδ ζθναβίδα ημο ιε αίια ηδξ ηανδζάξ.
Ομ πυζμ αβςκίζηδηε βζ’ αοηυ πμο θέκε έεκμξ,
βζ’ αοηυ πμο θεκ παηνίδα, ημ ήλενε αοηυξ ηαζ μ Θευξ.
-Ζαηάθααεξ πμο θεξ, ημο θέεζ ζε ιζα ζηζβιή πμο είπε
ζηαιαηήζεζ ηαζ έβζκε ζζβή.
θα εα πήβαζκακ ηαθά ακ δεκ οπήνπακε αοημί
πμο πίκμοκ ιυκμ αίια εθθδκζηυ ηαζ ζηάγμοκε πμθή
ηαζ εέθμοκ ηδκ Βθθάδα ιαξ ζημοξ Νχζμοξ
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κα πμοθήζμοκ. Ώααπ! Κεθχκδζε παεζαζιέκμξ
ηαζ ζοκεπανιέκμξ απ’ ηδκ ιεβάθδ αβάπδ βζα ηδκ
παηνίδα.
Ώπ! Βζφ δεκ λένεζξ απ’ αοηά, βζ’ αοηυ είζαζ ήζοπμξ.
Γζα δε νςηάξ ειέκα! Γζα νχηα ιε! Ια! ΐθέπεζξ; Ώ;
αθέπεζξ, ημο θέεζ ηαζ ημο δείπκεζ ηδκ μοθή ζημ ιαφνμ
ζαένημ ημο. ΐθέπεζξ ηα ηαείηζα, μζ ιπάζηανδμζ,
μζ θμκζάδεξ; Θεξ ζημ ηαθφαζ ιμο ιένα ιεζδιένζ
ήνεακε κα ιε ζθάλμοκ. Οα ηαείηζα! Άζε κα ιδ ζμο
πς ηαζ βζα η’ άθθμ. Μς, πς, πς! Ζάκεζ μ ζζδενάξ ηαζ
λακά θηφκεζ ζημκ ηυνθμ ημο ημζηχκηαξ ημκ Ζίηζμ ιε
ηδκ άηνα ηδξ ιαηζάξ ημο.
Λ Ζίηζμξ ελαημθμοεμφζε ηαζ ημκ άημοβε
ζοκεπανιέκμξ ηαζ ιε πνμζμπή ηζ μ ζζδενάξ
λεθάκηςζε αβάγμκηαξ υθα υζα είπε ιέζα ημο:
-Ια ζμο ημ πς, θμζπυκ, αθμφ εέθεζξ κα ημ ιάεεζξ.
Ια ζμο πς δδθαδή υηζ αοημί μζ ιπάζηανδμζ,
ιμο πήδδλακ ηδ βοκαίηα ιμο ιπνμξ ζηα ιάηζα ιμο.
Ζζ αοηά, ηα ηάκμοκ αοημί. Ζαζ ημ πζμ πεζνυηενμ
λένεζξ πμζμ ήηακ; ηζ έθοβε δ πυνκδ.
Θάθζζηα, θίθε ιμο, έθοβε. Θε πανάηδζε, πμο θεξ,
ηαζ πήβε ι’ αοημφξ.
Μμφ κα λένς μ θμοηανάξ ηζ δζάμθμ ηδκ ηάζζακ
ηδκ παθζμανυια, ηδκ παθζμπαηζααμφνα, ηδκ πυνκδ.
Ζαζ κα πεζξ υηζ δεκ έπς ηζ εβχ πνάια;
Μνάια άθεανημ κα θάκε ηαζ κα πμνηάζμοκ
ηαζ μζ βοκαίηεξ ημοξ ηαζ μζ αδενθέξ ημοξ
ηαζ μζ ιάκεξ ημοξ ηαζ πμο κα ιπμνεί κα ηανπίζεζ
υθδ δ Βθθάδα. Ια! Οήνα κα δεζξ, θέεζ μ ζζδενάξ
πμοθηζάγμκηάξ ηα ηχνα ακάιεζα απ’ ημοξ
πςκειέκμοξ ιδνμφξ ημο ηαζ ηα ημοκμφζε ιε ηαιάνζ.
Άθθμ πνάια! Ώθθά ηζ ηα εεξ! Θάθζζηα, θίθε ιμο,
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άζηα! Ώοηά έπαεα ηαζ αοημί είκαζ πμο θεξ ηαζ κα
ημοξ πνμζέπεζξ, ημοξ ιπάζηανδμοξ!
Βζφ θαίκεζαζ ηίιζμξ άκενςπμξ ηαζ ηαθυξ παηνζχηδξ
Ια ημοξ πνμζέπεζξ, ημοξ ημοθάθεξ, θανιαηενά
θίδζα είκαζ.
Έθηοζε πάθζ μ ζζδενάξ ηζ έιμζαγε κα έπεζ ηεθεζχζεζ
ηαζ μ Ζίηζμξ άημοζε πνμζεπηζηά υθμ ημο ημ ηνμπάνζ
Ομ έκα πμο δεκ ημο άνεζε, ήηακ δ πνυζηοπδ
ζοιπενζθμνά. Θέζα ημο υιςξ ζηδκ ροπή, πηφπδζε
παηνζςηζηυξ ζοκαβενιυξ. Έδεζπκε θακενά ζδιάδζα
πνμζήθςζδξ ηαζ ζπεδυκ ηα απμηνοζηάθθςζε υθα.
Ζαζ η’ άθθμ, πμο δεκ ημο άνεζε, ήηακ αοηυξ μ ηφπμξ
πμο έιμζαγε βζα βφθημξ πμκδνυξ ηαζ ημκ ζζπάεδηε.
Ώθθά ηα θυβζα ημο ήηακ άθθμ πνάβια.
Ξμθά! Ώθδεζκά ηαζ πμθφ εφημθα κα ηα ιάεεζ.
Ξακ παναιφεζ ημο θάκδηε.
Οα θυνηςζε ηζ αοηυξ ζακ ηυημναξ ηάπμο ζημκ
ημφηζηα ημο ρδθά κα ηα ’πεζ ηάπςξ πνυπεζνα
βζα κα ηα θέεζ ζοπκά.
Μνχημ αηνμαηήνζμ ήηακε δ βοκαίηα ημο,
πμο ζάζηζζε ηαθά ζακ άημοζε ημκ Ζίηζμ ηδξ.
Οέημζεξ ημοαέκηεξ λένακε ιμκάπα οπμονβμί
ηαζ αλζςιαηζημί πμο έαθεπε ζοπκά κα ένπμκηαζ
ζημ πςνζυ ηαζ κα ιζθμφκ, ζπεδυκ ηάεε Ζονζαηή
ιεηά ηδκ εηηθδζζά, ακηάια ιε ημοξ πνμφπμκηεξ
πμο ήηακ ζημ πςνζυ, χνεξ ηζ χνεξ ιέζα απυ έκα
ιεβάθςκμ ι’ έκα ιαηνφ πςκί, θςκέξ ηαζ ειααηήνζα
βειάηα απυ παηνζςηζζιυ ηαζ εεκζηζζιυ οικμφζακ
ηδ πμφκηα ημο Ώπνίθδ ηαζ πζμ πμθφ ιζθμφζακ βζα
ελοβίακζδ βζ’ αοηή ηδκ επμπή πμο ήηακ αιανηςθή.
Έηζζ, θμζπυκ, ηάεε Ζονζαηή αημφβμκηακ μζ ζαπέξ
πμο έθηακακ ζ’ υθεξ ηζξ ενδιζέξ.
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Ώπθχκμκηακ δζάποηεξ ιέζα ζηζξ νειαηζέξ ηαζ ζ’ υθα
ηα θανάββζα, ζ’ απυηνδικεξ ιενζέξ, βζκυηακε ζηζέξ.
Μέναζε δ ιένα υπςξ ημ ’πε ζοκήεεζμ ηζ έθενε ιζα
κφπηα αθθζχηζηδ, αανζά ηαζ ιακηζθμθμνμφζα.
θα ζηα δάζδ ηα ποηκά ηνυιαλακ ηα πμοθζά
ηαζ υθα ηα εδνία ηζ αοηυξ μ άκειμξ ζηαιάηδζε
ιε ιζαξ, ζάζηζζε απ’ ημκ ηνυιμ ηαζ ημ αζήιζ
πμο έποκε απθυπενα ημ βεθαζηυ θεββάνζ ημ ιάγερε
ιε ιζαξ.
Ένζλε ηάκα δομ ιαηζέξ ηάης ζηδ ιαφνδ ηυθαζδ
παίγμκηαξ ημ ηνοθηυ, ια βνήβμνα η’ απμθάζζζε
ηαζ εάθηδηε ααεζά ζημο μονακμφ ημ ζηυημξ,
ζηδ ιαφνδ αβηαθζά.
Θέζα ζηδκ απενακημζφκδ πμο έθενε δ κφπηα
πενζπθακζυηακε ζηζέξ, πζμ ιαφνεξ απ’ αοηήκ,
ιε ιάηζα βοάθζκα πμο ράπκακε πακημφ ηζ είπακ
ζηζξ πθάηεξ ημοξ θηενά ηαζ πάκς εζξ ημ ημφηεθμ
δομ ηέναηα πμκηνά.
Ώπυ ημ ζηυια αβαίκακε θςηζέξ, αθνμί ηαζ ηζζνζπηέξ
θςκέξ ηαζ ιεξ ζη’ άβνζα ηα πένζα ημοξ ηναημφζακε
ζπαεζά. Ονυιμξ λαπθχεδηε πακημφ ηαζ ζηζάπηδηε
υθδ δ πθάζδ απ’ ηζξ θςκέξ ηαζ ηα μονθζαπηά πμο
αβάγακ ηα εενζά:
«Βδχ ηνφαεηαζ..!» Έθεβε έκαξ. «Αζηυξ ιμο είκαζ,
αθήζηε ημκ!» Έθεβε έκαξ άθθμξ ηαζ ζηάθαγε
απ’ ημ ζηυια ημο θςηζά, αθνυξ ηαζ αίια.
«Ζαείζηε ηαθά!» Φχκαγε μ ανπδβυξ. «Ββχ εα ημο
πάνς ημ πμκηνμηέθαθυ ημο!»
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Έηνεπε μ Ζίηζμξ έηνεπε, ια πάκηα ανίζημκηακ
ζημ ίδζμ ημ ζδιείμ, ηνοιιέκμξ ζηδ βςκζά.
Ζαζ λαθκζηά, αημφεζ κα ζπάεζ δ πυνηα απ’ η’ άβνζα
μονθζαπηά ηςκ εδνίςκ, απ’ ηδκ ηνμιαηηζηή δφκαιδ
ημο αβένα ηαεχξ ηαζ απ’ ηα πμθθά πηοπήιαηα
ηςκ ηζεημονζχκ ηαζ ακηζηνίγεζ μ Ζίηζμξ ιε ηνυιμ
ηαζ ιάηζα πεηαβιέκα ηάηζ πμο ήηακ ζακ δαίιμκαξ
ιε ηέναηα ηζ μονά.
Ξημ ηαηχθθζ μ βίβακηαξ ζηδηυξ, ηθχηζαβε ηα άβνζα
ζπαζιέκα ημιιάηζα ηδξ πυνηαξ λενκχκηαξ θςηζέξ
ιε άβνζεξ θςκέξ, έημζιμξ κα ζδηχζεζ ημ ζπαεί,
κα ηυρεζ ημ ηεθάθζ.
Έηακε μ Ζίηζμξ κα ημοκδεεί, ια ήηακ ηανθςιέκμξ
ζηδκ ίδζα ηδ βςκζά. Έηακε κα ιζθήζεζ, αμήεεζα
κα γδηήζεζ, ιάηαζα υθα αοηά. Ομ πεθέηζ ανζζηυηακ
ηζυθαξ ζημ δνυιμ ηζ ήηακ έημζιμ κα εηηεθέζεζ
ηδ ιεβάθδ εοζία.
Ζαζ ηυηε πίζς απυ ημκ βίβακηα, πανμοζζάζηδηε
έκαξ άθθμξ. Ρςνίξ θςκέξ, ηέναηα ηαζ θςηζέξ.
Έιμζαγε ι’ ανπάββεθμ ηζ ήηακ παιμβεθαζηυξ.
Βίπε πμθθά θηενά ζημοξ χιμοξ ημο ηαζ ζδηςιέκμ
έκα βζβάκηζμ ζπαεί πμο άζηναθηε απυ δζαιάκηζα,
ημ ζήηςζε ρδθά ηαζ, πςνίξ κα νςηήζεζ ηακέκακ,
ιε ιζα απυημιδ ηίκδζδ αημφζηδηε έκα «θναπ!»
Έπεζε ηάης ζα κενμημθυηοεμ δ ηεθαθή,
έπεζε ηαζ ημ ζχια, ια δεκ ημ αάγεζ ηάης.
Ώηέθαθμ ηαεχξ είκαζ δίκεζ ιζα ιάπδ αηυια
άκζζδ ηαζ ζηενκή ανπάγμκηαξ ημ πυδζ ημο Ζίηζμο
ζηδ ζηζβιή.
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Θμφβηνζγε, ζπάναγε ζακ ημ ράνζ, ημνιί ηαζ ηεθαθή
βονυθενκακ ζακ γάνζα ηζ απυ ημο Ζίηζμο ημ ημνιί
έθηαζε δ ροπή ζηδκ άηνδ απ’ ηα πείθδ ημο έημζιδ
βζα θοβή.
Έζηορε μ άθθμξ βίβακηαξ πμο ήηακ κζηδηήξ, άδναλε
ιε ιζαξ απ’ ηα ιαθθζά ηδκ ηεθαθή απ’ ημ ηαηυ εδνίμ
ηζ έθοβε εοπανζζηδιέκμξ, ηθείκμκηαξ ηδκ πυνηα
πίζς ημο ιε ηνυημ δοκαηυ...
Μεηάπηδηε μ Ζίηζμξ ιζζυνεζμξ, πθακηαβιέκμξ,
ιμφζηεια ςξ ημ ηυηαθμ ηαζ ηαηαηνμιαβιέκμξ.
Θε ημ έκα πένζ ακάαεζ ημ ηζαηιάηζ κα ’νεεζ ημ θςξ
ηνέιμκηαξ δοκαηά, ιε η’ άθθμ ζημοκηά επίιμκα ηδ
βοκαίηα ημο, δ πθακηαβιέκδ ημο ηανδζά
πάθεηε ηαζ πκίβεηαζ ζε ηφιαηα αθφζζηα
ηαζ εα ’θζςκε απ’ ημκ ηνυιμ εηείκδ ηδ ζηζβιή.
Μάθζ αημφβεηαζ δ πυνηα δοκαηά κ’ ακμίβεζ δζάπθαηα
ηαζ κα λακαανμκηά ηζ δ πάθδ αδζάημπδ εημφηδ δς
ηδ κφπηα, ιε ημο αβένα ηα μονθζάζιαηα ηαζ δοκαηή
ανμπή ηαζ μζ αζηναπέξ απακςηέξ κα ζοκμδεφμκηαζ
απυ γχςκ θςκέξ ηνμιαπηζηέξ.
Άθδζε μ Ζίηζμξ ημκ ηνμιενυ εθζάθηδ ηαζ κμζάζηδηε
βζ’ αοηυκ εδχ πμο ήηακ γςκηακυξ.
-Ξήης ΐαββεθή! Κφπκα ιανί, λφπκα ηζ αβθήβμνα!
πνμζηάγεζ ηδ βοκαίηα ηαζ ήηακ ηζυθαξ μνευξ.
ΐβήηακε έλς ηζ μζ δομ ηα γα ημοξ κα ημζηάλμοκ,
πμο έζημογακ ζηνζβηθά εηείκμ ημ λδιένςια
πμο πάθαβε κημοκζά.
Γνήβμνα αάθακε ζεζνά, λέιπθελακ ημ ζπμζκί πμο ’πε
ηοθζπηεί ζ’ έκα ιμζπανάηζ ζηα πυδζα ημο ζθζπηά ηαζ
μφνθζαγε ημ δυθζμ ζ’ αοηή ηδ παθαζζά.
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-Ώι! ηζ κα ζε πς ηζ υκεζνμ πμο είδα ημ πμονκυ!
Λσ, μσ ιάκα ι’, μσ, μσ Θεέ ι’, μφηε μπηνυξ κα δεζ!
Ζζ άνπζζε ιε οπμιμκή ηαζ παναζηαηζηυηδηα πμθφ
κα ελζζημνεί αοηά πμο είπε δεζ ηζ μ ζδνυξ ημο
ακάαθογε πάθζ απ’ ηδκ ανπή.
-Θ’ αοηυκ ημο ζζδενά απ’ έιπθελεξ ηζ άθθα πμοθθά
εα δεζξ. Οήνα κα ημκ λζηυρ’ ξ’. Άζ’ ημκ αοηυκ πμο
θέεζ πμοθθά ηζ ηήνα ηδ δ’ θεζάξ!, ημο θέεζ δ βοκαίηα
ζπζεμαμθχκηαξ απ’ ηα ιάηζα ηδξ θυαμξ ηαζ ηαναπή.
Ώοηυξ εζκ’ υζα πακ ηζ υζα εν’ εκ. Ζζ ηαθά ηακ’.
Ξάιπμοξ ηζ ηζ άθθμο έπ’ κα ηάκ’. Λφηε β’καίηα μφηε
παζδζά έπ’. Ζζ απμφ ααζζθζάδεξ ηζ αιάνακημοξ
πυνηαζε δ ιαηζά. Οήνα, Ζίηζμ ι’, κα λζηυρ’ ξ
πνζκ πάεμοιζ γδιζά!
Αε θάκδηε κ’ άημοζε ηα θυβζα αοηά μ Ζίηζμξ.
Θυκμ πμο ένζλε ηδ ιαηζά ζηα δζπθακά αμοκά
ράπκμκηαξ ιπαξ ηαζ ανεζ εηείκα ηα εενζά πμο ήηακε
ημιιμοκζζηέξ ηαηά ημ ζζδενά.
Οχνα ηάκακε ηδκ ανπή ηαζ ήνεακε ζημκ φπκμ,
κα ημκ πθακηάλμοκ ήεεθακ, κα ημκ πνμεημζιάζμοκ.
Θυκμ δεκ αβήηε δ ροπή, υιςξ θίβμ ημο ανάπδηε ημ
ζημφνμ ημ αναηί.
-Ώσ! ζζχπα ηζ δεκ ηαηέπ’ ξ ημο θυμοξ απ’ αοηά,
ηδξ θέεζ πενζθνμκδηζηά. Ώκ ηα ’βθεπεξ ζημκ φπκμ
ζμο, ζ’ έθεβα εβχ ιεηά!
-Ώσ, πάιζ ηχνα βζα δ’ θεζά ηζ λέπκαηα αοηά,
ημο θέεζ δ ΐαββεθζχ ηαζ ημκ ζημοκηά ζημοξ χιμοξ,
ια μ Ζίηζμξ λεπακηνχεδηε κα ράπκεζ ζηα αμοκά
ηαζ ιζα ιαηζά ιεηέςνδ πθακζυηακε ιαηνζά.
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«Ζναμο! Θπμοι!» ΐνμκηή λακά αημφζηδηε
ηαζ έθενε ημκ Ζίηζμ πίζς απ’ ηα υκεζνα πμο είπε
αβηζζηνςεεί. Μεηάπηδηε ηαζ βφνζζακ ηα ιάηζα ημο
απ’ ηα αμοκά, ρζεφνζζε αηαηαθααίζηζηα δομ θέλεζξ
ηαζ είπε δοκαηά:
-Ξήης ηζ ζηυθαζακ αοηά ηζ πάιε βζα ηζζ δ’ θεζέξ.
Οήνα κα δεζξ, δ μονακυξ ηαηέα’ηε ιαεέξ
ηζ αημοιπάεζ ζηδ βδξ, ηνακή εα’ καζ δ ιπυνα,
κα ιάζμοιε ηα γα, ιδ πάεμοιε, μζ άιμζνμζ, ηαιζά
ηνακή γδιζά ηζ ηάκα νεγζθίη!
Αοκάιςζε δ ιπυνα ηαζ ιαφνζζε δ βδ.
Φςκέξ ηςκ γςκηακχκ, θφηςκ ηαζ ηζαηαθζχκ πάκς
απ’ ηζξ ημνθέξ αημφβμκηακ δοκαηέξ.
Λνιμφζε μ αβέναξ ιέζα ζηζξ πανάδνεξ,
ιέζα ζηζξ νειαηζέξ ηαζ ζ’ υθεξ ηζξ ιενζέξ.
Έπαζγε ζακ παζδί ιε ηδ κενμπμκηή, ναπίγμκηαξ
εθεεζκά η’ ακενχπζκα ημνιζά, ηα γα ηαζ ηα εενζά,
ηα ηοπανίζζζα ηα ρδθά δζπθχκμκηακ ζηα δομ
ηαζ θάκηαγακ απυ ιαηνζά κα ηάκμοκ πνμζεοπέξ
ηαζ ηα εμθά ηα ζφκκεθα πμο ήηακ παιδθά,
άδεζαγακ αδζάημπα ηακηάνζα ιε κενά.
Οα νέιαηα εμθά δχζακ ηζ αοηά πανυκ, πέθημκηαξ
ιε μνιή ζ’ απυηνδικα θανάββζα βζα κα εκςεμφκε
ιε ηναοβέξ πμο έθενκακ ημκ ηνυιμ ηαζ κα νζπημφκε
ζακ εενζά ηάης ζηα πενζαυθζα.
Λζ αζηναπέξ λέζηζγακ ζακ πανηί ηαζ βδ ηαζ μονακυ
ηζ μ αβέναξ ζακ εενζυ ιε μονθζαπηά ζημ βένμ
πθάηακμ μνιά ηαζ ηδκ ηανδζά ημο κμζάγεηαζ
κ’ ακμίλεζ ηαζ κα ηάρεζ.
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Ζζ απ’ ηα πμθθά ηα κάγζα ημο, ηα ηνμιενά παζπκίδζα,
εηεί ηαεχξ λεζπίγμκηακ ζημο πθάηακμο ηα θφθθα,
πέθηεζ ιζα αζηναπή, ιε ιζαξ ημο λεημθθά,
αημφβεηαζ έκα παναηεηαιέκμ «ηννναηξ!»,
έκα πμκηνυ ηθςκάνζ ημ πέηαλε ιε πάηαβμ ζηδ βδ
ηαζ άνπζζε κα ημθοιπά, ζηα θφθθα, ζηα ηθανζά
ηαζ ζηα πμθθά κενά.
πςξ απνμζηάθεζηδ ήνεε δ ηαηαζβίδα ηζ έαβαθε ημ
άπηζ ηδξ, έηζζ πάθζ κμζάζηδηε κα θφβεζ λαθκζηά,
αθήκμκηαξ λμπίζς ηζξ θάζπεξ ηαζ ηθανζά,
ηνυιμ ηαζ πθαθμή ηαζ ιζα πκμή οβνή.
Θζα ηνφπα ζπδιαηίζηδηε ρδθά ζημκ μονακυ
ηάκμκηαξ ιζα μονά ηζ αιέζςξ ιζα πνοζμηυηηζκδ
απηίδα απ’ ηδκ Ώκαημθή λεπφεδηε ιε ιζαξ,
ημκηά αηυιδ ιζα, αιέζςξ ηζ άθθδ ηζ άθθδ.
θα ζηαιάηδζακ. Λ άκειμξ ηαζ ηα κενά, ημ ιαφνμ,
ημ αζδιί, μζ ηνυημζ μζ εηηςθακηζημί πμο ιπένδεοακ
ηα θμβζηά, υθα ηαεάνζζακ,
θφβακ ηαζ ηα θακηάζιαηα ηζ ένπμκηακ πάθζ γςή.
-Αυλα ης Θευ! Ξηαονμημπήεδηε δ ΐαββεθζχ
ιε ιάηζα οβνά πμο βοάθζγακ απυ θυαμ
ηαζ απυ θνίηδ. Αυλα κα ’πεζ μ Θευξ!
Ζζ αιέζςξ ιε ημ πνχημ παιμβέθζ η’ μονακμφ
ανπίζακε λακά ημ αέθαζια ηα γχα βθοηά
ηαζ πανςπά, εοβκςιμζφκδ δείπκμοκε ηζ απένακηδ
πανά, ζ’ αοηυ ημ ηαθςζυνζζια ιίαξ ηαζκμφνζαξ
ιέναξ, εζνήκδξ ηαζ γςήξ
Λ ζηφθμξ ζηανθάθςζε πάκς ζ’ έκα ιζηνυ φρςια
ηζ άνπζζε κα βααβίγεζ θεξ ηζ ήεεθε κα θμαίζεζ ημοξ
επενμφξ ηαζ πάκς κα μνιίζεζ. Μμθφ ημοκμφζε ηδκ
μονά, ηυκηεοε κα ημο θφβεζ, ημζηχκηαξ ζ’ υθεξ ηζξ
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ιενζέξ, ζ’ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηζ υθα αοηά πμο
μφνθζαγακ ηα πνμεζδμπμζμφζε κα ιδκ ημθιήζμοκ
άθθδ θμνά ηδ θφζδ κα δζαθφζμοκ βζαηί έκα ζηφθμ
ζακ εενζυ ιπνμζηά εα ζοκακηήζμοκ.
Βκχ ζήιενα, ε, ημκ πήνε μ φπκμξ ηαζ... δεκ πνυθααε
ηίπμηα κα ηάκεζ.
Μάκς ζηδκ χνα, αημφζηδηε δ ιαηάανζα ηνααδπηή
ιεθςδία ημο βασδάνμο, παζνεηχκηαξ ηζ αοηυξ
ιε ημκ ηνυπμ ημο ηδ κέα επζηνάηεζα ηδξ ανιμκίαξ
ηαζ ηδξ εζνήκδξ...
Μάθζ ζημ κμο ημο Ζίηζμο λακάνεε μ Ζςζηακηήξ
ιε ηείκδ ηδκ πεζεχ ημο, πμο ήεεθε ζχκεζ ηαζ ηαθά
κα ημο δζδάλεζ δομ πνάιαηα ζςζηά.
Έιπθελε ιε ημκ Ζςζηακηή, δεκ πήβαζκακ ηαθά,
ια θίβμ-θίβμ ιε ηαζνυ, αθθάλακε πμθθά.
Ομκ ζηνίιςπκε μ ανζζηενυξ ηαζ πάεαζκε αζθολία,
δεκ ιπυναβε κα πεζ πανά ηα θίβα θυβζα
πμο ημο ’ιαεε μ ζζδενάξ ηαζ κα ’πεζ έκα αηνμαηήνζμ
πμο ημκ βζμοπάνζγε ηαθά.
Ρνυκζα ηνάηδζε ηαζ ηυζηζζε ημφημξ μ αβχκαξ
πμο άλζγε πναβιαηζηά, βζαηί μ Ζίηζμξ ήηακ παζδί
πμο έθεβε πμθθά ηζ αξ ήηακ ηαζ πςνζάηδξ πμο γμφζε
ζηα αμοκά, έθεβε πάκηα μ Ζςζηακηήξ ηζ οπυιεκε
πζζηά.
-Μμθφ αζπμθείζαζ ιε ημκ Ζίηζμ, θίθε ιμο, ημο είπε
ιζα ιένα μ Ημοηάξ ζακ ιείκακε ιαγί αθέπμκηαξ
ημ ιεβάθμ αβχκα πμο έηακε μ Ζςζηακηήξ.
Ώοηυξ είκαζ ηανάαθαπμξ, δεκ κζχεεζ απ’ αοηά
ηζ ακ είπε βηθίηζα Ζςζηακηή εα είπεξ ζζημνίεξ,

322

πάκεζξ εενιίδεξ, θίθε ιμο, ηαζ δφκαιδ ανηεηή,
άζε πμο ηάπμζα ζηζβιή εα ανεζξ ηαζ ημ ιπεθά ζμο.
Ζαθά ήζμοκα ήζοπμξ ηζ εβχ ιαγί.
Ώπ’ ηδκ διένα, πμο ημκ βκχνζζεξ ζ’ εηείκδ ηδ βζμνηή
δεκ ημκ αθήκεζξ ημ θμοηανά ζε πθςνυ ηθανί.
Ομκ λήθςζεξ ηζ απ’ ημ παθζυ ημο ηιήια, βζα κα ημκ
έπεζξ πζμ ημκηά κα ημο ηα ρέθκεζξ ιε ηδκ μηά!
-Έπς ημ κμο ιμο, ανε Ημοηά! η’ απάκηδζε ιε ζηέρδ.
Ηίβα αηυια εα ημο πς ηαζ υ, ηζ εέθεζ αξ βίκεζ.
πζ ηίπμηε άθθμ, αθθά κα, κα ιδκ ημκ πενκμφκ
βζα αθάηα ηάιπμζμζ πμο ηάκμοκ υηζ «λένμοκε»,
ηνμιάνα ημοξ, πμθθά. Βπί πθέμκ, κα λένεζξ, πχξ κα
ζημ πς, πμθφ ημκ ζοιπαεχ, βζαηί ιέζα ζηα ζηήεζα
ημο έπεζ πνοζή ροπή!
Μαθζά ζε ιζα ηνακή βζμνηή πμο ήηακ ζπμθζηή,
πήβε μ Ζίηζμξ βειάημξ πενζένβεζα ηαζ ιε πανά πμθφ
κα πθδνμθμνδεεί. Έηαηζε ιυκμξ ημο ήζοπα ζε ιζα
βςκζά πςνίξ κα εκμπθεί ηζ έαβαθε ημ ιπεβθένζ,
ηεζιήθζμ ημο παηένα ημο απ’ ημκ παθζυ ηαζνυ
ηζ άνπζζε απμκήνεοηα κα παίγεζ ιε αοηυ.
«Οζαη! Οζμοη!» ηαζ δχζ’ ημο αηυιδ ιζα ζηνμθή,
άδεζα ήηακ δ αίεμοζα ηζ αημφβμκηακ μ πηφπμξ ημο
λενά. Ζάπμζα ζηζβιή ημκ πθδζίαζε ζηα βνήβμνα
έκαξ ηφπμξ ημκηυξ, πμκηνυξ, πενίενβμξ ηζ έηαηζε
ημκηά.
-Γεζα ζαξ, ζοιπαηνζχηδ! Οζ ηάκεηε, ηαθά;
Μμζμξ είκαζ μ ηυπμξ ζμο ακ ιμο επζηνέπεηε;
ημκ νχηδζε ηαζ ημίηαβε θμλά
-Γεζα ζ’ ηζ πανά ζ’! η’ απάκηδζε μ Ζίηζμξ λενά
πμο ηαεχξ ημκ είδε έηζζ απυημια, ηνυιαλε.
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Γζα ιζα ζηζβιή ημο θάκδηε πςξ έαθεπε ημ ζζδενά
ηαθμκηοιέκμ ηαζ εοβεκζηυ ηαζ ζοκέπζζε κα παίγεζ ιε
ηζξ πάκηνεξ ημζηχκηαξ ηνζβφνς ημο ημκ ηυζιμ
πμο άνπζγε κα ζοβηεκηνχκεηαζ.
-Γζαηί νςηάξ, ακ ιπμνχ ηζ εβχ αέααζα κα νςηήλς;
Γζαηνυξ είζαζ; ημο θέεζ νίπκμκηαξ ηα ιάηζα πάκς ημο
ηζ άνπζζε κα ημκ ράπκεζ θεξ ηζ ήηακ ηυηα.
-Ια! Έηζζ απθά. Ζαηυ είκαζ;
-Ώαα! Έηζζ απθά, ε! Θάθζζηα! πζ δεκ είκαζ ηαηυ,
πμζμξ είπε ηέημζμ πνάια. Θπαα! Ώζηεία κα θέιε
ηχνα, ηζ δζάμθμ, ζοκαιεηαλφ ιαξ; Ώθθά δε θεξ
πνχηα ζο ημο θυμο ζ’, ιεηά κα πς ηζ εβχ;
ημο απακηά ιε ηνφα θςκή βειάηδ εζνςκεία
ηαζ πςνίξ κα πάνεζ ηα ιάηζα απυ πάκς ημο,
ζοκέπζγε κα πηοπά ημ ιπεβθένζ ηάκμκηαξ ημκ ημκηυ
κα κζχεεζ πμθφ αιήπακα ηαζ αηυια πζμ ημκηυξ.
Μέναζακ ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ιε ζηέρδ ηζ απ’ ημοξ
δομ. Βηείκμο ημο πμκηνμφ ηνέπακε ηα ιάηζα
ράπκμκηαξ κα ανεζ ηάπμο ιζα εοηαζνία κα νίλεζ
ιζα «ηζζιπζά» ζε ημφημκ δς ημκ άκηναηθα
πμο ζηέημκηακ ιπνμζηά.
ΐθάπμξ ημο θάκδηε κα είκαζ ηζ υπςξ μζ πζμ πμθθμί,
εηηυξ απ’ ηδκ Ώεήκα ηαζ θίβμ βφνς απ’ αοηή,
ΐθάπμζ είκαζ υθμζ ημοξ. Ομ δείπκμοκ απυ ιαηνζά ηαζ
ημοξ ηαηαθαααίκμοκ απυ ηδ «ιονμοδζά», ημ κηφζζιμ
ηαζ ηα ημιιέκα θυβζα ζημο αθάπμο ηδ θαθζά.
-Ρι!, ιμονιμφνζζε μ ημκηυξ ζμθά λφκμκηαξ
ημ θαθαηνυ ημφηεθυ ημο, λενυαδλε ανβά
ηαζ ανζζημηναηζηά. Ββχ είιαζ απυ ζζημνζηή
δζα ηδκ Βθθάδα πυθδ. Ζαζ θέβμκηαξ ζζημνζηήκ,
εκκμχ ηδκ πακηεθχξ κέα ηαζ ιεβάθδκ ζζημνίακ
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ηδξ παηνίδμξ ιαξ, δ μπμία δζαδναιαηίγεηαζ αοηήκ
ηδκ άβζα ηαζ ιεβάθδ ζηζβιή, πςνίξ αίια,
αθθά ιυκμκ δζα ηδξ ελοβζάκζεςξ, απαναίηδηδ
δζα ημκ Έθθδκα παηνζχηδ...
-Γζα ζηάηα, νε παηνίδα, ημκ δζέημρε μ Ζίηζμξ
απυημια. Μμφ ζ’ έπς ηαζ ηάκεζξ ηέημζμ ηήνοβια;
Ξημ ηαηδπ’ηζηυ ή ζημ ζηναηυ; Γζα ζηαιάηα θίβμ κα
ζηεθηχ. Θα ακηί κα ζηεθηεί, υπςξ είπε μ Ζίηζμξ,
ακαρμημηηίκζζε ηαζ πεηάπηδηε μθυνεμξ έημζιμξ κα
ημκ πάρεζ. Θπαξ ηζ είζαζ ημο θυβμο ζμο… Λσ! μσ,
ιάκα ι’, ηνάηα ιε, ηυζιε, βζαηί εα ημκ θάς,
θςκάγεζ έλαθθμξ ηαζ ημκ άδναλε απ’ ημ βζαηά.
-Ξζβά, ηφνζε, ζζβά! δζαιανηονήεδηε έκηνμιμξ
μ άκενςπμξ ηζ άνπζζε κα θςκάγεζ.
-Ξζβά ηζ ααβά ρδηά, ιζζμνζλζά, πμοκηζηέ ακάε’ια
ημ βμκζυ ζ’ ηαζ ημ ζυζ ζ’, θδζηή, πμο δζαθαθάξ
ηζζξ πμφκηαξ ηζζ αθαηείεξ!, ημο θέεζ μ Ζίηζμξ πμο
είπε αβνζέρεζ επζηίκδοκα ηαζ ημκ ηαναημφκαβε
αδζάημπα. Ώ! έηζζ θμζπυκ! Οέημζμζ είζηε ημο θυμο
ζαξ, θεπνίηεξ, ζεζξ είζαζη’ δ Βθθάδα ηζ ηα θχηα πμο
θέηε. Ώι ηχνα εα δεζξ, νε ηζαναηά, ηαζ ηα δζηά ι’
ηα θχηα απ’ ιμο η’ άκαρεξ ςξ ημκ ημφηηα,
ηχνα εα δεζξ, νε ημκημπίεανε ηαζ άπθςζε ηαζ ημ
δεφηενμ πένζ κα ημκ αδνάλεζ πζμ ηαθά,
ια ηείκδ ηδκ χνα έκαξ άθθμξ ελίζμο δοκαηυξ
ζοιπαηνζχηδξ ηαζ ιε πένζα πμκηνά ζακ δέκηνα,
έπζαζε ημκ Ζίηζμ παναηαθχκηαξ ημκ κα δζοπάζεζ
ηαζ κα ημοαεκηζάζμοκ ήνεια.
-Ή παίνκεζξ αοηυ ημκ κηεκεηέ απυ δς ή ζήιενα
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έηακε ημ ηεθεοηαίμ ηήνοβια η’! Ζζ αοηήκα δς δ
βζμνηή εε κα βίκ’ ηδδεία η’, είπε μ Ζίηζμξ ηζ έηνειε
απυ μνβή.
-Έθα ημ θμζπυκ, ζοιπαηνζχηδ, θφβε απ’ εδχ,
ελαθακίζμο βζαηί δεκ ηναηζέηαζ. Οζ ημο ’ηακεξ;
Ια ζε θάεζ εέθεζ. Αεκ ημκ αθέπεζξ;
θέεζ μ άθθμξ άκδναξ ζημκ ακηίπαθμ ημο Ζίηζμο
ηαζ ημκ αβάγεζ αηάναπμξ έλς.
-Βιείξ ηάπμο βκςνζγυιαζηε, ηφνζε, ηαζ εα ήεεθα ιε
ιεβάθδ εοπανίζηδζδ κα ημοαεκηζάζμοιε...
-ΐνε Λοζη! Λοζη απυ δς ηαζ πάκε ζηδ δμοθεζά ζμο
ηαζ ζε ηέημζμο είδμοξ βζμνηέξ ηαθά εα ηάκεζξ κα
ιέκεζξ ζπίηζ. Άκηε ιε ηα ηενζά ζμο ηαζ ηζξ θαιπάδεξ
ζμο, πάζμο! Λοζη!, απυ δς, ημο ηάκεζ
ηαζ ημκ έαβαθε ηεθείςξ έλς.
Οίκαλε ηα πένζα ημο ηαζ βφνζζε ημκηά ζημκ Ζίηζμ
πμο ημζημφζε πενίενβα.
-Ζαθή ζ’ χνα πμο ήνεεξ. Θα ημ λέηακα ημ ηαείη’
ημ πμοκηζηυ, ηζζ αθεπμφξ αβάθια, βαιχ ημ βμκζυ η’
ηζ αθίιμκμ ζηδ ΐαββεθζχ! θέεζ μ Ζίηζμξ
ηαζ λακαηάεεηαζ ζηδκ ηανέηθα ημο πνμζπαεχκηαξ
κα ιαγέρεζ ηδκ ηαναπή ημο.
-Θε θέκε Ζςζηακηή, ημο θέεζ πμθφ θζθζηά δίκμκηαξ
ημ πένζ ημο ηαζ είιαζ Θεζζαθυξ. ΐθάπμξ, πμο θέιε,
ηζ έηαηζε δίπθα ημο.
-Ραίνς πμθφ, ηον-Ζςζηακηή! θέεζ μ Ζίηζμξ
απθχκμκηαξ ηζ αοηυξ ημ δζηυ ημο πένζ. Ώι, ηζ εβχ
αθάπμξ είιαζ, ημο θέεζ ηαιανχκμκηαξ βζα ηδκ
ηαηαβςβή ημο. Ώθθά, ακ δε ιε βεθμφκ ηα ιάηζα ηζ δε
ι’ απαηά δ ικήιδ, μοθ! ζα κα ζε λένς,
ζα κα ημοαέκηζαζα ιαγί ζμο ηάπμο, μοθ!
Αε ιπμνχ κα εοιδεχ, αοηυξ μ ημκηυξ, ιε ηδ ιμφνδ
ζακ πέηαθμ, ιε ηζάηζζε πμθφ.
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-Β! υπζ κα ιμο θεξ ηαζ ηον-Ζςζηακηή, έηακε θζθζηά.
Ζςζηακηή, απθά Ζςζηακηή εα θεξ! ηαζ έζθζλακ
ηα πένζα βενά. Ζζ υζμ ακ ιε λένεζξ, ιπμνεί, ίζςξ
κα ζοκακηδεήηαιε ηάπμο ζε ηαιζά εηδήθςζδ ή ζε
ηαιζά βζμνηή. Ώθθά ηχνα εα βκςνζζημφιε πζμ ηαθά.
Β, ηζ θεξ ανε Ζίηζμ, δε εα βκςνζζημφιε;
-ΐεααίςξ, Ζςζηακηή, ηαζ ιεηά πανάξ.
Ρνυκζα ηχνα ζηδκ ενβαηζά. Βνβάηδξ ζηδκ Βθθάδα,
μ Ζςζηακηήξ, απ’ ηα δχδεηα ημο πνυκζα ημο ιπήηε
ζημ πεηζί, πυνηαζε δμοθεζά ηαζ ιαφνμ πζηνυ ρςιί.
Έγδζε παθεφμκηαξ πάκηα δοκαηά, ιήπςξ ηαζ ένεεζ
ιζα αθθαβή ι’ ακενχπζκδ ιμνθή.
Ια πάρεζ δ εηιεηάθθεοζδ πμο ήηακε ζηοβκή,
πθαηζά, αθυνδηδ ηαζ πθδπηζηή.
Αεκ άκηελε υιςξ πμθφ ηαζ ιζα διένα παναοβή,
πνζκ αηυια μζ ζεζνήκεξ ηδξ λεκζηζάξ ζδιάκμοκ
δμοθεζά ηαζ πνμημπή, απυ ημοξ πνχημοξ πήδδζε
ζ’ έκα παθζυ ηανάαζ, πμο έααγε απ’ ηα πθεονά κενά
ηαζ έηνζγε πμθφ, θυνεζε ηδκ ηναβζάζηα ημο ηζ έθοβε
ζακ πμοθί.
Μνμαθήιαηα ζ’ αοηή ηδ νμιπμημιδπακή ζοκάκηδζε
πμθθά. Μνχηα δ βθχζζα δ δφζημθδ, ιεηά δ δμοθεζά
δ ζηθδνή, ζε ακεναηςνοπεία ζημηεζκά ααεζά ιέζα
ζηδ βδ, ζε ανυιζηα ποηήνζα έηακε ανηεηά ηαζ ζε
ηοπμβναθεία έθαβε ηδκ ιπμβζά.
ΐανζέξ δμοθεζέξ ηαζ ζηζξ μζημδμιέξ, ηζξ πυνηαζε
ηαθά ζ’ υθμ ημ ιεβαθείμ, ζ’ υθεξ ηζξ επμπέξ.
Ώνζζηενυξ, ημ έθεβε ηαζ πίζηεοε ααεζά
ζε ιζα ανζζηενά, ηέημζα πμο δ παηνίδα ημο
δεκ βκχνζζε ηαιζά.
Ζζ υηακ ηάπμηε ήνεε ιζα αθθαβή, παθάζηδηε ηζ αοηή
ηαζ πνυδςζε ημκ Ζςζηακηή αηυια πζμ πμθφ.
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Έηζζ λέκμξ, πεκηάλεκμξ ηαζ λεημιιέκμξ
απ’ ηςκ ημιιάηςκ πίηα ηαζ απμιμκςιέκμξ,
ράπκεζ μ Ζςζηακηήξ κα ανεζ ημκ εαοηυ ημο ηζ έηακε
έκα ηυιια ιμκαδζηυ ζηδ βδ.
Θενιυξ, ηαοηυξ οπμζηδνζπηήξ, ιε ζδακζηά ιεβάθα
ηαζ αβκά ηζ αθίιμκμ ιδκ πεζ ηακέκαξ θυβζα άζπδια
βζα ηδκ Βθθάδα πμο άθδζακ ζηα δεζιά, ζηδ
θηχπεζα ηζ εβηαηάθεζρδ, πκζβιέκδ ιεξ ζηα «εα»...
-ΐθάπμξ, θμζπυκ, ηζ εβχ, αθθά λέκμξ απμφ ημοπάδζα
ηαζ ηζζθθίηζα, ημο θέεζ μ Ζίηζμξ ηαεχξ ημκ ημίηαγε
ιε εαοιαζιυ ηαζ εάννμξ. Ζζ είιαζ απ’ η’ Άβναθα
ρδθά, πένα απυ ηείκα ηα πςνζά ηαζ δείπκεζ ιε ημ
δάπηοθμ ηάης πνμξ ημ Ιμηζά.
Ώνημφδζα, θφημζ, ηαδιμί ηαζ άκενςπμζ λεπαζιέκμζ
γμφκε ιμκάπα εηεί!
Μζάζακε ηδκ ημοαέκηα ηαζ θέβακε πμθθά.
Θζα μ Ζςζηακηήξ εαφιαγε ημκ Ζίηζμ,
πμο ήηακ εζθζηνζκήξ ηαζ ιζα μ Ζίηζμξ ημκ Ζςζηακηή,
πμο ήηακ πθμφημξ πναβιαηζηυξ. Ζνοθά ηζ μζ δομ
ζοιθχκδζακ ηαζ νίλακε ημ ζπυνμ δίκμκηαξ
ιζα ζζςπδθή οπυζπεζδ ηαζ ιζα εοπή,
θίθμζ κα ιείκμοκ θθμβενμί βζα πάκηα ζηδ γςή...
Ιέα ανμκηή αημφζηδηε ζονηή ηαζ ιαηνζκή
ηζ ακάβηαζε ημκ Ζίηζμ κα πάνεζ ηδκ επζζηνμθή.
Μθάκα ημο δ ιαηζά ημζημφζε πένα ιαηνζά
ηαζ μζ ζηζέξ ημο Ζςζηακηή, ημο ζζδενά ηζ υκεζνα,
πμο είπε δεζ παθζά ηαζ ηχνα αηυια ιζα θμνά,
πέηαλακ ηζ αοηά.
Ζαζ κα, ζηαβυκεξ πέναζακ ηαζ ήηακε ποηκέξ,
ηνοχκμκηαξ ημ πνυζςπμ πμο είπε ηενςεεί
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απ’ ημ ηαλίδζ ημ ηνακυ πίζς ζηζξ επμπέξ.
Ζαζ πνζκ πνμθηάζεζ κα ακανςηδεεί ζημ ιέθθμκ
ηζ εα βίκεζ, ηαζκμφνζμξ ηνυημξ, ια βκςζηυξ,
έθηαζε ζη’ αθηζά ημο, απ’ ημ ηθεζδί ηδξ πυνηαξ
πμο ακμίβακε ιε ευνοαμ ηα δομ ημο ηα παζδζά.
Έηθεζζε ημ πανάεονμ ηαζ ζηάεδηε πίζς απυ ηδκ
ημονηίκα. Ζθείκεζ ηα ιάηζα ιζα ζηζβιή,
δεκ είπε ηεθεζχζεζ, μφηε είπε ηάκεζ ανπή.
Θυκμ πμο ράπκεζ αηυια ιζα θμνά ηάπμο ααεζά
κα ανεζ ηαζ ηδ δζηζά ημο εκμπή, ακ πνάβιαηζ ήηακ
γςκηακή ή ακ είπε πζα πεεάκεζ.
-Γεζα ζμο, ιπαιπά, θςκάγμοκ ηα παζδζά
ηαζ ηνέπμοκε ημκηά. Βίζαζ αηυια εδχ;
Ζζ μ Ζίηζμξ μθμηθήνςζε ι’ ακάθαθνδ ηανδζά
επζζηνμθή ηαζ απαθθαβή ιέζα απ’ ηδκ αιανηία
πμο έγδζε παθζά ηαζ έθενε ηζ εδχ βζ’ ανηεηυ ηαζνυ,
ιαθάηςζε δ ροπή, δνέιδζε δ ηανδζά,
αηυια ηαζ δ βθχζζα ημο ηνμπίζηδηε ηζ αοηή.
-ΐνεεε! ηαθχξ ηα παζδζά, ημοξ θέεζ ιε πανά, ζηφαεζ
ηαζ ηα θζθά. Ώνβήζαηε εαννχ, λεπάζηδηα ηζ εβχ ηαζ
ημίηαλε ηδκ χνα. Μς, πς! Άνβδζα πμθφ. Έκηεηα ηαζ
ιζζή! Θα πενζιέκμοκ ηα παζδζά πένα ζημο Μακηεθή!
ηαζ άνπζζε κα κηφκεηαζ βνήβμνα ζηδ ζηζβιή.
Ομ ’πακ ηακμκζζιέκμ κα πάκε ηα παζδζά ζηδ εεζα
ημοξ ηδ ΐαζίθς, ηδξ ΐαββεθζχξ ηδκ αδενθή
ηαζ εα βονίγακε ανβά ιε ηδ ιδηένα ημοξ ιαγί.
Ζαζ κα, πηοπάεζ ημ ημοδμφκζ ηαζ ηνέπμοκ ηα παζδζά
κ’ ακμίλμοκ ζηδ ιδηένα.
-Ώηυια εδχ είζαζ εζφ; ημο θέεζ ηάπςξ έηπθδηηδ
ηαζ αβάγεζ ηδ γαηέηα. Θ’ ακδζοπεί μ Ζςζηακηήξ,
μ Ημοηάξ ηαζ η’ άθθα ηα παζδζά, ημο θέεζ
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πασδεφμκηαξ απαθά ηα βηνίγα ημο ιαθθζά.
-Ιαζ! ακάεεια λεπάζηδηα ιε ημφημκ ημκ ηαζνυ.
Φεφβς ηαζ ιδκ ακδζοπείξ, ε’ ανβήζς κα βονίζς.

Ώ

καθμνά ηαζ γφβζζια ζηα πνάβιαηα ηαθά ηαζ
ακήζοπμζ πμθφ ηάκμοκ ηζ μζ κηυπζμζ μζ παθζμί
ηαζ λφκμκηαζ ηνοθά, πίζς ημζημφκε βζα κα
δμοκ ηαζ ράπκμοκε κα ανμοκ αζηίεξ ηαζ ιπενδέιαηα.
Μμθζηζηά ζοζηήιαηα, ηάλεζξ ηαζ πνάβιαηα ακήεζηα,
ζηνααά, ιία δδιμηναηία ηαζ ιία θεοηενζά,
πανήηιαζακ ή αννχζηδζακ, μ ακενςπζζιυξ
ακφπανηημξ ή άβκςζημξ ηαζ θέβμκηαζ πμθθά.
Έκαξ ηαζκμφνζμξ άκειμξ θφζδλε ηαηά δς
ηαζ θένκεζ μιαδζηά πζθζάδεξ ακενςπάηζα
απυ παθζά ζηναηυπεδα κα κζχζμοκ ηδ πανά.
Ζαζ παίνκμοκ ηχνα λαθκζηά ιμνθή ακενχπζκδ,
ια ιμζάγμοκ ζακ εενζά πμο έπμοκ ιεβάθδ υνελδ
κα πάρμοκ υζα ιπμνμφκ, πανάδεξ ηζ αοημηίκδηα
ηαζ άθθα οθζηά.
Ια ζαήζμοκ ιζα ηαζ ηαθή, δίρα πμο ’πακ ζηα ζηήεζα
ημοξ ηζ ήηακε ζακ θςηζά, ηαζνυξ πζα κα ζπάζμοκε
υθα ημοξ ηα δεζιά, ιζαξ ηαζ ηα ηείπδ πέζακε
ηζ απθχεδηε μ ήθζμξ, αένα κα νμοθήλμοκε
ηαζ άθθα αβαεά.
Ομοξ δχζακε αοημί εδχ ιε οπένιεηνδ πανά,
κενυ κα πζμοκ υζμ ήεεθακ ζε ηφπεθθα πνοζά.
Ομοξ δχζακε βζα ηδκ ανπή ηαζ θίβα θεθημοδάηζα,
κυιζζια πμο ’ηακε βενυ βζα ηείκα η’ ακενςπάηζα.
Ομοξ δχζακε αηυια ηζ αβάπδ γςκηακή ηαζ απυ
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ημ πνμζηθδηήνζμ αοηυ πανχκ δχζακ ηζ μζ λέκμζ,
ημοξ δείλακ ζοιπανάζηαζδ, νίλακε ηζ μαμθυ,
άθθμξ ιε θίβα πνήιαηα ηαζ άθθμξ ιε δςνάηζα,
δείπκμκηαξ, πςξ δ βζμνηή ηδξ θεοηενζάξ
ήηακε βεκζηή.
Θεβάθδ ανήηακ πνμζθμνά ηαζ ακενςπζά πμθφ,
θζθμλεκίεξ ιπυθζηεξ, ηναπέγζα ιαβζηά, βζκυηακ
ηέημζα πθαθμή, πμο έιμζαγε ι’ ανπυκηςκ ηδ βζμνηή.
Μήνακε ηα θεθηά, πμο ιφνζγακ ημο ιεηακάζηδ
ζδνχηα ηαζ ημοξ ζοβηίκδζε πμθφ αοηή δ ακενςπζά,
πυνηαζακ βζα ηαθά ηα θηςπζηά ζημιάπζα
ηαζ θεφβμκηαξ λακά πήνακε ηαζ ηα ηφπεθθα
κα ηα ’πμοκ ζοκηνμθζά.
Ξα κα ημοξ άνεζε εδχ, πμο οπήνπακ υθα η’ αβαεά,
βμονθχζακε ηζ αοημί, υπςξ παθζά μζ λέκμζ, ηα ιάηζα
ημοξ ηαθά. Ζζ άνπζζε δ ζοπκυηδηα κα βίκεηαζ νμή,
ζημ πζ ηαζ θζ κα ανίζημοκε δμοθεζά, κα παίνκμοκ
δάκεζα άημηα ηαζ ιάηζμ ηα θεθηά.
Ια παίνμκηαζ πζα θακενά εδχ μζ ενβμδυηεξ
πμο είπακ ηδκ ηζιή ια ηαζ ηδκ εοηαζνία κα δείλμοκε
απυ ημκηά εημφηδ ηδ θμνά, παθζυ αναπκά πμθζηζηυ
λάζηενα ηαζ ςιά, ηζ πάεζ κα πεζ ηεθάθαζμ
ηαζ ηζ εα πεζ δμοθεζά, πςξ είκαζ εδχ υθα εθεφεενα
ηαζ υπζ ηναηζηά.
Ζαζ απυ ηδκ άθθδ ηδ ιενζά ηα ηυιιαηα
ηςκ πνζζηζακμδδιμηναηχκ ηαιάνςκακ ηαζ ηνίαακε
ηα πένζα, υπμο εα δχζμοκ ηχνα βζα ιία ηαζ ηαθή
ηδ ιάπδ ηδ ζηθδνή, ζ’ υθμοξ κα ηαηαθάαμοκε,
πςξ δίπςξ ημ ηεθάθαζμ δε γεζ δ ενβαηζά.

331

Η

ίβεξ ζηζβιέξ πενίιεκε μ Ουνζηεκ ημ Ημοηά
έλς απ’ ημ ενβμζηάζζμ βζα κα ζοκακηδεμφκ.
Αομ-ηνεζξ ιένεξ δμφθεοε εηείκμ ημκ ηαζνυ, μ
Ουνζηεκ, ζηδκ ίδζα θίνια ιέζα ζ’ έκα θαιπυν,
έηζζ ι’ αοηά πμο ηένδζγε ηάθοπηε θίβα απ’ ηα έλμδα
ιέπνζ πμο εα ’θηακε μ ηαζνυξ κα ’παζνκε πηοπίμ
πδιζημφ ηαζ θίβμ πζμ ιεηά ηαζ ημο ζζημνζημφ.
Μάκς απυ δέηα πνυκζα ηχνα θίθμζ ηαθμί,
πμο είπακ βκςνζζηεί εηεί ζημο Μακηεθή,
υηακ ηαηυηεθμξ ηαζ αανφξ πενκμφζε έκα ανάδο
μ Ουνζηεκ, έλς απ’ ημ ιαβαγί ημο Μακηεθή
ηζ άημοζε ημ «Γμνιπά», ιπήηε ιέζα ζημκ ηαθεκέ
γδηχκηαξ ζοκηνμθζά. Βηεί ήνεε ηζ μ Ημοηάξ, πμο
βκχνζγε ημκ Μακηεθή απυ πμθφ παθζά, κα πζεζ ηαθέ,
κα νίλεζ ηαζ ηαιζά γανζά ηαζ θίβμ κα λεζηάζεζ ζημο
Μακηεθή ηα πςναηά.
Έηζζ ανεεήηακε εηεί ζε ιζα επμπή πμο μ Ουνζηεκ,
δίπςξ κα ηαηαθάαεζ, ημκ ηζίιπδζε ιζα ημπεθζά
πμο εηείκδ ημο ’πε ακμζπηά υηζ ημκ αβαπά ηαζ έπεζ
ενςηεοεεί. Ομκ πθάηςζε μ μονακυξ,
ιάθςκε ιμκαπυξ ημο. Ώημφξ εηεί!
Ζαζ κα βκςνίγεζ ηάιπμζα πνυκζα ηδ Ράσκηζ
ηδκ λακεζά, ηδκ ηναβακή ηαζ ηνοθενή,
ιαγί ζημ ίδζμ ημ ζπμθεζυ, ηδκ ίδζα επζζηήιδ
ζπμοδάγακε ιαγί, πχνζα πμνμί ηαζ εηδνμιέξ,
δε ημο ’ημρε ημο δυθζμο πςξ δ ηανδζά ηδξ κέαξ
ημκ είπε ενςηεοεεί.
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Γζ’ αοηυ ηζ αοηή δεκ άκηελε ηαζ ημο ’πε ηαεανά,
«θίθε ηαθέ ηαζ αηνζαέ, ειείξ μζ δομ ιε ηδ θζθία αοηή
εα δέζμοιε πμθθά».
Έηζζ, θμζπυκ, ηείκδ ηδ ιένα πμο ’πε ηαημηεθζά υηακ
άημοζε ημ «Γμνιπά», ιπήηε ιέζα δεζθά.
Μνμημφ ηαείζεζ ημο ’θενακ ηέναζια ηζζημοδζά
ιε θίβμ παζημονιά ηαζ βμφνθςζε ηα ιάηζα ημο
ζ’ αοηή ηδκ ακενςπζά.
Θέζα ζε θίβεξ ιένεξ έβζκε ζπζηζηυξ ζημο Μακηεθή
βςκζά ια πζμ πμθφ ιε ημ Ημοηά ηα πήβαζκακ ηαθά.
Ώθμφ ανεεήηακε, θμζπυκ, ιεηά απ’ ηδ δμοθεζά
λεηίκδζακ κα πάκε ζηδ ζηάζδ απ’ ημ ηναι
ηαζ απυ ηεζ ζημο Μακηεθή, είπακε ηακμκίζεζ
κα πάκε υθμζ εηεί.
Ήηακ μζ ιένεξ πμο ηάπμο αυνεζα, μζ Ιεμκαγί
πονπυθδζακ ηαζ ηάρακε αεχμοξ Ομφνημοξ.
Ήηακε ιένεξ ηαζ ζηζβιέξ, πμο ζ’ υθεξ ηζξ άηνεξ
ημφηδξ εδχ ηδξ πχναξ βζκυηακ παθαζιυξ,
απ’ ηα ζοθθαθδηήνζα ηζ απ’ ηζξ πμθθέξ θςκέξ,
ζακ πμηαιμί ποκυηακ ακενχπζκεξ μνδέξ ιε ηα ηενζά
ζηα πένζα ημοξ ηαζ πα ζηα πνυζςπά ημοξ
δ πίηνα ηζ δ μνβή είπε γςβναθζζηεί.
Βηεί ζε ιζα ζηζβιή ζηδ ζηάζδ απ’ ημ ηναι άνπζζε
μ Ημοηάξ κα θέεζ ζζβακά ζημ θίθμ ημο ημκ Ουνζηεκ:
-Ήιμοκ ηζ εβχ έκαξ απ’ ημοξ πμθθμφξ πμο έγδζα
ηδξ έκςζδξ πανά. πναβιαηζηά ηαζ γςκηακά.
Θοιάζαζ, ήζμοκα ηζ εζφ, παζνυζμοκα ιαγί ιμο
ηαζ θέβαιε πμθθά βζα ηείκα ηα παζδζά.
ιςξ, ζοκέπζζε πζηνά νίπκμκηαξ ζημ θίθμ ημο ιζα
πθάβζα ιαηζά, αθθάλακε πμθθά, πήβακ ηα πάκς
ηάης, ήνεε ακαηαηςζζά. Ζζ υηακ θέιε ακαηάηεια,
πνέπεζ κα λένεζξ, θίθε ιμο, εα πάνεζ δζαζηάζεζξ
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ηαζ ε’ απθςεεί ζακ θάκηαζια ζε υθδ ηδκ Βονχπδ
ιε πίθζα δομ δεζκά. Ζακέκαξ δεκ πενίιεκε αοηυ
ημ απμηέθεζια, αοηή ηδκ αθθαβή, ιαξ ήνεε ηυζμ
λαθκζηά ζα κα ’ηακ αζηναπή.
Μάνα πμθθμί απυ ειάξ επζηνμηήζαιε εενιά ηδκ
έκςζδ αοηή, βζαηί πζζηέραιε υηζ ήηακε ζςζηή
ηαζ είπε ακενχπζκδ ιμνθή. Ζαζ υηζ ε’ άθθαγακ
ηα πνάβιαηα ιυκμ πνμξ ημ ηαθυ, δίπςξ ζφκμνα,
ιε θνάπηεξ ηαζ κημοαάνζα πμο ζηήζακε παθζά,
ιε ιαφνεξ ηαζ ηυηηζκεξ ιπμβζέξ, ια ιυκμ ιε ανεηή,
ιε ημκ ηαζνυ, ιε οπμιμκή ηζ ακενςπζζιυ
εα ενπυηακε δ αθάζηδζδ ηζ δ άκμζλδ ιαγί.
Φηάκεζ κα ήηακε ζςζημί, μζ Ρνζζηζακμδδιμηνάηεξ
ζαξ, ζμθμί πμθζηζημί, πμο ηάλακε ηαζ δχζακε πμθθά
ηζ υπζ ιυκμ δμοθεζά, ια πέζακε ιε ηα ιμφηνα ημοξ
κα ζηήζμοκε ημκ ηαπζηαθζζιυ αηυια πζμ ρδθά,
υπςξ ηζ έκα ηαζκμφνζμ πνμπφνβζμ ιε ηορέθεξ.
Ζαζ λέπαζακ αθδεζκά ή ηάκακ πςξ λεπάζακε
κα λενζγχζμοκ βζα ηαθά ημοξ βφνς ιαξ ηδθήκεξ
ηαζ κα ημοξ ηυρμοκ ιε ηδ ιζα ηα ηίκδηνα ακμπήξ,
πμο ιεηααάθθμκηαζ ι’ αζφθθδπηδ ηαπφηδηα ζε υπθα
οπενμπήξ ηαζ ηα βονκμφκ ηάεε θμνά βζα κα πηοπμφκ
ημοξ λέκμοξ. Ζαζ βζα κα θέιε ηδ ιαφνδ ηδκ αθήεεζα
βζα ημοξ Ιεμκαγί, μζ πζμ πμθθμί είκαζ ακαημθζημί,
πμο ήνεακ εδχ ηαζ «λφπκδζακ» ηαζ ημοξ δζημφξ ζαξ
απ’ εδχ αβάγμκηαξ απ’ ηδ κάνηδ. Έηζζ κμιίγς εβχ.
Β! ηζ κα ζμο πς ανε θίθε ιμο…, ζοκέπζζε μ Ημοηάξ.
Έκα πμο ιαξ πανδβμνεί είκαζ, υηζ οπάνπμοκε ηαζ
άκενςπμζ ηαθμί ζ’ αοηή εδχ ηδ βδ, πμο πάεζ κα βίκεζ
ένδιμξ. Θυκμ, κα, πχξ κα ζημ πς, ημ πνυαθδια
είκαζ πυζμ ε’ ακηέλεηε ηζ εζείξ ηζ ειείξ ιαγί
ζε ημφηα ηα πονά. Ζμίηα κα δεζξ, ηα δομ ηαηά
ζημζπεζά, δ αηνίαεζα ηζ δ ακενβία ακέαδηακ ρδθά,
έβζκακ ακελέθεβηηα, ιε ημοξ νοειμφξ πμο πάιε,
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εα θένμοκ ηδκ ακάθθελδ, ε’ ακάρεζ πονηαβζά.
Ζζ αξ θέκε, μζ ιεβάθμζ αζμιήπακμζ, εηείκα ηα νδηά,
υηζ δμοθεζά οπάνπεζ υπςξ ηαζ ηειπεθζά
ηαζ υηζ δ ηειπεθζά βεκκά ηδκ ακενβία ηδκ πθαηζά!
Ζζ αηυια θέκε, πςξ ιεβάθςζακ μζ οπμπνεχζεζξ
ηδξ αβμνάξ ηαζ πνέπεζ κα ανμοκ θφζεζξ.
Ζζ άζςημζ βίκμκηαζ βζμζ, ημκηά αημθμοεμφκ ηζ υθμζ
μζ ιζηνμιεζαίμζ, ανβά ια ζηαεενά,
πθδνχκμκηαξ ηδ κφθδ πμθφ πζμ αηνζαά.
Έβζκε ηάπμζα ζζβή, υηακ έκα ηναι ηοθμφζε
ζηδ δζπθακή βναιιή, ζηαιάηδζε ηάιπμζεξ ζηζβιέξ,
ηαηέαδηακ πέκηε-έλζ, ακέαδηακ δομ ηνεζξ ηζ έθοβε
λακά.
-Αεκ έπμοκε μζ άκενςπμζ, ζοκέπζζε μ Ημοηάξ,
πμθθέξ δζαθμνέξ απυ έκα ημπάδζ πνυααηα
πμο αυζημοκε ιε ηνάβμοξ.
Θαεαίκμοκε ιε ημκ ηαζνυ κα ηνχκε υθα ιαγί,
κ’ αημφκε ημ αμζηυ, κα γμφκε εζνδκζηά
ηζ υηακ αοηυξ ιζα ιένα αανεεεί ιε ημ ημπάδζ ημο
πμο υθμ ιεβαθχκεζ, πηοπά ημκ ηχδςκα βμνβά,
ζδιαίκεζ αθθαβή, λοπκά ζημοξ ηνάβμοξ έκζηζηηα,
πμο ήηακ λεπαζιέκα, ένπεηαζ ηαναπή ηζ ανπίγεζ δ
ηαλζκυιδζδ κα βίκεηαζ ζηθδνή.
Μυζμ ε’ ακηέλεηε ηζ εζείξ, έκαξ Θευξ ημ λένεζ!
θέεζ μ Ημοηάξ ηζ αβηάθζαζε ημκ Ουνζηεκ
ηδκ χνα πμο θνεκάνζγε ζηδ ζηάζδ ημοξ ημ ηναι.
-Μάιε, ημο θέεζ μ θίθμξ ημο, κα πζμφιε έκακ ηαθέ,
ημκηά κα ημοαεκηζάζμοιε βζ’ αοηή ηδκ επμπή
πμο εέθμοκ ζχκεζ ηαζ ηαθά κα ιείκεζ ζζημνζηή!
Ξημο Μακηεθή ηακυκζζακ ζοκάκηδζδ απυρε,
υθμζ μζ θίθμζ μζ ηαθμί πνυκζα δεηάδεξ ηχνα
πμο δέκμκηακ ιαγί.
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Φ

φζδλε ηάκα-δομ θμνέξ μ Ουνζηεκ ημκ ηαθέ
θίβμ βζα κα ηνοχζεζ, ιεηά ημκ ζήηςζε
ιε ιζαξ ημκ ήπζε ςξ ημκ πάημ
ηζ άθδζε ακαζηέκαβια βειάημ ιε ιενάηζ.
-Θαξ ιάεαηε βζα ηα ηαθά κα πίκμοιε ηαθέ!,
ηαζ γήηδζε απ’ ηδκ Ζζηή, ιζα ημπεθίηζα υιμνθδ,
ηυνδ ημο Μακηεθή, κα ρήζεζ αηυια έκακ.
Ξοπκά ενπυηακε ζ’ αοηυ ημ ηααενκάηζ ηαζ θίβμ πζμ
παθζά αηυια πζμ ποηκά ηζ μζ Έθθδκεξ ημο ιάεακε
κα πίκεζ ημκ ηαθέ ημκηά ηζ έκα ναηί, κα παίγεζ ηαζ
ζημ ηάαθζ ι’ ακάεεια εηείκμξ μ «Γμνιπάξ»,
ημκ έηακε ηζζνάηζ.
Οχνα ζημ ηέθμξ ιάθζζηα έθενκε ηαζ ηδ Ράσκηζ,
ιαγί κα απμθαφζμοκε ημο Μακηεθή ηανδζά,
υθα ημο ηα ηαιχιαηα ηζ υθα ηα πςναηά
ηζ απμθαιαάκακε ηζ αοηή ηδκ Ζνδηζηζά
πμο έααγε ηζξ θςκέξ, υηακ ηνααμφζε μ Μακηεθήξ
ανάδα ηζζημοδζέξ.
Ήνεε ηαζ ημ αθεκηζηυ, μ Μακηεθήξ μ ηνδηζηυξ,
ζακ βίβακηαξ ζςιαηενυξ πμο ήλενε πμθθά, αζηεία,
ζμαανά, ηαθμζοκάημξ, ημοαανδάξ ηαζ ι’ ακμζπηά ηα
πένζα, πμο «ηάπκζγε ζακ θμφνκμξ ηζ έπζκε
ζακ αυενμξ» ηαζ πζάζακε ημοαέκηα.
Βπίηαζνεξ μθμγχκηακεξ εημφηεξ μζ διένεξ, πμιπέξ
πμο ιμζάγμοκ πμηαιμί ηυηηζκμζ ιεξ ζηδ κφπηα,
υθεξ μζ θοθέξ ηζ μζ κηυπζμζ ζηδ βναιιή θχκαγακ
πζμ πμθφ, ιαγί δζαηνακχκακε ιζα απμδμηζιαζία
κηοιέκδ ι’ αβακάπηδζδ, ιε αίζπμξ ηαζ κηνμπή
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βζα ημοξ Ιεμκαγί.
Ήηακ κςπέξ μζ ιένεξ, πμο έηαρακ ημοξ Ομφνημοξ
ηαζ υθεξ μζ θοθέξ, ζα κα ήηακ ιζα, λεζδηςεήηακε ιε
ιζαξ.
-Ζμζηάληε κα δείηε, ανε παζδζά, εημφηδ ηδκ πμιπή!
θέεζ μ Ζνδηζηυξ ιε ζμαανή θςκή. Οέημζμ πμηάιζ
ακενχπζκμ δεκ είδακε ηα ιάηζα ιαξ ηζ μφηε ιπμνμφκ
κα λακαδμφκ πμηέ.
Θαννχ πςξ είκαζ δ απανπή ημφηδξ ηδξ αθοζίδαξ.
Βεε νε! ημπέθζα ιμο, πχξ ηαηακηήζαιε,
πμφ θηάζαιε κα ηάκμοιε ηοηθχιαηα ακάιεζα
ζημοξ θφημοξ, θεξ ηζ είιαζηε αυδζα, βμιάνζα
ηζ άθμβα βζα κα πνμζηαηεοημφιε! Μς! πς! πς! θέεζ
ημζηχκηαξ ηδθευναζδ ι’ μνεάκμζπηα ηα ιάηζα.
Θυκμ κα ημ ζηεθηείξ ζδηχκεηαζ δ ηνίπα ηαζ ηνέιεζ
ημ ημνιί. Βεε νε!, ημπέθζα ιμο, ηζ έπμοκ δεζ
ηα ιάηζα. Γζα ζηέρμο, ανε Ημοηά, έηζζ ηαζ
μνβακχκμκηακ ζςζηά αοηή δ ημζιμεάθαζζα,
ηυιια εα θηζάπκακ δοκαηυ ηαζ ηδξ Ηενκαίαξ Όδναξ
εα ’ημαακ ημ θαζιυ.
Θςνέ ηζ ήιαζηακ ηαθά υθα αοηά ηα πνυκζα!
Θςνέ ηζ ήιαζηε ηαθά! Β, πχξ κα ημ ηάκμοιε,
κα θέιε ηαζ ημο ζηνααμφ ημ δίηζμ, είπαιε δζοπία.
Γζκυηακ αέααζα ηαζ ηαιζά... καγζζημακηανζία,
ια έζαδκε βμνβά. Ομοθάπζζημκ δε δίκαιε ηαζ αίια.
Φημο! Ια ημοξ πάνεζ μ δζάμθμξ ηαζ ζηάθζζακ πθδβή.
Οζ θεξ εζφ ημο θυβμο ζμο, θίθε ιαξ παθζέ,
έηζζ πμο πακ ηα πνάιαηα οπάνπεζ δοκαηυηδηα
κα ’νεεζ ιζα αθθαβή;
Ββχ ημθιχ κα πς, πςξ ιυκμ εαφιαηα ιπμνμφκε κα
ιαξ ζχζμοκ, ιυκμ πμο αοηά βίκακε ιζα θμνά
ηαζ ζ’ άθθδ επμπή.
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Θα ακ εεθήζμοκ μζ οπμονβμί ηαζ αάθμοκ θνέκμ ζηδ
ζηζβιή, ηάηζ ιπμνεί κα βίκεζ Θα αοηά ηα εέθμοκε
αοημί ηαζ μζ ηχθμζ ημοξ μζ ζηνμββοθμί!
ηζ έζηνζρε ηζξ ιμοζηάηεξ ημο ημζηχκηαξ ημοξ
ζηα ιάηζα ιε πμθφ πνμζμπή.
Μέναζακ ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ημζηχκηαξ ημ ημοηί,
πμο έδεζπκε ημκ πμηαιυ λακά απ’ ηδκ ανπή.
Μυζα θυβζα δε θέβακε ζ’ αοηή ηδκ εηπμιπή
πμο έδεζπκε ηδκ πμιπή!
Ζακείξ υιςξ ιέζα απ’ ηδκ ηδθευναζδ δεκ είπε
ακ ήηακε ζςζηή ή ακ ήηακ εζθαθιέκδ,
ιυκμ ημοαέκηεξ πάιπμθθεξ ηαζ ηάιαηα πμθθά
ηζ μ ηφπμξ ηχνα ε’ ανπίζεζ ηδ ζμδζά.
-Βίκαζ αθήεεζα, θίθμζ ιμο, δεκ πάιε πζα ηαθά,
αημφζηδηε μ Ουνζηεκ κα θέεζ ζζβακά. Ζάεε διένα
πμο πενκά ζημοναίκεζ πζμ πμθφ.
Ξημ ενβμζηάζζμ ζογδημφκ βζα μιαδζηέξ απμθφζεζξ
ηαζ βζα ιεηαθμνέξ, μθυηθδνεξ παναβςβέξ
εα θφβμοκ ζ’ άθθεξ πενζμπέξ.
Ομ ηνάημξ δίκεζ ηαζ θεθηά, πχνζα μζ θμνμαπαθθαβέξ
ηζ μζ ενβμδυηεξ ηθαίβμκηαζ ζηα ιάηζα ιαξ ιπνμζηά,
δεκ έπμοκ πζα θεθηά. Ώπυ ηδ ιζα ηα ζοκδζηάηα,
ιενζηά απ’ αοηά, ηάκμοκε απεβκςζιέκμ αβχκα
ηζ απυ ηδκ άθθδ αημφιε ημοξ πμθζηζημφξ
ιε ηα ιεβάθα ζηυιαηα ηαζ παηνζςηζζιμφξ,
πςξ ηάκμοκε ηα πθάκα ημοξ ιεβάθα ηαζ βενά,
εέζεζξ κα ανμοκ ενβαηζηέξ ηαζ ιάθζζηα πμθθέξ
ηαζ ηα πμοβηζά βειίγμοκε υζμ ηαιζά θμνά.
βημζ μζ άκενβμζ, ζηναηζέξ, ημοξ ηνέιεζ δ ροπή
ηαζ πάκς απ’ υθα ηα ηαηά κα’ πεζξ ηζ αοημφξ ημοξ
ακαημθζημφξ κα ζε δμοθεφμοκ βζα ηαθά, πμζα θέκε
ακενβία ηαζ πμζα είκαζ δ απενβία! Θα πζμ πμθφ
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κα θέκε ιε ζανηαζιυ πςξ εηεί δεκ είπακ ηέημζμ
θυαμ, πμο έπμοκε εδχ ιήπςξ ηαζ ημοξ ζημηχζμοκ
ηζ ακάιεζα ζηα άθθα ιαξ θέκε ηαεανά, πςξ έπμοκε
θεθηά ηαζ ιάθζζηα πμθθά…
-Έπμοκ θεθηά; Βίπακ θεθηά, ηχνα έπμοκε ηνίπεξ
ηαζ άαναζηα ααβά!, ημκ ακηίημρε μ Ζνδηζηυξ
κεονζαζιέκμξ. Οα πήνακ αοημηίκδηα,
βονκμφκ ιε άδεζεξ μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ
ηαζ υ, ηζ ημοξ απυιεζκε ηα πήνακ έβπνςια ημοηζά
κ’ αημφκε πνμπαβάκδα απυ ηδ δελζά. Αε θές, ηαθά
ηάκακε μζ άκενςπμζ. Ζαζ ζημ ηάης-ηάης
ηδξ βναθήξ αοηυ αθμνά εηείκμοξ.
Ομ πνυαθδια υιςξ είκαζ υηζ πήβακ υθα ζηα φρδ,
πθδνχκμοιε θυνμοξ ηαζ βζ’ αοημφξ πμο εέθμοκε,
ακάεεια, ζημ άρε ζαήζε κα βίκμοκ ηαπζηαθζζηέξ,
αθθά ηαζ πάθζ αθθά! Μθδνχκμοιε ηαζ ζηδκ ΏΛΖ
έκα ζηαζιυ θεθηά ηζ ακ εεξ κα αάθεζξ δυκηζα,
πάεζ, ηα ηυρακε ηζ αοηά, ηφπεζ ηαζ παναπμκεεείξ
ηαζ πεζξ δεκ έπεζξ πζα δμοθεζά, ηθείζε ημκ ηαθεκέ
ηαζ άθθαλε δμοθεζά, ζμο θεκ’ ζοιαμθζηά.
Ζζ αηυια βζα ημοξ παππμφδεξ ηαζ ηζξ βζαβζάδεξ
ημοξ πθδνχκμοιε αδνά. Ζαηάθααεξ, θίθε ιμο;
Ώκάεεια ζηδκ Ζνήηδ ιμο πμο αβαπχ πμθφ
ακ εέθς ημ πζζηεφς ακ μζ παππμφδεξ αοημί,
είκαζ ζοββεκείξ ζαξ. ΐνε ζο…, θέεζ ημοκχκηαξ
ηα πένζα ημο ζα κα ’πε εοιζαηυ ηαζ πθδζζάγμκηαξ
ημ θίθμ ημο ημκ Ουνζηεκ πμο ήηακ ηαεζζηυξ,
ημο θέεζ ζμαανά ηαζ ηάπςξ δοκαηά…,
δε θές, αδένθζα ζαξ είκαζ, ημο ηεναηά ηα ιάηζα,
ηα ημπέθζα. Ώθθά δε κμιίγεζξ υηζ ημ παναλήθςζακ;
Ζαθά, ηανηένα ηαζ εα δεζξ πυζα εα απαζηήζμοκ
ηαζ δ αααμφνα, πμο εα ’νεεζ ηαζ ζημοξ καγί
ηαζ ζηδ δμοθεζά, εα ιαξ ηδ θένμοκ αοημί.
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Ζαηάθααεξ δδθαδή; Ζζ υπζ πςξ είιαζ εκάκηζμξ,
δεκ είιαζ ναηζζζηήξ. Αεκ είιαζ υιςξ μφηε ζηνααυξ
ή αθάηαξ ή ημοθυξ! Ια ένεεζ μ ημζιάηδξ κα θάεζ
ρςιί, υπςξ ήνεαιε ηάπμηε ηαζ θάβαιε ηζ ειείξ,
αθθά, νε θίθε ιμο, εέθς κα ζε νςηήζς...
Ξηαιάηδζε βζα ιζα ζηζβιή, έπζαζε ιζα ηανέηθα,
πήβε ηαζ ηάεζζε ακάιεζα ζημκ Ουνζηεκ ηαζ Ημοηά,
πμο ’πε αδοκαιία, ιζθχκηαξ ηαζ ζημοξ δομ:
-Βιείξ εδχ υθμζ ιαξ αβάθαιε ηαπκυ ζακ ιδπακέξ
απ’ υθεξ ηζξ ιενζέξ, θάβαιε ηα πνμκάηζα ιαξ
δμοθεφμκηαξ πζζηά, πέθημκηαξ ιε ηα ιμφηνα ιαξ
επάκς ζηδ δμοθεζά, πςνίξ πμηέ κα ηάκμοιε
πανάπμκα ηαζ γααμθζέξ. Ζαηάθααεξ, θέεζ ημζηχκηαξ
ελεηαζηζηά πυηε ημκ έκα ηαζ πυηε ημκ άθθμ.
Γζα κα ηενδίζμοιε θίβα θεθηά πενάζακε ηα πζμ
ηαθά πνμκάηζα ηαζ ηχνα έηζζ πμο ήνεακ
ηα πνάβιαηα δομ πνάβιαηα εα βίκμοκ.
Ή εα αμζηήζμοιε ηζξ θίβεξ μζημκμιίεξ
πμο ιαγέραιε απυ δεηάδεξ πνυκζα ηαζ εα παίλμοιε
ημκ ημφημ ή εα ιαξ ακαβηάζμοκ ζημοξ ηυπμοξ ιαξ
κα βονίζμοιε. Ζαηάθααεξ, δδθαδή;
Ώοηέξ μζ δζαηνίζεζξ ζε αάνμξ ιαξ είκαζ ακήεζηεξ
ηζ αιανηςθέξ ηαζ ηνφαμοκε πμθθά. Βδχ εα ένεεζ
θαίθαπα, εα ζηίζεζ ηα αμοκά. Θα ένεεζ ηνζηοιία
ηαζ ηέημζα ηαναπή ηαζ βζα κα λεπενάζεζ ημ πθμίμ
ηδκ μνβή, πνεζάγεηαζ έκα πθήνςια, πμο κα ημο θεκ’
ηα ηυηζζα ηαζ έκακ ηαπεηάκζμ ιε δοκαηή ηανδζά,
ιε πίζηδ αηζαθέκζα ηαζ ηάθθμξ ζηδκ ροπή!
Οα έπεηε αοηά; Ώ! ηα έπεηε; Ζζ αηυια πνέπεζ κα πς
ηαζ αοηυ πμο θέιε ζημ πςνζυ. Έκαξ ημφημξ ηδκ
άκμζλδ δεκ θένκεζ ηζ εζείξ, ιςνέ, ιμο ηάεεζηε
ιε ζηαονςιέκα πένζα ημοκάηε θίβμ ηδκ μονά,
θέηε δομ ιπθα-ιπθα ηζ υθα ιέθζ-βάθα ηαζ ηέθεζςζε
ημ ζαπθμιαναθέηζ! Ώπ! Ια πς δεκ λένεζξ ηα παθζά;
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Μςξ άνπζζακ κα ηαίκε αζαθία ηαζ πανηζά,
ιεηά ανπίζακε ιε ζφζηδια δμοθεζά μνβακςιέκδ
ηαζ λεζδηχζακ ζηδ ζηζβιή αηυια ηαζ ενβάηεξ,
βζαηί ημοξ ηάλακε δμοθεζά, ρςιί ηαζ πνμημπή ηαζ ημ
ζηαονυ ημοξ ηδξ γςήξ ζδηχζακε μνευ, κα ζηήζμοκε
ζηδ βδ ιζα αοημηναημνία άηνςξ θαζζζηζηή.
Ζζ άνπζζακ ζημ θεπηυ, ιε ηάπμζμ ζηδκ ανπή
ιοζηζηζζιυ, ιεηά απμεναζφκεδηακ ηαζ ημ ’πακ βζα
ηαιάνζ. Οα λένεζξ αοηά, δεκ ηα λένεζξ; θέεζ
ηαζ απεοεφκεδηε ηχνα πνμξ ημκ Ουνζηεκ,
θεξ ηζ ήηακ ημ ηεκηνζηυ αηνμαηήνζμ. Ώθθά εέθεζξ κα
η’ αημφξ. Ξε βανβαθάεζ ηζ εζέκα μ ηχθμξ ζμο.
Ξαξ ανέζεζ κα ηα δείπκεηε ζηα ημοηζά, κα ηα αθέπεζ
μ ηυζιμξ ηαζ απμνχ πμο ανπίζαηε ηαζ ιεβάθεξ
δζαθδιίζεζξ βζα ημ ηζ ηάκαηε Ώθθά αοηά εα ηα
πμφιε ιζα άθθδ θμνά, βζαηί είκαζ έκα ιεβάθμ
ηεθάθαζμ. Άθθδ θμνά. Έηζζ πμο θεξ, ηενάζηζα
ζηναηυπεδα πηίζακε ζε υθεξ ηζξ ιενζέξ, ρήκμκηαξ ηα
ηαναέθζα ημοξ ακηί ιε λφθμ ή ηάναμοκμ ι’
ακενχπζκεξ γςέξ.
Ζαθά ιαξ θέεζ ηζ μ Ημοηάξ…. ζοκέπζζε κα θέεζ ιε
ιζα θςκή πμο υθμ ανάπκζαγε ηζ έδεζπκε μνβζζιέκδ
ηαζ δ ιαηζά ημο ευθςζε, θχκαγε ζζςπδθά,
πάεδηε δ γεζηαζζά ηαζ ήνεε δ θμαία, ιπενδεφηδηακ
θζθυηζιμ ηαζ απακενςπζά, δ έπενα ηαζ δ θζθία…
Αε βίκεηαζ αοηή ηδκ επμπή! Κοπκάηε, ςνέ αηαιάηεξ!
Ξηαιαηήζηε κα είζηε ιζα γςή ιε ημ ζηαονυ ζημ πένζ.
Μάρηε κα είζηε πνυααηα ηαζ αβείηε απ’ ηα ημοηζά
ζαξ, πάνηε ζηα πένζα ηδ γςή πμο ’καζ ααθζαιςιέκδ
ηαζ δχζηε ηδξ ακάζα. Έπεηε ηζ εζείξ ζδιάδζα
ακενςπζάξ, αλζμπνέπεζαξ ηαζ πμθζηζζιμφ.
Οζ ηα ηναηάηε ηαζ ηζ πενζιέκεηε; Αχζηε ηζ εζείξ
ηχνα, ημφηδ ηδ ζηζβιή, ιζα πάθδ δοκαηή.
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ΐάθηε πςκζά ζημ ζηυια ζαξ, θςκάληε πζμ πμθφ,
βναθζάδεξ ηαζ ενβάηεξ, υθμξ μ θαυξ ηαζ πζμ πμθφ
μζ κέμζ. Μακημφ, υπμο ηαζ κα ’ζαζηε, ζημοξ πχνμοξ
ηδξ δμοθεζάξ, ζημκ ηαθεκέ, ζημ ζζκειά, ζηα βήπεδα
ηζ αθθμφ. Ζζ εδχ αηυια ζημκ ηαθεκέ ημο Μακηεθή
ημο ηνδηζημφ, υθμζ κα ιαγςπημφιε κα αάθμοιε
θςκή. πμο οπάνπμοκ άκενςπμζ πάνηε ημοξ
ζηδκ πθεονά ζαξ ηζ υθμζ ιαγί ακηάια, ιε ιζαξ
κα ζηχζμοιε ρδθά ιία πθαηζά ζδιαία,
ηυηηζκδ εα ’καζ έηζζ ή αθθζχξ ιε δφμ γςβναθζέξ,
δ ιζα κα δείπκεζ ηα εφιαηα ηςκ αθθμδαπχκ,
δ άθθδ ημ ακάζηδιά ιαξ ηαζ ζακ θζμκηάνζα
αδάιαζηα ηάεανζδ κ’ απαζηήζμοιε. Ξήιενα, θίθε
ιμο, ιπήηακ μζ λέκμζ ζηδ βναιιή, αφνζμ εζείξ ηζ
αοηυ
δεκ πνέπεζ πμηέ κα ημ λεπκμφιε, θέεζ ημζηχκηαξ ηαζ
ημοξ δομ ηαζ μ εοιυξ ημο, ιπθεβιέκμξ
ιε αβακάηηδζδ, ηα ζηήεζα ημο θμοζηχκεζ.
Ρηφπδζε ηδ βνμεζά επάκς ζημ ηναπέγζ ηαζ θέεζ
Αοκαηά. Ζζ αξ θεξ εζφ, πςξ ζηδκ Βθθάδα έπμοιε
πζυηενμ θαζζζιυ. Ώθθά ηζ ακ έπμοιε, υπςξ θεξ,
ένπεηαζ απ’ εδχ. Βδχ είκαζ δ παηνίδα ημο, εδχ είκαζ
ηαζ μζ νίγεξ. Φηάκεζ ηακείξ κα δεζ ιε ακμζπηά ηα
ιάηζα ηα εονςπασηά, ιμκηένκα ζαξ ζοζηήιαηα ηαζ
δδιμηναηζηά, πςξ ενέθμοκ ιεξ ζηα ζηυηζα ημοξ
θίδζα θανιαηενά!
-Ξηαιάηα ηαζ ημ παναηνάαδλεξ! απάκηδζε μ
Ουνζηεκ ηαζ ήηακ πεζναβιέκμξ. Μενάζαιε ηζ ειείξ
πεζνυηενεξ ζηζβιέξ ηζ εδχ, θίθε ιμο, Μακηεθή,
ηάπςξ ηα παναθέξ. Θπμνεί κα είιαζηε ηθεζζημί
ηζ αηυιδ θμαζζιέκμζ ηζ αοηυ αηνζαχξ είκαζ ημ ιέβα
ιοζηζηυ. Μενάζαιε πμθθά, πείκεξ, ηαθαζπςνίεξ,
αεχα εφιαηα, κεηνμφξ ηζ ειείξ είπαιε πμθθμφξ.
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Θεηά, υθμ ημ αάνμξ ημ νίλαιε ζηδ δμοθεζά,
πεηφπαιε ηαζ υκμια ηαζ δυλα ηαζ θεθηά,
πςνίξ κα ηαηαθένμοιε κα ημζκςκζημπμζδεμφιε.
Θείκαιε ζημ ηααμφηζ ιαξ ηαζ αβαίκμοιε ανβά
ηζ αοηυ ημ ηθείζζιυ ιαξ πθδνχκμοιε αηνζαά,
βζ’ αοηυ ημ αάδδκ βίκεηαζ πάνα πμθφ ζζβά.
Β! ηζ κα ηάκμοιε, θίθε ιμο Μακηεθή, έπεζξ ημ δίηαζμ
ιαγί ηζ εζφ ηζ άθθμζ πμθθμί, ια ηάπμζμ έπμοιε ηζ
ειείξ. Ζαζ ιδκ λεπκάξ, ημ θαζζζιυ παθζά ημκ
ζηήνζλακ πμθθμί ηαζ θοζζηά δε θείραηε ηζ εζείξ
απ’ ημ πμνυ αοηυ! Γζ’ αοηυ ζμο θές βζ’ άθθδ ιζα
θμνά, θανιαηενά αβηάεζα πμο θένκμοκε ημ πάνμ,
έπεζ ηαζ δ παηνίδα ζμο, θνέζηα υπζ πμθφ παθζά
ηαζ ζμο εοιίγς ιία ακμζλζάηζηδ ζηοβκή δζηηαημνία,
υπμο ζαξ έζηεζθε ζηα λενμκήζζα ζαξ ηαζ ζηα ηεθζά
εκχ εδχ άκεζγε δ δδιμηναηία λάζηενδ ηαζ πθαηζά.
Έηζζ πμο θεξ, αβαπδηέ, υθα ιε ημκ ηαζνυ αθθάγμοκε
ζεζνά ηζ ακ εα ιεηνήζεζξ πμζμζηά, πυζμζ ειείξ,
πυζμζ εζείξ ζηδ ιαηνζκή παηνίδα ζμο εα αβμφκε
πζμ πμθθά!
-Ώ! ιπα! ημκ έημρε απυημια ηαζ ηάπςξ κεονζηά.
Ξε ιαξ δεκ πενκμφκε αοηά, ειείξ εηείκμοξ
ημοξ θαζίζηεξ ημοξ ηυραιε απυ ηαζνυ η’ αθηζά
ηζ ακ εέθεζξ έθα ζηδκ Ζνήηδ ιαξ κα δεζξ...
-Μάρε, ανε Μακηεθή! πεηάπηδηε μ Ημοηάξ,
πμο υθδ ηδκ χνα άημοβε εημφηδ ηδκ ημοαέκηα,
πμο ακ ζοκέπζγε έηζζ, εα βίκμκηακ φθδ εηνδηηζηή.
Ή ζογδημφιε ήζοπα ή πάιε βζα ηα ζπίηζα.
Βζφ, ημο θέεζ αοζηδνά ζηδ ιδηνζηή ημοξ βθχζζα,
υπςξ αθέπς ηα ’ααθεξ ιε ημκ Ουνζηεκ ηζ αοηυ δεκ
είκαζ ηίιζμ πμο ηυζα ημο πεηάξ.
Ομ λένς, είζαζ αβςκζζηήξ, ια έηζζ πμο ιζθάξ πενκάξ
πένα απ’ η’ άηνα ηα δδιμηναηζηά.

343

Ζαζ ιδκ λεπκάξ, μ θίθμξ ιαξ είκαζ ζακ άκενςπμξ
ηαθυξ, ημκ ηυζιμ αβαπά, ηδ θφζδ οπμζηδνίγεζ
ηαζ πανυθμ πμο είκαζ επζζηήιμκαξ,
είκαζ ηαζ ζοκδζηαθζζηήξ ηαζ ιάθζζηα βενυξ.
Ββχ ημκ λένς πζμ ηαθά, πνυκζα ηχνα πμθθά.
Ζαζ ζηδ δμοθεζά ημο ηζ έλς απ’ αοηή, είδα
απυ ημκηά πυζμ αβχκα ηάκεζ ηαζ ιάθζζηα βζα ιαξ,
βζαηί είκαζ έκαξ θζθέθθδκαξ ηαζ κμζάγεηαζ βζα ιαξ!
Ζάπςξ αιήπακα μ Μακηεθήξ λφεδηε πίζς απ’ ημ
ηεθάθζ, ζηνμββοθμηάεζζε αήπμκηαξ ιζα θμνά,
ημζηά ιε πθάβζεξ ιαηζέξ ημοξ θίθμοξ ημο ημοξ δομ,
έζηνζρε ζηεθηζηυξ ηαζ ζζςπδθυξ ημ δελζυ ιμοζηάηζ
ηζ αθμφ ηνειά ηα πένζα ημο πάκς ζηα βυκαηά ημο
θέεζ ζηα εθθδκζηά βονκχκηαξ εθαθνά ζημ ιένμξ ημο
Ημοηά:
-ΐνε ζο, ημπέθζ, βζα ηάκε πζμ δς!
Γζα ηυζμ αθάηα ιε πενκάξ ηζ αθθήεςνμ;
Άζε κα ημο πς ηζ αοηυξ, κα λένεζξ, ζίβμονα
εα ηα ιεηαθένεζ. Θπμνεί κα βνάρεζ ηίπμηα, ίζςξ
ηάπμζμ ανενάηζ. Οα ηάκεζ αοηά.
Οζ ζημκ ηυναηα επζζηήιμκαξ είκαζ;
Λ Ουνζηεκ πμο ηαηαθάααζκε ηάηζ θίβα εθθδκζηά,
παιμβέθαζε ημοκχκηαξ ημ ηεθάθζ ηζ μ Μακηεθήξ,
πμο ημ είδε ζακ πνάζζκμ θακάνζ, ζοκέπζζε
πμθφ πζμ ζμαανά:
-Ββχ κμιίγς, πςξ είκαζ ηαζνυξ κ’ ανπίζμοιε
ηδ δνάζδ. Ι’ ανπίζμοιε απ’ ημοξ θίθμοξ ιαξ
ηαζ μφης ηαεελήξ. Γζαηί δ ιεβάθδ ημοξ ζζςπή, ηυζμ
αοηχκ εδχ, υζμ ηαζ ηςκ εηένςκ, ειέκα δε ι’ ανέζεζ.
Ώοημί, Ημοηά, έπμοκε δομ πνάβιαηα ιμκάπα ζηα
ιοαθά: Οεπκμθμβία ηαζ θεθηά. Ζζ ακ έπμοκε θεθηά,
είκαζ βζαηί πάηδζακ ηαζ παημφκ ζε πηχιαηα
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ακενχπςκ ηζ υπζ βζαηί είκαζ άκενςπμζ.
Ζάηζε! Ζανηένα θίβμ ηαζ εα δεζξ πχξ εα
εηδδθςεμφκ. Ια, πανάδεζβια ανπίγμοκ υπςξ πάκηα
ιε ημοξ ιζηνμφξ ηαζ ημοξ θηςπμφξ κα αβάθμοκε
ηζξ ζθήκεξ. Ώοηυ ημ αθαιιέκμ ημ αθεκηζηυ
ιμο ακέααζε ημ κμίηζ ηζ έηακε παναηήνδζδ,
υηζ θςκάγμοιε πμθφ. ΐθέπεζξ ηυζα πνυκζα
δε θςκάγαιε ηζ είιαζηε αμθζημί. Ζζ απυ ηδκ εθμνία
ιμο ’νεε ηζ έκα πανηί. Ζαηάθααεξ;
ημο θέεζ μ Μακηεθήξ ηαζ έααθε ημ δάπηοθυ ημο πάκς
απ’ ημ αθηί ημο, δείπκμκηαξ ημ ιοαθυ ημο. Ββχ ζμο
θές, ζοκ ημζξ άθθμζξ ηαζ ιεηαλφ ιαξ,
αοηυ πνμιδκφεζ θηχπεζα ηαζ ενπμιυ ιεβάθδξ
ακενβίαξ. Ζαζ πμφ είζαζ, Ημοηά, πάθζ ακαιεηαλφ
ιαξ, ακ υπζ αθάηεξ, εενζά απυνηαβα είκαζ υθμζ
μζ πμθζηζημί ημοξ ηζ αοηυξ ηςκ μζημκμιζηχκ,
πμο ιαεαίκεζ ημ θαυ κα βμκαηίγεζ ηαζ κα ημκ
ζοκδείγεζ ιπνμζηά ζηδκ ακενβία ηαζ εα ημκ βνάρεζ
ιεθακά δ κηυπζα ζζημνία, αοηυξ, ηα βνάιιαηα
ηα έιαεε ηδ κφπηα ηαζ θάεμξ επάββεθια δζάθελε
ή ημο ημ δχζακε. Ώοηυξ, Ημοηά ιμο, είκαζ θδζηήξ
ηαζ πμθφ παθααυξ. Ώοηυξ, ια ημ Θευ, έπεζ θάεζ
ιεβάθδ δυζδ ναδζεκένβεζαξ απ’ ημ Οζεκμνιπίθ
ηζ έπεζ ιεηααθδεεί ζε βεκκήηνζα, πμο πανάβεζ ηαζ
ιεηαδίδεζ ακενβία. Λ άθθμξ πασδεφεζ ημοξ θαζίζηεξ.
Λο! Ζαθά κα είζαζ! Β, αέααζα! Ζαζ μ άθθμξ
πμο ακήηεζ ζηδκ άβζα ηνζάδα ηαζ βζμξ ηδξ ηίηνζκδξ
πθαπάηζαξ, θηζάπκεζ πάνηεξ, ιμζνάγεζ ηυζιμ ηαζ
ακάαεζ θςηζέξ. Ζαθά, μ θίθμξ ιαξ είκαζ εκηάλεζ.
Ώθθά, θηάκεζ αοηυξ, Φηάκεζ;
Έαδλε αηυια ιζα θμνά ηαζ αημθμφεςξ έζηνζρε ιε
ιενάηζ ημ ανζζηενυ ιμοζηάηζ. Μέναζε ιε ηδ βθχζζα
ημο ζημ ηάης ημο ημ πείθζ νίπκμκηαξ ημκ αβηχκα ημο
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επάκς ζημ ηναπέγζ ηζ αημφιπδζε ημ ηεθάθζ ημο ζημ
δελζυ ημο πένζ.
Ζμζηά ημ κηυπζμ ακζπκεοηζηά ζηα πνάζζκά ημο ιάηζα,
ιπαίκεζ ηαζ ράπκεζ ιέζα ημο, ααεζά ςξ ηδ ροπή,
αθέπεζ κα πάθθεηαζ ηζ αοηή ηαζ κα αανοβηςιά,
δ ααεααζυηδηα ηαζ μ πακζηυξ ηδξ αάθακε δεζιά.
Ζαζ μζ ηνεζξ ημοξ βκςνίγμκηακ ηαθά.
Ζζ υπςξ ελαημθμοεεί κα ημκ ημζηά ιε έηζηαζδ ζηα
ιάηζα ημο θάκδηε βζα ιζα ζηζβιή πςξ ανέεδηακ
ζηδκ Ζνήηδ ηαζ πυνεοε μ Ουνζηεκ «ζονηάηζ» ηαζ
«Γμνιπά». Μζηνυ η’ ακέαδηε ημ ζάθζμ ημο
ζημ ζηυια, ηα ιάβμοθά ημο άκαρακ ηζ δ ηνίπα ημο
ζδηχεδηε μνεή. Ομο ’δςζε έκα παιυβεθμ
ηαζ ι’ έκακ ηυκμ ιαθαηυ ημο θέεζ ζζβακά:
-Ξοβκχιδ, θίθε ιμο, ηαζ ιδκ πανελδβάξ ηα θυβζα
ιμο αοηά.
Ζζ εζφ ζηδ εέζδ ιαξ εα ηα ’θεβεξ αοηά.
Άημο ιμκάπα κα ζμο πς εηείκα πμο ιαξ ηαίκε ααεζά
ηα ζςεζηά:
Μένα, θμζπυκ, απ’ ηα πνμαθήιαηα ζ’ υ, ηζ αθμνά
ημοξ λέκμοξ ηαζ είκαζ βεκζηά, ειείξ ζακ Έθθδκεξ
ηδξ δδιζμονβίαξ ηζ απακηαπμφ θςηυξ έπμοιε αηυια
πζμ πμθθά. Ζμίηα κα δεζξ, εη ιένμοξ ζαξ ζηαιάηδζε
μ άκειμξ πμο έθηακε ζ’ ειάξ ηζ έδζκε πκμή, ηάπςξ,
ια ηδκ αθήεεζα, απυημια ηζ αοηυ είκαζ θαζκυιεκμ
πμο ιε ακδζοπεί.
ΐθέπς πμθθμφξ δζημφξ ζαξ οπμονβμφξ, πμο έπμοκε
ιεβάθα ιάηζα ζημιάπζα ηαζ αθηζά ηζ ακ πμφιε βζα
δζπθςιαηία, έηζζ υπςξ πακ ηα πνάβιαηα
ζε ηάιπμζμ ηαζνυ ή ε’ ακεαμφκ ζηδκ ημνοθή
ηαζ εα ’καζ μζ αζηένεξ ή εα ζαπίζεζ δ νίγα ημοξ
απ’ ηδκ πμθφ ανμιζά Γζα πεξ ιμο, ζε παναηαθχ,
πχξ δδθαδή ημ ελδβείξ ημ βεβμκυξ εηείκμ
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ιε ηα Ξηυπζα; Ώοηυ είκαζ ημ εοπανζζηχ βζα ηα πμθθά
ιαξ πνυκζα; Ώθθά ηζ κα πς! Ια πς ιμκάπα πςξ υθα
ηα βμονμφκζα ημ ίδζμ ζμφνθμ έπμοκ.
Ζαζ κα ζοιπθδνχζς, υηζ εζάξ ζδηχζαιε ρδθά,
ζαξ αβάθαιε ημ ηάναμοκμ ααεζά απυ ηδ βδ,
ιαξ ζηέβκςζακ ηα ζηυηζα ιαξ, ιαφνζζε δ ροπή,
γήζαιε ιε ηδ ζηένδζδ ηαζ ημ άβπμξ βζα ηδκ
παναιμκή. θα αοηά ηαζ άθθα πμθθά ιαξ είκαζ
ζημ πεηζί, ζακ νυγμξ βένζηδξ εθζάξ ααεζά ιεξ ζημ
ημνιί, πμο υζμ εα γεζ ημ δέκδνμ εα γμοκ ηαζ ηα
ηθανζά ηζ υζα αβένζα ηζ ακ θοζμφκ εα ζηέημκηαζ
μνεά. Ώπ’ ημ ιεθάκζ ηδξ ηανδζάξ είκαζ μζ οπμβναθέξ
ια ηζ αοηή πμο ιαξ πνμζθένεδηε ζηα άροπα πανηζά
ζαξ, υηακ ιεξ ζηα ζοιαυθαζα δζαθέβαηε παζδζά,
αάγαιε ηζξ οπμβναθέξ ιαγί ηαζ ηζξ εοπέξ ιαξ
κα γςκηακέρμοιε λακά, ιέζα ηδκ ακενςπζά ζαξ.
Γζ’ αοηυ ηαζ απαζημφιε ζςζηή πμθζηζηή,
ιέζα ζ’ αοηή ακαιθίαμθα οπάνπμοιε ηζ ειείξ,
ηαζ θέβεηαζ ιε θυβζα απθά, ρςιί βζα υθμοξ
ηαζ δμοθεζά, εζνήκδ ηζ ακενςπζά, ηάης μ θαζζζιυξ
ηαζ ηάης μ ναηζζζιυξ. Ζζ ακ ζμο ηα θές υθα αοηά
πμο είκαζ αθδεζκά κα ιείκμοκ εέθς πάναβια ζηδ
ικήιδ ζμο ααεζά, εζφ πμο είζαζ κέμξ, ζζημνζηυξ
ηζ έκαξ ιζηνυξ ζμθυξ, ηφπεζ, πμζμξ λένεζ,
ηαζ ζε νςηήζμοκε ιζα ιένα μζ ιαεδηέξ ζμο,
ηνάηα οθζηυ υζμ ιπμνείξ κα έπεζξ κα ηα πεζξ,
πςξ καζ, παζδζά ιμο, δοζηοπχξ, βζκυηακε αοηά.
Ώθθά…, ζοκέπζζε ημοκχκηαξ ημ ηεθάθζ ημο
ηζ αθθάγμκηαξ ημοαέκηα ηζ δ πίηνα ημο απθχεδηε
πάκς ζημ πνυζςπυ ημο… ένεε! Βθθάδα λαημοζηή
ημο ήθζμο εοβαηένα! Φςξ ηςκ θχηςκ υθδξ ηδξ βδξ
ηαζ ημο πμθζηζζιμφ, εφια ηδξ Θμίναξ άδζημ
ζε ηάκακε βεθάδα ζε άνιελακ, ζε νμφθδλακ,
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ζε ζηνάββζζακ, ζμο ήπζακ ημ γμοιί, ηχνα ζηείνα ζε
ηάκακε ηζ έιεζκεξ ιμκαπή. Γφνα ζμο ζοκαπηήηακε ηζ
αθθήεςνα ημζημφκ βαιπνμί ιε ηακη ηαζ ιε ζηναημφξ
ηδκ πνμίηα ζμο κ’ ανπάλμοκ ια κα, πμο δεκ ημθιμφκ
βζαηί είζαζ πμθφ υιμνθδ ηαζ θμφγεζαζ ζημκ ήθζμ
ηαζ αέθδ πμο ζθονίγμοκε αημφβμκηαζ πμθθά
ηζ μ Λδοζζέαξ λάβνοπκμξ, κα, ζημ ζπίηζ ημο λακά
βονκά! Ώκάεεια, Βθθάδα ιμο… ηζ αιάκ-αιάκ!
Έιεζκε βζα ζηζβιέξ ι’ μνεάκμζπηα ηα ιάηζα θεξ
ηζ ήηακ ηανθςιέκα, ιέζα ζε έηζηαζδ έπεζε
ημκ έπζαζε μ μίζηνμξ ηαζ μ ηαδιυξ ιπενδεφηδηε
ζηδ θθυβα ηδξ Βθθάδαξ ηαζ δ θθμβάδα πφεδηε ζημ
πνυζςπμ ιε ιζαξ ηζ έιμζαγε ηείκδ ηδ ζηζβιή
ίδζμξ ι’ έκακ εευ.
Ξήηςζε βζα ιζα ζηζβιή ηα πένζα ημο ρδθά ηζ άθδζε
ηα ιάηζα ημο κα θένμοκε ιζα βφνα ιέζα
ζημκ ηαθεκέ. Ζμζηά ηαζ αθέπεζ πακηαπμφ εθθδκζηέξ
ζδιαίεξ, ημ άζηνμ ηδξ ΐενβίκαξ ζε δομ-ηνεζξ ιενζέξ,
πάνηδξ απ’ εδχ αογακηζκυξ πμο έδεζπκε ιεβάθδ ηδκ
Βθθάδα, πάνηδξ Θαηεδμκζηυξ πμο ηδκ έδεζπκε
αηυια πζμ ηνακή ηζ έκαξ κέμξ, θηζαβιέκμξ ιε ηδ
θακηαζία ημο Μακηεθή, ηδκ έηακε αηυια πζμ ιζηνή
πμο ακέηαεεκ ηδκ πθεονίγμοκε γδθυθεμκμζ εναζηέξ,
κδζζά απ’ εδχ, κδζζά απ’ εηεί, δ Ζνήηδ ημο,
δ Ζφπνμξ, θςημβναθίεξ δνχςκ πμθθέξ,
πμθφ πζμ πνζκ απ’ ημ Ρνζζηυ ηαζ ιεηά απ’ αοηυκ.
Ράθηζκα πζάηα ηαζ ιπνμφκηγζκα ζημοξ ημίπμοξ
ηνειαζιέκα ηαζ ιέζα ζ’ αοηά μ Θέβαξ Ώθέλακδνμξ
ηαζ υθμζ μζ Θεμί. Ώκ παίγμκηακ ηδκ χνα αοηή ηαζ
έκα ειααηήνζμ, εα έιμζαγε μ ηαθεκέξ ζακ εεκζηή
βζμνηή. Έκζςεε ζα κα ανίζημκηακ ηάης απυ έκακ
αςιυ ηζ έημζιμξ κα εοζζαζηεί, εα ’θηακε ηαζ ζ’ αοηυ.
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Μέηαλε βζα ιζα ζηζβιή ηαζ πάεδηε ιαηνζά, ανέεδηε
κα είκαζ παζδί ζε ιζα αηνμβζαθζά, ιεξ ζηδ πνοζή ηδξ
αβηαθζά κα παίγεζ ιε ηδκ άιιμ, ιε ράνζα
ηαζ πμοθζά. Ια παίνεηαζ ηδ εάθαζζα πκζβιέκμξ
ιε πανά, κα ζηανθαθχκεζ ζηα αμοκά, ιεβάθα ηαζ
ιζηνά, κα ράπκεζ ιε οπμιμκή ζηα βηνειζζιέκα
ηάζηνα κα ανεζ ηάπμζμκ εευ ηαζ ημκ πμθζηζζιυ.
Έηζζ ημο έθεβε μ παππμφξ, ζακ ήηακε ακηάια
ηαζ ημοαεκηζάγακε ιαγί κα ιάεεζ ηαζ αοηυξ,
πχξ έβζκε μ Ονςζηυξ ηαζ ηζ ήηακε αοηυξ. Μμζμξ ήηακ
μ Θδζέαξ ηαζ πμζμξ μ Λδοζζέαξ ηαζ ηζ παιπένζα
ημο ’δςζακ ηυηε μζ Ξεζνήκεξ, πμζα ήηακε δ Ώεδκά
ηαζ πμζα δ Ώθνμδίηδ;
Ζζ έηνεπε ράπκμκηαξ κα ανεζ ημ Θέβα Ώθέλακδνμ
ηζ υπςξ ημκ ακαγήηαβε ιέζα ζημο πνυκμο ζηυκεξ
πθζιίκηνζζια αημφζηδηε ηαζ ανέεδηε ιε ιζαξ
πάκς ζηδκ οπενήθακδ νάπδ ημο ΐμοηεθάθα
ηαζ πέηαλε ηαζ πάεδηε ζηδκ άηνδ ηδξ ανπήξ.
θα ηα βφνζζε ηζ υθα ηα ημίηαλε θεξ ηζ ήηακ
αζηναπή, ικδιεία ηαζ αεάκαημοξ, ηζξ Θμφζεξ,
ημοξ Θεμφξ, ζηάεδηε ζημ ΐογάκηζμ ηζ έραλε ήνςεξ
κα ανεζ, πέναζε ηζ απ’ ημκ ηαηαναιέκμ πυθειμ
ημο ζανάκηα ηζ είδε εηεί ημοξ Εηαθμφξ
ηαζ Γενιακμφξ θαζίζηεξ, πχξ ζθάγακε ηδκ Βθθάδα
ηαζ θηάκακε ζηα ιάηζα ημο μδοκδνέξ ζηζέξ
πμο αθήκακε ζδιάδζα ιεθακά ηζ ήηακ πμθφ ςιά.
Ξη’ αθηζά ημο έθενκε μ άκειμξ ζαπέξ δζάθμνςκ
ζεζνήκςκ ηαζ βμενά έαθεπε ανιαεζέξ
ημοξ αεηενάκμοξ ημο ηυπμο ημο.
Ηίβμζ ηαθμί πμο πάθερακ ηαζ δε ιπυνεζακ
κ’ ακηέλμοκ ηδκ ιεβάθδ πίεζδ ηδξ ηάλδξ
ηςκ πναβιάηςκ ηαζ πάεδηακ... ιέπνζ πμο ηάπμζα
ζηζβιή θάκδηε κα πάεδηε ηζ μ Μακηεθήξ ηαζ δ
ζοβηζκδιέκδ θςκή ημο Ουνζηεκ ημκ βφνζζε πίζς:
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-Γζαηί ζηαιάηδζεξ, Μεξ ιαξ ηζ άθθα Μακηεθή,
ηνακυ παζδί ηδξ Ζνήηδξ!
Ζζ μ Μακηεθήξ πμο λαθκζάζηδηε, βφνζζε
ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηνμιαβιέκμξ:
-Ώπ! Ια είπε δ Βθθάδα ηάναμοκμ ηαζ ζίδενμ,
ε’ άθθαγακ πμθθά. Μμζμξ εα ’νεεζ κα ιαξ αβάθεζ
απ’ ηδκ απεθπζζία, ζημκ ηυπμ πμο βεκκήεδηε ημ θςξ
πάθζ κα λακανεεί ιαγί ηαζ μ πμθζηζζιυξ ηζ εζνήκδ
ζηδ γςή! Θυκμ ειείξ! Ώκ πνεζαζηεί ηαζ βονεοηεί
ιυκμζ ειείξ! Ια πάρμοκ ιενζημί ηα δυκηζα
κ’ αημκίγμοκ ιε υνελδ πμθφ, ημκ ήθζμ ημκ εθθδκζηυ
κα εέθμοκε κα πάρμοκ ζηδ ζηζβιή! Ήνεε ημ έκα ημ
ηαηυ πενίιεκε ηαζ η’ άθθμ…, θέεζ μ Μακηεθήξ
ηθείκμκηαξ ηδκ πανέκεεζδ. θα πδβαίκακε ηαθά, ε,
δε εα ημ ανκδεμφιε!
Ώθθά αοηυξ μ Ζμνιπαηζχθ ζηάθζζε ηδκ ημπνζά
ηαζ ημ ’ζηαζε βζα ακάννςζδ, πάεδηε ιαηνζά...
Ρι! Ώοηυ αθήεεζα, ανε παζδζά, δεκ ημ ηαηαθαααίκς!
Οζ κα ’ηακ ηάπα άναβε μ άκενςπμξ αοηυξ; Ια ήηακ
έκαξ ηζάνμξ, ηςκ ηζάνςκ ανπδβυξ;
Ια ’ηακ ζηαθζκζζηήξ, κα ’ηακ πζηθενζηυξ;
Ια ήηακ ιανλζζηήξ ή ηαζ θεκζκζζηήξ; Οζ κα ’ηακ
ημ ημπέθζ, ιήπςξ ακανπζηυξ; Γζα υθα αοηά, πμο ζαξ
νςηχ, οπάνπμοκ ηζ απακηήζεζξ, αθθά αξ ένες ηχνα
ζηα επίηαζνα ηζ άθθδ θμνά ηα θέιε. Γζα ιαξ δομ
ηαηά, ζηα είπα ηαζ ζηα θές βζ’ αηυια ιζα θμνά.
Ομκ ηυζιμ ακαηάηςζε, ημο έααθε θςηζά!
Ομοξ Γζμοβημζθάαμοξ δζέθοζε, πάκε ηαηά δζαυθμο.
ζμ βζα ιαξ, ακμίλακε παθζέξ μνέλεζξ ηςκ βεζηυκςκ
ηζ εζείξ μζ απαεέζηαημζ αανάηε παθαιάηζα. Βίιαζ
πενίενβμξ πυζμ εα είζηε αηυια οπμιμκεηζημί...
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-Ζαζ ηζ εεξ κα ηάκμοιε, ανε Μακηεθή; Ια πάνμοιε
ηα υπθα ή ηα αμοκά; ημκ δζέημρε μ Ουνζηεκ.
-πζ, ανε αδενθέ, δεκ ιίθδζα βζα άηνα, αθθά ημοξ
δνυιμοξ ζίβμονα αθέπς κα ημοξ παίνκεηε!
Ζαζ εα ημοξ πάνμοιε ιαγί! Βζάξ εδχ ζαξ έααθακ
ηα δομ πμδάνζα ζ’ έκα παπμφηζζ ηαζ εα πθδνχζεηε
ηαθά ηδ κφθδ, αθθά ακάεεια, εημφημ ημ ηαηυ
ημ γμφιε ηζ ειείξ ιαγί. Ώθθά αθμοβηνάζμο
ηζ άημοζε ηαζ ιζα πανμζιία πμο θέεζ, υηζ ηυναηαξ
ηυναηα ιάηζ δε αβάγεζ, ηαηέθδλε μ Μακηεθήξ
ιε θςκή πμο ζζβυηνειε.
-Θδκ είζαζ άδζημξ, Μακηεθή! ημο θέεζ μ Ουνζηεκ
παναπμκειέκμξ Ββχ είιαζ εκάκηζμξ ζε υθα αοηά,
ημ λένεζξ ηαζ ηαθά. Ξηάαθμ, αμοκζά ηαζ ηυπνακα
θηζάλακε ημκ ηυπμ ιαξ ηαζ ημφημ ημ ηαηέπεζξ.
Θα έπς κα ζμο πς ιυκμ αοηυ εδχ.
Ξηαιάηδζε βζα ιζα ζηζβιή, βφνζζε ηδ ιαηζά ημο
ιέζα ζημκ ηαθεκέ ζα κα ’ηακ αζηναπή,
ελέηαζε ηα θίβα πνυζςπα πμο ήηακε βκςζηά,
πήνε ααεζά ακαπκμή ηαζ εημζιάζηδηε, ια λαθκζηά
αημφζηδηε ημ άκμζβια ηδξ πυνηαξ ηζ υθμζ βφνζζακ
πνμξ ηα εηεί κα δμφκε πμζμξ ενπυηακ.
-ΐνεεε! βεζα ηαζ πανά ζημοξ θίθμοξ ιμο! ημοξ θέεζ
ιε πανά. Ζζηή! θςκάγεζ εαννεηά, ηαθέ βζα υθα ηα
παζδζά ιαγί ηζ έκα ιεγέ, ηζζπνάηζ ή ηαιζά ηζζημοδζά!
Λζ παζνεημφνεξ ηανδζαηέξ ηαζ υθμζ ηα πένζα ζθίλακε
ιε εένιδ ηαζ πανέξ.
-Μχξ ηα πενκάηε, ανε παζδζά, πμφ ηνφαεζηε
αθήεεζα; Θα ημ Θευ, ακ ηζ έπς θίβεξ ιένεξ κα ζαξ
δς, ζαξ πυκεζα ζη’ αθήεεζα! ημοξ θέεζ μ Ζςζηακηήξ
ηαθμζοκάηα, έπζαζε ιζα ηανέηθα ηζ έηαηζε ημκηά.
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Γφνζζε ηδ ιαηζά ημζηχκηαξ έκακ-έκακ βζα ηάιπμζεξ
ζηζβιέξ, ράπκμκηαξ ημκ ηαηάθθδθμ πμο ε’ άκμζβε
ημοαέκηα. Θα αοημί ηαευηακε άθαθμζ,
θεξ ηαζ πενίιεκακ κα πέζεζ ημ ζθονί ηζ μ Ζςζηακηήξ
ζακ δζηαζηήξ έζπαζε ηδ ζζβή ηαζ άκμζλε ημοαέκηα:
-Αε αθέπς ημκ Ζίηζμ, ηζ έβζκε, δε θάκδηε αηυια;
Ημζπυκ, ηζ θέβαηε, ανε παζδζά, ηαζ βίκαηε βζα ιζα
ζηζβιή θαβήκζα ιαβζηά; Θήπςξ ηαζ έπαζε ηακείξ
επάκς ζημ ηααθάηζ; Ή ιπαξ ηζ έπεηε ηαιζά ιοζηζηή
ημοαέκηα; Ιμ Problem, θεφβς πςνίξ ηαθέ!
ημοξ θέεζ ηάπα ζμαανά ηαζ λεηζκά κα θφβεζ,
ια ηνία πένζα αζηναπέξ ημκ άδναλακ βενά.
-Ζάηζε, ανε Ζςζηακηή, δε θέιε ιοζηζηά ηζ άθθςζηε
ζε πενζιέκμοιε εδχ ηαζ θίβδ χνα. Ια, ιυκμ πμο
ακμίλαιε ημοαέκηα ζζημνζηή ηαζ δε ιπμνμφιε
κα αάθμοιε ηαιζά πθέμκ ζεζνά! ημο θέεζ μ Ημοηάξ.
-Μμθθά ακαηαηχζαιε, ηα ηάκαιε άκς ηάης.
Ζαζ ηζ δεκ ακαθέναιε! θέεζ μ Μακηεθήξ ηζ μ Ουνζηεκ
θέεζ, πςξ είπακε πμθθά ηαζ εα ηα λακαπμφκ.
-Μμθθά είκαζ ηα πνμαθήιαηα, θίθε ιμο Ζςζηακηή,
δεκ ήζμοκ ηαζ δεκ άημοζεξ ηαζ ηζ κα πνςηαημφζεζξ!
Ηέβε εζφ, ανε Μακηεθή, πμο λένεζξ πζμ πμθθά!
ημο θέεζ μ κηυπζμξ ηαζ βφνζζε ηα ιάηζα απάκς ζημ
Ημοηά.
Μαίνκεζ ιεηά πανάξ ημ θυβμ μ Ζνδηζηυξ, ημκ πζάκεζ
πάθζ μ μίζηνμξ ηαζ πνμζπαεεί υθα ιαγί πάθζ κα ημοξ
ηα πεζ:
-Οζ κα ζμο πς, ανε Ζςζηακηή, πμθθά ακαηαηχζαιε,
πάζαιε ηδ ζεζνά. Ζαζ ηζ ηάπα κα ανεεεί πάθζ
κα λακαπμφιε. Βζφ ηα λένεζξ απ’ υθμοξ ιαξ αηυια
πζμ ηαθά. Ια! Ώνπίζαιε ιε αθμνιή ηδ ιεβάθδ
ηδκ πμιπή πμο έδεζπκε ημ ημοηί ηαζ απ’ εηεί
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ακμζπηήηαιε ηαζ είλαιε πμθθά. Βίπαιε βζα ιαξ εδχ
ηζ αοημφξ ιαγί ηαζ βζα ημ ιεβάθμ ιίζμξ, πμο κζχεμοκ
βζα ημοξ λέκμοξ. Βίπαιε ηαζ βζ’ αοημφξ ημοξ
ακαημθζημφξ ζοκηνυθμοξ ημοξ, πήβαιε ζηα
ΐαθηάκζα πμο άκαρακ ηαθά, είπαιε πέκηε
πνάβιαηα βζα ηείκμ
ημ νδιάδζ ημ Θαηεδμκζηυ ηαζ ηακμκίζαιε βζα κα
ζοκακηδεμφιε εδχ, αφνζμ ημ πνςζκυ. Ια πάιε υθμζ
ιαγί ζηδ δζαδήθςζδ πμο βίκεηαζ αφνζμ ηαζ ζηδ δζηή
ιαξ πυθδ. Ια, αοηά ηαζ άθθα πμθθά.
Μέναζακ ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ηζ ήηακ ζακ κεηνζηέξ
ηζ μ ηάεε έκαξ απ’ αοημφξ ζηέθημκηακ ηα δζηά ημο.
Θεθαβπμθία πθάηςζε ημο Ουνζηεκ ηδκ ροπή,
εοιυηακ πμο ήηακε παζδί ηαζ ημο ’θεβε μ παηέναξ
ημο πμο είδε απυ ημκηά ιία ηαηαζηνμθή.
Ζμκηά ηζ αοηυξ ζακ ζζημνζηυξ πμο ζπμφδαγε
βκχνζγε πμθθά. Θεηά ζημπάγμκηακ πυζμ πμθφ
αβςκίζηδηε εημφημξ μ θαυξ, πνχηα κα αβεζ
απ’ ηζξ ζηάπηεξ ημο πμο είπε ζηεπαζηεί.
Θεηά, ζζβά ιε ημκ ηαζνυ θίβμ κα ζδηςεεί,
κα πνμζπαεεί κα θηζάλεζ ιζα ζάθπζββα ηνακή
ηαζ ιέζα απ’ αοηή βθοηυθαθα κα ηνάλεζ
ηαζ ζακ αβένζ κα ποεεί ηζ υθμοξ κα ημοξ θςκάλεζ:
«Βθάηε εδχ πμο έπεζ δμοθεζά ηαζ πνμημπή πμθφ.
Βθάηε εδχ πμο έπεζ ρςιί ηαζ άθθα αβαεά,
κα λεθαθνχζεζ ηάπμηε δ ιαφνδ ιαξ ροπή
ηαζ κα ελζθεςεμφιε λεπκχκηαξ ηα παθζά».
Έκαξ ηαενέθηδξ αζηναθηενυξ ηαζ ιαβζηυξ έβζκε
δ αζπίδα ημο θαμφ ηαζ δ έβκμζα εθπίδα κα δζχλεζ
απ’ ημκ ηυζιμ ηδ ιαφνδ ημο μνβή. Μμθθά απ’ αοηά
πμο έηαλε ηα έηακε ζηδκ πνάλδ ηζ απυπηδζε ιε ημκ
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ηαζνυ θηενά ιεβάθα ηαζ πθαηζά ια ηυπζαζε πμθφ,
ιέπνζ κ’ ακαζηδεεί.
ε ηάπμζμ θυαμ ζηδκ ανπή ηαηέααζκακ
μιαδζηά ηδκ άδεζα κα πενάζμοκ.
Ώπυ Ώδνζαηζηή λεηίκαβακ πμο ήηακ
πζμ ημκηά ηαζ θίβμ ανβυηενα έθηακακ ζε υθα
ηα ΐαθηάκζα, ζηζξ εάθαζζεξ, ζηζξ αιιμοδζέξ
ηαζ ζηζξ γεζηέξ θζθυλεκεξ ζηενζέξ.
Ώπυπηδζακ ιε ημκ ηαζνυ πάνα πμθθέξ θζθίεξ,
πνάβια πμο ήηακ δφζημθμ απυ ημ πανεθευκ.
Βημφημζ εδχ, απ’ ημ ΐμνά, θμαυηακ ηδκ μνβή,
ημο λέκμο δ εηδίηδζδ ήηακ εθζαθηζηή.
Ζαζ μζ άθθμζ, μζ λέκμζ, κζχεακε ιέζα ημοξ πζηνία
ηαζ ακανςηζυκημοζακ ζοπκά πχξ είκαζ δοκαηυ
κ’ αθθάλεζ μ θφημξ αίζεδια ηαζ πνυααημ κα βίκεζ.
Ζζ υιςξ, ημ εαφια έβζκε, βέκκδζε ηδκ ακάβηδ,
πμο υζμ ζηθδνή ηζ ακ ήηακε έβζκε ανεηή,
δίκμκηαξ ζε θαμφξ ηίκδηνα ηαζ θηενά,
κα θφβμοκ απ’ ημ πανεθευκ ηαζ κα ’νεμοκ ζημ πανυκ
πμο βέκκαβε θζθία.
Βδχ βεκκήεδηακ ιε ημκ ηαζνυ ηζ άθθεξ αθθαβέξ
ηζ άθθεξ ακαβηαζυηδηεξ έδςζε ζημοξ θαμφξ,
έθλεζξ πμο είπακ ακενςπζά ηζ έδζςλακ ιαηνζά
ιίζδ παθζά ηαζ άζαδζηα απ’ ημοξ ΐαθηακζημφξ.
Ηίβμ-πμθφ, γχκηαξ ζ’ αοηή ηδ βδ, απυπηδζακ
ελμπθζζιυ πκεοιαηζηυ κα ζηέθημκηαζ ζςζηά,
ηάηζ πμο ζηζξ παηνίδεξ ημοξ ηα ιάεαζκακ ζηνααά.

Θ

Ώπυ ηδ ιζα πθεονά αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ έηακε κηυπζμξ
ηαπηζηά, παναηδνμφζε ηα πνάβιαηα ακ βίκμκηακ
ζςζηά, ακ μ θαυξ ημο, υπςξ είκαζ εημφηδ ηδ ζηζβιή,
είκαζ μ αοημονβυξ ηζ ακ έπεζ εοεφκδ αοηυξ,
πμο γςκηακεφεζ δ πθδβή πάκς ζε κμζηαθβμφξ.
Ζαζ απυ ηδκ άθθδ ηδ ιενζά επζπεζνήζεζξ ζηδ ζεζνά,
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ιμκμπχθζα ηαζ ηναζη αηνάκηαπηα ζδζςηζηά,
ημκδφθζα ηναηζηά ηαζ ιζα ζεζνά οπμζπέζεζξ,
υθα αοηά ηα νίλακε ιε γήθμ ηαζ ιε πάεμξ
ζημοξ ακαημθζημφξ. Ουζμ ιεβάθδ πνμζμπή
ηζ επζιέθεζα ιαγί πμο λέπαζακ ιε ιζαξ ημ δοηζηυ
θαυ, πμο πνυζθενε πμθθά ηαζ πέναζε ιέζα
απυ πάεδ, ζοιθμνέξ, ιέπνζ κα ζδηςεεί.
Ώδοκαηίγεζ μ δοηζηυξ θαυξ, ηέθμξ μζ επεκδφζεζξ,
παίνεηαζ μ ηαπζηαθζζιυξ, ζημοιπχκεζ ηα ιακίηζα
ημο ηαζ πέθηεζ ζηδ δμοθεζά, ηαζνυξ κα ιεβαθχζεζ
ηδ ιαηνμοθή μονά ηζ ακάιεζα ζηα ηέναηα,
πμο ημο ’βζκακ πμθθά, εα αβάθεζ ηζ άθθμ έκα.
Ζζ εδχ εα βίκεζ ιζα ανπή πμο εα βεκκήζεζ ιίζμξ,
αθμφ υθα ηα οπμθυβζζακ, λέπαζακ υιςξ έκα.
Βηείκα ηα «ζοκηνυθζα» ιάεακ ζηδκ ηειπεθζά,
πμθθμί ημοξ θέκε πζα ζοπκά «θμφιπεκ πνμθεηανζάη»
ηανθάηζ δεκ ημοξ ηαίβεηαζ πχξ αβαίκμοκ ηα θεθηά
ηαζ πχξ ηνςξ πζηνυ ρςιί.
-πμο, ηαδιέκε! αημφξ κα θέκε.
Μμθθά πμο ζηενδεήηαιε ιζζυ αζχκα ηχνα, βζα πμζμ
θυβμ ηυζμ πμθφ δμοθεζά; Άζε κα δμοθεφμοκε βζα
ιαξ μζ δοηζημί, πμο λένμοκε ηαθά ηζ πάεζ κα πεζ
δμοθεζά, έπμοκε ηαζ θεθηά, έπμοκε ηαζ ζηδνίβιαηα
αθθμδαπμφξ πμθθμφξ ιαφνμοξ ηαζ πανδαθμφξ.
Ώοημί ηνχβακε ημ ρςιί απ’ ημφηα ηα αδέθθζα ιαξ
υθα αοηά ηα πνυκζα, αοημί ημ ηνςκ ηαζ ηχνα ιαξ
παίνκμοκ ηδ δμοθεζά, μζ λέκμζ ιαξ θένακε
ηδκ ακενβία ηαζ πίθζα δομ ηαηά!
Ρηοπμφκ ηα ζοκδζηάηα ζοκεήιαηα βενά
ηαζ απεζθμφκ ιε δνάζδ, ακ δεκ δμεεί δ αφλδζδ,
εα ιαναεεί δ αθάζηδζδ ζηδ βδ, εα κεηνςεεί
δ θάιπνζηα ηζ δ αβμνά ιαγί.
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Ζάπςξ αζοκήεζζηα λοπκήζακε ζακ ηέναενμζ
μζ ιεβάθμζ ηζ αδάιαζημζ ενβμδυηεξ ηζ υθα
ηα αηυθμοεα ηα ηναζη, ζοκαβενιυ πηοπμφκ ηαζ
ιπαίκμοκ ζηδ βναιιή βζα αολήζεζξ ηαζ βζα ηέημζα
μφηε ζογήηδζδ ηζ ακ ήηακ ζηδκ ηοαένκδζδ ηζ έκαξ
ιε ηάπμζα ακενςπζά ημκ ζηθήναζκακ ηζ αοηυκ.
Θμζάγμοκ ζακ ηαφνμζ μζ καγί πμο ημοξ θάαςζε
ημ δυνο ηαζ ηνέπμοκε κα ανμοκ θίιεξ ηζ αηυκζα
ηα δυκηζα ηαζ ηα ηέναηα ηαθά κα ηα ηνμπίζμοκ,
βζα κα ηα ιπήλμοκ ζηδκ ηανδζά αοηχκ
πμο ηοαενκμφκ ηαζ κα ημοξ πμφκε ηαεανά ηα θυβζα
πμο ηομθμνμφκιέζα ημοξ ζηδκ ηανδζά...
-Ιαζ ιςνέ! Έηζζ άνπζζε ηαζ βίκεηαζ, ιυκμ πμο δεκ
θαίκεηαζ. Ζαζ ημ ηαηυ πμο θηάκεζ ηαζ ζηαιαηά
ζηα πυδζα ημο θαμφ, πθδνχκεηαζ αηνζαά!,
θέεζ ρζεονίγμκηαξ ιυκμξ ημο μ Ουνζηεκ.
Ομ αθηί ημο Ζςζηακηή ημοκήεδηε εθαθνά. Ομο ’νζλε
ιζα πθάβζα ιαηζά ηαζ ιπήηε ιέζα ημο ηνοθά.
Αεκ ηάεζζε πανά ιυκμ ζηζβιέξ ηαζ αβήηε αζαζηζηά.
Θεβάθδ ακαηαηςζζά, ζφβποζδ ηαζ εαιπή ηάκακε
ζηδκ ροπή ημο Ουνζηεκ ηαημπή.
-Λνίζηε ηα ηαθεδάηζα ζαξ!, δζέημρε
ημοξ ζοθθμβζζιμφξ απ’ υθμοξ δ Ζζηή. Ζζ έκα μογάηζ
απ’ ηδ ιαιά κα ημκςεεί δ ροπή, μ φπκμξ ζαξ κα
θφβεζ ηαζ δ πμθφ ζζςπή. Ζαθέ, ηζ πνάβιαηα είκαζ
αοηά, είζηε ζα καοαβμί, μφηε αημφβεζηε, μφηε ημ
ηάαθζ παίγεηε, ηάεεζηε ζακ ιμοβημί. Ώ! ηχνα εα
δείηε,
εα αάθς ιμοζζηή!
Ζαζ πνάβιαηζ! Ξ’ έκα θεπηυ πθδιιφνζζε
δ αηιυζθαζνα νειπέηζημ ηναβμφδζ ηζ έβζκε πθαθμή.
Ζμοκήεδηακ, ημζηάπηδηακ ηαζ πζάζακε ηα μφγα,
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ηα πμηδνάηζα ημοξ ζδηχεδηακ ρδθά ηαζ ιμκμιζάξ,
ίζα πμο πνμθάαακε ηαζ είπακε ημ «βεζα ιαξ»,
νμοθήπηδηακ ηζ άκμζλακ ημ δνυιμ πμο ήηακ
ζημηεζκυξ, ηθεζζηυξ ηαζ πάνα πμθφ λενυξ.
-Φένε, Ζζηή, ηζ έκα απυ ιέκα!
-Ζζηή, ηζ απυ ιέκα έκα!
-Ζζ έκα δζπθυ απυ ιέκα!
Λ Ουνζηεκ ζοβηζκήεδηε βζα ιζα ζηζβιή, δεκ ήηακ
υιςξ μ ιυκμξ. Ζζ υηακ ηάηζ πήβε κα πεζ ημκ πνυθααε
μ Ζςζηακηήξ:
-Ώοηυ ημ μφγμ ιαθαηχκεζ ηδκ ηανδζά ηαζ δνειεί ηα
κεφνα ηζ υθα ηα ηφηηανα, πμο πάκ κα κεηνςεμφκ,
η’ ακαγςμβμκεί. νε! Ζαζ κα ’ιμοκ ζηδκ παηνίδα
ιμο, ηάης απ’ ημκ ίζηζμ ημο πθάηακμο παπφ,
κ’ αημφς ιυκμ ηα πμοθζά κα λεζδηχκμοκ ημ κημοκζά
ηαζ κα νμοθχ η’ αβένζ πμο θένκεζ εοςδζά! Ι’ αημφς
ηζμπάκμοξ απυ ιαηνζά κα παίγμοκ ηδ θθμβένα ηαζ
κα ανεεχ βζα ιζα ζηζβιή ζε βάιμ, Μαζπαθζά
ή ζ’ έκα πακδβφνζ ηζ αξ πάζς ηδ θαθζά ιμο ηζ υθα
ηα θμβζηά, θέεζ μ Ζςζηακηήξ πμθφ ιεναηθςιέκμξ.
-Άκηε παζδζά! Ξηδκ οβεζά ιαξ ηζ υθα κα πακ ηαθά!,
θέεζ μ Ημοηάξ ηαζ ήπζακε ημ μογάηζ ζημο Ουνζηεκ
ηδκ οβεζά.
Αίπθα ημο μ Ζνδηζηυξ ημ ηίκαλε ιε ιζαξ, πθαηάβζζε
ιζα-δομ θμνέξ ηδ βθχζζα ημο ηαθά, ημο θάκδηε
θίβμ ζηεβκή ηζ έδςζε παναββεθζά κα θένεζ αηυιδ
ιζα, ιζα βφνα ιε ιενάηζ κα πκίλμοκ ηα θανιάηζα
πμο έβζκακ πμθθά.
-Έηζζ υπςξ πακ ηα πνάβιαηα, αθέπς ζε θίβμ κα
πενπαημφιε ιε ηα ηέζζενα, αημφβεηαζ μ Ημοηάξ
δίκμκηαξ ζηδ θςκή ηυκμ ηαζ ιπάζμ δοκαηυ
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ηαζ πνμζπαεεί κα ηάκεζ ηδκ αηιυζθαζνα γεζηή ηαζ
πανςπή. θμοξ εα ιαξ ηδ δχζεζ ζίβμονα βζα ηαθά
ηζ υζμ βζα ζέκα, ημπέθζ ηνδηζηυ, ζε αθέπς κα ιαξ
ηναβμοδάξ ηναβμφδζα ρδθμνίηζηα ηζ υιμνθεξ
ιακηζκάδεξ. Ια αβάγεζξ ηάηζ ηζζημοδζέξ, ηνοιιέκμ
παζημονιά, κα λεηνειάξ ηδ θφνα, κ’ ανπίγεζξ
ηα παθζά πμο ηναβμοδμφκε βένμκηεξ, κέμζ
ηαζ ημπεθζέξ, κα θένμοιε ηδκ Ζνήηδ ζμο
βζα ιζα ζηζβιή εδχ, κα βίκεζ βθέκηζ ηνακηαπηυ,
κα ζδηςεμφκ ροπέξ.
Β! Οζ θεξ ηζ εζφ, ανε Ζςζηακηή;
Αε αθέπεζξ ηδ ζηζβιή, βμνβά κα ’νεεζ ημ λέζπαζια,
κα θφβμοκ μζ ηαδιμί!
Ξοθθμβζζιέκμξ ηάεεηαζ μ Ζςζηακηήξ, θαίκεηαζ
ζακ ζηαζιέκμξ ηαζ, εοηοπχξ, πμο είπακε βζα ζήιενα
ηακμκίζεζ εδχ κα ιαγεοημφκ ηαζ ήνεε ιε ημκ ηαδιυ
θίβμ κα ημκ λεπάζεζ, πμο ηάπμζμζ ζήιενα
ημο ’πνδλακ ηα ζηυηζα ζηδ δμοθεζά.
Οα αάθακε ιαγί ημο δομ-ηνεζξ ακαημθζημί πμο ήηακ
ζηδ δμοθεζά ηζ επάκς ζηδ ζογήηδζδ ημο ’πακ μνεά
ημθηά, ηαζνυξ κα ηα ιαγεφμοκε ηχνα βζα ηδκ
παηνίδα. Φηζάλακε θεθηά, αβυναζακ ζημοξ ηυπμοξ
ημοξ αηίκδηα πμθθά, ηάθορακ ηαζ ηα ηαιεία ημοξ
ηα ζοκηαλζμδμηζηά.
-Έηζζ πμο θεξ, λέκε, έπμοκ ηα πνάβιαηα. Αε αθέπεζξ
ακενβία πμο πθάηςζε αανζά; Ζζ εζείξ βζκήηαηε
πμθθμί, θηζάλαηε ηαζ παζδζά, ε, θμβζηυ είκαζ κα ιδ
θηάκεζ δ δμοθεζά, πςνίξ αέααζα κα εέθεηε βίκαηε
δ αζηία ηαζ ήνεε ακενβία, ημο ζθφνζλε μ ακαημθζηυξ
ιέζα ζη’ αθηζά, θμοζηχκμκηαξ ημ ζηήεμξ ημο ηαζ
πφεδηε απ’ ηα ιάηζα ημο βοαθάδα ηαζ ιζα ζηζά.
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Ίζα πμο δεκ ημκ δάβηςζε μ Ζχζηαξ μ ρδθυξ. Θυκμ
πμο ημο ακέαδηε ιε ιζαξ ημ αίια ζημ ηεθάθζ. Οχνα
ζθονίγεζ ηζ αοηυξ ηαζ ιμκμιζάξ ιε ημ έκα ημο ημ πένζ
ημκ πζάκεζ απ’ ημ βζαηά, ιε ημ άθθμ ημο, ημο ’ζθζλε
ημ ιπνάηζμ ημο βενά ηζ άνπζζε μ ακαημθζηυξ
κα ηνέιεζ βζα ηαθά.
-Ζάηζε ηαθά, ανε ηάεανια, ηαζ εα ζε ηάκς αίδεξ,
ηυθιδζε αηυια ιζα θμνά ηαζ πεξ ηέημζα ζαπθά
ηζ εβχ εα ζε δαβηχζς. Μαθζάκενςπε, ζζπαιενέ,
ανμιμθαζζζηανά, πμο παξ κα αβάθεζξ ηέναηα
αηυια πζμ πμθθά! Κεπκάξ, ανε άεθζε κδζηζηέ,
πχξ ήζμοκα πνμ δεηαπέκηε ιήκεξ ηζ εζφ ηαζ
μζ «ζφκηνμθμί ζμο»; Ομ λέπαζεξ, πμο ειείξ μζ λέκμζ
πζμ πμθφ πέζαιε ιε ηα ιμφηνα; Ξαξ δείλαιε ζημνβή,
ζαξ δχζαιε αβάπδ ηαζ πακ απ’ υθα ζαξ δχζαιε ηα
πζμ αβκά αβαεά, αθθδθεββφδ ηζ ακενςπζά πμο ηα
’παηε ακάβηδ. Θα εα ζμο πς ηζ αοηυ ηαζ ηνάηα ημ
ηαθά. Ζάηζ ηέημζμζ ζακ ηζ εζέκα δεκ εέθαηε ιυκμ
κημοαάνζα, αθθά κα ζαξ αάθμοκ έπνεπε πάκς απ’ ηα
ηεθάθζα ζαξ ηαζ ιζα ζηεπή απυ ζίδενμ κα ιδ ζαξ
αθέπεζ ιήηε μ ήθζμξ ιήηε ηζ μ Θευξ.
Οχνα ημ παίγεζξ ανπδβυξ ηαζ πζμ πμθφ ηα ’ααθεξ
ιε ημοξ Ομφνημοξ! Οζ ζμο ’ηακακ, ανε άπνδζηε ηαζ
ιαφνε ηεκεηέ; Ήνεεξ ηζ εζφ ηαζ υθμζ ζαξ ζ’ έκακ
πανάδεζζμ πμο έθηζαλακ μζ λέκμζ ηαζ πνυζθενακ
πμθθά ηαζ ιέκμοκ απ’ ηδκ ίδζα ημοξ γςή ημιιάηζα
απθένςηα. Οζ εέθεηε, ηχνα δδθαδή; Ια βίκμοκ
Ξυδμια ηαζ Γυιμννα; Ώσ πάζμο απ’ εδχ, νε
παθζμηάεανια!, ημο θέεζ άβνζα ηαζ ημκ εθεοεενχκεζ.
Έκα ζμο θές ιμκαπά, ημίηα κα ημ εοιάζαζ! ηαζ ημο
ημοκά ημ δάπηοθμ υπςξ μ δζηαζηήξ. Ββχ εα θφβς
βνήβμνα, ζζπάεδηα ι’ εζάξ, ιυκμ κα ηάηζεζξ
θνυκζια ηζ εζφ ηζ δ ζπείνα ζμο ιαγί. ΐάθηε αμοκζά
ζημ ζηυια ζαξ ηαζ ηανηενάηε ιέπνζ κα ’νεεζ
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δ ζηζβιή ηαζ αθέπμοιε ιεηά!
Λ ακαημθζημβενιακυξ ηα έπαζλε βζα ηα ηαθά. Ζάηζ
πήβε κα πεζ, ια ημκ έημρε απυημια ημο Ζςζηακηή δ
μνβή:
-Ζαθά ηαζ ηαθάεζα ζημ ηεθάθζ ζμο, ζαπθμθαζίζηα.
Ζαζ ηζ εα ιπμνέζεζξ κα ιμο ηάκεζξ, εζφ ανε παιέκε;
Άκηε ζηα ηζαηίδζα! Ώσ ζηα ηζαηίδζα απυ δς
ηαζ ι’ ακαηάηςζεξ υθδ ιμο ηδκ ροπή!
Ώκδζοπεί, μνβζάγεζ ηζ υθμ ζημηεζκζάγεζ
ημο Ζςζηακηή μ κμοξ ηαζ δ ροπή. Ώπυηαιε πζα ηαζ
αανέεδηε πυηε κα ηάκεζ ηήνοβια ζημοξ Έθθδκεξ
ζοκάδενθμοξ πμο ιίθαβακ βζα ααζζθζά, βζα πμφκηα
ή αηυια πζμ δελζά ηαζ πυηε ιε ανζζηενμφξ πμο
ιίθαβακ βζα άηνα ηαζ ημο ’θεβακ, υηζ ζακ εα ’θηακε
δ ζηζβιή εα παίνκακε ηαζ υπθα.
Ξηδκ διενήζζα δζάηαλδ υηακ ανζζηυηακε ιαγί
ημ θυβμ είπε δ πενζαυδηδ δζηηαημνία δ
πνμθεηανζαηή ηαζ ιία ημζκςκία δζεεκή ιε ιάκα ηδ
Νςζία.
-πμο! ηαδιέκμζ ζφκηνμθμζ, ιδ ηα γδηάηε αοηά!,
ημοξ έθεβε μ Ζςζηακηήξ, ια εηζηέηα ημο ’ααγακ
ιενζημί πςξ ήηακ δελζυξ, παθζέξ, μπμνημοκζζηήξ
ηαζ ζάπζμξ ηεκεηέξ.
Οχνα αοηά πζα ζηυνπζζακ, πάεδηακ ιαηνζά ηαζ
ανηεημί ανζζηενμί ιείκακ πςνίξ ζηεπή ηαζ μζ πζμ
πμθθμί ανήηακε ζηέβδ ζ’ έκα ηαζκμφνζμ ηίκδια
ζμζζαθζζηζηυ πμο έηαγε πμθθά ηζ έθεβε υθμ «εα»,
δ Βθθάδα εα βζκυηακε ανπυκηζζζα ηονά,
ια μ Ζςζηακηήξ δεκ πείεμκηακ ιε ηα πμθθά ηα «εα»
ΐανέεδηε ηαζ ιπμφπηζζε κα ηάκεζ πνμπαβάκδα,
πυηε βζα ηδ δμοθεζά, πυηε βζα ηα ζπμθεζά,
άθθμηε βζα ηα ηυιιαηα ηαζ βζα ηα ζοκδζηάηα
ηζ άθθμηε πάθζ κα ιζθά πμθφ βζα ηδκ Βθθάδα
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ηαζ κα ημκ πζάκεζ μίζηνμξ, αδζάημπμξ, εενιυξ,
κα ημο εμθχκεζ ημ ιοαθυ, δ γάθδ ηδξ θαπηάναξ.
Ξοπκά ημο ένπμκηακ ζημ κμο εηείκμζ πμο πεεάκακε
ηαζ ιείκακε εδχ ηζ υπζ παππμφδεξ, βένμκηεξ,
ια κέμζ ζακ ηζ αοηυκ.
Ια ημκ ηνοπά πανάθμνα δ κμζηαθβία ηδξ θοβήξ
ηζ μ ζδηςιυξ πήνε ηδ ιμνθή ημο θοηνςιμφ πμο
είκαζ μ βονζζιυξ. Ζαζ πζμ πμθφ δ ηονα-Ζαηενίκα,
δ βοκαίηα ημο, πμο ημονάζηδηε ηαζ βηνίκζαγε πμθφ.
Ζαζ ηα παζδζά ημοξ, είπακ δομ ηυνεξ ηαζ απυ ηαζνυ
ηχνα ζηδ ιαηνζκή παηνίδα πήνακε ηα πηοπία ημοξ
ηαζ ράπκμοκ βζα δμοθεζά.
Ζαζνυξ κα ηα ιαγεφμοκε, έθηακε ςξ εδχ. Οζ ηάκμοκ
ηάπα εδχ; Ξηφαεζ, ημζηά ηα πυδζα ημο, αθέπεζ δομ
αθοζίδεξ πμο ιπήηακε ααεζά ηαζ αβάθακε ζημονζά.
Ιζχεεζ αανοπμζκίηδξ πμο ηυπδηε ζηα δομ, αβχκα
ηάκεζ δοκαηυ, εέθεζ κ’ απαθθαβεί ηαζ δε ιπμνεί κα
αβεζ.
ΐανζά ημο θεφβεζ δ ακαπκμή, ζονηή, ηναοιαηζζιέκδ
ηα ιάηζα ημο πεζιέκα επάκς ζημ ηναπέγζ ημζηάγμοκ
ηα πμηήνζα δζαπεναζηζηά ηαζ ανβά ζακ οπκμαάηδξ,
θεφβεζ ημ πένζ ημο απαθά ηζ ακαγδηά ημοξ χιμοξ
ημο Ουνζηεκ.
Ομκ ημίηαλε μ θίθμξ ημο θμλά, ημο παιμβέθαζε γεζηά
ηζ απυεεζε ηζ αοηυξ ημ πένζ ημο επάκς ζημ δζηυ ημο
πμο ηνέιμκηακ ζημκ χιμ.
-Ρμ, πμ! λεθχκδζε απυ πανά μ Ζνδηζηυξ, ιπμνμφζα
ηζ αθθζχξ; ηζ έθενε ημκ παζημονιά ιε ηδ θίβδ
ηζζημοδζά πμο είπε βζα ιαβζά. Οα ηνάηαβε βζα ηδκ
ηαθή ζηζβιή ηαζ βζα ηδκ απαική, βζα ιζα χνα ηαθή,
κα, ζακ ηζ αοηή.
Μζμ πίζς θχκαγε ηαζ ιάθςκε ιζα θεαεκημβοκαίηα
ίζαιε έκα ηαζ μβδυκηα, «Ζνήηδ» ηδ θχκαγε
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μ Μακηεθήξ ή ιαονμποηκμθνοδμφζα ηαζ «λφπκδζε»
μ Ζςζηακηήξ ιε ηνάκηαβια εθαθνφ.
ΐθέπεζ ημ Ζαηζκζχ, πμο ιάθςκε, υπζ βζα ημ θαΎ,
ια βζα ηδκ ηεθαθή ημο άκηνα ηδξ, πμο άνπζγε
ηζ έπακε, αθέπμκηαξ ηα ηναπέγζα ημοξ δζπθά
ηαζ κα βειίγμοκ ηυζιμ.
Ομοξ ηαίνζαγε ηαιζά θμνά, ζακ ανίζημκηακ ιαγί
κα ένεμοκε ζηα ηέθζα ηαζ ιάθζζηα ηαθά, έηζζ ηαζ
ηχνα ημο Μακηεθή ηα ηέθζα δοκάιςκακ βενά.
-Άκηε, ιςν’ ημπέθζα άηαπηα, ηζ έκα απυ ιέκα.
Μάθζ ιμο αάθαηε ηνζηθμπμδζά ηζ ήνεα ιε ηα κενά
ζαξ, άζκηε ηαζ ημ θμζπυκ, κα πζμφιε απυ έκα ζε υθςκ
ηδκ οβεζά!, θέεζ ημ Ζαηζκζχ ηαζ ηάεεηαζ ακάιεζα
ζημοξ ιεναηθςιέκμοξ άκηνεξ.
Ζζηή! θςκάγεζ απυημια ηαζ δίκεζ εκημθή, ηδκ πυνηα
απ’ ημ ηαπεθεζυ κα ηθείζεζ ζημ θεπηυ.
Ομοξ ημίηαλε ιε ηδ ζεζνά βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ζηα
ιάηζα ημοξ ααεζά, ημο Μακηεθή ηδξ θάκδηακ πςξ
ήηακε εμθά. ΐάγεζ ιζα βφνα αηυιδ ηίβηα ηζ υπςξ
βέιζγε ηα πμηδνάηζα, άθδζε ακαζηέκαβια:
-Ώοηυ ηαζ κα ’καζ ημ ζηενκυ ηαζ άζκηε, ζηδκ οβεζά!
αημφβεηαζ κα θέεζ ιε ιζα θςκή βθοηζά.
Μζάκεζ ημ πμηδνάηζ ηδξ, ημ ζήηςζε ρδθά,
ιυκμ πμο θίβμ άνβδζε εηείκμ ημο Ημοηά.
Ομκ ημίηαλε μ Ζνδηζηυξ, ημο πάηδζε ιαηζά ηζ υθμζ
ιαγί ηζμοβηνίζακε ζε υθςκ ημοξ οβεζά:
-Άζκηε, ςνέ ημπέθζα, ζαμονίληε ημ θμζπυκ, θέεζ
μ Μακηεθήξ ηαζ ημ ’νζλε ιε ιζαξ. Οζ ημ ημζηάξ,
ιςνέ Ημοηά, δεκ αθέπεζξ ιςνέ ηδκ «Ζνήηδ»
πμο ιαξ νεγίθερε, ιαξ έηακε πανηί!
Άπθςζε ηδ πενμφηθα ημο κα πζάζεζ ημ ιπμοηάθζ,
ια έκα άθθμ βνήβμνμ ημκ πνυθααε ιε ιζαξ,
ημκ πμφθηζαζε απ’ ημκ ηανπυ, αημφζηδηε
ηναπάκζζια ηζ έααθε μ Μακηεθήξ ιία ζονηή θςκή:
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-Σςςπ! Οφπεζ ηζ ένεμοκ λακά ζηδκ Ζνήηδ Γενιακμί
ηαζ ημοξ αδνάλεζξ, Ζαηζκζχ, πάεδηακ μζ ηαδιέκμζ!
Ομκ άημοζακ υθμζ βφνα ημο ηαζ πζμ ηαθά μ Ημοηάξ
πμο έηοπε υθα κα ηα πνμζέλεζ ηζ άνπζζε κα ζημνπά
ι’ άθεμκμ ηέθζ ηα ηνακηαπηά ημο βέθζα:
-Θςνέ ηζ ακάεειά ζε, Ζνδηζηέ, ιε ηα ηαιχιαηά
ζμο. Ρμ, πμ! Ρα, πα! ηαζ πζάκεζ ηδκ ημζθζά.
Οδκ Ζαηζκζχ ηδκ πήνακε ηα βέθζα ηζ μζ άθθμζ δομ
λεζπάζακε πμθφ πζμ δοκαηά ηαζ ιυθζξ έθηαζε
δ Ζζηή ζ’ αοηή ηδ πθαθμή, αθέπεζ κα ηνέπμοκ
δάηνοα ζηα ιάηζα ημοξ ποηκά ηαζ πζμ πμθφ
ημο Μακηεθή, πμο άνπζζε κα θηανκίγεηαζ,
κα πέθημοκε απακςηά ηα «αρμφ» ηαζ κα ημκ πζάκεζ
αήπαξ.
Μάθζ ηζ άθθα «αρμφ!» ηαζ κα πεηάεζ αθήιαηα πμο
ανήηακ ημ Ημοηά ηαζ δχζ’ ημο πάθζ «βημοπ!»
ηαζ «βημοπ!». Αεκ πνμθαααίκεζ μ θμοηανάξ ηχνα
κα ηα εθέβλεζ, πάθδ βίκεηαζ ιέζα ημο ηαζ πζμ πμθφ
ηα βέθζα ηςκ ζοκηνυθςκ, ημο λεαζδχζακε βζα ιζαξ
αίδεξ ηαζ παλζιάδζα:
-Ρμ, πμ! Ρα, πα! ηαζ πζάκεζ ηδκ ημζθζά ηαζ ιεξ ζηδ
γάθδ ημο ηεθζμφ, ημο θεφβεζ ιζα ηθακζά.
-Ώσ, ασ, ιάκα ιμο, ηζ άημοζακ η’ αθηζά;
θέεζ μ Ζςζηακηήξ ημζηχκηαξ υθμοξ ζηδ ζεζνά
ζα κα ’ηακε ζμθυξ ηαζ κα βεθά αηυια πζμ πμθφ
ηαζ μ Ημοηάξ, ιδ ιείκεζ ζε πανάπμκμ ηαζ έλς
απ’ ημ πμνυ, δίκεζ ιζα θάπα θζθζηά ζημο Μακηεθή
ημ ημφηεθμ ηζ εηείκμξ ηαεχξ θίβμ ημοκήεδηε
ημο ’θοβε αηυιδ ιζα.
-Ώκάεεια, ημπέθζ, Μακηεθή, εαννχ εα ηζμονθζζηείξ
ηχνα ζηα ζμαανά! ημο θέεζ πεζναπηζηά μ θίθμξ ημο μ
Ημοηάξ.
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-Ώσ πέζμο, ςνέ ημπέθζ, ηαζ ζημ ακάεεια πμο εέθεζξ
κα ιε πκίλεζξ ζχκεζ ηαζ ηαθά! ηάκεζ ηζ αοηυξ
βεθχκηαξ ηαζ πζάκεζ πάθζ ηδκ ημζθζά πμο πυνεοε
αηνάηδηδ ζηα πάκς ηαζ ζηα ηάης.
Μέναζακ ηάιπμζεξ ζηζβιέξ ι’ εηείκμ ημ λεθάκηςια,
πμο έιμζαγε κα ήηακ πδβάδζ αζηείνεοηδξ πανάξ.
Ξεζζιυξ, ανμκηέξ ηαζ εφεθθα πμο ένζπκακ αμοκά,
ιεηά αθμφ ζοκήνεακε άνπζζακ ηδ δμοθεζά, εηείκδ δ
απμδζμνβάκςζδ πάεδηε λαθκζηά.
Ξδηχεδηε δ Ζαηίκα, ιαγεφεζ ηα πμηήνζα,
μ Μακηεθήξ ζημοπίγεζ ηα ιάηζα ηαζ ηζξ ιφηεξ
ηαζ ηάεεηαζ ζακ ιαεδηήξ ηαθά ηζ μ Ζςζηακηήξ
ηαζ μ Ημοηάξ δζφπαζακ ανβά-ανβά.
Ηίβμ πμο ηναημφζε ηζ αημφβμκηακ μ απυδπμξ απ’ ημ
λεαζδςιέκμ βέθζμ ημο Ουνζηεκ ηαζ ηέθμξ ηάηζακε
υπςξ ζηδκ ανπή, ήζοπμζ, ζμαανμί.
Ζμζηζμφκηαζ αιήπακα ηζ υθμζ ημοξ πνμζπαεμφκ,
θεξ ηαζ ανέεδηακ λαθκζηά ζε άβκςζημ πθακήηδ,
κα πνμζβεζςεμφκ.
Λ Ζνδηζηυξ ιε ηεπκζηή πνμζπμίδζδ πηεκίγεζ
ημ ιμοζηάηζ ηαζ δ πμκδνή ημο δ ιαηζά πδδάεζ ζημ
Ημοηά, ημο νίπκεζ έκα παιυβεθμ, πμο ημο ημοκά η’
αθηζά.
-ζη, ηζ θεξ Ημοηά, κα ζθίλς αηυιδ ιζα; ημο θέεζ
ζζβακά.
-ΐνυκηα ηδκ, Μακηεθή, εηεί πμο είκαζ κα ζηάζεζξ,
αξ ζηάζμοιε ειείξ! Οζ είπαιε, ηζ πάζαιε; Ώξ πάεζ
ηαζ ημ παθζάιπεθμ ηαζ έπε εζφ ηδ βεζα ζμο.
Θυκμ, ιςνέ ημπέθζ, ημίηα ιδ θενςεείξ, η’ απάκηδζε
μ Ημοηάξ ηζ εημζιάζηδηε κα πνμτπακηήζεζ
ηαζ δεφηενδ βζμνηή ηεκηχκμκηαξ η’ αθηζά.
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-Ξηαζιυξ, βασδμφνζ ηνδηζηυ ηαζ πάεζ πάνα πμθφ.
Άζ’ ημκ, Ημοηά ιμο, κα πανείξ, δεκ έπεζ ιπέζα μ
ζηφθμξ. Ώκ ηφπεζ ηαζ ανπίζεζ ημ ίδζμ ημ αζμθί,
δομ πένζα ιμο ’δςζε δ γςή ηζ εηείκμκ δομ ηεθάθζα.
Θα ημκ αδνάλς ηαζ απ’ ηα δομ ηαζ ηυηε λένεζ αοηυξ!
θέεζ δ Ζαηίκα αοζηδνά νίπκμκηαξ ιζα ιαηζά
ζημκ άκηνα ηδξ, πμο εηείκμξ ζακ άημοζε ηα θυβζα
ηδξ, αιέζςξ ζοιιμνθχεδηε ηαζ έηαηζε ηαθά
ηαζνυξ κα ημοαεκηζάζμοκε ηαζ θίβμ ζμαανά.
Έπεζε πάθζ ιζα ζζβή πμο ηνάηδζε ζηζβιέξ, υθμζ ημοξ
ημζηαπηήηακε ζα κα ’ηακ ζ’ εηηθδζζά ηαζ πζάζακ ηδ
ζογήηδζδ πμο είπε επζηαζνυηδηα ηαζ ήεεθε ζπμοδή.
Μήνε ημ θυβμ δ Ζνδηζηζά πμο ήηακ ζ’ έκα ηίκδια
ηαζ ήλενε απ’ αοηά.
Ώκαθμνά ζημ ζήιενα, ζηδ ιεβαθμπνεπή πμνεία
ηζ ακ ήηακ βζα ημ αφνζμ έημζιμζ βζα ημφηδ ηδκ πμνεία
ηαζ πίζηεοε, δ Ζνδηζηζά ηζ έθεβε, πςξ βζα ηδκ πυθδ
ημοξ εδχ ζηδ ΐαοανία, ζίβμονα εα έθηακε μ ηυζιμξ
ηαιζά ηνζαημζανζά πζθζάδεξ.
Ζάιπμζμ ηνάηδζε δ ημοαέκηα πςνίξ δζαημπή, υθμζ
ημίηαβακ ηζ άημοβακ ηδκ ηνδηζηζά βοκαίηα, πςξ
ιίθαβε ηζ έεεηε ηα θυβζα ηδξ ζςζηά, ιε ιζα θςκή
πμο άθδκε κα λεπεζθίγεζ δ αβακάπηδζδ ηζ δ μνβή.
Ξοπκά πηοπμφζε ηδ βνμεζά επάκς ζημ ηναπέγζ
ράπκμκηαξ ιε ηα ιάηζα ηαζ ζδηςιέκα η’ αθηζά,
ημοξ άκηνεξ έκακ-έκακ. Ζάπμζα ζηζβιή ζηαιάηδζε,
πέναζακ ζηδ ζζςπή, ηακέκαξ δεκ ημοκήεδηε απυ ημ
ηάεζζιά ημο, χζπμο αημφζηδηε λακά κα θέεζ
ζμαανά δομ θυβζα λενά:
-Ώοηά είπα εβχ κα πς ηζ άθθμ ιδ ζαξ ημονάζς,
ζεζνά ζμο, Ζςζηακηή, κ’ αημφζμοιε ηζ εζέκα!
Ομο Μακηεθή ημο λέθοβε ακαζηεκαβιυξ,
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πμο απεβκςζιέκα ηνάηαβε ζηα ζηήεζα ημο ιε αία.
Θεηά θίβμ ημοκήεδηε, έηνζρε ηα ιμοζηάηζα,
μ Ζςζηακηήξ λενυαδλε ηζ άνπζζε ιε ηδ αναπκή
θςκή ημο βζα ηα ααθηακζηά:
-Ββχ εα ιείκς ζηα νςηήιαηα πμο είκαζ δοκαιίηδξ,
ηαηά ηαηή ζοκέπεζα είκαζ ηζ εθθδκζηά,
ιέκμοκε ακαπάκηδηα ηαζ παίνκμοκε θςηζά.
Οα ’πμοιε πεζ ηαζ λακαπεί, πάθζ ηα θέιε ηχνα,
δεκ αβάγμοιε γμοιί. Σζηυζμ εα μνβακχζμοιε
ηζ άθθδ επζηνμπή, εα ηάκμοιε βζα ημ Θαηεδμκζηυ
πμνεία ηνακηαπηή.
Ημζπυκ! Ηίβμζ μζ κηυπζμζ μζ ηαθμί ιε ηαεανά ιοαθά,
θίβμζ ζαξ θές πάθζ πμο είκαζ ζακ ημοηζά.
Αεκ έπμοκ πανςπίδεξ, αβςκζμφκ πναβιαηζηά,
θμαμφκηαζ ηδ θςηζά πμο άκαρακ βενά μζ οπμονβμί
ημοξ, πςνίξ κα οπμθμβίγμοκε υζζα ηαζ ζενά,
λεδίπθςζακ ηαζ ηα θηενά υπςξ μζ αεημί,
ηνυπζζακ ηαζ ηα κφπζα ημοξ κα είκαζ πζμ βαιρά,
θέεζ μ Ζςζηακηήξ βονκχκηαξ ζ’ υθμοξ ηδ ιαηζά
ηαζ ήνειμξ ηαζ πμθφ ααεοζηυπαζημξ ζοκεπίγεζ
ημοκχκηαξ αοζηδνά ημκ δελζυ ακηίπεζνα.
Φυνεζακ ηαζ ημκ ιακδφα ημ δδιμηναηζηυ,
αοημζηεθακςεήηακε ηαζ πήνακε ζενβζάκζ
ηζξ πχνεξ ηζξ θηςπέξ ανπίγμκηαξ ημ λήθςια
απ’ ηδ Γζμοβημζθααία, πμο είκαζ νίγα ηαζ ημνιυξ
ηαζ ημ ηθεζδί εζνήκδξ. Θεηά εα ένεμοκ ηαζ ζ’ ειάξ,
υπςξ μζ «ζηαονμθυνμζ» ιμκηένκαξ επμπήξ
κ’ αζπμθδεμφκε ιε ειάξ ηαζ ζηα πνμαθήιαηά ιαξ.
Ζζ αξ ιδ λεπκάεζ μ οπμονβυξ, ηςκ ελςηενζηχκ πμο
έπεζ βζα μνυζδιμ ημο εθπεκηέ (FPD) ιπμβζά,
ηαθά εα ηάκεζ κα ιάεεζ πνχηα ημ βείημκά ημο
πμο αηυια δε ημκ λένεζ, ημκηά κα ’νεεζ ζ’ ειάξ.
Ομ ιυκμ πμο ημκ κμζάγεζ, ηαεχξ ηαζ άθθμοξ
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οπμονβμφξ, είκαζ ημ πχξ εα αμθεοημφκε πζμ ηαθά,
πςνίξ κα οπάνπμοκ εφηεξ ηαζ... υζμ βζα ηα εφιαηα
δε πάθαζε μ κημοκζάξ! Ώνηεί μ κέμξ πάνηδξ
κα δείπκεζ ηαεανά, ηδ κέα ηάλδ ηςκ πναβιάηςκ
πμο θέβμκηαζ πμθθά.
Θζα αοημηναημνία αηνάκηαπηδ ηαζ ιε ζοιιάπμοξ,
υπζ ιμκάπα πνζζηζακμφξ, ια ηαζ αθθυενδζημοξ
εημφηδ ηδ θμνά. Ώκάεειά ημοξ δεκ έααθακ ιοαθυ,
εα αάθμοκ πονηαβζά, ρεφηδξ κα αβς, εα πάεμοιε
γδιζά!, θέεζ μ Ζςζηακηήξ πέθημκηαξ ζηδ ζζςπή
ηζ έπζαζε ημ ηεθάθζ.
Θεηά πενκά ηα πένζα ημο ηάης απυ ηζξ ιαζπάθεξ,
νίπκεζ ιαηζέξ ζημοξ θίθμοξ ημο ηαζ ζηάεδηε λακά,
ζημο Ουνζηεκ ηδ ιαηζά.
Βοεφξ ημφκδζε ημ ηεθάθζ ημο ηαηαθαηζηά
ηζ μ Ζςζηακηήξ αημφζηδηε ιε ιπάζα ζηδ θςκή ημο
κα θέεζ αοζηδνά:
-Αεκ εέθμοιε ιςνέ κα βίκεζ, ημ θές ηαεανά,
μφηε ζημκ ηυπμ ιαξ γδιζά, μφηε ζηα ΐαθηάκζα
ηζ αηυια πζμ πμθφ δεκ εέθμοιε εδχ ηζ αοηυ βζαηί
ημκ ηυπμ ζαξ ημκ γήζαιε ηαθά, ημκ κζχεμοιε δζηυ
ιαξ ηαζ δχζαιε πμθθά Αεκ είκαζ πζα απθά.
Ώκ ηάηζεζ δ Ζοαένκδζδ ηαζ πζάζεζ ημ ζθοβιυ ημο
ίδζμο ημο θαμφ, κα λένεζ δε εα ανεεεί εενιυιεηνμ
’ ακηέλεζ ζε ηέημζμ πονεηυ ηαζ πυκμ δοκαηυ.
Ώκ μ θαυξ ζαξ είπε θεφηενδ ζηέρδ, ηαεανή ηαζ θςξ
πζμ θαιπενυ, εα βίκμκηακ ααζίθεζμ εζνήκδξ
ηζ ακενςπζάξ. ζμ μ θαυξ ζαξ ανίζηεηαζ ζηδκ άηνα
εβηθςαζζιέκμξ, αοημί πμο είκαζ ζηδκ ημνοθή,
βζα ιέκα ημκ Ζςζηακηή, ακηθμφκ ηδκ εοηαζνία.
Θα θένμοκ πζζςβφνζζια ηζ ίζςξ ηαηαζηνμθή
ηαζ πζμ πμθφ ηαζ ζίβμονα ηδκ μζημκμιζηή.
Ώπυ ηεζ, θίθμζ ιμο, λεηζκμφκ υθα.
Λ θαζζζιυξ εβείνεηαζ ηζ μ ναηζζζιυξ μνβζάγεζ
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ηζ έπμοκε απακηαπμφ απθχζεζ ηα θηενά.
Ζζ ακ πμφιε ηαζ δομ θέλεζξ βζ’ αοηά ηα ιέζα
ηα εκδιενςηζηά, πς, πς, πς! Οζ κα πς!
Ώκ δε είκαζ αίζπμξ ηαζ αιανηία, είκαζ έκα έβηθδια
ςιυ πμο ηάπμζα ζηζβιή εα ανεεεί ηζ δ ηζιςνία.
Ομ λεοηεθίζακε, ιςνέ, ι’ εηείκδ ηδ ΐμζκία
ηαζ ηνφαμοκε επίηδδεξ ημνιζά πςνίξ ηεθάθζα
ηαζ ηνφαμοκε ηαζ ημοξ θδζηέξ πμο παίνκμοκε
δμθάνζα, ανηεί ηεθάθζα Ξέναςκ πνζζηζακχκ
κα πέθημοκ ιεξ ζηα πζάηα. Ώίζπμξ, αίζπμξ, κηνμπή
ηζ άκακδνμζ πμθφ. Θα ηαθά.... θέεζ μ Ζςζηακηήξ…
δεκ λένμοιε πςξ βζα κα βίκεζ μ πυθειμξ πνεζάγεηαζ
ηδκ ακενβία, ηδκ ακζζμννμπία, ηζξ πμθζηζηέξ
δζαθμνέξ, ζηδ βεζημκζά πμζμξ εα οπενζζπφζεζ
ηαζ πίθζα-δομ άθθα ηαηά πμο αμδεμφκ ημ θαζζζιυ
κα ζδηςεεί λακά; Ή ιπαξ ηαζ μζ αθέρεζξ ημοξ
μζ ζημηεζκέξ δε δείπκμοκ ηαεανά πςξ μζ μνέλεζξ
άκεζζακ ζημκ ηυπμ εδχ βενά; Θα πακ απ’ υθα
δεκ πνέπεζ κα λεπκάιε, πςξ δεκ είιαζηε παζδζά
ζηδκ επμπή ημο ηνζάκηα ηνία, αθθά ζηδκ επμπή
ηδξ απυθοηδξ ηεπκμθμβίαξ.
Ξηδκ επμπή ηςκ ημιπζμφηεν ηαζ ηςκ «νάιπμ»
ηζ αοηυ ημοξ δίκεζ δφκαιδ βζα ελμοζία!
Ξηαιάηδζε μ Ζςζηακηήξ ηζ έδεζπκε υηζ είπε
ηεθεζχζεζ. Θε θακενή ημφναζδ ένζλε ιζα θεοβαθέα
ιαηζά ζηδκ πυνηα ηζ υηακ λακά εημζιάζηδηε πάθζ
ημ θυβμ βζα κα πάνεζ, αήπαξ λενυξ αημφζηδηε ηαζ
ζηάεδηε λακά.
Δ θςκή ημο Ουνζηεκ άνπζγε κα δίκεζ ακαθμνά.
Αζηαίςζε ημκ Ζςζηακηή ζε υθα υζα είπε
ηαζ ζοιιενίζηδηε υθεξ ημο ηζξ απυρεζξ.
Θίθδζε ι’ επζπεζνήιαηα ηαζ κημημοιέκηα απυ ημ
πανεθευκ ηαζ ζοιθχκδζε βζα αθέρεζξ ζημηεζκέξ,
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πςξ ακ δεκ θάαμοκ ιέηνα αοζηδνά, ίζςξ, εα έπμοκ
ηάπμζα ζηζβιή ηέηανημ Νάζπ ζηδ ζεζνά.
Ζαζ ηυκζζε ιε έιθαζδ πςξ έκα ηαζκμφνζμ Νάζπ
ιπμνεί κα ’πεζ αηυιδ άθθδ πνμέθεοζδ
ηζ άθθδ ζοκηαβή. Βίπε βζα ηδ ιεβάθδ απμζηνμθή,
ιεβάθδ ακηζπάεεζα πμο παίνκεζ ηδ ιμνθή
ηαζ βίκεηαζ έκα ιίζμξ απάκενςπμ πθαηφ
κα έπμοκ έπενα ιέζα ημοξ αηυιδ ηαζ αοημί.
Ώκέθενε αηυια, πςξ ηχνα ήνεε πνάβιαηζ δ χνα
ημο αβχκα, ηαθχκηαξ ζε επίηαλδ λέκμοξ
ηαζ κηυπζμοξ κα ιπμφκε ζηδ βναιιή.
Ομοξ ιίθδζε ηαζ βζα νεαθζζιυ πςξ είπακε μζ κηυπζμζ,
ια εηεί ηα πάθαζε μ Ημοηάξ ηαζ είπε πεζναβιέκμξ:
-Άθθα ηα ιάηζα ηδξ πένδζηαξ ηαζ άθθα ηδξ
ημοημοαάβζαξ! Θα ηζ ακ οπάνπεζ αηυια, ημκ αθέπς
κανηςιέκμ ηαζ ζζχπδζε λακά.
Ζζ μ Μακηεθήξ πεηάπηδηε, έααθε έκα ενχηδια ηαζ
ήεεθε κα ιάεεζ:
-Ώκ ηαζ δεκ είκαζ ηδξ ζηζβιήξ, ια υιςξ εα ημ πς,
ιζαξ ηαζ αημφζηδηε εδχ βζα ημ νεαθζζιυ. Μχξ
ελδβείηαζ δδθαδή, κα είκαζ αθθζχξ, υηακ μζ κηυπζμζ
ένπμκηαζ ιε άδεζα ζηδκ Βθθάδα, δείπκμοκ πςξ είκαζ
πνάβιαηζ άκενςπμζ ηαθμί, θεπημί ηζ εοβεκζημί ηζ
υηακ βονκμφκ ζημκ ηυπμ ημοξ κα δείπκμοκε αθθζχξ;
Βηεί απάκηδζε δ Ζνδηζηζά θέβμκηαξ βζα
δζαθμνεηζηέξ κμμηνμπίεξ. Μμθθμί αθθάλακε ι’ αοηή
ηδκ έκςζή ημοξ ηζ αοηυ είκαζ ιεκ πζηνυ, ια είκαζ
αθδεζκυ.
Ζαζ μ Ημοηάξ ημοξ εφιζζε ηδκ άκμζλδ ηαζ ημκ ημφημ,
αθθζχξ ηα θέβακε παθζά, αθθζχξ ηα θέκε ηχνα.
Ράεδηακ ηα εκδζαθένμκηα, δε δίκμοκ μφηε ιζα
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ηαζ λαθκζηά αημφζηδηε δ Ζζηή, πμο είπε απ’ υθμοξ
λεπαζηεί, κα θέεζ ηχνα δοκαηά ζηδ ιδηνζηή ημοξ
βθχζζα:
-Λ άκενςπμξ ζαξ ιίθδζε ηαζ η’ άημοζα ηαθά ηζ υθα
υζα ακάθενε είκαζ αθδεζκά. Ξαξ είπε ηαεανά ηαζ
βζα νεαθζζιυ ηαζ ιμκμιζάξ πζαζηήηαηε θεξ ηαζ ζαξ
ηζίιπδζε μπζά. Ζαθέ, εβχ ιμκάπα έκα εα ζαξ πς
ηαζ πείηε ηδκ αθήεεζα, βζ’ αοηυ πμο θέκε θζθμλεκία
ηαζ ακενςπζά, πμο ειείξ ηδκ ηάκαιε ζδζμηηδζία ιαξ
ηαζ θέιε ιεβάθεξ ημοαέκηεξ.
Ώξ πμφιε πςξ είιαζηε ζηδκ Βθθάδα ηαζ ένπμκηαζ
μζ Γενιακμί ζακ ιεηακάζηεξ ηαζ ηάκμοκε δζάθμνεξ
δμοθεζέξ. Ζάιπμζμζ απ’ αοημφξ ακμίβμοκ ιαβαγζά,
κα, ηαθή χνα ζακ ηζ ειάξ.
Αε ιμο θέηε, ημοξ θέεζ ηαζ μ ηυκμξ ηδξ θςκήξ ηδξ
αθθάγεζ, ιμζάγεζ δαζηάθα πμο ηάπμζμξ ιαεδηήξ ηδξ
έηακε γδιζά ηαζ ράπκεζ κα ημκ ανεζ κ’ απμθμβδεεί.
Ημζπυκ; Οζ βκχιδ έπεηε αθήεεζα;
Θα πδβαίκαιε ειείξ μζ Έθθδκεξ κα θάιε ηα θαβδηά
ημοξ; Θα ημοξ αμδεμφζαιε ιε ημκ ηνυπμ ιαξ κα
θάκε ρςιί; Φακηαζηείηε βζα πανάδεζβια κα πάκε
ζηδ Αδιανπεία βζα ηάπμζα ημοξ πανηζά, ζηδ ΑΒΔ,
ζημ ΕΖΏ, ζηδκ Ώζηοκμιία, ζημ βζαηνυ, ζηδ δμοθεζά
ηαζ μπμοδήπμηε αθθμφ ηαζ κα ημοξ βίκεζ δ δμοθεζά
ζςζηά; Ζαθά, ζοκέπζζε, ηχνα είκαζ ηζ εδχ αθθζχξ.
Ώθθάλακε ηα πνάβιαηα. Ώθθά βζα κα επακένες:
Οχνα είιαζηε ηαθά; Έπμοιε επαθή ιε ηδκ
πναβιαηζηυηδηα ή ιήπςξ είιαζηε ηζ ειείξ, ίζςξ,
πεζνυηενμζ; Ζαθέ ειείξ πμο είιαζηε ηζ Έθθδκεξ,
υηακ πάιε βζα ηάπμζα δμοθεζά ζ’ αοηέξ ηζξ
οπδνεζίεξ, ιαξ ημζημφκ, υθμζ ημοξ βεκζηά ιε
οπμηνζζία ηαζ αηαηαδελζά,
ιε αβέκεζα ηαζ άβνζα ζοιπενζθμνά ηαζ δείπκμοκ
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υθμζ ημοξ ηέημζα αανειάνα πμο κα ζε πζάκεζ αδδία
ηαζ κα κζχεεζξ κηνμπή, πμο ημοξ αθέπεζξ κα είκαζ
ακεααζιέκμζ πάκς ζηα ηαθάιζα.
πζ δδθαδή, κα θέιε ηαζ ημο ζηνααμφ ημ δίηαζμ!
Ώκ δδθαδή βίκμκηακ αοηυ εδχ, εα οπήνπε παθαζιυξ
Ζαζ επί πθέμκ ηαζ θαζζζιυ έπμοιε ηαζ ναηζζζιυ
ηαζ ίζςξ ηαζ πζμ πμθφ.
Ια ιδκ λεπκμφιε πχξ ημοξ αθέπμοκ υζμοξ ένπμκηαζ
ζηδκ Βθθάδα απυ Μυκημ, Νςζία, Ώθαακία ηαζ αθθμφ.
Μεξ ηα ηζ εζφ, ιπάνιπα Ζςζηακηή!
Μεξ ηα ηζ εζφ, Ημοηά, είκαζ έηζζ; ημοξ θέεζ δ Ζζηή
ηαζ ημοξ ημζηά ζηα ιάηζα.
Ζμζηάπηδηακ υθμζ ημοξ ιε ηάπμζα αιδπακία.
Ζάπμο ιέζα ημοξ έζημογε ιζα θςκή πμο θχκαγε
πκζπηά, πςξ μ νεαθζζιυξ έθεζπε ηζ απ’ εδχ.
Αεκ πέναζακ υιςξ πανά ιυκμ ζηζβιέξ ηαζ ήνεε ιζα
απάκηδζδ ζοκμδεοιέκδ ιε μνβή απ’ ημκ παηένα ηδξ
ημκ Μακηεθή:
-Ξηάζε, ιςνέ ημπέθζ, εζφ δεκ λένεζξ απ’ αοηά,
ηάηζε ηαζ ηθχζδζε ηα ααβά ηαζ ιδκ ακαηαηχκεζαζ
ζε πνάβιαηα πμο δεκ λένεζξ!
Γονίζακε ηα ιάηζα ημοξ υθμζ ζημκ Ζνδηζηυ ηαζ ημο
Ημοηά πνυζηαγακ γδηχκηαξ ηδ ζζςπή.
Έβζκε θίβδ πθαθμή, άθθαλε ημ ιμηίαμ, μ Ουνζηεκ
γήηδζε ηαθέ ημζηχκηαξ ημ νμθυζ, πμο μζ δείπηεξ ημο
ημθθήζακε επάκς ζημ ιδδέκ.
Λ Ημοηάξ παζιμονήεδηε ηζ έδεζπκε ημοναζιέκμξ,
δ Ζαηίκα άκμζλε θίβμ ηδκ πυνηα κα θφβεζ δ ιεβάθδ
ακηάνα απ’ ημκ ηαπκυ ηαζ ημίηαλε ημκ ιαφνμ
μονακυ πμο έθενκε κενυ ηζ μ Ζςζηακηήξ ιζθμφζε
ζζβά ιε ημκ Ουνζηεκ βζα ημ αφνζμ ηαζ ηδκ ιεβάθδ
ζοβηέκηνςζδ πμο πενίιεκακ.
Ήνεε βζα υθμοξ ημοξ ηαθέξ, ήνεε ηαζ δ Ζαηίκα
ηαζ ήηακ ζηεθηζηή.
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Έθαιρε μ ηυπμξ ζηδ ζηζβιή απυ ηδκ αζηναπή
ηζ αιέζςξ έπεζε ανμκηή πμο ζείζηδηακ ηα ηγάιζα
απυ ημκ ηαθεκέ ηαζ πάθζ αηυιδ ιζα ηαζ λέζπαζε
ανμπή.
-Ώκάεεια! ιμονιμφνζζε δ Ζαηίκα, ιε ιάηζα πμο
άνπζζακ κα δείπκμοκ ημφναζδ ηαζ ιζα ιεθαβπμθία.
Ήηακ ακάβηδ βζα ανμπή!
Ζζ εζφ, ανε Ζίηζμ, ιαξ πήνακ ηα πανάιαηα εζέ κα
ηανηενμφιε!
-Έθα ηαζ πχξ ε’ ανιέλμοιε ημοξ ηνάβμοξ ηδκ αοβή!
πνυθααε ηζ είπε μ Μακηεθήξ ημζηχκηαξ ημκ Ημοηά,
ια αοηυξ ημκ αβνζμημίηαλε ηαζ έηαηζε ηαθά.
Κακά ανμκηή αημφζηδηε πμθφ πζμ ημκηζκή.
Άζηναρε πάθζ δοκαηά, βέιζζε θάιρδ ημ ηααενκάηζ,
θάκηαγακ μζ ζηζέξ ηαζ δ ανμπή δοκάιςκε αηυια πζμ
πμθφ.
-Ώξ εθπίζμοιε πςξ είκαζ ιπυνα ηαζ εα πενάζεζ
βνήβμνα! είπε δ βοκαίηα ημο Μακηεθή δ Ζαηίκα
ιε ηάπμζα κεονζηυηδηα.
Αχδεηα ηαζ δέηα αηνζαχξ πηοπά αανζά δ πυνηα
ζηίγμκηαξ ηδ ζζςπή. Ονέπεζ δ Ζαηίκα βνήβμνα,
πζάκεζ ημ πυιμθυ ηδξ, ημ ζηνίαεζ ζηδ ζηζβιή
ηζ αιέζςξ, ιία ηζ αηυιδ ιία πέζακε αζηναπέξ ηαζ
βοάθζγε ζακ άβαθια ανβονυ ημο Ζίηζμο ημ ημνιί.
Ομκ ηνάαδλε βνήβμνα ιέζα, ηθείκεζ ηδκ πυνηα πίζς
ηδξ ηζ ανπίγεζ κα ηζκάγεζ υζα ιπμνμφζε πζμ πμθθά
ανμπυκενα απάκς απ’ ηζξ πθάηεξ.
-Γζα δεξ ηαζνυ, ιςν’ Ζαηζκζχ! ιμονιμφνζζε μ Ζίηζμξ
ηαζ ζημφπζζε απ’ ημ πνυζςπμ ηα κενά.
Άνβδζα ηζυθαξ ζήιενα, ζαξ έζηδζα ηαθά!
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-Θυκμ πμο ακδζφπδζα ηζ εβχ ηαζ ηα παζδζά, αθθζχξ,
ηαθά πενάζαιε.
Έθα, έθα ηαζ ηνάηδζα βζα ζέκα θίβμ παζημονιά.
Βκεμοζζαζιυξ, πανέξ, εενιή οπμδμπή ηάκακε ζημκ
Ζίηζμ, πμζμξ κα ημκ πνςημδεί!
-Έθα, ιςνέ ημπέθζ! ημο θέεζ μ Ζνδηζηυξ ηάκμκηαξ
πχνμ ακάιεζα ζ’ αοηυκ ηαζ ζημκ Ζςζηακηή.
Ζζ μ Ζςζηακηήξ άπθςζε ημ πένζ ημο αημοιπχκηαξ
ημ πάκς ζημ ηεθάθζ ημο ζημοπίγμκηαξ θίβα κενά ιε
ηδκ παθάιδ ημο.
-Θμφζηεια είζαζ, ςνέ Ζίηζμ, ηαζ εα ιαξ ηνοχζεζξ!
-Ώ, ιπα, ιδ ζηεκμπςνζέζαζ Ζςζηακηή, ηαηυξ ζηφθμξ
ρυθμ δεκ έπεζ, απακηά εηείκμξ ελαημθμοεχκηαξ κα
ζημοπίγεζ ιε ημ ιακηήθζ ημ ανεβιέκμ πνυζςπμ.
-Άζκηε, άζκηε, ηονα-Ζαηίκς! Φένε ηαιζά ηζζημοδζά
κα γεζηαεεί μ Ζίηζμξ! θέεζ μ Μακηεθήξ βθείθμκηαξ
ηα πείθδ ημο ηαζ βενκχκηαξ πνμξ ημ Ημοηά ημο
ζθονίγεζ. ζη, θίθε, εημζιάζμο βζα δεφηενδ βζμνηή,
ε, ηζ θεξ ηζ εζφ; ηαζ ημο παηάεζ ημ ιάηζ.
Λ Ημοηάξ ζα κα ιδκ έδςζε ζδιαζία ζηα θυβζα ημο
ηζ έδεζπκε κοζηαβιέκμξ.
Σζηυζμ η’ απάκηδζε «καζ» ημοκχκηαξ ημ ηεθάθζ
ημο ηζ έδςζε θηενά ζημκ Ζνδηζηυ κα ζοκεπίζεζ:
-Β! είπα ηζ εβχ, ηζ δζάμθμ! ηαζ ημζημφζε ηδκ Ζαηίκα,
πμο ζημ ιεηαλφ έθηαζε ι’ έκα δίζημ πμηήνζα.
-Ζςθυθανδμξ είζαζ, νε ημπέθζ, ακάεειά ζε,
πμφ ημ ανίζηεζξ αοηυ ημ ηέθζ; ΐυενμξ κα ήζμοκα εα
’πεξ βειίζεζ!
-Ρμ, πμ! Ρα, πα! έηακε ζηακμπμζδιέκμξ
απ’ ημ πςναηυ ημο Ημοηά. Οζ κα ηάκεζξ, θίθε ιμο,
ηέημζεξ ζηζβιέξ δεκ έπμοιε ηάεε ιένα! Β, Ζαηζκζχ,
ηαθά δε θές;
ιςξ ιζα βνήβμνδ ιαηζά ηδξ Ζαηίκαξ έηακε ημκ
Μακηεθή κα θμοθάλεζ. υπςξ έκα παζδάηζ.
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Έθενακ πάθζ ηδ ζογήηδζδ ζημ ηναπέγζ, μζ μιζθδηέξ
πήνακ ημ θυβμ απυ θίβμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πήνε ημ
θυβμ μ Ζίηζμξ, υπμο ηζ αοηυξ δεκ είπε κα πνμζεέζεζ
ηαζ πμθθά.
Λζ ιεβάθεξ πμνείεξ ι’ ακαιιέκα ηα ηενζά ζημοξ
δνυιμοξ ιζθμφζακ απυ ιυκεξ. Θυκμ πμο επζζήιακε
ημ ιεβάθμ αάνμξ πμο δίκμοκ μζ αζμιήπακμζ ηαζ άθθμζ
δζάθμνμζ ενβμδυηεξ λεζπζηχκμκηαξ ηα ίδζα ημοξ
ηα ζπίηζα ηνααχκηαξ βζα ηζξ ακαημθζηέξ πχνεξ.
-Βδχ θαίκεηαζ ηαεανά, εα ηδκ παηήζμοκ ζημ
ιέθθμκ. Άθθα πενζιέκακε ηζ αθθζχξ ηα ανίζημοκε.
Ζαθά ηάκεζ εηεί δ ενβαηζά πμο λεζδηχκεηε. ΐέααζα
ημ παναηνάαδλακ θζβάηζ, αθθά ηζ κυιζγακ δδθαδή,
πακημφ είκαζ ιπαπηζέδεξ βζα κα αμζημφκ αοημί;
Ζαζ κα ζηεθηεί ηακείξ, αοημί εηεί είκαζ θηζαβιέκμζ
βζα υζα πάκε ηζ υζα ένεμοκ ηαζ υπζ δμοθεζά ζακ ηα
ηαθά ηαζ ήζοπα ηα δοηζηά παζδζά. Βίκαζ, πμο θέιε
ζημ πςνζυ, ημ έκα ζδηχκμοκ ηαζ η’ άθθμ ανμιά.
Ζαθά πάεακε μζ ηαπζηαθζζηέξ, ιμοβηνίγμοκ ζακ
εενζά, ιυκμ πμο δεκ ημ θέκε βζαηί είκαζ εβςζζηέξ.
Ια, ηχνα, δυεδηε ηαθά ιζα εοηαζνία δοκαηή
κα θάεζ δ δελζά ηα ιμφηνα ηδξ ηαθά.
Θα αηοπία υιςξ ηαζ ημφηδ ηδ θμνά κα ανίζηεηαζ
δ ανζζηενά ζε πάθζα δοκαηά. Ρηοπήιαηα πμθθά
πνμαμηαηυνζηα ηζ υθα απ’ ηδ δελζά ηαζ αάγμοκε
ηνζηθμπμδζέξ ζημοξ ζμζζαθδδιμηνάηεξ.
Ζαζ αοημί πάθζ πμθφ ημ πάκε ιε πανηζά,
ημοξ πκίβεζ δ βναθεζμηναηία, ημοξ θείπεζ
μ δοκαιζζιυξ ηαζ μ νεαθζζιυξ. Θα ’πνεπε βζα ιέκα,
θέεζ μ Ζίηζμξ πηοπχκηαξ ηδκ παθάιδ ζημ ζηήεμξ
ημο κα είκαζ πζμ ιαπδηζημί ηζ υπζ κα ράπκμοκ ζημ
κηυνμ κ’ ακαγδημφκ ημ θφημ!
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Μμθθά είπε μ Ζίηζμξ βζα ηδκ πενζαυδηδ
ζμζζαθδδιμηναηία, μνβακςιέκμ ιέθμξ ηαζ ηάηεπε
πμθθά. Θάεαζκε υζα βίκμκηακ ηαζ γμφζε απυ ημκηά
ηα πνάβιαηα ηαθά. Θυκμ πμο θίβμ πάθαζακ ηαζ
λίκζζακ μζ ζπέζεζξ, απ’ αθμνιή ημ Ξεναζηυ
ζηδ Γζμοβημζθααία ηαζ πζμ πμθφ ημ Βθθδκζηυ,
ημ Θαηεδμκζηυ. Ομοξ είπε ιζα, ημοξ είπε δομ,
κα πάνμοκε ιζα εέζδ, ια αοημί άθθαγακ ζηδκζηυ
ηαζ πένκαβακ ζηδ εέζδ ηδξ ζζςπήξ.
Θυκμ πμο έθεβακ απθά πςξ είκαζ έκα πνυαθδια
ηζ έπεζ πμθφ δμοθεζά.
Μέναζε δ χνα ζακ ημοηζή, ιε ηδ ζογήηδζδ, ιε ημκ
ηαζνυ ηαζ ηδκ πμθφ ανμπή, ημονάζηδηε ηζ αοηή.
Έαβαθε μ μονακυξ ανβά ηα πίθζα ημο παζδζά ηαζ
κηφεδηε ιζζμανπμκηζηά.
Ομ θεββανάηζ ίζαιε ιζα θέηα ηανπμφγζ έπεζε
παιδθά ηζ μ αβέναξ πμο ζδηχεδηε θφζαβε απαθά.
Μαν’ υθμ, πμο ήηακ Ώκηνεζάξ, ήηακ γεζηή αναδζά,
ζε ηαιζά χνα, δομ ημ πμθφ, εα ζηέβκςκακ ηζ δνυιμζ.
Ξδηχεδηε μ Ζςζηακηήξ ηαζ πήβε ςξ ηδκ πυνηα,
θίβμ κα δνμζζζηεί ηζ εοεφξ ημκ αημθμφεδζε ηζ μ
κηυπζμξ αθμζονυξ, άηεθμξ, ζηεθηζηυξ.
Θε ημ δελί ημο πένζ πηεκίγεζ ηα ιαθθζά ηζ έθενε ημ
ανζζηενυ ζηα ιάηζα ημο ημκηά.
Ιςενά απ’ ημ λεκφπηζ ηζ απ’ ηδκ ηζζημοδζά,
ημίηαλε ημ νμθυζ νίπκμκηαξ ιζα ιαηζά ηζ έδεζπκακ
μζ δείπηεξ ημο πανάιαηα ηαθά.
-Άζκηε θμζπυκ, Ζςζηακηή, ηαζνυξ κα ηα ιαγεφμοιε,
ηέζζενζξ πήβε δ χνα ηαζ ήνεε ημ πνςί!
θμζ ημοξ ήηακ έημζιμζ βζα κα ημ δζαθφζμοκ ηζ αθμφ
εοπανζζηήζακε ιε εένιδ ηδκ Ζαηίκα, λεηίκδζε μ
ηάεε έκαξ ζημ δνυιμ ημο ζπζηζμφ ημο.
Ξημ ηαηχθθζ ηδξ πυνηαξ έιεζκε μ Μακηεθήξ,
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έπμκηαξ ζημ πένζ ηνοθά ημ ηεθεοηαίμ πμηδνάηζ ημο
Ημοηά πμο δεκ ιπυνεζε κα πζεζ.
-Άζκηε, ημ θμζπυκ, ζημ ηαθυ ηαζ υπςξ είπαιε βζα ηδκ
πμνεία! πνυθααε ηαζ ημο είπε πνζκ ημκ ηνααήλεζ δ
Ζαηίκα ιέζα αζαζηζηά.

Θ

ε ηέιπμ, αβςκζζηζηυηδηα ηαζ υνελδ
άνπζζακ ζ’ υθδ ηδκ επζηνάηεζα αοηήξ εδχ
ηδξ Ρχναξ, πακημφ ζηζξ μιυζπμκδεξ
πμθζηείεξ, ιεβάθεξ ηαζ ιζηνέξ, δζαδδθχζεζξ ηαζ
πμνείεξ δοκαηέξ.
Οενάζηζεξ πμιπέξ ιε αθοζίδεξ αηζάθζκεξ, πμκηνέξ,
ιε θαιπάδεξ πμο ζηυνπζγακ ημ θςξ ηαζ θζχκακ
ηα ζημηάδζα πμο έβζκε δ κφπηα ιένα ηζ άζηναρε μ
μονακυξ.
Θπήηακ μζ λέκμζ ζηδ βναιιή ηαζ θαίκμκηαζ,
ιεξ ζηζξ πζθζάδεξ ηακηδθένζα πμο ηνάηαβακ
ζηα πένζα, ζα κα ’καζ ιζα μζημβέκεζα:
Ημοηάξ, Ραζζάκ ηαζ Ζςζηακηήξ, Ρμοάκ, Θπεηίν
ηαζ Θζπαήθ, μ Ζίηζμξ ηζ μ Μακηεθήξ, δίπθα ημοξ
δ Ζαηίκα ηζ δ ηυνδ ηδξ Ζζηή.
Λ Θήηνμξ ακηάια ιε ημ Γζάκκδ, μ Μενζηθήξ,
μ Νζπάνδμξ ηαζ πζμ ιπνμζηά μ Ουνζηεκ ιε ηδ Ράζκηζ
πανέα ιε ηδ Ξηέθθα, ιε ηδ βοκαίηα ημο Ραζζάκ
ηαζ ημο Θπεηίν πδβαίκακε ιαγί. Αίπθα μ Έναζκ ηζ μ
Θςιάξ είπε ηαζ ηα παζδζά.
Λ Θήηζμξ ηζ μ άθθμξ Ζχζηαξ, ακηίπαθμξ παθζά ημο
Ζςζηακηή, μ Νυιπενη ιε ημ Ογζάημιμ ηαζ μζ
βοκαίηεξ ημοξ ιαγί.
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Λ ΐαθ μ πυηγαξ, πμο αβαπμφζε ημ Ρνζζηυ, πζμ πίζς
ήηακ μ Θεπιέη ηζ υθμ η’ αζηένζ ημο ιαγί.
Βαναίμζ ήηακε πμθθμί, άθθμζ ααεζά απ’ ηδκ Ώκαημθή,
ιφνζμζ ααθηακζημί, ιςαιεεακμί ηαζ πνζζηζακμί,
Ζμφνδμζ πάνα πμθθμί ηζ ακάιεζά ημοξ πνμφπμκηεξ
ηαζ ηνακμί, δήιανπμζ ηαζ ανπδβμί, βναιιαηείξ,
αμοθεοηέξ ηαζ οπμονβμί, παπάδεξ ηαζ νααίκμζ,
πνμηεζηάκηεξ, ηαεμθζημί ηαζ απμζημθζημί,
εοαββεθζζηέξ, βζαβαέδεξ ηζ αζνεηζημί,
ιαγί δζαηνακχκακε εημφηδ ηδ ζηζβιή
πμνεία πμο εα έιεκε ααεζά ιεξ ζηδκ ροπή.
Έθαιπε ζηα πνυζςπα υθςκ δ αθθδθεββφδ ηαζ ημ
δέμξ ημο αβχκα, δ ποβιή ηαζ πζμ πμθφ θάκηαγε
μ ακηζθαζζζιυξ ηζ δ εζνήκδ πμο ηα ’πακ ηαηαπζεί
μζ μνέλεζξ ηςκ Ιεμκαγί.
θμζ μζ λέκμζ ιεηά απ’ αοηέξ ηζξ πάιπμθθεξ πμνείεξ,
αβνίερακ ηαζ θχκαγακ ζθμδνά εημφηδ ηδ θμνά,
αθήκμκηαξ ζηδκ άηνδ ηάεε ζοκδοαζιμφξ ηαζ ηάεε
ζοκαζζεδιαηζζιμφξ ηαζ πένκαβακ ςιά ζε ηνζηζηέξ
πμο ήηακ αοζηδνέξ ηαζ θηάκακε ίζαιε πμθειζηέξ
ηζ μφηε ιμζάγακε πζα ιε ηα ςξ πηεξ…
«καζ ιεκ, αθθά...»
πμο άημοβεξ ηαεδιενζκά απυ οπεφεοκα πνυζςπα
πμο ηνάηαβακ ηα πυζηα ηαζ κα λεθεφβμοκε ζοπκά
ζακ ηαποδαηηοθμονβμί ηαζ κα πδδμφκε ηάεε θμνά
ημο λέκμο ηδκ μνβή.
Ζάιπμζμζ λέκμζ θνυκηζζακ ηαζ μνβακχεδηακ ζημ
ηυιια ημο ηυπμο ημ ζμζζαθδδιμηναηζηυ έηζζ απθά
κα κζχεμοκε ηάπςξ πζμ δοκαηά ηαζ κα δζεηδζημφκ
ηάπμζα ιζηνά ημοξ ακενχπζκα δζηαζχιαηα.
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Θεηά απυ ηείκεξ ηζξ γδιζέξ, πμο βίκακ ημ πεζιχκα
ηαζ ιέζα ζηζξ βζμνηέξ, ζοκάκηδζδ ηάκακε ηάιπμζμζ
ιεηαλφ ημοξ ηαζ βζα υθα υζα έβζκακ ιαγί κα
ζογδηήζμοκ.
Λ Ζςζηακηήξ, μ Ζίηζμξ, μ Ημοηάξ, μζ θίθμζ ημοξ
μ Ραζζάκ ηαζ μ Ρμοάκ, μ Ουιαξ μ ρδθυξ ηαζ Ξέναμξ
πνζζηζακυξ ηζ απυ ηδκ άθθδ ηδ ιενζά μ Νυιπενη,
μ Ουνζηεκ ηζ μ Νζπάνδμξ ηαζ ηάιπμζμζ απ’ αοημφξ
θένακ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ ημοξ ιαγί.
Ξοβηεκηνςεήηακε λακά εηεί ζημο Μακηεθή
ηαζ μ ιζηνυξ ημο ηαθεκέξ βέιζζε απυ ηυζιμ.
Ζζ ανπίγμοκε κα ζογδημφκ κα εκδιενςεμφκ,
ςξ πμφ εα πάεζ ημ ηαηυ πμο ’παζνκε δζαζηάζεζξ
ηζ ακ πμηέ εα ιπυναβε ζημ ηέθμξ ημο κα θηάζεζ!
-Μέναζε μ ηίκδοκμξ ηαζ ιδ θμαάζηε πζα! θέεζ μ
Ουνζηεκ ζηα παζδζά ιε φθμξ ζμαανυ. Δ Λιυζπμκδδ
Ζοαένκδζδ ηδξ Γενιακίαξ, είδε υηζ δεκ πάεζ άθθμ
πζα ηζ έθααε, υπςξ ε’ αημφζαηε ιέηνα πζμ δναζηζηά!
-Θαηάνζ κα αβς ρεφηδξ ηαζ ιάνηοξ ιμο μ Θευξ,
αθθά ειέκα, θίθε ιμο, δε ιε βεθάξ μφηε εζφ, αθθά
μφηε ηαζ υθα ηα ηυιιαηα πμο θεκ ηχνα πμθθά.
Ώπθά ηχνα μζ Ιεμκαγί ηαιπμονςεήηακε ηαθά,
πενκμφκ ζε ηάπμζα ακαιμκή ηαζ ζοβηεκηνχκμοκε
δοκάιεζξ, απάκηδζε μ Ημοηάξ ιε θακενή μνβή.
-πζ! ημκ δζέημρε μ Νζπάνδμξ δίκμκηαξ πμθφ
ζζβμονζά ζηα θυβζα ημο Ουνζηεκ. Ββχ ζοιθςκχ
απυθοηα ιε ηα θυβζα ημο Ουνζηεκ. Ώοημί ιεηά απ’
αοηά πμο ηάκακε ημοξ έπζαζε θμαένα!
-Βθάηε ηχνα, ανε παζδζά, έβζκε υ, ηζ έβζκε,
θέεζ μ Νυιπενη ζζβακά ηαζ ηάπςξ δζπθςιαηζηά,
πμο ζημ ιεηαλφ είπε απμαάθεζ ζε ιεβάθμ ααειυ
ηζξ παθζέξ ημο ηάζεζξ ηαζ πζζηεφς ηαζ είπε βίκεζ
ιέθμξ βενυ ιέζα ζημ ζςιαηείμ. Ξδιαζία έπεζ κα
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ζηαιαηήζεζ ημ ηαηυ βζαηί δεκ πάεζ άθθμ. Αεκ
ιπμνμφκ κα βίκμκηαζ ηέημζα πνάβιαηα ζηζξ ιένεξ
ιαξ.
Ια δζηαζημφκ μζ έκμπμζ παναδεζβιαηζηά ηαζ
επζηέθμοξ μζ πνζζηζακμδδιμηνάηεξ κα ηάκμοκ
ηαθφηενδ δμοθεζά!
-Ξοκάδεθθε ηαζ ζηέθεπμξ ηζ ακ εεξ ζμο θές
ηαζ ζφκηνμθμ, βζα ιέκα ημ ίδζμ ηάκεζ! Μεηάπηδηε
μ Ζςζηακηήξ ηάπςξ ζακ πεζναβιέκμξ.
Αοκάιεζξ ζοβηεκηνχκμοκε, υπςξ είπε ηζ μ Ημοηάξ
ηζ άδζηα πενζιέκεηε, αοημί δε ζηαιαημφκε. Ζζ ειείξ,
εζείξ δδθαδή πμο έπεηε ηαζ δφκαιδ, πνέπεζ κα έπεηε
ηαζ ποβιή ηζ εζείξ, θέεζ μ Ζςζηακηήξ ημζηχκηαξ
έκακ κηυπζμ πμο ’ηακ ανζζηενυξ, ηζ εζείξ, θμζπυκ,
πμο είζηε ηαζ ανζζηενμί ακ δε δζεηδζηήζεηε ηζιςνία
παναδεζβιαηζηή ζίβμονα εα ζαξ βνάρμοκε ζημκ
ημίπμ βζα ηαθά ηζ αοηά ηα ηαηαπνατκηζηά πμο θέκε
μζ δελζμί, πςξ ηζξ γδιζέξ ηζξ ηάκμοκε αιμφζηαηα
παζδζά κα ιδκ ηα θέηε, ανε παζδζά, ηζ εζείξ!
ΐανάηε θίβμ ηδ βνμεζά, θςκάληε πζμ πμθφ ηαζ βίκεηε
ιζα θμνά ακ υπζ ήνςεξ, άκηνεξ πζμ δοκαημί.
-ΐνε ζεζξ παζδζά, εβχ υθα αοηά η’ αημφς αενεζέ!
πεηζέηαζ μ Ραζζάκ. Θζθάιε ηχνα ζμαανά ή είιαζηε
παζδζά; πζ δδθαδή, έηζζ νςηχ, κα λένς ηζ εβχ πχξ
πνέπεζ βζα κα δς ηα εφιαηα ηαζ ηζξ θςηζέξ, πμο
αάθακ ηαη’ ελαίνεζδ ζ’ ειάξ, ηάκμκηαξ ηδκ ανπή
ηαζ αάρακε ηδ βδ ιε αίια αεχςκ Ομφνηςκ.
-Μεξ ηα Ραζζάκ, πεξ ηα! πεηάπηδηε μ Ρμοάκ
μ Εζπακυξ ηαζ θχκαγε πμθφ. Ξήιενα εζείξ αφνζμ
ειείξ, ιεεαφνζμ εημζιαζηείηε κα ιπείηε ζηδ βναιιή
ηζ εζείξ μζ ίδζμζ μζ Γενιακμί.
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-Ομ έδεζλε πενίηνακα δ Ζοαένκδζδ δ πενζαυδηδ ηζ
έλς απ’ εδχ. Ομ ιίζμξ ημ αζζπνυ ηαζ ηδ ανμιζά πμο
έπμοκ ζηδκ ροπή! δζαιανηονήεδηε μ Ουιαξ ηζ είπε
πμθφ μνβή. Ώκάρακε θςηζά ζηδ Γζμοβημζθααία.
Δ ελςηενζηή πμθζηζηή ημοξ βζα ιέκα είκαζ αζζπνή,
θαζζζηζηή ηαζ δμθμθμκζηή. Έηζζ είκαζ. Γζα ιαξ ημοξ
Ξέναμοξ λέναζακ ηα παθζά ημοξ δακεζηά ηζ έζαδζακ
ηα δεθηένζα. Θα πμφ εα πάκε, βνήβμνα θηάκεζ δ
ζηζβιή εα θάιρεζ δ αθήεεζα.
Ζζ αοηέξ ηζξ θάζπεξ ηζξ απάκενςπεξ πμο ένζλακ
ζ’ ειάξ ζπένκμκηαξ παθαζιυ, πάθζ μζ ίδζμζ εα ηζξ
ιάζμοκε ιζα ιένα ηαζ δε εα ’καζ ιαηνζά. Ζζ αοηέξ
μζ πχνεξ μζ βεζημκζηέξ πμο ζήιενα ημ παίγμοκε
«ζοιιαπζηέξ», βνήβμνα εα βίκμοκε ηνζηέξ.
Ζάπμζα ζηζβιή εα ημοξ ηζξ αβάθμοκ ηζξ θαζζζηζηέξ
ηαζ ζιπενζαθζζηζηέξ ημοξ πανςπίδεξ,
εα ημοξ ηζξ αβάθμοκ μζ ίδζμζ ημοξ μζ θαμί ηαζ υθδ
ηδ ανμιζά πμο έπμοκ ζηδ ροπή ηαζ ζε ζαξ εα νίλμοκ
ημ αάνμξ ηαζ υθεξ ηζξ εοεφκεξ.
Έηζζ ηάκακ ηαζ ζημ πανεθευκ ηαζ ιμίναζακ
ημκ ηυζιμ, έηζζ ηάκμοκ ηαζ ηχνα. Θα ημ δείηε.
Μάθζ εζείξ μζ Γενιακμί εα ηαθεζηείηε ιζα ιένα
κα πθδνχζεηε ηδ κφθδ, ια εα ’καζ ανβά.
Ζζ μφηε εα’ πεηε ηακέκακ κα ζαξ ζοιπαναζηαεεί.
Ξαξ δυεδηε ιζα εοηαζνία ηαζ ηδ πάζαηε. Γζα ιαξ
ημοξ Ξέναμοξ, αξ είκαζ ηαθά μζ Έθθδκεξ. Λζ ιυκμζ
πμο αμήεδζακ ηαζ θχκαλακ πμθφ ηαζ πένα απ’
εηεί...
-Β! ε! παζδζά, θίβμ πζμ ήνεια! πεηάπηδηε μ Ημοηάξ
ηαζ δζέημρε ημκ Ουιαξ, υπμο άνπζγε δ ζογήηδζδ κα
βίκεηαζ ηααβάξ. Βίπαιε κα ιαγεοημφιε βζα κα
ημοαεκηζάζμοιε ηζ υπζ κα ηζαηςεμφιε.
Ξαξ παναηαθχ πμθφ, ειείξ δεκ είιαζηε επηνμί. Έθα
ηζ εζφ Θςιά, ιαθάηςζε ημκ πυκμ πμο έπεζξ ζηδκ
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ηανδζά. Γνήβμνα εα ’νεεζ μ ηαζνυξ ηζ υθα πάθζ εα
ζζάλμοκ, εα βίκμοκ ζακ παθζά!
Θα πμφ κα δνειήζεζ μ Ξέναμξ μ Θςιάξ. Γοκαίηα
ζημηςιέκδ, δομ παζδζά μνθακά ηζ έκα ζπίηζ, πμο
’θηζαλακ ιε πίθζμοξ ηυπμοξ, ημ ’παρε δ θςηζά…
-Ώιήκ ηαζ πυηε! θέεζ μ Ξέναμξ ηαζ ηάκεζ ημ ζηαονυ
ημο. Ώθθά αθήζηε ιε κα ζαξ πς δομ θυβζα λενά!
Ομοξ ημίηαλε υθμοξ ζηδ ζεζνά θεξ ηζ ήηακε παπάξ.
Ζμζημφζε ελεηαζηζηά ηζ έραπκε κα ανεζ, πμφ έπεθηε
δ αιανηία πζμ πμθφ. θμζ αεχμζ ήηακε!
Ζαζ μζ κηυπζμζ ηαζ μζ λέκμζ, αθαζημί πμο δχζακε
πμθθά ηαζ είπακ ακενςπζά.
-Μμθθμί απυ ειάξ ημοξ λέκμοξ, αημφζηδηε κα θέεζ ιε
ζζβακή θςκή ηζ απ’ ηδ ιαηζά ημο πφκμκηακ μ πυκμξ
ηαζ δ θφπδ, είπαιε βζα κ’ αδεζάζμοιε ημ αυενμ
απ’ ηδ ανμιζά. Νίλαιε ηα ιενάηζα ιαξ ηζ υθδ
ηδ ιαζημνζά ηαζ ιέθζ ημκ βειίζαιε κα θάκε αοημί
εδχ ηζ υθμζ ειείξ μζ λέκμζ απυ ηζξ θηςπμβεζημκζέξ.
Οχνα λακά ημκ ανυιζζακ, ιονίγεζ απυ ιαηνζά,
λενκάεζ δδθδηήνζα ηαζ ηέημζα ζζπαζζά,
πμο ακαβηάγμκηαζ πμθθμί ι’ ακενχπζκδ ιμνθή,
κα, πανάδεζβια ζακ ηζ ειάξ, κα αβάθμοιε θςκή,
κα ζηχζμοιε ημ ακάζηδια εημφηδ ηδ ζηζβιή
ηζ υθμζ ιαγί ακηάια ιε ηδ βνμεζά ζθζπηή,
ιε ιζαξ κα ημοξ ζοκηνίρμοιε βζα ιία ηαζ ηαθή.
Βιείξ, ανβά ή βνήβμνα εα λειπθέλμοιε
ιε ημκ πυθειμ, έζης ηζ ακ εα παημφιε πάκς ζε
πηχιαηα ηαζ εφιαηα πμθθά.
Έπεηε ιάηζα ακμζπηά ηαζ ζδηςιέκα ηα αθηζά,
ιδκ ηνααδπηεί μ πυθειμξ ζε άθθδ βεζημκζά!
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Έβζκε πθαθμή, ηάπμζα ακαηαηςζμφνα, ηα θυβζα πμο
είπε μ Ξέναμξ, δεκ άνεζακ ηακέκακ. Ζαζ ζε υθςκ
ηδκ υρδ ήηακ γςβναθζζιέκδ δ απμβμήηεοζδ,
δ αβςκία ηαζ μθμγχκηακδ δ απμδμηζιαζία.
Ξήηςζε ημ πένζ μ Ουνζηεκ ηαζ ημοξ παναηάθεζε κα
ηάκμοκ δζοπία.
Μήνε ημ θυβμ αηυια ιζα θμνά, πάθζ ημοξ λακαθέεζ
βζα πμθθαπθή θμνά, πςξ έπμοκ δίπθα ημοξ θίθμοξ
πναβιαηζημφξ ιε ακμζπηά ηα ιάηζα ηαζ ακμζπηή
ηανδζά. Θυκμ θίβμ οπμιμκή γδημφζε δ ζηζβιή
ηαζ η’ άθθα εα ηα ανίζηακε υθα ιε ημκ ηαζνυ.
Ώιθζζαδηήεδηακ ζζςπδθά ηα θυβζα ημο αοηά
απ’ υθδ ηδκ πανέα, ςζηυζμ εενιά δχζακ ηα πένζα
ημοξ ηναηχκηαξ ηα ζθζπηά βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ.

Μ

ενάζακε ηάκα δομ ιήκεξ ιε ιζα ακαιμκή
ηονακκζηή ηαζ μζ κηυπζμζ θέβακ θακενά πςξ
έθοβε ηαζ δ ηαηαπκζά ηζ εηείκμ ημ ηαηυ ηαζ
ήνεε δ εζνήκδ Ήνεε δ άκμζλδ ηάπςξ ζακ αζαζηζηή
ηαζ ιυθζξ έααθε πμδάνζ ηίκαλε ηα θηενά πμο ήηακ
ιμοδζαζιέκα απ’ ηδκ αζζβμονζά, θυαμ ηαζ αβςκία
πμο ζηυνπαβακ μζ Ιεμκαγί ηζ έδςζε εκημθή
ζηδ Φφζδ κα κηοεεί. Ζαζ πνζκ αηυια θφβεζ,
ηδκ πνυθααε ημ αζαζηζηυ ηαζ πνυςνμ αανζμδφκαιμ
πμδάνζ ημο ηαθμηαζνζμφ.
ΐνεεήηακε ιαγί ηάπμο ηζξ πνχηεξ ιένεξ ημο Θάδ
ηζ υδεοζακ ζακ αδέθθζα ιένεξ ηαοηέξ δθζυθμοζηεξ,
παζνυκημοζακ ιαγί. Ώοηή ηδκ υιμνθδ πανά,
ηδ παίνμκηακ μζ άκενςπμζ ηαζ μ Θευξ ιαγί.
Θα κα, δεκ ηνάηδζε πμθφ αοηή ηδξ άκμζλδξ δ πάνδ
ηαζ λαθκζηά, εηεί πμο υθα ήηακ ήζοπα ηαζ πήβαζκακ
ηαθά, πάθαζε μ ηαζνυξ, έπεζε ηεναοκυξ, έηαρε
λακά ακενχπμοξ ηαζ ζπζηάηζα ηαζ ήνεε παθαζιυξ.
Λζ λέκμζ λακά ηνυιαλακ αηυια πζμ πμθφ ζ’ αοηή
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ηδκ ηαηαζβίδα πμο θένακ μζ Ιεμκαγί κηοιέκδ ιε
αιανηία.
Μμθθμί απ’ ημοξ λέκμοξ δε άκηελακ ζημκ πεζναζιυ
ηζ μφηε πμο ηακ ζηέθηδηακ δζάθμβμ κα ηάκμοκ,
πάθζ κ’ ανπίζμοκ ηα παθζά ηα θυβζα ηα ημοθά,
κα ανέπμκηαζ ιε ζάθζα ηζ άθθα πμθθά ζαπθά:
«Ιαζ! δίηζμ έπεηε, εα δμφιε, ανε παζδζά...»
Οα ηάκακε θμζπυκ ηζ αοημί βοαθζά ηανθζά
ηαζ ιάθζζηα ηαθά, θένακε ηέημζα ιεβάθδ ηαναπή
ηαζ άκμζλακ ηζ άθθδ ιζα πθδβή επάκς ζηδκ πθδβή.
-Θάπαζνα έδςζεξ, θέεζ μ Ζίηζμξ ζημ Ημοηά
πμο ακηάιςζακ ζημ ζηέηζ ημοξ εηεί ζημο Μακηεθή,
ιάπαζνα εα θάαεζξ! Βπυιεκμ ήηακε αοηυ βζα κα
ζοιαεί ηζ εβχ ημ ανίζης ηάιπμζμ εεηζηυ. Οζ θεξ ηζ
εζφ Ημοηά;
Βηείκμξ δεκ απάκηδζε, ιυκμ πμο έηνζαε ημ έκα ημο
ημ ιάηζ. Ζάπκζγε μ Μακηεθήξ ημ πμφνμ ημο.
Ζάπμζμξ θίθμξ ημο ημ ’θενε, ημο είπε, πένα απ’ ηδκ
Ώαάκα ηαζ βέιζζε μ ηαθεκέξ ιε ζφκκεθα ηαπκμφ
θεξ ηαζ ηαίβακε αμοκζέξ.
«Γημοπ, βημοπ!» ηνμιάνα κα ζε ανεζ, αιάκ, ανε
Μακηεθή! Μμφνμ ζε ιάνακε, ζε βέθαζε ακάεεια μ
θίθμξ ζμο μ άναααξ, πμφ πήβεξ ηαζ ημκ ανήηεξ;
ΐνε ζο, ημο θέεζ μ Ζςζηακηήξ πκζβιέκμξ ιεξ ζημ
αήπα, «βημοπ! βημοπ!» ηέημζμ ηάπκζγε μ Ζάζηνμ
ηαζ έπαεε ηανηίκμ!
-Άζκηε ηχνα ηαζ πέηαλέ ημ! ημο θέεζ ηζ δ Ξηέθθα,
ια εηείκμξ ηαιάνςκε αηυια πζμ πμθφ.
-Ρμ, πμ! θέεζ ηαζ βεθά ι’ εοπανίζηδζδ. Λ Ζάζηνμ
ήηακε αβςκζζηήξ ηαθυξ, ια ήηακ ηαζ παγυξ,
δεκ έπζκε ηζζημοδζά! ηαζ πάκς ζηα βέθζα ηα πμθθά
πζάκεζ ημ πμφνμ δ Ζαηίκα ηαζ αιέζςξ ημ πεηά.
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-Ρμκηνυξ είζαζ ζηα ηζθά, πμκηνυξ ηαζ ζημ ιοαθυ!
Ώ, κα παεείξ, βασδμφνζ ηνδηζηυ, ηακέκακ ιαξ
δε ζέαεζαζ ιαξ ιπάθζαζεξ ηα ζηυηζα ιαξ, αιάκ πζα.
Γέθαζακ υθμζ ημοξ ηαθυηανδα βζα ηάιπμζεξ ζηζβιέξ
ηαζ ημο Ζςζηακηή ημο άκαρε μ αήπαξ αηυια πζμ
πμθφ. ΐβάγεζ παηέημ μ Ημοηάξ παίνκεζ έκα ηζζβάνμ
ηαζ ζημφκηδζε ημκ Μακηεθή κ’ ακάρμοκε ιαγί.
Ζμίηαλε μ Μακηεθήξ ημ Ημοηά ηαζ ημ ηζζβάνμ
ιε ανηεηή ζμθία, ηθείκεζ ημ έκα ιάηζ ημο ηαζ ζηνίαεζ
ημ ιμοζηάηζ, ιζα ημ γεναυ ηαζ ιζα ημ δελζυ ηαζ θέεζ
ζακ ζηεθηζηυξ:
-Ρι! Άζε κα ιέκεζ! Οέημζμ ηάπκζγε μ Φζκηέθ
ηαζ έαβαθε ηανηίκμ. Ώ! ιπα, ημκ εέθς ημκ Μακηέθμ!
ηαζ βέθαζε λακά.
Μζάζακε ηδ ζογήηδζδ λακά ηαζ δείπκακ ηειπεθζά.
Βίπακε πεζ πμθθά, ήπζακε ηαζ πμθθά. Ζάηζ πήβε κα
πεζ μ Ζίηζμξ, ια βνήβμνα ημκ πνυθααε δ Ξηέθθα ηαζ
άθθαλε πααά.
-Ώθήζηε ηα ηχνα αοηά ηαζ είπαιε πμθθά. Δ ζζημνία,
ανε παζδζά, δε δείπκεζ κα ’πεζ ηέθμξ. Θάθθμκ ηδκ
ανπή ηδξ ανπίζαιε κα γμφιε ηαζ εα ’καζ ιαηνζκή.
Μάθζ εα λεκοπηίζμοιε, λακά εα πενπαηήζμοιε
ηαζ πάθζ εα ενδκήζμοιε. Ώοηή δ Γενιακία,
πμο ’ηακ βζα ιαξ δ δεφηενδ παηνίδα, ιαξ πθήβςζε
πμθφ. Ζζ άθθςζηε υηακ βονίζμοιε δεκ εα ’πμοιε
ηίπμηα βζα κα πμφιε. Ώθήζηε ηα ηχνα αοηά.
Γζα πεξ ιμο ηχνα, Ζςζηακηή, ιε πμζμ ηανάαζ
θεφβεζξ ηζ εζφ Ζίηζμ, απ’ υ, ηζ λένς, δεκ ένπεζαζ
ιαγί;
-πζ, ιςνέ, ηαζ ηυκηερα κα ηζαηςεχ ιε ηείκμ ημκ
ιαέζηνμ, δεκ ιμο ’δζκε μ ηεναηάξ άδεζα υπμηε ήεεθα
εβχ. Οζ κα ’ηακα ηζ εβχ, ιεηά απυ ιζα αδμιάδα εα
’νες ηαζ υπςξ είπαιε ζίβμονα εα ’νες ζημ ζπζηζηυ
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ζαξ. Ομ Αεηαπεκηαφβμοζημ ακήιενα εα ανίζημιαζ
εηεί. Ζάναμοκα κα’ πεζξ, Ξηοθζακή, εα θένς ηαζ η’
ανκί!
-Ζζ εβχ εα ’νες, υπςξ είπαιε!, θέεζ ηζ μ Ζςζηακηήξ,
ιε ηζξ ηνεζξ βοκαίηεξ ιμο, κα ηα πμφιε εηεί ζημκ
ηυπμ ιαξ αοηά πμο αθήζαιε ιζζά εδχ ζημο
Μακηεθή, θέεζ ημζηχκηαξ ημκ Μακηεθή
ηαζ ημο παηάεζ ιζα ιαηζά. Ια δμφιε, ανε Ημοηά,
ημ πχξ εα ιαξ αμθέρεζξ!
-Ώπά! ζηαζίθα πμο ηδκ έπς! απάκηδζε μ Ημοηάξ
ηαζ ημίηαλε ημκ Μακηεθή πμο παζιμονζυηακ.
Ομο δίκεζ ιζα θάπα ιαθαηή, ζηαιάηδζε εηείκμξ
ηαζ ζοκεπίγεζ κα ιζθά ημζηχκηαξ ημκ Ζνδηζηυ θμλά
ιδκ λακαπαζιμονδεεί.
Ζζ εζφ, Ζίηζμ ηζ εζφ Ζςζηακηή, βκςνίγεηε
απυ πνυααηα ηαζ απυ ελμπή! Μάκς ζηα θυβζα ημο
Ημοηά λέζπαζακ υθμζ ζε βέθζα δοκαηά.
-Ώθήζηε ημ ζ’ ειάξ, ημ πμφ εα ιείκεηε ηαζ πμφ
εα ημζιδεείηε ιδ κμζάγεζηε βζ’ αοηά! απάκηδζε δ
Ξηέθθα ηαζ ημοξ παιμβεθά.
-Ο’ ανκί, εζφ Ζίηζμ, η’ ανκί ηαζ κα ’καζ θάβζμ πμο
θέηε εζείξ μζ Θεζζαθμί.
Ζμίηα ιδ ημ λεπάζεζξ! θέεζ μ Μακηεθήξ δείπκμκηαξ
θίβδ γήθζα, πμο εα ’εεθε κα ήηακ ηζ αοηυξ ζ’ αοηυ ημ
πακδβφνζ ηζ έηακε θμλά ηδ θάπα κ’ απμθφβεζ.
-Ώφνζμ ηζυθαξ, Ημοηά, κα παξ βζα ηα εζζζηήνζα,
θέεζ δ Ξηέθθα ηαζ ζδηχεδηε απ’ ηδκ ηανέηθα ηδξ.
να κα πδβαίκμοιε.
-Άκηε κα πδβαίκμοιε, θέεζ ηζ μ Ζςζηακηήξ
ηαζ ζδηχεδηε ηζ εηείκμξ θίβμ αανζεζηδιέκμξ.
Μέναζε μ ιήκαξ ηζ άνβδζε εημφηδ ηδ θμνά
ηζ δ Ξηέθθα αβυναζε υθα ηα απαναίηδηα.
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Αομ ημπεθζέξ έπεζ ζηδ ιαηνζκή παηνίδα πμο πνυκζα
ηέζζενα ηχνα ζπμοδάγακε εηεί. Δ ιζα εεναπεοηήξ,
ηζ δ άθθδ, πμο ’πε «βθχζζα» ηνακή ηζ υθμ θχκαγε,
βζκυηακ κμιζηυξ. Ρανά δ Ξηέθθα ιεβάθδ
ηζ απενίβναπηδ ια ηζ μ Ημοηάξ αηυια πζμ πμθφ.
Θυκμ πμο δεκ ημ ’δεζπκε, υπςξ δ Ξηοθζακή,
ια δ αδδιμκία ημο ήηακ πζμ δοκαηή.
Ώπυ αναδφξ θυνηςζακ η’ αοημηίκδημ ηαζ ημ πνςί
ζακ ηα πμοθζά ηζ είπακ υθμζ ημοξ πανά, ηφθδζακ ζηζξ
θανδζέξ αμφημιπακ ηδξ ΐαοανίαξ.
Λ Ημοηάξ, δ βοκαίηα ημο ηζ μ βζμξ ημοξ, δ αδενθή
ημο δ Λονακία ηζ μ έκαξ ηδξ μ βζμξ, μ άθθμξ ηδξ
Ξπμφδαγε, ιαγί ιε ηα ημνίηζζα, δθεηηνμκζηυξ.
Θε ιεναηθςιέκδ ιμοζζηή ζημ αοημηίκδημ, «θένηε
ιζα ημφπα ιε ηναζί», βθζζηνάβακε απ’ ημ ΐμνζά
ηάης πνμξ ημ Ιμηζά ιεξ ζημ βασδμονμηαθυηαζνμ
ηζ ήηακ υθμ πανά....
Μέναζακ χνεξ ηάιπμζεξ βειάηεξ λεβκμζαζζά
ηζ δ Ξηέθθα ημζιυηακε ζ’ αββέθμο αβηαθζά.
Μμθφ ημονάζηδηε ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ.
Θέπνζ ηαζ ρεξ δεκ έηθεζζε ημ ιάηζ.
Ηίβμ απυ πανά, θίβμ απ’ ηδκ εημζιαζία ηαζ απυ ηδκ
αβςκία, ιέπνζ πμο κα πενάζμοκε μζ θζβμζηέξ χνεξ,
ηδκ ημφναζακ πμθφ. Ζαζ ηχνα κα, πάθζ ημονάζηδηε
ζημ έκα ηδξ πθεονυ ηαζ βφνζζε ζημ άθθμ.
Ξα κα ’δε ιεξ ζημκ φπκμ ηδξ απέκακηζ ιζα ζηζά ηαζ
βφνζζε λακά.
Θζζάκμζλε ηα ιάηζα ηδξ βζα κα αεααζςεεί ηαζ αθέπεζ
ημ Ημοηά κα ζηέηεηαζ εηεί, έηζζ υπςξ ημκ άθδζε ηδκ
χνα πμο ’πακε λεηζκήζεζ, αοηυξ εηεί,
είπε πζα λεπαζηεί.
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Ζαηέαδηε ιε πνμζμπή ιδκ παηήζεζ ηδκ Λονακία
πμο ημζιυηακε ζημ πάηςια ηαζ έθηαζε ημκηά ημο.
Βηείκμξ είπε ηδ ιαηζά ζημ ζηυημξ ηανθςιέκδ
ηαζ μζ ζημπαζιμί ημο, ημκ ηναημφζακ ζοκηνμθζά.
Μνχηδ θμνά ημκ έαθεπε δ Ξηέθθα έηζζ. Οοθζβιέκμ
μθυηθδνμ ιε ημκ ιακδφα ηςκ ζζςπδθχκ ζημπαζιχκ
ηαζ ηδξ ιεθαβπμθίαξ.
Αε ημο ιίθδζε. Θυκμ έθοζε ηα πένζα ημο πμο ηα ’πε
δζπθςιέκα. Ονάαδλε ημ ιαλζθάνζ ηζ εηείκμξ λάπθςζε
ζακ παζδί πςνίξ ηαιζά δζαιανηονία.
Έκαξ ακαζηεκαβιυξ ημο έθοβε ηζ αιέζςξ ιζα
δνειία απθχεδηε ζημ πνυζςπυ ημο. Μέναζε απαθά
ημ πένζ ηδξ δ Ξηέθθα, αθήκμκηαξ ημ πάδζ ηδξ βειάημ
απυ αβάπδ ζημ γεζηυ ιέηςπυ ημο. Ομκ ζηέπαζε, ηζ
μ Ημοηάξ απμημζιήεδηε.
Μήβε ζημ ηνεαάηζ ηδξ δ Ξηέθθα ηαζ ημίηαλε απ’ ημ
ιζηνυ πανάεονμ έλς ηζ αθμοβηνάζηδηε. Ομ ζημηάδζ
γμφζε ζημκ ηυζιμ ημο ηαζ ιυκμ μζ αζηναπέξ εφιζγακ
υηζ οπάνπεζ φπανλδ.
Οα ιεβάθα αανζά ηαζ εοιςιέκα ζφκκεθα
ηναημφζακ ημ πάναια ηαζ δ ανμπή έπεθηε
αζηαιάηδηα ηαζ ιε πείζια.
Ζμίηαλε πάθζ πνμξ ημ Ιμηζά ηαζ δεκ έαθεπε ηίπμηα.
Ομ ηανάαζ ηαλίδεοε ι’ εθαθνά ημοκήιαηα, έπμκηαξ
ηαηεφεοκζδ ηδκ Δβμοιεκίηζα. Θυκμ ημ ζημζπεζυ ηδξ
θφζδξ αημφβμκηακ, πμο μφνθζαγε.
Έπεζε ηαζ λάπθςζε δ Ξηέθθα ηζ έκα απκυ βέθζμ
πανάπηδηε ζηα πείθδ ηδξ. Έκα παθζυ ηναβμφδζ,
πμο έθεβε δ ιζα ημνμφθα ηδξ, ιζηνή, ηδξ ήνεε ζημ
ιοαθυ ηαζ ζηα πείθδ ηδξ.
«Θακςθζυ ιμο, Θακςθζυ ιμο!» πνυθενε δομ θμνέξ
ανβά, ηνοθενά ηαζ βθοηά. Θζα ηνοθενή κμζηαθβία
έθμοζε ημ πνυζςπυ ηδξ, έηακε ημ ζηαονυ ηδξ ηαζ
ζθάθζζε ηα ιάηζα!
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