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1Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ    
 

 
O Μαλώιεο θαζόηαλ ζην δσκάηηό ηνπ θαη δηάβαδε ρεκεία. Σώξα 

πήγαηλε Σξίηε ιπθείνπ. Σν ζρνιείν είρε αξρίζεη εδώ θαη κεξηθέο εβδνκάδεο. 
Ώπηό δελ ηνλ ραξνπνηνύζε ηδηαίηεξα, όκσο παξά όια απηά ε ρεκεία θαη ηα 
καζεκαηηθά ήηαλ ηα αγαπεκέλα ηνπ καζήκαηα. Ήηαλ πνιύ θαιόο ζε απηά θαη 
απηό ηνπ ην ηαιέλην ζα ηνλ βνεζνύζε ζίγνπξα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην όλεηξό 
ηνπ, δειαδή λα γίλεη θαζεγεηήο ρεκείαο.  

Όζηεξα από ιίγν, θνπξαζκέλνο από ην δηάβαζκα ζεθώζεθε θαη 
θαηεπζύλζεθε πξνο ηε θνπδίλα. Άλνημε ην ςπγείν θαη γέκηζε έλα πνηήξη κε 
ρπκό. Έπεηηα πήγε ζην ζαιόλη. ην ζπίηη ήηαλ κόλνο ηνπ. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ 
ζηελ αγνξά κε θίινπο ηνπο. 

Κνίηαμε έμσ από ην παξάζπξν θαη είδε ηνλ παξαιηαθό δξόκν ηεο 
όκνξθεο Θεζζαινλίθεο. Πην πέξα θαηλόηαλ ν Λεπθόο Πύξγνο. Βπζεία 
κπξνζηά ε βαζπγάιαδε ζάιαζζα. Πόζν ηνπ άξεζε αιήζεηα απηή ε εηθόλα! 
Ώπηό ήηαλ ην αγαπεκέλν ηνπ κέξνο ζηε Θεζζαινλίθε.  

Άλνημε ην παξάζπξν θαη άθεζε ην δξνζεξό αέξα ηεο ζάιαζζαο λα 
εηζβάιεη γιπθά θαη απαιά ζην ζπίηη. Έθιεηζε ηα κάηηα θαη γηα ιίγα ιεπηά ην 
απόιαπζε. 

Ώξγόηεξα, όηαλ μεθνπξάζηεθε θαη ραιάξσζε γηα ιίγν, έθιεηζε ην 
παξάζπξν θαη επέζηξεςε ζην δηάβαζκά ηνπ. Ώλ κπνξνύζε, ζα θαζόηαλ κέρξη 
ην βξάδπ εθεί λα απνιακβάλεη ηε καγεία απηήο ηεο ζέαο, πνπ έκνηαδε κε 
πίλαθα δσγξαθηθήο.  

Πήξε από ην ζπξηάξη θόιιεο ραξηί θαη άξρηζε λα καζαίλεη ηνπο ηύπνπο 
ηεο ρεκείαο. Σα κάζαηλε γξήγνξα. Μεηά δηάβαζε ηε ζεσξία, ηελ είπε ζην 
κπαιό ηνπ απ’ έμσ θαη ύζηεξα έθαλε ηηο αζθήζεηο. ηαλ ηηο ηειείσζε, πήγε θαη 
πάιη ζην ζαιόλη θαη ξίρλνληαο κηα καηηά ζηε ζάιαζζα, έβαιε κνπζηθή θαη 
ρακνγέιαζε. 

 
 
 
Η ώξα ήηαλ δέθα θαη κηζή. Βίρε βξαδηάζεη θαη νιόθιεξε ε Θεζζαινλίθε 

γέκηζε θώηα. Ήηαλ ην ίδην όκνξθε πάληα θαη ην πξσί θαη ην βξάδπ. 
Οη γνλείο ηνπ Μαλώιε γπξλνύζαλ ζπίηη κε ην απηνθίλεην. ηνλ 

θεληξηθό δξόκν είρε θίλεζε θαη γη’ απηό έπξεπε έλα δεθάιεπην λα πεξηκέλνπλ. 
Μέζα ζην δηάζηεκα πνπ πεξίκελαλ ζην απηνθίλεην ε κεηέξα ηνπ Μαλώιε 
ξώηεζε: 

«Λεο λα δηάβαζε ην παηδί ή λα θάζεηαη;»  
«Βγώ πηζηεύσ όηη δηάβαζε. Κάζε θνξά θάλεηο ηέηνηεο γεινίεο 

εξσηήζεηο! ίγνπξα δηάβαζε. Άιισζηε ν Μαλώιεο δελ είλαη παηδί πνπ θάζεηαη. 
Ώπό ην δεκνηηθό δηαβάδεη, δηάβαδε θαη ζην γπκλάζην. Γηαηί λα κελ δηαβάζεη θαη 
ηώξα;» ξώηεζε κε δπζπηζηία ν παηέξαο ηνπ.  



«Β, ιέσ κήπσο ην πήξε πάλσ ηνπ θαη επεηδή πηζηεύεη πσο είλαη θαιόο 
λα βαξηέηαη. Ώθόκε, ην θαινθαίξη πέξαζε πξηλ ιίγν θαηξό. Ίζσο θαη απηό λα 
ηνλ επεξέαζε. Ξέξεηο, νη μάπιεο ηνπ θαινθαηξηνύ!» δηαθώλεζε ε κεηέξα ηνπ. 

«,ηη ζεο ιεο. Θα δεηο όηη είλαη κηα ραξά παηδί θαη εληάμεη ζηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ. Βίλαη κηα ραξά. Ώπηή ε θαρππνςία ζνπ κε ηξειαίλεη κεξηθέο 
θνξέο!» ηειείσζε ηε θνπβέληα ν κπακπάο ηνπ θαη έβαιε κπξνο ηε κεραλή, 
επεηδή ηα απηνθίλεηα άξρηζαλ επηηέινπο λα πξνρσξάλε. 

Η κεηέξα ηνπ Μαλώιε θνίηαμε έμσ. Έβιεπε ηηο πνιπθαηνηθίεο θαη 
ζθεθηόηαλ ηαπηόρξνλα ην γην ηεο. Μπνξεί λα ήηαλ ζίγνπξε πσο ν γηνο ηεο 
ήηαλ εληάμεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, όκσο θνβόηαλ κήπσο γλσξίζεη θακηά 
θνπέια θαη ηα παξαηήζεη όια. Βθείλε ήζειε πξώηα λα θνηηάμεη ν γηνο ηεο ηελ 
θαξηέξα ηνπ θαη έπεηηα λα βξεη θακηά θαιή θνπέια θαη λα αλνίμεη ζπίηη.  

Μεηά από απηέο ηηο ζθέςεηο, έλησζε θνπξαζκέλε. Βίραλ πάεη θαη ζηελ 
αγνξά κε ηνπο θίινπο ηνπο γηα ςώληα θαη όζν λα ‘λαη, θνπξάζηεθε θαη εθεί. 

Έθιεηζε απαιά ηα βιέθαξά ηεο θαη ηα μέραζε όια. 
 
 
 

2Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 

 
ηαλ ν Μαλώιεο έθιεηζε ηε κνπζηθή, εηνηκάζηεθε γηα λα θνηκεζεί. 

Άιισζηε, ηελ επόκελε κέξα είρε ζρνιείν θαη έπξεπε λα είλαη μεθνύξαζηνο.  
Ήηαλ έηνηκνο λα πάεη λα μαπιώζεη, όηαλ άθνπζε απ’ έμσ ηε πόξηα ηνπ 

αζαλζέξ λα αλνίγεη θαη λα αθνύγνληαη νκηιίεο. Ώλαγλώξηζε ακέζσο ηηο θσλέο 
θαη θαηάιαβε πσο ήηαλ νη γνλείο ηνπ. 

Άλνημε ηε πόξηα.  
«Γεηα ζαο» είπε ρακνγειαζηά. «Πώο πήγε ε βόιηα; Φσλίζαηε;» 

ξώηεζε βιέπνληαο ηε ζαθνύια πνπ θξαηνύζε ε κεηέξα ηνπ θαη ηνπο έθαλε 
ρώξν γηα λα κπνπλ. 

«Ναη, όπσο βιέπεηο» απάληεζε ν παηέξαο ηνπ.  
«Βζύ ηη έθαλεο; Αηάβαζεο; Βίζαη έηνηκνο γηα αύξην;» βηάζηεθε λα ηνλ 

ξσηήζεη ε κεηέξα ηνπ. 
Βθείλε ηε ζηηγκή, ν παηέξαο ηνπ ηε θνίηαμε κε έλα βιέκκα αλάκεζα ζε 

εηξσλεία θαη αγαλάθηεζε.  
«Μηα ραξά κακά, κελ αλεζπρείο!» ηε δηαβεβαίσζε ν Μαλώιεο 

αλαζηέλαμε. Σνλ ελνρινύζε όηαλ ε κακά ηνπ ην έθαλε απηό. Ήζειε λα είλαη 
ζίγνπξε γη’ απηόλ θαη λα ηνπ έρεη εκπηζηνζύλε. Αελ ήηαλ πηα κηθξόο. Ήηαλ 
κεγάινο θαη αλεμάξηεηνο.  

Η αιήζεηα ήηαλ όκσο πσο όηαλ ήηαλ κηθξόο, ε κακά ηνπ ηνύ άξεζε λα 
ηνπ θάλεη εξσηήζεηο γηα ην ζρνιείν θαη άιια δηάθνξα ζέκαηα, δηόηη κε απηό 
ηνλ ηξόπν έλησζε πσο ή κακά ηνπ ηνλ αγαπνύζε θαη ηνλ πξνζηάηεπε. ηαλ 
θάπνηνο ζην ζρνιείν ηνλ πείξαδε, έβξηζθε παξεγνξηά ζηνπο θίινπο ηνπ, όκσο 
πεξηζζόηεξν ζηε κεηέξα ηνπ. ηελ αγθαιηά ηεο έλησζε ζηγνπξηά, έλησζε πσο, 
όηη θαη λα γίλεη, νη γνλείο ηνπ, κα πεξηζζόηεξν ε κεηέξα ηνπ, ζα ήηαλ εθεί γηα 
λα ηνπ ζπκπαξαζηαζνύλ. 



Σώξα όκσο, είρε πηα κεγαιώζεη θαη δελ ήζειε λα ηνλ παίξλεη ε κακά 
ηνπ από πίζσ θαη λα ηνπ θάλεη ‘αλάθξηζε’. Σνλ ελνρινύζε θαη κάιηζηα έθηαλε 
ζπρλά ζε ζεκείν λα είλαη ελνριεηηθή. 

ΐέβαηα, κπνξεί κελ θαη ν παηέξαο ηνπ λα ελδηαθεξόηαλ γη’ απηόλ, όκσο 
θαηαιάβαηλε όηη έπξεπε ν γηνο ηνπ λα κάζεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη λα έρεη 
θξίζε. Παξά όια απηά, βαζηά κέζα ηνπ ήμεξε όηη ηνλ αγαπνύζε ε κακά ηνπ 
θαη ήζειε πάληα ην θαιό ηνπ. 

Μπήθε ζην δσκάηηό ηνπ θαη, πξηλ μαπιώζεη, θώλαμε: «Καιελύρηα!»  
Ώθνύ ηνλ θαιελύρηηζαλ θαη εθείλνη, μάπισζε ζην απαιό θξεβάηη ηνπ, 

θνίηαμε γηα ιίγν ηηο παιηέο πνιπθαηνηθίεο θαη έθιεηζε ηα κάηηα. 
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 Ο ήιηνο αλέηεηιε ιακπξόο πίζσ από ηηο πνιπθαηνηθίεο. Οη αθηίλεο ηνπ 

ηξύπσλαλ κέζα από ηα παξάζπξα ησλ ζπηηηώλ θαη ηα θώηηδαλ. Ώθόκε, 
αθνπκπνύζαλ απαιά ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ηε ρξύζηδαλ.  

Η κεηέξα ηνπ Μαλώιε ζεθώζεθε πξώηε, όπσο θάζε θνξά θαη κπήθε 
ζην κπάλην γηα λα εηνηκαζηεί. Έπιπλε ην πξόζσπό ηεο θαη αθνύ ζθνππίζηεθε, 
θνηηάρηεθε ζην θαζξέθηε. Βίρε όκνξθν πξόζσπν, κε γσλίεο. Ώθόκε είρε 
ζθνύξα, εθθξαζηηθά θξύδηα θαη ππέξνρα καύξα κάηηα. 

Ώθνύ ληύζεθε, βγήθε από ην κπάλην θαη θαηεπζύλζεθε ζηε θνπδίλα γηα 
λα εηνηκάζεη πξσηλό.  

«Καιεκέξα, Μαξία» ηε θαιεκέξηζε ν κπακπάο ηνπ Μαλώιε.  
«Καιεκέξα, Κώζηα» ηνλ ραηξέηηζε θαη εθείλε ρακνγειαζηή. 
«Πώο θνηκήζεθεο;» ηελ ξώηεζε θαη θάζηζε ζην ηξαπέδη. 
«Μηα ραξά, εζύ;» 
«Καη εγώ»  
«Ο Μαλώιεο μύπλεζε;» 
«Ννκίδσ όρη. Πάσ λα δσ» είπε ν Κώζηαο θαη έθπγε από ηε θνπδίλα.  
Η Μαξία άξρηζε λα θηηάρλεη θαθέ. Όζηεξα, έβγαιε από ην ςπγείν ην 

βνύηπξν θαη ην κέιη. Έθνςε θέηεο ςσκί θαη άξρηζε λα αιείθεη ην βνύηπξν. 
Ο Κώζηαο ζην κεηαμύ, άλνημε ηε πόξηα ηνπ Μαλώιε θαη είπε: 
«Καιεκέξα, γηε κνπ. Έια, είλαη ώξα λα ζεθσζείο. Θα αξγήζεηο ζην 

ζρνιείν!» 
«Καιά, θαιά πήγαηλε εζύ θαη ζα έξζσ» είπε λπζηαγκέλα ν Μαλώιεο θαη 

γύξηζε πιεπξό.  
«Μελ αξγείο όκσο!» είπε ν κπακπάο ηνπ θαη βγήθε από ην δσκάηην. 
Ο Μαλώιεο κε κηζόθιεηζηα κάηηα, ζεθώζεθε απξόζπκα από ην θξεβάηη 

θαη εηνηκάζηεθε. Όζηεξα, έιεγμε ηε ηζάληα ηνπ θαη αθνύ είδε όηη ήηαλ έηνηκε, 
θαηεπζύλζεθε πξνο ηε θνπδίλα. 

«Καιεκέξα» είπε θαη θάζηζε ζην ηξαπέδη. 
«Καιεκέξα, αγόξη κνπ» ηνλ ραηξέηηζε ε Μαξία θαη ηνπ έβαιε κπξνζηά 

ηνπ δύν θέηεο κε ςσκί κε βνύηπξν θαη κέιη. 
Βθείλνο θνίηαμε ην ξνιόη. Βίδε όηη ήηαλ νθηώ παξά ηέηαξην θαη 

αγρώζεθε. 



«ΐξε κακά δελ ζα πξνιάβσ λα θάσ! Θα αξγήζσ πάιη!»  
«Έια βξε Μαλώιε, εξέκεζε, ζα πξνιάβεηο! Σν ζρνιείν δπν βήκαηα 

είλαη από ην ζπίηη καο» ηνλ θαζεζύραζε ν παηέξαο ηνπ/ 
«Ναη, θαιά» είπε ν εθείλνο θαη άξρηζε λα ηξώεη γξήγνξα γηα λα 

πξνιάβεη.  
«ηγά βξε παηδί κνπ, ζα πληγείο!» ηνπ είπε ζαζηηζκέλε ε Μαξία 

βιέπνληαο ηνλ λα θαηαπίλεη ηόζν γξήγνξα. 
Μεηά, πήγε γξήγνξα ζην δσκάηηό ηνπ θαη έξημε κηα βηαζηηθή καηηά ζην 

ξνιόη. Οθηώ αθξηβώο! Έξημε ηε ηζάληα ζηνλ ώκν ηνπ ζα λα ήηαλ ζαθί κε 
παηάηεο έβαιε ηα παπνύηζηα ηνπ θαη θώλαμε: 

«Φεύγσ!» θαη έθιεηζε κε έλα ηξάληαγκα ηε πόξηα πίζσ ηνπ. 
Οη γνλείο ηνπ θνηηάρηεθαλ παξαμελεκέλνη. Μεηά από ιίγν έθπγαλ γηα 

ηηο δνπιεηέο ηνπο.  
 

 
 
Ο Μαλώιεο έθηαζε  ιαραληαζκέλνο ζην ζρνιείν αθξηβώο ηελ ώξα πνπ 

ρηύπεζε ην θνπδνύλη. Ώλαθνπθηζκέλνο, πξνρώξεζε πξνο ηελ απιή θαη έςαμε 
γηα ηνλ Ώιέμε, ην θίιν ηνπ. Σνλ είδε λα πεγαίλεη πξνο ηε ζεηξά πνπ έθαλε ην 
ηκήκα ηνπ γηα ηε πξνζεπρή. Έηξεμε πξνο ην κέξνο ηνπ θαη ηνλ ραηξέηηζε. 

«Γεηα! Ση θάλεηο;» 
«Ώ, γεηα Μαλώιε! Μηα ραξά είκαη αλ εμαηξέζεηο όηη  μύπλεζα από ηα 

ραξάκαηα γηα λα δηαβάζσ καζεκαηηθά ηα νπνία δελ ρσλεύσ θαζόινπ» είπε 
βαξηεζηεκέλα ν Ώιέμεο. 

«Γηαηί;» ξώηεζε ν Μαλώιεο. 
«Ώ, δελ ζνπ είπα; Γξάθνπκε δηαγώληζκα ζήκεξα» 
«Βίραηε πνιύ δηάβαζκα;» 
«Έλα ζνπ ιέσ. Ώπό ηηο επηά πνπ ζεθώζεθα κέρξη λα έξζσ δηάβαδα. 

Ώιιά ξε ζπ… δελ  μέξσ. Αελ είκαη ηύπνο πνπ δηαβάδεη εγώ. Καη δελ είκαη 
ζίγνπξνο γηα ην πώο ζα γξάςσ. Έρσ πνιύ άγρνο» 

«Μελ αλεζπρείο! Θα ηα παο κηα ραξά. Ώξθεί λα ζπγθεληξσζείο θαη λα 
κε βηαζηείο». 

Πξάγκαηη, ν Ώιέμεο δελ ήηαλ ηύπνο ηνπ λα δηαβάδεη πνιύ. Με ην δόξη 
άλνηγε βηβιίν θαη ιαρηαξνύζε ηηο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνύ, εθείλεο ηηο κέξεο πνπ 
κπνξνύζε λα πεγαίλεη ζηε παξαιία θαη  λα θάζεηαη κε ηηο ώξεο. Βθείλεο ηηο 
κέξεο πνπ κπνξνύζε λα πεγαίλεη βόιηεο κέρξη αξγά ην βξάδπ. ΐέβαηα, κπνξεί 
ην βξάδπ λα ηνπ έθαλε θήξπγκα ν παηέξαο ηνπ, αιιά απηό ην παξαβιέπνπκε. 

Αελ  ηνπ άξεζε ην ζρνιείν. Κπξίσο δελ ηνπ άξεζε λα μππλάεη ηόζν 
λσξίο, ‘από ηα ραξάκαηα’ ην έιεγε εθείλνο θαη λα είλαη αλάκεζα ζε ηέζζεξηο 
ηνίρνπο θαη λα βαξηέηαη. Η Παξαζθεπή ήηαλ ε αγαπεκέλε ηνπ κέξα.  

Ο κπακπάο ηνπ όκσο, ηνπ έιεγε ζπλέρεηα πσο πξέπεη λα δηαβάδεη θαη λα 
κελ γπξίδεη δεμηά θαη αξηζηεξά άπξαθηνο. Ήζειε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα 
όλεηξα πνπ είρε γηα ην γην ηνπ, λα ηνλ δεη γηαηξό, κε ην δηθό ηνπ γξαθείν, λα 
είλαη αλεμάξηεηνο. Ο Ώιέμεο νύηε λα ην αθνύεη δελ ήζειε.  

πγθεληξώζεθαλ γηα πξνζεπρή. Ο δηεπζπληήο ηνπο, ζηεηόο θαη ιίγν 
απζηεξόο, αιιά θαηά βάζνο θηιηθόο κε ηα παηδηά, ζήθσζε έλα παηδί γηα λα πεη 
πξνζεπρή. Πνπ θαη πνπ, όηαλ άθνπγε ζην βάζνο ςηζπξηζηέο θσλέο, θνηηνύζε 
πξνο ην κέξνο ησλ παηδηώλ θαη εθείλα ζηακαηνύζαλ ακέζσο. 



ηαλ ηειείσζε ε πξνζεπρή, νη καζεηέο αλέβεθαλ βηαζηηθά ηηο ζθάιεο. 
Καζώο αλέβαηλαλ, ν Μαλώιεο ξώηεζε ηνλ Ώιέμε: 

«Πόηε γξάθεηε δηαγώληζκα;» 
«Σώξα! Καη έρσ έλα άγρνο… επρήζνπ κνπ θαιή επηηπρία!» είπε 

αγρσκέλνο ν Ώιέμεο. 
«Καιή επηηπρία! Μελ βηαζηείο. Έρεηο όιε ηελ ώξα» ηνλ πξνεηδνπνίεζε 

εθείλνο. 
«Βληάμεη, επραξηζηώ, θίιε. Σα ιέκε ζην δηάιεηκκα» είπε θαη κπήθε 

ηξέρνληαο ζηελ αίζνπζα. 
Ο Μαλώιεο θαηεπζύλζεθε πξνο ηε ηάμε ηνπ. 
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Ο παηέξαο ηνπ Μαλώιε, ήηαλ δηθεγόξνο. Βίρε δηθό ηνπ γξαθείν ζε κηα 
πνιπθαηνηθία κε επηά νξόθνπο, ζρεηηθά θαηλνύξηα. Ώπό δνπιεηά πήγαηλε 
αξθεηά θαιά, είρε πνιινύο πειάηεο.  

Μόιηο κπήθε ζην γξαθείν ηνπ, ε γξακκαηέαο ηνπ ηνλ θαιεκέξηζε. 
«Καιεκέξα» ηεο είπε. «Έρνπκε θάπνηα ππόζεζε ζήκεξα;» 
«Ναη, κάιηζηα. Πήξε πξηλ ιίγν ηειέθσλν θάπνηα θπξία θαη ζαο δήηεζε 

θαη ηεο είπα λα πεξάζεη από εδώ». 
«Χξαία. Θα ηε πεξηκέλσ» είπε εθείλνο θαη κπήθε ζην γξαθείν ηνπ. 

Ήηαλ θσηεηλό θαη ειηόινπζην. ηα δεμηά, ππήξρε κηα κεγάιε, βαξηά 
βηβιηνζήθε, κε βηβιία από ην πάησκα κέρξη ην ηαβάλη. ια ήηαλ κεγάια θαη 
παιηά. Ο Κώζηαο, δελ ζπκόηαλ αλ ηα είρε δηαβάζεη όια. Μεξηθά, αζθαιώο ηνπ 
ρξεηάζηεθαλ γηα ην παλεπηζηήκην. Ώθόκα ζπκόηαλ ηηο ώξεο πνπ πεξλνύζε ζην 
γξαθείν ηνπ θαη κειεηνύζε αδηάθνπα, γηα λα γξάςεη θαιά. Βπηπρώο, ε 
αηέιεησηεο θαη θνπξαζηηθέο ώξεο δηαβάζκαηνο, απέδσζαλ θαξπνύο. Πήξε κε 
ηε πξώηε θνξά ην πηπρίν ηνπ. Σελ ώξα πνπ έδηλε ηνλ όξθν ηνπ, ήηαλ 
πξαγκαηηθά, πνιύ ζπγθηλεκέλνο. 

Σώξα, ην πηπρίν ηνπ, ήηαλ θξεκαζκέλν ζηνλ αξηζηεξό ηνίρν ηνπ 
γξαθείνπ ηνπ. Σνπ ζύκηδε ην θόπν πνπ είρε θάλεη γηα λα ην απνθηήζεη, αιιά 
θαη λα είλαη  έλαο επηηπρεκέλνο δηθεγόξνο θαη, ηαπηόρξνλα, ηε ζπγθίλεζή ηνπ 
όηαλ, καδί κε ην πηπρίν, ηνπ δόζεθε θαη ε επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 
όλεηξό ηνπ. 

Μεηά από  ιίγε ώξα, άθνπζε έλα ρηύπεκα ζηε πόξηα.  
«Παξαθαιώ;» ξώηεζε. 
Η πόξηα άλνημε ζηγά θαη εκθαλίζηεθε κηα θπξία κε ρπηά μαλζά καιιηά 

θαη θαινληπκέλε. 
«Υαίξεηε. αο είρα ηειεθσλήζεη θαη πξηλ, όκσο ε γξακκαηέαο ζαο κνπ 

είπε όηη ιείπαηε» 
«Ώ, λαη. Μνπ ην είπε. Καζίζηε» είπε ν Κώζηαο θαη έηεηλε ην ρέξη ζε κηα 

θαξέθια γηα λα θαζίζεη ε θπξία. 
Ώθνύ θάζηζε, κπήθε ακέζσο ζην ζέκα. 
«Βίκαζηε ηέζζεξα αδέξθηα. Πξηλ ιίγν θαηξό πέζαλε ν παηέξαο καο θαη 

πξόζθαηα κάζακε όηη  εθηόο από ην παηξηθό ηνπ ζπίηη είρε αγνξάζεη θαη έλα 



άιιν  ζπίηη πνιύ παιηά ζε έλα ρσξηό ηεο Καβάιαο. Καη έηζη, ζα ζέιακε λα 
μέξνπκε πνηνο ηειηθά ζα ην θιεξνλνκήζεη απηό ην ζπίηη. Σα άιια αδέξθηα κνπ 
ζα έξζνπλ ιίγν αξγόηεξα. Θα κπνξνύζαηε λα βνεζήζεηε;» 

Ο Κώζηαο, θάζηζε γηα ιίγν ζθεθηηθόο. Όζηεξα από ιίγν είπε: 
«Ναη, ζα κπνξνύζα λα ζαο βνεζήζσ, κόλν πνπ είλαη ιίγν δύζθνιν θαη 

ζα καο πάξεη ώξα. Αελ πεηξάδεη. Αώζηε κνπ κεξηθά αθόκε ζηνηρεία θαη ζα 
δνύκε ηη ζα θάλνπκε  ζηε ζπλέρεηα. Έβγαιε από έλα ζπξηάξη ηνπ γξαθείνπ 
έλα ραξηί θαη έλα ζηπιό θαη ε θνπέια μεθίλεζε ρσξίο δηζηαγκό.  

 
 
Η κεηέξα ηνπ Μαλώιε ήηαλ ειεύζεξε επαγγεικαηίαο, δειαδή είρε δηθό 

ηεο καγαδί κε γπλαηθεία ξνύρα. Βίρε αξθεηό θόζκν, αιιά πην πνιύ ζηηο 
εθπηώζεηο όπσο πιένλ ζε όια ζρεδόλ ηα καγαδηά.  

Σν καγαδί ήηαλ επξύρσξν θαη είρε παληνύ ξνύρα θαη ζε έλα κηθξό 
ηξαπεδάθη κεξηθά πεξηνδηθά κόδαο. 

Όζηεξα από ιίγε ώξα, κπήθε ζην καγαδί κηα θπξία κε έλα κηθξό 
θνξηηζάθη. Η κεηέξα ηνπ Μαλώιε, πήγε πξνο ην κέξνο ηεο θαη ηε ξώηεζε ηη 
ζα ήζειε. 

«Αελ ζα ήζεια θάηη ζπγθεθξηκέλν» ηεο απάληεζε εθείλε. «Ώπιά 
θνηηάσ. Ώλ ζειήζσ θάηη ζα ζαο εηδνπνηήζσ». 

ην κεηαμύ, άξρηζε λα θνηηάεη ξνύρα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ. Έπξεπε λα 
ηεο αξέζεη πνιύ ε κόδα θαη λα ηελ ελδηαθέξεη. Σν θαηαιάβαηλε θαλείο θαη από 
ην ληύζηκό ηεο. Φνξνύζε έλα κπεδ, θνιιεηό θνπζηάλη πνπ έθηαλε έσο ηε 
γάκπα ηεο θαη ςεινηάθνπλα θιεηζηά παπνύηζηα.  

Ώληίζεηα, ην θνξηηζάθη ηεο δελ έδεηρλε θαζόινπ ελδηαθέξνλ. Έθαλε 
βόιηεο ζην καγαδί θαη θνηηνύζε αδηάθνξα γύξσ ηεο. Σν βιέκκα ηεο έπεζε ζην 
ηακείν θαη, ζπγθεθξηκέλα, πάλσ ζην θνπηάθη κε ηηο θαξακέιεο. 

«Μπνξώ λα πάξσ κία θαξακέια;» ξώηεζε ηε Μαξία κε ηε ςηιή θσλή 
ηεο. 

«Φπζηθά, γιπθηά κνπ» ηεο απάληεζε εθείλε ρακνγειαζηά θαη ηεο έηεηλε 
ην θνπηί. Άπισζε ηόηε ην ρεξάθη ηεο θαη δηάιεμε κηα θαξακέια.  

Ώθνύ ηελ έθαγε, δήηεζε θαη άιιε. Η Μαξία πήγε λα ηεο δώζεη αιιά ε 
κεηέξα ηεο ηελ άξπαμε απαιά από ην κπξάηζν θαη ηεο είπε: 

«Ώκαιία! Με γίλεζαη αγελήο» θαη ηε ηξάβεμε. 
«Κπξία κνπ, δελ πεηξάδεη. Ώθνύ ηεο αξέζνπλ αο πάξεη» ηεο είπε θηιηθά 

ε Μαξία. 
«Ναη, αιιά δελ ζέισ λα ηε θαθνκαζαίλσ. Σεο αξέζνπλ ηα γιπθά, αιιά 

δελ ζέισ λα ην παξαηξαβήμεη». 
«Αελ πεηξάδεη, αο πάξεη κία, κηθξή είλαη αθόκα»  
«Καιά… Ώκαιία, πάξε κηα ηειεπηαία θαη ζα θύγνπκε ζε ιίγν» ηεο είπε 

ε κεηέξα ηεο, ελώ θνηηνύζε κηα κπινύδα.  
Η κηθξή, θνίηαμε γηα ιίγν ηε Μαξία κε ηα αζώα θαζηαλά καηάθηα ηεο, 

πήξε κηα θαξακέια αθόκα θαη ηελ επραξίζηεζε. 
Η θπξία, κπήθε ζε έλα θακαξίλη γηα λα δνθηκάζεη ηε κπινύδα. ηαλ 

βγήθε, ε Μαξία ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε κπινύδα, έδεηρλε ππέξνρε επάλσ ηεο. 
Ήηαλ εθαξκνζηή θαη αλαδείθλπε ηηο πινύζηεο θακπύιεο ηεο. 

«Πηζηεύεηε όηη κνπ πεγαίλεη;» ξώηεζε ηε Μαξία δεηώληαο ηε γλώκε 
ηεο. 



«Ναη, θπζηθά ζαο πεγαίλεη πάξα πνιύ» ηε δηαβεβαίσζε. 
«Ναη, λαη κακά ζνπ πεγαίλεη πνιύ, είζαη πνιύ όκνξθε» είπε ε Ώκαιία 

ρνξνπεδώληαο. 
«Ώιήζεηα, αγάπε κνπ; ’ επραξηζηώ πνιύ!» ηελ επραξίζηεζε ε κεηέξα 

ηεο. 
Κάζηζε γηα ιίγε ώξα κπξνζηά ζην θαζξέθηε, γπξλώληαο από όιεο ηηο 

πιεπξέο, γηα δεη πσο ηεο είλαη. Μεηά από ιίγε ώξα, απνθάζηζε λα ηε πάξεη. 
Σελ έβγαιε, ηε πιήξσζε θαη έθπγε. Πξηλ βγνπλ από ηε πόξηα, ην θνξηηζάθη 
γύξηζε θαη είπε ζηε κεηέξα ηνπ Μαλώιε: «Γεηα ζνπ!» θαη έθπγαλ.  
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Σελ ώξα πνπ ν θίινο ηνπ Μαλώιε έγξαθε δηαγώληζκα, ν Μαλώιεο ζηε 

ηάμε ηνπ έθαλε καζεκαηηθά. Σνπ άξεζαλ ηα καζεκαηηθά, ήηαλ από ηα 
αγαπεκέλα ηνπ καζήκαηα. Κπξίσο ηνπ άξεζε ε γεσκεηξία. Σνπ θαηλόηαλ 
ππέξνρν ην λα θηηάρλεη ζρήκαηα, κε ην δηαβήηε, ην κνηξνγλσκόλην θαη ην 
ηξίγσλν. Βίρε ηαιέλην άιισζηε ζε απηό. 

Βθείλε ηελ ώξα, ν θαζεγεηήο, ηνπο παξέδηδε ην θαηλνύξην κάζεκα. 
Ώπηή ηε θνξά είραλ άιγεβξα θαη ην κάζεκά ηνπο είρε ζρέζε κε αληζόηεηεο. Ο 
Μαλώιεο δελ ηα πήγαηλε πνιύ θαιά ζηηο αληζόηεηεο, αιιά πξνζπαζνύζε. 

  
ηαλ ρηύπεζε ην θνπδνύλη, ν Μαλώιεο πήγε ζηελ ηάμε ηνπ θίινπ ηνπ 

γηα λα κάζεη πώο ηα πήγε. Μόιηο άλνημε ε πόξηα θαη βγήθαλ γξήγνξα νη 
καζεηέο, ν Μαλώιεο κπήθε κέζα. 

«Ση έγηλε;» ηνλ ξώηεζε. «Πώο ηα πήγεο;» 
Ο Ώιέμεο ηνλ έπηαζε από ην κπξάηζν θαη βγήθαλ βηαζηηθά έμσ. Μόιηο 

βγήθαλ από ηε πόξηα ηνπ ζρνιείνπ ν ιακπεξόο ήιηνο ηνπο ηύθισζε θαη 
έθιεηζαλ ιίγν ηα κάηηα ηνπο.  

«Κνίηα, θαιά ηα πήγα» ηνπ απάληεζε θαζώο θαηεπζύλνληαλ ζηελ 
απιή. «Μόλν πνπ…» 

«Ση;» ηνλ ξώηεζε ν Μαλώιεο.  
«Έθαλα κηα άζθεζε ιάζνο. Καη πηάλεη πνιιέο κνλάδεο» ηνπ απάληεζε 

ιππεκέλα. 
«Έια, κελ αλεζπρείο. Σνπιάρηζηνλ έθαλεο ηηο άιιεο ζσζηά. Έηζη δελ 

είλαη;» 
«Ναη, ζσζηά ηηο έθαλα. Σέινο πάλησλ. Έκαζεο γηα ηε θαηλνύξηα 

καζήηξηα;» 
«Θα έξζεη θαηλνύξηα καζήηξηα;» 
«ρη, ήξζε! Να εθεί είλαη» ηνπ  είπε ν Ώιέμεο θαη ηνπ έθαλε λεύκα κε 

ην θεθάιη ηνπ γηα λα ηε δεη. 
Ώπηό ην θνξίηζη, ήηαλ πξαγκαηηθά ππέξνρν. Βίρε καθξηά καύξα καιιηά, 

γπαιηζηεξά ζαλ κεηάμη, πνπ ηεο έθηαλαλ κέρξη ηε κέζε. Ήηαλ αδύλαηε θαη  
ην εθαξκνζηό ηδηλ ηεο, αλαδείθλπε ηα ιεπηά θαη καθξηά πόδηα ηεο. Σν δέξκα 
ηεο ήηαλ αξθεηά ιεπθό- ήηαλ όκσο ππέξνρν. 



«Πώο ηε ιέλε;» ξώηεζε ν Μαλώιεο ηνλ Ώιέμε, αδπλαηώληαο λα πάξεη 
ηα κάηηα ηνπ από πάλσ ηεο. 

«Λπδία. Έκαζα όηη νη γνλείο ηεο κεηαθόκηζαλ  γηα λα έρεη θαιύηεξε 
πξόζβαζε ζην ιύθεην» 

«Πάλησο είλαη πνιύ όκνξθε» είπε ν Μαλώιεο.  
«Έια ξε! Με κνπ πεηο όηη ζνπ αξέζεη ε θαηλνύξηα!» αλαθώλεζε ν 

Ώιέμεο. 
«ηγά, κε θσλάδεηο!» ηνλ πξνεηδνπνίεζε εθείλνο. «Αελ είλαη αλάγθε  λα 

ην κάζνπλ όινη. Καη δελ είπα όηη κνπ  αξέζεη. Ώπιά είπα όηη είλαη όκνξθε» 
ελνριήζεθε ν Μαλώιεο. 

«Ναη, θαιά. Ώθνύ  ηε θνηηάδεηο όιε ηελ ώξα, ζε βιέπσ!» 
«Β, θαη απηό ηη ζεκαίλεη; ηη κνπ αξέζεη θηόιαο;» 
«Β, ηέινο πάλησλ, έζησ ηε ζπκπαζείο. Έηζη δελ είλαη;» 
«Καιά, εληάμεη ηε ζπκπαζώ. Φαίλεηαη θαιό θνξίηζη»  
«Ναη, δελ ακθηβάιισ. Καη εγώ ηε ζπκπαζώ». 
ηε πξαγκαηηθόηεηα θαη νη δύν ηελ είραλ εξσηεπηεί. κσο, γηα θάπνην 

αλεμήγεην ιόγν θαλείο δελ ήζειε λα ην απνθαιύςεη. Καη νη δπν ηνπο 
αγάπεζαλ απηό  ην θνξίηζη.  

Βθείλε ηε ζηηγκή, ρηύπεζε ην θνπδνύλη. Μπήθαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο κε ην 
βιέκκα ηνπο ζηε Λπδία. Θα πξνζπαζνύζαλ λα ηελ πιεζηάζνπλ, ν θαζέλαο κε 
ην δηθό ηνπ ηξόπν. 
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        Η Λπδία ήηαλ θαηλνύξηα καζήηξηα ζην ζρνιείν ηνπ Μαλώιε. Πξόζθαηα 
κεηαθόκηζε ζηε Θεζζαινλίθε. Μέρξη ηώξα δνύζε ζηελ Ώγγιία κε ηε κεηέξα 
ηεο- ν κπακπάο ηεο δελ δνύζε θαη ε Λπδία δελ πξόιαβε λα ηνλ γλσξίζεη- όκσο 
κεηαθόκηζαλ, δηόηη εκθάληζε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Ώθόκα ζπκόηαλ ηηο 
ζπκβνπιέο ηεο κεηέξαο ηεο θάζε πξσί πξηλ ην ζρνιείν-λα κελ ηξέρεη θαη λα 
κε θνπξάδεηαη. Θπκόηαλ ηηο κέξεο πνπ ηεο θνβόηαλ ε αλαπλνή θαη ίδξσλε από 
ην άγρνο. Οη γηαηξνί ηεο είραλ πξνηείλεη ηόηε, λα αιιάμεη πεξηβάιινλ γηα λα 
θαιπηεξέςεη θάπσο ε θαηάζηαζε. Θα κπνξνύζαλ λα γπξίζνπλ ζην παηξηθό 
ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε, γηα λα ηελ παξαθνινπζνύλ νη γηαηξνί. Ώθόκε 
αγόξαζαλ θαη έλα ζπίηη ζηελ εμνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Μνπζζέλε, θνληά 
ζηε Θεζζαινλίθε, γηα λα εηζπλέεη ε Λπδία θαζαξό αέξα. Έηζη, θάζε θαινθαίξη 
πήγαηλαλ ζηελ εμνρή θαη ην ρεηκώλα έκελαλ ζηε πόιε. 

Η Λπδία ήηαλ έλα επγεληθό, όκνξθν θνξίηζη, όκσο ήηαλ θαη ιηγάθη 
ληξνπαιή. ΐέβαηα, ήηαλ πνιύ πην αλνηρηή ζηελ Ώγγιία. Βίρε ηνπο γλσζηνύο 
θαη ηνπο θίινπο ηεο εθεί θαη δελ ήζειε λα θύγεη θαη λα ηνπο αθήζεη πίζσ. Η 
κεηέξα ηεο όκσο επέκελε όηη πξώηα έπξεπε λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ πγεία ηεο 
θαη ηεο ππνζρέζεθε όηη κόιηο θαιπηέξεπε ε θαηάζηαζή ηεο, ζα πήγαηλαλ πάιη 
ζηελ Ώγγιία.  

Ώπηό ήηαλ έλα πξάγκα πνπ δελ άξεζε ζηελ Λπδία. Οη αιιαγέο. Σελ 
άγρσλαλ. πσο, γηα παξάδεηγκα, ην ζρνιείν. Σε πξώηε κέξα ζην ιύθεην ηεο 
Θεζζαινλίθεο. ιε ηελ ώξα κέρξη λα πάεη ζην ιύθεην γηα ηνλ αγηαζκό, ηελ 



πεξλνύζε κε ην λα αλαξσηηέηαη γηα ην πώο ζα πήγαηλε ε κέξα ηεο θαη γηα ην 
πώο ζα ηελ αληηκεηώπηδαλ νη άιινη- άζρεηα γηα ην όηη ηειηθά ε κέξα ηεο πήγε 
κηα ραξά. Ήμεξε αξθεηά ειιεληθά, δηόηη κάζαηλε κε ηε κεηέξα ηεο. Ήηαλ 
Βιιελίδα ηνπ εμσηεξηθνύ, όκσο όιε ηεο ζρεδόλ ηε δσή ηε πεξλνύζε 
καζαίλνληαο αγγιηθά θαη πεγαίλνληαο ζε αγγιηθό ζρνιείν. Ήζειε όκσο θαη 
πάιη λα κάζεη ηε πξαγκαηηθή ηεο γιώζζα, ηε γιώζζα ηνπ ηόπνπ ηεο. Με ηνλ 
θαηξό θαη κε αξθεηή δπζθνιία, θαηάθεξε λα κάζεη ειιεληθά. Πάληα ηελ 
εληππσζίαδε ε ηζηνξία απηήο ηεο γιώζζαο θαη ε εμέιημή ηεο αλά ηνπο αηώλεο. 

Έηζη ινηπόλ ζην ιύθεην απέθηεζε δύν θαηλνύξηεο θίιεο πνπ ηελ έθαλαλ 
λα ληώζεη θάπσο θαιύηεξα ζην μέλν γηα απηήλ πεξηβάιινλ. Ώθόκα ζηα 
καζήκαηα πήγαηλε αξθεηά θαιά, θπξίσο όκσο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. Σα 
αξραία ηεο πξνθάιεζαλ από ηελ αξρή  ελδηαθέξνλ θαη δένο, ηηο βάζεηο ηηο είρε 
πάξεη από ηε κεηέξα ηεο πνπ ήηαλ δαζθάια θαη από ηα ηδηαίηεξα πνπ έθαλε 
ζην ζπίηη ηεο.  

ηγά-ζηγά κε ηνλ θαηξό άξρηζε λα ηεο αξέζεη ε θαηλνύξηα ηεο δσή ζηελ 
Βιιάδα. Έκαζε ηηο ζπλήζεηεο ησλ Βιιήλσλ ζηηο κεγάιεο γηνξηέο, πήγε γηα 
πξώηε θνξά ζηε ζάιαζζα ζε κηα πεξηνρή έμσ από ηε πόιε. Σεο θάλεθε 
πεξίεξγν, αιιά κε ηε θαιή έλλνηα θαη ηεο άξεζε. Οη θίιεο ηεο, ηεο έκαζαλ πώο 
λα θάλεη βνπηηέο, καθξνβνύηηα θαη άιια θόιπα κέζα ζην λεξό. Με κηα κάζθα 
πνπ αγόξαζε, κπόξεζε λα δεη θαη ηηο νκνξθηέο ηνπ βπζνύ. Έβιεπε ηα 
ςαξάθηα, κάδεπε θνρύιηα κε ππέξνρα ρξώκαηα θαη έθαλε ειηνζεξαπεία, θάησ 
από ην δεζηό θσο ηνπ ήιηνπ. Έλησζε όηη ε αιεζηλή θαηαγσγή ηεο ήηαλ από 
εδώ. Έλησζε Βιιελίδα.  
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ην δξόκν γηα ην ζπίηη ν Μαλώιεο ζθεθηόηαλ ηε Λπδία θαη 

αλαξσηηόηαλ κε πνην ηξόπν κπνξνύζε λα ηε πιεζηάζεη. Αελ κπνξνύζε λα ηε 
μεράζεη. Η εηθόλα ηεο θαη κόλν ζην κπαιό ηνπ, έθαλε ηελ επηζπκία ηνπ λα ηε 
πιεζηάζεη κεγαιύηεξε. 

ην δξόκν είρε θίλεζε. πσο θάζε κέξα, ν δξόκνο γέκηδε κε 
απηνθίλεηα, δειαδή από ηνπο αλζξώπνπο πνπ επέζηξεθαλ από ηηο δνπιεηέο 
ηνπο. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ θαπηνύ ήιηνπ θαη ηεο αλακνλήο ζηα θαλάξηα, 
κάιινλ ήηαλ αλππόθνξνο γηα ηνπο νδεγνύο. 

Ο Μαλώιεο κεηά από ιίγε ώξα έθηαζε έμσ από ηε πνιπθαηνηθία ηνπ. 
Άλνημε ηε πόξηα θαη κπήθε κέζα αλαθνπθηζκέλνο από ηε δξνζηά ηεο 
πνιπθαηνηθίαο. Υαηξέηηζε ηε θαζαξίζηξηα πνπ ζθνπγγάξηδε ηηο ζθάιεο θαη 
κπήθε ζην αζαλζέξ. Μόιηο έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ, πέηαμε ηε ηζάληα ηνπ ζην 
πάησκα θαη πήγε λα δεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ μέλε ζεηξά ζηε ηειεόξαζε.  

Όζηεξα από κηζή πεξίπνπ ώξα άθνπζε ην ραξαθηεξηζηηθό ήρν θιεηδηνύ 
ζε θιεηδαξηά. Η πόξηα άλνημε θαη εκθαλίζηεθε ε κεηέξα ηνπ. Ήηαλ 
θνξησκέλε κε πξάγκαηα από ην ζνππεξκάξθεη.  

«Γεηα ζνπ Μαλώιε κνπ! Πσο πέξαζεο ζην ζρνιείν;» ηνλ ξώηεζε 
θαζώο ηαθηνπνηνύζε ηα πξάγκαηα ζηα ληνπιάπηα. 



«Καιά, κηα ραξά» απάληεζε ν Μαλώιεο πξνζεισκέλνο ζηε 
ηειεόξαζε. «Ο κπακπάο δελ ήξζε αθόκα». 

«Ναη, ην μέξσ. Μνπ ηειεθώλεζε θαη κνπ είπε όηη έρεη κηα δύζθνιε 
ππόζεζε ζην γξαθείν θαη ζα αξγήζεη». 

«Ώ, εληάμεη. Ση θαγεηό έρνπκε;» ξώηεζε ν Μαλώιεο, ληώζνληαο κηα 
μαθληθή πείλα. 

«Μαθαξόληα. Σα αγαπεκέλα ζνπ»  
«Χξαία»  
«Ση άιια λέα από ην ζρνιείν;» ξώηεζε ε κεηέξα ηνπ σο ζπλήζσο. 
Ο Μαλώιεο δελ ήμεξε αλ έπξεπε λα πεη γηα ηε Λπδία ή όρη. αλ λα 

θαηάιαβε ηε ζθέςε ηνπ ε κεηέξα ηνπ ηνλ ξώηεζε: 
«Ήξζε θάπνην θαηλνύξην παηδί ζην ζρνιείν;» 
Σειηθά, ν Μαλώιεο απνθάζηζε λα ηεο ην πεη. 
«Ναη, ήξζε έλα θαηλνύξην θνξίηζη. Σε ιέλε Λπδία» Η εηθόλα ηεο δελ 

κπνξνύζε λα θύγεη από ην κπαιό ηνπ. 
«Ώ» έθαλε  ε κεηέξα ηνπ. «Βίζηε ζην ίδην ηκήκα;» 
«ρη» 
«Πάλησο, ζα ζνπ πξόηεηλα λα ηε πιεζηάζεηο θαη λα ηε βνεζήζεηο ζηα 

καζήκαηα, κέρξη λα πξνζαξκνζηεί. Ώλ ζεο θπζηθά» 
Ο Μαλώιεο ηε θνίηαμε έθπιεθηνο. Αελ πεξίκελε λα ηνπ πεη θάηη ηέηνην. 

Νόκηδε αληίζεηα πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα ηεο θαηλόηαλ αδηάθνξν. 
«Ναη, εληάμεη, δελ ππάξρεη πξόβιεκα» ηεο απάληεζε απιά. 
Βθείλε ηε ζηηγκή, ζθέθηεθε όηη ην λα πξνζπκνπνηεζεί λα βνεζήζεη ηε 

Λπδία ζηα καζήκαηα, ζα ήηαλ έλαο ηξόπνο λα ηε πιεζηάζεη. Ναη, απηό ζα 
έθαλε. 

Η κακά ηνπ έζηξσζε ην ηξαπέδη θαη έθαηζαλ λα θάλε. Καζ’ όιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο, παξέκεηλαλ ζησπεινί, ν θαζέλαο βπζηζκέλνο ζηηο 
ζθέςεηο ηνπ. Σελ ώξα πνπ πήγε ν Μαλώιεο λα ζεθσζεί από ην ηξαπέδη, 
αθνύζηεθε, γηα δεύηεξε θνξά, ν ήρνο θιεηδηνύ ζηελ θιεηδαξηά. Ο Κώζηαο 
κπήθε ζην ζπίηη θαη ηνπο ραηξέηηζε. 

«Βίρα πνιύ δνπιεηά ζην γξαθείν» εμήγεζε θνπξαζκέλνο. «Καη έρσ 
αθόκε πεξηζζόηεξε εδώ. Βζείο ηη θάλεηε;» Κνίηαμε ην Μαλώιε. «Πσο πήγε ην 
ζρνιείν, αγόξη κνπ;» 

«Μηα ραξά, κπακπά. ε κία ώξα έρσ ππνινγηζηέο. Θα θάλσ ιίγε 
εμάζθεζε πάλσ ζε απηά πνπ κάζακε» απάληεζε εθείλνο θαη πήγε πξνο ην 
δσκάηηό ηνπ.  

«Χξαία» είπε ν Κώζηαο. ηξάθεθε ζηε Μαξία. «Βγώ πάσ λα αιιάμσ 
θαη έξρνκαη. Ώ, πσο πήγε ε κέξα ζνπ;» 

«Πνιύ θαιά. Παξά ηε θξίζε, έρσ αθόκα πειάηεο, επηπρώο» απάληεζε 
θάπσο εηξσληθά εθείλε. 

Ο Κώζηαο έθαλε έλαλ αζηείν κνξθαζκό θαη θαηεπζύλζεθε πξνο ηε 
θξεβαηνθάκαξα.  
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 Μόιηο ε Λπδία άλνημε ηε πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηεο, θνξησκέλε κε ηε 
βαξηά ηζάληα ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ππνδέρηεθε ε ραξνύκελε θσλή ηεο κεηέξαο 
ηεο. 

«Γεηα ζνπ Λπδία κνπ! Πσο πήγε ην ζρνιείν;» ξώηεζε σο ζπλήζσο. 
Ήηαλ ζηε θνπδίλα. 

«Μηα ραξά, κακά» ηε δηαβεβαίσζε εθείλε. 
«Υαίξνκαη» ηεο είπε ελώ αλαθάηεπε ην θαγεηό. «Με μερλάο, έρεηο ρνξό 

ην απόγεπκα» 
«Ναη, ην μέξσ» Η Λπδία θαηεπζύλζεθε πξνο ην δσκάηηό ηεο, 

αθήλνληαο ηε ηζάληα ηεο ζην πάησκα. Ξάπισζε ζην θξεβάηη ηεο ληώζνληαο 
εμαληιεκέλε από ην ζρνιείν. Όζηεξα από ιίγν, ρσξίο λα ην ζέιεη, πήγε πξνο 
ην θνκνδίλν ηεο θαη  άλνημε ην πξώην ζπξηάξη. Ώλάκεζα ζε άιια πξάγκαηα, 
μερώξηζε ην άικπνπκ ηεο κε θσηνγξαθίεο από ηελ Ώγγιία. Γύξηδε ηηο ζειίδεο 
αξγά, βιέπνληαο ηηο θσηνγξαθίεο κπξνζηά ηεο, ζεσξώληαο όηη ήηαλ από κηα 
άιιε δσή. ΐέβαηα, ηεο άξεζε ε λέα ηεο δσή ζηελ Θεζζαινλίθε, αιιά  ήζειε 
λα μαλαδήζεη ηηο ππέξνρεο ζηηγκέο ηεο  ζην Λνλδίλν. Να πεξπαηήζεη θαη πάιη 
ζηνπο, σο ζπλήζσο, πγξνύο δξόκνπο  ηνπ, παξέα κε θίινπο ηεο, λα πεξάζεη 
ην ρξόλν ηεο ζηηο θαθεηεξίεο ζπδεηώληαο κε κηα θνύπα δεζηή ζνθνιάηα. 
Ώλππνκνλνύζε λα μαλαπάεη, ήμεξε όκσο όηη απηή ηεο ε επηζπκία ζα αξγνύζε 
λα πξαγκαηνπνηεζεί. ηε Θεζζαινλίθε πξνο ην παξόλ, ην κόλα πξάγκαηα πνπ 
ηελ επραξηζηνύζαλ, ήηαλ νη βόιηεο ζηνλ παξαιηαθό δξόκν ηεο πόιεο κε 
θίιεο, λα δηαβάδεη πνηήκαηα μέλσλ θαη Βιιήλσλ πνηεηώλ θαη λα αθνύεη 
κνπζηθή.  

Οη ζθέςεηο ηεο δηαιύζεθαλ κεκηάο, κόιηο άθνπζε ηε κεηέξα ηεο λα ηε 
θαιεί ζην ηξαπέδη γηα θαγεηό. Ώκέζσο έθιεηζε ην άικπνπκ θαη ην έβαιε πίζσ 
ζην ζπξηάξη. θνύπηζε έλα κηθξό δάθξπ ζην πξόζσπό ηεο πνπ θύιεζε ρσξίο 
λα ην θαηαιάβεη θαη πήγε ζηε θνπδίλα. 

«Βίζαη θαιά, γιπθηά κνπ;» ηε ξώηεζε αλήζπρα ε κακά ηεο κόιηο ηελ 
είδε. «Μνπ θαίλεζαη ιίγν αλαζηαησκέλε. Μήπσο έγηλε θάηη;» 

«ρη, κακά, ηίπνηα. Ώπιά θάηη ζθεθηόκνπλ» βηάζηεθε λα απαληήζεη ε 
Λπδία θαη θάζηζε ζην ηξαπέδη.  

«Ννκίδσ πσο μέξσ ηη ζθέθηεζαη» είπε κε ζηγνπξηά ε κεηέξα ηεο. 
«θέθηεζαη ην Λνλδίλν. σζηά;» 

Η Λπδία ζήθσζε ηα κάηηα ηεο από ην ηξαπέδη θαη ηελ θνίηαμε έθπιεθηε. 
Η αιήζεηα ήηαλ πσο ην θαηάιαβε όηη, αξγά ή γξήγνξα, αλ ε κεηέξα ηεο ηελ 
έβιεπε ζθεπηηθή, ζα ην θαηαιάβαηλε αιιά δελ πεξίκελε ηόζν γξήγνξα. 
Ώληηιακβαλόκελε ηε ζθέςε ηεο, ε κεηέξα ηεο απάληεζε: 

«Βίζαη θόξε κνπ. Βίλαη θπζηθό λα θαηαιαβαίλσ ηη ζθέθηεζαη. Βγώ, 
άιισζηε ζε κεγάισζα». 

«Σν μέξσ» απάληεζε εθείλε. Σε θνίηαμε ζηα κάηηα. «Μνπ ιείπεη ην 
Λνλδίλν θαη κνπ ιείπνπλ θαη νη θίινη κνπ. Γηα πόζν θαηξό ζα είκαζηε αθόκα 
εδώ;» 

«Λπδία» είπε ε κακά ηεο θαη ηεο έπηαζε ζηνξγηθά ην ρέξη. «Πξέπεη λα 
θαηαιάβεηο όηη πξνεγείηαη ε πγεία ζνπ. νπ ην έρσ ππνζρεζεί όηη ζα 
γπξίζνπκε πίζσ όηαλ γίλεηο θαιά. Ώλ πάλε θαιά ηα πξάγκαηα, ηνπ ρξόλνπ ζα 
γπξίζνπκε πίζσ. Ήδε ηα πεγαίλεηο πνιύ θαιύηεξα» ηε ηζίκπεζε ειαθξά ζην 
κάγνπιν. «Αε ζέισ λα κνπ ζηελαρσξηέζαη! Μα, δε κνπ ιεο, εδώ δελ ζνπ 
αξέζεη;» ηε ξώηεζε θαρύπνπηα. 



«Βλλνείηαη πσο κνπ αξέζεη! Ώπιά κνπ ιείπνπλ νη θίινη κνπ. Ώθνύ 
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ρξόλνπ ζα γπξίζνπκε, κπνξώ λα πεξηκέλσ ιίγν» είπε 
ρακνγειώληαο αρλά, θαη έζθπςε ζην πηάην ηεο. 

«Σξία κηθξά βήκαηα κπξνζηά, δπν αξηζηεξά, ζηξνθή!» έδηλε νδεγίεο ε 
δαζθάια ηνπ κπαιέηνπ ζηε ηάμε. «Αήκεηξα, κε πεξηζζόηεξε ράξε. Λπδία, 
πνιύ θαιά». Η δαζθάια πεξπαηνύζε ζηελ αίζνπζα κε απαιά βήκαηα ζαλ λα 
κελ ήζειε λα ραιάζεη ην μύιηλν πάησκα, ζαλ λα ήηαλ επαίζζεην. Η Λπδία 
ηξειαηλόηαλ λα ηε βιέπεη λα ρνξεύεη θαη λα θάλεη ηηο αζθήζεηο ηνπ επόκελνπ 
καζήκαηνο. Ολεηξεπόηαλ κηα κέξα λα γίλεη θαη απηή, δαζθάια κπαιέηνπ θαη λα 
έρεη ηέηνηα ράξε. Ήδε ηα πήγαηλε πνιύ θαιά έσο ηώξα. Βίρε αξρίζεη ηα 
καζήκαηα όηαλ πήγαηλε αθόκα πξώηε δεκνηηθνύ. Ώξρηθά, κόιηο ηεο 
αλαθνίλσζε ε κακά ηεο όηη ζα ηε πήγαηλε ζην κπαιέην, αλαζηαηώζεθε θαη 
δελ ήζειε λα πάεη, δηόηη θνβόηαλ. ηαλ όκσο παξαθνινύζεζε κε ηα πεξίεξγα 
παηδηθά κάηηα ηεο ηα άιια θνξίηζηα, άλαςε κέζα ηεο ε επηζπκία λα ρνξέςεη θαη 
εθείλε. Ώκέζσο, άθεζε ην ρέξη ηεο κακάο ηεο θαη έηξεμε λα θάλεη ην όλεηξό 
ηεο πξαγκαηηθόηεηα. Η κακά ηεο, κε έλα ρακόγειν ηθαλνπνίεζεο θαη 
ζπγθίλεζεο καδί, ηε παξαθνινπζνύζε λα πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηηο θηλήζεηο 
ηεο δαζθάιαο θαη ησλ άιισλ θνξηηζηώλ. Πνπ θαη πνπ έπεθηε, κα δελ ην έβαδε 
θάησ. Με απηό  ηνλ ηξόπν απνθάζηζε λα γίλεη θαη απηή κπαιαξίλα θαη λα 
ρνξεύεη  κε ράξε. «Μαλνύια, όηαλ κεγαιώζσ ζα γίλσ θαη εγώ σξαία 
κπαιαξίλα, ζα ρνξεύσ ζηε ζθελή θαη ζα θάλσ κάζεκα θαη  ζε άιια 
θνξίηζηα!» είπε έλα βξάδπ πξηλ θνηκεζεί ζηε κακά ηεο ηελ απόθαζή ηεο, 
ιάκπνληαο από ραξά.  

«Ναη, αγάπε κνπ ζίγνπξα ζα γίλεηο κηα ππέξνρε ρνξεύηξηα θαη ζα 
ρνξεύεηο πάλσ ζηε ζθελή» ηεο είπε ε κεηέξα ηεο ρακνγειαζηά. «Βζύ ην κόλν 
πνπ έρεηο λα θάλεηο είλαη λα αθνύο ηε δαζθάια ζνπ θαη ην ζέιεηο πνιύ. Έηζη 
ζα ην πεηύρεηο». 

«Βληάμεη, θνξίηζηα. Μπνξείηε λα πεγαίλεηε. Καιό απόγεπκα!». Η θσλή 
ηεο δαζθάιαο ηεο ηελ έθεξε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαθόπηνληαο ηηο ζθέςεηο 
ηεο. Έβγαιε ηα παπνύηζηα κπαιέηνπ ηεο, θόξεζε ηα αζιεηηθά ηεο, ραηξέηηζε 
κεξηθά θνξίηζηα θαη ηε δαζθάια ηεο θαη βγήθε ζην δξόκν.  

Μόιηο βγήθε, ην βιέκκα ηεο έπεζε πάλσ ζην ειηνβαζίιεκα. Σα 
ρξώκαηά ηνπ ήηαλ ππέξνρα. Μεξηθά κηθξά ζύλλεθα πνπ πεξλνύζαλ πάλσ από 
ηνλ ήιην έθιεςαλ ιίγν από ην ππέξνρν απαιό πνξηνθαιί θαη ξνδ ρξώκα ηνπ 
πξηλ ζπλερίζνπλ ηε αξγά ηε πνξεία ηνπο.  

«Γεηα ζνπ» άθνπζε μαθληθά θάπνηνλ λα ηε ραηξεηάεη. Έζηξεςε ην 
βιέκκα ηεο από ην ειηνβαζίιεκα ζην θάηνρν ηεο θσλήο, αθξηβώο κπξνζηά 
ηεο. 

Βίδε έλα όκνξθν αγόξη, ιίγν πην ςειό από εθείλε. Βίρε θαζηαλά καιιηά 
θαη κάηηα. Φνξνύζε ηδηλ παληειόλη θαη κηα άλεηε κπινύδα. Σεο ρακνγέιαζε 
θηιηθά. 

«Γεηα» ηνπ απάληεζε. «Γλσξηδόκαζηε από θάπνπ;» 
«ε έρσ δεη ζην ζρνιείν θαη επηπιένλ άθνπζα όηη είζαη θαηλνύξηα 

καζήηξηα ζην 2ν ιύθεην» 
Έλα ξίγνο ληξνπήο δηαπέξαζε ηε Λπδία. Η αιήζεηα ήηαλ όηη δελ ζα 

ήζειε λα ήηαλ ην θαηλνύξην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ησλ ππόινηπσλ καζεηώλ 
θαη ην θαηλνύξην ηνπο ζέκα ζπδήηεζεο. 



Σν αγόξη ζαλ λα θαηάιαβε ηηο ζθέςεηο ηεο, έηεηλε ην ρέξη ηνπ 
πξνζπαζώληαο λα θεξζεί επγεληθά. 

«Με ιέλε Μαλώιε. Βζέλα;» 
Μεηά από ιίγν δηζηαγκό, έηεηλε θαη εθείλε ην ρέξη ηεο θαη έζθημε ην 

ρέξη ηνπ Μαλώιε. Ήηαλ δεζηό, αθξηβώο ην αληίζεην από ην δηθό ηεο πνπ ήηαλ 
θξύν θαη ειαθξώο ηδξσκέλν από ην ηξαθ. Πξνζπάζεζε λα ρακνγειάζεη. 

«Με ιέλε Λπδία» απάληεζε. 
«Ώπό πνύ πεγαίλεηο;» 
«Ώπό πάλσ» απάληεζε ε Λπδία θαη έδεημε ην πάλσ δξόκν. 
«Καη εγώ από εδώ πάσ. Θεο κήπσο λα πάκε καδί;» 
«Ναη, γηαηί όρη;» ζπκθώλεζε θαη πξνρώξεζαλ καδί κπξνζηά.  
ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, ε Λπδία θαη ν Μαλώιεο κηινύζαλ γηα 

ηε θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη άξρηζαλ ζηγά-ζηγά λα γλσξίδνληαη. Μίιεζαλ γηα ην 
ζρνιείν θαη ζρνιίαζαλ ιίγν ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Ο Μαλώιεο είρε θνβεξή 
αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ θαη έθαλε ηε Λπδία λα μεθαξδίδεηαη ζηα γέιηα. Καη νη δύν 
ηνπο όκσο ζηελνρσξήζεθαλ όηαλ έθηαζαλ ζην ζπίηη, αλ θαη πξνζπάζεζαλ λα 
κε ην δείμνπλ. ύληνκα όκσο ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη ηα ζπίηηα ηνπο 
βξίζθνληαλ αξθεηά θνληά. ηελ νπζία, ήηαλ ε κία πνιπθαηνηθία δίπια ζηελ 
άιιε! 

«Αελ ην πεξίκελα όηη ηα ζπίηηα καο ζα ήηαλ ηόζν θνληά» είπε ε Λπδία 
ληώζνληαο έλα ξίγνο ραξάο λα δηαπεξλάεη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο. 

«Πξάγκαηη, νύηε εγώ. Ώλ ζεο, κπνξνύκε αύξην λα πάκε καδί ζην 
ζρνιείν, εθηόο αλ πεγαίλεηο κε θίιεο ζνπ» είπε ν Μαλώιεο. 

Η Λπδία ζθέθηεθε ιίγν ηελ απάληεζε ηεο, θνβνύκελε κήπσο πεη θακηά 
ραδνκάξα. 

«ρη, δελ έρσ θαλέλα πξόβιεκα» είπε ηειηθά αλαζεθώλνληαο ηνπο 
ώκνπο ηεο θαη ρακνγέιαζε ληξνπαιά. 

«Σόηε, λα πάκε αύξην καδί έηζη;» ξώηεζε γηα επηβεβαίσζε ν Μαλώιεο. 
«Ναη, θπζηθά. Ση ώξα;» 
«Μκκ… θαηά ηηο νθηώ παξά ηέηαξην;» 
«Έγηλε» απάληεζε ηέινο ε Λπδία. Παξόιν πνπ εμσηεξηθά έδεηρλε 

ραιαξή, κέζα ηεο θπινύζε έλα θύκα κεγάινπ ελζνπζηαζκνύ. «Σα ιέκε. Καιό 
βξάδπ!» ηνλ ραηξέηηζε κε ην ρακόγειν πνπ δελ έθεπγε κε ηίπνηα από ηα ρείιε 
ηεο. 

«Καιό βξάδπ!» αληηραηξέηηζε θαη ν Μαλώιεο θηιηθά θαη νη πόξηεο ηνπο 
έθιεηζαλ ηαπηόρξνλα.  

 
 

9Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 

 
Η ηπραία ζπλάληεζε ηνπ Μαλώιε κε ηε Λπδία, βνήζεζε ηνλ Μαλώιε 

λα θάλεη ην πξώην βήκα. Καη πίζηεπε όηη είρε πάεη αξθεηά θαιά, γηα αξρή. 
Άιισζηε, ε Λπδία ήηαλ έλα ζπκπαζεηηθό θνξίηζη θαη ιίγν ληξνπαιή βέβαηα. 
Ώθόκε, θπζηθά δελ είρε κάζεη όιε ηεο ηελ ηζηνξία. Με ηνλ θαηξό.  

ηαλ αλέβεθε ζην ζπίηη θαη ραηξέηηζε ηνπο γνλείο ηνπ πξηλ θύγνπλ γηα 
δεύηεξε θνξά γηα ηηο δνπιεηέο ηνπο, ήηαλ έηνηκνο λα θάλεη ηα καζήκαηα ηεο 



επόκελεο κέξαο, αιιά ρσξίο λα ην θαηαιάβεη, άλνημε ην θηλεηό ηνπ. Ώθνύ 
άλαςε ε νζόλε, είδε πσο είρε έλα κήλπκα από ηνλ Ώιέμε.  

 
«Γεηα. Τη θάλεηο; Θεο κήπσο αξγόηεξα λα βγνύκε;- ε αιήζεηα είλαη όηη ιίγν 

βαξηέκαη. Αλ κπνξείο πεο κνπ» 

 

Ο Μαλώιεο θάζηζε γηα ιίγν ζθεθηηθόο. Βίρε λα δηαβάζεη γηα αύξην κόλν 
καζεκαηηθά θαη ρεκεία. Όζηεξα όκσο ζπκήζεθε ην δηαγώληζκα ησλ αξραίσλ. 
Ώπηό δελ ην είρε πξνβιέςεη. Με κηα γθξηκάηζα, άλνημε ην βηβιίν ησλ αξραίσλ. 
Βίρε λα δηαβάζεη ηξεηο ελόηεηεο γηα ην απξηαλό δηαγώληζκα. Άξα, έπξεπε λα 
δηαβάζεη. Ώπό ηελ άιιε ήζειε λα βγεη θαη κε ηνλ Ώιέμε. Κνίηαμε ην ξνιόη ζην 
δσκάηηό ηνπ. Η ώξα ήηαλ έμη. Τπνιόγηζε πεξίπνπ ηελ ώξα πνπ ζα ηνπ έπαηξλε 
λα δηαβάζεη θαη απάληεζε: 

 
«Τη ζα έιεγεο θαηά ηηο νθηώ θαη ηέηαξην;» 

 

Άθεζε ην θηλεηό ηνπ ζην θνκνδίλν θαη άξρηζε λα δηαβάδεη αξραία. Ώλ 
θαη δελ ηα πήγαηλε πνιύ θαιά ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, πξνζπαζνύζε λα ηα 
πάεη όζν πην θαιά κπνξνύζε ζε απηά ηα καζήκαηα, γηα λα ηα πάεη θαιά ζηνπο 
βαζκνύο, αιιά θαη λα κε ηνπ θαλνύλ δύζθνια ζηηο εμεηάζεηο. Οη γνλείο ηνπ 
δελ ηνλ πίεδαλ, όρη βέβαηα θαη όηη δε λνηάδνληαλ θαη γηα ηνπο βαζκνύο ηνπ.  

ηα καζήκαηα πνπ είρε έθεζε ν Μαλώιεο, ήηαλ πάληνηε ηα 
καζεκαηηθά, ε θπζηθή θαη αξγόηεξα ε ρεκεία. Σνπ άξεζε λα ζρεδηάδεη, λα 
ππνινγίδεη θαη λα απνδεηθλύεη. Άιισζηε, κε απηά ηα καζήκαηα ζθόπεπε λα 
αζρνιεζεί θαη ζην κέιινλ, αθνύ ήζειε λα γίλεη θαζεγεηήο ρεκείαο.  

Μεηά από ιίγε ώξα, ζεθώζεθε από ην γξαθείν ηνπ θαη πήγε πξνο ηε 
βηβιηνζήθε γηα λα πάξεη ην ηεηξάδην ησλ αξραίσλ κε ηηο αζθήζεηο. Καζώο ην 
έςαρλε, ην βιέκκα ηνπ έπεζε πάλσ ζε έλα κηθξό άζπξν αεξνπιαλάθη. Μεκηάο, 
αλακλήζεηο πιεκκύξηζαλ ην κπαιό ηνπ. Ώλακλήζεηο όρη πξόζθαηεο, αιιά 
αλακλήζεηο από πνιύ παιηά. Ώπό ηε παηδηθή ηνπ ειηθία. Ώπό ηόηε πνπ έηξερε 
αλέκεια, γεινύζε θαη από ηόηε πνπ ηνπ άξεζε λα αλαθαιύπηεη θαζεηί 
θαηλνύξην, όπσο όια ηα κηθξά παηδηά. Σόηε γλώξηζε ην Νίθν. 

Ο Μαλώιεο πήγαηλε ηόηε δεπηέξα δεκνηηθνύ. Ήηαλ Σεηάξηε θαη κεηά 
ηε πξνζεπρή κπήθαλ όινη νη καζεηέο ζηηο ηάμεηο ηνπο. Έηζη, όηαλ κπήθε ν 
Μαλώιεο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ ζηε ηάμε ηνπο κε ηνπο ηνίρνπο ηεο γεκάηνπο 
δσγξαθηέο θαη ρεηξνηερλίεο, κεηά από ιίγν κπήθε θαη ζηε ηάμε ε θπξία 
Αέζπνηλα, ε δαζθάια ηνπο, θξαηώληαο έλα κηθξνθακσκέλν αγόξη κε ζθνύξν 
δέξκα. ηακάηεζε ε θπξία ηνπο κπξνζηά από ηελ έδξα ρακνγειώληαο θαη 
έθεξε ην αγόξη κπξνζηά ηεο πηάλνληαο ην ζηνξγηθά από ηνπο ώκνπο, πάληα 
ρακνγειαζηή.  

«Παηδηά, από ζήκεξα ζα έρνπκε ζηε ηάμε καο έλα θαηλνύξην καζεηή» 
αλαθνίλσζε. «Σνλ ιέλε Νίθν. Πξνο ην παξόλ αο ηνπ βξνύκε θάπνπ λα 
θαζίζεη». Βξεύλεζε κε ηα ππέξνρα ακπγδαισηά κάηηα ηεο ηελ αίζνπζα ώζπνπ 
θνίηαμε ηελ άδεηα ζέζε δίπια ζην Μαλώιε. 

«Μαλώιε, ζα ζε πείξαδε αλ θαζόηαλ δίπια ζνπ ν Νίθνο;» ηνλ ξώηεζε. 
Βθείλνο παξαηήξεζε πξώηα ην αγόξη. Ήηαλ απιά ληπκέλν κε έλα θνληό 

παληειόλη θαη κηα κπινύδα κε ην λνύπη. Βίρε καύξα καιιηά κπνύθιεο πνπ ηνπ 
έθηαλαλ ιίγν πην πάλσ από ηνπο ώκνπο θαη αλέκηδαλ θάζε θνξά πνπ 



πεξπαηνύζε. ζν γηα ηα κάηηα ηνπ… ήηαλ ζθνύξα θαζηαλά θαη θαηλόληνπζαλ 
ζαλ λα έθξπβαλ θάπνην απξνζδηόξηζην κπζηηθό. Σν αγόξη ηνπ ρακνγέιαζε 
δηζηαθηηθά αθήλνληαο λα θαλνύλ ηα θαηάιεπθα κηθξά δόληηα ηνπ. 

«Λνηπόλ, δέρεζαη;» ηνλ μαλαξώηεζε ε θπξία ηνπ δηαθόπηνληαο ηνλ από 
ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην αγόξη. 

«Ναη θπξία» απάληεζε βηαζηηθά εθείλνο θαη ηνπ έθαλε ρώξν λα θαζίζεη. 
«Χξαία. Βιπίδσ λα γίλεηε θίινη, παηδηά» είπε ε θπξία ηνπο- πεξηζζόηεξν 

ζηνλ εαπηό ηεο παξά ζε εθείλνπο- θαη έθπγε. 
Πξάγκαηη, από εθείλε ηε ζηηγκή νη δπν ηνπο άξρηζαλ λα γλσξίδνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν θαη αλαθάιπςαλ όηη έρνπλ ηα ίδηα γνύζηα ζηα παηρλίδηα.  
Πήγαηλαλ ν έλαο ζην ζπίηη ηνπ άιινπ θαη ζρεδόλ όιε ηε κέξα πνύ ηνπο 
έραλεο, πνύ ηνπο έβξηζθεο, ηνπο έβιεπεο πάληα καδί. Έηζη, έγηλαλ θίινη.  

κσο, κεηά από κεξηθά ρξόληα, ζηε πέκπηε δεκνηηθνύ πξνέθπςε θάηη 
αλαπάληερν. Ο κπακπάο ηνπ Νίθνπ έραζε ηε δνπιεηά ηνπ σο εξγάηεο ζε έλα 
εξγνζηάζην ραξηηνύ ιόγσ ρξενθνπίαο. Η κακά ηνπ δελ δνύιεπε, αζρνινύληαλ 
κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Σόηε, απειπηζκέλνο ν κπακπάο ηνπ απνθάζηζε λα 
θύγνπλ ζην εμσηεξηθό, κε ηα ιηγνζηά ρξήκαηα πνπ άθεζαλ ζηελ άθξε γηα 
ώξα αλάγθεο. Γηα πάληα, ή ηνπιάρηζηνλ σζόηνπ λα βξνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή 
δνπιεηά. Οη δύν θίινη δελ κπνξνύζαλ λα ην πηζηέςνπλ. Αε πεξίκελαλ πνηέ όηη 
ζα απνρσξηδόηαλ ν έλαο ηνλ άιιν κε απηό ηνλ ηξόπν. Αε πεξίκελαλ λα 
απνρσξηζηεί ν έλαο ηνλ άιιν γεληθά. Ήηαλ θαη νη δπν απαξεγόξεηνη.  

Πξάγκαηη, κεηά από έλα κήλα ν Νίθνο ζηακάηεζε ην ζρνιείν θαη άξρηζε 
λα εηνηκάδεηαη κε ηνπο γνλείο ηνπ γηα ‘ην ηαμίδη ζην άγλσζην κε βάξθα ηελ 
ειπίδα’. Κάηη κέζα ηνπ όκσο, ην έλζηηθηό ηνπ, ηνπ έιεγε όηη ζα ηα 
θαηάθεξλαλ θαη όηη ζα εξρόληνπζαλ θαιύηεξεο κέξεο. Παξά όια απηά, όζν 
επηπρηζκέλνο θαη λα ήηαλ κε ηε θαηλνύξηα δνπιεηά ηνπ παηέξα ηνπ- ζίγνπξα 
ζα έβξηζθε θάπνηα- δε ζα κπνξνύζε λα είλαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνο ρσξίο 
ην Μαλώιε. Σώξα ην κόλν πνπ ζα έκελε καδί ηνπ, ίζσο θαη γηα όιε ηνπ ηε 
δσή, ζα ήηαλ νη αλακλήζεηο. Οη γιπθέο αλακλήζεηο κηαο άιιεο, κηαο 
πξνεγνύκελεο δσήο. ‘Άξαγε’ ζα ζθεθηόηαλ ‘όια απηά ήηαλ πξαγκαηηθά, ή 
κήπσο θάπνην όλεηξν;’. Αελ ήζειε λα αθήζεη πάλησο πίζσ ηνπ κόλν 
αλακλήζεηο. Καη αθξηβώο γη’ απηό, νξθίζηεθε ζην Μαλώιε όηη ζα ηνπ γξάθεη. 
Γηα όια όζα θάλεη. Καη γηα όια όζα ζθέθηεηαη θαη ειπίδεη. 

Σν Μαλώιε θάπσο ηνλ παξεγόξεζε απηό. Σνπιάρηζηνλ ζα κάζαηλε ηα 
λέα ηνπ θίινπ ηνπ, δε ζα ραλόληνπζαλ εληειώο. Βίρε αγνξάζεη από λσξίο 
ραξηηά αιιεινγξαθίαο, έηζη ώζηε κόιηο ηνπ έζηειλε ν Νίθνο γξάκκα λα ηνπ 
έζηειλε θαη εθείλνο ακέζσο.  

Σειηθά, ε νηθνγέλεηα ηνπ Νίθνπ απνθάζηζαλ λα δνθηκάζνπλ ηε ηύρε 
ηνπο ζηελ Ώγγιία θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην  Λνλδίλν. Όζηεξα από έλα κήλα θαη 
ύζηεξα από έλα ζθιεξό απνραηξεηηζκό κεηαμύ ησλ δύν θίισλ, ε νηθνγέλεηα 
ηνπ Νίθνπ, αλαρώξεζε γηα ηελ Ώγγιία κε ηελ ειπίδα κηαο θαιύηεξεο δσήο. 
κσο, πξηλ  θύγνπλ, ηε ηειεπηαία ζηηγκή, ν Νίθνο ράξηζε ζην Μαλώιε έλα 
άζπξν αεξνπιαλάθη, γηα λα ηνλ ζπκάηαη θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ δώξηζε ζε 
εθείλνλ ην γθξη αγαπεκέλν ηνπ απηνθηλεηάθη. Μεηά από ιίγν θαη  νη δπν κε 
δάθξπα ζηα κάηηα αγθάιηαζαλ ν έλαο ηνλ άιιν. Πνηέ, πνηέ δελ πίζηεςαλ όηη 
όια ζα ηειείσλαλ κε απηό ηνλ ηξόπν. Ο Νίθνο νξθίζηεθε ζην Μαλώιε πσο, 
όηαλ θαιπηεξέςνπλ ηα πξάγκαηα, κε ηε πξώηε επθαηξία ζα εξρόηαλ πίζσ 
ζηελ Βιιάδα. Έηζη, έθπγαλ.  



 Βπηθνηλσλνύζαλ κέζσ αιιεινγξαθίαο. Σε ζηηγκή πνπ ν Μαλώιεο 
έκαζε πσο ήξζε ην πξώην γξάκκα από ην θίιν ηνπ, δελ θξαηηόηαλ. Σν άλνημε 
κε ηε ραξά πνπ έλα κηθξό παηδάθη αλνίγεη ην δώξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη 
άξρηζε λα δηαβάδεη βηαζηηθά θαη δπλαηά.  

« Αγαπεκέλε κνπ θίιε Μαλώιε, 
Τη θάλεηο; Βιέπεηο, ηήξεζα ηνλ όξθν κνπ θαη ζνπ γξάθσ ηα λέα κνπ. 

Πξαγκαηηθά ε δσή κνπ άιιαμε εληειώο από ηε ζηηγκή πνπ ήξζα ζηελ Αγγιία. Όια, ηα 

πάληα είλαη δηαθνξεηηθά- πεξηζζόηεξν κε ηε θαιή έλλνηα. Να ‘μεξεο πόζν ιείπνπλ νη 

σξαίεο καο ζηηγκέο… 

Πξηλ ιίγν θαηξό μεθίλεζα ζρνιείν εδώ, ζην Λνλδίλν. Δίλαη εληειώο δηαθνξεηηθό 

από ην ζρνιείν ζηε Θεζζαινλίθε! Δίλαη κεγάιν, νη ηάμεηο επξύρσξεο. Αθόκε, ν θάζε 

καζεηήο έρεη ην δηθό ηνπ ληνπιαπάθη γηα λα βάδεη ηα πξάγκαηά ηνπ. Οη δάζθαινη είλαη 

πεξίπνπ νη ίδηνη όπσο ζην παιηό καο ζρνιείν, κε βνεζνύλ θαη κνπ έδεημαλ ηα θαηαηόπηα 

ζην ζρνιείν. Η θαιύηεξε δαζθάια πάλησο, είλαη ε δαζθάια κνπ, ε θπξία Τέηινξ. Δίλαη 

πάξα πνιύ θαιή θαη θηιηθή κε ηα παηδηά. Μαο βάδεη θάζε βδνκάδα κηα νκαδηθή 

άζθεζε, δειαδή καο ρσξίδεη ζε νκάδεο  ‘γηα λα βειηηώζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθόηεηα κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ηάμεο’. Δζείο ηη θάλεηε απηό ηνλ θαηξό ζην ζρνιείν 

ζαο; Κάζεηαη ηώξα θάπνηνο άιινο ζηε ζέζε κνπ;  

Ο θαηξόο εδώ είλαη ην κόλν πξάγκα πνπ δε κνπ αξέζεη. Δίλαη κόληκα 

ζπλλεθηαζκέλνο θαη θάζε ηόζν βξέρεη. Αρ, λα κπνξνύζα λα μαλαδώ ηνλ ππέξνρν ήιην 

ηεο Διιάδαο… 

Ο κπακπάο κνπ βξήθε δνπιεηά! Γνπιεύεη σο ππάιιεινο ζε κηα εηαηξία 

ηειεπηθνηλσληώλ. Να ‘μεξεο πόζν ραξνύκελνο είκαη! Παίξλεη θαιό κηζζό. Βξήθε 

δνπιεηά θαη ε κακά κνπ. Δθείλε δνπιεύεη ζε έλα ζνππεξκάξθεη σο ηακίαο. Τεο αξέζεη, 

αλ θαη ιίγν ηε θνπξάδεη. Έκαζε θαη ιίγα αγγιηθά, αξθεηά όκσο γηα ηε δνπιεηά ηεο.  

Δζύ ηη λέα; Γξάςε κνπ όπνηε κπνξείο.  

 

 

                                                           Φηιηθά, 

                                                                Νίθνο 

 

Υ.Γ. : Τν απηνθηλεηάθη ζνπ ην έβαια ζην θνκνδίλν κνπ θαη ζε ζπκάκαη.» 

 

Σελ ίδηα κέξα, ν Μαλώιεο έζηεηιε θαη ην δηθό ηνπ γξάκκα  γξάθνληαο 
όια ηνπ ηα λέα. Πξηλ ην ηαρπδξνκήζεη, ζθέθηεθε λα κπνξνύζε λα ηνλ μαλαδεί 
θαη ην έδσζε ζηελ ππάιιειν. 

Σόηε  ν Μαλώιεο δηέθνςε απόηνκα ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη θνίηαμε ην 
άζπξν αεξνπιαλάθη. Ση λα θάλεη άξαγε ν Νίθνο; Ώθόκα, θπζηθά, ήζειε πάιη λα 
ηνλ δεη. Πξόζθαηα ηνπ έζηεηιε άιιν έλα γξάκκα. Ήιπηδε λα θηάζεη γξήγνξα… 

Ξάθλνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπ δηέθνςε ν ήρνο ηνπ ηειεθώλνπ ηνπ. Βίρε 
κήλπκα από ηνλ Ώιέμε.  

  
«Δληάμεη» ηνπ απάληεζε. 

 
Σόηε ν Μαλώιεο ζπκήζεθε πσο είρε ξαληεβνύ λα ζπλαληεζεί κε ην 

θίιν ηνπ, αιιά έπξεπε λα δηαβάζεη. Ώιήζεηα, ηη λα δηαβάζεη; Σόηε ηνπ ήξζε 
ζην κπαιό ην δηαγώληζκα αξραίσλ. Παληθόβιεηνο, θάζηζε γξήγνξα ζην 
γξαθείν ηνπ θαη θνίηαμε ην ξνιόη ηνπ. Η ώξα ήηαλ εθηά αθξηβώο. Έπεηηα, 
άξρηζε γξήγνξα λα δηαβάδεη. 



  
 
 

10Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 

 
Η Λπδία, αθνύ απνραηξέηηζε ηνλ Μαλώιε, αλέβεθε θνπξαζκέλε- αιιά 
ηαπηόρξνλα ραξνύκελε- ζην ζπίηη ηεο. Η κακά ηεο, γηα δεύηεξε θνξά κέζα 
ζηελ ίδηα κέξα, ηελ ππνδέρηεθε κε ην δεζηό ρακόγειό ηεο, ην νπνίν θάπσο ηε 
μεθνύξαζε. 

«Γεηα ζνπ, κακά γύξηζα» ηε ραηξέηηζε ε Λπδία. 
«Γεηα ζνπ, Λπδία κνπ. Πσο πήγε ην κάζεκα;» ηε ξώηεζε ε κακά ηεο 

κε ην ζπλεζηζκέλν ηεο ελδηαθέξνλ.  
«Μηα ραξά, όπσο πάληα» ηε δηαβεβαίσζε εθείλε. «Ώιήζεηα, δε πξέπεη 

λα παο ζηε δνπιεηά ζνπ;»  
«Ναη, ηώξα ζα εηνηκαζηώ» απάληεζε ε κακά ηεο θαη πήγε ζηε 

θξεβαηνθάκαξά ηεο.  
Η κακά ηεο, από ηε ζηηγκή πνπ ήξζε ζηελ Βιιάδα, ήηαλ ππνρξεσκέλε, 

έζησ θαη πξνζσξηλά, λα εγθαηαιείςεη ηε παιηά ηεο δνπιεηά σο λνζνθόκα ζε 
έλα λνζνθνκείν ζην Λνλδίλν θαη άξρηζε λα εξγάδεηαη ζηε Θεζζαινλίθε σο 
λνζνθόκα ζε έλα λνζνθνκείν ζηε Θεζζαινλίθε. Βπεηδή όκσο βξηζθόηαλ πνιύ 
καθξηά ην λνζνθνκείν από ην ζπίηη ηνπο, έπξεπε λα πεγαίλεη σο εθεί κε ην 
κηθξό θόθθηλν απηνθηλεηάθη ηεο, έλα δηζέζην smart.  

«Βζύ έρεηο πνιιά καζήκαηα γηα αύξην, Λπδία;» ηε ξώηεζε ελώ έςαρλε 
βηαζηηθά πνηα ξνύρα ζα θνξέζεη. 

«Β, όρη θαη ηόζα πνιιά» απάληεζε. ‘Μκκ… αξραία, ηζηνξία, 
καζεκαηηθά… αρ λαη!’ είπε από κέζα ηεο, ‘έρσ αύξην δηαγώληζκα ζηα 
καζεκαηηθά! Πξέπεη λα δηαβάζσ…’ Ώκέζσο πήγε ζην δσκάηηό ηεο θαη έβγαιε 
ηα βηβιία από ην ξάθη ηεο βηβιηνζήθεο ηεο. Κάζηζε ζην γξαθείν ηεο θαη άξρηζε 
λα ςάρλεη ηηο ζειίδεο πνπ είρε γηα δηάβαζκα. Η αιήζεηα ήηαλ πσο δελ ηα 
πήγαηλε πνιύ θαιά ζηα καζεκαηηθά, κα θπξίσο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. 
Παξά ηε δπζθνιία ηεο, πξνζπαζεί λα ηα θαηαθέξεη-κόλε ηεο βέβαηα, αθνύ ε 
κακά ηεο δε κπνξεί λα ηεο δείμεη. Ώγόξαζε αθόκε θαη έλα βνήζεκα, γηα λα 
θαηαιάβεη θαιύηεξα ηηο αζθήζεηο. 

«Γεηα ζνπ, Λπδία κνπ» ηε ραηξέηηζε ε κακά ηεο θαζώο έθεπγε. «Βγώ 
ζα αξγήζσ απόςε, λα μέξεηο. Αηάβαζε θαιά ηα καζήκαηά ζνπ» ηε 
ζπκβνύιεςε. 

«Βληάμεη, κακά, πήγαηλε. Θα δηαβάζσ θαιά» ηε δηαβεβαίσζε εθείλε. Καη 
κόιηο ε εμώπνξηα έθιεηζε κε ζόξπβν, ε Λπδία άξρηζε λα δηαβάδεη… 

 
Ούηε πνπ ην θαηάιαβε πσο πέξαζε ε ώξα κε ην δηάβαζκα. Η ώξα είρε 

ήδε πάεη νθηώ θαη έμσ ε λύρηα ήηαλ ζθνηεηλή. 
Με έλαλ αλαζηελαγκό θνύξαζεο, ε Λπδία ζεθώζεθε από ην γξαθείν 

ηεο θαη ραζκνπξήζεθε. Έλησζε εμαληιεκέλε θαη ζεώξεζε πσο ρξεηαδόηαλ ιίγε 
μεθνύξαζε. Έθιεηζε ηα βηβιία-αθνύ είρε επηηέινπο ηειεηώζεη ην δηάβαζκα- θαη 
εηνηκάζηεθε λα βάιεη ηηο πηδάκεο ηηο, όρη γηα λα θνηκεζεί αιιά λα ραιαξώζεη. 
πλήζσο, απηό πνπ ηε ραιάξσλε ήηαλ ην λα δηαβάδεη πνίεζε, κε ζπληξνθηά 



κηα δεζηή θνύπα ζνθνιάηα, όκσο ζήκεξα δελ είρε δηάζεζε λα δηαβάζεη. Σεο 
πνλνύζαλ ηα κάηηα. 

Καζώο πήγαηλε λα πάξεη από ηε ληνπιάπα ηηο πηδάκεο ηηο, δελ κπόξεζε 
λα κελ πάεη ζην θαζξέθηε ηεο, λα γπξίζεη ηε πιάηε, λα ηξαβήμεη κπξνζηά ηα 
πινύζηα καύξα καιιηά ηεο, λα θαηεβάζεη ηε κπινύδα ηεο θαη λα κε δεη ην 
πεξίεξγν ζρήκα πνπ ήηαλ ραξαγκέλν ιίγν πην θάησ από ην ζβέξθν ηεο. 

Ήηαλ έλα πεξίεξγν ζρήκα, πνιύ αιιόθνην. Οη γξακκέο ηνπ, ιακπεξέο 
θαη αζεκέληεο, ελώλνληαλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε δελ κπνξνύζε θαλείο λα 
βγάιεη δηαθνξεηηθό ζπκπέξαζκα: ην ζρέδην απηό ήηαλ έλα παξακνξθσκέλν 
αζηέξη. Η Λπδία, δελ θαηάιαβε πνηέ ηε ζεκαζία ηνπ. Ώπό ηόηε πνπ ήηαλ 
κηθξή θαη έκαζε λα θνηηάδεηαη ζην θαζξέθηε, ξσηνύζε ηε κακά ηεο γηαηί είρε 
απηό ην ζεκάδη. Η κακά ηεο ηόηε ή έιεγε ηε θιαζηθή έθθξαζε ‘ Θα ζνπ πσ 
όηαλ κεγαιώζεηο’ ή πξνζπαζνύζε λα αιιάμεη θνπβέληα θαη λα ηελ αγλνήζεη. 
Με ηνλ θαηξό ε Λπδία, βιέπνληαο ηελ ζηάζε πνπ θξαηνύζε ε κεηέξα ηεο 
πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έπαςε λα ηε ξσηάεη θαη ζαύκαδε ην ραξαγκέλν 
αζηέξη απιά ζην θαζξέθηε, κέλνληαο κέρξη ζήκεξα γη’ απηήλ έλα κπζηήξην. 
Παξά όια απηά, ζύληνκα θαηάιαβε όηη απηό ην αζηέξη ηελ έθαλε λα μερσξίδεη 
θαη όηη ζα ηεο έκελε γηα πάληα.  

Ώθνύ ην εξεύλεζε γηα αξθεηή ώξα ζην θαζξέθηε, έηεηλε ην ρέξη ηεο 
πξνο ηα πίζσ θαη ην ςειάθηζε κε έλα λεπξηθό ρακόγειν. Σν αζηέξη μάθλνπ 
άξρηζε γηα ιίγε ώξα λα ιάκπεη θαη άθεζε ηε θνπέια άθσλε. Πξνηνύ όκσο ην 
ζπλεηδεηνπνηήζεη, ην αζηέξη επαλήιζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Σόηε ε 
Λπδία κε έλα κνξθαζκό, ζήθσζε ηε κπινύδα ηεο. Βθείλε ηε ζηηγκή, ρηύπεζε 
ην ηειέθσλν. Ξαθληαζκέλε γηα δεύηεξε θνξά ε θνπέια κέζα ζην ίδην ιεπηό 
πήγε θαη ην ζήθσζε. 

«Ναη;» ξώηεζε. 
«Γεηα ζνπ Λπδία κνπ. Βίκαη ε ζεία Βιηζάβεη. Ση θάλεηο;» 
«Χ γεηα ζνπ, ζεία. Βίκαη κηα ραξά. Πεο κνπ» 
«Μήπσο είλαη εθεί ε κακά ζνπ;» ηε ξώηεζε. 
«ρη, είλαη ζηε δνπιεηά. Θα ήζειεο λα πάξεηο κήπσο αξγόηεξα;»  
«Αε ζα ήζεια πξνο ην παξόλ κα κηιήζσ κε ηε κεηέξα ζνπ, απιώο 

ξώηεζα γηα λα βεβαησζώ όηη είζαη κόλε» είπε ιίγν δηζηαθηηθά. 
«Γηαηί, ηη ζπκβαίλεη;» 
«Θα ήζεια λα ζνπ κηιήζσ ηδηαηηέξσο γηα έλα δήηεκα πνιύ ζνβαξό θαη 

ην νπνίν αθνξά κόλν εζέλα, αιιά απηά δελ ιέγνληαη από ην ηειέθσλν. Ώλ 
δελ έρεηο δηάβαζκα ζα κπνξνύζεο λα έξζεηο ζπίηη κνπ;» 

«Βκκ… δελ έρσ δηάβαζκα αιιά ληώζσ ιίγν θνπξαζκέλε. Θεο λα έξζεηο 
εζύ;» 

«Βληάμεη, ζα έξζσ ζε ιίγν» απάληεζε θάπσο αλαθνπθηζκέλε ε ζεία ηεο 
αλ θαη έδεηρλε ιίγν πξνβιεκαηηζκέλε. «Θεο λα κάζεηο γηα πνην πξάγκα 
πξόθεηηαη λα ζνπ κηιήζσ γηα λα ζνπ θύγεη ε αγσλία;» 

«Γηα πεο κνπ» ηελ παξόηξπλε ε Λπδία κε αλππνκνλεζία. 
«Γηα ην αζηέξη ζνπ» ηεο απάληεζε απνθαζηζηηθά ε ζεία ηεο. 
«Γηα…ην αζηέξη κνπ;» ξώηεζε εθείλε μαθληαζκέλε. «Αε… δε 

θαηαιαβαίλσ… γηαηί;…πσο…;» 
«Θα ζνπ εμεγήζσ ηα πάληα κόιηο έξζσ» απάληεζε μεξά ε ζεία ηεο. 

«Σα ιέκε» είπε ηέινο θαη ην έθιεηζε κεκηάο, αθήλνληαο ηελ Λπδία ζε πιήξε 
ζύγρπζε. 



 
 
Σε ζεία ηεο Λπδίαο-αδεξθή ηεο κεηέξαο ηεο- ζα κπνξνύζε εύθνια 

θαλείο λα ηε ραξαθηεξίζεη απόκαθξε θαη θάπσο ςπρξή. Πνηέ δελ είρε 
ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηελ αδεξθή ηεο θαη ηελ αληςηά ηεο. Η Λπδία δελ ζπκόηαλ 
λα ηελ έρεη δεη από θνληά, παξόιν πνπ έρεη αθνύζεη γη’ απηήλ. Έηζη ηώξα, ηεο  
θάλεθε πεξίεξγν πνπ ήζειε λα ηεο κηιήζεη θαη- πόζν κάιινλ- ηδηαηηέξσο. 
Ήηαλ πηα εληειώο κπεξδεκέλε θαη ηε βαζάληδαλ έλα ζσξό εξσηήκαηα. 

Ήζειε λα ηεο κηιήζεη γηα ην αζηέξη ηεο, αιιά… από πνύ θαη σο πνύ; 
Πώο ην ήμεξε αθνύ δελ ηελ είρε δεη πνηέ ηεο; Ση ήζειε λα ηεο πεη πάλσ ζε 
απηό; Πεγαηλνεξρόηαλ ζην θαζηζηηθό αλήζπρε. Παξάιιεια, βέβαηα, ζθέθηεθε 
όηη ηεο δηλόηαλ ε επθαηξία λα κάζεη επηηέινπο γηα απηό ην πεξίεξγν ζεκάδη 
ηεο. κσο, κεηά από ηόζα ρξόληα; Γηαηί άξαγε; 

 
Η Βιηζάβεη άξρηζε κε λεπξηθέο θαη γξήγνξεο θηλήζεηο λα εηνηκάδεηαη. 

Έλησζε άγρνο θαη αλαζθάιεηα, αιιά ήμεξε πσο δελ κπνξνύζε λα θάλεη αιιηώο. 
Έπξεπε ε αληςηά ηεο λα κάζεη θάπνηα ζηηγκή ηελ αιήζεηα, ηελ θαηάιιειε 
ζηηγκή. Καη ε θαηάιιειε ζηηγκή ήηαλ ηώξα. Αελ είρε θαηξό γηα λα πεξηκέλεη. 
Ώιιηώο ε δσή ηεο θηλδπλεύεη. Η Λπδία ήηαλ αζηέξη θαη εθείλε ήηαλ ε κνλαδηθή 
πνπ ην ήμεξε. Ήμεξε όηη είρε απνθαζίζεη λα ηεο ην πεη αξγά, όκσο απηή ε 
ειηθία ζηελ νπνία βξηζθόηαλ ήηαλ ε θαηάιιειε γηα λα αληηιεθζεί ην θίλδπλν. 
Βπηπρώο, ε κακά ηεο ηε πξνζηάηεπε θαιά. Η Βιηζάβεη, πξνζπάζεζε λα πείζεη 
ηελ αδεξθή ηεο όηη θόξε ηεο ήηαλ αζηέξη, όκσο εθείλε ζεώξεζε ηα ιεγόκελα 
ηεο αλνεζίεο θαη γη’ απηό ηεο γύξηζε ηε πιάηε. Ώπηόο, θπζηθά ήηαλ θαη ν 
ιόγνο πνπ από ηόηε δελ είραλ κεηαμύ ηνπο επαθέο. Βπεηδή ε κακά ηεο Λπδίαο 
ζεσξνύζε όηη ε Βιηζάβεη είρε ηξειαζεί.  

Ώθνύ ινηπόλ εηνηκάζηεθε, θαηεπζύλζεθε πξνο ην ηξαπέδη ηνπ 
θαζηζηηθνύ ηεο. Πάλσ ζην ηξαπέδη ππήξρε έλα θνιηέ από swarovski ζε αζεκί 
ρξώκα θαη ζρήκα αζηεξηνύ. Σν θσο έπεθηε πάλσ ηνπ θαη ην έθαλε λα ιάκπεη. 
Ώπηό ην ζπγθεθξηκέλν θνιηέ όκσο, ήηαλ ηδηαίηεξα πνιύηηκν, δηόηη ζα 
κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηε Λπδία ζε εμαηξεηηθά δύζθνιεο ζηηγκέο. Σεο ην 
άθεζε ν παηέξαο ηεο Λπδίαο ιίγν πξηλ πεζάλεη, γηα λα ηε θπιάεη.  

Η Βιηζάβεη, ην πήξε απαιά από ην ηξαπέδη, ην ζήθσζε ςειά θαη ην 
έζηξεςε πξνο ην θσο. Σν έθαλε λα κνηάδεη κε πξαγκαηηθό αζηέξη, έρνληαο 
ιίγε αθόκα ιάκςε, πξηλ πέζεη ζηε γε.  

Σν έβαιε πξνζεθηηθά ζε έλα αζεκί θνπηάθη θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε 
ηζάληα ηεο. ηε ζπλέρεηα, θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ εμώπνξηα ηνπ ζπηηηνύ ηεο, 
κε ηα ηαθνύληα από ηηο κπόηεο ηηο λα ρηππάλε απνθαζηζηηθά ζηα πιαθάθηα. 
Πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη βγήθε έμσ. Ήξζε πηα ν θαηξόο λα κάζεη ε αληςηά ηεο 
ηελ αιήζεηα. 

 
Η Λπδία ήηαλ πηα ζε πιήξεο αδηέμνδν. Πεγαηλνεξρόηαλ ζπλερώο ζε όιν 

ην ζπίηη κε ηε θαξδηά ηεο λα ρηππάεη γξήγνξα ζαλ θαξδηά θνπλειηνύ πνπ 
θαηαδηώθεηαη από αιεπνύ, από ηελ αγσλία. Αε κπνξνύζε λα κείλεη ζε έλα 
κέξνο. 

Μεηά από πεξίπνπ κηζή ώξα, ρηύπεζε ην θνπδνύλη θαζεζπράδνληαο ηε. 
Πήγε βηαζηηθά θαη κε άγρνο λα αλνίμεη ηε πόξηα. 



«Καιεζπέξα, Λπδία κνπ» ηε ραηξέηηζε κε έλα δεζηό ρακόγειν ε ζεία 
ηεο. 

Ώπηή ε ζηάζε ηεο Βιηζάβεη θάλεθε εληειώο αλαπάληερε ζηε Λπδία. 
Ώληίζεηα, πεξίκελε όηη ζα ήηαλ ςπρξή απέλαληί ηεο, ζα ηεο έιεγε γηα ην 
αζηέξη ηεο κεραληθά θάπνηα πξάγκαηα θαη ζα έθεπγε αλέθθξαζηε. Σεο έθαλε 
εληύπσζε πσο, παξόιν πνπ είραλ λα ηδσζνύλ ρξόληα, απνκνλσκέλεο ε κία 
από ηελ άιιε, εμαθνινπζνύζε λα είλαη θηιηθή. 

«Καιεζπέξα, ζεία» ηε ραηξέηηζε γξήγνξα θαη εθείλε κε έλα ρακόγειν- 
ην νπνίν δελ ήηαλ αθξηβώο ρακόγειν, αιιά έλαο κνξθαζκόο ησλ ρεηιηώλ ηεο- 
γηα λα θαλεί επγεληθή. Παξακέξηζε γηα λα πεξάζεη κέζα. 

Η Λπδία παξαηήξεζε όηη ήηαλ ληπκέλε απιά: θνξνύζε έλα απιό γθξη 
θόξεκα ρσξίο θακηά ζηάκπα ή ζρέδην επάλσ ηνπ θαη επίζεο απιό καύξν 
θνιάλ. Σα καύξα καιιηά ηεο ήηαλ πηαζκέλα ζε έλαλ απιό, αιιά όκνξθν 
θόηζν, πνιύ ζθηρηά. Σν κόλν εληππσζηαθό πνπ ζα έιεγε θαλείο όηη ππήξρε 
πάλσ ηεο ήηαλ έλα αζεκί θνιηέ πνπ απεηθόληδε κηα θνπθνπβάγηα, πνπ είρε γηα 
κάηηα δύν κεγάιεο ρξπζέο πέηξεο. 

Η Βιηζάβεη ελώ πξνρσξνύζε πξνο ην ζαιόλη έξηρλε ζπλερώο 
εξεπλεηηθέο καηηέο ηξηγύξσ κε ελδηαθέξνλ, ζαλ λα θνηηνύζε έλα ζπάλην έξγν 
ηέρλεο. Σέινο, ζηξάθεθε πίζσ ζηελ αληςηά ηεο. 

«Λνηπόλ» απάληεζε θάπσο ζθηγκέλε. Φαηλόηαλ ζαλ λα πξνζπαζνύζε 
λα θεξδίζεη ρξόλν. «Μπνξώ λα θάηζσ;» 

«Ναη, θπζηθά θάζηζε» είπε ε Λπδία κε κηα θίλεζε ηνπ ρεξηνύ ηεο. Η 
ζεία ηεο θάζηζε ζε κηα πνιπζξόλα, ελώ εθείλε πξνηίκεζε ηνλ θαλαπέ. 
«Ήζειεο λα κνπ κηιήζεηο γηα…ην αζηέξη κνπ…ζσζηά;». Έλησζε ηελ αγσλία 
ηεο λα θνξπθώλεηαη πιένλ. 

«Ναη, γη’ απηό αθξηβώο» ηε δηαβεβαίσζε. «Θα θξνληίζσ ινηπόλ λα κπσ 
θαηεπζείαλ ζην ζέκα. Θα αλαξσηηέζαη θπζηθά πσο μέξσ γη’ απηό ην ζέκα, 
δηόηη πξνθαλώο είλαη θάηη ην νπνίν ζεσξνύζεο πσο ήμεξεο κόλν εζύ, ζσζηά;»  

Βθείλε έγλεςε θαηαθαηηθά. 
«Μάιηζηα. Θεσξώ όηη ήξζε πξαγκαηηθά ε ζηηγκή λα κάζεηο όιε ηελ 

αιήζεηα. Ννκίδσ άιισζηε πσο είζαη ζηε θαηάιιειε ειηθία γηα λα αληηιεθζείο 
ην θίλδπλν πνπ δηαηξέρεηο. Πξηλ όκσο πάκε ζε απηό, ζα ήζεια λα ζνπ πσ κηα 
ηζηνξία. Μπνξεί λα λνκίδεηο όηη είλαη παξακύζηα θαη αλνεζίεο απηά πνπ ζα ζνπ 
πσ, αθξηβώο όπσο λόκηδε θαη ε κεηέξα ζνπ, όκσο ζε δηαβεβαηώλσ πσο είλαη 
πέξα γηα πέξα αιεζηλή» 

«Αειαδή, απηήλ ηελ ηζηνξία ηελ έρεηο πεη θαη ζηε κακά κνπ;» ξώηεζε 
ε Λπδία.  

«Ναη, αιιά δελ κε πίζηεςε. Πηζηεύσ ηνπιάρηζηνλ πσο εζύ ζα έρεηο ηελ 
ίδηα άπνςε αλ θάηζσ θαη ζνπ ηα εμεγήζσ θαιύηεξα, κηαο θαη απηή ε ηζηνξία 
ζε ελδηαθέξεη άκεζα.  

>> Πξηλ από πάξα πνιιά ρξόληα, κηα ζθνηεηλή, αιιά έλαζηξε λύρηα, 
έπεζε έλα αζηέξη ζηε γε, από έλα ιάζνο. Θα ζνπ επηζεκάλσ όηη ηα αζηέξηα 
είλαη θνξίηζηα, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη αγόξηα κεξηθέο θνξέο όπσο εζύ θαη 
εγώ. Λνηπόλ, κε ην πνπ πέθηεη, γίλεηαη θπζηθά κηα κεγάιε έθξεμε ζην ζεκείν 
όπνπ έπεζε. Μεηά από ιίγε ώξα ζπλέξρεηαη-δηόηη είρε ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηεο, 
ήηαλ θνξίηζη. εθώλεηαη θαη ςάρλεη έλα ηξόπν λα γπξίζεη πίζσ ζηνλ νπξαλό. 
Παξάιιεια, όκσο θηλδύλεπε, δηόηη ππήξραλ- θαη ππάξρνπλ αθόκε- ηξεηο 
κάγηζζεο: ε Αεηλώ, ε Πεθξεδώ θαη ε Πνιεκόραξε. Ώπηέο ήηαλ- θαη είλαη- 



όκνξθεο θαη λέεο θαη ζπλήζσο ήηαλ θηιηθέο κε ηα αζηέξηα κέρξη ηόηε όκσο. 
Γηαηί ηόηε γελλήζεθε κηα ‘ιακπξή’ ηδέα ζηε Πεθξεδώ: λα θιέςνπλ ηελ 
αζηεξόζθνλε όισλ ησλ αζηεξηώλ, αθνύ πξώηα ηα ζθνηώζνπλ. Ώπηή ηελ 
αζηεξόζθνλε, ηελ είραλ όια ηα αζηέξηα πάληα καδί ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ 
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, λα ηε ξίμνπλ πάλσ ηνπο γηα λα εμαθαληζηνύλ. Έηζη, 
απηή ήηαλ ε θαηάιιειε επθαηξία γηα λα βάινπλ νη κάγηζζεο ζε εθαξκνγή ην 
ζρέδηό ηνπο.  

>> Πήγε ηελ ίδηα λύρηα θηόιαο ε Πεθξεδώ ζην αζηέξη. Σεο πξόηεηλε 
λα ηε θηινμελήζεη γηα ιίγν θαηξό ζην ζπίηη ηεο, κε ηελ ππόζρεζε όηη ζα ηε 
βνεζνύζε λα επηζηξέςεη ζηνλ νπξαλό. Βθείλε, ρσξίο λα μέξεη ην θίλδπλν πνπ 
δηέηξερε, δέρηεθε. Πήγαλ ζην ζπίηη ηεο κάγηζζαο θαη εθείλε ηε πεξηπνηήζεθε 
κε ην θαιύηεξν ηξόπν, γηα λα κελ ππνςηαζηεί θάηη. Σεο πξόηεηλαλ δήζελ 
θηιηθά λα αθήζεη ζηελ άθξε όηη είρε πάλσ ηεο γηα λα κε ηελ ελνριεί ζηνλ 
ύπλν. Σόηε, έβγαιε ην θνπηάθη ηεο κε ηελ αζηεξόζθνλε θαη ην άθεζε ζε έλα 
θνληηλό ηξαπεδάθη. Όζηεξα από ιίγν, θνηκήζεθε. Η Πεθξεδώ πήγε αζόξπβα 
ζην δσκάηηό ηεο θαη πήξε ην θνπηάθη κε ηελ αζηεξόζθνλε, αθνύ πξώηα ηε 
ζθόησζε κε καραίξη». 

«Πνπν» αλαθώλεζε ηξνκαγκέλε ε Λπδία.  
«Ώπηό ην πξάγκα ην έθαλαλ θαη ζε άιια αζηέξηα;» 
«Ναη» απάληεζε ε ζεία ηεο. «ε όια όζα έηπρε από εθεί θαη πέξα λα 

μαλαπέζνπλ» 
«Κξίκα. πκβαίλεη αθόκα θαη ζήκεξα; Τπάξρνπλ αζηέξηα πνπ… 

πέθηνπλ θαη ηα ζθνηώλνπλ νη κάγηζζεο;» 
«Ναη, πξάγκαηη. ηε ζπλέρεηα, βέβαηα, πήξαλ πεξηζζόηεξν ζάξξνο θαη 

ηώξα πιένλ ζθνηώλνπλ ηα αζηέξηα ρσξίο λα πάξνπλ ηελ αζηεξόζθνλε ηνπο. 
Παξάιιεια κε εθείλε ηελ επνρή πνπ έπεζε ην αζηέξη, ε ζειήλε απνθάζηζε λα 
θαηέβεη ζηε γε θαη λα πξνζπαζήζεη λα ζηακαηήζεη ηα ζρέδηά ηνπο. κσο, 
κάηαηα. Αελ θαηάθεξε ηίπνηα. Ίζα- ίζα κάιηζηα πνπ θηλδύλεςε ε δσή ηεο. 
Καηάθεξε ηνπιάρηζηνλ θαη γιίησζε. Μεηά, αθνύ γιίησζε, ήηαλ έηνηκε λα 
αλεβεί ζηνλ νπξαλό όηαλ μαθληθά, είδε έλαλ όκνξθν άληξα, ν νπνίνο είρε 
ραζεί. Σνλ πιεζίαζε θαη ύζηεξα γλσξίζηεθαλ. Κάζηζαλ καδί, ώζπνπ πέξαζε ε 
ώξα θαη ηειηθά ε ζειήλε θνηκήζεθε καδί ηνπ θάησ. Πεξλνύζαλ θαη νη δπν 
ππέξνρα. 

>>Σελ άιιε κέξα, ε ζειήλε μύπλεζε πξώηε θαη εηνηκαδόηαλ λα θύγεη 
πξνηνύ ηε θαηαιάβεη ν άληξαο. Σόηε όκσο ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ήηαλ έγθπνο 
θαη έηζη δε κπνξνύζε λα θύγεη. Πξάγκαηη, κεηά από ελληά κήλεο γέλλεζε έλα 
όκνξθν αζηέξη θαη έθπγε αθνύ ζεκάδεςε ζην ζβέξθν ηνπ έλα αζηέξη. Ώπό 
ηόηε, κέρξη ζήκεξα, θάζε θνξά πνπ γελληέηαη έλα παηδί, κπνξεί λα είλαη 
αζηέξη». 

Ώθνινύζεζαλ ιίγεο ζηηγκέο ζησπήο. Μεηά από ιίγν, ε Λπδία απνθάζηζε 
λα ηε ζπάζεη πξώηε. 

«Θεία, πνπ ζεο λα θαηαιήμεηο κε όιε απηή ηελ ηζηνξία;» 
Η ζεία ηεο ηε θνίηαμε απεπζείαο ζηα κάηηα. 
«Θέισ λα θαηαιήμσ ζε έλα θαη κνλαδηθό πξάγκα. Λπδία, είζαη έλα από 

απηά ηα παηδηά. Βίζαη αζηέξη». 
 
 



11Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 

 
Ώθνύ ν Μαλώιεο ηειείσζε ην δηάβαζκα θαη ζηγνπξεύηεθε όηη ήηαλ 

θαιά πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηελ επόκελε κέξα, έβαιε ζηα γξήγνξα ηα αζιεηηθά 
παπνύηζηα ηνπ θαη ην κπνπθάλ ηνπ, πήξε ηα θιεηδηά ηεο απνζήθεο ηνπ 
ζπηηηνύ ηνπ θαη θαηέβεθε γηα λα μεθιεηδώζεη ην πνδήιαηό ηνπ.  

Ξεθιείδσζε ηε παιηά γθξη πόξηα ηεο απνζήθεο θαη ηελ άλνημε. Η πόξηα 
έηξημε κε έλαλ αλαηξηρηαζηηθό ήρν ελόριεζεο. Ο Μαλώιεο πξνζπάζεζε λα ηνλ 
αγλνήζεη θαη έβγαιε ζηγά-ζηγά ην πνδήιαην ηνπ. Ήηαλ έλα κεγάιν, ζθνύξν 
κπιε πνδήιαην κε ηαρύηεηεο θαη ρηππεκέλν ζε θάπνηα ζεκεία, δείρλνληαο 
έηζη ηε θζνξά πνπ ππέζηε έσο ηώξα. Άιισζηε, ην είρε αξθεηά ρξόληα θαη ηνλ 
βνεζνύζε αξθεηά ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ κέζα ζηε πόιε. 

Σν έζπξε πξνζεθηηθά κέρξη ηελ εμώπνξηα ηεο πνιπθαηνηθίαο. Μόιηο 
άλνημε ηε πόξηα, έλα θύκα θξύνπ θαη ρεηκσληάηηθνπ αέξα, έπεζε πάλσ ζην 
πξόζσπό ηνπ, θάλνληαο ηνλ λα ληώζεη σξαία. Έβγαιε ην πνδήιαην ηνπ έμσ 
από ηελ είζνδν, αλέβεθε ζηε ζέια θαη άξρηζε λα θάλεη πεδάιην. ΐγήθε ζην 
δξόκν. Ο ςπρξόο αέξαο ηνλ ρηππνύζε δπλαηά ζην πξόζσπν θαζώο έηξερε, 
θάλνληαο έηζη ηα κάηηα ηνπ λα δαθξύζνπλ. Άθεζε ην έλα ρέξη από ην ηηκόλη 
θαη κε κηα ζηηγκηαία θίλεζε ηα ζθνύπηζε. Κνίηαδε αδηάθνξα ηε θίλεζε γύξσ 
ηνπ. 

Ώπηό πνπ ηνλ παξαμέλεςε, είλαη όηη παξά ηε θξίζε ε αγνξά είρε αξθεηό 
θόζκν. ‘Φαίλεηαη πσο ηειηθά είηε δίλνπλ όια ηνπο ηα ιεθηά ζηα καγαδηά γηα λα 
είλαη ζηε κόδα αθόκα θαη ηώξα’ ζθέθηεθε θαη ηνπ ήξζε λα γειάζεη. 

Βθείλνο γεληθά δελ μόδεπε πνιιά ρξήκαηα ζε ξνύρα θαη παπνύηζηα. 
Άιισζηε, πνηέ δελ ην ελδηέθεξε ηδηαίηεξα ε κόδα.  

Υσξίο λα ην ζέιεη, ε ζθέςε ηνπ πέηαμε ζηε Λπδία. Μα γηαηί ηε 
ζθεθηόηαλ ζπλέρεηα; Μήπσο ηελ είρε εξσηεπηεί;  Ναη, πξάγκαηη απηό ήηαλ θαη 
δε κπνξνύζε λα είλαη θάηη άιιν. Θεσξνύζε όηη ππήξρε πάλσ ηεο θάηη 
μερσξηζηό, ην νπνίν δε κπνξνύζε λα πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα. αλ 
λα…έιακπε θαηά θάπνην ηξόπν. ‘Μπα, ε ηδέα κνπ ζα είλαη’ ζθεθηόηαλ από ηε 
κία. Ώπό ηελ άιιε όκσο, ην έβιεπε νινθάζαξα πσο έιακπε. πσο βέβαηα θαη 
λα ήηαλ, ε κόλε αιήζεηα ήηαλ όηη ήηαλ μερσξηζηή.  

Σν θνξλάξηζκα ελόο απηνθηλήηνπ ηνλ ζπλέθεξε. Αελ θαηάιαβε πσο 
βξέζεθε ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ θαη πήγε βηαζηηθά ζηελ άθξε. Η θαξδηά ηνπ 
ρηππνύζε δπλαηά από ην μάθληαζκα.  

Όζηεξα από ιίγε ώξα, έθηαζε ζην πάξθν. Αελ είρε πνιύ θόζκν. Καηά 
ηε γλώκε ηνπ Μαλώιε βέβαηα δελ ήηαλ αθξηβώο πάξθν, αιιά έλαο κεγάινο 
ρώξνο ζπλάληεζεο θίισλ. Αηόηη, αλ ήηαλ πάξθν θαλνληθό, ζα ήηαλ θαζαξό θαη 
ζα είρε δέληξα θαη εθηάζεηο κε γθαδόλ. κσο απηό ην πάξθν, κόλν πάξθν δε 
ζα κπνξνύζε λα ην ραξαθηεξίζεη θαλείο. Παληνύ έβιεπεο κόλν ηζηκέλην θαη 
ζε έπηαλε θαηάζιηςε. Μόλν ηξία κε ηέζζεξα δέληξα ππήξραλ θαη απηά δελ 
ήηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Με ην βιέκκα ηνπ ζάξσζε ην ρώξν γηα λα κπνξέζεη λα βξεη ηνλ Ώιέμε. 
Μόιηο ηνλ εληόπηζε έηξεμε πξνο ην κέξνο ηνπ. ηακάηεζε ην πνδήιαην δίπια 
ηνπ θαη ηνλ ραηξέηηζε. 

«Γεηα ζνπ, Ώιέμε! Ση θάλεηο;» 



Ο Ώιέμεο κόιηο ηνλ άθνπζε, έηζη όπσο είρε ηε πιάηε ηνπ γπξηζκέλε 
πξνο ην κέξνο ηνπ, μαθληάζηεθε θαη γύξηζε απόηνκα πίζσ. Μόιηο ηνλ είδε, 
γύξηζε ε θαξδηά ηνπ ζηε ζέζε ηεο. 

«Χ, γεηα ζνπ Μαλώιε! Με ηξόκαμεο, ξε ζπ» είπε κε έλα ρακόγειν 
αλαθνύθηζεο. «Ση θάλεηο; Αηάβαδεο πξηλ;» 

«Ναη» απάληεζε θάπσο άθεθα εθείλνο, κόιηο ζπκήζεθε ην δηάβαζκα 
πνπ είρε ξίμεη πξνεγνπκέλσο. «Ξέξεηο, γξάθνπκε δηαγώληζκα ζηα Ώξραία 
αύξην. Έλα ζνπ ιέσ κόλν: ήηαλ παλδύζθνια! Πξνζπαζνύζα επί πόζε ώξα λα 
ηα κάζσ!» 

«Ναη, πξάγκαηη είλαη δύζθνια» απάληεζε ν Ώιέμεο θνπλώληαο ην 
θεθάιη ηνπ ζε έλδεημε πξνβιεκαηηζκνύ. «Ώιήζεηα, ηη ιεο λα θάλνπκε;» 

«Μκκ… πξνηείλσ λα θαζίζνπκε εδώ, ζέιεηο; Άιισζηε, έρσ λα ζνπ 
κηιήζσ γηα έλα αο πνύκε… ζνβαξό ζέκα» είπε θάπσο δηζηαθηηθά ν Μαλώιεο. 

«Ώ, εκ… σξαία. Η αιήζεηα είλαη όηη θαη εγώ ζέισ λα ζνπ κηιήζσ γηα 
έλα ζέκα» είπε ν Ώιέμεο θαη έηεηλε ην ρέξη ηνπ πξνο έλα άδεην παγθάθη γηα λα 
θαζίζνπλ. 

Ο Μαλώιεο έζπξε δίπια ηνπ ην πνδήιαην, ζθίγγνληαο ηα ρέξηα ηνπ 
ζην ηηκόλη ηόζν ζθηρηά από ηε λεπξηθόηεηα κε απνηέιεζκα λα αζπξίζνπλ. 
Έπξεπε λα κηιήζεη επηηέινπο γηα απηό ην ηόζν σξαία ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ 
θαηέθιπδαλ θάζε θνξά πνπ έβιεπε, ή ζθεθηόηαλ ηε Λπδία. Κάζηζε ζην 
παγθάθη, ηνπνζεηώληαο ην πνδήιαην δίπια ηνπ θαη θξαηώληαο ην ηηκόλη ηνπ 
κε ην έλα ρέξη, γηα λα είλαη ζίγνπξνο πσο είλαη αζθαιέο. 

«Λνηπόλ;» ηνλ ξώηεζε ν θίινο ηνπ ηξίβνληαο ηα ρέξηα ηνπ γηα λα ηα 
δεζηάλεη. «Θεο λα κνπ πεηο πξώηνο εζύ; Ή κήπσο ζεο λα μεθηλήζσ εγώ;» 

«Πεο εζύ πξώηα» ηνπ απάληεζε κε ηε θαξδηά ηνπ λα ρηππά γξήγνξα 
από ηελ αγσλία. 

Ο Ώιέμεο έςαρλε ηα ιόγηα γηα λα μεθηλήζεη κε πνιύ θόπν. Έλησζε ηξαθ 
θαη δε κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν έλησζε έηζη κπξνζηά ζην 
θίιν ηνπ. Έβεμε ζηγαλά θαη ηέινο μεθίλεζε. 

«Ξέξεηο, είλαη θάηη πνπ ζέισ λα ζνπ πσ εδώ θαη θαηξό» άξρηζε. «Έρεη 
ζρέζε κε ην ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα κε έλα θνξίηζη γηα ην νπνίν ζνπ κίιεζα 
ζήκεξα θηόιαο. Γηα ηε Λπδία». 

Ο Μαλώιεο έλησζε ην ιαηκό ηνπ λα μεξαίλεηαη. Σνπ θάλεθε κάιηζηα 
πσο γηα ιίγν είρε θξαηήζεη θαη ηελ αλαπλνή ηνπ. Μόιηο ην αληηιήθζεθε 
αλέπλεπζε άπιεζηα ηνλ αέξα θαη έζθημε γηα δεύηεξε θνξά ηηο γξνζηέο ηνπ. 
«πλέρηζε» ηνλ παξόηξπλε απνθαζηζηηθά. 

«Μαλώιε» ζπλέρηζε εθείλνο. «Ώπό ηε ζηηγκή πνπ ηελ είδα… δελ μέξσ. 
Έλησζα κέζα κνπ θάηη όκνξθν θαη σξαίν. Καη κόιηο ηελ ράλσ, ληώζσ κηα 
επηζπκία λα ηε μαλαδώ. Αελ άξγεζα λα θαηαιάβσ πσο ηελ είρα εξσηεπηεί. 
Βίλαη ηόζν όκνξθε θαη ραξηησκέλε θαη πξαγκαηηθά, δε κπνξώ λα ηε βγάισ 
από ην κπαιό κνπ. Μέρξη ηώξα, δε ηόικεζα λα ην πσ ζε θαλέλαλ άιιν, δηόηη 
λόκηδα πσο δε ζα κε θαηαιάβαηλε θαλείο ηόζν θαιά όζν εζύ, επεηδή μέξσ, από 
παιηά κάιηζηα, πσο πάληνηε κε θαηαιάβαηλεο θαη ήζνπλ πιάη κνπ. Με 
βνεζνύζεο πάληα θαη κνπ έδηλεο ζπκβνπιέο. Έηζη ινηπόλ, όπσο παιηά πνπ 
όηαλ ρξεηαδόκνπλ βνήζεηα ήζνπλ πιάη κνπ, έηζη θαη ηώξα ρξεηάδνκαη ηε 
βνήζεηά ζνπ. Λεο λα ηεο ην πσ όηη κνπ αξέζεη; Καη αλ ηεο ην πσ, κε ηη ηξόπν 
λα ηεο ην πσ; Μπνξείο λα κνπ πξνηείλεηο θάηη;» 



Ο Μαλώιεο έκεηλε εμσηεξηθά αθίλεηνο θαη αλέθθξαζηνο από ην 
μάθληαζκα θαη ην ζνθ. Θα έιεγε θαλείο πσο έκεηλε θαη κε αλνηρηό ην ζηόκα. 
Μέζα ηνπ όκσο ηα πξάγκαηα ήηαλ εληειώο δηαθνξεηηθά. Πάιεπε ε νξγή θαη ε 
θηεηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηε Λπδία κε ηηο όκνξθεο θαη γιπθέο αλακλήζεηο 
κηαο δπλαηήο παηδηθήο θηιίαο θαη ηελ ώζεζε ηνπ από απηέο λα βνεζήζεη ην 
θίιν ηνπ. Πξνζπαζνύζε λα ζθεθηεί ρσξίο απνηέιεζκα πσο ζα αληηδξάζεη. 

«Λνηπόλ;» ηνλ ξώηεζε αλππόκνλα ν Ώιέμεο. «Ση πξνηείλεηο;» Η ραξά 
ήηαλ ην πξώην ζπλαίζζεκα πνπ δηέθξηλε θαλείο ζην πξόζσπό ηνπ. Ήηαλ 
βέβαηα ηόζν δύζθνιν γηα ηνλ ίδην λα θαηαιάβεη πόζν απηή ηνπ ε έθθξαζε 
πνλνύζε ηνλ Μαλώιε.  

«Λέσ…» άξρηζε λα ιέεη ζηγά ν Μαλώιεο, «λα ηεο… κηιήζεηο» είπε ηέινο 
θαη  έζθπςε ην θεθάιη. Βίρε γίλεη έμαιινο κε ηα ιόγηα πνπ είπε θαη κεηάλησζε 
θαη κόλν πνπ ηα μεζηόκηζε. Άιισζηε, πσο ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ραξνύκελνο 
γηα κηα επηηπρία ηνπ θίινπ ηνπ, όηαλ ν ίδηνο είρε απνηύρεη; 

«Χ λαη! Ώπηό είλαη!» αλαθώλεζε ν Ώιέμεο θαη ζεθώζεθε από ην 
παγθάθη από ηε ραξά ηνπ. «ε επραξηζηώ! Σν ήμεξα όηη ζα κε βνεζνύζεο!» 
είπε ελζνπζηαζκέλνο θαη ηνλ αγθάιηαζε. 

ην πξόζσπν ηνπ Μαλώιε ζρεκαηίζηεθε έλα πηθξό ρακόγειν θαη 
κεραληθά ηνλ αγθάιηαζε θαη εθείλνο. 

Καη ηώξα; Πώο ζα κπνξνύζε λα ηνπ πεη όηη ηνπ άξεζε θαη εθείλνπ  ε 
Λπδία; Γηαηί ήηαλ όια ηόζν κπεξδεκέλα; Πνηέ δε πεξίκελε όηη ζα ηνπ 
ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην. Έηζη ήηαλ  ηώξα ππνρξεσκέλνο λα θξαηήζεη ην ζηόκα 
ηνπ θιεηζηό. ρη βέβαηα πσο κεηά από απηό ην γεγνλόο ζα θξαηνύζε 
απόζηαζε από ηε Λπδία. Άιισζηε, ήηαλ αδύλαην γηα απηόλ. Έπεηηα, ηεο  είρε 
πξνηείλεη λα πάλε καδί ζην ζρνιείν ηελ επόκελε κέξα. Ίζσο βέβαηα  θαη εθείλε 
λα ηνλ  ζπκπαζνύζε, ηνπιάρηζηνλ έηζη θαηάιαβε κεηά  ηε ηπραία ζπλάληεζή 
ηνπο. Ο Μαλώιεο έλησζε μαθληθά ιίγε αλαθνύθηζε, αιιά όρη γηα πνιύ, δηόηη 
κεηά ηνπ ήξζε άμαθλα ζην κπαιό κηα άιιε ζθέςε. Ώπό όζα είρε θαηαιάβεη, ν 
Ώιέμεο ζα πξνζπαζνύζε  λα ηελ εληππσζηάζεη θαη λα ηελ θάλεη λα ηνλ 
πξνζέμεη. Σα ίδηα αθξηβώο ζρέδηα είρε ζην  κπαιό ηνπ θαη  εθείλνο. Ση ζα 
γηλόηαλ όκσο, αλ όιε απηή ε ηζηνξία θαηέιεγε ζε κηα κάρε κεηαμύ δύν ηόζν 
θαιώλ θίισλ, κε ζπλέπεηα λα ππεξηζρύζεη αλάκεζά ηνπο  ε ςπρξόηεηα θαη, 
πνιύ πηζαλόλ θαη ην κίζνο; Ώλ απνμελώλνληαλ; Πνηέ δε ζθέθηεθε απηή ηελ 
εθδνρή ν ίδηνο ην άζρεκν θαη ζθιεξό  ηέινο πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη ε θηιία 
ηνπο εμαηηίαο ελόο θνξηηζηνύ. 

 Σειείσο ηπραία, ε ζθέςε ηνπ  πήγε ζε έλα παξόκνην γεγνλόο πνπ 
έκνηαδε αξθεηά κε ην δηθό ηνπο: ηελ σξαία Βιέλε ηεο αξραηόηεηαο, πνπ γηα 
απηή πάιεςαλ επί ηόζα ρξόληα  νη Ώραηνί θαη νη Σξώεο ππνκνλεηηθά, κε 
θνπξάγην, κε εξσηζκό. Γηα κηα θνπέια.  

«…αύξην θηόιαο. Μαλώιε, κε αθνύο;» ηνλ  ξώηεζε ν Ώιέμε θνηηάδνληαο 
ηνλ παξαμελεκέλνο. Σνλ ζθνύληεζε απαιά ζηνλ ώκν. 

Ο Μαλώιεο θαηαιαβαίλνληαο πσο είρε αθαηξεζεί, θνύλεζε γηα ιίγν ην 
θεθάιη ηνπ απνδηώρλνληαο ηηο αηειείσηεο  θαη κειαγρνιηθέο ζθέςεηο ηνπ. «Ση 
είπεο;» ηνλ ξώηεζε κπεξδεκέλνο. 

«Λέσ πσο ζα ηεο κηιήζσ αύξην θηόιαο» επαλέιαβε εθείλνο. «Πξέπεη  λα 
ηειεηώζσ κε απηή ηελ ηζηνξία. Λνηπόλ, ζα ηεο  κηιήζσ αύξην ζην ζρνιείν. 
Βπρήζνπ κνπ θαιή επηηπρία» 



«Καιή επηηπρία» είπε απιά ν Μαλώιεο ρσξίο λα ρξσκαηίζεη ηε θσλή 
ηνπ. 

«Βπραξηζηώ. Καιά πνπ κε βνήζεζεο θαη εζύ» είπε ν Ώιέμεο δηώρλνληαο 
από ην πξόζσπό ηνπ  κηα  κηθξή ηνύθα από ηα θαζηαλά καιιηά ηνπ θαη 
ζρεκαηίδνληαο ζην πξόζσπό ηνπ  έλα ζηξαβό ρακόγειν. Κνίηαμε ην ξνιόη 
ηνπ. «Βίλαη ελληά ε ώξα. Έρσ δώζεη ξαληεβνύ κε ην Μηράιε θαη ηνλ Κώζηα, 
εδώ θνληά. Θεο κήπσο λα έξζεηο;» 

«Βκ… όρη θαιύηεξα. Άιισζηε είκαη θνπξαζκέλνο θαη γξάθνπκε αύξην. 
Θα πάσ  ζπίηη. Άζε πνπ  ζα θσλάδνπλ θαη νη γνλείο  κνπ» είπε  άθεθα. 

«Καιά όπσο ζεο. Καιή επηηπρία αύξην. Καιό βξάδπ» ηνπ  επρήζεθε 
εθείλνο. Γύξηζε λα θύγεη, κα πήξε ην πξόζσπό ηνπ κηα έθθξαζε  ζαλ λα 
μέραζε λα πεη  θάηη. ηξάθεθε μαλά πξνο ην κέξνο ηνπ. 

«Καη εζύ  δελ  ήζειεο λα κνπ  πεηο θάηη;» ηνλ ξώηεζε. 
«Μπα, ηειηθά δελ ήηαλ  ηόζν ζεκαληηθό» ηνπ  απάληεζε. 
«ίγνπξα;» 
«Ναη, ηα ιέκε» ηνλ  ραηξέηηζε. 
«Καιελύρηα!» αληηραηξέηηζε θαη εθείλνο. 
Ο Μαλώιεο αλέβεθε ζην πνδήιαηό ηνπ. Γύξηζε γηα  ιίγν πίζσ γηα λα 

δεη ην θίιν ηνπ θαη  ην ζηαζεξό ηνπ βήκα κε ηεο ζηγνπξηά ηεο επηηπρίαο πνπ 
είρε. 

Γύξηζε απόηνκα ην θεθάιη ηνπ  θαη  έθπγε. 
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«Πώο;» ξώηεζε ε Λπδία μαθληαζκέλε θαη ζεθώζεθε από ην θαλαπέ. 
«Αε… δε…δελ θαηαιαβαίλσ» ηξαύιηζε. 

«Καη όκσο, Λπδία κνπ» ηεο είπε ζηνξγηθά ε Βιηζάβεη. «Βίλαη είηε ην 
πηζηέςεηο, είηε όρη, πάλησο γηα ην θαιό ζνπ ζα ζνπ πξόηεηλα λα απνδερηείο ηε 
πξαγκαηηθή ζνπ θύζε». 

«Μα…πώο κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηό; Αειαδή δελ είκαη ζαλ όινπο ηνπο 
άιινπο; Γηαηί; Καη ηώξα ηη ζην θαιό ζα πξέπεη λα θάλσ; Να αληηκεησπίζσ θαη 
ηηο κάγηζζεο;» ξώηεζε κε ηα αλαπάληεηα εξσηήκαηά ηεο λα ηεο θεύγνπλ ζαλ 
ρείκαξξνο από ηελ αγσλία θαη ην ζνθ. 

«Ηξέκεζε, Λπδία, ζε παξαθαιώ. Κάζηζε θαη εξέκεζε» ηελ θαζεζύραζε 
ε ζεία ηεο. Σα ιόγηα ηεο έθξπβαλ θαηαλόεζε θαη ζηνξγή. «Θα ζνπ ηα πσ όια, 
αξθεί λα εξεκήζεηο» 

Η Λπδία θάζηζε μαλά ζην θαλαπέ αξγά. Αε κπνξνύζε λα θαηαιάβεη 
πιένλ ηίπνηα, ην κπαιό ηεο είρε ζνιώζεη. Νόκηδε όηη βξηζθόηαλ ζε όλεηξν, 
πάλσ ζην πην θξίζηκν ζεκείν μέξνληαο πσο ζε ιίγε ώξα ζα μππλνύζε κε ηε 
θαξδηά ηεο λα ρηππά δπλαηά. Άιισζηε, όια απηά ηα γεγνλόηα δε δηέθεξαλ 
θαζόινπ από έλα πξαγκαηηθό ηεο όλεηξν: ε Βιηζάβεη λα έξρεηαη αλαπάληερα 
ζην ζπίηη ηνπο κεηά από ηόζα ρξόληα απνκόλσζεο κεηαμύ ηνπο, γηα λα ηεο πεη 
πσο όηη είλαη αζηέξη θαη πσο ήηαλ δηαθνξεηηθή από ηνπο άιινπο, δειαδή 
πξάγκαηα εληειώο απίζηεπηα! Σζίκπεζε δηαθξηηηθά από πάλσ έσο θάησ ηα 
ρέξηα ηεο, κνξθάδνληαο ειαθξά από ην θάζε ηζίκπεκα θαη αθήλνληαο ζην 
θάζε ζεκείν κηθξέο δάξεο ζηε κπινύδα ηεο, γηα λα δεη αλ πξαγκαηηθά 



νλεηξεπόηαλ. Άθεζε έλαλ αλαζηελαγκό εθλεπξηζκνύ θαη απνγνήηεπζεο, κόιηο 
αληηιήθζεθε όηη όια απηά ηα γεγνλόηα ήηαλ πξαγκαηηθά. 

«Λνηπόλ, άθνπ» μεθίλεζε ε ζεία ηεο. «Ξέξεηο όηη όηαλ ήζνπλ κηθξή ν 
παηέξαο ζνπ πέζαλε, έηζη;» 

Βθείλε έγλεςε θαηαθαηηθά. 
«Αε πέζαλε από θάπνηα αξξώζηηα ε θάηη ηέηνην όπσο λόκηδε ε κεηέξα 

ζνπ θαη, πξνθαλώο, θαη εζύ. ρη, Λπδία. Σνλ ζθόησζαλ νη κάγηζζεο πνπ ζνπ 
αλέθεξα πξηλ» 

Η Λπδία πήγε θάηη λα πεη, όκσο ε εθείλε ηε δηέθνςε κε κία θίλεζε ηνπ 
ρεξηνύ ηεο. 

«Καηαιαβαίλσ όηη ζα αλαξσηηέζαη γηα πνην ιόγν, πίζηεςε κε. Θεο 
ινηπόλ λα κάζεηο; Βπεηδή ήηαλ αθξηβώο όηη είζαη ηώξα θαη εζύ» 

Η Λπδία ηα έραζε γηα άιιε κηα θνξά. «Αειαδή ζεο λα πεηο όηη ήηαλ θαη 
απηόο αζηέξη;» 

Η ζεία ηεο έγλεςε θαηαθαηηθά. «Ναη, γιπθηά κνπ. Ξέξσ όηη είλαη 
δύζθνιν λα ην πηζηέςεηο, αιιά απηή είλαη ε αιήζεηα. Αε μέξσ ηη είρε πάζεη 
ηόηε θαη κνπ ηα είπε όια. Ήμεξε βέβαηα όηη είρα αξθεηέο γλώζεηο γηα απηά ηα 
ζέκαηα. Καη επίζεο, απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν είζαη θαη εζύ αζηέξη. 
Βπεηδή ήηαλ θαη ν παηέξαο ζνπ. Ώπηό ην ράξηζκα- αο ην πνύκε έηζη- είλαη ζαλ 
λα έρεηο γαιαλά κάηηα. Θα κεηαθεξζεί κόλν ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα από ηελ 
νηθνγέλεηά ζνπ». 

«Καη… γηα εκέλα; Πσο μέξεηο όηη πξάγκαηη είκαη αζηέξη; Έρεηο 
απνδείμεηο γηα απηό;» ξώηεζε κε μαθληθή πεξηέξγεηα. 

«ΐέβαηα. Θπκάκαη ηόηε πνπ γελλήζεθεο ζε έλα λνζνθνκείν ζην 
Λνλδίλν, όπνπ κέλαηε. Με είρε θαιέζεη ε κεηέξα ζνπ- ηόηε κηινύζακε. Βίρε 
ζεθσζεί πιένλ από ην θξεβάηη θαη ζε ιίγεο κέξεο ζα έπαηξλε εμηηήξην. Μηα 
κέξα ζε θνηηνύζακε πνπ θνηκόζνπλα έμσ από ηνλ εηδηθό ρώξν όπνπ 
βξηζθόζνπλα καδί κε ηα ππόινηπα βξέθε. Η κεηέξα ζνπ είρε πάεη ηόηε γηα 
ιίγν αιινύ θαη εγώ έκεηλα αθόκε λα ζε θνηηάδσ από ην παξάζπξν. Καη θαιά 
έθαλα λνκίδσ δηόηη εθείλε ηε ζηηγκή, πνπ έηπρε όιεο νη λνζνθόκεο λα θνηηάλε 
αιινύ θαη εγώ λα είκαη κόλε κνπ, ηόηε ηελ είδα: κηα ιάκςε πνπ θαηέβεθε 
αζηξαπηαία σο δηα καγείαο από ην ηαβάλη ηνπ ζαιάκνπ θαη πνπ έπεζε 
θαηεπζείαλ πάλσ ζνπ. Έκεηλα κε ην ζηόκα αλνηρηό. θέθηεθα όηη ήζνπλ 
πξάγκαηη αζηέξη θαη δελ έπεζα έμσ. Οη ζθέςεηο κνπ επηβεβαηώζεθαλ, όηαλ 
θξπθά από ηε κεηέξα ζνπ, θνίηαμα ην ζβέξθν ζνπ. Πξάγκαηη, ζηε ζέζε ηνπ 
βξηζθόηαλ έλα ραξαγκέλν αζηέξη» είπε κε ζπγθίλεζε. 

Σν ρέξη ηεο Λπδίαο πήγε αζπλαίζζεηα ζην ζεκείν εθείλν. Γηα έλαλ 
απξνζδηόξηζην ιόγν ηεο ήξζε λα θιάςεη. 

«Μάιηζηα» είπε ζθεθηηθά. «Η κακά κνπ δειαδή, δελ ην μέξεη όηη είκαη 
αζηέξη;» 

«ρη, πξνο ην παξόλ. Πηζηεύσ πσο είλαη θαιύηεξα λα κε ην κάζνπλ 
πνιινί. Λνγηθά βέβαηα, ζα έξζεη πηζηεύσ θάπνηα ζηηγκή πνπ ζα ην κάζεη» 

«Καη ηόηε ζα πξέπεη λα ηεο πσ όιε ηελ αιήζεηα» είπε θνηηάδνληαο 
ρνισκέλε ηνλ ηνίρν ίζηα απέλαληί ηεο. 

«Ναη, δε πξέπεη λα ηεο ην θξύςεηο» είπε ε ζεία ηεο. «Σώξα, Λπδία, ν 
ζθνπόο ζνπ είλαη ν εμήο: λα ληθήζεηο ηηο κάγηζζεο. Ώπό όζν μέξσ πξέπεη λα 
βξίζθνληαη θνληά ζηε Μνπζζέλε» 



«Θεία, είζαη κε ηα θαιά ζνπ; Πώο ζα κπνξνύζα εγώ λα ηηο 
αληηκεησπίζσ; Με ηη όπια;» 

«Με βηάδεζαη» Η Βιηζάβεη άλνημε ηε ηζάληα ηεο θαη έβγαιε δύν 
πξάγκαηα: έλα αζεκί θνιηέ ζε ζρήκα αζηεξηνύ θαη έλα θνπηάθη κε κηα 
αζεκέληα ζθόλε. «ε απηό ην θνπηάθη είλαη ε αζηεξόζθνλε πνπ ζνπ αλέθεξα 
πξνεγνπκέλσο» ηεο εμήγεζε. «Καη απηό, είλαη έλα ηδηαίηεξα πνιύηηκν όπιν 
ζνπ. Βίλαη θάηη ην μερσξηζηό, θάηη ην νπνίν δελ ην έρνπλ ηα ππόινηπα 
αζηέξηα, παξά κόλν εζύ. Μέζα ζε απηό ην θνιηέ, πεξηέρνληαη όιεο νη ςπρέο 
ησλ αζηεξηώλ. Μόιηο βξεζείο ζε κηα δύζθνιε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ζα 
θάλεηο ό, ηη ρξεηαζηεί γηα λα επηβηώζεηο, κε δηζηάζεηο λα ην ζπάζεηο. Η βνήζεηά 
ηνπ είλαη πνιύηηκε. Μνπ ην έδσζε ν παηέξαο ζνπ πξηλ πεζάλεη, γηα ζέλα. Να 
ηα θπιάο θαη ηα δύν θάπνπ θαιά. Γεληθά, λα θπιάγεζαη θαη λα ηα έρεηο όζν ην 
δπλαηό κπνξείο πεξηζζόηεξν καδί ζνπ. Ώ, θαη θάηη αθόκα. Ώλ ηύρεη θακηά θνξά 
λα βξεζείο ζε δίιεκκα, ή δελ είζαη ζίγνπξε γηα θάηη, άθνπ ηε θαξδηά θαη ην 
έλζηηθηό ζνπ. Να μέξεηο πσο απηό πνπ ζα ζνπ ςηζπξίζνπλ ζην κπαιό ζνπ, ζα 
είλαη θαη ην ζσζηό. Βπίζεο, κπνξείο λα δεηήζεηο θαη ηε βνήζεηα ηεο ειήλεο». 

«Μα, πσο ζα ην θάλσ απηό;» ξώηεζε εθείλε κπεξδεκέλε. 
«Να αθνύο ηε θαξδηά ζνπ θαη ζα βξεηο ιύζε ζε ό, ηη ςάρλεηο» ηεο 

απάληεζε απιά ε Βιηζάβεη ζπκβνπιεύνληαο ηε. Άθεζε έλαλ αλαζηελαγκό θαη 
ρακνγέιαζε. «Ννκίδσ πσο ήξζε ε ώξα λα πεγαίλσ. Καιύηεξα λα κε κάζεη ε 
κεηέξα ζνπ πσο κηιήζακε γηα απηά ηα ζέκαηα θαη γεληθά πσο ήξζα». 

«Μα, γηαηί; Γηαηί επηηέινπο δελ θάζεζαη λα ηεο ηα εμεγήζεηο; Να κάζεη 
ηελ αιήζεηα; Αε κνπ αξέζεη, όπσο θαη λα ‘ρεη λα δσ ζηα θξπθά θαη λα θνβάκαη 
κελ κε αλαθαιύςνπλ» 

«Αελ ηεο ην εμεγώ, δηόηη απινύζηαηα δελ πξόθεηηαη λα θαηαιάβεη. 
Πίζηεςε κε. Σδάκπα ζα ζπαηαινύζα ην ρξόλν κνπ. Καη άιισζηε, ην έρσ 
μαλαθάλεη ζην παξειζόλ θαη δελ κε άθνπζε. Πνιιέο θνξέο, βέβαηα, πξέπεη λα 
αθήλνπκε θάπνηνλ λα πηζηεύεη απηό πνπ πηζηεύεη. Μπνξεί ν δηθόο ηνπ ηξόπνο 
λα βιέπεη ηα πξάγκαηα λα ηνπ θαίλεηαη πην απιόο θαη θαηαλνεηόο. Μπνξεί 
αθόκα λα σθειήζεη θαη ηνπο γύξσ ηνπ». Σεο έπηαζε ζηνξγηθά ην ρέξη, 
θάλνληαο ηε λα ληώζεη έλα γιπθό κνύδηαζκα ζηε ξαρνθνθαιηά ηεο. «Βίκαη 
ζίγνπξε όηη ζα ηα θαηαθέξεηο. Ώλ έρεηο θάπνηα άιιε απνξία, πάξε κε 
ηειέθσλν. Μέρξη λα έξζεη ε θξίζηκε ώξα βέβαηα, πηζηεύσ λα ηα μαλαπνύκε» 

«Πνηα είλαη ε θξίζηκε ώξα;» ξώηεζε ε Λπδία κε πεξηέξγεηα. «Ση 
ελλνείο;» 

«Ξέξεηο εζύ» ηεο απάληεζε εθείλε κε λόεκα. «Καιελύρηα Λπδία κνπ 
θαη θαιή ηύρε!» 

«Καιελύρηα, ζεία» ηε ραηξέηηζε θαη ηε ζπλόδεπζε σο ηε πόξηα. 
Πεξίκελε λα αλέβεη ην αζαλζέξ παίξλνληαο ηε ζεία ηεο θαη έθιεηζε ζηγά ηε 
πόξηα. 

Πήγε μαλά ζην ζαιόλη θαη θνίηαμε ηα δύν θπιαρηά. ‘Η θξίζηκε ώξα… ηη 
λα ελλννύζε άξαγε;’ Σα κάηηα ηεο θόληεςαλ λα βγνπλ από ηηο θόγρεο ηνπο, 
κόιηο ζπλεηδεηνπνίεζε ηη αθξηβώο ελλννύζε ε ζεία ηεο. Βλλννύζε ηε ζηηγκή 
πνπ ζα αληηκεηώπηδε ηηο κάγηζζεο. ζηε ινηπόλ, ήηαλ ηόζν ζίγνπξε γηα απηήλ. 
Η Βιηζάβεη πξέπεη λα πίζηεπε πσο ε αληςηά ηεο ζα έβγαηλε ληθήηξηα από όιε 
ηελ ηζηνξία. Παξόιν πνπ ζηε Λπδία όιν απηό ην ζθεληθό ηεο θαηλόηαλ θάπσο 
παξάινγν θαη είρε απνθαζίζεη αξρηθά λα γπξίζεη ηε πιάηε ζηε ζεία ηεο, 
ζύληνκα θαηάιαβε πσο έπξεπε λα απνδερηεί ηε κνίξα ηεο θαη ην ξόιν πνπ 



είρε ζε απηή ηελ ππόζεζε. ‘ύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηεο ζείαο κνπ, ηα νπνία 
όπσο θαηάιαβα είλαη πέξα γηα πέξα αιεζηλά’ ζπιινγηδόηαλ ‘ δε κνπ κέλνπλ θαη 
πνιιέο επηινγέο. Ώλ ηεο γπξίζσ ηε πιάηε, αξγά ή γξήγνξα νη κάγηζζεο ζα κε 
αλαθαιύςνπλ θαη…’ Πάλσ ζε απηή ηε ζθέςε, όιν ην θνξκί ηεο κνύδηαζε. ‘ 
Άξα ην κόλν πνπ κνπ κέλεη λα θάλσ είλαη λα ηηο αληηκεησπίζσ. Καη απηό ζα 
θάλσ’ νξθίζηεθε απνθαζηζηηθά. ‘Θα εθδηθεζώ γηα ηα ππόινηπα αζηέξηα! Θα ηα 
θαηαθέξσ… αλ είλαη καδί κνπ θαη ε ειήλε’. 

Ώπξνζδόθεηα, εθείλε ηε ζηηγκή ε ιάκςε ηνπ αζεκέληνπ θνιηέ πάλσ 
ζην ηξαπέδη, άξρηζε λα κεγαιώλεη ζε βαζκό πνπ ηε ηύθισζε θαη αλαγθάζηεθε 
λα πάξεη κάηηα ηεο από  πάλσ ηνπ. Όζηεξα από έλα ιεπηό ε ιάκςε ηνπ 
κεηώζεθε ζηαδηαθά θαη επαλήιζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Η Λπδία ην 
έθιαβε απηό σο ηε ζεηηθή απάληεζε ηεο ειήλεο ζηελ ακθηβνιία ηεο. Πήξε 
ην θνιηέ θαη ην θνπηάθη κε ηελ αζηεξόζθνλε θαη ηα έθξπςε ζην πξώην 
ζπξηάξη ηνπ θνκνδίλνπ ηεο κε έλα λεπξηθό ρακόγειν. Βίρε έξζεη πιένλ ν 
θαηξόο λα αθνινπζήζεη ην πεπξσκέλν ηεο.  

 
 

13Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 
 
Η παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο. ε απηή ηε πεξηνρή επηθξαηεί ε αληίζεζε 

ηεο θύζεο θαη ησλ αλζξώπηλσλ επηηεπγκάησλ. Ώπό ηε κία ε ζθνύξα από ηε 
λύρηα ζάιαζζα λα θπκαηίδεη κειαγρνιηθά θαη λα ζθάεη απαιά ζηελ αθηή θαη 
από ηελ άιιε ηα απηνθίλεηα, σο ζπλήζσο πνιιά, λα ηξέρνπλ, άιια βηαζηηθά 
θαη γξήγνξα θαη άιια ζηγαλά θαη ραιαξά. 

Βθεί, ζηελ αθηή θνληά, θαζόηαλ θαη ν Μαλώιεο, πξνζπαζώληαο λα 
βάιεη ζε ηάμε ηηο ζθέςεηο ηνπ. Ώλαξσηηόηαλ πνην ζα ήηαλ ηειηθά ην ηέινο ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ, ζε ζρέζε πάληα κε ηε Λπδία. Ώπό ηε κηα αλ έθαλε πίζσ, δε ζα 
ζπλέβαηλε ηίπνηα κε ηνλ Ώιέμε, όια ζα ήηαλ κέιη γάια. Ώπό ηελ άιιε όκσο, 
ήηαλ ζίγνπξνο πσο ζα ήηαλ δύζθνιν λα μεράζεη ηε Λπδία ηόζν εύθνια. 

Ώλ ζπγθεληξσλόηαλ ζηα καζήκαηα; Οη γνλείο ηνπ εδώ θαη θαηξό ηνπ 
έιεγαλ λα πξνζέρεη ηδηαίηεξα ζηα καζήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη έηζη, 
όηαλ ζα πεηύραηλε ην ζηόρν ηνπ, λα γίλεη δειαδή θαζεγεηήο ρεκείαο, ζα είρε 
όιν ην ρξόλν λα αζρνιεζεί κε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. Μήπσο λα ην 
εθάξκνδε; Βίρε ήδε αξρίζεη λα ην ζθέθηεηαη ζνβαξά.  

Ξάθλνπ, άθνπζε κηα βαξηά, αιιά επγεληθή θσλή πίζσ ηνπ. 
«Μαλώιε;» ξώηεζε ν θάηνρνο ηεο θσλήο. 
Ο Μαλώιεο γύξηζε πίζσ ειαθξά μαθληαζκέλνο. Ώλαθνπθίζηεθε κόιηο 

είδε ην παηέξα ηνπ κε ην θνκςό θαη πξνζερέο ληύζηκό ηνπ σο δηθεγόξνο. 
Φνξνύζε έλα ζθνύξν κπιε ζαθάθη κε άζπξν πνπθάκηζν θαη ξηγσηή γξαβάηα 
από θάησ θαη παληειόλη κε ηζάθηζε. 

«Γεηα ζνπ, κπακπά!» ηνλ ραηξέηηζε κε έλα ρακόγειν, γηα λα κε 
θαηαιάβεη ν παηέξαο ηνπ ηηο πξνεγνύκελεο ζθέςεηο ηνπ. 

«Γεηα ζνπ, Μαλώιε. Μα ηη θάλεηο εδώ ηέηνηα ώξα; ΐγήθεο κάιινλ γηα 
λα ραιαξώζεηο, ζσζηά;» 

«Ναη, πεξίπνπ. Βίρα πνιύ δηάβαζκα, γη’ απηό. Βζύ πώο από δσ; Μόιηο 
ζρόιαζεο;» 



«Ναη, θαη επεηδή πόλεζε ιίγν ην θεθάιη κνπ από όιεο απηέο ηηο 
ππνζέζεηο- κάιηζηα, απηό ηνλ θαηξό έρσ κηα πνιύ δύζθνιε ππόζεζε- είπα λα 
έξζσ θαηά εδώ, γηα λα κε θπζήμεη ιίγν ν θαζαξόο αέξαο. Ση ιεο, πάκε κηα 
βόιηα;» ηνπ πξόηεηλε. 

«Πάκε» ζπκθώλεζε εθείλνο. Η ζπληξνθηά ηνπ παηέξα ηνπ ήηαλ θάπσο 
παξεγνξεηηθή θαη έηζη πξνηίκεζε λα μεράζεη γηα ιίγν ην ζέκα ηεο Λπδίαο θαη 
λα απνιαύζεη ηε καγεία ησλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο, ζπληξνθηά κε ην παηέξα 
ηνπ. 

Άξρηζαλ ινηπόλ λα πεξπαηάλε. Ο Μαλώιεο πξνζπάζεζε λα βξεη θάπνην 
ζέκα λα ζπδεηήζεη κε ηνλ παηέξα ηνπ, αιιά αθνύ κεηά από πνιιή ώξα 
θαηάιαβε πσο άδηθα έςαρλε ηα παξάηεζε θαη άξρηζε λα θνηηά αδηάθνξα, πόηε 
ηε ζάιαζζα ζηα αξηζηεξά ηνπ θαη πόηε ηηο πνιπθαηνηθίεο θαη ηα απηνθίλεηα 
δεμηά ηνπ. Ώλ θαη ιίγν βαξηόηαλ, πξνζπαζνύζε λα ην θξύςεη. Έβαιε ραιαξά 
ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο θαη μαθληθά έπηαζε θάηη ην νπνίν ήηαλ ζθιεξό θαη θξύν 
ζηελ αθή. Ήηαλ ην θηλεηό ηνπ. Σν έβγαιε από ηε ηζέπε ηνπ θαη άλαςε ηελ 
νζόλε γηα λα δεη ηελ ώξα. Ήηαλ ελληά θαη ηέηαξην. 

θέθηεθε γηα κηα ζηηγκή λα ζηείιεη θάπνην κήλπκα ζηε Λπδία, αιιά 
απέξξηςε γξήγνξα ηελ ηδέα απηή, δηόηη βξηζθόηαλ δίπια ηνπ ν παηέξαο ηνπ 
θαη, επίζεο, δελ ήμεξε ηη λα ηεο γξάςεη. Με έλαλ αλαζηελαγκό, έβαιε ην 
θηλεηό πίζσ ζηε ηζέπε ηνπ. 

Σειηθά, ηε ζησπή απνθάζηζε λα ηε ζπάζεη ν παηέξαο ηνπ. 
«Λνηπόλ;» ηνλ ξώηεζε κε κηα θηιηθή έθθξαζε ζην πξόζσπό ηνπ, 

ραξαθηεξηζηηθή ζηε ζπλνκηιία παηέξα-γηνπ, «πώο πεγαίλνπλ ηα καζήκαηά 
ζνπ; Γξάθεηε θάηη αύξην;» 

«Ναη, Ώξραία» απάληεζε ζύληνκα εθείλνο θαη θνίηαμε κειαγρνιηθά θαηά 
ηε ζάιαζζα. Βληειώο αλαπάληερα, ν ήρνο ησλ θπκάησλ, ηνλ ραιάξσζε θαη 
επρήζεθε από κέζα ηνπ λα κπνξνύζε λα μαπιώζεη εθεί θνληά γηα λα ηνπ 
θξαηνύλ ζπληξνθηά.  

«Ώ, σξαία. Καιή επηηπρία ηόηε!» ηνπ επρήζεθε ν παηέξαο ηνπ, 
επαλαθέξνληαο ηνλ ζηε πξαγκαηηθόηεηα.  

«Β, επραξηζηώ» είπε βηαζηηθά. 
«Μα ηη έρεηο; Φαίλεζαη ζηελαρσξεκέλνο ή είλαη ε ηδέα κνπ;» ηνλ 

ξώηεζε παξαηεξώληαο εδώ θαη ώξα ηελ έθθξαζε πνπ είρε ην πξόζσπό ηνπ.  
«ρη» απάληεζε απόηνκα εθείλνο. «Ώπιά είκαη θνπξαζκέλνο Αελ έρσ 

ηίπνηα!». Σώξα θαηλόηαλ ζηγκέλνο.  
«Βληάμεη, Μαλώιε, εξέκεζε! Μηα εξώηεζε ζνπ έθαλα κόλν. Σν μέξεηο 

όηη ηειεπηαία έρεηο γίλεη πνιύ απόηνκνο; Θα ζνπ ζπληζηνύζα λα πεξηνξίζεηο 
ιίγν ηηο εληάζεηο ζνπ! Ση θηαίεη κπνξείο λα κνπ πεηο;» ύςσζε ειαθξά ηε 
θσλή ηνπ. 

«πγλώκε, δελ είλαη ηίπνηα» καιάθσζε θάπσο. «Ώπιά είλαη ηα 
δηαγσλίζκαηα πνπ έρνπκε απηή ηε πεξίνδν. «Ξέξεηο, έρσ άγρνο». 

«Βίζαη ζίγνπξνο; Αε πηζηεύσ λα έρεη ζρέζε κε θάηη άιιν». 
«Με ηη δειαδή;» 
«Β, μέξεηο εζύ ηώξα. Με θνξίηζηα ή θάηη ηέηνην» 
«Έια βξε κπακπά! Σίπνηα ηέηνην δε ζπκβαίλεη» 
«Βπεηδή ζε μέξσ γη’ απηό ην ιέσ. Καηαιαβαίλεηο ηώξα πσο είλαη απηά 

θαη ηδηαίηεξα ζε απηή ηελ ειηθία». 



«Ναη, κα εγώ δελ έρσ ζρέζε κε απηά ηα ζέκαηα. Ση ελλννύζεο όκσο 
όηαλ είπεο ‘επεηδή ζε μέξσ’;» 

«Υαρα, πιάθα ζνπ έθαλα. Γεληθά γη’ απηό ην ζέκα έρσ εκπηζηνζύλε ζε 
εζέλα, κελ αλεζπρείο. Άιισζηε λνκίδσ πσο αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί, ζα κε 
ελεκεξώζεηο, ζσζηά;» 

«Ναη, πξάγκαηη». ε όιε απηή ηε ζπδήηεζε ν Μαλώιεο είρε ηελ 
αίζζεζε όηη ν κπακπάο ηνπ ζα ηνλ αλαθάιππηε, όκσο επηπρώο ηε γιίησζε. 
Σέλησζε ην ζώκα ηνπ πξνο ηα πίζσ ζε έλδεημε θνύξαζεο. 

ηακάηεζαλ έμσ από κηα πνιπθαηνηθία, όκσο ν Μαλώιεο δελ θαηάιαβε 
όηη ήηαλ ε πνιπθαηνηθία ηνπ. Σν θαηάιαβε όηαλ άθνπζε ηε θσλή ηνπ παηέξα 
ηνπ. 

«Μαλώιε» ηνπ είπε. «Φηάζακε».  
 
 
Ξύπλεζε ηελ άιιε κέξα κε κεξηθέο αθηίλεο ήιηνπ λα δηαπεξλνύλ ηελ 

θνπξηίλα ηνπ δσκαηίνπ θαη λα ηνλ ρηππάλε απεπζείαο ζην πξόζσπν. 
εθώζεθε αξγά από ην θξεβάηη θαη άξρηζε λα εηνηκάδεηαη γηα ην ζρνιείν. 
Ώλππνκνλνύζε λα έξζεη ε ώξα πνπ ζα ζπλαληνύζε ηε Λπδία, όκσο 
δαγθώζεθε ζηελ αλάκλεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ πεξηζηαηηθνύ. Ση ζα 
αθνινπζνύζε ζήκεξα άξαγε; 

Ώθνύ έθαγε πξσηλό, θαη ραηξέηηζε κε έλα λεύκα ηνπο γνλείο ηνπ, 
θαηέβεθε γηα λα ζπλαληήζεη ηε Λπδία. θέθηεθε πσο ινγηθά, ζα έπξεπε λα 
ηελ πεξηκέλεη γηα έλα δηάζηεκα θαη ηόηε επρήζεθε λα κελ αξγνύζε λα θαηεβεί.  

Ώπξνζδόθεηα, κόιηο βγήθε από ηε πνιπθαηνηθία θαη ήηαλ έηνηκνο λα 
πάεη λα ηε ζπλαληήζεη, εθείλε ηνλ πεξίκελε ιίγν πην πέξα από ην ζπίηη! 
Πξαγκαηηθά, δελ ην πεξίκελε. 

Η Λπδία ηνλ ραηξέηηζε θηιηθά κε κηα θίλεζε ηνπ ρεξηνύ ηεο. Σνπ 
ρακνγέιαζε. 

«Καιεκέξα!» ηε ραηξέηηζε ν Μαλώιεο. 
«Καιεκέξα, Μαλώιε!» ηνλ ραηξέηηζε θαη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο. 
«Ση θάλεηο;» ηε ξώηεζε. 
«Μηα ραξά, σο ζπλήζσο. Βζύ;» 
«Καη εγώ κηα ραξά» απάληεζε. 
Πήγε θνληά ηεο θαη μεθηλήζαλε. Έλησζε πνιύ σξαία θνληά ηεο, όκσο 

δελ ήμεξε ηη λα ηεο πεη. Ξεθίλεζε από ηα καζήκαηα. 
«Γξάθεηε θάηη ζήκεξα;» ηε ξώηεζε. 
«Βπηπρώο, όρη» απάληεζε εθείλε ραξνύκελα, βάδνληαο πίζσ από ην 

απηί ηεο κηα ηνύθα θαηάκαπξα, ζηηιπλά καιιηά ηα νπνία εξρόηαλ ζε πιήξε 
αληίζεζε κε ην θαηάιεπθν δέξκα ηεο. «Βζύ;». 

«Ναη, αξραία. Καη ην θαθό είλαη πσο είλαη δύζθνια. Έρσ θαη ιίγν άγρνο» 
«Πνηα ώξα γξάθεηε;» 
«Σε πέκπηε. Θα πξνζπαζήζσ βέβαηα λα μαλαδηαβάζσ θαη ζην 

δηάιεηκκα» 
«Ώλ ζεο, κπνξώ λα ζε βνεζήζσ. ηα θηινινγηθά είκαη θαιή» 

πξνζθέξζεθε εθείλε. 
«Ώλ γίλεηαη, ηόηε εληάμεη. Θα ην ήζεια, απιά θνβάκαη κε ζε βάισ ζε 

θόπν» 



«Μα γηαηί ην ιεο απηό; Βπραξίζησο κπνξώ λα ζε βνεζήζσ. Ώπιά πεο 
κνπ πόηε». 

«Καιά» ππνρώξεζε. «Σόηε, όηαλ ρξεηαζηώ βνήζεηα ζα ζνπ πσ» είπε 
ηειεηώλνληαο έηζη ηε θνπβέληα ηνπο. 

Φηάζαλε έμσ από ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ αθξηβώο ηελ ώξα πνπ 
ρηύπεζε ην θνπδνύλη. Ξάθλνπ, ελώ ε Λπδία όιε απηή ηελ ώξα είρε ηα ρέξηα 
ζηηο ηζέπεο ηνπ κπνπθάλ ηεο, ηεο έπεζε θαηά ιάζνο έλα κηθξό θαη αδηαθαλέο 
θνπηάθη. Ο Μαλώιεο θνίηαμε ην θνπηάθη εμεηαζηηθά, ζαλ λα πξνζπαζνύζε λα 
καληέςεη ην πεξηερόκελό ηνπ. Πξηλ πξνιάβεη όκσο λα ην δεη θαιά, ε Λπδία 
έζθπςε θαη ην έπηαζε αζηξαπηαία, βάδνληαο ην πίζσ ζηε ηζέπε ηεο. Μόιηο 
ζεθώζεθε, ν Μαλώιεο παξαηήξεζε πσο ην πξόζσπό ηεο είρε πάξεη κηα 
ζνβαξή έθθξαζε, ζαλ λα ήζειε λα κηιήζεη γηα θάηη πνιύ ζεκαληηθό. 

«Πξέπεη λα πεγαίλσ. Σα ιέκε» είπε κεραληθά θαη έθπγε ηξέρνληαο, κε 
ηα καύξα καιιηά ηεο λα αλεκίδνπλ ζε θάζε ηεο θίλεζε. 

Ο Μαλώιεο θάζηζε γηα ιίγν αθίλεηνο. Πξνζπαζνύζε λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεη όιε ηελ πξνεγνύκελε ζθελή, κα δελ κπνξνύζε. Σν κόλν 
πνπ κπόξεζε λα θαηαιάβεη ήηαλ ην όηη απηό ην θνπηάθη έπξεπε λα πεξηέρεη 
θάηη πνιύ ζεκαληηθό, εθόζνλ πξνζπαζνύζε λα ην θξύςεη από ην βιέκκα ηνπ. 
«Κάηη θξύβεη απηό ην θνξίηζη» είπε ζηγαλά. «θαη ειπίδσ θάπνηα κέξα λα βξσ 
απηό ην θάηη». 

 
Σν πόζν κεγάιε αλαθνύθηζε είρε ληώζεη ε Λπδία κεηά από απηό ην 

ζπκβάλ, δε κπνξνύζε νύηε ε ίδηα λα ην πξνζδηνξίζεη. Βίρε θάλεη κηα 
πξνζπάζεηα λα θξύςεη ην θνπηάθη κε ηελ αζηεξόζθνλε από ην Μαλώιε θαη ην 
πέηπρε έζησ θαη πξνζσξηλά Ώπό ηελ έθθξαζή ηνπ αληηιήθζεθε όκσο πσο 
θάηη είρε ςηιηαζηεί. Ήηαλ έμππλνο, θαη αλ δε πξόζερε, ζα ηα κάζαηλε όια. 

Πήξε βαζηά αλάζα θαη αλέβεθε ηηο ζθάιεο γηα ηε ηάμε ηεο. 
 
 
 
 

14Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 

 
ην δάζνο θνληά ζην παξαδνζηαθό ρσξηό ηεο Μνπζζέλεο επηθξαηνύζε 

κηα εηξεληθή ζησπή. Σν κόλν πνπ αθνπγόηαλ ήηαλ ηα ραξνύκελα ηηηηβίζκαηα 
ησλ πνπιηώλ θαισζνξίδνληαο ηε θαηλνύξηα κέξα. Ώλάκεζα από κεξηθά θιαδηά 
ησλ δέληξσλ εηζρσξνύζαλ κεξηθέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. Ήηαλ ηόζν όκνξθα. Λεο 
θαη ζα κπνξνύζε λα πάεη θαλείο εθεί θαη λα μεράζεη απεπζείαο όια ηνπ ηα 
πξνβιήκαηα. 

Βθεί όκσο θαηνηθνύζαλ θαη νη ηξεηο κάγηζζεο, θνληά ζε έλα ξπάθη, γηα 
λα έρνπλ πξόζβαζε ζε θαζαξό λεξό. Μέλαλε ζε έλα κηθξό κα πεξηπνηεκέλν  
ζπίηη θηηαγκέλν από πέηξα, κε μύιηλα θνπθώκαηα θαη κηα θεξακηδέληα ζθεπή. 
Ξππλνύζαλ θάζε κέξα λσξίο ην πξσί θαη πεξλνύζαλ ηε κέξα ηνπο πόηε 
θάλνληαο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ θαη πόηε θάλνληαο θακηά βόιηα ζην δάζνο. 
Φπζηθά, άιιε κηα απαζρόιεζή ηνπο ήηαλ λα παξαηεξνύλ αλ έπεζε θάπνην 
αζηέξη, όκσο ηειεπηαία είραλ θαηξό λα ην ειέγμνπλ. Μπνξεί λα αθνύγεηαη 



πεξίεξγν, αιιά θαη νη ηξεηο ηνπο ήηαλ λέεο θαη όκνξθεο ζε αληίζεζε κε ηηο 
θιαζηθέο κάγηζζεο ησλ πεξηζζόηεξσλ παξακπζηώλ. 

Η Πνιεκόραξε βξηζθόηαλ ιίγα κέηξα καθξηά από ην ζπίηη θνπβαιώληαο 
έλα κηθξό μύιηλν θαιάζη ζην έλα ρέξη ηεο θαη έςαρλε γηα ζπγθεθξηκέλα βόηαλα 
εηδηθά γηα δεζηό ξόθεκα.  

Η Πνιεκόραξε δε ηαίξηαδε θαζόινπ κε ηηο άιιεο δύν αδεξθέο ηεο. 
Ήηαλ από πάληα ήζπρε, ρακειώλ ηόλσλ θαη πξόζπκε λα βνεζήζεη ηνπο 
πάληεο, όινπο όζνπο ηελ είραλ αλάγθε. Αε κηζνύζε θαλέλαλ εθηόο από ηηο 
αδεξθέο ηεο θαη ην όλνκά ηεο, ην νπνίν ζεσξνύζε πσο δελ ηεο ηαίξηαδε 
θαζόινπ, άιισζηε δε ηαίξηαδε θαη κε ην ραξαθηήξα ηεο. Απζηπρώο, δελ είρε 
καγηθέο ηθαλόηεηεο όπσο νη αδεξθέο ηεο. Ώθόκε, δε ηεο άξεζε θαζόινπ λα 
βαζαλίδεη αζηέξηα, θάηη ην νπνίν ήηαλ ε αγαπεκέλε αζρνιία ησλ αδεξθώλ 
ηεο. Ήηαλ όκσο αλαγθαζκέλε λα ζπκκεηέρεη παξά ηε ζέιεζή ηεο, επεηδή νη 
αδεξθέο ηεο ζα ηελ ππνβάζκηδαλ θαη ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε, ζα ηελ 
έδησρλαλ θαη από ην ζπίηη. Σε κεηαρεηξίδνληαλ θαη ηελ είραλ ζαλ δνύια ηνπο 
ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο όηη ήηαλ θαη εθείλε κάγηζζα, παξόιν πνπ 
ρξεζηκνπνηνύζε ηηο δπλάκεηο ηεο κόλν όηαλ ήηαλ αλάγθε θαη γηα θαιό ζθνπό. 
θέθηεθε πνιιέο θνξέο λα ζηακαηήζεη ηηο αδεξθέο ηεο από ην λα βαζαλίδνπλ 
αζηέξηα, λα ηνπο πεη πσο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ην θάλνπλ, λα βάιεη έλα 
ηέινο ζε απηή ηε θαηάζηαζε. κσο πάληα ην αλέβαιιε, ζθεπηόκελε ηελ 
αληίδξαζή ηνπο. 

Έζπξσμε ηα θόθθηλα, πινύζηα καιιηά ηεο πίζσ θαη άθεζε έλαλ 
αλαζηελαγκό εμάληιεζεο. Βίρε ήδε καδέςεη αξθεηά βόηαλα θαη έηζη 
θαηεπζύλζεθε πξνο ην ζπίηη. Θα επρόηαλ κε κεγάιε ηεο επραξίζηεζε λα κελ 
είρε ηειεηώζεη πνηέ ην κάδεκα, δηόηη δελ είρε θακία απνιύησο δηάζεζε λα 
ππνζηεί γηα ρηιηνζηή θνξά ηε θαηαπηεζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αδεξθώλ ηεο. 
κσο ήμεξε πσο δελ κπνξνύζε λα θάλεη δηαθνξεηηθά. 

Καζώο έθηαλε ζην ζπίηη, δηέθξηλε ζηελ είζνδν κηα ζηινπέηα. Ήηαλ ηεο 
αδεξθήο ηεο, ηεο Αεηλώο, ε νπνία θαζόηαλ κε ζηαπξσκέλα ρέξηα, θνηηώληαο 
ηε κε επηθξηηηθό ύθνο. 

«Καηξόο ήηαλ λα έξζεηο, Πνιεκόραξε» ηεο είπε. «Ση έθαλεο ηέινο 
πάλησλ ηόζε ώξα; Καζόζνπλα θαη ηεκπέιηαδεο θνηηώληαο ην δάζνο; Βκάο δελ 
καο ζθέθηεζαη; Έια γξήγνξα γηα ην ηζάη» είπε ηέινο θαη κπήθε βηαζηηθά κέζα. 

Βθείλε αγλνώληαο ηελ, δελ είπε θνπβέληα. Ώληίζεηα, ηίλαμε ιίγα 
ρνξηαξάθηα από ην θαθέ θόξεκά ηεο, θάξθσζε ηα πξάζηλα κάηηα ηεο 
απνθαζηζηηθά ζηελ είζνδν θαη κπήθε αξγά κέζα.  

Μόιηο κπήθε κέζα, άθνπζε από ηε Πεθξεδώ θάηη πνπ πξαγκαηηθά, ζα 
επρόηαλ κε όιε ηεο ηελ θαξδηά λα κελ είρε αθνύζεη. 

«Ννκίδσ πσο έρσ εληνπίζεη άιιν έλα αζηέξη. Αελ είλαη ηέιεην;» ξώηεζε 
ηε Αεηλώ κε έλα πνλεξό ρακόγειν. 

«Μαθάβξηα ηέιεην» είπε ζηγαλά ε Πνιεκόραξε όζν εηνίκαδε ην ηζάη. Αε 
κπνξνύζε λα ην πηζηέςεη πσο νη αδεξθέο ηεο έζηξεςαλ ηώξα ηα βέιε ηνπ 
κίζνπο ηνπο ζε άιιν έλα αζών παηδί, αγόξη ή θνξίηζη. 

«Βίπεο θάηη;» ηε ξώηεζαλ απόηνκα. 
«ρη, εηνηκάδσ ην ηζάη» είπε ρσξίο δηζηαγκό. 
«Ώθνύγεηαη ηέιεην, πξάγκαηη» απνθξίζεθε ε Αεηλώ. «Ξέξεηο πεξίπνπ 

πνύ βξίζθεηαη;» 



«Αελ είλαη ζην δάζνο. Βίλαη καθξηά. ηε Θεζζαινλίθε. Καη είλαη αξθεηά 
δύζθνιν λα πάκε σο εθεί. Ώλ θάηη κνπ ιέεη πσο ζα έξζεη εδώ. ε ιίγν θαηξό» 

«Χξαία. Σόηε δελ έρνπκε λα θάλνπκε θάηη άιιν από ην λα 
πεξηκέλνπκε». 

‘Βίλαη αζθαιήο’ ζθέθηεθε ε Πνιεκόραξε αλαθνπθηζκέλε. ‘Πξνο ην 
παξόλ είλαη αζθαιήο. κσο δε πξέπεη λα θάηζσ άπξαγε. Πξέπεη λα ην 
απνηξέςσ. Να καηαηώζσ ηα ζρέδηά ηνπο, αξθεί λα παξαθνινπζώ γηα ην πόηε 
ζα έξζεη… πξηλ είλαη πνιύ αξγά’.  

 
 

15Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 

 
Φάλεθε αξθεηά δύζθνιν ζην Μαλώιε λα εμεγήζεη ην πώο πέξαζαλ 

ηόζνη κήλεο από ηελ αξρή ηνπ ζρνιείνπ έσο ηώξα πνπ είλαη θαινθαίξη. Η 
έλλνηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ θάλεη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά λα αγρώλνληαη θαη λα 
ηδξώλνπλ είρε γίλεη πηα παξειζόλ. Σώξα ήηαλ πιένλ Ινύιηνο. Ο Μαλώιεο δελ 
δπζθνιεύηεθε ηδηαίηεξα ζηηο εμεηάζεηο, άιισζηε ήηαλ θαιά δηαβαζκέλνο, θαη 
νη βαζκνί ηνπ ήηαλ αξθεηά θαινί. 

Έηζη, άξρηζε ζηγά-ζηγά ην θαινθαίξη θέξλνληαο καδί ηα παγσηά, ηε 
ζάιαζζα, ηα μελύρηηα ζηηο παξαιίεο γύξσ από κηα θσηηά. Φπζηθά, 
αλαθεξόκαζηε ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο έμσ από ηε Θεζζαινλίθε.  

Μηα κέξα, ρσξίο λα ην πεξηκέλεη, έιαβε άιιν έλα γξάκκα από ην θίιν 
ηνπ ηνλ Νίθν από ηελ Ώγγιία. Σα λέα ηνπ ήηαλ ζεηηθά. Θα εξρόηαλ γηα όιν 
ηνλ Ινύιην ζηελ Βιιάδα, κηαο θαη άξρηζε ε νηθνγέλεηά ηνπ λα επεκεξεί 
νηθνλνκηθά. Θα πήγαηλαλ θπξίσο ζην εμνρηθό ηνπο ζηε Μνπζζέλε, κα ζα 
εξρόηαλ θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Σνλ πξνζθάιεζε κάιηζηα όπνηε ήηαλ δπλαηό 
λα ηνλ επηζθεθζεί, ζε πεξίπησζε πνπ δε ζα κπνξνύζε λα πάεη εθείλνο. Η 
ραξά ηνπ δελ πεξηγξάθνληαλ. Υσξίο λα πεξηκέλεη ζηηγκή, άξρηζε λα ηνπ 
γξάθεη ηα δηθά ηνπ λέα.  

ζν όκσο ηνλ επραξίζηεζε ην γξάκκα ηνπ θίινπ ηνπ, άιιν ηόζν ηνλ 
βαζάληδε ην επεηζόδην κε ηνλ Ώιέμε. Μάιηζηα, ζήκεξα ηνλ πιεξνθόξεζε πσο 
από βδνκάδα ζα έθαλε ην πξώην ηνπ βήκα γηα λα πιεζηάζεη ηε Λπδία. Καη 
απηό ηνλ αλεζπρνύζε. θέθηεθε πσο δελ έπξεπε λα κείλεη αδξαλήο- έπξεπε 
λα ηε θάλεη λα αηζζάλεηαη σξαία καδί ηνπ. Μέρξη ηώξα, απηή ήηαλ ε πξώηε 
ηνπ πξνζπάζεηα λα εληππσζηάζεη κηα θνπέια.  

Πάλησο, ηε ηειεπηαία θνξά πνπ ζπλαληήζεθαλ, από ηελ έθθξαζε ηνπ 
πξνζώπνπ ηεο θαηάιαβε όηη ηεο άξεζε ε ζπληξνθηά ηνπ. Άξαγε λα ηνλ έβιεπε 
απιά ζαλ θίιν; Η αιήζεηα ήηαλ πσο ηώξα γλσξίζηεθαλ… αιιά αλ ηεο έθαλε 
θαιύηεξε εληύπσζε ν Ώιέμεο; Ήηαλ ηόζν κπεξδεκέλνο. θέθηεθε πνιιέο 
θνξέο λα αλνίμεη ηε θαξδηά ηνπ ζην θίιν ηνπ, λα ηνπ εθκπζηεξεπηεί ηηο 
ζθέςεηο ηνπ θαη ηη έλησζε γηα απηή ηε θνπέια. κσο θνβόηαλ ηελ αληίδξαζή 
ηνπ. 

Έηζη, όιε ηε κέξα ήηαλ λεπξηθόο θαη απηό είρε σο απνηέιεζκα λα 
δέρεηαη ηα παξάμελα θαη αλήζπρα βιέκκαηα ησλ γνληώλ ηνπ. Η κεηέξα ηνπ 
κάιηζηα, δελ δίζηαζε λα ηνλ ξσηήζεη αλ ήηαλ θαιά. 



«Ναη, θπζηθά, είκαη κηα ραξά» απάληεζε εθείλνο πξνζπαζώληαο λα 
δείρλεη άλεζε. «Ώπιά ζθέθηνκαη θάηη». 

«Ώλ ζεο πάλησο ηε βνήζεηά κνπ ζε θάηη κπνξείο λα κε ξσηήζεηο» ηνπ 
είπε κε έλα ρακόγειν θαη πήγε ζηε θνπδίλα αθήλνληαο ηνλ κόλν ηνπ ζην 
δσκάηηό ηνπ. 

Καη ηόηε ηνπ ήξζε ε ηδέα λα ηειεθσλήζεη ζηε Λπδία. Αε ζα θαζόηαλ κε 
ζηαπξσκέλα ρέξηα. Βπί έλα ηέηαξην ζθεθηόηαλ ηη λα ηεο πξνηείλεη λα θάλνπλ. 
Ώπό ην κπαιό ηνπ πέξαζαλ όινη νη ηδαληθνί αιιά θαη αθξηβνί πξννξηζκνί γηα λα 
δηαζθεδάζεη θαλείο ζηε πόιε, ηέινο όκσο αλαινγηδόκελνο όηη ην ραξηδηιίθη ηνπ 
νινέλα θαη ιηγόζηεπε θαη όηη ε Λπδία ήηαλ ηύπνο ηεο απιήο θαη θαιήο 
δηαζθέδαζεο, απνθάζηζε λα ηε πάεη κηα βόιηα ζηε παξαιία. 

Σξάβεμε ηε θνπξηίλα ηνπ δσκαηίνπ ηνπ θαη θνίηαμε έμσ από ην 
παξάζπξν ηνλ νπξαλό. Βίρε αξρίζεη λα ζνπξνππώλεη. Ήηαλ ε θαηάιιειε ώξα 
γηα πεξπάηεκα. 

Πάηεζε ην θσδηθό ζην θηλεηό ηνπ θαη ε νζόλε άλαςε. Έλησζε άβνια 
κόιηο είδε ηελ εηθόλα πνπ είρε βάιεη γηα θόλην. Η θσηνγξαθία απεηθόληδε ηνλ 
ίδην κε ηνλ Ώιέμε λα αγθαιηάδνληαη θηιηθά, ελώ από πίζσ ηνπο δέζπνδε ην 
Κνινζζαίν, από ηε ηειεπηαία ηνπο ζρνιηθή εθδξνκή ζηελ Ιηαιία κε ην ιύθεην. 
Πόζν σξαία είραλ πεξάζεη… Πξνζπάζεζε κε βαξηά θαξδηά λα ηελ αγλνήζεη 
θαη πήγε ζηηο επαθέο ηνπ. Μόιηο βξήθε ην όλνκά ηεο έλησζε έλα κηθξό 
ηζίκπεκα ζηε θαξδηά. Πάηεζε αξγά ην πιήθηξν θιήζεο, ειπίδνληαο όηη ζα 
πήγαηλαλ όια θαιά. 

Μεηά από ηξία ρηππήκαηα ην ζήθσζε. 
«Παξαθαιώ;» ξώηεζε. 
«Γεηα ζνπ, Λπδία. Βγώ είκαη, ν Μαλώιεο» 
«Ώ, γεηα ζνπ, Μαλώιε». Βδώ θάλεθε ραξνύκελε πνπ ηνλ άθνπζε. 
«ε πήξα γηα λα ζε ξσηήζσ αλ ζα ήζειεο λα πάκε κηα βόιηα ζηε 

παξαιία. Ση ιεο;». 
Ώθνινύζεζαλ ιίγεο ζηηγκέο ζησπήο θαζώο ε θνπέια ζθεθηόηαλ ηελ 

απάληεζή ηεο. 
«Βκ… εληάμεη!» απάληεζε ηειηθά. 
«Θεο λα πεξάζσ λα ζε πάξσ θαηά ηηο νθηώ; Σώξα είλαη…», θνίηαμε ην 

ξνιόη ηνπ, «… εθηά θαη κηζή». 
«Ναη, εληάμεη, ζα πεξηκέλσ. Ώληίν!» ηνλ απνραηξέηηζε. 
«Ώληίν» είπε θαη εθείλνο θαη ην έθιεηζε ελζνπζηαζκέλνο κε ηελ επηηπρία 

ηεο πξόηαζήο ηνπ. 
 
 
Μεηά από ιίγε ώξα ήηαλ ήδε ζηε παξαιία θαη πεξπαηνύζαλ. Έλησζαλ 

σξαία ν έλαο κε ηνλ άιινλ, αιιά πξνηίκεζαλ λα κε ην δείμνπλ. Ο Μαλώιεο 
ζθεθηόηαλ λα ηεο αλνίμεη ηε θαξδηά ηνπ, κόλν πνπ δελ ήμεξε πώο λα αξρίζεη. 
Σειηθά, απνθάζηζε λα μεθηλήζεη ξσηώληαο γηα εθείλε. 

«Ώιήζεηα, έρεηο αγαπήζεη πνηέ θάπνηνλ; Βλλνώ πξαγκαηηθά. Να ζεο όιε 
ηε κέξα λα είζαη καδί ηνπ». 

Η Λπδία θάλεθε λα κελ ηελ πεξίκελε απηή ηελ εξώηεζε. Κνθθίληζε. 
«Οκνινγώ πσο όρη» απάληεζε ηειηθά. «Βίρα αξθεηνύο θίινπο, όκσο 

πνηέ δελ έθηαζα ζην ζεκείν λα αγαπήζσ θάπνηνλ ηόζν πνιύ. Θεσξώ όηη είλαη 



θαη ιίγν λσξίο. Πξέπεη λα αζρνιεζώ κε ηηο ζπνπδέο κνπ. Η κακά κνπ είλαη 
πνιύ απζηεξή ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα»  

«Καη ζηελ Ώγγιία; Πσο δείρλεη θάπνηνο όηη ηνπ αξέζεη θάπνην άηνκν;» 
«Βίλαη πνιύ εύθνιν. Ώπιά ηνλ πιεζηάδεη θαη ηνπ ην ιέεη απιά θαη 

γξήγνξα» 
«Ώλ ζην έθαλε θάπνηνο εδώ ηη ζα ηνπ έιεγεο;» 
«Βμαξηάηαη. Πξώηνλ, ζα πξέπεη αλ κνπ θάλεη θαιή εληύπσζε, όπσο 

ζέινπλ όια ή ηα πεξηζζόηεξα θνξίηζηα. Κάπνηεο αγαπνύλ κόλν θαη κόλν από 
ζπκθέξνλ» 

«Καη δεύηεξνλ;» ξώηεζε αλππόκνλα. 
«Αεύηεξνλ, εδώ δελ είκαζηε ζην Λνλδίλν. Βίκαζηε ζηε Θεζζαινλίθε. 

Βδώ ν θαζέλαο εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αιιηώο» είπε εθείλε θαη ηνπ 
ρακνγέιαζε. 

Ο Μαλώιεο αλαζήθσζε ηα θξύδηα ηνπ ζε έλδεημε έθπιεμεο θαη 
απνδνθηκαζίαο ηαπηόρξνλα. 

«Ώ, εζύ είζαη θαιή!» ηεο είπε. 
Βθείλε γέιαζε κε έλα ππέξνρν, γάξγαξν γέιην. Έλησζε κηα αθαηαλίθεηε 

δύλακε λα ηεο κηιήζεη. 
«Ώιήζεηα, γηαηί κε ξσηάο;» ηνλ ξώηεζε πξηλ πξνιάβεη εθείλνο λα 

αξρίζεη. «Μήπσο ζεο λα κνπ πεηο θάηη;» 
Αίζηαζε. Αελ ήμεξε ηη λα απαληήζεη. Μεηά από ιίγε ώξα ζθέθηεθε 

επηηέινπο λα ηεο κηιήζεη. Αελ έπξεπε λα ρξνλνηξηβεί. 
«Κνίηα, ε αιήζεηα είλαη πσο ζέισ λα ζνπ κηιήζσ γηα θάηη» ηεο είπε 

ζηγά. 
«Λνηπόλ; Γηα πνην πξάγκα;» 
ζν έβιεπε όκσο εθείλνο ηε θηιηθή έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ηεο, ηόζν 

πην πνιύ αγρσλόηαλ. Σειηθά απνθάζηζε λα μεθηλήζεη. 
«Λπδία, από ηελ εκέξα πνπ ζε πξσηνείδα κνπ έθαλεο κεγάιε 

εληύπσζε. Καηαιαβαίλεηο, πηζηεύσ. Καηαλνώ όια όζα κνπ είπεο πξηλ γηα ηηο 
ζπνπδέο ζνπ, όκσο δελ κπνξώ λα ζην θξύςσ. Μνπ αξέζεηο, Λπδία. Ξέξσ, 
ίζσο ζνπ θαλεί πεξίεξγν, ίζσο θαη λα κε απνξξίςεηο. ε απηή ηε πεξίπησζε 
ηόηε ζα ζνπ πξόηεηλα λα είκαζηε θαινί θίινη» 

Η Λπδία είρε πιένλ κπεξδεπηεί γηα ηα θαιά. Αελ ήμεξε ηη λα πεη, ηη λα 
απαληήζεη. Οη ιέμεηο ζρεκάηηδαλ κηα κπεξδεκέλε κάδα ζην κπαιό ηεο. Έλησζε 
ζαλ λα είρε μππλήζεη από κηα ιήζε. Φνβόηαλ κήπσο πεη θάηη άζρεκν, θάηη πνπ 
ζα ζηελαρσξήζεη ηνλ Μαλώιε. Αελ ήμεξε αλ ηεο άξεζε πξαγκαηηθά ν 
Μαλώιεο-ζαλ θίινο, λαη. Σελ έθαλε λα αηζζάλεηαη άλεηα καδί ηνπ. Η θαξδηά 
ηεο ρηππνύζε δπλαηά θαη έλησζε ηα ρέξηα ηεο λα ηδξώλνπλ, αιιά κεηά από 
ιίγε ώξα είρε πάξεη πιένλ ηελ απόθαζή ηεο. 

«Άθνπζε, Μαλώιε» άξρηζε ε θνπέια, «ε αιήζεηα είλαη πσο πεξλάσ 
σξαία καδί ζνπ, είζαη ν θαιύηεξόο κνπ θίινο θαη κε έθαλεο λα δσ κε άιιν 
κάηη ηελ Βιιάδα, κε έθαλεο λα κε ληώζσ ηόζν μέλε όζν ζεσξνύζα ηνλ εαπηό 
κνπ. Έπξεπε θάπνηα ζηηγκή λα ζνπ ην πσ. κσο πξαγκαηηθά, δελ είκαη αθόκε 
ζίγνπξε αλ ζα ήζεια λα δσ απηή ηε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο. Υξεηάδνκαη ιίγν 
ρξόλν λα ην ζθεθηώ, γη’ απηό δε ζα ήζεια λα ππνζηώ πίεζε ζε απηό ην ζέκα. 
ε παξαθαιώ». 

Ο Μαλώιεο δε παξεμεγήζεθε, νύηε έδεημε απνγνήηεπζε. Ώληίζεηα, 
πξνζπάζεζε λα δείμεη θαηαλόεζε. 



«Βληάμεη, δε ρξεηάδεηαη λα πηέζεηο ηνλ εαπηό ζνπ, αλ ζεο βέβαηα ζα 
κπνξνύζακε λα είκαζηε απιά θίινη. Καη απηό κε θαιύπηεη». 

«Ννκίδσ πσο απηή είλαη θαη ε θαιύηεξε ιύζε» είπε θνπλώληαο ην 
θεθάιη ηεο. «Θα πξνηηκνύζα λα κέλακε θαινί θίινη. Ήζνπλ από ηα πξώηα 
άηνκα πνπ κε έθαλαλ λα ληώζσ άλεηα εδώ θαη απηό ην εθηηκώ πνιύ. 
πκθσλείο ινηπόλ καδί κνπ;» 

Βθείλνο αλαζήθσζε ηνπο ώκνπο ηνπ κε έλα ζηξαβό ρακόγειν. 
«Βληάμεη, δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Μελ αλεζπρείο» έθαλε κηα παύζε θαζώο 
ζθεθηόηαλ. «Ίζσο λα είλαη θαιύηεξα έηζη». 

Βθείλε ρακνγέιαζε αρλά θαη θνίηαμε ην ξνιόη ηεο. Μεκηάο, ζην κέησπό 
ηεο ζρεκαηίζηεθε κηα ξπηίδα αλεζπρίαο. 

«Χρ, όρη» είπε «πξέπεη λα γπξίζσ ζπίηη. Η κακά κνπ κε πεξηκέλεη. Σα 
ιέκε ζην ζρνιείν, θαιά;» 

«Ναη, εληάμεη. ε επραξηζηώ πάλησο πνπ ήξζεο» 
«Σίπνηα. Καιελύρηα!» ηνλ ραηξέηηζε αθνπκπώληαο ηνλ απαιά θαη 

ζηηγκηαία ζηνλ ώκν. Έθπγε ηξέρνληαο. 
Σελ παξαηεξνύζε θαζώο έηξερε. Όζηεξα, θνίηαμε ηνπο ππόινηπνπο 

πεξαζηηθνύο, ζπγθξίλνληαο ηε. Αελ ππήξρε θακία ακθηβνιία. Ώπηό ην θνξίηζη 
ήηαλ δηαθνξεηηθό. Η ιάκςε ηεο ηελ έθαλε λα μερσξίδεη όπσο έλα κπγάθη ζε 
γάια. 

Κάζηζε γηα ιίγε ώξα αθόκα ζε έλα παγθάθη θαη ζθεθηόηαλ. Βίρε αγσλία 
λα κάζεη ηελ απάληεζε ηεο Λπδίαο. Άξαγε ε θίλεζε ηνπ λα κηιήζεη ηεο κηιήζεη 
ήηαλ ζσζηή; Μήπσο έπξεπε λα πεξηκέλεη; ζν πην πνιύ ην ζθεθηόηαλ ηόζν 
πην πνιύ κεηάλησλε γηα ηε πξάμε ηνπ.  

Ήηαλ έηνηκνο λα θύγεη, όηαλ έλησζε πσο θάπνηνο ηνλ παξαθνινπζνύζε. 
Γύξηζε πίζσ ηνπ καληεύνληαο ζσζηά πσο ήηαλ ν θίινο ηνπ. Ίζσο όκσο, κε ηε 
ηξνπή πνπ έπαηξλαλ ηα πξάγκαηα, λα ρξεζηκνπνηνύζακε θαιύηεξα ηνλ 
ραξαθηεξηζκό πξώελ  θίινο ηνπ. ε κηα άιιε επνρή.  

«Ώιέμε…;» ξώηεζε κελ μέξνληαο ηη λα πεη.  
«Γηαηί, Μαλώιε;» ηνλ ξώηεζε εθείλνο κε κηα πιεγσκέλε έθθξαζε ζην 

πξόζσπό ηνπ. 
 
 
 
Η Λπδία έηξερε ζην δξόκν, κε ηελ επηζπκία λα θηάζεη ζην ζπίηη πξηλ 

επηζηξέςεη ε κεηέξα ηεο από ην λνζνθνκείν. Καζώο έηξερε, έλα θξύν 
αληηθείκελν αλαπεδνύζε ζην ιαηκό ηεο κέζα από ηε κπινύδα ηεο. Αε ζπκόηαλ 
ηη αθξηβώο ήηαλ θαη έηζη ην ηξάβεμε απαιά από ηελ αιπζίδα πξνο ηα πάλσ. 
Μόιηο αληίθξηζε ηε ιάκςε ηνπ θνιηέ-αζηεξηνύ ηα ζπκήζεθε όια μαλά. 
Θπκήζεθε ηη ηελ πεξίκελε θαη ηη έπξεπε λα αληηκεησπίζεη. Όζηεξα όκσο 
ζθέθηεθε ηνλ Μαλώιε. Μήπσο έπξεπε λα ηνπ πεη ηελ αιήζεηα θαη λα δεηήζεη 
ηε βνήζεηά ηνπ; Η αιήζεηα ήηαλ πσο θαη εθείλε έλησζε έλα ζθίξηεκα ζηε 
θαξδηά ηεο κόιηο ηνλ ζπλαληνύζε. Ίζσο λα ηελ θαηαιάβαηλε. Πόζν ζα ήζειε 
λα πεη ζε θάπνηνλ πσο πξαγκαηηθά ληώζεη! Γξήγνξα βξήθε ηε ζθέςε ηεο 
γεινία. Πσο ζα θαηαιάβαηλε ν Μαλώιεο; Πσο ζα κπνξνύζε λα ηνπ εμεγήζεη; 
Άιισζηε δελ ηεο έκελε πιένλ θαζόινπ ρξόλνο. Έπξεπε λα θύγεη. Να πάεη ζηε 
Μνπζζέλε. ηε Μνπζζέλε; Σώξα ην είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη. ηε Μνπζζέλε 
βξηζθόηαλ ην εμνρηθό ηεο, αθξηβώο ζην ίδην κέξνο όπνπ έκελαλ νη κάγηζζεο, 



όπσο είρε κάζεη πξσηύηεξα από ηε ζεία ηεο. Η ζύκπησζε ήηαλ θνβεξή. Σώξα 
πιένλ δελ έπξεπε λα δηζηάζεη. Θα δεηνύζε από ηε κεηέξα ηεο λα θύγνπλ. 
Βίρε δώζεη όξθν ζηνλ εαπηό ηεο θαη απηόο ν όξθνο ήηαλ ζεκαληηθόηεξνο από 
θάζε άιινλ. Βθείλε ηε ζηηγκή έλησζε ηελ αλαπλνή ηεο λα θόβεηαη θαη 
ζηακάηεζε απόηνκα. Ώλάζαηλε βαζηά πξνζπαζώληαο λα δείμεη ςπρξαηκία. 
Καηάιαβε πνιύ θαιά ηη ζήκαηλε απηό. Έπξεπε λα πάεη ζηε Μνπζζέλε όρη κόλν 
γηα ηηο κάγηζζεο αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ πγεία. Ξαθληθά έλησζε ζαλ 
απηόο λα ήηαλ ν κνλαδηθόο δξόκνο πνπ είρε λα αθνινπζήζεη, ζαλ είρε δηαβεί 
ην θαηώθιη ελόο ζπηηηνύ ρσξίο ηε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο. 

Με απηέο ηηο ζθέςεηο, νύηε πνπ θαηάιαβε πσο κπήθε ζην γλσζηό ηεο 
δξόκν πνπ ζα ηελ νδεγνύζε ζην ζπίηη ηεο. Ήηαλ αζπλήζηζηα ζθνηεηλόο κα 
δελ δείιηαζε, δελ θνβήζεθε. Σελ πεξίκελαλ πνιύ ρεηξόηεξα πξάγκαηα από κηα 
απιή, ζθνηεηλή λύρηα. Μόιηο έλησζε θαιύηεξα ζπλέρηζε λα πξνρσξάεη 
αλαθνπθηζκέλε. 

Η θνπέια ζηακάηεζε λα ηξέρεη θαη δηέζρηζε ην δξόκν κέζα ζην 
ζθνηάδη. 

 
 
 

16Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 
 

Έκεηλαλ γηα πνιιή ώξα ακίιεηνη ιεο θαη ε ζησπή κηινύζε αληί γηα 
απηνύο. Ο Ώιέμεο απνθάζηζε ηέινο λα ζπάζεη ηε ζησπή. Σν πξόζσπό ηνπ 
ήηαλ αλέθθξαζην, όκσο ηα κάηηα ηνπ εθδήισλαλ πόλν. 

«Αελ ην πεξίκελα απηό από εζέλα, Μαλώιε. Βθείλε ηελ εκέξα λόκηδα 
όηη ήκαζηε θίινη. Πξαγκαηηθνί θίινη. πσο ήκαζηαλ παιηά. Ώπηό όκσο 
ζήκεξα άιιαμε, Μαλώιε. ια πιένλ έρνπλ αιιάμεη. Ώθόκε θαη εζύ». 

Ο Μαλώιεο κε ην θεθάιη ηνπ ζθπκκέλν, θνίηαδε ηα ρέξηα ηνπ ιεο θαη 
ηα έβιεπε γηα πξώηε θνξά. Σόηε ήηαλ πνπ απνθάζηζε λα πεη ηα πάληα ζηνλ 
Ώιέμε. Ήηαλ ε θαηάιιειε επθαηξία. Ώξγόηεξα, κπνξεί λα κελ είρε ηε 
δπλαηόηεηα λα ηνπ εμεγήζεη. 

«Κνίηα, Ώιέμε» άξρηζε κε ζηγαλή θσλή «ήζεια από θαηξό λα ζνπ πσ ηη 
ζπκβαίλεη κε ηε Λπδία, από ηόηε πνπ βγήθακε. Αελ ήμεξα πξαγκαηηθά ηη 
ήζειεο λα κνπ πεηο θαη έηζη ζθέθηεθα λα ζνπ κηιήζσ. ηαλ όκσο ζε άθνπζα 
λα ιεο όηη αξέζεη θαη ζε εζέλα ε Λπδία, ηα έραζα. Καη έηζη, από ηόηε ην 
αλέβαιια ζθεπηόκελνο λα ζνπ κηιήζσ θάπνηα άιιε ζηηγκή κέρξη πνπ ηα 
αλαθάιπςεο όια κόλνο ζνπ».Σειείσζε ηνλ ιόγν ηνπ κε έλαλ ζηγαλό 
αλαζηελαγκό, ληώζνληαο λα θεύγεη έλα βάξνο από πάλσ ηνπ. 

«ηαλ όκσο ζνπ είπα πσο έλησζα εγώ πεξίκελα λα κε βνεζήζεηο. Καη 
εζύ ηα έθαλεο εληειώο ρεηξόηεξα! αλ θίινο κνπ έπξεπε λα θάλεηο έλα βήκα 
πίζσ! Σώξα δελ έρσ θακηά ειπίδα λα πξνζπαζήζσ έηζη όπσο έγηλαλ ηα 
πξάγκαηα. Αελ θηαηο όκσο εζύ. Φηαίσ εγώ πνπ λόκηδα όηη κπνξνύζα λα ζε 
εκπηζηεπηώ!» είπε ν Ώιέμεο αλεβάδνληαο θαηά πνιύ ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηνπ. 

«Αελ έπξεπε λα ην κάζεηο έηζη, Ώιέμε, ην μέξσ θαη ζε θαηαιαβαίλσ. 
Έπεηηα όκσο απνθαζίζακε λα κείλνπκε θίινη. Ώπιά θίινη. Σν άθνπζεο θαη 



κόλνο ζνπ, ππνζέησ» πξνζπάζεζε λα ηνλ εξεκήζεη. «ρη κε απηό ηνλ ηξόπν. 
Ννκίδσ όηη είκαζηε αθόκα θίινη» ηνπ είπε θαη ρακνγέιαζε. 

«Αελ μέξσ» απάληεζε ζε πην ήξεκν ηόλν. «Θα ην ζθεθηώ. Αελ μέξσ 
αλ είκαζηε αθόκε θίινη. Θα ζεσξνύζα πξνηηκόηεξν ην λα θύγσ. Σα ιέκε» 
είπε θαη έθπγε, απνθεύγνληαο λα ηνλ θνηηάμεη. 

Ο Μαλώιεο έκεηλε κόλνο. Πξώηε θνξά έλησζε ηόζν κόλνο. Έλησζε έλα 
αόξαην βάξνο ζην θεθάιη ηνπ λα ηνλ βαξαίλεη ζαλ κνιύβη. Πώο θαηέιεμαλ 
έηζη; Παξαδέρηεθε βέβαηα πσο έθηαηγε θαη ν ίδηνο. Ώιιά πνπ λα θαληαζηεί… 
Ώπό ηελ άιιε ζθέθηεθε θαη ηνλ θίιν ηνπ, ηνλ Γηάλλε. Βθόζνλ ηνλ 
πξνζθάιεζε ζην εμνρηθό ηνπ ζηε Μνπζζέλε ζα κπνξνύζε λα ηνλ επηζθεθζεί. 
Σνπ δηλόηαλ ε επθαηξία λα ηνλ ζπλαληήζεη κεηά από ηόζα ρξόληα θαη έπξεπε 
λα ηελ εθκεηαιιεπηεί. Παξάιιεια ζα ζθεθηόηαλ ηη ζα έθαλε θαη κε ηνλ Ώιέμε. 
Με αλαπηεξσκέλεο ηηο ειπίδεο ηνπ, μεθίλεζε γηα ην ζπίηη. 

 
 
 
Σν πξώην πξάγκα πνπ είδε ε Λπδία κόιηο άλνημε ηα κάηηα ηεο ην 

επόκελν πξσί, ήηαλ ε κεηέξα ηεο πνπ ηε ζθνπληνύζε απαιά ζην πιάη γηα λα 
ζεθσζεί. 

«Άληε, ππλαξνύ, ζήθσ!» ηεο είπε κε έλα ρακόγειν. «Πήγε δέθα ε 
ώξα». 

Η Λπδία ηεληώζεθε πξνζπαζώληαο λα ζπλέιζεη από ηνλ ύπλν θαη 
θνίηαμε κε δπζπηζηία ην ξνιόη ηεο. Πξάγκαηη, ε ώξα είρε πάεη δέθα. εθώζεθε 
αξγά από ην θξεβάηη ηεο θαη θνίηαμε έμσ από ην παξάζπξν ηνπ δσκαηίνπ ηεο. 
Η αηκόζθαηξα ήηαλ ζθνηεηλή, είρε ζπλλεθηά θαη έβξερε. Καηάζιηςε ηελ 
θπξίεπζε.  

«νπ έθηηαμα πξσηλό» είπε ε κακά ηεο. «Έια ζηε θνπδίλα». 
«Βληάμεη» ηεο απάληεζε.  
Νηύζεθε βηαζηηθά θαη πήγε ζηε θνπδίλα. Θπκήζεθε ηόηε λα ηεο δεηήζεη 

λα θύγνπλ. Ήηαλ έηνηκε λα κηιήζεη, αιιά εθείλε ηελ πξόιαβε. 
«νπ έρσ κηα κηθξή έθπιεμε. Βίκαη ζίγνπξε όηη ζα ζνπ αξέζεη» ηεο 

είπε. 
«Καη ηη είλαη απηό;» ξώηεζε επηθπιαθηηθά. 
«Άξρηδε λα εηνηκάδεηο ηα πξάγκαηά ζνπ. Ώύξην θεύγνπκε. Θα πάκε ζην 

εμνρηθό καο γηα όιν ην θαινθαίξη. πκθσλείο;» 
Η Λπδία δελ πίζηεπε ζηα απηηά ηεο. Σα πξάγκαηα είραλ έξζεη ηόζν 

βνιηθά πνπ ‘ραζε από ηελ ραξά ηεο. 
«Πξάγκαηη, ηελ πεξίκελα πνιύ θαηξό απηή ηε κέξα» ηεο απάληεζε κε 

επγλσκνζύλε. «Η αιήζεηα είλαη όηη ηειεπηαία άξρηζα πάιη λα έρσ πξνβιήκαηα 
αλαπλνήο. Ννκίδσ όηη είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα θύγνπκε. ε επραξηζηώ». 

«Υαίξνκαη γη’ απηό. Να δεηο πνπ όια ζα πάλε θαιά κε ην πξόβιεκά 
ζνπ. Ο δξνζεξόο αέξαο ζα ζνπ θάλεη θαιό. Φάε ηόηε πξσηλό θαη πήγαηλε λα 
εηνηκάζεηο ηε βαιίηζα ζνπ» ηεο είπε ηέινο θαη ηεο ράηδεςε ηα καιιηά. Όζηεξα, 
έθπγε από ην δσκάηην. 

Η Λπδία θνίηαμε ην δίζθν κε ην πξσηλό. Πεξηείρε ρπκό πνξηνθάιη, ςσκί 
κε βνύηπξν θαη κέιη θαη δύν θξνπαζαλάθηα. Κάζηζε ζην ηξαπέδη θαη άξρηζε λα 
ηξώεη. 

 



 
Μόιηο ηειείσζε ην πξσηλό ηεο, θαηεπζύλζεθε ζην δσκάηηό ηεο κε 

λεπξηθόηεηα γηα λα εηνηκάζεη ηα πξάγκαηά ηεο. Η κεγάιε ηεο θόθθηλε βαιίηζα 
ηελ πεξίκελε ήδε δίπια ζην θξεβάηη ηεο. Άλνημε ηε ληνπιάπα ηεο θαη δηάιεμε 
πξνζεθηηθά ηα ξνύρα πνπ ζα έπαηξλε καδί ηεο. Έπεηηα ηα δίπισζε θαη ηα 
ηαθηνπνίεζε πξνζεθηηθά ζηε βαιίηζα ώζηε λα ρσξέζνπλ. Αελ παξέιεηςε 
βέβαηα λα βάιεη θάησ από ηα ξνύρα ηελ αζηεξόζθνλε θαη ην θνιηέ-αζηέξη καδί 
κε ηα θνζκήκαηά ηεο. Βθεί παξέκελαλ αζθαιή.  

Ώθνύ ζεώξεζε όηη πήξε καδί ηεο όια ηα απαξαίηεηα, έθιεηζε ηε 
βαιίηζα θαη έκεηλε λα ηε θνηηάεη επίκνλα κε ηηο ζθέςεηο ηεο αιινύ. θέθηεθε 
ηηο κάγηζζεο θαη έλα ξίγνο δηαπέξαζε όιν ηεο ην ζώκα. Παξόιν πνπ έηξεκε 
ζηε ζθέςε όηη έπξεπε λα ηηο αληηκεησπίζεη, ήζειε λα ηειεηώζεη κε απηή ηελ  
ηζηνξία. Ήηαλ αξθεηό πηα όιν ην άγρνο πνπ είρε έσο ηώξα. Μπνξεί λα 
θνβόηαλ, όκσο θαζώο ζθεθηόηαλ όια ηνπο ηα ζύκαηα πνπ έπεζαλ ζηα ρέξηα 
ηνπο έσο ηώξα, έλησζε ην θαζήθνλ λα βξάδεη κέζα ηεο.  

«Βίζαη έηνηκε;». Η θσλή ηεο κεηέξαο ηεο ηελ δηέθνςε από ηηο ζθέςεηο 
ηεο. 

«Ναη, ηα εηνίκαζα όια. Βζύ;» 
«Ναη, απιά θάλσ ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν γηα λα δσ αλ μέραζα θάηη» ηεο 

απάληεζε θαη έθπγε βηαζηηθά.  
ιε ηελ ππόινηπε κέξα ε Λπδία γπξλνύζε άζθνπα ζην ζπίηη κελ 

έρνληαο ηη λα θάλεη. Έθεξλε ζπλερώο ηελ εηθόλα ηνπ εμνρηθνύ ηνπο ζην κπαιό 
ηεο. Θα είρε θαη ηελ επθαηξία λα θάλεη βόιηεο ζην δάζνο αξθεί θπζηθά λα είλαη 
πνιύ πξνζεθηηθή θαη λα κελ απνκαθξύλεηαη από ην ζπίηη γηα πνιιή ώξα, όπσο 
ηεο ηόληδε θαη ε κεηέξα ηεο.   

Έπεηηα ζθέθηεθε ηνλ Μαλώιε θαη αλαξσηηόηαλ πώο λα ήηαλ κεηά από 
ην ρζεζηλό ζπκβάλ. Ήιπηδε κόλν λα κελ ηνλ είρε απνγνεηεύζεη. Σν ηειεπηαίν 
πξάγκα πνπ ζα ήζειε λα ζπκβεί ήηαλ λα ζηελνρσξεζεί ν Μαλώιεο. Πάλησο 
δε θάλεθε λα ηνλ πεηξάδεη θαη απηό ηε θαζεζύραδε. 

Μελ έρνληαο ηη άιιν λα θάλεη, απνθάζηζε λα πάεη κηα βόιηα ζηε 
παξαιία γηα λα πεξάζεη ε ώξα.  

Πήγε λα πεξπαηήζεη ζηε παξαιία, ζην αγαπεκέλν ηεο κέξνο ζηε πόιε.  
Η δέζηε ήηαλ αθόξεηε, όκσο ην ζαιαζζηλό αεξάθη ηε θαηαιάγηαδε θάπσο. Σν 
ηνπίν ήηαλ ππέξνρν- ν νπξαλόο ήηαλ θαηαγάιαλνο θαη ε ζάιαζζα θπκάηηδε 
ειαθξά. Κνίηαμε ηνπο γιάξνπο πνπ πεηνύζαλ λσρειηθά πάλσ από ην 
πεξίγξακκα ησλ ζπηηηώλ. Πόζν ηε γαιήλεπε απηό ην ηνπίν! Ώλαξσηήζεθε αλ 
ζα ήηαλ αξθεηά ηπρεξή ώζηε λα κπνξέζεη λα ην απνιαύζεη θαη πάιη, κεηά ην 
ηέινο ησλ δηαθνπώλ ηεο. Καη αλ απηή ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ην έβιεπε; 
Αελ ήζειε νύηε λα ην ζθέθηεηαη.   

 
 
Η λύρηα έπεζε απαιά πάλσ από ην παξαδνζηαθό ρσξηό ηεο Μνπζζέλεο. 

Η αηκόζθαηξα ήηαλ αθύζηθα ήζπρε. Πνπ θαη πνπ κόλν αθνπγόηαλ ην 
απόκαθξν ζθνύμηκν κηαο θνπθνπβάγηαο κέζα ζην δάζνο ε νπνία πξνθαλώο 
μαγξππλνύζε γηα άιιε κηα λύρηα. 

Οη αδεξθέο ηεο Πνιεκόραξεο είραλ πέζεη από ώξα γηα ύπλν. Η ίδηα δελ 
είρε ύπλν θαη θαζόηαλ ζηε θνπδίλα θνηηάδνληαο έμσ από ην παξάζπξν. Ώγσλία 
πιεκκύξηδε ηε ςπρή ηεο. Αελ είρε θαλέλαλ ηξόπν λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ 



άθημε ηνπ αζηεξηνύ θαη απηό ην γεγνλόο αύμαλε ηελ αλεζπρία ηεο 
αλαγθάδνληαο ηελ λα μαγξππλάεη κέζα ζηε βαζηά λύρηα.  

Κνίηαμε ην ζθαιηζηό ξνιόη πνπ θξεκόηαλ δίπια από ην παξάζπξν. Η 
ώξα ήηαλ έληεθα θαη κηζή. Ώπνθάζηζε λα πάεη κηα βόιηα κέρξη ην θνληηλό 
ξπάθη γηα λα ληώζεη ιίγν θαιύηεξα. Ήμεξε πσο ήηαλ επηθίλδπλν, αιιά είρε 
αλάγθε από θαζαξό αέξα θαη εξεκία. Πήγε πξνο ηελ εζηία θαη έζθπςε λα 
αλνίμεη έλα κηθξό ληνπιαπάθη πνπ βξηζθόηαλ από θάησ. Πήξε έλα θεξί θαη 
ζπίξηα. εθώζεθε θαη άλαςε ην θεξί γεκίδνληαο ην ζθνηεηλό δσκάηην κε κηα 
δεζηή ιάκςε. Κξαηώληαο  ζην έλα ρέξη ην θεξί έςαμε γηα κηα κεηαιιηθή βάζε 
γηα λα ην ζηεξεώζεη. Μόξθαζε από ηνλ πόλν θαζώο έλα θνκκάηη ιησκέλνπ 
θεξηνύ έζηαμε ζην ρέξη ηεο. ΐξήθε κηα βάζε θαη ζηεξέσζε ην θεξί θξαηώληαο 
ηε από ηε ιαβή.  

ΐγήθε από ηε θνπδίλα θαη θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ εμώπνξηα. 
Ξεθιείδσζε ηε βαξηά μύιηλε πόξηα αξγά γηα λα κελ ηελ αληηιεθζνύλ νη 
αδεξθέο ηεο θαη βγήθε έμσ. Καζώο πήγε λα ηελ θιείζεη, ε πόξηα έηξημε 
ειαθξά. ηακάηεζε γηα λα αθνπγθξαζηεί θάπνηνλ ήρν πνπ ζα πξόδηδε ην όηη 
νη αδεξθέο ηεο είραλ μππλήζεη. ηαλ βεβαηώζεθε όηη όια ήηαλ εληάμεη, ηελ 
έθιεηζε απαιά παίξλνληαο καδί ηεο ην θιεηδί.  

Η λύρηα ήηαλ δξνζεξή θαζώο έλα απαιό αεξάθη θπζνύζε 
παξαζέξλνληαο κεξηθά πεζκέλα θύιια ηα νπνία ζηξνβηιίδνληαλ ρνξεύνληαο 
έλαλ παξάμελν ρνξό θαη έπεηηα ρατδεύνληαο απαιά ηα θόθθηλα καιιηά ηεο 
θάλνληαο ηε λα ραιαξώζεη. Ξάθλνπ από θάπνπ θνληά αθνύζηεθε έλαο ήρνο. 
Κνίηαμε κε ηαρύηεηα γάηαο πξνο ηε θαηεύζπλζε ηνπ ήρνπ. Πξνήιζε από πίζσ 
ηεο. Αελ έβιεπε ηίπνηα-κόλν ζθνηάδη. Έπεηηα, άθνπζε ηνλ θειαξπζηό ήρν από 
ην ξπάθη θαη απηό ηε θαζεζύραζε. Παξά όια απηά, ζπλέρηζε λα ξίρλεη 
επηθπιαθηηθέο καηηέο πίζσ ηεο.  

Πεξπάηεζε πξνο ην ξπάθη. Σν καθξύ, άζπξν λπρηηθό ηεο ζεξλόηαλ ζην 
έδαθνο παξαζέξλνληαο κεξηθά κηθξά θπιιαξάθηα. ηαλ έθηαζε ζην ξπάθη, 
άθεζε ην θεξί ζην έδαθνο πξνζεθηηθά θαη θάζηζε νθιαδόλ δίπια ζηελ όρζε 
ηνπ ξπαθηνύ. Παξαηήξεζε γηα ιίγε ώξα ηε κνξθή ηεο πνπ αληηθαηνπηξηδόηαλ 
ζην λεξό. Ο θαζεζπραζηηθόο ηνπ ήρνο ηελ έθαλε λα εξεκήζεη. Κνίηαμε ηηο 
θνξπθέο ησλ δέληξσλ πνπ άγγηδαλ ηνλ ζθνηεηλό νπξαλό θαη επρήζεθε όια λα 
πήγαηλαλ θαιά.  

Καζώο έζηξεςε ην βιέκκα ηεο πίζσ ζην ξπάθη, είδε πσο θάηη πεξίεξγν 
ζπλέβαηλε. Σν πεξηνρή ηνπ λεξνύ πνπ βξηζθόηαλ κπξνζηά ηεο έγηλε επίπεδε, 
όπσο ην λεξό ηεο ιίκλεο. ηελ επηθάλεηά ηεο εκθαλίζηεθαλ νξηζκέλεο ζθηέο 
πνπ άιιαδαλ γξήγνξα ζρήκα θαη κέγεζνο. Όζηεξα ελώζεθαλ θαη 
δηαρσξίζηεθαλ. Η Πνιεκόραξε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη βξηζθόηαλ κπξνζηά ζε 
έλα όξακα. Κάηη δίπια ηεο ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηεο. Η θιόγα ηνπ θεξηνύ είρε 
αξρίζεη λα ηξεκνπαίδεη. Έληξνκε έζηξεςε ην βιέκκα ηεο πίζσ ζην ξπάθη. 

Καηάθεξε λα δηαθξίλεη έλα θνξίηζη όρη κεγαιύηεξν από είθνζη ρξνλώλ. 
Σα καιιηά ηεο ήηαλ καθξηά θαη καύξα θαη ην δέξκα ηεο αζζεληθά άζπξν. 
ΐξηζθόηαλ ζην δσκάηηό ηεο θαη εηνίκαδε ηελ βαιίηζα ηεο. Πξνθαλώο, ζα 
πήγαηλε θάπνπ γηα λα πεξάζεη ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηεο. Ώθνύ εηνίκαζε 
ηελ βαιίηζα ηεο, ηελ έθιεηζε θαη ην πξόζσπό ηεο πήξε κηα έθθξαζε όηη 
δεζηαηλόηαλ. Σξάβεμε ηα καιιηά ηεο κπξνζηά θαη είδε ηνλ ηδξσκέλν ζβέξθν 
ηεο. Ο ζβέξθνο ηεο όκσο δελ ήηαλ κόλν ηδξσκέλνο. Η Πνιεκόραξε θαηάθεξε 
λα δηαθξίλεη θαη θάηη άιιν. Έλα ζεκάδη. Κξύβνληαο ην ζηόκα ηεο κε ην ρέξη 



ηεο ζηε πξνζπάζεηα λα ζηακαηήζεη κηα θξαπγή πνπ έθηαζε ζην ιαηκό ηεο 
δηέθξηλε κεηά βίαο ηη ήηαλ απηό ην ζεκάδη. Ήηαλ έλα αζηέξη. 

πλεηδεηνπνίεζε γξήγνξα πσο ε θνπέια αξγά ή γξήγνξα ζα εξρόηαλ. 
Ώπό ηε κηα κεξηά, απηό ην όξακα ηελ έθαλε ραξνύκελε, δηόηη πιεξνθνξήζεθε 
γηα ηνλ εξρνκό ηεο, από ηελ άιιε αλεζπρνύζε, επεηδή έπξεπε λα βξεη έλαλ 
ηξόπν λα ηελ πξνζηαηέςεη. Καη πξαγκαηηθά, δελ ήμεξε πώο λα ην θάλεη.  

Σν όξακα έζβεζε ζηγά-ζηγά θαη ην λεξό επαλήιζε ζηελ αξρηθή ηνπ 
θαηάζηαζε. Θπκήζεθε ηα ιόγηα ηεο αδεξθήο ηεο όηη ε θνπέια δελ ζα 
αξγνύζε λα έξζεη. Ο εξρνκόο ηεο είρε πιένλ επηβεβαησζεί.  

Βηνηκάζηεθε λα θύγεη όηαλ ν ήρνο από πίζσ ηεο επαλαιήθζεθε γηα 
άιιε κηα θνξά. Ώθνπγόηαλ ζαλ έλα ζηγαλό θιαςνύξηζκα. Ώπνθαζηζκέλε λα 
αλαθαιύςεη από πνηνλ πξνεξρόηαλ, πήξε ην θεξί από ην έδαθνο θαη έθαλε 
κεηαβνιή πξνο ηε θαηεύζπλζε ηνπ ήρνπ. Οδεγήζεθε ζε έλα δέληξν κεγάιεο 
ειηθίαο κε ρνληξό θνξκό. Σόηε ήηαλ πνπ ζπκήζεθε ηηο παγίδεο.  

Πνιιέο θνξέο νη αδεξθέο ηεο, θπξίσο ε Αεηλώ, ηνπνζεηνύζε παγίδεο 
γηα λα πηάλεη κηθξά δώα ηνπ δάζνπο γηα ηηο γνύλεο ηνπο. Σηο ρξεζηκνπνηνύζε 
θπξίσο γηα πθάζκαηα. Η Πνιεκόραξε ην κόλν πνπ έθαλε κέρξη ηώξα ήηαλ λα 
θνηηάεη κε ζπκπόληα ηα θαθόκνηξα δώα πνπ έπεθηαλ ζηηο παγίδεο παξά ηε 
ζέιεζή ηνπο. Ώιιά ζήκεξα απνθάζηζε λα βάιεη έλα ηέινο.  

Σα θιαςνπξίζκαηα ζπλερίζηεθαλ θαη άξρηζαλ λα γίλνληαη όιν θαη πην 
δπλαηά. Η Πνιεκόραξε έζπεπζε πξνο ην δών. Μέζα ζην ζθνηάδη θαηάθεξε λα 
δεη πσο ήηαλ κηα κηθξή αιεπνύ. ην άθνπζκα ησλ βεκάησλ ηεο, ε αιεπνύ 
ζήθσζε ην θεθάιη ηεο θαη καδεύηεθε ζην δέληξν αθήλνληαο έλα ζηγαλό 
γξύιηζκα. Με απηή ηεο ηε θίλεζε θάηη θνληά ζηα πίζσ πόδηα ηεο θξνηάιηζε 
ειαθξά. Ήηαλ ε αιπζίδα ηεο δαγθάλαο πνπ παγίδεπε έλα από ηα πίζσ πόδηα 
ηεο αιεπνύο. Ώίκα έηξερε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

Η Πνιεκόραξε, αθήλνληαο ην θεξί ζην πιάη, έζθπςε αξγά, ηείλνληαο 
ην ρέξη ηεο πξνο ην πόδη ηεο αιεπνύο. Βθείλε άξρηζε μαλά λα θιαςνπξίδεη από 
ην θόβν θαη ηνλ πόλν. 

«Ηξέκεζε» ηεο ςηζύξηζε. «Αελ πξόθεηηαη λα ζνπ θάλσ θαθό. Θέισ 
κόλν λα ζε βνεζήζσ». 

αλ λα θαηάιαβε ηηο πξνζέζεηο ηεο ε αιεπνύ εξέκεζε. Βθείλε, ελώ ηεο 
ράηδεπε κε ην έλα ηεο ρέξη απαιά ηε θαζηαλνθόθθηλε γνύλα ηεο, παξάιιεια 
πξνζπαζνύζε λα ειεπζεξώζεη ην καησκέλν πόδη ηεο από ηε παγίδα. Όζηεξα 
από κεξηθά ιεπηά πξνζπάζεηαο θαηάθεξε λα αλαζεθώζεη ηε δαγθάλα θαη λα 
απειεπζεξώζεη ηελ αιεπνύ. Βθείλε, κόιηο ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ήηαλ 
ειεύζεξε, θνίηαμε κε ιαρηάξα ην ξπάθη θαη ε Πνιεκόραξε κάληεςε πσο ζα 
πξέπεη λα δηςάεη θαη έηζη απνθάζηζε λα ηε κεηαθέξεη. Η αιήζεηα ήηαλ βέβαηα 
πσο έηζη θαη αιιηώο ζα ηε κεηέθεξε γηα λα πεξηπνηεζεί ηε πιεγή ηεο. Άξα, κε 
έλα ζκπάξν, δπν ηξηγώληα.  

Σε ζήθσζε αξγά ζηα ρέξηα ηεο γηα λα κελ ηε πνλέζεη θαη ηε κεηέθεξε 
ζην λεξό. Σελ αθνύκπεζε ζην έδαθνο θαη άξρηζε λα ηεο πιέλεη καιαθά ηε 
πιεγή. Πνπ θαη πνπ έβγαδε κεξηθά πληρηά βνγθεηά, όκσο ύζηεξα από ιίγε 
ώξα ην λεξό άξρηζε ζηγά-ζηγά λα επνπιώλεη ηε πιεγή. Η Πνιεκόραξε έθεξε 
από ην ζπίηη ιίγν επίδεζκν πνπ είραλ γηα πεξίπησζε αλάγθεο θαη ηνλ ηύιημε 
γύξσ από ηε πιεγή. Η αιεπνύ άξρηζε λα ληώζεη θαιύηεξα. 

Γξήγνξα ζπλεηδεηνπνίεζε όηη δελ κπνξνύζε λα ηελ αθήζεη κόλε ηεο 
ζην δάζνο. Αελ ζα επηβίσλε έρνληαο ην πόδη ηεο ηξαπκαηηζκέλν. Ώπνθάζηζε 



λα ηε πξνζέρεη κέρξη λα γίλεη θαιά, όκσο ην ζέκα ήηαλ πνπ ζα ηελ έθξπβε. 
Έπξεπε λα ηε θξύςεη από ηηο αδεξθέο ηεο κε θάζε ηξόπν.  

Σν βιέκκα ηεο ζηξάθεθε ζηε κηθξή απνζήθε δίπια ζην ζπίηη. Οη 
αδεξθέο ηεο πεγαίλνπλ ζπάληα εθεί. Τπνιόγηζε ζηα γξήγνξα πόζν θαηξό ζα 
έπαηξλε γηα λα επνπισζεί ε πιεγή. Σν κεγαιύηεξν δηάζηεκα έπξεπε λα είλαη 
γύξσ ζηε κηα βδνκάδα.  

Ώθνύ πήξε πιένλ ηελ απόθαζή ηεο, βνήζεζε ηελ αιεπνύ λα πηεη λεξό 
από ην ξπάθη. Η αιεπνύ άξρηζε λα πίλεη κε ιαηκαξγία ην λεξό γηα κεξηθά 
δεπηεξόιεπηα θαη έπεηηα ραζκνπξήζεθε. Μαληεύνληαο ζσζηά πσο ζα ήηαλ 
θνπξαζκέλε ηε ζήθσζε θαη πάιη ζηελ αγθαιηά ηεο ληώζνληαο ηελ απαιή ηεο 
γνύλα ζην κάγνπιό ηεο.  

Πήγε πξνο ηε πόξηα ηεο απνζήθεο κε αξγά βήκαηα. Ξέξνληαο πσο ε 
πόξηα ήηαλ πάληα μεθιείδσηε, ηελ έζπξσμε θαη κπήθε ζην ζθνηεηλό δσκάηην. 
Πήξε έλα κηθξό καμηιαξάθη πνπ βξήθε θαη ην έβαιε ζε κηα γσλία ηνπ δσκαηίνπ 
πνπ βξηζθόηαλ καθξηά από ην κηθξό παξαζπξάθη-γηα λα κελ αληηιεθζνύλ θάηη 
νη αδεξθέο ηεο- θαη μάπισζε ηελ θνηκηζκέλε πηα αιεπνύ πάλσ ηνπ. Σελ 
θνίηαμε γηα ιίγε ώξα, ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ εαπηό ηεο πνπ ηε βνήζεζε. 
Όζηεξα γύξηζε θαη έθιεηζε ηε πόξηα πίζσ ηεο θαη θνίηαμε ηνλ νπξαλό. Θα 
ήηαλ ζαθώο πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ εαπηό ηεο αλ ζα θαηάθεξλε 
λα ζώζεη ην θνξίηζη.      

 
 
 
 

17Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 
 

Σν κηθξό θόθθηλν απηνθίλεην έηξερε ζηνλ κηθξό επαξρηαθό δξόκν 
παξαζύξνληαο ηα θύιια πνπ βξηζθόηαλ ζην δξόκν. Η Λπδία θνίηαδε ην ηνπίν 
από ηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνύ κέζα από ην ηδάκη. Κνίηαδε ηα κηθξά 
παξαδνζηαθά ζπηηάθηα ηνπ ρσξηνύ. Σεο άξεζαλ ηόζν πνιύ! 

Μεηά από ιίγε ώξα ην απηνθίλεην βγήθε από ην ρσξηό θαη ζπλέρηζε 
πξνο ην δάζνο. Η Λπδία θνίηαδε ηα δέληξα θαζώο νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ 
δηαπεξλνύζαλ ηα θύιια ηνπο θαη ηα ρξύζηδε. Πνπ θαη πνπ αθνπγόηαλ ην 
ραξνύκελν θειαΎδηζκα ησλ πνπιηώλ ηα νπνία δελ κπνξνύζε ε ίδηα λα 
δηαθξίλεη. 

ε θάπνηα ζηηγκή ε κεηέξα ηεο έζηξηςε ην απηνθίλεην πξνο ηα 
αξηζηεξά θηάλνληαο ζε έλα αδηέμνδν. ην ηέινο ηνπ δξόκνπ βξηζθόηαλ ην 
εμνρηθό ηνπο. Η κεηέξα ηεο πάξθαξε ην απηνθίλεην ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ 
θνληά ζηε θεληξηθή είζνδν. Η Λπδία βγήθε από ην απηνθίλεην ραξνύκελε πνπ 
δξαπέηεπζε από ηε δέζηε θαη ηε ζηελνρώξηα ηνπ θαη θνίηαμε ην εμνρηθό ηνπο 
κεηά από ηόζν θαηξό. 

Ήηαλ έλα δηώξνθν ζπίηη κε ζνθίηα θηηαγκέλν από πέηξα κε κηα μύιηλε, 
γεξή ζθεπή πνπ ζρεκάηηδε ηξίγσλν πάλσ από ην κηθξό παξάζπξν ηεο 
ζνθίηαο. Μπξνζηά από ην ζπίηη, εθηεηλόηαλ έλαο κηθξόο θήπνο ρσξηζκέλνο 
ζηα δύν από ην δηάδξνκν πνπ νδεγεί ζηελ είζνδν. Ο θήπνο πεξηιάκβαλε 
θπξίσο ηξηαληαθπιιηέο ζε όια ηνπο ηα ρξώκαηα θαη δύν κηθξά θππαξίζζηα.  



Η Λπδία βνήζεζε ηε κεηέξα ηεο λα αλεβάζεη ηηο βαιίηζεο ζην ζπίηη. 
Ξεθιείδσζε ηε ζηδεξέληα, ζθαιηζηή πόξηα ηνπ θήπνπ θαη πξνρώξεζε ζην 
δηάδξνκν θνπβαιώληαο ηε βαιίηζα ηεο. Η κεηέξα ηεο έβγαιε θαη ηε δηθή ηεο 
βαιίηζα θαη θιείδσζε ην απηνθίλεην. Μπνξεί λα θαηλόηαλ ειαθξώο 
θνπξαζκέλε, αιιά ηα κάηηα ηεο εθδήισλαλ ραξά. Έβγαιε από ηε ηζέπε ηνπ 
παληεινληνύ ηεο ηα θιεηδηά θαη μεθιείδσζε ηε πόξηα ηνπ ζπηηηνύ. Μηα κπξσδηά 
θιεηζνύξαο έπεζε πάλσ ηνπο κόιηο άλνημε ε πόξηα. 

«Βπηηέινπο» είπε ε κεηέξα ηεο. «Μεηά από ηόζν θαηξό... Η αιήζεηα 
είλαη πσο κνπ έιεηςε θαη θαληάδνκαη θαη ζε ζέλα. σζηά;» 

«Ναη, πξάγκαηη» είπε εθείλε. 
 Άξρηζαλ λα αλνίγνπλ ηα παξάζπξα θαη ηα παληδνύξηα γηα λα κπεη 

θαζαξόο αέξαο θαη θσο ζην ζπίηη. Έπεηηα, ε Λπδία αλέβεθε ηηο μύιηλεο ζθάιεο 
θαιπκκέλεο κε έλα καθξύ θόθθηλν ραιί κε θαηεύζπλζε ηε ζνθίηα, όπνπ 
βξηζθόηαλ ην δσκάηηό ηεο. Έλα λεπξηθό ρακόγειν ζρεκαηίζηεθε ζηα ρείιε ηεο 
θαζώο άλνηγε ηε πόξηα ηνπ δσκαηίνπ ηεο. Ήηαλ δξνζεξό. Κάζηζε γηα έλα 
ιεπηό λα ην θνηηάμεη. 

Ήηαλ όια όπσο αθξηβώο ηα είρε αθήζεη. Ώθξηβώο κπξνζηά ηεο, 
θνιιεκέλν ζην ηνίρν αξηζηεξά, βξηζθόηαλ ην θξεβάηη ηεο, ζηξσκέλν κε 
άζπξα ζεληόληα θαη αλαπαπηηθά καμηιάξηα. Μπξνζηά ζην θξεβάηη βξηζθόηαλ 
έλα ζθακπό ζε ζρήκα παξαιιεινγξάκκνπ γηα λα βάδεη κεξηθά πξάγκαηά ηεο. 
Αίπια από ην θξεβάηη ζηε γσλία βξηζθόηαλ έλα κηθξό θνκνδίλν κε κηα ιάκπα 
πνπ θαζξεθηηδόηαλ ζην θαζξέθηε πνπ θξεκόηαλ δίπια ηεο. Λίγν πην πέξα, 
βξηζθόηαλ ην παξάζπξν ηεο ζνθίηαο ην νπνίν έβιεπε ζην δάζνο. Οη θνπξηίλεο 
ήηαλ αλνηρηέο, θσηίδνληαο ην δσκάηην. ηνλ άιιν ηνίρν βξηζθόηαλ ε 
ληνπιάπα ηεο θαη κηα θαξέθια πνπ θνίηαδε πξνο ην παξάζπξν.  

Κνίηαμε πάλσ θαη είδε ηε μύιηλε ζθεπή ηεο ζνθίηαο. Υνληξά, 
παξάιιεια κεηαμύ ηνπο μύια ζηήξηδαλ ηε ζηέγε. 

Η θνπέια πήξε κηα βαζηά αλάζα, κπήθε ζην δσκάηηό ηεο θαη μάπισζε 
ζην καιαθό θξεβάηη. 

 
 
 
«Λνηπόλ, γηα πεο κνπ ηα λέα ζνπ» πξόηεηλε ν Μαλώιεο ζηνλ Νίθν κε 

πεξηέξγεηα, ύζηεξα από ηόζν θαηξό πνπ είραλ λα βξεζνύλ. Ο θίινο ηνπ είρε 
αιιάμεη πνιύ από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ηνλ είρε δεη, ζηε δεπηέξα 
δεκνηηθνύ- ινγηθό ήηαλ άιισζηε. Βίρε ςειώζεη θαη είρε νκνξθύλεη αξθεηά. 
Μόιηο ν Μαλώιεο πήξε ηε πξόζθιεζε πνπ ηνπ είρε ζηείιεη, απνθάζηζε λα πάεη 
λα ηνλ επηζθεθηεί γηα κεξηθέο κέξεο. Καη ηώξα, θαζόηαλ κε ηνλ θίιν ηνπ ζην 
κπαιθόλη ηνπ εμνρηθνύ ηνπ, ζηε Μνπζζέλε, πίλνληαο ρπκό.  

Ο Νίθνο ηνπ είπε κε ραξά ηα λέα ηνπ από ηελ Ώγγιία, λέα ζρεηηθά κε ην 
ζρνιείν ηνπ, κε ηνλ θαηξό εθεί θαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπ. ια πήγαηλαλ πνιύ θαιά θαη ην κόλν πνπ δελ ηνπ άξεζε 
ήηαλ ν θαηξόο ζηελ Ώγγιία. Μάιηζηα, ζθεθηόηαλ λα έξζνπλ κόληκα ζηελ 
Βιιάδα. 

«Μα ηα πξάγκαηα είλαη δύζθνια εδώ» είπε ν Μαλώιεο θνπλώληαο ην 
θεθάιη ηνπ. «Βγώ ζα ζνπ πξόηεηλα λα κείλεηε εθεί, πνπ έρεηε κηα ζίγνπξε 
δνπιεία. Βδώ, ηε κηα ζε πξνζιακβάλνπλ-θαη αλ- θαη ηελ άιιε ζε απνιύνπλ κε 



ην έηζη ζέισ. Βθεί ηα πξάγκαηα είλαη πην επλντθά θαη γηα εζέλα θαη γηα ηελ 
νηθνγέλεηά ζνπ» 

«Ναη, ην μέξσ, κα ε Βιιάδα κνπ έρεη ιείςεη πνιύ. Έρεη ήιην, ζάιαζζα. 
Ξέξσ, δελ είλαη απηό ην ζέκα. Ώιιά, θαηαιαβαίλεηο, πξέπεη λα βξσ κηα 
ζίγνπξε δνπιεηά. Πάλησο, ε αιήζεηα είλαη πσο ε ηδέα λα κείλνπκε ζηελ 
Βιιάδα δελ ελζνπζηάδεη ηνπο γνλείο κνπ θαη είκαη ζίγνπξνο πσο ζα 
πξνηηκνύζαλ λα εξρόκαζηε εδώ κόλν γηα δηαθνπέο. Σν κόλν πνπ κνπ κέλεη 
είλαη λα ζπκθσλήζσ. Σνπιάρηζηνλ, ζα είλαη πην εύθνιν λα βιεπόκαζηε ην 
θαινθαίξη. Ση ιεο;» 

Ο Μαλώιεο ήπηε ιίγν από ην ρπκό ηνπ. «Ναη, ζπκθσλώ. Θα είλαη 
θαιύηεξα έηζη. Ση ιεο λα θάλνπκε κεηά; Θεο λα πάκε βόιηα;» 

«Ναη, κάιηζηα έρεη θαη κηα ηαηλία ζηελ απιή ηνπ παιηνύ ζρνιείνπ. 
Λέγεηαη «Hunger games». Θεο λα ην δνύκε;» 

«Βληάμεη. Σν έδεημε θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. σζηά;»  
Ο Νίθνο έλεπζε θαηαθαηηθά. «Μάιηζηα βγήθε θαη ζε βηβιίν. Πξνηηκώ 

όκσο λα ην δσ ζε ηαηλία. Θα έρεη αγσλία». 
«πκθσλώ» είπε ν Μαλώιεο. «Ση ώξα αξρίδεη;» 
«ηηο ελληά». Κνίηαμε ην ξνιόη ηνπ. «Σώξα είλαη νθηώ θαη ηέηαξην. 

Πάκε κηα βόιηα;» πξόηεηλε. 
«Πάκε» ζπκθώλεζε ν Μαλώιεο. 
 
 
Σν ζρνιείν ηνπ ρσξηνύ ζηεθόηαλ έξεκν εδώ θαη πνιιά ρξόληα, από 

ηόηε πνπ ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ ήηαλ κηθξόο. Σώξα, ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ 
καδί κε ηα παηδηά ησλ ππόινηπσλ θνληηλώλ ρσξηώλ πεγαίλνπλ ζρνιείν ζην 
Μειηζζνθνκείν.  

Σν ζρνιείν ήηαλ έλα απιό θηίξην βακκέλν κε θίηξηλν ρξώκα θαη κε κηα 
απιή ζθεπή. Σα θνπθώκαηά ηνπ ήηαλ παιηά, από ηνλ θαηξό πνπ αθόκα 
ιεηηνπξγνύζε. Έλα παξάζπξν κάιηζηα ήηαλ ζηελ άθξε ηνπ ξαγηζκέλν.  

Πεξηβαιιόηαλ από κηα κεγάιε απιή ζηξσκέλε κε γξαζίδη ε νπνία 
πεξηείρε θαη θνύληεο. Ο Μαλώιεο θνηηάδνληαο ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ 
ζρνιείνπ, ππέζεζε πσο ηα παηδηά ζε απηό ην ζρνιείν ζα έδεζαλ σξαία παηδηθά 
ρξόληα.  

Σν θαιό είλαη πάλησο, πσο ν ρώξνο δελ έκεηλε έξεκνο. ην ρώξν ηεο 
απιήο πιένλ δηνξγαλώλνληαη θάζε ρξόλν δηάθνξεο εθδειώζεηο, πνπ πεξηέρνπλ 
ζέαηξν, ηαηλίεο, ρνξό θαη κνπζηθή.  

Οη δύν θίινη πέξαζαλ ηελ κπιε θαγθειόπνξηα αθνύ πιήξσζαλ ην 
εηζηηήξην ηνπο. Πεξπάηεζαλ κέρξη ηελ άθξε ηεο απιήο ζηα αξηζηεξά ηνπο 
όπνπ ππήξραλ πνιιέο πιαζηηθέο θαξέθιεο ρσξηζκέλεο ζηε κέζε, 
ζρεκαηίδνληαο έλαλ απηνζρέδην δηάδξνκν. Σνλ πξνζπέξαζαλ θαη θάζηζαλ 
θάπνπ κπξνζηά γηα λα βιέπνπλ θαιύηεξα.  

Ο θαηξόο ήηαλ δξνζεξόο- έλα απαιό αεξάθη θπζνύζε θαηά κήθνο ηνπ 
ζρνιείνπ. Ο ήιηνο είρε αξρίζεη λα ράλεηαη πίζσ από ηα βνπλά, αθήλνληαο 
πίζσ ηνπ έλα απαιό πνξηνθαιί ρξώκα κε θάπνηεο ξνδ πηλειηέο. 

Καζώο πεξλνύζε ε ώξα, ε απιή άξρηζε λα γεκίδεη θαη ν θόζκνο άξρηζε 
λα θάζεηαη ζηηο θαξέθιεο, ώζπνπ δελ ππήξρε πιένλ θακηά θελή θαξέθια. 
Κνηηάδνληαο γύξσ ηνπ ν Μαλώιεο, δηαπίζησζε όηη ν πεξηζζόηεξνο θόζκνο 
πεξηιάκβαλε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο, κε εμαίξεζε κεξηθά κηθξόηεξα παηδηά πνπ 



ηα ζπλόδεπαλ νη γνλείο ηνπο. Μεξηθά παηδηά κάιηζηα, θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηηο 
θνύληεο γηα λα απαζρνιεζνύλ κέρξη λα αξρίζεη ε ηαηλία. 

Μεηά από έλα ηέηαξην πεξίπνπ, αθνύ ζθνηείληαζε, δύν κεγάινη 
πξνβνιείο θώηηζαλ ηε κεγάιε καύξε εμέδξα κπξνζηά ηνπο θαη έλαο λεαξόο 
παξνπζηαζηήο ληπκέλνο απιά, εκθαλίζηεθε πάλσ ζηελ εμέδξα θαη άξρηζε λα 
ιέεη ιίγα ιόγηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία. Ώθνύ ηειείσζε, αθνινύζεζε ην 
δπλαηό ρεηξνθξόηεκα ηνπ θνηλνύ. Όζηεξα, έθαλε κηα κηθξή ππόθιηζε θαη 
απνκαθξύλζεθε γξήγνξα. Μόιηο ηα ρεηξνθξνηήκαηα ζηακάηεζαλ, νη πξνβνιείο 
θώηηζαλ γηα ιίγν ην κεγάιν άζπξν παλί όπνπ ζα πξνβαιιόηαλ ε ηαηλία θαη 
θαηόπηλ έζβεζαλ. Η ηαηλία άξρηζε. 

 
 
Όζηεξα από δύν ώξεο πεξίπνπ ε ηαηλία ηειείσζε θαη ην θνηλό μέζπαζε 

ζε ρεηξνθξνηήκαηα. Ήηαλ πξαγκαηηθά κηα πνιύ σξαία ηαηλία πνπ ηνπο 
θξάηεζε όινπο θαζεισκέλνπο- θαη ηνλ Μαλώιε. Σα εθέ ήηαλ θαηαπιεθηηθά. 

Ο θόζκνο άξρηζε λα ζεθώλεηαη από ηηο θαξέθιεο θάλνληαο εύζπκα 
ζρόιηα γηα ηε ηαηλία. ηγά-ζηγά ζεθώζεθαλ θαη νη δύν θίινη. Ο Μαλώιεο 
ηεληώζεθε πξνο ηα πίζσ πξνζπαζώληαο λα μεπηαζηεί κεηά από δύν ώξεο 
θαζηζκέλνο ζηε θαξέθια. Παξαηήξεζε όηη ν Νίθνο θνηηνύζε έληνλα πξνο ηα 
δεμηά ηνπο κε κηζόθιεηζηα κάηηα ζαλ λα πξνζπαζνύζε λα εληνπίζεη θάηη.  

«Πεξίκελε ιίγν εδώ» ηνπ είπε. «Πάσ ζε θάπνηνπο θίινπο κνπ θαη 
θεύγνπκε, εληάμεη;» 

 «Βληάμεη, δελ ρξεηάδεηαη λα βηάδεζαη» ηνπ απάληεζε. 
Καζώο απνκαθξπλόηαλ, ν Μαλώιεο ζάξσζε κε ην βιέκκα ηνπ ην 

πιήζνο πνπ θαηεπζπλόηαλ πξνο ηελ έμνδν. Αελ ππήξρε πιένλ θαλέλαο άιινο 
ζηελ απιή έθηνο από θάπνηνπο γνλείο πνπ πξνζπαζνύζαλ λα ζεθώζνπλ ηα 
παηδηά ηνπο από ηηο θνύληεο, ηνπο θίινπο ηνπ Νίθνπ θαη ηνλ ίδην. 
Παξαηεξώληαο όκσο θαιύηεξα πξνο ηηο θαξέθιεο πνπ δελ ηηο έθηαλαλ ηα 
θώηα ηεο απιήο, δηαπίζησζε πσο θαζόηαλ κηα θνπέια κε καθξηά καύξα 
καιιηά θαη άζπξν δέξκα ζπκκαδεύνληαο ηα πξάγκαηά ηεο έηνηκε λα θύγεη. Ο 
Μαλώιεο ζπλνθξπώζεθε. Ώπηό ην θνξίηζη ην είρε μαλαδεί.  

«Λπδία!» θώλαμε απζόξκεηα δίρσο λα ην ζέιεη. Σν θνξίηζη γύξηζε  
πξνο ην κέξνο ηνπ. Η έθπιεμε έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηε ραξά. 

«Γεηα ζνπ, Μαλώιε» ηνλ ραηξέηηζε θαη ζεθώζεθε. Πιεζίαζε πξνο ην 
κέξνο ηνπ. «Πώο από εδώ;» 

«Ήξζα γηα δηαθνπέο, κε θηινμελεί έλαο θίινο κνπ. Βζύ;» 
«Βδώ είλαη ην εμνρηθό κνπ. Έξρνκαη θάζε θαινθαίξη. Μα, λόκηδα πσο 

ζνπ ην είρα πεη». 
Ο Μαλώιεο έκεηλε γηα ιίγν ζθεθηηθόο. «ρη, δελ ην ζπκάκαη. Αελ 

πεηξάδεη. Πσο πεξλάο;» 
«Μηα ραξά, ήξζα ζήκεξα. Βζύ είζαη θαηξό εδώ;» 
«Ναη, κηα βδνκάδα. Ώλ ζεο κπνξνύκε κηα κέξα λα βξεζνύκε. Πνπ 

κέλεηο;» 
«Μέλσ ιίγν έμσ από ην ρσξηό. Κνληά ζην δάζνο» 
«Βγώ πάιη…κέζα». Γέιαζαλ κε ην αζηείν ηνπ. 
«Λνηπόλ, εγώ πξέπεη λα θύγσ. Να κε ραζνύκε, έηζη;» 
«Βληάμεη. Πόηε ζεο λα βξεζνύκε;» 



Η Λπδία ρακήισζε ην βιέκκα. «Ση ζα έιεγεο λα έξζεηο αύξην ην 
απόγεπκα ζην ζπίηη κνπ;» 

«Καλέλα πξόβιεκα. Σα ιέκε ινηπόλ».  
Η Λπδία ηνπ έδσζε ζηε ζπλέρεηα νδεγίεο γηα ην πώο ζα έξζεη ζην ζπίηη 

ηεο. 
 «Ώιήζεηα, πσο ζνπ θάλεθε ε ηαηλία;» ξώηεζε ν Μαλώιεο. 
Υακνγέιαζε. «Πνιύ σξαία. Βίρε αξθεηή αγσλία. Βζέλα;» 
«Ναη, θαη εκέλα κνπ άξεζε». Κνίηαμε πξνο ην κέξνο ηνπ Νίθνπ θαη ηνλ 

είδε λα θαηεπζύλεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ. «Καιελύρηα. Ώύξην, έηζη;» 
Η Λπδία έλεπζε θαηαθαηηθά θαη ηνλ ραηξέηηζε. Έκεηλε ιίγν λα ηε 

θνηηάμεη λα θεύγεη θαη γύξηζε πξνο ην κέξνο ηνπ θίινπ ηνπ. 
«Πνηα ήηαλ απηή;» ξώηεζε ηνλ Μαλώιε ν Νίθνο όηαλ ε Λπδία έθπγε. 

«Γλσζηή ζνπ;» 
«Ναη, ηε γλσξίδσ από ην ιύθεην πνπ πεγαίλσ. Βίλαη θαηλνύξηα» είπε θαη 

άξρηζε λα πεξπαηάεη πξνο ηελ έμνδν. 
«Χξαία θνπέια πάλησο. Πσο ηε ιέλε;» 
«Λπδία. Μπνξεί λα είλαη όκνξθε, αιιά εκέλα απηή ε νκνξθηά κνπ 

ζηνίρηζε πνιύ». 
«Ση ζεο λα πεηο;» 
Ο Μαλώιεο ηνπ εμηζηόξεζε όια όζα ζπλέβεζαλ εθείλν ην βξάδπ κε 

ηνλ Ώιέμε. 
«νβαξά; Μέρξη εθεί ινηπόλ έθηαζε; Καιά, απηό είλαη ζπλεζηζκέλν 

θαηλόκελν. Η αιήζεηα πάλησο είλαη όηη δελ θηαηο εζύ. Σνπιάρηζηνλ  
πξνζπάζεζεο λα ηνπ εμεγήζεηο. Φαίλεηαη πσο ην πήξε βαξηά» ζπκπέξαλε ν 
Νίθνο. 

«Ναη, αιιά πσο ζα θαηαθέξνπκε λα γίλνπκε θαη πάιη θίινη; Σώξα ηα 
πξάγκαηα δελ είλαη εύθνια. Καη ην πξόβιεκα είλαη όηη αθόκα θαη αλ ηνπ 
κηιήζσ δελ ζα κε αθνύζεη. Σνπιάρηζηνλ, έηζη πηζηεύσ. Πξνο ην παξόλ δελ 
κπνξώ λα θάλσ θάηη. Θα πξέπεη λα πξνζπαζήζσ όηαλ γπξίζσ. Ώλ ηα 
θαηαθέξσ». 

«Βγώ πηζηεύσ πσο ζα ηα θαηαθέξεηο αλ επηκείλεηο. ζν δελ ζε αθνύεη, 
ηόζν πξέπεη λα ηνλ θάλεηο λα ην θαηαιάβεη. Πξέπεη λα ηνπ ην μεθαζαξίζεηο κηα 
θαη θαιή όηη δελ ζπλέβε ηίπνηα κεηαμύ ζαο. Αε κπνξεί, ζα ππνρσξήζεη. ην 
θάησ-θάησ, ππάξρνπλ πνιιά αγόξηα πνπ κηιάλε θαη θάλνπλ παξέα κε θνξίηζηα 
ρσξίο λα ηξέρεη ηίπνηα κεηαμύ ηνπο. Με θαηάιαβεο;» 

«Ννκίδσ πσο έρεηο δίθην. Μόιηο γπξίζσ ζα ηνπ ην μεθαζαξίζσ. Πξέπεη 
λα ην θαηαιάβεη θαη λα κελ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ παηδί. Έπεηηα είκαζηε θίινη. 
ρεδόλ θνιιεηνί. Αελ ζέισ λα πάςνπκε λα θάλνπκε παξέα. Βληάμεη, ην ζέκα 
έιεμε. Θα ηνπ κηιήζσ. ε επραξηζηώ γηα ηε βνήζεηα» είπε θαη ηνλ ρηύπεζε 
απαιά ζηε πιάηε. 

«Υαίξνκαη πνπ κπνξώ λα ζνπ θαλώ ρξήζηκνο» είπε ρακνγειώληαο ν 
Νίθνο θαη ηνπ αληαπέδσζε ην ρηύπεκα.  

 
 
 

18Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 



 
 
Σελ επόκελε κέξα, αθνύ μύπλεζε, ληύζεθε θαη έθαγε πξσηλό, ε Λπδία 

απνθάζηζε λα πάεη κηα βόιηα ζην δάζνο γηα λα δεη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
βξίζθνληαη νη κάγηζζεο. Έπξεπε πιένλ λα δεη ηη ζα θάλεη κε απηή ηελ ηζηνξία 
θαη απηό ηελ έθαλε λα αλεζπρεί. Σελ αλεζπρνύζε επίζεο ε απξνεηδνπνίεηε 
άθημε ηνπ Μαλώιε ζην ρσξηό. Φνβόηαλ όηη ζα κπνξνύζε λα ηα κάζεη όια γηα 
ηελ πξαγκαηηθή ηεο θύζε αξγά ή γξήγνξα. Καη απηό ην γεγνλόο δελ έπξεπε 
λα ην κάζεη ν Μαλώιεο. Καλείο.  

Φόξεζε ηα αζιεηηθά ηεο παπνύηζηα ζην ρνι θαη άλνημε ηε πόξηα. 
Κνίηαμε ην ξνιόη ηεο. Η ώξα ήηαλ ήδε έληεθα θαη ν ήιηνο είρε αλέβεη ςειά 
ζηνλ νπξαλό. Η δέζηε ήηαλ αλππόθνξε.  

Βίδε ηε κεηέξα ηεο ζην θήπν. Φνξνύζε ηα πξόρεηξά ηεο ξνύρα θαη 
θνύξεπε ην ρνξηάξη κε κηα εηδηθή κεραλή πνπ έβγαδε έλαλ κνλόηνλν θαη 
δπλαηό ήρν. Σε θώλαμε πξνζπαζώληαο κε ηε θσλή ηεο λα θαιύςεη ηνλ ήρν 
ηεο κεραλήο. 

«Πνπ πεγαίλεηο;» ηε ξώηεζε όηαλ ηελ άθνπζε. 
«Μηα βόιηα ζην δάζνο γηα λα πεξάζεη ε ώξα. Αελ ζα αξγήζσ» ηε 

δηαβεβαίσζε. 
«Πξόζερε, Λπδία κνπ. Βίλαη επηθίλδπλα ζην δάζνο» 
«Μακά, δελ ζα πάζσ ηίπνηα. Έπεηηα, δελ ζα πάσ καθξηά. ην 

εγγπώκαη» 
Σειηθά, θάλεθε λα ππνρσξεί. «Βληάμεη. Ώιιά κόλν γηα κηζή ώξα. ρη 

παξαπάλσ» 
«Βληάμεη!» είπε θαη έθπγε κε γξήγνξα βήκαηα από ηνλ θήπν. Άλνημε ηε 

πόξηα θαη έθπγε.  
Καζώο απνκαθξπλόηαλ από ην ζπίηη θαη άξρηζε λα κπαίλεη ζην δάζνο 

έλησζε ηε θαξδηά ηεο λα ρηππάεη δπλαηά. ζν ήξεκε πξνζπαζνύζε λα είλαη, 
ηόζν ην άγρνο θαηάθεξλε θαη πάιη λα θπξηαξρήζεη. κσο, δε κπνξνύζε πηα λα 
θάλεη πίζσ. Βίρε κπεη πιένλ ζην δάζνο. 

Κνίηαδε γύξσ ηεο ζαλ λα πεξίκελε έλα ζεκάδη γηα λα ηεο δείμεη πξνο ηα 
πνύ λα πάεη. Σν κόλν πνπ έβιεπε όκσο ήηαλ κεξηθά πνπιηά λα πεηνύλε από 
θιαδί ζε θιαδί θειαεδώληαο. Γεληθά, ην δάζνο ήηαλ ήζπρν. Ώπηό ήηαλ όκσο 
θαη ην γεγνλόο πνπ ηελ έθαλε λα αηζζάλεηαη αλήζπρα.  

Πεξπάηεζε γηα πνιιή ώξα πάλσ ζηα μεξακέλα θύιια θάιππηαλ ζαλ 
έλα πνξηνθαιί ραιί ην έδαθνο αθήλνληαο θξηηζαληζηνύο ήρνπο. Μεηά από 
ιίγε ώξα άθνπζε ηνλ γιπθό ήρν ηξερνύκελνπ λεξνύ. Καηεπζύλζεθε κεκηάο 
πξνο ηελ πξνέιεπζε ηνπ ήρνπ. ηαλ έθηαζε θνληά είδε έλα κηθξό ξπάθη λα 
θπιάεη. ηελ απέλαληη όρζε ππήξρε έλα ζπίηη. Κξάηεζε ηελ αλάζα ηεο. Ώπηό 
πξέπεη λα ήηαλ ην ζπίηη ηνπο. Σν κόλν πνπ έπξεπε πιένλ λα θάλεη ήηαλ λα 
θύγεη θαη λα έξζεη ην βξάδπ. Έηζη δελ ζα θαηαιάβαηλε θαλείο ηίπνηα. 

Καζώο όκσο γύξηδε λα θύγεη έβγαιε κηα άλαξζξε θξαπγή βιέπνληαο ηε 
λεαξή θνπέια πίζσ ηεο. Φνξνύζε έλα απιό θαθέ θόξεκα. Βίρε θόθθηλα καθξηά 
καιιηά θαη πξάζηλα εθθξαζηηθά κάηηα. 

«πγλώκε» ηεο είπε απαιά. «Αελ ήζεια λα ζε ηξνκάμσ». 
«Πνηα είζαη;» ξώηεζε επηθπιαθηηθά. Αελ ήμεξε ηη κπνξνύζε λα 

πεξηκέλεη από απηή ηε παξάμελε θνπέια. 



«Με ιέλε Πνιεκόραξε. Αε ρξεηάδεηαη λα κνπ πεηο πνηα είζαη θαη ηη 
γπξεύεηο εδώ» ηεο είπε ζνβαξά. «Σν γλσξίδσ». 

«Πσο;» ηε ξώηεζε κε πεξηέξγεηα.  
«Αε ζέιεη θαη πνιιή ζθέςε. Μόλε ζνπ, θνηηάο επηθπιαθηηθά ηξηγύξσ, 

θηάλεηο σο ην ζπίηη καο θαη ηώξα γπξλάο γηα λα θύγεηο. Φαίλεηαη ηη ςάρλεηο». 
«’ Σν ζπίηη καο ; ‘» ξώηεζε ε Λπδία κε ην θόβν δσγξαθηζκέλν ζην 

πξόζσπό ηεο. Πήγε λα θάλεη έλα βήκα πίζσ, αιιά ην πόδη ηεο αθνύκπεζε ζε 
κηα πέηξα θαη ζθόληαςε. εθώζεθε γξήγνξα επάλσ ληξνπηαζκέλε ηηλάδνληαο 
κεξηθά θύιια από ηα καιιηά ηεο θαη ηα ξνύρα ηεο. 

«Ηξέκεζε» ηε θαζεζύραζε ε Πνιεκόραξε. «Βγώ δελ πξόθεηηαη λα ζνπ 
θάλσ θαθό. Οη αδεξθέο κνπ είλαη απηέο πνπ θάλνπλ απηή ηε ‘δνπιεηά’». 

Η Λπδία αλαξσηήζεθε πνηα ήηαλ απηή ε ‘δνπιεηά’ αιιά ε απνξία ηεο 
ιύζεθε ακέζσο. 

«Ξέξσ ηη έρεηο ζην ζβέξθν ζνπ. Ξέξσ ηη είζαη ζηε πξαγκαηηθόηεηα. 
Βγώ ζε δηαβεβαηώλσ, πνηέ δελ κνπ άξεζαλ απηά πνπ έθαλαλ νη αδεξθέο κνπ 
όιν απηό ηνλ θαηξό. Καη λνκίδσ πσο πξέπεη λα βάισ έλα ηέινο» 

«Πσο κπνξώ όκσο λα ζε εκπηζηεπηώ;»  
«Αηόηη δελ πξόθεηηαη λα ηνπο ελεκεξώζσ γηα ηνλ εξρνκό ζνπ. Καη 

επεηδή ζέισ λα ζε βνεζήζσ θαη ζα ην θάλσ». 
Η Λπδία θνίηαμε ην πξόζσπό ηεο πξνζπαζώληαο λα δηαθξίλεη θάπνην 

είδνο εηξσλείαο, όκσο ε έθθξαζή ηεο παξέκεηλε ζνβαξή. Αελ έκελε λα θάλεη 
ηίπνηα άιιν από ην λα ηε πηζηέςεη. 

«Βληάμεη. Με έπεηζεο» είπε θαη θάζηζε ζην έδαθνο ληώζνληαο ηα πόδηα 
ηεο λα κνπδηάδνπλ. Κάζηζε θαη ε Πνιεκόραξε. 

«Η αιήζεηα είλαη όηη είρα πξνβιέςεη ηνλ εξρνκό ζνπ. Σπραία». 
«Σπραία;» 
«Ναη, δειαδή βγήθα πξηλ από ιίγν θαηξό ην βξάδπ έμσ. Ήξζα εδώ θαη 

θνηηάδνληαο ην ξπάθη ζε είδα. Καη έηζη… ζε πεξίκελα». 
«Άξα, είζαη θαη εζύ κάγηζζα. Ώθνύ κε είδεο. Πξνέβιεςεο ηνλ εξρνκό 

κνπ» ζπκπέξαλε ε Λπδία. 
«ρη. Βγώ δελ είκαη κάγηζζα. Πνηέ δελ ήκνπλ. Μόλν νη αδεξθέο κνπ». 
«Μα, πσο γίλεηαη απηό;» 
«Βηιηθξηλά δελ μέξσ» 
«Καη ηώξα πνπ είλαη; Με πεξηκέλνπλ;» 
«Ννκίδσ πσο δελ έρνπλ κάζεη πσο ήξζεο. Ννκίδσ όηη δελ πξέπεη λα 

θαζπζηεξήζεηο. Πξέπεη λα ηηο αληηκεησπίζεηο ηώξα. Ώπηέο ηηο κέξεο. Τπάξρεη 
κεγάιε πηζαλόηεηα λα ζε αλαθαιύςνπλ. Καη ηόηε ζα είλαη πνιύ αξγά» είπε ε 
Πνιεκόραξε ζθύβνληαο ην θεθάιη. 

Ώθνινύζεζε ζησπή. Καη νη δύν ήηαλ βπζηζκέλεο ζηηο ζθέςεηο ηνπο. Η 
Λπδία απνθάζηζε λα ζπάζεη πξώηε ηε ζησπή. 

«Βλλνείο όηη ζα πξέπεη λα ηηο… ζθνηώζσ;» ξώηεζε ηξέκνληαο. 
Η Πνιεκόραξε έλεπζε θαηαθαηηθά. «Ναη. Πξνηνύ ην θάλνπλ εθείλεο ζε 

εζέλα. Γηα απηό ζνπ ιέσ πσο δελ πξέπεη λα ράλεηο θαηξό». 
«Μα… πσο ζα ην θάλσ;» 
«Έρεηο πξνζηαζία;» 
Έκεηλε γηα ιίγν ζησπειή γηα λα θαηαιάβεη ηη ελλννύζε. ύληνκα 

ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ελλννύζε ην θνιηέ θαη ηελ αζηεξόζθνλε. Έλεπζε 
θαηαθαηηθά. 



«Χξαία. Ώπηά ζα ρξεζηκνπνηήζεηο». 
«Γηαηί κε βνεζάο;» 
Η Πνιεκόραξε αλαζηέλαμε βαζηά. «Βπεηδή ηόζα ρξόληα έβιεπα πνιιά. 

Έβιεπα πώο θαηέιεγαλ παηδηά ζαλ εζέλα. πκκεηείρα παξά ηε ζέιεζή κνπ. 
Έβιεπα αιιά πνηέ δελ κηινύζα.  Πάληα θνβόκνπλ ηελ αληίδξαζή ηνπο. κσο 
άξρηζα λα βιέπσ αιιηώο ηα πξάγκαηα. Με ηα κάηηα ηεο δηθαηνζύλεο. Αελ 
κπνξνύζα πηα λα ληώζσ ηύςεηο γηα ηελ απξαγία κνπ. Έηζη, απνθάζηζα λα 
αιιάμσ ζρέδηα. Με ηνλ εξρνκό ζνπ, Λπδία. Έπεηηα, ληώζσ ππεύζπλε». 

«Νηώζεηο ππεύζπλε; Γηαηί;» 
«Βπεηδή κπνξνύζα λα κηιήζσ, κπνξνύζα λα ην ζηακαηήζσ, αιιά πνηέ 

δελ ην έθαλα. Γη’ απηό». 
«Καιύηεξα λα έξζεηο αύξην ην βξάδπ. Ώξγά» ζπλέρηζε ε Πνιεκόραξε. 

«Ννκίδσ πσο πξέπεη λα ηειεηώζεη απηή ε ηζηνξία κηα θαη θαιή. πκθσλείο;» 
«Ναη» είπε αλαζηελάδνληαο. «Αελ κνπ κέλεη λα θάλσ ηίπνηα άιιν. 

Ώιιά… ηη ζα γίλεη αλ δελ ηα θαηαθέξσ;» 
Η Πνιεκόραξε ηεο έπηαζε ζηνξγηθά ην ρέξη θαη ηεο ρακνγέιαζε. «Θα 

ηα θαηαθέξεηο. Θα είκαη δίπια ζνπ. Θα ηηο αληηκεησπίζνπκε καδί, κελ μερλάο. 
Να ζπκάζαη: αθόκα θαη λα πάζσ θάηη, ή είκαη καθξηά λα μέξεηο όηη ζα βξσ 
ηξόπν λα ζε βνεζήζσ. Με ην μεράζεηο. Καη κε θνβεζείο». Κνίηαμε πξνο ην 
ζπίηη. «Καιύηεξα λα πεγαίλεηο. Μείλε ζην ζπίηη ζνπ. Καη πξνεηνηκάζνπ όζν πην 
θαιά κπνξείο. ηαλ έξζεηο ζα ζε πεξηκέλσ έμσ» είπε θαη ζεθώζεθε. 

εθώζεθε θαη ε Λπδία, ραηξέηηζε ηε θνπέια θαη θαηεπζύλζεθε πξνο ην 
δξόκν ηεο επηζηξνθήο. Μπνξεί λα αλεζπρνύζε, όκσο ηα ιόγηα ηεο 
Πνιεκόραξεο ηεο έδσζαλ ειπίδα. Ήηαλ θαιή θνπέια θαη θαηλόηαλ πσο 
πξάγκαηη ήζειε λα ηε βνεζήζεη. «Να αθνύο ηη ιέεη ε θαξδηά ζνπ» ηεο είρε πεη 
ε ζεία ηεο. 

Καζώο όκσο έβγαηλε από ην δάζνο, γπξλώληαο πξνο ηα αξηζηεξά ηεο, 
βαζηά ζην δάζνο, κπόξεζε λα δηαθξίλεη έλα ρέξη πξνηνύ εμαθαληζηεί πίζσ από 
έλαλ ρνληξό θνξκό δέληξνπ. Πάγσζε. Κάπνηνο ηελ είρε αθνινπζήζεη. 

 
 
Ο Μαλώιεο θαηάθεξε γξήγνξα λα θξπθηεί πίζσ από ην δέληξν πξνηνύ 

ηνλ αληηιεθζεί ε Λπδία. Ήηαλ ζίγνπξνο όηη απηό ην θνξίηζη ήηαλ δηαθνξεηηθό 
από ηα άιια. ηη θάηη έθξπβε. Καη ηώξα, νη ππνςίεο ηνπ επηβεβαηώζεθαλ. Ση 
ζήκαηλαλ όια απηά; Πνηα ήηαλ ε θνπέια ζην δάζνο πνπ ζπλάληεζε ε Λπδία; 
Πνηεο ήηαλ απηέο νη κάγηζζεο; Σν θεθάιη ηνπ πήγαηλε λα ζπάζεη. 

Κνίηαμε επηθπιαθηηθά πξνο ην κέξνο ηεο Λπδίαο θαη ηελ είδε λα βγαίλεη 
κε γξήγνξα βήκαηα από ην δάζνο θνηηάδνληαο ζπλερώο γύξσ ηεο. Έπεηηα 
έζηξηςε θαη εμαθαλίζηεθε από ηα κάηηα ηνπ. 

Θπκήζεθε ηόηε ηε ζπλάληεζή ηνπο ην απόγεπκα ζην ζπίηη ηεο. Ίζσο 
απηή λα ήηαλ ε επθαηξία γηα λα ηε ξσηήζεη. Αελ κπνξνύζε λα θάζεηαη κε 
ζηαπξσκέλα ρέξηα από ηε ζηηγκή πνπ ε θίιε ηνπ θηλδύλεπε. 

Έπξεπε λα ηε βνεζήζεη.  
 
 
 
 
 



19Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 
 

 
       
Σν απόγεπκα ήηαλ δεζηό ζην ρσξηό παξόιν πνπ γθξίδα ζύλλεθα 

θάιππηαλ ηνλ νπξαλό. Σνπιάρηζηνλ ζην δσκάηην ηεο Λπδίαο ε αηκόζθαηξα 
ήηαλ δξνζεξή.  

Γηα λα πεξάζεη ε ώξα κέρξη λα ηελ επηζθεθζεί ν Μαλώιεο, ε Λπδία 
έιπλε ζηαπξόιεμα μαπισκέλε ζην θξεβάηη ηεο. Πξνζπαζνύζε κε απηό ηνλ 
ηξόπν λα μεράζεη ην επόκελν βξάδπ, αιιά κάηαηα. ην ηέινο πέηαμε ην 
πεξηνδηθό κε ηα ζηαπξόιεμα, πνπ εθζθελδνλίζηεθε πάλσ ζηε ληνπιάπα 
θάλνληαο έλα δπλαηό ζόξπβν θαη έπεζε. Η Λπδία αλαζηέλαμε έηνηκε λα 
θιάςεη. 

Έλα ρηύπεκα ζηε πόξηα ηε μάθληαζε θαη ζθνύπηζε γξήγνξα ηα δάθξπα 
πνπ είραλ αξρίζεη λα θπιάλε ζην πξόζσπό ηεο. Ώθνύ ζπλήιζε ξώηεζε: 

«Ναη;» 
Ήηαλ ε κεηέξα ηεο πνπ ηεο ρακνγεινύζε. Σν ρακόγειό ηεο όκσο 

εμαθαλίζηεθε κόιηο αληίθξηζε ηε θόξε ηεο.  
«Βίζαη θαιά; Φαίλεζαη ηαξαγκέλε». 
Η Λπδία έζπεπζε λα ηε θαζεζπράζεη. «ρη, όρη. Βίκαη εληάμεη. Ώπιά 

θάηη ζπκήζεθα». 
Σε ράηδεςε ζην θεθάιη. «Καηάιαβα». 
«Ση θαηάιαβεο;» 
«νπ ιείπεη ε Ώγγιία. σζηά;» 
Ώλαθνπθίζηεθε λνεξά κόιηο αλαθάιπςε όηη ην κπζηηθό ηεο παξέκελε 

αζθαιέο. Έηζη άξρηζε λα παξηζηάλεη πσο ηεο έιεηςε ε Ώγγιία- θάηη πνπ ζην 
θάησ-θάησ ήηαλ αιήζεηα. «Ναη, πξάγκαηη. Σειηθά πόηε ζα πάκε; Ννκίδσ πσο ε 
θαηάζηαζή κνπ έρεη αξρίζεη λα θαιπηεξεύεη». 

«Μελ αλεζπρείο. ια ζηελ ώξα ηνπο. Βίλαη θάησ ν Μαλώιεο, ν θίινο 
ζνπ. Λέεη όηη ηνλ θάιεζεο γηα λα βξεζείηε». 

«Ναη, πεο ηνπ λα έξζεη». Η κεηέξα ηεο έθπγε θαη ε Λπδία θνηηάρηεθε 
ζηνλ θαζξέθηε. θνύπηζε κηα ηειεπηαία θνξά ηα κάηηα ηεο θαη γύξηζε πξνο ηε 
πόξηα θαζώο ν Μαλώιεο έκπαηλε ζην δσκάηην. 

«Γεηα ζνπ θαη πάιη, Λπδία» ηεο είπε ρακνγειώληαο. «Έρεηο θάηη;» ηε 
ξώηεζε παξαηεξώληαο ηε θαιύηεξα. 

«ρη, θαιά είκαη» βηάζηεθε λα ηνλ δηαβεβαηώζεη. Έηεηλε ην ρέξη ηεο 
πξνο ηε θαξέθια κπξνζηά ζην παξάζπξν. «Κάζηζε». 

Ο Μαλώιεο πήγε πξνο ην παξάζπξν θνηηάδνληαο ην δσκάηηό ηεο. 
«Χξαίν δσκάηην» είπε απιά. 

Η Λπδία αλαζήθσζε ηνπο ώκνπο. «Βπραξηζηώ» είπε. 
Γηα ιίγα ιεπηά επηθξάηεζε ζησπή, θαζώο έςαρλαλ θαη νη δύν θάηη λα 

πνπλ. Η Λπδία βξηζθόηαλ ζε δίιεκκα- άξαγε λα ηνπ κηινύζε γηα ην απξηαλό 
βξάδπ ή κήπσο όρη; Θα ηε θαηαιάβαηλε; Ήζειε ηόζν πνιύ λα κηιήζεη ζε 
θάπνηνλ, γη’ απηό απνθάζηζε λα ην ξηζθάξεη. 



«Μαλώιε» άξρηζε. «Θέισ λα ζνπ κηιήζσ γηα θάηη πνιύ ζνβαξό. Ξέξσ 
όηη κπνξεί λα κε ζεσξήζεηο ηξειή κεηά από απηό πνπ ζα ζνπ πσ, αιιά ζε 
δηαβεβαηώλσ πσο απηή είλαη ε αιήζεηα- δπζηπρώο» 

«Λπδία, κε ηξνκάδεηο. Ση είλαη απηά πνπ ιεο;» ζπλνθξπώζεθε ν 
Μαλώιεο. 

Η Λπδία θάζηζε βαξηά ζην θξεβάηη, πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη άξρηζε λα 
ηνπ εμηζηνξεί όζα ζπλέβεζαλ από ηε κέξα πνπ ηελ επηζθέθηεθε ε ζεία ηεο 
κέρξη ηελ απξηαλή κέξα. Έλησζε λα ηεο θεύγεη έλα βάξνο ηώξα πνπ 
κνηξάζηεθε ην πξόβιεκά ηεο κε θάπνηνλ. Σν κόλν πνπ έκελε ήηαλ λα πεηζζεί. 
Έηζη ινηπόλ, ηνπ γύξηζε ηε πιάηε ηεο, ηξάβεμε ηα καιιηά ηεο κπξνζηά θαη 
θαηέβαζε ειαθξά ηε κπινύδα ηεο, γηα λα ηνπ δείμεη ην ραξαγκέλν αζηέξη ζην 
ζβέξθν ηεο. Με έλα απόηνκν ηίλαγκα ηνπ θεθαιηνύ ηεο έθεξε ηα καιιηά ηεο 
πίζσ θαη ζήθσζε ηε κπινύδα ηεο. Γύξηζε λα δεη ηελ αληίδξαζε ηνπ Μαλώιε. 
Ήηαλ ζνθαξηζκέλνο θαη είρε κείλεη κε ην ζηόκα αλνηρηό.  

«Αελ… δελ κπνξεί λα είλαη αιήζεηα, Λπδία. Πεο κνπ όηη θάλεηο πιάθα». 
Βθείλε ζήθσζε ην θεθάιη ηεο ςειά ζε έλδεημε αγαλάθηεζεο. «Μαλώιε, 

εηιηθξηλά ζνπ κηιάσ. πσο ζνπ είπα θαη πξηλ, όια απηά είλαη αιεζηλά. ,ηη 
κνπ ζπκβαίλεη απηό ηνλ θαηξό. Αειαδή, ηη άιιν ζεο γηα λα πεηζζείο;» Κάζηζε 
ζην θξεβάηη θαη έθξπςε ην πξόζσπό ηεο κε ηα ρέξηα ηεο. Υακνγέιαζε έηνηκε 
γηα άιιε κηα θνξά λα θιάςεη.  

Ο Μαλώιεο, πνπ θάλεθε πηα λα ηε πηζηεύεη θάζηζε ζην θξεβάηη δίπια 
ηεο θαη ηεο ράηδεςε απαιά ηε πιάηε. «Έια, εξέκεζε, ζε πηζηεύσ. Ώπιά κνπ 
θάλεθε πεξίεξγν. Καη ζεο λα κάζεηο θαη θάηη; Θα ζε βνεζήζσ». 

Η Λπδία ζήθσζε ην θεθάιη ηεο. Βίρε κείλεη έθπιεθηε. «νβαξά κηιάο; 
Θα ην θάλεηο;» ξώηεζε κε ηελ ειπίδα δσγξαθηζκέλε ζηα πγξά κάηηα ηεο. 

«Καη βέβαηα. Ώύξην ην βξάδπ είπεο;» 
Έλεπζε θαηαθαηηθά. «Ναη. Βιπίδσ κόλν λα κνπ ιεο αιήζεηα». 
Σεο έπηαζε ην πηγνύλη, αλαγθάδνληαο ηε λα ηνλ θνηηάμεη. «πσο ζε 

πίζηεςα εγώ, έηζη ζέισ λα κε πηζηέςεηο θαη εζύ». Σελ αγθάιηαζε θηιηθά. 
«ια ζα πάλε θαιά» ηεο είπε θαη ζεθώζεθε. εθώζεθε θαη ε Λπδία. 

«Φεύγεηο;» ξώηεζε. 
Βθείλνο έλεπζε θαηαθαηηθά. Πήγε πξνο ηε πόξηα. 
«Με πεηο ζε θαλέλαλ ηίπνηα. Έηζη;» 
Σεο ρακνγέιαζε μαλά. «Μελ αλεζπρείο» ηε δηαβεβαίσζε θαη άλνημε ηε 

πόξηα. «Σα ιέκε αύξην. Θα ζε πεξηκέλσ έμσ από ην ζπίηη ζνπ. Ώλ ηα 
θαηαθέξσ» είπε θαη έθπγε αθήλνληαο ηε κόλε ζην δσκάηην.  

Πήγε ζην παξάζπξν θαη ηνλ θνηηνύζε κέρξη λα ραζεί ζηε ζηξνθή ηνπ 
δξόκνπ. ‘ια ζα πάλε θαιά’ αληερνύζαλ ηα ιόγηα ζην κπαιό ηεο. 

 
 
 
«…ήκεξα ην βξάδπ λνκίδσ πσο πξέπεη λα κπεη έλα ηέινο. Καη ζε απηό 

ζα ζπκβάιεη θαη ε θνπέια. Πξνζπάζεζα λα ηελ θάλσ λα θαλεί ήξεκε- ην 
ζεώξεζα εύθνιν. κσο ζηε πξαγκαηηθόηεηα είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν. 

>> Σόζα ρξόληα πέξαζαλ θαη δελ κηινύζα. Αελ έθαλα ηίπνηα. Σν κόλν 
πνπ ζέισ είλαη λα ηα θαηαθέξσ…» 

Η Πνιεκόραξε θαζόηαλ ζην κηθξό μύιηλν γξαθείν ηεο γξάθνληαο 
εκεξνιόγην. Έγξαθε από κηθξή ζε εκεξνιόγην ηα πάληα, από ηα πην απιά 



θαζεκεξηλά πξάγκαηα, κέρξη ηα κεγαιύηεξα κπζηηθά ηεο. ηαλ έγξαθε, 
έλησζε λα θεύγεη έλα βάξνο από πάλσ ηεο. Καλέλαο δελ έλησζε λα ηελ 
θαηαιαβαίλεη θαιύηεξα, όζν παξάινγν θαη λα είλαη απηό. Ώθνύ έγξαθε, ην 
έθξπβε θάησ από κηα αλνηρηή ζαλίδα πνπ ήηαλ θαιπκκέλε κε έλα θαθέ κηθξό 
ραιάθη, δίπια ζην θξεβάηη ηεο. Έηζη ηα κπζηηθά ηεο παξέκελαλ αζθαιή. 

Ξαθληθά, έλαο δπλαηόο ζόξπβνο αθνύζηεθε από έμσ. εθώζεθε όξζηα 
ακέζσο θαη πήγε πξνο ην παξάζπξν. Αελ ππήξρε θαλέλα ζεκάδη πνπ λα 
δήισλε από ηη είρε πξνθιεζεί ν ζόξπβνο, όκσο θαηάιαβε από πνύ εξρόηαλ. 
Έκεηλε έληξνκε. Βξρόηαλ από ηελ απνζήθε όπνπ βξηζθόηαλ ε αιεπνύ. 

Υσξίο λα ράλεη ρξόλν θαη θιείλνληαο ην εκεξνιόγηό ηεο, ρσξίο λα ην 
θξύςεη, πήγε πξνο ηα έμσ κε γξήγνξα βήκαηα θαη όζν πην δηαθξηηηθά γηλόηαλ 
έηζη ώζηε λα κελ ππνπηεπζνύλ θάηη νη αδεξθέο ηεο. 

ηαλ έθηαζε έμσ από ηε πόξηα ηεο απνζήθεο ε θαξδηά ηεο ρηππνύζε 
ήδε δπλαηά. Σελ άλνημε θαη έβγαιε έλαλ αλαζηελαγκό αλαθνύθηζεο κόιηο 
ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε αιεπνύ θνηκόηαλ καθάξηα κέζα ζην θαιάζη ηεο. Σν 
κηθξό δών κηζάλνημε ηα κάηηα ηνπ από ην μαθληθό θσο θαη θνίηαμε γηα ιίγν ηε 
Πνιεκόραξε πξνηνύ ηελησζεί θαη αιιάμεη πιεπξό.  

Έθπγε αξγά από ηελ απνζήθε θιείλνληαο ηε πόξηα ζηγά πίζσ ηεο. 
Ώλαξσηηόηαλ από πνύ λα ήξζε ν ήρνο. Κνίηαμε ηξηγύξσ ηεο. Ηζπρία 
επηθξαηνύζε. Ώθνύ πέξαζε πηα αξθεηή ώξα απνθάζηζε λα θύγεη ζθεπηόκελε 
πσο ζα ήηαλ θάηη από ην δάζνο. Έπεηηα, από ηε ζηηγκή πνπ ε αιεπνύ ήηαλ 
θαιά, δελ ππήξρε ιόγνο αλεζπρίαο.  

Η αλεζπρία ήξζε λα ηε θπξηέςεη αξγόηεξα, όηαλ κπήθε ζην δσκάηηό 
ηεο. Κνίηαμε ην γξαθείν ηεο θαη πάγσζε. Σν εκεξνιόγην ήηαλ αλνηρηό ζηε 
ζειίδα πνπ έγξαθε. Σώξα κπνξνύζε λα πεξηκέλεη ηα πάληα. 

 
 
 
ιν ην απόγεπκα ε Λπδία ήηαλ λεπξηθή θαη πήγαηλε από δσκάηην ζε 

δσκάηην. Αελ ηε ρσξνύζε ν ηόπνο. Ώθόκα θαη ην δηάβαζκα θάπνηνπ βηβιίνπ 
απνδεηθλπόηαλ άδηθνο θόπνο. Κνίηαδε ζπλέρεηα πξνο ηε πιεπξά ηνπ δάζνπο 
ιεο θαη πεξίκελε θάηη ή θάπνηνο λα θαλεί. 

Η κεηέξα ηεο, γηα θαιή ηεο ηύρε, δελ θαηλόηαλ λα έρεη αληηιεθζεί ηελ 
αγσλία ηεο θόξεο ηεο, θαζώο ήηαλ αθόκε απαζρνιεκέλε κε ηε θαζαξηόηεηα 
ηνπ ζπηηηνύ. Σνπιάρηζηνλ, γιίησζε ηηο εξσηήζεηο. 

Κνηηώληαο ηνλ νπξαλό από ην παξάζπξν ηνπ δσκαηίνπ ηεο, 
παξαηήξεζε όηη ν νπξαλόο ήηαλ θαιπκκέλνο κε κεγάια γθξίδα ζύλλεθα. Ήηαλ 
νινθάλεξν όηη θάπνηα ζηηγκή ζα έπηαλε βξνρή. Η ζθέςε ηεο απνδείρζεθε 
ζσζηή, θαζώο ρνληξέο ςηράιεο άξρηζαλ λα κνπζθεύνπλ ην παξάζπξό ηεο 
θάλνληαο κηθξνύο ζνξύβνπο νη νπνίνη άξρηζαλ ζηαδηαθά λα απμάλνληαη ώζπνπ 
έβξερε πιένλ θαλνληθά. 

Η ώξα ήηαλ νθηώ θαη κηζή. Σηο έκελαλ αξθεηέο ώξεο αθόκα κέρξη λα 
θύγεη θαη απηό ηελ έθαλε λα αλεζπρεί αθόκα πην πνιύ. Σα ιεπηά ηεο θαηλόηαλ 
αηώλεο. Κάζηζε θνληά ζην παξάζπξν θαη άξρηζε λα θνηηάεη ηε βξνρή. Ώπό 
κηθξή, όηαλ δελ είρε ηη λα θάλεη θαη ζηελαρσξηόηαλ θνηηνύζε ηε βξνρή λα 
πέθηεη πόζν κάιινλ ζην Λνλδίλν, όπνπ νη βξνρέο απνηεινύζαλ έλα 
θαζεκεξηλό θαηλόκελν.  



Αελ θαηάιαβε πόζε ώξα πέξαζε θνηηάδνληαο ηε βξνρή. Σν κόλν πνπ 
θαηάιαβε ήηαλ ην απαιό θιείζηκν ησλ βιεθάξσλ ηεο θαη ην γεγνλόο λα ηελ 
παίξλεη ζηγά- ζηγά ν ύπλνο. 

 
 
Βίρε ζθνηεηληάζεη πηα όηαλ μύπλεζε. Άλνημε ηα κάηηα ηεο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε όηη είρε αθνπκπήζεη ην θεθάιη ηεο πάλσ ζην πεξβάδη ηνπ 
παξαζύξνπ. εθώζεθε από ηε θαξέθια θαη θνίηαμε έμσ. 

Η βξνρή είρε ζηακαηήζεη, κα ηα ζύλλεθα θάληαδαλ απεηιεηηθά ζηνλ 
νπξαλό έηζη όπσο αγξίεπαλ ηε λύρηα. αλ λα κελ έθηαλε απηό, έλαο 
δαηκνληζκέλνο αέξαο θπζνύζε παξαζύξνληαο ηα πάληα ζην πέξαζκα ηνπ θαη 
αθήλνληαο έλα απόκαθξν νπξιηαρηό. Η αηκόζθαηξα ήηαλ πγξή θαη ζθνηεηλή. 

Κνίηαμε ην ξνιόη ηεο. Η ώξα ήηαλ έληεθα! Ώπνξνύζε κε ηνλ εαπηό ηεο. 
Πσο θνηκήζεθε ηόζεο ώξεο; Σνπιάρηζηνλ, μύπλεζε πάλσ ζηελ ώξα γηα λα 
θύγεη. ΐγήθε ζηηο ζθάιεο γηα λα δεη αλ ππήξρε θάπνην ζεκάδη πνπ λα πξόδηδε 
ην όηη ε κεηέξα ηεο δελ είρε πάεη γηα ύπλν. κσο, γηα θαιή ηεο ηύρε ην ζπίηη 
ήηαλ ζθνηεηλό θαη ήζπρν ζε βαζκό πνπ ηελ έθαλε λα θνβάηαη. 

Πήγε πάιη ζην δσκάηηό ηεο θαη πήξε από ην ζπξηάξη ηνπ θνκνδίλνπ ηεο 
ην θνπηάθη κε ηελ αζηεξόζθνλε θαη ην θνιηέ. Φόξεζε ην θνιηέ θαη ην έβαιε 
κέζα από ηε κπινύδα ηεο. Υηέληζε ζηα γξήγνξα ηα καιιηά ηεο θαη έβαιε ηα 
αζιεηηθά παπνύηζηα ηεο. Πξηλ θύγεη, ε καηηά ηεο έπεζε πάλσ ζε κηα καύξε 
δαθέηα πάλσ ζην θξεβάηη ηεο. Με κηα απόηνκε θίλεζε ηε πήξε θαη ηε θόξεζε. 

Αηέζρηζε ην ζπίηη κε αξγά θαη αζόξπβα βήκαηα ώζπνπ λα θηάζεη ζηε 
θνπδίλα. Βθεί ππήξρε ε πίζσ πόξηα πνπ όηαλ ηελ θιείδσλαλ, άθελαλ ζηνλ 
πάγθν ην θιεηδί. Η Λπδία πήξε ην θιεηδί, πνπ ήηαλ θξύν ζηελ αθή, θαη 
μεθιείδσζε απαιά ηε πόξηα. Μόιηο ηελ άλνημε, έλα θύκα αέξα εηζέβαιιε κέζα 
ζην δσκάηην θαη ηελ έζπξσμε ειαθξά πξνο ηα πίζσ. Έλα άιιν θύκα 
εηζρώξεζε ζηε θνπδίλα θάλνληαο ην ηξαπεδνκάληηιν λα αλεκίδεη ηόζν πνιύ 
πνπ έθαλε κηα ζηδεξέληα θνπηάια πνπ ππήξρε πάλσ ηνπ μεραζκέλε λα πέζεη 
κε πάηαγν ζην πάησκα. Η Λπδία έθιεηζε έληξνκε ηε πόξηα απόηνκα θαη έβαιε 
ηα ρέξηα πίζσ από ηε πιάηε ηεο θξύβνληαο ην θιεηδί ζηε δεμηά ρνύθηα ηεο. 
Πσο ζπλέβε ηώξα απηό ην μαθληθό; Φνβόηαλ κήπσο ε κεηέξα ηεο ηελ 
αληηιεθζεί. 

Αελ άξγεζαλ λα επηβεβαησζνύλ νη θόβνη ηεο. Άθνπζε ηα γξήγνξα θαη 
αλήζπρα βήκαηα ηεο κεηέξαο ηεο ζηηο ζθάιεο. Μπήθε ζηε θνπδίλα κε ηα 
θαζηαλά καιιηά ηεο αλαθαησκέλα. 

«Λπδία;» ηε ξώηεζε ζνβαξά. «Γηαηί θάλεηο ζόξπβν ηέηνηα ώξα, έληεθα 
θαη ηέηαξην;» Σε παξαηήξεζε αξγά από πάλσ έσο θάησ. «Καη γηαηί είζαη 
ληπκέλε; Ώθόκα δε θνηκήζεθεο;» 

«Αελ είρα ύπλν» βγήθαλ ηα ιόγηα ηεο ρσξίο λα ην θαηαιάβεη. «Καη… 
δίςαζα. Ήξζα γηα λα πησ λεξό». Πξνζπάζεζε λα θαλεί πεηζηηθή. 

Η κεηέξα ηεο ζήθσζε ηε θνπηάια από θάησ. «Βίζαη ζίγνπξε πσο 
θαηέβεθεο κόλν γηα λεξό; Μήπσο ήζειεο λα θάλεηο θάηη άιιν;» Ήηαλ 
νινθάλεξν όηη δελ ηε πίζηεπε. 

«Ναη, ζίγνπξα, κακά. Ώπιά, έςαρλα γηα πνηήξη θαη εθεί πνπ πεξλνύζα 
δίπια από ην ηξαπέδη κνπ έπεζε ε θνπηάια. Σελ έζπξσμα ρσξίο λα ην 
θαηαιάβσ. πγλώκε αλ ζε αλαζηάησζα» έθαλε κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα. 



Βθείλε ηε θνίηαμε ακίιεηε γηα πνιύ ώξα θξαηώληαο αθόκα ηε θνπηάια 
ζηα ρέξηα ηεο. Σειηθά, ηελ έβαιε ζε έλα ζπξηάξη θαη αλαζηέλαμε. «Μάιηζηα» 
είπε. «Καιώο. Ώιιά ηελ επόκελε θνξά λα είζαη πην πξνζεθηηθή. Καιελύρηα». 

«Καιελύρηα» επρήζεθε θαη ε Λπδία. Η κεηέξα ηεο βγήθε από ηε 
θνπδίλα κε αξγά βήκαηα. ηελνρσξήζεθε πνπ ηελ αλαζηάησζε κα 
πεξηζζόηεξν πνπ έραζε ρξόλν. 

Πήξε έλα πνηήξη θαη άλνημε ηε βξύζε γηα λα πξνζπνηεζεί πσο πξάγκαηη 
έπηλε λεξό. Μόιηο έθιεηζε ε πόξηα ηεο θξεβαηνθάκαξάο ηεο ε Λπδία 
απνθάζηζε λα κελ ράζεη άιιν ρξόλν. Ώπνθαζηζκέλε, άλνημε γξήγνξα ηε 
πόξηα βγήθε έμσ θαη θιείδσζε ηε πόξηα πίζσ ηεο. 

Αηέζρηζε ηηο ηξηαληαθπιιηέο ηνπ θήπνπ θαη άλνημε ηε θαγθειόπνξηα. 
ΐγήθε από ην θήπν θαη ζάξσζε κε ην βιέκκα ηεο ην πεξηβάιινληα ρώξν. Ο 
Μαλώιεο ήηαλ άθαληνο. Ώπνθάζηζε λα πεξηκέλεη γηα ιίγε ώξα αθόκα κε ηνλ 
άλεκν λα νπξιηάδεη γύξσ ηεο. 

 
 
Ο Μαλώιεο πεξίκελε κε αλππνκνλεζία μαπισκέλνο ζην θξεβάηη ηνπ λα 

θνηκεζεί ν Νίθνο, γηα λα θύγεη, ν νπνίνο δηάβαδε κε κεγάιε πξνζήισζε έλα 
βηβιίν ηεο Άγθαζα Κξίζηη. Βίρε νιόθιεξε ζπιινγή από ηα βηβιία ηεο θαη θάζε 
βξάδπ άλαβε ηε κηθξή ιάκπα ζην θνκνδίλν ηνπ θαη δηάβαδε κέρξη λα ηνλ πάξεη 
ν ύπλνο. Ο Μαλώιεο θνίηαμε ην εμώθπιιν ηνπ βηβιίνπ θαη δηέθξηλε ηνλ ηίηιν 
ηνπ- ‘θήθα ζε ςάζηλν θαπέιν’ ιεγόηαλ.  

Μεηά από πνιιή ώξα επηηέινπο έθιεηζε ην βηβιίν θαη έζβεζε ηε ιάκπα 
βπζίδνληαο ην δσκάηην ζην ζθνηάδη. «Καιελύρηα» ηνπ είπε. 

«Καιελύρηα» ηνπ επρήζεθε ν Μαλώιεο. Σώξα ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη 
λα απνθνηκεζεί θαη ην θαθό ήηαλ όηη δελ ηνλ έπαηξλε εύθνια ν ύπλνο. 
Ώλαξσηηόηαλ ηη λα θάλεη ηώξα ε Λπδία. Κνίηαμε ην ξνιόη ηνπ. Οη δείθηεο ηνπ 
πνπ θσζθόξηδαλ ζην ζθνηάδη έδεηρλαλ πσο ήηαλ έληεθα θαη κηζή. Έπξεπε λα 
βηαζηεί, αιιά ην κόλν πνπ κπνξνύζε λα θάλεη ήηαλ λα πεξηκέλεη. Κάησ από ην 
ζεληόλη ηνπ θνξνύζε ήδε ηα ξνύρα ηνπ θαη ήηαλ έηνηκνο.  

Μηα ππόθσθε βξνληή αθνύζηεθε από θάπνπ καθξηά. Όζηεξα από ιίγν 
άξρηζε λα βξέρεη. Απλαηά. Κνίηαμε έμσ από ην παξάζπξν. Άξαγε, πώο λα 
έλησζε ε Λπδία εθεί έμσ; 

 
 
Η Λπδία δελ κπνξνύζε πηα λα πεξηκέλεη άιιν. Πεξίκελε έλα ηέηαξην θαη 

ν Μαλώιεο δελ ήηαλ πνπζελά. αλ λα κελ έθηαλε απηό, είρε αξρίζεη λα 
βξέρεη θαη καδί ηεο δελ είρε πάξεη νκπξέια. Σα ξνύρα θνιινύζαλ πάλσ ηεο 
θάλνληάο ηε λα αλαηξηρηάζεη θαη λα θξπώζεη. Σα καιιηά ηεο έζηαδαλ. 
Ώπνθάζηζε λα θύγεη. Κνίηαμε πξνο ηε πιεπξά ηνπ δάζνπο, ίζησζε ηε πιάηε 
ηεο θαη άξρηζε λα ηξέρεη πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ. 

Έηξερε γηα πνιιή ώξα, δελ θαηάιαβε γηα πόζε. ηακάηεζε κόλν όηαλ  
άθνπζε ηνλ ήρν ηνπ ξπαθηνύ αλάκεζα από ηνλ ήρν ηεο βξνρήο θαη ηνπ αέξα. 
Μόιηο πνπ κπόξεζε λα ηνλ μερσξίζεη.  

Μόιηο πνπ κπόξεζε επίζεο λα δηαθξίλεη θαη ηε θηγνύξα πνπ βξηζθόηαλ 
απέλαληί ηεο. Πάγσζε. Ξάθλνπ, έλαο θεξαπλόο έζθηζε ηνλ νπξαλό κε έλαλ 
ηξνκαθηηθό ζόξπβν θαη θώηηζε ζηηγκηαία ην ζθνηάδη. Η Λπδία κπόξεζε λα 



δηαθξίλεη όηη ηελ θνηηνύζε θαηάκαηα θαη όηη θξαηνύζε έλα καραίξη κε 
ζθαιηζκέλε ιαβή πνπ ιακπύξηζε ζην θσο ηνπ θεξαπλνύ. 

θέθηεθε πσο δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη θάπνηνο άιινο εθηόο από ηελ 
κάγηζζα αδεξθή ηεο Πνιεκόραξεο. Η άιιε πνπ ήηαλ όκσο; Κνίηαμε ηξηγύξσ 
κε ηελ θαξδηά ηεο λα ρηππάεη ζαλ θαξδηά θνπλειηνύ πνπ θαηαδηώθεηαη από 
αιεπνύ. Αελ δηέθξηλε ηίπνηα, κόλν ζθνηάδη θαη δηάθνξεο ζθηέο πνπ 
πξνζπαζνύζαλ λα ηελ κπεξδέςνπλ, πξνθαιώληαο νθζαικαπάηεο.  

«Καιώο ήξζεο ζηελ παξέα καο» αθνύζηεθε ε θσλή ηεο κάγηζζαο 
απεηιεηηθά ζηγαλή θαζώο ηελ πιεζίαδε αξγά. Η Λπδία έθαλε έλα βήκα πίζσ 
ηξνκαγκέλε, αιιά ακέζσο ζύκσζε κε ηνλ εαπηό ηεο. Σν όιν ζθεληθό είρε 
ζθνπό λα ηε θάλεη λα θνβεζεί, λα ηξέμεη, λα θύγεη. Βθείλε όκσο δελ ζα έθαλε 
ηίπνηα από όια απηά. Έπξεπε λα θαλεί γελλαία. 

 «Αελ ζα ζε αθήζσ λα κνπ θάλεηο όηη έθαλεο ζηα ππόινηπα αζηέξηα» 
ηεο είπε κε ζηαζεξή θσλή πνπ απόξεζε θαη ε ίδηα κε ην πόζε ζηγνπξηά 
εθδήισλε παξόιν πνπ ε θαξδηά ηεο ζπλέρηδε λα ρηππάεη ζαλ ηξειή. 

«Ώιήζεηα; Καη ηη ζα θάλεηο ινηπόλ;» ηε ξώηεζε κε έλα εηξσληθό 
ρακόγειν ζηα ρείιε. Πιεζηάδνληαο ηε πεξηζζόηεξν ε Λπδία παξαηήξεζε ηελ 
εκθάληζή ηεο. Φνξνύζε έλα καθξύ γθξη θόξεκα θαη ηα μαλζά καιιηά ηεο ήηαλ 
αλαθαησκέλα. ηα ζθνύξα γαιάδηα κάηηα ηεο θαζξεθηηδόηαλ κίζνο. ζν γηα 
ην καραίξη πνπ θξαηνύζε ζην ρέξη ηεο…νύηε πνπ ζθεθηόηαλ πσο ζα 
κπνξνύζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 

Πξηλ θαηαθέξεη λα αξζξώζεη λα αξζξώζεη ηελ απάληεζή ηεο δέρηεθε 
έλα δπλαηό ρηύπεκα ζην θεθάιη. Πξηλ ράζεη ηειείσο ηηο αηζζήζεηο ηεο, 
θαηάθεξε λα δηαθξίλεη ηε δεύηεξε αδεξθή ηεο Πνιεκόραξεο λα γειάεη κε έλα 
κνρζεξό γέιην. Σα πάληα ζθνηείληαζαλ. 

 
 
Μέζα ζε κηζή ώξα ν Νίθνο είρε θηόιαο απνθνηκεζεί, ην ίδην θαη νη γνλείο 

ηνπ. Ο Μαλώιεο πέηαμε βηαζηηθά ην ζεληόλη από πάλσ ηνπ, έβαιε ηα αζιεηηθά 
ηνπ παπνύηζηα θαη έθπγε γξήγνξα κα αζόξπβα από ην δσκάηην. 

Καηέβεθε ηηο ζθάιεο γξήγνξα- ηα κηθξά ραιάθηα ζην θάζε ζθαινπάηη 
απνξξνθνύζαλ νπνηνλδήπνηε ήρν- θαη άλνημε ζηγαλά ηε πόξηα. Πήξε ην θιεηδί 
θαη ηελ έθιεηζε απαιά θιεηδώλνληαο ηελ. 

Άξρηζε λα ηξέρεη. Έλησζε όηη έηξερε γηα κηα δσή. Σα πλεπκόληα ηνπ 
άξρηζαλ λα ηνλ θαίλε θαη ηα πόδηα ηνπ λα πνλάλε, κα δελ ζηακάηεζε νύηε 
ιεπηό. 

Μόιηο κπήθε ζην δάζνο κείσζε ηαρύηεηα. Η βξνρή είρε θνπάζεη, όκσο 
δελ ζηακάηεζε εληειώο. Πξνρσξνύζε ζηγά θνηηάδνληαο κε επηθπιαθηηθόηεηα 
γύξσ ηνπ. ην δάζνο, ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη ην απξνζδόθεην.  

Ξάθλνπ, βξέζεθε κπξνζηά ζε έλα κηθξό ζπίηη. Η πόξηα ηνπ ήηαλ 
κηζάλνηρηε θαη έλα ακπδξό θσο μεπεδνύζε από ηε ραξακάδα. Πιεζίαζε αξγά 
θνηηάδνληαο ην ζπίηη από πάλσ πξνο ηα θάησ, κήπσο δηαθξίλεη θάπνην ζεκάδη 
όηη επξόθεηην γηα παγίδα, όκσο δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ λα ην καξηπξάεη. Έηζη 
ζπλέρηζε. Ώλαξσηήζεθε αλ ήηαλ ε Λπδία θάπνπ εθεί κέζα. 

Ώκέζσο κεηά πάγσζε θαζώο άθνπγε θάηη λα ζέξλεηαη κπξνζηά από ην 
ζπίηη. Καη από όζν θαηάιαβε, ό,ηη θαη αλ ήηαλ απηό ην έζεξλε θάπνηνο. Πήγε 
ζηγά-ζηγά κέρξη ηνλ αξηζηεξό ηνίρν ηνπ ζπηηηνύ γηα λα δεη ηη ππήξρε κπξνζηά. 



Αύν θηγνύξεο έζεξλαλ θάπνηνλ. Η κία ηνλ θξαηνύζε από ηνπο ώκνπο 
θαη ε άιιε από ηα πόδηα. Παξαηήξεζε ηε θηγνύξα πνπ θεηηόηαλ. ηελ αξρή 
δελ ηελ αλαγλώξηζε όκσο βεβαηώζεθε όηαλ είδε ηα καύξα καιιηά ηεο θαζώο 
ηελ ζήθσλαλ. Ήηαλ ε Λπδία. 

«Ώο ηε δέζνπκε ζε απηό ην δέληξν. Λνγηθά ζε ιίγν ζα ζπλέιζεη» είπε 
κε παγεξή θσλή πνπ πξνθαλώο αλήθε ζε γπλαίθα.  

«Λεο λα ηε…» αλαξσηήζεθε ζηγαλά ν Μαλώιεο. Αελ κπνξνύζε θαλ λα 
ην δηαλνεζεί. Ση ζα γηλόηαλ αλ είρε θηάζεη αξγά; Ώπό όζα ζπκπέξαλε, εθείλεο 
ζα έπξεπε λα ήηαλ νη δύν κάγηζζεο. Πνπ ήηαλ ε ηξίηε όκσο;  

Αελ άξγεζε λα πάξεη ηελ απάληεζε. Έλα ζηγαλό θιαςνύξηζκα 
αθνύζηεθε κέζα από ην ζπίηη. Ο Μαλώιεο απνθαζηζκέλνο λα κάζεη πνηνο 
ήηαλ, έζπξσμε ηε κηθξή πόξηα θαη κπήθε κέζα. 

Έθιεηζε γηα ιίγν ηα κάηηα ηνπ κπξνζηά ζην μαθληθό θσο. ηαλ ηα 
άλνημε, ζπλεηδεηνπνίεζε πσο βξηζθόηαλ κέζα ζε έλαλ κηθξό δηάδξνκν. Σν 
θσο εξρόηαλ από έλα δσκάηην ζηα δεμηά ηνπ. Καηεπζύλζεθε κέρξη εθεί 
αθνύγνληαο ην θιαςνύξηζκα λα δπλακώλεη. Άλνημε ηε πόξηα θαη αληίθξηζε έλα 
καθάβξην ζέακα. 

Μηα θνπέια, πξνθαλώο ε ηξίηε κάγηζζα ήηαλ δεκέλε ρεηξνπόδαξα κε 
έλα ρνληξό ζθνηλί. Ήηαλ δεκέλν θαη ην ζηόκα ηεο. Ώπό ηα κάηηα ηεο 
θαηαιάβαηλε πσο ήηαλ αζώα θαη πσο ηνλ παξαθαινύζε λα ηε βνεζήζεη 
βγάδνληαο πνπ θαη πνπ πληρηέο θξαπγέο. 

Ο Μαλώιεο έζπεπζε ζηε θνπδίλα. ΐξήθε έλα κεγάιν καραίξη θαη έηξεμε 
πίζσ γηα λα θόςεη ηα δεζκά ηεο.  

ηαλ γύξηζε, ηελ είδε λα έρεη θιείζεη ηα κάηηα ηεο θαη λα παίξλεη βαζηέο 
αλάζεο. Σα κέιε ηεο είραλ θνθθηλίζεη ζηε πξνζπάζεηά ηεο λα ειεπζεξσζεί. 
Έθνςε πξώηα ηα δεζκά πνπ ηεο έθιεηλαλ ην ζηόκα. Πήγε ύζηεξα ζηε θνπδίλα 
θαη γέκηζε έλα πνηήξη κε λεξό. 

Σεο έθεξε ην πνηήξη θνληά ζην ζηόκα θαη ε θνπέια άξρηζε λα πίλεη. 
Ιδξώηαο έηξερε από ην ιαηκό ηεο θαη κνύζθεπε ην θαθέ θόξεκά ηεο. Έπηλε κε 
ιαηκαξγία ην λεξό ώζπνπ ην ηειείσζε. 

«Βίζαη ε Πνιεκόραξε. σζηά;» ηε ξώηεζε αθήλνληαο ην πνηήξη ζην 
θνκνδίλν. 

Βθείλε έγλεςε θαηαθαηηθά. Σα κάηηα ηεο ήηαλ θαηαθόθθηλα από ην 
θιάκα. «Ήζεια λα βνεζήζσ ηε θνπέια, ηε Λπδία. Ώιιά εμαηηίαο ελόο ιάζνπο 
κνπ ζήκεξα ην πξσί, δελ έρσ απηή ηε δπλαηόηεηα. Βζύ είζαη θίινο ηεο;» 

«Ναη» ηεο απάληεζε απειεπζεξώλνληαο ηελ από ηα ππόινηπα δεζκά. 
«Μνπ κίιεζε γηα εζέλα θαη ηηο αδεξθέο ζνπ θαη κνπ δήηεζε λα ηε βνεζήζσ. 
ηελ αξρή δελ ηελ πίζηεπα, λόκηδα πσο κνπ έθαλε πιάθα. Ώθνύ όκσο κνπ 
έδεημε ην αζηέξη πίζσ ηεο, πείζηεθα». Πήξε κηα βαζηά αλάζα. «Πξηλ ιίγν είδα 
ηηο αδεξθέο ζνπ λα ηε δέλνπλ ζε έλα δέληξν. Λεο λα είλαη αξγά; Πσο ζα ηε 
βνεζήζνπκε ηώξα;» 

«Ηξέκεζε» ηνλ θαζεζύραζε ε Πνιεκόραξε θνπλώληαο ηα κέιε ηεο γηα 
λα μεκνπδηάζνπλ. «Μπνξεί εγώ λα κελ είκαη κάγηζζα, αιιά ηώξα κε ηε 
παξνπζία καο ζα ηηο αηθληαδηάζνπκε». εθώζεθε όξζηα. «Πάκε». 

Ο Μαλώιεο ζπκθώλεζε. Τπήξραλ αθόκε κεξηθέο ειπίδεο. Άιισζηε, ε 
ειπίδα πεζαίλεη πάληα ηειεπηαία. 

 
 



Μόιηο ε Λπδία μύπλεζε έλησζε ην θεθάιη ηεο βαξύ θαη ηα κέιε ηεο λα 
πνλάλε. Ώθνύ ζπλήιζε, ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ήηαλ δεκέλε ζηνλ θνξκό ελόο 
δέληξνπ. ΐξηζθόηαλ δίπια ζην ξπάθη αθνύγνληαο ηνλ θειαξπζηό ηνπ ήρν. 
θέθηεθε πσο ζα ηε παγίδεςαλ νη κάγηζζεο, ιίγν κεηά αθόηνπ έραζε ηηο 
αηζζήζεηο ηεο. 

Κνίηαμε ηξηγύξσ. Οη κάγηζζεο δελ θαηλόηαλ πνπζελά. ‘Θα γπξίζνπλ 
γξήγνξα, δελ πξόθεηηαη λα ηε γιηηώζσ’ ζθέθηεθε. Ση ζα γηλόηαλ αλ 
απνηύραηλε; Ώλ όια πήγαηλαλ ζηξαβά; Κνίηαμε ηνλ νπξαλό. Η βξνρή είρε πηα 
ζηακαηήζεη θαη ν αέξαο παξάζεξλε ηα ζύλλεθα καθξηά, αθήλνληαο λα 
θαλνύλ κεξηθά αζηέξηα. Λίγν αξγόηεξα θάλεθε θαη ην θεγγάξη. Ήηαλ 
παλζέιελνο. Η Λπδία έλησζε έλα θύκα αηζηνδνμίαο λα ηε πιεκκπξίδεη ζηε ζέα 
ηνπ. Καηέβαζε γξήγνξα ην βιέκκα ηεο θαζώο άθνπζε βήκαηα από ηα δεμηά 
ηεο.  

Αηέθξηλε δύν θηγνύξεο κέζα ζην ζθνηάδη λα έξρνληαη πξνο ην κέξνο 
ηεο. Ώξρηθά ζθέθηεθε πσο ζα ήηαλ νη κάγηζζεο, παξαηεξώληαο όκσο ιίγν 
θαιύηεξα δηαπίζησζε πσο ήηαλ ν Μαλώιεο κε ηε Πνιεκόραξε. 

«Λπδία!» θώλαμε κε αλαθνύθηζε ν Μαλώιεο. «Βίζαη δσληαλή; 
Βπηπρώο…». Αε πξόιαβε λα ηειεηώζεη ηε θξάζε ηνπ. 

«Αελ ζα είλαη γηα πνιύ αθόκα δσληαλή» είπε κηα από ηηο κάγηζζεο πνπ 
είραλ βξεζεί εθεί σο δηα καγείαο. Σν καραίξη ιακπύξηζε ζην ζθνηάδη. «Ο 
ρξόλνο ηεο είλαη κεηξεκέλνο». 

«Βγώ ήξζα εδώ γηα λα ηε βνεζήζσ θαη λα ηε ζώζσ» απάληεζε 
απνθαζηζηηθά ν Μαλώιεο. «Αελ ήξζα κέρξη εδώ γηα λα ηα παξαηήζσ». 

«Ώπηό ζα ην δνύκε» απάληεζε ε άιιε κάγηζζα. Σν βιέκκα ηεο 
ζηξάθεθε πξνο ηε Πνιεκόραξε. «Βζύ ηη θάλεηο εδώ;» ηε ξώηεζε κε ηελ 
έθπιεμε δσγξαθηζκέλε ζηα κάηηα ηεο. «Θα έπξεπε λα είζαη δεκέλε. Γηαηί δελ 
είζαη;» 

«Βπεηδή κε ειεπζέξσζε, Πεθξεδώ» είπε θαη έδεημε ηνλ Μαλώιε. «Θα 
βνεζήζσ θαη εγώ ηελ θνπέια. Αελ πξόθεηηαη λα ηελ αθήζσ λα πέζεη ζηα 
ρέξηα ζαο. ρη απηή ηε θνξά». ηακάηεζε ιίγν γηα λα πάξεη κηα αλάζα. 
«ΐαξέζεθα ηόζα ρξόληα λα ζαο ππεξεηώ γηα ην ηίπνηα. Να ζπκκεηέρσ ζηνλ 
ρακό απηώλ ησλ παηδηώλ θαη κεηά λα κε πλίγνπλ νη ηύςεηο. Να θάλσ πξάγκαηα 
πνπ δελ ζέισ. Σέξκα πηα απηά, ηειείσζαλ». Έηεηλε πξνο ην κέξνο ηνπο έλα 
καραίξη πνπ δελ ην είρε πξνζέμεη θαλείο κέρξη ηόηε. «Μελ ηνικήζεηε λα ηελ 
πεηξάμεηε» είπε. 

«Μαο απεηιείο;» ηε ξώηεζε ε Αεηλώ εηξσληθά. «Θα ην θάλσ θαη κεηά ζα 
έξζεη θαη ε ζεηξά ζνπ, όπσο είλαη αλακελόκελν. Καη εζύ, όπσο γλσξίδεηο» 
θνίηαμε ηνλ Μαλώιε». 

«ρη, δελ ρξεηάδεηαη» επελέβε ε Λπδία έρνληαο ηα κάηηα ηεο θιεηζηά. 
«Αελ ρξεηάδεηαη λα ξηζθάξεηε ηε δσή ζαο γηα εκέλα. Καιά ζα θάλεηε λα 
θύγεηε. Βγώ είκαη άμηα ηεο κνίξαο κνπ. Πξέπεη εγώ λα ηελ αληηκεησπίζσ. 
Βζείο δελ ρξεηάδεηαη λα κπείηε ζηνλ θόπν λα κε βνεζήζεηε αθνύ λνκίδσ πσο 
δελ ζα βγσ δσληαλή από απηήλ ηελ ηζηνξία. Βκπξόο, πεγαίλεηε». 

«Λπδία, είζαη ζηα θαιά ζνπ;» ηε ξώηεζε ν Μαλώιεο αλεβάδνληαο ηνλ 
ηόλν ηεο θσλήο ηνπ αγαλαθηηζκέλνο. Φπζηθά θαη ζα ζε βνεζήζνπκε. Φίινη 
ζνπ δελ είκαζηε; Θα θαζίζνπκε εδώ θαη ζα ζε βνεζήζνπκε ό,ηη θαη λα γίλεη. 
Οη θίινη ζηα δύζθνια θαίλνληαη». Κνίηαμε ηελ Πνιεκόραξε. Βθείλε έγλεςε 
θαηαθαηηθά θνηηάδνληαο κπξνζηά. 



Η Λπδία ρακήισζε ην θεθάιη. Ο Μαλώιεο θνίηαμε ην ιαηκό ηεο κε 
ιαρηάξα. Μόιηο είδε ηελ αζεκέληα αιπζίδα λα μερσξίδεη κέζα από ηε κπινύδα 
ηεο, νη ειπίδεο ηνπ αλαπηεξώζεθαλ. Πιεζίαζε ηε Λπδία. 

«Μνπ επηηξέπεηο λα βάισ έλα ηέινο;» ηε ξώηεζε θνηηώληαο ηε κηα ζηα 
κάηηα θαη κηα ζηνλ ιαηκό. 

Η Λπδία θαηάιαβε. Σα ζθνηληά ηε πνλνύζαλ ζε νιόθιεξν ην ζώκα θαη 
θνθθίληζε από ηε πίεζε. Έλησζε λα ηεο θόβεηαη ε αλάζα. Αάθξπα άξρηζαλ λα 
θπιάλε ζην πξόζσπό ηεο θαη αλακίρζεθαλ κε ηηο ζηαγόλεο ηνπ ηδξώηα ηεο. 
Έλεπζε θαηαθαηηθά. «Ναη» ςηζύξηζε. 

Ο Μαλώιεο ρσξίο λα ράζεη ρξόλν έθνςε βίαηα ην βξαρηόιη θαη ην 
θξάηεζε ςειά κπξνζηά ζηα έθπιεθηα θαη ζπλάκα γεκάηα κίζνο κάηηα ηνπο. 

«ια εδώ πιεξώλνληαη» είπε απιά θαη άθεζε ην θνιηέ λα πέζεη πάλσ 
ζε κηα πέηξα πνπ μερώξηζε κέζα από ην μεξακέλν ραιί πνπ ζρεκάηηδαλ ηα 
θύιια. 

Σν θνιηέ έζπαζε απειεπζεξώλνληαο αθηίλεο ιεπθνύ θσηόο, ηόζν 
ιακπεξνύ πνπ θώηηζαλ ηε ζθνηεηλή λύρηα. αλ λα βξηζθόηαλ ην θεγγάξη ζηε 
γε. Ήηαλ νη ςπρέο ησλ αζηεξηώλ. Οη αθηίλεο ζηξνβηιίζηεθαλ αλάκεζα ζηα 
δέληξα γεκίδνληαο ην δάζνο κε ιακπεξό θσο, ώζπνπ κεηά από ιίγε ώξα 
ελώζεθαλ όιεο καδί ζε κηα θσηεηλή κπάια πνπ εθζθελδνλίζηεθε θαηεπζείαλ 
πξνο ηηο κάγηζζεο. Σν θσο είρε γίλεη πηα εθηπθισηηθό. ινη έθιεηζαλ ηα κάηηα 
ηνπο κε θνκκέλε ηελ αλάζα. 

Άθνπζαλ ηε θσηεηλή κπάια λα αλεβαίλεη κε θξόην πξνο ηνλ νπξαλό θαη 
ύζηεξα λα έξρεηαη πξνο ηα θάησ κε γξήγνξε ηαρύηεηα. Σν έδαθνο ζείζηεθε 
γηα ιίγν θαη ύζηεξα…ζησπή. Η Λπδία άλνημε πξώηε ηα κάηηα ηεο. Σν βιέκκα 
ηεο έπεζε ζην θνιηέ. Ήηαλ πιένλ όπσο πξηλ. Πνηέ δελ ην πεξίκελε πσο ζα 
έθξπβε κηα ηόζν κεγάιε δύλακε κέζα ηνπ. Βίρε κείλεη άλαπδε.  

Κνίηαμε πξνο ηε κεξηά πνπ βξηζθόηαλ νη κάγηζζεο. Κείηνληαλ θαη νη δύν 
λεθξέο. Αελ ππήξρε πάλσ ηνπο θαλέλα ζεκάδη πνπ λα έδεηρλε όηη ήηαλ 
δσληαλέο.  

Ο Μαλώιεο άλνημε ηα κάηηα ηνπ καδί κε ηελ Πνιεκόραξε. Βθείλε πήγε 
αξγά λα ειεπζεξώζεη ηελ Λπδία. Ο Μαλώιεο πήξε ακίιεηνο ην θνκκέλν θνιηέ 
από θάησ. «Νηθήζακε» είπε απιά. 

 
 
 
 

20Ο ΚΒΦΏΛΏΙΟ 
 

ΒΠΙΛΟΓΟ 
 
 

Σν επόκελν πξσί, κόιηο ε Λπδία μύπλεζε, ην πξώην πξάγκα πνπ 
αληίθξηζε ήηαλ ην ρακόγειν ηεο κεηέξαο ηεο. Έηξηςε ηα κάηηα ηεο θαη ηεο 
εμήγεζε ηα γεγνλόηα ηεο πξνεγνύκελεο λύρηαο. Σειηθά θάλεθε λα ηελ 
πηζηεύεη, εηδηθά όηαλ ηεο έδεημε ην ραξαγκέλν αζηέξη ζην ζβέξθν ηεο, θαη ηελ 
αγθάιηαζε ραξνύκελε πνπ θαηάθεξε λα ηα βγάιεη πέξα καδί κε ηνπο θίινπο 



ηεο. Ώθόκα, ηεο ππνζρέζεθε όηη ηνλ επηέκβξην ζα έθεπγαλ γηα ην Λνλδίλν, 
εθόζνλ ε θαηάζηαζή ηεο είρε βειηησζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη γηα λα αζρνιεζεί ε 
θόξε ηεο επαγγεικαηηθά κε ην ρνξό, όπσο ήζειε από κηθξό παηδί. Η Λπδία 
πέηαμε από ηε ραξά ηεο. Βπεηδή όκσο δελ ήζειε λα απνρσξηζηεί ηνπο δύν 
θίινπο ηεο πνπ ηε βνήζεζαλ ηε ξώηεζε αλ ζα κπνξνύζαλ λα έξρνληαη ην 
θαινθαίξη ζην ρσξηό. Η κεηέξα ηεο ζπκθώλεζε.  

Σελ επόκελε κέξα θάιεζε ζην ζπίηη ηελ αδεξθή ηεο- ηε ζεία ηεο 
Λπδίαο. Ώθνύγνληαο από ηε θνπδίλα θξπθά, ε Λπδία ζπκπέξαλε πσο ε 
απόζηαζε πνπ ππήξρε κεηαμύ ηνπο αλήθε ζην παξειζόλ. 

Ο Μαλώιεο κεηά από πνιιέο ώξεο επηκνλήο, γπξλώληαο πίζσ ζηε 
Θεζζαινλίθε θαηάθεξε λα πείζεη ηνλ Ώιέμε λα μαλαγίλνπλ θίινη, 
δηαβεβαηώλνληαο ηνλ όηη κε ηε Λπδία ήηαλ κόλν θίινη. Βθείλνο αξρηθά ήηαλ 
αλέλδνηνο, ζην ηέινο όκσο αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη. ια έγηλαλ όπσο 
παιηά.  

ζνλ αθνξά ηε Πνιεκόραξε- ε νπνία κεηέηξεςε ην όλνκά ηεο ζε 
Υάξηο- αθνύ έζαςε ζην δάζνο ηηο δύν αδεξθέο ηεο, πξόηεηλε ζηε Λπδία λα 
πξνζέρεη ην εμνρηθό ηνπο γηα όζν θαηξό εθείλε έιεηπε ζηελ Ώγγιία. Βθείλε δελ 
ήζειε λα ηελ θάλεη ππεξέηξηά ηεο, εθόζνλ ήηαλ θίιεο, άιια ππνρώξεζε 
κπξνζηά ζηελ ζέιεζή ηεο θαη ηελ αγθάιηαζε ζθηρηά.  

«Η δσή είλαη σξαία» ηεο ςηζύξηζε ε λέα θίιε ηεο. «Ώξθεί λα έρεηο ην 
ζάξξνο λα ηεο δώζεηο λόεκα κε ην δηθό ζνπ ηξόπν». 

  
     
   
 
 
  
  
 
 
    
  

 
 
 
 
    
 
 
   

 

 
  
  
   
 
 

 


