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Σε όσους ονειρεύτηκαν ένα καλύτερο αύριο,
σε έναν πιο όμορφο κόσμο...
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AYA

FOREWORD

Γυναικείο όνομα το οποίο έχει πολλαπλές σημασίες σε διάφορες γλώσσες.

Ahmed, the main character of the book you are about to read, is one of the

Στα ιαπωνικά σημαίνει «σχέδιο», «πολύχρωμο», «όμορφο». Στα αραβικά

millions of children around the world who are forced to flee their country,

σημαίνει «θαύμα», «αντίθεση». Στα εβραϊκά, «πετάω γρήγορα», «πουλί».

leaving behind their home, their school and their friends and often their

Σε μια παλιά γερμανική διάλεκτο σημαίνει «σπαθί». Στην Ακτή του

family in order to escape from war or persecution.

Ελεφαντοστού ονομάζουν έτσι τα κορίτσια που γεννιούνται Παρασκευή.
Στα μογγολικά σημαίνει «καλοσύνη», «μουσική», «μελωδία». Στην
τουρκική-αλταϊκή μυθολογία η Άγια συμβολίζει την καλή ψυχή. Έτσι
ονομάζονται οι 17 καλοκάγαθοι άγγελοι που κατοικούν στον ουρανό
και θεωρούνται πηγή αφθονίας και δημιουργικότητας. Η ρίζα της λέξης
προέρχεται από το Ay, που στα τουρκικά σημαίνει φεγγάρι.

Over 65 million people around the world are displaced by war and
persecution and more than half of them are children, like Ahmed. Many
take their chances - without their mothers, fathers and siblings - aboard
unseaworthy boats and dinghies in a desperate bid to find safety in Europe.
“Aya” is an imaginary figure, but represents the quintessence of what all
refugees around the world need – the hope, the support and the strength
to overcome the calamities of war and persecution. “Aya” represents the
protection refugees need. They will find it not in stars or magic, but in real
people, such as Aris, Afroditi, the baker, the unknown volunteers.
Inspired by the refugee tragedy in Europe, a group of students, teachers
and parents put together their creative writing skills to write a story about
the refugee tragedy and resilience; a story about solidarity, a story against
xenophobia and racism. As you will soon witness from the vivid scenes
and intense feelings emerging from the first pages of this book, the results
are remarkable.
Their intention from the very beginning has been to disseminate this book
beyond their own school community and to enhance the awareness and
understanding of students on refugees issues.
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Forced displacement has reached historic levels and schools all over the

multiculturalism, diversity and social cohesion. These values need,

world, including Cyprus, are welcoming into their classrooms an increasing

of course, to be taught at schools, upheld in the home and practices in

number of refugee children. Teachers are facing the challenging task of

daily civic life. That is why school activities such as the publication and

teaching children about refugees, asylum, tolerance and acceptance.

dissemination of this book are so important.

We therefore believe that this book, along with the educational material
which will soon be developed, will serve as a useful educational tool
for fostering empathy for refugees by promoting the universal values of
humanitarianism, solidarity and protection of the most vulnerable, yet

Damtew Dessalegne
UNHCR Representative in Cyprus
January 2017

resilient, group of people in the world.
UNHCR as the global humanitarian organization dedicated to saving
lives, protecting rights and building a better future for refugees, forcibly
displaced communities and stateless people is pleased to support the
publication of this book.
Today, xenophobic tendencies threaten the centuries-old tradition of
granting asylum. As a result, protecting refugees also involves explaining
to the public exactly who refugees are and what they have been through.
It is essential that people understand that refugees are not a threat to them,
but are themselves threatened.
UNHCR is committed to building alliances and networks to combat
polarization and stereotypes. We are committed to actively promote
understanding, encouragement and support to refugees and asylum-seekers.
That is where young people come in. Ιn them we not only see the next
generation of leaders, but also crucial stakeholders of today. We should
make the best possible use of young people’s imagination, energy and
indomitable spirit in promoting the virtues of tolerance, inclusion,
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τις ζωντανές σκηνές και τα έντονα συναισθήματα που αναβλύζουν από
τις πρώτες κιόλας σελίδες αυτού του βιβλίου, τα αποτελέσματα είναι
αξιοσημείωτα.
Ο Αχμέντ, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου που πρόκειται να διαβάσετε,
είναι ένα από τα εκατομμύρια των παιδιών σε όλο τον κόσμο που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, αφήνοντας πίσω το σπίτι
τους, το σχολείο τους και τους φίλους τους και συχνά την οικογένειά
τους, προκειμένου να ξεφύγουν από τον πόλεμο ή τη δίωξη.
Πάνω από 65 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν εκτοπιστεί
από τον πόλεμο και τις διώξεις και περισσότεροι από τους μισούς είναι
παιδιά, όπως ο Αχμέντ. Πολλοί διακινδυνεύουν τη ζωή τους ξεκινώντας ένα
επικίνδυνο ταξίδι πάνω σε βάρκες και λέμβους, χωρίς μητέρα, πατέρα κι
αδέρφια, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να βρουν ασφάλεια στην Ευρώπη.
Η «Άγια» είναι μια φανταστική φιγούρα που αντιπροσωπεύει, ωστόσο,
την πεμπτουσία αυτού που όλοι οι πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο
χρειάζονται - την ελπίδα, την υποστήριξη και τη δύναμη να ξεπεράσουν
τη σκληρότητα του πολέμου και των διώξεων. Η «Άγια» αντιπροσωπεύει
την προστασία που χρειάζονται οι πρόσφυγες, που δεν θα τη βρουν στ’
αστέρια ή σ’ ένα μαγικό άγγιγμα, αλλά σε πραγματικούς ανθρώπους,
όπως ο Άρης, η Αφροδίτη, ο φούρναρης, οι άγνωστοι εθελοντές.
Εμπνευσμένοι από την τραγωδία των προσφύγων στην Ευρώπη, μια
ομάδα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών μάζεψαν τη δημιουργικότητά
τους και συνέγραψαν μια ιστορία για την τραγωδία των προσφύγων
και την ανθεκτικότητα, μια ιστορία για την αλληλεγγύη - μια ιστορία
κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Όπως θα δείτε σύντομα, από
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Η πρόθεση της συγγραφικής ομάδας ήταν εξαρχής να διαδοθεί αυτό
το βιβλίο πέρα από τη δική τους σχολική κοινότητα και να ενισχύσουν
την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των μαθητών σε θέματα
προσφύγων.
Ο αναγκαστικός εκτοπισμός έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα και
τα σχολεία σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης και της Κύπρου,
καλωσορίζουν στις τάξεις τους έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιώνπροσφύγων. Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί
αποκτούν ένα καινούργιο ρόλο-πρόκληση: να προετοιμάσουν τα παιδιά
και να τα διδάξουν για τους πρόσφυγες και το άσυλο καθώς και για τις
αρχές της ανεκτικότητας και της αποδοχής.
Πιστεύουμε, επομένως, ότι αυτό το βιβλίο, μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό
που σύντομα θα ολοκληρωθεί, θ’ αποτελέσει ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό
εργαλείο για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης για τους πρόσφυγες
και την προώθηση των οικουμενικών αξιών του ανθρωπισμού, της
αλληλεγγύης και της προστασίας της πιο ευάλωτης, αλλά ανθεκτικής,
ομάδας ανθρώπων στον κόσμο.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ως η παγκόσμια
ανθρωπιστική οργάνωση αφιερωμένη στη διάσωση ανθρώπινων ζωών,
στην προστασία των δικαιωμάτων και την οικοδόμηση ενός καλύτερου
μέλλοντος για τους πρόσφυγες, είναι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξει
την έκδοση αυτού του βιβλίου.
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Σήμερα, ξενοφοβικές τάσεις απειλούν την μακραίωνη παράδοση της
χορήγησης ασύλου. Επομένως, η προστασία των προσφύγων συνεπάγεται,
επίσης, την πληροφόρηση της κοινής γνώμης αναφορικά με το ποιοι είναι
πρόσφυγες και τι έχουν περάσει. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι

Η ιστορία της Άγια και του Αχμέντ ξεκινάει σε μια χώρα όχι πολύ μακριά

οι πρόσφυγες δεν αποτελούν απειλή, αλλά απειλούνται οι ίδιοι.

από δω. Εκεί που τα παιδιά δεν κοιμούνται ήρεμα τα βράδια, δεν παίζουν

Η Ύπατη Αρμοστεία είναι αφοσιωμένη στην οικοδόμηση συμμαχιών
και δικτύων για την καταπολέμηση της πόλωσης και των στερεοτύπων.
Δέσμευσή μας είναι να προωθούμε ενεργά την κατανόηση, την
ενθάρρυνση και τη στήριξη προς τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Κι εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος των νέων ανθρώπων. Σε αυτούς βλέπουμε
όχι μόνο την επόμενη γενιά των ηγετών, αλλά και τους σημαντικούς
συνεργάτες του σήμερα. Θα πρέπει ν’ αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό
βαθμό τη νεανική δημιουργικότητα, την ενέργεια και το αδάμαστο
πνεύμα ώστε να προωθήσουμε τις αξίες της ανεκτικότητας, της ένταξης,
της πολυπολιτισμικότητας, της πολυμορφίας και της κοινωνικής
συνοχής. Αυτές οι αξίες πρέπει, φυσικά, να διδάσκονται στα σχολεία, να
υποστηρίζονται στο σπίτι και ν’ αποτελούν μέρος της καθημερινότητας

ξέγνοιαστα στις αυλές και δεν χαμογελούν συχνά. Γιατί τα τρομάζουν
οι πυροβολισμοί και τα ξυπνούν οι βόμβες των αεροπλάνων. Γιατί
ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην πατρίδα τους έχει κρύψει τον ήλιο
και έχει κλέψει τη χαρά τους. Αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, η Άγια,
ο Αχμέντ και άλλα παιδιά, ξεκινούν ένα ταξίδι με αβέβαιο προορισμό.
Η βάρκα τους ξεβράζεται σε μια άγνωστη ακτή. Εκεί τους συναντούν
για πρώτη φορά οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του σχολείου
μας. Αποφασίζουν να εισχωρήσουν στον κόσμο τους και να πορευτούν
δίπλα τους σε όλες τις περιπέτειες που τους περιμένουν. Συνοδοιπόροι οι
γονείς και οι δάσκαλοί τους. Ταξιδεύουν όλοι μαζί με τη φαντασία τους,
μοιράζονται σκέψεις, εμπειρίες και συναισθήματα, κάνουν όνειρα. Για
ένα καλύτερο αύριο σε έναν πιο όμορφο κόσμο.

κάθε πολίτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχολικές δραστηριότητες,

Όλοι όσοι συμμετείχαμε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, επιδιώξαμε

όπως η δημοσίευση και η διάδοση αυτού του βιβλίου, είναι τόσο

να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη απέναντι στους πρόσφυγες.

σημαντικές.

Θελήσαμε να κάνουμε τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τους άλλους
με περισσότερη αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον. Να σέβονται τα

Ντάμτου Ντεσαλένιε,

ανθρώπινα δικαιώματα, να αποδέχονται τη διαφορετική θρησκεία και

Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

γλώσσα, να υπερασπίζονται το δίκαιο. Ίσως καταφέρουμε, μια μέρα, να

για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο

ζήσουμε ειρηνικά όλοι μαζί. Απαλλαγμένοι από φόβο, έχθρα και μίσος.

Ιανουάριος 2017

Το βιβλίο αυτό δεν θα είχε φτάσει ποτέ στα χέρια σου χωρίς τη
συνεργασία των γονιών των παιδιών της Ε΄ τάξης. Η συνδρομή τους ήταν
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καθοριστική σε όλες τις φάσεις της συγγραφής του. Θερμές ευχαριστίες
οφείλουμε στο Τμήμα Τεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
και συγκεκριμένα στον Επίκουρο Καθηγητή, Αντιπρόεδρο του Τμήματος
Τεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσο Αναστασιάδη,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «ΑΥΑ».

που εικονογράφησε το βιβλίο με βάση προσχέδια των παιδιών, στη

Ένα μικρό, εύληπτο και ευανάγνωστο βιβλίο, βγαλμένο μέσα από την

λέκτορα Γιάννα Χριστοφόρου, για τη γραφιστική επιμέλεια της έκδοσης

ψυχή της σχολικής κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων

καθώς και στον Δρα Λοΐζο Συμεού, Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών

«Μιχάλης Κακογιάννης».

και Επιστημών της Αγωγής, για το προσωπικό ενδιαφέρον του για την
ολοκλήρωση του βιβλίου. Η ανιδιοτελής προσφορά τους έκανε το βιβλίο
πραγματικότητα. Ευχαριστούμε, επίσης, την Αντιπροσωπεία της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο και ιδιαίτερα την
εκπρόσωπο Τύπου κα Αιμίλια Στροβολίδου, για την αμέριστη βοήθειά
της στην έκδοση του βιβλίου.
Τέλος, όλα τα παιδιά και την αστερόσκονη με την οποία πασπάλισαν το
βιβλίο μας… Χωρίς αυτά, το ουράνιο τόξο της Άγια θα ήταν μουντό και
το σύμπαν της άδειο και μονότονο.

Η κρίση μισαλλοδοξίας και φανατισμού που ανέκυψε με την προσφυγική
τραγωδία των τελευταίων ετών είχε θλιβερό αντίκτυπο στις ζωές των
χιλιάδων παιδιών που βιώνουν καθημερινά τις ολέθριες συνέπειές της. Η
αποστέρηση του μέλλοντος, στην οποία ο πόλεμος και η ρητορική του μίσους
έχουν καταδικάσει αυτά τα παιδιά, είναι ίσως η τραγικότερη από αυτές.
Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η διαφύλαξη της παιδικής αθωότητας,
που για τους/τις εκπαιδευτικούς αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για
την υπέρβαση των προσωπικών και επαγγελματικών δυσκολιών, παύει
να αποτελεί το περιεχόμενο διατάξεων, νόμων και εγκυκλίων και
αναβαθμίζεται σε ηθική επιταγή.

Τιμόθεος Ευθυμίου
Διευθυντής

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κακογιάννης» με

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κακογιάννης»

το έργο «ΑΥΑ», υπερβαίνει τη λογοτεχνική απόπειρα αποτύπωσης της

Φεβρουάριος 2017

αμείλικτης πραγματικότητας και προσφέρει ένα μάθημα για τα όρια της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, συμπεριφοράς και ψυχικής ανθεκτικότητας.
Αναδεικνύει την αλληλεγγύη, την ενσυναίσθηση και τον διαπολιτισμικό
σεβασμό ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση που σοβεί απειλώντας
να θρυμματίσει κάθε ελπίδα για ένα πιο όμορφο και καλύτερο αύριο για
όλους μας.
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Θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και την προσπάθεια στη
διευθυντική ομάδα που συντόνισε το έργο, στο εκπαιδευτικό προσωπικό
που δεν εφείσθη κόπου και χρόνου, προκειμένου να το ολοκληρώσει,
και στα παιδιά του σχολείου για την οπτική τους, που χάρισε στο βιβλίο

Η συνεργασία του Τμήματος Τεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

την ελπίδα και τη δύναμη της θέλησης από την οποία εμφορείται ο

Κύπρου με το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης

πρωταγωνιστής της ιστορίας. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η προσφορά

Κακογιάννης» ξεκίνησε ένα χρόνο περίπου πριν η έκδοση που κρατάμε

και η αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής αλλά και

σήμερα στα χέρια μας κατευθυνθεί στο τυπογραφείο. Η αρχική ιδέα,

της κουλτούρας του σχολείου τους.

όπως μας παρουσιάστηκε από αντιπροσωπεία των εκπαιδευτικών του

Τέλος, εύχομαι η συγκινητική αυτή ιστορία να αγγίξει κάθε αναγνώστη ή
αναγνώστρια και να τους εμφυσήσει την αγάπη για τον άνθρωπο και τη
διάθεση για προσφορά και αλληλεγγύη. Να συμβάλει στην ανάδειξη της
ανθρώπινης διάστασης του δυστοπικού, όπως εξελίσσεται, κόσμου μας
και στον επαναπροσδιορισμό του στη βάση της οικουμενικότητας και της
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Δρ Μαρία Ζαννέτου-Παπακώστα
Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

σχολείου που μας επισκέφτηκε στο Πανεπιστήμιο, ήταν η ανάπτυξη
μίας εκπαιδευτικής δράσης με αφορμή όλα όσα ενημερώνονταν οι
εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι οικογένειές τους -μαζί με την υπόλοιπη
τοπική και παγκόσμια κοινωνία- ότι εκτυλίσσονταν στην ευρύτερή
μας γειτονιά: εκατομμύρια άνθρωποι να προσφυγοποιούνται, να
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να διακινδυνεύουν την ίδια τους τη
ζωή, για να ξεφύγουν από τη λαίλαπα του πολέμου, αναζητώντας -έστω
και βραχυπρόθεσμα- καταφύγιο και ασφάλεια σε άλλα μέρη, άγνωστα
και αφιλόξενα γι’ αυτά. Η φωτογραφία ενός παιδιού, περίπου στην
ηλικία των ίδιων των παιδιών του σχολείου, το οποίο σώθηκε στην
προσπάθειά του να διασχίσει τη θάλασσα και να φτάσει σε άλλη γη με
την ελπίδα της επιβίωσης, οδήγησε σε συζητήσεις για θέματα όπως αυτό
του ξένου, της φιλο-ξενίας, της από-ξένωσης και της ανθρωπινότητάς
μας. Η εκπαιδευτική δράση, λοιπόν, αυτή ξεκίνησε δειλά δειλά τότε
για να επεκταθεί στη συνέχεια σε μία πολυδιάστατη προσπάθεια που
πραγματευόταν την τραγωδία των προσφύγων, τον ρατσισμό και την
ανθρώπινη ανθεκτικότητα, ζητήματα που στην πολλαπλά κρίσιμη
περίοδο που διερχόμαστε ως Ευρώπη κι ως κόσμος, δεν μπορούν παρά
να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε εκπαιδευτικού και
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πολίτη. Στην αναζήτηση αυτή, σημαντικές «οπτικές» έχουμε ειδικότερα

τους να συμμετάσχουμε στη σημαντική αυτή εκπαιδευτική δράση. Τους

εμείς εδώ στην Κύπρο με πρώτη αυτή της ιερότητας του «ξένου» της

αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη σκληρή τους δουλειά, μια δουλειά

αρχαίας Ελλάδος, όπου ο πατέρας των Θεών, ο Ξένιος Δίας, προστάτευε

που θα εμπλουτίσει ποικιλότροπα τον διάλογο για την κατανόηση του

τους ξένους και τους ικέτες, αλλά και τη μνήμη και εμπειρία της δικής

«άλλου», του εαυτού μας και του κόσμου μας.

μας προσφυγιάς.
Η όλη εκπαιδευτική δράση κάτω από τον τίτλο «ΑΥΑ» προέβλεπε και την
ανάπτυξη μίας σειράς εικαστικών παραγώγων και εκπαιδευτικού υλικού
τα οποία οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι μαθητές και μαθήτριές του

Δρ Λοΐζος Συμεού
Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

αλλά και οι γονείς τους, παρήξαν σε συνεργασία με τους συναδέλφους
του Τμήματος Τεχνών κ. Τάσο Αναστασιάδη, Επίκουρο Καθηγητή και
Αντιπρόεδρο του Τμήματος, τη Λέκτορα κ. Γιάννα Χριστοφόρου και τη
Λέκτορα κ. Δήμητρα Εγγλέζου. Η συνεργασία αυτή του Τμήματος Τεχνών
της Σχολής μας αποτελεί μία από τις πολλές δράσεις των συναδέλφων του
Τμήματος Τεχνών, οι οποίες αναδεικνύονται σήμερα τόσο τοπικά όσο
και διεθνώς. Χαρακτηριστικό επίτευγμα των συναδέλφων του Τμήματος
Τεχνών αποτελεί η πρωτιά που προσέδωσαν στο Πανεπιστήμιό μας
στο πλαίσιο του συστήματος διεθνούς αξιολόγησης και κατάταξης
πανεπιστημίων

και

ιδρυμάτων

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής U-Multirank και συγκεκριμένα, την υψηλότερη
επίδοση και θέση βάσει κριτηρίων έρευνας μεταξύ όλων των κυπριακών
πανεπιστημίων στον τομέα Καλλιτεχνικά και Εικαστικά Παράγωγα/
Art Related Outputs (110η στο σύνολο των 621 πανεπιστημίων της
Ευρώπης) και στην ανώτερη κατηγορία αξιολόγησης με μόνο ακόμη ένα
ελληνόφωνο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη.
Κλείνοντας τον χαιρετισμό μου, θα ήθελα να συγχαρώ όλους/ες τους/
τις εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/τριες και γονείς για την πρόσκλησή
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Για τη συγγραφή του βιβλίου συνεργάστηκαν

Οι μαθητές και μαθήτριες
Αντρέου Αντρέας, Αντρέου Χρήστος, Αργυρού Σωτήρης, Βασίλε Μαρία
Ραμόνα, Βασιλείου Κυριάκος, Δημητρίου Ιωάννης, Δημητρίου Νικόλας,
Ζαχαρίου Φίλιππος, Θεοδόση Θεογνωσία, Κέλμου Ντενίσα Έλενα,
Λεωνίδα Μάριος, Λιασίδης Κυριάκος, Λοΐζου Αντριάνα, Μιχαήλ Άννα
Χριστίνα, Μιχαήλ Αντρέας, Μιχαήλ Θεοδώρα, Μυλωνά Χρυσταλλένη,
Νικολάου Κυριακή, Ξιούρουππα Κατερίνα, Παναγή Μάμας, Παύλου
Αναστασία, Πιερή Γιάννης, Φώτη Κυριακή, Χατζήνοβ Φέντια, Χριστούδια
Γεωργία, Χριστοφή Βίβιαν
Οι γονείς
Αντρέου Κυριακούλα, Δημητρίου Άντρη, Ευαγγέλου Μαργαρίτα, Ιακωβίδου Μιχαηλίνα, Λιασίδου Άννα, Μιχαήλ Αλεξία, Πιερή Σωτηρούλα,
Φώτη Κώστας
Οι εκπαιδευτικοί
Γαβριήλ Χρυσταλλένη, Γούμενος Αλέξιος, Ζαχαριάδου Μάρλεν Κοραλία,
Ιωαννίδου Παρή Ελένη, Κονναρή Φλωρεντία, Ξενή Αναστασία, Σάββα
Ουρανία, Τάντσιτς Ιωάννα, Χαϊλή Μαρία, Χατζηαντώνη Μυράντα,
Χατζηαυξέντη Μαρία, Χρίστου Δώρα
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4 Απριλίου 2015 - Ματωμένο Φεγγάρι.............................σελ.25
13 Αυγούστου 2015 - Βροχή Περσείδων..........................σελ.31
28 Σεπτεμβρίου - Ολική Έκλειψη Σελήνης......................σελ.77
9 Οκτωβρίου 2015- Η Σελήνη στην Αφροδίτη...............σελ.103
9 Δεκεμβρίου 2015 - Η Σελήνη στον Άρη.......................σελ.113
16 Μαΐου 2026 - Νέα Σελήνη.........................................σελ.139
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«O Πήγασος ήταν ένα υπέροχο, λευκό άλογο, διαφορετικό
από όλα τα άλλα. Ήταν όμορφο, δυνατό, περήφανο, γεμάτο
ευγένεια και χάρη. Περισσότερο έλεγαν πως ήταν πλάσμα του
αέρα παρά της γης, γιατί είχε δύο πελώριες δυνατές φτερούγες
που όταν τις άνοιγε μπορούσε να πετάξει τόσο ψηλά, μέχρι
τον ουρανό. Οι Έλληνες έλεγαν πως ήταν παιδί του θεού
Ποσειδώνα και της Μέδουσας. Πολλοί τον ήθελαν, αλλά
κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει, εκτός από τον πρίγκιπα
Βελλεροφόντη, που τα κατάφερε τελικά με τη βοήθεια της θεάς
Αθηνάς. Πέρασαν πολλές περιπέτειες μαζί κι έγιναν ξακουστοί
σε όλο τον κόσμο για τα κατορθώματα και τη γενναιότητά
τους. Όταν κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χώρισαν, ο Πήγασος
ανέβηκε στον ουρανό κι εκεί τον δέχτηκε με μεγάλη χαρά ο
Δίας, ο πατέρας των θεών. Για να τον τιμήσει, έδωσε το όνομά
του σε έναν αστερισμό. Αυτή ήταν λοιπόν, αγάπη μου, η ιστορία
του Πήγασου. Τώρα όμως είναι ώρα για ύπνο! Έλα, κλείσε τα
ματάκια σου».
«Μαμά… Αν ποτέ σε χάσω και νιώσω μόνη, θα μπορέσω να
σε ξαναβρώ;»
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«Εννοείται, αγάπη μου… Θα φωνάξεις από μέσα σου τον

Μπορούσε να κάθεται να την κοιτάζει για ώρες. Το είχε κάνει

Πήγασο τρεις φορές κι αυτός θα έρθει αμέσως σε σένα, θα σε

τόσες πολλές φορές από τότε που γεννήθηκε. Αυτό το πλασμα-

ανεβάσει στη δυνατή του πλάτη και θα πετάξετε πολύ πολύ

τάκι ήρθε στη ζωή της και τη γέμισε χρώματα, μωρουδίστικα

ψηλά στον ουρανό. Από κει θα μπορείς να βλέπεις όλο τον

αρώματα, φωνούλες, τραγουδάκια, αγκαλιές, μικρά χεράκια και

κόσμο και τότε σίγουρα θα με βρεις! Να σου πω όμως κι ένα

απέραντη αγάπη. Αγάπη απόλυτη. Ανεξάντλητη. Σαρωτική.

μυστικό…; Η μαμά δεν πρόκειται να σε αφήσει ποτέ. Θα είναι
πάντα δίπλα σου. Και αν καμιά φορά χρειαστεί να χωρίσουμε

Αν η αγάπη είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της. Κι αν ήταν
παιδί, θα το έλεγαν Άγια.

για λίγο, να ξέρεις πως εγώ θα σε βρω. Ακόμα και μέχρι το
τέλος του κόσμου να πας, όσος καιρός και αν περάσει. Κι αφού
μιλάμε για άστρα, θα σου χαρίσω κάτι. Είναι ένα κομματάκι
από αστέρι, λαμπερό και μοναδικό σαν εσένα. Κάθε λίγο καιρό
πέφτει από τον ουρανό ένα μαγικό αστέρι. Λένε πως, αν κάνεις
εκείνη τη στιγμή μια ευχή, θα πραγματοποιηθεί σίγουρα. Είναι
πολύτιμο και σπάνιο το κομματάκι που σου δίνω, γι’ αυτό να το
προσέχεις πολύ…»
Τη φίλησε στο μέτωπο κι έκλεισε το φως.
«Καληνύχτα, καρδιά μου. Όνειρα γλυκά», ψιθύρισε και
απέμεινε να την κοιτάζει στο σκοτάδι. Το τεράστιο φεγγάρι
έστελνε τις κόκκινες αποχρώσεις του μέσα από το παράθυρο
και έδινε στα έπιπλα και στα αντικείμενα μια διαφορετική όψη.

/ 26

/ 27

Ο Αχμέντ παρακολουθούσε τη σκηνή από το ανοιχτό
παράθυρο του σπιτιού του απέναντι. Την ίδια κάθε βράδυ. Από
τότε που τα πράγματα δεν πήγαιναν και τόσο καλά και είχαν
αρχίσει οι επισκέψεις της αστυνομίας στη γειτονιά, οι απειλές
κατά της ζωής του μπαμπά του και η φυλάκιση της μαμάς
του για τις απόψεις της, αυτή είχε γίνει η αγαπημένη του
ασχολία. Να παρακολουθεί τη μαμά της να τη φροντίζει
κάθε βράδυ, την ίδια ώρα πριν τη βάλει για ύπνο. Τόσο
τρυφερά ήταν τα χέρια της, ακριβώς σαν της δικιάς
του μαμάς. Χτένιζαν τα μαλλιά της, χάιδευαν το γλυκό
της πρόσωπο, κρατούσαν τα μικρά της χέρια με τόση
αγάπη…Και όσο οι δυσκολίες της δικής του οικογένειας
μεγάλωναν, τόσο η αγάπη της μητέρας του φαινόταν
μεγαλύτερη. Πάντα, όμως μέσα από το ανοιχτό
παράθυρο του σπιτιού της. Δεν την είχε δει ποτέ από
κοντά. Υπέθεσε ότι θα είχε μετακομίσει πρόσφατα
και ίσως να χρειαζόταν να μετακομίσει ξανά, όπως
όλα έδειχναν. Η μισαλλοδοξία του καθεστώτος
ήταν πια απροκάλυπτη. Μόνη επιλογή η φυγή….
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Oι

θέσεις στη βάρκα ήταν περιορισμένες. Δεν ήταν

αρκετές. Τους το είχαν ξεκαθαρίσει ρητά και κοφτά από την
αρχή. Δεν έφταναν για όλους. Είχαν προτείνει να πληρώσουν
περισσότερα… Είχαν παρακαλέσει, ικετέψει, απειλήσει…
Χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.
Στην αρχή είπαν ή όλοι ή κανείς. Το συζήτησαν οι δυο τους,
το επεξεργάστηκαν από χίλιες μεριές, προσπάθησαν να βρουν
άλλες εναλλακτικές. Μάταια…
Ο πόλεμος δεν προσφέρει την πολυτέλεια της επιλογής. Ούτε
αφήνει περιθώριο για ατέρμονες συζητήσεις και χρονοβόρες
αναλύσεις. Ζεις ή πεθαίνεις.
Μπροστά σε αυτό το δίλημμα δεν υπήρχαν δεύτερες σκέψεις.
Το αρχέγονο μητρικό ένστικτο, αυτή η δύναμη που υπάρχει
μέσα σε κάθε μάνα και μπορεί να την ωθήσει να κάνει τα πάντα,
ξύπνησε μέσα της, έγινε φωτιά που ανέβηκε στην καρδιά της
και βγήκε από τα χείλη της παίρνοντας τη μορφή μιας φωνής
που δεν σήκωνε δεύτερη κουβέντα:
«Θα πάει ο Αχμέντ».
Προτού καλά καλά το καταλάβει, βρισκόταν στο λιμάνι.
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Τρομοκρατημένος, ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους δύστυχους

αργότερα, με την πρώτη ευκαιρία. Δεν ήταν εύκολο για κανέ-

που έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να γλιτώσουν τη

ναν, όμως προτεραιότητα είχαν τα παιδιά. Σίγουρα εκεί τα

ζωή τους, τη ζωή των παιδιών τους. Το σκοτάδι και οι φωνές

πράγματα θα ήταν καλύτερα. Ό,τι κι αν σήμαινε αυτό το εκεί.

μεγάλωναν τον φόβο του. Μόλις μετά βίας στεκόταν όρθιος.

Γιατί τίποτα δεν ήταν σίγουρο και κανένας δεν μπορούσε να

Και όσο σκεφτόταν ότι, μέχρι πριν από λίγες μέρες, έπαιζε

εγγυηθεί ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Η κατάσταση όμως εδώ

αμέριμνος στον δρόμο μπροστά από το σπίτι του, τόσο τα

χειροτέρευε μέρα με τη μέρα και η ζωή ήταν πλέον μια άνιση

πράγματα φαίνονταν πιο δύσκολα… Δίπλα του στεκόταν η

μάχη επιβίωσης.

Άγια, φορώντας μια υπέροχη πολύχρωμη μπλούζα, ένα γαλάζιο
παντελόνι και ένα άσπρο μπουφάν. Στο χέρι είχε μια τσάντα
με τα απολύτως απαραίτητα. Άλλωστε δεν υπήρχε χώρος για
οτιδήποτε περιττό.

Αφού τους φόρεσαν τα σωσίβια, βοήθησαν τα παιδιά να
μπουν στη βάρκα.
Τον αγκάλιασε σφιχτά. Ένα αόρατο χέρι λες και της ξερίζωσε την καρδιά και την έκανε χίλια κομμάτια. Ο πόνος του

Ο πατέρας αμίλητος, χλωμός, με βλέμμα απλανές ατένιζε

αποχωρισμού ήταν βαθύς, αβάσταχτος.

το κενό. Απέφευγε να τον κοιτάξει, να τον αγγίξει. Από φόβο,

«Καλό ταξίδι, αγάπη μου. Η μαμά θα είναι πάντα μαζί σου.

μάλλον, μήπως λυγίσει και του στερήσει την ευκαιρία να βγει

Κι όταν αισθάνεσαι μοναξιά, να κοιτάζεις ψηλά στον ουρανό

ζωντανός μέσα από αυτήν την κόλαση.

και να βλέπεις τα αστέρια. Να σκέφτεσαι ότι το ίδιο κάνω και

Η μητέρα, δυνατή και ψύχραιμη, του έδινε τις τελευταίες
συμβουλές κρατώντας τον από το χέρι. Δίπλα του και άλλα

εγώ… Να προσέχεις τον εαυτό σου, να είσαι δυνατός και να μη
φοβάσαι. Σύντομα θα έρθουμε κι εμείς να σε βρούμε».

παιδιά. Αποχαιρετούσαν και εκείνα τους δικούς τους γονείς. Η

Τον φίλησε και κατέβηκε από τη βάρκα.

μαμά της Άγια πουθενά… Στο ταξίδι θα τα συνόδευε η δασκάλα

Ο ήχος της μηχανής έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του

με τον άντρα της. Οι γονείς θα ερχόντουσαν με άλλες βάρκες
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μεγάλου ταξιδιού προς το άγνωστο.
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Τον κοίταζε καθώς απομακρύνονταν από το λιμάνι. Του

μαμά της φίλης του. Μια ολόκληρη βιβλιοθήκη είχαν στο σπίτι

χαμογέλασε καθησυχαστικά. Μόλις η βάρκα έγινε κουκίδα

με βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, παραμύθια γι’ αυτό το θέμα. Κι

στον ορίζοντα, κατέρρευσε. Το κύμα του πόνου τη σκέπασε

εκείνη δεν χόρταινε να τα διαβάζει, να μελετά τις εικόνες και να

ολοκληρωτικά και τη συνέθλιψε.

χάνεται στο απέραντο, συναρπαστικό μυστήριο του σύμπαντος.

.....

Αχμέντ & Άγια

Τις σκέψεις του διέκοψε ένα πελώριο κύμα που χτύπησε με μανία τα πλάγια της βάρκας και λίγο έλειψε να την αναποδογυρίσει.

Η βάρκα ανεβοκατέβαινε στο νερό ακυβέρνητη. Το μόνο που

Από τον φανταστικό κόσμο του ουρανού και των αστεριών,

ακουγόταν ήταν ο παφλασμός των κυμάτων που χτυπούσαν στα

προσγειώθηκε απότομα στην πραγματικότητα. Έβαλε το κεφάλι

τοιχώματα. Ένας ήχος ρυθμικός και μονότονος. Τριγύρω πυκνό

του ανάμεσα στα χέρια του κι άρχισε να κλαίει σιωπηλά.

σκοτάδι. Ερημιά. Σιωπή. Το απόλυτο τίποτα. Μοναδική πηγή

«Μην κλαις», τον παρηγόρησε η Άγια και πήγε κοντά του.

φωτός το φεγγάρι και τα αστέρια που λαμπύριζαν στο μαύρο

«Εκεί που θα πάμε θα είναι καλύτερα. Δεν θα φοβόμαστε και

πέπλο της νύχτας. Ουρανός και θάλασσα. Κι εκεί που τίποτα

δεν θα κινδυνεύουμε. Θα είμαστε ασφαλείς και θα νιώθουμε

δεν φαινόταν να διακόπτει την ηρεμία του τοπίου, μια ασημένια

όμορφα. Και μόλις τα πράγματα ηρεμήσουν, θα μπορέσουν

βροχή έκανε την εμφάνισή της. Ολόκληρος ο ουρανός φωτίστηκε

και οι γονείς μας να έρθουν και θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί.

ξαφνικά και εκατοντάδες αστέρια άρχισαν να ταξιδεύουν με

Όλα θα γίνουν όπως πριν, θα δεις. Η ζωή μας θα είναι και πάλι

ταχύτητα προς τη γη. Έπεφταν στο κενό αφήνοντας πίσω τους

φυσιολογική».

μεγάλες, λαμπερές γραμμές. Το θέαμα ήταν μαγευτικό!
Κάπως έτσι θα ήταν όλα πριν από τη δημιουργία του κόσμου,

«Θέλω τη μαμά και τον μπαμπά μου», είπε το αγόρι και
ξέσπασε σε λυγμούς.

σκέφτηκε, γυρνώντας το κεφάλι προς τα πάνω. Προσπάθησε να

«Έλα τώρα… Μην απελπίζεσαι. Σήκωσε το βλέμμα σου και

θυμηθεί τα ονόματα των αστερισμών που είχε ακούσει από τη

κοίταξε πόσο όμορφη είναι απόψε η νύχτα. Το φεγγάρι αστρά-

/ 34

/ 35

φτει κι ο ουρανός είναι γεμάτος από αστέρια που
λάμπουν σαν πολύτιμα πετράδια. Βάζω στοίχημα πως
δεν ξέρεις τι σημαίνει αστερισμός. Μην ανησυχείς.
Θα σου τα μάθω όλα εγώ!»
Έβαλε το ένα της χέρι στην πλάτη του και με το
άλλο του χάιδεψε τα μαλλιά.
Εκείνος σταμάτησε να κλαίει. Την κοίταξε στα μάτια
και μια υποψία χαμόγελου σχηματίστηκε στα χείλη του.
Κι εκείνη ξεκίνησε να του μιλάει για τα άστρα, τους
θεούς, τους μύθους, τους γαλαξίες και το διάστημα, για τη
δημιουργία του κόσμου και για το άπειρο του σύμπαντος.
Του μίλησε για τη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο, τον
Τοξότη, τον Ωρίωνα, την Ανδρομέδα, τον Δράκοντα, τον
Ηρακλή, τον Κένταυρο και την Κασσιόπη. Του είπε για τη
Βερενίκη, για τον Κύκνο και τον Κύωνα, για τον Ηνίοχο,
για τον ζωδιακό κύκλο και άλλα πολλά. Την άκουγε και
η απαλή φωνή της τον ταξίδευε σε κόσμους άγνωστους,
συναρπαστικούς και μυστήριους. Ξεχνιόταν για λίγο και με
τη φαντασία του δραπέτευε σε μια άλλη πραγματικότητα,
μακριά από την αγωνία, τον πόνο και τη θλίψη. Κάθε τόσο
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έβαζε διερευνητικά το χέρι στην τσέπη του να δει αν το αστέρι

Όταν η βάρδια του τελείωσε, ήταν ακόμα βράδυ. Πήγε

που του χάρισε είναι ακόμα εκεί. Ανακουφισμένος, το έσφιγγε

στον χώρο στάθμευσης και κοντοστάθηκε. Η νύχτα ήταν

με όλη του τη δύναμη. Είχε φτάσει 5:30 π.μ. Η Άγια συνέχιζε

ασυνήθιστα φωτεινή. Απορημένος γύρισε το κεφάλι ψηλά και

να του μιλάει και να τον χαϊδεύει τρυφερά. Ένιωθε όλη της την

τότε αντίκρισε το εντυπωσιακό θέαμα: από τον ουρανό έπεφταν

αγάπη να τον περιβάλλει. Μέχρι που, εξαντλημένος, κοιμήθηκε

εκατοντάδες αστέρια! Θαμπώθηκε. Τα κοίταζε με δέος για

στα πόδια της.

αρκετή ώρα μέχρι που η ασημένια βροχή σταμάτησε. Και εκεί,

.....

Άρης

στη μέση του πουθενά, ανάμεσα στα εκατομμύρια αστέρια
που αιωρούνταν από πάνω του, διέκρινε τον Πήγασο, τον

Ήταν κατακόκκινος, καταϊδρωμένος και η καρδιά του

αγαπημένο του αστερισμό. Η ιστορία του τον συνέπαιρνε από

χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζες πως ακουγόταν σε όλο το

μικρό. Θαύμαζε τόσο πολύ τη γενναιότητα και την περηφάνια

δωμάτιο. Πέταξε θυμωμένα το σκουφάκι του χειρουργείου και

αυτού του μυθολογικού πλάσματος. Αγέρωχο, δυναμικό και

βγήκε έξω στον διάδρομο. Ακούμπησε την πλάτη στον τοίχο

ατρόμητο, συγκέντρωνε όλες τις αρετές που ο ίδιος θα ήθελε να

και γλίστρησε στο πάτωμα. Έβαλε το κεφάλι στα γόνατα και

έχει. Γι’ αυτό, άλλωστε, έγινε γιατρός. Είχε μέσα του από πάντα

έσφιξε τις γροθιές του. Έμεινε έτσι για λίγη ώρα κι έπειτα

την πεποίθηση πως μπορούσε να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Θα

σηκώθηκε απότομα όρθιος. Κοίταξε το ρολόι… 5:30 π.μ.

προσπαθούσε τουλάχιστον. Για εκείνον, η ανθρώπινη ζωή ήταν

Άρχισε να προχωρά προς την αίθουσα αναμονής των συγγενών.

το υπέρτατο, το πιο ιερό πράγμα στον κόσμο. Η αξία της ήταν

Είχε καθήκον να ενημερώσει τη γυναίκα και να της μεταφέρει

ανεκτίμητη και κάθε προσπάθεια διαφύλαξης και προστασίας

τα άσχημα νέα. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν από μακριά.

της ήταν η απόλυτη πράξη ηρωισμού.

Εκείνη κατάλαβε. Μόλις έφτασε κοντά της, έπεσε στην αγκαλιά
του και έκλαψε βουβά. Έκανε ό, τι μπορούσε…
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Μπήκε στο αμάξι και κατευθύνθηκε προς τη λεωφόρο που
οδηγούσε στο διαμέρισμα. Ο δρόμος, οι πλατείες, τα σπίτια
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έμοιαζαν λες και πασπαλίστηκαν με ασημόσκονη έτσι όπως

Η μουσούδα του ήταν σχεδόν κολλημένη πάνω στο πρόσωπό

έπεφτε το φως των αστεριών πάνω τους. Νύχτα παράξενη, σαν

της και την κοιτούσε ικετευτικά. Είχε εκείνο το γνωστό, αθώο

μαγική. Βυθίστηκε στις σκέψεις του και μέσα σε μια στιγμή είδε

ύφος που υιοθετούσε συχνά όταν ήθελε να την κάνει να ενδώσει.

όλα τα γεγονότα της ζωής του να περνούν μπροστά στα μάτια του.

Είτε για να του δώσει μερίδιο από το φαγητό της, είτε για να τον

Σε λίγο θα ξημέρωνε και ίσα που προλάβαινε να κάνει ένα

αφήσει να κοιμηθεί στον λευκό καναπέ, είτε για να τον πάει

μπάνιο και να μαζέψει το σπίτι. Αύριο ήταν η σειρά του να

βόλτα τα χαράματα, όταν όλη η γειτονιά ακόμα κοιμόταν και

πάρει τα παιδιά. Στο μυαλό του είχε ήδη αρχίσει να καταστρώνει

το κρύο ήταν τσουχτερό. Το περίεργο και εξωφρενικό ήταν πως

το πλάνο της ημέρας: βόλτα στο πάρκο με τα ποδήλατα,

εκείνη ενέδιδε πάντα. Με μαθηματική ακρίβεια ανταποκρινόταν

ποδόσφαιρο, φαγητό έξω και το βράδυ ταινία. Χαμογέλασε.

άμεσα σε κάθε του καπρίτσιο και το να του χαλάσει χατίρι ή

Πόσο άρεσε στ’ αγόρια του να κάθονται στον καναπέ ο ένας

να του αρνηθεί οτιδήποτε, ήταν μια επιλογή που στο δικό της

πλάι στον άλλο σκεπασμένοι με την ίδια κουβέρτα. Και πόσο

μυαλό δεν υπήρχε.

του έλειπαν…

Όλα αυτά, βέβαια, εκείνος της τα ανταπέδιδε και με

Στα τελευταία φανάρια της διαδρομής χτύπησε το τηλέφωνο.

το παραπάνω. Από τότε που τον βρήκε, κουτάβι ακόμα,

Ήταν από την ΕΛΠΙΔΑ, την ομάδα των εθελοντών στην οποία

παρατημένο στον δρόμο σε άθλια κατάσταση, πεινασμένο και

ανήκε. Άλλη μια ακυβέρνητη βάρκα στα ανοιχτά. Έκανε ανα-

παγωμένο, πέρασαν κιόλας τρία χρόνια. Τον μάζεψε, τον τύλιξε

στροφή και κατευθύνθηκε προς την ακτή χωρίς δεύτερη σκέψη.

σε μια κουβερτούλα και τον έβαλε στην αγκαλιά της και στην

.....

Αφροδίτη

καρδιά της για πάντα. Από τότε έγινε ο άγρυπνος φύλακάς της,
το φιλαράκι της, η συντροφιά της στο τρέξιμο και στις εκδρομές

Αισθάνθηκε μια ζεστή αύρα. Άνοιξε τα μάτια και τον είδε

στη φύση που τόσο λάτρευε. Την ακολουθούσε παντού, την

μπροστά της, όπως κάθε μέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, 5:30 π.μ.

κοιτούσε στα μάτια με λατρεία και όταν ξάπλωνε μαζί της στον
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λευκό καναπέ, ξεχείλιζε από αγαλλίαση. Από μικρό χαριτωμένο

Άνοιξε το ραδιόφωνο. Κι άλλοι πρόσφυγες κατέφθασαν στο

κουτάβι που ήταν, είχε μεταμορφωθεί σε έναν τεράστιο σκύλο

νησί. Κι άλλα σώματα ξεβράστηκαν στην ακτή. Ένα δυσάρεστο

με άσπρο, μακρύ, μεταξένιο τρίχωμα που έλαμπε στον ήλιο όταν

συναίσθημα την κατέκλυσε. Αναρωτήθηκε γιατί να συμβαίνουν

ξεχυνόταν στον δρόμο και κυνηγούσε τις γάτες της γειτονιάς.

όλα αυτά και το έκλεισε απογοητευμένη.

Η επιβλητική του εμφάνιση θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο

Φτάνοντας στην γκαλερί, μάζεψε όλα τα χαρτόκουτα και

σε όποιον δεν τον ήξερε, όμως στην πραγματικότητα ήταν ένας

τα έβαλε μέσα. Είχαν βραχεί κι έπρεπε να τα αδειάσει και να

αθώος γίγαντας με καρδιά και μυαλό μικρού παιδιού. Και για

μεταφέρει το περιεχόμενό τους αλλού. Ρούχα, παπούτσια,

εκείνην αυτό ακριβώς ήταν, το μωρό της.

παιχνίδια. Θα τα πήγαινε το απόγευμα στο Κέντρο Υποδοχής

Όταν γύρισαν από την πρωινή βόλτα, έφτιαξε καφέ και κάθισε

Προσφύγων όπου βοηθούσε εθελοντικά εδώ και λίγους μήνες.

να κοιτάξει λίγο την ατζέντα της. Το βλέμμα της ταξίδεψε έξω

Είχε προσφέρει αφιλοκερδώς το στούντιό της ως χώρο συλλογής

από το παράθυρο. Είχε αρχίσει να βρέχει. Της άρεσε η βροχή.

ειδών, τα οποία θα αποστέλλονταν στο οίκημα.

Απολάμβανε τη μυρωδιά του βρεγμένου χώματος και η εικόνα

Είχε μεταφέρει τους πίνακές της προσωρινά στη σοφίτα.

των σταγόνων που έσταζαν από τα φύλλα τής δημιουργούσε μια

Καθημερινά έρχονταν πράγματα και δεν υπήρχε αρκετός χώρος.

αίσθηση γαλήνης. Περισσότερο της άρεσε που η ατμόσφαιρα

Έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό δεν είχε ιδιαίτερη έμπνευση,

καθάριζε, που όλα πλένονταν και έλαμπαν και μια καινούρια,

οπότε η ενασχόλησή της με την τέχνη είχε περάσει σε δεύτερη

υποσχόμενη μέρα ξεκινούσε, απαλλαγμένη από οτιδήποτε

μοίρα. Από τότε που ήταν φοιτήτρια στην Ιταλία, στη Σχολή

δυσάρεστο τη βάραινε.

Καλών Τεχνών του Ουρμπίνο, περνούσε κατά καιρούς αυτή τη

Μπήκε στο αυτοκίνητο και ο Πήγασος ακολούθησε

φάση, να μην μπορεί με τίποτα να δημιουργήσει. Κάθε φορά

κουνώντας την ουρά του. Έκατσε στη θέση του συνοδηγού,

που ένιωθε έτσι, τα παρατούσε όλα και έκανε ένα διάλειμμα.

όπως πάντα, κι έβγαλε το κεφάλι του έξω από το παράθυρο.

Περνούσε τις μέρες της περιδιαβαίνοντας τα γραφικά, στενά
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δρομάκια της παλιάς πόλης, καθόταν με τις ώρες στα παγκάκια

μαζί της στην Ελλάδα ολοκληρώνοντας τις σπουδές της.

.....

παρατηρώντας τους περαστικούς και περίμενε καρτερικά να
κάνει τον κύκλο του όλο αυτό και να ξαναγυρίσει ανανεωμένη
στο μεγάλο της πάθος, τη ζωγραφική.

Φτάνοντας εκεί, αντίκρισε μια χαοτική κατάσταση. Κραυγές,
κλάματα, άνθρωποι να τρέχουν, να φωνάζουν, ασθενοφόρα,

Σε μια τέτοια βόλτα τον είχε συναντήσει τότε. Ήταν ένας

αστυνομία, σειρήνες, κόσμος πολύς. Πανικός, αγωνία και

άνθρωπος από εκείνους που σε μαγνητίζουν από την πρώτη

ένταση. Εκείνη την ώρα έβγαζαν μια βάρκα από το νερό.

φορά που τους συναντάς. Είχε ένα βλέμμα διαπεραστικό, έντονο,

Έτρεξε γρήγορα προς τα εκεί και είδε ένα αγόρι ξαπλωμένο,

από αυτά που σου προκαλούν ανατριχίλα γιατί αισθάνεσαι ότι

σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Το πήρε αμέσως στην αγκαλιά της

μπορούν να κοιτάξουν βαθιά μέσα σου και να δουν πραγματικά

και το μετέφερε προς το κτίριο. Δεν αντιδρούσε καθόλου, το

ποιος είσαι. Ήταν πλανόδιος ζωγράφος και καθόταν σε ένα από

πρόσωπό του ήταν κάτωχρο, τα χείλη του μελανιασμένα και

τα δρομάκια του κάστρου, περιμένοντας να θελήσει κάποιος

τα μάτια του κλειστά. Το έβαλε σε ένα κρεβατάκι καλώντας

να αγοράσει τα έργα του. Από συναδελφική αλληλεγγύη,

απεγνωσμένα για βοήθεια και από μέσα της παρακαλούσε να

κοντοστάθηκε και άρχισε να περιεργάζεται τους πίνακές του.

μην είναι πολύ αργά.

Της έκανε εντύπωση η θεματολογία: ουρανός, αστέρια, σκοτάδι,

Ο Άρης, σαν από μηχανής θεός, βρέθηκε δίπλα της

φως. Είχαν κάτι το μεταφυσικό, το παράξενο. Ένας από αυτούς

αστραπιαία, γονάτισε πάνω από το παιδί, έπιασε τα χεράκια

της είχε κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Αναπαριστούσε τον

του, μέτρησε τους σφυγμούς του και άρχισε να του κάνει

Πήγασο, το μυθικό άλογο του Βελλεροφόντη, βγαλμένο μέσα

μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή. Εκείνες τις στιγμές, λες και ο

από τον κόσμο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ήταν ένα

χρόνος είχε σταματήσει, τίποτε άλλο δεν υπήρχε γύρω τους,

έργο υπέροχο και είχε κάτι το μαγικό, έτσι τουλάχιστον το

τίποτα δεν ακουγόταν. Ήταν μια εικόνα πέρα από τα ανθρώπινα,

έβλεπε εκείνη. Το αγόρασε χωρίς δεύτερη σκέψη και το έφερε

δύο φιγούρες αμίλητες, άγνωστες μεταξύ τους, με μόνο κοινό
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στοιχείο αυτό το αγόρι που πάσχιζαν με όλες τους τις δυνάμεις
να επαναφέρουν στη ζωή.

Αισθάνθηκε ένα ζεστό κύμα αέρα να τυλίγει το κορμάκι του
και οι δυο τους ενώθηκαν σε μια αόρατη αγκαλιά.

Άνοιξε τα ματάκια του και τους κοίταξε απορημένο. Δάκρυα

Όταν άνοιξε τα μάτια του, είδε έναν σκύλο με φουντωτό

χαράς άρχισαν να τρέχουν στο πρόσωπό της. Ένας αναστεναγμός

τρίχωμα δίπλα στην Άγια. Η ουρά του κουνιόταν χαρούμενα.

ανακούφισης βγήκε από το στήθος του Άρη. Το αγόρι περιέφερε

Σήκωσε το δεξί του πόδι και το ακούμπησε στο χέρι της. Έσκυψε

με αγωνία το βλέμμα του στον χώρο λες και κάτι αναζητούσε.

να τον αγκαλιάσει κι εκείνος παραδόθηκε με ευχαρίστηση στα

Και τότε… Την είδε. Κάτω από το πρώτο φως της ημέρας, τα

χάδια της. Δύο άσπρες τεράστιες φτερούγες σχημάτισαν γύρω

βλέμματά τους συναντήθηκαν. Το πρόσωπό της έλαμπε.

τους έναν τέλειο κύκλο. Ο Αχμέντ έχασε τις αισθήσεις του ξανά.

Ο Άρης και η Αφροδίτη γύρισαν απορημένοι προς τα

.....

εκεί. Ένα τεράστιο ουράνιο τόξο βρισκόταν μπροστά τους. Η

Η Αφροδίτη, ανήσυχη, αναζητάει με το βλέμμα τον Πήγασο

εκτυφλωτική του λάμψη τους θάμπωσε... Αλληλοκοιτάχτηκαν

που έχει εξαφανιστεί. Τον φωνάζει, μα εκείνος είναι άφαντος.

με έκπληξη.

Μια ηλιαχτίδα ξεμυτίζει από τα σύννεφα και η φιγούρα του

Ανάμεσα στα φωτεινά χρώματα, μια θολή εικόνα άρχισε

αρχίζει να διακρίνεται από μακριά. Απομακρύνεται από τους

να σχηματίζεται. Η καρδιά του Αχμέντ χτυπούσε γρήγορα,

υπόλοιπους και τρέχει κοντά του. Του μουρμουρίζει στο αυτί να

έτρεμε ολόκληρος. Το πρόσωπό του φωτίστηκε με μια λάμψη

την ακολουθήσει, όμως εκείνος αντιστέκεται. Λες και κάτι τον

απόκοσμη. Άπλωσε το χέρι να την αγγίξει όταν άκουσε τη

εμποδίζει να προχωρήσει. Τον τραβά απαλά από το κολάρο και

γνώριμη, αγαπημένη φωνή:

εκείνος τελικά, απρόθυμα, ακολουθεί.

«Μη φοβάσαι, είμαι κοντά σου. Θα είμαι πάντα κοντά σου…».

Ο Άρης ανησυχεί για την αστάθεια της υγείας του μικρού.

«Πόσο μου λείπεις, μαμά μου…», είπε και καυτά δάκρυα

Τα πράγματα δεν δείχνουν καλά. Καταλαβαίνει ότι η ζωή

άρχισαν να κυλούν στα μάγουλά του.
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του βρίσκεται σε κίνδυνο. «Βοήθεια!», φωνάζει, «το παιδί
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αυτό πρέπει να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο».

απόφασή του. Δεν μπορεί να τον αφήσει μόνο του. Λίγο πριν

Μια νοσοκόμα τον ακούει και σπεύδει να τον βοηθήσει. Την

καθίσει δίπλα του στο ασθενοφόρο, θυμάται εκείνη την κοπέλα

ώρα που οι δυο τους προσπαθούν να βάλουν τον Αχμέντ στο

που είχε βοηθήσει τον Αχμέντ προηγουμένως. Την ψάχνει με

ασθενοφόρο, αυτός πιάνεται από το χέρι του Άρη και τον

το βλέμμα και την εντοπίζει να κατευθύνεται προς το κτίριο με

κοιτάζει με απελπισία. «Μείνε μαζί μου», τον παρακαλάνε τα

τον σκύλο της. Θέλει να της φωνάξει, αλλά συνειδητοποιεί ότι

μάτια του. Στο γλυκό, ταλαιπωρημένο πρόσωπο του μικρού

δεν ξέρει το όνομά της. «Εδώ», της κάνει νόημα. Η Αφροδίτη

αγοριού καθρεφτίζεται η ικεσία του. Κι είναι τόσο μικρός.

γυρνάει προς το μέρος του και τον κοιτάζει. Βλέπει τον Αχμέντ

Μια σταλιά παιδί. Μόνο, αβοήθητο. Ο νους του πάει στα δικά

στο βάθος και καταλαβαίνει ότι είναι σε καλά χέρια. «Θα σας

του παιδιά που αυτή την ώρα θα κοιμούνται στα άνετα, ζεστά

δω στο νοσοκομείο», φωνάζει. Και ενώ το ασθενοφόρο ξεκινά,

κρεβατάκια τους. Με έναν βαθύ αναστεναγμό παίρνει την

πλησιάζει τον μεταφραστή για να βοηθήσει στην καταγραφή
των προσφύγων.
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Όταν η Αφροδίτη μπαίνει στο δωμάτιο του νοσοκομείου,

διακόπτεται με τον ερχομό του μεταφραστή. «Αυτήν τη λέξη

ακούει μια παιδική φωνή. Προχωράει και βλέπει τον Άρη να

επαναλαμβάνει συνεχώς από τη στιγμή που τον φέραμε εδώ. Τι

κάθεται στο κρεβάτι και να κρατάει το χέρι του αγοριού που

θέλει να μας πει;» ρωτά ο Άρης.

έχει κλειστά τα μάτια. «Καίγεται στον πυρετό», της λέει μόλις

«Άγια θα πει θαύμα». Οι δυο τους ανταλλάζουν ένα βλέμμα

τη βλέπει. Ο Αχμέντ παραληρεί: «Άγια… Άγια». Στέκεται στο

γεμάτο απορία. Ο μεταφραστής, όμως, δεν έχει τελειώσει

πλευρό του αγοριού και κοιτάζει ανήσυχη τον γιατρό. «Θα πέσει

ακόμη. «Ίσως αυτή η λέξη να είναι ένα όνομα. Ένα κοριτσίστικο

ο πυρετός, ο μικρός είναι δυνατός», της απαντά στη βουβή της

όνομα». Απορούν. «Κορίτσι; Ποιο κορίτσι;».

ερώτηση. «Μα φαίνεται τόσο αναστατωμένος». «Ναι, από τη

«Θέλετε να μάθετε το δικό του όνομα;», τους ρωτάει.

στιγμή που τον έφερα στο νοσοκομείο δεν σταμάτησε να λέει

«Φυσικά», απαντούν με μια φωνή. Ο μεταφραστής συμβου-

την ίδια λέξη». «Τι να σημαίνει, άραγε;», ρωτά η Αφροδίτη και

λεύεται τη λίστα που κρατά. «Το όνομά του είναι Αχμέντ, που

αγγίζει το μέτωπο του αγοριού που καίει. «Έχω ήδη καλέσει τον

σημαίνει προσευχή προς τον Θεό». Ο Αχμέντ ανοίγει σιγά σιγά

μεταφραστή», την ενημερώνει ο Άρης. Μια παύση συνοδεύει

τα μάτια την ίδια στιγμή. «Θέλω νερό», τους κάνει νόημα και ο

τα λόγια του. Ξαφνικά εκείνη συνειδητοποιεί ότι δεν ξέρει

Άρης σπεύδει να του δώσει. Καταπίνει με μικρές γουλιές. Το νερό

τίποτα γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Και όμως μέσα σε λίγες ώρες

κυλά στο ζεστό κορμί του και το ανακουφίζει. Όταν συνέρχεται

τον βλέπει για δεύτερη φορά και μάλιστα κάτω από τόσο

κάπως, φωνάζει ξανά το όνομά της. «Ποια είναι η Άγια;», τον

ασυνήθιστες συνθήκες. «Είμαι ο Άρης. Είμαι χειρουργός σ’

ρωτάει η Αφροδίτη και περιμένει με αγωνία τον μεταφραστή

αυτό το νοσοκομείο», της εξηγεί και της προτείνει το χέρι του.

να εξηγήσει. Ο Αχμέντ ξαναρχίζει το παραλήρημα. «Ηρέμησε,

Η Αφροδίτη το παίρνει στο δικό της και τα δύο χέρια ενώνονται

αγόρι μου. Θα τη βρούμε. Μόλις γίνεις καλά, θα την ψάξουμε

σε μια σφιχτή αναγνωριστική χειραψία πάνω από το άγνωστο

μαζί», λέει ο Άρης. «Ναι, φτάνει να γίνεις καλά», συμπληρώνει

αγόρι που είχαν συναντήσει πριν από λίγες ώρες. Η συζήτηση

η Αφροδίτη. Μια υπόσχεση, μια απόφαση που δένει αυτούς
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τους τρεις με μια αόρατη κλωστή. Ο Αχμέντ κλείνει τα μάτια

δίσκος γλιστράει από τα χέρια της και πέφτει με δύναμη στο

και αρχίζει να μουρμουρίζει. «Τι λέει τώρα;», ζητάει να μάθει η

πάτωμα. Ακολουθεί μια εκκωφαντική σιωπή. Bγαίνει βιαστικά

Αφροδίτη.

φωνάζοντας το όνομά του και τρέχει να ειδοποιήσει. Είναι όμως

«Το αστέρι… Το αστέρι του… Πρέπει να το βρει», την
ενημερώνει ο μεταφραστής.

πολύ αργά.

.....

Η νοσοκόμα μπαίνει στο δωμάτιο και του χαϊδεύει τα
μαλλιά. Ακουμπάει εξεταστικά το χέρι της στο μέτωπό του,
λειτουργώντας με εκείνο το ιδιαίτερο ένστικτο που μόνο μια
μάνα διαθέτει. Ταυτόχρονα, ελέγχει τον ορό, φτιάχνει βιαστικά
τα σκεπάσματα και ζητά από τους υπόλοιπους να τον αφήσουν να
ξεκουραστεί. «Όταν ανακτήσει τις δυνάμεις του, θα μάθετε όλα
όσα θέλετε», τους λέει και το αυστηρό της βλέμμα δεν σηκώνει
αντίρρηση. Όταν το δωμάτιο αδειάζει, κάθεται δίπλα του. Τον
κοιτάζει στοργικά και αναρωτιέται τι είναι αυτό που αναγκάζει
μια μάνα να αφήσει το παιδί της, ένα παιδί σε τέτοια ηλικία, να
φύγει από κοντά της. Αναστενάζοντας λυπημένα, φεύγει για να
συνεχίσει με τους υπόλοιπους ασθενείς, ενώ ο Αχμέντ συνεχίζει
να κοιμάται γαλήνια.
Σε λίγο επιστρέφει για το σερβίρισμα του μεσημεριανού.
Μπαίνει στο δωμάτιο και αντικρίζει το άδειο κρεβάτι. Ο
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Η ώρα προχωράει. O ήλιος καίει τα κουρασμένα σώματα των

φόβους τους παραμερίζοντας τον δικό της. Θα τους πάνε σε ένα

προσφύγων και τις ταλαιπωρημένες τους ψυχές. Ψυχές γεμάτες

παλιό εγκαταλελειμμένο οινοποιείο. Το ταξίδι με την ελπίδα

απόγνωση και αγωνία. «Τι θα απογίνουμε;», αναρωτιούνται

για ένα καλύτερο αύριο συνεχίζεται. Ένα αύριο χωρίς τρόμο

αυτοί που λίγο καιρό πριν, πριν από τον πόλεμο, πριν από την

και αγωνία. Τα παιδιά κρέμονται από τα χείλη της, την κάθε

καταστροφή, ζούσαν μια φυσιολογική ζωή. «Τι θα μας συμβεί;

της λέξη, ενώ η Άγια στέκεται πιο πέρα. Είναι τόσο σιωπηλή.

Τι μας περιμένει;». Ερωτήματα χωρίς απάντηση. «Χάγια!

Κοιτάζει τον ουρανό. Και η πομπή ξεκινάει. Σιωπηλές φιγούρες

Μπίνα!», ακούγεται μια φωνή. Επιτέλους! Αναχώρηση. Η

σαν φαντάσματα περπατάνε η μια πίσω από την άλλη με σκυφτό

δασκάλα μαζεύει τα παιδιά γύρω της. Όλα, εκτός από ένα. Η

το κεφάλι, με την ελπίδα να στολίζει ακόμη τα πρόσωπά τους.

σκέψη της είναι συνεχώς μαζί με τον Αχμέντ, ανησυχεί και

				

.....

φοβάται για εκείνον, ειδικά μετά από τη μεγάλη περιπέτεια που

Η παραλία άδειασε. Η Αφροδίτη κοιτάζει τη θάλασσα. Τη

πέρασε μόλις η βάρκα τους κατέφθασε στην ακτή. Κινδύνεψε

θάλασσα που αγαπάει, τη γαλήνια απέραντη θάλασσα που της

πραγματικά η ζωή του και αν δεν εμφανίζονταν εκείνοι οι

ξυπνά τόσες ωραίες αναμνήσεις. Πώς είναι δυνατόν αυτή η

γενναίοι εθελοντές, πιθανότατα να μην κατάφερνε ποτέ ξανά να

ίδια θάλασσα που τα καλοκαίρια κολυμπούσε στα νερά της και

ανακτήσει τις αισθήσεις του. Πόσο ευγνώμων νιώθει για όλα

απολάμβανε τη δροσιά της να μπορεί να προκαλέσει τόσο κακό;

όσα κάνουν γι’ αυτό το παιδί. Προσεύχεται να γίνει γρήγορα

Η θάλασσά της, η δική της θάλασσα, η πλανεύτρα, που υπό-

καλά, να βγει από το νοσοκομείο και να γυρίσει κοντά της.

σχεται την ελευθερία, μα οδηγεί στον θάνατο. Από τις θλιβερές

Έχει ευθύνη απέναντί του, απέναντι στους γονείς του και

της σκέψεις τη βγάζει ο Πήγασος που την τραβάει με επιμονή

στους γονείς όλων των άλλων παιδιών που βρίσκονται υπό την

από την μπλούζα. «Σιγά, αγόρι μου, θα μου τη σκίσεις», του λέει

προστασία της. Αυτή είναι τώρα και μάνα και πατέρας γι’αυτά.

με γλυκιά φωνή, ανακουφισμένη που ο σκύλος διέλυσε την κακή

Τους μιλάει με φωνή απαλή και ήρεμη. Καθησυχάζει τους

της διάθεση. Αυτός, όμως, δεν της αφήνει περιθώρια για σκέψεις.
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Την οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Με τα μπροστινά του

χάνονται στο βάθος του δρόμου.

πόδια αρχίζει να τινάζει το χώμα προς όλες τις κατευθύνσεις,

Η Αφροδίτη βάζει όλα όσα βρήκε σε μια τσάντα και τα

αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι πέτρας. Το μυρίζει και αρχίζει

τοποθετεί στη θέση δίπλα της. Ανοίγει την πόρτα και ο Πήγασος

ξαφνικά να γαβγίζει δυνατά. Η Αφροδίτη το παίρνει στα χέρια

μπαίνει υπάκουα και στρογγυλοκάθεται στο πίσω κάθισμα.

της και το περιεργάζεται. «Μια πέτρα είναι μόνο», καταλήγει

Εκείνη ισιώνει το καθρεφτάκι , όπως κάνει πάντα πριν ξεκινήσει

στο τέλος και το αφήνει στο χώμα. Ένα άλλο αντικείμενο έχει

το αυτοκίνητο, και το βλέμμα της πέφτει στον σκύλο που… Μα

τραβήξει την προσοχή της. Πλησιάζει. Είναι μια κούκλα. Μια

τι είναι αυτό που κρατάει στο στόμα του; Γυρνάει προς το μέρος

κούκλα με βρεγμένα ακόμη τα ρούχα και με βγαλμένο το ένα

του, τον κοιτάζει και κουνάει το κεφάλι της αποδοκιμαστικά. Ο

χέρι. Η καρδιά της βουλιάζει. «Πόσες μα πόσες ιστορίες θα έχουν

Πήγασος, με ένα τίναγμα του κεφαλιού, αφήνει κάτι να πέσει

αφήσει πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτάται. Κοιτάζει

κάτω και η Αφροδίτη το μαζεύει. Είναι η ίδια πέτρα που της είχε

γύρω της. Διάσπαρτα στο χώμα υπάρχουν ένα σωρό πράγματα,

φέρει πριν. Γυρνάει προς το παράθυρο. Ακίνητος και σιωπηλός

πράγματα που πήραν αυτοί οι άνθρωποι μαζί τους για να τους

κοιτάζει τον δρόμο. Με το αλάνθαστο ένστικτό του ξέρει ότι το

θυμίζουν την πατρίδα τους, τους ανθρώπους που άφησαν πίσω

ταξίδι δεν έχει τελειώσει. Ξέρει ότι η περιπέτεια μόλις αρχίζει.

τους. Αποφασίζει να μαζέψει αυτόν τον θησαυρό αναμνήσεων

Και η Αφροδίτη παίρνει τον δρόμο προς το πεπρωμένο της.

και να τους τον παραδώσει. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να

.....

κάνει γι’ αυτούς. Να μια ταλαιπωρημένη φωτογραφία στον πάτο

Φτάνοντας η πομπή στο παλιό οινοποιείο, την υποδέχεται

της βάρκας. Να ένα ημερολόγιο. Κοριτσίστικο φαίνεται. Κι ενώ

ένα γκρίζο, μουντό, ετοιμόρροπο κτίριο. Οι πρόσφυγες νιώθουν

η Αφροδίτη ψάχνει για τα απομεινάρια μιας ζωής που χάθηκε,

αμέτρητα μάτια να τους καρφώνουν μέσα από τα σπασμένα

ο Πήγασος παίρνει την πέτρα με τα δόντια του και γρυλίζοντας

παράθυρα. Τα χέρια των παιδιών ενώνονται, τα πρόσωπά τους

παραπονεμένα κοιτάζει προς το μέρος των προσφύγων που

χλομιάζουν, οι ανάσες τους βγαίνουν κοφτές και γρήγορες ενώ
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ο φόβος για το άγνωστο αρχίζει να τους κυριεύει. Σιγά σιγά

αστέρι δεν θα ξαναδεί ποτέ τη μαμά του. Πλησιάζει προσεκτικά,

βλέπουν ανθρώπους να βγαίνουν από την ξεχαρβαλωμένη

ώστε να μην τον δουν και βλέπει την Άγια. Εικόνες μιας ζωής

πόρτα και να τους πλησιάζουν. Τα κορμάκια τους σφίγγονται

που φέρνουν στο μυαλό τόσες αναμνήσεις. Ατάραχη χτενίζει τα

από τρόμο. Μα η δασκάλα γυρνάει προς το μέρος τους και τους

μαλλιά της κούκλας της. Του θυμίζει τα απαλά χέρια της μαμάς

χαμογελάει καθησυχαστικά. «Μη φοβάστε», τους λέει, «είναι κι

της που κάθε νύχτα, μετά το μπάνιο, έπαιρνε τη βούρτσα για

αυτοί σαν κι εμάς». Σαν κι αυτούς, μόνοι, κατατρεγμένοι, χωρίς

να της τα ξεμπλέξει, να της τα χτενίσει και να της φτιάξει μια

πατρίδα, ξένοι, πρόσφυγες. Την ακολουθούν καθώς μπαίνει στο

πλεξούδα. Κι ενώ τα χέρια της δούλευαν, της μιλούσε για τους

εσωτερικό του κτιρίου. Δεκάδες στρώματα είναι στοιβαγμένα

αστερισμούς, για τη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο. «Μαμά, πες

το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ σε μια γωνιά, ξεχασμένα, μερικά βα-

μου ξανά για τον Πήγασο», τη διέκοπτε και η μαμά της δεν της

ρέλια που κάποτε πρέπει να ήταν γεμάτα με κρασί. Δυο χεράκια

χάλαγε το χατίρι. «Μια φορά κι έναν καιρό…» Η καρδιά του

φαίνονται μέσα από το στόμιο του μεγαλύτερου βαρελιού, ενώ

Αχμέντ γεμίζει νοσταλγία, ξεχειλίζει από ένα παράπονο πικρό.

ένα λερωμένο σκεφτικό μουτράκι ξεπροβάλλει. Τους κοιτάζει

Δεν έχει στο πλάι του τη μητέρα του. Και έχει χάσει και το

σαστισμένο. Στην άλλη γωνιά μια μητέρα συνεχίζει να ταΐζει

μόνο πράγμα που θα τον κάνει να την ξαναβρεί. Με τρεμάμενο

το μωρό της που έχει κουρνιάσει στην αγκαλιά της. Πιο κει

χέρι ψάχνει ξανά για το αστέρι που του έδωσε κάποτε η Άγια

ένας παππούς έχει αφήσει στη μέση την ιστορία που διηγείται

με την ελπίδα πως έχει κάνει λάθος, πως είναι ακόμα εκεί.

σε καμιά δεκαριά παιδάκια που είναι γύρω του. Ναι, υπάρχει

Ψαχουλεύει στην τσέπη του, αλλά πάλι δεν το βρίσκει. Ψάχνει

φόβος, ναι, υπάρχει απώλεια, μα παρούσα είναι και η ζωή. Η

καλύτερα. Τίποτα. Ο πανικός σαν φίδι αρχίζει να σέρνεται μέσα

ζωή που προχωράει και που τους τραβά στο διάβα της.

του ξανά. Ψάχνει χάμω. Τίποτα. Ψάχνει γύρω του. Τίποτα. Το

Από μακριά κάποιος τους παρακολουθεί. Είναι ο Αχμέντ που

φίδι προχωράει προς την καρδιά του. Αρχίζει να τρέχει ξανά

θέλει τόσο πολύ να τρέξει κοντά τους, όμως δεν γίνεται. Χωρίς το

δεξιά και αριστερά ψάχνοντας σε κάθε γωνιά. Το δηλητήριο του
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πανικού τον παραλύει. Αρχίζει να κλαίει με αναφιλητά.
«Δεν μπορώ να χάσω το αστέρι μου. Το αστέρι μου, τη μαμά
μου…Το χρειάζομαι», μουρμουρίζει κλαίγοντας.

σχολείου. Οι κραυγές των παιδιών μαρτυρούν την ένταση.
Καθώς πλησιάζει η λήξη του αγώνα, όλοι περιμένουν με αγωνία
τον αρχηγό να ρίξει το τρίποντο που θα ξεκαθαρίσει τον νικητή

Έχει ήδη αρχίσει να σουρουπώνει και νιώθει ένα δροσερό

του παιχνιδιού. Η μπάλα φεύγει με δύναμη, χτυπάει στο στεφάνι

αεράκι να του χαϊδεύει το πρόσωπο. Στον ουρανό άρχισε ήδη

και κυλάει στον δρόμο. Καταλήγει στα πόδια ενός παιδιού που

να αχνοφαίνεται ο Αποσπερίτης πλάι στο φεγγάρι που, εδώ και

τυχαίνει να περνάει από εκεί. Τρία αγόρια τρέχουν προς το

λίγες μέρες, έχει κάνει την εμφάνισή του, ολοκαίνουριο, στον

μέρος του.

καλοκαιρινό ουρανό. Προσπαθεί να θυμηθεί προς τα πού είναι
η παραλία, αλλά το μόνο που καταφέρνει να φέρει στο μυαλό

«Δώσε την μπάλα! Γρήγορα!». Το αγόρι τούς κοιτάζει με
απορία. «Καλά, χαζός είσαι; Γρήγορα λέμε!»

του είναι τη θλιβερή πομπή που προχωρούσε με προορισμό το

Βλέπει τα χείλη τους να ανοιγοκλείνουν, αλλά οι λέξεις

παλιό οινοποιείο. Αποφασίζει να ακολουθήσει το ένστικτό του

φτάνουν σαν βουητό στ’ αυτιά του. Αδυνατεί να κατανοήσει το

και ξεκινάει να περπατά. Σε μια στιγμή διακρίνει από μακριά τα

νόημα όσων του λένε. Τους κοιτάζει σαν χαμένος.

φώτα της πόλης. Αντιλαμβάνεται ότι έχει χαθεί, όμως η φωνή
μέσα του ψιθυρίζει: «Μη γυρίσεις, μέχρι να βρεις το αστέρι».
Έχει ήδη φτάσει πολύ μακριά για να τα παρατήσει. Πρέπει να
το βρει! Στις δύσκολες στιγμές έμαθε να κοιτάζει τον ουρανό. Ο
Πήγασος σίγουρα θα του δώσει ένα σημάδι…

«Τι ασχολείσαι μ’ αυτόν; Δεν βλέπεις ότι κι αυτός απ’ τους
κουβαλητούς είναι;»
«Έρχονται ακόμα; Τόσοι που μαζεύτηκαν, θα το βουλιάξουν
το νησί!»
Με μια απότομη κίνηση αρπάζουν την μπάλα και

Μια παρέα παιδιών περιμένει με ανυπομονησία την τελική

μουρμουρίζοντας επιστρέφουν στο παιχνίδι τους. Καθώς

αναμέτρηση για το τουρνουά μπάσκετ. Η συνάντηση έχει

απομακρύνονται, ένας από αυτούς γυρίζει και του ρίχνει μια

ξεκινήσει από νωρίς στο γήπεδο καλαθόσφαιρας του δημοτικού

τελευταία περιφρονητική ματιά. Η καρδιά του Αχμέντ σφίγγεται.
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Τον κατακλύζουν δυσάρεστα συναισθήματα.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που ήρθες! Πώς με βρήκες; Ένιωθα

Βραδιάζει και η νύχτα φαντάζει ατέλειωτη. Λίγο παρακάτω

τόσο μόνος και δεν ήξερα τι να κάνω. Έχασα το αστέρι μου,

η πόλη δείχνει να σφύζει από ζωή. Κι όμως αυτός, ποτέ δεν

Άγια. Το αστέρι που μου χάρισες, θυμάσαι; Χωρίς αυτό δεν θα

ένιωσε πιο μόνος. Πριν από λίγες ώρες κρατούσε ακόμα το χέρι

μπορέσω να βρω τη μαμά μου... Φοβάμαι πως την έχω χάσει για

της μαμάς του. Η καρδιά του θέλει απεγνωσμένα να συνεχίσει

πάντα… Θα με βοηθήσεις να το ψάξουμε μαζί; Σε χρειάζομαι...

να προχωρά, το σώμα του όμως αρνείται να συμμορφωθεί.

Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, είμαι σίγουρος!»

Κοιτάζει γύρω του ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί.

Τον κοιτάζει με εκείνο το ήρεμο, βαθύ της βλέμμα. Ένα

Αισθάνεται μεγάλη απογοήτευση και θλίψη. Είναι ολομόναχος,

βλέμμα γεμάτο αγάπη και στοργή που κατόρθωνε πάντα να

στη μέση του πουθενά. Σκέφτεται αν τελικά έκανε λάθος

κατευνάζει τις φουρτούνες του μυαλού και της καρδιάς του.

που αποφάσισε να φύγει μόνος του. Αναρωτιέται αν χάθηκε

Κουνάει το κεφάλι της καταφατικά και εκείνος την πιάνει

και η απελπισία αρχίζει να κυριεύει το μυαλό του. Δεν είναι

ευτυχισμένος από το χέρι.

σίγουρος για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, πού θα τον
οδηγήσει, τι θα συναντήσει στη συνέχεια. Τον πιάνει πανικός,

«Πάμε, λοιπόν! Ας ακολουθήσουμε τα φώτα της πόλης. Ίσως
εκεί το βρούμε».

δεν ξέρει τι να κάνει. Κι ενώ τα σκέφτεται όλα αυτά, βλέπει

Συνεχίζουν την πορεία τους. Περνούν μέσα από στενά

από μακριά κάποιον να πλησιάζει. Στην αρχή δεν μπορεί να

μονοπάτια, ερημικούς δρόμους και μεγάλα χωράφια. Πού και

διακρίνει το πρόσωπο, επικρατεί άλλωστε σκοτάδι. Όσο όμως

πού ακούγονται από μακριά διάφοροι θόρυβοι: ανθρώπινες

έρχεται πιο κοντά και τη βλέπει πιο καθαρά, όλα τα δυσάρεστα

ομιλίες, φωνές ζώων, ήχοι της φύσης. Μετά από αρκετή ώρα

συναισθήματά του εξανεμίζονται και τη θέση τους παίρνει η

κουράζονται και αποφασίζουν να σταματήσουν για λίγο.

χαρά και η αίσθηση της απέραντης ανακούφισης. Είναι η Άγια!

Σχεδόν ταυτόχρονα η ματιά τους πέφτει στην ίδια γωνία. Ένα

Τρέχει κοντά της χαρούμενος και την αγκαλιάζει.

εντυπωσιακό, επιβλητικό κτίριο ορθώνεται μπροστά τους.
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Είναι ένα παλιό αρχοντικό, από τα πρώτα που μετατράπηκαν
σε ξενοδοχεία. Μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που περνά
από γενιά σε γενιά προσφέροντας ευχάριστη και φιλόξενη
διαμονή στους τουρίστες, εξασφαλίζοντας μια αξιοπρεπή
διαβίωση για τους ιδιοκτήτες.
Πλησιάζουν και κάθονται στα σκαλοπάτια. Το σκοτάδι και
η κούραση τους έχουν αλλάξει κάπως τα σχέδια. Ο Αχμέντ
βυθίζεται στις σκέψεις του προσπαθώντας να ανασυντάξει το
μυαλό του. Η μελωδία της Άνοιξης από τις Τέσσερις Εποχές του
Βιβάλντι που ακούγεται από την αίθουσα του εστιατορίου είναι
ο μοναδικός ήχος που σπάει τη βουβαμάρα της νύχτας. Το δείπνο
έχει τελειώσει και ο μόνος που έχει απομείνει είναι ο ιδιοκτήτης,
ο οποίος απολαμβάνει άλλο ένα ποτηράκι κρασί διαβάζοντας με
μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία νέα στην εφημερίδα του:
«ΤΟ ΝΗΣΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΑΣΗ»,
«ΗΛΙΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ»,
«ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟ ΝΗΣΙ», «ΠΟΣΟΥΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ;»
Άλλη μια βάρκα έχει φτάσει σήμερα στην ακτή. Οι πρόσφυγες
πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Σε πόσους ακόμη
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θα δώσει καταφύγιο αυτό το νησί; Οι παραλίες από τουριστικά

το χέρι με την εφημερίδα και της κάνει νόημα να φύγει. Η

θέρετρα μετατρέπονται σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Δίπλα

κοπέλα με τη μαντίλα κατεβάζει το βλέμμα ντροπιασμένη και

από τις ξαπλώστρες των λουόμενων, χάρτινα κιβώτια γίνονται

απομακρύνεται βιαστικά. Η χαοτική κατάσταση στο νησί και τα

παιδικά κρεβατάκια. Οι τουρίστες που επισκέφθηκαν το νησί για

αρνητικά δημοσιεύματα στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής

να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και το όμορφο ελληνικό

ενημέρωσης έχουν επηρεάσει δραματικά τον τουρισμό. Για τους

τοπίο, βρίσκονται δίπλα από ορδές μεταναστών. Ξυπόλυτα

Έλληνες που είναι ήδη βυθισμένοι στην οικονομική κρίση, η

νήπια με βρώμικα ρούχα παίζουν στο χώμα, νεαρές γυναίκες

άφιξη των μεταναστών προστίθεται στις αγωνίες τους. Πολλοί

αλλάζουν τις πάνες των παιδιών τους και πλένουν τα ρούχα τους

κάτοικοι του νησιού ξέρουν τι θα πει προσφυγιά καθώς είναι

στη θάλασσα...

απόγονοι Μικρασιατών, αλλά αυτή η κατάσταση έχει ξεφύγει

Οι σκέψεις και οι ανησυχίες του για το μέλλον του τουρισμού

εντελώς από τον έλεγχο. Ο Αχμέντ και η Άγια, μάρτυρες στο

και της επιχείρησής του διακόπτονται απότομα από το δυνατό

περιστατικό, βουρκώνουν. Κοιτάζονται μεταξύ τους, χωρίς να

και επίμονο γάβγισμα του σκύλου - φύλακα. Σηκώνεται με

ανταλλάξουν λέξη.

απροθυμία τυλίγοντας την εφημερίδα στο ένα του χέρι και με

Αποφασίζουν να προχωρήσουν. Δεν υπάρχει χρόνος για

βαριά βήματα προχωράει προς την πόρτα. Στην είσοδο βλέπει

χάσιμο. Ενώ περπατούν, βρίσκουν έναν τοίχο και ακουμπάνε

μια νέα γυναίκα με μαντίλα που κρατάει στην αγκαλιά της ένα

εκεί για να ξαποστάσουν. Λίγο πιο πέρα αρχίζει να εκτυλίσσεται

μωρό. Κάτι προσπαθεί να του πει σε μια ξένη, ακαταλαβίστικη

μπροστά τους ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό: ένα αγοράκι

γλώσσα. Μπροστά του ζωντανεύουν οι τίτλοι της εφημερίδας

με μεγάλα μάτια και τεράστιες βλεφαρίδες πλησιάζει ένα

που κρατάει ακόμα στα χέρια του.

κοριτσάκι που παίζει με τη κούκλα του. Το κορίτσι φαίνεται

«Να! Θα μας διώξουν και τους λίγους τουρίστες που μας

ξένο. Δεν μιλάει ελληνικά και φοράει μαντίλα. Η ματιά της τον

έχουν απομείνει». Χωρίς δεύτερη σκέψη, υψώνει απειλητικά

τυλίγει, αγκαλιάζει την καρδιά του. Το κοριτσάκι προλαβαίνει
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να του χαμογελάσει, προτού η μάνα του αγοριού τρέξει προς

Αχμέντ τη φωνή της αγαπημένης του μητέρας:

το μέρος του. Τον αρπάζει απότομα από το χέρι φωνάζοντας

«Ηρέμησε, καρδούλα μου! Να θυμάσαι πάντα ότι το πιο βαθύ

θυμωμένη, κάτι μάλλον στα ελληνικά, αφού δεν μπορεί να το

σκοτάδι είναι πριν την αυγή». Με αυτή τη σκέψη, αφήνεται στην

καταλάβει. Σίγουρα τον μαλώνει. Η νεαρή γυναίκα κοιτάζει

αγκαλιά του Μορφέα.

το κορίτσι από πάνω μέχρι κάτω. Η ματιά της έχει μέσα

Τον ξυπνάει η αυστηρή φωνή ενός άντρα. Ανοίγει τα μάτια.

περιφρόνηση, φόβο και έχθρα. Εκείνο φοβάται και μαζεύεται,

Ο ήλιος είναι ψηλά, πίσω από το κεφάλι του αγνώστου, έτσι

γίνεται μια σταλιά. Ο Αχμέντ που τα βλέπει όλα αυτά, λυπάται

που δυσκολεύεται να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του. Δίνει το

και θυμώνει πολύ. Σφίγγει το χέρι της φίλης του. Με βαριά

χέρι του στον Αχμέντ για να σηκωθεί. Αρνείται και σηκώνεται

καρδιά παίρνουν την απόφαση να συνεχίσουν την αναζήτηση.

μόνος του. Τώρα βλέπει ότι φοράει στολή. Φοβάται. Του κάνει

Είναι σίγουρος πως τα θλιβερά φαινόμενα, στα οποία υπήρξαν

ερωτήσεις, τη μια μετά την άλλη, μα δεν καταλαβαίνει τίποτα.

μάρτυρες, θα συμβαίνουν πολύ συχνά από εδώ και πέρα.

Η φωνή του ακούγεται απειλητική. Ψάχνει με το βλέμμα την

Προχωρώντας απομακρύνονται κι άλλο από το ξενοδοχείο.

Άγια, μα εκείνη είναι άφαντη. Τον οδηγεί στο περιπολικό. Οι

Χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν στην παραλία. Είναι άραγε

εικόνες της σύλληψης της μαμάς του έρχονται ξανά στο μυαλό

αυτή η ίδια που τους υποδέχτηκε λίγες ώρες πριν; Είναι άραγε

του. Άντρες ντυμένοι στα μαύρα, με βλοσυρό βλέμμα, σμιγμένα

κάπου εδώ τριγύρω το αστέρι του; Το καινούριο φεγγάρι

φρύδια να την κρατούν και να τη σπρώχνουν με βία προς το

δεν φωτίζει αρκετά για να τους βοηθήσει να ψάξουν κι έτσι

αυτοκίνητο. Εκείνη να περπατά αργά και αγέρωχα με το κεφάλι

αποφασίζουν να περιμένουν μέχρι να ξημερώσει. Αφήνουν τα

ψηλά. Τόσο δυνατή ήταν η μαμά του. Τη νύχτα πριν τη σύλληψή

ταλαιπωρημένα σώματά τους στην αγκαλιά της αμμουδιάς. Ο

της, τον είχε προετοιμάσει. Του μίλησε για πολλή ώρα. Του

παφλασμός των κυμάτων τους προκαλεί μια αίσθηση ηρεμίας.

μίλησε για το άδικο καθεστώς, για τα πιστεύω και τις ιδέες της.

Ο ήχος της θάλασσας φτάνει στ’ αυτιά τους και θυμίζει στον

Του επισήμανε τους κινδύνους. Όταν αυτός φοβήθηκε και έφερε
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αντιρρήσεις, του τόνισε πως η αλλαγή έρχεται μέσα από αγώνα.
Ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε
το αδύνατο. «Πάντα, μα πάντα στη ζωή σου να αγωνίζεσαι για
τις ιδέες σου και να τις υπερασπίζεσαι με θάρρος». Πριν μπει
στο αυτοκίνητο τον κοίταξε συνωμοτικά, του έκλεισε το μάτι
και του χαμογέλασε. Ο Αχμέντ ήξερε πως η μαμά του μπορούσε
να τα καταφέρει και πως δεν θα άφηνε κανέναν να δει ούτε τον
φόβο ούτε την αγωνία της. Αυτός όμως δεν κοιμήθηκε για τρία
μερόνυχτα, όσο εκείνη ήταν κλεισμένη στη φυλακή. Η μόνη του
παρηγοριά ήταν να παρακολουθεί την Άγια και τη μαμά της και
να ταξιδεύει μαζί τους στα αστέρια. Κρύβει για μια ακόμα φορά
το πρόσωπο ανάμεσα στα χέρια του και κλαίει… Κλαίει γοερά
για όλα αυτά που του συμβαίνουν… Βλέπει από το παράθυρο
ότι πλησιάζουν στο παλιό οινοποιείο. Δεν βρήκε το αστέρι
του… Ίσως να το βρήκε η Άγια, σκέφτεται, και σκουπίζει τα
δάκρυά του…

.....

Η Αφροδίτη και ο Άρης ειδοποιήθηκαν από το νοσοκομείο
για την εξαφάνιση του Αχμέντ και βρέθηκαν αμέσως εκεί.
Ενημερώθηκαν από τη νοσοκόμα για τις λεπτομέρειες του
συμβάντος και αποφάσισαν να πάνε να ψάξουν στην πόλη.
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Αναρωτιούνταν και οι δύο γιατί ένα μικρό παιδί να το σκάσει

συμπεριφορά του. Λες κι είχε βαλθεί να την τρελάνει. Αποφάσισε

από το νοσοκομείο. Πού θα πήγαινε άραγε;

όμως να μην ασχοληθεί μαζί του. Ο Αχμέντ, το μικρό αγόρι, την

Μπήκαν στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης. Ο Πήγασος ήταν

είχε μεγαλύτερη ανάγκη. Ένιωθε υποχρέωση να τον βρει, να τον

πολύ ανήσυχος, λες και ένιωθε την αγωνία τους. Έψαξαν στους

βοηθήσει, να τον προστατεύσει. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν

δρόμους γύρω από το νοσοκομείο. Πήραν τον κεντρικό δρόμο,

να συναντήσει το κορίτσι και να μάθει πού βρίσκεται εκείνος.

αλλά κανένα ίχνος του παιδιού. Σταματούσαν, ρωτούσαν τους

Πρώτος ο Άρης πέρασε την πόρτα του οινοποιείου κι

περαστικούς, κοίταξαν στο πάρκο, στην πλατεία. Ο Αχμέντ

ακολούθησε η Αφροδίτη. Πρόσφυγες έφθαναν στο νησί

ήταν άφαντος. Μετά από αρκετή ώρα αναζήτησης, δεν είχαν

καθημερινά. Ήδη ο χώρος ήταν ασφυκτικά γεμάτος. Ο Άρης και

καταφέρει να τον βρουν. Κάποια στιγμή ο Άρης θυμήθηκε πως

η Αφροδίτη αντιλήφθηκαν αμέσως πόσο δύσκολο και χρονο-

το προηγούμενο βράδυ το αγόρι μιλούσε για μια φίλη του. Ίσως

βόρο θα ήταν να βρουν το κορίτσι. Γνώριζαν μόνο ότι κατέφθασε

εκείνη να τους έλεγε κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει.

στο νησί την προηγούμενη τα ξημερώματα και πως το όνομά

Ίσως μια απλή πληροφορία να έλυνε το μυστήριο της εξαφά-

της ήταν Άγια. Αποφάσισαν να χωριστούν και να αρχίσουν την

νισης του παιδιού. Κατευθύνθηκαν, λοιπόν, προς το παλιό

αναζήτηση. Δεν είχαν άλλη επιλογή.

οινοποιείο όπου οδηγήθηκαν όλοι οι πρόσφυγες. Έψαχναν για
ένα κορίτσι με το όνομα Άγια.

Λίγο μετά ήρθε και ο Αχμέντ με τη συνοδεία του αστυνομικού.
Τον άφησε στην είσοδο. Του είπε κάτι στα ελληνικά και έφυγε

Πριν ακόμα το αυτοκίνητο της Αφροδίτης σταθμεύσει

βιαστικός. Εκείνος έμεινε να παρακολουθεί το περιπολικό να

μπροστά στη βαριά σιδερένια πόρτα του παλιού οινοποιείου,

απομακρύνεται μέχρι που χάθηκε. Μπήκε δειλά στο οινοποιείο.

ο Πήγασος με ένα γρήγορο και απότομο άλμα πετάχτηκε από

Οι εικόνες της καθημερινότητας των ανθρώπων εκεί τον

το ανοιχτό παράθυρο και άρχισε να απομακρύνεται από την

σόκαραν. Άνθρωποι ομογενείς και ομόθρησκοι, άνθρωποι που

υπόλοιπη παρέα. Η Αφροδίτη δεν μπορούσε να κατανοήσει τη

μιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτόν αλλά συνάμα τόσο ξένοι.
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Το θέαμα ήταν πολύ θλιβερό. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Ο

μπροστά στα μάτια του, από τη δική του καθημερινότητα. Κι

χώρος ήταν πολύ βρώμικος και μια εξαιρετικά δυσάρεστη οσμή

όμως… Παρόλη την απόγνωση, τη δυστυχία και τον πόνο τους,

αναδυόταν από παντού. Στο δάπεδο υπήρχαν παλιά, τρυπημένα

όλους αυτούς τους ανθρώπους τους έδενε κάτι πολύ δυνατό. Ένα

στρώματα και λερωμένες κουβέρτες. Πιο πέρα σπασμένα γυαλιά,

κοινό όραμα. Το όραμα μιας καλύτερης ζωής για τους ίδιους και

ξύλα και κηλίδες αίματος, όλα απομεινάρια της χτεσινής, άγριας

τους ανθρώπους που αγαπούν.

συμπλοκής, φαινόμενο συχνό και συνηθισμένο σε χώρους που

Ξαφνικά μια λάμψη ζωγραφίστηκε στο σκοτεινιασμένο

στοιβάζονται άνθρωποι. Στην ουρά για το – χαμηλής ποιότητας

πρόσωπο του Αχμέντ μόλις αντίκρισε τη γνώριμη φιγούρα της

– φαγητό, οι άνθρωποι περίμεναν για ώρες τη σειρά τους και

δασκάλας. Επιτέλους ένας άνθρωπος που μπορούσε να τον

συχνά η απελπισία και η κούραση τους ωθούσαν σε λογομαχίες

βοηθήσει. Την πλησίασε. Η μόνη λέξη που βγήκε από το στόμα

και καβγάδες. Τα είδη πρώτης ανάγκης ήταν δυσεύρετα με

του ήταν η ίδια με αυτήν που επαναλάμβανε τις τελευταίες

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ούτε τα στοιχειώδη για την

μέρες: «Άγια…». Η δασκάλα τον έβαλε στην αγκαλιά της

προσωπική υγιεινή. Η απόλυτη έλλειψη καθαριότητας, ο κακός

συγκινημένη. Τον κοίταξε καλά καλά, τον περιεργάστηκε

εξαερισμός, ο συνωστισμός εκατοντάδων ψυχών σε έναν τόσο

εξεταστικά και ήταν έτοιμη να αρχίσει τις ερωτήσεις, όταν μια

μικρό χώρο, ευνοούσε τη ανάπτυξη μικροβίων και τη μετάδοση

γυναικεία φωνή ακούστηκε να λέει δυνατά το όνομά του. Ήταν

ασθενειών. Πολλές μητέρες δεν είχαν γάλα για τα παιδιά τους,

η Αφροδίτη! Έτρεξε αμέσως κοντά του, γονάτισε στα πόδια

άρρωστοι και ηλικιωμένοι δεν είχαν πρόσβαση σε φάρμακα

του και τον κοίταξε γεμάτη αγωνία: «Γιατί έφυγες, αγόρι μου;

και σε ιατρική περίθαλψη. Δεν υπήρχε καμιά αίσθηση ιδιωτι-

Ανησυχήσαμε πολύ για σένα, δεν ξέραμε πού πήγες, αν είσαι

κότητας, οι πρόσφυγες έβαζαν χαρτόνια και παλιά σεντόνια για να

καλά, αν σου συνέβη κάτι κακό! Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.

προστατέψουν την οικογένειά τους από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Μας τρόμαξες! Τρελαθήκαμε από φόβο κι εγώ κι ο Άρης κι όλοι

Πόσο πολύ διέφερε αυτή η καθημερινότητα, που ξεδιπλωνόταν

στο νοσοκομείο!». Ένας χείμαρρος ήταν τα λόγια της και το
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αγόρι, παρόλο που δεν καταλάβαινε λέξη, ένιωθε την αγάπη και
το ενδιαφέρον της για εκείνον. Το καταλάβαινε από τα μάτια
της, την εύθραυστη φωνή της και τα τρεμάμενα χέρια της. Ήταν
πολύ τυχερός που την είχε...

Ήταν ένα πρωί σαν όλα τα άλλα. Η Αφροδίτη και ο Άρης
ξύπνησαν, ετοιμάστηκαν και κίνησαν - ο καθένας ξεχωριστά

Έτσι, πέρασαν οι μέρες και οι βδομάδες. Στο παλιό οινοποιείο,

- για τον προσφυγικό καταυλισμό. Έφτασαν, κατέβηκαν από

ο Αχμέντ και οι υπόλοιποι πρόσφυγες προσπαθούσαν να

τα αυτοκίνητά τους και μπήκαν στο κτίριο καλημερίζοντας

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της ζωής τους. Τα πράγματα

τον κόσμο με χαμόγελο και χαρούμενη διάθεση. Η Αφροδίτη

ήταν δύσκολα και συχνά η νοσταλγία για όσα άφησαν πίσω τους

ακούμπησε κάτι χαρτόκουτα στην άκρη και κοντοστάθηκε για

γινόταν βασανιστική. Η Αφροδίτη και ο Άρης επισκέπτονταν

λίγο αναζητώντας τον Αχμέντ. Τον εντόπισε πιο πέρα να μιλάει

συχνά τον χώρο και βοηθούσαν όσο μπορούσαν. Περνούσαν

με τη δασκάλα. Φαινόταν ήρεμη και χαλαρή κι εκείνος, απόλυτα

αρκετές ώρες με το παιδί και ο δεσμός ανάμεσά τους γινόταν όλο

προσηλωμένος, την άκουγε με προσοχή. Σε δευτερόλεπτα

και πιο δυνατός. Ο χρόνος κυλούσε δύσκολα, η καθημερινότητα

όμως η έκφρασή της πήρε μια παράξενα σαστισμένη μορφή.

όμως είχε γίνει πλέον ρουτίνα για όλους. Μέχρι που ήρθε εκείνο

Τον άρπαξε από το χέρι και τον τράβηξε προς τα έξω. Εκείνος,

το πρωί που θα άλλαζε, για μια ακόμα φορά, τις ζωές τους…

τρομαγμένος, δεν πρόλαβε ν’ αντιδράσει, ενώ με το βλέμμα του
έψαχνε να βρει την Άγια.
Ο Άρης προχώρησε στο βάθος να δει τι συνέβαινε. Ένα κύμα
μαύρου καπνού εισέβαλε στον χώρο κι άρπαξε μαζί του τα
χαμόγελα και την ηρεμία. Οι φωνές όλο και δυνάμωναν. Πολύς
κόσμος έτρεχε πανικόβλητος προς την έξοδο. Η Αφροδίτη το
άκουσε καθαρά: «Φωτιά! Φωτιά!». Στεκόταν σαν άγαλμα
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και κοίταζε στο βάθος. Ένας επίμονος ανατριχιαστικός ήχος
της τρυπούσε το μυαλό. «Το κτίριο καίγεται», σκέφτηκε, μα
δεν κουνήθηκε καθόλου. Τα πόδια της είχαν καρφωθεί στο
πάτωμα. Έβλεπε τον κόσμο να τρέχει και να φωνάζει, παιδιά
να κλαίνε και να ψάχνουν τους γονείς τους, γυναίκες και άντρες
να σπρώχνονται για να ξεφύγουν από το αδάμαστο θηρίο. Η
απελπισία από τα μάτια τους εισέβαλε αργά και βασανιστικά
στο σώμα της, το ακινητοποίησε, βούλωσε τα αυτιά της. Έβλεπε
κόσμο να φωνάζει, να κλαίει αλλά αυτή δεν άκουγε τίποτα…
ήταν λες και παρακολουθούσε βουβή ταινία. Γύρω της οι
άνθρωποι σπρώχνονταν να ξεφύγουν, την έσπρωχναν μαζί τους
αλλά αυτή δεν κουνιόταν… Χιλιάδες σκέψεις στριφογύριζαν
στο μυαλό της: «Τι συμβαίνει; Πώς ξεκίνησε η φωτιά; Μήπως
οι απειλές που εκτοξεύονταν από απελπισμένους κατοίκους
τις τελευταίες μέρες πήραν σάρκα και οστά; Πόση απελπισία
μπορούν να σηκώσουν αυτές οι ταλαιπωρημένες ψυχές;». Το
μαύρο σύννεφο του καπνού κάλυψε την αίθουσα, μπήκε στα
μάτια της και μαύρισε τη σκέψη της, την καρδιά της… Της
φάνηκε πως κράτησε για έναν αιώνα… Ένιωσε το χέρι του Άρη
στην πλάτη της. Τον είδε να της μιλά, δεν μπορούσε να τον
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ακούσει, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Διέκρινε την αγωνία στα

«Όχι», απάντησε και η ενοχή τσίμπησε την καρδιά της.

μάτια του. Αισθάνθηκε να τη σπρώχνει απαλά. Αδυνατούσε να

Μέχρι πριν από λίγο καιρό διαλαλούσε με σιγουριά πως δεν

αντιδράσει. Την άρπαξε δυνατά από τους ώμους και την οδήγησε

θέλει παιδιά, δεν θέλει δεσμεύσεις και οπωσδήποτε δεν θέλει με

προς στη έξοδο. Καθώς βγήκε από την πόρτα, ο κρύος αέρας

τίποτα να παρατήσει την άνετη και πολύ καλά προσχεδιασμένη

επανέφερε τις αισθήσεις της. «Είσαι καλά;», τον άκουσε να τη

της ζωή. Τώρα όμως κάτι άλλαξε…

ρωτά ενώ πλησίασε το πρόσωπό του στο δικό της. «Ναι, δεν ξέρω

.....

τι έπαθα», απάντησε. Ταυτόχρονα άκουσε σπαρακτικές φωνές,

Ο Αχμέντ δεν πρόλαβε να σκεφτεί ή να πει κάτι. Ένα ορμητικό

κλάματα, τις σειρήνες της πυροσβεστικής… Ο Πήγασος που

ανθρώπινο ποτάμι τους παρέσυρε προς την έξοδο. Έσφιξε το

τόση ώρα στριφογύριζε ανήσυχος γύρω της, γάβγιζε δυνατά. «Ο

χέρι της δασκάλας και αφέθηκε. Μόλις βγήκαν, σταμάτησε και

Αχμέντ; Πού είναι ο Αχμέντ;». Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε

πήρε μια βαθιά ανάσα καθαρού αέρα. Παγωμένος από φόβο δεν

πως μέσα στην αίθουσα έχασε την αυτοκυριαρχία της αλλά και

μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ξέσπασε σε λυγμούς.

την ευκαιρία να βρει τον Αχμέντ. Η απελπισία την κυρίεψε.

Όλα γύρω του κατέρρεαν. Απελπισμένος κοίταξε το φλεγόμενο

«Θα τον βρούμε, μην ανησυχείς», προσπάθησε να την
καθησυχάσει ο Άρης.

κτίριο. Οι πύρινες φλόγες είχαν τυλίξει για τα καλά το οινοποιείο,
αφήνοντας πίσω τους κατάμαυρο καπνό και μια ανυπόφορη

«Δεν μπορώ να πιστέψω πως χάθηκε πάλι!», απάντησε
εκείνη.

οσμή. Η βαριά, γκρίζα ατμόσφαιρα είχε απλώσει τα δίχτυα της
στην περιοχή. Μόνο οι φωνές και τα κλάματα φανέρωναν την

«Μην ανησυχείς, τα παιδιά είναι πολύ πιο δυνατά από ό,τι
πιστεύουμε».

ανθρώπινη παρουσία στον χώρο. Ο αέρας ήταν αποπνικτικός και
το πύρινο θεριό που ορθωνόταν μπροστά τους, είχε πάρει μια

Το βλέμμα της τον αμφισβήτησε.

τρομακτική μορφή. Έκλεισε τα μάτια: «Πήγασος… Πήγασος…

«Δεν έχεις παιδιά, έτσι;», τη ρώτησε.

Πήγασος…». Μια γνώριμη ανάσα ακούστηκε δίπλα του κι ένα
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σταθερό χέρι έσφιξε το δικό του. Ανάσανε. Γύρισε και την είδε.

να τον βοηθήσει. Κοίταξε την Άγια. Σίγουρα διψούσε και αυτή.

Η Άγια! Αν μπορούσε να την περιγράψει με μια λέξη, θα ήταν

Τον πήρε από το χέρι και περπάτησαν, περπάτησαν πολύ. Είχε

η ελπίδα.

εξαντληθεί. Δεν βρήκαν όμως κανέναν που θα μπορούσε να

Η Άγια, κρατώντας το χέρι του φίλου της, έψαξε έναν χώρο

τους βοηθήσει. Μέσα στον πανικό της φωτιάς, οι περισσότεροι

όπου δεν υπήρχε συνωστισμός για να μπορέσουν να καθίσουν.

άφησαν ό,τι είχαν και έτρεξαν να σωθούν. Ο Αχμέντ ένιωσε

Αναζήτησε τη δασκάλα αλλά δεν μπόρεσε να τη δει πουθενά.

την κούραση και την αδυναμία να του παραλύουν τα πόδια για

Περπατούσε με γοργά βήματα. Σταμάτησε όταν βρήκε μια

ακόμα μια φορά. Σωριάστηκε στο χώμα. Παραδόθηκε. Κάθισε

γέρικη ελιά και κάθισαν κάτω από τον ίσκιο της, ακουμπώντας

και έμεινε να κοιτάει τη φωτιά. Η μνήμη του γύρισε πίσω,

στον χοντρό κορμό της. Έμειναν εκεί να παρακολουθούν

μερικούς μήνες πριν… Τέτοια ανυπόφορη ζέστη είχε και εκείνο

τη φωτιά να ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό και να σκορπά

το μαύρο πρωινό. Τότε που τίποτα δεν σάλευε, λες και ήταν όλα

ανενόχλητη την καταστροφή. Ο ήλιος, λες και θίχτηκε από την

νεκρά. Ένα προμήνυμα γι’ αυτά που θα ακολουθούσαν.

αλαζονεία της πυρκαγιάς, έστελνε στη γη τις πιο καυτές του

.....

ακτίνες για να αναμετρηθούν μαζί της. Στο καταμεσήμερο η

Είχε πάει να μείνει στη γιαγιά του για το σαββατοκύριακο.

μάχη ήταν αμφίρροπη και ήταν πολύ δύσκολο να ανακηρυχθεί

Την αγαπούσε πολύ τη γιαγιά του. Παρόλο που τα χρόνια είχαν

ο νικητής. Αυτή η αναμέτρηση σκορπούσε μια αφόρητη ζέστη

καθίσει για τα καλά στην πλάτη της, βάρυναν τα πόδια της και

που έκοβε την αναπνοή, έκαιγε το δέρμα και εξαντλούσε κάθε

γέμισαν γραμμές το πρόσωπό της, κουβαλούσε τόση γλυκύτητα

ίχνος υπομονής. Ο Αχμέντ διψούσε πολύ. Ένιωθε τον λαιμό του

και σοφία που τον καθήλωνε. Τον κακομάθαινε με νόστιμα γλυ-

να στεγνώνει και είχε μια πικρή γεύση στο στόμα. Τα χείλη του

κά και πίτες. Το βράδυ κάθονταν στον κήπο, έβλεπαν τα αστέρια

πονούσαν. Είχε περάσει τα ίδια και μέσα στη βάρκα. Τότε βέβαια

και εκείνη του έλεγε παραμύθια και ιστορίες που είχε ακούσει

ήταν μούσκεμα, αλλά υπέφερε το ίδιο. Έψαξε να βρει κάποιον

κι αυτή από τη γιαγιά της. Πόσο του άρεσε ο κήπος της γιαγιάς!
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Ένας παράδεισος από κάθε λογής λουλούδια και δέντρα. Κάθε

στο χωριό της γιαγιάς. Δεν ήταν μακριά το σπίτι και ο δρόμος

εποχή, το τοπίο άλλαζε τη φορεσιά του, μα ήταν πάντα το ίδιο

ήταν ασφαλής. Όμως τον τελευταίο καιρό οι γονείς του, δεν τον

όμορφο. Όλοι θαύμαζαν την ικανότητα των φυτών να δίνουν,

άφηναν να το παίρνει. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Η ανασφάλεια

κάθε φορά, τόσο πλούσια φυλλώματα και τόσο όμορφα άνθη.

είχε εισβάλει για τα καλά στην καθημερινότητά τους. Ο μπαμπάς

Από την άλλη, τα δέντρα άπλωναν τα κλαδιά τους, αγκάλιαζαν

είχε αναλάβει όλες τις μετακινήσεις του με το αυτοκίνητο. Έτσι,

το ένα το άλλο και δημιουργούσαν ένα παραμυθένιο καταφύγιο.

εδώ και κάποιους μήνες, το ποδήλατο έμενε αχρησιμοποίητο

«Τα φυτά και τα δέντρα είναι ζωντανά. Να τους μιλάς τρυφερά

στη γωνιά του κήπου της γιαγιάς, κάτω από τη λεμονιά.

και να τα αγαπάς. Τότε αυτά θεριεύουν», του έλεγε. Η αλήθεια

Στην αρχή η γιαγιά του έφερε σθεναρή αντίσταση. Συζήτησαν

είναι πως η γιαγιά περνούσε πολλές ώρες στον κήπο. Τους

αρκετή ώρα και στο τέλος κατάφερε να την πείσει να το πάρει.

μιλούσε και τους τραγουδούσε σαν να ήταν μικρά παιδιά.

Άλλωστε, ποτέ δεν του χαλούσε χατίρι. Τι ωραίο που ήταν! Ένα

Στη γιαγιά του πήγαινε πολύ συχνά, όταν είχε διακοπές και

σκούρο μπλε ποδήλατο, με ασημένια πετάλια, δώρο των γονιών

κάποια σαββατοκύριακα. Στον κήπο της έπαιζε με τις ώρες.

του στα όγδοα γενέθλιά του. Καθώς επέστρεφε, παρακαλούσε να

Φώναζε και τον Καρίμ, το συνομήλικο γειτονόπουλό του, και

ήταν τυχερός και ο μπαμπάς του να είχε διάθεση να παίξουν σκάκι.

σκαρφίζονταν ένα σωρό παιχνίδια.

Βγαίνοντας από το χωριό και περνώντας μέσα από τον

Εκείνη τη μέρα ο Καρίμ έλειπε από το σπίτι του. Η γιαγιά

δρόμο με τα πεύκα, είδε ένα αεροπλάνο να κάνει γύρους

ήταν ανεξήγητα ανήσυχη από το πρωί. Μπαινόβγαινε αμίλητη

πάνω ακριβώς από το χωριό του. Σταμάτησε και παρέμεινε

και τίποτα επάνω της δεν θύμιζε τον χαμογελαστό, φλύαρο

να κοιτάζει απορημένος. Ξαφνικά, είδε μια βόμβα να πέφτει

εαυτό της. Δεν άντεξε το βαρύ κλίμα, οπότε βρήκε δικαιολογία

μέσα από τα σωθικά του αεροπλάνου και ένας εκκωφαντικός

τα μαθήματά του και αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι με το

θόρυβος ακούστηκε, αφήνοντας πίσω του καπνούς και φωτιές.

ποδήλατό του. Πηγαινοερχόταν συχνά έτσι από το χωριό του

Ακολούθησε ακόμα μια βόμβα, κι άλλη, κι άλλη…
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Πάγωσε. Έμεινε για κάμποση ώρα ασάλευτος, μην
μπορώντας να πιστέψει τι ακριβώς είδε εκείνη τη στιγμή. Η
πρώτη του σκέψη ήταν να γυρίσει πίσω στη γιαγιά του. Να
κλειστεί στον κήπο και να μην ακούει, να μη βλέπει τίποτα,
να κρυφτεί εκεί μέσα και να βγει μόνο όταν τελειώσει αυτός ο
εφιάλτης... Τελικά όμως, ανέβηκε στο ποδήλατο και ξεκίνησε
να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ήθελε να πάει σπίτι και
να πέσει στη ζεστή αγκαλιά της μαμάς του. Αυτή, όπως πάντα,
θα έβρισκε λόγια να τον καθησυχάσει και να τον ηρεμήσει. Η
μαμά του. Η ηρωίδα του. Για τον Αχμέντ η μαμά του δεν ήταν
σαν τις άλλες μαμάδες. Ήταν πολύ όμορφη και πολύ δραστήρια.
Διάβαζε πολλά βιβλία και πάντα σκαρφιζόταν ένα παραμύθι να
του πει, να καθησυχάσει τους φόβους και τις αγωνίες του. Μέσα
στην αγκαλιά της αισθανόταν τόσο ασφαλής και δυνατός που
μπορούσε να κάνει τα πάντα, ένας υπερήρωας! Όταν βρισκόταν
δίπλα της ήταν λες και μια βροχή από χρώματα πλημμύριζαν
την καρδιά και το μυαλό του. Μια μαμά γεμάτη φως!
Μπαίνοντας στο χωριό, το θέαμα που αντίκρισε ήταν
φρικιαστικό. Μια πραγματικότητα γεμάτη σκοτάδι. Ένα κύμα
σκόνης και καπνού είχε σκεπάσει τα πάντα και όλα φαίνονταν
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θολά. Εκείνος όμως τα θυμάται πολύ καθαρά. Αυτό που αντί-

δα, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Η φωτιά κατάπινε τα πάντα. Οι

κρισε εκείνη τη μέρα, δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Ούτε

πύρινες γλώσσες της έβγαιναν ορμητικά από τα παράθυρα.

ακόμα και στη φαντασία ενός οκτάχρονου αγοριού. Άντρες,

Αποφάσισε να τρέξει μέσα να αναζητήσει την οικογένειά του.

γυναίκες και παιδιά να τρέχουν πανικόβλητοι και να ουρλιάζουν.

Κι ενώ ήταν έτοιμος να βουτήξει στη φλεγόμενη θάλασσα,

Μαμάδες να φωνάζουν και να αναζητούν τα παιδιά τους

ακούστηκε ένας δυνατός ήχος πίσω του, κάτι που του φάνηκε

σκάβοντας με γυμνά χέρια τα συντρίμμια που κάποτε ήταν τα

σαν χλιμίντρισμα αλόγου. Γύρισε, μα δεν είδε τίποτα. Ακριβώς

σπίτια τους. Μπαμπάδες να κρατούν τα τραυματισμένα παιδιά

εκείνη τη στιγμή, είδε το σπίτι του να χάνει τη μάχη με τη φωτιά.

τους και να εκλιπαρούν για βοήθεια. Άνθρωποι αιμόφυρτοι να

Γκρεμίστηκε. Και μαζί με αυτό, ένιωσε να γκρεμίζεται η ζωή

κείτονται στους δρόμους. Αυτοκίνητα να φεύγουν ασφυκτικά

του και ολόκληρο το μέλλον του.

γεμάτα με κόσμο που αναζητάει τρόπο διαφυγής. Μια κυρία

Γονάτισε στον δρόμο. Έκλεισε το πρόσωπο με τα χέρια του

πέρασε από μπροστά του τρέχοντας. Στο ένα της χέρι κρατούσε το

κι άρχισε να κλαίει. Γιατί; Γιατί να υπάρχει ο πόλεμος; Γιατί να

μικρό κοριτσάκι της και στο άλλο μια σακούλα που είχε τρυπήσει

γίνεται πόλεμος στη χώρα του; Γιατί να συμβεί σε αυτόν ένα

και το περιεχόμενό της έπεφτε αργά στη μέση του δρόμου.

τόσο μεγάλο κακό; Πού να είναι η οικογένειά του; Πού να είναι

Πίσω της σχηματίστηκε ένα χρυσό μονοπάτι από δαχτυλίδια,

η μαμά του; Έμεινε εκεί κλαίγοντας μέχρι αργά το απόγευμα.

βραχιόλια και περιδέραια. Μια χρυσή γραμμή χαρακτηριστική

Ο φόβος και η απελπισία τον πάγωσαν. Κουλουριάστηκε

της απελπισίας, του πανικού και της ματαιοδοξίας, ίσως, που

δίπλα από μια μεγάλη πέτρα που μάλλον είχε προσγειωθεί στη

επικρατούσε εκείνη τη μέρα. Δεν μπορούσε να το πιστέψει.

μέση του δρόμου μετά την έκρηξη. Κάποια στιγμή ένιωσε μια

Κατευθύνθηκε παγωμένος προς το σπίτι του. Μόλις έστριψε

παρουσία δίπλα του. Άνοιξε τα μάτια και είδε το κορίτσι του

στη γωνία, αντίκρισε το κτίριο τυλιγμένο στις φλόγες. Έψαχνε

διπλανού σπιτιού να κάθεται πάνω στην πέτρα. Δεν είχε ακούσει

απεγνωσμένα γύρω του να βρει κάποιον, αναζητούσε μια ελπί-

καθόλου τα βήματά της. Αναγνώρισε το καστανό της βλέμμα
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και τα πλούσια μαλλιά της. Τα μάτια της ήταν τόσο φωτεινά που

οικογένειά σου θα έρθει σύντομα να σε συναντήσει, μην

θύμιζαν λαμπερά αστέρια στον ατλαζένιο νυχτερινό ουρανό.

ανησυχείς. Θέλεις να σου δανείσω το αστέρι μου; Μου το χάρισε

Το πρόσωπό της ήταν λευκό σαν των αγγέλων που έβλεπε στα

η μαμά μου. Με βοηθάει πάντα να βρίσκω τον δρόμο μου».

βιβλία. Ήταν κοντά στην ηλικία του, ίσως λίγο μεγαλύτερη.

Η Άγια έβγαλε μια πέτρα σε ακανόνιστο σχήμα από την τσέπη

Ανακάθισε. Αυτή του χαμογέλασε, με ένα σκανταλιάρικο

της και του το έδωσε. Το πήρε και το κράτησε με τέτοια προσοχή,

και ενθαρρυντικό χαμόγελο, που τον συνέφερε αμέσως. Κι

λες και ήταν κάτι εύθραυστο που φοβόταν μήπως σπάσει.

ενώ το κορίτσι δεν έμοιαζε καθόλου στη μαμά του, εκείνο το

«Μη φοβάσαι. Δεν σπάει. Είναι κομμάτι από αστέρι. Είναι

χαμόγελό της του τη θύμισε πολύ. Είχαν και οι δύο το ίδιο

πολύ γερό. Σίγουρα θα έχει κάνει πολλά ταξίδια στον ουρανό…

φωτεινό χαμόγελο, μια αστείρευτη πηγή θάρρους, δύναμης και

Να σου πω ένα μυστικό; Το βράδυ, όταν το φεγγάρι είναι μεγάλο

αισιοδοξίας… Σκούπισε τα μάτια του και προσπάθησε να διώξει

και φωτεινό, η αστερόσκονη πάνω του λάμπει πολύ έντονα. Η

το χώμα από το πρόσωπό του.

μαμά μου λέει πως κι εμείς οι άνθρωποι γεννηθήκαμε από τα

«Είμαι η Άγια», άκουσε το κορίτσι να του λέει.

αστέρια και το σώμα μας έχει μπόλικη αστερόσκονη. Είναι και

«Άγια; Το αγαπημένο όνομα της μαμάς μου. Κάποτε με

αυτό μυστικό όμως... Δεν πρέπει να το λέμε γιατί κανείς δεν

φωνάζει έτσι. Το ξέρεις πως έχεις το χαμόγελό της;».

πρόκειται να μας πιστέψει. Όταν νιώθεις μόνος και λυπημένος,

Η Άγια τον κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια και δεν απάντησε.

να παίρνεις στα χέρια σου το αστέρι. Θα σου δίνει κουράγιο και

Το βλέμμα της τον ενθάρρυνε. «Αυτά τα χαλάσματα απέναντι

δύναμη!».

ήταν το σπίτι μου. Γκρεμίστηκε μετά τον βομβαρδισμό. Δεν

Η Άγια και το αστέρι της έμειναν κοντά του μέχρι που ένας

ξέρω πού είναι η οικογένειά μου. Φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως

γείτονας τον βρήκε εκεί, ανάμεσα στις πέτρες, και τον μετέφερε

ήταν μέσα και…», ένας κόμπος στον λαιμό τον εμπόδισε να

στο σπίτι της γιαγιάς του.

συνεχίσει την πρότασή του.

Η προηγούμενη φορά που συνάντησε την Άγια ήταν όταν

«Μη φοβάσαι. Είσαι ένα γενναίο και δυνατό αγόρι. Η
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συνέλαβαν τη μαμά του. Η χειρότερη εμπειρία της ζωής του...

στα χέρια του τις σκόρπιες πέτρες και άρχισε να φτιάχνει έναν

Μετά βρέθηκαν μαζί στον αποχωρισμό από τους δικούς του,

πύργο. Έβλεπε την Άγια να τον βοηθά. Κάποιες φορές μια

στην εγκατάλειψη της χώρας του, στη βάρκα... Ταξίδεψαν

μεγάλη πέτρα με ακανόνιστο σχήμα έμπαινε στον πύργο και τον

μαζί μέχρι το νησί. Το συναπάντημά τους ήταν ό,τι καλύτερο

μισογκρέμιζε αλλά τα παιδιά επέμεναν και συνέχιζαν. Επέμεναν

του είχε συμβεί εκείνες τις εφιαλτικές μέρες. Από τότε έγινε

λες και αυτός ο τοίχος ήταν η ίδια τους η ζωή. Η ζωή τους…

ο φύλακας άγγελός του, το φιλαράκι του, το στήριγμά του. Η

Έτσι ακριβώς έπρεπε να αρχίσουν να χτίζουν τη ζωή τους,

ματιά της περιείχε ό,τι έλπιζε, όσα δεν καταλάβαινε, όσα ήθελε

λιθαράκι λιθαράκι. Προς το παρόν, τα λιθαράκια της ζωής και

να πιστέψει…

της ύπαρξής τους βρίσκονταν σκόρπια στις τσέπες του μυαλού

.....

Ο ήχος από τη σειρήνα του ασθενοφόρου που πλησίαζε
τον επανέφερε στην πραγματικότητα. Αχ, και να μπορούσε να
ξεχάσει. Να πάψει να θυμάται, να σταματήσει να πονά. Η ζέστη
σκόρπισε την κούραση στα ταλαιπωρημένα σώματα και σφάλισε
τα μάτια. Ο Αχμέντ γύρισε και είδε την Άγια. Χωρίς να πει
τίποτε, της έσφιξε το χέρι και έκλεισε τα μάτια του. Κοιμήθηκαν
μέχρι αργά το απόγευμα. Μόλις ξύπνησαν παρακολούθησαν την
πύρινη λαίλαπα, νικημένη πια, να δίνει την τελευταία της μάχη
με τους άσπρους αφρούς της πυροσβεστικής.
«Θέλεις να παίξουμε ένα παιχνίδι;», άκουσε την Άγια να
του ψιθυρίζει. Ο Αχμέντ κούνησε το κεφάλι καταφατικά. Πήρε
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και της καρδιάς και ανέμεναν καρτερικά έναν φιλόξενο τόπο να

τον ενοχλούσε απίστευτα. Το αίσθημα αυτό τον ακινητοποιούσε.

αρχίσουν το «κτίσιμο». Μέχρι το βράδυ, δούλευαν ασταμάτητα.

Όσο κι αν προσπαθούσε να στρέψει τη σκέψη του σε άλλα

Έφτιαξαν έναν αρκετά ψηλό πύργο με τέσσερις τοίχους και

μονοπάτια, το μυαλό δεν υπάκουε. Αρνιόταν πεισματικά και

όταν τέλειωσαν, θαύμασαν περήφανοι το δημιούργημά τους.

του υπενθύμιζε συνέχεια πως δεν έχει φάει και πιει τίποτα για

Ένιωσαν ικανοί και δυνατοί. Πρώτη φορά εδώ και πολλές

ώρες. Παράλληλα πονούσε σε όλο του το σώμα. Καθόταν και

μέρες ο Αχμέντ αισθάνθηκε ένα φτερούγισμα ικανοποίησης και

κοιμόταν στο σκληρό έδαφος και τις πέτρες. Αυτό ήταν πολύ

ελπίδας. Γύρισε, μα η Άγια δεν ήταν εκεί.

επώδυνο για το σώμα ενός παιδιού. Αν είχε το αστέρι του τώρα…

Είχε βραδιάσει για τα καλά. Έστρεψε τα μάτια του στον

Η Άγια επέστρεψε. Τον κοίταξε στα μάτια και κάθισε ακριβώς

ουρανό και παραξενεύτηκε. Ήταν πολύ σκοτεινή η νύχτα απόψε,

δίπλα του. Δεν είχε μαζί της νερό ή φαγητό, αλλά η ματιά της

λες και κάποιος είχε κλέψει το φεγγάρι και τα αστέρια μαζί.

τον ηρέμησε λίγο. Αυτή η ματιά έκρυβε μέσα της τόση δύναμη

Αυτός ο ουρανός είναι ο ίδιος που έβλεπε από το χωριό του στη

και σιγουριά, που πάντα τον καθησύχαζε. Εκείνη ακριβώς τη

Συρία, μαζί με τη μαμά και τη γιαγιά του. Ο ίδιος ουρανός. Όλοι

στιγμή, μια μπάλα λαμπερού φωτός ταξίδεψε μπροστά τους με

είμαστε κάτω από αυτόν. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι παλεύουν

ιλιγγιώδη ταχύτητα. Για δευτερόλεπτα την ακολούθησε με το

σαν άγρια θηρία; Τι είναι αυτό που τους σαλεύει το μυαλό, που

βλέμμα του, μέχρι που εκείνη χάθηκε πίσω τους. Ένιωσε κάτι να

τους τυφλώνει την καρδιά; Η απεραντοσύνη έχει δοθεί στους

τον έλκει σαν μαγνήτης. Η Άγια σηκώθηκε και τον προέτρεψε να

ανθρώπους με μεγάλη γενναιοδωρία και αυτοί αποφασίζουν

κάνει το ίδιο. Σταμάτησαν μπροστά από ένα άσπρο αυτοκίνητο.

να τη μοιράσουν σε μικρά κομματάκια, να την περιορίσουν με

Ήταν σίγουρος πως κάπου εκεί είχε πέσει το φως. Κινήθηκαν

σύνορα και στη συνέχεια να πολεμούν μεταξύ τους για να τα

δύο τρεις φορές γύρω από τον εαυτό τους, δεν μπορούσαν πια

υπερασπιστούν. Πόση ματαιότητα…

να το δουν. Κάθισαν απογοητευμένοι στο χώμα. Ο Αχμέντ

Πεινούσε και διψούσε. Το στομάχι του διαμαρτυρόταν και
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έκλεισε τα μάτια και ταξίδεψε με τη φαντασία του στο σπίτι
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του, μπήκε στο δωμάτιό του, πήρε την κιθάρα και έπαιξε το

πεινούσαν, διψούσαν, ζεσταίνονταν. Η απόγνωση έγινε ένα

αγαπημένο του τραγούδι. Στη συνέχεια κατέβηκε στην κουζίνα

ατέλειωτο βουητό θρήνου και απελπισίας. Κάθονταν στο χώμα

και μύρισε τη φρεσκοψημένη πίτα που έφτιαχνε η μαμά του

ο ένας δίπλα στον άλλο και κοιτούσαν τη φωτιά, την καινούρια

κάθε Κυριακή. Η πιο νόστιμη πίτα του κόσμου! Αναζήτησε τη

συμφορά που τους βρήκε. Και αυτή η ζέστη ήταν αφόρητη.

μαμά του… δεν μπορούσε να τη βρει… Άνοιξε τρομαγμένος τα

Έψαχναν να βρουν απαντήσεις, αναζητούσαν λύσεις. Ήταν

μάτια όταν ένιωσε μια υγρή ανάσα στο πρόσωπό του. Άκουσε

πολλά και απανωτά τα χτυπήματα. Οι εθελοντές προσπαθούσαν

γρήγορα βήματα μέσα στο σκοτάδι. Μισόκλεισε τα μάτια για

να βοηθήσουν όσο μπορούσαν, παρέχοντας νερό και φαγητό.

να μπορέσει να διακρίνει καλύτερα. Διερωτήθηκε σε ποιον να

Οι ανάγκες όμως ήταν πολλές και εκείνοι πολύ λίγοι. Σε τέτοιες

ανήκουν αυτά τα βήματα…

συνθήκες η αντοχή δοκιμάζεται, εξαντλείται, και τη θέση της

Η Αφροδίτη έψαχνε τον Αχμέντ εδώ και πολλή ώρα.

παίρνουν η απογοήτευση και η απόγνωση που πνίγουν κάθε

Ξεκίνησε να ψάχνει ανάμεσα στους πρόσφυγες, που βρήκαν

προσπάθεια να βρεθούν λύσεις. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε

καταφύγιο κάτω από τα δέντρα τα οποία βρίσκονταν γύρω από

αδιέξοδο. Αναμένουν απελπισμένοι, με τα σκυφτά κεφάλια τους

το οινοποιείο. Αυτό που αντίκρισε δεν χωρούσε στη λογική, δεν

στηριγμένα στα χέρια για να αντέξουν τη συμφορά, με βλέμ-

μπορούσε να δώσει καμία εξήγηση, να κατευνάσει τον θυμό

ματα στραμμένα στον ουρανό, εκλιπαρώντας για βοήθεια.

της, να μειώσει τη λύπη της. Ψάχνοντας για τον Αχμέντ μπήκε

Ο καυτός ήλιος είχε για τα καλά φτάσει στη δύση του, όταν

σε ένα λαβύρινθο κτισμένο από πόνο, τρόμο, κουρελιασμένα

ένιωσε την κούραση να παραλύει το σώμα και τη σκέψη της. Η

όνειρα. Πολλοί ήταν αυτοί που αποζητούσαν βοήθεια… Παιδιά

αγωνία, η αγανάκτηση και ένα γιγάντιο γιατί φούσκωσε μέσα

κουλουριασμένα στο χώμα, έχοντας για προσκέφαλό τους τις

της και της έπνιξε τις αντοχές και την ψυχραιμία της. Έψαξε

πέτρες. Άντρες και γυναίκες να κρατούν τα παιδιά τους στην

με το βλέμμα να εντοπίσει τον Άρη. Δεν φαινόταν πουθενά.

αγκαλιά τους, αδύναμοι να κάνουν κάτι άλλο. Έκλαιγαν,

Πολλοί ήταν αυτοί που χρειάζονταν άμεση ιατρική περίθαλψη.
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Ηλικιωμένοι, παιδιά, εγκυμονούσες…

φακό που κρατούσε προς το αγόρι. Πρόσεξε τα μάτια του. Ένα

Πού να ήταν ο Αχμέντ; Το σκοτάδι άπλωνε σιγά σιγά τον

μαύρο σύννεφο είχε εγκατασταθεί εκεί και έκρυβε όλο το φως

μαύρο του μανδύα και όταν θα ολοκλήρωνε το έργο του, θα ήταν

και τη ζωντάνια που θα έπρεπε να έχει ένα παιδί στην ηλικία

πολύ δύσκολο να τον βρει. Ειδικά μια νύχτα σαν την αποψινή.

του. Μέσα της έδωσε μια υπόσχεση. Όσο περνούσε από το χέρι

Ήταν τόσο αδύναμος και φοβισμένος ο καημένος.

της, στα μάτια και στην ψυχή αυτού του παιδιού δεν θα άφηνε

Ξαφνικά άκουσε το γνώριμο γάβγισμα του σκύλου της,
του Πήγασου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί όλο το απόγευμα.
Κατευθύνθηκε αμέσως προς τα εκεί.
Ο Πήγασος στριφογύρισε γύρω της γαβγίζοντας δυνατά.
«Εδώ είσαι, αγόρι μου;»

ποτέ ξανά τόση συννεφιά.
Η Αφροδίτη και ο Άρης βοήθησαν τον Αχμέντ να σηκωθεί
και να μπει στο αυτοκίνητο. Όταν τους είδε, χάρηκε πολύ. Οι
δύο αυτοί άγνωστοι άνθρωποι τον έκαναν να νιώθει ασφάλεια.
Ήταν στο πλάι του από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι

Αυτός συνέχισε να γαβγίζει και να κουνάει νευρικά την ουρά του.

του στο νησί. Παρόλο που δεν ένιωθε φόβο, δίσταζε να μπει

«Βρήκες τον Αχμέντ;», ρώτησε και τον ακολούθησε με

στο αυτοκίνητο. Η Άγια δεν ήταν εκεί. Πού πήγε πάλι; Ένα

αναπτερωμένη ελπίδα. Όταν αντιλήφθηκε ότι την οδηγούσε

κύμα ανησυχίας τον πλημμύρισε. Αν έφευγε, θα τον έψαχνε.

προς το αυτοκίνητο, ο ενθουσιασμός της ξεθύμανε.

Ήταν όμως πολύ ταλαιπωρημένος για να αρνηθεί να τους

«Δεν θα φύγουμε ακόμα…», του είπε και την ίδια στιγμή είδε

ακολουθήσει. «Η Άγια;», ρώτησε κάποια στιγμή την Αφροδίτη

σκιές να κινούνται λίγο πιο πέρα. Πλησίασε και είδε τον Αχμέντ,

καθώς προσπαθούσε να του δέσει τη ζώνη ασφαλείας. Εκείνη

εξαντλημένο, κάτωχρο και αδύναμο. Έτρεξε κοντά του. «Έχει

του χαμογέλασε, του είπε κάτι, τον χάιδεψε στα μαλλιά και

εξαντληθεί», άκουσε τον Άρη να της λέει. «Φαίνεται νηστικός

έκλεισε την πόρτα.

και αφυδατωμένος. Χρειάζεται νερό και φαγητό». «Θα πάμε

Όταν έφτασαν στο σπίτι της Αφροδίτης, ήταν πια μεσάνυχτα.

σπίτι μου για το βράδυ», είπε εκείνη με σιγουριά. Έστρεψε τον

Ο Αχμέντ με δυσκολία μπορούσε να περπατήσει. Παρόλο που
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του είχαν δώσει νερό και φαγητό στο αυτοκίνητο, ο ίδιος
ένιωθε ακόμα πολύ αδύναμος. Ο σκύλος δεν τον άφηνε λεπτό.
Περιφερόταν συνέχεια γύρω του. Του έκανε εντύπωση το όνομα
και το περιλαίμιό του. Ήταν μεγάλη σύμπτωση. Σταμάτησαν
έξω από το κατάλευκο σπίτι με τα μπλε παραθυρόφυλλα
που φαινόταν σαν κουκλόσπιτο. Αρχικά τους υποδέχτηκε
η μυρωδιά από ένα μεγάλο γιασεμί που έκανε αψίδα στην
είσοδο. Σε τίποτα δεν θύμιζε το δικό του σπίτι. Το σπίτι
του Αχμέντ ήταν ένα τεράστιο σομόν σπίτι με επιβλητική
είσοδο, επενδυμένη με σκαλιστή πέτρα, ψηλά κάγκελα
και έναν πελώριο κήπο μπροστά και πίσω από το σπίτι.
Η Αφροδίτη άνοιξε και ο Πήγασος όρμησε και στάθηκε μπροστά από την πόρτα, έτοιμος να υποδεχτεί τον
νέο του συγκάτοικο. Ο Αχμέντ μπήκε μέσα. Ήταν ένα
πολύ μικρό σπίτι αλλά τόσο όμορφο. Τον οδήγησε
στον λευκό καναπέ και τότε… Το είδε! Εκεί, πάνω
σε ένα μικρό ξύλινο τραπεζάκι, βρισκόταν το αστέρι
του! Το πήρε με λαχτάρα στα χέρια του και σήκωσε
το κεφάλι. Γούρλωσε τα μάτια αντικρίζοντας τον
πίνακα που βρισκόταν τοποθετημένος στον τοίχο,
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ακριβώς απέναντί του, πίσω από τον σκύλο. Απεικόνιζε το
περήφανο, λευκό άλογο, τον φύλακα άγγελό του, τον Πήγασο.
Έσφιξε το αστέρι στην παλάμη του. Ήταν πράγματι μαγικό.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την πυρκαγιά, η Αφροδίτη

Τρεις Πήγασοι στον ίδιο χώρο. Τρεις φωτεινοί φάροι που τον

έβαλε τα δυνατά της να του προσφέρει χαρά και ξεγνοιασιά.

βοηθούσαν να μη χάνει το δρόμο του. Ο σκύλος κάθισε στα

Της έκανε εντύπωση ο Αχμέντ. Τον είδε πολλές φορές να

πόδια του και γάβγισε χαρούμενα. Ξαφνικά, φως ξεπήδησε από

ξεχνιέται, να γελά και να παίζει ανέμελα. Εκείνες τις μέρες και

το περιλαίμιο και ξεχύθηκε παντού στο δωμάτιο, κατέλαβε κάθε

η ίδια δέχτηκε βροχή από μαθήματα ζωής και σοφίας. Το αγόρι

γωνιά του σπιτιού. Περικύκλωσε τον Αχμέντ. Το πολύχρωμο

ήταν εφοδιασμένο με ένα αξιοθαύμαστο αμυντικό σύστημα,

ποτάμι λες και ρούφηξε όλη την κούραση, την ταλαιπωρία και το

που τον μετέτρεπε σε μικρό γίγαντα θάρρους και υπομονής.

φόβο του αγοριού και, ως αντάλλαγμα, έδωσε πίσω έντονα και

Εντυπωσιάστηκε, επίσης, διαπιστώνοντας πως ό,τι έδινε στο

ζωντανά χρώματα. Ο ίδιος καθόταν και απολάμβανε τη μαγεία

παιδί, το εισέπραττε πίσω σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Στην

της στιγμής. Η ηρεμία και η ασφάλεια κάθισαν στον θρόνο της

προσπάθειά της αυτή ο Άρης ήταν ένα στήριγμα. Η εμπειρία

καρδιάς του και αυτό τον γέμισε με θάρρος και αισιοδοξία. Το

που είχε με τα δικά του παιδιά ήταν οπωσδήποτε χρήσιμη.

μικρό αυτό σπιτάκι ίσως να είναι αυτό που έψαχνε, ίσως να

Ταυτόχρονα, ήταν δοτικός, τρυφερός και φαινόταν να έχει μια

είναι η αφετηρία για να οικοδομήσει δειλά δειλά τον πύργο της

ιδιαίτερη επικοινωνία με το παιδί.

ζωής του.

Βράδιασε και ο Αχμέντ βρισκόταν στο κρεβάτι. Ήταν πολύ
καλά πια. Αισθανόταν δυνατός και το σύννεφο του φόβου είχε
γίνει μια μικρούλα κουκίδα στα μάτια του. Στο δωμάτιο ήταν
και η Αφροδίτη που συμμάζευε. Ο νους του πήγε αμέσως στη
μαμά του. Του έλειπε τόσο πολύ... Κοίταξε την Αφροδίτη στα
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μάτια. Πόσο διαφορετικά ήταν τα μάτια της από αυτά της μαμάς

ποια επιλέγεις ή ποια είσαι έτοιμος να βάλεις στη ζωή σου.

του! Η μαμά του είχε καταγάλανα μάτια, σαν να καθρέφτιζαν

Την ευεργετική ή την καταστροφική. Η φωτιά πριν από λίγους

τον ουρανό και τη θάλασσα μαζί. Πόσο πολύ του άρεσε να τα

μήνες την παρέλυσε από τον τρόμο, έσπειρε πανικό και πόνο

βλέπει! Πόσα ατέλειωτα ταξίδια είχε κάνει μέσα τους! Πολλές

σε εκατοντάδες ψυχές ενώ τώρα η ίδια φωτιά την τύλιγε με τη

φορές θύμωνε που ο ίδιος κληρονόμησε τα σκούρα μάτια του

ζεστασιά της, τη σήκωνε και την ταξίδευε. Ανοιγόκλεισε τα

μπαμπά του. Τώρα όμως ξέρει καλά πως και η θάλασσα και

μάτια γρήγορα. Έριξε το βλέμμα της στο μικρό δωμάτιο. Ένα

ο ουρανός μπορεί να κρύβουν μέσα τους μεγάλη σκοτεινιά.

μικρό χάος είχε απλωθεί παντού. Παιχνίδια, παιδικά ρούχα,

Δεν μπορεί να ξεχάσει, αλλά δεν φοβάται το σκοτάδι πια. Τα

βιβλία. Ούτε τα πιάτα δεν είχε προλάβει να πλύνει. Πριν από λίγο

μάτια της Αφροδίτης, σκούρα σαν τα δικά του. Σκούρα αλλά

καιρό, το δωμάτιο αυτό ήταν μονίμως αυστηρά τακτοποιημένο.

ζεστά. Σκούρα και συνάμα φωτεινά. Έκρυβαν μέσα τους έναν

Όλα τα αντικείμενα τοποθετημένα με ακρίβεια στη θέση τους.

κόσμο που θα ήθελε να γνωρίσει. Έκρυβαν ταξίδια, όχι μόνο

Εκνευριζόταν πολύ, όταν ο Πήγασος ανακάτευε τα μαξιλάρια

στον ουρανό και στη θάλασσα αλλά και στη γη, ταξίδια σε αυτό

που βρίσκονταν στον λευκό καναπέ. Έτρεχε αμέσως να τα βάλει

το όμορφο νησί που τους πέταξε η μοίρα. Άγγιξε το αστέρι.

στη «σωστή» σειρά. Πρώτα το κόκκινο, μετά το πορτοκαλί,

Σκέφτηκε ότι και αυτό έπεσε από έναν σκοτεινό ουρανό. Δεν

ακολουθούσε το κίτρινο, το πράσινο, το μπλε. Με τη σειρά.

εμφανίζεται πάντα το ουράνιο τόξο μετά από κάθε καταιγίδα;

Με τη σειρά του ουράνιου τόξου. Τώρα τα μαξιλάρια ήταν

Χαμογέλασε. Αύριο ξημέρωνε μια άλλη μέρα…

σκορπισμένα σε όλο το δωμάτιο. Το κόκκινο και το κίτρινο

Η Αφροδίτη ολοκλήρωσε το συμμάζεμα και κάθισε στην

στο πάτωμα. Το μπλε το είχε πάρει ο Αχμέντ στο δωμάτιο. Το

αγαπημένη της πολυθρόνα δίπλα από το τζάκι. Άφησε το βλέμ-

πράσινο και το πορτοκαλί κάτω από το τραπέζι. Δεν μπορούσε

μα της να περιπλανηθεί στις φλόγες του. Τελικά κάθε πράγμα

να κατανοήσει τον λόγο, αλλά αυτή η αναστάτωση του σπιτιού

αλλά και κάθε άνθρωπος, μπορεί να έχει δύο όψεις. Εξαρτάται

δεν την ενοχλούσε πια καθόλου. Ίσως να της άρεσε κιόλας. Όλο
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το ουράνιο τόξο σκορπισμένο στο δωμάτιο. Όλο το φως και

καχυποψία, την απόγνωση. Το μόνο που είχαν ήταν ο ένας τον

τα χρώματα λες και έκαναν μια γλυκιά εισβολή στο σπίτι της.

άλλο. Ο Αχμέντ έπρεπε οπωσδήποτε να επιστρέψει κοντά της.

Ένιωθε πως όλα τώρα είχαν πάρει τη θέση τους. Όλη αυτή η

Οι αρχές πήραν την Αφροδίτη τηλέφωνο. Την συνεχάρηκαν

αταξία, είχε φέρει τάξη στην ανήσυχη σκέψη της, είχε γεμίσει

για την αξιέπαινη πρωτοβουλία της να βοηθήσει, αλλά τώρα

ηρεμία την ψυχή της, έδωσε χρώμα και σχήμα στους πίνακές

που ο Αχμέντ ήταν εντελώς καλά στην υγεία του, έπρεπε να

της, έδωσε ρυθμό στους χτύπους της καρδιάς της. Ανοιγόκλεισε

μεταφερθεί στον καταυλισμό με τους ομοεθνείς του. Την

ξανά τα μάτια σε μια προσπάθεια να βγει από τις σκέψεις της.

προστασία και τη φροντίδα θα την αναλάμβαναν οι υπεύθυνοι.

Αύριο, με τη βοήθεια του Αχμέντ θα έμπαιναν όλα στη «σωστή»

Η λύπη της διαπέρασε την τηλεφωνική γραμμή και έφτασε στην

τους θέση.

άλλη άκρη του τηλεφώνου. Η συνομιλήτριά της, πριν κλείσει,

.....

προσπάθησε να την κάνει να νιώσει καλύτερα: «Υπάρχουν

Οι πρόσφυγες, μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκαν σε

πολλά παιδιά στον καταυλισμό που χρειάζονται βοήθεια και

έναν καταυλισμό. Η δασκάλα των παιδιών είχε απαιτήσει να

αγάπη. Είμαι σίγουρη πως μπορείτε να δώσετε χαρά και σε άλλα

μαζευτούν όλα κοντά της. Είχε επωμιστεί το ασήκωτο βάρος να

παιδιά κατά τις επισκέψεις σας εκεί». Το μόνο που κατάφερε

τα συνοδεύσει σε αυτό το αβέβαιο ταξίδι και να φροντίσει για

μετά από αρκετή ώρα συζήτησης ήταν να πάρει μια παράταση της

την ασφάλειά τους. Το γεγονός πως οι αρχές τη διαβεβαίωναν

παραμονής του Αχμέντ στο σπίτι της για μερικές ακόμα μέρες.

πως το παιδί βρισκόταν σε καλά χέρια, δεν την καθησύχαζε

Έκλεισε το τηλέφωνο σαστισμένη και απέμεινε να το κοιτάζει.

καθόλου. Ήθελε να έχει τα παιδιά υπό την προστασία της. Να τα

Το ήξερε πολύ καλά πως εκατοντάδες παιδιά ζητιάνευαν ένα

σκεπάζει με τις φτερούγες της μέχρι να συναντήσουν τους γονείς

γλυκό χαμόγελο, μια ζεστή ματιά, ελάχιστη δόση αγάπης.

τους. Καθημερινά είχαν να παλέψουν με τις καιρικές συνθήκες,

Σίγουρα δεν θα στερούσε την παρουσία και τη βοήθειά της

την πείνα, την εξαθλίωση, τον πόνο, την αβεβαιότητα, την

από κανένα παιδί. Μα ο Αχμέντ κατέκτησε ολοκληρωτικά την
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καρδιά της, γαλήνεψε την ψυχή της. Η σκέψη της έτρεξε στον

φωνάξει μια αγκαλιά. Πόσες υποσχέσεις μπορεί να σκορπίσει

«Μικρό Πρίγκιπα». Ο Μικρός Πρίγκιπας αγαπά βαθιά και

ένα χάδι στα μαλλιά.

δίνεται ολοκληρωτικά σε ένα τριαντάφυλλο. Πικραίνεται και

Τώρα; Πώς θα του έλεγε για την επιστροφή του στον

απογοητεύεται όταν ανακαλύπτει πως στον κόσμο υπάρχουν

καταυλισμό; Τα ερωτήματα βασάνιζαν τον νου της. Για ένα

πολλά όμοια τριαντάφυλλα. Σύντομα όμως αντιλαμβάνεται

πράγμα ήταν σίγουρη. Θα πάλευε με νύχια και με δόντια για το

πως τελικά το δικό του δεν είναι όμοιο με κανένα άλλο. Είναι

καλό του. Ακόμα και αν τελικά τον έχανε.

μοναδικό γιατί είναι αυτό που του δόθηκε, που φρόντισε, που

Την επόμενη μέρα ξύπνησε μουδιασμένη. Όλο το βράδυ

του αφοσιώθηκε. «Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία

σκέψεις και ανησυχίες της τριβέλιζαν το μυαλό. Θα έπρεπε να

τα μάτια δεν την βλέπουν», ψιθύρισε. Ο Αχμέντ ήταν το δικό της

προετοιμάσει το παιδί. Σίγουρα μπορούσε να καταλάβει τι θα

μοναδικό τριαντάφυλλο. Ο θησαυρός της. «Όπου είναι η καρδιά

του έλεγε, δεν ήταν όμως καθόλου σίγουρη αν θα μπορούσε

σου, εκεί είναι και ο θησαυρός σου», είπε ο Αλχημιστής.

να κατανοήσει τους λόγους που έπρεπε για μια ακόμα φορά

Ένιωσε την καρδιά της να σκίζεται ανάμεσα στο «πρέπει»

να ξεσηκωθεί από ένα ασφαλές περιβάλλον και να πάει στον

και το «θέλω». Πώς θα του το ανακοίνωνε; Με ποια λόγια

καταυλισμό. Ένιωθε τόσο αδύναμη. Το παιδί αυτό ήρθε και

θα του εξηγούσε; Με ποιον τρόπο θα του έδειχνε πως την

φώτισε τη ζωή της. Πώς θα το αποχωριζόταν;

εξανάγκαζαν; Όλο αυτό τον καιρό, είχαν βρει δικούς τους

Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα του φθινοπώρου. Ντύθηκαν ζε-

κώδικες επικοινωνίας. Παρόλο που ο Αχμέντ ήταν πανέξυπνος

στά και βγήκαν στον κήπο. Κάθισαν κάτω από τη γυμνή λεύκα,

και μάθαινε γρήγορα τη γλώσσα, πιο πολύ μιλούσαν με τα μάτια

πίνοντας ζεστή σοκολάτα. Προσπάθησε να του εξηγήσει όσο

και τα χέρια. Ποτέ δεν πίστευε πως τα χέρια είχαν τόση δύναμη

πιο απλά γινόταν. Στην αρχή δεν φάνηκε να καταλαβαίνει. Όταν

για επικοινωνία. Δεν είχε καταλάβει πόση αγάπη και παρηγοριά

όμως το μαύρο σύννεφο σκοτείνιασε τα μάτια του, ήταν βέβαιη

κουβαλά ένα άγγιγμα. Πόσα χιλιάδες ευχαριστώ μπορεί να

πως είχε καταλάβει ακριβώς τι του είπε. Δεν διαμαρτυρήθηκε,
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έσκυψε απλά το κεφάλι κι άρχισε να παίζει με τα δάχτυλά του.

τον νοιαζόταν, πως τον αγαπούσε, πως τον καταλάβαινε. Τώρα;

Τα έμπλεκε και τα ξέμπλεκε, λες και προσπαθούσε να ξεμπλέξει

Γιατί τον εγκατέλειπε τώρα; Πώς μπορούσε να του το κάνει

το κουβάρι της σκέψης του. Όλη την υπόλοιπη μέρα ήταν

αυτό; Δεν ήθελε με τίποτα να γυρίσει πίσω στον καταυλισμό.

αμίλητος και κατσούφης. Καθόταν με τις ώρες και κοίταζε τον

Δεν ήθελε ποτέ να ξαναζήσει την πείνα, τη δίψα, το κρύο. Κάθε

πίνακα με τον Πήγασο. Ποιες μαύρες σκέψεις άραγε περνούσαν

φορά που άκουγε την πόρτα να ανοίγει, τρόμαζε, έσφιγγε τις

από το μυαλό του; Σίγουρα φοβόταν… Mάταιες ήταν όλες

γροθιές του και έκλεινε τα μάτια. Στην αρχή σκέφτηκε να φύγει,

οι προσπάθειες που κατέβαλε για να τον ευθυμήσει. Ούτε ο

να μην τον αναγκάσουν να γυρίσει πίσω. Πού να πήγαινε όμως;

Πήγασος δεν κατάφερε να τον βγάλει από τη σκοτεινιά των

Δεν είχε πουθενά να πάει. Δεν είχε κανέναν. Καθόταν στην

σκέψεών του. O σκύλος και ο Αχμέντ είχαν έρθει πολύ κοντά

πολυθρόνα και κοιτούσε από το παράθυρο έξω τα δέντρα να

από την πρώτη στιγμή που το αγόρι μετακόμισε στο σπίτι τους.

χορεύουν στον ρυθμό που τους έδινε ο άνεμος. Ξαφνικά ένιωσε

Περνούσαν ατέλειωτες ώρες μαζί. Αυτή τη φορά όμως ο Αχμέντ

ένα χέρι να ακουμπά το δικό του. Τρόμαξε, ξαφνιάστηκε, γύρισε

κλείστηκε στον εαυτό του και δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει.

απότομα και την είδε. Η Άγια! Η Άγια ήταν εκεί. Του χαμογέλασε

Καθώς βασάνιζε το μυαλό της να βρει έναν τρόπο να τον κάνει να

με εκείνο το πανέμορφο, πλατύ χαμόγελο και έδιωξε όλες τις

νιώσει καλά, θυμήθηκε: «Η Άγια… Η Άγια! Το κορίτσι που συχνά

κακές σκέψεις και τις ανησυχίες του. Αυτός την αγκάλιασε και

αναφερόταν ο Αχμέντ. Αν την έβρισκε, ίσως αυτή μπορούσε να

πήρε δύναμη από τη δύναμή της, θάρρος από το θάρρος της.

τον βοηθήσει να προσαρμοστεί στον καταυλισμό. Τουλάχιστον

Μαζί θα το περνούσαν κι αυτό! Δεν ήξερε ποιος έφερε την Άγια

δεν θα ήταν μόνος του. Θα είχε και μια φίλη μαζί του».

ή για ποιο λόγο την είχε φέρει, αλλά δεν τον ένοιαζε. Του ήταν

Ο Αχμέντ από τότε που έμαθε πως έπρεπε να γυρίσει στον
καταυλισμό, είχε τρομοκρατηθεί. Δεν πίστευε πως η Αφροδίτη

αρκετό που ήταν κοντά του, που τον καθησύχαζε πως όλα θα
περάσουν, πως ο εφιάλτης σύντομα θα σταματήσει…

μπορούσε ποτέ να τον εγκαταλείψει. Τόσο καιρό έδειχνε πως
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Ξημερώματα,

πριν ο ήλιος αγγίξει τη γη με τις ακτίνες

του, αντίλαλοι τάραξαν την ηρεμία του πρωινού. Ένα μαύρο
σημάδι που όσο πλησίαζε μεγάλωνε, αχνοφάνηκε στη μέση του
πελάγους. Οι αντίλαλοι έγιναν κραυγές βοήθειας και αγωνίας.
Ο Άρης είχε ειδοποιηθεί να μεταβεί στην παραλία γιατί
εντοπίστηκε μια μισοβυθισμένη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή.
Έφτασε την ώρα που οι διασώστες προσπαθούσαν να βγάλουν
τους πρόσφυγες από το νερό. Εκεί είχαν ήδη μαζευτεί πολλοί
εθελοντές, άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Άνθρωποι που στο
ταξίδι της ζωής έχουν για σημαία την ανθρωπιά και για τιμόνι την
καρδιά. Όχι μόνο κάτοικοι του νησιού αλλά και άνθρωποι από
όλη την Ελλάδα είχαν έρθει με μοναδικό σκοπό να απαλύνουν
τον πόνο των συνανθρώπων τους. Ακόμα και από άλλα μέρη του
κόσμου κάποιοι διένυσαν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φθάσουν
στο πανέμορφο αυτό νησί, μονάχα για να βοηθήσουν. Με τις
πράξεις τους έκαναν σαφές πως μια μεγάλη καρδιά μπορεί να
πετύχει το ακατόρθωτο.
Γρήγορα η εικόνα ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο: η
βάρκα θύμιζε πιο πολύ μια πρόχειρη σχεδία. Βρέφη, παιδιά,
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ηλικιωμένοι, άντρες και γυναίκες, στοιβαγμένοι ο ένας πάνω

και δύναμη. Ποιος να ήταν ο δικός της σκοπός;

στον άλλο με μοναδική πυξίδα τους την ελπίδα, έφτασαν στο

Μόλις οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τη βάρκα,

νησί. Η αγωνία, ο φόβος και η εξάντληση φαίνονταν έντονα στα

η γυναίκα πήδηξε στο νερό και με γοργά βήματα κινήθηκε

κουρασμένα τους πρόσωπα. Πολύ συχνά, πλέον, η θάλασσα

προς τη στεριά. Κατευθύνθηκε τυχαία προς τον Άρη είτε

ξέβραζε κατεστραμμένες βάρκες με ανθρώπους απελπισμένους,

γιατί αντιλήφθηκε ότι την παρακολουθούσε είτε γιατί απλά

τρομαγμένους, πονεμένους. Ανθρώπους που είδαν και την

βρέθηκε στον δρόμο της. Σε άπταιστα αγγλικά, του ζήτησε

τελευταία τους ελπίδα να πνίγεται στα κύματα. Είναι τόσο

να μάθει πού βρίσκονταν οι πρόσφυγες που είχαν φθάσει στο

τραγικό να είσαι νέος, γεμάτος δύναμη και όνειρα και να σου

νησί τους προηγούμενους μήνες κι εκείνος τη συμβούλεψε να

στερούν τη ελπίδα. Και ακόμη σκληρότερο είναι να είσαι γονιός

μεταβεί στους εθελοντές που βρίσκονταν πιο πίσω στο κτίριο

και να μην μπορείς να δεις ούτε μια χαραμάδα φωτός για τα

κι έκαναν την καταγραφή. Τον ευχαρίστησε ευγενικά και έφυγε

παιδιά σου. Τέτοιες εικόνες αντίκριζε σχεδόν καθημερινά αυτή

με βιαστικά βήματα. Ο Άρης πρόσεξε πως τα μάτια της είχαν

η υπέροχη παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά.

το χρώμα της θάλασσας. Η κούραση και η ταλαιπωρία ήταν

Ανάμεσά στους πρόσφυγες ξεχώριζε μια γυναίκα. Στεκόταν

εμφανείς τόσο στο πρόσωπο όσο και σε όλη την εμφάνισή της.

αγέρωχη κι είχε καρφωμένο το βλέμμα της στη στεριά. Η

Το φόρεμά της, βρεγμένο και κουρελιασμένο, μαρτυρούσε

κορμοστασιά της φανέρωνε μια αποφασιστικότητα. Τι ήταν

την περιπέτεια που πέρασε. Παρόλα αυτά, αρνήθηκε να δεχτεί

αυτό που της έδινε τόση δύναμη; Κάποιες φορές ακόμα και

την κουβέρτα που της προσέφεραν για να προστατευτεί από

οι μεγαλύτερες αντιξοότητες ξεπερνιούνται όταν κανείς

το τσουχτερό κρύο. Σκόνταψε δύο φορές κι έπεσε καθώς τα

είναι προσηλωμένος σε έναν σκοπό. Ακόμα και ο πιο απλός,

παπούτσια της βούλιαζαν στη βρεγμένη άμμο, αλλά σηκώθηκε

καθημερινός άνθρωπος μπορεί να μεταμορφωθεί σε πολύ

και συνέχισε τον δρόμο της με το κεφάλι ψηλά. Όταν έφθασε

μεγάλο ήρωα. Αυτή η γυναίκα φαινόταν οπλισμένη με θάρρος

στο σημείο της καταγραφής, έδωσε τα στοιχεία της και ζήτησε
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να μάθει τον τόπο διαμονής των προσφύγων. Ρωτούσε επίμονα

σε αυτό το όμορφο μέρος ήρθε ξανά, διψασμένη, πεινασμένη

και τελικά έμαθε πως οι πρόσφυγες είχαν μεταφερθεί σε έναν

και σχεδόν ξυπόλητη να αναζητήσει το σπλάχνο της.

καταυλισμό που στήθηκε στην άλλη πλευρά της πόλης και πως

Κατάφερε να βγει στον κεντρικό δρόμο. Εκεί οι πανύψηλες

σύντομα θα μεταφέρονταν και αυτοί εκεί. Προτού καν ακούσει

φοινικιές και οι χρωματιστοί θάμνοι δημιουργούσαν ένα

ολόκληρη την πρόταση, η γυναίκα είχε ήδη φύγει. Δεν ήθελε

παραμυθένιο σκηνικό. Κι όμως δεν είχε χρόνο να σταθεί να

να χάσει χρόνο. Περίμενε τόσους μήνες ώσπου να μπορέσει να

το απολαύσει. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στον καταυλισμό.

βρει το παιδί της, το θαύμα της ζωής της, όπως το έλεγε συχνά,

Περπάτησε πολύ, τα πόδια δεν υπάκουαν στους ρυθμούς της

και να το σφίξει στην αγκαλιά της. Τόσους ατελείωτους μήνες

καρδιάς και του μυαλού της. Το σώμα είναι πολύ πιο αδύναμο

γεμάτους αβάσταχτο πόνο και αγωνία. Η απουσία δεν μπόρεσε

από το πνεύμα και δεν έχει τις αντοχές του μυαλού. Είχε αρχίσει

να γίνει ποτέ συνήθεια. Είχε μάθει πως η βάρκα που με τόση

να ψιχαλίζει. Δεν την ενόχλησε πολύ, ήταν ήδη μούσκεμα.

απόγνωση έβαλαν τα παιδιά τους μέσα, με τη συνοδεία της

Μακάρι η βροχή να μπορούσε να ξεπλύνει όλη την ταλαιπωρία,

δασκάλας, έφτασε σε αυτό το νησί. Είχε έρθει ξανά εδώ για

τον πόνο, το αβάσταχτο παρόν…

διακοπές πριν από πολλά χρόνια. Της είχαν κάνει εντύπωση τα

Έψαξε για τον χάρτη. Τον είχε βάλει στην τσάντα της μαζί

παραδεισένια νερά και οι εξωτικές παραλίες. Ήθελε πολύ να το

με τα λιγοστά πράγματα που μπόρεσε να φέρει στο ταξίδι. Μια

επισκεπτόταν ξανά. Δεν φαντάστηκε όμως πως θα επέστρεφε

φωτογραφία του παιδιού, το προσευχητάρι που της έδωσε η

κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες. Η μοίρα, το κισμέτ, ο

μάνα της, μια αλλαξιά ρούχα δικά της και μια παιδική, παξιμάδια

Θεός, η ανθρώπινη παράνοια. Τι είναι αυτό που αλλάζει ριζικά

κι ένα μπουκάλι νερό. Χάθηκαν όλα όταν ένα γιγάντιο κύμα

τις ζωές των ανθρώπων από τη μια μέρα στην άλλη; Τι είναι

επιτέθηκε στη βάρκα και τη λεηλάτησε αλύπητα.

αυτό που μετατρέπει τη ζωή σε εφιάλτη; Σαν κινηματογραφικό

Επικρατούσε πυκνό σκοτάδι εκείνο το βράδυ. Ο άνεμος

σενάριο εξελισσόταν η ζωή της. Κι όμως ήταν η ωμή αλήθεια:

λυσσομανούσε και μαστίγωνε ανελέητα τη βάρκα. Τα κύματα
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σηκώνονταν σαν τέρατα. Τα παιδιά έκλαιγαν σπαρακτικά.

θαύμα. Αυτό το αίσθημα την ακολούθησε σε όλη την πορεία

Κάποιοι από τους επιβάτες ούρλιαζαν τρομοκρατημένοι. Άλλοι

που αυτό μεγάλωνε. Ένιωθε για πρώτη φορά τι σημαίνει αγνή

κάθονταν σε μια άκρη και προσεύχονταν. Όλοι προσπαθούσαν

και ανιδιοτελής αγάπη. Κι όταν βιώνεις τέτοια αγάπη, βιώνεις

να κρατηθούν από όπου μπορούσαν. Μόνο το φεγγάρι είχαν για

το θαύμα. Η αγάπη είναι θαύμα. Την έκανε καλύτερο άνθρωπο,

σύμμαχο. Τους έστελνε όλο του το φως, λες και ήθελε να τους

πίστεψε πιο πολύ στον Θεό, πίστεψε πιο πολύ στον άνθρωπο,

συμπαρασταθεί με τον τρόπο του. Κάποια στιγμή, ένα θεόρατο

πίστεψε πιο πολύ στον εαυτό της. Τώρα όμως έχασε το θαύμα

κύμα σηκώθηκε, έκρυψε το φεγγάρι και χτύπησε με δύναμη τη

της, έχασε την πίστη στους ανθρώπους, την πίστη στον εαυτό

βάρκα. Στο πέρασμά του παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του,

της, την πίστη στον ίδιο τον Θεό.

μαζί και μια κοπέλα γύρω στα είκοσι. Τα ουρλιαχτά αυτής

Καθώς προχωρούσε πέρασε από ένα στενό, χωμάτινο

και της μάνας της θα συνοδεύουν τους εφιάλτες της για την

δρομάκι. Τα πόδια της βούλιαζαν στη λάσπη, παραπατούσε και

υπόλοιπη ζωή της. Αμέσως πολλοί κινητοποιήθηκαν. Πέταξαν

δυσκολευόταν πολύ να συνεχίσει. Ήταν όμως αργά και είχε

στην έντρομη κοπέλα σχοινιά για να πιαστεί κι εκείνη πάλεψε

ήδη προχωρήσει αρκετά. Δεν είχε χρόνο για πισωγυρίσματα.

με απίστευτη δύναμη και θάρρος με τα στοιχεία της φύσης.

Το πάρκο δεν ήταν μεγάλο. Κατάφερε γρήγορα και βγήκε στον

Κάποια στιγμή κατάφερε να κρατηθεί από ένα σχοινί. Ευτυχώς

δρόμο. Όταν έφτασε μπροστά από το χάλκινο άγαλμα της

κατάφεραν να την ανεβάσουν και πάλι πάνω στη βάρκα.

πλατείας, η βροχή είχε δυναμώσει πολύ και μαστίγωνε όχι μόνο

Στενοχωρήθηκε πολύ, όταν αντιλήφθηκε πως η φωτογραφία

το επιβλητικό άγαλμα αλλά και την ίδια. Δεν μπορούσε όμως

του παιδιού είχε χαθεί. Εκεί χαμογελούσε πλατιά και φαινόταν

να συγκριθεί με την καταιγίδα που ένιωθε μέσα της. Θυμήθηκε

τόσο χαρούμενο. Δεν το αποκαλούσε τυχαία «το θαύμα της

τα λόγια του αρχαίου Έλληνα που διάβασε σε έναν ταξιδιωτικό

ζωής της». Από τη στιγμή που το ένιωσε στα σπλάχνα της,

οδηγό όταν επισκέφτηκε το νησί: «Οτιδήποτε υπερβολικό είναι

ένιωθε κάθε στιγμή πως βίωνε ένα μεγάλο και ανεπανάληπτο

αντίθετο με τη φύση». Τότε δεν είχε αντιληφθεί την αξία αυτού
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του αποφθέγματος. Τώρα όχι μόνο το καταλάβαινε, το ζούσε.

όλο της το σώμα. Έτρεμε. Αγκάλιασε τον εαυτό της και γύρισε

Έζησε τον πόλεμο και την ανθρώπινη παράνοια σε υπερβολικό

τα μάτια στον ουρανό. Από παιδί ο ουρανός τής έδινε μεγάλη

βαθμό. Αυτό που ζούσε δεν ήταν φυσιολογικό. Δεν είναι φυσικό

παρηγοριά. Ασκούσε επάνω της μια περίεργη έλξη. Αυτός ήταν

μια μάνα να χάνει το παιδί της, ούτε να φεύγεις από το σπίτι σου

και ο λόγος που αποφάσισε να σπουδάσει αστρονομία, παρά τις

καταζητούμενος. Τίποτα από αυτά που ζούσε δεν ήταν φυσικό,

έντονες αντιρρήσεις του αυστηρού πατέρα της. Τα κατάφερε

ούτε λογικό! Ήταν τόσο οργισμένη, απελπισμένη! Ένιωθε πως

όμως. Σπούδασε και μεταλαμπάδευσε το πάθος της και στο παιδί

τούτος ο πόλεμος σακάτεψε ό,τι καλό μπορούσε να νιώσει.

της. Από μωρό, δεν χόρταινε να ακούει ιστορίες και μύθους.

Με αυτές τις σκέψεις συνέχισε να περπατά, μα τίποτα δεν

Κοίταξε τα αστέρια. Άραγε τα κοιτάζει κι εκείνο; Προσπάθησε

της φαινόταν γνώριμο. Η βροχή είχε σταματήσει και κόσμος

με τη σκέψη να στείλει κοντά του όλη της την αγάπη. Ένα αστέρι

άρχισε να βγαίνει δειλά δειλά έξω από τα σπίτια. Ένιωθε τα

τρεμόπαιξε στον ουρανό. Ξανάκλεισε τα μάτια και έπεσε σε

υποτιμητικά τους βλέμματα, βλέμματα οίκτου και απαξίωσης.

έναν ύπνο χωρίς όνειρα. Ξύπνησε όταν ο ήλιος της έστειλε τις

Εκείνη τη μέρα για πρώτη φορά κατάλαβε πόση δύναμη μπορεί

αχτίδες του, να της χαϊδέψουν το πρόσωπο και να τη ζεστάνουν.

να έχει μέσα του ένα βλέμμα. Μπορεί πραγματικά να σου

Σηκώθηκε με δυσκολία και άγγιξε το μέτωπό της. Έκαιγε στον

διαλύσει την αυτοπεποίθηση και να λυγίσει το ηθικό σου.

πυρετό. Πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε την αναζήτηση. Τα

Περπάτησε αρκετά κι ο ήλιος κουβαλούσε, πια, στην πλάτη

βήματά της ήταν μικρά και ασταθή, αλλά δεν το έβαζε κάτω.

του το βουνό, όταν κατάλαβε πως είχε χαθεί. Πονούσε σε όλο της

Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού τη συνεπήρε.

το σώμα, το κεφάλι της γύριζε και τα μάτια της σκοτείνιασαν.

Πεινούσε πάρα πολύ όμως αγωνιζόταν να διώξει αυτό το

Κάθισε στο πεζοδρόμιο και ακούμπησε στον τοίχο ενός παλιού

συναίσθημα. Επιβράδυνε το βήμα της. Σαν υπνωτισμένη μπήκε

κτιρίου. Έκλεισε τα μάτια και την πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησε,

στο μαγαζί από όπου έβγαινε η μυρωδιά. Έμεινε να κοιτά τις

το σκοτάδι ήταν βαθύ, κρύωνε πολύ και ρίγος διαπερνούσε

βιτρίνες. Κουλούρια, πίτες, γλυκά. Ποτέ δεν την συγκινούσαν
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τα φαγητά, ίσως γιατί ήταν από τους τυχερούς που είχε αφθονία
από αυτά στο σπίτι της. Ένας κύριος με άσπρη ποδιά βγήκε
από την πόρτα που βρισκόταν πίσω από το ταμείο. Είχε ένα
ευγενικό πρόσωπο. Της χαμογέλασε και χιλιάδες πεταλούδες
λες και ξεπήδησαν από το γκρίζο του μουστάκι και φτερούγισαν
γύρω της. Τον χαιρέτησε και ζήτησε να μάθει πού βρισκόταν
ο καταυλισμός των προσφύγων. Αυτός αμέσως έτρεξε κοντά
της και της προσέφερε μια σιδερένια, πλουμιστή καρέκλα για
να καθίσει. Δίστασε, δεν ήθελε να καθυστερήσει άλλο, αλλά το
βλέμμα του δεν της άφησε περιθώρια. Ο φούρναρης της έδωσε
νερό και ένα χάρτινο σακούλι. Αφού ήπιε, ζήτησε και πάλι
ευγενικά να μάθει πληροφορίες για τον καταυλισμό. Εκείνος
προσπάθησε, με τα λιγοστά αγγλικά που ήξερε, να της εξηγήσει
το δρόμο. Τον ευχαρίστησε με ένα αχνό χαμόγελο και βγήκε από
το μαγαζί παίρνοντας μαζί της το χάρτινο σακούλι. Δεν ήταν
συνηθισμένη να δέχεται ελεημοσύνη. Ένιωθε ταπεινωμένη
και ντροπιασμένη. Το άνοιξε. Μέσα υπήρχαν τρία στρογγυλά
κουλούρια. Πεινούσε πολύ. Έκοψε ένα μικρό κομμάτι και το
έφαγε. Τα υπόλοιπα τα κράτησε. Το παιδί σίγουρα θα πεινούσε. Η
ίδια μπορούσε να ανταπεξέλθει. Εκείνο όμως; Ήταν τόσο μικρό
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για να βιώνει κάτι τόσο δύσκολο. Οι πεταλούδες του φούρναρη

από τρεις μήνες. Εκείνη της απάντησε πως προείχε η υγεία της.

πετούσαν γύρω της και την ακολουθούσαν. Υπάρχει ακόμα

«Φαίνεστε άρρωστη. Να σας δώσω ρούχα να αλλάξετε και …».

ανθρωπιά στον κόσμο. Και όσο υπάρχουν, ακόμα, άνθρωποι

«Όχι!», μια σπαρακτική φωνή βγήκε από μέσα της. Ούτε η ίδια

σαν εκείνον, ίσως να υπάρχει ελπίδα και για την ανθρωπότητα.

κατάλαβε πώς ξεπήδησε. «Θέλω να βρω το παιδί μου αμέσως!».

Οι οδηγίες που της είχε δώσει τη βοήθησαν να φτάσει

Η εθελόντρια την οδήγησε σε μια σκηνή. Εκεί συνάντησε μερικά

στον καταυλισμό πριν από το απόγευμα. Εκατοντάδες σκηνές

γνωστά της παιδιά. Η καρδιά της φτερούγισε από χαρά. Ένα

γέμιζαν τον χώρο και χιλιάδες άνθρωποι πηγαινοέρχονταν,

κορίτσι την αναγνώρισε, έτρεξε και χώθηκε στην αγκαλιά της.

προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια τα νέα

Με τα μάτια αναζήτησε το δικό της παιδί, αλλά δεν κατάφερε

δεδομένα τους που ήταν ουσιαστικά μια παύση. Μια παύση από

να το εντοπίσει. Ρώτησε το κορίτσι. «Έχω να τον δω από την

τη διαδρομή της ζωής τους. Μια αναβολή ζωής. Περίμεναν ένα

πυρκαγιά…», της απάντησε και εκείνη ένιωσε μέσα της κάτι

εισιτήριο για να φύγουν, να πάνε σε μια άλλη χώρα που τους

σαν μαχαιριά. Τα γόνατά της λύγισαν.

επιφύλασσε, ίσως, ένα καλύτερο μέλλον.

Ξύπνησε στο κρεβάτι του νοσοκομείου με μουδιασμένο

Ρώτησε μερικούς ανθρώπους που συνάντησε εκεί για τη

μυαλό και σώμα. Προσπάθησε να ανασυντάξει δυνάμεις, να

δασκάλα με τα παιδιά. Κανείς δεν ήξερε. Περιπλανήθηκε λίγο

θυμηθεί τα γεγονότα πριν λιποθυμήσει. Θυμόταν σκηνές: βροχή,

ανάμεσα στα αντίσκηνα. Τίποτα. Ένιωσε την απελπισία να

πεταλούδες, φωτιά! Το παιδί χάθηκε στη φωτιά! Ένιωσε ναυτία.

την κυριεύει. Το σώμα της εξασθενημένο επηρέαζε τη σκέψη

Το στομάχι της πονούσε και το κεφάλι της πήγαινε να σπάσει.

της, μα έπρεπε να φανεί δυνατή. Έκλεισε τα μάτια για λίγο και

Χάθηκε η ζωή της. Έκλαιγε. Έκλαιγε γοερά. Δεν μπορούσε να

παρακάλεσε τον Θεό να τη βοηθήσει. Όταν τα άνοιξε, είδε μια

σταματήσει. Πέρασε τρεις μέρες στο νοσοκομείο. Οι γιατροί τής

εθελόντρια που την παρατηρούσε. Της ζήτησε να μάθει πού

είπαν πως είχε πνευμονία. Πήγαινε καλύτερα η υγεία της, αλλά

βρισκόταν η δασκάλα και τα παιδιά που έφθασαν στο νησί πριν

την ίδια δεν την ενδιέφερε. Με το ζόρι έπαιρνε τα φάρμακά της
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και έτρωγε πολύ λίγο. Όσο κι αν την προέτρεπαν οι νοσοκόμες,
η ίδια δεν φαινόταν να έχει διάθεση να ζήσει.

Έχω δύο παιδιά, δύο αγόρια…»
Της μίλησε λίγο για τη ζωή του. Όταν τέλειωσε, διέκρινε μια

Εκείνο το συννεφιασμένο πρωινό ο Άρης, με μια ομάδα

μικρή σπίθα στο βλέμμα της και ένα δάκρυ να κυλάει στο χλωμό

συναδέλφων, επισκεπτόταν τα δωμάτια για τον καθημερινό

πρόσωπό της. Με μια μονότονη φωνή, άδεια από συναίσθημα,

έλεγχο και την αξιολόγηση της εξέλιξης της υγείας των

ξεκίνησε και η ίδια μια μακροσκελή εξιστόρηση. Του διηγήθηκε

ασθενών. Αιφνιδιάστηκε όταν αντίκρισε την όμορφη κοπέλα με

όλα τα γεγονότα της ζωής της: ποια ήταν, πώς βρέθηκε εκεί,

τα γαλάζια μάτια, που είχε δει πριν μερικές μέρες στην παραλία.

τι έψαχνε. Ένιωθε παράξενα που τα έλεγε όλα αυτά σε έναν

Η εθελόντρια που έκανε την καταγραφή δήλωσε την εξαφάνισή

άγνωστο άντρα, αλλά κάτι μέσα της την έσπρωχνε να τα πει

της. Εδώ ήταν, λοιπόν, στο νοσοκομείο. Τι να της είχε συμβεί;

και το ένστικτο της της ψιθύριζε όλη την ώρα πως έκανε το

Το πρόσωπό της ήταν ανέκφραστο και κοιτούσε έξω από το

σωστό. Όταν τέλειωσε, ένιωθε απίστευτη κούραση. Η ανάσα

παράθυρο σαν χαμένη. Οι νοσοκόμες τον ενημέρωσαν για την

της έβγαινε με δυσκολία. Ο Άρης καθόταν αποσβολωμένος και

κατάστασή της. Δεν έδειχνε καμιά διάθεση να παλέψει για

ταυτόχρονα προβληματισμένος.

τη ζωή της. Ο Άρης θυμήθηκε την αποφασιστικότητα και το

«Κανείς δεν έπαθε κάτι σοβαρό στην πυρκαγιά στο οινοποιείο.

κουράγιο της όταν κατέβηκε από τη βάρκα. Πώς είναι δυνατόν

Ήμουν εκεί. Κάνε μου μια χάρη. Σήμερα να φας καλά, να πάρεις

να έχει αλλάξει μέσα σε τρεις μέρες; Τι είχε γίνει; Ήθελε τόσο

τα φάρμακά σου και αύριο θα πάμε μαζί στον καταυλισμό να

πολύ να μάθει.

ψάξουμε για το παιδί. Μου το υπόσχεσαι;», της είπε. Κανένας

Κατά το μεσημέρι το αποφάσισε: την πλησίασε και κάθισε

λόγος παρηγοριάς, καμιά κουβέντα συμπαράστασης δεν ήταν

στην καρέκλα που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι της. Η ίδια τον

ικανά να μειώσουν το μέγεθος της φρίκης που βίωνε αυτή η

κοίταξε αδιάφορα. Δεν φάνηκε να τον αναγνωρίζει.

γυναίκα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να προσπαθήσει

«Λοιπόν, είμαι ο Άρης και είμαι γιατρός στο νοσοκομείο.
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να τη βοηθήσει.

/ 127

Μόλις άκουσε τα λόγια του, το πρόσωπό της φωτίστηκε. Τα

σε μερικά μόνο λεπτά, λες και πρόκειται για μια παρτίδα σκάκι.

μάτια της πήραν μια λαμπερή γαλάζια απόχρωση και ένα ροζ

Σαχ ματ και όλα τελειώνουν. Σαχ ματ και ο εφιάλτης αρχίζει για

πινέλο χρωμάτισε τα μάγουλά της. Ανακάθισε βιαστικά.

εκατομμύρια ψυχές. Ο Άνθρωπος, η ανθρώπινη ύπαρξη πρέπει

«Σ’ ευχαριστώ, σ΄ ευχαριστώ», ψέλλισε.

να είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Τα οικονομικά συμφέροντα

Ο Άρης έφυγε βιαστικά, είχε πολλή δουλειά. Μια υποψία

δεν θα έπρεπε να αποφασίζουν για την τύχη των ανθρώπων. Κι

τριγυρνούσε στο μυαλό του.

όμως… χάσαμε εντελώς το νόημα της ύπαρξής μας. Χάσαμε το

Το ίδιο βράδυ, γύρισε στο σπίτι αργά και ήταν πολύ

μονοπάτι μας ως άνθρωποι.

κουρασμένος. Παρόλα αυτά, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι.

Όλα αυτά τον βασάνιζαν χρόνια τώρα. Από μικρός,

Η ιστορία της γυναίκας τον βασάνιζε. Αμέτρητες παρόμοιες

προσπαθούσε να ενώσει το παζλ του νοήματος της ανθρώπινης

ιστορίες άκουγε και ζούσε σχεδόν καθημερινά. Ήταν εξαιρε-

ύπαρξης, αλλά δεν τα κατάφερνε. Προσπαθούσε να βρει

τικά επώδυνο να παρακολουθεί άπραγος χιλιάδες ανθρώπινες

απαντήσεις μέσα από τα βιβλία που διάβαζε, από τις κοινωνικές

ψυχές να μαζεύουν τις κουρελιασμένες τους αξιοπρέπειες

συναναστροφές, από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ήταν

και να κουβαλούν τα γκρεμισμένα τους όνειρα στην πλάτη

πεπεισμένος πως ο κάθε άνθρωπος που συναντούμε στη ζωή

αναζητώντας απελπισμένα τόπο να τα ξαναχτίσουν. Πιο πολύ

μας, μας καθορίζει. Βάζει ένα μικρό ψίχουλο στο μονοπάτι

όμως τον ενοχλούσαν οι εικόνες των παιδιών. Τα πρόσωπά τους,

της ζωή μας. Το σύνολο όλων αυτών είναι το προζύμι της

τα πρόωρα ψαλιδισμένα τους φτερά, ο τρόμος τους, το πελώριο

προσωπικότητας και των πράξεών μας.

ερωτηματικό καρφωμένο στη ματιά τους. Αυτήν την ίδια απορία

Εκείνος που καθόρισε τη σκέψη του περισσότερο από τον

είχε και ο ίδιος, αν και την παιδική ηλικία την είχε περάσει προ

καθένα ήταν ο παππούς του. Ο Κύπριος παππούς του. Ο Άρης

πολλού. Δεν μπορούσε με τίποτα να κατανοήσει πώς κάποιοι

έμενε μόνιμα με τους γονείς του στην Αθήνα. Πολύ συχνά τα

παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και μπορούν να τις διαλύσουν

καλοκαίρια και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών,
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επισκέπτονταν τον παππού Λουκά στην Κύπρο. Ήταν ο

εκρηκτική ηλικία της εφηβείας. Αυτό όμως που του έκανε πάντα

πατέρας της μάνας του, ένας ψηλός και γεροδεμένος άντρας,

εντύπωση ήταν πως, παρόλη τη στεναχώρια του και τον καημό

σαν γίγαντας φαινόταν στα παιδικά μάτια του μικρού Άρη.

του, ο παππούς δεν μιλούσε ποτέ για πόλεμο. Μιλούσε μόνο για

Τεράστιος, όπως η καλή και ευγενική του καρδιά. Ο παππούς

ειρήνη και συμφιλίωση. Έλεγε στον Άρη να μην αφήσει ποτέ το

Λουκάς ήταν πρόσφυγας και καταγόταν από ένα καταπράσινο

μίσος να μπει στην καρδιά του. «Το μίσος σακατεύει την ψυχή

χωριό που εκτεινόταν από τις παρυφές του Πενταδαχτύλου έως

σου. Την τυφλώνει. Την μπερδεύει. Αυτό είναι το λάθος των

και τη θάλασσα. Είχε μεγάλη αγάπη για το χωριό του. Ο καημός

λαών. Αφήνουν το μίσος να μπει ανάμεσά τους και αυτό μόνο

του ήταν ασήκωτος που έπρεπε να μένει κλεισμένος σε έναν

πόνο και καταστροφή μπορεί να φέρει».

προσφυγικό συνοικισμό στο κέντρο της πόλης. Δεν συνήθισε

Όταν οι πρόσφυγες άρχισαν να καταφθάνουν σε αυτό το

ποτέ του ούτε το σπίτι ούτε και την πόλη. Δεν μπορούσε να

ήσυχο, γαλήνιο νησί, ο Άρης έτρεξε από τους πρώτους να

συμβιβαστεί με την ιδέα πως δεν θα έβλεπε πια από το παράθυρό

βοηθήσει. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Οι πεποιθήσεις

του τον ονειρικό συνδυασμό του πράσινου των δέντρων με το

του και οι αρχές του έδειχναν τον δρόμο. Θα βοηθούσε όσο

γαλάζιο της θάλασσας. Σε όλο το σπίτι υπήρχαν διάσπαρτες

μπορούσε ως εθελοντής. Ήταν και ένα μνημόσυνο στον παππού

φωτογραφίες του πανέμορφου χωριού. Κάθε φορά, που ο Άρης

του, στον καλόκαρδο γίγαντα με την απέραντη σοφία.

τον επισκεπτόταν, ο παππούς έπαιρνε μία μία τις φωτογραφίες

Ένα κουβάρι οι σκέψεις του. Η σοφία και η απλή λογική θα

και του έλεγε ιστορίες. «Πρέπει να γνωρίζεις τις ρίζες σου.

έπρεπε να υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία, όμως το μίσος

Μόνο έτσι θα καταφέρεις να απλώσεις τα κλαδιά σου, να

συνεχίζει να σκορπά την καταστροφή. Ο ρατσισμός διείσδυσε

αγκαλιάσεις τη ζωή σου, να πορευτείς με ασφάλεια. Αν δεν έχεις

ύπουλα στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, έγινε σημαία

ρίζες, θα είσαι έρμαιο των ανέμων, μια ύπαρξη χωρίς νόημα». Ο

για υπεράσπιση του έθνους, δικαιολογία για τις άνομες και

Άρης δεν χόρταινε να τον ακούει ακόμα και όταν έφτασε στην

απάνθρωπες πράξεις τους και ασπίδα για να αντιμετωπίσουν τον
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φόβο τους για το διαφορετικό. Δυστυχώς, οι πρόσφυγες είχαν να

πληροφορίες για το παιδί, το όνομά του, την ηλικία του, την

αντιμετωπίσουν, εκτός από την προσφυγιά και τον ξεριζωμό, την

εξωτερική του εμφάνιση. Η διαδρομή ως το κατάλευκο σπίτι

οργή πολλών συνανθρώπων τους. Πότε ο άνθρωπος θα καταλάβει

ήταν σύντομη. Το γιασεμί τους καλωσόρισε με το γλυκό του

πως η μόνη λύση σε όλα του τα προβλήματα είναι η αγάπη; Η

άρωμα. Η πόρτα άνοιξε και η Αφροδίτη τους υποδέχτηκε με

ματιά του πέφτει στη φωτογραφία, δίπλα από την τηλεόραση. Τα

ένα φωτεινό χαμόγελο. Μόλις παραμέρισε για να περάσουν,

αγόρια του ποζάρουν ανέμελα σε μια παιδική χαρά.

απέναντι από την πόρτα αντίκρισε τον πιο όμορφο πίνακα που

Το επόμενο πρωί, ο Άρης ένιωθε μια αναπάντεχη ανυπο-

είχε δει ποτέ στη ζωή της. Το αγαπημένο της άλογο, ολοζώντανο,

μονησία και χαρά. Ήταν σίγουρος πως κάτι ευλογημένο

έτοιμο να πετάξει. Ανοιγόκλεισε τα μάτια για να βεβαιωθεί ότι

θα συνέβαινε εκείνη τη μέρα. Πήρε την Αφροδίτη και την

δεν ήταν ένα παιχνίδι του μυαλού της.

ενημέρωσε πως θα περνούσε από το σπίτι της.
Πήγε στο νοσοκομείο και βρήκε την κοπέλα να στέκεται στο

Μέσα της αντήχησε τρεις φορές το όνομά του:
«Πήγασος… Πήγασος… Πήγασος…»

παράθυρο να τον περιμένει. Φαινόταν πολύ καλύτερα από την

Άκουσε γαβγίσματα και μια γνώριμη παιδική φωνή. Η

προηγούμενη μέρα. Την πλησίασε και την πληροφόρησε για τη

καρδιά της σκίρτησε. Δεν μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Πώς

διαδρομή. «Θα πάμε με το αυτοκίνητο. Πριν φτάσουμε στον

ήταν δυνατόν; Γύρισε το κεφάλι της και τότε… Τότε, τον είδε…

καταυλισμό, θα κάνουμε μια στάση στο σπίτι μιας εθελόντριας

Τον είδε...

φίλης μου, για να πάρουμε κάποια πακέτα με τρόφιμα μαζί μας».

Λες και ο χρόνος είχε παγώσει, λες και όλα είχαν εξαφανιστεί

Η ίδια τον ακολούθησε με σκυμμένο κεφάλι. Η φωνή μέσα

και το μόνο που υπήρχε στο σύμπαν ήταν εκείνη και απέναντί

της επέμενε και πάλι πως μπορούσε να εμπιστευθεί αυτόν

της το μικρό, αγαπημένο της αγοράκι που την κοίταζε έκπληκτο

τον άγνωστο άντρα. Τι άλλο είχε να χάσει άλλωστε; Κατά τη

με τα αθώα, καστανά του ματάκια.

διάρκεια της διαδρομής, ο Άρης ρωτούσε να μάθει διάφορες
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«Μαμά μου!», φώναξε με όλη του τη δύναμη και χώθηκε σαν
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σίφουνας στην αγκαλιά της.
«Θαύμα μου! Αχμέντ μου!», ξέσπασε εκείνη σε δάκρυα
χαράς και απερίγραπτης συγκίνησης.
Έμειναν έτσι αγκαλιασμένοι για αρκετή ώρα, μην μπορώντας
να συνειδητοποιήσουν το απίστευτο παιχνίδι της μοίρας που
τους έφερε και πάλι κοντά. Όταν τελικά άφησαν ο ένας τον
άλλο, η μαμά του γονάτισε μπροστά του, πλησίασε το πρόσωπό
του, ακούμπησε τα χέρια της στα παιδικά του μάγουλα και τον
κοίταξε με λατρεία.
«Σου είχα πει πως αν μια μέρα χαθούμε, εγώ θα σε βρω. Και
στην άκρη του κόσμου να πήγαινες, ακόμα κι αν έπρεπε να σε
ψάχνω μια ολόκληρη ζωή, δεν θα σταματούσα ποτέ μέχρι να σε
φέρω ξανά στην αγκαλιά μου. Γιατί είσαι ο θησαυρός μου, το
παιδί μου, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο θαύμα της ζωής μου».
Ήταν τόσο έντονα φορτισμένες αυτές οι στιγμές και εκείνος
τόσο χαρούμενος που, για λίγο, ξέχασε την Άγια. Ήθελε να της
μιλήσει, να μοιραστεί μαζί της την ευτυχία του και να της δείξει
τη μαμά του. Περιέφερε γρήγορα το βλέμμα του στον χώρο, μα
εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Άρχισε να την αναζητά σε κάθε
δωμάτιο του σπιτιού, τίποτα. Βγήκε στον κήπο κι άρχισε να την
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καλεί με το όνομά της. Μα εκείνη ήταν άφαντη. Ανησύχησε.

κρύο κι εκείνη τον παρηγόρησε και τον άφησε να κοιμηθεί στα

Λες και είχε εξαφανιστεί. Έτρεξε στην Αφροδίτη και τη ρώτησε.

πόδια της. Ήταν εκεί όταν τον έβγαλαν λιπόθυμο στην ακτή και

Στράφηκε απελπισμένος προς τον Άρη κι εκείνος τον κοίταξε

προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τον επαναφέρουν. Ήταν εκεί

συγκαταβατικά. Κανείς δεν φαινόταν να συμμερίζεται την

όταν έψαχνε το αστέρι του κι ένιωθε χαμένος και αβοήθητος.

αγωνία του. Κανείς δεν φαινόταν να ανησυχεί όπως αυτός.

Ακόμα και όταν η φωτιά κατέκαψε το παλιό οινοποιείο και

Σκέφτηκε το αστέρι. Ναι, το αστέρι! Έκανε το σπίτι άνω-κάτω,

έτρεχε για να σώσει τη ζωή του, εκείνη ήταν πάλι εκεί. Πέρασε

ανακάτεψε συρτάρια, έψαξε κάτω από τα κρεβάτια, ανάμεσα

μπροστά από τα μάτια του, καρέ καρέ, όλη η ζωή του. Ήταν εκεί

στα μαξιλάρια του καναπέ. Άνοιξε ντουλάπια, κουτιά, μπήκε

σε όλα τα δύσκολα, στις τρικυμίες της ψυχής του, στα μαύρα

ολόκληρος μέσα στις ντουλάπες με τα ρούχα μέχρι που τελικά

σκοτάδια του μυαλού του, όταν ο κίνδυνος, η απελπισία και ο

το βρήκε. Το πήρε με λαχτάρα στα χέρια του και έκπληκτος

τρόμος απειλούσαν την ίδια την ύπαρξή του. Και τότε… Τότε,

διαπίστωσε πως… Το αστέρι του δεν έλαμπε πια. Έμοιαζε με ένα

τα κατάλαβε όλα… Η Άγια και το πετράδι δεν υπήρξαν ποτέ

απλό βότσαλο. Ένα απλό, συνηθισμένο βότσαλο που βρίσκει

στ’ αλήθεια. Ήταν αποκυήματα της φαντασίας του. Ήταν το

κανείς σε οποιαδήποτε παραλία. Και τότε… Μια εξωφρενική

στήριγμά του, η δύναμή του, η άμυνά του. Η εσωτερική του

σκέψη τον κατακεραύνωσε. Ένιωσε μια ανατριχίλα να διαπερνά

ανάγκη να επιβιώσει, να βγει ζωντανός, ακέραιος - ψυχικά και

όλο το του κορμί. Το μυαλό του άρχισε να δουλεύει γρήγορα και

σωματικά - μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια. Κάθε φορά που

να τον μεταφέρει στο παρελθόν, σε όλες τις στιγμές που η Άγια

τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά κι εκείνος ένιωθε να βυθίζεται

ήταν μαζί του. Ήταν εκεί όταν συνέλαβαν τη μαμά του και αυτός

στη θλίψη και τον πόνο, η Άγια ήταν εκεί. Του έδινε το χέρι της

τους κοίταζε με τρόμο. Ήταν εκεί όταν το σπίτι του γκρεμίστηκε

και τον τραβούσε στο φως. Τον έβγαζε από την άβυσσο και του

και απέμεινε ολομόναχος να κοιτάζει τα συντρίμμια. Ήταν

έδειχνε τον δρόμο της ελπίδας. Ήταν το δικό του θαύμα. Εκείνο

εκεί όταν βρισκόταν στη βάρκα κι έτρεμε από τον φόβο και το

που τον επανέφερε στη ζωή και της έδινε ξανά νόημα και σκοπό.
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Καθώς τα σκεφτόταν όλα αυτά, ένιωσε μια παρουσία δίπλα
του. Το δωμάτιο κατακλύστηκε από τα χρώματα του ουράνιου
τόξου. Γύρισε ολόκληρος προς τα εκεί και διέκρινε μια φιγούρα
παιδική και το γνώριμο κοριτσίστικο προσωπάκι της.

Τα

χρόνια κύλησαν, όχι πάντα χωρίς δυσκολίες και

προβλήματα. Μπορούσε όμως να τα αντιμετωπίζει με στωικό-

«Άγια μου…», ψιθύρισε. Την κοίταξε βαθιά στα μάτια με αγάπη

τητα πια. Να δικαιολογεί, χωρίς να χρειάζεται να διαπληκτίζεται.

και ευγνωμοσύνη κι εκείνη του χαμογέλασε γλυκά. Μετά από λίγα

Να ζει χωρίς να χρειάζεται να απολογείται. Να χαίρεται, χωρίς

δευτερόλεπτα, εξαφανίστηκε μαζί με το ουράνιο τόξο της.

να αισθάνεται ενοχές. Να προχωράει, χωρίς να φοβάται. Να

Για πάντα αυτή τη φορά…

διεκδικεί, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα θέλω του. Να απλώνει
το χέρι του γενναιόδωρα, χωρίς να κρίνει. Να σέβεται και να
τιμά την καταγωγή του και τη χώρα που τον υποδέχτηκε και
τον μεγάλωσε, χωρίς να αισθάνεται μοιρασμένος. Σήμερα είναι
ένας νεαρός άντρας 19 χρονών, φοιτητής. Με τη βοήθεια και
τη στήριξη του Άρη κατάφερε να μπει στην Ιατρική Σχολή
και το όνειρό του είναι να μπορεί, όσο γίνεται, να ελαφρύνει
τον ανθρώπινο πόνο. Τον πόνο που έζησε στο πετσί του από
μικρό παιδί. Τον πόνο που όρισε τη ζωή του, τελικά, αφού δεν
του επέτρεψε να τον ρίξει στα βάραθρα των σκοτεινότερων
σκέψεων του, αλλά τον έκανε σκαλοπάτι για να ανέβει ψηλά
και να ακολουθήσει τον φωτεινό δρόμο του ουράνιου τόξου.
Τον δρόμο που του έδειξε εκείνη που τώρα πια δεν είναι παρά
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μόνο μια ανάμνηση. Μια ανάμνηση χάρη στην οποία όμως

Ο Άρης και η Αφροδίτη παραμένουν δυο πολύ καλοί φίλοι

σήμερα αναπνέει, γελά, χαίρεται, κυνηγάει τους στόχους του και

και συνεχίζουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε όσους

δημιουργεί… Ζει! Η φανταστική παιδική φίλη, που του έσωσε

την έχουν ανάγκη. Αγαπημένη τους δραστηριότητα είναι να

κυριολεκτικά τη ζωή… Κοιμήθηκε στα γόνατα της, ξεδίψασε με

πηγαίνουν βόλτα στην παραλία και να παίζουν με τον Πήγασο,

νερό από τα χέρια της, απάλυνε τον πόνο του με το άγγιγμά της,

ο οποίος δεν είναι πια μόνος. Για παρέα έχει την Ανδρομέδα, τη

βρήκε δύναμη να συνεχίσει στο χαμόγελό της. Το σκαλοπάτι

νέα σκυλίτσα της οικογένειας καθώς και τα τρία τους κουτάβια

του για το ουράνιο τόξο… Σκέφτεται πάντα τα λόγια της όταν

που ξέγνοιαστα τρέχουν στην ξανθή αμμουδιά κι ανέμελα

τη συνάντησε για τελευταία φορά. Κανείς δεν το έμαθε ποτέ.

πλατσουρίζουν στα παραδεισένια νερά του νησιού…

Είχε καταλάβει πια ως τότε ότι ήταν μόνο δικιά του. Και έτσι
έπρεπε να μείνει.
«Δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά αστέρια με ανθρώπινη μορφή.
Μέσα μας υπάρχει μπόλικη αστερόσκονη, μπόλικο φως. Η Άγια
σου, η δύναμή σου, το φως που ψάχνεις είναι μέσα σου, ήταν
πάντα μέσα σου! Το φως που γυρεύουμε είναι πάντα μέσα μας».
Η μητέρα του αφιέρωσε τη ζωή της στον εθελοντισμό, έγινε
μέλος σε οργανώσεις που βοηθούν στην επανένωση οικογενειών
που έχουν χωριστεί στον πόλεμο και συχνά μαζεύει τα παιδιά
των προσφύγων και τους διηγείται ιστορίες για τα αστέρια και
τους μύθους τους. Ο πατέρας του Αχμέντ, δυστυχώς, δεν τα
κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα και η τύχη του αγνοείται.
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Αυτή ήταν η φανταστική περιπέτεια της Άγια. Ενός κοριτσιού που δεν
υπήρξε ποτέ. Ή μήπως υπήρξε; Εσύ αποφασίζεις... Μπορεί, πράγματι, να
τη συνάντησες βρεγμένη, χλωμή και ταλαιπωρημένη να κατεβαίνει από
τη βάρκα που μετέφερε τα όνειρά της για μια καλύτερη ζωή κάπου κοντά
σου. Ίσως να διέκρινες το θαρραλέο της βλέμμα. Μπορεί, βέβαια, και να
μην την πρόσεξες καθόλου. Ή, απλά, να την κοίταξες για μια στιγμή και
μετά να την προσπέρασες. Μπορεί και όχι...

/ 142

