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Διήγημα 

Διπλή χαρά 

~συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος υπ. α ρ. 46 σελ. 24) 

Η μελωδικn κι ευγενικn φωνn τnςνέας, 

τnν έκαμε να τα χάσει. 

-Γειό σου, τnςείπε. 

Κοίταξε προς το μέρος τnς. Ηνεαρn 

γυναίκα, στεκόταν στο άνοιγμα τnς πόρτας, 

χαμογελώντας τnς. 

Τα μάτ:α τnς κυρίας Βασιλούς τρεμό

παιζαν από κόποιοαόριστο φόβο. 

-Φαίνεσαι σαν ξένn, τnς ξανόπε n 
νεαρn κοπέλλα. Μnπως ζnτότε κ όποιον; πε

ράστε μέσα ίσως μπορώ να σας βοnθnσω. 

-Έχειςδίκιοαπόντnσε n κυρό Βασιλού. 

Έμεινε εκεί αναποφόσιστn, μn ξέρο

ντας τι να κάνει. Να προχωρnσει και να μπn 

στο σπίτι, που τόσο πολύ το πεθυμούσε n ν' 
αγνοnσει τnννεαρn γυναίκα και να φύγn κά

νοντας τnν αδιόφορn. 

Τα παιδιά σταμότnσαν το τρέξιμο και 

τις τσιριλιές και κόθnσαν στο καναπέ aσθ

μαίνοντας. 

Η vεaρn γυναίκα, βλέποντας τnν κυρά 

Βαdιλού αναποφόσιστn, προχώρnσε n ίδια 
προς το μέρος τnς. Η κυρό Βασιλού έμεινε 

ακίνnτn, στnν ίδια πάντοτε θέσn, με τον 

φόβο και τnν αγωνία ζωγραφισμένn στο 

πρόσωπότnς. 

του Ανδρέα Παναγίδn 

Σαν έφτασε κοντό τnς, τnνκοίταξεαπό 

πόνω ως κότω. Πnγε κότι να τnς πει, μα το 

βλέμμα, έπεσε στο πρόσωπο τnς κυρός Βα

σιλούς με περιέργεια. 

Τnν κοίταξε, τnν ξανακοίταξε και μετό 

τnςεfπε. 

-Κόπου σε ξέρω εσένα. Δεν είσαι απ' 

εδώ, αλλό το πρόσωπό σου μου είναι γνω

στό. Πρέπει κόπου να σε ξαναείδα. 

-Δεν νομίζω, απόντnσε n κυρό Βασι
λού και το πρόσωπότnς κοκκίνισε σαν παπα

ρούνα. Δεννομίζωνα γνωριζόμαστε. 

Η νεαρn γυναίκα έκανε ακόμn ένα 

ακόμα ένα βnμα προς το μέρος που στεκό

ταν n κυρό Βασιλού. Το βλέμμα τnς δεν 
έπαψε ούτε στιγμn να κοιτόζn επίμονα. 

Χαμογέλασε ευχαριστnμένn n νεαρn 
Τουρκόλλα «Ναι, είπε μέσα τnς. δεν κόνω 

λόθος. Αυτn είναι. Η μνnμn μου δεν με 

απατό». 

Άνοιξε τnν αγκαλιά τnς κι έβαλε μέσα 

τnν κυρό Βασιλού, ενώ αυτn τόχε χαμένα και 

δεν Γι ξερε τι να υποθέσει. 

-Μα τnν πίστn μου, άκουσε τnν νεαρn 

Τουρκόλλα, να τnς ψιθυρίζει στ' dι..rrί, στα Ελ-
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λnνικό,είσαι n κυρό Βασιλού. 

Η κυρό Βασιλού,έσπρωξε προς τα 

πίσω τnν νεαρι'ι Τουρκόλλα και τnν κοίταξε 

ξανό στο πρόσωπο. 

-Να ... πr'ιγε να πn n κυρό Βασιλού, 
ενώ n νεαρι'ι Τουρκόλλα ξανόπεφτε στnν 
αγκαλιά τnς. 

-Ναζnρέ, συμπλι'ιρωσε. Μικρι'ι μου 

Ναζnρέ. 

Τα μάτια τnς βούρκωσαν από χορό 

και τα δάκρuα άρχισαν να κυλούν και να 

βρέχουν το πρόσωπό τnς. 

-Έλα πόμε μέσα, τnς είπε n Ναζnρέ. 
Μπορεί να μας δn κανένα μ ότι εδώ. 

Τnν τρόβnξε από το χέρι και μπι'ικαν 

στο σπίτι. 

Τnς έδωσε καρέκλα να καθι'ισει και 

τnςπρόσφερεγλυκό με κρύο νερό. 

Πολλά τα ερωτι'ιματα τnς κυρός Βασι

λούς, που τα απαντούσε, με μεγόλn ευχαρί

στnσn n Ναζnρέ. 

Ρώτnσε για τον Αχμέτ Μπέn τον πατέ

ρα τnς. τnν Αnσιέχανούμ τnν μnτέρα τnς και 

για τον αδελφό τnς. 

-Ο πατέρας και n μnτέρα καλό είναι, 
απόντnσεεκείνn. Πόντο σε θυμούνται και μι

λούμε για σένα. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος 

γυρίσαμε από τον Τουρκομαχαλλό στο 

χωριό. ΟΠατέρας κι n μnτέρα πnρανε το 
σπίτι μας που το βρι'ικαμε σε πολύ καλι'ι κα

τόστασn κι εγώ με τον άντρα μου, είπα με να 

μένουμενεδώ,σ' αυτότοδικόσου σπίτι, έτσι 

σε θυμόμαστε πόντο. 
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Πι'ιρε βαθειό ανάσα n Ναζnρέ και συ
νέχισε. 

-Ο αδελφός μου, πούκανετότε με τον 

πόλεμο, τnν στρατιωτικι'ι του θnτεία, σκοτώ

θnκε στnν μόχn. Αυτό κόστισε πολύ. πόρο 

πολύ σε όλους μας. 

Τnς πι'ιρε τα χέρια n κυρό Βασιλού και 
τnς τα χαϊδεψε σαν νάθελε να τnν παρnγο

ρι'ισει, ενώ n Ναζnρέ συνέχισε. 

-Μέσα όμως από τnν φωτιά του πολέ

μου και το μεγάλο κακό που μας βρι'ικε, κέρ

δισα το μεγάλο λαχείο τnς ζωι'ις μου. Τον 

άντρα μου τον Ομέρ. Έναν λεβέντn και όξιο 

άνθρωπο, που αν δεν γινόταν ο πόλεμος θα 

ι'ιταναδύνατονα γίνει άντρας μου. 

-Έτσι που τα λές, πρέπει να είναι ξενι

κόςο άντρας σου, είπε με κάποιο φόβο στnν 

φωνι'ι τnς n κυρό Βασιλού. Για τούτο να βια
στώνα φύγωεγώ,προτούγυρίσn και μεβρn 

εδώ. 

Η Ναζnρέ που κατάλαβε τους φό

Βους τnς, γέλασε κο ι είπε. 

-Δεν είναι καθόλου ξενικός. Είναι χω

ριανός, από τούτο το χωριό και μάλιστα τον 

ξέρεις πολύ καλό. 

-Αδύνατο, είπε εκείνn σαν να καθόταν 

σε αναμμένα κάρβουνα. Σας ι'ιξερα όλους 

τότε στο χωριό, από τον πιο μεγάλο μέχρι 

τον πιο μικρό. Δεν θυμό μαι κανένα που να 

τον φώναζαν Ομέρ. Εκτός πόλι αν εγεννι'ιθn 

εκεί στον Τουρκομαχαλά, μετό που φύγατε 

απ' εδώ, μετό το 1963. Θα ι'ιταν όμως πολύ 
μικρός, τότεστονπόλεμοτου 1974. 

Ξέσπασε σε ακράτnτα γέλια n Ναζnρέ 
κι αγκάλιασε και φιλούσε τnν κυρό Βασιλού. 



Τnν ίδια εκείνn στιγμι'Ί ακούστnκε θό

ρυβος αυτοκινι'Ίτου, που σταματούσε έξω 

στnν αυλι'Ί κι n Ναζnρέ τραβι'Ίχτnκε από τnν 
αγκαλιά τnς κυρός Βασιλούς, τnν κοίταξε 

στα μότιατnςκαιτnςείπεχαρούμενn. 

-Αυτός είναι, ο Ομέρ, ο άντρας μου. 

-Κι εγώ. Τι θα γίνω εγώ τώρα, ρώτnσε με 

φόβο στnν φωνι'Ίν τnς n κυρά Βασιλού, κοι
τάζοντας με το βλέμμα τnς απ' εδώ και απ' 

εκεί. 

Η Ναζnρέ, τnν ξανόσφιξε στnν αγκα

λιότnςκαιτnςείπε μεαγόπn. 

-Μείνε ι'Ίσυχn, κανένας δεν θα σου 

κάνει κακό. 

Στα επόμενα δευτερόλεπτα, από τnν 

ανοικτι'Ί πόρτα, μπι'Ίκε στο σπίτι ένας γερο

δεμένος νέος, ίσαμε τριάντα χρόνω. Στnν 

αγκαλιά του, ένα απ' εκεί κι ένα απ' ε'δω, 

κρατούσε τα δυό παιδάκια που λαχταρού

σαν στα χέρια του και τον φιλούσαν στο 

πρόσωπο και στο κεφάλι. 

-Ναζnρέ ... Ναζnρέ. Αγόπn μου. Που 
είσαι;Ακούστnκε n φωνι'Ί του Ομέρ. 

-Πούγιουρουμ εφέντnμ, απόντnσε n 
Ναζnρέ, σφίγγοντας πιο δυνατό στnν αγκα

λιά τnςτnνκυρό Βασιλού. 

τ όχασε ο νέος, βλέποντας πiνγυναίκα 
του να σφίγγn στnν αγκαλιά τnς, μιαν όγνω

στn γρnό γυναίκα. 

Ξερόβnξε καιπι'Ίγε κάτι να πι'Ί. Το βλέμ

μα του όμως συναντι'Ίθnκε με εκείνο τnς 

γρnόςγυναίκας. 

Κοιτάχτnκαν στο πρόσωπο και σαν μια 

κραυγι'Ί ξέφυγεν από τα χείλn τους. 
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-Μόνα. 

-Γuιέμου. 

Σαν ξαφνιασμένα ελάφια και χώθnκαν 

στnν ποδιά τnς μάνας τους, ενώ τnν ίδια 

στιγμ ι'Ί n γρnό ξέφευγε από τnν αγκαλιά τnς 
Ναζnρές. 

Έπεσε ο γυιός στnν αγκαλιά τnς 

μόναc:;, ενώ n Ναζnρέ πιο κει αγκάλιαζε τα 
δυο παιδιά και χαμογελούσε ευχαριστnμέ

νn. 

-Μόνα μου. Μόνα μου. Γλυκειό μου 

μόνα. 

-Γυιέ μου, Γυιέ μου. Παραλnρούσε n 
κυρά Βασιλού. Τόξερα πως ζούσες. Κάτι 

μούλεγε μέσα μου, τόσα χρόνια, πως δεν πέ

θανες και θα σε ξανόβλεπα. Θεέ μου αςπε

θόνωτώρα. 

Φιλιόντουσαν και ξαναφιλιόντουσαν. 

Σαν χώρισαν οι αγκαλιές τους, κοιτόχτnκαν 

στα μάτια για αρκετι'Ί ώρα. · 

Ταμότια τους ι'Ίσαν βουρκωμένα και 

τα δάκρυα πέφτανε σαν βροχι'Ί. Κλαίγανε 

από τn μεγόλn τους χαρά, για το αναπάντε

χο κι ευχό ρ ι στο γεγονός. 

ΗΝαζnρέτουςέφερε καρέκλες. 

-Καθι'Ίστε καλοί μου, τους είπε συγκι

νnμένn. 

Κόθnσαν δίπλα, δίπλα. Ο γυιός, κρα

. τούσε κι έσφιγγε με αγόπn, στις πλατιές του 
παλάμες, τα ροζιασμένα χέρια τnς μnτέ

ραςτου. 

Τότε, γεννι'Ίθnκε στο μυαλότnς κυρός 

Βασιλούς n μεγόλn απορία και ρώτnσε 

χωρίς καθυστέρnσn. 
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-Μα πως εσύ παιδί μου βρέθnκεςεδώ; 

Τισχέσn έχεις εσύ με τnν Ναζnρέ; 

Έσκυψε το κεφάλι ο γυιός και μουρ

μούρισε μεταπεινn καιτρεμόμενn φωνn. 

-Η Ναζnρέ μόνα, είναι n γυναίκα μου. 

Στύλωσε τα μάτια εκείνn πάνω του και 

μουρμούρισε. 

-Όμnρος ... Ομέρ ... Κόπουτοείχα ξα
νακούσει αυτό. Μπορεί και να το διάβασα 

κόπου. 

Τρόβnξε: κι απολευθέρωσε τα χέρια 

τnς από τις χούφτες του γυιού τnς και σκέ

πασε με τις π αλά μες τnς το πρόσωπο, σκύ

βοντας το κεφάλι τnς. 

Δεν nξερε τι να κάνει! 

Να χαρn που βρnκε το χαμένο τnς 

παιδί, μετά από τόσα χρόνια n να λυπnθn 
και να κλόψn γιατί το παιδίτnς παντρεύτnκε 

μιαναλλόθρnσκn; 

Δυό δρόμοι ανοίγανε μπροστά τnς. 

Δυόδρόμοι, που δεν μπορούσε όμως να δn, 

πέρα από πέντε μέτρα μακρυά από τα 

μότιατnς. 

Ονέος κατάλαβε αμέσως τον πόνο 

τnς μάνας του. Τnς χόϊδεψε τα μ αλιά και τnς 

είπε μετρυφερότnτα. 

-Καταλαβαίνω μόνα τον πόνο σου. 

Άσε με όμως να σου εξnγnσω, πως Ύινανε 

όλα αυτό και σου ορκίζομαι στον αλnθινό 

Θεό, πως θα χαρnς κι εσύ, όπως χαιρόμα

στε κι' εμείς. 

«Ποιόν Θεό ορκίζεσαι γυιέ μου»; Πnγε 

να πn n κυρά Βασιλού. «Στον Άγιο, τον Πανά
γαθο Θεό μας n στον Μωάμεθ»; 
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Δεν είπε όμως τίποτε και ο νέος συνέχι

σε, ενώ κοφτό δάκρυα γιέμιζαντις παλάμες 

τrις. 

-Κείνες τις μαύρες μέρες του πολέ

μου, βρέθnκα με τους συντρόφους μοιi, να 

πολεμώ, κόπου εκεί ψnλό στον Άn Λαρκό. 

Πολεμnσαμεν όλοι με γενναιότnτα, μα 

μπροστά στnν αριθμnτικn υπεροχn του εχ

θρού και στnν υπεροχn των σύγχρονων 

όπλων, ένα, ένα τα πα.λλnκόρια μας έπε

φταν νεκροί. Τnν τρίτn nμέρα, σαν σουρού

πωσε, μεfνα με δώδεκα ζωντανοί από τις δυο 

διμοιρίες που πολεμούσαν. να υποχωρn

σουμε προς τα κάτω και να σμίξωμεν με 

άλλα τμnματα του στρατού μας, που πολε

μούσαν εκεί στnν περιοχr'ι Στnν υποχώρnσn 

όμως, πέσαμε σε ενέδρα Τούρκων αλεξι

πτωτιστών, λίγο πιο κάτω από το εκκλnσόκι 

του Προφnτn Ηλία. Τα έντεκα παλλnκόρια 

που nσαν μαζί μου σκοτώθnκαν όλα, πλn

ρώνοντας ακριβό τον θάνατό τους. Εγώ 

πλnγώθnκα στο στnθος κι έπεσα σε μια χα

ράδρα. Όταν ξύπνnσα, είχε νυκτώσει για 

καλό. Από το στnθος μου έτρεχε αίμα κι εγώ 

ένιωθα πολύ όσχnμα. Η σφαίρα με κτύπnσε 

στο αριστερό μέρος του στnθους. λίγο πιο 

κάτω από τον ώμο και πέραε και βγnκε από 

τnν ρόχn μου. Φόνnκα τυχερός που δεν μου 

τρύπnσε τnν καρδιά. Κρατώντας τnν πλnγn 

με το χέρι μου πnρα τον κατnφορο. Ήταν το 

πιο εύκολο για μένα. Που πnγαινα όμως n τι 
γινόταν γύρω μου ούτε και nξερα. Κόπου 

μακριά ακουγόντουσαν σαν κανονιές και 

κροταλίσματα όπλων, σαν να γινόταν πόλ~

μος. Σε κάποια στιγμn, ένιωσα πως έπεσα σε 

κάτι πούμοιαζε με νερό. Πράγματι, nταναυ

λόκι με νερό. Έπεσα μέσα και δροσίστnκα 

και τότε θυμnθnκα. Θυμnθnκα, τι γινόταν 

γύρω μου και πως βρέθnκα σ' αυτό τα 

χάλια. Δεν πρόλαβα όμως να σκεφτώ τι θά

κανα και να εντοπίσω το μέρος που βρισκό

μουν, όταν άκουσα, πολύ κοντό μου, δίπλα 



μου σχεδόν, κόποιον, να με προστόζn να 

σταματr'Ίσω και να ψnλώσω τα χέρια πόνω. 

«Είμαι πλnγωμένος στον ώμο», απόντnσα κι 

εγώ στα Τούpκικα»και δεν μπορci) να σnκώ

σω τα χέρια μου». Δικός μας είναι», "ακουσα 

μια δεύτερn φωνr'Ί να λέει. Ένα φως κλεφτο

φανόρου γλύστρnσε πόνω μου κι ένιωσα 

δυόχέρια να μ' αρπόζουντnν στιγμr'Ί που τα 

πόδια μου λύγισαν κι r'Ίμουν έτοιμος να σω

ριαστώ κότω. 

Για αρκετr'Ί ώρα, με κουσαλούσαν οι 

δυο Τούρκοι στρατιώτες στα χέρια τους, 

κρατώντας με απ' εδώ και απ' εκεί. Φαίνεται 

πως λίγο πιο κότω υπr'Ίρχεν κ όποιος συνοJκι

σμός r'Ί κόποιο Τούρκικο χωριό, γιατί τους 

όκουσα να λένε μεταξύ τους πως θα μ' όφn

ναν στο πρώτο σπίτι που θα συναντούσαν, 

γιατί τους r'Ίταν αδύνατο να με μεταφέρουν, 

τέτοιον ώρα, πιο μακριό. Σε κόποια στιγμr'Ί 

ένοιωσα πως δεν περπατούσαμε πλέον σε 

μονοπότι, αλλό σε πλατύ και ασφαλτο

στρωμένο δρόμο. Στόθnκαν στο πρώτο 

σπίτι που συναντr'Ίσαμε κι ο ένας από τους 

δύο στρατιώτες, κτύπnσε δυνατό τnν πόρτα 

και φώναξε να μας ανοίξουν. Από τα πρώτα 

κιόλας κτυπr'Ίματα, πετόχτnκε έξω τρομαγ

μένος, ένας μεσόκοπος όντρας. «Τι συμβαί

νει»; ρώτnσε. Εκείνοι του εξr'Ίγnσαν, πως 

είμαι δικό τους στρατιώτnς πλnγωμένος και 

τον παρακόλεσαν να με περιποιnθεί. Το

πρωίίσωςνα μπορούσαννα με πόνεσε νο

σοκομείο. Τους βοr'Ίθnσε και εκείνος και με 

πr'Ίραν μέσα στο σπίτι και με ξόπλωσανανό

σκελα σ' ένα ξύλινο κρεβότι. Πέφτοντας 

προς τα πίσω, ένιωσα έναν φοβερό πόνο 

στnν ρόχn και έχασα τις αισθr'Ίσεις μου. Ξυ

πνώντας μετό από δυο μέρες, όπως μου 

είπαν, είδα στο προσκέφαλο μου, με τnν 

αγωνία ζωγραφισμένn στα πρόσωπό τους 

τον Αχμέτ Μπέ:n και τn Αnσιέ Χανούμ. Αμέ

σως θυμr'Ίθnκα τι μου είχε συμβεί και τους 

δυο Τούρκους στρατιώτες. Η χορό μου r'Ίταν 
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υεγόλn πούβλεπα δίπλα μου τα δυο εκείνα 

γνώριμα και φιλικό πρόσωπα. Πr'Ίγα να φω

νόξω, να τους ευχαριστr'Ίσω, να τους παρα

καλέσωνα με προστατέψουν, τους είδα να 

χαμογελούν. Τα πρόσωπό τους έλαμψαν 

από χορό σαν με είδαν να συνέρχομαι. Ο 

Αχμέτ Μπέnς μου χαϊδεψε το κεφόλι και κα

ταλαβαίνοντας τους φόβους μου μου είπε 

καθnσυχαστικό «Μείνε r'Ίσυχος γυιέ μου. 

Είσαι στο σπίτι μας. Κανένας δεν πρόκειται 

να σου κόνει κακό». «Σ' ευχαριστώ Αχμέτ 

Μπέn»« του είπα και πr'Ίγα να σnκωθώ, μα ο 

πόνος με ανόγκασε να δαγκώσω τα χείλn 

μου «Είσαι πολύ αδύνατος κι ο κίνδυνος δεν 

πέρασε», είπε n Αnσιέ Χανούμ. «Δεν υπόρχει 
λόγος να μας ευχαριστός», είπε ο Αχμέτ 

Μπέnς. «Κόναμε εκείνον που και οι δικοί σου 

γονιοί θα'καναν για το παιδί μας. Έμειναν 

όφωνοι. Κοίταξα μια τον όντρα και μια τnν 

γυναίκα, χωρίς να μπορώ να εκφρόσω τα αι

σθr'Ίματα μου, για τnν μεγόλn τους αγόπn 

που έδειχναν για μένα. Βγr'Ίκε n Αnσιέ Χα
νούμ και μας όφnσε μόνους, εμένα και τον 

Αχμέτ Μπέn. Μου εξr'Ίγnσε πως μ' έφεραν 

πριν δυο νύχτες, δυο Τούρκοι στρατιώτες, 

παίρνοντας με για δικό τους. Αυτοί όμως με 

αναγνώρισαναπότnν πρώτn στιγμr'Ί που με 

είδαν, αλλό δεν είπαν τίποτε στους Τούρ

κους στρατιώτες. Με περιποιnθnκαν όσο 

πιο καλό μπορούσαν και τ' όφnσαν όλα 

dτnντύχn. «Κι' έτσι χαμένος και αλλιώς χαμέ

νος», σκέφτnκα. Αν με παίρνανε σε νοσοκο

μείο r'Ί γιατρόν r'Ίταν πολύ πιθανόν ναανα

γνωριζόμουνα και ίσως να με αφr'Ίνανε να 

πεθόνω. Σαν γύρισαν τnν επόμενn οι δυο 

στρατιώτες και ζr'Ίτnσαν να με μεταφέρουν 

σε νοσοκομείο, ο Αχμέτ Μπέnς τους είπε ότι 

φώναξε γιατρό και με περιποιr'Ίθnκε και 

τώρα r'Ίμουν πολύ καλό. Ζr'Ίτnσαννα με δουν 

και σαν βεβαιώθnκαν πως κοιμόμουν 

r'Ίσυχα, ευχαρίστnσαν και έφυγαν. Τnν στιγ

μr'Ί που ο Αχμέτ Μπέnς, τέλειωνε τnν διr'Ίγn

σn του για όσα συνέβnσαν, μπr'Ίκε n Αnσιέ 
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χανούμ, μ' ένα πιότο με αχνιστn σούπα, ακο

λουθούμενn από μια νεαρn και όμορφn κο

πέλλα .. «Πρέπει να φας να δυναμώσεις», 
μούπε n Αnσιέ Χανούμ, Κοίταξα σαν χαζός, 
χωρίς να πω λέξn, μια τn Αnσιέ Χανούμ και 

μια τον Αχμέτ Μπέn και μια τnννεαρn κοπέ

λα. ΟΑχμέτ Μπέnς που κατόλαβε τις σκέ

ψεις μου μου είπεν:«Είναι n κόρn μας, n Να
ζnρέ. Τnν θυμόσαι»; Θυμnθnκα το 

εφτόχρονο, μιξιόρικο κοριτσόκι, τότε που 

παίζαμεν μαζί που δεν είχε καμιό σχέσn με 

τnν όμορφn νεαρn αυτn κοπέλλα. Από 

τότεςτιςφασαρίεςτου 1963,δεντnνείχα ξα

ναδn ποτέ. Εσύ και ο πατέρας, τnν είδατε 

αρκετές φορές, τότε που nρχετο με τουςγο

νιούςτnς, να πόρουν σιτόρι και κριθόρι από 

μας. Εγώ δεν έτυχε όμως να τn δω. Χαμογέ

λασα και είπα ένα «γεια>>. Μου χαμογέλασε 

κι εκείνn και παίρνοντας το πιότο, που κρα

τούσε n Αnσιέ Χανούμ, nλθε προς το με' ρος 
μου. «Θα χρειόζεσαι κόποιον να σε περι

ποιείται»,είnc μc τnν μελωδικn τnς φωνn. 

«Να μου επιτρέψnς να γίνω n νοσοκόμα για 
όσον καιρό χρειαστεί». Χαμογέλασαν οι γο

νιοίτnς με ευχαρίστnσn, ενώ εκείνn τρόβnξε 

μια καρέκλα και κόθnσε δίπλα μου. Σιγό, 

σιγό και με υπομονn μου τόϊσε τnν σούπα 

σαν νόμουνα μωρό. Με τnν φροντίδα και 

τnν αγόπn τους, σε μερικούς μnνες έγινα 

εντελώς καλό. Η μετακίνnσn τότε από τον 

ένα τόπο στον όλλον nταν πολύ δύσκολn, 

έτσι δεν υπnρχε κανένας τρόπος διαφυγnς 

μου, προςτονΕλλnνικότομέα. γπnρχεόμως 

και κότι όλλο που εμπόδιζε τn διαφυγn μου. 

Από τις πρώτες μέρες κιόλας που εγώ κι n 
Ναζnρέ αντικρύοαμε ο ένας τον όλλον, ένα 

αίσθnμα αμοιβαίας αγόπnς όρχι σε να ανα

πτύσσεται ανόμεσα μας και να φουντώνει 

στις καρδιές μας. Φαίνεται όμως πως το μυ

στικό μας το έμαθαν και οι γονιοί τnς και μια 

μέρα εκεί που καθόμουνα συλλογισμένος 

με πλnσίασεν ο Αχμέτ Μπέnς και μ' όνοιξc 

κουβέντα πόνω σ' αυτό το θέμα. γπnρχε 
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όμως ένα εμπόδιο. Η θρnσκεία. Γέλασε ο 

Αχμέτ Μπέnς σαν του το είπα. «Εμείς πόντο

τε πιστεύαμε στnν Παναγία σας και στον 

Απόστολο Αντρέα», μου είπε. «Αν το θέλει n 
κόρn μου, με τnν ευχn μας, να βαφτιστεί αν 

κόποτε τελειώσει τούτος ο πόλεμος και 

πόμε στα σπίτια μας όπως πρΙV>>. ΗΝαζnρέ 

συμφώνnσε και ο γόμοςέγινε με τα Τούρκι

κα έθιμα. Τα παιδιό τα ονομόσαμεΑχμέτ και 

Αnσιέ. Αν κόποτε όμως aξιωθούμε να έρ

θουμεν απ' εκεί θα κόνουμεν το γόμο μας 

στnν εκκλnσία και θα βαφτίσουμε τα παιδιό 

μας με τα πραγματικό ονόματα. Δnμnτρnς 

και Βασιλικn. 

Σnκωσε το κεφόλι τnς n κυρό Βασιλού, 
χαμογέλασε στα παιδιό τnς κι όνοιξε τnν 

αγκαλιό τnς. Σαν να τους τρόβnξε μαγνn

τnς, ο γυιός και n νύμφn-, πέσανε γονατιστοί 
μ προστό τnς, φιλώντας τnς τα πόδια. 

Τους έδωκε τnν ευχn τnς. Ύψωσε τα 

χέρια τnς προς τον ουρανό και παρακόλεσε 

το Θεό να μείνουν πόντο ευτυχισμένοι και 

αγαπnμένοι. Τους χόιδεψε μετό τα κεφόλια 

κ α ι τους πnρε τα χέρια. 

Σnκώθnκαν εκείνοι, πέσανε στnν 

αγκαλιό τnς και τn φιλούσανε μ' αγόπn και 

στοργn. 

-Λογικοί και φρόνιμοι, όπως πόντο, ο 

πατέρας και n μnτέρα σου κόρn μου γύρισε 
και είπε στn Ναζnρέ. Αγαπούσαν πόντο τnν 

πίστn μας. Στnν Παναγία του Κύκκου και 

στον Απόστολο Αντρέα, μαζίπnγαίναμε στn 

γιορτn τους. Άναβανκερί, κόνανε τον σταυ

ρό τους και προσκννούσαν τις εικόνες με 

πίστn και ευλόβcια. 

Δυο μεγόλα δόκρυα κύλnσαν από τα 

μότια τnς κυρός Βασιλούς. Τα σκούπισε με 

τnν παλόμ n τnς κ α. ρcίπnσε. 



-Μα πούναι να τους δω και να τους φι

λnαω κι' αυτούς πριν φύω; 

-Όπου νάνοι θόρτουν μωέρa, είπε rι 

Ναζnρέ. 

-Τώρα π' άκουσες τα δικό μας, πέσ' 

μας για σένα, για τον πατέρα, για τον άλλο 

κόσμο εκεί στα Νότια και ποιος καλός άνε

μος σ' έφερε απ' εδώ. ΡώτnσεοΌμnρος. 

-Πολλά και όλα μαζεμένα τα ζnτός 

παιδί μου, μα θα στα πω, ένα, ένα και με τnν 

σειρά τους. 

Βούρκωσαν τα μάτια του νέου σαν 

άκουσε για τον θάνατο του πατέρα του. 

-Δεν είναι δυνατό μουρμούρισε. 

-Είναι παιδί μου, είπε n κυρά Βασιλού, 
με δακρυσμένα μάτια. Λυώμα τον έκανε n 
βόμβα. Άθαφτος έμεινε εκεί με τα δυο παλ

λnκόρια που nσαν μαζί του στ' αυτοκίνnτο. 

Τού π εν κι άλλα πολλά n κυρά Βασιλού. 

Για τις aτέλειωτες εκείνες νύχτες, που 

τον περίμενε ξόγρυπνn στο κρεβάτι, να γυ

ρίσειαπότονπόλεμο. 

-Νύχτες αξnμέρωτες, δεν έκλεισε 

μάτι, περιμένοντας σε να γυρίσεις, να 

πέσnς στnν αγκαλιά μου και ν' ακούσω τn 

φωνn σου να μου λέει γύρισα μόνα. 

Είπε και γιατί γύρισε στο χωριό. 

-Κείνα τα χρnματα, που φύλαγα για 

σένα και όλα μου τα χρυσαφικό, τόκρυψα 

στο στόμιο του πnγαδιού μας. Μια και δεν 

γύρισες εσύ, είπα να έρθω να τα πάρω, να 

βγω a nό τnv δυστυχία και τnν μιζέρια που με 
τρώει. 

Πnρε ένα μυτερό εργαλείο ο Όμnρος 

και τρέξαμε κι οι τρεις μαζίπροςτοπnγόδι. 
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Έσκαψε ο Όμnρος, εκεί που τούδειξε 

n μnτέρα του και σε λίγο, n πέτρα πούχε 
βάλει n κυρά Βασιλού για να κλείσει το στό
μιο τnς τρύπας, έπεσε μ' ένα γδούπο στον 

πότο του πnγαδιού. 

Τρόβnξε από μέσα στnν τρύπα το 

μπογαλάκι και τόδειξε στις δυο γυναίκες 

που τον κοιτούσαν τόσο ώρα με αγωνία. 

Έλαμψαν τα πρόσωπό τους από 

χαρά και ευχαρίστnσn. 

Κοιτόχτnκαν, δίχως να πουν μια λέξn, 

για μερικό δευτερόλεπτα. 

-Πάμε μέσα,είπενn κυρά Βασιλού. 

Τρεχάτοι σχεδόνμπnκανε στο σπίτι. 

Ο Όμnρος, όφnσε το μπογαλάκι, 

πάνω στο μεγάλο τραπέζι και n κυρά Βασι
λού, το άνοιξε, αφού έκανε το σταυρό τnς 

τρεις φορές, φοβούμενn μnπως ο θnσαυ

ρός τnςγίνn κάρβουνο, τnν ώρα που θα nρ

χετοσ' επαφn μετnνατμόσφαιρα. 

Όλα ανέπαφα. Έτσι όπως τα είχε 

βάλει τότε. 

Στόθnκαν όλοι και τα κοίταξαν με χα

μόγελο στα χείλn. 

Αργό, αργό και τελετουργικό μπο

ρούσε κάποιος να πn, n κυρά Βασιλού, πnρε 
στα χέρια τnς όλα τα χρυσαφικό τnς κι όρχι

σε να κρεμά τις καδένες στο λαιμό τnς Να

ζnρές και να βόζn τα δακτυλίδια και τα βρα

χιόλια στα δάκτυλα και στα χέρια τnς. 

Στόθnκαν οι δυο νέοι και τnν κοίταξαν 

με ανοικτό το στόμα, χωρίς να μπορούν να 

βγάλουν λέξn από το στόμα τους. 

Σαν τέλειωσε τραβnχτnκε ένα δυο βn

ματα προς τα πίσω και στόθnκε και κοίταζε 
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με θαυμασμότnνΝαζnρέ. 

-Δικό σου. Όλα δικό σου κόρn μου, 

είπε με φωvn που έτρεμε από χορό. Τα φύ

λαγα τόσα χρόνια για τnν νύμφn μου. Κομό 

τόχα να τnν στολίσω και να σταθώ έτσι να 

τnνκοιτόζω. 

Πnρε μερικό χρnματα από το μπογα

λόκι και τ' όλλατόδωσεστογυιότnς. 

-tωτό για σένα γυιέ μου. Ήταν δικό 

σου, για σένα τα φύλαγα. Άφnσα κι εγώ λίγα, 

θα μου χρειαστούν. 

-ΕυχαριστούμεμόναείπεοΌμnρος. 

Σαν νότον συνεννοnμένοι δυο δυό 

νέοι, γονότισαν μπροστό στnν κυρό Βασι

λού, πnραν από ένα χέρι και το φιλούσαν, 

μουρμουρίζοντας χίλια ευχαριστώ. 

Σnκωθnτε, τους είπε κόπως επιτα

κτικό. Δεν τα θέλω εγώ αυτό. Πέρασα τόσα 

χρόνια, μόνn και με τον καnμό του όντρα 

μου και του γυιού μου. Ήρθα εδώ, να βρω 

τον μικρό μου θnσαυρό, που έθαψα μέσα 

στn γn, τες μαύρες εκείνες μέρες. Μαζί με 

αυτό τον θnσαυρό όμως βρnκα κι έναν 

όλλο, ανεκτίμnτο θnσαυρό, βρnκα το γυιό 

μου, μια νύμφn και δυο αγγόνια. Βρnκα ότι 

πιο μεγόλο μπορούσανα ονειρευτώ. Τι όλλο 

θέλω στn ζωn; Για μένα n χορό αυτn, είναι 
διπΜχαρό. 

Έσκυψε και πnρε στnν αγκαλιό τnς τα 

δυο μικρό παιδόκια, που τόσn ώρα στεκό

ντουσαν εκεί δίπλα και κοίταζαν τους μεγό

λους με τnν απορία\ ζωγραφισμένn στα 

πρόσωπό τους. 

-Γιογιό ... γιογιό ... , τους είπε. 

Τα δυο παιδιό κοίταξaν τους γονιούς 
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τους κι εκείνοι τους είπαν με μ ι α φωνι'ι 

-Γιογιό ... , γιογιό ... 

-Η γιογιό σας, τους είπε n Ναζnρέ. 
Ηγιαγιό που λέγαμεν ότι λείπει μακρυό. 

Νότnνγύρισε. 

Κρεμόστnκαν πόνω τnςτα δυο παιδιό 

και τnνγέμισαν με τα αθώα φιλιό τους. · 

Σnκωσε το κεφόλι n κυρό Βασιλού, κοί
ταξε τnννύμφn τnς με αγόπn και ρώτnσε. 

-Μα πως; Πως ξέρουνε και μιλόνε Ελ

λnνικό τα παιδιό; 

-Τα παιδιό μας, δεν είναι μικρό παιδιό, 

όπως φαίνονται,είπε n Ναζnρέ. Τα παιδιό 
μας είναι μεγόλα παιδιό. Πόντο στο σπίτι μι

λόμε Ελλnνικό, γιατί θέλουμεν να ξέρουν 

τnνγλώσσα του πατέρα τους και να είναι τέ

λειοι χριστιανοί, όταν τελειώσει αυτn n κατό
στασn και όταν σμίξουν οι απ' εκεί με τους 

απ' ε'δω και βαπτισθούνε. Τα παιδιό μας ξέ

ρουν ποιοί είναι. Δεν είναι ούτε ο Αχμέτ ούτε 

n Αnσιέ. Είναι ο Δnμnτρnς και n Βασιλικn. Το 
ξέρουν κι οι γονιοί μου. Κι αυτοί θα βαπτι

στούν αν ξούνε όταν θα φτόσn εκείνn n 
μέρα. Τόχουμε όμως απ' όλους κρυφό και 

προσέχουμε και εμείς και τα παιδιό. 

Με τα παιδιό στnν αγκαλιό τnς προχώ

ρnσε n κυρό Βασιλού, ένα δύο βnματα προς 
τους δυο νέους κι αγκαλιστnκανε όλοι μαζί, 

σχnματίζονταςένα μικρό κύκλο. 

Σ' αυτnν τnν στόσn, τους βρnκαν ο 

Αχμέτ Μπέnς και n Αnσιέ σαν μπnκαν στο 
σπίτι, τα επόμενα λίγα λεπτό. 

Παραξενεύτnκαν. Δεν nξεραν τι γινό

ταν. Τρέξανε προς το μέρος τους και με 

αγωνίαν φωνόζανε. 



-Ναζnρέ ... Ομέρ ... 

Σαν είδαν ανόμεσα τους τnν μαυρο

φορεμένn γρiά, να κρατn στnv αγκαλιό τnς 

τα δυο πα ι διό τόχασαν. 

Κοιτόχτnκαν μεταξύ τους, κοίταξαν 

τους νέους που χαμογελούσαν και δεν rΊξε

ραντινα κόνουν. 

Από τnν αγωνία τους, τους έβγαλε n 
κυρό Βασιλού, πού φώναζε μ' ενθουσιασμό. 

-Αχμέτ Μπέn ... ,Αnσιέ Χανούμ ... 

-Μα τον Άγιο, είπε ο Αχμέτ Μπέnς. 

Είσαι n κυρό Βασιλού. 

Γέλασαν n κυρό Βασιλού και μαζί τnς 
γέλασαν όλοι οι όλλοι. 

Άφnσε τα παιδιό κότω n κυρό Βασιλού 
κι έπεσε στnν αγκαλιό του Αχμέτ Μπέn και 

τnςΑnσιέ Χανούμ. 

Κόθnσαν, τα είπαν και τα ξαναείπαν 

και δίχως να το καταλόβουν, ο rΊλιοςείχε αγ

γίξει τnν μόνα γn και το ελαφρό σκοτόδι όρ

χι σε να απλώνεται σ' ολόκλnρο το σπίτι. 

Ώρα είναι. Πρέπει να φεύγω, είπε σε 

μια στιγμn n κυρό Βασιλού. Έχω πολλrΊ 
δρόμο να περπατrΊσω. 

-Αχ, μακόρι να μπορούσαμε κι εμείς 

να φεύγα με απ' εδώ, είπε ο Αχμέτ Μπέnς. 

-Κόποτε, δεν θα το θέλεις, είπε n κυρό 
Βασιλού. Αυτό είναι το χωριό μας. Θόρθου

με όλοι όλοι πίσω και θα το θέλεις, είπεν n 
κυρό Βασιλού/ Αυτό είναι το χωριό σας. το 
χωριό μας. Θόρθουμε όλοι πίσω και θα ζrΊ

σουμεαγαπnμένοι όπως και πριν. 

-Να ετοιμόσω κότι να φας μnτέρα, 
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είπε n Ναζnρέ. Ήρθες τόσον τόπον, κουρό
στnκες. Πρέπει και να πεινός. 

-Κόρn μου, εfπε μεαγόπn n κυρό Βασι
λού. Αυτές όλες οι χαρές, δεν όφnσαν καθό

λου τόπο στο στομόχι μου. ΣrΊμερα έφαγα, 

όσο δεν έφαγα ποτέ στn ζωrΊ μου. Είναι 

αργό και πρέπει να πnγαίνω. 

-Δεν κόνει να φύγεις έτσι μόνα, είπε ο 

Όμnρος. Κόνε κότι πρόχειρο αγόπn μου. 

Θα φόμεν όλοι μαζί, έτσι στα πρόχειρα και 

θα πόρω εγώ τn μόνα, με το αυτοκίνnτο, 

μέχρι τον Γερόλακκο, ως εκεί που θα μπορέ

σω. Θα μείνω εκεί μέχρι να περόσn τα Τούρ

κικα φυλόκια προςτnνόλλn μεριό. 

Με τσν ίδ;σ τρόπο κι από τον ίδιο 

δρι);..ο, πέρασε και μπrΊκε στnν ελεύθερn 

Κύπρο n κυρό Βασιλού. 

Πέρασε τον ποταμό κι από το πίσω 

μέρος του αεροδρομίου, έφτασε στnν Μα

κεδονίτισσα προτού ακόμn νυχτώσn για 

καλό. Κόποιος που τnν βρnκε στον δρόμο 

τnν έβαλε στ' αυτοκίνnτο του και τnν έφερε 

στον Α γ. Δομέτιο. 

Ούτε πως έκανε τόσον δρόμον, n 
κυρό Βασιλο(J. Ούτε πως τα πόδια και τα 

χέρια τnς rΊσαν ξεσχισμένα από τις αγκα

θιέςκαι τα ρατσιό. 

Ημεγόλn χορό που βρrΊκε τον γιό τnς 

τα νίκπσε όλα. 

Από εκείνη τnν nμέρα, n κυρό Βασι
λού, δεν rΊταν n ίδια n παλιό Βασιλού, n γρnό, 
nγκρινιόρα n παραπονιόρα. 

Άλλαξε, γίνnκε όλλος όνθρωπος. Εύ

θυμn πολυμίλnτn κι ευχόριστn σε όλους, 

όπως και τότες, πούχεν τον όντρα τnς, τον 

γυιό τnς, το σπιτικό τnς, τα μόλια και τα ριό

λια τnς, όπως τότε που Π ταν στονΆn Baσfλn. 




