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Διήyημα 

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ 

w Evmιoo: χρόιvοωιιι θ'&αι τώρα ο Κ ω

~. ~ Α""οι•ξη. Θάπrαι:ριvε τοος φiiλα.χ; τοv 

καί θa ξΟJVΟιyότοw στοi.<ς κόiμιποvς. Χαρά 

θετΟΟ οιιιJn'Ί ή έτrΌ!Χιfι στο χωριο τοο Κωστά

οοη. σι λ~ς. τά ,μ.αιτσοιιώριδα, oi παπα
~. οΙ 'Π'ετει•vο! όμορψc:eί""οuν τη -πλάση. 

ΟΙ λεiμQΙΥοοιθο\ θάστελλαν τrοwτοο τ1ς μ.ΙJ

οpω5ι<b;. Θάiκ;οι5ε τrολΜ λοι.ιιλώδ1α δ · Κω
στόικιης, θά!κο:~ι.wε ~.λές άνθοοδέ.ισιμ;ες καi 

θά γψιζiε τό: βάζα τώv τόJξεωv τοο σχο

λιοΟ τα;, Μά τη πιο μεγάλη ~μη 

μέ ,μvρω5ά'fα &σ-mρα; ματσικόριδα θα τi'μι 

έκαιιιε γιό: τη μ~ τοv. TiW άyι::rτrοΟστ 

τrdλlι. η ώ,pαία; ή ζωή! τι ώpαιία η φύ

ση.! Χα~pιές, -ηpοέλ,\ες, παιγ\•lδια: στΟ: στενά 

δρσμώ<:ια, στcχ'ις κ.ό1μιrrους τοο χωpιοο. 

Ό μιΙΚΙpός Κωστάκης. Πιέντ;ε χpόνω'J' 

i'jτι:r.ιε. Τ όσο 00: παι•δόικ ι. Μ:α:i)ρος Ί ούλως 

1974. Ό ΚωστόικJης χάθηκε. ·ολοι τΟν 

άνοi;;ητοt'Ν, Πρώτη ή ,μάνα "I'IOU'. Πώ ε'f:vαι 

το παιδί μα;; 

·ο ιαιrrcωλισ.μΟς δΘν ε'f:'ΧΙ:ι μαι:ριΟ: ά

τrδ τη.ν rmpωτεύουι:τα. Τ.ρία μ(J;ι..ις χιλιάμε'r!ρα. 

Πολ.\0: &ντ.!IO'Κfl'j'\l'(.'( καΙ rmα~. 'Ο κυρά 

ΚαιλοiμΟiίrρα, ή μ.άνα τού Κωστάκη, μ6ιλ.ις 

~ οπό «om+rι~ ηy.;. Κσ;Ι σήιμερα &
οΦ!μα ·μιa άι~τw('.1!η. Πf!rγε κάτω στι)v 

'ΙΙ:'όιλ.η 'ΙΙά μιά.θει ~ γιό: το πα:ιδί της. 

Π&.ιε τώρα /!5ξη χιρόvια καΙ &1Υ ξέiρε:ι τ! 

y'('\Αε'ΓΟ:Ι το χρυσό "f'η<;. ΕΤvαι δ~αία δη 

ζεΙ το -mα:ιδί της καΙ τr,ρα:mτο:θεϊ vό: τδ 

6pε:'i'. ΔbJ. ό;φήrνει πόρτο: '11"0tJ vQ: μη τjΊ ΙCW

'Ι!"ή!σει. ΞΘριει rmοιες "Π6ρτε:ς vά κτι.οm'jσει. 

'Εκεί' -m:ιV δρ;ίCnω~ιται καί οΙ ~~ άγvο

οόμενοι. Σ·rο βορρά. ·Κι• διμως εξι Χ'pό

vιο: τώρα δ.pιίm<ιει ιι::Μ:ιστές . τίς 1'Ι"δρτες. 

ΚΛΕΙτΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 

'Εκ:ιrο:ι&υrικοο 

Ήτοw .μιά χαροίψ.ΙΕΙ\Ι'i} οiιωιyξ;νεια, •1 
ΚαλQμοίρα, δ Oilmpα:ς της κa:J τό: τέσσερα 

~ταιδιό: τοvς, &ιΟ άγόρια καi δυΟ κοιριίτσια:. 

Ό μικ1pότε:ιρος δ 'ΠW'Ι'ά;χρονος Κωστ~ης. 

Ό μικρΟ.:; χαι.ρότοn.ο vό: παίζει οτοοι:; δpό

·μοικ; τοΟ χω:;:>ιοο τοv ατή 'Π'Εριοχfι της Με

σcφιδ:ς. Χι;:ψιο μιΕ lwrDΙpιla:, κiινt;ρο τrο:ιλαι.·· 

αϊ 6αισιλείου. Χωριό με dwοικ:τΟΟς όρίζοv

τες, έδινε dm.ιιχία καί χαρΟ: στΟΟς ό:'Πλοϊ

κΟΟς •κατοίιοους ΤΟ!.!'. Χοορές έλιrrίδιεc; κa:Ι 

στό μιιφό Κωστόικιη. 

Κ ι' &μως κά:ποιο πρωινό, κά:τrοιο ' ! -
ούlλιο, τά ,μερωμένα στάχvο: Ο'!Κ'όρrrrιοε το 

μο;Ορο φόσηιμε τοο 66Jρ6αρου 'ΑττίΝ::ι:. 

Μαrrωιμtvα χέipια άrr;W.)ovaν κι' fσφαζcw, ά

τίιμr~ κι' έιρι~μω'[;"Ο)V. τη χιλιόχρο'ΙΙΙΙ} ζω-iΊ 

~δτα'ΙΙ'ξ να σt>ήσει 1'1 θ~fα τoii 1'Ό'!'.«Ο<1-

ριοο Ι«ΧI τ00 J.Ιο:ΙΧ«ιριοο. 

Βό:ιpβαpοι μt τ' c\ολb1ρι ·τοο ·ΙΑ>fσοvς 

,μ~ ~ 0'"Ι"δ χωριό. n~ 

τa "Ι'Ι'ό:ιvιτα καi '1"01)ς τrόJντοχ;. Τό αΤ,μα ~ 

μός. Μm]καv Κlα11 οτο O'l'l'fτt τfjς ιαιιι:ιό: κ α:

λοιμοfpαι;. Ό -m:xrιilpa~ς ~~ νuφ6ς μιιrρο

στό: στa 'μmια τiJ:H. σ:λλ.ωv. .Κι' δ •J!ΙΚ~ς 
κ~ mέφιτει &1rO 'Ι'Ι'Ιά1ΙΙωι ται .μ! μ.ιiχ 

σψαίρc:r στο yόιιοαfΌ. 

ι .. 
'~ι α δικαιώμttrα. Εlια:ιστδς σl

ώvα. Ήvωιμόια ''Εθιη! 

Ή μηΠ!Jpα: με σπ~μο Cφι;άζει τδ 

111!Χιδιl σrήv dοyκοlλιά: τiης κΟJ1 άλαφιασ.μtνΥι 
'!1ρέQ<ει έξω φωνάζοντας. Π~1 vi'x σr.:}

σει τοiις ζωιΙ>"Ι'~. Τοος ~ τοός &-



φήι\ιει. ~Ενα τζΙ-π ι::rrοJΙματάει. @Ειiιο;ς άξιω

Ιμα:τικ.Ος ΙΙ«rη:JδαίJ;.'!Ει. Το δρά!μα τόv m.Ι')'Κί

~ φαίw:η:χι. Θα i):ra:v ιαι:J &:τrο ~ γά

Λα &ιζαyιμέ;vοος. Διαrό'ζει ΎΟΟς στ~ι.:::Πι:ς 

w μεταψέιρονν το mχιδι; στο ~μεiο. 

Τ~ρεις σ71pατιι;';7rες στο τζίπ. Ή μηrέ
pα κοντοο-rέιοcται Λiyo. ~ο,μως &ν fχει 

άλλιη bcλογιή. Τό τrληι:ηέσ71εpο ~εiο 

6ρί011<εται κόmor.J ~νrε χιλιόιμετιι::α μα

κρvά . 

,ΕΤΙΙΙΙCtι Κα!λοκαίιpι. Ό Κ~- φο

ιρό:ει ιμόllο ιμιa φανε:λλίτσα κα:! τη κιλότα 

τοu. Ντιpέ:π'Cfα!ι. Λi::γει CMiι μαμά ται .>Οι 

τοv CΙ'Κ!εΠοοει. 'Αmμα ζητ& νερό. Διψάει. 

,Εfναι τόση η ζέcnη. Εfιvαι καΙ το . .,ρισli)μσ:. 
Ή μφiιp:ι: τώ δίνει Μιμοvάδα. 

Το 'Π'Ο:'Iδι1 ,ρr.πάiει τη μαμά ται, τrοο 

·τούς -πιηγαί'\ΙΙCV<\f οΙ στρaπιώτες. ΦΟΟ&η:χ:ι, 

γιατ1 -π.ρiν λίγο είδε ttόιποιαις άλλοvς νa 

. σκοτώνοuν τδv πατέιρα τοv καΙ να -ηpαu

μα:τίζοΙΝ τΟν ίδιο. Ή μητέρα τα! το καθrr

σvχόζf:ι, λhy~ '1'0V η·ως -πιηγαί'II'ΟW νa 

έξετόJιh::ι δ γιατ:ρ(χ; ΤΟ πόδι TOV. 

Το 1τιαιδ! εΤναι "!'ώρα μισοικοι•μισ.μιWο. 

Μιλδ μονο:χό τα;. Πολλό: ή μόΝα δf:ν ξε

χω?lζει. "Ο:μ(ο)ς φιρά>σεις της κά

νΟΟΨ έντύπ'!λ'J1ση, ης ~ωp!ζει κα1 τ1-ι; Θv

μ<'i:τυι. 

-~μα yιατi μΟ:ς ταιpοδόλ1'jσ'Ο3'ι; η 

κακο κi.wαμε; Σ το σχαλειο οΙ διι:χσκάλοΙ 

μάς ελεyαηι στ I e:T'!/IOti ΚC<ΙΚΟ wpά:yjμa: δ -π&

λΘμος. Για'1'1 σκότωσαν το ~pα; Ό μι

ΙΙ<Ι$i>ς εΤ'Π'ε κι' &\iλισ: yισ.τ!. Μ' f;vα ποιρόπ-rο

νο τα ξ~;στόμ•ιζε:. Καi ο! τtσσερεις στ~pα-

. η <.Πες ~κοόαΝ .μα δΕν κατα!λαι\αίνοvv. • 0-
μ.c"'; στΟ 6λιέiμ!μ10: Ταfς ΤΟ i~υrιημένο ψΟΟΙΥό

"!"α'ΙΙ δη Wοιωθσιν. ΈννοΟΟσαν •to δι::ιQμa: κ·:ι.i 

τη,. ά:δικία. "Εvα &θώο '!1'ξ)\1"1"'6:x<poii'O wαιδό.

κι ~τlJ!"ffil1\μOO &τrο σφαί ρο:. Μιτοραιί'ισε καi 

\ιi:t · άγι::wcιlκ~αv. w Αν μff"orκ:ιf)'(fmf ·θα φ&ι

Ρd.αv στοος ό:φέ!vτες τοικ; ~pθloUν .,α 5oiJιv 

αότή τη yi\ τroU τrλά:ι στο αtμα. Σε κάθε 

Υ<λΝια νό: φvflpώ.vει εvα;ς τάφος. Μα σε ιcά

θε τό;ιψο Ι<Όiιfmαι if»::o: ι'Sνειpο, σέ κ:&& ονει

,ρσ τ.~τα11 μιa ~f..ιπ<Ιδα. 

. . Το . τζίπ ψτάvει έ-πιτiJλους στο «νοσο

.κqμε'!<». "Ενα κιι;οrrμα"Ι'~ ~μό:στηκε 
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~μεϊο. Τό -παιδΙ ταποθε:τεlται σ· ένα. 

πο;λ,U vpδχειΙpο r:ι~Ο:τι. Ή μφiρα καθι

σ:μ!έnιη δί'1'Ι·λια -ιΌV τοο κρατά το χέιpι. ΤοΟ 

δίνει κοιuριά:yιο .μα καΙ τrαiιρwι θά!pρος. 

Συνέ.)(ΙΕ.ια κ~ιόιζοvν ·μάvο: Ι«JΙ:1 -παι5ι 

"Ο Κτ...vτάι.>:τις θ\;jμΟ:ται τον καιλύmpό τοv 

φ:λο, ΤΟΥ 'Οσμάν, m γειτο~ του 
τiiι; iδιαι:; ήλιικίας. Πά!Υτα d:χ(~Ρ'Ισ71ΟΙ. Miwo 
τη,., ω~ τf\ς 'Π'pοο-ωχfΊς :χώ!pιζαr#, yιa να 

-πάει ό ΚΙΙ<Ι<1'τάκηις σΠι-v ~ιa τijς Παιια

yι&ς κα1 δ Όσμew στο τζα!μί. 'Ήταν τro\U 

κ<Α"!'ό: έ.~ησία ιro:J τζαμ.ί. Λένε 'Π'ολλι'χ 

.μόινα: καi 11Ό:Ιδί. Λες κα1 νοιώθοvν δτι τri/\.η

σιόζουv οί στι)'4μές τοΟ ό:nΌχωpισ.μοο. 

Ή ;ωpιa Κα.λιοιμσιί,ρσ: σηκώνει το σε-ν

τόνι να δεί π&!ς -πιάiει το τροi):μα. Μα τί να 

&'1. Το '(V!μw σωμα τοο παιδοιΟ κολvμrrrοο
σε στο α:Τμα. Φωιιιόιζει σrm:χ_ριι:χwrικό:. Τ ρέ

χαιv γιατρο1 καi νοσΟ<!Gόιμοι. Ή μάνα λιm:>

θι.ομόlει. Τήv 1τιαίιρι11'0UV. -E'f,>.rε 6ραi&.ιά:ιtn:ι . 
Π,ρ:χ:ιnη:-ιθ'ε:! να κο~f.ΙΙΙΊΙ$εΊ σt .μιa γωιvια σ<' ~

II'!X γειη:wικο σπt'ίη. ΚοιrμΟ:τα:ι κι' όνει·pεύε

ται. Σ~εια στο μυαλό της εiναι δ Κι:...,_ 

στά!ι<-ης λουσ.μ#.,vος στο αΊiμα:. κ ι' όμως δλέ

'Π'ΕΙ τi) παιδί της Va μεγαλώνει ξ(:lψl.'ιm va 
γίνεται άντιρας. Δυνατός, άτρόμφος, ό:yι:..:;

νίζε·rαι για ,.η /\ruτεριa τι-α-t1pίδας τοv. 

, ΑγωΥiζε·rαι γιΟ: τα ά:νθ;:χiJΙΠ'Ι'>'α δικαιώματα 

·Μά;χr.rαι για τα δικαιώμαηχ τοιi) -τrαιδιοο, 

ι;τοi) τόσο τ,ριcm,ματ\στ.η;ι;αv :μrοα στ& .μιι<:pδ 

Κωστώι:η. 

'Α~ίζει va χα:ριάJζει. Ή μιητέιρα ξu

-mνδ:. Πip{.πο τιης .μιέ)τημα '""' τρέ:§ει να δεί 
·ro παιδιf της. Na :μ,άθει τ<Υ.,;χ; wδpι::ιιυ-ε το 

t\p::Οδιι. Δεv τη, ά:φήvοvv. Το τζi'Ι'Γ εΤΊΚΧι l
τοι:μο νΟ: η\ν μετσ,φέ;::ει -πίσω. 5Ε$fΝ!'Jίζει . 

'Ικεοcvει. Ποο v6t πάει 'Κα.! νΟι άφήσιει μο

~ό -;ου &α "Ι'pα' .. ψα"Ι'ιοψιέ.νο 'Π'Θ'J"Ι'ό:χροcwο 

παιΕιάiκι; τί'Π'οτα. 01 διατα~γΕς εΤvαι . αiJ... 
οτηpές. Της Mw: μόνο ότι το 1τιαι5Ι εΤvαι 

καλα κ~;:; θα τfjς το φέpοιιΝ τrfσω ιχ

~;JΙ;:>ώυεΙ, 'A~J<Ι>ίl"pmι λίγο. 

Πέpασωι σχε'Χw έξι χ,pόvια άπΌ έκεί

vη 'nl κ~pαψΘνη μιόρα ·τοο , !οίiλη. w:Εξι 

δ~ρα xpf . ..-.;;α yιαμ.άη:r δώ<!ρύα, yιαμιάτο: 

C;y-ωvίo:. 

--.-Ποο vα δpίσκετο:ι το m:ι:,ιδiί μα1; 

ΕΤvαι ζωJ;.-rανΟ η vιεκιpό. Γιατ1 δεν ·μοο λέ-
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ιιιr;; Έ.γω είμαι &ιι\αία ότι ζεΙ. Ποο το lχαJν 

δμως; Μ;:,ιl εΤ1'rα!ν δη ό yιατρΟς θό: το 'Π'iι•r..ε 

,μαζί τσJ στη ξ~ιά, δπ:w f'.φuγε άπο τ:Χ 

μ;έ,pη ,μας, γιΟ: νό: το μεγαλώσει. ~H-rιxv τό

σ:J δiμοpφο το m;χ;ιδά:κι μαι. Κα:i τόσο καλό. 

Πα;.χ:χ~<α:λω το Θεο Υίιχτα - μέρα: 1ο'ό: δίνει 

χι;χ'Νια στο γιατρΟ κα:i C1"f'iΊ.ν ο!κοyέ\ιειά: τοu. 

Τώιpα ό Κr..:ιι:ττό.1κ·ης .μαι θά εΤνο:ι Θντεκα: 

χ•p:ww. ΒέJδαια, ,μτrοροε:Ί νό: ξi!).:ασε ,.η λέξη 

μφi,pα. Μτrο;ε:Ί νό: φωνάζει τrι'ι λέ.§η μητέ

ρα σΕ &λ.λη yλωσσα. Βλέ:πεις ό για"'Ι'pΟς 

μιλάιει &λ.λι!) γίλ&r::rσα. ~Οtμ-ως δΘν m:.ιράζει. 

'Όταν θό: yvp!σει το χρυσό μα.ι, θά: τού 

•μάθω ξσwι.'.ι: να .με ~ει μ1j'Ι'iιρα. Θα τού 

θuiμίσω τό: wα:ιδι·κά: τα.ι χιpόιvια, τό: Οι\ι!ειρα 

τrΟΟ κάvαiμε μαζί. Θα τά θυμηθεί όλα. Ef .. 
;μαι σΨyα.ιtpιη. Μ1:Νο ή άγωινία μ! τρώει. 

Για:τi δεν μώ λέΜε 1'1'0() δ.pίσwcεται, ΙΙΙ'ά πάω 

γοινατιστή ΙΙά τό δώ. Na το σφίξω «α! πάλι 
ι::rτη,... άγ;καιλιά: :μα.>. Erw:ι καΙ το μωρό .μοιι 

σ' ένα~ &ιό χιλιά&w άylvoou·μέ

vc.:iιv. -εχω τό διιιαι:ίωμα ΙΙά ξΘρω 'I'IΌU δ,;>ί
~ το m;χ;ιδόκι ,μου, ζωνrαvό ΙΊ ~. 

Κι' ~ίνο το μιιιφΟ fχει τό διιcαίωμα νό: 
ξέρει τrοϋ εiιvαt ή ,μάlια του, να ~1!"1 

~ά: τ>ης, Κοιvτά στa άιλλα: TOV άδιί:λφια. 

Σ 'ΠΌ!;:Jό(ει ή !ΟΟiρδιά σοv &κούονrας το'ι 

•ι.ιάιια ΙΙά &ηγιεiται. Τόση 111ίστη, "Ι'Ι:5ση fλ
'Π'rδ.ιτ. Δ~ δέν 6.λέτιτις. ΦαJi'lll'!:"fΌ)I στέ

ριηιcw. 
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rpιεύΣται. Δitι ξ,έρει 'Ι1"όιπ; όw:.ιιpεiιεται κ:αi 

πότε εΤιvο:ι ξίιw~ια. Βλέιπει τόν Κωστάχη 

της να τρέχειι καιi να pίχvετο:ι σττ,ν άγ>κα

λιό; της. Μzγv!χ:Αωσε. Σφίγγει τη μάνα: τοv, 

Φ<ι01i τic; 01Κα.m'ίζει τa δόακιpuια. Τήν c.:ω\εϊ 

μξ: τι'ι yλuκειό: λi§η Φμητέρα:ι,. Μά.ι<.:JJ καιl 

παι&ιl Ο'ιγaecοuδε:νηάζΟιιJIΥ, δπως ι!κ.είl\/1'} ,.η 

,μαύρη μέιpα τΟΟ 'I ΟΟλη 'fi10ό §οοιιαικου6ιbιτια

σσιιι, για τελευταία: φοpά:, aτό Ι<ΙpdSιδά:τι 

ΤΟΟ τrιόΥου στο cινοοσοιrοιμιε.lο:Ι>. 

---ΜόΝα, μιι'ι κJv:xlς, θα. γvpoiσOIJ!με στiΊ 

σικΛΟ16r..:ιμέΛιη γή μας. Το διός μαχ; θα ξαιια:'

φτιάξC>ΙJΙμοε καΙ m:Χλι ~τr· τ1').ν ι:Χρχή.. Κ ι' άv 

μc:Χς χάλαισαv ·ro σπίτι ·jJCXς θα το ξανα

ικτ:σ:κ,,με. Ka:i στη.., αάλή τοv όλόκλrηιpιας 

θα λοο.J!λοοδiσει δ κi'\ιτrος. Θέ ΙΙά ξ~ τ'\ 

ν Αrνοιξiη στοUς κάιμπrουι:; κο:! στα δέιντιpα. 

Θά ξ~ιμειρώσει ,μάιι,α. Θα ξαιvα~m<όψουμε τά 

!)(ωρόιψια ιμας. Ή φύση θάvαι ί5ΙΙ'α χαιμόγ~ 

διιcό ,μ.ας. Θά π:ρα:σι.vίσΟU'II οΙ κ~μ'ΠΟΙ καΙ 

θ« m};;ημjμuιpίσΟΟ'V . ιrο:τ~ιιιιες ~ 
111!:ς. Κ ι' δ φiiλος μοv δ ΌσμΟιv θά ξαι.ιαιγv

ιριίσει κι' ό<εiονιος στΟ σιm"f'ώκι τω κα:ί θά 

τpi!χα.ιιμε ατΌ: χωρόιιφισ vά ι«'iνι:ιυιμε ό.llιθοδέ-

0\μες μέ ~ ιrοι1 .ματmιώριδα. 

~Ενια χα:μόιyFλο &I&Ί στΟ χOIJf.J'C)IIαι:μέ.-

1\10 π~ τής μάvαις. ET'IJIOI'ι σίγουρη δη 

ό Κωστάκης θα Ύ\ΑΡ'ίσει. Φέτοι:; εΤνιαι τό ~

"'11:.>ς mχιδιού. ΔJ:ν μrπα9Ε'1, -mpέ;ιτει ινά μάθ:ι:Ι 

για τi;ιΙι Wχτι τΟΟ μΙΚJροi)ι ά-yιlιοσuιμέnιοv, τώ 

~οο m:nδιοϋ -ιης. 
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