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Διήyημα 

OMIKPGΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ 

"Ενt'aκα χριόιvωv θάναι τώρα δ Κω

στώ<ιης. • Αι"οι.ξη. Θόπrαι:ρινε τοιJς ψ1ίιλοuς τοv 

καi Ha ξαvσιyότα~~~ στοu.ς κάiμπτοuς. Χαρa 

θετοu αC.ηΊ η έπQΧη στο ΧιΜpιο τσϊι Κωστά

κη. 01 λσ:V,έδες, τΟ: μαrrCJΙΟIΚάpιδα, οί παπα

ροίιvες, οί Π'Ετει-vοi όμQρψαίνοuν τη π:λάση. 

01 λφονανθσl θaστελλα~~~ πα:vτοο· τiς μυ

ρωδιές. Θάiιωι6ε πολλό: λοuiλ10ύ5ια δ Κω

στΌ!κ,η:ς, θάiκ<ΙΙμΙVΙΕ πολλές άνβοδέΟJμες καΙ 

θΟ: γέ1μιyε τa 6ό:ζα τωv τάiξεωιv τοο σχο

λιοίJ τ·οv. Ma τη πιο μεγό:::λη ιhθοδέσμη 

,μέ ,μυρωδάτα άσττιρα ματσιικόριδα θa την 

έκαvε γιΟ: τη μανούλα του. τη.v άyrnrouσε 

πσλύ. τι ώpαία η ζωή! Τί ώpαία η φύ

ση! Χα~p1:ς, τ,ρέλλες, παιγνίδια στΟ: στεJ:J: 

δρο1μά1κια, στοuς κ.άiμπτου•ς τσϊι χωριοv. 

Ό μικι;cος Ι<ωστάiκης. Πέντε χpόνω;• 

ijτανε. Τόσο δ·a παιδάκι. Μαϊιrχχ; Ίούλιυς 

1974. Ό Κωστά1κιης χάθηκε. "Ολοι τew 

άναζηrτοίιv, Πιρώτη ή μ.άvα τοv. Ποίί εΤναι 

το παιδί •μου; 

Ό κατα:vλι01μΟς δέν εΤναι μαιιφι(χ ά

πΟ τiΊι.ι πρωιτεύα.ισα. Τρία μόλις χιλιόιμετρα. 

Πολλ(χ άντίΌ'Κηιvα καΙ παράγκες. Ό κυρά 

ΚαΙλ.Qμοίρα, η μάνα τοΟ Κωστάκη, μό:λις 

γuιρνa στό «σιπίτι:ι> τ.ης. Κα:i σήιμφα ά

κό!μα -μιa ~οιγοήτε.uση.. Π·flyε κάτω στηv 

πόιλ.η IICx μ1άθΕΙ νεώτΕJpα ryta το παιδί τηι;. 

Π&νιε τώρα /5ξ.η χ:ρό.vια: καΙ δέv ξέipει τΙ 

γ'ίΜΕται το χρυσό της. ΕΤνα.ι 6εδα:ία ίΥη 

ζεΊ τό παιδιί τη.ς καΙ ;r.pοσττrαθεΊ να τό 

6,ρεί. Δhv άφήνει πόρτα: πoiJ vO: μη τή κτu
'Π'ήσει. Ξέipει πο-ιές πόιρrrες vά κτιιtπήσει. 

'Ε:κεί ποu e;,ρίσκ.ονται και! οΙ Ο!λλ:οι άγνο

οuμενο.ι. Στο βορρά. Κι' qμως fξι χιρό

νια τώρα δpίΌ'ΚΕΙ κίλειστές τiς πόpτες. 

ΚΛΕιτΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 

'Εκ;τrα:ιδεuτικοο 

ΉταΙV ,μιΟ: χα,pοί.φεvη οί~ογένεια, 'l 
Καλαμαίρα, δ &ντ:ρας της κα:·i τΟ: τέσσερα 

παιδιά τοuς, δvο άγόρια καΙ δυο καpίτσιcr:. 

Ό μικιρότφος δ Π'Εντ.άχρσνος Κωστάiκης. 

Ό μικρός χαι.ριόrταv vO: παίζει στοuς δρό

μΌ.uς τοίJ χωρι•οο τοv στη περι10χη τi]ς Με

σαιριaς. Χωpιο μi: Ιστορία, κέιvφο παιλσ:ι

οο 6αι:τιλείοv. Χωpιο μi: άνοικτοuς δρίζοv

τες, ίtδινε EύriJI)(ίa κα] xαpCx στοuς άπλοί

'ΚΟUς κατοίκους του. Χcφές έλπίδες κ.:ι:i 

στο μικ,ρό Κωστάiκη. 

κ ι' ομως κάποιο τηρωιvό, κά:ποιο • ! -
ούιλιο, τΟ: μερωμένα στάχυα 011<όpπισε τό 

μαvpο φύσηψε τοu 6:ά:p6αραι 'Αττίλα. 

Ματωιμένα χέiρια &π-λ~)ναy κι' Ε:σψαζαΙΙΙ, ά

τίιμωσαv κι' έ,ρήιμωσαν. Τή χιλιόχ,ρονrι ζr-'i't 

έιp)(ότανε νά σ6.ήσει η θρηακεία τσU τσεκου

ριοο καΙ τοu μα!)(αψιοΟ. 

Β·ά::,JΙ6αιpσ:ι μέ τ' ά:λ!έ~ρι τσU μίσους 

·μ"Π'ijκα!Ι ΙψΟUΙσό:rα στο χωριό. Πυιpο6ολοίΝ 

τΟ: πάντα καΙ τοΙΧ; πάντας. Το αΤ,μα ποrrσ

μός. Mrτrilκαv καΙ στο σπίτι τijς KUipCt Κα

λομο:ίρας. Ό ~ρας πέφτει vmρός μπρο

στΟ: στά μά:τια τ&.ι. l!iλλων. Κι' ό .μικ;ρΟς 

KG.JICJ'I"'ά)(ης πΕφτει άπο πάνω του .με μιά: 

σφαίιρα στο yόναrο. 

Άι.ιθpώιπνια δικαιώματα. Ε!κοστος σl

ώνα. Ήvωμένα wεeνη! 

.... 
Ή μητέιρα μέ σπαραγμό όiρπrά:ζει το 

παιδι1 στη·ν ά:yκαλιά τ.ης καιi άλαφιαι:τ,μένrι 

τpέχει έξω φωvάζΟI\Iτας. Πpοσ:πα9ε'1 ι.ιά σώ

σει τοιJς ζωvτσΝΟύς. ΤσUς VΙΕΚΙpοuς τσVς ά·· 



22 

φήνει. "ΕΝα τζl"Π στσΙματάει. "Εvας άξιω-

ιματικός κατεiδα:ίvει. Το δpάμα τew οvyιcί

νηαι; φαίr.>εται. ΘΟ: ήταν καi ά"Πο κσΝJ γά

λα δυζαγιμέ:Ι.ιος. Διατάζει τΟΟς στppπι&nτς 

νa μεταφέ,pονν το "Παιδιι στο vοσοκ:οιμείο. 

Τέσσε.pεις στ.;χrτιcJτες στο τζί"Π. Ή μητέ

ρα κοvτοστέΙ<Jεται λίγο. • Οιμως δεv Εχει 

αλλη έκλοyή. Το 111λησιiστερο vοσοιιcοιμείο 

6ρίσκεται κάιποJ δεiκα:ττtντε χιλιόμετρα: μα

κρυά . 

Εfιναι Καιλακαί,ρι. Ό Κ<.οχιτ~ης φο

ράει ιμό"'ο .μιa φανελ.\ίτσα καΙ τη κιλότα 

του. Ντ,pέπεται. Λέγει στη μqμά τω ,ι(χ 

τοv σκετrά:σει. 'Ακόμα ζητa νερό. Διψάει. 

Εfιναι τόση ή ζέστη. ΕΤvαι καΙ το τραϊιμα. 

Ή .μιητψα ταJ δίνει ~μοvQδο:. 

Το "Παιδιi ρωτάει τη μcφά τοο, "Ποίί 

ταUς πτηyαίνονν ο! στραπιc'Jrες. Φο6Ciται, 

γιατi "Π,plν λίγο εΤδε κά:τrοιοvς άλλοuς νa 

σκοτώνουν τον πατΘρα του καΙ v(x τραυ

ματίζουν τον Ιδιο. Ή μητέρα τον το καθη

συχάζει, λiyοvτάς του πως πηyα:ί\/ΟVV va 
lξετcrοει ό γιατρος το "Πόδι τοο. 

Το τrcrιδi εΤvαι τώρα μισCJiΚοιιμισμέvο. 

Μιλά μοναχό του. Πολλa ή μάivα δi:ν ξε

χω,:;[ζει. ·· Οιμω<; μερικΕ:ς φ-ράσεις τfiς κά

'V:Υ:JΙV {;;rτί.ιπωση. τiς ξ~ωρίζει καi τ1ς eι~

μάται. 

--Μ01μ6: yι<rτl μάς τru:>οοόλησαv; τi 

ιΚΟ'ΚΟ κάivαμε; Σ τΟ σχολειο ο1 δασκάλοι 

μάς Ελεyαv ότι εΤvαι κακο -τrρό:)'Ιμια ό -ττ6-

λεμος. Γιατl σΙ<Jότωσαν το πατέρα; Ό μι

ιΙ<Jρός ε1'-m: κι' άλλα γιατί. Μ' &α παράπα

νο τΟ: ξεστάμ,ιζε. Κα1 οΙ τέσσερεις στρα

τιc'Jrες άκ·ούοvν .μ(χ δf:ν καταλαοαίνονν. 'Ό

μως στο 6λιέ,μμα τοvς το λυπημένο φαινό

ταν ότι εvοιωθσw. Έννοοίίσαv το δράμα κ-χ1 

την ά5ικία. "Εινα άθώο -τrεντάχφονο παιδά.

κι κτuπηιμένο άπο σφαίρα. Μποροοοε κα1 

νa aγαιιακτοίισαν. Ν Av μπτοpοΟσα:ν θΟ: φώ

rvσ:ζαν στσUς άφέντες τους νά,pθΟΟ, ... α δοίΙν 

ωlτiι τη -γη. παJ πλΘει στο αtμα. ΣΕ: κάθε 

γc.wιa νa ψυτ·οώνει &ας τάφος. Μα σέ κ.ά

θε τάφο κοι1μάται Εvα 5vεφ'Ο, σΕ: κάθε 5vtι

:po τΊρέ'!JΙΕτΟΟ •μ Ι Cx lJ}..-τrίδα. 

Το τζίπ φτάνει έπιτέλοuς στο <Wσσο

κcψείω>. 'Ένα κινηματοθέατρο 6vομάστηκε 
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'ιι'ΟσΟIΚiΟiμεΊο. Το "Παιδ1 ταποθι:τείται σ' ένα 

ττολu πρόχειιpο Ι<Jρε6ι6άτι. Ή μιητψα καθι

αμ.Θνη δίπλα TOV τοu κρατά το χέρι. Τοο 

δίνει κοupά;yιο .μΟ: καΙ παίr!J'Ι'(ι θάipρος. 

Σννέχεια κουδεντιάζοuν μάνα κα1 παιδ.ί. 

Ό Κωστάi:ο~' Θι..,μCiται τον καiλύτειρό του 

φ:λο, τον Όσμάν, Ε:να yειτοο.ιόποvλλο τοv 

τής ϊδιας ήλικίακ;. Π.άiντα άχώ;Υιστοι. Μόνο 

τη,, ω;χι: τής -τrροσωχil·ς χώριζαν, γιΟ: vα 

-ττάει δ ΚιΙ<Ιστάκης στιlν έισ<λησι6: τfiς Πrnια

γιάς καΙ δ ΌσμΟ:ν στο τζοψί. Ήταν "Πο\u 

κvντa έκκλφία καΙ τζα:μ:ί. Λένε τrολλά 

μάνα κα:1 παιδί. Ν.ς καi vοιώθΌνν δη πλη

σιά:ζΟU<Υ ο1 στιy:μέ.ς τοο ά"ΠΟχωρι01μw. 

Ή K',J;cι(x Καλομοί,ρο: σJ1'(ώvει το σ~v

τόνι νό: &:Ί πώς πάει το τpο.-1)\μα. Μα τί v:X 
δεΊ. Το -y:tJ1μνo σώμα τοίί παιδοιϋ κοιλuμιτrοu

σε στο α:Τμα. Φωνάζει σπrαρακ:τικά. Τρέ

χοw γιατροi κα1 vοσακ.όiμοι. Ή μιάvα λι-τrο

θuμ.άει. την -τrαίιρνουv. ΕΤχε 6ιχ;ι:&Jό1σει. 

Πp.:Jοπrαθεί να κΟιμη']ιθεΊ σέ ,μιa γωvιό: σ' ~

να γειτοvικο σπτ'ίτι. Κοιιμάται κι' όvει:pεύε

ται. Σιιr.ιέχειο:J στο μυαλό της εΤvαι δ Κω

στό:κJης λοuσ1μένος στο αΤιμα:. Κι' δμως 6Μ·· 

πει το παιδί της va μεγαλώνει ξαιφvι!ΟΟ: va 
γίνεται άντιρας. Δ1.ΝΟ:'τός, άτΡ'ό!μψος, άyQ

νίζεται γιΟ: τη λευτεριό: τfiς πα11ρίδας του. 

'Αγωνίζεται γι(χ τΟ: ά\Ιθpώ:πιινα δικαιώματα 

Μάχεται γιΟ: τa δικαι~ματcr τοίί -τrαιδιοί), 

πrw τόσο τ.pαrυματίστ.ηκaν μέσα στο μικ,ρ(, 

Κωστάκη. 

Άpχίζει va χαράζει. Ή μrητέJpα ξυ

πνά. Π:ρC:πο της μ:έλ:rιμα νa τρέξει va δεί 

ΤΟ παιδί της. Να .μάθει Π(:χ; πilρασε το 

6.ρ:Χ5u. Δf.v τη., άφ.ήvονν. Το τζiπτ εΤ=ι ~

τσι:μο va τιΊv μεταφέ_::ει πίσω·. Ξεφωvίζει. 

'Ιικετείιει. Ποv ν:J: wάει καi v:J: άφήσε'Ι μσ~ 

VΌΙΧό του ova τραυιματισμιέvο τrnvτάχpovo 

παι5•61κι; τί-τrαrrα. 01 διαταyf.ς εfvαι αι'ι

ιστηι~ές. Tfiς λivε μόνο δτι το παιδi εΤναι 

καλa κα1 eα τiΊς το φέρουν πίσω μόλιc; •χ

να;::tΥ~σει. 'Αναικοοφίζετιαι λίγο. 

Πέρασαν σχεSον Ε.ξι χιpόνια άτrο έχεl

ιvη τη καταρα:μέvη μrόρα τοο Ίοίιλη. ·εξι 

όλάιcληοα χράιιια γιομάτα δόκiρuα, γιQμάτα 

άγωνία. 

-··-·floV Va οpίσκεται ~Ο παι8ί μOIJ; 

ΕΤvαι ζωντανΟ η ~pό. Γιατi δi:v μοίί λέ-
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r.ιε; Έγω εΊμαι 6~6α:α δτι ζεΊ. Ποi/ το ε:χσυν 

&μως; M-:J·u εiπαr,.ι δτι 6 γιατρός θa το ;τij'Γ,ε 

,μαζf 0'0:.1 στη ξwητιά, &ταν εφ•.ryε άπΟ τα 

μέρη ,μας, γιΟ: va το με.γαλώσει. Ήταν τό
σ::) Diμopφo το παι·δάκι μαι. Kal τcσο καλό. 

Πα.:;χχ~<:αλω το Θ~ο ·Wχτα - μέρα v·a δίνει 

χ~<'>vια στο γιατrρο καl ση1ν οίοοογένειά του. 

Τώ,:.α ό Κι;.;;ιrr6!κης .μα.ι θ;Χ εΤναι Εντεκα 

χρανC:η. Β.έJ6αια, μ-rrορεϊ νa ξέ;χασ~ η) λiξη 

μηο{;χχ. Mπo;:;;C;i νa φωrvάζει τ·ι'ι λέξη μητέ

ρα σέ άλλη γλοοσα. Βλέπεις ό γι<ΧτJρΟς 

μιλάiι:ι Ciλλr:t γiλώσσα. 'Ό1μως Srbι πεφάζει. 

• Οτσ:ν 00: γυ;:;.\σει το χ:ρuσό μου, θά τοv 

μά.9ω ξω·Ο: vα μέ φ•ι..wάζει μητ~ρα. Θα τοv 

&JΙμίσω τc'χ παι5ικά του χΙprόιvια, τa Ονειρα 

ποlι ·κάιιιαιμε μαζi. Θa τa θυrμrηθ'ΕΊ δλι:χ. ΕΤ

ιμαι σί·γοuρη. Mόr-Jo η ά.yωνία μέ τρώ~ι. 

Γιατl δέv μοίι λWε 'Π'Οu δρίσ1Κεται, να πάω 

yοr.ιατιστή vc'x το δω. Nc'x το σφίξω και πά-\ι 
ση'ι;v ά-y1καiλιά μοu. ΕΤναι καΙ το μωρό μου 

σ' εvα καrτrάλοyο δυΟ χιλιάlδωv άyνοουrμέ

νωv. ΝΕχω το διrκαίωιμα νc'χ §έJpω πα} 6,:ιί

σκεται το πα:ιδώc:ι μου, ζωνταrvΟ 1\ νειφδ. 

Κι' έκείΎο το μιιιφο Ε:χε.ι το δικαίωιμα νc'χ 

ξέρει ποο εΤναι ή μάνα του, vό: μεyαλώσrι 

κοιvτά της, κοντc':ι: στό: ω:λα του άδέλφια. 

Σ'Π'αρό:ζει ή καρδιά σου άκοοοvτας τη 

.μάνα νc':ι: διrιγ~Ίται. Τόσ.η w!στη, τόση έλ

πί'δο:. Δάιcρuα δέv 6λέ'Π'Εις. Φαίνεται στέ

ρε.ιμcw. 

,;πιJ=ται. Δ~ι ξέ,ρει 

'"~·τε είcvαι ξίmrνια. 

τrότε όνeι,pώεται καi 

Βλέπει τον Κωστόχr, 

Τ'1ς va τρέχ'ΕJΙ χα\ va ρίχνεται στη.., άγκα:

λιά τcyς. Μεγάλωσε. Σφίγγει ,η μάνα τοv, 

·κ:ιti τΙς σκοt-r.τ<ίζει τΟ: δάκtpvα. Την καιλ.::! 

μ€ τι1 γλuκειό: λέξη <ψητέ;:χ:ι:>. Μάιvα καΙ 

παι5•ι1 σιγοrκουr6ε:vτιάζοrvν, δπως ~ίνη τη 

,μαίιρη μiJ~α τοv 'I οίιλιι ποu ξανccκοι.J6έwια

σαν, για τελ~υταiα φqρά, στο ιφώ6άτι 

τοv πόνου στο Φ'ΚΧ70!«JΙμrεiοr;ι.. 

·--ΜάΝα, μrη κλαΙς, θa yvpίσουιμε στη 

cr:<λσι6ωιμwη γη μας. Το 6ιός μα:ς θa ξανα:

φτιάξσuιμε χαl τrό;λι aπ' την άρχή. κ ι' άν 

μaς χάλασαν το σπίτι μας eα το ξανα

κτ(σ:):JΙ;.ιε. Κα1 στη.y αlιλή τοv όλ6κληιpος 

θc'χ λοuλουδίσει 6 κilπrος. Θε va ξα;νό:ρθει fι 

ν Αιvοιξ,η στοUς κάιμmαις και στc':ι: δ&ιτ.pα. 

Θι'χ ξημεJρώσει μόΝα. Θc'χ ξαιvασκάψουμε τc'χ 

χωράiφια .μας. Ή φόση, θάvαι ενα χαιμόyελο 

διιcό ,μας. Θc'χ π.ρασι.vίσουv οΙ κάlμποι καi 

θό: πλημ!μuιρίσουν ι«rrω<όκκιrνες παmαροίί

vες. Κι' ό φίiλrσς μCJV ό Όσμι:':ΙJΙΙ θa ξΟ:ιναγu

ρίσει κι' έικείΜος στο σπrιτάκι του κα1 eα 

τpιέ.χ.οuμε στα χω.οάφ•ια vό: κάνουιμε ώιθΟΟέ

σμες μέ λαλέiδες και1 ,ματσικόιριδα:. 

"Ενα χα:μόγ~λο eι.eει στο χrnροκα:μέr 

vo π;pι:)σωιπο τf\ς μάνας. ΕΤvαι σίγουρη δτι 

ό Κωστάlκης θα γUΙpίσει. Φέτος εΤναι το iΞ

το::; 'Π'αιδιού. ΔΕ.ν μrπα.JrΕ!, Π'pο,έ'ΠεΙ ro μάθ;;:ι 

γιΟ: τιΊ111 τύχη τού μικ:ρα} ά-yνοωμέJνου, τού 

λατρεvrοο παιδιού τη«;. 




