
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΤΑΛένε πως όσο ζούμε ονειρευόμαστε… μέχρι την
τελευταία μας πνοή. Εγώ σταμάτησα να ονειρεύομαι
τη στιγμή που ορκίστηκα να μην προδώσω ποτέ το
μυστικό της. Ακόμα και τα όνειρα που έκανα παιδί
ξεθώριασαν στη μνήμη μου. Η αδικία μού χάραζε

την ψυχή σαν κοφτερή λεπίδα… Όλοι είχαν στραφεί
εναντίον μου, ακόμη και η ίδια μου η μάνα. Αυτή με
καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη. Στο μόνο που ήλπιζα

ήταν η λύτρωση…

Όμως, οι άνθρωποι ποτέ δεν σταματούν να ονειρεύονται.
Ποτέ δεν λησμονούν αυτό που τους δίνει πνοή να

συνεχίζουν.

Ένας όρκος σιωπής, μια αλήθεια που δεν πρέπει να 
αποκαλυφθεί κι ένας απρόσμενος έρωτας κινούν τα 

νήματα αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας.

Η Μαρία Πέττα ζει στην Κύπρο. Εί-
ναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. 
Η αγάπη της για το γραπτό λόγο 
και το βιβλίο είναι παλιά, σταθερή 
και απεριόριστη. 

Έργα της ιδίας: «Η συνοδεία των 
ψυχών».

Επικοινωνία με τη συγγραφέα 
mariapettag@hotmail.com
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«Ευλογημένα ας είναι τα εμπόδια, 
αφού μέσω αυτών αναπτυσσόμαστε!»
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Αν η ζωή είναι δύσκολη,
αν η ευτυχία άρχισε ξαφνικά να ξεθωριάζει στη μνή-
μη, 
αν κλαίει η ψυχή, 
αν πονά η καρδιά, 
αν τα δάκρυα στέρεψαν και η φωνή κομπιάζει μέσα 
στους λυγμούς, 
αν οι ανάσες έγιναν βαριές και τα βήματα της ζωής με-
τέωρα…
Τότε γύρνα και δες τον ήλιο που ακόμα στέκει εκεί, 
αγέρωχος, φωτίζοντας ακόμα και τα πιο κάταχνα όνει-
ρα. Γύρνα και δες το φεγγάρι που λάμπει στον σκο-
τεινό ουρανό! Δες τα άστρα που κάποτε στόχευες και 
ήθελες να φτάσεις! Είναι ακόμα εκεί και σε περιμέ-
νουν! 
Εκεί που τελειώνουν τα όνειρα, οι ψίθυροι ελπίδας 
σου λένε να στρέψεις το βλέμμα πίσω από το ουρά-
νιο τόξο… Eκεί ακριβώς, όπου κάποτε ξέχασες πώς εί-
ναι να ζεις… 
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Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009
Ανώτατο Δικαστήριο Αρείου Πάγου

Η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώθηκε, αφήνο-
ντας συναισθήματα θριάμβου πίσω της. Της επιβλή-
θηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Όλοι ήταν χαρούμενοι  
που επιτέλους άλλο ένα μαύρο πρόβατο θα έμπαινε 
στη φυλακή, που επιτέλους ξεβρόμιζε σιγά σιγά η κοι-
νωνία. Τέτοια αποβράσματα, τέτοια κτήνη δεν έπρεπε 
να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αθώος κι ανυποψίαστος ο 
κόσμος, καταδικάζει χωρίς να ξέρει τίποτα, μόνο όσα 
ακούει από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης…  

«Σκότωσε εν ψυχρώ τη δίδυμη αδελφή της». «Την 
πυροβόλησε στο κεφάλι, ενώ εκείνη ήταν αμέριμνη 
και ανυποψίαστη». «Την πυροβόλησε μπροστά στα 
έντρομα μάτια της μάνας της». «Ήταν προμελετη-
μένο!» «Ήταν προσχεδιασμένο!» «Αδελφοκτονία, 
ντροπή, αίσχος!» «Η ίδια της η μάνα την υπέδειξε 
στην αστυνομία».  

Η Έρη ήταν ψύχραιμη. Το βλέμμα της παγωμέ-
νο, χωρίς συναίσθημα. Στεκόταν αγέρωχη και περίμε-
νε πίσω από το ξύλινο εδώλιο του δικαστηρίου. Μό-
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νο αυτή ήξερε, κανένας άλλος… Αυτή κι ο ιερέας 
που την εξομολόγησε. Οι χειροπέδες περάστηκαν στα 
χέρια της σε κλάσματα δευτερολέπτου. Οι ένοπλοι 
αστυνομικοί την έσυραν σαν να ήταν ζώο στα κρατη-
τήρια του δικαστηρίου, κλείνοντας πίσω τους τη βα-
ριά σιδερένια πόρτα. Όσοι παρακολουθούσαν τη δί-
κη όλο αυτό το διάστημα, ξέσπασαν σε χειροκροτήμα-
τα όταν άκουσαν τη «δίκαιη» απόφαση του δικαστη-
ρίου. Ποιος νοιαζόταν πια πραγματικά για την Έρη; 
Κανείς! Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την πονέσουν. 
Την έφτυναν, την έβριζαν, «ποδοπατούσαν» χωρίς 
οίκτο την ψυχή της. 

Η ίδια δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν άφησε να φανεί 
κανένα συναίσθημα. Τους άφησε όλους να πιστεύουν 
πως ήταν μια ψυχρή δολοφόνος. Μια αδίστακτη γυ-
ναίκα που δεν δίστασε στιγμή να πατήσει τη σκανδά-
λη. Μια στυγερή δολοφόνος που έστειλε την ίδια της 
την αδελφή στον τάφο.  

Μόνη πια μέσα σ’ ένα σκοτεινό κελί περιμένει… 
Τι περιμένει; Ούτε η ίδια δεν ήξερε ακόμη… Τα βή-
ματα της ζωής της όδευαν μετέωρα πια σ’ ένα άγνω-
στο έδαφος. Σ’ ένα μονόδρομο που οδηγούσε ακριβώς 
εκεί που τελειώνουν τα όνειρα. Ήθελε να ουρλιάξει, 
όμως δεν είχε φωνή, «πνιγόταν» μέσα στους λυγμούς 
της ψυχής της. Τα δάκρυα για πρώτη φορά ξεχύθηκαν 
σαν χείμαρρος μέσα από τα μάτια της και άφησε ελεύ-
θερο τον εαυτό της να κλάψει.    
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«Πού είσαι; Μου υποσχέθηκες πως δεν θα με άφη-
νες μόνη. Πού είσαι αδελφούλα μου; Χλόη, Χλόηη-
ηηηηηη!», φώναξε απελπισμένη, γεμάτη πόνο, αλλά 
και φόβο. Φόβο για το άγνωστο και την ερημιά της. 
Ήταν μόνη πια, ήξερε πως κανένας άνθρωπος στον 
κόσμο δεν θα της έδινε συγχώρεση για την αποτρό-
παια πράξη της. 

Η ίδια της η μάνα την καταδίκασε πρώτη, δηλώνο-
ντας πως δεν ήθελε να την ξαναδεί ποτέ στη ζωή της. 
Της στέρησε την κόρη της. Το ίδιο το παιδί της έγινε 
ο εφιάλτης που την πήρε μακριά της. Ήθελε να πλη-
ρώσει όσο πιο ακριβά γινόταν. Σκότωσε, εγκλημάτη-
σε. Δύο κόρες και τις έχασε μέσα σε μία στιγμή. Μια 
στιγμή τρέλας και πανικού. 

Ο πατέρας της δεν ζούσε, αλλά και να ζούσε θα τη 
μισούσε με το ίδιο πάθος. Κουρελιασμένη η ψυχή της, 
ο πόνος μέσα της την τύλιγε. Γινόταν ένα μαύρο κου-
βάρι που όλο και μεγάλωνε κάνοντας τις ανάσες της 
να γίνονται όλο και πιο βαριές. Πονούσε η ψυχή της 
και η καρδιά της αιμορραγούσε! Με μια ομολογία πή-
ρε όλη την ευθύνη και υπέγραψε την καταδίκη της.  

«Δεν τη σκότωσα, την έσωσα!», φώναξε μέσα από 
το κελί. «Μ’ ακούτε; Δεν τη σκότωσα, την έσωσα! Το 
ξέρει αυτό η Χλόη μου, το ξέρει…» 

Τα χέρια της έσφιγγαν με δύναμη τα σίδερα που 
την αιχμαλώτιζαν. Ήξερε πως τώρα πια ήταν νεκρή. 
Έκοψε το νήμα της ζωής της τη στιγμή που πάτη-
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σε τη σκανδάλη. Η σφαίρα βρήκε και τις δύο, μόνο 
που η μία έφυγε και η άλλη έμεινε πίσω να πληρώ-
σει! Τα μάτια της σκοτείνιασαν, όλα κρύφτηκαν πί-
σω από ένα απέραντο και σκοτεινό μαύρο πέπλο. Το 
σώμα της αδύναμο σωριάστηκε σαν κουρέλι στο πά-
τωμα. 

Ξαφνικά, το άχαρο σκοτεινό κελί της γέμισε με φως 
και μια φωτεινή παρουσία έκανε το χώρο να λάμψει! 

«Έρη, μην φοβάσαι, δεν είσαι μόνη, δεν θα σε 
αφήσω ποτέ μόνη, θα είμαι μαζί σου μέχρι το τέλος, 
στο υποσχέθηκα!»  

Η γλυκιά φωνή της Χλόης χάιδεψε απαλά τ’ αυ-
τιά της Έρης. Ένα ρίγος τη διαπέρασε ξαφνικά. Άνοι-
ξε τα μάτια της και ίσα που πρόλαβε να δει μια λάμψη 
να φεύγει με ταχύτητα φωτός μέσα από το κελί της. 

«Χλόη μου, αδελφούλα μου, το ήξερα πως δεν θα 
με εγκαταλείψεις», ψέλλισε χαμογελώντας. 
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Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1997

Η Μυρτώ γύρισε γι’ άλλη μια φορά εξουθενωμένη από 
την ταλαιπωρία και την αϋπνία. Ίσα για να κάνει ένα 
μπάνιο και να βάλει μια μπουκιά στο στόμα της. Είχε 
δύο κόρες, δίδυμες. Μέχρι πριν από λίγο καιρό χαι-
ρόταν να τις ακούει να γελάνε, ήταν για εκείνη το κα-
λύτερο δώρο που της πρόσφερε η ζωή μετά τον άντρα 
της. Τώρα, όμως το μόνο που δεν άντεχε να ακούει μέ-
σα στο σπίτι ήταν οι χαρούμενες φωνές τους. Τώρα, οι 
σκέψεις και ο πόνος που είχε μέσα της την έκαναν να 
μην μπορεί να ανέχεται τίποτα. 

Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση του Γιάννη, 
του άντρα της, είχε γίνει ακόμα πιο σοβαρή. Χειροτέ-
ρευε μέρα με τη μέρα. Έχανε τη μάχη με τη ζωή από 
τότε που τον χτύπησε εκείνη η καταραμένη αρρώστια. 
Όταν της ανακοίνωσε πως είχε όγκο στον εγκέφαλο 
έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. 

«Εσύ το προκάλεσες, εσύ!», του φώναξε μέσα στην 
απελπισία της κι έπειτα έπεσε στα πόδια του και τον 
παρακαλούσε να το παλέψει. Να δώσει μάχη ενάντια 
στο θάνατο και να τον νικήσει. Αν και το ήξερε από 
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την αρχή πως αυτή η μάχη ήταν μάταιη, δεν μπορού-
σε να το αποδεχτεί. 

Τον αγαπούσε τον άντρα της, ήταν για εκείνη τα 
πάντα και μόνο στη σκέψη πως θα τον έχανε τόσο νω-
ρίς τρελαινόταν. Έπειτα ήταν και οι κόρες της. Πώς 
θα μεγάλωναν χωρίς τον πατέρα τους; Πώς θα τα κα-
τάφερνε μόνη της; Όλα φάνταζαν να είναι τόσο πο-
λύ δύσκολα. Έμοιαζαν με βουνό που ορθώθηκε ξαφ-
νικά μπροστά της κι έπρεπε να σκάψει με τα χέρια της 
για να το διαπεράσει. Όπως τότε, τότε που ήταν μόνη. 
Γιατί πριν εμφανιστεί ο Γιάννης στο δρόμο της, αισθα-
νόταν πως η ζωή της είχε τελειώσει. 

Είχε έναν πατέρα που γυρνούσε κάθε βράδυ μεθυ-
σμένος και μία μητέρα που ανεχόταν βασανιστήρια. 
Τη χτυπούσε κι έπειτα τη βίαζε, κάθε νύχτα η ίδια 
σκηνή. Οι φωνές της μητέρας της τρυπούσαν τ’ αυ-
τιά της. Ήταν ένα καθημερινό μαρτύριο για την Μυρ-
τώ που πριν ακόμα κλείσει τα δεκαεφτά της χρόνια 
πήρε τη μεγάλη απόφαση να δραπετεύσει. Να φύγει 
όσο πιο μακριά γινόταν από την κόλαση που της επέ-
βαλαν να ζει. Ο πατέρας της είχε αρχίσει να χτυπά και 
την ίδια. Μάζεψε λίγα ρούχα, τα έβαλε σ’ ένα σάκο κι 
έπειτα με τη βοήθεια του παπά και της παπαδιάς του 
χωριού, πήρε το καράβι που έφευγε για Αθήνα. 

«Μόλις φτάσεις, θα βρεις τον κύριο Λάζαρο να σε 
περιμένει στο λιμάνι, μπορεί να είναι κι η γυναίκα του 
μαζί, η κυρία Σοφία. Είναι καλοί άνθρωποι, μην φοβά-
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σαι Μυρτώ μου, θα σε βοηθήσουν να ορθοποδήσεις, 
θα σε φιλοξενήσουν για όσο χρειαστεί», της είχε πει η 
παπαδιά και έτσι ακριβώς έγινε. Τη βοήθησαν να βρει 
δουλειά και της πρόσφεραν στέγη και φαγητό. Όμως, 
η ίδια δεν αισθανόταν άνετα να ζει μέσα σε ξένο σπίτι. 

Όταν γνώρισε τον Γιάννη ήταν δεκαεφτάμισι χρό-
νων. Εκείνος ήταν στα είκοσι τρία. Τον ερωτεύτηκε 
σχεδόν αμέσως. Από την πρώτη ματιά. Τον εμπιστεύ-
τηκε κι εκείνος δεν την πρόδωσε ποτέ. Την έκανε γυ-
ναίκα του και μητέρα των παιδιών του. Για την Μυρ-
τώ ήταν ο σωτήρας της, ο άγγελος που την πήρε από 
το χέρι και της δίδαξε την πραγματική αξία της ζωής. 
Την πήγε σε μέρη που δεν είχε πάει ποτέ. Είχε ξεχά-
σει τι πάει να πει φτώχεια, ανέχεια, πόνος, θλίψη. Κο-
ντά του είχε τα πάντα, ό,τι λαχταρούσε η ψυχή της. 
Μα πιο πολύ έμαθε τι σημαίνει αγάπη, πώς είναι ν’ 
αγαπάς πραγματικά. Δεν άντεχε στην ιδέα πως αυτός 
ο άνθρωπος θα έφευγε τόσο γρήγορα από τη ζωή της, 
πως θα την άφηνε μόνη, έτσι ακριβώς όπως την είχε 
βρει. 

Στις μικρές είχε πει πως ο πατέρας τους έλειπε σε 
επαγγελματικό ταξίδι. Δεν ήθελε να τις πανικοβάλει, 
γιατί και η ίδια ήταν φοβισμένη και δεν ήξερε πώς να 
χειριστεί αυτήν την κατάσταση. Τον αγαπούσαν πο-
λύ τον πατέρα τους. Άραγε πώς θα αντιδρούσαν όταν 
θα μάθαιναν την αλήθεια; Δεν έπρεπε να τους είχε πει 
ψέματα, δεν έπρεπε. Θα ήθελε, όμως, τα ψέματα που 
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τους είπε να ήταν αληθινά κι όλη η πραγματικότητα 
που ζούσε να ήταν απλώς ένα ψέμα. Ένα κακό όνειρο 
που όταν θα ξυπνούσε, θα χανόταν πίσω από το φως 
της ημέρας.

«Γύρισες Μυρτώ μου; Πώς ήταν σήμερα;», τη ρώ-
τησε η Ευφροσύνη, η οποία τα τελευταία πέντε χρό-
νια, δούλευε στο σπίτι της ως οικονόμος. Τα κορίτσια 
τη λάτρευαν, γιατί περνούσε μαζί τους ώρες ολόκλη-
ρες διαβάζοντάς τους βιβλία μυθολογίας και πότε πό-
τε τους έλεγε και κάποιο από τα πολλά αυτοσχέδιά 
της παραμύθια. 

«Αν εκμεταλλευόσουν αυτό το ταλέντο σου θα 
μπορούσες να γίνεις μία σπουδαία συγγραφέας με τό-
ση φαντασία που διαθέτεις. Θα έγραφες τα καλύτερα 
παιδικά βιβλία Φωφώ, το ξέρεις;» της έλεγε ο πατέρας 
των κοριτσιών.

Μα και τα κορίτσια της την αγαπούσαν πάρα πο-
λύ. Την αισθανόντουσαν μέλος της οικογένειάς τους. 
Το μόνο που ενοχλούσε την Ευφροσύνη στην αρχή, 
ήταν που της είχαν αλλάξει τ’ όνομα και τη φώναζαν 
χαϊδευτικά Φωφώ. Είχε αντιδράσει σ’ αυτό, γιατί ήταν 
περήφανη που τ’ όνομά της ανήκε σε μία από τις τρεις 
Χάριτες της μυθολογίας, αλλά στο τέλος υπέκυψε. 

«Γιατί δεν μου απαντάς Μυρτώ; Δεν είναι καλά ε;»
«Άσχημα τα πράγματα Ευφροσύνη, δεν έχει ελπί-

δα πια. Πρέπει να μιλήσω στα κορίτσια, να τους πω 
τουλάχιστον πως είναι άρρωστος».
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«Αυτό έπρεπε να το κάνεις από την αρχή Μυρτώ, 
έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια».

«Πήγαινε σε παρακαλώ και πες τους να έρθουν να 
τους μιλήσω».

Η Μυρτώ τράβηξε μία καρέκλα και κάθισε. Τα πό-
δια της δεν τη βαστούσαν άλλο όρθια. Ήταν εξαντλη-
μένη, όχι από τα ξενύχτια, ούτε από την αφαγία, αλ-
λά από τις σκέψεις, τις σκοτεινές εκείνες σκέψεις 
που την έκαναν να τρομάζει. Δεν ήθελε να χάσει τον 
άντρα της, δεν μπορούσε ν’ αποδεχτεί την πραγματι-
κότητα και τώρα ήταν αναγκασμένη να μοιραστεί αυ-
τόν τον εφιάλτη που η ίδια ζούσε τόσο καιρό με τα μι-
κρά της κορίτσια. 

«Αχ, Θεέ μου! Πώς θα τους πω κάτι τέτοιο;» ψι-
θύρισε πιάνοντας το κεφάλι της με τα δύο της χέρια. 
«Έχει δίκιο η Ευφροσύνη, πρέπει να το κάνω, πρέπει 
να μάθουν την αλήθεια επιτέλους».

«Μαμάκα μου!», φώναξε η Χλόη μόλις μπήκε στην 
κουζίνα, «μου έλειψες! Ξέρεις πόσες μέρες έχουμε να  
σε δούμε;» διαμαρτυρήθηκε στη συνέχεια.

«Ναι μαμά, πού πας και χάνεσαι, δεν μας πεθύμη-
σες καθόλου;» συμπλήρωσε με παράπονο η Έρη.

«Σας πεθύμησα κοριτσάκια μου, όμως γι’ αυτό σας 
φώναξα, για να σας εξηγήσω, καθίστε. Πρόκειται για 
τον πατέρα σας κορίτσια μου».

«Έφυγε; Αυτό θες να μας πεις; Μας παράτησε μα-
μά;» φώναξε η Έρη.
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«Όχι Εριφύλη, δεν μας παράτησε, πώς πέρασε κά-
τι τέτοιο από το μυαλό σου;»

«Επειδή λείπει τόσο καιρό μαμά και το μόνο που 
κάνει είναι να μας παίρνει τηλέφωνο. Έτσι έκανε κι ο 
μπαμπάς της Νεφέλης στο σχολείο και δεν τον ξανά-
δε ποτέ».

«Όχι, ο πατέρας σας δεν θα μας άφηνε ποτέ, μας 
αγαπάει το ξέρετε, δεν το ξέρετε;»

«Τότε γιατί δεν έρχεται μαμά;»
«Είναι που… είναι λίγο άρρωστος κοριτσάκια 

μου», κατάφερε επιτέλους να ξεστομίσει.
«Άρρωστος; Δηλαδή;» ρώτησε η Χλόη.
«Θα πεθάνει μαμά;», ρώτησε ανήσυχη η Έρη. 
«Όχι!» αρνήθηκε  κατηγορηματικά, «θα γίνει κα-

λά, χρειάζεται όμως λίγο χρόνο». 
«Και πού είναι μαμά;»
«Στο νοσοκομείο, μα θα γυρίσει σύντομα, μην ανη-

συχείτε», τους είπε κατεβάζοντας το βλέμμα. Πόσα 
ψέματα έπρεπε να πει ακόμα;

«Τότε γιατί δεν μας πας να τον δούμε;» ρώτησε 
η Έρη. Εσύ είσαι συνεχώς κοντά του, έτσι δεν είναι; 
Εκεί ξημεροβραδιάζεσαι τόσο καιρό σωστά; Εμείς, δη-
λαδή, γιατί δεν μπορούμε;»

«Επειδή είστε μικρές, δεν επιτρέπεται στα παιδιά 
να μπαίνουν στα δωμάτια των αρρώστων, υπάρχουν 
μικρόβια».

«Πότε θα γυρίσει σπίτι;»
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«Σύντομα, τώρα που θα πάω κοντά του, θα του πω 
πως σας μίλησα και πως του στέλνετε την αγάπη σας».

«Πες του να γίνει γρήγορα καλά και πως εμείς θα 
τον περιμένουμε», της είπε η Έρη.

Ο καιρός περνούσε, όμως ο πατέρας τους δεν είχε γυ-
ρίσει ακόμα. Αγωνιούσαν να μάθουν την αλήθεια κι 
ενώ η μητέρα τους τις καθησύχαζε όποτε τη ρωτού-
σαν, έβλεπαν καθαρά στο βλέμμα της πως κάτι έκρυ-
βε, κάτι που τις έκανε να ανησυχούν. 

Την αλήθεια την έμαθαν μετά από δύο μήνες. Μία 
μέρα μόνο πριν πεθάνει ο πατέρας τους. Ο ίδιος θέλη-
σε να τις δει και να τις αποχαιρετήσει, έτσι ζήτησε από 
την Μυρτώ να τους πει όλη την αλήθεια.

«Θεέ μου, πώς θα τους πω κάτι τέτοιο;» αναρωτή-
θηκε. Αυτό που θα τους ανακοίνωνε χρειαζόταν θάρ-
ρος, μα πάνω απ’ όλα δύναμη ψυχής, ώστε να μπο-
ρέσει να τις αντιμετωπίσει, όταν θα μάθαιναν επιτέ-
λους την αλήθεια. Έσφιγγε γερά τις γροθιές της κι 
έκανε μεγάλη προσπάθεια να μην λυγίσει και αρχίσει 
να κλαίει. 

«Μην κατηγορείς τον εαυτό σου Μυρτώ, δεν 
έφταιξες πουθενά για ό,τι έχει γίνει», της είπε η Φω-
φώ σε μια προσπάθεια της να την απαλλάξει από το 
βάρος της ενοχής που αισθανόταν.

«Δεν κατηγορώ τον εαυτό μου για το κακό που μας 
βρήκε, αλλά για το ότι τον πίεσα τόσο πολύ να παλέ-
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ψει ενάντια στην αρρώστια του…», της είπε κι έπειτα 
έκανε μια παύση για να πάρει μια ανάσα, αφού αισθα-
νόταν πάλι εκείνο το βάρος στα στήθη της, εκείνο το 
βάρος που τον τελευταίο καιρό έκανε το οξυγόνο που 
ανέπνεε να μοιάζει με δηλητήριο.

«Ήταν μια άνιση μάχη Φωφώ, μια μάχη που τον 
εξάντλησε κάνοντάς τον να υποφέρει μέχρι την τε-
λευταία στιγμή. Αν δεν τον πίεζα τόσο πολύ, δεν θα 
περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο. Ήταν ανώφελο τε-
λικά. Κι όλο αυτό για να κερδίσω εγώ λίγο χρόνο πε-
ρισσότερο μαζί του. Φέρθηκα τόσο εγωιστικά που δεν 
πτοήθηκα όταν τον έβλεπα να υποφέρει, παρά μόνο 
επέμενα να του λέω, “συνέχισε να παλεύεις, συνέχι-
σε θέλω να τα καταφέρεις”. Υπήρξαν στιγμές που ευ-
χόμουν να μην είχα μάθει ποτέ την αλήθεια. Ό,τι έκα-
να, το έκανα γιατί δεν ήθελα να τον χάσω, τον πίεσα 
να δώσει μια μάχη που ήταν ήδη χαμένη. Τον εξανά-
γκασα να δώσει παράταση στον πόνο, καταλαβαίνεις 
Ευφροσύνη; Όχι παράταση στη ζωή, αλλά στον πό-
νο!» της είπε και τα μάτια της γέμισαν αμέσως δάκρυα. 

Ο θόρυβος που έκαναν τα κορίτσια όταν έφτασαν 
στο σαλόνι, έκανε την καρδιά της Ευφροσύνης να σφι-
χτεί ακόμη πιο πολύ. 

«Καθίστε κορίτσια», τους ζήτησε η μητέρα τους.
«Πέθανε ο μπαμπάς;» τη ρώτησε πανικόβλητη η 

Έρη και περίμενε με αγωνία την απάντησή της.
«Δεν πέθανε Έρη, ο μπαμπάς δεν πέθανε, αυτό 
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που θέλει να μας πει η μαμά είναι πως μας ζητάει για 
το τελευταίο αντίο. Ο μπαμπάς δεν θα έφευγε χωρίς 
να μας αποχαιρετήσει, έτσι δεν είναι; Δεν θα έφευγε 
ποτέ έτσι!» φώναξε η Χλόη με σιγουριά και με μάτια 
υγρά, έτοιμα να δακρύσουν. 

Η Φωφώ είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τόση 
αντίληψη από δύο παιδιά μόλις δέκα χρόνων δεν την 
περίμενε.

Η Μυρτώ είχε σκύψει το κεφάλι ντροπιασμένη, 
αφού τόσο καιρό πίστευε ότι μπορούσε να λέει ψέ-
ματα σ’ αυτές τις δύο ψυχούλες και πολύ περισσότε-
ρο που ήταν σίγουρη πως την πίστευαν. Δεν το έκανε 
για κακό όμως, ήθελε να τις απαλλάξει απ’ τον πόνο 
που ούτε η ίδια δεν μπορούσε ν’ αντέξει. Πώς θα μπο-
ρούσε να τις παρηγορεί όταν η ίδια αναζητούσε πα-
ρηγοριά και δεν έβρισκε; Όταν οι ερωτήσεις θα έπε-
φταν βροχή, ενώ η ίδια ακόμη δεν είχε βρει την απά-
ντηση; 

«Λέγε μαμά, σε παρακαλώ, μην παρατείνεις άλλο 
την αγωνία μας», την παρακάλεσε η Έρη.

«Ο μπαμπάς σας είναι πολύ άρρωστος κοριτσάκια 
μου και ναι, έχει δίκιο η Χλόη, δεν έφυγε ακόμα από 
τη ζωή, όμως αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Δεν υπάρ-
χουν ελπίδες, δεν υπάρχει σωτηρία… συγγνώμη που 
δεν σας το είπα από την αρχή», είπε σχεδόν τραυλί-
ζοντας.

«Γιατί μας έκρυβες τόσο καιρό την αλήθεια μαμά; 
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Τι πίστευες; Πώς ήμασταν τόσο χαζές που δεν το εί-
χαμε καταλάβει;» της φώναξε η Χλόη.

«Το έκανα για να μην σας στεναχωρήσω Χλόη 
μου, ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε τον πατέρα σας, ήταν 
πολύ δύσκολο για μένα», προσπάθησε να δικαιολο-
γηθεί η Μυρτώ.

«Θέλουμε να μας πάρεις κοντά του», απαίτησε η 
Έρη.

«Τόσο καιρό σας έκρυβα την αλήθεια ελπίζοντας 
πως κάτι θα γινόταν και θ’ άλλαζε η κατάστασή του. 
Ωστόσο, τα πράγματα ήταν δύσκολα από την αρχή και 
μόνο ένα θαύμα θα τον έσωζε. Αν ρωτάτε εμένα, δεν 
θα σας πήγαινα ποτέ να τον δείτε, θα προτιμούσα να 
‘‘έφευγε’’ και να έμενε στη μνήμη σας, όπως ακριβώς 
τον θυμάστε τώρα. Όμως, σας ζητάει και δεν μπορώ να 
μην του κάνω αυτή τη χάρη», τους είπε η Μυρτώ με 
χαμηλωμένο το βλέμμα.

«Ποιος σου είπε πως θα μας ενοχλήσει η εμφά-
νισή του μαμά; Πώς μπόρεσες να μας κρατάς μακριά 
του, ενώ ήξερες ότι πεθαίνει; Πώς μπόρεσες να μας 
στερήσεις τόσο καιρό τον μπαμπά μας, γιατί το έκα-
νες αυτό μαμά, γιατί;» τη ρώτησε με αγανάκτηση η 
Χλόη, κάτι που αργότερα, στην πορεία της ζωής της, 
μετάνιωσε. 

Η Μυρτώ δεν μπόρεσε να της δώσει απάντηση σ’ 
αυτό. Δεν υπήρχαν λέξεις, είχαν χαθεί στο λαβύρινθο 
της ψυχής της.    
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«Πότε θα μας πας να δούμε τον μπαμπά;» ρώτησε 
η Χλόη.

«Αύριο το πρωί», απάντησε η Μυρτώ, σκουπίζο-
ντας με τα ακροδάχτυλά της τα δάκρυα από τα ματά-
κια της.

«Θα τον προλάβουμε μαμά;» τη ρώτησε η Έρη.
«Ναι, καρδιά μου μην ανησυχείς, δεν θ’ αφήσει να 

τον “πάρουν” πριν σας δει».
Ακολούθησε ένα μαρτυρικό βράδυ, γεμάτο μαύ-

ρες σκέψεις και αστείρευτα δάκρυα. Βουβές κραυγές 
έβγαιναν που και που από τις ψυχές τους. Η Χλόη 
δεν άντεχε άλλο να παλεύει ολομόναχη με τις σκέ-
ψεις της και πήγε στο δωμάτιο της Έρης. 

«Κοιμάσαι;» τη ρώτησε, αν και ήδη είχε δει πως 
ήταν ξύπνια.

«Έλα αδελφούλα μου, έλα να κλάψουμε μαζί. 
Ίσως ο Θεός μας ακούσει και μας λυπηθεί», της είπε 
η Έρη κάνοντάς της χώρο στο κρεβάτι για να ξαπλώ-
σει δίπλα της.

«Ίσως θα ήταν καλύτερα να παρακαλούσαμε τον 
Θεό να μας τον προσέχει εκεί που θα πάει και να τον 
κάνει φύλακα άγγελό μας».

«Πάει τόσος καιρός που έχουμε να τον δούμε, η 
μαμά είπε πως άλλαξε κι αυτό με τρομάζει λίγο. Πώς 
λες να έγινε Χλόη;»

«Δεν ξέρω, αλλά κοίτα εδώ πόσο όμορφος είναι, 
κοίτα πόσο πολύ του μοιάζουμε. Είμαι σίγουρη πως 
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όσο και ν’ άλλαξε η εμφάνισή του, το βλέμμα του θα 
είναι πάντα το ίδιο και θα μας κοιτάξει όπως ακριβώς 
μας κοίταζε πάντα», της είπε η Χλόη παίρνοντας στα 
χέρια της τη φωτογραφία από το κομοδίνο. 

«Έχεις δίκιο ναι», είπε με σιγουριά η Έρη.
«Έρη, είναι κάτι που θέλω να σου πω», είπε διστα-

κτικά η Χλόη.
«Τι;»
«Κάτι που θέλω να το ξέρεις μόνο εσύ, ορκίσου 

πως δεν θα το πεις ποτέ στη μαμά».
«Πες μου και σου ορκίζομαι πως δεν θα το πω πο-

τέ», της είπε και σταύρωσε τα δάκτυλα των χεριών της.
«Δεν θέλω να τρομάξεις, όμως πιστεύω πως κι εγώ 

θα πεθάνω από την ίδια αρρώστια που πεθαίνει τώρα 
ο μπαμπάς και μάλιστα εγώ δεν θ’ αργήσω όσο αυτός, 
θα πεθάνω νέα, πριν προλάβω να κάνω οικογένεια».

«Τι βλακείες είναι αυτές που λες; Τρελάθηκες; 
Ποιος σου έβαλε τέτοιες ιδέες στο κεφάλι και από πό-
τε;» τη ρώτησε φωνάζοντας η Έρη.

«Κανένας Έρη, απλώς το ξέρω», της είπε χωρίς να 
φοβάται γι’ αυτά που μόλις αποκάλυψε στην αδελφή 
της.

«Ποτέ μα ποτέ μην ξαναπείς κάτι τέτοιο, ακούς; 
Ποτέ!» της φώναξε τρομαγμένη η Έρη.

Η Χλόη δεν της απάντησε. Πήρε αγκαλιά το μα-
ξιλάρι της και προσπάθησε να κοιμηθεί. Ο ύπνος τις 
πήρε και τις δύο τα ξημερώματα. Ξύπνησαν αμέσως, 
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όταν τις φώναξε η μαμά τους. Η αγωνία τους να δουν 
και  ν’ αγκαλιάσουν τον πατέρα τους ήταν τόσο μεγά-
λη που τίποτα πια δεν τις κρατούσε μακριά του. Για 
όσο θα ζούσε, για όσο θ’ ανέπνεε, θα ήταν και οι δύο 
πάντα δίπλα του. Δεν ήξεραν, όμως, ότι θα έφευγε τό-
σο γρήγορα… 
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τη στιγμή που ορκίστηκα να μην προδώσω ποτέ το
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