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Ε ι ρ ή ν η 
 

Η Εηξήλε, βιέπνληαο ηηο θιόγεο λα πέθηνπλ από ηνλ νπξαλό, έθπγε καθξηά. Ήηαλ 

πεηλαζκέλε. Καλέλαο δελ ελδηαθεξόηαλ γηα έλα παηδί πνπ ήηαλ κόλν ηνπ θαη 

ηξνκαγκέλν. 

 

Η Εηξήλε έηξερε θαη έηξερε θαη δελ ζηακάηεζε κέρξη πνπ έθζαζε ζ’ έλα ήζπρν, εηξεληθό 

ρσξηό. 

 

Δύν άλζξσπνη θάζνληαλ ζ’ έλα παγθάθη κπξνζηά από έλα ζπίηη, ιηάδνληαλ ζην δεζηό 

ήιην, κηινύζαλ αδηάθνπα θαη θαίλνληαλ επραξηζηεκέλνη. 

 

Η Εηξήλε ήηαλ κόλε θαη πεηλαζκέλε. Ρώηεζε αλ ζα κπνξνύζε λα δήζεη εθεί, ζην ρσξηό. 

Καη κήπσο είραλ έλα θνκκαηάθη ςσκί ή θάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζε λα θάεη. 

 

«Απηό είλαη αλεπίηξεπην», είπε έλαο από ηνπο ρσξηθνύο. «Έλα παηδί λα πεξηθέξεηαη θαη 

λα δεηηαλεύεη θαγεηό! Κάπνηνο πξέπεη λα θάλεη θάηη γη’ απηό! Η ζέζε ηεο είλαη ζην 

νξθαλνηξνθείν!» 

 

Σόηε, θάιεζαλ ηελ αζηπλνκία γηα λα πηάζεη ηελ Εηξήλε. 

 

Όκσο ε Εηξήλε έθπγε καθξηά. 

 

Έθζαζε ζ’ έλα δάζνο. Εθεί βξήθε κεξηθά βαηόκνπξα, ηα έθαγε θαη έηζη έλησζε ιηγόηεξν 

πεηλαζκέλε. Πάλσ ζε θάπνηα ρόξηα έθαλε έλα καιαθό, δεζηό θξεβάηη. Όκσο, πεηλνύζε 

αθόκε, θαη νη ζόξπβνη ηεο λύρηαο ηελ έθαλαλ λα θνβάηαη. 

 

Όρη, δελ κπνξνύζε λα κείλεη εθεί γηα πάληα, νινκόλαρε. Η Εηξήλε άξρηζε λα 

πεξηπιαλάηαη πάιη ζην δάζνο θαη αθνινπζώληαο ηελ όζθξεζή ηεο, έθζαζε ζηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ. 

 

Εθεί κπήθε ζηε ρώξα ησλ Πεηξνθάγσλ. Ήηαλ πνιύ θηιηθνί θαη έδσζαλ ζηελ Εηξήλε λα 

θάεη κία ρνύθηα πέηξεο. Όκσο εθείλε δελ κπνξνύζε λα ηηο θάεη.  

 

Σόηε νη Πεηξνθάγνη ζύκσζαλ. 

«Δελ ζνπ θάλεη ν ηόπνο καο; Αλ δελ ηξσο ό,ηη ζνπ δίλνπκε, ηόηε θαιύηεξα λα θύγεηο!» 

 

Σόηε ε Εηξήλε ζθέθζεθε ιππεκέλε: «Δελ κε ζπκπαζνύλ γηαηί είκαη μέλε θαη 

δηαθνξεηηθή από απηνύο.» Καη απηό ήηαλ αιήζεηα. Οη Πεηξνθάγνη εμαθαλίζηεθαλ θαη 

ηελ άθεζαλ κόλε ηεο. 

 

Η Εηξήλε ζπλέρηζε ηελ πεξηπιάλεζή ηεο. 

 

Δηέζρηζε μαλά έλα ηεξάζηην, ζθνηεηλό δάζνο. Μπξνζηά ηεο ήηαλ ε ρώξα κε ηηο 

Μεηαμσηέο Οπξέο. 
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«Καιώο ήξζεο! Καιώο ήξζεο!», ηεο θώλαμαλ θαη ηε ξώηεζαλ ηη ζέιεη από ηνλ ηόπν ηνπο. 

«Ω, κόλν έλα κηθξό θνκκαηάθη ςσκί θαη κηα δεζηή γσληά λα θνηκεζώ», είπε ε Εηξήλε 

«Απηό κπνξείο λα ην έρεηο», ηηηίβηζαλ νη Μεηαμσηέο Οπξέο. 

 

Ωζηόζν, κία απ’ απηέο πνπ ζηεθόηαλ πίζσ από ηελ Εηξήλε, είπε ηξνκαγκέλα: 

 

«Δελ έρεη νπξά !!!» Σόηε όιεο ζέιεζαλ λα θνηηάμνπλ ηελ Εηξήλε από πίζσ, θαη όηαλ 

είδαλ όηη πξαγκαηηθά δελ είρε νπξά, είπαλ αλήζπρεο: «Όρη δελ κπνξείο λα κείλεηο καδί 

καο. ην θάησ θάησ, δελ έρεηο κεηαμσηή νπξά». 

 

«Μα, απηό δελ έρεη ζεκαζία», πξνζπάζεζε λα ηνπο θαζεζπράζεη ε Εηξήλε. «Μπνξώ λα 

θξεκάζσ κία γύξσ από ηε κέζε κνπ ή λα θαξθηηζώζσ κία κε παξακάλα.» «Όρη, όρη απηό 

δε θζάλεη», θώλαδαλ νη Μεηαμσηέο Οπξέο ηξνκνθξαηεκέλεο. «Μόλν νη Μεηαμσηέο 

Οπξέο επηηξέπεηαη λα δνπλ ζ’ απηή ηε ρώξα». Η Εηξήλε παξαθάιεζε, ηθέηεπζε, αιιά 

ρσξίο απνηέιεζκα. θέθζεθε ζηελαρσξεκέλε, «Δε κε βνεζάλε γηαηί είκαη μέλε θαη 

δηαθνξεηηθή απ΄ απηέο». 

 

Ξαλαπήξε ην δξόκν ηεο θαη όηαλ έθζαζε ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο κπήθε ζηε ρώξα ησλ 

Μνπηδνπξσκέλσλ Κνξαθηώλ. 

 

Εδώ ηελ ππνδέρζεθαλ ζεξκά. Έλα Κνξάθη ηεο πξνζέθεξε κία καιαθή θσιηά πάλσ, 

ςειά ζ’ έλα γπκλό δέληξν θαη έλα ςόθην πνληίθη γηα λα θάεη. 

 

Σν πνληίθη είρε αξρίζεη ήδε λα κπξίδεη, πξάγκα πνπ ην έθαλε ηδηαίηεξα ιαρηαξηζηό γηα ηα 

θνξάθηα. Αιιά ε Εηξήλε δελ ήζειε λα θάεη ην πνληίθη. Η ηδέα θαη κόλν, έθαλε ην 

ζηνκάρη ηεο λα αλαθαηεύεηαη. Καη δελ κπνξνύζε λα αλέβεη ζην δέληξν, γηαηί ήηαλ πνιύ 

ςειό. 

 

«Πξέπεη λα πεηάμεηο πάλσ, ςειά», ηε ζπκβνύιεςαλ ηα Μνπηδνπξσκέλα Κνξάθηα. Αιιά 

ε Εηξήλε  δελ κπνξνύζε λα πεηάμεη. 

 

«Δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν εδώ», είπαλ ιππεκέλα ηα Μνπηδνπξσκέλα Κνξάθηα. 

 

Έηζη ε Εηξήλε ζθέθζεθε: «Δελ κε θαηαιαβαίλνπλ γηαηί είκαη μέλε θαη δηαθνξεηηθή απ’ 

απηνύο.» 

 

Δελ ηεο έκελε ηίπνηε άιιν λα θάλεη από ην λα ζπλερίζεη λα πεξπαηάεη. ην ηέινο ηνπ 

δάζνπο κπήθε ζηε ρώξα ησλ Αρόξηαγσλ. 

 

Ήηαλ πινύζηνη, δνύζαλ ζε κεγάια, άλεηα ζπίηηα θαη πάληα είραλ αξθεηό θαγεηό. Ό,ηη  

ηνπο πεξίζζεπε, ην πεηνύζαλ. Αθόκα θαη ηα δσάθηα ηνπο απνιάκβαλαλ ην θαιύηεξν 

θαγεηό. 

 

Όηαλ νη άλζξσπνη ζπλαληηόληαλ ζην δξόκν, αγθαιηάδνληαλ θαη αληάιιαδαλ θηιηά, έλα ζε 

θάζε κάγνπιν. 
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Αιιά θαλέλαο δελ αγθάιηαζε ηελ Εηξήλε, παξόιν πνπ ε πείλα ηεο θαη ε κνλαμηά ηεο 

ήηαλ νινθάλεξε. Νηξνπαιά, ραηξέηεζε δύν αλζξώπνπο θαη ξώηεζε πνπ κπνξνύζε λα 

βξεη θάηη λα θάεη θαη έλα δεζηό κέξνο γηα λα θνηκεζεί. 

 

Αιιά εθείλνη εμνξγίζηεθαλ! «Δίλε ηνπ από δσ! Δελ καο πεξηζζεύεη ηίπνηα !», είπαλ νη 

Αρόξηαγνη. 

 

«Οη πινύζηνη δελ μέξνπλ πόζν πνλάεη ε πείλα», ζθέθζεθε ε Εηξήλε. «Πξέπεη λα ςάμσ 

γηα θησρνύο αλζξώπνπο. Απηνί μέξνπλ πόζν νδπλεξό είλαη λα κε ζε βνεζάεη θαλέλαο». 

 

Πξνρώξεζε κέρξη ηελ άθξε ηεο πόιεο, ζε κηα πεξηνρή πίζσ από κεγάια εξγνζηάζηα θαη 

ζθνππηδόηνπνπο, Εθεί, θησρνί άλζξσπνη δνύζαλ ζε παξάγθεο. 

 

«Φύγε!», θώλαμαλ όηαλ είδαλ έλα μέλν παηδί. «Δε ζε ρξεηαδόκαζηε εδώ. Εάλ καδεπηνύκε 

πνιινί θησρνί εδώ, δελ ζα ππάξρεη νύηε αξθεηό θαγεηό νύηε θαη ρώξνο γηα λα 

κείλνπκε.» 

 

« Πξέπεη λα θαηαιάβεηο.» 

 

Η Εηξήλε θαηάιαβε όηη δελ κπνξνύζε λα δήζεη εθεί. 

 

Αιιά δελ ήμεξε πιένλ πνύ αιινύ λα πάεη. Καη ζαλ λα κελ έθζαλαλ όια απηά, άξρηζε θαη 

λα βξέρεη. 

 

Η Εηξήλε απνκαθξύλζεθε από ηελ πόιε θαη θαηεπζύλζεθε πξνο ηα ρσξάθηα. Ξαθληθά 

είδε έλα ηεξάζηην δέληξν. ηα θιαδηά ηνπ θάπνηνο είρε ρηίζεη έλα ζπίηη από παιηά θαη 

άρξεζηα πξάγκαηα. Καζόηαλ ζην παξάζπξν, θνηηνύζε έμσ θαη έηξσγε έλα κεγάιν 

θνκκάηη ςσκί κε ηπξί. 

 

«Γεηα ζνπ! Έια πάλσ λα ζνπ δώζσ ιίγν ςσκί κε ηπξί», ηεο θώλαμε.  

«Φαίλεζαη θνπξαζκέλε θαη πεηλαζκέλε. Κάζηζε εδώ πνπ είλαη δεζηά θαη ζηεγλά.» 

 

«Πνηνο είζαη;» ξώηεζε ε Εηξήλε μαθληαζκέλε, θνηηάδνληαο απηόλ ηνλ άληξα πνπ ήηαλ 

ληπκέλνο αιιόθνηα κε ηόζν έληνλα ρξώκαηα, όζν θαη ην ζπηηάθη ηνπ. 

 

«Είκαη ν θύξηνο Καιόθαξδνο», απάληεζε. 

 

«Α», είπε ε Εηξήλε, πνπ δελ είρε μαλαθνύζεη απηό ην όλνκα, «Έηζη δελ ιέγνληαη όζνη 

είλαη επγεληθνί κε ηνπο άιινπο;»  

 

αο έςαρλα πνιύ θαηξό. Αλ κνπ ην επηηξέπαηε, ζα ήζεια λα έξζσ λα κείλσ εδώ κε ζαο 

θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο.» Κη έηζη, o θύξηνο Καιόθαξδνο άλνημε ην ζπίηη ηνπ ζηελ 

Εηξελνύια  πνπ έκεηλε θνληά ηνπο γηα πνιύ, πνιύ θαηξό. 

 


