
Κυνηγώντας την ελπίδα 

 

 

Γύξηδα ζπίηη. Πεξπαηνύζα όζν πην γξήγνξα κπνξνύζα, γηα λα θαηαθέξσ λα δηαζρίζσ 

ηελ πιαηεία ηεο πόιεο ρσξίο λα κε αληηιεθζεί θαλείο. Η κεηέξα κνπ κνύ είρε δώζεη 

απηή ηε ζπκβνπιή, πξηλ θύγεη κε ηνλ παηέξα κνπ: «Να ζπκάζαη Χαγηάι, λα είζαη 

πάληνηε πξνζεθηηθή, όηαλ είζαη έμσ ζηνλ δξόκν, θη αλ θνβάζαη κελ δηζηάζεηο λα 

ηξέμεηο». Πάεη θαηξόο από ηόηε πνπ θύγαλε, ζρεδόλ πέληε κήλεο έρνπλ πεξάζεη. 

Αλαξσηηόκνπλ, όπσο θαη ν Κακίξ, ηη ηνπο είρε ζπκβεί. Με ξσηνύζε πάληα, πξηλ ηνλ 

βάισ γηα ύπλν, «Χαγηάι, ηη θάλνπλ ε κακά θη ν κπακπάο;», θη εγώ ηνπ έιεγα 

ρακνγειώληαο, «καο πξνζέρνπλ». Σπλέρηζα λα πεξπαηάσ. Έλα νπξιηαρηό κε έθαλε 

λα ζηακαηήζσ ζηε κέζε ηεο πιαηείαο. Τξεηο άληξεο κε παξάμελεο θαη θαληαρηεξέο 

ζηνιέο ρηππνύζαλ αλειέεηα κηα ειηθησκέλε γπλαίθα πνπ είρε θιέςεη έλα κήιν από 

έλαλ θνληηλό πάγθν κε θξνύηα. Οη θαηξνί ήηαλ δύζθνινη θη ε θινπή είρε γίλεη 

ζπλήζεηα πηα. «Κιέθηξα», θώλαδε ν έλαο, «Θα είλαη ζίγνπξα κέινο ηεο αληίζηαζεο», 

έιεγε ν άιινο, θαη ν ηξίηνο ζπλέρηδε λα ηε ρηππά, ώζπνπ θάπνηα ζηηγκή εθείλε έπεζε 

αλαίζζεηε ζην ρώκα. Οη άλζξσπνη μεθίλεζαλ λα εγθαηαιείπνπλ ηελ πιαηεία, νη 

κεηέξεο έθξπβαλ ηα παηδηά ηνπο πίζσ από ηηο θνύζηεο ηνπο ή κέζα ζηελ αγθαιηά 

ηνπο. Εγώ έθπιεθηε από ηε βίαηε ζθελή έκεηλα αθίλεηε γηα ιίγα ιεπηά θη ύζηεξα 

μεθίλεζα λα ηξέρσ. «Φνβάκαη, κακά!». Σθεθηόκνπλ θη έηξερα όιν θαη πην γξήγνξα 

θαιύπηνληαο ην ζηόκα κνπ κε ηελ παιάκε κνπ, γηα λα κελ αθνπζηνύλ ηα θιάκαηά 

κνπ. Είρα θαηαιάβεη ηη είρε ζπκβεί, ηη είρε ζπκβεί ζηε κακά θαη ζηνλ κπακπά, ηη ζα 

ζπλέβαηλε θαη ζ’ εκάο, εάλ καο έβξηζθαλ… Έθηαζα κπξνζηά ζην ζπίηη καο θαη 

έκεηλα άθσλε… Η πόξηα ήηαλ νξζάλνηρηε θαη ηα έπηπια ήηαλ ζπαζκέλα. Η 

βηβιηνζήθε καο είρε πέζεη θάησ θαη ηα βηβιία ηεο ήηαλ ηώξα ζθνληζκέλα θαη 

ζθηζκέλα. Έηξεμα έληξνκε ζην δσκάηην ηνπ Κακίξ. Δελ ήηαλ εθεί. Έπεζα ζην 

πάησκα απειπηζκέλε. Πνύ ήηαλ ν Κακίξ; Τνλ πήξαλ; Ούξιηαδα κε ιπγκνύο. Η 

θαξδηά κνπ πήγαηλε λα ζπάζεη απ’ ηελ ηαξαρή θαη ηνλ θόβν. Ξαθληθά έλησζα έλα 

απαιό ρέξη ζηελ πιάηε θαη γύξηζα απόηνκα. «Χαγηάι, ηη θάλεηο ζην πάησκα;», κνπ 

είπε ν κηθξόο κνπ αδειθόο παξαμελεκέλνο κε ηε γιπθηά θσλνύια ηνπ λα ηξέκεη. Δελ 

κε είρε μαλαδεί έηζη. Δελ ζα ηνλ άθελα λα κε δεη έηζη. Σεθώζεθα γξήγνξα, ζθνύπηζα 



ηα κάηηα κνπ, ηνλ αγθάιηαζα ζθηρηά, ηνλ θίιεζα θαη έπεηηα μεθίλεζα λα γεκίδσ κε 

ξνύρα θαη θαγεηό δύν ηζάληεο πνπ θύιαγα ζην δσκάηηό κνπ γηα ώξα αλάγθεο. 

«Πάξε ην θνπθιάθη ζνπ καδί θαη θόξα απηό», ηνπ είπα  δείρλνληάο ηνπ έλα 

αζπξνγάιαδν πνπιόβεξ. Εηνηκαζηήθακε γξήγνξα θαη πήξα ηηο δύν ηζάληεο ζηνπο 

ώκνπο κνπ. Πήξα μαλά ηνλ Κακίξ ζηελ αγθαιηά κνπ θαη ςάρλνληαο ηελ ειπίδα 

ραζήθακε κέζα ζηε λύρηα…  
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