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Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό ήηαλ κηα πξηγθίπηζζα πνπ θάζε βξάδπ πξηλ μαπιώζεη 

ζπλήζηδε λα παξαηεξεί ηα άζηξα. Έλα βξάδπ ρσξίο θεγγάξη θαζώο παξαηεξνύζε ηνλ 

νπξαλό, δηέθξηλε έλα αζπλήζηζηα θσηεηλό αζηέξη. Κάζε θνξά πνπ ην θνηηνύζε, 

έλησζε όηη κέζα ηνπ θξπβόληνπζαλ όιεο νη επηζπκίεο ηεο. Απηόο ήηαλ ν ιόγνο πνπ 

ηελ έθαλε λα ζέιεη λα ηαμηδέςεη ζ' απηό ην παξάμελν αζηέξη. 

Από θείλε ηε ζηηγκή θάζε λύρηα θαζόηαλ ζην γξαθείν ηεο κε ηα πνιπάξηζκα 

βηβιία αζηξνλνκίαο θαη ην ηειεζθόπηό ηεο κειεηώληαο ην δηθό ηεο αζηέξη. 

Δελ έθαλε ηίπνηε άιιν, είρε ζρεδόλ μεράζεη λα δεη. Δελ κίιαγε ζε θαλέλαλ, δελ 

έηξσγε θαη δελ θνηκόηαλ. 

Όινη λόκηδαλ όηη ήηαλ ηξειή θαη παξάμελε, ελώ γηλόηαλ νινέλα θαη πην ρισκή, αιιά 

πάληα αθνζησκέλε ζην αζηέξη ηεο. 

Ώζπνπ κηα κέξα ν πηζηόο ζύκβνπινο θαη θαιύηεξνο θίινο ηεο ηε ζπκβνύιεςε: 

«Είζαι ηόζο όμοπθη, έξςπνη και ηαλανηούσα. Τα σπόνια πεπνούν και ο σπόνορ είναι 

πολύηιμορ. Ζήζε ηη ζυή ζος, ηαξίδετε, γνώπιζε ανθπώποςρ, ακολούθηζε ηα όνειπά 

ζος, δημιούπγηζε ηη δική ζος οικογένεια και θα δειρ, θα έπθει η καηάλληλη ζηιγμή να 

ηαξιδέτειρ ζηο αζηέπι ζος». 

Η πξηγθίπηζζα άθνπζε ηε ζπκβνπιή ηνπ θαη από ηελ επόκελε θηόιαο κέξα 

αλαρώξεζε γηα ην πξώην ηεο ηαμίδη. Ταμίδεςε ζε όιν ηνλ θόζκν θαη γλώξηζε 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο θαη αλζξώπνπο. Έπεηηα δεκηνύξγεζε ηε δηθή ηεο νηθνγέλεηα 

θαη πέξαζε κηα επράξηζηε δσή. Όινη ηώξα ηε ζαύκαδαλ θαη ηελ επαηλνύζαλ. Τα 

ρξόληα πεξλνύζαλ θαη ε πξηγθίπηζζα θαηλόηαλ πσο είρε μεράζεη ην αζηέξη ηεο. Από 

λεαξή θνπέια είρε γίλεη κηα ζνθή θαη πνιπηαμηδεκέλε γηαγηά. 



Έλα βξάδπ ρσξίο θεγγάξη κηα γιπθηά αλάκλεζε από ηα παιηά εκθαλίζηεθε θαη ηόηε 

ηα ζπκήζεθε όια: ην αζπλήζηζηα θσηεηλό δηθό ηεο αζηέξη, ηα πνιπάξηζκα βηβιία γηα 

ηα αζηέξηα θαη ην ηειεζθόπηό ηεο. Θπκήζεθε ηα ιόγηα ηνπ παιηνύ ηεο θίινπ, «θα 

δειρ, θα έπθει η καηάλληλη ζηιγμή να ηαξιδέτειρ ζηο αζηέπι ζος.». Η πξηγθίπηζζα 

ήμεξε όηη ε θαηάιιειε ζηηγκή είρε θηάζεη. Πήξε κία θόιια ραξηί θαη κε ηελ πέλα ηεο 

έγξαςε: 

«Αγαπεηή κνπ νηθνγέλεηα, 

Σαο αγαπάσ όινπο πάξα πνιύ! Είζηε ό,ηη θαιύηεξν ζπλέβε ζηε δσή κνπ. Ζήζηε ηε 

δσή ζαο, ηαμηδέςηε, γλσξίζηε αλζξώπνπο, αθνινπζήζηε ηα όλεηξά ζαο θαη 

δεκηνπξγήζηε ηε δηθή ζαο νηθνγέλεηα. Τώξα ήξζε ε ζηηγκή λα ζαο απνραηξεηήζσ θαη 

λα ηαμηδέςσ ζην δηθό κνπ αζηέξη!». 

Τν επόκελν πξσί θαλέλαο δελ βξήθε ηελ πξηγθίπηζζα, παξά κόλν ην γξάκκα. Όηαλ 

όκσο έβιεπαλ ην αζηέξη, ήμεξαλ πσο ε πξηγθίπηζζα ήηαλ ραξνύκελε! 

                                                                                    Γηα όινπο όζνη θεύγνπλ λσξίο… 
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