
 «Έξρεηαη ε πξαγκαηηθόηεηα, εηδηθά όηαλ ζρεηίδεηαη κε ρξήκαηα ή 

εμνπζία, θαη δίλεη κηα γεξή θιωηζηά ζε ζρέδηα κηθξά, κεγάια, 

κεγαιόπλνα ή αθόκα θαη ζρέδηα δωήο.» 

Οη άλζξσπνη νλεηξεύνληαη, απνθαζίδνπλ πώο ζέινπλ λα δήζνπλ ηε δσή 

ηνπο. Κάλνπλ ζρέδηα γηα ην κέιινλ ηνπο. Φαληάδνληαη ηε δσή ηνπο ζε 

κέξε πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ καδί κε πξόζσπα πνπ αγαπνύλ. Καη όκσο  

ζπρλά θαηαιήγνπλ λα δνπλ έλαλ εθηάιηε. Κη όια απηά, γηαηί θάπνηνη 

νλεηξεύνληαη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα, πεξηζζόηεξε εμνπζία. Έηζη θαη νη 

ήξσεο ηνπ βηβιίνπ αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο, 

ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Παηδηά αλαγθάζηεθαλ λα θύγνπλ 

καθξηά από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Να επηβηβαζηνύλ ζε θαξάβηα κε 

άγλσζην πξννξηζκό. Αλαγθάζηεθαλ λα επηβηώζνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. 

Να θαηαθύγνπλ ζε κέξε όπνπ ήηαλ αλεπηζύκεηνη, λα δήζνπλ ζηνλ δξόκν 

θαη λα πεηλάζνπλ. Αθόκε θαη ζήκεξα, άλζξσπνη κε κηθξέο θαη κεγάιεο 

θηινδνμίεο, κε όλεηξα, αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, ηηο παηξίδεο ηνπο θαη  λα δήζνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Αζώνη 

άλζξσπνη ράλνπλ ηε δσή ηνπο. Κη όια απηά, επεηδή δνύκε ζε έλαλ θόζκν 

όπνπ θπξηαξρεί ε απιεζηία ησλ αλζξώπσλ.     

 

«Απηό πνπ από θαηαβνιήο θόζκνπ μέξνπλ λα θάλνπλ θαιύηεξα ηα 

παηδηά, ζε θάζε γεωγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο ηεο Γεο είλαη λα 

παίδνπλ. Επεηδή κόλν έηζη κπνξνύλ πξαγκαηηθά λα αληηιεθζνύλ θαη λα 

εξκελεύζνπλ ηνλ θόζκν: παίδνληαο∙ αιιηώο απηόο ν θόζκνο ηωλ 

κεγάιωλ κπνξεί θαη λα γίλεη αβάζηαρηνο όηαλ είζαη παηδί.» 

Όινη νη πξόζθπγεο κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή αλαγθάζηεθαλ λα 

δήζνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Κη όια απηά ζπλέβεζαλ εμαηηίαο ηεο 

απιεζηίαο ησλ αλζξώπσλ. Οη άλζξσπνη δεηνύλ πεξηζζόηεξα εηδηθά όηαλ 

πξόθεηηαη γηα εμνπζία. Όπσο αλαθέξεη θαη ε ζπγγξαθέαο, ν θόζκνο ησλ 

κεγάισλ κπνξεί λα γίλεη αβάζηαρηνο όηαλ είζαη παηδί. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν 

ηα αζώα απηά παηδηά, αλ θαη αλαγθάζηεθαλ λα κεγαιώζνπλ απόηνκα, 

είραλ ηελ αλάγθε λα παίμνπλ. Τν παηρλίδη ήηαλ απηό πνπ ηα βνεζνύζε λα 

μεθύγνπλ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα επηζηξέθνπλ ζηελ παηδηθή ηνπο 

ειηθία. Τα παηδηά έρνπλ έλαλ ηξόπν λα εξκελεύνπλ ηνλ θόζκν 

δηαθνξεηηθά, λα βιέπνπλ ηελ ζεηηθή όςε ησλ πξαγκάησλ. Χσξίο ην 

παηρλίδη ίζσο λα κελ κπνξνύζαλ λα αληέμνπλ ηελ  πξαγκαηηθόηεηα. Να 

κελ άληεραλ ην γεγνλόο όηη ίζσο δελ ζα επέζηξεθαλ πνηέ ζηελ παηξίδα 

ηνπο θαη πσο δελ ζα μαλαέβιεπαλ ηα πξόζσπα πνπ είραλ ράζεη 

θεύγνληαο από απηήλ. Τν παηρλίδη, όπσο αλαθέξεη θαη ε ζπγγξαθέαο, 



είλαη ν κόλνο ηξόπνο  κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ θαη λα 

εξκελεύζνπλ ηνλ θόζκν. Τν παηρλίδη βνεζάεη ηα παηδηά λα μερλνύλ ηηο 

δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ βηώλνπλ, θαη λα απνθηνύλ ηελ ειπίδα πσο 

όια ζα θηηάμνπλ. Έηζη θαη γηα ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ βηβιίνπ ην παηρλίδη 

απνηέιεζε έλα ζηήξηγκα. Ο Δξόζνο κέζα από ηελ ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

πνπ βαζηδόηαλ ζην βηβιίν πνπ είρε δηαβάζεη, θαηάθεξε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα απνδερηεί ηελ αιήζεηα. Να απνδερηεί, δειαδή, 

πσο ε αδειθή ηνπ, ε πνιπαγαπεκέλε ηνπ Αξεηή, δελ ήηαλ πηα καδί ηνπ, 

δηόηη πλίγεθε ηελ εκέξα πνπ έθεπγαλ από ηελ παηξίδα ηνπο.  

 

«Κη άξρηζε ζηγά ζηγά λα ζπλεηδεηνπνηεί πωο όιεο καο, όιωλ καο νη 

δωέο είλαη αιεζηλέο. Αθόκα θη νη πην δύζθνιεο θη νη πην πεξίεξγεο θη νη 

πην καγηθέο θη νη πην εθηαιηηθέο. Κη εζύ δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηε 

άιιν παξά λα ηηο δεηο. Ν’ αλαπλέεηο θαη λα θξαηηέζαη κε λύρηα θαη κε 

δόληηα από ηε δωή. Να δεηο.» 

Σε απηό ην απόζπαζκα ε ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηηο 

αληημνόηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηε δσή καο. Όκσο, πξέπεη λα 

μεπεξλάκε ηα εκπόδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δσή καο, θαη λα παιεύνπκε 

γηα έλα θαιύηεξν «αύξην». Σηε δσή είλαη αλαγθαίν λα κελ 

παξαηηνύκαζηε, λα βξίζθνπκε ην θνπξάγην λα ζπλερίζνπκε λα 

πξνζπαζνύκε. Έηζη θαη ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ, ν Δξόζνο, ρξεηάζηεθε λα 

θαλεί δπλαηόο θαη λα μεπεξάζεη ηελ απώιεηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Καη 

όια απηά ηα θαηάθεξε, δηόηη ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ αμία ηεο δσήο. 

Σπλεηδεηνπνίεζε πσο ε δσή πεξηιακβάλεη θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, 

πνπ όκσο πξέπεη λα ππνκείλνπκε θαη λα μεπεξάζνπκε! Να κελ 

εγθαηαιείπνπκε ηηο πξνζπάζεηεο. Γηαηί «δσ» ζεκαίλεη πξνζπαζώ γηα ην 

θαιύηεξν, μεπεξλάσ ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη, θαη γίλνκαη 

αθόκε πην δπλαηόο. Τν κήλπκα πνπ κεηαθέξεη ζηνπο αλαγλώζηεο ε 

Αγγειηθή Δαξιάζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό. Όινη νη άλζξσπνη είλαη 

αλαγθαίν λα αληηιεθζνύκε πσο πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα πξνζπαζνύκε, 

όπσο έπξαμε θαη ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηελ 

απώιεηα κε ηνλ δηθό ηνπ κνλαδηθό ηξόπν. 

 

 

 

 



 

Τν βηβιίν είλαη βαζηζκέλν ζην πξαγκαηηθό ζπκβάλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

πξνζθύγσλ ζην Δεκνηηθό ζέαηξν Αζελώλ ην 1922. Έλαο από απηνύο 

ηνπο ελνίθνπο ηνπ ζεάηξνπ είλαη ν Δξόζνο. Τν κηθξό αγόξη κεηά από 

πνιιέο θαθνπρίεο εγθαηαζηάζεθε ζην ζέαηξν καδί κε κηα γπλαίθα πνπ 

γλώξηδε ε νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά ν ίδηνο δελ ζπκόηαλ, ηε Δόκλα. Μαδί ηνπ 

βξίζθνληαλ ε αδεξθή ηνπ ε Αξεηή. Η Αξεηή θνηκόηαλ ζην κπανύιν πνπ 

είραλ καδί ηνπο θαη κόιηο θάπνηνο επηζθέπηνληαλ ηνλ αδειθό  θξπβόηαλ 

ζε απηό. Κάπνηε ε Αξεηή εμαθαλίδεηαη κπζηεξησδώο θαη θαλείο δελ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ Δξόζν λα ηε βξνπλ, αθνύ θαλείο δελ ηελ έρεη 

δεη…  

Απηό ζπλέβε, δηόηη ε Αξεηή ζπληξόθεπε ηνλ Δξόζν κόλν ζηε θαληαζία 

ηνπ. Η Αξεηή δελ ήηαλ καδί ηνπ νύηε ζηε βάξθα αιιά νύηε θαη ζην 

ζέαηξν. Είρε πληγεί, όηαλ αλαπνδνγύξηζε ε βάξθα ζηελ νπνία είραλ 

επηβηβαζηεί, γηα λα δηαθύγνπλ από ηε Σκύξλε. Όκσο, δελ ήζειε λα 

παξαδερηεί πσο ε πνιπαγαπεκέλε ηνπ Αξεηή είρε ραζεί γηα πάληα … Γη’ 

απηό πξνζπαζνύζε λα μεγειάζεη ηνλ εαπηό ηνπ παξηζηάλνληαο πσο ήηαλ 

εθεί, καδί ηνπ. Γηαηί, εάλ δελ έκελε δσληαλή ζηε θαληαζία ηνπ, κπνξεί λα 

κελ είρε ηε δύλακε λα ππνκείλεη όιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο. Η ζεαηξηθή 

παξάζηαζε πνπ βαζηδόηαλ ζηελ «Τξηθπκία» ηνπ Οπίιηακ Σαίμπεξ, 

βνήζεζε ην κηθξό αγόξη λα απνδερηεί ηελ αιήζεηα θαη λα μεπεξάζεη ηελ 

απώιεηα. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν, ε Αξεηή εμαθαλίζηεθε. Γηαηί ν Δξόζνο 

ήηαλ πηα έηνηκνο λα απνδερηεί ην γεγνλόο όηη ε Αξεηή πλίγεθε, θαη λα 

πξνρσξήζεη ηε δσή ηνπ. 

 

 


