
   Η αγωνία μιας μάνας 

 

Σήμενα ημ πνςί, ζεθώζεθα λακά πνηκ από ημ πάναμα. Οη ζθμηεηκέξ ζθέρεηξ 

πμο με πενηηνηγονίδμοκ δεκ με αθήκμοκ κα θμημεζώ. Κάζε πνςί όιμη 

ζοδεημύκ γηα ημοξ θαηαθηεηέξ. Η θονά-Ειέκε, ε γεηηόκηζζά μμο, ιέεη ηηξ 

ηζημνίεξ ημο άκηνα ηεξ πνμημύ πεζάκεη ζηε μάπε. Σήμενα δεκ αθμύζηεθε 

θαζόιμο. Τη κα ζομβαίκεη άναγε; Ξεθίκεζα γηα ηεκ αγμνά, με ηα ιηγμζηά 

πνήμαηα θαη ηηξ άζιηεξ ζοκζήθεξ ζέιμκηαξ κα βνς ηνμθή γηα ηα παηδηά μμο.  

Απ’ όηακ πέζακε μ άκηναξ μμο, ηα πνάγμαηα έπμοκ πεηνμηενέρεη πμιύ. Ο 

αέναξ είκαη βανύξ. Μηα θαηαζιηπηηθή ζοκκεθηά θάκεη ημ θιίμα ακοπόθμνμ. 

Μαθάνη κα μπμνμύζα κα λεθύγς απμδώ μαδί ημοξ! Δεκ ακηέπς κα ηα αθμύς 

κα θιαίκε θαη κα πεηκάκε.  

Πενκώκηαξ έλς από ημ θαπειεηό αθμύς ημκ πεζενό μμο κα θςκάδεη 

<<Αηθαηενίκε! Έια κα θάηζεηξ εδώ κα μμο πεηξ ηα κέα ηςκ παηδηώκ!>>. 

Θέιμκηαξ θαη με ημκ οπαθμύς. Έπεηηα από μηα ζύκημμε θμοβέκηα ζοκεπίδς 

ηε δηαδνμμή μμο. Καζώξ πενκώ από ηα άιια θαπειεηά αθμύς ημοξ 

ακζνώπμοξ κα ιέκε γηα ηεκ αιοζίδα πμο έβαιε μ θύνεξ Κςκζηακηίκμξ ζημκ 

Κενάηημ θόιπμ θαη πςξ έπμομε ειπίδεξ κα ζςζμύμε. Μαθάνη κα γίκεη θάηη 

ηέημημ! Αιιά θαη πάιη ημ κηώζς μέζα μμο πςξ δεκ έπμομε ειπίδα. Κάζε μένα 

ροπμνναγμύκ θαη πάκμκηαη ηόζμη άκζνςπμη! Ωξ πόηε ζα ακηέλμομε; Καζώξ 

πενπαηώ ζοιιμγηζμέκε, γηα κα γονίζς ζημ ζπίηη, βιέπς μηα πανέα παηδηώκ κα 

παίδμοκ ακέμεια ζημ δνόμμ! Τη πανμύμεκε εηθόκα μέζα ζηε δοζηοπία! Σακ μηα 

ειηαπηίδα θςηόξ ζημ ζθμηάδη! Σε θάκεη κα κμμίδεηξ πςξ ζα γίκεη ημ ζαύμα θαη 

ζα ζςζμύμε!  

Όηακ έθηαζα ζπίηη, ηάηζα ηα παηδηά με ό,ηη είπα θαη ηα έβαια γηα ύπκμ Σηε 

ζοκέπεηα έπηαζα θμοβέκηα με ηεκ θονά-Ειέκε:  

-Σηώπα, Αηθαηενίκε, ζα δεηξ όια ζα θηηάλμοκ! Θα ημ δεηξ! 

-Κονά-Ειέκε μμο μαθάνη, αιιά ηέημημ ζαύμα είκαη πμιύ δύζθμιμ κα γίκεη! 

-Έπεη πίζηε ζηεκ Πακαγηά, θαιή μμο. Θα ηα θαηαθένμομε, γηαηί μεξ ηεκ 

πμιημνθία έπμομε θη άιιε δηέλμδμ! 

-Τη είκαη αοηά πμο ιεξ; 



-Πάμε μέζα κα ζμο πς, κα μεκ μαξ αθμύζεη θακείξ. 

Έηζη πενάζαμε μέζα ζημ ζπίηη ηεξ, γεμάημ με πεηνμπμίεηα θεκηήμαηα θαη 

παιηά. 

-Λμηπόκ, άθμο. Τηξ ηειεοηαίεξ μένεξ έπεη ζπεμαηηζηεί μία μμάδα από 

μηζζμθόνμοξ πμο ιέκε πςξ ζα βγάιμοκ απμδώ όζα πενηζζόηενα 

γοκαηθόπαηδα μπμνμύκ! 

-Τη ιεξ, Κονά-Ειέκε μμο, απμθιείεηαη! Τόζα αθμύγμκηαη γη’ αοημοξ. Είκαη 

λέκμη θαη πμιεμμύκ γηα ηα πνήμαηα θαη όπη γηα κα ζώζμοκ ηεκ παηνίδα ημοξ, 

ιέκε. Εγώ δεκ εμπηζηεύμμαη ηε δςή ηςκ παηδηώκ μμο θαη ηε δηθή μμο ζηα 

πένηα ημοξ! 

-Μα Αηθαηενίκε! Δε βιέπεηξ ηη γίκεηαη γύνς μαξ; Είκαη ε μόκε δηέλμδμξ. Ακ 

μείκμομε εδώ ή ζα πεζάκμομε ή ζα γίκμομε ζθιάβεξ! Αξ έπμομε ειπίδα! 

Έπμομε έλοπκμοξ θαη γεκκαίμοξ ζηναηεγμύξ, ζα θαηαθένμομε κα θύγμομε ημ 

κηώζς! 

-Απ μαθάνη θαιή μμο! Μαθάνη! Αιιά θαη κα θύγμομε, πνόζθογεξ ζα γίκμομε 

θαη ηόηε ηα πνάγμαηα ζα είκαη άζπεμα! Πμύ κα πάμε; Οη Οζςμακμί έπμοκ 

δοκαηό ζηναηό θαη πμιομήπακμ ζηναηεγό, ζα θαηαθηήζμοκ ηα πάκηα έηζη 

όπςξ ημ πάκε! Απ ηίπμηα δεκ γίκεηαη! 

-Λμηπόκ, Αηθαηενίκε, δεκ λένς ηη ιεξ εζύ, αιιά ε θογή ζα γίκεη ζήμενα ημ 

βνάδο ζηα ζίγμονα! Δεκ με κμηάδεη πμζό δοκαηά είκαη ηα θακόκηα ηςκ 

Τμύνθςκ! Εγώ ζα θύγς απμδώ! 

 

Τμ επόμεκμ πνςί λύπκεζα έκα ροπηθό νάθμξ! Δεκ ηόιμεζα κα θύγς ημ 

πνμεγμύμεκμ βνάδο. Ακαπμιώ ηηξ ζηηγμέξ με ημκ άκηνα μμο θαη ηηξ ακεζοπίεξ 

πμο είπα πνμημύ θύγεη γηα κα πάεη κα εμπμνεοηεί μπαπανηθά ζηε Μηθνά Αζία ! 

Πόζμ ζα ήζεια κα ήηακ όια όπςξ πνηκ! 

Μ΄ αοηέξ ιμηπόκ ηηξ ζθέρεηξ λεθίκεζα ηε μένα μμο. Έλς είκαη πανά Θεμύ, 

αιιά μέζα ζηηξ ροπέξ ηςκ ακζνώπςκ ε μαύνε ζθηά ηςκ πμιημνθεηώκ 

θαιύπηεη ηα πάκηα. Είκαη Κονηαθή ζήμενα .Όιμη με ηα θαιά ημοξ πεγαίκμοκ 

ζηεκ εθθιεζία κα πνμζεοπεζμύκ γηα κα γίκεη ημ ζαύμα! Αδύκαημκ! Κμηηώκηαξ 



ημκ μεγάιμ ηνμύιμ ηεξ εθθιεζηάξ, όιμη βμονθώκμοκ… Όιμη λένμοκ ηε 

ζμβανόηεηα ηεξ θαηάζηαζεξ!  

Καζώξ ηειεηώκεη ε εθθιεζία, ηα παηδηά βγαίκμοκ ζημκ πνμαύιημ πώνμ κα 

παίλμοκ! Τη όμμνθα πμο είκαη όια ημοξ! Κάζε παηδί, θάζε ειηθίαξ έπεη μηα 

έθθναζε ενεμίαξ θαη λεγκμηαζηάξ ζημ πνόζςπμ ημο πμο ζε θάκεη κα κηώζεηξ 

οπένμπα! Όηακ, όμςξ, ζοιιμγίδεζαη ηη ζομβαίκεη ζηα ηείπε ε πανά 

ελαθακίδεηαη. Η ώνα όμςξ πενκάεη θαη πνέπεη κα γονίζμομε ζπίηη μαξ  

Καζώξ βάδς ηα παηδηά γηα ύπκμ ε μηθνή Μανίκα μμο ιέεη: «Πόηε ζα θύγμοκ 

μη λέκμη, μακμύια; Πόζμ ζα ήζεια κα ηεξ πς : Ακ δεκ μαξ θαηαθηήζμοκ, δε 

ζα θύγμοκ, αγάπε μμο! Με ημκ Μςάμεζ γηα ανπεγό, με ηε ιύζζα πμο έπμοκ 

γηα κα μαξ θαηαθηήζμοκ, δε ζα θύγμοκ μέπνη κα πεζάκμομε όιμη! Μαθάνη κα 

μπμνμύζα κα πς θαη ζηα δομ παηδηά μμο αοηά πμο αηζζάκμμαη. Αιιά δεκ έπς 

ηε δύκαμε κα ηα ζηεκαπςνήζς από ηώνα! Τμ μμηναίμ ζα ζομβεί θαη ημ λένς, 

απιώξ πνμζπαζώ (μάηαηα) κα θνοθηώ από ημκ εαοηό μμο θαη ηεκ αιήζεηα! 

Πανμιαοηά ηεξ απακηώ: -Σύκημμα αγάπε μμο… ζύκημμα, θμημήζμο ηώνα!  

Σθέπημμαη πςξ πνέπεη κα λεθμοναζημύκ θαη κα πάνμοκ δύκαμε… Σήμενα ζα 

γίκεη θη άιιε απόπεηνα κα βγάιμοκ έλς γοκαίθεξ θαη παηδηά! Δε ζα πάζς άιιε 

εοθαηνία! Μόιηξ ένζεη ημ ζμύνμοπμ ζα ηα πάνς θαη ζα θύγς! Πνέπεη κα 

ακηέλμομε! 
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