
 

 

Το δάσος του καμέμου χαμομηλιού... 

 

 

Μηα θμνά θη έκακ θαηνό δμύζε έκα λςηηθό, ζ’ έκα δάζμξ ζιηβενό. Σ’ 

όκμμά ημο ήηακ Ξώηεξ. Ήηακ θμκηόξ θαη ζηνμομπμοιόξ, με μοηενά αοηηά –

όπςξ όια ηα λςηηθά – ίζηα πονόλακζα θαη θμοκηςηά 

μαιιηά θαη θςηεηκά γαιακά μάηηα. Φμνμύζε θόθθηκμ 

ζθμοθάθη, άζπνμ πμοθάμηζμ – καη, πμοθάμηζμ - γαιάδημ 

πακηειόκη με πμνημθαιί ηηνάκηεξ θαη παπμύηζηα μοηενά, ή 

μάιιμκ ζμοβιενά. Ο Ξώηεξ δμύζε ζημ δάζμξ ημο Καμέκμο 

Χαμμμειημύ θαη ημ αγαπεμέκμ ημο θαγεηό ήηακ ... ηα μακηηάνηα. Όπη όμςξ 

μακηηάνηα ό,ηη θη ό,ηη. Μόκμ ηα γθνίδα μηθνά μακηηάνηα πμο θοηνώκμοκ πιάη 

ζηα θαμέκα δέκηνα άνεζακ ζημκ Ξώηε. Αοηά θύηνςκακ θαη παιηόηενα, όηακ 

ηα δέκηνα ήηακ θαηαπνάζηκα θαη όια γύνς δηαθμνεηηθά. Ήηακ ακζεθηηθά ζηηξ 

θαθμοπίεξ... 

Μηα μένα πμο μ ήνςάξ μαξ έραπκε πνμζεπηηθά γηα ημ αγαπεμέκμ ημο 

έδεζμα θμκηά ζημ μμκαδηθό ζ’ όιμ ημ μαονηζμέκμ δάζμξ πνάζηκμ 

Παναδεηζόδεκηνμ, ημ βιέμμα ημο έπεζε ζ’ έκα πμιύ πανάλεκμ λύιμ – θαμέκμ 

θοζηθά – μαθνόζηεκμ θαη θμκηόπμκηνμ, με μηα πανάλεκε ζηνμγγοιή θαη βαζηά 

ηνύπα ζηε μηα ημο άθνε. Σμ πήνε ζηα παπμοιά ημο δάπηοια θαη άνπηζε κα ημ 

πενηενγάδεηαη. Ήηακ μαονηζμέκμ θαη μμοηδμονςμέκμ, αιιά ημο θάκεθε 

αζοκήζηζηα ειαθνύ γηα ημ μέγεζόξ ημο. πεδόκ μεπακηθά, έθιεηζε ημ έκα ημο 

μάηη θαη πιεζίαζε ημ λύιμ ζημ άιιμ, ημ ακμηπηό. Ση κα δεί! Έθπιεθημξ, με 

ζπεδόκ θμμμέκε ηεκ ακάζα, γμύνιςζε ηειηθά θαη ηα δύμ γαιακά ημο μάηηα! 



Μηα πακέμμνθε μηθνμζθμπηθή – ίζα πμο θαηκόηακ – κύμθε, κηομέκε ζε 

πιμύζηα γηα ημ μέγεζόξ ηεξ γαιάδηα πέπια, ημο έγκεθε μέζα από ημ 

απμθαΐδη... Η μμμνθηά ηεξ ημκ ζάμπςζε. Σμο ήνζε ζθμημδίκε. Πήγε θάηη κα 

πεη θαη ε θςκή δεκ έβγαηκε από ημ ζηόμα ημο. 

«Δε μπμνεί, μκεηνεύμμαη» θαηάθενε κα μμκμιμγήζεη μ Ξώηεξ θαη 

θμύκεζε δεληά ανηζηενά ημ θεθάιη ημο γηα κα λοπκήζεη... Ξακαθμίηαλε μέζα 

ζημ λύιμ θναηώκηαξ ημ πνμζεθηηθά ζακ θαιεηδμζθόπημ θαη πάιη ημ ίδημ είδε. 

«Πώξ ... θιεί-ζηε-θε ε-δώ με-ζα ε ς-ναη-ό-ηε-ηά ζαξ;;;;»  ρέιιηζε, ζπεδόκ 

βέβαημξ όηη βιέπεη θάηη μεηαλύ ακηηθαημπηνηζμμύ θαη εηθόκαξ πςνίξ εηθόκα. 

«Είκαη μεγάιε ηζημνία, θαιέ μμο» άθμοζε μηα 

θειανοζηή ζακ ημ γάνγανμ κενό από όια ηα νοάθηα ημο 

θόζμμο θαη ιεπηή ζακ ηε μύηε ηεξ πημ ιεπηήξ βειόκαξ 

θςκμύια κα ημο απακηά. «Αξ όρεηαη ε γνηά Φμογηά...» Ο 

Ξώηεξ είπε λακαθμύζεη γη’ αοηή ηεκ θαηαζηνμθηθή γνηά. 

Ήηακ θαθηά, ήηακ ζθιενή, ήηακ ακειέεηε, ήηακ μ θόβμξ θαη 

μ ηνόμμξ ζημ δάζμξ... «Μα πώξ; Πώξ έγηκε;» νώηεζε εθζηαζηαζμέκμ ημ 

λςηηθό, μεκ μπμνώκηαξ κα πηζηέρεη πώξ πώνεζε όιε ε μμμνθηά ημο θόζμμο 

ζημ θηςπό θιαδί πμο θναημύζε. «Πεξ μμο, πώξ;» 

 «Έια, λεθμονάζμο εδώ, ζημ πνάζηκμ παναδεηζόδεκηνμ. οιιμγίζμο 

πςξ γύνς ζμο ήηακ πμιιά ηέημηα δέκηνα θη εζύ ... έκαξ ζανναιέμξ ηππόηεξ 

... Φακηάζμο πςξ έπεηξ μπνμζηά ζμο έκακ θμβενό θαη ηνμμενό δνάθμ. Ακ δεκ 

ημκ ζθμηώζεηξ εζύ, ζα ζθμηώζεη αοηόξ εζέκα... Ση ζα έθακεξ;» 

«Θα ημκ ζθόηςκα θοζηθά, απάκηεζε με πείζμα μ Ξώηεξ, θάπςξ 

μπενδεμέκμξ μέζα ζηα ιόγηα πμο ίζα πμο αθμύγμκηακ από ηε μηθνμζθμπηθή 

κύμθε ημο θαμέκμο θιαδημύ... «Κη εγώ θάπςξ έηζη ζθέθηεθα θαη θάηη ηέημημ 



πνμζπάζεζα κα θάκς, αιιά βνέζεθα μαγεμέκε θαη ηημςνεμέκε, θιεηζμέκε 

εδώ. Η Φμογηά έπεη απίζηεοηε δύκαμε θαη αζύιιεπηε θαηαζηνμθηθή μακία!».  

«Εγώ ζα ζε βμεζήζς κα βγεηξ!» είπε ημ λςηηθό απμθαζηζηηθά. «...Άζε 

ηηξ ηζημνίεξ γη’ ανγόηενα. Πεξ μμο μόκμ, ηη κα θάκς!»   

Η κύμθε πςνίξ κα πάζεη πνόκμ, αθμύ ήλενε θαιά πςξ μη εοθαηνίεξ ζηε 

δςή μηα θμνά δίκμκηαη θαη μεηά θαίγμκηαη, ημο έδςζε μδεγίεξ ζαθείξ θαη 

ζογθεθνημέκεξ: 

-Θα παξ ζημ βνάπμ ημο Ποναθηςμέκμο Πεύθμο θαη ζα βνεηξ πεζμέκμ 

εθεί ημ μμκαδηθό άζπνμ θηενό από ημ Χνοζό Γενάθη. 

Θα παξ ζηε Λίμκε ημο Καηαθαμέκμο Καιαμημύ θαη ζα βνεηξ μηα μηθνή 

αζεμέκηα ζθαιηζηή θακάηα. Είκαη δηθή μμο. Γέμηζέ ηε με κενό από ηε Λίμκε. 

Θα παξ θαη ζημ Ξέθςημ ημο Κανβμοκηαζμέκμο Θάμκμο θαη ζα βνεηξ ημ 

πνοζό μμο δαπηοιίδη... 

Έηζη θη έγηκε. Ο Ξώηεξ, ζαμπςμέκμξ από ηεκ μμμνθηά ηεξ κύμθεξ θαη 

μμοδηαζμέκμξ από ηεκ ακαπάκηεπε ζοκάκηεζε, πςνίξ κα πάζεη πνόκμ, έηνελε 

γνήγμνα ζε όιεξ ηηξ απμζημιέξ, έπμκηαξ θαη ημ κμο ημο πάκηα μεκ ημκ πάνεη 

είδεζε θαμηά αιιόθμηε γνηά... Γύνηζε πίζς ημ ζμύνμοπμ, θναηώκηαξ 

πνμζεθηηθά ηεκ ανγονή θακάηα με ημ κενό, ημ άζπνμ θηενό θαη ημ μιόπνοζμ 

θμμρμηέπκεμα-δαπηοιίδη... 

«Ρίλε κενό ζημ λύιμ κα πης, θμύκα ηνεηξ θμνέξ πάκς θάης θαη ηνεηξ 

πένα δώζε ημ θηενό κα ιοζμύκ ηα μάγηα, ζθίλε όζμ πημ δοκαηά μπμνείξ ημ 

δαπηοιίδη μμο εοπήζμο ηεκ πημ μεγάιε ζμο επηζομία! Γνήγμνα! Δεκ πνέπεη κα 

μαξ βνεη ε κύπηα!» θώκαλε με ηε ιεπηεπίιεπηε θςκμύια ηεξ ε κύμθε. 

 «Πμιιά Παναδεηζόδεκηνα! Ξακά πνάζηκμ Δάζμξ! Πμηέ λακά γνηά 

Φμογηά» απάκηεζε γνήγμνα μ Ξώηεξ , πμο ηεκ εοπή ηεκ είπε ζημ ηζεπάθη 



ημο, επεηδή ήλενε πμιύ θαιά πμύ έπνεπε κα δεη θαη πμύ δμύζε... Καη πνηκ 

θαιά θαιά θμοκήζεη γηα ηνίηε θμνά ημ θηενό, μηα ιάμρε άζηναρε θαη 

ακάγθαζε κα θιείζμοκ ζηα λςηηθίζηα μάηηα ημο. Όηακ ηα άκμηλε όμςξ, ηη κα 

δεη... 

_ Ειπίδα!!!;;;; 

_ Μηπάιε! 

Ο Ξώηεξ δεκ ήηακ πηα Ξώηεξ θαη ε κύμθε ήηακ μηα πακέμμνθε 

γοκαίθα, ε γοκαίθα ημο. Σα ζηνμομπμοιά ημο πένηα είπακ μεηαμμνθςζεί ζε 

πένηα μεγάια θαη γενά με μιόιεοθα μαθνηά θαη ιεπηά δάπηοια. Φμνμύζε 

γοαιηά θαη ζημ πέημ ημο είπε μηα πέκα θη έκα μπιμθάθη, αθμύ ήηακ ... πμηεηήξ! 

«Αγάπε μμο! Μμύζα μμο μμκαδηθή!» Φώκαλε αγθαιηάδμκηαξ ηε ζύκηνμθό ημο. 

«Ω ζεέ μμο ηη ήηακ αοηό πμο μαξ ζοκέβε!» Ακαζηέκαλακ θη αγθαιηάζηεθακ 

ζθηπηά. 

Έηζη μ Μηπάιεξ, μ πμηεηήξ, θαη ε μμύζα ημο, ε Ειπίδα, έδεζακ πμιύ 

θαιά αγαπεμέκμη. Όζμ γηα ηε γνηά Φμογηά, όηακ βιέπεη επηζθέπηεξ ημο 

δάζμοξ κα ημ ζέβμκηαη θαη κα ημ πνμζηαηεύμοκ, κα ημ πνμζέπμοκ μένα θαη 

κύπηα, κα ημ θνμκηίδμοκ θαη κα ημ αγαπμύκ, ηνίδεη ηα ιηγμζηά ηεξ δόκηηα με 

θαθία. Ξένεη πςξ έηζη δε ζα μπμνέζεη κα λακαβγεί από ημ θαθό ηεξ ζθμηάδη 

θαη κα θαηαζηνέρεη ηα πάκηα ζημ δηάβα ηεξ... ώζηε κα δμύμε θη εμείξ 

θαιύηενα. 

 


