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Νικολέηα 

Μπιηζάνη 

 

 «…Γύν ζηόκαηα αληάιιαμαλ 

ζπγρώξεζε γηα ηα εγθιήκαηα ηεο 

Ιζηνξίαο. Γύν ζηόκαηα 

γεθύξσζαλ ηνπο γθξεκνύο ηνπ 

κίζνπο θαη κνηξάζηεθαλ γηα ιίγν 

ηελ εηξήλε ηνπ θόζκνπ.» 
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Υποθέζηε πως ήζαζηαν ηο κοριηζάκι ποσ ζώθηκε από ηην καηαζηροθή ηοσ 

Διζηόμοσ. Σε ζελίδες ηοσ προζωπικού ζας ημερολογίοσ να καηαγράψεηε ηα 

ζσναιζθήμαηα ποσ ζας προκλήθηκαν από ηα γεγονόηα ποσ βιώζαηε. 

    

10 Ινπλίνπ 1944, Γίζηνκν, Βνησηία  

Αγαπεηό κνπ εκεξνιόγην,  

 Πιένλ κπνξώ λα πσ κε ζηγνπξηά πσο είζαη ε κόλε κνπ παξεγνξηά. Σήκεξα, 

βίσζα ηελ ίδηα θόιαζε∙ ίζσο αθόκε κεγαιύηεξε από ό,ηη ζπλήζσο...  

 Ήηαλ ηέζζεξηο ην κεζεκέξη. Έλησζα έληνλε αλεζπρία, αιιά δελ κπνξνύζα 

λα θαηαιάβσ γηαηί∙ ζαλ έλαο θαθόο νησλόο… Μόιηο είρα θάεη κηζή κεξίδα 

λεξνπιηαζκέλεο ιαραλόζνππαο, γηαηί ε κακά είπε πσο έπξεπε λα καο θηάζεη θαη 

γηα ηελ Κπξηαθή θαη έλησζα ην ζηνκάρη κνπ λα γνπξγνπξίδεη. Σηελ ηζέπε κνπ 

θξαηνύζα ην θαζξεθηάθη πνπ κνπ είρε δώζεη ν κπακπάο, πξηλ θύγεη. Τν ζπκάκαη 

ζαλ ρζεο πνπ ζηεθόκαζηαλ κε δάθξπα ζηα κάηηα κπξνζηά από ηελ εμώπνξηα…  

Πνπ είρε πιεζηάζεη ζηκά κνπ, κε θίιεζε, κνπ έδσζε ηνλ θαζξέθηε θαη κνπ 

ςηζύξηζε: «Τνλ θαζξέθηε απηόλ, θόξε κνπ, ζα ηνλ θνηηάμεηο κνλάρα δύν θνξέο: 

ηαλ ζα πνλά ε θαξδηά ζνπ, όζν δελ έρεη πνλέζεη πνηέ, γηα λα κε ζπκεζείο θαη λα 

πάξεηο θνπξάγην, θαη όηαλ ζα ληώζεηο όζε ραξά θαη ειπίδα δελ έρεηο αηζζαλζεί 

μαλά, γηα λα αληηθξίζεηο ηνλ εαπηό ζνπ θαη λα ληώζεηο πεξεθάληα πνπ έρεηο 

αληέμεη. Πνηέ άιινηε! Έηζη, ζε ηνύην ην γπαιί ζα έρνπλ θιεηδσζεί ηα δύν πην 

δπλαηά  ζπλαηζζήκαηά ζνπ θαη δελ ζα ηα μεράζεηο πνηέ.». Έθηνηε, δελ ηνλ έρσ 

θνηηάμεη νύηε κία θνξά… 

 Γελ κπνξνύζα λα θνηκεζώ γηα κεζεκέξη θαη έηζη έθαηζα ζηνλ πξνζάιακν 

θαη ράδεπα ηα πεξίηερλα ζρέδηα ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θαζξέθηε. Τόηε μαθληθά, 

όξκεζε κέζα ζην ζπίηη καο έλαο από απηνύο. Από εθείλνπο ηνπο ςεινύο 

γεξνδεκέλνπο θνληάδεο πνπ έρνπλ ην ζξάζνο λα απηναπνθαινύληαη άλζξσπνη! 

Πάγσζα. Η γηαγηά πξνζπάζεζε λα ακπλζεί κπαίλνληαο κπξνζηά ηνπ, αιιά ηελ 

πέηαμε θάησ…  Η κακά έθιαηγε κε αλαθηιεηά, θξαηώληαο ηελ αδειθή κνπ ζηελ 

αγθαιηά ηεο θαη ν ζθύινο καο γάβγηδε θνπξληαζκέλνο ζε κηα γσληά, αλήκπνξνο λα 

πεξπαηήζεη, αθνύ δελ είρε ζεξαπεπηεί ην πόδη ηνπ. Απηό ήηαλ ην δπζνίσλν 

πξναίζζεκα πνπ κε ηαιάληδε ηειηθά; Ο ρξόλνο ζηακάηεζε. Ο δηάβνινο έζηξηςε ην 

όπιν ηνπ πξνο ην κέησπό κνπ. Γελ ππήξρε ηίπνηα πνπ κπνξνύζα λα θάλσ. Μόλν 
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λα ηνλ θνηηάμσ κε ην πνλεκέλν κνπ βιέκκα, πνπ ηθέηεπε γηα  ειεεκνζύλε… Με 

θνίηαμε θαη απηόο. Σην βιέκκα ηνπ κπνξνύζα λα δηαθξίλσ όιε ηελ νδύλε, ηελ 

θαηαζηξνθή πνπ είρε πξνμελήζεη. Τα δάθξπα ζηα βιέκκαηα ησλ αζώσλ πνπ 

θαηέζηξεςε. Δθείλσλ πνπ δελ έθηαηγαλ ζε ηίπνηα, πνπ άμηδαλ κηα επθαηξία λα 

δήζνπλ. Καη ηώξα δηαηζζαλόκνπλ όηη επξόθεηην λα γίλσ έλαο από απηνύο… Σην 

βιέκκα ην δηθό κνπ πξνζπάζεζα λα βάισ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηαγόλα 

ειπίδαο θαη απόγλσζεο  πνπ είρα κέζα κνπ… Θπκήζεθα ηα ιόγηα ηεο κακάο: «Τα 

κάηηα είλαη ν θαζξέθηεο ηεο ςπρήο ηνπ αλζξώπνπ». Ίζσο θαη ηώξα ηα δηθά κνπ 

κάηηα λα ήηαλ ν θαζξέθηεο ηεο θαξδηάο κνπ. Σαλ απηόλ ηνπ κπακπά, πνπ δελ είρα 

ηνικήζεη λα θνηηάμσ εδώ θαη ελάκηζε ρξόλν πνπ έρεη θύγεη… Τόηε, είδα έλα 

δάθξπ λα θπιά από ηα κάηηα ηνπ. Έλησζα ζπκό. Γελ έρεη ην δηθαίσκα λα θιαίεη ν 

δηάβνινο. 

 ια ζπλέβεζαλ πνιύ γξήγνξα. Έθαλε έλα βήκα πίζσ, θνίηαμε γύξσ ηνπ θαη 

έζηξεςε ην όπιν ηνπ πξνο ηνλ ζθύιν. Αζπλαίζζεηα έθιεηζα ηα κάηηα κνπ θαη 

βνύισζα ηα απηηά κνπ ηόζν δπλαηά, πνπ λόκηδα όηη ζα καηώζνπλ. ηαλ ηα άλνημα, 

κία ιίκλε από αίκα κε πιεζίαδε θαη έλα έλνρν βιέκκα ήηαλ θαξθσκέλν πάλσ κνπ. 

Ήζεια λα θσλάμσ. Ήμεξα όηη ζα ήηαλ κάηαην… Έθαλα, όκσο, θάηη πνιύ 

ρεηξόηεξν. Χσξίο λα ην ζθεθηώ, άπισζα ην ρέξη κνπ θαη ηνπ έδσζα ην 

θαζξεθηάθη ηνπ κπακπά. Δθείλνο ην πήξε, κε ραηξέηεζε ζηξαηησηηθά θαη έθπγε. 

Πνηέ δελ ζα ηνλ ζπγρσξέζσ. Πνηέ δελ ζα ζπγρσξέζσ ηνλ εαπηό κνπ. Μα ηη 

ζθεθηόκνπλ; Γελ θαηαιαβαίλσ. ια είλαη ζνιά.  

 ρη! ρη! Γελ κνπ αμίδεη απηό! Γελ κνπ αμίδεη απηόο ν πόλνο! Γελ κνπ 

αμίδεη λα κελ μέξσ αλ ζα δσ ή αλ ζα πεζάλσ αύξην. Να δσ καθξηά από ηνλ κπακπά 

κνπ. Να ηξώσ θάζε κέξα ςίρνπια, ελώ μέξσ πσο νη ςεύηεο θαη νη δνινθόλνη είλαη 

ρνξηαζκέλνη. Γελ κνπ αμίδεη λα δσ κέζα ζηελ θόιαζε. Χξήκαηα, εμνπζία, 

δύλακε. Απηνί νη ηξεηο δαίκνλεο είλαη πνπ ζνιώλνπλ ηελ θξίζε ησλ αλζξώπσλ. 

 Καη μέξεηο ηη κε πνλάεη πεξηζζόηεξν από όια; ηη απηόο ν δηάβνινο πνπ κνπ 

«ράξηζε ηε δσή» θαη έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην αίκα ηνπ ζθύινπ κνπ, θνηηάδεη 

ακέξηκλνο ηνλ θαζξέθηε κνπ. Απηόλ πνπ πξννξηδόηαλ γηα ηε δηθή κνπ 

αληαλάθιαζε, όρη ελόο ηέξαηνο…!      

Γηθή ζνπ 


