
                   ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

    Μια φορά κι ζναν καιρό ςτα προάςτια μίασ παρακαλάςςιασ πόλθσ τθσ Ελλάδασ εν 

ονόματι Ρρζβεηα ηοφςε μία φτωχι οικογζνεια θ οποία αποτελοφνταν από δφο ενιλικεσ  και 

ζνα παιδί που το όνομα του ιταν Ιάςων.Ο Ιάςων ιταν ζνα δεκαεξάχρονο ζφθβο αγόρι  το 

οποίο ξεχϊριηε για τθν ομορφιά του. Ήταν ψθλόσ, μελαχρινόσ, με τθσ υπζροχεσ ατιμζλθτεσ 

μποφκλεσ του να πεφτουν ςτο προςωπό του και με αυτά τα καταπράςινα μάτια γεμάτα γοθτεία 

και μυςτιριο κάκε φορά που ςε κοίταηε. 

   Ο πατζρασ του Ιάςoνα ο Ζκτωρασ,ιταν ζνασ ταπεινόσ ψαράσ ο οποίοσ προςπακοφςε να 

βγάλει τα προσ το ηθν πουλϊντασ ψάρια ςτθν αγορά μαηί με τθν γυναίκα του τθν Διμθτρα. Ζτςι 

ο Ιάςονασ μεγάλωςε παίηοντασ ςτα ςτενάκια τθσ πόλθσ μαηί με τον καλφτερο του φίλο τον 

Αλζξανδρο.Ο Αλζξανδροσ που είχε ίδια θλικία με τον Ιάςων ιταν ο γιόσ του μανάβθ που είχε  

το μαγαηί του ςτθν αγορά . 

   Στθν θλικία των δζκα χρονϊν κακϊσ ζπαιηε ςτα ςτενά τθσ πόλθσ  γνϊριςε τθν Κρισ θ οποία 

ιταν θ κόρθ ενόσ πλοφςιου ευγενι που ηοφςε ςτο κζντρο τθσ πόλθσ . Η Κρισ ξεχϊριηε από τα 

άλλα παιδιά. Ήταν ζνα κοριτςάκι πάντα περιποιθμζνο και καλοντυμζνο, με καςτανά ίςια 

μαλλιά , εκφραςτικά μεγάλα γαλάηια μάτια καρρείσ και ζβλεπεσ τον ωκεανό μζςα απο αυτά 

και ζνα υπζροχο χαμόγελο.Δεν άργθςαν να γνωριςτοφν μαηι τθσ  και ζγιναν οι καλφτεροι 

φίλοι. Μαηί περνοφςαν τθν θμζρα τουσ από τθν ανατολι του θλίου που ο Ιάςονασ ερχόταν με 

τουσ γονείσ του ςτθν αγορά εϊσ τθν δφςθ του όπου θ παραμάνα τθσ μικρισ κυρίασ τθν ζψαχνε 

φωνάηοντασ το όνομά τθσ και κυνθγόντασ τθν από ςοκάκι ςε ςοκάκι  για να τθν βάλει για 

φπνο.Ρζραςαν λοίπον αξζχαςτα παιδικά χρόνια γεμάτα περιπζτειεσ , ςκανδαλιζσ , παιχνίδια 

ςτθν παραλία και βουτιζσ ςτθν δροςερι κάλαςςα. 

   Οι μζρεσ τουσ περνοφςαν ξζγνοιαςτα, ανζμελα γεμάτα χαρά και ηωντάνια.Ο Ιάςονασ από 

τθν ςτιγμι που τθν γνϊριςε άρχιςε να περνάει περιςςότερθ ϊρα μαηί τθσ παρά με τον παιδικό 

του φίλο .Ζτςι, ςιγά ςιγά όπωσ τα χρόνια περνοφςαν κάνοντασ ςυντροφιά ο ζνασ ςτον άλλο 

ερωτεφκθκαν.Ήταν ζνα πρωτόγνωρο ςυναίςκθμα και για τουσ δφο τουσ αλλά ςυνάμα κάτι 

δυνατό.Και πράγματι, δεν κα μποροφςαν να βρουν καλφτερθ ςυντροφιά κακϊσ ο ζνασ 

ςυπλιρωνε απόλυτα τον άλλο. 

     Ήταν μινασ Μάρτιοσ,μόλισ είχε μπει θ άνοιξθ και θ φφςθ ζδειχνε να αποχερετά τον 

χειμϊνα και να καλοςορίηει τθν καλοκαιρία με το άνκιςμα  πολφχρωμων λουλουδιϊν, και με 

τον ςυνδιαςμο αρωμάτων του φρεςκο-βρεγμζνου χϊματοσ, των ανκιςμζνων εςπεριδοειδϊν 

και των άγριων λουλουδιϊν που φφτρωναν μετά από τθ βροχι ,όταν ο Ιάςονασ και θ Κρισ 

αποφάςιςαν ζνα πρωινό να ανζβουν ςτον καταπράςινο λόφο ο οποιοσ κοίταηε ςτθν κάλαςςα 

για να παρακολουκιςουν τθν παράμιλθ κζα.Ο Ιάςονασ τότε ιταν δεκαπζντε χρονϊν και θ Κρισ 

δεκατριϊν.Κακϊσ παρακολουκοφςαν τθν κζα κακιςτοί ςτο καταπράςινο χορτάρι εξζφραςαν ο 

ζνασ τα ςυναιςκιματά του ςτον άλλο και ζδωςαν τθν υπόςχεςθ πωσ από εκείνθ τθν ςτιγμι και 

ςτο εξισ ο ζνασ άνθκε ςτον άλλο και ότι όπου να πάει ο ζνασ όλοι οι δρόμοι κα τον γυρίηουν 

πάντα ςτον άλλο. 



    Ζνα χρόνο αργότερα, οι γονείσ του Ιάςονα αποφαςίηουν να τον ςτείλουν ςτον κείο του τον 

Ηρακλι,αδερφό του πατζρα του, ςτθ Μαςςαλία,ο οποίοσ κα φρόντιηε για τθν μόρφωςθ του 

και κα τον βοικαγε οικονομικά.Ο κείοσ του Ηρακλισ ιταν ζνασ εφποροσ ζμποροσ ,ο οποίοσ 

ηοφςε με τθν οικογζνεια του ςε ζνα αρκετά μεγάλο ςπίτι ςτα παράλια τθσ Μαςςαλίασ. Είχε δφο 

κόρεσ οι οποίεσ ιταν όμορφεσ ,πάντα περιποιθμζνεσ και μορφομζνεσ.Συνζχεια  τον ζκαναν 

περιφανο,μα πάντα ικελε ζναν γιο .Ο Ιάςονασ ιταν θ αδυναμία του .Ζβλεπε ςε αυτόν ζνα 

αποφαςιςμζνο νζο με υπομονι και πείςμα που είχε λαμπρό μζλλον μπροςτά του αρκεί 

κάποιοσ να του πρόςφερε τα ατάλλθλα εφόδια.Ώρεσ ϊρεσ του κφμιηε πολφ τον εαυτό του. Ζτςι, 

αποφάςιςε να τον καλζςει κοντά του και να του διδάξει τθν τζχνθ που είχε μάκει όπωσ κάκε 

πατζρασ ζκανε με τον γιο του εκείνθ τθν εποχι ,για να τον ακολουκιςει ςτα καράβια. 

    Κακϊσ οι μζρεσ περνοφςαν, ιρκε θ ςτιγμι ο Ιάςονασ να φφγει. Ζτςι, ζνα απόγευμα που 

ζκανε  τθν κακθμερινι του βόλτα μαηί με τθν Κρισ και το Αλζξανδρο ςτθν παραλία, τουσ 

ανακοίνωςε ότι κα ζφευγε τθν επόμενθ μζρα για πάντα και κα πιγαινε να μείνει μαηί με τον 

κείο του ςτθν Μαςαλία για μία καλφτρθ ηωι.Ο Αλζξανδροσ αντζδραςε με αυτι του τθν 

απόφαςθ και αποφάςιςε να τον ακολουκιςει και εκείνοσ ςτο ταξίδι του. Ζτςι τα δφο αγόρια 

αποχαιρζτθςαν τθν μικρι τουσ φίλθ και επζςτρεψαν ςτα ςπίτια τουσ για να ετοιμαςτοφν για το 

μεγάλο τουσ ταξίδι. 

     Τθν επόμενθ μζρα τα αγόρια ξφπνθςαν νωρίσ το πρωί ,αποχαιρζτθςαν τισ οικογζνειζσ 

τουσ, μάηεψαν τα πράγματά τουσ και κατευκφνκθκαν προσ το ςθμείο ςυνάντθςθσ. Το ςθμείο 

αυτό βριςκόταν κάτω απο μία βελανιδιά ,πάνω ςε ζνα λόφο. Σε αυτό το μζροσ ςυνίκθηαν να 

βρίςκονται οι τρεισ φίλοι όταν ζπρεπε να πάρουν μία ςθμαντικι απόφαςθ. 

   Μόλισ ςυναντικθκαν ο Αλζξανδροσ ρϊτθςε, ''Και τϊρα που πάμε ; '' και ο Ιάςονασ του 

απάντθςε ,''Καταρχάσ κα πρζπει να πάμε με τα πόδια. Τα χριματα που μου ζδωςε ο πατερασ 

μου δεν φτάνουν για να πάρω το καράβι'', ''Τα δικά μου φτάνουν αλλά εάν τα ξοδζψω όλα για 

το καράβι δεν κα μου φτάςουν για φαγθτό'' είπε ο Αλζξανδροσ. ''Μου ζδωςε ο πατζρασ μου 

μία πυξίδα και ζνα χάρτθ ''.''Τζλεια,αλλά δεν κα είναι πολυ μεγάλο το ταξίδι για να πάμε με τα 

πόδια; '' αναρωτικθκε ο Αλζξανδροσ.''Ναι ,κα είναι αλλά δεν κα χρειαςτεί να πάμε με τα πόδια 

μζχρι τθν Μαςαλία ,κα πάμε μζχρι τθν Δωδϊνθ όπου εκει κα μασ περιμζνει ο κείοσ μου για να 

ταξιδζψουμε μαηί του με τθν άμαξα για τθν Μαςαλία'' είπε ο Ιάςονασ. ''Ρόςο χρόνο ζχουμε 

μζχρι τότε; '' .''Ζχουμε μία εβδομάδα ''.''Τότε καλφτερα να ξεκινιςουμε''ςυμπλιρωςε ο 

Αλζξανδροσ. 

      Τα αγόρια ξεκίνθςαν το ταξίδι τουσ .Μετά από μία ϊρα πεηοπορία και ενϊ είχαν φτάςει 

ςε ζνα μζροσ με ψθλά δζντρα που ςκίαηαν τθν περιοχι  ζνιωςαν πωσ κάποιοσ τουσ 

ακολουκοφςε.Ο Ιάςονασ γφριςε απότομα το κεφάλι του πίςω και είδε μια ςκιά. Τρόμαξαν και 

άρχιςαν να τρζχουν. Ζνα χιλιόμετρο μακρυά από το ςθμείο που ςυνθδθτοποίθςαν ότι κάποιοσ 

τουσ ακολουκεί ο Ιάςονασ ψικφριςε ςτον Αλζξανδρο "Ζλα εδϊ, πάμε να κάτςουμε πίςω από 

αυτό το δζντρο να δοφμε ποιοσ μασ ακολουκεί" και ζτρεξαν γριγορα να κρυφτοφν. 

       Ξαφνικά ακοφνε κάποιον να αναςαίνει γριγορα και να αναρωτιζται "Μα που πιγαν;" 



Και τα αγόρια προσ ζκπλθξθ τουσ αναφϊνθςαν ταυτόχρονα "Μα αυτι είναι θ Κρισ!"και 

ςυνζχιςε ο Αλζξανδροσ" Δεν μπορεί... Ρϊσ βρζκθκε αυτι εδϊ; " τότε του απάντθςε ο Ιάςονασ 

"Μασ ακολοφκθςε!". Βγικαν από τθν κρυψϊνα τουσ και ζτρεξαν να τθν ςυναντιςουν. Μόλισ 

τουσ είδε ζνιωςε παράλλθλα ςυναιςκιματα ανακοφφιςθσ που δεν τουσ ζχαςε αλλά και 

ςτεναχϊριασ κακϊσ κατάλαβαν ότι τουσ ακολουκοφςε. Ντροπιαςμζνθ τουσ πλθςίαςε δειλά και 

τουσ χαιρζτθςε "Εμ....Γειά ςασ παιδιά" και τότε ο Αλζξανδροσ τθν χαιρζτθςε και αυτόσ 

γελϊντασ "Γειά ςου μικρι" τότε ο Ιάςονασ εκνευριςμζνοσ τθσ είπε "Τι κάνεισ εςφ εδϊ; Γιατί μασ 

ακολοφκθςεσ; Το ταξίδι αυτό είναι πολφ επικίνδυνο για να ζρκεισ και εςφ μαηί μασ" τότε αυτι 

είπε δειλά "Δεν ικελα να ςασ αποχωριςτϊ. Είςτε θ μόνθ μου παρζα. Και επίςθσ γιατί να ηιςετε 

μόνο εςείσ αυτι τθν περιπζτεια; Ήκελα και εγϊ να ςασ ακολουκιςω ςτθν Μαςςαλία!" 

ςυνζχιςε ο Ιάςονασ με υψωμζνθ τθν φωνι του "Και τι κα πουν οι γονείσ ςου; Αυτι τθ ςτιγμι 

κα ςε ψάχνουν!" και αυτι απάντθςε γεμάτθ υπερθφάνεια "Τουσ ζχω γράψει ζνα ςθμείωμα. 

Κοίτα!"  και ςυνζχιςε βγάηοντασ από τθν τςζπθ του παλτοφ  τθσ ζνα λευκό χαρτί και 

δείχνοντασ τουσ το "Ορίςτε κα τουσ το  ςτείλω μόλισ φτάςουμε ςτθν επόμενθ πόλθ" τότε ο 

Ιάςονασ αποφαςιςμζνοσ τθσ απάντθςε "Δεν μπορείσ να μεινεισ μαηί μασ κα ςε γυρίςουμε πίςω 

αμζςωσ τϊρα" και αυτι κυμωμζνθ του είπε "Δεν κελω να γυρίςω, εάν δεν με κζλετε μαηί ςασ 

κα πάω μόνθ μου" και τότε ο Αλζξανδροσ παρζμβθ ςτθν ζντονθ ςυηιτθςθ του και είπε "Δεν 

μπορείσ να πασ μόνθ. Άςε τθν να ζρκει μαηί μασ ρε Ιάςονα δεν ζχουμε κάτι να χάςουμε." και 

αυτόσ του είπε "Εάν πάκει κάτι κα ζχεισ εςφ τθν ευκφνθ όμωσ" τότε ο Αλζξανδροσ αποδζχτθκε 

τισ ευκφνεσ και οι τρεισ φίλοι ςυνζχιςαν το ταξίδι τουσ. 

   Ππωσ περπατοφςαν ςτο δρόμο βρικαν ζνα γζρο άνδρα ςτο δρόμο να κάκεται ςτθν ρόδα 

τθσ άμαξάσ του. Φαίνεται κάποιο ατφχθμα είχε πάκει κακϊσ θ άμαξα διζκεται μόνο τισ τρεισ 

από τισ τζςςερισ ρόδεσ και το άλογο βριςκόταν πζντε μζτρα μακρυά από τθν άμαξα. Ζτςι 

πλθςίαςαν τον γερό άνδρα και ο Αλζξανδροσ ζςκυψε κοντά του και τον ρϊτθςε '' Είςτε καλά; Τι 

πάκατε; '' και ο άνδρασ τρομαγμζνοσ και κλιμμζνοσ του απάντθςε '' Είχα ζνα τρομερό ατφχθμα. 

Βρίςκομαι ςε αυτό το ςθμείο από το πρωί. Το άλογο μου τρόμαξε από κάτι περίεργουσ ιχουσ 

και ζριξε τθν άμαξα πάνω ςε ζνα δζντρο για να κόψει τα δεςμά του  και να ελευκερωκεί." 

τότε θ Κρισ πλθςίαςε τον άνδρα και ςτενοχωρθμζνθ αναφϊνθςε " Τρομερό! Βλζπω ότι ζχετε 

χτυπιςει, πϊσ  μποροφμε να ςασ βοθκιςουμε;" και ζκανε νόθμα ςτον Ιάςονα να τουσ 

πλθςιάςει. Τότε ο γζροσ απάντθςε "Δεν κζλω να ςασ παιδεφω παιδιά μου, αλλά θ αλικεια 

είναι πωσ ζχω μεγάλθ ανάγκθ τθ βοικεια ςασ. Βλζπετε πρζπει να ζχω ςπάςει το πόδι μου γιατί 

δεν μπορϊ να κοφνθκω και χρειάηομαι ζναν γιατρό." και ο Ιάςονασ εκείνθ τθ ςτιγμι είπε '' 

Γιατρό κα βροφμε μόνο ςτθν επόμενθ πόλθ θ οποία είναι αρκετά μακρυά από εδϊ κα μασ 

πάρει δφο μζρεσ για να φτάςουμε." και θ Κρισ του είπε " Δεν μποροφμε να τον αφιςουμε μόνο 

του δφο θμζρεσ ςε αυτό το ςθμείο, πονάει και χρειάηεται άμεςα βοικεια." και αυτόσ τθσ 

απάντθςε " Το ξερω...κάτι πρζπει να ςκεφτοφμε " και ο θλικιωμζνοσ κφριοσ τουσ είπε " 

Μποροφμε να πάμε με τθν άμαξα μου,μόνο που κα χρειαςτεί να τθν επιςτευάςετε πρϊτα. Η 

ρόδα δεν ζχει χαλάςει, απλά βγικε. Βρίςκεται εκεί ςτο δζντρο. " ζδειξε με το χζρι του και 

ςυνζχιςε "το άλογο μου είναι ιμερο, κα χρειαςτεί μόνο να το φϊναξω και ςτθ ςυνζχεια εςείσ 

κα πρζπει να το δζςετε ςτθν άμαξα."  



   Τα παιδιά ςυμφϊνθςαν μαηί του και βοικθςαν όλοι να φτιάξουν τθν άμαξα.Οι ϊρεσ 

περνοφςαν και ο ιλιοσ άρχιςε να δφει. Επειδι νφχτωνε αποφάςιςαν να καταςκθνωςουν εκεί το 

βράδυ και να ξεκινιςουν με τθν ανατολι του θλίου. 

    Τθν επόμενθ μζρα μάηεψαν τα πράγματα  τουσ και ξεκίνθςαν όλοι μαηί πάνω ςτθν άμαξα 

να πάνε ςτθν γειτονικι πόλθ. Η διαδρομι ιταν πολφ όμορφθ και ξεκοφραςτθ αφοφ πιγαιναν 

με τθν άμαξα. Ρζραςαν μία μεγάλθ λίμνθ, που γφρω τθσ υπιρχαν πολλά δζντρα τα οποία 

ςχθμάτιηαν ζνα καταπράςινο δάςοσ. 

   Μετά από δφο ϊρεσ ταξίδι ζφταςαν ςτθν πόλθ. Εκεί ο γζροσ άνδρασ τουσ είπε '' Ζχω κάνει 

αυτό το ταξίδι πολλζσ φορζσ και πάντα μου φαινόταν ςφντομο . Αυτι τθν φορά μου φάνθκε λεσ 

και διιρκεςε μια αιωνιότθτα. " και θ Κρισ του απάντθςε "Σθμαςία ζχει ότι φτάςαμε. Μπορείσ να 

μασ πεισ που βρίςκεται ο γιατρόσ για να ςε πάμε;" και τότε ο θλικιωμζνοσ τουσ ζδειξε το δρόμο 

και αυτοί τον πιγαν.  

   Ο γιατρόσ βοικθςε τον κφριο εκείνο με τα τραφματα του και ςτθ ςυνζχεια του πρότεινε να 

ξεκουραςτεί. Τα παιδιά προςφζρκθκαν να τον πάνε ςπίτι του και αυτόσ δζχκθκε. Φτάνοντασ 

ςτο ςπίτι του τα παιδιά καφμαςαν το μζγεκοσ του και αμζςωσ κατάλαβαν πωσ ο άνδρασ αυτόσ 

ιταν πλοφςιοσ. 

     Μόλισ μπικαν ςτο τεράςτιο αυτό ςπίτι, μια γυναίκα τουσ πλθςίαςε. Ήταν θ οικονόμοσ 

του ςπιτιοφ. Μόλισ ζφταςε κοντά τουσ, ρϊτθςε τον κφριο τθσ τι ςυνζβθ και αυτόσ τθσ είπε να 

ετοιμάςει φαγθτό για όλουσ, να φάνε και να το ςυηθτιςουν ςτθν τραπεηαρία. 

    Το φαγθτό ζγινε, κάκθςαν όλοι μαηί ζφαγαν και ο γζροσ άνδρασ αφθγικθκε ςτθν γυναίκα 

τθν περιπζτεια τουσ. Μόλισ τελείωςαν το δείπνο τουσ και τθν ςυηιτθςθ τουσ ο κφριοσ αυτόσ 

τουσ πρότεινε να μείνουν ςτο ςπίτι του για το βράδυ για να ξεκουραςτοφν γιατί τουσ περίμενε 

μεγάλο ταξίδι. Η οικονόμοσ του ςπιτιοφ τουσ ζδωςε μερικζσ πετςζτεσ για να κάνουν ζνα μπάνιο 

και τουσ κακοδιγθςε ςτα δωμάτια τουσ. Τα αγόρια ζμειναν ςτο ίδιο δωμάτιο το οποίο 

βριςκόταν ςτον πάνω όροφο, ενϊ θ μικρι τουσ φίλθ ζμεινε ςε ζνα δωμάτιο δίπλα από το 

ςαλόνι μόνθ τθσ. 

    Το βράδυ είχαν όλοι ςχεδόν κοιμθκεί. Στο ςπίτι επικρατοφςε απόλυτθ θςυχία. Το μόνο 

που ακουγόταν ιταν οι ςυνχορδίεσ τθσ ανοιξιάτικθσ βροχισ που ζπεφτε ςτα φφλλα των 

δζντρων τθσ αυλισ. Το μόνο άτομο που δεν κοιμόταν ςτο ςπίτι ιταν ο Ιάςονασ. Δεν μποροφςε 

να κλείςει μάτι όλθ τθν νφχτα γιατί ςκεφτόταν τθν Κρισ, του άρεςε πολφ και φοβόταν πωσ εαν οι 

γονείσ τθσ μάκαιναν ότι ζφυγε μαηί τουσ, κα τθν ζχανε και δεν κα τον άφθναν να τθν ξανά δει 

ποτζ.  

    Μετά από λίγθ ϊρα αποφάςιςε να κατζβει κάτω να τθν δει. Ήκελε να τθσ το πει, ικελε να 

τθσ πει πόςο του αρζςει. Ζτςι, ςθκϊκθκε από το κρεβάτι και βγικε από το δωμάτιο. Εκεί που 

κατζβαινε τισ ςκάλεσ αντίκριςε κάποιον να κάκεται ςτο κακιςτικό μπροςτά από το τηάκι. Δεν 

μποροφςε να δει όμωσ ποιοσ ιταν. Κακϊσ πλθςίαηε θ εικόνα του προςϊπου του ατόμου άρχιςε 

να ςχθματίηεται από το φωσ που του ζριχναν οι φλόγεσ τθσ φωτιάσ. Ήταν θ Κρισ, '' Μα τι να 



κάνει τζτοια ϊρα εδϊ; " αναρωτικθκε από μζςα του.  

    Πταν  είχε ιδθ πλθςιάςει αρκετά τθν κοπζλα, αυτι γφριςε απότομα το κεφάλι τθσ 

φοβιςμζνθ και μόλισ τον είδε του χαμογζλαςε με ανακοφφιςθ που ιταν αυτόσ. Κάκθςε δίπλα 

τθσ και τθν ρϊτθςε '' Γιατί βρίςκεςαι εδϊ τζτοια ϊρα μόνθ ςου; " και αυτι του απάντθςε "Δεν 

μποροφςα να κοιμθκϊ..."  και αυτόσ τθσ είπε " Οφτε και εγϊ...". Μετά από αυτό επικράτθςε 

απόλυτθ ςιωπι. Κοίταηαν και οι δφο τθ φωτιά και ο κακζνασ τουσ ςκεφτόταν τα δικά του. 

    Ρζραςε μιςι ϊρα και θ Κρισ αποφάςιςε να πάει για φπνο. Μόλισ ςθκϊκθκε αυτόσ τθν 

ρϊτθςε '' Ροφ πασ; " και του απάντθςε "Ζλεγα να πθγαίνω ςιγά ςιγά για φπνο.."  και όταν 

ζκανε ζνα βιμα να περάςει από μπροςτά του για να πάει ςτο δωματιο τθσ αυτόσ τθσ ψικφριςε 

" Ρερίμενε, μθν φεφγεισ ακόμα, ζχω κάτι να ςου πω..." αυτι ζκπλθκτθ τον κοίταξε με απορία 

και κάκθςε ξανά ςτθν καναπζ. Τότε εκείνοσ άρχιςε να μιλάει με αμθχανία " Ξζρεισ τϊρα 

τελευταία ςε ςκζφτομαι ςυνζχεια και δεν μπορϊ να ςε βγάλω από το μυαλό μου... " 

ςταμάτθςε για λίγο και ςυνζχιςε "Μου αρζςεισ πολφ." τότε αυτι τον κοίταξε με αμθχανία και 

γφριςε το βλζμμα τθσ πάλι ςτθν φωτιά. Δεν απάντθςε. Ρζραςαν πάλι δζκα λεπτά απόλυτθσ 

ςιωπισ και τότε γφριςε τον κοίταξε και του είπε " Και εμενα μου αρζςεισ... " τότε αυτόσ 

πλθςίαςε με το πρόςωπο του το δικό τθσ και τθν φίλθςε. Μετά από λίγο αυτι ςθκϊκθκε και 

ζφυγε, πιγε ςτο δωμάτιο τθσ χωρίσ να πει κουβζντα.  

    Το επόμενο πρωί,ο καιρόσ ιταν καλφτεροσ. Η βροχι είχε ςταματιςει και είχε βγει ο ιλιοσ. 

Πλοι  είχαν μαηευτεί ςτθν τραπεηαρία όπου πιραν το πρωινό τουσ. Μόλισ τελείωςαν ο 

θλικιωμζνοσ κφριοσ τουσ αποχαιρζτθςε δίνοντασ τουσ λίγα χριματα για να τουσ ανταποδϊςει 

τθν ευγνωμωςφνθ τουσ.Τα παιδιά φεφγοντασ από το ςπίτι κατευκφνκθκαν ξανά προσ τθν πόλθ. 

Εκεί ςυνόδεψαν τθν Κρισ ζωσ το ταχυδρομείο για να ςτείλει το γράμμα ςτον πατζρα τθσ. 

    Μετά από μια ϊρα ςτθν πόλθ και ενϊ είχαν αγοράςει τα απαραίτθτα τρόφιμα για τον 

δρόμο τα παιδιά πιραν το πιο ςφντομο μονοπάτι για να φτάςουν γριγορα ςτον προοριςμό 

τουσ.  

    Κακϊσ προχωροφςαν δίπλα από τον δρόμο άκουγαν νερό να τρζχει. Ήταν ζνα ποτάμι που 

κφλαγε. Ρλθςίαςαν το ποτάμι για να πιουν νερό και να ξεκουραςτοφν. Ξαφνικά άκουςαν μια 

φωνι να τραγουδάει ζνα τραγοφδι. Και ςτθ ςυνζχεια οι φωνζσ ζγιναν περιςςότερεσ. 

Ακολοφκθςαν τισ φωνζσ και βρζκθκαν ςε ζναν καταρράκτθ. Εκεί αντίκριςαν ζνα μαγευτικό 

τοπίο με κατά γαλανα νερά τα οποία λίμναηαν ςτθν άκρθ του καταρράκτθ, κατά λευκεσ πζτρεσ 

και γεμάτο με πλοφςια βλάςτθςθ.  

   Εκείνθ τθν ςτιγμι άρχιςαν να προβάλουν πίςω από τα δζντρα γυναικείεσ μορφζσ. Ήταν 

μικροκαμωμζνεσ και τα πόδια τουσ δεν πατοφςαν ςτο ζδαφοσ. Ήταν όλεσ τουσ πανζμορφεσ 

αλλά ςυνάμα ξεχωριςτζσ  και θ μελωδία που τραγουδοφςαν μαγευτικι.  

   Τουσ πλθςίαςαν και μια από αυτζσ είπε γεμάτθ χαρά '' Γειά ςασ παιδιά. Είμαςτε οι νεράιδεσ 

που προςτατεφουν το δάςοσ και εδϊ είναι το ςπίτι μασ. Ρϊσ βρεκικατε εδϊ ; " τα παιδιά 

γεμάτα ζκπλθξθ ζμειναν άφωνα για ζνα λεπτό. Στθν ςυνζχεια απάντθςε ο Αλζξανδροσ " 



Ρθγαίνουμε ςτθν Δωδϊνθ και περάςαμε από εδϊ για να πιοφμε νερό και να ξεκουραςτοφμε" 

τότε άλλθ μία τουσ πλθςίαςε και είπε " Μποροφμε να ςασ φιλοξενιςουμε εμείσ εδϊ για όςο 

κζλετε. Το όνομά μου είναι Μελίνα" και ο Αλζξανδροσ μαγεμζνοσ από τθν ομορφιά τθσ είπε " 

Θα μποροφςαμε να μείνουμε εδϊ για λίγο καιρό. Ε παιδιά; " και τότε ο Ιάςονασ είπε βιαςτικά " 

Ευχαριςτοφμε πολφ αλλά δεν κα μείνουμε για πολφ. " και ο Αλζξανδροσ τουσ κοίταξε με 

απορία. 

   Οι νεράιδεσ όλεσ ςκόρπιςαν ξανά μζςα ςτο δαςάκι δίπλα από τον καταρράκτθ. Μόνο θ 

Μελίνα ζμεινε μαηί τουσ και είπε ςτα παιδιά " Ακολουκιςτε με και κα ςασ οδθγιςω ςε ζνα 

μζροσ για να φάτε και να ξεκουραςτείτε". Ρροχϊρθςε προσ τον καταρράκτθ.Φςτερα, πζραςε 

μζςα από τον καταρράκτθ και τα φτερά τθσ δεν βράχθκαν. Εκείνθ τθ ςτιγμι θ Κρισ αναφϊνθςε 

''Μα πϊσ κα περάςουμε κάτω από το νερό; Θα βραχοφμε... '' Και θ Μελίνα τθσ απάντθςε από 

τθν άλλθ πλευρά του καταρράκτθ  γεμάτθ καλοςφνθ ''Μθν φοβάςτε ,δεν κα βραχείτε 

κακόλου.'' Τα παιδιά δεν μπόρεςαν να τθν πιςτεψοφν μζχρι που πζραςαν κάτω από τον 

καταρράκτθ και δεν υπιρχε οφτε μία ςταγόνα νεροφ πάνω τουσ.Είχαν μείνει όλοι άναυδοι! 

   Στθ ςυνζχεια τθν ακολοφκθςαν κατά μικοσ τθσ ςπθλιάσ θ οποία ιταν διακοςμθμζνθ με 

μαγικοφσ πυρςοφσ για να υπάρχει φωτιςμόσ και πολλά διαμάντια και κρυςτάλουσ ςε διάφανο 

χρϊμα. Στο τζλοσ τθσ ςπθλιάσ άρχιςαν να βλζπουν τισ θλιαχτίδεσ του ιλιου να ειςζρχονται 

προσ το εςωτερικό. Πςο πλθςίαηαν άρχιςαν να αντικρίηουν μία καταπράςινθ πεδιάδα με πολφ 

ψθλά δζντρα πάνω ςτα οποία υπιρχαν δεντρόςπιτα ςτα οποία κατοικοφςαν οι υπόλοιπεσ 

νεράιδεσ και κατάφυτθ από λουλοφδια. Η ατμόςφαιρα μφριηε υπζροχα από τον ςυνδυαςμό 

των αρωμάτων των λουουδιϊν. 

    Οι νεράιδεσ δεν τουσ πλθςίαςαν. Συνζχιςαν αυτό που ζκαναν χωρίσ να ενοχλθκοφν από 

τθν παρουςία των παιδιϊν. Η Μελίνα τουσ οδιγθςε ςε ζνα κιόςκι πάνω ςτο οποίο είχε 

αναρριχθκεί  μία τριανταφυλλιά ,θ οποία ιταν γεμάτθ από κάταςπρα τριαντάφυλλα.Εκεί 

βριςκόταν ζνα μεγάλο τραπζηι το οποίο ιταν γεμάτο από φαγθτά. '' Μπορείτε να κακίςετε να 

φάτε όςο κζλετε. Ριςτεφω κα πεινάτε πολφ μετά από ζνα τόςο μεγάλο ταξίδι'' και ο 

Αλζξανδροσ τθσ απάντθςε '' Σε ευχαριςτοφμε πάρα πολφ...εεε... εςφ δεν κα κάτςεισ μαηί μασ;'' 

τθν ρϊθςε δειλά και αυτθ του απάντθςε '' Ναι φυςικά. Θα είμαι κοντά ςασ για όςο εςείσ κα 

είςτε εδϊ.'' τότε τθσ είπε γεμάτοσ ενκουςιαςμό ''Υπζροχα!'' και ζκατςαν όλοι μαηί να φάνε. 

   Μόλισ τελείωςαν με το φαγθτό θ καλι τουσ φίλθ τουσ ξενάγθςε ςτον χϊρο. Πταν άρχιςε να 

νυχτϊνει πιγαν όλοι μαηί ςε ζνα μεγάλο κζατρο όπου οι νεράιδεσ  ςυνίκιηαν να 

ςυγκεντρϊνονται τα βράδια και να παρακολουκοφν κεατρικά ζργα. Ζτςι και αυτοί 

παρακολοφκθςαν το κεατρικό και ςτθν ςυνζχεια διαςκζδαςαν τραγουδϊντασ και χορεφοντασ 

με τισ υπόλοιπεσ νεράιδεσ. Πταν τελείωςε θ γιορτι πιγαν όλοι να κοιμθκοφν. 

    Τθν επόμενθ μζρα μόλισ οι πρϊτεσ θλιαχτίδεσ τθσ αυγισ ζλαμψαν ςτα πρόςωπά τουσ τα 

παιδιά ξφπνθςαν και άρχιςαν να ετοιμάηονται για να φφγουν.Ενϊ ο Ιάςονασ και θ Κρισ είχαν 

ετοιμάςει τα πράγματά τουσ ,ο Αλζξανδροσ δεν τα ετοίμαηε. ''Ρρζπει να φφγουμε Αλζξανδρε. 

Ετοίμαςε φριγορα τα πράγματά ςου!'' του είπε ο Ιάςονασ και αυτοσ δεν απάντθςε. ''Ζλα, 



γριγορα ςου λζω ζχουμε ταξίδι μπροςτά μασ και μασ περιμζνει ο κείοσ μου.'' και τότε ο 

Αλζξανδροσ του απάντθςε ''Ιάςονα κζλω να μείνω εδϊ...άλλαξα γνϊμθ για το ταξίδι. Κοιτα 

πόςο ωραία περάςαμε εδϊ εχκζσ!Μπορείτε να ςυνεχίςετε χωρίσ εμζνα ; '' και ο Ιάςονασ του 

απάνθςε '' Μα δεν μποροφμε να ςε αφιςουμε εδϊ μόνο ςου! '' και του είπε ο Αλζξανδροσ ''Δεν 

κα πάκω τίποτα. Θα προςζχω τον εαυτό μου. Σασ παρακαλϊ. '' και τουσ κοίταξε γεμάτοσ 

αγωνία περιμζνοντασ τθν απάντθςθ τουσ.''Μπορείσ να μείνεισ, Εμείσ να ςε βλζπουμε 

χαροφμενο κζλουμε. Απλά υποςχζςου μασ ότι κα προςζχεισ!'' του είπε θ Κρισ και αναγκαςτικά 

ςυμφϊνθςε μαηί τθσ ο Ιάςονασ. 

   Ζτςι τα δφο παιδιά αποχερζτθςαν τον αγαπθμζνο τουσ φίλο αλλά και τισ υπόλοιπεσ 

νεράιδεσ οι οποίεσ τουσ πρόςφεραν φαγθτό για το ταξίδι και πιραν το μονοπάτι άλλθ μία φορά 

για τθν Δωδϊνθ. 

   Ρερπάτθςαν πζντε ϊρεσ κάνοντασ κάποια μικρά διαλείμματα για να ξεκουραςτοφν ϊςπου 

τελικά, με υπομονι και κζλθςθ κατάφεραν να φτάςουν ςτον προοριςμό τουσ. Η πόλθ ιταν 

πραγματικά πολφ όμορφθ. Γεμάτθ κόςμο από διάφορα ςθμεία του κόςμου. Άλλοι βριςκόταν 

εκζι για να παρακολουκιςουν τθν παράςταςθ ςτο κζατρο, άλλοι για δουλείεσ. 

   Ο Ιάςονασ άχιςε να ρωτάει τουσ περαςτικοφσ οδθγείεσ για το που ζπρεπε να πάνε 

ςυμφωνα με τθν διεφκυνςθ που του είχε δϊςει ο κείοσ του. Ζτςι μετά από μερικζσ 

προςπάκειεσ αναηιτθςθσ χωρίσ αποτζλεςμα αποφάςιςαν να κάτςουν κατω από ζνα δζντρο να 

ξεκουραςτοφν. Μετά από μιςι ϊρα ,ξαφνικά ο Ιάςονασ εντόπιςε μζςα ςτο πλικοσ ςτον κείο 

του να κατεβαίνει από τθν αμαξά του. Σθκϊκθκαν κατευκείαν και ζτρεξαν κοντά του. 

   Αυτόσ μόλι είδε τον μικρό του ανθψιό που είχε αλλάξει πάρα πολφ από τθν τελευταία φορό 

που τον είχε δει ζμεινε άφονοσ και ιταν γεμάτοσ από  χαρά. Τον πλθςίαςε, τον αγκάλιαςε και 

τον ρϊτθςε '' Τί κάνεισ Ιάςονα ;...ζχω πάρα πολφ καιρό να ςε δω. Χάρθκα πάρα πολφ όταν 

ζμακα ότι κα ζρκεισ να μείνεισ μαηί μασ. Η κοπζλα ποιά είναι ;'' και ο Ιάςονασ του απάντθςε '' 

Και εγϊ χάρθκα πάρα πολφ που κα ερχομουν ςε εςάσ. Η κοπζλα από εδϊ είναι θ φίλθ μου θ 

Κρθσ ,θ οποία ικελε να μασ ακολουκιςει ςτο ταξίδι μασ . Μπορεί να ζρκει μαηί μασ ;'' και αυτοσ 

απάντθςε '' Φυςικά και μπόρει απλά πϊσ γίνεται ζνα κορίτςι ςαν και αυτθ να ταξιδεφει μαηί 

ςου ; '' ρϊτθςε κατλαβαίνοντασ από τα ροφχα τθσ ότι καταγόταν από πλοφςια οικογζνεια. '' 

Είναι μεγάλθ ιςτορία κείε ...κα ςτθν εξθγιςω ςτθν διαδρομι.'' .'' Ωραία, ϊρα να πθγαίνουμε 

παιδιά.'' είπε και επιβιβάςτθκαν ςτθν άμαξα. 

    Το ταξίδι τουσ για Μαςςαλία διιρκθςε δφο ολόκλθρουσ μινεσ. Ήταν αρκετά κουραςτικό 

αλλά πάρα πολφ όμορφο. Ρζραςαν όμορφα τοπία διακοςμθμζνα με ποτάμια ,λίμνεσ, βουνά, 

δάςθ, καταρράκτεσ πλοφςια χλωρίδα και πανίδα. Πταν ζφταςαν ςτο ςπίτι του κείου του 

,ςυνάντθςε τισ ξαδζρφεσ του,τθν κεία του και όλοι ιταν τόςο χαροφμενοι που τον ζβλεπαν. Οι 

ξαδζρφεσ του χάρθκαν πάρα πολφ με τθν παρουςία τθσ Κρισ γιατί είχαν αποκτιςει μία 

καινοφρια φίλθ ,τθν οποία δεν άργθςαν όμωσ να χάςουν γιατί όταν οι γονείσ τθσ ζμακαν που 

βριςκόταν ιρκαν και τθν πιραν. 

   Ο Ιάςονασ ςτεναχωρικθκε πάρα πολφ με τθν απουςία τθσ αλλά ζπρεπε να μείνει δυνατόσ. 



Τα επόμενα δφο χρόνια ο κείοσ του ενϊ του είχε μάκει τθν δουλειά του χάριςε ζνα από τα τρία 

του πλοία. Ζτςι, αφοφ ο Ιάςονασ πλζον είχε αρκετά χριματα, γφριςε πίςω ςτθν Ρρζβεηα. Εκεί, 

ηιτθςε από τθν Κρισ, που πολφ τθν αγαποφςε να τον παντρευτεί. Οι γονείσ τθσ ςυμφϊνθςαν να 

τον παντρευτεί ,ζτςι παντρεφτθαν, ζφτιαξαν ζνα μεγάλο ςπίτι ςτον λόφο όπου ζπαιηαν όταν 

ιταν μικροί και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα . 

Οικονόμου Ελπίδα 

 


