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Αφιερωμένο σε όλα  
τα σοκολατένια παιδάκια  

που ζουν στη χώρα μας… 



© Μαρία Τζιρίτα, 2020 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020

Από μένα για εσάςΑπό μένα για εσάς

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας το αγάπησα πολύ. 
Είχα χρόνια να το πάθω αυτό με κάποιο έργο μου, ίσως 
από τότε που έγραψα Το παιδί της αγάπης και την Ιόλη. 
Όλα τα θέματα που αφορούν παιδιά με συγκινούν και 
ξυπνούν στην καρδιά μου πολύ έντονα συναισθήματα. 
Υπάρχουν αληθινά γεγονότα σ’ αυτή την ιστορία, απο-
λύτως αληθινά, τα οποία μπλέκονται με τη μυθοπλασία. 
Δε θα σας αποκαλύψω τίποτα πριν φτάσετε στην τελευ-
ταία σελίδα, όπου εκεί σας υπόσχομαι θα τα μάθετε όλα.

Προς το παρόν θα σας ευχηθώ μόνο καλή ανάγνωση, 
με την ευχή οι ιστορίες των ηρώων μου να αγγίξουν και 
τις δικές σας ευαίσθητες χορδές και να γίνουν η αφορμή 
για το προσωπικό σας ταξίδι στην αυτογνωσία…

Μαρία Τζιρίτα
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Η Λουκία δεν παρακολουθούσε πια τα λόγια του 
ιερέα. Η ματιά της είχε σταθεί στην τεράστια 
εικόνα του Αϊ-Γιώργη, που έστεκε περήφανος 

δίπλα στο άλογό του έχοντας μόλις σκοτώσει τον δράκο, 
με το δεξί του χέρι σηκωμένο ψηλά, σε μια κίνηση θριάμ-
βου. Πίσω του μια γυναίκα που φαινόταν… πώς φαινό-
ταν; Φοβισμένη; Σημείωσε στο μυαλό της να ρωτήσει τη 
μάνα της ποια να ’ταν η γυναίκα αυτή.

Ο ιερέας έψελνε το «Σημάδι της Ειρήνης» και οι καλε-
σμένοι τους ακολουθούσαν την τυπική χειραψία μετα-
ξύ τους. Το βλέμμα της τώρα είχε κλέψει η συναρπαστι-
κή θέα του λιμανιού και του πελάγους που ξεδιπλωνό-
ταν μέσα από το μικρό παράθυρο του ναού δίπλα της, 
κι ένιωσε την καρδιά της να βουλιάζει ακόμα πιο βαθιά 
στην ευτυχία. Πόσο υπέροχα μαγευτική ήταν η θέα από 
κει πάνω! Μα κι από τη βεράντα του νέου της σπιτικού 
τέτοια εικόνα θα αντίκριζε κάθε πρωί που θα ξυπνούσε 
δίπλα στον άντρα που στεκόταν πλάι της.

Γύρισε και τον κοίταξε. Ο Δομίνικος, αντίθετα από εκεί-
νη, φαινόταν αφοσιωμένος στα λόγια του ιερέα που τε-
λούσε την καθολική γαμήλια Λειτουργία. Στο πρόσωπό 
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του διάβασε τη συγκίνηση, μα και τη λαχτάρα. Σίγουρα 
δεν έβλεπε την ώρα να μείνουν μονάχοι οι δυο τους στην 
κάμαρά τους και να την κάνει επιτέλους δική του. Στον 
έναν χρόνο του αρραβώνα τους της είχε δείξει ξεκάθαρα 
πόσο την αγαπούσε αλλά και πόσο την ποθούσε. Τα μά-
γουλά της βάφτηκαν κόκκινα στη σκέψη της ένωσής τους. 
Και η ίδια σίγουρα αδημονούσε για τη μαγική αυτή στιγ-
μή, αλλά είχε και μια συστολή που της έκοβε τα πόδια.

Η Θεία Κοινωνία που της πρόσφερε ο ιερέας εκείνη την 
ώρα την ανάγκασε να ξαναγυρίσει στο παρόν. Μετάλα-
βε με ευλάβεια και συμμετείχε στην τελευταία προσευ-
χή που έψαλαν όλοι μαζί μέσα στον καθολικό ναό, κάτω 
από τους εξαίσιους ήχους του εκκλησιαστικού οργάνου, 
το οποίο είχε φέρει ο πεθερός της ειδικά για την περίστα-
ση τη μέρα εκείνη. Ο πατέρας του Δομίνικου, ο γνωστός 
Φραγκίσκος Δακρότσης, ήταν άλλωστε από τους πλου-
σιότερους και ισχυρότερους ανθρώπους της Σύρου. Η 
Λουκία σίγουρα δε θα μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη 
από το να μπει σε αυτή την οικογένεια με δόξα και τιμή.

Όχι ότι η δική της οικογένεια ήταν κάποια παρακα-
τιανή. Τουναντίον. Ο πατέρας της ήταν ναυτικός και την 
είχε προικίσει πλουσιοπάροχα. Απλώς δεν προερχόταν 
η ίδια από αρχοντικό τζάκι όπως εκείνο των Δακρότση-
δων, με τη μεγάλη ιστορία, από την εποχή της ενετοκρα-
τίας ακόμα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον νεαρό Δομίνι-
κο να την ερωτευτεί σφόδρα και να τη ζητήσει από τον 
πατέρα της. Οι δικοί του δεν είχαν καμιά αντίρρηση για 
την επιλογή της νύφης, μα ακόμα κι αν είχαν, οι κάμπο-
σες χρυσές λίρες που πρόσφερε ο συμπέθερος την ημέρα 
του λόγου είχαν κάμψει όλες τους τις αντιστάσεις.
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Το ζευγάρι γιόρτασε τον γάμο του με τους πολυάριθ-
μους καλεσμένους του στο αρχοντικό της οικογένειας του 
γαμπρού, ένα τμήμα του οποίου τους παραχωρήθηκε 
από τον πατέρα του Δομίνικου, αφού πρώτα ανακαινί-
στηκε πλήρως. Δε θα ήταν υπερβολή να πει κανείς πως 
το σπίτι αυτό έμοιαζε με παλάτι κι ήταν το πιο εντυπω-
σιακό κτίσμα στην Απάνω Χώρα του νησιού. Τα λευκά 
του μάρμαρα, σε συνδυασμό με την πέτρα, έδεναν άρι-
στα με το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, που 
αντίκριζες από όλα τα μπροστινά παράθυρα. Οι δυο με-
γαλόπρεπες κολόνες στην είσοδο του σπιτιού, φτιαγμέ-
νες από γρανίτη, προσέδιδαν ακόμα μεγαλύτερη πολυ-
τέλεια στο αρχοντικό.

Η γιορτή έγινε στον τεράστιο κήπο στην πίσω αυλή, 
όπου στήθηκαν οι ροτόντες με τα χειροποίητα κεντητά 
τραπεζομάντιλα. Ήταν μέρος της προίκας της Λουκίας, 
φερμένα από κάποια χώρα της Ανατολής, στο τελευταίο 
ταξίδι του πατέρα της. Μαζί με αυτά ήρθαν και μετα-
ξωτές κουρτίνες, πετσέτες από την καλύτερη ποιότη-
τα βαμβακιού, σεντόνια ολομέταξα και κουβέρτες ολό-
μαλλες από μακρινές χώρες του κόσμου. Ο πεθερός της 
μπορεί να πρόσφερε το σπίτι, μα ο πατέρας της φρό-
ντισε να το γεμίσει με σπάνια και πολύτιμα αντικείμε-
να, ακόμα και έπιπλα, που όμοιά τους δεν είχαν ξανα-
δεί οι Συριανοί.

«Είσαι ευτυχισμένη;» ακούστηκε η φωνή του αγαπημέ-
νου της και νόμιμου συζύγου της πλέον δίπλα στα μαλλιά 
της. Ακόμη φορούσε στο κεφάλι το στέμμα από φρέσκα 
λευκά άνθη, αλλά είχε αφαιρέσει το πέπλο για τη δεξίω-
ση. Το κεντημένο στο χέρι νυφικό της θα το αποχωριζό-
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ταν την ώρα που θα ξάπλωνε στο κρεβάτι. Ίσως ακόμα 
ούτε και τότε, αν ήταν στο χέρι της.

«Έαμε!» του απάντησε με ένα χαμόγελο που συναγω-
νιζόταν τη φωτεινότητα του νυφικού της. «Ναι, πολύ!» 
βιάστηκε να συμπληρώσει διορθώνοντας τον ιδιωματι-
σμό που αυθόρμητα ήρθε στα χείλη της, αφού θυμήθηκε 
τα λόγια της μάνας της. Εκείνη την είχε προειδοποιήσει 
να μιλάει τη γλώσσα τους σωστά στο νέο της σπιτικό, κι 
ειδικά μπροστά στα πεθερικά της, αφού, όπως της έλε-
γε, τους συριανούς ιδιωματισμούς χρησιμοποιούσαν μό-
νο οι «χωριάτες» του νησιού. Μπορούσε όμως κάλλιστα 
να χρησιμοποιεί τις ιταλικές λέξεις που η ίδια της είχε δι-
δάξει, για να δείχνει την αριστοκρατική της καταγωγή.

Ο Δομίνικος, που έστεκε πίσω της, άπλωσε τα χέρια 
του και την αγκάλιασε σφιχτά, τολμώντας να αφήσει ένα 
τρυφερό φιλί στον λαιμό της. Η κοπέλα ανατρίχιασε σύ-
γκορμη κι ένιωσε και πάλι τα μάγουλά της να φλογίζο-
νται. Είχαν φιληθεί κι άλλες φορές, και μάλιστα στα χείλη, 
αλλά τώρα ήταν διαφορετικά. Το μυαλό της κατακλύστη-
κε από εικόνες ερωτικού πάθους και το στομάχι της σφί-
χτηκε από την προσμονή. Σε λίγες ώρες θα ζούσε αυτό 
που τόσο καιρό περίμενε αλλά και φοβόταν ταυτόχρονα.

Αφού αποχαιρέτησαν και τους τελευταίους από τους 
καλεσμένους τους, ανάμεσα στους οποίους οι γονείς και 
τα αδέλφια της Λουκίας, οι νεόνυμφοι αποσύρθηκαν 
στο δωμάτιό τους στον πάνω όροφο του αρχοντικού, το 
οποίο, για καλή τους τύχη, ήταν στην εκ διαμέτρου αντί-
θετη πλευρά από την κρεβατοκάμαρα των γονιών του Δο-
μίνικου. Το βράδυ εκείνο η Λουκία έγινε γυναίκα στα χέρια 
του αγαπημένου της, και τις επόμενες νύχτες κάθε φό-
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βος και ντροπή που ένιωθε πριν από τον γάμο τους εξα-
φανίστηκε μέσα σε ένα πέπλο τρυφερότητας και ηδονής 
που εκείνος έπλεξε περίτεχνα γύρω από την ένωσή τους.

Η αγάπη τους έγινε ακόμα πιο βαθιά τον επόμενο και-
ρό, αφού ο Δομίνικος ξέκλεβε όσο περισσότερο χρόνο 
μπορούσε από την οικογενειακή επιχείρηση που διατη-
ρούσε ο πατέρας του για να τον ξοδεύει με τη νεαρή σύ-
ζυγό του. Την έπαιρνε και πήγαιναν εκδρομές, τόσο στο 
νησί τους όσο και στις υπόλοιπες Κυκλάδες, όπου η Λου-
κία ανακάλυπτε ομορφιές που δεν είχε ξαναδεί στα είκο-
σι χρόνια της ζωής της. Οι μέρες τους γέμιζαν από εικό-
νες, χρώματα κι αρώματα, ενώ οι νύχτες τους από έρω-
τα, αγκαλιές και φιλιά.

Όταν πίστευε πως τίποτα δε θα μπορούσε να την κά-
νει πιο ευτυχισμένη, ήρθε η ίδια η ζωή να τη διαψεύσει. 
Έντονες ζαλάδες και στομαχικές διαταραχές την οδήγη-
σαν στον γιατρό της πόλης, ο οποίος, περιχαρής, της ανα-
κοίνωσε την εγκυμοσύνη της. Ήταν ήδη στον δεύτερο μή-
να, αλλά καθώς ο κύκλος της ήταν πάντα άστατος, ούτε 
που της είχε περάσει από το μυαλό αυτό το ενδεχόμενο 
στην τελευταία της καθυστέρηση. Η καρδιά της βούλιαξε 
στα στήθη της και δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια της. Άλλο 
ένα όνειρο ζωής θα γινόταν σύντομα πραγματικότητα.

Προτού γυρίσει στο σπίτι της, πέρασε από τον αγα-
πημένο της Σαν Τζώρτζη, όπως έλεγαν οι ντόπιοι την κα-
θολική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τον ναό όπου πα-
ντρεύτηκε, για να ευχαριστήσει τον Κύριο για την εύνοιά 
Του. Προσευχήθηκε με ευγνωμοσύνη και το μόνο που ζή-
τησε ήταν να γεννηθεί το παιδί της γερό. Πλημμυρισμέ-
νη από χαρά και συγκίνηση υποδέχτηκε το ίδιο μεσημέρι 
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τον Δομίνικο, κι όταν κάθισαν όλοι μαζί για φαγητό, πα-
ρουσία και των πεθερικών της, τους ανακοίνωσε το χαρ-
μόσυνο νέο.

«Δε σας είπα τίποτα για να μη σας ανησυχήσω. Τις τε-
λευταίες μέρες είχα κάτι περίεργες ζαλάδες κι ανακατω-
σούρες. Σήμερα πήγα στον γιατρό στην πόλη να με δει 
και μου είπε πως είναι για καλό. Είμαι δυο μηνών έγκυος!»

Ο Δομίνικος πετάχτηκε σαν ελατήριο και την έκλεισε 
στην αγκαλιά του, χωρίς να μπορεί να αρθρώσει ούτε μία 
λέξη από τη συγκίνηση, ενώ η πεθερά της κόντεψε να πέ-
σει από την καρέκλα της από την έκπληξη. Ο πεθερός 
της χτύπησε τα χέρια του σε ένα θριαμβευτικό χειροκρό-
τημα, λέγοντας μόνο «ελπίζω να είναι αγόρι», για να ει-
σπράξει ένα θυμωμένο βλέμμα από τον γιο του. Η μητέ-
ρα του Δομίνικου σηκώθηκε με τη σειρά της κι αγκάλια-
σε τη νύφη της με ειλικρινή χαρά.

«Με το καλό, κόρη μου! Οι δικοί σου το ξέρουν;» τη 
ρώτησε.

Η Λουκία, γνωρίζοντας πόσο σημαντική ήταν για εκεί-
νη η απάντησή της, παραδέχτηκε πως ακόμα δεν τους το 
είχε πει. Είχε βρει τον τρόπο η κοπέλα να κερδίσει τα πε-
θερικά της δείχνοντάς τους συνεχώς πως εκείνους πλέον 
θεωρούσε οικογένειά της, ακολουθώντας πρόθυμα όλους 
τους τυπικούς κανόνες που εκείνοι είχαν θέσει. Τους σε-
βόταν και τους υπάκουε, ακόμα κι όταν τα δικά τους πι-
στεύω και οι συνήθειές τους δεν ταυτίζονταν με όσα η ίδια 
είχε μάθει στο πατρικό της. Ήταν μια από τις συμβουλές 
που της είχε δώσει η μητέρα της για τον έγγαμο βίο της.

Την επόμενη Κυριακή στήθηκε μεγάλο τραπέζι στο αρ-
χοντικό, με καλεσμένο όλο το σόι, τόσο του γαμπρού όσο 
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και της νύφης, προκειμένου να γιορτάσουν τον ερχομό 
του διαδόχου. Τα πεθερικά της αναφέρονταν στο μωρό 
πάντα στο αρσενικό γένος, σαν να ήταν βέβαιοι πως θα 
ήταν αγόρι. Αυτό την άγχωνε τη Λουκία, αλλά όχι σε βαθ-
μό που να της στερήσει τη χαρά που ένιωθε. Μόνο όταν 
ήταν οι δυο τους με τον άντρα της φρόντιζε να διώχνει 
τις ανασφάλειές της κουβεντιάζοντας μαζί του.

«Μην είσαι κουτή, αγαπούλα μου! Λογικό είναι να θέ-
λουν αγόρι, το έχουν σαν παράδοση στην οικογένειά μας, 
μα τι σημασία έχει; Σάμπως, αν είναι κορίτσι, δε θα το 
αγαπούν το ίδιο; Σημασία έχει τι λέμε εμείς! Και για μένα 
να ξέρεις θα είναι ακριβώς ίδια η χαρά μου ό,τι παιδί κι 
αν έρθει στον κόσμο, αφού θα είναι το παιδί μας! Εξάλ-
λου νέοι είμαστε ακόμα, θα κάνουμε πολλά παιδιά, και σί-
γουρα μέσα σε αυτά θα είναι κι ένα και δυο αγόρια!» την 
καθησύχαζε εκείνος κι ο ουρανός της ψυχής της γινόταν 
ξανά ανέφελος. 

Την άνοιξη της επόμενης χρονιάς η Λουκία έφερε στον 
κόσμο ένα υγιέστατο και πανέμορφο κοριτσάκι, που φυ-
σικά θα έπαιρνε το όνομα της πεθεράς της: Ανέζα. Ήταν 
ένα παλιό παραδοσιακό όνομα των καθολικών οικογε-
νειών της Σύρου που χανόταν στα βάθη της Ιστορίας, 
από τότε που το νησί βρισκόταν υπό την ενετική και φρα-
γκική κατοχή. Ήταν η ελληνική εκδοχή του ξενικού ονό-
ματος Άγκνες. 

Το μωρό είχε τα χρώματα της μητέρας του, λευκό δέρ-
μα με καστανοκόκκινα μαλλάκια και μάτια στο βαθύ πρά-
σινο χρώμα του ζαφειριού. Ήταν τόσο χαριτωμένο, που 
κέρδισε αμέσως την αγάπη όλων στο σπίτι, κι ας είχε προ-
δώσει τις προσδοκίες του παππού Δακρότση. Η πεθερά 
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της φυσικά δεν είχε κανένα πρόβλημα, αφού θα συνεχι-
ζόταν το όνομά της.

Η μικρή Ανέζα μεγάλωνε σαν πριγκίπισσα, με τη μη-
τέρα της να τη φροντίζει όλο το εικοσιτετράωρο και τον 
πατέρα της να της αφιερώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο 
του. Δεν της έλειψαν ούτε στιγμή τα χάδια και τα χατίρια 
από τους παππούδες, όπως δεν της έλειψαν και τα υλι-
κά αγαθά βέβαια. Το κοριτσάκι είχε παιχνίδια που όμοιά 
τους δεν είχαν αντικρίσει άλλα παιδικά μάτια, κι αυτό βε-
βαίως το χρωστούσε στον άλλο παππού της, που της τα 
έφερνε από τα μακρινά του ταξίδια.

Η Λουκία προσπαθούσε να κρατά σφιχτά τα χαλινά-
ρια, όπως της άρεσε να λέει, στη διαπαιδαγώγηση της κό-
ρης της, προκειμένου το κορίτσι να μη γίνει κακομαθημέ-
νο. Καθόταν και της μιλούσε με τις ώρες, της διάβαζε βι-
βλία και φρόντισε έτσι ώστε το παιδί της να μη μεγαλώ-
σει πιστεύοντας ότι όλος ο κόσμος ήταν όπως τον ζούσε 
η ίδια. Της διηγούνταν ιστορίες από άλλες χώρες, άλλους 
ανθρώπους, που δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο η δική τους 
οικογένεια. Της μιλούσε για παιδάκια φτωχά, που κάπου 
μακριά πέθαιναν από την πείνα.

Η Ανέζα τα άκουγε όλα αυτά και τα ρουφούσε κατά-
βαθα στην ψυχή της. Η υπερβολική ευαισθησία της την 
οδηγούσε πολλές φορές σε κλάματα, όταν η μαμά της της 
έλεγε κάποια τέτοια λυπητερή ιστορία. Όταν μεγάλωσε 
περισσότερο, όλα τα παλιά της ρούχα και παιχνίδια ζη-
τούσε από τους δικούς της να τα δώσουν σε φτωχά παι-
δάκια στο νησί. Οι γονείς της την καμάρωναν κι είχαν τη 
σιγουριά ότι κάτι σπουδαίο θα γινόταν η κόρη τους στο 
μέλλον, γιατί, εκτός από ευαίσθητη, ήταν και πανέξυπνη.
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Ο αδελφός της ο Φραγκίσκος, που γεννήθηκε δυο χρό-
νια αργότερα, ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιδί. Πα-
ρόλο που κι εκείνον η Λουκία προσπάθησε να τον κρατά 
προσγειωμένο, το αγόρι, που μεγάλωνε κυρίως κάτω από 
την προστασία του συνονόματου παππού του, ο οποίος 
κυριολεκτικά τον λάτρευε, δεν έδειχνε καμιά ευαισθησία 
για τους αδύναμους κι επιδείκνυε έναν ιδιαίτερα σκληρό 
και αλαζονικό χαρακτήρα από μικρός. Η Ανέζα έδειχνε 
ιδιαίτερη αγάπη στα ζώα, ενώ εκείνος αδιαφορούσε για 
αυτά. Μεγαλώνοντας έπαιζε μόνο με παιδιά της δικής 
τους κοινωνικής τάξης, ενώ τα φτωχά παιδιά των λαϊ-
κών τάξεων τα περιφρονούσε.

«Πόσο άνιωθος* είσαι!» του είπε η αδελφή του με πα-
ράπονο στην ηλικία των μόλις έξι ετών. Ο Φραγκίσκος 
ήταν τεσσάρων τότε κι είχε μόλις αρπάξει ένα σπασμέ-
νο παιχνίδι από τα χέρια του τρίχρονου γιου της κυρίας 
που φρόντιζε το σπίτι τους.

«Δικό μου είναι!» απάντησε εκείνος με σκληρότητα 
αταίριαστη με την ηλικία του.

«Εγώ του το χάρισα όμως, γιατί δεν το ήθελες, το εί-
χες πετάξει, θυμάσαι; Ποτέ δεν έπαιζες με αυτό το αυ-
τοκινητάκι, επειδή είχε σπάσει και του έλειπε η μια ρό-
δα! Γιατί του το πήρες πίσω, τι να το κάνεις;» επέμεινε 
εκείνη με παράπονο.

«Ό,τι θέλω! Δικό μου είναι!» αντιγύρισε ο μικρός χωρίς 
να υποχωρήσει στο ελάχιστο το πείσμα του.

Εκείνη τη στιγμή βγήκε ο παππούς στον κήπο όπου 
βρίσκονταν τα παιδιά και η Ανέζα έτρεξε να του πει τι εί-

* Αναίσθητος.
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χε συμβεί, προκειμένου να βρει έναν σύμμαχο στο πρό-
σωπό του. Όμως έπεσε έξω για ακόμα μια φορά. Ο ηλι-
κιωμένος άντρας σήκωσε τον εγγονό του στα χέρια του 
και είπε με τη βαθιά του φωνή: «Δικό του είναι το παι-
χνίδι κι είναι δικαίωμά του να το κάνει ό,τι θέλει το παλι-
κάρι μου!».

Θα ήταν περίπου δώδεκα χρόνων την ημέρα εκείνη 
που η οικιακή βοηθός έλειπε λόγω ασθένειας και η μητέ-
ρα της μπήκε στην κουζίνα να μαγειρέψει η ίδια για την 
οικογένεια. Πολύ το χάρηκε η Ανέζα το γεγονός αυτό, για-
τί λάτρευε τη μαγειρική και περνούσε αρκετές από τις 
ελεύθερες ώρες της δίπλα στην κυρία Μερόπη, ξεσηκώ-
νοντας τις νόστιμες συνταγές της. Η γιαγιά της θύμωνε 
όταν την έβρισκε εκεί μέσα με τα χέρια πασαλειμμένα με 
αλεύρια και βούτυρα και της υπενθύμιζε συνεχώς πως 
δεν ήταν δική της δουλειά να ανακατεύεται στην κουζίνα.

Όμως τότε ήταν διαφορετικά, γιατί ούτε δουλειά της 
μαμάς της ήταν η μαγειρική, αλλά αναγκάστηκε να την 
κάνει για να μη μείνουν νηστικοί. Έτσι η κοπέλα πήρε γε-
μάτη χαρά τη θέση δίπλα της για να τη βοηθήσει, παρό-
λο που η ίδια το αρνήθηκε σθεναρά από φόβο μήπως την 
επιπλήξει η πεθερά της.

«Έλα, βρε μανούλα, τι πειράζει να σε βοηθήσω; Δε 
θα πρέπει να μάθω κι εγώ να μαγειρεύω αργά ή γρήγο-
ρα; Εξάλλου μου αρέσει τόσο, δεν είναι καθόλου αγγα-
ρεία για μένα!» της είπε παρακαλετά με το αφοπλιστι-
κό της χαμόγελο.

«Δε θα χρειαστεί, κοκόνα μου. Θα παντρευτείς κι εσύ 
κάποιον άρχοντα σαν τον πατέρα σου και θα σε έχει βασί-
λισσα! Θα έχεις τη μαγείρισσά σου γι’ αυτές τις δουλειές, 
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όπως και για όλες τις άλλες, αρκεί βέβαια να μην αρρω-
σταίνει όπως η Μερόπη μας!» απάντησε εκείνη πλάθο-
ντας τον κιμά για τα μπιφτέκια.

Η Ανέζα βούτηξε τα χέρια της στο μείγμα και πήρε 
να πλάθει κι η ίδια, προσπερνώντας τις αντιρρήσεις της 
Λουκίας.

«Εσύ όμως έμαθες από τη γιαγιά να μαγειρεύεις, και 
πολύ καλά μάλιστα!» της είπε η μικρή για να την κολακέ-
ψει, αν και δε θυμόταν να είχε φάει ποτέ κάτι από τα χε-
ράκια της μαμάς της.

«Η δική μου οικογένεια δεν ήταν τόσο πλούσια τότε 
που ήμουν εγώ μικρή. Δεν ήμασταν βέβαια φτωχοί, τί-
ποτα δε μας έλειπε, αλλά μαγείρισσα δεν είχαμε. Η μη-
τέρα μου περνούσε πολύ καιρό μόνη στο σπίτι, επειδή ο 
παππούς σου ταξίδευε, κι αν δεν είχε και το νοικοκυριό 
να ασχοληθεί, θα είχε τρελαθεί η κακομοίρα! Άλλοι και-
ροί τότε, μη συγκρίνεις. Εσύ είσαι μια Δακρότση και η ζωή 
σου θα είναι άνετη και όμορφη».

«Κι εσένα, μαμά; Είναι η ζωή σου όμορφη;»
«Τι εννοείς; Φυσικά και είναι, τι ερώτηση είναι αυτή τώ-

ρα;» απόρησε η Λουκία και προς στιγμήν σταμάτησε αυ-
τό που έκανε και κοίταξε την κόρη της στα μάτια.

«Θέλω να πω, άνετη είναι σίγουρα, αλλά όμορφη εί-
ναι; Δε βαριέσαι όλη μέρα στο σπίτι μην έχοντας τίποτα 
να κάνεις; Εντάξει, όταν ήμασταν μωρά, μας φρόντιζες 
και δεν είχες καθόλου χρόνο για σένα. Τώρα όμως; Πέρα 
από το να κυνηγάς τον Φραγκίσκο να διαβάσει, τι άλλο 
έχεις να κάνεις;» τη ρώτησε η Ανέζα θαρρετά.

«Πολλά πράγματα! Ξεχνάς τις φιλανθρωπικές εκδηλώ-
σεις στις οποίες συμμετέχω, τα απογευματινά τσάγια με 
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τις κυρίες, το πλέξιμο, το κέντημα; Όποτε έχω κέφι, κα-
τεβαίνω στην αγορά και διαλέγω όμορφα πράγματα για 
όλους μας, κι έπειτα είναι και οι βόλτες με τον πατέρα 
σου που πηγαίνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Λίγα είναι 
αυτά;» απάντησε η Λουκία τοποθετώντας τα μπιφτέκια 
στο ταψί μαζί με τις πατάτες.

«Όχι, δεν είναι λίγα, αλλά είναι αρκετά για να σε κά-
νουν ευτυχισμένη;» επέμεινε η κόρη της.

Η γυναίκα παράτησε το φαγητό, γύρισε προς το κορί-
τσι και ακούμπησε τα χέρια της στους ώμους της.

«Ανεζάκι μου, είμαι πολύ ευτυχισμένη! Έχω έναν υπέ-
ροχο σύζυγο, δυο όμορφα και καλά παιδιά κι ό,τι είχα ονει-
ρευτεί από μικρή έγινε πραγματικότητα! Στ’ αλήθεια δε 
θα μπορούσα να ζητήσω τίποτε άλλο από τον Θεό!» της 
είπε και τα μάτια της έδειχναν ότι εννοούσε κάθε λέξη.

Η κοπέλα χαμογέλασε και συνέχισε να τη βοηθά με το 
φαγητό χωρίς να πει τίποτε άλλο. Χαιρόταν φυσικά που 
η μαμά της ήταν πραγματικά ευτυχισμένη με τη ζωή της, 
αλλά η ίδια είχε άλλα σχέδια για το δικό της μέλλον. Της 
φαινόταν φοβερά πληκτική μια τέτοια καθημερινότητα, 
χωρίς τίποτα το δημιουργικό, χωρίς τίποτα το συναρπα-
στικό. Μπορεί να ήταν ακόμα μικρή, μα είχε καταλάβει 
καλά πως η δική της ψυχή δε θα γέμιζε με κοινωνικές εκ-
δηλώσεις, βόλτες στα μαγαζιά και εξόδους σε εστιατόρια.

Αυτό που την ευχαριστούσε εκείνη ήταν να προσφέ-
ρει. Νοιαζόταν για τα φτωχά παιδιά, τα αδέσποτα ζώα, 
τους παραμελημένους ηλικιωμένους. Αυτοί οι άνθρωποι 
τραβούσαν το ενδιαφέρον της σαν μαγνήτης και γέμιζαν 
την καρδιά της ευτυχία όταν ήταν σε θέση να τους βοη-
θήσει. Μπορεί ο αδελφός της να την κορόιδευε και να τη 
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φώναζε Μητέρα Τερέζα, και καμιά φορά ο παππούς με 
τη γιαγιά να την κοιτούσαν με απαξίωση που ξόδευε τον 
χρόνο της έτσι όπως δεν ταίριαζε σε μια κοπέλα της δι-
κής τους τάξης, μα την Ανέζα δεν την ενδιέφερε καθόλου.

Αργότερα στο τραπέζι απόλαυσαν όλοι το φαγητό κι 
έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στη Λουκία. Εκτός από 
τα μπιφτέκια είχε φτιάξει και μια πολύ νόστιμη χορτόπι-
τα, πάντα με τη βοήθεια της κόρης της. Ο μικρός Φρα-
γκίσκος δεν έχασε την ευκαιρία να την πειράξει, προτεί-
νοντάς της να γίνει μαγείρισσα όταν θα τελειώσει το σχο-
λείο. Οι παππούδες τους φυσικά έφριξαν με την ιδέα, 
ακόμα κι αν ειπώθηκε για αστείο.

«Η αδελφή σου θα καλοπαντρευτεί και θα γίνει αρχό-
ντισσα!» είπε η γιαγιά καυστικά.

«Πριν από αυτό όμως θα σπουδάσω και θα γίνω δα-
σκάλα! Ή γιατρός!» βιάστηκε να προσθέσει η άμεσα εν-
διαφερόμενη.

«Γυναίκα γιατρός; Ήρθε ο κόσμος ανάποδα!» ξεφύση-
σε ο παππούς της.

«Δε σταματάτε να φάμε με ησυχία; Είναι πολύ νωρίς 
ακόμα για μια τέτοια κουβέντα!» παρενέβη ο Δομίνικος 
θέλοντας να επαναφέρει την τάξη.

«Δεν έχεις κανένα λόγο να σπουδάσεις, ούτε να εργα-
στείς. Άλλη είναι η θέση της γυναίκας», συνέχισε απτόη-
τη η γιαγιά Ανέζα.

«Μητέρα, σας παρακαλώ! Θα αποφασίσει η ίδια τι 
θέλει να κάνει όταν έρθει η ώρα εκείνη. Είναι έξυπνη κι 
άριστη μαθήτρια. Αν θέλει να σπουδάσει, δε θα της στα-
θούμε εμπόδιο. Οι καιροί αλλάζουν, οι γυναίκες δεν είναι 
όπως κάποτε. Ακόμα κι αν δε χρειαστεί να εργαστεί πο-
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τέ, όπως λέτε, δεν είναι κακό να μορφωθεί, έτσι δεν εί-
ναι;» είπε η Λουκία απευθυνόμενη στην πεθερά της, χρη-
σιμοποιώντας την πιο γλυκιά φωνή της.

«Ναι, είδαμε και τις μορφωμένες πώς πρόκοψαν! Πή-
ραν τα μυαλά τους αέρα και δεν ξέρουν πώς να κρατή-
σουν το σπίτι τους και τον άντρα τους! Τέλος πάντων, 
τρώτε τώρα, δεν είναι ώρα», απάντησε εκείνη κι έσκυψε 
στο πιάτο της. 

Η μικρή Ανέζα έστειλε μια ματιά ευγνωμοσύνης προς 
τη μητέρα της κι εκείνη της έκλεισε το μάτι.

Όταν σηκώθηκαν όλοι και οι άντρες βγήκαν στη βερά-
ντα για το καθιερωμένο τσιγάρο τους, οι γυναίκες άρχι-
σαν να μαζεύουν το τραπέζι και να μεταφέρουν πιάτα 
και πιατέλες στην κουζίνα.

«Άφησέ τα να τα τακτοποιήσει η Μερόπη αύριο που θα 
έρθει. Ελπίζω να έρθει δηλαδή, διαφορετικά θα αναγκα-
στούμε να βρούμε άλλη γυναίκα σύντομα!» είπε η πεθερά 
της στη Λουκία παρατώντας τα άπλυτα στον νεροχύτη.

«Μπορώ να τα ξεθερμίσω εγώ, δε με πειράζει!» προ-
θυμοποιήθηκε η Ανέζα και σήκωσε τα μανίκια της.

«Να τα ξεθερμίσεις; Τι λεξιλόγιο είναι αυτό, δεσποινίς 
μου; Αλλά αυτά κάνουν οι παρέες με τις παραδουλεύ-
τρες! Να τα πλύνεις, θες να πεις, αλλά όχι, δε θα το επι-
τρέψω! Γύρνα στα διαβάσματά σου και μάθε να κρατάς 
τη θέση σου επιτέλους!» την επέπληξε η γιαγιά της αυ-
στηρά, και τα μάτια της μικρής Ανέζας μετατράπηκαν σε 
δυο πράσινες λίμνες, προκαλώντας ένα δυσάρεστο σφί-
ξιμο στο στομάχι της μητέρας της.



Είδε τον εαυτό της στους ξερότοπους της Αιθιοπίας, να τρέχει και 
να ψάχνει απελπισμένη τα μωρά της. Γύρω της υπήρχαν δεκάδες 
παιδάκια, μα εκείνη τα προσπερνούσε γυρεύοντας τα δικά της. 
Ξαφνικά τα είδε. Ήταν βέβαιη πως ήταν τα δικά της παιδιά, το 
ένιωσε τη στιγμή που τα αντίκρισε, και μια άγρια χαρά πλημμύρισε 
την καρδιά της. Έτρεξε κοντά τους να τα αγκαλιάσει, μα εκείνα 
απομακρύνονταν. Την έπιασε πανικός. Κάθισε απογοητευμένη 
στον κορμό ενός δέντρου κι άρχισε να κλαίει. Τότε το μεγαλύτερο 
κοριτσάκι τής μίλησε.

«Μην κλαις, μαμά, και μη στενοχωριέσαι. Υπάρχει εδώ ένα 
κοριτσάκι που σε περιμένει. Αυτό θα είναι το παιδί σου κι εσύ θα 
είσαι η μαμά του. Και θα είστε πολύ ευτυχισμένες και οι δυο. Η ζωή 
σου θα γεμίσει φως. Φως από τα μάτια της και την καρδιά της».

Ένα βιβλίο που μιλά για τη διαφορετικότητα, για την 
αδικία μα και για τη δύναμη της αγάπης. Ένα ταξίδι από 

τη Σύρο στην Αιθιοπία, γεμάτο δυνατό έρωτα, περιπέτεια, 
αγωνία και συγκίνηση. Η προσπάθεια δύο ανθρώπων να 

αποδείξουν πως η αγάπη μπορεί να νικήσει τα πάντα, ακόμα 
και τον κοινωνικό ρατσισμό. Άραγε θα τα καταφέρουν;
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Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΙΤΑ γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1967. Από μικρή ηλικία έγραφε διηγήματα, 
εμπνευσμένα από την καθημερινότητα, και στο 
σχολείο αρκετές εκθέσεις της είχαν διακριθεί 
και βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. 
Σπούδασε ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή 
Αθηνών. Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία, αλλά 
τα τελευταία χρόνια την κέρδισε ο κόσμος των 
επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ. Σήμερα ερ
γάζεται ως υπεύθυνη πωλήσεων σε κατασκευα
στική εταιρεία στη Γλυφάδα. Έχει δική της 
στήλη στο ηλεκτρονικό περιοδικό Flowmagazine 
με τίτλο «Ταξίδι στην αυτογνωσία». Έχει μια 
κόρη και το χόμπι της είναι τα ενυδρεία. Λα
τρεύει τα ζώα και πολύ συχνά γράφει ιστορίες 
με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα της χρυσό
ψαρα. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφο
ρούν άλλα δώδεκα μυθιστορήματά της, σε 
350.000 αντίτυπα μέχρι σήμερα.

Για απευθείας επικοινωνία με τη συγγραφέα 
μπορείτε να επισκεφθείτε την προσωπική 
της ιστοσελίδα, www.mariatzirita.gr, 
καθώς και τη σελίδα της στο facebook, 
www.facebook.com/maria.tzirita, ή να την 
ακολουθήσετε στο twitter: @mariatzirita.Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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ΜΑΡΙΑ  ΤΖΙΡ ΙΤΑ
Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ 360.000 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
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ΝΟΥΡΙΝ
Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΦΩΤΙΣΕ ΤΗ ΜΕΡΑ
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ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Η χαρισματική Μαρία Τζιρίτα, μέσα από το νέο, 
συναρπαστικό μυθιστόρημά της, καταπιάνεται 
με αμέριστη τρυφερότητα και στοργή με μια 
ηλικιακή κατηγορία ανθρώπων ιδιαίτερα παρα
μελημένων και παραγκωνισμένων. Οι άνθρωποι 
αυτοί κάποτε ήταν παιδιά, νέοι, ακμαίοι και 
ώριμοι, με όνειρα, στόχους, έρωτες και πάθη, 
τα οποία κάποιοι πέτυχαν και έζησαν σε όλη 
τους την ένταση και κάποιοι φοβήθηκαν, δεί
λιασαν και οπισθοχώρησαν, αφήνοντας τα χρό
νια να περάσουν ανεκμετάλλευτα. Από τις δικές 
τους επιλογές θα έπρεπε εμείς οι νεότεροι να 
διδαχτούμε και να παραδειγματιστούμε, αφού 
η πολύτιμη ζωή μας είναι μόνο μία και δυστυχώς 
περνά και χάνεται απίστευτα γρήγορα. Αν εί
μαστε τυχεροί, θα τη βιώσουμε στο μέγιστο, 
έτσι ώστε όταν φτάσουμε κι εμείς στην τρίτη 
ηλικία να αναπολούμε το παρελθόν με ικανο
ποίηση, έχοντας όμως πάντα στο μυαλό μας ότι 
κάθε μέρα που ζούμε είναι ένα πολύτιμο δώρο 
που θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε μέχρι την 
τελευταία στιγμή. Οφείλω θερμά και ολόψυχα 
συγχαρητήρια στην αγαπημένη Μαρία Τζιρίτα 
για το αριστουργηματικό της βιβλίο που αξίζει 
να διαβαστεί από όλους!

Κλειώ Τσαλαπάτη, 
filoithslogotexnias.blogspot.com, 
για το βιβλίο ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΑ ΠΕΙ…

Τι βιβλίο ήταν αυτό; Πράγματι κάτι πολύ δια
φορετικό από τα συνηθισμένα. Έρωτες του 
παρελθόντος, χαμένος χρόνος, πάθη, κρυμμένα 
συναισθήματα μιας ζωής. Ένα συγκλονιστικό 
έργο με συνεχείς ανατροπές που καθηλώνει. 
Μια τόσο ωραία δοσμένη ιστορία, που θα μπο
ρούσε να είναι αληθινή. Πραγματικά απόλαυσα 
αυτό το ταξίδι!

Στεφανία, αναγνώστρια στο Ίντερνετ,  
για το βιβλίο ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΑ ΠΕΙ…

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 
15.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ




