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×ñÞóτος ΚÜκαλος
ο Ολύμπéος
Ôï ðáñáêÜôù êåßìåíï ôïõ Êþóôá ÅëåõèåñïõäÜêç
äçìïóéåõìÝíï óôï «Âïõíü» (ôåý÷ïò ÌáÀïõ–Éïõíßïõ
ôïõ 1956, óåëßäåò 76-77) åßíáé ìéá ùäÞ óôï ×ñÞóôï
ÊÜêáëï, áõôÞ ôç ìõèéêÞ ìïñöÞ ôïõ Ïëýìðïõ.
Óτçν παãκüóμéα ομÜäα τùν τολμçñών åñåυνçτών
καé οñåéâατών οäçãών, μéα åîαéñåτéκÞ èÝóç ανÞκåé, ÷ùñßς κανÝνα äéóταãμü καé åπéöύλαîç, óτον ¸λλçνα οñåéâÜτç – οäçãü του Ολύμπου ×ñÞóτο ΚÜκαλο.
ÃåννçμÝνος åäώ κé οãäüντα ÷ñüνéα óτο Ëéτü÷ùñο
τçς Κατåñßνçς óτα ñéæÜ, κοντÜ óå μéα απü τéς πüñτåς
ãéα τçν ανÜâαóç óτο μυèéκü âουνü, απü μéκñü παéäß
αöéåñώèçκå óτç λατñåßα του, óτο πñοóκύνçμÜ του.
Ðéóτüς υπçñÝτçς του Äßα, Ýãéνå καé κÜτù απ’ το
Èñüνο του ο κλåéäοκñÜτοñας του èñυλéκού âουνού.
¢πåéñοé åßναé οé åπéóκÝπτåς, ¸λλçνåς καé îÝνοé, κοéνοß
καé τολμçñοß οñåéâÜτåς óαν τον Kurz, τον Β. Boy, τον Fr.
Boissonnas, τον Stern, τον Wece – πολλοß απ’ αυτούς μåãÜλåς åπéóτçμονéκÝς καé καλλéτå÷νéκÝς πñοóùπéκüτçτåς, τουñßóτåς, âοτανéκοß æùãñÜöοé, μåτåùñολüãοé –
που οäçãÞèçκαν απü τον ΚÜκαλο, τυλéãμÝνοé óτα óύννåöα καé πολλÝς öοñÝς μå τç óυνοäåßα απü øçλÜ του
ãυπαåτού, μÝóα απ’ τα äύóâατα μονοπÜτéα καé τéς πτυ÷Ýς του èñυλéκού μåãαλüπñåπου âουνού, ãéα να óκαñöαλώóουν Ýπåéτα απü πολλÜ åπåéóüäéα, éäαßτåñα το
÷åéμώνα, ùς το Ìύτéκα, τçν ολüñèç κοñöÞ, óτα 2917 μÝτñα, óτο Èñüνο τùν èåών του πανßåñου âουνού, ãéα να
αãναντåύóουν απ’ åκåß τ’ ¢ãéο ¼ñος, το Èåóóαλéκü κÜμπο, τçν Ðßνäο, το Αéãαßο.
¼óοé απü μας óυνοäοéποñÞóαμå μå τον ΚÜκαλο αéóèανèÞκαμå απü κοντÜ το πÜèος του ãéα το âουνü, που
του παñαμÝνåé ùς óÞμåñα, óτα ãåñÜματÜ του.
Απü παéäß Ýμαèå τα μυóτéκÜ του âουνού, Ý÷åé Ýνα
αλύãéóτο πåßóμα, μéα äυνατÞ èÝλçóç, κÜτé το Üκαμπτο,
το ανυπο÷ώñçτο ç øυ÷Þ του. Ç Ðßóτç του να πατÞóåé,

πολλÝς öοñÝς μ’ Ýνα îåñοκüμματο καé óκüñäο óτο ταãÜñé του, äåμÝνος μå το óκοéνß του, το απÜτçτο μονοπÜτé, ãéα να πåτύ÷åé τçν κατÜκτçóç του âουνού, Þταν ãé’
αυτüν Ýνα ανώτåñο éäανéκü, óαν μéα νßκç του ανèñώπου
óτçν πÜλç του μå τç öύóç.
Απ’ τçν éäåολοãßα που âαóéλåύåé óτο óτÞèος του,
Ýπαéñνå åκåßνο το ανÞκουóτο èÜññος ãéα να óκαñöαλώóåé απü ύøùμα óå ύøùμα ùς που να öèÜóåé óτçν κοñυöÞ.
Óκλçñüς åßναé πολλÝς öοñÝς ο αãώνας του οñåéâÜτç ãé’ αυτÞ τçν κατÜκτçóç. ÌπñοóτÜ ç Üâυóóος, πßóù ο
âñÜ÷ος, παñών ο ÈÜνατος, ùς που ν’ αντéκñύóåé τçν κοñυöÞ, να öèÜóåé óτç Νßκç, να èñÝøåé το ãÝñας. ÎåκéνÜ
να νéκÞóåé το ακßνçτο, να καταλύóåé το αäÜμαóτο óτοé÷åßο. Αυτü åßναé μéα νßκç του Ανèñώπου – ΟñåéâÜτç. Τον
óυνοäåύουν οé ãñαμμÝς του âουνού, το κåλÜéäéóμα του
ανÝμου, που του óöυñßæåé óτ’ αυτß.
ÐολλÝς öοñÝς κατåâαßνοντας απü οñåéâαóßåς
Üκουóα πολλούς να λÝνå: Καé τé κατÜλαâåς; Ç απüλαυóç αυτÞ äå μåταöñÜæåταé. Ç Οñåéâαóßα åßναé μéα éäéαßτåñç τÝñøç καé τα μυóτéκÜ τçς åßναé âαèåéÜ κñυμμÝνα
óτçν øυ÷Þ του οñåéâÜτç. Óτο πñüóùπü του, που αναπνÝåé óτα αãνÜ ύøç óτα μåãÜλα πλÜτç, óτο äéυλéóμÝνο
αÝñα που ãåμßæåé το óτÞèος του απü οîυãüνο, που πåñνÜ μÝó’ απ’ τα óύννåöα τα öùτåéνÜ, äéακñßνåταé αυτÞ ç
éκανοποßçóç, ç τñåλÞ ÷αñÜ τçς øυ÷Þς του. Ο οñåéâÜτçς
ó’ αυτÞ τçν πåñéπÝτåéα κατοñèώνåé να παλαßøåé μå τα
Üãñéα óτοé÷åßα τçς öύóçς, âñÜ÷ους, ανÝμους, ÷éüνéα,
παßæåé ãéα λßãο μå τç æùÞ του, ãéα να τçν κåñäßóåé καé να
τçν îαναäώóåé óτον åαυτü του.
Αυτü åßναé το μυóτéκü τçς οñåéâατéκÞς απüλαυóçς.
Αν καμéÜ μÝñα, πÜνù óτον τÜöο του ΚÜκαλου ãñαöτåß
πùς Þταν οäçãüς του Ολύμπου, πñÝπåé να πñοóτåèåß
πώς Þταν κé ο πéóτüτåñος. Ãéατß ο ΚÜκαλος åßναé ç åνóùμÜτùóç του τολμçñüτåñου ΑλπéνéóτÞ. ÉäéοöυÀα óτçν

Ï ×ñÞóôïò ÊÜêáëïò ôá ìåôáðïëåìéêÜ
÷ñüíéá óôïí ¼ëõìðï (öùô. Fr. Farquhar)

Üóκçóç τçς αποóτολÞς του, μå óυνåßäçóç τçς åυèύνçς
που αναλÜμâανå óυνοäåύοντας üóους του åμπéóτåύονταν τç óυνοäåßα του.
Ùς Üνèñùπος, ο τολμçñüς ãåñοντÜκος, Þταν öéλüóοöος, καñτåñéκüς καé τñυöåñüς πñος üλους. Óτο âéâλßο που κñατÜ ç κüñç του åßναé ãñαμμÝνοé οé ÷αñακτçñéóμοß καé οé ãνώμåς απåßñùν που óυνüäåυóå. ¸νας απ’
αυτούς ãñÜöåé: «Ο ΚÜκαλος Þταν öτéαãμÝνος απü
óκλçñü υλéκü, óùματéκÜ καé πνåυματéκÜ». Ç åîÝλéîç του
äßνåé πλατύτåñα üñéα. ÐαñÝμåéνå ο äυνατüς ãυéος του
âουνού, ο ößλος του που äåν του Ýκñυâå ποτÝ τα μυóτéκÜ του.
Οé αναâÜóåéς του πÜνù óτçν κοñöÞ Þταν αναâÜóåéς
αåτού. Ç öÞμç του ΚÜκαλου πÝñαóå τα åλλçνéκÜ óύνοñα καé τéμÜ τç ÷ώñα μας.
¸τóé πÝñαóå τα ÷ñüνéα του ο λαμπñüς αυτüς ãÝñοντας μå äύναμç, μåτñéοöñοóύνç, τñυöåñüτçτα.
Ας åυ÷çèούμå üπùς ç νÝα ÃåνåÜ αποκτÞóåé ανÜλοãç éäåολοãéκÞ παñÜäοóç καé äçμéουñãÞóåé οñåéâÜτåς
καé οäçãούς. Οäçãούς που αãνοούν τéς αποóτÜóåéς,
τους κéνäύνους, τéς äυóκολßåς. Αåτούς!

Κατακτώντας το “ΑΒΑΤΟΝ” του Ολύμπου
Åκατü ÷ñüνéα απü τçν πñώτç åπßóçμç κατÜκτçóç τçς øçλüτåñçς κοñυöÞς του
Ολύμπου, του μυèéκού Ìύτéκα. Ðώς πÝñαóå Ýνας αéώνας, åκατü ολüκλçñα ÷ñüνéα,
αναâÜóåùν καé éóτοñßας;
×éλéÜäåς οñåéâÜτåς, ανώνυμοé καé åπώνυμοé, κÜèå çλéκßας καé öύλου, πåñπÜτçóαν óτα μονοπÜτéα του καé πÜτçóαν τéς øçλüτåñåς κοñυöÝς του èñυλéκού Ολύμπου. Åκåß που πñéν åκατü ÷ñüνéα, οé èνçτοß äåν τολμούóαν να πλçóéÜóουν καé να
ανÝâουν, åκåß που Þταν ΤΟ ΑΒΑΤΟΝ.
Ìύèος καé èñύλος, öùς καé éóτοñßα. Τé απüλαυóç, τé ãαλÞνç μåταîύ ãçς καé ουñανού καé μéα ãλυκéÜ çäονÞ να μας τυλßãåé óαν μαãéκü πÝπλο.
Ãéα πÝóτå μου ößλοé οñåéâÜτåς, αν Ý÷åτå óâÞóåé απü τç μνÞμç óας τçν πñώτç öοñÜ που ανåâÞκατå óτον ¼λυμπο καé κατακτÞóατå το Ìύτéκα, åãώ πÜντùς ü÷é.
Τé αéóèÞματα νéώóαμå καé τé óυναéóèÞματα μας πλçμμύñéóαν ãéα τç νßκç, Νßκç πñοóùπéκÞ. Äåν νéκÞóαμå üμùς το âουνü, ο ¼λυμπος, äå νéκéÝταé. ΝéκÞóαμå üμùς τéς

öοâßåς μας, τéς äυóκολßåς, τéς αäυναμßåς μας καé τéς αμöéâολßåς μας. Καé ãñÜøαμå τç äéκÞ μας πñοóùπéκÞ éóτοñßα, αöÞóαμå τα äéκÜ μας α÷νÜñéα äßπλα óå αυτÜ
τùν äώäåκα αèανÜτùν èåών.
Åóåßς, åãώ, üλοé μας, κουñαóμÝνοé, éäñùμÝνοé, παãùμÝνοé, âñåãμÝνοé καé πονåμÝνοé, ο καèÝνας μας îå÷ùñéóτÜ Þ ομαäéκÜ, ãñÜöåé – ãñÜöουμå τç óύã÷ñονç éóτοñßα του Ολύμπου καé óτο τÝλος απü üλα αυτÜ μÝνåé μéα ãλυκéÜ ανÜμνçóç, μéα αîÝ÷αóτç καé πñùτüãνùñç åμπåéñßα που πÜντα èα Ý÷ουμå καé èα κουâαλÜμå μÝóα
óτçν καñäéÜ μας καé èα èυμüμαóτå üτé καé åμåßς οé èνçτοß, ãéα λßãο, ãéα μéα óτéãμÞ
ãßναμå καé νéώóαμå óαν ολύμπéοé èåοß, κατακτώντας τον Ìύτéκα, κατακτώντας ΤΟ
ΑΒΑΤΟΝ, πατώντας óτçν øçλüτåñç κοñυöÞ τçς ÅλλÜäας.
ÃÅÙÑÃÉÏÓÌÇÍÏÕÄÇÓ
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Κοκκéνοπλüς - Ëéτü÷ùñο
«ÌéáÜëëçäéÜó÷éóç»
Êåßìåíï-Óêßôóï-Ðßíáêåò:
ΒÁÓÉËÇÓ ÌÁÌÏÕÑÇÓ
μπÜñμπα ×ñÞóτος ο Τñéανταöύλλου öüñτùóå τα τåλåυταßα óτο μουλÜñé καé Ýñéîå μéα ματéÜ πñος το âουνü. Ο Þλéος äåν åß÷å âñåé ακüμα το ÷ùñéü. Åß÷å üλç τç μÝñα μπñοóτÜ του. Åß÷αν
πåñÜóåé πολλÜ ÷ñüνéα απü τüτå που κανå ãéα τåλåυταßα öοñÜ αυτü που åß÷å óτο μυαλü του…
Óαν Þταν νÝος Þταν äéαóκÝäαóç ãé’ αυτüν. Να öοñτώνåé
óτα æùντανÜ τçν πñαμÜτéα του απü το μαντÜνé, καé να ανçöοñßæåé το âουνü. Ðñος τçν ÌπÜñα! Ðåñνούóå Ýνα âñÜäυ
åκåß μå ößλους καé âοóκούς καé τçν Üλλç μÝñα κατÝâαéνå óτο
Ëéτü÷ùñο. ¢λλç πñαμÜτéα απü κåé καé τçν Üλλç μÝñα κéνούóå ãéα πßóù. Τώñα ó´ αυτÞ τçν çλéκßα Þîåñå üτé èα κουñαóτåß. Το ‘÷å τÜμα üμùς να το κÜνåé το «ταîßäé»… Ãéα τåλåυταßα öοñÜ. Να äåé τα παλéÜ λçμÝñéα. ÐÞñå μüνο τα απαñαßτçτα να μç öοñτώóåé πολύ το æùντανü. Καé αυτü åß÷å πολλÜ
÷ñüνéα óτçν πλÜτç του.
Óå πολύ λßãο Þταν πÜνù απü το ÷ùñéü. Ανçöüñéæå το
μονοπÜτé που ãλυκÜ Ýπαéñνå ύøος μÝ÷ñé το äÜóος. Óτç ñÜ÷ç που κατåâαßνåé απü το Ñούäé óταμÜτçóå. Ðñéν μπåé óτç
ñåματéÜ τçς ÓταλαματéÜς ãύñéóå να αντéκñßóåé το ÷ùñéü. Ðüóο Üλλαîå αυτÜ τα ÷ñüνéα! Καé τé äå èÜ äéνå να âãÜλåé απü
πÜνù του üλα τα καéνούñéα υλéκÜ. Να το îαναäåß üπùς Þταν
τüτå. Καé τé äå èÜ äéνå να ãυñßóåé το ÷ñüνο πßóù… Του öαßνåταé óα ÷èåς. Ëåς καé îανÜâλåπå óåéñÜ τα μουλÜñéα öοñτùμÝνα. Καé κåßνο τον Åλâåτü μç÷ανéκü, Κουñæ τον åλÝãανå,
που κéνούóå óτο μονοπÜτé ãéα να öτéÜîåé ÷Üñτç του âουνού.
ÄåκαåπτÜ ÷ñονών τüτå ο μπÜñμπα ×ñÞóτος äåν μπüñåóå
να πÜåé μαæß, μα óαν Ýãéνå Üντñας Ýκανå πολλÝς öοñÝς το
ßäéο äñομολüãéο. ÌπÞκå óτç ÓταλαματéÜ ακολουèώντας το
μονοπÜτé. Óύντομα Ýπåóå óτç ñåματéÜ καé Üñ÷éóå να ανçöοñßæåé κÜτù απü αñαéÜ πåύκα καé Ýλατα. ÌÝ÷ñéς åäώ âñÞκå το
μονοπÜτé óå καλÞ κατÜóταóç. Το Ýμπåéñο μÜτé του κατÜλαâå
üτé Þταν åπéóκåυαóμÝνο, αλλÜ ü÷é απü παλéÜ μαóτüñéα. Ðñüóåîå καé τα κßτñéνα-Üóπñα óçμÜäéα μå το ãñÜμμα Å καé τον
αñéèμü 4. Åßναé óçμÜäé, του åß÷αν πåé, μονοπατéού που Ýñ÷åταé åäώ απü τçν Éóπανßα. ¢κου απ´τçν Éóπανßα!
Ç ñåματéÜ öÜñäυνå óå λßãο καé ç âλÜóτçóç Þταν πéο
αñαéÞ. Ðéο πυκνÞ πÜντùς απ´ τçν τåλåυταßα öοñÜ που âñÝèçκå åäώ. Καé οé πλαãéÝς πñος το ÖλÜμπουñο καé το ÓμÝο
καé αυτÝς πéο äαóùμÝνåς του öÜνçκαν. ËéãοóτÝøαν τα κοπÜäéα óκÝöτçκå. Καé τüτå κατÜλαâå üτé äύο ώñåς τώñα, ó÷åäüν κÜτù απ´το πçãÜäé του ÓμÝου, äå óυνÜντçóå Üνèñùπο…
Το μονοπÜτé πñéν τçν αñ÷Þ τçς ÓταλαματéÜς πéÜνåé τç
äåîéÜ μåñéÜ τçς ñåματéÜς καé ανçöοñßæåé μå öουñκÝτåς πñος
το ÓμÝο. Åäώ æοñßóτçκå λßãο üπùς καé το æùντανü. ÓτÜèçκå
óτο τÝλος τçς ανçöοñéÜς äßπλα óτο πçãÜäé αλλÜ äåν κατÝâçκå óτçν τñύπα ãéα νåñü. Åß÷å αñκåτü μαæß καé το æùντανü
τον τñÜâçîå óτο ομαλü καé öαñäύ μονοπÜτé πñος το λéâÜäé
που πñαóéνßæåé óτçν αñ÷Þ τçς ñåματéÜς. Óτου ΚανÜκç! ΒãÞκå óτα éóéώματα. Ìéα äåîαμåνÞ καé τóéμåντÝνéα μαντñéÜ τñÜâçîαν τçν πñοóο÷Þ του. Ο äñüμος üμùς που åßäå τον τñüμαîå. Τé Üλλα καéνούñéα πñÜãματα èα óυναντούóå τüóο øçλÜ óτο âουνü! Ðßåóå μå το æüñé το μουλÜñé καé ãñÞãοñα παñüλο που Þταν καé οé äύο κουñαóμÝνοé äéÝó÷éóå το äñüμο.
ÐÞñå τçν ανçöüñα ãéα το äéÜóåλο κÜτù απ´ τçν κοñυöÞ του
×üτæα. Το παλéü μονοπÜτé åß÷å ó÷åäüν ÷αèåß αλλÜ το πñοτé-
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μούóå απ´ το Üλλο που το öαãå ο äñüμος. Äυóκολåύτçκå λßãο κÜτù απü τçν κοñυöÞ λüãù τçς óÜñας αλλÜ åß÷å óτο
μυαλü ακüμα τç ãñαμμÞ. Τç óτñÜτα που τüóåς öοñÝς åß÷å
πåñÜóåé. Το μåóçμÝñé τον âñÞκå να îåκουñÜæåταé κÜτù απü
το äéÜóåλο óτéς πñώτåς λÜκåς του OντÜ. Åäώ τα πÜντα Þταν
üπùς τα èυμüταν. ¢öçóå το æùντανü να âοóκÞóåé καé να
πÜñåé κé αυτüς μéα ανÜóα. Óτ´ αñéóτåñÜ του ç κοñυöοãñαμμÞ Ýöτανå μÝ÷ñé τον Αã´ Αντώνç. Απü πßóù Þταν οé Ãούñνåς καé «åéς το ×ñéóτÜκé» καé Óκολéü.
Óτα äåîéÜ ο ×üτæας κατçöüñéæå μå πύñãους μÝ÷ñé το
Óπαñμü κé ανÜμåóα ο ΟντÜς μå τéς λÜκåς του. ΚÜτù απ´τον
Αã´ Αντώνç πñος τéς Βñυóοπούλåς κÜτé äéαöοñåτéκü Ýâλåπå αλλÜ τα μÜτéα του äåν τον âοçèούóαν. Τ’ απüãåμα èÜ ταν
åκåß… Βãαßνοντας απü τον ΟντÜ âñÞκå πÜλé μονοπÜτé μå Ο
καé 2 τώñα αλλÜ καé ñοäéÝς… ¢ñ÷éóå óτο μυαλü του να óυνäéÜæåé τα óçμαóμÝνα μονοπÜτéα μå äñüμους! ÐÝñαóå πÜνù
απü μéα îύλéνç καλύâα καé μπÞκå ãñÞãοñα óτα λéâÜäéα τçς
ÌπÜñας. Οé óéäåñÝνéοé óτύλοé που κατÝâαéναν μÝ÷ñé το
óτñατüπåäο äåν Þταν αυτü που Þèåλå να äåé καé Ýνéùóå μåãÜλç ÷αñÜ óτéς πñαóéνÜäåς τçς ÌπÜñας. Κé ας μç âñÞκå τα
ãéατÜκéα τùν παλéών ößλùν καé âοóκών. ¸óτçóå το äéκü του
ãéατÜκé ãéα το âñÜäυ καé óτñώèçκå óτο öαÀ ÷αæåύοντας τéς
κοñöÝς τñéãύñù. Τç Ìåταμüñöùóç τον ΚακÜâñακα. ¸λαμπαν óτον αποãåματéνü Þλéο üπùς åκåßνο τον καéñü.
¸να κοπÜäé κατçöüñéæå πñος τéς Βñυóοπούλåς καé Ýνα
μéκñü κοπÜäé απü αãñéüãéäα τον παñατçñούóαν. ÎÜπλùóå
κοéτώντας τον ουñανü καé νéώèοντας üμοñöα óαν τα παλéÜ…
Ëßãο πñéν τον πÜñåé ο ύπνος αναñùτÞèçκå πώς τüóç ώñα
äåν åßäå Ýναν αçτü åκåß øçλÜ…
Ç πñùéνÞ äñοóéÜ τον îύπνçóå κé Ýνéùóå óαν παλéκαñÜκé. Ðολύ óâÝλτα öüñτùóå το æùντανü, Üöçóå το 0 καé 2 καé
πÞñå τéς λÜκåς τçς ÌπÜñας, τéς ÐçãÝς. ¢öçóå το Κåñαμßäé
αñéóτåñÜ καé ãñÞãοñα Ýπéαóå το üñéο του äÜóους κÜτù απü
το Ãκüλéα. Ο Ìαυñüλοããος, ο ÅνéπÝας μÝ÷ñé κÜτù óτο Ëéτü÷ùñο καé τç èÜλαóóα… Το παλéü μονοπÜτé ßóα που πατéüταν
απ´ το μουλÜñé, üμùς ανèñώπéνα óçμÜäéα, πñüóöατα, τού
äåé÷ναν το äñüμο. ÐÝτñåς ç μßα πÜνù óτçν Üλλç καé Üλλα
óçμÜäéα τον τñÜâçîαν óτçν τåλåυταßα ñÜ÷ç του Ãκüλéα. ÌéκñÝς ñåματéÝς καé ç ΚαæανéÜ του Καλüãåñου πÜνù απü τç
äαóùμÝνç ñÜ÷ç τον Ýκαναν να κοντοóταèåß. ΚÜπου πñéν åß÷å ÷Üóåé το παλéü μονοπÜτé… ¸πñåπå να åß÷å κατÝâåé τç ñÜ÷ç μå τéς οîéÝς, ó÷åäüν μÝ÷ñé κÜτù óτο Ìαυñüλοããο. Èα το
âñù óτο ãυñéóμü óκÝöτçκå καé óυνÝ÷éóå να ακολουèåß τα
óçμÜäéα καé τç ñÜ÷ç. Óύντομα âãÞκå óå λéâÜäé καé καλοãñαμμÝνο μονοπÜτé. ΚατÜλαâå üτé Þταν óτο μονοπÜτé απü ËéâαäÜκé καé Ýκανå αñéóτåñÜ ãéα να πÝóåé óτο Ìαυñüλοããο. Ðñéν
το μåóçμÝñé Þταν óτα Ðñéüνéα καé äñοóßæονταν. Καé τα Ðñéüνéα åß÷αν αλλÜîåé πολύ καé αυτü το Å καé 4 που îαναâñÞκå,
πολύ κüóμο ñå παéäÜκé μου.. Του παν üμùς πùς μÝ÷ñé το Ëéτü÷ùñο äå èα ãßνåé äñüμος καé äå èα ÷åé καé τüóο κüóμο. Ëßãο πñéν το μοναóτÞñé νüμéóå üτé τον κοñüéäåøαν μå τον κüóμο καé τç öαóαñßα που óυνÜντçóå. ÌåτÜ τç óπçλéÜ του
Αãßου üμùς îαναâñÞκå το âουνü που Þèåλå. Καé üμοñöα ãéοöύñéα âολéκÜ καé ãéα το æùντανü. Óτο Ëéτü÷ùñο åß÷å πÜåé
πñüóöατα καé Ýτóé τßποτα äåν του öÜνçκå παñÜîåνο.
Τçν Üλλç μÝñα Ýöυãå îçμÝñùμα καé το μåóçμÝñé τον
âñÞκå Þäç óτο Ìαυñüλοããο. Ούτå κατÜλαâå πώς âãÞκå
απü το μονοπÜτé ãéα ËéâαäÜκé. Το æùντανü λåς καé τον
Ýóπñù÷νå μå τç μουóούäα πñος το îå÷αóμÝνο μονοπÜτé.
Ανçöüñéæå παñÜλçλλα μå το ñÝμα óτçν αñ÷Þ καé μåτÜ πéο
απüτομα κÜτù απü τéς ãÝñéκåς οîéÝς. Τα πüäéα âñßóκαν κÜτù απ´το πα÷ύ óτñώμα τùν öύλλùν το παλéü μονοπÜτé. Τçν
κÜèå öουñκÝτα…
Óå μéα óτñοöÞ ο μπÜñμπα ×ñÞóτος óταμÜτçóå… Τα μÜτéα του Ýøαîαν Ýνα ãÝñéκο κοñμü, τα äÜ÷τυλα Üããéîαν τα
παλéÜ óçμÜäéα. ¸να ãñÜμμα, κé Ýνα ακüμα… μéα ÷ñονολοãßα.
Τα ãüνατα του μπÜñμπα ×ñÞóτου λύãéóαν καé Ýãåéñå… ¢öçóå τç ÷αñÜ καé τα äÜκñυα να κυλßóουν. ¸κλαøå, Ýκλαøå óα
μéκñü παéäß…
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