
 
 

Νυςωοφ 
πό μικρϊ ϊξυρσ ότι ϊμουν ξυρωριστϊϏ Αποχ δυ γνώριζσ το πόσοϏ Κσι το γιστϋϏ Νσ Α

σρρϋσω σπό το όνομχ μουϏ ΝυςωοφϏ Ξυρωριστό κσι συτόϏ ΙδισϋτυροϏ Ακούγυτσι σσν 
μυοωδϋσ, σγκσοιχζυι τσ ρυϋοφ σσν ρχδιϏ Δυν το πϊρσ σπό κσμϋσ γισγιχϏ Έτσι νόμιζσϏ 
Κσι πικρσινόμουν, γιστϋ κσνυϋς δυ θωοφσυ νσ μου ρσρϋσυι το όνομχ τουϏ Όσπου 
ωμσθσϏ Κσι ωνιωσσϏ Κσι κστχοστσϏ Κσι συτϊ τφ γνώσφ, τφ σϊκωσσ τσριχ στους 
ώμους κσι τφν πυρϊϏ Η κσρδιχ μου μικρϊ κσι χμσθφ γισ νσ σντωξυι το τχρος τφς 
ιστορϋσς μουϏ Μωρρι που σκούμπφσσ τρυςυρχ τις οωξυις στο ρσρτϋϏ Σσν ούτρωσφϏ 
Σσν ωνσ υυρσριστώϏ Συ μισ χοοφ Νυςωοφ, ρρόνισ πρινϏ 
 

*** 

 

υτρούσυ πχντσ σντϋστροςσ το ρρόνο φ ΝυςωοφϏ Μωρρι νσ οιγοστωπουν οι στιγμως Μ
τφς σνσμονϊς, κσι νσ τρυθυϋ μυ τφν πρώτφ υυκσιρϋσ στο ρωριόϏ Νσ πσϋξυι μυ τσ 
ξσδωρςισ σνωμυοφ στσ κσοντυρϋμισϏ Νσ πχνυ μυ το τσϋγκινο πσγουρχκι τους νσ 
πχρουν το γχοσ, οοόςρυσκο, μόοις το χρμυγυ σπό τφν σγυοχδσ φ γυιτόνισσσϏ Νσ 
μσζωπυι κχθυ οογϊς ςρούτσ κσι κσρπούς σπό τσ δωντρσ, ρωρϋς νσ οογσριχζυι 
γρστζουνιως κσι γδσρσϋμστσϏ Μωρρι νσ σουρουπώσυιϏ Κσι νσ τρυθυϋ στο μικρό 
σπιτχκι στφν χκρφ του ρωριούϏ Ήτσν φ ώρσ που ξσπόστσινυ φ μυγχοφ γισγιχϏ 
Κσθότσν δϋποσ τφς στο τζχκι, μυ τσ κυςχοισ σκυςτχ κσι κσοοτσϋρισστσ κσι τις 
ποδιως τους ξωρυιους σπό μσντσρϋνισϏ Το σγσπφμωνο κσι των δυό τουςϏ Δυν 
σκουγότσν τϋποτσϏ Μονχρσ το σπσοό γουργούρισμσ τφς ςωτιχς κσι το χρωμσ που 
χςφνσν οοόγυρσ οι ςοούδυς που σιγόκσιγσνϏ 

Ήτσν ο δικός τους κόσμος, ξυκομμωνος θσρρυϋς οοότυοσ σπό τ’ σνθρώπινσϏ 
Ένσς κόσμος που σγκχοισζυ προστστυυτικχ, σσν κουκούοι σπσοό τφ ΝυςωοφϏ Κσι 
υκυϋ ςυοσγμωνφ, σνχμυσσ συ θύμφσυς πσοιως κσι μυρωδιως κσοχ σςσοισμωνυς στφν 
πυρϊ, φ νιότφ που πσρσμόνυυυ , χνθιζυ μωρσ τφ μωρσ κσι θωριυυυϏ  

Άνθιζυ φ Νυςωοφ μσ συνχμσ ο ρρόνος τφς μυγχοφς γισγιχς οιγόστυυυϏ Η μϋσ 
ωτρυρυ νσ προοχτυι τφ ζωϊ, μφ τυρόν κσι δυ μπορωσυι νσ τφ γυυτυϋ οοχκυρφ, κσι φ 
χοοφ υτοιμσζότσν νσ σντσμώσυι πχοι όοσ τσ σκριτχ που ωρσσυϏ Κσι οι μωρυς νσ 
κυοούν χοοοτυ ορμφτικχ κσι τϋσισ πσρσσωρνοντσς τφ Νυςωοφ στο διχτσ τους, κσι 
χοοοτυ πχοι νσ τυμπυοιχζουν νωθρως κσι νυστσγμωνυς δϋποσ στφ ςωτιχ σσν νσ 
θωοουν νσ κρστϊσουν σςιρτχ τυοιγμωνο το νϊμσ μισς ζωϊς που ωουγυ σντϋοϏ  

 

 



Σσν ωπσιρνυ νσ γουκσϋνυι ο κσιρός, γισγιχ κσι υγγόνσ, τγσϋνσν ωξω στφν 
πυζούοσ, κχτω σπό τον ϋσκιο τφς γωρικφς κοφμστσριχςϏ «Το κοϊμσ υϋνσι σπ’ τ’ 
σμπωοι μσς στφν πστρϋδσ», ωουγυ φ γισγιχ μυ πόνο, κσι όσο τσ δχκρυσ κστωτσινσν 
στο σσγόνι κσι κρυχδιζσν, ο νους τφς μπουσουοούσυ σκυςτός στσ πσοιχϏ  
- «Δύσκοοσ ρρόνισ, χγρισϏ Γοιτώσσμυ τφ ςωτιχ, μσ δυ γνωρϋζσμυ πόσο θσ μσς 
ποϊγωνυ φ πστρϋδσ», μονοοογούσυ φ γισγιχ ΜυρσϋνφϏ  
- «Γιστϋ γισγιχ μου σσς ποϊγωσυ;», ρωτούσυ όοο σπορϋσ φ Νυςωοφ. 
- «Αυτοϋ πσιδϋ μου δυ μσς ϊθυοσν, ποτω τους δυ μσς θωοφσσν, σκούς;». 
- «Γιστϋ, τι τους κχνστυ κσι τους θυμώσστυ;», σπορούσυ κοσϋγοντσς φ μικρϊϏ Κσι 
τότυ τφς σςούγγιζυ τφ μύξσ, σωστός ςιδως σπιτϋσιος στσ ρουθούνισ, κι σρρϋνσγυϏ  
- «Αυτοϋ πσιδϋ μου δυν ϊξυρσν ν’σγσπούν, δυν ωδινσν τ’σγγωοου τους μϊτυ νυρόϏ 
Τουρκόσπορους μσς ςώνσζσν κσι σς ϊμσστσν μσθως πιότυρο Έοοφνυς σπό όοους 
τους» κσι δώστου νσ ποωκυι κσι νσ ξυποωκυι τσ ροζισσμωνσ ρωρισ τφς φ γισγιχϏ  

Αγρϋυυυ το τοωμμσ τφς μυγχοφς γισγιχς κσι ωπσιρνυ νσ σντσριχζυι θυμϋζοντσς 
τις θχοσσσυς που νϋκφσυ πριν ριζώσυι σψσυτχ τσ τουνχϏ Κούρνισζυ τότυ φ μικρϊ στφν 
σγκσοιχ τφς, σσν νσ πχσριζυ θσρρυϋς νσ σπσούνυι ό,τι πονούσυ τφ οστρυμωνφ τφς 
γισγιχϏ Ένιωθυ το ρτύπο τφς γωρικφς κσρδιχς που πχουυυ νσ μυϋνυι ζωντσνϊϏ Κσι 
ϊτσν συτός ο ϊρος που τφ γσοϊνυυυ κσι τφν ποφμμύριζυ σγχπφϏ Κσι ϊτσν συτϊ 
σκριτώς φ στιγμϊ που πϊρυ τφ μυγχοφ σπόςσσφ φ γισγιχ Μυρσϋνφ, νσ τσ μοοογϊσυι 
όοσ στφ οστρυμωνφ τφς ΝυςωοφϏ Τφν ιστορϋσ τφςϏ Το όνομσ τφςϏ οσ όσσ 
ξυπυρνούσσν τσ κουρχγισ κσι τφν σντορϊ τφς γωρικφς πυρϊς τφςϏ Τφν σγκχοισσυ 
τρυςυρχ κσι τφν κοϋτσξυ τσθιχ στσ μχτισϏ Ξσνσγύρισυ γισ μισ στιγμϊ κσι πχοι ο 
ρρόνος πϋσωϏ ΤότυϏ Πριν τσ ρχσυι όοσϏ Ένσ πυτχρισμσ στσ τοωςσρσ κσι όοσ ϊρθσν 
μπροστχ τφςϏ Συρρικνώθφκυ σπό τον πόνο, ωσκυπυ μυ τρυςυρότφτσ πχνω σπό τφ 
μικρϊ, τφς ρχιδυπυ τσ μσοοιχ κσι πχσρισυ μυ ςωνϊ που ωτρυμυ νσ τφς πυι ό,τι δυν 
μπορούσυ ρρόνισ τώρσ νσ ξυστομϋσυιϏ  

 

*** 

 

τσσοσ γρχμμστσ, τσσοσκωμωνφ πυρϊϏ Σκσοισμωνσ μυ τιχσφ πχνω σ’ ωνσ κϋτρινο «Ά
κομμχτι ρσρτϋ μυ μισ στχοσ μοούτιϏ οφ τφς φ ζωϊ στριμωγμωνφ συ πωντυ οωξυις 
γρσμμωνυς μυ τισσύνφ: «ςυύγω γιστϋ δυν σντωρω χοοο, μσ θσ γυρϋσω νσ συ πχρωϏ 
Μυρσινχκι μου σ’ σγσπώ»Ϗ  

Οκτώ ρρονών κοριτσχκι φ Μυρσϋνφ , δυ μπόρυσυ νσ κστσοχτυι γιστϋ ξσςνικχ φ 
σιωπϊ του σπιτιού τφς υϋρυ σοοχξυιϏ Ο σωρσς ξσςνικχ υϋρυ μισν χοοφ γυύσφ∙ θσρρυϋς 
πως πϋκριζυ σπό τφν σπουσϋσ υκυϋνφςϏ Το όνομσ τφς σπό κυϋνφ τφ μωρσ τφς ςυγϊς 
δυν υιπώθφκυϏ Ποτω ξσνχϏ Σσν νσ ϊτσν σμσρτϋσ όπως χοοωστυ κσι φ ϋδισ που ποτω 
δυν τσϋρισσυ τσ ρνώτσ τφς μυ συτχ των υποοοϋπων προσςύγωνϏ  



μορςφ γυνσϋκσ φ μχνσ τφς ΜυρσϋνφςϏ Η ΝυςωοφϏ μορςφ μυ μισ 
ομορςχδσ που τρόμσζυ τους χντρυς κσι ωσπυρνυ το ςθόνο στις πυρως των γυνσικώνϏ 
Εϋρυ μχτισ κσστσνχ, τυοούδινσ που τσ σκϋσζσν σπσοχ σσν πωποο ωνσ ζυυγχρι 
στριςογυριστχ μστοτσϋνορσϏ Φρύδισ γσϊτχνι κσι ρυϋοφ χοικσ, σνσσφκωμωνσ, θσρρυϋς 
κσι ϊτσν πχντσ ωτοιμσ νσ υιρωνυυτούν τφ ςτώρυισ κσι τφν κσκομοιριχ του τόπου 
υκυϋνουϏ τσν ωτγσινυ νσ πχξυι τφ μικρϊ τφς ϊ ν’ σποώσυι τφ μπουγχδσ στο σροινϋ, 
στσμστούσσν μυμιχς οι σνχσυς των ρωρικώνϏ Έμοισζυ σσν σνορθογρσςϋσ, σσν οχθος 
σνχμυσσ στσ κσοντυρϋμισ κσι στους κουρσσμωνους τους σνθρώπουςϏ  

Δυν ϊτσν σπό κυϋνο τον τόπο φ Νυςωοφ, μϊτυ ϊρθυ μσζϋ μυ τους υπόοοιπους 
πρόσςυγυς που ρϋζωσσν σ’ συτχ τσ ρώμστσϏ Η κσκιχ φ ώρσ τφ σκούντφξυ ως υδώ 
σσν νσ ζϊουπυ τσ νιχτσ κσι τφν ομορςιχ τφς. Ο ρρόνος υκυϋνφ τφ στιγμϊ ωπσπυ νσ 
κυοχυι κσι φ Νυςωοφ τρωθφκυ νσ τρωρυι σκυςτϊ, νσ τρωρυι νσ σωθυϋϏ Έτσι τρωθφκυ 
σνσκστωμωνφ, ωνσ κουτχρι το σώμσ μυ τφν πυρϊ τφς, στο δρόμο μυ μισ θχοσσσσ 
σνθρώπων σκισγμωνων, νσ σπορσιρυτχ μυ μχτισ ορθχνοιρτσ κσι στυγνχ κσθυτϋ δικό 
τφςϏ Μόνφ τφς σποσκυυϊ ωνσ σπσσμωνο κοωνχρι σπό τφν κοφμστσριχ τφς συοϊς, νσ 
τφς θυμϋζυι όοσ συτχ που ωρσσυϏ  

σο κρχτφσυ το τσξϋδι μυ το κσρχτι, οι στιγμως σπό τφν προφγούμυνφ ζωϊ 
τφς πυρνούσσν μπροστχ σπό τσ μχτισ τφς, σσν στχους που κυοούν σπό οιωμωνο 
πχγοϏ Κοιτούσυ γύρω τφς ρωρϋς νσ τοωπυιϏ Μόνφ τφς ωννοισ τώρσ πισ, πως θσ 
κστσςωρυι νσ τσ τγχουι πωρσ μονχρφ τφς συ ξωνο τόποϏ Θυμότσν τσ οόγισ τφς 
μχνσς τφςϐ « οι χνθρωποι κόρφ μου, υϋνσι σσν το ποούρρωμο μωσσϊκό, κσι ο κσθωνσς 
σπό μσς μισ πφςϋδσ», κσι ϊοπιζυ πως κχπου θσ τσϋρισζυ κι συτϊϏ  

Σκιχρτφκσν οι ντόπιοι σσν σντϋκρισσν τωτοισ ομορςιχϏ Σκιχρτφκσν κσι 
τιχστφκσν νσ τφν «κσοοπσντρωπουν» μ’ ωνσ ρϊρο μυγσούτυρό τφς μυ ωνσ κοριτσχκιϏ 
Άμσθφ κσι μοσρσνσθρυμμωνφ φ Νυςωοφ τρόμσξυϏ Τσ ’ρσσυ σσν τρωθφκυ ξσςνικχ νσ 
πρωπυι νσ υϋνσι μχνσ, νοικοκυρχ κσι γυνσϋκσ, μ’ συτϊν σκριτώς τφ συιρχϏ Κχποιο 
μπσούοο ςυρμωνο σπό τφν πστρϋδσ, χνοιξυ μυ ωνσ τρϋξιμο σσ στυνσγμό, σσν νσ 
ουπϊθφκυ θσρρυϋς τσ νιχτσ τφς κοπωοσς κσι θωοφσυ νσ τσ στοοϋσυι, ωστω κσι 
δσνυικχϏ Το χσπρο νυςικό που ωτσου ϊτσν ςορυμωνο κσι πουμωνο ποοοως ςορως, συ 
κχποισ σφμυϋσ υντυοώς ςθσρμωνο, σοοχ συτό δυ μυϋωσυ στο υοχριστο τφν ομορςιχ 
τουϏ Ίσσ ϋσσ που διφγιότσν ρωρϋς οόγισ τφ δικϊ του ιστορϋσ, γισ κορμιχ σοστχστρινσ 
που το υϋρσν ςορωσυι κσι σνυπόμονσ σντρικχ ρωρισ που σποώθφκσν πχνω του μυ 
οσρτχρσϏ  

Αυτϊ τφ οσρτχρσ δυν τφν ωνιωσυ ποτω φ ΝυςωοφϏ Το μόνο που ωνιωθυ ϊτσν φ 
μιζωρισ του τόπου κσι των σνθρώπων τουϏ Μισ μιζωρισ που τφν ποχκωνυ κσι δυν τφς 
χςφνυ σπιθσμϊ σωρσ γισ ν’ σνσσχνυιϏ Ούτυ ο υρρομός τφς κόρφς τφς, τφς Μυρσϋνφς, 
μπόρυσυ νσ φμυρωπυι τφ θύυοοσ που μσινότσν ρρόνισ τώρσ μωσσ τφςϏ Μόνφ ούσφ φ 
ςυγϊϏ Κρχτφσυ υικόνυς κσι μυρωδιως σςσοισμωνυς κσοχ στφν πυρϊ τφς, κσι 



πσρσδόθφκυ υουύθυρφ πισ στο χγνωστο, ωτοιμφ νσ πσοωπυι γισ χοοφ μισ ςορχ νσ 
τρυι τφ θωσφ που τφς τσιριχζυι στο μωσσϊκό τφς ζωϊςϏ Πωντυ οωξυις τισστικχ 
γρσμμωνυς σ’ ωνσ κομμχτι κιτρινισμωνο ρσρτϋ μυ μισ στχοσ μοούτι, πχσρισσν νσ 
δώσουν μισ υπόσρυσφ που όσο πυρνούσσν τσ ρρόνισ ωμοισζυ νσ ξυθωριχζυι». 

 

*** 

 

οϋτσγυ μυ μχτισ ορθχνοιρτσ φ Νυςωοφ. Η μυγχοφ γισγιχ ωτγσου σπό τφν τσωπφ Κ
τφς ποδιχς τφς μισ κσρσμωοσ κυρχσιϏ Δυιοχ χποωσυ το ρωρι φ μικρϊ κσι τφν πϊρυϏ 
Τφν ξυτύοιξυ σπό το ρρυσόρσρτοϏ Το χρωμχ τφς ποφμμύρισυ το δωμχτιοϏ Ένσ το 
ρρώμσ τφς μυ το σϋμσ που γωμισυ τσ γωρικσ μχτισϏ « Γισ συτό υπωμυνσ νσ πχρυις 
υσύ το όνομσ τφςϏ Έρυις τσ μχτισ τφς κσι τφ δύνσμφ τφς πυρϊς τφςϏ Μσ κυρϋως 
μωσσ σπό σωνσ μπόρυσσ κσι τφν κστχοστσϏ Μπόρυσσ κσι τφ συγρώρυσσ», τφς υϋπυ 
σιγχ φ γισγιχ ΜυρσϋνφϏ  

Ανωτφκυ στο ποδϊοστο φ Νυςωοφ κσι ωτρυξυ γρϊγορσ μωρρι τφν κορυςϊ του 
οόςουϏ Κχθισυ σνσμσοοισσμωνφ πχνω στφν σγσπφμωνφ τφς πωτρσ κσι μωσσ σπό τφ 
θοοούρσ των δσκρύων τφς, τύθισυ το τοωμμσ τφς στον ϊοιο που τσσϋουυυϏ Χχιδυυσν 
οι τυουυτσϋυς οχμπυις του όοφ τφν πϋκρσ συτϊς τφς ιστορϋσςϏ Τώρσ κστχοστυ πόσο 
ξυρωριστϊ ϊτσνϏ Τώρσ ωνιωσυ τον πόνο που ωκρυτσν τσ μχτισ τφς γισγιχς 
Μυρσϋνφς, τ’ σπομυινχρισ μισς ζωϊς σμπσρσοισσμωνφςϏ Αυτϊ ϊτσν φ συγρώρυσφ κσι 
φ γσοϊνφϏ Γισ συτως τις δύο γυνσϋκυς που πόνυσσν φ μϋσ τφν χοοφ, ρωρϋς νσ το 
θωοουνϏ Που σϊκωσσν τφ μοϋρσ τους τσριχ στους ώμους κσι στφν πυρϊ τουςϏ Μωρρι 
νσ ωρθυι φ ούτρωσφϏ ΑυτϊϏ Η μικρϊ ΝυςωοφϏ  

 

*** 

 

,τι σπωμυινυ σπό κυϋνφ τφ μωρσ, φ Νυςωοφ το τύοιξυ μωσσ στο σδυισνό 
ρρυσόρσρτοϏ Το μχζυπυ κσι το ςύοσξυ σσν χγισ μνϊμφϏ Το δϋποωσυ κσι το ωτσου 
μωσσ στο μυντσγιόν που τφς ρχρισυ φ γισγιχ ΜυρσϋνφϏ Κρυμσσμωνο πχντσ στο 
οσιμό τφςϏ Γισ νσ τφ συντροςυύυι κσι νσ τφς θυμϋζυιϏ Μισ συγρώρυσφ στο πσρυοθόν 
που ωγινυ μισ πσρσκστσθϊκφ σγχπφς γισ το μωοοονϏ 


