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έφταιξαν σε τίποτα

Όλα ξεκίνησαν σε ένα ρομαντικό σοκάκι της Πλάκας, εκεί όπου οι 
βουκαμβίλιες σκέπαζαν με τα φύλλα και τα άνθη τους τα πλακόστρωτα  
δρομάκια και οι τριανταφυλλιές ευωδίαζαν με το μεθυστικό άρωμά 
τους τις αυλές και τις καρδιές των ανθρώπων. Τα πρόσωπα αυτής της 
ιστορίας πολλά, άλλα πληγωμένα από τον έρωτα και άλλα βάζοντάς  
τον ως μοναδική πυξίδα στη ζωή τους. 

Και μέσα σε όλους η Ωρέλια, ένα κορίτσι πληγωμένο από την πρώτη 
στιγμή της γέννησής της, όταν η μάνα της την απέρριψε γιατί τη θεώ-
ρησε ως ένα ασήκωτο βάρος, στερώντας της την αγάπη και κάνοντάς 
τη να πιστεύει πως όποιος δεν σε αγαπά, θέλει μονάχα να σε δει να 
υποφέρεις.

Η Ωρέλια θα οδηγηθεί από τα γραφικά στενάκια της Πλάκας στη Φλω-
ρεντία και στο Παρίσι, εκεί όπου ζουν πρόσωπα και μυστικά, αναζητώ-
ντας πληροφορίες για την ταυτότητά της. Θα 
συναντήσει ανθρώπους που θα διαδρα-
ματίσουν ρόλους σημαντικούς για τη 
ζωή της ίδιας και των γύρω της. Θα 
νιώσει τον έρωτα να την τυλίγει 
στα φτερά του και θα παλέψει με 
τον εαυτό της για να δει τι είναι 
αυτό που πραγματικά επιθυμεί. 

Ωρέλια, μια αιθέρια ύπαρξη 
αλλοτινών εποχών, που 
κατάφερε να προχωρήσει 
παράλληλα με το χρόνο και 
να ακολουθήσει το δρόμο που 
αναζητά η καρδιά της.

Ο χρόνος δεν θεραπεύει όλες 
τις πληγές. Σε μαθαίνει μόνο να 
συνηθίζεις την ύπαρξή τους και 
να  πορεύεσαι με οδηγό σου την 
ελπίδα για ένα καλύτερο Αύριο…
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Όταν πάψεις να ονειρεύεσαι, τότε προσμένεις μό-
νο ένα ήσυχο και σύντομο τέλος. Είναι η στιγμή 
που τολμάς να αποκαλύψεις στον εαυτό σου την 
αλήθεια, δίχως να ψάχνεις δικαιολογία. Η κυρία 
Ερατώ το είχε συνειδητοποιήσει πολύ αργά και 
τώρα, καθισμένη στην αγαπημένη της γωνιά στο 
μικρό συνοικιακό καφέ, παρατηρούσε από το πα-
ράθυρο τους διαβάτες και αναρωτιόταν πόσοι άρα-
γε από αυτούς να είχαν κάνει την ίδια διαπίστω-
ση με εκείνη. 

Η γελαστή φωνή της σερβιτόρας που πλησία-
σε για να πάρει την παραγγελία της, διέκοψε τις 
σκέψεις της. Ζήτησε ένα ζεστό τσάι με άρωμα για-
σεμί και όταν η κοπέλα απομακρύνθηκε και έμει-
νε πάλι μόνη, το βλέμμα της ταξίδεψε στον γνώ-
ριμο πλέον χώρο. Μια ενιαία αίθουσα, περίπου 
εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων, με τοί-
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χους βαμμένους στο χρώμα της ώχρας και έπιπλα 
από ξύλο κερασιάς, που ανακαλύφθηκαν σε ένα 
μικρό παλαιοπωλείο, αγοράστηκαν, καθαρίστηκαν 
και αναπαλαιώθηκαν. Στα παράθυρα ήταν κρεμα-
σμένες λευκές δαντελένιες κουρτίνες και διακο-
σμητικά πιάτα από πορσελάνη, με ροκοκό σχέδια, 
που κάλυπταν τα κενά των τοίχων. Οι ιδιοκτήτες, 
τέσσερα νέα ενθουσιώδη παιδιά, ένωσαν τις δυνά-
μεις τους και μετέτρεψαν το παλιό θλιβερό κρεο-
πωλείο σ’ ένα όμορφο και ζεστό στέκι, που χάρι-
ζε στους θαμώνες του σπιτική θαλπωρή. Η κυρία 
Ερατώ είχε πάει στα εγκαίνια με τις δυο φίλες της, 
την Κλειώ και τη Θάλεια, πριν από πέντε χρόνια 
και από τότε δεν έλειψαν από το μαγαζί ούτε μία 
ημέρα. 

Οι τρεις γυναίκες είχαν μεγαλώσει στην ίδια 
γειτονιά και μια δυνατή φιλία τις ένωσε για οχτώ 
δεκαετίες. Σήμερα, στην ηλικία των ογδόντα οχτώ 
ετών και έχοντας επιβιώσει από δύσκολες κατα-
στάσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο, ήξεραν ότι το μόνο που θα μπορούσε να 
τις χωρίσει ήταν ο θάνατος, αλλά και αυτός ίσως 
μόνο προσωρινά. Παρ’ όλο που όλοι οι γνωστοί 
και οι φίλοι τους είχαν αποχωρήσει εδώ και χρό-
νια από τη ζωή, εκείνες παρέμεναν ως αειθαλή δέ-
ντρα. Ο χρόνος τούς είχε χαρίσει μια ελαφρά κλί-



© Ισμήνη Χαρίλα / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2018 © Ισμήνη Χαρίλα / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2018

ΩΡΕΛΙΑ

11

ση στην πλάτη και μια μικρή δυσκολία στο περπά-
τημα, αλλά κατά τα άλλα δεν είχε αφαιρέσει τίπο-
τα από την έμφυτη κοκεταρία και την αριστοκρα-
τική τους φινέτσα. Στη γειτονιά τις αποκαλούσαν 
«οι τρεις χάριτες», παρ’ όλο που εκείνες διαμαρ-
τύρονταν και υποστήριζαν ότι τα ονόματά τους εί-
ναι των Μουσών. Η Ερατώ, η προστάτιδα της λυ-
ρικής ποίησης, η Κλειώ, που ήταν η προστάτιδα 
της ιστορίας και τέλος η Θάλεια, που προστάτευε 
την κωμωδία και τα συμπόσια. 

Καθώς η σερβιτόρα πλησίαζε το τραπέζι της 
με τον δίσκο φορτωμένο με το πορσελάνινο σερ-
βίτσιο του τσαγιού, το κουδουνάκι πάνω από την 
πόρτα χτύπησε διακριτικά, ανακοινώνοντας την 
άφιξη ενός νέου πελάτη. Η κυρία Ερατώ γύρισε 
αυθόρμητα να κοιτάξει, νομίζοντας ότι ήταν οι φί-
λες της, αλλά αντίκρισε το βλέμμα ενός νεαρού 
άνδρα, που ξύπνησε στη μνήμη της αλλοτινές ει-
κόνες. 

Παραμονή πρωτοχρονιάς και οι άνθρωποι σε όλη 
την υφήλιο ετοιμάζονταν να υποδεχτούν το 1925. 
Σε ένα διώροφο σπίτι της Πλάκας, μια οικογένεια 
αγωνιούσε για τον ερχομό του πέμπτου της μέ-
λους. Δώδεκα και ένα λεπτό ακριβώς, ένα κορι-
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τσάκι με ροδαλά μάγουλα και ξανθές μπουκλίτσες 
ξεπρόβαλε και έκανε αισθητή την παρουσία του 
με ένα δυνατό και παρατεταμένο κλάμα. Ήταν το 
τρίτο και τελευταίο παιδί της οικογένειας. Τα δύο 
μεγαλύτερα παιδιά ήταν δυο αγόρια ηλικίας οχτώ 
και έξι ετών αντίστοιχα. Η στιγμή της γέννησης 
της μικρής και το γεγονός ότι ήταν το πρώτο κο-
ρίτσι από συνολικά δέκα εγγόνια στο σόι, θεωρή-
θηκε πολύ καλός οιωνός από όλους. Το όνομα 
αυτής «Ερατώ», όπως η γιαγιά της, από την πλευ-
ρά του πατέρα της. Από το πρώτο λεπτό βρέθη-
κε στο κέντρο της προσοχής και μεγάλωσε απο-
δεχόμενη τα χάδια, την τρυφερότητα και τη στορ-
γή όλων των συγγενών. Ο πατέρας της όμως της 
είχε ιδιαίτερη αδυναμία, επιτρέποντας στη γυναί-
κα του, ως αντιστάθμισμα, να κακομαθαίνει τους 
γιους τους. 

Σε μια εποχή, που ένα μεγάλο ποσοστό της 
κοινωνίας αντιδρούσε στο φεμινιστικό κίνημα που 
άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα μετά τη μι-
κρασιατική καταστροφή και την ένταξη των γυναι-
κών στο εργατικό δυναμικό της χώρας και απαι-
τούσε από τη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών να 
θέτει όρια στην εξέλιξή τους, έναντι των αγοριών, 
ισχυριζόμενο ότι η θέση της γυναίκας ως συζύ-
γου και μητέρας ήταν στο σπίτι, εντούτοις η Ερα-
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τώ δεν στερήθηκε τίποτα συγκριτικά με τους αδελ-
φούς της. Οι γονείς της, άνθρωποι με δημοκρατι-
κές και προοδευτικές ιδέες, θεωρούσαν ότι τα παι-
διά τους έπρεπε να έχουν ίσες ευκαιρίες και δια-
φωνούσαν με όσους τάσσονταν κατά της ισότιμης 
παροχής εργασιακών και εκπαιδευτικών δικαιω-
μάτων στις γυναίκες.  

«Η γνώση και η μόρφωση δεν χάνονται ποτέ 
και σε στηρίζουν για να πας μπροστά στη ζωή», 
δήλωνε ο πατέρας της, ο Νώντας.

Γι’ αυτόν το λόγο, εκτός από τις βασικές γνώ-
σεις που παρείχε το σχολείο, φρόντισε τα παιδιά 
του να μάθουν ξένες γλώσσες, μουσική, ζωγραφι-
κή, χορό και καλούς τρόπους, ώστε να μην νιώ-
σουν ποτέ ότι υστερούν. 

Ο Νώντας διατηρούσε ένα μεγάλο εμπορικό 
κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Η πελατεία 
του μπορούσε να αγοράσει από κάρβουνα για τα 
μαγκάλια, μέχρι χαλιά από την Ανατολή και σπά-
νια χειρόγραφα. Τα εμπορεύματα άλλαζαν σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της εποχής και επιλέγονταν 
με τρόπο ώστε να υπάρχει διαρκώς κίνηση και να 
αποφύγει η επιχείρηση την πτώχευση, λόγω της 
δυσβάσταχτης φορολογίας, της οικονομικής ελ-
ληνικής δυσπραγίας και της χαμηλής αγοραστι-
κής δύναμης. 
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Το κατάστημα ήταν χωρισμένο σε τμήματα, α-
νάλογα με το είδος προς πώληση. Άνθρωποι δια-
φορετικών κοινωνικών τάξεων συγχρωτίζονταν 
καθημερινά, προκειμένου να ανακαλύψουν αυτό 
που έψαχναν. Ο Νώντας, άνθρωπος έξυπνος και 
διορατικός, κατείχε καλά την τέχνη του εμπορί-
ου. Με την πρώτη ματιά, καταλάβαινε τι ζητού-
σε ο πελάτης που στεκόταν απέναντί του και μέσα 
σε ελάχιστο διάστημα, ικανοποιούσε την επιθυμία 
του. Χάρη στην ευγένεια, την καλή διάθεση, αλ-
λά και την τιμιότητά του, είχε αποκτήσει ένα αξι-
οσέβαστο όνομα στην πόλη. Για να συντηρήσει τη 
φήμη του, ταξίδευε όσο πιο συχνά μπορούσε, ανα-
ζητώντας την καλύτερη ποιότητα. Πολλές φορές 
τον συνόδευε η οικογένειά του και γι’ αυτό η Ερα-
τώ είχε γνωρίσει, έως περίπου τα τέλη της δεκα-
ετίας του 1930, τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες, αλλά και τα κέντρα εμπορίου της Ανα-
τολής. 

Οι συνθήκες μεταβάλλονταν γρήγορα και ο 
Νώντας συνειδητοποίησε εγκαίρως ότι η ανθρω-
πότητα θα ζούσε για δεύτερη φορά μέσα σε λί-
γα χρόνια την κόλαση του πολέμου. Θέλοντας 
να προστατεύσει την οικογένειά του, περιόρισε τα 
είδη πολυτελείας, γέμισε τις αποθήκες του με βα-
σικά είδη διαβίωσης, απέσυρε τα χρήματά του από 
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την τράπεζα, ρευστοποίησε τις μετοχές του και τα 
μετέτρεψε σε χρυσές λίρες. Στο υπόγειο του σπι-
τιού του διαμόρφωσε κρυφά ένα μικρό καταφύγιο 
και έκρυψε όσες περισσότερες προμήθειες μπο-
ρούσε. Η γυναίκα του φρονούσε ότι ήταν υπερ-
βολικός, αλλά λίγο καιρό αργότερα, η 28η Οκτω-
βρίου και το ιστορικό «Όχι» του Μεταξά, δικαί-
ωσαν την προνοητικότητα του συζύγου της. Οι 
γιοι τους και οι ανιψιοί τους έφυγαν για το μέ-
τωπο και η καθημερινότητα τούς έφερε αντιμέτω-
πους με την επίπονη και αγωνιώδη προσπάθεια 
της επιβίωσης από την πείνα και τους βομβαρδι-
σμούς. 

Ενώ όλοι αναρωτιόντουσαν πού θα τους οδη-
γήσει το αύριο και για πόσο διάστημα ακόμη θα 
παρέμεναν ζωντανοί, η Ερατώ είχε άλλους λό-
γους να ανησυχεί. Ήταν η εποχή που το βέλος 
του Έρωτα στόχευσε την καρδιά της και την οδή-
γησε στην αγκαλιά του νεαρού γείτονά της, του 
Αγάπιου. 

Ο Αγάπιος ήταν ο γιος του καλύτερου φίλου 
του πατέρα της. Δύο χρόνια μεγαλύτερος από την 
Ερατώ, μοναχογιός και καλομαθημένος, ταίριαζε 
μαζί της εμφανισιακά όσο το φως με το σκοτάδι. 
Εκείνη ψηλή, λυγερόκορμη, με ξανθές μπούκλες 
και πράσινα μάτια. Εκείνος κοντούλης, παχουλός, 
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μελαχρινός, με μικρά μαύρα μάτια, θύμιζε τα ξωτι-
κά των παραμυθιών. 

Δεν ήταν όμως το φυσικό παρουσιαστικό του 
που ξεχώρισε σε εκείνον η Ερατώ, αλλά ο χαρα-
κτήρας του. Πάντοτε γελαστός, αισιόδοξος, χα-
ρούμενος, πρόθυμος και καλόκαρδος. Είχε την 
ικανότητα να βρίσκει λύση σε κάθε πρόβλημα. 
Όταν του στέρησαν την ευκαιρία να καταταγεί, 
λόγω μιας μικρής αναπηρίας που είχε εκ γενετής 
στο αριστερό του πόδι, εκείνος μπήκε στην Αντί-
σταση, παρασύροντας μαζί του την Ερατώ, που 
τον ακολούθησε χωρίς δισταγμό. Το τυπογρα-
φείο του πατέρα του Αγάπιου μετατρεπόταν τη 
νύχτα σε χώρο συγγραφής και εκτύπωσης προ-
κηρύξεων, που διανέμονταν μόλις ξημέρωνε από 
τα κορίτσια της ομάδας, επειδή ξέφευγαν ευκο-
λότερα από τα μπλόκα και τον έλεγχο των κατα-
κτητών.

Χρόνια αργότερα, η Ερατώ θα αναλογιζόταν 
εκείνες τις ημέρες και θα γελούσε με τη νεανική 
της αφέλεια, ίσως και επιπολαιότητα. Σε μια περί-
οδο που κάθε άνθρωπος φοβόταν να ξεμυτίσει από 
την πόρτα του σπιτιού του, εκείνη στηνόταν με τις 
ώρες μπροστά στον καθρέφτη και στολιζόταν σαν 
να ήταν καλεσμένη σε γιορτή. Ζούσε σε έναν δικό 
της μαγικό κόσμο, όπου όλα έμοιαζαν με παιχνί-
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δι και ζωντάνευαν με ένα βλέμμα και ένα χαμόγε-
λο του Αγάπιου. 

Τη νύχτα που βρέθηκε αντιμέτωπη με το θά-
νατο, ξύπνησε απότομα από το λήθαργο. Εί-
χε φύγει από το σπίτι ακριβώς μετά το δείπνο, 
όπως κάθε βράδυ, με τη συνηθισμένη δικαιολο-
γία ότι θα μαζευόντουσαν στο σπίτι της Κλειούς 
για να πλέξουν κάλτσες για τους στρατιώτες. Ο 
Αγάπιος την περίμενε στη γωνία και τρέχοντας 
προσεκτικά, για να μην τους δει κανείς, έφτασαν 
στο τυπογραφείο, που δεν απείχε μεγάλη από-
σταση. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθαν και τα υπό-
λοιπα παιδιά. 

Συνολικά η ομάδα αποτελούνταν από δέκα 
άτομα: τον Αγάπιο, την Ερατώ, τις δύο κολλητές 
της και έξι αγόρια. Όλοι νέοι, ιδεολόγοι, παθια-
σμένοι, αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τα όνειρά 
τους, αντίθετοι σε όσους τους επέβαλλαν τη σιωπή 
και την ηθελημένη άγνοια. Μόλις που πρόλαβαν 
να τρυπώσουν στο τυπογραφείο, όταν άκουσαν 
πυροβολισμούς και είδαν δυο άνδρες να πέφτουν 
νεκροί από τα γερμανικά πυρά. Μέσα σε κλάσμα-
τα δευτερολέπτου η ζωή καλωσόρισε το θάνατο, οι 
κομιστές του ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξα-
φανίστηκαν, ενώ τα άψυχα σώματα απέμειναν να 
περιμένουν την ταφή τους.
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Θυμός, οργή, φόβος, ανακατεμένα συναισθή-
ματα για όλους, αλλά για την Ερατώ ένα κυρίαρ-
χο: ντροπή. Ντράπηκε για τον εαυτό της, για τους 
φίλους της, για τους γείτονες. Ντράπηκε για την 
απραξία τους, για την αμίλητη μαρτυρία τους και 
τη συνενοχή τους στο έγκλημα. 

Από εκείνη τη νύχτα, λοιπόν, όλα άλλαξαν για 
την Ερατώ. Φυλάκισε το φόβο της σε ένα σκοτει-
νό συρτάρι της ψυχής της και οι κρυφές της απο-
δράσεις απέκτησαν πλέον το νόημα που έπρεπε 
να έχουν. Εξέλαβε το μήνυμα ότι η συμμετοχή της 
στην ομάδα δεν αφορούσε μόνο τον Αγάπιο, αλλά 
την πατρίδα της, την ελευθερία τους και τη δια-
μόρφωση ενός νέου κοσμικού σκηνικού. Εξελί-
χθηκε, επομένως, στο πιο δυναμικό και ενθουσι-
ώδες μέλος. Ανέλαβε την οργάνωση, την παρα-
κίνηση, την υποστήριξη των υπολοίπων. Πάντα 
πρώτη σε όλες τους τις δράσεις και μονίμως κο-
ντά στην αγάπη της. Υιοθέτησε μια στάση ζωής 
και δεν την απαρνήθηκε ακόμη και όταν, πολλά 
χρόνια αργότερα, βίωσε το τραγικότερο γεγονός 
που θα μπορούσε να αντέξει.

Το τέλος του πολέμου σηματοδότησε την 
έναρξη της κοινής ζωής της Ερατούς και του 
Αγάπιου. 12 Οκτωβρίου 1944, την ημέρα που 
απελευθερώθηκε η Αθήνα από τους Γερμανούς, 
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