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Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσ-
σαλονίκη. Από μικρή κατάλαβα πως 
ο καλύτερος τρόπος να εκφράζομαι 
είναι μέσα από τις λέξεις. Γι’ αυτό 
και στα δεκαοκτώ μου εξέδωσα την 
πρώτη μου ποιητική συλλογή με τίτ-
λο «Θρόισμα Φίλων».

Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου 
είναι οι άνθρωποι που μου αρέσει να 
μοιράζομαι το χρόνο μου μαζί τους 
και που με συντροφεύουν στα ταξί-
δια που τόσο πολύ αγαπώ να κάνω. 
Και εγώ με τη σειρά μου προσπαθώ 
να φτιάχνω ιστορίες που να ταξιδεύ-
ουν το νου.

ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

Προσπάθησα να 
ξεχάσω, όμως ήσουν 
πάντα εκεί, ήσουν 
πάντα εσύ…

«Προσπάθησα να ξεφύγω από το παρελθόν που με κρατούσε δέσμια 
των αναμνήσεων. Άλλωστε, μόνο πόνο μου προκαλούσαν. Ήθελα 
να ξεχάσω όσα βίωσα εκείνη τη μέρα. Ήθελα να ξεχάσω όσους ήμα-
σταν εκεί. Ακόμα και τον Ορέστη, τον άντρα που αγάπησα με όλο 
μου το είναι, αλλά έπρεπε να απαρνηθώ, γιατί η αγκαλιά του έγινε 
θηλιά που με έπνιγε. Όσο κι αν προσπάθησε να νιώσω ασφαλής, 
εγώ ήμουν μετέωρη ανάμεσα σε μια αλήθεια και ένα ψέμα που κό-
στισε τη ζωή αθώων ανθρώπων».
Είκοσι χρόνια μετά, ο Ορέστης και η Ερωφίλη βρίσκονται ξανά εκεί 
που άρχισαν όλα, εκεί που πίστευαν ότι δεν θα γύριζαν ποτέ, ακολου-
θώντας τα σημάδια. Σελίδες από ένα ημερολόγιο, ημερομηνίες, ονό-
ματα, μέρη που μόνο εκείνοι ήξεραν, φωτογραφίες που δεν γνώριζαν 
ποτέ πως είχαν τραβηχτεί. Θολές αναμνήσεις μέσα στο χρόνο. 

Αναζητώντας τη αλήθεια,  προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους ξανά. 
Και τότε είναι η στιγμή να συνειδητοποιήσουν πως ο ένας υπάρχει 
μόνο μέσα από τη ζωή του άλλου, πως ποτέ δεν ξέχασαν… και η φλό-

γα που σιγόκαιγε τόσα χρόνια, γίνεται φωτιά, παρα-
σέρνοντας τα πάντα στο πέρασμά της. 

Άλλωστε, αυτό ήταν και το σχέδιο του μυστηριώ-
δους αποστολέα. Να αποκαταστήσει την αδικία. 
Να αποκαταστήσει την αλήθεια. Να ελευθερώσει 
τον έρωτα και τις καρδιές τους. 

Εκδίκηση ή συγχώρεση; Τύψεις ή εξιλέωση; 
Το τελευταίο σημείωμα θα είναι η απάντηση 
σε όλα τους τα ερωτήματα. Η τελική απόφα-
ση, όμως, θα είναι δική τους... 

Ν
ΙΚΟ

ΛΙΑ 
ΠΑΝ

ΙΔΟ
Υ

«Ήθελα να αποκατα-
στήσω την αδικία.  
Να αποκαταστήσω 

την αλήθεια.  
Ήμουν αρκετό καιρό 
συνένοχη στη σιωπή. 

Δεν έχω άλλο  
χρόνο…»

I
9 786185 240424

ISBN   978-618-5240-42-4
ΕΛ0054



©  Νικολία Πανίδου / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2020

ΤΙΤΛΟΣ: Στην ανατολή μιας ανάμνησης
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Νικολία Πανίδου
ΣΕΙΡΑ: Ελληνική λογοτεχνία
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαριάννα Σωκράτους
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εκδόσεις Έξη
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Εκδόσεις Έξη

Copyright © Νικολία Πανίδου
Copyright © 2020 Εκδόσεις Έξη

ISBN: 978-618-5240-42-4 

Εκδόσεις Έξη
Λουίζης Ριανκούρ 13
11523 Αθήνα
Τηλ.: 211 4111078
www.ekdoseiseksi.gr
email: info@ekdoseiseksi.gr
facebook: Εκδόσεις ΕΞΗ

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νο-
μοθεσίας (Ν.2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό,
μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και γενικώς αναπαραγωγή, μετάφραση, 
διασκευή, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή 
μέρους του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.



©  Νικολία Πανίδου / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2020

Eκδόσεις Έξη

Νικολία Πανίδου

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ



©  Νικολία Πανίδου / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2020
9

Σήμερα 

«Έχω κουραστεί. Ούτε που ξέρω πόση ώρα περ-
πατάμε και ψάχνουμε, ή ψάχνουμε και περπα-
τάμε. Στην αρχή το διασκέδαζα, όμως τώρα πλέ-
ον δεν αντέχω άλλο».

Ο Ορέστης την άκουγε που του μιλούσε, 
αλλά δεν έδινε σημασία. Απλά της χαμογελού-
σε και την κοίταζε. Άλλωστε, δεν της είχε πει 
όλη την αλήθεια για αυτή τους τη βόλτα. Του 
αρκούσε πως την είχε πείσει να τον ακολουθή-
σει. Έφταναν ήδη στο τέλος της ανηφόρας και 
καθώς εκείνος είχε ανέβει πρώτος, την παρα-
τηρούσε που τον πλησίαζε, καθώς περπατούσε 
κάτω από τον ήλιο. Ήταν τόσο ανοιχτόχρωμο 
το δέρμα της και τα μαλλιά της σχεδόν στον 
ίδιο τόνο, που ο ήλιος έμοιαζε να γίνεται ένα 
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με αυτήν. Το μπεζ φόρεμά της κολλούσε πάνω 
της διαγράφοντας το υπέροχο σώμα της και ο 
Ορέστης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα συ-
ναισθήματα που ένιωθε να τον πλημμυρίζουν. 
Την ήθελε ακόμα αυτή τη γυναίκα, δεν την είχε 
ξεχάσει, αλλά δεν μπορούσε να της αποκαλύψει 
τίποτα ακόμη. Ούτε το πού πήγαιναν, ούτε το 
πώς ένιωθε για αυτήν. Ειδικά το δεύτερο, είχε 
χάσει πριν από πολλά χρόνια το δικαίωμα να 
της το εκφράζει. 

«Θα μπορούσες, αντί να γελάς, να μου εξη-
γήσεις, επιτέλους, γιατί ανεβαίνουμε τόσο 
ψηλά; Συμφωνήσαμε από την αρχή πως δεν 
θα έρθουμε εδώ. Ήταν ο μόνος όρος που έθεσα 
για να σε ακολουθήσω. Και εκτός αυτού, έχω να 
σου επισημάνω ότι πέρασε η ώρα και πρέπει να 
ετοιμαστείς για τη διάλεξή σου. Απ’ ό,τι βλέ-
πω, όμως, εσύ, αντί να ανησυχείς, συνεχίζεις να 
ανηφορίζεις».

Για τέτοιου είδους διαλέξεις, σαν τη σημερι-
νή, ο Ορέστης είχε δουλέψει πάρα πολλά χρό-
νια. Όταν τελείωσε τη σχολή, το μεταπτυχιακό 
που αποφάσισε να κάνει ήταν μία επιλογή πολύ 
συνειδητή. Τότε το αντιλαμβανόταν ως ένα επι-
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πλέον προσόν για το βιογραφικό του. Δεν είχε 
καταλάβει ακόμη πόσο πολύ του άρεσε να μοι-
ράζεται τις γνώσεις του με άλλους, και πολύ πε-
ρισσότερο όταν το κοινό στο οποίο απευθυνό-
ταν ήταν φοιτητές, και μάλιστα από κάθε γωνιά 
της χώρας. Αυτό το πάθος του δεν είχε καμία 
σχέση με τις οικονομικές απολαβές ή το κύρος 
που του προσέδιδαν όλα αυτά. Του άρεσε απλά 
να βλέπει τα πρόσωπά τους έκπληκτα, όταν 
άκουγαν πράγματα που δεν είχαν καν φαντα-
στεί, που το νεαρό της ηλικίας τους δεν τους 
άφηνε να συσχετίσουν. Κάθε φόρα προσπα-
θούσε να τους αποκαλύψει τον υπέροχο αυτόν 
κόσμο της στατιστικής ανάλυσης όλων των δε-
δομένων, όπως απλωνόταν μέσα στον δικό του 
εγκέφαλο. Δεν ήθελε απλά να τους δείξει πως 
όλα μπορούν να υπολογιστούν. Ίσα-ίσα. Στό-
χος του ήταν να τους κάνει να καταλάβουν πως 
μπορεί να υπάρξει όποιος κόσμος αποφασίσουν 
οι ίδιοι να φτιάξουν. Κι εκείνος, χρόνια τώρα, 
μέσα σε έναν τέτοιον κόσμο είχε βρει το κατα-
φύγιό του, έναν κόσμο τον οποίο είχε δημιουρ-
γήσει ο ίδιος. Όσο ασχολούνταν με αυτόν και 
μάθαινε σε άλλους τα μαθηματικά σύμπαντα, 
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τόσο ένιωθε πως γλίτωνε από το μυαλό του. Για-
τί αν το άφηνε ελεύθερο, εκεί που θα κατέληγε, 
δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί. Μία τέτοια 
διάλεξη υποτίθεται πως είχε και σήμερα, απλά, 
όπως της είχε πει, το απόγευμα, γεγονός που 
τους άφηνε ελεύθερες τις πρωινές ώρες.

Είχαν ξεκινήσει από το πρωί τη βόλτα τους 
και ήδη κόντευε μία το μεσημέρι. Είχε περάσει 
πολύ γρήγορα ο χρόνος. Όμως, δεν μπορούσε 
να μοιραστεί με την Ερωφίλη καμία από τις σκέ-
ψεις του. Τουλάχιστον όχι ακόμη. Ήξερε πολύ 
καλά πως δεν θα συνέχιζε να προχωρά μαζί του, 
αν μάθαινε την αλήθεια. 

«Κάνε λίγο κουράγιο και σου υπόσχομαι πως 
δεν θα αργήσουμε να γυρίσουμε πίσω», μόνο 
αυτό της είπε, τίποτα άλλο. 

Εκείνη τον κοίταξε με ένα βλέμμα ανέκφρα-
στο. Απλά αναστέναξε και συνέχισε να προχω-
ράει. Κοιτούσε γύρω της το δρόμο σαν να τον 
έβλεπε για πρώτη φορά. Τα ψηλά δέντρα δεξιά 
και αριστερά τους αγκάλιαζαν την άσφαλτο με 
τα μακριά κλαριά τους, ενώ τα ριγμένα στο έδα-
φος φύλλα τους έκρυβαν περίτεχνα το μονοπάτι 
προς την εκκλησία. Κάποιος που δεν γνώριζε το 
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δρόμο, δεν θα μπορούσε με τίποτα να φανταστεί 
πως μετά από μία κλειστή στροφή απλωνόταν 
μπροστά του ένα δρομάκι που οδηγούσε στο πε-
τρόχτιστο προαύλιο μιας βυζαντινής εκκλησίας. 

Όταν ξεκίνησαν το πρωί από το ξενοδοχείο 
τους στο κέντρο των Σερρών και τον είδε να 
ανεβαίνει σιγά-σιγά την ανηφόρα προς το λόφο 
της ακρόπολης, θεώρησε πως θα σταματούσαν 
στην εκκλησία, κάτι που δεν το ήθελε καθό-
λου, καθώς μέσα της θα ξυπνούσαν αναμνήσεις 
που είχε προσπαθήσει εδώ και χρόνια να θάψει. 
Όμως, ο Ορέστης όχι μόνο δεν έστριψε αριστε-
ρά, αλλά συνέχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω. 
Η Ερωφίλη είχε κουραστεί, τα πόδια της δεν 
την κρατούσαν άλλο, ειδικά με τα τακούνια που 
φόραγε, κι ας ήταν σχετικά χαμηλά. Παρ’ όλα 
αυτά, συνέχιζε να τον ακολουθεί σαν υπνωτι-
σμένη. Ήθελε να του φωνάξει πως πονάει, να 
του απλώσει το χέρι της να τη στηρίξει, όμως 
δεν το έκανε. Ήξερε πως έπρεπε, επιτέλους, να 
παλέψει με τον εαυτό της. Να βρει τη δύναμη 
και να αντικρίσει αυτό που πραγματικά φοβό-
ταν. Θα προτιμούσε, όμως, αυτό να το έκανε 
μόνη της και όχι με τον Ορέστη. Τουλάχιστον 
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έτσι θα είχε να προσέχει μονάχα τον εαυτό της 
και όχι έναν ακόμη πληγωμένο. 

Από χτες, που συναντήθηκαν στο εστιατόριο 
του ξενοδοχείου όπου έμεναν, είδε μπροστά της 
έναν άντρα αγέρωχο, έναν φτασμένο επαγγελ-
ματία που ήξερε πολύ καλά τι έκανε σε κάθε του 
βήμα. Δεν της θύμιζε σε τίποτα το παλικάρι που 
είχαν περάσει τόσα μαζί. Ωστόσο, θα ήταν άδικο 
να μην παραδεχτεί πως και η δική της εικόνα 
απέπνεε την ίδια σιγουριά και αυτοπεποίθηση 
και πως δεν υπήρχε τίποτα πάνω της που να 
μαρτυρά έστω και κάτι από την προηγούμενη 
ζωή της. Ήταν σαν να αφορούσαν όλα κάποιους 
άλλους. Και η ίδια είχε δουλέψει πάρα πολύ για 
να γίνει αυτή η κάποια άλλη.

Αυτές οι σκέψεις την έσωσαν από το να αφή-
σει τον εαυτό της να πνιγεί σε ακόμη μία κρίση 
πανικού. Δεν έπρεπε να μάθει ο Ορέστης πόσο 
πολύ προσπαθούσε, ύστερα από τόσα χρόνια, να 
νικήσει τον εικοσιτριάχρονο εαυτό της. Για αυτό 
δεν τολμούσε να ξεκολλήσει τα μάτια της από 
το δρόμο. Πλέον ήταν σαν να μην υπήρχε κό-
σμος, αυτοκίνητα, βουή, ούτε καν εκείνος, που 
από το πρωί την έκανε βόλτες σε όλη την πόλη 



©  Νικολία Πανίδου / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2020

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

15

των Σερρών. Έπρεπε, όμως, να παραδεχτεί πως 
την είχε απολαύσει αυτή τη διαδρομή τους. Ο 
καιρός ήταν ανέλπιστα καλός για την εποχή και 
βοηθούσε πολύ στο να τους ανεβάζει τη διάθε-
ση. Διαφορετικά, ήταν βέβαιη πως και οι δύο θα 
είχαν πέσει σε βαθιά μελαγχολία για τα περα-
σμένα. Τουλάχιστον η ίδια. Για τον Ορέστη δεν 
μπορούσε να πει με σιγουριά, αν και κάτι μέσα 
της τής έλεγε πως πίσω από το προσωπείο του 
χαμογελαστού και ευτυχισμένου άντρα, κρυβό-
ταν ακόμα μια ευαίσθητη και πληγωμένη ύπαρ-
ξη. Ίσως κάτι στο βλέμμα του, στο χαμόγελό του 
να την έκανε να νιώθει έτσι. 

«Τόσες προφάσεις για να με ξεμοναχιάσεις 
δεν είχες χρησιμοποιήσει ούτε όταν ήμασταν 
είκοσι χρονών και ήμουν πρόθυμη να περπα-
τήσω μαζί σου ως το τέλος της γης», ξεστόμισε 
δίχως να το πολυσκεφτεί και με ένα βεβιασμέ-
νο χαμόγελο σήκωσε το βλέμμα της για να τον 
αντικρίσει. 

Ο Ορέστης δεν της απάντησε. Είχαν φτάσει 
στο ψηλότερο σημείο του προορισμού τους και 
είχε καθίσει πάνω στις πέτρες από τα ερείπια 
του κάστρου της ακρόπολης κοιτώντας μάλλον 
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αδιάφορα τη θέα. Τα δικά της πόδια, όμως, έτρε-
μαν -από την κούραση, αλλά και από αμηχανία- 
και δεν ήξερε πώς θα κατάφερνε να ανέβει για 
να καθίσει στο πλάι του. 

Ασυναίσθητα άγγιξε το στέρνο της, στην 
πλευρά του αριστερού της στήθους. Σ’ εκείνο 
ακριβώς το σημείο είχε το μοναδικό τατουάζ 
επάνω στο κορμί της. Τρεις μικρές σταγόνες 
δακρύων. Ήταν το σημείο που ένιωθε πολλές 
φορές πως ματώνει η ψυχή της. Έτσι και σή-
μερα. Αυτή η βόλτα τους την έκανε να νιώθει 
την καρδιά της να πονάει ακόμα, παλεύοντας να 
συγκρατήσει τα δάκρυα του παρελθόντος. Παρ’ 
όλο, όμως, που δεν της έφτανε ο αέρας και η 
ανάσα της ήταν βαριά, τα πόδια της εξακολου-
θούσαν να την οδηγούν προς το μέρος του. 

Ξαφνικά, δάκρυα άρχισαν να κυλάνε βουβά 
στα μάγουλά της, αλλά το πρόσωπό της ευτυ-
χώς έμεινε ανέκφραστο. Ανέβηκε μετά βίας την 
ανηφόρα και κάθισε στο πλάι του, ενώ το δεξί 
της χέρι παρέμεινε κολλημένο στο στέρνο της, 
κρατώντας την ψυχή της να μην φύγει. Δεν τον 
άγγιζε. Ήξερε πως αυτό δεν θα τη βοηθούσε 
πουθενά. Η τελευταία ανάμνηση που είχε από 
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εκείνον, ήταν να την κρατάει, σχεδόν να την 
κρύβει μέσα στην αγκαλιά του για να πνίξει τα 
αναφιλητά της. Το σημερινό της κλάμα, όμως, 
αφορούσε μονάχα τον εαυτό της. Δική της η μο-
νομαχία, δική της και η εξιλέωση. 

Πέρασαν λίγα λεπτά αμίλητοι και οι δύο, 
ώσπου η Ερωφίλη παρατήρησε πως ο Ορέστης 
κρατούσε στα χέρια του κάποια χαρτιά. Χαρτιά 
που ήταν σίγουρη πως δεν είχε μαζί του νωρίτε-
ρα. Ή τουλάχιστον δεν τα είχε προσέξει. 

«Δεν σου είπα όλη την αλήθεια, γιατί απο-
κλείεται να δεχόσουν να έρθεις μαζί μου. Δεν με 
ένοιαξε που κουβάλησες μαζί και τον γιατρού-
λη σου, γιατί ήξερα πως χρειαζόσουν ακόμη δε-
κανίκι. Ο βασικός μου στόχος ήταν να είμαστε 
μαζί αυτή τη στιγμή. Ήξερα πως θα κατέληγε 
έτσι, απλά το περίμενα λιγότερο επίπονο. Με 
κάθε σου δάκρυ κλαίω κι εγώ. Όχι μόνο τώρα, 
αλλά όλα αυτά τα χρόνια. Αλήθεια, μετράς κι 
εσύ πόσα έχουν περάσει;»

Στα τελευταία του λόγια, άπλωσε το χέρι του 
και την πήρε αγκαλιά. Είχε σκεφτεί πως μπορεί 
να τραβιόταν, αλλά οι πιθανότητες ήταν λίγες. 
Ήταν ένας τρόπος να την ηρεμήσει για να μπο-
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ρέσει να δεχτεί αυτά που είχε να της πει σε λίγο. 
«Θέλω να γυρίσουμε πίσω. Σε παρακαλώ...» 

ήταν τα μόνα λόγια που μπόρεσε να πει ανάμε-
σα από τις μικρές, κοφτές ανάσες της, ακινητο-
ποιημένη μέσα στην αγκαλιά του. 

«Αν δεν νιώθεις ασφαλής, σηκωνόμαστε και 
φεύγουμε επί τόπου. Όμως, αυτά που θέλω να 
σου πω δεν γίνεται να τα ακούσει άλλος και νο-
μίζω πως εδώ είναι το καλύτερο σημείο. Δίπλα 
στον πύργο μου*, όπου πάντα ήθελα να γίνεις 
η βασίλισσά του», της είπε και κούνησε ελαφρά 
στα χέρια του τα χαρτιά που κρατούσε. 

«Και δίπλα στον τάφο όλων μας...» συμπλή-
ρωσε η Ερωφίλη και τον κοίταξε κατάματα.

Τα δικά της μάτια ήταν κόκκινα και υγρά. Τα 
δικά του στεγνά και... άδεια. Τον κοίταξε καλύ-
τερα. Δεν μπορεί ο δικός της ο Ορέστης να μην 

* Στο λόφο του Kουλά βρίσκεται το βυζαντινό κάστρο της ακρόπολης Σερ-
ρών, από το οποίο έχει σωθεί μέχρι τις μέρες μας ο «Πύργος του Oρέ-
στη», γνωστός και ως ο «Πύργος του Βασιλέως». Η ονομασία «Πύργος του 
Ορέστη» οφείλεται στο όνομα του κατασκευαστή του. Σήμερα το ύψος του 
είναι περίπου 18 μέτρα, αλλά υπολογίζεται ότι αρχικά και με τις επάλξεις 
του έφτανε τα 20 μέτρα. Αυτός ο πύργος ήταν το τελευταίο σημείο άμυνας 
σε περίπτωση που ο εχθρός καταλάμβανε την ακρόπολη. Είναι γνωστός 
για τις δυο κεραμικές επιγραφές που υπάρχουν στη δυτική πλευρά του, οι 
οποίες όμως με το πέρασμα των αιώνων έγιναν δυσανάγνωστες. Περισσό-
τερο ενδιαφέρον έχει η επιγραφή στο δεξιό άκρο, η οποία κατά την επι-
κρατέστερη άποψη γράφει: «ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΝ 
ΕΚΤΙΣΕΝ ΟΡΕΣΤΗΣ».
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ένιωθε τίποτα, δεν ήταν δυνατό. Πράγματι, μέσα 
στο βλέμμα του διέκρινε πόνο. Και θυμό. Γιατί, 
όμως, τώρα αυτός ο ετεροχρονισμένος θυμός;

Η Ερωφίλη πήρε τα χαρτιά από τα χέρια του, 
μην έχοντας κατά βάθος κουράγιο να τα διαβά-
σει. Στις πρώτες σελίδες υπήρχαν μονάχα οδη-
γίες βαλμένες με τέτοια σειρά, σαν να έπαιζαν 
με κάποιον το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. 

«Πήγαινε στην πλατεία που αρχίζει από Ι», 
«Ανέβα την Εθνικής Αντιστάσεως», «Φτάσε 
στον πύργο για να βρεις την αλήθεια», και αρ-
κετές παρόμοιες. Ενδιάμεσα από τις οδηγίες, 
για να σπάει η μονοτονία, υπήρχαν μικρές φω-
τογραφίες που το μυαλό της ήθελε να σβήσει, 
να μην μπορεί να αναγνωρίζει. 

Έκλεισε απότομα τα μάτια της. Να μη βλέπει 
ούτε τη θέα που απλωνόταν μπροστά της, αλλά 
ούτε και αυτά που κρατούσε. Η σιωπή του Ορέ-
στη τής χάριζε το χρόνο που χρειαζόταν για να 
συνειδητοποιήσει τι γινόταν, ο ήχος του κινη-
τού της όμως δεν της έκανε τη χάρη. Ξαφνικά, 
βγήκε από μέσα της μια κραυγή, όμοια με ζώου 
που το αιχμαλώτισαν. Σηκώθηκε απότομα από 
το βράχο που καθόταν και με όση δύναμη είχε, 
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πέταξε από εκεί ψηλά το κινητό της. Ύστερα 
σωριάστηκε ξανά στο πλάι του Ορέστη.

«Είναι δυνατόν να ακολουθούμε οδηγίες κά-
ποιου αγνώστου από το πρωί; Αυτά τα χαρτιά 
δείχνουν όλα τα μέρη της πόλης που γυρίσα-
με σήμερα. Μονάχα τι καφέ παραγγείλαμε δεν 
λέει. Μίλα, γιατί ο εγκέφαλός μου αρνείται να 
συνεργαστεί και έχεις καταφέρει να διαλύσεις 
και το κορμί μου».

«Πίστεψέ με, για το κορμί σου δεν είχα καμία 
τέτοια πρόθεση», της απάντησε με σαρκασμό 
προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει 
το βλέμμα του που πλανιόταν πάνω στο κορμί 
της, προδίδοντας έτσι τις σκέψεις που πάσχιζε 
να κρύψει και συναισθήματα που πίστευε πως 
με τα χρόνια θα είχαν ξεθυμάνει. Δεν μπορεί 
ακόμα και ο ήχος του ονόματός της, όταν έβγαι-
νε από το στόμα του, να τον τάραζε. Σίγουρα 
μόνο τυχαία δεν μπορεί να ήταν η επιλογή του 
από τους γονείς της. Ερωφίλη. Αυτή που αγα-
πάει τον έρωτα... Γιατί, πράγματι, τον έρωτα ο 
Ορέστης τον είχε νιώσει στο έπακρον μαζί της.

«Πες μου, πώς είναι δυνατόν να φτάσαμε ως 
εδώ;» της ψιθύρισε τελικά. Θα μπορούσε με ευ-



©  Νικολία Πανίδου / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2020

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

21

γλωττία δικηγόρου να συνέχιζε τις σκέψεις του, 
το κορμί της όμως που τρανταζόταν από τους 
λυγμούς δεν τον άφηνε. 

Τώρα στέκονταν όρθιοι και οι δύο επάνω στις 
πέτρες του κάστρου, σχεδόν επάνω στα ερείπια 
της ζωής τους. 

«Πήγαινέ με πίσω στον Χρήστο», ακούστη-
κε σχεδόν αχνή η φωνή της. Όμως εκείνος την 
ένιωσε σαν αστραπή να χτυπάει την ψυχή του. 

Στο άκουσμα του ονόματος του Χρήστου, το 
βλέμμα του έγινε κοφτερό σαν καλοακονισμένο 
μαχαίρι και τα χέρια του την έσφιξαν με δύνα-
μη. Ήταν σίγουρος πια πως την πονούσε. Δεν 
το ήθελε, απλά του ήταν αδύνατον να την απε-
γκλωβίσει από την αγκαλιά του. Ζώντας μέσα 
σε ένα αόρατο κλουβί τόσα χρόνια, είχε δαμάσει 
την ανάγκη του, την αγάπη του, το φόβο του, 
ακόμα και τον εαυτό του. Τώρα, όμως, άθελά 
του, τα απελευθέρωνε όλα επάνω της. Στο άυλο 
εγώ της, που σπαρταρούσε δίπλα του και που το 
ένιωθε μέσα στην ίδια την ψυχή του.

«Δεν είναι δυνατόν! Πες μου ξανά, δυνατά 
αυτή τη φορά, πού θέλεις να σε πάω κι εγώ θα 
το κάνω. Πες μου όμως κάτι πρώτα: αυτός κοντά 
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Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσ-
σαλονίκη. Από μικρή κατάλαβα πως 
ο καλύτερος τρόπος να εκφράζομαι 
είναι μέσα από τις λέξεις. Γι’ αυτό 
και στα δεκαοκτώ μου εξέδωσα την 
πρώτη μου ποιητική συλλογή με τίτ-
λο «Θρόισμα Φίλων».

Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου 
είναι οι άνθρωποι που μου αρέσει να 
μοιράζομαι το χρόνο μου μαζί τους 
και που με συντροφεύουν στα ταξί-
δια που τόσο πολύ αγαπώ να κάνω. 
Και εγώ με τη σειρά μου προσπαθώ 
να φτιάχνω ιστορίες που να ταξιδεύ-
ουν το νου.

ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΝΙΔΟΥ

Προσπάθησα να 
ξεχάσω, όμως ήσουν 
πάντα εκεί, ήσουν 
πάντα εσύ…

«Προσπάθησα να ξεφύγω από το παρελθόν που με κρατούσε δέσμια 
των αναμνήσεων. Άλλωστε, μόνο πόνο μου προκαλούσαν. Ήθελα 
να ξεχάσω όσα βίωσα εκείνη τη μέρα. Ήθελα να ξεχάσω όσους ήμα-
σταν εκεί. Ακόμα και τον Ορέστη, τον άντρα που αγάπησα με όλο 
μου το είναι, αλλά έπρεπε να απαρνηθώ, γιατί η αγκαλιά του έγινε 
θηλιά που με έπνιγε. Όσο κι αν προσπάθησε να νιώσω ασφαλής, 
εγώ ήμουν μετέωρη ανάμεσα σε μια αλήθεια και ένα ψέμα που κό-
στισε τη ζωή αθώων ανθρώπων».
Είκοσι χρόνια μετά, ο Ορέστης και η Ερωφίλη βρίσκονται ξανά εκεί 
που άρχισαν όλα, εκεί που πίστευαν ότι δεν θα γύριζαν ποτέ, ακολου-
θώντας τα σημάδια. Σελίδες από ένα ημερολόγιο, ημερομηνίες, ονό-
ματα, μέρη που μόνο εκείνοι ήξεραν, φωτογραφίες που δεν γνώριζαν 
ποτέ πως είχαν τραβηχτεί. Θολές αναμνήσεις μέσα στο χρόνο. 

Αναζητώντας τη αλήθεια,  προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους ξανά. 
Και τότε είναι η στιγμή να συνειδητοποιήσουν πως ο ένας υπάρχει 
μόνο μέσα από τη ζωή του άλλου, πως ποτέ δεν ξέχασαν… και η φλό-

γα που σιγόκαιγε τόσα χρόνια, γίνεται φωτιά, παρα-
σέρνοντας τα πάντα στο πέρασμά της. 

Άλλωστε, αυτό ήταν και το σχέδιο του μυστηριώ-
δους αποστολέα. Να αποκαταστήσει την αδικία. 
Να αποκαταστήσει την αλήθεια. Να ελευθερώσει 
τον έρωτα και τις καρδιές τους. 

Εκδίκηση ή συγχώρεση; Τύψεις ή εξιλέωση; 
Το τελευταίο σημείωμα θα είναι η απάντηση 
σε όλα τους τα ερωτήματα. Η τελική απόφα-
ση, όμως, θα είναι δική τους... 

Ν
ΙΚΟ

ΛΙΑ 
ΠΑΝ

ΙΔΟ
Υ

«Ήθελα να αποκατα-
στήσω την αδικία.  
Να αποκαταστήσω 

την αλήθεια.  
Ήμουν αρκετό καιρό 
συνένοχη στη σιωπή. 

Δεν έχω άλλο  
χρόνο…»
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