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Δηάβαζα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ην κπζηζηόξεκα 
ηεο ζπγγξαθέσο Γηώηαο Φώηνπ πνπ θπθινθνξεί 
από ηηο εθδόζεηο Ψπρνγηόο. Γλσζηή ζην ρώξν 

ηεο ινγνηερλίαο γηα παηδηά, κε δηαθξηζεηο πνιιέο, 
κάο πξνζθέξεη ην ηξίην βηβιίν ηεο ζηελ 

θαηεγνξία ηεο ινγνηερλίαο ελειίθσλ. Η ππόζεζε 
ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε δπν βαζηθέο 

παξακέηξνπο. Από ηε κηα βξίζθνληαη ηα κπζηηθά 
κηαο νηθνγέλεηαο ζηελ ειιεληθή ύπαίζξν ησλ 
κέζσλ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα θη απ' ηελ άιιε νη 

απαλσηέο απνθαιύςεηο πνπ ζαξώλνπλ ηηο δσέο 
ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηα κπζηήξηα. 

Κεληξηθή εξσίδα ε Μειίηζα Χαξηηίδε, κηα 
δπλακηθή γπλαίθα πνπ ζα ηνικήζεη λα κάζεη ηη 

επηηέινπο ζπλέβε όηαλ ήηαλ κόιηο ηξηάκεζη εηώλ θαη ηελ αθνινπζεί σο 
ζήκεξα ζαλ βαξηά ζθηά. Δελ είλαη κόλν ζθιεξό λα αλαθαιύπηεη θαλείο, 
ελήιηθνο πηα θαη ιίγν πξηλ ηε κέξα ηνπ γάκνπ, όηη θάπνηνη άιινη όξηζαλ 

θαηαπώο επηζπκνύζαλ ηε δσή ηνπ. Είλαη θαη απάλζξσπν λα αλαθαιύπηεη 
πσο κήηε ην νλνκαηεπώλπκν πνπ θέξεη είλαη αιεζηλό! 

Μηζή δσή; Ψεύηηθε δσή; Γηα πάληα αλνύζηα ή αθνξκή γηα λέα πνξεία; Πνηνη 
ήηαλ απηνί πνπ πνύιεζαλ έλα κηθξό θνξίηζη θαη γηαηί; Κη αλ ήηαλ δηθνί ηεο 

άλζξσπνη πώο πξνέβεζαλ ζε κηα ηέηνηα πξάμε; Γη' απηό ε Μειίηζα Χαξηηίδε 
επηζθέπηεηαη ρξόληα κεηά ην ρσξηό ησλ 58 θαηνίθσλ. Καλείο όκσο δελ πξέπεη 

λα κάζεη ην παξακηθξό. Μηα δηθαηνινγία, έλα θαινζηεκέλν ςέκα θαη ην 
δόισκα βξίζθεη ην ζθνπό ηνπ. Φηινμελείηαη αξρηθά ζην ζπίηη ηνπ Νάθνπ 

Παπρξήζηνπ, ν νπνίνο, ρήξνο σλ, δεη κε ηα παηδηά ηνπ. Η Μειηηζα θαηαθέξλεη 
λα θεξδίζεη ηνπο πάληεο κε ηελ απιόηεηα, ηνπο θαινύο ηξόπνπο, ηελ επζύηεηα 

θαη ηξνκεξή εμππλάδα ηεο. Κάπνηα ζηηγκή γίλεηαη ην αληηθείκελν ηνπ πόζνπ 
ηόζν ηνπ Νάθνπ όζν θη ελόο άιινπ ρσξηαλνύ ηνπ Μελέιανπ. Εθείλε όκσο δελ 
ζα ελδώζεη θαη ζα ηξαβήμεη ην ζρνηλί κέρξη ηέινπο πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη λα 
έξζνπλ ζην θσο όια! Όζν γηα ηνπο δπν άληξεο εθείλνη ζα βξεζνύλ ελώπηνλ 
αόξαηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ζα ηνπο επηβάιιεη ηελ ηηκσξία ησλ ηύςεσλ γηα ην 

ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο.  

Η θηιία κε ηε κεγάιε θόξε ηνπ Νάθνπ είλαη ην κέζνλ πνπ ε ζπγγξαθέαο 
επέιεμε γηα λα γλσξίζεη ν αλαγλώζηεο ηα γεγνλόηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή 

απηήο ηεο άγλσζηεο γπλαίθαο πξνηνύ πάξεη ηελ απόθαζε λα επηζθεθζεη μαλά 
ην νξεηλό ρσξηό. Έλα βξάδπ, θαζώο ηεο αλνίγεη ηελ θαξδηά ηεο, ζα αξρίζεη λα 
κηιάεη γηα ηε Θεζζαινλίθε, ην ζπίηη όπνπ κεγάισζε, γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
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θαξαδνθνύζαλ εθεί όηαλ θάπνηα ζηηγκή, γηα λα κελ πεηλάζνπλ, νη γπλαίθεο 
άξρηζαλ λα δέρνληαη άληξεο γηα ηελ πιεξσκέλε εδνλή.  

Από ην άζιην θη άθξσο επηθίλδπλν γηα έλα δσδεθάρξνλν θνξίηζη πεξηβάιινλ 
ζα ηε ζώζεη κηα πινύζηα νηθνγέλεηα πνπ ρξεηαδόηαλ νηθηαθή βνεζό. Οπόηε 

από θεη θαη πέξα ε ηζηνξία πξνρσξά κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηεο Μειίηζαο θαη 
ην πξώην ζθίξηεκα ηνπ έξσηα ζην πξόζσπν ηνπ Αληξέα. Τξειά εξσηεπκέλνο 

καδί ηεο, μεθάζαξνο θαη δνζκέλνο ζηελ αιήζεηα, δε ζα ηεο αξλεζεί ηίπνηα, 
αθόκε θαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην παξάηνικν ζρέδηό ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

κάζεη ηα πάληα, όζα έιαβαλ ρώξα ζε εθείλν ην νξεηλό ρσξηό.  

Με γιώζζα απιή θαη θαζόινπ πνηεηηθή δηάζεζε, ε ζπγγξαθέαο ελδηαθέξεηαη 
θπξίσο γηα ηελ αγσλία, πνπ ε δπλακηθή κεγάισλ κπζηηθώλ πξνζθέξεη. Άξα 

έλαο έληερλνο θαηακεξηζκόο θαη ε ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ παξόληα ρξόλνπ ηεο 
αθήγεζεο, έρνπλ εμαζθαιίζεη ην απαηηνύκελν γηα ηνλ αλαγλώζηε θξεζέλην.  

Σθελέο πνπ ζα κείλνπλ αλεμίηεια ραξαγκέλεο ζην λνπ είλαη ε εμαθάληζε ηνπ 
κηθξνύ θνξηηζηνύ ζηα ρεηκαδηά, θαζώο θαη ε εηθόλα ελόο κηθξνύ θεξέηξνπ πνπ 
δελ ζα αλνηρηεί πνηέ. Έπεηηα ε ζθελή ζην ζπίηη ησλ αδεξθώλ Χαξηηίδε όηαλ 
έλαο άληξαο ηνικά λα δεη εξσηηθά ηελ δσδεθάρξνλε Μειίηζα! Τα γεγνλόηα 
ηνπ 1955 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε έξρνληαη λα ελζσκαησζνύλ ζηελ ηζηνξία 
θαη λα θαζνξίζνπλ ηελ ηύρε ησλ εξώσλ. Δε γίλεηαη παξά λα ζπγθινληζηεί ν 

αλαγλώζηεο αλαινγηδόκελνο ηη δεηλά πέξαζε ν ειιεληθόο ιαόο από ηηο βνπιέο 
ησλ βαξβάξσλ... 

Τέινο, νη πεξηγξαθέο ηεο δσήο ησλ θηελνηξόθσλ νη νπνίνη ππό δύζθνιεο 
ζπλζήθεο πάιεπαλ γηα ηνλ επηνύζην είλαη από ηηο πιένλ αμηνκλεκόλεπηεο. 

Σβεζκέλα θεγγάρηα. Έλα βηβιίο γηα ηα ιάζε, ηα πάζε, ηης παραιείυεης 
ποσ ζηηγκαηίδοσλ δφές. Έλα βηβιίο γηα ηε ζέιεζε, ηελ αλάγθε γηα θφς 

εθεί ποσ οη άιιοη ήζειαλ θσρίαρτο κόλο ηο ζθοηάδη.  

από το οπισθόφυλλο του βιβλίου  
«Γηα κεγάιν δηάζηεκα κεηξνύζα ηα ρξόληα κε ζβεζκέλα θεγγάξηα, ειπίδνληαο 
παξάιιεια γηα ην θσηεηλό πξόζσπν ηεο δσήο. Οη δηθέο κνπ κέξεο έιακςαλ 
όηαλ γλώξηζα ηελ αιεζηλή αγάπε. Όζα πέξαζα ζην παξειζόλ κε έθαλαλ 
δπλαηή, αλζεθηηθή ζηνλ πόλν. Τνλ δύζθνιν δξόκν δελ ηνλ θνβάκαη. Τν 
ζθνηάδη δελ αληέρσ, απηό πνπ κε απνπξνζαλαηνιίδεη από ηνλ πξννξηζκό 
κνπ. Καη είκαη έηνηκε λα θάλσ ό,ηη ρξεηαζηεί γηα λα θέξσ πάιη ην θεγγάξη 
νιόγηνκν ζηνλ δηθό κνπ νπξαλό». 
Η μαθληθή εκθάληζε ηεο Μειίηζαο Χαξηηίδε ζ' έλα κηθξό ρσξηό ην Ννέκβξε 
ηνπ 1958 ηαξάδεη ηα λεξά ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο. Ο Νάθνο Παπαρξήζηνο θαη 
ν Μελέιανο Παξίζεο, δύν άληξεο πνπ ηνπο ελώλεη έλα ζθνηεηλό παξειζόλ, 
ηελ εξσηεύνληαη παξάθνξα. Η θνπέια παίδεη καδί ηνπο, ελώ παξάιιεια 
ζηξέθεηαη ζηε Φηιηώ, ηελ θόξε ηνπ Νάθνπ, θαη θεξδίδεη ηε ζπκπάζεηά ηεο.Οη 
δύν γπλαίθεο εθκπζηεξεύνληαη ε κία ζηελ άιιε ηα ηξαγηθά γεγνλόηα πνπ ηηο 
ζεκάδεςαλ. Καη όηαλ ζηαδηαθά απνθαιύπηεηαη ε δσή ηνπο, έξρεηαη ζην θσο 
έλα ζπγθινληζηηθό κπζηηθό πνπζα ηηο ελώζεη γηα πάληα.  
Η ηζηνξία κηαο θνπέιαο πνπ ηόικεζε λα αςεθήζεη ηα ζθνηάδηα ηεο δσήο ηεο 
θαη λα θαηαθηήζεη ην θσο ηεο αιήζεηαο. 


