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Όταν γυρνούν τα χελιδόνια

Η γιαγιά είναι άρρωστη βαριά. Ξαπλωμένη στο κρε-
βάτι του νοσοκομείου δείχνει να κοιμάται. Σε μια 

στιγμή ανοίγει τα μάτια της και ψιθυρίζει:
– Ελενίτσα είσαι εδώ;
– Ναι, γιαγιάκα μου, εδώ είμαι, δίπλα σου.
Η Ελενίτσα είναι η εγγονή της. Είναι δεκαοχτώ χρο-

νών και τελειώνει το λύκειο. Αγαπάει πολύ τη γιαγιά 
της. Σήμερα απουσίασε απ’ το σχολείο, για να της κάνει 
συντροφιά.

– Ελενίτσα μου…, ξαναλέει σιγά. Θα πεθάνω, το ξέ-
ρεις, ε;

– Όχι, γιαγιά μου. Μη λες τέτοια λόγια. Ο γιατρός 
είπε πως θα γίνεις καλά.

Η γιαγιά, σαν να μην άκουσε, συνεχίζει:
– Να μην κλάψεις, κοριτσάκι μου. Πρέπει να φύγω. 

Είμαι έτοιμη για το μεγάλο ταξίδι…
Η Ελενίτσα κλαίει με το κεφάλι σκυφτό. Όταν σηκώ-

νει τα μάτια, βλέπει τη γιαγιά της να κοιμάται ήσυχα, 
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μια γαλήνη χυμένη στο φωτεινό της πρόσωπο. Σκουπί-
ζει τα δάκρυά της και βγαίνει απ’ το δωμάτιο. Τηλεφω-
νεί στη μητέρα της.

– Μαμά, η γιαγιά είναι στα τελευταία της. Πρέπει να 
‘ρθεις αμέσως. Ξαναμπαίνει στο δωμάτιο και κάθεται 
στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι. Η γιαγιά δεν αργεί να 
ξυπνήσει.

– Ελενίτσα μου, ξέρεις πώς ο Αρχάγγελος παίρνει 
την ψυχή μας; Σ’ τα έχω πει αυτά πολλές φορές.

– Ναι, γιαγιά, το ξέρω.
– Πες μου αγάπη μου. Θέλω να τ’ ακούσω. Μην 

κλαις… κάνε μου αυτή τη χάρη, να ’χεις την ευχή του 
Χριστού.

Η Ελενίτσα νιώθει ότι αυτή είναι η τελευταία επιθυ-
μία της γιαγιάς. Πώς μπορεί να αρνηθεί;

– Άκου, γιαγιούλα. Τις πρώτες τρεις μέρες η ψυχή με 
τον άγγελο περνάνε τα εναέρια τελώνια. Την τρίτη μέρα 
την παρουσιάζει στον Κύριο. Τον προσκυνάει, κι αμέσως 
την κατεβάζει στη γη. Της δείχνει όλα τα μέρη όπου έζη-
σε και της θυμίζει όλες τις πράξεις της, καλές και κακές.

Η γιαγιά ακούει φανερά ευχαριστημένη.
– Συνέχισε… συνέχισε…
– Στις εννιά μέρες την ξαναπάει στον ουρανό, και 

προσκυνάει πάλι τον Χριστό. Μετά την πηγαίνει στον 
Παράδεισο για δεκαπέντε ημέρες. Άλλες δεκαπέντε μέ-
ρες τη γυρίζει στην Κόλαση και, πάνω στις σαράντα μέ-
ρες, την ξαναπάει μπροστά στον Χριστό μας. Ο Χριστός 
την ευλογεί και αποφασίζει σε ποια θέση να την τοπο-
θετήσει. Στα δεξιά Του ή στ’ αριστερά Του;
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– Τι λες, Ελενίτσα μου; Θα με βάλει στα δεξιά Του 
εμένα; Να κάνεις προσευχή για μένα. Να μου ανάβεις 
κεράκια… και να ξέρεις πως θα σε βλέπω από εκεί 
ψηλά! Θα σε βλέπω… Θα παρακαλώ τον Θεό για σένα… 
Για όλους σας…

Έκλεισε τα μάτια γεμάτη γαλήνη. Εκείνη τη στιγμή 
μπήκε στον θάλαμο και η μητέρα της. Μάνα και κόρη 
κλάψανε αγκαλιασμένες. Σε λίγο η Ελενίτσα έφυγε. ∆εν 
ξαναείδε τη γιαγιά της ζωντανή. Το ίδιο εκείνο βράδυ, 
η γιαγιά ταξίδεψε για τον ουρανό.

Η Ελενίτσα πληγώθηκε πολύ! Έχασε ένα αγαπημένο 
πρόσωπο, που του χρωστούσε τόσα πολλά! Πόση αγάπη 
και πόση φροντίδα τής είχε δείξει η γιαγιά της από μι-
κρό παιδάκι που ήταν! Η γιαγιά της την έμαθε να αγαπά 
τον Χριστό, να πηγαίνει στην Εκκλησία, να εξομολογεί-
ται και να κοινωνά Σώμα και Αίμα Χριστού. Γι’ αυτό κι 
η Ελενίτσα, τελειώνοντας το Λύκειο, αποφάσισε να γίνει 
δασκάλα. ∆εν υπήρχε ωραιότερο επάγγελμα για μια κο-
πέλα. Μια καλή δασκάλα με χριστιανικές αρχές, με ελ-
ληνορθόδοξο φρόνημα, ήταν θείο δώρο για κάθε οικο-
γένεια, που θα εμπιστευόταν το παιδί της στα χέρια της.

Η Ελενίτσα έδωσε εξετάσεις στην Παιδαγωγική Ακα-
δημία και πέρασε με υποτροφία. Τ’ όνειρό της έγινε 
πραγματικότητα. Πήρε το δίπλωμά της και περίμενε 
τον διορισμό της στο ∆ημόσιο. Η χαρά της δεν κράτησε 
πολύ. Τη διορίσανε σ’ ένα χωριό της Μακεδονίας, στη 
Νέα Ζίχνη Σερρών. Ο πατέρας της ήταν εντελώς αντίθε-
τος.

– ∆εν θα πας πουθενά! Τι είσαι, απελπισμένη; ∆εν 

ΟΤΑΝ ΓΥΡΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΑ 13



14 ΚΑΙΤΗ ΦΛΩΚΟΥ ΚΩΤΣΑ

έχεις να φας και θα πας να ξενιτευτείς στη Μακεδονία;
– Κάτσε, κοριτσάκι μου! της έλεγε κι η μητέρα της. 

Ξανακάνε αίτηση, το πολύ πολύ βρίσκεις δουλειά σ’ ένα 
ιδιωτικό σχολείο. Σκέψου το καλά!

Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε και αποφάσισε να 
μείνει. Είχαν δίκιο οι γονείς της. Μεγάλοι άνθρωποι 
ήτανε. Η Μακεδονία ήταν τόσο μακριά. ∆εν ήταν εύ-
κολο το πήγαινε-έλα. Ύστερα ήτανε και το οικονομικό.

Όλο της τον μισθό έπρεπε να τον δίνει στα λεωφο-
ρεία του ΚΤΕΛ.

– Ας μείνω, είπε μέσα της, έχει ο Θεός. Θα βρω εδώ 
στον Πειραιά ή στην Αθήνα κάποιο σχολείο, κάποιο 
φροντιστήριο, ο Θεός είναι μεγάλος.

Τα πράγματα, όμως, δεν έρχονται πάντα όπως τα 
σχεδιάζουμε και όπως τα περιμένουμε.

Γρήγορα αναποδογύρισαν όλα. Απ’ τη μια μέρα στην 
άλλη η ζωή τους άλλαξε. Ο πατέρας της έχασε τη δου-
λειά του. Το εργοστάσιο κονσερβοποιίας όπου δού-
λευε, χρεωκόπησε. Οι εργάτες μείνανε στον δρόμο. Κα-
μιά αποζημίωση. Ο εργοστασιάρχης μπήκε φυλακή. Το 
εργοστάσιο έβαλε λουκέτο. Άρχισε να τρέχει όλη μέρα 
από δω κι από κει ζητώντας δουλειά. Τίποτα. Πουθενά 
δεν έβλεπε φως. Οι φίλοι και οι συγγενείς τον απέφευ-
γαν. Κανείς δεν του έδινε δανεικά. Ευτυχώς, βρέθηκε 
ένας παλιός του συμμαθητής, απ’ το γυμνάσιο, που είχε 
γίνει πλοίαρχος σ’ ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο με υπερ-
πόντιες διαδρομές.

– Θα μπαρκάρω! είπε στη γυναίκα και στην κόρη 
του. ∆εν υπάρχει άλλη λύση. Να κάνετε υπομονή και 
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προσευχή. Θα σας γράφω όσο πιο ταχτικά μπορώ. Θα 
δείτε… Θα δείτε… μια μέρα θα γυρίσω με πολλά λεφτά.

Ταξίδευε για μήνες και χρόνια. Τους έστειλε δύο-τρία 
γράμματα, και μετά τον χάσανε. Χαθήκανε τα ίχνη του. 
Τρέξανε στα γραφεία της εταιρείας, ρωτήσανε, δώσανε 
τα στοιχεία, μα κανείς δεν ήξερε να τους πει για την 
τύχη του. Το πλοίο είχε χαθεί κάπου στον ωκεανό. Βού-
λιαξε; Έπεσε σε πειρατές; Εξαφανίστηκε στο Τρίγωνο 
των Βερμούδων; Μόνο ο Θεός ξέρει. Πάντως αγνοείται 
το πλοίο και όλο το πλήρωμα. Τι συμφορά κι αυτή! Εί-
χαν τη φτώχεια τους αλλά την υποφέρανε. Ο χαμός του 
πατέρα όμως ήταν κάτι πολύ οδυνηρό. Η Ελενίτσα, ευ-
τυχώς, εδώ και πολύ καιρό είχε βρει μερικά παιδάκια 
και τους έκανε στο σπίτι τους ιδιαίτερα μαθήματα. ∆εν 
έβγαζε πολλά, αλλά κουτσά–στραβά τα κατάφερναν. 
Και να, καινούργια αναποδιά. Η μητέρα αρρώστησε. Η 
στεναχώρια, οι στερήσεις, η πείνα –πολλές μέρες δεν 
είχαν ούτε ένα πιάτο ζεστό φαγητό– έφθειραν την υγεία 
της. «Φυματίωση», είπε ο γιατρός. «Θα ακολουθήσουμε 
θεραπευτική αγωγή. Χρειάζεται περιποίηση, καθαρό 
αέρα και καλό φαγητό. Προπαντός, καλό φαγητό!»

Κι η Ελενίτσα κοιτάζει στον τοίχο τον Εσταυρωμένο. 
Κλαίει, αλλά δεν απελπίζεται. «Μη μας εγκαταλείπεις, 
Κύριε!» παρακαλάει από μέσα της. «Βοήθησέ μας, Σε 
παρακαλώ!» 

Άρχισε να πουλάει τα πράγματα του σπιτιού. Πίνα-
κες, βάζα, ασημικά, παλιά κειμήλια της γιαγιάς της από 
τη Σμύρνη. Στο τέλος πούλησε και το σαλόνι ολόκληρο. 
Έπιπλα, σερβάντες, τραπεζάκια, πολυθρόνες. Το σπίτι 
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άδειασε, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη από ελπίδα, 
από δύναμη, από αγάπη στον Χριστό. Και είχε την ικα-
νοποίηση, ότι μπορούσε να κάνει καλά τη μητέρα της. 
Όλα τα λεφτά που έπαιρνε, τα ξόδευε για φάρμακα, για 
φαγητό, για τους λογαριασμούς και τους φόρους. Είχε 
γίνει ο άντρας του σπιτιού. 

Ένα βράδυ, γύριζε από ένα ιδιαίτερο μάθημα συλλο-
γισμένη και συγκινημένη με το αγοράκι που του έκανε 
μάθημα. Πήγαινε στην έκτη δημοτικού.

– Κυρία! τη ρώτησε με συμπόνοια. Γιατί είσαστε τόσο 
λυπημένη;

– Λυπημένη; Όχι, Αντωνάκη μου. ∆εν είμαι λυπημέ-
νη. Γιατί το λες αυτό; ∆εν λέμε αστεία; ∆εν γελάμε; ∆εν 
διαβάζουμε αστείες ιστοριούλες; 

– Ναι, κυρία, μα πάντα βλέπω μια σκιά στα μάτια 
σας. Κάτι σας βασανίζει.

– Αγόρι μου, το βλέπεις αυτό; και του δείχνει το μι-
κρό σταυρουδάκι, που φοράει κάτω απ’ τη μπλούζα της. 
Αυτό θα τα φτιάξει όλα. Ζει Κύριος ο Θεός!

– Ναι, κυρία. Όλα θα πάνε καλά!
Κι όπως σκέφτεται αυτά, κάπου σκοντάφτει το πόδι 

της. Σκύβει και το σηκώνει. Ένας χαρτοφύλακας τυλιγμέ-
νος καλά σε μια κόλλα με λαστιχάκια, για να μην ανοί-
γει. Κοιτάζει γύρω της, ψυχή. Ο δρόμος είναι έρημος και 
σκοτεινός. Χωρίς δισταγμό, τον χώνει κάτω απ’ τη μασχά-
λη της και επιταχύνει το βήμα της για το σπίτι.

– Ήρθες, καρδούλα μου, άρχισα να ανησυχώ λιγάκι. 
Μα τι κρατάς; Τι είν’ αυτό που έχεις στο χέρι σου;

– Μαμά, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Το βρήκα στον 
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δρόμο και το πήρα, γιατί, αν το άφηνα, μπορούσε να το 
πάρει κάποιος ασυνείδητος και να μην το παραδώσει.

– Έχει λεφτά μέσα; ρωτάει περίεργα η μητέρα.
– Μαμά, ό,τι και να ‘χει, δεν είναι δικό μας. Αύριο 

το πρωί θα το παραδώσω στην Αστυνομία, στο Τμήμα 
Απολεσθέντων Αντικειμένων.

– Σε είδε κανείς;
– Όχι, δεν με είδε κανείς. Γιατί; Τι σημασία έχει; Με 

είδε ο Θεός! Μη σου περνά καμιά κακή σκέψη. Πρόσε-
χε, μαμά, τι θα πεις. Είμαστε φτωχοί, αλλά τίμιοι. Είμα-
στε χριστιανοί, μαμά…

Η μητέρα σκύβει το κεφάλι ντροπιασμένη.
– Να… είπα… μήπως αυτά τα λεφτά μας τα έστειλε ο 

Θεός, για να ξελασπώσουμε.
– Μαμά, ζήτα συγνώμη απ’ τον Θεό. Ο πειρασμός σε 

πείραξε. Κάνε τον σταυρό σου.
Έκαναν και οι δύο τον σταυρό τους και το πρωί η 

Ελενίτσα παρέδωσε τον χαρτοφύλακα στην Αστυνομία. 
Έδωσε τα στοιχεία της, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
πόλη. Με ήσυχη συνείδηση, και με μια μυστική χαρά, 
γύρισε σπίτι της. Χαιρόταν και υπερηφανευόταν όχι από 
τα θερμά συγχαρητήρια των αστυνομικών, αλλά γιατί 
έκανε κάτι σωστό, κάτι που ευχαρίστησε τον Χριστό μας.

Ωστόσο η κατάσταση δεν μπορούσε να γίνει χειρότε-
ρη… Σκοτάδι απόλυτο. Το μόνο παρήγορο ήταν η βελ-
τίωση της υγείας της μητέρας. Πολλά βράδια η Ελενίτσα 
έμεινε νηστική για να φάει καλύτερα η μητέρα της. Απ’ 
τον πατέρα κανένα νέο. Αλλά η ελπίδα δεν έσβηνε από 
την καρδιά της.
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