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Σο Ποτάμι της Χαράς 

 

 

Eίπα ςήμερα, μέρα που είναι, να ςασ διηγηθώ μια ιςτορία, που μου την 

είπε ένα βρϊδυ ένα 

ξωτικο-λογλουδο και που κι αυτβ 

την είχε ακογςει μια ήςυχη, 

καλοκαιρινή βραδιϊ, απβ ένα 

αςτέρι. 

Ϋταν λοιπβν μια νγχτα 

ανοιξιϊτικη,  πολγ αργϊ για να 

κϊνει κανείσ ββλτα ςτον κήπο του,  

αλλϊ εγώ δεν έλεγα να κλείςω 

μϊτι.  Βρέθηκα έτςι να 

ςεργιανίζω ςτα ςτενϊ μονοπϊτια 

του,  κοιτϊζοντασ τον ξϊςτερο 

ουρανβ, θαυμϊζοντασ τα αςτέρια που λαμπγριζαν εκεί, καρφωμένα  ςτο  

ςκογρο μπλε θβλο τησ νγχτασ.   Νϊτη η μεγϊλη Ωρκτοσ και η μικρή, 

αυτή τη μικρή πιο πολγ θαγμαζα, που θγμιζε ένα μικρβ ντελικϊτο 

κβςμημα, έμενα έκθαμβη κϊθε φορϊ που την κοιτογςα κι ήθελα να 

μπορογςα ν’ απλώςω το χέρι μου και  την αγγίξω.    Εκείνη την νγχτα, 

έμεινα αρκετή ώρα ςτον κήπο μου,  κοιτώντασ ψηλϊ ςτον Ουρανβ και 

τίποτε δεν μπορογςε να αποςπϊςει την προςοχή μου απβ την ομορφιϊ 

των αςτεριών.   Οι ευωδιέσ των λουλουδιών έφταναν ςτα ρουθογνια μου 

και κϊπου-κϊπου έπαιρνα μια βαθειϊ ανϊςα και γέμιζα τα πνευμβνια μου 

με τον καθαρβ και δροςερβ αέρα τησ νυχτιϊσ.   

Είχε τβςη ηςυχία και ήταν τβςο βμορφα,  που  χϊρηκα για αυτή την 

αδπνία που με έβγαλε απβ το κρεβϊτι .   Δεν ξέρω πβςη ώρα έμεινα 

εκεί, αλλϊ ςιγϊ –ςιγϊ ϊρχιςα να χαλαρώνω και να νυςτϊζω,  έτςι  
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κϊθιςα ςε μια πολυθρβνα δίπλα  ςτο αγιβκλημα,  τγλιξα ςφικτϊ τη 

ζακέτα γγρω μου,  κι έμεινα εκεί,  ςτο θαυμαςτβ νυχτερινβ ουρανβ 

μου, χωρίσ να ςκέφτομαι τίποτα,  μα τίποτα. 

«Ε ψιτ,  είμαι και εγώ εδώ!    Σώρα μπορείσ να με ακογςεισ,  μια 

τβςο ήςυχη βραδιϊ, μπορείσ να με ακογςεισ!  ε γνωρίζω καλϊ, αφογ 

εςγ  φροντίζεισ  τα λουλογδια κϊθε μέρα, τα ποτίζεισ και τα αγαπϊσ, γι 

αυτβ κι εγώ, θα ςου πω μια ιςτορία,  έτςι ςαν δώρο.» 

Αυτή η λεπτή φωνογλα,  η τραγουδιςτή ςαν γϊργαρο νερϊκι,  χϊιδεψε 

απαλϊ τ’ αυτιϊ μου και ςχημϊτιςε ένα βμορφο χαμβγελο ςτα χείλη μου.   

Θα ονειρεγομαι, ςκέφτηκα,  ένα βμορφο βνειρο, τι ωραία!  Αλλϊ,  

ήταν τβςο ζωντανβ αυτβ το βνειρο, τβςο ζωντανβ, γιατί πϊνω ςτισ 

πολγχρωμεσ νεραγκογλεσ που είχα φυτέψει ςτο παρτέρι του κήπου,  

ακριβώσ δίπλα ςτα πβδια μου,  δεν θα το πιςτέψετε, ένα ξωτικβ χβρευε,  

κϊνοντασ πιρουέτεσ,  ϊλματα και περίτεχνεσ περιςτροφέσ.    

«Είμαι το ξωτικβ του λουλουδιογ,  για την ακρίβεια είμαι το ξωτικβ βλων 

των λουλουδιών του κβςμου,  μπορείσ να με φωνϊζεισ βπωσ θεσ, αλλϊ οι 

πιο πολλοί με αποκαλογν “Νεκταρία”.»  

Α! απβ το Νέκταρ, ςκέφθηκα αμέςωσ,  το υγρβ των λουλουδιών,  που 

είναι ζαχαρωτβ και γλυκβ, ςαν το μέλι.   Ε και δεν πρβλαβα να ςκεφτώ 

τι είναι  αυτβ που βλέπουν τα μϊτια μου και ακογν τα αυτιϊ μου,  αφογ 

με ςυνεπήρε η ομορφιϊ και η χϊρη τησ Νεκταρίασ. 

«Λοιπβν φίλη μου,  εςγ που αγαπϊσ  τα λουλογδια και τα δέντρα,  

εςγ που φροντίζεισ τα ζώα και τα πουλιϊ και εςγ που θαυμϊζεισ  τα 

αςτέρια,  εςγ είςαι η διαλεχτή μου γι’ αυτή την ιςτορία, που αμέςωσ 

τώρα θα αρχίςω να εξιςτορώ.»  Η Νεκταρία, κϊθιςε με χϊρη πϊνω 

ςτο ϊνθοσ μιασ νεραγκογλασ, αγκϊλιαςε με τα φτερϊ τησ το φωτεινβ τησ 

ςώμα και τίναξε τα μακριϊ μαλλιϊ τησ που απλώθηκαν πϊνω ςτα φγλλα 

του λουλουδιογ και νομίζω πωσ, για μια ςτιγμή το λουλογδι τρεμβπαιξε τα 

φυλλαρϊκια του,  προφανώσ απβ ευχαρίςτηςη. 
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«Σα πολγ παλιϊ 

χρβνια,  τβτε 

που οι ϊνθρωποι 

και τα ξωτικϊ 

ήταν αδέλφια και 

οι νερϊιδεσ  

κολυμπογςαν 

ςτα ποτϊμια μαζί 

με τουσ 

ανθρώπουσ και τβτε που τα αςτέρια τραγουδογςαν για την αδελφή τουσ 

τη Γη,  πολγ πριν ο ϊνθρωποσ ξεχαςτεί απβ βλα αυτϊ, ένα ήςυχο βρϊδυ, 

ςαν κι αυτβ, ένα αςτέρι με κϊλεςε να πϊω κοντϊ του και με ρώτηςε: 

«Aγαπημένη των λουλουδιών,  γνωρίζεισ για το ποτϊμι τησ χαρϊσ ςτη 

γη; »   

«Όχι αςτέρι μου,» του απϊντηςα,  «πρώτη φορϊ ακογω γι αυτβ,  

γνωρίζω βλα τα ποτϊμια ςτη γη, αλλϊ για ένα τέτοιο ποτϊμι,  ποτέ δεν 

ϊκουςα.» 

 

« Είναι γιατί δεν είςαι και τβςο παλιϊ βπωσ εγώ.  Απβ εδώ πϊνω 

που βρίςκομαι βμωσ, μπορώ να τα δω βλα και να ςου πω ένα ςωρβ 

ιςτορίεσ  για το αςτέρι τησ γησ.   Κϊποτε,  τβςο παλιϊ που ακβμα 

δεν είχε τβςα πολλϊ αςτέρια ςτον ουρανβ,  ςτη γη έτρεχε ένα 

ποτϊμι μεγϊλο,  το νερβ του ήταν τβςο αςτραφτερβ και διϊφανο, 

που νβμιζεσ πωσ μέςα του κολυμπογςαν αςτέρια. Ακβμα κι απβ δω 

πϊνω που βρίςκομαι εγώ,  μπορογςεσ να ξεχωρίςεισ αυτβ το 

ποτϊμι, τβςο αςτραφτερβ ήταν.  Ανϊβλυζε απβ ένα μεγϊλο βουνβ,  

που ςτην κορυφή  του είχε τρία μεγϊλα δέντρα.  Σα δέντρα ήταν 

τβςο ψηλϊ,  που μπορογςεσ να τα διακρίνεισ απβ βλα ςχεδβν τα 

μέρη τησ γησ.  Είχαν μϊλιςτα και ονβματα αυτϊ τα δέντρα και αυτβ 

το ξέρω, γιατί τα δέντρα αυτϊ, μπορογςαν να μιλήςουν και βταν 
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έφτανεσ  κοντϊ τουσ,  ϊρχιςαν να αυτοςυςτήνονται,  κϊνοντασ 

μϊλιςτα μια υπβκλιςη,  που έκανε τον κορμβ τουσ να τρίζει και τα 

κλαδιϊ τουσ να χορεγουν, θροαζοντασ τα καταπρϊςινα φγλλα τουσ.»  

«Αλλϊ για τα δέντρα αυτϊ, θα μιλήςουμε και αργβτερα, γιατί τώρα λέμε 

την ιςτορία του ποταμoγ», διευκρίνιςε η Νεκταρία και ςυνέχιςε την 

ιςτορία τησ: 

«Απβ αυτβ το ψηλβ βουνβ,  το ποτϊμι κυλογςε χιλιβμετρα μακριϊ,  

διατρέχοντασ κϊμπουσ και  κοιλϊδεσ, δϊςη και φαρϊγγια,  φθϊνοντασ 

μέχρι τον μεγϊλο ωκεανβ.  Όταν ςυναντογςε το νερβ τησ θϊλαςςασ,   

μυριϊδεσ  χρυςέσ και αςημένιεσ φυςαλίδεσ,  πετογςαν ψηλϊ ςτον 

αέρα,   κι ήταν ένα θέαμα μαγικβ και ςυναρπαςτικβ,  που πολλέσ 

φορέσ κι εγώ παρακολουθογςα απ’ εδώ ψηλϊ, με μεγϊλο θαυμαςμβ!    

Ψ! ήταν ωραία τβτε ςτον πλανήτη αυτβ μικρή μου, ακβμα αναπολώ 

εκείνεσ τισ ωραίεσ  εικβνεσ τησ γησ!» 

«Και τι έγινε με το αςτραφτερβ ποτϊμι τησ γησ αςτέρι μου; Τπϊρχει 

ακβμα;» 

Σο αςτερϊκι,  χαμήλωςε για λίγο το φωσ του,  ςαν να ντρϊπηκε  λίγο 

μου φϊνηκε, και είπε: 

«Ϊχουμε να το δογμε χρβνια πολλϊ,  ξεχϊςαμε πια να μετρϊμε,  ο  

Αςτροδρβμοσ βμωσ μασ είπε πωσ  υπϊρχει  ένασ  θργλοσ ςτη γη, πωσ 

το ποτϊμι αυτβ δεν έχει χαθεί, αλλϊ κργβεται!» 

Πριν ςυνεχίςω την ιςτορία μασ,  να διευκρινίςω εδώ, πωσ Αςτροδρβμοσ,  

είναι κϊτι ςαν ταχυδρβμοσ, δηλαδή ο ταχυδρβμοσ των αςτεριών.  Σον 

ςυνϊντηςα κι εγώ μια φορϊ, ςτα ςυχνϊ μου ταξίδια απ’ δω κι απβ κει 

ςτον ουρανβ,  κϊθε χίλια γήινα χρβνια αλλϊζει,  και την θέςη του 

παίρνει ϊλλοσ,  γιατί  εδώ που τα λέμε δεν είναι και εγκολο να 

αςτροδρομείσ ς’ βλα τα αςτέρια του γαλαξία και να μαθαίνεισ τα νέα 

τουσ. 
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«Και γιατί κργβεται το ποτϊμι αςτέρι μου;  

Αν δηλαδή είναι αλήθεια βτι κργβεται.» 

« Εςγ τι θα έκανεσ αν ήςουν ςτη θέςη του, 

αν δηλαδή καθημερινϊ ζογςεσ τη φαςαρία 

και τουσ τςακωμογσ των ανθρώπων;» 

Δεν απϊντηςα, γιατί εγώ δεν ζογςα με τουσ 

ανθρώπουσ, αλλϊ είχα ακογςει πολλϊ για τισ 

φαςαρίεσ και τουσ τςακωμογσ μεταξγ τουσ.  

Αλήθεια τι θα έκανα ςτη θέςη του ποταμογ;   

Η απορία είχε ςταθεί πϊνω απβ κεφϊλι μου,  

κοιτϊζοντασ κατϊματα το αςτέρι.    

 «Είναι αλήθεια απβ τα πρϊγματα που δεν 

κατϊλαβα  ποτέ, μα ποτέ.   Όλα ήταν μια 

χαρϊ,  βπωσ  και το βνομα του ποταμογ, 

ςυνέχιςε το αςτέρι.   Απβ παντογ  

ϊκουγεσ φωνέσ και γέλια,  βλα τα 

πλϊςματα τησ γησ είχαν ςτο νου τουσ να 

πηγαίνουν ςτον ποταμβ με την πρώτη 

ευκαιρία.   Ο ποταμβσ τησ χαρϊσ, ήταν η 

χαρϊ τουσ ςαν να πογμε.   Σα ζώα 

ξεδιψογςαν με το νερϊκι του,   τα δέντρα 

και τα φυτϊ που ζογςαν δίπλα ςτο ποτϊμι,  

ήταν  πιο μεγϊλα και τα φγλλα τουσ πιο 

πρϊςινα και πιο δροςερϊ,  απβ βλα τα ϊλλα 

δέντρα τησ γησ.  Σα πουλιϊ βταν 

πλατςογριζαν ςτα νερϊ του,   μϊγευαν με 

τα τραγογδια τουσ.    Ϋταν  το ςημείο 

ςυνϊντηςησ,  παιχνιδιογ και τραγουδιογ 

και βταν ο ήλιοσ  έγερνε  ςτη δγςη,   

λογζοντασ  το ποτϊμι με τα πιο βμορφα 
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χρώματα του γαλαξία,   οι αγκαλιέσ έδιναν κι έπαιρναν.»   

Ϊνασ  βαθγσ αναςτεναγμβσ  τρεμογλιαςε  το αςτερϊκι,  και το φωσ 

του φϊνηκε να τρεμοπαίζει  λιγωμένο.    Ϋμουν τβςο βαθειϊ 

προςηλωμένη ςτην αφήγηςη τησ ιςτορίασ,  που  μβλισ με κοίταξε,  

αποφϊςιςε να ςυνεχίςει την ιςτορία του   για να μην μεγαλώςει η 

αγωνία μου. 

«Εμείσ απβ δω πϊνω,   χαιρβμαςτε τβςο πολγ να τουσ κοιτϊζουμε και  

έτςι μασ είχε γίνει ςυνήθειο  να διαςκεδϊζουμε και να χαιρβμαςτε κι 

εμείσ με τον ποταμβ τησ χαρϊσ  ςτη γη.   Μέχρι που μια μέρα…. – η 

φωνή του χαμήλωςε λίγο και το φωσ του μαζί… μια μέρα ςυνέχιςε,   

έγινε κϊτι, που ήταν και η αρχή του κακογ…» 

Για λίγο ο χρβνοσ έμεινε μετέωροσ,  ςαν ένα ακβμη αςτέρι ςτον ουρανβ, 

πρέπει να κρατογςα την αναπνοή μου. 

«Μία  μέρα,   δγο ϊνθρωποι ϊρχιςαν να μαλώνουν μεταξγ τουσ.  

Μϊλωναν για το χώρο  ςτο ποτϊμι.   Εδώ είναι το δικβ μου μέροσ,  να 

πασ πιο πέρα, φώναζε ο ένασ.   «Γιατί ςε ενοχλογμε,»  απαντογςε ο 

ϊλλοσ.  «Τπϊρχει τβςο μέροσ, ο ποταμβσ είναι μεγϊλοσ,   να πασ 

παραπέρα.  Εδώ είναι το δικβ μου μέροσ.  Θέλω την ηςυχία μου.»  

Ϊτςι ξεκίνηςαν οι διαμϊχεσ και δυςτυχώσ επεκτϊθηκαν.   Οι ϊνθρωποι 

μϊλωναν κϊθε μέρα μεταξγ τουσ.    Ωρχιςαν να ςτήνουν φρϊκτεσ ςτισ 

βχθεσ του ποταμογ,  να κυνηγογν τα ζώα.   Γέμιςε η βχθη του ποταμογ 

και απβ την μία και απβ την ϊλλη πλευρϊ φρϊκτεσ και καλγβεσ.    

ταμϊτηςαν να μιλογν μεταξγ τουσ,   έτςι κϊνουν ςτη γη οι μαλωμένοι.   

Μετϊ  έδιωχναν και τα ζώα,  τα πουλιϊ δεν πήγαιναν  κοντϊ τουσ πια 

και τα ξωτικϊ και οι νερϊΰδεσ,   πέταξαν μακριϊ και κργφτηκαν ςτα 

δϊςη.  Κϊθε μέρα που περνογςε ήταν και πιο δγςκολα για τον ποταμβ.    

Σα γέλια και οι αγκαλιέσ και τα τραγογδια έγιναν μια ωραία ανϊμνηςη.  

Περνογςε ο καιρβσ και οι καλγβεσ μεγϊλωναν,  έγιναν ςπίτια, μεγϊλα 

και ωραία ςπίτια.  Αλλϊ,  το νερβ  λιγβςτευε.  Απβ καιρβ  το νερβ 

του ποταμογ είχε χϊςει τη λϊμψη του,  με πολγ μεγϊλη προςπϊθεια 
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μπορογςαμε πια να τον διακρίνουμε.   Λιγβςτευε και λιγβςτευε.  Όςο 

υποχωρογςε το ποτϊμι,  τβςο  μεγϊλωναν τα έργα των ανθρώπων.   

τη θέςη του γίνανε δρβμοι,  μαγαζιϊ και πλατείεσ.   Με τα χρβνια,  

ο ποταμβσ χϊθηκε και τώρα πια μπορείσ να δεισ  μεγϊλεσ πολιτείεσ.  

Είχαν ξεχϊςει εντελώσ το ποτϊμι. Ο καθένασ ζογςε ςτο δικβ του χώρο,  

είχε το δικβ του ςπίτι,  τη δική του δουλειϊ,  το δικβ του αυτοκίνητο και  

βλα αυτϊ τουσ έδιναν χαρϊ.»     

Κοίταξα απβ ψηλϊ τη γη.   Σα φώτα που βλέπαμε απβ εδώ,  ήταν απβ 

τισ μεγϊλεσ πβλεισ, ναι κυρίωσ απβ αυτέσ.    Που και που,  ένασ  

φωτεινβσ πίδακασ ανϊβλυζε ςαν ςιντριβϊνι  απ’ τουσ ωκεανογσ τησ και 

ήταν οι φϊλαινεσ και τα δελφίνια που ςτισ μυςτικέσ ςυναντήςεισ τουσ 

έςτελναν μηνγματα ςτα αδέλφια τουσ  που ζογςαν ςε ϊλλα αςτέρια.   

Και, που και που, βλέπαμε  τα ξωτικϊ τησ γησ και τισ νερϊιδεσ που 

ανέβαιναν ςτα αςτέρια για να ςυνομιλήςουν μαζί τουσ,  βπωσ  έκανα 

εγώ τώρα.  Αλλϊ το ποτϊμι τησ χαρϊσ,  δεν υπήρχε πουθενϊ. 

«Αλλϊ», ςυνέχιςε το αςτέρι,  «ο Αςτροδρβμοσ μασ έφερνε νέα, βχι 

ευχϊριςτα για τουσ ανθρώπουσ.    Ο Αςτροδρβμοσ μιλογςε για λέξεισ  

που ήταν ϊγνωςτεσ,  λέξεισ βπωσ μοναξιϊ και θλίψη. Ϊχουν περϊςει 

τβςα χρβνια απβ τβτε,  οι ϊνθρωποι γίνονται βλο και πιο δυςτυχιςμένοι.   

Αυτή η δυςτυχία που φέρνουν μαζί τουσ,   είναι κϊτι ςαν αρρώςτια λέει  

η  νερϊιδα τησ  επτϊςτερησ  πογλιασ που ταξιδεγει πρωί και βρϊδυ 

ςτην τροχιϊ τησ γησ. » 

Σα γνώριζα βλα αυτϊ,  γιατί  αν και  ήμουν κυρίωσ  η νερϊιδα των 

λουλουδιών και  γι’ αυτβ τριγυρνογςα  ςτα ξέφωτα των δαςών και  

ςτισ εξοχικέσ κατοικίεσ,  έκανα και τον κβπο να μπω ςτισ πβλεισ,  αργϊ 

τα βρϊδια, βταν οι ϊνθρωποι  είχαν παραδοθεί ςτoν θεβ του γπνου, τον 

Μορφέα.   Σβτε,  ήταν βλα πιο ήςυχα και μπορογςα να ςυνομιλήςω με 

τα λουλογδια που με  περίμεναν ςτα μπαλκβνια των πολυκατοικιών.    

Αυτή  ήταν και η κγρια πηγή πληροφοριών μου  για τουσ ανθρώπουσ.   

Αλλϊ δεν ήθελα να ςκέφτομαι βλα αυτϊ που μϊθαινα, γιατί έχανα τη 
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λϊμψη μου  και μαραινβμουν  βπωσ ένα λουλογδι,  με βλα αυτϊ που 

έκαναν οι ϊνθρωποι ςτον εαυτβ τουσ και ςτα ϊλλα πλϊςματα. Ϊτςι αφογ 

θερϊπευα τα λουλογδια και τα φυτϊ με τη μαγική μου αςτρβςκονη και τα 

τραγογδια μου, μετϊ πετογςα απαλϊ πϊνω απβ τισ ςτέγεσ των ςπιτιών,  

για τα δϊςη, τα ποτϊμια και τισ λίμνεσ τησ γησ.   

Κι εγώ δεν ήθελα να βϊλω το μυαλβ μου να εξηγήςει  αν τβςη ώρα 

ϊκουγα ένα ξωτικβ να μου μιλϊ και  να μου λέει μϊλιςτα  ιςτορίεσ  

ςτον κήπο μου,   ένα ανοιξιϊτικο βρϊδυ,  ή αν βλα αυτϊ τα 

ονειρευβμουν.   Μα ήταν  ένα βνειρο τβςο αληθινβ και μαζί τβςο 

βμορφο, γι’ αυτβ μϊζεψα  βλη μου την αμφιβολία και την έβαλα ςτο 

τςεπϊκι τησ ζακέτασ μου, ςαν το χαρτϊκι  περιτυλίγματοσ μιασ  

καραμέλασ. 

«Και μετϊ»,  ςυνέχιςε  βλο χϊρη η Νεκταρία,  ςηκώνοντασ τουσ 

ώμουσ τησ και  

ανοίγοντασ τισ 

παλϊμεσ των 

χεριών τησ,  

«έμεινα κι εγώ 

με την απορία 

αυτή,  να ζει το 

ποτϊμι τησ 

χαρϊσ τησ γησ,  

ή να χϊθηκε για 

πϊντα, ντροπιαςμένο απβ την απληςτία των ανθρώπων;» 

Η αφήγηςη τησ Νεκταρίασ είχε τέτοιο ρυθμβ και ζωντϊνια,  που δεν μου 

ϊφηνε κανένα περιθώριο για ερωτήςεισ.   Σο  ξωτικβ ςηκώθηκε απβ 

την νεραγκογλα ςτο παρτέρι μου, που καθβταν τβςη ώρα και ανέβηκε  

με ένα πήδημα ςτα γβνατϊ μου.   Σώρα μπορογςα να τη δω καλγτερα.   

Σα βμορφα  λεπτεπίλεπτα δϊκτυλα που κουνογςε βλο χϊρη ςτον αέρα,  

τα μϊτια τησ που λαμπγριζαν ςε βλα τα χρώματα του μπλε, του πρϊςινου 

και του μωβ, τα μαλλιϊ τησ που ανέμιζαν ζωντανϊ ςτη βραδινή δροςιϊ κι 

ασ μην κουνιβταν φγλλο, μα πϊνω απ’ βλα το μεθυςτικβ τησ ϊρωμα που 
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απέςπαςε βλεσ τισ ϊλλεσ αιςθήςεισ  μου και  απλώθηκε ςτην καρδιϊ 

μου ςαν απαλβ χϊδι. 

«Εγώ βμωσ,»  τεντώθηκε με καμϊρι η Νεκταρία,  «είπα μέςα μου πωσ 

θα ψϊξω για το ποτϊμι τησ χαρϊσ, γιατί ςτο κϊτω –κϊτω αυτβ το ποτϊμι 

δεν αφορϊ μβνο τουσ ανθρώπουσ,  αλλϊ βλα τα πλϊςματα τησ γησ, 

επομένωσ και τα λουλογδια και τα δέντρα, για τα οποία εγώ φροντίζω. 

Ϊβαλα λοιπβν ςτβχο να βρω τον Αςτροδρβμο  και βποιοσ και αν ήταν 

αυτβσ,  γιατί βλο το αρχείο παραδίδεται απβ τον πρώην ςτον επβμενο 

Αςτροδρβμο, επομένωσ κϊποια πληροφορία θα είχε να μου δώςει.  Και 

έτςι και έκανα.  Βϊλθηκα να ψϊχνω για το ποτϊμι τησ χαρϊσ ςτη γη.» 

Ϋταν παρϊξενο αυτβ το ξωτικβ, ςκέφτηκα, κοιτϊζοντασ τα μϊτια τησ που 

ϊλλαξαν ςυνεχώσ χρώματα απβ τα οποία ξεπηδογςαν μικρέσ λϊμψεισ  

ςαν τα πυροτεχνήματα που ςκϊνε ςτον ουρανβ,  έτςι έλαμπαν τα μϊτια 

τησ Νεκταρίασ, η οποία απτβητη ςυνέχιςε την αφήγηςη τησ ιςτορίασ τησ,  

αγνοώντασ τισ ςκέψεισ μου. 

«Σον καινογργιο Αςτροδρβμο τον πέτυχα λίγο πριν την ϊφιξή του ςτην 

Αλκυβνη, τον κεντρικβ ήλιο των πλειϊδων,  και με μια περίτεχνη  

πιρουέτα του απέςπαςα την προςοχή και ανέκοψα λίγο την ταχγτητϊ του 

για μπορέςω να μιλήςω μαζί του.» 

«Γεια ςου Αςτροδρβμε , περιζήτητε ς’ βλον τον Γαλαξία.» 

«Γεια ςου και ςένα ξωτικβ με τα παρϊξενα μϊτια και τα χίλια αρώματα.» 

Δεν είναι χίλια, ςκέφτηκα μέςα μου, αλλϊ ϊςτο τώρα αυτβ,  είναι εκτβσ 

θέματοσ. 

«Αςτροδρβμε,   εγώ είμαι η Νεκταρία και ςυχνϊ –πυκνϊ επιςκέπτομαι 

το ϊςτρο που λέγεται Γή και …» 

Ο Αςτροδρβμοσ με κοίταξε με τα λοξϊ του μϊτια με ιδιαίτερο νβημα,  και 

χωρίσ να πει λέξη,  κατϊλαβα πωσ  ο πλανήτησ Γη είχε αποςπϊςει το 

ενδιαφέρον βλων,  για κϊποιο πϊντα ιδιαίτερο λβγο.…. 
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»και, ςυνέχιςα, θέλω να μϊθω αν γνωρίζεισ για το ποτϊμι τησ χαρϊσ ςτη 

γη και την τγχη του, γιατί… 

»Δεν πρβλαβα να τελειώςω την φρϊςη μου και ο Αςτροδρβμοσ  με 

ςταμϊτηςε με μια κίνηςη του χεριογ του—«  Ξέρω Νεκταρία για τι 

μιλϊσ,  αλλϊ λέγονται πολλϊ κι εγώ πραγματικϊ δεν γνωρίζω τι είναι 

αλήθεια και τι βχι». Ϊνοιωςα μια λγπη,  γιατί περίμενα μια πιο ςαφή 

απϊντηςη και φαίνεται πωσ αυτβ το ςυναίςθημα ήταν τβςο καθαρβ ςε  

μένα,  που ο Αςτροδρβμοσ ςταμϊτηςε και με κοίταξε βλο ςυμπϊθεια 

ςυμπληρώνοντασ « γιατί δεν έρχεςαι μαζί μου ςτην Αλκυβνη,    το 

ςυμβογλιο των οφών είναι πολγ πιθανβ να έχει κϊποιεσ πληροφορίεσ.»  

Ϊτςι πετϊξαμε μαζί για το μεγϊλο φωτεινβ ϊςτρο την Αλκυβνη και το 

μεγϊλο κεντρικβ ναβ τησ,  που ήταν περίφημοσ  ς’ βλουσ τουσ Γαλαξίεσ  

για την ομορφιϊ και το μεγαλείο του. 

Να ςου πω τώρα για το Ναβ τησ Αλκυβνησ,   για τουσ επτϊ μεγϊλουσ 

ςοφογσ τησ, που ήταν τρείσ Ωντρεσ,  τρείσ Γυναίκεσ και  ένα  Παιδί,   

ϊλλοτε αγβρι, ϊλλοτε κορίτςι ανϊλογα με  τισ παλίρροιεσ τησ θϊλαςςασ 

του ήλιου,   να ςου πω για τουσ μεγϊλουσ κρυςτϊλλουσ που αιωρογνταν 

πϊνω απβ την ναβ,  για τισ μουςικέσ και τα τραγογδια του,  ϊςτο 

καλγτερα, θα μασ βρει το ξημέρωμα,  γι’ αυτβ θα ςου πω μβνο για την 

πληροφορία που πήρα και τη ςυνέχεια.» 

Η Νεκταρία τίναξε τα φτερϊ τησ,   και  ϊπειρεσ μικρέσ  

δροςοςταλίδεσ  έπεςαν πϊνω ςτα λουλογδια του κήπου μου,   

φωτίζοντασ  τα χρώματα των φγλλων και  τα πέταλα των λουλουδιών.    

Σο μυαλβ μου ςταμϊτηςε να λειτουργεί.   Ϋμουν μαγεμένη! 

 «Λοιπβν»,  ςυνέχιςε βλο ζωντϊνια την ιςτορία τησ,  η πληροφορία 

που πήρα απβ  το ναβ τησ Αλκυβνησ και την οποία μου έδωςε,   το 

μικρβ παιδί  που βριςκβταν ανϊμεςα ςτουσ ϊλλουσ έξι ςοφογσ και που 

βπωσ καταλαβαίνεισ  ήταν κι αυτβ ένασ ςοφβσ και μϊλιςτα μία ςοφβσ,  

γιατί επρβκειτο για ένα κορίτςι,  έλεγε ακριβώσ τα παρακϊτω :   
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«  Εμείσ εδώ γνωρίζουμε πωσ το ποτϊμι τησ χαρϊσ τησ Γησ,  δεν έχει 

χαθεί.    Δεν κργβεται,  αλλϊ ξεκουρϊζεται,   δεν  μπορεί να χαθεί  

γιατί υπήρχε απβ πϊντα και βταν το καλέςεισ θα εμφανιςτεί».  

Πριν  αποχωρήςω απβ το Ναβ,  τα μικρϊ κρυςτϊλλινα καμπανϊκια που  

πετογςαν ςτον αέρα,   γέμιςαν  την καρδιϊ μου με χρώματα και μου 

ψιθγριςαν ςτ΄ αυτί : 

              

Σον ποταμβ για να βρεισ 

Σρεισ φγλακεσ να δεισ 

Χηλοί και λυγεροί 

Κρατογν ένα κλειδί 

Ϊνα κλειδί ο καθένασ 

Μια πβρτα ςφαλιςτή 

Σην πβρτα ςαν ανοίξεισ 

Πίςω δεν θα γυρίςεισ. 

 

Πήρα μαζί μου τισ μουςικέσ και το τραγογδι τουσ και πέταξα βλο χαρϊ για 

τη Γη.   Ο ποταμβσ τησ χαρϊσ με περίμενε και ήμουν αποφαςιςμένη  

να τον βρω. 

Η Νεκταρία ςήκωςε τα μϊτια τησ ψηλϊ ςτον νυκτερινβ ουρανβ και  με 

δϊκτυλβ τησ έδειξε ένα αςτέρι.   Θα μου ήταν δγςκολο να δω ακριβώσ 

ποιο αςτέρι μου έδειχνε,  αλλϊ απβ την ϊκρη του δακτγλου τησ ένα 

αςημένιο τβξο φϊνηκε να εκτοξεγεται ψηλϊ και  ςαν ένα μικρβ 

πυροτέχνημα που ςκϊει ςτον ουρανβ,   εντβπιςε το αςτέρι, που 

ανταποκρίθηκε  με μια εξαίςια μαρμαρυγή και μου έδωςε  καθαρϊ την 

εντγπωςη, πωσ επρβκειτο για χαιρετιςμβ.   Αυτβ είναι το αςτέρι που 

ξεκίνηςε την ιςτορία  του ποταμογ  τησ  χαρϊσ    και  εγώ είμαι 

αυτή που τη ςυνέχιςε,  ακογςτηκε η φωνή  τησ Νεκταρίασ   και με 

επανέφερε  πϊλι  ςτη Γη.    
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« Κουρϊςτηκεσ φίλη μου;»  

ςυνέχιςε η Νεκταρία κοιτϊζοντασ 

βαθειϊ  μέςα ςτα μϊτια μου.  Ϊνα 

νεγμα του κεφαλιογ μου έδωςε ςτο 

ξωτικβ την ϊδεια να ςυνεχίςει. 

Tο να βρω το μεγϊλο βουνβ απβ το 

οποίο ανϊβλυζε το ποτϊμι τησ χαρϊσ  

δεν ήταν τβςο δγςκολο,  ςε ςχέςη 

με αυτϊ που θα επακολουθογςαν. 

Πέταξα γρήγορα πίςω ςτη Γη και 

ήμουν ςίγουρη πωσ το μεγϊλο ξωτικβ 

των δαςών,  ο Εξαπτέρυγοσ Αετβσ  

θα μου έδινε την πληροφορία που 

ήθελα.   Για να μην ςε κουρϊζω,  

τον Εξαπτέρυγο Αετβ μπορογςε να 

τον καλέςει κανείσ κοντϊ του μ’ ένα 

τραγογδι και μβνο την ώρα τησ 

αυγήσ,  πριν ο ήλιοσ ανατείλει,  

τραγουδώντασ τρεισ φορέσ ή 

απαγγέλλοντασ με ρυθμβ: 

 

Αετέ μου Εξαπτέρυγε ϊνοιξε τα φτερϊ ςου 

Πέταξε πϊνω απ’ τα βουνϊ 

τα δϊςη είναι δικϊ ςου! 

Μα η αγϊπη κατοικεί 

και μέςα ςτην καρδιϊ μου 

και μυςτικϊ ςε ςυναντϊ 

                      ς’ όλα τα όνειρϊ μου. 
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Όταν ςτϊθηκα μπροςτϊ ςτα τρία μεγϊλα δέντρα,  τα ψηλβτερα του 

βουνογ,  η αλήθεια είναι πωσ ένοιωςα την καρδιϊ μου να κτυπϊ δυνατϊ 

και πριν προλϊβω να ανοίξω το ςτβμα μου,  το πρώτο δέντρο,  

κϊνοντασ μια υπβκλιςη μου είπε: « ε καλωςορίζω,  το βνομϊ μου είναι 

Ο ΤΧΗΛΟΣΑΣΟ.»  Πρέπει να είχα μείνει με το ςτβμα ανοικτβ,  

κοιτϊζοντασ το επιβλητικβ γψοσ αυτογ του δέντρου.      

Μετϊ το δεγτερο δέντρο μίληςε και είπε: « ε καλωςορίζω,  το βνομϊ 

μου είναι Ο ΠΛΑΣΤΚΛΑΔΟ.» Kαι εδώ το ςτβμα μου έκλειςε αλλϊ τα 

μϊτια μου πρέπει να είχαν ςτρογγυλέψει τελείωσ απβ την εμφϊνιςη του 

δέντρου αυτογ,   γιατί πρϊγματι τα κλαδιϊ του ϊνοιγαν τβςο πολγ,  

ςαν μεγϊλα χέρια που είναι έτοιμα να ςε αγκαλιϊςουν.    

Και ήλθε μετϊ και η ςειρϊ του τρίτου δέντρου,  που με μακρβςυρτη 

φωνή είπε: «  ε καλωςορίζω,  το βνομϊ μου είναι Ο ΚΑΡΠΕΡΟ και  

πρέπει να χαμογέλαςα  γιατί μπροςτϊ ς’ αυτή την τβςο ευχϊριςτη 

εικβνα,  μβνο να  χαμογελϊςεισ μπορογςεσ,  με τβςα φρογτα και 

διαφορετικϊ μϊλιςτα και πουλιϊ πϊνω ςτα κλαδιϊ του και μέλιςςεσ και 

αναρριχβμενα φυτϊ με λουλουδϊκια, να μην πογμε για την ομορφιϊ του 

δέντρου αυτογ που υποκλίθηκε με τη ςειρϊ του μπροςτϊ μου,  ρίχνοντασ 

με χϊρη ένα γιαςεμϊκι ςτα μαλλιϊ μου. 

Eίχα βρει τα τρία δέντρα, τώρα έπρεπε να πϊρω τα τρία κλειδιϊ.   Αυτϊ 

με τα οποία θα ϊνοιγα την πβρτα, για να βρω τον ποταμβ.     

Ο Τψηλβτατοσ,  θρβιςε με δγναμη τα φγλλα του και το αερϊκι που 

έφθαςε ςτα μαλλιϊ μου,  ψιθγριςε ςτο δεξί μου αυτί : « Αν το κλειδϊκι 

θέλεισ πρέπει να ςηκωθείσ,  πέτα ψηλϊ ςτο δέντρο,  ςτην πιο ψηλή 

κορυφή και ύςτερα κατέβα ςιγϊ, απαλϊ ςτη γη».  Και έτςι και έκανα,  

μετϊ απβ αυτβ είχα το πρώτο μου κλειδί. 

Σο δεγτερο κλειδί το πήρα απβ τον Πλατγκλαδο κϊνοντασ πολλέσ 

αγκαλιέσ και θα το έκανα και θα το ξανϊκανα χωρίσ ςταματημβ,  τβςο 

ευχϊριςτο ήταν,  αν δεν με ςταματογςε ο ςτβχοσ μου που ήταν να βρω 

τον ποταμβ τησ χαρϊσ.   Όςο για το τρίτο κλειδί,  έπρεπε να με 

βλέπατε,  πωσ πετογςα απβ κλαδί ςε κλαδί,  απβ φρουτϊκι ςε 

λουλουδϊκι, παίζοντασ με τα πουλιϊ,  το μβνο που μου ζητήθηκε ήταν να 
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τουσ παςπαλίςω βλουσ με την 

αςτρβςκονη που κουβαλογςα ςτα 

φτερϊ μου, αυτβ. 

Eίχα και τα τρία κλειδιϊ, έπρεπε να 

ανοίξω μία πβρτα.   Απβ εκείνη τη 

ςτιγμή,  ϊρχιςαν τα δγςκολα. 

O Εξαπτέρυγοσ Αετβσ, πέραςε για 

δεγτερη φορϊ πϊνω απ’ το κεφϊλι 

μου, κϊνοντασ νβημα να τον 

ακολουθήςω.    το κατέβαςμα 

τησ χαρϊδρασ απβ το γψωμα του 

βουνογ,  εκεί που είχα 

ςυνομιλήςει με τα τρία δέντρα,  

φϊνηκε μία πλατειϊ εςοχή,   ςαν  

ένα μεγϊλο χαμογελαςτβ ςτβμα που 

έχαςκε πϊνω ςτο χαχανητβ του.   

Μαζί με τον Εξαπτέρυγο,  

πετϊξαμε μέχρι την είςοδο τησ 

ςπηλιϊσ,  γιατί περί αυτογ 

επρβκειτο.    

«Απβ δω και πέρα μβνη ςου»,  

ακογςτηκε η δυνατή φωνή του 

Αετογ,  που αμέςωσ μετϊ ϊνοιξε 

τα πελώρια φτερϊ του και χϊθηκε 

ςτον ορίζοντα. 

Σα κλειδιϊ περαςμένα ς’ ένα 

μεταξωτβ κορδβνι ςτο λαιμβ μου,   

περίμεναν να βρουν τη θέςη τουσ.   

Απβ πογ να ξεκινήςω,  

αναρωτήθηκα ςιωπηλϊ,  και 
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έςτειλα το βλέμμα μου ς’ βλεσ τισ γωνίεσ τησ ςπηλιϊσ.    Όλα έδειχναν 

πωσ κϊποτε εδώ μέςα κυλογςε νερβ,  τα ςμιλεμένα ϊςπρα βρϊχια που 

λαμπγριζαν ςε οριςμένα ςημεία απβ τουσ κρυςτϊλλουσ του αλατιογ τησ 

γησ,   οι γουβίτςεσ ςτο έδαφοσ που έμοιαζαν με ςτρογγυλϊ και οβϊλ 

λεκανϊκια,  προφανώσ απβ το νερβ που φιλοξενογςαν κϊποτε και τέλοσ 

οι ςταλακτίτεσ και οι ςταλαγμίτεσ που είχαν ςχηματιςτεί απβ το νερβ που 

ακβμα έκανε αιςθητή την παρουςία του με τισ μικρέσ, αδιβρατεσ 

ςταγονίτςεσ που κρέμονταν αναποφϊςιςτεσ πϊνω ςτη μγτη τουσ. 

Κϊτι μου λέει πωσ βλο αυτβ το μέροσ έχει ςχέςη με τον ποταμβ,  

ςκέφθηκα και πώσ να μην έχει, αφογ απβ τα τρία δέντρα πιο πϊνω,  

ανϊβλυζε το ποτϊμι.  

Ωρχιςα να κατεβαίνω πετώντασ  μία μεγϊλη ςήραγγα που 

διακλαδώνονταν ςυνεχώσ και έπρεπε να έχω το νου μου να μην 

ακολουθήςω λϊθοσ διαδρομή.   Μα, θα μου πείτε πωσ γνώριζεσ τη 

ςωςτή διαδρομή;  Ε,  κϊτι το ένςτικτο των ξωτικών,  κϊτι η πείρα μου,  

είχα τη βεβαιβτητα του μεγϊλου ανιχνευτή! 

Σο πρώτο ςημείο που ςταμϊτηςα βϊζοντασ τα δυνατϊ μου, γιατί είχα 

πϊρει και φβρα,   ήταν κϊτι που ανέκοψε την πορεία μου.  Κβντεψα να 

ςκϊςω επϊνω ςτα περιπλεγμένεσ μεγϊλεσ ρίζεσ ενβσ δέντρου που 

έκλειναν βλο το πέραςμα και δεν ϊφηναν ογτε μία τβςο δα τρυπογλα να 

περϊςω,  αφογ και αυτέσ τισ είχαν αςφαλίςει οι πιο λεπτέσ ριζογλεσ που 

πετογςαν πϊρε δώθε και θγμιζαν μαλλϊκια απβ ζωϊκι.   Η καλϊ 

εξαςκημένη μου βραςη ςτο ςκοτϊδι, μου επέτρεπε να βλέπω καθαρϊ και 

βπου χρειαζβταν κϊτι παραπϊνω, λίγη αςτρβςκονη έκανε τη δουλειϊ τησ. 

Ωπλωςα τα χέρια μου και ϊγγιξα απαλϊ τισ ρίζεσ του δέντρου που 

τρεμογλιαςαν λιγϊκι απβ το χϊδι μου.    Ϋταν τβςο οικείεσ αυτέσ οι 

ρίζεσ!  Ωρα, μου είναι οικείο και το δέντρο!   Υώναξα δυνατϊ!  Ο 

αντίλαλοσ τησ φωνήσ μου κϊλυψε τα αυτιϊ μου ςαν κελαριςτβ τραγογδι.  

Ωγγιξα πϊλι και πϊλι τισ ρίζεσ του δέντρου,  έκλειςα τα μϊτια μου και η 

εικβνα του ψηλογ δέντρου ςχηματίςτηκε ςτο μυαλβ μου.  Ο 



16 
 

ΤΧΗΛΟΣΑΣΟ,  φώναξα ξανϊ βλο χαρϊ.   Είναι οι ρίζεσ του 

Τψηλβτατου.    Mαζί με την εικβνα του και η φωνή του έφθαςε πϊλι ςτ’ 

αυτιϊ μου:  «Γειϊ ςου μικρβ ξωτικβ, που ψϊχνεισ να βρεισ τον ποταμβ.  

Σισ ρίζεσ μου για να παραμερίςεισ πρέπει μια λέξη εςγ να ξεςτομίςεισ.  

Να βρεισ το μυςτικβ μου βνομα,  αυτβ που μέςα ςτη γη είναι θαμμένο, 

μαζί με τισ ρίζεσ μου.  Μβλισ το πεισ,  οι ρίζεσ μου θα το ακογςουν και 

ένα παραθυρϊκι για ςένα θα ανοίξουν!»  

Σο μυςτικβ του βνομα,  πώσ να βρω το μυςτικβ του βνομα, δεν ήταν 

εγκολο αυτβ που ζητογςε.  Τψηλβτατοσ,  ςκέφθηκα,  ϊρα είναι 

κϊποιοσ ςπουδαίοσ,  ςημαντικβσ,  ϊλλωςτε το παρϊςτημϊ του και μβνο 

ήταν αρκετβ.  Μετϊ ςκέφτηκα τα λβγια που μου είχε πει  πριν λίγο:     

« Αν το κλειδϊκι θέλεισ πρέπει να ςηκωθείσ, πέτα ψηλϊ ςτο δέντρο,  

ςτην πιο ψηλή κορυφή και γςτερα κατέβα ςιγϊ, απαλϊ ςτη γη». 

τριφογγριζα και πετογςα πέρα δώθε,  κτυπώντασ τα φτερϊ μου 

ρυθμικϊ,  γιατί ο ρυθμβσ μασ βοηθϊει πολγ εμϊσ τα ξωτικϊ βταν 

ςκεφτβμαςτε μία λγςη, και μετϊ απβ λίγο τςαφ,  έκανε μια λέξη και 

έςκαςε μπροςτϊ ςτα μϊτια μου ςαν βεγγαλικβ!   ΕΒΑΣΟ!  

Υώναξα βλο χαρϊ και αυτβ ήταν αρκετβ για να κινηθογν οι ρίζεσ του 

δέντρου ςτο πλϊι, αφήνοντασ χώρο να περϊςω.   Πέταξα βλο χαρϊ 

ακογγοντασ πίςω μου το τρανταχτβ γέλιο του μεγϊλου δέντρου.   Μα 

βέβαια,  βέβαια,  η χαρϊ μου ήταν απερίγραπτη.   Δεν ήταν τβςο 

δγςκολο,  ένα τβςο ψηλβ δέντρο εμπνέει ςεβαςμβ,  επίςησ με κϊλεςε 

να ανέβω ςτο γψοσ του,  δηλαδή να γίνω και εγώ ψηλή και ςεβαςτή ςαν 

και εκείνο και μετϊ να κατέβω απαλϊ ςτη γη,  δηλαδή να δείξω τον 

ςεβαςμβ μου ςε αυτβ.     Ϊτςι πήρα το κλειδί μου,  δείχνοντασ 

ςεβαςμβ,   μία φορϊ ςτον εαυτβ μου και μία φορϊ ςτο δέντρο,  τον 

ΕΒΑΣΟ!  Καλϊ τα πασ Νεκταρία,  ςκέφτηκα βλο χαρϊ και 

ςυνέχιςα το πέταγμϊ μου μέςα ςτη δαιδαλώδη ςήραγγα τησ γησ.  

Είχα την εντγπωςη πωσ κατέβαινα βλο και πιο πολγ ςτην καρδιϊ τησ γησ 

και αναρωτιβμουνα για το επβμενο ςημείο που θα χρειαζβταν να 
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ςταματήςω,  αν δηλαδή θα υπήρχε κϊτι τέτοιο.  Και υπήρξε, και ήταν 

κϊτι που δεν μπορογςα να το φανταςτώ.   Αρκετή ώρα μετϊ τον 

εβαςτβ και ςτισ ρίζεσ του που μου ϊνοιξαν τον δρβμο,   η ςήραγγα 

ςτην οποία πετογςα ϊρχιςε να πλαταίνει και να μεγαλώνει.  Δεν ήταν 

μβνο πιο ευργχωρα, αλλϊ και πιο φωτεινϊ.   Όςο προχωρογςα το γλυκβ 

χρώμα τησ ροδαυγήσ  γίνονταν βλο και πιο έντονο.  Νβμιζα πωσ τα 

φτερϊ μου ϊρχιςαν ν’ ακογγονται πιο δυνατϊ και καθαρϊ,  καθώσ 

ανεβοκατέβαιναν απαλϊ και ρυθμικϊ,  αλλϊ δεν ήταν τα φτερϊ μου,  

ήταν ένασ ϊλλοσ,  ένασ ρυθμικβσ ήχοσ,  το ίδιο απαλβσ και γλυκβσ ςαν 

τα φτερϊ μιασ νερϊιδασ,  ή ενβσ ξωτικογ καλή ώρα.  Αναγκϊςτηκα να 

ςταματήςω για λίγο για να ακογςω πιο καθαρϊ αυτβν τον ήχο.  Ναι,  

τώρα ήμουν ςίγουρη,  δεν ήταν τα δικϊ μου φτερϊ και ξανϊρχιςα να 

πετώ.   Όςο προχωρογςα  ο ήχοσ δυνϊμωνε και ήμουν ςίγουρη πωσ 

πληςίαζα βλο και πιο πολγ ςτην πηγή του.  Και βςο πληςίαζα πιο πολγ 

την πηγή του ήχου,  τβςο μεγϊλωνε η ςήραγγα και το φωσ γίνονταν βλο 

και πιο δυνατβ.   Είχα φθϊςει ςτο τέλοσ τησ διαδρομήσ;  

Αναρωτήθηκα, καθώσ ςτϊθηκα ςτη μέςη ενβσ ςτρογγυλογ χώρου που 

φαινβταν να μην οδηγεί πουθενϊ.    

Οι επιφϊνειεσ φαίνονταν εντελώσ λείεσ και καθαρέσ,  θα μπορογςε να 

είναι αλϊβαςτρο αυτβ που κϊλυπτε τον τοίχο,   τβςο λείο και φωτεινβ 

ήταν,  με μια ωραία ροζ απβχρωςη που αντανακλογςε ςαν καθρέπτησ  

απβ φίλντιςι.    Ο ήχοσ τώρα ήταν πιο γλυκβσ αλλϊ και πιο πλογςιοσ,  

δεν έμοιαζε πια με το πέταγμα των φτερών μου,   βχι δεν ήταν ένασ 

μονβτονοσ ρυθμικβσ ήχοσ πια,  αλλϊ κϊθε ρυθμβσ του  ςυνέχιζε την 

πορεία του μέςα ςτον επβμενο,  δημιουργώντασ μια ατέλειωτη αρμονία 

που έκανε τα φτερϊ μου να ριγήςουν.  Δεν ήταν πια ένασ ρυθμικβσ 

απαλβσ ήχοσ,  ήταν ένα μοναδικβ τραγογδι,  τβςο απαλβ,  τβςο 

βμορφο και τβςο αρμονικβ που ογτε εγώ,  ένα ξωτικβ των λουλουδιών 

και των δέντρων,  δεν είχα ακογςει ςτα μαγικϊ μου ταξίδια ςτα αςτέρια 

του Γαλαξία.  Ωνοιξα τα φτερϊ μου και τέντωςα τ’ αυτιϊ μου και 
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ανοίγοντασ τα χέρια μου,  ένα τραγογδι ϊρχιςε ν’ ακογγεται,  

ανεπαίςθητα ςτην αρχή,  μετϊ βλο και πιο καθαρϊ : 

 

Όταν εγώ αρχίςω το τραγογδι 

Όλου του κβςμου τα αςτερϊκια προςκυνογν 

Όλα αλλϊζουν και βπωσ πρώτα λϊμπουν 

Και βλοι θέλουν να με ακολουθογν….! 

 

« Ποιοσ τραγουδϊ; » Ακογςτηκε η φωνή μου και αμέςωσ το τραγογδι 

ςταμϊτηςε.   Η ςιωπή που ακολογθηςε με έκανε να ςκεφτώ πωσ ίςωσ 

δεν έπρεπε να ςταματήςω το τραγογδι και τη μουςική,  με μία ερώτηςη. 

Ο ήχοσ απβ χιλιϊδεσ μικρϊ καμπανϊκια γέμιςαν τον χώρο και έφεραν ςτο 

νου μου το ναβ τησ Αλκυβνησ, αλλϊ η ευγενική φωνή που διέκοψε τισ 

αναμνήςεισ μου, αντί να απαντήςει με ρώτηςε; 

Ϊνα κλειδί κρατϊσ και θέλεισ 

Σον ποταμβ τησ χαρϊσ να βρεισ 

Σο δέντρο που αγκϊλιαςεσ και ς’ αγκαλιϊζει 

Θέλει μια λέξη μβνο να του πεισ. 

Ποια είναι; 

Μα που βρίςκομαι,  αναρωτήθηκα ςιωπηλϊ και είναι ςίγουρο πωσ αυτβσ 

που μου μιλογςε μπορογςε να ακογςει και τισ ςκέψεισ μου,  γιατί η ίδια 

ευγενική φωνή μου έδωςε την απϊντηςη. 

«Βρίςκεςαι ςτην καρδιϊ του δέντρου και για να ακριβολογώ ςτην καρδιϊ 

του δεγτερου δέντρου που ςυνϊντηςεσ πϊνω ςτη γη.»   

«Μα η καρδιϊ του δέντρου βρίςκεται μέςα ςτη γη;»,  ρώτηςα τώρα 

φωναχτϊ. 
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«Μα βέβαια, η καρδιϊ ενβσ δέντρου βρίςκεται πϊντα μέςα ςτη γη, γιατί η 

γη είναι η μητέρα του». 

«Ψ!»  ακογςτηκε η φωνή μου και ο θαυμαςμβσ μου έγινε ένα μαζί μου, 

είχα εντυπωςιαςτεί!  Πωσ δεν το είχα ςκεφτεί εγώ,  ένα ξωτικβ των 

λουλουδιών και των δέντρων.   

«Και εςγ που μου μιλϊσ,  είςαι ο Πλατγκλαδοσ!»  φώναξα 

ενθουςιαςμένη. 

Σο καλβκαρδο γέλιο του δέντρου,  τρϊνταξε βλο το χώρο τησ καρδιϊσ του 

και εμένα μαζί,  τα καμπανϊκια ϊρχιςαν πϊλι να ακογγονται. 

«Πεσ τη λέξη,  αγαπημένο ξωτικβ!»  φώναξε το δέντρο και η μουςική 

του ϊρχιςε πϊλι να ακογγεται. 

Ϊκλειςα τα μϊτια μου και ϊφηςα την καρδιϊ μου να τραγουδήςει μαζί με 

την καρδιϊ του δέντρου και θυμήθηκα τισ αγκαλιέσ με τα κλαδιϊ του,  

εκεί επϊνω ςτη γη και χωρίσ να το ςκεφτώ,  φώναξα δυνατϊ και καθαρϊ  

τη λέξη ΑΓΑΠΗ.  Ϋμουν τβςο ςίγουρη γι’ αυτή τη λέξη.  ΑΓΑΠΗ ! 

φώναξα ξανϊ και ϊλλη μία φορϊ ΑΓΑΠΗ.   Δεν ήμουν μβνο ςίγουρη,  

ήμουν και χαρογμενη. 

Σο δέντρο ϊρχιςε πϊλι να τραγουδϊ: 

 

Όταν εγώ αρχίςω το τραγογδι 

Όλου του κβςμου τα αςτερϊκια 

προςκυνογν 

Όλα αλλϊζουν και βπωσ πρώτα λϊμπουν 

Και βλοι θέλουν να με ακολουθογν….!! 

Μα βέβαια μβνο ςτην Αγϊπη θα ταίριαζε 

αυτβ το τραγογδι,  φώναξε το δέντρο και 

ϊνοιξε την καρδιϊ του.    
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Ωφηςα την καρδιϊ του δέντρου πίςω μου να τραγουδϊ και πήρα μαζί μου 

μβνο αυτή τη λέξη.  Α γ ά π η!   Σο ταξίδι μου για τον ποταμβ τησ 

χαρϊσ δεν είχε τελειώςει. 

 

υνέχιςα να πετώ,  το πέταγμα των φτερών μου ήταν πιο ανϊλαφρο 

τώρα.  Θα έλεγε κανείσ πωσ ο ήχοσ βςο πήγαινε και λιγβςτευε.   Ναι,  

δεν ήταν ςαν να πετογςα, αλλϊ είχα την αίςθηςη πωσ έπλεα,  κυλογςα 

χωρίσ καμία ςχεδβν προςπϊθεια μέςα ς’ ένα αβρατο ποτϊμι,  που  βςο 

πήγαινε γινβταν βλο και πιο λαμπερβ!     Η αίςθηςη ςτο ςώμα μου 

γινβταν βλο και πιο απαλή και μου θγμιζε τα ταξίδια μου ςτα αςτέρια,  

τβςο βμορφα ήταν!  Αλλϊ  εγώ πετογςα τώρα βαθειϊ μέςα ςτη γη,   

μπορεί βπωσ πήγαινα,  να ςυναντογςα την καρδιϊ τησ!   

Για φαντϊςου Νεκταρία,  να ςυναντήςεισ την καρδιϊ τησ γησ!  Ε,  

μπορείσ να φανταςτείσ πωσ θα είναι μία τέτοια ςυνϊντηςη;    

Δεν πρβλαβα να τελειώςω τη ςκέψη μου και χιλιϊδεσ  μικρϊ  φωτεινϊ 

πλϊςματα γέμιςαν το αβρατο ποτϊμι μου!   Φιλιϊδεσ μικρέσ φωνογλεσ  

ζωντϊνεψαν κϊθε ςπιθαμή  του κενογ απβ ήχουσ χώρου γγρω μου!    

Ϋταν μια ευχϊριςτη οχλαγωγία απβ χαρογμενεσ  φωνέσ που με 

ςυνβδευαν ςτο πέταγμϊ μου και ςγντομα βεβαιώθηκα πωσ δεν επρβκειτο 

για μία απλή ςυνοδεία,  αλλϊ για μία υποδοχή.    

Tα βλέφαρα τησ Νεκταρίασ ανεβοκατέβηκαν δγο-τρεισ φορέσ και το 

χρώμα των ματιών τησ έγινε πιο λαμπερβ και πιο υγρβ.   Η ιςτορία τησ 

με είχε ςυνεπϊρει,  αλλϊ για μια ςτιγμή αυτϊ τα υπέροχα μϊτια που 

είχαν μεταμορφωθεί ςε δγο εξαίςιουσ κρυςτϊλλουσ,  με μαγνήτιςαν  

με τισ  θαυμαςτέσ  χρωματικέσ διαθλϊςεισ τουσ!   Ωρχιςα να 

αναρωτιέμαι με ποιβν κργςταλλο έμοιαζαν…     
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«Η βαθειϊ και ζεςτή φωνή»,  ςυνέχιςε ςυγκινημένο το ξωτικβ,  

«κατέβαςε τα φτερϊ μου και τισ ςκέψεισ μου.   Μπροςτϊ μου 

εμφανίςτηκε μεγαλβπρεπη και πανέμορφη μια Νερϊιδα!    Οι μικροί 
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φωτεινοί ςυνοδοί μου,  έςπευςαν κοντϊ τησ.   Ωλλοι τριγγριςαν ςτα 

πβδια τησ και  ϊλλοι γγρω απβ τα μαλλιϊ τησ πέταξαν και  κϊθιςαν 

απαλϊ ςτο κεφϊλι τησ,  φωτίζοντασ ακβμα πιο πολγ το πρβςωπβ τησ!» 

 

 

 

Ϊχεισ τη χϊρη ςτην καρδιϊ 

Γι’ αυτβ και ταξιδεγεισ 

Εγώ είμαι η Καρδιϊ τησ Γησ 

Σο πνεγμα που γυρεγεισ! 
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Ϋθελα να τησ πω βλη την ιςτορία,  για τον ποταμβ τησ χαρϊσ και την 

περιπέτεια που είχα ακολουθήςει για να τον βρω… για βλεσ τισ 

ςυναντήςεισ και  τισ πληροφορίεσ που είχα  πϊρει,  για τα τρία 

κλειδιϊ που περίμεναν ςτο λαιμβ μου με ςκοπβ ν’ ανοίξουν την πβρτα…. 

Ϋμουν τβςο μικρή μπροςτϊ τησ…. Ϊνοιωθα βμωσ τβςο 

καλοδεχογμενη…και ςυγκινήθηκα…. και θυμήθηκα τα δγο δέντρα που 

μου έδωςαν τα κλειδιϊ τουσ ςτην επιφϊνεια τησ γησ και μβνο αυτβ 

μπβρεςα να πω: 

 

Ϊχω τον εβαςμβ και την Αγϊπη 

Και αυτϊ ςου φέρνω πνεγμα τησ καρδιϊσ τησ γησ 

Σο τρίτο το κλειδί δεν το γνωρίζω 

Σην πβρτα για ν’ ανοίξω 

Και το ποτϊμι τησ χαρϊσ να ςυναντήςω. 

 

Σα μικρϊ φωτεινϊ πλϊςματα αναπήδηςαν γγρω τησ και γέμιςαν με 

φωνήεντα τον αέρα ΩΩΩΩ,  ΑΑΑΑΑΑ και  ΕΙΙΙΙΕΙΙΙΕΙΙ,  και δεν 

κατϊλαβα αν είχαν ενθουςιαςτεί ή ξαφνιϊςτηκαν με αυτϊ που ϊκουςαν. 

 

«Σην ξέρω την καρδιϊ ςου Νεκταρία 

αφογ επϊνω ςτο αςτέρι μου κτυπϊ» 

 

είπε η καρδιϊ τησ Γήσ,   « χαίρομαι για τα δώρα που μου φέρνεισ,  ένα 

ακβμα εςγ πρέπει να βρεισ»!  και με τα λβγια αυτϊ,  χϊθηκε απβ 

μπροςτϊ μου, μαζί με βλα τα φωτεινϊ μικρϊ πλϊςματα. 
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Ϊμεινα μβνη,  ς’ έναν ϊδειο φωτεινβ χώρο και δεν υπήρχε κανείσ ϊλλοσ 

εκεί, εκτβσ απβ εμένα.    Κοίταξα τριγγρω,  κανείσ δεν φαινβταν,   

ϊνοιξα τα αυτιϊ μου καλϊ- καλϊ, μήπωσ και ςυλλϊβω κανέναν ήχο, έςτω 

και ανεπαίςθητο,   τίποτα… και τέλοσ ϊνοιξα τα φτερϊ μου και 

ςκβρπιςα ςτο χώρο τη μαγική μου αςτρβςκονη,  που έπεςε κϊτω και 

ςχημϊτιςε έναν μεγϊλο κγκλο γγρω απβ το πβδια μου. Ϊγειρα το κεφϊλι 
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μου και κοίταξα την αςτρβςκονη που λαμπγριζε γγρω απβ τα πβδια μου,  

δεν ήξερα τι πατογςα καλϊ –καλϊ,  τι είδουσ  έδαφοσ ήταν αυτβ που το 

κϊλυπτε ένα φωτεινβ ϊςπρο ςυννεφϊκι και δεν έμοιαζε καθβλου με το 

χώμα τησ γησ.  Ασ καθίςω να ξεκουραςτώ και να ςκεφτώ λίγο,  είπα 

ςτον εαυτβ μου.   Η εξαφϊνιςη του πνεγματοσ τησ καρδιϊσ τησ γησ  με 

αιφνιδίαςε,   αλλϊ τα λβγια τησ δεν χϊθηκαν μαζί με εκείνη:   « 

Φαίρομαι για τα δώρα που μου φέρνεισ,  ένα ακβμα εςγ πρέπει να 

βρεισ»!   Μα βέβαια,   είχα ένα ςκοπβ και χρειαζβταν να είμαι 

ςυγκεντρωμένη ς’ αυτβν,  καμία απβςπαςη δεν θα ϊφηνα να με 

παραςγρει μακριϊ του. Ϊτςι,  μϊζεψα τα φτερϊ μου,  τα τγλιξα γγρω 

απβ τα ςώμα μου και ϊρχιςα να τραγουδώ έναν ςκοπβ που είχα μϊθει 

απβ το ϊςτρο των λουλουδιών, βπου είχα μεγαλώςει:  

 
Πωσ θα βρω το μυςτικβ 

Και αν το βρω πωσ θα το πω 

Κϊνω κγκλο μέςα μπαίνω 

Και ςτο κέντρο του πηγαίνω 

Λέω ένα τραγουδϊκι 

Σησ καρδιϊσ παραμυθϊκι 

Μμμμμ,μμμμμ,μμμ….. 

 

 

Σο είπα και το ξανϊπα το τραγουδϊκι μου και ξεχϊςτηκα να το λέω και να 

το ξαναλέω ώςπου,  ςτ’ αυτιϊ μου ϊρχιςαν να φτϊνουν κελαηδίςματα 

πουλιών και  φωνέσ ζώων χαρογμενεσ  και  ςτην ϊκρη τησ μγτησ μου 
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έφταςαν βλεσ οι μυρωδιέσ των φρογτων και τ’ αρώματα των λουλουδιών 

και βλα αυτϊ μου ήταν γνώριμα, πολγ γνώριμα και ναι, ΝΑΙ ήταν Ο 

ΚΑΡΠΕΡΟ,  το τρίτο δέντρο μου,  βλεσ αυτέσ οι φωνογλεσ και τα 

αρώματα και η χαρϊ και μετϊ …μετϊ θυμήθηκα και μένα  και…. αυτβ 

ήταν…. 

ηκώθηκα απβ τη θέςη μου,  

ξεδίπλωςα με χϊρη τα φτερϊ μου 

και τίναξα με δγναμη βςη 

αςτρβςκονη μπορογςα.    

Ϋταν τβςη η χαρϊ μου,  που 

χρειϊςτηκε λίγοσ χρβνοσ για να 

αντιληφθώ πωσ τα μικρϊ 

φωτεινϊ πλϊςματα είχαν 

ξανϊλθει και χοροπηδογςαν μαζί 

μου,  πωσ το ςυννεφϊκι που 

κϊλυπτε τα πβδια μου είχε 

διαλυθεί,   πρϊςινο χορταρϊκι 

και δροςερϊ αγριολογλουδα χϊιδευαν τώρα απαλϊ τισ πατογςεσ μου.  

Και ήμουν τβςο χαρογμενη που μβλισ έκανε την εμφϊνιςή τησ η νερϊιδα 

τησ Γησ,  φώναξα δυνατϊ:  ΜΟΙΡΑΜΑ,  το τρίτο κλειδί είναι το 

Μοίρασμα!   

Σο πνεγμα τησ καρδιϊσ τησ γησ, παραμέριςε και μ ένα χαμβγελο,  μου 

έδειξε μια πβρτα, μια μεγϊλη πβρτα και μου είπε: 

Ϋρθε η ώρα να την ανοίξεισ 

Ωξια τα δώρα ςου ςε μένα 

Ωξιοσ και ο ποταμβσ για ςένα! 

 

Ϊκανα μια βαθειϊ υπβκλιςη βλο χϊρη και προχώρηςα προσ την πβρτα.    

Ϊβγαλα το πρώτο κλειδί.   Η πρώτη κλειδαριϊ ήταν χαμηλϊ,  έςκυψα 

και έβαλα  το κλειδί του πρώτου δέντρου,  μετϊ είπα καθαρϊ και 
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δυνατϊ:  ΕΒΑΜΟ.  Κρουκ-κροκ-κρουκ ακογςτηκε το γγριςμα 

του κλειδιογ. 

τη μέςη τησ μεγϊλησ πβρτασ,  η δεγτερη κλειδαριϊ περίμενε το κλειδί 

του δεγτερου δέντρου.  Ϊβαλα το κλειδί και είπα καθαρϊ και δυνατϊ:  

ΑΓΑΠΗ.  Κρακ-κρακ ακογςτηκε με το γγριςμα του κλειδιογ. 

το πϊνω μέροσ τησ πβρτασ,  το κλειδί μου γγριςε τρείσ φορέσ,  

κρουκ-κρακ-κρικ, έκανε και εγώ φώναξα δυνατϊ και καθαρϊ:  

«ΜΟΙΡΑΜΑ». 

 

 

Ωνοιξε η πβρτα και έτρεξα χωρίσ καθυςτέρηςη να βρω τον ποταμβ τησ 

χαρϊσ.  Η καρδιϊ μου ϊρχιςε να κτυπϊ δυνατϊ βταν τον είδα να κυλϊει 

ανϊμεςα ςτα δέντρα και τα λουλογδια,  βταν ϊκουςα τα πουλιϊ και είδα 

τα ζώα να ξεδιψογν απ’ το νερϊκι του.   Σα ξωτικϊ και οι νερϊιδεσ 

έτρεξαν να με καλωςορίςουν και βλοι μαζί τραγουδογςαν: 

 

 Ο ποταμβσ τησ χαρϊσ δεν χϊθηκε,  υπϊρχει,    

βταν τα τρία κλειδιϊ βρεισ και την πβρτα του 

ανοίξεισ  

πίςω δεν θα γυρίςεισ! 

 

«Ϊτρεξα προσ το μέροσ του και βογτηξα ςτα νερϊ του.  Ϊπαιξα και 

γέλαςα με την καρδιϊ μου και χϊρηκα τβςο πολγ που δεν ξαναγγριςα 

ποτέ πίςω»,  είπε η Νεκταρία.   Και βταν εννοώ πίςω,  ςυνέχιςε,  
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εννοώ πωσ έζηςα ςτον ποταμβ τησ χαρϊσ και έμαθα πωσ για να έχεισ 

χαρϊ ςτη ζωή ςου,  

πρώτα πρέπει να μϊθεισ 

να ςέβεςαι την ομορφιϊ 

και τη χϊρη τησ φγςησ και 

τησ ζωήσ βλων, μαζί και 

τησ δικήσ ςου ζωήσ,   

μετϊ βταν μϊθεισ να 

ςέβεςαι βλουσ και βλα θα 

ανοίξει η πβρτα τησ 

καρδιϊσ ςου και βλα θα 

γίνουν πολγ φωτεινϊ αλλϊ 

η χαρϊ θα έλθει μβνο βταν 

τα δώρα τησ αγϊπησ τα 

μοιραςτείσ με τουσ 

ϊλλουσ,  διαφορετικϊ 

μβνοσ ςου δεν μπορείσ να 

τα χαρείσ.  Γι’ αυτβ κι 

εγώ μοιρϊςτηκα μαζί ςου 

αυτή την ιςτορία,   γιατί 

αυτβ με κϊνει 

χαρογμενη!»  είπε το ξωτικβ. 

 

Σο πρωινβ τραγογδι των πουλιών ϊνοιξε τα μϊτια μου που τα 

καλημέριςε το φωσ τησ αυγήσ.    Σα φγλλα των δέντρων ςτον κήπο μου 

ήταν τβςο δροςερϊ και τα λουλογδια έςμιγαν με την πρωινή δροςογλα το 

ϊρωμϊ τουσ.   Η ουρϊ τησ γϊτασ μου ϊγγιξε απαλϊ τα πβδια μου .   

Ϊςκυψα να τη χαΰδέψω… Όλοσ ο τβποσ γγρω μου ήταν παςπαλιςμένοσ 

απβ μια αςτραφτερή ςκβνη….  

Δεν ήταν βνειρο,  δεν ήταν βνειρο!   φώναξα χαρογμενη  και ϊρχιςα 

να χορεγω.  Ϊνα τβςο βμορφο βνειρο….. 
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 Είπα λοιπβν κι εγώ,  να μοιραςτώ μαζί ςασ αυτή την τβςο βμορφη 

ιςτορία,  πρώτα απ’ βλα για να νοιώςω χαρϊ και μετϊ… που ξέρεισ…. 

Φαρϊ ςτη χαρϊ, μπορεί να ξαναφέρουμε ςτην επιφϊνεια τησ γησ τον 

ποταμβ τησ  χαρϊσ …. Όπωσ τβτε! 

 

 

 

 

 


