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Η ΄Ηρα η χρυσόθρονη  
και οι φιλενάδες της 

Η Ήρα, η μητέρα θεών, δεν αντέχει άλλο την τιμωρία του 
αδέκαστου δικαστή Ραδάμανθυ... 

Δεν είναι μόνο η μπόχα των κλούβιων αυγών που πρέπει να 
καθαρίζει ασταμάτητα, για να μην ξαναπλησιάσει – λέει – ηφαί-
στειο· είναι και όλοι τούτοι οι αχαΐρευτοι, οι ασπροπάρηδες 
του Ολύμπου, στους οποίους θα πρέπει να τα ταΐζει αυτοπρο-
σώπως. 

Δεν υπάρχουν πιο απαιτητικά, πιο άχρηστα και αχάριστα 
πουλιά από τους ασπροπάρηδες – αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 
Και δεν φτάνει αυτό, αλλά της βρομίζουν τα μαλλιά, τα ρούχα, 
την ψυχή. Κάθε μέρα πρέπει να βάζει μπουγάδα στο πλυστα-
ριό του παλατιού του Δία, χωρίς ούτε μια θεραπαινίδα για βο-
ήθεια, χωρίς μια ψυχή για να της πει τον πόνο της. 

Πώς περιμένουν οι θεοί και κάθε αδέκαστος, τάχα μου, δι-
καστής ότι θα αντέξει αυτή, η χρυσόθρονη Ήρα, η κόρη του 
Κρόνου και της Ρέας, η σύζυγος του πατέρα θεών και ανθρώ-
πων, τούτη τη μίζερη και ρυπαρή ζωή για δύο ολόκληρα χρό-
νια;

– Αργυρόθρονη Ήρα, πολύ καθυστερείς. Έχει μαζευτεί ουρά! 
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την ενημέρωσε ο χαραμοφάης αρχηγός των ενοχλητικών που-
λιών, ο Νεόφρων, που κακό χρόνο να ’χει.

– Πολλοί είστε και πειναλέοι! του απάντησε και πέταξε ένα 
αυγό στον αέρα για να χαθεί η σειρά, να τσακωθούν οι ασπρο-
πάρηδες για το ποιος θα το αρπάξει, να κάνει η Ήρα χάζι. 

Άλλον τρόπο ψυχαγωγίας δεν είχε η καημένη η πορφυρό-
ζωνη θεά – μόνο τούτα εδώ τα ασπροπούλια είχε για να τυραν- 
νάει. Τι να σου κάνει τόσο λίγη ψυχαγωγία; Θα πάθαινε κα-
τάθλιψη, αυτό ήταν σίγουρο. Και τότε ο Δίας θα τράβαγε όσα 
μαλλιά είχαν απομείνει στην κεφάλα του. Και καλά να πάθει! 
Αυτό, για να μάθει να καλεί τον Ραδάμανθυ από τον Κάτω Κό-
σμο να δικάσει την Ήρα, λες και δεν μπορούσε να το κάνει ο 
ίδιος, κοτζάμ αρχηγός θεών και ανθρώπων. Κουκούτσι μυαλό 
δεν είχε ο αντρούλης της, μα τον Δία!

Μα τώρα που σκέφτηκε «κουκούτσι μυαλό», μια ιδέα τής 
ήρθε στον νου.

– Κούκε Κουτσομπολάκη, σε καλεί η καλλιστέφανη Ήρα. 
Τσακίσου και έλα που σε θέλω!

Τι να κάνει ο κούκος ο Κουτσομπολάκης; Τσακίστηκε και πα-
ρουσιάστηκε μπροστά στην αναμαλλιασμένη θεά και προστά-
τιδά του.

– Με ζήτησες, Ολύμπια Ήρα; τη ρώτησε τρέμοντας από 
φόβο. Ήξερε, με βάση την εμπειρία του, ότι δεν ήταν καλός 
οιωνός να σε καλεί η Ήρα. Πάντα κάτι κακό είχε στο μυαλό 
της.

– Ναι, σε ζήτησα, κοιμήσικο πουλί. Σε προστάζω να οργώ-
σεις την Ελλάδα για να επιστρατεύσεις τους πράκτορές σου, τα 
γουργουρίζοντα περιστέρια. Θέλω να μάθω ό,τι κακό γίνεται 
στον κόσμο. Άντε! Και μην έρθεις αν δεν έχεις πολλά κακά μα-
ντάτα. Ξούουου!
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Έφυγε ο κούκος ο Κουτσομπολάκης και πήγε να βρει τους 
φίλους του τα περιστέρια για να μάθει νέα. Μπορεί αυτός να 
είχε το όνομα «Κουτσομπολάκης», όμως τα περιστέρια είχαν 
τη χάρη. 

Μέχρι να έρθουν τα μαντάτα, η Ήρα συνέχισε να καθαρίζει 
κλούβια αυγά και να σκέφτεται τρόπους διασκέδασης. Τουλά-
χιστον, αν είχε μια παρέα να πει δυο λόγια, να κάνει μια φιλο-
σοφική συζήτηση, να ξεσπάσει κάπου τα νεύρα της! Με αυτά 
τα αχώνευτα χαζοπούλια και τον φωνακλά, τον χερχελέ τον Νε-
όφρονα, η μόνη συζήτηση που μπορούσε να κάνει αφορούσε 
τα βρομερά αυγουλάκια τους. Χρειαζόταν κάποιον με πνεύμα, 
με χιούμορ, με επαναστατικές ιδέες. Αλλά, όσο κι αν έστυβε το 
μυαλουδάκι της, αδυνατούσε να σκεφτεί κάποιον τέτοιον, θεό 
ή άνθρωπο.

Ένας ένας παρήλασαν από τον νου της οι συνάδελφοι θεοί, 
μπας και βρει κανέναν υποφερτό για συντροφιά. Αλλά απο-
δεικνυόταν δύσκολο το εγχείρημα. Όλοι ήταν ανυπόφοροι και 
βλάκες.

– Σιγά... Τι να την κάνω τη Δήμητρα για παρέα; Μια υστε-
ρική, υπερπροστατευτική μάνα είναι και τίποτα παραπάνω! 
Όσο για την κακάσχημη, τη θαλασσοφίλητη Αφροδίτη, που 
όλοι όμορφη τη βλέπουν επειδή είναι θεόστραβοι, θα με 
τρελάνει στα νάζια και στην κοκεταρία, γιατί μόνο αυτά ξέ-
ρει να κάνει! Η Άρτεμις; Άπαπαπα! Παραείναι αθλητική και 
επικίνδυνη για τη σωματική υγεία μου! Ο κατσικοπόδαρος 
Ερμής; Μα δεν βάζει κάτω τον πωπό του – θα με ζαλίσει με 
τα γύρω γύρω του και τις ανόητες εξυπνάδες του. Ίσως ο  
Άρης;

Όσο κι αν προσπαθούσε η Ήρα, σε κανέναν θεό δεν έβρισκε 
ένα καλό στοιχείο. Μόνο τον εαυτό της θεωρούσε ενδιαφέρο-
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ντα, μόνο με αυτόν έκανε κέφι να ανταλλάσσει ιδέες και εμπει-
ρίες, μόνο με τα δικά της αστεία γελούσε.

– Μα, βέβαια, μα τον Δία! Γιατί όχι;
Η Ήρα οραματίστηκε τον εαυτό της παρέα με μια δεύτερη 

Ήρα, στα σκαλοπάτια του παλατιού του Δία, να καθαρίζουν 
κλούβια αυγά και να κάνουν φιλεναδοθεραπεία. Ποιος θα φα-
νταζόταν καλύτερη παρέα;

Σηκώθηκε, λοιπόν, και έβαλε τα δυνατά της για να δημιουρ-
γήσει ένα ομοίωμά της λίγο λιγότερο έξυπνο, λίγο λιγότερο 
όμορφο, λίγο λιγότερο ομιλητικό, αλλά πολύ πολύ γρήγορο 
στο καθάρισμα κλούβιων αυγών. 

– Μη μας πάρει και τον αέρα...
Η «Ήρα», το ομοίωμα της Ήρας, ήταν έτοιμο, χαμογελαστό 

και καθόταν δίπλα στην Ήρα, μπροστά στα γουρλωμένα μάτια 
των ασπροπάρηδων.

– Επιτέλους ήρθαν ενισχύσεις! 
Χάρηκαν και εκείνοι, αν και κάτι τους βρόμαγε...
– Λοιπόν, Ήρα..., απευθύνθηκε η Ήρα στο ομοίωμά της. Κα-

θάριζε αυγά και τάιζε τούτα τα κουτσόφτερα πουλιά, ενώ εγώ 
θα σκέφτομαι το μέλλον μου.

Καθάρισε το πρώτο αυγουλάκι του το ομοίωμα της Ήρας, το 
κοίταξε καλά, το μύρισε καλά και, απογοητεύοντας άπαντες, το 
καταβρόχθισε.

– Νόστιμο το άτιμο! Ευωδιαστό και μαλακό, ό,τι πρέπει για 
θεϊκό ουρανίσκο.

Φρίκαρε η Ήρα.
– Τα αυγά είναι για τα αμπάλατα τα χαζοπούλια! Πάψε να τα 

τρως! Σου το απαγορεύω!
Στενοχωρήθηκε το ομοίωμα, αλλά τι να κάνει; Θεϊκές διατα-

γές. Ό,τι πρόφταινε να φάει θα το έτρωγε στα κρυφά. 
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– Η μόνη χαρά που θα δώσει νόημα στην αθάνατη ζωή μου 
– άρχισε η Ήρα τις αμπελοφιλοσοφίες – είναι να γίνω κοσμο-
κράτειρα. Τι λες κι εσύ; Θα μου ταιριάζει το αξίωμα της κοσμο-
κράτειρας; 

Έλεγε «κοσμοκράτειρα» και το στόμα της θεάς έσταζε μέλι.
Το ομοίωμα την κοίταξε καλά καλά, σούφρωσε τα χείλη, 

σούφρωσε και τα φρύδια του.
– Δεν ξέρω... Καλό ακούγεται, αν και εμπεριέχει πολλές ευ-

θύνες και σκοτούρες. Το αυγουλάκι όμως, πρέπει να παραδε-
χτείς, είναι πολύ νόστιμο, τόλμησε να πει τη γνώμη της η Ήρα, 
το ομοίωμα.

Αυτό ήταν! Εξαγριώθηκε η Ήρα. 
– Πολύ κακό ομοίωμα έφτιαξα, μα τον Δία! Θα ξαναδοκιμά-

σω. Αυτή τη φορά θα του δώσω λίγο περισσότερο μυαλό και 
πολύ λιγότερη όρεξη για αυγά.

Και δημιούργησε ένα δεύτερο ομοίωμά της. Αυτό το στό-
λισε με μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά, για να ξεχωρίζει το 
έξυπνο από το χαζό. Μάλιστα, τους έδωσε και ονόματα: «Ήρα 
Ένα» το χαζό, «Ήρα Δύο» το έξυπνο, αυτό με την κόκκινη κορ-
δέλα.

Τα ομοιώματα καθάριζαν αυγά και τα τάιζαν στους πανευτυ-
χείς ασπροπάρηδες. Επιτέλους το αίτημα του Νεόφρονα προς 
τον άρχοντα Δία είχε εισακουστεί: έφτασαν ενισχύσεις στο κα-
θάρισμα κλούβιων αυγών, και ήταν και γρήγορες τούτες οι κο-
πελιές, πολύ καλύτερες από την Ήρα. 

Η Ήρα μιλούσε και οι Ήρες άκουγαν. Ένας χείμαρρος παρα-
πόνων ενάντια σε όλους, συγγενείς και φίλους, ξεχύθηκε από 
μέσα της, ανακουφίζοντάς την. Δωρεάν ψυχοθεραπεία!

– Δεν αγαπώ κανέναν τους, κατέληξε. Δεν επιθυμώ την πα-
ρουσία τους στη ζωή μου. Εγώ είμαι φτιαγμένη για μεγάλα 
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πράγματα. Έχω όνειρα εγώ, δεν είμαι ψόφια, σαν τον φωτο-
σβέστη* τον άντρα μου. Αυτοί οι μαμμόθρεφτοι, οι κοιμήση-
δες θεοί δεν αποτελούν παρά τροχοπέδη στο μέλλον μου. Θα 
προχωρήσω στη ζωή μου χωρίς αυτούς, θα πορευτώ μόνη 
στους μεγάλους δρόμους που με περιμένουν!

Η Ήρα γύρισε για να δει την επίδραση της ρητορείας της 
στις φιλενάδες της: την κοίταζαν και χαμογελούσαν χαζά. Του-
λάχιστον αυτές χαμογελούσαν με τα όνειρά της, ενώ όλοι οι 
άλλοι διαμαρτύρονταν και έκαναν κάθε προσπάθεια να της τα 
χαλάσουν. 

– Κούκουκουκουκου!
– Επιτέλους έφτασες, ακαμάτη Κουτσομπολάκη! Τι νέα μού 

φέρνεις από τους άχρηστους ανθρώπους και υπηκόους μου; 
– Ω Ήρα, μητέρα θεών, τα περιστέρια μού μετέφεραν πολλά 

κακά νέα για να ενημερώσω την αφεντιά σου. Αλλά μισό λε-
πτό... Πόσες αφεντιές βλέπω;

Ζαλίστηκε το πουλί.
– Σ’ εμένα μιλάς, οι άλλες είναι διακοσμητικές!
– Κου;
– Για να δούμε... Μόνο τα πολύ κακά νέα θέλω να ακούσω. 
– Μάλιστα. Κατ’ αρχάς, ο ΟΦΗ έχασε 2-3 από την ΑΕΚ και 

πενθεί όλο το Ηράκλειο. Μεγάλο κακό, περίτρανη Ήρα.
– Να σε πάρει και να σε σηκώσει, κουκόμυαλε! Και τι με 

νοιάζει εμένα τούτη η είδηση και μου τη σερβίρεις σαν κρέμα 
καραμελέ, μου λες;

Ξεροκατάπιε ο κουκόμυαλος αγγελιοφόρος.
– Μεγάλη ανομβρία έπληξε την Κρήτη, ιππία Ήρα. Τα περι-

* Φωτοσβέστης: ο εχθρός της προόδου, του πνεύματος και της μόρφω-
σης.
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στέρια και όλα τα πετούμενα δεν βρίσκουν αρκετά σποράκια 
για την επιβίωσή τους...

Δεν άντεξε η ιππία και του έδωσε μια σφαλιάρα για να τον 
συνεφέρει.

– Ειδήσεις κακές είπαμε, ζωντόβολο, όχι δελτίο καιρού!
Κόμπιασε το «ζωντόβολο»· δεν μπορούσε να ξέρει ποια από 

τις κακές ειδήσεις του θα ευχαριστούσε την Ήρα.
– Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τσακώνονται πάλι με τη 

Ρωσία, είπε χαμηλόφωνα ο κούκος. Θα γίνουν εκλογές στην 
Αμερική αυτές τις μέρες, κι έτσι οι Ρώσοι βρήκαν την ευκαιρία 
να κάνουν φασαρίες.

– Φασαρίες! Τσακώνονται οι μεγάλες δυνάμεις! Επιτέλους 
και μια άξια λόγου είδηση, βλάκα! 

Τα κακά νέα ήταν καλά. Καβγάς σημαίνει πόλεμος και πόλε-
μος σημαίνει ότι ο πιο πανούργος νικά – καλή ώρα, ο Τρωικός 
πόλεμος. Ποιος είναι ο πιο πανούργος σε αυτόν τον πλανήτη; 
Μα η αφεντιά της, βέβαια!

– Και θα γίνουν εκλογές στην Αμερική; ρώτησε τον πράκτο-
ρά της.

– Ναι, ουράνια μητέρα.
– Τέλειο μου ακούγεται! Τι λέτε εσείς, κορίτσια;
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Μα για ποια τάλαντα μιλάμε; 

– Μα είναι άδικο, πατερούλη Δία, να μας αφήσετε ατάλα-
ντους! Πώς θα τα βγάλουμε πέρα με όλα τα προβλήματα που 
κληρονομήσαμε από τα ομοιώματά μας;

– Τα οποία προβλήματα, συμπλήρωσε τον Παύλο ο Αλέξαν-
δρος, μην το ξεχνάμε, εσείς οι ίδιοι μάς τα δημιουργήσατε! 
Και, επίσης, να μην ξεχνάμε, ύψωσε τη φωνή το αγόρι, ότι χά- 
ρη σε εσάς έχασα την προεδρία της Β΄ Τάξης του σχολείου μας.

– Μα τι λέτε τώρα! διαμαρτυρήθηκε ο Δίας. Πού να τρέχουμε 
να βρούμε τάλαντα στην εποχή μας για να σας δώσουμε; Και 
ήθελα να ’ξερα τι θα τα κάνετε τα τάλαντα στην εποχή σας...

Τα παιδιά αλληλοκοιτάχτηκαν ξαφνιασμένα. Το μειδίαμα 
της Αθηνάς τούς θύμισε για ποια τάλαντα* μιλούσε ο Δίας, γε-
γονός που τα έκανε να σκάσουν στα γέλια και να επανέλθουν 
απτόητα στο θέμα τους. 

– Όταν, αγαπημένε μας Απόλλωνα, χάριζες το ταλέντο της 
ζωγραφικής στο ομοίωμά μου, τι περίμενες ότι θα γινόταν σαν 

* Τάλαντο: στην αρχαιότητα ήταν μονάδα βάρους. Η αξία του σε χρυσό ή 
ασήμι αντιστοιχούσε σε χρήματα. Ταλαντούχος ήταν αυτός που διέθετε 
πολλά τάλαντα (χρήματα).
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θα επιστρέφαμε από τον Κρόνο; Ξαφνικά έγινα μεγαλοφυία 
στα εικαστικά και, εξίσου ξαφνικά, ξέγινα; διαμαρτυρήθηκε η 
Λυδία, που ένιωθε να την «πλακώνει» η φήμη της εξαιρετικής 
ζωγράφου, διότι ούτε κατά διάνοια δεν ήταν! 

– Εγώ τι να πω, που με υποχρεώνουν οι γονείς μου να αρ-
μέγω την κατσίκα κάθε πρωί και να φροντίζω όλα τα ζωντανά 
που το ζωντόβολο το ομοίωμά μου μάζεψε στο σπίτι μας με 
την υπόσχεση ότι αυτό θα τα φροντίζει όλα; Αυτό να τα φρο-
ντίζει, όχι εγώ, καλή μου Άρτεμη. Και, μάλιστα, οι γονείς μου 
επιμένουν ότι φτιάχνω το καλύτερο χαλούμι! 

Μόνο που δεν έκλαιγε από απελπισία η Ειρήνη.
– Εσείς έχετε πολλά και υπέροχα έμφυτα ταλέντα, παιδιά 

μου, δεν χρειάζεστε περισσότερα, παρενέβη ο Δίας, που κα-
τάλαβε για ποια τάλαντα γινόταν η συζήτηση. Τα κακόμοιρα 
τα ομοιώματά σας «ανεπρόκοπα» τα ανεβάζατε, «ανεπρόκο-
πα» τα κατεβάζατε. Τι να κάναμε; Η τεχνολογία στα ομοιώματα 
ακόμα δεν μας επιτρέπει να τα προικίζουμε με όλα τα υπέροχα 
χαρακτηριστικά σας. Βασικά, μόλις που καταφέρνουν να τρώ-
νε, να κάνουν ζαβολιές και να κοιμούνται. Για το χατίρι σας 
και μόνο τούς χαρίσαμε από ένα ταλέντο, για να σας βγάζουν 
ασπροπρόσωπους κάθε φορά που θα το σκάτε παρέα μας για 
ένα ταξιδάκι.

– Ναι. Κι έτσι η Νεφέλη μού έκλεψε την προεδρία της Β΄ Τά-
ξης! έβγαλε ξανά στη φόρα ο Αλέξανδρος το παράπονο που τον 
έτρωγε. Ο Ερμής φταίει για όλα! Γιατί, Ερμάκο μου, δεν χάρισες 
σ’ εμένα το ταλέντο της ρητορικής;

– Ε, το σκέφτηκα..., παραδέχτηκε ο Ερμής κοκκινίζοντας. 
Αλλά φοβήθηκα μήπως πάρουν το προεδρείο ο Μοίρωνας και 
η παρέα του, κι έτσι, για σιγουριά, χάρισα στη Νεφέλη το ταλέ-
ντο. Είναι και κορίτσι. Ισότητα των δύο φύλων... 
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– Τι; Δηλαδή, εξαιτίας της ισότητας των δύο φύλων εγώ, από 
πολιτικός, κατάντησα μάγειρας; ούρλιαξε ο Αλέξανδρος.

– Σπουδαίος μάγειρας! τόλμησε να τον διακόψει η Εστία.
– Κι εγώ, που πρέπει να φροντίζω όλα τα λουλούδια και τα 

δέντρα που πήγε και φύτεψε στους κήπους όλων μας το δικό 
μου ομοίωμα; κλαιγόταν ο Στέφανος και παρακαλούσε τον Πο-
σειδώνα να βρέχει κάθε βράδυ, μπας και γλιτώσει τουλάχιστον 
τα ποτίσματα.

– Εγώ χρειάζομαι βοηθό για να τελειώσω το φουστάνι της 
μαμάς της Δανάης, αλλιώς θα καταλάβουν οι γονείς μας και όλοι 
οι άλλοι ότι δεν είμαστε αυτοί που ούτως ή άλλως ΔΕΝ είμαστε, 
δήλωσε σοβαρά η Μυρτώ με το άγχος έκδηλο στο πρόσωπό της.

– Μόνο το ομοίωμά σου μπορεί να τελειώσει το φουστάνι, 
αδερφούλα μου. Εσύ δεν μπορείς να ράψεις ούτε ένα κουμπί! 
παρενέβη η Ειρήνη. 

Και συνέχισε όλο ειρωνεία: 
– Άκου, λέει, δεν χρειάζεται να τελειώσεις το σχολείο, μια 

και θα ανοίξεις μπουτίκ και θα γίνεις μια δεύτερη Κοκό Σανέλ! 
Ποπό, τι γκαγκά παιδί! Αχ, μάνα, γιατί τη γέννησες;

– Ειρήνη, γκαγκά είσαι και φαίνεσαι! Και καλά έκανε η μαμά 
που με γέννησε, εντάξει;

Η παρέα ξεκαρδίστηκε στα γέλια.
Ε, αυτό ήταν! Η Μυρτώ πήρε φωτιά. Έβαλε τα χέρια στη 

μέση και πήρε το πιο απειλητικό ύφος της.
– Πρόσεξε, Μυρτώ, τι θα ξεφουρνίσεις! Ό,τι λέγεται και ό,τι 

γίνεται δεν ξελέγεται και δεν ξεγίνεται. Τα καταγράφει όλα η 
Μοίρα Άτροπος* και όλα μένουν, για πάντα, στο μυαλό μας και 
στην Ιστορία. 

* Οι Μοίρες στην ελληνική μυθολογία ήταν τρεις: η Άτροπος αντιπροσώ-
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Η παρέμβαση της Εστίας δεν έκοψε τη φόρα της εξοργισμέ-
νης Μυρτώς. Τόσος ήταν ο θυμός μέσα της που ούτε γύρισε να 
κοιτάξει τη θεά, παρά μόνο συνέχισε να γεννάει λέξεις στο μυα-
λουδάκι της, ώστε να «μαστιγώσει» με αυτές την αδερφή της.

– Όταν ανοίγουμε το στόμα μας θυμωμένοι, συνέχισε η θεά 
χαμογελώντας γλυκά, λέμε και κάνουμε πράγματα για τα οποία 
μετανιώνουμε σε όλη μας τη ζωή. Όμως δεν μπορούμε να πάμε 
πίσω στον χρόνο και να διορθώσουμε το λάθος μας. Το χειρό-
τερο; Τις πιο πολλές φορές ξεστομίζουμε πράγματα που ούτε 
καν πιστεύουμε, αλλά με αυτά πληγώνουμε τον άλλον, ακόμα 
και τον εαυτό μας. Και η ζημιά που γίνεται δεν μπορεί με τίπο-
τα να ξεγίνει... 

Η θεά προσπαθούσε να αποτρέψει τη σύγκρουση, αλλά μά-
ταια... 

– Μα τον Δία, ευγενική Εστία, άφησε τα κορίτσια να τσακω-
θούν, να ανταλλάξουν και μερικές σφαλιάρες! Έτσι μαθαίνουν 
από μικρά τα παιδιά την τέχνη του πολέμου, πετάχτηκε ο Άρης, 
κατακόκκινος από την έξαψη για τον επικείμενο καβγά.

– Άρη, δεν είμαστε μικρά παιδιά, εντάξει; Είμαστε μεγάλοι! 
Και οι μεγάλοι τσακώνονται! ξέσπασε τον θυμό της στον θεό 
του πολέμου η Μυρτώ.

– Μόνο που όταν οι μεγάλοι τσακώνονται κάνουν σαν μικρά 
παιδιά. Γι’ αυτό δεν πρέπει να μιλάς και να κάνεις πράγματα 
όταν είσαι θυμωμένη..., επέμεινε η Εστία.

Αλλά, όταν είσαι θυμωμένος, ούτε σκέφτεσαι ούτε ακούς τι 
σου λένε. Έτσι, στο μυαλό της Μυρτώς, το μόνο που ηχούσε 

          

πευε το παρελθόν, πως ό,τι είχε γίνει ήταν αμετάκλητο· η Κλωθώ αντι-
προσώπευε το παρόν και έκλωθε με τη ρόκα της το νήμα της ζωής κάθε 
ανθρώπου· η Λάχεσις αντιπροσώπευε το μέλλον κάθε ανθρώπου.

κομμενη πα-
ραγραφος



20

ήταν τα λόγια με τα οποία θα πλήγωνε την αδερφή της· τα 
βρήκε και άρχισε να τα πετάει, λέξεις σκληρές και άκαρδες, στα 
μούτρα της έκπληκτης Ειρήνης.

«Πονγκ, πονγκ, πονγκ», σαν μπαλάκια του πινγκ πονγκ οι 
λέξεις που ξεφούρνιζε το κορίτσι αναπηδούσαν στην ανοιχτή 
παλάμη της Εστίας, την οποία είχε προτάξει ανάμεσα στις δύο 
αδερφές, και μια μια επέστρεφαν στην «πηγή» τους. Λέξη λέξη 
γέμιζε το στόμα του κοριτσιού, μέχρι που μπούκωσε και δεν 
χωρούσε άλλη. 

«Γκούχου, γκούχου, γκουχ!» Πνιγμένη η Μυρτώ άρχισε να 
βήχει και οι λέξεις έπεφταν σε κάθε «γκουχ» και γίνονταν θρύ-
ψαλα στα πόδια της.

Η Μυρτώ και τα άλλα παιδιά έσκυψαν άφωνα και κοίτα-
ζαν τις διαλυμένες λέξεις, που τώρα άρχισαν να σχηματίζουν 
αστείες φατσούλες και να κάνουν ψευτοθυμωμένες γκριμά-
τσες. Μάλιστα, οι περισσότερες ειρωνεύονταν τα παιδιά, βγά-
ζοντάς τους τη γλώσσα.

Όλοι έβαλαν τα γέλια με την κατάντια και τα καμώματα του 
θυμού του κοριτσιού. Η Μυρτώ, μη μπορώντας πια να θυμηθεί 
γιατί ήταν θυμωμένη, αγκάλιασε την αδερφή της και ζήτησε 
συγγνώμη από την Ειρήνη, τα παιδιά και τους θεούς. 

Η παρέα κοίταζε τις φατσούλες στο έδαφος και σαν βαγόνια 
τρένου πέρασαν από το μυαλό τους όλες οι κακίες που είχαν 
ξεστομίσει και οι ανοησίες τις οποίες είχαν κάνει σε στιγμές 
θυμού. Πράγματα που ακόμα βασάνιζαν το μυαλό τους. Πράγ-
ματα για τα οποία δεν είχαν ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Πράγμα-
τα που είχαν ως αποτέλεσμα να πληγώσουν φίλους και μη φί-
λους, γονείς, ακόμα και τον Μήτσο, τον αγαπημένο τους γάτο, 
όπως θυμήθηκαν ο Παύλος και ο Στέφανος.


