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Πρόλογος 
 

 

Το σχολικό έτος 2011-2012 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 

2ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών διαγωνισμός δημιουργικής 

γραφής, στον οποίο συμμετείχαν 42 μαθητές με ένα έργο ατομικό ή 

ομαδικό –διήγημα, ποίημα, στίχους τραγουδιού, θεατρικό, σενάριο, 

δοκίμιο. Στη δράση πήραν επίσης μέρος 14  καθηγητές, οι 11 εκ των 

οποίων έπαιξαν το ρόλο του αξιολογητή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

διαγωνισμός ήταν αδιάβλητος, που σημαίνει ότι κανείς από τους 

αξιολογητές δεν είχε πρόσβαση στα ονόματα των συμμετεχόντων. 

Στόχος της δράσης ήταν οι μαθητές να βρεθούν για πρώτη φορά 

σε ρόλο δημιουργού ενός λογοτεχνικού έργου βιώνοντας τη χαρά 

που αυτό συνεπάγεται, να εκφράσουν τον εαυτό τους μέσω της 

λογοτεχνίας ασκούμενοι παράλληλα στην ευγενή άμιλλα. Τέλος μέσω 

του προγράμματος θελήσαμε να φέρουμε την κοινωνία πιο κοντά 

στο σχολείο, αφού φορείς της έπαιξαν το ρόλο χορηγού, έτσι ώστε 

το σχολείο να αποτελέσει πυρήνα δημιουργίας κοινωνικού ιστού. 

Στις 12 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του σχο-

λείου τελετή βράβευσης όλων των συμμετεχόντων μαθητών καθώς 

και των διακριθέντων –που αποκαλύφθηκαν εκείνη τη στιγμή ενώ 

ακούστηκαν και αποσπάσματα από τα καλύτερα έργα– παρουσία 

μαθητών, καθηγητών και μελών του συλλόγου γονέων και κηδεμό-

νων. Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια πολύ ευχάριστη και συγκινητική 

εμπειρία για όλους. 

Ο σπόρος έπεσε και έτσι τη φετινή σχολική χρονιά επαναλαμβά-

νεται το εγχείρημα, καθώς είναι ήδη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το 

έτος 2012-2013. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επέκτασή του και 

σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής, ώστε να γίνει διασχολικός και 

όλο και περισσότεροι νέοι να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο της λογο-

τεχνικής δημιουργίας. 

Στον παρόντα τόμο μπορείτε να διαβάσετε όλα τα διαγωνιζόμενα 

έργα της περσινής χρονιάς Τα έργα που διακρίθηκαν είναι, κατά 

κατηγορία, τα ακόλουθα:  
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1. Δοκίμιο 

Α΄ – Φοίβος Ανδρουλιδάκης (Γ΄1), «Από τη “Δημοκρατία” προς τη 

Δημοκρατία». 

Β΄ – Άρτεμις Κολτσίδα (Α΄3), «Γραφή: Σκέψεις». 

Γ΄ – Λευτέρης Τρανάκος (Α΄6), «Γλώσσα και Νέοι». 

2. Θέατρο 

Α΄ – Γεράσιμος-Νικόλαος Μυλωνάς (Α΄4), «Φόνος με Άποψη». 

Β΄ – Παναγιώτης Σαρδέλης (Β΄4), «Αίθουσα Αναμονής». 

3. Ποίηση 

Α΄ Όλγα Μαρινάκη (Β΄3), «Ο Άνθρωπος με τα Διαφορετικά 

Μάτια». 

Β΄. Από κοινού – Χάρης Βασιλόπουλος (Γ΄1), «Το Κόμικ της Ζωής»· 

Μελίνα Σιώζη (Α΄5), «Είμαι εγώ». 

Γ΄ – Αναστασία Ρουσάκη (Β΄3), «Σ’ Αυτή την Πόλη…». 

4. Σενάριο 

Α΄ – Δημήτρης Μαύρος (Α΄3), «Θα σε σώσω». 

5. Διήγημα 

Α΄ – Δανάη-Δήμητρα Αγγελιδάκη (Β΄1), «Η Σφραγίδα». 

Β΄, από κοινού – Μαρία Μιχαλάκη (Β΄3), «Άρωμα Καραμέλας»  

Σίντυ Χατζή (Α΄6), «Πέντε». 

Γ΄ – Θοδωρής Σπέρτος (Β΄4), «Ο Άνθρωπος που έσπασε τη 

Συμφωνία». 

6. Στίχοι Τραγουδιού 

Α΄ – Γιάννης Κούκιος (Β΄2), «78». 

Β΄ – Χάρης Μπαμπαλής (Α΄4), «Πηνελόπη». 

Γ΄ – Πωλίνα Γιακίμοβα (Β΄1), «Όταν ο Ουρανός δακρύζει…». 

 

 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού 
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Η σφραγίδα 
 

 

Δανάη-Δήμητρα Αγγελιδάκη 

 

 

 

Πρεμιέρα της Αΐντα του Βέρντι. Παραμονή Χριστουγέννων του 1871. 

Λίγο μετά τα μεσάνυκτα. Η παράσταση είχε τελειώσει, οι θεατές 

είχαν αποσυρθεί. Λίγη μόνον από τη λάμψη της βραδιάς είχε απο-

μείνει, αυτή που της προσέδιδε το εντυπωσιακό εσωτερικό του Χε-

διβικού Θεάτρου της Όπερας. 

Σε κάποιο από τα θεωρεία υπήρχε ακόμα κόσμος. Το πρώτο 

πράγμα που θα έβλεπε εκεί κάποιος που παρατηρούσε από ψηλά, 

θα ήταν μία γυναίκα ξαπλωμένη, με τα κλειστά της μάτια στραμμένα 

στην οροφή, τα πλούσια μαλλιά της να πλαισιώνουν το λευκό πρό-

σωπό της, την πολυτελή τουαλέτα της να καλύπτει σημαντικό μέρος 

του δαπέδου του θεωρείου. Γύρω της με δυσκολία κινούνταν τρεις 

άνδρες. Οι δύο φορούσαν πολιτικά. Ο τρίτος ήταν ντυμένος με στολή 

αξιωματικού του αντιβασιλέα. Ο παρατηρητής δεν θα δυσκολευόταν 

να καταλάβει πως η γυναίκα ήταν νεκρή, ξαπλωμένη σε ένα φορείο. 

Ο ένας από τους δύο άνδρες, αυτός με τα ξανθά μαλλιά και το 

περιποιημένο μουστάκι, κοιτούσε συγκινημένος την άδεια σκηνή. Ο 

δεύτερος με τα πολιτικά έσκυψε και άγγιξε νευρικά τις μαύρες 

μπούκλες της νεκρής. 

«Πείτε μου ξανά», έσπασε την αμήχανη σιωπή ο ένστολος, «τι 

έγινε». 

«Συναντηθήκαμε εδώ εντελώς τυχαία», είπε ο ξανθός με το μου-

στάκι. «Ξέρετε, τύχαινε να είναι οικογενειακή φίλη, τη γνώριζα αρ-

κετό καιρό…». 

«Δεν νομίζω πως ο κύριος ενδιαφέρεται για αυτά, Σάιμον», τον 

διέκοψε ο άλλος, αφού σήκωσε το κεφάλι για να τον κοιτάξει. Ο Σάι-

μον Χέμσλεϊ είχε στρέψει την πλάτη του στη σκηνή και στεκόταν 

απέναντι από τον αξιωματικό. 
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«Όλα όσα σχετίζονται με την υπόθεση με ενδιαφέρουν, κύριοι. 

Όμως τις λεπτομέρειες καλύτερα να τις ακούσει πρώτος ο ανακριτής. 

Πιο σύντομα παρακαλώ. Ειπώθηκε τίποτα σημαντικό μεταξύ σας 

πριν το συμβάν;». 

«Όχι», απάντησε ο Μαρκ Ριν ρίχνοντας μια ματιά στον Χέμσλεϊ. 

«Η δεσποινίδα, όπως είπαμε, γνώριζε ήδη τον Σάιμον και ήταν αυτή 

πρώτη που τον πλησίασε στο φουαγέ». 

«Ανταλλάξαμε μερικές τυπικές κουβέντες», συνέχισε ο Χέμσλεϊ. 

«Έπειτα με προσκάλεσε στο θεωρείο της, αλλά αρνήθηκα να πάω. 

Βλέπετε, είχα ήδη θέση στο θεωρείο των δημοσιογράφων». 

«Συνοδευόταν από κάποιον;» 

«Είχε κανονίσει να έρθει με τη μητέρα της, η οποία όμως ένιωσε 

κάποια αδιαθεσία πριν ξεκινήσουν από το ξενοδοχείο, για αυτό 

τελικά η Λιζαβέτα ήρθε μόνη της». 

«Άρα ήταν εντελώς μόνη κατά τη διάρκεια της παράστασης;» 

«Μάλιστα». 

«Τι άλλο είπατε;» 

«Σχολιάσαμε την απουσία του συνθέτη από το γεγονός», είπε ο 

Ριν, «και μετά από φιλοφρόνηση του Σάιμον η Λιζαβέτα μας μίλησε 

για το κόσμημά της».  

«Εγκόλπιο από χρυσό και ημιπολύτιμους λίθους, με γεράκια και 

περίτεχνα σχέδια, που παριστάνει το όνομα κάποιου Φαραώ. Ο 

έμπορος από τον οποίο το αγόρασε της πούλησε παραμύθια. Είπε 

πως έχει ηλικία τουλάχιστον 10.000 ετών.» 

«Είστε θυμωμένος για κάτι;» ρώτησε τον Χέμσλεϊ ο αξιωματικός. 

«Όχι, με συγχωρείτε για τον τόνο μου. Είμαι -δεν ξέρω τι είμαι». 

Ο Χέμσλεϊ ξαναγύρισε προς τη σκηνή. 

«Η αγορά έγινε από κάποιον αρχαιοκάπηλο;»  

«Προφανώς». 

«Και μετά;» 

«Μετά άνοιξαν οι πόρτες και χωρίσαμε. Στο διάλειμμα ήρθα στο 

θεωρείο να τη δω. Ήταν στραμμένη προς τη σκηνή, ακόμα καθι-

σμένη στην καρέκλα της, με μάτια ανοιχτά. Η μόνη διαφορά ήταν 

πως κάποιος την είχε μαχαιρώσει από πίσω, το μαχαίρι είχε περάσει 

μέσα από την καρέκλα, είχε πληγώσει την καρδιά της και την είχε 

στερεώσει εκεί. Ήταν τόσο άκαμπτη όσο θα ήταν και ζωντανή.» 

«Υποθέτουμε», είπε ο Ριν, «πως αυτός του τη σκότωσε δεν ήθελε 

να τραβήξει την προσοχή των θεατών. Πιστεύω πως ένα άδειο 
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θεωρείο σε ένα κατάμεστο θέατρο θα προκαλούσε υποψίες. Για 

αυτό ίσως το έγκλημα έγινε κατά τη διάρκεια της παράστασης.»  

«Ξέρετε ποιος μπορεί να έκανε κάτι τέτοιο;» 

Ο Χέμσλεϊ και ο Ριν αλληλοκοιτάχτηκαν. 

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε», απάντησε ο Χέμσλεϊ. 

Επικράτησε ξανά σιγή. Ο αξιωματικός έσκυψε με τη σειρά του 

πάνω από το πρόσωπο της νεκρής. Ο Χέμσλεϊ στράφηκε στην άδεια 

πλατεία. Δεν είχε νιώσει ποτέ συμπάθεια για τη Λιζαβέτα, όταν όμως 

συνειδητοποίησε τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στο θεωρείο της, την 

ώρα που το θέατρο ήταν γεμάτο κόσμο που φώναζε και γελούσε, 

θέλησε να κλάψει. Αισθάνθηκε ένα κενό μέσα του, μα δεν μπόρεσε 

να φανερώσει κανένα από τα αντιφατικά συναισθήματα που τον 

κατέκλυζαν. Έτρεξε στον υπεύθυνο της ασφάλειας του κτηρίου. Αυ-

τός αναστατώθηκε μόλις έμαθε για το συμβάν. Τον συμβούλεψε, 

ωστόσο, να φερθεί φυσιολογικά μέχρι το τέλος της παράστασης, 

οπότε θα ασχολούνταν με τον «φόνο». Σαφώς του απαγόρευσε να 

αναφέρει στην ανταπόκρισή του οτιδήποτε από αυτά. 

«Γεράκια είπατε;» ακούστηκε ξαφνικά η φωνή του αξιωματικού. 

«Αυτά δεν είναι γεράκια!» 

Οι δύο άντρες πετάχτηκαν από τη θέση τους και έσκυψαν για να 

κοιτάξουν το κόσμημα. Αντίκρισαν δύο πτηνά απροσδιορίστου εί-

δους πάνω στο μενταγιόν. 

«Κι όμως!», αναφώνησε ο Χέμσλεϊ, «Είμαι σίγουρος πως ήταν 

γεράκια!» 

 

Όλα έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο. Τώρα που η αγωνία είχε περάσει, 

ο Αμπού Γιασίν καθόταν στη θέση του στην πλατεία ικανοποιημένος, 

απολαμβάνοντας την παράσταση. Ήταν σίγουρος πως δεν θα τον 

υποψιαζόταν κανείς. Πάντα πίστευε πως η διακριτικότητα είναι με-

γάλη αρετή και στιγμές σαν αυτή τον δικαίωναν. 

Θυμήθηκε ξανά την ημέρα που την πλησίασε στην αγορά του 

Κάιρο. Τι αφελής που ήταν! Μία από αυτές τις εύπορες και άμυαλες 

Ευρωπαίες που αγοράζουν οτιδήποτε τις εντυπωσιάσει. Έτσι και αυ-

τός της έδωσε για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό ένα αντίγραφο 

αρχαιολογικού ευρήματος, ένα όμορφο κόσμημα, και μάλιστα η κο-

πέλα πίστεψε πως ήταν αυθεντικό. Ο έμπορος συνειδητοποίησε την 

ανοησία που είχε κάνει αφότου πέρασαν δύο μέρες από τη συναλ-

λαγή, όταν πρόσεξε πως τελικά δεν κατείχε το πρωτότυπο και άρα 
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αυτό ήταν που της είχε πουλήσει. Ακόμα δυσκολευόταν να καταλά-

βει πώς έκανε κάτι τέτοιο μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας στο επάγ-

γελμα. Πάντοτε ήταν προσεκτικός, καθώς η πώληση αρχαιοτήτων 

απαγορευόταν. Όμως δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό που είχε γίνει 

και έπρεπε να πάρει πίσω το αρχαίο κόσμημα. Η αξία του ήταν 

τεράστια σε σχέση με το ποσό που είχε εισπράξει. Ένιωθε όμως τώ-

ρα το βάρος του στην τσέπη του παντελονιού του και ησύχαζε. 

Όταν η παράσταση τελείωσε, βγήκε από την αίθουσα μαζί με το 

πλήθος και κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Αποφάσισε να περπα-

τήσει -το Κάιρο ήταν καλά φωταγωγημένο και δεν διέτρεχε κανέναν 

κίνδυνο. Περπάτησε στον σκονισμένο δρόμο, δίπλα από το μνημείο 

του Ιμπραήμ Πασά στην πλατεία της Όπερας. Ο ουρανός ήταν ξά-

στερος και το κρύο ελάχιστο για την εποχή. 

Έφερε ξανά στον νου του το σχέδιο που είχε καταστρώσει. Οι 

πληροφοριοδότες του τον ενημέρωσαν πως η Λιζαβέτα είχε αγορά-

σει το κόσμημα για την πρεμιέρα της Αΐντα. Η ματαιοδοξία της την 

έκανε να επιθυμεί να συναγωνιστεί τις ντίβες της όπερας. Ο έμπορος 

μπορούσε να πάρει εκεί το κολιέ, είχε αγοράσει και αυτός εισιτήρια 

για την παράσταση. Παρόλα αυτά, υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα: 

η Λιζαβέτα θα συνοδευόταν. Μίσθωσε λοιπόν τον καμαρότο στο ξε-

νοδοχείο όπου διέμεναν οι δύο γυναίκες και αυτός έριξε ένα ελαφρύ 

δηλητήριο στο τσάι της μητέρας της κοπέλας, ίσα-ίσα για να την ε-

μποδίσει να παρευρεθεί στο θέατρο. Τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. 

Λίγο πριν από το διάλειμμα επισκέφτηκε τη Λιζαβέτα στο θεωρείο 

της. Δεν τον αντιλήφθηκε που μπήκε, ούτε αντέδρασε όταν ακού-

μπησε το πανί με το χλωροφόρμιο στη μύτη της. Του έκανε εντύ-

πωση που δεν κατέρρευσε, παρά έμεινε στητή στη θέση της. Αυτό, 

σαφώς, ήταν υπέρ του. Έβγαλε προσεκτικά το κόσμημα από τον 

λαιμό της και έβαλε στη θέση του ένα αντίγραφο. Ήταν πρόχειρα 

φτιαγμένο, αλλά η κοπέλα θα αργούσε να καταλάβει τη διαφορά. 

Όσο προχωρούσε ο δρόμος γινόταν ολοένα και πιο σκοτεινός. 

Σκέφτηκε πως εάν το έβγαζε να το δει δεν θα τον πρόσεχε κανείς. 

Έβαλε το χέρι στην τσέπη του και τράβηξε έξω το κόσμημα. Ήταν 

τόσο όμορφο και τόσο πολύτιμο. Ακόμα και ένα αντίγραφο θα είχε 

αξία με τόσο χρυσάφι. Το άγγιξε με τα ακροδάχτυλά του. Είχε την 

εντύπωση πως κάτι είχε αλλάξει. Γύρισε το εγκόλπιο από την πίσω 

πλευρά και συνειδητοποίησε πως η σφραγίδα που θα έπρεπε να 

βρίσκεται εκεί έλειπε.  
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Σταμάτησε σαστισμένος στη μέση του δρόμου. Και μετά όλα 

τελείωσαν. 

 

Ο Ριν ξύπνησε το απομεσήμερο των Χριστουγέννων με πονοκέφαλο. 

Ο ύπνος του ήταν ταραγμένος και λίγος, καθώς είχε γυρίσει στο 

ξενοδοχείο του μετά το ξημέρωμα. Ζήτησε να του φέρουν τσάι στο 

δωμάτιό του. Μαζί έλαβε και ένα σημείωμα από τον Χέμσλεϊ: 

Φίλτατε, 

Το μυστήριο λύθηκε. Μία άμαξα σκότωσε τον αρχαιοκάπηλο 

Αμπού Γιασίν χθες το βράδυ. Βρέθηκε να κρατάει το μενταγιόν με τα 

γεράκια. Προφανώς αυτός σκότωσε τη Λιζαβέτα για να το κλέψει και 

έπειτα το αντικατέστησε με κάποιο κάλπικο.  

Σάιμον Χ. 

Ο Ριν διάβασε το γράμμα αρκετές φορές. Ύστερα ξέσπασε σε ένα 

ηχηρό γέλιο. 

«Ανόητε Σάιμον…», ψιθύρισε κρατώντας στο δεξί του χέρι το βα-

ρύ κόσμημα, το πλαισιωμένο με τα δυο γεράκια και τη διακριτική 

σφραγίδα στο πίσω μέρος.  
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«’Eνα όμως θέλω να γνωρίζεις. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, Κάτια μου. 

Κάποτε θα ξανασυναντηθούμε. Θα το δεις. Προχώρα τη ζωή σου. 

Περίμενε ζώντας, μην ζήσεις περιμένοντας. Θα σε ξαναδώ, αγάπη 

μου. Αυτό που είναι να γίνει θα γίνει.» 

Ήταν τα τελευταία λόγια που της είπε. Τα τελευταία λόγια που 

θυμάται να της λέει, όταν χάθηκε μες τη βροχή εκείνο το βράδυ. 

Μπορεί να της είπε κι άλλα πράγματα, μα τα δυο χρόνια που έχουν 

περάσει από τότε έχουν συγκρατήσει στις πλάτες τους μονάχα αυτά. 

Ίσως επειδή όπως είπε και εκείνος τίποτα δεν γίνεται τυχαία. 

Καθισμένη στη μεγάλη βεράντα του σπιτιού της, η Κάτια κοίταζε 

τη θάλασσα, απολαμβάνοντας τον πρωινό καφέ της. Ένιωθε τη θα-

λασσινή αύρα να στροβιλίζεται γύρω της και να της χαρίζει δροσιά 

μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού. Η τηλεόραση, αυτή η αλαζο-

νική μηχανή, δεν την άφηνε να ηρεμήσει πλήρως, αφού τρυπούσε τα 

αυτιά της, έτσι δυνατά όπως ακουγόταν. Εκνευρισμένη, άρπαξε το 

τηλεκοντρόλ και έδωσε τέλος σε μια εικονική ζωή, η οποία προσπα-

θεί να συναγωνιστεί την πραγματική. 

Αυτές τις σκέψεις πρόλαβε να κάνει στα τριάντα δευτερόλεπτα 

που χρειάστηκαν μέχρι να την απενεργοποιήσει. Χωρίς όμως να το 

αντιληφθεί είχε μπει ήδη σε μια διαδικασία αναμνήσεων. Πριν προ-

λάβει να το συνειδητοποιήσει άρχισε να αναρωτιέται τι σημαίνει 

ζωή. Όλοι αναρωτιούνται κάποια στιγμή. Η ζωή είναι μία σειρά γε-

γονότων και εξελίξεων κατά την οποία γνωρίζουμε διάφορους αν-

θρώπους και δημιουργούμε διάφορα πράγματα, ώσπου να φτάσου-

με στο τέλος του ταξιδιού αυτού. Έτσι συλλογίζονται πολλοί. Για την 

Κάτια όμως η ζωή ήταν μια όμορφη κοπέλα που παρέμενε νέα στο 

πέρασμα του χρόνου ζώντας αιώνια και χαρίζοντας λύπες και χαρές 
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στους κοινούς θνητούς. Τους ανθρώπους. Τρία γράμματα. Τρία 

γράμματα που την κατακεραύνωσαν στη θύμησή τους. 

«Ξέρεις τι σημαίνει για εμένα ζωή;»  

«Τι πράγμα;»  

«Ζούσα Ώσπου Ήρθες.»  

Ναι. Θυμόταν καθαρά πια. Θυμόταν τα λόγια που του είχε πει. 

Τόσο καθαρά όσο σαν και τώρα που άκουγε τον εαυτό της να τα 

επαναλαμβάνει δυνατά.  

«Ξέρεις τι εννοώ; Ότι όταν ήρθες σταμάτησα να ζω απλά. Ήταν 

σαν να ξανάρχισα από την αρχή. Και το χρωστάω σε εσένα.» Τα 

μάτια της είχαν γεμίσει δάκρυα χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Ήξερε 

ότι τα φαντάσματα του παρελθόντος δεν δέχονταν καμία αντίσταση 

πια. Έπρεπε να θυμηθεί. Έπρεπε να θυμηθεί, για να πάρει μια από-

φαση. Έτσι, η Κάτια Αραβαντινού, καθηγήτρια φιλοσοφίας, μόνιμος 

κάτοικος της Άνδρου τα τελευταία δύο χρόνια, κάθισε στη βεράντα 

της και ρουφώντας άπληστα μια δόση οξυγόνου άρχισε να βλέπει 

την ταινία της ζωής της. Τότε που άρχισαν όλα. Τρία χρόνια πριν.  

 

Αν και μεγαλωμένη σε μία πόλη, την Αθήνα, η Κάτια από μικρό παιδί 

δεν έκρυβε την έκδηλη αγάπη της για τη θάλασσα. Βρισκόταν κοντά 

της μονάχα τα καλοκαίρια που παραθέριζε μαζί με την οικογένειά 

της στην Άνδρο. Πόσα παιχνίδια, πόσα γέλια, πόσες χαρές. Είναι 

όμορφο να είσαι παιδί τελικά. Όχι απλώς επειδή γνωρίζεις τι σημαί-

νει ξεγνοιασιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν γνωρίζουν από παι-

χνίδι. Είναι όμορφο γιατί έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις ολόκλη-

ρο τον κόσμο. Όταν αρχίζει να σε ανακαλύπτει αυτός, τότε υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα.  

Έτσι, λοιπόν, τα παιδικά χρόνια της Κάτιας ήταν ονειρεμένα. Οι 

γονείς της την πρόσεχαν ως μοναχοκόρη που ήταν. Μεγάλωσε και 

πέρασε στην εφηβεία. Και όντας φυσιολογικό είχε την πρώτη της 

σχέση και την πρώτη της απογοήτευση. Στα δεκαοκτώ της χρόνια 

έχασε τον πατέρα της. Ωρίμασε σχετικά γρήγορα χωρίς να το επι-

λέξει η ίδια. Μα δεν είναι πάντα θέμα επιλογών. "Καρκίνος στον 

εγκέφαλο", είπαν οι γιατροί. Δεν πρόλαβε ούτε να χαρεί που πέρασε 

στο πανεπιστήμιο ούτε και να θρηνήσει για τον χαμό του «βασιλιά» 

της, όπως τον αποκαλούσε. Έπρεπε να σταθεί στα πόδια της, για να 

στηρίξει όχι μόνο την ίδια αλλά και τη μητέρα της. 

Μεγαλώνοντας δημιούργησε τη ζωή της από την αρχή. Διορί-
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στηκε ως δασκάλα στο νησί της Άνδρου και έτσι δέθηκε αδιάσειστα 

μαζί της. Στα είκοσι εφτά της χρόνια γύρισε μόνιμα πλέον στην Α-

θήνα, μαθαίνοντας από συγγενείς ότι η μητέρα της ήταν σοβαρά 

άρρωστη. 

Για ακόμη μία φορά έπρεπε να σταθεί στα πόδια της και να μην 

επιτρέψει το θάνατο να την σκεπάσει. Δεν τον φοβόταν. Το θάνατο 

τον φοβούνται οι άνθρωποι μόνο και μόνο, επειδή κάποιοι άλλοι το 

αποφάσισαν για αυτούς. Στην ουσία είναι ένας προορισμός. Το τέ-

λος του ταξιδιού μας από τη γέννηση. Έτσι, συμφιλιώθηκε μαζί του 

μετά το χαμό και της μητέρας της.  

Όλοι όσοι τη γνώριζαν, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι τη λυπό-

νταν, επειδή ήταν τόσο νέα αλλά και τόσο μόνη. Δεν την ήξεραν κα-

θόλου τελικά. Η μοναξιά είναι τόσο περίεργο συναίσθημα που τη 

φοβόμαστε και λυπόμαστε εκείνους που τη νιώθουν. Η Κάτια όμως 

είχε καταφέρει να την κάνει φίλη της, κάτι επίπονο, δύσκολο. Μα όχι 

ανέφικτο. Το να είσαι μόνος σου είναι πολύ δύσκολο. Μερικές φο-

ρές όμως το να περιτριγυρίζεσαι από πολλούς φαντάζει αβάσταχτο. 

Αυτό συνέβαινε και στην Κάτια. 

Στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, η Κάτια συνέχισε να 

εργάζεται ως καθηγήτρια. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά της, γιατί την 

έκανε να νιώθει ξεχωριστή. Ο καθένας νιώθει ότι έχει την ανάγκη να 

προσφέρει. Αυτό η Κάτια το κατάφερνε με το να διδάσκει, δίνοντας 

και παίρνοντας, καθημερινά, πράγματα. Το μόνο που δεν γνώριζε 

τότε ήταν ότι λίγα χρόνια αργότερα οι ανταλλαγές αυτές δεν θα ήταν 

πάντα δίκαιες.  

 

Είχε ήδη κλείσει τα τριάντα δύο της χρόνια έχοντας δημιουργήσει 

λίγες φιλίες και ακόμη λιγότερες σχέσεις. Ιδιαίτερα κοινωνική, μα ο 

Άρης και η Ρίτα θεωρούνταν οι μοναδικοί της φίλοι. Με τον Άρη 

γνωρίζονταν από το σχολείο και η φιλία τους κράτησε στο πέρασμα 

του χρόνου. Κάποια στιγμή υπήρξε και κάτι μεταξύ τους αλλά δεν 

συνεχίστηκε από καμία πλευρά. Στην παρέα έπειτα εντάχθηκε η 

Ρίτα, συνάδελφος της Κάτιας, και δεν υπήρξε αμφιβολία για το 

ταίριασμα των τριών από την πρώτη στιγμή. Και οι τρεις μαζί έφτια-

χναν έναν απροσπέλαστο κύκλο. Έτοιμο κάθε φορά να προστατεύσει 

το κάθε μέλος του. Λίγα χρόνια αργότερα θα διαπίστωναν, η Ρίτα και 

ο Άρης, πως θα έπρεπε να επιστρατεύσουν αυτή την προστασία. 

Μόνο που κανένας δεν το γνώριζε τότε.  
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Όλο και περνούσε ο χρόνος. Τελικά είναι τόσο περίεργος. Θεω-

ρείται ο γιατρός που επουλώνει τραύματα. Μα ακόμη να καταλά-

βουμε εμείς οι άνθρωποι ότι όσο περνά ανοίγει κι άλλες πληγές. 

Ποιος άραγε μπορεί να τον κατανοήσει; Ίσως κανένας. Ποιος μπορεί 

να τον εμποδίσει. Ίσως κανένας. Αυτό που είναι να γίνει θα γίνει.  

Η Κάτια πάντα χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση, για να εκφράσει 

το ο,τιδήποτε. Είναι η μόνη φράση που κρύβει τόση σιγουριά και 

τόση αβεβαιότητα συγχρόνως. Είσαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό που 

είναι να συμβεί την ίδια στιγμή που αμφιβάλεις: «κι αν δεν γίνει;». 

Μερικοί τη χαρακτηρίζουν ως ανόητη παρηγοριά που κάνει τον άν-

θρωπο να επαναπαύεται. Μερικοί άλλοι την αποκαλούν πεπρωμένο. 

Ό,τι και να είναι από τα δύο σημασία έχει να το πιστεύεις. Αν δεν 

πιστεύεις αυτά που λες, τότε είναι ανώφελο να τα λες.  

Όλα αυτά ήταν όλα όσα πίστευε η Κάτια. Μέσα από δυσκολίες, 

χαρές, ανθρώπινες σχέσεις, τη δουλειά της, κατάφερε να δημιουρ-

γήσει μια τέτοια ιδεολογία. Δεν την ανέτρεπε για κανέναν. Κάποιοι 

από τους συντρόφους της προσπάθησαν να την αλλάξουν. Να κα-

ταρρίψουν κάθε πιστεύω της. Ανώφελο. Πεισματάρα όπως ήταν, 

όταν ένιωθε ότι πνίγεται, έφευγε μακριά. Μα λίγο καιρό αργότερα 

θα διαπίστωνε ότι δεν κατευθύνονταν πουθενά αλλού μα παρά μόνο 

προς μία κατεύθυνση. Μονόδρομος.  

 

Μια δυνατή ανάσα του ανέμου δεν έφτανε για να βγάλει την Κάτια 

από τις βαθιές σκέψεις, στις οποίες είχε βυθιστεί εδώ και ώρα. Έτσι, 

ο αέρας βρήκε για σύμμαχό του το κουδούνι που χτυπούσε επίμονα 

και υποχρέωσε τη νεαρή γυναίκα να ξυπνήσει από το λήθαργο των 

αναμνήσεων στον οποίο είχε παραδοθεί. 

Σηκώθηκε και με αργά και βαριά βήματα έφτασε στην πόρτα. 

«Δεσποινίς Αραβαντινού, ανοίξτε σας παρακαλώ!» Η ερειστική 

φωνή που ηχούσε στα αυτιά της άνηκε στην κυρία Αντιγόνη, γειτό-

νισσα του διπλανού σπιτιού που τώρα χτυπούσε επίμονα την πόρτα. 

Τελικά, μετά από λίγη σκέψη η Κάτια κατάλαβε ότι ήταν αναγκα-

σμένη να τη δεχτεί. Όχι πως δεν τη συμπαθούσε. Όλοι στο νησί της 

φέρονταν υπέροχα και σέβονταν την ανάγκη της για απομόνωση. 

Όλοι εκτός της κυρίας Αντιγόνης, η οποία θεωρούσε χρέος της να 

ενημερώνει τους γείτονες για την καυτή, όπως έλεγε, νησιώτικη επι-

καιρότητα του όρμου. 

«Τι συμβαίνει κυρία Αντιγόνη;» 
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«Κάτια κορίτσι μου, νόμιζα ότι είχες πάθει κάτι, γιατί ξαναχτύ-

πησα πριν μισή ώρα αλλά δεν μου απάντησες.» Η Κάτια κατάλαβε 

ότι οι στροβιλισμοί των αναμνήσεων την είχαν παρασύρει για τα 

καλά εδώ και ώρα, μα δεν μπήκε στον κόπο να το εξηγήσει αυτό. 

«Ξέρετε έπαιρνα το μπάνιο μου και δεν άκουσα ούτε το κου-

δούνι, ούτε και εσάς. Συμβαίνει κάτι;»  

«Τίποτα το αξιοσημείωτο. Ο Νίκος τσακώθηκε ξανά με την Άννα, 

η κυρά-Ρένα έκαψε την τυρόπιτα για την οποία καυχιόταν χθες και ο 

δήμαρχος ανακοίνωσε το πανηγύρι για το δεκαπενταύγουστο στην 

πλατεία.» 

«Αα μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση." 

«Τίποτα, κορίτσι μου. Γεια σου τώρα!» Πριν προλάβει η Κάτια να 

κλείσει την πόρτα πίσω της η κυρία Αντιγόνη ύψωσε πάλι τη φωνή 

της.  

«Α! Πώς το ξέχασα εγώ αυτό; Κάτια μου το νησί μας γέμισε δια-

σημότητες. Μετά τη διάσημη τραγουδίστρια που μας ήρθε πριν λί-

γες μέρες, είναι εδώ και ένας διάσημος φωτογράφος." 

Η Κάτια λάτρευε τις φωτογραφίες. Η ικανότητα τους να αιχμαλω-

τίζουν τις στιγμές ήταν κάτι το απίθανο. Μοιάζει όλο αυτό με τον 

έρωτα. Το να βγάζεις φωτογραφίες χωρίς φλας είναι όπως και όταν 

ερωτεύεσαι. Και στα δύο αυτές που μετράνε είναι οι στιγμές.  

«Και ποιος είναι αυτός ο φωτογράφος;» 

«Δεν θυμάμαι το όνομά του. Μόλις όμως το μάθω θα έρθω να 

στο πω αμέσως.» Ένα μικρό γελάκι ξέφυγε από την Κάτια και καλη-

μέρισε εύθυμα την κυρία Αντιγόνη κλείνοντας την πόρτα πίσω της. 

Βγήκε στη βεράντα και έριξε μια φευγαλέα ματιά στην κούπα με 

τον καφέ της. Ήταν άδεια. «Χρειάζομαι καφέ, αν θέλω να συνεχίσω 

σε αυτό», σκέφτηκε. Επιστρέφοντας στη βεράντα χάρισε στον εαυτό 

της μια γερή δόση καφεϊνης και, αφού κοίταξε τη θάλασσα, γύρισε 

πίσω. Λίγα χρόνια πίσω. 

 

Πρωτοχρονιά του 2008. Μαζεμένοι και οι τρεις αχώριστοι φίλοι, η 

Κάτια, ο Άρης και η Ρίτα, σε ένα φιλικό σπίτι, εκτός από τον ερχομό 

του νέου χρόνου, γιόρταζαν και τα γενέθλια της Κάτιας. Έκλεινε τα 

τριάντα πέντε, λοιπόν, και η ευχή όλων ήταν αναμενόμενη: «Με ένα 

καλό παιδί!». Αδιαφορούσε παντελώς. «Αν είναι να έρθει, θα 

έρθει!», απαντούσε και αυτό έδινε σε οποιονδήποτε συνομιλητή να 

καταλάβει ότι η συζήτηση είχε λάβει τέλος. 



~ 24 ~ 

Ενώ όλοι διασκέδαζαν χορεύοντας, πίνοντας ή όπως η πλειοψη-

φία που έπαιζε χαρτιά, η Κάτια έμεινε να κοιτάζει την άδεια λεω-

φόρο από το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Ο Άρης, μόνιμος παρα-

τηρητής της και φύλακας άγγελός της, την τσάκωσε έτσι μελαγχολική 

που ήταν. 

«Να ζήσεις Κάτια και χρόνια πολλά, μικρούλα να μείνεις με άν-

τρες ουρά!» Αυτό ήταν κάτι που έκανε την Κάτια να γελάσει για λίγο. 

Άλλα μόνο για λίγο. 

«Τι συμβαίνει μικρή;» 

«Δεν θα σου πω «τίποτα» Άρη. Ξέρω ότι δεν θα με πιστέψεις άλ-

λωστε. Απλά να… Μεγαλώνω Άρη. Και είμαι ακόμη μόνη μου.» 

«Νόμιζα ότι δεν σε ενοχλούσε και τόσο αυτό μέχρι τώρα.»  

«Ακριβώς, όπως το είπες. Μέχρι τώρα. Είναι σκληρό για μια γυ-

ναίκα να είναι μόνη της, να μην έχει κάποιον δίπλα της, παρά μόνο 

φίλους. Και το χειρότερο είναι ότι εγώ νιώθω σαν να μην είχα ποτέ.» 

Μετά τα τελευταία λόγια της, ο Άρης την πήρε αποφασιστικά από 

το χέρι, άρπαξε τα παλτά τους και βγήκαν μαζί στο δρόμο. Η Ρίτα 

φυσικά, ως αμετανόητη λάτρης της τράπουλας, δεν αντιλήφθηκε την 

απουσία τους, όπως και κανένας άλλος μέσα στο γιορτινό κλίμα της 

βραδιάς. 

«Που πάμε Άρη;» 

«Θα δεις!» 

«Δεν είναι σωστό που φύγαμε, καλύτερα να γυρίσουμε πίσω.» 

«Δηλαδή θέλεις να με πείσεις ότι προτιμάς να μείνεις κλεισμένη 

εκεί μέσα εκτός από οπουδήποτε αλλού;» Είχε δίκιο. Το ήξερε και 

γι΄αυτό το λόγο σώπασε και τον ακολούθησε. 

Το αυτοκίνητο καταβρόχθιζε τα χιλιόμετρα της παραλιακής λεω-

φόρου. Η Κάτια παρατηρούσε τα νυχτερινά μαγαζιά κατά τη διαδρο-

μή. Οι άνθρωποι φαίνονταν να διασκεδάζουν, να γελάνε, να είναι 

μεθυσμένοι, να ζουν.  

Ο ύπνος είχε καταφέρει να παρασύρει τη νεαρή κοπέλα στα δικά 

του μονοπάτια. Σε εκείνους τους τόπους όπου οι τοίχοι ήταν φτιαγ-

μένοι από όνειρα που αντικατοπτρίζουν την πραγματική ζωή. Ο Νί-

τσε λέει ότι « η λογική των ονείρων είναι αντάξια της πραγματικής 

λογικής». Μήπως τότε και η ονειρική πραγματικότητα μπορεί να 

θεωρηθεί ισάξια της αληθινής; Ό,τι και να συμβαίνει το θέμα είναι 

να ζεις. Είτε ονειρικά είτε αληθινά. Αρκεί να ζεις. 

«Κάτια μου, ξύπνα.»  
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«Αποκοιμήθηκα. Ευτυχώς που φύγαμε τελικά». Έριξε μια ερευνη-

τική ματιά γύρω της. Μέσα στη νύχτα δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει 

το που βρίσκονταν. 

«Μην το ψάχνεις. Είμαστε στο Σούνιο.» Ο Άρης ήταν πάλι εκεί για 

να της δώσει τη λύση. 

«Τι κάνουμε στο Σούνιο;»  

«Απλά ξέρεις ότι είναι το αγαπημένο μου μέρος και νόμιζα ότι 

εδώ θα μπορέσεις να ηρεμήσεις λιγάκι.» 

Η Κάτια αγκάλιασε το φίλο της με το βλέμμα της. Του χρωστούσε 

αρκετά πράγματα και τώρα προστέθηκε άλλο ένα. Η διάσωσή της 

από μια καταθλιπτική για εκείνη βραδιά. Κοίταξε τη θάλασσα. Ήταν 

ήρεμη. Μικρή που ήταν η Κάτια αναρωτιόνταν τι χρώμα είναι η θά-

λασσα. Όλα τα παιδιά τη ζωγράφιζαν μπλε, γαλάζια, τιρκουάζ και 

όλες αυτές τις όμορφες αποχρώσεις. Η Κάτια όμως ήθελε να τη ζω-

γραφίζει λευκή, διάφανη και τα άλλα παιδιά την κορόιδευαν. Μα 

εκείνη τους εξηγούσε: «Όταν πιάνω με τις χούφτες μου το νερό, τότε 

βλέπω πάλι το χέρι μου. Ο ουρανός είναι που κάνει τη θάλασσα 

μπλε! Εκείνος είναι που της δίνει χρώμα!» Στη σκέψη αυτής της 

παιδικής ανάμνησης συνειδητοποίησε αυτό το οποίο της έλειπε. 

Χρειάζονταν χρώμα. Ή πιο σωστά, έναν ουρανό. 

«Είσαι καλύτερα;» 

«Ναι Άρη, έτσι νομίζω. Σε ευχαριστώ πολύ.» 

«Χαίρομαι. Καλύτερα όμως να γυρίσουμε τώρα. Σκέψου και το 

Ριτάκι.» 

Αγκαλιάστηκαν σφιχτά και έτσι, ήρεμοι και οι δυο, πήραν τον 

δρόμο της επιστροφής. 

 

Πρώτη Ιανουαρίου. Ξημέρωσε η πρώτη μέρα του χρόνου και βρήκε 

την Κάτια πιο μόνη από ποτέ. Πίνοντας τον καφέ της, στο μικρό 

διαμέρισμά της στα Εξάρχεια έβλεπε ανθρώπους να περνούν, να 

βιάζονται, να γελούν, να κρύβονται στα παλτά τους. Εκείνη απλά να 

τους παρατηρεί. Μόνο αυτό. Πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει ότι 

εκτός από αυτούς είναι και ένας απλός παρατηρητής στη ζωή το 

τηλέφωνο την τρόμαξε μες την ησυχία του σπιτιού.  

«Καλημέρα και καλή χρονιά!» 

«Καλημέρα Ρίτα, και σε σένα.»  

«Πώς περνά μέχρι τώρα η μέρα σου ως τριάντα πέντε πλέον;» 

«Νομίζω ότι θα μπορούσε και καλύτερα.» 
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«Τι πικρόχολο σχόλιο; Τέλος πάντων εγώ σε πήρα για να σου πω 

ότι χθες ξέχασες στον Άλκη τα σκουλαρίκια σου.» Η Κάτια μόλις 

θυμήθηκε ότι γυρνώντας από το Σούνιο ξάπλωσε στον καναπέ και 

άφησε τα μεγάλα μακριά σκουλαρίκια της στο τραπεζάκι. Περιττό 

βάρος και αυτά. 

«Ναι, τώρα το θυμήθηκα.» 

«Θα περάσει να στα αφήσει σε καμιά ώρα. Άντε Κάτια μου, 

χρόνια πολλά και με ένα καλό παλικάρι!» Η Ρίτα γελώντας έκλεισε 

το τηλέφωνο και άφησε την Κάτια έτοιμη να εκραγεί. Έπειτα από 

αυτό άφησε τον καφέ της και υπολόγισε το χρόνο εωσότου να έρθει 

ο φίλος της να κάνει ένα μπάνιο. Ποιος μπορεί όμως να υπολογίσει 

το χρόνο; Και ποιος μπορεί να ξέρει τι θα φέρει μαζί του. Ίσως κάπου 

εκεί έξω να υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε, αλλά ένα ήταν 

σίγουρο. Αυτός ο κάποιος δεν ήταν η Κάτια. 

 

Τριγυρίζοντας ανήσυχος μες το σπίτι του, ο Άλκης, πληκτρολογούσε 

τον αριθμό της Κάτιας συνεχώς. Έπρεπε να την ειδοποιήσει ότι 

δυστυχώς δεν θα μπορούσε να της πάει τα σκουλαρίκια της, γιατί η 

μητέρα του βρίσκονταν ήδη στο νοσοκομείο. Καρδιακή προσβολή 

είπαν οι γιατροί. Έπρεπε να είναι ήδη εκεί και η Κάτια πουθενά. Έτσι 

λοιπόν, ο Άλκης, ως ο πλέων υπεύθυνος άνθρωπος, δεν θα μπο-

ρούσε φυσικά να λείπει από το πλευρό της μητέρας του, αλλά ούτε 

και να αφήσει παραπονεμένη τη φίλη του. 

«Πέτρο; Ο Άλκης είμαι, καλημέρα και καλή χρονιά.» 

«Επίσης, φίλε. Τι έγινε αναστατωμένος ακούγεσαι.» 

«Ναι... η μάνα μου είναι στο νοσοκομείο φίλε και θέλω να μου 

κάνεις μια εξυπηρέτηση.» 

«Τι είναι;» 

«Θέλω να πας να παραδώσεις κάτι σε μια φίλη στα Εξάρχεια. Το 

ξέχασε χθες στο σπίτι μου και έχει και τα γενέθλιά της σήμερα.» 

«Μπορώ. Αλλά έτσι θα πάω στην κοπέλα; Ένας άγνωστος;» 

«Θα την έχω ειδοποιήσει εγώ.» 

Ο Άλκης έκλεισε βιαστικά το τηλέφωνο και περίμενε το φίλο του. 

Στα λεπτά αυτά της αναμονής προσπάθησε να πάρει την Κάτια, μα 

εκείνη δεν σήκωνε το τηλέφωνό της. Το μόνο που δεν γνώριζε ο 

Άλκης τότε ήταν ότι έγινε ο μεσολαβητής μιας έκρηξης που μπορεί 

να ήταν νωρίς ή αργά για να συμβεί. Ένα ήταν σίγουρο, ακόμη κι αν 
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δεν το γνώριζε κανένας ούτε και η μοίρα, ότι σε κάθε έκρηξη 

υπάρχουν πάντοτε θύματα. 

 

Η Κάτια βγαίνοντας από το μπάνιο ένιωθε αρκετά ανανεωμένη και 

αποφάσισε να ετοιμαστεί και να περάσει από τη φίλη της τη Ρίτα. 

Δεν διανοούνταν ότι  τη μέρα των γενεθλίων της θα την περνούσε 

μες τους τέσσερις τοίχους. Κατευθύνθηκε προς την κρεβατοκάμαρα, 

χωρίς να προσέξει το κινητό της που δονούνταν συνεχώς πάνω στο 

τραπέζι. 

Το κόκκινο φόρεμα, που είχε ένα χρόνο να το φορέσει, πίστευε 

ότι ταίριαζε κατάλληλα στη γιορτινή μέρα. Ήταν δώρο του Άρη για τα 

προηγούμενα γενέθλιά της μα όντας στενό και έχοντας ένα τόνο 

προκλητικότητας δεν το πολυφορούσε. Αλλά δεν έπαυε να το λα-

τρεύει. Έτσι, λοιπόν, μια κόκκινη φωτιά τυλίχτηκε γύρω από το σώμα 

της αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Ήταν στο μπάνιο 

και στέγνωνε τα μαλλιά της, όταν άκουσε το κουδούνι να χτυπά. Ο 

Άλκης σκέφτηκε. 

Χρειάστηκαν τριάντα δεύτερα, για να φτάσει στην πόρτα. Όσα 

χρειάζονται και για μια έκρηξη. Ίσως τελικά να υπήρχε κάτι που 

μπορούσε να υπολογίσει το χρόνο και να τον σταματήσει. Και ήταν 

ακριβώς αυτό που συνέβη, όταν η Κάτια Αραβαντινού άνοιξε την 

πόρτα της και συνάντησε για πρώτη φορά τον Πέτρο Θαλασσινό.  

Ανοίγοντας την πόρτα η Κάτια έπεσε πάνω στην αγκαλιά του ά-

γνωστου άνδρα φωνάζοντας «Άλκη μου χρόνια πολλά! Καλή χρο-

νιά!» Τα δέκα δευτερόλεπτα που φιλοξενήθηκε στην αγκαλιά του 

Πέτρου ήταν σαν αιωνιότητα που είχε χάσει το χαρακτήρα της και 

διήρκησε μόνο τόσο. Μα δεν έπαυε να είναι αιωνιότητα. 

«Με συγχωρείτε, περίμενα ένα φίλο μου και δεν…» 

«Μην απολογείσαι! Είναι λογικό έτσι όπως άνοιξες την πόρτα 

απότομα, ενώ περίμενες και τον Άλκη, να μπερδευτείς.» 

«Ποιος είστε;» 

«Με λένε Πέτρο Θαλασσινό. Είμαι φίλος του Άλκη.» Της απάντη-

σε τείνοντας το χέρι του προς το μέρος της. 

«Χάρηκα, κύριε Θαλασσινέ. Εγώ είμαι η…» 

«Κάτια!» Τη διέκοψε. 

«Μάλιστα! Μα που πήγαν οι τρόποι μου, περάστε μέσα.» 

«Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις ο Άλκης έπρεπε να πάει στο νοσοκο-

μείο. Η μητέρα του. Οπότε νομίζω ότι εγώ έχω κάτι που σου ανήκει.» 
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Η Κάτια έμεινε αμίλητη τις στιγμές που πέρασαν, ώστε να βγάλει 

από τη τσέπη του τα σκουλαρίκια της. 

«Έμαθα ότι και σήμερα έχεις γενέθλια και αν και υπήρξα κύριος 

στη ζωή μου μέχρι τώρα, θα μου επιτρέψεις να σου χαρίσω τα δικά 

σου σκουλαρίκια;» 

«Νομίζω ότι θα τα δεχτώ με χαρά. Η πρόθεση μετράει.» 

«Η αποστολή μου τελειώνει εδώ, λοιπόν. Δεν θα ήθελα να γίνω 

βάρος, αν και ο καφές με άρωμα καραμέλα δεν με αφήνει να ξεκολ-

λήσω από εδώ.» 

«Ανοησία μου. Δεν σας προσέφερα κάτι.» 

«Αστειευόμουν σε παρακαλώ, έτσι κι αλλιώς πρέπει να φύγω.» 

«Και εγώ το ίδιο.» 

«Προς τα πού πηγαίνεις; Ίσως είσαι στο δρόμο μου.» 

«Όχι αφήστε, θα πάρω ταξί. Κάνατε ήδη μια διαδρομή για μένα 

σήμερα.» 

«Άρα, υποθέτω ότι μπορώ να κάνω και μια ακόμη.» Απάντησε 

χαμογελώντας. 

«Στου Φιλοπάππου πηγαίνω.» 

«Νομίζω ότι μπορώ να σε πάω, αφού πάω κάπου δίπλα. Τι λες 

φεύγουμε;» 

«Είμαι έτοιμη.» 

Χαμογέλασαν και οι δυο και έφυγαν για τον κοινό τους προορι-

σμό. Το μόνο που δεν γνώριζαν, ούτε ο ένας ούτε και ο άλλος, ήταν 

ότι η μοίρα δεν θεωρούσε ότι αυτός ο κοινός προορισμός ήταν στου 

Φιλοπάππου. Μα κάπου βαθύτερα μες τη ζωή.  

 

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής υπήρχε από την πρώτη στιγμή ένα 

ευχάριστο κλίμα. Η Κάτια γελούσε συνεχώς με τα αστεία του Πέτρου 

και εκείνος απολάμβανε να βλέπει δίπλα του μια σύγχρονη Αφρο-

δίτη να ξεκαρδίζεται στο άκουσμά τους. Μιλούσαν για διάφορα θέ-

ματα μα κυρίως για τη δουλειά του Πέτρου. Ήταν επαγγελματίας 

φωτογράφος σε ένα μεγάλο, γυναικείο περιοδικό όπου η Κάτια ήταν 

φαν. 

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλες οι φωτογραφίες στο «ΡΟΥΖ» 

είναι δικές σας. Είναι τόσο ζωντανές!» 

«Φυσικά και είναι δικές μου. Και ευχαριστώ πολύ για το κολα-

κευτικό σχόλιο!» 

«Η αλήθεια να λέγεται. Φαντάζομαι έχετε και αρκετές κατακτή-
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σεις στο ιστορικό σας. Περιτριγυρισμένος από μοντέλα καθημερινά 

θα…» Η Κάτια σταμάτησε απότομα να μιλά καταλαβαίνοντας το α-

διάκριτο του σχολίου της. Άλλα δεν φάνηκε να ισχύει το ίδιο και για 

τον Πέτρο που τώρα απαντούσε με άνεση. «Παράπονο δεν έχω είναι 

η αλήθεια. Έχω περάσει τη μέχρι τώρα ζωή μου με όμορφες γυναί-

κες. Μα η ομορφιά είναι ένα εφήμερο προσόν. Υπάρχει κάτι άλλο 

που ζει για πάντα, η ψυχή. Ειλικρινά όμως, όμορφες ψυχές ομολογώ 

πως δεν έχω συναντήσει.» Τον κοίταξε χαμογελώντας. Συμφωνούσε 

απόλυτα. 

«Φτάσαμε λοιπόν! Κάτια, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Η κου-

βέντα μας ήταν απολαυστική.» 

«Και εγώ χάρηκα. Σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνατε για μένα 

σήμερα, για μια άγνωστη.» 

«Σου έχει τύχει ποτέ να νομίζεις ότι γνωρίζεις κάποιον από παλιά, 

ενώ αυτό δεν συμβαίνει στα αληθινά;» 

«Δυστυχώς όχι. Εσάς;» 

«Ούτε και μένα.» Την απογοήτευσε. «Ούτε και μένα μέχρι πριν μία 

ώρα περίπου.» Συνέχισε ρίχνοντας μια στιγμιαία ματιά στο ρολόι του. 

Η Κάτια νόμιζε ότι είχε γίνει ένα με το φόρεμα της, κατακόκκινη, 

και έτσι χαμογέλασε στον όμορφο άνδρα που ήταν απέναντί της. 

Ευχαριστώντας τον για ακόμη μια φορά, βγήκε από το αυτοκίνητο. 

«Γεια σου Κάτια!» 

«Γεια σας!» 

«Αν δεν μου μιλήσεις έστω και μία φορά στον ενικό, δεν φεύγω 

από εδώ!» 

«Γεια σου, Πέτρο!» 

Κλείνοντάς της χαριτωμένα το μάτι, χάθηκε από μπροστά της, 

αφήνοντάς την μόνη πια μπροστά στο σπίτι της Ρίτας. Η αλήθεια 

όμως ήταν πως δεν ήταν μόνη. Όχι αυτή τη φορά. 

 

Δεν είπε τίποτα στη Ρίτα, ούτε και στον Άρη τον οποίο συνάντησε 

εκεί, για την καινούργια γνωριμία της. Αυτό της έλειπε τώρα. Νέες 

περιπέτειες. Στην ουσία όμως εκείνη δεν ήταν που ένιωθε ότι κάτι 

της έλειπε; Όταν πήγαινε όμως να πιστέψει ότι αυτό το κάτι ήρθε, η 

αμφιβολία δεν την άφηνε να ησυχάσει. Γιατί δεν τη ρώτησε για ε-

κείνη και τη δική της προσωπική ζωή, όταν εκείνη αναφέρθηκε στη 

δική του; Γιατί έφυγε έτσι, χωρίς να δώσει μια ελπίδα για μία ακόμη 

συνάντηση; Και το τηλέφωνό της; Γιατί δεν το ζήτησε; 
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Όλα αυτά τα ερωτήματα κατέκλυζαν το μυαλό της Κάτιας όση ώρα 

βρίσκονταν στη Ρίτα. Αμφιβολία. Τόσο σκληρή λέξη. Μπορεί πραγ-

ματικά να χαράξει τον άνθρωπο. Να τον κάνει έρμαιο των φόβων 

του και να τον μετατρέψει σε αδύναμο σώμα στα χέρια των ανη-

συχιών του. Αυτό συνέβαινε τώρα στην Κάτια. 

Έφυγε βιαστικά από τη Ρίτα, φοβισμένη μήπως οι φίλοι της κατα-

λάβουν την αναστάτωση που της είχε προκαλέσει ο Πέτρος. Γυρ-

νώντας σπίτι είδε στην πόρτα αφημένο ένα φάκελο και η καρδιά της 

χτυπούσε τόσο δυνατά που την έκανε να κρατήσει την ανάσα της για 

λίγο. Άνοιξε το φάκελο και πρόσεξε ότι τα χέρια της έτρεμαν. «Μα τι 

έχω πάθει; Φέρομαι σαν μαθητριούλα με ραβασάκια.» Άνοιξε το 

φάκελο αποφασιστικά και απογοητεύτηκε αμέσως. «Η διεύθυνση 

του σχολείου μας σας εύχεται ευτυχισμένο το νέο έτος με κάθε επι-

τυχία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο!» «Και αυτό είναι το 

προνόμιο του να δουλεύεις σε ιδιωτικό;» Αναρωτήθηκε ειρωνικά και 

μπήκε στο σπίτι. 

Μυρίζοντας το άρωμα καραμέλας να περιπλανιέται στο χώρο, 

σκέφτηκε πως εκτός από τα ρουθούνια της βιάζονταν και η μνήμη 

της. Φέρνοντας την εικόνα του Πέτρου στο μυαλό της χαμογέλασε. 

Ήταν αρκετά όμορφος. Είχε μια αθλητική φιγούρα, ψηλός σε λογικά 

επίπεδα και αδύνατος, μα όχι άχαρος. Μέσα από το δερμάτινο 

μπουφάν του δεν είχε τη δυνατότητα να κρίνει αν ήταν γυμνα-

σμένος, μα από την αναφορά του στην αγάπη του για το τζούντο 

υπέθεσε πως θα ήταν. Τα σκούρα μαλλιά του στέκονταν επιμελώς 

ατημέλητα και ταίριαζαν απόλυτα με τα αμυγδαλωτά καφετιά μάτια 

του που έβγαζαν μια ζέστη, μια ζέστη αχνιστού καφέ. Της συνέβαινε 

το ίδιο, λοιπόν. Όταν την κοιτούσε με τα καφέ μάτια του ένιωθε, 

όπως όταν έπινε τον καφέ της. Ξυπνούσε απότομα από ο,τιδήποτε κι 

αν έκανε. 

 

Βρέχει. Από την πρώτη μέρα του χρόνου ο ουρανός δεν έχει στα-

ματήσει να κλαίει. Δυνατές ψιχάλες πέφτουν στα κρύα δέρματα των 

περαστικών, όσων στέκουν απροστάτευτοι στο έλεος του ουρανού. 

Για την Κάτια μια βδομάδα βρέχει. Πέρασαν επτά ολόκληρες μέρες 

από εκείνη που γνώρισε τον Πέτρο Θαλασσινό. Είχε χαθεί όπως είχε 

έρθει. Ξαφνικά και απρόσμενα. 

Τη λύση για την αποφυγή άλλων τέτοιων σκέψεων που θα στέ-
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γνωναν την ψυχή της Κάτιας έδωσε το τηλέφωνο. 

«Κάτια μου, τι κάνεις;» 

«Καλά είμαι Άλκη, εσύ;» Ανεπαίσθητα είχε ξεκινήσει μέσα της 

μια διαδικασία ελπίδας μήπως και ο Άλκης είχε να της πει κάτι για 

τον Πέτρο. 

«Χαίρομαι! Ξέρεις σήμερα έχω επέτειο με τη Ζωή και κάνουμε 

πάρτι στο μαγαζί το βράδυ. Να σε υπολογίζω έτσι;» 

«Χαίρομαι πολύ για εσάς παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέ-

σω να έρθω. Έχω δουλειά για το σχολείο.» 

«Έλα Κάτια, δεν γίνεται να λείπεις, θα πάρω και τα παιδιά!» 

«Δυστυχώς δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση 

όμως. Χαιρετίσματα και στη Ζωή.» 

«Εντάξει Κάτια μου, καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε.» 

«Για τέτοια είμαστε τώρα.» Σκέφτηκε κλείνοντας το τηλέφωνο.  

Στις επόμενες πέντε ώρες που πέρασαν, το κινητό της δεν είχε 

σταματήσει να χτυπά. Η Ρίτα και ο Άρης τη βομβάρδιζαν με κλήσεις 

και μηνύματα, μα δεν απάντησε σε κανέναν. Προφανώς θα ήταν για 

το βράδυ, για να την πείσουν να έρθει και η ίδια, επειδή γνώριζε ότι 

αν το σήκωνε, θα τα κατάφερναν, προτίμησε τη σιωπή. Σιωπή, περί-

εργη λέξη. Στη σκέψη της και μόνο ησυχάζουμε, χάνουμε τη φωνή 

μας. Ίσως είναι μια τρανταχτή απόδειξη ότι οι λέξεις μπορούν να 

συνδυάσουν πολλές αισθήσεις μας. Ησυχία και ήχος πουθενά. Κά-

ποιες όμως φορές η σιωπή μπορεί να χάσει την αυθεντικότητά της 

και να γίνει τόσο φλύαρη. Όπως έγινε όταν η Κάτια άνοιξε την πόρτα 

του διαμερίσματός της και αντίκρισε για δεύτερη φορά τον Πέτρο να 

της χαμογελά. Οι στιγμές που έμειναν αμίλητοι ήταν η πιο εποικοδο-

μητική συζήτηση που είχε κάνει ποτέ κανείς. Ήταν η πιο εποι-

κοδομητική σιωπή που είχε τηρήσει ποτέ κανείς.  

«Κάτια; Είσαι καλά; Με θυμάσαι; Ο Πέτρος είμαι.» Η Κάτια έμεινε 

αμίλητη για δυο στιγμές ακόμη, έτσι σαν στήλη άλατος που είχε 

μείνει. 

«Ναι φυσικά, περάστε μέσα.» 

«Ο πληθυντικός θα παραμένει πάντα ανάμεσά μας έτσι;» 

«Συγνώμη, Πέτρο. Λοιπόν;» 

«Θα αναρωτιέσαι το λόγο που ήρθα φυσικά. Και πάλι απρό-

σκλητος.» Η Κάτια χαμογέλασε κάπως αμήχανα. 

«Είμαι ο απεσταλμένος του Άλκη και των φίλων σου. Ήρθα να σε 

πάρω να πάμε στο πάρτι. Και πρέπει να ξέρεις ότι η μόνη σου 
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επιλογή είναι να με ακολουθήσεις. Έκτος αν θέλεις να κατασκηνώσω 

στο σπίτι σου μέχρι να σε πείσω.» Πόσο θα το ήθελε αυτό η Κάτια 

τελικά. 

«Συγνώμη, Πέτρο. Δεν ήταν ανάγκη να ξαναγίνεις ο προσωπικός 

μου σοφέρ.» 

«Αν δεν το ήθελα, δεν θα βρισκόμουν εδώ τώρα.» Η Κάτια χαμο-

γέλασε αμήχανα. Ξανά.  

«Σε ένα τέταρτο είμαι έτοιμη.» 

«Θα περιμένω στο αμάξι, από κάτω.» 

Ούτε εκείνη κατάλαβε πότε ήρθε ο Πέτρος, πότε δέχτηκε να τον 

ακολουθήσει και πότε είχε κιόλας ετοιμαστεί. Κατεβαίνοντας τον 

είδε να την περιμένει σε ένα αυτοκίνητο λίγα μέτρα από το σπίτι της. 

Άραγε θα του άρεσε;  

Σε όλη τη διαδρομή η Κάτια σκέφτονταν ότι δεν της είχε κάνει 

ούτε ένα σχόλιο για την εμφάνισή της και ήταν σίγουρη πια ότι με-

ταξύ τους δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί τίποτα περισσότερο 

από μια φιλία. Μερικές φορές είναι κάτι χειρότερο από ένα χωρι-

σμό... να ξέρεις ότι βρήκες αυτόν ή αυτήν που θες να ζήσεις τα 

πάντα και να μην γίνεται τίποτα, να περιορίζεσαι σε μία φιλία και να 

ακούς για άλλες σχέσεις και ως καλός φίλος να πρέπει να δώσεις και 

συμβουλές για να βοηθήσεις. Αυτό είχε απογοητεύσει την Κάτια 

τώρα. 

Φτάνοντας στο μαγαζί του Άλκη ο αγενέστατα γοητευτικός συνο-

δηγός της της άνοιξε ιπποτικά την πόρτα και τη συνόδευσε στο εσω-

τερικό του μπαρ. Στηρίζονταν στο μπράτσο του, όταν είδε μπροστά 

της τους αγαπημένους της φίλους να της φωνάζουν με χαρά «Χρόνια 

πολλά Κάτια!». Και τα μπαλόνια να πέφτουν ένα σωρό. Ακόμη και 

μια εβδομάδα αργότερα όλοι τους είχαν οργανώσει την πιο όμορφη 

έκπληξη. Ο Πέτρος γύρισε προς το μέρος της και της ψιθύρισε κάτι 

στο αυτί.  

«Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να έρθεις! Τι λες; Χρόνια πολλά Κά-

τια.» Της είπε και άφησε ένα απαλό φιλί στα χείλη της. 

Σε λίγο οι φίλοι της την περιτριγύριζαν και έφτασε η τούρτα για 

της τραγουδήσουν το ομώνυμο τραγουδάκι. Η Κάτια τα είχε χάσει 

λίγο. Η έκπληξη δεν είχε χάσει τον αυθεντικό της χαρακτήρα, αφού 

δεν είχε καταλάβει το παραμικρό και φυσικά συμπληρώθηκε με το 

απρόσμενο φιλί του Πέτρου που της χάρισε όλη τη δροσιά του κα-

λοκαιριού μέσα στο χειμώνα. 
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Το κλίμα ήταν γιορτινό και σε λίγη ώρα όλο το μαγαζί είχε γίνει 

μια παρέα γιορτάζοντας με κέφι τα γενέθλια της Κάτιας. Εκείνη 

μιλούσε λίγο πιο πέρα με τη Ρίτα και τον Άρη. 

«Δώσε μας έναν καλό λόγο που δεν σήκωνες σήμερα τα τηλέ-

φωνα και μας έκανες να αισθανόμαστε σαν τους ενοχλητικούς τύ-

πους που τηλεφωνούν για δημοσκοπήσεις του ραδιοφώνου και 

καταλήγουν στα πόσα σπίτια έχεις!» 

«Συγνώμη παιδιά, απλά δεν ήθελα να μιλήσω σε κάποιον. Ήξερα 

άλλωστε ότι μου τηλεφωνούσατε για να έρθω εδώ και εγώ δεν είχα 

καμία όρεξη για βόλτα.» 

«Για δες όμως ότι κάποιος κατάφερε να σου αλλάξει γνώμη!» 

Σχολίασε καυστικά η Ρίτα κλείνοντας συνωμοτικά το μάτι στον Άρη. 

«Δεν καταλαβαίνω, ποιόν λες;» 

«Το Ριτάκι νομίζω ότι λέει για αυτόν ακριβώς τον τύπο που τώρα 

έρχεται προς το μέρος μας.» Της απάντησε ο Άρης βλέποντας τον 

Πέτρο να πλησιάζει προς το μέρος τους. Η Κάτια χωρίς να το αντι-

ληφθεί είχε μείνει μόνη, αφού οι φίλοι της είχαν φροντίσει να απο-

μακρυνθούν διακριτικά. 

«Χρόνια σας πολλά και πάλι, κυρία Αραβαντινού!» Της είπε χα-

μογελαστός προσφέροντάς της ένα ποτήρι καφέ. 

«Τώρα θα μου μιλάς εσύ στον πληθυντικό; Και τι είναι αυτό; 

Καφές;» 

«Δεν είναι απλός καφές. Είναι με άρωμα καραμέλας. Εδώ και μια 

ολόκληρη εβδομάδα δεν έχω σταματήσει να πίνω. Ψάχνω να βρω το 

άρωμα που υπήρχε στο σπίτι σου. Η αλήθεια είναι ότι τα κατα-

φέρνω, αλλά όχι πλήρως. Κάτι έλειπε, αλλά νομίζω ότι τώρα μπορώ 

να το βρω.» Έσκυψε και μύρισε το λαιμό της και έπειτα έκανε το ίδιο 

με τον καφέ καραμέλα. «Νομίζω ότι τώρα αναγνωρίζω πλήρως το 

άρωμα που έψαχνα. Εδώ και μια εβδομάδα. Εδώ και χρόνια. 

 

Το επόμενο πρωί βρήκε την Κάτια κουλουριασμένη στην αγκαλιά 

του Πέτρου μετά από μια πολύ όμορφη νύχτα. Αφού το πάρτι τε-

λείωσε, όταν ο ήλιος καλημέριζε τους περαστικούς, χάρισε και μια 

ξεχωριστή καλημέρα στην Κάτια. Γύρισε και κοίταξε τον άνδρα που 

κοιμόνταν δίπλα της. Ρουφούσε την εικόνα του λες και μόνο έχοντας 

αυτήν θα μπορούσε να ξαναδεί κι άλλες. Τον κοίταζε και τον κοίταζε 

και ξανά πάλι το ίδιο. 

«Μπορείς να μου πεις ένα λόγο που είσαι τόσο όμορφος.» 
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Ψιθύρισε.  

«Για να μπορέσω να κάνω μια γυναίκα σαν εσένα να με θέλει 

όπως και εγώ.» 

Γύρισε και τον κοίταξε σαν να τον έβλεπε για πρώτη φορά. 

Χάνονταν μέσα σε αυτή τη ζεστασιά του αχνιστού καφέ που αντί-

κριζε τώρα μπροστά της και παρόμοια ένιωθε σαν να μην τον ήξερε. 

Επειδή όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Ίσως. 

Πάλι σκέφτονταν το «χρόνο». Πόσο νωρίς ήταν, πόσο αργά. Μα-

κάρι να μπορούσε να πείσει τον εαυτό της ότι ο χρόνος είναι 

αντικειμενικός και υποκειμενικός μαζί. Οι επιλογές όμως ήταν ένα 

εξίσου σημαντικό θέμα για την Κάτια. Έψαχνε εκείνον που θα την 

έκανε να μην ενδιαφέρεται για το λάθος και το σωστό των επιλογών 

της. Ίσως να τον είχε τώρα μπροστά της. Ίσως πάλι και όχι.  

«Αν ήξερα ότι θα σε έβαζε σε τόση σκέψη ένα κολακευτικό σχό-

λιο, ίσως να μην το έλεγα καθόλου.» Ήταν εκείνος που μίλησε τώρα 

και την ξύπνησε από όσα σκέφτονταν. «Ήταν πράγματι κολα-

κευτικό.» 

Αυτό είπε μόνο. Δεν χρειάζονταν να πει κάτι άλλο. Ήξεραν και οι 

δύο ότι οι στροβιλισμοί του έρωτα ήταν έτοιμοι να τους παρα-

σύρουν στο δικό τους μύθο. Αυτό έφτανε για να αφεθούν οι δυο 

τους και να καταστήσουν το χρόνο ανίκανο και όλες τις επιλογές 

σωστές.  

Ο επόμενος χρόνος που πέρασε βρήκε την Κάτια και τον Πέτρο 

πιο ερωτευμένους από ποτέ. Δεν είχα γίνει αχώριστοι. Δεν ήταν 

αυτές οι σχέσεις για αυτούς. Απλώς είχαν ανακαλύψει το πόσο 

έμοιαζαν. Έμοιαζαν στα όρια του αντιθέτου. Για αυτό το λόγο και η 

αλληλοσυμπλήρωση ήταν αναμενόμενη. 

Βόλτες στη θάλασσα, περίπατοι στον Κεραμικό, συναυλίες στα 

Εξάρχεια και ατελείωτες ώρες σινεμά έκαναν δύο ώριμα χρόνια να 

μοιάζουν με εφηβικά. Ζούσαν με λίγα λόγια τις στιγμές. Στιγμές. Αέ-

ρινες φωνές μέσα σε ταξίδια αστρικά που τους έμαθαν τόσα πράγ-

ματα. Όμορφα πράγματα. Για τη ζωή, για τις ψυχές που ενώνονται 

ακόμη κι αν είναι άυλες. Για τα δάχτυλα που πλέκονται με άλλα. 

Ενώνονται, σφίγγουν, εξερευνούν, απαιτούν.  

«Ζήσε τις στιγμές.» Έτσι έλεγαν οι φίλοι της. Έτσι λένε πολλοί 

άνθρωποι. Αλλά η απορία της Κάτιας παρέμενε πάντοτε εκεί να της 

φωνάζει. Πως γίνεται να μην ζεις τις στιγμές; Μήπως είσαι νεκρός; Ο 

Πέτρος όμως έδωσε τέλος σε αυτά τα ερωτήματα. Κάλυψε την 
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άγνοια της Κάτιας μαθαίνοντάς την όχι τι σημαίνει το «να ζεις τις 

στιγμές», αλλά να μπορείς να νιώσεις ότι είσαι  ελεύθερος και δυ-

νατός να τις ζήσεις. Άσχετα με το αν το κάνεις ή όχι. 

Τέτοιες λοιπόν ήταν οι στιγμές που πέρασαν οι δυο τους. Μα 

ποιος να ήξερε άραγε ότι θα υπήρχαν και κάποιες άλλες. Κάποιες 

στιγμές σαν αερικά που μπαίνουν μες τη σκέψη μας και μας τρυ-

πάνε. Που μας δίνουν να καταλάβουμε, εμείς οι κοινοί θνητοί, ότι 

κάτι άλλο έχει αποφασίσει για εμάς. Ότι οι λέξεις μπορούν να χαρά-

ξουν και να αφήσουν σημάδια. Σε μια στιγμή. Μα πόσο χρειάζεται; 

Μια στιγμή φτάνει. 

 

«Τα φετινά Χριστούγεννα λέω να κάνουμε ρεβεγιόν στο σπίτι! Τι λες; 

Θα καλέσουμε τα παιδιά, θα μαγειρέψουμε, θα…» Η Κάτια σταμά-

τησε απότομα να μιλά για τα σχέδιά της για τα Χριστούγεννα του 

2009. 

«Πέτρο; Σου μιλάω μωρό μου, δεν ακούς;» 

«Συγνώμη Κάτια, ήμουν απορροφημένος με την εφημερίδα. Τι 

έλεγες;» 

Η Κάτια μπήκε στη διαδικασία να του εξηγήσει από την αρχή τα 

λεγόμενά της, αλλά έβλεπε ότι κάτι τον απασχολούσε. Όχι μόνο 

τώρα. Τον τελευταίο μήνα απέφευγε να την κοιτά, να τη φιλά. Μα 

άλλες φορές κούρνιαζε στην αγκαλιά της σαν ανυπεράσπιστο παιδί 

και την έσφιγγε πάνω του λες και θα την έχανε.  

«Λοιπόν, επειδή βλέπω πως δεν είσαι καλά, θα πάμε μια βόλτα. 

Τα παιδιά είναι στο μαγαζί του Άλκη και μας περιμένουν και εγώ 

υποσχέθηκα να πάμε.» Η Κάτια περίμενε ότι στο άκουσμα των λεγο-

μένων της ο Πέτρος θα ξεκινούσε καυγά, για να μην πάνε. Κι όμως 

την εξέπληξε για ακόμη μια φορά. Αμίλητος κατευθύνθηκε προς το 

δωμάτιο και άρχισε να ντύνεται. 

Σε μία ώρα βρίσκονταν ήδη στο τραπέζι των φίλων τους χωρίς να 

έχουν βγάλει λέξη στη διαδρομή. Όλο το βράδυ ενώ όλη η παρέα 

διασκέδαζε, ο Πέτρος κάθονταν αμίλητος στη θέση του και μιλούσε 

μόνο όταν κάποιος άλλος του απηύθυνε το λόγο. Πράγμα περίεργο 

για την ψυχή της παρέας που τώρα έμοιαζε σαν να είχε χάσει τη δική 

της.  

«Τσακωθήκατε;» Ψιθύρισε η Ρίτα στην Κάτια. 

«Όχι. Δεν συνέβη τίποτα απολύτως. Απορώ που φέρεται έτσι. Λέ-

γαμε εδώ και ένα μήνα ότι είναι μια ψυχολογική φάση που θα 
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περάσει. Μα όλο και χειροτερεύει.» 

«Τι να σου πω βρε Κάτια, καλύτερα να τον πάρεις να φύγετε. 

Κάνει κακό πρώτα και κύρια στον εαυτό του.» 

Η Κάτια ακολούθησε τη συμβουλή της φίλης της πιστά και στα 

επόμενα είκοσι λεπτά που ακολούθησαν, προσποιούμενη μια αδια-

θεσία, πήρε τον Πέτρο και έφυγαν. Στη διαδρομή η κατάσταση ήταν 

ίδια όπως και πριν. Βασανιστική και ασυνήθιστη σιωπή.  

«Θέλω να πάμε στο Σούνιο.» Ο Πέτρος έκανε σαν υπνωτισμένος 

και απλά ακολούθησε άβουλα τη θέληση της Κάτιας.  

Φτάνοντας, η Κάτια έσκυψε και φίλησε τον Πέτρο ψιθυρίζοντάς 

του «σε ευχαριστώ» και βγήκε από το αμάξι. Ο Πέτρος τη μιμήθηκε 

σιωπηρά.  

«Πριν από ένα χρόνο περίπου είχα έρθει εδώ με τον Άρη. Για την 

ακρίβεια μία μέρα πριν σε γνωρίσω. Κοίταζα τη θάλασσα και ηρε-

μούσα. Κοίταζα το νερό και σκεφτόμουν το χρώμα που του δίνει ο 

ουρανός. Χρειαζόμουν χρώμα, χρειαζόμουν ουρανό. Τελικά κάποιος 

με άκουσε, και την επόμενη μέρα βρέθηκε εσύ στην πόρτα μου να 

με κοιτάζεις με τόση άνεση. Σαν να έπρεπε να βρισκόσουν εκεί και 

πουθενά αλλού.» Γύρισε και κοίταξε τον άνδρα που στέκονταν δίπλα 

της. Δεν ήταν ο Πέτρος της αυτός. Δεν ήταν αυτός ο άνδρας που 

τώρα έκλαιγε σιωπηλά δίπλα της. «Αγάπη μου, κοίταξέ με. Πέτρο, 

κοίταξέ με! Τι συμβαίνει Πέτρο; Απάντησέ μου, μην κλαις, μίλα 

μου!» 

Δεν της απάντησε τίποτα. Την αγκάλιασε με εκείνον τον περίεργο 

τρόπο που την αγκάλιαζε τον τελευταίο καιρό. Σαν να την αποχαι-

ρετούσε. Τότε την τράβηξε μέσα στο αμάξι απότομα και πήραν το 

δρόμο του γυρισμού. Δεν της είχε πει λέξη. 

Άρχισε να βρέχει. Λες και ήξερε ακόμη και ο ουρανός ότι έπρεπε 

να θρηνήσει για αυτό που θα ακολουθούσε. Σταμάτησε το αυ-

τοκίνητο έξω από το σπίτι της Κάτιας. Γύρισε και την κοίταξε.  

«Θεέ μου είσαι τόσο όμορφη. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που 

είσαι τόσο όμορφη.»  

«Για να μπορώ να κάνω έναν άντρα σαν και σένα να με θέλει 

όπως και εγώ.» Τα λόγια της τον χάραξαν γυρίζοντάς τον πίσω, ένα 

χρόνο πριν. Όταν εκείνος της είχε πει τα ίδια λόγια, στην πρώτη τους 

φορά. Το έκανε ακόμη πιο δύσκολο, λοιπόν.  

«Κάτια, άκουσε προσεκτικά. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι από 

εδώ και πέρα θα προσπαθήσεις να με σβήσεις από τη ζωή σου. Να 
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ζήσεις σαν μην ήρθα ποτέ, σαν να μην…» 

«Πέτρο, τι λες;» Τα μάτια της είχαν ήδη γεμίσει δάκρυα.  

«Άκουσέ με. Πρέπει να τελειώσουμε εδώ. Πρέπει να συνεχίσεις 

χωρίς εμένα. Πρέπει να…» 

«Πρέπει; Πέτρο ακούς τι λες; Εσύ μου έμαθες ότι δεν υπάρχει 

πρέπει. Και τώρα; Και ο έρωτας; Που είναι ο έρωτας;» 

«Κάτια άκουσέ με, σε παρακαλώ. Το ότι σε συνάντησα ήταν ότι 

καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. Ξέρω ότι αυτές οι σεμνοτυφίες 

δεν μας ταιριάζουν αλλά αυτή είναι η αλήθεια.» Η βροχή συνέχιζε 

να πέφτει ανελέητα στο δρόμο συνεχώς, όπως και τα δάκρυα της 

Κάτιας στο πρόσωπό της. «Σε αγάπησα Κάτια. Όλον αυτόν τον ένα 

χρόνο ένιωσα κοντά σου. Με ζωντάνεψες. Έλυσα όλα τα μάγια και 

έφτασα σε σένα. Σε κάτι ενδιάμεσο κόλασης και παραδείσου μαζί. 

Μα δεν είναι πάντα παραμύθι και τώρα πρέπει να φύγω. Μην ρωτή-

σεις γιατί. Καλύτερα να μην ξέρεις. Ένα όμως θέλω να γνωρίζεις. 

Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, Κάτια μου. Κάποτε θα ξανασυναντη-

θούμε. Θα το δεις. Προχώρα τη ζωή σου. Περίμενε ζώντας, μην ζήσει 

περιμένοντας. Θα σε ξαναδώ, αγάπη μου. Αυτό που είναι να γίνει θα 

γίνει.»  

Την έσφιξε στην αγκαλιά του, ενώ εκείνη τραντάζονταν από τα 

κλάματα με αναφιλητά. Βρήκε τη δύναμη να την ξεκολλήσει από 

πάνω του. Πρώτη πληγή. Της άνοιξε την πόρτα. Δεύτερη. Τη φίλησε 

με όση δύναμη του είχε απομείνει και χάθηκε μες τη βροχή. Τε-

λευταία πληγή. Τελευταία στιγμή.  

 

Καθισμένη ακόμη στη βεράντα του σπιτιού της, η Κάτια, δεν μπό-

ρεσε να συγκρατήσει άλλο τα δάκρυά της. Τόση ώρα εδώ, μπροστά 

στη θάλασσα, μπροστά σε όλα εκείνα που την έκαναν ευτυχισμένη, 

σε όλα εκείνα που την πλήγωσαν τόσο πολύ. Κόλαση μαζί και 

ουρανός. Ο αέρας τώρα φυσούσε δυνατά. Λάτρευε τον αέρα. Έδινε 

την αίσθηση ότι υπάρχει οξυγόνο γύρω μας, ακόμη κι αν δεν το 

βλέπουμε. Της χάιδευε τα μαλλιά, όταν δεν υπήρχε κανένας για να 

το κάνει. Την έκανε να νιώθει ξεχωριστή. Όταν δεν υπήρχε κανένας 

για να το κάνει.  

Δεν καταλάβαινε τον ακριβή λόγο που το έκανε αυτό στον εαυτό 

της τώρα. Για ποιο λόγο κάθισε και τα θυμήθηκε όλα από την αρχή; 

Ήξερε την απάντηση μέσα της. Αν διατηρούσε όλα αυτά που συ-

νέβησαν στη μνήμη της, θα τα είχε όλα για πάντα κοντά της. Θα τον 
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είχε για πάντα κοντά της.  

«Έλα Κάτια, φτάνει τώρα.» Με αυτά τα λόγια προσπάθησε να 

κάνει τον εαυτό της να συνέλθει και σηκώθηκε αποφασιστικά έτοιμη 

για μια βόλτα στο χωριό. Σίγουρα θα την έκανε να ξεχαστεί και να 

ηρεμήσει. Μια βόλτα και θα γυρνούσε σε αυτό που ήταν, στην 

καθημερινότητά της. Έτσι σκέφτηκε και έκλεισε την πόρτα πίσω της. 

Είχε δίκιο. Μια βόλτα στο χωριό και θα ξαναγίνονταν όπως ήταν 

πριν. Και θα ξαναγυρνούσε εκεί που ήταν.  Η Κάτια εννοούσε τη ζωή 

της στο νησί τα τελευταία δυο χρόνια. Η μοίρα όμως είχε άλλη 

άποψη για αυτό το γυρισμό.  

 

Μια βόλτα στην αγορά του χωριού και η Κάτια ένιωθε ήδη πολύ 

καλύτερα. Οι χαμογελαστοί συγχωριανοί της την καλημέριζαν πρό-

σχαρα και τη ρωτούσαν τα νέα της. Κουτσομπόλευαν μεταξύ τους, 

γελούσαν, τσακώνονταν και έτσι διατηρούσαν τη νησιώτικη κοινω-

νία τους ζωντανή. 

«Καλημέρα Κάτια μου, τι θα ήθελες;» 

«Καλημέρα Θάνο, μπορείς να μου φτιάξεις έναν καφέ;» Ο Θάνος 

ήταν ένας νέος άνδρας γύρω στα σαράντα πέντε, ιδιοκτήτης της πιο 

πολυσύχναστης καφετέριας του όρμου. 

«Κρύος;» Η Κάτια απάντησε με ένα καταφατικό νεύμα και εκείνος 

χάθηκε στο πίσω μέρος της κουζίνας. Καθ’όλη την αναμονή κοίταζε 

τον πίνακα ανακοινώσεων που στέκονταν στην είσοδο του μαγαζιού. 

Εκδηλώσεις, παραλιακά πάρτι, το πανηγύρι του δεκαπενταύγουστου 

και πολλές άλλες γιορτές μέσα στο μήνα.  

«Καλημέρα! Είναι κανένας εδώ;» Την προσοχή της τράβηξε ένας 

νέος άνδρας, γύρω στα είκοσι πέντε φαίνονταν, λίγο κοντούλης που 

κουβαλούσε ένα μεγάλο σάκο. «Έφτασα!» Μόλις εμφανίστηκε ο 

Θάνος με τον καφέ της Κάτιας και στράφηκε στο νεαρό. 

«Τι θα ήθελες, φίλε;» 

«Δυο καφέδες σκέτους θέλω! Ήρθα και χθες με θυμάσαι;» 

«Τώρα σε θυμήθηκα! Εσύ και ο άλλος φωτογράφος βγάζετε φω-

τογραφίες την παραλία μας, έτσι;» 

«Ναι, είναι το αφεντικό μου και πρόκειται για ένα ταξιδιωτικό πε-

ριοδικό με θέμα τα ελληνικά νησιά. Έχουμε γυρίσει όλο το Αιγαίο!» 

«Θα πρέπει να είναι συναρπαστικό επάγγελμα η φωτογραφία.» Η 

Κάτια άκουσε τον εαυτό της να λέει αυτά τα λόγια όσο παρακο-

λουθούσε τη συγκεκριμένη συζήτηση. «Πράγματι. Εγώ το έχω αγα-
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πήσει πολύ. Σημασία έχει βέβαια και με ποιον δουλεύεις και μπορώ 

να παραδεχτώ ότι σε αυτό έχω σταθεί αρκετά τυχερός.» 

«Ναι φυσικά, η ανθρώπινη επικοινωνία είναι πολύ σημαντική», 

παραδέχτηκε η Κάτια, «Τραβάτε φωτογραφίες την παραλία μας, 

λοιπόν;»  

«Μάλιστα. Εγώ και το αφεντικό μου θέλουμε να προλάβουμε 

στην κατάλληλη ώρα τη δύση του ηλίου.» Απάντησε ο νέος γεμάτος 

ενθουσιασμό.  

«Από το σπίτι μου ξέρεις ο όρμος φαίνεται ολόκληρος και αν θέ-

λετε, είστε και οι δύο καλεσμένοι για φαγητό σήμερα το μεσημέρι, 

ώστε να πετύχετε την ώρα που θέλετε.»  

«Αυτό θα ήταν υπέροχο. Κατά τις τρεις είναι καλά;»  

«Φυσικά. Θα σας περιμένω.» 

«Είμαι ο Άλεξ!» 

«Χάρηκα, Άλεξ! Με λένε Κάτια! Θα σας περιμένω, λοιπόν!» 

Έφυγε από την καφετέρια και έκανε ακόμη λίγες βόλτες στην 

παραλιακή. Πήγε και στην παραλία μήπως γνωρίσει και τον άλλο 

φωτογράφο, μα δεν φαίνονταν κανένας στην ακτή με φωτογραφικά 

σύνεργα. Σε ένα βαθμό απογοητευμένη, γύρισε στο σπίτι της και 

άρχιζε να προετοιμάζει το τραπέζι της. Μια ευεξία την περικύκλωνε 

ξανά. Η Κάτια δεν γνώριζε τον ακριβή λόγο. Μα δεν χρειάζεται να 

υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος για να είναι κάποιος χαρούμενος. Αρκεί 

να είναι. 

Το σπίτι της Κάτιας είχε πλημμυρίσει από μυρωδιές και αρώματα 

από την πεντανόστιμη μακαρονάδα με γαρίδες που μαγείρευε. Από 

τη μία η ώρα ήταν κλεισμένη στην κουζίνα βάζοντας όλη της την 

τέχνη, για να εντυπωσιάσει και να ευχαριστήσει τους δύο καλεσμέ-

νους της. Τα αρώματα είχαν στήσει χορό μέσα στο σπίτι και παράλ-

ληλα ξυπνούσαν θύμισες από το χθες. Τις ξυπνούσαν, σαν άρωμα 

καραμέλας. Αυτό το άρωμα που τρύπωνε στα ρουθούνια της Κάτιας 

και την ταξίδευε εκεί που ένιωθε ότι ανήκει. Εκείνο το άρωμα που 

την ένωσε μαζί του, που τους έδεσε με μια λεπτή αόρατη κλωστή,  

αυτό το άρωμα δυο χρόνια πριν που τώρα δεν ήταν το ίδιο. Κάτι 

έλειπε. Τα κενά γεμίζουν, οι τρύπες κλείνουν, οι πληγές γιατρεύ-

ονται. Και όλα αυτά το ένα δευτερόλεπτο που εισπνέουμε και το 

άρωμα, το άρωμα καραμέλας για την Κάτια μπαίνει στο σώμα της. 

Μια ζωή ζούσε για ένα δευτερόλεπτο.  

Το κουδούνι χτύπησε. Η Κάτια κατευθύνθηκε προς την πόρτα και 
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άνοιξε με ένα ζεστό χαμόγελο.  

«Γεια σου, Κάτια!» 

«Γεια σου, Άλεξ! Πέρασε μέσα!» 

«Σε ευχαριστώ πολύ! Δυστυχώς ήρθα μόνος, γιατί το αφεντικό 

μου έχει πάει να τραβήξει  μερικές φωτογραφίες στη Χώρα.» Ενδό-

μυχα η Κάτια απογοητεύτηκε χωρίς να ξέρει το γιατί. «Δεν υπάρχει 

πρόβλημα! Λοιπόν, να φάμε στη βεράντα;» 

«Ανυπομονώ!» 

Η Κάτια σέρβιρε το φαγητό και ο Άλεξ φαίνονταν πραγματικά 

ευχαριστημένος. Τελειώνοντας το φαγητό τους, του προσέφερε μια 

παραδοσιακή, σπιτική λεμονάδα και άρχισαν να μιλούν για διάφορα 

θέματα. 

«Πως είναι να ζεις σε νησί; Δεν νιώθεις μοναξιά το χειμώνα;» 

«Δεν θα το έλεγα. Έτσι κι αλλιώς είμαι άνθρωπος που δεν με 

ενοχλεί ιδιαίτερα αυτό. Το αντίθετο θα έλεγα.» 

«Πως και αποφάσισες να αφήσεις την Αθήνα;» Ο Άλεξ πρόσεξε 

την αλλαγή της Κάτιας στο άκουσμα της ερώτησής του. 

«Συγνώμη δεν ήθελα να σε φέρω σε αμηχανία.»  

«Δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά δεν μιλάω πολύ για αυτά που 

πέρασαν. Το παρελθόν μένει με το παρελθόν. Αυτό το κάνει και ξε-

χωριστό άλλωστε.» 

Την κουβέντα τους διέκοψε ξαφνικά ο ήχος του τηλεφώνου.  

«Παρακαλώ;» 

«Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσες να φιλοξενήσεις ένα φίλο για 

το Σαββατοκύριακο!» 

«Άρη; Εσύ είσαι;» Η Κάτια στο άκουσμα της φωνής του ένιωσε 

τόση χαρά και ακόμη περισσότερο όταν της ανακοίνωσε ότι σε δύο 

ώρες περίπου θα την επισκεφτεί. Δεν μιλούσαν τόσο συχνά πλέον. 

Ούτε με τον Άρη, ούτε και με τη Ρίτα. Δεν είχαν τσακωθεί και πά-

ντοτε σκέφτονταν ο ένας τον άλλον... απλά δεν ήταν πια αχώριστοι. 

Κλείνοντας το τηλέφωνο εξήγησε στον Άλεξ ποιος ήταν ο Άρης και 

συνέχισαν τη συζήτησή τους. 

 

Η ώρα είχε περάσει. Ο Άρης θα κατέφτανε από στιγμή σε στιγμή. Ο 

Άλεξ είχε ήδη στήσει τα φωτογραφικά του σύνεργα και ανέμεναν και 

οι δυο το ηλιοβασίλεμα απολαμβάνοντας τον καφέ τους με άρωμα 

καραμέλας φυσικά. Το κουδούνι χτύπησε και η Κάτια πετάχτηκε εν-

θουσιασμένη από τη θέση της για να υποδεχτεί το φίλο της στην 
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πόρτα. Πόρτες. Η ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη πόρτες. Μπαίνει 

από κάποιες, βγαίνει από κάποιες άλλες. Ένα άνοιγμα και προχωρά 

στην επόμενη, ένα άνοιγμα και τον περιμένει κάτι άλλο. Το ερώτημα 

όμως παραμένει ένα εδώ και αιώνες. Υπάρχει κάποια πόρτα που στο 

άνοιγμά της μπορείς να βρεθείς πίσω στο χρόνο; Μπορείς να 

γυρίσεις πίσω; Κανένας δεν γνώριζε, κανένας δεν γνωρίζει. Ίσως και 

να υπάρχει. Ίσως να βρίσκονταν μπροστά στην Κάτια τώρα.  

«Ήρθε ο Άρης! Πάω να ανοίξω!» 

Η Κάτια άνοιξε την πόρτα και έπεσε στην αγκαλιά του άνδρα που 

στέκονταν απέναντί της φωνάζοντας όλο χαρά. «Άρη μου! Καλωσό-

ρισες!» Πέρασαν δέκα ολόκληρα δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητο-

ποιήσει τι γίνονταν μπροστά της. Πέρασαν χίλια δέκατα του δευ-

τερολέπτου μέχρι να καταλάβει ποιος βρίσκονταν μπροστά της.  

«Πέτρο;» Η Κάτια τα είχε χαμένα μπροστά στη θέα του άνδρα 

που την κοιτούσε λίγο ταραγμένος, αλλά παραμένοντας χαμογε-

λαστός.  

«Καλημέρα σας! Με γνωρίζετε βλέπω, θα σας μίλησε ο Άλεξ προ-

φανώς. Συγνώμη για την καθυστέρηση και που δεν παραβρέθηκα 

από την αρχή στο μεσημεριανό σας δείπνο, αλλά είχα κάποιες άλλες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις.» 

«Πέτρο;» Η Κάτια επαναλάμβανε συνεχώς το όνομά του. Τα μά-

τια της είχαν καλυφθεί με εκείνη τη διάφανη μεμβράνη που προμή-

νυε πάντοτε τα δάκρυα που θα ακολουθούσαν.  

«Μάλιστα εγώ είμαι. Εσείς;» 

«Πέτρο, τι λες; Πέτρο, δεν άλλαξες καθόλου! Πέτρο, εσύ είσαι;» 

«Βεβαιότατα με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Μήπως μπο-

ρώ να περάσω μέσα;» Η Κάτια δεν μίλησε απλώς έκανε στην άκρη, 

για να περάσει εκείνος μέσα και κατευθύνθηκαν στη βεράντα. 

«Ελάτε! Είναι έτοιμος να βουτήξει στη θάλασσα!», φώναξε ο Άλεξ 

με τόσο ενθουσιασμό.  

Ο ουρανός είχε γεμίσει με όλα τα υπόλοιπα χρώματα εκτός από 

μπλε. Το ελαφρύ μωβ και όλες οι παρεμφερείς αποχρώσεις χρωμά-

τιζαν το γαλάζιο καμβά και περιέβαλλαν με ζεστασιά το βασιλιά ήλιο 

ακόμη κι αν είναι ψυχρά. Ο Πέτρος άρπαξε τη φωτογραφική μηχανή 

και άρχισε να τραβά φωτογραφίες με πάθος. Η Κάτια δεν μπορούσε 

να συνέλθει. Δεν πίστευε ποιον έβλεπε μπροστά της τώρα να απα-

θανατίζει τις στιγμές που ο ήλιος χάνονταν από τον ορίζοντα. Ούτε 

μπορούσε να καταλάβει τι παράξενο παιχνίδι ήταν αυτό που εξε-
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λίσσονταν τώρα. Ακόμη και ο ήλιος, λοιπόν, δεν μπορούσε να αντι-

δράσει στα γεγονότα αυτά και την αποχαιρέτησε εντελώς. 

«Ήταν πραγματικά υπέροχο θέαμα! Είχες δίκιο Κάτια, από το 

σπίτι σου είχαμε ακριβώς την οπτική γωνία την οποία χρειαζόμα-

σταν. Έτσι, Πέτρο;» Καρφώνοντάς τον με τα μάτια της εκείνος απλώς 

έγνεψε καταφατικά. 

Η Κάτια είχε μετατραπεί σε έρμαιο των γεγονότων. Δεν αντι-

δρούσε, δεν έβγαζε μιλιά. Μόνο τον κοιτούσε. Κοιτούσε τον Πέτρο. 

Το δικό της Πέτρο. Εκείνος ήταν τόσο χαλαρός σαν να τη γνώριζε 

πραγματικά για πρώτη φορά. Έπειτα οι δυο φωτογράφοι μαζεύοντας 

τον εξοπλισμό τους, αποχαιρέτησαν την Κάτια και την ευχαρίστησαν 

για τη φιλοξενία της. Χωρίς όμως να αφήσουν κανένα σημάδι για 

άλλη συνάντηση. Ξεπροβοδίζοντάς τους κάρφωσε ξανά το βυθό των 

ματιών της πάνω του. Ένιωσε ότι το βλέμμα της τον διαπέρασε και 

μια ελπίδα φούντωσε μέσα της, όπως έσβησε την ίδια στιγμή που 

της είπε ένα τυπικό «αντίο». Μπορεί εκείνος, λοιπόν, να νόμιζε ότι 

της το έλεγε για πρώτη φορά, μα η Κάτια γνώριζε ότι ήταν η δεύτερη 

φορά που το έκανε. Και ήταν αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για 

να του το αποδείξει.  

 

Είχε ήδη βραδιάσει. Η Κάτια καθισμένη στη βεράντα με ένα ποτήρι 

κρασί προσπαθούσε να δει στο μαύρο της θάλασσας. Προσπαθούσε 

να δει το μαύρο βυθό. Ήξερε ότι οι άνθρωποι το φοβούνται. Μα 

στην ουσία δεν είναι το μαύρο που προκαλεί το φόβο, μα ο ίδιος 

τους ο εαυτός, γιατί κανένας δεν εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, ότι 

θα καταφέρει να βγει στην επιφάνεια. Το ελαφρύ αεράκι που φυ-

σούσε τώρα δεν μπόρεσε να τη βγάλει από τις σκέψεις της. Μάλλον 

τη βύθισε σε περισσότερες. Τι συνέβαινε; Ποιος ήταν αυτός ο Πέ-

τρος; Γιατί δεν την αναγνώριζε; Πως ήταν δυνατόν να την έχει ξε-

χάσει; Δυο στιγμές έφταναν, για να βρεθεί στην αγκαλιά του ξα-

φνικά. Όπως τότε, την πρώτη φορά που τον συνάντησε, όταν περί-

μενε τον Άλκη και εμφανίστηκε εκείνος. Και τώρα εμφανίστηκε στη 

θέση του Άρη.  

Χιλιάδες ερωτήματα κατέκλυζαν το μυαλό της σαν καταιγίδα. Το 

μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να περιμένει το ουράνιο τόξο. 

Δεν θα το έκανε όμως. Από την ώρα που έφυγαν, περίμενε με ανυ-

πομονησία τον Άρη, για να μοιραστεί μαζί του το τι συνέβη. Απο-

γοητεύτηκε πλήρως, όταν έλαβε μήνυμά του ότι προέκυψε δουλειά 
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στο γραφείο και ακύρωσε το ταξίδι του. Τώρα όμως πληκτρολόγησε 

αποφασιστικά τον αριθμό του.  

«Αυτή τη στιγμή απουσιάζω, αφήστε το μήνυμά σας και εγώ θα 

επικοινωνήσω μαζί σας.» 

«Άρη, η Κάτια είμαι. Συνέβη κάτι,», κόμπιασε, «Βασικά δεν συνέ-

βη τίποτα και σε πήρα έτσι, για να μιλήσουμε. Θα τα πούμε, λοιπόν. 

Φιλιά!» 

Έκλεισε το τηλέφωνο μετανιωμένη. Τι να του έλεγε; Ήρθε ο Πέ-

τρος, μα δεν είναι ο Πέτρος, αλλά εκείνη ένιωθε ότι είναι ο Πέτρος; 

Ήταν ανώφελο. Ξαφνικά το σπίτι την έπνιγε. Το μόνο που θα μπο-

ρούσε να κάνει αυτή τη στιγμή για τον εαυτό της ήταν να του χαρίσει 

μια βόλτα στην παραλία. Αναζητούσε οξυγόνο. Μα μερικές φόρες 

εκεί που υπάρχει άφθονο μπορούμε να πνιγούμε. Κάτι τέτοιο θα 

συνέβαινε στην Κάτια σε εκείνη τη βόλτα. 

 

Περπατώντας στον παραλιακό δρόμο, η Κάτια έβλεπε τα μαγαζιά 

που ήταν γεμάτα από ξέγνοιαστους τουρίστες και ντόπιους, οι 

οποίοι διασκέδαζαν γελώντας και πίνοντας. Τελικά, το μόνο που δεν 

χρειάζονταν εκείνη τη στιγμή ήταν να σπαταλήσει το χρόνο της σε 

τέτοια. Η θάλασσα την καλούσε και η Κάτια ανταποκρίνονταν. 

«Κάτια!» Κατευθυνόμενη προς την παραλία άκουσε μια γνώριμη 

φωνή να λέει το όνομά της. Γύρισε και κοίταξε όλο ελπίδα! 

«Άλεξ! Τι κάνεις;» 

«Καλά, εδώ πίνω ένα ποτό, θέλεις να σε κεράσω ένα;» 

«Κάποια άλλη φόρα, Άλεξ. Πάω μια βόλτα στην παραλία.» 

«Θέλεις παρέα;» 

«Θέλω.» Του είπε χαμογελαστά και κατευθύνθηκαν προς τη θά-

λασσα. Άρχισαν να μιλούν για διάφορα πράγματα. Κύριο θέμα της 

συζητήσεώς τους όμως ήταν η φωτογραφία.  

«Γιατί σου αρέσουν οι φωτογραφίες, Κάτια;» 

«Απλώς θέλω να κρατάω όλες τις αναμνήσεις μου ζωντανές. Οι 

φωτογραφίες μπορούν να με βοηθήσουν νομίζω.» 

«Ναι φυσικά, πολλοί άνθρωποι όμως δεν θέλουν να έχουν ανα-

μνήσεις. Πόσα τραγούδια, ποιήματα, βιβλία και άλλα υπάρχουν που 

το περιγράφουν αυτό. Απέχουν από τις αναμνήσεις και αυτό θεω-

ρείται τρόπος επιβίωσης.» 

«Οι αναμνήσεις θα υπάρχουν Άλεξ, γιατί η ζωή θα συνεχίσει να 

προχωράει και συνεχώς θα γεννιούνται κι άλλες με το πέρασμά της. 
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Είναι θέμα διαχείρισης και επιλογών. Μας δίνεται ένας λευκός 

καμβάς. Εμείς θα βάλουμε όσα περισσότερα χρώματα μπορούμε. 

Και έπειτα θα μείνουμε να κοιτάμε τη φωτογραφία της ζωής μας. Αν 

έχουμε βάλει μαύρο, θα βλέπουμε μαύρο. Αυτό είναι οι αναμνήσεις. 

Αν φροντίσουμε μέσα στο ταξίδι της προσωπικής μας αναζήτησης να 

είναι όμορφες, έτσι και θα γίνει. Δεν θα υπάρχει λόγος να μην θέ-

λουμε να θυμόμαστε.» 

«Κάτια, σε ακούω τόση ώρα και μου αρέσουν όλα αυτά που λες. 

Μα νιώθω ότι δεν τα πίστευες εξ αρχής.»  

«Τι εννοείς;» Η Κάτια καταλάβαινε ακριβώς τι εννοούσε ο Άλεξ.  

«Κάποιος σου έδωσε όμορφα χρώματα, έτσι;» Η Κάτια χαμογέ-

λασε μόνο και συνέχισαν να περπατούν αμίλητοι για λίγο ακόμη. 

Η ενέργεια που έπαιρνε από το έδαφος, βυθίζοντας τα πόδια της 

στην άμμο, ήταν μια όμορφη αίσθηση. Την έκανε να νιώθει δυνατή. 

Τότε ήταν που κατάλαβε. Ήταν η ευκαιρία της να μάθει ο,τιδήποτε 

ήθελε για τον Πέτρο ή για τον Πέτρο της. Μια συζήτηση χρειάζονταν 

με τον Άλεξ, και δεν έπρεπε να χάσει αυτή την ευκαιρία που βρί-

σκονταν οι δυο τους. Πόσες ευκαιρίες υπάρχουν στη ζωή μας; Αλή-

θεια χάνονται; Όταν χάνονται που πηγαίνουν; Η Κάτια δεν το γνώ-

ριζε αυτό. Το μόνο σίγουρο για εκείνη ήταν ότι και η ζωή ήταν μια 

ευκαιρία. Θα ήταν άδικο να την αφήσει να φύγει. Ευ και καιρός. Κα-

τάλληλη συγκυρία, κατάλληλη στιγμή, κατάλληλη ζωή.  

«Αλήθεια, Άλεξ, ο άλλος φωτογράφος, ο Πέτρος, δεν βγήκε μαζί 

σου;» 

«Είναι στο ξενοδοχείο. Ξέρεις, δεν βγαίνει και πολύ.» 

«Φαίνεται όμως ιδιαίτερα κοινωνικός. Πως προτιμά να κάθεται 

στο δωμάτιό του μια τέτοια όμορφη βραδιά;» Ο Άλεξ δίστασε για 

δυο στιγμές και μετά γύρισε και την κοίταξε. 

«Κοίτα Κάτια, όταν συμβαίνει σε κάποιον αυτό που συμβαίνει και 

στον Πέτρο είναι δύσκολο να υπάρχει διάθεση για διασκέδαση και 

όλα τα παρελκόμενα.» 

Η Κάτια κοίταζε τώρα τον Άλεξ κατάματα. Ένιωσε ένα σφίξιμο στο 

στήθος της και όλα γύρω φαίνονταν αλλιώτικα. Τότε ήταν που στα-

μάτησαν όλα. Ο αέρας δεν φυσούσε πια, το οξυγόνο χάθηκε και η 

θάλασσα φαίνονταν ακίνητη. Όλα φαίνονταν να έχουν μπει σε ένα 

δρόμο που καίει. Όλα φαίνονταν ότι γνώριζαν τα λόγια που θα ακο-

λουθούσαν. 

«Έχει καρκίνο Κάτια και από ό,τι γνωρίζω δεν έχει αρκετό χρόνο 
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ακόμη.» Τώρα ήταν η σειρά της Κάτιας να μείνει ακίνητη. « Καρκίνο 

στο έντερο. Και δεν είναι μόνο τη ζωή του που του στερεί αυτή η 

αρρώστια. Έχει χάσει ήδη και τη γυναίκα της ζωής του. Την άφησε 

πριν δύο χρόνια για αυτό το λόγο.» Η Κάτια στο άκουσμα των λόγων 

του κατέρρευσε στην άμμο και ξέσπασε σε λυγμούς. «Κάτια; Κάτια; 

Τι συμβαίνει;» Ο Άλεξ είχε τρομάξει με την αντίδρασή της και προ-

σπαθούσε να τη συνεφέρει. 

«Τίποτα Άλεξ, απλώς έχω χάσει και τον πατέρα μου από καρκίνο 

και το θυμήθηκα.»  

Μέσα στο ψέμα της υπήρχε μια δόση αλήθειας. Καρκίνος. Πόσο 

σκληρός; Της στέρησε τον πατέρα της και τώρα, τώρα ήθελε να της 

πάρει τον Πέτρο της. Ποιος την τιμωρούσε με αυτό τον τρόπο; Ποιος 

αποφάσισε ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα; Ποιος θεός, ποια μοίρα, 

ποιο πεπρωμένο; Οποιοσδήποτε και να ευθύνονταν, φέρονταν 

άδικα, και η Κάτια ήταν αποφασισμένη να το αλλάξει αυτό. Ποιος 

όμως τα έβαλε με τη μοίρα και κέρδισε ή ακόμη βαθύτερα ποιος 

νίκησε το θάνατο; Ήταν καιρός να γίνει μια αρχή. 

«Άλεξ, θέλω να μιλήσω στον Πέτρο. Πήγαινέ με στο ξενοδοχείο.» 

«Δεν είναι καλή ιδέα, Κάτια. Είναι δυο η ώρα. Φαίνεσαι αδύναμη. 

Ίσως θυμώσει και που σου είπα για την αρρώστια του. Δεν θέλω να 

θυμώσει μαζί…» 

«Άλεξ, θέλω να μιλήσω με τον Πέτρο και θα το κάνω. Αν θέλεις να 

με βοηθήσεις, πήγαινε με μέχρι εκεί. Αν όχι, θα το κάνω μόνη μου.» 

Η απάντησή της ήταν καταπέλτης. Δεν του άφηνε κανένα περιθώριο 

για καμία άλλη απάντηση εκτός από καταφατική. Έτσι πήραν το 

δρόμο της επιστροφής. Είχε τόσα να τη ρωτήσει. Δεν μπορούσε να 

δικαιολογήσει την τόσο υπερβολική αντίδρασή της. Σώπασε όμως 

όταν την είδε να κλαίει γοερά ξεφουσκώνοντας την ψυχή της. 

Έφτασαν στο ξενοδοχείο ένα τέταρτο αργότερα. 

«Μένει στο δωμάτιο δεκατέσσερα.» 

«Δεκατέσσερα;» Η Κάτια μούδιασε ολόκληρη, όταν άκουσε τον 

αριθμό. Στις δεκατέσσερις Ιανουαρίου, μια εβδομάδα αφότου ήταν 

μαζί, είχαν ορίσει μαζί τι σημαίνει ζωή. Είχαν αποφασίσει,λοιπόν, ότι 

αυτή η ημερομηνία θα τους συνοδεύει πάντοτε και θα είναι ξεχω-

ριστή. 

«Τι σου κάνει εντύπωση; Τη φασαρία να έβλεπες που έκανε για 

να μείνει σε αυτό το δωμάτιο. Όχι μόνο εδώ αλλά και οπουδήποτε 

έχουμε ταξιδέψει μέχρι τώρα.» 
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Η σιγουριά της Κάτιας, ότι αυτός ο άνδρας που παρίστανε ότι δεν 

την αναγνώριζε ήταν ο Πέτρος, τώρα πια είχε κατοχυρωθεί. Καλη-

νύχτισε τον Άλεξ και τον ευχαρίστησε για όλα σήμερα. Ήταν έτοιμη 

να αντιμετωπίσει τη ζωή. Ήταν έτοιμη να χτυπήσει την πόρτα της. 

Την πόρτα του Πέτρου. 

 

Ο Πέτρος στέκονταν στη μπαλκονόπορτα του δωματίου του και, κρα-

τώντας μια κούπα καφέ με άρωμα καραμέλας, παρατηρούσε τη θά-

λασσα. Θυμόνταν τη βραδιά στο Σούνιο. Η θάλασσα που κοιτούσε 

τώρα ήταν ίδια με εκείνη που βρίσκονταν μπροστά του εκείνο το 

βράδυ. Το βράδυ που αποχαιρέτησε τη δική του θάλασσα. Το δικό 

του βυθό.  

Σκέφτονταν αυτά που συνέβησαν σήμερα. Ήταν όντως η Κάτια 

που βρίσκονταν μπροστά του το μεσημέρι; Στα δύο χρόνια που είχαν 

περάσει από τότε που την είδε για τελευταία φορά, είχε φανταστεί 

πολλές φορές ότι την έβλεπε μπροστά του. Δεν είχε όμως σημασία 

αν ήταν αληθινό ή όχι. Αύριο εκείνος και ο Άλεξ θα έφευγαν από το 

νησί. Για το καλό της. Για να συνεχίσει τη ζωή της. Για να την αφήσει 

ελεύθερη να την συνεχίσει.  

«Τι σου αρέσει να κάνεις πολύ;» 

«Κάθισε να σκεφτώ. Κάτι που λατρεύω είναι να κάνω το γνωστό 

σε όλους μας «χαααα» στα τζάμια και να ζωγραφίζω.» 

«Πότε θα μεγαλώσεις, Κάτια; Και τι ζωγραφίζεις;» 

«Τη ζωή Πέτρο. Ζωγραφίζω τη ζωή. Και τα δύο, ζωή και ζωγραφιά 

στο τζάμι, αυτό χρειάζονται, μιαν ανάσα.» 

«Είσαι υπέροχη. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Απλά λατρεύω τις 

συζητήσεις μας για τη ζωή.»  

«Ξέρεις τι σημαίνει για μένα ζωή Πέτρο;» 

«Τι πράγμα;» 

«Ζούσα Ώσπου Ήρθες. Ξέρεις τι εννοώ; Ότι όταν ήρθες σταμά-

τησα να ζω απλά. Ήταν σαν να ξανάρχισα από την αρχή. Σαν κάτι να 

παρεμβάλλεται ανάμεσα πραγματικότητας και φαντασίας. Και το 

χρωστάω σε σένα.»   

Στη σκέψη αυτών των αναμνήσεων, ο Πέτρος ένιωσε τα νύχια των 

ενοχών να γδέρνουν την ψυχή του. Πως μπόρεσε να την αφήσει 

χωρίς καμιά εξήγηση; Δεν είχε καμία σημασία πλέον. Αύριο θα 

έφευγε.  

Ο θόρυβος της πόρτας τον έβγαλε από τις σκέψεις του. Ποιος να 
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ήταν; Ίσως έπαθε κάτι ο Άλεξ! Άφησε το καφέ του και άνοιξε αμέσως 

την πόρτα. 

«Παρακαλώ;» 

«Κύριε Θαλασσινέ, συγνώμη για το ακατάλληλο της ώρας, αλλά 

είναι εδώ μια κοπέλα που ζητά να σας δει επειγόντως.» Ο υπεύθυ-

νος της ρεσεψιόν στέκονταν έξω από την πόρτα του Πέτρου τώρα.  

«Δεν δέχομαι επισκέψεις τέτοια ώρα. Ίσως αν έρχονταν αύριο 

νωρίς θα τη δεχόμουν, νωρίς όμως διότι προγραμματίζω και την 

αναχώρησή μου αύριο.» 

«Πάλι θα φύγεις, Πέτρο;» Η φωνή που ακούστηκε δεν ήταν του 

αντιπαθητικού άνδρα που στέκονταν τόση ώρα μπροστά του. Ο Πέ-

τρος γνώριζε καλά αυτή τη φωνή, όσο και την όψη της γυναίκας που 

πρόβαλλε από το βάθος του διαδρόμου.  

«Δεν σας είπα κυρία μου να περιμένετε στη ρεσεψιόν;»  

«Αφήστε την να περάσει μέσα.» 

Η Κάτια μπήκε στο δωμάτιο του Πέτρου και ο υπεύθυνος του ξε-

νοδοχείου έμεινε εμφανέστατα έκπληκτος. Πριν προλάβει να φύγει, 

τον σταμάτησε η φωνή του Πέτρου. «Θα μπορούσαμε να έχουμε 

δύο καφέδες με άρωμα καραμέλας, παρακαλώ;»  

«Θα πω να σας φέρουν αμέσως.» Είπε και χάθηκε στο διά-

δρομο.» 

Ο Πέτρος έκλεισε την πόρτα πίσω του και αντίκρισε τη γυναίκα 

που στέκονταν τώρα απέναντί του. Κατάλαβε από το βλέμμα της ότι 

είχε έρθει η ώρα. 

 

Οι καφέδες έφτασαν στο λεπτό. Ο χώρος πλημμύρισε αμέσως με το 

άρωμα της καραμέλας. Αν και δεν είχε μείνει αρκετός για αυτό, 

αφού τον περισσότερο τον είχε καταλάβει το άρωμα της Κάτιας. 

Έπρεπε να ξεκινήσει πρώτος. Της το χρωστούσε.  

«Κάτια, δεν άλλαξες καθόλου.» 

«Με αναγνωρίζεις τώρα, Πέτρο;» Τα λόγια της λεπίδες κοφτερές 

που έκοβαν στα δύο ό,τι κι αν ήθελε να πει.  

«Σε παρακαλώ, Κάτια, θέλω να με αφήσεις να σου εξηγήσω τα 

πάντα.» 

«Αναρωτιέμαι τι έχεις να μου πεις. Πως με αγαπούσες, αλλά 

έφυγες; Ότι μπόρεσες τελικά να με αφήσεις εκείνο το βράδυ μόνη 

μου στη βροχή και να φύγεις; Πως έχεις καρκίνο και φέρθηκες σαν 

δειλός χωρίς να με αφήσεις να σε στηρίξω; Πως αύριο ήσουν έτοι-
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μος να ξαναφύγεις μακριά μου; Τι από όλα αυτά θέλετε να μου 

εξηγήσετε, κύριε Θαλασσινέ;» Η Κάτια φαίνονταν αρκετά εκνευρι-

σμένη. Όλος αυτός ο πόνος που είχε φωλιάσει μέσα της αυτά τα δύο 

χρόνια ξεχύθηκε τώρα μπροστά τους.  

«Πως ξέρεις για τον καρκίνο;» 

«Αυτό σε ενδιαφέρει, Πέτρο; Αυτό;» 

«Σταμάτα, Κάτια. Σταμάτα να φωνάζεις. Εδώ είμαι και δεν θα 

φύγω μέχρι να στα εξηγήσω όλα. Απλώς ηρέμησε και άκουσέ με.» Οι 

δυνάμεις της Κάτιας την είχαν ήδη εγκαταλείψει. Κάθισε απέναντί 

του, και αφού και οι δύο ήπιαν μια γουλιά καφέ καραμέλα, ο Πέτρος 

άρχισε να της μιλά για το τότε. 

«Ένα μήνα πριν από εκείνα τα Χριστούγεννα που χωρίσαμε έμα-

θα ότι έχω καρκίνο. Δεν ήταν αργά. Έτσι μου είπαν τουλάχιστον οι 

γιατροί. Μπορούσα να σωθώ, είπαν, αλλά και να πεθάνω. Τίποτα 

δεν ήταν σίγουρο. Τίποτα εκτός από το ότι δεν θα σε άφηνα να 

θαφτείς μαζί μου, όταν εγώ θα έφευγα.» Η Κάτια είχε αρχίσει κιόλας 

να κλαίει. «Εκείνο το βράδυ που σε άφησα νομίζω ότι άφησα και τη 

ζωή. Ξεγέλασα τον καρκίνο που νόμιζε ότι θα μου την πάρει εκείνος. 

Την άφησα να φύγει, όταν άφησα εσένα. Μα για μένα δεν είχα άλλη 

επιλογή. Μου έλεγες τα όνειρά σου, τα παιδιά που ήθελες να κάνεις, 

το σπίτι που θα αγόραζες σε ένα νησί στο μέλλον. Δεν θα επέτρεπα 

στον εαυτό μου να στερηθείς όλα αυτά τα όμορφα πράγματα.»  

«Και αποφάσισες να μου στερήσεις το λόγο ύπαρξής μου. Απο-

φάσισες να φύγεις.» 

«Άσε με να τελειώσω, Κάτια. Ο κάθε άνθρωπος δίνει καθημερινά 

μάχες με τον εαυτό του. Έτσι κι εγώ πάλευα με μένα συνεχώς να μην 

τρέξω να σε βρω, να σου τα πω όλα, να σε έχω δίπλα μου και άλλες 

τόσες φόρες το μετάνιωνα. Μια μέρα θυμάμαι, σε είχα δει να βγαί-

νεις από το σπίτι με βαλίτσες. Και τότε κατάλαβα πως δεν είχε κανέ-

να νόημα να το κάνω. Ίσως να προχωρούσες τη ζωή σου και δεν θα 

ήμουν εγώ αυτός που θα σε εμπόδιζε. Σου είχα πει πως θα ξανα-

συναντηθούμε. Γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Γιατί αυτό που είναι 

να γίνει θα γίνει. Το πίστευα και το πιστεύω ακόμη. Πίστευα πως θα 

ξαναμυρίσω το άρωμά σου, πως θα νιώσω τον εαυτό που να στάζει 

φωτιά στο άγγιγμά σου. Αν ισχύει, λοιπόν, ότι το σύμπαν είναι ο 

καθρέπτης μας, εγώ περίμενα την αντανάκλαση. Και τώρα, τώρα 

βρίσκεσαι εδώ μπροστά μου, να με κοιτάς, να σε κοιτάω και το 

άρωμα καραμέλας να μας αγκαλιάζει, να στήνει χορό. Τον τελευταίο 
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χορό.» Η Κάτια έμεινε για λίγο αμίλητη, προσπαθώντας να συγ-

κρατήσει τα δάκρυά της, όσο και την ίδια να μην τρέξει στην αγκαλιά 

του, να του πει ότι τον συγχωρεί, ότι θα είναι δίπλα του, ότι απλώς 

τον αγαπάει.  

«Δεν ξέρεις πως πέρασαν αυτά τα δυο χρόνια, Πέτρο. Δεν ξέρεις 

πως ξυπνούσα το πρωί και τότε ήταν που ήθελα να κοιμηθώ για 

πάντα. Κάθε πρωί ξυπνούσα και σε ένιωθα δίπλα μου, να λες καλη-

μέρα και όταν καταλάβαινα πως έλειπες, σκεφτόμουν ότι θα πάρεις 

τηλέφωνο, ότι θα βρεθείς μπροστά μου. Κάθε πρωί απογοητευό-

μουν. Κάθε μεσημέρι σε έβλεπα να τρως μαζί μου, να γελάμε όπως 

όταν μαγειρεύαμε μαζί. Κάθε μεσημέρι απογοητευόμουν. Κάθε βρά-

δυ σκεφτόμουν τη μέρα που έφυγε. Χωρίς να σε νιώσω, να με 

κοιτάξεις με αυτή τη ζέστη του αχνιστού καφέ που με τυλίγει τώρα, 

χωρίς να μου πεις καληνύχτα, να μου σβήσεις το φως. Κάθε βράδυ 

απογοητευόμουν. Κάθε βράδυ ήλπιζα στο πρωί.» 

Ο Πέτρος δεν άντεξε να την ακούει άλλο. Βγήκε στη βεράντα του 

δωματίου και κοίταζε τη θάλασσα. Ένιωσε την Κάτια πίσω του. Τα 

χέρια της τυλίχτηκαν γύρω του σαν δύο κλωστές, έτοιμες να ράψουν 

κάθε πληγή και τραύμα στην ψυχή του. Τα φώτα του ουρανού 

έδειχναν το δρόμο που θα έπαιρνε ο Πέτρος σε λίγο καιρό. Μακριά 

από τη ζωή. Μα τι πιο άσχημο, μακριά από την Κάτια. 

«Θα πεθάνω, αγάπη μου.» Της είπε χωρίς να πάρει το βλέμμα 

του από τη θάλασσα. Η Κάτια έχοντας τα χέρια της ακόμη γύρω του, 

έκλαιγε σιωπηλά χωρίς να μιλά. Γύρισε το κεφάλι του και την κοί-

ταξε. Ήταν ομορφότερη από ποτέ. «Μην κλαις άλλο, μωρό μου, δεν 

σε αφήνω τώρα. Όχι ακόμη. Στο υπόσχομαι.»  

Η Κάτια δεν μίλησε. Άρχισε να τον σφίγγει στην αγκαλιά της, 

όπως έκανε εκείνος, πριν φύγει. Έτσι όπως έμεναν αγκαλιασμένοι, ο 

Πέτρος άφησε ένα φιλί στα χείλη της γυναίκας που κρατούσε και 

ενώθηκαν για μία τελευταία φόρα. Έτσι νόμιζαν τουλάχιστον.  

 

Τέσσερεις μήνες αργότερα...  

«Τι θα κάνουμε την Πρωτοχρονιά;» 

«Δεν ξέρω Ρίτα. Αυτά τα Χριστούγεννα χρειαζόμαστε κάτι ήρεμο. 

Από τότε που γυρίσαμε από την Άνδρο δεν έχουμε σταματήσει να 

κάνουμε πράγματα. Δεν θέλω να νομίζει ο Πέτρος ότι όλα αυτά 

γίνονται, επειδή δεν του μένει πολύς χρόνος ακόμη. Καλύτερα κάτι 

πιο ήσυχο. Του χρόνου βλέπουμε.» 
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«Καταλαβαίνω. Μα μήπως Κάτια ο Πέτρος κάνει καλά να 

πιστεύει όσα είπες; Ότι δηλαδή ίσως…» 

«Δεν υπάρχει «ίσως» Ρίτα. Αυτά τα Χριστούγεννα δεν είναι τα τε-

λευταία του Πέτρου. Μετά την Πρωτοχρονιά πετάμε για Αμερική. Ό-

ταν επιστρέψουμε και ο Πέτρος θα αναρρώνει θα δεις ότι έχω δίκιο 

τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.» Η αποφασιστικότητα της Κάτιας 

χτυπούσε κόκκινο. Έκλεισε το τηλέφωνο φανερά εκνευρισμένη με 

όλα τα «ίσως» που την περικύκλωναν από όλους, ακόμη και από τον 

ίδιο τον Πέτρο.  

«Πέτρο; Πέτρο σε φωνάζω τόση ώρα δεν ακούς; Τι κάνεις εκεί 

γράφεις;» 

«Μουτζουρώνω τις σελίδες. Δεν έχουμε όλοι το δικό σου τα-

λέντο, Κάτια μου.»  

«Ευχαριστώ για το κολακευτικό σχόλιο, αλλά για να σε δω τι 

έχεις;» 

«Η αλήθεια είναι ότι πονάω πολύ. Καλύτερα να πάμε στο νοσο-

κομείο. Ίσως…» 

«Σταμάτα σε παρακαλώ με αυτό το «ίσως». Φύγαμε.» 

Ντύθηκαν όσο πιο γρήγορα γίνονταν και κατευθύνθηκαν στο νο-

σοκομείο. Στη διαδρομή ο πόνος του Πέτρου επιδεινώνονταν. Κι 

όμως, εκείνος το μόνο που έλεγε ήταν το πόσο τυχερός ήταν που 

διαλέχτηκε για να αγαπάει την Κάτια. «Εκεί στο νότο, εκεί μου κλή-

ρωσε ο έρωτας το λόττο.» Για εκείνην την κλήρωση της μιλούσε και 

για το πόσο τυχερός στάθηκε. Εκείνη δεν αντιδρούσε, αν και μέσα 

της είχαν διαλυθεί τα πάντα. Έπρεπε να παραμείνει δυνατή. Έπρεπε 

να το κάνει για τον Πέτρο. Αυτό ήταν αρκετό για να μην λυγίσει. 

«Τι συμβαίνει γιατρέ; Γιατί με κοιτάτε έτσι;» Μπαίνοντας στο 

νοσοκομείο δέχτηκαν τον Πέτρο στα επείγοντα και η Κάτια προσπά-

θησε να βρει τον γιατρό που τον παρακολουθούσε, ο οποίος στέ-

κονταν σκεφτικός τώρα μπροστά της. 

«Κυρία Αραβαντινού, ο κύριος Θαλασσινός πρέπει να υποβληθεί 

αμέσως σε χειρουργείο, ειδάλλως η προσπάθειά μας να τον κρατή-

σουμε στη ζωή θα είναι τουλάχιστον μάταιη. Είστε σίγουρη ότι ακο-

λουθούσε πιστά τη φαρμακευτική αγωγή στην οποία είχε υποβλη-

θεί;» 

«Φυσικά γιατρέ, εγώ η ίδια του έδινα τα φάρμακά του.» 

«Δεν μπορώ τότε να βγάλω ένα ακριβές συμπέρασμα για την 

επιδείνωση της κατάστασής του. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι 
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το πιο πιθανό είναι να είναι λάθος η αγωγή.» 

«Τι μου λέτε, γιατρέ;» 

«Ηρεμήστε σας, παρακαλώ. Το χειρουργείο θα κρίνει τα πάντα. 

Απλώς στο σημείο που έχουμε φτάσει θα ήθελα να σας προειδο-

ποιήσω να είστε προετοιμασμένη για κάθε εκδοχή.» 

«Μπορώ να τον δω;» 

«Για πέντε λεπτά μόνο. Σας εξήγησα, μπαίνουμε κατευθείαν στο 

χειρουργείο.» 

Μια νοσοκόμα οδήγησε την Κάτια σε ένα δωμάτιο του δεύτερου 

ορόφου. Πριν μπει, σκούπισε τα δάκρυά της και φόρεσε το πιο με-

γάλο χαμόγελο που είχε ποτέ.  

«Αγάπη μου;» 

«Κάτια. Νόμιζα ότι δεν θα σε ξαναέβλεπα ποτέ και δεν θα σε 

αποχαιρετούσα.» 

«Πέτρο, τι λες; Δεν με αποχαιρετάς, να σωθείς πας. Και εγώ θα σε 

περιμένω εδώ έξω να πάμε σπίτι μας. Μίλησα και με το γιατρό. Είναι 

πολύ αισιόδοξος και κάναμε πολύ καλά που ήρθαμε τώρα στο νο-

σοκομείο.» 

«Πάντα δίπλα μου, για να με καθησυχάζεις, ακόμη και με ψέμα-

τα. Πότε θα καταλάβεις, Κάτια μου, ότι μοιάζουμε τόσο που ξέρω 

πότε λες αλήθεια και πότε όχι; Κάτια μου, για πάντα δικιά μου. Ακό-

μη και από την άλλη πλευρά. Εκεί θα είμαι και εσύ θα είσαι δικιά 

μου. Θα…» 

«Με συγχωρείτε, πρέπει να μπείτε στο χειρουργείο, κύριε Θα-

λασσινέ.»  

Η νοσοκόμα που μπήκε στο δωμάτιο διέκοψε τον Πέτρο, ο οποίος 

τώρα έκλαιγε μαζί με την Κάτια. Βγαίνοντας από το δωμάτιο άκουγε 

την Κάτια να του φωνάζει πως δεν φεύγει, πως δεν τον αφήνει, πως 

θα τον περιμένει εδώ. Τότε ήταν που έφτασε στη μύτη του το άρωμα 

καραμέλας. Και ένιωσε ευτυχισμένος, όταν μπήκε στο χειρουργείο. 

Ακόμη κι αν δεν έβγαινε ζωντανός από εκεί μέσα.  

 

Οι πόρτες του χειρουργείου έκλεισαν και μόνο τότε η Κάτια ξέσπασε 

σε λυγμούς που κρατούσε καιρό μέσα της. Κι αν τελικά δεν τον ξα-

ναέβλεπε; Κι αν τον έχανε; Ήταν μόνη της και το μόνο που μπορούσε 

να κάνει ήταν να περιμένει.  

«Με συγχωρείτε; Είστε η κυρία Αραβαντινού;» Η Κάτια πήρε τα 

μάτια της από το πάτωμα και γύρισε στη νοσοκόμα που της μιλούσε 
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τώρα. 

«Μάλιστα;» 

«Αυτός ο φάκελος είναι για εσάς. Ο κύριος Θαλασσινός ήθελε να 

σας τον παραδώσω από τη στιγμή που θα έμπαινε στο χειρουργείο.» 

Αυτό είπε μόνο και χάθηκε από μπροστά της. Η Κάτια κοίταξε το 

φάκελο ανυπόμονα και τρομαγμένα. Σκούπισε τα δάκρυά της και 

άρχισε να διαβάζει. 

Αγαπημένη μου Κάτια,  

Διαβάζεις αυτό το γράμμα, ενώ θα βρίσκομαι στο χειρουργείο. 

Ήμουν σίγουρος ότι οι αντιπαθητικοί γιατροί δεν θα μου άφηναν 

όσο χρόνο χρειαζόμουν, για να σου πω όλα εκείνα που θέλω. Βέβαια 

τους δικαιολογώ. Δεν μπορούν να μου δώσουν μια ζωή. Θα περιο-

ριστώ, λοιπόν, σε αυτές τις γραμμές. 

Σε αγάπησα, Κάτια μου. Αρκετά ώστε να μπορεί να λέγεται αγά-

πη. Ίσως να μην βγω ζωντανός από εκεί μέσα  αλλά ένα είναι σί-

γουρο. Ότι αν φύγω, θα φύγω ευτυχισμένος και με το άρωμα καρα-

μέλας μέσα μου πια. Με το άρωμά σου μέσα μου πια. Έχοντας ζήσει 

τη ζωή που ήθελα. Αυτό είναι που θέλω να κάνεις και εσύ. Να ζή-

σεις. Δεν υπάρχει φωτεινή και σκοτεινή πλευρά της ζωής, αγάπη 

μου. Εξαρτάται από τη μπαταρία του φακού που κρατάς στο χέρι. 

Και για σένα αυτό θέλω να ισχύει. Να ερωτευτείς ξανά. Στον έρωτα 

είμαστε σαν το μολύβι και την ξύστρα. Μπορεί ο άλλος να μας κατα-

πίνει συνεχώς, μα συγχρόνως γινόμαστε πιο κοφτεροί. Πιο δυνατοί. 

Έτσι θέλω να είσαι. Η Κάτια που ερωτεύτηκα.  

Φτιάξε το παζλ της ζωής σου. Έτσι όπως κάναμε μαζί. Όλα τα 

κομμάτια είναι μπροστά σου. Αρκεί να τα βάλεις στη σωστή σειρά. 

Κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό, κάθε στιγμή μοναδική. Όπως και όλες 

όσες έχουν χαραγμένα τα ονόματά μας πάνω τους.  

Τελευταίο και σημαντικότερο. Στα παζλ και στη ζωή να κοιτάζεις 

πάντοτε τα χρώματα. Θέλει θάρρος να τα δεις. Θέλει θάρρος να λύ-

σεις ένα παζλ, θέλει θάρρος να λύσεις τη ζωή. Μα ξέρω ότι θα τα 

καταφέρεις.  

Σ’ αγαπάω και θα σε αγαπάω, Κάτια Αραβαντινού.  

                                   Ο παντοτινά χαμένος στο βυθό σου Πέτρος.  

 

Η Κάτια ένιωθε τα μάτια της να τσούζουν όσο ποτέ. Έσφιγγε με τα 

χέρια της το γράμμα του Πέτρου και το άρωμα καραμέλας που 

πλημμύριζε το χαρτί απλώθηκε και στην ψυχή της. Πέρασαν σχεδόν 
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τρεις ώρες που το διάβαζε ξανά και ξανά. Οι πόρτες του χειρουρ-

γείου άνοιξαν. Ο γιατρός βγαίνοντας αντίκρισε τη διαλυμένη κοπέλα 

που τον κοίταζε σαν να ήταν ο ίδιος ο Θεός.  

«Κυρία Αραβαντινού, φαίνεστε αρκετά κουρασμένη καλύτερα να 

πάτε να πιείτε λίγο νερό, αλλιώς θα καταρρεύσετε.»  

«Γιατρέ… εσείς έχετε το «νερό» που χρειάζομαι για να σταθώ και 

πάλι στα πόδια μου.» 

«Η καρδιά του Πέτρου είναι πολύ αδύναμη. Πρέπει να σας ενημε-

ρώσω ότι σταμάτησε για δύο φορές κατά τη διάρκεια της επέμβα-

σης.» Ο γιατρός είδε την γυναίκα απέναντί του να καταρρέει στο πά-

τωμα και μόλις που πρόλαβε να τη συγκρατήσει. 

«Λίγο νερό, σας παρακαλώ! Γρήγορα! Κυρία Αραβαντινού, μιλή-

στε μου. Δεν έχει σφυγμό γρήγορα! Σας παρακαλώ, μην εγκαταλεί-

πετε τώρα! Εκείνος τα κατάφερε για εσάς. Μην τον αφήνετε, όπως 

δεν σας άφησε και εκείνος!» 

 

«Τι σημαίνει βυθός, μαμά;» Το ξανθό κοριτσάκι γύρισε και κοίταξε 

την Κάτια με τα μεγάλα καφέ μάτια του. 

«Βυθός, αγάπη μου, είναι αυτό που βλέπεις στα μάτια της μαμάς 

σου τώρα.» 

«Και εγώ; Γιατί δεν έχω ένα βυθό μπαμπά;» 

«Έχεις, Μαργαρίτα μου. Ο κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του μια 

θάλασσα. Ένα μεγάλο βυθό που άλλοι άνθρωποι κολυμπούν σε 

αυτόν.» 

«Και εσύ κολυμπάς στης μαμάς;» 

«Ναι, αγάπη μου, στης μαμάς σου και εδώ και πέντε χρόνια και 

στο δικό σου.»  

«Και δεν έτυχε ποτέ να πνιγείτε;» 

«Πριν λίγα χρόνια, ο βυθός μας ήταν σκοτεινός ξέρεις. Μα όταν 

μεγαλώσεις, θα μάθεις ότι ακόμη και στο μαύρο θα βρίσκεις πά-

ντοτε το μπλε της θάλασσας και του ουρανού. Δεν υπάρχει βυθός 

χωρίς σκοτάδι, όπως και το σκοτάδι χωρίς χρώμα. Το μαύρο είναι 

χρώμα επίσης.» 

«Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι! Κι αν φοβάμαι στο βυθό;» 

Η Κάτια και ο Πέτρος κοίταξαν την κόρη τους και έπειτα ο ένας 

τον άλλον. Είχαν κολυμπήσει σε ένα τέτοιο βυθό που περιέγραφε 

τώρα εκείνη. Όταν ο γιατρός βγήκε από το χειρουργείο και προ-

σπάθησε να εξηγήσει στην Κάτια ότι αν και δύσκολα, ο Πέτρος τα 
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κατάφερε, εκείνη κατέρρευσε στα χέρια του έτοιμη να φύγει. Ο 

γιατρός ήξερε ότι μια λιποθυμία μπορεί να αποβεί μοιραία, έτσι 

χρειάζονταν κάτι γρήγορα για να συνέλθει η κοπέλα. Στα χέρια της 

βρήκε ένα γράμμα που μοσχοβολούσε καραμέλα. Αυτό ήταν! Δεν 

υπήρχε κολόνια, για να μυρίσει αλλά εκείνο. Φέρνοντάς το στη μύτη 

της, φάνηκε να συνέρχεται και έπειτα μεταφέρθηκε σε ένα δωμάτιο. 

Το άρωμα καραμέλας είχε σώσει την Κάτια. Και ο Πέτρος ευθύ-

νονταν για αυτό.  

«Μπαμπά; Μαμά; Σας ρώτησα! Κι αν φοβάμαι στο βυθό;» 

«Δεν θα φοβάσαι, αγάπη μου. Γιατί δεν θα είσαι μόνη σου. Όλες 

οι θάλασσες επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο δικός σου ο βυθός θα 

είναι μαζί με κάποιον άλλον. Θα το δεις.» 

«Το υπόσχεστε;» 

«Σε σένα και στο βυθό σου.» Απάντησε ο Πέτρος παίρνοντας 

αγκαλιά την κόρη του και σφίγγοντας το χέρι της Κάτιας.  

Ήταν ελεύθεροι να συμπληρώσουν το δικό τους παζλ. Και θα το 

έκαναν. Το πεπρωμένο είχε ήδη βάλει την υπογραφή του. Ήταν 

ελεύθεροι να κολυμπήσουν στο βυθό τους. Ήταν πια μαζί.  
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«Χρυσόψαρα....!» 
 

 

Σίλα Χότζα 

 

 

 

Ήξερε καλά ποια ήταν, ανεξάρτητα με το τι έλεγαν οι δικοί της. 

Πάντα πίστευε στον εαυτό της κι αυτό της έδινε κουράγιο. Κουράγιο 

να συνεχίσει να πιστεύει ότι η ζωή της ανήκει και με οποιοδήποτε 

τίμημα θα κέρδιζε τη μάχη μαζί της. Μάχη με τη ζωή ή με τον ίδιο 

της τον εαυτό; Ποιος ήξερε; Ούτε η ίδια γνώριζε, απλά συνέχιζε να 

παλεύει και να μην χάνει ποτέ την ελπίδα. Μια ελπίδα που όταν όλα 

έδειχναν πως είχε πια πεθάνει, πάντοτε κατι γινόταν και ανέτρεπε 

αυτή της τη σκέψη. 

Έμοιαζε όμορφη. Καστανόξανθη με μάτια μελιά, καλοσχηματι-

σμένο σώμα, μέτριο ανάστημα. Για την ηλικία της, ήταν μια όμορφη 

καθημερινή κοπέλα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο πάνω της. Είχε όμως 

αυτόν τον αέρα που έκανε τους πάντες να μαγνητίζονται στο βλέμμα 

της, στο πέρασμά της. Πάντα έδειχνε απρόσιτη. Η σιγουριά που εξέ-

πεμπε έκανε τους άλλους να νιώθουν ότι δεν είχε ανάγκη κανέναν. 

Κανείς όμως δεν ήξερε. Κανείς δεν είχε καταλάβει πόση ανάγκη είχε 

για κάτι που θα έδινε στη μονότονη ζωή της ζωντάνια, που θα έκανε 

την καθημερινότητά της να έχει  δόση από παραμύθι. 

Ήταν φοιτήτρια όταν ερωτεύτηκε για πρώτη φορά. Το γυμνάσιο 

και το λύκειο ήταν αρκετά ανιαρά χρόνια για εκείνη. Τη Θέλμα. Ήταν 

φοιτήτρια στο πρώτο έτος της Ψυχολογίας Αθηνών, όταν γνώρισε 

τον Αλέξη, έναν δευτεροετή φοιτητή της Ψυχολογίας. Από την αρχή 

φάνηκε να δένουν μαζί. Είχαν κοινά ενδιαφέροντα, άκουγαν το ίδιο 

είδος μουσικής, είχαν πάνω κάτω τις ίδιες αντιλήψεις για τη ζωή. 

Πράγματα τόσο καθημερινά, μα τόσο όμορφα εξίσου. Η μέρα που 

έγιναν ζευγάρι δεν άργησε να έρθει. Από την αρχή της χρονιάς, ο 

Αλέξης τη φλέρταρε με έναν πολύ διακριτικό τρόπο, ο οποίος γοή-

τευε τη Θέλμα. Στην αρχή, τη βοηθούσε με τις εργασίες της και της 
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έδινε παλιές του σημειώσεις. Ύστερα από λίγο καιρό της ζήτησε μετά 

το μάθημα να πάνε για καφέ στο ‘’Μικρό Καφέ’’ απέναντι από τη 

σχολή. Μετά από πολλές εξόδους, συζητήσεις και συναντήσεις τους, 

ο Αλέξης της εκμυστηρεύθηκε ότι είχε αρχίσει να νιώθει έντονα 

συναισθήματα για εκείνη. Ούτε εκείνη όμως δε δίστασε στιγμή να 

του αποκαλύψει πως κι εκείνη ένιωθε τα ίδια γι’ αυτόν.   

Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η σχέση τους. Μια σχέση ιδανική, 

αξιοζήλευτη. Που... όσο όμορφη φαινόταν, άλλο τόσο καταστροφική 

γινόταν κάποιες στιγμές. Μαζί είχαν δημιουργήσει κάτι ιδιαίτερο 

αλλά παράλληλα και ψυχοφθόρο. Ιδίως για τη Θέλμα. Μια σχέση 

πάθους, έρωτα κι ίσως αγάπης. Όχι ίσως. Ναι. Και αγάπης. Αυτό εί-

χαν. Μια σχέση εξάρτησης και εθισμού. Έτρεμε στο άγγιγμά του και 

έλιωνε στα φιλιά της. Όμορφο; Ναι, πράγματι! Ακούγεται σαν από 

παραμύθι αλλά όλοι ξέρουμε ότι στα παραμύθια υπάρχουν κι άσχη-

μες στιγμές. Υπήρχαν προβλήματα, εντάσεις, τσακωμοί και νεύρα. 

Κυρίως από την πλευρά του. Τον ενοχλούσαν πολλά. Τη ζήλευε, την 

επέκρινε, της επιδείκνυε πώς να μιλάει και να φέρετε. Εκείνη πνιγό-

ταν! Ένιωθε φυλακισμένη, όμως δεν ήθελε να το αλλάξει αυτό. Ποτέ 

της δεν τον χώρισε. Πώς θα μπορούσε εξάλλου να κάνει κάτι τέτοιο;  

Ήξερε ότι τους έδεναν πολλά. Έτσι τον αγάπησε. Με τον χαρακτήρα 

που είχε.  

Τα πράγματα όμως ολοένα και άλλαζαν. Η αρχή του τέλους είχε 

φτάσει. Δεν της μίλαγε όπως πριν. Δεν της φερόταν όπως πριν. Απέ-

φευγε να την κοιτάει στα μάτια πια. Τη δυσαρεστούσε τόσο πολύ η 

κατάσταση αυτή, καταλάβαινε ότι είχαν αλλάξει, αν όχι όλα, πολλά. 

Όμως δεν ήθελε να δώσει εκείνη το τέλος. Ούτε η ίδια γνώριζε το 

γιατί. Ίσως γιατί ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που ό,τι κι αν 

γινόταν δεν έχαναν ποτέ την ελπίδα! Ήλπιζε πως κάποια στιγμή όλη 

αυτή η ψυχοφθόρα κατάσταση θα άλλαζε. Τα πράγματα θα γίνονταν 

ξανά όπως στην αρχή, μα γελάστηκε. 

Γύρω στους εννέα μήνες κράτησε η σχέση αυτή. Την χώρισε χωρίς 

κάποια καλή δικαιολογία. Το μόνο που της είπε ήταν ότι δεν την 

ήθελε πλέον. Έκτοτε, βλεπόντουσαν συνεχώς στη σχολή. Ποτέ του 

όμως δε γύρισε να της πει έστω ένα ‘’Γεια!’’, δε θα του στοίχιζε τίπο-

τα απολύτως, μα δεν το έκανε. Η Θέλμα έκανε αλλεπάλληλες προ-

σπάθειες επανασύνδεσης, αλλά πραγματικά ήταν μάταιος κόπος. 

Δεν την ήθελε πια και αυτό φαινόταν.  

Όσο κι αν πονούσε, το ξεπέρασε. Ναι. Στάθηκε δυνατή και μέσα 
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από όλη αυτή την ιστορία είχε αρχίσει να καταλαβαίνει πως ήταν 

πλεον δύσκολο να ψάχνει για το ιδανικό ταίρι. Ο πρίγκιπας με το 

άσπρο άλογο που διάβαζε μικρή στα παραμύθια, τώρα πια δε ήταν 

κανένας άλλος, παρά με ένας απλός άνθρωπος που την πλήγωσε 

όσο κανείς άλλοτε! Στάθηκε δυνατή λοιπόν, μα πάνω απ’όλα αξιο-

πρεπής. Το όφειλε άλλωστε στον εαυτό της. Έναν εαυτό που λίγους 

μήνες μετά τον χωρισμό δεν μπορούσε να αναγνωρίσει πια! Είχε 

αλλάξει. Είχε γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν τρομερό πόσο πολύ 

την επηρέαζε ο Αλέξης και αυτό δε θα το συγχωρούσε ποτέ στον 

εαυτό της. Είχε αφήσει κάποιον να την μεταμορφώσει και να την 

κάνει μια ξένη. Πολλές φορές στη ζωή μας, μάς χρειάζεται ένα δυ-

νατό χτύπημα για να ξυπνήσουμε και να πάρουμε τα ηνία της ζωής 

στα χέρια μας. 

Οι μήνες περνούσαν. Είχε μπει για τα καλά πια ο Οκτώβρης. Βρά-

δυ Κυριακής, γύρω στις οχτώ το απόγευμα. Της άρεσε να βγαίνει τις 

Κυριακές. Τότε η Αθήνα φάνταζε τόσο νεκρή, τόσο άδεια, τόσο ακλυ-

δώνιστη. Ήταν κάποιες από τις αρετές που την γοήτευαν τόσο σ’ 

αυτή τη πόλη. Πήγε στο Σύνταγμα και από κει πήρε το Τραμ, με προ-

ορισμό την παραλιακή. Τη γαλήνευε απίστευτα η θάλασσα. Ο πα-

φλασμός των κυμάτων, η αλμύρα της, τα καράβια που ταξίδευαν, 

ποιός ξέρει για πού, για ποιες χώρες, ποιες ξένες θάλασσες. 

Έβλεπε το απέραντο γαλάζιο της που είχε γίνει σχεδόν μαύρο από 

τη νύχτα. Στιγμές. Σκέψεις. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν αυτά. Τι εί-

χε ζήσει μαζί του τόσους μήνες. Άναψε τσιγάρο. Μια κακιά συνήθεια 

που είχε ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό. ‘’Ένα τσιγάρο σαν μεγάλη κι-

μωλία...’’ 

Οι ώρες στο παγκάκι της παραλίας έτρεχαν αστραπιαία. Κι όσο 

περνούσε η ώρα, σκεφτόταν όλο και περισσότερο. Το μυαλό της είχε 

αρχίσει μια αναδρομή στο παρελθόν που της δημιουργούσε ανάμει-

κτα συναισθήματα. Συναισθήματα χαράς, πόνου, θλίψης, μα πιο πο-

λύ μελαγχολίας. Έμεινε άναυδη από τα όσα συνειδητοποίησε όταν 

ξεμπλόκαρε το μυαλό της από τις τόσες αναμνήσεις. Είχε χάσει την 

επικοινωνία με τους δικούς της, με την οικογένειά της, τις φίλες της, 

με άτομα που αγαπούσε και την αγαπούσαν. Είχε παρατήσει το διά-

βασμά της γι' αυτόν. Όλος ο κόσμος περιστρεφόταν γύρω του. Άνα-

ψε και δεύτερο τσιγάρο. Ένιωθε λύπη πλέον για τον εαυτό της. Είχε 

αφήσει τα πάντα για εκείνον, ακόμα και τον ίδιο της τον εαυτό. Έναν 

εαυτό που πάντοτε αγαπούσε όσο τίποτα άλλο. Παράλληλα όμως 
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ένιωθε περήφανη. Ναι κι όμως! Είχε μάθει να αγαπάει, να εκτιμάει, 

να νιώθει, να ζει! Είχε χάσει πολλά, μα είχε κερδίσει κιόλας. 

Γιατί τελικά τι ήταν η αγάπη γι’ αυτή; Τίποτα παραπάνω από μια 

πικρόγλυκια γεύση που είχε πάντα στο στόμα της, κι ίσως την έχει 

ακόμα. ‘’Αγαπώ θα πει χάνομαι’’, έλεγε, κι αυτό έκανε πάντα, χανό-

ταν στη δίνη των στροβιλισμών της χωρίς καν να ξέρει να χορεύει. Κι 

όμως της άρεσε. Ακόμα κι αν γνώριζε ότι στο τέλος μπορεί και να 

έπεφτε. Αυτά σκεφτόταν όση ώρα ήταν στο παγκάκι. Χωρίς να το 

καταλάβει είχε αρχίσει να κλαίει. Όχι πολύ. Ίσα-ίσα για να φύγει όλη 

η ένταση των σκέψεων, των αναμνήσεων και των συναισθημάτων 

που την κατέκλυζαν εκείνη τη στιγμή. 

Δεν πρόλαβε να σκουπίσει τα μάτια της, όταν ακούστηκε ο ήχος 

του κινητού της. Ήταν το αγόρι της. Ο καινούργιος της φίλος. ‘’Πού 

είσαι αγάπη μου;’’ έγραφε το μήνυμα. Του απάντησε, σηκώθηκε, 

έβαλε το κινητό στην τσέπη της και περπάτησε ως την ακτή. Στάθηκε 

για λίγο εκεί. Έβλεπε μόνο το μαύρο της θάλασσας. Τίποτα άλλο. 

Ώσπου κάποια στιγμή, με την άκρη του ματιού της, είδε να κουνιέται 

κάτι στο νερό. Ψάρι ήταν. Ένα χρυσοκίτρινο μικρό ψάρι. Μα...! Ήταν 

χρυσόψαρο! Τα λάτρευε. Όχι εκείνα που βρίσκονταν εγκλωβισμένα 

στη γυάλα, μα αυτά που κολυμπούσαν ελεύθερα στο βυθό. 

Πάντα πίστευε ότι είχε κάτι κοινό με αυτά. Έλεγε πως αντιπροσώ-

πευαν τη ζωή. Μια ζωή που όσο μαύρη κι αν φαινόταν κάποιες 

φορές, πίστευε πως πάντοτε θα υπήρχαν στιγμές που θα έσπαγαν τη 

μαυρίλα της και θα χάριζαν χαρά και ελπίδα. Σε έναν βυθό που ολο-

ένα και στενεύει, γίνεται όλο και πιο μαύρος, τα χρυσόψαρα, αρκούν 

για να κάνουν το βυθό να μοιάζει με παράδεισο. Το χρυσόψαρο 

στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Κώστας, το αγόρι της. Εκείνος 

που την έκανε να πιστέψει ξανά στη λάμψη των μικρών αυτών 

χρυσών ψαριών. 

 

Λίγους μήνες μετά το χωρισμό της με τον Αλέξη, η Θέλμα αποφάσισε 

να πάει ένα μικρό διήμερο ταξίδι στην  Άνδρο. Καλοκαίρι πια και η 

Αθήνα την έπνιγε! Εκεί γνώρισε τον Κώστα, που είχε πάει κι εκείνος 

ολιγοήμερες διακοπές στο νησί. Βρίσκονταν στο ίδιο ξενοδοχείο, σε 

διπλανά δωμάτια. Ένα βράδυ, ο Κώστας αρκετά πιωμένος μπέρδεψε 

το δωμάτιό του με της Θέλμας. Επί αρκετή ώρα προσπαθούσε να 

ανοίξει την πόρτα με το κλειδί, μα μάταιο, έτσι άρχισε να την βαράει 

με όλη του την δύναμη, ώσπου με τα χτυπήματα και τις φωνές ξύ-
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πνησε τη Θέλμα. Εκείνη τρομοκρατημένη βγήκε έξω, ‘’θέλεις κάτι;’’ 

του είπε, ‘’ποια είσαι εσύ και τί γυρεύεις στο δωμάτιό μου;’’ της 

αποκρίθηκε ο Κώστας, ‘’με συγχωρείς πάρα πολύ καλέ μου, αλλά 

αυτό είναι το δικό μου δωμάτιο και μόλις με ξύπνησες! Μάλλον το 

δικό σου, απ’ό,τι βλέπω απ’ τον αριθμό του κλειδιού σου, είναι το 

δίπλα!’’. Εκνευρισμένη του έκλεισε την πόρτα στα μούτρα –κυριο-

λεκτικά- και ο Κώστας ξαφνιασμένος και σαστισμένος προχώρησε 

για το δωμάτιό του. Την επόμενη μέρα της χτύπησε την πόρτα, θέλο-

ντας να της ζητήσει συγγνώμη για τη χθεσινοβραδινή παρεξήγηση, 

αλλά δεν τη βρήκε! Κατέβηκε στη ρεσεψιόν και ρώτησε τον υπάλ-

ληλο αν την είχε δει, εκείνος του είπε ότι είχε πάει βόλτα στην παρα-

λία του Βίντζι. Πήγε. Εκείνη είχε καθήσει σε μια ξαπλώστρα και 

χάζευε το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, κάθησε δίπλα της. Της 

μίλησε.  

-Καλημέρα. Με θυμάσαι; 

-Αν σε θυμάμαι; Δυστυχώς ναι. Εσύ είσαι που μου χάλασες τον 

ύπνο χθες το βράδυ. 

-Με συγχωρείς. Απλά ήπια λίγο παραπάνω χθες και... τα είχα λίγο 

χαμένα. 

-Ναι, το κατάλαβα. Άλλη φορά να προσέχεις κι αφού σε χαλάει 

μην πίνεις τόσο. 

-Ίσως έχεις δίκιο. Εν πάσει περιπτώση, ήρθα να σου ζητήσω 

συγγνώμη για χθες. Με λένε Κώστα Φωκά. 

-Θέλμα Αγαπηνού. 

-Χάρηκα Θέλμα. Πολύ όμορφο όνομα. 

-Σ’ευχαριστώ!  

Κοιτάζοντας στα μάτια του, ένιωσε μια απέραντη οικειότητα να 

την κατακλύζει. Το πρόσωπό του, της φαινόταν τόσο γνώριμο, ένιω-

θε πως το το είχε ξαναδεί. Στην πραγματικότητα όμως ήταν η πρώτη 

φορά που έβλεπε τον Κώστα. Τα μάτια του στάθηκαν αφορμή για τη 

Θέλμα να δει μέσα τους μια φλόγα να τρεμοπαίζει. Μια φλόγα που 

ονομαζόταν έρωτας. Κι ο Κώστας όμως δεν ήταν αδιάφορος σ’αυτό 

που αντίκρυζε. Στα μάτια της Θέλμας έβλεπε στοιχεία του δικού του 

εαυτού αλλά και στοιχεία που θα τον έκαναν άλλο άνθρωπο.  

Είναι πράγματι εντυπωσιακό πώς μπορείς να καταλάβεις τι εί-

δους χαρακτήρας είναι ο άλλος κοιτάζοντας απλά βαθιά στα μάτια 

του. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου όσοι λένε πως τα μάτια είναι το μόνο 

αληθινό μέσο που σε οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά ενός ατόμου. 
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Από τότε τα δυο παιδιά έγιναν αχώριστα. Δυο μέρες μόνο φάνη-

καν αρκετές για να ερωτευτούν. Δυο μέρες μόνο, για να καταλάβουν 

ότι η χημεία που είχαν ήταν ανεπανάληπτη. Γύρισαν μαζί στην Αθή-

να. Έκτοτε ήταν συνέχεια μαζί. Η Θέλμα συνέχισε τις σπουδές της 

στο Πανεπιστήμιο κι εκείνος τις προπονήσεις του στον ιππικό όμιλο, 

όπου ίππευε αρκετά χρόνια τώρα.  

Μαζί του ένιωθε πάλι ο άνθρωπος που υπήρξε κάποτε. Φαινόταν 

να είχε ξεπεράσει τελείως τον Αλέξη και ήταν έτοιμη πια για κάτι 

καινούργιο. Αυτή τη φορά τα χρυσόψαρα που έβλεπε δε βρίσκονταν 

σε γυάλα, μα στη θάλασσα. Ελεύθερα. Όπως ήθελε να νιώθει κι 

εκείνη. ‘’....γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά, είναι η ε-

λεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες...’’. Σαν το νερό της θάλασσας 

δεν υπήρχε πουθενά αλλού παρόμοιο. Ακόμα κι αν τελικά δεν επι-

βίωνε στο βυθό της, θα είχε ζήσει ελεύθερη και ήρεμη. Της ίδιας 

άποψης ήταν και ο Κώστας. Έμοιαζε να κουμπώνει απόλυτα μαζί 

του. Ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είχε τότε με τον Αλέξη. 

Αυτό ζητούσε πάντα. Κάποιον σαν τον Κώστα. Ή έστω κάποιον που 

να είχε παρόμοιο χαρακτήρα με το δικό του. Δεν ζητούσε τίποτα 

παραπάνω από το να περνάει όμορφες, ξέγνοιαστες στιγμές και τις 

περνούσε πλάι του. Δεν ήθελε πολύπλοκα πράγματα. Ήταν απλός 

άνθρωπος, ήθελε πάντα το καλύτερο για τον εαυτό της.  

Ό,τι κι αν πέρασε δεν το έβαλε κάτω. Συνέχιζε να προσπαθεί. Συ-

νέχιζε να πιστεύει και να ελπίζει. Σκεφτόταν τα χρυσόψαρα. Αγαπη-

μένο της τραγούδι εξάλλου το «Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ», των 

Πυξ-Λαξ, γι’ αυτό κι όλη η μανία με αυτά. Πράγματι υπήρχαν! Δεν 

παρέμενε μαύρος ο βυθός. Κι η λάμψη τους! Αυτή η λάμψη που άλ-

λες φορές είναι αχνή κι άλλες τόσο έντονη. Η λάμψη τους είχε φέρει 

ξανά το χαμόγελο στη ζωή της. Γιατί ό,τι κι αν έγινε, είχε βρει πια 

κάποιον που την έβγαλε από το μαύρο του βυθού. Ή μήπως όχι;  

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που καλούμαστε να διαλέξουμε 

ανάμεσα σε δυο ανόμοια πράγματα. Δυο εντελώς αντίθετες επιλο-

γές που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Δυο απόψεις που διαλέ-

γοντας μία απ’ τις δύο δε θα υπάρξει γυρισμός. Λάθος και σωστό, 

ταυτόχρονα. 

 

Στο πάρτυ αποφοίτησης που έκανε η Θέλμα, δε δίστασε να καλέσει 

και τον Αλέξη. Δεν είχαν επαφές, μόνο ένα τυπικό «καλημέρα» 

ανταλλάσανε όταν έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλο στους διαδρόμους 
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της σχολής. Το γεγονός αυτό δυσαρέστησε αρκετά τον Κώστα, αλλά 

δεν έδωσε ιδιαίτερη βάση, δεδομένου ότι με τη Θέλμα μετρούσαν 

ήδη δυόμιση χρόνια σχέσης. Δεν τη θεωρούσε δεδομένη, αλλά ήταν 

σίγουρος για τα αισθήματά της. 

Παρασκευή βράδυ. Όλα ήταν έτοιμα για το πάρτυ που είχε διορ-

γανώσει η Θέλμα με τη βοήθεια των δυο φιλενάδων της, της Κλαί-

λιας και της Νίκης. Τα παιδιά άρχισαν να καταφθάνουν σιγά-σιγά, 

ώσπου το σπίτι  γέμισε νεολαία, χορούς, τραγούδια και ποτά. Η Θέλ-

μα απαστράπτουσα, φορώντας ένα κοντό λευκό δαντελένιο φόρεμα, 

ψιλοτάκουνα παπούτσια και έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα ελα-

φρύ κότσο, όλο το βράδυ βρισκόταν υπό τη συνοδεία του Κώστα, ο 

οποίος έμοιαζε ασύλληπτα γοητευτικός μέσα στην απλότητά του.  

Το κουδούνι χτύπησε και ήταν ο Αλέξης. Του άνοιξε η Θέλμα που 

μόλις τον αντίκρυσε έμεινε στήλη άλατος, δεν περίμενε με τίποτα να 

δεχθεί το κάλεσμά της. «Συγχαρητήρια για το πτυχίο σου. Άκουσα 

πως είχες το μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους», της είπε. «Σ’ 

ευχαριστώ Αλέξη. Ναι πράγματι, έτσι είναι. Μη στέκεσαι όμως, πέρ-

να μέσα να πιεις κάτι». Το πάρτυ συνεχίστηκε κανονικά. Μόνο που... 

ο Αλέξης έδειχνε διαφορετικός από τις άλλες φορές. Προσπαθούσε 

με κάθε τρόπο να τραβήξει την προσοχή της Θέλμας, να την πλησιά-

σει, να της μιλήσει. Εκείνη όσο κι αν προσπαθούσε να τον αποφύγει, 

δεν μπορούσε. Βρισκόταν συνέχεια πίσω της, όπου πήγαινε ήταν 

κοντά της, μόνο τις στιγμές που η Θέλμα ήταν με τον Κώστα, μόνο 

τότε απομακρυνόταν. Όταν τελείωσε το πάρτυ κι έφυγαν όλοι, η 

Θέλμα σκεφτόταν την περίεργη συμπεριφορά του Αλέξη. Ποτέ άλλο-

τε δεν ήταν τόσο διαχυτικός και δεν έδειχνε να ήθελε κάτι παραπά-

νω από εκείνη. Εκείνο το βράδυ δεν μπόρεσε να κοιμηθεί, στριφο-

γυρνούσε στο κρεβάτι σκεπτόμενη την αλλαγή του. Γιατί το έκανε 

αυτό; Γιατί μετά από τόσο καιρό; Τώρα; Τώρα που με τον Κώστα όλα 

ήταν υπέροχα; 

Το επόμενο πρωί πήγε στη σχολή για να κλείσει κάποια θέματα 

που εκκρεμούσαν σχετικά με το πτυχίο της. Έπειτα πήγε στο απέ-

ναντι καφέ μόνη της. Ήθελε να σκεφτεί κι άλλο, την απασχολούσε 

ακόμα το χθεσινό πάρτυ. Κοίταζε τον κόσμο να περνάει γρήγορα 

από μπροστά της, αναλογιζόμενος ο καθένας -έτσι της φαινόταν- τις 

όποιες δυσκολίες αντιμετώπιζε στην καθημερινότητά του, τα 

προβλήματα, τις λύπες ακόμα και τις χαρές. Έβλεπε όλους αυτούς 

και μέσα της ένιωθε μια αλλόγιστη μοναξιά. Για πρώτη φορά μετά 
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από τόσο καιρό. «Μπορώ να καθήσω;» ακούστηκε μια βαριά 

αντρική φωνή, σήκωσε απότομα το κεφάλι της, ξαφνιασμένη και 

τρομαγμένη συγχρόνως, ήταν ο Αλέξης! «Εε... ναι, κάθησε» του είπε. 

Η ώρα περνούσε ευχάριστα, μιλούσαν για τις ζωές τους, πώς και αν 

είχαν αλλάξει αυτά τα δυόμιση χρόνια που ήταν χώρια. Της είχε 

λείψει ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαν. Ενδόμυχα, της είχε λείψει ο 

ίδιος ο Αλέξης.  

«Κοίταξε Θέλμα, για πρώτη φορά θα σου μιλήσω ειλικρινά. Σου 

φέρθηκα πολύ άσχημα, σε πλήγωσα, σε στεναχώρησα κι όλον αυτόν 

τον καιρό μετάνιωνα κάθε στιγμή, κάθε λεπτό που σε άφησα. Ακόμα 

σε θέλω, ακόμα σ’αγαπάω, ακόμα είμαι ερωτευμένος μαζί σου».  Τα 

λόγια του Αλέξη την έκαναν να τρέμει, να ζαλίζεται. Δεν το περίμενε 

μετά από δυο χρόνια να γυρίσει και να της μιλάει με αυτόν τον 

τρόπο. «...Έκανα ένα λάθος και ακόμα το πληρώνω. Το να κάνεις 

λάθη είναι ανθρώπινο, το να τα παραδέχεσαι είναι υπεράνθρωπο. 

Σε παρακαλώ, δωσ’ μου μια ευκαιρία να σου το αποδείξω. Ξέρω ότι 

είσαι με τον Κώστα, μα δεν το βλέπεις ότι δεν σου ταιριάζει; Είστε 

εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Δεν σ’αγαπάει όσο εγώ...».  

Άρχισε να κλαίει, ένιωθε για άλλη μια φορά προδομένη, εγκλω-

βισμένη. Έπρεπε τώρα να του δώσει να καταλάβει πώς ένιωσε όταν 

την άφησε. Πόσο κακό της έκανε τότε. Πάντα έψαχνε μια ευκαιρία 

για να του μιλήσει και να του πει όλα αυτά που την βάραιναν τότε 

και τώρα την είχε. «Σταμάτα πια! Δεν μπορώ να σε ακούω άλλο. Δεν 

ξέρεις πώς νιώθει για μένα, δεν ξέρεις πόσο με βοήθησε να ξανα-

πιστέψω στον έρωτα όταν εσύ είχες φύγει. Γιατί μου το κάνεις αυτό 

τώρα; Τι έπαθες; Τι σε έκανε να αλλάξεις; Όταν χωρίσαμε μου ήταν 

δύσκολο να γίνω πάλι όπως πριν, όταν έφυγες χωρίς καν να δικαιο-

λογηθείς σε μίσησα, δεν ήθελα να σε βλέπω, μα καθώς περνούσε ο 

καιρός ξέχναγα και τώρα είμαι πια καλά!». Η συναισθηματική φόρτι-

ση της Θέλμας ήταν ολοφάνερη. Έκλαιγε και η φωνή της έχανε την 

σταθερότητά της από τα αναφιλητά. «Δεν μπορείς να ξεχάσεις, αν 

είχες ξεχάσει δε θα είχες αυτή την αντίδραση τώρα, δε θα μου έλε-

γες όσα μου είπες. Θέλμα, δεν το βλέπεις; Ακόμα μ’αγαπάς, όπως κι 

εγώ. Θα κάνω τα πάντα για να με εμπιστευτείς ξανά. Και σου υπό-

σχομαι αυτή τη φορά δε θα σε απογοητεύσω.»  

Ακούγοντας αυτά η Θέλμα, δεν άντεξε, σηκώθηκε κι έφυγε βια-

στικά από το καφέ, αφήνοντας εκεί τον Αλέξη. Πήγε κατευθείαν 

σπίτι της. Κατευθύνθηκε αμέσως στο δωμάτιό της, άνοιξε ένα μικρό 
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κουτί μέσα στο οποίο είχε φυλάξει φωτογραφίες που είχε βγάλει 

μαζί του και γράμματα που της είχε δώσει. Κοιτώντας τις φωτο-

γραφίες, θυμόταν όλο και πιο πολύ τα παλιά. Γιατί μετά από τόσο 

καιρό δεν τις είχε πετάξει; Γιατί τις κρατούσε ακόμα; Γιατί μετά από 

τόσο καιρό βρίσκονταν ακόμα κρυμμένα στο ίδιο μέρος με τότε; 

Γιατί κράταγε τον εαυτό της φυλακισμένο στις αναμνήσεις του πα-

ρελθόντος; Τι νόμιζε πως θα κατάφερνε με αυτό; Δεν ήξερε. Ή σω-

στότερα, δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Η τελευταία φωτογραφία που 

κρατούσε στα χέρια της απεικόνιζε ένα «Θ.Α» χαραγμένο στην άμμο. 

Πίσω από τη φωτογραφία υπήρχε η εξής σημείωση: «Φωτογραφιές 

απο το παρελθόν, στιγμές παγωμένες στο χρονο..μας θυμίζουν όσα 

ζήσαμε, όσα ήμασταν, όσα δεν μπορούμε να έχουμε πια..! Παλιά 

φωτογραφία, στην άδεια παραλία...Σιωπή». Διαβάζοντάς το άρχισε 

να κλαίει ξανά, με όλη της την ψυχή. Αυτό το «Θ.Α»- τα αρχικά τους- 

φάνηκε τόσο προφητικό..  Ολόκληρη  η σχέση τους βασιζόταν μόνο 

στα αμέτρητα «ΘΑ» που έλεγαν ο ένας στον άλλον. Ήταν τόσο σίγου-

ροι για τη σχέση τους, που το μυαλό τους συνεχώς δημιουργούσε 

σενάρια, εικόνες και ουτοπικές καταστάσεις για το μέλλον. Μια σχέ-

ση βασισμένη σ’ένα «ΘΑ». Τίποτα παραπάνω. Τα δάκρυα έτρεχαν 

πιο γρήγορα τώρα. Πιο καυτά. Πιο δυνατά. Τα δάκρυα για τον πρώτο 

της έρωτα θα ήταν πάντα μοναδικά, μα όχι και παντοτινά.  

Τον αγαπούσε ακόμα. Αλλά αγαπούσε και τον Κώστα, δεν μπο-

ρούσε να τον αφήσει έτσι απλά! Δε θα το άντεχε. Εκείνος τη βοή-

θησε και μαζί του είχε ζήσει αξέχαστες στιγμές χαράς και ποτέ δεν 

είχαν τσακωθεί. Ήταν η καθημερινότητα που λάτρευε τώρα πια. Μα 

όσο κι αν τον αγαπούσε, όσο κι αν ταίριαζαν, πολλές φορές ένιωθε 

ένα κενό μέσα της, σαν κάτι να της έλειπε, σαν να ένιωθε μισή. Έ-

πρεπε πλέον να διαλέξει ανάμεσα στους δυο άντρες που την αγα-

πούσαν εξίσου. Η απόφασή της ήταν τόσο δύσκολη. Διαλέγοντας τον 

έναν από τους δύο, γνώριζε καλά πως κάποιος από αυτούς θα 

υπέφερε. 

Είχε να επιλέξει ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Παρελθόν 

ή παρόν; Αυτή η έννοια του χρόνου την αρρώσταινε. Τι είναι τελικά 

ο χρόνος; Χρόνος. Μια έννοια  τόσο ασύμβατη με τη ζωή. Είναι δύ-

σκολο να μιλά κανείς γι’ αυτόν. Μα είναι απαραίτητο; Ποιός ξέρει;  

Ίσως μερικές φορές μας είναι αρκετό να ακολουθούμε τα σημάδια 

του, να ζούμε τον προσωπικό μας μύθο και αργά ή γρήγορα θα συ-

νειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ένα μικρό κομμάτι μέσα στην έννοιά 
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του. Εδώ είμαστε, παγιδευμένοι στο κεχριμπάρι της στιγμής. Δίχως 

γιατί. Όλοι προσπαθούν να συμβιβαστούν με το χρόνο, μα όχι. Το 

καλύτερο θα ήταν να τον θεωρούν αντίπαλο. Μόνο έτσι μπορούν να 

του αντισταθούν. Αυτό έκανε η Θέλμα. Προσπαθούσε να του πηγαί-

νει όσο το δυνατόν πιο πολύ κόντρα μπορούσε. Έδινε συνεχώς μάχη 

μαζί του, πίστευε ότι ήταν ικανή να πολεμήσει επάξια απέναντί του. 

Θα κέρδιζε; Τελικά παρελθόν ή παρόν;   

Οι αναμνήσεις ήταν πολλές. Το δίλημμα μεγάλο. Ο καθένας τους 

είχε διαφορετικό χαρακτήρα που παράδοξα, ταίριαζαν και οι δύο με 

αυτόν της Θέλμας. Σημασία όμως είχε ποιος απ’ τους δύο ταίριαζε 

πιο πολύ. Αλέξης ή Κώστας; Παρελθόν ή παρόν; Ποιό ήταν το σωστό 

και πιο το λάθος τώρα; Έπρεπε να το αποφασίσει. Έπρεπε να διαλέ-

ξει και θα το έκανε. 

Τηλεφώνησε στον Κώστα, λέγοντάς του πως έπρεπε να συζητή-

σουν κάτι πολύ σημαντικό. Εκείνος αμέσως πήγε σπίτι της. Ξεκίνησε 

να του λέει πώς είχαν τα πράγματα και πώς αισθανόταν εκείνη. 

«...Θέλμα, ακούς τί λες; Θες να γυρίσεις πάλι σ’εκείνον που σου 

φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο; Αφού στάθηκε ικανός να το κάνει 

μια φορά, να' σαι βέβαιη πως θα το επιχειρήσει ξανά! Θα βρεθείς 

για άλλη μια φορά πληγωμένη. Κι αυτή τη φορά επειδή θα το έχεις 

διαλέξει. Φυσικά και δε θα σου πω τι να κάνεις. Πράξε όπως εσύ πι-

στεύεις και νιώθεις. Ό,τι κι αν αποφασίσεις θέλω να ξέρεις πως 

ήμουν πολύ τυχερός που ήσουν δικιά μου, έστω και για δυόμιση 

χρόνια. Σ’αγάπησα, σ’ερωτεύτηκα και μαζί σου πίστεψα πως θα έκα-

να πολλά.»  

Τα τελευταία λόγια του Κώστα έμπηξαν το μαχαίρι πιο βαθιά 

στην πληγή. Ένιωθε την καρδιά της να σπάει σε χίλια κομμάτια, το 

μυαλό της να είναι σε μια σύγχυση και το κεφάλι της να βράζει. Το 

μόνο που ήθελε τώρα, ήταν να μείνει μόνη. Μακριά από τον Αλέξη 

και τον Κώστα. Να σκεφτεί, να μπορέσει να βάλει τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά της σε μια τάξη. Δύο μόνο εικόνες  είχε στο μυαλό 

της, το πρόσωπο του Αλέξη όταν της είπε όλα αυτά στο καφέ και τα 

λόγια του Κώστα. Και τα δυο στριφογυρνούσαν στο μυαλό της φέρ-

νοντάς την σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Σωστό ή λάθος; Μα  ποιο 

ήταν το σωστό και ποιο το λάθος; Δύο επιλογές. Τι πραγματικά ήθε-

λε; Τι έλειπε απ’τη ζωή της; Τι ένιωθε για τους δύο άντρες; 

Τους αγαπούσε και τους δυο. Ο ένας της φέρθηκε με τον χειρό-

τερο τρόπο, μα ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον πρώτο της 
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έρωτα. Ο άλλος της είχε δείξει ξανά τα χρυσόψαρα. Τη λάμψη του 

βυθού στον οποίο είχε πέσει.  

 

Παρόν. Κώστας. Η τελική της απόφαση. Μαζί του ένιωθε ελεύθερη, 

δυνατή, απεριόριστη, προσιτή. Το πάθος που ένιωθε μαζί του δεν το 

είχε ξανανιώσει ποτέ. Είχαν βρει ένα δικό τους τρόπο επικοινωνίας, 

που μπορεί να παραξένευε τους άλλους, αλλά δεν τους ένοιαζε, 

αυτοί συνεννοούνταν. Και αυτό ήταν και το μαγικό στη σχέση τους. 

Η επικοινωνία που είχαν. Η χημεία που είχε δημιουργηθεί μεταξύ 

τους. Αυτή ήταν μία από τις αρετές που είχε ο Κώστας και που η 

Θέλμα δεν ήθελε να χάσει σε καμία περίπτωση. Το πάθος, ο έρωτας 

και η κατανόηση αυτών των δύο ανθρώπων ήταν τόσο άρτια φτιαγ-

μένα που όσο κι αν αγαπούσε τον Αλέξη δεν ήθελε να τα διακιν-

δυνεύσει για κάποιον που της φαινόταν πια ξένος.  

Την επόμενη μέρα τηλεφώνησε στον Αλέξη και του έδωσε ραντε-

βού στο καφέ, έξω απ’ τη σχολή. «Αλέξη, εκτιμώ τα όσα μου είπες 

και χαίρομαι που έχεις αλλάξει και που έχεις καταλάβει το λάθος 

σου. Έχεις δίκιο, σ’αγαπάω ακόμα, αλλά όχι όπως τότε. Είσαι πια 

ένας ξένος για μένα. Έχεις δίκιο και για τα λάθη. Πράγματι είναι αν-

θρώπινα και δεν είμαι αντίθετη στις δεύτερες ευκαιρίες. Όταν όμως 

λες πως αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, δεν τον αφήνεις να φύγει, ό,τι 

κι αν γίνεται, παλεύεις γι’αυτόν καθημερινά κι εσύ ποτέ δεν το έκα-

νες για μένα. Όταν χωρίζεις κάποιον χωρίς να του δώσεις τις απα-

ντήσεις που ψάχνει, όταν τον αφήνεις μόνο προσπαθώντας να ξανα-

βρεί τον χαμένο του εαυτό, πιστεύεις αλήθεια ότι μπορεί να υπάρξει 

μια δεύτερη ευκαιρία; Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Ζεις μονάχα 

μια φορά, προσπάθησε τα λάθη που κάνεις να μπορούν να λύνονται 

μετά, γιατί σπάνια θα σου δοθεί δεύτερη ευκαιρία, πόσο μάλλον 

δεύτερη ζωή, για να τα διορθώσεις. Ήδη μια φορά έκανες την επι-

λογή σου. Δεν μπορεί να υπάρξει γυρισμός σ’αυτό. Εύχομαι να είσαι 

ευτυχισμένος και να έχεις ό,τι εσύ ποθείς.» 

Με τα λόγια που άκουσε, έχασε το κουράγιο και τη δύναμή του 

να μιλήσει. Την είδε για άλλη μια φορά να φεύγει και ήξερε καλά 

πως όλα είχαν τελειώσει. Η Θέλμα αποτελούσε πια ένα κεφάλαιο 

στη ζωή του, το οποίο είχε κλείσει οριστικά.  

 

«Στις 19:00 να είσαι σπίτι μου, θα σε περιμένω να μιλήσουμε». Έκ-

πληκτος ο Κώστας μόλις είδε το μήνυμα στο κινητό του έσπευσε να 
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πάει σπίτι του να ετοιμαστεί για τη συνάντηση που θα είχε με τη 

Θέλμα. Έκανε ένα χαλαρωτικό μπάνιο, ντύθηκε και έφυγε βιαστικά -

γεμάτος αγωνία -από το σπίτι του. Η ώρα που θα βρισκόταν με τη 

Θέλμα πλησίαζε. Πήγε σπίτι της. Δεν αισθανόταν καλά. Από τη μέρα 

που είχε εκείνη τη συζήτηση μαζί της, ήταν πολύ σκεπτικός. Προ-

σπαθούσε κι αυτός να βάλει το μυαλό του σε μια σειρά και να δει τι 

θα κάνει, ανεξάρτητα με την απόφαση που θα έπαιρνε εκείνη. Ένιω-

θε προδομένος. Μόνο και μόνο που η Θέλμα σκεφτόταν να γυρίσει 

στον Αλέξη, δεν το άντεχε. Χτύπησε το κουδούνι, εκείνη βιαστική του 

άνοιξε κι έπεσε στην αγκαλιά του. «Δεν ξέρεις πόσο μου έλλειψες», 

εκείνος ψυχρός, χωρίς να της ανταποδώσει την αγκαλιά της είπε: 

«Θέλμα, ήρθα εδώ μονάχα για να μου πεις τι θα κάνεις. Μπορείς να 

μου πεις τι αποφάσισες;».  Έκπληκτη η Θέλμα από τη συμπεριφορά 

του και τα λόγια του, δεν έβγαλε μιλιά. Απλά τον κοίταζε σαστισμένη 

δίχως να μπορεί να αρθρώσει λέξη. Λίγα λεπτά αργότερα, βρήκε το 

κουράγιο και του είπε: «Εδώ στην πόρτα θα τα πούμε; Πέρνα μέσα 

να μιλήσουμε, απ’ ό,τι βλέπω έχουμε πολλά να πούμε. Κάποια πράγ-

ματα φαίνονται να έχουν αλλάξει». Ο Κώστας πέρασε μέσα, το σπίτι 

το οποίο κάποτε τον γέμιζε και του θύμιζε τις όμορφες στιγμές που 

περνούσε με τη Θέλμα, τώρα του φαινόταν πια τόσο κρύο και ξένο.  

«Λοιπόν, σε ακούω. Τι έχεις να μου πεις;», της είπε.   «Όλον αυ-

τόν τον καιρό, σκεφτόμουν πάρα πολύ. Προσπαθούσα να βρω ποιος 

είναι εκείνος που με κάνει να είμαι ο εαυτός μου και να περνάω 

καλά, χωρίς να με νοιάζει τίποτα και κανένας. Τον Αλέξη τον αγα-

πάω, υπήρξε ο πρώτος μου έρωτας, μα κι αυτός που με πλήγωσε 

όσο κανείς. Από την άλλη, εσύ ήσουν από την πρώτη στιγμή δίπλα 

μου. Με έκανες να πιστέψω ξανά στον έρωτα, στην αγάπη και με 

έκανες να σε εμπιστεύομαι. Όταν είμαι δίπλα σου δε με νοιάζει τι 

συμβαίνει γύρω μου, δε με απασχολεί τι λένε, τι κάνουν οι άλλοι. Με 

νοιάζεις μόνο εσύ. Μαζί σου μπορώ να είμαι εγώ. Μαζί σου έχω μά-

θει πολλά, έχω κάνει πολλά που δε θα τα έκανα αν ήταν άλλος στη 

θέση σου. Είσαι ο μόνος που έχει καταφέρει να βγάλει τον πραγμα-

τικό μου εαυτό στην επιφάνεια. Κι αυτό δε θα το άλλαζα ποτέ και 

για τίποτα. Δε θα γύρναγα ποτέ στον Αλέξη, ό,τι κι αν μου έλεγε. 

Εσένα αγαπάω και με σένα είμαι ερωτευμένη». 

Ο Κώστας δεν πίστευε τα όσα άκουγε. Ήταν βέβαιος ότι θα διά-

λεγε τον Αλέξη. Όσα του είπε η Θέλμα τον συγκίνησαν και του άρε-

σαν, όμως δεν μπορούσε να της πει κι αυτός τα ίδια. Είχαν αλλάξει 
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πολλά μέσα του. Ένιωθε προδομένος. Ποτέ δεν είχε αμφιβάλει για 

τα αισθήματά της, μέχρι τώρα. Αυτό τον έβαζε σε σκέψεις. Πίστευε 

πως απ’τη στιγμή που η Θέλμα είχε μπει στο τρυπάκι της επιλογής, 

κάτι δεν πήγαινε καλά στη σχέση τους. Κάπου τους είχε ξεφύγει κάτι, 

που δεν είχαν ρυθμίσει από την αρχή. Την ήθελε όσο τίποτα άλλο, 

αλλά είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη του. Είχε πάρει την απόφασή 

του.  

«Πριν έρθω εδώ, ήμουν πεπεισμένος ότι διάλεξες τον Αλέξη. Την 

τελευταία φορά που ειδωθήκαμε μου φάνηκες τόσο σίγουρη με τα 

λεγόμενά σου, που πίστεψα πως είχαμε τελειώσει. Αλλά εσύ για 

άλλη μια φορά με εξέπληξες. Θέλμα, κι εγώ σ’αγαπάω. Όμως αυτές 

τις μέρες κάθησα και σκέφτηκα όσα έγιναν κι έχω πάρει κι εγώ μια 

απόφαση. Από την πρώτη στιγμή που ήμασταν μαζί ήξερες πως η 

εμπιστοσύνη ήταν και είναι το βασικότερο για μένα. Νιώθω προδο-

μένος. Νιώθω πως δεν μπορώ πια να σε εμπιστευτώ. Σκέφτομαι πως 

αφού το έκανες μια φορά αυτό, μπορεί να το ξανακάνεις. Και πίστε-

ψέ με, δεν μ’αρέσουν αυτά τα παιχνίδια του μυαλού. Είμαι αλλιώς 

φτιαγμένος και το ξέρεις». Σκληρά τα λόγια του, μα είχαν λογική. Την 

είχε πάρει την απόφασή του. Έπρεπε να φύγει. Ήθελε να φύγει. Έ-

νιωθε προδομένος, άδειος, νεκρός. Σηκώθηκε, φόρεσε το μπουφάν 

του, άνοιξε την πόρτα κι έφυγε από το σπίτι. 

Τώρα τα πράγματα είχαν αλλάξει. Τώρα ο Κώστας φαινόταν να 

έχει το πάνω χέρι, ήταν αυτός που καθόριζε το μέλλον της σχέσης. 

Πράγματι ένιωθε όσα έλεγε ή τα έλεγε πάνω στη στεναχώρια του; 

Ήθελε όντως να τελειώσει η σχέση του με τη Θέλμα; Η αλήθεια είναι 

πως όχι. Δεν το ήθελε, μα ο εγωισμός του υπερίσχυε τώρα. Δεν έβλε-

πε καθαρά. Καλύτερα να τελείωνε η σχέση, παρά να μην της έχει 

πλέον εμπιστοσύνη. Την ήθελε. Από την πρώτη κιόλας στιγμή- τότε 

στην Άνδρο- είχε καταλάβει πως η Θέλμα θα του άλλαζε τη ζωή, 

όμως όλο αυτό ήταν πάνω απ’ τις δυνάμεις του. 

Κλείνοντας πίσω του την πόρτα, η Θέλμα συνειδητοποίησε τι λά-

θος είχε κάνει. Δεν έπρεπε να μπει σε εκείνη τη διαδικασία της επι-

λογής. Η απάντηση βρισκόνταν μέσα της και μπροστά στα μάτια της, 

αλλά δεν ήταν σε θέση να τη δει. Άρχισε να κλαίει. Τις τελευταίες 

μέρες δεν έκανε τίποτα άλλο από το να κλαίει και να είναι συνεχώς 

σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Για άλλη μια φορά τα δάκρυα 

κυλούσαν μόνα τους. Για άλλη μια φορά η Θέλμα βρέθηκε σπίτι της, 

μόνη της. Για άλλη μια φορά κάποιος την είχε εγκαταλείψει. Αυτή τη 
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φορά όμως, δε θα το έβαζε κάτω. Είχε λυγίσει. Όμως ό,τι λυγίζει 

είναι πολύ πιο δύσκολο να σπάσει. 

Ήξερε καλά πως ο Κώστας την ήθελε ακόμα και πως όσα της είπε 

δεν τα εννοούσε. Θα έκανε τα πάντα για να τον κάνει και πάλι δικό 

της. Ήταν μια αλλαγμένη Θέλμα. Με περισσότερη δύναμη θέλησης, 

με περισσότερο σθένος και περισσότερο εγωισμό. Ό,τι κι αν συνέ-

βαινε δε θα άφηνε τον Κώστα να μετατραπεί σε μια απλή ανάμνηση, 

όπως έκανε τότε με τον Αλέξη. Τώρα τα πράγματα ήταν αλλιώς. Τώ-

ρα θα γινόταν ξανά η δυναμική γυναίκα που ήταν κάποτε. Ήταν 

βέβαιη πλέον για το τι αναζητούσε στη ζωή της και δε θα το άφηνε 

για κανένα λόγο.  

Είχε περάσει μια περίπου εβδομάδα από τότε που ο Κώστας πήγε 

στο σπίτι της. Η Θέλμα πιο ενεργητική και  πιο δραστήρια από ποτέ 

συνέχισε τη ζωή της ως είχε, έχοντας όμως συνεχώς στο μυαλό της 

πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει ξανά με τον Κώστα. 

Οι μέρες περνούσαν και δεν είχε καμία απολύτως επαφή μαζί του, 

αλλά δεν την ενοχλούσε τόσο πολύ αυτό. Πίστευε, ή μάλλον ήθελε 

να πιστεύει, πως αν του μιλούσε όλα θα ήταν όπως πριν.  

 

Λίγο καιρό μετά, πήρε την απόφαση να του μιλήσει. Τα είχε σχεδιά-

σει όλα στο μυαλό της. Ο χρόνος που ήταν χώρια του, την ωρίμασε 

πολύ. Και μαζί μ’ αυτήν ωρίμασαν και τα συναισθήματά της. Χρόνος 

και υπομονή. Ένας αρκετά καλός συνδυασμός για να καταφέρει 

αυτό που ήθελε. Θα το κατάφερνε; Και εκείνη τη στιγμή μόλις είχε 

αρχίσει να γεννιέται η αμφιβολία μέσα της. Συναισθήματα αβεβαιό-

τητας την έκαναν να φοβάται και να χάνει την αυτοπεποίθησή της. 

Καταραμένη αμφιβολία. Καταραμένο μυαλό. Όταν η λογική μπαίνει 

ανάμεσα στο συναίσθημα και την καρδιά, ένα είναι το σίγουρο, ότι 

δηλητηριάζει όχι μόνο τη σχέση μα και τον ίδιο τον άνθρωπο. 

Όπως και να ένιωθε, είχε κάνει ένα λάθος το οποίο πλήρωνε τώ-

ρα αλλά ήταν έτοιμη να κάνει τα πάντα για να το διορθώσει. «Πάλι 

απ’την αρχή, σκέφτηκε, πάλι εγώ θα είμαι αυτή που θα κάνει πίσω 

και θα ρίξει τον εγωισμό της. Δε με πειράζει. Ξέρω πως θα το κάνω 

για το δικό μου καλό. Ξέρω πως ο άνθρωπος αυτός αξίζει τον κόπο 

όχι μόνο να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη, μα και να αλλάξω όλη 

μου τη ζωή για χάρη του. Όταν αγαπάς είναι για πάντα. Είτε είμαι 

ξανά μαζί του είτε όχι, θα ξέρω μέσα μου πως άξιζε την προσπάθεια. 

Άξιζε την υπομονή και την επιμονή μου. Άξιζε την αγάπη μου». 
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Την ώρα που τα σκεφτόταν αυτά, βρισκόταν στο μπαλκόνι του 

σπιτιού της. Ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας. Ένα σπίτι νεοκλασ-

σικό, χτισμένο γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγο πιο κάτω απ’ 

την Ακρόπολη. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη, ο κόσμος είχε ξεχυθεί στις 

καφετέριες του Θησείου για να απολαύσει την όμορφη μέρα. Μια 

μέρα που φαινόταν γεμάτη ελπίδα, αισιοδοξία και χαρά. Στην πραγ-

ματικότητα όμως η πολλά υποσχόμενη μέρα, θα μετατρεπόταν στην 

πιο άσχημη, καταθλιπτική, μονότονη και ανούσια ημέρα που είχε 

βιώσει ποτέ ως τώρα η Θέλμα.  

Σήκωσε το τηλέφωνό της και κάλεσε τον αριθμό του Κώστα, που 

ήταν πρώτο στις επιλογές. «Καλημέρα Κώστα, τι κάνεις;».  «Γειά σου 

Θέλμα, καλά είμαι εσύ;».  «Σε πήρα να σε ρωτήσω αν μπορείς να 

βρεθούμε για λίγο να σου δώσω κάποια πράγματα που έχεις ξεχάσει 

στο σπίτι μου. Η μέρα σήμερα είναι πολύ όμορφη για έναν καφέ στο 

Θησείο, τι λες; Έρχεσαι;». «Η αλήθεια είναι πως έχω αρκετές δου-

λειές σήμερα, αλλά νομίζω πως μπορώ να «κλέψω» κανα δυο ωρίτ-

σες. Στις 11 είναι καλά;». «Ναι! Θα βρεθούμε στο γνωστό καφέ στις 

11.» 

Κλείνοντας το τηλέφωνο, κρύος ιδρώτας έλουσε την Θέλμα. Το 

άγχος άρχισε να την κυριεύει και να της δημιουργεί έναν τεράστιο 

κόμπο στο στομάχι. Παρόλα αυτά άρχισε να ετοιμάζεται, ντύθηκε 

απλά, χωρίς πολύ μακιγιάζ και εκκεντρικά ρούχα. Εξάλλου δεν τα 

είχε ανάγκη, ήταν απ’ τη φύση της τόσο όμορφη που δεν χρειαζόταν 

πρόσθετη ομορφιά. Βγήκε απ’ το σπίτι και πήρε το στενό σοκάκι που 

οδηγούσε στο καφέ όπου θα συναντούσε τον Κώστα μετά από πολύ 

καιρό. Η ώρα ήταν έντεκα παρά, κι όταν η Θέλμα έφτασε στο καφέ, 

βρήκε τον Κώστα καθισμένο στο τραπέζι που κάθονταν πάντα οι δυο 

τους όσες φορές πήγαιναν εκεί. 

«Καλημέρα, πολύ νωρίς δεν ήρθες; Στις έντεκα δεν είπαμε;» του 

είπε. 

«Nαι πράγματι, όμως ξεμπέρδεψα γρήγορα με μια δουλειά που 

είχα εδώ κοντά και είπα να έρθω πιο νωρίς. Λοιπόν; Τα έφερες τα 

πράγματα;». Η Θέλμα ένιωσε έναν κόκκινο μανδύα να απλώνετε στο 

πρόσωπό της. Τα πράγματα που του είχε πει πως θα του επέστρεφε 

στην ουσία ήταν μια πρόφαση για να τον δει και να του πει όσα 

ήθελε.  

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχεις αφήσει τίποτα σπίτι μου. Όλο 

αυτό ήταν απλώς μια πρόφαση για να σε δω ξανά και να σου μι-
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λήσω.» Φανερά νευριασμένος ο Κώστας, δεν ήθελε να καθίσει άλλο 

στο καφέ, σηκώθηκε κι έφυγε βιαστικά απο κει. Η Θέλμα έτρεξε πί-

σω του. Δεν περίμενε τέτοια αντίδραση απ’ τη πλευρά του.  

«Κώστα, περίμενε. Γιατί το κάνεις αυτό; Γιατί δε θες να με α-

κούσεις;» 

«Τι ν’ ακούσω; Δε με σέβεσαι Θέλμα, έχω πάρει μια απόφαση και 

πίστευα πως είχες καταλάβει ότι δεν ήταν της στιγμής. Σου έχω 

εξηγήσει τη θέση μου και το πώς νιώθω τώρα πια. Δεν μπορούμε να 

συνεχίσουμε έτσι. Έχουν αλλάξει πολλά μέσα μου, δε νιώθω το ίδιο 

με πριν. Και εσύ το μόνο που κάνεις είναι να με φέρνεις συνεχώς σε 

δύσκολη θέση. Είναι γελοίο αυτό που κάνεις, παιδιάστικο, δεν το 

καταλαβαίνεις;».   

Ούτε ο ίδιος ήξερε πού βρήκε τη δύναμη να της μιλήσει έτσι. Το 

μόνο που ήθελε ήταν να τη φιλήσει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα 

λιγότερο. Να την φιλήσει και να φύγει. Όμως για άλλη μια φορά ο 

εγωισμός του υπερίσχυσε των θέλω του. Ήξερε πως την πλήγωσε για 

δεύτερη φορά λέγοντάς της όλα αυτά, όμως δεν μπορούσε -και μάλ-

λον δεν ήθελε- να της δείξει κάτι άλλο.  

«Δεν μπορεί να τα λες εσύ αυτά. Δεν γίνεται να μην με θες πια. 

Το βλέπω στα μάτια σου. Αυτά δεν μου έχουν πει ποτέ ψέματα. Εσύ 

δεν μου χεις πει ποτέ ψέματα. Τόσο πολύ πληγώθηκες; Τόσο μεγάλο 

ήταν το λάθος μου; Τόσος πολύς είναι ο εγωισμός σου, που μπορεί 

και σε κυριεύει;» 

«Πραγματικά θες να σου απαντήσω σε όσα με ρωτάς; Λοιπόν κο-

ριτσάκι, αν θες να μάθεις... Ναι, τόσο πολύ πληγώθηκα, ήμασταν 

δυόμισι χρόνια σ’αυτη τη σχέση και σου είχα δώσει τα πάντα, είχα 

αλλάξει για σένα. Μέχρι τότε δεν ήξερα πώς ήταν να ερωτεύεσαι, να 

αγαπάς, να νοιάζεσαι, να νιώθεις, να θες όσο τίποτα τον άλλον. Μαζί 

σου τα είχα ανακαλύψει όλα αυτά... Ναι, τόσο μεγάλο ήταν το λάθος 

σου Θέλμα, γιατί ενώ γνώριζες πώς ακριβώς ένιωθα για σένα, μπή-

κες στη διαδικασία να σκεφτείς ποιον ήθελες. Ήξερες τι σου είχε κά-

νει και πώς σου είχε φερθεί ο Αλέξης. Τα ήξερες όλα αυτά και συνέ-

χιζες να το σκέφτεσαι για πολύ καιρό. Και ναι, τόσος πολύς είναι ο 

εγωισμός μου, ξέρεις γιατί; Γιατί πίστευα πως ήσουν διαφορετική 

απ’ όλες τις άλλες, αλλά  είσαι κι εσύ ίδια, μια κοινή».  Ο τόνος του 

Κώστα ήταν κάτι παραπάνω από επιθετικός και νευρικός. Είχε βγει 

εκτός εαυτού, ήθελε τόσο καιρό να τα πει όλα αυτά στη Θέλμα για 

να καταλάβει πώς ένιωθε εκείνος τότε. Δεν άντεχε να τα κρατάει 
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άλλο μέσα του. Η καρδιά του γέμιζε συνεχώς τις τελευταίες μέρες 

από χιλιάδες παράπονα, σκέψεις, φοβίες, θυμό, απογοήτευση και 

πάνω απ’ όλα θλίψη και οργή. Είχε έρθει η στιγμή που έπρεπε να της 

τα πει όλα αυτά.  

«Ξέρεις κάτι; Αν πράγματι μ’αγαπούσες, όπως λες, δε θα σκεφτό-

σουν έτσι. Ο εγωισμός αυτός δε θα ήταν τόσο ισχυρός. Η αγάπη δε 

γνωρίζει από σωστό και λάθος. Η αγάπη δεν έχει ανάγκη από κανέ-

ναν χαρακτηρισμό. Από μόνη της έχει την δύναμη να κάνει δυο αν-

θρώπους να ξεχνάνε τα πάντα και να είναι μονάχα οι δυο τους στη 

σχέση. Μια σχέση που κανείς απ’ τους δυο δε θα είναι τέλειος και 

παρόλα αυτά θα αγαπάει ο ένας τις ατέλειες του άλλου. Αυτή είναι η 

μαγεία της αγάπης. Να κάνει τους εραστές να ξεχνούν τους πάντες 

και τα πάντα, λάθη, αντιζηλίες, πάθη. Όλα. Υπάρχουν άνθρωποι 

που δε γνώρισαν ποτέ στη ζωή τους τι σημαίνει αγάπη. Κι αυτό, όχι 

γιατί δεν ήταν ανοιχτοί σ’ αυτή, μα γιατί γνώριζαν συνέχεια τους 

ακατάλληλους ανθρώπους. Σε άλλους πάλι αυτό τυχαίνει μονάχα 

μια φορά στη ζωή τους. Μια φορά είναι υπεραρκετή για να σου 

δείξει η αγάπη το πιο όμορφο πρόσωπο που μπορεί να έχει. Πι-

στεύεις πως αυτά τα δυόμισι χρόνια δεν είδες το πρόσωπό της; Υ-

πάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν γνωρίσει την αγάπη, της γυρνά-

νε την πλάτη. Αυτό κάνεις κι εσύ τώρα. Τα έχεις όλα μπροστά σου, 

μες στα χέρια σου και το μόνο που κάνεις είναι να λες «Δε θέλω». 

Γιατί; Ξέρω πολύ καλά πως έκανα λάθος. Μα είμαι εδώ για να το 

διορθώσω. Ακόμα είμαι εδώ». 

Φανερώς ταραγμένη η Θέλμα με τα λεγόμενά της έβαλε σε σκέ-

ψεις τον Κώστα, αλλά μάταια. Είχε πάρει την απόφασή του. Δεν της 

είπε τίποτα. Πίστευε πως το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει 

ήταν να μη βγάλει μιλιά. Η σιωπή τα έλεγε όλα. Τα μάτια τους φώνα-

ζαν απεγνωσμένα το «σ’αγαπώ», κανένας όμως δεν το ξεστόμισε. 

Ήταν η στιγμή που και οι δυο τους θα τράβαγαν διαφορετικούς δρό-

μους. Είχε έρθει η στιγμή που κοιτάζονταν έτσι για τελευταία φορά.  

Η Θέλμα έφυγε. Ο Κώστας στάθηκε εκεί να την κοιτάει καθώς βη-

μάτιζε γρήγορα. Αν έτρεχε πίσω της θα ήταν σαν να τη συγχωρούσε 

και θα παραδεχόταν πως είχε φερθεί επιπόλαια. Αν έτρεχε πίσω της 

ίσως τα πράγματα γίνονταν ξανά όπως τότε. Θα προσπαθούσαν μαζί 

για να χτίσουν πάλι την εμπιστοσύνη που είχε γκρεμιστεί. Αν πάλι 

έφευγε θα ζούσε μια ζωή με αναμνήσεις. Ήταν βέβαιος πως με 

οποιαδήποτε κι αν είχε σχέση μετά τη Θέλμα δε θα τον γέμιζε, δε θα 
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του δημιουργούσε τα συναισθήματα που του προκαλούσε εκείνη. 

Ακόμα κι όταν θα άκουγε τυχαία στο ράδιο τα χρυσόψαρα των Πυξ-

Λαξ, θα σκεφτόταν εκείνη. Μα αν έφευγε θα έβρισκε ξανά την χα-

μένη ηρεμία του που τόσο πολύ είχε ανάγκη. Και έφυγε! 

 

«Κλαίλια, θα με πας εσύ στο αεροδρόμιο ή να πω στη Νίκη;» 

«Θέλμα, μεταξύ μας τώρα, είσαι σίγουρη πως θέλεις να φύγεις; 

Σκέψου ότι εδώ είναι που έζησες τόσα πολλά. Όλη σου η ζωή είναι 

εδώ. Όλες σου οι αναμνήσεις είναι φτιαγμένες εδώ. Μήπως να το 

ξανασκεφτείς;». 

«Ειλικρινά δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Πάνε τρεις μήνες από τότε 

που χώρισα με τον Κώστα και η ζωή μου έχει καταντήσει χειρότερη 

κι από ηλικιωμένης. Δε βρίσκω νόημα να κάτσω άλλο έδω. Η Αθήνα, 

η Ακρόπολη, ακόμα και το ίδιο μου το σπίτι μού τον θυμίζουν. Όπου 

κι αν κοιτάξω, όπου κι αν πέσει το μάτι μου, μού θυμίζουν όλα ε-

κείνον. Καλύτερα να μην τα πούμε απ’ το τηλέφωνο, πετάω σε τέσ-

σερις ώρες, έλα από το σπίτι μου». 

Πράγματι, είχαν περάσει τρεις μήνες από το σκηνικό στο Θησείο 

και τον επεισοδιακό χωρισμό τους. Η Θέλμα όλους αυτούς τους μή-

νες είχε γίνει σκιά του εαυτού της. Τα έκανε όλα μηχανικά. Πήγαινε 

στη δουλειά της, γυρνούσε σπίτι, έτρωγε κι έπεφτε για ύπνο. Μόνο 

αυτά. Είχε πάρει λοιπόν την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα, να 

πάρει τη ζωή στα χέρια της και να κάνει κάτι για τον εαυτό της. Θα 

πήγαινε στο Λονδίνο -το όνειρό της όταν ήταν ακόμα στο λύκειο- για 

μεταπτυχιακό στη ψυχολογία. Καλό το γραφείο όπου δούλευε, αλλά 

ήταν διαφορετικό να έχει το δικό της. Μια καινούρια ζωή θα ανοι-

γόταν γι’ αυτήν. Μακρια από κάθε μέρος που της θύμιζε τον Κώστα. 

Μια καινούρια αρχή μακριά από όλους και από όλα.  

«Είσαι σίγουρη για αυτό που θα κάνεις; Μη σκέφτεσαι μόνο τον 

εαυτό σου, είμαστε κι εμείς εδώ, θα σε βοηθήσουμε να το ξεπε-

ράσεις». 

«Κλαίλια, την απόφασή μου την πήρα και δε θα αλλάξω γνώμη. 

Σε λίγο αποχαιρετώ την παλιά μου ζωή και θα καλωσορίσω την 

καινούργια, γεμάτη ελπίδα. Μου είναι ήδη δύσκολο, μην το κάνεις 

χειρότερο. Είμαι έτοιμη. Τα κλειδιά του σπιτιού θα τα αφήσω σε 

σένα και στη Νίκη». 

«Εσύ ξέρεις καλύτερα! Μην ανησυχείς, κανένα πρόβλημα για το 

σπίτι. Αφού είσαι έτοιμη πάμε να πάρουμε τη Νίκη για να πάμε στο 
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αεροδρόμιο». Τα δύο κορίτσια έφυγαν από το νεοκλασσικό του Θη-

σείου. Κλείνοντας πίσω της τη πόρτα, η Θέλμα, έκλεινε τις αναμνή-

σεις πολλών χρόνων, όνειρα, σχέδια για το μέλλον, που έκανε με τον 

Κώστα, αγάπη κι έρωτα. 

Φτάνοντας στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου άρχισαν να 

κλαίνε και οι τρεις τους. Ήταν τόσο δεμένες που ένιωθαν να φεύγει 

ένα κομμάτι τους μακριά και δεν μπορούσαν να το κρατήσουν κοντά 

τους. Η ώρα να μπει στο αεροπλάνο είχε φτάσει. Η Θέλμα, αγκά-

λιασε όσο πιο σφυχτά μπορούσε τις φίλες της, τις φίλησε και τους 

είπε πως σε δυο χρόνια θα είναι πίσω και τότε δε θα τις χωρίσει 

ποτέ τίποτα.  

Τη στιγμή που περνούσε από το check-in των εισιτηρίων, έφτασε 

λαχανιασμένος ο Κώστας. Τον είχε ειδοποιήσει η Νίκη ότι η Θέλμα 

θα έφευγε για να μπορέσει να ξεφύγει από όλες τις αναμνήσεις που 

τις προκαλούσε ο χώρος που ζούσε. Δεν άντεχε να τη  χάσει για 

δεύτερη φορά, δεν άντεχε να αφήσει τον έρωτά του να φύγει. Ήθελε 

να της δώσει την ευκαιρία που ζητούσε τότε. Πήγε τρέχοντας στο 

αεροδρόμιο να την προλάβει. Με όση δύναμη του είχε απομείνει 

φώναξε τόσο δυνατά το όνομά της που σχεδόν όλο το αεροδρόμιο 

άκουσε το όνομα Θέλμα.  

Εκείνη γύρισε, τον κοίταξε και συνέχισε την πορεία της. Όσο κι αν 

μίσησε τον εαυτό της εκείνη τη στιγμή που τον άφησε πίσω της, δεν 

το μετάνιωσε. Είχε πάρει μια απόφαση και κανένας δεν ήταν σε 

θέση να της αλλάξει γνώμη. Ούτε κι ο ίδιος ο Κώστας. Έπρεπε τώρα 

να σκεφτεί μονάχα το δικό της καλό και τίποτα παραπάνω. Έπρεπε 

να κάνει μια νέα αρχή μακριά από όλα όσα της θύμιζαν τον Κώστα, 

μόνο έτσι θα έβρισκε τον εαυτό της.  

Βλέποντάς την να απομακρύνεται, ο Κώστας δεν άντεξε κι άρχισε 

να κλαίει. Δεν τον ένοιαζε αν  είχε γίνει το επίκεντρο σχολιασμού σε 

όλη την αίθουσα του αεροδρομίου. Πάντα ήξερε πώς να δείχνει τα 

αισθήματά του και πάντα όλες του οι αντιδράσεις ήταν τόσο φυσι-

κές και τόσο αληθινές που δεν ενδιαφερόταν αν θα τον χαρακτή-

ριζαν άσχημα οι υπόλοιποι. Όλα είχαν τελειώσει. Η Θέλμα θα ξεκι-

νούσε μια διαφορετική ζωή στο Λονδίνο μακριά του. Κι αυτός με τη 

σειρά του θα μάζευε τα κομμάτια του και θα προχωρούσε παράλ-

ληλα. «Αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς» είπε στη Κλαίλια και στη 

Νίκη κι έφυγε απ’ το αεροδρόμιο. Είχε χάσει μια για πάντα τη Θέλ-

μα. Κι αυτή τη φορά είχε κι εκείνος ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. 
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Άφησε τη γυναίκα που τόσο αγάπησε και ερωτεύτηκε να φύγει μέσα 

από τα χέρια του.  

Παιχνίδια ζωής. Το παιχνίδι με τη ζωή μετράει, άλλοτε σε ρίχνει κι 

άλλοτε τη ρίχνεις. Αυτή είναι η ζωή. Άλλες φορές είναι απλόχερη κι 

άλλες σου δείχνει το πιο σκληρό κι άσχημο πρόσωπό της. Το ζήτημα 

είναι, ό,τι κι αν πάθεις, ό,τι κι αν σου συμβεί, όπως κι αν σου φερθεί 

η ζωή να μπορείς να στέκεσαι απέναντί της και να έχεις το σθένος 

και το κουράγιο να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι της. Αυτή είναι άλ-

λωστε και η μαγεία της. Μοίρα. Πεπρωμένο. Γραφτό. Συνώνυμες λέ-

ξεις που μπορεί να αποβούν μοιραίες για έναν καλύτερο ή χειρότερο 

βίο. Ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσουν οι τρεις 

αυτές λέξεις. Υπάρχουν στιγμές που καταλήγουμε εκεί από όπου 

ξεκινήσαμε και υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μας ταξιδεύουν για 

χρόνια δίχως να βρούμε τον τερματισμό μας. Κάτι παρόμοιο γίνεται 

και τώρα, με τον Κώστα και τη Θέλμα.  Έχουν ξεκινήσει και οι δύο 

από την αρχή. Προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους και να αφή-

σουν πίσω το παρελθον, αν είναι εφικτό. Μα η μοίρα ίσως τους γε-

λάσει για άλλη μια φορά. 

 

3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ..... 

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο, ένιωσε το καυσαέριο της πρω-

τεύουσας να γεμίζει με δυσάρεστη γεύση τα πνευμόνια της, που 

όμως -παράδοξα- της άρεσε. Της είχε λείψει τόσο πολύ η Αθήνα. 

Πράγματα που άλλοτε την εκνεύριζαν και την έκαναν να θέλει να 

φύγει μιαν ώρα αρχίτερα από αυτή την πόλη, τώρα δεν την ενο-

χλούσαν. Ήταν αλλαγμένη, πιο ώριμη, πιο συνειδητοποιημένη και 

πιο όμορφη από ποτέ. Το Λονδίνο της είχε κάνει πολύ καλό. Από τις 

πρώτες κιόλας μέρες που πήγε στο Πανεπιστήμιο, όπου ολοκλήρωσε  

τις μεταπτυχιακές σπουδές της, έκανε πολύ καλή εντύπωση σε ό-

λους τους σπουδαστές. Σύναψε αμέσως φιλίες. Οι περισσότεροι τη 

συμπαθούσαν, άλλοι πάλι την ζήλευαν όχι μόνο για την ομορφιά 

που διέθετε, αλλά και για την εξυπνάδα της. Εκεί γνώρισε έναν Έλ-

ληνα φοιτητή, το Δημήτρη, έναν αρκετά φιλόδοξο και καλόβουλο 

νέο. Από την πρώτη κιόλας στιγμή έγιναν αχώριστοι. Έβγαιναν, διά-

βαζαν μαζί, μιλούσαν. Ο Δημήτρης άρχιζε σιγά-σιγά να την ερω-

τεύεται, εκείνη όμως τον έβλεπε μόνο φιλικά. Είχε πάει στο Λονδίνο 

αποκλειστικά και μόνο για σπουδές. Δεν είχε την όρεξη και τη διά-

θεση για κάτι παραπάνω.  
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Γύρισαν μαζί στην Αθήνα και για λίγες μέρες ο Δημήτρης θα 

έμενε στο σπίτι της μέχρι να νοίκιαζε κάποιο διαμέρισμα. Μόλις είχε 

μπει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ήταν ένα από τα πιο όμορφα καλο-

καίρια όλων των εποχών, έλεγαν οι περισσότεροι. Ο καιρός ήταν ε-

ξαίρετος, η αφόρητη ζέστη που επικρατούσε άλλοτε, τώρα πια είχε 

μετατραπεί σε μια ζεστή μέρα χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, οι άνε-

μοι ήταν σε χαμηλά επίπεδα και η θάλασσα τις περισσότερες φορές 

λάδι. Χωρίς να χάσουν χρόνο, αποφάσισαν να πάνε μαζί διακοπές 

στην Άνδρο. Στην αρχή η Θέλμα ήταν διστακτική για τον προορισμό, 

αλλά την έπεισε ο Δημήτρης.  Είχε να πάει στην Άνδρο κοντά στα 

πέντε χρόνια τώρα. Της θύμιζε τον Κώστα, η μόνη ανάμνηση που 

είχε από εκεί ήταν η μοιραία γνωριμία τους. 

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2011. Ξεκίνησαν από το λιμάνι της Ραφή-

νας κατευθυνόμενοι στο λιμάνι του Γαυρίου. Φτάνοντας στο νησί, 

ένας αλλιώτικος άνεμος φύσηξε. Ένας άνεμος που έφερνε αναμνή-

σεις, νοσταλγία, έρωτα και θλίψη. Ένας άνεμος που έκανε όλο της το 

κορμί να τρέμει από τα ρίγη που προκαλούσαν οι σκέψεις της. Ο 

γρήγορος αυτός συλλογισμός της δεν κράτησε πολύ, αμέσως  τον 

διέκοψε ο Δημήτρης, λέγοντάς της πως έπρεπε να ψάξουν για ξενο-

δοχείο πάραυτα. 

Μετά από αρκετές ώρες αναζήτησης, απεγνωσμένοι και κουρα-

σμένοι και οι δυό τους, δεν βρήκαν τίποτα. Η Θέλμα είχε τη λύση 

αλλά φοβόταν να μιλήσει. Γνώριζε πως το ξενοδοχείο που είχε μείνει 

τότε κρατάει πάντα κάποια δωμάτια για τους ταξιδιώτες που δεν 

έχουν κάνει κράτηση. Όμως ήξερε ότι πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο 

αυτό θα είχε συνεχώς στο μυαλό της τον Κώστα, πράγμα που δεν 

ήθελε. «Ξέρω ένα ξενοδοχείο που τέτοια σεζόν φυλάει κάποια δω-

μάτια για τους τουρίστες της τελευταίας στιγμής. Πάμε να κοιτά-

ξουμε;» είπε στον Δημήτρη κι έφυγαν κατευθείαν για το ξενοδοχείο. 

Δεν μπορούσε να τον αφήσει να αγχώνεται  για το αν θα έβρισκαν 

δωμάτιο ή όχι, γι' αυτό και του μίλησε. 

Μπαίνοντας μέσα γρήγορες εικόνες, σαν αστραπή, πέρασαν από 

το μυαλό της. Προσπάθησε να μη δώσει σημασία και προχώρησε 

προς τη ρεσεψιόν. «Καλημέρα! Μήπως σας βρίσκεται κάποιο δίκλινο 

δωμάτιο; Έχουμε γυρίσει όλο το νησί κι όμως όλα είναι γεμάτα», 

είπε στον υπάλληλο. «Χαίρετε! Πράγματι αυτή η περίοδος θεωρείται 

από τις πιο γεμάτες του καλοκαιριού. Δυστυχώς είναι γεμάτο κι 

αυτό. Μόνο ένα δωμάτιο μου έχει μείνει, το δωμάτιο 13, βρίσκεται 
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στο 2ο όροφο». Η Θέλμα πάγωσε. Τελειώνοντας τη φράση του ο 

υπάλληλος, ένιωσε να ζαλίζεται. Το 13; Αυτό είναι το δωμάτιο που 

είχε και τότε. Δεν ήταν έτοιμη να ξαναμπεί εκεί μέσα. «Νομίζω πως 

είναι η τυχερή μας μέρα, ε Θέλμα; είπε χαρούμενα ο Δημήτρης, μας 

οδηγείτε σας παρακαλώ;».  «Μήπως να ψάχναμε κάπου αλλού; Μου 

φαίνεται κάπως μικρό και τα δωμάτια αν κρίνω από την πρόσοψη 

του ξενοδοχείου θα' ναι κάπως φτωχά», προσπάθησε να του αλλάξει 

γνώμη η Θέλμα. «Είσαι με τα καλά σου Θέλμα; Όλα φαίνονται πολύ 

όμορφα και καθαρά, τον άκουσες άλλοστε τον κύριο, δε θα βρούμε 

πουθενά αλλού», της είπε επιπλήττοντάς την ο Δημήτρης. 

Ανεβαίνοντας τη σκάλα και μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιο η Θέλ-

μα δεν ένιωθε καλά. Εικόνες, σκέψεις, αναμνήσεις, κατέκλυζαν εκεί-

νη τη στιγμή το μυαλό της. Το δωμάτιο τής θύμιζε τις στιγμές πάθους 

και έρωτα που είχε περάσει κάποτε με τον άνθρωπο που αγαπούσε 

όσο κανέναν άλλο. Δεν μπόρεσε να τον ξεχάσει. Ακόμα και στο Λον-

δίνο που βρισκόταν, τον σκεφτόταν συνέχεια, δεν έπαψε στιγμή να 

αναπολεί τις στιγμές χαράς που πέρναγε μαζί του. Τον ήθελε ακόμα. 

Μετάνιωνε κάθε μέρα, κάθε λεπτό τη στιγμή που δε γύρισε πίσω 

τότε στο αεροδρόμιο. Τώρα ήταν πια αργά.  

«Ε, μικρή, όλη μέρα στο δωμάτιο θα τη βγάλουμε; Λοιπόν, ετοι-

μάσου να πάμε για μπάνιο κι όταν γυρίσουμε πάμε μπαρότσαρκα. 

Μέσα;», την επανέφερε ο Δημήτρης στην πραγματικότητα. Δεν του 

απάντησε, απλώς του χαμογέλασε. Δεν της έφταιγε σε τίποτα εκεί-

νος που εκείνη ήταν στεναχωρημένη. Είχαν πάει διακοπές μαζί και 

δεν ήθελε να του τις χαλάσει.  

Είχε αρχίσει να βραδιάζει όταν γύρισαν στο δωμάτιο. Ο Δημήτρης 

είχε μπει για μπάνιο και η Θέλμα ετοιμαζόταν για την έξοδό τους, 

όταν κάποιες φωνές τις τράβηξαν την προσοχή. Ερχόντουσαν από το 

διπλανό δωμάτιο και απ’ ό,τι άκουσε ήταν ένα ζευγάρι που τσακω-

νόταν. Δεν έδωσε όμως μεγάλη προσοχή, συνέχισε να ετοιμάζεται. 

Με το Δημήτρη γύρισαν σχεδόν όλα τα μπαρ της περιοχής. 

Αρκετά πιωμένοι και οι δύο γύρισαν στο ξενοδοχείο. Πρώτος μπήκε 

ο Δημήτρης στο δωμάτιο ενώ η Θέλμα μιλούσε με τον ρεσεψιονιστ 

λέγοντάς του ότι το πρωί ήθελαν να τους ετοιμάσουν πρωινό και να 

τους το πάνε στο δωμάτιό τους. Αφού ανέβηκε τη σκάλα η Θέλμα -

φανερά μεθυσμένη- άρχισε να βροντοχτυπάει την πόρτα του διπλα-

νού δωματίου απ’ το δικό της. Της άνοιξε μια όμορφη κοπέλα ρω-

τώντας την :  
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«Θέλετε κάτι δεσποινίς;». Δεν πρόλαβε να της απαντήσει, όταν 

είδε στο πλάι της κοπέλας να ξεπροβάλει μια γνώριμη αντρική φι-

γούρα. Ήταν ο Κώστας.  

«Κώστα;» είπε έντρομη. Δεν πίστευε στα μάτια της πως ήταν εκεί-

νος. Νόμιζε πως έφταιγε το ποτό. Όχι. 

«Θέλμα; Τι κάνεις εσύ εδώ; Γύρισες απ’ το Λονδίνο;» ο Κώστας τα 

είχε χαμένα, είχε να δει τη Θέλμα εδώ και πέντε χρόνια και το μόνο 

που ήθελε εκείνη τη στιγμή ήταν να την σφίξει στην αγκαλιά του και 

να μην την αφήσει να ξαναφύγει.  

«Δε θα μας συστήσεις με την κυρία Κώστα; Του είπε κάπως νευ-

ριασμένη η κοπέλα δίπλα του. 

«Ναι, Άννα από δω η Θέλμα, μια παλιά και καλή μου φίλη, Θέλμα 

από δω η Άννα, η κοπέλα μου». Ώστε λοιπόν είχε ξαναφτιάξει τη ζωή 

του. Είχε βρει κάποια άλλη. Κι όμως δεν τον κατηγορούσε, αντιθέτως 

είχε κάθε δικαίωμα να κάνει μια καινούργια αρχή, ανεξάρτητα αν 

εκείνη δεν τα κατάφερε. 

«Ναι, μια παλιά του φίλη, χάρηκα και συγγνώμη για την ενόχλη-

ση, μπέρδεψα τις πόρτες, μένω δίπλα ξέρετε. Λοιπόν συγγνώμη και 

καλό σας βράδυ». Αυτά είπε η Θέλμα και μπήκε στο δωμάτιό της 

κλαίγοντας. Είχε δει τον Κώστα μετά από τόσα χρόνια και δεν μπο-

ρούσε ούτε να τον αγγίξει πλέον. Ένιωθε το κεφάλι της να βράζει, 

την καρδιά της έτοιμη να σπάσει και το κορμί της να σπαράζει από 

τα αναφιλητά. Όταν την είδε ο Δημήτρης να κλαίει, άρχισε να κατα-

λαβαίνει το λόγο, αλλά το μυαλό του δε θα πήγαινε ποτέ σε κάτι τό-

σο τραβηγμένο. Όλο το βράδυ μαζί με τη Θέλμα μιλούσαν και προ-

σπαθούσαν να βρουν πού τελείωνε αυτό το κουβάρι που είχε δημι-

ουργηθεί. Την επόμενη μέρα αποφάσισαν να φύγουν από το νησί. 

Δεν τους σήκωνε άλλο το κλίμα.  

Το ίδιο βράδυ και στο διπλανό δωμάτιο δεν κοιμήθηκε κανείς. Ο 

Κώστας είχε βρει ξανά την Θέλμα και αυτή τη φορά δε θα την άφηνε 

να φύγει. Μίλησε στην Άννα, της είπε ολόκληρη την ιστορία από την 

αρχή και αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση τους. Εκείνη δεν το 

πήρε άσχημα, ούτε καν θύμωσε μαζί του. Τους λίγους μήνες που 

γνωρίζονταν είχε καταλάβει πως ο Κώστας είχε συνεχώς αλλού το 

μυαλό του. Την επόμενη μέρα, η Άννα θα έφευγε απ’ το νησί και ο 

Κώστας θα μιλούσε στη Θέλμα. 

Ξημέρωσε 7η Ιουλίου. Όπως συνήθιζε η Θέλμα, πήγε τον πρωινό 

της περίπατο στη θάλασσα. Η ήρεμη δύναμη που της έβγαζε η 
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θάλασσα τα πρωινά τής έδινε δύναμη και τη βοηθούσε να σκεφτεί, 

ιδίως τώρα που το είχε ανάγκη. Καθόταν στην άμμο κι ένιωθε στο 

σώμα της την υγρασία της βρεγμένης γης να μπαίνει μέσα της και να 

αναζωογονεί όλο της το κορμί. Πριν πέντε χρόνια στην ίδια παραλία 

είχε συστηθεί με τον Κώστα. Ποτέ της δεν είχε φανταστεί ότι τα 

πράγματα θα έπαιρναν αυτή την τροπή. Χάρηκε που είδε μετά από 

τόσο καιρό τον Κώστα και ευχόταν να ήταν μόνος του, χωρίς να 

υπάρχει η Άννα στη μέση. Ήθελε τόσο πολύ να πάει να τον βρει και 

να του πει όσα ήθελε τόσα χρόνια, όμως δεν μπορούσε, δεν ήθελε 

να του χαλάσει για άλλη μια φορά τη ζωή του. Έπρεπε να τον αφήσει 

να συνεχίσει και η ίδια να προχωρήσει χωρίς εκείνον πια. Έπρεπε να 

τον ξεχάσει.  

«Θέλμα!», γύρισε απότομα το κεφάλι της πίσω να δει ποιος τη 

φωνάζει.  

«Κώστα; Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ;» 

«Πρέπει να μιλήσουμε. Σοβαρά αυτή τη φορά. Έχω να σου πω 

ότι...» 

«Κώστα ξέρω πολύ καλά τι θες να μου πεις. Έχεις κάνει μια νέα 

αρχή και αυτή τη φορά δε θα σου σταθώ εμπόδιο σε τίποτα. Η Άννα 

φαίνεται πολύ καλή κοπέλα και σε νοιάζεται. Σου αξίζει άλλωστε 

κάτι καλύτερο από μένα», τον διέκοψε η Θέλμα, όντας σίγουρη πως 

ο Κώστας ήθελε να της πει κάτι παρεμφερές. 

«Για μια φορά στη ζωή σου σταμάτα να το παίζεις έξυπνη κι 

άκουσέ με επιτέλους. Δε με νοιάζει τι έγινε τότε.. Δε θέλω να θυμά-

μαι τίποτα από όλα αυτά που έγιναν. Όταν σου φώναξα στο αερο-

δρόμιο και έφυγες, κατάλαβα πως σε έχασα για πάντα. Από εκείνη 

κιόλας τη στιγμή σε είχα συγχωρήσει και δε με ένοιαζε τι είχε γίνει 

με τον Αλέξη. Ήθελα μόνο εσένα. Ήθελα απεγνωσμένα να πέσεις 

ξανά στην αγκαλιά μου αλλά έφυγες. Σ’αγαπάω όπως δεν έχω αγα-

πήσει ποτέ καμία άλλη. Τρία χρόνια τώρα κάνω εφήμερες σχέσεις. 

Προσπαθώ να σε ξεχάσω, να σε βγάλω απ’το μυαλό μου, όμως δε 

γίνεται. Όταν αγαπάς είναι για πάντα, έτσι δεν μου είχες πει κάποτε; 

Εγώ πάλι σου λέω πως όταν αγαπάς πράγματι, μπορεί να είναι για 

πάντα, αλλά όχι μόνο ένα πρόσωπο. Όμως όταν έχεις δώσει όλο σου 

το είναι σε μια σχέση, όταν έχεις προσπαθήσει καθημερινά να βγά-

ζεις στον άλλον καινούργια συναισθήματα, εντελώς πρωτόγνωρα, 

τότε το μόνο που μπορείς να πεις είναι πως θες να ζήσεις την υπό-

λοιπη ζωή σου μαζί του. Κάναμε και οι δυο λάθη, τα οποία πλη-
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ρώσαμε και με το παραπάνω.. Το ότι είμαστε εδώ τώρα για μένα τα 

λέει όλα. Το ότι βρεθήκαμε μετά από τρία χρόνια στο μέρος όπου 

γνωριστήκαμε σημαίνει πολλά. Αρχίζω να πιστεύω πως όχι μόνο θέ-

λουμε να είμαστε μαζί, μα πρέπει να είμαστε ξανά μαζί». Δάκρυα 

χαράς και ανακούφισης μαζί άρχισαν να κυλάνε στα μάγουλα της 

Θέλμας. Η λύτρωση που επιζητούσε τα τελευταία χρόνια είχε επι-

τέλους έρθει. Δεν μπόρεσε να πει κάτι. Ό,τι ήθελε να πει, το άκουσε 

από το στόμα του Κώστα. Αυτό που σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή, 

ήταν τα χρυσόψαρα! Τα αγαπημένα της μικρά χρυσά ψάρια. Για 

δεύτερη φορά έβλεπε τη λάμψη τους και το ότι την έβλεπε με το ίδιο 

πρόσωπο έσβησε οποιαδήποτε αμφιβολία και δισταγμό που μπορεί 

να είχε...  

«Σ’αγαπάω...» του είπε χαμογελώντας και έπεσε στην αγκαλιά 

του. Άρχισαν να περπατάνε μαζί στην ακρογιαλιά, κρατώντας ο ένας 

το χέρι του άλλου, κοιτάζοντας ο ένας βαθιά μες στα μάτια του 

άλλου. Σιωπή. Η σιωπή που φανερώνει οικειότητα και όχι αμηχανία 

όμως. Κάποια στιγμή, γύρισε και ρώτησε η Θέλμα: «Πού πηγαίνου-

με;», εκείνος την κοίταξε τρυφερά, της χαμογελάσε και της είπε: 

«Κάπου....».  

Η Θέλμα ήξερε πως το «κάπου...», ήταν ένα συγκεκριμένο μέρος.. 

Ένα μέρος στο οποίο ελάχιστοι έχουν καταφέρει να πάνε. Ένα μέρος 

μόνο για εκείνη και τον Κώστα. Ένα μέρος γεμάτο αγάπη, έρωτα, κα-

τανόηση, συμπαράσταση, ζεστασιά, οικειότητα και... χρυσόψαρα. 

Ένα μέρος που μόνο εκείνοι είχαν καταφέρει να ανακαλύψουν. Ένα 

μέρος το οποίο ονόμαζαν ζωή. Όχι οποιαδήποτε ζωή, μα τη δική 

τους που από δω και πέρα θα ήταν κοινή. Κατάφεραν και οι δύο 

μετά από τόσες δυσκολίες να είναι πάλι μαζί.  

Δεν έχει σημασία τι παιχνίδια σου παίζει η ζωή, σημασία έχει να 

έχεις την ικανότητα, την επιμονή και την υπομονή να βγαίνεις ζω-

ντανός από κάθε είδους παιχνίδι της. Σημασία έχει με όποιες δυ-

σκολίες να μπορείς να λέγεσαι νικητής. Η Θέλμα και ο Κώστας τώρα 

λέγονταν νικητές. Είχαν κερδίσει το στοίχημα της αγάπης με τη ζωή.  
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Ο παραμυθάς 
 

 

Γιάννης Αθανασίου 

 

 

 

Σε μια μικρή πόλη ,κρυμμένη σε ένα πευκοδάσος κοντά στον Όλυ-

μπο ένα φτωχικό ήταν στο πόδι. Η ταμπέλα κρεμασμένη απέξω 

έγραφε ,σε πείσμα των καιρών, ‘’το σπίτι του παραμυθά’’. Ο γηραι-

ότερος της οικογένειας, κόντευε ογδόντα πέντε, ήταν άρρωστος. Δεν 

είχε πολύ ζωή μέσα του. Τον είχαν ξαπλώσει στο μονό του, σκληρό 

κρεβάτι· σε αυτό είχε επιλέξει να ζήσει όλη του την ζωή και εκεί ήθε-

λε να πεθάνει. Ο χειμώνας ήταν βαρύς· δεν θα άντεχε πολύ. Το α-

σθενικό του κορμί ήταν σκεπασμένο από κουβέρτες και η φωτιά από 

το πέτρινο τζάκι έκαιγε δυνατά.  

Έβγαλε με κόπο μια φωνή «Κόρη μου, φέρε μου την πένα και 

μερικά χαρτιά, να μου ’σαι καλά». 

Εκείνη βιάστηκε να του τα φέρει· τον μάλωσε που ήταν ακόμα ξύ-

πνιος πιο πολύ στοργικά παρά με αυστηρότητα και αφού τον φίλησε 

στο προσκεφάλι έφυγε. 

Πήρε την πένα στο χέρι του και ακούμπησε τα χαρτιά σε μια ξύ-

λινη κατασκευή που του είχαν φτιάξει για να μπορεί να γράφει ξα-

πλωμένος. Δεν μπορούσε πια να σηκώσει το γέρικο σώμα του.  

«Που να σε πάρει ο διάολος γερό-βλάκα» μονολόγησε. 

Έπιασε την πένα με τρεμάμενο χέρι και άρχισε να γράφει. Ο αέ-

ρας έβγαινε με κόπο από τα πνεμόνια του. 

Δεν μου μένει πια πολύ καιρός. Μάλλον αυτά θα είναι τα τελευ-

ταία μου γράμματα, μα δεν με μέλλει αυτό. Δεν ξέρω, βέβαια, αν κα-

νένας θα μπει στον κόπο να διαβάσει τις παραξενιές μου.  

Οι γονείς μου, μα και οι παππούδες μου ήταν φτωχοί χωρικοί, 

κολίγες. Δούλευαν μέχρι να ματώσουν τα χέρια τους και έβγαζαν ίσα 

ίσα τα προς το ζην. Διδάχτηκα λίγα γράμματα και άρχισα να δου-

λεύω μαζί τους στα χωράφια. Δεν σταμάτησα καθόλου μέχρι τα εί-
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κοσι μου χρόνια ούτε και όταν έγινε ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος. 

Θυμούμαι ακόμα που φιλοξενούσαμε τους αντάρτες· ήμουν τότε πο-

λύ μικρός. Δεν ήταν όμως όλοι τους καλοί και φερόντουσαν άσχημα 

σε πολλές οικογένειες· ο πατέρας μου τους φοβόταν.  

Ένα βράδυ τρύπωσα στην αποθήκη μας που αναπαύονταν μια 

ντουζίνα από δαύτους, γεμάτος περιέργεια. Ένας ήταν άγρυπνος. Με 

άκουσε και με φώναξε. Τον πλησίασα γεμάτος τρόμο. Σύντομα κατά-

λαβα πως δεν είχε βάλει τίποτα κακό κατά νου. Κάθισα δίπλα του. 

Μου είπε πως ήταν δάσκαλος· πριν τον πόλεμο ζούσε στην Αθήνα. 

Όλο το βράδυ μου διηγούταν ιστορίες, χαρούμενος που είχε βρει 

έναν τόσο πρόθυμο ακροατή. Το χάραμα, πριν φύγει μου χάρισε ένα 

βιβλίο. Δεν ήξερα πολλά γράμματα ,μα με κόπο κατάφερνα να το 

διαβάζω. Το φύλαγα, σαν θησαυρό ανεκτίμητο· κοιμόμουν και ξυ-

πνούσα μαζί του. Αυτή μου ή ανάμνηση από τα παιδικά μου χρόνια, 

έμελλε να με στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή μου.  

Όταν τελείωσε ο πόλεμος ήμουν πια σωστός άντρας. Δούλεψα 

σκληρά για να μπορέσω να ξεφύγω από την κακή μοίρα του γένους 

μου, την φτώχεια, και τα κατάφερα. Λένε ότι η δουλεία σταμάτησε 

με την είσοδο του εικοστού αιώνα, μα είναι ψέματα. Και οι γονείς 

μου δούλοι ήταν. Εντούτοις εγώ τότε είχα την δική μου γη πια και 

ήμουν ελεύθερος. 

Όταν έφτασα εικοσιπέντε ερωτεύτηκα, νομίζω, την πιο όμορφη 

γυναίκα στον κόσμο. Την παντρεύτηκα σχεδόν αμέσως. Εκείνη ήταν 

κτηνίατρος και είχε σπουδάσει στα ξένα. Το βράδυ όταν γύρναγε 

σπίτι μου έκανε μαθήματα. Τότε αγάπησα την γλώσσα και μου έγινε 

αρρώστια. Τα βράδια έμενα άγρυπνος διαβάζοντας βιβλία. Πιο πολύ 

μου άρεσαν τα παιδικά παραμύθια που με τον απλό τους τρόπο ή-

ξεραν να μιλούν καθαρά στην ψυχή, όπως εκείνα που μου είχε πει 

αυτός ο δάσκαλος. Ένα από αυτά τα άγρυπνα βράδια που διάβαζα 

περιμένοντας την έμαθα ότι ήταν έγκυος.  

Ένιωθα πραγματικά ολοκληρωμένος. Πόσο θα ήθελα να ήταν για 

πάντα έτσι η ζωή μου. Ευτυχισμένη και ανάξια λόγου για τους υπο-

λοίπους. Μα, όπως λένε όλοι, δεν είναι γραφτό κανενός να είναι για 

πολύ  ευτυχισμένος. Η μητέρα της μονάκριβης κόρης μου πέθανε 

στη γέννα. Ώρες ολόκληρες έκλαιγα πάνω από το άψυχο σώμα της, 

μα τα δάκρυα μου δεν άλλαζαν τίποτα. 

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ο θάνατος μου χτύπησε ξανά την 

πόρτα. Έχασα και τους δυο γονείς μου που τόσο αγαπούσα. Ένιωθα 
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απελπιστικά μόνος. Στην αρχή μίσησα την κορούλα μου. Την κατέ-

στησα υπαίτιο για τα κακά της μοίρας μου. Το ξεπέρασα, ευτυχώς, 

σύντομα. Λίγο καιρό μετά, για να γιατρέψω την στεναχώρια, αλλά 

και για να απολογηθώ της διάβαζα κάθε μέρα παραμύθια. Με κοι-

τούσε με ένα βλέμμα γεμάτο σπιρτάδα και περιέργεια. Φαίνεται 

πως της άρεσαν. 

Κάποιοι γνωστοί που με άκουσαν να της αφηγούμαι με έβαζαν 

καμιά φορά να διηγούμαι στα παιδιά τους όταν ήταν άρρωστα και 

σε καμιά γιορτή. Δεν άργησαν να με ονομάσουν τον παραμυθά του 

χωριού. Μαζεύονταν τα παιδιά κάθε βράδυ στην πλατεία σε ένα κύ-

κλο και εγώ καθόμουν στο κέντρο και μίλαγα για ώρες. Τα τραύματα 

της ψυχής μου γιατρεύονταν από τα παιδιά που έβλεπαν μπροστά 

τους ιππότες, πριγκίπισσες, κάστρα και ότι άλλο μπορεί να φαντα-

στεί ο ανθρώπινος νους και αγαλλίαζε η ψυχή τους. Καμιά φορά 

σκαρφιζόμουν και κάτι με το νου μου για να τους πω. Με αγκάλια-

ζαν και μου έσκαγαν ένα χαμόγελο όλο γλύκα. 

Μετά από λίγο καιρό άρχισαν να δείχνουν και οι μεγαλύτεροι 

ενδιαφέρον για τις ιστορίες μου και με άφηναν καμιά φορά να τους 

αφηγούμαι. Φαίνεται πως ήταν ένας ακόμα τρόπος για αυτούς να 

ξεχάσουν και να ξεχαστούν να με ακούν, όπως ήταν και για μένα, να 

τους μιλώ.  

Για πολύ καιρό συνέχισα να ζω έτσι. Το προσωνύμιο μου έγινε 

μόνιμο και είχα μια πολύ ζεστή σχέση με όλους τους κατοίκους. Πέρ-

ναγα από ταβέρνα σε σπίτι και έλεγα από κάτι καινούριο. Εντωμε-

ταξύ, με την βοήθεια των κατοίκων, έφτιαξα και μια μικρή βιβλιο-

θήκη για να μπορούν όλοι να έχουν μια στοιχειώδη πρόσβαση στο 

βιβλίο, που εγώ είχα αγαπήσει τόσο πολύ χάρη σε εκείνους τους δύο 

ανθρώπους. Την ονόμασα στην μνήμη τους.   

Όμως λίγα χρόνια πριν όλα άλλαξαν. Αρρώστησα. Δεν μπορούσα 

πια να είμαι τόσο δραστήριος· το σώμα μου είχε αρχίσει, ήδη, να με 

προδίδει. Ακόμα το internet εισέβαλε σαν σίφουνας στην ζωή των αν-

θρώπων και το ‘’χαζοκούτι’’ έγινε εθισμός, εν ριπή οφθαλμού. Ποιος 

έχει ανάγκη να διαβάζει και να ακούει για δράκους όταν μπορεί να 

τους δει με τα μάτια του να φτύνουν φωτιές και να πετούν επιβλη-

τικά; Γιατί να ταλαιπωρηθεί κανείς να ζει με τον νου του τον γύρο 

του κόσμου όταν σε δυο ώρες έχει ξεμπερδέψει μαζί του; Γιατί να 

κουράσει την, κλεμμένη πια, φαντασία του. Καλύτερα να μην υπάρ-

χει αυτός ο όρος· στην εποχή της εικόνας δεν είναι δόκιμος. Είναι ο 
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καιρός που τα παραμύθια γίνονται παράταιρα βίαια και πεθαίνουν 

στο γυαλί. Μια εποχή στην οποία ο παραμυθάς δεν έχει θέση.  

Αν και η υγεία μου ολοένα και χειροτέρευε δεν τα παράτησα. Βέ-

βαια δεν κατάφερα και τίποτα σπουδαίο. Ακόμα μια φόρα ένιωθα 

πως μου έκλεβαν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Δεν είχα το κουράγιο 

να το αντιμετωπίσω. Εν τέλει το μόνο που έκανα ήταν να κλείνομαι 

στην βιβλιοθήκη μου για ώρες και να επισκέπτομαι τον τάφο της. Το 

μόνο που μου έδινε ελπίδα ήταν η κόρη μου που τόσο αγαπώ.  

Το κενό που ένιωθα, όμως, δεν μπορούσα με τίποτα να το υπερ-

καλύψω. Ο παραμυθάς και όλα εκείνα που αντιπροσώπευε τόσα 

χρόνια, πριν ακόμα γεννηθώ εγώ, πέθανε. Είναι άδικος νομίζω ο τρό-

πος που ο νέος κόσμος θερίζει ότι τόσες γενιές με αίμα και μελάνι 

έχουν σπείρει. 

Έβηξε δυνατά. Ο λαιμός του έκαιγε σαν πυρακτωμένο μέταλλο. 

Το καλοσκέφτηκε για μια στιγμή και άφησε την πένα από τα χέρια 

του. Τα ένωσε σε θέση προσευχής και ξάπλωσε όσο πιο αναπαυτικά 

μπορούσε τον κορμό του. Αποκοιμήθηκε βαθιά. 

Μόλις ξύπνησε άκουσε χτύπημα στην δρύινη πόρτα της κάμαρής 

του. Ανασκουμπώθηκε. «Εμπρός», είπε με φωνή που έμοιαζε με ψί-

θυρο.  

Η πόρτα μισάνοιξε και φάνηκαν δεκάδες πρόσωπα· το ένα ξεπρό-

βαλλε δίπλα στο άλλο, όλα γνώριμα. Βλεφάρισε δύσπιστα. ‘’Τρελαί-

νομαι’’, σκέφτηκε. Ένας ένας τον πλησίαζαν και τον αγκάλιαζαν. Δεν 

χωρούσε αμφιβολία· τα μάτια του ήταν γερασμένα και ο νους του 

αποκαμωμένος, μα δεν μπορούσαν να του παίξουν τέτοιο άσχημο 

παιχνίδι. Έβλεπε εκείνα τα παιδιά που ήταν οι συνηθισμένοι ακροα-

τές των ιστοριών του. Είχαν όλοι πια μεγαλώσει, μα για εκείνον τί-

ποτα δεν είχε αλλάξει. Κρατούσαν πεσκέσι ο καθένας το αγαπημένο 

του παραμύθι και το ακούμπησαν δίπλα του. 

Για μερικές ώρες το καλυβάκι γέμισε από γέλια και παλιές ιστο-

ρίες. Ο γερό-παραμυθάς έκλαιγε από χαρά και φούσκωνε από περη-

φάνια. Είχε κατορθώσει να περάσει λιγάκι από την αγάπη του σε 

αυτά τα παιδιά και αυτό του έφτανε. Ήταν η μοναδική του κληρο-

νομιά.  

Το βράδυ πέρασε γρήγορα, θαρρείς, ψεύτικα. Κοντά στο χάραμα 

οι επισκέπτες έφυγαν γεμάτοι χαμόγελα, μα συνάμα βουρκωμένοι. 

Το ήξεραν πως αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα έβλεπαν τον 

άνθρωπο που γλύκανε τα παιδικά τους χρόνια.  
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Τελευταία στο δωμάτιο έμεινε η κόρη. Τον αγκάλιαζε σφιχτά για 

πολλή ώρα. Πριν φύγει του υποσχέθηκε πως και εκείνη θα διηγείται 

στα παιδιά της παραμύθια, όπως έκανε και εκείνος για όλους. Δά-

γκωσε τα χείλη για να μην δακρύσει και βγήκε από το δωμάτιο. 

Έμεινε μόνος του. Με μια κίνηση έριξε το μελανοδοχείο· το μαύ-

ρο υγρό σκόρπισε πάνω στις λέξεις. Γύρισε πλευρό προς το παρά-

θυρο, να δει μια τελευταία φορά τον ουρανό. Καθώς παραδινόταν 

για μια ακόμα φορά στον ύπνο μια γλυκιά σκέψη πέρασε από το νου 

του... 

 

Ο παραμυθάς ξεψύχησε, γαλήνιος, στον ύπνο του με δάκρυα 

ευτυχίας να στολίζουν τα ροδαλά μάγουλά του.  
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Το Ημερολόγιο 
 

 

Γιάννης Στεργίου 

 

 

 

Τη σημερινή εποχή όλοι μας βομβαρδιζόμαστε από συνεχείς ειδή-

σεις. Τα δάνεια, νέα κυβέρνηση, κάποιος μπάτσος σκότωσε ένα παι-

δί, πορείες, αγανάκτηση, άγχος, προβλήματα. Όλοι θέλουν να μας 

παρουσιάσουν την εποχή λες και είναι.... Δεν λέω θα μπορούσαν να 

ήταν και καλύτεροι οι καιροί αλλά αυτό έχουμε. Έχω ακούσει από 

πολλούς, και γι αυτό άρχισα να γράφω αυτό το κείμενο, πως οι πα-

λιότερες εποχές ήταν καλύτερες, αλλά όμως πως οι άνθρωποι εκεί-

νοι ευθύνονται με τις αποφάσεις τους για την κατάστασή μας. Πως 

όλα αυτά έγιναν επειδή οι παλαιότερες γενιές έκαναν λάθη. Δεν δια-

φωνώ πλήρως, αλλά πέρσι τα Χριστούγεννα πήγα στο χωριό μου, και 

ένα γεγονός με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα στη ζωή μου, 

μπορεί και όλη την ιδεολογία μου. Πρέπει να σας πω πως έχασα τον 

παππού μου όταν ήμουν εφτά χρόνων και δεν πρόλαβα να τον χαρώ. 

Τον αγαπούσα ιδιαίτερα και απορούσα γιατί έφυγε τόσο νωρίς. Τε-

λικά, κατάλαβα πως δεν έφυγε. Μου άφησε κάτι, που όσο θα το δια-

βάζω θα παραμείνει κοντά μου και συνέχεια θα με βοηθάει μέσω 

αυτού, και ελπίζω και όποιον διαβάσει αυτά που γράφω. Αυτό που 

μου άφησε είναι ένα ημερολόγιο. Όλοι μας φυσικά κάποτε έχουμε 

αρχίσει να κρατάμε ημερολόγιο, αλλά λίγοι νομίζω το συνεχίζουν 

όσο μεγαλώνουν. Ο παππούς μου από τα παιδικά του χρόνια μέχρι 

και την τελευταία του μέρα κρατούσε ημερολόγιο. Αυτό το ημερο-

λόγιο βρήκα εκείνα τα Χριστούγεννα. Όπως καταλαβαίνετε θα διαλέ-

ξω αποσπασματικά διάφορες ημερομηνίες, για να πετύχω το σκοπό 

μου και τον απώτερο σκοπό του παππού μου που θα τον καταλάβετε 

στην τελευταία πρόταση του ημερολογίου του. Μπορεί να φανεί 

υπερβολικό, αλλά πιστεύω πως αυτή τη στιγμή που γράφω είναι κο-

ντά μου και τα λόγια αυτά όλα είναι δικά του. Το πιστεύω απόλυτα. 
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Κεφάλαιο 1ο 

12 Φεβρουαρίου 1939 

Συνέχεια διαβάζω από τις εφημερίδες για τον πόλεμο, είναι απίστευ-

το, ολοένα και περισσότερος κόσμος λέει πως θα έρθει ως εδώ, κι 

εγώ είμαι ακριβώς στην ηλικία που θέλουν. Γιατί να πρέπει να πάω 

στον πόλεμο πάνω στο άνθος της ηλικίας μου, γιατί χιλιάδες παιδιά, 

νέοι και ηλικιωμένοι, γυναίκες και άντρες να χρειάζεται να πεθάνουν 

για τα παιχνίδια των «μεγάλων». Δε ρώτησαν κανέναν αν θέλει τον 

πόλεμο αυτό, αποφασίζουν μόνοι τους για τις ζωές χιλιάδων ανθρώ-

πων. Τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας και άλλων φιλικών 

σε αυτή δυνάμεων προκαλούν και θα προκαλέσουν τον αφανισμό χι-

λιάδων ανθρώπων. Δεν μπορώ να κρατήσω τα δάκρυά μου όσο σκέ-

φτομαι πως ο εγωισμός και οι αποφάσεις των λίγων θα παίξουν με 

τις ζωές εκατομμυρίων. Γιατί η παλιότερη γενιά τα προκάλεσε όλα 

αυτά; Συνέχεια λάθη έκαναν...!! Τίποτα σωστό! Εγώ τι φταίω να πλη-

ρώνω τα λάθη τους; Γιατί να γεννηθώ τέτοια εποχή; 

Αυτές οι ερωτήσεις σας θυμίζουν τίποτα, αγαπητοί αναγνώστες; 

Μήπως παρόλο που αυτά γράφτηκαν πριν από τόσα χρόνια έχουν τη 

σημερινή απόγνωση φυλακισμένη μέσα τους; Μήπως τελικά οι επο-

χές δεν άλλαξαν πολύ; Αλλά ας συνεχίσω να σας διηγούμαι από το 

ημερολόγιο. 

 

Κεφάλαιο 2ο 

5 Νοεμβρίου 1940 

Ήρθε το χαρτί σήμερα στο σπίτι μου. Φεύγω μετά από ένα μήνα, 

τόσο κρατάει η βασική εκπαίδευση για τα σύνορα. Φεύγω για τον 

«παράδεισο». 

15 Δεκεμβρίου 1940 (ένας διαφορετικός παράδεισος). 

Είμαι περίπου μιάμιση εβδομάδα στο μέτωπο. Στα σύνορα με την 

Αλβανία. Οι συνθήκες είναι τραγικές, πεινάμε, κρυώνουμε, πολλοί 

από εμάς έχουν τραυματιστεί, άλλοι ελαφριά και άλλοι σοβαρά. Ό-

ταν κοιμόμαστε το βράδυ, όλοι ευχόμαστε να μην κυλήσει ο χρόνος. 

Να μη βγει ο ήλιος. Μόλις βγει αρχίζει και πάλι ο αφανισμός. Πριν 

τέσσερις μέρες έφεραν έναν Ιταλό αιχμάλωτο. Ήταν δεν ήταν είκοσι 

χρονών. Ήταν βαριά τραυματισμένος. Ο γιατρός τον περιποιήθηκε 

σαν δικό μας και τον κρατούσαμε μαζί μας. Έγινε καλά. Ήταν ευγε-

νικός και πολύ καλός. Άρχισε να δένεται μαζί μας, του είχαμε σώσει 

την ζωή άλλωστε, και εμείς με αυτόν. Μόλις ξύπνησα σήμερα το 
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πρωί και πήγα να του δώσω το φαί του, λίγο ξεροκόμματο με ελιές, 

δεν τον είδα στο κρεβάτι του. Βγήκα έξω και άρχισα να τον φωνάζω. 

Δεν είχε ξημερώσει ακόμα και στον αέρα απλωνόταν μια νεκρική 

σιωπή. Ξαφνικά άκουσα έναν πυροβολισμό. Μετά πάλι σιγή. Έτρεξα 

να δω τι είχε συμβεί και είδα το λοχαγό μου με ένα πιστόλι στο χέρι 

και τον Ιταλό νεκρό δίπλα του με μια σφαίρα φυτεμένη στο κεφάλι 

ανάμεσα στα μάτια. Έκλεισα τα μάτια μου και έκανα εμετό. 

15 Δεκεμβρίου 1940 (οργή). 

Σήμερα θάψαμε τον Ιταλό φίλο μας, θα μπορούσε να είναι φίλος 

μας κάτω από άλλες συνθήκες. Σκέφτομαι πως κάθε δευτερόλεπτο 

σκοτώνονται τέτοια παιδιά. Με έπιασε αηδία. Γιατί να κάτσω να 

σκοτώνω κάποιους με τους οποίους θα μπορούσε να είμαι φίλος; 

Μια στιγμή σκέφτηκα να λιποτακτήσω, αλλά κατευθείαν η σκέψη έ-

φυγε από το μυαλό μου όπως ήρθε. Εμείς σκοτωνόμαστε κι όσοι ξε-

κίνησαν τον πόλεμο κάθονται στα γραφεία τους και παρακολουθούν 

τα γεγονότα αμείλικτοι. Εμείς πεινάμε και πεθαίνουμε καθημερινά, 

ενώ αυτοί κερδίζουν όλο και περισσότερα ανάλογα με τις νίκες και 

τις ήττες του στρατού. Μακάρι να είχα έναν μπροστά μου. Ένιωθα 

εκείνη τη στιγμή την οργή να φουσκώνει τα μηνίγγια μου. Τελευταία 

έχω αρχίσει να χάνω τον εαυτό μου. Αλλάζω γίνομαι κάποιος άλλος, 

ένας δολοφόνος σαν κι αυτούς. Όχι δεν πρέπει να πετύχουν το 

σκοπό τους. Δεν είμαι ζώο σαν κι αυτούς... 

 

Κεφάλαιο 3ο (πολιτικά παιχνίδια) 

8 Απριλίου 1941 

Ύστερα από τόσους μήνες στα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας οι Γερ-

μανοί ήρθαν για βοήθεια στους φίλους τους Ιταλούς, που ήταν ανί-

κανοι να κερδίσουν μία μάχη. Όλοι μας πολεμήσαμε με καρδιά εκεί 

πάνω. Πάρα πολλοί, από ό,τι έμαθα μετά, έχασαν τη ζωή τους ή 

τραυματίστηκαν κατά την εισβολή των Γερμανών. Εγώ από την πρώ-

τη Απριλίου είχα μετατεθεί στα οχυρά του Ρούπελ. Οι Γερμανοί προ-

σπαθούν με νύχια και με δόντια να καταλάβουν το οχυρό κάνοντας 

συνεχείς επιθέσεις, αλλά έπεφταν νεκροί ο ένας πίσω από τον άλλο 

από τα ελληνικά πολυβόλα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν το 

οχυρό. 

9 Απριλίου 1941. 

Γερμανοί ήρθαν σήμερα το πρωί ζητώντας ειρηνικά το οχυρό. Ο 

λοχαγός μας γελώντας δυνατά τους αρνήθηκε. Ήταν απελπισμένοι, 
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αλλά σαν αστραπή μετά από λίγη ώρα ήρθε εντολή από τους ανω-

τέρους να εγκαταλείψουμε το οχυρό. Όλοι μείναμε κόκαλο. Δεν ήταν 

δυνατόν τόσες μέρες αγώνα για το τίποτα. Οι ανώτεροι μάς είπαν ότι 

έκλεισαν συμφωνία με τους Γερμανούς έτσι ώστε να μη χυθεί άλλο 

ελληνικό αίμα. Είπαν το κάνουν για το καλό μας. Μα δε χυνόταν 

τόσο ελληνικό αίμα, το μόνο αίμα που χυνόταν ήταν το γερμανικό.  

Άρχισαν να γίνονται συζητήσεις για λαδώματα από τους Γερμανούς 

στους Έλληνες υψηλά ιστάμενους. Δεν ήξερα τι να πιστέψω . Όλα 

πήγαιναν κατ’ ευχήν και ξαφνικά οι ίδιοι οι άνθρωποι μας μας πρό-

δωσαν. Το συμπέρασμα που έβγαλα εκείνη την ημέρα είναι ότι κα-

νένας δεν νοιάζεται για την πατρίδα από δαύτους. Ούτε ένας. Όλοι 

νοιάζονται για τη τσέπη τους, τη θεσούλα τους, για τον εαυτούλη 

τους. Όλοι τους είναι ίδιοι. Εμείς αγωνιζόμασταν, στερούμασταν τα 

πάντα για τη χώρα μας και αυτοί παίζαν στο σκάκι την κίνησή τους. 

Στα ...τους η Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο λογικό συμπέρασμα που 

μπόρεσα να βγάλω από το γεγονός αυτό. Μόνο ο λαός νοιάζεται για 

την Ελλάδα. Μόνον αυτός μπορεί να την σώσει. Κανένας απ’ αυτούς. 

10 Απριλίου 1941. 

Σήμερα στις έξι το πρωί δώσαμε το οχυρό. Οι Γερμανοί αρχηγοί 

μας έδωσαν συγχαρητήρια σε έναν έναν για το γενναίο αγώνα μας. 

Για τους σαράντα νεκρούς και τους εκατόν σαράντα τραυματίες 

ποιος θα έδινε τα συγχαρητήρια; Ποιος θα έλεγε στις μανάδες τους 

πως σκοτώθηκαν ή πως δε θα μπορούσαν ξανά να περπατήσουν  ή 

πως δε θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα από τη μια τους πλευρά. 

Καμιά τιμή από τους Έλληνες ανωτέρους που μας περίμεναν στο τρέ-

νο για το γυρισμό. Οι ίδιοι μας οι αντίπαλοι αναγνώρισαν το ελλη-

νικό μεγαλείο και την ελληνική ψυχή και τη θαύμασαν, αλλά το ίδιο 

μας το αίμα θέλει να καλύψει αυτό το μεγαλείο, είναι απίστευτο!! 

Όσες φορές και να τα διαβάζω απορώ πόσες ομοιότητες έχει η 

κάθε εποχή. Αγαπητέ αναγνώστη, πιστεύω πως μπορείς να καταλά-

βεις πως και τότε δεν ήταν τέλεια τα πράγματα, αλλά δεν το έβαλαν 

κάτω. Πάλεψαν για τον εαυτό τους και γι’ αυτό που πίστευαν και τα 

αποτελέσματα ήταν η ελευθερία μας. Μήπως και εμείς πρέπει να 

ξεχάσουμε το παρελθόν, τα λάθη, και να αφοσιωθούμε  στο παρόν 

και στο πώς θα μπορέσουμε να σώσουμε την Ελλάδα που πάνε να 

καταστρέψουν; 
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Κεφάλαιο 4ο (Αδερφοσύνη) 

17 Νοέμβρη 1973 

Όσο είμαι στην Αθήνα, δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα, δεν έχω ξα-

ναδεί τέτοιο πράγμα. Όλοι είναι στο δρόμο. Παιδιά, νέοι, μεσήλικες 

διεκδικούν την ελευθερία τους. Κατέβηκα και εγώ σήμερα στην πο-

ρεία. Η κατάσταση το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια σπίθα και θα 

γινόταν η μεγάλη έκρηξη. Οι άνθρωποι που περπατούσαν έτρωγαν 

δακρυγόνα, ξύλο από τους μπάτσους και νερό από τις αντλίες των 

πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά αντί να φοβηθούν γεμίζουν τους 

δρόμους όλους όλο και περισσότεροι. Γύρω στις έξι το απόγευμα ό-

λη η πορεία κατέληξε στο Πολυτεχνείο. Μπήκα μέσα. Ο γιος μου είχε 

πει πως θα ήταν σε κάποιο φίλο του, όμως ήξερα ότι ήταν μέσα. Πα-

ρόλο που γινόταν το έλα να δεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνά-

μεις της κυβέρνησης, όλοι μας ήμασταν απίστευτα ήρεμοι. Η ατμό-

σφαιρα παρόλο που ήταν πύρινη και δεν μπορούσες να αναπνεύ-

σεις, είχε ένα γλυκό ύφος αδερφοσύνης. Μπορεί να μην γνώριζα κα-

νέναν, αλλά όλους τους ένιωθα σαν αδέρφια μου. Είχαμε όλοι ένα 

κοινό σκοπό εκείνη την ημέρα, όπως και κάθε μέρα. Κανένας δεν 

κοίταζε πώς θα γλιτώσει ο ίδιος από τις δυνάμεις, αλλά πώς ο δι-

πλανός του θα αντέξει περισσότερο. Ο ένας νοιαζόταν για τον άλλο 

και ας είχε για τίμημα την ίδια του τη ζωή. Μέσα σ’ όλη αυτή τη δίνη 

όλα φάνταζαν να έχουν μια απίστευτη αρμονία. Όλοι συνεργαζό-

μασταν για κάτι λες και γνωριζόμασταν χρόνια... 

18 Νοέμβρη 1973. 

Η ιστορία εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω το πόσο καλό 

είναι αυτό για αυτούς που τη ζούνε. Χθες τα μεσάνυχτα μέσα σε λίγες 

ώρες όλα άλλαξαν. Έχω ζήσει όλο τον πόλεμο, είμαι πενήντα πέντε 

χρόνων, αλλά αυτό το συναίσθημα της ελευθερίας είναι σα να μην το 

έχω ξαναζήσει, να μην το έχω ξανανιώσει ποτέ. Είναι μια νέα αρχή 

για όλη την Ελλάδα. Μια νέα εποχή ξεκινάει. Κάναμε όλοι μας το κα-

λύτερο που μπορούσαμε και η αλλαγή ήρθε, την οσμίζεσαι στον αέ-

ρα. Η ελευθερία ήρθε. Αυτή την εβδομάδα φάνηκε η τεράστια δύνα-

μη του λαού. Εμείς τελικά έχουμε την εξουσία στα χέρια μας. Δυστυ-

χώς, πριν κάποια χρόνια δεν την διαχειριστήκαμε καλά και φτάσαμε 

εδώ. Αλλά πάλι οι τελικοί κριτές είμαστε εμείς. Επαναφέραμε πάλι 

το δίκαιο. Είμαι πολύ συγκινημένος. Αυτό το γεγονός αποτελεί την 

κορύφωση των ενεργειών όλων των πολιτών, ώστε να πέσει η δικτα-

τορία. Ελπίζω να καταρρεύσει γρήγορα, επειδή πλέον μας φοβούνται. 
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Αγαπητέ αναγνώστη, ελπίζω να μην γίνομαι κουραστικός με τις 

παρεμβάσεις μου, απλά όσο το διαβάζω τόσο περισσότερο νιώθω 

ηλίθιος. Είναι απίστευτο το πως φοβόμαστε τους πολιτικούς. Δεν 

πρέπει να συμβαίνει αυτό. Ο λαός έχει τη δύναμη στα χέρια του. Ο 

λαός μπορεί να αποφασίζει οποιαδήποτε στιγμή  ποιον να διώξει και 

ποιον όχι. Η ιστορία αλλάζει συνεχώς, αλλά οι περισσότεροι παρακο-

λουθούν αμέτοχοι τα γεγονότα να διαδραματίζονται μπροστά τους. 

Τότε κάνανε μια νέα αρχή για την Ελλάδα. Εμείς δεν μπορούμε να 

πάρουμε στα χέρια μας την Ελλάδα; 34 άνθρωποι έδωσαν τη ζωή 

τους και άλλοι 210 συνελήφθησαν για εμάς. Κάναμε λάθη ως προς 

τις αποφάσεις που καθόρισαν τα μέχρι τώρα γεγονότα, αλλά θα συ-

νεχίσουμε να κάνουμε λάθη έως ότου φτάσουμε σε σημείο να εξα-

θλιωθούμε όλοι τελείως; Πρέπει όλοι μας να πάρουμε το μέλλον της 

Ελλάδας στα χέρια μας. Προσπαθούν να καταστρέψουν το ελληνικό 

μεγαλείο που ο καθένας από εμάς και τους προγόνους μας καθημε-

ρινά προσπαθούμε και προσπαθούσαν να το φτάσουμε τόσο ψηλά 

ώστε όλοι οι λαοί να το εξυμνούν. Αλλά ας συνεχίσω με το ημερο-

λόγιο του παππού μου. 

7 Σεπτεμβρίου 2002 

Χθες πέθανε η γυναίκα μου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνεχίζω τη 

ζωή μόνος μου. Όλα ήταν συνδυασμένα μ’ αυτήν. Υπέφερε αρκετό 

καιρό τώρα και δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι γι’ αυτήν εκεί πάνω θα 

είναι η γαλήνη που της αξίζει και δεν έβρισκε τόσα χρόνια εδώ στη 

γη, στη δύσκολη ζωή μας. Ευτυχώς που ήρθαν και τα παιδιά μου και 

τα εγγόνια μου και βλέπω κάποιους για τους οποίους αξίζει να ζήσω. 

Είμαι ένα ράκος και σωματικά και ψυχικά. Αλλά πρέπει να ζήσω 

έστω γι’ αυτούς. 

18 Δεκεμβρίου 2002 

Δεν μπορώ άλλο μόνος μου. Καλύτερα να φύγω να πάω να βρω 

τη γυναίκα μου που τόσο πεθύμησα. Ελπίζω τα παιδιά και τα 

εγγόνια μου να μην στενοχωρηθούν. Δεν πρέπει. Το μόνο που θέλω 

είναι να τους βλέπω χαρούμενους. Έζησα μια πλήρη ζωή και δεν θα 

άλλαζα ούτε ένα πράγμα από όλα αυτά που θυμάμαι διαβάζοντάς 

σε, αγαπημένο ημερολόγιο. Ευχαριστώ εσένα που μου κράτησες α-

κόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές συντροφιά και μπορούσα να ελευ-

θερώσω τα συναισθήματα που με έπνιγαν πάνω στο χαρτί σου. 

Πραγματικά ελπίζω να θελήσουν να σε διαβάσουν οι άνθρωποι που 

πραγματικά αγαπάω και μέσα από αυτά που έχω γράψει να τους 
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βοηθήσω και να τους εμπνεύσω έτσι, ώστε να επιτύχουν στη ζωή 

τους και δεν εννοώ να βγάλουν πολλά χρήματα και να ζουν μέσα στα 

πλούτη, αλλά να τους βοηθήσω να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. 

Μακάρι τα λόγια μου αυτά να μπορούσα να τα πω μπροστά τους, 

αλλά η συγκινησιακή φόρτιση είναι μεγάλη για μένα ,γι’ αυτό είναι 

καλύτερα έτσι. Το μόνο που θέλω είναι να τους βοηθήσω μέσα από 

τα βιώματά μου και να μην ξανακάνουν τα λάθη μας. Αντίο, αγαπη-

μένο ημερολόγιο. 

Ύστερα από δύο ημέρες στις 20 Δεκεμβρίου πέθανε. Όπως κατα-

λαβαίνετε δεν έγραψε άλλες σελίδες και τα παραπάνω ήταν τα τε-

λευταία του λόγια. Τώρα πιστεύω να κατανοείτε, γιατί τα έγραψα 

αυτά. Ο παππούς μου ήθελε να αφήσει το μήνυμα που έλαβε από τη 

ζωή. Ήθελε να ξορκίσουμε τις αδυναμίες του παρελθόντος και να 

ζήσουμε κάθε σταγόνα της ζωής αδελφωμένοι και δυνατοί. Αυτό το 

μήνυμα πήρα διαβάζοντας το ημερολόγιό του και μου ήρθε η ανά-

γκη να γράψω αυτό εδώ που διαβάζετε τώρα, για να εμπνευστούμε 

και να θελήσουμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Ένιωσα την 

ανάγκη να το γράψω επίσης, επειδή, τη σημερινή εποχή που όλα 

είναι μαύρα, κατάλαβα πως μόνο με τέτοια παραδείγματα απλών 

ανθρώπων με καθαρή ματιά και ζωή η κοινωνία μπορεί να προο-

δεύσει. Ελπίζω αυτό το διήγημα να αποτελέσει τη σπίθα που χρειά-

ζεται η ψυχή μας για να κάνουμε την ανατροπή.  
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Εφτά ζωές 
 

 

Μαρία Κοσμάτου 

 

 

 

Η Destiny ήταν εφτάψυχη. Σαν τη γάτα της. Είχε περάσει ήδη την 

εμπειρία του θανάτου πέντε φορές. Τώρα, την έκτη, η ψυχή της 

περιπλανιόταν πάλι, πάνω από τη δίνη της λίμνης Dolorien, καθώς 

έψαχνε να βρει το σώμα της. Μερικές φορές χρειάζονταν μέρες ή και 

μήνες αναζήτησης ώσπου να ενωθεί με την υλική της υπόσταση. Ευ-

τυχώς, αυτή τη φορά το σώμα της το εντόπισε στην όχθη της λίμνης 

– η δίνη δεν το είχε αφανίσει για πάντα. Περπάτησε πάνω στο νερό 

νιώθοντας το δροσερό χάδι του στα πέλματά της. Παραμέρισε τις 

λόχμες κι αντίκρισε το σώμα της.  

Τοποθέτησε τα διάφανα χέρια της πάνω από τα σπασμένα της 

πλευρά, τα οποία με έναν ανατριχιαστικό θόρυβο επανήλθαν στη 

φυσική τους θέση. Το ίδιο έκανε και με τον αυχένα της. Μόνο τότε 

ξάπλωσε πάνω στο σώμα της και απορροφήθηκε από αυτό. Όταν 

πλέον είχε αναζωογονηθεί, κοιτάχτηκε στα νερά της λίμνης. 

Ήταν μια θελκτική ύπαρξη με μαύρα ολόισια μαλλιά, γκρίζα μά-

τια, αθλητικό σώμα. Το δέρμα της ήταν λευκό, σχεδόν διάφανο, σε 

χτυπητή αντίθεση με το μαύρο της φόρεμα που κάλυπτε τα μακριά 

της πόδια. 

Τηλεμεταφέρθηκε αστραπιαία στο σπίτι τής γιαγιάς της, αποφεύ-

γοντας έτσι τα αδιάκριτα βλέμματα των κατοίκων της πόλης. Βια-

ζόταν εξάλλου να μάθει ποια θα ήταν η καινούρια της αποστολή. 

 

Η γιαγιά της, μυστήρια πάντα, την ενημέρωσε πως η νέα της απο-

στολή θα ήταν να ανασύρει μιαν ανάμνηση από τη ζωή της καθη-

γήτριάς της Morgana. Η ανάμνηση έπρεπε να είναι συγκεκριμένη: 

18-11-2082 και ώρα 7.50΄ π.μ. 

Η Destiny ήξερε πολύ καλά αυτή την ημερομηνία. Ήταν η ημερο-
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μηνία της γέννησής της… και η αρχή του πιο ανελέητου πολέμου 

στην ιστορία του Horus. Ήταν ο πόλεμος των δαιμόνων και των 

αγγέλων. 

Την επόμενη μέρα, στο μάθημα της απόκρουσης εχθρών η 

Destiny επιχείρησε να μπει στο μυαλό της καθηγήτριάς της. Όμως, 

της ήταν πολύ δύσκολο να βρει την ανάμνηση… – ήξερε ότι πολλές 

φορές οι άνθρωποι μπλόκαραν ή απομάκρυναν από τη μνήμη τους 

αναμνήσεις δυσάρεστες. Έτσι, αποφάσισε μετά το μάθημα να της μι-

λήσει και να την κάνει να φέρει στη μνήμη της ξανά αναμνήσεις σαν 

κι αυτές. Της θύμισε διάφορα γεγονότα από εκείνη την ημέρα. Ανα-

κάλυψε πως η καθηγήτριά της είχε πολεμήσει και μάλιστα γενναία 

τότε. Είδε τη μάχη μέσα στο μυαλό της σα να τη ζούσε εκείνη τη 

στιγμή. Τώρα είχε την ανάμνηση που χρειαζόταν. Πραγματικά εκείνη 

η μέρα ήταν σκέτη κόλαση από τις καταστροφές που είχαν προκα-

λέσει οι δαίμονες. Πρότεινε στην καθηγήτριά της να της διαγράψει 

αυτά τα γεγονότα από τη μνήμη. Η Morgana, πάντα σοφή και λογική, 

της απάντησε με τα εξής λόγια:  

— Όταν κάτι σε στενοχωρεί και σου δημιουργεί αρνητικά συναι-

σθήματα, αντί να προσπαθείς να το αποφύγεις, είναι καλύτερο μέσα 

από αυτό να διορθώνεσαι με τον καιρό και να το μετατρέπεις σε κάτι 

θετικό. Γι’ αυτό θέλω να κρατήσω την ανάμνηση αυτή και να επω-

φεληθώ από τα όσα μπορεί να μου προσφέρει. 

Έχοντας ακόμα στο μυαλό της τα λόγια της καθηγήτριάς της, κί-

νησε για το σπίτι της. Μέσα στο ξέφωτο του δάσους Alfar συνάντησε 

τη συμμορία των ληστών Jiomplin. Αμέσως της επιτέθηκαν πετώντας 

μπάλες φωτιάς! Δεν ήξερε ακόμα αν οι δυνάμεις της ήταν αρκετές 

για να τους πολεμήσει!  

Σ’ εκείνη τη στιγμή αδυναμίας, έθεσε σε εφαρμογή όσα είχε μά-

θει στο μάθημα της Morgana. Έτσι στάθηκε στη μέση του ξέφωτου. 

Οι μπάλες φωτιάς έρχονταν από μπροστά της. Ήξερε τι να κάνει. 

Έτρεξε ταχύτατα προς τα πίσω. Ξάφνου τρεις από αυτές πετάχτηκαν 

προς το μέρος της. Τις σταμάτησε και τις έφερε σ’ έναν κύκλο γύρω 

της, επιστρέφοντάς τους έτσι την ίδια τους την επίθεση. Σκοτώθηκαν 

ακαριαία. Αμέσως έτρεξε με την υπερταχύτητα που διέθετε μακριά. 

Ήξερε πως δεν ήθελαν πολλή ώρα για να αναγεννηθούν… Μόλις 

έφτασε στο σπίτι, έδειξε στη γιαγιά της την ανάμνηση. Εκείνη την 

επιβράβευσε δίνοντάς της μια καινούρια ικανότητα: Επίκληση 

τεράτων. 
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Την επόμενη μέρα ξύπνησε αργά. Ήταν η ημέρα της ανάπαυσης, 

ήταν Κυριακή. Η Destiny είχε πολύ χρόνο για να σκεφτεί. Περνούσε 

ένας χρόνος από τότε που οι γονείς της είχαν χωρίσει. Ήταν κάτι 

αναμενόμενο λόγω των μεγάλων διαφορών τους. Η μητέρα της είχε 

στρατολογηθεί από την πλευρά των αγγέλων, ενώ ο πατέρας της είχε 

επιλέξει τους δαίμονες. Έτσι, τώρα είχε μείνει με τη γιαγιά της, μητέ-

ρα ενός από τους δύο. Ποιανού, όμως, δεν ήξερε. Δεν ήξερε αν έπρε-

πε να κάνει τις αποστολές της ή όχι. Δεν ήξερε αν έκανε το σωστό ή 

το λάθος. Oι στάλες της βροχής έπεφταν στο παράθυρό της. Η γάτα 

της ήρθε και τρίφτηκε στα πόδια της γουργουρίζοντας. Εκείνη την 

πήρε στα χέρια της και πήγαν μαζί κάτω. Η γιαγιά της, πάντα με το 

μυστηριώδες βλέμμα, της είπε : 

— Μικρή μου, ξέρω τι σε ταράζει. Αλλά σου έχω πει πολλές φο-

ρές ότι τέτοια πράγματα δεν πρέπει να σε απασχολούν. Εξάλλου, 

έχεις τόσες αποστολές ακόμα να κάνεις. Έχεις πολύ λίγες ικανότητες. 

Αλλά, γιά πες μου, βρήκες κανένα τέρας ακόμα να σκλαβώσεις; 

— Να σκλαβώσω; Τέρας; Όχι φυσικά! 

— Πάμε να σου δείξω τότε! 

— Όχι γιαγιά... Δεν μου αρέσει να βλέπω όντα να υποφέρουν… 

Είτε πλάσματα, είτε εχθρούς, είτε ανθρώπους, είτε οτιδήποτε άλλο… 

— Μάτια μου, οι εχθροί είναι για να τους πολεμάμε. Μην ξεχνάς 

ότι και η μαμά σου είναι κάπου εκεί έξω και τους αντιμετωπίζει! 

Τους αξίζει να υποφέρουν εξάλλου μετά από όσα μας έχουν κάνει... 

Η Destiny ακούγοντας αυτά τα λόγια δεν ήξερε τι να πιστέψει... 

Ποτέ η μαμά της δεν θα έκανε κακό στον οποιονδήποτε! Ήταν κυριο-

λεκτικά ένας άγγελος! Όμως, η γιαγιά της άλλα έλεγε… λόγια άσχημα 

και σκληρά... Ακόμα κι αν ισχυριζόταν ότι ήταν μητέρα τής μητέρας 

της, η Destiny είχε αμφιβολίες… Έλεγε αλήθεια, ή μήπως ήταν απλά 

ένα ψέμα για να την κάνει να ακολουθήσει τους δαίμονες; 

— Γιαγιά, πες μου περισσότερα για τον πόλεμο, σε παρακαλώ. 

Θέλω να ξέρω. 

— Destiny, δεν νομίζω ότι χρειάζεται… 

— Θέλω να ξέρω! 

— Εντάξει… Εσύ μου το ζήτησες όμως… Όταν θελήσεις να γυρί-

σεις, μπορείς να φωνάξεις «σπίτι». 

— Τι πράγμα; 

Δεν πρόλαβε να της μιλήσει, όταν ένοιωσε ένα δυνατό βουητό 
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μέσα στο κεφάλι της. Σαν να πήγαινε να σπάσει. Βρέθηκε στη μέση 

του σύμπαντος. Μια φωνή, η φωνή της γιαγιάς της, της μιλούσε. 

— Λοιπόν μικρή μου. Όλα ξεκίνησαν χρόνια πριν, όταν ήμουν πιο 

νέα. Ο αγγελιαφόρος ήρθε για να μας πει τα νέα. Οι δαίμονες είχαν 

κηρύξει πόλεμο στους αγγέλους. Είχαν δείξει τη γυμνή αλήθεια σε 

όλους τους ανθρώπους. Τους είχαν δείξει τρόπους να πετυχαίνουν 

αυτό που θέλουν κάθε φορά, με οποιοδήποτε μέσο. Και τι καλύτερο 

θα μπορούσε να υπάρξει από το να πετυχαίνει διαρκώς ο καθένας 

τους στόχους του; Αλλά οι άγγελοι τους είχαν σταθεί εμπόδιο! Και 

έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Όχι μόνο μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, 

αλλά και μεταξύ ανθρώπων. Τότε ξεκίνησαν όλοι να διαλέγουν ποιο 

μέρος θα υποστηρίξουν. Τότε άρχισαν να στρατολογούνται. 

— Α… τώρα κατάλαβα, γιαγιά… Η ανθρωπότητα θα μπορούσε να 

έχει καταστραφεί με την υπερβολική γνώση που τους χάρισαν οι 

δαίμονες. Αλλά ακόμα δεν κα-ταλαβαίνω. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι 

εμείς υπάρχουμε; Ξέρουν ότι μπορούν να περάσουν από τη διάστα-

σή τους στη δική μας; 

— Όχι Destiny. Δεν το ξέρουν. Και θα ήταν καλό να μην το μά-

θουν… Οι άγγελοι κατάφεραν να καταστρέψουν όλα τα έγγραφα για 

τον μεγάλο πόλεμο, για το καλό των ανθρώπων κι έτσι η ιστορία 

ξεχάστηκε. Συμφωνήθηκε όμως να συνεχιστούν οι συγκρούσεις στη 

δική μας διάσταση. Αν νικήσουν οι δαίμονες, η ανθρωπότητα θα 

καταστραφεί. Θα καταστραφεί, γιατί δεν θα υπάρχει μέτρο. Αν, 

όμως,… 

— Αν, όμως, οι άγγελοι κερδίσουν, τότε θα σωθούν όλοι και όλα! 

Τώρα επιτέλους έμαθα… Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γυρίσω… σπίτι… 

 

Χιόνιζε. Βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού. Ήταν βράδυ. Η Destiny 

δεν ήξερε αν επρόκειτο για όνειρο ή για πραγματικότητα. Ξάφνου 

μια φιγούρα μαύρη ξεπρόβαλε μέσα από το λευκό μεγαλείο του χιο-

νιού. Ήταν κάποιος πάνω σε ένα άλογο. Πρέπει να ήταν από τον 

πόλεμο. Κάτι φώναζε. Ναι! Ζητούσε βοήθεια! Ήταν βαριά χτυπη-

μένος, αλλά πρέπει να ήταν πολύ δυνατός. Η Destiny τον πλησίασε. 

Εκείνος τότε της είπε: 

— Γρήγορα! Πάρε αυτό πρέπει να το παραδώσεις όσο πιο 

γρήγορα μπορείς!  

— Σε ποιον; 

— Στην μεγάλη μάντισσα! Εκείνη που μπορεί να προβλέπει τι θα 
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συμβεί σε όλους μας! Εκείνη που μπορεί να φτιάχνει το πεπρωμένο 

μας. Στη Μοίρα! 

— Μα ποια είναι αυτή; Δεν την έχω ακουστά ! 

— Δώσε μου το χέρι σου, Destiny. 

— Πώς… Πώς ξέρεις το όνομά μου;  

Στο άγγιγμα του άγνωστου εκείνου ένοιωσε όπως δεν είχε νιώσει 

ποτέ! Μια παράξενη ενέργεια να την διατρέχει. Ένα ευχάριστο κύμα 

δύναμης την περιέβαλε. Ένιωθε να μεγαλώνει, να γίνεται πιο δυνα-

τή. Καθώς κοίταζε τον εαυτό της, παρατηρούσε πως ψήλωνε, πως ω-

ρίμαζε, πως μεγάλωνε. Σαν τελείωσε αυτό το εξαίσιο αίσθημα, κοί-

ταξε τον ετοιμοθάνατο καβαλάρη: 

— Τι συνέβη; Τι έκανες; 

— Το ήξερα ότι δεν είχες ακόμα τις ικανότητες που έπρεπε. Αλλά 

τώρα είναι εντάξει, είσαι έτοιμη, γιατί σου έδωσα εγώ τις δικές μου. 

Κορούλα μου, να προσέχεις… 

Ξύπνησε απότομα. Ευτυχώς, ήταν όλα ένα όνειρο. Βγήκε έξω για 

να το διηγηθεί στη γιαγιά της και να ξεκινήσει την επόμενή της 

αποστολή.  

— Γιαγιά, είδα τον μπαμπά να πεθαίνει, της είπε. 

— Destiny μου, όλα ήταν ένα όνειρο! Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. 

— Μα ήταν πολύ αληθινό... Τέλος πάντων… Τι αποστολή θα μου 

δώσεις σήμερα; 

Τις διέκοψε το κουδούνι. Η Olivia πήγε να ανοίξει. Η Destiny την 

άκουσε να μιλάει με κάποιον. Όταν έκλεισε την πόρτα και πήγε κο-

ντά στην εγγονή της, είχε βουρκώσει.  

— Γιαγιά, τι συμβαίνει; Πες μου ! 

— Destiny… O πατέρας σου… Ο πατέρας σου πέθανε. Ξέρεις τι 

σημαίνει αυτό; 

— Ναι… είμαι… 

— Είσαι η Μοίρα. 

— Πρέπει να εξασκήσω τις ικανότητές μου. Για την μάχη. 

— Εσύ δεν θα παλέψεις ούτε με τα πλάσματα, ούτε με τους αν-

θρώπους. Θα παλέψεις με τον δυνατότερο όλων. Τον Dragonus. Αλ-

λά πρόσεχε. Θα προσπαθήσει να σε μπερδέψει. Θα σου εμφανιστεί 

με πολλές μορφές. Γι’ αυτό πρέπει να είσαι πολύ παρατηρητική, και 

να καταλαβαίνεις αν αυτά που βλέπεις είναι αλήθεια ή κόλπα του 

Dragonus για να σε μπερδέψει. 

— Ας αρχίσουμε λοιπόν την εκπαίδευση. 
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Πήγαν μαζί στον κήπο, και τότε άρχισαν να μάχονται. Έμαθε πώς 

να επικαλείται στρατιές τεράτων για να την βοηθούν, έμαθε πώς να 

πολεμάει με μεγάλες γυριστές σπάθες, μπόρεσε να μεταμορφώνεται 

σε ποικίλα είδη ζώων, κατάφερε να γίνεται αόρατη, και να μετατρέ-

πει την εσωτερική της ενέργεια σε παντοδύναμες επιθέσεις. Μετά 

από πολλές ώρες προπονήσεων, η γιαγιά της είπε: 

— Destiny, τώρα είσαι έτοιμη. Αύριο θα μπεις στην μάχη και θα 

εμφανιστείς μπροστά στον Dragonus. Πήγαινε να ξεκουραστείς… Σε 

περιμένει δύσκολη ημέρα αύριο. Μα θυμήσου: Αν χτυπήσεις τον 

Dragonus στο κεφάλι, τότε μόνο θα ηττηθεί. 

 

Την επόμενη ημέρα ξύπνησαν και οι δύο πριν τα χαράματα. Χαι-

ρέτισε για τελευταία φορά την γιαγιά της. Άφησε το σπίτι, άφησε την 

γάτα της και τα αποχαιρέτισε όλα. Ήξερε πως ίσως αυτή ήταν η τε-

λευταία φορά που αντίκριζε τα πράγματα και τους αν-θρώπους που 

αγαπούσε. Η γιαγιά της έφτιαξε μια πύλη που οδηγούσε κατευθείαν 

μπροστά στον Dragonus. Όταν πέρασε την πύλη, τον αντίκρισε εκεί, 

πάνω στον λόφο. Είχε ξεκινήσει να ψιχαλίζει. Αισθάνθηκε την κατα-

στροφή και τον θάνατο σε όλο του το μεγαλείο. 

— Γιατί; Γιατί τόσο κακό από μέρος σου; 

— Α! Ήρθες! Σε περίμενα καιρό τώρα! 

— Για ποιον λόγο θέλεις να προκαλέσεις το τέλος της ανθρω-

πότητας; 

— Γιατί είμαι σίγουρος ότι, αν συνεχίσει να υπάρχει, θα κατα-

στραφούμε κι εμείς οι ίδιοι. Τόσο που έχουν πληγώσει το δώρο που 

τους έδωσε απλόχερα ο Θεός, άλλο τόσο πληγώνουν και τον δικό 

μας κόσμο. Δεν αξίζουν συγχώρεση. Δεν μπορούν να αλλάξουν. 

— Κάνεις λάθος. Σε όλους πρέπει να δίνουμε μια δεύτερη ευκαι-

ρία να αλλάξουν. Η καταστροφή δεν είναι η απάντηση. Ποτέ δεν 

ήταν. Γι’ αυτό σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία να υποχωρήσεις. 

— Δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Όχι, αν δεν καταστραφούν εντε-

λώς αυτοί που έχουν πληγώσει τον τόπο μας. 

— Λοιπόν, δεν μου αφήνεις κανένα περιθώριο… Αφού δεν κατα-

λαβαίνεις με τα λόγια, φοβάμαι ότι θα πρέπει να κάνω πράξεις. 

Η βροχή δυνάμωνε όλο και περισσότερο. Ο Dragonus επιτέθηκε 

πρώτος. Η Destiny απέφυγε την επίθεση με την υπερταχύτητά της. 

Τότε έγινε το απρόσμενο. Ο Dragonus την τύφλωσε στιγμιαία. Όταν 

άνοιξε τα μάτια της, μπροστά της βρισκόταν η μαμά της και ο Dra-
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gonus. Η μαμά της τότε της είπε: 

— Μικρή μου, ελευθέρωσέ με! Αν του επιτεθείς στην καρδιά θα 

τον νικήσεις! Το ξέρεις! Σκότωσέ τον! 

Η Destiny, ενώ ήταν έτοιμη να επιτεθεί στον Dragonus, σταμά-

τησε. Σκέφτηκε ότι ποτέ η μαμά της δεν θα της έλεγε να σκοτώσει 

κάποιον, ακόμα και κάποιον σαν τον Dragonus.  

— Destiny, τι πας να κάνεις; Είμαι η μαμά σου! 

— Όχι, δεν είσαι. 

Και με αυτά τα λόγια της επιτέθηκε αστραπιαία με το στιλέτο! 

Αλλά δεν είχε κάνει λάθος! Δεν ήταν η μαμά της! Ήταν ο Dragonus!  

— Μαμά, φύγε! Τρέξε να κρυφτείς! είπε στην πραγματική μαμά 

της, που ο Dragonus την είχε μεταμορφώσει στον εαυτό του. 

— Τελικά είσαι πιο έξυπνη απ’ ότι νόμιζα, της είπε εκείνος, τρα-

βώντας αργά το στιλέτο από την καρδιά του. Το τραύμα έκλεινε σιγά 

σιγά. 

— Σε παρακαλώ, σταμάτα εδώ. Δεν θα καταλήξει καλά για κανέ-

ναν από τους δυο μας. 

Δέχτηκε τότε μια ύπουλη επίθεση. Ο Dragonus της πέταξε δύο 

φλεγόμενες σφαίρες και η μία την τραυμάτισε λίγο στο πόδι. Τότε κι 

εκείνη πήρε την μορφή γερακιού, και πέταξε πάνω από το κεφάλι 

του. Προσγειώθηκε καταφέρνοντας ένα γερό χτύπημα στον δεξί του 

κρόταφο, πήρε ξανά την αρχική της μορφή, και ενώ εκείνος της επι-

τέθηκε, του επέστρεψε την επίθεσή του πιο δυνατή. Τον τραυμάτισε 

στο δεξί πλευρό, και ταχύτατα απομακρύνθηκε. Όταν γύρισε να τον 

δει, είδε και τη γιαγιά της να κάθεται δίπλα του. 

— Γιαγιά;! Αναφώνησε. 

— Κορίτσι μου… 

— Ακριβώς, Destiny. Είναι η γιαγιά σου! Δεν χαίρεσαι που τη 

βλέπεις; 

— Δεν ξέρω τι προσπαθείς να κάνεις, αλλά δεν θα το καταφέρεις. 

— Κι όμως, πρέπει να ευχαριστήσω τη γιαγιά σου που τόσο καιρό 

σε έβαζε στον σωστό δρόμο! Στον δρόμο μου! 

— Γιαγιά, τι συμβαίνει; Τι είναι αυτά που λέει; 

— Κοριτσάκι μου, εγώ… 

— …Εκείνη είναι η μητέρα του πατέρα σου! 

— Τι πράγμα; Είναι αλήθεια; 

— Σου απαντάω εγώ για εκείνη: Ναι, είναι η αλήθεια. Και τώρα, 

επίθεση, Olivia! 
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Η Destiny είδε τη γιαγιά της να της επιτίθεται. Όμως σκέφτηκε 

πως ήταν άλλο ένα κόλπο του Dragonus. Κι έτσι, της επιτέθηκε εκεί-

νη πρώτη στο κεφάλι. Τότε συνειδητοποίησε πως στην πραγματι-

κότητα η γιαγιά της δεν είχε κουνηθεί καθόλου από τη θέση της και 

πως όλη η επίθεση ήταν ένα παιχνίδι του μυαλού. Όμως, ήταν αρ-

γά… Η Olivia έπεσε στο έδαφος. Την είχε σκοτώσει εκείνη με τα ίδια 

της τα χέρια. Ένιωσε την καρδιά της να σπάει. Έτρεξε κοντά της. 

Εκείνη της είπε : 

— Μάτια μου, δεν πειράζει… 

— Γιαγιά…  

Ζεστά δάκρυα έπεσαν από τα μάτια της. 

— Ήταν αλήθεια αυτά που είπε ο Dragonus; 

— Nαι, ήταν. Σκόπευα να σου το πω όταν θα είχες μεγαλώσει κά-

πως. Αλλά περίμενα πρώτα να μπεις στον δρόμο που ήθελε πάντα η 

μαμά σου. Να γίνεις αρχάγγελος. Χαίρομαι τώρα που είδα πως τα 

κατάφερα. 

— Γιατί όμως με ώθησες στον σωστό δρόμο; 

Ένα μικρό αδύναμο χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπό της. 

— Δεν υπάρχει χρόνος για εξηγήσεις…  

— Γιαγιά, μην φεύγεις! Όχι τώρα! 

— Αντίο, καρδούλα μου… 

Και τότε έφυγε. Η Destiny έμεινε εκεί, πάνω από το νεκρό σώμα 

της να θρηνεί. Είχε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή της ακόμα, πριν ο 

προστατευτικός θόλος που είχε σχηματιστεί πάνω από τις δυο τους 

εξαφανιστεί. 

— Εντάξει; Τελείωσες; Έχουμε μια μάχη να τελειώσουμε!  

Εκείνη, πονεμένη πια από τον θάνατο της γιαγιάς της, άρχισε να 

του επιτίθεται όσο δυνατά και γρήγορα μπορούσε. Εκείνος, όμως, 

μόνο τρεφόταν από την οργή της. Έπεσε κάτω ανήμπορη. 

— Destiny, δεν χρειάζεται να αντιδράς έτσι. Εξάλλου είσαι κι εσύ 

σαν κι εμένα. 

— Όχι, δεν είμαι. 

— Α, αλήθεια; Για θυμήσου τις στιγμές που φέρθηκες άσχημα. 

— Δεν θέλω. 

— Μην ανησυχείς. Θα σε βοηθήσω εγώ! 

Ένιωσε το κεφάλι της να πάει να σπάσει! Στο μυαλό της ήρθαν 

σκηνές από όταν ήταν μικρή. Από τότε που είχε βασανίσει την γάτα 

της μπαίνοντας μέσα στο κεφάλι της. Όταν είχε φωνάξει στην γιαγιά 
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της. Όταν οι γονείς της μάλωναν. Όταν το είχε σκάσει από το σπίτι, 

γιατί ήταν στενοχωρημένη. Κάθε φορά που είχε προκαλέσει το θά-

νατο σε εχθρούς πανούργους με τη μεγαλύτερη επιδεξιότητα κι επι-

τυχία. Τέλος, τη στιγμή που επιτέθηκε στη γιαγιά της. « Όταν κάτι σε 

στενοχωρεί και σου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα, αντί να 

προσπαθείς να το αποφύγεις, είναι καλύτερο μέσα από αυτό να 

διορθώνεσαι με τον καιρό και να το μετατρέπεις σε κάτι θετικό.» 

— Λοιπόν, τι λες τώρα; 

— Λέω… ότι υπήρχαν και καλές στιγμές. 

— Πώς; 

Θυμήθηκε όταν είχαν πάει εκείνη και οι γονείς της βόλτα στο 

πάρκο. Όταν έκαναν όλοι μαζί αγκαλιά. Όταν βοηθούσε τη γιαγιά της 

να μαγειρέψει. Όταν χάιδευε τη γάτα της με στοργή. Όταν έτρωγε 

πρωινό με τη γιαγιά της. Στιγμές που ήταν χαρούμενη. 

Τότε σηκώθηκε από το έδαφος με κλειστά τα μάτια. Η εικόνα που 

ακολούθησε ήταν φαντασμαγορική! Ανυψώθηκε στον αέρα. Χιλιά-

δες ακτίνες φωτός την φώτισαν από τον ουρανό. Άνοιξε τα μάτια 

της. Έβγαζαν λευκό φως! Όλοι, πλάσματα, άγγελοι και δαίμονες πα-

ρατηρούσαν έκπληκτοι! Προσγειώθηκε, και ο Dragonus εξαπέλυσε 

εναντίον της μια σειρά από τις πιο δυνατές του επιθέσεις. Εκείνη τις 

απέκρουε χωρίς ούτε μια γρατσουνιά. Τον πλησίαζε.  

— Τι θέλεις; 

— Να τελειώσει ο πόλεμος. 

— Σου απάντησα νωρίτερα. 

Τότε εκείνη του επιτέθηκε με μια τεράστια ριπή φωτός. Εκείνος 

έπεσε στο κάτω. 

Νομίζοντας ότι όλα είχαν τελειώσει, του γύρισε την πλάτη και 

έφυγε. Όμως εκείνος σηκώθηκε και με όση δύναμη του είχε μείνει 

την χτύπησε. Εκείνη μόλις το κατάλαβε γύρισε, αλλά δεν πρόλαβε να 

αποκρούσει την επίθεση. Σωριάστηκαν και οι δύο ανήμποροι. Η μά-

χη είχε σχεδόν τελειώσει. Επιτέθηκαν ταυτόχρονα ο ένας στον άλλο 

με ίδια δύναμη. Μην μπορώντας ούτε ο Dragonus ούτε η Destiny να 

αποκρούσουν την επίθεση ο ένας του άλλου, ξεψύχησαν και οι δύο 

την ίδια στιγμή. 

 

— Ποοο! Κοίτα τον άτιμο! Ένα damage που μου ’ριξε ! πάει, 

πέθανα τώρα… άντε να ξαναφτιάχνω παίκτη! 

Και, λέγοντας αυτά, ο Άρης έκλεισε το παιχνίδι. Θα του έλειπε η 
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Destiny. Τόσες ώρες στον υπολογιστή, κυριολεκτικά την είχε ερω-

τευτεί. 

— Παιδί μου, ξεκόλλα επιτέλους! Θα σου ξηλώσω το πληκτρο-

λόγιο! 

— Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα! Με γκαντέμιασες! 

Ο Άρης ξάπλωσε στο κρεβάτι του και τη σκέφτηκε. Τα γκρίζα μά-

τια της, τα μαύρα μαλλιά της… 

«Σύνελθε, φίλε, ένα παιχνίδι ήταν… που ποτέ δεν θα υπάρξει…», 

μονολόγησε. 

Η επόμενη ημέρα στο σχολείο, κύλησε ήσυχα, χωρίς πολλές συ-

γκινήσεις. Στο προτελευταίο διάλειμμα, όμως, ο Άρης παρατήρησε 

μια κοπέλα που δεν είχε ξαναδεί στο σχολείο. Πλησίασε κοντά της. 

Είχε μακριά μαύρα μαλλιά, και ήταν όλη ντυμένη στα μαύρα. 

— Destiny! φώναξε. 

— Ναι, ό,τι πεις, του απάντησε ειρωνικά εκείνη. 

Είχε τα ίδια εκφραστικά γκρίζα μάτια, το ίδιο λαμπερό πρόσωπο. 

— Α, συγγνώμη… Σε μπέρδεψα με κάποια άλλη… 

— Προφανώς! 

— Εχμ…, πως σε λένε; 

— Αφροδίτη... Εσένα; 

— Εμένα Άρη. Χάρηκα! 

— Κι εγώ. 

— Λοιπόν, είσαι νέα σε αυτό το σχολείο;  

— Ναι! Βασικά, σήμερα ήρθα με μετεγγραφή. 

— Κατάλαβα.  

— Είσαι ο πρώτος που μου μιλάει… 

— Μην ανησυχείς, είμαι σίγουρος ότι θα βρεις κι άλλους φίλους! 

Είσαι εξάλλου αρκετά ενδιαφέρον άτομο… Έχεις κανένα άλλο ενδια-

φέρον; Κανένα κατοικίδιο; Γάτα ίσως; 

— Έχω μια γάτα! Πώς το ήξερες όμως; 

— Πες το απλό ένστικτο…  
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Αναστασία Κανελλοπούλου / Κωνσταντίνα Δωρή / 

Νικολέτα Δωρή 

 

 

Κεφάλαιο 1 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Κάπου στα περίχωρα του βόρειου Λονδίνου ένα καλοκαιρινό 

πρωινό: 

— Άλις, Άλις, πού είσαι κορίτσι μου; 

— Έρχομαι αμέσως, Φλώρα! Ήρθα. Τι συμβαίνει; 

Στην πόρτα της ευρύχωρης τραπεζαρίας εμφανίστηκε ένα ψιλόλι-

γνο, χαριτωμένο κορίτσι γύρω στα δεκαπέντε, με μεγάλα, εκφραστι-

κά πράσινα μάτια και μακριά καστανά μαλλιά που της έφταναν μέ-

χρι τη μέση. Η δροσερή, λευκή επιδερμίδα έκανε ωραία αντίθεση με 

τα έντονα χρώματα των ματιών και των μαλλιών της.  

— Σε ζητά ο κύριος. Ανέβα στο σαλόνι γρήγορα· φαίνεται εκνευ-

ρισμένος – μη σε δει να χαζεύεις στον κήπο..., είπε η νεαρή υπηρέ-

τρια και συνέχισε να τρίβει επιδέξια το πάτωμα. 

«Μα γιατί δεν με καλεί ποτέ στο γραφείο του;» αναρωτήθηκε η 

μικρή. 

Άνοιξε την πόρτα και προχώρησε διστακτικά στον επιβλητικό 

χώρο. 

— Τι μαθαίνω; Ο κύριος Άλφρεντ με πληροφόρησε πως τελευταία 

δεν παρακολουθείς τα μαθήματα σου όπως θα έπρεπε!!! Μπορώ να 

μάθω το λόγο; 

— Προφανώς, παρανοήσατε τα λόγια του... 

— Πως τολμάς να μου αντιμιλάς, αναιδεστάτη! Αν δεν ήμουν 

εγώ, πού νομίζεις ότι θα ήσουν τώρα; Σε κάποιο ορφανοτροφείο 

χωρίς άλλο! Αν δεν ξόδευα εγώ τόσα λεφτά για την ανατροφή σου... 

— Τα οποία μην ξεχνάτε ότι ανήκαν στους γονείς μου, τον διακό-

πτει η κοπέλα – και προσθέτει όλο ειρωνεία: αγαπητέ μου θείε! 
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— Αυτό είναι το ευχαριστώ σου μετά από όσα έκανα για σένα; Ω, 

μακάρι να είχες πεθάνει κι εσύ μαζί τους!!! 

Το κορίτσι τον κοίταξε σαστισμένο και δάκρυα πλημμύρισαν τα 

μάτια του. Βγήκε τρέχοντας απ’ το δωμάτιο πέφτοντας πάνω στη 

Φλώρα, την υπηρέτρια. 

— Τι έγινε, παιδί μου; την ρώτησε γεμάτη συμπόνια εκείνη.  

Η μόνη απάντηση που πήρε ήταν οι λυγμοί που τράνταζαν το σώ-

μα της κοπέλας. Κράτησε τη μικρή πιο σφιχτά στην αγκαλιά της, ενώ 

τα μακριά, μαύρα μαλλιά της χύνονταν στους ώμους της Άλις. Στα 

γλυκά μελιά μάτια της φαίνονταν ξεκάθαρα η αγάπη και η ανησυχία 

της για την ανιψιά του αφεντικού της. 

— Σ’ ευχαριστώ, καλή μου, μα θέλω μόνο να αφοσιωθώ για λίγο 

στις σκέψεις μου... 

Μ’ αυτά τα λόγια ξέφυγε γοργά απ’ την στοργική αγκαλιά της γυ-

ναίκας κι έτρεξε στον κήπο – το μόνο μέρος που ήξερε πως δεν θα την 

ενοχλήσει κανείς... Άφησε τον χρόνο και τα δάκρυα της να κυλούν, 

αναπολώντας τα όμορφα χρόνια που ζούσαν ακόμα οι γονείς της. 

 

Την προσοχή της τράβηξαν φωνές από το δρόμο: 

— Από δω, από δω πήγε!!! Πιάστε τον, πιάστε τον κλέφτη, φώνα-

ζε ο μανάβης της περιοχής. 

Οι φωνές όλο και πλησίαζαν και ένα κουρελοντυμένο, ψήλο αγό-

ρι γύρω στα δεκαέξι όρμησε στον κήπο και κρύφτηκε πίσω από ένα 

θάμνο – τα μαύρα μαλλιά του ήταν ανακατεμένα και τα όμορφα βα-

θυγάλανα μάτια του έλαμπαν άγρια, τρομαγμένα και τρομακτικά. 

Δεν την είχε προσέξει. 

— Εδώ είναι, προσπάθησε να φωνάξει δείχνοντας το αγόρι, όταν 

ένα χέρι της έκλεισε το στόμα και το αγόρι έφερε το δάχτυλο στα χεί-

λη του. Αυτή έκανε να ελευθερωθεί, αλλά αυτός ήταν πιο δυνατός 

και την κράτησε ακίνητη, μέχρι να φύγουν οι διώκτες του και η αστυ-

νομία. 

— Τι στο κα–, πήγε να πει εκείνη. 

— Αν δεν είχες τι να φας, δεν θα έκλεβες για να ζήσεις; τη διέ-

κοψε αυτός δείχνοντας το μήλο που κρατούσε. Αλλά τι κάθομαι και 

λέω, με τέτοιο σπίτι, πρόσθεσε και ένευσε προς αυτό, πώς να κατα-

λάβεις τι σου λέω;! 

— Κι εσύ, γιατί είσαι στο δρόμο; 

— Το ’σκασα απ’ το ορφανοτροφείο – βλέπεις υπάρχει και κάτι 
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τέτοιο..., την ειρωνεύτηκε αυτός. 

— Νομίζεις πως δεν το ξέρω; Κι εγώ εκεί θα ήμουν τώρα, αν... 

— Αν τι; 

— Τέλος πάντων, θα προτιμούσα χίλιες φορές τη ζωή στο ορφα-

νοτροφείο παρά εδώ με τον θείο μου... 

— Δεν ξέρεις τι λες, μικρή, φώναξε με πάθος εκείνος. 

— Α, νομίζεις; Ε, τι έπαθες; είπε παρατηρώντας ότι κρύος ιδρώ-

τας έλουζε το μέτωπο του και τα χέρια του έτρεμαν. Είσαι καλά; 

Το αγόρι παραπάτησε και στηρίχτηκε σ’ ένα δέντρο. 

 

Κεφάλαιο 2 

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ 

— Που βρίσκομαι;  

Το κορίτσι στεκόταν δίπλα του, ενώ αυτός ήταν ξαπλωμένος στο 

κρεβάτι ενός ψηλοτάβανου, μακρόστενου δωματίου με αριστοκρατι-

κή διακόσμηση. Η πόρτα άνοιξε και παρουσιάστηκε η ψηλή σιλουέ-

τα της Φλώρας. 

— Πως είναι; ρώτησε σιγά. 

— Συνέρχεται, απάντησε η Άλις. Λιποθύμησες, εξήγησε στο αγόρι. 

— Πρέπει να φύγω.  

Έκανε να σηκωθεί, μα ξανάπεσε στο στρώμα. 

— Όπως βλέπεις, αγόρι μου, δεν μπορείς να φύγεις στην κατά-

σταση που είσαι – είσαι πολύ αδύναμος... Προς το παρόν θα πρέπει 

να μείνεις εδώ, είπε η Φλώρα και απευθυνόμενη στο κορίτσι πρό-

σθεσε: Πρόσεχέ τον, μέχρι να του φέρω κάτι να φάει – φαίνεται 

εξαντλημένος από την πείνα... Πόσο καιρό έχεις να φας, αγόρι μου; 

— Δύο ημέρες. 

Η γυναίκα κούνησε λυπημένη το κεφάλι, έκανε μεταβολή και 

βγήκε από την κά-μαρα. 

— Βρίσκεσαι στη σοφίτα του αρχοντικού του θείου μου, διευκρί-

νισε η κοπέλα.  

— Τι πάθανε οι γονείς σου; 

— Πέθαναν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Κοίτα, ο θείος μου είναι 

ευέξαπτος και δεν συμπαθεί τους φτωχούς – δεν ξέρει ότι είσαι εδώ, 

οπότε μην κάνεις θόρυβο.  

Δεν είχαν τίποτα άλλο να πουν. 

— Α, είπε μετά από λίγο αυτός, τ’ όνομά μου είναι Πήτερ. Πήτερ 

Κόουλ. 
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— Άλις Μπράουν. Να πω ότι χαίρομαι; είπε ειρωνικά. 

Εκείνη τη στιγμή μπήκε τρέχοντας η υπηρέτρια. Λαχανιασμένη, 

ψιθύρισε: 

— Άλις, χαθήκαμε!!! Ανεβαίνει ο θείος σου να δει τι κάνεις τόση 

ώρα εδώ πάνω! 

— Γρήγορα, γρήγορα βοήθησέ με να τον κρύψω κάπου! Αχ, Θεέ 

μου!!! ψέλλισε το κορίτσι κατατρομαγμένο. 

Άρπαξε το νεαρό και τον τράβηξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε μέ-

σα στην ντουλάπα.  

Έπειτα, ξάπλωσε στο κρεβάτι κι έκανε πως κοιμόνταν. 

— Λοιπόν; 

— Όπως σας είπα, κύριε, κοιμάται... 

— Χμμ, έκανε ο κ. Μπράουν και έφυγε ακολουθούμενος από την 

γυναίκα. 

Το κορίτσι αναστέναξε μόλις αυτοί απομακρύνθηκαν και άνοιξε 

την πόρτα της ντουλάπας με προφύλαξη: 

— Βγες, και να θυμάσαι: μην κάνεις τον παραμικρό θόρυβο που 

θα μπορούσε να προδώσει την παρουσία σου. 

— Μείνε ήσυχη. 

 

Μόνος. Αναλογιζόταν την ευφυΐα του τεχνάσματος του, να κάνει πως 

λιποθυμά. Και νά τον τώρα μέσα στο πολυτελέστερο σπίτι στο οποίο 

θα μπορούσε ποτέ να μπει. Δεν θα χρειαζόταν να ξανακλέψει ποτέ 

στη ζωή του! Σηκώθηκε αργά προσέχοντας να μην τρίξει το πάτωμα. 

Άνοιξε την πόρτα και προχώρησε σιγά στο διάδρομο. Κατέβηκε μια 

σκάλα και βρέθηκε μπροστά στο γραφείο του οικοδεσπότη. Έβγαλε 

από την τσέπη του ένα κομμάτι σύρμα και το άνοιξε αθόρυβα. Γλί-

στρησε μέσα σαν σκιά και πλησίασε τα κλειδωμένα συρτάρια. Δεν 

βρήκε λεφτά, μόνο χαρτιά για επαγγελματικές υπο-θέσεις. Στο βά-

θος, όμως, του τελευταίου συρταριού υπήρχε ένα κουτί. Ελπίζοντας 

ότι επιτέλους είχε βρει αυτό που έψαχνε ο μικρός κλέφτης το παρα-

βίασε μα ένα σουγιά. Χαρτιά μόνο χαρτιά. Βλαστήμησε χαμηλόφωνα 

και έκανε να τα βάλει στη θέση τους .Ήταν φύλλα από κάποιο ημε-

ρολόγιο και παλιά γράμματα. 
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Κεφάλαιο 3 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΠΡΑΟΥΝ 

Ένα του ξέφυγε και έπεσε στο πάτωμα. Το σήκωσε και την προσοχή 

του τράβηξε η υπογραφή του αποστολέα. Η Κλάρα Ρόμπινσον είχε 

δολοφονηθεί πρόσφατα και το όνομα της είχε γίνει γνωστό μέχρι και 

στο μακρινό ορφανοτροφείο στο οποίο ζούσε. Διάβασε: 

Αγαπητέ μου Τσαρλς, 

επιτέλους, η πολυπόθητη μέρα πλησιάζει. Η μέρα που περιμέ-

ναμε τόσον καιρό, καλέ μου. (Το αγόρι έκανε ένα μορφασμό.) Θα 

βγάλουμε από τη μέση τη μισητή οικογένεια του αδελφού σου, και ο 

δρόμος για την περιουσία του θα είναι ανοιχτός μπροστά μας. Ελ-

πίζω να πάνε όλα όπως τα έχουμε σχεδιάσει καιρό τώρα. Κοίτα να 

παίξεις καλά το ρόλο σου και να κάνεις ότι είπαμε. Εγώ με την σειρά 

μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, κρυφά και αθόρυβα.  

Δική σου, 

Κλάρα Ρόμπινσον. 

Ο Πήτερ έψαξε για άλλο γράμμα με την πλησιέστερη ημερομηνία 

με αυτήν της συγγραφής του προηγούμενου και το άνοιξε βιαστικά. 

Αγαπητέ μου Τσαρλς, 

από πλευράς μου όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη μέρα. Τη στιγμή 

που θα λάβεις αυτό το γράμμα εγώ θα φεύγω από το Λονδίνο για να 

μην με συσχετίσουν με το ατύχημα. Αφήνω τις τελευταίες λεπτομέ-

ρειες σε εσένα – εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Καλή τύχη! 

Δική σου, 

Κλάρα Ρόμπινσον. 

Προχώρησε γρήγορα στο επόμενο. 

Αγαπητέ μου Τσαρλς, 

ευτυχώς όλα πήγαν καλά! Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Αν και 

πολλοί θα πλήρωναν καλά για να σε συκοφαντήσουν – το ξέρεις κα-

λά αυτό. Φήμες λένε πως η περιουσία ανέρχεται σε πολύ μεγαλύ-

τερο ποσό από αυτό που μου είχες πει... Γι’ αυτό ξανασκέψου το 

ποσοστό που μου αναλογεί, αν δεν θέλεις οι αντίπαλοι σου να μά-

θουν τι πραγματικά συνέβη στην Μάργκαρετ και τον Μάθιου 

Μπράουν. 

Η πάντα αφοσιωμένη σου, 

Κλάρα Ρόμπινσον. 

Υ.Γ.: Απόψε στις 9:00 θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για την 

αμοιβή μου... 
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Ήταν το τελευταίο. Ο νεαρός κατάλαβε ότι η Κλάρα δεν υπερα-

σπίστηκε τα δικαιώματά της όπως είχε αρχικά σχεδιάσει, πως η συ-

ζήτηση οδήγησε σε αδιέξοδο και πως μόλις είχε διαβάσει το τελευ-

ταίο γράμμα που θα έγραφε ποτέ η συνένοχος του δολοφόνου. 

Μάζεψε γρήγορα τα αποδεικτικά στοιχεία της ανάμειξης του 

Τσαρλς Μπράουν στο φόνο των γονέων της Άλις και βγήκε από το 

δωμάτιο. 

Διέσχισε ακροπατώντας τον διάδρομο αναζητώντας το δωμάτιο 

του κοριτσιού.  

Άνοιξε απαλά την πόρτα και πλησίασε. Της έκλεισε το στόμα και 

ψιθύρισε το όνομα της. 

— Τι είναι; τι συμβαίνει; 

— Ξύπνα. Είναι μεγάλη ανάγκη. 

— Τι λες; Τρελός! Είναι τρελός! Βοή–  

— Σιωπή, ανόητη! Θες να μας καταστρέψεις; 

— Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου!!!  

Και απομάκρυνε το χέρι του.  

Αυτός της έδειξε τα χαρτιά αμίλητος. 

— Π– Πρέπει να φύγω! Είπε κλαίγοντας. Μα, πως μπόρεσε; Γιατί; 

— Η περιουσία του πατέρα σου είναι κάποιο κίνητρο, δεν συμ-

φωνείς; 

— Και μένα γιατί...; 

— Μα είσαι τελείως χαζή; Δεν καταλαβαίνεις ότι θα είσαι το επό-

μενο θύμα μοιραίου ατυχήματος που θα οργανώσει;! 

— Όχι..., πρέπει να φύγω, επανέλαβε αποφασιστικά και σηκώ-

θηκε. 

— Νά και κάτι έξυπνο. 

— Μισό λεπτό – στάσου! Πού βρήκες εσύ αυτά τα γράμματα; 

— Όποιος ψάχνει βρίσκει! 

— Όχι μόνο τρελός, μα και κλέφτης!!! Επίτηδες λιποθύμησες! Α-

πατεώνα! σφύριξε χαστουκίζοντάς τον. 

— Ήρεμα, μικρή! Εγώ στη θέση σου θα την είχα κοπανήσει τώρα 

αντί να πλακών¬μαι με τον σωτήρα μου... 

— Αναιδέστατε! Πως τολμάς; 

— Θα κάνουμε μια συμφωνία. Έρχομαι μαζί σου και δεν σ’ αφή-

νω να ψοφήσεις εκεί έξω κι εσύ, αν κερδίσουμε αυτή την ιστορία, 

δεν μ’ αφήνεις να ξανακλέψω – με πιάνεις;  

Αυτή έσφιξε τα δόντια και κατένευσε. 
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Κεφάλαιο 4 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

Το επόμενο πρωί οι φωνές της Φλώρας τάραξαν τον ύπνο του αφε-

ντικού της, που ξύπνησε συγχυσμένος. 

— Τι τρέχει, που να πάρει η οργή; ούρλιαξε. 

— Η δεσποινίς, κύριε, η Άλις, δεν είναι στο κρεβάτι της και οι 

υπηρέτες δεν μπορούν να την βρουν πουθενά!! 

— Ψάξατε στον κήπο; ρώτησε την υπηρέτρια, ενώ οι πρώτες υπο-

ψίες σκότισαν το νου του. 

— Μάλιστα, κύριε, άφαντη η μικρή! 

Εκείνος δεν περίμενε να ακούσει περισσότερα. 

Μόλις είδε το γραφείο του παραβιασμένο τα κατάλαβε όλα. 

 

Σε ένα λασπωμένο σοκάκι αρκετά τετράγωνα πιο πέρα: 

— Σήκω. Σήκω σου λέω! 

— Φλώρα, φέρε μου παρακαλώ τη ρόμπα μου... 

— Ναι, ναι, «Φλώρα, Φλώρα τα μεταξωτά παπούτσια μου!» είπε 

μιμούμενος τη φωνή της. Πραγματικότητα καλεί την πριγκίπισσα. 

— Πεινάω. 

— Βέβαια, βέβαια, αφού έδωσες τις προμήθειες μας σε ένα πει-

νασμένο κοπρόσκυλο. Στα δύσκολα φωνάζουμε τον Πήτερ να μας ξε-

λασπώσει! 

— Καλά και τώρα τι γίνεται; 

— Δύο περιπτώσεις υπάρχουν: Ή κάνεις ό,τι ο τύπος εκεί πέρα, 

είπε δείχνοντας έναν ζητιάνο, –  

— Μάλλον θα προτιμούσα τη δεύτερη, είπε αηδιασμένη εκείνη· 

ποιά είναι; 

— Ή κοίτα να μαθαίνεις. 

Ανακατεύτηκε με το πλήθος και πλησίασε το μανάβη. Ύστερα από 

λίγο οι φωνές του μανάβη πληροφόρησαν την Άλις για την έκβαση 

της υπόθεσης και πήρε να τρέχει πίσω από το αγόρι που την προ-

σπερνούσε με φρούτα στα χέρια. 

— Τυχεροί είμαστε! Ψιθύρισε το κορίτσι στρίβοντας σε ένα στε-

νάκι, ξεφεύγοντας από τους αστυνομικούς. 

— Τυχερή είσαι εσύ – σήμερα έχει ποικιλία, είπε δείχνοντας το 

μήλο και το αχλάδι που είχε καταφέρει να κλέψει. Διάλεξε! 
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Στην οικία Μπράουν: 

— Από δω παρακαλώ, περάστε· το γραφείο βρίσκετε στο τέρμα 

του διαδρόμου. Ο κύριος σας περιμένει. 

Ο ψηλός, σωματώδης άντρας προχώρησε σταθερά στο γραφείο 

και αντίκρισε τον εργοδότη του. Είχε πατήσει από καιρό τα σαράντα. 

Τα γκρίζα μάτια του έλαμπαν με κακία στο μοχθηρό μούτρο του. 

— Κάθισε, Άνταμς. Βλέπω ότι ήρθες αμέσως μόλις πήρες το μή-

νυμα μου. 

— Άσε τα προκαταρκτικά και μπες στο θέμα. Τι θέλεις από μένα; 

— Πρόκειται για την ανιψιά μου. Γνωρίζεις βέβαια για την εξαφά-

νιση της. Έχει φύγει εδώ και πέντε ημέρες και... 

— Και μου ζητάς να τη βρω; 

— Σου ζητώ να μην την βρει κανείς άλλος. Έγινα κατανοητός; 

— Απόλυτα. Δεν θα μπορούσατε να είστε πιο σαφής. Τα συνη-

θισμένα. 

Ο Τσαρλς Μπράουν ένευσε και ο άντρας βγήκε από το δωμάτιο. 

 

— Ωραία τα κατάφερες, κύριε «ξέρω να τα βγάζω πέρα μόνος». 

Είμαστε έξι μέρες στο δρόμο εκ των οποίων έχουμε φάει τις τέσ-

σερις! 

— Σε τέτοιες περιπτώσεις περνάμε στην πρώτη εκδοχή! είπε ο 

Πήτερ και χτύπησε την πόρτα του κοντινότερου σπιτιού.  

Έδειχνε ετοιμόρροπο καθώς η υγρασία κόντευε να το καταπιεί 

ολόκληρο. 

— Ε! Τι κάνεις;! 

Μα η πόρτα είχε ήδη ανοίξει. 

— Τι θέλετε, παρακαλώ; είπε ένας φτωχοντυμένος άντρας, γύρω 

στα σαράντα με ηλιοκαμένο πρόσωπο. 

— Εγώ και το παλικαράκι από δω, έκανε το αγόρι, δείχνοντας την 

κοπέλα που έπλεε μέσα σε ένα παλιό αντρικό σακάκι, χρειαζόμαστε 

ένα μέρος να περάσουμε τη νύχτα και... 

— Περάστε μέσα, γρήγορα. Ορίστε, άρχισε και να βρέχει! Μα την 

αλήθεια ήρθατε πάνω στην ώρα! Μόλι, είπε απευθυνόμενος σε μια 

ψηλή γεροδεμένη μεσόκοπη γυναίκα, έχουμε μουσαφιραίους. Βάλε 

τους κάτι να φάνε – είναι ψόφια στην πείνα! 

— Ευχαριστούμε. 
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Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, παρόλο που ήταν υπερβολικά κουρα-

σμένη και τσακισμένη από τις ταλαιπωρίες των τελευταίων ημερών. 

Δίπλα της ο Πήτερ ροχάλιζε του καλού καιρού. Εκείνη ανησυ-

χούσε. Υπήρχε κάτι στο βλέμμα που αντάλλαξε το αντρόγυνο όταν 

τους είδε –μια παράξενη λάμψη ίσως– που δεν της άρεσε καθόλου. 

Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τους είχαν δεχτεί τόσο εύκολα; Γιατί; 

«Μα τι καχύποπτη που είσαι! Απλώς καλοί άνθρωποι! Τι σκας;» 

της είχε πει ο νεαρός.  

Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της πως έτσι είχαν τα πράγ-

ματα. Μα δεν μπορούσε. Κάτι μέσα της έλεγε πως είχαν μόλις κάνει 

μια λάθος κίνηση. Μια επικίνδυνα λάθος κίνηση.  

Γύρισε πλευρό και έμεινε ξάγρυπνη, με όλες της τις αισθήσεις τε-

ντωμένες, σε επιφυλακή. Περίμενε με την καρδιά σφιγμένη και το 

μυαλό σκοτισμένο από χιλιάδες σκέψεις που την κατέκλυζαν και τη 

μπέρδευαν. 

 

Κεφάλαιο 5 

Η ΦΥΓΗ 

Ξαφνικά, άκουσε έναν θόρυβο σαν κάποιος να πλησίαζε ψάχνοντας 

στα σκοτεινά το δωμάτιο όπου κοιμούνταν τα δύο παιδιά. Η πόρτα 

άνοιξε τρίζοντας σιγανά και στο άνοιγμά της πρόβαλε η σκοτεινή 

φιγούρα του σπιτονοικοκύρη. Η Άλις έκλεισε σφιχτά τα μάτια, κά-

νοντας πως ήταν βυθισμένη στον ύπνο, μην τολμώντας να κάνει την 

παραμικρή κίνηση. Ο άντρας έριξε μια διαπεραστική μάτια σαν να 

ήθελε να τρυπήσει το σκοτάδι που τον τύλιγε και προστάτευε το 

κορίτσι. 

Έπειτα, σύρθηκε έξω όσο αθόρυβα είχε εμφανιστεί. 

Τρομοκρατημένη, μα αποφασισμένη να μάθει τι συμβαίνει η κο-

πέλα πήρε σε δευτερόλεπτα την απόφασή της και πατώντας στις μύ-

τες των ποδιών της ακολούθησε τη σκιά που τους είχε επισκεφτεί. 

— Όλα καλά; άκουσε την γυναίκα του να λέει. 

— Κοιμούνται τα αγγελούδια μου. 

— Άσε τις βλακείες, Τομ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τα κρατή-

σουμε εδώ μέχρι αύριο το βράδυ, το ξέρεις αυτό. 

— Ηρέμησε, τι μπορεί να πάει στραβά; Πού αλλού μπορούνε να 

πάνε νομίζεις; 

— Οπουδήποτε! Παιδιά του δρόμου είναι. Σου το λέω να το ξέ-

ρεις: αν τα παιδιά φύγουν από εδώ, κλάψε μας! Στο αφεντικό δε 
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αρέσουν οι αποτυχίες! Και επιπλέον, το άλλο αγόρι, ο Τζιμ πολύ πε-

ρίεργο μου φαίνεται – πολύ λεπτεπίλεπτο και ντελικάτο για χαμίνι. 

— Πού το πας; 

— Γιά μισό λεπτό! Φαντάζομαι, πρόσεξες τα μάτια του. Είναι χα-

ρακτηριστικά· δεν μπορεί κάποιος να μην τα κοιτάξει. Και μοιάζουν 

πολύ με–  

— Με τα μάτια της μικρής φυγάδας, για την οποία το αφεντικό 

είπε να ’χουμε το νου μας! Ο θείος της πληρώνει πολλά για να την 

πάρει πίσω! Mόλι, κάναμε την τύχη μας!!! 

— Η μικρή είναι θησαυρός, δεν πρέπει με τίποτα να φύγει από 

δω! 

— Μην ανησυχείς δεν πρόκειται! 

Η Άλις άκουγε κρυμμένη κρατώντας την ανάσα της. Φρίκη! Αν την 

έδιναν τώρα στο θείο της, η μοίρα της ήταν προδιαγραμμένη... Κάτι 

έπρεπε να κάνει και μάλιστα γρήγορα. 

 

Περπατούσαν αργά σέρνοντας τα βήματά τους σε μια προσπάθεια 

να πνίξουν τον ήχο τους. Είχε ξυπνήσει τον Πήτερ και προσπαθούσαν 

να βρουν τρόπο να δραπετεύσουν. Περνώντας έξω από ένα δωμάτιο 

άκουσαν κάτι σαν σιγανό, παιδικό κλάμα. Η Άλις σταμάτησε και προ-

σπάθησε να ανοίξει την πόρτα. Ήταν κλειδωμένη. 

— Πρέπει να μπούμε μέσα. Αν έχουν κι άλλα παιδιά για πούλημα 

πρέπει να τα πάρουμε από εδώ! 

— Είσαι τρελή; Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να το σκάσουμε μαζί 

τους! 

— Είσαι αναίσθητος; 

— Λογικός! ψιθύρισε αγριεμένο το αγόρι. 

Ωστόσο, ξεκλείδωσε και βρέθηκαν μπροστά σε ένα τρομαγμένο 

εξάχρονο κοριτσάκι που έκλαιγε. 

— Σσσς! Θα σε πάρουμε από εδώ, μικρή μου! Προσπάθησε να το 

ηρεμήσει η κοπέλα. 

— Πες του να το βουλώσει γιατί θα μας τσακώσουνε!  

Δυστυχώς, το παρατήρησε κάπως αργά και το φιλόξενο αντρόγυ-

νο έκανε τώρα την εμφάνισή του.  

— Βρε τα πουλάκια μου! Είχαμε αϋπνίες; 

— Πιτ, τρέξε! ούρλιαξε η Άλις αρπάζοντας το κοριτσάκι από τον 

καρπό και τραβώντας το. 
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Όρμησαν προς την πόρτα· ο νεαρός την άνοιξε διάπλατα και ξεχύ-

θηκαν στο λασπωμένο από τη βροχή δρόμο. 

 

— Ουφ! Νομίζω πως μας έχασαν, Άλις. 

— Σωθήκαμε! Και τώρα τι θα σε κάνουμε εσένα μικρούλα μου; 

Πού μένεις;  

Η μικρή δεν απάντησε, μόνο τους κοιτούσε έντονα, με μάτια γε-

μάτα απορία και τρόμο. Συνέχισαν να απομακρύνονται σιωπηλοί. 

 

Έστριψαν σε ένα αδειανό στενό και στάθηκαν λίγο να ξαποστάσουν, 

τα πόδια τους δεν τους κρατούσαν πια. Ξαφνικά, μια σκιά έκρυψε το 

φώς και κάλυψε τη στενή είσοδο του σοκακιού. Μπόρεσαν να δια-

κρίνουν τη φιγούρα ενός μυώδη άντρα που προχωρούσε προς το 

μέρος τους. Δεν ήταν ο δουλέμπορος.  

Απροσδόκητα, η σκιά έσκυψε και προσπάθησε να αρπάξει την 

Άλις από το λαιμό. Η κοπέλα έσκυψε για να τον αποφύγει ουρλιά-

ζοντας, μα ο άγνωστος ήταν συνηθισμένος σε αυτή τη σταδιοδρομία 

και την άρπαξε σφίγγοντας τη δυνατά. Το κορίτσι αναστέναξε πνιγ-

μένα και έχασε τις αισθήσεις του. Ο Πήτερ σήκωσε ένα ξύλο και του 

χτύπησε το χέρι. Ο άντρας, νομίζοντας πως η αποστολή του είχε εκ-

πληρωθεί, πέταξε το σώμα της Άλις μακριά και γύρισε να αντιμετω-

πίσει το νεαρό. 

Ξαφνικά, τα μάτια του θόλωσαν και γύρισαν προς αναζήτηση του 

δολοφόνου του.  

Παραπάτησε και προσπάθησε να γαντζωθεί από τον τοίχο. Δεν τα 

κατάφερε και σωριάστηκε ξεψυχώντας στις λάσπες. 

Ο δουλέμπορος τράβηξε το μαχαίρι του από το πτώμα, κοίταξε τη 

λιπόθυμη κοπέλα και κατευθύνθηκε προς τον Πήτερ. 

— Είναι νεκρή; τον ρώτησε. 

— Νομίζω, έκανε το αγόρι προσπαθώντας να τη συνεφέρει. Ζει! 

έκανε πιάνοντας το σφυγμό της. 

— Εσύ, όμως, όχι για πολύ! μούγγρισε ο δολοφόνος και του επι-

τέθηκε. 

Ο Πήτερ έπεσε χτυπημένος στο μπράτσο, αιμορραγώντας. 

— Πήτερ! φώναξε η Άλις, που είχε στο μεταξύ συνέλθει, βλέπο-

ντας το φίλο της να πέφτει.  

Φωνές ακούστηκαν από μακριά. Η φασαρία της πάλης είχε ξυ-

πνήσει τους τριγύρω κατοίκους και τώρα η αστυνομία πλησίαζε. 
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Ο μαχαιροβγάλτης άρπαξε το μπράτσο της Άλις και τράβηξε το 

κοριτσάκι που στεκόταν κρυμμένο πίσω από ένα σκουπιδοτενεκέ και 

παρακολουθούσε τρομοκρατημένο όλη αυτή την ώρα. Τις έσυρε μα-

κριά από το πεδίο της μάχης, ενώ ο Πήτερ τις κοιτούσε ανήμπορος 

να βοηθήσει. 

— Τι συμβαίνει εδώ; ρώτησε ένας από τους αστυφύλακες που 

κατέφθασαν τρέχοντας. 

 

Κεφάλαιο 6 

ΑΠΟΔΡΑΣΗ 

— 400 λίρες! Επιμένω! 

— Λίγα λες, φίλε μου. 500 το λιγότερο. 

Θυμήθηκε το πόσα περισσότερα θα μπορούσε να είχε κερδίσει 

αν την πούλαγε στο θείο της. «Ο θείος μου δε νοιάζεται για μένα· 

είδες, ήδη έβγαλε τις αγγελίες για την εύρεση μου από τις εφημε-

ρίδες», είχε πει εκείνη. 

— 750 και για τις δύο και κλείσαμε. 

— Ας είναι, συμφώνησε τελικά ο δουλέμπορος. 

 

— Μη φύγεις κοριτσάκι, θα έρθω να σε πάρω..., ψιθύρισε απαλά 

η Άλις στο αφτί της μικρής. 

Οι ρόδες της άμαξας κυλούσαν γοργά στο πλακόστρωτο. Ενώ 

πλησίαζαν το σπίτι, ο αμαξάς έκοψε ταχύτητα, και η Άλις βρήκε την 

ευκαιρία που έψαχνε, άνοιξε τη πόρτα της άμαξας και πήδηξε κου-

τρουβαλώντας στο δρόμο. 

 

Όταν ο Πήτερ άνοιξε τα μάτια του διαπίστωσε ότι βρισκόταν «μέ-

σα». Πλησίασε τα κάγκελα και φώναξε τον αστυφύλακα. 

— Τι θέλεις μικρέ; 

— Γιατί με συλλάβατε; 

Ο αστυφύλακας γέλασε και απομακρύνθηκε λέγοντας:  

— Σε αυτό θα σου απαντήσει ο εισαγγελέας μεθαύριο. 

Τα λεπτά και οι ώρες κυλούσαν βασανιστικά, χωρίς να μπορεί να 

σκεφτεί έναν τρόπο διαφυγής. Η μόνη του ελπίδα βρισκόταν έξω 

από τα τείχη της φυλακής. 

 

Δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Καθισμένη στο παγκάκι ενός 

πάρκου, προσπαθούσε να σκεφτεί πώς θα μπορούσε να βρει τον 
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Πήτερ. Βρήκε μια εφημερίδα που ένας βιαστικός περαστικός πέταξε 

στο παγκάκι που καθόταν, δίχως να την προσέξει. Ο τίτλος ενός 

άρθρου τράβηξε τη προσοχή της.  

 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΚΡΕΙΝΤΖ ΣΤΡΙΤ 

Σοκ προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άνταμς Μόρις χθες το 

βράδυ από νεαρό μαχαιροβγάλτη, ονόματι Πήτερ Κόουλ. Η αστυ-

νομία κατάφερε να συλλάβει το δολοφόνο, ο οποίος κρατείται προ-

σωρινά στις κεντρικές φυλακές του Λονδίνου. Ο εισαγγελέας και η 

αστυφυλακή διεξάγουν έρευνες για τα κίνητρα του φόνου και λέγε-

ται πως το θύμα είχε παλαιότερα μπλεξίματα με το νόμο. Ο νεαρός 

αρνείται να ομολογήσει την ενοχή του και το δικαστήριο... 

 

Σταμάτησε το διάβασμα τρομαγμένη. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. 

Έπρεπε να τον βγάλει από κει μέσα. Εξαιτίας της βρίσκονταν εκεί. 

Έσφιξε τις γροθιές της και σηκώθηκε, πλάθοντας στο μυαλό της ένα 

σχέδιο απόδρασης. 

 

Περπατούσε τέσσερις ώρες ασταμάτητα, μέσα στο χαλάζι. Τα χέρια 

της είχαν παγώσει και τα πόδια της την πονούσαν πολύ. Ήταν άμαθη 

στη δύσκολη ζωή του δρόμου και οι τελευταίες βδομάδες ήταν γι’ 

αυτήν μαρτύριο. Ωστόσο, δε σταμάτησε.  

«Αυτός μου κάνει», σκέφτηκε κοιτώντας έναν κοντό αστυφύλακα. 

Τον πλησίασε και τον ρώτησε τάχα φοβισμένα: 

— Κύριε αστυνόμε, μπορείτε παρακαλώ να με βοηθήσετε να βρώ 

τη μητέρα μου; 

— Βεβαίως, αγοράκι μου. 

— Νομίζω πως πήγε από εδώ...είπε αλλάζοντας ξανά την φωνή 

της ώστε να μοιάζει αγορίστικη. 

Μπήκαν σε ένα έρημο δρομάκι. 

— Με συγχωρείτε κύριε μα είναι απόλυτη ανάγκη... 

— Τι λες, μικ–  

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την φράση του και το «αγοράκι» 

του κατέβασε με όλη του τη δύναμη έναν βαρύ σιδερένιο σωλήνα 

στο κεφάλι. Έχασε τις αισθήσεις του. Η Άλις φόρεσε τα ρούχα του 

και τον ακινητοποίησε με κομμάτια από παλιό ύφασμα που βρήκε 

πεταμένα. Έχωσε το καπέλο μέχρι τ’ αφτιά και ξεκίνησε για τις 

κεντρικές φυλακές. 
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— Επιτέλους, Μπεν, αρχίζαμε να ανησυχούμε! της απευθύνθηκε 

ένας ηλικιωμένος φύλακας, καθώς εκείνη έμπαινε διστακτικά στο 

κτήριο. 

— Έεε, έκανε ο «Μπεν» με το βλέμμα χαμηλωμένο, με καθυστέ-

ρησε η γυναίκα μου την ξέρεις τώρα την... την... χμμ... 

— Τη Σούζαν· άντε, καημένε, μέχρι και το όνομά της ξέχασες; και 

ο γέρος γέλασε βραχνά. 

Η κοπέλα όμως δεν είχε το κουράγιο να τον μιμηθεί, κι έτσι τον 

προσπέρασε χωρίς άλλη κουβέντα. Ανάσανε ανακουφισμένη – μα 

πώς της ήρθε να μιλήσει για μια ίσως ανύπαρκτη σύζυγο; Στα χαρτιά 

που είχε πάρει από τον πραγματικό Μπεν δεν έλεγε τίποτα σχετικό. 

Πριν προλάβει να ηρεμήσει τελείως την πλησίασε ένας άντρας με 

αυταρχικό παρουσιαστικό: 

— Πίστευα πως σήμερα είχες υπηρεσία, Μπεν. Τι στέκεσαι σαν 

χαμένος; Έχασες το δρόμο για το τρίτο πάτωμα; Κουνήσου και μην 

σε ξαναπιάσω να χαζεύεις! 

Το κορίτσι δεν απάντησε από φόβο μήπως την προδώσει η φωνή 

της που έτρεμε. Ένευσε και έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για τη 

δανεική της θέση. 

 

Περπάταγε πέρα δώθε στο διάδρομο ανάμεσα στα εξαθλιωμένα κε-

λιά προσπαθώντας να κάνει τον αυστηρό φρουρό. 

Ένα ήταν σίγουρο. Δεν είχε χρόνο για χάσιμο. Ο αληθινός Μπεν 

μπορεί να εμφανιζόταν από στιγμή σε στιγμή. Έτσι, βρήκε το θάρρος 

και πλησιάζοντας έναν φύλακα και τον ρώτησε: 

— Αληθεύει ότι μετέφεραν τον καινούργιο; Κάτι τέτοιο άκουσα 

στα γραφεία.  

Στην πραγματικότητα δεν είχε πληροφορηθεί τίποτα τέτοιο, αλλά 

έπρεπε κάτι να κάνει· δεν άντεχε άλλο να κάθεται με σταυρωμένα τα 

χέρια. 

— Όχι, στο ίδιο δωμάτιο, στο υπόγειο. 

 

Στο υπόγειο. 

— Ε, παλιόφιλε, πώς από δω; 

— Χρόνια και ζαμάνια, Μπεν! τη χαιρετούσαν οι υπόλοιποι αστυ-

φύλακες. 

— Αγγαρείες, φαΐ στον τριαντατέσσερα..., είπε θυμούμενη τα 
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λόγια του φλύαρου αστυφύλακα από τον οποίο είχε πάρει τις πλη-

ροφορίες που χρειάζονταν. 

 

Άνοιξε σιγά την πόρτα και μπήκε μέσα. Ο Πήτερ δεν την αναγνώρισε 

μέσα στο μισοσκόταδο. Εκείνη ακούμπησε το φαγητό κατάχαμα και 

ψιθύρισε: 

— Πιτ, εγώ είμαι, η Άλις! 

— Τι κάνεις εσύ εδώ; 

— Χρειάζεσαι λίγη βοήθεια· σωστά; 

— Ποιο είναι το σχέδιο; 

— Δεν υπάρχει. Για την ώρα αυτοσχεδιάζουμε! 

— Δώσε μου το όπλο σου. 

— Ορίστε; 

— Δεν έχουμε χρόνο για κουβέντες! Μ’ εμπιστεύεσαι; 

— Όχι! 

— Ωραία... 

— Μην κουνηθεί κανείς! βροντοφώναξε ο Πήτερ βγαίνοντας από 

το κελί με το όπλο προτεταμένο σημαδεύοντας τον ψευτο-αστυ-

νομικό. 

 

Έτρεχαν αρκετή ώρα. Σταμάτησαν λαχανιασμένοι. 

— Τώρα την έχουμε πολύυυ άσχημα! ξεφύσηξε το αγόρι. Δεν 

μπορούμε να πάμε σε δικηγόρο ή στο δικαστήριο. Κανείς δεν θα μας 

πιστέψει μετά από την απόδραση και επιπλέον πρέπει να κρυβό-

μαστε περισσότερο από ποτέ! 

— Να σου πω –  

— Με το να αποδράσω ήταν σαν παραδέχομαι πως εγώ το έκανα· 

σωστά; 

— Ε, κοίτα...  

— Δεν έπρεπε να φύγω! Από την άλλη είναι άδικο να μένει ένας 

αθώος στη στενή... μα τι θα κάνουμε τώρα, μου λες; Άλλο πράγμα να 

σε κυνηγάνε να σε ξαναβάλουν στο ορφανοτροφείο κι άλλο για να 

σε κρεμάσουνε, διάβολε!!! Aπό την άλλη, εσύ μπορείς να πας σε 

δικηγόρο μόνη σου, ε; 

— Αν ίσως με άφηνες να μιλήσω λίγο! ξέσπασε η μικρή. 

— Ά, ναι· τι λες εσύ; 

— Θα προτείνω κάτι πολύ παρακινδυνευμένο, μα εδώ που φτά-

σαμε είναι η μόνη λύση. Άκου. Είμαι σίγουρη πως ο θείος μου 
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κρατάει σημειώσεις των οικονομικών του, άρα θα βρούμε κάποιο 

αποδεικτικό στοιχείο για τους ανθρώπους που πλήρωσε για να με... 

– τέλος πάντων, να μου δείξει την αγάπη του... 

— Προτείνεις λοιπόν να διαρρήξουμε για δεύτερη φορά το γρα-

φείο του... 

— Στο ’πα πως ήταν επικίνδυνο..., έκανε η Άλις ανασηκώνοντας 

τους ώμους της σαν να μην την αφορούσε το θέμα. 

— Και απερίσκεπτο επίσης..., πρόσθεσε ο νεαρός σκεφτικός, αλλά 

μ’ αρέσει! 

 

Κεφάλαιο 7 

ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ 

Είχε νυχτώσει για τα καλά όταν αντίκρισαν το παλιό αρχοντικό. 

— Λοιπόν, τα δωμάτια των υπηρετών είναι στην απέναντι πτέ-

ρυγα, ψιθύρισε η Άλις· ελπίζω η Φλώρα να είναι ξύπνια. 

Διέσχισαν σκυφτά τον κήπο. 

— Να πάρει! μουρμούρισε η κοπέλα σπάζοντας ένα κλαδάκι με 

το πόδι της. 

— Φαίνεται ότι η πολλή παρέα μαζί μου σας κάνει κακό, δε-

σποινίς! 

Το κορίτσι δεν απάντησε και συνέχισε να περπατά. 

 

— Άλις, κορίτσι μου, είχα ανησυχήσει τόσο πολύ! 

Η κοπέλα έφερε το δάχτυλο στα χείλη. 

— Γρήγορα, Φλώρα καλή μου, δεν έχουμε καιρό, έκανε η μικρή 

ξεφεύγοντας από το τρυφερό αγκάλιασμα της. 

Σε λίγα λεπτά η υπηρέτρια ήξερε όσα είχαν ανακαλύψει τα δυο 

παιδιά.  

— Κάτι είχα υποψιαστεί εγώ, μα δεν είχα αποδείξεις…, μουρμού-

ρισε η νεαρή καμαριέρα σαν χαμένη, κοιτώντας το κενό. 

— Και τώρα χρειαζόμαστε βοήθεια για να μπούμε στο γραφείο 

του θείου μου... 

 

Μέχρι που ο κ. Μπράουν αποφάσισε να πάει για ύπνο, τα παιδιά 

παρέμεναν μισοκρυμμένα στη κάμαρα της Φλώρας, όταν παρουσιά-

στηκε η ίδια η κάτοχος και είπε: 

— Ο θείος σου αποσύρθηκε, μικρή μου. Κάντε γρήγορα και να 

προσέχετε...  
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Η κοπέλα ευχαρίστησε, τράβηξε το αγόρι και βγήκαν όσο μπο-

ρούσαν πιο γρήγορα και σιγά. Πέρασαν το διάδρομο και ο Πήτερ 

είδε το κορίτσι ν’ ανατριχιάζει περνώντας από το δωμάτιο που άλ-

λοτε ήταν δικό της. Παραβίασε την πόρτα του γραφείου όπως και 

την πρώτη φορά. 

Ύστερα από μισής ώρας σιωπηλό ψάξιμο η ενδιαφερόμενη σκού-

ντησε το Πήτερ. 

— Σστ, σιωπή, νομίζω πως τα βρήκα.  

Η φράση σχηματίστηκε στα χείλη της κοπέ¬λας, ενώ έδειχνε έναν 

φάκελο με ετικέτα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ». 

Τον άνοιξαν βιαστικά κι έβγαλαν από μέσα αρκετές αποδείξεις κι 

ένα πάκο χαρτονομίσματα. 

Στη θέα αυτού του ποσού, τα μάτια του μικρού έλαμψαν. Ωστό-

σο, ένα άγριο βλέμμα της νόμιμης κατόχου της περιουσίας αυτής τον 

έβαλε στη θέση του. 

— Τζίφος πάλι! έκανε η κοπέλα αδειάζοντας το περιεχόμενο του 

τελευταίου φακέλου στο πάτωμα. 

— Δεν θα το ’λεγα, είπε ο μικρός παραχαράκτης σκύβοντας πάνω 

από το σβησμένο τζάκι. Γιά έλα κατά δω.  

Η Άλις γονάτισε και διάβασε: 

 

Λονδίνο, Τετάρτη 17/12/1851 

Εδώθησαν στον συνάδελφο Άνταμς Μόρις 760 αγγλικές λίρες δια 

την εκτέλεση συνηθισμένων ζητημάτων. Το υπόλοιπο της συναλ-

λαγής θα του δοθεί μετά το φόνο της ανιψιάς μου στις –  

 

Εκεί το μήνυμα είχε καταστραφεί από τη φωτιά. 

Το τράβηξαν προσεκτικά από την εστία. Ο Πήτερ πάτησε πάνω σε 

κάτι και γλίστρησε βρίζοντας. 

— Ήρθαμε κρυφά ή όχι, ε; σφύριξε εκείνη μέσα από τα δόντια 

της. 

Το αγόρι περιορίστηκε σε μια γκριμάτσα και σηκώθηκε. Μάζεψε 

το αντικείμενο που προκάλεσε τόση φασαρία. Ήταν μια τσαλακω-

μένη εφημερίδα. 

— Κοίτα, κάπου την ξέρουμε αυτή, δεν νομίζεις ; 

— Μα, μα αυτή είμαι εγώ! 

— Μη μου πεις! Και μιλάει για τον τραγικό θάνατό σου. Πέθανες 

από τις κακουχίες στη δύσκολη ζωή του δρόμου – κακόμοιρο παιδί! 
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— Και αυτό είναι το κοριτσάκι στου δουλέμπορου! Α, άμα τον 

πιάσω θα τον στείλω σίγουρα στην κρεμάλα! 

— Έι, ο πατέρας της δίνει ένα καλό ποσό για την επιστροφή της. 

— Κι ό,τι χρειαζόμασταν λεφτά για τον δικηγόρο! 

— Μα εδώ έχει τόσα λεφτά που δεν θα μας κοστίσει τίποτα να τα 

πάρουμε· σωστά; 

— Πιτ, θα πάμε τη μικρή πίσω ό,τι κι αν γίνει – έγινα κατανοητή; 

Και, επιπλέον, ο θείος θα το καταλάβει αν πάρουμε χρήματα τώρα 

από δω, και θα στείλει κι άλλον κατάσκοπο να μας ξεπαστρέψει· 

ωραία; 

— Γυναίκες! Ας πούμε στον πατέρα της πού είναι να πάει αυτός· 

εντάξει; 

— Μάλλον έχεις δίκιο... 

 

Τρεις μέρες αργότερα τα δύο χαμίνια παρακολουθούσαν τον δικη-

γόρο και την κόρη του να αγκαλιάζονται ευτυχισμένα. 

— Άαα, σιρόπια, μουρμούρισε ο Πήτερ, αλλά κόντεψε να κατα-

πιεί τη γλώσσα του όταν είδε τον κ. Χόπκινς να τον πλησιάζει κρα-

τώντας τρυφερά το χέρι της μικρής Έμιλι. 

— Τι μπορώ να κάνω για σας, μικροί μου; 

— Είμαστε πολύ τυχεροί που είστε δικηγόρος, κύριε Χόπκινς. 

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. 

 

Κεφάλαιο 8 

ΦΛΩΡΑ 

Η πόρτα του γραφείου άνοιξε κι έκλεισε πίσω από τη λεπτή σιλουέτα 

της υπηρέτριας. 

— Φλώρα, να μην μ’ ενοχλήσει κανείς! Ακούς; Δεν είμαι δω για 

κανέναν! 

— Πράγματι, κύριε. 

Κάτι στη φωνή κι τη λάμψη των ματιών της γυναίκας τον έκανε να 

γυρίσει αφήνοντας τις προετοιμασίες για τη φυγή του. 

— Φλώρα, κατάλαβες τι σου είπα; Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ο 

Αλί με ειδοποίησε και είναι ζήτημα μερικών λεπτών να έρθουν να με 

συλλάβουν. 

— Κύριε, έχω ακόμα κάτι να κάνω για να έχω ήσυχη τη συνείδηση 

μου. 

Έβγαλε από τη τσέπη της ένα μικρό, γυάλινο μπουκαλάκι και το 
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ακούμπησε στο κομοδίνο. 

— Τρεις σταγόνες αρκούν, κύριε. 

Ο άντρας ξεχύθηκε προς την καμαριέρα, μα αυτή τράβηξε γρή-

γορα πιστόλι. Εκείνος πισωπάτησε ξαφνιασμένος από την τολμηρή 

στάση της κοπέλας. 

— Πιείτε, επανέλαβε. 

Ο Μπράουν πήγε να φωνάξει, μα δεν βγήκε φωνή. 

— Μάταια, κύριε. Ποιός από αυτό το σπίτι δεν θα έκανε το ίδιο ή 

δεν θα με υποστήριζε τώρα; Είναι καιρός να κοιτάξετε το παρελθόν 

σας και να αναλογιστείτε τις πράξεις σας. Αν ξέρετε κάποια προσευ-

χή, πείτε τη. Καιρός να μεταμεληθείτε, κύριε Μπράουν. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

19/1/1851 

Μετά από την αυτοκτονία του κ. Τσαρλς Μπράουν, η οποία υπήρξε 

ακλόνητη απόδειξη της ενοχής του και της ανάμειξής του στον φόνο 

της οικογένειας του αδελφού του Μάθιου Μπράουν, καθώς και στην 

απόπειρα δολοφονίας της ανιψιάς του Άλις Μπράουν, σκοπεύοντας 

στην απόκτηση της περιουσίας που κληρονόμησε από τους γονείς 

της, η αστυνομία κατέληξε σε τελικά συμπεράσματα για την υπό-

θεση  

Η νεαρή κληρονόμος βρίσκεται τώρα υπό την κηδεμονία της δε-

σποινίδος Φλώρας Γκολντ, όπως και ο νεαρός Πήτερ Κόουλ, ο οποίος 

κρίθηκε αθώος διά τον φόνο του Άνταμς Μόρις. 

Αποκαλυπτικά στοιχεία έφεραν οι δύο νεαροί πρωταγωνιστές 

αυτής της υπόθεσης στον κ. Εισαγγελέα. Ο δολοφονημένος υπήρξε 

όργανο στα χέρια του κ. Μπράουν, ο οποίος τον είχε επιφορτίσει 

επανειλημμένως με παράνομες δραστηριότητες. 

Οι έρευνες για τη φυλάκιση του πραγματικού φονέα του Μόρις 

έλαβαν τέλος μετά την ομολογία του Τζέιμς Κάριου, που κατηγο-

ρείται επίσης για δουλεμπόριο. Το δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί 

στις...  

 

Το κορίτσι έκλεισε την εφημερίδα και την άφησε στο μάρμαρο του 

τάφου. Μάργκαρετ και Μάθιου Μπράουν. Ένα δάκρυ κύλισε από τα 

μάγουλα της στο χώμα. 

— Αντίο... 
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Ας μιλήσουμε για το ΣΕΞ 
 

 

Δήμος Λαζαρόγκωνας 

 

 

 

Ήταν βράδυ Πέμπτης και όλη η παρέα είχε μαζευτεί στο καθιστικό. Η 

ωραιότερη ώρα της μέρας όπου όλοι ηρεμούσαν από τους ρυθμούς 

της καθημερινότητάς τους και μπορούσαν να συζητήσουν, να γελά-

σουν και να διασκεδάσουν.  

 

Το σπίτι το είχε νοικιάσει ο Γιώργος και επειδή δεν μπορούσε να 

ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις μόνος του, είχε ψάξει 

για έναν συγκάτοικο μέσα από τη σχολή, ώστε να μοιράζονται κάπως 

τα έξοδα. Δεν ήταν όμως εύκολο. Ο Γιώργος αντιμετώπιζε την υπό-

θεση με μεγάλη δυσπιστία διότι, όντας βέρος Αθηναίος είχε μεγα-

λώσει με την καχυποψία, και καλά έκανε βέβαια γιατί τόσα είχανε 

δει τα ματάκια του τόσα χρόνια στην πρωτεύουσα. Όμως η συγκα-

τοίκηση ήταν υποχρεωτική. Γενικά από μικρός δεν είχε συνηθίσει 

στα πολλά. Η οικογένειά του αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προ-

βλήματα καθώς η επιχείρηση του πατέρα του «δεν είχε περπατή-

σει», όπως συνήθιζε να λέει. Αυτό από μικρός δεν το είχε καταλάβει 

καθόλου. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να έχει ότι και τα άλλα παι-

δάκια στο σχολείο; Καθόταν και αναλογιζόταν καθημερινά τις πρά-

ξεις του και υπέθετε με το παιδικό μυαλό του ότι έκανε κάτι ο ίδιος 

λάθος. Που να καταλάβει όμως πως δεν ήταν αυτός υπεύθυνος; 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες όμως ήταν άριστος σε όλα τα μαθήματα. Το 

διάβασμα ήταν στάση ζωής για αυτόν. Δεν γνώριζε ούτε φίλους, 

ούτε σχέσεις. Ήταν κάπως απομονωμένος, στο σχολείο δεν συμμε-

τείχε σε ό,τι και τα υπόλοιπα παιδιά και πολλές φορές υπέκυπτε 

στην εκμετάλλευση των συμμαθητών του, που του πρόσφεραν α-

πλόχερα την αγκαλιά τους με αντάλλαγμα κάτι από την καντίνα. 

Αλλά και στην οικογένεια του δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ενεργη-
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τικότητα. Η κατάσταση είχε ξεπεράσει το όριο του αυστηρού και είχε 

φτάσει σε σημείο καταπίεσης. Οι γονείς του, πουριτανοί αμφότεροι, 

τον κρατούσαν περιορισμένο δήθεν για να τον προστατεύσουν από 

τους κινδύνους που παραμόνευαν στη γωνία. Για αυτό το λόγο και 

ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί όταν πια πέρασε τρίτος πανελλαδικώς 

στη Νομική Αθηνών, νοικιάζοντας ένα σπίτι παρά τις οικονομικές δυ-

σκολίες, μην έχοντας, όπως ήταν φυσικό, καμία στήριξη από την οι-

κογένεια, που τον ήθελε κατά μιαν έννοια μαντρωμένο. Έτσι τα βρά-

δια εργαζόταν ως σερβιτόρος και κέρδιζε τα δικά του χρήματα για να 

επιβιώσει. Μετά λοιπόν από πολλές άκαρπες προσπάθειες και αντί-

στοιχα πολλούς ακατάλληλους συγκατοίκους ο Γιώργος βρήκε την 

Έφη, η οποία καταγόταν από τις Σέρρες και έμενε προσωρινά σε 

κάποιους φίλους της. Με την πρώτη ματιά ταίριαξαν απόλυτα και 

εξελίχθηκαν στους καλύτερους φίλους. Μέσα από την Έφη ο Γιώργος 

γνώρισε όλη τη Νομική και απέκτησε δυνατές φιλίες. Η Έφη ήταν το 

άλλο άκρο σε σχέση με εκείνον. Κοινωνική με πολύ χιούμορ, αυτο-

σαρκαστική, πολύ όμορφη ήταν αγαπητή από όλους σε αντίθεση με 

τον Γιώργο ο οποίος δεν είχε δημιουργήσει αντιπάθειες, όμως είχε 

περάσει απαρατήρητος κατά το πρώτο εξάμηνο. Κυριολεκτικά δεν 

τον γνώριζε κανείς. Μέχρι και μια μέρα ο καθηγητής του τον είχε 

ξεχάσει. Όχι επειδή δεν τον ήξερε, απλώς είχε σταματήσει το μυαλό 

του. Ο Γιώργος όμως το είχε εκλάβει με τον πιο αρνητικό τρόπο που 

υπήρχε. Ένιωθε πια εντελώς χαμένος και η συγκατοίκηση με την τό-

σο δραστήρια Έφη ήταν ό,τι έπρεπε. Βέβαια η μετάβαση ήταν 

σαφώς δύσκολή. Χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες από πλευράς 

Έφης για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, όμως ποτέ δεν έχασε το 

κουράγιο της. Το είχε πάρει πατριωτικά το ζήτημα. Εάν δεν τα κατά-

φερνε εκείνη, τότε… και όμως χρειάστηκαν λίγες μόνο εβδομάδες 

για να δικτυωθεί πλήρως ο Γιώργος. Ό, τι δεν είχε ζήσει στην εφη-

βεία του τα έζησε μέσα σε ένα χρόνο. Στα 19 του έκανε όσα έπρεπε 

να έχει κάνει τόσα χρόνια. Ένιωθε ότι είχε σπαταλήσει όλη τη ζωή 

του, όμως κοιτούσε αισιόδοξα μπροστά και κάθε αρνητική σκέψη 

την έδιωχνε όσο πιο γρήγορα μπορούσε.  

 

Ο Γιώργος μέσω της Έφης γνώρισε τον Νίκο την Ελπίδα και τον 

Στέφανο.  

Τελικά έγιναν αχώριστοι. Πια η παρέα είχε ολοκληρωθεί. Στην 

σχολή ήταν πάντα μαζί, όχι όμως σε σημείο κλίκας. Στη σχολή ήταν 
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όλοι φιλικοί με όλους. Στην προσωπική τους ζωή όμως η έννοια της 

κλίκας υπήρχε. Όταν κάποιος είχε ανάγκη ή πρόβλημα όλοι έσπευ-

δαν για βοήθεια, κάτι σαν τους τρείς σωματοφύλακες. Δεν υπήρχε 

περίπτωση κάποιος να περνά άσχημα και οι υπόλοιποι να μην γυ-

ρίσουν τα ίσια ανάποδα για να του φτιάξουν τη διάθεση. Πολύ συ-

χνά, σχεδόν κάθε βράδυ μαζεύονταν στο σπίτι του Γιώργου και της 

Έφης και έπαιζαν επιτραπέζια, έτρωγαν μαζί, συζητούσαν. Ούτως ή 

άλλως το σπίτι στα Εξάρχεια βόλευε τους πάντες, καθώς και δίπλα 

στη σχολή ήταν και σε μικρή ακτίνα από τα σπίτια των άλλων. Έτσι 

και εκείνη την Πέμπτη μαζεύτηκαν και μετά το φαγητό προέκυψε 

ένα θέμα που ο Γιώργος δεν το είχε προβλέψει. Το ένα θέμα έφερε 

το άλλο και η παρέα κατέληξε να συζητά για θέματα σχέσεων και να 

ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με ερωτικές εμπειρίες. Ο Γιώργος 

όποτε μπορούσε να αποφύγει αυτήν την συζήτηση την απέφευγε, 

όμως τώρα δεν μπορούσε. Ντρεπόταν και κοκκίνιζε ολόκληρος όταν 

οι άλλοι συζητούσαν για τις σχέσεις τους και εκείνος δεν λάμβανε 

μέρος γιατί δεν είχε τι να πει. Δεν το είχε εξομολογηθεί σε κανέναν 

ότι είχε πατήσει τα 20 και δεν είχε ολοκληρώσει ποτέ μια σχέση. 

Ακούγοντας όλες τις ιστορίες από τα παιδιά αισθανόταν ακόμα πιο 

άσχημα και ακόμα περισσότερη πίεση που δεν μπορούσε να συμμε-

τέχει στη συζήτηση έχοντας αποκτήσει έστω μια προσωπική γνώμη. 

Αισθανόταν πως δεν ήταν άξιος να έχει μια σχέση και ένιωθε πως 

ήταν ακόμα πιο άχρηστος από την εποχή που ζούσε μαζί με τους 

γονείς του. Ποτέ δεν είχε συζητήσει με κάποιον για αυτό το θέμα και 

βασικά τίποτα γύρω από το θέμα της σεξουαλικότητας. Οι γονείς του 

δεν του είχαν μιλήσει ποτέ για ένα τόσο σημαντικό θέμα και δεν 

γνώριζε απολύτως τίποτα. Ντρεπόταν για τον εαυτό του και πίστευε 

πως εφόσον δεν είχε κάποια σχέση μέχρι τότε δεν θα ήταν ικανός να 

δημιουργήσει κάτι τώρα που είχε πια ενηλικιωθεί. Οι επόμενες δύο 

ώρες ήταν ίσως οι πιο δύσκολες της μέχρι τώρα ζωής του.  

 

Όταν τελείωσε η συζήτηση μην έχοντας πει τίποτε, έχοντας όμως 

ακούσει πολύ προσεκτικά τα λόγια των άλλων, έφτασε η ώρα να 

τους αποχαιρετήσουν και να κοιμηθούν. Η ώρα είχε πάει 2 και μισή, 

όμως ο Γιώργος δεν μπορούσε με τίποτα να ηρεμήσει και να κοι-

μηθεί. Τα λόγια των φίλων του και οι εμπειρίες τους τριγύριζαν στο 

μυαλό του και δεν μπορούσε παρά μόνο να τα σκέφτεται ολοένα και 

εντονότερα. Η ώρα ήταν πια 4 και ο Γιώργος δεν μπορούσε να ηρε-



~ 128 ~ 

μήσει. Ξαφνικά πετάχτηκε από το κρεβάτι του και κάνοντας ησυχία, 

μην τυχόν και ξυπνήσει την Έφη πήρε τα κλειδιά της μηχανής και 

έφυγε από το σπίτι. Είχαν πάει μια μέρα όλοι μαζί στο πλανητάριο 

για να παρακολουθήσουν μια προβολή για το μέλλον του σύμπαντος 

και όπως επέστρεφαν με τη συγκοινωνία είχε την ευκαιρία να περι-

ηγηθεί κατά μήκος της λεωφόρου Συγγρού. Χωρίς λοιπόν δεύτερες 

σκέψεις αποφάσισε εκείνη τη νύχτα να αποκτήσει την πρώτη του σε-

ξουαλική εμπειρία με μια ιερόδουλη. Κανείς δεν του είχε μιλήσει για 

τους κινδύνους που εγκυμονούσαν οι ερωτικές επαφές τέτοιου εί-

δους, ούτε και για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που καιροφυ-

λακτούσαν της ερωτικής πράξης με μία ιερόδουλη. Και όμως παρά 

την αμηχανία και την συστολή που είχε, προχώρησε στην παρόρ-

μηση της στιγμής. Το επόμενο πρωί ο Γιώργος επιστρέφοντας σπίτι 

βρήκε την Έφη ξύπνια. Είχε ξυπνήσει πολύ πρωί και εφόσον δεν τον 

είχε βρεί στο δωμάτιό του είχε ανησυχήσει τρομερά μήπως είχε συμ-

βεί κάτι, καθώς δεν συνήθιζε να ξενυχτά. Εκείνος την καθησύχασε 

λέγοντάς της, ότι τον είχαν φωνάξει από το μπαρ και επειδή δεν τον 

έπιανε ύπνος πήγε στη δουλειά του. 

 

Μετά από εκείνο το βράδυ ο Γιώργος δεν είχε μετανιώσει τίποτα. 

Ήθελε βέβαια να προχωρήσει σεξουαλικά με την όποια κοπέλα του 

αλλά εφόσον αισθανόταν ανίκανος να δημιουργήσει μία σχέση, 

θεώρησε πως αυτή η εμπειρία ήταν για καλό και πως θα τον ωφε-

λούσε στη ζωή του. Δεν του πέρασε από το μυαλό ούτε για μια στιγ-

μή να επαναλάβει αυτήν την πράξη όσο δύσκολη και αν ήταν η συ-

ναισθηματική του κατάσταση. Μετά από εκείνη την εμπειρία ο Γιώρ-

γος είχε αποκτήσει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση στο θέμα των 

σχέσεων. Σε μικρό χρονικό διάστημα δημιούργησε μια σχέση με μια 

πρωτοετή και ήταν πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Το όνομα της ήταν 

Ρίτα και υπήρξε κεραυνοβόλος έρωτας μεταξύ τους. Ήταν και οι δυο 

πολύ ευτυχισμένοι και μαζί και όλοι οι φίλοι τους, που επιτέλους 

είδαν το Γιώργο να κυκλοφορεί μια κοπέλα και να είναι τόσο ερω-

τευμένος. 

 

Είχαν πια περάσει δύο μήνες και είχε φτάσει χειμώνας. Λίγο πριν τα 

Χριστούγεννα η Έφη παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα γρίπης και 

κλείστηκε στο σπίτι. Η Ρίτα δεν φαινόταν να έχει κανένα απολύτως 

πρόβλημα με τη συγκατοίκηση του Γιώργου και της Έφης, ίσα ίσα 
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είχε αποκτήσει μια πολύ καλή φίλη. Το ίδιο διάστημα ο Γιώργος πα-

ρουσίασε και εκείνος συμπτώματα γρίπης, καθώς φρόντιζε καθη-

μερινά την Έφη για να αναρρώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έτσι 

εκείνα τα Χριστούγεννα πέρασαν όχι και με τον καλύτερο τρόπο και 

για τους δύο, όμως οι υπόλοιποι δεν τους άφησαν έτσι. Ήταν συνε-

χώς δίπλα τους και τους φρόντιζαν με πολλή αγάπη. Οι γιορτές 

πέρασαν ήσυχα.  

 

Με την έλευση του Ιανουαρίου έφτασε και η εξεταστική περίοδος. 

Κατά μια διαβολική σύμπτωση και ενώ όλοι πίστευαν ότι τα μαθή-

ματα θα είναι δύσκολα φάνηκαν σε όλους εύκολα και ειδικά η Ιστο-

ρία Δικαίου που όλοι είχαν πάρει με μισό μάτι από την αρχή. Μετά 

το πέρας της εξεταστικής διοργανώθηκε στη σχολή με πρωτοβουλία 

των σπουδαστών μια ομιλία με θέμα την ραγδαία εξάπλωση του ιού 

του AIDS στις νεαρές ηλικίες. Όλοι πήγαν με μεγάλο ενδιαφέρον να 

παρακολουθήσουν τη διάλεξη καθώς είναι από τα θέματα που στη 

σύγχρονη κοινωνία δεν συζητιούνται όσο θα έπρεπε και δεν υπάρχει 

ευρεία ενημέρωση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η σεξουαλική 

πράξη χωρίς προφύλαξη. Η διάλεξη διδόταν από αντιπρόσωπους 

του συλλόγου οροθετικών Ελλάδος και η ανταπόκριση από όλους 

τους φοιτητές ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στη διάλεξη τέθηκαν θέμα-

τα σχετικά με την πρόληψη, την εξέταση, τους τρόπους αναμετά-

δοσης αλλά και τα αποτελέσματα που έχουν τα αντιρετροϊκά φάρ-

μακα σε περίπτωση μόλυνσης από τον HIV. Τα θέματα που συζητή-

θηκαν στη διάλεξη είχαν τρομερό αντίκτυπο σε όλους τους ακροατές 

και ειδικά στο Γιώργο και σε όλη την υπόλοιπη παρέα. Συζήτησαν 

πάρα πολύ σχετικά με αυτό το θέμα και μόνοι τους και όλοι απο-

φάνθηκαν ότι σε όλες τους τις σεξουαλικές εμπειρίες ή σχεδόν σε 

όλες είχαν χρησιμοποιήσει προφυλακτικό. Εφόσον είχαν ακούσει για 

τα πρώτα συμπτώματα ότι εμφανίζονται σε περίοδο ενός μήνα με 

την μορφή γρίπης είχαν εξασφαλίσει όλοι ότι δεν υπήρχε κίνδυνος.  

 

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 

Όλα ήταν έτοιμα. Όλη η παρέα των δικηγόρων, τώρα πια, ήταν έτοι-

μη να παρακολουθήσει την αποφοίτηση της Ρίτας. Ο Γιώργος έσφυζε 

από υπερηφάνεια για τη σύντροφό του και δεν μπορούσε να σταθεί 

ήσυχος κατά τη διαδικασία της ορκωμοσίας. Μετά το τέλος της δια-

δικασίας θα μαζεύονταν στο σπίτι τους για να το γιορτάσουν μαζί με 
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τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο Γιώργος μάλιστα σκόπευε να της 

κάνει ένα υπέροχο δαχτυλίδι δώρο και όπως ήταν φυσικό η πρόταση 

γάμου θα επακολουθούσε. Όλη τη μέρα τον διακατείχε άγχος. Δεν 

ήξερε και γενικά δεν μπορούσε να προβλέψει την αντίδρασή της. 

Ήταν μεν εδώ και πεντέμισι χρόνια μαζί, όμως ποτέ δεν είχε γίνει συ-

ζήτηση για οικογένεια, καθώς και οι δύο ήταν πολύ μικροί. Ο Γιώρ-

γος τα είχε ετοιμάσει όμως όλα εδώ και καιρό. Το δαχτυλίδι το είχε 

παραγγείλει καθώς δεν ήθελε να της χαρίσει κάτι κοινότυπο και είχε 

οργανώσει τη βραδιά σαν από παραμύθι. Αφού έφευγαν όλοι και 

έβρισκε μια δικαιολογία και η Έφη για να φύγει, θα της έκανε την 

πιο ονειρική πρόταση. Τα είχε ετοιμάσει όλα. Θα ανέβαιναν στην τα-

ράτσα της πολυκατοικίας, όπου και θα την είχε στολίσει με πολλά 

κεριά και θα της έκανε πρόταση κάτω από τον υπέροχο καλοκαιρινό 

έναστρο ουρανό. Και όμως κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτό 

που θα συνέβαινε. 

 

Το βράδυ μαζεύτηκαν όλοι στο σπίτι όπως ήταν κανονισμένο. Η Έφη 

είχε μαγειρέψει ακόμα μια φορά τις εξαιρετικές σπεσιαλιτέ της με 

αποκορύφωμα το χοιρινό με τα δαμάσκηνα που μπορούσε να ξετρε-

λάνει ακόμα και τον πιο απαιτητικό γευσιγνώστη. Μετά το φαγητό 

κάθισαν όλοι μαζί στο καθιστικό και άρχισαν τα επιτραπέζια. Ενώ 

κάθονταν με τις ώρες έπαιξαν ό, τι επιτραπέζιο υπήρχε στο σπίτι. Κά-

ποια στιγμή ο Γιώργος αποσύρθηκε δήθεν γιατί είχε μια δουλειά και 

έτρεξε στην ταράτσα να ανάψει τα κεριά που είχε στήσει σε σχήμα 

καρδιάς. Όταν τελείωσε άφησε μισάνοιχτη την πόρτα που οδηγούσε 

στην ταράτσα και άρχισε να κατεβαίνει την κυκλική σκάλα. Εκεί 

όμως αισθάνθηκε ιδιαίτερα άσχημα και κοντοστάθηκε. Ένας ξαφνι-

κός πόνος στο στήθος φούντωνε ολοένα και περισσότερο και η δυ-

σκολία στην αναπνοή ήταν έκδηλη. Το φώς του διαδρόμου έσβησε. 

Ο Γιώργος έχασε τα βήματα του. Ανήμπορος σωριάστηκε στη σκάλα. 

Είχε λιποθυμήσει. 

 

ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕΤΑ 

Τα παιδιά είχαν ανησυχήσει τρομερά, ήξεραν βέβαια που ήταν, αλλά 

πίστευαν ότι θα είχε τελειώσει με τα κεριά προ πολλού. Η Έφη βγήκε 

από το διαμέρισμα και άρχισε να κατευθύνεται προς την ταράτσα. 

Από μακριά φώναζε το όνομά του και δεν έπαιρνε απάντηση. Φτά-

νοντας στον 5ο όροφο αντίκρισε τον Γιώργο λιπόθυμο στα σκαλο-
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πάτια. Ακούστηκε μόνο μια κραυγή, η οποία ξύπνησε ολόκληρη την 

πολυκατοικία. Ο Στέφανος φώναξε το ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε 

με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί δήθεν αδυνατούσαν να βρουν τη δι-

εύθυνση. Αμέσως διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό. Όλοι ήταν συ-

ντετριμμένοι και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Πιο πολύ από 

όλους είχε σοκαριστεί η Ρίτα, η οποία έμαθε για την επικείμενη πρό-

ταση και κατηγορούσε τον εαυτό της, ότι αν δεν γινόταν η πρόταση 

και δεν είχε αναγκαστεί να πάει στην ταράτσα, ό,τι είχε συμβεί θα 

είχε συμβεί ανάμεσα σε όλους και η αντιμετώπιση θα ήταν αμε-

σότερη. 

 

Ο Γιώργος ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριάς μορφής 

πνευμονία και μόλυνση του αναπνευστικού. Έμεινε στην εντατική 

για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ο γιατρός, καθώς δεν έβλεπε κάποια 

βελτίωση στην υγεία του, ζήτησε ειδικές εξετάσεις παντός τύπου. 

Διαγνώστηκε ο HIV σε προχωρημένο στάδιο. Η είδηση ότι ο Γιώργος 

πάσχει από AIDS έπεσε σαν κεραυνός μέσα στην παρέα και κανείς 

δεν μπορούσε να το πιστέψει. Όλοι ήξεραν πως η μοναδική του σχέ-

ση ήταν με τη Ρίτα και εκεί άρχισαν οι υποψίες. Η ίδια ήταν σοκα-

ρισμένη. Αμέσως ζήτησε να εξεταστεί και εκείνη για HIV, όμως οι 

εξετάσεις δεν έδειξαν τίποτε. Τότε το μυαλό όλων γύρισε στη συζή-

τηση που είχαν κάνει μετά τη διάλεξη για το AIDS στη σχολή. Ο Γιώρ-

γος ήταν πεπεισμένος ότι δεν υπήρχε περίπτωση να είναι φορέας, 

καθώς με την Ρίτα έπαιρναν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Ακό-

μα και όταν είχε συνευρεθεί σεξουαλικά με την ιερόδουλη είχε 

χρησιμοποιήσει προφυλακτικό, κάτι το οποίο όμως συνέχιζε να μην 

αναφέρει. Και όμως οι εξελίξεις στη ζωή είναι πάντοτε απρόβλεπτες.  

Ο Γιώργος παρέμενε ακόμα στην εντατική. Οι γιατροί είπαν ότι η 

εξέλιξη εξάπλωσης του ιού ήταν ραγδαία και ότι δεν υπήρχαν ελπί-

δες για εκείνον. Η αγωγή των αντιρετροϊκών που του χορηγούνταν 

δεν ήταν δυνατόν να κάμψει την εξάπλωση του ιού. Οι μέρες του 

Γιώργου πια ήταν μετρημένες. Όταν βγήκε από την εντατική, νοση-

λεύτηκε σε ένα κρύο δωμάτιο νοσοκομείου.  

 

Είχαν περάσει σχεδόν δύο μήνες. Το ζεστό καλοκαιρινό σκηνικό του 

Ιουλίου είχε παραδώσει σκυτάλη στο αβέβαιο Φθινόπωρο. Οι μέρες 

κυλούσαν αργά και ακόμα πιο βασανιστικά για τον Γιώργο. Πια η 

απίσχναση ήταν φανερή. Είχε χάσει τη διάθεσή του για ζωή. Ήθελε 
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να γίνει κάτι και να σταματήσει το μαρτύριο που περνούσε. Τις τε-

λευταίες μέρες της ζωής του είχε απαγορεύσει στους πάντες να τον 

επισκέπτονται. Η κατάσταση της υγείας του ήταν τραγική και η εμ-

φάνιση του ήταν αποκρουστική. Δεν ήθελε κανείς να μείνει με αυτήν 

την τελευταία εντύπωση από αυτόν. Ήθελε να τον θυμούνται όλοι 

όπως τον είχαν γνωρίσει. Ο ίδιος δεν τολμούσε να κοιταχτεί στον 

καθρέφτη και να αντικρίσει τον αποστεωμένο εαυτό του. Κανείς 

όμως δεν έφυγε από κοντά του. Όλοι περνούσαν την ημέρα τους 

δίπλα του ή έστω έξω από τον θάλαμο που νοσηλευόταν. Μέχρι και 

την ώρα που έσβησε δεν έφυγαν από το πλάι του. Ήταν βράδυ Πέμ-

πτης 13 Οκτωβρίου 2011. Οι τραγικές φιγούρες τους μόλις έμαθαν 

για το θάνατο του Γιώργου περιφέρονταν σαν φαντάσματα στους 

ψυχρούς διαδρόμους του νοσοκομείου. Δεν ήθελαν να πιστέψουν 

ότι ο φίλος τους είχε αυτήν την τραγική κατάληξη. Ήξεραν όμως ότι 

εκείνος δεν θα επιθυμούσε τη λύπηση και προσπαθούσαν να κρύ-

βουν τα συναισθήματά τους από τον ίδιο τους τον εαυτό για να μην 

προδώσουν την εικόνα του ανθρώπου που είχαν κρατήσει μέσα τους 

και θα ήθελε και ο ίδιος να κρατήσουν. 

 

Μετά από 2 ημέρες τελέστηκε η κηδεία. Πλήθος κόσμου, συγγενών 

και φίλων από τη σχολή παρίσταντο σε αυτήν την ύστατη ώρα. Οι 

γονείς του, οι φίλοι του αλλά και η αγάπη της ζωής του ακολουθού-

σαν την πομπή βουβοί. Δεν ήθελαν να το πιστέψουν ότι είχε φύγει 

από κοντά τους. Ήταν το τέλος… 

 

Η Έφη βρήκε το κουράγιο να περάσει από το νοσοκομείο και να 

μαζέψει τα τελευταία του πράγματα. Μετά τον θάνατο του Γιώργου 

η παρέα δεν βρισκόταν πια συχνά. Η απώλεια του Γιώργου ήταν 

τεράστια και ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να την αναπληρώσουν. 

Όταν βρίσκονταν όλοι μαζί ένιωθαν ότι ένας κρίκος της αλυσίδας 

έλειπε και τίποτε δεν θα ήταν πια ίδιο. Οι μέρες περνούσαν και όλοι 

έμεναν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Δεν είχαν το κουράγιο να 

βγουν και να αντικρίσουν ο ένας τον άλλο. Η Έφη σύντομα έψαξε για 

καινούριο διαμέρισμα, ώστε να ξεφύγει από τις αναμνήσεις που την 

βασάνιζαν καθημερινά. Τελικά βρήκε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα 

στην περιοχή των Αμπελοκήπων και ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη 

μετακόμιση, όσο πιο γρήγορα γινόταν. Η Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 

ήταν η τελευταία μέρα που θα ανεχόταν να μείνει στο σπίτι των 
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Εξαρχείων. Από αύριο θα πήγαινε σε ένα καινούριο διαμέρισμα και 

θα άρχιζε μια νέα ζωή. Κάνοντας το τελευταίο ξεκαθάρισμα, καθώς 

την επόμενη θα ερχόταν η μεταφορική, έπεσε πάνω στον σάκο όπου 

ήταν μαζεμένα τα τελευταία πράγματα του Γιώργου από το νοσο-

κομείο. Ξέσπασε σε λυγμούς, όμως άνοιξε τον σάκο που τόσον καιρό 

δεν είχε βρεί το κουράγιο να ανοίξει. Ρούχα έβγαιναν τσαλακωμένα 

και πετιούνταν απεγνωσμένα στις τέσσερις γωνίες του δωματίου. 

Ακόμα δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι ο κολλητός της είχε πεθάνει 

και δεν θα τον ξαναέβλεπε ποτέ. Καθώς άδειαζε τον σάκο συνειδη-

τοποίησε ότι υπήρχε μια συστάδα από χαρτιά. Τα έβγαλε από τον 

σάκο και ήταν παράξενη να δει τι ήταν, ώσπου αναγνώρισε το γρα-

φικό χαρακτήρα του Γιώργου. Ξεκίνησε αμέσως να τα διαβάζει.  

10 Σεπτεμβρίου 2001 

Ακόμα μια εφιαλτική χρονιά ξεκίνησε στο σχολείο. Ήξερα τι θα 

αντιμετωπίσω, για αυτόν το λόγο και δεν ήθελα να πάω στο σχολείο. 

Ήταν η χειρότερη μου χρονιά. Όλοι με κορόιδευαν και ποτέ δεν μου 

έδωσαν την ευκαιρία να τους πλησιάσω. Ήμουν ένας άχρηστος,  ένας 

ανίκανος που δεν μπορούσε να καταφέρει τίποτα στη ζωή του… 

Η Έφη σταμάτησε την ανάγνωση, κατάλαβε πως διάβαζε το 

ημερολόγιό του, μέσα στο οποίο αναφερόταν σε όλη τη μέχρι τότε 

ζωή του. Σκέφτηκε ότι δεν θα ήταν σωστό να τα διαβάσει, όμως συ-

νέχισε. 

10 Μαΐου 2004 

Σε λίγες μέρες έδινα πανελλήνιες. Είχα τόσο άγχος… δεν μπορού-

σα να κοιμηθώ. Όμως για πρώτη φορά ήμουν σίγουρος. Ήθελα να 

αλλάξω τη ζωή μου. Και τελικά τα κατάφερα. Ήμουν τόσο περήφανος 

για τον εαυτό μου. Πρώτη φορά αισθάνθηκα λίγη αξία…. 

Η Έφη είχε ξεσπάσει σε λυγμούς. Ένα χαμόγελο όμως επανήλθε 

στο πρόσωπό της διαβάζοντας τις τελευταίες σειρές. Προχώρησε αρ-

κετά στις σημειώσεις. 

23 Φεβρουαρίου 2005 

Γνώρισα την Έφη. Ευλογία. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη 

ζωή μου χωρίς εκείνη. Αυτή μου έμαθε τι σημαίνει ζωή. Θα ήθελα να 

μου δοθεί η ευκαιρία να την ευχαριστήσω για όλα, όμως δεν θέλω 

σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα το άντεχα να με δει έτσι. 

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2005 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη μέρα. Ήταν η μέρα που τελικά με 

κατέστρεψε. Τότε δεν το ήξερα. Το κατάλαβα δυστυχώς αργά… μετα-
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νιώνω ακόμα για αυτό που έκανα… δεν ήταν η αρρώστια που δεν με 

άφηνε να κοιμηθώ. Οι πράξεις μου ήταν. 

Η Έφη εκεί κοντοστάθηκε. Στο μυαλό της ήρθαν οι εικόνες από ε-

κείνη τη νύχτα. Είχαν μιλήσει σχετικά με τις σεξουαλικές τους εμπει-

ρίες. Ο Γιώργος ήταν σιωπηλός. Την επόμενη μέρα, το πρωί δεν τον 

βρήκε σπίτι. Ήξερε ότι κάτι συνέβαινε, δεν την είχε πείσει ο Γιώργος 

πως δήθεν τον είχαν φωνάξει από τη δουλειά. Συνέχισε την ανά-

γνωση. 

…η απόφαση μου να κοιμηθώ πρώτη φορά με γυναίκα επί πλη-

ρωμή ήταν η καταστροφή μου… δεν το είχα συνειδητοποιήσει τότε… 

δεν ήθελα να γίνει έτσι αλλά δεν άντεχα στη σκέψη… τελικά ήμουν ο 

μεγαλύτερος κομπλεξικός που έχει συναντήσει ποτέ άνθρωπος… 

όμως νόμιζα πως είχα πάρει προφυλάξεις…ήμουν μεθυσμένος…δεν 

μπορούσα να περιμένω…ντρέπομαι…γιατί να μου τύχει εμένα αυτό… 

γιατί; 

Η Έφη είχε σοκαριστεί. Δεν το πίστευε πως ο άνθρωπος για τον 

οποίο νόμιζε ότι ήξερε τα πάντα είχε τόσα ψυχολογικά προβλήματα. 

Ένιωθε προδομένη από τον καλύτερο της φίλο και πίστευε ότι ο 

Γιώργος ήξερε ότι είναι φορέας, αλλά δεν το είχε πει γιατί φοβόταν 

την κοινωνική κατακραυγή. Αμέσως συνειδητοποίησε ότι η διάλεξη 

για το AIDS, είχε πραγματοποιηθεί στη σχολή μετά από αυτό το πε-

ριστατικό και ότι τους είχε πει ψέματα. Συνέχισε την ανάγνωση. 

15 Νοεμβρίου 2005 

Γνώρισα τη Ρίτα. Την αγάπησα σαν τρελός. Δεν θα την ξεχάσω 

ποτέ. Κατηγορώ τον εαυτό μου γιατί την έθετα καθημερινά σε κίν-

δυνο. Δεν το ήξερα όμως. Αν το ήξερα δεν θα έκανα τίποτα. Την αγα-

πάω τόσο. Ακόμα και τώρα θέλω να φτιάξω τη ζωή μου μαζί της. Μα-

κάρι να μη με έχει αγαπήσει όσο εγώ…τώρα που εγώ… Ευτυχώς δεν 

συνέβη τίποτα. Δεν θα το άντεχα να πάρω και άλλους στο λαιμό μου. 

16 Δεκεμβρίου 2005 

Νόμιζα ότι ήταν απλά μια γρίπη. Τώρα συνειδητοποίησα ότι ήταν 

τα πρώτα συμπτώματα. Είχαν περάσει δύο μήνες. Στην ομιλία ακού-

σαμε ότι εμφανίζονται μέσα σε δύο με τρεις εβδομάδες. Που να το 

ήξερα ότι η ζωή μου την είχε στημένη τόσο άσχημα… 

Η Έφη το θυμόταν. Είχε αρρωστήσει εκείνη πρώτα και ο Γιώργος 

ήταν συνέχεια δίπλα της και τη φρόντιζε. Όλοι θεώρησαν φυσικό ότι 

θα τον είχε κολλήσει. Δεν άντεχε να διαβάσει άλλο. Έφτασε κατευ-

θείαν στο τέλος. 
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11 Οκτωβρίου 2011 

Τώρα το κατάλαβα… δεν θέλω να το πιστέψω… οι μέρες μου τε-

λειώνουν… το νιώθω…δεν θέλω να πεθάνω…φοβάμαι να πεθάνω… 

Η Έφη μόλις διάβασε αυτές τις τελευταίες σειρές έζησε τις χειρό-

τερες στιγμές της ζωής της. Ήταν ένα ράκος. Δεν μπορούσε να σηκω-

θεί καν από το πάτωμα. Ήταν καθηλωμένη. Κατηγορούσε τον εαυτό 

της και πίστευε ότι πέθανε εξαιτίας της. Δεν είχε κάποια βάση ο συλ-

λογισμός της, όμως εκείνη την ώρα δεν σκεφτόταν με το μυαλό. Το 

επόμενο πρωί έφτασε η μεταφορική για να φορτώσουν τα έπιπλα. Η 

Έφη καταρρακωμένη είχε κοιμηθεί στο πάτωμα, δίπλα στις σημειώ-

σεις του Γιώργου. Δεν είχε το κουράγιο ούτε να ανοίξει την πόρτα 

του σπιτιού που με μανία χτυπούσαν οι άνθρωποι από τη μεταφο-

ρική. Η Έφη είχε χάσει την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους. Σκε-

φτόταν ολοένα και εντονότερα ότι η περίπτωση του Γιώργου δεν θα 

ήταν η μοναδική. Χιλιάδες άνθρωποι εκεί έξω ζουν με οδηγό την 

αδυναμία και θα μπορούσαν να είναι στη θέση του. Όταν συνήλθε, 

αποφάσισε ότι κάτι έπρεπε να γίνει για να αποφευχθούν και άλλα 

παρόμοια περιστατικά. Όταν εγκαταστάθηκε στο καινούριο διαμέρι-

σμα ξεκίνησε αμέσως τη συγγραφή ενός βιβλίου σχετικά με την ενη-

μέρωση και την προφύλαξη από τα αφροδίσια νοσήματα. Το βιβλίο 

θα ήταν βασισμένο στις σημειώσεις του Γιώργου και χωρίς να μα-

θευτεί το όνομά του, ο θάνατός του θα βοηθούσε χιλιάδες ανθρώ-

πους που παλεύουν με τέτοια θέματα καθημερινά και δεν έχουν 

αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό τους, να βρουν το κουράγιο να 

το πολεμήσουν. Ο σκοπός του βιβλίου ήταν ιερός και η Έφη ήξερε 

ότι έπρεπε να το γράψει. Τα Χριστούγεννα του 2011 είχε τελειώσει 

με τη συγγραφή. Τον τελευταίο μήνα είχε απομονωθεί και ήταν 

συνέχεια πάνω από τον υπολογιστή. 

 

Παραμονή Χριστουγέννων χτύπησε το τηλέφωνο της Ρίτας. Ήταν η 

Έφη. Της είπε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να διαβάσει ένα καινούριο 

βιβλίο, ο τίτλος ήταν: Ας μιλήσουμε για το ΣΕΞ. 
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Ο άνθρωπος που έσπασε τη συμφωνία 
 

 

Θοδωρής Σπέρτος 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Είμαστε μια κοινωνία προκαταλήψεων. Ανέκαθεν έτσι ήμασταν. Δεν 

ανεχόμαστε το διαφορετικό, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το 

μεγαλύτερο σφάλμα. Και το διαφορετικό πιθανόν να έχει κακές ό-

ψεις. Την όψη του προσωποποιημένου κακού. Την όψη της διαστρο-

φής και της παράνοιας. 

Είμαι 35 χρόνων και δηλώνω αιχμάλωτος της ρουτίνας. Το όνομά 

μου είναι Τόμας Γκίμπσον. Μην ανησυχείτε, δεν είστε οι μόνοι που 

δεν με ξέρετε. Γιατί εδώ που τα λέμε κανείς δεν με ξέρει. Δουλεύω 

σαν το ζώο 12 ώρες την ημέρα και ποιο το αποτέλεσμα; Ένας  μισθός 

που οριακά με συντηρεί, η ζωή μου μία μονοτονία, φίλοι, παρέες -

όχι πάντα οι καλύτερες- και μεθύσια, όποτε έχω ελεύθερο χρόνο, 

δηλαδή μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές. 

Και τώρα έτυχε και αυτό με τον πατέρα μου. Συχνά εμφράγματα, 

υψηλή πίεση και καρδιοπάθεια. Έτσι, τον τελευταίο  καιρό, έπαιρνα 

συχνά ρεπό για να τον επισκέπτομαι καθημερινά στο νοσοκομείο. 

Τότε συνέβη αυτό που ποτέ δεν θα ξεχάσω… 

Εκείνο το μελαγχολικό και συννεφιασμένο απόγευμα, ώρα έξι 

μετά μεσημβρία, ήμουν στο δωμάτιο του πατέρα μου. Τίποτε όμως 

πια δεν μου θύμιζε τον μεσήλικα χιουμορίστα, με την αξεπέραστη 

αγάπη για τη ζωή. 

 Πες μου, Τόμας, άκουσα τη βραχνιασμένη του φωνή, αν μου 

κάνεις εγγονό, θα του δώσεις το όνομά μου; 

 Δεν έχει βρεθεί ακόμη η κατάλληλη, του είπα εγώ. 

 Και πότε περιμένεις; Η ζωή είναι ατμός φεύγει! Αγκάλιασέ την 

και ζήσε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία σου! Βιάσου! 

Άρχισε να βήχει. Ένας νευρωτικός βήχας που τον έπνιγε. 
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 Αδελφή! φώναξα. Έρχεστε λίγο; 

Η νοσοκόμα μπήκε στο δωμάτιο. 

 Πήγαινε! είπε ο πατέρας μου για τελευταία φορά. Μην αργείς 

καθόλου! Βιάσου! Βιάσου! Βιάσου! 

Αυτό το «βιάσου» αντηχούσε σαν ευχή και κατάρα στο μυαλό 

μου, καθώς έβγαινα από το νοσοκομείο. Οι χαμένες ευκαιρίες με 

έκαναν μελαγχολικό. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί το μέλλον μου ως τώρα, 

πώς να με αποκαταστήσω, το μόνο που με ενδιέφερε πάντα ήταν η 

δουλειά και ο περιορισμός της ρουτίνας. 

Καθώς βγήκα έξω, ανάπνευσα καθαρό αέρα από τον κήπο που 

βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο. Ξαφνικά άκουσα τον χαλαρωτικό 

ήχο μιας κιθάρας. Γύρισα και είδα δύο ζητιάνους, ο ένας με γένια, 

χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο άλλος με άσπρα μακριά μαλ-

λιά, και γυαλιά ηλίου-πιθανότατα τυφλός και κουτσός, καθώς το δεξί 

του πόδι είχε το γόνατο προς τα μέσα και είχε και ένα ξύλο για βοή-

θεια. Αυτός ήταν που έπαιζε κιθάρα. 

Τον πλησίασα. Ανάμεσα στα πόδια του είχε ένα καπέλο όπου του 

έβαλα μερικά νομίσματα. Έκανα να φύγω όταν… 

 Κάτσε λίγο στην παρέα μας, μου είπε ο τυφλός άνδρας. 

Η φωνή του ήταν σαν βραχνός ψίθυρος από άλλη διάσταση. Κά-

θισα δίπλα τους, τι είχα να χάσω; Και οι δύο ήταν αμίλητοι, επικρα-

τούσε μία τρομακτική και νεκρική σιγή, που με ένα περίεργο τρόπο 

μου πάγωνε το αίμα. Τελικά, ο τυφλός άνδρας διέκοψε τη σιγή. 

 Βιάσου, μου είπε ο τυφλός άνδρας, φτύνοντας κάτω. 

 Ορίστε; έκανα εγώ. 

 Λέω, βιάσου, ξανάπε απλά εκείνος. 

 Μου το λένε συχνά τελευταία και μου φαίνεται παράξενο. 

 Πες μου Τόμας Γκίμπσον, πως είναι η ζωή σου τα τελευταία δώ-

δεκα χρόνια; 

Πετάχτηκα τρομαγμένος από τη θέση μου. Κρύος ιδρώτας με 

έλουσε. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή. Κοίταξα έκπληκτος τον 

ζητιάνο. 

 Πως ξέρεις το όνομά μου; ρώτησα. Ποιος είσαι; Πως ξέρεις 

τόσα για μένα; 

 Ξέρω πολλά περισσότερα, από όσα φαντάζεσαι, μικρέ μου Τό-

μας, μου είπε. Όσο για το ποιος είμαι, λέγε με απλά Dealer (Συμφω-

νητής). Βοηθώ τους κακόμοιρους της ζωής, σαν εσένα… Με αντάλ-

λαγμα βέβαια… 



~ 139 ~ 

 Καλά τι ναρκωτικά καπνίζετε; 

 Χα! Έχεις και χιούμορ. Θέλεις τη βοήθειά μου. Αυτός θα σε 

βοηθήσει. 

 Ποιος αυτός; 

Κοίταξα τον ουρανό νομίζοντας πως εννοεί τον Θεό. 

-Όχι ο πάνω, αλλά ο κάτω, με διόρθωσε ο Dealer.  

 Είσαι…; 

 Ακριβώς. Ο Λούσιφερ… 

Τον κοίταξα με γουρλωμένα μάτια. 

 Εγώ κάνω τις συμφωνίες με αυτόν, συνέχισε εκείνος.  

 Αι παράτα μας τρελάρα! του είπα εγώ. 

Ξεκίνησα να φύγω. Εκείνος όμως σηκώθηκε και μπήκε μπροστά 

μου. 

 Ό,τι θες, μου είπε. Ό,τι επιθυμήσεις θα το έχεις. Εξουσία, γυ-

ναίκες, χρήματα, μία καλύτερη ζωή θα’ ναι δικά σου! Αρκεί να μας 

υπηρετήσεις αξιόλογα! 

Είχα μαρμαρώσει. Ο άλλος ζητιάνος σηκώθηκε όρθιος και μου 

γράπωσε με δύναμη το χέρι. 

 Μην πιστεύεις σε αυτά, μου είπε. Είναι ψέματα. Η ζωή μας παί-

ζει παιχνίδια, όλα είναι μία μάσκα. Εγώ ένα έχω να σου πω: πίστεψε 

στον εαυτό σου! 

Κοίταξα τους δύο τελείως διαφορετικούς ζητιάνους. Εκείνη τη 

στιγμή ένιωσα σαν τον Ηρακλή μπροστά στην Αρετή και την Κακία. Τι 

να διάλεγα; Ο Dealer έτεινε μπροστά το χέρι του. 

 Σκέψου το, μου είπε. Θα ακούσω την τελική σου απόφαση 

αύριο τέτοια ώρα… 

 Του έδωσα διστακτικά το χέρι μου και ένιωσα μια ανεξήγητη 

θέρμη, όταν με ακούμπησε το κοκαλιάρικο γερασμένο χέρι του. Έ-

πειτα ο Dealer χαμογέλασε αχνά και έφυγε κουτσαίνοντας με ένα 

χαρακτηριστικό τρόπο, αφήνοντάς με σκεφτικό… 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Δεν μπορώ να πω πως κοιμήθηκα εκείνον το βράδυ. Στο μυαλό μου 

γύριζε η αινιγματική μορφή του Dealer. Άραγε να τον συνάντησα 

όντως ή όλα να ήταν μέσα στο διαταραγμένο μου μυαλό; 

Το πρωί όπως κάθε μέρα πήγα για δουλειά, καθώς το ρεπό μου 

είχε τελειώσει. Δούλευα ως αρθρογράφος σε ένα περιοδικό μουσι-

κής. Και ενώ καθόμουν στο γραφείο μου, γράφοντας εκείνο το άρ-
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θρο για τη συναυλία των Black Sabbath, στο μυαλό μου γύριζε συ-

νεχώς η φράση του πατέρα μου: Βιάσου… 

Ξαφνικά οι σκέψεις μου διακόπηκαν όταν χτύπησε η πόρτα του 

γραφείου μου. Ήταν ο διευθυντής του περιοδικού, με τον οποίο βέ-

βαια δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις. 

 Καλημέρα Τόμας! μου είπε. Τι νέα; 

 Τα ίδια, είπα εγώ άκεφα. 

 Γράφεις το άρθρο που λέγαμε; 

 Ναι. 

Κοίταξε το φωτογραφικό υλικό. 

 Τρελούτσικος αυτός ο Ozzy, σωστά; με ρώτησε χαμογελώντας. 

 Συνέβη κάτι; τον ρώτησα εγώ τελικά. 

 Κοίτα Τόμας, θέλω να σου πω πως θαυμάζω τη δουλειά σου 

στο περιοδικό. Οι απόψεις σου για το μουσικό ιδίωμα και γενικά η 

προσφορά σου με έκαναν να σκεφτώ κάποια πράγματα για το μέλ-

λον σου… 

 Όπως; 

 Τι θα έλεγες για τη θέση του αρχισυντάκτη; 

Κοκάλωσα. Καιρό περίμενα τη θέση αυτή, αλλά ποτέ δεν πίστευα 

πως θα την έπαιρνα. 

 Ο παλιός αρχισυντάκτης παραιτήθηκε σήμερα το πρωί και σκέ-

φτηκα πως θα σε ενδιέφερε η θέση αυτή. Χρειαζόμαστε νέο αίμα. 

Βέβαια οι ευθύνες είναι μεγάλες, αλλά πιστεύω πως ο νέος σου μι-

σθός δεν θα σε αφήσει απογοητευμένο, και βέβαια αν θες να μην… 

 Δέχομαι! είπα εγώ κατενθουσιασμένος. 

 Ωραία. Από αύριο μετακομίζεις στο νέο σου γραφείο. Για τον 

μισθό σου θα συζητήσουμε αύριο το πρωί, εντάξει; 

 Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. 

Έφυγα απ’ τη δουλειά μου εκείνο το απόγευμα πετώντας στον 

έβδομο ουρανό. Εγώ αρχισυντάκτης; Ποιος να το φανταζόταν! Λε-

φτά και εξουσία! 

Ξάφνου μπροστά μου είδα μια κοπέλα και τρεις άνδρες που πά-

λευαν να της πάρουν τη τσάντα. 

 Βοήθεια! φώναζε εκείνη απελπισμένη. Αφήστε με αλήτες! 

Δεν το πολυσκέφτηκα. Έτρεξα προς το μέρος τους. Δεν με είχαν 

αντιληφτεί, οπότε αιφνιδιάστηκαν για τα καλά. Κλώτσησα τον ένα με 

δύναμη στα πλευρά, σωριάζοντάς τον κάτω. Ο άλλος, που κρατούσε 

μαχαίρι, πήγε να μου επιτεθεί, αλλά εγώ σήκωσα τον αγκώνα μου 



~ 141 ~ 

και τον βρήκε κατακέφαλα. Τελικά, ο μοναδικός όρθιος, πήρε τους 

άλλους δύο και άρχισαν να τρέχουν. Έκανα να τρέξω πίσω τους, 

όμως η κοπέλα με συγκράτησε. 

Την κοίταξα. Διάολε, ήταν όμορφη, πολύ όμορφη. Είχε καστανά 

εκφραστικά μάτια, μαύρα μακριά μαλλιά δεμένα σε κότσο και ένα 

σταυρουδάκι στον λαιμό της. 

 Σε ευχαριστώ που με έσωσες, μου είπε καρφώνοντάς με με το 

βλέμμα της και κάνοντάς με να ανατριχιάσω. 

 Τίποτα, της είπα. Η κοινωνία μας έχει γίνει πολύ επικίνδυνη. 

 Όντως, όμως εσύ κινδύνεψες για μένα, οπότε θα στο χρωστάω. 

 Δεν κάνει τίποτα, ευχαρίστησή μου. Λοιπόν, καλή σου μέρα! 

Είχα προχωρήσει μερικά βήματα, όταν διαπίστωσα πως με ακο-

λουθούσε. 

 Περίμενε! μου φώναξε. 

 Τι έγινε; 

 Τι κάνεις το Σάββατο; 

 Τίποτε το ιδιαίτερο. 

 Οδός Σμιθ 39, στις 8:30 μ.μ., μην με κάνεις να περιμένω! 

Με φίλησε στο μάγουλο και έφυγε τρέχοντας. Τι στο διάολο είχε 

γίνει; Την ίδια στιγμή, ενώ την έβλεπα να φεύγει, άκουσα ακριβώς 

πίσω μου ένα περπάτημα ιδιαίτερο που κάπου το είχα ξανακούσει. 

 Συγχαρητήρια! Πολύ καλή μέρα, έτσι; 

Ήταν ο Dealer, που με χειροκροτούσε, καπνίζοντας. 

 Εσύ τα έκανες όλα αυτά; τον ρώτησα όταν με πλησίασε. 

 Όχι εγώ. Αυτός. Λοιπόν, τι λες θα τον υπηρετήσεις;  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Σάββατο βράδυ. Συγκεκριμένα, οδός Σμιθ 39, ώρα 8:30 μμ. Αναρω-

τιόμουν πόσο καλά πήγε η ζωή μου την τελευταία εβδομάδα. Ήμουν 

αρχισυντάκτης, είχα χρήματα, και τώρα πήγαινα σε ραντεβού με μια 

μελαχρινή θεά. Και όλα αυτά χάρη στον Dealer. Τον υπηρέτη του 

διαβόλου. Ναι, λοιπόν, έκανα τη συμφωνία! Και τι με αυτό; Μπορεί 

κανείς να με κατακρίνει; Η ζωή εξάλλου δεν δίνει ίσες ευκαιρίες σε 

όλους. Ίσως να ντρέπομαι για αυτό, ίσως πάλι όχι. Είμαι, λοιπόν, 

υπηρέτης του… Όχι, ούτε να το πω δεν μπορώ… 

Μπήκα στο σπίτι με μια ανθοδέσμη και ένα κουτί γλυκά, νιώ-

θοντας σαν ξενέρωτος. Η κοπέλα ήταν εκεί με το δείπνο έτοιμο για 

τους δυο μας. 
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 Δεν άργησα; της είπα. 

 Καθόλου, ευχαριστώ πολύ, μου είπε. 

Όταν καθίσαμε στο τραπέζι και αρχίσαμε να τρώμε, την κοίταξα 

στα μάτια και αυτή μου ανταπόδωσε το βλέμμα, κάνοντάς με να χα-

μηλώσω το κεφάλι. 

 Τι έγινε; με ρώτησε χαμογελώντας με ένα αγγελικό χαμόγελο. 

 Να είμαι εδώ μαζί σου και δεν ξέρω ούτε το όνομά σου… 

 Στέλλα, με λένε. 

 Τόμας, χάρηκα. 

 Λοιπόν, Τόμας έχεις κοπέλα; 

 Ορίστε;  

 Όχι, απλώς είσαι τόσο…Ω Θεέ μου, είμαι τόσο ανόητη! Απλώς 

ήμουν πάντα πολύ ντροπαλή με τους άνδρες… Δεν είχα ξανακάνει 

ποτέ το πρώτο βήμα… 

Χαμογέλασα με κατανόηση και την πλησίασα. 

 Να’σαι πάντα θαρρετή και έτοιμη για όλα, της είπα. Βιάσου. 

 Ακόμα και για αυτό να’μαι θαρρετή; με ρώτησε. 

Με φίλησε. Σε έναν μεθυστικό χορό αγάπης τα χείλη μας ενώθη-

καν. Εκείνη η νύχτα φαινόταν ειδικά να έχει φτιαχτεί για μας. Όταν 

ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο. 

 Γαμώτο! φώναξα. Και νόμιζα πως αυτές οι εκνευριστικές στιγ-

μές γίνονται μόνο στις ταινίες! 

 Δεν πειράζει, σήκωσέ το, μου είπε η Στέλλα με κατανόηση. 

Το σήκωσα. Στην άλλη γραμμή ακούστηκε μια ψυχρή φωνή. 

 Ο κύριος Τόμας Γκίμπσον; άκουσα. 

 Ο ίδιος, απάντησα εγώ. 

 Πρόκειται για τον πατέρα σας… 

 Ναι, τι έγινε; 

 Λυπάμαι. Έπαθε ανακοπή… 

Βγήκα έξω, ύστερα από πέντε λεπτά, με δάκρυα στα μάτια, ενώ η 

Στέλλα περίμενε στο σπίτι. 

 Dealer! φώναξα οργισμένος. Εμφανίσου δειλέ σκατόγερε! 

Άκουσα ένα σιγανό πνιχτό γέλιο και τον αποτρόπαιο βηματισμό, 

χαρακτηριστικά του Dealer. Ο άνδρας είχε κατεβασμένα τα γυαλιά 

και ήταν σαν να με κοιτούσε. Στο στόμα του είχε ένα πούρο, το 

οποίο άναψε με ένα σπίρτο. Ήρθε αμέσως, γιατί μου είχε πει πως 

αρκεί να τον φωνάξω και αυτός θα είναι εκεί… 

 Εσύ! του είπα μόλις ήρθε κοντά μου. Πήρες τον πατέρα μου! 
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 Λυπάμαι! μου είπε. Έτσι είναι οι συμφωνίες: κάτι δίνεις, κάτι 

παίρνεις. 

Όρμησα να τον χτυπήσω, αλλά δεν τον άγγιξα καν. Απομα-

κρύνθηκε, χωρίς να περπατήσει. 

 Ο πατέρας σου ήταν γέρος και αδύναμος, ενώ εσύ είσαι νέος 

και ενεργός, μου εξήγησε. Ο Λούσιφερ έκρινε πως εσύ είσαι πιο χρή-

σιμος για αυτόν. 

 Δηλαδή…; 

 Ναι, όπως το καταλαβαίνεις. Η μοίρα είναι πάνω από όλα, κα-

νείς δεν την ελέγχει. Είναι πάνω από ανθρώπους και θεούς. Απλώς ο 

Λούσιφερ μετέβαλε και επιτάχυνε κάποια γεγονότα, όπως τον θά-

νατο του πατέρα σου… 

 Ψέματα! 

 Τι να κάνουμε; Εσύ ήθελες να πάνε ορισμένα πράγματα καλά, 

αλλά περιόρισες κάποια άλλα. Θυμήσου: το μέλλον σου το διαμορ-

φώνεις μόνον εσύ, κανείς δεν σου φταίει αν πήρες τις εσφαλμένες 

επιλογές. Η συμφωνία έλεγε πως… 

 Την σπάω τότε! 

 Αστειεύεσαι, βέβαια! Το καταλαβαίνεις πως αυτό δεν γίνεται! 

 Καθόλου! Και τώρα χάσου από μπροστά μου, παλιομαλάκα! 

 Αν φύγεις τώρα τα χάνεις όλα! 

 Δεν με νοιάζει! Όπως είπε και ο άλλος ζητιάνος που ήταν μαζί 

σου, πιστεύω στον εαυτό μου! Και όντως βιάζομαι! 

Άρχισα να τρέχω. Έπειτα από λίγο ξέσπασε μπόρα. Ένα όμως 

πράγμα αντηχούσε στο μυαλό μου. Βιάσου, βιάσου, βιάσου! 

Βιάσου, σώσε τη ζωή σου. Έτρεχα κάτω απ΄ τη βροχή. Και τότε 

κατάλαβα, τα λόγια του άλλου ζητιάνου, που συμβόλιζε την αρετή: 

πίστεψε στον εαυτό σου! Η μοίρα ήταν προκαθορισμένη… Πίστεψε 

στον εαυτό σου. Τώρα και για πάντα. 

Γιατί το όνειρο τελειώνει… Και μαζί με αυτό και η ζωή… 

……………………………………… 

Και όντως την επόμενη στιγμή, ο Τόμας γλίστρησε στο βρεγμένο 

δρόμο και έπεσε κάτω και μπλέχτηκε στις ρόδες ενός φορτηγού… Η 

κηδεία του έγινε λίγες μέρες μετά. Και το όνειρο τέλειωσε… 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 Βοήθειαααααα!!!!! 

Τι με έπιασε και άρχισα να φωνάζω στη μέση της νύχτας; Ένας 
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φριχτός εφιάλτης… Έκανα λέει μια συμφωνία με έναν αποκρουστικό 

ζητιάνο, απόστολο του διαβόλου, με καλές αλλά και κακές συνέπειες 

για μένα. Στο τέλος του ονείρου, έσπασα τη συμφωνία με αποτέ-

λεσμα να σκοτωθώ! 

Τη συμφωνία. Ποια συμφωνία όμως; 

Οι αναμνήσεις χάθηκαν μαζί με το σκοτάδι της νύχτας. Πιστεύω 

πως όλα στη ζωή γίνονται για κάποιον λόγο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο 

τα πάντα ανήκουν σε ένα μπερδεμένο σύνολο από συνωμοσίες… 

Το όνομά μου είναι Τόμας Γκίμπσον και χαίρομαι που είμαι ζω-

ντανός. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μου… 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ… 

Ο Τόμας Γκίμπσον ήταν ένας τυχερός άνθρωπος. Δεν έκανε ποτέ 

τελικά συμφωνία με τον διάβολο, όλα τα είδε στον ύπνο του, όπως 

διαπίστωσε και ο ίδιος. Λίγο αργότερα έσωσε μια γυναίκα από λη-

στές, την οποία μετά από λίγο καιρό παντρεύτηκε, αποκτώντας δυο 

υγιέστατα παιδιά. Δεν πήρε ποτέ τη θέση του αρχισυντάκτη, ούτε 

έκανε ποτέ περιουσία, όπως ήθελε. Με την οικογένειά του όμως 

έζησε ευτυχισμένος για αρκετά χρόνια… 

Ώσπου εικοσιπέντε χρόνια μετά, ένα πρωινό, ξύπνησε και είδε τα 

εξής γραμμένα στον καθρέφτη του μπάνιου: «Η συμφωνία ισχύει. 

Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή. Βιάσου!». Έπειτα όπως ο 

ίδιος ισχυρίστηκε, άκουσε ένα γέλιο και ένα περίεργο βάδισμα, που 

όπως έλεγε άνηκαν σε έναν τυφλό και κουτσό ζητιάνο, τον Dealer, 

υπηρέτη του Διαβόλου! Έπειτα, λιποθύμησε. Κανείς δεν πίστεψε στα 

λεγόμενά του, καθώς η οικογένειά του υποστήριξε πως κανείς δεν 

μπήκε στο σπίτι τους ούτε έγραψε στον καθρέφτη τους εκείνη τη 

μέρα… 

Σήμερα, ο Τόμας Γκίμπσον νοσηλεύεται απομονωμένος σε μια 

σκοτεινή και υπόγεια φυλακή στο Αμβούργο, επαναλαμβάνοντας 

συνέχεια τις ίδιες λέξεις: «Βιάσου, πίστεψε στον εαυτό σου…».  
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Πέντε 
 

 

Σίντυ Χατζή 

 

 

 

Οι ιστορίες πέντε νέων ανθρώπων (14-20 χρονών) οι οποίοι περνούν 

τη νιότη τους διαφορετικά από άλλους συνομηλίκους τους. Οι 

περισσότερες από αυτές τις ιστορίες είναι αληθινές, αλλά φρόντισα 

να αλλάξω τα ονόματα των ηρώων, ώστε να μην συμπίπτουν με τα 

αληθινά, για ευνόητους λόγους. 

 

ΕΛΣΑ 

Είναι πια Μάης. Ο μεσημεριανός ήλιος καίει πάνω από τα κεφάλια 

μας. Είμαι κουρασμένος, γι’ αυτό και ζητώ από τα παιδιά να σταμα-

τήσουμε για λίγο. Πέρασαν κιόλας οκτώ μήνες από τότε που άρχισα 

την πεζοπορία και ομολογώ πως ήδη μου έχει χαρίσει πολλά. Επι-

τέλους νίκησα την υψοφοβία μου και βρήκα έναν τρόπο να περνώ 

ευχάριστα την ώρα μου. Γυρνώ να κοιτάξω την υπόλοιπη παρέα. 

Όλοι φαίνονται παραδομένοι στην κούραση και στις σκέψεις.  

Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα μαθημάτων του σχολείου. Κάναμε 

μόνο τρεις ώρες μάθημα, καθώς οι δάσκαλοι, μη μπορώντας να ανε-

χτούν άλλο τις νεανικές βλακείες μας (φασαρία, μπουγέλωμα, φω-

νές κλπ.), μας επέτρεψαν να φύγουμε νωρίτερα. Πριν βγούμε από το 

χώρο του σχολείου, κάτσαμε λίγο στην πόρτα και αποχαιρετιστή-

καμε με τη γλυκόπικρη φράση «Τα λέμε το Σεπτέμβρη». Πάει τέλειω-

σε και τούτη η χρονιά… 

Μπροστά μου κάθεται η Έλσα. Την κοιτάζω και σκέφτομαι πως 

έχει αλλάξει πολύ από τότε που την πρωτογνώρισα, πριν ένα χρόνο 

δηλαδή. Θυμάμαι μια κοπέλα μυστήρια, κλεισμένη στον εαυτό της, 

που κουβαλούσε μια σκοτεινή αύρα όπου κι αν πήγαινε. 

Την Έλσα τη γνώρισα στην τελευταία μου χρονιά στην κατασκή-

νωση, όταν ήμασταν και οι δυο 15 χρονών. Είμαι βέβαιος πως 
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όποιος κι αν την έβλεπε τότε δεν θα τη θεωρούσε με τίποτα μια εμ-

φανίσιμη κοπέλα. Όχι πως δεν ήταν όμορφη, κάθε άλλο, αλλά ήταν 

φανερό πως δεν την ενδιέφερε η μόδα και η ομορφιά όπως τις πε-

ρισσότερες 15χρονες. Αντιθέτως, φορούσε ρούχα σε σκούρα χρώμα-

τα, πουκάμισα αντρικά, καπέλα και αξεσουάρ που θύμιζαν βικτω-

ριανή εποχή και πολύ σκούρο μακιγιάζ. Τα μαλλιά της ήταν κατά-

μαυρα, ίσια και έφταναν μέχρι τη μέση της. Το χαρακτηριστικό της 

όμως ήταν το άσπρο της δέρμα που θύμιζε φάντασμα, αφού ένα 

από τα πράγματα που απέφευγε όσο μπορούσε ήταν ο ήλιος.  

Τα περισσότερα παιδιά την απέφευγαν, καθώς το περίεργο πα-

ρουσιαστικό της δεν τους προκαλούσε έλξη (και δεν τους αδικώ). 

Αντικειμενικά μιλώντας, η εμφάνιση της Έλσας ήταν λες και εσκεμ-

μένα προσπαθούσε να απωθήσει τους άλλους ανθρώπους. Κι όμως 

εμένα αυτή της η περίεργη, ομολογουμένως, εμφάνιση δεν κατάφε-

ρε να με αποθαρρύνει. Ήθελα να μιλήσω σε αυτήν την κοπέλα, ή-

θελα να μάθω ποια είναι, τι προσπαθεί να κρύψει, γιατί διαλέγει να 

απωθεί τους ανθρώπους… Το μόνο που χρειαζόμουν ήταν μια α-

φορμή, την οποία τελικά βρήκα όταν την είδα να κάθεται απομονω-

μένη όπως πάντα στην καφετέρια της κατασκήνωσης και να διαβάζει 

το Τάδε έφη Ζαρατούστρας του Νίτσε. Αμέσως θυμήθηκα πως εί-

χαμε μιλήσει για τον Νίτσε στο σχολείο. Προσπάθησα να θυμηθώ τι 

ακριβώς είχαμε πει, αλλά μου ήταν δύσκολο, αφού ποτέ δεν μου 

άρεσαν τα φιλολογικά. Ώσπου ξαφνικά θυμήθηκα ένα έργο του, το 

οποίο είχε όνομα που δύσκολα ξεχνά κανείς. Λεγόταν Ο Αντίχριστος. 

Τότε στάθηκα μπροστά της και, προσπαθώντας να ακουστώ όσο πιο 

σίγουρος μπορούσα, της είπα «Νίτσε διαβάζεις; Κι εμένα μου αρέσει 

πολύ. Το αγαπημένο μου έργο είναι ο Αντίχριστος. Το διάβασα πέρσι 

και ήταν εξαιρετικό!» Περίμενα την απάντησή της. «Ωραία», μου 

είπε αδιάφορα και χωρίς να σηκώσει το βλέμμα της από το βιβλίο. Η 

φωνή της ακουγόταν «μουδιασμένη» και απόκοσμη. Κατάλαβα πως 

δεν την εντυπωσίασα ιδιαίτερα. Παρ’ όλα αυτά, μη ξέροντας ούτε 

εγώ το γιατί, προθυμοποιήθηκα να κάτσω στο τραπέζι της και να της 

μιλήσω λίγο ακόμα. «Με λένε Αντώνη. Εσένα;» Και τότε έμαθα πως 

το όνομα της ήταν Έλσα και είχαμε την ίδια ηλικία. Αν και δεν το 

περίμενα, συνεχίσαμε να μιλάμε και ανακάλυψα ότι αυτό το κορίτσι 

δεν ήταν πια τόσο περίεργο όσο φαινόταν. Ήταν όμως μοναδική, και 

αυτό ήταν που με γοήτευσε πάνω της.  

Από τότε γίναμε φίλοι και μιλούσαμε τακτικά. Επιτέλους, είχα 



~ 147 ~ 

καταφέρει να κάνω αυτό το κορίτσι να με εμπιστευτεί και να μου 

ανοιχτεί. Μου είχε μιλήσει για το σχολείο της και για και το σπίτι της, 

που, από ό,τι μου έλεγε, δεν της έλειπε καθόλου, για τον πατέρα της 

που άφησε την μάνα της όταν η Έλσα ήταν τριών. Παρ’ όλα αυτά, τα 

μάτια της έδειχναν να κρατούν άλλο ένα μυστικό, το οποίο θα μά-

θαινα μερικές βδομάδες αργότερα. 

Τη θυμάμαι έντονα εκείνη την μέρα. Καθόμασταν σε ένα από τα 

τραπέζια της καφετέριας και μιλούσαμε όπως πάντα. Η Έλσα φο-

ρούσε μια μακρυμάνικη μπλούζα, αν και ήταν πια Ιούλιος. Το ήξερα 

ότι δεν της άρεσαν η ηλιόλουστες μέρες, αλλά αυτό ήταν υπερβο-

λικό. Ξαφνικά παρατήρησα πως οι καρποί της είχαν χαρακιές και 

κοψίματα που έμοιαζαν να είναι πολύ πρόσφατα. Κοίταξα τριγύρω 

και είδα πως είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά στο χώρο της καφετέριας 

και γι’αυτό την τράβηξα από τον καρπό με δύναμη, σαν να ήθελα να 

πονέσει κι άλλο, και κατευθυνθήκαμε προς ένα δέντρο. «Τι είναι 

αυτά;!» τη ρώτησα πιο θυμωμένα από ό,τι το υπολόγισα. Με κοίταξε 

με ένα κενό βλέμμα. Δεν έδειχνε ούτε έκπληκτη ούτε θυμωμένη, 

ήταν απλώς «κενή». Της ζήτησα εξηγήσεις, ήθελα να μάθω τι την 

είχε οδηγήσει σε αυτή την αηδιαστική συνήθεια. Αντί να πάρω όμως 

μια απάντηση, η Έλσα μου υποσχέθηκε πως θα μου πει το βράδυ, 

όταν θα μαζευόταν όλη η κατασκήνωση γύρω από την φωτιά. 

Το βράδυ, όταν συναντηθήκαμε, ήμουν τρομερά περίεργος να 

μάθω την ιστορία που έκρυβε αυτή η μυστήρια κοπέλα. Καθίσαμε 

στο έδαφος, κάτω από ένα δέντρο, και μου τα διηγήθηκε όλα. Μου 

αποκάλυψε πως η μητέρα της ήταν αλκοολική εδώ και 5 χρόνια και 

αυτό της δημιουργούσε συναισθήματα οργής και μίσους. Και, καθώς 

δεν είναι ο τύπος που θα φωνάξει ή θα βρίσει για να αποβάλει το 

θυμό της, επέλεξε να ξεσπά στον εαυτό της, να τον κάνει να πονά 

εξωτερικά, για να ξεχνά τον εσωτερικό πόνο. Μου είπε ακόμη πως, 

αν και ήξερε ότι αυτό που έκανε δεν ήταν καλό για αυτήν, δεν μπο-

ρούσε να το σταματήσει. Την άκουγα και ήθελα να κλάψω, κι όμως 

αυτή τα έλεγε όλα αυτά με έναν τρόπο τόσο σκληρό κι αναίσθητο, 

που στο πρόσωπό της δεν διάβαζες κανένα συναίσθημα. Και τότε 

κατάλαβα πως αυτό ήταν το πρόβλημα, το ότι δηλαδή δεν επέτρεπε 

ποτέ τα συναισθήματά της να βγαίνουν παραέξω. Και μιας και ή-

μουν ο μόνος που γνώριζε για την κακή συνήθεια της Έλσας, ένιωσα 

υποχρεωμένος να τη βοηθήσω. 

Σε μια βδομάδα η κατασκήνωση τελείωσε, αλλά εγώ είχα υπο-
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σχεθεί στην Έλσα να μην χάσω επαφή μαζί της. Ήμουν αποφασι-

σμένος να την «κάνω καλά». Αρχικά έψαξα να βρω πληροφορίες για 

το πρόβλημά της. Έμεινα άναυδος όταν ανακάλυψα πως πολλοί άν-

θρωποι περνούν την φάση που περνούσε η ΄Ελσα, ακόμη και διά-

σημοι, π.χ. ο Sid Vicious, o Johnny Depp, η Angelina Jolie, η Megan 

Fox, η Amy Winehouse, η Πριγκίπισσα Diana, καθώς και τόσοι άλλοι. 

Λέγεται μάλιστα πως η Πριγκίπισσα, κάθε φορά που καυγάδιζε έντο-

να με τον Πρίγκιπα Κάρολο, κλεινόταν στην τουαλέτα και χαρακω-

νόταν, αφήνοντας στο τέλος υπολείμματα από αίμα στους τοίχους! 

Έμαθα επίσης πως το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο 

στους εφήβους ανά τον κόσμο και πως, αν θέλουμε να βοηθήσουμε 

ένα τέτοιο άτομο, θα πρέπει να μιλήσουμε αρχικά σε κάποιον ενή-

λικα. Ήταν, λοιπόν, αναπόφευκτο. Η Έλσα έπρεπε να μιλήσει στη 

μητέρα της. 

Μια βδομάδα αφού τελείωσε η κατασκήνωση, της τηλεφώνησα 

για να συναντηθούμε σε μια καφετέρια. Με ρώτησε τι έκανα, αλλά 

εγώ, αγχωμένος όπως ήμουνα, μπήκα κατευθείαν στο θέμα. Της 

είπα πως είμαι αποφασισμένος να τη βοηθήσω και το πρόσωπο της 

έλαμψε από χαρά και ελπίδα. Της εξήγησα όμως πως αρχικά έπρεπε 

να μιλήσει στη μητέρα της, όσο δυσάρεστο κι αν ακουγόταν αυτό. 

Έπρεπε να αντιμετωπίσει της φοβίες της, καθώς αυτός ήταν ο μόνος 

τρόπος να γίνει καλά. Αμέσως το πρόσωπό της άλλαξε. Φαινόταν 

πως δεν ήταν πρόθυμη να κάνει αυτό που της ζήτησα. Τότε της 

εξήγησα πως δεν άξιζε να αυτοκαταστρέφεται, αφού ήταν μια πολύ 

όμορφη κοπέλα την οποία χάρηκα που γνώρισα και δεν θα ήθελα να 

χάσω. Τελικά, έπειτα από πολύ προσπάθεια κατάφερα να την πείσω.  

Την άλλη μέρα ξανασυναντηθήκαμε. Η Έλσα μου είπε πως τώρα 

πια η μάνα της τα ήξερε όλα. Πήγε σπίτι και της έδειξε της πληγές 

της. Της είπε πως αυτή και ο αλκοολισμός της την οδήγησαν σε τέ-

τοιες πράξεις, και πως όσο είναι κοντά της θα συνεχίσει να βλάπτει 

τον εαυτό της. Δεν μου ανέφερε την αντίδραση της μητέρας της. Φα-

ντάζομαι, θα ήταν σοκαρισμένη και συντετριμμένη. Της αξίζει όμως, 

γιατί στο κάτω κάτω, αυτό είναι αποτέλεσμα δικών της πράξεων. 

Από τότε με την Έλσα συναντιόμασταν σχεδόν καθημερινά. Έπρε-

πε να την κρατώ μακριά από το περιβάλλον που της προκαλούσε 

οργή και να απασχολώ το μυαλό της με άλλα πράγματα. Εκείνη την 

περίοδο μου ήρθε η ιδέα για την ορειβασία. Ήταν κάτι που χρόνια 

ήθελα να δοκιμάσω, και τώρα είχα διπλό λόγο.  
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Η ιδέα άρεσε πολύ στην Έλσα που ήδη είχε αρχίσει να βλέπει τη 

ζωή θετικότερα. Έπειτα από τρεις μήνες ορειβασίας μου εξομολο-

γήθηκε πως είχε σταματήσει να χαρακώνεται και πως η υγεία της 

μητέρας της είχε καλυτερεύσει πολύ. Δίστασα να ρωτήσω περισσό-

τερα. Αυτά και μόνο τα λόγια μου χάρισαν μεγάλη χαρά και ευτυχία. 

Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία της Έλσας. Από τότε είμαστε ζευγάρι 

και περνάμε πολύ χρόνο μαζί. Πέρσι το καλοκαίρι δοκιμάσαμε κι 

ελεύθερο κάμπινγκ και ήταν μια φανταστική εμπειρία. Χαίρομαι να 

δοκιμάζω καινούργια πράγματα μαζί της, που της χαρίζουν το 

χαμόγελο που τόσο της αξίζει. 

 

ΜΑΓΔΑ 

Θυμάμαι τη μέρα που μετακόμισε στην πολυκατοικία μου. Ήταν ένα 

απόγευμα του Σεπτέμβρη που μας πέρασε, όταν ένα μεγάλο φορτη-

γό σταμάτησε στη γειτονιά μου και είδα μια οικογένεια να ξεπακε-

τάρει. Κατάλαβα πως ήταν οι νέοι μας γείτονες που είχαν αγοράσει 

το διαμέρισμα κάτω από το δικό μου. Ήταν μια τετραμελής οικο-

γένεια με δυο κόρες. Η μια από αυτές πρέπει να ήταν λίγο πιο μικρή 

από μένα. Το γεγονός ότι θα είχαμε επιτέλους παιδιά στην πολυκα-

τοικία με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Την επόμενη μέρα συνάντησα της 

δυο κόρες στο διάδρομο της πολυκατοικίας. «Γεια σας. Είστε οι νέοι 

γείτονες; Είμαι η Έλσα και μένω ακριβώς από πάνω από το δικό σας 

διαμέρισμα», συστήθηκα. Έμαθα πως τα κορίτσια τα έλεγαν Μάγδα 

και Ζωή. 

Έπειτα από λίγο καιρό γνώρισα όλα τα μέλη της οικογένειας. Η 

Μάγδα ήταν η μεγάλη κόρη, που τότε ήταν 14 χρονών. Ήταν πολύ 

ψηλή, γύρω στο 1,75, και είχε καστανόξανθα μαλλιά τα οποία μά-

ζευε της περισσότερες φορές κότσο. Το χαρακτηριστικό της όμως 

ήταν πως ήταν τρομακτικά αδύνατη. Η Ζωή ήταν 10 χρονών και ήταν 

σαν πιστό αντίγραφο της αδερφής της, μόνο που δεν ήταν τόσο κο-

καλιάρα. 

Ένα από τα απογεύματα που γύριζα από το φροντιστήριο, συ-

νάντησα τη Μάγδα στο δρόμο και της πρότεινα να ανέβει αν θέλει 

στο διαμέρισμα μου να τα πούμε. Εκείνη δέχτηκε. Ευτυχώς που η 

μάνα μου, που εκείνο τον καιρό ήταν ακόμα αλκοολική δεν ήταν 

σπίτι. Δεν είχε κάνει ποτέ σκηνή μπροστά σε κάποια φίλη μου, αλλά 

δεν την εμπιστευόμουν, γι’ αυτό κι απέφευγα να καλώ κόσμο στο 

σπίτι. Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί κάλεσα τη Μάγδα. Ίσως επειδή, όπως 
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προανέφερα, το γεγονός ότι είχαμε παιδιά στην πολυκατοικία για 

πρώτη φορά με ενθουσίασε πολύ. 

Πήγαμε στο δωμάτιό μου και μόλις μπήκαμε η Μάγδα κοιτούσε 

επίμονα τις αφίσες στους τοίχους. «Χα χα… Νιώθω λίγο άσχημα γιατί 

δεν ξέρω ούτε τους μισούς από τους ανθρώπους στις αφίσες», μου 

είπε. Της εξήγησα πως είναι διάφοροι gothic τραγουδιστές και συγ-

κροτήματα. Έπειτα, έστρεψε την προσοχή της στα βιβλία μου. Edgar 

Allan Poe, Nietzsche, Baudelaire, Lovecraft, και άλλοι τόσοι συγγρα-

φείς που είμαι σίγουρη πως η φίλη μας από δω δεν είχε καν ακού-

σει. Δεν φαινόταν και πολύ έξυπνη για να πω την αλήθεια. Ήταν 

όμως πολύ όμορφη, ή μάλλον έδινε την εντύπωση μιας κοπέλας που 

θα μπορούσε να είναι όμορφη αν έπαιρνε μερικά κιλά. Τη ρώτησα τι 

της άρεσε να διαβάζει, αν και ήμουν σίγουρη για την απάντηση που 

θα έπαιρνα. Μου απάντησε ότι της αρέσει να διαβάζει γυναικεία πε-

ριοδικά, τύπου Marie Clair, Vogue, Elle, Cosmopolitan κλπ. Όσο πή-

γαινε και διαβεβαίωνε την αρχική μου εντύπωση, ότι δηλαδή ήταν 

ένα κλασικό 14χρονο κορίτσι που λατρεύει την μόδα, τα ψώνια και 

τα αγόρια, σαν να έχει βγει από καλούπι, σαν κλώνος. Αν και απε-

χθάνομαι τα κορίτσια αυτού του στυλ, κάτι μέσα μου με κρατούσε· 

ένιωθα σαν να μην την είχα γνωρίσει πλήρως.  

Έτσι, συνεχίσαμε να κάνουμε παρέα κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. 

Δεν ξέρω αν μπορούσα να την χαρακτηρίσω, αυτό μου λέμε, κολ-

λητή μου, καθώς δεν είχα ποτέ μου μια κολλητή, κι εξάλλου πίστευα 

πως δεν την γνώριζα αρκετά καλά μέχρι τότε, αλλά σίγουρα ήταν μια 

πολύ καλή μου φίλη, ένα άτομο που συμπαθούσα και σεβόμουν βα-

θύτατα. Αυτή ωστόσο, μιας και ήμουν δυο χρόνια μεγαλύτερή της, 

με έβλεπε σαν κάτι παραπάνω από φίλη, σαν τη μεγάλη της αδερφή. 

Πάντα ερχόταν μετά το σχολείο και μου μιλούσε για τα προσωπικά 

της, για τα μαθήματα, για την οικογένειά της, για της φίλες της. Μου 

έλεγε πως, σε αντίθεση με πολλούς εφήβους, αυτή είχε μια άριστη 

σχέση με την οικογένειά της, αφού σπάνια τσακώνονταν, και πως 

στο σχολείο είχε πολλές φίλες.  

Μου τα έλεγε όλα κι όμως υπήρχε κάτι που δεν μου είχε αποκα-

λύψει. Δεν ήθελε και πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι η 

Μάγδα ήταν ανορεξικιά. Είχε εμμονή με τις δίαιτες και τη γυμνα-

στική, σπάνια την έβλεπες να τρώει, αλλά και όταν έτρωγε μασούσε 

την τροφή της για ώρες, κουβαλούσε παντού μαζί της ένα χαρτί που 

έγραφε πόσες θερμίδες περιείχε το κάθε τρόφιμο και κάθε φορά 
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που έβλεπε καθρέφτη ή έστω τζαμαρία ή βιτρίνα, σήκωνε τη μπλού-

ζα της και κοιτούσε την κοιλιά της επίμονα. Κι όμως, εγώ δεν της 

είπα ποτέ πως ήξερα για την κατάστασή της. Γνωρίζοντας αρκετά ά-

τομα με διατροφικές διαταραχές, ήξερα πως δεν έπρεπε να πιέ-

ζονται, γιατί έτσι μπορεί να χειροτέρευε η κατάσταση τους. Δε λέω, 

πίσω από την κίνησή μου κρυβόταν και μεγάλο ποσοστό εγωισμού, 

γιατί ποτέ μου δεν είχα μια τόσο καλή φίλη, πόσο μάλλον κάποια 

που να με θαυμάζει, και δεν ήθελα να την χάσω. 

Μια μέρα η Μάγδα ήρθε σπίτι μου και φαινόταν θυμωμένη. Μου 

είπε πως οι γονείς της είχαν παρατηρήσει ότι δεν τρώει και συνέχεια 

την ώρα του μεσημεριανού τής έκαναν κήρυγμα για το πώς πρέπει 

να τρέφεται ένα άτομο που είναι σε ανάπτυξη. Μου είπε ακόμα πως 

εδώ και τρεις μέρες οι γονείς της την τάιζαν, κυριολεκτικά, με το 

ζόρι, και πως το αδυνάτισμα της είχε γίνει τόσο έμμονη ιδέα, που 

στο σχολείο πετούσε το κολατσιό της και δεν έτρωγε τίποτα. Κι αυτό 

συνέχισε να γίνεται έως το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Πέρασε το καλοκαίρι κι όμως τίποτα δεν είχε αλλάξει, ούτε στο 

σώμα ούτε στον τρόπο σκέψης της Μάγδας. Μόνο που το δέρμα της 

ήταν τρομερά λευκό, πράγμα περίεργο αφού έκανε διακοπές για πά-

νω από δυο μήνες. Όταν ήρθε σπίτι να μου πει τα νέα της, δε φαι-

νόταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη. Μου είπε πως, αν και ήθελε πολύ 

να μαυρίσει, δεν τα κατάφερε, αφού ήταν συνεχώς τυλιγμένη με 

κουβέρτες, ακόμη και στην παραλία, γιατί κρύωνε πολύ. Μου απο-

κάλυψε ακόμα πως τώρα είχε αρχίσει να κάνει εμετό το φαγητό που 

την τάιζαν οι γονείς της. Αυτοί όμως δεν άργησαν να το καταλάβουν 

και μια μέρα της είπαν πως είναι ανορεξική και πως πρέπει να δει 

γιατρό, πράγμα που ποτέ δεν της άρεσε. Η Μάγδα επέμενε πως δεν 

ήταν ανορεξική και πως απλά ήθελε να χάσει λίγο βάρος ακόμα, για 

να είναι πιο όμορφη από της άλλες συμμαθήτριές της και να θυμίζει 

μοντέλο. Όταν τη ρώτησα γιατί άρχισε το αδυνάτισμα, μου είπε πως 

πάντοτε είχε μια τρέλα με τα μοντέλα και το αδυνάτισμα, αλλά αυτό 

που την έκανε να θέλει απεγνωσμένα να αλλάξει την εικόνα της ήταν 

τα λόγια κάποιας συμμαθήτριάς της. Αυτή της είχε πει πως είχε πά-

ρει μερικά κιλά τα οποία θα μπορούσε εύκολα να χάσει με χαπάκια 

αδυνατίσματος. Η Μάγδα έδωσε το χαρτζιλίκι ενός μήνα για να αγο-

ράσει χαπάκια αδυνατίσματος, όργανα γυμναστικής και φάρμακα 

για δυσκοίλιους. Αυτό το κορίτσι είχε μεγάλο πρόβλημα… 

Όταν την κλείσανε στο νοσοκομείο ήταν 1,75 και κάπου στα 43 
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κιλά. Οι νοσοκόμες τής έφερναν φαγητά πλούσια σε θερμίδες για να 

πάρει βάρος και ο γιατρός της έλεγχε τακτικά της υγεία της. Έτσι σι-

γά σιγά η Μάγδα άρχισε να παίρνει βάρος και να γίνεται καλύτερα. 

Πολύ θα ήθελα να σας πω ότι η ιστορία της Μάγδας τελειώνει 

εδώ, αλλά όχι. Από ό,τι φαίνεται, αυτά συμβαίνουν μόνο στις ται-

νίες. Η Μάγδα δεν άργησε να ξανακυλήσει στις βλαβερές της συνή-

θειες, πιο επίμονα αυτή τη φορά. Τότε χάσαμε και επαφή. Κατάλαβα 

πως η Μάγδα δεν ήθελε να έχει πια επαφή μαζί μου, αλλά και με 

κανέναν άλλο, αφού δυσκολευόταν να μιλήσει και στους ίδιους της 

τους γονείς. Από ό,τι έμαθα, η γονείς της προσέλαβαν πρώτα έναν 

ψυχολόγο και ύστερα έναν ψυχίατρο για να την παρακολουθούν. 

Πριν δυο μήνες μετακόμισαν ξανά για να είναι πιο κοντά στο 

νοσοκομείο. Από τότε δεν ξαναείδα τη Μάγδα… 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ 

Θυμάμαι εκείνη την ημέρα σαν χθες. Καθόμουν με τον πατέρα μου 

και βλέπαμε τηλεόραση, ενώ η μαμά μιλούσε στο τηλέφωνο με την 

κουνιάδα της. Την άκουγα να φωνάζει και να κλαίει με λυγμούς, 

αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς έλεγε. Όταν επιτέλους 

έκλεισε το τηλέφωνο την ρώτησα τι είχε συμβεί. Ομολογώ πως την 

απάντησή της δεν την περίμενα με τίποτα. Μου είπε πως η αστυ-

νομία είχε πιάσει τον ξάδερφό μου τον Μαρίνο για κατοχή ενός κι-

λού χασίς. Το χειρότερο, όμως, ήταν πως τον είχαν πιάσει σε ένα 

λεωφορείο που πήγαινε προς Αλβανία, άρα δεν θα τον κατηγο-

ρούσαν μόνο για παράνομη κατοχή ναρκωτικών, αλλά και για κάτι 

που νομίζω πως λέγεται διεθνές λαθρεμπόριο. Με το που άκουσα τα 

δυσάρεστα νέα, δύο σκέψεις γεννήθηκαν στο μυαλό μου. Πρώτα 

σκέφτηκα πως του άξιζε αυτό που του συνέβη, αφού αυτό που έκα-

νε ήταν επικίνδυνο και παράνομο και θα έπρεπε να τιμωρηθεί σαν 

όλους τους παραβάτες. Η δεύτερή μου σκέψη, ωστόσο, ήταν πως η 

κατηγορία για διεθνές εμπόριο ναρκωτικών ήταν παρατραβηγμένη, 

αφού ακούγοντάς την κανείς θα νόμιζε πως πρόκειται για κανέναν 

μεσήλικα έμπειρο λαθρέμπορο και όχι για ένα 17χρονο παραχαϊδε-

μένο μαθητή της Γ΄ Λυκείου. Τα τοπικά κανάλια δεν άργησαν να χα-

ρακτήρισαν το γεγονός αυτό ως σκάνδαλο το οποίο έπαιζαν συνε-

χόμενα στα δελτία τους επί ένα μήνα.  

Εκείνη ήταν και η περίοδος που ξεπέρασα την νευρική ανορεξία 

και άρχισα να τρώω υγιεινά. Φαινόταν λες και τίποτα δε μπορούσε 
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να με σώσει, ούτε η υπερβολική αγάπη των γονιών μου ούτε οι για-

τροί με τα γεύματα γεμάτα θερμίδες που με αναγκάζανε να τρώω 

ούτε οι ψυχίατροι κι οι παιδοψυχολόγοι. Από μόνη μου άρχισα να 

τρώω, όχι τόσο για το καλό μου, αλλά πολύ περισσότερο γιατί δεν 

ήθελα να επιδεινώσω την ήδη άσχημη ψυχολογική κατάσταση των 

γονιών μου αφού έμαθαν τα νέα για τον ξάδερφό μου. Θυμάμαι μια 

μέρα έκανα μια μεγάλη στοίβα από όλα τα περιοδικά που είχα και 

τα πήγα στην αυλή. Έπειτα, με την βοήθεια της αδερφής μου, τα 

έκαψα όλα. Ένιωθα πως είχα πλέον ωριμάσει και δεν χρειαζόμουν 

ηλίθιες συντάκτριες να μου δίνουν συμβουλές για το πώς πρέπει να 

ντύνομαι, να φέρομαι, να ζω. Εκείνη τη μέρα στην αυλή ήταν που 

λυτρώθηκα εντελώς από το πρόβλημά μου. 

Το καλοκαίρι πήγαμε να συναντήσουμε τον θείο και τη θεία μου 

(δηλαδή τους γονείς του Μαρίνου), καθώς και τους υπόλοιπους συγ-

γενείς μας. Σε μια από τις πολλές συζητήσεις μας με θέμα τον Μα-

ρίνο, ο θείος μου μας αποκάλυψε πως θα μπορούσε να τον είχε 

βγάλει από το κρατητήριο μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες αν πλήρω-

νε ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως εξάλλου κάνουν πολλοί, αλλά δεν 

το έκανε γιατί δεν είχε χρήματα. Ποτέ ο θείος μου δεν είχε αρκετά 

χρήματα και πάντα χρωστούσε σε όλους, φίλους, συγγενείς, γείτο-

νες. Τα περισσότερα χρήματα τα ξόδευε για να διατηρήσει το μικρό 

του φαστφουντάδικο, το οποίο δεν πήγαινε καθόλου καλά. Κι έτσι 

λοιπόν ο Μαρίνος προφυλακίστηκε, και το μόνο που ξέραμε γι’ 

αυτόν ήταν πως η δίκη του ήταν τον Σεπτέμβρη.  

Μια άλλη μέρα θυμάμαι πως η ξαδέρφη μου, η Στέλλα, η αδερφή 

του Μαρίνου καθόταν σε ένα από τα τραπέζια του μαγαζιού των γο-

νιών της και μπροστά της είχε ένα μάτσο χαρτιά και φωτογραφίες. 

Την πλησίασα και την ρώτησα τι ήταν αυτά τα χαρτιά. Μου είπε πως 

ήταν γράμματα για τον Μαρίνο που είχαν γράψει οι συμμαθητές του 

και ήθελαν να του τα στείλουμε όταν θα πηγαίναμε στη φυλακή να 

τον δούμε. Διάβασα μερικά από αυτά κι έχω να πω πως ήταν πολύ 

συγκινητικά. Οι φίλοι του έλεγαν πως στην τελετή αποφοίτησης θα 

ήθελαν πολύ να τον δουν εκεί, καθώς και στο τελευταίο τους μάθη-

μα για πάντα, αφού το Λύκειο γι’αυτούς είχε πια τελειώσει. Του έ-

γραφαν ακόμα πως την τελευταία μέρα του σχολείου τα παιδιά 

έφτιαξαν ένα μεγάλο πανό και έγραψαν όλοι τα ονόματά τους και 

φυσικά δεν ξέχασαν να γράψουν και το δικό του. Ο κολλητός του μά-

λιστα έγραψε με σπρέι «Μαρίνος» σε διάφορα μέρη του σχολείου. 
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Τέλος, είχαν τραβήξει μερικές περίεργες φωτογραφίες στις οποίες 

φαινόταν λες και αγκάλιαζαν κάτι αόρατο. «Αυτός που αγκαλιά-

ζουμε είσαι εσύ· μπορεί να μην είσαι εδώ, αλλά εμείς, από τον Α-

πρίλιο που έφυγες, δεν σε ξεχάσαμε ποτέ.». Η τελευταία φωτο-

γραφία ήταν μια που είχε τραβηχτεί σε ένα κλαμπ και απεικόνιζε το 

after party της αποφοίτησης. Θυμάμαι πως η Στέλλα που τώρα είναι 

20 χρονών, όταν πήγαινε στην Γ΄ Λυκείου είχε αγχωθεί πολύ για την 

αποφοίτηση και ήθελε να είναι μια κούκλα. Έναν χρόνο πριν την 

αποφοίτησή μάλιστα, μου είχε ζητήσει να της κάνω ένα σχέδιο με το 

φόρεμα που θα φορούσε για να πήγαινε αργότερα στη μοδίστρα και 

να της το έραβε. Κι εγώ θεωρώ την αποφοίτηση από το Λύκειο μια 

ημερομηνία ορόσημο για κάθε άνθρωπο και θα στεναχωριόμουν 

πολύ αν την έχανα… 

Η μέρα που πήγαμε να τον επισκεφτούμε στην φυλακή έχει χα-

ραχτεί στο μυαλό μου. Ήταν Αύγουστος και έκανε πάρα πολλή ζέστη. 

Πρώτα μας έβαλαν να περιμένουμε σε έναν θάλαμο που δεν είχε 

κλιματιστικό και αυτό έκανε την αναμονή να μοιάζει σωστό βασα-

νιστήριο. Μετά από αρκετές ώρες κάλεσαν τη μητέρα μου σε ένα 

γραφείο. «Μην ανησυχείς! Θα σου κάνουν μόνο μερικές ερωτήσεις 

για το τι έχεις φέρει στον Μαρίνο, γιατί κάποια πράγματα δεν επι-

τρέπονται», της είπε η Στέλλα. Είχε κάνει τόσα πολλά επισκεπτήρια 

στον αδερφό της που ήξερε πλέον τη διαδικασία απέξω. Την κοίταζα 

και έβλεπα πλέον μια κοπέλα ώριμη και ολοκληρωμένη. Ήδη το 

γεγονός ότι είχε απομακρυνθεί από την προβληματική, ανοργάνωτη 

και χρεωμένη οικογένεια της για να σπουδάσει καθώς και το ότι 

ζούσε πλέον μόνη τής είχε κάνει μεγάλο καλό, την είχε αλλάξει. Αλλά 

η φυλάκιση του αδερφού της την έκανε ακόμα πιο ανεξάρτητη, 

δυναμική, σκληρή. Ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τον αδερφό της. 

Πάντα επικρατούσε μια σχέση ανταγωνισμού ανάμεσά τους. Όταν 

ήταν μικροί τσακώνονταν για το ποιο ήταν το πιο «αγαπημένο» παι-

δί της οικογένειας, η Στέλλα επειδή ήταν το πρωτότοκο παιδί, ή ο 

Μαρίνος γιατί ήταν μοναχογιός; Τώρα πια, όμως, όλα είχαν αλλάξει. 

Η Στέλλα ένιωθε ανάγκη και χρέος της να επισκέπτεται τον αδερφό 

της και θύμωνε όταν κάποιος τον χαρακτήριζε κακό παιδί, κακο-

μοίρη, εγκληματία, χαμένο.  

Ενώ περιμέναμε τη μάνα μου η Στέλλα μου εξηγούσε κάποια 

πράγματα ακόμη. «Μετά θα έρθουν δύο αστυνομικίνες και θα μας 

κάνουν σωματικό έλεγχο σε ένα από τα δωμάτιά τους. Και, λυπάμαι 
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που σου το λέω, αλλά θα χρειαστεί να βγάλεις και το εσώρουχό σου. 

Μια φορά ήταν μια γυναίκα που δεν της έκαναν καλό σωματικό 

έλεγχο και τελικά βρήκαν πως είχε κρύψει μικρή ποσότητα κοκαΐνης 

στο εσώρουχο της την οποίο σκόπευε να δώσει στην κόρη της που 

ήταν κρατούμενη! Από τότε φροντίζουν να κάνουν πιο εξονυχιστικό 

έλεγχο. Αφού περάσουμε και από τον σωματικό έλεγχο, θα πάμε σε 

ένα άλλο δωμάτιο το οποίο έχει ένα μηχάνημα που μοιάζει σαν πα-

σαρέλα – ξέρεις εσύ από πασαρέλες. Χα χα… Θα περπατήσουμε πά-

νω σε αυτό το μηχάνημα, κι αν έχουμε κάτι που θεωρείται απαγο-

ρευμένο, αυτό θα αρχίσει να κάνει θορύβους», μου εξήγησε. Όταν 

τελείωσε την περιγραφή της, η μάνα μου είχε γυρίσει και ήρθαν οι 

δυο αστυνομικίνες για το σωματικό έλεγχο.  

Όλα έγιναν όπως μου τα είχε περιγράψει η Στέλλα, μόνο που 

εμένα δεν μου έβγαλαν το εσώρουχο γιατί με είδαν κάπως αμήχανη. 

Όταν φτάσαμε πια στην αίθουσα που θα τον επισκεπτόμασταν, εξε-

πλάγην. Δεν έμοιαζε καθόλου σαν αυτές τις αίθουσες που βλέπουμε 

στις ταινίες. Πρώτα απ’ όλα, δεν ήμασταν μόνοι μας. Μαζί μας ήταν 

ένας άλλος νεαρός μου θα συναντούσε τον 15χρονο αδερφό του 

στην ίδια αίθουσα με εμάς. Δεύτερον, δεν υπήρχε αυτό το γυαλί που 

υπάρχει στις ταινίες, ούτε σου μιλάει ο κρατούμενος μέσω τηλεφώ-

νου. Μόνο κάγκελα υπήρχαν. Περιμέναμε λίγα λεπτά ώσπου να έρ-

θει ο Μαρίνος. Επειδή δεν του είχαμε πει πως θα τον συναντούσαμε, 

αυτός μας αντίκρισε έκπληκτος. Εγώ με τη μητέρα μου είχαμε μείνει 

άναυδες και δεν μπορέσαμε να του ψελλίσουμε τίποτα παραπάνω 

από ένα «γεια». Σιγά σιγά όμως ο πάγος έλειωσε κι αρχίσαμε να μι-

λάμε πιο φυσιολογικά. Σε κάποια φάση η μάνα μου άρχισε να κλαίει 

με λυγμούς, λέγοντάς του πως δεν του άξιζε αυτό. Μόνο εμείς ακου-

γόμασταν, κανείς άλλος κι αυτό, όσο αναίσθητο κι αν ακούγεται, 

μου προκάλεσε νευρικό γέλιο, το οποίο δυστυχώς μετέφερα και στη 

Στέλλα. «Ελάτε ρε κορίτσια, σκάστε», μας είπε χαμογελώντας ο Μα-

ρίνος. Αυτό μου θύμισε τα γέλια που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά. 

Μεγαλώσαμε θεωρώντας ο ένας τον άλλο αδέρφια. Κοντά τους πέ-

ρασα τα πιο γλυκά παιδικά καλοκαίρια που θα μπορούσε να περά-

σει κανείς. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω σε αυτές 

τις καλές εποχές. Πώς τα έφερε έτσι η ζωή… 

Αυτές οι σκέψεις με έκαναν να σταματήσω να γελάω νευρικά. 

Πριν το καταλάβω, ο χρόνος της επίσκεψης είχε τελειώσει και θα 

έπρεπε να τον αποχαιρετίσουμε και να φύγουμε. 
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Τον αγαπώ τον ξάδερφό μου και μου έλειψε που δεν τον είδα 

πέρσι το καλοκαίρι. Και θα μου λείψει, επίσης, αν δεν τον δω και 

φέτος. Το μόνο που δε μου αρέσει σε αυτή την ιστορία είναι το πώς 

αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση η οικογένειά του. Η γιαγιά λέει 

πως ήταν μικρός και δεν ήξερε τι έκανε, ενώ οι γονείς του κάνουν 

χιλιόμετρα ολόκληρα για να τον δουν κάθε δεκαπενθήμερο, ακόμη 

και κάθε βδομάδα καμιά φορά. Κάθε φορά που τον βλέπουν του 

φέρνουν τόνους από φαγητά και γλυκά, βιβλία, περιοδικά, σταυρό-

λεξα, ρούχα κλπ. Δε λέω να τον ξεγράψουν εντελώς από τις ζωές 

τους, αλλά αυτό που κάνουν δεν έχει νόημα. Η φυλακή υποτίθεται 

πως υπάρχει για να σου δώσει χρόνο να σκεφτείς το λάθος που έκα-

νες. Πώς θα σκεφτεί το λάθος του, πώς θα τιμωρηθεί, αν του φέρο-

νται σαν να είναι άρχοντας. Αυτή η συμπεριφορά θα ήταν δικαιο-

λογημένη μόνο αν επρόκειτο για κάποιον άρρωστο σε νοσοκομείο ή 

για κάποιον πολεμιστή. Είμαι σκληρή, το ξέρω, αλλά σιχαίνομαι τα 

ναρκωτικά. Θυμάμαι μια φορά, σε ένα πάρτι που είχα πάει, ήταν 

δυο κοπέλες που είχαν πάρει χάπια «έκσταση» και φαίνονταν να 

είναι τελείως αλλού. Οι κόρες των ματιών τους ήταν διασταλμένες 

και οι ίδιες ήταν πολύ ιδρωμένες. Το ξέρω πως το χασίσι έχει μεγάλη 

διαφορά από την έκσταση, αλλά πού ξέρουμε πως, αν ο Μαρίνος ο-

λοκλήρωνε την αποστολή του με επιτυχία, δε θα συνέχιζε το εμπό-

ριο, πιθανότατα και με άλλα ναρκωτικά. Και τι θα γινόταν αν κάποια 

ποσότητα των ναρκωτικών που θα εμπορευόταν έφτανε σε ένα από 

τα πάρτι που ενδέχεται να ήμουν καλεσμένη; Και ακόμη χειρότερα τι 

θα γινόταν αν εγώ η ίδια χρησιμοποιούσα λίγη από αυτή την πο-

σότητα;! 

Η δίκη του Μαρίνου ακυρώθηκε δύο φορές. Η τελευταία του δί-

κη, ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε, θα γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου 

κι εύχομαι τα νέα που θα ακού¬σου¬με να είναι επιτέλους θετικά.   

 

ΜΑΡΙΝΑ 

Ούτε εγώ δεν ξέρω το γιατί, αλλά εκείνη τη μέρα, αφού γύρισα από 

το επισκεπτήριο είχα την διάθεση να ανοίξω μετά από μήνες το κι-

νητό μου. Όταν το άνοιξα είχα τόνους από μηνύματα σταλμένα από 

συγγενείς και φίλους, μερικούς από τους οποίους δε γνώριζα καν. 

Νά, γι’ αυτό δεν ήθελα να ανοίξω το κινητό μου, γιατί σε τέτοιες πε-

ριπτώσεις κάθε λογής άνθρωπος σου εύχεται διάφορα για σένα και 

τον αδελφό σου στη φυλακή, χωρίς να σε ξέρουν καν. Ένα από τα 
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μηνύματα ωστόσο μου το είχε στείλει ένα άτομο που δε γίνεται να 

ξεχάσω. Το μήνυμα έλεγε « Στέλλα, τα έμαθα για τον Μαρίνο και 

στεναχωρήθηκα πολύ. Ελπίζω όλοι οι υπόλοιποι να είστε καλά και ο 

αδερφός σου να βγει το συντομότερο δυνατόν». Το μήνυμα αυτό 

μου το είχε στείλει η Μαρίνα με την οποία κάποτε ήμασταν κολ-

λητές.  

Με τη Μαρίνα είχαμε γίνει κολλητές από την Ε΄ Δημοτικού κιό-

λας. Οι χαρακτήρες μας ωστόσο δε μοιάζανε ιδιαίτερα. Αυτή είχε 

περισσότερη αυτοπεποίθηση από μένα και ήταν πολύ πιο κοινωνική. 

Βέβαια, η Μαρίνα ήταν από τις χειρότερες μαθήτριες της τάξης, σε 

αντίθεση με εμένα που είχα πάντοτε άριστους βαθμούς, γι’ αυτό και 

πάντα τη βοηθούσα όταν γράφαμε διαγώνισμα. Είχαμε ωστόσο ένα 

κοινό μεταξύ μας: μας άρεσε να γελάμε, αλλά και να κάνουμε και 

τους υπόλοιπους να γελάνε. Μαζί της περνούσα υπέροχα. Θυμάμαι 

που ερχόταν σπίτι μου ή πήγαινα εγώ στο δικό της και μοιραζό-

μασταν τα μυστικά μας. Είχαμε κι άλλες κοπέλες στην παρέα, αλλά 

εγώ θεωρούσα μόνο τη Μαρίνα κολλητή μου. 

Σιγά σιγά, όμως, καθώς μεγαλώναμε, άρχισα να βλέπω πτυχές 

του χαρακτήρα τής Μαρίνας που ούτε καν ήξερα πως υπάρχουν. 

Θυμάμαι πως ήμουν Β΄ Λυκείου όταν έμαθα από τα άλλα κορίτσια 

της παρέας πως η Μαρίνα μάς κουτσομπόλευε όλες μας και δεν κρα-

τούσε τα μυστικά μας. Ακόμη και μπροστά μου όμως, σε πολλές από 

τις προσωπικές μας συζητήσεις, είχε σχολιάσει ειρωνικά και κοροϊ-

δευτικά όλες της κοπέλες της παρέας. Μα έπρεπε να το είχα φαντα-

στεί: αφού το έκανε αυτό με τους άλλους, δε θα αργούσε να το κάνει 

και σε μένα. Μίλησα με την υπόλοιπη παρέα κι ανακάλυψα πως τί-

ποτα δεν ήταν όπως παλιά και θα έπρεπε να μιλήσουμε στη Μαρίνα. 

Εκείνη την περίοδο όμως δε μπορούσαμε να της πούμε τίποτα. Η 

Μαρίνα σκόπευε να αρραβωνιαστεί έναν πλούσιο γιο μεγαλοεπιχει-

ρηματία. Μα φυσικά και δεν τον αγαπούσε, ούτε την είχε γοητεύσει 

ιδιαίτερα το γεγονός ότι καταγόταν από ευκατάστατη οικογένεια. Ή-

ταν όμως θέλημα των γονιών της. «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη», μας 

έλεγε η Μαρίνα, προσπαθώντας να μας πείσει πως δεν είναι δυστυ-

χισμένη. Το καλοκαίρι κιόλας είχε αρραβωνιαστεί και συγκατοικήσει 

με τον λεγάμενο. Στον αρραβώνα της είχαμε πάει όλη η κοριτσο-

παρέα με δώρα και φορώντας τα πιο ψεύτικα χαμόγελα. Αυτή, νομί-

ζω, ήταν και η τελευταία φορά που φερθήκαμε όλες σαν να ήμασταν 

φίλες. 
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Όταν πήγαμε στην Γ΄ Λυκείου μιλήσαμε στη Μαρίνα για όλα. Δε 

νομίζω πως κατάλαβε το λάθος της· δε νομίζω πως καταλάβαινε καν 

πως αυτή δεν ήταν η συμπεριφορά μιας καλής φίλης. Η Μαρίνα 

ήταν εκ φυσικού της κακιά και τίποτα δε μπορούσε να την αλλάξει. 

Στα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις δεν προσπαθούσε καθόλου. Το 

μόνο που την ένοιαζε ήταν να πάρει το απολυτήριο του Λυκείου και 

να τελειώνει με όλα αυτά. Κατά τη φοίτησή της στην τελευταία τάξη 

του Λυκείου δεν άργησε να μας αντικαταστήσει και να κάνει νέες 

παρέες. Το καλοκαίρι που τελειώσαμε το Λύκειο, η Μαρίνα παντρεύ-

τηκε. Κάλεσε όλη την τάξη στο γάμο, αλλά εγώ, αν και της υποσχέ-

θηκα πως θα είμαι εκεί, δεν παραβρέθηκα. Δε ξέρω γιατί το έκανα 

αυτό, το θεωρούσα εντελώς λάθος να παραβρεθώ στο γάμο του αν-

θρώπου, που εκείνη την περίοδο μισούσα όσο κανέναν. Της έστειλα 

ωστόσο ένα μήνυμα στο κινητό. Εκεί της έλεγα πως, αν και δεν ή-

μαστε πια φίλες, εγώ της εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα της ζωή 

και τη στεναχώρια που πήρα εγώ, έπειτα από την προδοσία της, να 

μην χρειαστεί να την πάρει ποτέ αυτή από κανένα. Μετά από λίγους 

μήνες την επισκέφτηκα ξανά, νομίζω για τελευταία φορά μέχρι σή-

μερα, για να δω την κόρη της. Ναι, η Μαρίνα εί¬χε γεννήσει ένα 

πραγματικά πανέμορφο κοριτσάκι. Γι’ αυτό εξάλλου επισπεύσανε 

και το γάμο. Την καημένη την Μαρίνα. Νόμιζε πως μέσω αυτής της 

σχέσης θα περνούσε καλά. Κάθε άλλο, όμως. Μετά τον αρραβώνα, ο 

σύντροφός της έγινε πολύ πιο προστατευτικός μαζί της, τόσο που 

δεν την άφηνε ούτε καν να βγαίνει. Ούτε και στο after party της 

αποφοίτησης την άφησε να παραβρεθεί. Η Μαρίνα δεν μπόρεσε 

ποτέ να απολαύσει τα τελευταία εφηβικά της χρόνια. Δεν μπόρεσε 

ποτέ να καταλάβει την ομορφιά της ζωής στο Λύκειο. Θυμάμαι που, 

όταν ήμασταν μικρές, κάναμε όνειρα πως η μία θα είναι κουμπάρα 

στο γάμο της άλλης και αργότερα θα νταντεύει και τα παιδιά της. 

Ενώ τώρα, τι ειρωνεία, μιλούσαμε σαν άγνωστες. Σαν άγνωστες που 

κάποτε ήμασταν κολλητές…  

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Είναι κοινώς αποδεκτό πως τα μαθητικά χρόνια είναι τα καλύτερα 

στη ζωή ενός ανθρώπου. Βέβαια, είμαι σίγουρη πως οι περισσότεροι 

μαθητές πριν τελειώσουν το σχολείο δεν καταλαβαίνουν το νόημα 

της παραπάνω πρότασης. Μόνο όταν μπουν για τα καλά στον ενή-

λικο κόσμο θα νοσταλγήσουν τα μαγικά αυτά χρόνια. Τα μαθητικά 
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χρόνια σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό, τη ξεγνοιασιά, τη γλύκα, 

την επαναστατικότητα, την ενέργεια, τη φαντασία, την αφέλεια της 

εφηβείας χαρίζουν αναμνήσεις αιώνια χαραγμένες στη μνήμη του 

ανθρώπου. «Να’ταν τα νιάτα, αχ να ’ταν δυο φορές. Θα ’ταν μισές 

όλες οι λύπες μας και διπλές θα ήταν οι χαρές», λέει το τραγούδι, 

και είμαι σίγουρη πως κάθε ενήλικας θα συμφωνούσε. Για κάποιους 

πάλι τα νιάτα δεν περνούν τόσο γλυκά και παραμυθένια. Πολλοί 

είναι αυτοί που για διάφορους λόγους αναγκάζονται να μεστώσουν 

και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους από μικρή ηλικία. Καμιά φορά 

μάλιστα η εφηβεία κάποιων ατόμων σημαδεύεται από διάφορες δυ-

σάρεστες καταστάσεις και γεγονότα, για τα οποία συχνά δεν ευθύ-

νονται άμεσα τα ίδια τα άτομα. Ακόμη και αυτές οι δύσκολες κατα-

στάσεις όμως, που ενδέχεται να βιώσει κάποιος, δε πρέπει να τον 

στοιχειώνουν για την υπόλοιπη ζωή του, αλλά να αντιμετωπίζονται 

ως παραδείγματα προς αποφυγή, κατά μια έννοια, ως οδηγοί, ακό-

μη κι ως μαθήματα ζωής τα οποία, αν εφαρμόζονται σωστά, θα οδη-

γούν το άτομο κάθε φορά όλο και πιο κοντά στην ευτυχία. 
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23 Δεκεμβρίου 1950. Το κουδούνι χτύπησε και ο μικρός Εμίλ βγήκε 

βιαστικά από το σχολείο και άρχισε να τρέχει διασχίζοντας όλα τα 

μικρά δρομάκια του Παρισιού. Δεν περπατούσε αργά όπως συνή-

θιζε, κάτι που κατάλαβε αμέσως η μαντάμ Ντελακρουά. Ήταν μια 

καλοντυμένη κυρία η οποία διατηρούσε γκαλερί απέναντι απο τον 

πύργο του Άιφελ και που κατάφερνε να κρύβει την προχωρημένη 

ηλικία της μέσα στα φουντωτά κόκκινα μαλλιά της. Ο Εμίλ την είχε 

συνηθίσει στην καλησπέρα του, κάτι που παρέβλεψε αυτή την κρύα 

προπαραμονή Χριστουγέννων. Τα πάντα ήταν έτοιμα για την γιορτή 

των Χριστουγέννων περιμένοντας καρτερικά την νύχτα της Γέννησης. 

Το μόνο που διατάρασσε την ησυχία ήταν o θόρυβος που έκαναν τα 

πελώρια παπούτσια του Εμίλ, που, τρέχοντας για να φτάσει σπίτι 

του, έκανε άτσαλα βήματα δίνοντας ζωή στις ώς τώρα ήσυχες 

λιμνούλες που είχε δημιουργήσει η βροχή των προηγούμενων 

ημερών.  

Μόλις μπήκε στο σπίτι, έτρεξε στο δωμάτιό του και άρχισε να 

γράφει ένα γράμμα. Η μητέρα του αναστατωμένη κατάλαβε πως κά-

τι είχε συμβεί, και έτσι άνοιξε προσεχτικά την πόρτα του δωματίου 

του μικρού για να δει τι απασχολεί τον γιο της. Το φουστάνι της ήταν 

τρύπιο και τα παπούτσια της φθαρμένα από τη φτώχεια που τους 

τυραννούσε. Εκείνος, με τα θαμπά του πράσινα μάτια βουρκωμένα 

και τα ποδαράκια του τρεμάμενα από το κρύο, αφού τελείωσε το 

γράμμα, το άφησε ξεσκέπαστο πάνω στο γραφείο του και έτρεξε στο 

παράθυρό του που είχε θέα προς όλο το Παρίσι. Πάντα, όταν ήταν 

θλιμμένος, κοιτούσε τις οροφές των σπιτιών, άλλοτε χιονισμένες και 

άλλοτε, βρεγμένες, με το φως του ήλιου να λαμπυρίζει και να ακτι-

νοβολεί παντού. Πατώντας στα νύχια των ποδιών της η μητέρα του 
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μπήκε και διάβασε τις δύο γραμμές που ο Εμίλ είχε γράψει «ΑΓΙΕ 

ΒΑΣΙΛΗ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΦΕΡΕΙΣ 

ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ.». Η μητέρα βγήκε από το δωμάτιο με δάκρυα 

στα μάτια. Ήταν αποφασισμένη να του μιλήσει για το καταστροφικό 

ναυάγιο της «Ελευθερώτριας» στα ανοιχτά του Ειρηνικού. Μετά τις 

γιορτές σίγουρα θα του μιλούσε και θα του έλεγε όλη την αλήθεια, 

δηλαδή γιατί ο μπαμπάς του αργούσε από το ταξίδι που είχε πάει ως 

ναυτικός. Καθώς το βράδυ έπεφτε, ο Εμίλ έφυγε από το παράθυρο 

γιατί πια δεν μπορούσε να δει τίποτα απο την έντονη ομίχλη, έβγαλε 

το τρίγωνό του ώστε να το έχει έτοιμο για την επόμενη ημέρα, έσκι-

σε και το γράμμα που είχε γράψει, χτένισε τα ξανθά μαλλιά του και 

έπλυνε το δακρυσμένο του πρόσωπο. Το φιλί της μητέρας του τον 

έκανε να ξεχάσει τα λόγια της δασκάλας που τόσο τον πίκραναν: 

«Εύχομαι να περάσετε τα Χριστούγεννα πολύ ωραία, με την οικο-

γένειά σας να είναι πάντα καλά....». 

Παραμονή Χριστουγέννων ξημέρωσε στην πόλη του φωτός και ο 

ήλιος βρήκε τον Εμίλ μαζί με την παρέα του στις όχθες του Ρήνου να 

σχεδιάζουν την πορεία τους. Αφού πήγαν σε όλα τα γνωστά γειτο-

νικά σπίτια και μάζεψαν ένα ικανοποιητικό ποσό, στάθηκαν σε ένα 

παγκάκι και μοιράστηκαν τα κέρδη. Ο Εμίλ αμέσως μόλις πήρε τα 

κέρματα που του ανήκαν πήγε και αγόρασε κόλλες και μολύβια για 

την αγαπημένη του ασχολία, το γράψιμο. Το μεσημέρι συγκεντρώ-

θηκαν στο σπίτι του Εμίλ όπου έφαγαν ψαρόσουπα με λαχανικά από 

τον κήπο και μετά άνοιξαν το πικ-απ που η μητέρα του κατάφερε να 

δανειστεί από την κυρία Ζωρζέτ για τις γιορτές με αντάλλαγμα τα 

χρήματα που αποκόμισε από την κοπή των μακριών πορτοκαλί μαλ-

λιών της, χωρίς αξία για αυτήν πια. Το βράδυ ο Εμίλ αποκοιμήθηκε 

στην αγκαλιά της μητέρας του με τα τελευταία του λόγια να είναι: 

«Μαμά, μου αρέσεις με τα κοντά μαλλιά...». 

Ο ήλιος που ανέτειλε δεν κατάφερε να λειώσει το ελαφρύ στρώ-

μα πάγου που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όμως 

δεν ήταν αυτό που εξέπληξε τον Εμίλ και τη μητέρα του. Το θέαμα 

που αντίκρισαν μόλις ξύπνησαν ήταν μαγικό. Κάτω από το κλωνα-

ράκι με τις λωρίδες από ρυζόχαρτο, που είχε στήσει η μητέρα του 

Εμίλ για Χριστουγεννιάτικο δέντρο, υπήρχαν αμέτρητα πακέτα και 

δώρα, σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, τυλιγμένα με κάθε λογής 

χρωματιστά χαρτιά και πολύχρωμες κορδέλες. Δεν τους γεννήθηκε 

καμιά απορία. Μόνο έπεσαν και οι δύο πάνω τους, αρχίζοντας να τα 
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ξετυλίγουν ένα-ένα. Μέσα στα κουτιά υπήρχαν δέκα φουστάνια για 

τη μητέρα τού Εμίλ με ταιριαστά παπούτσια και καπέλα, ενώ για τον 

Εμίλ είχαν τυλιχθεί είκοσι διαφορετικά τρενάκια. Το βράδυ, αφού η 

μητέρα του Εμίλ είχε προβάρει όλα τα φουστάνια, καθένα με το κα-

πέλο και τα παπούτσια που του ταίριαζαν, και αφού ο Εμίλ είχε α-

νοίξει όλα τα πακέτα χαζεύοντας τα τρενάκια του, έκρυψαν τα δώρα 

του νυχτερινού επισκέπτη και κοιμήθηκαν αγκαλιά μετά από μια ευ-

χαριστήρια προσευχή στον Θεό για τα δώρα που τους χάρισε.  

Το επόμενο πρωί μια ακόμα έκπληξη περίμενε μάνα και γιο. Το ε-

τοιμόρροπο τραπέζι της κουζίνας, που ένας γείτονας τους είχε χαρί-

σει, ήταν στρωμένο για πρωινό, με ζεστό ψωμί, βούτυρο, μαρμελά-

δα, τσάι με γάλα, μπισκότα, λουκάνικα και φρέσκα αυγά. Τα σπα-

σμένα ράφια της κουζίνας είχαν γεμίσει με τρόφιμα όπως ρύζι και 

αλεύρι για τουλάχιστον ένα μήνα. Επίσης, σε ένα βαρέλι υπήρχαν 

πολλά τυριά και κρέατα. Και οι δύο κοιτούσαν το θαύμα που ήταν 

μπροστά τους αμίλητοι. Καθώς ο Εμίλ και η μητέρα του ήταν άνθρω-

ποι φιλόξενοι, κάλεσαν όλους τους γνωστούς τους για δείπνο εκείνη 

την ημέρα. Μέσα στους προσκεκλημένους ήταν η μαντάμ Ντελα-

κρουά, που τους έφερε δώρο έναν πίνακα, η μαντάμ Ζωρζέτ και όλοι 

οι φίλοι του Εμίλ, που μετά το φαγητό έπαιξαν με τα καινούργια τρε-

νάκια του υπό τη μουσική συνοδεία των δίσκων στο πικ-απ. Το βρά-

δυ που οι καλεσμένοι έφυγαν, ο Εμίλ έκατσε και έγραψε άλλο ένα 

γράμμα, θέλοντας να εκφράσει ένα μικρό παράπονο: «ΑΓΙΕ ΒΑΣΙΛΗ, 

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗ 

ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΑΥΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΑΦΗΣΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ.» 

Το επόμενο πρωί ο Εμίλ πήγε ανήσυχα στο κλωναράκι, όπου δεν 

βρήκε τίποτα άλλο εκτός από μια κάρτα που έγραφε: 

«ΑΓΑΠΗΤΕ ΕΜΙΛ, ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗΚΕΣ ΚΙ ΕΣΥ ΜΕ ΤΑ 

ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΔΩ, ΟΥΤΕ ΚΙ ΕΣΥ 

ΝΑ ΔΕΙΣ ΕΜΕΝΑ.  

ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΣΕ ΑΓΑΠΩ, 

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΣΟΥ.» 

Από τότε, και κάθε Χριστούγεννα, ο Εμίλ και η μαμά του περνούν 

τις γιορτές σαν βασιλιάδες χάρη σε ένα θαύμα που ποτε δεν απο-

καλύφθηκε στη μητέρα του Εμίλ και σκεπάζει το φωτεινό Παρίσι. 
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Από τη “Δημοκρατία” προς τη Δημοκρατία  
 

 

Φοίβος Ανδρουλιδάκης 

 

 

 

Ορίζουμε, στην κοινή νοηματοδότηση, την έννοια της Δημοκρατίας 

ως την πολιτική συγκρότηση του βίου κατά την οποία η ίδια η κοι-

νωνία ως συλλογικότητα κατέχει την πολιτική ισχύ. Η ίδια η κοινωνία 

δηλαδή, διαθέτει την αποκλειστική προνομία θέσπισης των νόμων, 

εκτέλεσης των πολιτικών αποφάσεων αλλά και της δικανικής διεκ-

περαίωσης. 

Ήδη, από τον ορισμό, ψηλαφίζεται η απόσταση ανάμεσα στην κα-

ταρχήν θεώρηση και στη βιωματική πραγματικότητα. Η Δημοκρατία 

που θεμελιώθηκε στην αρχαία αθηναϊκή κοινωνία ό, τι συνηθίζου-

με σήμερα να ονομάζουμε άμεση Δημοκρατία μάλλον ελάχιστη 

σχέση έχει με τη σημερινή εκδοχή της. Το αντιπροσωπευτικό δημο-

κρατικό σύστημα, όπως αυτοθεσμίστηκε στις Δυτικές κοινωνίες μετά 

το Διαφωτισμό, αποτελεί στην πραγματικότητα κακέκτυπο αντίγρα-

φο του αρχαιοελληνικού προτύπου. Υπό το άλλοθι της αντιπροσώ-

πευσης το πολιτικό σύστημα γίνεται αντικείμενο νομής όχι από τον 

κυρίαρχο Λαό ή την κοινωνία αλλά από το εκλεγμένο πολιτικό προ-

σωπικό. Με άλλα λόγια, ακόμη και στις πιο “προοδευμένες” Δυτικές 

Δημοκρατίες, η κοινωνία, οι πολίτες, αδυνατούν εν τοις πράγμασι να 

αυτοθεσμιστούν. 

Είναι φανερό ότι πίσω από μία τέτοια “δημοκρατική” λειτουργία 

απουσιάζει τόσο η Δημοκρατία ως “κράτος του Δήμου” όσο και η 

λειτουργία ως “έργο του Λαού”. 

Αντίθετα, σε κάθε δραστηριότητα στο δημόσιο χώρο απαιτείται, 

και μάλιστα με νομικό καταναγκασμό, μία διαρκής διαμεσολάβηση. 

Ο βουλευτής διαμεσολαβεί στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας, 

ο υπουργός ή ακόμα χειρότερα ο όποιος δημόσιος λειτουργός 

διαμεσολαβεί για την εκτελεστική εξουσία, ενώ ο δικαστής ή ο δικη-
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γόρος διαμεσολαβεί για την απονομή της δικαιοσύνης. Ίσως δε θα 

ήταν άσκοπο να επισημανθεί ότι οι Δυτικές κοινωνίες εξερχόμενες 

από το φεουδαλικό τους μεσαίωνα “κατάφεραν” απλά να μεταθέ-

σουν τα κυριαρχικά προνόμια του φεουδάρχη στη νέα κάστα που 

αναδύθηκε και προσδιορίζεται ως πολιτικό προσωπικό. 

Πρόκειται ουσιαστικά για τη θεμελιώδη παρέκκλιση της Δημο-

κρατίας. Όπως άλλωστε συμβαινει πολύ συχνά με τις έννοιες που 

είναι φορτωμένες με υψηλό αξιακό περιεχόμενο, όπως αλήθεια, 

ελευθερία κλπ, η έκπτωσή τους δεν οδηγεί σε έναν κάποιο περιο-

ρισμό αλλά στην ολοσχερή τους κατάρρευση. 

Αν αυτή είναι μια ανάλυση που επιχειρεί να προσεγγίσει την 

πραγματικότητα του Δυτικού κόσμου, ο ελληνικός χώρος βίωσε και 

βιώνει τη Δημοκρατία κυρίως μετά τη συγκρότηση του έθνους-κρά-

τους με τους δραματικούς όρους που στις μέρες μας πλέον είναι 

απολύτως ορατοί. Το καθ' ημάς πολιτικό προσωπικό που δε διαθέτει 

ανάλογες φεουδαλικές ιστορικές εμπειρίες, το ίδιο το πολιτικό σύ-

στημα δηλαδή, αδυνατεί να εκπληρώσει ακόμη και με στοιχειωδώς 

ικανοποιητικό τρόπο το διαμεσολαβητικό του ρόλο. Είναι, δηλαδή, η 

ελληνική Δημοκρατία στρεβλό αντίγραφο ενός κακέκτυπου αντιγρά-

φου, καθώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό μυρικάζει επί δεκαετίες 

πιθηκίζοντας “σπασμένες λέξεις” από αλλότρια πρότυπα. Η αλήθεια 

είναι ότι στον ελληνικό χώρο η Δημοκρατία υπήρξε για κάποιους 

ακόμα και στους χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας δίχως επιθε-

τικούς προσδιορισμούς. Ούτε άμεση ούτε έμμεση ούτε αντιπροσω-

πευτική ούτε κοινοβουλευτική ούτε διαμεσολαβούμενη. Υπήρξε μό-

νον ως Δημοκρατία με μεγάλα κεφαλαία γράμματα, με την ίδια την 

κοινωνία των πολιτών διαρκώς εν εγρηγόρσει στο πολιτικό προ-

σκήνιο. 

Συμπερασματικά, τα προβλήματα της Δημοκρατίας στο σύγχρονο 

κόσμο εντοπίζονται, όπως αναλύσαμε προηγουμένως, ήδη εξ’ ορι-

σμού. Η Δημοκρατία οφείλει να είναι αδιαμεσολάβητη ή δε θα είναι, 

η κοινωνία ή θα έρθει στο προσκήνιο ως αποκλειστικός διαχειριστής 

των πολιτικών της πραγμάτων ή θα παραμείνει στο παρασκήνιο ά-

βουλο αντικείμενο των αποφάσεων των πολιτικών ελίτ. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ελληνική ιδιαιτερότητα θα μπορού-

σε υπό προϋποθέσεις και παρά το διπλό κακέκτυπο το οποίο 

βιώνει, ίσως και εξαιτίας να αναζητήσει τη θεμελιώδη λύση στο 

αδιέξοδο αυτό της νεωτερικότητας. Για το σκοπό αυτό, είναι ανα-



~ 169 ~ 

γκαίο να ανιχνευθούν εκ νέου με όση αισιοδοξία βουλήσεως μας 

απομένει οι ιστορικές διαδρομές της ελληνικής Δημοκρατικής πα-

ράδοσης: η αρχαία αθηναϊκή αυτοθέσμιση κατά τον Κορνήλιο Κα-

στοριάδη όψεις του βυζαντινού κοσμοσυστήματος κατά τον κα-

θηγητή Κοντογιώργη αλλά και οι κοινότητες του Μεσαιωνικού Ελ-

ληνισμού κατά τον Καραβίδα. 

Οφείλουμε να ξαναδούμε στοιχεία της παράδοσής μας απαλλαγ-

μένοι από τα στερεότυπα των διαφόρων “προοδευτισμών” και “συ-

ντηρητισμών”, όχι για να αποκαταστήσουμε με μια κάποιαν αρχαιο-

λαγνία ή προγονοπληξία ένα ιστορικά τελειωμένο παρελθόν αλλά 

για να αναζητήσουμε, λοιπόν, τα κρίσιμα, πολύτιμα συστατικά κριτή-

ρια συγκρότησης μιας Δημοκρατικής κοινωνίας. Να ξαναδούμε, δη-

λαδή, τη διαχρονία του ιστορικού παρελθόντος μας με μια “φρέ-

σκια” ανανεωτική ματιά και έχοντας πάντα κατά νου ότι το “πείρα-

μα” αυτό μπορεί να έχει κάποιες πιθανότητες επιτυχίας εάν και 

μόνο εάν η σημασία του πειράματος δεν περιοριστεί στην ελληνική 

“κοσμογονιά” αλλά αντίθετα αποκτήσει οικουμενική εμβέλεια και 

ενδιαφέρον. 

Ίσως τότε βρει τη δικαίωσή του ο στίχος του Μονεμβάσιου 

ποιητή: “Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβαντιάζουμε ήσυχα 

και απλά, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περσότερα.” 

Ίσως τότε μέσα από τον οριστικό ενταφιασμό των αγορών να ανα-

δυθεί εκ νέου η αγορά του Δήμου και των πολιτών. 
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Μια σφαίρα, μια νύχτα, τριγύρω παιδιά  
 

 

Έλσα Ζαρρή 

 

 

 

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008  

Η μέρα μου σήμερα ήταν αρκετά περίεργη. Όπως ήταν και για 

όλους, μάλλον. Ξύπνησα και ετοιμάστηκα κανονικά για το σχολείο, 

όμως η μαμά πριν φύγω μου είπε πως δεν ξέρει αν θα γίνει μάθημα 

σήμερα. Ο μπαμπάς μου είπε να προσέχω. Έφυγα λοιπόν για το σχο-

λείο. Στο δρόμο σκεφτόμουν τι μπορεί να γινόταν σήμερα. Είχα α-

κούσει από τον αδελφό μου για αποχές και καταλήψεις, όμως δεν 

ήξερα πώς γίνονται, αφού στο δημοτικό δεν είχαμε την παραμικρή 

ιδέα από αυτά... «Δεν πειράζει», μου είχε πει πριν λίγο ο καιρό ο 

αδελφός μου, «θα τα μάθεις όλα τώρα στο γυμνάσιο.»  

Έφτασα λοιπόν στο σχολείο. Πράγματι, όλα τα παιδιά ήταν στο 

προαύλιο.  

Μερικοί καθόντουσαν σε κύκλους, άλλοι έκαναν βόλτες και πολ-

λοί πηγαινοέρχονταν στα γραφεία των καθηγητών. Κατέβηκα την 

κεντρική σκάλα και βρήκα τις φίλες μου. «Δεν ανεβαίνει κανείς για 

μάθημα, έτσι;» τους είπα και πριν προλάβουν να μου απαντήσουν 

άκουσα μια φωνή δίπλα μου: «Τι περίμενες; Nα γίνει κανονικό μά-

θημα μετά από ό,τι έγινε χθες;». Ήταν κάποιος από την τρίτη τάξη 

και μου φαίνεται πως ήταν και στο Δεκαπενταμελές. Άρχισα να κάνω 

βόλτες στο προαύλιο και να κοιτάω τα παιδιά. Υπήρχαν πολλές πα-

ρέες που συζητούσαν, άλλες έντονα και άλλες όχι. Άκουσα να λένε 

διάφορα καθώς περνούσα. Ένα αγόρι από τη Δευτέρα διαφωνούσε 

με κάποιον και του φώναζε: «Ένα παιδί σκοτώθηκε, θα μπορούσε να 

είναι ένας από εμάς!» Στην άλλη άκρη του σχολείου, μια κοπέλα κα-

θόταν μόνη της και έκλαιγε. Ξαφνικά, με πλησίασε ένα μεγαλύτερο 

κορίτσι κρατώντας στο χέρι ένα τετράδιο και μου διάβασε κάποιους 

στίχους που είπε πως είχε γράψει όση ώρα ήταν εδώ. Δεν έδωσα 
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σημασία και βρήκα πάλι τις φίλες μου. Συζητούσαμε πόσο θα κά-

τσουμε ακόμη, πόσο θα συνεχιστεί η αποχή και αν τελικά έχει κά-

ποιο νόημα όλο αυτό. Η ώρα περνούσε και τα παιδιά στο σχολείο 

όλο και λιγόστευαν. Κάποια στιγμή ένα αγόρι από την Τρίτη είπε σε 

όλους πως η αποχή αυτή δε γίνεται για να χαθεί μάθημα, οπότε 

πρέπει να μένουμε στο σχολείο. Δεν τον άκουσαν και πολλοί. Όταν 

πια έφτασε μεσημέρι, πολλά παιδιά έφυγαν για να πάνε στην πο-

ρεία που θα γινόταν αργότερα. Κατά τη μία η ώρα, το σχολείο είχε 

σχεδόν αδειάσει. Γύρισα σπίτι και βρήκα τον αδελφό μου στην 

πόρτα. 

— Πού πας; του είπα 

— Στην πορεία. 

Τον κοίταξα έντονα για λίγο κι εκείνος μου είπε: 

— Ούτε για αστείο. 

Και έκλεισε την εξώπορτα. Ίσως κατάλαβε πως ήθελα να πάω μα-

ζί του... Εγώ απλά σκεφτόμουν τι θα έκανα τελικά αν μπορούσα να 

πάω στην πορεία και αν θα σήμαινε κάτι αυτό για μένα. Ή και για 

τους άλλους. Έχοντας στο μυαλό μου αυτά και την ατμόσφαιρα της 

ημέρας, πήρα ένα μπλοκ ζωγραφικής και χρώματα και ζωγράφισα. 

Ζωγράφισα το πρόσωπο αυτού του παιδιού που χθες σκοτώθηκε. Ή 

μάλλον όχι. Όχι σκοτώθηκε. Δολοφονήθηκε, όπως άκουσα όλους να 

το λένε. Το πρόσωπο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, όπως το έβλεπα 

από τις φωτογραφίες των ειδήσεων στην τηλεόραση. «Δολοφονή-

θηκε δεκαπεντάχρονος από αστυνομικό», έβλεπα συνεχώς στην τη-

λεόραση. Ζωγράφισα επίσης ένα τριαντάφυλλο και ένα πιστόλι. Το 

έδειξα στη μαμά, μα δε νομίζω να ενθουσιάστηκε.  

Άκουσα διάφορες κουβέντες στην οικογένεια και έκανα πολλές 

με φίλους, μα δεν κατέληξα κάπου και δεν απέκτησα κάποια συγκε-

κριμένη άποψη. Δεν ήξερα να πω σίγουρα γιατί δεν έκανα μάθημα 

σήμερα το πρωί ή γιατί ο αδελφός μου και όλος ο κόσμος πήγαν 

σήμερα στην πορεία. Δεν ήξερα να πω ποιος φταίει και ποιος όχι. 

Ποιος είναι ο «καλός» και ποιος ο «κακός». Αν κατάλαβα κάτι από 

αυτά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν, είναι πως τίποτα δεν 

είναι μαύρο ή άσπρο… 

 

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011 

Πέρασαν λοιπόν τρία χρόνια, μα εγώ τα θυμάμαι όλα πολύ καθα-

ρά. Θυμάμαι τη στιγμή που έφτιαξα εκείνες τις ζωγραφιές, τις οποίες 
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νομίζω πως τελικά πέταξα. Θυμάμαι όλον εκείνο το χαμό που είχε 

γίνει εκείνη την ημέρα, για τον οποίο δεν είχα καμία διάθεση να 

γράψω. Θυμάμαι πόσο έντονα είχα βιώσει το γεγονός εκείνο, αν και 

τώρα ξέρω πως ήμουν πολύ μικρή για να το νιώσω. 

Ίσως για κάποιους το περιστατικό να μη σήμανε απολύτως τίποτα 

και να θέλησαν να το ξεχάσουν. Για άλλους σήμανε πολλά και κά-

νουν τα πάντα ώστε να μην ξεχαστεί.  

Εγώ πιστεύω πως ο Αλέξης ήταν απλώς μια αφορμή για να εκ-

φραστεί ένα γενικότερο αίσθημα αγανάκτησης και θυμού για κατα-

στάσεις που ξεφεύγουν. Για την τωρινή κατάσταση της παιδείας, της 

πολιτικής, της κοινωνίας. Δυστυχώς, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το 

γεγονός για να δημιουργήσουν μόνο φασαρίες τα τρία προηγούμενα 

χρόνια. Δεν ξέρω τι θα συμβεί φέτος. Πάντως ξέρω πως πλέον, αν 

και ακόμη δεν έχω σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη, ξέρω γιατί 

πηγαίνω σε μια πορεία. Ξέρω πως δε φταίει ποτέ μόνο ένας. Πως 

δεν υπάρχει «καλός» και «κακός». Και πως πάντα θα υπάρχει και το 

γκρι. 
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Γλώσσα και Νέοι 
 

 

Λευτέρης Τρανάκος 

 

 

 

Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται για την αλλοίωση 

των ηθικών αξιών, για τα κίβδηλα και πλασματικά πρότυπα τα οποία 

προβάλλει, για την πολιτική και κοινωνική αυθαιρεσία, για την πλή-

ρη αδιαφορία σχετικά τόσο με την ιστορία του τόπου όσο και με την 

πολιτισμική μας ταυτότητα. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλε-

σμα τη δημιουργία ενός απαθούς νεανικού κοινωνικού συνόλου, 

που καταλήγει να αδιαφορεί εντελώς για τη γλώσσα, ένα από τα 

βασικότερα ίσως αγαθά που μας έχουν απομείνει, αλλά και να μην 

κατανοεί καν τη σημασία του. 

Οι νέοι, συγκεκριμένα, αγνοούν τις ορίζοντες που ανοίγει η γλώσ-

σα: έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, ιδεών, γνώσεων, κοινωνι-

κοποίηση του ατόμου, διεύρυνση των οριζόντων του, ανάπτυξη νοη-

τικών ικανοτήτων, επίλυση διαφορών με το διάλογο, διεκδίκηση και 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων, διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, 

ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης, διαμόρφωση σωστής πολιτικής συ-

νείδησης, ελεύθερη έκφραση των ιδεών, έλεγχο της πολιτικής εξου-

σίας, διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, μεταβίβαση πολιτισμικής 

κληρονομιάς (ήθη, έθιμα, πνευματικές κατακτήσεις), διαφύλαξη της 

μνήμης του παρελθόντος, επικοινωνία μεταξύ των λαών, ανταλλαγή 

πολιτισμικών στοιχείων, ανάπτυξη δεσμών φιλίας και καλλιέργεια 

κλίματος αλληλεγγύης. 

Σημάδια υποβάθμισης στη γλώσσα των νέων φανερώνονται κα-

θημερινά, τόσο στον προφορικό λόγο όσο στον γραπτό. Χαρακτηρι-

στικά, η κακή χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, η αδυ-

ναμία ακριβούς διατύπωσης, η ασαφής και αναποτελεσματική δια-

τύπωση, η λεξιπενία, η συρρίκνωση και υπεραπλούστευση του λε-

ξιλογίου, τα γλωσσικά δάνεια (από τον χώρο της διαφήμισης, των 
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ΜΜΕ, της τεχνολογίας, από ξένες γλώσσες), έχουν ως αποτέλεσμα 

την πλήρη απομάκρυνση των νέων από τη γλώσσα, αλλά και από τα 

οφέλη τα οποία προσφέρει. 

Τα αίτια που ευθύνονται για την κακή χρήση της γλώσσας από 

τους νέους μπορούν να κατανεμηθούν στο σχολείο, στα ΜΜΕ, στην 

πολιτική, στη διαφήμιση, αλλά και στα ίδια τα νεαρά άτομα. Το σχο-

λείο, από τη μεριά του, υποβαθμίζει τα γλωσσικά μαθήματα, χρησι-

μοποιεί ξεπερασμένες μεθόδους, δημιουργεί την αίσθηση στους μα-

θητές ότι πρέπει να αποστηθίζουν τυποποιημένες εκφράσεις χωρίς 

νόημα. Τα ΜΜΕ οδηγούν στην αδρανοποίηση της σκέψης μέσω της 

κυριαρχίας της εικόνας, και πέρα από αυτό όμως, συχνά χρησιμο-

ποιούν υποβαθμισμένο λόγο, γεγονός που οδηγεί στην αλλοίωση 

του γλωσσικού αισθητηρίου. Η πολιτική, χρησιμοποιώντας ξύλινη 

και συνθηματική γλώσσα, συμβάλλει στην χειραγώγηση των πολι-

τών, αλλά και στην τυποποίηση της σκέψης και της αντίληψης της 

πραγματικότητας. Η διαφήμιση, από την άλλη, για λόγους εντυπω-

σιασμού ακρωτηριάζει το λόγο ή και κακοποιεί τη γλώσσα. Τέλος, 

και ο ίδιος ο νέος ευθύνεται για την κακή χρήση της γλώσσας, καθώς 

διακατέχεται από την αγωνία να διαφοροποιηθεί και γλωσσικά από 

τους μεγαλύτερους, αλλά και να γίνει πιο εύκολα αποδεκτός από τις 

ομήλικες συντροφιές. 

Για να περιοριστεί το πρόβλημα που σχετίζεται με την κακή χρή-

ση της γλώσσας από τους νέους, αλλά και για να συνειδητοποιήσουν 

οι νέοι την αξία της μητρικής τους γλώσσας, πρέπει η οικογένεια, η 

πολιτεία, τα ΜΜΕ να συνεργαστούν με πλήρη συνείδηση της ση-

μαντικότητας της κατάστασης. Συγκεκριμένα, η οικογένεια πρέπει να 

δείξει περισσότερο ενδιαφέρον για τη σωστή γλωσσική παιδεία των 

νέων και να τους ωθήσει προς το βιβλίο. Τα ΜΜΕ πρέπει να ελέγ-

χουν τα κείμενα των ειδήσεων, να φιλοξενούν ειδικές εκπομπές που 

να παρουσιάζουν ορθά και επιμελημένα τον τρόπο έκφρασης (προ-

σφεύγοντας προς τούτο στη συνδρομή των πνευματικών ανθρώ-

πων). Η πολιτεία, από τη δική της πλευρά, έχει χρέος για την επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών, για τη βελτίωση των σχολικών εγχειρι-

δίων, αλλά και για τη δημιουργία δανειστικών βιβλιοθηκών. Τέλος, 

και οι νέοι πρέπει να αποβάλουν τα συμπλέγματα και την ξενομανία, 

να σκεφτούν πως η στρέβλωση και η χρήση ξένων λέξεων δεν 

αποτελούν στοιχεία προόδου και αξιέπαινης διαφοροποίησής τους. 
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Γραφή: Σκέψεις 
 

 

Άρτεμις Κολτσίδα 

 

 

 

Υπάρχουν τόσα πολλά που θα ήθελε κάποιος να γράψει. 

Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν θα ήθελε ποτέ κανείς να γράψει. 

Κάποιοι γράφουν για να δείξουν αντίδραση. 

Κάποιοι δεν γράφουν ακριβώς για τον ίδιο λόγο. 

Και τι είναι αντίδραση; 

Ο θυμός. 

Ο πόνος. 

Η σιωπή. 

Το κλάμα. 

Το να κάνεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα. 

Μια απεργία. 

Μια πορεία (ή μήπως αυτό είναι δράση; Δεν ξέρω). 

Κάποιοι γράφουν γιατί θεωρούν ότι το χαρτί είναι ο καλύτερος 

ακροατής. Έχει πάντα την προσοχή σου. Δεν πρόκειται να κρίνει τί-

ποτα. Μόνο που έχει τρομερή δύναμη να σου θυμίζει ακριβώς τι 

είπες, ακριβώς τι σκέφτηκες, ακριβώς τι ήθελες. 

Κάποιοι γράφουν γιατί νοιώθουν μόνοι. Το να ζεις σε κοινωνίες 

περιτριγυρισμένος από πλήθη και να είσαι μόνος είναι από τα χει-

ρότερα αισθήματα. Σε γεμίζει δυστυχία. 

Τι είναι δυστυχία; 

Δυστυχία είναι όταν βλέπεις ένα παιδί του νηπιαγωγείου να ζω-

γραφίζει μόνο με μαύρο και καφέ. 

Μια προσδοκία που δεν θα έχει ανταπόκριση. 

Τα μονόπλευρα συναισθήματα. 

Το να νοιώθεις πως θα έπρεπε να είσαι ευτυχισμένος γιατί έχεις 

φαινομενικά τα πάντα. Κι όμως εσύ έχεις μια θλίψη, πάνω από το 

κεφάλι σου, βαριά.  
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Σε λίγο νιώθεις ότι θα γίνει τόσο βαριά που τα γόνατά σου θα 

λυγίσουν. 

Δυστυχία είναι μια άδεια κουζίνα, που ο μεσημεριανός ήλιος πέ-

φτει λοξά μέσα από τα παράθυρα και στην άκρη ένα σώμα. Κου-

ρασμένο. Κουρασμένο από την υποκρισία και τα ψεύτικα λόγια που 

είναι κλειδωμένα πίσω από την καινούργια πόρτα ασφαλείας. Τρώει 

σιγά σιγά το ξαναζεσταμένο φαγητό, καθώς στο βάθος ακούγεται η 

τηλεόραση (το υποκατάστατο της συντροφιάς, η εύκολη λύση για 

την αμηχανία της σιωπής), πάλι κάποιος νέος τραγουδιστής «πλα-

σάρει» την επιτυχία του στην τάδε μεσημεριανή εκπομπή. Σημαντική 

στιγμή γι’ αυτόν· από εμάς αύριο κανείς δεν θα τον θυμάται (εκτός 

και αν συμβεί κάτι, όπως να πέσει ή να προσβάλει κάποιον). 

Δυστυχία είναι η απάθεια. 

Απάθεια και όχι μίσος. Με το μίσος επικοινωνείς, με την απάθεια 

αγνοείς την ύπαρξη του άλλου. 

Δυστυχία είναι ο άνθρωπος κάτω από τον κλόουν, που είναι υπο-

χρεωμένος να γελά. Που γελά και ακόμη μπορείς να διαβάσεις τη 

θλίψη στα μάτια του. 

Δυστυχία είναι να ετοιμάζεσαι να βγεις Σάββατο βράδυ με πα-

ρέα, αλλά να συνειδητοποιείς ότι δεν είναι αυτό που πραγματικά 

χρειάζεσαι. 

Ένας έφηβος γιατί γράφει;  

Μάλλον για να εκφραστεί.  

Γιατί μπορεί να φοβάται να εκθέσει αυτό που γράφει; 

Επειδή ο στενόμυαλος κόσμος θα κρίνει αυτά που γράφει με 

άλλο τρόπο από αυτόν που τα εννοούσε. Μέσα από τη γραφή ξεσπά, 

ουρλιάζει, απομονώνεται· κάποιες φορές επικοινωνεί. 

Γράφει για τη δυστυχία. Γράφει για την ευτυχία. 

Ευτυχία ε; Ναι. Για την ευτυχία που νοιώθει όταν βλέπει ένα συ-

γκεκριμένο χαμόγελο. Την ευτυχία για μια αγκαλιά γεμάτη ανιδιο-

τέλεια. Την ευτυχία να είσαι κάτω από την βροχή, να την μυρίζεις, να 

την αισθάνεσαι σε όλο σου το σώμα και να μην σε ενδιαφέρει το 

αύριο. Την ευτυχία του θεάματος της ανατολής του καλοκαιρινού ή-

λιου μετά από ένα υπέροχο ξενύχτι, όπου απολαμβάνεις την υγρα-

σία και το γαλήνιο ξύπνημα της φύσης. Την ευτυχία για ένα κιλό που 

έχασες, ύστερα από προσπάθεια. Την ευτυχία για μια καινούργια 

αγορά. Για την επιτυχία. Για την μουσική. Για τη φιλία. Για τον έρω-

τα. Για όλες αυτές τις μικρές στιγμές που σου δίνουν το κουράγιο να 
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συνεχίσεις σε αυτή την κούρσα μετ’ εμποδίων, τη ζωή. Μια κούρσα 

όπου το κυριότερο εμπόδιο είναι ο εαυτός μας. 

Όλοι τρομάζουν στην ιδέα της κριτικής. Άλλοι λιγότερο, άλλοι 

περισσότερο. 

Οι έφηβοι περισσότερο. Αυτό συμβαίνει διότι χρησιμοποιούν το 

χαρτί για να βρουν τελικά τον εαυτό τους. Τι θα γίνει αν κάποιος 

ακυρώσει αυτή την αναζήτηση; 

Τι θα γίνει αν από ένα χελιδόνι, που μόλις έμαθε να απολαμβάνει 

τις πτήσεις του και όχι να σκέφτεται πόσο κουραστικό είναι να πε-

τάς, κόψεις τα φτερά του; 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΑΤΡΟ  
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Φόνος με άποψη 
 

 

Γεράσιμος-Νικόλαος Μυλωνάς 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αφηγητής 

Ρεσεψιονίστ: Ανδρέας Πένος, άτομο σχετικά νεαρής ηλικίας  

Ρώσος: Αλέξανδρος Παπώφ, γνωστός μεγαλοαπατεώνας με καμία καταδίκη 

στο ενεργητικό του 

Κύριος Μάνος Νίκαιας: Ευυπόληπτος ντεντέκτιβ με πολλές επιτυχίες στο 

ενεργητικό του 

Σιαβέλης: Διευθυντής Μουσείου 

Αστυνόμος Θάνος Νίκας: Τίμιο όργανο της αστυνομίας, με ελαφρώς 

επαρχιακό αξάν 

Μάγδα Κωστοπούλου: Σύζυγος του θύματος Χρήστου Κωστόπουλου, 

μεγαλοδικηγόρου με ύποπτη φήμη· βασική ύποπτος 

Μοντέλο: Βικτώρια Calsown, πανέμορφη, περιορισμένης ευφυΐας  

Συνοδός: Κώστας 

Γκόμενα: Όνομα Αγγελική ή Τζέλα Αδαμοπούλου, σε παράνομη σχέση με το 

θύμα 

Λογιστής: Γιώργος Παπαδόπουλος 

Τραγουδιστής: Μίλτος Μούρας 

Καμαριέρα 1: Μαρία Μπάλου/Μπόλου 

Καμαριέρα 2: Δήμητρα 

Υπαστυνόμος 1: Άνδρας, βλοσυρός 

Υπαστυνόμος 2: Γυναίκα, νεαρή 

Υπαστυνόμος 3: Γκέι 

Γυναίκες 1-2 

Ένοικοι 1-5: Άνδρες 

Μπάρμαν 

Μεθυσμένος 
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Θυρωρός: Ιωάννης Προβατάς 

Μάγειρας 

 

ΣΚΗΝΙΚΟ 

1. Τυπική ρεσεψιόν παλαιού ακριβού ξενοδοχείου της δεκαετίας του 

’90, κάπως ξεπεσμένου. Διακρίνεται υπερυψωμένος διάδρομος 

με πόρτες. 

2. Καφέ (το λόμπι του ξενοδοχείου με αρκετά έπιπλα, καναπέδες, 

τραπεζάκια). 

3. Κλασική κουζίνα ξενοδοχείου με πάγκο κ.τ.λ. 

4. Αίθουσα δεξιώσεων (προσεγμένοι πίνακες, ευχάριστη ατμό-

σφαιρα). 

5. Αυλή του ξενοδοχείου, έξοδος παρκινγκ. 

 

 

ΠΡΑΞΗ 1Η 
(Ρεσεψιόν) 

 

ΣΚΗΝΗ 1 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1 [ΦΩΝΗ] 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Όλα άρχισαν 21/12, κάπου στη δεκαετία του ’90, μια 

βροχερή νύχτα, στο ξενοδοχείο «APOXIS». Όλα ήταν καλά μέχρι 

που ακούστηκε ένα ουρλιαχτό. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1 [ΦΩΝΗ]: Αααααααααααα!!!!!!!!!!!! 

 

ΣΚΗΝΗ 2 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Τι έγινε; 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Δεν έχω ιδέα, από πάνω ακούστηκε.  

(Κατεβαίνει μία έντρομη γυναίκα μαζί με άλλους 3 ενοίκους.) 

 

ΣΚΗΝΗ 3 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1, ΕΝΟΙΚΟΙ 1-3 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1: Στο διάδρομο υπάρχει ένα  π τ ώ μ α ! 

ΡΕΣΕΠΤΙΟΝΙΣΤ: Ορίστε;;!! 

ΕΝΟΙΚΟΣ 1: Ελάτε να δείτε και μόνος σας! 

(Ανεβαίνουν στον υπερυψωμένο διάδρομο  και βλέπουν το πτώμα) 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Ωχ! Το είδατε το μαχαίρι στην πλάτη; 
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ΕΝΟΙΚΟΣ 2: Όχι, είμαστε τυφλοί. Λ έ τ ε  ν α  μ η ν  τ ο  ε ί δ α μ ε, 

μ ι σ ό  μ έ τ ρ ο  μ α χ α ί ρ ι ;! 

ΕΝΟΙΚΟΣ 3: Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο. 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Τι θα κάνουμε; 

ΕΝΟΙΚΟΣ 1: Με το μαχαίρι; 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Όχι, με το πτώμα. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 1: Θα καλέσουμε την αστυνομία. 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Τρέχω. 

(Κατεβαίνει στη ρεσεψιόν και τηλεφωνεί. Τον ακολουθούν οι ένοι-

κοι. Μπαίνει μια γριά καθαρίστρια.) 

 

ΣΚΗΝΗ 4 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1, ΕΝΟΙΚΟΙ 1-3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ (μονολογώντας): Τι να πει κανείς... ¨Ολο μου λερώνουν 

το διάδρομο αυτά τα παλιόπαιδα. 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Την κάλεσα. Θα κλείσουμε και τις πόρτες. 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Το πτώμα ποιος είναι; 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Κάτσε να δω... Ωχ! ο κύριος Κωστόπουλος! 

(Ανοίγει η πόρτα ενός δωματίου και βγαίνει ένα μοντέλο μαζί με το 

νεαρό συνοδό της.) 

 

ΣΚΗΝΗ 5 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1, ΕΝΟΙΚΟΙ 1-3, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ (βλέπει το πτώμα, εκπλήσσεται και μετά από μερικά δευ-

τερόλεπτα αμηχανίας γυρνάει και λέει στον συνοδό της): Είδες 

που τελικά δεν ήμουν εγώ; 

ΣΥΝΟΔΟΣ: ΟΚ, εγώ πάω να κάνω μπάνιο. 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Σας παρακαλώ κύριε, ελάτε μαζί μας κάτω. 

(Κατεβαίνουν. Στο μεταξύ, ανοίγουν πόρτες και βγαίνουν ο Ρώσος, η 

γκόμενα του θύματος, ένας λογιστής και άλλοι 2 ένοικοι, που μετά 

κατεβαίνουν στη ρεσεψιόν.) 

  

ΣΚΗΝΗ 6 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΣΥΝΟΔΟΣ,  

ΓΚΟΜΕΝΑ, ΡΩΣΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1, ΕΝΟΙΚΟΙ 1-5 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Ααααααααααααα……. 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Κυρία μου... 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Ααααααααααααα……. 
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ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Γιατί κάνει έτσι αυτή; 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Ααααααααααααα……. 

ΕΝΟΙΚΟΣ 4: Ας τη σταματήσει κάποιος…!! 

ΡΩΣΟΣ: Άσ’ τη, αρχίζει και έχει ενδιαφέρον.. 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Είναι… ν ε κ ρ ό ς ;;!! 

ΕΝΟΙΚΟΣ 5: Δεν φαίνεται; 

ΡΩΣΟΣ: Όχι φυσικά, πλάκα κάνει.  

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Ήρθε η αστυνομία! 

(Μπαίνει ο Αστυνόμος Νίκας με έναν Υπαστυνόμο.) 

  

ΣΚΗΝΗ 7 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΣΥΝΟΔΟΣ, ΓΚΟΜΕΝΑ, ΡΩΣΟΣ, 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1, ΕΝΟΙΚΟΙ 1-5, ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Μπορεί να μου πει κάποιος τι συμβαίνει;  

ΡΩΣΟΣ: Μπα, πολλά θέλεις. 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Το πτώμα δαγκώνει; 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Ορίστε;! 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Είχα δει σε μια ταινία ότι δαγκώνουν... 

ΡΩΣΟΣ: Αυτό είναι εκπαιδευμένο. 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Θάνο... μα τι λένε; Βάλε μια τάξη. 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Ποιος Θάνος; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Εγώ. 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΣΙΤ: Γνωρίζεστε με τον κύριο αστυνόμο; 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Είμαστε αρραβωνιασμένοι· γι’ αυτό ήρθε αμέσως μό-

λις έμαθε για το φόνο στο ξενοδοχείο. 

ΡΩΣΟΣ: Ωχ..., ο Αστυφύλακας! 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Ωχ..., ου Ρώσος! 

ΡΩΣΟΣ: Κύριε Αρχιφύλακα, τι κάνετε; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Αστυνόμος ακόμα,  δ ε ν  θα του ξαναπώ. 

ΡΩΣΟΣ: Καλά, κύριε... φαροφύλακα, μην κάνετε έτσι. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Κρυάδες! Τι δουλειά έχεις εδώ; 

ΡΩΣΟΣ: Εδώ μένω· φεύγω αύριο. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Ωχού. Αρκετά με όλα αυτά. Φωνάξτε τουν κύριου 

Νίκαια. 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1: Μάλιστα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Λοιπόν, τι έχουμε ιδώ; 

ΡΩΣΟΣ: Ίωση! 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ (του ρίχνει ένα άγριο βλέμμα): .............. 
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ΡΕΣΕΨΙΟΝΣΙΤ: Συγγνώμη, από πού γνωρίζεστε με το κύριο Παπώφ; 

ΡΩΣΟΣ: Έχουμε κοινούς γνωστούς. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Ναι, τουν εισαγγελέα, ο κύριος είν’ κλέφτς. Μεγα-

λοκλέφτς.. αλλά ποτέ δεν υπάρχουν στοιχεία... Κανένα στοι-

χείου. Λοιπόν: ειδοποιήστε όσους δεν έχουν βγει, να ’ρθούνε 

κάτου στου καφέ. 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1: Ο κύριος Νίκαιας είναι στο δρόμο, κύριε.  

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ:(απευθυνόμενος στο ρεσεψιονίστ): Κύριε, το 

όνομά σας; 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Ανδρέας Πένος. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Ειδοποιήστε τους συγγενείς του θύματος, εάν 

υπάρχουν. 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Εγώ μπορώ να φύγω; 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Α τη μουσίτσα, μου ήθελε και γκόμενο... 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Μαρία, σεμνά! 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΣΙΤ: Η κυρία Κωστοπούλου ειδοποιήθηκε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Μάιστα. 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Θάνο, η προφορά σου... 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Δίκιου έχεις. 

 

ΠΡΑΞΗ 2Η 
(Στο καφέ του ξενοδοχείου) 

(Τα φώτα σβήνουν. Περνάει νεαρός με ταμπέλα που γράφει «20 

λεπτά αργότερα, στην καφετέρια του ξενοδοχείου». Ο κύριος 

Νίκαιας μπαίνει τελευταίος με τον Υπαστυνόμο και σχεδόν αμέσως η 

κυρία Κωστοπούλου.) 

  

ΣΚΗΝΗ 1 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΣΥΝΟΔΟΣ, ΓΚΟΜΕΝΑ, ΡΩΣΟΣ, 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1, ΕΝΟΙΚΟΙ 1-5, ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1, 

ΜΠΑΡΜΑΝ, ΜΑΓΔΑ  

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Κυρία μου, ήρθατε πολύ γρήγορα!  

ΜΑΓΔΑ (ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ): Έτρεχα! Μπορώ να δω τον άντρα μου; 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Δεν νομίζω ότι θα σας αφήσουν να δείτε τον κύριο 

Χρήστο. 

(Τους διακόπτει η ξαφνική εμφάνιση του κυρίου Νίκαια.  

Εντωμεταξύ, εμφανίζονται μια καμαριέρα ακόμα και ο Θυρωρός.) 

  



~ 186 ~ 

ΣΚΗΝΗ 2 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ 1-2, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΣΥΝΟΔΟΣ, ΓΚΟΜΕΝΑ, ΡΩΣΟΣ, 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1, ΕΝΟΙΚΟΙ 1-5, ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1,  

ΜΠΑΡΜΑΝ, ΜΑΓΔΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ   

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι ο Χρήστος Κωστό-

πουλος είναι νεκρός εδώ και μία ώρα περίπου και έχει δεχθεί 

τρεις μαχαιριές.  

ΜΟΝΤΕΛΟ: Μα ένα μαχαίρι είδα! 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (απευθυνόμενος στον συνοδό): Βάλτε της κάτι στο 

στόμα. 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Πάλι; Μπροστά σε όλους; Είδες που μας άκουγαν πριν; 

ΣΥΝΟΔΟΣ: Σταμάτα. 

ΜΠΑΡΜΑΝ: Εγώ για ποιο λόγο είμαι εδώ; Ήμουν στο μπαρ όλη την 

ώρα.  

ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ: Το επιβεβαιώνω εγώ. (Λιποθυμάει.) 

ΘΥΡΩΡΟΣ: Εγώ ήμουν στο πόστο μου. 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Εγώ ήμουν στο 318 μαζί με την Δήμητρα. 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 2: Έχει δίκιο! 

(Εκείνη τη στιγμή μπαίνει η υπαστυνόμος 2 , ο υπαστυνόμος 3  

και ο τραγουδιστής.) 

  

ΣΚΗΝΗ 3 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ 1-2, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΣΥΝΟΔΟΣ, ΓΚΟΜΕΝΑ, ΡΩΣΟΣ, 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ 1, ΕΝΟΙΚΟΙ 1-5, ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 1-

2, ΜΠΑΡΜΑΝ, ΜΑΓΔΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ   

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 2 (με νάζι): Κύριε Νίκαια, έχουμε τα αποτελέσματα. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Και λοιπόν; 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 2: Είναι όντως δηλητηρίαση. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Μάλιστα… Λοιπόν, έχω να κάνω μια ανακοίνωση…. 

Παρακαλώ ησυχία. Ησυχία λέω!  Σ κ ά σ τ ε  ο ύ λ ο ι ! 

(Ακούγονται μουρμουρητά από όλους και μετά το «σκάστε» 

ακούγονται σχόλια όπως «Μα τι τρόποι!» «…και τον είχα για 

ευγενικό!» κ.τ.λ.) 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Ακούστε: Ο Χρήστος Κωστόπουλος ήταν μεγαλο-

δικηγόρος. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ασχολούνταν με την 

υπόθεση της κλοπής των διαμαντιών του Πρίγκιπα Χαλούμ 

Εστέι Χατάπ. Και, περιέργως, είναι εδώ και ο βασικός ύποπτος.  

ΡΩΣΟΣ: Ο μπάτλερ το έκανε. 
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ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Μα δεν υπάρχει μπάτλερ στο ξενοδοχείο. 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Μα πώς δολοφονήθηκε με τρεις μαχαιριές χωρίς να φω-

νάξει; 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Είχε δηλητηριαστεί 

πριν τον μαχαιρώσουν. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ: Δηλαδή, τον μαχαίρωσαν αφού είχε πεθάνει; 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Αυτό ακριβώς. 

ΜΑΓΔΑ: Δεν μπορεί να πέθανε.. Όχι, δεν γίνεται! 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1: Κυρία μου, ηρεμήστε. 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Εσύ Θάνο, εδώ! 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Μάιστα (με προφορά). 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Παρακαλώ, όλοι στο τμήμα για ανάκριση. 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3 (γκέι): Κύριε, κύριε, έχει χιονοθύελλα· δεν μπορούμε 

να φύγουμε! 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Πολύ καλά. Τότε, ένας-ένας στην κουζίνα. 

  

 

ΠΡΑΞΗ 3Η 
(Κουζίνα) 

  

ΣΚΗΝΗ 1 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ 2, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Πού ήσασταν την ώρα της δολοφονίας; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2: Με τον σύζυγο μου. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Μπορεί να το επιβεβαιώσει; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2: Φυσικά. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Και πού είναι τώρα; 

ΓΥΝΑΙΚΑ 2: Τον έπιασε κόψιμο. 

(Αλλαγή σκηνής, σβήνουν τα φώτα. Αστραπιαία αλλάζουν  

οι ηθοποιοί και κάθονται στη θέση τους οι επόμενοι.) 

  

ΣΚΗΝΗ 2 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 2, ΘΥΡΩΡΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 2: Είχατε καμία σχέση με το θύμα; 

ΘΥΡΩΡΟΣ: Καμία. Πώς είπαμε ότι σας λένε; 

(Αλλαγή σκηνής, σβήνουν τα φώτα. Αστραπιαία αλλάζουν  

οι ηθοποιοί και κάθονται στη θέση τους οι επόμενοι.) 
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ΣΚΗΝΗ 3 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΕΝΟΙΚΟΣ 2, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Και ποιος επιβεβαιώνι ότ’ ήσασταν στου μέρος; 

ΕΝΟΙΚΟΣ 2: Ε; Συνήθως είμαι μόνος μου… 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ:  Το πίαιζεις έξυπνος, ε; 

(Αλλαγή σκηνής, σβήνουν τα φώτα. Αστραπιαία αλλάζουν  

οι ηθοποιοί και κάθονται στη θέση τους οι επόμενοι.) 

  

ΣΚΗΝΗ 4 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΜΑΓΔΑ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ:  Πόσο καιρό γνωρίζετε ότι ο σύζυγός σας σάς απα-

τούσε; 

ΜΑΓΔΑ:  Μερικούς μήνες. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Και δεν τον χωρίσατε; 

ΜΑΓΔΑ:  Δεν χαλάω τον γάμο μου για μια γραμματέα…. Και, πάνω 

από όλα, είμαι Κυρία. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Δηλαδή δεν κάνατε τίποτα για να τον εκδικηθείτε; 

Προσέξτε: ό,τι πείτε καταγράφεται· σε περίπτωση που έχετε… 

παραλείψει κάτι στην κατάθεση, θα κατηγορηθείτε για 

απόκρυψη στοιχείων. 

ΜΑΓΔΑ:  …….. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ:  Λοιπόν; 

ΜΑΓΔΑ:  Τον απάτησα… 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ:  Λογικό. Συνεχίστε. 

ΜΑΓΔΑ:  Πολλές φόρες. Του άξιζε αυτό που έπαθε, και δεν λυπάμαι 

καθόλου που έφυγε. 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ (πετάγεται):  Και πολύ καλά του έκανε… 

(Αλλαγή σκηνής, σβήνουν τα φώτα. Αστραπιαία αλλάζουν  

οι ηθοποιοί και κάθονται στη θέση τους οι επόμενοι.) 

  

ΣΚΗΝΗ 5 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Λλοιπόν, ακούω.. πού ’σουνα την ώρα του φόνου; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ: Εεεεεεε…. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Δεν άκουσα καλά. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ: Έκανα πρόβα ένα κομμάτι. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Κάποιος να μας το ειπεί; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ: Μμμμμμ…..δεν υπάρχει. 
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ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Μάλιιστα……. 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ: Αυτός το έκανε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Λιέτε;  

ΜΑΓΕΙΡΑΣ: Είμαι σίγουρος· τη δουλειά μας δεν ξέρουμε;  

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Μμμμμ….. 

(Αλλαγή σκηνής, σβήνουν τα φώτα. Αστραπιαία αλλάζουν  

οι ηθοποιοί και κάθονται στη θέση τους οι επόμενοι.) 

  

ΣΚΗΝΗ 6 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1, ΜΟΝΤΕΛΟ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1: Τι κάνατε την ώρα του φόνου; 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Δεν θυμάμαι… 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1: Μάλιστα… (σημειώνει). 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Θυμήθηκα, θυμήθηκα! Ήμουν με τον Κώστα, αλλά θυ-

μάμαι και κάτι άλλο… 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1: Δηλαδή; 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Τίποτα... βασικά ήταν μια κύρια έξω από το δωμάτιο, 

αλλά δεν την είδα πολύ καλά…. 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 1: Μπορείτε να την περιγράψετε; 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Είναι ερώτηση-παγίδα; 

(Αλλαγή σκηνής, σβήνουν τα φώτα. Αστραπιαία αλλάζουν  

οι ηθοποιοί και κάθονται στη θέση τους οι επόμενοι.) 

  

ΣΚΗΝΗ 7 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΓΚΟΜΕΝΑ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Πόσο καιρό ήσασταν μαζί; 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Τρεις μήνες. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Την ώρα του φόνου που ήσασταν; 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Στο δωμάτιο, τον περίμενα…… 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Ποιος μπορεί να το επιβεβαιώσει; 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Η καμαριέρα μπήκε κι άλλαξε πετσέτες… 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Μάλιστα.  

(Αλλαγή σκηνής, σβήνουν τα φώτα. Αστραπιαία αλλάζουν  

οι ηθοποιοί και κάθονται στη θέση τους οι επόμενοι.) 

  

ΣΚΗΝΗ 8 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΓΚΟΜΕΝΑ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3 (γκέι): Ώστε λοιπόν, κ. Σιαβέλη, γνωρίζατε το θύμα; 
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ΣΙΑΒΕΛΗΣ: Φυσικά. 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3: Ήσασταν φίλοι; από πού γνωριζόσασταν;  

ΣΙΑΒΕΛΗΣ: Δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά μιλάγαμε· τον 

γνώρισα σε μια έκθεση του μουσείου μου. 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3: Ωραία.  

(Αλλαγή σκηνής, σβήνουν τα φώτα. Αστραπιαία αλλάζουν  

οι ηθοποιοί και κάθονται στη θέση τους οι επόμενοι.) 

  

ΣΚΗΝΗ 9 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 2, ΡΩΣΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

(Ο κύριος Νίκαιας κάθεται σε μία καρέκλα ενώ δίπλα του είναι ο 

Αστυνόμος Νίκας και η Υπαστυνόμος 2.) 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Σε αφήκαμε στο τελείωμα γιατ’ είσαι ο βασι-

κούοτερος ύποπτος… 

ΡΩΣΟΣ: Τιμή μου. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Παίζεις με τη φωτιά, Παπώφ… 

ΡΩΣΟΣ: Όλα κι όλα, πυρομανής δεν είμαι… 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Δώσ’ μ’ έναν καλό λόγου να μην σι χώσου μέσα. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Θάνο, η προφορά σου. 

ΡΩΣΟΣ: Δεν έχεις στοιχεία, νυχτοφύλακα. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ:  Ε ί μ α ι  Α σ τ υ ν ό μ ο ς !!!!!!! 

ΡΩΣΟΣ: Πω πω τρόποι… 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Ησυχία, Παπώφ. Γνωρίζουμε πως ήξερες το θύμα. 

Λέγε, πού ήσουν την ώρα του φόνου. 

ΡΩΣΟΣ: Συ... συζητούσα με τις καμαριέρες στο 318. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Αυτό μας το είπαν, πήγαινε έξω. 

ΡΩΣΟΣ: Τα λέμε – μην χανόμαστε. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ:  Ό ξ ω !!!!!!! 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 2 (προς τον κύριο Νίκαια): Κύριε, τι θα κάνουμε; 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Να ντουν πιάσουμε! Ιφτούς τού το ’καμε. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Δώστε μου μισή ώρα και μετάφερε τους εξής στον 

κλειστό χώρο δεξιώσεων… (Δίνει ένα φύλλο από το σημει-

ωματάριό του.) 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 2: Πηγαίνω. 

(Σβήνουν τα φώτα – Διάλειμμα) 
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ΠΡΑΞΗ 4η: ΕΝΟΧΗ Ή ΕΝΟΧΟΙ 
(Αίθουσα δεξιώσεων) 

  

ΣΚΗΝΗ 1 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3, ΡΩΣΟΣ, ΜΑΓΔΑ, ΓΚΟΜΕΝΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ, 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΘΥΡΩΡΟΣ, ΣΙΑΒΕΛΗΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3: Να περάσουν στην κλειστή αίθουσα δεξιώσεων οι: 

Αλέξανδρος Παπώφ [Ρώσος], Μάγδα Κωστόπουλου, Αγγελική 

Αδαμόπουλου [γκόμενα], Μίλτος Μούρας [τραγουδιστής], Βι-

κτώρια Calsown [μοντέλο], Γιώργος Παπαδόπουλος [λογιστής], 

Ιωάννης Προβατάς [θυρωρός], ο κ. Σιαβέλης, η δεσποινίς Μα-

ρία Μπάλου, Μπόλου –κάτι τέτοιο τέλος πάντων–, και να μας 

συνοδέψει ο κ. Πένος. 

(Μιλούν μπαίνοντας.) 

ΜΑΓΔΑ:  Κ ι  ε γ ώ ;  

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ: Θάνο, τι συμβαίνει; 

ΓΚΟΜΕΝΑ: Ορίστε; 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ: Εγώ τι δουλειά έχω; 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Παρούσα. 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Παρακαλώ;! 

ΣΙΑΒΕΛΗΣ: Αυτό δεν γίνεται… 

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ: Παρακαλώ ακολουθήστε με… 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Λοιπόν, σας φώναξα εδώ για να σας ανακοινώσω τα 

συμπεράσματά μου. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Μα, Μάν’, η αρραβωνιαστικιά μου… 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Δεν είναι ύποπτη, Θάνο. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Τότες, γιατί μι φώναξις; 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Θα σου το εξηγήσω τώρα, και σε σένα και σε ό-

λους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον αγαπητό κύριο Σιαβέλη. 

ΣΙΑΒΕΛΗΣ: Τι έχετε να πείτε για εμένα; 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Ότι δεν είστε ο δολοφόνος, αλλά αυτός που έδωσε 

την εντολή για τη δηλητηρίασή του. 

ΣΙΑΒΕΛΗΣ: Δεν ξέρετε τι λέτε. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Κι όμως, ξέρω. Βλέπετε, είχαμε υποψίες ότι είχατε 

σχέσεις με εμπόριο ναρκωτικών, και τώρα που ο συνεργάτης 

σας είναι νεκρός, όλα τα χρήματα από τα ναρκωτικά είναι δικά 

σας. Ενώ λοιπόν οι αγαπητοί συνένοχοί σας έκαναν αυτά που 

τους υποδείξατε εσείς –εσείς!– οικειοποιηθήκατε τα χρήματα 
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κανονικότατα.  

ΓΚΟΜΕΝΑ: Και ποιοι είναι οι συνεργάτες του; 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Οι αγαπητοί κύριοι Γιώργος Παπαδόπουλος, ο 

λογιστής του, και ο Μίλτος Μούρας, που είχε αναλάβει την 

διακίνησή τους στον καλλιτεχνικό χώρο. 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ (με ανησυχία και φόβο): Ορίστε;  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ (πάει να φύγει και τον σταματάνε οι αστυνομικοί): 

Ομολογώ. 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Εγώ αρνούμαι τα πάντα, είμαι αθώος. 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Λέει ψέματα! Μου έδωσε ένα ποτό για να το πάω στον 

Κωστόπουλο. 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Πολύ καλά· ομολογώ. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να πάω 

στην τουαλέτα γιατί νιώθω μια ξαφνική αδιαθεσία. 

(Φεύγει με συνοδεία του Υπαστυνόμου 3. Μετά από λίγο ακούγεται 

ένας υπόκωφος πυροβολισμός και στη συνέχεια θόρυβος από την 

παραβίαση της πόρτας. Ο αστυνομικός εμφανίζεται κατόπιν στη 

σκηνή φωνάζοντας.) 

  

ΣΚΗΝΗ 2 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3, ΡΩΣΟΣ, ΜΑΓΔΑ, ΓΚΟΜΕΝΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ, 

ΘΥΡΩΡΟΣ, ΣΙΑΒΕΛΗΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3: Αυτοκτόνησε!  

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Αδύναμοι χαρακτήρες. 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Εγώ τι θέλω εδώ; 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Είσαι η μοναδική που είδε… τη Μάγδα Κωστοπούλου 

να μαχαιρώνει το σύζυγό της. 

ΜΑΓΔΑ: Παρακαλώ;! Αυτή η φτηνιάρα το έκανε! 

ΓΚΟΜΕΝΑ:  Ε γ ώ ;;!!  

(Πάνε να πιαστούνε από τα μαλλιά και τις χωρίζει ο υπαστυνόμος Α’) 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ:  Η ρ ε μ ί α !! Λοιπόν κυρία μου, τον μαχαιρώσατε, 

ναι ή όχι; 

ΜΑΓΔΑ: ……. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Πάρτε την. 

ΘΥΡΩΡΟΣ:  Σ τ α μ α τ ή σ τ ε !  

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Για ποιο λόγο; 

ΘΥΡΩΡΟΣ: Εγώ τον μαχαίρωσα. 

(Όλοι μένουν άναυδοι.) 

ΘΥΡΩΡΟΣ: Εγώ το έκανα. Αφήστε την. 
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ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 3: Ώστε έτσι, ε; Τότε η δεσποινίς Calsown μας 

κορόιδεψε. 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Νεαρέ μου, θα μπεις φυλακή. Όχι γιατί δολοφόνησες 

το θύμα εσύ, αλλά γιατί είσαι συνένοχος στο έγκλημα. Αυτή 

τον σκότωσε. Έχετε κάτι να πείτε; 

ΜΑΓΔΑ: Ο Γιάννης είναι μαζί μου εδώ και δύο μήνες. Του πούλησα 

έρωτα για να παρακολουθήσει το σύζυγό μου. Επειδή ο 

άντρας μου σύχναζε εδώ, του ζήτησα να πιάσει δουλειά εδώ, 

ενώ του πήρα ως αντάλλαγμα ένα σπίτι. Του είχα πει ότι εάν 

τον σκοτώναμε, θα είχαμε τα πάντα… Εσείς όμως πώς το 

καταλάβατε;  

ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ: Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Εσείς μόλις τώρα με 

διαφωτίσατε. Μπορώ να πω πλέον ότι η υπόθεση της 

δολοφονίας του Κωστόπουλου έκλεισε. 

(Αποχωρούν όλοι από τη σκηνή, κλείνει η αυλαία και εμφανίζεται 

μπροστά της ο Αφηγητής) 

  

ΣΚΗΝΗ 3 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Οι δράστες συνελήφθησαν. Δημοσιογράφοι, κανάλια και 

ραδιόφωνα άρχισαν να μεταδίδουν την αποτρόπαια δολο-

φονία του επιφανούς δικηγόρου. Αλλά... την ώρα που τα ΜΜΕ 

έκαναν την δουλειά τους, κάπου κοντά στον τόπο του εγκλή-

ματος, σημειώθηκε και μια έκρηξη αυτοκινήτου. Τελικά, όμως, 

γιατί έγιναν όλα αυτά;  

(Ο Αφηγητής αναχωρεί, ενώ από άλλο σημείο μπαίνουν ο Αστυνόμος 

Νίκας με την Καμαριέρα 1 και στέκονται εκεί που προηγουμένως 

ήταν ο Αφηγητής, μπροστά στην κλειστή αυλαία.) 

  

ΣΚΗΝΗ 4 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Μαρί, τα διαμάντ΄ τελικά τι γίναν’; Ου Ρώσσος 

δεν τα πίρι; 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 1: Δεν έχω ιδέα. Να το αναφέρεις, Θάνο μου. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ: Θα του κάν’ βέβια. 

 

(Βγαίνουν από τη σκηνή, δηλαδή από την κλειστή αυλαία. Ακούγεται 

ήχος πόρτας αυτοκινήτου που κλείνει, και μετά ήχος έκρηξης, ενώ 
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αρχίζει να ακούγεται το St. James Infirmary Blues με τον Louis 

Armstrong την ώρα που ανοίγει η αυλαία ξανά.) 

  

ΠΡΑΞΗ 5Η 
(Αυλή του ξενοδοχείου, έξοδος παρκινγκ) 

(Στην σκηνή βρίσκεται ο Ρώσσος μόνος και φαίνεται σκεπτικός. 

Μπαίνει η Γκόμενα κρατώντας ένα χαρτοφύλακα και του πετάει στον 

αέρα κλειδιά αυτοκινήτου.) 

  

ΓΚΟΜΕΝΑ: Μωρό μου, το αμάξι είναι έτοιμο και το γιοτ περιμένει.  

ΡΩΣΟΣ: Παίρνω ένα τηλέφωνο, εσύ πήγαινε αγάπη μου και έρχομαι 

αμέσως. 

(Σχηματίζει το νούμερο στο κινητό του,  

ενώ η άλλη φεύγει από τη σκηνή) 

ΡΩΣΟΣ: Χαίρετε, κύριε Νίκαια. Κάτω από τη θέση του συνοδηγού θα 

βρείτε ένα κουτί με 5-6 κρυσταλλάκια, το εισιτήριό σας για 

Καραϊβική, τα κλειδιά της βίλλας σας εκεί και το γιοτ στην 

ιδιωτική σας προβλήτα. Α, και κάτι ακόμα.. Το αυτοκίνητο του 

κυρίου Νίκα «επισκευάστηκε» όπως έπρεπε; … Πολύ καλά, 

λοιπόν. Εις το επανιδείν.  

(Φεύγει αργά από τη σκηνή κρατώντας το χαρτοφύλακα  

ενώ ακούγεται το Feeling Good των Muse.) 

 

ΑΥΛΑΙΑ 
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Αίθουσα Αναμονής 
 

 

Παναγιώτης Σαρδέλης 

 

 

 

Χαρακτήρες 

ΣΙΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ 

ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ 

ΓΙΑΤΡΟΣ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 2 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑ 1 

ΚΥΡΙΑ 2 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΜΠΡΑΒΟΣ 1 

ΜΠΡΑΒΟΣ 2 

 

1Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 

Η σκηνή άδεια. Μπαίνει ο νοσηλευτής με το φορείο και τη Βαγγελιώ 

δίπλα. Τοποθετούνται στο κέντρο της σκηνής. 

 

ΒΑΓΓ: Άντρα μου, άντρα μου, άντρα μουουουουου!!!!! Τι σου ’μελλε 

να πάθεις; Παναγία μου!!! 

ΝΟΣ: Ηρεμήστε κυρία μου!! Θα τον μεταφέρουμε στην εντατική για 
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να δούμε την κατάστασή του! Εσείς περιμένετε εδώ και ηρε-

μήστε... 

ΒΑΓΓ: Πως να ηρεμήσω; Άαα, κακό που μας βρήκε!!! Πού πού!! Κάνε 

το θαύμα σου, θεούλη μουουου!!! Τάγμα στην εκκλησία της 

Παναγίτσας του χωριού μου θα κάνω!! 

ΝΟΣ (με βλέμμα τρόμου): Γιατρέ!! Βοήθειααα!!  

 

2Η ΣΚΗΝΗ  

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΣΙΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1 

Ο Νοσηλευτής αποχωρεί από την σκηνή ενώ η Βαγγελιώ κάθεται 

σε μια καρέκλα του επισκεπτηρίου. Η σκηνή σβήνει, τα φώτα ξανα-

νάβουν με φως ημέρας. Ξαφνικά, μια περίεργη φωνή ακούγεται και 

στη σκηνή μπαίνει η Σιλβάνα με το φορείο και τη Νοσηλεύτρια 1. 

Ταυτόχρονα περνάει ο Νοσηλευτής, ρίχνει μια τρομαγμένη ματιά 

προς τη Βαγγελιώ και φεύγει τρέχοντας. Η Σιλβάνα τοποθετείται στο 

κέντρο της σκηνής μαζί με το φορείο και τη Νοσηλεύτρια 1. 

 

ΣΙΛ: Aχ αγκάπη μου, άντεξε λίγκο ακόμα και μετά θα σε ντουν οι 

γκαλύτεροι γκιατροί. 

ΝΟΣ 1: Άντε, κυρία μου –o θεός να σας κάνει–, τα βρήκατε τα 

κλειδιά;;; 

ΣΙΛ (παρεξενεμένη): Τι είπατε;;;  

ΝΟΣ 1: Τίποτα!! Τελειώνετε... θα μας μείνει στον τόπο!!! 

ΣΙΛ: Α, νά τα!! Έλα, μωρό μου, πήγαινε και θα σε περιμένω έξω!!! Σ’ 

αγκάπω. (δάκρυα) 

Βγάζει τις χειροπέδες με το ροζ γουνάκι και κάθεται στεναχωρημένη 

με ένα χαρτομάντιλο στα χέρια μια θέση πιο δίπλα από τη Βαγγελιώ. 

Η Νοσηλεύτρια βγαίνει. 

 

3Η ΣΚΗΝΗ  

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΣΙΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ 

Σιγή στη σκηνή. Ακούμε μικρούς λυγμούς της Σιλβάνας. 

 

ΣΙΛ: Γκεια σας!! (με μικρό χαμόγελο). 

ΒΑΓΓ (γκριμάτσα συμπόνιας με χαμόγελο): Γεια σας!! 

ΣΙΛ: Άντρα σας μέσα; 

ΒΑΓΓ: Ναι. Εσάς; 

ΣΙΛ: Όκι!! φίλος μου... Πουλύ άρρωστο άντρα σας; 
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ΒΑΓΓ: Δεν ξέρουμε ακόμα. Περιμένω τους γιατρούς. 

Σιγή λίγα δευτερόλεπτα. 

ΣΙΛ: Εμένα όκι πολύ. Μίλαγκε κιόλας, άρα πρέπει να είναι λεπτό 

εγκεφαλικό. 

ΒΑΓΓ: Αβαρύ εννοείς, κορίτσι μου; 

ΣΙΛ: Α, ντα! 

Σιγή πάλι. 

ΒΑΓΓ: Από πού είσαι εσύ; 

ΣΙΛ: Εεεε; (βλέμμα απορίας) 

ΒΑΓΓ: Από τί χώρα είσαι; Ου-κρα-νι-α; 

ΣΙΛ: Ε, όκι και Ουκρανία!!! Απού Ρώσ(σ)α είμαι. Εσείς; Ελλάντα; 

ΒΑΓΓ: Ε, ναι! Από την Υάμεια Μεσσηνίας!!! 

ΣΙΛ: Υ-υ-ιαμάμια; 

ΒΑΓΓ: Υ-ά-μει-α. 

ΣΙΛ: Άαα!! Γιάμεια!!! 

ΒΑΓΓ: Ναι, ναι... Μπράβο... 

ΣΙΛ: Ντε ξέρω καλά ελλαντικά. Μου ματαίνει κ. Άλεξ τώρα!!! Πουλύ 

καλός φίλος. (δάκρυ) 

ΒΑΓΓ: Έλληνας ο κ. Άλεξ; 

ΣΙΛ: Ντα. 

ΒΑΓΓ: Και πού τον γνώρισες; 

ΣΙΛ: Αρκικά στην ντουλεία, αλλά μετά μποητούσα κύριο Άλεξ και 

σπίτι. Έβγκαινα από ντουλειά, έμπενα σπίτι κ. Άλεξ! 

ΒΑΓΓ: Εισαγωγές-εξαγωγές δηλαδή; 

ΣΙΛ: Ντα!! (χαμόγελο) Έτσι το έλεγκε και κύριο Άλεξ!!! 

ΒΑΓΓ: Κάτι θα ’ξερε..... 

Ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο της Σιλβάνας (ήχος «Τα κορίτσια 

ξενυχτάνε» – Αλέξια). Χαμόγελο προς τη Βαγγελιώ. Ανοίγει την 

τσάντα, βγάζει τις χειροπέδες, εσώρουχο και μετά ροζ κινητό. 

Γουρλωμένα μάτια από τη Βαγγελιώ.  

Το εσώρουχο το ξαναβάζει μέσα. 

ΣΙΛ: Ντααα; Τζοάνα; Τσι κάνεις; Ντα,ντα! Όκι, ντεν μπορώ. Κύριος Ά-

λεξ έπαθε αγκεφαλικό και είμαι νοσοκομείο τσώρα. Ντα, ντα!! 

Άντε καλή ντουλεία!! Φιλάκια!! (κλείνει το κινητό, σιγή). Κυ-

λικείο πού είναι; 

ΒΑΓΓ: Από κει. 

ΣΙΛ: Α,ευκαριστώ πουλύ!!! Α, καλέ, ξέκασα! 

ΒΑΓΓ: Τι ψέκασες; 
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ΣΙΛ: Όχι ψέκασα· ξέκασα... – να πω όνομά μου. Σιλβάνα. 

ΒΑΓΓ: Α! Βαγγελιώ. 

ΣΙΛ: Βαγγελιώ;;; (γέλιο) Έχετε ξαντέρφη που λένε Βαγγελιώ και 

ντουλεύει Συγγρού; Φίλη μου είναι. 

ΒΑΓΓ: Εεεεεεε, όχι. 

ΣΙΛ: Α, καλά τότε... ντεν πειράζει! θα έρθω σε λίγκο! Γκεια σας! 

ΒΑΓΓ: Γκεια, γκεια..  

Η Σιλβάνα αποχωρεί. 

 

4Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ 

 

ΒΑΓΓ: Πού, πού!!! Παναγία μου!!! Με την παρδαλή!!!! Άκου εκεί 

εισαγωγές-εξαγωγές..... Και αυτός ο κ. Άλεξ... Άλλο κουμάσι θα 

’ναι κι αυτός... Χριστέ μου, πού με έφερες την καψερή!!! (Βλέ-

πει τις χειροπέδες της Σιλβάνας.) Ἴιιιιιιιιιι! Το παλιοθήλυκο ξέ-

χασε εδώ τις χειροπέδες!!! Θα το δει κάνας άνθρωπος, ρεζίλι 

θα γίνω!!! Άσε να τις πάρω, να ’χω το κεφάλι μου ήσυχο... (τις 

βάζει στην τσάντα της). 

 

5Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΓΙΑΤΡΟΣ, ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ 

Μπαίνει ο Γιατρός με τη Νίτσα Σατραπούδη. 

 

ΝΙΤΣΑ: Δηλαδή είναι καλά; 

ΓΙΑΤ: Ναι, κυρία μου, είναι μια χαρά. 

NΙΤ: Αχ, δόξα τω θεώ, γιατί όλη η γειτονιά είναι πολύ ανήσυχη. Να 

κάνετε ό,τι μπορείτε. 

ΓΙΑΤ: Μονο και μόνο επειδή είναι φίλη σας, θα κάνω ότι καλύτερο 

μπορώ. (Χειροφίλημα και τσαχπίνικο γέλιο.) 

ΝΙΤ: Αχ, γιατρέ, μη με κολακεύετε έτσι· θα με κακομάθετε. (Γέλιο. 

Βλέπει τη Βαγγελιω. Πηγαίνει και κάθεται δίπλα της. Ο γιατρός 

μπαίνει σε μια πόρτα.) 

 

6Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ 

 

ΝΙΤ: Καλημέρα σας. Νίτσα Σατραπούδη, επισκέπτρια. Εσείς; 
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ΒΑΓΓ: Βαγγελιώ Αλαδάρη! 

ΝΙΤ: Είναι κάποιος δικός σας εδώ? 

ΒΑΓΓ: Ναι, ο άντρας μου. 

ΝΙΤ: Αχ, αλήθεια; Συλλυπητήρια… 

ΒΑΓΓ: Φάε τη γλώσσα σου πρωί πρωί, κυρά μου. Δεν πέθανε, εγκε-

φαλικό έπαθε. 

ΝΙΤ: Αχ, ναι; Κρίμα... Εννοώ  σ ι δ ε ρ έ ν ι ο ς, σ ι δ ε ρ έ ν ι ο ς !!!!! 

Επαρχιώτισσα μου φαίνεστε. Από πού είστε? 

ΒΑΓΓ: Από την Μεσσηνία 

ΝΙΤ: Καλαμάτα; (Κουτσομπολίστικο βλέμμα.) 

ΒΑΓΓ: Όχι, Υάμεια... Χωριό είναι. 

ΝΙΤ: Α, μάλιστα... Συνταξιούχος; 

ΒΑΓΓ: Ναι. Αφήστε όμως... Με τη σύνταξη που παίρνουμε δεν είμα-

στε συνταξιούχοι... Χαμάληδες είμαστε. 

ΝΙΤ: Ναι, ναι, μην τα συζητάτε... Κάνας άλλος δεν είναι εδώ; 

ΒΑΓΓ: Μια παρδαλή Ρωσίδα. Πού να τη δείτε – θα ντραπείτε και που 

την κοιτάτε… Παπαπαπά! 

ΝΙΤ: Ρωσίδα, έεεεε; (Σιγή.) Στην πτέρυγα εγκαυμάτων είναι μια που 

κάηκε με λάδι γιατί φοβήθηκε που τσουρούφλιζε το τηγάνι με 

τις πατάτες... Τι χαζή;! 

ΒΑΓΓ: Α, την ανεπρόκοπη... Εμείς τηγανίζαμε, πλέναμε και θηλάζαμε 

μαζί, και αυτή φοβήθηκε το τηγάνι... Οι σημερινές νοικοκυρές 

δεν είναι σαν και εμάς... 

ΝΙΤ: Συμφωνώ... Εμείς τα σπίτια που κρατάγαμε – ούτε μύγα δεν 

έμπαινε στο σπίτι! Παιδιά έχετε; 

ΒΑΓΓ: Πού κολλάει αυτό, καλέ; 

ΝΙΤ: Στο «θηλάζαμε» (γελακι ενοχής). 

ΒΑΓΓ: Ναι ένα γιο και μια κορη... Εσείς; 

ΝΙΤ: Δυστυχως όχι. Δεν βρέθηκε ο κατάλληλος. 

 

7Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΚΥΡΙΑ 1 

Μπαίνει η φίλη της Νίτσας Σατραπούδη. 

 

ΚΥΡ 1: Νίτσα, Νίτσα, έλα γρήγορα.. Γεια σας (απευθυνόμενη στη 

Βαγγελιώ). 

ΒΑΓΓ: Γεια σας. 

NΙΤ: Έλα, τι εγινε; Βγήκε από το χειρουργείο η γκαστρωμένη; 
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ΚΥΡ 1: Έχουμε νέο φρούτο στην πτέρυγα. 

ΝΙΤ: Πες, καλέ, και θα σκάσω… 

ΚΥΡ 1: Ξανθιά, χαζή, περίπου στα εικοσιτέσσερα, με πιτζάμες ροζ βε-

λούδο και loui vitton πανηγυριώτικη· έβαλε την ισιωτική στην 

πλαστική τρέσα και της κόλλησε στο κεφάλι. 

ΝΙΤ: Ραφτή η τρέσα; 

ΚΥΡ 1: Εμ, ραφτή βέβαια. 

ΝΙΤ: Φύγαμε... Γεια σας, κυρία Βαγγελιώ. Θα έρθω μετά να συνεχί-

σουμε. 

Κάθονται στην γωνία η Κυρία 1 με την Νίτσα. 

ΚΥΡ 1: Ποια είναι αυτή, καλέ; 

ΝΙΤ: Θα σου πω μετά, δεν έχει και πολύ ζουμί όμως. Η λεχώνα βγήκε; 

ΚΥΡ 1: Ναι, άκυρο όμως! Κορίτσι και χωρίς καισαρική. 

ΝΙΤ: Αχ, τσάμπα χαρήκαμε. Και ήταν ενδιαφέρον κουτσομπολιό. 

Πάμε όμως τώρα να δούμε τη σιδεροκέφαλη να μάθουμε και 

τίποτα ενδιαφέρον, γιατί εδώ… νεκροταφείο είναι! (Γέλια και 

από τις δυο καθώς φεύγουν.) 

 

8Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ 

 

ΒΑΓΓ (μόνη): Αχ, στο χωριό δεν είναι έτσι. Εδώ όλοι θάβουν όλους. 

Στο χωριό τουλάχιστον θάβουν κάποιοι..., όχι όλοι! Έτσι έχει 

ενδιαφέρον, αλλά εδώ τσίρκο είναι... 

 

9Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΓΙΑΤΡΟΣ 

Μπαίνει ο Γιατρός. 

 

ΓΙΑΤ: Η κυρία Αλαδάρη; 

ΒΑΓΓ: Μάλιστα. Πώς είναι ο άντρας μου; 

ΓΙΑΤ: Δόξα τω θεώ είναι καλά. Μπορείτε να περάσετε και να το δείτε. 

Σίγουρα, όταν μπείτε μέσα και σας δει τόσο όμορφη, θα πάει 

ακόμη καλύτερα. (Χαμόγελα και από τους δυο και η Βαγγελιώ 

κάνει τον σταυρό της.) 
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10Η ΣΚΗΝΗ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΙΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ 

Η σκηνή άδεια. Μπαίνει η κυρία Νίτσα και κάθεται. Βγάζει πλεκτό 

και φοράει τα γυαλιά της. Μπαίνει λίγο μετά και η Σιλβάνα με μια 

λουκανικόπιτα στο χέρι.  

 

ΣΙΛ: Γκεια σας! 

ΝΙΤ: Γεια σας (ματιά με ενδιαφέρον). 

ΣΙΛ: Με λένε Σιλβάνα. 

ΝΙΤ: Επώνυμο; 

ΣΙΛ: Ουγκούρφαγια. Εσάς; 

ΝΙΤ: Νίτσα Σατραπούδη, επισκέπτρια. Η Ρωσίδα πρέπει να ’ναι (ψι-

θυριστα). Ποιος είναι εδώ; 

ΣΙΛ: Εγκώ! (γέλιο χαζής με στόμα γεμάτο φαγητό). 

ΝΙΤ: Και ξένη και χαζή! – λαβράκι! Όχι, εννοώ: είναι κάποιος δικός 

σου εδώ; 

ΣΙΛ: Ντα. κ. Άλεξ, φίλος μου, πουλύ στενός... 

ΝΙΤ: Α, μάλιστα!!! Από πού είσαι; Ρωσία; 

ΣΙΛ: Ντα, Ρωσίδα. Και εσείς; 

ΝΙΤ: Όχι. Ελληνίδα. (Σιγή.) 

ΣΙΛ: Είδατε χειροπέδα με ροζ γκουνάκι; 

ΝΙΤ: Όχι. Δικές σου είναι, πουλάκι μου; 

ΣΙΛ: Όχι. Κυρίου Άλεξ είναι! 

ΝΙΤ: Μαλιστα. Και πώς και είσαι στην Ελλάδα; Στη Ρωσία δεν είχες οι-

κογένεια, δουλειά; (Κοιτάει με ανυπομονησία.) 

ΣΙΛ: Α, εγκώ άσκημη ιστορία. Μπαμπά μου πνίγηκε σε ποτάμι, μαμά 

μου κάηκε σε φωτιά μαζί με σπίτια μας και αντερφό μου 

φυλακή. 

ΝΙΤ: Γιατί είναι φυλακή; 

ΣΙΛ: Γκιατι έριξε μαπμπά μου σε ποτάμι και έκαψε σπίτι με μαμά 

μέσα. 

ΝΙΤ (γουρλώνοντας τα μάτια): Και εσύ πώς και βρέθηκες εδώ; 

ΣΙΛ: Α, φίλη μου ήρθε Ελλάντα γκια να ντουλέψει και ήρθα κι εγκώ. 

ΝΙΤ: Και τι δουλειά έκανες, μάνα μου; 

ΣΙΛ: Κορεύτρια σε μπαρ. Κύριο Άλεξ με μπρήκε και με πήρε σπίτι γκια 

ντουλειά εκεί. Εσείς τι δουλειά; 

ΝΙΤ: Συνταξιούχος. 

ΣΙΛ: Α, μπράβο. Πολύ καλή ντουλειά! 
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ΝΙΤ: Ναι, ναι, πολύ καλή δουλειά (κάνει κοροϊδευτική χειρονομία) 

Ξαφνικά ακούγονται φωνές και μπαίνει η Μαργαρίτα με τον 

Κωστάκη. 

 

11Η ΣΚΗΝΗ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΙΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ,  

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ 

 

ΜΑΡΓ: Αλλά, βέβαια, έχουμε που έχουμε τον γέρο να μην ψοφάει, 

πρέπει να πληρώσουμε και τα φάρμακα. 

ΚΩΣ: Έλα, βρε Μαργαρίτα, για τον πατέρα μου μιλάς! Τόσα λεφτά 

μας έχει δώσει· δεν τον νοιάζεσαι καθόλου; 

ΜΑΡ: Άκου να σου πω, Κωστάκη, άμα θέλει να τον νοιαστώ, να τα 

τινάξει, να πάρουμε την κληρονομιά και θα του κάνω εγώ μια 

κηδεία, όλη τη γειτονιά θα καλέσω! 

ΚΩΣ: Αχ, βρε Μαργαρίτα, με την γλωσσοφαγιά σου! Στο άνθος της 

ηλικίας του είναι! 

ΜΑΡΓ: Ποιας ηλικίας του, βρε βούρλο; της 20ης; Γιατί την τρίτη την 

έχει ξεπεράσει εδώ και κάτι αιώνες. Ζει ακόμα για να μας παι-

δεύει, το χούφταλο! 

ΚΩΣ: Ας τον πάμε σε ένα γηροκομείο τότε. 

ΜΑΡΓ: Δεν νομίζω, Κωστάκη! Που θα πληρώνω εγώ για να καλοπε-

ράσει το απολίθωμα. Εδώ να μείνει και να τα κακαρώσει πριν 

πάρουμε τα φάρμακα. 

ΚΩΣ: Μαργαρίτα, σε παρακαλώ! Δείξε λίγο σεβασμό και συμπόνια! 

Πατέρας μου είναι... 

ΜΑΡΓ: Κωστάκη! Μη μου αντιμιλάς εμένα γιατί βλέπω εσένα πρώτα 

στο φέρετρο και μετά τον πατέρα σου. 

ΚΩΣ: Καλά... 

ΜΑΡΓ: Έτσι μπράβο. Τώρα πήγαινε στο μπουγατσοπωλείο της γειτο-

νιάς και φέρε δυο μπουγάτσες! 

ΚΩΣ: Μα είναι μισή ώρα δρόμος... 

ΜΑΡΓ: Καλύτερα, να ηρεμήσει και το κεφάλι μου. Φύγε τώρα!  

Ο Κωστάκης φεύγει και η Μαργαρίτα κάθεται δίπλα στη Σιλβάνα. 

MΑΡΓ: Αχ, αυτοί οι άντρες, ντιπ για ντιπ ηλίθιοι είναι!!! Και ο δικός 

μου, o χειρότερος. 

ΝΙΤ : Συμφωνώ. 

ΣΙΛ: Όλοι εκτός από κ. Άλεξ. Ο γκαλύτερος άντρας του κόσμου! 



~ 203 ~ 

ΜΑΡΓ: Ματσωμένος; 

ΣΙΛ: Ντα ντα, πουλύυυυ!!!! 

ΝΙΤ: Μπορεί να μην ξέρεις καλά ελληνικά, αλλά το «ματσωμένος» 

αμέσως το κατάλαβες. 

ΣΙΛ: Τσι; 

ΝΙΤ: Τίποτα, καλέ!!! Όμορφη κοπέλα, λέω, είσαι! 

ΣΙΛ: Ευχαριστώ πουλύ!!! Λουκανικόπιτα τελείωσε... (στεναχωρη-

μένη). Έχω και γκοφρέτα όμως! Ντέλεις; 

ΜΑΡΓ: Όχι, κάνω δίαιτα. 

ΝΙΤ: Φαίνεται. (Η Μαργαρίτα την κοιτάει με βλέμμα κακίας.) 

ΣΙΛ: Εσείς; 

ΝΙΤ: Όχι, κοπέλα μου, ευχαριστώ… 

ΣΙΛ: Άρα, τρεις γκοφρέτες για μένα!!! (και τρώει). 

Ξαφνικά μπαίνει μέσα ένας φωτογράφος και αρχίζει και 

φωτογραφίζει τις γυναίκες!!! 

 

12Η ΣΚΗΝΗ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ,  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

 

ΜΑΡΓ: Καλέ, τι έγινε; 

ΝΙΤ: Σβήσε την κάμερα, αγόρι μου! 

ΣΙΛ: Ντα, ντα!!! Θα μου πέσει και γκοφρέτα!!! 

ΦΩΤ: Είστε γνωστές της κυρίας Βερδάκη; 

ΜΑΡΓ: Ποιας; 

ΦΩΤ: Της κ. Βερδάκη.  

ΝΙΤ: Της «κοσμοπολίτισσας» από την Κηφισιά; 

ΦΩΤ: Ναι!!! Την είδατε; 

ΝΙΤ: Γιατί; είναι εδώ; (Βλέμμα απορίας-ανυπομονησίας.) 

ΦΩΤ: Ναι!! Έπαθε εγκεφαλικό!!! Και την ψάχνουμε να της πάρουμε 

συνέντευξη! 

ΜΑΡΓ: Σε ποιο δωμάτιο είναι; 

ΦΩΤ: Στο 320. 

ΝΙΤ: Δίπλα από της Φρόσως! Έφυγα! 

ΦΩΤ: Καλέ, πάρτε με μαζί, μπας και κάνω κάνα νούμερο στην 

εκπομπή! 

ΝΙΤ: Δεν δίνω αποκλειστικότητες, αγάπη μου! Γειάααααα!!! (Φεύγει.) 

ΦΩΤ: Πάει, την έκατσα, δεν θα την βρω ποτέ!! 
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Ξαφνικά μπαίνει ο Χριστόφορος μαζί με δύο μπράβους  

και την Μαρίτα. 

 

13Η ΣΚΗΝΗ 

ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ,  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΠΡΑΒΟΙ 1-2, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ 

 

ΧΡ: Μπα μπα μπα…. Ακόμα εδώ είσαι; Νόμιζα ότι σε έδιωξα!! (γέλιο 

ειρωνείας). 

ΦΩΤ: Όχι εσείς… Θα φύγω τώρα, χωρίς φωνές!!! 

ΧΡ: Ναι, περίμενε! Πάρτε τον!!! 

ΦΩΤ: Αχ, όχι, όχι πάλι!!! 

Οι μπράβοι παίρνουν τον φωτογράφο με φωνές και φεύγουν. 

Η Νίτσα επιστρέφει με αίσθημα απογοήτευσης!!!! 

 

14Η ΣΚΗΝΗ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ,  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ 

 

ΝΙΤ: Κάνει εξετάσεις. Κρίμα. 

ΧΡ: Κυρίες μου, λυπάμαι για την αναστάτωση, αλλά, όπως γνωρίζετε, 

οι διασημότητες είναι πάντα το επίκεντρο όλων… Χριστό-

φορος Βερδάκης, γόνος της μεγάλης επιχειρηματικής οικογέ-

νειας Βερδάκη.  

ΣΙΛ: Όμορφο αγκόρι, κύριο Κριστόφορο! Εγκώ (ενώ βάζει κραγιόν), 

Σιλβάνα Ουγκούρφαγια! Χάρηκα!!! 

ΜΑΡΓ: Όμορφο αγόρι, αλλά και λίγο ψώνιο… 

ΧΡ: Ορίστε; 

ΜΑΡΓ: Τίποτα, καλέ. Μαργαρίτα Φερνουδάκη. Χάρηκα! 

ΝΙΤ: Νίτσα Σατραπούδη, τιμή μου! (σηκώνεται και απλώνει το χέρι 

της περιμένοντας χειροφίλημα). 

ΧΡ: Εμένα, πάλι, όχι και τόσο (γέλιο υπεροψίας), εκτός και αν έχετε 

λεφτά! Τότε αλλάζει το πράγμα…. Μαρίτα,  ν ε ρ ό !  (χτυ-

πάει επιδεικτικά το πόδι με σταυρωμένα τα χέρια). 

ΜΑΡΤ: Μάλιστα, κύριε (βγάζει δίσκο από την τσάντα και βάζει πάνω 

το μόλις ανοιγμένο μπουκάλι). 

ΧΡ: Άργησες να μου το φέρεις. Γιατί; 

ΜΑΡΤ (με αγανακτισμένο ύφος): Κόλλησε το ασημικό στην τσάντα...  
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ΧΡ: Άσε τις εξυπνάδες και φρόντισε την επόμενη φορά να είστε πιο 

σβέλτη!!! Πού είναι το καθιστικό να καθίσω; Όλη αυτή η πα-

ραμονή εδώ με κούρασε… 

ΜΑΡΓ: Α, οι καναπέδες δεν είναι εδώ!!! Μέσα στο σαλόνι είναι· έχει 

και βιολιστές σήμερα, ειδικά για σας! (δείχνει προς το νεκρο-

τομείο). 

ΧΡ: Κυρία μου, έχω την αίσθηση ότι με ειρωνεύστε... 

ΜΑΡΓ: Όχι, καλέ, μην το ξαναπείς!  Ε γ ώ  να ειρωνευτώ έναν γόνο 

Βερδάκη! (χαζογελάει). 

ΧΡ: Έχετε ένα δίκιο τώρα (γέλιο ικανοποίησης, αθόρυβο). 

ΜΑΡΤ: Αχ, κύριε Χριστόφορε, η χοντροπατάτα από κει σας κοροϊ-

δεύει!!! Δεν έχει περπατήσει στα δικά μας… –εννοώ τα δικά 

σας– σαλόνια, για να έχει και τρόπους. 

ΜΑΡΓ: Τι είπες, μωρή λάμια; (σηκώνεται όρθια). 

ΜΑΡΤ: Ό,τι άκουσες, βρε βόδι!!! Αλλά, αφού σου έχει μπει λίπος μέ-

χρι και στα αφτιά, πώς να ακούσεις, μοσχάρα;! 

ΜΑΡΓ: Μωρή κατσίκα, θα σε λειώσω… (και ορμά πάνω στην Μαρίτα· 

η Νίτσα και η Σιλβάνα σηκώνονται για να τις χωρίσουν). 

ΝΙΤ: Καλέ, μην τσακώνεστε· ηρεμήστε, ηρεμήστε. 

ΧΡ (αμέτοχος): Μα πού είναι αυτοί οι μπράβοι; 

ΣΙΛ: Θα μου πέσει το γκοφρέτα!!!! (Τις χωρίζουν τελικά.) 

ΝΙΤ: Επιτέλους, τις χωρίσαμε… 

ΣΙΛ (στεναχωρημένη): Έπεσε γκοφρέτα όμως…  

ΝΙΤ: Εσείς, κύριε Χριστόφορε, γιατί δεν βοηθήσατε; 

ΧΡ: Χα. (Βλέμμα περιφρόνησης.) Εγώ να ασχοληθώ με κάποιον άλλον 

εκτός από μένα και τα λεφτά μου;… Δεν είμαστε καλά!!!  

Μπαίνει ο Κωστάκης 

 

15Η ΣΚΗΝΗ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ,  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ, 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ,  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ 

 

ΚΩΣ: Τι έγινε, βρε παιδιά; Άκουσα φωνές! Μέχρι κάτω ακούγεστε. 

Μαργαρίτα, είσαι καλά; 

ΜΑΡΓ: Όχι!!! (Ξεφωνίζει.) Φέρε τις μπουγάτσες (Τις παίρνει.) 

ΜΑΡΤ: Γυναίκα σας; 

ΚΩΣ: Μάλιστα. 

ΜΑΡΤ: Την αφήνετε συχνά αμολημένη; Γιατί η γυναίκα σας, που πιο 
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πολύ για φοράδα μου κάνει, μου όρμησε και ειρωνεύτηκε και 

το αφεντικό μου! 

ΜΑΡΓ: Αν σηκωθώ πάνω, μωρή λινάτσα…. 

ΜΑΡΤ: Γιά σήκω!!! 

ΚΩΣ: Σας παρακαλώ, ήρεμα· τι πράγματα είναι αυτά; Μαργαρίτα, τι 

είναι αυτά που λέει η δεσποινίδα; 

ΜΑΡΓ: Κωστάκη, εσύ βούλωσ’ το! Αντί να υπερασπιστείς τη γυναίκα 

σου, κάθεσαι και ακούς τι σου λέει το κατσίβελο!!! 

ΜΑΡΤ: Άαααα….Θα σου φέρω το δίσκο στο κεφάλι! Κανόνισε! 

ΚΩΣ: Παρακαλώ! Ηρεμήστε!! Κυρία μου, ζητώ…. 

ΜΑΡΓ: Κωστάκη, πες αλεύρι… (γυρνάει και την κοιτάει) 

ΚΩΣ: …Συγγνώμη εκ μέρους της γυναίκας μου! 

Μαργ: Το διαζύγιο σε γυρεύει! (Σηκώνεται όρθια και τον κυνηγάει με 

την τσάντα.) 

 

16Η ΣΚΗΝΗ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ,  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ, 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ, 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1 

Μπαίνει η Νοσηλεύτρια 1. 

 

ΝΟΣ 1 (με δυνατή φωνή): Τι γίνεται εδώ?  

Ο Χριστόφορος γυρνάει, την κοιτάει τρέχει πάνω της εκθαμβωμένος  

και της πιάνει το χέρι. 

ΧΡ: Χριστόφορος Βερδάκης! Γόνος της μεγάλης επιχειρηματικής οικο-

γένειας Βερδάκη!!! Χαίρομαι που γνωρίζω μια τέτοια οπτα-

σία!!! (Της φιλάει το χέρι.) 

ΝΟΣ 1: Ιωάννα Αναστασίου. Τιμή μου που γνωρίζω έναν τόσο γνωστό 

και ευκατάστατο άντρα στο χώρο των επιχειρήσεων και της 

σόου μπιζ! 

ΧΡ (με επίμονο βλέμμα): Η τιμή είναι δική μου! Θα θέλατε να κάνω 

κάτι για εσάς, οτιδήποτε; 

ΝΟΣ 1 (με νάζι): Αχ, μα δεν ξέρω... Με φέρνετε σε δύσκολη θέση... 

Σαν τι προσφέρεστε να κάνετε; 

ΧΡ: Ίσως ένα ρομαντικό δείπνο στην Κηφισιά, σε ένα από τα ακρι-

βότερα εστιατόρια όλης της Ελλάδος;! – γιατί εγώ μόνο εκεί 

πάω!!! Ενδιαφέρεστε; 

ΝΟΣ 1: Αχ, πάλι δεν ξέρω... 
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ΧΡ: Λοιπόν, τι ώρα να περάσω να σας πάρω με την Bentley αμαξάρα 

μου των 500.000 ευρώ; 

ΝΟΣ 1 (με έκφραση ενθουσιασμού): Τελειώνω βάρδια στις 21.00΄, 

άρα κατά τις 20.00΄ θα σε περιμένω να με πάρεις..., Χριστό-

φορε... (λάγνο βλέμμα). Ανυπομονώ... 

ΧΡ: Και εγώ, Μαρία... – εννοώ Γιώτα... – εννοώ Ιωάννα... 

ΝΟΣ 1: Ό,τι να ’ναι, Χριστόφορε... (Κοιτάει τις καθισμένες κυρίες και 

λέει με υπεροπτικό ύφος:) Φάτε τη σκόνη μου, κλώσες!!! (Σο-

βαρεύει.) Και ήσυχα τώρα που θα λείπω... (Γέλιο και απο-

χωρεί.) 

 

17Η ΣΚΗΝΗ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ,  

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ,  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ 

 

ΧΡ: Πάμε, Μαρίτα, και εμείς γρήγορα γιατί έχω πολλά να κάνω μέχρι 

το βράδυ!!! Πεντικιούρ, μανικιούρ, μαλλιά... Θέλω να είμαι 

πιο τέλειος απ’ όσο τέλειος είμαι τώρα, για τη Γεωργία!!! 

ΜΑΡΤ: Τι ακούω η τρελή και δεν μου φέρνω τον δίσκο στο κεφάλι; 

Έεεεεεελεος πλέον!! 

ΧΡ: Μαρίτα, σιωπή!!! Δεν σε πληρώνω για να μιλάς, αλλά για να 

κουβαλάς!!! Αντίο σε όλους!!! 

ΜΑΡΤ: Αντίο και σε σας, κύριε Κώστα, και ευχαριστώ για τη συγνώμη 

εκ μέρους της γυναικούλας σας!!! (γέλιο) 

ΜΑΡΓ (με γκριμάτσα εκνευρισμού): Α, φεύγουν; Άντε να ξεβρωμίσει 

και λίγο ο τόπος... 

ΜΑΡΤ (με βλέμμα υπεροπτικό): Η μπόχα όμως θα παραμείνει,  β ό -

θ ρ ε !!! (και φεύγει τρέχοντας πίσω από τον Χριστόφορο). 

ΜΑΡΓ: Και τώρα, οι δυο μας, Κωστάκη... 

ΚΩΣ: Ωχ... 

ΜΑΡΓ (αρχίζει να τον χτυπάει με την τσάντα): Δεν ντρέπεσαι, ρε;! Να 

υποστηρίζεις το μυγόφτυμα;;; Άμα σε πιάσω... 

ΚΩΣ: Μα, Μαργαρίτα... 

ΜΑΡΓ: Στο μπαλκόνι θα κοιμηθείς σήμερα!!!  

Με φωνές απομακρύνονται από την σκηνή. 
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18Η ΣΚΗΝΗ 

ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 2 

Μπαίνει η Νοσηλεύτρια 2. 

 

ΝΟΣ 2: Κυρίες μου, μπορείτε να φύγετε σιγά σιγά, γιατί νύχτωσε και 

οι ασθενείς πρέπει να ξεκουραστούν; 

ΣΙΛ (με ερευνητικό βλέμμα): Ποια είσαι εσύ;  

ΝΟΣ 2: Η νοσοκόμα στο δωμάτιο 33. Εντάξει τώρα; Άντε φύγετε 

όμως!! στο κάτω κάτω, δεν κάνετε και τίποτα με το να μένετε 

εδώ... Μην ανησυχείτε όμως... Θα φροντίσω τον κ. Αλέξανδρο 

εγώ η ίδια με ...τα χεράκια μου!!! σαν να ήταν άντρας μου!!! 

ΣΙΛ (σηκώνεται και την πλησιάζει): Χμμμμ... Άκου με προσεκτικά, 

γκιατί βαριέμαι να τα πω ντύο φορές... Αν αγγίξεις κ. Άλεξ με 

χερι σου, θα φωνάξω φίλους μου απού Ρουσική Μαφία και 

τότε θα φροντίζεις κ. Άλεξ απού Κάτω Κόσμο... Κατάλαβες; 

ΝΟΣ 2: ........ 

ΣΙΛ: Κατάλαβες, μην τους φωνάξω τώρα; 

ΝΟΣ 2: Μάλιστα... (Αποχωρεί.) 

ΣΙΛ: Έτσι μπράβο... 

ΝΙΤ: Άντε, φεύγω και εγώ, κορίτσι μου, γιατί σήμερα είχε πολύ κους-

κους και εξαντλήθηκα... 

ΣΙΛ: Ντα, και εγκώ!!! Πείνασα κιόλας!!! (Αποχωρούν.) 

 

19Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ,  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ 

Τα φώτα κλείνουν και ξανανοίγουν με όλους τους πρωταγωνιστές 

επί σκηνής. Τελευταία φτάνει η Σιλβάνα με μια τυρόπιτα στο χέρι. 

 

ΣΙΛ: Καλημέρα... Τι κάνετε; (Σιγή και κοίταγμα συμπόνιας από τους 

άλλους.) Τι έγινε, καλέ; πέτανε κανείς; 

ΒΑΓΓ (με περίλυπο ύφος): Ντα.  

ΣΙΛ: Άααααα, άντρα σας;! Συλλυπητήρια. (Την αγκαλιάζει.) 

ΒΑΓΓ: Όχι, καλέ, κουνήσου από τη θέση σου! (Τη σπρώχνει.) 

ΣΙΛ: Ε, τότε, ποιος; 

ΝΙΤ: Άκου, κορίτσι μου, ο κ. Άλεξ δεν είναι πια μαζί μας... 

ΣΙΛ: Άαα, το έσκασε με βρωμονοσοκόμα από βράδυ; (Εκνευρισμός.) 
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ΜΑΡΓ: Ψόφησε, καλό μου· τι «το έσκασε»; Άντε, μια ώρα!... (Την κοι-

τάνε όλοι θυμωμένοι.) Ε, αφού δεν καταλάβαινε... 

ΣΙΛ: Άλεξ μου, Άλεξ μου πέθανε;; (κλαίει· τάση λιποθυμίας). 

ΝΙΤ: Καλέ, το κορίτσι! Παναγιά μου, βοηθήστε καλέ!!! (Κοιτάει τον 

Χριστόφορο.) Βόηθα κι εσύ, βρε· τι κοιτάς σαν χάνος;;; 

ΜΑΡΤ: Καλέ, αυτός ούτε το κινητό του δε σηκώνει· θα σηκώσει και 

άνθρωπο... 

ΧΡ (κοιτώντας την με εκνευρισμό): Μαρίτα, σου έδωσα την άδεια να 

απαντήσεις αντί για μένα;... (Με βλέμμα θαυμασμού κατόπιν:) 

Πάντως, βρε παιδί μου, το βρήκες!!! και γω αυτό θα έλεγα!!! 

(γέλιο). 

ΜΑΡ: Εμμ... για να μην κουράζεστε το έκανα!!! Είδατε, όμως..., μες 

στο μυαλό σας είμαι... 

Ξαφνικά η Σιλβάνα ουρλιάζει και τους τρομάζει. 

ΣΙΛ: Αλεξούκο μου, Αλεξούκο μου!!! γκιατί με άφησες;;; 

 

20Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ,  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ,  

ΓΙΑΤΡΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 1-2 

Μπαίνει ο Γιατρός με τις Νοσηλεύτριες 1-2. 

 

ΓΙΑΤ: Συγνώμη; Ποια είναι η κυρία Ουγκούρφαγια;;; 

ΝΟΣ 1: Ο θεός να την κάνει..... 

ΣΙΛ: Εγκώ... (κλαίει) 

ΓΙΑΤ: Δυστυχώς, ο κ. Άλεξ δεν είναι πια μαζί μας... Πριν λίγο ενημε-

ρώθηκε και ο δικηγόρος του. 

ΣΙΛ: Γκιατί πέτανε;;; καλά δεν ήταν χθες; 

ΓΙΑΤ: Ναι, αλλά δυστυχώς έκανε αιμάτωμα στον εγκέφαλό του και τε-

λικά δεν τα κατάφερε... Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε.. 

 

21Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΣΥΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ,  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ, ΓΙΑΤΡΟΣ,  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 1-2, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Το κλάμα συνεχίζεται. Μπαίνει μέσα ο Δικηγόρος. 
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ΔΙΚ: Καλησπέρα σας!!! Βρίσκεται εδώ πέρα κάποια κυρία Ουγκούρ-

φαγια; 

ΝΟΣ 1: Ο θεός να την κάνει... 

ΣΙΛ: Εγκώ είμαιαιαιαι.......(κλαίει) 

ΔΙΚ: Γεια σας!!! Νίκος Νικολονικόπουλος, δικηγόρος του κυρίου 

Μαρκόπουλου. Τα συλλυπητήριά μου. 

ΣΙΛ: Ευκαριστώ... 

ΔΙΚ: Ήρθα εδώ για να σας πω ότι ο κύριος Μαρκόπουλος αφήνει όλη 

του την περιουσία σε εσάς!!! 

ΣΙΛ: Τσιιι;;; (βλέμμα απορίας) 

ΟΛΟΙ: Τιιιιιιιιιι; (γουρλωμένα μάτια) 

ΔΙΚ: Ακριβώς!!! 37 εκατομμύρια 522 χιλιάδες 437 ευρώ και 36 

λεπτά!!! Από σήμερα είναι δικά σας κυρία Ουγκούρφαγια!! 

ΝΟΣ 1: Ο θεός να την κάνει.... 

ΣΙΛ: Άλεξ μου, Άλεξ μου, το έκανες αυτό για μένα;;!!! Αχ, γκιατί με 

έφυγες;;; Ντεν θα σε ξεκάσω ποτέ... 

ΔΙΚ: Αν θέλετε, ακολουθήστε με για να υπογράψετε τα χαρτιά απο-

δοχής της κληρονομιάς!!! Η λιμουζίνα σας σάς περιμένει στην 

είσοδο του νοσοκομείου... 

ΣΙΛ: Α, ναι;;; (κλάμα) Αχ, βρε Άλεξ μου, τι ντώρο ήταν αυτό;! Σ’ 

αγκαπώ, Άλεξ μουουου... 

ΔΙΚ: Πάμε; 

ΣΙΛ: Ντα... Γκεια σας... (Κοιτάει την κυρία Νίτσα:) Κυρία Νίτσα, να 

πάμε για καφέ καμιά μέρα... (κλαμα) 

ΝΙΤ: Ναι, κορίτσι μου,... ναι, ναι... Γεια σου τώρα!!! Το κακόμοιρο... 

Αποχωρούν η Σιλβάνα και ο Δικηγόρος από τη σκηνή. 

 

22Η ΣΚΗΝΗ 

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΛΑΔΑΡΗ, ΝΙΤΣΑ ΣΑΤΡΑΠΟΥΔΗ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗΣ,  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΕΡΝΟΥΔΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΟΥΔΑΚΗ,  

ΓΙΑΤΡΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 1-2 

Κοιτιούνται όλοι μεταξύ τους. 

 

ΝΙΤ: Απίστευτο... 

ΜΑΡΓ: Τραγικό... 

ΚΩΣ: Και όμως... αληθινό! 

ΝΟΣ 1: Κοίτα σε ποιες πάνε τα λεφτά... 

ΓΙΑΤ: Ιωάννα, ντροπή! Κυρίες και κύριοι, όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε 
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να μείνετε ήσυχοι. Οι συγγενείς σας είναι μια χαρά και όλοι θα 

πάρουν σύντομα εξιτήριο! 

ΜΑΡΓ: Για καλό μάς το λέει τώρα αυτό;;; Τουλάχιστον θα συνεχί-

σουμε να παίρνουμε τη σύνταξη του γέρου.... 

ΝΙΤ: Άντε πάμε. Αρκετά είδαμε και σήμερα. 

ΜΑΡΤ: Συμφωνώ. 

ΜΑΡΓ: Εσύ τι μιλάς ;;;; 

ΜΑΡΤ: Τον δίσκο τον έχω ακόμα μαζί μου!!! Κανόνισε!!!! 

ΓΙΑΤ (βήχοντας για να διακόψει τον καβγά): Παρακαλώ..., περάστε 

από εδώ... 

Χαιρετιούνται και φεύγουν από τη σκηνή. 

 

23Η ΣΚΗΝΗ 

ΣΙΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, ΚΥΡΙΑ 2 

Το έργο τώρα διαδραματίζεται τρεις μήνες μετά, στην ίδια αίθουσα. 

Στη σκηνή κάθεται μια κυρία. Μπαίνει μέσα η Σιλβάνα με γούνα, 

γυαλί και κότσο κομμωτηρίου και κάθεται δίπλα στην κυρία. 

 

ΚΥΡ 2: Γεια σας. 

ΣΙΛ: Γκεια σας. 

ΚΥΡ 2: Ο άντρα σας είναι μέσα; 

ΣΙΛ: Όκι... Φίλος μου, πουλύ στενός φίλος μου. Εσάς; 

ΚΥΡ 2: Η αδερφή μου... 

ΣΙΛ: Άαααα, περαστικά. 

ΚΥΡ 2: Ευχαριστώ. Είναι πολύ καιρό φίλος σας: 

ΣΙΛ: Ντα. Τρεισήμισι μήνες!!! 

ΚΥΡ 2: Α, μάλιστα. Οι γιατροί τι λένε; Πάει καλά; 

ΣΙΛ: Όκι και τόσο, είναι και 83 χρονών βλέπετε... 

ΚΥΡ 2: Αχ, μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά... 

 

24Η ΣΚΗΝΗ 

ΣΙΛΒΑΝΑ ΟΥΓΚΟΥΡΦΑΓΙΑ, ΚΥΡΙΑ 2, ΓΙΑΤΡΟΣ 

Μπαίνει ξαφνικά ο Γιατρός. 

 

ΓΙΑΤ: Κυρία Ουγκούρφαγια; Μπορείτε να έρθετε λίγο εδώ; 

ΣΙΛ: Μάλιστα.... 

ΓΙΑΤ: Έλα, ο γέρος τα τίναξε. Και τώρα ξέρεις τι θέλω, ε; Το μερίδιό 

μου και από τον Μαρκόπουλο και από τον Ανδρεαδάκη. Όπως 
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ακριβώς τα συμφωνήσαμε. Δεν ενημέρωσα δυο φορές για το 

αιμάτωμα και την έκανες λαχείο..., Σιλβάνα. Κάτι δε δικαι-

ούμαι και εγώ; 

ΣΙΛ: Ντάξει, βρε Γκιώργκο, μην ανησυχείς. Δεν θα χαθούμε, θα τα πά-

ρεις τα λεφτά. Στο κάτω κάτω, όλο εδώ θα ’μαι... Σε αυτό το 

νοσοκομείο, σε αυτή την πτέρυγα, σε αυτή την καρέκλα, σε 

αυτή την αίθουσα αναμονής... 

Διαβολικό γέλιο και από τους δυο. 

Πέφτουν τα φώτα. 

 

ΑΥΛΑΙΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ  
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Θα σε σώσω! 
 

 

Δημήτρης Μαύρος 

 

 

 

Α) Επεξηγήσεις 

Β) Σενάριο 

Γ) Πηγές-Ευχαριστίες 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΣ: εσωτερικό πλάνο/γύρισμα.  

ΕΞ: εξωτερικό πλάνο/γύρισμα. 

Fade in: σταδιακή αλλαγή σκηνής (από το σκοτάδι στο «φως»). 

Fade out: σταδιακή αλλαγή σκηνής (από το «φως» στο σκοτάδι). 

Υπογραμμισμένα: π.χ. ΕΣ. Σπίτι. Πρωί = Πλάνο του εσωτερικού 

του σπιτιού κατά τις πρωινές ώρες. 

Σε πλάγια γράμματα είναι οι σκηνοθετικές οδηγίες. 

Επειδή μεγάλο μέρος του έργου είναι κανονικά ξενόγλωσσο, για 

διευκόλυνση της ανάγνωσης και περιορισμό της έκτασης, διατηρή-

θηκε από την άφιξη της πρωταγωνίστριας στην Αφρική και μετά, η 

ελληνική γλώσσα – η οποία κανονικά θα αποτελούσε τους υπό-

τιτλους.  

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Σε μαύρο φόντο: 

«Μητρότητα: όλη η αγάπη αρχίζει και τελειώνει εκεί.» Ρόμπερτ 

Μπράουνινγκ 

Fade in: 

ΕΣ. Κρεβατοκάμαρα. Πρωί  

Το ξυπνητήρι χτυπά. Η αγουροξυπνημένη μητέρα χτυπά στα τυ-

φλά το κομοδίνο προσπαθώντας να το απενεργοποιήσει. Ανοίγει τα 
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βλέφαρά της και κοιτάζει την ώρα (8:23). Πετάγεται από το κρεβάτι 

και πάει προς το δωμάτιο του γιου της. 

ΕΣ. Χωλ. Συνέχεια  

Προτού εκείνη φτάσει πετάγεται απ’ την πόρτα ο γιος. 

Μητέρα-Αντιγόνη 

Κοιτάζει εκνευρισμένη. 

Πάλι άργησες για το σχολειό; Θα μείνεις από απουσίες! Είσαι 3η 

λυκείου. Πότε θα σοβαρευτείς; 

Γιος-Παύλος 

Από πότε νοιάζεσαι για τις απουσίες μου; και οτιδήποτε άλλο 

αφορά εμένα; Απ’ το θάνατο του μπαμπά δεν ενδιαφέρεσαι για τί-

ποτε. Είσαι στον κόσμο σου. 

Επικρατεί σιωπή. Η μητέρα κοιτάζει το δάπεδο και το παιδί φεύ-

γει αμίλητο. Βουρκωμένη πάει πίσω στην κρεβατοκάμαρα και θυμά-

ται τις τελευταίες μέρες του συζύγου της. 

 

Σε μαύρο φόντο: 

1 χρόνο πριν 

 

Fade in: 

ΕΣ. Memorial Hospital/Νέα Υόρκη. Απόγευμα. ΦΛΑΣΜΠΑΚ 

Βλέπουμε την Αντιγόνη, κομψά, ακριβά ντυμένη και αρκετά περι-

ποιημένη, όμως στενοχωρημένη και ανήσυχη. Καλύπτει με τις παλά-

μες το πρόσωπό της. Σκυθρωπός πλησιάζει ένας γιατρός. Η Αντιγόνη 

πετάγεται από το κάθισμα της γεμάτη αγωνία και τρέχει προς ε-

κείνον. 

Αντιγόνη 

What happened doc. Wilson? Something wrong? (Τι συνέβη 

γιατρέ? Πήγε κάτι στραβά?) 

Γιατρός 

Unfortunately, your husband’s system rejected the graft. The 

heart won’t last much longer. He only has a few days left. I am really 

sorry... (Δυστυχώς ο οργανισμός του συζύγου σας απέρριψε το μό-

σχευμα. Η καρδιά δεν θα αντέξει. Απομένουν λίγες ημέρες ζωής. Λυ-

πάμαι πάρα πολύ…)  

Είναι εμφανής η αμηχανία και η νευρικότητά του. 

Αντιγόνη  

It’s not possible! The heart was compatible… (Δεν είναι δυνατόν! 
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Η καρδιά ήταν συμβατή…) 

Λύνονται τα γόνατά της καθώς παραπατάει και σωριάζεται σε ένα 

απ’ τα καθίσματα του νοσοκομείου.  

Γιατρός  

Yes, but Hyperacute rejection occurred and it is a chemical 

reaction which takes place when the patient has been sensitized to 

the antigens I-MHC of the doner before. It is a vascular phenomenon 

and it happens either during or right after the transplant. Thrombosis 

and ischemic necrosis of the organ occurs with or without the 

deposition of antibodies in the parenchyma. That is a rare condition 

with poor prospects for therapy… Again I am sorry… If there is any-

one we should notify… (Ναι, αλλά η υπεροξεία απόρριψη η οποία 

συνέβη είναι μια χημική απόκριση το οργανισμού η οποία συμβαίνει 

όταν ο ασθενής έχει προηγουμένως ευαισθητοποιηθεί στα αντιγόνα 

Ι-MHC του δότη. Αυτό είναι ένα αγγειακό φαινόμενο και συμβαίνει 

κατά βάση κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη μεταμόσχευση. Τότε 

έχουμε θρόμβωση και ισχαιμική νέκρωση όλου του οργάνου. 

Συμβαίνει με ή χωρίς απόθεση αντισωμάτων στο παρέγχυμα. Αυτή 

είναι μια σπάνια κατάσταση με ελάχιστες άσχημες προοπτικές θερα-

πείας… Και πάλι, λυπάμαι… Αν χρειάζεστε κάποιον να ειδοποιή-

σουμε…) 

Αντιγόνη 

The procedures… (Οι διαδικασίες….) 

Γιατρός  

Some things can be taken care of by the hospital’s secretariat and 

of course your embassy, if you mean… (Μπορεί να φροντίσει κάποια 

θέματα η γραμματεία του νοσοκομείου και φυσικά η πρεσβεία σας, 

αν εννοείτε….)  

Αντιγόνη 

Yeah, that’s what I mean… (Ναι, αυτό εννοώ …) 

Ο γιατρός την χαδεύει στοργικά στον ώμο και σταδιακά απομα-

κρύνεται. Βλέπουμε δάκρυα να γεννιούνται στα μάτια της. Καθώς 

καρφώνει τα μάτια της στο έδαφος παρακολουθούμε ένα δάκρυ που 

πέφτει προς το έδαφος. Λίγο προτού φτάσει, ακούγεται ένας δυ-

νατός, απότομος γδούπος. 

 

ΕΣ. Δωμάτιο ξενοδοχείου. Ξημερώματα. ΦΛΑΣΜΠΑΚ  

Ήταν ένα μπουκάλι με ουίσκι αυτό που είχε προκαλέσει το θό-
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ρυβο. Βλέπουμε τη μητέρα να κάθεται στο τραπέζι της σουίτας με 

μαύρους κύκλους γύρω απ’ τα μάτια της και το μπουκάλι άδειο και 

πεσμένο στο πάτωμα. Φοράει τα ίδια ρούχα που φορούσε στην 

προηγουμένη σκηνή. Είναι πια αναμαλλιασμένη-αχτένιστη και το μα-

κιγιάζ της έχει μουτζουρωθεί. Ακούγονται βήματα και εμφανίζεται 

ένας νεαρός από το άλλο υπνοδωμάτιο της σουίτας – ο γιος της 

Παύλος. 

Παύλος 

Πως είσαι έτσι; Τι έγινε; Γιατί δεν με ξύπνησες; 

Αντιγόνη 

Στο νοσοκομείο… Δεν πήγε καλά η μεταμόσχευση της καρδιάς 

του πατέρα σου. Ο οργανισμός του… δεν δέχτηκε το μόσχευμα… 

Αποφεύγει να αντικρύσει το γιο της στα μάτια παρά κοιτάζει την 

ανατολή του ηλίου. Στα μάτια της φαίνεται πως σκέπτεται τη δύση 

της ζωής του συζύγου της και το πώς πέρασε μαζί του. 

Παύλος 

Δηλαδή τώρα τι θα κάνουν; Τι γίνεται?  

Ενώ κατά βάθος γνωρίζει την απάντηση, ρωτάει αποσβολωμένος 

περιμένοντας να τον καθησυχάσει η μητέρα του. 

Αντιγόνη 

Τώρα δε γίνεται τίποτα Παύλο… Είναι θέμα ωρών ή ημερών μέχρι 

το αναπόφευκτο. 

Με την τελευταία δήλωση η φωνή της ραγίζει. Ακούγονται οι 

σιγανοί λυγμοί της. 

Παύλος 

Δεν μπορεί να πεθαίνει… Δ ε  σ ε  π ι σ τ ε ύ ω !!! 

Γνωρίζοντας πια την αλήθεια, βγαίνει από το δωμάτιο και πάει 

στο δικό του, βροντώντας την πόρτα πίσω του. Βλέπουμε την Αντι-

γόνη να καρφώνει το βλέμμα της στο πάτωμα. 

 

Εξ. Νεκροταφείο. Μεσημέρι. ΦΛΑΣΜΠΑΚ 

Από το ύψος των ματιών ενός 3ου παρακολουθούμε μία ομάδα 

ανθρώπων γύρω απ’ τον τάφο του πατέρα. Μια σκιά καλύπτει τα 

πρόσωπά τους. Η Αντιγόνη, όπως και ο Παύλος, κλαίει βουβά. 

Ιερέας Ε.Κ 

Καὶ ἀναπαύου ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀνα-

ψύξεως, ἔνθα οὐκ ἔστι ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ αἰώ-

νιος. Ἀμήν. … 
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ΕΣ. Σπίτι οικογένειας. ΦΛΑΣΜΠΑΚ 

Βλέπουμε το πολυτελές αλλά ακατάστατο και βρώμικο καθιστικό. 

Ακούμε τη πόρτα να ανοίγει και να κλείνει. Βαριά βήματα στο 

διάδρομο και δυο φωνές. 

Αντιγόνη Ε.Κ 

Ξέρω τι σήμαινε για σένα… Είμαι κι εγώ κουρέλι. Πρέπει τώρα να 

στηρίξουμε ο ένας τον άλλο γιατί, θέλουμε δεν θέλουμε, η ζωή 

συνεχίζεται  

Παύλος 

Ρουφώντας τη μύτη του ξεψυχισμένα αποκρίνεται.  

Έχεις τρελαθεί τελείως; Τώρα τον θάψαμε. Άσε τα «η ζωή συνε-

χίζεται» για κάνα ξάδερφο. Άντρας σου ήταν κι εμένα ήταν πατέρας 

μου!!!! 

Αντιγόνη  

Εννοώ παιδί μου ότι πονάμε κι οι δυο, αλλά είσαι σε φάση εξε-

τάσεων και… 

Χτυπάει το τηλέφωνο διακόπτοντας έτσι τη φράση της και είναι ο 

δικηγόρος Δαμόπουλος 

Δαμόπουλος 

Καλημέρα, κυρία Σταματέλου· ο Δαμόπουλος ο δικηγόρος είμαι. 

Ξέρω ότι περνάτε δύσκολα με την περιπέτεια της υγείας του συζύ-

γου, αλλά έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη στο θέμα των κατασχέσεων 

και πρέπει να λύσουμε το θέμα άμεσα. Θα μπορούσα να μιλήσω με 

τον σύζυγο;  

Αντιγόνη  

Δεν είναι η καταλληλότερη στιγμή. Ξέρετε, ο σύζυγός μου… τώρα 

μόλις γυρίσαμε σπίτι από την κηδεία του… 

Δαμόπουλος 

Με συγχωρείτε! Δεν ήξερα… τα συλλυπητήριά μου... Τηλεφωνή-

στε μου μόλις νιώσετε έτοιμη ή πείτε στην κ. Αγγελάκη, την αδελφή 

σας, να μου τηλεφωνήσει 

 

ΕΣ. Σπίτι αδελφής. Απόγευμα 

Χτυπάει το τηλέφωνο 

Κατερίνα Αγγελάκη  

Ναι. 

Αντιγόνη 

Κάνε μου μια χάρη, Κατερίνα. Πήρε ο δικηγόρος ο Δαμόπουλος 
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και δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσω τέτοια 

ζητήματα, όμως κατάλαβα ότι το θέμα είναι σοβαρό. Μπορείς να τον 

πάρεις κάποια στιγμή το απόγευμα να δούμε τι μας περιμένει κι από 

τα οικονομικά. 

Κατερίνα 

Φυσικά, Αντιγόνη μου, αλλά δεν ήξερε ότι είχαμε κηδεία; 

 

Αντιγόνη 

Όχι, Κατερίνα μου, δεν ασχολείται όλος ο κόσμος μαζί μας. Ο 

άνθρωπος νόμιζε ότι ο Μανόλης είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Θα 

του τηλεφωνήσεις; 

Κατερίνα 

Ναι, αλλά θέλω να ξέρω, αν μπορείς βέβαια να μου πεις: έχεις 

τίποτα στην άκρη; Γιατί, απ’ ό,τι ξέρω, δεν σου έχει μείνει ούτε ένα 

ευρώ και πρέπει να πουλήσεις. 

Αντιγόνη 

Αυτό είναι το θέμα, Κατερίνα μου. Με τη μεταμόσχευση και τα 

ταξίδια έφυγαν όλα τα μετρητά – αφού θυμάσαι ότι δανείστηκα κι 

από εσένα. 

Κατερίνα 

Και δεν μου έχει μείνει ευρώ, Αντιγόνη μου· σ’ το λέω από τώρα 

να το ξέρεις. Πρέπει να πουλήσεις. 

Αντιγόνη 

Το ξέρω, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλα τελούν υπό κατάσχεση 

και μου τηλεφώνησαν μάλιστα χτες κι από το σχολείο του Παύλου, 

γιατί πρέπει να δώσω την τελευταία δόση, 5.000 ευρώ, και δεν έχω. 

Στην Τράπεζα αυτή τη στιγμή έχω 4.500 ευρώ για να περάσουμε και 

μετά μένω με το μισθό μου, δηλαδή 1.600 το δεκαπενθήμερο. 

Κατερίνα 

Δεν είναι λίγα, Αντιγόνη μου· θα τα καταφέρεις. 

Αντιγόνη 

Δεν είμαι Μαρία Αντουανέτα, Κατερίνα. Μπορεί ο Μανόλης να 

έβγαζε πολλά από το γραφείο του, αλλά ξέρεις ότι με την τρομερή 

κρίση στα ακίνητα τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί μηχανικοί σχε-

δόν πεινούσαν. Το ίδιο ίσχυε και για εμάς. Περνούσαμε πολύ μετρη-

μένα, Κατερίνα, πάνε τα παλιά μεγαλεία. Είχαμε μαζευτεί τρομερά. 

Μόνο το ιδιωτικό σχολείο του παιδιού είχα κρατήσει από πολυτέ-

λειες. Δεν είμαι άμαθη στο να στριμώχνομαι. Θέλω να πω ότι και 
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βέβαια ξέρω ότι ο μισθός μου είναι επαρκής για εμένα και το παιδί. 

Το πρόβλημα είναι τα χρέη ή κάτι έκτακτο. Αυτά πώς θα τα αντιμε-

τωπίσω; Για το «Memorial» δεν είχαμε μετρητά και είχαμε υποθη-

κεύσει τα πάντα. Έφυγαν 400.000 ευρώ, Κατερίνα, από δάνεια. Πού 

θα τα βρω τώρα; 

Κατερίνα 

Χριστέ μου, δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Μην απελπί-

ζεσαι. Είναι η κρίση με τα ακίνητα τρομερή, αλλά θα βρεθεί κάποια 

άκρη. Κουράγιο, Αντιγόνη μου. Ίσως ο δικηγόρος σκεφτεί κάτι, ή 

τέλος πάντων να τρενάρουμε τις κατασχέσεις. 

 

Εξ. Το πρακτορείο Ρόιτερς στην Αθήνα. Πρωί. 

Μπαίνει η Αντιγόνη στο κτίριο.  

 

Κ. Κώστας (θυρωρός και φύλακας) 

Γεια σας, κυρία Σταματέλου  

Αντιγόνη 

Γεια σας κύριε Κώστα.  

ΕΣ. Είσοδος ασανσέρ. Πρωί 

Ανεβαίνει σκάλες, μπαίνει σε ασανσέρ μαζί με μια συνάδελφό 

της, την Κυπριάδου. 

Κυπριάδου 

Αντιγόνη, μυρίζεις ουίσκι!!! 

Αντιγόνη 

Βγάζει τσίχλες από την τσάντα. 

Δεν είμαι αλκοολική. 

Κυπριάδου 

Προς Θεού, κανείς δεν λέει κάτι τέτοιο, αλλά σου είπα για τη μυ-

ρωδιά επειδή είναι έντονη και χτες απέλυσαν τον Θεοδωρίδη. Μια 

αφορμή ζητάνε, Αντιγόνη. 

Αντιγόνη 

Δεν πρόκειται να απολύσουν τη χήρα με το ανήλικο παιδί – εσύ 

κινδυνεύεις πιο πολύ από εμένα κι ας μην είσαι μπεκρού. 

Κυπριάδου 

Μη μιλάς έτσι για τον εαυτό σου. Κανείς δεν σε χαρακτηρίζει και 

το ξέρεις ότι σε συμπονούν όλοι εδώ μέσα. Απλά, το έχεις παρακάνει 

με το ποτό· έρχεσαι αργά, πίνεις στο γραφείο και ο Σιώρης πρόσεξε 

τις προάλλες ότι σχεδόν παραπατούσες όταν έφευγες. Ξέρεις ότι 
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είναι καρφί. Και, φαντάζομαι, ξέρεις επίσης ότι δεν βρίσκονται εύ-

κολα δουλειές με 3.000-4.000 μισθό· έτσι δεν είναι; 

Αντιγόνη 

Σκάσε επιτέλους κυρία Κυπριάδου μας, γιατί από το διακαές εν-

διαφέρον πέρασες κομψά στην κριτική και το φθόνο. Άσε εμένα να 

ανησυχώ για το μισθό μου και μπορείς να με καρφώσεις ελεύθερα – 

δεν χρειάζεται να ρίχνεις τις υποψίες στο Σιώρη. Τον ξέρω 20 χρόνια 

όπως κι εσένα και θυμάμαι καλά δύο ανθρώπους που έχασαν τη 

δουλειά τους εξαιτίας σου –κανέναν εξαιτίας του Σιώρη. 

Βγαίνουν και κατευθύνονται η καθεμιά στο γραφείο της. 

 

ΕΣ. Γραφείο Αντιγόνης. Πρωί 

Περνώντας τα διάφορα γραφεία η Αντιγόνη βλέπει τον Steven 

Beeds. Είναι καθισμένος στο γραφείο της και έχει μια βιντεοκλήση με 

Αφρική και συζητά με τον συνάδελφό του εκεί Άλαν Γουέστ. Η Αντι-

γόνη αφήνει την τσάντα της στο γραφείο της δίπλα του και πάει να 

φτιάξει καφέ. Όταν γυρίζει: 

Beeds  

Γελώντας: 

Antigone, sorry for occupying your space, but you’re the only one 

here that comes late at work. (Αντιγόνη, σόρι που σου έκανα κατά-

ληψη, αλλά είσαι η μόνη εδώ που αργείς στη δουλειά.) 

Αντιγόνη 

What’s up, Steven? How’s Boston? (Τι νέα Στίβεν; Πώς είναι η 

Βοστώνη;) 

Beeds 

Boring as always. It was a wise decision staying there just for a 

couple of years (Πάντα πληκτική. Ήταν σοφή η απόφαση να κάτσεις 

μόνο 2-3 χρόνια.) 

Αντιγόνη 

Don’t say that! I am glad I lived there and worked with you. I’d 

stay longer if I could. (Μην το λες! Εγώ χάρηκα που έζησα εκεί και 

συνεργαστήκαμε. Θα έμενα κι άλλο εάν μπορούσα.) 

Beeds 

Oh yes, it’s nice, but they are cosmopolitans, urbans, and boring 

and rich and sentimentally illiterates or they have the “I know 

everything” kind of education, which means that they deny learning 

anything unless it’s related to stocks or golf. However, now I am on 
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detox in the best place I could. You Greeks are the perfect antidote. 

(Ω, ναι, είναι ωραία εκεί, αλλά είναι κοσμοπολίτες, εκλεπτυσμένοι 

αστοί και βαρετοί και πλούσιοι και συναισθηματικά αγράμματοι ή 

έχουν τη μόρφωση τύπου «τα ξέρω όλα», δηλαδή αρνούνται να μά-

θουν οτιδήποτε, εκτός και αν σχετίζεται με μετοχές ή γκολφ. Όμως, 

τώρα κάνω αποτοξίνωση στον κατάλληλο χώρο. Εσείς οι Ελληνες 

είστε το τέλειο αντίδοτο.) 

Αντιγόνη 

So, vacations in Athens? (Διακοπές στην Αθήνα λοιπόν;) 

Beeds 

Uhm, not vacations – with whose money? I came to the Balkans to 

cover Hilary’s visit and I thought staying in Athens a little longer, just 

a couple of days. (Ε όχι και διακοπές – με τι λεφτά; Ήρθα στα Βαλ-

κάνια να καλύψω την περιοδεία της Χίλαρι και είπα να μείνω στην 

Αθήνα μόνο μια δυο μέρες παραπάνω) 

Αντιγόνη 

With whom were you talkin’ to just now? (Με ποιον μιλούσες 

τώρα;) 

Beeds 

He’s a buddy, now in Africa, and I am concerned about him cause 

he isn’t a war correspondent. He was covering the international desk. 

He got sick of the paperwork and wanted to be sent somewhere as a 

war correspondent – for action. So he was sent six months ago to 

Africa. Three months ago, a civil war broke out there suddenly but he 

didn’t want to leave. He was just tellin’ me about some important 

documents he had. He isn’t familiar with the job though. You know 

office and war zones... Not much in common... (Είναι ένα φιλαράκι, 

τώρα είναι στην Αφρική, και έχω την έγνοια του γιατί δεν είναι πο-

λεμικός ανταποκριτής. Έκανε εξωτερικό δελτίο. Βαρέθηκε το χαρτο-

μάνι και είχε το μεράκι να πάει κάπου ανταποκριτής – για τη δράση. 

Έτσι, τον έστειλαν πριν από έξι μήνες στην Αφρική. Έτυχε να τον βρει 

εκεί πριν από τρεις μήνες ο εμφύλιος που ξέσπασε ξαφνικά και δεν 

θέλησε να φύγει. Τώρα μου έλεγε για ένα σημαντικό ντοκουμέντο 

που έχει στα χέρια του. Όμως, δεν είναι της δουλειάς. Ξέρεις κι εσύ, 

γραφείο και πολεμική ζώνη… Δεν έχουν και πολλά κοινά…) 

 

ΕΞ. Χωματένιο τοπίο. Μεσημέρι  

Σε ένα χωματένιο τοπίο στην Αφρική βλέπουμε να κουτρου-
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βαλάνε γυναικόπαιδα από ένα λόφο· τον Γουέστ κι έναν καμεραμάν, 

καθώς τους κυνηγάνε ένοπλοι· φαίνεται πίσω από το λόφο το χωριό 

των κυνηγημένων στις φλόγες. Δείχνω ότι οι αντάρτες προλαβαίνουν 

(μεταξύ άλλων) ένα 12χρονο παιδί με τη μάνα που φωνάζει.  

Μάνα Χούνσου 

Kadhdha!!! (Τρέχα!!!) 

Ο Χούνσου το βάζει στα πόδια, αλλά οι ένοπλοι τον προλαβαί-

νουν και τον φορτώνουν στα τζιπ τους με άλλα παιδιά, ενώ πυροβο-

λούν τις γυναίκες. Δείχνω το μικρό να κοιτάζει τη μάνα φωνάζοντας 

βοήθεια.  

Μάνα Χούνσου 

Ηali ya kulegea!!! (Θα σε σώσω!!!) 

Εκείνη τη στιγμή τρώει μια σφαίρα (όπως και άλλες γυναίκες). 

Πέφτει αιμόφυρτη κρατώντας το δεξί ώμο και το πόδι. Ο Γουέστ 

όμως δέχεται σφαίρα στο κεφάλι.  

Από λήψη από ελικόπτερο δείχνω ότι περίπου 2 χιλιόμετρα πιο 

πίσω κινείται μια μικρή αυτοκινητοπομπή των γιατρών SOS, που 

έχουν σταματήσει επειδή άκουσαν τους πυροβολισμούς 

Αλέν Καρέ 

Il faut revenir. (Πρέπει να γυρίσουμε πίσω.) 

Ζορζ Μπατί 

Non, il faut continuer. (Όχι πρέπει να συνεχίσουμε.) 

Μάριο Πόντι 

Mais ils vont nous tuer!!! (Μα θα μας σκοτώσουν!!!) 

Ζορζ Μπατί 

No, nous allons attendre 10 minutes et après nous allons la... nous 

sommes capable de sauver quelqu'un (Όχι, θα περιμένουμε 10 λεπτά 

και μετά θα πάμε εκεί …είμαστε σε θέση να σώσουμε κάποιον) 

Αλέν Καρέ 

Mais si ils y reviennent? (Μα κι αν επανέλθουν;) 

Ζορζ Μπατί 

Ils ne jamais reviennent. (Δεν γυρίζουν ποτέ πίσω.) 

Μάριο Πόντι 

Je ne veux pas risquer ma vie. J’ais une famille à penser. After all I 

am here for the experience – pas pour la dernière expérience de ma 

vie (Δεν θέλω να ρισκάρω τη ζωή μου. Έχω και οικογένεια να σκε-

φτώ. Είπα να έρθω για την εμπειρία – όχι για την τελευταία εμπειρία 

της ζωής μου.) 
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Ζορζ Μπατί 

Puis, asseyez ici etattendez. L’hôpital est derrière nous. Nous 

allons pourles blessés etnous y reviendrons pour vous et pour 

l’hôpital. (Τότε καθίστε εδώ και περιμένετε. Το νοσοκομείο είναι 

πίσω μας. Θα πάμε για τους τραυματίες και μετά θα γυρίσουμε εδώ 

για εσάς και για να πάμε στο νοσοκομείο.) 

Αλέν Καρέ 

Moi aussi, je ne veux pas prendrece risque. (Ούτε εγώ θέλω να 

διακινδυνεύσω.) 

Ζορζ Μπατί 

Etes-vous fou? Que vous êtes venu faire? Que sommes-nous? De 

tourists? Si je pais sauver même un seul, ce que j'aurais fait mon 

travail. Je pars a 10 minutes et qui conque veut, peut venir. (Είστε 

τρελοί; Τι ήρθατε να κάνετε; Τι είμαστε; Τουρίστες; Αν μπορώ να σώ-

σω έστω και έναν, θα έχω κάνει τη δουλειά μου. Σε 10 λεπτά ξεκινώ 

και όποιος θέλει έρχεται.) 

Δείχνω το αγόρι στο τζιπ παγιδευμένο και έντρομο. 

 

ΕΞ. Δρόμος. Είσοδος πολυκατοικίας. Απόγευμα 

Ο έφηβος Παύλος με το κορίτσι του κάνουν κοπάνα από το σχο-

λείο και μπαίνουν στο σπίτι ενός φίλου του κοριτσιού. 

Εσ. Άθλιο σπίτι. Απόγευμα 

Ένας 30άρης ναρκομανής (Κώστας) ανοίγει την πόρτα. 

Κώστας 

Καλώς τους κοπανατζήδες. 

Παύλος 

Έχεις αυτό που θέλουμε; 

Κώστας 

Πάντα!!! Αρκεί να έχεις κι εσύ τα 150 όμως. 

Σοφία 

Τα έχουμε, Κώστα, ξεκόλλα και φέρε τα φιξάκια. 

Ο Παύλος κάθεται στον καναπέ και φροντίζει για τη δόση της η-

ρωίνης η Σοφία. Εκείνος απλά παρακολουθεί λίγο αμήχανα. Ο Κώ-

στας φεύγει. Ο Παύλος σηκώνεται και βάζει το ακουστικό του MP3 

του στο αυτί της Σοφίας. Ακούγεται το Space Oddity. 

(This is ground control to...) 

Παύλος 

Σε αγαπώ Σοφία. 
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Σοφία 

Ενώ ετοιμάζει τα φιξάκια. 

Τώρα τέτοια θα λέμε… Το βράδυ θα πάμε στου Σάκη. ΟΚ; 

Παύλος 

ΟΚ. 

 

ΕΣ. Μπαρ. Βράδυ  

Η Σοφία και ο Παύλος είναι φτιαγμένοι. Πίνουν και χορεύουν. Εμ-

φανίζεται ο Κώστας. 

Κώστας 

Παιδιά, κερνάω. 

Σοφία 

Γιατί; 

Βγάζει από την τσέπη του πέντε κατοστάρικα και τους τα κουνάει 

στο πρόσωπο. 

Παύλος 

Πού τα βρήκες ρε; 

Κώστας 

Πούλησα μερικά καλούδια. Α! Παύλο, εσύ δεν έλεγες ότι έχεις 

ανάγκη από λεφτά; 

Παύλος 

Ναι, γιατί; 

Κώστας 

Γιατί δίνουν ένα χιλιάρικο για 2-3 ώρες δουλειά. 

Παύλος 

Τι εννοείς; 

Κώστας 

Να φέρεις κάτι από Ρόδο. 

Παύλος 

Μα δεν σε ψάχνουν στα εσωτερικά δρομολόγια. 

Κώστας 

Το ξέρω. 

Παύλος 

Ε, τότε, γιατί δίνουν το χιλιάρικο; Μπορεί να το φέρει ο οποιοσ-

δήποτε χωρίς να ρισκάρει. 

Σοφία 

Ναι, αλλά μπορεί να πέσει καρφωτή και να σε ψάξουν. 
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Κώστας 

Μην του βάζεις ιδέες του παιδιού. Πάνω από χιλιάρικο δεν δίνουν. 

Σοφία 

Γιατί; 

Κώστας 

Γιατί έχουν δώσει 10 χιλιάρικα σε εκείνον που το έφερε στη Ρόδο 

απ’ το Κουσάντασι.  

Παύλος 

Μπορείς να το βάλεις σε ένα ιδιωτικό σκάφος και να το φέρεις 

χωρίς κανένα κίνδυνο. 

Κώστας 

Παύλο, είχε φράγκα ο μπαμπάκας σου και μπερδεύεσαι. Εγώ δεν 

είμαι Κολομβιανός μεγαλέμπορος με κρουαζιερόπλοια και παπα-

ριές. Λοιπόν, θα το φέρεις με το αεροπλανάκι, ναι ή όχι; 

 

ΕΣ. Σαλόνι. Χαράματα 

Η μάνα στο σπίτι κοιμάται. Γύρω της το χάος, ακαταστασία. Χτυ-

πάει το τηλέφωνο. 

Ανδρική φωνή 

Τον κ. Σταματέλο παρακαλώ 

Αντιγόνη 

Εκείνη μεθυσμένη: 

Δεν υπάρχει πλέον. Λεφτά θέλετε κι εσείς;  

Ανδρική φωνή 

Όχι, κυρία μου, ο γιος του έχει συλληφθεί.  

Η Αντιγόνη πετάγεται και παραπατάει και πέφτει. Ξαναπιάνει το 

ακουστικό.  

Αντιγόνη 

Πού είναι το παιδί μου; 

 

ΕΣ. Γραφείο μεγαλοδικηγόρου. Πρωί 

Μεγαλοδικηγόρος 

Δεν πρόκειται να ξεμπλέξει αν δεν τους δώσουμε ένα κίνητρο, κ. 

Σταματέλου. Το αδίκημα είναι σοβαρό και κανονικά… 

Αντιγόνη 

Για πόσο κίνητρο μιλάμε; 

Μεγαλοδικηγόρος 

300-400 χιλιάρικα. 
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Αντιγόνη 

Αστειεύεστε βέβαια. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Μιλάμε για δικαστές, κυρία Σταματέλου· δεν μιλάμε για πολεο-

δομίες και ψιλολαδωματάκια. 

Αντιγόνη 

Πρέπει να βρούμε άλλη λύση, Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. 

Είναι αδύνατον. Γιατί είστε τόσο βέβαιος ότι το παιδί μου θα προ-

φυλακιστεί; 

Μεγαλοδικηγόρος 

Γιατί έχω 20 χρόνια στο ποινικό δίκαιο, κυρία Σταματέλου, και ο 

γιος σας είναι αντιπαθής στους δικαστές επειδή όπως και η παρέα 

του είναι γόνος πλουσίας οικογενείας και κακομαθημένος. Δεν θα 

τον δουν με συμπάθεια. Και κουβαλούσε εν πάση περιπτώσει ένα 

κιλό. Είναι εμπορία καραμπινάτη. 

 

ΕΣ. Στα γραφεία του Reuters. Μεσημέρι 

Η Αντιγόνη μπαίνει στο γραφείο του διευθυντή της, του Ελληνο-

αμερικανού Στίβεν Γκιγκς. 

Γκιγκς 

Γεια σου, Αντιγόνη· τι τρέχει;  

Αντιγόνη 

Χωρίς περιστροφές, το παιδί μου κινδυνεύει να μείνει στη φυ-

λακή 10 χρόνια αν δεν δωροδοκήσω δύο, ίσως και τρεις, δικαστές. 

Μου ζήτησαν 300-400 χιλιάρικα και τώρα με τα χίλια ζόρια κατέ-

βηκαν στα 200. Όμως, δεν τα έχω. Μπορώ να πάρω δάνειο από την 

επιχείρηση;  

Γκιγκς 

Αντιγόνη, λυπάμαι, αλλά τα δάνεια σταμάτησαν εδώ και 10 χρό-

νια. Δεν θυμάσαι που είχες ζητήσει για να πάτε τον άντρα σου στο 

«Μεμόριαλ» για τη μεταμόσχευση και σου αρνηθήκαμε; 

Αντιγόνη 

Ναι, αλλά βρήκα από αλλού και δεν επέμεινα… 

Γκιγκς 

Ας επέμενες όσο ήθελες· πάλι δεν θα τα έπαιρνες. Έχουν σφίξει 

τα πράγματα. Εσύ δεν ζητάς 20 χιλιάρικα να πω ότι παίρνεις προκα-

ταβολή ένα 6μηνο· ζητάς τεράστιο ποσό. 
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Αντιγόνη 

Καίγομαι! 

Γκιγκς 

Ξέρω, έχω κι εγώ παιδιά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις 

τέτοιο ποσό. Ζήτα κάτι πιο ρεαλιστικό να το παλέψω. 

Τότε μπαίνει κάποιος που λέει:  

Ο νεοφερμένος 

Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά σκοτώθηκε ο ανταποκριτής Άλαν 

Γουέστ. 

Γκιγκς 

Μη μου πεις! Ο Άλαν! 

Ο νεοφερμένος 

Ναι και πρότειναν στον Στίβεν να πάει με 15.000 το μήνα αλλά 

αρνήθηκε γιατί είναι έγκυος η γυναίκα του.  

Αντιγόνη 

Θα πάω εγώ! 

Γκιγκς 

Τρελάθηκες; 

Αντιγόνη 

Έχω καλύψει τον πόλεμο στη Σερβία επί 6 μήνες.  

Γκιγκς 

Μα ήσουν 25 χρόνια νεότερη. Τώρα είσαι... 

Αντιγόνη 

Ναι, είμαι 46 ετών. Αλλά μπορώ. Είχα πάει και στον ξεσηκωμό 

στην Αίγυπτο, αν θυμάσαι καλά, και στη Συρία. Δεν θα βρεθώ πρώτη 

φορά στην πρώτη γραμμή.  

Γκιγκς 

Είσαι γυναίκα.  

Αντιγόνη 

Γίνεσαι σεξιστής. 

Γκιγκς 

Έχεις παιδί.  

Αντιγόνη 

Και πρέπει να το σώσω! 

Γκιγκς 

Πώς θα το σώσεις, αν σκοτωθείς εκεί κάτω; 
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Αντιγόνη 

Αργοπεθαίνω κάθε μέρα εδώ από την αγωνία μου και θα χαθεί 

στο τέλος και το παιδί μου στη φυλακή! Αυτά τα χρήματα τα έχω 

ανάγκη για να σώσω το παιδί μου κι εμένα! Κα-τα-λα-βαί-νεις; Είναι 

ζήτημα ζωής ή θανάτου η φυλακή. Κοίτα μόνο αν μπορείς να κάνουν 

το μισθό 20.000 το μήνα. Σε ικετεύω!  

Γκιγκς 

Άκου. Εν ανάγκη, θα σου δανείσω εγώ προσωπικά 10 χιλιάρικα. 

Σε ξέρω 20 χρόνια. Μην πας. Δεν είναι συνηθισμένος πόλεμος εκεί 

κάτω, Αντιγόνη. Η Αφρική είναι αλλιώς – πάντα ήταν. Κι αυτός ο πό-

λεμος είναι ακόμα πιο ελεεινός. Πιστεύω ότι είναι ένας φύλαρχος 

έμπορος ναρκωτικών που τρώγεται ουσιαστικά για τον έλεγχο της 

διακίνησης και έχει βαφτίσει το θέμα του ισλαμικό. Δεν ξέρω τα κί-

νητρά του με σιγουριά, ξέρω όμως ότι δεν είναι στην πραγματι-

κότητα θρησκευτικός εμφύλιος. Είναι χυδαίος πόλεμος. Μην πας. Ο 

Άλαν είχε βρει κάτι μάλιστα, αλλά δεν ξέρω τι. 

Αντιγόνη 

Ό,τι και να πεις, ξέρεις ότι τα κεντρικά θα δεχτούν. Έχω κάνει στα 

κεντρικά τρία χρόνια όταν ήμουν φοιτήτρια στη Βοστώνη. Ο διευ-

θυντής τότε ήταν κουνιάδος του θείου μου. Έχω γνωριμίες. Θα 

δεχτούν. 

 

ΕΞ. Αεροδρόμιο. Πρωί 

Βλέπουμε την Αντιγόνη που επιβιβάζεται στο αεροπλάνο. 

ΕΣ. Αεροπλάνο. Συνέχεια 

Οι επιβάτες έχουν μόλις καθίσει. 

Αεροσυνοδός 

Κρατώντας το μικρόφωνο: 

Παρακαλώ, προσδεθείτε. Σε μερικά λεπτά απογειωνόμαστε. Θα 

φτάσουμε σε τεσσερισήμισι ώρες στο αιθιοπικό αεροδρόμιο Αντίς 

Αμπέμπα. 

ΕΣ. Θάλαμος πιλότου. Συνέχεια  

Βλέπουμε τον κυβερνήτη και συγκυβερνήτη του σκάφους. Ακούμε 

τη μηχανή του αεροπλάνου. Μέσα από τον ασύρματο προς το πύργο 

ελέγχου: 

Πιλότος #1 

Ζητούμε άδεια για απογείωση. 
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Ανδρική Φωνή Ε.Κ 

Την έχετε. 

Πιλότος #2 

Οκ πάμε. 

Το σκάφος αρχίζει να κινείται και οι ρόδες του σιγά σιγά αποχω-

ρίζονται το έδαφος. 

 

ΕΣ. Φυλακή-Αίθουσα επισκεπτηρίου. Μεσημέρι 

Βλέπουμε την Κατερίνα, την αδελφή της Αντιγόνης, να κάθεται σε 

ένα τραπέζι σκυθρωπή. Καθώς πλησιάζει ο φύλακας με τον Παύλο, 

ανασηκώνει ελαφρά το κεφάλι της. Ο Παύλος κάθεται βουλιάζοντας 

στη καρέκλα του με ανέκφραστο ύφος.  

Φύλακας #1 

Έχετε 5 λεπτά. 

Η Κατερίνα γνέφει και ο φύλακας αποχωρεί. 

Κατερίνα 

Πως είσαι; Πως αισθάνεσαι; 

Βλέποντας πως ο Παύλος δεν προθυμοποιείται να απαντήσει, συ-

νεχίζει: 

Το ξέρεις πως η μητέρα σου θα έκανε τα πάντα για σένα, έτσι; 

Δεν είναι πως σε παράτησε να τα βγάλεις πέρα μόνος σου· απλά, δε 

βρήκε άλλο τρόπο να μαζέψει τα λεφτά που χρειάζεσαι. 

Παύλος 

Δεν έχω διάθεση να το συζητήσω… 

Κατερίνα 

Το καταλαβαίνω… (Αναστενάζει. Βλέπουμε τους δείκτες του ρολο-

γιού στον τοίχο να τρέχουν 10 λεπτά στη σιωπή.) Θα ξανάρθω αύριο 

που ίσως θα νιώθεις καλύτερα. Πάντως εάν χρειαστείς κάτι,…  

Ο φύλακας πλησιάζει. 

Φύλακας #1 

Ο χρόνος τελείωσε. Ώρα να επιστρέψεις στο κελί σου. 

Κατερίνα 

… οτιδήποτε, πες το μου. Θέλω να με βλέπεις σαν μητέρα σου. Σε 

αγαπάμε! 

Παύλος 

Οκ. 

Κατερίνα 

Γεια σου, Παύλο. 
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Τα βήματα του σβήνουν καθώς απομακρύνεται. 

 

ΕΣ. Αεροδρόμιο Addis Ababa-Αιθιοπία. Μεσημέρι 

Βλέπουμε ένα αεροπλάνο να προσγειώνεται, ενώ πίσω στο βάθος 

διακρίνουμε την απέραντη έρημο. Ένα τζιπάκι είναι σταθμευμένο 

έξω από αεροδρόμιο και περιμένει κάτι. Μόλις αποβιβάζεται η Αντι-

γόνη από το αεροσκάφος και βγαίνει έξω από το χώρο αεροδρομίου, 

πλησιάζει το όχημα. Ένας μαύρος άνδρας βγαίνει. 

Άνδρας #1 

Σε κάπως σπαστά Αγγλικά: 

Θα είμαι ο οδηγός σας για όσο θα βρίσκεστε στην αιθιοπική 

εμπόλεμη ζώνη. 

Γνέφοντας η Αντιγόνη μπαίνει στο όχημα. 

Αντιγόνη 

Λοιπόν. Μπορείς να με πας στο ξενοδοχείο να αφήσω τις απο-

σκευές? 

Οδηγός 

Φυσικά. 

Φθάνουν μπροστά στο ξενοδοχείο. 

Αντιγόνη 

Περίμενέ με εδώ. Επιστρέφω αμέσως για να πάμε στο νοσοκο-

μείο ώστε να μαζέψω τις πρώτες μαρτυρίες. 

Οδηγός 

Θα είμαι στη γωνία. Δε χωράω να περιμένω εδώ. 

Αντιγόνη 

Οκ, έρχομαι. 

Μόλις μπαίνει στο κτίριο η Αντιγόνη, τη χάνουμε από τα μάτια μας. 

 

ΕΣ. Νοσοκομείο. Συνέχεια 

Αντιγόνη 

Πού μπορώ να βρω τους τραυματίες της επιδρομής στο Bahir Dar; 

Γραμματέας 

Ευθεία στο διάδρομο και θα τους βρείτε στη δεύτερη πόρτα. 

Αντιγόνη 

Ευχαριστώ. 

Απομακρύνεται προς την κατεύθυνση που της υπέδειξε ο γραμ-

ματέας, Ανοίγει μια πόρτα και εμφανίζεται η Αντιγόνη και μέσα από 

τα μάτι της βλέπουμε ένα νοσοκομειακό θάλαμο με 12 ράντζα. Στο 
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τρίτο βλέπει τον καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι, αλλά εκείνος κοιμά-

ται, οπότε πλησιάζει το πρώτο. Εκεί βρίσκεται μια μαύρη γυναίκα, η 

μάνα του Χονσού. 

Αντιγόνη 

Συγγνώμη, μιλάτε αγγλικά; 

Μάνα 

Ναι, όχι πολύ καλά όμως. 

Αντιγόνη 

Δεν πειράζει. Είμαι δημοσιογράφος και δουλεύω ως ανταποκρί-

τρια στην περιοχή. Θέλω να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις για το 

συμβάν στο Bahir Dar. Άκουσα πως μένατε εκεί. 

Μάνα 

Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς έγινε 

σχετικά με την επιδρομή στο χωριό. Εγώ βρισκόμουν λίγο πιο έξω 

από το χωριό γυρνώντας με το γιο μου και τον ανταποκριτή και τον 

καμεραμάν, όταν είδαμε τα τζιπ και ακούσαμε πυροβολισμούς. Γρή-

γορα βρέθηκαν δίπλα μας πολλά γυναικόπαιδα. Προσπαθούσαμε 

όλες να φύγουμε απαρατήρητες με τα παιδιά, αλλά ήταν αδύνατο, 

γιατί ήμασταν πολλά άτομα. Μας είδαν. Αρχίσαμε να τρέχουμε αλα-

φιασμένες. Αυτοί με τα τζιπ μας πρόλαβαν πολύ γρήγορα… Άρχισαν 

να μας ρίχνουν… Έφαγα μια σφαίρα στον ώμο και μία στο καλάμι. 

Έπεσα και για λίγο όλα σκοτείνιασαν. Μετά όμως είδα να πετάνε το 

γιο μου σε ένα τζιπ. Είδα το τρομαγμένο πρόσωπό του και τον άκου-

σα να φωνάζει το όνομά μου.  

Άρχισε να κλαίει βουβά. 

Αντιγόνη 

Λυπάμαι πάρα πολύ σε περίπου την ίδια θέση με το δικό σας. Θα 

μάθω τις λεπτομέρειες της επιδρομής από κάποιον άλλο. Σας α-

φήνω. 

Μάνα 

Αν… Αντίο. 

Η Αντιγόνη προχωράει δύο κρεβάτια πιο πέρα όπου είναι ξαπλω-

μένος ο καμεραμάν.  

Αντιγόνη 

Πώς είσαι; Είμαι η νέα ανταποκρίτρια. Έχω έρθει εδώ και ώρα 

άλλα κοιμόσουν, οπότε μίλησα με μία αυτόπτη πρώτα. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Καλά έκανες. Μετά από όλα αυτά χρειαζόμουν τον ύπνο. Είμαι 
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έτοιμος για εξιτήριο αλλά δεν μου το δίνουν. Μια σφαίρα με βρήκε 

κι αυτή ξώφαλτσα. Στάθηκα πολύ τυχερός. 

Αντιγόνη 

Χαίρομαι που το ακούω. Θα ήθελα να μάθω τι συνέβη εκεί έξω. 

Μίλησα με μια γυναίκα που ήταν μαζί σου και, μιας που είστε οι 

μόνοι επιζώντες, ίσως είχατε κάτι να μου πείτε… τι έγινε;… Κάποιοι 

πιστεύουν ότι πρόκειται για ναρκοπόλεμο. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Δεν είναι. Όσο για το θάνατο του Άλαν, μια θεωρία που είχα, 

καταρρίφθηκε. 

Αντιγόνη 

Ποια ήταν αυτή; 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Με τον Άλαν καταφέραμε να πάρουμε στα χέρια μας ένα ερα-

σιτεχνικό βίντεο από το κινητό ενός αντάρτη – δείχνει τον αρχηγό 

των ανταρτών να συνεννοείται ουσιαστικά με τον αρχηγό της Αστυ-

νομίας για το ποια χωριά θα χτυπούσε· ο άλλος συναινεί. Δεν ξέρω τι 

παιχνίδι παίζεται. Ο αρχηγός της Αστυνομίας είναι πουλημένος σαν 

τον αρχηγό των ανταρτών – υπάρχει η «βρώμα» ότι όλα τα χρηματο-

δοτεί η εταιρία πετρελαιοειδών που θέλει να περάσει από εδώ τον 

αγωγό της και, επειδή το κράτος ζητάει 6 δις δολάρια, προκαλούν 

τον ανταρτοπόλεμο για να ρίξει την τιμή. Τα περί Ισλάμ είναι για κα-

τανάλωση. Οι αντάρτες πάνε για τα φράγκα της εταιρείας και αμφι-

βάλλω αν είναι καν μουσουλμάνοι. Αγωγός σε περιοχή υψηλής επι-

κινδυνότητας… καταλαβαίνεις… Οι τύποι θέλουν να δώσουν τα μισά. 

Αν δώσουν και από 100 χιλιάρικα στους ντόπιους αρχηγούς, δεν 

έχουν πρόβλημα. 

Αντιγόνη 

Πιστεύεις ότι σας πυροβόλησαν επειδή ήθελαν το βίντεο; 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Έτσι πίστεψα όταν άκουσα τους πυροβολισμούς στο χωριό. Νό-

μισα πως είχαν έρθει για εμάς. Αλλά αυτό ήταν απλά άλλο ένα χωριό 

που έπρεπε να αφανιστεί. Αν δηλαδή ήμασταν εμείς ο στόχος τους, 

θα είχαν φροντίσει να σκοτώσουν κι εμένα. Και βέβαια θα μου είχαν 

πάρει και το φλασάκι. Δεν θα δυσκολεύονταν να το βρουν. Το είχα 

επάνω μου.  

Ανοίγει ένα συρτάρι και βγάζει ένα πακέτο τσιγάρα και ένα κου-

τάκι σπίρτα. Τα ανοίγει και βγάζει από μέσα το φλασάκι. Της το δίνει. 
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Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Θα το προωθήσεις στα κεντρικά φαντάζομαι.  

Αντιγόνη 

Μμμμ… Πρέπει να βεβαιωθώ. Είσαι σίγουρος ότι είναι γνήσιο; 

Είναι πράγματι ο αρχηγός της Αστυνομίας και των ανταρτών; Πόσο 

καλά ξέρουμε την πηγή του Άλαν; 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Εγώ είμαι καμεραμάν. Αυτά τα ξέρεις, δυστυχώς ή ευτυχώς, κα-

λύτερα από εμένα. Το φλασάκι μου το έδωσε ο Άλαν σε περίπτωση 

που χανόταν το δικό του – είναι αντίγραφο δηλαδή. Δεν μου είπε 

πολλά-πολλά και δεν ξέρω τι απέγινε το δικό του. Έλα αύριο πάλι, 

άμα θέλεις, να το ψάξουμε το ζήτημα. Είπαν πως θα βγω. 

Αντιγόνη 

Οκ. Έγινε. Όμως δεν χρειάζεται να σου πω ότι για το φλασάκι δεν 

ξέρεις τίποτα ούτε εσύ ούτε εγώ. Το θέλω αποκλειστικό. Εξάλλου 

κινδυνεύει κι η ζωή μας. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Φυσικά. Έχεις το λόγο μου πως τίποτα δε θα διαρρεύσει. Δεν με 

ξέρεις καλά και σε δικαιολογώ. Όμως, δεν σου λέει τίποτα το γεγο-

νός ότι μου είχε εμπιστευθεί το φλασάκι ο Άλαν; Αυτός με ήξερε 6 

μήνες.  

Αντιγόνη 

Το είπα από κεκτημένη ταχύτητα, σε βλέπω πρώτη φορά. Αλή-

θεια, πώς γνωρίστηκες με τον Άλαν; 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Ήμουν σε ένα χωριό στο Μογκαντίσου και μετέφερα με το 

αυτοκίνητο μου τρία παιδιά. Γινόταν χαμός σε εκείνο τον εμφύλιο. 

Έμεινα από βενζίνη και έτυχε να περνάει το φορτηγάκι τού Ρόιτερς. 

Ήταν μέσα ο Άλαν. Οι άλλοι είπαν να μη με πάρουν ή να αφήσουμε 

τα παιδιά επειδή ήταν 12-13 χρονών και εκεί τους θεωρούν στρατιώ-

τες σε αυτή την ηλικία. Μου είπαν να ανεβώ στο φορτηγάκι μόνος 

μου. Αρνήθηκα, Ο Άλαν έκανε κάτι φοβερό. Κατέβηκε από το αυτο-

κίνητο και είπε ή παίρνουμε τον καμεραμάν και τα τρία παιδιά ή 

μένω εδώ μαζί του και συνεχίζετε μόνοι. 

Αντιγόνη 

Τι έγινε μετά; 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Μας πήραν όλους. Από τότε γίναμε κολλητοί με τον Άλαν. 
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Αντιγόνη 

Κατάλαβα…. Τα λέμε αύριο λοιπόν 

 

ΕΞ. Αυτοκίνητο Οδηγού. Απόγευμα. 

Η Αντιγόνη βγαίνει από νοσοκομείο και μπαίνει στο αυτοκίνητο. 

Αντιγόνη 

Φύγαμε για το ξενοδοχείο. Κοιτάζει το ρολόι της. 

Έχω αργήσει… Α! Ξέρεις πού είναι το Bahir Dar; 

Οδηγός 

Κοντά στα σύνορα με το Σουδάν. Γιατί; 

Αντιγόνη 

Μπορεί να πάμε να ρίξουμε μια ματιά αύριο μόλις πάρουμε τον 

καμεραμάν από το νοσοκομείο. 

Η Αντιγόνη βγάζει το φλασάκι από το σακίδιό της, το ζυγίζει με το 

βλέμμα της, ανοίγει το κινητό της και βλέπουμε στις επαφές ότι κα-

λεί τον Στίβεν Γκιγκς. 

Στίβεν Γκιγκς 

Yes? (Ναι;) 

Αντιγόνη 

Έλα Στίβεν η Αντιγόνη είμαι. Ακούγεσαι βαρύθυμος. 

Βλέπουμε τον Στίβεν να βγάζει τα γυαλιά του και να τρίβει το μέ-

τωπό του με ανακούφιση. 

Στίβεν Γκιγκς 

Α, εσύ είσαι, Αντιγόνη; Με έχουν πρήξει σήμερα στα τηλεφω-

νήματα. Πώς ήταν η πρώτη σου μέρα. 

Αντιγόνη 

Αρκετά καρποφόρα θα μπορούσα να πω. 

Βλέπουμε το Στίβεν να ανακάθεται με ενδιαφέρον. 

Στίβεν Γκιγκς 

Δηλαδή, ανακάλυψες κάτι; 

Μιλώντας χαμηλόφωνα.. 

Αντιγόνη 

Ναι, αλλά θέλω να το διασταυρώσω. Μάλλον ο Άλαν βρήκε ντο-

κουμέντο ότι ο εμφύλιος των ισλαμιστών υποκινείται από εταιρεία 

πετρελαιοειδών και ότι η κυβέρνηση (ή ίσως μόνον ο αρχηγός της 

Αστυνομίας) λαδώθηκαν για να ξεκινήσουν το υποτιθέμενο αντάρ-

τικο ώστε η ξένη εταιρεία να πλειοδοτήσει με τα μισά λεφτά από την 

αρχική προσφορά. 
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Στίβεν Γκιγκς 

Αυτό είναι τεράστιο θέμα, Αντιγόνη. Πρόσεχε! Όμως, έχεις δει το 

ντοκουμέντο; Περί τίνος πρόκειται; Μην είναι καμιά πατάτα και 

εκτεθούμε. Καταλαβαίνεις ότι η επίσημη εκδοχή είναι των φανατι-

κών ισλαμιστών και το Ρόιτερς δεν θέλει να συγκρουστεί με τους 

μουσουλμάνους αν δεν έχει αδιάσειστα στοιχεία. Πρέπει να είμαστε 

100% βέβαιοι ότι λαδώνεται ο αρχηγός τους και ότι όλα αυτά είναι 

στημένα. Πιστεύεις ότι μπορείς να το χειριστείς;  

Αντιγόνη 

Ναι, αλλά θέλω να ψάξεις τις καταθέσεις του αρχηγού της Αστυ-

νομίας και του Σελά Χαρίμπ που είναι επικεφαλής των ανταρτών. 

Έχεις άκριες να το κοιτάξεις; Λογικά, οι καταθέσεις θα είναι στην 

Ελβετία – αυτήν προτιμούν οι Αφρικανοί για τέτοιες δουλειές. Τώρα 

θα πάω να βολιδοσκοπήσω τους άλλους ανταποκριτές να δω αν 

έχουν πάρει είδηση το αποκλειστικό του Άλαν, αλλά και για να με 

βάλουν λίγο στο κλίμα, να διασυνδεθώ. Έχω ένα φλασάκι με το ντο-

κουμέντο αλλά δεν θέλω να σ’ το στείλω αν δεν βεβαιωθώ απόλυτα 

και θέλω να σκεφτούμε και λίγο αν είναι σκόπιμο να στο προωθήσω 

με σύνδεση ή όχι 

Στίβεν Γκιγκς 

Ο.Κ. Και πάλι πρόσεχε. Να μιλάμε μόνο ελληνικά καλύτερα. Θα 

ενημερώσω εγώ τα κεντρικά. Μόλις καταλήξεις για την εγκυρότητα, 

τελείωνε! Είναι καυτή πατάτα. Πόσο θα την κρατήσεις στα χέρια 

σου; 

Κλείνει το τηλέφωνο. Φτάνουν στο ξενοδοχείο. 

Αντιγόνη 

Δεν θα σε χρειαστώ άλλο σήμερα. Αύριο έλα κατά τις 8.30΄ να με 

πάρεις. 

Βγαίνει. Κλείνει την πόρτα. Μπαίνει στο ξενοδοχείο. 

 

ΕΣ. Ξενοδοχείο. Απόγευμα 

Βλέπουμε την Αντιγόνη να χτυπάει μια πόρτα 

Ανδρική φωνή Ε.Κ. 

Περάστε. 

Η Αντιγόνη ανοίγει την πόρτα και μπαίνει σε ένα δωμάτιο . Εκεί 

είναι άλλοι τέσσερις άνδρες ανταποκριτές. 

Ανταποκριτής #1 

Γυναίκα ανταποκρίτρια σε πολεμική ζώνη! Και είναι και ώριμη... 
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Οι άλλοι γελάνε χαμηλόφωνα. 

Αντιγόνη 

Ναι, θα πω στο Reuters να σας στείλουν μια 25άρα. Τη θέλετε και 

ξανθιά; Τέλος πάντως, με λένε Αντιγόνη Σταματέλου και είμαι η αντι-

καταστάτρια του Άλαν. 

Ανταποκριτής #1 

Συγγνώμη Δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Είμαι ο Philippe Leroy 

από το AFP. 

Αντιγόνη 

Έχω συνηθίσει στο σεξισμό, Φιλίπ. Όμως, αν μπορείτε να με βά-

λετε λίγο στο κλίμα. Τι ακριβώς γίνεται εδώ. 

Ανταποκριτής #2 

Είμαι ο Jeffrey Wright από το Associated. Εδώ επικρατεί χάος. Ο 

Άλαν κυνηγούσε κάτι, αλλά δεν ξέρουμε αν έβγαλε λαβράκι. Ξέρου-

με μόνο ότι σκοτώθηκε.  

Την κοιτάζει ερωτηματικά για να καταλάβει αν η Αντιγόνη έχει το 

αποκλειστικό ρεπορτάζ του Άλαν. 

Αντιγόνη 

Τι έψαχνε; Δυστυχώς σκοτώθηκε προτού μας ενημερώσει και δεν 

έχω μιλήσει ακόμα με τον καμεραμάν του καλά-καλά.  

Jeffrey 

Δεν ξέρω απλά ήταν ανήσυχος και έβριζε περισσότερο από συνή-

θως· ξεμοναχιαζόταν, έλειπε πολλές ώρες – ξέρεις πώς είναι όταν 

έχεις ένα αποκλειστικό. Απομονώνεσαι. 

Αντιγόνη 

Ναι... ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω 

ούτε τα κοινής λήψης. Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο; 

Jeffrey 

Όχι, η κατάσταση ελέγχεται, αλλά οι αντάρτες σκοτώνουν κόσμο, 

αρπάζουν παιδιά για να τα στρατολογήσουν σαν φανατικούς μου-

σουλμάνους και διάφορα τέτοια ευχάριστα…  

 

ΕΣ. ξενοδοχείου. Δωμάτιο.  

Η Αντιγόνη βλέπει με τον καμεραμάν το ερασιτεχνικό βίντεο στο 

λάπτοπ. 

Αντιγόνη 

Αναρωτιέμαι αν είναι πλαστό. Τα πρόσωπα φαίνονται πάντως κα-

θαρά. Δεν ακούγονται λόγια, αλλά από τα χείλη τους θα μπορούσε 
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κάποιος ειδικός να βγάλει άκρη για το τι λένε.  

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Ο Άλαν μου είπε πως η πηγή του του είχε πει πως συμφωνούσαν 

για το ποια χωριά θα χτυπούσε ο αντάρτης. Είναι διαρκείας ενός 

λεπτού.  

Αντιγόνη 

Ίσως πρέπει να το στείλω κάπου στην Ευρώπη να βεβαιωθώ ότι 

δεν αποτελεί μοντάζ. 

 

ΕΞ. Μπροστά στο ξενοδοχείο.  

Η Αντιγόνη κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο με τον Αφρικανό 

οδηγό, αλλά την προλαβαίνει η μητέρα του Χούνσου. 

Αντιγόνη 

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. 

Βγήκες από το νοσοκομείο; Χαίρομαι. Α. Με λένε Αντιγόνη Σταμα-

τέλου παρεμπιπτόντως. Δεν συστηθήκαμε σωστά στο νοσοκομείο. 

Λέγε με Αντιγόνη. 

Μητέρα Χούνσου 

Ναι, εμένα με λένε Μάρα. Δεν είμαι ακόμα καλά, αλλά ήταν ανά-

γκη να βγω. Ξέρετε, κυρία, ο γιος μου έμαθα πως είναι ζωντανός 

Μου είπαν ότι τον έχουν 2 χλμ. από το Dolo Odo. Θα μπορούσα να 

τον σώσω ξέρετε… 

Αντιγόνη 

Είσαι τυχερή. Εγώ ίσως δεν μπορώ να σώσω τον δικό μου. Έχει 

μπλέξει με ναρκωτικά. 

Μάρα 

Καταλαβαίνω… Όμως, γιατί είστε εδώ, κυρία Αντιγόνη; 

Αντιγόνη 

Γιατί δεν έχω λεφτά να βγάλω το παιδί μου από τη φυλακή. 

Μάρα 

Καταλαβαίνω… Ξέρετε, κυρία Αντιγόνη, εγώ δεν μπορώ να βοη-

θήσω το παιδί σας, αλλά εσείς μπορείτε να βοηθήσετε το δικό μου. 

Αντιγόνη 

Τι εννοείς, Μάρα; 

Μάρα 

Άκουσα για το βίντεο όταν μιλούσατε με τον άλλο δημοσιογράφο 

στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο. Έτσι δεν 

είναι; Θα το θέλουν σίγουρα οι αντάρτες.  
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Αντιγόνη 

Δεν το πουλάω. Μάρα… 

Μάρα 

Γελώντας πικρόχολα. 

Κυρία Αντιγόνη, δεν έχω λεφτά να το αγοράσω. 

Αντιγόνη 

Τότε; Εκπροσωπείς τους αντάρτες; Αυτοί έχουν αρπάξει το παιδί 

σου. Πού το πάς; 

Μάρα 

Σκέφτηκα ότι αν πάω το βίντεο σε αυτά τα καθάρματα, θα μου 

δώσουν το παιδί μου. 

Η Αντιγόνη μένει άναυδη. 

Αντιγόνη 

Ανταλλαγή ομήρου; 

Μάρα 

Ναι. Θέλω να ανταλλάξω το παιδί μου και χρειάζομαι κάτι πολύ-

τιμο, αλλά εμείς εδώ … ούτε η ζωή μας δεν είναι πολύτιμη. Έχω 

ακούσει ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής εδώ είναι 2 δολάρια. Δεν 

ξέρω γιατί… Πώς βγαίνει αυτό το νούμερο. Όμως ξέρω τα βασικά. Το 

βίντεο θα ελευθερώσει τον Χούνσου από αυτή την κόλαση. Θα πάρω 

αμέσως το παιδί μου και θα πάμε στην Αίγυπτο, στον αδελφό μου, 

να ξεφύγουμε. Όσο μένουμε εδώ, πάντα θα κινδυνεύουμε. 

Αντιγόνη 

Δεν υπάρχει περίπτωση, Μάρα Είναι τεράστιο σκάνδαλο. Χύνεται 

αίμα για μια απάτη – για πετροδολάρια. Ο κόσμος πρέπει να μάθει… 

Μάρα 

Διακόπτει 

…Εννοείτε, κυρία Αντιγόνη, ότι πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας, 

αυτό που πληρώνεστε να κάνετε, ενώ εγώ μιλώ για τη ζωή του παι-

διού μου… 

Αντιγόνη 

…κάνεις λάθος, αυτή δουλειά δεν είναι μόνο για τα λεφτά… 

Μάρα 

…ίσως και για τη δόξα τότε… 

Αντιγόνη 

…ούτε μόνο για τη δόξα. Θέλω να κάνω και τη διαφορά, να βελ-

τιώσω έστω και μια γωνίτσα του κόσμου, αν μπορείς να καταλάβεις 

τι εννοώ. 
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Μάρα 

Και βέβαια καταλαβαίνω, αλλά κι εγώ θέλω να κάνω τη διαφορά 

και σου δίνω τη γωνίτσα που ψάχνεις: είναι η ζωή του παιδιού μου. 

Αντιγόνη 

Μιλάμε για την πατρίδα σου, για εκατοντάδες ανθρώπους που 

αδικοσκοτώνονται και όχι για ένα… 

Μάρα 

…με αυτό που θα κάνεις θα πέσει ο Σελά Χαρίμπ και θα πάρει τα 

ηνία ο Μπελί ή ο άλλος υπαρχηγός του· ο ένας πουλημένος φεύγει 

και κάποιος άλλος έρχεται στη θέση του στη στιγμή. Όλοι είναι 

πρόθυμοι να πάρουν δολάρια. Σε πολλούς αρέσει και να σκοτώνουν. 

Θα πληρώνονται για να κάνουν το κέφι τους. Θα σκοτώσουν εμένα ή 

το παιδί μου. Αυτή τη διαφορά μπορείτε να κάνετε, κυρία Αντιγόνη. 

Είναι μικρή για εσάς; 

Αντιγόνη 

Ακόμα κι αν ήθελα να αποσιωπήσω αυτό το τεράστιο σκάνδαλο 

για χάρη σου, αν πας να παζαρέψεις με το βίντεο θα σκοτώσουν κι 

εσένα και το παιδί και σίγουρα κι εμένα, και θα κρατήσουν και το 

βίντεο. Εξάλλου, πώς θα ξέρουν ότι δεν υπάρχει άλλο; 

Μάρα 

Θα το ρισκάρω. Δεν έχω άλλο τρόπο να παζαρέψω για τον Χον-

σού. Πήγα και στην Αστυνομία, αλλά ο στρατός δεν αναμιγνύεται. 

Δεν με βοηθάνε. Ίσως επειδή τα έχουν βρει με τους αντάρτες. Η μό-

νη λύση είναι να τους εκβιάσω. 

Αντιγόνη 

Εννοείς ότι δεν ξέρουν για το βίντεο; 

Μάρα 

Ιδέα δεν έχω, κυρία Αντιγόνη, για το τι ξέρουν και δεν ξέρουν αυ-

τοί, αλλά  ε γ ώ  ξ έ ρ ω. Έχω έναν γνωστό που ο αδελφός του είναι 

με τους αντάρτες. Θα του το πω. Θα του ζητήσω να μεσολαβήσει για 

να μου δώσουν το παιδί μου. 

Αντιγόνη 

Όλα τα σκέφτηκες εκτός από το πιθανότερο: να αρνηθώ! 

Μάρα 

Σκέφτηκα ότι είστε γυναίκα και ίσως θα καταλάβετε. Εξάλλου 

έχετε κι εσείς γιο όπως μου είπατε. 

Αντιγόνη 

Για να γλιτώσω το γιο μου όμως πρέπει να στείλω αυτό το 
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ρεπορτάζ, Μάρα. Ακόμα κι αν ήθελα να ξεπουλήσω τα πιστεύω μου 

και σου χάριζα το βίντεο για να σώσεις το παιδί σου αφήνοντας στη 

μοίρα τους εκατοντάδες άλλα παιδιά σαν ακριβώς το δικό σου και 

εκατοντάδες μανάδες ακριβώς σαν εσένα, ακόμα κι αν ήθελα να θυ-

σιάσω το γενικότερο καλό στο βωμό του δικού σου προσωπικού 

καλού, πάλι θα σκόνταφτα: τα λεφτά από τη δουλειά αυτή μού είναι 

απαραίτητα για να σώσω το δικό μου παιδί. Τελείωσε, Μάρα. Είναι 

σκληρό, αλλά έτσι έχει. Εσείς στην Αφρική το ξέρετε καλύτερα από 

τους Ευρωπαίους: ο θάνατός σου η ζωή μου. Λυπάμαι ειλικρινά. 

Η Αντιγόνη σηκώνεται και φεύγει κατευθυνόμενη στο αυτοκίνητο 

με το μαύροι οδηγό, προτού όμως μπει σε αυτό τηλεφωνεί στον 

καμεραμάν ανήσυχη. 

Αντιγόνη 

Μίλησα με τη μάνα ενός παιδιού που είχε απαχθεί. Νοσηλευόταν 

δίπλα σου και άκουσε για το βίντεο. Θέλει να το ανταλλάξουμε με το 

παιδί της. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Δεν φαντάζομαι να δέχτηκες! 

Αντιγόνη 

Μη λες βλακείες. Αλλά ανησυχώ. Αν η Μάρα μιλήσει στους α-

ντάρτες και ανταλλάξει το παιδί της με την πληροφορία αυτή καθαυ-

τή; Κινδυνεύουμε και οι δύο Πρέπει να βιαστούμε πολύ! 

Κλείνει το τηλέφωνο. 

 

ΕΣ. Σε ένα παραγκόσπιτο.  

Η μάνα του Χούνσου τηλεφωνεί από το κινητό σε κάποιον Αλί 

(Αφρικανικά με ελληνικούς υπότιτλους). 

Μάρα  

Έχω μια πληροφορία που ενδιαφέρει τον αδελφό σου – δουλεύει 

για τους αντάρτες σωστά; 

Αλί 

Εγώ δεν έχω σχέση με αυτά… 

Μάρα 

…Άκου με. Οι Αμερικανοί ξέρουν κάτι πολύ σημαντικό για τον Σε-

λά Χαρίμπ. Ξέρω ποιος έχει την πληροφορία και κρατάει ντοκουμέ-

ντο. Δείχνει ότι κάνουν τα πάντα για τα λεφτά και συνεργάζονται με 

την Αστυνομία. Πες ότι θα τους πω όλα όσα ξέρω αν αύριο το βράδυ 

μου δώσουν το παιδί μου πίσω, τον Χούνσου. 



~ 243 ~ 

Αλί 

Ξέρω τον Χούνσου, Μάρα, αλλά σε εκλιπαρώ: μη με ανακατεύεις 

με αυτά! Αυτοί σκοτώνουν για το τίποτα. 

Μάρα 

Είναι για το παιδί μου! Αν δεν μιλήσεις στον αδελφό σου θα 

ενημερώσω εγώ η ίδια τους αντάρτες και θα τους πω ότι σου τα εξή-

γησα όλα και εσύ αδιαφόρησες!  

Αλί 

Με εκβιάζεις; Μετά από τόσα χρόνια… 

Μάρα 

…Μιλάμε για το παιδί μου – τελείωσε! Ή δίνεις το μήνυμα ή το 

δίνω εγώ και σε καίω λέγοντας ότι ήξερες και δεν μίλησες. Να δούμε 

τότε πώς θα σε αφήσουν να ζήσεις σαν προδότης. 

 

ΕΣ. Στις φυλακές Κορυδαλλού.  

Ο μεγαλοδικηγόρος βρίσκεται στο επισκεπτήριο με τον Παύλο. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Παύλο, πρέπει να μιλήσεις. Δεν θα αθωωθείς διαφορετικά. Θα 

πας μέσα για 20 χρόνια. Πρέπει να καταθέσεις εναντίον των άλλων. 

Δεν αξίζει να πας χαράμι για χάρη τους επειδή κουβάλησες ένα κιλό. 

Παύλος 

Σου είπα ότι δεν το κουβάλησα Απλώς το βρήκαν επάνω μου. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Τώρα λες ασυναρτησίες, αλλά θα το αντιπαρέλθω. Δεν αξίζει τον 

κόπο πάντως να πας 20 χρόνια φυλακή για ένα κιλό. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να δώσεις ένα-δύο ονόματα. Στην κατάθεσή σου τα 

παίρνεις όλα επάνω σου. Όμως η θεία σου μου έχει μιλήσει και για 

κάποιον Κώστα που σε έβαλε στο κόλπο, έναν φίλο του κοριτσιού 

σου, της Σοφίας… 

Παύλος 

…Άσε τη Σοφία έξω από αυτά. 

Μεγαλοδικηγόρος 

…Άσε τη Σοφία, ΟΚ. Τον Κώστα γιατί; 

Παύλος 

Γιατί είναι επαφή της Σοφίας. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Πάλι στο θηλυκό επιστρέφουμε λοιπόν. Γιατί είναι η Σοφία στο 

απυρόβλητο; 
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Παύλος 

Γιατί την αγαπώ! 

Μεγαλοδικηγόρος 

Και; Αυτή είσαι βέβαιος ότι σε αγαπάει; Εγώ από ό,τι έμαθα είναι 

φιλενάδα του Κώστα. Τραβιέται με τον ένα με τον άλλο. Εσύ είσαι ο 

Ρωμαίος, αλλά αυτή μόνο Ιουλιέτα δεν είναι. 

Παύλος 

Τι είναι αυτά που λες;  

Μεγαλοδικηγόρος 

Ήρθε καθόλου να σε δει; 

Παύλος 

Όχι, αλλά φοβάται… 

Μεγαλοδικηγόρος 

Όχι, αλλά περνάει καλά εννοείς. Δεν έχει χρόνο για εσένα. 

Παύλος 

Μιλάς χωρίς στοιχεία. Μου τηλεφώνησε. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Πότε; 

Παύλος 

Κάποτε. Τι σε νοιάζει; Εσύ πληρώνεσαι για να κάνεις τη δουλειά 

σου και όχι για να ψάχνεις τις κρεβατοκάμαρες των ανθρώπων. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Δεν πληρώνομαι ακόμα, φίλε μου Η μητέρα σου ακόμα ψάχνει τα 

λεφτά. Μάζεψε 120.000 ευρώ και θέλει άλλα 80.000. Δεν έχω πάρει 

ούτε ένα ευρώ και πρόσεχε πώς μου μιλάς. Χάρη σάς κάνω προς το 

παρόν. Κι αυτό που σου είπα, χάρη είναι: η Σοφία δεν είναι το κο-

ρίτσι σου, εσύ απλά είσαι το κορόιδο της. 

 

ΕΞ. Αεροδρόμιο - Flashback  

(από την τελευταία φράση του μεγαλοδικηγόρου «η Σοφία δεν 

είναι το κορίτσι σου, εσύ απλά είσαι το κορόιδο της»). 

Ενώ ακούγεται η φωνή του δικηγόρου, βλέπουμε τη Σοφία να 

βγαίνει από το αεροπλάνο με μια τσάντα· ζουμ στην τσάντα που έχει 

το ένα κιλό ηρωίνης. 

 

ΕΞ. Στενός δρόμος σκοτεινός. Βράδυ. 

Βλέπουμε τον Παύλο και να καταφθάνει με ένα ΙΧ ο Κώστας και η 

Σοφία. 
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Παύλος 

Γιατί με ξεσήκωσες μέσα στη νύχτα; 

Σοφία 

Με παρακολουθούν κι εμένα και τον Κώστα. Σε ικετεύω κρύψε το 

ένα κιλό κάπου.  

Παύλος 

Το ένα κιλό; Τι είναι αυτά; Πήγες και μετέφερες την ηρωίνη από 

τη Ρόδο; 

Σοφία 

Ναι, όταν σου είπα ότι θα πάω στο χωριό του πατέρα μου. 

Παύλος 

Είσαι τρελή; Για ένα χιλιάρικο; 

Σοφία 

Είναι οι δόσεις μας για ένα χρόνο, 

Παύλος 

Δεν το πιστεύω!  

Κώστας 

Ώρα να την κάνουμε!  

Δίνει με γάντια στον Παύλο ένα ανδρικό ζωνάρι και μπαίνει στο 

αμάξι. Η Σοφία κοιτάζει ικετευτικά τον Παύλο και χώνεται κι αυτή 

σιωπηλή στο αμάξι που απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα, ενώ ο 

Παύλος μένει με το ζωνάρι στα χέρια. 

 

ΕΣ. Φυλακή. Μέρα 

Ο Παύλος τηλεφωνεί στη θεία του Κατερίνα 

Παύλος 

Θεία, καλημέρα. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Καλημέρα. παιδί μου. Πώς κι έτσι; 

Παύλος 

Θεία, θέλω μια χάρη. Ξέρεις πού μένει η Σοφία· σωστά; 

Κατερίνα Σταματέλου 

Ε, βέβαια, παιδί μου· έξι χρόνια είστε συμμαθητές στο ίδιο σχο-

λείο – που να μην ήσαστε! 

Παύλος 

Τέλος πάντων, θέλω μια χάρη. Βρες την και πες της να μου τη-

λεφωνήσει οπωσδήποτε. 
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Κατερίνα Σταματέλου 

Γιατί; Τι μεσολάβησε; Αλήθεια, δεν σε έχει πάρει ούτε μία φορά; 

Παύλος 

Δεν θέλει να μπλέξει, θεία. Μπορείς όμως τώρα να της πεις ότι 

είναι ανάγκη; 

Κατερίνα Σταματέλου 

Ναι, αλλά θα ήθελα να μου πεις για ποια ανάγκη πρόκειται… 

Παύλος 

…Δεν μπορώ! Μια χάρη σου ζήτησα! Τόσο τρομερό είναι; 

Κατερίνα Σταματέλου 

Όχι, παιδί μου, όχι… Θα το κάνω. 

Κλείνει το τηλέφωνο και προβληματισμένη καλεί το μεγαλοδι-

κηγόρο. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Γεια σας είναι η Κατερίνα Σταματέλου. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Α γεια σας, και σας ήθελα. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Τι με θέλατε; 

Μεγαλοδικηγόρος 

Ο ανιψιός σας πρέπει με κάποιο τρόπο να ελαφρύνει τη θέση του 

και δεν με ακούει. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Δηλαδή; 

Μεγαλοδικηγόρος 

Πείστε τον ότι για να πέσει στα μαλακά πρέπει να κατονομάσει 

δυο-τρεις συνεργάτες του. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Μιλάτε για το παιδί σαν να είναι έμπορος ναρκωτικών.  

Μεγαλοδικηγόρος 

Λυπάμαι, με παρασύρει η συνήθεια· σπάνια συναλλάσσομαι με 

γόνους καλών οικογενειών. Εν πάση περιπτώσει, ο ανιψιός σας πιά-

στηκε με ένα κιλό ηρωίνης και για να αθωωθεί πρέπει να βοηθήσει 

λίγο τις αρχές… Πρέπει να προσφέρει εν ολίγοις 2-3 κατηγορουμέ-

νους. Επιμένει όμως να καλύπτει τη φίλη του και αυτόν τον Κώστα. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Μα γιατί μπλέκετε τα πράγματα; Είπατε ότι  ε κ ε ί ν ο  που ψά-

χνει η αδελφή μου στην Αφρική θα λύσει το πρόβλημα. 



~ 247 ~ 

Μεγαλοδικηγόρος 

Ε κ ε ί ν ο  θα λύσει ένα μέρος του προβλήματος φοβάμαι, γιατί 

δεν είναι αυτό ακριβώς που ζητήθηκε, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. 

Είναι σχεδόν το μισό. Οπότε ο Παύλος πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό 

του. Εγώ έφτασα στο σημείο να του πω ότι η Σοφία έχει εραστή τον 

Κώστα. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Τι είναι αυτά που λέτε;  

Μεγαλοδικηγόρος 

Το είπα για να αναγκάσω τον Παύλο να δώσει ονόματα Δεν μπο-

ρεί, θα είναι και άλλοι μπλεγμένοι. Για ένα κιλό μιλάμε, κυρία Στα-

ματέλου. Γιατί να το πάρει όλο επάνω του; Οι δικαστές, όπως και οι 

αστυνομικοί, αντιλαμβάνονται ότι ο μικρός κρύβει ονόματα – δεν 

μπορεί να ήθελε το κιλό για τον εαυτό του. Και από πού το πήρε; 

Είναι διακίνηση, κυρία μου. Πρέπει να καταδώσει, όσο και αν είναι 

απεχθές το ρήμα. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Και αν δεν…; 

Μεγαλοδικηγόρος 

…Αν δεν καταδώσει, μπορεί να φάει δέκα χρόνια γεμάτα. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Μα η αδελφή μου έχει άλλη εικόνα. Πηγαίναμε για αθώωση. Δεν 

υπάρχει περίπτωση να… να… να συνεχίσει να ψάχνει ό,τι ψάχνει για 

να φάει το παιδί της δέκα χρόνια κάθειρξη! 

Μεγαλοδικηγόρος 

Η αδελφή σας δεν γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Άλλαξε η σύσταση 

στο Πενταμελές του ανιψιού σας. Ενημερώστε την, τέλος πάντων, ότι 

η νέα σύσταση είναι πιο εχθρική και πρέπει ο Παύλος να βοηθήσει 

οπωσδήποτε. Η Σοφία και ο Κώστας πρέπει να κατονομαστούν. Δεν 

έχει περιθώριο επιλογής. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Καλά, θα δω πώς θα το χειριστώ και θα σας ενημερώσω. Ίσως δεν 

ενοχλήσω την αδελφή μου· αρκετά έχει στο μυαλό της μέσα στη σα-

πίλα των αφρικανικών εμφυλίων. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Καταλαβαίνω… 

Κατερίνα Σταματέλου 

Γεια σας. 
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Με το που κλείνει το τηλέφωνο με την Σταματέλου, του τηλε-

φωνεί η γυναίκα του. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Έλα, αγάπη μου. 

Η γυναίκα του 

Τι θα γίνει με τα 200 χιλιάρικα για τους εργολάβους; 

Μεγαλοδικηγόρος 

Καλημέρα, χρυσή μου. Αφού σου είπα ότι έχω ήδη σίγουρα τα 

120, γιατί με πιέζεις; 

Η γυναίκα του 

Γιατί μας πιέζουν κι αυτοί αγάπη μου! Λένε ότι δεν θα περάσουν 

τα υδραυλικά στο εξοχικό και ότι δεν ρισκάρουν με αυθαίρετα χωρίς 

να πληρώνονται μπροστά! 

Μεγαλοδικηγόρος 

Εντάξει, υπερβολές· άσε, θα τους χειριστώ εγώ. Η πηγή είναι σί-

γουρη πάντως, μη μου στενοχωριέσαι και μη στενοχωρείς κι εμένα. 

Θα πάμε στου… 

Η γυναίκα του 

Τον διακόπτει.  

…Η μητέρα του εμπόρου ναρκωτικών είναι; 

Μεγαλοδικηγόρος 

Ναι, του εφήβου. Θα πάμε στου Σταματάκη το βράδυ για χαρτάκι; 

Η γυναίκα του 

Αμάν η αναισθησία σου! Πρέπει να βρούμε τα λεφτά. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Σίγουρα θα τα φέρει. Της είπα ότι με αυτά θα… κατάλαβες… το 

γνωστό… 

Η γυναίκα του 

Ξέρω, ξέρω, αλλά δεν μπορούσες να ζητήσεις παραπάνω; Τόσα 

λεφτά είχε ο άντρας της. 

Μεγαλοδικηγόρος 

Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Τα έχασαν όλα. Στην αρχή 

της είπα 400 και κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. Δεν έχουν καθόλου 

μετρητά. Τώρα, για να καταλάβεις τραβιέται στην Αφρική. 

Η γυναίκα του 

Χριστέ μου! Τι κάνει εκεί; 

Μεγαλοδικηγόρος 

Πήγε ως απεσταλμένη του Ρόιτερς. 
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Η γυναίκα του 

Άρα είναι κι αυτή μεγαλοδημοσιογράφος. Θα έχει λεφτά.  

Μεγαλοδικηγόρος 

Δεν είναι…, αλλά τι θα κάνουμε με το Σταματάκη; Βαριέμαι να 

αλλάζω κοστούμι· λέω να πάμε κατευθείαν. 

 

ΕΣ. φυλακές Πρωί 

Η Κατερίνα Σταματέλου στέκεται απέναντι στον Παύλο. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Παιδί μου, λυπάμαι αλλά ήταν απόλυτα αδιάφορη. 

Παύλος 

Δεν μπορεί! 

Κατερίνα Σταματέλου 

Της είπα ότι τη χρειάζεσαι για κάτι επείγον και μου είπε «αφήστε 

με ήσυχη». Δεν μιλήσατε καθόλου όλο αυτό το διάστημα; 

Παύλος 

Την παίρνω και δεν το σηκώνει 

Κατερίνα Σταματέλου 

Προφανώς δεν θέλει να μπλέξει… Υπάρχουν, παιδί μου, στοιχεία 

εις βάρος της που τα αποκρύπτεις; Ξέρω ότι μετέφερες ένα κιλό 

ηρωίνη, αλλά αυτή σε έμπλεξε στα ναρκωτικά. Αυτή και ο Κώστας. 

Παύλος 

Ο μαλάκας ο δικηγόρος είπε ότι η Σοφία τα έχει με τον Κώστα. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Ναι… η αλήθεια παιδί μου είναι ότι τον είδα μια μέρα να την 

παίρνει από το Λύκειο και να φιλιούνται. 

Παύλος 

Στο δρόμο; 

Κατερίνα Σταματέλου 

Ναι. 

Παύλος 

Είσαι βέβαιη; Ο Κώστας ήταν με το αμάξι του; 

Η Κατερίνα διστάζει. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Ε… Όχι… δεν ξέρω… ήμουν εγώ με το αμάξι· οδηγούσα, πήγαινα 

στο γιατρό· δεν στάθηκα να δω. Ήταν όρθιοι, πεζοί, στη γωνία του 

σχολείου σας. Αλλά κατάλαβα ότι τα έχουν. 
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Παύλος 

Μάλιστα…. Μήπως ήταν φιλικό φιλί; Ξέρεις, στα μάγουλο, για ξε-

κάρφωμα, για να δώσουν την εντύπωση ότι είναι ζευγαράκι και να 

μην κινήσουν υποψίες για τα ναρκωτικά. 

Κατερίνα Σταματέλου 

Λυπάμαι παιδί μου, ήταν κανονικότατο φιλί… Πώς να το πω; Ερω-

τικό, με πάθος. Ντρέπομαι που το συζητώ μαζί σου… Ντρέπομαι για 

όλα… Σου ζητώ συγγνώμη… 

Ο Παύλος βάζει τα κλάματα. 

Παύλος 

Γιατί ζητάς συγγνώμη; Τι φταις εσύ; 

Κατερίνα Σταματέλου 

Παιδί μου… Τη διακόπτει. 

Παύλος 

Άσε με… δεν ξέρεις εσύ… Εκείνη κουβάλησε την ηρωίνη και μου 

τη φόρτωσε για να μην συλλάβουν αυτή και το γκόμενό της με την 

ηρωίνη στα χέρια. Μου τη φόρτωσε κανονικά κι εγώ ο μαλάκας την 

κράτησα, δεν είπα κουβέντα, κι αυτή… αυτή….  

Σπάει η φωνή του  

 

ΕΣ. Δωμάτιο Ανάκρισης.  

Απέναντι από τον Παύλο παίρνει κατάθεση ο ανακριτής Καρα-

γιαννίδης. 

Παύλος 

…και αυτή μου έδωσε το τσαντάκι με την ηρωίνη. 

Καραγιαννίδης 

Ο Κώστας Διαμαντόπουλος τι έπραττε σε αυτό διάστημα; 

Παύλος 

Ήταν εκεί και πίεζε με τον τρόπο του να δεχτώ το πακέτο. 

Καραγιαννίδης 

Πώς είστε βέβαιος ότι η μεταφορά δεν διαπράχθηκε από τον Δια-

μαντόπουλο αλλά από την Σιβιτάκη; 

Παύλος 

Μου το είπε η ίδια η Σοφία. 

Καραγιαννίδης 

Η Σοφία Σιβιτάκη; 

Παύλος 

Μάλιστα. 
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ΕΣ. Διάδρομοι κάποιου κρατικού κτιρίου. 

Καραγιαννίδης και άλλος ένας κοστουμαρισμένος. 

Καραγιαννίδης 

Στο τέλος της κατάθεσης του είπα και για τα αποτελέσματα της 

δεύτερης εξέτασης HIV. Ξέρεις, το πρώτο είχε βγει αρνητικό, αλλά 

προφανώς η λοίμωξη ήταν πρόσφατη και γι’ αυτό η εξέταση δεν είχε 

δείξει το πρόβλημα, ή ίσως και να μην υπήρχε η λοίμωξη τότε, προ-

τού μπει στη φυλακή. Ίσως το παιδί να…, ξέρεις τι γίνεται μέσα στις 

φυλακές…, ίσως τον βίασαν. 

Οικογενειακός φίλος 

Τι είπε ο Παύλος; Χριστέ μου, πώς μπλέκουν τα παιδιά! Τι θα πώ 

στη θεία και στη μητέρα; 

Καραγιαννίδης 

Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είστε στενοί οικογενειακοί φίλοι; 

Οικογενειακός φίλος 

Ο πατέρας του Παύλου είχε βαφτίσει την κόρη μου. Ήταν εξαιρε-

τική οικογένεια. Πέθανε κι ο ταλαίπωρος ο Παύλος, έμπλεξε, το 

παιδί… Οι παρέες… αυτές φταίνε.  

 

ΕΞ. Δρόμος. Απόγευμα. 

Αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον Κώστα έξω από το σπίτι του. 

 

ΕΞ Δρόμος έξω από σχολείο. Συνέχεια. 

Αστυνομικοί συλλαμβάνουν τη Σοφία και τη βλέπουμε να τη 

βάζουν σε περιπολικό.  

 

ΕΣ. Κελί Παύλου. 

Ο Παύλος κλαμένος στο κρεβάτι του. Σηκώνεται. Πηγαίνει στα κά-

γκελα. Κρατιέται λίγο από αυτά. Μετά γυρίζει και ακουμπάει το κε-

φάλι του στον τοίχο. Παίρνει μια φωτογραφία της Σοφίας και την 

κοιτά. Μετά μια φωτογραφία του πατέρα του. Κάθεται στο κρεβάτι, 

σκυφτός, κρατώντας το κεφάλι του με τα δυο του χέρια και ανατα-

ράζεται από λυγμούς. Σηκώνεται, παίρνει ένα σημειωματάριο και 

αρχίζει να γράφει. 

 

ΕΞ. Δρόμος μπροστά στο ξενοδοχείο-Αφρική. Πρωί 

Η Αντιγόνη πάει να μπει στο αυτοκίνητο με τον καμεραμάν και 

την πλησιάζει η μητέρα του Χούνσου. 
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Μάρα 

Κυρία Αντιγόνη.  

Αντιγόνη 

Μάρα δεν καταλαβαίνω γιατί ξανάρθες Αυτή η ιστορία έχει τελει-

ώσει, στο ξεκαθάρισα. 

Μάρα 

Κανόνισα απόψε να μου δώσουν το παιδί μου. Είπα ότι θα έχω το 

βίντεο. 

Αντιγόνη 

Είσαι τρελή! Θα μας σκοτώσουν όλους και δεν θα πάρεις το παιδί 

σου! 

Χτυπάει το τηλέφωνο Η Αντιγόνη πάει να πατήσει την απόρριψη 

κλήσης από τα νεύρα της και το φόβο της, αλλά βλέπει το νούμερο 

των φυλακών Κορυδαλλού. 

Αντιγόνη 

Ναι. 

Τη βλέπουμε να παγώνει. 

Πώς; Γιατί; 

Κατεβάζει το τηλέφωνο με τρεμάμενα χέρια, ακουμπάει στη Μά-

ρα, λυγίζουν τα πόδια της. 

Ο γιος μου αυτοκτόνησε! 

Η Μάρα την αγκαλιάζει με ανάμικτα αισθήματα. Τη λυπάται αλλά 

ξέρει ότι τώρα ο δρόμος είναι ίσως ανοιχτός για μια υποχώρηση από 

πλευράς της δημοσιογράφου.  

Μάρα 

Λυπάμαι, κυρία Αντιγόνη. Εμάς εδώ μας φέρνουν κάθε μέρα τέ-

τοια νέα και ξέρω τον πόνο. 

Αντιγόνη 

Όχι, δεν τον ξέρεις ακόμα! 

Μάρα 

Έχω χάσει ανιψιούς, έχω χάσει άντρα, έχω χάσει αδελφό.  

Αντιγόνη 

Δεν έχεις χάσει παιδί! (Αναλύεται σε λυγμούς.) Αφήστε με μόνη 

μου. 

Μάρα 

Κυρία Αντιγόνη ξέρω ότι χειρότερη στιγμή δεν υπάρχει… 

Μπαίνει στη μέση ο καμεραμάν. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 
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Άσ’ την ήσυχη επιτέλους, άσ’ την ήσυχη για ένα λεπτό.  

Η Μάρα αποσύρεται. 

 

ΕΣ. δωμάτιο ξενοδοχείου. Απόγευμα 

Η Αντιγόνη με μηχανικές κινήσεις μαζεύει τα πράγματά της.  

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Τι θα γίνει τελικά; 

Αντιγόνη 

Θα της δώσουμε το στικάκι και θα πάω μαζί της για να είναι όλα 

πειστικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αίσιο τέλος. Θέλω να 

κάνεις κάτι. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Τι; 

Αντιγόνη 

Πάρε αυτά τα λεφτά και το στικάκι αντίγραφο. Έλα από κοντά. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Τι εννοείς από κοντά; Θέλω να είμαι εκεί, επιτόπου! 

Αντιγόνη 

Δεν θα δεχτούν κάμερα. Εξάλλου δεν υπάρχει λόγος να σκοτωθεί 

άλλος ένας, Εγώ δεν έχω τίποτα να χάσω, ούτε η Μάρα και ίσως ού-

τε ο Χούνσου τώρα πια. Θέλω να κρατήσεις τα λεφτά και, αν ο Χούν-

σου με τη μητέρα του σταθούν τυχεροί, να τους πας με αυτά τα λε-

φτά στο θείο τους στην Αίγυπτο και μετά να στείλεις το στικάκι. Μην 

το στείλεις προτού βρεθούν σε ασφαλή χώρα, γιατί οι αντάρτες 

λογικά θα προβούν σε αντεκδικήσεις. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Πώς θα πάρω το παιδί, αν δεν είμαι μαζί σας; 

Αντιγόνη 

Θα τους πείσω ότι αν δεν αφήσουν πρώτα ελεύθερο το παιδί, δεν 

τους δίνω το στικάκι. Δεν μπορούν να είναι βέβαιοι ότι έχω το στι-

κάκι επάνω μου. Θα τους πω ότι είναι κρυμμένο και ότι δεν θα το 

πάρουν αν δεν βεβαιωθώ ότι γλιτώνει το παιδί. Εξάλλου, αν δεν ξέ-

ρουν για την παρουσία σου –και θα φροντίσεις να μη γίνεις αντιλη-

πτός–, δεν θα τους νοιάξει αν το παιδί απομακρυνθεί μισό μίλι με τα 

πόδια – θα το βρουν εύκολα πεζό για να το σκοτώσουν. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Δεν μου αρέσει το σχέδιό σου. Μην πας. Δώσε το στικάκι στη 

μάνα και άσε την υπόθεση στα χέρια της.  
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Αντιγόνη 

Η Μάρα θέλει να είμαι εκεί. Πιστεύει ότι αν δουν το δημοσιο-

γράφο τον ίδιο θα γίνει πιο πειστική και ότι ίσως γλιτώσει τη ζωή 

της. Ελπίζει ότι θα διστάσουν να σκοτώσουν δημοσιογράφο, και μά-

λιστα Αμερικανό, όπως με παρουσίασε. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Ναι, αλλά εσύ κι εγώ ξέρουμε καλά ότι δεν ισχύουν αυτά στην 

Αφρική και μάλιστα μεταξύ ατάκτων. 

Αντιγόνη 

Δεν βλέπω να γίνεται αλλιώς. Αν σκεφτείς κάτι καλύτερο, πες 

μου. Αν όχι, έχω πάρει την απόφασή μου και προχωράμε βάσει του 

σχεδίου μου. 

ΕΞ. Πρόχειρο στρατόπεδο ανταρτών. Νύχτα. 

Βλέπουμε (πλάνο από ελικόπτερο) να προπορεύεται το αυτοκί-

νητο της Αντιγόνης με τη Μάρα και τον καμεραμάν να ακολουθεί με 

το αυτοκίνητό του από απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων –ξέρει τον 

προορισμό. Στο βάθος φαίνονται κάποιες εστίες φωτιάς. Προς τα 

εκεί κατευθύνονται. Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου ο καμε-

ραμάν σταματάει. Οι δύο γυναίκες φτάνουν στον καταυλισμό των 

ανταρτών. Τις πλησιάζουν γρήγορα κάποιοι αντάρτες που τις οδη-

γούν στον αρχηγό. 

Σελά Χαρίμπ  

Φέρατε αυτό που θέλω; 

Αντιγόνη 

Εσύ; 

Ο Χαρίμπ κάνει νόημα σε έναν από τους δικούς του. 

Χαρίμπ 

Φέρ’ τον! 

Ένας αντάρτης φεύγει και επιστρέφει σέρνοντας σχεδόν τον Χούν-

σου. Η Μάρα κάνει να ορμήσει να αγκαλιάσει το αγόρι, αλλά ο αρχη-

γός βγάζει όπλο. Εκείνη οπισθοχωρεί. 

Χαρίμπ 

Πρώτα το βίντεο.  

Αντιγόνη 

Πώς ξέρω ότι δε θα μας σκοτώσεις όλους μόλις πάρεις το βίντεο; 

Άφησε τουλάχιστον το παιδί να απομακρυνθεί. Μόλις φύγει θα πά-

ρεις αυτό που θέλεις. 

Ψιθυρίζοντας στο αφτί ενός αντάρτη ο Χαρίμπ: 
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Χαρίμπ 

Να είστε έτοιμοι να κυνηγήσετε το αγόρι. 

Ο αντάρτης γνέφει καταφατικά και πάει βιαστικά προς μια ομάδα 

ανταρτών λίγο πιο πέρα. 

Χαρίμπ 

Ας έχει. Ελευθερώστε το αγόρι. 

Οι αντάρτες σπεύδουν να υπακούσουν. Λύνουν τα χέρια του 

Χούνσου και τον σπρώχνουν να φύγει. Το παιδί φεύγει τρέχοντας μέ-

σα στη νύχτα (ακολουθώντας τον δρόμο). 

 

ΕΞ. Χωματόδρομος. Συνέχεια. 

Όταν το παιδί έχει απομακρυνθεί αρκετά και πλησιάζει στο ση-

μείο που βρίσκεται ο καμεραμάν, ο τελευταίος τρέχει προς το μέρος 

του και του ψιθυρίζει όσο πιο δυνατά μπορεί. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Από εδώ! Γρήγορα. 

Τρέχει, βάζει μπρος και μπαίνει το παιδί στο αμάξι. 

 

ΕΞ. Καταυλισμός. Συνέχεια 

Χαρίμπ 

Λοιπόν τώρα που αφήσαμε το μικρό φίλο σας… Πού είναι το 

βίντεο; 

Αντιγόνη 

Εδώ. 

Βγάζει από το σακίδιό της το στικάκι και του το πετάει. 

Υποθέτω πως τώρα μπορούμε να φύγουμε έτσι; 

Χαρίμπ 

Δε νομίζω. Ήδη ξέρετε πολλά. Επίσης, πιθανότατα έχετε και άλλο 

στικάκι με το βίντεο, το οποίο δε μπορώ να αφήσω να διαρρεύσει. 

Βλέπετε, δεν είμαι ηλίθιος, όπως ίσως νομίζατε ή ελπίζατε. 

Απευθυνόμενος στους δικούς του. 

Σκοτώστε τη μάνα, κυνηγήστε το αγόρι και κάντε την κωλοαμε-

ρικάνα να πει ποιος άλλος έχει το βίντεο στα χέρια του. 

Γυρνάει και φεύγει. 

Η Αντιγόνη δεν διστάζει και βγάζει όπλο στοχεύοντας τον Χαρίμπ. 

Προλαβαίνει να του ρίξει.  

Αντάρτης #1 

Είναι οπλισμένες!!! 
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Στρέφονται και πυροβολούν με πολυβόλα και από τις ριπές πέ-

φτουν κάτω και οι δύο γυναίκες. 

 

ΕΞ. Αμάξι Καμεραμάν. Συνέχεια  

Πυροβολισμοί ακούγονται. Πατώντας απότομα το γκάζι: 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Σκατά… Μείναμε μόνο εμείς οι δύο μικρέ. 

Χούνσου 

Η μαμά μου; Τι έπαθε η μαμά μου; 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Τώρα πρέπει να φύγουμε από εδώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. 

Καταυλισμός 

Οι άντρες παρατάνε τις νεκρές γυναίκες και παίρνουν τον τραυ-

ματισμένο Χαρίμπ για να τον πάνε στο γιατρό τους. 

Αυτοκίνητο 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Η μητέρα σου μικρέ προσπάθησε να σε σώσει, αλλά ήξερε ότι δε 

γινόταν να σωθείτε και οι δύο. Λυπάμαι. Ήξερε πως έτσι θα κατέλη-

γαν όλα προτού να έρθει. Μη νιώθεις ένοχος. 

Ο Χούνσου κλαίει. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Κοίταξε… 

Προσπαθώντας να τον κάνει να νοιώσει καλύτερα: 

Θα σε πάω στην Αίγυπτο να μείνεις με το θείο σου που τόσο σε 

αγαπάει. 

Το παιδί ρουφάει τη μύτη του. 

Χούνσου 

Δεν είναι το ίδιο… 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Το ξέρω μα σκέψου πως η μαμά σου σε έσωσε για να είσαι ελεύ-

θερος και ευτυχισμένος. Εξάλλου, ποιος ξέρει, μπορεί η μητέρα σου 

να ζει και να έρθει να σε βρει στην Αίγυπτο. Αν πέθανε, σε βλέπει 

από εκεί πάνω και στεναχωριέται που δε χαίρεσαι. Γι’ αυτό, άμα θες 

να την ευχαριστήσεις, μην κλαις, αλλά γέλα, γιατί αυτό περιμένει 

από ένα γερό παιδί σαν εσένα. 

Χούνσου 

Σταματά σιγά σιγά να κλαίει.  
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Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Μπράβο. Έτσι σε θέλω ή μάλλον σε θέλει.  

ΕΣ. Πολυκατοικία-Αίγυπτος. Πρωί  

Βλέπουμε τον καμεραμάν με τον Χούνσου να περιμένουν έξω από 

ένα διαμέρισμα. Η πόρτα ανοίγει και εμφανίζεται ένας άνδρας – ο 

θείος του παιδιού. Τους κάνει νόημα να περάσουν. 

ΕΣ. Διαμερίσματος Θείου. Συνέχεια. 

Καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι 

Η Αίγυπτος μου φαίνεται παράδεισος μετά από όλα αυτά… 

Άντρας 

Μη νομίζετε… Έχουμε κι εμείς τα δικά μας… 

Βλέπουμε τον καμεραμάν να μιλάει με τον θείο εξηγώντας του 

πως έχει η κατάσταση, ενώ το παιδί πλησιάζει τον υπολογιστή του 

θείου του, χαϊδεύει ένα βελούδινο καναπέ λίγο πιο πέρα και ακούμε 

έναν αμερικανό παρουσιαστή ειδήσεων. 

Παρουσιαστής 

Με τη δημοσίευση του βίντεο η κατάσταση στην Αιθιοπία εξομα-

λύνθηκε και ο εμφύλιος σταμάτησε καθώς οι αντάρτες τουλάχιστον 

προς το παρόν διαλύθηκαν – και όλα αυτά χάρη στις γενναίες προ-

σπάθειες του καμεραμάν Τζέικομπ Κοβάλσκι και των δημοσιογρά-

φων Άλαν Γουέστ και Αντιγόνης Σταματέλου. Οι δύο τελευταίοι δυ-

στυχώς δολοφονήθηκαν πάνω στο καθήκον από τον αρχηγό των 

ανταρτών που μόλις είδατε στο βίντεο.  

Το παιδί πλησιάζει το παράθυρο καθώς ο παρουσιαστής συνεχί-

ζει να μιλάει χωρίς να ακούγεται έντονα. Βλέπουμε στο δρόμο κάτω 

πέντε αγόρια να παίζουν μπάλα και η κάμερα ξαναγυρίζει στο πρό-

σωπο του Χούνσου, που δείχνει κάτι σαν ευχάριστη έκπληξη και 

λαχτάρα. 

 

ΠΗΓΕΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ιατρικά: Νίκος Κλειδάς, παιδοχειρουργός.  

Δημοσιογραφικά: Άγγελος Στάγγος, πρώην διευθυντής ΕΡΤ, Άννα 

Δάλλα, αρχισυντάκτρια περιοδικού Υγείας του Δημοσιογραφικού Ορ-

γανισμού Λαμπράκη, Αγγέλα Τσιβρένη, πρώην υπεύθυνη στο εξωτε-

ρικό δελτίο στο «Βήμα». 

Αστυνομικά και δημοσιογραφικά: Κώστας Τομαράς, αστυνομικός 

ρεπόρτερ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. 

Ψυχολογικά ζητήματα: ψυχίατρος Ν. Θεοδωρόπουλος. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΗΜΑ  
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Ζωή και όνειρο 
 

Χρύσα Σιλτζόβαλη 

 

Είμαι μόνη και λυπάμαι,  

νιώθω πόνο και φοβάμαι.  

Είναι άραγε η ζωή  

ή όνειρο που έχω δει; 

 

Μες στις σκέψεις τριγυρνώ  

μήπως βρω κάτι να πω, 

είναι όμως σιωπηλές,  

σαν τη νύχτα σκοτεινές. 

 

Σε μια βάρκα περιμένω,  

το φεγγάρι αγναντεύω,  

κι είμαι εγώ τόσο μικρή,  

σαν τ’ αστέρι που φωτεί. 

 

Και σα νιώθω την καρδιά μου  

να χτυπά και να μη σβήνει,  

ξέρω πως είναι η ζωή,  

και όνειρο όχι που ’χω δει! 
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Είμαι εγώ 
 

Μελίνα Σιώζη 

 

Είμαι βόμβα έτοιμη να εκραγεί. 

Είμαι ποτάμι που κυλάει και 

παρασέρνει τη βροχή. 

Είμαι η αστραπή και ο κεραυνός 

στον μαύρο, σκοτεινό ουρανό. 

Είμαι μια και είστε εκατό. 

Είμαι η φωνή που φοβάστε κατά βάθος και 

η γροθιά που υψώνεται να σας αντιμετωπίσει. 

Είμαι η σταγόνα του νερού 

που ξεχειλίζει. 

Είμαι η φλόγα της φωτιάς 

που καίει και δεν σβήνει 

και οι αναμνήσεις από το παρελθόν 

που σας φοβίζουν 

και τρέμετε κάθε στιγμή 

μη σας ξυπνήσουν. 

Είμαι το όνειρο αυτό, την ξεχασμένη εκείνη νύχτα 

που τ’ αστέρια απ’ τις φωτιές και τ’ ουρανού τη δόξα 

κρύβονταν και αυτά σα φοβισμένα. 

Είμαι η πληγή που σας πονά. 

Είμαι η νέα γενιά 

που παλεύει και νικά. 

Είμαι η ελευθερία που φοβάστε να αποκτήσετε, 

είμαι ο φόβος μην ξυπνήσετε. 
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Η μέθη της νύχτας.... 
 

Ελεάνα Πόγκα 

 

Είναι αστείο... 

γιατί... τώρα... 

που όλοι εσείς γελάτε... 

γελάτε... γελάτε... γελάτε... 

 

πλησιάζει η στιγμή που θα γράφω ιστορίες για εσάς και τα παιδιά 

σας, τους έρωτές σας,  

τα ξενύχτια σας, τις άρρωστες επιθυμίες σας, τα πάθη σας... και τότε 

θα γελάτε; 

 

νομίζετε πως η ζωή είναι εύκολη και ακίνδυνη. Μάθετε πως δεν 

είναι... τόσο φευγαλέα και απρόβλεπτη... 

 

οι στιγμές της ζωής σας σαν θάλασσα θα απλώνονται μπρος μου και 

το μολύβι θα είναι ο ταξιδευτής, το μίσος σας οι τρικυμίες μου και τα 

όνειρά σας η γαλήνη μου 

 

το θηρίο που μέσα σας μεγαλώνει... μην του επιτρέψετε να βγει, 

γιατί τότε στήθος για θηλασμό θα αναζητήσει και θα θρέψει, και θα 

μεγαλώνει και θα καταστρέφει 

 

η ελευθερία που θα έλθει ύστερα θα είναι τόσο μεγάλη και το θηρίο 

τόσο μακριά.. 

 

απρόσμενα οι ψυχές σας θα συναντηθούν και με πάθος τόσο 

παράφορα θα ερωτευτούν  

 

ο πόνος όμως του χωρισμού που ίσως να έλθει τους παλιούς 

παιδικούς σας φόβους δύσκολα θα εξιλεώσει 

 

και κάπου εκεί ψυχή, σώμα και μυαλό θα μπερδευτούν και το 

καθένα με δυσκολία τον δρόμο του θα βρει -αν ποτέ τον βρει... 



~ 264 ~ 

μα αν τον βρει θα είστε τυχεροί και θα έχετε ξεγελάσει την ζωή και 

εμένα μαζί 

 

αυτά τα τρία ξεχωριστά κατοικούν σε παντρειά, ελπίζω πραγματικά 

ποτέ να μην βρεθούν 

 

και ξαφνικά η νύχτα θα ρίξει το σκοτάδι της, χορούς ερωτικούς θα 

χορέψει και την ψυχή θα προσπαθήσει να γαληνέψει 

 

αχ νύχτα μου όμορφη πόσο σε αγάπησα εγώ και οι εραστές σου; 

 

τη νύχτα παρουσιάζονται οι τρελοί μα και οι θρύλοι 

 

λες και το μαυρισμένο πέπλο της αγκαλιάζει τα σώματά μας χωρίς 

να τους επιτρέπει την οποιαδήποτε αντίσταση και επιτρέπει στην 

ψυχή μας να ελευθερωθεί από τα δεσμά της 

 

αυτή η ελευθερία... θαρρείς πως μεγαλύτερη δεν υπάρχει και δε θα 

υπάρξει... 

 

σαν την γευτείς το μόνο σίγουρο είναι πως θα εθιστείς σε αυτή την 

μέθη 
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Απαισιοδοξία 
 

Ιωάννα Διαμαντούλη 

 

Όταν τα πάντα γύρω μου διαλύονται, 

όταν το σκοτάδι παίρνει θέση στη ζωή μου, 

όταν η θλίψη με κυνηγάει από στενό σε στενό. 

Πώς να μπορέσω να ξεφύγω; 

 

Οι άνθρωποι δεν είναι πια άνθρωποι. 

Είναι θηρία ανήμερα, γεννημένοι  να υπηρετούν  

το συμφέρον τους, τη μισαλλοδοξία τους. 

Οι άνθρωποι δεν είναι πια άνθρωποι. 

Χάθηκε κάθε ανθρωπιά. 

 

Πού να βρω  καταφύγιο; 

Το σπίτι θολό. 

Οι φίλοι ανήμποροι να με βγάλουν από το σκοτάδι. 

Η αγκαλιά σου ψυχρή. 

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. 

 

Άραγε θα φωνάξει κανείς; 

Θα ξυπνήσει κανείς; 

Θα νικήσουν ή θα νικήσουμε; 

Η απόγνωση πια ο σύντροφός μου. 

 

Όταν τα πάντα γύρω μου διαλύονται... 
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Παρασκευή 
 

Χριστίνα Χαρτζουλάκη 

 

Η μέρα είναι Παρασκευή, 

κουραστική, πιεστική, 

μα εγώ ακόμα προσπαθώ  

να επιζήσω στο κενό. 

  

Η μέρα είναι Παρασκευή· 

αδύναμη κι ανεκτική, 

μέσα στον κόσμο το μουντό, 

ανύπαρκτη φαίνομαι εγώ. 
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Γλυκιά ψευδαίσθηση 
 

Νεφέλη Σιώζη 

 

Η φωνή της νεράιδας σου 

μόλις βγήκε απ’ το πέλαγος. 

Αναζητάει τάχα εμένα; 

Ο ήχος που βγαίνει απ'τα χείλη της 

γλυκός,αέρινος,με διαπερνά ολάκερη, 

θέλει εμένα,μόνο εμένα; 

 

Το μισοφέγγαρο λαμπρό 

κοιτάζει με καμάρι 

μέσα στη θάλασσα βουτά 

πως μοιάζει τάχα  μαργαριτάρι. 

 

Και το τραγούδι αυτό 

της άυλης ύπαρξής της 

να μου χαϊδεύει τα αυτιά 

και να με νανουρίζει. 

Και όταν εκείνη σώπασε 

και τα αστέρια ανάψαν 

φωνάζει εσένα... 

κι έρχεσαι, μα χάνεσαι 

μαζί της... 

 

Και εγώ απότομα ξυπνώ 

και εύχομαι μονάχα 

να ξαναπέσω γρήγορα 

σε ύπνο αμέριμνο,βαθύ 

εσένα ν’ αντικρίσω... 

Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσω να ευτυχήσω... 
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Τι είναι η αγάπη; 
 

Σιμόνα Πένεβα 

 

Αγάπη, ο τρόπος της ζωής  

          ας πούμε μιας κοπέλας αυτής της εποχής. 

Αισθήματα πολλά 

          μέσα στην καρδιά 

όλα δυνατά, ξανά και ξανά. 

          Μην ψάχνεις έξοδο να βγεις, 

ό,τι καλύτερο εκεί μέσα θα το βρεις. 

          Η κοπέλα ξανά ερωτευμένη  

στον κόσμο της αγάπης χαμένη. 

          Τη ρώτησαν μια μέρα  

«Τι είναι η αγάπη για σένα;» 

          Και απάντησε αυτή 

αμέσως, χωρίς να το σκεφτεί. 

           «Είναι ό,τι ονειρεύομαι 

αυτό που πάντα σκέφτομαι. 

          Είναι κάτι που ζεσταίνει την καρδιά μου 

και με βάζει στα πιο δυνατά μου. 

          Είναι αυτό που θέλω περισσότερο, 

ό,τι για μένα είναι σημαντικότερο. 

          Χωρίς την αγάπη δεν μπορώ να ζω, 

κι έτσι στην ερώτησή σας απαντώ: 

          Με αγάπη έχουμε γεννηθεί  

όλων μας είναι αυτή η προέλευση. 

          Το σημαντικότερο σ’ αυτή είναι η εμπιστοσύνη  

και βέβαια να ’χουμε και λίγη καλοσύνη. 

          Άμα εσύ όλους αγαπάς 

και δυνατά τις σχέσεις σου κρατάς, 

          από μένα, να το ξέρεις, 

θέλεις ή δεν θέλεις 

          ευτυχισμένος πάντα θα ’σαι. 

Τη δυστυχία από τώρα σβήσε. 

          Την αγάπη, όπου και αν πάμε,  
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θα τη συναντάμε. 

          Είναι ό,τι ομορφότερο, 

στους υψηλούς μας στόχους το κυριότερο». 



~ 270 ~ 

 

 

Αιώνιε εραστή της δυστυχίας  
 

Κατερίνα Χατζή 

 

Ζαλισμένε αιώνιε εραστή της δυστυχίας 

ω ταλαίπωρε 

ακροβάτησε και στάσου στη γωνιά 

και δες πως χορεύει η σκιά με τις στιγμές μας αγκαλιά 

 

Δαμάζοντας τις ενοχές, 

το μυαλό σταματά 

σε αντίθεση με τον χρόνο 

που πάντα μας κυβερνά 

 

Ειρωνεία τραγική, έχουμε βρει 

σακατεμένο  

το κορμί της Ψυχής 

 

Έχω πάψει να κλαίω πια 

γιατί δεν θέλω να ξυπνήσω 

τα όνειρά μου τα παλιά 

 

Το παρελθόν έχει πρεμιέρα 

στου ονείρου τον αιθέρα 

Οι αναμνήσεις βυθίζονται 

στης νοσταλγίας τον πυθμένα 

 

τα αισθήματα μας παραληρούν  

θρυμματίζονται παραμελημένα 

Κάνε ησυχία και θα ακούσεις 

αυτήν τη φωνή την έντονη  

την τρομακτική… 

 

Όχι, μην εξοικειώνεσαι με τα καθημερινά  

γιατί θα στερήσεις το γέλιο από τη χαρά 
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Ξέρεις, ο Ήλιος ερωτεύτηκε τη Γη  

γι’ αυτό είναι μαζί  

ενώ το φεγγάρι φθονεί την αυγή 

 

Ω εσύ, μακάβριε εραστή, 

είσαι ερωτευμένος με τον πόνο 

πόνος και απειλή, 

μοναχά μια ευλογία 

να παραχωρήσεις τη δική σου ελευθερία 

σε αντάλλαγμα αυτή την καταραμένη την αμνησία  

τα βλέφαρα σου κλείνουν 

και τα όνειρα φλέγονται 

 

Αρχίζεις να σπαρταράς  

κλαις 

οδύρεσαι 

ουρλιάζεις σιωπηλά 

Τι χαρά, αντικρίζεις νεράιδες  

ξωτικά μαγικά, 

πολύχρωμα πουλιά, 

κατακόκκινα ολόγιομα φεγγάρια 

προσπαθείς να αγγίξεις αυτά να απατηλά χάδια 

 

Κλαις, 

λες «φωτίστε τις γωνιές τις σκοτεινές του φόβου μου , 

πλάσματα ευγενικά, 

μην φεύγετε  

μην βουτάτε σε τούτα τα νερά, 

στα ρυάκια από τα δάκρυα της χαράς 

είναι βαθιά, παγωμένα 

βυθίζεστε 

καθώς το νερό παίρνει τις όψεις σας διακριτικά» 

 

Ω κοιτά, αιώνιε εραστή του παρελθόντος  

το νερό αντανακλά τα χρώματα από τα ξωτικά  

στρέψε το κεφάλι σου 

δες το τόξο το ουράνιο  

που φαίνεται αμυδρά 
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Ω ναι , αιώνιε μοναχικέ παράξενε εραστή της θλίψης 

οδήγησε στα μονοπάτια τα φωτεινά , 

άνοιξε τα φτερά , 

πέτα ψηλά , 

πέτα στους δρόμους της αγάπης 

και της νοσταλγίας 

δες τους δρόμους της ελευθερίας 

και της φαντασίας 

 

Τώρα που βλέπεις τον κόσμο από ψηλά, 

πες μου 

τι δίνεις ανόητε , για να ζήσεις  

έστω ένα από αυτά 

τα θλιβερά τα παλιά. 
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Δέσμιοι 
 

Πηνελόπη Ήβου 

 

Καθώς κοιτάω τη ματιά σου 

Που είναι η ζωή μου 

Μου λες πως η καρδιά σου 

Ήταν και θα είναι δική μου 

Μα πρέπει κάπως να χαθεί 

Αυτό το δέσιμό μας 

Που μας κρατάει δέσμιους, 

Μες στης αγάπης τον κυκλώνα. 

 

Οι μνήμες της ζωής αυτής 

Κρατάνε πολύ λίγο, 

Ένα ποτάμι που ρέει συνεχώς 

Μα κάποτε χάνεται στη θάλασσα. 

Εσύ κι εγώ ριχτήκαμε σε νερά απέραντα και κυματώδη 

Σαν παιδιά αφεθήκαμε με άγνωστη πλώρη 

Κρατώντας έτσι δέσμιους εμάς τους ίδιους 

Μες στης αγάπης τον κυκλώνα. 

 

Κάποτε ζούσα στον κόσμο το δικό μου 

Ώσπου μια μέρα ξαφνικά ξεπήδησε σαν όνειρο εμπρός μου 

Ένα γαλάζιο σύννεφο με μια καρδιά στη μέση 

Κι αυτή έμεινε χρόνια εκεί 

Δική σου και δική μου 

Κρατώντας μας έτσι δέσμιους 

Στης αγάπης τον κυκλώνα. 

 

Κοιτώντας μες στα μάτια μου 

Κοιτώντας στην ψυχή μου 

Κρατώντας με σφιχτά αγκαλιά 

Κρατώντας την καρδιά μου 

Φιλώντας με στα χείλη τόσο απαλά, τόσο γλυκά 

Μου λες πως είμαι η ζωή σου 
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Κι εγώ πως είσαι η δική μου. 

 

Έχουν περάσει τώρα πια τόσα πολλά 

Μα τόσα πολλά χρόνια 

Γυρίσαμε θάλασσες κι ωκεανούς 

Κάθε κρυφή στεριά της γης αυτής 

Μα πάντα ξαναγυρίζουμε στην Ιθάκη μας 

Εγώ σ’ εσένα κι εσύ σ’ εμένα.  

 

Μα έξω απ’ το λιμάνι του νησιού 

Έχει ορθωθεί τεράστιο φουρτουνιασμένο θαλάσσιο τείχος 

Μόλις το πλησιάζουμε μας σπρώχνει πάλι πίσω 

Την είσοδο αρνείται να μας δώσει στο νησί. 

Θέλω να το περάσω όμως αυτό 

Και να μείνω εκεί μαζί σου 

Να ημερέψει η θάλασσα που κατοικεί μες στην ψυχή μου. 

Μια αγκαλιά μονάχα να σου δώσω 

Να διώξει όλες τις έγνοιες μακριά 

Μα προσπάθησε ψυχή μου κι εσύ, μόνο αυτό παρακαλώ 

Να περάσεις το τείχος αυτό. 

 

Δε μετανιώνω που σ’ αγάπησα 

Που μπήκες στη ζωή μου 

Και μα τους ουρανούς, στ’ ορκίζομαι 

Πως όσο κι αν πόνεσα 

Πως όσο κι αν πονάω 

Εκεί που είσαι τώρα 

Εκεί πάντα θα μείνεις 

Μες στην ψυχή μου κατοικείς απ’ όπου δε θα φύγεις 

Σα φυλαχτό θα σε κρατώ 

Ποτέ δε θα σ’ αφήσω. 

Θα είσαι πάντα το τριαντάφυλλο μέσα στην καρδιά μου. 
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Φίδι  
 

Νίκος Νεοφώτιστος 

 

Την αμαρτία μόνο ο ωκεανός 

θα συγχωρέσει. 

 

Πάνω στο σκάκι της ζωής 

η ζούγκλα βασιλεύει 

και ο ουρανός είναι θεατής 

όταν η δίψα την ανάγκη ημερεύει. 

 

Η σοφία του φιδιού δεν περιμένει, 

αυτή είναι κρυμμένη στο φαρμάκι. 

Άλλωστε 

"η αμφιβολία δηλητηριάζει τα πάντα 

χωρίς να σκοτώνει τίποτα". 

Είχε πει ο φιλόσοφος. 

 

Ο εχθρός σαν τον λύκο 

καρτερεί. 

Το τραπουλόχαρτο, ίσως! 

δεν συνταιριάξει. 

Ομως αγάπη και εχθρός 

πάνε μαζί, 

 

είναι το πέρασμα που δένει τις υπάρξεις. 

 



~ 276 ~ 

 

 

Όταν τ' αστέρια μοναχικά φωτίζουν  
 

Ανθή Βαρβαρίγγου 

 

Όταν τ' αστέρια μοναχικά φωτίζουν 

στον έναστρο ουρανό 

 

 

Άλογα τρέχουν οι σκέψεις μου, καλπάζουν  

Το τραγούδι των αναμνήσεων με ξυπνάει 

ένα όνειρο που παίρνει φωτιά 

 

 

Δως μου Ελπίδα, φως να κοιτάω 

στα μάτια σου 

Πρέπει κάπως να σε βρω 

 

 

Να, πάρε την ψυχή μου 

Πούλησέ την στο διάβολο. Δεν πρέπει ν' αξίζει πολλά, αλλά 

με αυτά τα λίγα, ίσως αγοράσω μια θέση στον παράδεισο 

 

 

Και τότε θα μπορώ να κρύβομαι κοντά σου. 

 

 

Όταν τ' αστέρια μοναχικά φωτίζουν 

στον έναστρο ουρανό. 
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Σ’ αυτή την πόλη 
 

 

Αναστασία Ρουσάκη 

 

Σ’ αυτή την πόλη, τη γεμάτη ανθρώπους, πάψαμε να κυνηγάμε  

τον έρωτα και την αγάπη. 

Τους αγνοήσαμε, γιατί μας πόνεσαν, μια που δινόμασταν ολάκεροι 

και ψάξαμε one night stands και εύκολη ηδονή στις τουαλέτες 

κάποιου βρώμικου μπαρ. 

 

Σ' αυτή την πόλη, τη γεμάτη ανθρώπους, πάψαμε να κοβόμαστε 

γιατί η επιβίωση είναι το ταλέντο του ισχυρού. 

Κι ισχυρός είναι αυτός που ξέρει να κρύβει πιο καλά τον πόνο του. 

Έτσι το ρίξαμε στο τσιγάρο και τα αντικαταθλιπτικά. 

 

Σ’ αυτή την πόλη, τη γεμάτη ανθρώπους, εγκαταλείψαμε αυτούς που 

νοιάζονταν για μας 

που είχαν να μας δώσουν πολλά και να μας μάθουν τι σημαίνει 

καλοσύνη επειδή προτιμήσαμε τον πόνο και τη συνήθεια 

 

Δειλοί, να τι είμαστε σ’ αυτή την πόλη τη γεμάτη ανθρώπους. 

Γι’ αυτό κάθε Σάββατο κρυβόμαστε πίσω από  

ατελείωτα ξενύχτια, χανγκόβερς και προκλητικά ρούχα Και κανείς 

δεν χτυπάει την πόρτα μας πια να μπει, απλά μπουκάρει μέσα. 

 

 

Σ’ αυτή την πόλη, τη γεμάτη ανθρώπους, θέλοντας και μη μαθαίνεις 

να ζεις στους δρόμους 

μαθαίνεις να τους αγαπάς παρότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις. 

Οι μπάτσοι είναι παντού, αλλά ο έρωτας δεν μας κάνει αόρατους 

πια, γιατί πάψαμε να πιστεύουμε σ’ αυτόν. 

 

Μας αρέσει η βροχή γιατί κρύβουμε τα πρόσωπά μας, κάτω από τον 

ήλιο είμαστε όλοι γυμνοί και εκτεθειμένοι. 

Κρατάμε τα αστεία μας για να τα θυμόμαστε τις μέρες που είμαστε 
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θλιμμένοι και περιμένουμε να μας σώσουν 

όχι οι άλλοι, αλλά τα πεφταστέρια και οι στίχοι που είναι γραμμένοι 

στα πιο απομονωμένα μέρη της Αθήνας.  

"Δανάη, σ αγαπάω ακόμα - Γιάννης" 

 

Σ’ αυτή την πόλη, τη γεμάτη ανθρώπους, τα βράδια σε κάθε στενό 

καίει και από μια φλόγα, κι εσύ χορεύεις σαν υπνωτισμένος στις 

πλατείες που παίζουν οι μπάντες, ή στα δρομάκια, με τους 

περιπλανώμενους μουσικούς. 

 

Σ’ αυτή την πόλη, τη γεμάτη ανθρώπους, αγαπήσαμε και 

αγαπηθήκαμε, μετρήσαμε καλοκαίρια, μα πόσο ήθελα να σου δείξω 

τα αγαπημένα μου μέρη στην Αθήνα 

τα καλοκαιρινά φώτα με χρώμα της λάβας στην Τσόχα, τη γωνία με 

το γρασίδι στον Κεραμεικό, την αγαπημένη μου φράση χαραγμένη σ’ 

ένα στενό στην Ομόνοια, το παγκάκι στο Λιμάνι του Πειραιά. 

Όμως αντί για δυο ήμασταν δυόμιση, σε μια πόλη, αυτή την πόλη τη 

γεμάτη ανθρώπους. 

 

Σ’ αυτή την πόλη, τη γεμάτη ανθρώπους, είναι περίεργο πως 

μυρίζουν όλοι τους τώρα πια. 

Η μυρωδιά τους είναι γλυκιά, αλλά εκείνο το γλυκό που πίσω του 

όλα έχουν σαπίσει βαθύτατα. 

 

Σ’ αυτή την πόλη τη γεμάτη ανθρώπους, κάθε μέρα ξυπνάμε με τον 

φόβο μήπως χάσουμε αυτούς που νοιαζόμαστε και φτιάχνουμε 

ιστορίες μέσα στο κεφάλι μας μόνο για να περάσει η μέρα. 

Στο μετρό, στο δρόμο, γράφουμε γράφουμε γράφουμε, για να 

έχουμε κάπου να μιλάμε 

και πιάνουμε κουβέντες σε πλατείες  

με τις γνωστές φάτσες των ντιλεράδων 

γύρω από φωτιές με άστεγους και πόρνες, 

γιατί όποτε μιλάμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους,  

τρώμε γροθιές μέσα μας. 

 

Σ’ αυτή την πόλη, τη γεμάτη ανθρώπους, μείναμε ΜΟΝΟΙ μας. 



~ 279 ~ 

 

 

Ο άνθρωπος με τα διαφορετικά μάτια  
 

Όλγα Μαρινάκη 

 

Ήταν ένας άνθρωπος με δύο μάτια. 

Το ένα κόκκινο, το άλλο μπλε. 

Με το ένα έβλεπε τα πάντα. 

Με το άλλο τίποτα. 

Το κόκκινο ήταν γεμάτο αίμα. 

Προσμονή θανάτου. 

Μίσος. 

Το μπλε γεμάτο αίγλη. 

Ελπίδα για ζωή. 

Πόθο. 

Το κόκκινο γεννήθηκε από τη ματαιότητα του πολέμου και το 

σαρκασμό της βίας. 

Το μπλε γεννήθηκε από το βαθυστόχαστο 

μειδίαμα της γνώσης. Της ειρωνείας και    

της επανάστασης. 

Ποιο από τα δύο έβλεπε τα πάντα; 

Ποιο από τα δύο δεν έβλεπε τίποτα; 

Μήπως όλοι μας έχουμε τέτοια μάτια; 
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Το κόμικ της ζωής 
 

Χάρης Βασιλόπουλος 

 

 

Πρώτο καρέ, γεννιόμαστε 

κι όλοι γύρω γελάνε. 

Εμείς όμως χανόμαστε 

πού άραγε μας πάνε; 

 

Παιδάκι, καρέ δεύτερο  

χαμόγελο στα χείλη 

παντού τρέχει ελεύθερο 

γύρω του όλοι φίλοι. 

 

Τρίτο καρέ, είσ' έφηβος 

όλη η ζωή μπροστά σου. 

Για όλα νιώθεις έτοιμος, 

μα...χρόνο έχεις, στάσου! 

 

Καρέ τέταρτο, φτάσαμε 

άντρας μεγάλος πια. 

Τα χρόνια μας τα χάσαμε 

νιότη μας έχε γεια. 

 

Το κόμικ τώρα κλείνει εδώ, 

πέμπτο καρέ και τελευταίο. 

Στου τέλους φτάνω την οδό 

αλλού πλέον θα πλέω. 
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Σε συναντώ 
 

Κωνσταντίνος Κάππας 

 

Σε συναντώ  

Σε ακούω 

Σου μιλάω 

Σε φιλάω 

Σε έχω 

Σε σφίγγω 

Σε αιχμαλωτίζω 

Σε απορροφώ 

Σε πνίγω 

Σ’ αγαπάω; 

Είμαι καταδικασμένος και στο έλεός σου 

Χάνομαι στην αγκαλιά σου σαν μικρό παιδί 

που μόλις άρχισε να μαθαίνει κολύμπι 

Μα τί όμορφα νερά...Δεν θέλω να φύγω ποτέ από εδώ 

Θέλω να συνεχίσω να κολυμπώ για πάντα.. 

Η θάλασσά σου είναι τόσο ζεστή.. ήρεμη.. γαλήνια.. 

Την θέλω όλη δική μου! 

Θέλω να καλύψω κάθε σημείο της, κάθε σπιθαμή της.. 

Θέλω να γίνω το δελφίνι της κι όλο παιχνίδι στον αφρό της.. 

Ξάφνου, ένα σκάφος με πλησίασε 

Ήταν μεγάλο και έκανε πολύ θόρυβο... 

Η θάλασσα αγρίεψε και κύματα άρχισαν να με καταβροχθίζουν 

ανελέητα 

Τότε άκουσα μια φωνή να μου λέει : 

«Αυτή η θάλασσα είναι μολυσμένη... πρέπει να φύγεις» 

Γιατί; 

Γιατί να φύγω απ' τον παράδεισο; 

Γιατί; 

Γιατί να χάσω τα πάντα; 

Γιατί; Γιατί; 

Γιατί με διώχνεις θάλασσά μου; 

Νόμιζα πως δεν ήξερα πια κολύμπι.. 
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Έτσι χάθηκα στον πάτο της θάλασσας 

Ξεψύχησα εκεί... εκεί στην αγκαλιά της 

Τώρα θα' μαι ο άγγελός της... 

Θα την προσέχω από ψηλά 

«Αντίο αγαπημένη μου...Κάποτε θα ξανασυναντηθούμε... 

μέχρι τότε δεν θα αφήσω κανέναν να ξαναμολύνει το βυθό σου». 
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Στη σκιά της ευτυχίας 
 

Ισαβέλλα Κακομανώλη 
 

Ήσουν εσύ ανέκαθεν πλάσμα της μοναξιάς. 

Σε θάλασσες, σε μυρωδιές και σε βροχές, σε χιόνια. 

Ίσως έτσι σε μάθανε πως έπρεπε να είσαι. 

Ίσως και να το διάλεξες καθώς ήταν νωρίς. 
 
Νωρίς εσύ για να διαβείς και μέσα στο σκοτάδι 

δύσκολο δρόμο, της ζωής δύσβατο μονοπάτι. 
 
Μα σαν περνούν οι εποχές, τα χιόνια του χειμώνα, 

οι θάλασσες, οι αστραπές, τα μαραμένα ρόδα, 

μου φαίνεται πως η ψυχή αυτή διόλου δεν ησυχάζει. 
 
Πως είναι άρρωστη βαριά κι ας μην το φανερώνει, 

πονάει μέσα της βαθιά κι εκεί το μετανιώνει. 
 
Κρυφά πηγαίνεις στο γιατρό, για να σε θεραπεύσει, 

κι έπειτα αυτός σου δίνει ευθύς το χάπι της Αγάπης. 

Χάπι βαρύ, χάπι πικρό, μα και γλυκό συνάμα. 

Η μόνη λύση είναι αυτή στη χρόνια ασθένειά σου. 

Παίρνεις το χάπι. Το κοιτάς. Φοβάσαι να το πάρεις. 

Κοιτάς τις παρενέργειες. 
 
Τύφλωση, πόνος, πυρετός, 

κάποιες φορές και θάνατος. 

Αφήνεις το χάπι στο τραπέζι. 

Μετανιώνεις. 

Πετάς τον πειρασμό στα σκουπίδια. 

Μετανιώνεις και πάλι. 

Βγάζεις τα σκουπίδια έξω απ' το σπίτι. 

Φοβάσαι. Φοβάσαι τις παρενέργειες. 

Δειλιάζεις μπροστά στη θεραπεία. 
 
Και παραμένεις ίδιος. 

Το ίδιο υγιής, το ίδιο άρρωστος... 



 

 

Η ζωή σου ένα χαρτί πολύχρωμο  
 

Μυρτώ Χαρβαλιά 

 

Η ζωή σου ένα χαρτί πολύχρωμο 

Εκείνος, το νερό και το πινέλο 

Η φωνή του γεμίζει χρώματα 

πίνοντας λεμοντσέλο  

 

Όταν όμως στρέφεται στο μεθύσι 

δεν κάθεται να ζωγραφίσει 

Και μένεις σελίδα κενή. 

 

Και στροβιλίζεσαι στ’ αγέρι 

δίχως αυτός να ξέρει 

πως… 

 

Πως, 

ένας σωρός από κόμπους τυλίγει το κορμί σου 

Πως, 

είσαι κουκούλι ακόμα και δεν έγινες πεταλούδα 

 

Πως, 

βαίνεις το πεζοδρόμι της μοναξιάς, 

κολλάς στο ποτάμι της απογοήτευσης 

Θύμα αυτής της ερημιάς 

δίχως πανιά να πλεύσεις... 

 

Και πως το βράδυ, όταν κοιμάσαι 

μαύρες σκιές σε περικυκλώνουν, 

αόμματες , δίχως μιλιά. 

Τέρατα έρχονται μέσα στην νύχτα. 

Σκαρφαλώνουν από τα παράθυρα 

σου σκίζουν τις κουρτίνες! 

 

Ησυχία… 
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Αφού πληγώθηκες, ζήσε τώρα πάλι στην άγνοια 

ή ζήσε την οδύνη με αναμνήσεις φωτεινές… 

Θυμήσου τις φωτίτσες 

την ζωή σου ως πυγολαμπίδα. 

 

Μην ξεχάσεις όμως την στιγμή  

που ξέχασες το κλειδί 

και μπήκε το βάνδαλο δαιμόνιο μέσα σου. 

 

Αργοπεθαίνεις αν νομίζεις πως ξέχασες και αγνοείς 

Και αν κλαις, μην καθησυχάζεις τον εαυτό σου. 

 

Δεν θα φύγει έτσι… 

 

Το δαιμόνιο δεν δραπετεύει 

Εισχωρεί όλο και πιο βαθιά 

 

Κι αν νόμισες προς στιγμήν  

πως η χαρά 

που έγινε  πόνος 

είναι το μέγιστο συναίσθημα 

Καλά νόμισες… 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  
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Πηνελόπη 
 

Χάρης Μπαμπαλής 

 

Είσαι κάτι το φανταστικό, 

μέσα στην ψυχή μου κάτι μαγικό. 

 

Νιώθω την αναπνοή σου εδώ κοντά, 

όπως ήμασταν μαζί για μια βραδιά – 

 

τα χείλη σου γλυκά 

και στην αγκαλιά σου ζεστασιά. 

 

Το χαμόγελό σου το ξεχωριστό 

είναι ο λόγος που σ’ αγαπώ.  

 

Ταξιδεύει ο νους μου στην απέραντη ματιά σου, 

τ’ άστρα απόψε λάμπουν στα μαλλιά σου. 

 

Τα όμορφά σου μάτια με πλανεύουνε 

και προς τον Παράδεισο με στέλνουνε. 

 

Κορμί γλυκό, άρωμα φοβερό, 

έρχεσαι εσύ και αλλάζει η ζωή. 

 

Έχεις ένα βλέμμα τόσο φλογερό 

που να τ’ αφήσω δεν μπορώ ούτε λεπτό. 

 

Μια μέρα χωρίς εσένα 

μοιάζει με αιώνα για μένα. 

 

Σ’ έχω κορνιζάρει στο δωμάτιό μου 

και σε βλέπω συνέχεια στ’ όνειρό μου. 

 

Η αγάπη μου για σένα, κάτι το τρελό, 

γιατί χωρίς εσένα εγώ δε ζω. 
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Είσαι θησαυρός για τη ζωή μου, 

κάτι το ανεκτίμητο μέσα στην ψυχή μου. 

 

Τ’ όνομά σου, Πηνελόπη, ομηρικό, 

για τη θετική του αύρα ξακουστό. 

 

Η καρδιά μου πάει να σπάσει 

απ’ την ανεξέλεγκτή σου στάση. 

 

Ο ήλιος σε ημερεύει, 

η νύχτα σε αγριεύει. 

 

Θάλασσα σε κάλμα η ηρεμία σου, 

κι όταν αγριεύει η τρικυμία σου.  

 

Σε αγάπησα όπως ακριβώς θα σε μισούσα, 

αφού χωρίς εσένα δεν θα ζούσα. 
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«78» 
 

Γιάννης Κούκιος 

 

Σαν ψάρι ζω και κολυμπώ μέσα στη θάλασσά σου 

και πιάνομαι στα δίχτυα σου σαν βλέπω τη ματιά σου, 

μα ξέρω πως δε θέλεις το δικό μου το κακό, 

δε θ' άφηνες ποτέ σου να πνιγώ και να χαθώ. 

 

Θυμώνεις αν ταράξω τα ανήσυχα νερά σου 

όμως συγγνώμη σου ζητάω στην ακρογιαλιά σου 

και ξέρω πως με θέλεις στο δικό σου το βυθό, 

δε θ’ άφηνα ποτέ μου τέτοιο κόσμο όσο ζω. 

 

Σαν αετός πετάω στα ουράνια του μυαλού σου, 

ταξιδεύω στην καρδιά σου και μετράω τους παλμούς σου. 

Περιμένω τη βροχή άμα σε δω να συννεφιάζεις, 

ξυπνώ κάθε πρωί για να 'μαι εκεί όταν χαράζεις. 

 

Τα φτερά μου μαζεύω στην κορυφή του βουνού σου 

και πέφτω στην άβυσσο του βαθύτερου εαυτού σου, 

ελεύθερη πτώση γιατί εσύ μόνο με νοιάζεις, 

δε μ' αφήνεις να πέσω κι όμως την ψυχή μου βγάζεις. 

 

Σαν φλόγα ατελείωτη, αναμμένος πυρσός 

κράτησε το φως είμαι για 'σένα φωτεινός. 

Μη φοβάσαι τη φωτιά δε θα σε κάψει, σε ζεσταίνει, 

θα σε φάνε τα θηρία αν την αφήσεις κρυμμένη. 

 

Ένα βλέμμα σου η σπίθα μου για 'μένα οδηγός 

ώστε μετά να πάρω και να γίνω φλογερός. 

Τη φλόγα δε θ' αφήσεις ποτέ σου παρατημένη, 

το ξέρεις πως πετάει και δεν ξέρει που πηγαίνει. 

 

Είμαι λουλούδι και φυτρώνω μες το χώμα σου γη μου, 

σ' έψαχνα από την προηγούμενη ζωή μου, 
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να φτάσουνε οι ρίζες στον πυρήνα σου βαθιά, 

γερά να σε κρατήσω σαν αιώνια ελιά. 

 

Μπορώ και περπατάω πάνω σου κι είναι τιμή μου 

θέλω κάθε σπιθαμή να δω μέχρι την εκπνοή μου. 

Μερικά από τα μέρη σου τα ξέρω πια καλά, 

κάποια τα μαθαίνω ακόμη, πολλά μένουν σκοτεινά. 

 

Διψώ για συναισθήματα και ’συ με δροσίζεις, 

ο αέρας σου για ’μένα τεχνητή αναπνοή, 

πυρετό ανεβάζω και καίγομαι όταν μ’ αγγίζεις, 

είσαι πέτρα απ' το φεγγάρι με ανθρώπινη μορφή.  
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Απολλώνια κορμάρα 
 

Μαρτίνα Ολχάβα / Παναγιώτης Σαρδέλης 

 

Couple :Πήγα μια μέρα στα μπουζούκια 

            και σε είδα να χορεύεις 

            ήταν σαν να με χτύπησε μπαζούκα  

            και από τότε άρχισες να με τρελαίνεις 

 

           Να σε κεράσω πήγα 

           αλλά εσύ δεν μ' άφησες 

           να σε φλερτάρω ήρθα 

           και την καρδιά μου ράγισες 

 

Refren:Απολλώνια κορμάρα 

           που σε λένε και Βαρβάρα 

           Δώσ' μου το τηλέφωνό σου 

           να σε πάρω στο σταθερό σου 

          

           Απολλώνια κορμάρα 

           που σε λένε και Βαρβάρα 

           όταν τις νυχτιές χορεύεις 

           Όλο τον κόσμο ξετρελαίνεις 

 

Couple :Τι κουκλάκι είσαι εσύ; 

            μια θεά ζωγραφιστή 

            Στα όνειρά μου εσένα βλέπω 

            θα σε κάνω και πορτρέτο 

 

            Τι μορφή είσαι εσύ; 

            Απ' της Κρήτης το τσαρδί  

            Τελευταία έχω δει  

            όλο είσαι στου Ψυρρή!!! 

 

Refren:Απολλώνια κορμάρα 

           που σε λένε και Βαρβάρα 
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           Δώσ 'μου το τηλέφωνό σου 

           να σε πάρω στο σταθερό σου 

          

           Απολλώνια κορμάρα 

           που σε λένε και Βαρβάρα 

           όταν τις νυχτιές χορεύεις 

           Όλο τον κόσμο ξετρελαίνεις 

 

Couple : Στο παρόν εσένα θέλω  

             μα το μέλλον δεν το ξέρω 

             Είναι και το τέλος εδώ έξω 

             γιατί το 12 είναι απ' έξω! 

 

Refren:Απολλώνια κορμάρα 

           που σε λένε και Βαρβάρα 

           Δώσ' μου το τηλέφωνό σου 

           να σε πάρω στο σταθερό σου 

          

           Απολλώνια κορμάρα 

           που σε λένε και Βαρβάρα 

           όταν τις νυχτιές χορεύεις 

           Όλο τον κόσμο ξετρελαίνεις 
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Όταν ο ουρανός δακρύζει 
 

Πωλίνα Γιακίμοβα 

 

Όταν ουρανός δακρύζει 

Με σταγόνες της βροχής 

Κάποιος, κάπου θα ελπίζει 

Πως μαζί θα ’μαστε εμείς 

Κι όσο μακριά κι αν είσαι 

Θάλασσες, ωκεανοί 

Τίποτα δεν μας χωρίζει 

Αν το θέλει η ψυχή 

 

Δεν χρειάζεται να κλαίμε 

Στις στιγμές μικρής σιωπής, 

Αφού και οι δύο λέμε 

Ένα, μέχρι να χαθείς 

Ξεπερνάει αποστάσεις 

Η αιώνια χαρά 

Άμα ξέρω ότι είσαι 

Πάντοτε εσύ καλά 

 

Να θυμάσαι αν μια μέρα 

Η ελπίδα θα χαθεί 

Κάποιος, κάπου και πιο πέρα 

Θα' ρθει για να σου την βρει 

Χίλια χρόνια κι αν περάσουν 

Θα 'μαστε εγώ κι εσύ 

Σαν μικρά αεροπλάνα 

Σ' έναν ουρανό μαζί 

 

Να' χεις στο μυαλό τα πάθη 

Που σε οδηγούν ψηλά 

Μην φοβάσαι για τα λάθη 

Δεν θα πέσεις χαμηλά 

Και σαν φλόγα μια ματιά σου 
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Φως θ’ ανάψει στη ζωή 

Άσχημη η μοναξιά σου 

Μα να έχεις ανοχή 

 

Μία μέρα όμως ήρθε 

Τέλος για τα όνειρά μας 

Με τα ψέματα των άλλων 

Κόπηκε η ανάσα μας 

Με τα χρόνια που περνάνε 

Θα θυμάται η καρδιά μου 

Ότι κάποτε η αγάπη  

Ήταν πάντοτε κοντά μου 
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Μα πώς να σου το πω 
 

Ιωάννα Αλεξοπούλου 

 

Μα πώς να σου το πω  

Το ότι σ’ αγαπώ; 

Μα πώς να σε αγγίξω αφού τα λόγια σου 

Πληγές έχουν ανοίξει στην καρδιά μου; 

Εσύ ήσουν αυτός 

Ο δρόμος για το φως 

Που έκανε λευκά όλα τα μαύρα όνειρά μου. 

 

Μα τώρα είσαι τόσο μακριά, 

Που και να τρέξω γοργά,  

Που και να απλώσω το χέρι, δε σε φτάνω, 

Γιατί έχεις πάει κάπου αλλού, 

Στη γη ενός άλλου Θεού, 

Και εγώ έχω πέσει πιο κάτω. 

 

Περνούσανε τα χρόνια 

Κι ο γκρίζος ουρανός 

Στο πλάι μου, εδώ, 

Πάντα καθόταν συντροφιά μου, 

Και οι τύψεις, οι ευχές, 

Τα λόγια, οι προσευχές, 

Χειρότερος εχθρός μέσα στην άδεια μοναξιά μου. 
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