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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

όμιλος της δημιουργικής γραφής λειτούργησε για πρώ-

τη χρονιά φέτος και στο Γυμνάσιο της Ελληνογερμανι-

κής Αγωγής και σήμερα έχουμε στα χέρια μας το απο-

τέλεσμα μιας πολύ παραγωγικής δραστηριότητας, τις 

Λογοτεχνικές Ανησυχίες του Γυμνασίου. Οι μαθήτριες 

και οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου που παρακολούθησαν 

τον όμιλο έχουν να παρουσιάσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο 

ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των έργων τους.

Στόχος του ομίλου δεν ήταν να δημιουργήσει φυτώριο διάσημων συγ-

γραφέων, αν και κάποιοι μπορεί να ανήκουν και σε αυτούς στο μέλ-

λον, όσο το να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα των παιδιών και βαθ-

μιαία να τα εξοικειώσει με διάφορες τεχνικές γραφής. Σε αυτές τις 

συναντήσεις στόχος ήταν να μυηθούν στη λογοτεχνική πραγματικό-

τητα μετασχηματίζοντας στοιχεία της καθημερινότητας σε λογοτεχνι-

κά δρώμενα. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε είναι αυτή που προβλέ-

πει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το συγκεκριμένο μάθημα – δράση.

Στα έργα τους τα παιδιά ανακάλυψαν μια νέα πτυχή του εαυτού τους, 

ένα νέο τρόπο έκφρασης των σκέψεων, των συναισθημάτων και των 

εφηβικών τους ανησυχιών. Σταδιακά ξεπέρασαν το επίπεδο της αυ-

τοβιογραφικής γραφής υποδυόμενα ρόλους και βιώνοντας καταστά-

σεις πρωτόγνωρες με αφόρμηση τις εκάστοτε περιστάσεις ή απλές 

φράσεις. 

Όλοι εμείς που ζήσαμε αυτό το λογοτεχνικό ταξίδι κάθε Παρασκευή 

απόγευμα, χωρίς καμία αίσθηση καταναγκασμού, ειλικρινά το απο-

λαύσαμε. Το ίδιο ελπίζουμε κι εσείς.

Καλή σας ανάγνωση!

Μαρία Αρβανιτάκη

Σημείωση: Η σειρά εμφάνισης των κειμένων είναι τυχαία και εξυπηρετεί τον καλλιτε-
χνικό σχεδιασμό του βιβλίου.

Ο





Συνάντηση
με το παρελθόν
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ον είδα που κατηφόριζε στην οδό 
Ζωγράφου. Η φυσιογνωμία του 
ήταν τόσο γνωστή σε εμένα. Κάπου 
τον ήξερα. Σίγουρα κάπου τον ξέρω. 
Παλιές αναμνήσεις πλημμύρισαν το 
μυαλό μου. Τότε στο Δημοτικό... Μα 
φυσικά!

Νίκο! φώναξα και περπάτησα γοργά κοντά του. Γύ-
ρισε απορημένος και με κοίταξε.
-Ελπίδα! Δεν το πιστεύω… εσύ είσαι;
-Ναι, εγώ είμαι, του είπα χαμογελώντας. Κάθε 
απόγευμα Σαββάτου στην παιδική χαρά εδώ πιο 
κάτω επί έξι χρόνια, θυμάσαι;
-Δεν ξεχνιούνται τέτοιες στιγμές. Πες μου τα νέα 
σου. Τι κάνεις; Σπουδάζεις;
-Ναι, Ιατρική εδώ και δύο χρόνια. Σου είχα πει ότι 
θα γίνω γιατρός! Εσύ;
-Εγώ κυνήγησα το όνειρό μου, έγινα κιθαρίστας.
-Α! Μια χαρά. Πάντως, δεν άλλαξες καθόλου! Το 
πρόσωπό σου είναι ίδιο, όπως τότε.
-Εσύ όμως άλλαξες, ομόρφυνες πολύ.
-Ευχαριστώ, ψέλλισα. 
Τον παρατηρούσα όπως μου χαμογελούσε. Μεγά-

λα πράσινα μάτια με καστανόξανθα μαλλιά. Κοίτα-
ξα το ρολόι μου. Είχα κανονίσει να βγω για καφέ 
με την αδερφή μου.
-Ωχ! Πρέπει να φύγω, γιατί έχω μια δουλειά. Χά-
ρηκα πολύ που τα είπαμε.
-Κι εγώ. Αντίο.
Καθώς οδηγούσα σκεφτόμουν το αντίο που μου 
είπε. «Αντίο;» Θα έπρεπε να ήταν αντίο; Βγήκα 
από το αυτοκίνητο μου και αντίκρισα στο πεζοδρό-
μιο την αδερφή μου.
-Ελπίδα! Ξέρεις τι διάβασα στην εφημερίδα;
-Πες μου, ρώτησα γεμάτη απορία.
-Θυμάσαι στο Δημοτικό ένα παιδάκι με πράσινα 
μάτια στην παιδική χαρά;
-Ο Νίκος, ναι τον θυμάμαι, τον είδα.
-Χτες τα ξημερώματα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυ-
στύχημα. Το διάβασα στην εφημερίδα. Για δες!
Είχα μείνει παγωμένη καθώς διάβαζα: «Νίκος Δη-
μητρόπουλος ετών 23 δεν στάθηκε τυχερός στο 
δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρ-
της…» Σήμερα είναι Πέμπτη. Άρχισα να ανασαίνω 
γρήγορα, ενώ κοίταζα τη φωτογραφία του.
-Ισμήνη, φέρε μου νερό, σε παρακαλώ! 

Τ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Φ ρ ά ν σ ι ς  Γ α δ

Άγγελος
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ύο μεσήλικες άνθρωποι. Έχουν 
παιδιά και οικογένεια, και κάθε 
πρωί συναντιούνται, όταν πηγαί-
νουν τα παιδάκια τους σχολείο. 
Μια μέρα, ο ένας παίρνει την πρω-
τοβουλία και λέει:
-Πρέπει να ομολογήσω, πως κά-

ποιον μου θυμίζετε, κύριε…
-Κι εγώ αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω…
-Κάποιον από τα παιδικά μου χρόνια.
-Κι εμένα. Μοιάζετε μ’ ένα παιδί που γνώριζα 
στην παιδική χαρά, όταν ήμουν δεκάχρονο.
-Χμ… μου θυμίζετε ένα παιδί που είχαμε τσακω-

θεί παλιά.
-Εννοείτε ένα παιδί που του σπάσατε το κουβα-
δάκι στο σκάμμα;
-Ο, μα αυτό ήταν ατύχημα…
-Δεν το νομίζω.
-Ούτε και η άμμος που έφαγα μετά ήταν ατύχη-
μα, όμως!
-Ούτε και η κλοτσιά!
-Και η μπουνιά!
Και άρχισαν να διαπληκτίζονται, ενώ τα οκτάχρο-
να παιδιά τους σκέφτονταν πως κάποιοι απλώς 
δε θα ωριμάσουν ποτέ…
 

να πρωί στο σταθμό του τρένου δύο 
ηλικιωμένοι κύριοι περπατάνε στην 
πλατφόρμα. Ο καθένας έρχεται από 
διαφορετική κατεύθυνση. Ο πρώτος 
κρατάει μια βαριά δερμάτινη καφέ 
βαλίτσα. Ο δεύτερος περπατά, αγκα-
λιά με μια συνομήλικη του κομψή κυ-

ρία. Ξάφνου ο πρώτος, σταματά, αφήνει τη βαλί-
τσα του να πέσει απ’ τα χέρια κι αναφωνεί:
-Ω! Πέτρο, καλέ μου φίλε! Χρόνια και ζαμάνια.
-Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε;
-Μα καλά, δε μ’ αναγνωρίζεις; Είμαι ο Στρατής, ο 
Τουφέκας. Το ΄61 είχαμε υπηρετήσει μαζί!
-Στρατή! Εσύ; Πόσα χρόνια πέρασαν; Πόσα ζήσα-

με μαζί! Τι γκάφες, τι καψώνια, τότε που ήμασταν 
νέοι…
Τώρα ο δεύτερος αγκαλιάζει τον πρώτο και του 
λέει:
-Πώς περνάς τη ζωή σου; Ξέρεις συχνά σε συλ-
λογιζόμουν, αλλά ποτέ δεν αποφάσισα να ψάξω 
να σε βρω.
-Καλύτερα, γιατί δε θα μ’ έβρισκες. Έφυγα στο Πα-
ρίσι, πολιτικός εξόριστος. Τελείωσα τις σπουδές 
μου. Κι ύστερα έμεινα εκεί. Βλέπεις με πλάνεψε 
μια ανήσυχη Γαλλίδα.
-Ο παλιός, καλός Πέτρος, με αδυναμία στο ωραίο 
φύλο. Χα, χα!
-Ναι, μα πριν από δύο χρόνια την έχασα. Δε με 

Δ

Ε

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ ν η ς  - Τ ζ ά ν ε ς

Σαν να μην πέρασε μια μέρα

Στο σταθμό του τρένου

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α
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ου φαίνεσαι γνωστή φυσιογνω-
μία.
-Κι εγώ, από κάπου σε ξέρω!
-Συχνάζεις σε ετούτο τον καφε-
νέ;
-Όχι, πρώτη φορά έρχομαι εδώ.
-Από πού κρατά η σκούφια σου;

-Από τη Μάνη. Η δική σου;
-Κατάγομαι από το Αμπελόχωρο Λαρίσης.
-Τι επαγγελόσουν στα νιάτα σου;
-Ήμουν δικαστής, εσύ; Είχες μήπως ποτέ τρεχάμα-
τα με τη δικαιοσύνη;
-Όχι, ποτέ! Πάντα νομοταγής πολίτης, γιος ξυ-
λουργού, που έμαθα μικρός την τέχνη αυτή και 
κράτησα την οικογενειακή μας επιχείρηση ζωντα-
νή. Τώρα την έχουν τα παιδιά μου.

-Μήπως είσαι παντρεμένος με Σαλονικιά;
-Όχι, η γυναίκα μου κατάγεται από την Κρήτη, από-
γονος των Κρασιωτάκηδων, των γνωστών και 
φημισμένων απ’ άκρη σε άκρη της Ελλάδος, αλλά 
στη Θεσσαλονίκη πέρασα μεγάλο μέρος της ζωής 
μου. Εκεί υπηρέτησα και τη θητεία μου στο στρα-
τό, στο πεζικό.
-Ρε Τάκη, εσύ είσαι;
-Ναι, Τάκη με λένε…
-Ο Μήτσος ο φαλακρός είμαι, υπηρετήσαμε μαζί 
στο ίδιο τάγμα, δε θυμάσαι;
-Μήτσο! Πώς άλλαξες έτσι; Πού πήγε η φαλάκρα; 
Εσύ μεγάλωσες και έβγαλες και μαλλιά;
-Χα, Χα, να ‘σαι καλά, ρε Τάκη, πάντα με τον καλό 
το λόγο… Καλά σε είχαμε βγάλει «φαρμακοποιό» 
στο στρατό! 

Μ
Ο Φαρμακοποιός

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

κρατούσε πια τίποτα εκεί και αποφάσισα να επι-
στρέψω στις ρίζες μου. Εσύ όμως;
-Εγώ γύρισα στην Αθήνα και έμεινα μέχρι το ΄67. 
Μετά έφυγα. Εξορία. Ξέρεις ότι ήμουν αριστερός 
με τα όλα του.
-Ά ρε Στρατή! Αμ, εγώ τι ήμουν; Άμα δεν ταιριάζα-
με, δε θα συμπεθεριάζαμε. Αλλά βλέπεις εγώ είχα 
μυριστεί τις εξελίξεις κι έφυγα.
-Γεια σου, ρε Πέτρο! Αλλά μετά γύρισα, ταλαιπω-
ρημένος μεν, γύρισα δε. Τόσο ξύλο, φίλε μου, 
ούτε στο στρατό. Χα, χα! Βέβαια, βλέπεις ύστερα 
με πλάνεψε κι εμένα μια όμορφη ύπαρξη. 
Είπε ο Πέτρος και κοίταξε την κυρία δίπλα του. 

-Από δω η γυναίκα μου, η Ισμήνη, και δείχνει προς 
αυτήν.
-Δε μας έχεις συστήσει τόση ώρα! Κυρία μου, γο-
ητευμένος, αναφώνησε ο Πέτρος κάνοντας μια 
βαθιά ιπποτική υπόκλιση.
-Χάρηκα, ψέλλισε η Ισμήνη.
Μια φωνή ακούστηκε από τα μεγάφωνα.
-Αμάν! Το τρένο μου! Πάμε στη Λάρισα, την πατρί-
δα μου. Ελπίζω να σε ξαναδώ! και σηκώνει τη βα-
λίτσα .
-Στο επανιδείν, φωνάζει ο Στρατής. Αγκαλιάζει τη 
γυναίκα του, της δίνει ένα φιλί και ξεκινά να περ-
πατά. 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

12

ο απόγευμα ήταν όμορφο. Ο Γεώρ-
γιος, καθισμένος στη βεράντα του 
σπιτιού του παρακολουθούσε τα 
παιδιά που έπαιζαν στην αλάνα δί-
πλα στο σπίτι του. Ανάμεσα σε αυτά 
διέκρινε τα εγγόνια του που έπαι-
ζαν κυνηγητό. Ήταν χαρούμενος. 

Είχε μια υπέροχη οικογένεια και μια υπέροχη ζωή. 
Μετά από τον πόλεμο του ήταν δύσκολο να γυρί-
σει στην παλιά του ζωή. Ευτυχώς, όμως, είχε κο-
ντά την οικογένειά του που του συμπαραστεκόταν 
πάντα στις δύσκολες στιγμές. 
Ξαφνικά είδε ένα ηλικιωμένο να περπατάει μπρο-
στά από το σπίτι του. «Χρήστο!» άρχισε να φωνά-
ζει. Ο ηλικιωμένος γύρισε παραξενεμένος προς 
αυτόν που φώναξε το όνομά του. «Γιώργο!» Πα-
λιόφιλε! Τι κάνεις; Χρόνια και ζαμάνια! 
-Μια χαρά είμαι, ευχαριστώ. Έχω πολύ καιρό να 
σε δω! Έχεις γίνει σχεδόν αγνώριστος!
Οι δύο φίλοι κοιταχτήκανε με χαρά και έκπληξη. 

-Έλα, φίλε μου. Έλα να καθίσουμε να σε κεράσω 
ένα καφέ!
-Μην κουράζεσαι, φίλε μου. Πες μου τα νέα σου! 
Έχω να σε δω από τότε που είχαμε υπηρετήσει 
στο στρατό. 
-Κι εγώ το ίδιο, Χρήστο. Μετά που τελείωσε ο πό-
λεμος γύρισα πίσω στην οικογένεια μου.
Βλέπεις αυτά τα παιδιά εκεί. Είναι τα εγγόνια μου. 
-Αλήθεια; Να τα χαίρεσαι. Τα δικά μου παίζουν και 
εκείνα στη παιδική χαρά. Τα βλέπεις;
-Ναι, τα βλέπω. Κοίτα, τι όμορφα που παίζουν.
-Ξέρεις, φίλε μου, συνέχισε σιγανά ο Χρήστος, ο 
πόλεμος είναι τρομερό πράγμα. Δε θα άντεχα στην 
ιδέα να τον ζούσαν τα παιδιά μας.
-Ούτε εγώ, απάντησε ο Γιώργος.
-Μπορεί να πολεμήσαμε εμείς εκεί, να θυσιαστήκα-
με για ένα ιδανικό αλλά μεγάλο πράγμα η ειρήνη.
Ύστερα καθίσανε σιωπηλοί να παρατηρούν μια 
ακόμη φορά τα παιδιά, καθώς η μέρα έφτανε στο 
τέλος της. 

Κώστας πηγαίνοντας στο αυτοκίνη-
τό του να βάλει μέσα τα ψώνια βλέ-
πει έναν άνθρωπο γνωστό γύρω 
στην ηλικία του και σκέφτεται. Από 
πού τον ξέρω τώρα αυτόν; Μήπως 
είχαμε πάει μαζί Δημοτικό; Μήπως 
στρατό; ΑΑΑ! τώρα θυμήθηκα, ο 

Δημήτρης είναι, ο ντουλαπάς. Τον λέγαμε έτσι, 
γιατί ήταν φουσκωμένος και έμοιαζε με ντουλάπα.
-Συγγνώμη, μήπως είστε ο Δημήτρης Παπαδό-
πουλος;
-Μάλιστα, και εσείς ποιος είστε, κύριέ μου;
-Ο Κώστας είμαι, ρε παλιόφιλε, ο Λασκαρίδης, 
από το στρατό, δε με θυμάσαι;

Τ

O

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ τ έ λ ι ο ς  Α π ο σ τ ο λ ά κ η ς

Μετά τον πόλεμο

Ο ντουλαπάς
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-Ααα, φυσικά και σε θυμάμαι, παλιόφιλε, χρόνια 
και ζαμάνια!
-Τι μου κάνεις;… πες μου, καλέ, τα νέα σου.
-Είμαι πολύ καλά. Έχω δυο παιδιά και τέσσερα εγ-
γόνια και, φυσικά, μια υπέροχη γυναίκα, αγαπητέ 
μου. Εσύ τι κάνεις;
-Εγώ ανέλαβα το φούρνο του πατέρα μου, και 
τώρα τον έχει ο γιος μου.
-Για πες μου, παντρεύτηκες εκείνη την κοπέλα που 
σου άρεσε; Πώς τη λέγανε, Μαρία; 

-Βασικά τη λένε Μαίρη και την επόμενη βδομάδα, 
για την ακρίβεια σε 6 μέρες, κλείνουμε 49 χρόνια 
γάμου! Μήπως θα ήθελες να έρθεις στο σπίτι μας 
με τη γυναίκα σου την επόμενη Τετάρτη; Σίγουρα 
θα έχουμε πολλά να πούμε για κείνες τις ωραίες 
στιγμές που ζήσαμε στον στρατό. Ε, τι λες;
-Ευχαρίστως, την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε 
εκεί. Και πού ́ σαι, παλιόφιλε, πολύ το χάρηκα που 
βρεθήκαμε! 

ολλές στολές, ίδιες και διαφορε-
τικές, όλες όμοιες, μα όλες μονα-
δικές. Έτσι κι εγώ μια στολή, φαι-
νομενικά σαν όλες τις άλλες, αλλά 
με προσωπικότητα. Είμαι μοναδι-
κή! Είμαι εγώ!
Στο πάρτι είδα πολλές! Όλες μου 

φάνηκαν ίδιες, μα καμιά δεν ήταν σαν κι εμένα. 
Εξάλλου, σημασία έχει να φοράς εσύ το ρούχο, 
να το αναδεικνύεις, όχι να σε φοράει αυτό. Εμένα, 
λοιπόν, με φορούσε η Μυρτώ. Η Μυρτώ ήταν η πιο 
όμορφη super-hero που είχα δει. Αυτή φορούσε 
τη στολή της, δεν την φορούσε εκείνη. Η Μυρτώ 
ήταν ερωτευμένη με τον Φίλιππο. Αυτό συνέβαινε 
μάλλον από τότε που θυμόταν τον εαυτό της. Από 
τότε που ήταν μικρά παιδιά, και παίζανε ανέμελα. 
Μετά μεγαλώσανε, αλλάξανε, χαθήκανε. 
Χθες βράδυ βρισκόντουσαν στην ίδια αίθουσα. 
Εγώ ήξερα ότι η Μυρτώ τον παρατηρούσε, έτσι 

έκανα κι εγώ το ίδιο. Φυσικά δεν παρατηρούσα 
τον Φίλιππο, αλλά τη στολή του. Ήταν τόσο χαζή. 
Δεν καταδεχόταν να μου ρίξει ένα βλέμμα. Ούτε 
ο Φίλιππος κοιτούσε τη Μυρτώ. Κάτσαμε αρκετά 
εκεί μέσα, παρόλο που απεχθανόμασταν τη μου-
σική. Μέχρι που κάποια στιγμή η Μυρτώ συνειδη-
τοποίησε για μια ακόμα φορά, πως δεν υπήρχε ελ-
πίδα… 
Καθίσαμε σ’ ένα παγκάκι. Το άδειο βλέμμα της μου 
μαύριζε την ψυχή. Κοιτούσε το υπερπέραν κι εγώ 
κατάλαβα πως πάλι ονειρευόταν. Τα δάκρυα ήρ-
θαν μαζί με τη συνειδητοποίηση. Εγώ προσπάθη-
σα να την παρηγορήσω, αλλά δεν με άκουγε. «Κά-
ποια στιγμή θα έρθει σε σένα» της έλεγα «Προ-
χώρα!». Μου μούσκεψε τα μανίκια και το στήθος.
Γυρίσαμε κι οι δυο βρεγμένες σπίτι. Μ’ έβαλε σε 
μια κρεμάστρα και με κρέμασε στην ντουλάπα… 
μέχρι του χρόνου που θα προσπαθήσω να την 
κάνω ευτυχισμένη. 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

Super-hero
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«Και πέρασαν τα χρόνια και χαθήκαμε. 
Χαθήκαμε, όχι γιατί το θέλαμε, αλλά 
επειδή οι γύρω μας το επιδίωξαν. Ή 
βασικά μπορεί κι εμείς κάτι να κάνα-
με λάθος». Αυτά σκεφτόταν, καθώς 
καθόταν στο μπαλκόνι και χάζευε τον 
ήλιο που χανόταν πίσω από τη γραμ-
μή του ορίζοντα. Σαν και την παλιά της 
ζωή, τις παλιές της αναμνήσεις και 
αγάπες. Όλα αυτά που άφηνε πίσω της 
για να ξεκινήσει την καινούρια ζωή της 
πλάι στον άνθρωπο που είχε επιλέξει, 
να ζήσει όλη την υπόλοιπη ζωή της μαζί 
του. Ήταν 22 Αυγούστου.

 Ξύπνησε. Δεν θυμόταν το όνομα της 
κοπέλας που κοιμόταν δίπλα του. Δε 
θυμόταν πως είχαν βρεθεί εκεί το προ-
ηγούμενο βράδυ. Σηκώθηκε, πλύθηκε 
και βγήκε στο μπαλκόνι. Προσπάθησε 
να σκεφτεί τι θα έκανε στη ζωή του. Τι 
είχε κάνει ως τότε; Δεν μπορούσε να 
συνεχίσει να ζει με τους ρυθμούς που 
ζούσε, τα συνεχόμενα ξενύχτια, μεθύ-
σια και one night stands. Αυτές οι δια-
κοπές θα ήταν το τέλος της, έως εκείνη 
τη στιγμή, άστατης ζωής του.

Δύο μισότρελες κοπέλες ήταν αυτές 
που την ξύπνησαν το επόμενο πρωί, 
μ’ ένα υπερπολυτελές πρωινό και την 
έχωσαν μισοκοιμισμένη στο γεμάτο με 
αφρούς υδρομασάζ. 

Η ώρα κόντευε δύο. Όλη η παρέα μπή-
κε στο αυτοκίνητο. Προορισμός τους, 

μια απόμερη παραλία του νησιού. Λίγα 
λεπτά αργότερα, είχαν εγκαταλείψει το 
αυτοκίνητο και συνέχιζαν πεζοί την κα-
τάβαση τους στην πλαγιά ενός βουνού, 
η οποία κατέληγε σε έναν απόκρημνο 
κολπίσκο.

Πέντε ώρες «ελευθερίας» της έμεναν. 
Η αισθητικός είχε μόλις κλείσει την 
πόρτα του δωματίου φεύγοντάς. Είχε 
πέντε ολόκληρες ώρες στη διάθεση 
της και το μόνο που της έμενε να κάνει 
ήταν ένα ντους. Έδιωξε βιαστικά τις φί-
λες της από το δωμάτιο με τη δικαιολο-
γία πως έπρεπε να μείνει για λίγο μόνη 
κι άρπαξε το κράνος και τα κλειδιά της 
μοτοσικλέτας της.

Κοίταζε την παρέα του να παίζει μέσα 
στη θάλασσα. Όλοι ζευγάρια. Ένιωσε 
ένα τσίμπημα ζήλιας βλέποντας τους 
έτσι, όλους μαζί, χαρούμενους, ν’ 
απολαμβάνουν τη ζωή τους. Φόρεσε 
τις σαγιονάρες του και ξεκίνησε την 
ανάβαση. Όταν έφτασε στην κορυ-
φή, όπου το αυτοκίνητο ήταν παρκα-
ρισμένο, αναρωτήθηκε με ποιον τρό-
πο θα μπορούσε να επιστρέψει πίσω 
στη χώρα. 

Έκανε αρκετά χιλιόμετρα. Δεν ήξερε 
πού πήγαινε. Τελικά σκέφτηκε το αγα-
πημένο της μέρος. Η κορυφή ενός λό-
φου, απ’ όπου ήταν ορατά όλα τα γύρω 
νησιά και νησίδες, το καλύτερο μέρος 
για συνδιάσκεψη με τον εαυτό της.

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

Γραμμή εκκίνησης

Μια ιστορία από δύο διαφορετικές οπτικές... Με άγνωστο τέλος!



15

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Άκουσε το γουργούρισμα ενός κινη-
τήρα και αυτομάτως κοίταξε προς την 
πλευρά του δρόμου. Μια street μοτο-
σικλέτα, που την οδηγούσε μια γυναί-
κα πρόβαλε στην άκρη του χωματό-
δρομου.

 Έφτασε στο άλλοτε άδειο πλάτωμα, 
αλλά αυτή την φορά δεν ήταν μόνη. 
Ένα αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο 
και ένας άνδρας στην ηλικία της, κοίτα-
ζε προς το μέρος της. Η φυσιογνωμία 
του της φάνηκε γνωστή. Έσβησε τη μη-
χανή κι έβγαλε το κράνος της.

Σκέφτηκε πως θα μπορούσε η κοπέλα 
αυτή να τον μεταφέρει στη χώρα. Την 
κοίταξε εξονυχιστικά και προσπάθησε 
να σκεφτεί με ποιο τρόπο θα την πλησι-
άσει. Κάτι του ξυπνούσε αυτή η κοπέ-
λα, κάποια ανάμνηση. Αισθανόταν σαν 
να την ήξερε από παλιά. 

Γύρισε την πλάτη της στον άνδρα που 
την κοιτούσε και χάθηκε στις σκέψεις 
της. Ένα κομμάτι του μυαλού της ανέ-
λυε τα δεδομένα και προβληματιζόταν, 
για το αν ήθελε αυτό το γάμο, ενώ ένα 
άλλο προσπαθούσε να θυμηθεί τι της 
θύμιζε αυτός ο άνθρωπος που στεκό-
ταν λίγα μέτρα μακριά της.

Την είδε να στέκεται εκεί, με γυρισμέ-
νη την πλάτη της, χαμένη στις σκέψεις 
της. Την παρατηρούσε και προσπαθού-
σε να καταλάβει από πού την ήξερε. 
Ώρα αργότερα την είδε να ετοιμάζεται 
να φύγει και έτρεξε να την προλάβει. 
Είχε ήδη φορέσει το κράνος της.

Τον είδε να κατευθύνεται γοργά προς 
το μέρος της. Αναρωτήθηκε τι μπορεί 
να ήθελε από εκείνη και αν κι εκείνος 
την ήξερε από κάπου. Τη ρώτησε αν 
μπορούσε να τον μεταφέρει στη χώρα 
του νησιού. Φαινόταν κι εκείνος χα-

μένος στα δικά του προβλήματα. Του 
αποκρίθηκε θετικά και καβάλησε τη 
μοτοσικλέτα της. 

Ανέβηκε πίσω της στη μοτοσικλέτα και 
ξεκίνησαν. Δεν αντάλλαξαν κουβέντες 
κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Όταν 
έφτασαν λίγα μέτρα έξω από τη χώρα, 
η κοπέλα σταμάτησε. Εκείνος κατάλα-
βε πως είχε έρθει η ώρα να αποβιβα-
στεί. Δεν μπορούσε να την αφήσει έτσι 
όμως. Έπρεπε να μάθει το όνομα της, 
ήταν πλέον βέβαιος ότι την είχε ξανα-
συναντήσει στο παρελθόν. Και εκτός 
αυτού είχε κάτι στον τρόπο που πλά-
γιαζε τη μοτοσικλέτα στις στροφές, στα 
μαλλιά που εξείχαν από το κράνος και 
του χάιδευαν το πρόσωπο, κάτι που 
του άρεσε πολύ.

Η ώρα ήταν λίγο μετά τις τέσσερις, ο 
ήλιος ήταν ψηλά και χτυπούσε στη θά-
λασσα, κάνοντας έτσι πιο έντονο το 
φως που χτυπούσε τα μάτια της. «Σε 
μια ώρα θα σε περιμένω στο ταβερνά-
κι στην άκρη του ακρωτηρίου» της είχε 
πει και αμέσως μετά της είχε σχεδόν 
ψιθυρίσει το όνομα του. Μόλις το άκου-
σε άνοιξε έντρομη το γκάζι κι έγινε κα-
πνός αφήνοντάς τον πίσω της απορη-
μένο. Τώρα ήταν σίγουρη ότι αυτό που 
θα συνέβαινε σε λίγες μόλις ώρες θα 
ήταν ένα τραγικό λάθος. Ήταν σίγουρη 
πως η μοίρα της ήταν να είναι μαζί με 
αυτόν τον άνθρωπο και ας είχαν περά-
σει είκοσι ολόκληρα χρόνια, χωρίς να 
ιδωθούν ούτε μια φορά.

Περπατούσε στα σοκάκια του νησιού 
και σκεφτόταν. Είχε δει εκατοντάδες 
φορές με τα μάτια του μυαλού του την 
αντίδραση της κοπέλας στο άκουσμα 
του ονόματος του και προσπαθούσε να 
την αναλύσει. Μισή ώρα αργότερα βρι-
σκόταν έξω από το ταβερνάκι. Ήταν μι-
κρό και παραθαλάσσιο, όμορφο. Πήγε 
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και κάθισε σε ένα τραπέζι πάνω στο 
κύμα, με την ελπίδα ότι θα ερχόταν κι 
εκείνη. Από κάπου μακριά ακούγονταν 
τραγούδια του γάμου. «Δύο άνθρωποι 
σήμερα θα δεθούν με τον άνθρωπο 
τους», σκέφτηκε. Αλλά έκανε λάθος.

Η ώρα περνούσε και δεν είχε αποφα-
σίσει ακόμα τι θα κάνει. Από τη βερά-
ντα της άκουγε γιορτινά τραγούδια και 
ήξερε πολύ καλά, ποιος ήταν αυτός 
που ετοιμαζόταν. «Πέντε λεπτά» σκέ-
φτηκε, «θα του δώσω πέντε λεπτά, να 
τον δω για μια τελευταία φορά». Πήρε 
τα κλειδιά της και έκλεισε πίσω της την 
πόρτα του δωματίου. 

Είχε αρχίσει να πιστεύει πως δεν θα 
εμφανιζόταν ποτέ η γυναίκα με την 
μυστηριώδη ταυτότητα. Και εκείνη τη 
στιγμή ήρθε και κάθισε απέναντι του. 
«20 χρόνια πριν συναντηθήκαμε για 
τελευταία φορά, καλοκαίρι, μετά το 
σχολείο σε μια ροκ συναυλία... Της 
αγαπημένης μας μπάντας» του είπε με 
φωνή που έτρεμε. Εκείνος συνειδητο-
ποίησε τότε πως ήταν η πρώτη φορά 
που άκουγε την φωνή της ύστερα από 
πολλά χρόνια και σιγά σιγά άρχιζε να 
φέρνει το τότε πρόσωπο της στο μυα-
λό του. Θυμήθηκε στιγμές μαζί της και 
θυμήθηκε αυτά που ένιωθε εκείνη για 
αυτόν. Θυμήθηκε ότι κάποτε ήταν το 
καλύτερο φιλαράκι του και ότι κάπο-

τε της είχε γράψει πως χαθήκανε, όταν 
πλέον ήταν μάλλον αργά. Εκείνη πά-
ντα τον αγαπούσε. Αλλά ποτέ δεν έκα-
νε κάτι για να τον ξανακερδίσει όταν 
απομακρύνθηκαν, γιατί πάντα φοβό-
ταν πως ήταν επιλογή του. Κάπως έτσι 
βρέθηκαν εκεί, καθισμένοι αντικριστά, 
να μιλούν για το παρελθόν τους και 
εκείνη να αναρωτιέται τι θα κάνει.

Στις 6 ακριβώς χτύπησε το τηλέφωνο 
της. Ήξερε τι θα άκουγε. Δεν το σήκω-
σε. Στιγμές αργότερα κύλησε το πρώ-
το δάκρυ. Σε λιγότερο από δύο ώρες 
θα έπρεπε να βρίσκεται στην εκκλησία. 

Εκείνη τη στιγμή, τον πλημμύριζαν χι-
λιάδες συναισθήματα. Όταν είδε δά-
κρυα να κυλούν στο πρόσωπο της, δεν 
μπορούσε ούτε εκείνος να συγκρατη-
θεί. Την αγκάλιασε και εκείνη του διη-
γήθηκε τι θα συνέβαινε σε λίγες ώρες. 
Εκείνος πάγωσε.

«Αν φτάσεις πρώτη στην άλλη άκρη 
του νησιού θα σε πάω εγώ αυτοπρο-
σώπως στην εκκλησία. Εάν όμως νι-
κήσω, θα φύγουμε παρέα με το πρώτο 
καράβι και όπου μας βγάλει» αυτό ήταν 
το έπαθλο για μια κόντρα με τις μοτοσι-
κλέτες τους, στην οποία είχε συμφω-
νήσει χωρίς δεύτερη σκέψη. Βρισκό-
ταν στη γραμμή εκκίνησης, σε λίγα λε-
πτά θα κρινόταν το μέλλον της. 
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Καρέκλες



20

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



21

ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ήμερα, συμπληρώνω ένα χρόνο 
εδώ πέρα. Έναν ολόκληρο χρόνο 
κλεισμένη σε αυτό το μουχλιασμέ-
νο, ξεχασμένο πατάρι, που μυρίζει 
κλεισούρα και είναι μονίμως σκο-
τεινό. Ποιος; Εγώ!
Βρίσκομαι, λοιπόν, στοιβαγμένη 

μαζί με άλλες καρέκλες, καρέκλους και καρεκλά-
κια. Στην αρχή, δηλαδή όταν πρωτοήρθα εδώ, 
ήταν απαίσια. Όλοι με είχαν αφήσει στην απέξω, 
γιατί ήταν προκατειλημμένοι απέναντί μου. Βλέ-
πετε, όπως στην κοινωνία των ανθρώπων, έτσι 
και σε αυτή των καρεκλών, ο καθένας κοιτάζει το 
περιτύλιγμα και την τιμή ενός δώρου και παραμε-
ρίζει τη χρησιμότητα του.
Έτσι, όταν εμφανίστηκα εδώ, με εξαίρεση κά-
ποιες καρέκλες, οι οποίες με το ζόρι στεκόντου-
σαν στα πόδια τους, κανείς δε μου μιλούσε, κα-
θώς όπως ανέφερα προηγουμένως, καμιά καρέ-
κλα δε βλέπει με καλό μάτι την παρουσία μιας κα-

ρέκλας μπαρ, η οποία αν και καλόγουστη, ψηλό-
λιγνη, με έντονα χρώματα δεν παύει ποτέ να εί-
ναι αυτό που κάποτε υπήρξε! Επομένως, όλες οι 
χαμηλές, βαριές «κυρίες» της καλής κοινωνίας, 
που πέρασαν όλη τους τη ζωή μέσα σε τεράστια 
σπίτια με παχιά χαλιά και τραπεζαρίες στο μέγε-
θος και στην αξία ίσες με ρετιρέ στο Κολωνάκι, 
μου έκαναν πόλεμο.
Όλες αυτές συμμάχησαν με τους καρέκλους τους, 
τους βαριούς αυτούς κυρίους, που κάποτε υπήρ-
ξαν τα ακριβότερα έπιπλα σε κάποια υπερμεγέθη 
γραφεία γιατρών ή δικηγόρων και στεκόντουσαν 
πάντα πλάι σε κάτι ακριβά δρύινα γραφεία και βι-
βλιοθήκες, ενώ πάνω τους καθόντουσαν υπέρ-
βαροι άνδρες με κύρος και γυναίκες καλοσχημα-
τισμένες με μίνι φούστες. Αυτοί όλοι μαζί με βα-
σάνιζαν. Δεν μου επέτρεπαν να συμμετέχω στα 
παιχνίδια που εφεύρισκαν οι ίδιοι, ώστε να κυλά 
ευκολότερα ο χρόνος, ούτε στις συζητήσεις τους, 
ενώ παράλληλα απαγόρευσαν στις υπόλοιπες 

Σ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

Παλαιοπωλείο
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ε με ρώτησε ποτέ κανείς αν ήθε-
λα να είμαι αυτό που είμαι. Ούτε 
αν θα ήθελα να κάνω αυτό που 
κάνω. Απλά μου είπαν: «Θα εί-
σαι μια αναπηρική καρέκλα για το 
νοσοκομείο». Κι έτσι ήμουν μια 
αναπηρική καρέκλα για το νοσο-

κομείο. Δεν μου είχαν πει ότι ήταν Νοσοκομείο 
Παίδων. Αλλά και πάλι τι σημασία έχει. Η δου-
λειά μου παρέμενε η ίδια.
Στην αρχή ήταν ενοχλητικό. Χιλιάδες πιτσιρίκια 
που άλλοτε χοροπηδούσαν σαν κατσίκια από 
΄δω και από ΄κει, τώρα να κάθονται πάνω μου 
με πόδι μπαταρισμένο και να κλαίνε, να κλαίνε... 

Ένα κλάμα, ο Θεός να το κάνει κλάμα. Τσιρίδα, 
πολλών ντεσιμπέλ, απεγνωσμένες κραυγές πό-
νου. Και φυσικά, να μην έχω ελευθερία κινήσε-
ων, αφού υπήρχε πάντα η στριφνή νοσοκόμα ή η 
υπερπροστατευτική ελληνίδα μάνα να με κινούν, 
σαν να μην ξέρω πού είναι το ορθοπεδικό και 
πού το ακτινογραφικό. Μα μετά όλα έγιναν ρου-
τίνα. Μια συνήθεια. Και οι τσιρίδες των παιδιών 
σαν να σώπασαν ξαφνικά. Και το γεγονός ότι δεν 
είχα ελευθερία κινήσεων να μην έχει και μεγάλη 
σημασία. Συμβιβάστηκα. Η αλήθεια είναι ότι συμ-
βιβάστηκα από την πρώτη κιόλας μέρα. Και θα 
συνεχίσω να συμβιβάζομαι. Γιατί είμαι απλά μια 
αναπηρική καρέκλα για το νοσοκομείο. 

Δ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α 

Συμβιβάστηκα

συγκατοίκους να συναναστρέφονται μαζί μου.
Κάπως έτσι πέρασε ο πρώτος μου μήνας εκεί. 
Ένα πρωί, ένα μικρούλι και γλυκύτατο πορτ μπε-
μπέ μου απηύθυνε το λόγο. Ήθελε να μάθει την 
ιστορία μου, και απελπισμένη, για να μιλήσω σε 
κάποιον, όπως ήμουν, χωρίς να διστάσω δευτε-
ρόλεπτο, του ανοίχτηκα.
Η ιστορία μου έχει ως εξής: Φεβρουάριος, στη 
Θεσσαλονίκη. Έξω ένα μέτρο χιόνι. Δυο φίλοι 
αποφασίζουν να μετατρέψουν μια παλιά αποθήκη 
σε νυχτερινό μαγαζί. Διαμορφώνουν το χώρο και 
παραγγέλνουν σε έναν γνωστό επιπλοποιό ψηλά 
καθίσματα και τραπέζι. Έτσι δημιουργούμαι εγώ 
και συνολικά άλλες τριάντα αδελφούλες μου μαζί 
με δέκα μακρόστενα ξαδέλφια-τραπέζια.
Αμέσως μετά το Πάσχα πιάνω δουλειά. Από 
πάνω μου πέρασαν εκατοντάδες ή ίσως και χι-
λιάδες άνθρωποι, όλων των ηλικιών, φύλων και 
ιδιοτήτων. Νέοι και ωραίοι, νέες και έξω καρ-
διά, ερωτευμένοι, μεσήλικες σε κρίση, ζευγάρια, 

νιόπαντροι, ακόμα και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων! 
Μια γιαγιούλα, είναι αλήθεια, με ταλαιπώρησε λι-
γάκι μέχρι να ανέβει, αλλά στο τέλος απόλαυσα 
την παρέα της.
Επίσης, έχω λουστεί με όλα τα ποτά. Τεκίλες, βότ-
κες, ρούμια, μπίρες, κρασιά και πάντς, σε σφηνά-
κια ποτήρια, μπουκάλια, κουβάδες… Για καθάρι-
σμα, όμως, δεν το συζητάω! Δύο φορές την ημέ-
ρα χλωρίνη, άζαξ και όλων των ειδών τα σαπού-
νια… Πέντε χρόνια άντεχα, μέχρι που σχίστηκα.
Τώρα, λοιπόν, εδώ και ένα μήνα, βρίσκομαι εδώ. 
Μετά από όλα όσα πέρασα, ευτυχώς, έχω γνω-
ριστεί με όλους εδώ μέσα. Καρέκλες πλαστικές, 
καρέκλες τραπεζαρίας, γραφείου, ιατρείου, σαλο-
νιού, σχολείου. Όλες καρέκλες, όλες τόσο ίδιες, 
όλες τόσο διαφορετικές. Όλες και όλοι κουβα-
λάνε τη δική τους ιστορία, λυπητερή, χαρούμενη, 
αστεία, θλιβερή, βαρετή, μα πάντα αληθινή! Και 
τώρα… βρισκόμαστε εδώ μέσα σε ένα μισοσκό-
τεινο παλαιοπωλείο. 



ΚΑΡΕΚΛΕΣ

έρα-δώθε! Πέρα-δώθε! Ο κρύ-
ος αέρας εκείνης της νύχτας δι-
απερνούσε το ξύλο από το οποίο 
ήμουν φτιαγμένη. Μια απλή κού-
νια είμαι, σαν όλες τις άλλες πε-
ριμένοντας το απόγευμα, μάταια 
δυστυχώς, τα παιδιά να χαρούν 

μαζί μου. Η ώρα ήταν 3:00 τα ξημερώματα και πα-
ρατηρούσα την τσουλήθρα απέναντι μου. Διέκρι-
να μια φιγούρα να έρχεται προς τα εμένα. Τρόμα-
ξα. Τι κάνει κάποιος σε μια παιδική χαρά τέτοια 
ώρα; Έκατσε πάνω μου. Ένα αγόρι γύρω στα δε-
καοχτώ. Ακούμπησε τις αλυσίδες από τις οποίες 
κρεμιόμουν. Πολύ ζεστά χέρια, σκέφτηκα. Έβγαλε 
το κινητό του και πληκτρολόγησε έναν αριθμό. Ωχ, 
αναφιλητά είναι αυτά που ακούω; Κλαίει το αγόρι;
-Αναστασία… μακάρι να με άκουγες τώρα! Είμαι 
εδώ που σε είδα πρώτη φορά πριν τόσα χρόνια, 
κορίτσι μου… Μου λείπεις! Δεν ξέρω τι να κάνω;
Όλα αυτά πρώτη φορά τα άκουγα. Ποια ήταν η 
Αναστασία; Τι έπαθε; Την αγαπούσε;
-Είναι όλα τόσο άδεια χωρίς εσένα… Σε παρακα-

λώ, γύρνα! Είχες υποσχεθεί «για πάντα» είπε και η 
ένταση της φωνής του ανέβηκε.
Το κλάμα του έγινε πιο δυνατό και το χέρι του 
έσφιγγε την αλυσίδα. Άουτς! Έκλεισε το τηλέφω-
νο και το πέταξε στα χαλίκια. Σηκώθηκε και ένιω-
σα ελεύθερη πάλι. Περπάταγε αργά μέχρι που τον 
έχασα. Ποια ήταν η Αναστασία; Αυτή η σκέψη βα-
σάνιζε το μυαλό μου. Θόλωσε το μυαλό μου… 

Κάποτε ένα μικρό κοριτσάκι ήταν πάνω μου κι 
άκουγα τα γέλια της. Ωχ και ένα αγόρι «Αναστα-
σία! Ει, Αναστασία έλα να παίξουμε»… Ένα κορίτσι 
περνάει το δρόμο κι ακούω φρένα, απότομα φρέ-
να. Το αγόρι κάθεται στην άκρη του δρόμου και κο-
καλώνει, τρέχει κοντά της. Αίμα πολύ αίμα…
Δεν ξανανέβηκε ποτέ κανείς πάνω μου από 
τότε. Μου έσπασε η μια αλυσίδα μου και το 
ξύλο μου ράγισε σε πολλά σημεία.
Πέρασε μια εβδομάδα, τα παιδιά με κοί-
ταγαν περίεργα.
-Ει, κοιτάξτε! Κάποιος χάραξε μια καρ-
διά πάνω της. 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Φ ρ ά ν σ ι ς  Γ α δ

Η κούνια
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ίμαι ελεύθερη, επιτέλους ελεύθε-
ρη! Ώρες πέρασαν μέχρι να λυ-
τρωθώ, μέχρι να μείνω μόνη. Ναι, 
τον αγαπάω. Τόσα χρόνια μαζί 
του, δεθήκαμε, αλλά μερικές φο-
ρές νιώθω σκλάβα. Γνωριστήκα-
με μέσω της Ιατρικής. Νέος αυτός, 

ήρθε εκπαιδευόμενος. Μετά από λίγο καιρό πέ-
ρασε το ιατρείο στα χέρια του. Από τότε αρχίσα-
με να έχουμε πιο στενές σχέσεις. Διασκεδάζαμε, 
μου μιλούσε, με χάιδευε. Νομίζω, μ’ αγαπούσε κι 
αυτός. Η φιλία μετατράπηκε σε έρωτα και τότε το 

κάθε άγγιγμά του ήταν για μένα φάρμακο. Ήμουν 
χαρούμενη, δεν ήθελα να τον χάσω!
Τριάντα χρόνια πέρασαν από τότε, τριάντα ολό-
κληρα χρόνια. Τώρα πια δε μου λείπει όταν φεύ-
γει, ίσα ίσα νιώθω ελεύθερη. Κουράστηκα να με 
χρησιμοποιεί. Να με κρατάει κλεισμένη σε ένα 
γραφείο.
Θέλω να βγω. Είμαι φυλακισμένη. Γερνάω. Σε 
λίγο θα με πετάξει στο δρόμο. Θα είμαι μόνη, 
πρώτη φορά θα είμαι μόνη. Έχεις ακούσει ποτέ 
καρέκλα να φοβάται;
 

ίμαι μια καρέκλα στην αίθουσα 
αναμονής ενός ιατρείου. Και αυτό 
σημαίνει, πως πάνω μου κάθονται 
όλων των ειδών οι άρρωστοι, από 
κρυωμένοι μέχρι καταδικασμέ-
νοι σε θάνατο. Όταν μπαίνουν οι 
ασθενείς δεν προσέχουν την εμ-

φάνισή μου. Νομίζουν πως είμαι μια συνηθισμέ-
νη, μαύρη, δερμάτινη καρέκλα με βραχίονες. Να 
μια φωτογραφία μου…
Η αλήθεια είναι πως εκνευρίζομαι πολύ με τους 
απρόσεκτους ασθενείς. Τι έχω κάνει για να αξί-

ζω τα μικρόβια πάνω μου; Γιατί πρέπει να δέχο-
μαι τα σάλια κάποιου που έχει ίωση; Μα το χει-
ρότερο είναι, πως σπάνια με καθαρίζουν. Αυτή η 
βοηθός του γιατρού, αποφεύγει συστηματικά να 
καθαρίσει τις καρέκλες. Αποφασίζει, αντ’ αυτού, 
να ξεσκονίσει πάλι -για έκτη φορά -τη στοίβα με 
τα περιοδικά που κάθεται στη γωνία. Αυτά τα πε-
ριοδικά πρέπει να είναι συλλεκτικά!
Ο γιατρός τα αγόρασε το 1977, όταν πρωτάνοιξε 
το ιατρείο, κι από τότε κανείς δεν έχει μπει στον 
κόπο να τους αλλάξει θέση. Μακάρι να μπορούσα 
να κουνηθώ. Τότε, θα καθαριζόμουνα μόνη μου, 

Ε

Ε

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ά ι  Α μ ο ι ρ ί δ η  –  Β η δ ε ν μ ά ι ε ρ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ ν η ς - Τ ζ ά ν ε ς

Μαζί δεν κάνουμε…

Μικρόβια ή σάλτσα;
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ΚΑΡΕΚΛΕΣ

που είναι απαραίτητο για να ξαναβρώ το μαύ-
ρο χρώμα μου. Διότι η σκόνη και η πολυκαιρία 
μ’ έχουν οδηγήσει στο να μοιάζω μπεζ. Θυμάμαι 
εκείνη τη μαμά που με φρίκη απομάκρυνε το ψι-
λοάρρωστο παιδί της από μένα. Αυτό με πλήγω-
σε. Δηλαδή ήμουν και επικίνδυνη; Ήμουν απει-
λή; Τελικά, αν μπορούσα να κουνήσω τους βρα-
χίονές μου, μάλλον θα πήγαινα τα περιοδικά στο 
μουσείο. Και με την αμοιβή που θα έπαιρνα, θα 

πήγαινα στο γιατρό να του πω: «Να, τώρα έχεις 
λεφτά για άλλη καρέκλα. Ή για άλλη καλύτερη βο-
ηθό, που δε θα βαριέται να καθαρίζει τις βρώ-
μικες καρέκλες. Αλλά δε μιλάω! Ούτε κουνιέμαι! 
Ε, δεν μπορούμε να τα έχουμε κι όλα, μπορούμε; 
Πάντως είμαι τυχερή που δεν είμαι καρέκλα εστι-
ατορίου. Σιχαίνομαι να πέφτουν σάλτσες πάνω 
μου. Προτιμώ τα μικρόβια.
 

φτασε η ώρα. Σήμερα θα έκανε 
την κίνηση. Όλη την ημέρα το προ-
ετοίμαζε. Ήθελε αυτό το δείπνο να 
είναι τέλειο. Όπως και η στιγμή. 
Αλλά δεν μπορούσε να ηρεμήσει. 
O Γιάννης όλη την ημέρα ήταν 
πολύ νευρικός. Ώσπου έφτασε το 

βράδυ. Υποδέχτηκε την Ειρήνη με ένα χαμόγε-
λο στα χείλη. Φαίνεται πως είχε ηρεμήσει λιγά-
κι. Το ζευγάρι απόλαυσε το δείπνο, αλλά ο Γιάν-
νης άρχισε να γίνεται πάλι πολύ νευρικός. Ξαφνι-
κά σηκώθηκε. Πήγε κοντά της. Γονάτισε και έψα-

ξε την τσέπη του. Από μέσα της έβγαλε ένα μι-
κρό κουτί. Το άνοιξε και αποκάλυψε το δαχτυλίδι. 
«Άντε! Ρώτα την!» σκεφτόμουνα εγώ. Δεν πρό-
λαβα όμως. Πριν καν τη ρωτήσει, εκείνη έγνεψε 
«Ναι» μη μπορώντας να μιλήσει από τη συγκίνη-
ση και έπεσε στην αγκαλιά του. Ήταν και οι δυο 
πολύ ευτυχισμένοι. Ήταν πλασμένοι ο ένας για 
τον άλλον. Θα ζούσανε μια ευτυχισμένη ζωή. Θα 
κάνανε παιδιά, θα τα βλέπανε να μεγαλώνουν. 
Θα τα βλέπανε να φεύγουνε και να ξανάρχονται 
πίσω με τα δικά τους παιδιά στην αγκαλιά. Αλλά 
τι ξέρω εγώ; Μια καρέκλα είμαι μόνο. 

E

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

H ώρα η καλή…
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Μια φορά
και μια τσάντα…



28

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



29

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΜΙΑ ΤΣΑΝΤΑ…

ίμαι τώρα μια αζήτητη και άδεια 
τσάντα. Κάποτε είχα μέσα μου όλα 
τα αντικείμενα που ήθελε η κάτο-
χος μου. Μια χτένα, ένα βιβλίο και 
τσίχλες. Όμως μια μέρα τσακώθη-
κε με τον άντρα της, όταν ανακάλυ-
ψε πως όλα τα λεφτά που είχε πά-

ρει, τα είχε πάρει μέσω απάτης στο χρηματιστή-
ριο. Έφυγε κλείνοντας πίσω της την πόρτα. Ούρ-
λιαζε πως δεν ήθελε να ξαναδεί ούτε αυτόν ούτε 
αυτά που της αγόραζε με τα παράνομα λεφτά του. 
Και αυτό συμπεριελάμβανε κι εμένα. Κατέληξα 
σε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων. Άδεια, αλλά 
όχι όμως και αζήτητη. Όμως η μοίρα δε με συ-
μπαθεί. Με αγόρασε μια καθηγήτρια πανεπιστη-
μίου. Τότε είχα μέσα μου τα γυαλιά της, τα χαρτο-
μάντιλα της, τη χτένα της και διάφορα συγγράμ-

ματα. Νόμιζα πως η ευχαρίστηση του να εκπλη-
ρώνω αυτό για το οποίο φτιάχτηκα, δηλαδή να 
είμαι χρήσιμη, θα ήταν παντοτινή. Αλλά μετά από 
τέσσερις μήνες, συνέβη. Γύριζα μαζί με την ιδιο-
κτήτριά μου στο σπίτι, όταν δυο κουκουλοφόροι 
με άρπαξαν απ’ το μπράτσο της και με οδήγησαν 
μέσω του πάρκου σ’ ένα στενό. Εκεί, αφού με 
άδειασαν και είδαν πως δεν περιείχα λεφτά, πρέ-
πει να εκνευρίστηκαν πολύ. Γιατί ο ένας με άρπα-
ξε από το λουρί και με χτύπησε με δύναμη πάνω 
σ’ έναν κάδο. Η υπέροχη δερμάτινη επικάλυψη 
μου σχίστηκε. Η ζημιά πάνω μου ήταν ανεπανόρ-
θωτη. Είχα χάσει το νόημα της ύπαρξής μου, μαζί 
με όποια ελπίδα είχα πριν. Μέχρι που ήρθε εκεί-
νος ο τσαγκάρης και μου έδωσε μια δεύτερη ευ-
καιρία. Γι’ αυτό θα τον ευχαριστώ για πάντα.
 

E

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ ν η ς  - Τ ζ ά ν ε ς

Τελευταίος παραλήπτης…
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ημερώματα Σαββάτου. Ο Γιάννης 
καθαρίζει το μαγαζί του. Δεν είναι 

και η πιο εύκολη υπόθεση για έναν 
εικοσιπεντάχρονο εργένη, που στη 
ζωή του δεν έχει βάλει ποτέ πλυ-
ντήριο πιάτων. Δε συνηθίζει να το 
κάνει μόνος του, και ειδικά μια τέ-
τοια ώρα. Δύσκολη. 

Τον τελευταίο καιρό τα πράγματα δεν πάνε και 
πολύ καλά για κείνον. Θα σκεφτόταν κανείς πως 
έχει πρόβλημα αναδουλειάς, λόγω της κρίσης, 
αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα του. Ίσα ίσα, το 
μαγαζί του, ονόματι «Χρήμα» βρίσκεται σε έναν 
πολυσύχναστο δρόμο και κάθε βράδυ είναι κατά-
μεστο από κόσμο όλων των ηλικιών.
Εδώ και δύο εβδομάδες χώρισε. Ο καθένας θα 
τον θεωρούσε υπεύθυνο, καθώς εκείνος είναι 
αυτός, που κάθε βράδυ έχει να αντιμετωπίσει χι-
λιάδες πειρασμούς, αλλά η αλήθεια είναι διαφο-
ρετική. Τέλος πάντων, δεν έχει και ιδιαίτερη σημα-
σία, ώστε να κάνουμε εκτενέστερη αναφορά στην 
ερωτική του ζωή.
Τώρα βρίσκεται καθισμένος σε μια καρέκλα και 
ακουμπά το πρόσωπό του στις παλάμες του. Δεν 
αισθάνεται και πολύ καλά. Τρέχει στην τουαλέτα. 
Από τη δυσωδία αντιλαμβάνεται πως αργότερα θα 
πρέπει να ασχοληθεί και με αυτή. Χρειάζεται ένα 
καλό σφουγγάρισμα.
Ανοίγοντας την πόρτα της γυναικείας τουαλέτας, 
για να διαπιστώσει το μέγεθος του προβλήματος, 
έρχεται αντιμέτωπος με κάτι νέο. Ένα πρόβλημα, 
έναν πειρασμό ή όπως θέλει ας το χαρακτηρίσει 
ο καθένας. Μια καφέ, δερμάτινη, γυναικεία τσά-
ντα. Σίγουρα ακριβή. 500 ευρώ, μπορεί και πα-
ραπάνω.
Την παίρνει έξω για να μάθει στοιχεία για τον κά-
τοχό της. Βάζει ένα ποτό, ανάβει ένα τσιγάρο και 
καταπίνει τον καπνό. Περιμένει μέχρι να αισθαν-
θεί να κατεβαίνει και να πλημμυρίσει το αίμα του. 

Σιγά σιγά, ήσυχα ήσυχα, σαν να φοβάται μην ξυ-
πνήσει τα φαντάσματα που κυκλοφορούν χαράμα-
τα στην πόλη, ανοίγει την τσάντα. Εκ πρώτης όψε-
ως δε βλέπει κάτι παράξενο. Ωστόσο, η πρώτη έκ-
πληξη δεν αργεί πολύ.
Ανοίγει το πορτοφόλι με απώτερο σκοπό να δει 
την ταυτότητα, αλλά αντί για κάρτες βλέπει, βαλμέ-
να σε τάξη, πεντακοσάρικα. Στη θήκη των χαρτο-
νομισμάτων δύο δεσμίδες, στη θέση της ταυτότη-
τας το ίδιο. Πουθενά δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο 
που να φανερώνει την ταυτότητα του κατόχου. Η 
ίδια κατάσταση και στην κασετίνα και στο νεσε-
σέρ, ακόμα και στις τρεις θήκες γυαλιών, όπου 
αντί για γυαλιά βλέπει δεσμίδες. Ανάβει δεύτερο 
τσιγάρο και βάζει δεύτερο ποτό, χωρίς πάγο. 
Ανοίγει όλο ελπίδα το σημειωματάριο και η έκπλη-
ξη είναι τεράστια, όταν βλέπει πως ανάμεσα σε 
κάθε σελίδα υπάρχουν 3 χαρτονομίσματα. Ακόμα 
και στο πακέτο με τα χαρτομάντιλα, το ίδιο! Όμως 
στο μεσαίο χαρτομάντιλο υπάρχει κάτι…
Κάτι ανεξήγητο είναι γραμμένο εκεί. Το περιεργά-
ζεται για ώρα. Ανάβει κι άλλο τσιγάρο. Τελειώνει 
ένα πακέτο βάζει κι άλλο ένα ποτό. Πίνει το μπου-
κάλι. Έξω αρχίζει να χαράζει. Έχει πάει 6 η ώρα. 
Δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του πάνω από το μα-
ντήλι. Ώσπου ξαφνικά πετάγεται όρθιος και τρέ-
χει στο μπαρ. Αρπάζει ένα ποτήρι το βάζει πάνω 
στο χαρτομάντιλο και όντως τώρα καταλαβαίνει. 
10:35 γράφει.
Προσπαθεί να βγάλει νόημα. Τρέχει πίσω στην 
τσάντα και ψάχνει. Στέκεται ακίνητος και αφου-
γκράζεται. Μέσα στην απόλυτη ησυχία αντιλαμ-
βάνεται ένα ανεπαίσθητο «τσιτσίρισμα» που ελά-
χιστα που ακούγεται, αν κολλήσεις το αυτί σου 
πάνω στην τσάντα. 
Το δίλημμα, που θα αντιμετωπίσει ο Γιάννης εί-
ναι να κρατήσει τα χρήματα, τα οποία μπορούν να 
του χαρίσουν μια καινούρια αρχή, που όσο τίποτα 
έχει ανάγκη, σε οποιαδήποτε μέρος του πλανήτη 

Ξ
ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

10 : 35
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ή ακόμη και του διαστήματος, ή να παραδώσει την 
παγιδευμένη τσάντα στις αρχές;
Αρπάζει το κινητό του, πληκτρολογεί έναν αριθμό 
και καλεί.
Διευκρίνιση: Η τσάντα είναι παγιδευμένη με εκρη-
κτικό μηχανισμό. 

Σενάριο 1
Η βόμβα εκρήγνυται τη στιγμή που του απαντάει η 

τηλεφωνήτρια της αστυνομίας. 

Σενάριο 2
Καλεί τον ταξιδιωτικό πράκτορα και κλείνει εισι-
τήρια για κάποιο εξωτικό νησί παίρνοντας όλα τα 
χρήματα από την τσάντα, έτσι ώστε να κάνει ένα 
“restart”.

Κρατήστε εσείς το τέλος που σας αρέσει! 

θνικής Αντιστάσεως και μετά στρο-
φή στην Κλαζομενών, ο δρόμος για 
το σπίτι μου. Είχα βγει με κάτι φί-
λους και ξεχάστηκα λίγο με τη συ-
ζήτηση, η ώρα τώρα θα’ χε πάει 
δώδεκα. Περπατούσα, λοιπόν, και 
σκεφτόμουν τον καυγά που θα γι-

νόταν στο σπίτι.. «Μα καλά, είναι δυνατόν ολό-
κληρη γυναίκα να μην πάρεις ένα τηλέφωνο, να 
μου πεις ότι θα αργήσεις;» Κάθε φορά η ίδια κου-
βέντα. Εκείνη φωνάζει, εγώ ζητάω συγγνώμη και 
την άλλη μέρα είμαστε πάλι στα μέλια. 
Εκεί, λοιπόν, που περπατάω, βλέπω στο δρό-
μο μια καφετιά, πανέμορφη τσάντα. Ο πειρασμός 
ήταν μεγάλος και η λατρεία μου για τις τσάντες 
ακόμα μεγαλύτερη. Αυτά με ώθησαν, λοιπόν, να 
ψαχουλέψω λίγο. 
Παίρνω την τσάντα μαζί μου και αρχίζω να τρέχω 
προς το σπίτι. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα 
στο δωμάτιό μου. Την ανοίγω, ήρεμα, γλυκά, με 
περιέργεια. Την αναποδογυρίζω πάνω στο κρε-
βάτι. Μια θήκη γυαλιών και μια δεύτερη και μια 
τρίτη. Οι δύο μαύρες, η μία κόκκινη. Από την κόκ-
κινη έλειπαν τα γυαλιά, μάλλον τα φορούσε η γυ-
ναίκα με την καφετιά τσάντα. Μετά βλέπω το κόκ-
κινο πορτοφόλι. Χρήματα, μια φωτογραφία. Μια 
φωτογραφία, μια γυναίκα, ένας άντρας, χαμογε-
λάνε. Γυρνάω τη φωτογραφία και βλέπω μια λε-
ζάντα «Θα σ’ αγαπώ για πάντα, ακόμα κι αν έχεις 

φύγει». Βάζω τη φωτογραφία μέσα στο πορτο-
φόλι, δεν έχω όρεξη να κλαίω με μελό ερωτικές 
ιστοριούλες. Παίρνω στα χέρια μου το ροζ τσα-
ντάκι, το ανοίγω. Μάσκαρα, μολύβι, make-up.
Σκέφτομαι ότι χρησιμοποιούμε την ίδια μάρ-
κα make-up με τη μυστηριώδη γυναίκα. Βαρε-
τό. Βαρετή τσάντα. Βαρετή γυναίκα. Βλέπω ακό-
μα τα κλειδιά της, τα χαρτομάντιλά της, νύσταξα. 
Περίμενα πίσω απ’ αυτή την τσάντα ένα μυστή-
ριο. Αρχίζω να βάζω τα πράγματα μέσα. Και τότε 
ήταν που είδα ένα γράμμα. Έγραφε στον φάκελο 
«Αχιλλέας». Τον άνοιξα με προσοχή και άρχισα 
να διαβάζω.
Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από το γράμμα, 
μόνο αυτό: «Ένα αόρατο τείχος από ανείπωτα λό-
για. Αυτό μας χώριζε. Τι περιμένω, γυρνάω την 
πλάτη και φεύγω. Ενικός αριθμός, θυμάσαι; Εγώ 
πάντως θυμάμαι να ξέρεις, θυμάμαι εσένα, θυμά-
μαι εμάς. Σ’ αγαπάω, Ζωή».
Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια μου. Τελικά η ιστο-
ρία δεν ήταν ένα μυστήριο, ήταν ένα χαμένο 
γράμμα, μια χαμένη αγάπη. Το άλλο πρωί επέ-
στρεψα την τσάντα, εκεί που τη βρήκα. Από τότε 
δεν την ξαναείδα, δεν ξέρω αν το γράμμα έφτα-
σε στον παραλήπτη του ή αν κάποιος κλέφτης άρ-
παξε την τσάντα και το γράμμα μαζί, αλλά αυτό 
ποιος μπορεί να το ξέρει. Δεν γνώρισα ποτέ τη 
Ζωή, ούτε τον Αχιλλέα. Γνώρισα, όμως, μια χαμέ-
νη αγάπη, γνώρισα μια χαμένη ζωή. 

E
ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Α μ ο ι ρ ί δ η  Β η δ ε ν μ ά ι ε ρ 

Ενικός αριθμός
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ι στάλες της βροχής ταξίδευαν 
γρήγορα πάνω στο τζάμι. Καθό-
μουν στο καφέ και έξω ο καιρός 
ήταν τόσο μουντός που δεν μπο-
ρούσα να διακρίνω τίποτα. Μια 
κοπέλα μπήκε κάπως βιαστικά 
μέσα. Ω, Θεέ μου! Ήταν πανέμορ-

φη! Ξανθιές μπούκλες, ψηλή, καταγάλανα μάτια. 
Έφτιαξα λίγο τα μαλλιά μου και σήκωσα τα μανί-
κια του φούτερ μου. Έκατσε στο απέναντι τραπέζι, 
ακούμπησε την τσάντα της και άρχισε να βγάζει 
τα πράγματά της από την τσάντα. Μια κασετίνα, 
ένα βραχιόλι, ένα μπλοκάκι, κλειδιά, μια βούρ-
τσα… Μα γιατί το κάνει αυτό; Τα ξαναέβαλε μέσα 
και κάθισε. Παρατηρούσε το χώρο γύρω της μέ-
χρι που με είδε. Τα μάτια της καρφώθηκαν πάνω 
μου. Δεν άκουσα τι είπε στη σερβιτόρα. Ήπιε λίγο 
νερό και ταυτόχρονα με κοίταζε. Της χαμογέλα-
σα. Πρέπει να μάθω το όνομά σου σκέφτηκα. Ση-
κώθηκα και ο ενθουσιασμός κατέκλυσε το πρό-
σωπό της.
-Κρίστιαν, είπα και της έδωσα το χέρι μου.
-Αναστάζια, απάντησε.
Ω, Θεέ μου, αυτό το ύφος της με έκανε χίλια κομ-
μάτια. Στην αρχή δίστασα, αλλά έκατσα μαζί της. 
Παρατηρούσα το κάθε χιλιοστό του προσώπου 
της. Τόσο τέλειο!
-Γιατί με κοιτάς;
-Γιατί είσαι όμορφη, απάντησα.
Χαμογέλασε και τα μάτια της με κοίταξαν πολύ 
περίεργα σα να έκρυβε κάτι. Σηκώθηκε και κα-
τέβηκε τα σκαλιά για την τουαλέτα. Αποφάσισα 
να πάω μαζί της.

Την έσπρωξα στον τοίχο και με φίλησε πολύ 
έντονα. Ένιωθα τα ζεστά φιλιά της και τη ζεστή 
ανάσα της στο λαιμό μου. Σταμάτησε απότομα 
και την κοίταξα γεμάτος απορία.
-Πρέπει να φύγω, είπε και έτρεξε πάνω. 
Πρέπει να φύγει; Την πρόλαβα ακριβώς στην 
πόρτα. 
-Δώσε μου, έστω το τηλέφωνό σου.
Διέκρινα λύπη στα μάτια της. Ωχ, τι έπαθε; Έκλει-
σε την πόρτα κι έφυγε. Είχα τη γεύση της ακό-
μα στο στόμα μου. Η τσάντα της ήταν ακόμα στο 
τραπέζι. Η τύχη μόλις μου είχε χαμογελάσει. Την 
άνοιξα και βρήκα την ταυτότητά της και το κινητό 
της. Θα κάτσω εδώ μέχρι να ξαναγυρίσει. 
Μέσα σε λίγα λεπτά η Αναστάζια μπήκε πάλι στο 
καφέ. Με κοίταξε και πήγε να πάρει την τσάντα 
από τα χέρια μου.
-Θα μου χαρίσεις ένα ραντεβού για να την πά-
ρεις. Σε παρακαλώ, δώσε μου μια ευκαιρία. Επι-
κράτησε σιωπή για μερικά δευτερόλεπτα.
-Πάμε να φάμε, είπε και τα μάτια της πάλι κάρφω-
ναν τα δικά μου με ένα αχνό χαμόγελο.
Και τώρα είμαι εδώ δύο χρόνια μετά. Την έχα-
σα. Έχασα το κορίτσι μου. Είχα σταματήσει μπρο-
στά από τη θάλασσα. Η ώρα ήταν δύο το βρά-
δυ. Έψαχνα την ξεθωριασμένη ψυχή της στο βά-
θος, έβλεπα τα μάτια της στο κενό και έσφιγγα 
την τσάντα της πιο σφιχτά πάνω μου. Ένα από-
λυτο τίποτα στο μυαλό μου. Μόνο η απώλεια της, 
που με αυτή θα έπρεπε να ζω.
-Αναστάζια, σε ευχαριστώ για όσα μου χάρισες 
ψιθύρισα και έμεινα μόνος, ένας πεθαμένος με 
ζωή, πάλι. 

Ο

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Φ ρ ά ν σ ι ς  Γ α δ

50 αποχρώσεις της τσάντας
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τις 4 τα ξημερώματα βρέθηκε σε 
ένα πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης 
μια μεγάλη δερμάτινη καφέ τσάντα. 
Περιείχε τα εξής: Τρεις θήκες γυα-
λιών (από τις οποίες το ένα ζευγά-
ρι έλειπε), ένα μικρό ημερολόγιο, 
ένα κοκαλάκι, μια μικρή κιτρινόμαυ-

ρη βούρτσα, ένα πακετάκι τσίχλες δυόσμου, μια 
πορτοκαλί κασετίνα, ένα φούξια μικρό νεσεσέρ, 
ένα κόκκινο πορτοφόλι και ένα χρυσό βραχιόλι.
Σε ένα σπίτι λίγο πιο πέρα σε αυτό το πεζοδρό-
μιο ζούσαν η Άννα και ο Πίτερ. Μπορεί να τσα-
κωνόντουσαν συνέχεια -η μέρα με τη νύχτα ήταν 
-αλλά πάντα με κάποιο τρόπο ξανάσμιγαν, ακό-
μα και εκείνη τη νύχτα. Κατά τις 9:30 η Άννα μό-

λις είχε γυρίσει σπίτι και ο Πίτερ δεν ήταν εκεί. 
Περίμενε, περίμενε, η ώρα είχε πάει 12 κι εκεί-
νος πουθενά. Φόρεσε το παλτό της, έβαλε τα πα-
πούτσια της, πήρε τη μεγάλη δερμάτινη καφέ τσά-
ντα της και βγήκε έξω να πάει να τον ψάξει. Μό-
λις είχε περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο για να 
πάρει το αυτοκίνητό της, θυμήθηκε πως είχε ξε-
χάσει το κινητό της στο σπίτι και έτρεξε να το πά-
ρει. Ένα αυτοκίνητο πέρναγε το δρόμο εκείνη την 
ώρα. Ο οδηγός φουριόζος, ενώ μιλούσε στο κι-
νητό του. Το κινητό της Άννας χτύπαγε στο σπίτι, η 
οθόνη έγραφε «Πίτερ». Δεν την είδε, ούτε εκείνη 
τον είδε. Ποιος ξέρει τι θα ήθελε να της πει. Έμει-
νε με την απορία. Άδικα, χαμένη ζωή, έτσι;
 

ίχα βγάλει το σκύλο βόλτα. Ήταν 
απόγευμα. Στο πάρκο υπήρχαν δυο 
-τρεις ακόμα. Κι αυτοί με τα σκυλιά 
τους. Την είδα λίγο πιο πίσω από το 
μεγάλο δέντρο. Πεσμένη στο χώμα, 
ταλαιπωρημένη. Τα πράγματα είχαν 
ξεχειλίσει και τώρα βρίσκονταν σε 

κοινή θέα. Πλησίασα. Ήταν μια καλόγουστη καφέ 
δερμάτινη τσάντα. Μα, τι δουλειά είχε μια καλό-
γουστη καφέ δερμάτινη τσάντα στο πάρκο; Έσκυ-
ψα, να δω καλύτερα. Ένας αναπτήρας, μα πουθε-
νά τσιγάρα. Μπορεί να της έπεσαν. Τσίχλες, δυό-

σμος, αμερικάνικες. Ένα κόκκινο πορτοφόλι. Μια 
κασετίνα με καλλυντικά, τρεις θήκες γυαλιών και 
ένα σημειωματάριο.
Αν δεν ήμουν σίγουρη ότι κάπου είχα ξαναδεί 
εκείνη την τσάντα, θα είχα φύγει. Τρελή είμαι, να 
μπλέκω σε τέτοιες υποθέσεις; Από την άλλη, για-
τί να μην είμαι;
Ξεκινάω με το σημειωματάριο. Σίγουρα από εκεί 
θα αντλούσα αρκετές πληροφορίες. Συνταγές 
μαγειρικής. Σουτζουκάκια με ρύζι, παπουτσάκια, 
κέικ πορτοκάλι. Οκ! Αυτό δε βοηθάει και πολύ. 
Μπορεί να ήταν λάτρης της μαγειρικής ή μπορεί 

Σ

Ε

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι ω ά ν ν α  Λ α γ ω ν ί κ α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α

Απορία…

Ανεξήγητο μυστήριο
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να ήταν καλή στη μαγειρική και γι’ αυτό και οι συ-
νταγές. Αλλά γιατί να κουβαλάει μαζί της το μπλο-
κάκι; Συνήθως τ’ αφήνεις στην κουζίνα σου. Μπο-
ρεί πάλι να ήταν καμιά από εκείνες τις αφοσιω-
μένες μεσήλικες νοικοκυρές. Και μετά τα γυαλιά. 
Γιατί τρία ζευγάρια; Μήπως ήθελε να κρύψει κάτι; 
Βέβαια παίζει απλά να έχει μυωπία και πρεσβυ-
ωπία. Και τα τρίτα να είναι ηλίου. Κι αν όλα είναι 
ηλίου; Δεν θέλω να τ’ ανοίξω, για να δω. Φοβά-
μαι. Τι φοβάμαι, δεν είμαι σίγουρη.
Το πορτοφόλι. Κόκκινο. Πολύ έντονο κόκκινο. 
Από κείνα που έχουν ή οι πολύ καλόγουστες ή οι 
αφοσιωμένες μεσήλικες νοικοκυρές. Προεξέχει 
μια ταυτότητα. Το όνομα όμως ή η φωτογραφία 
δε διακρίνονται. Μα δε θέλω να τη βγάλω να τη 
δω. Έτσι θα χαθεί όλο το μυστήριο. Ξεγελάω τον 
εαυτό μου κάνοντας πως δεν το είδα και συνεχί-
ζω στην κασετίνα.
Η κασετίνα περιέχει ένα έντονο κόκκινο κραγιόν, 
ένα eyeliner, ένα μαύρο μολύβι και μια μαύρη μά-
σκαρα. Οπότε αποκλείουμε το σενάριο της νοικο-
κυράς. Είναι ακριβά καλλυντικά. Ανοίγω πιο πολύ 

την τσάντα. Έχει ένα πακέτο χαρτομάντιλα, δύο 
χαρτάκια από τσίχλες και ένα νόμισμα των πέντε 
σεντς.
Το σκυλί μου έχει βαρεθεί. Σταμάτησε να χοροπη-
δάει, βαρέθηκε κι έχει κουρνιάσει στις ρίζες του 
δέντρου. Συνειδητοποιώ ότι η ώρα έχει περάσει. 
Κι έχω πρόβα στις 7:15. Πάλι θα μου φωνάζει ο 
Ηλίας. Παίρνω την απόφαση. Βάζω τέλος σε αυτό 
το ανεξήγητο μυστήριο και με μια αποφασιστική 
κίνηση, ανοίγω το κόκκινο πορτοφόλι και βγάζω 
την ταυτότητα. Δήμητρα Γεωργοπούλου. Ένα απλό 
όνομα. Δε μου λέει τίποτα απολύτως. Γυρίζω να 
δω τη φωτογραφία. Μια απλή γυναίκα. Όχι πολύ 
όμορφη. Ούτε πολύ μεγάλη. Ούτε και πολύ μικρή. 
Αδιάφορη.
Το σκυλί μου, μου υπενθυμίζει ότι ο κυρ Ηλίας δεν 
αστειεύεται, όταν λέει ότι θέλει να είμαστε στην 
ώρα μας. Οπότε, άτσαλα βάζω τα πράγματα στην 
τσάντα, παίρνω και μια τσίχλα δυόσμο αμερικάνι-
κη, παίρνω και το Μάρλεϊ και ξεκινάω για το σπίτι. 
Θα πάω την τσάντα στο τμήμα πιο μετά. 
 

μουν σε αποστολή. Με είχε προ-
σλάβει το FBI πριν από πολλά χρό-
νια και είχα εκτελέσει πάρα πολ-
λές αποστολές και όλες με από-
λυτη επιτυχία. Από μια απλή πα-
ρακολούθηση μέχρι την απαγωγή 
του προέδρου και ήθελα να προ-

σθέσω και άλλη μία στη λίστα μου. Όταν με φώ-
ναξε ο αρχηγός και μου ανακοίνωσε την αποστο-
λή μου μού είπε ότι ήμουν η πιο ικανή πράκτο-
ρας που διέθετε, διότι δρω με απόλυτη μυστικό-
τητα και ότι οι περισσότεροι δεν με υποψιάζονται. 
Η αποστολή είχε ως εξής: έπρεπε να βρεθώ στο 

μετρό της Βουδαπέστης στις 6:00 η ώρα αύριο το 
απόγευμα, όπου θα περίμενα έναν μυστικό πρά-
κτορα της Ουγγαρίας, που είχε κλέψει όλα τα έγ-
γραφα των πολεμικών μηχανών της Ρωσίας και, 
ως γνωστόν, έπρεπε να τα πάρουμε, διότι αυτό 
θα ήταν ένα μεγάλο απόκτημα για την Αμερική. 
Έτσι και έγινε. Έφυγα μαζί με την ομάδα μου με 
το ιδιωτικό τζετ του FBI και κατά της 8:00 η ώρα 
το πρωί ήμασταν στη Βουδαπέστη. Μόλις έφτασε 
η ώρα της αποστολής ήμουν πανέτοιμη. Μ’ ένα 
μήνυμα από το συνεργάτη – κολλητό μου ήρθε 
η φωτογραφία του ανθρώπου που έψαχνα. Μό-
λις άνοιξαν οι πόρτες του μετρό βγήκε ένα πλή-

Η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε β ί τ α  Δ ρ ά κ ο υ

Mission completed
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ήμερα, όπως κάθε άλλη φορά, 
ανέβηκα στη σοφίτα. Κάθε μέρα 
ανεβαίνω εκεί πάνω. Το σπίτι εί-
ναι παλιό και έτσι η σοφίτα είναι 
γεμάτη με παλιά αντικείμενα. Μου 
αρέσει εκεί. Κάθε μέρα ανακαλύ-
πτω κάτι και σα μην ξέρω τι ακρι-

βώς θα βρω ή τι ακριβώς ψάχνω. Οι γονείς μου 
που ήξεραν πόσο μου άρεσε να ανεβαίνω εκεί, 
με βοήθησαν να τακτοποιήσω το χώρο δίπλα στο 
παράθυρο, ώστε καθετί που βρίσκω να μπορώ 
να το περιεργάζομαι ήσυχα και αναπαυτικά. Σή-
μερα ασχολήθηκα με μια τσάντα. Ήταν ακουμπι-

σμένη πάνω στην παλιά μας χαλασμένη τηλεόρα-
ση. Μια καφετιά τσάντα με ξεθωριασμένο χρώ-
μα και φθαρμένη σε κάποια σημεία από την πολ-
λή χρήση. Την πήρα και κάθισα στη συνηθισμένη 
μου γωνιά κοντά στο παράθυρο. Την άνοιξα και 
έβγαζα ένα – ένα τα πράγματα που είχε μέσα. Μια 
παλιά χτένα. Μια παλιά άδεια θήκη γυαλιών. Μια 
κασετίνα. Κλειδιά. Ένα πορτοφόλι με παλιές φω-
τογραφίες. Ένα παλιό βιβλίο. Και τέλος, ένα ημε-
ρολόγιο. Κοίταξα το ρολόι στο χέρι μου. Είχα λίγη 
ώρα μέχρι να κατέβω. Πήρα το ημερολόγιο και 
άρχισα να διαβάζω. Αλλά το τι διάβασα, αυτό εί-
ναι μια άλλη ιστορία. 

Σ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

Στη σοφίτα

θος κόσμου. Κοίταξα το κινητό μου για να δω το 
πρόσωπο του ανθρώπου που έψαχνα. Αγχώθηκα 
λίγο, αλλά τελικά τον είδα και έβαλα σε εφαρμογή 
το σχέδιο μου. Μόλις πέρασε από δίπλα μου έρι-
ξα κατά λάθος το υπνωτικό άρωμα επάνω του και 
άρχισε να ζαλίζεται. Τον βοήθησα να κάτσει σ’ ένα 
παγκάκι και μόλις αποκοιμήθηκε πήρα την τσάντα 
και έγινα καπνός. 
Μετά από λίγο έφτασα στη βάση. Άφησα την τσά-
ντα πάνω στο τραπέζι, την άνοιξα και άρχισα να 
βγάζω το περιεχόμενό της. Έβγαλα ένα κλεμμέ-
νο πορτοφόλι, τσίχλες, μια κασετίνα και διάφο-
ρα άλλα. Απογοητεύτηκα όταν διαπίστωσα ότι τα 
χαρτιά δεν βρίσκονταν μέσα στην τσάντα. Τρελά-
θηκα. Πώς ήταν δυνατόν να είχα κάνει λάθος μέ-
χρι που έβαλα τα κλάματα. Ο Nick όμως μου είπε 

να κοιτάξουμε με τις υπέρυθρες ακτίνες μήπως 
τυχόν είχε κρυφές θήκες για να σιγουρευτούμε. 
Και είχε δίκιο. Γιατί όταν ρίξαμε πάνω στην τσά-
ντα τις ακτίνες, εμφανίστηκαν οι φάκελοι. Ένιω-
σα τέτοια χαρά που τον αγκάλιασα πολύ σφιχτά.
Γυρίσαμε πίσω την επομένη μέρα και, αφού πα-
ραδώσαμε τους φακέλους με τα έγγραφα, δεχτή-
καμε και οι δυο τα συγχαρητήρια όχι μόνο από τον 
αρχηγό αλλά και από άλλους συναδέλφους. Νιώ-
σαμε και οι δυο πολύ περήφανοι. Έτσι αποφασί-
σαμε να βγούμε έξω να γιορτάσουμε την επιτυ-
χία μας. Η βραδιά και των δυο μας κύλησε υπέρο-
χα. Γελάσαμε, φάγαμε, χορέψαμε κι εγώ μπορού-
σα πλέον να προσθέσω μια ακόμα τέλεια εκτελε-
σμένη αποστολή στη λίστα μου.
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ρωί. Περιμένω στη στάση για το 
λεωφορείο. Η ώρα ήταν 10 και 
η μέρα υπέροχη. Είχα βγει βόλτα 
με τον ξάδελφό μου το Φώτη και 
την αδελφή του την Ελένη. Ήπια-
με καφέ και μετά αποχαιρετιστή-
καμε για να πάει ο καθένας στη 

δουλειά του. Περίμενα το λεωφορείο. Φαινόταν 
ότι είχε αργήσει λίγα λεπτά λόγω κίνησης, αλλά 
δε με πείραζε.
Ξαφνικά αισθάνομαι να μου τραβούν την τσάντα. 
Αρχίζω να πανικοβάλλομαι. Γυρνάω και βλέπω 
έναν νεαρό με κουκούλα. Την παίρνει και αρχίζει 
και τρέχει. Τρέχω κι εγώ και, πριν αρχίσω να φω-
νάζω, βλέπω μερικούς άντρες να τρέχουν προς 
το μέρος του θέλοντας να βοηθήσουν. Ανάμε-
σά τους ήταν και δύο αστυνομικοί. Κάποια στιγ-
μή βλέπω έναν τρίτο αστυνομικό να τρέχει προς 
το μέρος μου. Αυτός και οι συνάδελφοι του στέ-
κονταν σε ένα καφενείο κοντά στη στάση του λε-
ωφορείου. Φαίνεται ότι όλοι είδαν το περιστατικό 
και ήρθαν να βοηθήσουν. Ο τελευταίος με οδή-
γησε στο καφενείο και μου έδωσε να πιω λίγο 
νερό. Ακόμα δεν μπορούσα να ηρεμήσω. 
Πέρασε λίγη ώρα όταν χτύπησε το κινητό του 

αστυνομικού. Τον άκουγα να μιλάει σιγά στο κι-
νητό, αλλά δεν μπορούσα να παρακολουθήσω 
την κουβέντα. Ήμουν τόσο ζαλισμένη. Κάποια 
στιγμή έρχεται κοντά μου ο αστυνομικός και με 
ενημερώνει ότι οι συνάδελφοί του καταφέρανε 
να πιάσουνε τον κλέφτη. Με οδηγεί στο περιπο-
λικό και σε λίγα λεπτά βρισκόμαστε στο αστυνο-
μικό τμήμα. Περίμενα με αγωνία! Μου τον φέρ-
νουν να τον δω και με ποιον βρίσκομαι πρόσω-
πο με πρόσωπο; Με ποιον άλλον; Με τον ξάδελ-
φό μου, το Φώτη. Αμέσως καταλαβαίνω τι συμ-
βαίνει. Γνωστός φαρσέρ στην οικογένεια ο Φώ-
της! Αυτή τη φορά όμως έκανε μια πολύ κακό-
γουστη φάρσα.
Ήθελε να παίξει τον κλέφτη και κατέληξε να 
μπλεχτεί στο παιχνίδι «κλέφτες και αστυνόμοι». 
Το πλήρωσε, από ό,τι φαίνεται, πικρά το αστείο 
του, γιατί οι αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν να τον 
πιστέψουν. Άρχισα να γελάω, να γελάω με ανα-
κούφιση. Και δεν ήμουν η μόνη. Όλο το τμήμα 
τραντάχτηκε στα γέλια. Πρώτη φορά φαίνεται να 
έπιασαν έναν κλέφτη «μαϊμού». Μόλις του έβγα-
λαν τις χειροπέδες και ζήτησε ταπεινά συγγνώμη 
από εμένα και από ολόκληρο το τμήμα, πήραμε το 
δρόμο για το σπίτι. 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

Ένας κλέφτης, μα τι κλέφτης!
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α χα, χρυσό μου δεν υπάρχει κα-
μία ελπίδα να είμαι εγώ μαζί σου». 
Η γυναίκα κοιτούσε με ένα ύφος 
υποτιμητικό τον ψηλό άνδρα που 
περπατούσε δίπλα της στη βροχή. 
-Σχεδόν υποτιμητικό, αλλά πες 
μου, σε παρακαλώ, σε τι το στη-

ρίζεις αυτό; Λίγος σου πέφτω; 
Ο άνδρας παρόλο που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή 
να ήταν αγχωμένος ή τουλάχιστον να έδειχνε κά-
ποια σημάδια νευρικότητας όπως και θα άρμοζαν 
και στα λόγια του, ήταν πολύ ήρεμος. Αντίθετα, η 
γυναίκα δίπλα του φαινόταν πολύ εκνευρισμένη.
-Εμ, ναι; Κοίτα δεν ξέρω τι σκέφτεσαι στο μυα-
λό που δεν έχεις, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε 
μαζί. Αρχικά, δεν ταιριάζουμε καθόλου…
Αυτό πρέπει να σημειωθεί. Κι όμως μόλις τους 
έβλεπες και τους δύο μαζί θα καταλάβαινες ότι ο 
ένας συμπληρώνει τον άλλο, σωματικά και ψυχικά.
-Επίσης, σε δυο ώρες φεύγεις από την πόλη κι 
εγώ θα κάθομαι να κλαίω όλη μέρα μέχρι να ξα-
ναέρθεις και να ξαναφύγεις. Και όχι, μη μιλήσεις 
ακόμα, άσε με να τελειώσω, του είπε γυρνώντας 
και του έκλεισε το στόμα με το δάχτυλό της. Κοί-
ταξε το δάχτυλό της στα καλοσχηματισμένα χεί-
λια του και της ήρθε μια αίσθηση ευτυχίας. 
-Τέλος, είσαι ένας πανέμορφος άνδρας και μπο-
ρείς να έχεις όποια θες. Δεν μπορώ να καταλά-
βω γιατί έχεις κολλήσει σε εμένα. Δεν είμαι καν 
όμορφη και…
-Μην τολμήσεις να το ξαναπείς αυτό. Ποτέ! της 
είπε και της έκλεισε το στόμα με ένα καυτό του 
φιλί. Ήταν περίεργο, σκέφτηκε η γυναίκα πόσο 
μεγάλη αντίθεση έκανε το τσουχτερό κρύο που 
ένιωθε στο σώμα της με εκείνη τη θέρμη που 
ένοιωθε μέσα της. Κανονικά, τώρα έπρεπε να 
τον σταματήσει, έτσι της έλεγε η συνείδηση της 

ότι έπρεπε να κάνει, αλλά δεν μπορούσε. Ένιωθε 
ότι κάποιος της έχε δέσει τα χέρια με αλυσίδες 
που τέλειωναν σε βαρίδια. Υπό άλλες συνθήκες, 
θα το είχε κόψει επειδή θα τους κοιτούσαν άν-
θρωποι, αφού εκείνοι είχαν σταματήσει στη μέση 
του πεζοδρομίου, αλλά ήξερε ότι αυτή θα ήταν η 
τελευταία φορά και θα μετάνιωνε πολύ πικρά, αν 
το σταματούσε τώρα.

Πρώτα το σακίδιο του άντρα, μετά η τσάντα της 
γυναίκας και ύστερα η ομπρέλα –η οποία ήταν 
ανοιχτή-έπεσαν στο πάτωμα. Το ζευγάρι δεν 
έδειχνε να δίνει σημασία. Ούτε τη γυναίκα φάνη-
κε να τη νοιάζει το γεγονός ότι η τσάντα της ήταν 
μια ακριβή δερμάτινη. Για εκείνους ο κόσμος δεν 
είχε καμία απολύτως σημασία. Είχε παγώσει.
Για τον υπόλοιπο κόσμο όμως, δυστυχώς ή ευ-
τυχώς, ο κόσμος δεν είχε παγώσει. Ο Ματθαίος 
–Ματ για συντομία-το είχε βάλει στα πόδια. Και, 
αυτό συνέβαινε, επειδή ήταν κλέφτης, αν και κά-
ποιος άγνωστος αυτό θα καταλάβαινε. Κυρίως 
αν έβλεπε αυτόν και άλλους πέντε-έξι από πίσω 
του να τον κυνηγούν.
Έπρεπε να σκεφτεί γρήγορα και το ήξερε: Έπρεπε 
να βρει κάτι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 
Βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά πεζοδρόμια 
του κέντρου και ίσα-ίσα που δυσκολεύεται να πε-
ράσει ανάμεσα από τους πεζούς. Κάπου μπροστά 
του υπάρχει ένα κενό. Όσο πλησιάζει, βλέπει ότι 
υπάρχουν δύο άνθρωποι που φιλιούνται στο κέ-
ντρο του κενού και διακρίνει στα πόδια τους ένα 
σακίδιο και μια τσάντα. Τρέχοντας, σκέφτεται τα 
θετικά και τα αρνητικά του καθενός. Καταλήγει 
στην τσάντα, επειδή το σακίδιο φαίνεται πιο βαρύ 
και θα τον καθυστερούσε. 
Είχε φτάσει πια πολύ κοντά και όσο μπορούσε 
επιτάχυνε και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. 

Χ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α λ ί κ η  Δ ε ρ μ ι τ ζ ά κ η

Σακίδιο ή τσάντα;…

«
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Σαν αρπακτικό, τραβάει την τσάντα δίπλα από την 
κοπέλα και συνεχίζει να τρέχει. Καθώς απομα-
κρυνόταν γύρισε πίσω να δει τι γίνεται και συνει-
δητοποίησε ότι δεν τον είχε πάρει κανένας χα-
μπάρι. Με ένα χαμόγελο γύρισε μπροστά και άρ-
χισε να ψαχουλεύει τη λεία του: Κλειδιά, πορ-
τοφόλι, ημερολόγιο, γυαλιά ηλίου και μυωπίας, 
χαρτομάντιλα, τσίχλες δυόσμου, κλειστή ομπρέ-
λα, βούρτσα, πορτοφόλι, ένα τσαντάκι.
Χωρίς να έχει να χάσει τίποτα –εκτός από την 
ζωή του-ανοίγει το τσαντάκι και βλέπει λαστιχά-
κια, κραγιόν, μάσκαρα, τσιμπιδάκια για τα μαλλιά, 
τσιμπιδάκι φρυδιών και καθρεφτάκι.
Χαμογέλασε πλατιά: Ο Θεός σήμερα ήταν μαζί 
του!
Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα έβλεπε τί-
ποτα το σημαντικό σε αυτή την τσάντα, αλλά για 
τον Ματ αυτή η τσάντα ήταν θησαυρός. Το μόνο 
που έμενε τώρα είναι να βρει ένα στενό και θα τα 
έβγαζε πέρα για μια μέρα.

Βάζει στο στόμα του μια τσίχλα δυόσμου, ενώ 
ακόμα τρέχει, βάζει το τσιμπιδάκι για τα φρύδια 
στην τσέπη του και φοράει τα γυαλιά ηλίου. Κοι-
τάζει προς τη βιτρίνα που μόλις προσπέρασε για 
το αμέσως επόμενο στενό και βλέπει την αντανά-
κλασή του στο τζάμι. Τα γυαλιά τού πήγαιναν. Δεν 
τα έβγαλε παρόλο που έβρεχε. 
Βγάζει το καθρεφτάκι και υπολογίζει την απόστα-
ση από τους εχθρούς του. Ευτυχώς, η βροχή τους 
καθυστερεί, αλλά η απόσταση δεν ξεπερνούσε τα 
7 μέτρα. Κλείνει το καθρεφτάκι και το ξαναπετά-
ει στην τσάντα. 5 μέτρα μέχρι την στροφή. Βγάζει 
το λουράκι της ομπρέλας, ώστε να μπορεί να την 
ανοίξει. 2 μέτρα μέχρι τη στροφή. 

Απότομα σταματάει και κάνει μεταβολή κοιτώ-
ντας προς την κατεύθυνση που μόλις είχε έρθει. 
Ήξερε ότι η πρώτη φουρνιά των εχθρών του απο-
τελούνταν από δύο άτομα. Κλείνει τα μάτια του 
και συγκεντρώνεται στους ήχους. Απομονώνει 
όλους τους άλλους ήχους και εστιάζει στα ποδο-
βολητά αυτών που τον κυνηγάνε. Μα, τι ερασιτέ-
χνες που είναι, σκέφτηκε. Είναι τόσο άπειροι και 
ανίδεοι, αλλά αυτό τον συμφέρει. 
Έχουν φτάσει πια στη γωνία, το έχει καταλάβει 
από την ένταση του ήχου. Ακούει το πάτημα του 
πρώτου και τον αέρα καθώς στρίβει. Είναι πια 
σε απόστασης αναπνοής. Σε κλάσματα δευτε-
ρολέπτου ανοίγει τα μάτια του και καθώς ο άλ-
λος άντρας προσπαθεί να συνειδητοποιήσει αυτό 
που συμβαίνει, ο Ματ τον τρομάζει και του ανοίγει 
την ομπρέλα στο πρόσωπο. Η μύτη της ομπρέ-
λας τον χτυπά και ο άντρας από την έκπληξη και 
τη δύναμη του Ματ πέφτει κάτω. Ακολουθεί ο 
δεύτερος άντρας, ο οποίος κοντεύει να σκοντά-
ψει πάνω στο συνάδελφό του και μέχρι να συνει-
δητοποιήσει την κατάσταση πέφτει. Ο Ματ αρχίζει 
να τρέχει σιγανά προς το επόμενο στενάκι. Όταν 
έφτασε σε έναν άλλο δρόμο σταμάτησε πια να 
τρέχει και άρχισε να πηγαίνει πιο χαλαρά. Προτί-
μησε να ψάξει καλύτερα την τσάντα, μπας και βρει 
κάτι φαγώσιμο, γιατί ήξερε ότι θα τον έβρισκαν, 
αν πήγαινε οπουδήποτε κεντρικά. Στάθηκε τυχε-
ρός. Σε μια τσέπη η τσάντα είχε ένα Soft King με 
γεύση σοκολάτα γάλακτος. Το έφαγε και κάθισε 
πίσω από έναν κάδο, όπου δε θα τον έβρισκαν 
για να ξεκουραστεί και να σκεφτεί πώς κύλησε 
η μέρα του, πώς έβγαλε άλλη μια μέρα ζωής και 
πώς θα βγάλει την επόμενη. 
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Έφυγε…
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ΕΦΥΓΕ…

Έφυγε βροντώντας πίσω της την πόρ-
τα. Για πάντα.

Στάθηκε και κοίταζε την πόρτα. Δε σκε-
φτόταν. Είχε αδειάσει το μυαλό του.

Εκείνη έτρεχε. Κατέβηκε τα σκαλιά, 
σκοντάφτοντας από τη βιασύνη. Βγήκε 
στο δρόμο. Έτρεχε. Έπεσε πάνω σε μια 
νεαρή κοπέλα. Συγγνώμη, ψέλλισε και 
συνέχισε να τρέχει. 

Κι όμως ακόμα κοιτούσε την πόρτα. 
Προσπαθούσε να καταλάβει τι δεν είχε 
δουλέψει μεταξύ τους. Μα ο εκκωφα-
ντικός θόρυβος από το κλείσιμο της 
πόρτας που αντηχούσε μέσα στο μυα-
λό του δεν τον άφηνε να συγκεντρωθεί. 
Σκεφτόταν μόνο τη φιγούρα, να ουρλιά-
ζει και να πετάει με μανία τους δίσκους 
του στο πάτωμα. Να αρπάζει το παλτό 
και να φεύγει βροντώντας την πόρτα 
για πάντα. 

Μα αυτή τα είχε κάνει όλα σωστά. Είχε 
πιστέψει σε εκείνον. Ναι, δεν ήταν σαν 

κι αυτή. Εκείνος ήταν διαφορετικός. 
Χύμα. Δεν τον ένοιαζε και πολύ τι θα γι-
νόταν αύριο. Είχε το θάρρος να λέει ότι 
δεν είναι τέλειος. Νόμιζε ότι της άρε-
σε αυτό… Πώς θα μπορούσε να το κά-
νει καθημερινότητά της; Ίσως τελικά να 
είχε δίκιο. Ήταν μια κακομαθημένη, ηλί-
θια, ρηχή και σαχλή κοπέλα.

Είχε υποσχεθεί στον εαυτό του ότι θα 
νοικοκυρευόταν. Θα έβρισκε μια καλή 
κοπέλα που θα τον προσγείωνε στην 
πραγματικότητα. Δε θα ήταν όμως σαν 
όλες τις προηγούμενες που κουβαλού-
σαν τα ίδια μυαλά μ’ αυτόν. Χρειαζόταν 
κάποια που η ζωή της να είχε κάτι πα-
ραπάνω από μπάντες και μουσικά φε-
στιβάλ. Και η Νάνσυ ήταν η κατάλληλη. 
Ίσως, όμως, έκανε και λάθος. Έπρεπε 
να χωρίσουν. Είχε πάρει τη σωστή από-
φαση.

Όχι, ο Ορέστης δεν ήταν ο σωστός για 
αυτήν. Μπορούσε κάτι καλύτερο. Έπρε-
πε να χωρίσουν. Είχε πάρει τη σωστή 
απόφαση. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α

Για πάντα
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Έφυγε βροντώντας πίσω της την πόρτα. Για πά-
ντα. 
Δε θα ξαναγύρναγε, δεν είχε νόημα πια. Αυτός ο 
χώρος της έφερνε μόνο μιζέρια, είχε προσπαθή-
σει να αντισταθεί σε αυτά που της έλεγε η καρδιά 
της, μα τώρα πια ήταν αργά. Σ΄όλη της τη ζωή της 
έλεγαν τι να μην κάνει και πώς να κάνει το καθετί. 
Ακόμα και στον ελεύθερό της χρόνο δεν ένιωθε 
ελεύθερη, ήταν κλεισμένη ανάμεσα σε τοίχους, 
χωρίς ούτε ένα παράθυρο για να δει τον έξω κό-
σμο, τουλάχιστον έτσι ένιωθε. Η μητέρα της και 
ο πατέρας της δεν κατάλαβαν ποτέ τα αισθήματά 
της ούτε σε ποιον ανήκει η καρδιά της! Ήταν λες 
και αυτοί ήταν οι σεναριογράφοι και η ζωή της 
ήταν ένα σενάριο που εκείνοι άλλαζαν συνέχεια, 
ενώ αυτή ήταν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την 
ταινία, χωρίς να το θέλει. Μα ποτέ δεν μπορού-
σαν να ελέγξουν το πώς ένιωθε αυτή η πρωτα-

γωνίστρια, και η Ελίνα ήξερε το τι θέλει καλύτερα 
από όλους τους σεναριογράφους! Ήξερε ποιον 
θέλει, και μπορεί ο Neal να μην είχε λεφτά όπως 
ο Killian, αλλά είχε καρδιά και τα ίδια αισθήματα 
με αυτήν. Της είχε υποσχεθεί ότι μια μέρα θα την 
έπαιρνε μακριά, θα φεύγανε μαζί.
Ο Neal την περίμενε κάτω στο αυτοκίνητο του και 
η Ελίνα κλείνοντας την πόρτα άνοιξε την πόρτα 
ενός καλού μέλλοντος. Άνοιξε την πόρτα του αυ-
τοκινήτου, που σε αυτό είχαν γραφτεί τόσες ιστο-
ρίες, είχαν φτιαχτεί τόσες αναμνήσεις. Το πρώ-
το τους φιλί, το πρώτο τους «σ’ αγαπώ». Η Ελί-
να έκατσε στη θέση του συνοδηγού και ο Neal 
της κράτησε το χέρι, τόσο σφιχτά, λες και δε θα 
το άφηνε ποτέ. Οι γονείς της φώναζαν το όνο-
μά της, μα αυτή κοιτούσε μπροστά. Ο Neal έβα-
λε μπρος και ήξεραν και οι δυο ότι ο χάρτης τους 
ήταν τα αστέρια.

Έφυγε βροντώντας πίσω της την πόρτα. Για πά-
ντα. 
Μα προτού φτάσει στο αυτοκίνητό της, το ωστι-
κό κύμα μιας έκρηξης την παρέλυσε. Το επόμε-
νο πρωί η μόνη αναφορά στο ζεύγος ήταν πως 
υπήρξε μια έκρηξη αερίου από την κουζίνα, που 
σκότωσε δύο άτομα. Πάντα το έλεγε πως η κακο-
τροπιά και η κακοτυχία του συζύγου της θα τους 

σκότωναν. Μα παλιά, το έλεγε για πλάκα. Τι ει-
ρωνεία! Ήταν τόσο κακότυχη, που αποφάσισε να 
τον αφήσει, γιατί έλεγε πως όλη η ζωή της ήταν 
η κουζίνα, πετώντας κάτω ένα τηγάνι. Η σπίθα 
προκάλεσε ανατίναξη γκαζιού, που διέρρεε από 
τη θέρμανση, σκοτώνοντας και τους δύο. Τελικά, 
ήταν και ο θάνατός της!

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι ω ά ν ν α  Λ α γ ω ν ί κ α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ ν η ς  - Τ ζ ά ν ε ς

Το τέλος μιας τριλογίας

Το τηγάνι
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Έφυγε βροντώντας πίσω της την πόρτα. Για πά-
ντα. 
Αφήνοντας πίσω το παρελθόν και την παλιά της 
ζωή. Δεν ήξερε τι θα ακολουθήσει, ούτε πού θα 
πήγαινε. Το μόνο που ήξερε ήταν πως δε θα ξα-
ναγύριζε πίσω. Δε θα ξαναγύριζε σ’ εκείνον. Σε 
εκείνον που την είχε πληγώσει τόσο πολύ, που 
κάποτε της υποσχόταν τα πάντα και τώρα την 
άφησε με τίποτα. Κάποτε της έλεγε πως την αγα-
πούσε. Μα τώρα δεν ένιωθε τίποτα πια. Ένιωθε 
να πνίγεται στα ίδια της τα συναισθήματα. Το είχε 
ξανακάνει. Πολλές φορές. Αλλά εκείνη πάντα γύ-
ριζε πίσω στα ωραία ψέματά του. Όμως, όχι, αυτή 

τη φορά. «Και οι δυο μας ξέρουμε πως θα ξανα-
γυρίσεις πίσω» της είπε. Αυτό την πόνεσε περισ-
σότερο, πως τη θεωρούσε δεδομένη. Κι έτσι που 
τα θυμόταν όλα αυτά ένιωσε τα ζεστά δάκρυα να 
κυλάνε στο πρόσωπό της. Η τελευταία του κου-
βέντα ήταν «Θα τα ξαναπούμε» με αυτό το ειρω-
νικό χαμόγελο που είχε πάντα. «Δε νομίζω» του 
απάντησε εκείνη με σιγουριά στο βλέμμα της. 
Μερικές φορές πρέπει να αφήνεις πίσω ακόμη 
και τους ανθρώπους που αγαπάς. Γιατί τα πράγ-
ματα που αγαπάς είναι αυτά που μερικές φορές 
σε καταστρέφουν περισσότερο.

Έφυγε βροντώντας πίσω της την πόρτα. Για 
πάντα.

Το είχε πάρει απόφαση. Δε θα ξαναγύριζε 
πίσω ποτέ. Ήταν ένα παγωμένο πρωινό στην 
οδό Αθηνάς στη γειτονιά της Πλάκας. Επικρα-
τούσε μια σχετική σιγή γύρω της. Τα παραδοσι-
ακά μαγαζιά, που συνήθως ήταν κατάμεστα από 
κόσμο, αυτή τη στιγμή, μόλις είχαν ανοίξει και 
οι υπάλληλοι έστρωναν τα τραπέζια ή σέρβιραν 
τους λιγοστούς θαμώνες.

Η Αντιγόνη προσπέρασε τα καταστήματα και 
συνέχισε την ανηφορική της πορεία, φορτωμέ-
νη με δύο σακ βουαγιάζ, που περιείχαν τα λιγο-
στά υπάρχοντά της. Ελάχιστα ρούχα, μερικά αγα-

πημένα αντικείμενα από το δωμάτιό της και το κι-
νητό της τηλέφωνο. Δεν είχε πάρει ούτε χρήμα-
τα, ούτε ταυτότητα. Ήθελε να ξεχάσει ποια ήταν!

Εν τω μεταξύ, είχε μπει πλέον σε κεντρικό δρό-
μο και οι αδιάκριτοι περαστικοί, που την κοιτού-
σαν εξονυχιστικά και την κατατρυπούσαν με το 
αδιάκριτο βλέμμα τους, είχαν πολλαπλασιαστεί. 
Δεν ήταν και τόσο περίεργο, αν σκεφτεί κανείς 
ότι δεν κυκλοφορεί κάθε μέρα στο δρόμο μια κο-
πέλα με αναλογίες μοντέλου, φορώντας ζαρωμέ-
να από τον ύπνο ρούχα, κουβαλώντας δύο σακ 
βουαγιάζ, κλαίγοντας! 

Η Αντιγόνη ή αλλιώς Άντι, γόνος γνωστής οι-
κογένειας της Αθήνας, είχε την τύχη να μένει σε 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  Γ ρ ι β έ α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

Αυτό που σε καταστρέφει

Σύγχρονη Αντιγόνη
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μια νεοκλασική μονοκατοικία, στην ίσως πιο αρι-
στοκρατική γειτονιά της Αθήνας, κάτω από το 
βράχο της Ακρόπολης. Το σπίτι της ήταν υπερπο-
λυτελές, με μεγάλο καταπράσινο κήπο με πισίνα. 
«Το σπίτι μου!» σκέφτηκε, «Ποιο σπίτι μου;» και 
τότε ήταν που συνειδητοποίησε την κατάσταση.

Η Αντιγόνη πέρασε όλα τα παιδικά της χρό-
νια με γκουβερνάντες. Οι γονείς της ήταν πολυά-
σχολοι και δύσκολα τους περίσσευε χρόνος για 
εκείνη. Η μητέρα της Αντιγόνης, η Ασπασία, ερ-
γαζόταν ως διατροφολόγος σε μεγάλη πολυεθνι-
κή εταιρεία, ενώ παράλληλα παρουσίαζε τη δική 
της εκπομπή στην τηλεόραση. Ο πατέρας της, ο 
Αθηναγόρας, ήταν γιατρός, ο οποίος στα εφηβι-
κά χρόνια της κόρης του, άρχισε να ασχολείται 
και με την πολιτική. 

Η Αντιγόνη έως το τέλος του Γυμνασίου, ήταν 
ένα συγκροτημένο κορίτσι, το οποίο φοιτούσε 
στο καλύτερο ιδιωτικό σχολείο της χώρας, και 
άριστη μαθήτρια. Είχε έναν ευρύ κύκλο γνωρι-
μιών, αλλά δεν έχανε ποτέ το μέτρο και δεν ξε-
χνούσε τα όνειρα και τους στόχους της.

Στο μεταξύ, ο πατέρας της απέκτησε το βου-
λευτικό αξίωμα κι έτσι επιβαλλόταν σε όλες τις 
εξορμήσεις της, η Άντι να έχει αστυνομική συ-
νοδεία. Και κάπως έτσι άρχισαν όλα. Η Αντιγόνη 
ερωτεύτηκε τον εικοσιενάχρονο άνδρα της προ-
σωπικής φρουράς του πατέρα της και για κακή 
της τύχη, όπως αποδείχθηκε, με ανταπόκριση.

Το παραμύθι και το κρυφτό, όμως, δεν κράτη-
σαν για πολύ. Καθώς η Αντιγόνη έλειπε πολλές 
ώρες από το σπίτι, χωρίς να δίνει λογαριασμό για 
το πού βρίσκεται, οι γονείς της άρχισαν να υπο-
ψιάζονται. Τελικά, η μητέρα της γυρνώντας ένα 
απόγευμα νωρίτερα από τη δουλειά της, βρέθηκε 
αντιμέτωπη με μια τεράστια έκπληξη. Βρήκε την 
κόρη της στον κήπο αγκαλιά, με τον ασφαλίτη.

Εκείνος απολύθηκε και στο κορίτσι απαγορεύ-
θηκε κάθε μορφής ελευθερία, γεγονός που την 
οδήγησε σε συναισθηματικό αποπροσανατολισμό 
και βαριά μελαγχολία, ή ίσως, και κατάθλιψη.

Η Αντιγόνη άρχισε να αισθάνεται ότι πνίγεται. 
Έτσι, έφυγε κάποιο ξημέρωμα και κατέφυγε στο 
σπίτι της καλύτερής της φίλης. Ωστόσο, οι γονείς 
της τη βρήκαν με σχετική ευκολία και τη γύρισαν 
παρά τη θέλησή της στο σπίτι. Παρόλα αυτά, το 

γεγονός αυτό, τους ταρακούνησε για τα καλά και 
κατάφερε να τους πείσει να της δώσουν κάποιες 
μικρές ελευθερίες, από αυτές που είχε στερηθεί.

Κάθε Σάββατο βράδυ, λοιπόν, μπορούσε να 
κάνει ό,τι θέλει. «Αρκεί αυτό να μη βλάπτει το 
όνομα της οικογένειάς σου» της είχαν πει και δεν 
είχε καταλάβει εξαρχής τι εννοούσαν με αυτό. 
Τώρα όμως ήξερε πολύ καλά τι σήμαιναν αυτά 
τα λόγια. Εξάλλου, ήταν και αυτά που την έτρε-
ψαν σε φυγή.

Ήταν ένα Σάββατο βράδυ. Κάπου στα μέσα Νο-
έμβρη. Η Αντιγόνη βρισκόταν σε ένα κλαμπ με 
την παρέα της, που διασκέδαζε λίγο πιο δίπλα. 
Εκείνη καθισμένη στο περβάζι ενός παραθύρου 
έπινε ένα ακόμα ποτήρι σαμπάνια. Δε θυμόταν 
πόσα είχε πιει νωρίτερα. Αντιλαμβανόταν πως 
ήταν σίγουρα περισσότερα από δέκα, λόγω αυ-
τής της αίσθησης αποπροσανατολισμού και ζά-
λης. Νωρίτερα είχε επιχειρήσει να πλησιάσει το 
συνοδό της για απόψε, αλλά με το πού σηκώθη-
κε, κατάλαβε πως αν έκανε ένα βήμα παραπέρα 
θα σωριαζόταν στο πάτωμα κι έτσι εγκατέλειψε 
την ιδέα. 

Τότε, εισέβαλε με το έτσι θέλω στο οπτικό της 
πεδίο μια άγνωστη φιγούρα. Ο τύπος την πλησία-
σε και έφτασε σε απόσταση αναπνοής. Η Αντιγό-
νη ξαφνιάστηκε. Ο άνδρας που στεκόταν μπρο-
στά της είχε κάτι το οικείο. Μέτριο ανάστημα, κα-
στανόξανθα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Δυο μά-
τια που την κάρφωναν. Το βλέμμα του ήταν έντο-
νο. Ο άνδρας στεκόταν μπροστά της ακίνητος και 
δεν άρθρωνε λέξη. Εκείνη προσπάθησε να κατα-
λάβει τι συνέβαινε. Μήπως ονειρευόταν; Μήπως 
είχε παραισθήσεις;

«Από το ποτό είναι» σκέφτηκε. Ανοιγόκλεισε 
μερικές φορές τα μάτια της, αλλά παρόλα αυτά ο 
άγνωστος στεκόταν ακόμα μπροστά της. Τελικά 
το πήρε απόφαση ότι δεν ονειρευόταν, ότι αυτό 
το πρόσωπο ήταν υπαρκτό και όχι απλά ένα δη-
μιούργημα της φαντασίας της.

Είχε περάσει μόλις ένα λεπτό, αλλά της Αντι-
γόνης της είχε φανεί αιώνας. Τελικά αποφάσισε 
να πάρει εκείνη πρώτη το λόγο και απευθύνθηκε 
στον άντρα με μια έξυπνη σχετικά ατάκα. «Μου 
κρύβεις τη θέα», κατάφερε τελικά να πει ψευδίζο-
ντας. Εκείνος την κοίταξε από την κορυφή μέχρι 
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τα νύχια και πλησίασε ακόμη πιο κοντά.
Και τότε, έτσι απρόσμενα και απότομα, ο 

άγνωστος έσκυψε και τη φίλησε. Ήταν ένα μεγά-
λο, αργό φιλί. Σε καμία περίπτωση δεν ενόχλη-
σε την Αντιγόνη. Αντιθέτως, της άρεσε. Της άρε-
σε ο τρόπος αυτού του άγνωστου, αυτό το έντο-
νο βλέμμα, που κοιτούσε βαθιά μέσα της. Εκεί-
νη είχε ξεχάσει εντελώς τους τρόπους, τη θέση 
και την καταγωγή της και το απολάμβανε με όλη 
της την ψυχή. Και αυτό ήταν κάτι που τελικά της 
στοίχισε. 

Η Αντιγόνη είχε παραβλέψει το γεγονός, πως 
αυτό το αρχικά βαρετό μπαρ ήταν κατάμεστο από 
«καλό» κόσμο και φωτορεπόρτερ, που έψαχναν 
απελπισμένα μια πικάντική είδηση, που θα τους 
έδινε λίγη δημοσιότητα και αναγνώριση. Όταν 
επιτέλους χωρίστηκε από τον άνδρα, κοίταξε 
γύρω της. Δεν είδε τίποτα το παράξενο, εκτός… 
εκτός… Τι ήταν αυτό που άστραψε στην άκρη του 
ματιού της;

Και όντως, αυτό το φλας ήταν η καταστροφή 
της και ο διασυρμός της οικογένειάς της. Την 
επόμενη ημέρα, ήταν το πρωτοσέλιδο σε όλα τα 
κουτσομπολίστικα περιοδικά αλλά και σε πολλές 
εφημερίδες υψηλού κύρους. Η φωτογραφία ίδια 
παντού, αλλά οι λεζάντες ποικίλες, όλες όμως 
έθεταν το ίδιο ερώτημα: «Κύριε υπουργέ, πώς 
επιτρέπεται στην κόρη σας να συναναστρέφεται 
με εγκληματικά στοιχεία;». Και ήταν αλήθεια! Όλα 
τα ΜΜΕ είχαν κάνει έρευνα για τον άνδρα και εί-
χαν ξεθάψει το παρελθόν του. 

Η Αντιγόνη γύρισε σπίτι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Είχε ακόμα φρέσκια τη φυσιογνωμία του 
άνδρα. Θυμόταν τη φωνή του και τα λιγοστά λό-
για που είχαν ανταλλάξει. Το όνομά του καθόλου 
ασυνήθιστο, Γιάννης, και το τηλέφωνό του γραμ-
μένο στην εξωτερική πλευρά της παλάμης της. 
Ανέβηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε τη σκάλα, 
δηλαδή με την ταχύτητα που της επέτρεπε να στέ-
κεται όρθια, άνοιξε την πόρτα του δωματίου της 
και ξάπλωσε με τα ρούχα στο κρεβάτι.

Χτυπήματα στην πόρτα. «Αντιγόνη είσαι 
μέσα;», η φωνή της μητέρας της. «Κατέβα αμέ-
σως στο σαλόνι» ο αυταρχικός τόνος του πατέ-
ρα της, ο οποίος προσπαθούσε να επιβληθεί από 
δύο ορόφους πιο κάτω. Και τότε ανοίγει η πόρτα 

και η μαμά Ασπασία μπαίνει μέσα και αρχίζει να 
φωνάζει πάνω από το κεφάλι της.

Δύο λεπτά αργότερα, όλη η οικογένεια βρίσκε-
ται στο καθιστικό και ο Αθηναγόρας έξαλλος επι-
πλήττει την κόρη του. Θεωρεί, πως ό,τι έγινε το 
προηγούμενο βράδυ, θα έχει αντίκτυπο στην πο-
λιτική του καριέρα. 

Η ώρα είναι πλέον περασμένες 11 και η Αντι-
γόνη έχει υποστεί τέσσερις ολόκληρες ώρες κή-
ρυγμα, με μονάχα δύο ώρες ύπνο και χωρίς ούτε 
μία κούπα καφέ. Αλλά για καλή της τύχη, εκεί-
νη την κρίσιμη στιγμή, που η Άντι αισθάνεται σαν 
τον Βεζούβιο, χτυπά το τηλέφωνο του πατέρα 
της. Ακολουθεί ένας τελευταίος γύρος, που την 
κάνει να κλαίει από τα νεύρα της και εκείνος ανα-
χωρεί για τη δουλειά του, αφήνοντάς την μόνη με 
την Ασπασία, τη μέγαιρα, που ωστόσο δεν έχει 
μιλήσει καθόλου μέχρι στιγμής.

Η Αντιγόνη βάζει ένα φλιτζάνι καφέ και επι-
στρέφει στο καθιστικό, όπου η Ασπασία πλέον 
εκτός εαυτού της λέει λόγια που τη θίγουν και την 
πληγώνουν, λόγια που την κάνουν να αισθάνεται 
σαν να ενεπλάκη σε καυγά και τη χτυπούσαν και 
από τις δύο πλευρές. Λόγια που την κάνουν να 
εύχεται να μην είχε γεννηθεί.

Αρπάζει δύο τσάντες πλάτης και κλείνει την 
πόρτα μια για πάντα πίσω της!

Και κάπως έτσι βρέθηκε καθισμένη στα σκα-
λιά μιας πολυκατοικίας να προσπαθεί να σκεφτεί 
πού θα καταλύσει. Έτσι άφραγκη και, στην κατά-
σταση που ήταν, άρχισε να αποκλείει επιλογές 
και στο τέλος έμεινε από ιδέες.

Ξαφνικά, σηκώθηκε. Άρπαξε τα σακίδια και 
κατευθύνθηκε στο σταθμό του μετρό του Συντάγ-
ματος. Κατέβηκε τα σκαλιά και βρήκε το ιδανικό 
μέρος, όπου θα μπορούσε να περάσει το βράδυ 
της.

Είχε μόλις ανοίξει την τσάντα της και φορέσει 
ένα ζεστό φούτερ, όταν την πλησίασε μια νεαρή 
γυναίκα, γύρω στα είκοσι, εύσωμη, με ωχρή επι-
δερμίδα και χλωμό πρόσωπο.

Βλέμμα επιβλητικό, μαύρα πρησμένα μάτια και 
μαύρους κύκλους, τους οποίους προσπαθούσε 
να καλύψει απλώνοντας μεγάλη ποσότητα κον-
σίλερ. Τα μαλλιά της είχαν ένα φωτεινό κόκκι-
νο, που ερχόταν σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα 
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χλωμά χαρακτηριστικά της. 
Την προσοχή της Αντιγόνης τράβηξε μια με-

γάλη ροζ ουλή στο λαιμό της κοπέλας. Αμέσως 
σκέφτηκε να το βάλει στα πόδια, αλλά κάποια 
υπερφυσική δύναμη την κρατούσε κολλημένη 
εκεί, χωρίς να την αφήνει να κάνει ούτε βήμα. 
Η άγνωστη την κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω 
και ψέλλισε κάτι ακατάληπτο. Κάτι που η Αντιγό-
νη κατάλαβε σαν: «Καλή τιμή». Ύστερα έκανε ένα 
βήμα και την πλησίασε. «Έμι» της συστήθηκε. Η 
Αντιγόνη δίστασε λίγο πριν της συστηθεί. Η Έμι 
μπήκε αμέσως στο θέμα.

«Είμαι σίγουρη πως δε θες να περάσεις της 
νύχτα σου εδώ», της είπε.

Η Άντι πάγωσε και δεν απάντησε. Ήξερε πώς 
ό,τι και αν της πρότεινε, δε θα λειτουργούσε 
προς όφελος της.

Ξύπνησε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Αισθανό-
ταν το σώμα της να πονάει σε όλα τα σημεία, από 
όπου την είχαν αρπάξει τα έξι ζευγάρια χέρια, 
το προηγούμενο βράδυ. Το κεφάλι της πονούσε 
αφάνταστα, καθώς είχε αναγκαστεί να εισπνεύ-
σει αρκετές δόσεις από το υπνωτικό σπρέι, πριν 
πέσει αναίσθητη.

Η Αντιγόνη προσπάθησε να το σκάσει αμέσως 
μόλις η Έμι της έκανε την πρότασή της και κα-
τάλαβε πόσο άσχημα είχε μπλέξει. Τότε, εμφανί-
στηκαν και οι τρεις άντρες. Όλοι τους αξύριστοι, 
με μάτια πρησμένα και ορθάνοιχτα. Την άρπαξαν, 
πριν προλάβει να κάνει βήμα και της έριξαν αυτό 
το σπρέι.

Από τη στιγμή εκείνη και μετά η Άντι θυμάται 
ελάχιστα πράγματα. Θυμάται αμυδρά να τη σέρ-
νουν στο κρύο πάτωμα, θυμάται έναν τύπο να τη 
γδύνει και θυμάται, πως κάποιος πονούσε και 
έβγαζε φριχτές κραυγές. Δεν ξέρει ποιος ήταν, 
αλλά έχει την εντύπωση πως ήταν ΕΚΕΙΝΗ!!!

Και πράγματι εκείνη ήταν! 
Τώρα προσπαθεί, μάταια όμως, να κουνηθεί. 

Βγάζει μια ακόμα φρικιαστική κραυγή πόνου. 
Ξαφνικά, ανοίγει το φως και μια φιγούρα εισβάλ-
λει στο δωμάτιο.

Η Άντι, που με δυσκολία σκέφτεται, προσπαθεί 
να προσποιηθεί την κοιμισμένη και τα καταφέρ-
νει. Ακούει τα βήματα και αισθάνεται τον άγνω-
στο να την πλησιάζει. Στέκεται από πάνω της. 

Εκείνη μυρίζει την ανάσα του. Βρωμοκοπάει σαν 
ξινισμένο φουγάρο από τα τσιγάρα και το αλκο-
όλ. Για ένα ολόκληρο λεπτό, που της φαίνεται αι-
ώνας, αυτός παραμένει εκεί από πάνω της, στά-
σιμος. Αλλά επιτέλους κάνει μεταβολή και κατευ-
θύνεται στην έξοδο.

Πριν κλείσει η πόρτα, η Αντιγόνη προλαβαίνει 
να δει, πως βρίσκονται ψηλά. Από το παράθυρο, 
έξω ακριβώς από την πόρτα της, μπορεί να δια-
κρίνει ταράτσες των γειτονικών πολυκατοικιών.

Πέφτει… πέφτει… πέφτει… Τίποτα δεν ανακό-
πτει την πτώση της. Εξάλλου, τι θα μπορούσε να 
υπάρχει; Βλέπει τα μπαλκόνια δεξιά και αριστε-
ρά της να περνούν από δίπλα της με αστραπι-
αία ταχύτητα. Ξέρει ότι σε κλάσματα δευτερολέ-
πτου θα αγγίξει το οδόστρωμα. Απολαμβάνει τα 
τελευταία χιλιοστά του δευτερολέπτου της ζωής 
της και γαντζώνει με τα μάτια τις εικόνες που θέ-
λει να πάρει μαζί της. Μια γιαγιά με το εγγόνι της 
να διασχίζουν το δρόμο, μια νεαρή κοπέλα στην 
αγκαλιά του φίλου της, έναν ταχυδρόμο να χτυ-
πά ένα κουδούνι… Απέχει πέντε μέτρα ακόμα… 
Και τώρα σκέφτεται τα αγαπημένα της πρόσω-
πα, τους φίλους της, όλους αυτούς που θα αφή-
σει πίσω της. Όμως, δε θα έχει μεγάλη διαφορά. 
Σε ποιον θα λείψει;

Πλησιάζει στο τέλος. Βλέπει την «ταινία» της 
ζωής της. Από τη γέννησή της μέχρι το σήμερα 
και βλέπει ένα φορτηγό με αφρολέξ και ανοιχτή 
καρότσα να περνά. «Προσφορτηγώνεται». Ακού-
γεται ένας εκκωφαντικός γδούπος και το φορτη-
γό σταματά.

Ο οδηγός αλαφιασμένος κατεβαίνει από το 
όχημά του, ώστε να δει τι συμβαίνει. Προς με-
γάλη του έκπληξη βλέπει την κοπέλα αναίσθη-
τη στην καρότσα του. Καλεί την αστυνομία και το 
ασθενοφόρο. Η Αντιγόνη διακομίζεται στο νοσο-
κομείο.

Γλυτώνει με αρκετούς μώλωπες και κατάγμα-
τα και με άθλια ψυχολογία. Ένα βήμα πριν την πα-
ράνοια. Στο πλευρό της, όμως, στέκονται οι φί-
λοι της, οι οποίοι στην καλύτερη περίπτωση συ-
γκλονίστηκαν όταν είδαν στις ειδήσεις των 8 
ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, να δείχνει τη 
δική τους Άντι να κάνει ελεύθερη πτώση από τον 
έβδομο όροφο και να σώζεται την τελευταία στιγ-
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μή από καθαρότατη τύχη.
Η Αντιγόνη πλέον πολεμάει να ξανασταθεί στα 

πόδια της ύστερα από ένα μήνα που έζησε πα-
γιδευμένη σ’ ένα δωμάτιο, όπου κάθε βράδυ γι-
νόταν έρμαιο στα χέρια ψυχοπαθών. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι θα τα καταφέρει, γιατί δεν εί-
ναι μόνη της πλέον! Έχει τη στήριξη των φίλων 

της και την υποχρέωση απέναντι σ’ ένα πλασμα-
τάκι, να το φροντίσει. Επίσης απολαμβάνει την 
προστασία, τη φροντίδα και την αγάπη του πρώ-
ην προσωπικού της φύλακα και του πρώτου της 
έρωτα, του νυν αξιωματικού της αστυνομίας και 
μελλοντικού συζύγου της.
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Αξέχαστες νύχτες
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ύρισα σπίτι… Ήμουν ράκος! Κομ-
μάτια, διαλυμένη. H ζωή μου έχει 
πάρει την κάτω βόλτα. Υπήρξα 
θύμα. Είμαι θύμα… Θα εξακολου-
θήσω να είμαι και στο μέλλον. Δεν 
μπορώ να καταλάβω, σε καμιά πε-
ρίπτωση ποιο είναι το κριτήριό μου 

στην επιλογή των ατόμων που έχω γύρω μου. 
Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω με τη ζωή μου. Έχω 
βουλιάξει. Οι μπάτσοι θα έρθουν από λεπτό σε 
λεπτό. 
Ήρθαν χαράματα. Με ξύπνησαν. Κοιμόμουν στο 
σαλόνι, δίπλα στη φωτιά. Δεν έπρεπε. Με άρπα-
ξαν, με πήγαν στο τμήμα, με τσάκισαν στο ξύλο. 

Δε λύγισα. Δεν είπα τίποτα. Δεν έδωσα κανέναν. 
Επαναστάτης χωρίς αιτία! Αυτό δήλωσα. 
Δύο ημέρες αργότερα. Γυναικείες φυλακές Θη-
βών. Μαζί με μια γυναίκα, νεαρή. Πάνω-κάτω ει-
κοσιπέντε. Είμαι 22. Είναι μέσα για φόνο, εγώ 
για βόμβα. Θύματα 0. Το μόνο θύμα που γνωρί-
ζω είμαι εγώ! Θα είμαι εγώ. 
Ακούω ένα θρόισμα. Πρέπει να είναι γύρω στις 
4π.μ. Σε μισή ώρα θα μας καλέσουν για ντους. 
Έξω έχει ψόφο. -4C°. Εμείς θα πλυθούμε στην 
εσωτερική αυλή. 50 γυναίκες. 
Στάσου μια στιγμή! Κάποιος πλησιάζει. Προβλέ-
πω μάχη. Παίρνω το ξυράφι που κρύβω κάτω 
από το μαξιλάρι. Είναι πάντα εκεί. Εδώ μέσα ποτέ 

Γ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

Φυλακές Θηβών
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δεν ξέρεις τι σε περιμένει κάθε βράδυ. 
Η συγκρατούμενή μου. Της χάλασα την άπλα. 
Της την σπάω. Δεν με πολυσυμπαθεί. Την πρώ-
τη μέρα μου την έπεσε, για να μου δείξει ότι αυτή 
κυριαρχεί. Γλύτωσα. 
Σφίγγω το ξυράφι. Πετάγομαι όρθια. Βρίσκεται 5 
εκατοστά πάνω από το κεφάλι μου. Η λάμα του 
μαχαιριού γυαλίζει στο σκοτάδι.
Αίμα πλημμυρίζει την όρασή μου. Μπάτσοι έρχο-
νται. Μας χωρίζουν. Με βάζουν σε μια κλούβα και 
με παρατάνε εκεί μέσα. Περνούν ώρες. Νομίζω 
ότι με έχουν ξεχάσει. Αλλά πού τέτοια τύχη! Έρ-
χονται αργά το απόγευμα. Ένας γιατρός και δύο 
φύλακες. 
Με καθαρίζουν. Με ντύνουν και με οδηγούν κά-
που. Λίγη ώρα αργότερα βρίσκομαι στις ανδρι-
κές φυλακές. Με οδηγούν σε ένα κελί. Βρίσκεται 
εντελώς απομονωμένο από τα υπόλοιπα. Πρέπει 
να είναι το πιο ανατολικό κελί των φυλακών. 
Μου ανοίγουν την πόρτα, η οποία δεν είναι όπως 
οι άλλες, με κάγκελα, έτσι ώστε να μπορείς να 
βλέπεις τι συμβαίνει πίσω της, αλλά μια βαριά 
ενιαία μεταλλική κατασκευή. Μπαίνω μέσα και 
την κλείνουν πίσω μου. Μένω μόνη. 
Αυτό που αντικρίζω δεν έχει προηγούμενο. Ποτέ 
δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κελί. Βασικά δεν μπορώ 
να το πω καν κελί. Πιο πολύ με σουίτα μοιάζει. 
Έχει δυο μεγάλα παράθυρα, χωρίς κάγκελα απ’ 
έξω. Βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο των φυλα-
κών. Και έχει θέα μια καταπράσινη πλαγιά. Έχει 
δυο χρωματιστούς καναπέδες κι ένα μπάνιο, που 
χωρίζεται από τον υπόλοιπο χώρο με ένα γυά-
λινο διαχωριστικό. Έχει μέχρι και ιδιωτική ντου-
ζιέρα. Ο μεγάλος ενιαίος χώρος έχει, εκτός από 
τους καναπέδες, και ένα μικρό ψυγείο και ένα δι-
πλό κρεβάτι στρωμένο με σεντόνια σε έντονα 
χρώματα. Αρχίζω να φοβάμαι. 

Δεν ξέρω τι με περιμένει, πάντως έχω αρχίσει να 
διψάω πολύ. Καταπνίγω την πρώτη ιδέα που μου 
έρχεται, να ανοίξω το ψυγείο και να δω το περιε-
χόμενό του και τελικά τρέχω στη βρύση του μπά-
νιου. Ύστερα επιστρέφω και κάθομαι στον έναν 
καναπέ. 
Περνάει αρκετή ώρα, αλλά κάποια στιγμή ανοί-
γει η πόρτα. Πρέπει να είναι μεσάνυχτα, αλλά δεν 
νυστάζω. Η περιέργειά μου για το τι θα επακο-
λουθήσει νικά την ανάγκη μου για ξεκούραση. 
Μπαίνει μέσα ένας άνδρας, άκρως γοητευτικός. 
Με πλημμυρίζουν όσα συναισθήματα είχα κα-
ταχωνιάσει, όλον αυτό τον καιρό. Η ανάγκη για 
έναν άνδρα, η ανάγκη να περάσω κάποιες στιγ-
μές μαζί του. Με πλησιάζει και με ρίχνει στο κρε-
βάτι. 
Το χάραμα με βρίσκει να λαγοκοιμάμαι στην 
αγκαλιά του. Ήταν αυτό που είχα τόσο πολύ ανά-
γκη όλον αυτό τον καιρό. Ένα διάλειμμα από την 
άσχημη καθημερινότητά μου. Κατά τη διάρκεια 
της βραδιάς δεν ανταλλάξαμε και πολλά λόγια. 
Μόνο νεύματα και μερικές επιβραβευτικές λέ-
ξεις. Ύστερα από αυτό πιστεύω πως θα είναι δύ-
σκολη η επιστροφή στη ρουτίνα. 
Δε θα μάθω ποτέ το λόγο αυτού του «δώρου», 
αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Το μεσημέρι γυρίζω 
στις φυλακές Θηβών. «Τέρμα το διάλειμμα» σκέ-
φτηκα. Αυτό το διαπιστώνω από το ίδιο κιόλας 
βράδυ, στην τραπεζαρία. Είκοσι γυναίκες μού την 
έχουν στημένη. Τρώω πολλά χτυπήματα από διά-
φορα αντικείμενα. Μάλλον κείτομαι αναίσθητη, 
όταν αρχίζω να ακούω έναν ήχο. Προσπαθώ να 
καταλάβω από πού προέρχεται… Και τότε κατα-
λαβαίνω! Το ξυπνητήρι μου. 
Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, αλλά θα είμαι προ-
ετοιμασμένη για όλα…
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27/5/1997
Κάθε βράδυ το ίδιο όνειρο. Τρέχω, τρέχω αλλά 
δε φτάνω πουθενά. Το πρωί ξυπνάω ιδρωμένη 
και το επόμενο βράδυ πάλι τα ίδια. Αποφάσισα 
να μην ξανακοιμηθώ.

30/5/1997
Έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Κάθε μέρα γίνε-
ται και χειρότερη. Χθες με βρήκαν σε κατάστα-
ση σοκ πάνω στην ταράτσα. Δεν κοιμόμουνα ή 
τουλάχιστον έτσι νομίζω. Αλλά επιτέλους το είδα. 
Έφτασα στο τέλος, δεν έτρεχα πια. Δεν μπορώ 
να σου πω τι είδα, θα προτιμούσα να «έτρεχα» 
κάθε βράδυ.

5/6/1997
Οι εφιάλτες κάθε βράδυ γίνονται χειρότεροι. Ξυ-
πνάω κάθε βράδυ φωνάζοντας. Η μαμά μου έχει 
αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Από 
αύριο επιστρέφω στο σχολείο.

5/7/1997
Θα σου πω τι βλέπω. Δεν αντέχω άλλο. Ο για-
τρός με πιέζει κάθε μέρα, αλλά εγώ δε βγάζω 
λέξη. Είναι εκείνη. Εκείνη βλέπω κάθε μέρα. Αί-
ματα γύρω της και εκείνοι να γελάνε βλέποντας τι 
της έκαναν. Κι εγώ, εγώ να μην μπορώ να κάνω 
τίποτα.

8/7/1997
Σε λίγο το σχολείο τελειώνει. Κάθε μέρα η ίδια! 

Όλοι με κοροϊδεύουν, αλλά δε θα μπορούσε να 
με νοιάζει λιγότερο. Οι εφιάλτες ακόμα με βασα-
νίζουν.

9/7/1997
Σήμερα την είδα. Ήταν πολύ καλά, πάντα τόσο 
όμορφη, μέχρι που μου μίλησε. Δεν έχω ιδέα 
όμως τι έγινε, το μόνο που θυμάμαι είναι να ξυ-
πνάω στο ιατρείο του σχολείου.

3/1/1998
Έχει περάσει πολύς καιρός που δε σου έχω 
γράψει. Όλο το καλοκαίρι το πέρασα μόνη μου. 
Μετά από πολλές προσπάθειες, οι εφιάλτες έφυ-
γαν, μα θα προτιμούσα να έμεναν για πάντα να 
με βασανίζουν. Έτσι έφυγε κι αυτή. Αιτία θανά-
του: Ληστεία και ξυλοδαρμός από δύο άγνω-
στους άντρες. Τραγική ειρωνεία, έτσι; Μόνο που 
εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. 
Ένιωθα τύψεις, κατηγορούσα τον εαυτό μου που 
δεν ήμουν εκεί. Τώρα πια δε νιώθω τίποτα.

21/1/1998
Μάλλον αυτή θα είναι η τελευταία φορά που σου 
γράφω. Επιτέλους, κατάφερα να μιλήσω σε κά-
ποιον τις προάλλες, για ό,τι μου συμβαίνει, σε 
μια καινούρια γιατρό. Ξέρεις που καταλήξαμε; 
Ότι, ίσως, η ζωή να μην είναι για όλους, ίσως κά-
ποιος θα είναι καλύτερα, αν δεν είναι εδώ. 
Αντίο. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  Γ ρ ι β έ α

Ημερολόγιο ονείρων
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πορώ ακόμα να το θυμηθώ, 
θολά και με δυσκολία. Η φωνή 
των παιδιών που φωνάζουν και 
η εικόνα του γαλανού ουρα-
νού είναι χαραγμένες στη σκέ-
ψη μου. Τα κομμάτια που θυμά-
μαι είναι τυχαία και με δυσκο-

λία βγάζουν νόημα. Περπατάω με την Αλίκη από 
τη χώρα των θαυμάτων μέσα σε μια βιβλιοθήκη 
και, εκεί που δεν το περίμενα, ένα παράθυρο που 
οδηγεί στον κήπο του σπιτιού μου ξαφνικά εμφα-
νίζεται. Η Αλίκη, όμως, έχει φύγει κι εγώ από το 
παράθυρο μπορώ να δω εργάτες που δουλεύουν 
για μια ταινία, τον Spiderman. Μετά βλέπω τον 

εαυτό μου δίπλα στο cast του Vampire Diaries 
σε ένα άσπρο δωμάτιο με ένα μαύρο καναπέ. 
Απλώνω το χέρι μου και τους δίνω ένα λευκό 
πανό, που είναι κρεμασμένο πάνω από το κρεβά-
τι μου γεμάτο με εικόνες από τη σειρά. Στη συνέ-
χεια μένω μόνη στο δωμάτιο με τον πρωταγωνι-
στή, ο οποίος με ρωτάει κάτι, μα το μόνο που θυ-
μάμαι είναι ότι του αρέσει πολύ η Ελλάδα. Ξαφνι-
κά, βρίσκομαι πάλι στη βιβλιοθήκη, μετά περνάω 
μπροστά από μια γραμματέα, στη συνέχεια μπρο-
στά από κάτι πίνακες και στο τέλος βρίσκομαι κα-
θισμένη στο πάτωμα.
Πόσο εύχομαι αυτό να ήταν πραγματικότητα! Αχ, 
ας μην ξυπνούσα… 

αθόταν στον καναπέ της πανέμορ-
φης βίλας της. Βλέπετε, ο άντρας 
της, ο μακαρίτης πλέον, ήταν πά-
μπλουτος και εκείνη μια φτωχιά 
γυναίκα που ξαφνικά έγινε πλού-
σια μόλις την ερωτεύθηκε ο Κρί-
στοφερ. Κι αυτός, ένας κούκλος! 

Πήγε και ερωτεύτηκε την τρελή, αλλά εμένα τι λό-
γος μου πέφτει; Μια απλή παραδουλεύτρα ήμουν 
πάντα.
Τα λέω και με πιάνει το παράπονο. Όμως, αυτή εί-
ναι μια άλλη ιστορία. Καθόταν, λοιπόν, η Κάθριν 
όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Γυναικεία φωνή, η 

κολλητή της. Μετά από πέντε λεπτά έκλεισε το τη-
λέφωνο και το δέρμα της, το ρόδινο δέρμα της, 
έγινε άσπρο σαν το χαρτί. Τρόμαξα, να πω την 
αλήθεια, αλλά καλύτερα να πέθαινε να ησυχά-
ζαμε όλοι. Έλα, όμως που η σκύλα δεν πεθαίνει 
με τίποτα. Πήγε, λοιπόν, στο δωμάτιό της, μου-
γκή, δεν είπε ούτε λέξη. Την ακολούθησα και, μό-
λις έκλεισε την πόρτα πίσω της, πήγα κοντά έβα-
λα το μάτι μου στην κλειδαρότρυπα και την είδα να 
βγάζει εκείνο το μικρό πιστολάκι που είχε κρυμμέ-
νο ο άντρας της στο κομοδίνο. Σκέφτηκα την αυ-
τοκτονία. Αλλά σιγά να μην αυτοκτονούσε η εγω-
ίστρια! Δεν ήξερα τι να κάνω, να κρυφτώ, να φω-

M

K

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι ω ά ν ν α  Λ α γ ω ν ί κ α

Ονειροταινία

Η καμαριέρα

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Α μ ο ι ρ ί δ η  Β η δ ε ν μ ά ι ε ρ 
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ίμαι μόνη μου. Γύρω μου άμμος. 
Είμαι σε μια έρημο. Πώς βρέθηκα 
εδώ; Είμαι ένας κόκκος άμμου. Τι 
είναι αυτό εκεί κάτω; Μια μαύρη φι-
γούρα. Αχ, να είχα τα γυαλιά μου! 
Γιατί δεν μπορώ να δω; Η φιγούρα 
έρχεται κοντά μου. Είναι ένα κορά-

κι. Το κοράκι πετάει.
Μαύρο. Ζαλίζομαι. Είμαι άνθρωπος, σκέφτομαι, 
αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τις κινήσεις μου. Κά-
ποιος με τραβάει. Τα χέρια μου, τα πόδια μου. Εί-
μαι μαριονέτα. Ακόμα φοράω τα γυαλιά μου. Μα 
δε βλέπω τίποτα πια. Πέφτω. Πέφτω μάλλον από 
πολύ ψηλά, γιατί αργώ να χτυπήσω στο έδαφος.

Τώρα είναι μαλακά. Από την πτώση τα γυαλιά 
μου έχουν πέσει. Βλέπω καλύτερα τώρα. Είμαι 
πάνω σε ένα λόφο από πάνινες μαριονέτες. Πέ-
σανε κι αυτές σαν εμένα. Αλλά εγώ θέλω να ση-
κωθώ. Προσπαθώ, μα είναι δύσκολο. Σηκώνο-
μαι. Μια πόρτα. Περπατάω. Πίσω από την πόρ-
τα, απλώνεται άσπρο. Φωνάζω. Αααα! Σκαλοπά-
τια που οδηγούν προς τα κάτω. Πλησιάζω, κάνω 
ένα βήμα. Μα όχι. Σκοντάφτω. Κατρακυλάω στις 
σκάλες. Πονάω. Πονάω πολύ.
Πετάχτηκα από το στρώμα. Είχα ιδρώσει. Φό-
ρεσα τα γυαλιά μου. Μα μετά το ξανασκέφτηκα. 
Έβγαλα τα γυαλιά και πήγα προς το μπάνιο.

Ε

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α

Δεν έχει τίποτα κακό η νύχτα

νάξω, να μπω μέσα; Τελικά, πήγα και κλείστηκα 
στην κουζίνα μου. Κανένας πυροβολισμός δεν 
ακούστηκε, μέχρι το βράδυ. Νόμιζα ότι ο κίνδυ-
νος είχε περάσει.
Πήγα για ύπνο ήρεμη πια. Ευτυχώς τη γλίτωσα για 
ακόμα μια φορά! ΜΠΑΜ! Ήταν τόσο δυνατό, ακό-
μα δεν μπορώ να το ξεχάσω. Σηκώθηκα από το 
κρεβάτι μου και έτρεξα στην κρεβατοκάμαρά τους. 
Τον είδα να κείτεται νεκρός. Αίματα παντού! Κού-
κλος! Ακόμα και στο θάνατό του! Κι αυτή τον κοι-
τούσε με τόση κακία! Βάφτηκε στα μαύρα. Μόνο τα 
χείλη της ήταν κόκκινα. Από το αίμα που έπαιρνε.
Έκανα ότι δεν είδα τίποτα και γύρισα στο δωμά-

τιό μου.
Την επόμενη μέρα η Κάθριν είχε εξαφανιστεί από 
το σπίτι, μαζί με όσα λεφτά υπήρχαν. Μετά από 
καιρό έμαθα την ιστορία της. Όταν σκότωσε τον 
Κρίστοφερ, άντλησε δύναμη και άρχισε να έχει 
κάποιες «μαγικές ικανότητες». Ήταν ο φόβος και 
ο τρόμος όλων. Κάθε μέρα και άλλος ένας φόνος, 
κάθε μέρα και μια ζωή χανόταν. Και είπε «Εσύ να 
χωρίσεις εμένα και να ξαναγίνω η φτωχή μίζερη 
γυναίκα; Νομίζεις!» Τι θόρυβος είναι αυτός που 
ακούγεται;
Ακούω βήματα. Τακούνια. Φοβάμαι. Η Κάθριν εί-
ναι εδώ. Δολοφόνος – χήρα – μα… 
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ύχτα. Μια νύχτα στα μέσα του κα-
λοκαιριού κι εμείς σε διακοπές 
στην παλιά έπαυλη του θείου μου. 
Ήταν μεγάλη, με δύο ορόφους, 
πολλές σκάλες και πολλά δωμά-
τια. Εκείνη τη νύχτα είχε δροσιά, 
αλλά δεν μπορούσα να κοιμη-

θώ. Σηκώθηκα κι άρχισα να κατεβαίνω τις σκά-
λες. Κατευθύνθηκα προς τη μικρή αίθουσα χο-
ρού. Μου είχε έρθει μια τρελή επιθυμία να χορέ-
ψω. Δε φοβόμουν μήπως με ακούσει κανείς. Τα 
δωμάτια χωρίζονταν από την αίθουσα με πολλές 
σκάλες. Δε θα ακουγόταν τίποτα. Μπήκα μέσα 
κι άρχισα να χορεύω. Χόρευα για αρκετή ώρα. 
Ξαφνικά σταμάτησα. Άκουσα μουσική. Μπερδε-
μένη προσπαθούσα να καταλάβω από πού έρ-
χεται. Κοίταξα γύρω. Στο βάθος της αίθουσας 
υπήρχε ένας καθρέφτης. Προχώρησα προς το 
μέρος του κι άρχισα να αφουγκράζομαι. Από 
εκεί ερχόταν αυτή η παράξενη μουσική. Έσπρω-
ξα με το χέρι μου τον καθρέφτη κι αυτός άνοι-
ξε σαν να ήταν πόρτα. Τον πέρασα και ξαφνικά 

βρέθηκα σε ένα δάσος. Ο ουρανός ήταν γεμάτος 
αστέρια με φεγγάρι πανσέληνο. Το αεράκι μου 
χάιδευε το πρόσωπο μεταφέροντας μυρωδιές 
από ευωδιαστά λουλούδια. Τα δέντρα πυκνά 
γύρω μου. Προχώρησα και σε λίγα λεπτά βρέθη-
κα σε ένα μεγάλο ξέφωτο με μια λίμνη. Κοίταξα 
μέσα της το είδωλό μου. Δεν μπορούσα να ανα-
γνωρίσω τον εαυτό μου. Φορούσα ένα φόρεμα 
σε ένα βαθύ μπλε με κεντημένα διαμάντια πάνω 
του που λαμποκοπούσαν σαν αστέρια. Ξαφνικά 
άκουσα πατημασιές. Γύρισα και είδα ένα αγόρι, 
γύρω στην ηλικία μου, με μια μάσκα στο πρό-
σωπο κι ένα τριαντάφυλλο στο χέρι. Με πλησία-
σε και μου το πρόσφερε. Με έπιασε από το χέρι 
και αρχίσαμε να χορεύουμε μαζί. Ξαφνικά στα-
μάτησε. Τα νιώθω όλα να ξεθωριάζουν. Το δά-
σος, η λίμνη… Τα κάλυψε όλα ένα πυκνό πέπλο 
και όλα σκοτείνιασαν. Ξύπνησα στην αίθουσα 
χορού. Είχα πέσει στο πάτωμα. Δεν καταλάβαι-
να τι έγινε. Αναρωτήθηκα αν όλα αυτά ήταν ένα 
απλό όνειρο. Κοιτάω γύρω μου και βλέπω δίπλα 
μου το τριαντάφυλλο. 

N

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

Μια φορά ήταν ένα όνειρο…
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ζωή δεν είναι παρά μια σκιά χω-
ρίς ιδιοκτήτη. Ένας φτωχός ηθο-
ποιός που απελπισμένα προσπα-
θεί να μακρύνει την ώρα του πάνω 
στην σκηνή. Και μετά δεν ξαναα-
κούγεται ποτέ. Είναι μια ιστορία 
που την αφηγείται ένας χαζός, γε-

μάτη θυμό και ήχο και δε σημαίνει τίποτα». Και ο 
άντρας αυτός, τρομακτικός στην όψη, με ακολου-
θεί παντού. Μου θυμίζει τα λάθη μου, τις αποτυχί-
ες μου, τα ξεχασμένα όνειρά μου. Ο φόβος μου, 
η στεναχώρια μου – η δύναμή του. Και το όνομά 
του; Τον λένε 7. «Εφτά για τις φορές που σε άφη-
σαν μόνο. Εφτά για τις φορές που άφησες και ξέ-

χασες εσύ. Εφτά, επειδή έτσι το θέλω εγώ και δεν 
μπορείς να κάνεις τίποτα. Εφτά, γιατί είσαι αδύνα-
μος». Μα ποτέ δεν με αφήνει μόνο. Ούτε τον ξε-
χνάω ποτέ. Επειδή οι σκέψεις του είναι μαχαίρια 
και συχνά αφήνουν ουλές. Επειδή τα λόγια του 
είναι πληγές που δε θα γιάνουν ποτέ. Και η μια 
επιθυμία του, το όνειρό μου. Αλλά και οι εφιάλ-
τες όνειρα είναι, δεν μου το είχε πει ποτέ. Ποτέ, 
αλλά εγώ το έμαθα. Έμαθα να ζω, να πονάω, να 
στέκομαι στα δυο μου πόδια. Και σαν τον είδα, 
έπεσα πάλι. Χαμηλά. Μα μου πήρε δυο φορές τον 
ίδιο χρόνο να ξανασηκωθώ. Τα φώτα γύρω μου, 
υπάρχουν, δεν υπάρχουν, πώς να ξέρω; Υπάρχω, 
δεν υπάρχω, πώς να ξέρω; 

Η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Π έ ν υ  Λ α γ ω ν ί κ α

Εφτά

«
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Κλασικά παραμύθια
Μοντέρνοι ήρωες
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άντα ένιωθα ένας μικρός αρκού-
δος. Σαν αυτόν που πρωταγωνι-
στούσε στο βιβλίο που μου διά-
βαζε, όταν ήμουν μικρός, η μαμά 
μου. Μπορεί να λέω η μαμά μου, 
αλλά προς Θεού, μη με περάσετε 
σε καμία περίπτωση για μαμάκια. 

Αυτό το παραμύθι το διαβάζαμε κάθε βράδυ, και 
μια και δυο φορές, ώσπου στο τέλος το είχα μά-
θει πια απ’ έξω. Ναι, αυτήν την ατάκα την έλεγε 
και ο τρυφερούλης Μάρκος, ο αρκούδος με τον 
οποίο έχω ταυτιστεί απόλυτα. Ήταν ένας αγαπη-
σιάρης αρκούδος, τρυφερός και αγαπησιάρης, ή 
τουλάχιστον αυτό έβγαζε σε μένα. Λοιπόν, πίσω 
στο θέμα μας. 
Από μικρός ήθελα να γίνω ο πρίγκιπας που κάθε 
κοριτσάκι ονειρεύεται. Ασυνήθιστα ρομαντικός, 
με καλούς τρόπους και πολύ ευγενικός. Έτσι, στα 
πέντε μου, ενώ πήγαινα στο προνήπιο, ήμουν 
ερωτευμένος με την Αννούλα. Το πιο όμορφο 
κορίτσι της τάξης, μην πω και του σχολείου ολό-

κληρου. Σε όλα τα παιχνίδια ήταν η πριγκίπισσα 
και η αρχηγός όλων των κοριτσιών. Εγώ, φυσι-
κά, ήμουν ο ιππότης που την έσωζε πάντα την τε-
λευταία στιγμή από τα δόντια του Θανασάκη, του 
κακού δράκου.
Μια μέρα βρήκα το κουράγιο και, ενώ έσωζα την 
Αννούλα, έσκυψα, έκοψα και της έδωσα ένα τρι-
αντάφυλλο. Την επόμενη μέρα εκείνη μου έδω-
σε ένα διστακτικό φιλί στο μάγουλο. Τη μεθεπό-
μενη ημέρα παντρευτήκαμε και ορκιστήκαμε αι-
ώνια αγάπη ο ένας στον άλλο. Κουμπάρα ήταν η 
Πωλίνα και παππάς ο Θανασάκης. Η ιστορία μας, 
όμως, έληξε άδοξα καθώς την επόμενη χρονιά 
η Αννούλα μετακόμισε και με άφησε μόνο μου. 
Ωστόσο, πριν φύγει μου έδωσε ένα γράμμα που 
τελείωνε με τις εξής λέξεις: «Θα σε αγαπάω πά-
ντα, Άννα!» Φυσικά το γράμμα το είχε γράψει η 
μητέρα της. Η Άννα απλά υπαγόρευε. Από τότε 
έχουν περάσει 20 χρόνια. Θα ήθελα να δω πώς 
έχει γίνει η Άννα τώρα, και γιατί όχι, να την ξανα-
συναντήσω. Τέλος πάντων! 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

Πρίγκιπας βγαλμένος από παραμύθι 
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Στο σχολείο ήμουν καλός μαθητής και, πάνω 
από όλα, κύριος! Ποτέ δεν έκανα τις βλακεί-
ες που έκαναν τα αγόρια. Αυτούς τους περίερ-
γους ήχους και τις ηλίθιες φάρσες. Παρ’ όλα 
αυτά ήμουν πολύ δημοφιλής και έκανα παρέα με 
όλους. Με το Θανασάκη καταλήξαμε κολλητοί και, 
παρά τους άκρως αντίθετους χαρακτήρες μας, 
ταιριάξαμε. Εγώ ήμουν συγκροτημένος, ευγενι-
κός και ώριμος και πάντα κρατούσα εντός ορίων 
το Θανάση. Σε αντάλλαγμα ο Θανάσης πρόσθετε 
αδρεναλίνη, ανατροπές και πλάκες στη ζωή μου. 
Πάντα τον βοηθούσα στα μαθήματα και αυτός με 
βοηθούσε στα κορίτσια. Μόνο που εγώ, εξαιτί-
ας της βλακείας που με δέρνει, διάλεγα πάντα 
αυτές που δεν θέλουν έναν πρίγκιπα αλλά έναν 
«αλήτη», που από χιλιόμετρα φωνάζει «Ψευτόμα-
γκας». Γιατί δεν είναι μαγκιά να καπνίζεις, να πί-
νεις, να κυκλοφορείς με κατεβασμένα παντελό-
νια ή να κυκλοφορείς με την πιο ωραία του σχο-
λείου. Πάντα, όμως, επέλεγα κορίτσια που περί-
μεναν έναν τέτοιο τύπο. Μπορεί, βέβαια, και να 
ήμουν εγώ ο παράλογος, ο ρομαντικός, γιατί σε 
ηλικία 17 ετών ποιος ονειρευόταν έναν πρίγκι-
πα; Κι όμως, τέτοια κορίτσια υπάρχουν! Αυτά που 
θέλουν ένας άντρας να γδύσει τις σκέψεις του, 
να ερωτευτεί στη συνείδησή του! Και ήταν τόσο 
κοντά μου, που μάλλον ήμουν αλλήθωρος τόσα 
χρόνια. Έβλεπα την κολλητή μου, που τόσα χρό-
νια είχα και πρόσεχα σαν αδερφή μου. Σε όλα τα 
πάρτι, τα ξενύχτια, τις βόλτες, παντού! Ήταν πά-
ντα δίπλα μου! Και οι φορές που αυτή είχε κάτι 
με αγόρια ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός 
χεριού. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια, επειδή την ήξε-
ρα πιο καλά από όλους, ήξερα πόσο είχε πληγω-
θεί από το διαζύγιο των γονιών της. Θεωρούσα 
πως φοβόταν μην πληγωθεί κι εκείνη σαν τη μη-
τέρα της από κάποιο «γουρούνι». Εν μέρει ήταν 
κι αυτό, αλλά συνειδητοποίησα την πραγματικό-
τητα στο καλοκαιρινό πάρτι της Β΄ Λυκείου. Τότε, 
κι ύστερα από παρακίνηση του Θανάση, είχα-
με πιει λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Και ως 
γνωστόν, όταν τρώμε δεν μιλάμε, αλλά όταν πί-
νουμε δεν το βουλώνουμε, τότε, λοιπόν, έμαθα 
και ένιωσα πολλά.
Όπως είπα και νωρίτερα, τόσα χρόνια ήμουν αλ-
λήθωρος, γιατί εκείνο το βράδυ βρήκα το κορίτσι 

που έψαχνα. Κι εκείνο το βράδυ έγινε όπως είχε 
γίνει και τότε στο νηπιαγωγείο. Οι ήρωες ήταν οι 
ίδιοι. Μόνο τα ονόματα του δράκου και της πρι-
γκίπισσας άλλαζαν. Στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση δράκος ήταν ο «θεογκόμενος» του σχολείου, 
ο Άγγελος, ο οποίος το είχε πάρει πάνω του και 
κάθε εβδομάδα τριγυρνούσε με τη μια και με την 
άλλη, ενώ το ρόλο της πριγκίπισσας είχε αναλά-
βει η Σάντυ, η κολλητή μου.
Όλα ξεκίνησαν όταν μισομεθυσμένος πήγα στις 
αντρικές τουαλέτες του μπαρ όπου βρισκόμα-
σταν και άθελά μου άκουσα μια συζήτηση ανά-
μεσα στον Άγγελο και έναν άλλο ξιπασμένο φίλο 
του που στοιχημάτιζαν για το ποιος από τους δυο 
θα κατακτούσε εκείνο το βράδυ τη Σάντυ. Το έπα-
θλο απόλυτα γελοίο: Τα ποτά της επόμενης νύ-
χτας σε κάποιο χαζό κέντρο με ηλίθια μουσική 
στην παραλιακή.
Τότε, ήταν που συνειδητοποίησα τι ακριβώς 
ένιωθα για τη Σάντυ τόσο καιρό και ποια ήταν η 
πριγκίπισσα που περίμενε έναν πρίγκιπα.
Με τη Σάντυ σπουδάσαμε σε διαφορετικές πό-
λεις, αλλά είχαμε υποσχεθεί πως, αν κρατού-
σε όλο αυτό, θα ήταν κάτι μαγικό. Έτσι και έγι-
νε! Κατά τη διάρκεια των σπουδών μας βρισκό-
μασταν στις διακοπές και ανά τακτά διαστήματα 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Όταν λοιπόν, 
τελειώσαμε, πήραμε την απόφαση να συζήσουμε 
για να «μοιραζόμαστε τα έξοδα». Δε θέλαμε να 
παραδεχτούμε πως δεν μπορούσαμε ο ένας χω-
ρίς τον άλλο. Έτσι σήμερα στα 26 μου, παντρεύ-
ομαι την καλύτερη μου φίλη και συνομήλική μου, 
σε ένα γάμο που θα θυμίζει παραμύθι ή μάλλον 
όχι καλύτερα… είναι αυτό που ονειρευόμασταν 
και οι δύο! Μια ροκ τελετή σε ένα πολύ τέλειο και 
ρομαντικό μέρος. Και αυτό το λέω, γιατί την πα-
ντρεύομαι σε ένα ξωκλήσι, δίπλα στη θάλασσα ή 
μάλλον πάνω στο κύμα, όπου θα πάμε με μοτοσι-
κλέτες και θα μας συνοδεύουν λίγοι φίλοι και οι 
κοντινότεροι συγγενείς. Μετά το μυστήριο ακο-
λουθεί νυχτερινό μπάνιο και ξέφρενο πάρτι μέ-
χρι πρωίας σε 80΄s ρυθμούς!
Ελπίζω να είμαι ο «αρκούδος» της, αυτός που 
θα τη σκεπάζει κάθε βράδυ και θα της διαβάζει 
το αγαπημένο της παραμύθι, όπως έκανε και η 
μαμά του αρκούδου! Όνειρα γλυκά! 
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α σε αγαπάω», ψιθύρισε η Άρι-
ελ καθώς έβλεπε τον Έρικ να 
απομακρύνεται. Παρατηρούσε 
την πλάτη του, όπως φαινόταν 
μέσα από το βρεγμένο λευκό 
πουκάμισό του. Υπήρχαν σημά-
δια στην πλάτη του, παλιά ση-

μάδια από τότε που ήταν μικρός και ο πατέρας 
του προσπαθούσε να τον συμμορφώσει.
Δεν ήξερε τι να κάνει. Όλα ήταν λάθος, τόσο λά-
θος. Δεν υπήρχε τρόπος τώρα να τον κάνει να 
γυρίσει, τον έχανε για πάντα. Η Άριελ απλά στά-
θηκε εκεί, στη ζεστή άμμο. Ίσως να είχαν πε-
ράσει λεπτά, ίσως ώρες – δεν ήξερε. Δεν την 
ένοιαζε. Εξάλλου, αφού ένιωθε ότι χωρίς εκεί-
νον ο χρόνος δεν κυλούσε πια – είχε μείνει 
αδρανής. 
Μια τρομακτική ανάμνηση ήρθε στο μυαλό της. 
Θυμήθηκε τι είχε δώσει για να είναι μαζί του, τι 
είχε θυσιάσει, τι είχε υποστεί. Δε θα μπορούσε 

τότε να φανταστεί, εξάλλου, πώς θα κατέληγαν 
τα πράγματα. Η Άριελ χαμήλωσε το βλέμμα της 
στα πόδια της. «Τι θα κάνω τώρα» ρώτησε τον 
εαυτό της σιωπηλά, χωρίς να ανεβάσει το βλέμ-
μα της «τώρα που όλα τελείωσαν», ψιθύρισε κι 
άρχισε πάλι να κλαίει.
Οι λέξεις δεν είναι αρκετές για να περιγράψουν 
την απελπισία και τη νοσταλγία που κατέκλυαν 
την Άριελ εκείνη τη στιγμή. Σκούπισε τα δάκρυα 
της και ανασηκώθηκε τινάζοντας την άμμο από 
το φουστάνι της. Κοίταζε το φεγγάρι -είχε χάσει 
το φως του -και όσα αστέρια είχαν μείνει στον 
ουρανό έδειχναν μουντά και πεθαμένα. Έτρεξε 
μέσα στη θάλασσα μαζί με το φόρεμά της. Έφτα-
σε μέχρι εκεί που θα είχε χαθεί κάθε σημάδι της 
πόλης και της θλιβερής αμμουδιάς, όπου είχε 
αφήσει τον εαυτό της. Έθαψε τον εαυτό της εκεί, 
όπου μόνο η μοναξιά μπορούσε να αναπνεύσει, 
αφού ήταν το μόνο πράγμα που ζήτησε ποτέ.

M

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Π έ ν υ  Λ α γ ω ν ί κ α

Overneath the path to Misery

«
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ο φεγγάρι χλωμό αλλά λαμπρό 
δέσποζε στη νύχτα. Κρύωνα 
πολύ, αλλά συνέχιζα να τρέχω στο 
δάσος. Μερικά κλαδιά χτυπούσαν 
τα πόδια μου, αλλά εγώ συνέχιζα. 
Ήμουν πάλι στη «Χώρα του Ποτέ» 
και τότε κατάλαβα ότι πάλι ονει-

ρευόμουν. Συνέχισα να τρέχω και κάποια στιγ-
μή ένιωσα να χάνω το έδαφος. Έπεφτα! Ωχ όχι, 
Πάλι έπεφτα.
Ο ιδρώτας έλουζε το πρόσωπό μου κι άκουγα τις 
βαριές ανάσες μου. Έκατσα στο κρεβάτι μου και 
προσπαθούσα να ηρεμήσω. Μια σκιά ένιωσα να 
περνάει από πίσω μου και σάστισα. Η καρδιά μου 
χτυπούσε δυνατά όσο έτρεχα στο μπάνιο. Έριξα 
νερό στο πρόσωπό μου και συνήλθα. Ήταν άλ-
λος ένας εφιάλτης σαν όλους τους άλλους. Ένιω-
σα τα μάτια μου υγρά καθώς πληκτρολογούσα το 
κινητό μου στον αριθμό του Πίτερ.
-Γουέντι, καλά είσαι;
Η φωνή του με ηρέμησε αμέσως, αλλά νομίζω 
πως τα αναφιλητά μου ακούγονταν έντονα.
-Κλαις;
-Θα τρελαθώ, θα πεθάνω από αυτό, θα δεις.
-Έρχομαι, είπε κι έκλεισε.
Έκατσα στο πάτωμα και λυπόμουν τον εαυτό 
μου. Τα χέρια μου έτρεμαν και οι λυγμοί μου γι-
νόντουσαν όλο και πιο δυνατοί. Γιατί όλα στη 

ζωή μου να είναι τόσο χάλια;
Η πόρτα του σπιτιού μου άνοιξε και άκουσα γορ-
γά βήματα στη σκάλα. Ο Πίτερ έτρεξε και με 
αγκάλιασε.
-Είσαι καλά;
-Με βλέπεις να είμαι καλά; είπα κι αμέσως με-
τάνιωσα. Το πρόσωπό του ήρθε κοντά στο δικό 
μου και ένιωσα τη ζεστασιά της ανάσας του.
-Ηρέμησε… όλα καλά είναι, ψιθύρισε. Μου πήρε 
το χέρι και το έβαλε στην καρδιά του.
-Ταχυπαλμίες, ψέλλισα.
-Μόνο για σένα χτυπάει. Θα σε κάνω ευτυχισμέ-
νη! Αλήθεια! 
-Ακόμα και το άκουσμα των λέξεών του με συ-
γκλόνισε. 
-Θα σου φτιάξω μια «Χώρα του Ποτέ» που θα εί-
ναι η χώρα του δικού μας πάντα. Όχι σαν αυτή 
που ήξερες. Άσε με να σου γνωρίσω τον κόσμο! 
Τον κοίταξα και σε λίγα λεπτά είχα αποκοιμηθεί. 
Γλυκός ύπνος στα χέρια του. Ήταν από τις ελά-
χιστες νύχτες που είχα κοιμηθεί και ένιωθα ευ-
τυχισμένη. Για πόσο άραγε θα κρατούσε αυτή η 
ευτυχία; Και αν η αγάπη του Πίτερ για μένα περ-
νούσε; Και αν με έκανε πραγματικά δυστυχισμέ-
νη; Και αν κάτι γινόταν και τον έχανα κι αυτόν; 
Όλα ήταν, είναι και θα είναι ένα κακογραμμένο 
παραμύθι με τίτλο «Η ζωή μου».

T

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Φ ρ ά ν σ ι ς  Γ α δ

Πίτερ Παν
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Δημήτρης ήταν σπουδαίος ψεύ-
της. Ήταν επίσης και χρήστης ναρ-
κωτικών. Το δεύτερο οδηγεί στο 
πρώτο. Ήταν ένα συνηθισμένο 
άτομο μέχρι τα 19 του, ώσπου 
απέτυχε στο πανεπιστήμιο. Στην 
οικογένειά του ποτέ δεν ήθελαν 

κάποιον αποτυχημένο. Τότε στράφηκε στα ναρ-
κωτικά για να αντιμετωπίσει το γεγονός πως 
ήταν κατεστραμμένος για την υπόλοιπη ζωή του. 
Δεν είχε άλλους συγγενείς, ούτε φίλους, μόνο 
τα χάπια. Οι γονείς του αρνήθηκαν να τον περι-
θάλψουν. Τώρα, 24 ετών, δεν είχε καν λεφτά. 
Έπαιρνε τη δόση του με δανεικά. Ήξερε πως αν 
δεν γραφτεί στο πρόγραμμα απεξάρτησης, η ζωή 
του θα τελείωνε σε δυο μήνες το πολύ. Και είχε 
φτάσει στο σημείο που δεν τον ένοιαζε. Οι έμπο-
ροι ερχόντουσαν συχνά στην τρώγλη που έμε-
νε, και πάντα του πούλαγαν δυνατότερη δόση. 
Η πιο συνηθισμένη ερώτηση ήταν: «Πού είναι 
το ρευστό;» «Τον επόμενο μήνα έρχεται το επί-
δομα απορίας». Μα ήταν σε τόσο χάλια κατάστα-
ση που δεν ήθελε να παρουσιαστεί καν στο δη-
μόσιο ταμείο. Ντρεπόταν για την κατάσταση που 
βρισκόταν, και ποτέ δεν ήθελε να δει μια μάνα να 
κρύβει πίσω της το μικρό παιδάκι της, λες κι αυ-

τός ήταν ένα τέρας που θα το καταβρόχθιζε. Ποτέ 
δεν ήθελε να συμβεί αυτό. Μια άλλη δικαιολογία 
ήταν: «Έχω λεφτά να σε πληρώσω, μα περίμε-
νε να γίνουν πολλά τα χρέη, και θα πάω να ση-
κώσω μεγάλο ποσό με τη μια». Οι έμποροι ήταν 
συνήθως ανυπόμονοι κι επέμεναν στην πληρω-
μή τους. Μα ο Δημήτρης πάντα είχε την κατάλλη-
λη φράση για να τους αποφεύγει. Είχε τώρα τε-
λευταία το συνήθειο να παρομοιάζει τη ζωή του 
με αυτή του Πινόκιο. Και οι δυο έλεγαν πολλά ψέ-
ματα. Μα ο Πινόκιο δεν τα έλεγε για κακό σκο-
πό. Και ο Πινόκιο… μα ο Πινόκιο είναι παραμύθι! 
Αυτή είναι η ζωή του! Είχε αναστατωθεί τρομερά, 
σαν τα σκέφτηκε αυτά. Και τότε συνέβη. Ήταν 23 
Μαρτίου του 2008. Η ώρα ήταν 4:36 το μεσημέ-
ρι. Μα εκείνη τη μέρα, ο έμπορος ήρθε με έναν 
οπλισμένο βοηθό. Χωρίς να ρωτήσει πού είναι 
τα λεφτά, ο Δημήτρης άρχισε να φωνάζει: «Περί-
μενε! Θα σου φέρω τα λεφτά μεθαύριο! Θα πάω 
να κάνω ανάληψη!» Η απάντηση ήταν: «Κοφ’ το. 
Το ξέρω πως δεν υπάρχει τίποτα». Και να ήθελε, 
ήταν πολύ εξασθενημένος για να αντισταθεί. Η 
ζωή τον είχε κουράσει. Απλώς περίμενε τη λάμ-
ψη, που δεν άργησε. Τελικά, η ζωή του ήταν σαν 
ένα παραμύθι. Και τα παραμύθια δεν έχουν πά-
ντα χαρούμενο τέλος. 

O

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ ν η ς  - Τ ζ ά ν ε ς

Ένα παραμύθι χωρίς happy end 
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αθόταν στο χώμα κοιμισμένη. Η 
σκιά κάλυπτε τα χρυσά της μάτια. 
Είχε κουραστεί πολύ και σε λίγο θα 
χτυπούσε το κουδούνι για μέσα. 
Όπως πάντα ονειρευόταν πώς θα 
ήταν να ζούσε το δικό της παραμύ-
θι. Είχε φανταστεί τον εαυτό της με 

1000 τρόπους. Πρώτα ως Πεντάμορφη, μετά ως 
Σταχτοπούτα και τώρα ως Γουέντι από το παραμύ-
θι του Πίτερ Παν.
Ανοιγόκλεισε τα μάτια της δυο φορές πριν κατα-
φέρει να συνηθίσει το φως. Παραξενεύτηκε, για-
τί όταν την πήρε ο ύπνος, ο ήλιος ήταν ήρεμος, 
ενώ έλεγαν πως θα βρέξει. Έτριψε τα γαλανά μά-
τια της δυο φορές. Νόμιζε πως τα μάτια της έπαι-
ζαν παιχνίδια, όταν είδε ένα πανέμορφο ουράνιο 
τόξο. Μα όταν ξανακοίταξε, το ουράνιο τόξο δεν 
είχε εξαφανιστεί ακόμα. Κοίταξε γύρω της και το 
σχολείο είχε αντικατασταθεί από ένα σπιτάκι ξύ-
λινο και παραμυθένιο. Μπροστά της δεν υπήρχαν 
αμάξια ούτε δρόμοι, μα θάλασσα και δελφίνια που 
έκαναν βόλτες μέσα σε γαλάζια νερά. «Αυτό ήταν, 
τρελάθηκα!» Σηκώθηκε πάνω τίναξε το μπλε της 
φόρεμα κι άρχισε να περπατάει. Όπως πάντα ήταν 
περίεργη. Δεν την ένοιαζε ο κίνδυνος, μόνον οι 
περιπέτειες, δεν ήξερε από φόβους μόνο από χα-
ρές και ήθελε να ζήσει αξέχαστες στιγμές. Όταν 
κοίταξε στα αριστερά της είδε μια κοπέλα με κόκ-
κινα μαλλιά κι αποφάσισε να την πλησιάσει. «Συγ-
γνώμη, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε;» ρώτη-
σε και η κοκκινομάλλα την κοίταξε κατάματα με τα 
μπλε μάτια της. «Καιρός ήταν! Σε περιμένω τόσες 
ώρες! Ώρα να πάμε στο σπίτι του Πίτερ». «Περίμε-
νε, ποιος είναι αυτός ο Πίτερ;» Μα η κοκκινομάλλα 
δεν της απάντησε. Άρπαξε το χέρι της και βούτη-
ξε στο νερό. Κολύμπαγε τόσο γρήγορα. Στην αρχή 
δεν είχε προσέξει την ουρά της. Είχε μείνει απολύ-
τως έκπληκτη. Όταν βγήκαν από το νερό, το πρώτο 
πράγμα που σκέφτηκε να κάνει ήταν να δει αν το 
κινητό της είχε επιζήσει, αλλά δυστυχώς δεν δού-
λευε. «Το κινητό μου!» άρχιζε να γκρινιάζει «και το 

φουστάνι μου, και τα μαλλιά μου! Ποια είσαι;» 
Το κοκκινομάλλικο κορίτσι βγήκε από το νερό 
και αμέσως ένα ροζ φουστάνι εμφανίστηκε επά-
νω της. Μάζεψε τα μαλλιά της και χαμογέλασε. 
«Το όνομά μου είναι Άριελ». «Ναι, ονειρεύομαι… 
ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα» άρχισε να φωνάζει. «Άρι-
ελ έφερες την Αλίκη» ακούστηκε μια αγορίστικη 
φωνή κι ένα αγόρι, άντρα με αυτό το ύψος δεν τον 
έλεγες, εμφανίστηκε από τις σκιές. «Αυτός είναι ο 
Πίτερ» είπε. Προσέχοντας τα πράσινα ρούχα και 
τα κόκκινα μαλλιά του που της θύμιζαν το κλασικό 
παραμύθι, είχαν ερωτευτεί ήδη. 
-Ας πάμε μια βόλτα, είπε το αγόρι. 
-Όπου θέλεις, χαμογέλασε αμήχανα. 
-Δώσε μου πέντε λεπτά να σε ξεναγήσω. 
-Ευχαρίστως! 
-Είσαι έτοιμη να πετάξεις;
Το επόμενο πράγμα που έβλεπε η Αλίκη ήταν τα 
πόδια της πάνω στο άσπρο σύννεφο.
-Σσσσς, έγνεψε ο Πίτερ και έδειξε στην Αλίκη την 
κόκκινη βασίλισσα που έκοβε κεφάλια.
-Χα! Ποιος να το έλεγε ότι η κυρία Μοντγκόμερ θα 
φορούσε κορώνα είπε, ενώ θυμήθηκε τη διευθύ-
ντριά της.
-Κοίτα πάνω, της είπε και της έδειξε τ’ αστέρια 
-Κάνε μια ευχή!
-Δε θα ήθελα κάτι παραπάνω.
-Όλοι θέλουν κάτι. Γιατί κλαις;
-Εύχομαι αυτό να μην τελειώσει ποτέ. Κι όμως τε-
λείωσε.
-Α! φώναξε.
-Τι κάνεις εδώ;
-Διαβάζω. Είμαι μπερδεμένη, μα πού είμαι;
-Πού να είσαι Αλίκη; Στη χώρα του ποτέ; Στο σχο-
λείο είσαι και πρέπει να πας στο μάθημά σου, αλ-
λιώς θα πάρεις αποβολή.
-Εντάξει, φεύγω, είπε καθώς απομακρυνόταν από 
την κυρία Μοντγκόμερι. Το ίδιο βράδυ η Αλίκη ξα-
ναείδε τον Πίτερ και την Άριελ και έζησε κι άλλες 
περιπέτειες. Η ευχή της τελικά είχε βγει αληθινή.
 

Κ
ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι ω ά ν ν α  Λ α γ ω ν ί κ α

Η Αλίκη στη χώρα του ποτέ



69

ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Σταχτοπούτα φορούσε το γαλά-
ζοπράσινο φόρεμά της που ήταν 
βρώμικο στις άκρες. Ήταν τόσο 
καλοσυνάτη κι ευγενική και αυτό 
την έφερε στο σημείο που είναι. 
Λόγω της καλοσύνης της η κα-
κιά μητριά της και οι αδελφές της 

της φέρονταν τόσο άσχημα. Εκείνη όμως συνέ-
χισε να σκουπίζει, ενώ τραγουδούσε. Ακόμα δεν 
είχε ξεχάσει το χθεσινό βράδυ, που ήταν σαν ένα 
άστρο. Είχε χορέψει τόσο πολύ, που τα πόδια της 
είχαν πονέσει, αλλά είχε όμως ένα μοναδικό εν-
θύμιο χωμένο κάτω από το κρεβάτι της πίσω από 
ένα κουτί. Ήταν ένα γυάλινο πανέμορφο γοβάκι, 
φτιαγμένο από μάγια και αγάπη. Βέβαια, το άλλο 
γοβάκι είχε χαθεί στα σκαλοπάτια του παλατιού 
όπως κι όλες οι ελπίδες. Πώς θα μπορούσε να το 
ξαναδεί αυτό το αγόρι με τα μπλε σαν το χρώμα 
του ουρανού μάτια και το χαμόγελο που την υπνώ-
τιζε κάθε φορά που το κοιτούσε; Γέλασε στη σκέ-
ψη του και μετά χαμογελούσε δειλά. Όταν τελείω-
σε και με τη μπουγάδα, έτρεξε στο δωμάτιό της. 
Άρχισε να ζωγραφίζει, όπως έκανε πάντα, και 
να ονειρεύεται για ακόμη μια φορά. Έσκυψε και 
άπλωσε το χέρι της για να βρει το γοβάκι, αλλά 
αυτό δεν ήταν πουθενά.
 -Ψάχνεις γι’ αυτό; ρώτησε μια σκληρή φωνή.
-Τι θέλετε; ρώτησε η Σταχτοπούτα.
-Το ήξερα ότι ήσουν εσύ χθες. Πραγματικά πίστευ-
ες ότι θα μπορούσε να σε αγαπήσει; Να τα φτιά-
ξει μαζί σου; Η μοίρα του, γλυκιά μου, είναι να πα-
ντρευτεί μια του επιπέδου του, «όχι μια υπηρέ-
τρια».
-Δεν είμαι υπηρέτρια.
-Ούτε και πριγκίπισσα πια, και με αυτές τις λέξεις 
κοπάνησε το γοβάκι στον τοίχο και η Σταχτοπού-
τα το είδε να γίνεται κομματάκια μπροστά στα μά-
τια της.
-Ο Πρίγκιπας, όπως κι εσύ, δεν έχει δικαίωμα να 
αποφασίσει.

-Θα προστατέψω τον πρίγκιπα από εσένα, χωρίς 
φόβο για το τι θα μου κάνεις.
-Σου είπα, εσύ είσαι μια υπηρέτρια και δεν έχεις 
επιλογή.
Η μητέρα έκλεισε την πόρτα και την κλείδωσε. 

Στο παλάτι.
-Κάποια σαν αυτή δεν εξαφανίζεται. Πρέπει να την 
ξαναδώ.
-Κιτ δεν έχεις επιλογή, μια μέρα θα γίνεις βασι-
λιάς. Δεν μπορείς να ακολουθείς την καρδιά σου. 
Πρέπει να παντρευτείς αύριο κιόλας για το καλό 
του βασιλείου.
-Μα, πατέρα, δεν αγαπώ την Αναστασία, το κορί-
τσι από το χορό αγαπώ.
-Το κορίτσι από το χορό δεν υπάρχει πια και δεν εί-
ναι για σένα.
-Τι της έκανες;
-Η μητέρα της τα κανόνισε αυτά.
-Ξέρεις ποια είναι;
-Ξέρω ότι είναι μια υπηρέτρια που νοιάζεται μόνο 
για το χρυσάφι του βασιλείου.
-Πού είναι πατέρα;
-Δεν θα σου πω άλλη λέξη.
Ο βασιλιάς έφυγε από το δωμάτιο κλειδώνοντάς 
το πίσω του.
-Μην τον αφήσεις να φύγει, έχω να συζητήσω με 
κάποια, είπε στην κυρία επί των τιμών.
-Πρέπει να φύγει από τη μέση, είπε ο βασιλιάς 
κοιτάζοντας τη Λαίδη Hilman.
-Εξαφάνισε το κορίτσι, κι εσύ και οι κόρες σου θα 
πάρετε ό,τι επιθυμείτε.
-Ο πρίγκιπας θα παντρευτεί την Αναστασία μου.
-Αυτό έχει ήδη κανονιστεί.
Το επόμενο πρωί τα νέα είχαν ακουστεί σε όλο το 
βασίλειο. «Νεκρό κορίτσι βρέθηκε στην πόρτα του 
παλατιού». Ο πρίγκιπας ντυμένος στα λευκά έτοι-
μος να παντρευτεί, μόνο το υπέροχο χαμόγελό του 
δεν έδειχνε.

Η
ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι ω ά ν ν α  Λ α γ ω ν ί κ α

Σταχτοπούτα
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Μια τυχαία αρχή…
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εν έχει τίποτα κακό η νύχτα. Ή 
τουλάχιστον για αυτούς που δεν 
κάνουν βόλτα στις 2:38 το βράδυ 
μέσα σε μια μεγάλη άδεια πόλη. 
Μέσα σε αυτή την έρημη, εκεί-
νη την ώρα, μεγαλούπολη τρι-
γυρνούσε ο Ed. Κάποια στιγμή 

εκεί μεσ’ στην ηρεμία της πόλης ακούστηκε μια 
φωνή. Μια κοπέλα καθόταν στο απέναντι πεζο-
δρόμιο με περίεργα μακριά γαλαζοπράσινα μαλ-
λιά ίδιο χρώμα με τα μάτια της όσο μπορούσε να 
δει μεσ’ στο σκοτάδι. Εκείνος αφηρημένος συνέ-
χισε να περπατάει χωρίς να της δώσει σημασία. 
Άκουγε τα βήματά της να πλησιάζουν. Μια ώρα 
αργότερα βρέθηκε να στέκεται έξω από μια πα-
λιά αποθήκη. Δεν είχε ιδέα γιατί την ακολούθησε 
ως εκεί. Εκείνη δεν μιλούσε πολύ, απλά μπήκε 
μέσα στο παλιό κτήριο. Μέσα υπήρχαν τεράστι-

ες βιβλιοθήκες και παντού σκορπισμένα βιβλία 
σαν ένας τεράστιος λαβύρινθος. Η κοπέλα έβγα-
λε μέσα από το σακίδιό της μια μικρή χρωματιστή 
κουβέρτα, πήρε ένα βιβλίο και ξάπλωσε. «Μπο-
ρείς να καθίσεις» του είπε, αλλά αυτός είχε χαθεί 
μέσα στο τεράστιο αυτό λαβύρινθο. Όταν τελικά 
ξάπλωσε δίπλα της, συνειδητοποίησε πως το τα-
βάνι ήταν κενό, είχε μια τεράστια τρύπα, και μπο-
ρούσες να δεις τον ουρανό με τα χιλιάδες αστέ-
ρια. Μετά από λίγη ώρα η κοπέλα είπε «Όταν αι-
σθάνομαι μοναξιά, έρχομαι εδώ και κοιτάζω το 
φεγγάρι ελπίζοντας πως κάποιος κάπου κάνει το 
ίδιο και σκέφτομαι πως δεν είμαστε μόνοι μας τε-
λικά». Ο Ed δεν απάντησε. Απλά κάθισε και κοί-
ταζε τα αστέρια και μετά απ’ αυτό δε θυμάται. Για 
εκείνον έμειναν εκεί για πάντα με το άγνωστο κο-
ρίτσι κοιτάζοντας τα αστέρια.

Δ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  Γ ρ ι β έ α

Τυχαία ξεκινήματα
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ας το ΄χα πει ρε σεις, πως δε θα 
άντεχε ο γερανός». Αυτή ήταν η 
μόνη επίσημη δήλωση που είχε γί-
νει για να εξηγήσει την κατάρρευ-
ση του εργοταξίου. Νωρίτερα το 
πρωί, ο γερανός είχε χρησιμοποι-
ηθεί για άλλο σκοπό από το να με-

ταφέρει σακιά με τσιμέντο.
Ο επιτηρητής πρόσεξε ότι υπήρχαν κιβώτια με 
χαρτονομίσματα, και αμέσως έδωσε εντολή στον 
οδηγό του γερανού να τα σηκώσει και να τα κρύ-
ψει από το υπόλοιπο συνεργείο, μέχρις ότου να 
το δηλώσει στον ιδιοκτήτη της οικοδομής. Όμως, 

τα χαρτονομίσματα ζύγιζαν τόσο πολύ, ώστε οδή-
γησαν στην κατάρρευση του γερανού. Το βρά-
δυ, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή. Τελικά, 
συνέλαβε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος, ενώ είχε λη-
στέψει μια τράπεζα, έπαθε κρίση αμνησίας, και 
απλώς αποφάσισε να αφήσει τα λεφτά στην αυλή 
του. Μια ομάδα αστυνομικών κατέληξε στο συ-
μπέρασμα, γιατί ο γερανός κατέρρευσε: τα χαρ-
τονομίσματα, τα άφησε πάνω στο σύστημα πο-
τισμού που τα έβρεξε, αυξάνοντας δραστικά το 
βάρος τους. Ήταν μια σειρά από ατυχή γεγονότα 
που κανείς δε θα ξεχνούσε για καιρό.

Σ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ τ η ς  - Τ ζ ά ν ε ς

Ο γερανός

πό εδώ ο αρραβωνιαστικός 
μου, Αλέξανδρος». Ένας ψηλός, 
γεροδεμένος άντρας στεκόταν 
μπροστά μου στην τρυφερή ηλι-
κία των εικοσιπέντε, ίσως και λι-
γότερο. Το κατάλευκο πουκάμι-
σό του ανάδειχνε το καλογυμνα-

σμένο του σώμα. Το ίδιο έκανε και το παντελό-
νι και το σακάκι του. Τον κοίταξα στα μάτια. Τα μά-
τια του θύμιζαν το γαλανό του ουρανού μετά από 
ένα σύννεφο βροχής, που η μόνη του πρόθεση 
είναι να καθαρίσει την περιοχή. Κι όμως, αυτό το 
μπλε δεν ήταν αρκετό για να χαρακτηρίσει κανείς 
αυτό το υπέροχο χρώμα των ματιών του. Θα ΄λε-

γες πως είναι το μπλε του πάγου, αλλά πιστεύω 
ότι είναι μια ανάμιξη των δύο αυτών χρωμάτων. 
Το βλέμμα του επιβλητικό, με κάνει να νιώθω ότι 
είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο και με διαβάζει: τα συ-
ναισθήματα, τις σκέψεις μου, τα πάντα. Παρόλο 
που πολλοί θεωρούν ότι είμαι λίγο μυστικοπαθής 
και δεν μπορεί να με καταλάβει κανείς, εκτός αν 
το θέλω εγώ, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κρύ-
ψω τίποτα από τον άντρα που στεκόταν μπροστά 
μου. Το χαμόγελό του ήταν πανέμορφο, πλατύ με 
κάτασπρα δόντια που έμοιαζαν σαν στρατιωτάκια 
στη σειρά δίνοντας ως αποτέλεσμα μια πανέμορ-
φη οδοντοστοιχία.

-Αλέξανδρε, από εδώ η αδερφή μου Ελισάβετ. 

Α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  Δ ε ρ μ ι τ ζ ά κ η

Σαν ξένοι

«
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Ήταν η φωνή της αδερφής μου στην οποία μπο-
ρούσα να διακρίνω βαρεμάρα και μια μικρή ανη-
συχία. Δεν την παρεξηγώ, η αλήθεια είναι, πως 
αν αυτό που νιώθει για εμένα δεν είναι απέχθεια, 
είναι σίγουρα αδιαφορία. Πρέπει, αν δεν είμαι η 
χειρότερη αδερφή, να είμαι από τις χειρότερες. 
Κάθε καλό παιδί που αυτή έβρισκε, πάντα κατέ-
ληγε να ερωτευτεί εμένα και να χωρίζουν, μη θέ-
λοντας η μεγάλη μου αδερφή να μου ξαναμιλήσει. 
Ε, τι να κάνουμε, εκείνη πήρε το μυαλό και εγώ 
την ομορφιά. Τέλος πάντων, αυτός πρέπει να εί-
ναι και ο λόγος που δεν μου τον είχε γνωρίσει τον 
αρραβωνιαστικό της νωρίτερα. 

-Χαίρω πολύ, είπα με ενδιαφέρον χαρίζοντάς 
του ένα πλατύ χαμόγελο και τείνοντάς του το χέρι 
μου. Δεν πέρασαν πολλές στιγμές, αν και εμένα 
μου φάνηκε ένας αιώνας, μέχρι να μου ανταπο-
δώσει και εκείνος τον χαιρετισμό με μια βραχνή 
αλλά και μελωδική φωνή.

Γύρω μας, σκληροί κριτές οι γονείς μου και η 
αδερφή μου, προσπαθώντας να πέσει στην αντί-
ληψή τους, έστω και μια πονηρή ματιά, όχι μόνο 
από εμένα αλλά και από εκείνον, αλλά εγώ δεν 
ενέδωσα. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα προδοθεί 
ούτε εκείνος. Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο σίγου-
ρη, αλλά κάτι στην όψη του με έκανε να μην ανη-
συχώ. Λες και κατάλαβε αυτό που σκεφτόμουν, 
με καθησύχασε με το βλέμμα του. Τόσο έντο-
νο, ώστε να το καταλάβω, αλλά τόσο διακριτικό, 
ώστε να μην πάρουν είδηση οι δικοί μου.

Η αδερφή μου, μην έχοντας πάρει είδηση, μου 
απευθύνθηκε όσο πιο γλυκά μπορούσε, αν κι εγώ 
μπορούσα να διακρίνω την ξινίλα της:

-Ελισάβετ, δεν θα μας συστήσεις το νεαρό κύ-
ριο;. Δυστυχώς, γνώριζα πολύ καλά για τι μιλού-
σε. Αχ! Και τον είχα ξεχάσει αυτόν!

-Ναι, έχεις δίκιο. Από εδώ το αγόρι μου, ο Πά-
ρης. Πάρη, από εδώ η μητέρα μου, ο πατέρας μου, 
η αδερφή μου και ο αρραβωνιαστικός της, είπα 
με αδιαφορία, αν και φάνηκε ότι κανείς δεν την 
παρατήρησε, αφού όλοι ήταν απορροφημένοι με 
τον Πάρη, εκτός από τον Αλέξανδρο που φαινό-
ταν αδιάφορος. 

Είχα γνωρίσει τον Πάρη στη σχολή μου. Εγώ 
πρωτοετής και εκείνος δευτεροετής. Καλό παι-
δί ήταν, τον είχα ερωτευτεί στην αρχή πολύ για 
τα πράγματα που έκανε και το πώς τα διαχειριζό-

ταν, αλλά αυτός ο έρωτας έσβησε σε πολύ σύντο-
μο χρονικό διάστημα. Εκείνος είναι ακόμα ερω-
τευμένος μαζί μου και αυτό είναι ένα μεγάλο πρό-
βλημα. Μια φορά προσπάθησα να του πω υπογεί-
ως ότι θέλω να χωρίσουμε, αλλά έγινε έξαλλος κι 
φάνταζε σαν πολιορκητικός κριός. Τέλος πάντων, 
για την ώρα με βολεύει, γιατί θα κάνω την αδερφή 
μου λιγότερο υποψιασμένη και όταν έρθει η στιγ-
μή, θα βρω τον τρόπο να τον ξαποστείλω.

Καθίσαμε στο τραπέζι σε ένα από τα πιο ακριβά 
εστιατόρια της πόλης, στο οποίο μας προσκάλε-
σαν οι γονείς μου για να γνωρίσουν τους συντρό-
φους μας. Πόσο τα σιχαίνομαι αυτά τα τραπέζια! 
Παρ’ όλα αυτά, κάτι μου έλεγε ότι αυτή τη φορά 
θα είχε πολύ ενδιαφέρον το δείπνο…

Αφού παραγγείλαμε, η μητέρα μου, για να σπά-
σει τον πάγο ρώτησε τον Αλέξανδρο:

-Με τι ασχολείσαι, Αλέξανδρέ μου;
Ο Αλέξανδρος, ο οποίος καθόταν απέναντί 

μου, απάντησε ευγενικά:
-Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο τελευταίο έτος 

της Νομικής.
-Α, στο καλό, σκέφτηκα. Αυτό σημαίνει ότι είναι 

ένα χρόνο μικρότερος από την αδερφή μου, άρα 
και δύο μεγαλύτερος από εμένα! Ιδανική ηλικία!

-Και εσύ, Πάρη; Tώρα απευθυνόταν στον τελεί-
ως αδιάφορο άνθρωπο για εμένα που καθόταν 
δίπλα μου.

-Είναι τριτοετής στην σχολή μου, πρόλαβα να 
πω, γιατί ήξερα ότι αν άρχιζε να μιλάει για τον 
εαυτό του, δε θα τελείωνε ποτέ. Εκείνος, η μη-
τέρα μου και η αδερφή μου έδειξαν να ενοχλού-
νται, αλλά δεν μου καιγόταν καρφί. Εγώ ήθελα να 
μάθω περισσότερα για τον αρραβωνιαστικό της 
αδερφής μου.

-Και πώς γνωριστήκατε; είπα στη Μαρία και 
στον Αλέξανδρο κοιτάζοντας την αδερφή μου για 
να μην καρφωθώ.

Η αδερφή μου έβγαλε μια πνιχτή κραυγή χαράς, 
που κατά την άποψή μου ήταν πολύ άχαρη, αλλά 
παραδόξως άρχισε να μιλάει ο Αλέξανδρος:

-Εγώ έχω αρχίσει τον τελευταίο χρόνο να ασκώ 
το επάγγελμα του δικηγόρου και έτσι έχω πάει σε 
κάποια δικαστήρια, άρχισε να λέει κοιτώντας κυ-
ρίως εμένα με μια ζεστασιά στο βλέμμα του που 
την ένοιωθα να με περιβάλλει.

Η Μαρία ήταν η επίσημη δικηγόρος στην πρώ-
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τη υπόθεσή μου και με βοήθησε αρκετά» Χα! Μέ-
χρι και τη δουλειά της αδερφής μου την έκανε να 
ακούγεται χρήσιμη!

Συνέχισε για κανένα δεκάλεπτο, αλλά δεν πα-
ρακολουθούσα τι έλεγε. Μου ήταν πλήρως αδι-
άφορο. Εγώ θαύμαζα τον τρόπο που μιλούσε, τις 
εκφράσεις του, το βλέμμα του, τα πάντα. Λάτρευα 
τον τρόπο που εξιστορούσε αυτή την αδιάφορη 
ιστορία. Δεν είχε τη φλυαρία του Πάρη, που μετά 
από λίγο σε έκανε να πεθαίνεις από βαρεμάρα. 
Συνέχεια σου κινούσε το ενδιαφέρον και είχε και 
αυτό το βλέμμα που δεν σε άφηνε να αφαιρεθείς. 
Ναι, δεν μπορούσα να το κρύβω άλλο από τον 
εαυτό μου: τον είχα ερωτευτεί. Δεν έπρεπε όμως. 
Όχι πάλι. Όχι και με αυτόν. Αλλά με αυτόν ήταν 
κάτι τελείως διαφορετικό από όλους τους άλλους. 
Πάντα ήξερα ότι ο μόνος λόγος που χάλαγα τις 
περισσότερες σχέσεις της αδερφής μου δεν ήταν 
επειδή μου άρεσαν τα αγόρια της ή κάτι τέτοιο, 
απλά ήθελα να φαίνομαι. Ε, δεν είναι και εύκο-
λο να ζεις σε ένα σπίτι όπου όλοι να επιβραβεύ-
ουν τη μεγάλη σου αδερφή για την εξυπνάδα και 
τα κατορθώματά της κι εσύ να μη δέχεσαι τίποτα. 
Έτσι, σαν ένα είδος επανάστασης, αποφάσισα να 
το κάνω αυτό, όσο λάθος και άσχημο και αν μου 
φαινόταν. Είχα πια αποφασίσει να το σταματήσω, 
αλλά να που εμφανίστηκε ένας άγγελος…

Έπνιξα τα συναισθήματά μου στο φαγητό μου 
και κάρφωσα τα μάτια μου σε αυτό. Ο Αλέξαν-
δρος πρέπει να με πήρε χαμπάρι και τελείωσε 
γρήγορα την ιστορία του. Για λίγο έπεσε σιωπή 
στο τραπέζι και όλοι φάνταζαν απορροφημένοι 
στο πιάτο τους. Τη σιωπή την έσπασε η αδερφή 
μου που είπε στον Αλέξανδρο:

-Μωρό μου, να δοκιμάσω; Ο Αλέξανδρος έγνε-
ψε καταφατικά και έσπρωξε το πιάτο του προς 
εκείνη. Σειρά ήταν της μητέρας μου, που έδω-
σε στον μπαμπά μου μια μπουκιά κατευθείαν στο 
στόμα του.

Οι γονείς μου ήταν πάντα πολύ αγαπημένοι, δεν 
μπορώ να πω. Πάντα φρόντιζαν ο ένας τον άλλο 
και τους είχα σαν πρότυπο, άσχετα αν μερικές 
φορές τσακώνονταν μέχρι τελικής πτώσης.

Τη σκέψη μου διέκοψε ο Πάρης που έβαλε μια 
πιρουνιά από μοσχάρι αλά κρέμ μπροστά από το 
στόμα μου, λερώνοντάς με. Με μια αντανακλαστι-
κή κίνηση πήγα προς τα πίσω, μορφάζοντας και 

σπρώχνοντας το χέρι του προς το μέρος του. Με 
λέρωσε και με έκανε να φαίνομαι σαν γουρούνι! 
Όσο πιο ψύχραιμα μπορούσα, πήρα την χαρτοπε-
τσέτα μου και σκουπίστηκα.

-Πας καλά; του είπα νευριασμένη. 
-Τι σε έπιασε;
Με τη φωνή ενός άντρα που κλαίει μου απάντη-

σε:
-Αμάν, βρε Ελισάβετ!
Σηκώθηκα και είπα στους υπόλοιπους, αδιαφο-

ρώντας για τον Πάρη:
-Πάω στην τουαλέτα είπα ξερά και μέχρι εκείνη 

τη στιγμή δεν είχα παρατηρήσει ότι ο Αλέξανδρος 
έλειπε. Πάλι καλά που δεν με είδε έτσι!

Άρχισα με αποφασιστικά και γρήγορα βήμα-
τα να κατευθύνομαι προς την τουαλέτα. Μπήκα 
μέσα και άρχισα να σκουπίζομαι. Υπήρχαν λεκέ-
δες σε όλο το φόρεμα! Αν είναι δυνατόν! Άρχισα 
να τους σκουπίζω με μανία, αλλά γιατί να παιδευ-
τώ, σκέφτηκα, αφού έχω άλλο ένα φόρεμα στο 
αμάξι; Πάλι καλά που το πήρα. Το μόνο που χρει-
αζόταν να κάνω ήταν να φτάσω στο αμάξι μου, 
που ήταν στο παρκινγκ του μαγαζιού, χωρίς να με 
δει κανείς…

Άρχισα να βηματίζω προς την έξοδο για το 
παρκινγκ. Μόλις άνοιξα τις εξωτερικές πόρτες 
το κρύο με έκανε να ανατριχιάσω. Έσφιξα τα δό-
ντια και άρχιζα να βηματίζω με τα χέρια γύρω σαν 
ασπίδα και το κεφάλι σκυφτό. Καθώς περπατού-
σα βλέποντας τα πόδια μου να ποδοπατάνε τα 
φύλλα που είχαν πέσει από τα δέντρα, μου ήρθε 
η εικόνα του Αλέξανδρου. Ναι, ήταν σαν άγγελος, 
και στην όψη και στη συμπεριφορά. Τον φαντά-
στηκα να γελάει, να με κοιτάει με εκείνο το βλέμ-
μα που κρύβει τόσα πολλά μέσα του κι εγώ να 
λιώνω. Τον φαντάστηκα να μου μιλάει με αυτή τη 
μελωδική φωνή του που σου δίνει την αίσθηση 
ηρεμίας και ασφάλειας.

Καθώς τα σκεφτόμουν αυτά συνειδητοποίη-
σα ότι χαμογελούσα και μια στιγμή… Πού είναι 
το αμάξι μου; Το είχα προσπεράσει και είχα φτά-
σει μέχρι το τέλος του παρκινγκ. Ξεφύσησα νευ-
ριασμένη και άρχισα να βηματίζω προς τα πίσω 
επιβάλλοντας στον εαυτό μου να προχωράω λίγο 
πιο γρήγορα και να είμαι περισσότερο συγκε-
ντρωμένη. 

Ξεχώρισα στο βάθος το αυτοκίνητό μου και συ-
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νειδητοποίησα ότι ήταν δίπλα από της αδερφής 
μου. Α, τώρα μάλιστα! Και, ποια ήταν αυτή η φι-
γούρα που στερεώνεται στον τοίχο ανάμεσα στο 
δικό μου αμάξι και στης αδερφής μου; Καταραμέ-
νη μυωπία!

Μόλις απείχα μερικά μέτρα μπόρεσα να σιγου-
ρέψω ότι είναι κάποιος εκεί. Ο Αλέξανδρος; Α, 
δεν πάω καλά! Αν είναι να τον βλέπω παντού από 
τώρα, μέχρι αύριο θα με έχουν κλείσει σε καμιά 
κλινική!

Έφτασα μπροστά στο αμάξι μου, και ναι, ή όρα-
σή μου δεν με είχε διαψεύσει. Ήταν όντως ο Αλέ-
ξανδρος. Οι παλμοί μου ανέβηκαν στους 100. Μα 
καλά τι δουλειά είχε εκεί;

Πάντως φαινόταν πολύ ωραίος. Τα μπλε του 
μάτια να κάνουν αντίθεση με τα σκουροκάστανα 
μαλλιά του και το μελαμψό του δέρμα στο ολόλευ-
κο πουκάμισό του. Κι όμως, συγκρατήθηκα, κυρί-
ως επειδή είχα μοσχάρι αλά κρεμ σε όλο το φό-
ρεμά μου.

-Τι κάνεις εσύ εδώ, καλέ; του είπα με μια γλυ-
κιά φωνή, φορώντας το πιο αστραφτερό χαμόγε-
λό μου.

-Εγώ τι κάνω; Εσύ τι κάνεις; μου απάντησε ευ-
γενικά με ένα εξίσου αστραφτερό χαμόγελο.

-Είσαι πολύ ώρα εδώ; τον ρώτησα. Λες να με 
είδε να κόβω βόλτες στο παρκινγκ σαν χαζή;

Χαμογέλασε και μου είπε:
-Αρκετή, ώστε να σε δω να διανύεις όλο το 

παρκινγκ.
Α, μάλιστα… τώρα θα με περνάει για τρελή! Τέ-

λος πάντων, βρήκα την αυτοκυριαρχία μου και του 
είπα χαμογελώντας βέβαια:

-Εντάξει, ήρθα για να πάρω κάτι από το αμά-
ξι μου…

-Ο Πάρης;» 
Πόσο αστείο που ήξερα τι ακριβώς εννοούσε… 

η συνέχεια της ερώτησης θα ήταν «σε λέρωσε 
και θες να αλλάξεις, έτσι δεν είναι;»

Πιο ταιριαστή απάντηση θεώρησα ότι είναι ένα 
νεύμα, ώστε να του δείξω ότι η υπόθεσή του ήταν 
σωστή.

-Εσύ πώς και ήρθες εδώ; τον ρώτησα με πε-
ριέργεια.

-Ειλικρινά, δεν είναι του γούστου μου αυτά τα 
τραπέζια.

Ω, Θεέ μου! Μοιάζουμε πάρα πολύ!
-Εντάξει λοιπόν, είπα, γιατί δεν ήθελα και να με 

βλέπει έτσι. 
-Πάω να αλλάξω και… α, ναι δε θα έρθω στο 

τραπέζι… οπότε… χάρηκα που σε γνώρισα. 
Οι τελευταίες λέξεις σαν σφυρί που χτυπάει με 

δύναμη μέσα στο κεφάλι μου. Γιατί να μιλάς τόσο 
τυπικά και απρόσωπα σε έναν άνθρωπο που νιώ-
θεις ότι θες να τον αγκαλιάσεις; Το βλέμμα μου 
ικετευτικό, ώστε να κάνει εκείνος κάτι, για να μη 
χωρίσουν έτσι οι δρόμοι μας.

Πήρε μια βαθιά ανάσα έτοιμος να πει κάτι και 
ήρθε προς το μέρος μου, αλλά έκανε μια απότομη 
όχι εξαιρετικά γρήγορη κίνηση και πήγε προς τα 
πίσω, κλείνοντας το στόμα του. Μα, τι τον έπιασε;

«Χάρηκα κι εγώ για τη γνωριμία» και μετά χειρα-
ψία. Έτσι άτονα και απρόσωπα. Σαν δυο άνθρωποι 
που δεν είχαν ανταλλάξει τα πιο επίμονα βλέμματα 
και δεν ταίριαζαν απόλυτα. Σαν δυο άνθρωποι που 
είχαν μόλις γνωριστεί. Σαν ξένοι. 
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Στα ψιλά των εφημερίδων…
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κραία καιρικά φαινόμενα, θυελ-
λώδεις άνεμοι, η θερμοκρασία θα 
κυμανθεί στους 11 βαθμούς. Οι 
άνεμοι θα πνέουν ισχυροί.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα 
ακούσετε το δελτίο καιρού του κα-
ναλιού μας. Αρχικά, όπως βλέπε-

τε μια γενικότερη κακοκαιρία μαίνεται στα νότια 
της Ελλάδας. Επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμε-
να και θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι προβλέπεται 

να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Δε συνιστάται να απλώ-
σετε την μπουγάδα σας. Η θερμοκρασία προβλέ-
πεται να κυμανθεί από 9 έως 11 βαθμούς. Ούτε 
και οι βόλτες συνιστώνται. Υγρασία και βροχο-
πτώσεις είναι αναμενόμενες. Προτείνεται η ελαχι-
στοποίηση της κυκλοφορίας σε μεγάλους οδικούς 
κόμβους, καθώς, επίσης υπάρχει πιθανότητα για 
τσουνάμι και πλημμύρες στην Αττική. Κυκλοφορή-
στε, μόνο αν ξέρετε κολύμπι!

A
Δελτίο καιρού

Σήμερα προβλέπονται ακραία καιρικά φαινό-
μενα. Ο καθηγητής μπήκε στην αίθουσα μ’ ένα 
συννεφάκι να βροντάει πάνω απ’ το κεφάλι του. 
Όλο φώναζε «Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει, 
άχρηστο τμήμα!». Προφανώς χρειαζόταν πολύ 
θυελλώδεις ανέμους. Τέλος πάντων! Τη δεύτερη 

ώρα, ένας καθηγητής προσπάθησε να τονώσει 
το τμήμα με σαχλά αστεία. Η θερμοκρασία έπεσε 
υπό το μηδέν με τα κρύα αστεία του. Τελικά, πέρα-
σε κι εκείνη η Δευτέρα. Άλλη μια μέρα στη μουντή 
ζωή ενός μαθητή.

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ ν η ς  -  Τ ζ ά ν ε ς

Σχολική κακοκαιρία
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ήμερα στο σπίτι σημειώνονται 
ακραία καιρικά φαινόμενα. Βροχές 
με φωνές και καταιγίδες με σπα-
σμένα πιάτα. Η θερμοκρασία ανε-
βοκατεβαίνει συνεχώς. Θυελλώ-
δεις άνεμοι θα αναταράξουν το σπί-
τι. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί μέ-

χρι το τέλος της ημέρας (ή μέχρι το τέλος του καυ-
γά, ό, τι έρθει πρώτο). Χιονιστιβάδες στον πρώτο 
όροφο και πλημμύρες στο ισόγειο. Ο καιρός ήρθε 
και μέσα στο σπίτι πια. 
Απ’ εδώ και πέρα, αντί να μαζεύουμε την μπου-
γάδα, θα τη βγάζουμε έξω. Αλλά μην ανησυχείτε, 
προβλέπεται βελτίωση τις επόμενες εβδομάδες.

Αννέτα ήταν στο αμάξι με τα χέ-
ρια στο τιμόνι φοβισμένη. Οδη-
γούσε σαν σίφουνας. Ήταν λες 
και οδηγούσε για πρώτη φορά. 
Δεν ήξερε πού πήγαινε, τι έκα-
νε. Ευτυχώς ζούσε σε ένα μακρι-
νό χωριό και δεν υπήρχαν πολλά 

αμάξια. Παρόλα αυτά, στο μυαλό της έβλεπε μόνο 
ομίχλη και μια εικόνα τόσο θολή, παντού αίμα και 
δάκρυα. Έχασε τον έλεγχο του αμαξιού, το αμάξι 
αναποδογύρισε και για λίγο το μόνο που έβλεπε 
ήταν σκοτάδι λες και δεν υπήρχε ήλιος πια. Τότε 
ένιωσε έναν άνεμο, ένα άγγιγμα. «Κρατήσου» 

είπε ο Στέφανος και τράβηξε την Αννέτα έξω από 
το αμάξι. Ο Στέφανος ήταν αστυνομικός και παρα-
κολουθούσε τον πατέρα της εδώ και δύο εβδομά-
δες. Όταν άκουσε τον πυροβολισμό σκέφτηκε αρ-
χικά να μπει μέσα στο σπίτι, αλλά τελικά πήγε ο 
συνεργάτης του, ο Ντάνη, κι ο ίδιος ακολούθησε 
την Αννέτα. Ήταν σίγουρος ότι κινδύνευε. 
Το κορίτσι ένιωθε πια λες και ήταν στη μέση μιας 
καταιγίδας. Η θερμοκρασία ανέβηκε. Παρόλο που 
δεν ήξερε ποιος την κρατούσε, ήξερε πως θα εί-
ναι ασφαλής. «Θα σε πάω στο νοσοκομείο, όσο 
για τον πατέρα σου, θα πάει εκεί που του αξίζει…». 

Σ

Η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι ω ά ν ν α  Λ α γ ω ν ί κ α

Ο παλιόκαιρος ήρθε και στο σπίτι

Μια κόκκινη καταιγίδα
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κραία καιρικά φαινόμενα, θυελ-
λώδεις άνεμοι, η θερμοκρασία θα 
κυμανθεί στους 11 βαθμούς. Οι 
άνεμοι θα πνέουν ισχυροί.

Αγαπημένο Ζωντόβολο,
… Τι μπορώ να πω για αυτόν τον 

άνθρωπο; Πώς να τον χαρακτηρίσω; Τι να σκε-
φτώ; Ο άνθρωπος αυτός μόνο ως θερμόμετρο 
μπορεί να χαρακτηριστεί… Έχω αρχίσει να πι-
στεύω, πως πρόκειται για διχασμένη προσωπι-
κότητα. Και για να σε βάλω και σένα στο παιχνί-
δι, πρέπει να σου υπενθυμίσω πως τα έχω με τον 
Άγγελο εδώ και πέντε μήνες. Μη μου κρατάς μού-
τρα που σε ξέχασα τόσον καιρό, αλλά περνούσα 
καλά. Ξέρεις δουλεύω σε καθημερινή βάση και 
τις Κυριακές που τις είχα ελεύθερες και συνήθι-
ζα να σου γράφω, πλέον τις κατέλαβε άλλος. Σχε-
δόν όμως. Είναι ψηλός, καστανομάτης με καστα-

νόξανθα μαλλιά και εννοείται σωματάρα. Λοιπόν, 
γνωριζόμαστε εδώ και έξι μήνες, αλλά έχουμε 
σχέση τους τελευταίους πέντε. Αυτό το άτομο εί-
ναι από μόνο του ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. 
Η θερμοκρασία ανάμεσά μας κυμαίνεται ανάμεσα 
στους 5C° και τους 55C°. Τα βράδια είναι φωτιά, 
όταν είμαστε παρέα, τα καστανά του μάτια λάβα 
και τα μαλλιά τους φλόγες που καίνε το κορμί μου.
Με το πρώτο φως του ήλιου έρχονται οι πυρο-
σβέστες. Η φωτιά σβήνει και απομένω βρεγμένη, 
ξαπλωμένη στην πλαγιά ενός λόφοι. Τότε μετα-
βάλλεται η υγρασία σε πάγο. Όταν ξυπνάμε όμως 
και ετοιμαζόμαστε για τη δουλειά, οι άνεμοι πνέ-
ουν ισχυροί, τα βλέμματα ψυχρά, τα λόγια κρύα 
σαν πάγος που σε ξυρίζει.
Έχει μια φοβερή μαγεία η σχέση μας, κάτι το αλ-
λιώτικο, αλλά δεν ξέρω πια για πόσο… Εγώ θέλω 
να αγαπώ και να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο, 
όχι τον υδράργυρο ενός θερμομέτρου. 

Α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

Ο υδράργυρος
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υτή την αγγελία είδε ο κύριος Κώ-
στας στην κυριακάτικη εφημερί-
δα του και σκέφτηκε: «Αφού δεν 
έχω αρκετά χρήματα να φτιά-
ξω ένα καινούργιο ζεύγος μασέ-
λες, θα πάρω αυτό. Τι κι αν είναι 
από πεθαμένο; Τη δουλειά τους 

την κάνουν! Μου δίνουν και όλο το πακέτο μαζί…» 
Αυτά συλλογιζόταν και κοίταξε τη διεύθυνση της 
αγγελίας. 
Το επόμενο πρωί ντύθηκε, ετοιμάστηκε και ξεκί-
νησε για να πάει να τις αγοράσει. Στο δρόμο, βέ-
βαια, συλλογιζόταν πώς θα πει στη γυναίκα του 
ότι οι μασέλες που φοράει, είναι από νεκρό και 
ότι ο μόνος λόγος που τις αγόρασε ήταν επειδή 
τις χρειαζόταν άμεσα και ότι τις βρήκε σε τιμή ευ-
καιρίας. Όταν έφτασε στη διεύθυνση που έλεγε 
η εφημερίδα, παρατήρησε ότι στεκόταν έξω από 
ένα γνωστό του διώροφο σπίτι. Δε θυμόταν ποιος 
έμενε εκεί ή από πού ακριβώς γνώριζε αυτό το 
σπίτι, αλλά δεν τον πολυένοιαζε κιόλας. Το μόνο 
που τον ένοιαζε ήταν να τελειώσει με αυτή την 
ιστορία, να πάει σπίτι του και να φάει το αγαπημέ-
νο του φαγητό με την καινούργια του οδοντοστοι-
χία, γιατί τόσο καιρό είχε βαρεθεί να τρώει σού-
πες. Έτσι μετά από σύντομη σκέψη αποφάσισε 
να χτυπήσει το κουδούνι. Χτύπησε και την πόρτα 

του άνοιξε ένας συμπαθητικός νεαρός γύρω στα 
23 με 24. «Για την αγγελία έχω έρθει». Ο νεαρός 
αποκρίθηκε: «Ναι βεβαίως, από δω, παρακαλώ». 
Ο κύριος Κώστας μπήκε στο σπίτι και παρατήρη-
σε ότι από μέσα ήταν πιο μεγάλο από ό,τι φαινό-
ταν απ΄ έξω. Ο νεαρός τον ρώτησε αν ήθελε κάτι 
να πιει και εκείνος απάντησε ότι ένα ποτήρι νερό 
θα ήταν καλό, γιατί είχε κάνει μακρύ δρόμο με τα 
πόδια και μες το λιοπύρι. Αφού τελείωσε το νερό 
του ρώτησε το νεαρό αν μπορεί να δει αυτές τις 
μασέλες και ο νεαρός έγνεψε καταφατικά. Ανέ-
βηκαν τη μεγάλη σκάλα και στάθηκαν μπροστά 
από μια μεγάλη πόρτα. Ο νεαρός είπε: «Αυτό ήταν 
το δωμάτιο του συγχωρεμένου του πατέρα μου». 
Το είπε κι ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό του. Ο 
κύριος Κώστας είπε: «Ζωή σε λόγου σας» κι έκο-
ψε έτσι απότομα τη συζήτηση. Ο νεαρός άνοιξε 
την τεράστια πόρτα και οδήγησε τον κ. Κώστα στο 
μικρό WC, όπου ο νεκρός τώρα πια πατέρας του 
φύλαγε τις μασέλες του. Έπειτα άνοιξε ένα κου-
τί και άρχισε σκεπτικός να τις περιεργάζεται. Τε-
λικά του άρεσαν κι αποφάσισε να τις αγοράσει. 
Έβγαλε πρόθυμα τα λεφτά από την τσέπη του και 
τα έδωσε στο νεαρό. Έφυγε γρήγορα από το σπί-
τι, χωρίς άλλη συζήτηση, παίρνοντας μαζί του και 
τα μακαρόνια για τη γυναίκα του. Στο δρόμο σταυ-
ροκοπιόταν διαρκώς. 

Α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε β ί τ α  Δ ρ ά κ ο υ

Μικρές αγγελίες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ένα ζεύγος μασέλες (λόγω θανάτου)
Δώρα: οδοντόκρεμα, ένα βουρτσάκι – μακαρόνια 
Nτεβέτα Νο 7 (έξτρα δώρο)
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κος Σταύρος έλεγε πάντα ότι εκεί-
νη η απογευματινή ώρα που θα 
καθόταν στην αντίκα πολυθρό-
να του και θα διάβαζε την εφημε-
ρίδα του ήταν ιερή. Στο σπίτι τότε 
επικρατούσε νεκρική σιγή. Η Νίνα 
και η Στέλλα σταματούσαν τα παι-

χνίδια τους, ξάπλωναν στα κρεβάτια τους και διά-
βαζαν βιβλία. Η Νίνα τον Ροβινσώνα Κρούσο και 
η Στέλλα τον Δαβίδ Κόπερφιλντ. Η κα Μαρία, η 
γυναίκα του, ξάπλωνε κι αυτή και ξεκουραζόταν 
μετά από την πολύωρη απραξία. Βλέπετε, δεν 
έκανε και πολλά πράγματα. άντε καμιά επίσκεψη 
στο κομμωτήριο ή καμιά βόλτα για καφέ με φι-
λενάδες. Η Φένια, που ήταν η «οικιακή βοηθός» 
κατά την κα Μαρία, κλεινόταν στο καμαράκι της 
και αναπαυόταν, για να πάει μετά να σκουπίσει 
την αυλή και να βάλει πλυντήριο. 
Ο κος Σταύρος σκασμένος από το μεσημερια-
νό, θρονιαζόταν στη βαθυκόκκινη πολυθρόνα. 
Πίστευε ότι το κόκκινο του πήγαινε, του πρόσδι-
δε κύρος. Άμα καθόταν, λοιπόν, στην πολυθρό-
να ένιωθε ότι είχε τον έλεγχο. Όλες τις υπόλοι-
πες ώρες οι γυναίκες τον έκαναν ό,τι ήθελαν. Η 
κα Μαρία είχε τον απόλυτο έλεγχό του. Η Νίνα, 

μα κυρίως η Στέλλα, τον είχαν του χεριού τους, 
ό,τι θέλανε τον κάνανε. Ακόμα και η Φένια σήκω-
σήκω, κάτσε-κάτσε τον είχε. Μα άμα θα καθόταν 
στην πολυθρόνα οι ισορροπίες ανατρέπονταν. 
Με αργές κινήσεις γύρισε την πρώτη σελίδα. 
Σαν να μην ήθελε να τελειώσει ποτέ εκείνη στιγ-
μή. Απολάμβανε κάθε κλάσμα της ώρας εκείνης. 
Πρώτα διάβασε τα νέα από το χρηματιστήριο. Η 
τιμή του χρυσού είχε πέσει. Ύστερα τις τελευταί-
ες εξελίξεις από την πολιτική σκηνή, μερικά κου-
τσομπολίστικα νέα, κάποια αδιάφορα άρθρα για 
το περιβάλλον, δύο κριτικές θεάτρων, μια πρότα-
ση βιβλίου, ώσπου έφτασε στις αγγελίες.
Πωλείται πιάνο, πωλείται σκούτερ, πωλείται ορο-
φοδιαμέρισμα στου Ζωγράφου. Το μάτι του έπε-
σε στην τρίτη αγγελία από το τέλος. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ένα ζεύγος μασέλες (λόγω θανάτου) 
Δώρα: οδοντόκρεμα, ένα βουρτσάκι – μακαρόνια 
Ντεβέτα Νο 7 (έξτρα δώρο)

Ο Ανδρέας ξαναδιάβασε την αγγελία. Και ξέσπα-
σε σε ένα δυνατό νευρικό, αδιάκοπο γέλιο. Η νε-
κρική σιγή διαταράχθηκε.

Ο

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α

Κάπου στο Ψυχικό 2014
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κα Μυρσίνη είχε μόλις γυρίσει 
από τον οδοντίατρο. Ο πόνος στο 
δέκατο δόντι που είχε μείνει όρ-
θιο στο στόμα της ήταν αβάστα-
χτος. Η οδοντίατρος την είχε προ-
ειδοποιήσει, θα έπρεπε επειγό-
ντως να βάλει μασέλα. Μα η σύ-

νταξή της ίσα ίσα που έφτανε να βγάλει πέρα το 
μήνα κι αυτή η τελευταία επίσκεψη ήταν ένα τερά-
στιο πλήγμα για τα χρήματα που της είχαν απομεί-
νει. Σε λίγο, όμως, άλλαζε ο μήνας και θα έπαιρ-
νε μια ανάσα. Κοίταξε την ώρα. 6:30. Κι, όμως, 
είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει πολύ. Πήγε στο κου-
ζινάκι κι άναψε τη σόμπα. Η γκαρσονιερούλα της 
ήταν πιο παγωμένη κι από ιγκουάνα στην Ισλαν-
δία. Έβαλε λίγο νερό, έπιασε τη χθεσινή εφημερία 
από το τραπέζι και κάθισε κοντά στη σόμπα. Πήγε 
κατευθείαν στις αγγελίες. Ζητείται κοπέλα κάτω 
των 35. Ζητείται νεαρή γυναίκα, Ζητείται νέος…

Όλο νέους έψαχναν! Κανείς δεν ήθελε πια μεγά-
λους. Πίστευαν πώς δεν μπορούν να κάνουν πια 
καλή δουλειά; Διάβασε και τα πωλείται για να 
σκοτώσει το χρόνο της. Πωλείται πιάνο, πωλείται 
σκούτερ, πωλείται οροφοδιαμέρισμα στου Ζω-
γράφου. Το μάτι της έπεσε πάνω στην τρίτη αγγε-
λία από το τέλος. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ένα ζεύγος μασέλες (λόγω θανάτου) 
Δώρα: οδοντόκρεμα, ένα βουρτσάκι – μακαρόνια 
Ντεβέτα Νο 7 (έξτρα δώρο)
Μα, ίσως αυτό να ήταν η λύση στο πρόβλημα της! 
Θα της έκαναν λογικά και καλύτερη τιμή… Απ’ το 
να πάρει καινούρια μασέλα, καλύτερα αυτή, κι 
ας είναι από πεθαμένο. Και θα απέφευγε και τα 
έξοδα για οδοντόκρεμες κ.λπ. Συν το φαγητό για 
τρεις μέρες… Σημείωσε τον αριθμό, πήρε μερικά 
κέρματα από το τραπέζι και κατέβηκε στο ψιλικα-
τζίδικο. Θα έπαιρνε από το καρτοτηλέφωνο. Βλέ-
πετε, το τηλέφωνο της το είχαν κόψει. 

H

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α

Παγκράτι 2014



87

ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ



88

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



89

Στα επείγοντα
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ίναι απίστευτο το τι συμβαίνει κα-
θημερινά στα επείγοντα του Κέ-
ντρου Υγείας σε ένα χωριό του νο-
μού Ηλείας. Πήρα το πτυχίο μου 
πρόπερσι. ΤΕΙ Νοσηλευτικής. Αρί-
στευσα και εφόσον είχα βαρεθεί 
αφάνταστα τη ζωή στο κέντρο της 

Αθήνας και τους πιθήκους που κατοικούν εκεί, 
πήρα την απόφαση να την εγκαταλείψω. Βρήκα 
στο διαδίκτυο την αγγελία για τη θέση της νοσο-
κόμας στο διθέσιο αυτό «νοσοκομείο», μάζεψα τα 
μπογαλάκια μου και χθες το πρωί μπήκα στο λε-
ωφορείο. Έξι ολόκληρες ώρες ταξίδι! Πάλι καλά 
που με περίμενε ο αρχίατρος του Κέντρου Υγείας 
στο σταθμό, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να κάνω με τα 
πόδια την απόσταση από το ΚΤΕΛ ως το χωριό και 
δεν θα ήταν και πολύ ευχάριστη εμπειρία, νομίζω.

Σήμερα, το πρωί, λοιπόν, ξύπνησα, ντύθηκα, 
πλύθηκα και φόρεσα τη ρόμπα μου. Θα περίμενε 
κανείς πως στο κέντρο υγείας της «Άνω απ’ αυ-
τούλας» θα βαράγαμε μύγες. Έλα, όμως, που φρό-
ντισα περισσότερους ασθενείς σε μία ημέρα από 
όσους σε όλη την μέχρι χθες σύντομη καριέρα 
μου. Αρχικά, μπήκε μέσα η κυρία Μέλπω, η οποία 
από ό,τι κατάλαβα δεν έχει «σώας τα φρένας». 
Ωρυόταν πως πρέπει να δει τον κύριο Λάκη και 
πως της έχει πάρει το παιδί και πως θέλει μία ένε-
ση με δηλητήριο για να τον σκοτώσει. Ευτυχώς, 
αυτήν την ανέλαβε ο γιατρός. Εγώ όμως έπρεπε 
να περιποιηθώ τον Σταύρο και τη Ρέα, δύο μικρά 

παιδάκια, τα οποία χτύπησαν παίζοντας τσουγκρα-
νοπόλεμο και γκάριζαν όλη την ώρα. Παράλληλα, 
ήρθε ο Μάκης, ο φούρναρης του χωριού, ο οποί-
ος είχε ένα άσχημο έγκαυμα στο χέρι του από το 
φούρνο. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και ο Λάκης, ο 
άντρας της κυρίας Μέλπω, και όπως αποδείχτηκε, 
δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε καν παιδί με την 
σύζυγο του. 

Μέχρι το μεσημέρι είχα φροντίσει 23 ανθρώ-
πους και μία γάτα! Α! Ξέχασα να σας το πω. Ήρθε 
και η Μάγκι, μια γλυκιά γατούλα, την οποία δάγκω-
σε ο Μαξ, ο σκύλος του κυρ Γρηγόρη, στον πισινό. 
Η μέρα της, όμως, δεν είχε τελειώσει. 

Στις τρεις ακριβώς η κυρία Τούλα, ο Άρης και 
η Πηνελόπη έφεραν τον Θρασύβουλο, έναν πενη-
ντάρη άνδρα, ο οποίος έπεσε από το τρακτέρ και 
ούτε να κουνηθεί μπορούσε, ούτε να μιλήσει. Η 
γυναίκα του η κυρία Τούλα φώναζε και θρηνού-
σε τον άνδρα της λες και ήταν πεθαμένος. Ο καη-
μένος δεν είχε πάθει τίποτα το σοβαρό. Είχε μόνο 
έναν στραμπουλιγμένο αστράγαλο και αρκετούς 
μώλωπες, αλλά έκανε τον ψόφιο κοριό για να γλυ-
τώσει τις αγγαρείες της γυναίκας του.

Στις πέντε το απόγευμα ο γιατρός μου είπε πως 
μπορούσα να φύγω και πως είχα δει αρκετά για 
την πρώτη μου ημέρα. Αυτό ήταν το μόνο σίγου-
ρο. Όμως, πριν φύγω δεν άντεξα άλλο να ακούω 
τη μικρή Λουκία να τσιρίζει και να γκρινιάζει. Πήρα 
μια ηρεμιστική ένεση, της την κάρφωσα στο χέρι, 
σηκώθηκα κι έφυγα. 

Ε

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η

Εργαζόμενη εν βρασμώ ψυχής
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κοπέλα με τα ξανθά μαλλιά και τα 
μεγάλα πράσινα μάτια, κάθεται 
τώρα στη στάση ενός λεωφορεί-
ου. Είναι νύχτα, γύρω στις 11:30, 
τα αστέρια και το ολόγιομο φεγγά-
ρι κάνουν τον ουρανό να μελαγ-
χολεί. Δίπλα της ένα ξανθό αγό-

ρι με γαλαζοπράσινα μάτια, περιμένει κι εκείνο το 
λεωφορείο του, με άγνωστο προορισμό. Εκείνη 
την ώρα πλησιάζει τη στάση ένα αγόρι, γύρω στα 
18, ξένος, έτσι φαίνεται. Κάθεται στο παγκάκι και 
ακούει μια μουσική απαλή, που φτάνει στα αυτιά 
των άλλων. Μετά από λίγο έρχεται στη στάση ένας 
άντρας, γύρω στα 30, ξυρισμένο κεφάλι, μαύρα 
ρούχα. Το κορίτσι ανατριχιάζει στην όψη του, της 
θυμίζει το φασισμό. Προσπαθεί να μην τον κοιτά. 
Το ξένο αγόρι, φοβισμένο μήπως του συμβεί τίπο-
τα, σηκώνεται και προσπαθεί να φύγει. 
Κατά λάθος όμως σκοντάφτει πάνω στον τρια-
ντάρη, με το ξυρισμένο κεφάλι. Μουρμουράει 
ένα συγγνώμη και προσπαθεί να φύγει. Ο μαυ-
ροντυμένος άντρας τον σταματά και του κλείνει 
το δρόμο.
-Πού νομίζεις ότι πας, και αρχίζει να βρίζει τν νεα-
ρό, χωρίς εκείνος να του έχει κάνει τίποτα.

-Συγγνώμη, ψελλίζει εκείνος.
Πρώτο χτύπημα στην κοιλιά. Το αγόρι πέφτει 
κάτω. Βήχει. Ο άντρας συνεχίζει να τον χτυπά. Μί-
σος. Η κοπέλα τότε, σηκώνεται.
-Σταμάτα!
Ο άντρας γελά. Το αγόρι βογκά στο πάτωμα.
-Τι νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κοπέλα μου; Δεν 
έχεις τη δύναμη να μου κάνεις τίποτα! Εγώ, όμως 
την έχω!
Σφίγγει το χέρι του γροθιά και χτυπά το αριστε-
ρό της μάγουλο. Εκείνη βογκά. Ο ξανθός νεαρός 
καλεί ένα νούμερο. Ο άντρας χτυπά το νεαρό και 
το τηλέφωνο πέφτει κάτω. Έπειτα δίνει δύο κλω-
τσιές ακόμα στον πεσμένο μετανάστη, και γίνεται 
καπνός. Το αγόρι με τα γαλαζοπράσινα μάτια, τρέ-
χει κοντά στην κοπέλα.
-Είσαι καλά; ρωτά.
-Μια χαρά! Ο νεαρός; Πήγαινε κοντά του!
Τρέχει τότε κοντά στο νεαρό, τον αγγίζει στην 
πλάτη.
-Μην ανησυχείς, φίλε μου! Όλα θα πάνε καλά.
Τίποτα δεν πήγε καλά, θυμάμαι! Ο νεαρός δεν 
πρόλαβε να φτάσει στα επείγοντα. Θάνατο πλημ-
μύρισε η νύχτα. Μαύρο γέμισε η νύχτα. Κλάμα γέ-
μισε τι νύχτα. Έτσι θυμάμαι! 

Η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Α μ ο ι ρ ί δ η  –  Β η δ ε ν μ ά ι ε ρ

Αυτά θυμάμαι!
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ταν νύχτα. Μια νύχτα αγωνί-
ας. Όλοι περίμεναν στην αίθου-
σα αναμονής. Οικογένεια, φίλοι, 
συγγενείς. Όλοι αγωνιούσαν για 
το τι θα γίνει. Ο Αλέξανδρος ήταν 
ανήσυχος. Βρισκόταν έξω από 
τα επείγοντα. Περπατούσε πάνω-

κάτω από την αγωνία του. Ο φίλος του, ο Λευτέ-
ρης, προσπάθησε να τον ηρεμήσει, χωρίς αποτέ-
λεσμα. Δεν τον άφησε να μπει μέσα στην αίθου-
σα. Ήξερε ότι η αγωνία του θα μεγάλωνε και ότι 
αυτό δε θα βοηθούσε κανέναν. Όλα έγιναν ξαφνι-
κά. Ήταν στο σπίτι ενός συγγενή τους για μια γιορ-
τή. Διασκέδαζαν, γελούσαν. Ξαφνικά ακούγεται 
μια κραυγή. Ήταν η σύζυγος του Αλέξανδρου, η 
Ειρήνη. Αυτή και ο Αλέξανδρος περιμένανε παιδί. 
Ήταν στο μήνα της και το περιμένανε μια εβδομά-

δα αργότερα. Σπάσαν τα νερά και όλοι την πήγαν 
τρέχοντας στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα ήρθε ο 
γιατρός και τους είπε ότι έπρεπε να κάνουν καισα-
ρική τομή. Δεν είπε περισσότερα, αλλά το βλέμμα 
του φανέρωνε ότι υπήρχε κίνδυνος και για το παι-
δί και για τη γυναίκα του. Ο γιατρός μπήκε αμέσως 
μέσα. Πέρασε πολλή ώρα που φάνηκε σε όλους 
σαν αιώνες. Περίμενα και περίμενα. Κάποια στιγ-
μή βγήκε ο γιατρός με πολύ σοβαρό ύφος. Ο Αλέ-
ξανδρος ταραγμένος δεν έκατσε να ακούσει. Ήθε-
λε από μόνος του να δει τι είχε συμβεί. Όρμησε και 
μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Ανακουφίστηκε όταν 
άκουσε τα κλάματα ενός νεογέννητου μωρού και 
είδε τη γυναίκα του με το μωρό στην αγκαλιά της 
να λάμπει από χαρά. Ο Αλέξανδρος πλησίασε για 
να δει καλύτερα και το γέλιο του ανακατεύτηκε με 
το κλάμα του γιού του. 

ταν Κυριακή πρωί. Δεν είχα τίποτα 
να κάνω, οπότε άφησα την οικο-
γένειά μου να κοιμάται και βγήκα 
να φτιάξω το καλώδιο για το φως. 
Τα παιδιά μου και η γυναίκα μου 
κάθε φορά που πήγαιναν στο μα-
γαζί, μου το έλεγαν: «Σήκωσέ το 

κι άλλο». Και ίσως έπρεπε να το είχα κάνει. Είχα 
χαρεί όταν είχαν έρθει τόσοι τουρίστες στο μαγαζί 

μου. Είχαν έρθει και με διώροφο πούλμαν. Μα το 
μαγαζάκι μου στη χώρα της Τήνου δεν ήταν φτιαγ-
μένο για πούλμαν. Και αυτοί οι τουρίστες δεν 
αγόραζαν και τίποτα. Τα αναψυκτικά μόνο ήταν 
που πούλαγαν. 
Τέλος πάντων, κάποια ώρα έφυγαν. Μα η ορο-
φή του πούλμαν πήρε και το καλώδιο για το φως 
μαζί. Το πρόσεξα, γιατί ξαφνικά έπεσε το ρεύμα. 
Και όταν χάθηκαν για τα καλά από το οπτικό μου 

Η

Η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ ν η ς  - Τ ζ ά ν ε ς

Γέλια ή κλάματα

Η λάμπα
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πεδίο, το καλώδιο ή μάλλον όσα μέτρα είχαν μεί-
νει παρατήρησα ότι κρεμόταν δυο μέτρα πάνω 
από την είσοδο. Βαριόμουν να το ξαναφτιάξω και 
έτσι απλώς του έβαλα μια λάμπα επιτόπου. Ύστε-
ρα από δυο μέρες μπήκε ένας ψηλός καραφλός 
τύπος μέσα κι έσπασε τη λάμπα με το μέτωπό του. 
Εγώ ήθελα αποζημίωση για τη λάμπα, αυτός για 
το κεφάλι του. Δε βγάλαμε άκρη. Έτσι, σηκώθηκα 
σήμερα πρωί και έβγαλα τη σκάλα, να το στερεώ-
σω κάπου το καταραμένο καλώδιο. Μα ήρθε πάλι 
εκείνος ο ψηλέας και μου ζήταγε τα ρέστα. Εγώ 
ήμουνα στο ένατο σκαλοπάτι, στα τέσσερα μέτρα, 
και του’ πα να πάει να χαθεί. Αυτός όμως τσαντί-
στηκε και άρχισε να κουνάει τη σκάλα πέρα δώθε. 
Οπότε έπεσα και έσπασα το χέρι μου. Αλλά όταν 
έπεφτα μου έπεσε το καλώδιο και τον πέτυχε. Ευ-
τυχώς το ρεύμα δεν τον σκότωσε. Απλώς πέσα-
με και οι δύο κάτω και κλαψουρίζαμε. Πάλι καλά 
που δεν πέθανε αυτός, θα’ χα μια οικογένεια τρε-
λάρες να με κυνηγάνε. 
Τελικά, μας πήγαν στο νοσοκομείο, εμένα για 
γύψο κι αυτόν για ένα ντους, γιατί είχε γίνει λίγο 
κάρβουνο απ’ το ρεύμα. Αφού τελείωσαν με 

μένα, με έστειλαν στην υποδοχή να περιμένω κά-
ποιον να με πάει σπίτι μου. Και τότε ήρθε ένα παι-
δάκι σε φορείο, με τους γονείς του από πίσω. Το 
παιδάκι είχε ένα καπάκι λεμονάδας στο ρουθού-
νι του. Το παιδί το πήρε ένας γιατρός μέσα, οπό-
τε έμενα εγώ με τους γονείς του. Η μητέρα του 
συνέχεια έλεγε: «Γιατί έπρεπε να μυρίσει τη λε-
μονάδα; Και δεν έβλεπε ότι είχε ακόμα το καπά-
κι;» Οπότε εγώ απάντησα: «Γιατί μάλλον το παιδί 
σας είναι θεόστραβο». Τότε ο πατέρας άρχισε να 
με κυνηγάει κι εγώ σκόνταψα σε μια πόρτα. Την 
άνοιξα, έπεσα και το ράφι που υπήρχε εκεί μέσα 
έπεσε πάνω μου. 
Έτσι, κατέληξα με τόσους επιδέσμους που έμοια-
ζα με μούμια. Δηλαδή, μέχρι και τα παιδιά μου φο-
βόντουσαν να μπουν μέσα. Ελπίζω πως, τουλά-
χιστον, θα είμαι αρκετά τρομακτικός, γιατί τώρα 
έχω και τον καράφλα και τον πατέρα του μικρού 
να με κυνηγάνε. Νομίζω, πως, τελικά, θα στείλω 
τεχνικό για να μου αλλάξει τη λάμπα. Αλλά θα του 
πω να μη χρησιμοποιήσει σκάλα. Α, και να προ-
σέχει τους καράφλες.

ταν ξαπλωμένη στο πίσω κάθισμα 
του αυτοκινήτου. Αναίσθητη, με 
αίμα στην μπλούζα. Το χειρότερο 
θέαμα του είχα δει. Πόναγε.
Την κράτησα στα χέρια μου και 
πήγα στο νοσοκομείο. Με κοίτα-
γαν όλοι. Ένιωσα το χέρι της να 

μου σφίγγει την μπλούζα. Έπρεπε να σταματήσω 
τον πανικό μου και να συγκεντρωθώ. Δύο γιατροί 

έτρεξαν προς το μέρος μου.
-Είχε ατύχημα με τη μηχανή της είπα καθώς ο πα-
νικός με κυρίευε.
-Εντάξει, κύριε, μην ανησυχείτε! Σας παρακαλώ, 
ηρεμήστε!
Ζαλίστηκα. Την έβαλαν σε ένα κρεβάτι και της σή-
κωσαν την μπλούζα. Είχε γδαρθεί παντού. Πόνα-
γα.
Της κράταγα το χέρι όσο της έπαιρναν την πίεση. 

Η
Κόλαση και παράδεισος

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η
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ονάς;
-Όχι, έτσι φωνάζω. 
-Ρε, Μάκη, συγκεντρώσου λίγο.
Πού να συγκεντρωθεί ο Μάκης, 
αφού του είχε έρθει κεραμίδα στο 
κεφάλι. Δηλαδή, περίπου, γιατί η 
κεραμίδα δεν είχε έρθει σε αυτόν, 

αλλά στο φίλο του Θανάση. Στα καλά καθούμενα, 
περπατάς με το φίλο σου και ξαφνικά, παρ’ τον 

κάτω. Προσγειώνεται μια κεραμίδα στο κεφάλι.
-Πάλι καλά, να λέτε, κύριε μου, που δεν είχε χάσει 
τις αισθήσεις του. Δόξα σοι ο Θεός, να λέτε. Μια 
κυρία γύρω στα 60 με μαλλί κομμωτηρίου και κα-
κόγουστη τσάντα. 
-Εμείς ξέρετε, ήρθαμε για το σύζυγό μου. Πήγε 
να κλαδέψει τη νεραντζιά και σαβουριάστηκε, συ-
νεχίζει ακάθεκτη η κυρία, δεχόμενη ένα βλοσυρό 
βλέμμα από το σύζυγό της.

Π
Σκηνές απείρου κάλλους…

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α

Δεν άκουγα τι μου έλεγαν. Την κράταγα μόνο. Το 
πολυτιμότερο που είχα στη ζωή μου κινδύνευα να 
το χάσω.
-Σας παρακαλώ, πρέπει να περιμένετε έξω! μου 
είπαν.
-Όχι, όχι δεν υπάρχει περίπτωση.
-Σας παρακαλώ επανέλαβε ένας απ’ αυτούς.
Καθόμουν έξω καθώς παρατηρούσα τους αν-
θρώπους. Πόνος και άγχος στα μάτια τους κι εγώ 
ήμουν εδώ, μην ξέροντας αν πρέπει να προσευ-
χηθώ, μην ξέροντας αν θα άντεχα να τη χάσω. 
Πώς θα επιβίωνα μετά χωρίς το γέλιο της που 
μου ζέσταινε την καρδιά; Τα φιλιά της και τη ζεστή 
αγκαλιά της; Χωρίς εκείνη να μου μαθαίνει κάθε 
μέρα τι σημαίνει ευτυχία;
Ένας γιατρός ήρθε προς το μέρος μου. Εκείνα τα 
δευτερόλεπτα πόναγε η καρδιά μου.
-Μην ανησυχείτε, εγκεφαλικά και σωματικά εί-
ναι σχετικά καλά. Γύρισε το χέρι της και ράγισε 
το πλευρό της. Ίσως όμως είναι σε κώμα μέχρι 
το πρωί. 
-Ευχαριστώ, ευχαριστώ τόσο πολύ, είπα κι έτρεξα 
στο δωμάτιο που την είχαν.
Μάσκα οξυγόνου και ορός.
-Ω, γλυκιά μου… ψιθύρισα βλέποντάς την έτσι.

Κάθισα δίπλα της και της έπιασα το χέρι. Μου το 
έσφιξε ίσα-ίσα για να μου πει ότι με αγαπάει, έτσι 
έκανε πάντα και όταν κοιμόταν. Έγειρα το κεφάλι 
μου στο κρεβάτι και την παρατηρούσα. 
Η ώρα ήταν 9.00 το πρωί. Είχα πάει να πάρω 
καφέ. Μπήκα στο δωμάτιο και τη βρήκα με τα μά-
τια ανοιχτά κι ένα αχνό χαμόγελο σχηματίστηκε 
στο πρόσωπό της. Κι εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο 
εκείνη και το χαμόγελό της. Εκείνη τη στιγμή ήμα-
σταν μόνο εμείς και η αγάπη μας, κάτι παραπάνω 
από αγάπη. «Σε ευχαριστώ» ψιθύρισα.
Και αυτή η ιστορία σε εκείνο το νοσοκομείο τελεί-
ωσε και μια άλλη θα άρχιζε δύο χρόνια αργότε-
ρα με τους ίδιους ανθρώπους, μόνο που αντί για 
τις βαριές ανάσες του άντρα, στο δωμάτιό της θα 
ακούγεται κλάμα μωρού. 
Όμως τόσες ιστορίες συμβαίνουν στα νοσοκομεία 
με πρωταγωνιστές διαφορετικούς ανθρώπους 
και δεν έχουν καλό τέλος. Ουρλιαχτά πόνου, μη-
τέρα πέθανε στη γέννα, πατέρας έχασε το γιο του, 
μια έφηβη προσπάθησε να αυτοκτονήσει και δεν 
την πρόλαβαν. Είναι σίγουρα αλήθεια ότι οι τοίχοι 
του νοσοκομείου έχουν ακούσει περισσότερες 
προσευχές από τις εκκλησίες. Κόλαση και παρά-
δεισος μαζί σ’ αυτόν τον κόσμο που ζούμε. 

-
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-Αχ, κι εμείς, μια απ’ τα ίδια. Ανέβηκε ο παππούς 
μου να κλαδέψει τη μουριά, χάνει την ισορροπία 
του, ταβλιάζεται και τώρα δε θυμάται ποιος είναι 
και πού πάει. 
Κοπελίτσα όχι πάνω από τριάντα με μπουκλίτσες 
και μια τσάντα με σκυλάκια, μαζί με τον παππού 
της και καμιά δεκαριά άνθρωποι γύρω-γύρω να 
τον κλαίνε. Κάθεται ακριβώς απέναντι από τους 
δύο άντρες.
-Αχ, τι τα θέλει, ο μεγάλος άνθρωπος. Τι θα κά-
νουμε τώρα; Κυρία, μαυροντυμένη κλαίει και 
σπαράζει πάνω από τον παππού.
-Μη στενοχωριέστε, όλα θα πάνε καλά. Αυτός 
ήταν ο σύζυγος της. Εξηντάρης, τον οποίο η εξη-
ντάρα κλωτσάει αδιάκριτα, φανερά ενοχλημένη 
από το ενδιαφέρον του άλλου της μισού για τη 

μαυροντυμένη. Τέσσερις νεαροί άντρες φεύγουν 
από την παρέα γύρω του παππού για να πάνε στο 
κυλικείο να πάρουνε καφέδες.
-Εσείς αλήθεια, πώς χτυπήσατε; 
Ο Θανάσης δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, για-
τί εκείνη την ώρα εισβάλλει στο χώρο αναμονής 
μια τριανταπεντάρα με παντόφλες, ρόλεϊ στα μαλ-
λιά και καπαρντίνα και καρφώνει με το βλέμμα της 
τον Θανάση.
-Πάλι καλά, είστε ζωντανός! Χίλια συγγνώμη! 
Δεν είχα δει ότι είναι άνθρωπος από κάτω. Μή-
πως το έκανα κι επίτηδες; Πήγα ν’ αλλάξω το πια-
τάκι κι ήρθε κάτω. Χίλια συγγνώμη! Μα, ο Θανά-
σης νιώθει κουρασμένος, τα βλέφαρά του κλεί-
νουν, ζαλίζεται…

ήμερα, Παρασκευή βράδυ, τα επεί-
γοντα του νοσοκομείου είναι γεμά-
τα. Μπαίνοντας μέσα στα δεξιά κά-
θεται μια έγκυος γυναίκα και γύρω 
της πολλά άτομα να κλαίνε από 
χαρά, περιμένοντας το νέο μέλος 
της οικογένειας. Ακριβώς απένα-

ντι ένας άντρας γεμάτος αίματα να ουρλιάζει από 
τον πόνο, μα κανείς να μην το ακούει από τα γέ-
λια και τις φωνές.
Πιο μέσα στο διάδρομο ένας ηλικιωμένος ξα-
πλωμένος στο φορείο και δίπλα του καθισμέ-
νη μια γυναίκα, σιγοκλαίει. Λίγο παραπέρα, ένα 
μικρό αγοράκι, κόκκινο από το κλάμα, που έχει 
σπάσει τα πόδι του, στην αγκαλιά της μαμάς του.
Δίπλα από το νοσοκομείο βρίσκεται μια ψυχιατρι-

κή κλινική. Εκεί ένας άντρας, δεμένος στο κρεβά-
τι προσπαθεί με τα δόντια του να λυθεί. Σε λίγο 
περπατάει στο διάδρομο και έξω από την κλινι-
κή. Πέντε λεπτά αργότερα βρίσκεται στα επείγο-
ντα του νοσοκομείου.
Επί μια ώρα ουρλιαχτά και φωνές να ζητάνε βο-
ήθεια ακουγόντουσαν μόνο από το νοσοκομείο. 
Τίποτα δεν ακούγεται στο νοσοκομείο. Τώρα το 
μόνο που μπορεί να δει κανείς μπαίνοντας στα 
επείγοντα είναι αίμα και νεκρά σώματα. Στο τέ-
λος του διαδρόμου στέκεται εκείνος, χέρια γεμά-
τα αίματα, κοιτάζοντας τι έκανε με ένα σατανικό 
χαμόγελο, τα μάτια του άψυχα σαν όλους αυτούς 
τους ανθρώπους μπροστά του. «Συγγνώμη» φω-
νάζει ξανά και ξανά, αλλά ποιος να τον ακούσει 
τώρα; 

Σ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  Γ ρ ι β έ α

Άσκοπη συγγνώμη
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προστά από το μαγαζί Cartier 
στο κέντρο της Αθήνα ένας 
νέος άντρας, άστεγος-Έλληνας 
κιόλας για όσους δεν είχαν τη 
νοημοσύνη να καταλάβουν ότι 
αυτό δεν έχει σημασία – περι-
πλανιέται στο πλήθος.

Χαρούμενα πρόσωπα γύρω του και αυτός μονα-
χός. Η θερμοκρασία χαμηλή και εκείνος ντυμέ-

νος μ’ ένα λεπτό κοντομάνικο, ρακένδυτος, κρυ-
ώνει. Το συγκεκριμένο μαγαζί πουλάει πανάκρι-
βα κοσμήματα και ρολόγια. Είναι αστείο πραγμα-
τικά ότι τα λεφτά για ένα και μόνο ρολόι αυτής 
της μάρκας θα του εξασφάλιζαν τροφή για ένα 
μήνα, μια κουβέρτα καθώς και λίγα ζεστά ρού-
χα. Βέβαια, το πιο αστείο είναι ότι κανένας απ’ 
αυτούς τους «ανθρώπους» που μπαινοέβγαιναν 
στο μαγαζί και έδιναν τόσο μεγάλα ποσά για κο-

άνεις μεγάλο λάθος. Εσύ να λυ-
πάσαι εμένα; Εγώ σε λυπάμαι πε-
ρισσότερο. Αυτό που έκανα, δεν 
το έκανα από άγνοια ή ανάγκη. 
Το επέλεξα. Η σύριγγα μου προ-
σέφερε ένα καταφύγιο από τις 
πίκρες της ζωής. Προτίμησα, λοι-

πόν, να ζήσω σ’ έναν τάφο από το να μη ζήσω 
καθόλου, όπως εσύ.

Δικαίωμά μου. Πες με δειλό, τρελό. Ό,τι θέλεις. 
Δε με ενδιαφέρει. Μπορείς να με κατακρίνεις, 
να με καταδικάσεις. Δε με νοιάζει. Αδιαφορώ. 
Εσύ είσαι καλύτερος; Εγώ… Την ελευθερία, αυ-
τήν, επεδίωκα και νομίζω τελικά τη βρήκα, εδώ 
στη φυλακή. Ίσως, αυτή, να είναι και η πραγμα-
τική μου καταδίκη. Ποιος θάνατος; Η ζωή. Η ζωή 
είναι η τελευταία, η χειρότερη ποινή.

Μ

Κ
ΚΕΙΜΕΝΟ:

Φ ρ ά ν σ ι ς  Γ α δ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ υ σ ο ύ λ α  Π ε ρ α θ ω ρ ά κ η

Καπνός στο τοπίο

H εσχάτη των ποινών
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σμήματα δεν έδιναν ούτε λίγα ψιλά στον κακό-
μοιρο άνθρωπο. Ο ίδιος όμως δεν αναζητούσε 
λεφτά. Τον παρατηρούσα για ώρα καθώς πήγαι-
νε κοντά στον κόσμο.
«Σας παρακαλώ, δώστε μου ένα τσιγάρο» έλεγε. 
Έψαχνε κάτι που θα τον σκότωνε, που θα του χά-
ριζε αργό θάνατο. Θα είχε συνηθίσει μάλλον το 
κρύο, την πείνα και τη μοναξιά. Η ζωή δεν είχε 
νόημα για κείνον.
Οι άλλοι γύρω του κάπνιζαν γιατί τους ευχαρι-
στούσε, αυτός κάπνιζε για να πεθάνει. Ήρθε κο-
ντά μου. Τα μάτια του φαινόντουσαν κουρασμένα 

και διέκρινα μέσα τους πόνο, πολύ πόνο και μια 
ικεσία να τελειώσει το μαρτύριο που ζούσε. Δεν 
τον άφησα να μιλήσει, δεν πρόλαβε. Έβγαλα με-
ρικά χρήματα από την τσάντα μου και του τα έδω-
σα. Με κοίταξε έκπληκτος.
-Ευχαριστώ, ψέλλισε.
-Μη μου λες ευχαριστώ, το χρέος μου κάνω.
Πήγα να φύγω, όμως με άγγιξε.
Είχα την ανάγκη να του πω ότι πολύ θα ήθελα να 
ακούσω την ιστορία του, αλλά δίστασα.
Ο καπνός από το τσιγάρο που είχε ανάψει, έπνιγε 
ήδη το τοπίο γύρω μου. 

ερπατάω, κηλίδες αίματος στο 
δρόμο.
Περπατάω, άνθρωποι πεθαίνουν 
στο δρόμο.
Περπατάω, ο φασισμός εξαπλώ-
νεται.
Περπατάω, τα ματ σκοτώνουν δι-

αδηλωτή.
Περπατάω, νεοναζί δέρνουν ομοφυλόφιλο.
Περπατάω.
Δε βλέπω, δεν ακούω, δε νοιώθω.
Έτσι μου έμαθαν, να μην αντιστέκομαι.
Σταματώ.
Ψάχνω στις τσέπες μου, βρίσκω ένα κόκκινο 
φουλάρι, το τυλίγω γύρω από το χέρι μου.

Σηκώνω τη γροθιά μου.
Τώρα κυνηγάνε εμένα. Με γρονθοκοπούνε, με 
σκοτώνουν.
Κηλίδες αίματος στο δρόμο, το δικό μου αίμα, 
μόνο που τώρα ξέρω, πως δεν πέθανα μάταια.
Ξέρω, πως κάποιος θα σταματήσει εδώ και θα 
υψώσει τη γροθιά του.
Ξέρω, πως κάποιοι θα επαναστατήσουν.
Ξέρω, πως κάποιοι θα δουν, θα ακούσουν, θα 
νοιώσουν.
Βλέπω τις κόκκινες κηλίδες στο δρόμο.
Κόκκινο της επανάστασης, όχι του αίματος.
Χαμογελάω, για τελευταία φορά, και κλείνω τα 
μάτια.

Π
ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Α μ ο ι ρ ί δ η  –  Β η δ ε ν μ ά ι ε ρ

Περπατάω
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εν μ’ αρέσει ο πόλεμος κι όμως 
πολεμάω.
Δεν μ’ αρέσει ο πόνος κι όμως 
πονάω.
Δεν μ’ αρέσει η ήττα κι όμως έχα-
σα.
Έχασα εσένα, έχασα εμάς.

Παιχνίδι είναι η ζωή, για να χάνουμε, ή πόλεμος;
Κι αν θέλω να τελειώσω την παρτίδα, πρέπει να 

βάλω τέλος στη ζωή μου ή στον έρωτά μας;
Μα ποιος μπορεί να ξέρει;
Και ποιος μπορεί να παίξει χωρίς κανόνες;
Οπότε συνεχίζουμε να πολεμάμε, να πονάμε, να 
χάνουμε, να σκοτώνουμε, βάζοντας τους δικούς 
μας κανόνες, χωρίς να σκεφτόμαστε τους άλ-
λους παίκτες.
Παιχνίδι χωρίς κανόνες, ένα απλό παιχνίδι.

Δ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Α μ ο ι ρ ί δ η  –  Β η δ ε ν μ ά ι ε ρ

Παιχνίδι

ρίσκομαι σε μια τεράστια άσπρη αί-
θουσα, γύρω μου χαμογελαστοί 
άνθρωποι, αλλά όχι πραγματικά χα-
μογελαστοί. Τα χαμόγελα χάρτινα 
σαν να τα έχει ζωγραφίσει κάποιος 
πάνω τους, όλα τόσο ψεύτικα. Αρ-
χίζω να τρέχω όσο πιο γρήγορα 

μπορώ, μα τα πόδια μου είναι καρφωμένα στο πά-
τωμα. Φωνάζω, φωνάζω όσο πιο δυνατά μπο-
ρώ, αλλά κανείς δεν με ακούει. Όλοι φαίνεται να 
με κοιτάνε αλλά κανείς δε βγάζει λέξη. Έτσι ξαφ-
νικά αρχίζουν όλοι να μιλάνε μεταξύ τους και κα-
νείς δεν κοιτάει εμένα. Τους παρακολουθώ. Έχουν 
όλοι αυτό το ειρωνικό ψεύτικο χαμόγελο, δήθεν 
ευτυχισμένοι που είναι μαζί αλλά τόσο λυπημέ-

νοι. Κάνω να κουνηθώ, κι αυτή τη φορά, όντως 
περπατάω και πηγαίνω προς έναν από εκείνους 
και τραβάω με όλη μου την δύναμη αυτό το χαρτί. 
Όλοι με κοιτάνε τώρα. Τα χαρτιά τόσο καλά δεμέ-
να με τα πρόσωπά τους σαν να τα έχει ράψει κά-
ποιος πάνω τους. Όλοι τόσο ίδιοι σαν να βλέπεις 
τον ίδιο άνθρωπο σε χιλιάδες αντίγραφα. Τους 
ακούω να γελάνε και να με κοιτάνε παραξενεμέ-
νοι λες και κάτι έχω πάνω μου. Αγγίζω το πρό-
σωπό μου και νιώθω χαρτί κολλημένο πάνω μου. 
Ουρλιάζω, κυριολεκτικά ουρλιάζω, μα κανείς δεν 
με ακούει. Ανοίγω τα μάτια μου, αλλά δε θυμάμαι 
να πέφτω για ύπνο και μπορεί να μην έπεσα ποτέ. 
Ζω την πραγματικότητα, γεμάτη ψεύτικα χαμόγελα, 
γεμάτη ψεύτικους ανθρώπους. 

Β
ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α λ ε ξ ά ν δ ρ α  Γ ρ ι β έ α

Χαμόγελα
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μοναξιά μου θυμίζει πράγματα τα 
οποία αγνοώ και δε θέλω να θυ-
μάμαι. Νιώθω την καρδιά μου να 
χτυπά και το αίμα να κυλά στις 
φλέβες μου. Ψάχνω απελπισμέ-
να να βρω κάποιον. Μάταια, μόνο 
εκείνη βρίσκω. Ο φόβος, ο φόβος 

γίνεται πιο έντονος. Προσπαθώ να τον σταματή-

σω, να τον ελέγξω, αλλά δεν μπορώ. Και οι σκέ-
ψεις. Πώς με φοβίζουν! Η ελευθερία με φυλακί-
ζει και η φυλακή με ελευθερώνει. Δεν μπορώ να 
μιλήσω σε κανέναν γι’ αυτό. Θα νομίζουν πως εί-
μαι περίεργος, διαφορετικός, γιατί δε γνωρίζουν. 
Έχουν ξεχάσει. Πρέπει να το κρατήσω κρυφό, να 
μάθω να ζω με αυτό. Γιατί θα με σταυρώσουν, αν 
καταλάβουν ότι είμαι… άνθρωπος. 

εν έχει τίποτα κακό η νύχτα. Νύ-
χτα, να κάθεσαι έξω να παρατη-
ρείς τα αστέρια, το φεγγάρι. Να 
νιώθεις το δροσερό αεράκι να 
σε χαϊδεύει στο πρόσωπο. Να 
περιμένεις την καλοκαιρινή νύ-
χτα να δεις τα πεφταστέρια και 

να τα εμπιστευτείς με μια ευχή. Να ανακαλύψεις 
τους αστερισμούς και να σε ταξιδέψουν σε πολλά 

μέρη. Η νύχτα με τη σελήνη όπως η μέρα με τον 
ήλιο να σου προσφέρει λίγο από το φως της. Δεν 
έχει τίποτα για να φοβάσαι. Μόνο για να ανακα-
λύψεις. Να ανακαλύψεις τους διάφορους ήχους 
που κρύβονται σε αυτή. Κουκουβάγιες, τζιτζίκια. 
Να βρεθείς με τους φίλους. Να κάνεις βόλτα στη 
θάλασσα με την καλοκαιρινή δροσιά. Δεν έχει τί-
ποτα κακό η νύχτα. Η νύχτα έχει πάντα μέσα της 
λίγο φως.

H

Δ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ υ σ ο ύ λ α  Π ε ρ α θ ω ρ ά κ η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

Φοβάμαι…

Δεν έχει τίποτα κακό η νύχτα
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αμόγελο» είναι ο μορφασμός που 
κάνουμε όταν είμαστε χαρούμε-
νοι ή ενθουσιασμένοι για κάτι ή 
μήπως όχι; Ας προσγειωθούμε 
λίγο στο δικό μας κόσμο. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι οι πιο δυστυχισμέ-
νοι άνθρωποι είναι αυτοί που χα-

μογελάνε και γελάνε περισσότερο, χωρίς λόγο.
Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ευτυ-
χία ενός ανθρώπου δεν αναβλύζει από το στό-
μα του όταν γελάει αλλά από το βλέμμα του. Ας 
κοιτάξουμε γύρω μας. Παντού άνθρωποι εγκλω-
βισμένοι σε γκρι πολυκατοικίες και κτήρια, φυ-
λακισμένοι στη βαριά καθημερινότητα, ανίκα-
νοι να ζήσουν την ζωή τους, γεμάτοι ανεκπλή-
ρωτα όνειρα κι όμως χαμογελάνε. Το χαμόγελο 

έχει χάσει τη σημασία του στον κόσμο μας. Άστε-
γοι στο κέντρο της Αθήνας σου λένε καλημέρα 
με ένα χαμόγελο κι ας μην έχουν καν τροφή. Αυ-
τοί οι άνθρωποι όμως μπορεί να είναι αυτοί που 
έχουν καταλάβει το νόημα της χαράς και δεν εί-
ναι άπληστοι. Έχουν κατανοήσει ότι μέχρι και τα 
λουλούδια που μυρίζουν, ο αέρας που νιώθουν, 
ο ήλιος που κοιτούν είναι ένας λόγος για να χαί-
ρονται. Αντίθετα μερικοί από μας έχουν τα πάντα, 
ένα σπίτι, ρούχα, τροφή, ανθρώπους στους οποί-
ους μπορούν να στηρίζονται κι όμως το πρωί ξυ-
πνούν, ντύνονται, πλένονται, βάφονται και ξεχνά-
νε να φορέσουν ένα χαμόγελο. Κι εσύ; Ναι, εσύ 
που νομίζεις ότι όλα είναι στραβά, δείξε θάρρος 
και απόδειξε στν ζωή τι αξίζεις! Πάρε και δώσε 
χαμόγελα. Αυτό είναι το νόημα. Κατάλαβες; 

Χ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Φ ρ ά ν σ ι ς  Γ α δ 

Take a smile

«
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Κάτι που δεν είπα μέχρι τώρα
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ε δάκρυα στα μάτια ξαπλώνει 
στο διπλό της κρεβάτι. Μόνη. 
Τα φώτα είναι κλειστά. Είναι 
μόνη, μόνη μαζί του. Εκείνος 
είναι πάντα εκεί. Το μετανιώνει. 
Σηκώνεται από το κρεβάτι και 
βάζει ένα πρόχειρο φορεματά-

κι πάνω της. Το μαύρο φορεματάκι κάνει αντίθε-
ση με τα ξανθά μαλλιά της. Τα άσπρα, μικρά λου-
λουδάκια, ίσα που φαίνονται μέσα στη μαύρη νύ-
χτα. Μέσα στο μαύρο της ψυχής της. Το φόρεμα 
με τα άσπρα λουλούδια είναι αμάνικο. Κι όμως, 
δεν κρυώνει. Δεν κρυώνει, γιατί το βράδυ είναι 
ζεστό κι η φωτιά μέσα στα στήθη της πιο ζεστή. 
Ανοίγει την πόρτα και κατεβαίνει κάτω στο δρό-
μο. Μόνο ένα αστέρι βλέπει στον ουρανό, κι ας 
υπάρχουν πολλά άλλα. Κατηφορίζει με τα πόδια 
τη λεωφόρο, το σπίτι του είναι κοντά. Χτυπά το 
κουδούνι, ξέρει ότι δεν κοιμάται, δεν μπορεί να 
κοιμάται μια μέρα πριν…
Το αγόρι ανοίγει. Κλαίει. Τα πράσινα μάτια της 
γίνονται κόκκινα και πιο όμορφα από ποτέ. Δεν 
είναι ειρωνικό; Τα μάτια γίνονται όμορφα με το 
κλάμα.
-Μη φύγεις, του λέει.
-Τι;

-Σε ικετεύω, Γιάννη, μη φύγεις, μείνε, μη μ αφή-
σεις μόνη.
-Αυτό που λες, δε γίνεται.
-Σ’ αγαπάω!
Σα να κυλούν δάκρυα από τα μάτια του. Μπορεί 
πάλι να παραλογίζεται.
-Σ’ αγαπάω, μη φύγεις. Δε θέλω να σε χάσω!
-Δε θα με χάσεις! Θα με θυμάσαι!
Αγγίζει το πρόσωπό της, τη χαϊδεύει. Τη φιλά!
-Συγγνώμη! Μην το κάνεις πιο δύσκολο» της λέει.
Και ξαναγγίζονται, ξαναφιλιούνται, ξαναενώνο-
νται. Το σώμα του ρουφά κάθε στάλα από το δικό 
της και εκείνη του ψιθυρίζει:
-Στο ορκίζομαι! Δε θα σε ξεχάσω! Θα σ’ αγαπώ, 
ό,τι κι αν γίνει!
-Κι εγώ!
Φεύγει! Τώρα δε βλέπει πια κανένα αστέρι… 
Τον έχασε για τώρα, ίσως και για πάντα. Ίσως να 
μην τον ξαναδεί ποτέ! Μπαίνει στο σπίτι, κλείνει 
τα φώτα. Μόνο ένα ίχνος φωτός υπάρχει, μόνο 
αυτό. Κλείνει τα φώτα. Είμαι μόνη, εγώ κι ο εαυ-
τός μου. Κι ο Γιάννης είναι εδώ! Είναι πάντα εδώ! 
Είσαι πάντα εδώ!
Σ’ αγαπώ, θα σε θυμάμαι για πάντα… για τη μικρή 
μου αιωνιότητα.

Μ
Για τη δική μου αιωνιότητα

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Α μ ο ι ρ ί δ η  –  Β η δ ε ν μ ά ι ε ρ
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γαπητέ Finch,
δεν είμαι νευριασμένη μαζί σου 
που έφυγες. Άνθρωποι σαν εσέ-
να δεν πεθαίνουν, αλλά ταξιδεύ-
ουν κάπου μακριά. Για μένα εσύ 
θα περιπλανιέσαι πάντα εκεί 
κάτω στη λίμνη. Ίσως να φταίω 

εγώ που δεν μπόρεσα να σε σώσω, όπως έσω-
σες εσύ εμένα. Ίσως φταις εσύ, που δε με άφη-
σες να σε σώσω. Ίσως και να μην φταίει κανέ-
νας. Πιο πολύ απ’ όλα με πονάει που ποτέ δεν 
σου είπα πως σε αγαπάω. Ποτέ δε θα σταματή-
σω να κατηγορώ τον εαυτό μου για αυτό που έγι-

νε. Ίσως, αν εκείνη την ημέρα δεν έφευγα, εσύ 
να ήσουν ακόμα εδώ. Μακάρι να μπορούσαμε να 
κόψουμε και να σκίσουμε όλες τις κακιές στιγμές 
και να κρατήσουμε μόνο τις καλές, όπως έκανες 
εσύ στα βιβλία σου. Αλλά τι σημασία έχουν τώρα 
όλα αυτά;
Theodore Finch, σε ευχαριστώ, που μου έμα-
θες πως είναι να ζω. Θα είμαι για πάντα ευγνώ-
μων για όλα όσα μου χάρισες και ελπίζω να εί-
ναι ωραία όπου κι αν βρίσκεσαι. Η λίμνη μου θυ-
μίζει τα μάτια σου.
Σ’ αγαπώ! Αντίο!

γαπημένη μου Violet,
δεν ξέρω πού θα βρίσκεσαι όταν 
θα διαβάζεις αυτό το γράμμα, 
αλλά ούτε πού θα βρίσκομαι κι 
εγώ. Ήθελα να σου πω ότι ήμουν 
τόσο τυχερός που σε γνώρισα 
και ήσουν το μόνο φως στη ζωή 

μου. Συγγνώμη που δεν άντεξα Violet, συγγνώ-
μη που δεν μπορώ να σε προσέχω τώρα. Η ευ-
τυχία σε αυτόν τον κόσμο είσαι εσύ, είσαι όλα 
τα χρώματα στην καλύτερη απόχρωσή τους. Δεν 
ξέρω ποιον Finch ερωτεύτηκες, αλλά ελπίζω να 
σε έκανε χαρούμενη. Δεν ξέρω επίσης, ποιος 
έσωσε ποιον στο κτήριο του σχολείου, αλλά εί-
μαι τόσο χαρούμενος που ήμουν εκεί, αν και δεν 
μπορεί κανένας να σώσει κάποιον από το θάνα-

το, ούτε καν ο ίδιος του ο εαυτός. 
Violet, από όλα τα μέρη που εξερευνήσαμε μαζί, 
το αγαπημένο μου ήσουν εσύ. Μην ανησυχείς για 
μένα, εγώ θέλω να συνεχίσω να εξερευνώ. Δε 
μου αρέσει εδώ. Νιώθω ένοχος που ζω. Violet, 
σε ευχαριστώ, δεν ξέρω πως αλλιώς να εκφρα-
στώ, ίσως θα πρέπει να ακουμπήσω τα χείλη 
σου, αλλά σε ευχαριστώ.
Μακάρι να είναι ωραία εκεί, μακάρι να μπορώ να 
θυμηθώ πόσο σε αγάπησα, μακάρι να μπορώ να 
σε βλέπω.
Violet, σε αγαπάω! Συγγνώμη! Σε ευχαριστώ!
Μου αρέσει ο ήλιος, θυμίζει εσένα. Σκοτάδι. Ξα-
νάρθε. Συγγνώμη. 
Αντίο!

Α

Α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Φ ρ ά ν σ ι ς  Γ α δ

Κάτι που δεν είπα μέχρι τώρα I

EKEINΗ

EKEINOΣ
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εν στο είπα, φοβόμουν, τι θα πεις, 
πού θα το πεις και τι θα πούνε. 
Έκλαψα, έπρηξα τις φίλες μου. 
Είπα ψέματα ξανά και ξανά και 
ξανά. Ξαγρύπνησα, πόνεσα και 
τώρα λέω την αλήθεια: Σε αγά-
πησα βαθειά, σε χρειαζόμουν κα-

θημερινά, δε σκεφτόμουν τίποτα, παρά τα μάτια 
και τις λέξεις σου, τα χείλη σου που έπρεπε να 
φιλήσω, την ανάσα σου και τον χτύπο της καρ-
διάς σου που βοηθούσε τη δικιά μου να χτυπήσει 
και να ζήσει. Θα εγκατέλειπα το χαρούμενο σπί-
τι μου για σένα, και τις συνήθειες μου - καλές και 
κακές. Το ένα πράγμα που με έκανε αυτή που εί-
μαι, θα το εγκατέλειπα κι αυτό, ακόμα κι αν ήταν 
μοναδικό και δεν είχε επιστροφή. Το ήξερα από 
την αρχή, το μόνο που θα μπορούσα να έχω για 
σιγουριά στη ζωή είναι το ότι δεν υπάρχει τίποτα 
σίγουρο. Ήξερα ότι, ίσως, δε θα ήμασταν για πά-
ντα μαζί, ότι θα χωρίζαμε και ότι δεν θα έπρεπε 
να αφήσω τα πάντα πίσω, γιατί αν έφευγα από 
το πλευρό σου, θα έβρισκα απλά ένα τίποτα εκεί 
που είχα αφήσει τα πάντα. Μα αυτό είναι το θέμα, 
δε με ένοιαζε, δε με επηρέαζε και δε με ανησυ-
χούσε, γιατί θα ήμουν μαζί σου ακόμα, κι αν δεν 

ήταν για πάντα, θα ήταν το δικό μας πάντα (όπως 
λέει και ο John Green) και θα το χαιρόμουνα όσο 
κι να ήταν, έστω και για μια βδομάδα. Το αστείο 
ήταν, ότι ήξερα από την αρχή τα δικά σου αισθή-
ματα, όπως ήξερα και τα δικά μου. Μα ήμασταν 
φίλοι και μου ήταν αρκετό. Έτσι το κράτησα μυ-
στικό για να μη χαλάσει η φιλία μας. Ήσουν εκεί 
για μένα, σκούπισες κάθε δάκρυ, έδιωξες κάθε 
εφιάλτη, ήσουν δίπλα μου σε κάθε μονοπάτι και 
ήξερα ότι με αγαπάς, μα βρε βλάκα, δεν το είπες 
ούτε εσύ ποτέ. Μόνο όταν μέθυσες τα Χριστού-
γεννα το πες κι εγώ στο έκρυψα. Να άλλο ένα μυ-
στικό. Σε ήξερα τόσο λίγο που φοβόμουν ότι δεν 
ήταν αλήθεια, όταν το πες, μόνο ένα παιχνίδι.
Μα τώρα είναι αργά… έφτασα αργά και το «σ’ 
αγαπώ» θα είναι μια ανάμνηση, γιατί δεν είσαι 
πια εδώ. Το δάκρυ μου θα αφήσω να πέσει, το 
πρώτο που δε θα σκουπίσεις, το τελευταίο για 
σένα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μ’ ακούς, να 
ακούς αυτό το τελευταίο «σ’ αγαπώ». Η Αμέλια 
άφησε ένα τελευταίο δάκρυ και ένα τριαντάφυλ-
λο στον τάφο, περπάτησε μακριά, κυριολεκτικά 
και μεταφορικά, αλλά ποτέ δεν τον ξέχασε. Πά-
ντα θα τον αγαπούσε. 

Δ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι ω ά ν ν α  Λ α γ ω ν ί κ α

Έφτασα αργά
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ήμερα κάθεσαι σε ένα παγκάκι 
στο πάρκο «’Ονειρα». Όπως έχεις 
καταλάβει, αυτό δεν είναι ένα συ-
νηθισμένο πάρκο. Είναι το πάρ-
κο των ονείρων. Εδώ έρχονται οι 
άνθρωποι πριν πάνε στη δουλειά 
τους. Τους βλέπεις να περνάνε και 

βλέπεις τα όνειρά τους. Ο ένας θέλει να γίνει πι-
λότος. Ο άλλος θέλει να γίνει ηθοποιός. Βλέπεις 
σε κάποιον την επιθυμία του να γίνει συγγραφέ-
ας. Κάποια στιγμή παρατηρείς κάποιον που θέ-
λει να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο. Όλα αυτά τα 

βλέπεις συνέχεια…
Ξεκινάς το φθινόπωρο, συνεχίζεις το χειμώνα, 
περνάς την άνοιξη και φτάνει το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι όλα αλλάζουν. Τα σχολεία κλείνουν 
και όλοι ετοιμάζονται για διακοπές. Με τη χαρά, 
τον ήλιο, τη θάλασσα και τη ζέστη, γεννιούνται 
καινούρια όνειρα. Το καλοκαίρι διασκέδασε με 
τους φίλους σου! Πέρνα χρόνο με την οικογένειά 
σου. Με λίγα λόγια, ζήσε το καλοκαίρι και πραγ-
ματοποίησε τα όνειρά σου. Αυτό που δεν σου 
είχα πει μέχρι τώρα. 
Επιτέλους, σου το είπα! 

ένε ότι η αγάπη του γονιού για το 
παιδί του δε σταματάει πουθενά. 
Ίσως να’ ναι αλήθεια. Ήταν Δεκέμ-
βριος όταν ο αστυνόμος Άντριου 
επισκέφτηκε το γιο του. Είχε μπει 
στη φυλακή πριν δέκα χρόνια, και 
σε πέντε μέρες η υπόθεση θα επα-

νεξεταζόταν, ύστερα από δική του επιμονή.
Είχε κι αυτός τους φίλους του στο νομικό σύστη-
μα. Πριν περάσει από τη φυλακή, ο αστυνομικός 
είχε επισκεφτεί το σπίτι στην οδό Ρόουελ 101, 
στο δυτικό άκρο του Λονδίνου. Πριν δέκα χρόνια 
είχε συμβεί εκεί η τραγωδία. Εθισμένοι στα ναρ-
κωτικά, ο γιος του και η παρέα του, είχαν πάντα 
εκείνο το σπίτι ως αποθήκη. Πριν δέκα χρόνια, σε 

εκείνο το σημείο, όπου ο πατέρας στεκόταν τώρα, 
ο γιος του είχε σκοτώσει έναν άλλο χρήστη. Δύο 
πυροβολισμοί σχεδόν εξ’ επαφής. Το χειρότερο: 
είχαν γίνει με το ίδιο όπλο που είχε ο πατέρας του 
ως υπηρεσιακό πιστόλι. Ήταν ένα Ρ226, ελβετι-
κής κατασκευής. Το διαμέτρημα 9mm ήταν το πιο 
διαδεδομένο. Όμως, η βαλλιστική εξέταση είχε 
αποδείξει πως ο Χάρι, ο γιος του, είχε χρησιμοποι-
ήσει το όπλο του πατέρα του Άντριου για να πυρο-
βολήσει έναν χρήστη που του έκλεψε τη δόση. Ο 
Άντριου είχε ρεπό εκείνη την ημέρα. Δεν ήξερε αν 
το όπλο του ήταν στο ντουλάπι ή όχι. Ήξερε όμως 
πως ο γιος του είχε αρνηθεί την όποια ανάμειξη το 
φόνο και πως είχε κατηγορήσει ένα Ρώσο μαφιό-
ζο για αυτόν. Μα όλα έδειχναν κάτι άλλο. Η ρω-

Σ

Λ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ ά ρ κ ο ς  Μ α ρ α σ ι ώ ν η ς  -  Τ ζ ά ν ε ς

Πάρκο «Ονείρων»

Το όπλο του φόνου
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Σταυρούλα, η Εμμανουέλλα κι ο 
Ανδρέας έκαναν καλή παρέα. Εί-
χαν περάσει ένα ολόκληρο καλο-
καίρι μαζί. Τρέχανε από την πα-
ραλία ως τη λίμνη, μαζεύανε κα-
λάμια, παίζανε τους πειρατές που 
έψαχναν χαμένους θησαυρούς, 

και αγαπημένη τους ασχολία ήταν να βλέπουν τις 
χελώνες να περνάνε από το ρυάκι στο δάσος.
Στην αρχή δεν κάνανε παρέα τη Σταυρούλα. Ήταν 
πρώτη φορά στο νησί και δεν είχε παρέες. Τους 
έβλεπε όμως να παίζουν και να κοιτάνε τις χε-
λώνες και ζήλευε. Μια μέρα, λοιπόν, μάζεψε τα 
κουράγια της και κατηφόρισε προς το ρυάκι. Τους 
πλησίασε και τους είπε ότι τα αγαπημένα της ζώα 

ήταν οι χελώνες και πως στο σπίτι στην Αθήνα 
είχε μια στον κήπο της γιαγιάς της. Από τότε ήταν 
πάντα μαζί.
Μα τώρα πια, είχε τελειώσει το καλοκαίρι και κό-
ντευε Σεπτέμβρης. Οι τρεις φίλοι κάθονταν στην 
παραλία. Δεν είχανε στεγνώσει από το μπά-
νιο ακόμα. Καθόντουσαν στην άμμο και σκάβα-
νε λακκούβες. Τότε η Σταυρούλα γύρισε στην Εμ-
μανουέλα και τον Ανδρέα. «Είπα ψέματα, δεν εί-
ναι αγαπημένα ζώα μου οι χελώνες, τα βατράχια 
είναι. Το είπα μόνο για να με κάνετε παρέα. Πά-
ντως, η γιαγιά μου όντως έχει μια χελώνα στον 
κήπο της. Θα ρωτήσω αν μπορώ να τη φέρω το 
επόμενο καλοκαίρι, για να παίξουμε». 

H

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α

Βατράχια αντί χελώνες

σική μαφία δεν χρησιμοποιούσε αυτό το όπλο. Τα 
πιστόλια ΜΡ443 ήταν τα αγαπημένα τους και ο 
Χάρι είχε ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του. Τα επόμενα 
δέκα χρόνια, ο Άντριου έπρεπε να κάνει τα αδύ-
νατα δυνατά. Έπρεπε να αθωώσει τον αγαπημένο 
του γιο. Να ξεσκεπάσει τη σκευωρία. Να αποδεί-
ξει ότι τα στοιχεία ήταν ψεύτικα. Και το είχε κατα-
φέρει. Είχε ενοχοποιήσει έναν άλλο αστυνομικό. 
Και η υπόθεση σε λίγες μέρες θα επανεξεταζόταν. 
Θα αθώωνε το γιο του. Θα τον έπαιρνε πίσω και 
θα τον αγκάλιαζε. Καθώς τα σκέφτηκε όλα αυτά, 
έκανε αναστροφή και γύρισε πίσω. Δεν είχε καμιά 
όρεξη τελικά να τον δει. Ήθελε απλώς να πάει σπί-
τι του, να ξαπλώσει και να κλάψει. Και να συνεχί-
σει να κλαίει. Πόσο μακριά θα έφτανε για να πάρει 
πίσω το παιδί του;
5 ημέρες αργότερα
Δικαστής: Να προσέλθει ο μάρτυρας, παρακαλώ.
Δικηγόρος: Κύριε Άντριου, σειρά σας.

Μα δεν κατάφερε να πει τίποτα. Ήθελε απλώς να 
τα ξανασκεφτεί όλα. Ο γιος του, που πριν μια ώρα 
του αποκάλυψε την αλήθεια. Ο συνάδελφός του 
που θα πήγαινε φυλακή. Άδικα. Τόσα χρόνια, δεν 
ήθελε να το δει. Πως μέσα στην επιθυμία για να 
σώσει το γιο του, είχε πλαστοποιήσει τα στοιχεία. 
Και σε λίγο θα αθώωνε το δολοφόνο. Και θα φυ-
λάκιζε ισόβια τον αθώο. Ο αστυνομικός δε θα το 
έκανε αυτό. Μα ο πατέρας θα το έκανε. Και ξαφ-
νικά το κατάλαβε, πως τη δικαιοσύνη που ήθελε 
από παιδί, αυτός ο ίδιος θα την κατέστρεφε. Μέσα 
στην αίθουσα, μια περίεργη σκέψη τού μπήκε στο 
κεφάλι και το σώμα του την εκτέλεσε αυτόματα. 
Βγήκε από την αίθουσα. Μπήκε στο αυτοκίνητο 
του. Πήγε σπίτι του. Ποιος να αθωώθηκε στη δίκη, 
σκέφτηκε. Πήγε στο ντουλάπι. Δεν ήθελε να ελευ-
θερώσει το δολοφόνο. Όπλισε το όπλο. Δεν ήθε-
λε να καταστρέψει τη δικαιοσύνη. Σημάδεψε το κε-
φάλι του και τράβηξε τη σκανδάλη. 
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Στo άλλο μου μισό…
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αράκι μου,
Ξανά εδώ, ξανά να σου μιλάω 
σα να μην πέρασε μια μέρα. Κι 
όμως πέρασαν πολλές. Μέρες 
πόθου, μέρες πάθους, μέρες γέ-
λιου και αγάπης.
Πέρασαν, όμως, περισσότερες 

μέρες πόνου, λύπης, μοναξιάς. Κι έκλαψες. Θυμά-
σαι πόσο έκλαιγες και κλαις ακόμα για τις χαμένες 
αγάπες, για τους λάθος ανθρώπους, είτε γιατί σας 
χώρισε ο θάνατος είτε ο χρόνος και η φθορά του. 
Σε έφθειρε και σένα ο χρόνος, έτσι δεν είναι; Άλ-
λαξες, αλλάζεις. Άνθρωποι έφυγαν, γιατί άλλαξες. 
Ήρθαν άλλοι, όμως, έτσι δεν είναι; Σημαντικότεροι 
ή και ασήμαντοι. Άνθρωποι, όμως, ήρθαν. Σταμά-
τα να κλαις! Το παρελθόν είναι παρελθόν. Άσε τον 

εαυτό σου να ζήσει για το «τώρα», για το παρόν. 
Μη βιάζεσαι!
Το μέλλον δεν ήρθε ακόμα! Στάσου στη στιγμή και 
αφουγκράσου πόσο όμορφο είναι να αλλάζεις, 
πόσο όμορφο είναι να θυμάσαι και να ζεις παράλ-
ληλα τη ζωή σου. Στάσου και σκέψου πόσο γλυ-
κό είναι να ξέρεις να αγαπάς, πόσο ωραίο είναι 
να νιώθεις και να μπορείς να κλαις από συγκίνη-
ση κι όχι από στεναχώρια. Κάνε αυτό που νιώθεις! 
Κάθε στιγμή, κάνε αυτό που νιώθεις! Και ποτέ μην 
ξεχάσεις! Μη με ξεχάσεις! Μην αφήσεις τη λήθη 
να σε νικήσει, μην αφήσεις το χρόνο να σε φθεί-
ρει. Να με θυμάσαι κι αυτούς να τους θυμάσαι, αυ-
τούς που σε ξέχασαν. Οι αναμνήσεις σε κάνουν 
δυνατή.
Η παλιά Μαρία. 

Μ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Α μ ο ι ρ ί δ η  -  Β η δ ε ν μ ά ι ε ρ

Στη Μαρία
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γαπητή Χρύσα,
Μου σπας τα νεύρα. Ώρες, ώρες 
συμπεριφέρεσαι σαν καθυστερη-
μένη. Έχεις πάντοτε μια σνομπ, 
υπεροπτική διάθεση, του τύπου 
εγώ είμαι δέκα φορές καλύτε-
ρη κι ακούω διαφορετική μουσι-

κή, κάνω διαφορετικά πράγματα, όχι τις βλακείες 
που κάνετε εσείς. Δεν είναι υποχρεωτικό να σου 
αρέσει ό,τι αρέσει στις μάζες, αλλά μην το κάνεις 
και θέμα. 
Βέβαια, κάνεις και κάτι σωστά. Δεν σου αρέσει 
να συμβιβάζεσαι. Πολλές φορές σ’ έχω πιάσει να 

το κάνεις, σαν να παραδίνεσαι. Αλλά, γενικά μου 
αρέσει που προσπαθείς να αλλάξεις αυτά που δεν 
σου αρέσουν, που δεν είναι δίκαια. 
Επίσης, μου τη σπάει που δεν προσπαθείς αρκετά. 
Αναπαύεσαι στα όσα έχεις κατακτήσει και τα πα-
ρατάς. Θα σου γυρίσει μπούμερανγκ όλο αυτό, να 
με θυμηθείς! Και συγκεντρώσου, σ’ αυτό που κά-
νεις! Ταξιδεύεις, όλη την ώρα. Προσγειώσου λίγο 
στον πλανήτη Γη! Στο κάτω-κάτω ο πλανήτης Γη 
σε χρειάζεται. 
Αυτά από εμένα. Πιστεύω σε σένα.
Με αγάπη, 
Εγώ 

εσύ που ονειρεύεσαι χωρίς στα-
ματημό και περιμένεις τον πρίγκι-
πα σου και τις νεράιδες να εμφανι-
στούν. Εσύ, που δε μπορούσες να 
μισήσεις, παρά μόνο να συγχωρή-
σεις. Ακόμα κι αυτούς που δεν το 
άξιζαν τους συγχωρούσες και τους 

χαμογελούσες. 
Το κορίτσι που πίστευε στα παραμύθια και ό,τι κι 
αν του κάνανε δεν έχανε το χαμόγελό του. Καθό-
σουν ήρεμα στην τάξη, τις περισσότερες φορές 
τουλάχιστον, γιατί τις υπόλοιπες δεν έβαζες γλώσ-
σα μέσα για άτομα που δε θα έπρεπε καν να χα-

ραμίζεις τις λέξεις σου. Και θα σου λείψουν όλα 
αυτά, το ξέρεις καλά, ακόμα και αυτοί ή αυτός που 
σου έκανε τη ζωή δύσκολη. Όλοι θα σου λείψουν. 
Ακόμα κι οι καθηγητές που σου έσπασαν τα νεύ-
ρα, σου έχουν λείψει, και μην πεις ψέματα. Εσύ, 
που την πρώτη μέρα που πάτησες το πόδι σου στο 
προαύλιο του Γυμνασίου ευχόσουν να τελειώ-
σει και τώρα που τελειώνει, κλαις με μαύρο δά-
κρυ. Γιατί; Γιατί ποτέ δε φανταζόσουν τι θα γινό-
ταν, ότι θα βρισκόσουν στο τέλος, εκεί που κατέ-
ληξες να είσαι. Γιατί δεν πίστευες πάντα στα παρα-
μύθια, δεν ήσουν πάντα ευγενική, δε συμπαθού-
σες πάντα αυτούς που συμπαθείς, και μισούσες 

Α

E

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ ρ ύ σ α  Γ κ ι ό κ α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι ω ά ν ν α  Λ α γ ω ν ί κ α

Στη Χρύσα

Στην ονειροπόλα Ιωάννα
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ράξεις, λέξεις, λάθη, λόγια. Όλα. Τα 
χρόνια περνούν. Μεγάλωσες. Ακό-
μα μεγαλώνεις. Αποκτάς εμπειρί-
ες, γίνεσαι σοφότερη. Το μικρό χα-
ρούμενο, ξέγνοιαστο παιδάκι ανή-
κει πλέον στο παρελθόν. Όλα αλ-
λάζουν γύρω σου κι όμως τα πά-

ντα είναι τόσο ίδια. Αποκτάς συνείδηση, αλλά οι 
αξίες σου παραμένουν ίδιες. Βάζεις στόχους, κά-
νεις όνειρα. Φτάνεις τους στόχους σου, αγγίζεις 
τα όνειρά σου. Μόνο που κάποια είναι άπιαστα. Δε 
σε νοιάζει η γνώμη των άλλων, και καλά κάνεις! 
Μόνο τόσο συναισθηματική να μην ήσουν, αλλά 
και σε αυτό έχεις κάνει πρόοδο. Πάντα ήσουν ευ-
συγκίνητη, αν και προς τα έξω έδινες άλλη εντύ-
πωση. Είναι κάποια πράγματα που δε σου κάνουν 
καλό, που συνεχίζεις να τα θες και να τα αγαπάς, 
ακόμα κι όταν ξέρεις ότι σε κρατάνε πίσω. Ξέχασέ 

τα! Προχώρησε μπροστά!
Τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε λί-
γες ημέρες τελειώνουν. Θα σου λείψουν πολλά ή 
καλύτερα τα πάντα. Πρόσωπα, εικόνες, γεγονότα. 
Κάποιοι λένε πως για καθετί που τελειώνει, ξεκινά 
κάτι νέο, πιο ωραίο. Το ελπίζω! Εύχομαι, λοιπόν, 
να διαγράψεις από τη μνήμη σου όλα όσα άσχη-
μα συνέβησαν και όποιον σε πλήγωσε, και να κά-
νεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Πάντα να κά-
νεις αυτό που θέλεις! 
Συνέχισε να αγαπάς, να νοιάζεσαι και να ελπίζεις!
Υ.Γ. Ελπίζω όταν μετά από χρόνια το διαβάσεις 
ξανά αυτό το γράμμα, να έχεις παραμείνει αληθι-
νή και να μην έχει αλλοτριωθεί καθόλου η προσω-
πικότητά σου.
Θα σε αγαπώ ΠΑΝΤΑ,
Ειρήνη

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε ι ρ ή ν η  Μ α ν ι ώ τ η 

Στην Ειρήνη

αυτούς που αγαπάς. Μα άλλαξες, βρέθηκες σε 
στιγμές που σε έκαναν να κλάψεις, να πονέσεις, 
μα πάνω από όλα σε στιγμές που γέλασες με την 
καρδιά σου. Έκανες λάθη, μα με αυτά γελάς τώρα.
Κάποιοι σε πλήγωσαν, αλλά αυτούς τους έχεις ξε-
γράψει τώρα.
Και τώρα; Πού πας τώρα; Καινούριες στιγμές θα 
ζήσεις, καινούριες χαρές, καινούριες λύπες, και-
νούριες αγάπες. Και σε ξέρω καλά, ονειροπόλα, 

πολύ θα ευχηθείς σαν τρελή τα τρία επόμενα χρό-
νια να τελειώσουν. Ας αρχίσουμε, λοιπόν, πάει και 
η δημιουργική γραφή πάει και το Γυμνάσιο, μα να 
μια καινούρια τριλογία, η λεγόμενη Λύκειο, αρχί-
ζει. Υποσχέσου ένα πράγμα! Δε θα σταματήσεις 
να πιστεύεις, όπως και η Εlla, θα έχεις θάρρος και 
ευγένεια. 
Με αγάπη,
Ιωάννα 
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γαπητή Μαρία,
Μεγάλωσες πια. Είσαι ολόκληρη 
κοπέλα. Σε λίγο θα γίνεις γυναί-
κα. Σα χτες σίγουρα θα σου φαίνε-
ται που σε φώναζε ο παππούς σου 
«κοτζάμ κοπέλα». Ακόμα σε φωνά-
ζει. Έχεις αρχίσει να ξυπνάς. Αρχί-

ζεις να νιώθεις υπεύθυνη. Άρχιζε να βάζεις στό-
χους! Νιώθεις την ανάγκη να αλλάξεις, να επανα-
στατήσεις. Όμως, πρέπει να αρχίσεις να συγκε-
ντρώνεσαι πιο πολύ. Πετάς στα σύννεφα, ακό-
μα. Ξέρω ότι δε θέλεις να τα αφήσεις, γιατί νιώ-
θεις ότι μόνο εκεί μπορείς να είσαι ελεύθερη. Αξί-
ζει, όμως, να κατεβαίνεις και, στη γη, να δρας και 
να πραγματοποιείς τα όνειρα σου. Ξέρω ότι έχεις 
πολλές δυνατότητες. Μην κλείνεσαι στον εαυτό 
σου! Προσπάθησε να ανοιχτείς! Ξέρω ότι σου εί-
ναι δύσκολο. Νιώθεις προβλήματα να σε περιβάλ-
λουν. Όμως, αξίζει να προσπαθήσεις να πετύχεις. 
Ίσως δε χρειάζεται να ανησυχείς. Μη φοβάσαι. Θα 
το βρεις. Θα βρεις αυτό που σε κάνει ξεχωριστή. 

Θα βρεις τον εαυτό σου. Δε χρειάζεται να σκέφτε-
σαι ότι πρέπει να τον βρεις πριν από όλους τους 
άλλους και να κλείνεσαι σ’ αυτόν. Πρέπει απλώς 
να ψάξεις και θα τον βρεις. Θα το καταλάβεις. Κι 
όταν σου έρχονται δάκρυα στα μάτια, να αναρω-
τιέσαι αν αξίζει να τα χύσεις. Κανείς και τίποτα 
δεν μπορεί να σε σταματήσει, αν το θελήσεις. Και 
το θέλεις. Θέλεις να πραγματοποιήσεις τα όνει-
ρά σου, να βοηθήσεις, να χαρείς. Κι αν ρωτάς αν 
πρέπει να είσαι καλή σε αυτούς που σου φέρο-
νται άσχημα, να ξέρεις μόνο ότι αυτόν που φέ-
ρεται άσχημα, τον κερδίζεις με καλοσύνη, σ’ αυ-
τόν που δε χαρίζει, του χαρίζεις δώρα, και αυτόν 
που έχει μίσος μέσα του, του δίνεις και τον κερ-
δίζεις με αγάπη. Ίσως, αυτό σε ξεχωρίζει. Πρέπει 
να έχεις αυτοπεποίθηση και να μην αμφιβάλλεις 
για τον εαυτό σου. Αν πέσεις κάτω, ξανασηκώνε-
σαι. Θα τα καταφέρεις! Ό,τι και να γίνει, θα τα κα-
ταφέρεις!
Με αγάπη, 
Μαρία 

Α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ α ρ ί α  Κ ο υ λ ο ύ ρ η

Στη Μαρία
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γαπητή Εβίτα,
Τέρμα αυτό ήταν. Πάει το Γυμνά-
σιο, πάνε αυτά τα τρία χρονιά “δια-
λείμματος” που χώριζαν το Δημοτι-
κό από το Λύκειο. Τέρμα τα πάρτι, 
τα βράδια που ξενυχτούσες πάνω 
από το κινητό σου, γιατί περίμε-

νες ένα μήνυμα από εκείνον σαν να μη σε νοιάζει 
το αύριο. Τώρα το μόνο που κυριαρχεί στο μυαλό 
σου είναι ο τρόμος του Λυκείου και οι πανελλήνι-
ες. Αλλά μην αγχώνεσαι, γιατί το Λύκειο έχει και 
τα καλά του. Επιτέλους είσαι από τα «μεγάλα» παι-
διά του σχολείου και θα γίνεις και πιο ανεξάρτητη, 
μια κανονική ενήλικας. Θα εκφέρεις άποψη και δε 
θα σε επηρεάζει τίποτα. Όσο για τα πάρτι, που είπα 
πιο πάνω, μη στενοχωριέσαι, γιατί θα υπάρχουν κι 
αυτά αλλά πιο λίγα (όχι σαν αυτό που γίνονταν φέ-
τος, κάθε Σάββατο και πάρτι) γιατί θα έχετε πολύ 
διάβασμα. Ακόμα κι αυτοί οι έρωτες θα υπάρχουν 
κι θα βρεθεί και ένας άνθρωπος για εσένα, στο 

υπογράφω. Μη φοβάσαι, βρε μικρή, θα περάσεις 
πολύ ωραία και στο Λύκειο και, όταν θα τελειώ-
σεις το σχολείο και θα ανατρέχεις στις αναμνήσεις 
σου, θα θυμάσαι τις πλάκες, τις γκάφες, τα πειράγ-
ματα και τις τιμωρίες που φάγατε τόσο εσύ όσο 
και οι τρελοί οι φίλοι σου, που ελπίζω να κρατή-
σετε επαφές και στο Λύκειο. Αυτά τα χρόνια θα 
θυμάσαι, που καθόσουν στα θρανία γιατί αυτά εί-
ναι τα πιο ωραία και πιο ξέγνοιαστα χρόνια. Επι-
τέλους θα λες κι εσύ, όταν θα σε ρωτάνε τι τάξη 
πας, πάω Λύκειο και θα φουσκώνεις από υπερη-
φάνεια. Όσο για το κόλλημά σου με αυτό το μπά-
σκετ, ξέρω ότι δε θα σταματήσει ποτέ. Ακόμη κι 
όταν γεράσεις και δε θα μπορείς να περπατήσεις, 
θα βρεις τρόπο να παίζεις. Το ξέρω ότι δε θα βά-
λεις ποτέ μυαλό και μου αρέσει αυτό, γιατί η ζωή 
θέλει λίγη τρέλα. 
Σε φιλώ, αγάπη μου, να προσέχεις!
Ο εαυτός σου!

Α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε β ί τ α  Δ ρ ά κ ο υ

Στην Εβίτα
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