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Οι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
για πέμπτη πια συνεχή χρονιά είναι εδώ και είναι πλέον θεσμός.
Οι λογοτεχνικές ευαισθησίες και δημιουργικές απόπειρες των μαθητών
του Λυκείου έρχονται να κλείσουν όμορφα κι αυτή τη σχολική χρονιά.
Οι συγγραφείς καταθέτουν με την πένα τους τις αναζητήσεις τους, τους
προβληματισμούς τους, τις σκέψεις τους, την ψυχή τους μέσα σε αυτήν την
καλαίσθητη έκδοση σε άσπρο μαύρο. Αποτυπώνουν τη ζωή μέσα από τα μάτια
τους, μια ζωή ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Και αυτή τη χρονιά
προσωπικές και ομαδικές συγγραφικές προσπάθειες αγγίζουν θέματα υπαρξιακά,
μεταφυσικά, ψυχολογικά και κοινωνικά με έναν αφοπλιστικά ειλικρινή τρόπο.
Καλή σας ανάγνωση!
Μαρία Αρβανιτάκη

διήγημα...

διήγημα

Άγγελος
Γρηγόρης Ζανιάς
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Άγγελος βρήκε τον εαυτό του σ’ ένα περίεργο μέρος. Τουλάχιστον
ήταν περίεργο, αν συλλογιστεί κανείς πως μόλις διέσχιζε έναν
πολύβουο δρόμο. Γύρισε και παρατήρησε το χώρο. Βρισκόταν
σ΄ ένα σκοτεινό δωμάτιο με μόνη επίπλωση ένα γραφείο και μια
καρέκλα. Το ελάχιστο φως δεν έμοιαζε να προέρχεται από κάπου συγκεκριμένα
και το όλο μέρος τού δημιουργούσε έντονα συναισθήματα. Ήταν σίγουρος πως
είχε βρεθεί ξανά εδώ. Γύρισε με τον ήχο της πόρτας που άνοιγε. Ένας μεσήλικας
άντρας έμπαινε στο δωμάτιο από μια πόρτα, που ήταν σίγουρος ότι πριν δεν
ήταν εκεί. Άθελά του παραπάτησε καθώς ο ξένος χαμογέλασε. «‘Α! εδώ είσαι
πάλι… ένας από τους αγαπημένους μου!»
Φορούσε ένα άσπρο κουστούμι και είχε τη στάση ενός νεαρού άντρα, αν και
ήταν προφανώς μεγαλύτερος. Ο Άγγελος δε θυμόταν να τον είχε συναντήσει
πρωτύτερα, αλλά ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος και έτσι απάντησε:
«Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δε σας θυμάμαι!»
«Αυτό είναι καλό» του είπε, ενώ κάθισε στο γραφείο. «θα ήταν αδύνατο να με
θυμόσασταν».
Ο Άγγελος συνοφρυώθηκε καθώς δεν ήταν σίγουρος τι ακριβώς συνέβαινε.
«Ποιος είστε;» ρώτησε.
«Ο θάνατος» ήρθε η απάντηση. Είχε ακούσει καλά;
«Ο θάνατος;» ξαναρώτησε.
«Ο ένας και μοναδικός που κανείς δεν μπορεί να υπερβεί.»
Προσπάθησε να ηρεμήσει τον εαυτό του λέγοντας ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο.
Όμως ήταν η περίπτωση που ήταν αδύνατη, ενώ η εξήγηση καθιστούσε το
γεγονός πως πριν από λίγο περπατούσε στο δρόμο, ενώ τώρα ήταν εδώ, πολύ
δυνατό.
«Σε παρακαλώ, κάθισε» άκουσε τη φωνή του και τραβώντας την άλλη καρέκλα
προς το μέρος του ρώτησε: «Είμαι νεκρός;» «Φοβάμαι πως έτσι είναι» ήρθε η
απάντηση.

«Πώς πέθανα;» σχημάτισε τις φράσεις νιώθοντας περίεργα.
«Τροχαίο, αλλά μην ανησυχείς… ούτε που το κατάλαβες».
Ο Άγγελος έμεινε αρχικά σιωπηλός κι ύστερα άρθρωσε: «Δεν ξαφνιάζομαι για
κάποιο λόγο».
«Λίγοι ξαφνιάζονται. Στο κάτω – κάτω αυτή είναι η φυσική πορεία της ζωής.»
«Τώρα τι γίνεται;» ρώτησε ο Άγγελος.
«Τώρα κανονικά θα συνέβαινε αυτό που γίνεται κάθε φορά που πεθαίνει
κάποιος…»
«Αλλά…;»
«Αλλά σε κρατάω εδώ, γιατί είσαι ένα ενδιαφέρον άτομο, ξέρεις…»
«Είσαι πραγματικά ο θάνατος;» ρώτησε ο Άγγελος, προφέροντας με μεγαλύτερη
ευκολία τη λέξη από πριν.
«Νομίζω πώς το ξεκαθαρίσαμε αυτό» αποκρίθηκε ο άντρας με το λευκό
κουστούμι.
«Δεν πρέπει να έχεις κι ένα δρεπάνι;»
Εκείνος έδειξε το λυκίσιο χαμόγελό του και είπε «Δε μου αρέσει να σκέφτομαι
τον εαυτό μου σαν το σκοτεινό μαυροντυμένο γέρο που παίρνει ψυχές.»
«Τι είσαι τότε;»
«Προτιμώ να με θεωρώ ένα είδος ταξιδιωτικού πράκτορα.»
«Δηλαδή;» είπε κάπως απορημένος ο Άγγελος.
«Ξέρεις… ψυχές μπαίνουν, ψυχές βγαίνουν κι εγώ είμαι στο κέντρο αυτού του
συστήματος.»
«Μάλιστα…»
«Ξέρεις, είμαι πάντα δίπλα σας… Ο καθένας σας κουβαλάει στην πλάτη του το
δικό του θάνατο»
Ο Άγγελος καταπολέμησε την ξαφνική επιθυμία να κοιτάξει πίσω από την
πλάτη του και συνέχισε να ακούει προσεκτικά. Ο λευκοντυμένος άντρας σαν
να μάντεψε τις σκέψεις του, άστραψε πάλι το απειλητικό του χαμόγελο, πριν
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συνεχίσει. «Εσύ είσαι ιδιαίτερη περίπτωση. Πέθανες πριν έρθει η ώρα σου και
δεν εκπλήρωσες όσα είχαν σχεδιαστεί να κάνεις… Γι αυτό κι εγώ θα σου δώσω
ένα γρίφο».
«Ένα γρίφο;» είπε μπερδεμένος ο Άγγελος. «Τι είδους γρίφος θα είναι αυτός;»
«Ένας γρίφος, μα όχι οποιοσδήποτε γρίφος… Η απάντησή του είναι το μυστικό
της ζωής και η απάντηση σε όλα τα διλήμματα αυτής. Αν τον λύσεις, θα σου
επιτρέψω να ζήσεις από το τροχαίο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάθε φορά που
θα περνάς από δω, θα θυμάσαι αυτή τη συνάντησή μας και θα είσαι πάντα ο
Άγγελος…»
Ο Άγγελος ενθουσιάστηκε! Μια ευκαιρία να γυρίσει πίσω και να εκπληρώσει,
απ΄ ό,τι του είπε, μεγάλα σχέδια. Τότε όμως η πραγματικότητα τον χτύπησε και
ρώτησε: «Κι αν αποτύχω;»
Ο άνδρας που ήταν γέρος αλλά και νέος ταυτόχρονα απάντησε: «Μα, αγαπητέ
μου, το γεγονός ότι δεν ξέρεις τι θα συμβεί, το κάνει πιο δραματικό… δε
βρίσκεις;»
Δίστασε. Παίζονταν πολλά εδώ… Δεν μπορούσε να δεχτεί χωρίς σκέψη, αλλά ο
θάνατος έμοιαζε ανυπόμονος. «Δέχομαι» είπε. Στο κάτω κάτω ήταν ήδη νεκρός.
Τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί; Και τότε κατάλαβε. Τότε σκέφτηκε το ένα
πράγμα που ήταν χειρότερο απ΄ όλα.
Ο θάνατος δεν έχασε χρόνο και είπε:
«Γιατί το κοτόπουλο πέρασε το δρόμο;»
«Μόνο αυτό;» ρώτησε ο Άγγελος.
«Μόνο αυτό» αποκρίθηκε εκείνος.
Μια τελευταία φορά κοίταξε το πρόσωπο απέναντι του και στο πρόσωπο αυτό
δεν υπήρχε ίχνος χαμόγελου...
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...
«Είμαι ο θάνατος» είπε.
«Νόμιζες ότι
θα ήταν εύκολο;»

διήγημα...

διήγημα

Προσπάθεια
Ζηνοβία Κατσαρού
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ίμαστε ελεύθεροι. Κοντά στο νερό, μέσα σε πλοίο. Συζητάμε για τα
πάντα: βιβλία, ιστορία, φιλοσοφία. Βλέπουμε το γειτονικό σύμπαν
και μερικοί από μας ετοιμάζονται να ταξιδέψουν εκεί. Η κυρία
καπνίζει, προτείνει, ρωτά, απαντά. Η μουσική χαμηλώνει, το φως
περιπλανιέται.
Είμαστε ελεύθεροι. Μέσα στο πάρκο, το φως ξεπροβάλλει. Γραμμένες σελίδες
καινούρια λουλούδια. Σίγουρα όλοι θα προλάβουμε;
Είμαστε ελεύθεροι. Κοιτάω τριγύρω και βλέπω αλήθεια.

Σήμερα όλοι αποφασίσαμε να μάθουμε την αλήθεια.
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Είμαστε ερευνητές. Κλέβουμε λίγη φαντασίωση του Γκάους, της Κιουρί, του
Φέιμαν. Οι τοίχοι, σεντόνια, τις τελετές φυλάσσουν.
Είμαστε ερευνητές. Και βρήκαμε μέσα στην πόλη παιδιά να σιγοκαίνε. Δεν
ήξεραν πως ίσως μέσα στα πολλά τα αγαθά, να μην υπάρχει το φως. Το φως
κρυβόταν πίσω από ποιον;
Και έπρεπε εσείς τον ήλιο να ανάψετε.
Είμαστε ερευνητές. Μπορεί να αργήσουμε, όμως το δρόμο θα τον βρούμε. Και
με τα μάτια των παιδιών, απ’ όλο τον κόσμο θα μας ακολουθήσουν. Χωρίς
θυσία, φαντασία, οραματικότητα ο άνθρωπος, το όνειρο μονάχα στο νου του θα
εγκυμονεί. Αυτά, αν όχι εσείς, ποιος θα μας τα διδάξει;
Είμαστε ερευνητές. Και σήμερα αποφασίσαμε να ψάξουμε γύρω μας.
Θα γίνουμε άνθρωποι. Όλοι είμαστε μαζί, μέρη ενός κύκλου με άπειρη ακτίνα.
Και η κεντρική φωτιά όλους θα μας ζεστάνει και οι φωνές όλες θα ακούγονται.
Ακόμη κι αν ο άνεμος απ’ τα ψηλά βουνά την ακοή και τη μιλιά μας παρασύρει.
Θα γίνουμε άνθρωποι. Κούντερα, Σεφέρη και Σωκράτη θα γευόμαστε και με
τη μουσική των επίγειων θεών θα μεθούμε. Και έπειτα όσοι ποθούμε μέσα στο...
Μουνχ θα κολυμπήσουμε.
Θα γίνουμε άνθρωποι. Θα δούμε σε ποιο κομμάτι από το μεγάλο παζλ ανήκουμε.
Σήμερα αποφασίσαμε να ορίσουμε ποιοι εμείς είμαστε.

Όπως και να ‘χει φυλακισμένοι του χθες, επιπόλαιοι του σήμερα και φοβισμένοι
του αύριο δε θα επιτρέψουμε να γίνουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε για να
προφτάσουμε κάτι από αυτά που λείπει.

Σήμερα όλοι

αποφασίσαμε
να μάθουμε την
αλήθεια.

διήγημα...

διήγημα

μέτρηση
Εβελίνα Παπαλεξίου
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ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ.
Μπιπ!. «Πάλι
τηλεφωνητής;
Πού βρίσκεσαι
επιτέλους; Τζάμπα σου πήρα δώρο
Χριστουγέννων iPhone; Του χρόνου
θα σου πάρω κοκαλάκι. Πιο πολύ θα
σου φάνει χρήσιμο. ΕΠΕΙΓΟΝ. Call
me! Τιμ.»
Το χέρι της Ελπίδας σήκωσε το
ακουστικό πατώντας τον αριθμό του
Τιμ, όπως τον φώναζε.
«Hope, εσύ είσαι;»
«Βρε συ, είσαι καλά; 26 αναπάντητες»
«Έχω νέα! Ετοιμάζομαι να
συγκατοικήσω με τον Πέτρο!»
«Α! Α! σε 30 λεπτά είμαι εκεί για
λεπτομέρειες»
Δεν την πείραζε που ο καλύτερος
φίλος της ήταν ομοφυλόφιλος.
Πάντα καμάρωνε τους ανθρώπους
που δε δίσταζαν να παραδεχτούν
τη διαφορετικότητά τους. Μόνο
η αποδοχή του εαυτού σου, έτσι
ακριβώς όπως είναι, μπορεί να σε
κάνει ευτυχισμένο» έλεγε πάντα σε
όσους κατέκριναν τους ανθρώπους
για τις επιλογές τους. Στο πετσί της

Εβελίνας Παπαλεξίου

δεν υπήρχε ίχνος ρατσισμού προς
καμία διαφορετική φυλή, αίρεση ή
θρησκεία. Μόνο ένα είδος ανθρώπων
δεν μπορούσε ποτέ να εμπιστευτεί.
Τις γυναίκες. Αυτό ήταν και το κοινό
σημείο τους με τον Τιμ, που τους
ένωσε πριν από 18 χρόνια. Πηγαίνανε
πρώτη Γυμνάσιου τότε.
«Η μαθήτρια Ελπίδα Αλέξανδρου να
καθίσει με τον Τιμόθεο Βασιλείου»
όρισε η φιλόλογος της τάξης.
«Τιμ, παρακαλώ. Όχι Τιμόθεο. Ελπίδα,
θα σε φωνάζω Hope.Ελπίδα στα
αγγλικά δηλαδή. Ελπίζω να μη σε
πειράζει. Εξάλλου κάποια στιγμή θα
γίνεις σπουδαία και θα το αλλάξεις.
Όλοι το αλλάζουν στις μέρες μας».
Η εσωστρεφής κοπέλα έγνεψε
καταφατικά, χωρίς να βγάλει μιλιά.
Ακόμη δεν ξέρει γιατί θεώρησε ο Τιμ
πως θα γίνει κάποτε σπουδαία και ούτε
θέλησε να μάθει ποτέ.
Λίγο αργότερα χτυπούσε το κουδούνι
της πόρτας του Τιμ.
«Άρχισες να βλέπεις αγγλικές ταινίες
πάλι;»
«Ναι. Θα μπορούσες να το πεις κι
έτσι..., σ’ αγαπώ καλή μου!»

«Επειδή δουλεύω στη Vogue «και
έχω γνωριμίες ή επειδή έφερα ένα
κιλό προφιτερόλ για να μου πεις
λεπτομέρειες;»
«... δε μου λες, εσύ είσαι ακόμα κατά
του γάμου;»
Ο Τιμ άρχισε να φλυαρεί ευχαρίστως
για την επικείμενη συγκατοίκηση με το
φίλο του.
Ποτέ δε μίλαγε πολύ για το παρελθόν
της η Ελπίδα ούτε και για το λόγο που
απέρριπτε έτσι την ιδέα του γάμου.
Η δικαιολογία της ήταν ότι δε θα
μπορούσε να είναι αρχισυντάκτρια,
φίλη και σύζυγος. Εν μέρει είχε δίκιο,
όμως δεν έμπαινε καν στο συλλογισμό
αυτού του ενδεχόμενου και πάντα
κυνικά έλεγε ότι οι άντρες είναι σαν τα
τακούνια.
Όσα και να ’χεις, πάντα θα θες
περισσότερα!!
Όσο, όμως, απόλυτη, επιπόλαια
ξεροκέφαλη κι αν φαινόταν, ποτέ δεν
μπόρεσε να απογοητεύσει κανέναν
άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή
της. «Απλά έχεις μεγάλη καρδιά, για
πολλούς άντρες και όχι μόνο για έναν»
ήταν η αξιολόγηση του ψυχολόγου της.
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Μπορεί να είχε και δίκιο.
ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ.
«Καλημέρα! Έναν
καφέ φίλτρου
με ζαχαρίνη,
παρακαλώ!»
«Αμέσως!»
«Ευχαριστώ!»
Μόνη, σ΄ ένα καφέ στο Κολωνάκι
κρατώντας στα χέρια της τη Vogue
Ιανουαρίου. «Είναι υπέροχο
συναίσθημα να κρατάς κάτι στα χέρια
σου και να το αποκαλείς Δικό Σου.
Το καλύτερο απ’ όλα όμως είναι το
γεγονός ότι είναι άψυχο.» σκέφτηκε.
Ώρα 12.00 το πρωί και η
ανυπομονησία της να συναντήσει
το Στέφανο ήταν μεγάλη. Όχι δεν
ήταν ερωτευμένη, απλά δεν άντεχε
το γεγονός να μην καλύπτει τις
βιολογικές της ανάγκες. Εξάλλου ήταν
μια πανέμορφη γυναίκα 31 ετών,
και καθόλου παράλογο δεν ήταν οι
ανασφάλειες ν΄ αρχίσουν να παίρνουν
το δρόμο προς εκείνη.
Αφηρημένη στο αριστούργημα της δεν
μπόρεσε να καταλάβει πως το ρολόι
είχε χτυπήσει 14.00. Το κινητό της
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νεκρό. «Πάλι ξέχασα να το φορτίσω»
σκέφτηκε. Χωρίς απογοήτευση, χωρίς
στενοχώρια για το ανεκπλήρωτο
ραντεβού της κατευθύνθηκε προς
το σπίτι της. Ανησυχούσε για το
φίλο της, αυτό είναι αλήθεια. Μόλις
έφτασε, έτρεξε να βρει το φορτιστή
να επανεκκινήσει το τηλέφωνο. Με
έκπληξη αντίκρισε πως δεν είχε καμία
ειδοποίηση από εκείνον. Χωρίς να
χάσει χρόνο τον κάλεσε. Δυστυχώς
για εκείνη όμως μια δυσάρεστη
έκπληξη την περίμενε. Ο δαίμων
της τεχνολογίας έπαιξε παράξενα
παιχνίδια και βρέθηκε να ακούει από
τον ίδιο ότι δεν ήταν τίποτε άλλο
παρά μια εγωκεντρική τύπισσα που τη
βαριόταν όσο δεν έπαιρνε άλλο. Δεν
απογοητεύτηκε πολύ για τη σχέση που
τελείωσε. Ήταν περιζήτητη εξάλλου. Το
μόνο που την απασχολούσε ήταν το αν
ήταν όντως εγωκεντρική.
«Και να είμαι, Τιμ, τι τον νοιάζει; Τόσο
κομπλεξικός είναι; Δεν τον ζήτησα και
σε γάμο» παραπονιόταν στον Τιμ λίγο
αργότερα.
«Ξεκόλλα! Έχεις γίνει αυτό που πολλές
θα ήθελαν. Αντικείμενο πόθου από

Εβελίνας Παπαλεξίου

πολλούς, απείρους άνδρες, τι άλλο θες;»
«Αντικείμενο;»
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ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ
Μόνη στο άχαρο
γραφείο της
κρατώντας ένα μαύρο
ακουστικό στο χέρι..
«Ελπίζω να θυμάσαι πόσο με
αναζωογονεί μια βόλτα στο κέντρο. Τι
λες, Τιμ, πάμε;»
«Αποκλείεται. Έχω πολλά τρεχάματα.
Σε ένα μήνα μετακομίζω κι εγώ αφήνω
το χρόνο να κυλάει αβίαστα. Τι θα
κάνω;»
«Καταρχάς να ηρεμήσεις. Μετά όλα θα
τα βλέπεις με άλλο μάτι. Πιες και καμιά
βαλεριάνα! Πρέπει να σε αφήσω όμως
τώρα. Μόλις ξεκίνησε το διάλειμμά
μου.»
«Πάλι στο κινέζικο θα πας;»
«Μπαααα. Για σήμερα έχω άλλα σχέδια.
Φιλιά!» Η Ελπίδα έκλεισε το ακουστικό
κοιτάζοντας το κενό.
Τίποτα δε θα την εμπόδιζε από αυτή
την επιστροφή της στο παρελθόν. Όταν
ήταν ακόμα παχουλή με ένα κότσο στο
κεφάλι ολημερίς και δίπλα της φυσικά

ο Τίμος. Να αυτοσαρκάζονται και να
χάνονται μέσα στα στενά στο Θησείο,
στο Μοναστηράκι και στου Ψυρρή με
δυο παγωτά στο χέρι κοιτάζοντας τον
ήλιο να δύει ανάμεσα στα κλασικά,
διατηρητέα σπίτια που τόσο λάτρευαν.
Τότε που ζούσε στα Δυτικά Προάστια,
και όχι στο Κολωνάκι. Τότε που δεν
είχε συνδρομή σε club με τα «ψώνια»
της ελληνικής υψηλής κοινωνίας. Τότε
που δεν ήταν περιζήτητη. Τότε που δεν
ήταν «αντικείμενο».
Ξαφνικά άκουσε στα βάθη της ψυχής
της ένα γέλιο. Άκουσε δυο παιδιά
γύρω στα δεκατρία να συζητούν και
να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Οι
δυο φωνές που ακούστηκαν ήταν πολύ
γνώριμες.
«Τιμ, λες να υπάρχει κάπου εκεί έξω το
άλλο μας μισό;»
«Γιατί όχι; Οι άσχημοι έχουν τις τύχες
τις καλές, γλυκιά μου».
«Χα! Χα!. Έλα, τώρα σοβαρά…»
«Φυσικά και υπάρχει. Σε 15 χρόνια θα
έχεις ήδη παντρευτεί. Είμαι σίγουρος
γι’ αυτό».
«Τιμ, τελικά δεν παντρεύτηκα. Τι
πήγε στραβά; Τι έκανα πάλι λάθος;»

σκέφτηκε. Ένα βλέμμα διέκοψε τη
σκέψη της. Ήταν διαπεραστικό. Ένα
βλέμμα μέσα στην ψυχή της. Ήταν
δυνατό το συναίσθημα. Γεμάτο χαρά
και λύπη. Γέλια και δάκρια. Δεν
μπορούσε να το περιγράψει. Δυο
μεγάλα πράσινα μάτια την αντίκρισαν
και χάθηκαν μέσα στη σιωπή.
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ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ
Μέσα στα starbucks
περιμένει στην
ατελείωτη ουρά.
Φυσιολογικό. Ώρα 07.30.
« Ένα freddo cappuccino μέτριο με
ζαχαρίνη και γάλα σόγιας, παρακαλώ!»
«Αμέσως. 4.95».
«Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν
τον πουλάνε 5 ευρώ. Πάντα βέβαια το
ίδιο σκέφτομαι, αλλά είναι παράλογο»
σκέφτηκε η Ελπίδα.
«Επιδιώκετε να με αφήσετε στον τόπο,
ε; Πάντως οι πραγματογνώμονες
θα το αναφέρουν ως ατύχημα. Να
’στε σίγουρη!» μια βαθιά φωνή
την επανέφερε απότομα στην
πραγματικότητα.
«Αααα!!, εσείς χτες από το
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Μοναστηράκι. Πότε επιχείρησα ξανά
να σας σκοτώσω «τυχαία»;»
«Μα χτες, πέσατε πάνω μου, δεν το
θυμάστε;»
«Χίλια συγγνώμη! Δεν κατάλαβα
τίποτα. Ήμουν χαμένη στις σκέψεις
μου».
«Ναι, αυτό φάνηκε. Σωτήρης
Βασιλείου.»
«Ελπίδα Αλεξάνδρου. Χάρηκα!»
«Κι εγώ. Χωρίς βιαιότητες, όμως,
παρακαλώ!»
«Χα! χα! Χα!»
«Πού πηγαίνετε;»
«Στη Vogue.»
«Α! Τέλεια! Κι εγώ εκεί δουλεύω από
χτες. Είμαι ο καινούριος φωτογράφος.
Εσείς;»
«Η αρχισυντάκτρια.»
Ο Σωτήρης ξεροκατάπιε, μα δεν το
δείξε.
Η συζήτηση περί δουλειάς συνεχίστηκε
μέχρι την πόρτα των γραφείων τους.
Πάλι αυτό το παράξενο συναίσθημα
την διακατείχε. Τα μάτια της ήταν
προσηλωμένα στα δικά του. Τα δικά
του επίσης. Η λάμψη των ματιών του
ήταν τόσο έντονη που άφηνε αδιάφορα

Εβελίνας Παπαλεξίου

τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Το
γεγονός ότι ήταν γοητευτικότατος
είχε ξεφύγει από τα μάτια της, πράγμα
σπάνιο για την Ελπίδα. Μετά από
εκείνη, τη δεύτερη συνάντηση άρχισε
να συνειδητοποιεί τη σημασία αυτού
του συναισθήματος. Για πρώτη φορά
στη ζωή της ήταν ερωτευμένη. Αυτό
που ονειρεύεται κάθε γυναίκα. Έρωτας
με την πρώτη ματιά! Απίστευτο
για τις μέρες μας, αλλά αληθινό. Η
αυτοσυγκέντρωση τής έλειπε εκείνη τη
μέρα . Είχε μείνει εκεί, έξω από το καφέ
στα δυο υπέροχα πράσινα μάτια του
που την καθήλωσαν.
«Άραγε να νιώθει το ίδιο κι αυτός;»
έπιασε τον εαυτό της να μονολογεί.
Βρισκόταν μόνη της σ΄ ένα τεράστιο
γραφείο μ’ ένα βιβλίο γεμάτο
σημειώσεις. Ήταν στο γραφείο της με
το νέο τεύχος της Vogue στα χέρια,
εδώ και αρκετές ώρες, που ήθελε
απεγνωσμένα διορθώσεις. Ώρα 22.30.
«Έπρεπε να ’χα φύγει από τις οκτώ… Τι
κάθομαι και χαζεύω όλη μέρα; Πφφφ.
Δούλεψε!» μίλησε στον εαυτό της.
«Λυπάμαι αν διακόπτω, αλλά έμαθα
πως είστε ακόμα εδώ, και μιας και

απέκτησα «μέσον» από τη γνωριμία μας, λέω να σας κάνω το τραπέζι. Μη χάσω
και μια καλή ευκαιρία για ανανέωση του συμβολαίου μου».
Ήταν αυτός. Τα δυο τεράστια λαμπερά πράσινα μάτια γεμάτα υποσχέσεις.
Κοκάλωσε. Δεν κουνήθηκε για μερικά δευτερόλεπτα. Έμεινε να τον κοιτά με
ένα βλέμμα μάλλον χαζό και εύκολα
παρεξηγήσιμο.
«Μπααα!!. Δεν ενοχλείς. Δεν
μπορώ να συγκεντρωθώ.
Οργανώνω το θάνατό
σου και μου κλέβει
αρκετό χρόνο από τη
δουλειά μου όπως
καταλαβαίνεις.
Και άσε τον
πληθυντικό!»
«Εντάξει! Τόσο
πολύ που σκέφτεσαι,
λοιπόν, θα πρέπει
να έχεις οργανώσει το
τέλειο έγκλημα.»
«Αμέ! Κι εσύ θα γίνεις
συνεργός μου. Τι θα ’λεγες
το θύμα μας να είναι ένας
σολομός;»
«Η επιθυμία σας διαταγή! Ευτυχώς που δεν είπες τίποτα για το ζωικό βασίλειο.
Θα με απογοητεύατε δεσποινίς…»
«Κι εγώ οικολόγος είμαι».
«Μη με κάνεις να σε συμπαθήσω περισσότερο. Γίναμε συνέταιροι.»
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«Θα το ‘χω υπόψη μου.»
Το χαμόγελο της Ελπίδας δεν μπορούσε
να κρυφτεί. Επιτέλους ένας άντρας
δυναμικός, χωρίς ταμπού, χωρίς
ρατσισμό, με χιούμορ και πολλές
φιλοδοξίες ήρθε στη ζωή της. Κάποτε
ο ψυχολόγος τής είχε πει «Μην
ενθουσιάζεσαι. Σου κάνει κακό.
Πέφτεις πολύ εύκολα από τα σύννεφα
και συγκρούεσαι με μια νταλίκα που
τρέχει στην εθνική οδό. Κι αν δεν
σταματήσεις έγκαιρα, μπορεί να φανεί
και το τέλος σου.»
Ποτέ δεν ξέχασε αυτά τα λόγια
η Ελπίδα. Γι’ αυτό έπαψε να
ενθουσιάζεται και να εκδηλώνει
εύκολα τα συναισθήματά της. Γι’
αυτό προσπάθησε να αντιμετωπίσει
και το Σωτήρη φιλικά. Μάταια. Όλο
το βράδυ προσπαθούσε να φανεί
χαλαρή, επιτηδευμένα βέβαια. Η
βραδιά κυλούσε όμορφα μέχρι που
ένα τηλεφώνημα την ανάγκασε να
αποχαιρετήσει τον επίγειο έρωτά της.
«Συγγνώμη, Σωτήρη, πρέπει να φύγω.
Κάτι συνέβη στον κολλητό μου.
Δεν είναι καλά. Θα επανορθώσω το
συντομότερο δυνατό. Υπόσχομαι!»

Εβελίνας Παπαλεξίου

«Μην το συζητάς, αφεντικό, αύριο
επακολουθεί συνέχεια. Την ώρα του
διαλείμματος στην είσοδο;»
«Εντάξει! Θα είμαι εκεί. Και πάλι
συγγνώμη!»
Ο Σωτήρης είχε μια μοναδική
αυτοπεποίθηση! Δεν της άφηνε
περιθώρια ν’ αρνηθεί. Κι αυτό τη
γοήτευε. Κι ας ήταν υφιστάμενός της!
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ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ
Ώρα 15.00 και η
Ελπίδα κατεβαίνει
αγωνιώντας με το
ασανσέρ. Ο Σωτήρης ήταν εκεί μ΄ ένα
τσιγάρο στο χέρι. Το χαμόγελο άνθησε
στο πρόσωπό της.
«Είσαι πολύ ενεργειακός άνθρωπος, το
ξέρεις;» ξεκίνησε πρώτος εκείνος την
κουβέντα τους.
«Αν μου εξηγήσεις, μπορεί και να
μάθω».
«Όταν χαμογελάς, ας πούμε, όπως
τώρα, μεταδίδεις στον άλλο μια θετική
ενέργεια, όταν όμως έχεις τις μαύρες
σου όπως την πρώτη φορά...»
«Αλήθεια;»
«Φυσικά! Αλλά μου το ανταπέδωσες

τις δυο τελευταίες μέρες».
Ήταν το πιο ωραίο κομπλιμέντο που
της είχαν κάνει ποτέ. Κανένα σχόλιο
για την εξωτερική της εμφάνιση.
Η αδιαφορία του αυτή φάνταζε
εξωπραγματική, απίστευτη. Τον
καθιστούσε αυτόματα διαφορετικό απ’
όλους τους άλλους. Κάθε του λέξη
ήταν και εκατομμύρια πεταλούδες στο
στομάχι της. Ανεξαρτήτως του τι έλεγε.
Τα λόγια του ηχούσαν σαν καμπάνες
απελευθέρωσης και ανεξαρτησίας στ΄
αυτιά της.
Το γεύμα τους κύλησε ομαλά χωρίς
κανένα κομπλιμέντο κατά τη διάρκειά
του. Μόνο η φωνή του της έφτανε.
Ήταν ένα δώρο σπάνιο. Σκεφτόταν
κάθε γέλιο του, κάθε αναπνοή του,
κάθε του έκφραση, κάθε του λέξη. Η
δουλειά της δεν υπήρχε στη σκέψη
της. Τον «μισούσε» γι αυτό του το
επίτευγμα. Ήταν ο μοναδικός που το
κατάφερε. Τον μισούσε τον έρωτα.
Την έκοβε και την έραβε στα μέτρα
του. Ήταν απρόβλεπτος, ενώ εκείνη
ήταν μια γυναίκα γεμάτη σχέδια και
επιτακτικές επαγγελματικές φιλοδοξίες.
Έπρεπε να συγκεντρωθεί, να ξαναβρεί

τους ρυθμούς της. Τελικά το κατάφερε
για δύο μόνο ώρες. Ήταν αρκετές
όμως για να εντοπίσει τα λάθη των
συναδέλφων της και να τελειώσει με τις
υποχρεώσεις της.
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ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ
Ξεχασμένη σ΄ ένα
σύννεφο μπλε γεμάτο
καρδούλες ανάμεσα
σε τέσσερις μονότονους άσπρους
τοίχους ένας ενοχλητικός ήχος γεμίζει
δωμάτιο.
«Τιμ, εσύ;»
«Πού είσαι χαμένη, τρελοκόριτσο;»
«Στο διάστημα με ξεναγό το Σωτήρη».
«Ποιος είναι αυτός; Πας καλά; Έχεις να
δώσεις σημεία ζωής εδώ και καμπόσες
μέρες και μου ξεφουρνίζεις το νέο για
έναν ομορφονιό;»
«Φίλοι είμαστε, ακόμα».
«Ναι, ναι σίγουρα...! Πες τα όλα.»
«Τίποτα! Αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει να
σε αφήσω. Έχω break. Φιλιά!»
Για άλλη μια φορά οι δυο τους, εκείνη
κι ο Σωτήρης, στο ίδιο εστιατόριο που
κάποτε καθόταν μόνη και χανόταν
στις σκέψεις της. Πνιγμένη πλέον
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από ευτυχία καθόταν σ΄ ένα τραπέζι
απολαμβάνοντας τη συντροφιά
ενός υπέροχου άντρα. Η συντροφιά
αυτή φάνταζε μοναδική μέχρι που ο
Σωτήρης ρώτησε:
«Τόσο καιρό δε μου χεις πει. Τι παίζει
στα ερωτικά σου;»
«Τίποτα, βρε Σωτήρη, αν υπήρχε κάτι
θα το ήξερες από πρώτο χέρι. Τόσες
ώρες περνάμε μαζί.»
« Ωραία! Πότε θα με αποκαταστήσεις;
Με εκθέτεις στο γραφείο ανεπανόρθωτα.
Πότε θα βγούμε οι δυο μας;»
«Μα και τώρα έξω οι δυο μας είμαστε.»
«Μην παριστάνεις την αθώα περιστερά.
Ξέρεις τι εννοώ. Εξάλλου δεν σου πάνε
τα φτερά…»
«Τότε θα φορέσω κάτι που να μου πάει
το Σάββατο. Τι λες;»
«Τέλεια! Να περιμένεις τηλεφώνημά
μου!»
Το χαμόγελο της δεν μπορούσε να
κρυφτεί. Η επιπόλαια και ξεροκέφαλη
γυναίκα της προηγούμενης περιγραφής
είχε πλέον εξαφανιστεί. Ο έρωτας
αλλάζει τους ανθρώπους. Όσο
στημένοι, υποχείρια του προγράμματος
τους κι αν είναι, ο έρωτας τους

Εβελίνας Παπαλεξίου

αναγκάζει να αλλάξουν συνήθειες,
συμπεριφορές, απόψεις. Έτσι είναι το
φτερωτό αγγελάκι με το τόξο και τα
άπειρα βέλη. Απρόβλεπτο! Το χειρότερο
όμως είναι πως λειτουργεί σαν
ναρκωτικό. Άπαξ και εθιστεί κανείς,
δεν υπάρχει σωτηρία και διαφυγή...
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ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ
Σάββατο. Εδώ
και δυο ώρες η
Ελπίδα στέκεται
μπροστά από τη γεμάτη ρούχα και
παπούτσια ντουλάπα της. Ο Σωτήρης
το ίδιο. Εννιά η ώρα το βράδυ και το
αυτοκίνητό του καταφτάνει έξω από
το σπίτι της. Εκείνη κατεβαίνει και το
βλέμμα του την τυλίγει. Έφτασαν στο
εστιατόριο. Ήταν πανέμορφο, στην
απόχρωσή του πορτοκαλί και του
χρυσού μ’ έναν τεράστιο πολυέλαιο στο
κέντρο της οροφής. Αφού επέλεξαν ένα
τραπέζι και παρήγγειλαν ο Σωτήρης την
κοίταξε μέσα στα μάτια και τη ρώτησε
χαμηλόφωνα.
«Ξέρεις τι κατάλαβα μαζί σου και ήθελα
να στο αποδείξω με τις πράξεις μου;»
«Τι;» αποκρίνεται εκείνη.

«Πως ,αυτό που λένε πως ό,τι λάμπει
δεν είναι χρυσός, δεν ισχύει. Είσαι
υπέροχη όχι μόνο στην όψη αλλά
και στην ψυχή. Θα ήθελα λοιπόν
να μπορέσω να ανακαλύψω όσες
περισσότερες πτυχές του εαυτού σου
μπορώ. Ελπίδα... είσαι η ελπίδα στη
ζωή μου. Νιώθω ερωτευμένος μαζί
σου, από τότε στο Μοναστηράκι».
«Και ΄γω... Από τότε που...»
«Κοιταχτήκαμε για πρώτη φορά;»
Τα σώματά τους άρχισαν να
πλησιάζουν πιο κοντά. Τα χείλη τους
ενώθηκαν και η μαγεία της στιγμής
φάνταζε παραμύθι. Ο Σωτήρης
ήταν σαν τον πρίγκιπα με το άσπρο
άλογο που ήρθε να τη σώσει από τη
ρεαλιστική και άχαρη ζωή της. Εκείνη
ήταν η Ωραία Κοιμώμενη που περίμενε
τον άντρα που θα ερωτευτεί για να
πειστεί πως η ζωή έχει αξία και πρέπει
να βγει από το λήθαργο. Μια λέξη
πλέον άρμοζε για να περιγράψει τα
συναισθήματά της. Ευτυχία!
ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ
Μετά από δύο
εβδομάδες κατάφερε
να συναντηθεί
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επιτέλους με τον καλό της φίλο Τιμ σε
μια καφετερία στο Κεφαλάρι. Ακούει
τον ατελείωτο μονόλογό του χωρίς
πραγματικό ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή
όμως τον διακόπτει.
«Τιμ, έχω σχέση με το Σωτήρη. Εδώ
και δέκα μέρες. Ξέρω τι θα μου πεις,
γιατί δεν στο ’πα αμέσως. Φοβάμαι
Τιμ. Είναι τρομακτικό για μένα. Νιώθω
τόσα πολλά γι’ αυτόν. Δε θέλω να
υπάρχει όμως κάτι πιο δυνατό από
εμένα. Δε μ’ αρέσει αυτή η κατάσταση.
Υπάρχει όμως και κάτι πραγματικά
άσχημο ..................... Επιστρέφει η
Κατερίνα.»
«ΤΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ; Η Κατερίνα; Πώς;
Γιατί; Ποτέ; Πού;»
«Μπράβο! Μαθαίνεις τις ερωτηματικές
αντωνυμίες.»
«Πώς σε βρήκε, Ελπίδα;»
«Απ’ ό,τι φαίνεται δεν είναι και
δύσκολο να με βρει κάνεις. Ανήκω
στην υψηλή κοινωνία! Που να μην
έσωνα!»
«Τι θα κάνεις τώρα;»
«Θα την περιμένω».
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ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ
Το κεφάλι της πήγαινε να
σπάσει. Μόνο μια λέξη
κινούταν ανυπόμονα
στο μυαλό της «Αύριο». Έτρεμε στο
αύριο. Όλες οι αναμνήσεις υπήρχαν
μέχρι πρότινος σ’ ένα κουτί μέσα
στο μυαλό της. Ένα κουτί σιδερένιο
με μια τεράστια κλειδαριά και το
κλειδί χαμένο. Έκανε λάθος. «Όσο
και να θέλουμε να ξεχάσουμε, το
υποσυνείδητο είναι πάντα εκεί, 24 ώρες
το 24ωρο, σε εγρήγορση. Μοναδικός
σκοπός του = η αυτοκαταστροφή μας!»
σκέφτηκε.
Το τηλέφωνο χτυπά στις 12.00 το πρωί.
«Μωρό μου; Πού θα πάμε το βράδυ;»
«Όπου θες» απάντησε ξέπνοα η
Ελπίδα.
«Τι ώρα; Εννιά είναι καλά! Θα περάσω
να σε πάρω. Σε φιλώ γλυκά, δεσποινίς
διευθυντής!»
Τα χέρια της στάθηκαν για λίγο πάνω
στο μαύρο ακουστικό. Τα κατακόκκινα,
γεμάτα θηλυκότητα νύχια της άρχισαν
να τρέμουν. Τρέμουλο = Τρόμος.
Μόνο η Κατερίνα την τρόμαζε τόσο.
Ίσως περισσότερο κι από τον έρωτα.
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Τώρα δεν την ενδιέφερε και πολύ
το ραντεβού της με το Σωτήρη. Τα
παυσίπονα άρχισαν να πέφτουν βροχή.
Θεώρησε πως κάποια από αυτά ήταν
το κλειδί που έψαχνε για να κλείσει και
πάλι το σιδερένιο κουτί. Μάταια όμως.
Ήθελε να φύγει. Να φύγει από την
πραγματικότητα, από το συναίσθημα
του φόβου, από το παρελθόν και από
τα άτομα που την περιτριγύριζαν στη
νεαρή της ηλικία.
Ακριβώς στις εννιά. Η Ελπίδα κάτω
από το σπίτι της περιμένει και η
έκφρασή της δε θυμίζει ξεγνοιασιά.
Ένα κυπαρισσί jeep σταμάτησε ακριβώς
μπροστά στα πόδια της. Ένα μπουκέτο
άσπρα τριαντάφυλλα ξεπροβάλλουν
από το παράθυρο. Ο Σωτήρης γεμάτος
υποσχέσεις στο βλέμμα βγαίνει από το
αμάξι, στέκεται στα γόνατα πάνω στο
πεζοδρόμιο και 4 λέξεις, αναμφίβολα
απρόβλεπτες, βγαίνουν από το στόμα του.
«Θέλεις να με παντρευτείς;»

Ω

ΡΕΣ ΠΡΙΝ
Μόνη σ ένα καφέ για
ακόμη μια φορά. Τα

μάτια της καρφωμένα στο ρολόι. Η
επιστροφή της Κατερίνας πλησιάζει.
«Θα περάσει κι αυτό» σκέφτηκε. Θα
περάσει όμως; Τόσα χρόνια η θύμησή
της έλειπε από τη ζωή που είχε
διαλέξει. Κάποια πράγματα όμως δεν
τα επιλέγουμε. Βαδίζουν αδιάκοπα σαν
σκιά πίσω μας. Δεν μας εγκαταλείπουν
ποτέ. Όταν τρέχουμε, τρέχουν κι
αυτά. Όταν στεκόμαστε, στέκονται κι
αυτά. Όταν κλαίμε, είναι πάντα εκεί
να μας βοηθούν να ενισχύουμε τη
θλίψη. Η θλίψη μας είναι η γιορτή
τους. Και αυτή η γιορτή δεν τελειώνει
μάλλον ποτέ. Η γιορτή τους όμως είχε
σταματήσει για αρκετά χρόνια στην
ψυχή της Ελπίδας. Ως σήμερα.
Τα καπελάκια, τα μπαλονάκια
και οι μουσικές άρχισαν ξανά να
ζωντανεύουν στο άκουσμα μιας
γυναικείας φωνής να λέει «Η κυρία
Κατερίνα Κωνσταντίνου βγαίνει σε
λίγες μέρες.» Κάποια πράγματα λοιπόν
δεν τα επιλέγουμε, και γι’ αυτό και
τα αποκαλούν τραύματα με αρκετές
ντουζίνες ανυπόφορες αναμνήσεις.
Τα μάτια της καρφώθηκαν σε μια
μεγάλη γυάλινη πόρτα. Ξαφνικά είδε

ν’ ανοίγει από ένα γερασμένο χέρι. Το
βλέμμα της προχώρησε προς τα πάνω.
Ήταν εκείνη. Τα ήξερε πολύ καλά αυτά
τα δυο μεγάλα, σχεδόν τεράστια, μαύρα
ματιά. Στη θέα τους το στομάχι της
σφίχτηκε. Μέχρι και αυτό αντιδρούσε
στην εφιαλτική αυτή εικόνα. Μέχρι και
αυτό τη φοβόταν.
«Να καθίσω;» ρώτησε η ηλικιωμένη
γυναίκα.
«Όχι, περιμένω παρέα.»
«Ακόμα τα ίδια κρύα «αστεία» λες;»
«Πώς σού φερόντουσαν εκεί;»
« Όλοι οι τρελοί εδώ έξω είναι. Όχι στο
Δαφνί.»
«Θα κοιμηθείς σε μένα, έτσι;»
«Ναι, μαζί σου θα κοιμηθώ. Καιρός να
μου φανείς και συ λίγο χρήσιμη. Αλλά
τι να το κάνεις... Έγινες ίδια ο πατέρας
σου. Τίποτα δεν πήρες από μένα!»
ΩΡΑ
Ένιωσε κάτι να τη
διαπερνά. Έβγαλε τη μάσκα
του ύπνου, άνοιξε τα
μάτια της και αντίκρισε δυο μεγάλα
μαύρα μάτια να την κοιτούν μέσα στο
σκοτάδι. Δε φοβήθηκε. Απλά περίμενε.
Το σώμα της μορφής απέναντί της

Τ
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ξεκίνησε να πηγαίνει μπρος πίσω,
χωρίς να κουνιέται από τη θέση
του. Τα δευτερόλεπτα που κύλησαν
έμοιαζαν χιλιετία, ώσπου η μορφή να
αποχωρήσει από το δωμάτιο μετά το
επίτευγμά της. Δεν ειπώθηκαν λέξεις. Η
κακία στο βλέμμα του πλάσματος όμως
ήταν αρκετή για να μπορέσει το κορίτσι
να περιγράψει τα συναισθήματά της με
μια μόνο λέξη. Δυστυχία.
Η Κατερίνα εισέβαλε ξανά μέσα στο
δωμάτιο. Τα χέρια της κρυμμένα πίσω
από την πλάτη της. Το βλέμμα της
άρχισε να εξερευνά το χώρο. Όλα
έγιναν στιγμιαία. Φόβος. Τρόμος.
Κρύος ιδρώτας στο μέτωπο της κόρης.
Τα χέρια αποκάλυψαν το μυστικό
τους. Ένα μαχαίρι. Ένα κοφτερό μαύρο
μαχαίρι. Μια μαχαιριά στο λαιμό που
κάποτε έβγαζε κραυγές πόνου από
τα χτυπήματα της μητέρας. Και τέλος
ακόμα μια στην καρδιά που ποτέ
δεν μπόρεσε να αγαπήσει τη μητέρα,
το αίμα και το σώμα το οποίο την
έφερε στον κόσμο και την πήρε τόσο
απροκάλυπτα.
Το αίμα έτρεχε ποτάμι και το βλέμμα
της νεαρής γυναίκας που αποχωρούσε

Εβελίνας Παπαλεξίου

από τον κόσμο είχε σταματήσει στην
όψη της γυναίκας από πάνω της. Μιας
γυναίκας που ποτέ δεν μπόρεσε να
αγαπήσει. Η αρρώστια και η ζήλεια
της μητέρας υπερνικούσαν την καρδιά
της. Ποτέ δεν μπόρεσε να δώσει και
να πάρει συναισθήματα από κανέναν.
Ούτε καν σε αυτό το σώμα που
αποχωριζόταν με δική της θέληση.
Αυτό το σώμα που κάποτε αποκαλούσε
«Παιδί μου».
Κανείς δεν έμαθε τι σκεφτόταν. Γιατί
έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο. Ούτε
μπόρεσε να μάθει πώς βγήκε από το
ίδρυμα. Κάνεις δεν μπόρεσε να τη βρει
μετά από αυτό. Ένα σωρό «ΓΙΑΤΙ;»
καρφώθηκαν στο νου πολλών μετά την
πράξη της.

Ελπίδα

«Λένε πως όταν φτάνει το τέλος
κάποιου ανθρώπου ένα trailer
χαρούμενων στιγμών εμφανίζεται στο
προσκήνιο. Εγώ όμως εκείνη τη στιγμή
δεν ένιωθα και δεν σκεφτόμουν τίποτα.
Απλά περίμενα. Δεν μπορούσα να
μιλήσω. Δεν μπορούσα να κινηθώ. Το

μόνο που έκανα ήταν να περιμένω...
Ο παράδεισος και η κόλαση δεν
υπάρχουν. Υπάρχει ένα μέρος
σκοτεινό. Είσαι μόνος. Ο παράδεισος
και η κόλαση υπάρχουν ανάλογα
με τις αναμνήσεις που κουβαλά ο
καθένας. Εδώ έχεις άπλετο χρόνο να
νιώσεις τύψεις και ενοχές αλλά και να
μετανιώσεις να νιώσεις τη γαλήνη και
να φτάσεις στο λεγόμενο παράδεισο.
Εκεί ανήκω κι εγώ τώρα...
Μια μέρα πριν πεθάνω είπα όχι
στην πρόταση γάμου του Σωτήρη.
Διαίσθηση, γνώση του μέλλοντος,
δεν ξέρω. Ίσως έφτασα στη λεγόμενη
«Ευτυχία». Όταν είσαι νέος ζεις
την κάθε στιγμή κάνοντας όνειρα.
Μεγαλώνοντας απλά τα θυμάσαι για
να επιβιώσεις... Τα ελεύθερα πουλιά
πεθαίνουν τραγουδώντας και ζουν
χορεύοντας. Εγώ χόρευα περιμένοντας
κάτι και τραγουδώντας πέθανα,
όταν αυτό ήρθε. Ο κύκλος της ζωής
ολοκληρώνεται, όταν επιτευχθούν
οι στόχοι που έχει βάλει ο καθένας.
Το τέλος μου δεν ήταν ουσιαστικά
οδυνηρό. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή
κι από τον κατάλληλο άνθρωπο. Εκείνη

μου χάρισε τη ζωή κι εκείνη μου την
πήρε. Έτσι και αλλιώς τόσα χρόνια
ένιωθα νεκρή. Εξάλλου είχα βαρεθεί να
περιμένω. Τώρα απλά θυμάμαι...»

διήγημα...

διήγημα

όνειρα γλυκά
Ιουλιάνα Ζήση-Τέγου
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ι όμορφο, σκέφτηκα, όνειρο! Βρισκόμουν μπροστά σε ένα μεγάλο
κτίριο, χτισμένο εξ’ ολοκλήρου από γυαλί! Δεντροστοιχίες με
κάθε λογής δέντρα αγκάλιαζαν περιμετρικά όλο το κτίριο, ενώ στο
βάθος διέκρινα γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις. Τι να είναι άραγε,
αναρωτήθηκα… Μήπως είναι κανένα παλάτι, σαν αυτό που μου έλεγε η γιαγιά,
ότι κατοικούσε η μυστηριώδης Σεχραζάτ από τις «Χίλιες και Μια Νύχτες»; Αλλά
τα γήπεδα που κόλλαγαν; Η Σεχραζάτ ιστορίες έλεγε, δεν έβγαινε να παίξει
ποδόσφαιρο με τα καλά της πασουμάκια…
Με είχε φάει η περιέργεια να καταλάβω, τι ήταν τελικά αυτός ο χώρος… Έπρεπε
να μπω μέσα! Κι αυτό έκανα! Όταν ήμουν μικρή, ο μπαμπάς συνήθιζε να
λέει, ότι αντί για μάτια έχω κάμερες, επειδή μου άρεσε να παρατηρώ με πολύ
μεγάλη προσήλωση το κάθε τι. Μπαίνοντας λοιπόν στο κτήριο, άνοιξα πάλι
αυτές τις κάμερες, μπας και λύσω το μυστήριο… Το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε
έναν πίνακα ανακοινώσεων. Πήγα κοντά, για να δω μήπως βρω καμιά χρήσιμη
πληροφορία για το πού βρισκόμουν και έτυχε να προσέξω μια ανακοίνωση που
άρχιζε με τη φράση: « Η διεύθυνση του σχολείου παρακαλεί τους μαθητές…»
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Αχά! Ώστε για σχολείο επρόκειτο! Πού να το φανταζόμουν κι εγώ! Τέτοιο
μοντέρνο κτήριο και να στεγάζει σχολείο… Κι όμως, καθώς έριχνα μια ματιά
τριγύρω, έβλεπα, ότι εδώ κι εκεί υπήρχαν διάφορες αίθουσες, μαθητικά
ντουλάπια, πίνακες ανακοινώσεων και άλλα στοιχεία, που όντως μαρτυρούσαν
την ιδιότητα του χώρου. Είχα μείνει άφωνη! Όλα φαίνονταν τόσο οργανωμένα
και όμορφα, που θα περίμενα πως και πως κάθε μέρα για να έρθω κι εγώ σ’ ένα

τέτοιο σχολείο!
Τις σκέψεις μου διέκοψε ένας μελωδικός ήχος που ερχόταν πάνω από το κεφάλι
μου και που, προς μεγάλη μου έκπληξη, ήταν το κουδούνι! Καμία σχέση με
εκείνον το στριγκό ήχο που βγάζουν τα περισσότερα κουδούνια. Δεν πρόλαβα
να κάνω μια στροφή, και δυο αγόρια έτρεξαν κατά πάνω μου με τόση φόρα,
λες και δε με έβλεπαν! Ευτυχώς που πέρασαν ξυστά από δίπλα μου, αλλιώς θα
είχα κολλήσει κι εγώ σαν ανακοίνωση στον απέναντι πίνακα ανακοινώσεων! Τα
δυο αγόρια ακολούθησε ένα πλήθος από μαθητές, που πέρασαν βολίδα από το
διάδρομο και παρόλ’ αυτά, κατάφεραν να μην με ποδοπατήσουν!
Ακολούθησα τους τελευταίους και βγήκα σε μια εσωτερική αυλή. Κι εδώ
κυριαρχούσε το γυαλί και το πράσινο. Η αυλή λες και ήταν διαχωρισμένη
σε θεματικούς χώρους. Σε μια γωνία έβλεπες φιλόδοξους μουσικούς να
οργανώνουν μια μικρή συναυλία, σε μια άλλη εκκεντρικοί ζωγράφοι προσέθεταν
τις τελευταίες πινελιές στα έργα τους. Κάτω από μια μεγάλη βελανιδιά ήταν
καθισμένη μια ομάδα παιδιών που διάβαζε προσηλωμένη ή επιχειρούσε ακόμα
και να γράψει φιλοσοφία, ενώ λίγο πιο δίπλα άκουγες γενναίους ιππότες
να ψιθυρίζουν λόγια αγάπης στις όμορφες δεσποσύνες τους, καθώς έκαναν
πρόβα για κάποια θεατρική παράσταση. Και όλα ήταν παιδιά της ηλικίας μου!
Δεκαπέντε χρονών και να έχουν τόσα ενδιαφέροντα! Μακάρι να μπορούσα να
μιλήσω μαζί τους, αλλά κάθε φορά που τους απηύθυνα το λόγο, με αγνοούσαν
ή μάλλον φαίνονταν να μη με ακούνε. Είχα αποδεχτεί εδώ και ώρα το γεγονός,
ότι περνούσα σχεδόν απαρατήρητη, αλλά τόσο πολύ πια; Μήπως φορούσα
πάλι τίποτα περίεργα παραδοσιακά ρούχα, σαν αυτά που επέμενε να φοράω στα
γενέθλιά της η γιαγιά Ράνια και γι’ αυτό δε με καταδέχονταν; Για καλό και για
κακό πάντως, έλεγξα την ενδυμασία μου και τη βρήκα απόλυτα φυσιολογική. Τι
να πώ;
Εν πάση περιπτώσει, αφού χόρτασα μ’ αυτό το πρωτόγνωρο για μένα θέαμα,
αποφάσισα να εξερευνήσω και το υπόλοιπο σχολείο. Μπήκα, λοιπόν, και
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πάλι στο κεντρικό κτήριο και αυτή τη φορά διάλεξα να ανέβω τις σκάλες που
υπήρχαν απέναντι από την είσοδο. Στην κορυφή της σκάλας ανακάλυψα μια
σειρά από πινακίδες, που έδειχναν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία
έγραφε «Προς αστεροσκοπείο», η άλλη «Προς βιβλιοθήκη», «Προς εργαστήρια
Φυσικής και Χημείας» και δε συμμαζεύεται… «Σχολείο είναι αυτό εδώ ή
κανένα εκκεντρικό ερευνητικό κέντρο» συλλογίστηκα. Σε λίγο θα πεταχτεί και
κανένας τρελοεπιστήμονας και θα θέλει να με κάνει πειραματόζωό του! Μα τον
Αλλάχ, τι φαντασία είναι αυτή! Δε θα μου βγει σε καλό, έλεγε ο Ζαφάρ, που ως
μεγαλύτερος αδερφός, κάτι παραπάνω θα ήξερε. Είμαι πολύ ονειροπόλα, έλεγε,
και ο κόσμος είναι πολύ σκληρός για να δεχτεί τα όνειρά μου άκριτα.
Καθώς ήμουν απορροφημένη στον εσωτερικό μου μονόλογο, τα βήματά μου
με οδήγησαν σε μια τυχαία αίθουσα. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα
μπαίνοντας, ήταν τα μεγάλα παράθυρα που γέμιζαν την τάξη με το φως του
ήλιου και τα μεθυστικά αρώματα ενός ανοιξιάτικου πρωινού. Η συγκεκριμένη
τάξη είχε θέα προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κοίταξα με θαυμασμό τους
μαθητές που αθλούνταν. Παρόλο που μεσολαβούσε μια απόσταση, μπορούσα
να μαντέψω τη χαρούμενη έκφραση των προσώπων τους. Είτε ασχολούνταν
με κάποιο ομαδικό είτε με κάποιο ατομικό άθλημα, δε διέκρινα ίχνος
ανταγωνισμού μεταξύ τους! Μα καλά, από ποιον πλανήτη είχαν κατέβει αυτά τα
παιδιά; Πρώτη φορά συναντούσα τέτοια άμιλλα, τέτοιον ευγενή ανταγωνισμό
και συνεργασία. Για μια ακόμη φορά, έπιασα τον εαυτό μου να ζηλεύει
ενδόμυχα, που δεν είχα το προνόμιο να πηγαίνω σε ένα τέτοιο σχολείο…
Με μια αίσθηση απογοήτευσης τράβηξα το βλέμμα μου από το παράθυρο
και προτίμησα να παρατηρήσω την αίθουσα. Προφανώς είχα μπει σε ένα
από τα εργαστήρια Φυσικής και Χημείας, γιατί παντού έβλεπα πίνακες με
χημικές εξισώσεις, εργαστηριακούς πάγκους, και διάφορα υλικά για εκτέλεση
πειραμάτων.
Κάθισα σε έναν από τους πάγκους και άρχισα να σκέφτομαι. Αν έπρεπε να

περιγράψω το ιδανικό σχολείο για μένα, ήμουν σίγουρη από πού θα αντλούσα
την έμπνευσή μου… Το όλο σκηνικό φάνταζε σχεδόν εξωπραγματικό! Δεν
είχα να κάνω με ένα απλό σχολειό, αλλά με ένα πρότυπο σχολείου! Παρείχε
στους μαθητές του τα πάντα, τις εγκαταστάσεις που ήθελαν, τις δραστηριότητες
που ήθελαν… Δεν τους περιόριζε και ούτε τους έκλεινε σε στεγανά γνώσεων,
σύμφωνα με κάποιο Υπουργείο ή εκπαιδευτικό σύστημα… Με ποιον τρόπο θα
μπορούσα άραγε να εξασφαλίσω κι εγώ για τον εαυτό μου ή έστω για τα παιδιά
μου ένα τέτοιο μορφωτικό επίπεδο; Δεν ήξερα…
Από το χάος των σκέψεών μου με έβγαλε ακόμη μια φορά το κουδούνι. Δεν
ήθελα όμως να φύγω. Ήθελα να απολαύσω κάθε λεπτό σε αυτό το μικρό
παράλληλο σύμπαν. Λούφαξα λοιπόν στη θέση μου και περίμενα. Δεν ξέρω τι,
αλλά περίμενα… Σε λίγο οι μαθητές άρχισαν να επιστρέφουν στις τάξεις τους
για τη συνέχεια του μαθήματος. Τους παρατηρούσα καθώς έμπαιναν. Όλοι
τους ήταν χαμογελαστοί και εξέπεμπαν μια θετική ενέργεια. Δεν είδα κανέναν
μουτρωμένο ή βαριεστημένο, επειδή ξεκινούσε το μάθημα.
Αφού μαζεύτηκαν όλοι οι μαθητές, μπήκε ο καθηγητής και άρχισε κανονικά το
μάθημα. Όσο για μένα, παρακολουθούσα σαν υπνωτισμένη, καθώς ο καθηγητής
παρέδιδε. Μάλλον αυτό το σχολείο δε θα σταματούσε να με εκπλήσσει… Είχα
εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που αντιμετώπιζε ο καθηγητής τους μαθητές
του· ήταν όλοι ίσοι, δεν υπήρχαν μεροληψίες και ούτε ο καθηγητής έβαζε
τον εαυτό του πάνω από τους μαθητές. Τον ενδιέφερε η γνώμη τους, τους
παρότρυνε να σηκωθούν και να συνεχίσουν εκείνοι το μάθημα
και γενικά ξέφευγε από το αυστηρό δασκαλοκεντρικό μοτίβο.
Το θεώρησα αξιοθαύμαστο, με δεδομένο, ότι εγώ δεν
απολάμβανα συχνά τέτοιου είδους μεταχείριση.
Και τότε ξαφνικά, ένιωσα μια ανεξήγητη υπνηλία. Τα
βλέφαρά μου άρχισαν να βαραίνουν, το κεφάλι μου δεν
μπορούσε να διατηρήσει την αρχική του θέση και έτσι έπεσα με
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τα μάτια πλέον κλειστά πάνω στον πάγκο. Θυμάμαι ότι ένιωθα να πέφτω και
να πέφτω μέσα σε μια σκοτεινή άβυσσο και μετά να ανεβαίνω και να ανεβαίνω,
καθώς η άνοδός μου άρχισε να συνοδεύεται από έναν εκνευριστικό ήχο, που
όλο και δυνάμωνε…
«Ταμάρα! Που έχεις το μυαλό σου; Ή μάλλον άσε, δεν νομίζω να ενδιαφέρει και
κανέναν από εδώ μέσα να μάθει…»
Τέτοιος ήταν πάντα ο ζεστός και φιλικός τρόπος με τον οποίο μου απευθυνόταν
η κυρία Παπαδημητρίου και, για να είμαι ειλικρινής, και η πλειοψηφία των
συμμαθητών μου. Η γνώμη μου δεν είχε ισχύ μέσα στην τάξη, θυμούνταν την
παρουσία μου, μόνο όταν έπρεπε να βρεθεί κάποιο «θύμα» για να καθαρίσει τον
πίνακα. Ο λόγος όλης αυτής της «ευγένειας»; Η καταγωγή μου φυσικά!
Όταν η γιαγιά μου είχε αρρωστήσει πριν από πέντε χρόνια, οι γονείς μου
αναγκάστηκαν να φύγουν από το Πακιστάν και να έρθουν στην Ελλάδα για
μια καλύτερη ζωή. Τα άλλα πέντε αδέρφια μου αποφασίστηκε να μείνουν στο
Πακιστάν για να προσέχουν τη γιαγιά, ενώ εγώ κι ο Ζαφάρ, ως μικρότεροι,
ακολουθήσαμε τους γονείς μας. Οι καημένοι, μας είχαν φέρει στην Ελλάδα
με την ελπίδα, ότι εδώ θα αποκτούσαμε «ανώτερη μόρφωση». Που να’ξεραν,
ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα… Τουλάχιστον στην πατρίδα είχαμε
προσωπικότητα, μας σέβονταν, κανείς δεν μας έβλεπε ως «απόκληρους»…
Ευτυχώς βέβαια, που έκοβε και στους δυο μας και μάθαμε τα ελληνικά στο πι
και φι. Ο Ζαφάρ μάλιστα θα έδινε Πανελλήνιες του χρόνου και δούλευε σκληρά
για να περάσει στην Ιατρική. Η αλήθεια είναι, ότι ήταν πολύ καλύτερος από
πολλούς συμμαθητές του, γεγονός που γεννούσε μεταξύ άλλων και ζήλεια προς
το πρόσωπό του. Εγώ πάλι, αν και δε συμφωνούσα με το ελληνικό σύστημα, με
όλη αυτήν την «παπαγαλία» κλπ., έβαζα τα δυνατά μου, να αριστεύω παντού.
Ήταν ο τρόπος μου να εναντιώνομαι σε όλους αυτούς που με θεωρούσαν
ανίκανη ή χαζή. Γιατί μπορεί η φωνή μου να μην ακουγόταν συχνά μέσα
στην τάξη, αλλά σε όλα τα διαγωνίσματα έσκιζα! Έτσι, αν μη τι άλλο, κανένας

καθηγητής δεν μπορούσε να παραπονεθεί στους γονείς μου, ότι δε διάβαζα. Κι
αυτό ήταν όχι μόνο δική μου ανταμοιβή, αλλά και των γονιών μου.
Ντριιιιιιινννννννν!!!!!!!!!!!!!! Πωπω, το κεφάλι μου! Τι επίμονα και
εκνευριστικά που χτυπούσε το κουδούνι του πραγματικού σχολείου σε σχέση
με το κουδούνι του σχολείου του ονείρου μου… Γιατί να υπάρχει μόνο ένα
όνειρο, αναρωτήθηκα με παράπονο. Τέλος πάντων, ας προσπαθούσα καλύτερα
να σκεφτώ τα θετικά αυτής της κατάστασης, όπως θα με συμβούλευε και η
μαμά. Ο ήχος του κουδουνιού μπορεί να ήταν ανυπόφορος, αλλά τουλάχιστον
σηματοδοτούσε το τέλος μιας, όχι και τόσο ευχάριστης μέρας. Απ’ την
άλλη βέβαια, στο σπίτι με περίμενε αρκετή δουλειά, μιας και την επόμενη
έγραφα διαγώνισμα Μαθηματικών. Τι θετικό μπορεί να βρει κανείς σ’ αυτό;
Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Γι΄ αυτό και συνεπώς δεν είχε και νόημα να
γκρινιάζω.
Βγαίνοντας από την τάξη, βρήκα το Ζαφάρ να με περιμένει, όπως πάντα
άλλωστε, για να γυρίσουμε μαζί στο σπίτι. Ήταν τόσο καλός! Υπόδειγμα
μεγάλου αδερφού! Από τότε που ήμασταν μικροί με πρόσεχε, με φρόντιζε, με
συμβούλευε κι εγώ του ήμουν ευγνώμων γι’ αυτό, καθώς η ψυχραιμία του με είχε
σώσει πολλές φορές, που εγώ δεν μπορούσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου.
Δεν είχαμε κάνει δυο βήματα και άκουσα έντονα χαχανητά πίσω μου. Γύρισα
ενοχλημένη, για να διαπιστώσω, ότι αυτός που γέλαγε, ήταν ο «μάγκας»,
πλην τούβλο, της τάξης με την παρέα του. Όταν δε τους αγριοκοίταξα, εκείνοι
συνέχισαν να γελάνε ακόμα πιο δυνατά.
«Τι γίνεται, Ταμάρα; Σε ποια φανάρια έχουμε βάρδια σήμερα; Ή μήπως πουλάς
λουλούδια στο Κέντρο για αλλαγή; Χαχαχαχα!!!»
Η γλώσσα μου με γαργαλούσε τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή, που ευχαρίστως
θα τον στόλιζα με ένα κατεβατό από βρισιές στα ελληνικά και στα πακιστανικά,
αλλά συγκρατήθηκα και απλώς επιτάχυνα το βήμα μου. Για την ακρίβεια, το χέρι
του Ζαφάρ που έσφιξε απότομα το δικό μου ήταν αυτό που με συγκράτησε.
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Διάβασα στο πρόσωπό του, ότι και η δική του μέρα δεν ήταν και από τις
καλύτερες του και δεν είχε διάθεση να τη χειροτερέψει ξεμπλέκοντας την
αδερφούλα του από ανούσιους καυγάδες με ψευτοτραμπούκους. Όχι ότι δεν
είχε τα κότσια να κανονίσει το θέμα με το διπλωματικό, και στην ανάγκη με
τον «αγορίστικο» τρόπο, αλλά κάτι τέτοιο θα δυσχέραινε τη θέση μας και θα
ξεκινούσε μια σειρά από φήμες, σχόλια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εξάλλου,
είχαμε μάθει προ πολλού να μη ρίχνουμε το επίπεδό μας για τέτοιες μικρότητες.
Η αξιοπρέπεια και η τιμή ήταν αξίες που η οικογένειά μας είχε φροντίσει να μας
διδάξει από νωρίς.
Το όλο περιστατικό ξεχάστηκε γρήγορα. Εδώ που τα λέμε, δεν είχαμε κι άλλη
επιλογή… Αν κρατούσα ιστορικό για όλα τα κακόγουστα αστεία που είχαμε
υποστεί κατά καιρούς εγώ και ο Ζαφάρ, θα μπορούσα άνετα να εκδώσω ένα
ωραιότατο λεύκωμα! Κάτι τέτοια σκέφτομαι και νιώθω ανώτερη από τέτοιου
είδους άτομα, που ασχολούνται με τις ζωές των άλλων, επειδή ενδεχομένως
δεν έχουν δική τους. Γιατί εγώ, που είχα κάθε λόγο να τους κακολογώ με όλα
αυτά που τραβούσα, δεν το έκανα ποτέ. Δεν έβρισκα το λόγο. Ίσως και να είχα
συνηθίσει πλέον ή απλά να με κούραζε αυτή η διαδικασία. Ώρες ώρες όμως,
έφτανα στα όρια της υπομονής μου και μ’ έπνιγε το άδικο, καθώς δεν μπορούσα
να εκφραστώ απέναντί τους όπως θα τους άρμοζε… Εξακολουθούσα βέβαια να
πιστεύω, ότι όλα σε αυτή τη ζωή πληρώνονται και κάποια στιγμή θα ερχόταν
και η σειρά τους. Αυτή η σκέψη με παρηγορούσε κάπως.
Κατά τ’ άλλα, η διαδρομή μέχρι το σπίτι κύλησε ευχάριστα. Είπαμε τα νέα μας
και τελικά κατέληξα, ότι η μέρα του Ζαφάρ δεν ήταν τόσο άσχημη, όσο είχα
προβλέψει. Είχε καταφέρει την Κατερίνα, την κοπέλα που του άρεσε εδώ και
ένα χρόνο, να βγούνε! Ορίστε! Να κι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, που δεν
είχε κολλήσει το «μικρόβιο» του ρατσισμού και της ξενοφοβίας! Αν και δεν την
ήξερα και τόσο καλά, την είχα συμπαθήσει από την πρώτη στιγμή και πίστευα,
ότι θα έκανε τον αδερφό μου ευτυχισμένο, κάτι που σίγουρα του άξιζε. Αυτή

η είδηση μου έφτιαξε κάπως τη διάθεση, αφού οι χαρές του Ζαφάρ ήταν και
δικές μου χαρές. Εγώ βέβαια δεν του είπα κουβέντα για το όνειρό μου. Αφενός,
για να γλιτώσω το αναμενόμενο κήρυγμα περί «ονειροπόλησης» και αφετέρου,
επειδή το θεωρούσα κατά κάποιο τρόπο τελείως προσωπικό, τελείως δικό μου.
Ήταν ένα γλυκό όνειρο, το οποίο για έναν ανεξήγητο λόγο ήθελα να κρατήσω
μόνο για τον εαυτό μου. Ίσως πάλι να φοβόμουν τη ρεαλιστική κριτική του
αδερφού μου. Ποιος ξέρει;
Μόλις μπήκαμε σπίτι, η οικεία μυρωδιά από τα μπαχάρια της μαμάς μού
έσπασε τη μύτη! Μπορεί τα ελληνικά της να ήταν ακόμα σπαστά, αλλά στη
μαγειρική ήταν άφταστη! Ποια ελληνίδα νοικοκυρά δε θα ζήλευε την τέχνη
της; Το φαγητό ήταν καταπληκτικό και οι γονείς μου φαίνονταν να έχουν καλή
διάθεση, την οποία δεν ήθελα να χαλάσω λέγοντάς τους για τις κατσάδες της
κυρίας Παπαδημητρίου ή για τις κρυάδες των συμμαθητών μου.
Προτίμησα λοιπόν να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, να συνεχίσω την
καθημερινή μου ρουτίνα και να τελειώνω με το φαγητό και το διάβασμά μου
όσο πιο γρήγορα μπορούσα, για να βοηθήσω τη μαμά με το μαγείρεμα και
το πλύσιμο. Δεν μου άρεσε η ιδέα να καθαρίζει ολομόναχη κάθε μέρα ξένα
σπίτια, οπότε, όσον αφορούσε το δικό μας νοικοκυριό τουλάχιστον, έκανα
ό,τι περνούσε από το χέρι μου, για να μην επιβαρύνεται παραπάνω με τις
δουλειές του σπιτιού. Μέχρι και δική μου δουλειά θα έπιανα, για να ενισχύσω
το εισόδημά μας, αλλά δε με άφηναν. Ήθελαν να ζήσω την εφηβική μου
ζωή όσο πιο ελεύθερα μπορούσα. Φυσικά δεν ήξεραν, ότι η ελευθερία που
μου παραχωρούσαν εκείνοι δεν μπορούσε να εξισορροπήσει την καταπίεση
που δεχόμουν από αλλού, όπως για παράδειγμα από το σχολείο… Δεν τους
κατηγορούσα όμως. Είχαν ήδη αρκετά προβλήματα για να ασχοληθούν κι
εγώ δεν το έβαζα κάτω με την παραμικρή δυσκολία, οπότε κάποια στιγμή θα
ξεπερνούσα κι αυτό το πρόβλημα. Δεν θα το άφηνα να με καταβάλει, αλλά θα
όρθωνα το ανάστημά μου και θα έκανα τα όνειρά μου πραγματικότητα!
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Όταν είχα τελειώσει με όλες τις δουλειές μου, ήμουν πτώμα. Τα Μαθηματικά
ήταν πιο δύσκολα απ’ ό,τι περίμενα, αλλά με τη βοήθεια του Ζαφάρ ήμουν
άψογα προετοιμασμένη για το διαγώνισμα. Καληνύχτισα τους γονείς μου και
στη συνέχεια τον αδερφό μου.
«Καληνύχτα Ζαφάρ!»
«Καληνύχτα μικρούλα! Όνειρα γλυκά!»
Όνειρα γλυκά… Πράγματι κάποιες φορές τα όνειρα μπορούν να είναι πολύ
γλυκά, πιο γλυκά απ’ την πραγματικότητα. Τόσο γλυκά, που να θες να αφεθείς
σε αυτά και να ξεχάσεις τον πραγματικό κόσμο. Τι θα ονειρευόμουν άραγε
απόψε; Σίγουρα όχι τον πρίγκιπα του παραμυθιού, όπως τα περισσότερα
κοριτσάκια, που το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι με τι να συνδυάσουν τα
καινούρια παπούτσια που πήραν ή πόσα κιλά πρέπει να χάσουν για να μοιάζουν
με ένα ακόμα ανορεξικό μοντελάκι. Όχι… Εμένα τα όνειρά μου είχαν μεγάλη
απόκλιση από τα όνειρα άλλων παιδιών, που, αν και είχαν τα πάντα, δεν
μπορούσαν να τα εκτιμήσουν…

Εγώ συχνά
ονειρευόμουν το
μέλλον μου,
50

όπου είχα καταφέρει να ξεπεράσω τα στερεότυπα της κοινωνίας και να
αναδειχθώ. Άλλες φορές πάλι, όπως σήμερα, ονειρευόμουν, ακόμα και με τα
μάτια ανοιχτά, τις ευκαιρίες, που επιθυμούσα να μου παρέχονται. Μπορεί
πολλοί να έβρισκαν τα όνειρά μου βαρετά ή ουτοπικά, αλλά εγώ τα έβρισκα
ιδιαίτερα. Πώς μπορούν όμως να μου ασκούν κριτική, όταν πολλοί από αυτούς
έχουν ξεχάσει πλέον να ονειρεύονται, να σκέφτονται και να αγωνίζονται για
ένα καλύτερο αύριο; Εγώ αντιθέτως μπορούσα ακόμα να ονειρεύομαι, και ο
άνθρωπος που μπορεί να ονειρεύεται είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ελπίζει.
Και η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία…

διήγημα...

διήγημα

Η συγχώρεση
Μαντώ Χαντζή

54

λογοτεχνικές ανησυχίες 2011

η « σ υ γ χ ώ ρ ε σ η » της

56

Μαντώς Χαντζή

«Ιόλη, ξύπνα! Θα αργήσεις στο σχολείο από την πρώτη μέρα!» Η Ιόλη κάπου
ανάμεσα στο όνειρό της και την πραγματικότητα φωνάζει ένα «εντάξει» στη
μητέρα της. Ξυπνά φουριόζα και αρχίζει να ετοιμάζεται. Καθώς πλένεται,
κοιτάζεται στον καθρέπτη. Και κείνη η μοναξιά που νιώθει τα βράδια, να τώρα
που την ξαναπιάνει. Ένας κόμπος στο λαιμό της τη σφίγγει και τα δάκρυα
κυλούν.
Πέρασαν πέντε χρόνια από το θάνατο του πατέρα της κι όμως νιώθει ότι
ήταν σα χθες. Θα ’θελε τόσο πολύ να τον είχε εδώ κοντά της, να την έλεγε
«Τριανταφυλλένια» και να της έδινε θάρρος. Όχι, δεν είχε παράπονο από τη
μητέρα της. Ήξερε πως την αγαπούσε. Όμως είχε αδυναμία στον πατέρα της.
Τέλος πάντων! Ήρθε η ώρα να διώξει τις κακές σκέψεις και να φορέσει ξανά το
χαμόγελό της. Τελειώνει από το μπάνιο και κατευθύνεται προς την κουζίνα. «Ο
οργανισμός χρειάζεται ένα γερό πρωινό» λέει η μητέρα της, που σίγουρα κάπου
το διάβασε. «Ποιος βλάκας κάθεται και τα σκέφτεται», αναρωτιέται η Ιόλη. Επειδή
όμως δε θέλει να τη στενοχωρήσει, τσιμπολογά λίγο.
Χαμένη στις σκέψεις της ξυπνά απότομα, όταν ακούει τη μητέρα της να τη
φωνάζει να μπει στ’ αμάξι. Άλλαξαν πρόσφατα γειτονιά – μέσα στο καλοκαίρι
έγινε και η μετακόμιση – και η Ιόλη δεν ξέρει τίποτα. Η μητέρα της σήμερα είναι
πολύ όμορφη· βασικά είναι γενικώς ωραία γυναίκα, αλλά σήμερα έχει κάτι το
ξεχωριστό. Ίσως φταίει το μπλε πλεκτό που ταιριάζει με τα μάτια της. Φθάνοντας
στο σχολείο η Ιόλη εντυπωσιάζεται. Το σχολείο, αν και μουτζουρωμένο από
τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, διατηρεί την αίγλη του νεοκλασικού. Καθώς
μητέρα και κόρη μπαίνουν στο εσωτερικό του κτηρίου, η Ιόλη μυρίζει φαγητό·
σίγουρα είναι το κυλικείο. Μετά την εγγραφή της στους καταλόγους του
σχολείου, βγαίνει πια μόνη της στο προαύλιο. Μια κοπέλα τη φωνάζει. Είναι η
καινούρια της γειτόνισσα, η Λένα. Η Ιόλη δειλά την πλησιάζει. Συστήνεται στην
παρέα και η παρέα σε κείνη· Άννα, Ζωή, Κατερίνα, Μάρα, Άγγελος, Δημήτρης,
Γιάννης και πολλοί άλλοι θα είναι οι νέοι της συμμαθητές. Το κουδούνι χτυπά

και όλοι παρατάσσονται στο προαύλιο για τον αγιασμό. Μετά θα μπουν όλοι
στις τάξεις τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διευθυντή. Το Β2 Λυκείου
φαίνεται να είναι ανήσυχο τμήμα, σκέφτεται η Ιόλη. Σε λίγο, όμως, όταν μπαίνει
στην τάξη η πρώτη καθηγήτρια, όλοι ηρεμούν. Το όνομά της κυρία Αρβανίτη
και θα τους κάνει Γλώσσα και Λογοτεχνία. Σειρά έχει ο μαθηματικός· ο κύριος
Παπαναστασίου γίνεται σαφής εξ αρχής: δε θα ανεχτεί κανένα ταραξία στην
τάξη του. Είναι από τους αυστηρότερους καθηγητές. Γύρω στα 50, ψηλός και με
βλοσυρό ύφος σε προϊδεάζει για έναν όχι και τόσο επιεική καθηγητή. Τέλος στην
τάξη μπαίνει ένας νεαρός – που η Ιόλη νόμιζε ότι ήταν μαθητής ή κάτι άλλο,
πάντως όχι καθηγητής – ο Λέανδρος Καραγιάννης, ο χημικός. Ωραίος, με γαλανά
μάτια γι’ αυτό και όλα τα κορίτσια τον παρακολουθούν με ανοικτό το στόμα. Στην Ιόλη
κάτι θυμίζει αυτό το βλέμμα, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί τι· ελπίζει να το ανακαλύψει
σύντομα. Ουφ, αναλογίζεται, ευτυχώς που τέλειωσε γρήγορα αυτή η μέρα.
Στην έξοδο την πλησιάζει η Λένα και τη ρωτά αν θέλει να βγει μαζί τους, με τα
παιδιά που μόλις γνώρισε. Θα πάνε για καφέ. «Όχι από την πρώτη κιόλας μέρα
κατευθείαν σπίτι.» Η Ιόλη αρνείται ευγενικά· δεν τους ξέρει πολύ καλά ακόμη και
ούτως ή άλλως προτιμά να μείνει μόνη της. Πόσο της λείπει το παλιό της σχολείο
και κυρίως η κολλητή της, η Λίζα! Μόλις γυρίσει σπίτι θα της τηλεφωνήσει να
δει αν είναι καλά και να μάθει τα νέα της πρώτης μέρας. Είναι κι αυτό το όνειρο
που είδε χθες τη νύχτα… Ήτανε, λέει, στο παλιό τους σχολείο, η Λίζα περίμενε
την Ιόλη να φτάσει αλλά αυτή ενώ την πλησίαζε, η άλλη απομακρυνόταν, ώσπου
στο τέλος χάθηκε.
Καθώς η Ιόλη περπατά βυθισμένη στις σκέψεις της ξαφνικά νιώθει κάποιον να
πλησιάζει και πριν προλάβει να γυρίσει βρίσκεται δίπλα της ένα αγόρι. Πρέπει
να είναι κάποιος συμμαθητής της, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί το όνομά του.
«Δημήτρης» λέει εκείνος σαν να μάντεψε τη δύσκολη θέση της. «Γνωριστήκαμε
πριν λίγο ή βασικά σε σύστησε η Λένα». Η Ιόλη τον θυμήθηκε και γνέφει
συγκαταβατικά το κεφάλι της. «Αλήθεια, πού μένεις;» τη ρωτά. «Στην οδό
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Αντιστάσεως» απαντά. «Α, κι εγώ εκεί κοντά μένω. Το σπίτι μου είναι δύο
δρόμους παρακάτω». Η Ιόλη χάρηκε γιατί δεν ήξερε πώς ακριβώς έπρεπε να
γυρίσει. Μπερδευόταν με τη ρυμοτομία αυτού του δήμου. Τώρα όμως θα είχε
κάποιον να τη βοηθήσει. «Σε μονοκατοικία ή σε πολυκατοικία;» συνέχισε την
κουβέντα ο Δημήτρης διακόπτοντάς την από τις σκέψεις της. «Δυστυχώς σε
πολυκατοικία. Εσύ;» τον ρωτά η Ιόλη. «Σε μονοκατοικία» και πριν προλάβει να
ολοκληρώσει η Ιόλη ξαναρωτά: «με Κήπο;». «Ναι, με ένα μεγάλο κήπο. Βλέπεις
η γιαγιά μου έχει αδυναμία στα λουλούδια και γι’ αυτό τον φροντίζει». «Α,
μάλιστα» αποκρίνεται εκείνη. Ο δρόμος όμως της κοινής επιστροφής τελειώνει·
μαζί κι η κουβέντα του Δημήτρη και της Ιόλης. Υπόσχονται να συναντηθούν
αύριο ξανά στο σχολείο.
Ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού της μυρίζει σουτζουκάκια σμυρνέϊκα – η
μαμά πάλι έκανε το θαύμα της! Ευτυχώς, δηλαδή γιατί είχε μια πείνα! Κάθεται
στο τραπέζι και καθώς τρώει εξιστορεί την πρώτη μέρα στο σχολείο. Η μαμά
κρυφογελάει με τον ενθουσιασμό της κόρης της, καθώς θυμάται τις πρώτες της
αντιδράσεις, όταν της ανακοίνωσε πως θα αλλάξει σχολείο· έμοιαζε σα χαμένη.
Τελικά φαίνεται να συνηθίζει γρήγορα στην ιδέα του καινούριου. Η Ιόλη αρχίζει
να μιλά για τους καθηγητές της.
«Μαμά, έχουμε όμως κι έναν κούκλο – το χημικό, το Λέανδρο Καραγιάννη.»
Η μαμά της Ιόλης γουρλώνει τα μάτια της, αλλά δε λέει κουβέντα. Η Ιόλη
παραξενεύεται. Τη ρωτά αν τον ξέρει· η μαμά της όμως κουνά αρνητικά το
κεφάλι της. Δεν την πολυπιστεύει αλλά δεν τολμάει να την ξαναρωτήσει. Τη βάζει
σε σκέψεις. Θα το ανακαλύψει, αλλά αργότερα. Τώρα όμως προέχει να πάρει
τηλέφωνο τη Λίζα. Με τη Λίζα γνωρίζονται από μωρά· βασικά οι μαμάδες τους
ήταν κολλητές και οι κόρες τους συνέχισαν αυτή την παράδοση. Σηκώνει το
ακουστικό και καλεί.
«Λίζα, εσύ; Η Ιόλη είμαι!»
«Έλα, βρε Ιόλη. Τι κάνεις; Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο καινούριο σχολείο;»

«Καλά ήταν» Η Ιόλη αρχίζει να φλυαρεί. «Έχουμε έναν κούκλο χημικό – ας τα να
πάνε!»
«Για λέγε, για λέγε» σχολιάζει με ενδιαφέρον η φίλη της.
«Άλλο να στον περιγράφω και άλλο να τον βλέπεις. Χάρμα οφθαλμών είναι!
Ψηλός, με γαλανά μάτια, καστανά μαλλιά, γλυκό χαμόγελο» απαντά η Ιόλη.
«Θέλω κι ΄γω!» φωνάζει η Λίζα και συνεχίζει:
«Εμείς πάλι μόνο ωραίους δεν έχουμε!»
«Πώς ήταν η πρώτη μέρα;» ρωτά η Ιόλη «Σας έλειψα καθόλου;»
«Αν μας έλειψες, λέει! Όλοι με ρωτούσαν γιατί έφυγες. Κι ’γω αναγκαστικά έπρεπε
να δίνω τις απαραίτητες εξηγήσεις. Anyway, πότε σκέφτεσαι να συναντηθούμε;»
«Μέσα στο Σαββατοκύριακο» απαντά με δισταγμό η Ιόλη. «ΟΚ! Φιλιά στη μαμά
σου από τη μαμά μου» συμπληρώνει κλείνοντας.
«Θα της τα δώσω. Τα λέμε!» απαντά η Λίζα.
«Goodbye and good luck» τελειώνει η Ιόλη.
Μετά από λίγο όμως ακούει τη μητέρα της να ζητάει να μιλήσει στη μητέρα
της Λίζας. Πολύ παράξενο, πριν από λίγο της έστειλε χαιρετίσματα. «Άστα.
Μπλέξιμο». Για τι μπλέξιμο μιλάει; Ντρεπόταν όμως να τη ρωτήσει. Θα νόμιζε
πως κρυφάκουγε. «Καλά θα ανακαλύψω αργά ή γρήγορα τι συμβαίνει.» σκέφτεται
η Ιόλη. «Προς το παρόν όμως ας διαβάσω μαθηματικά, γιατί ο Παπαναστασίου
είπε πως θα ελέγχει τετράδια». Μετά από κανά δίωρο η Ιόλη επιστρέφει και
βρίσκει τη μητέρα της να μιλά στο τηλέφωνο. Μόλις το κλείνει δείχνει χαρούμενη.
«Ήταν η γιαγιά ενός συμμαθητή σου, του Δημήτρη» της λέει.
«Και τι ήθελε;» ρωτά η Ιόλη.
«Να μας ευχηθεί καλή εγκατάσταση».
«Και τι κουβεντιάζατε τόσες ώρες;» απορεί η Ιόλη.
«Μου έλεγε η γυναίκα τον πόνο της· ότι αυτή μεγαλώνει το Δημήτρη, αφότου
πέθαναν οι γονείς του πριν δέκα χρόνια περίπου».
«Αλήθεια;» αναφωνεί η Ιόλη. «Υπάρχουν κι άλλοι ομοιοπαθείς» σκέφτεται.
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Αν και έπεσε νωρίς στο κρεβάτι της, άργησε να την πάρει ο ύπνος.
Στριφογύριζαν όλα τα γεγονότα της ημέρας μέσα στο μυαλό της και δεν την
άφηναν να ησυχάσει. Το σχολείο, η Λίζα, ο Δημήτρης, τα τηλεφωνήματα…
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«Όχι» του ’πε «έπειτα απ’ ό, τι έκαμες όχι! Κι αν σ’ αγαπούσα, δε θα ερχόμουν
μαζί σου» είπε η κυρία Αρβανίτη και έκλεισε το βιβλίο. «Εσείς, παιδιά, τι
πιστεύετε· πρέπει να συγχωρούμε;» ρώτησε έπειτα. «Εξαρτάται, κυρία· για
μικροπράγματα ναι, αλλά για σοβαρότερες καταστάσεις λίγο δύσκολο» πετάχτηκε
κάποιος. «Εσύ, Ιόλη, τι λες;» ρώτησε η καθηγήτρια. Η Ιόλη σκέφτηκε για λίγο
και ύστερα απάντησε: «Η συγχώρεση είναι κάθαρση». «Τι εννοείς;» ξαναρώτησε
με ενδιαφέρον η Αρβανίτη. «Εννοώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να συγχωρεί το
συνάνθρωπό του, ακόμη και για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα». «Δηλαδή θα
συγχωρούσες και το δολοφόνο ενός πολύ αγαπημένου σου προσώπου;» την
ξαναρώτησε επίμονα. «Μάλλον ναι, αν και θα μου έπαιρνε καιρό μέχρι να το
καταφέρω» αποκρίθηκε η Ιόλη. «Συμφωνώ μαζί σου, αυτό απαιτεί μεγαλείο ψυχής
και αγάπη προς τον πλησίον. Σε τόσο δύσκολες περιπτώσεις και ο πιο γλυκός και
καλόκαρδος άνθρωπος χάνει την ανθρωπιά του».
Ευτυχώς που χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Η Ιόλη θυμήθηκε πάλι τον
πατέρα της. Όχι, ότι τον σκότωσε κανείς, όχι. Εκείνος αυτοκτόνησε. Θυμάται
όταν το έμαθε. Ένιωσε προδομένη. Πίστευε ότι ο μπαμπάς της την παράτησε, πως
δεν την αγαπούσε. Αργότερα συνειδητοποίησε πως ήταν η πίεση που δεχόταν
από το περιβάλλον του, που τον εξώθησε σε αυτή την τραγική πράξη.
«Ε, Ιόλη τι σκέφτεσαι;». Η φωνή του Δημήτρη την ξυπνά. Ώρα να βάλει τάξη στη
σκέψη της. «Θες να έρθεις στην παρέα μας;» συνεχίζει εκείνος. «Μα φυσικά!»
αποκρίνεται η Ιόλη καθώς πλησιάζει τα παιδιά. «Πάντως πριν, με αυτά που είπες
στην τάξη, φάνηκες πολύ μεγαλόψυχη. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε
όλοι» της λέει ο Δημήτρης. «Ναι, έχει δίκιο ο Δημήτρης» επιβεβαιώνει η Λένα.
«Κι εγώ συμφωνώ» λένε η Μάρα και η Ζωή ταυτόχρονα. Κι ύστερα: «Πιάσε

κόκκινο!» λένε και οι δύο γελώντας. «Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι καλά στα
λόγια. Αν μου είχε συμβεί και μένα, τότε νομίζω ότι θα το αντιμετώπιζα με
λιγότερη ψυχραιμία» αποκρίνεται η Ιόλη.
Το κουδούνι χτυπά. Το διάλειμμα τελείωσε και η κουβέντα μαζί. Η παρέα
προχωρά προς το εσωτερικό του σχολείου, ενώ ο Δημήτρης κοντοστέκεται.
«Ιόλη, θέλω να σου πω κάτι».
«Τι;» ρωτά εκείνη.
«Εγώ έχω βρεθεί σε αυτή την κατάσταση για την οποία συζητούσαμε πριν. Έχουν
πεθάνει κι εμένα οι γονείς μου» λέει ο Δημήτρης.
«Ω, συγγνώμη, δε το ’ξερα» υποκρίνεται ευγενικά εκείνη.
«Τώρα πλέον το ’χω ξεπεράσει. Πάνε πάνω από δέκα χρόνια. Σκοτώθηκαν σε
αυτοκινητιστικό. Ένας μεθυσμένος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και τους έβγαλε
εκτός πορείας».
«Λυπάμαι. Θέλησες ποτέ να γνωρίσεις αυτό τον τύπο;» τον ρωτά δειλά η Ιόλη.
«Παλιά ούτε που μου περνούσε από το μυαλό. Τώρα το σκέφτομαι. Νομίζω
ότι θα μου ’κανε καλό να ακούσω τη δική του γνώμη για το δυστύχημα.
Τέλος πάντων, αφού σου «έφτιαξα τη διάθεση», πάμε για μάθημα» συνεχίζει ο
Δημήτρης μ’ ένα συγκρατημένο χαμόγελο στα χείλη του.
«Ένα από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το δικαίωμα στη ζωή.
Όμως, αυτό καθημερινά παραβιάζεται με διάφορους τρόπους. Πού οφείλεται
αυτό, κατά τη γνώμη σας; Αναπτύξτε τις ιδέες σας σ’ ένα δοκίμιο 400-500
λέξεων» διαβάζει η Ιόλη. «Αγγούρι θέμα» σκέφτεται. Κι όλα αυτά εξαιτίας της
σημερινής συζήτησης. Για να δούμε τι θα γράψουμε, αναστενάζει. Ξεκινώντας,
βέβαια, ανοίγει η όρεξη όπως λένε. Ή πιο σωστά έρχεται η έμπνευση. Κι εκεί που
της είχε έρθει ο οίστρος και δημιουργούσε, η φωνή της μητέρας της!
«Ιόλη, είναι εύκολο να πας στη βιβλιοθήκη και να φέρεις την ατζέντα μου; Είναι
στο δεύτερο συρτάρι του γραφείου.»
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«Ναι, μαμά, αλλά αργότερα, γατί τώρα γράφω έκθεση» απαντά η Ιόλη.
«Σε παρακαλώ, βρε αγάπη μου, και θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο» της φωνάζει
μέσα από τη ντουζιέρα η μητέρα της.
«Καλά, εντάξει, πάω να τη βρω» λέει βαρυγγωμώντας η Ιόλη.
Ψάχνοντας ή βασικά σκαλίζοντας η Ιόλη, που η περιέργεια δεν της έλειπε,
βρίσκει την «πολυπόθητη» ατζέντα. Από κάτω όμως υπάρχει και άλλη μία. Η
Ιόλη την ανοίγει. Καταλαβαίνει αμέσως από το γραφικό χαρακτήρα ότι ανήκε
στον «μπαμπουλίνο» της, όπως συνήθιζε να τον αποκαλεί. Καθώς την ξεφυλλίζει
ακούει την πόρτα του μπάνιου να ανοίγει και τη μητέρα της να τη ρωτά για την
ατζέντα. Η Ιόλη στη βιασύνη της μαζεύει άτσαλα τα πράγματα εκτός από ένα
χαρτάκι, του οποίου την πτώση συνειδητοποιεί γι’ αυτό και το μαζεύει αμέσως
και το βάζει στην τσέπη της. Θα το διαβάσει αργότερα, με την ησυχία της …
«Μαμά, ορίστε η ατζέντα σου… εγώ πάω να συνεχίσω το διάβασμα, εντάξει;» και
χωρίς να περιμένει απάντηση κατευθύνεται προς το δωμάτιό της.
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«Σήμερα παιδιά θα ξεκινήσουμε το πιο σημαντικό κεφάλαιο της φετινής σας
ύλης στη Χημεία» λέει ο Καραγιάννης, τελευταία ώρα, μόλις μπαίνει στην τάξη.
«Νομίζω ότι εσείς στη θετική θα ξέρετε από πέρσι την έννοια του mol» συνεχίζει.
«Όποιος δεν την ξέρει, ας σηκώσει το χέρι του, να του εξηγήσω». «Καλά,
τώρα σίγουρα, δηλαδή τι σίγουρα, κόβω το κεφάλι μου ότι όλα τα κορίτσια
θα σηκώσουν χέρι,» σκέφτεται η Ιόλη. Και δεν πέφτει έξω. Σε κλάσματα του
δευτερολέπτου όλος ο γυναικείος πληθυσμός, πλην της ίδιας, σηκώνει το χέρι
με την πρόφαση ότι δε γνωρίζει το mol ή ότι δεν το θυμάται πολύ καλά. «Α!
ξέχασα να διαβάσω το χαρτάκι του μπαμπά» θυμάται η Ιόλη. Ψάχνει στις τσέπες
της και ευτυχώς το βρίσκει· έτσι θα περάσει το πεντάλεπτο που ο Καραγιάννης θα
εξηγεί στις συμμαθήτριές της περσινές χημικές έννοιες. «Καραγιάννης, 23 ετών,
ελαφριά συμπτώματα, μάλλον σχιζοφρένεια. Συστημένος από τον κ. Τσαντήλα»
διαβάζει η Ιόλη και συνεχίζει «Ραντεβού 10/5/2004». Ύστερα σηκώνει το κεφάλι

και κοιτά τον καθηγητή της. Έχει κι αυτός το ίδιο επώνυμο με το σχιζοφρενή και
περίπου την ίδια ηλικία. Λες να είναι συγγενείς; Α, πα..πα! ούτε να το σκέφτεται
δε θέλει. Κι από ό, τι θυμάται από τον πατέρα της η ψυχιατρική πιστεύει ότι η
σχιζοφρένεια μπορεί να είναι κληρονομική. Πρέπει να μάθει περισσότερα γι αυτόν
τον Καραγιάννη.
Η Ιόλη φτάνει σπίτι και ξεκλειδώνει την πόρτα αργά. Μπαίνει μέσα και το μυαλό
της κολλημένο σ’ εκείνο το χαρτάκι. Πρέπει πάση θυσία να ανακαλύψει ποιος
είναι. Όμως όπως ο κλέφτης έχει στήσει τη διάρρηξη, έτσι κι εκείνη θέλει να είναι
μόνη της, γι’ αυτό και φωνάζει ένα: «Μαμά». Ουδεμία απάντηση, όμως για να
είναι σίγουρη πως η μαμά της λείπει, ελέγχει τα δωμάτια. Άλλωστε η μητέρα της
το συνηθίζει να της κάνει εκπλήξεις. Κατευθύνεται προς τη βιβλιοθήκη. Ανοίγει
και πάλι το δεύτερο συρτάρι και γρήγορα βρίσκει την πολυπόθητη ατζέντα.
Αρχίζει να την ξεφυλλίζει και σύντομα βρίσκεται στην ημερομηνία 10/5. «Η αρχή
της αλήθειας,» σκέφτεται η Ιόλη. Διαβάζει: «Καραγιάννης Λέανδρος, γεννημένος
το 1981 στην Αθήνα. Οι γονείς του χωρίζουν, όταν αυτός ήταν 4 ετών. Πέφτει σε
βαριά κατάθλιψη. Η μητέρα του τον πηγαίνει στους καλύτερους ψυχιάτρους, αλλά
εκείνος δεν ξεπερνά το χωρισμό των γονιών του». Μετά από λίγες ημερομηνίες
ξαναβρίσκει το όνομα αυτό στα ραντεβού. «Ξαναήρθε» γράφει η ατζέντα «Σήμερα
φαινόταν ευδιάθετος. Ο λόγος ήταν το ότι πήρε το πτυχίο του – Χημικός. Λόγος
επιλογής αυτής της σχολής: δημιουργία μιας ουσίας – φαρμάκου που θα κάνει
τον ασθενή μονίμως χαρούμενο».
«Ιόλη, τι διαβάζεις;» τη διακόπτει ξαφνικά η μητέρα της.
«Αμάν, με τσάκωσε!» σκέφτεται η Ιόλη και σηκώνοντας το βλέμμα της βλέπει τη
μητέρα της στην πόρτα του δωματίου να την κοιτάζει εξεταστικά.
«Διάβαζα την ατζέντα του μπαμπά» απαντά θαρρετά η Ιόλη. «Α, και πριν
προλάβεις να ξεκινήσεις το κήρυγμα θέλω να μου πεις ποια η σχέση του μπαμπά
με τον ασθενή του, τον Καραγιάννη» συνεχίζει με φόρα.
«Εντάξει, λοιπόν, θα σου πω» λέει ύστερα από μια σύντομη παύση με μισή καρδιά
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η μαμά της. Νιώθει πως δεν μπορεί να ξεφύγει τόσο εύκολα από τις ερωτήσεις
της κόρης της ή μάλλον δεν ξέρει αν θέλει.
«Όπως ξέρεις, κορίτσι μου, ο μπαμπάς σου ήταν ψυχίατρος και μάλιστα από τους
πιο καταξιωμένους στο χώρο του. Γι’ αυτό και ένας φίλος του, ψυχίατρος κι αυτός
του έστειλε να εξετάσει έναν ασθενή του, ο οποίος έπρεπε να πάει στρατό και
χρειαζόταν ιατρική βεβαίωση ότι έχει σώας τας φρένας. Αυτός ο ασθενής ήταν ο
Λέανδρος Καραγιάννης, ο χημικός σου».
«Α, γι’ αυτό, όταν στον ανέφερα, εσύ τρόμαξες;» διακόπτει η Ιόλη.
«Λογικό είναι… φοβήθηκα επειδή ήξερα το ιστορικό του» λέει η μητέρα της και
συνεχίζει την ιστορία. «Ο Καραγιάννης αρχίζει και έχει τακτικές συνεδρίες με τον
πατέρα σου, γιατί, όπως πιστεύει ο γιατρός του, πάσχει από κατάθλιψη και μάλλον
από μια ελαφριά μορφή σχιζοφρένειας! Όλα αυτά μέχρι τις 5/10, που πεθαίνει ο
μπαμπάς σου.
Εκείνη τη μέρα, σύμφωνα με τη γραμματέα του πατέρα σου, πρέπει να είχαν μια
έκτακτη συνάντηση. Η γραμματέας ξεκινούσε δουλειά γύρω στις έξι· εκείνη τη
μέρα λοιπόν έφτασε δέκα λεπτά νωρίτερα στο ιατρείο. Μετά από λίγο βλέπει τον
Καραγιάννη να βγαίνει από το γραφείο του μπαμπά και να της λέει πως εκείνος
δεν είναι πολύ καλά και να φωνάξει ένα γιατρό. Η γραμματέας του μπαίνει στο
γραφείο, βλέπει τον πατέρα σου αναίσθητο και βγαίνει τρέχοντας για να καλέσει
ασθενοφόρο. Στο μεταξύ ο Καραγιάννης είχε εξαφανιστεί. Μετά από λίγες
ώρες διαπιστώνεται ο θάνατός του στο νοσοκομείο, λόγω υπερβολικής δόσης
ηρεμιστικών. Η αστυνομία διεξάγει εξονυχιστική έρευνα χωρίς όμως να μπορεί
να καταλήξει κάπου· το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Καραγιάννης ήταν μαζί με
τον πατέρα σου λίγο πριν πεθάνει. Α, βρίσκουν μόνο ένα σημείωμα πάνω στο
γραφείο του.»
Η μαμά της ψάχνει για λίγο στην ατζέντα και το βρίσκει. «Θα τα πούμε στον άλλο
κόσμο.» «Αυτά είναι τα γράμματα του Καραγιάννη» αναφωνεί η Ιόλη. Και η μαμά
συμφωνεί. «Έχεις δίκιο, όμως αυτό δεν καταδεικνύει τίποτα· μπορεί ο πατέρας

σου να έβαλε τον Καραγιάννη να το γράψει, να γράψει τις σκέψεις του» την
προσγειώνει.
«Οι ανακρίσεις ολοκληρώθηκαν, ο Καραγιάννης είχε ένα δικηγόρο «γάτα» και
μετά έφυγε για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Ο θάνατος, λοιπόν, του πατέρα σου
θεωρήθηκε οριστικά αυτοκτονία» τελειώνει κατάκοπη η μητέρα της. «Δηλαδή εσύ
εννοείς ότι ήταν δολοφονία;» ρωτά δειλά η Ιόλη.
«Δεν ξέρω· πάντως ο μπαμπάς σου ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος!» απαντά
θλιμμένη εκείνη.
Η Ιόλη το μόνο που σκεφτόταν ήταν η συζήτηση κι αναρωτιόταν αν θα έπρεπε
να μιλήσει στον Καραγιάννη. Δεν είχε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο στα χέρια
της σε βάρος του, εκτός από τη διαίσθησή της. Αυτή η καταραμένη διαίσθηση
που πάντα είχε και πάντα της έδειχνε την αλήθεια. Ένιωθε ότι ήθελε να τον
φτύσει κατάμουτρα, να του πει πόσο άνανδρος είναι, να τον χτυπήσει. Τελικά το
πήρε απόφαση· θα του μιλούσε. Το επόμενο πρωί κιόλας. Ήθελε να μάθει τη δική
του γνώμη, ίσως και ένα μέρος της αλήθειας. Έπρεπε όμως να είναι ψυχολογικά
ήρεμη για να μπορέσει να τον ακούσει. Όσο, όμως, κι αν προσπαθούσε, δεν
τα κατάφερνε. Ο θυμός την έπνιγε και τα δάκρυα δε σταματούσαν να κυλούν
από τα μάτια της. Ένα «γιατί» την ταλάνιζε. Γιατί να σκοτώσει τον πατέρα μου;
Γιατί να είναι ελεύθερος μετά από όσα έκανε; Ένα «γιατί» μετέωρο… Ίσως και
χωρίς απάντηση… Η Ιόλη δεν άντεχε. Αν και άλλα έλεγε στην Αρβανίτη, όταν
συζητούσαν μέσα στην τάξη.
Ένιωθε ότι ο Καραγιάννης έδωσε τα ηρεμιστικά στον πατέρα της. Πόνος, οργή,
απελπισία την έζωναν. Και τότε συμφώνησε με το σχόλιο της φιλολόγου: «Και ο
πιο καλόκαρδος άνθρωπος χάνει την ανθρωπιά του». Θα μπορούσε ακόμη και να
τον σκοτώσει …
Με δυσκολία ο Μορφέας κατάφερε εκείνο το βράδυ να πάρει στην αγκαλιά του
το πικραμένο κορίτσι και να το γαληνέψει.
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Στο διπλανό δωμάτιο ίδιες σκέψεις βασάνιζαν το μυαλό της μητέρας της.
Αναρωτιόταν αν έκανε καλά που το είπε στην Ιόλη. Από την άλλη, δεν μπορούσε
να την αφήσει να ζει στο ψέμα και στο περίπου. Ήταν πατέρας της αυτός που
πέθανε. Έπρεπε να ξέρει τα γεγονότα και να κρίνει. Και τότε η μητέρα της Ιόλης
ξέσπασε σ’ ένα βουβό κλάμα. Η αναμόχλευση του θανάτου πονούσε!
Όταν έμαθε ότι ήταν νεκρός, θυμάται, κόντεψε να τρελαθεί. Θέλησε να μιλήσει
με τον Καραγιάννη, εκείνος όμως αρνήθηκε να της μιλήσει. Όλοι το απέδωσαν
στον ευπαθή ψυχισμό του… Κι εκείνη έμεινε με τις υποψίες να τη βασανίζουν.
Υποψίες που με τον καιρό τις έθαψε βαθιά μέσα της, υποψίες που δε φανέρωσε
ποτέ στην «τριανταφυλλένια» τους. Αργότερα, όταν ο Καραγιάννης είχε
επιστρέψει στην Ελλάδα, θέλησε να τον συναντήσει με ψεύτικο όνομα και με την
πρόφαση ότι ενδιαφέρεται για ιδιαίτερα μαθήματα για την κόρη της. Δεν άντεξε
όμως να τον πλησιάσει. Τον αντίκρισε μόνο από μακριά κι έφυγε. Δεν άντεχε το
βλέμμα του…
Πόσες φορές δε σκέφτηκε να κινήσει και πάλι νομικά το ζήτημα του όμως
φοβόταν το πόσο άσχημα θα αισθανόταν η κόρη της. Ήξερε πόσο πολύ την
πλήγωσε ο χαμός του πατέρα της και δεν ήθελε άλλο πόνο. Ούτως ή άλλως
δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για μια νέα δίκη. Αυτό που την ενδιέφερε
ήταν να βοηθήσει την κόρη της να ορθοποδήσει και να πατήσει ξανά γερά στα
πόδια της. Όσο θυμάται τον πρώτο καιρό, η Ιόλη δεν είχε όρεξη για τίποτα. Το
μόνο που έκανε ήταν να κάθεται κλεισμένη με τις ώρες στο δωμάτιο της και να
κλαίει. Και πέρασε πολύς καιρός μέχρι το χαμόγελο να επιστρέψει στο πρόσωπό
της. Όμως η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια! Πού να το φανταζόταν! Ούτε στους
χειρότερους εφιάλτες της! Ο Λέανδρος Καραγιάννης καθηγητής του παιδιού της!
Και το τραγικό: η Ιόλη φαινόταν κατενθουσιασμένη μαζί του. Δεν μπορούσε να
παραμείνει μια ολόκληρη χρονιά βουβός θεατής. Θα της μιλούσε. Κάποια στιγμή.
Βέβαια δεν είχε κανένα δικαίωμα να κατηγορήσει τον Καραγιάννη. Όμως να που
καμιά φορά τα πράγματα εξελίσσονται με διαφορετική τροπή και σήμερα ήρθαν

όλα στο φως! Τώρα το μόνο που περίμενε ήταν το ξέσπασμα της Ιόλης. Κι αυτό
ήταν που φοβόταν περισσότερο! Γιατί η Ιόλη ήταν ακόμη παιδί. Ένα παιδί στην
εφηβεία, ένα παιδί που θα μπορούσε να φτάσει εύκολα στα άκρα. Η Ιόλη άλλωστε
είχε βεβαρυμένο παρελθόν με μνήμες οδυνηρές. Δεν είναι εύκολο πράγμα να
συμφιλιωθείς με την ιδέα ενός πατέρα που αυτοκτονεί. Πώς να το καταχωρήσεις
στη συνείδησή σου σαν παιδί; Εδώ εκείνη είχε θέμα. Και κάπως έτσι τη
βρήκε το ξημέρωμα, να σκέφτεται την επόμενη μέρα για την Ιόλη στο σχολείο.
Ξεκαθάρισμα λογαριασμών…
Το επόμενο πρωί τίποτα δεν προμηνυόταν ευχάριστο. Ακόμη και ο καιρός
συναισθανόταν την Ιόλη. Σκούρα σύννεφα κάλυπταν τον ήλιο. «Θα βρέξει»
σκέφτηκε η Ιόλη. Δεν την ένοιαζε όμως και πολύ. «Καλύτερα. Μπας και
καθαριστούν τα πάντα» μονολόγησε. Το προηγούμενο βράδυ δεν κοιμήθηκε
ήρεμα. Τρομακτικοί εφιάλτες την έπνιγαν. Δεν άντεχε άλλο.
Κοίταξε το χαρτάκι και το ένιωσε να της καίει το χέρι. Το όλο σκηνικό έμοιαζε
με σενάριο βγαλμένο από κάποια ταινία. Κι αυτή η φωτιά στο χέρι τής έδινε
μια παράξενη δύναμη, μια ψυχραιμία να αντιμετωπίσει τον Καραγιάννη. Καθώς
η Ιόλη στέκεται στην πόρτα και αποχαιρετά τη μητέρα της βλέπει την αγωνία
ζωγραφισμένη στο πρόσωπο της. Την καταλαβαίνει, τη νιώθει αλλά δε μιλά.
Κρατά σφιχτά στο χέρι της το χαρτάκι σαν πολύτιμο φυλαχτό, το μοναδικό της
στοιχείο.
Μπαίνοντας στην αυλή του σχολείου τον αναζητά. Μαθαίνει ότι ήδη βρίσκεται
στο γραφείο των καθηγητών. Ανοίγει τη βαριά τζαμένια πόρτα του κτηρίου και
κατευθύνεται προς τα κει. Νιώθει πολύ περίεργα. Ο Λέανδρος Καραγιάννης είναι
καθισμένος σ΄ ένα γραφείο και σκυμμένος κάτι γράφει. «Μάλλον διορθώνει»
σκέφτεται η Ιόλη. Τον πλησιάζει και ακουμπά διακριτικά το χαρτάκι. Εκείνος το
αντιλαμβάνεται και σηκώνει το βλέμμα του. Μόλις το αντικρίζει, κοκαλώνει. Το
βλέμμα του παγώνει και μοιάζει σα χαμένος. Η Ιόλη καταλαβαίνει την αλήθεια.
«Πού το βρήκες;» αρθρώνει τραυλίζοντας εκείνος.
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«Ανάμεσα στα χαρτιά και τις σημειώσεις του πατέρα μου» απαντά με πρωτόγνωρη
αποφασιστικότητα η Ιόλη. Τον κοιτά σταθερά στα μάτια και τον διαβάζει. Τον
διαβάζει σαν ανοιχτό βιβλίο.
«Δεν το πιστεύω ότι είσαι η κόρη του… Δεν είναι δυνατόν…»
«Κι όμως είναι… Και θα με βλέπετε καθημερινά…»
«Μη φοβάστε» συνεχίζει «δε με νοιάζει να σας δω στη φυλακή. Την αλήθεια
ήρθα να μάθω. Και την έμαθα!» συνεχίζει καθώς απομακρύνεται. Η Ιόλη θυμάται
τη συζήτηση με την Αρβανίτη στην τάξη. Τελικά είναι δύσκολο το να συγχωρείς.
Και ο Καραγιάννης μένει να την κοιτά αποσβολωμένος να χάνεται, ενώ εκείνος
κυριολεκτικά σωριάζεται στην καρέκλα. Με το σημείωμα στο χέρι αρχίζει να
κλαίει. Νιώθει πως οι τύψεις επέστρεψαν… Κι αυτή τη φορά για πάντα…
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Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
μέρα δεν ξεκίνησε καλά. Ξύπνησε από τις φωνές των γονιών της.
Το γάλα είχε λήξει και η μαρμελάδα είχε τελειώσει. Μα αυτά ήταν
απλά, καθημερινά βάσανα που μπορούσε να υπομείνει και θα το
έκανε. Ένα άγριο ξύπνημα και το ότι θα περνούσε το πρωινό με
άδειο στομάχι δεν ήταν τίποτα πέρα από μια απλή ενόχληση.
Ντύθηκε, μπροστά στον καθρέφτη. Αυτό ήταν κάτι που πάντα αγαπούσε
και συνάμα σιχαίνονταν. Κόκκινα, ροζ και έντονα πορτοκαλί. Αυτά ήταν τα
χρώματα της, τα χρώματα που της πήγαιναν και την κατέστρεφαν. Γιατί όταν
μαζί με τη φίλη της την Εύα πήγαιναν κάπου, εκείνη έκλεβε όλα τα βλέμματα.
Η ίδια δεν ήταν άσχημη απλά δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί ένα μοντέλο. Ο
τρόπος που εκείνη μιλούσε ή που απλά περπατούσε. Ακόμα και ο τρόπος που
κάθονταν, έμοιαζε... εκλεπτυσμένος.
Το στόμα της, δύο γεμάτα κόκκινα χείλη, δεν έλεγαν απλά... λέξεις. Αντίθετα οι
λέξεις είχαν φτιαχτεί, μόνο για να ειπωθούν από αυτή. Το πάτωμα, πασαρέλας ή
όχι, ήταν εκεί για να περπατήσει αυτή, η καρέκλα για να κάτσει αυτή και μόνο.
Δυστυχώς, λοιπόν, η φίλη της, η καλύτερή της τη βασάνιζε ατελείωτα. Διότι
εκείνη, το απλό κορίτσι, θα βάδιζε πάντα πίσω της. Η Εύα ντύνονταν με το πιο
κρύο μπλε που μπορούσε να βρει, μα ένα χαμόγελο ή έστω ένα μειδίαμά της θα
έκαμπτε και την πιο ισχυρή αντίσταση ενός άνδρα. Ήταν άδικο, στα αλήθεια.
Η Εύα όμως ήταν φίλη της. Και όταν κάνεις κάποιον φίλο σου, σύντροφό σου,
παίρνεις και τα καλά και τα κακά.
Φεύγοντας, από το αγαπημένο bistro της, την «Contessa» ένιωσε ανανεωμένη.
Κάθε φορά που έβλεπε τη θεία Βίβιαν τής έκανε καλό. Έφαγε και αυτά τα
υπέροχα κρουασάν βουτύρου! Το παραδέχεται είχε βάλει κιλά, που όμως πάντα
της έφτιαχναν τη διάθεση.
Τεμπέλικα μπήκε στο αυτοκίνητο και έβαλε μπροστά τη μηχανή. Ο ουρανός
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μάζευε σύννεφα και σκοτείνιαζε. Σιχαίνονταν με πάθος τη βροχή. Δε σκόπευε
να βρίσκεται έξω, όταν η καταιγίδα θα ξέσπαγε. Βάζοντας το χέρι στην τσάντα,
έπιασε το κινητό και απόρησε με τον αριθμό μηνυμάτων και αναπάντητων
κλήσεων από τον αδελφό της. Όλα έλεγαν το ίδιο... «Πάρε αμέσως μόλις
μπορέσεις, είναι επείγον».
Αφού έβρισε για λίγο την κακιά της συνήθεια να ξεχνάει το κινητό της στο
αθόρυβο, πράγμα που την είχε βάλει πολλές φορές σε μπελάδες, πάτησε
βαριεστημένα το κουμπί για να τον καλέσει και περίμενε. Ο Θέμης ήταν
μεγαλύτερος της, αστυνομικός και πρόσφατα προηγμένος σε καλή θέση εξαιτίας
κάποιας πράξης του, που όμως δε μαρτυρούσε.
«Θα σου έλεγα;» της είχε πει, με ένα μισό αστείο, μισό σοβαρό βλέμμα, αλλά θα
έπρεπε να σε σκοτώσω…» και της χάιδευε το κεφάλι όπως όταν ήταν μικρή και
γελούσε.
«Σοφία, επιτέλους!, πού είσαι;»
«Εδώ και εκεί» απάντησε. Ακουγόταν ταραγμένος.
«Τι κάνεις τώρα;»
«Πάω στην Εύα. Εσύ, γιατί είσαι έτσι;»
Ο αδελφός της δεν απάντησε αμέσως. Ακούστηκε μια βαθιά εισπνοή και σιγά
σιγά είπε:
«Όχι, μην πας. Έλα σπίτι. Πρέπει να σου πω κάτι.»
«Δε γίνεται, έχουμε κανονίσει. Με περιμένει.»
«Σοφία, σε παρακαλώ, έλα σπίτι!»
Κάτι κακό είχε συμβεί.
«Η μαμά, η καρδιά της;» ψέλισε.
«Όχι, καλά είναι η μαμά. Αλλά εσύ πρέπει να έρθεις σπίτι! Η Εύα δε θα σε
περιμένει.»
«Πώς το ξέρεις αυτό;»
«Έλα, σπίτι σε παρακαλώ, και θα δεις» δεν της φώναξε, ακούστηκε έτοιμος να κλάψει.
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«Θέμη…» ρώτησε, αλλά αυτός το είχε ήδη κλείσει.
Είκοσι λεπτά αργότερα άνοιξε βιαστικά την πόρτα του διαμερίσματος και έτρεξε
στο σαλόνι. Η μπόρα έξω είχε ξεσπάσει. Στο σπίτι της Εύας όντως δεν ήταν
κανείς, μόνο ο τηλεφωνητής. Υποψίες και φόβοι σκέπασαν την ψυχή και τις
σκέψεις της.
Στο σαλόνι την περίμενε ο αδελφός της. Κοίταξε τα χέρια του. Αναγνώρισε το
μικρό ροζ σημειωματάριο. «Το Ημερολόγιο της Εύας.»
«Πώς έγινε;» ρώτησε ξέπνοα.
«Δεν ξέρουμε ακόμα, μελετάμε το ημερολόγιο για στοιχεία» της απάντησε με
πραγματική θλίψη. «Για να πω την αλήθεια θα ήθελα να με βοηθήσεις... Μια
στιγμή να πάρω τα κλειδιά μου… να πάμε κάπου μαζί.»
Δεν μπορούσε, δεν ήθελε η Εύα. Κλαίγοντας έτρεξε έξω αγνοώντας τις φωνές
και τα καλέσματά του. Έξω στη βροχή, να χαθεί μέσα στη βροχή που σιχαινόταν.
Τον πόνο μέσα της τον άφησε σαν ουρλιαχτό να βγει από το λαιμό της.
Ούρλιαξε και οι αστραπές τής απάντησαν στο δεκαπλάσιο.
«Δεν καταλαβαίνω τίποτα… ΓΙΑΤΙ…» Λόγια και δάκρυα ένα με τη βροχή.. .Και
η βροχή συνέχισε να πέφτει…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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«Γεννήθηκα μια καλοκαιρινή μέρα. Στην πραγματικότητα υπήρχε κι ένα άλλο
κορίτσι, που όμως δεν επέζησε στη γέννα… Φαίνεται πως πριν από τη γέννησή
μου ήμουν δυνατή…»
Η Σοφία χαμογέλασε σαρκάζοντας τον εαυτό της για τη δύναμή της. Σκέφτηκε
τον εαυτό της εκείνη την ώρα στο γραφείο της ψυχολόγου, που της ήταν άκρως
απαραίτητη για να τα βρει με τον εαυτό της, για να συμφιλιωθεί μαζί του.
Κοίταξε την ψυχολόγο στα μάτια και δε βρήκε ίχνος ειρωνείας. Μετά από μια
σύντομη παύση συνέχισε.

«Ίσως γι αυτό η μητέρα μου ήταν πάντα τόσο αφοσιωμένη σε μένα… Όχι ότι ο
πατέρας μου δεν ήταν… κι αυτός ήταν ανήσυχος … αλλά μ’ αγαπούσε μ’ έναν
άλλο τρόπο. Μαθηματικός αυτός, χαμένος στο δικό του κόσμο των αριθμών..
Ίσως γι αυτό η κατάσταση με τη μητέρα μου χειροτέρευε μέρα με τη μέρα.
Άρης – Αφροδίτη… Ίσως ήταν η καλύτερη λύση που το τσιγάρο τελικά τον
σκότωσε… Ξέρω, βαριά κουβέντα ξεστόμισα…»
Τώρα η παύση ήταν μεγαλύτερη. Το βλέμμα της καρφώθηκε στα δάχτυλά της
που έπαιζαν νευρικά με το χοντρό δαχτυλίδι που φορούσε στον αριστερό
δείκτη. Ένιωσε πάλι τη συστολή που είχε όταν για πρώτη φορά διάβηκε το
κατώφλι της ψυχολόγου και έπρεπε να αρχίσει να μιλάει ειλικρινά για τον εαυτό
της και για το τι περίμενε από κείνη. Αλλά ήδη από τη δεύτερη φορά ένιωθε
πιο οικεία σε αυτόν το χώρο της προστατευμένης εξομολόγησης. Χρειαζόταν
βοήθεια και ένιωθε πως βρισκόταν στο σωστό δρόμο για να τη βρει.
«Μη νιώθεις ντροπή όταν μιλάς αυθόρμητα» ακούστηκε η φωνή της ψυχολόγου
από την απέναντι πολυθρόνα καθησυχαστική, προστατευτική. «Δεν πιστεύουμε
πάντα όλα όσα λέμε. Ξέρεις, Σοφία, ο κάθε άνθρωπος αγαπά με τον τρόπο που
μπορεί… Αυτό δε σημαίνει ότι και ο άλλος τον καταλαβαίνει απαραίτητα ή τον
καλύπτει… Δυο διαφορετικοί άνθρωποι, δυο διαφορετικοί κόσμοι δεν είναι
απαραίτητο ότι εφάπτονται κάπου. Άρης – Αφροδίτη, όπως είπες κι εσύ…
διαφορετικοί πλανήτες, διαφορετικές τροχιές...»
Και συνέχισε, όταν είδε το βλέμμα της Σοφίας να αγγίζει το δικό της. «Είναι
απόλυτα φυσικό να σε έχει επηρεάσει η σχέση των γονιών σου. Εσύ αυτήν την
ώρα καταθέτεις την αλήθεια σου, ή την αλήθεια μέσα από τα μάτια της μητέρας
σου, μια και τον πατέρα σου δεν τον γνώρισες πολύ για να σχηματίσεις τη δική
σου αλήθεια για κείνον, για τη σχέση τους και τη σχέση σας.»
Είχε δίκιο. Στην προηγούμενη επίσκεψή της, είχε μιλήσει για το χαμό του
πατέρα της στα έξι της χρόνια. Η ίδια είχε ουσιαστικά δηλώσει ότι μεγάλωσε
χωρίς πατέρα ή για την ακρίβεια με έναν αδελφό – πατέρα.
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«Νιώθω ότι η ζωή μου καταρρέει… Πρώτα ο πατέρας μου… τώρα η καλύτερη
μου φίλη… Και τόσο ξαφνικά… Δεν αντέχω άλλο θάνατο στη ζωή μου…»
Η κυρία με το ευγενικό πρόσωπο απέναντί της έγνεψε με κατανόηση. «είναι
βαρύ φορτίο η απώλεια και το σοκ της απώλειας, ιδιαίτερα στην περίπτωση της
φίλης σου. Ξέρεις τι λένε; Η μόνη βεβαιότητα που έχουμε είναι ο θάνατος, η
μόνη σταθερά.. Θλιβερή θέση, μα αρκετά αληθινή...»
«Μα πονάει πολύ να δεχτώ κάτι τέτοιο…» αντιπρότεινε η Σοφία.
«Φυσικά. Μα γι αυτό δεν πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου αδύναμο. Τα
προβλήματα της ζωής μας είναι πιο δύσκολα να τα αντιμετωπίσουμε από το
φόβο ή τον πανικό που μας προκαλεί ο θάνατος.»
«Ναι, αλλά η Εύα ήταν το στήριγμά μου… κι ας ήμουν πάντα στη σκιά της...
Ξέρετε, δεν ήταν απλά όμορφη, ήταν θεά. Γι αυτό άλλωστε έγινε χωρίς πολλή
σκέψη και μοντέλο…»
Η κυρία με τη σοφία του Φρόιντ στο μυαλό της, ένιωσε πως η Σοφία τής άνοιγε
ένα ακόμη παράθυρο στον κόσμο της, έναν κόσμο γεμάτο θλίψη, απώλειες και
διαψεύσεις, αντιφάσεις.
«Κι εσύ γιατί ήσουν πάντα στη σκιά της;» ρώτησε με ανυποψίαστο ύφος η
συνομιλήτριά της. Η Σοφία επανέλαβε πως η ομορφιά της ήταν αυτή που σκίαζε
τη σχέση τους, αλλά πως η ίδια δεν έδινε καμία σημασία σ αυτό.
«Ναι, αλλά η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό» συνέχισε η κυρία Βαλάση.
Ομορφιά είναι αυτό που βγάζουν τα μάτια της ψυχής και όχι οι αναλογίες του
σώματος. Εσύ για παράδειγμα μου φαίνεσαι πολύ όμορφη, πολύ εύθραυστη,
σαν από πορσελάνη» συνέχισε με γλυκό χαμόγελο.
Η Σοφία ένιωσε μια μικρή ντροπή, αν έκρινε κανείς από το κοκκίνισμα στα
μάγουλά της. Πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό την είχε προσέξει κάποιος με
τέτοια τρυφερότητα. Η μητέρα της ήταν βέβαια η μόνιμη θαυμάστριά της, αλλά
κάθε σχόλιο δικό της δε μετρούσε. Της κουκουβάγιας το παιδί…
«Σας ευχαριστώ πολύ» αποκρίθηκε και συνέχισε από κει που είχε μείνει. Η Εύα

ήταν για μένα τα πάντα μετά την οικογένειά μου… Ξέρετε έχω στα χέρια μου το
ημερολόγιό της… αλλά δεν το άνοιξα… δεν το τόλμησα…»
«Φοβάσαι τις κρυμμένες αλήθειες;» τη ρώτησε μαλακά. «Δεν πειράζει, αυτό
θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Ο χρόνος μας τελείωσε.
Λυπάμαι!» Η ψυχολόγος σηκώθηκε απότομα. Το ίδιο έκανε κι η Σοφία. Έτσι
έπρεπε. Δυστυχώς. Διέσχισε το δωμάτιο χαιρετώντας βιαστικά και έκλεισε την
πόρτα πίσω της σχεδόν αθόρυβα. Κανόνισε βιαστικά το επόμενο ραντεβού της
με τη γραμματέα της και χάθηκε στο σκοτεινό διάδρομο της πολυκατοικίας. Η
ερώτηση της ψυχολόγου της τη συνόδευσε μέχρι το ασανσέρ και όχι μόνο…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
«Φοβάσαι τις κρυμμένες αλήθειες; Φοβάσαι τις κρυμμένες αλήθειες;» Η
ερώτηση στριφογύριζε σε κάθε γωνιά του μυαλού της και της στερούσε τον
ύπνο. Το μαξιλάρι ένιωθε να την πνίγει. Όταν ήταν μικρή κρυβόταν κάτω απ΄
αυτό προσπαθώντας να ξεφύγει από το κακό. Όταν δεν την έβλεπαν, ένιωθε σαν
να μην υπήρχε. Και τώρα που μεγάλωσε και πάτησε τα είκοσι κατέφευγε καμιά
φορά ασυνείδητα σε αυτές τις μικρές παιδικές συνταγές, που όμως δεν ήταν πια
αποτελεσματικές. Μάλλον επιδείνωναν το πρόβλημα.
Άναψε το φως του κομοδίνου και το δωμάτιο γέμισε σκιές, σκιές που σιγά
σιγά έπαιρναν την όψη πραγμάτων, ανθρώπων στο μυαλό της. Δεν μπορούσε
να αποφύγει το ημερολόγιο που βρίσκονταν εδώ και δύο μέρες δίπλα της πάνω
από τα νυχτερινά της αναγνώσματα. Γιατί φοβόταν να το ανοίξει; Ποιο χέρι τη
συγκρατούσε; Η αλήθεια πληγώνει πολλές φορές, αλλά η αλήθεια ρίχνει φως
στις σκιές της νύχτας και της μέρας, σκέφτηκε μελαγχολικά. Κι αυτές τελικά
είναι πιο πολλές…
Άπλωσε το χέρι της στο ημερολόγιο και τα δάχτυλά της το χάιδεψαν με
τρυφερότητα. Μια τρυφερότητα που ένιωθε για την καλύτερή της φίλη, που
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όμως ήταν πια πολύ μακριά. Ντυμένο με φωτογραφίες περιοδικών, σαν τα
σημειωματάρια των κοριτσιών στο σχολείο, την περίμενε εκεί να το ανοίξει και
να δει σχεδόν με αδιακρισία το μυστικό κόσμο της Εύας.
Ένα δάκρυ κύλησε στα μάγουλά της σαν είδε τα γνωστά μικρά πλαγιαστά
γραμματάκια όλο ουρίτσες να γεμίζουν τις σελίδες του. Λες κι έγραφε παιδάκι
του δημοτικού.
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5/2/2009
Αγαπημένη μου γιαγιά,
Είναι 5 το πρωί. Μόλις γύρισα από ένα πάρτι. Αυτή τη φορά ήταν τα εγκαίνια
ενός νέου club. Η αίθουσα γεμάτη celebrities, γιαγιά. Δημοσιογράφοι,
ηθοποιοί, τραγουδιστές, επιχειρηματίες, άνθρωποι της μόδας. Ένιωθα πολύ
περήφανη που ήμουν κι εγώ κομμάτι αυτού του επιτυχημένου κόσμου! Ήμουν
εκτυφλωτική και λαμπερή, έτσι έλεγαν γιαγιά, κι ένιωθα υπέροχα. Έπρεπε να
με έβλεπες… να με καμάρωνες, κι ας μη σου άρεσε ποτέ αυτός ο κόσμος. Η
παρουσία μου γινόταν αισθητή σε κάθε μου βήμα! Όλα τα βλέμματα πάνω μου!
Τους πιο πολλούς τους ήξερα από τα προηγούμενα gala. Στην αρχή χαιρόμουν
πολύ που ήμουν εκεί, ένιωθα σημαντική! Όλοι έδειχναν να απολαμβάνουν τη ζωή.
Όμως όσο η ώρα περνούσε, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί κρύβονταν πίσω από
μια μάσκα. Ένιωσα απελπισία, γιαγιάκα μου! Αρνήθηκα να πάρω χάπια, για
να νιώσω καλύτερα. Συλλογιζόμουν, γιαγιά, πώς μπορεί να καταλήξει η ζωή
μιας όμορφης και νέας κοπέλας, στον αγώνα για την απόκτηση χρήματος και
δημοσιότητας. Συνειδητοποίησα το ψέμα μέσα στο όποιο τελικά ζουν όλοι
αυτοί, οι διάσημοι- επιτυχημένοι- ευτυχισμένοι άνθρωποι.
Εγώ, γιαγιούλα, όμως ΠΟΤΕ δε θα γίνω υποχείριο κανενός μόνο για το χρήμα.
Δε θα προσποιούμαι την ευτυχισμένη και όταν έχω κάποιο πρόβλημα δε θα το
κρύβω!
Θα είμαι ΠΑΝΤΑ αυθεντική και αληθινή, γιαγιά. Η Εύα που άφησες.

Σ’ αγαπώ γιαγιούλα μου!
Θέλω να το ξέρεις, ακόμη κι αν δεν είσαι εδώ.
Δε θα σε ντροπιάσω ποτέ… έχεις το λόγο μου!!!!
10/4/2009
Αγαπημένη μου γιαγιά,
Τις περισσότερες μέρες θυμώνω, θυμώνω μ΄ εσένα που δεν είσαι εδώ. Όσο
σε ψάχνω σε παλιά συρτάρια και δαντελένια κεντήματα, όσο κι αν σου μιλάω,
δεν παίρνω απαντήσεις, δεν ακούω αντίρρηση. Σήμερα όμως δεν αισθάνομαι
θυμωμένη. Πληγωμένη είμαι και είναι ένας πόνος τόσο έντονος, τόσο
πραγματικός που παίρνει σάρκα και οστά και τον αισθάνομαι να σφίγγει το
λαιμό μου με τα παγωμένα του δάχτυλα.
Και σήμερα είμαι ξανά εκείνο το μικρό κοριτσάκι που κάθε φορά που
αισθανόταν φοβισμένο έτρεχε στην αγκαλιά σου και απλά μυρίζοντας το άρωμά
σου γινόταν πιο δυνατό.
Εκείνο το μικρό κοριτσάκι μεγάλωσε όμως και έγινε γυναίκα. 22 χρονών!
Κι εσύ δεν είσαι πια εδώ να με δείχνεις περήφανα στις φίλες σου και να λες
«Αυτή είναι η εγγονή μου», κι ας μη σου άρεσε ποτέ η ιδέα να γίνω μοντέλο.
Δεν είσαι εδώ να με καθησυχάζεις πως όλα θα πάνε καλά. Γιατί πλέον τίποτα
δεν πάει καλά.
Στη δουλειά είμαι μια άψυχη κούκλα, δίχως αισθήματα. Κανείς δε μοιράζει
ειλικρινή χαμόγελα ούτε καν μια καλημέρα. Μονάχα επικριτικά βλέμματα και
λέξεις νιώθω πίσω από την πλάτη μου. Κι εγώ δείχνω όμορφη, αψεγάδιαστη,
φρέσκια, περιποιημένη σαν να μη με αγγίζει τίποτα. Φοβάμαι πως θα με
απογυμνώσουν από αισθήματα, πως θα πετύχουν το στόχο τους. Φοβάμαι μη
γίνω λιγότερο άνθρωπος.
Και στο σπίτι η μητέρα μου κλεισμένη στην κατάθλιψή της δε μου αφήνει μια
γέφυρα επικοινωνίας. Είναι φοβερό το πόσο δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των
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περιστάσεων πια. Αυτή η γυναίκα που τόσα χρόνια με μεγάλωσε ουσιαστικά
μόνη της. Την καταλαβαίνω δεν άντεξε πια. Με άντρα ναυτικό καταλαβαίνω
ότι όλα είναι πολύ πιο δύσκολα. Όμως κι εγώ τη χρειάζομαι. Και ας μεγάλωσα
πολύ, όπως λέει. Γι αυτό σου γράφω γιαγιά μου…

82

8/9/2009
Αγαπημένη μου γιαγιά,
«Σωστά μου τα λεγες, σωστά… κι εγώ σε αμφισβητούσα. Όντως οι άνθρωποι
αρκούνται μόνο στην επιφάνεια, μαγνητίζονται από την εικόνα, δε θέλουν να
βουτήξουν μέσα σου. Κ’ εγώ σε αμφισβητούσα. Ποτέ δε συμπάθησες τον Άρη.
Κι εγώ πίστευα πως θα γινόμασταν το τέλειο ζευγάρι. Στην αρχή της σχέσης
μας μάλλον εθελοτυφλούσα κι έβλεπα μόνο το χαμόγελό του που δεν έλεγε να
σβήσει, μόνο τη διάθεσή του να συγχωρεί κάθε μου λάθος, μόνο τη διάθεση
του να με αγαπάει δίχως μέτρο και όρια.
Δεν έβλεπα τίποτα; Ή ίσως κάτι έβλεπα, μα αρνιόμουν να το παραδεχτώ. Γιατί
εγώ και ο Άρης νόμιζα ότι ήμασταν το τέλειο ζευγάρι και νόμιζα πως ο Άρης
δεν έκανε ποτέ λάθος. Ήταν αφύσικο ο Άρης να μην έχει δίκιο, να μην είναι
σωστός. Όλα τα λάθη δικά μου! Αυτός που με πρόσεχε, που μου έκανε τόσο
ακριβά δώρα, που έδειχνε η επιθυμία μου να είναι γι αυτόν διαταγή. Όταν
όμως έφτασε η στιγμή ο Άρης να είναι εκεί δίπλα μου σα δανεική παρουσία,
όταν αισθανόμουνα πως για εκείνον ήταν αγγαρεία να μου κρατάει το χέρι
και να μου φιλάει τα μαλλιά, κάτι που κανείς δεν ένιωθε, εγώ δεν έκανα κάτι.
Όταν ο κύριος «Τέλειος» σκορπίστηκε σε εκατομμύρια μικρά κομματάκια μέσα
στην καρδιά μου, εγώ δεν έφυγα. Δε με απασχολούσε τότε η σχέση μου αλλά η
καριέρα μου, η εικόνα μου. Ο αψεγάδιαστος Άρης ήταν ένας φτηνός άνθρωπος,
με φοβερές ανασφάλειες. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα αλλάξει, ότι θα εγκαταλείψει
τον κόσμο της νύχτας κι εγώ τον πίστευα, η χαζή! Στην κάθε του αποτυχία,
τον στήριζα και όταν τα νεύρα του γίνονταν ανυπόφορα, του θύμιζα πόσο τον

αγαπάω, πώς είναι ο καλύτερος απ’ όλους. Και δεν έβλεπα την προτίμηση του
στα σκουπίδια τους φίλους του, την αδιαφορία του για τα προβλήματά μου, τη
γυάλινη αγκαλιά του. Ένα μοντέλο είναι μόνο του – είναι καταδικασμένο να
είναι μόνο του, χωρίς οικογένεια, φίλους, έρωτα. Homo homini lupus, έλεγες
γιαγιά. Σε ένα μοντέλο αξίζει να είναι μόνο του… ή τουλάχιστον του αξίζει ένας
Άρης, πρόθυμος να του το θυμίζει σε κάθε ευκαιρία…»
Η Σοφία σταμάτησε προβληματισμένη. Δεν υπήρχε στη ζωή της Εύας. Δεν την
ανέφερε καθόλου. Κι αυτή που πίστευε το αντίθετο. Δεν την ένιωθε για φίλη της;

12/12/2009
Άρη, σου γράφω απόψε γιατί δεν μπορώ πια να σου μιλήσω.
Προσπαθώ να κοιμηθώ, να ηρεμήσω αλλά είναι αδύνατον. Προσπαθώ να ξεχάσω
τις άσχημες, οδυνηρές στιγμές του σημερινού μας καβγά, αλλά οι μελανιές και οι
πληγές στο σώμα μου δε μ’ αφήνουν, κουδουνίζουν σαν καμπανάκι στο μυαλό
μου. Σκέφτομαι πώς πρωτογνωριστήκαμε. Τις πρώτες μας συζητήσεις, τα φιλιά μας,
την πρώτη φορά που σου δόθηκα γεμάτη πάθος και αγάπη, γιατί στο πρόσωπο σου
αντίκριζα τον άντρα- όνειρο, τον άντρα -υπόδειγμα, που πάντοτε ήταν εκεί, δίπλα
μου, διατεθειμένος να μου κρατήσει το χέρι, να με καθησυχάσει. Αυτά τα υπέροχα
πράσινα μάτια σου, γιατί στάζουν τώρα χολή; Πού πήγαν όλα αυτά;
Τώρα είσαι απόμακρος, αυστηρός, κάνοντάς με να νιώθω πολλές φορές ότι δίπλα
μου βρίσκεται ένας ξένος, ένας άγνωστος, που με υποτιμά και με χρησιμοποιεί,
που δε με σέβεται, δε με αγαπά. Βαθιά μέσα μου ελπίζω ότι πράγματι είναι κάποιος
ξένος αυτός που στέκεται δίπλα μου και μου μιλά. Όμως μετά, όταν σε κοιτώ,
αναγνωρίζω τα χαρακτηριστικά του άντρα που αγάπησα και αγαπώ. Και όμως δε
θέλω να σε χάσω. Δε θέλω, δεν μπορώ να πιστέψω πως ο άντρας-όνειρο που είχα
τόσον καιρό στο πλάι μου έχει αντικατασταθεί από έναν άγνωστο, βίαιο άντρα, που
προσπαθεί να καταφέρει μόνιμα ένα πράγμα: να με μειώσει. Κι εγώ δεν έχω αλλάξει
καθόλου. Αντίθετα, πιστεύω πως έχω γίνει πιο γλυκιά μαζί σου, και κάθε φορά
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που μου μιλάς άσχημα ή ακόμα κι όταν με χτυπάς, δεν αντιδρώ, ελπίζοντας ότι
είναι απλά μια δύσκολη περίοδος για σένα που σύντομα θα περάσει. Όμως νιώθω
ότι οι συναντήσεις μας από παράδεισος έχουν γίνει κόλαση, τρομακτικοί εφιάλτες.
Εφιάλτες που ανυπομονώ να τελειώσουν και μόλις ανοίξω τα μάτια μου εσύ θα
είσαι εκεί να με πάρεις αγκαλιά, να με φιλήσεις και με καθησυχάσεις με τη ζεστή
φωνή σου. Αλλά δεν είναι εφιάλτες, είναι η πραγματικότητα… κι απ΄ αυτή δεν
ξυπνάς και δεν ξεφεύγεις…
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3/3/2010
Αγαπημένη μου γιαγιά,
Η απουσία σου γίνεται καθημερινά όλο και πιο έντονη. Νιώθω τόσο μόνη, χωρίς
να έχω κανένα να με προστατέψει και να με καταλάβει, να με προστατέψει από τον
Άρη. Κι η φίλη μου η Σοφία δε θα μπορούσε τίποτα να κάνει, ακόμα κι αν της
μιλούσα. Είναι τόσο αθώα, σα μικρό παιδί. Αλλά εγώ δεν αντέχω άλλο. Σήμερα
με είπε π….. και με χτύπησε. Με χτύπησε, γιαγιούλα μου, και πόναγα, τόσο πολύ,
ώστε μετά από λίγο δεν καταλάβαινα τον πόνο. Τον ρώταγα γιατί, όμως απάντηση
δεν έπαιρνα. Μόνο χτυπήματα με τη ζώνη του. Είχα κουλουριαστεί σαν έμβρυο
σε μια γωνία και έκλαιγα βουβά, τόσο βουβά, που μόνο ο ήχος από τα χτυπήματα
ακουγόταν. Και περίμενα αμίλητη να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Και κάποτε όταν
το μαρτύριο τελείωσε, έφυγε κλείνοντας πίσω του την πόρτα του δωματίου με μίσος
και θυμό. Αυτός ο ήχος της πόρτας πάντα με ενοχλούσε και με τρόμαζε. Όμως, για
πρώτη φορά μου φάνηκε σωτήριος, ήταν σαν να έκλεινε η πόρτα του μαρτυρίου μου.
Ανακούφιση και ελπίδα πλημμύρισαν τη ψυχή μου, γιαγιάκα. Μπορεί να θεωρηθεί
τρελό, όμως καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του εφιάλτη ένιωθα πως ήσουν εκεί, ο
φύλακας άγγελός μου, ο δυνατός αέρας που χύθηκε στο δωμάτιο.
Στο μεγάλο καθρέφτη του δωματίου αντίκρισα τα χτυπήματα και τις μελανιές του
σώματος μου, ψηλάφιζα τις πληγές μου, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω τι
είχε συμβεί. Λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκα να περπατάω στους δρόμους, δίχως

κατεύθυνση. Αχ, γιαγιούλα μου, και να με βλεπες! Ένιωθα εγκλωβισμένη σε
ένα λαβύρινθο. Τα φώτα των αυτοκινήτων και τα μάτια των περαστικών με
διαπερνούσαν, διαπερνούσαν την εκθαμβωτική, λαμπερή κοπέλα που στόλιζε τα
εξώφυλλα των μεγαλύτερων περιοδικών...
Δεν πήγα στην αστυνομία. Τι να τους πω; Φοβήθηκα τη ντροπή, το σκάνδαλο…
Θα με πίστευαν; Και μετά; Τι θα γινόταν μετά; Κατέληξα στα σκαλιά ενός
νοσοκομείου. Μια νοσοκόμα στα σκαλάκια της εισόδου, έσπευσε να με βοηθήσει.
Φρόντισε τις πληγές μου και μου πρότεινε ένα κρεβάτι να ξεκουραστώ. Αρνήθηκα
ευγενικά. Με κοίταξε με κατανόηση, δε με ρώτησε τίποτα, μόνο μου σύστησε
να πάω στην αστυνομία. Χαμογέλασα και έφυγα. Κατέφυγα σε ένα παγκάκι του
Εθνικού κήπου προσπαθώντας να βάλω τις σκέψεις μου σε μια τάξη. Δεν ήθελα
να θυμάμαι τίποτα. Αν πήγαινα στη Σοφία, θα πανικοβαλλόταν. Κι ο αδερφός της
είναι αστυνομικός. Μόνο μπλεξίματα δεν ήθελα και δε θέλω με την αστυνομία. Δεν
μπορούσα να σκεφτώ κανένα κοντινό μου πρόσωπο, εκτός από εκείνη κι εσένα.
Τελικά, τηλεφώνησα στην Κέλλυ, τη γραμματέα από το πρακτορείο, που για κείνη
ήξερα ότι είχε ζήσει μια παρόμοια ιστορία. Μαζί της δεν ντρεπόμουν. Κατέφυγα
στο σπίτι της και κρύφτηκα εκεί. Σήμερα γύρισα. Άλλαξα κλειδαριά και μένω
οχυρωμένη μέσα στο σπίτι.
Γιαγιούλα μου, δεν ξέρεις πόσο μόνη και πόσο αδύναμη νιώθω. Φοβάμαι, φοβάμαι
για τη ζωή μου. Ποια ζωή μου; Τίποτα πια δεν ελέγχω… Φοβάμαι, γιαγιούλα μου,
φοβάμαι! Με ακούς;
7/6/2010
Αγαπημένη μου γιαγιά,
Έχεις νιώσει ποτέ πως κάποιος σε καταδιώκει; Πως κάθε σου κίνηση
παρακολουθείται; Πως μια σκιά είναι πάντα ένα βήμα πίσω σου; Ο Άρης από
φύλακας άγγελός μου έχει γίνει η αιτία που κάθε βράδυ κουλουριάζομαι από φόβο
στο κρεβάτι μου και κοιμάμαι με το φως αναμμένο. Δε βγαίνω πια με τις φίλες μου
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έξω, σταμάτησα να δουλεύω, άλλαξα διαμέρισμα, νούμερο κινητού και έβαψα τα
μαλλιά μου μαύρα- στο χρώμα της ψυχής μου. Και όμως να… Ο Άρης πάντα εκεί..
Ένα μάτι να με κατασκοπεύει.. Δίπλα μου στη στάση του λεωφορείου, πίσω μου
στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, μπροστά στην είσοδό της νέας πολυκατοικίας μου..
Και ποτέ δε μου μιλάει.. Απλά με κοιτάει επίμονα, το βλέμμα του λεπίδα, απειλή
για τη ζωή μου, και μου γελάει με ένα μειδίαμα τόσο ειρωνικό, τόσο περιπαικτικό,
που με κάνει όχι μόνο να τον σιχαίνομαι ακόμα περισσότερο, αλλά να τον φοβάμαι.
Σα να μου λέει «Νίκησα! Είσαι δικιά μου, κτήμα μου, υποχείριό μου!». Είναι
άρρωστο, είναι παρανοϊκό. Δεν ανοίγω καν το παράθυρο, επειδή φοβάμαι πως θα
αντικρίσω το ειρωνικό του χαμόγελο και τα μοχθηρά μάτια του. Και ξέρεις ποιο
είναι το χειρότερο; Είμαι μόνη μου. Ακόμα και η μητέρα μου έχει στραφεί με το
μέρος του.. Εκείνος δε διστάζει να της τηλεφωνεί, λέγοντάς της πόσο ευτυχισμένος
και τυχερός ένιωθε δίπλα μου, ότι εγώ ήμουν ελαφριά και με τη συμπεριφορά μου
τον οδήγησα στα άκρα. Είμαστε πια χώρια και δε ντράπηκε να με ζητήσει σε γάμο
από τη μητέρα μου!!! Κι εκείνη ακόμα μου ζητάει να τον συγχωρήσω!! Σκέψου,
γιαγιά μου, δική του για πάντα και με το νόμο. Και δεν πιστεύει η μητέρα μου πως
τα δεσμά του γάμου με τον Άρη είναι δεσμά βίας, υποδούλωσης, καταστροφής.
Είμαι ολομόναχη και αβοήθητη!!!!
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14/11/2010
Αγαπημένη μου γιαγιά,
Έχω καιρό να σου γράψω. Πώς να σου γράψω γι αυτά που μου συμβαίνουν!
Υποχώρησα. Γύρισα πίσω. Ίσως η μητέρα μου να έχει δίκιο. Πρέπει να συγχωρούμε
λέει όταν κάποιος μας πληγώνει από αγάπη… Οι άνθρωποι αλλάζουν… τους
αλλάζει η αγάπη και η κατανόηση μου λέει… Πόσες φορές όμως να συγχωρέσω
τον Άρη; Πόσα ακόμα χτυπήματα να ανεχτώ; Πόσα χαστούκια να αντέξω; Πόσες
απειλές να ακούσω ; Πόσους εκβιασμούς να δεχτώ; Πόσες ακόμα υποχωρήσεις να
κάνω;

Δεν αντέχω. Κάθε μέρα που περνάει νιώθω την καρδιά μου να ματώνει όλο και
περισσότερο. Κάθε χτύπημά του είναι και ένα κομμάτι μου που πεθαίνει. Που
πεθαίνει όπως και η «αγάπη» μας. Αργά, επώδυνα.
Προσπαθώ να σπάσω τα δεσμά, προσπαθώ να ανασάνω, προσπαθώ να σηκώσω
το βλέμμα μου προς τον ήλιο χωρίς να φοβάμαι πως θα με λιώσει, προσπαθώ να
χαμογελάσω χωρίς να ακούσω την ψυχή μου να θρυμματίζεται. Μάταια!
Είχα υποτιμήσει, φαίνεται, τη διαστροφή του Άρη. Βλέπω στο βλέμμα του
την απέχθεια, το μίσος κάθε φορά που με κοιτά, διακρίνω μια λαχτάρα να με
καταστρέψει, να με δει να υποφέρω και το ξέρω πως δε θα με απελευθερώσει,
ώσπου να πλημμυρίσουν τα χέρια του από το αίμα μου. Όσες φορές και αν
ξεσπάσει στο κορμί μου, όσες νύχτες και αν επιτρέψει στους φίλους του να
εκδηλώσουν τις αρρωστημένες ορέξεις τους πάνω μου, ξέρω πως δε θα είναι
ικανοποιημένος.
Νιώθω φτηνή, τιποτένια, άδεια. Νιώθω την ψυχή μου να έχει εξατμιστεί. Και για
όλα φταίει αυτός... φταίω εγώ… Κοίτα πως η αγάπη από κόκκινη γίνεται πράσινη
από τη ζήλια και μετά πάλι κόκκινη από το αίμα. Κοίτα πως τα χέρια που άλλοτε
χάιδευαν τα μαλλιά μου, τώρα τα ξεριζώνουν.
Ξέρω πως θα με περιμένεις. Να είσαι σίγουρη πως δε θα αργήσει η μέρα που θα
έρθω να σε βρω. Θα κλειστώ στην αγκαλιά σου και κανείς Άρης δε θα μπορεί
να με εντοπίσει. Θα κοιτάμε μαζί τον ήλιο. Για πάντα, γιαγιά. Και θα είμαστε
ευτυχισμένες. Πραγματικά ευτυχισμένες. Για πάντα, γιαγιά. Το εισιτήριο μου για
την αγκαλιά σου βρίσκεται μέσα στο κομοδίνο μου. Έτσι... για να του δώσω για
τελευταία φορά την ικανοποίηση πως τον άφησα να με καταστρέψει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Δεν υπήρχαν άλλες σελίδες γραμμένες. Δεν υπήρχαν άλλα δάκρυα. Δεν υπήρχε
άλλος πόνος. Όλα είχαν πια χαθεί ψηλά στον ουρανό. Η Εύα τα πήρε μαζί της.
Κι η Σοφία απόμεινε εκεί, αποσβολωμένη να κοιτάει το κενό, το κενό της ζωής της,
το κενό της ζωής των ανθρώπων. Κάποια πράγματα δε δείχνουν πολύ όμορφα για
να είναι αληθινά, αλλά πολύ άσχημα, κι όμως είναι αληθινά.
Χάιδεψε με τρυφερότητα το ντυμένο ημερολόγιο κι ένιωσε μια βαθιά θλίψη να
την κυριεύει. Αν της είχε μιλήσει… αν είχε τολμήσει… αν δεν είχε φοβηθεί τόσο
τους ανθρώπους… αν είχε πιστέψει στον εαυτό της… στη δύναμή της… Αν…
αν… αν. Αναπάντητα υποθετικά ερωτήματα, που όμως θα έδιναν πιθανόν μια
λύση, μια διέξοδο…
Ένιωθε στο κορμί της την κούραση της Εύας, όμως παρόλα αυτά βρήκε τη
δύναμη να σηκωθεί και πλησίασε με ένα γλυκόπικρο χαμόγελο στον καθρέφτη
της τουαλέτας της. Κοίταξε το πρόσωπό της, τη μορφή της πιο προσεκτικά, τα
περισσευούμενα κιλά που τη στρογγύλευαν εμφανώς… Κι ένιωσε για πρώτη
φορά τόσο ξεχωριστή και τόσο όμορφη!!
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2 ποιήματα...

ποίημα

Η καταιγίδα
Ιουλιάνα Ζήση-Τέγου
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Η έκτη αίσθηση που έχουν τα ζώα,
τα προειδοποιεί,
όταν πλησιάζει ο κίνδυνος.
Όλοι έχουμε νιώσει αυτό το συναίσθημα,
πριν από τις καταιγίδες…
όταν ο ουρανός μαυρίζει
και η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται.
Το πιο τρομαχτικό όμως είναι,
ότι δεν μπορείς να το αποτρέψεις
και το ξέρεις!
Δεν μπορώ να σου ζητάω,
να με προστατέψεις· δεν θα τα καταφέρεις
Ούτε κι από εσένα μπορώ να ζητάω,
να σταματήσεις· το ξέρω, θα υποφέρεις
Όταν βρεθώ όμως ανάμεσα στον ουρανό της απόγνωσης
και στη θάλασσα της επιθυμίας,
όταν θα μαστιγώνομαι από τη βροχή της εμμονής
και τον αέρα της τρέλας,
θα το ξέρω ήδη…
Όταν η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη,
όταν εγώ θα νιώθω ευάλωτη και αποξενωμένη,
τότε θα με χτυπησει αυτό το διφορούμενο συναίσθημα,
σαν κεραυνός,
τότε θα ξέρω…
Η καταιγίδα έφτασε
και εγώ δεν έχω σανίδα σωτηρίας.

ποίημα

ερωτικό
Γρηγόρης Ζανιάς
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Κάθε φορά που με αγγίζεις
κάθε φορά που με κοιτάς
γίνεσαι εσύ ζωγράφος
κι εγώ κενός καμβάς.
Γίνομαι οι σελίδες του βιβλίου
που γράφεις
με άδειες λέξεις.
Ζωγράφισέ με λοιπόν!
Γράψε την ιστορία μας
από κλεμμένα φιλιά
και απαλά αγγίγματα.
Ολοκλήρωσε την εικόνα μου
με κοφτές ανάσες
και γρήγορα βήματα.
Θα δώσεις χρώμα
στις μελωδίες του κόσμου
κι εγώ ο καμβάς
νιώθω ότι αυτή είναι
όλη η τέχνη
που χρειάζομαι.
Γιατί τι είναι η τέχνη;

Χιλιάδες συναισθήματα
όλα να χωρέσουν
σε μια στιγμή.
Κανείς δεν μπορεί
να την ορίσει
Κανείς δεν μπορεί
να την βρει
Οπότε ζωγράφισε
Ο λευκός καμβάς
θα περιμένει
Όσο χρειαστεί

Αγωγή είναι αυτό που μένει όταν έχουμε ξεχάσει
πια αυτά που μας έχουν διδάξει.
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