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Κεφάλαιο Πρώτο 

 

Μερικά πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, συλλογίστηκε 

η κυρία Έλλη. Άφησε το τηλέφωνο δίπλα στο τραπεζάκι, 

έγειρε πίσω στην πράσινη πολυθρόνα και ξεφύσηξε. Η 

μικρή της κόρη, η Έλενα, της τηλεφώνησε απ’ το 

πανεπιστήμιο όπου εργαζόταν, για να της πει ότι δεν 

θυμόταν μερικά από τα υλικά για τη γέμιση της 

γαλοπούλας και κάποιες λεπτομέρειες της συνταγής. 

Αύριο βράδυ, όπως κάθε χρόνο στο σπίτι της κυρίας 

Έλλης, όλοι θα ύψωναν τα ποτήρια τους γεμάτα κόκκινο 

κρασί και θα αντάλλαζαν εγκάρδια ευχές γύρω από το 

χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 

Αν δεν ήταν δέσμια της πράσινης πολυθρόνας λόγω 

των ενοχλητικών πόνων στις αρθρώσεις, θα είχε ετοιμάσει 

την αυριανή γιορτή με κάθε λεπτομέρεια και το σπίτι της 

τέτοιες μέρες θα μοσχοβολούσε βούτυρο, μέλι και κανέλα. 

Απορούσε με την Έλενα, που δεν αφιέρωσε νωρίτερα 

χρόνο στην προετοιμασία και τα άφησε όλα την τελευταία 

στιγμή. Άλλωστε, τι έμενε στο τέλος στους ανθρώπους; 

Τέτοιες εικόνες, χαραγμένες για πάντα στο μυαλό τους. 

vaggelis
Typewritten text
Η Πράσινη Πολυθρόνα           (Δείγμα)
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Παρότι δεν είχε τη δύναμη να παραμείνει όρθια για 

πολλή ώρα, είχε ήδη κατεβάσει τα χριστουγεννιάτικα 

σερβίτσια και τραπεζομάντηλα, είχε γυαλίσει τα ψηλά 

ασημένια κηροπήγια, είχε αγοράσει τα δώρα των εγγονιών 

της και τα είχε τυλίξει σε αστραφτερά περιτυλίγματα με 

φαρδιές κορδέλες. Στηρίχτηκε στα μπράτσα της 

πολυθρόνας, έσφιξε τα χείλη της και σηκώθηκε αργά 

αργά, περιμένοντας τον σουβλερό πόνο στα γόνατα. 

Ευχήθηκε να είναι τουλάχιστον σύντομος. Πήρε μια 

κοφτή ανάσα μέσα από τα σφιγμένα δόντια και έκανε 

δειλά δύο βήματα. 

Πέρασε. 

Θα συνέχιζε την προηγούμενη ασχολία της, έμενε να 

προσθέσει την τελευταία πινελιά στη διακόσμηση του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου, την τοποθέτηση των δώρων 

στη βάση του. 

Έκανε μερικά βήματα πίσω όταν τελείωσε και το 

καλοκοίταξε. Και μόνο που ένιωσε την επιθυμία να 

χιμήξει επάνω στα κουτιά, να λύσει τις κορδέλες και να 

σκίσει τα περιτυλίγματα, ήταν αρκετό για να μην 

ασχοληθεί άλλο με τον στολισμό του. Χαμογέλασε. 

Έβλεπε κιόλας με τη φαντασία της τα παιδιά στο αυριανό 

τραπέζι, να τους σερβίρει λαχταριστά φαγητά και αυτά να 

κοιτάνε λαίμαργα κάτω από τα κλαδιά του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου. Θα ανταποκρινόταν πλήρως 

στα καρδιοχτύπια τους, είχε ρίξει πετονιά στον νου και 

στην καρδιά τους, και είχε ψαρέψει τις παιδικές τους 

ευχές και επιθυμίες από τότε που άρχισαν τα σχολεία.  

Δεν ωφελεί σε τίποτα. 

Γύρισε στην πράσινη πολυθρόνα και κάθισε. Σε λίγο 

θα ερχόταν η εγγονή της. Το να της πει κάποια απ’ τα 

υλικά της συνταγής και μερικές λεπτομέρειες στην 
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εκτέλεση –τις οποίες ξέχασε η μητέρα της– όχι μόνο δεν 

θα έλυνε το πρόβλημα, αλλά θα το άφηνε κιόλας να 

αιωρείται στάσιμο μέχρι του χρόνου. Δεν το χωρούσε ο 

νους της ότι η Έλενα δεν είχε ακόμη καταχωρίσει τη 

συνταγή στη μνήμη της ή σε κάποιο χαρτάκι μέσα σε ένα 

συρτάρι της κουζίνας της. Ο χαρακτήρας της μικρής της 

κόρης ήταν ακριβώς αντίθετος από τον δικό της σε ό,τι 

είχε να κάνει με τη συγκέντρωση και φύλαξη στοιχείων 

και πληροφοριών. 

Πήρε τον δερμάτινο φάκελο από το τραπεζάκι δίπλα 

της, έβγαλε μια κόλλα χαρτί και έγραψε στην κορυφή τον 

τίτλο της συνταγής. Δεν θα την κρατούσε κρυμμένη στο 

μυαλό της, ήταν κρίμα να χαθεί. Μάλλον ήταν γραφτό να 

καταλήξει στα χέρια της εγγονής της, όπως είχε περάσει 

και στην ίδια από τη γιαγιά της. 

Η σκέψη της βούτηξε βαθιά μέσα στο μυαλό της και 

ανέσυρε μνήμες με τη γιαγιά της στην κουζίνα, κάποια 

χιονισμένη παραμονή Χριστουγέννων στο χωριό. Τα χείλη 

της χαμογέλασαν γλυκά όταν την έφερε στον νου της. 

Ήταν σαν να την έβλεπε μπροστά της, έδεσε τη χοντρή 

καφέ ποδιά γύρω από τη μέση της και έβγαλε από την 

μπροστινή μεγάλη τσέπη ένα σπιρτόκουτο και μερικά 

κουρελάκια για να ανάψει την ξυλόσομπα. Ήταν 

περίεργο, αλλά αισθανόταν το ίδιο ανυπόμονη, όπως και 

τότε, που καθόταν απέναντί της στο μεγάλο ξύλινο 

τραπέζι και περίμενε πανέτοιμη, με το ημερολόγιο ανοιχτό 

μπροστά της, να καταγράψει τα υλικά για τη γέμιση της 

γαλοπούλας και όλα τα μυστικά της συνταγής που θα της 

αποκάλυπτε η γιαγιά της. Την παρατηρούσε προσεκτικά 

να παίρνει τα αναμμένα ξύλα με τη λαβίδα από την 

ξυλόσομπα και να τα βάζει μέσα στον χτιστό φούρνο, 

ύστερα να κόβει μυρωδικά από τα ματσάκια που 
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κρέμονταν από τα ξύλινα δοκάρια της οροφής και να τα 

τοποθετεί στη σειρά μαζί με τα άλλα υλικά πάνω στο 

τραπέζι. Ποτέ δεν μαγείρευε κάτι η γιαγιά της, αν τα 

υλικά δεν ήταν τακτοποιημένα πάνω στο τραπέζι, όπως 

και τα πάντα μέσα στο οπλοστάσιο της κουζίνας της, από 

τις ευθυγραμμισμένες αστραφτερές χάλκινες 

τηγανοκατσαρόλες στον τοίχο, μέχρι τα βάζα με τα γλυκά 

στο ξύλινο ράφι, από τα πιο μεγάλα ως τα πιο μικρά. 

Έβγαλε την καφέ ποδιά και έβαλε μια ολόλευκη, η ώρα 

για το πάντρεμα των υλικών είχε φτάσει. Την έδεσε πίσω 

της με δύο θηλιές και κάθισε απέναντί της. Ονόμασε ένα 

ένα τα υλικά και κάποια της τα έδινε να τα μυρίσει και 

άλλα να τα γευτεί. Λεμονοθύμαρο, κανέλα, δαφνόφυλλα, 

κάστανα, σταφίδες μαύρες-ξανθές, κονιάκ. Από τότε, κάθε 

μία από αυτές τις μυρωδιές και τις γεύσεις της θύμιζε 

πάντα εκείνο το απόγευμα. Είχαν χαραχτεί τόσο 

ανεξίτηλα μέσα στο μυαλό της, που άλλη μια φορά 

γαργάλησαν τα ρουθούνια της και πλημύρισαν το στόμα 

της. Και πώς άλλωστε θα μπορούσε να τις ξεχάσει, όταν 

μοσχομύριζε όλος ο τόπος κάθε φορά που η γιαγιά 

σοτάριζε τα υλικά. 

Τα λόγια της γιαγιάς της ήταν ακόμη ζωντανά μέσα 

στο μυαλό της. Ο τρόπος που της παρουσίασε τη συνταγή 

ήταν αλησμόνητος, σχεδόν θεατρικός. Η γιαγιά συνήθιζε 

να σιγοτραγουδά στην κουζίνα. Είχε μάθει να μαγειρεύει 

μέσα από στιχάκια, που περνούσαν από γενιά σε γενιά και 

περιείχαν την εκτέλεση και τα υλικά στη σωστή σειρά. 

Προσάρμοσε τη χριστουγεννιάτικη συνταγή πάνω στα 

δεκάδες στιχάκια που ήξερε και τη μετέδωσε στην Έλλη 

με τον παραδοσιακό τρόπο. 

Ανακάτευε τα υλικά μέσα στο τηγάνι και της 

τραγουδούσε: 
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«…κάστανο και κουκουνάρι 

με σταφίδες και θυμάρι 

πιπεράκι, κανελίτσα 

με ρυζάκι παρεΐτσα. 

Μα υπάρχει μυστικό, που ποτέ δεν θα σας πω…» 

Όταν έπρεπε να της δείξει κάτι, σταματούσε το 

τραγούδι και τη φώναζε κοντά της. «Έλλη μου, βλέπεις το 

κρεμμύδι, που γυαλίζει; Το βγάζουμε, δεν θέλουμε να 

πάρει χρώμα… Το κουκουνάρι το τσιγαρίζουμε 

ξεχωριστά, μέχρι να ροδίσει. Κοίτα! Είναι έτοιμο…» Και 

συνέχιζε τραγουδώντας: 

«…κόβουμε σε κομματάκια 

γαλοπούλας συκωτάκια 

και τα βάζουμε κι αυτά 

στο τηγάνι συντροφιά. 

Μη ρωτάτε να σας πω, το κρυμμένο μυστικό…» 

Άλλες φορές της τόνιζε τη στιγμή που έπρεπε να 

προστεθεί το κάθε υλικό. «Τώρα σε αυτό το σημείο, Έλλη 

μου, βάζουμε τον άνηθο… Τώρα η γέμιση είναι έτοιμη να 

δεχτεί τα γαρύφαλλα…» 

«…στύβω ένα πορτοκάλι 

και ανακατεύω πάλι, 

το τηγάνι θα μεθύσει 

όταν το κονιάκ θα σβήσει. 

Μα έχω ένα μυστικό, που ποτέ μου δεν θα πω…» 

Άλλοτε ερχόταν κοντά της, έσκυβε από πάνω της και 

με ψιθυριστή φωνή της αποκάλυπτε ένα μυστικό. «Τα 

κάστανα που περίσσεψαν τα βουτάμε για λίγο στο κρασί, 

τα μελώνουμε και τα κρύβουμε μέσα στη γέμιση, για να 

μαγειρευτούν με τη γαλόπουλα». Έπειτα σηκωνόταν 

αργά, έφερνε το δάχτυλό της κάθετα στα χαμογελαστά της 



6 

 

χείλη και ένα ανεπαίσθητο «σσσς» έβγαινε μέσα από το 

σχεδόν σφραγισμένο στόμα της. 

Η κυρία Έλλη αναστέναξε. Πόσα χρόνια πίσω τη 

γύρισε αυτή η συνταγή! Δίπλωσε το χαρτί με τη συνταγή 

και το άφησε στο τραπεζάκι δίπλα της μαζί με τον 

δερμάτινο φάκελο. Έγειρε πίσω στην πολυθρόνα και 

γύρισε ξανά στο παρελθόν. Στις φλόγες που 

τριζοβολούσαν και εκτόξευαν σπίθες μέσα στον κτιστό 

φούρνο, στις σκιές από τα κρεμασμένα ματσάκια των 

μυρωδικών που τρεμόπαιζαν στους πέτρινους τοίχους σαν 

φουσκωμένα πουγκιά, στους μυρωδάτους ατμούς, που 

έκαναν τα καπάκια από τις τηγανοκατσαρόλες να 

χορεύουν ρυθμικά πάνω κάτω, στα πετυχημένα στιχάκια 

από τις συνταγές των φαγητών και στα επτασφράγιστα 

μυστικά που ενεργοποιούσαν σχεδόν όλους τους 

γευστικούς κάλυκες στο στόμα της. 

Τις περισσότερες ώρες της ημέρας αναπολούσε τα 

περασμένα καθισμένη στην πολυθρόνα. Η μνήμη της ήταν 

πολύ ισχυρή για τα παλαιά και βίωνε ξανά και ξανά τις 

περασμένες δόξες και χαρές της ζωής της. Ήταν περίεργο, 

μα θυμόταν με ακρίβεια μόνο τα ευχάριστα γεγονότα όταν 

έκανε αυτήν την αναδρομή στο παρελθόν, τα δυσάρεστα 

είχαν χάσει πλέον την πικρή τους γεύση και έμοιαζαν 

αχνές εικόνες μέσα στο μυαλό της, που τείνανε να 

σβήσουν.  

Η κυρία Έλλη είχε μυηθεί στην τέχνη του γραπτού 

λόγου από μικρή. Αν δεν ήταν καθηγήτρια της Ελληνικής 

Φιλολογίας, θα ήταν σίγουρα μια πετυχημένη συγγραφέας 

με πολυποίκιλο έργο. Από τότε που ανακάλυψε την 

ελευθερία της έκφρασης μέσα από τον γραπτό λόγο, 

κρατούσε καθημερινά ημερολόγιο. Κατέγραφε ανελλιπώς 

καθετί που της συνέβαινε. Δεν περιέγραφε μόνο τις δικές 
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της επιθυμίες, τα προβλήματα και τα αισθήματά της, αλλά 

και των άλλων παιδιών. Αργότερα, η συγγραφή έγινε το 

χόμπι της. Καθημερινά και κυρίως τα βράδια έγραφε και 

ανέλυε στα ημερολόγιά της τα πάντα γύρω από τη ζωή 

της. Το θέμα όμως που τη γοήτευσε και της κέντρισε το 

ενδιαφέρον ήταν τα λάθη που έκανε η ίδια σε διάφορες 

επιλογές στη ζωής της ή οι άλλοι γύρω της. Ήταν το 

ζήτημα που κρατούσε το μυαλό και την καρδιά της 

προσηλωμένα ως αργά το βράδυ, στην προσπάθειά της να 

αφουγκραστεί τον εσωτερικό μονόλογο, που οδήγησε 

κάποιον σε εσφαλμένες αποφάσεις, κακές επιλογές και 

άστοχες ενέργειες.  

Είχε γεμίσει ακούραστα τις λευκές σελίδες δεκάδων 

ημερολογίων με έρευνες σχετικά με ασήμαντα, σοβαρά 

και ασυγχώρητα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους. Από την πιο μικρή απόφαση, 

όπως η αγορά μιας καφετιέρας, που θα χαλούσε μέσα σε 

ένα μήνα, έως την πιο μεγάλη, όπως η αγορά ενός σπιτιού, 

χωρίς να εκπληρώνει τις ανάγκες του αγοραστή στο 

μέλλον. Η πολύχρονη έρευνά της δεν είχε περιοριστεί 

μόνο στην εσφαλμένη επιλογή αντικείμενων αλλά και 

συντρόφων. Μελετούσε τις σχέσεις των ανθρώπων 

εξονυχιστικά. Από τις σχέσεις που έμειναν στο φλερτ και 

δεν εξελίχθηκαν σε δεσμό, τους κεραυνοβόλους έρωτες 

που έχασαν τη σπιρτάδα τους και δεν οδήγησαν πουθενά, 

μέχρι τους πετυχημένους γάμους που κατέληξαν σε 

εκρηκτικά διαζύγια.  

Είχε ενασχοληθεί ιδιαίτερα με τις λανθασμένες 

επαγγελματικές επιλογές των νέων, από την εποχή που 

ήταν καθηγήτρια στο σχολείο. Δίδασκε εκτός από τα 

φιλολογικά μαθήματα και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό. Ήθελε να αποτρέψει, όσο το δυνατόν, 



8 

 

τους περισσοτέρους από τους μαθητές της να 

ακολουθήσουν ένα επάγγελμα στο μέλλον που δεν θα 

ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους και δεν θα ταίριαζε 

στον χαρακτήρα τους. Συχνά-πυκνά συναντούσε τους 

παλιούς μαθητές της και τους ρωτούσε αν είναι 

ικανοποιημένοι με το επάγγελμα που επέλεξαν. 

Ανεξάρτητα από την απάντησή τους, προσπαθούσε να 

διαπιστώσει τι τους επηρέασε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα δεν αποτελούσαν 

μόνο τροφή για τα ημερολόγιά της, αλλά και υλικό για να 

διδάξει τους καινούργιους της μαθητές. 

Εάν έπαιρνε κανείς μερικές σελίδες από το κάθε 

ημερολόγιό της και το έκανε βιβλίο με τίτλο: «Τι δεν 

πρέπει να κάνεις και πώς να το κάνεις σωστά» ή «Τι 

πρέπει να σκεφτείς προτού κάνεις κάτι», θα είχε μεγάλη 

επιτυχία. Στην περίπτωση που ο εκδότης της ζητούσε και 

δεύτερο βιβλίο, η βιβλιοθήκη της ήταν τόσο γεμάτη από 

τέτοιου είδους εμπεριστατωμένες και λεπτομερείς 

έρευνες, βασισμένες σε αληθινά περιστατικά, που θα 

μπορούσε να γράψει εύκολα και γρήγορα σειρά 

ολόκληρη.  

Θα περίμενε κανείς ότι η κυρία Έλλη, ύστερα από την 

πολύχρονη εμμονή της πάνω στα ανθρώπινα λάθη, θα 

ήταν μια δεσποτική μητέρα, μια καταπιεστική σύζυγος, 

μια πιεστική φίλη, ότι κανένας δεν θα μπορούσε να πάρει 

μόνος του μια απόφαση αν πρώτα δεν ρωτούσε τη γνώμη 

της. Αντίθετα, δεν υποχρέωσε ποτέ κανένα να 

ακολουθήσει πιστά τις συμβουλές της, πάρα μόνο τον 

εαυτό της. Πάντα έδινε απλόχερα τα φώτα της σε όλους 

όταν ζητούσαν τη γνώμη της, αλλά και για το τι θα 

επακολουθούσε, αν δεν εφάρμοζαν ακριβώς ό,τι τους είχε 

πει. Έπειτα με ένα γλυκό χαμόγελο τους έλεγε: «Σ’ το είχα 
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πει», όταν έκαναν του κεφαλιού τους. Μια φράση που είχε 

αποτυπωθεί βαθιά μέσα στο μυαλό τους και αναδυόταν 

στην επιφάνεια κάθε φορά που ήθελαν να κάνουν κάτι 

άλλο από αυτό που τους είχε προτείνει η κυρία Έλλη. 

 Κοίταξε την ώρα από το ρολόι στον τοίχο. Από στιγμή 

σε στιγμή θα ερχόταν η εγγονή της. Έστησε αυτί να 

ακούσει τους γρήγορους διασκελισμούς της, καθώς θα 

ανέβαινε δυο δυο τα σκαλιά της πολυκατοικίας. Πάντα 

παρατηρούσε τον τρόπο που ενεργούσαν τα παιδιά και οι 

έφηβοι, έκλεβε νοερά λίγο από τον ταχύ ρυθμό της νιότης 

τους και ταξίδευε. Υπήρξε και αυτή κάποτε μικρή και 

ανέβαινε την εσωτερική σκάλα του σπιτιού της με μια 

ανάσα, με τη μεταξωτή κορδέλα να χοροπηδάει στα 

μαλλιά της, κι όταν μετά την κατέβαινε, καβαλούσε την 

ξύλινη κουπαστή της και γλιστρούσε προς τα κάτω με την 

κορδέλα να πεταρίζει δίπλα από τα μάτια της. 

Να ’σαν τα νιάτα δυο φορές, τα γηρατειά καμία. 

Αναστέναξε. Ποσό την άγγιζαν οι στίχοι του 

παραδοσιακού τραγουδιού!  

Αναστέναξε ξανά, αυτή τη φορά από τα βάθη της 

ψυχής της, όταν έφερε στον νου της την παιδική της 

ηλικία, τις ξένοιαστες εκείνες μέρες με γεύση παγωτού και 

καραμέλας. Θυμήθηκε τους γονείς της, το πατρικό της 

σπίτι, την καλύτερή της φίλη, την Κλαίρη, τα 

σαββατόβραδα μπροστά στην τηλεόραση, τις γιορτές μαζί 

με όλους τους συγγενείς μαζεμένους στο τραπέζι, τα 

ατέλειωτα παιχνίδια με τους φίλους της από τη γειτονιά 

κάτω στον δρόμο. 

Ωραία χρόνια, ανέμελα. 

Προσπάθησε να φέρει στη μνήμη της τους παιδικούς 

της φίλους από το σχολείο, αλλά δεν κατάφερε να τους 

θυμηθεί όλους. Με τη σκέψη της έτρεχε και έπαιζε μαζί 
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τους. Το ένα παιχνίδι, ύστερα το άλλο. Τις φωνές τους τις 

άκουγε για άλλη μια φορά πεντακάθαρα μέσα στο μυαλό 

της. Ύστερα τους άκουσε να μαλώνουν, γιατί κάποιος δεν 

έπαιζε σύμφωνα με τους κανόνες. Πόσο ήθελε να σηκωθεί 

από αυτήν την πολυθρόνα και να τρέξει ξανά μαζί τους 

στο προαύλιο του σχολείου. Μόνο για μια φορά, μετά ας 

πέθαινε… 

Έπειτα η σκέψη της έτρεξε στα φοιτητικά της χρόνια. 

Τους συμφοιτητές της, όσο και να ήθελε, δεν θα τους 

ξέχναγε ποτέ. Ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής της. 

Ανεξάρτητη για πρώτη φορά, στο γνωστικό αντικείμενο 

που πάντα τη γοήτευε. Τι να πρωτοθυμηθεί από τα χρόνια 

αυτά; Τη διασκέδαση; Τα όνειρα που έκανε με τους 

συμφοιτητές της; Το άγχος των εξετάσεων; Τις 

διαδηλώσεις, που κατέβαιναν ενάντια σε όλους και σε 

όλα; 

Τις διαδηλώσεις και τις πορείες τις είχε στην καρδιά 

της. Σε μια τέτοια πορεία είχε γνωρίσει τον άντρα της 

ζωής της. Όταν προσπάθησε να της κάνει πρόταση γάμου, 

ήταν κατακόκκινος και μπέρδεψε τα λόγια του. Τον είχε 

βγάλει τότε από τη δύσκολη θέση, δίνοντάς του ένα φιλί. 

Όμως, το να έρθει αργότερα να τη ζητήσει από τον πατέρα 

της, ήταν κάτι που θα το έκανε μόνος του. Θυμόταν 

ακόμη τα λόγια του μπροστά στον πατέρα της. Τα είχε 

μπερδέψει τόσο, που ο πατέρας της είχε ξεκαρδιστεί. 

«Ησύχασε, παιδί μου», του είχε πει γελώντας. 

«Ξέρουμε όλοι γιατί ήρθες σήμερα εδώ». 

Ο Αλέξανδρος της είχε χαρίσει τρία υπέροχα παιδιά και 

μια ζωή γεμάτη έρωτα και γέλιο. Το ημερολόγιο με το 

νούμερο 5 στη βιβλιοθήκη της είχε θέμα σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του κατάλληλου συντρόφου. Ύστερα από 

64 σελίδες αναλύσεως είχε κατασταλάξει ότι ένα 
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χαρακτηριστικό, που οπωσδήποτε θα έπρεπε να έχει ο 

σύντροφός της, ήταν η αίσθηση του χιούμορ. Μια ζωή 

χωρίς γέλιο ήταν ανιαρή, όσο πετυχημένη κι να ήταν.  

Είχε πεθάνει εδώ και πέντε χρόνια. Και τι δεν θα έδινε 

να τον ξαναδεί, να τον ξαναγνωρίσει και να τον ερωτευθεί 

από την αρχή. Η ζωή τους θα κυλούσε πιο όμορφα, πιο 

ευτυχισμένα, τώρα γνώριζε πώς να αποφύγει τις 

κακοτοπιές. 

 Ασυναίσθητα, κάθε φορά που αναπολούσε τα 

περασμένα, τριγυρνούσαν στο πίσω μέρος του μυαλό της 

μια δέσμη από ερωτήματα, που στοίχειωναν τη σκέψη της. 

Αν είχε μία και μόνο ευκαιρία, ποιο από όλα τα λάθη 

θα διόρθωνε; Ποιο από τα ημερολόγιά της λαχταρούσε να 

διαγράψει οριστικά; Και πώς αυτή η αλλαγή θα επηρέαζε 

τη ζωή της; 

 Δεν χρειαζόταν να διαβάσει ξανά τα ημερολόγιά της 

για να θυμηθεί κάτι από εκεί μέσα. Τα γνώριζε απ’ έξω, 

με την κάθε παραμικρή λεπτομέρεια. Άλλωστε, τα 

αρθριτικά της δεν της επέτρεπαν να σηκώνεται κάθε λίγο 

και λιγάκι και να επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη. Το μόνο 

που δεν θα πάθαινε σε αυτήν την ηλικία ήταν γεροντική 

άνοια, το μυαλό της δούλευε ακατάπαυστα.  

Δύσκολη απόφαση.  

Υπήρχαν πολλά λάθη, άλλα μικρά, άλλα τραγικά και 

άλλα για γέλια και για κλάματα. Πώς να επιλέξει μόνο 

ένα, όταν ήθελε να τα διορθώσει όλα. Την ίδια περίπου 

απορία είχε και τότε που έγραφε. Στο τέλος κάθε έρευνάς 

της, κάτω από το τελικό συμπέρασμα, ήταν γραμμένο το 

ίδιο πάντα ερώτημα: Τι θα γινόταν αν; Τι; Πόσα βράδια 

δεν παίδεψε τη σκέψη της.  
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Αναπάντεχα, γεννήθηκε μέσα της μια καινούργια 

απορία, που την εξέπληξε γλυκά. Ένα ερώτημα που δεν 

είχε θέσει ποτέ στον εαυτό της. 

Αν είχε μία και μόνο ευκαιρία, ποια στιγμή μέσα στον 

χρόνο και ποια μοναδική εμπειρία θα επέλεγε να 

ξαναζήσει;  

Τα φρύδια της σηκώθηκαν και τρεις έντονες σοφές 

οριζόντιες γραμμές εμφανίστηκαν στο μέτωπό της. 

Να κάτι καινούργιο! 

Χαμογέλασε, αυτό κι αν ήταν τροφή για τη σκέψη της. 

Άραγε, τι να επέλεγε; Άφησε το μυαλό της ελεύθερο να 

τριγυρνά σε όλες τις όμορφες αναμνήσεις και τις 

μοναδικές στιγμές της ζωής της.  

Να επέλεγε κάτι από τα μαθητικά ή τα φοιτητικά της 

χρόνια; Όταν μπήκε στην τάξη και δίδαξε για πρώτη 

φορά; Ή όταν κέρδισε με τους μαθητές της το ταξίδι στο 

εξωτερικό σε εκείνο τον μαθητικό διαγωνισμό; Να 

ξαναζούσε το πρώτο φιλί με τον άντρα της; Ή τον γάμο 

της; Τη γέννηση των παιδιών ή των εγγονιών της;  

Έμεινε έκπληκτη, δεν περίμενε να κρύβει τόση 

δυσκολία αυτή η ερώτηση. Πώς να συνέκρινε και με τι να 

μετρούσε τις χαρές της ζωής της, για να ξεδιαλέξει τη 

μεγαλύτερη; Πιθανόν κάποιος άλλος στη θέση της να 

αποφάσιζε αμέσως, όμως η κυρία Έλλη δεν υπήρξε ποτέ 

αυθόρμητος χαρακτήρας. Εξέταζε, ανέκαθεν τα πάντα 

σχολαστικά και ειδικά μπροστά σε αποφάσεις 

λειτουργούσε σαν φαρμακευτικός ζυγός. 

Πιο δύσκολη αυτή η απόφαση από την προηγουμένη.  

Πάντως, αν είχε μία ευκαιρία, θα πήγαινε όσο πιο πίσω 

στον χρόνο μπορούσε. Κάπου σε στιγμές σαν αυτή με τη 

γιαγιά της στην κουζίνα. Κάπου που η μνήμη της ήταν 

ξεθωριασμένη, ώστε να ξαναζωντανέψει τις αχνές εικόνες 
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μέσα στο μυαλό της με όλες τις λεπτομέρειες. Ήταν 

βέβαιη πως ό,τι κι αν διάλεγε, μπορούσε να διορθώσει 

οποιοδήποτε λάθος και να ζήσει ανεπανάληπτα τις 

όμορφες στιγμές της. 

Η κυρία Έλλη, με μάτια βουρκωμένα από τις 

αναμνήσεις, έγειρε το κεφάλι της στο προσκέφαλο της 

πράσινης πολυθρόνας. Ένιωσε τα βλέφαρά της να 

βαραίνουν και την έπιασε αυτή η γλυκιά και ακατανίκητη 

υπνηλία, που ήταν αδύνατο να της αντισταθεί κανείς και 

μονάχα όταν ξυπνούσε θα συνειδητοποιούσε τη γαλήνια 

δύναμή της. Σπάνιο πράγμα ο πρωινός ύπνος στην ηλικία 

της, αλλά όποτε ερχόταν, ήταν καλοδεχούμενος. Έκλεισε 

τα μάτια της και αποκοιμήθηκε βαθιά. 



14 

 

 

Κεφάλαιο Δεύτερο 

 

«Ξύπνα, Έλλη!» ακούστηκε δυνατά μια απόμακρη 

φωνή με γνώριμη χροιά και τόνο.  

Η κυρία Έλλη πετάχτηκε από τον ύπνο της και 

μισάνοιξε τα μάτια της. Νόμισε ότι άκουσε τη μητέρα της, 

η φωνή της ήχησε τόσο καθαρά και ζωντανά στα αυτιά 

της, σαν να προερχόταν από το πίσω δωμάτιο. Στην αρχή 

ταράχτηκε μέσα στον ύπνο της και ξύπνησε με την 

αίσθηση ότι δεν ήταν μόνη της στο σπίτι, αλλά αμέσως 

μετά ηρέμησε, όταν αντίκρισε το φως της ημέρας μέσα 

από τη χαραμάδα που είχαν αφήσει τα βλέφαρά της. 

 Όνειρο ήταν. 

 Αναστέναξε βαθιά, με ανάμεικτα συναισθήματα 

συγκίνησης, που άκουσε τη φωνή της μητέρας της, και 

ενόχλησης, που διακόπηκε το όνειρο στην πιο όμορφη 

στιγμή του. Πόσο ήθελε να ξαναδεί τη μητέρα της, να 

ξαναζήσει μερικές στιγμές μαζί της, έστω και στον ύπνο 

της. Σφράγισε τα μάτια της και προσπάθησε να 

ξανακοιμηθεί, όμως όσο κι αν λαχταρούσε να φέρει τον 

εαυτό της στην προηγούμενη κατάσταση, ήταν πλέον 

αργά για να ταξιδέψει στο ίδιο όνειρο. 

«Ξύπνα, Έλλη, δεν είναι σωστό να αργήσουμε την 

πρώτη μέρα στο σχολείο. Ξύπνα», ξανακούστηκε η 

μητέρα της, με τη μόνη διαφορά ότι η φωνή της ερχόταν 

από πιο κοντινή απόσταση αυτή τη φορά. 

Άνοιξε αστραπιαία τα μάτια της και έστρεψε απότομα 

το βλέμμα της προς την κατεύθυνση που ακουγόταν η 

φωνή. Άκουσε βήματα να πλησιάζουν πίσω από μια 

κλειστή πόρτα. 

Τι γυρεύει αυτή η πόρτα μες στο σαλόνι; 
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Ένιωσε αποπροσανατολισμένη και κοίταξε τριγύρω με 

απορία. Αυτό δεν ήταν το σπίτι της, ούτε καθόταν στην 

πολυθρόνα, ήταν ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι. Αν και ήταν 

περίεργο όλο αυτό, είχε την αίσθηση ότι αυτό το άγνωστο 

περιβάλλον που αντίκριζε ήταν αρκετά γνώριμο και 

οικείο. Ανασηκώθηκε, έτριψε τα μάτια της για να φύγει η 

πρωινή θολούρα και κοίταξε ξανά. Της πήρε λίγη ώρα να 

αντιληφθεί ότι βρίσκεται μέσα στο παιδικό της δωμάτιο. 

Ήταν μπερδεμένη, ήταν όλα τόσο αληθινά, που δεν ήξερε 

αν βλέπει όνειρο ή ήταν πραγματικότητα. 

Είναι από εκείνα τα όνειρα που είναι τόσο έντονα και 

ζωντανά, που σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν κοιμάσαι. 

Δεν ήθελε να ξυπνήσει, ήθελε να μείνει εκεί όσο 

περισσότερο μπορούσε. Ρουφούσε με το μυαλό της όλες 

τις ξεχασμένες λεπτομέρειες από τον χώρο γύρω της. Το 

μικρό τραπεζάκι που είχε για γραφείο, τις κούκλες πάνω 

του μαζί με τις χτένες, το μικρό φωτιστικό πάνω στο 

κομοδίνο με τα πολύχρωμα λουλούδια στο λευκό καπέλο 

του, η καινούρια σάκα της για το σχολείο δίπλα στο 

κρεβάτι της, ένας πολύχρωμος ανεμόμυλος κάτω στο χαλί. 

Ο ανεμόμυλος… 

Κάποιες εικόνες της ήρθαν στο μυαλό καθώς κοίταζε 

αυτόν τον ανεμόμυλο. Ο πατέρας της, που δεν της 

χαλούσε ποτέ χατίρι, τον είχε δέσει στο κάγκελο του 

μπαλκονιού ένα πρωί που ψιχάλιζε και ο αέρας γύριζε 

ανάποδα τις ομπρέλες των περαστικών στον δρόμο. Αυτή, 

μέσα από το τζάμι, παρακολουθούσε όλα τα χρώματα να 

γυρνάνε ασταμάτητα, ώσπου ο αέρας δυνάμωσε τόσο, λες 

και ζήλεψε τον πολύχρωμο ανεμόμυλο, που τον άρπαξε 

μεμιάς και τον σήκωσε ψηλά στην αγκαλιά του. 
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Αφού τον είχε χάσει εκείνη την ήμερα, πώς βρισκόταν 

πάλι στο δωμάτιό της; Δεν θυμόταν να της είχε αγοράσει 

άλλον ο πατέρας της. 

Παράξενο! Διαολεμένα παράξενο. 

Τα βήματα σταμάτησαν. Η πόρτα άνοιξε και 

εμφανίστηκε η μητέρα της. «Έλλη, σήκω από το κρεβάτι 

επιτέλους! Θέλεις να αργήσουμε την πρώτη μέρα στο 

καινούργιο σου σχολείο; Αν αργήσεις την πρώτη μέρα, θα 

αργείς όλο τον χρόνο», της είπε και της έκανε νόημα με το 

χέρι της να σηκωθεί γρήγορα από το κρεβάτι. 

Η μητέρα της έστεκε εκεί, στη μισάνοιχτη πόρτα, 

ολοζώντανη! Όχι όπως τη θυμόταν, αλλά πιο νέα, πολύ 

πιο νέα. Η αλήθεια ήταν ότι δεν τη θυμόταν έτσι καθόλου. 

Την κοίταζε με το στόμα ανοιχτό. Χαμένη ανάμεσα στο 

όνειρο και στην πραγματικότητα. Ήθελε να τρέξει και να 

την αγκαλιάσει, αλλά φοβόταν μη σπάσει η εύθραυστη 

ονειρογέννητη κατάσταση και δεν έκανε τίποτα, έμεινε 

απλά να την κοιτάζει. 

«Σου είχα πει χθες να πήγαινες πιο νωρίς για ύπνο και 

ορίστε τώρα τα αποτελέσματα», είπε η μητέρα της και της 

τράβηξε τα σκεπάσματα. 

Η κυρία Έλλη έπεσε πάνω της και τύλιξε σφιχτά τα 

χέρια της γύρω από τον λαιμό της. Καιγόταν να της 

μιλήσει. Αν και είχε τόσα πολλά να της πει, δεν έβγαλε 

άχνα. Κράτησε μέχρι και την ανάσα της, προκειμένου να 

διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή η γυάλινη 

στιγμή. 

«Έλα, καλή μου», της είπε η μητέρα της. «Δεν είναι 

τίποτα, θα σου αρέσει το σχολείο. Θα δεις, μη φοβάσαι. 

Έλα, σήκω, πήγαινε στο μπάνιο να πλυθείς και μετά να 

ετοιμαστείς», της είπε και της έδωσε ένα ηχηρό φιλί στο 

μάγουλο.  
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Η Έλλη ένιωθε ακόμη ασφάλεια και ζεστασιά, με τη 

φωνή της μητέρας της να την καθοδηγεί. Προχώρησε στο 

μπάνιο. 

Λίγο νερό είναι ό,τι πρέπει για την ώρα. 

Ένιωθε στο πρόσωπό της μια κάψα και την καρδιά της 

να χτυπάει γρήγορα. Άνοιξε την πόρτα του μπάνιου και 

ζωντάνεψαν και άλλες ξεχασμένες αναμνήσεις. Έριξε 

νερό στο πρόσωπό της και σκουπίστηκε. Παρατήρησε 

τότε τα μικρά της χέρια. Αυτά δεν ήταν τα ρυτιδιασμένα 

χέρια που είχε. Κοίταξε κάτω, ούτε αυτά ήταν τα γέρικα 

πόδια της, γεμάτα φλεβίτιδα. Συνειδητοποίησε ότι είχε 

περπατήσει με άνεση μέχρι το μπάνιο, χωρίς εκείνους 

τους ενοχλητικούς πόνους στις αρθρώσεις. Είχε την 

περίεργη αίσθηση ότι αν ήθελε να τρέξει, τα πόδια της θα 

εκπλήρωναν με άνεση την επιθυμία της. Ήθελε να δει το 

πρόσωπό της. Πιάστηκε απ’ τον νιπτήρα, σηκώθηκε στις 

μύτες των ποδιών και τέντωσε τον λαιμό της προς τα 

πάνω, αλλά ο καθρέφτης ήταν ακόμη ψηλά. Έπιασε μια 

τούφα από τα μακριά μαλλιά της. Κανένα λευκό ανάμεσά 

τους. 

Ασυνήθιστο αυτό το όνειρο, ενώ είμαι μικρή, ξέρω πώς 

ακριβώς θα είναι η όψη μου μέχρι τα βαθιά γεράματα.  

Η σκέψη της άρχισε να διατρέχει αστραπιαία τη ζωή 

της. Στάθηκε στο πανεπιστήμιο. Έκλινε το «Λαμβάνω» 

και το «Μανθάνω» σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις 

εγκλίσεις, γρήγορα και εύκολα. Ύστερα έφερε στο μυαλό 

της το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα. Το λάτρευε αυτό το 

έργο. Είχε κοπιάσει στο πανεπιστήμιο για να το αναλύσει 

και να το παρουσιάσει. Όλα πάνω της ήταν νεανικά, εκτός 

από το μυαλό της, που ήταν γεμάτο εμπειρίες και γνώσεις 

από τη ζωή της. 
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Πώς ήταν δυνατόν να τα γνωρίζει όλα αυτά, αφού δεν 

είχε πάει ακόμη σχολείο; Και εκείνος ο ανεμόμυλος; Πώς 

βρισκόταν στο δωμάτιό της, αφού τον είχε βουτήξει ο 

αέρας εκείνο το πρωινό; Μήπως το μυαλό της βρισκόταν 

σε πλάνη και όλα αυτά που γνώριζε, περί Πλάτωνα και 

ρημάτων, τα επινόησε με τη φαντασία της; Όμως και έτσι 

να ήταν, τέτοιου είδους συλλογισμοί δεν συμβάδιζαν με 

τη σκέψη ενός μικρού παιδιού. Και ποσό μάλλον η 

τελευταία διαπίστωση, που μόλις έκανε.  

Ζω σε όνειρο, κοιμάμαι ακόμη στην πράσινη πολυθρόνα. 

Είναι αξεπέραστο τι μπορεί να πλάσει το μυαλό όταν 

αναμειγνύονταν καλά οι εγκεφαλικές του ουσίες. 

Άγγιξε τα πλακάκια του μπάνιου και τον νιπτήρα, 

άνοιξε τη βρύση κι ένιωσε το νερό να κυλάει στο χέρι της, 

ήταν όλα τόσο αδιάψευστα αληθινά στην όψη και στην 

υφή, μέχρι την τελευταία παραμικρή λεπτομέρεια. Πάλι το 

μυαλό της άρχισε να αμφιβάλει και να εξετάζει τα 

προηγούμενα ερωτήματα. Έπρεπε να ξεκαθαρίσει το 

τοπίο. Πρόσταξε τον νου της να δουλέψει και να βρει μια 

απάντηση. 

Είναι πραγματικότητα; Ή κάποιο αλλόκοτο όνειρο; 

Το μυαλό της δούλευε πιο γρήγορα από ποτέ, 

επεξεργαζόταν τα δεδομένα για να καταλήξει σε ένα 

ασφαλές συμπέρασμα, αλλιώς θα τρελαινόταν και θα 

έμενε στο τέλος με την απορία. Τίποτα δεν μπόρεσε να 

σκεφτεί που θα αποσαφήνιζε την περίεργη αυτή 

κατάσταση. Έριξε λίγο νερό ξανά στο πρόσωπό της. Αυτό 

το νερό πρέπει να ήταν μαγικό, γιατί μόλις το έριξε στο 

πρόσωπό της, ήρθε η απάντηση που ζητούσε, σαν μια 

μικρή φωνή στο πίσω μέρος του μυαλού της. 

Εσύ δεν ήθελες έναν τρόπο για να διορθώσεις όλα σου 

τα λάθη; Να λοιπόν η ευκαιρία σου. 
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Σήκωσε απότομα το κεφάλι της, με τα νερά να τρέχουν 

από το πρόσωπό της και να στάζουν στην πιζάμα της. 

Θυμήθηκε την τελευταία σκέψη που είχε κάνει λίγο πριν 

την πάρει εκείνος ο βαθύς ύπνος. Επιθυμούσε διακαώς 

άλλη μια ευκαιρία για να διορθώσει τα λάθη του 

παρελθόντος, για να ξαναζήσει τις όμορφες χάρες τις ζωής 

της και να τις ανανεώσει. 

Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο; 

Αυτή η εξήγηση απαντούσε με σαφήνεια σε όλα τα 

προηγούμενα ερωτήματά και φώτιζε από άκρη σε άκρη 

όλα τα σκοτεινά σημεία αυτού του μυστήριου. Μια 

ανατριχίλα διέτρεξε όλο το κορμί της σαν ηλεκτρικό 

ρεύμα, το στομάχι της σφίχτηκε και ένιωσε μέσα της μια 

κραυγή χαράς, που πάλευε με μανία να πεταχτεί έξω από 

το στόμα της μπροστά σε αυτήν την αποκάλυψη. Κάτι σαν 

το «Εύρηκα» του Αρχιμήδη. Γέλασε πνιχτά όταν 

θυμήθηκε ότι και ο ίδιος στο μπάνιο βρισκόταν όταν 

έκανε τη δική του ανακάλυψη. Έβαλε τα χέρια στο στόμα 

της για να κρύψει τη χαρά της και χοροπήδηξε όσο πιο 

αθόρυβα μπορούσε. 

«Έλλη, μην αργείς, θα φύγουμε σε λίγο και δεν έχεις 

φάει ακόμη τίποτα», φώναξε η μητέρα της. 

Ήταν δυνατόν να είχε γυρίσει στο παρελθόν; Ή 

κοιμόταν στην πράσινη πολυθρόνα; Αν έκανε 

οποιαδήποτε αταξία, θα τη γλύτωνε απλά με το που θα 

ξυπνούσε; Ή όλο αυτό ήταν πραγματικότητα και έπρεπε 

να προσέχει τις πράξεις της; Άρχισε να αγχώνεται πάλι με 

όλα αυτά τα ερωτήματα. 

Προσπάθησε να φέρει τον εαυτό της σε ηρεμία. Θα 

σκεφτόταν αργότερα τι ακριβώς είχε συμβεί, είχε καιρό 

για αυτό. Αν ήταν όνειρο όλο αυτό, έπρεπε να βγει 

γρήγορα από το μπάνιο και να ξαναζήσει όσες πιο πολλές 
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στιγμές μπορούσε από την παιδική της ηλικία, πριν 

ξυπνήσει στην πράσινη πολυθρόνα. 

Ετοιμάστηκε στα γρήγορα και πήγε για πρωινό. Όταν 

βρέθηκε μπροστά στη σκάλα, κοίταξε τριγύρω για να 

βεβαιωθεί ότι δεν την κοιτούσε κανείς, καβάλησε την 

ξύλινη κουπαστή της και γλίστρησε προς τα κάτω. Δεν το 

πίστευε αυτό που μόλις έκανε. Έδινε τα πάντα απλά για να 

περπατήσει χωρίς πόνους στα γόνατά της ή να ξανατρέξει 

στα όνειρά της, αλλά τσουλήθρα! Δεν το χωρούσε ο νους 

της. Ανέβηκε τα σκαλιά για να το επαναλάβει, αλλά στη 

μέση της σκάλας κοκάλωσε. Μια αμυδρή μυρωδιά από 

καπνό που αναδυόταν στον αέρα άγγιξε τη μύτη της. Τη 

θυμόταν αυτήν τη μυρωδιά. 

Ο πατέρας μου! 

Ο πατέρας της συνήθιζε να καπνίζει πίνοντας τον καφέ 

του στο μπαλκόνι της κουζίνας, πριν φύγει για τη δουλειά. 

Σχεδόν έτρεχε καθώς πήγαινε βιαστικά προς την κουζίνα 

και σταμάτησε απότομα όταν αντίκρισε τον πατέρα της. 

Ντυμένος όπως πάντα στην τρίχα, σε συμφωνία με το 

ευγενικό του πρόσωπο και τα μελί μάτια του, που είχαν 

μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω και όταν τα αντίκριζες 

ένιωθες να σου χαμογελούν. Μύρισε ακόμα και την 

κολόνια που αναδυόταν απ’ το φρεσκοξυρισμένο 

πρόσωπό του. Η μνήμη της δεν είχε συγκρατήσει αυτή τη 

νεανική του εικόνα, δεν τον θυμόταν ποτέ έτσι, εκτός από 

κάτι παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες που είχε. 

«Πριγκίπισσά μου», της είπε ο πατέρας της, ο κύριος 

Γιώργος, μόλις την είδε και της έδωσε ένα φιλί. 

Πόσα χρόνια έχω να το ακούσω αυτό; 

Έτσι την έλεγε μόνο ο πατέρας της. Το στομάχι της 

σφίχτηκε κι άλλο, έπρεπε να διαχειριστεί όλη αυτήν τη 

συγκίνηση, αλλιώς τα κλάματα θα ήταν μόνο η αρχή. Το 
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γέρικο σώμα της σίγουρα θα είχε καταρρεύσει πριν από 

ώρα, όμως αυτό το νεανικό ήταν ανθεκτικό στις δυνατές 

συγκινήσεις. Το αίμα στις φλέβες της μπορούσε να τρέχει 

με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, χωρίς η πίεση να αποτελεί το 

παραμικρό πρόβλημα, το μόνο που θα μπορούσε να 

προκύψει ήταν μόνο μια μικρή έξαψη στο πρόσωπο. 

Κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας και τον κοίταζε να 

πίνει τον καφέ και να διαβάζει την εφημερίδα του. Σε 

κάθε αλλαγή σελίδας γύριζε προς το μέρος της και της 

χαμογελούσε. Μπούκωσε το στόμα της με ψωμί και 

βούτυρο, ήταν ο μόνος τρόπος για να μην του φωνάξει 

πόσο της έλειψε όλα αυτά τα χρόνια, πόση απερίγραπτη 

χαρά και αγαλλίαση ένοιωθε που τον ξανάβλεπε. 

«Πιο σιγά, παιδί μου, έχεις ώρα», της είπε ο πατέρας 

της.  

«Φόρεσε την ποδιά σου, είναι πάνω στο κρεβάτι σου», 

φώναξε η μητέρα της από το πάνω δωμάτιο. 

Την ποδιά μου; 

Είχε ξεχάσει εντελώς την μπλε ποδιά της, που φορούσε 

στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Πήγε στο δωμάτιό 

της και την είδε στο κρεβάτι της, αυτό όσο και να 

προσπαθούσε, δεν θα το θυμόταν ποτέ. 

Πήγε στο δωμάτιο της μητέρας της ντυμένη στα μπλε, 

με τη σάκα στην πλάτη της. Κρυφοκοίταξε από το μικρό 

άνοιγμα της πόρτας τη μητέρα της που ετοιμαζόταν, δεν 

χόρταινε να τη βλέπει. 

«Περίμενε λίγο, δεν ετοιμάστηκα ακόμη», είπε η 

μητέρα της μόλις την είδε. «Έχουμε λίγη ώρα ακόμη, 

κάθισε για λίγο κάτω στο σαλόνι και έρχομαι». 

Να καθίσω; 

Δεν υπήρχε περίπτωση να καθίσει πουθενά. Αρκετά 

χρόνια ήταν καθηλωμένη τις περισσότερες ώρες της 
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ημέρας στην πράσινη πολυθρόνα στο σαλόνι της. Αν 

κουραζόταν, προτιμούσε να καθίσει στο πάτωμα ή 

οπουδήποτε αλλού, πάρα στο σαλόνι και προπαντός σε 

πολυθρόνα. 

Όταν κατέβηκε κάτω έκανε ακόμα μια απόπειρα για να 

διαπιστώσει εάν είχε γυρίσει στο παρελθόν με τις 

εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής. Έφερε στη σκέψη της το 

μεταπτυχιακό της, που είχε σχέση με την ψυχολογία των 

εφήβων. Αυτό κι αν δεν το πότισε με τον ιδρώτα της μέχρι 

να το παρουσιάσει. Το γνώριζε ακόμη σε βάθος. Έφερε 

στο μυαλό της το χθες, καθόταν στο σπίτι της, στην 

πράσινη πολυθρόνα. Έφερε το αύριο, ήταν στην αυλή του 

σχολείου με όλους τους συμμαθητές της. 

Το σχολείο μου… Η Κλαίρη… 

Αν όλο αυτό ήταν πραγματικότητα, έπρεπε να υπάρχει 

η καλύτερή της φίλη. Έπρεπε να τη δει για να το πιστέψει. 

Ένας φόβος γεννήθηκε μέσα της, ότι το σχολείο της θα 

είχε αλλάξει θέση, μαζί με όλους τους παλιούς 

συμμαθητές της. Πήγαινε πάνω-κάτω στο χολ, ήθελε να 

βγει έξω, να εξακριβώσει εάν ο εξωτερικός κόσμος που 

περιβάλλει το σπίτι της ήταν έτσι όπως τον θυμόταν. 

Έτσι όπως πηγαινοερχόταν, είδε στιγμιαία με την άκρη 

του ματιού της το είδωλό της στον μεγάλο καθρέφτη 

δίπλα στην είσοδο. Σταμάτησε ακαριαία, έκανε ένα βήμα 

πίσω και ξανακοίταξε. Έμεινε έκπληκτη. Πλησίασε πιο 

κοντά. Παρατήρησε την επιδερμίδα του πρόσωπού της. 

Απαλή, καθαρή, φωτεινή και τέλεια ενυδατωμένη. Έπιασε 

τα μάγουλά της, τα τέντωσε, τα φούσκωσε με αέρα, τα 

ζούληξε και τα τσίμπησε. Μάγουλα ρόδινα και ελαστικά. 

Χαμογέλασε, ξίνισε, ζάρωσε τα φρύδια. Καμιά 

αντιαισθητική γραμμή έκφρασης δεν παρέμεινε. Έσκυψε 

ελαφρά μπροστά και κοίταξε προς τα πάνω το μέτωπό της. 
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Λείο, βελούδινο σαν ποταμίσια πέτρα. Το ψηλάφισε σε 

όλο του το μήκος με τα ακροδάχτυλά της. Ούτε ίχνος από 

τις βαθιές ρυτίδες. Ποτέ δεν είχε δώσει την παραμικρή 

σημασία σε αυτά τα χαρακτηριστικά του δέρματος όταν 

ήταν μικρή, όμως τώρα αναγνώριζε διπλά την αξία τους. 

Ολόδροση νιότη! Μακάρι να παρέμενα έτσι για πάντα. 

Ήρθε η μητέρα της, κρατώντας μια μεταξωτή θαλασσί 

κορδέλα και μια χτένα. Γέλασε όταν την είδε να 

περιεργάζεται το πρόσωπό της μπροστά στον καθρέφτη. 

«Η ώρα σου για καθρέφτες αργεί ακόμη. Έλα να 

μαζέψουμε τα μαλλάκια σου, για να μην πέφτουνε 

μπροστά στα μάτια», είπε στην Έλλη και της έδεσε την 

κορδέλα στα μαλλιά. Όταν τελείωσε, την κοίταξε από 

πάνω ως κάτω και έριξε μια ματιά στον καθρέφτη. Οι 

καστανές μπούκλες της πλαισίωναν το κουκλίστικο και 

γλυκό της πρόσωπο. Τόσο γλυκό, που ήθελες να το 

καταβροχθίσεις. Το κορμί της καλοκαμωμένο, τόσο 

σφριγηλό, που κάποιοι μάλιστα δεν πίστευαν ότι το μικρό 

κορίτσι στο χέρι της ήταν η κόρη της. «Τώρα είμαστε 

έτοιμες να φύγουμε», είπε και την έπιασε από το χέρι.  

 

«Σιγά, Έλλη μην τρέχεις», είπε η μητέρα της. «Η 

μανούλα φοράει τα ψηλά τακούνια και δεν μπορεί να 

τρέξει. Τι έχουμε πει όταν η μανούλα φοράει τα 

τακούνια;» τη ρώτησε. 

Η κυρία Έλλη θυμόταν ακόμη την απάντηση. Κάτι 

ανάλογο συνήθιζε να λέει και αυτή στα παιδιά της, όταν 

ήταν βιαστικά και την τραβούσαν από το χέρι, όμως δεν 

ήθελε να ελαττώσει την ταχύτητά της, ήταν συνεχώς ένα 

βήμα πιο μπροστά από τη μητέρα της, την κυρία Θάλεια. 

Βιαζόταν να πάει στο σχολείο. Αν η κυρία Θάλεια ήταν 
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υποψιασμένη έστω και λίγο, θα καταλάβαινε ότι σήμερα η 

κόρη ήταν αυτή που την οδηγούσε στο σχολείο. 

Μόλις φτάσανε έξω από το σχολείο, η Έλλη ξέφυγε 

από το χέρι της μητέρας της και έτρεξε στο προαύλιο, που 

ήταν γεμάτο από μικρά παιδιά και γονείς, περιμένοντας να 

αρχίσει ο καθιερωμένος αγιασμός. Ανέβηκε τα σκαλιά 

που οδηγούσαν στον πρώτο όροφο μέχρι τη μέση και 

κοίταξε πανοραμικά το προαύλιο. Το σπινθηροβόλο 

βλέμμα της ταξίδεψε στην αυλή και χαρτογράφησε τον 

χώρο. Έπεσε πάνω στην καλύτερή της φίλη, την Κλαίρη. 

«Να ’τη!» φώναξε. 

Κατέβηκε γρήγορα τις σκάλες, έτρεξε και την 

αγκάλιασε σφιχτά, πέφτοντας πάνω της. 

Η μητέρα της Κλαίρης, η κυρία Δάφνη, αιφνιδιάστηκε 

όταν η κόρη της ξέφυγε από το χέρι της. Ήταν μια 

αισθησιακή γυναίκα, που η διαδρομή των ματιών στο 

σώμα της ήταν στρωμένη με καμπύλες. «Πώς σε λένε, 

κοριτσάκι;» τη ρώτησε. 

«Έλλη», απάντησε.  

«Πρώτη τάξη θα πας;» 

«Ναι», της απάντησε η Έλλη, χωρίς να αφήσει από την 

αγκαλιά της την Κλαίρη. 

Η μητέρα της Έλλης κατέφθασε και συστήθηκε. «Σας 

ζητώ συγγνώμη, αν σας δημιούργησε πρόβλημα. Είναι 

τόσο ενθουσιώδης όλο το πρωινό, είναι η πρώτη της μέρα 

στο σχολείο». 

«Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν δημιούργησε», είπε 

η κυρία Δάφνη. «Και η κόρη μου η Κλαίρη πρώτη τάξη 

θα πάει φέτος».  

Η Κλαίρη δεν ήταν απλώς η καλύτερη φίλη της Έλλης, 

ήταν το άλλο μισό κομμάτι του εαυτού της. Απ’ τα πιο 

ακριβά δώρα που της χάρισε η ζωή. Κάθονταν μαζί από 
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την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Δεν υπήρχε 

μέρα που να μην ήταν μαζί, πότε η Έλλη κοιμόταν στο 

σπίτι της Κλαίρης και πότε η Κλαίρη στο δικό της. 

Αργότερα, η κυρία Θάλεια και η κυρία Δάφνη θα 

διαπίστωναν ότι έχουν δύο παιδιά, αν τις ρωτούσε 

κάποιος.  

Είχαν χωριστεί μόνο την περίοδο που ήταν φοιτήτριες. 

Η Κλαίρη είχε περάσει στο Ιστορικό Αρχαιολογικό 

Θεσσαλονίκης και η Έλλη στη Φιλοσοφική σχολή 

Αθηνών. Μετά, ήταν μια ζωή μαζί, μέχρι τα βαθιά 

γεράματα. Η Κλαίρη ήταν παρούσα σε όλα τα γέλια και τα 

δάκρυά της, συμμετείχε σε όλα τα έργα της ζωής της, την 

είχε παντρέψει και είχε βαφτίσει το πρώτο της παιδί. 

Είχαν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την ημέρα που η 

Κλαίρη είχε πεθάνει και η σιωπή μέσα σε εκείνο το 

πράσινο σαλόνι είχε γίνει αφάνταστα πικρή. Η Κλαίρη 

είχε πάρει μαζί της ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού της, 

αυτό με τα πιο πολλά μυστικά.  

Τώρα έστεκε ολοζώντανη δίπλα της! Δεν την ένοιαζε 

τίποτα, ας μην άλλαζε τίποτα στο μέλλον προς το 

καλύτερο, αρκεί που ξαναβρήκε την Κλαίρη, αυτό της 

έφτανε και με το παραπάνω.  

«Θέλεις να καθίσουμε μαζί;» είπε η Έλλη στην αδελφή 

ψυχή της. Τη θετική απάντηση της Κλαίρης τη γνώριζε 

από πριν, απλά έπρεπε να τη ρωτήσει.  

Ο αγιασμός τελείωσε και ο διευθυντής, αφού ευχήθηκε 

καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, ανακοίνωσε τα νέα 

τμήματα της πρώτης τάξεως με τους δασκάλους τους. 

Ήταν ώρα οι γονείς να αποχωρήσουν και οι δάσκαλοι 

να αναλάβουν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. 

Η κυρία Θάλεια έσκυψε και έβαλε μερικά χρήματα 

στην τσάντα της. «Με αυτά τα λεφτά να πάρεις ό,τι θέλεις 
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από το κυλικείο, όπως είπαμε χθες, εντάξει, Έλλη μου;» 

τη ρώτησε. 

Η Έλλη δεν θυμόταν τι ακριβώς της είχε πει χθες η 

μητέρα της, αλλά ό,τι και να της είχε πει, ήξερε ακριβώς 

πώς να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα και ένευσε 

καταφατικά. 

Όλα ήταν ίδια μέχρι στιγμής, αλλά η περιέργεια την 

έτρωγε ακόμη μέσα της, ακόμη δεν μπορούσε να πιστέψει 

ότι ήταν μέσα στην παλιά της τάξη. Γύρισε και κοίταξε 

τους συμμαθητές της, τους θυμόταν σχεδόν όλους. Έπνιξε 

το γέλιο της καθώς κοίταζε τα αγόρια και σκεφτόταν πώς 

θα άλλαζαν στο μέλλον. Άλλος χωρίς μαλλιά, άλλος με 

χοντρή κοιλιά και άλλος με βαριά γυαλιά πάνω στη μύτη 

του. Μπορούσε να αποκαλύψει στα περισσότερα 

κορίτσια, όχι μόνο ποιος θα ήταν τελικά ο πρίγκιπας του 

παραμυθιού, άλλα και την ημερομηνία του γάμου τους, το 

νυφικό που θα φορούσαν, ακόμα και το δώρο που τους 

έκανε. Είχε αποφασίσει όμως να μην πει τίποτα από αυτά 

που γνώριζε, άλλωστε δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το 

τι είχε συμβεί. Καθόταν αμίλητη, με το βλέμμα της 

καρφωμένο στην πόρτα. Περίμενε να δει τη δασκάλα της, 

την κυρία Χαρίκλεια, που συνήθιζε να καλημερίζει την 

τάξη της τουλάχιστον δύο φορές κάθε πρωί.  

Η κυρία Χαρίκλεια μπήκε μέσα στην τάξη. Ήταν 

ακριβώς όπως τη θυμόταν, με τα σοβαρά μονόχρωμα 

ταγιεράκια, το κουμπωμένο λευκό πουκάμισο μέχρι 

επάνω και τον μόνιμο κότσο καρφωμένο στο κεφάλι της. 

«Καλημέρα, παιδιά», τους είπε μόλις μπήκε στην 

αίθουσα. 

«Καλημέρα», μουρμούρισαν μερικά νυσταγμένα και 

άλλα μέσα από τα δόντια τους. 
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«Καλημέρα», τους είπε ξανά δυνατά και τους έκανε 

νόημα να φωνάξουν. 

«Καλημέρα!» είπαν όλα τα παιδιά δυνατά. 

«Καλύτερα», είπε η κυρία τους. 

Ύστερα, η κυρία Χαρίκλεια γύρισε προς τον μαύρο 

πίνακα και πήρε μια κιμωλία. Η ανάσα της Έλλης κόπηκε 

απότομα και η προσοχή της επικεντρώθηκε στο χέρι της 

κυρίας Χαρίκλειας, που έγραφε. Τα μάτια της άνοιξαν 

διάπλατα. Η απόδειξη που ζητούσε ήταν γραμμένη με 

άσπρα καλλιγραφικά γράμματα στην επάνω δεξιά γωνία 

του πίνακα: Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριου 1979. Είχε γυρίσει 

στο παρελθόν, με όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες μιας 

ολόκληρης ζωής! 
 


