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Ο Δρόμος προς το Μέστωμα
ή

Όταν κάτι ωραίο τελειώνει...

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 1964. Οι σκέψεις μου δε με άφησαν

να κοιμηθώ. Από τη μία το άγχος του Σχολαρχείου και από την άλλη

τα περασμένα μεγαλεία του καλοκαιριού, ενός καλοκαιριού ανόμοιου

με οτιδήποτε έχω ζήσει μέχρι σήμερα...κάτι σαν ένα μικρό βήμα προς

το μέστωμα.

Οι μέρες κυλούσαν ήσυχα στους λόφους της Καστέλλας.  Τα

πρωινά, ο παππούς έπαιρνε εμάς τα παιδιά και την νεοφερμένη Άννα

από τη Θεσσαλονίκη,  σε  μια παραλία στον Νότο,  κάτω στην Αγία

Πελαγία,  από  όπου  γυρνούσαμε  αργά  το  απόγευμα.  Κάναμε

καταδύσεις και πιάναμε όστρακα, κοχύλια και πολύχρωμες  πέτρες,

σαν μικρά διαμαντάκια, τα δέναμε σε πετονιά τυλιγμένη με φύκια και

τα προσφέραμε  στις  κοπέλες της παρέας για βραχιόλια και  κολιέ.

Καθώς ο ήλιος έδυε, σαν βασιλιάς που αποσυρόταν στα δώματά του,

μαζευόμαστε γύρω από τη φωτιά κι εγώ με την κιθάρα και ο παππούς

μου με το ακορντεόν, τραγουδάγαμε επτανησιακές καντάδες, για να

γυρίσουμε  αργότερα  στο  χωριό  κουρασμένοι  μα  χαρούμενοι,  να

βυθιστούμε  στα  στρώματά  μας   και  σε  όνειρα  γεμάτα  θάλασσα,

αλμύρα και καντάδες.

Τα  απογεύματα  δίναμε  όλοι  ραντεβού  στα  χαλάσματα  του

επιβλητικού  αρχοντικού  Καπάδοχα  στην  κορυφή  του  λόφου  της

Καστέλλας.  Από  ‘κει  με  τα  ποδήλατά  μας  οργώναμε  την  περιοχή

κάνοντας  αγώνα  ως  το  ξωκλήσι  του  Αϊ  -  Νικόλα, πέρα  στου



Μουρέλου  το  λιοπύρι,  και  όποιος  έφτανε  πρώτος  στις  μικρές

καμπάνες της εκκλησίας σήμαινε χαρμόσυνα. Ο παπα-Μιχάλης, που

ήτανε καλός κι αγαθός άνθρωπος, δε μας έλεγε τίποτα, παρά μόνο να

ανάβουμε ένα κεράκι κάθε φορά που πηγαίναμε.

        Το βραδάκι, όλο το χωριό μαζευόταν στην ταβέρνα του Κυρ-

Σπύρου, όπου με εκλεκτούς μεζέδες, ντόπιο κρασί και καλή παρέα

ακούγαμε ωραία τραγουδάκια του Αττίκ και καντάδες κερκυραϊκές.

Εκεί,  οι  γηραιότεροι  μάς  έλεγαν  με  τη  συνοδεία  της  ορχήστρας

ιστορίες από τα παλιά.

         Ένα βράδυ η Άννα τραγούδησε το «Δεν θέλω να δουλεύεις». Η

φωνή της με μάγεψε όπως το τραγούδι των Σειρήνων τους ναυτικούς.

Η  καρδιά  μου  άρχισε  να  χτυπά  γρήγορα  και  δυνατά.  Δεν  είχα

ξανανιώσει ποτέ τέτοιο συναίσθημα. Όλη τη νύχτα έμεινα άυπνος με

τη σκέψη της να στροβιλίζεται στο νου μου και ένα ανεξήγητο άγχος

για το πότε θα την ξαναδώ.

Την ξανασυνάντησα ένα απόγευμα που άφησα την παρέα κι έμεινα

στα χαλάσματα να διαβάζω Καβάφη. Είπε πως δήθεν είχε χτυπήσει το

πόδι της και δεν μπορούσε να κάνει πετάλι.  Έτσι,  μείναμε μαζί να

διαβάζουμε την «Ιθάκη» και  να συζητάμε,  ώσπου αποφασίσαμε να

πάμε  στην  κορυφή  του  λόφου  της  Υπαπαντής  και  αφού

σκαρφαλώσαμε στην αετοράχη, απολαύσαμε τον ήλιο που κρυβόταν

στην αγκαλιά της θάλασσας.

        Το άλλο απόγευμα συναντηθήκαμε απάνω στου Μουρέλου, όπου

της έδωσα ένα ρόδο, το πιο κόκκινο και  μοσχομυριστό του κήπου της

γιαγιάς  μου.  Το  δέχτηκε  με  ενθουσιασμό...  Από  ’κει,  συνεχίσαμε

περπατώντας, μιλώντας για όνειρα, όνειρα για έναν κόσμο καλύτερο,

απαλλαγμένο  από  έγνοιες  και  γεμάτο  από  εφηβικό  ενθουσιασμό,

ώσπου συναντηθήκαμε όλοι  στην πλατεία κι από ‘κει πήγαμε στην

πηγή του Αχιλλέα. Αποχαιρετιστήκαμε το σούρουπο, αλλά εμείς τα

αγόρια, ξανασυναντηθήκαμε στις έντεκα και μαζί με τον παππού μου



με  το  ακορντεόν,  βγήκαμε  τσάρκα  στα  στενά  του  χωριού  ωσάν

κανταδόροι,  λέγοντας  παραδοσιακές  καντάδες  της  Μέσης*,  ώσπου

φτάσαμε στο σπίτι της Άννας. Της  ετραγουδήσαμε την αγαπημένη

μου  Γαρμπόζα*,  μια   ξομολογητική  καντάδα  που  την  έκανε  να

ξεπροβάλει στη φανέστρα* της, μαγεμένη από τον  σκοπό μας. Πρώτη

φορά  πίστεψα  τόσο  τα  λόγια  του  τραγουδιού,  που  έβγαιναν  τόσο

αυθόρμητα από τα βάθη της ψυχής μου.

       Τις  επόμενες  όμως  μέρες,  η  Άννα  ήταν  απόμακρη  και

συνοφρυωμένη· έπρεπε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Φουριόζος και

κόκκινος  σα  φάουσα  *  πιπεριά  έτρεξα  στο  σπίτι·  κλείστηκα  στο

δωμάτιο μου· έπρεπε να κάνω κάτι για να την κρατήσω κοντά μου.

Ξεφυλλίζοντας  ένα  παλιό  άλμπουμ  πρόσεξα  μια  φωτογραφία  του

παππού μου με το ντουφέκι του· από κάτω η γιαγιά μου είχε γράψει

«Ο κλέφτης της ψυχής μου». Τότε ήταν που για πρώτη φορά στη ζωή

μου θα έκανα κάτι τόσο παράτολμο όσο ποτέ.

      Σαν βράδιασε και όλες οι ρούγες άδειασαν, κατέβηκα στο κατώι *

μας, όπου βρήκα το ντουφέκι του παππού μου. Το άρπαξα και πήγα

στο  σπίτι  της  Άννας.  Πήδηξα  τον  μαντρότοιχο,  πάτησα  στην

περγουλιά και ανέβηκα στο παράθυρό της, όπου τη βρήκα να κλαίει

σπαρακτικά.  Tης  βρόντηξα  τη  φανέστρα  φωνάζοντάς  της  να  μ’

ανοίξει· της χούγιαξα* πως δεν ήμουν διατεθειμένος να τη χάσω και

πως  αν  δεν  μ’  ακολουθούσε,  θα  “μιλούσανε  τα  δίκαννα”.  Με

ακολούθησε, μέσα σ’ ένα συνδυασμό ευτυχίας και περιέργειας, και με

μόνο εφόδιο το Σεφέρη και το Ρίτσο, ως το ξωκκλήσι του Αϊ-Νικόλα,

όπου   ο  παπα-Μιχάλης  μας  προσέφερε  σίγουρο  καταφύγιο.

Κοιμηθήκαμε εκεί, νιώθοντας ο ένας τα όνειρα του άλλου, που μας

ταξίδευαν σε τόπους μαγικούς, σκαρφαλωμένους στα σύννεφα, όπου

βασίλευε η αγάπη και η φιλία.

     Την άλλη μέρα το πρωί, πριν να ξυπνήσει η Άννα, έστειλα μια

επιστολή με τον  παπα-Μιχάλη, λέγοντας πως είμαστε καλά και πως



μόνο  ο χρόνος θα μας χώριζε. Το ίδιο κιόλας μεσημέρι, πρόβαλαν

στους πρόποδες του λόφου οι δικοί μας φουριόζοι. Η Άννα μου ζήτησε

να κρυφτούμε μέχρι να φύγουν. Με κατέλαβε φόβος μα και αντάρα

ταυτόχρονα.  Για  μια  στιγμή,  σκέφτηκα  να συνεχίσουμε  το  κρυφτό

επ’αόριστον, πράγμα εντελώς ανώφελο. Έτσι, την αγκάλιασα σφιχτά

και ανταλλάξαμε ενθύμια ένα κομποσκοίνι και ένα βραχιόλι με πέρλες

φανταχτερές.  Από  το  προαύλιο  ακούγονταν  δυνατές  φωνές,  που

χάλαγαν κόσμο. Βγήκα όξω με φόρα παίρνοντας το φταίξιμο πάνω

μου. Τους είπα ότι ο λογισμός τους αδυνατούσε να καταλάβει τι μας

έδενε τόσο δυνατά, και αφού, μόνο περισσότερο κακό μπορούσε να

προξενήσει,  έπρεπε να δώσω τόπο στην οργή. Εξάλλου, αν αγαπάς

κάτι  πολύ,  πρέπει  να  το  αφήσεις  να  φύγει.  Έπειτα,  παρέδωσα την

Άννα στον πατέρα της, απολογούμενος για την αναστάτωση που τους

προξένησα. Εκείνος μου αποκρίθηκε πως θα ξανασυναντήσω σύντομα

την κόρη του στο δρόμο μου. 

     Και εκεί, χώρισαν οι δρόμοι μας με την Άννα, μόλις στα μισά του

καλοκαιριού,  το  οποίο  –περιττό  να  το  πω-  πέρασε  δύσκολα  χωρίς

εκείνη. Βέβαια αλληλογραφούσαμε  τακτικά, μα το κενό δε γέμιζε.

Τώρα,  κρατώ  το  βραχιόλι  της  και  θυμάμαι  ό,τι   έζησα  εκείνο  το

καλοκαίρι, προσπαθώντας να πάρω δύναμη για μια καινούρια αρχή,

για να γράψω τη δική μου σελίδα στην ιστορία  της ανθρωπότητας,

παλεύοντας  για έναν κόσμο καλύτερο. . . γιατί ας μην ξεχνάμε πως

ελπίδα αυτού του κόσμου είμαστε εμείς τα παιδιά.
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Κάποιος για ’σένα

Δευτέρα,  πάλι.  Το  λεωφορείο  σταμάτησε  απότομα   και

κατέβηκα  βηματίζοντας  αργά  και  σταθερά.  Όπως  κάθε  Δευτέρα  η

μητέρα με περιμένει  για  να πάμε φροντιστήριο.  Με βαριά βήματα

κατευθύνθηκα   προς  το   αυτοκίνητο  της.  Η  πρώτη   μου  λέξη

μπαίνοντας μέσα ήταν  «Βαριέμαι» ,  και  μετά χωρίς να το σκεφτώ

καθόλου συνέχισα « Δεν θέλω σήμερα να πάω κινέζικα, ποιος μπορεί

να ακούει δύο ώρες την κυρία Σάσα να φλυαρεί». Η απάντηση που

πήρα  φυσικά  και  ήταν  αρνητική.  Η  μητέρα  δεν  θέλει  ούτε  να

σκέφτομαι ότι μπορώ να ξεφύγω από τις υποχρεώσεις μου.  Υπέκυψα.

Δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα άλλο.

 Άλλη μία  κουραστική  μέρα τελείωσε,  είπα  στον  εαυτό  μου,

προσπαθώντας  να  μου  δώσω  κουράγιο.  Τον  τελευταίο  χρόνο  στο

γυμνάσιο όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο, με αποκορύφωμα την

συζήτηση με την Μαριάννα, την κολλητή μου, που μου ανακοίνωσε

ότι  αυτή  και  η  οικογένειά  της  μετακομίζουν  στην  Γερμανία.  Πώς

γίνεται να το πιστέψω; Δεν θέλω να το πιστέψω. Ο κόσμος στον οποίο

ζω εδώ και δεκατρία χρόνια καταστρέφεται μέσα σε λίγες μέρες.

Το ξυπνητήρι χτύπησε. Η καρδιά μου ράγισε καταλαβαίνοντας

πόσο δύσκολη θα ήταν η μέρα που ξημέρωσε για μένα:  μόνη μου

ανάμεσα  σε  εκατοντάδες  παιδιά  να  με  κοιτάνε  υπεροπτικά.  Με

δυσκολία σηκώθηκα από το κρεβάτι.  Ετοιμάστηκα  και περπάτησα

προς την στάση, χωρίς την θέλησή μου. Μπήκα στο λεωφορείο, έβαλα

τα ακουστικά μου και  έκλεισα τα μάτια.  Για μια στιγμή όλα ήταν

όπως πριν, όμως οι πόρτες του λεωφορείου άνοιξαν και ο θόρυβός

τους σταμάτησε την φαντασίωσή μου.



Το κουδούνι χτύπησε. Πρώτη ώρα μουσική. Την βαριέμαι τόσο

πολύ. Όμως βαθιά μέσα μου ήξερα πως έπρεπε να μπω στην αίθουσα.

Καθώς ο κύριος Παπαδάκης μιλούσε για την δημιουργία της

τζαζ,  εγώ ήμουν στον δικό μου κόσμο.  Το βιβλίο μου είχε γεμίσει

δάκρυα  και  μην  έχοντας  κάτι  δημιουργικό  να  κάνω  άρχισα  να

ζωγραφίζω και να γράφω στο θρανίο. «Γιατί η ζωή είναι τόσο άδικη;»,

έγραψα στην  γλώσσα που μόνο εγώ μπορούσα να καταλάβω,  έτσι

κανείς  άλλος  δεν  θα  μπορούσε  να  το  κατανοήσει  και  να  με

κοροϊδέψει.

Η  Τρίτη  έφυγε  και  σιγά  σιγά  άρχισα  να  συνηθίζω  την

καινούρια μου μοναχική ζωή. Βρήκα και ένα ήσυχο μέρος να ακούω

μουσική στα διαλείμματα.

Την  επόμενη  εβδομάδα,  μια  εβδομάδα  μετά  την  μεγάλη

αλλαγή, ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια για την αίθουσα την μουσικής

είχα ένα καλό προαίσθημα.

Ευτυχώς το θρανίο  δίπλα στο παράθυρο,  τέρμα στην  γωνία,

που  καθόμουν  την  προηγούμενη  φορά  ήταν  άδειο.  Άφησα  τα

πράγματά μου πάνω και κάθισα. Η αίθουσα ήταν αρκετά μεγάλη για

να  χωράει  άνετα  όλους  τους  μαθητές  από  κάθε  τάξη  και  μύριζε

κλεισούρα  αφού  ανοιγόταν  μόνο  μία  μέρα  την  εβδομάδα.  Τα

δημοφιλή κορίτσια πέρασαν από δίπλα μου, γελώντας και εγώ δίχως

να μπορώ να τα αντικρίσω έκανα πως κοιτάω το θρανίο μου. Τότε ο

κόσμος μου άλλαξε και ένιωσα πως δεν είμαι μόνη σε αυτόν. Δεν με

ενδιέφερε  τι  λένε  οι  άλλοι.  Τα  μάτια  μου  δεν  μπορούσαν  να

ξεκολλήσουν από το θρανίο.  Κάποιος είχε απαντήσει στο ερώτημά

μου,  σε  αυτό  που  είχα  γράψει  μες  την  απελπισία  μου   την

προηγούμενη  εβδομάδα.  «Η  ζωή  ξέρει  τι  κάνει.  Όλα  γίνονται  για

κάποιον  λόγο»,  έγραφε  με  έναν  μοναδικό γραφικό  χαρακτήρα  που

ούτε η κυρία Σάσα δεν είχε. «Δεν είναι δυνατόν! Πώς γίνεται; Ξέρει

κι άλλος στο σχολείο κινέζικα; Ποιος να είναι, άραγε;» αναρωτήθηκα.



Η περιέργεια είχε θολώσει την σκέψη μου. Μετά από λίγο το

μυαλό  μου  άρχισε  να  ξεθολώνει  και  άρχισα  να  σκέφτομαι..  «Θα

συνεχίσω»,  είπα  στον  εαυτό  μου  με  μία  αδικαιολόγητη

αυτοπεποίθηση, ενώ το χέρι μου είχε ήδη αρχίσει να γράφει.    «Ναι

συμφωνώ, αλλά δεν ξέρεις τι περνάω τον τελευταίο καιρό. Η ζωή μου

μέσα σε λίγες εβδομάδες άλλαξε τελείως», έγραψα λες και ήξερα τον

συνομιλητή μου εδώ και χρόνια και μετά περίμενα υπομονετικά μέχρι

την  επόμενη  εβδομάδα.  Κάποιες  φορές  ένιωθα  ότι  όλο  αυτό  είναι

ανώφελο, όμως μέσα μου υπήρχε ένα ανεξήγητος φάρος ελπίδας.

Τρίτη.  Η  μεγάλη  μέρα  έφτασε.  Ανυπομονούσα.  Ήθελα τόσο

πολύ να δω τι θα έγραφε το θρανίο μου. 

Μπήκα με γοργό βηματισμό στην τάξη, για να μην προλάβει

άλλος το θρανίο μου. Κάθισα και άνοιξα τα μάτια μου. Ξαφνιάστηκα.

Ολόκληρη έκθεση! Μέχρι να κάτσουν τα υπόλοιπα παιδιά άρχισα να

διαβάζω. 

Το γράμμα έλεγε:

“Είμαι  σίγουρος  ότι  περνάς  δύσκολες  στιγμές.  Για  να  είμαι

ειλικρινής το ίδιο και εγώ. Οι γονείς μου χωρίζουν και πραγματικά δεν

έχω κανέναν που να εμπιστεύομαι, για να εκφράσω τα συναισθήματά

μου,  κοίτα  που  έχω  καταντήσει,  γράφω  σε  κάποιον  που  ούτε  καν

ξέρω.  Όμως  πραγματικά  χρειάζομαι  κάποιον  να  στηριχτώ.  Σε

κατανοώ απόλυτα και αυτός είναι και ο λόγος που έγραψα. Η γιαγιά

μου ήταν από την Κίνα και πάντα μου έλεγε να βρω κάποιον που να

έχουμε κοινά. Πραγματικά πιστεύω πως η γλώσσα αυτή μας ενώνει.

Εσύ τι πιστεύεις; ”

Είχα  συγκινηθεί.  Δεν  πίστευα  ότι  υπήρχε  άνθρωπος  με

περισσότερα προβλήματα από τα δικά μου. Ένιωθα ότι τον βοηθάω

και ότι με βοηθάει ταυτόχρονα. Έτσι συνέχισα να γράφω.



Ειλικρινά  είχα  μάθει  τόσα  πολλά  πράγματα  για  αυτόν  τον

μυστηριώδη τύπο, που έτσι ξαφνικά είχε εμφανιστεί στην ζωή μου.

Ένιωθα ότι ερχόμασταν συνέχεια όλο και πιο κοντά.

Η  συνομιλία  μας  συνέχιζε  και  θα  συνέχιζε  για  πολύ  καιρό

ακόμα,  όμως μια μέρα καθώς προσπαθούσα να απαντήσω στο νέο

μήνυμα του άγνωστου γνωστού μου ο κύριος Παπαδάκης με διέκοψε

λέγοντας :«Αυτές οι καλλικατζούρες που κάνετε στα θρανία πρέπει να

σταματήσουν.  Όποιον  ξαναδώ  να  ζωγραφίζει  στα  θρανία  θα

αποβληθεί από το σχολείο».

Η  καρδιά  μου  ράγισε.  Δεν  ήθελα  το  μόνο  πράγμα  που  με

ευχαριστούσε να σταματήσει. Όμως ήμουν υποχρεωμένη. Σταμάτησα,

δεν αντέδρασα. Το κατάπια και αυτό, «να δούμε τι άλλο θα αντέξω»,

είπα.

Οπλίστηκα με υπομονή και  συνέχισα.   Το μόνο πράγμα που

σκεφτόμουν  ήταν  αυτός.  Τι  θα  πίστευε  για  εμένα;  Μάλλον  ότι

βαρέθηκα ή ότι είμαι κάποια που παρατάει ότι αρχίζει.

Ευτυχώς, οι σκέψεις μου δεν βγήκαν αληθινές. Κάτω από το

θρανίο  μου  βρήκα  ένα  σημείωμα.  «Ξέρω  ότι  δεν  μπορούμε  να

συνεχίσουμε να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο.  Δεν θέλω όμως να σε

χάσω. Θα σε περιμένω κάτω από τις εξέδρες στο γήπεδο του μπάσκετ,

μετά  την  προπόνηση  της  σχολικής  ομάδας»  έγραφε.  Τότε  ένιωσα

χιλιάδες  πεταλούδες να πετούν στο στομάχι μου. Ήξερα τι έπρεπε να

κάνω… 





Η ελπίδα ενός πρόσφυγα

Στην Ινδία, το 1846 ξεκίνησε ένα φρικτό γεγονός για την χώρα.

Ξέσπασε  πόλεμος  με  τους  Γιαπωνέζους!  Λεηλάτησαν  ότι  βρήκαν

μπροστά τους, έκλεψαν ότι σπάνιο και πολύτιμο υπήρχε, όμως το πιο

σημαντικό, ήταν πως χώριζαν τα παιδιά από τους γονείς. Τα παιδιά τα

έβαζαν σε καράβια ,τα οποία πήγαιναν σε όλες τις περιοχές της γης

και τα άφηναν ολομόναχα, χωρίς καν να το σκεφτούν.

   Ένα απ' τα παιδιά αυτά  ήταν ο Άμπχεν ,ο οποίος ήταν ο γιος

του  βασιλιά  και  της  βασίλισσας  της  Ινδίας.  Εκείνος  βρέθηκε

εγκαταλελειμμένος σε ένα νησί της Ελλάδας. Ήταν βράδυ,  κρύωνε

και  φοβόταν  πολύ.  Τη  νύχτα  την  έβγαλε  κοιμισμένος  πάνω  στα

βότσαλα της παραλίας ,όπου τον εγκατέλειψαν.

Την επόμενη μέρα το πρωί ο μικρός Άμπχεν ζητιάνευε στους

δρόμους όλη τη μέρα! Δε βαριόταν να το κάνει συνέχεια, ίσα-ίσα που

το είχε συνηθίσει. Απελπισμένος ένα βράδυ όμως, ελπίζοντας να βρει

τρόπο να ξεφύγει  απ'  τη θέση που βρίσκεται,  αναζητούσε  να βρει

στέγη και τροφή. Όμως στα περισσότερα σπίτια που πήγε, δεν  τον

δέχτηκαν και έβρισκε πόρτες κλειστές. Ο Άμπχεν ήταν άτυχος τελικά.

     Παρόλα αυτά δεν το έβαλε κάτω! Ταξίδευε με πλοία, ακόμα

και με τρένα, μπαίνοντας κρυφά στα αμπάρια και στα βαγόνια ώσπου



έφτασε σε μία μεγαλούπολη στον Καναδά. Εκεί κατάφερε  να μαζέψει

250$! Ήταν η πρώτη του φορά που ένιωσε τόσο περήφανος! Όμως η

υπερηφάνεια δεν κράτησε πολύ. Ήταν  μια ημέρα ,που ο Άμπχεν θα

πήγαινε στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου υπήρχε πτήση για Ρωσία!

Ήταν το όνειρό του να πάει  εκεί.  Όταν βρέθηκε στο  αεροδρόμιο,

κάποιοι  άντρες  τον έπιασαν και  του πήραν τα  χρήματα.  Εκείνη τη

στιγμή  κάποιος άλλος άντρας βλέποντας το περιστατικό κυνήγησε

τους  άγνωστους  άρπαξε  τα  χρήματα  και  τα  έδωσε  στο  παιδί.  Ο

Άμπχεν αφού τον ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια, του έδωσε ένα

τρυφερό φιλί στο μάγουλο και έφυγε τρέχοντας.

       Ο καημένος ο Άμπχεν ήταν πολύ απελπισμένος μετά απ' την

τρομοκρατία που έζησε. Εκείνος ο άντρας τον ακολούθησε και τον

βρήκε  τελικά  και  τον  ρώτησε   γιατί  είναι  μόνος  του  και  σε  τι

κατάσταση  βρίσκεται  .Αφού  ο  Άμπχεν  ηρέμησε,  του  εξήγησε  πως

έχασε  τους  γονείς  του  και  την  προσπάθειά  του  για  να  βρεί  σπίτι.

Εκείνος  τον λυπήθηκε και του πρότεινε να ζήσει για λίγο καιρό μαζί

του.  Ο  Άμπχεν  τον  ρώτησε   ποιο  είναι  τ'  όνομά  του.  “Με  λένε

Μορίς” ,του απάντησε “και σου υπόσχομαι πως θα κάνω τα πάντα για

να σε φροντίσω” .

Ο Άμπχεν ένιωσε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, πράγμα που είχε

να  συμβεί  πολύ  καιρό  και  πήγαν  στο  σπίτι  του  .Ο  Άμπχεν  έκανε

μπάνιο ,φόρεσε νέα ρούχα  κάθισε στο τραπέζι και έφαγε μαζί με τον

Μορίς.  Διηγήθηκε  την  ιστορία  του  στον  Μορίς,   ο  οποίος

συγκινημένος προσπάθησε να κρύψει τα δάκρυά του.

       Η ζωή του Άμπχεν,  άρχισε  σιγά  σιγά  να αλλάζει.  Πήγε

σχολείο  και  έκανε  καινούργιους  φίλους.   Περνούσαν  γρήγορα  τα

χρόνια για τον Άμπχεν, αφού του άρεσε να διαβάζει πολύ. 

Ο Μορίς του είπε “Άμπχεν, είσαι πλέον 18 ετών, μεγάλωσες



και ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις με τι θα ασχοληθείς.” 

Ο Άμπχεν του απάντησε “Θα ήθελα να γίνω καρδιολόγος και

αυτό γιατί μια μέρα θα ήθελα να επιστρέψω στην πατρίδα μου και να

βοηθήσω τους ανθρώπους εκεί  και να αναζητήσω τους γονείς μου.

Ξέρω ότι είναι δύσκολο αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.”

“Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις”, του απάντησε ο Μορίς

“εγώ να ξέρεις θα είμαι δίπλα σου σε ό τι χρειαστείς.”

 Ο Άμπχεν  αφού  άκουσε  προσεκτικά  τα  λόγια  του  στρώθηκε  στο

διάβασμα με την ελπίδα πως μια μέρα θα γίνει καρδιολόγος και θα

πραγματοποιήσει το όνειρο του.

        Η μέρα πλέον είχε φτάσει.  Σήμερα ο Άμπχεν θα έκανε το

όνειρό του πραγματικότητα. Ήταν 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1865. Ήταν

μια απ' τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής του, γιατί  εκείνη η μέρα

θα καθόριζε  το επάγγελμα και  το  μέλλον του.  Είχε  τέτοια  δύναμη

ψυχής , που πίστευε ότι τίποτα δεν θα τον έκανε να ξεφύγει από το

στόχο του. Στην διάρκεια των σπουδών του, εφάρμοσε τη ρομποτική

καρδιά, πήρε πολλές διακρίσεις και έγινε ο πιο γνωστός καρδιολόγος,

εξαιτίας αυτής της εφεύρεσης . Όλα στη ζωή του πήγαιναν όπως τα

ήθελε. Όμως κάτι τον έτρωγε μέσα του, η επιθυμία να γυρίσει στη

πατρίδα του και να βρει την οικογένειά του.

          Έτσι μετά από κάποια χρόνια ,αποφασίζει να γυρίσει στο

τόπο του. Βρέθηκε στον ίδιο σταθμό που είχε γνωρίσει τον Μορίς, για

τον αποχαιρετισμό.  Τα συναισθήματα και των δύο, ήταν ανάμεικτα

γιατί και  ένιωθαν και οι δύο  πως ο καθένας  ήταν για τον άλλον η

''οικογένειά'' του κι αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Έτσι ο Άμπχεν αφού

αγκάλιασε τον Μορίς κατευθύνθηκε προς  το αεροπλάνο.

           Μετά από ώρες ταξιδιού, ο Άμπχεν  φτάνει στην Ινδία ,όπου



εκεί τον περιμένει ένας φίλος του, ο οποίος έχει πληροφορίες σχετικά

με  την  οικογένειά  του.  Μαζί  λοιπόν,  ξεκινούν  για  τη  μεγάλη

συνάντηση. Φτάνουν σε ένα απομακρυσμένο χωριό στο οποίο  ζούσαν

για  αρκετό  καιρό  οι  γονείς  του  Άμπχεν  .Ο  φίλος  του  Άμπχεν,

συγκινημένος τον αγγίζει στον ώμο και του δείχνει ένα σπίτι και του

λέει “πήγαινε Άμπχεν! Εκεί είναι η οικογένειά σου.”  Τα πόδια του δεν

τον κράταγαν. Η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζε ότι θα

σπάσει .  Με αργά και σταθερά βήματα φτάνει  στην εξώπορτα του

σπιτιού του.  Με μεγάλη δυσκολία καταφέρνει ν' ανοίξει την πόρτα.

Και ναί! Αυτό που ευχόταν τόσα χρόνια να δει μπροστά του, έγινε

πραγματικότητα. Αντίκρυσε τον πατέρα την μητέρα του και τ'αδέρφια

του. Ήταν όλοι εκεί και τον περίμεναν. Πέφτει στα γόνατα και με μία

σπαραχτική  κραυγή,  είπε  “ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ΒΡΗΚΑ  ΤΗΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ!”

            Τίποτα σ' αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαίο. Όλα γίνονται για

κάποιο λόγο. Είτε μάθουμε το γιατί ,είτε όχι. Αρκεί να έχουμε πίστη

στον εαυτό μας!

 



Μια απρόσμενη έκπληξη

Η ζωή μου για κάποια χρόνια έμοιαζε με παραμύθι. Ζούσα με τους

γονείς μου σε ένα μικρό σπίτι στην Νέα Υόρκη. Ήταν αρκετά μικρό

σε μέγεθος αλλά αρκετά μεγάλο για να χωρέσει την αγάπη μας. Σε

αντίθεση με τα αλλά παιδιά είχα μεγάλη αδυναμία στους γονείς μου.

Τους θεωρούσα καταφύγιο και πάντα κρυβόμουν μέσα στην αγκαλιά

τους όταν δεν ένιωθα ασφάλεια. Και όσο μεγάλωνα τόσο πιο πολύ

δενόμουν μαζί τους. Αυτό που αγαπούσα περισσότερο στο χαρακτήρα

τους ήταν ότι  συμπεριφέρονταν περισσότερο σαν παιδί  από εμένα.

Αρκετές  ήταν  οι  φορές  που  παραπονιόμουν  πως  δεν  άντεχα  άλλο

παιχνίδι  και  πως  έπρεπε  επιτέλους  να  πάω  για  ύπνο.  Για  κάποια

χρόνια ζούσαμε μια ζωή σαν όνειρο.  Μόνο εγώ και  οι  γονείς μου.

Αυτό  μου  ήταν  αρκετό.   Ήξερα  πως  δεν  χρειαζόμασταν  κάποιον

άλλον. Νόμιζα πως το ίδιο πίστευαν και οι γονείς μου. Περνούσαν τα

χρονιά  και  περνάγαμε  όλο  και  περισσότερες  ωραίες  στιγμές  μαζί.

Μέχρι που μια μέρα όλα άλλαξαν . Σε μια στιγμή όλος ο κόσμος μου

γύρισε ‘ ανάποδα’. Ακόμη την θυμάμαι αυτή την ημέρα. 

           Ήταν 23 Δεκεμβρίου. Θα έκλεινα τα 10. Όλη μέρα στο σχολείο

σκεφτόμουν το δώρο που θα μου έκαναν οι γονείς μου. Κάθε χρόνο με

εξέπλησσαν.  Μόλις  με άφησε το σχολικό έτρεξα γρήγορα προς το

σπίτι και όταν άνοιξα την πόρτα αντίκρισα όλους τους συγγενείς να

είναι μαζεμένους και να φωνάζουν με μια φωνή “έκπληξη”. Ήμουν

τόσο  χαρούμενη  και  ένιωθα  μια  παράξενη  ευχαρίστηση  που  τους

έβλεπα όλους  μαζεμένους  .Σε  λίγο  καθίσαμε στην  κουζίνα όπου η



μαμά έβγαλε την τούρτα από το ψυγείο και την έβαλε στο τραπέζι.

Όλοι την έτρωγαν με τα μάτια τους. Καθώς πήγαινα να σβήσω τα

κεράκια φώναζαν οι συγγενείς   “ευχή, ευχή” και αφού τους κοίταξα

όλους  έκανα την ευχή μου.  Μετά  από αυτό  έφτασε η ώρα των

δώρων. Είδα πολλά βαρετά δώρα, ώσπου τελικά οι γονείς μου θα μου

ανακοίνωναν  το δικό τους. Με μάτια γεμάτα αγωνία κρεμόμουν  από

τα χείλη τους. Καταϊδρωμένος ο μπαμπάς  μου φανέρωσε ότι το δώρο

μου θα αργούσε να φτάσει. Τότε ήταν που ήμουν έτοιμη να εκραγώ

από ευτυχία. Πίστευα πως οι γονείς μου  πήραν ένα ακριβό δώρο από

τα πολυτελή καταστήματα της Γαλλίας και  γι  αυτό θα αργούσε να

έρθει. Ενθουσιασμένη πήγα να πάρω άλλο ένα κομμάτι τούρτα, όταν

ξαφνικά  άκουσα  τη  γιαγιά  να  λέει  στους  γονείς  μου  “πώς  θα

ονομάσετε  το  αδελφάκι  της  μικρής  ;  ”   Τότε  ήταν  που  η  μεγάλη

ευτυχία και η ευχαρίστηση που ένιωθα  μετατράπηκαν σε  πανικό,

τρόμο και απογοήτευση. Ξαφνικά  η μαμά γύρισε και αντιλήφθηκε ότι

είχα  ακούσει  την  συζήτηση  τους,  πανικοβλήθηκε  και  κοίταξε  τον

μπαμπά με αμηχανία. Εκείνος καταϊδρωμένος πάλι μου εξήγησε ότι

σε  λίγους  μήνες  θα  ερχόταν  στον  κόσμο  το  αδελφάκι  μου.

Προσπαθώντας να ηρεμήσω τον εαυτό μου υπέθεσα ότι αυτό ήταν

άλλο  ένα  αστείο  των  γονιών  μου  και  έτσι  για  μεγάλο  χρονικό

διάστημα είχα ξεχάσει την ιδέα πως θα αποκτούσα ένα αδελφάκι και

ας έβλεπα την κοιλία της μαμάς φουσκωμένη. Πίστευα πως όλα ήταν

μια σύμπτωση, αλλά τελικά δεν ήταν. Μετά από εννιά μήνες το σπίτι

ήταν  γεμάτο  από  μωρουδιακά  και  τα  βράδια  ο  ύπνος  μας  ,

διακοπτόταν συνέχεια από κλάματα μωρού. Οι ωραίες στιγμές και ο

χρόνος με τους γονείς έπαψαν να υπάρχουν.  Μου πήρε λίγες μέρες να

συνειδητοποιήσω τι είχε γίνει και όταν το έκανα καμία φαντασίωση

μου δεν μπορούσε να με συγκρατήσει από το να βάλω τα κλάματα.

Μέχρι και στο σχολείο είχαν καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καλά,

καθώς  πολλές  ήταν  οι  φορές  που  δεν  πρόσεχα  στο  μάθημα  αλλά



έκλαιγα και  μιλούσα μόνη μου.  Μέχρι  που μια μέρα ο διευθυντής

έστειλε ένα γράμμα στους γονείς μου. Δεν ξέρω τι έγραφε αλλά δεν

πρέπει να ήταν κάτι το τόσο σημαντικό ώστε να τους αλλάξει γνώμη

και να ξεφορτωθούν το μωρό. 

Περνούσε  λοιπόν  ο  καιρός  και  το  μωρό  μεγάλωνε  και  οι

δυστυχία μου συνεχιζόταν. Και εκεί που νόμιζα ότι τα πράγματα δεν

θα  γινόταν  χειρότερα,  τελικά  έγιναν.  Αφού  το  μωρό  μεγάλωνε

χρειαζόταν περισσότερα πράγματα τα οποία δεν χωρούσαν στο μικρό

μας σπίτι. Έτσι μια μέρα βρέθηκα  σε ένα μεγαλύτερο σπίτι στο Λος

Άντζελες. Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο αλλά δεν είχε την χάρη και την

ζεστασιά του μικρού μας σπιτιού. Αλλά αυτό δεν ήταν το χειρότερο.

Κάθε φορά που ζητούσα από τους γονείς μου να γυρίσουμε στο παλιό

μας σπίτι μου έλεγαν να μην συμπεριφέρομαι σαν μωρό . Ποιος ; Οι

γονείς  μου.  Τότε  κατάλαβα  ότι  αυτό  το  μωρό  είχε  φέρει  την

καταστροφή. Και σαν να μην έφταναν αυτά έπρεπε να αντιμετωπίσω

και  τις  καινούριες  μου  συμμαθήτριες  οι  οποίες  με  κορόιδευαν  για

κάθε μου κίνηση, καθώς δεν ήμουν του επιπέδου τους , όπως έλεγαν.

Αλλά αυτό το συνήθισα, σε αντίθεση με το φρικτό μου αδελφάκι το

οποίο δεν μπορούσα να συνηθίσω. Υποσχέθηκα  στον εαυτό μου ότι

δεν θα το αφήσω να με επηρεάσει και θα προσπαθούσα να συνεχίσω

την ζωή μου μόνη μου. Και αυτό για κάποια χρόνια δούλεψε. Αλλά

μιας και δεν ήμουν καλή στο να  κρατάω υποσχέσεις δεν κράτησε για

πολύ.  Για  άλλη  μια  φορά  μέσα  σε  μια  στιγμή  οι  αντιλήψεις  μου

άλλαξαν. Ήμουν δεκαέξι χρονών. Γύριζα από το σχολείο. Αυτή που

αποκαλούνταν  αδελφάκι μου ήταν έξι χρονών και μόλις είχε αρχίσει

το σχολείο.  Μια μέρα λοιπόν, καθώς περπατούσα προς το σπίτι την

βλέπω έξω από το προαύλιο του σχολείου καθισμένη στο έδαφος να

κλαίει  περιτριγυρισμένη από κάτι παιδιά τα οποία γελούσαν μαζί της.

Βλέποντας αυτό το περιστατικό ένιωσα ένα συναίσθημα που δεν το

είχα ξανανιώσει πότε στην ζωή μου! Ένιωσα  σαν μεγαλύτερη αδελφή



και  το  μόνο  που  ήθελα  να  κάνω  ήταν  να  πάω  εκεί  και  να  την

αγκαλιάσω. Έτσι,  αφού έκανα παρατήρηση σε αυτά τα παιδιά,  της

σκούπισα τα δάκρυα  και πήγαμε σπίτι.

Από εκείνη την στιγμή τα συναισθήματα και οι αντιλήψεις μου για

την  ιδέα  μιας  αδελφής  έγιναν  πιο  θετικά.  Εμπιστευόμασταν  τα

μυστικά  μας    η  μια  στην  άλλη  και  σχολιάζαμε  τους  πάντες.  Στα

χρόνια που ακολούθησαν μάθαμε πώς να στηρίζουμε η μια την άλλη

και μέχρι σήμερα, που η καθεμιά πήρε τον δρόμο της και έκανε δική

της οικογένεια είμαστε πιο δεμένες από ποτέ. Αν και κάποιες φορές

περιμένω  να  πραγματοποιηθεί  η  ευχή  που  έκανα  εκείνα  τα

γενέθλια………. 

       


