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Μια ιστορία καραντίνας 

 

Δπεηδή καο αξέζεη λα ζθεθηόκαζηε, λα θαηεβάδνπκε ηδέεο θαη λα 

ηηο κνηξαδόκαζηε, μεθηλήζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηόγλσξνπ 

θεηηλνύ εγθιεηζκνύ καο κηα ηζηνξία. Ο θαζέλαο κε ην πξνζσπηθό ηνπ 

ύθνο εμέθξαζε ην πώο είδε θαη βίσζε απηέο ηηο κέξεο.  

Κάζε παηδί μερσξηζηά έγξαςε έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο, 

ζπλερίδνληαο από ην ζεκείν πνπ είρε νινθιεξώζεη ν πξνεγνύκελνο. Γελ 

μέξακε από ηελ αξρή πνύ ζα κπνξνύζε λα θαηαιήμεη ε δηήγεζή καο. 

Γηακνξθώζεθε ζηελ πνξεία θαη ζην ηέινο ε ηδέα νινθιεξώζεθε, όπσο 

ην ηειεπηαίν παηδί απνθάζηζε.  

 Αιιαγέο ππήξμαλ ζαθώο, ώζηε λα ππάξμεη ζπλνρή, αιεζνθάλεηα 

θαη λα κελ μερσξίδνπλ νη δηαθνξεηηθνί ζπγγξαθείο. Σν απνηέιεζκα 

κνηξάζηεθε ζηελ νκάδα θαη ηώξα ήξζε ε ώξα λα θηάζεη θαη ζε ζαο.  

Απνιαύζηε ην! 

Δίζε ην ππόινηπν 2020 λα θέξεη κόλν ραξέο ζε όινπο καο… 

 

Μαίρη Πίσια  
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«Ένας ιός, όνειρο αληθινό!» 
  

  

 

 

  

   Πνύ ζα πάεη, δε ζα βγεη θη απηόο 

ν ρεηκώλαο; Ήδε ε άλνημε είλαη πξν 

ησλ ππιώλ. Ούηε κηζόο κήλαο θαη ζα 

έρνπκε Πάζρα. Να ζπκεζώ λα 

θνηηάμσ ην ακάμη, λα θάλσ ηηο 

απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο-θάηζε λα ηα ζεκεηώζσ- θαη λα ηειεθσλήζσ ζηα 

παηδηά. Παξαζθεπή, ακέζσο κεηά ηε δνπιεηά, δξόκν γηα ηελ εμνρή. Δ, ξε, 

ηη έρεη λα γίλεη! Από πέξπζη ην πεξηκέλσ. Ίζσο πεηύρσ θη εθείλε ηελ 

θνύθια πνπ μεκύηηζε πξηλ έλα ρξόλν πξώηε θνξά, επηζηξέςαζα από ηελ 

Αγγιία. Βξε πώο κεγαιώλνπλ έηζη ηα θνξίηζηα, είρακε πεη ηόηε όινη. 

πσο θαη λα ‘ρεη, ζα πεξάζνπκε δάραξε. Θα μεθνιιήζνπκε από ηνλ 

θαλαπέ, από ηελ θιεηζνύξα, από ηηο ππνρξεώζεηο, θηάλεη πηα. 

 

Ση έγηλε ηώξα; Ωρ, εηδήζεηο, ην 

ρεηξόηεξό κνπ! 

     «Καιεζπέξα ζαο, θπξίεο θαη 

θύξηνη, δηαθόπηνπκε ηε ξνή ηνπ 

πξνγξάκκαηόο καο, δηόηη πξέπεη 

λα ζαο κεηαδώζνπκε κία έθηαθηε 

είδεζε…» 

 

Ακάλ, ηη είλαη πάιη; Μαο έρνπλ δαιίζεη ηειεπηαία. «Λόγσ ηεο 

θξίζεο ηνπ θνξσλντνύ, ζην εμήο αλαθνηλώζεθε πσο ζα ηζρύζνπλ ηα εμήο: 

απαγόξεπζε εμόδνπ από ηε ρώξα, απαγόξεπζε ησλ κεηαθηλήζεσλ από 

λνκό ζε λνκό, νη πνιίηεο ζα κπνξνύλ λα εμέξρνληαη από ηελ νηθία ηνπο 

ζπκπιεξώλνληαο πξώηα κηα ππεύζπλε δήισζε…., ηα δηόδηα ζα 

παξακείλνπλ θιεηζηά γηα ηηο εκέξεο ησλ γηνξηώλ…» 

 

ρη!!!!!!!!!!!!  Απνθιείεηαη! Γελ ζπκβαίλεη απηό! Γελ γίλεηαη λα 

ζπκβεί! Ση ζα θάλσ ηώξα; Θα ζθάζνπλ ηα παηδηά όηαλ ην κάζνπλ, πνπ ζα 

ην έρνπλε κάζεη δειαδή. Κνίηα ξε θαη ηα είρακε ζρεδηάζεη όια ζηελ 

εληέιεηα. Αλππνκνλνύζα ηόζν λα πάσ ζην όκνξθν ρσξηό κνπ, λα δσ ηε 

καλνύια κνπ θαη λα δηαζθεδάζσ κε 

ηνπο θνιιεηνύο. 

     Κη όια απηά, κε έλα ηζαθ, 

απνηεινύλ παξειζόλ. Πνηέ κνπ δελ 

θαληαδόκνπλ όηη ζα έθηαλε θαη ε 
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Διιάδα ζην ζεκείν λα εθαξκόζεη ηόζν απζηεξά  κέηξα. Δκείο, 

απζηεξνί; Θα κνπ πεηο, γηαηί ξε κεγάιε, ηη είζηε εζείο; Καη ηώξα ηη; 

Κιεηζνύξα, ρσξίο λα βιέπεηο ηνπο θνληηλνύο ζνπ αλζξώπνπο; Μέλνπκε 

ζπίηη θαη κέλνπκε ζπίηη. ια ηα θαλάιηα ην ίδην ιέλε, καο δαιίζαλε πηα. 

Μνπ αξέζεη πνπ πξηλ από έλαλ κήλα καο έιεγαλ όηη όια ζα πάλε θαιά, 

έια κσξέ δελ είλαη ηίπνηα, κηα ζνβαξή γξίπε, όηη δελ ζα θαηαληήζνπκε 

όπσο ε  Κίλα, θαη κπια κπια κπια. Κη όζν βιέπσ απηή ηε ραξηνύξα πνπ 

έρεη καδεπηεί, νύηε ζην  γξαθείν δελ είρα ηόζε. Κη έιεγα λα ηε θνξηώζσ 

ζην ζπλάδειθν, πνπ ζα θαζόηαλ ζπίηη. Ακ, δελ πξόιαβα. Γηα θάλα κήλα 

αθόκα, πνπ ζα κείλνπκε κέζα, έρσ αξθεηή δνπιεηά. 

  

Σν ζθπιί κνπ θη εγώ έρνπκε 

γίλεη απηνθόιιεηνη. Πάιη θαιά πνπ 

έρσ θαη ζέλα, Μπνπκπνύ, αιιηώο 

ζα ηα είρα ράζεη ηειείσο. Αρ, 

βέβαηα, θάζε θνξά πνπ βγαίλνπκε 

ζην πάξθν ιίγν πην θάησ από ην 

ζπίηη, βιέπσ ην πξάζηλν θαη ην 

κπαιό κνπ ηαμηδεύεη ζην ρσξηό θαη 

ηηο ηξέιεο πνπ ζα θάλακε κε ηα 

παηδηά. Θα πεγαίλακε γηα ππαίζξην camping, γηα ςάξεκα, ζα αλάβακε 

θσηηά θαη ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα ζα καδεπόκαζηαλ γηα ηελ ηζηνξηθή 

ζηηγκή ηνπ ςεζίκαηνο όπσο θάζε ρξόλν. Πάεη ηώξα...ρη ηίπνηε άιιν, ζα 

έθεπγα θη απ’ ηελ πόιε θαη ζα μερλνύζα ηνλ ηζαθσκό ηεο πξνεγνύκελεο 

εβδνκάδαο. αλ ρζεο ηνλ ζπκάκαη θαη ηζηηώλνκαη. 

     Βξάδπ, ηειεπηαίν άββαην ηνπ κήλα. Δπηηέινπο, ζα έπαηξλα ην 

κεληάηηθν. Καηξόο ήηαλ! Σνπιάρηζηνλ ζα κνπ έδηλαλ θαη ην δώξν ηνπ 

Πάζρα θαη ζα κπνξνύζα λα πεξάζσ αμηόινγα ηηο δηαθνπέο. Δίρα 

ζρνιάζεη θαη θαηεπζπλόκνπλ ζην γξαθείν ηνπ πξντζηακέλνπ, ώζπνπ 

άθνπζα θσλέο από κέζα. ρη απιώο θσλέο. Μόλν πόιεκνο δε γηλόηαλ. 

Αλνίγσ ηελ πόξηα ήζπρα-ήζπρα θαη αληηθξίδσ ηελ θαζαξίζηξηα κε ην 

αθεληηθό. Μάιινλ δελ κε είραλε αληηιεθζεί θαη ζπλέρηδαλ λα 

ηζαθώλνληαη. Από ό,ηη θαηάιαβα ε θαζαξίζηξηα πέηαμε θαηά ιάζνο 

θάπνηα ζεκαληηθά έγγξαθα θη ν άιινο ηε ζηόιηδε θαλνληθά. 

«Αδέμηα! Πόζεο θνξέο ζνπ έρσ πεη λα κελ πεηξάδεηο ηα πξάγκαηα 

κνπ; Δδώ εγώ εξγάδνκαη! Τπάξρεη ιόγνο πνπ αθήλσ θάηη εδώ πάλσ» 

«Μα…» 

«Πεξηκέλεηε λα ζαο δώζσ θαη παξαπάλσ, άρξεζηνη. Φέηνο, δελ 

έρεη, γηα θαλέλαλ ζαο! Μαο ρηύπεζε θαη καο ε θξίζε. Γελ καο 

πεξηζζεύνπλ λα δίλνπκε από ‘δσ θη από ΄θεη, νξίζηε καο».  

«Κύξηε δηεπζπληά…» 

«Γξόκν ηώξα! Καη κε ζε μαλαδώ ζην γξαθείν κνπ, θάεθεο!»  
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     Με πνιύ αξγά βήκαηα πξνζπαζνύζα λα ην ζθάζσ πξηλ κε 

θαηαιάβνπλ. Έια όκσο πνπ δελ πξόιαβα θαη κε είδε ν γεξνμεθνύηεο 

ηειεπηαία ζηηγκή. 

         «Ση ζεο εζύ εδώ; Γελ ζρόιαζεο;» 

        «Μά-κάιηζηα θύξηε. Μηαο θαη είλαη ην ηειεπηαίν άββαην ηνπ κήλα 

μέξεηε...» 

        «Ξέξσ, μέξσ…Μεληάηηθν δε ζεο θη εζύ; Μόλν λα απαηηείηε 

μέξεηε…» 

       «Μα θύξηε...Γελ έρσ ιείςεη νύηε κηα εξγάζηκε κέξα θαη θάλσ πάληα 

ό,ηη κνπ δεηήζεηε. Μέρξη θαη ηα ξνύρα ζαο από ην θαζαξηζηήξην έρσ 

πάξεη θαη δελ δηακαξηπξήζεθα. Καη ζην θάησ-θάησ, δελ ήηαλ ε δνπιεηά 

κνπ» 

 «Πεο καο όηη έρεηο θαη παξάπνλν. αο άθεζα εγώ πνηέ λα πεηλάζεηε; 

ια ζάο ηα παξέρσ. Αιιά βέβαηα, κε ηελ θνπβέληα ζην ζηόκα είζηε». 
  

Δθείλε ηε ζηηγκή κε ζιίςε ππέζεζα όηη ην δώξν ηνπ Πάζρα ζα 

απνηεινύζε παξειζόλ. Ο πξντζηάκελνο ζπλέρηζε λα αγνξεύεη. Ση νη 

απαηηήζεηο καο, ηη ε θνηλσλία, ηη ην θξάηνο, όια ηνπ έθηαηγαλ. Μπνξεί 

θαη λα κε είρε μεράζεη. αλ κηθξό παηδί, πνπ νη γνλείο ηνπ δελ ην άθελαλ 

λα θάεη γιπθό. Κακία απνιύησο δηαθνξά, εθηόο από ηελ ειηθία θαη ην 

αληηθείκελν ηνπ πόζνπ ηνπ θπζηθά. Πάλσ πνπ θνίηαμα ην ξνιόη κνπ, 

θαηάιαβα όηη ηειείσζε ην θήξπγκα. 

 «Οξίζηε, πάξε απηόλ ην θάθειν θαη θύγε θη εζύ. Καη θιείζε θαη ηελ 

πόξηα…» 

 «Καιελύρηα ζαο, θύξηε. Δπραξηζηώ»  

      Έθπγα πξηλ ην κεηαληώζεη. Κιείλνληαο, άλνημα ηνλ θάθειν θαη 

κέηξεζα ηα ρξήκαηα. Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε όια ήηαλ εθεί. Οπόηε, 

ζα είρα λα μνδέςσ ζην ρσξηό. Έηζη λόκηδα. Ήζεια λα ‘μεξα όκσο γηαηί 

κε έςειλε άδηθα ηόζε ώξα. Μπήθα βηαζηηθά ζην ακάμη κήπσο θαη κε 

γπξίζεη πίζσ. Με ην δόξη θξαηνύζα ηα κάηηα κνπ αλνηρηά. Φηάλνληαο 

ζπίηη ηάηζα ην ζθπιί κνπ. Με ηα κνύηξα έπεζε. ιν πεηλαζκέλν είλαη 

απηό ην δών. Καιά, ηη  ώξα ήηαλ; Ο 

Υξηζηόο! Πξηλ από ιίγα ρξόληα 

μελπρηνύζα ζηα καγαδηά από ‘δσ 

θαη από ‘θεη θαη ηώξα θνηκάκαη 

όξζηνο θαη κε ηηο θόηεο. 

Σνπιάρηζηνλ απηέο είλαη θαη 

ειεπζέξαο βνζθήο, ελώ εγώ ζε 

θαξαληίλα. Έθιεηζα ηα θώηα θαη 

έπεζα μεξόο γηα ύπλν. 
  

Έρνπλ πεξάζεη κεξηθέο κέξεο θαη αθόκα λα ρσλέςσ ηελ 

θιεηζνύξα. Γελ έρσ ηίπνηα επράξηζην λα θάλσ, θάζνκαη θαη ηξώσ 
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ζπλερώο γηα λα ζθνηώζσ ηελ ώξα κνπ, ζην ηέινο ζα ζθάζσ ή από ην θαΐ 

ή από ην θαθό κνπ. Ήζεια λα 'μεξα πώο θάπνηνη απνιακβάλνπλ απηό ηνλ 

ηξόπν δσήο. Έρσ θηάζεη ζην ζεκείν λα εθηηκάσ ππεξβνιηθά ην όηη ζα 

βγάισ βόιηα ην θαηνηθίδηό κνπ. θύινο θαη θηλεηό. Γελ ην πηζηεύσ! Μα 

είλαη ν κόλνο ηξόπνο πιένλ λα επηθνηλσλήζσ κε ηνπο θίινπο κνπ. 

Πξνρζέο ζπδεηάγακε κε ηα παηδηά από ην ρσξηό, ζε κηα νκαδηθή 

πνπ έρνπκε γηα ηα καηαησκέλα καο ζρέδηα-βνύξθσζα ζαο ιέσ- θαη ν 

Γησξγάθεο, πξνθεηκέλνπ λα καο αλεβάζεη ην εζηθό κάο πξόηεηλε ηελ 

εκέξα ηεο Αλάζηαζεο λα βάινπκε ςαικσδία λα παίδεη ζηελ ηειεόξαζε 

θαη βίληεν κε έλα αξλί λα ςήλεηαη ζην θηλεηό. Να βάινπκε θαη εκείο ηα 

θαιά καο, λα πάξνπκε ηελ ιακπάδα από ηελ πεξζηλή Αλάζηαζε, λαη, 

απηή πνπ έζηαμε πάλσ ζηα θαιά καο παπνύηζηα θαη κεηά από ην πνιύ 

'ηξίςε ηξίςε' γηα λα θύγεη,  ην παπνύηζη ράιαζε, θαη λα θάλνπκε κηα δηθηά 

καο εμ απνζηάζεσο γηνξηή. Πάληα απηό ην παηδί μέξεη πώο λα καο 

θηηάρλεη ηε δηάζεζε. Αιιά κατκνύ - αξλί ζα ςήζνπκε; 

Δ, ξε θαη λα ‘κνπλα ηώξα ζην 

ρσξηό. Θα αξάδακε ζην ζηέθη καο θαη ζα 

ιέγακε ηα ειίζηα αλέθδνηά καο γηα λα 

γειάζνπκε, ζα καο έπαηδε κπνπδνπθάθη ν 

Πεηξάθνο θαη ζα πίλακε ην νπδάθη καο 

καδί κε ηηο πνηθηιίεο πνπ ζα καο έθηηαρλε 

ε θπξα Νηίλα... Μνπ έξρεηαη λα βάισ ηα 

θιάκαηα, άη ζην θαιό! Θα πληγώ ζηε 

λνζηαιγία. ρη, απηό ζίγνπξα δε 

βνεζάεη. Πξέπεη λα θάλσ θάηη άιιν. Αο 

ζεθσζώ, λα θάλσ θάηη πην δεκηνπξγηθό, 

αξθεηά κηδέξηαζα. Σν βξήθα, ζα απιώζσ ηελ κπνπγάδα, ε; 

Πήξα ηα θξεζθνπιπκέλα ξνύρα κνπ, άλνημα ην παξάζπξν θαη 

βγήθα ζην κπαιθόλη λα ηα απιώζσ. Ήηαλ θαη κηα επθαηξία λα κε δεη ν 

ήιηνο, πνπ καύξα κάηηα ζα θάλσ λα ηνλ ηξαθάξσ πνπζελά κε ηηο κάζθεο 

θαη ηα γπαιηά πνπ θπθινθνξώ, ιεο θαη θξύβνκαη. Ούηε δξαπέηεο πηα.  

Καζώο άπισλα, ινηπόλ, βγαίλεη ζην κπαιθόλη ηεο απέλαληη 

πνιπθαηνηθίαο κία παλέκνξθε θνπέια. Φαηλόηαλ ζπλνκήιηθή κνπ. Ίζσο 

θαη θάλα ρξόλν κηθξόηεξε; 

Η ιεθάλε κε ηα ξνύρα ήηαλ βαξηά θαη όηαλ είδα ηελ θνπέια 

αγρώζεθα θαη κνπ έπεζε θαηά ιάζνο. Άξρηζα λα βξίδσ από κέζα κνπ, ηη 

ληξνπή, ξεδίιη έγηλα! Η θνπέια μεθαξδίζηεθε ζηα γέιηα θαη εγώ έλησζα 

ηειείσο ειίζηνο. Άξρηζα λα καδεύσ ηα ξνύρα βηαζηηθά από ην πάησκα 

θαη κπήθα κέζα ζην ζπίηη ηξέρνληαο. Δίρα θαη εγώ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζσ κία θνπέια ηεο πξνθνπήο θαη ηα έθαλα ζάιαζζα. Ση γθαληέκεο, 

ζεέ κνπ! 

Μεηά από θακηά ώξα, αθνύ δελ ηνικνύζα λα μαλαβγώ ζην 

κπαιθόλη, έβαια λα δσ κεξηθά επεηζόδηα από ηελ αγαπεκέλε κνπ ζεηξά 
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La casa de papel θαη έθηηαμα κία καθαξνλάδα γηα λα μεραζηώ. Μόιηο 

ηειείσζαλ θαη ηα επεηζόδηα, έβαια ζην ζθύιν λα θάεη θαη έπεηηα έπεζα 

γηα ύπλν. Οπθ...Ση θνπξαζηηθή θαη βαξεηή κέξα.. Να δσ ηη ζα θάλσ πάιη 

αύξην. Πξέπεη λα μαλαπιύλσ θαη ηα ξνύρα.  

 

Νηξηλ ληξηλ ληξηλ! Έιενο απηό ην 

μππλεηήξη, έηζη κνπ ‘ξρεηαη λα ην 

πεηάμσ θακηά ώξα. ηαλ ρηππάεη 

κε εμαγξηώλεη. Σερλνινγία ήζεια, 

ηξνκάξα κνπ!  Μηζνθνηκηζκέλνο 

αθόκε ζηξώζεθα ζηελ ηειεόξαζε, 

ελώ ε Μπνπκπνύ κε ηξάβαγε λα 

βγνύκε βόιηα κε ην κάηη 

κηζόθιεηζην.  

Καη πξέπεη θαη λα ην δειώζσ, γηα λα ην ζώζσ. Υαξηηά, ηαπηόηεηεο 

θαη όια ηα ζρεηηθά. Σα λεύξα κνπ πηα! Αιιά ήηαλ θη επθαηξία λα βγσ. 

Λεο λα έβιεπα θαη ηελ θνπειηά; Λνπξί θαη θύγακε. ζν θάλακε βόιηα, 

ην πάξθν ήηαλ γεκάην. Μνπ αξέζεη πνπ έγξαςα θαη ραξηί. Δγώ ήκνπλ 

βιακκέλνο ή απηνί ήηαλ ηόζν αλεύζπλνη; Ρε ιεο ηζάκπα λα έραζα ην 

Πάζρα ζην ρσξηό; Κνίηα λενιαία καδεκέλε ζηα παγθάθηα, όινη γηα 

ζσκαηηθή άζθεζε, δήζελ.  Έθιεηζαλ ηα ζρνιεία θαη θάλνπλ δηαθνπέο, 

όιε ηε κέξα έμσ. Άη ζηρηίξ! Γπξίζακε ζπίηη άξνλ άξνλ, γηαηί λεπξίαζα, 

έβαια ζην ζθύιν δξνζεξό λεξό θαη άλνημα ηελ ηειεόξαζε λα κάζσ ηα 

λεόηεξα γηα ηελ επηδεκία. Ση ην ‘ζεια; Γελ έβαδα ζξίιεξ θαιύηεξα; 

Η θαηάζηαζε είλαη εθηαιηηθή. Σόζνη άλζξσπνη πεζαίλνπλ 

θαζεκεξηλά ή δίλνπλ κάρε κε ηνλ αόξαην ερζξό. Ούηε ζε έξγν 

επηζηεκνληθήο θαληαζίαο λα παίδακε. ρη ξε, ζα βγνύκε δσληαλνί, ηέινο, 

ην απνθάζηζα. Αιιά θαη λα θεξδίζνπκε θάηη από απηό.  

Ση λα θάλσ; Ση λα θάλσ; πιινγίδνκαη γηα ώξεο πώο ζα κπνξνύζα λα 

πεξάζσ επράξηζηα απηέο ηηο βαξεηέο κέξεο.  

Ξαθληθά, ζπκήζεθα ηελ ηξνκπέηα πνπ είρα κηθξόο. Αξραία 

ειιεληθή ηζηνξία. θαξθάισζα ζην παηάξη θη αθνύ έςαμα παληνύ, 

ηειηθά ηε βξήθα ζε κία γσληά, βξώκηθε θαη ιίγν ζθνπξηαζκέλε. Σελ 

πήξα, ηελ θαζάξηζα θαη ζθέθηεθα πσο ζα ήηαλ ηέιεηα ηδέα. Να μεθηλήζσ 

λα θάλσ θάηη δεκηνπξγηθό επηηέινπο. Πνύ μέξεηο, ην άρξεζην ην 

αθεληηθό κνπ κπνξεί θαη λα κε ζνύηαξε θάπνηα ζηηγκή. Μάζε ηέρλε θη 

άζηελε. Καηεπζείαλ έςαμα γηα καζήκαηα  ηξνκπέηαο ζην δηαδίθηπν, κηαο 

θαη είρα μεράζεη λα παίδσ. Έβαια θάπνηα βίληεν λα δσ, πξνζπάζεζα λα 

ζπκεζώ, αιιά ακέζσο θαηάιαβα όηη ζα είλαη δύζθνιν λα ηα θαηαθέξσ. 

Έλα ΄΄ζθάζε΄΄ θάπνηνπ γείηνλα κε έθαλε λα ινπθάμσ. Έπεηηα από απηή 

ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηά κνπ λα αλαβηώζσ ηε λεθξή κνπ θαξηέξα 

σο κνπζηθόο, θνίηαμα ην ξνιόη κνπ θαη είδα όηη ε ώξα είρε πάεη 
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6. Απνθάζηζα ινηπόλ λα αλνίμσ ηελ ηειεόξαζε, γηα  λα  δσ ηε δσληαλή 

ελεκέξσζε από ηνλ θύξην Σζηόδξα. Ο ζηαξ ηεο επνρήο. 

 «ήκεξα έρνπκε λα αλαθνηλώζνπκε δέθα λέα θξνύζκαηα». Με ην 

πνπ άθνπζα απηέο ηηο ιέμεηο, ην ζαγόλη κνπ έπεζε κέρξη ην πάησκα. Δίρα 

δύν βδνκάδεο λα αθνύζσ θαη ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ην έθαλα, ηα 

θαηαγεγξακκέλα θξνύζκαηα ήηαλ πεξίπνπ 

60 ηελ εκέξα. θέηε θαηάζιηςε. Σώξα 

έθπιεθηνο, έβιεπα όηη ηηο ηειεπηαίεο έμη 

κέξεο  δελ είραλ θαηαγξαθεί νύηε 50 

θξνύζκαηα. Βξε ιεο; 

Κάηη άιιαμε κέζα κνπ. Έλα 

πειώξην ρακόγειν ζρεκαηίζηεθε ζην 

πξόζσπό κνπ. πλεηδεηνπνίεζα ηε 

κεγάιε επηηπρία κε ηελ νπνία ε ρώξα καο 

έρεη αληηκεησπίζεη κέρξη ζηηγκήο απηή ηε 

δύζθνιε θαηάζηαζε, παξά ην γεγνλόο όηη 

ππάξρνπλ κεγάιεο ειιείςεηο ζην ζύζηεκα πγείαο. Δθηίκεζα ηνλ αγώλα 

όισλ ησλ γηαηξώλ θαη ησλ λνζειεπηώλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη θαζεκεξηλά 

δηαθηλδπλεύνληαο ηελ αζθάιεηά ηνπο, γηα λα ζώζνπλ ηνπο ζπλαλζξώπνπο 

ηνπο, όπσο επίζεο θαη ηνλ αγώλα ησλ αλζξώπσλ πνπ απιώο θάζνληαη ζην 

ζπίηη ηνπο, θαιή ώξα - αρ, ρσξηό κνπ- , θαη απνρσξίδνληαη ηελ 

θαλνληθόηεηά ηνπο γηα λα ζπλεηζθέξνπλ όζν κπνξνύλ ζε απηή ηελ 

εξσηθή πξνζπάζεηα.  Μία ώξα πην κεηά, όηαλ είρε αξρίζεη λα βξαδηάδεη, 

πήγα πξνο ην παξάζπξν λα ξίμσ κηα καηηά ζην απέλαληη θηόζθη, πνπ είλαη 

ηόζν όκνξθν ην απόγεπκα, εηδηθά όηαλ δε βξίζθεηαη θαλείο ηξηγύξσ. 

Γπξεύνληαο πήγαηλα. Απηό πνπ είδα, αληί λα κε γαιελεύζεη, κε 

εμόξγηζε. Μία παξέα, ηνπιάρηζηνλ δέθα άηνκα, είραλ καδεπηεί 

θαη  ραδνγεινύζαλ ρσξίο ζηακαηεκό. Δ, ρη! Γε γίλεηαη απηό. Θα 

ηξειαζνύκε ηειείσο! Μαρεηέο πεζαίλνπλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

πξνζηαζία καο θαη όινο απηόο ν αγώλαο ηνπο  πάεη ζηξάθη, γηαηί θάπνηνη 

ειίζηνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ζπκβαίλεη γύξσ ηνπο. Δθείλε ηε ζηηγκή 

ήκνπλ έμσ θξελώλ. Έλησζα όηη ήηαλ πξνζσπηθή κνπ επζύλε λα 

ζηακαηήζσ  απηό ην έγθιεκα, αιιά πώο; Αξρηθά ζθέθηεθα λα πάσ 

κόλνο κνπ θαη λα ηνπο ηα ςάισ, έπεηηα όκσο πίζηεςα όηη ε αζηπλνκία ζα 

ήηαλ θαιύηεξε ιύζε. πσο θαη λα 

’ρεη,  έλα πξόζηηκν 150 επξώ  είλαη πνιύ 

πην πεηζηηθό από κία απιή παξαηήξεζε ή 

έλαλ θαβγά. Σειεθώλεζα ζην 100 θαη 

πεξίκελα λα έξζνπλ, κε αλππνκνλεζία 

κπνξώ λα πσ. Μεηά από έλα ηέηαξην 

έθηαζαλ θαη πέληε ιεπηά αξγόηεξα όινη 

είραλ κπεη ζηα ζπίηηα ηνπο κείνλ 150 

επξώ. Δ, κα! Πνιύ κνπ άξεζε πνπ είρα 
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θάλεη θάηη ζσζηό θαη είρα επηηειέζεη ην θαζήθνλ κνπ σο πνιίηεο. Γη’ 

απηό θνηκήζεθα ζαλ πνπιάθη, πεξήθαλνο γηα ηνλ εαπηό κνπ.  

Σν επόκελν πξσί, αθνύ ηάηζα ηνλ ζθύιν κνπ, ζθέθηεθα όηη κηα 

παξέα-πάληα κε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο- δε ζα ήηαλ θαθή ηδέα, 

κηαο θαη βαξέζεθα λα γπξίδσ ζαλ ηελ άδηθε θαηάξα. Οη θίινη κνπ 

θνηκνύληαλ αθόκε. Καη ν πην θνληηλόο άλζξσπνο είλαη έλαο λεαξόο πνπ 

κέλεη από πάλσ. Η αιήζεηα είλαη όηη θνβάκαη γηαηί είκαη ιίγν άηπρνο, 

νύηε κε ηελ θνπέια από απέλαληη πήγε ηόζν θαιά. Έηζη, βξήθα κηα 

ζπληαγή γηα θέηθ ζην δηαδίθηπν, κελ ηνλ επηζθεθζώ θαη κε άδεηα ρέξηα. 

Έθαλα ηελ θνπδίλα ράιηα, αιιά θάηη θαηάθεξα. 

Έβαια ηελ θαιή κνπ θόξκα, αθνύ ήηαλ ε πην επίζεκε εκθάληζε 

ζηε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο, θαη αγρσκέλνο μεθίλεζα. ε όιε ηελ 

δηαδξνκή -έλαο όξνθνο είλαη, αιιά είρα θαηξό λα αλέβσ ζθάιεο- 

ζθεθηόκνπλ όηη δελ πξέπεη λα κε πηνήζεη κηα θαθή πξώηε επαθή κε ηε 

γεηηόληζζα. Γη’ απηό κεηάλησζα θαη απνθάζηζα λα δνθηκάζσ ηελ ηύρε 

κνπ.  

Αιιάδσ δηαδξνκή θαη θαηεπζύλνκαη πξνο ην ζπίηη ηεο θνπέιαο. 

Σξίηνο όξνθνο. Βγάδσ θαη ηε κάζθα, γηα λα θηηαρηώ. Σελ ώξα πνπ πάσ 

λα ηεο ρηππήζσ ην θνπδνύλη, εθείλε έβγαηλε γηα λα πάεη ζην 

ζνππεξκάξθεη. 

«Καιεκέξα» κνπ ιέεη, κε έλα γιπθό ρακόγειν. 

«Καιεκέξα», ηεο απαληώ. «Δίκαη ν Φίιηππνο». 

«Διέλε, ράξεθα. Δζύ δελ είζαη πνπ πξνζπαζνύζεο λα απιώζεηο ηα 

ξνύρα;» κνπ ιέεη γειώληαο. 

«Υα ρα, εγώ είκαη. θέθηεθα λα ζπάζσ ηε κνλαμηά καο θαη λα ζε 

γλσξίζσ αιιά θαη γηα λα δνθηκάζεηο ηε ζπεζηαιηηέ κνπ. Κάλσ  θαιύηεξν 

θέηθ ζνθνιάηαο θαη από ηνλ Πεηξεηδίθε». 

«Αρ, κε ζπγρσξείο, αιιά 

πάσ γηα ςώληα. Αλ ζεο, πέξλα 

θάπνηα άιιε ζηηγκή, γηα λα 

γεπηώ θη εγώ απηή ηελ 

παλδαηζία ζνθνιάηαο», κνπ 

απνθξίζεθε θαη ηειείσζε ηε 

ζπδήηεζή καο κε κηα ζεξκή 

ρεηξαςία. 

Απνγνεηεπκέλνο, έθπγα 

γηα ην ζπίηη, κηαο θαη ηζάκπα ην ράιη ηεο θνπδίλαο κνπ. Σνπιάρηζηνλ, ζα 

ηζαθίζσ ην θέηθ. 

Έρεη πεξάζεη κία εβδνκάδα θαη δελ έρσ δεη μαλά ηελ Διέλε, από 

ηελ νπνία νκνινγώ πσο έκεηλα γνεηεπκέλνο. Λέσ ινηπόλ λα βγάισ ηελ 

Μπνπκπνύ κηα βόιηα, κπαο θαη θαηά ηύρε ηελ δσ. ην δξόκν αθνύσ θάηη 

θπξίεο, γλσζηέο θνπηζνκπόιεο ηεο πνιπθαηνηθίαο, λα ιέλε πσο κηα 
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θνπέια από απέλαληη βξέζεθε ζεηηθή ζηνλ θνξσλντό. Σν κπαιό κνπ πήγε 

θαηεπζείαλ ζηελ Διέλε θαη άξρηζα λα θνβάκαη θαη γηα κέλα, κηαο θαη 

είρακε έξζεη ζε επαθή, έζησ θαη αλ αληαιιάμακε απιώο κηα ρεηξαςία.  

 

Μεηά από ηξεηο κέξεο, δε ληώζσ πνιύ θαιά. Έρσ πνιύ βήρα θαη κε 

πνλάεη ν ιαηκόο κνπ. Απνθαζίδσ λα βάισ ζεξκόκεηξν θαη εθπιήζζνκαη 

όηαλ βιέπσ πσο έρσ 38.7. Σόηε ήηαλ πνπ άξρηζα λα ηξέκσ από ην θόβν 

κνπ. Μα ηόζν γθαληέκεο πηα; ζν πέξλαγαλ νη ώξεο θαη νη κέξεο, αληί 

λα γίλνκαη θαιύηεξα, ε θαηάζηαζή κνπ ρεηξνηέξεπε. Δθείλε ηελ ώξα 

ζθέθηεθα λα θαιέζσ ηνλ αξηζκό ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο γηα ηα ύπνπηα 

θξνύζκαηα. Αθνύ επηηέινπο βξήθα λα κηιήζσ κε έλαλ επγελέζηαην 

θύξην, θξίζεθε απαξαίηεην λα θάλσ ην ηεζη γηα ηνλ ηό. Μεηά από δύν 

πεξίπνπ ώξεο, ήξζε ζπίηη κνπ έλα δεπγάξη γηαηξώλ κε εηδηθέο ζηνιέο θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ δεηγκαηνιεςία. Μνπ είπαλ πσο ζε δύν κε ηξεηο κέξεο 

ζα είραλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζα κε ελεκέξσλαλ ηειεθσληθώο. Απηέο νη 

δύν κέξεο αλακνλήο ήηαλ νη ρεηξόηεξεο ηεο δσήο κνπ.  

 

Κη αλ έβγαηλα ζεηηθόο; Σόηε κόλν 

θαηάιαβα ην πόζν πνιύηηκε είλαη ε δσή 

θαη ην πόζν ζεσξνύζα θάπνηα 

πξάγκαηα δεδνκέλα. Ξαθληθά, αθνύσ 

λα ρηππάεη ην ηειέθσλν. Ήηαλ από ηνλ 

ΔΟΓΤ γηα λα κνπ πνπλ πσο ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ έηνηκα. Μνπ 

θόπεθαλ ηα πόδηα.  

Γελ κπνξνύζα λα πηζηέςσ όηη 

ήκνπλ όλησο ζεηηθόο ζηνλ θνξσλντό.... Μεηά από θάπνηεο εξσηήζεηο θαη, 

αθνύ ζηγνπξεύηεθαλ όηη δελ αλήθσ ζηηο εππαζείο νκάδεο, νη νπνίεο 

δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν, κνπ δήισζαλ όηη δελ επηηξεπόηαλ λα 

βγσ εθηόο ζπηηηνύ γηα δύν εβδνκάδεο ηνπιάρηζηνλ. Δπίζεο, κνπ δήισζαλ 

όηη θάζε ηξεηο κέξεο ζα κε επηζθέπηεηαη έλαο γηαηξόο γηα λα ειέγρεη ηελ 

θαηάζηαζή κνπ. Παληθνβιεκέλνο έθιεηζα απόηνκα ην ηειέθσλν θαη ην 

πξώην πξάγκα πνπ ζθέθηεθα ήηαλ ηα άηνκα πνπ είρα έξζεη ηειεπηαία ζε 

επαθή. Έπξεπε λα ηα ελεκεξώζσ. Αιιά κήπσο είρα δεη θαη θαλέλαλ; Μα 

πώο κνπ ζπλέβε εκέλα απηό; Ήκνπλ ηόζν πξνζεθηηθόο ..., εθηόο….. Μα 

από κηα ρεηξαςία; 

Έπεζα αλήζπρνο λα θνηκεζώ. Από έλαλ 

θξηθηό εθηάιηε κε μύπλεζε ην γάβγηζκα ηεο 

Μπνπκπνύο. Άθνπζα έλαλ ζόξπβν θαη ακέζσο 

ζεθώζεθα, ειπίδνληαο λα κελ έρεη θάλεη πάιη 

θάπνηα δεκηά. Η έθπιεμε όκσο πνπ κε 

πεξίκελε ζην ζαιόλη ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξε. 

Ξαθληθά, βξέζεθα λα θνηηάδνκαη ζηα κάηηα κε 
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έλαλ καπξνθνξεκέλν δηαξξήθηε. Γελ θαηάιαβα θαλ πώο, αιιά κεηά από 

ιίγα ιεπηά βξηζθόκνπλ δεκέλνο ζε κία θαξέθια κε κία ηαηλία θνιιεκέλε 

ζην ζηόκα κνπ. Ση ηξαβάσ ν έξκνο;  

Με θαζεζύραζε ιέγνληάο κνπ όηη δελ έρεη ζθνπό λα κε πεηξάμεη, 

αξθεί λα κελ πξνζπαζήζσ λα δηαθύγσ. Μνύγθξηδα, αιιά κε αγλόεζε 

εληειώο θαη ζπλέρηζε λα ςάρλεη γηα ρξήκαηα ή πνιύηηκα αληηθείκελα. 

Σελ ώξα εθείλε ρηύπεζε ην ηειέθσλν. Μα πνηνο κπνξεί λα έπαηξλε κέζα 

ζηε λύρηα; Αληαιιάμακε έλα βιέκκα θαη ήηαλ ζαλ λα θάλακε κία 

ζησπειή ζπκθσλία όηη θαλείο από ηνπο δπν καο δε ζα ην ζεθώζεη. Μεηά 

από ην ραξαθηεξηζηηθό κπηπ, αθνύζηεθε ε θσλή ηεο κεηέξαο κνπ πνπ 

γθξίληαδε γηαηί δελ ηελ ελεκέξσζα όηη ήκνπλ ζεηηθόο θαη κε 

ζεξκνπαξαθαινύζε λα ζεθώζσ ην ηειέθσλν, γηα λα ζηγνπξεπηεί όηη 

είκαη θαιά. Καη ηόηε… πήξα ηελ εθδίθεζή κνπ. Α ρα! Ο δηαξξήθηεο 

θαηέξξεπζε.... Με κία απόηνκε θίλεζε κνύ έβγαιε ηελ ηαηλία από ην 

ζηόκα....Άνπηο! 

«Πεο κνπ όηη δελ είλαη αιήζεηα απηό πνπ κόιηο άθνπζα. Πεο κνπ 

όηη απηή δελ ήηαλ όλησο ε κεηέξα ζνπ θαη όηη έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο». 

Σα είρα εληειώο ρακέλα. Ούηε πνπ κνπ πέξαζε από ην κπαιό λα 

θσλάμσ γηα βνήζεηα, γηαηί εθείλνο μεθίλεζε έλαλ κνλόινγν απόγλσζεο 

θαη απειπηζίαο θαη κε απνζηόκσζε. 

«Πώο είλαη δπλαηόλ λα πεγαίλνπλ όια ηόζν ζηξαβά; ίγνπξα κε 

θόιιεζεο. ε άγγημα... εζέλα, ην ζθύιν ζνπ, ηα πξάγκαηά ζνπ...»  

Σνλ θνίηαδα κε απνξία. Βξήθα ην ζάξξνο θάπνηα ζηηγκή λα ηνλ 

ξσηήζσ, ελώ ήηαλ έηνηκνο λα βάιεη ηα θιάκαηα. 

«Θα καο ηξειάλεηο ξε θίιε, κνπ δεηάο θαη ηα ξέζηα;» 

«Δμαηηίαο ζνπ ζα πεζάλσ, ειίζηε.... Γηαηί λνκίδεηο βξίζθνκαη εδώ; 

Η αλάγθε κε έθαλε. Με απέιπζαλ θαη…» Ξαθληθά έγηλε πνιύ 

κειαγρνιηθόο. Έθαηζε ζην πάησκα θαη ζπληεηξηκκέλνο ζπλέρηζε... «Έρσ 

πξόβιεκα, αλ δε βξσ θάπνηα ρξήκαηα, ράλσ ην ζπίηη κνπ…».  

«Ωξαίν ηξόπν βξήθεο λα ην ζώζεηο…» 

«Απειπίζηεθα, δπν ηξεηο θνξέο θαη κεηά δελ ην μαλαθάλσ…» 

Με δάθξπα ζηα κάηηα κνύ κηινύζε ζαλ λα ήκνπλ ν θνιιεηόο ηνπ. 

Μνπ ηα εθκπζηεξεύηεθε όια. Από κηθξόο έκεηλε κόλνο θαη ην ζπίηη απηό 

ήηαλ ό,ηη είρε θαη δελ είρε. Υξώζηαγε, γηαηί είρε πάξεη δάλεην γηα 

επηζθεπέο από ηνπο ζεηζκνύο. Μάδεπε ρξήκαηα, κα ε απόιπζή ηνπ ηνλ 

είρε νδεγήζεη ζην ζπίηη κνπ θαη δπζηπρώο δελ ήκνπλ ην πξώην ηνπ ζύκα 

ζηελ πεξηνρή. 

Πξαγκαηηθά ηνλ ιππήζεθα. Ήηαλ όλησο ζε αδηέμνδν. Σνπ 

πξόηεηλα απζόξκεηα θαη ρσξίο πνιιή ζθέςε λα κείλεη ζην ζπίηη κνπ 

κέρξη λα βξνύκε κία ιύζε. Άζε πνπ κπνξεί θαη λα ηνλ είρα θνιιήζεη. 

Ήκαζηαλ πιένλ καδί ζε απηό θαη δελ κνπ πήγαηλε ε θαξδηά λα ηνλ 

αθήζσ. πγθηλεκέλνο δέρηεθε ηελ πξόηαζή κνπ. Δίρακε κπεη θαη νη δύν 

ζε κία πξσηόγλσξε πεξηπέηεηα. Γελ ζα ηνλ θαηήγγεηια, αιιά έπξεπε λα 
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βξεζνύλ θαη ηα ρξήκαηα. Αξθεί λα κε ζπλέρηδε ηηο εηζβνιέο ζε άιια 

ζπίηηα. Μνπ ην ππνζρέζεθε. 

Σν βξάδπ είρα εθηάιηεο. Ήκνπλα ηειείσο παιαβόο; Σν πξσί 

μππλώληαο  από ηελ αγσλία κνπ, αληηθξίδσ ην ιεζηή ζηνλ πάγθν ηεο 

θνπδίλαο λα ηξώεη θάπνηα κπηζθόηα πνπ βξίζθνληαλ εθεί πεξίπνπ έλα 

κήλα.   

«Καιεκέξα…» ηνπ ιέσ. 

«Καιεκέξα. Διπίδσ λα κε ζε πεηξάδεη πνπ πήξα ιίγα από ηα 

κπηζθόηα ζνπ», κνπ απαληάεη μαθληαζκέλνο. 

«ρη, όρη, ζαλ ζην ζπίηη ζνπ» αο ηνλ πήγαηλα κε ην καιαθό, πνηέ 

δελ μέξεηο. «Απ’ ό,ηη βιέπσ δελ θνηκήζεθεο θαιά…» έδεημα ηα θόθθηλα 

κάηηα ηνπ. 

«Να κπνξνύζα θηόιαο! ιε ηελ λύρηα πξνζπαζνύζα λα βξσ κηα 

ιύζε» κνπ απνθξίζεθε απειπηζκέλνο. 

Ξαθληθά, αθνύγεηαη ην θνπδνύλη. Πνηνο κπνξεί λα είλαη πάιη; ιέσ 

από κέζα κνπ . Σόηε αθνύγεηαη κηα γλώξηκε γπλαηθεία θσλή, γιπθηά 

θσλή. Λεο; Μαξκάξσζα. «Ηζπρία» ηνπ ιέσ. Σξέρνληαο άλνημα ηελ 

πόξηα γηα λα δηαπηζηώζσ πσο ήηαλ ε Διέλε, αιιά απηή ηελ θνξά κε ηηο 

θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο. Κάλσ δύν βήκαηα πίζσ, ώζηε λα θξαηήζσ 

απόζηαζε αζθαιείαο, θάηη πνπ δε ζα έθαλα ζε άιιε πεξίπησζε. 

«Ση θάλεηο; Λππάκαη, 

ήξζα λα ζε ελεκεξώζσ πσο 

είκαη έλα από ηα θξνύζκαηα 

…» ιεο θαη δελ ην μέξακε. 

«Έια πνπ είκαη θη εγώ» 

είπα θαη βάιακε ηα γέιηα.  

Λίγν πξηλ ηειεηώζσ ηε θξάζε 

κνπ, αθνύγεηαη έλαο ζόξπβνο 

από ην «δσκάηην» ηνπ μέλνπ. Έλα ξίγνο κε δηαπέξαζε.  

 «Νόκηδα πσο έκελεο κόλνο ζνπ ή θάλσ ιάζνο;» κε ξσηάεη γεκάηε 

απνξία. Μεηά από ιίγε ζθέςε θαη εθηηκώληαο ην όηη θη εθείλε ήηαλ 

εηιηθξηλήο καδί κνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάγθε πνπ είρα λα κηιήζσ ζε 

θάπνηνλ θαη λα εμαζθαιίζσ κηα βνήζεηα γηα ηνλ άιινλ ην θνπθαξά, 

απνθάζηζα λα ηεο πσ ηα πάληα.  

«Ση ζπκβαίλεη;» Με ξώηεζε κε πεξηέξγεηα. Σεο είπα λα πεξάζεη 

κέζα θαη ηεο εμήγεζα. Σνπο ζύζηεζα θηόιαο. Ήκαζηαλ γηα γέιηα. 

πάγακε ην θεθάιη καο πώο λα ηνλ βνεζήζνπκε.  ην ηέινο, ην 
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απνθαζίζακε. Θα ηνπ πξνζθέξακε ηνπο κηζζνύο καο θαη ζα θξαηνύζακε 

γηα λα πεξάζνπκε ην δώξν. Άιινο ζα έθαλε Πάζρα ηειηθά!  

 

Έηζη θη έγηλε.  ηαλ πηα είραλ θύγεη θαη νη δύν, μάπισζα ζην 

θξεβάηη θαη ζθεθηόκνπλ ηα ηειεπηαία γεγνλόηα… Οθείισ λα 

νκνινγήζσ πσο πνηέ κνπ δελ πεξίκελα λα αλνίμσ παξηίδεο κε έλα 

ιεζηή, λα κε πξνζβάιεη έλαο ηόο ν νπνίνο απνηειεί απεηιή γηα όινλ ηνλ 

πιαλήηε θαη λα γλσξίζσ ηελ θνπέια ηεο δσήο κνπ εμαηηίαο ηεο 

θαξαληίλαο πνπ ηελ νδήγεζε έμσ από ηελ πόξηα κνπ. Σε ζθέςε κνπ 

δηέθνςε ν ήρνο ελόο κελύκαηνο ζην θηλεηό κνπ. Μαδί ηνπ ππήξραλ θαη 

έλα ζσξό άιιεο εηδνπνηήζεηο -αλαπάληεηεο θιήζεηο από ηελ κεηέξα κνπ 

θαη κεξηθώλ θνιιεηώλ κνπ.  

θέθηεθα πσο ε κεηέξα 

κνπ ζα έρεη θξηθάξεη θη 

έηζη ηελ θάιεζα ακέζσο. 

Γελ πξόιαβε λα αθνπζηεί 

ην πξώην «Μπηπ» θαη ε 

κεηέξα κνπ ην είρε ήδε 

ζεθώζεη! 

«Ση θάλεηο, αγόξη κνπ, όια θαιά; Από ηόηε πνπ έκαζα ηα 

δπζάξεζηα λέα δελ έρσ ζηακαηήζεη λα ζνπ ηειεθσλώ. Κη εζύ, άθαληνο. 

Πεο κνπ όηη όια είλαη θαιά».  

«Ναη κακά, όια είλαη θαιά κελ αλεζπρείο, ζπλέβεζαλ πνιιά 

απηέο ηηο κέξεο πνπ ζα ζηα πσ όηαλ ζπλαληεζνύκε. Θα ζε πάξσ εγώ 

αύξην, είκαη πνιύ θνπξαζκέλνο ηώξα» ηεο απάληεζα. 

«Δληάμεη, παηδάθη κνπ, λα πξνζέρεηο!» κνπ είπε κε αγάπε θαη 

έθιεηζε. 

Σν κόλν πνπ κνπ έκελε ήηαλ λα πάξσ θαη ηνπο θνιιεηνύο κνπ. 

ηαλ κηιήζακε ζηελ νκαδηθή, κε ξώηεζαλ έθπιεθηνη αλ ηα λέα όλησο 

ηζρύνπλ. Σνπο ηα επηβεβαίσζα. Αθνύ κε ηάξαμαλ ζην δνύιεκα, όινη καδί 

κνύ είπαλ: ΄΄Πεξαζηηθάάά! Άληε λα ηα πνύκε θη από θνληά΄΄. 

 

   
Οη κέξεο πεξλάλε αξγά αιιά επράξηζηα, δηόηη έρνπκε έξζεη πνιύ 

θνληά κε ηελ Διέλε θαη 

πεξλάκε ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο 

καδί είηε ζην δηθό κνπ 
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δηακέξηζκα είηε ζην δηθό ηεο. Παξάιιεια βξηζθόκαζηε ζε ζπρλή 

επηθνηλσλία κε ηνλ Θέκε- ηνλ επίδνμν ιεζηή- θαη αλαθνπθηζηήθακε 

κόιηο αθνύζακε όηη ε εθνξία ηνύ έδσζε παξάηαζε κεηά από ην πνζό πνπ 

πιήξσζε. Σν αζηείν είλαη όηη θαη νη ηξεηο καο θαηαιήμακε κέζσ απηήο 

ηεο  θαηάζηαζεο λα γίλνπκε θηιαξάθηα θαη ζρεδηάδνπκε καδί ηηο 

θαινθαηξηλέο καο δηαθνπέο -αλ όια βέβαηα πάλε θαιά κε ηελ εμέιημε ηνπ 

ηνύ ζηε ρώξα καο. Ο Θέκεο ήξζε κάιηζηα λα καο δεη, καο έθεξε θαη 

γιπθά. Σνλ ηπρεξάθηα, δελ θόιιεζε. 

Μεηά από πεξίπνπ 

δύν εβδνκάδεο κάρεο κε ηνλ 

COVID-19, ε Διέλε θαη  

εγώ είκαζηε πιένλ πγηείο 

θαη αλακέλνπκε ηελ 

επηζηξνθή ζηελ 

θαλνληθόηεηα. Γίλακε έλα 

πνιύ ηαηξηαζηό δεπγάξη θαη δνύκε ζην δηακέξηζκά κνπ, καδί κε ηελ 

Μπνπκπνύ. Η Διέλε είλαη ππέξνρε θαη πνιύ εληάμεη άλζξσπνο, λνκίδσ 

πσο αξρίδσ λα θνιιάσ καδί ηεο.  

Σειηθά, απηή ε θαηάζηαζε έρεη θαη ηα θαιά ηεο · ζπγθαηνηθώ κε 

ηε γπλαίθα ησλ νλείξσλ κνπ – ίζσο θαη κειινληηθή ζύδπγό κνπ - , νη 

καγεηξηθέο κνπ ηθαλόηεηεο έρνπλ θηάζεη ζε επίπεδν Gordon Ramsay , 

έγηλα θαηά θάπνην ηξόπν παηδί γηα ζπίηη θαη έθαλα έλαλ πνιύ θαιό 

θαηλνύξγην θίιν, έζησ θη αλ ήηαλ αξθεηά παξάμελε ε γλσξηκία καο.  

 

Κη έθηαζε ε πνιππόζεηε κέξα άξζεο ησλ κέηξσλ απαγόξεπζεο 

ηεο θπθινθνξίαο. Δπηηέινπο, δελ ζα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα κέλνπκε 

εζώθιεηζηνη, όκσο ε κεηάβαζε ζηνπο θαλνληθνύο ξπζκνύο δσήο ζα είλαη 

δύζθνιε. Μελ παίξλνπκε θαη ζάξξνο. 

Ο Θέκεο ςάρλεη γηα δνπιεηά θη εκείο επηζηξέςακε ζηηο δηθέο καο. 

Μόιηο ζρνιάκε, είκαζηε καδί. Καζόκαζηε αγθαιηαζκέλνη –ζα έπξεπε λα 

θξαηάκε απνζηάζεηο, αιιά ν έξσηαο ηνύο δε θνβάηαη θαίλεηαη- θαη 

ζπδεηάκε όια όζα ζπλέβεζαλ απηνύο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο.  

«Πνηνο ζα ην πίζηεπε;» ιέσ. 

«Έρνπκε πεξάζεη κία   παλδεκία, θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο, έλαλ 

παξ’ νιίγνλ Σξίην Παγθόζκην Πόιεκν, πηζαλή έθζεζε ζε ξαδηελέξγεηα 

θαη επηβεβαηώζεθε επίζεκα ε ύπαξμε UFOs. Καη όια απηά κέζα ζε 
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πέληε κήλεο! Πνηνο ζα ην πεξίκελε όηη ην 2020 ζα ζπλέβαηλαλ όια όζα 

ηζρπξίδνληαλ όηη ζα γίλνπλ ην 2012;» κεηξά ε Διέλε. 

« Μήπσο έξζεη όλησο ε ζπληέιεηα ηνπ θόζκνπ; Έρνπκε αθόκα 

εθηά κήλεο λα κάζνπκε ηη άιιν καο πεξηκέλεη». 

«Αο κελ ην ζθεθηόκαζηε θαιύηεξα» κνπ απαληά. 

 Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη είκαζηε απηόπηεο κάξηπξεο ζε 

γεγνλόηα ηα νπνία ζα γξαθηνύλ ζην κέιινλ ζηα βηβιία ηεο Ιζηνξίαο. 

Πόζν κάιινλ εκείο πνπ δήζακε ηνλ ηό ζην πεηζί καο. ε ιίγα ρξόληα, 

ζθεθηείηε, ηζηνξηθνί ζα καο αλαδεηάλε θαη ζα καο πιεξώλνπλ γηα λα 

ηνπο πεξηγξάςνπκε ηη δήζακε. Πεξίεξγνο ηξόπνο λα γίλεηο δηάζεκνο, ζα 

έιεγε θαλείο.  

 

Ο θίινο καο θαηλόηαλ λα ζπλέξρεηαη.  

«Θα ζαο ρξσζηάσ αηώληα επγλσκνζύλε» καο έιεγε.  

Δίκαη ραξνύκελνο γη’ απηόλ, πνπ ζα βάιεη ηε δσή ηνπ ζε κία ηάμε. 

Μόλν λα βξεη θακηά δνπιεηά, γηαηί ηνλ βιέπσ λα μαλαβγαίλεη επηθίλδπλεο 

λπρηεξηλέο βόιηεο.   

ια θαίλνληαη λα πξνρσξάλε 

πξνο ην θαιύηεξν. Σνλ Αύγνπζην ζα 

πεξάζνπκε ηηο δηαθνπέο καο ζην 

ρσξηό κνπ. Δίκαη βέβαηνο πσο ε 

Διέλε ζα ην ιαηξέςεη θη ε κάλα κνπ 

εθείλε. Δμάιινπ, ζρεδηάδσ λα ηεο 

θάλσ πξόηαζε γάκνπ. Δίλαη θνβεξό. 

Μεηά από ηόζεο πεξηπέηεηεο, ζα 

επραξηζηεζνύκε επηηέινπο ηε δσή… 

Υαιάιη ν θνξσλντόο! 

 

Καη κε απηή ηε ζθέςε, αλνίγσ ηα κάηηα κνπ. Βξίζθνκαη ζην 

δσκάηηό κνπ. Κνηηάδσ ηελ ώξα, είλαη 5 ην πξσί. Η Μπνπκπνύ κε 

ηξαβάεη. Πάιη πεηλάεη; εθώλνκαη θαη ληώζσ ιεο θαη θνηκάκαη πέληε 

κέξεο. Κνηηάσ ηελ εκεξνκελία. Σέιε ρεηκώλα. Ση παξάμελν! Θα 

νξθηδόκνπλ πσο ήηαλ Ινύιηνο! λεηξν ήηαλ; Άη ζην θαιό. Πεγαίλσ ζηελ 

θνπδίλα θαη θηηάρλσ κία θνύπα θαθέ. Δίκαη κόλνο κνπ, αδύλαηνλ. 

Ξαθληθά, ζπκάκαη ην όλεηξν πνπ είδα θαη ληώζσ κηα δάιε θαη κηα 

αλαθαησζνύξα. Έλα γηαηξό ηνλ ρξεηάδνκαη. 

Κη έρεη έξζεη ε ώξα λα εηνηκαζηώ γηα ηε δνπιεηά. Μεραληθά ηα 

θάλσ όια. Πεγαίλσ, αιιά θαη ηηο 8 ώξεο-αηέιεησηεο κνπ θαίλνληαη- δελ 

κπνξώ λα ζηακαηήζσ λα ζθέθηνκαη ην ρσξηό κνπ πνπ κνπ έρεη ιείςεη 

θαη πόζν σξαία ζα πεξάζνπκε θέηνο ην Πάζρα. 
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Γπξίδσ ζπίηη θνπξαζκέλνο θαη αξάδσ λα ραδέςσ ιίγν ηειεόξαζε. 

κσο ην πξόγξακκα δηαθόπηεηαη: 

«Καιεζπέξα ζαο, θπξίεο θαη θύξηνη, δηαθόπηνπκε ηε ξνή ηνπ 

πξνγξάκκαηόο καο, δηόηη πξέπεη λα ζαο κεηαδώζνπκε κηα έθηαθηε 

είδεζε» 

Ακάλ, ηη είλαη πάιη; Μαο έρνπλ δαιίζεη ηειεπηαία. 

«Λόγσ ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνύ θαη ηεο αύμεζεο ησλ 

θξνπζκάησλ, ζην εμήο αλαθνηλώζεθε πσο ζα ηζρύζνπλ ηα παξαθάησ: 

απαγνξεύεηαη ε έμνδνο από ηε ρώξα, απαγνξεύνληαη νη κεηαθηλήζεηο από 

λνκό ζε λνκό, νη πνιίηεο επίζεο ζα κπνξνύλ λα εμέξρνληαη από ηελ νηθία 

ηνπο ζπκπιεξώλνληαο πξώηα κηα ππεύζπλε δήισζε…., ηα δηόδηα ζα 

παξακείλνπλ θιεηζηά επ’ αόξηζηνλ…» 

Γελ είλαη δπλαηόλ! Πάιη ηα ίδηα;  

 

ΤΈΛΟΣ 

 

 

Έγραψαν οι μαθητές(με τη σειρά ποσ 

παρέλαβαν το κείμενο) 

Μαξηιίηα Καξάβα Γ1 

Βηβή Γνύζηα Γ1 

Γθόηζεο Κσλζηαληίλνο Γ1 

Γεσξγία Βνύξια Γ1 

ηδέξε Αγγειίλα Γ3 

Λεπηέξεο Γόλδσξνο Γ3 

Γηώηα Αδειθνπνύινπ Γ1 

Οξέζηεο ίκνο Γ3 

Θενδώξα Κακπαδάθε Γ1 

 

Επιμέλεια-Διορθώσεις 

Μαίξε Πίζηα 

 

 

 

 

 

 

 


