
 

 
 

Φεύγεις; 

Μια πόρτα ανοιχτή, ένα απέραντο κενό στο σκοτάδι. Έτσι πέρασαν όλα αυτά τα 

χρόνια. Ένα βάρος πλάκωσε τον ουρανό κι η σκλαβιά θρονιάστηκε στη ζωή µου. Οι 

πράξεις των ανθρώπων δεν θα ’ταν τίποτα αν δε συνοδεύονταν από αυτά τα βαριά 

συναισθήµατα. Άλλοι τα λένε απόγνωση, άλλο αδιέξοδο, αγάπη, απογοήτευση. Όπως 

και να τα πεις ότι και να ’ναι, είναι αυτά που οδηγούν τη ζωή σου. Που αποφασίζουν 

για σένα, πριν από σένα. 

Έτσι αποφάσισαν και για µας. 

      ροχωρώντας για το σχολείο έβλεπα τη µάνα µου αµίλητη και σκυφτή. Θύµωνα 

γιατί αισθανόµουν πως δεν είχε το δικαίωµα. Γι αυτό και εγώ δεν της µιλούσα. Την 

άφηνα µόνη της. Ούτε σπίτι της µιλούσα. Κλεινόµουν στο δωµάτιο µου και έκανα 

πως διάβαζα. Ήµουν ευτυχισµένος εκεί µέσα. Είχα τους τοίχους µου που µε 

κρατούσαν µακριά απ’ όλα. Και µέσα σ’ αυτούς είχα φτιάξει κι άλλους τοίχους. 

Ολόδικούς µου, γυάλινους. Για να κοιµηθώ το βράδυ, σήκωνα αυτούς τους τοίχους 

και όλα συνέχιζαν να κινούνται χωρίς εµένα όµως. Τους έβλεπα όλους να βρίσκονται 

εκεί έξω και να συνεχίζουν µε τη ζωή τους, µε τις δυσκολίες της, µε το τρέξιµό της. 

Εγώ όµως δεν έσκαγα. Ήµουν µέσα στο σκοτάδι, µόνος µου, και απλά τους 

παρατηρούσα. ∆ε µπορούσαν να µε δουν, να µου µιλήσουν, να µε πειράξουν. Έτσι 

και εγώ χαµογελούσα και σιγά -σιγά µε έπαιρνε ο ύπνος. Κι  ήξερα ότι ήµουν 

ασφαλής εκεί µέσα.  

Τα βράδια ήταν πάντα ευχάριστα. Ακόµα και τα πιο άσκηµα όνειρα που 

έβλεπα, έπειθα τον εαυτό µου ότι ήταν ταινίες διασκέδασης. Η 

φαντασία η βαθιά νυχτωµένη  απ’ την πραγµατικότητα 

ήταν πάντα καλοδεχούµενη. Τα βράδια όµως 

συνήθως µε άµειβαν µε κάτι καλύτερο απ’ 

αυτό.  

 

Ένα µικρό τίναγµα των ποδιών ήταν αρκετό για 

να µε οδηγήσει ψηλά και να µε πάρει µακριά.  

 

Μακριά απ’ ότι µε ενοχλούσε, µια κίνηση, µια 

κουβέντα, µια ζωή. Ήταν εύκολο και σωτήριο.  

 

 

 

 

α πρωινά ξεκινούσαν βασανιστικά γιατί µου στερούσαν αυτόν τον κόσµο. Με 

επανέφεραν σε µια πραγµατικότητα που δεν είχα επιλέξει. Και ενώ είχα χωρίσει τον 

κόσµο µου σε δυο εποχές και αυτή η δεύτερη φαινόταν να ’χε µπει ανεπιστρεπτί στη 

ζωή µου, ενώ όλα έµοιαζαν ίδια και ασήµαντα, παρατήρησα επιτέλους µια διαφορά. 

       Εκείνη που για µέρες δεν είχα γυρίσει να κοιτάξω, είχε γίνει πιο αδύνατη. Είχε 

χάσει το ρόδινο εκείνο χρώµα απ’ τα µάγουλά της και το χαµόγελο απ’ τα χείλη της. 

Ποτέ πριν δεν είχα παρατηρήσει την ηλικία της. Τώρα ήταν φανερή σε κάθε σπιθαµή 



του προσώπου της. ∆ύο γραµµές κύκλωναν τα µάτια της και η εσωτερική τους λάµψη 

είχε σβήσει. Φαινόταν κουρασµένη σε κάθε της κίνηση. 

Και τότε κατάλαβα. ∆εν ήµουν µόνο εγώ αυτός που πονούσε. ∆εν ήµουν µόνος µου 

στο Γολγοθά. ∆εν είχε καταστραφεί µόνο ο δικός µου κόσµος, το δικό µας παλάτι. 

Παρά τη στεναχώρια της συνέχιζε να ξυπνάει το πρωί, να µε φροντίζει, να µε 

πηγαίνει σχολείο, να δουλεύει και να κάνει τόσα άλλα που εγώ θεωρούσα δεδοµένα. 

Και δε γύρισε ποτέ να µε µαλώσει για τις τόσες ώρες που την παραµελούσα και που 

έκανα πως δεν υπάρχει.  Είχε έρθει η ώρα να αλλάξω και να σταθώ δυνατός µε όση 

δύναµη µπορούσα τότε να ’χω, δίπλα της. Έτσι κι έκανα. Ξεκίνησα σιγά-σιγά να της 

µιλάω και όσο µπορούσα να βοηθάω στην καθηµερινότητα. Παρά τις προσπάθειές 

µου όµως δεν έβλεπα ιδιαίτερη αλλαγή ούτε στη συµπεριφορά ούτε στη διάθεσή της.  

    ξακολουθούσε να κινείται άβουλα και παθητικά, το πνεύµα της να είναι χαµένο, 

σχεδόν ανύπαρκτο. Χανόταν µπροστά στα µάτια µου και εγώ δεν είχα τη δύναµη να 

την κρατήσω, να την σηκώσω, η σκοτεινιά είχε πλακώσει τη ζωή της σαν ένα µαύρο 

πέπλο, απ’ αυτά που όταν τα βλέπεις να υφαίνονται, ξέρεις ότι δεν είναι για καλό και 

ότι κανένα ευτυχισµένο πρόσωπο δεν πρόκειται να τα φορέσει. 

Κι άλλες µέρες περνούσαν και οι ελπίδες µου λιγόστευαν, το µονοπάτι στένευε. Ότι 

και να ’κανα φαινόταν να µην είχε ιδιαίτερη σηµασία., να µη φέρνει κάποιο 

διαφορετικό αποτέλεσµα. Τότε µια µέρα, µετά από καιρό, πήγα δίπλα της σ’ εκείνο 

το ντιβάνι κάτω απ’ το παράθυρο του χολ που συνήθιζε να κάθεται και να κοιτά τον 

δρόµο. Της έπιασα το χέρι αλλά εκείνη δε σάλεψε. Σα να µη το ένοιωθε καν. Ήλπιζα 

τουλάχιστον ότι µπορεί να µ’ ακούει. Έτσι  ξεκίνησα να της µιλάω. 

 

 «Ξέρεις τι µπορώ να κάνω στα όνειρά µου ; 

Είναι  πολύ εύκολο. Μόνος µου το 

ανακάλυψα. ∆ε χρειάζεται ούτε κόλπα ούτε 

τίποτα. Ένα τίναγµα είναι µόνο των ποδιών. 

Ένα τίναγµα που όµως σε κάνει και πετάς ! 

Αν θες µπορώ να σου δείξω. Ξέρω, 

ακούγεται δύσκολο, δεν είναι όµως, στο 

υπόσχοµαι.  

   Τα βράδια που δε µπορώ να κοιµηθώ 

εύχοµαι να πετάξω µακριά και µετά από λίγο το ταξίδι µου ξεκινά. Σα να ’ναι κάποιος 

εκεί ψηλά που µε ακούει και θέλει να µε βοηθήσει. Ναι, αυτό πρέπει να συµβαίνει. 

Κάποιος που µε προσέχει και µε κρατάει δυνατό. Να πάρε αυτό. Νοµίζω πως θα σε 

βοηθήσει». 

 

∆εν ήξερα τι άλλο να πω. Μόνο έβαλα τη χιονόµπαλα στα 

χέρια της και κάθισα για λίγο πλάι της. Είχε κιόλας 

βραδιάσει και ήξερα πως έπρεπε ήδη να 

βρίσκοµαι στο κρεβάτι µου. ∆εν ήθελα να τη 

στεναχωρήσω και ξεκίνησα για το δωµάτιό µου.  

      

    Φεύγοντας είπα : 

«Θα σε περιµένω. Θα είναι το πρώτο σου ταξίδι και θα 

είµαι κοντά σου». 

 

ο επόµενο πρωί γύρεψα τη µάνα µου στο δωµάτιό της 

αλλά δεν ήταν εκεί. Λίγο αργότερα τη βρήκα να κοιµάται 



στο ντιβάνι, αγκαλιά µε τη χιονόµπαλα. Εκεί, ανάµεσα στις πρώτες αχτίδες του ήλιου 

και στο φως µιας καινούργιας ηµέρας, είδα για πρώτη φορά µετά από χρόνια τη 

µητέρα µου να χαµογελά. Και ήξερα πια πως είχε περάσει το ποτάµι και είχε αλλάξει 

όχθη. Είχε κάνει το πιο σηµαντικό ταξίδι της ζωής της και είχε βγει νικήτρια. 

     Ο πατέρας µου δεν ξαναφάνηκε στο κατώφλι.  

Μάθαµε όµως να µην τον περιµένουµε και παρ’ όλο που η πόρτα  έµεινε ανοιχτή, 

έµεινε για  µας, για τα χρόνια που είχαµε µπροστά µας, για τη ζωή που µας 

χαµογελούσε ξανά. 

 

 

.............................................................................. 

 

 

 


