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     Το ςκοτεινό πζπλο τθσ νφχτασ είχε πλζον καλφψει το Καλζντηι και το 

κρφο είχε μετατρζψει τισ ςταγόνεσ τθσ πρωινισ βροχισ ςε 

κρυςταλλάκια που κρζμονταν, από τα παράκυρα των ςπιτιϊν. Ξαφνικά 

μζςα ςτθ ςιωπι τθσ νφχτασ χτφπθςε δυνατά και ικετευτικά θ καμπάνα 

του χωριοφ. «Φωτιά!», φϊναξε ζνα θλικιωμζνοσ γζροντασ τρζχοντασ 

πάνω-κάτω ςτο χωριό «Το ςχολείο ζχει πιάςει φωτιά!». 

     Οι κάτοικοι του χωριοφ όρμθςαν ζξω από τα ςπίτια τουσ, κρατϊντασ 

όλοι του από ζνα κουβά ςτο χζρι. Άλλοι με τα ροφχα τουσ, άλλοι με τισ 

πυτηάμεσ του και τισ ηεςτζσ παντόφλεσ τουσ. Πλοι όμωσ με τθν αγωνία 

και τον τρόμο ηωγραφιςμζνο ςτα μάτια τουσ. Ρίςω από τουσ πιο 

θλικιωμζνουσ ακολουκοφςαν  οι οικογενειάρχεσ, και πίςω από αυτοφσ 

τα παιδιά κρατϊντασ από το ζνα χζρι τθ δαςκάλα τουσ, θ οποία 

προςπακοφςε να τουσ δϊςει κουράγιο και να τα πείςει, όπωσ ζκανε 

πάντα,  ότι όλα κα πάνε ςτο τζλοσ καλά. 

     Μζςα ςτο παιδικό πλικοσ βριςκόταν και ζνα ψθλό αγοράκι, με 

καςτανά ςγουρά μαλλιά και εκφραςτικά πράςινα μάτια. Ιταν ο 

Κϊςτασ, το πιο ζξυπνο παιδί τθσ τάξθσ και ςίγουρα το πιο αιςιόδοξο. 

Αυτι τθ δφςκολθ ςτιγμι ιταν ο μόνοσ, εκτόσ από τθ δαςκάλα,  που 

πίςτευε πωσ όλα κα πάνε καλά, πωσ κα καταφζρουν και κα ςϊςουν το 

πολυαγαπθμζνο τουσ ςχολείο. 

     Για πρϊτθ φορά όμωσ δεν είχε δίκιο. Μετά από δφο κουραςτικζσ 

ϊρεσ παλεφοντασ με τισ φλόγεσ θ φωτιά είχε ςβιςει, όπωσ και το φωσ 

που ζβγαινε πάντοτε από το δεφτερο ςπίτι των παιδιϊν. Ο λόγοσ, ότι 

δεν υπιρχε πλζον.  Το ςπίτι τθσ αγάπθσ και τθσ αιςιοδοξίασ είχε πια 

γίνει ςτάχτθ. 

     Τα μάτια των παιδιϊν είχαν γεμίςει δάκρυα. Το χαμόγελό τουσ είχε 

ςβθςτεί από το λαμπερό προςωπάκι τουσ. Το ίδιο είχε ςυμβεί και ςτον 



Κϊςτα,  με τθ διαφορά όμωσ ότι αυτόσ δεν κα μποροφςε ποτζ να 

ξεχάςει αυτι τθ μζρα. Το γεγονόσ αυτό τον είχε ςθμαδζψει, και κα τον 

ακολουκοφςε ςε όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι του. 

 

 

 

 

 

1967  

     Θ πόρτα το ςπιτιοφ τθσ κυρά-Μαρίασ χτφπθςε ανυπόμονα.  

«Μάνα, άνοιξε γριγορα! Ζχω να ςου πω καταπλθκτικά νζα.» φϊναξε 

δίχωσ να ςταματιςει να χτυπάει τθν πόρτα ο Κϊςτασ, ο οποίοσ είχε 

αλλάξει πάρα πολφ τα τελευταία δζκα χρόνια. Είχε ψθλϊςει ακόμα 

περιςςότερο και είχε αδυνατίςει αρκετά. Είχε γίνει, όπωσ ζλεγαν και οι 

ςυγχωριανοί του, ζνασ κακϊσ πρζπει κφριοσ. 

    Θ κυρά-Μαρία ζτρεξε αλαφιαςμζνθ ςτθν πόρτα, μθν ξζροντασ τι είχε 

ςυμβεί. Τότε γεμάτοσ από χαρά, ο μοναχογιόσ τθσ ζπεςε ςτθν αγκαλιά 

τθσ και άρχιςε να τθ φιλάει. «Μάνα, πζραςα. Τα κατάφερα! Ρζραςα ςτθ 

νομικι ςχολι ςτθν Ακινα και τα ζχω κανονίςει όλα. Δεν χρειάηεται να 

ανθςυχείσ για τίποτα.» 

    Θ μθτζρα του, μθν μπορϊντασ να ςυγκρατθκεί από τθν ευτυχία που 

ζνιωκε για το γιό τθσ, ζβαλε τα κλάματα και του είπε, με τα δάκρυα να 

γεμίηουν το ρυτιδιαςμζνο από τθν κοφραςθ πρόςωπό τθσ: «Είμαι πάρα 

πολφ περιφανθ για ςζνα. Με κάνεισ τθν πιο ευτυχιςμζνθ μάνα του 

κόςμου. Αλλά κζλω να ςου ηθτιςω μια τελευταία χάρθ. Σε παρακαλϊ 

αγόρι μου, μθν με ξεχάςεισ, να ζρχεςαι που και που να με βλζπεισ, 

ζτςι;» 

    «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λεσ μάνα. Είναι δυνατόν; 

Ρϊσ μπορϊ εγϊ να ςε ξεχάςω; Είςαι θ καλφτερθ μθτζρα του κόςμου, 

και ςτο κάτω-κάτω εδϊ είναι ο τόποσ μου, οι αναμνιςεισ μου και 



προπάντων θ αγαπθμζνθ μου δαςκάλα, θ κυρία Αναςταςία. Δεν κζλω 

να ξανακοφςω τίποτα για αυτό το κζμα. Σου δίνω τθσ υπόςχεςθ μου, 

πωσ όποτε μπορϊ κα ςασ επιςκζπτομαι, και εςζνα και τθν κυρία 

Αναςταςία.» είπε με τθ χαρά να φωτίηει ακόμα το πρόςωπό του. «Τϊρα 

όμωσ πρζπει να φφγω. Να πάω και ςτθ δαςκάλα μου, να τθσ πω τα 

ευχάριςτα. Αφοφ ξζρεισ πόςο τθν αγαπϊ και αυτι. Με βοικθςε τόςο 

πολφ και μου ζμακε το πάντα για τθ ηωι.» 

«Ριγαινε αγόρι μου. Ριγαινε. Είμαι ςίγουρθ ότι κα ςε περιμζνει.» 

     Ζτςι και ζκανε. Επιςκζφτθκε τθν δαςκάλα του θ οποία τον ςυγχάρθκε 

ςαν να ιταν θ ίδια του θ μάνα. Βζβαια με τα δεκατζςςερα παιδιά είχαν 

περάςει τα πάντα μαηί, χαρά και λφπθ και ιταν λογικι θ αντίδραςι τθσ 

αυτι.   

     Εκείνθ θ μζρα ιταν ίςωσ από τισ καλφτερεσ μζρεσ που είχε ηιςει ο 

Κϊςτασ ςτθ ηωι του. Θ μζρα αυτι τον γζμιςε ακόμα περιςςότερθ 

ελπίδα από αυτι που είχε μζςα του, τον ζκανε να αιςκανκεί ζνα βιμα 

πιο κοντά ςτθν επιτυχία… 

 

1968-1975 

     Τα χρόνια κυλοφςαν γριγορα και ο Κϊςτασ τα πιγαινε περίφθμα ςτθ 

ςχολι του. Οι κακθγθτζσ του είχαν μείνει ζκπλθκτοι από τθν 

εργατικότθτά του και τθν εξυπνάδα του, και όλα αυτά ςε ςυνδυαςμό με 

τθ πολφπλευρθ προςωπικότθτα και τον καλόκαρδο χαρακτιρα του τον 

ζκαναν να ξεχωρίςει ανάμεςα ςε πολλοφσ φοιτθτζσ πολφ εφκολα και 

γριγορα. Ωςτόςο, εκείνοσ παράμενε πάντοτε μετριόφρων και ςυνζχιηε 

να προςπακεί.  

     Τθν μάνα του τθν επιςκεπτόταν τακτικά, όπωσ επίςθσ και τθν κυρία 

Αναςταςία, όπωσ τουσ είχε υποςχεκεί εκείνθ τθ νφχτα του Φλεβάρθ. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν του δεν τθσ είχε ηθτιςει τίποτα. Τα 

ζβγαηε πζρα μόνοσ του, όπωσ είχε μάκει να κάνει από μικρόσ. Ηοφςε 

ςτθν Εςτία του πανεπιςτθμίου και τα χριματα που χρειαηόταν τα 

κζρδιηε δουλεφοντασ ςε ζνα εςτιατόριο ωσ ςερβιτόροσ.  



     Επίςθσ το δεφτερο χρόνο των ςπουδϊν του γνϊριςε μια κοπζλα. Τθν 

ζλεγαν Κατερίνα. Ιταν λεπτι, με μακριά καςτανόξανκα μαλλιά, που 

ζπεφταν ςτουσ ϊμουσ τθσ και ςπινκθροβόλα μαφρα μάτια. Ιταν και 

αυτι πολφ ζξυπνθ και εργατικι, ςαν και εκείνον. Ο Κϊςτασ από τθν 

πρϊτθ ςτιγμι που τθν είδε τθν ερωτεφτθκε και όςο τθν γνϊριηε 

καλφτερα τόςο πιο πολφ τθν αγαποφςε. Μάλιςτα, όςοι τουσ ιξεραν 

αλλά και αυτοί που τουσ γνϊριηαν ζλεγαν ότι είναι πάρα πολφ 

ταιριαςτό ηευγάρι και ότι ζχουν μία ςχζςθ αλθκινισ και αγνισ αγάπθσ 

μεταξφ τουσ. Και είχαν δίκιο. 

     Τθν θμζρα τθσ αποφοίτθςισ τουσ λοιπόν, ο Κϊςτασ πιρε κοντά του 

τθν Κατερίνα, γονάτιςε μπροςτά τθσ και τθσ είπε τθ χαρακτθριςτικι 

φράςθ: «Κζλεισ να γίνεισ γυναίκα μου;». Θ καρδιά τθσ Κατερίνασ άρχιςε 

να χτυπάει δυνατά και τα αμυγδαλωτά τθσ μάτια να γεμίηουν από 

δάκρυα ευτυχίασ. «Ναι!» φϊναξε, με τθ φωνι τθσ να τρζμει ακόμα από 

τθ ςυγκίνθςθ. 

     Από τθν επόμενθ κιόλασ μζρασ, άρχιςαν τισ προετοιμαςίεσ για το 

μεγάλο γεγονόσ. Ο γάμοσ τουσ κα γινόταν το καλοκαίρι, ςτθν Ιπειρο, 

αφοφ και οι δφο κατάγονταν από αυτό το μζροσ. Φυςικά από το γάμο 

τουσ δεν μποροφςαν να λείπουν οι προθγοφμενοι ςυμμακθτζσ του 

Κϊςτα, αλλά και θ δαςκάλα του.  

     Ο γάμοσ τουσ τελικά ιταν υπζροχοσ, όπωσ ακριβϊσ τον είχαν 

ςχεδιάςει και ονειρευτεί. Και οι δφο αιςκάνονταν υπζροχα, ςαν να 

ταξίδευαν πάνω ςτα ςφννεφα, με μοναδικό ςυνοδοιπόρο τθν αγάπθ 

που ζνιωκαν ο ζνασ για τον άλλο. 

 

23 Φεβρουαρίου  1979 

     «Άντε, Κϊςτα!  Ζφταςε θ μεγάλθ μζρα. Ριςτεφω πωσ  δε κζλεισ να 

αργιςεισ ςτα εγκαίνια του γραφείου ςου!», φϊναξε θ Κατερίνα ςτον 

άντρα τθσ. 

     Και όντωσ ιταν θ μεγάλθ μζρα. Ο Κϊςτασ πριν από ζνα χρόνο, 

ακολουκϊντασ τισ ςυμβουλζσ τισ δαςκάλασ του, να ακολουκεί δθλαδι 



τα όνειρά και τισ φιλοδοξίεσ του και να μθν το βάηει ποτζ κάτω ςτθ ηωι 

του, αποφάςιςε να ανοίξει το δικό του δικθγορικό γραφείο. 

     Ναι, θ απόφαςθ αυτι ιταν ριψοκίνδυνθ και δφςκολθ, αλλά ιταν 

αυτό που πραγματικά ικελε ςτθ ηωι του. Αφοφ βρικε τον κατάλλθλο 

χϊρο για να ςτεγάςει το όνειρό του, ετοίμαςε τισ άδειεσ και θ μεγάλθ 

μζρα ζφταςε. Θ μζρα των εγκαινίων του γραφείου του. Κα ιταν όλοι 

εκεί. Οι παλιοί του ςυμμακθτζσ και οι ςυμφοιτθτζσ του, θ μθτζρα του 

και ίςωσ κάποιοι μελλοντικοί του πελάτεσ. 

      Κατά τθ διάρκεια του αγιαςμοφ όλα πιγαν όπωσ τα είχαν ςχεδιάςει. 

Αλλά ο Κϊςτασ ιταν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγιαςμοφ κάπωσ 

μελαγχολικόσ. Ζψαχνε ςυνεχϊσ μζςα ςτο πλικοσ. Κανζνασ δεν 

μποροφςε να καταλάβει τι ιταν αυτό που πραγματικά αναηθτοφςε. 

Μόνο θ καρδιά του το γνϊριηε. 

    Ιταν το πρόςωπό τθσ. Τα γεμάτα ηεςταςιά και αγάπθ μάτια τθσ, το 

ρυτιδιαςμζνο πρόςωπό τθσ που φϊτιηε πάντα από τθν καλοςφνθ τθσ, το 

ενκαρρυντικό χαμόγελό τθσ, που κατάφερνε να του δίνει πάντοτε το 

κουράγιο που χρειαηόταν για να ςυνεχίςει. Και όμωσ, όςο και να 

ζψαχνε, δεν μποροφςε να τθ βρει. Γιατί θ δαςκάλα του είχε ιδθ 

προβλιματα υγείασ, που τθν κακιλωναν ςτο κρεβάτι. 

 

     Κάποια ςτιγμι ξζςπαςε, ζςτω και αν αυτό το ξζςπαςμα ζγινε με ζνα 

μόνο δάκρυ, που κφλιςε αρμονικά και ιρεμα ςτο μάγουλό του. Ζνα 

δάκρυ που ζκρυβε ,μζςα του τα πάντα. Αγάπθ, λφπθ, ςτεναχϊρια, 

φιλοδοξίεσ, όμορφεσ και άςχθμεσ ςτιγμζσ.  

     «Συγκινικθκα», είπε ςε αυτοφσ που τον ρϊτθςαν. « Απλά 

ςυγκινικθκα.». Κάποιοι δεν τον πίςτεψαν, κάποιοι άλλοι δεν 

ενδιαφζρκθκαν. Αλλά δεν τον ζνοιαηε. Αυτόσ ιξερε…  

 

23 Φεβρουαρίου  1983 

     Μία παχουλι νοςοκόμα πλθςίαςε γριγορα τον Κϊςτα, ο οποίοσ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ γζννασ πθγαινοερχόταν πζρα-δϊκε ςτθ αίκουςα 



αναμονισ, περιμζνοντασ τα νζα, για τθ γζννθςθ του παιδιοφ του. 

Μάλιςτα από τθ ςτιγμι που του είπαν για τισ επιπλοκζσ που μπορεί να 

αντιμετϊπιηε θ γυναίκα του, δεν ςταμάτθςε οφτε ςτιγμι να 

προςεφχεται για να πάνε όλα καλά. 

    «Συγχαρθτιρια», του είπε θ νοςοκόμα με τα μαγουλά τθσ να 

φουςκϊνουν και τον ιδρϊτα να ςτάηει ςτο μζτωπό τθσ, «κάνατε ζνα 

υγιζςτατο και πολφ όμορφο  κοριτςάκι». Τα μάτια του Κϊςτα ζλαμψαν. 

Θ αγωνία και το άγχοσ εξαφανίςτθκαν από τα μάτια του και τθ κζςθ 

τουσ πιραν θ χαρά και θ ευτυχία, που ζκαναν το πρόςωπό του να 

φωτίηει ςαν το φωσ του λαμπεροφ ιλιου. 

     «Σε πόςθ ϊρα κα μπορϊ να τισ δω;», ρϊτθςε με τα μάτια του να 

πετάν ςπίκεσ αγάπθσ, «Πταν τισ ετοιμάςουμε , κα ςασ φωνάξω. Τϊρα 

πθγαίνετε να πλυκείτε και να φτιαχτείτε λίγο, μθν ςασ δει ζτςι για 

πρϊτθ φορά θ κοροφλα ςασ.». «Ναι, ναι ζφυγα» είπε ο Κϊςτασ με μία 

αίςκθςθ μικρισ αμθχανίασ για το νζο ρόλο του ςαν πατζρασ, και ζτρεξε 

να ετοιμαςτεί. 

     Αφοφ πρϊτα ζκανε ότι τον ςυμβοφλεψε θ νοςοκόμα, πιγε ςτο 

ανκοπωλείο του μαιευτθρίου και αγόραςε μία ανκοδζςμθ με 

πολφχρωμα και όμορφα λουλοφδια «για τθν πανζμορφθ κόρθ και τθ 

γυναίκα μου», όπωσ είπε και ςτο πωλθτι. Ύςτερα με τθ χαρά να 

διαγράφεται ακόμα ςτο φωτεινό του πρόςωπο, γφριςε πίςω ςτο 

κάλαμο και περίμενε υπομονετικά αυτι τθ φορά για τθν άδεια τθσ 

νοςοκόμασ να δει τθ γυναίκα του. Εκείνθ δεν άργθςε πολφ να ζρκει και 

μόλισ του είπε αυτό που ικελε να ακοφςει εκείνοσ μθν μπορϊντασ να 

ςυγκρατθκεί παραπάνω, όρμθςε ςτο δωμάτιο τθσ Κατερίνασ. 

     Εκεί θ ταλαιπωρθμζνθ από τθ γζννα γυναίκα του, που κρατοφςε 

ςφιχτά ςτα χζρια τθσ τθ μικρι τουσ κόρθ. Ο Κϊςτασ πάγωςε. Ζβλεπε για 

πρϊτθ φορά το παιδί του, και αιςκανόταν τόςο διαφορετικά, ςαν να 

ιταν ζνασ καινοφριοσ άνκρωποσ. Θ περθφάνια και θ αγάπθ που ζνιωκε 

εκείνθ τθ ςτιγμι, για τθν μόλισ δφο ωρϊν κοροφλα του, ιταν  τεράςτια. 

Ριγε κοντά τθσ και ακοφμπθςε το μικροςκοπικό χεράκι τθσ. Ζνιωκε πωσ 

δεν μποροφςε να τθν πάρει ςτα χζρια του, γιατί ιταν τόςο εφκραυςτθ, 



ςαν πορςελάνινθ κουκλίτςα και κα ζςπαγε. Και θ αλικεια είναι πωσ 

ιταν πραγματικά πολφ όμορφθ.   

     Κοίταξε τα μικροςκοπικά ματάκια τθσ και ζνιωςε μία ηεςτι 

ακτινοβολία να διαπερνάει το πρόςωπό του. Δεν μποροφςε να 

αντιςτακεί. Τθν πιρε ςιγά-ςιγά ςτα χζρια του και ζνιωςε το δζρμα τθσ 

να ακουμπάει ςτο δικό του. Ιταν θ πρϊτθ του αγκαλιά με τθ κόρθ του, 

που τον ζκανε τόςο περιφανο, τόςο ευτυχιςμζνο, τόςο… πατζρα.   

 

23 Φεβρουαρίου 1989 

     Το τθλζφωνο ςτο ςπίτι του Κϊςτα χτφπθςε με ζνα διαπεραςτικό 

κουδοφνιςμα κατά τισ 7:00 τα ξθμερϊματα και τον ζκανε να πεταχτεί 

από το κρεβάτι. Ιταν Σάββατο και μία πολφ χαροφμενθ για τθν 

οικογζνεια, αφοφ  ιταν και τα γενζκλια τθσ Λφιγζνειασ, που ζκλεινε ζξι 

χρόνια από τθ γζννθςι τθσ. Θ θμζρα αυτι όμωσ δεν ζμελλε να 

διατθριςει και πολφ τθ χαροφμενθ διάκεςθ του Κϊςτα. 

     «Ραρακαλϊ», είπε ο Κϊςτασ ςθκϊνοντασ το τθλζφωνο με μία δόςθ 

αγωνίασ ςτθν φωνι του, κζλοντασ να μάκει τι είχε ςυμβεί και τον 

ενοχλοφςαν τόςο νωρίσ. Μόλισ άκουςε όμωσ το λόγο του 

τθλεφωνιματοσ  ζπεςε κυριολεκτικά από τα ςφννεφα. Το πάντοτε 

φωτεινό και αιςιόδοξο πρόςωπό του ςκοτείνιαςε και τα καταπράςινα 

μάτια του πλθμμφριςαν από δάκρυα, ενϊ ζνιωςε τθ ηεςτι καρδιά του 

να ςχίηεται ςε δφο κομμάτια. Θ αγαπθμζνθ του κυρία Αναςταςία είχε 

φφγει από τθ ηωι. Θ δαςκάλα του, θ θρωίδα του, ο άνκρωποσ που του 

είχε μάκει να μθν το βάηει ποτζ κάτω και να αγωνίηεται. 

     Σθκϊκθκε γριγορα από το κρεβάτι του, φόρεςε το μαφρο του 

κουςτοφμι, φίλθςε τθ γυναίκα του και πιγε ςτο δωμάτιο τθσ κοροφλασ 

του, που είχε κιόλασ ξυπνιςει από το κλάμα του πατζρα τθσ. «Χρόνια 

Ρολλά», τθσ είπε με τα δάκρυα να κυλοφν ακόμα ςτο πρόςωπό του. 

«Κα γυρίςω πίςω το απόγευμα για να γιορτάςουμε τα γενζκλιά ςου». 

Τθν αγκάλιαςε και με αργά βιματα κατευκφνκθκε προσ τθν πόρτα. 

«Μπαμπά, ςε παρακαλϊ  μθν κλαισ. Με ςτεναχωρείσ. Μθν το βάηεισ 

κάτω, εςφ μου το ζλεγεσ κυμάςαι; Αυτό που ςου ζλεγε και θ δαςκάλα 



ςου;», είπε θ κοροφλα του κοιτϊντασ τον με τα ακϊα ματάκια τθσ και 

μθν γνωρίηοντασ τι είχε ςυμβεί. 

     Αυτό το πρωί ιταν το χειρότερο πρωινό του Κϊςτα. Μζχρι να φτάςει 

ςτο Καλζντηι, όπου κα γινόταν θ κθδεία τθσ θρωίδασ του, δεν είχε 

ςταματιςει να κλαίει. Εκεί παρευρίςκονταν όλοι οι παλιοί ςυμμακθτζσ 

του, που είχαν ζρκει να κρθνιςουν και αυτοί τθν πολυαγαπθμζνθ τουσ 

δαςκάλα. 

     Μόλισ τελείωςε θ κθδεία τθσ, ο Κϊςτασ ζμεινε πίςω ςτον τάφο τθσ 

κυρίασ Αναςταςίασ και τον κοιτοφςε με το κλιμμζνο πρόςωπό του. 

«Γιατί», ρϊτθςε με το βλζμμα του καρφωμζνο ςτθ φωτογραφίασ τθσ 

δαςκάλασ του.  

    Ζμεινε εκεί για κάμποςθ ϊρα ακοφνθτοσ, αμίλθτοσ… Και τότε 

κυμικθκε τα λόγια τθσ: «Να προςπακείτε για ό,τι επικυμείτε να 

αποκτιςετε. Να πολεμάτε και να μθν το βάηετε ποτζ κάτω.» Εκείνθ τθν 

θμζρα πζραςαν μπροςτά του όλεσ οι αναμνιςεισ του από τα παιδικά 

του χρόνια. Πμορφεσ και άςχθμεσ, που είχαν όμωσ πάντα δίπλα τουσ 

τθν δαςκάλα τουσ, τθν κυρία Αναςταςία. 

 

 

 

23 Φεβρουαρίου  2011 

     Είχε περάςει κιόλασ ζνασ χρόνοσ από το κάνατο τθσ αγαπθμζνθσ του 

Κατερίνασ. Μετά το χαμό τθσ αγαπθμζνθσ του γυναίκασ, ο κυρ-Κϊςτασ 

είχε αλλάξει πολφ. Οι ρυτίδεσ ςτο πρόςωπό του είχαν αυξθκεί κυρίωσ 

από τθ ςτεναχϊρια, ενϊ τα μαλλιά του είχαν αςπρίςει. Τα γεμάτα 

ηωντάνια και φιλοδοξία πράςινα μάτια του, είχαν αντικαταςτακεί από 

απελπιςμζνα και ςχεδόν νεκρά μάτια. Το χαμόγελο του είχε πια γίνει 

είδοσ προσ εξαφάνιςθσ κα ζλεγαν κάποιοι, ωςτόςο εγϊ λζω ότι απλά 

δεν είχε το κουράγιο να χαμογελάςει.  

     Τθν θμζρα αυτι που το θμερολόγιο ζγραφε και πάλι 23 

Φεβρουαρίου, ο Κϊςτασ αποφάςιςε να πάει μία βόλτα μζχρι το 



Καλζντηι, για να επαναφζρει ςτο μυαλό μνιμεσ από παλιά που ίςωσ 

είχε ξεχάςει. Θ αλικεια βζβαια είναι ότι κυμόταν τα πάντα πάρα πολφ 

καλά και ξεκάκαρα, απλά ζψαχνε να βρει μια δικαιολογία για να φφγει.  

     Τθν θμζρα αυτι επιςκζφτθκε τουσ παλιοφσ ςυμμακθτζσ του, όςουσ 

ηοφςαν ακόμα, το πατρικό του, το μζροσ όπου βριςκόταν το αγαπθμζνο 

του ςχολείο, πριν φυςικά καεί και τζλοσ επιςκζφτθκε το νεκροταφείο.  

     Ρλθςίαςε με αργό βθματιςμό τον τάφο τθσ μθτζρασ του και το τάφο 

τθσ δαςκάλασ του. Από μια απίςτευτθ ςυγκυρία είχαν καφτεί δίπλα-

δίπλα.  Ριρε λοιπόν μία πζτρα και κάκιςε ανάμεςά τουσ. Τουσ μίλθςε, 

τουσ είπε τι ζνιωκε, τα παράπονά του, τισ επικυμίεσ του και ζκλαψε. 

Ζκλαψε δυνατά. Δεν τον ζνοιαηε ποιοσ κα τον άκουγε, εκείνοσ 

κρθνοφςε… 

     Τθ βροχερι αυτι μζρα διαδζχτθκε μία ςκοτεινι νφχτα. Ο κυρ Κϊςτασ 

γφριςε πίςω ςτο ςπίτι του με τα ροφχα του βρεγμζνα και τα μάτια του 

κατακόκκινα από τα κλάμα. Κάκιςε ςτθν κουνιςτι του πολυκρόνα 

μπροςτά από το αναμμζνο τηάκι με τισ φλόγεσ να καίνε το πρόςωπό 

του. Τα μάτια του ζκλειςαν ςιγά-ςιγά και εκείνοσ κοιμικθκε. 

     Τθν επόμενθ μζρα θ Λφιγζνεια τον βρικε ςκεπαςμζνο με μία μάλλινθ 

κουβζρτα ςτθν πολυκρόνα, δίπλα ςτο τηάκι με τισ φλόγεσ να 

προςπακοφν απεγνωςμζνα να ξαναηωντανζψουν. Τα χζρια του και το 

πρόςωπό του παγωμζνα, τα μάτια του ςφραγιςμζνα. Μία κραυγι βγικε 

από το ςαλόνι. Μία κραυγι πόνου, μία κραυγι απελπιςίασ. 

     Ο κυρ Κϊςτασ είχε κλείςει για πάντα τα μάτια του… 

   

 Σκιαδά Ελεάννα,  

Β΄ Πειραματικοφ Γυμναςίου Σπάρτθσ             


