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Το σΤοιχειωμενο σπιΤι

Γκρρρ… έτριξε η πόρτα, αλάδωτη σίγουρα και κλει-
στή εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Ο Ηλίας την 
έσπρωξε απαλά. 

―Σου λέω να φύγουμε! Τώρα! Αυτό το σπίτι είναι 
στοιχειωμένο! Όλοι το λένε στη γειτονιά, φώναξε η 
Αλκμήνη.

―Εγώ πάλι λέω να μπούμε, είπε ο Ηλίας στο 
κορίτσι του. Κάποιος έχει σπάσει το λουκέτο, κάτι 
έγινε εδώ… μπορεί να λήστεψαν το σπίτι χθες το 
βράδυ ή ίσως το πρωί.

―Ή να το ’σπασε το φάντασμα, ψέλλισε ο μικρός 
Παύλος φοβισμένος.

―Σπάνε, βρε, τα φαντάσματα λουκέτα; Αυτά 
μπαίνουν όπου θέλουν! του είπε η αδερφή του, η Με-
λίσσα, η οποία αμέσως πρότεινε και τη δική της ιδέα: 

―Εγώ λέω να καλέσουμε την αστυνομία.
Ο Ηλίας, ακούγοντας όλα αυτά, έμεινε να κοιτά 

την πόρτα αναποφάσιστος.
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―Εσύ τι λες; ρώτησε την Έρση.
―Δεν ξέρω… Τι να σου πω…
―Εγώ πάντως λέω να φύγουμε, αν όμως κάποιος 

τελικά μπει, ας είναι ο πιο θαρραλέος, είπε η Αλκμή-
νη.

Όλοι γύρισαν και κοίταξαν τον Νίκο, που μέχρι 
εκείνη τη στιγμή τους αγνοούσε, καθισμένος στο 
πεζούλι και παίζοντας με το κινητό του.

―Τι συμβαίνει; Γιατί με κοιτάτε όλοι; αναρωτή-
θηκε σηκώνοντας το κεφάλι από το κινητό, καθώς 
ένιωσε τα βλέμματα των φίλων του πάνω του.

Δεν είχε πάρει είδηση τίποτα στ’ αλήθεια!
―Νίκο, κάποιος έσπασε το λουκέτο. Αυτό το 

σκουριασμένο λουκέτο που πάντα θέλαμε ν’ ανοί-
ξουμε! είπε ο Ηλίας.

―ΟΚ, να καλέσουμε την αστυνομία! απάντησε 
αυθόρμητα ο Νίκος.

―Πες τα χρυσόστομε! αναφώνησε η Μελίσσα ανα-
κουφισμένη που έβρισκε επιτέλους συμπαράσταση.

―Άμα καλέσουμε την αστυνομία, δε θα μας αφή-
σουν να μπούμε μέσα και θα κλείσουν πάλι το σπίτι 
με άλλο λουκέτο, αστυνομικό! Έχεις δει αστυνομικό 
λουκέτο; ρώτησε με ύφος ο Ηλίας.

―Ομολογώ πως όχι, του απάντησε ο Νίκος σκε-
φτικός και ψύχραιμος. 

Εκείνη την ώρα φάνηκε κι ο Χρήστος. 
―Τι έγινε, ρε παιδιά; Γιατί είστε έτσι;
―Τα παιδιά τού εξήγησαν.
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ

―Και τι περιμένετε; κι έδωσε μια σπρωξιά και 
μπούκαρε μέσα στο σπίτι. 

Τα παιδιά έμειναν να κοιτάζονται. Μόνο η Μελίσ-
σα φώναξε:

―Χρήστο, πρόσεξε! Το σπίτι είναι στοιχειωμένο!
―Ελάτε! Ελάτε να δείτε! τους φώναξε ο Χρή-

στος.
―Περιμένετε! Θα μπω κι εγώ και θα σας πω, είπε 

ο Ηλίας και μπήκε προσεχτικά.
Το σπίτι ήταν μια παλιά μονοκατοικία στα Παλαιά, 

στη γειτονιά των παιδιών. Τα παιδιά πήγαιναν συχνά 
εκεί και έπαιζαν στην αυλή του σπιτιού, που προσφε-
ρόταν για παιχνίδι, ακόμα και για ποδόσφαιρο, μιας 
και ήταν ευρύχωρη, με πέτρες στο δάπεδο της αυ-
λής. Κάποτε μπορεί αυτό το σπίτι να ήταν ένα ωραίο 
αρχοντικό, όχι όμως πια. Χρόνια εγκαταλελειμμένο, 
με μια μεγάλη αλυσίδα να σφαλίζει την πόρτα κι ένα 
πολύ χοντρό λουκέτο, που σίγουρα ήθελε σιδερο-
πρίονο για να σπάσει. Πραγματικά περίεργο πώς και 
ποιος άνοιξε αυτό το σπίτι.

Ξαφνικά τα παιδιά είδαν τους δύο φίλους τους να 
βγαίνουν τρέχοντας έξω. 

―Κάποιος είναι μέσα, είπε ο Ηλίας.
Η Αλκμήνη έτρεξε πλάι του με αγωνία.
―Κάτι κινείται, συμπλήρωσε ο Χρήστος.
―Σας είπα να φωνάξουμε την αστυνομία! φώνα-

ξε η Μελίσσα, αρπάζοντας το κινητό του Νίκου από 
τα χέρια του για να καλέσει την αστυνομία.
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―Τον κωδικό. Τώρα! του είπε επιτακτικά η Με-
λίσσα. 

―Περίμενε, της είπε ο Νίκος πιο ψύχραιμος. Έχω 
μια ιδέα, περιμένετε όλοι εδώ.

Κι έφυγε φουριόζος, αφήνοντας τη Μελίσσα να 
δοκιμάζει κωδικούς στο κινητό του, μέχρι που το 
μπλόκαρε… «Ποιος τον ακούει τώρα…» σκέφτηκε η 
Μελίσσα και κατσούφιασε. Ο Νίκος επέστρεψε μετά 
από λίγο με τον Στέλιο, τον μεγάλο του αδελφό. Ο Στέ-
λιος είναι φοιτητής αρχαιολογίας και σπουδάζει στην 
Αθήνα. Έτυχε όμως να έχει έρθει αυτές τις μέρες, 
γιατί έκανε μια έρευνα στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας 
και Τεκμηρίωσης Βόλου για μια εργασία του.

―Ξέρετε ότι το πιο λογικό είναι να καλέσουμε 
την αστυνομία, τους είπε ήρεμα.

―Αυτό είπα κι εγώ! σήκωσε πάλι τη φωνή η Με-
λίσσα.

―Έχεις δίκιο, αλλά πάντα θέλαμε να εξερευνή-
σουμε αυτό το σπίτι. Ας το εξερευνήσουμε και μετά 
ας την καλέσουμε! του απάντησε ο Χρήστος. 

Ο Στέλιος έμεινε για λίγο σκεφτικός κι έπειτα 
τους είπε:

―Ξέρετε, κι εγώ ήθελα πάντα να εξερευνήσω 
αυτό το σπίτι. Όπως παίζετε εσείς εδώ από μικρά, 
έτσι έπαιζα κι εγώ με τους φίλους μου.

Και τότε μια μαύρη σκιά που βγήκε πάρα πολύ 
γρήγορα από το σπίτι τούς τράβηξε την προσοχή 
και τους έκοψε την ανάσα. 
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―Να, βρε παιδιά! Η γάτα ήταν που έψαχνε να 
φάει κάτι! είπε η Μελίσσα κι έτρεξε πίσω της – σί-
γουρα για να της δώσει από το σάντουίτς της· αυτό 
που της είχε βάλει στην τσέπη η γιαγιά της πριν φύ-
γει από το σπίτι.

Ο μικρός Παύλος ακολούθησε τη Μελίσσα.
Τα παιδιά ανακουφίστηκαν. Ο Στέλιος έβαλε το 

κεφάλι του μέσα στο σπίτι.
―Ποιοι μπήκατε; ρώτησε.
―Εγώ κι ο Ηλίας, του απάντησε ο Χρήστος.
―Και τι είδατε;
―Όχι πολλά, είχε πολύ σκοτάδι, απάντησε ο 

Ηλίας. Πρέπει ή ν’ ανοίξουμε τα πατζούρια…
―Αδύνατον, θα μας πάρει είδηση όλη η γειτο-

νιά… τον διέκοψε η Αλκμήνη.
―Ή φακό, συμπλήρωσε η Μελίσσα, που σαν να 

ένιωθε περισσότερη ασφάλεια τώρα, με τον Στέλιο 
στην παρέα τους.

Τα παιδιά την κοίταξαν εντυπωσιασμένα – αυτή 
δεν ήταν που μέχρι πριν από λίγο φώναζε να καλέ-
σουν την αστυνομία;

―Χμ… καλή ιδέα! Δεν τρέχεις, Νίκο, να φέρεις 
τον φακό από την αποθήκη; είπε ο Στέλιος στον 
αδερφό του.

―Έγινε! είπε ο Νίκος και… εκσφενδονίστηκε 
προς την κατεύθυνση του σπιτιού του. 

Ο Νίκος επέστρεψε σε λίγο μ’ έναν σούπερ ντού-
περ υπερσύγχρονο φακό, με τον οποίο ο Στέλιος 
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έμπαινε σε σπήλαια, όταν πήγαινε με τους φίλους 
του για πεζοπορία στο Πήλιο.

―Περιμένετε εδώ, είπε ο Στέλιος, πήρε τον φακό 
και μπήκε επιφυλακτικά στο σπίτι. 




