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Τ’ όνόμα μόυ ειναι όμηρός

Τ’ όνομά μου είναι Όμηρος. Όνομα μικρό (πολύ βο-
λικό κυρίως στην Αã Δημοτικού), ελληνικό και πρω-
τότυπο. Μένει στο μυαλό και δε σε ξεχνάει κανείς. 
Αυτά είναι τα καλά. Το κακό είναι ότι δε γνωρίζω 
κανέναν άγιο Όμηρο, επομένως δεν ξέρω σε ποιον 
άγιο να απευθύνομαι στην προσευχή μου και επί-
σης, ενώ έχω γιορτή, κανείς δεν τη γνωρίζει και όταν 
κερνάω στο σχολείο, νομίζουν ότι έχω γενέθλια. Για 
το επίθετο, ας μην το συζητήσουμε. Μακρύ και δύ-
σκολο, άρα ό,τι κερδίζω από το όνομα, το χάνω από 
το επίθετο. 

Μου αρέσει να λέω ιστορίες και όταν δεν έχω να 
πω αληθινές, τότε φτιάχνω απ’ το μυαλό μου, που 
βέβαια κι αυτές αληθινές είναι, αφού είναι δικές μου.

Γεννήθηκα πρώτος, άρα είμαι και τυχερός, για-
τί κατά τη γνώμη μου ο δεύτερος δεν έχει πολλή 
πλάκα. Ό,τι κάνει ο πρώτος είναι πρωτότυπο. Κάνει 
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τους άλλους να γελούν, να χαίρονται, να δακρύζουν, 
τέλος πάντων να συγκινούνται. Όταν το επαναλαμ-
βάνει ο δεύτερος, είναι απλή απομίμηση, γι’ αυτό 
και δεν καταλαβαίνω τους μεγάλους όταν χειροκρο-
τούν και χαμογελούν χαριτωμένα. Τι γελούν; Αφού 
το έχουν ξαναδεί. Τέλος πάντων. Θα ξαναγυρίσω σε 
αυτό γιατί έχω πολλά να πω…

Την πρώτη μέρα του Αυγούστου είναι τα γενέ-
θλιά μου. Είμαι λιοντάρι. Στο ζώδιο εννοώ. Δεν έχω 
ξεκαθαρίσει αν αυτό είναι καλό ή κακό, γιατί όποτε 
κάνω ζαβολιά, η μαμά μου λέει απελπισμένη:

―Τι περιμένεις από ένα κακομαθημένο λιονταράκι!
Κι αυτό το «λιονταράκι» επίσης με μπερδεύει, 

γιατί δεν κολλάει καθόλου με τη ζαβολιά…, αλλά και 
όποτε έχω μια επιτυχία, δηλώνει με περηφάνια: 

―Το δυναμικό μου λιονταράκι τα κατάφερε πάλι!
Άντε βγάλε άκρη. Πάντως γενικά αυτά τα μπερ-

δεμένα με τα ζώδια, που για όλα αυτά φταίνε, δεν 
τα καταλαβαίνω και δεν τα συμπαθώ. Όποτε κάνω 
κάτι, η μαμά και ο μπαμπάς με μαλώνουν –από αγά-
πη– και μου λένε ότι πρέπει να μάθω να αναλαμβά-
νω την ευθύνη μου. Οι μεγάλοι, γιατί δεν την ανα-
λαμβάνουν και τα ρίχνουν όλα στα ζώδια; Ό,τι μας 
συμφέρει δηλαδή. Όταν όμως εγώ ρώτησα τη Νίνα, 
τη φίλη της μαμάς, που ασχολείται με αυτά, αν ται-
ριάζει ο Λέων με την Παρθένο, εκείνη γέλασε και 
μου είπε ότι δεν είναι τόσο απλό και ότι είμαι μικρός 
γι’ αυτά. Τσαντίστηκα και αποφάσισα να μην την ξα-
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ναρωτήσω αλλά και να μην ξανασχοληθώ με αυτές 
τις αη δίες. Είχα κάνει πολύ κόπο για να μάθω τι ζώ-
διο είναι το κορίτσι που αγαπώ. Η ίδια δε μου έλε-
γε πότε είχε γενέθλια και μου έκανε κόνξες. Αφού 
τελικά έμαθα, έπρεπε να μπω κρυφά στο ίντερνετ 
με τον Νικόλα την ώρα του μαθήματος των υπολο-
γιστών, για να το ψάξω και αφού τελικά το βρήκα, 
η Νίνα δε μου έλεγε γιατί ήμουν, λέει, μικρός και 
γέλαγε. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι γέλαγε γιατί 
μάλλον δεν ταιριάζουν καθόλου αυτά τα δύο ζώδια 
και φαντάστηκε την αποτυχία μου. 

Εξακολουθώ να την αγαπάω τη Δανάη, αλλά της 
κάνω λίγο τον δύσκολο. Βγάζω το άχτι μου για όλη 
την ταλαιπωρία που έχω τραβήξει απ’ την Αã δημοτι-
κού. Τι λέω; Από το νηπιαγωγείο!
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αγαπη ειναι…

Λένε ότι τα κορίτσια είναι ευαίσθητα. Καλά… Εμέ-
να να ρωτήσουν. Πολλές φορές που δεν μπορώ να 
πάρω τα μάτια μου από πάνω της, ενώ ντρέπομαι, 
την κοιτώ και αυτή τίποτα… Κάθεται μόνο με τις φί-
λες της, παίζει μόνο με τις φίλες της και δε με κοιτά 
ποτέ. Αισθάνομαι αόρατος. Θέλω να της μιλήσω, 
αλλά κάθε φορά σταματώ λίγο πριν. Δοκίμασα τα 
πάντα. Έβαλα μέσο για να είμαστε στην ίδια ομάδα 
στα Εικαστικά. Σκέφτηκα ότι θα είχα μια ευκαιρία να 
της πιάσω το χέρι αν ζωγραφίζαμε με τους ίδιους 
μαρκαδόρους. Αυτή όμως είναι γρήγορη και στη 
ζωγραφική και στο να παίρνει τους μαρκαδόρους. 
Προσπάθησα την ώρα της Γυμναστικής, που ο κύ-
ριος γυμναστής μάς μάθαινε καλαματιανό, να είμαι 
στη σειρά ύστερα από εκείνη για να της κρατώ το 
χέρι, αλλά τελικά μου έδωσαν να κρατώ το μαντίλι. 
Μέχρι που προσπάθησα να πάω στο σχολείο νωρίς 
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το πρωί, πριν χτυπήσει το κουδούνι. Όταν μαζεύο-
νται πολλά παιδιά, εγώ μπερδεύομαι και τα χάνω 
χειρότερα, λέω μια βλακεία και το βάζω στα πόδια. 
Ούτε όμως και αυτό βοήθησε γιατί εκείνη άργησε 
να έρθει εκείνο το πρωινό…

Ρωτάω τη μαμά πώς γνώρισε τον μπαμπά. Μου 
αρέσει να την ακούω να το διηγείται. Αυτή την 
ιστορία την έχω ακούσει χίλιες φορές, αλλά δε 
βαριέμαι ποτέ. Νιώθω όμορφα κάθε φορά που 
την ακούω. Ζηλεύω τον μπαμπά που μπορούσε να 
μιλήσει τόσο ωραία και που η μαμά τού έδινε ση-
μασία, ενώ εμένα δε μου δίνουν ποτέ τα κορίτσια. 
Τον Χάρη, που είναι πάντα ζωηρός, άτακτος και όχι 
τόσο επιμελής, τον θέλουν όλες στην παρέα τους. 
Τον ζηλεύω που τα ’χει όλα, δε χρειάζεται να προ-
σπαθεί για τίποτε κι όμως έχει τόσους φίλους και 
όλοι τον θαυμάζουν. 

Μόνο εγώ δεν τον θαυμάζω. Εγώ τον φοβάμαι 
λίγο. Άμα σε χτυπήσει ο Χάρης, κάνεις να συνέλ-
θεις μέχρι το επόμενο διάλειμμα και αυτό μου ανα-
κατεύει το στομάχι. Ντρέπομαι όμως να μιλήσω γι’ 
αυτό στη δασκάλα μου γιατί τότε εκείνη θα τον μα-
λώσει και οι υπόλοιποι θα τα βάλουν μαζί μου που 
«είμαι μεγάλο καρφί». Αν το πω στον μπαμπά, εκεί-
νος θα μου πει θυμωμένος «τότε βάρα τον και συ» 
και δεν είναι ότι δεν το θέλω, είναι ότι μετά θα τις 
φάω χειρότερα. Και μόνο που το σκέφτομαι, νιώθω 
ντροπή. 
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Αν μιλήσω στη μαμά, μάλλον θα έρθει στο σχο-
λείο για να «καθαρίσει», αλλά και αυτό όταν το σκέ-
φτομαι, νιώθω ντροπή. Τις προάλλες που είχε έρθει 
στο διάλειμμα για να μου δώσει την αντιβίωση, ήθε-
λα ν’ ανοίξει η γη να με καταπιεί. Νόμιζα ότι όλοι με 
κοιτούσαν.

Βιάζομαι να μεγαλώσω. Τότε κανένας δε θα με 
αγνοεί, θα είμαι σημαντικός και όλοι θα με σέβονται. 
Και έχω και τον αδελφό μου που ακούει την ιστορία 
βαριεστημένα και λέει: 

―Μεγαλίστικες αηδίες! Μαμά, τι θα φάμε το 
βράδυ;

Απερίγραπτος!
Όταν ρωτώ τον μπαμπά να μου διηγηθεί την ίδια 

ιστορία της γνωριμίας με τη μαμά, εκείνος τα λέει 
διαφορετικά. Τα ίδια μου λέει δηλαδή, αλλά κάπως 
αλλιώτικα. Μια μέρα του το είπα και χαμογέλασε. 

―Όταν μεγαλώσεις, γλυκέ μου, θα καταλάβεις, 
μου είπε. 

Άντε πάλι τα ίδια. Πόσα πράγματα πρέπει να κα-
ταλάβω όταν μεγαλώσω και γιατί πρέπει να περιμέ-
νω μέχρι τότε; Είναι φορές που θέλω να τους πω ότι 
είμαι αρκετά μεγάλος και μπορώ να καταλάβω τα 
πάντα αν μου τα εξηγήσουν.

Είμαι δέκα χρόνων. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ή 
λίγο, αλλά εμένα μου φαίνεται καλό ή τουλάχιστον 
αρκετό. Νιώθω παιδί, αλλά και λίγο μεγάλος. Όταν 
παίζω με τους φίλους του αδελφού μου ή κοιτάζω 
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τα παλιά μου παιχνίδια, νιώθω πολύ μεγάλος. Όταν 
όμως μου μιλάει η κυρία διευθύντρια μ’ εκείνο το 
σοβαρό και αυστηρό της ύφος ή βλέπω τα εκτάκια 
που δε μας δίνουν σημασία, τότε νιώθω μια σταλί-
τσα, σαν το χρυσόψαρο που έχουμε στη γυάλα στο 
σαλόνι και το ταΐζουμε όποτε θέλουμε εμείς. Κανείς 
δε ρώτησε το καημένο το ψαράκι αν του αρέσει που 
είναι σε αυτή τη γυάλα, αν θα ήθελε μια κόκκινη ή 
μπλε, αν θα ήθελε παρέα ή αν του αρέσει η τροφή 
που του βάζουμε, που μοιάζει με δημητριακά για 
ψάρια. Έτσι νιώθω κι εγώ. Άλλοτε μια σταλίτσα και 
φοβάμαι, κι άλλοτε τρανός και μεγάλος και καμαρώ-
νω. Πιο συχνά πάντως, σταλίτσα… 

Και νομίζω πως ο πιο τυχερός απ’ όλους είναι 
ένας μικρός κοκκινολαίμης που έχω παρατηρήσει 
να έρχεται πού και πού στο σπίτι του παππού και 
της γιαγιάς και πετά ελεύθερος στην πίσω αυλή. 
Είναι μικρούλης, σαν κι εμένα, αλλά δεν έχει κανέ-
ναν να του λέει να μη φάει γλυκά, να φορέσει τα 
καλά του για να πάει επίσκεψη, να πλύνει τα δό-
ντια του γιατί τότε «τα ζαχαροζούζουνα θα του τα 
καταστρέψουν!», να μην περπατάει ξυπόλυτος, να 
μη βγει έξω να παίξει «…γιατί κάνει κρύο και έχει 
νυχτώσει», λες και όταν κάνει κρύο, σου κόβεται 
η όρεξη για παιχνίδι. Τον ζηλεύω γιατί πετά όπου 
θέλει, όποτε θέλει κι έτσι δεν έχει λόγο να θυμώνει 
με κανέναν γιατί κανένας δεν του επιβάλλει τίποτα! 
Κι αν πάει κάποιος να του κάνει τον μάγκα, πετάει 
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και φεύγει μακριά και δεν κάθεται να τις φάει. Κι 
όλο αυτό μου φαίνεται τέλειο! Η μόνη μου έννοια 
είναι ότι δεν έχει κάποιον να τον φροντίζει όταν εί-
ναι άρρωστος…
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επαγγελμα μαθηΤης

Η τετάρτη δεν είναι πολύ δύσκολη τάξη ή τουλάχι-
στον εμένα έτσι μου φαίνεται ή η δασκάλα μου την 
κάνει να φαίνεται εύκολη. Πρώτη φορά συναντάω 
δασκάλα που μας λέει να διαβάσουμε αν θέλουμε, 
και εγώ αυτό το βρίσκω ΤΕΛΕΙΟ! Στην αρχή η μαμά 
δε με πίστευε.

―Τι έχεις για αύριο; με ρωτούσε. 
―Ένα φυλλάδιο μαθηματικών ΑΝ ΘΕΛΩ, Γλώσ-

σα το παρακάτω ΑΝ ΘΕΛΩ, και Ιστορία, την Κάθοδο 
των Δωριέων ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, της απαντούσα και της 
έσπαγα τα νεύρα.

Το μυστήριο λύθηκε στην πρώτη ενημέρωση 
γονέων. Η δασκάλα τούς είπε ότι δε θέλει να μας 
πιέζει και ότι θέλει να μας μάθει ν’ αγαπάμε το σχο-
λείο και το διάβασμα και τους «σηκώθηκε η τρίχα 
κάγκελο». Όταν είχαμε πολύ διάβασμα, στις προη-
γούμενες τάξεις, αυτοί ήταν οι καλοί που μας λυπό-
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ντουσαν και η δασκάλα η κακιά. Τώρα που βρέθηκε 
μια δασκάλα με φιλότιμο, δεν τους άρεσε. Δεν τους 
πιάνεις πουθενά! 

Δεν ξέρω αν η δασκάλα κατάφερε να μας κάνει 
ν’ αγαπήσουμε το διάβασμα, το σίγουρο είναι ότι 
κατάφερε να μας κάνει ν’ αγαπήσουμε εκείνη και 
λίγο περισσότερο το σχολείο. Μ’ αρέσει πια που πη-
γαίνω, η κοιλιά μου έπαψε πια να με πονά και δε με 
νοιάζει να είμαι πρώτος στην τάξη. Για να σας πω 
την αλήθεια, φέτος δεν αισθάνομαι ότι υπάρχουν 
πρώτοι και τελευταίοι, ούτε καλά και άτακτα παι-
διά. Όλοι το ίδιο μου φαίνεται ότι είμαστε ανάλογα 
με τις μέρες και τα κέφια μας. Ακόμα και ο Φώτης, 
που είχε κάνει πατίνι τη ζωή της περσινής δασκά-
λας, φέτος καλός μου φαίνεται. Παρακολουθεί όσο 
μπορεί, συμμετέχει όσο μπορεί και γενικά διαβάζει 
όσο μπορεί. Η δασκάλα τού λέει πολλά μπράβο που 
προσπαθεί και όταν της λέει και επιμένει ότι Πρόε-
δρος της Αμερικής είναι ο Τζόρτζ Κλούνεϊ, εκείνη δε 
θυμώνει, απλώς τον διορθώνει ευγενικά. Άλλο αν ο 
Φώτης δεν πείθεται και όταν εκείνη γυρίζει την πλά-
τη της, εκείνος μουρμουρίζει πεισμωμένος.

―…Κι όμως είναι ο Κλούνεϊ… 
Εγώ πάντως νιώθω πολύ ανακουφισμένος. Γιατί 

έτσι μου φαίνονται όλα πιο εύκολα και δε χρειάζεται 
να κλαίω όταν είμαι κουρασμένος επειδή δεν μπορώ 
να συγκεντρωθώ, γιατί κανένας δε θα μου ζητήσει τα 
ρέστα. Μοναχά μερικές φορές που πάω στο σχολείο 
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και ξέρω πως δεν έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και 
έχω αφήσει κάτι ή το έκρυψα από τη μαμά πως το 
είχα για διάβασμα, μόνο τότε νιώθω μέσα στο στο-
μάχι μου σαν να έχω φάει μπουνιά. Συνήθως, όμως, 
μέχρι το πρώτο διάλειμμα μου έχει περάσει. 

Στο σχολείο επικρατεί ένα περίεργο αίσθημα δι-
καιοσύνης ανάμεσα στα αγόρια, μόνο όμως σε ό,τι 
έχει σχέση με τα κορίτσια. Δεν επιτρέπεται να πά-
ρεις το κορίτσι άλλου, ακόμα κι αν τον αντιπαθείς. 
Αυτό σαν κανόνας θεωρώ ότι είναι σωστός, γενικά. 
Στην πράξη δημιουργούνται διάφορα μπερδέματα. 
Για παράδειγμα, εγώ έχω κολλητούς τον Νικόλα και 
τον Άρη (τον δεύτερο, λίγο λιγότερο γιατί τον τελευ-
ταίο καιρό με κοροϊδεύει χωρίς λόγο και προσπα-
θεί να μου πάρει τον Νικόλα από φίλο. Εγώ όμως 
τον καταλαβαίνω αρκετές φορές, γιατί είναι λίγο 
μελαγχολικός και όταν στεναχωριέται, κάνει πράγ-
ματα που νομίζω ότι δε θέλει). Εγώ επίσης αγαπώ 
τη Δανάη. Η Δανάη όμως δεν αγαπά εμένα αλλά 
τον Άρη. Ο Άρης πάλι δε δίνει σημασία στη Δανάη, 
αλλά του αρέσει η Κυβέλη, την οποία όμως αγαπά 
και ο Νικόλας, αλλά κρυφά από τον Άρη. Το ωραίο 
είναι ότι η Κυβέλη αγαπά εμένα, που τη συμπαθώ 
πολύ, αλλά μου αρέσει περισσότερο για φίλη. Στην 
Κυβέλη μπορώ να πω τα μυστικά μου και να με κα-
ταλάβει, είναι αστεία και γελά συνέχεια, επιπλέον 
βγήκε πρώτη σε ψήφους στην τάξη, γι’ αυτό και τη 
θαυμάζω κι ας μην είναι πολύ καλή μαθήτρια. Ο πιο 
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ωραίος είναι ο Φώτης, που λέει ότι δεν μπορεί όλα 
αυτά τα μπερδέματα και ότι στο τέλος θα τσακω-
θούμε όλοι μεταξύ μας, γι’ αυτό και επιλέγει να του 
αρέσουν «άσχετα» κορίτσια. Στην αρχή του άρεσε 
η Αντονέλλα, η φίλη της Πάτυ, μετά του άρεσε ένα 
κορίτσι από την έκτη και πήγε ο αθεόφοβος και της 
πρότεινε να πάνε σινεμά και αυτή ακόμη γελάει. Τον 
τελευταίο καιρό λέει ότι του αρέσει η κυρία που κα-
θαρίζει στο σχολείο. Ο αδελφός μου ισχυρίζεται ότι 
είμαστε μια παρέα ηλιθίων που χάνουμε την ώρα 
μας και δεν ξέρουμε τι θέλουμε. 

―Εγώ στη θέση σου θα διάλεγα την Κυβέλη, που 
πάντα γελάει, σ’ αγαπάει και δε σε παιδεύει και είναι 
και πολύ όμορφη.

―Δε γίνεται, του απαντώ, πρώτον γιατί τη θέλουν 
και οι δύο καλύτεροι μου φίλοι και, δεύτερον, γιατί 
μου αρέσουν οι γυναίκες που έχουν ένα μυστήριο.

―Μυστήρια είναι τα γούστα σας, που πάτε και 
μπλέκετε με γυναίκες που δε σας θέλουν, μου λέει 
και φεύγει απελπισμένος μαζί μου. 

Κατά βάθος έχει δίκιο κι ας είναι μικρός. Κοιτάω 
έξω από το παράθυρο αφηρημένος και σκεπτικός 
και ο κοκκινολαίμης είναι πάλι εκεί. Τώρα πια νομίζω 
ότι έρχεται πιο συχνά απ’ ό,τι παλιά, σχεδόν κάθε 
μέρα. Είναι μικρούλης, γκρι, με κόκκινη «σαλιάρα» 
και νομίζω ότι είμαι ο μόνος που τον έχει προσέξει. 
Αλλά δεν ξέρω αν έχει προσέξει αυτός εμένα.
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η όνειρόπαγιδα 

Ο αδελφός μου κι εγώ. Εγώ κι ο αδελφός μου. «Δί-
δυμα» με δύο χρόνια διαφορά, ολόιδιοι σαν δυο στα-
γόνες νερό. Ίδιοι στο γέλιο, στις γκριμάτσες, στα 
μαλλιά. Όλοι μας μπερδεύουν. Ακόμα κι ο μπαμπάς 
και η μαμά. Ανάποδα και αντίστροφα λένε πάντα τα 
ονόματά μας κι έχουν την απαίτηση εμείς να κατα-
λάβουμε. Και κατά περίεργο τρόπο εμείς καταλα-
βαίνουμε! Μοιραζόμαστε, από τότε που γεννήθηκε 
ο μικρός, το ίδιο δωμάτιο, τα ίδια παιχνίδια, το ίδιο 
κούρεμα, τους ίδιους παππούδες και, απ’ ό,τι λέει κι 
ο μπαμπάς, και την ίδια βλακεία. Για να μη μιλήσω 
για οδοντόβουρτσες, βρακιά και κυρίως παπούτσια, 
με αποτέλεσμα να κολλάμε ο ένας απ’ τον άλλο τα 
πάντα (και τη βλακεία επιμένει ο μπαμπάς) και να 
πηγαίνουμε στο σχολείο φορώντας στο ένα πόδι 33 
και στο άλλο 35 αθλητικό. 

Αυτό δε σημαίνει ότι έχουμε βέβαια και τα ίδια 
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γούστα. Ο αδελφός μου ο Κωστής τρελαίνεται για 
τα μολύβια που έχουν τη γόμα στον «πισινό», πα-
ρόλο που τις πιο πολλές φορές δε σβήνει και τόσο 
καλά, ενώ εμένα μ’ αρέσουν τα στιλό, που επίσης 
έχουν ειδική γόμα στον «πισινό», αλλά αυτή σβήνει 
τέλεια. Εμένα μου αρέσει ο στίβος, ενώ ο Κωστής 
τρελαίνεται για το ποδόσφαιρο, να είναι όμως τερ-
ματοφύλακας. Οι άλλες θέσεις έχουν πολύ τρέξιμο 
και πολλές κλοτσιές και εκεινού δεν του αρέσει τί-
ποτα απ’ τα δύο. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το 
κόκκινο, ενώ εκείνος λατρεύει το κίτρινο, αλλά ο 
μπαμπάς στεναχωριέται γιατί είναι παοκτζής. Έτσι 
του λέμε ότι και το ασπρόμαυρο είναι ωραίο κι 
έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Εγώ αγαπώ τα σου-
βλάκια, ειδικά τα καλαμάκια, ενώ του Κωστή του 
αρέσουν τα τυλιχτά, αλλά κανείς δεν τον ακούει 
και τις περισσότερες φορές του παίρνουν καλαμά-
κια, γιατί παχαίνουν, λέει, λιγότερο.

―Ναι, αλλά το καλαμάκι για να το φας με την 
πατάτα και το τζατζίκι μαζί παιδεύεσαι και εμένα δε 
μου αρέσει να παιδεύομαι, λέει πάντα εκείνος συγ-
χυσμένος.

Γενικά πάντως τα βρίσκουμε. Στην αρχή όμως ο 
μικρός με τσάντιζε. Κανείς δε με είχε ρωτήσει πριν 
τον φέρουν σπίτι. Όταν μου έλεγαν ότι «μου έκα-
ναν» αδελφάκι για να έχω παρέα, εγώ θύμωνα. Δεν 
ήθελα παρέα. Μια χαρά ήμουν και πριν. Είχα μια 
μαμά ό λ η δική μου, μου έκανε τα χατίρια και ήμουν 
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το μωρό της. Το μοναδικό! Μετά έλεγε «τα μωρά 
μου». Και αυτό το «τα μωρά μου» ήταν που με εκνεύ-
ριζε. Είχα έρθει πρώτος, είχα προλάβει τη θέση, δεν 
μπορούσε να έχει δικαιώματα και ο άλλος. Αυτός ο 
άλλος, που ξεφύτρωσε και άρχισε να πίνει γάλα από 
το μεμέ της μαμάς μου, κάτι που το έκανα ΜΟΝΟ 
εγώ. Τον ζήλευα απίστευτα και ήθελα, όταν έκλαιγε, 
να βάλω το χέρι μου στην κούνια, να του πάρω την 
πιπίλα και να μην τη βρει ποτέ. Το καλύτερό μου 
ήταν ότι δεν μπορούσε να περπατήσει. Δε φανταζό-
μουν ποτέ ότι κάποτε θα περπατούσε. Και όταν με 
έπαιρνε η μαμά στην αγκαλιά της και με νανούριζε 
ή με παρηγορούσε, γυρνούσα και τον κοιτούσα με 
κακία και έλεγα από μέσα μου «να μάθεις βρομο-
μωρό να μου παίρνεις τη μαμά μου». Είχα βάλει πεί-
σμα να του την πάρω πίσω. Αλλά δεν τα κατάφερνα. 
Πέρασε πολύς καιρός για να του αναγνωρίσω το 
δικαίω μα να είναι και λίγο δική του… Ήταν κλαψιά-
ρης, γκρινιάρης και με σοβαρό κουσούρι να είναι 
εύκολος και να τρώει τα πάντα, με αποτέλεσμα η 
μάνα μου να «μου το χτυπάει» συνέχεια, μόνο και 
μόνο γιατί εγώ στο φαγητό μου είμαι… εκλεκτικός.

Έγινα κι εγώ γκρινιάρης, μπας και μου γίνονται 
ευκολότερα τα χατίρια, με αποτέλεσμα να σπάμε τα 
νεύρα της μάνας μας διπλά και να μην κάνει τα χατί-
ρια σε κανέναν μας.

Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία με το κρεβάτι. 
Είδε κι έπαθε η έρημη να με μάθει να κοιμάμαι στο 
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κρεβάτι μου. Ήρθε ο μικρός και χάλασε το σκηνικό. 
Αυτός δίπλα της για μήνες και εγώ μόνος μου στο δι-
πλανό δωμάτιο. Έξαλλος έγινα. Διεκδίκησα τη θέση 
μου στο κρεβάτι τους, ανάμεσά τους. Ούτε που μ’ 
ένοιαζε αν με έσπρωχναν, ζούλαγαν, ζούπαγαν κι 
όλα αυτά τα δυσάρεστα και άβολα που συμβαίνουν 
σ’ ένα κρεβάτι που ενώ είναι μόνο για τη μαμά και 
τον μπαμπά, τελικά κοιμούνται τρεις, τέσσερις ή και 
παραπάνω.

Είχα κερδίσει μια μικρή μάχη σε σχέση με τον 
αδελφό μου, που ακόμη κοιμόταν σ’ ένα «καρυδό-
τσουφλο» δίπλα στη μάνα μου, ενώ εγώ δεν είχα 
μόνο τη μυρωδιά της, την είχα όλη δική μου. Πή-
γαινα κοντά της, της βούταγα όποιο τσουλούφι πε-
ρίσσευε απ’ τα μαλλιά της και δεν τ’ άφηνα απ’ τα 
χέρια μου όλη νύχτα. Ανάμεσα στα δαχτυλάκια μου, 
το έκανα κομπάκια και ένιωθα ευτυχισμένος που 
ήμουν εκεί κι έκλεβα λίγα από τα «κρεβατικά» της 
τετραγωνικά.

Μεγάλωσε ο σπόρος και δεν τον έφτανε το κρε-
βάτι του – κάθε φορά το μπέρδευα με τη λεκάνη 
για τα ασιδέρωτα που είχε η γιαγιά. Η μαμά μας 
ξανά μανά από την αρχή να μας μάθει και τους 
δύο να κοιμόμαστε στα κρεβάτια μας. Ηρωίδα! Το 
παραδέχομαι. Την τρελάναμε τη γυναίκα. Για χρό-
νια πηγαινοερχόταν στο δωμάτιό μας όλη νύχτα. 
Να μας ηρεμήσει, να μας νανουρίσει, να μας πά-
ρει αγκαλιά, να μας φέρει γάλα, αλλά εκεί, πείσμα 



27

ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΤΙ;

φοβερό, αρνιόταν να μας πάρει στο κρεβάτι τους. 
Έφτασα επτά χρόνων μαντράχαλος –που λέει και 
ο παππούς– και πέντε ο σπόρος, και περπατώντας 
πια, και όχι μπουσουλώντας όπως στην αρχή, κά-
ναμε τους υπνοβάτες. 

Κάναμε τάχα ότι δεν το καταλαβαίναμε στον ύπνο 
μας και ορμάγαμε στο κρεβάτι τους ποιος θα πάρει 
την καλύτερη θέση. Εκεί η μάνα, βράχος. Μας ξανα-
πήγαινε πίσω! 

―Άσε τα παιδιά, έλεγε ο πατέρας μου ατάραχος, 
που δεν έχανε τον ύπνο του για κανένα λόγο. Αργό-
τερα θα τα θες και δε θα έρχονται.

Και γυρίζοντας πλευρό, μουρμούραγε:
―Καραγκιόζηδες!
Όπως και να ’χε, η τελευταία αυτή θεωρία του 

μπαμπά πολύ με βόλευε, αλλά δυστυχώς δεν έπια-
νε. Αντίθετα έκανε έξαλλη τη μάνα μου, που μας 
έστελνε αυστηρά για ύπνο και τους τρεις. Στο τέλος 
άρχισε να δοκιμάζει κόλπα. Μαγικά φωτάκια, φω-
σφορίζοντα προβατάκια στο ταβάνι και μια εκνευρι-
στική μουσική, που της είχε συστήσει η φίλη της η 
Νίνα, που κάνει γιόγκα (εκτός από το ότι ασχολείται 
με την αστρολογία), και που με κρατούσε άγρυπνο 
και περισσότερο ανήσυχο από πριν. Ώσπου σκέφτη-
κε να μας ενώσει τα κρεβάτια. Αυτό έπιασε. Για κά-
ποιο περίεργο λόγο έπιασε, τουλάχιστον στην αρχή.

Αρχίσαμε να κοιμόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, 
κολλητά και συχνά μέσα στον ύπνο μας αλλάζαμε 
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θέσεις –όπως και στον ξύπνιο μας, παπούτσια– και 
βρισκόμασταν ο ένας στο κρεβάτι του άλλου. Ακόμα 
χειρότερα, βρισκόμασταν με τα πόδια του ενός στο 
κεφάλι του άλλου ή με κάτι περίεργα συμπλέγματα, 
που δεν μπορούσες να βγάλεις άκρη ανάμεσα σε 
παπλώματα, μαξιλάρια, χέρια, πόδια, κεφάλια και 
αρκούδια.

Όταν η μητέρα μου ξυπνούσε μέσα στη νύχτα 
για να μας σκεπάσει, δεν έβρισκε άκρη και συχνά 
σκέπαζε ό,τι έβλεπε και έφευγε από φόβο μη μας 
ξυπνήσει και ταράξει τον πολύτιμο ύπνο μας.

―Ρε συ, μου λέει ένα βράδυ ο μικρός μου αδελ-
φός, τι όνειρα βλέπεις;

―Δεν ξέρω, δε θυμάμαι, απάντησα. 
Αλλά δεν έλεγα αλήθεια. Μια χαρά θυμόμουν. Εί-

ναι φορές που βλέπω τη Δανάη. Σας έχω πει ότι την 
αγαπώ απ’ το νήπιο; Εγώ όμως δεν είμαι το αγόρι 
της. Μου το είπε τις προάλλες που της έκανα δώρο 
ένα δαχτυλιδάκι μαργαρίτα. 

―Εγώ αγαπάω τον Κωνσταντίνο, μου είπε και η 
καρδιά μου έσπασε σε χίλια κομμάτια. 

Όμως εγώ αυτή αγαπάω και αυτή βλέπω στον 
ύπνο μου. Αυτό δεν του το είπα. Ανέφερα όμως τα 
άλλα τα όνειρα, εκείνα τα φοβιστικά που βλέπω συ-
χνά και με τρομάζουν.

―Εφιάλτες τα λένε, μου είπε ο μικρός με ύφος 
παντογνώστη και μου ’ρθε να του δώσω μια. 

Ναι, αυτόν περίμενα να μου πει πώς τα λένε! Πά-
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ντως δεν είπα λεπτομέρειες. Δεν ήθελα να τον τρομά-
ξω, αλλά ούτε και να παραδεχτώ ότι φοβάμαι κι εγώ.

―Φοβάσαι;
―Καθόλου, του απάντησα και είχα αρχίσει να 

νιώθω περίεργα γιατί ήταν βράδυ και τα βράδια αυ-
τές οι συζητήσεις μ’ ανατριχιάζουν.

―Εγώ νομίζω ότι είναι ένα φάντασμα στην ντου-
λάπα και ότι θα βγει να με τρομάξει την ώρα που θα 
κοιμάμαι. 

Τσιμουδιά εγώ. Τι να του πω; Ότι μου ’χε περάσει 
κι εμένα από το μυαλό;

―Αλήθεια λες ότι δε φοβάσαι; με ρώτησε ξανά 
ο Κωστής και ένιωσα λίγο ντροπή για το ψέμα μου.

―Λίγο, του απάντησα και γύρισα την πλάτη μου.
―Όμηρε;
―Έλα, τι ’ναι πάλι;
―Θες ν’ ανταλλάξουμε όνειρα;
―Και γιατί να το κάνουμε αυτό; ρώτησα με πραγ-

ματική περιέργεια.
―Για να μπω εγώ στα δικά σου τα όνειρα, που δεν 

τα φοβάσαι, και να πάρεις εσύ τα δικά μου, που τα 
φοβάμαι, αλλά εσύ είσαι γενναίος και θα τα νικήσεις. 

Έμεινα για λίγο σκεπτικός. Με κολάκευε που ο 
μικρός μου αδελφός με θεωρούσε γενναίο, αλλά 
και να του δώσω τα όνειρά μου για τη Δανάη, αυτό 
πήγαινε πολύ. Και έπειτα, αν τα όνειρά του ήταν 
πραγματικά πολύ τρομακτικά, και δεν μπορούσα 
να τ’ αντέξω ούτε γω; Στεναχωρήθηκα. Ήθελα να 
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τον βοηθήσω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν μπο-
ρούσα.

―Γιατί, ρε Κωστή, δε λες στον μπαμπά ν’ αλλάξε-
τε όνειρα, που είναι πιο δυνατός και αντέχει;

―Γιατί τα όνειρά του δε θα είναι παιδικά και θα 
βαρεθώ. Αυτός θα βλέπει συνέχεια δουλειά, δου-
λειά, δουλειά και μπορεί και μπάσκετ, που εμένα 
δε μ’ αρέσει, είπε ο αδελφός μου, ο σπίθας, που 
αν του έλεγες ότι ο μπαμπάς βλέπει στον ύπνο του 
ποδόσφαιρο, μπορεί και να το σκεφτόταν να ανταλ-
λάξουν.

Ο Κωστής φοβόταν τα πάντα πια το βράδυ: το 
σκοτάδι, τους θορύβους, τα φαντάσματα, τα άσχη-
μα όνειρα, το γάβγισμα της Μερέντας. Το χειρότε-
ρο ήταν ότι επηρέαζε κι εμένα. Κολοκύθια δυνατός 
ήμουν. Πεταγόταν αυτός, πεταγόμουν κι εγώ μαζί 
του. Άσε που με τα πολλά, τελικά αυτόν τον έπαιρνε 
ο ύπνος, αλλά εμένα το μάτι μου γαρίδα. Η μαμά 
μού λέει ότι οι εφιάλτες είναι άσχημα όνειρα που 
δημιουργούν οι φόβοι και τα προβλήματα της ημέ-
ρας. Δεν ξέρω αν ισχύει, πάντως εμένα μου δημι-
ουργούν προβλήματα τη νύχτα κι όχι την ημέρα.

Η μαμά και ο μπαμπάς έκαναν ό,τι μπορούσαν με 
όλα εκείνα τα γλυκούτσικα κόλπα που μ’ εκνευρί-
ζουν γιατί είναι για κορίτσια, αλλά ακόμα περισσό-
τερο γιατί τελικά έχουν αποτέλεσμα.

Όλα τα δοκίμασαν. Παραμύθια για καληνύχτα, 
σκυλάκια, αρκουδάκια, γατάκια και ό,τι κυκλοφο-



31

ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΤΙ;

ρούσε σε χαριτωμένο ζώο στην αγορά. Ένα μπλου-
ζάκι της μαμάς που μύριζε όπως η μαμά το πρωί, 
το μεσημέρι και το βράδυ μαζί, φωτάκια σε όλες 
τις αποχρώσεις και όλα τα σχήματα (βαρέθηκα τον 
μικρό πρίγκιπα, τα αστέρια, τις καρδιές και όλο το 
ζωι κό βασίλειο σε λάμπες) και τέλος η περίφημη 
ιστορία της Λευκοθέας που είχε επινοήσει η μαμά. Η 
αλήθεια είναι ότι αυτή η τελευταία μου άρεσε πραγ-
ματικά. Απολάμβανα να την ακούω να μιλά για το 
μικρό, χνουδωτό πλασματάκι, φύλακα-άγγελο των 
μωρών και των παιδιών. Πίστευα πραγματικά πως 
κάπου ανάμεσα σε βιβλία και κασετίνες κρυβόταν 
και η δική μου Λευκοθέα, που τα πρωινά έπινε από 
το γάλα μου και τα βράδια ροχάλιζε κάτω από το 
μαξιλάρι μου και με προστάτευε από τα κακά όνειρα 
και τους δυσάρεστους νυχτερινούς «επισκέπτες». Ο 
Κωστής πίστευε ότι η δική του του υπενθύμιζε πότε 
να σηκωθεί για κατούρημα! 

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.




