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Η ΣταχτόΠόύτα

―Όλοι μαζί είστε;
Αυτή είναι η συνηθισμένη ερώτηση που μας κά-

νουν μόλις μπούμε κάπου οικογενειακώς, σε ταβέρ-
να ή σε κατάστημα. Ή, καμιά φορά, ρωτούν:

―Πόσοι είστε;
Ο μπαμπάς, σαν να ψηλώνει από υπερηφάνεια, 

απαντά με δυνατή φωνή:
―Οχτώ. 
Όχι, δεν είμαστε οχτώ αδέρφια αλλά έξι, μαζί με 

τους γονείς μου είμαστε οχτώ. Νομίζω ότι είμαστε 
η μόνη πολύτεκνη οικογένεια που ξέρω. Συνήθως 
η επόμενη ερώτηση που κάνουν στους γονείς μου 
είναι: 

―Δικά σας είναι όλα; 
Τότε χαμογελάει η μαμά με υπερηφάνεια, αυτό 

το αστραφτερό χαμόγελο με περίγραμμα από έντο-
νο κόκκινο κραγιόν. 
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―Ναι! Δικά μας είναι όλα! 
Όλοι μένουν έκπληκτοι, ενώ εγώ θέλω να κρυφτώ 

κάτω απ’ την καρέκλα της ταβέρνας. Κανείς δεν πι-
στεύει πως οι μοντέρνοι μου γονείς, η μαμά ζωγρά-
φος και ο μπαμπάς παιδίατρος, έχουν έξι παιδιά. 
Όμως είναι αλήθεια. Γι’ αυτό να σας συστηθώ. Είμαι 
η Ζωή. Κι αυτή είναι η οικογένειά μου:

Διονύσης (το παιδί που ζει στη μαύρη τρύπα) 
– 18 χρονών

Βαγγέλης (ο πράος και πρακτικός) – 16 χρονών
Θύμιος (ο τρελός επιστήμονας) – 15 χρονών
Εγώ (η φίλη σας!) – 10 χρονών
Δημήτρης (ο καπετάν Αναμπουμπούλας) 

– 7 χρονών
Εύα (η μυξιάρα) – 3 χρονών
Μπαμπάς (ο πολυλογάς γιατρός με το μπλουτούθ 

στο αυτί, πάντα χαμογελαστός)
Μαμά (η αφηρημένη ζωγράφος με το κόκκινο 

κραγιόν, πάντα χαμογελαστή)

Πολύ θα ήθελα να είχα κανονικούς γονείς, σαν 
αυτούς που κάνουν ένα ή δύο παιδιά το πολύ. Γιατί 
αυτοί οι γονείς καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο καθέ-
νας να έχει την ησυχία του. Όλοι κάθονται σε ένα 
κανονικό τραπέζι κουζίνας για να φάνε. Όλοι χω-
ρούν μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να πάνε μια βόλτα. 
Όταν το είπα στον μπαμπά, μου άρπαξε το πιγούνι 
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και με κοίταξε στα μάτια. Ο μπαμπάς έχει κάτι τερά-
στια γαλανά μάτια. Εγώ όμως πήρα τα καστανά της 
μαμάς. Μόνο η Εύα, το μυξιάρικο, πήρε του μπαμπά.

―Θα έπρεπε να είσαι ευτυχισμένη με τόσα αδέρ-
φια! Εγώ δεν είχα κανέναν για παρέα. 

Ο μπαμπάς πάντα παραπονιέται πως ήταν μονα-
χοπαίδι. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι πιο τυχερό 
απ’ το να έχεις δικό σου δωμάτιο – μόνο για σένα; 
Να μη χρειάζεται να μοιράζεσαι παιχνίδια ή ρούχα. 
Μέχρι να γεννηθεί η Εύα, μόνο εγώ έπαιζα με κού-
κλες. Τώρα το μόνο που ακούω μονίμως είναι:

―Πρέπει να μοιράζεις τα παιχνίδια σου, Ζωή. Και 
τα αδέρφια σου τα μοίραζαν μεταξύ τους. 

Γιατί να τα πάρει εκείνη; Δικά μου ήταν, και ας 
μην παίζω με κούκλες πια. Ας έκανε η μαμά άλλο ένα 
αγόρι. Εγώ ήμουν το μόνο κορίτσι της οικογένειας 
μέχρι που γεννήθηκε. Εγώ και η Σία, δηλαδή. Η Σία 
είναι η ξαδέρφη μου, που μένει στο πάνω οροφοδια-
μέρισμα. Πόσο τη ζηλεύω τη Σία που είναι μοναχο-
παίδι! Πού να ήξερε ότι ζει στον παράδεισο κι ας εί-
ναι ο παράδεισος μόνο έναν όροφο πιο πάνω. Ποτέ 
δεν της φωνάζουν. Ποτέ δεν της χαλάνε χατίρι. Ποτέ 
δεν τη μαλώνουν. Ούτε που ακούγονται. Μόνο εμείς 
ακουγόμαστε. Μάλιστα ακουγόμαστε πολύ.

Ναι, κάνουμε πολλή φασαρία σ’ αυτό το σπίτι. 
Μονίμως κάποιος μιλάει ή κλαίει ή παίζει ή φωνάζει. 
Το τρελό είναι ότι με έναν μαγικό τρόπο όλα δου-
λεύουν ρολόι. Έτσι λέει ο μπαμπάς. Θέλει να είναι 
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τα πάντα συντονισμένα και οργανωμένα. Η μαμά, 
παρόλο που είναι αφηρημένη και ξεχασιάρα, συμ-
φωνεί. Για να λειτουργούν όλα ρολόι και για να μην 
τα κάνουμε όλα «μπάχαλο», όπως λέει ο μπαμπάς, 
πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες. 
Τους κανόνες τους έβγαλαν οι γονείς μου. Μπορεί 
να τους δει κανείς κολλημένους στην πόρτα του ψυ-
γείου. Για παράδειγμα:

• Πριν φας το τελευταίο κομμάτι γλυκού, σοκολά-
τας, κέικ, κτλ., πρώτα ρώτησε τα αδέρφια σου αν 
έχουν φάει το δικό τους κομμάτι.

• Ο καθένας έχει δεκαπέντε λεπτά να κάνει μπάνιο, 
πάντα ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας 
(Διο νύσης, Βαγγέλης, Θύμιος, Ζωή, Δημητράκης, 
Εύα).

• Μετά το φαγητό ο καθένας παίρνει το πιάτο του 
και το πάει στον νεροχύτη. Κάθε μέρα ένας ξεπλέ-
νει τα πιάτα και τα βάζει στο πλυντήριο.

• Κάθε Τρίτη και Σάββατο πλένουμε τα ρούχα μας. 
Εγώ και ο Δημήτρης ξεχωρίζουμε τα λευκά απ’ 
τα χρωματιστά. Τα μεγάλα μου αδέρφια βγάζουν 
τα σεντόνια απ’ όλα τα κρεβάτια, και ο καθένας 
στρώνει το δικό του (μόνο που εγώ κάνω διπλή 
δουλειά γιατί στρώνω και της μυξιάρας).

• Ποτέ δεν τσακωνόμαστε, ποτέ δε φωνάζουμε, 
ποτέ δεν τρέχουμε μέσα στο σπίτι όταν δουλεύει 
η μαμά ή όταν μιλάει ο μπαμπάς στο τηλέφωνο. 
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Δε θα έλεγα πως είναι αυστηροί οι κανόνες, όμως 
οι φίλες μου πιστεύουν πως είμαι φρικιό. Με θεω-
ρούν λίγο σαν τη Σταχτοπούτα.

―Καλά, σε βάζουν να κάνεις δουλειές; 
―Όχι όλες, μόνο αυτές. Για τις άλλες έρχεται η 

κυρία Ιρίνα και μας καθαρίζει. 
―Ποτέ δεν έχω πλύνει τα ρούχα μου, διαμαρτύ-

ρονται οι άλλες.
Εγώ συνήθως το παίζω άνετη:
―Σιγά το δύσκολο! 
Όμως τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω κανένα 

άλλο παιδί το οποίο να κάνει τόσες δουλειές όσες 
κάνω εγώ. Η Σία κάποτε με ζήλευε γιατί γνώριζα πώς 
λειτουργεί το πλυντήριο. Η μαμά της δεν την αφήνει 
να κάνει τίποτα. Γιατί να ζηλέψει; Εκείνη έχει περισσό-
τερο ελεύθερο χρόνο να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. 
Ενώ εγώ ούτε ησυχία έχω, ούτε χρόνο για μένα. Από 
τότε που μου φόρτωσαν την Εύα στο δωμάτιό μου, 
δεν έχω ούτε ένα δευτερόλεπτο δικό μου. 

―Κάνε υπομονή, λέει η μαμά, και σε λίγα χρόνια 
θα είστε αχώριστες! 

Ο μπαμπάς αποκαλεί τη μαμά «ρομαντική νεράιδα 
του μαγικού ποταμιού» και νομίζω πως καταλαβαίνω 
το γιατί. Η μαμά δε βλέπει τίποτα όπως πραγματικά 
είναι. Ονειρεύεται αν νομίζει πως θα γίνω κολλητή 
με το μυξιάρικο. Ονειρεύεται αν νομίζει ότι τα αδέρ-
φια μου με νοιάζονται ή θα με νοιαστούν όταν μεγα-
λώσω. Λες και ζει σ’ ένα δικό της παραμύθι.
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Να, για παράδειγμα, προχθές ο Δημητράκης είχε 
ξεχάσει να μαζέψει όλα του τα λέγκο, ενώ ήταν η 
δική του ώρα να κάνει μπάνιο. Ποιος νομίζετε ότι 
αναγκάστηκε να τα μαζέψει; Εγώ φυσικά. Η μαμά 
ήταν ήδη εξαντλημένη από το κλάμα της μυξιάρας, 
που ζητούσε επίμονα να κάνει αφρόλουτρο μες στις 
μπουρμπουλήθρες. Ο μπαμπάς έλειπε στο ιατρείο. 
Ο Διονύσης είχε κρυφτεί από νωρίς στη μαύρη του 
την τρύπα (μια μικροσκοπική γκαρσονιέρα στο υπό-
γειο της διπλοκατοικίας μας, την οποία έχει βάψει 
κατάμαυρη!). Ο Βαγγέλης ήταν στο φροντιστήριο. 
Ο Θύμιος ακόμη διάβαζε. Μόνο εγώ μπορούσα να 
κάνω την αγγαρεία που ήθελε. Ποια δηλαδή; Η Στα-
χτοπούτα φυσικά!

Δε λέω ότι τα αδέρφια μου δεν είναι καλά παι-
διά. Είναι. Μόνο που κάποιες φορές μού σπάνε τα 
νεύρα. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές. Όμως, δε 
λέω ότι τα αδέρφια μου δε με αγαπούν. Μ’ αγαπούν. 
Ή, τουλάχιστον, έτσι νομίζω. Δε μου το λένε. Αλλά, 
όλα τα αδέρφια δεν αγαπιούνται…; Δε λέω ότι η ζωή 
μου είναι τόσο δύσκολη. Όμως, ίσως είναι λιγότερο 
εύκολη από τις ζωές άλλων παιδιών.

Τώρα που το σκέφτομαι, η μαμά ονειρεύεται αν 
νομίζει πως οι Σταχτοπούτες γίνονται πριγκίπισσες 
και τα βρίσκουν όλα ρόδινα μπροστά τους. Αυτά 
συμβαίνουν μόνο στα παραμύθια. Και η δική μου 
ζωή είναι πέρα για πέρα μακριά από οτιδήποτε πα-
ραμυθένιο. Γιατί σαν Σταχτοπούτα δεν έχω νεραϊ-
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δονονά να με σώσει. Ούτε θέλω έναν πρίγκιπα να με 
ερωτευτεί. Μπλιαχ! Καλύτερα μόνη μου κι ας κάνω 
δουλειές του σπιτιού.

Προς το παρόν σας χαιρετώ με μια ηλεκτρική 
σκούπα στο χέρι.

Ζωή
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ό Πινόκιό

Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει κάποιος ψέματα 
και να μην το καταλάβω. Ο μεγάλος μου αδερφός, ο 
Θύμιος, είναι ο εγκέφαλος της οικογένειας. Πάει για 
σπουδαία πράγματα, όπως λέει κι ο μπαμπάς. Συμφω-
νώ με τα «σπουδαία πράγματα», γιατί ο Θύμιος μού 
μαθαίνει όλα τα παράξενα που υπάρχουν στη ζωή, 
όπως για παράδειγμα τα μυστικά που κρύβουν οι κι-
νήσεις μας. Με άλλα λόγια, μου μαθαίνει τη γλώσσα 
του σώματος. Πολλές φορές οι κινήσεις που κάνουμε 
την ώρα που μιλάμε δείχνουν πώς αισθανόμαστε. 

―Ο ψεύτης φαίνεται από τον τρόπο που συμπε-
ριφέρεται, μου είπε ο Θύμιος μια μέρα.

Εγώ χάρηκα γιατί υποψιαζόμουν ότι κάποιος μου 
είχε πει ένα μεγάλο ψέμα.

―Και πώς το καταλαβαίνεις; τον ρώτησα.
Μου έμαθε κάποια βασικά σημεία που πρέπει να 
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προσέχω. Όχι, δε μεγαλώνει η μύτη του σαν του Πι-
νόκιο, αλλά φαίνεται από άλλες κινήσεις του σώμα-
τός του, όπως:

1. Όταν κάποιος πιάνει τη μύτη του ή το στόμα του 
την ώρα που μιλάει, μάλλον λέει ψέματα.

2. Όταν κάποιος κοιτάζει προς τα πάνω και δεξιά, 
είναι παραμυθάς.

3. Όταν κάποιος δε σε κοιτάζει κατάματα, δείχνει 
νευρικότητα, πιάνει το σβέρκο του και ιδρώνει, 
είναι ένας αληθινός Πινόκιο.

Μόλις έμαθα αυτά τα βασικά, ήθελα να βρω αμέ-
σως αυτόν που μου έλεγε ψέματα. Αλλά να σας 
εξηγήσω πρώτα. Έχω έναν κολλητό φίλο, τον Χάρη. 
Κάθε πρωί συναντιόμαστε έξω από το σπίτι του για 
να πάμε μαζί στο σχολείο. Με τον Χάρη είμαστε 
συμμαθητές, αλλά εγώ είμαι ψηλότερη από εκείνον. 
Μοιάζει περισσότερο με τριτάκι, ενώ πάμε στην πέ-
μπτη. Αλλά εμένα δε με πειράζει. Έχω καταλάβει ότι 
ίσως πειράζει εκείνον, γιατί μια φορά μού είπε ότι 
δεν του αρέσει να στεκόμαστε δίπλα δίπλα. Μα τότε 
πώς θα μιλάμε; Άλλωστε δε φταίω εγώ που είμαι 
τόσο ψηλή! Ο Θύμιος λέει ότι τα αγόρια δε θέλουν 
να τους κοιτάζει ένα κορίτσι από ψηλά. Αλλά τι να 
κάνω; Να κάθομαι; Πάντως κάθε μέρα περπατάμε 
μαζί στο σχολείο αλλά, πλέον, όχι δίπλα δίπλα. Ο 
Χάρης ξαφνικά ξεκίνησε να προχωράει μπροστά. 
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Μαζί μας έρχεται και ο αδερφός μου, ο Δημή-
τρης, οπότε δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε 
για τα δικά μας έτσι κι αλλιώς. Μόλις μπούμε στο 
προαύλιο και τρέξει ο Δημήτρης προς τους παλα-
βούς φίλους του, ξεκινάμε να μιλάμε για όλα όσα 
δεν έχουμε πει τόση ώρα. Αναγκαστικά στεκόμαστε 
δίπλα δίπλα.

Κάθε πρωί, ο Χάρης κι εγώ παίζουμε ένα παι-
χνίδι. Το ονομάζουμε «Πες μου ένα μυστικό». Δεν 
είναι αυτό που νομίζετε. Δεν έχει σχέση με μυστι-
κά, απλά έτσι το ονομάσαμε. Να, και ο σκοπός του 
παιχνιδιού:

Ψάχνεις στο προαύλιο του σχολείου να βρεις 
κάτι που σου μοιάζει παράξενο. Μόνο παρατηρώ-
ντας τόσα παιδιά, μπορείς να ανακαλύψεις χιλιάδες 
πράγματα. Περίεργα και παράξενα! Να σας δώσω 
ένα παράδειγμα:

Ο Χάρης μου λέει: «Πες μου ένα μυστικό». Κι εγώ 
αμέσως παρατηρώ όλα τα παιδιά. Μια μέρα είδα 
ένα πρωτάκι να κάθεται μόνο του στην άκρη του 
προαυλίου και να κλαίει. Του είπα:

―Έχω ένα μυστικό. Κάποιο αγόρι τσακώθηκε με 
τους φίλους του. 

Τότε ο Χάρης παρατηρεί όλα τα παιδιά και βρί-
σκει ποιο κάθεται μόνο του. 

Μόνο που λίγες μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία 
για το καλοκαίρι, είπα στον Χάρη:

―Πες μου ένα μυστικό. 
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Κι εκείνος μου απάντησε με έναν μυστήριο τρό-
πο:

―Έχω ένα μυστικό. Κάποιο αγόρι σ’ αγαπάει. 
Παραλίγο να μου πέσει η τσάντα μου. Παραλίγο 

να μου πέσει και το σαγόνι. 
―Ποιο; 
Δεν είχα καμία όρεξη για έρωτες και πρίγκιπες. 

Έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι η Σταχτοπούτα χωρίς νε-
ραϊδονονά. Ο Χάρης τώρα κοιτούσε τα πόδια του.

―Ψάξε και βρες τον, μου είπε λακωνικά.
―Δε θα ψάξω καθόλου γιατί λες ψέματα, Χάρη! 

Με κοροϊδεύεις για τα καλά! 
Έβαλα την τσάντα μου στους ώμους και πήγα 

στην τάξη. Δεν του ξαναμίλησα όλη την ημέρα. Δεν 
ήθελα για φίλο έναν Πινόκιο. Πού να φανταζόμουν 
ότι την ίδια μέρα οι γονείς μου θα μου έλεγαν το με-
γαλύτερο ψέμα της ζωής τους; Γιατί κι εκείνοι έκα-
ναν σαν τον Πινόκιο κι ας μη μεγάλωνε η μύτη τους. 
Κι ας μην κοιτούσαν πάνω και δεξιά την ώρα που 
μας ανακοίνωσαν ότι:

―Θα περάσετε το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής 
σας! 

Προφανώς προσπαθούσαν να μας ενθουσιά-
σουν. Τα κατάφεραν, ως ένα σημείο. Όμως σιγά 
σιγά αποκαλύφθηκε η μεγάλη αλήθεια. Ήθελαν να 
μας ξεφορτωθούν για το καλοκαίρι γιατί και οι δύο 
είχαν πολλή δουλειά…

―Λοιπόν, παιδιά, ξεκίνησε ο μπαμπάς με το τερά-
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στιο, αστραφτερό του χαμόγελο, χαϊδεύοντας την 
αστεία γραβάτα με τον Γκούφη, που του είχα κάνει 
δώρο τα περασμένα Χριστούγεννα για να τη φοράει 
στο νοσοκομείο με τα άρρωστα παιδιά. Φέτος το κα-
λοκαίρι έχουμε κάνει κάποια καταπληκτικά σχέδια 
για εσάς. Όλοι, εκτός από την Εύα που θα συνεχίσει 
τον παιδικό σταθμό, θα πάτε κατασκήνωση! 

―Κατασκήνωση; φώναξαν σχεδόν συγχρόνως ο 
Διονύσης, ο Βαγγέλης και ο Θύμιος. Μόνο ο Δημή-
τρης ενθουσιάστηκε που ήταν μόλις 7 χρονών.

―Χαλαρώστε, παιδιά, συνέχισε ο μπαμπάς χα-
μογελώντας ξανά. Εσείς οι μεγάλοι θα πάτε σε κα-
τασκηνώσεις ως αρχηγοί. Τα έχουμε κανονίσει όλα 
με τον Φρερ Βερνάρδο στην Τήνο. Κι αυτή είναι η 
μεγαλύτερη έκπληξη απ’ όλες! Θα πάτε όλοι στην 
Τήνο για το καλοκαίρι! Μόνο που θα χωριστείτε σε 
διαφορετικές κατασκηνώσεις. Λοιπόν, να σας εξη…

―Τι; φώναξα εγώ. 
Δεν κατάλαβα πώς φώναξα, απλά βγήκε μια αγα-

νακτισμένη φωνή από μέσα μου. 
―Μα δεν είχατε πει ότι θα πάμε όλοι μαζί στην 

Τήνο φέτος; Για να γνωρίσουμε το νησί σου, μπα-
μπά; 

Αν και ο μπαμπάς κατάγεται από την Τήνο, είχαμε 
πάει ελάχιστες φορές οικογενειακώς διακοπές στο 
νησί. Είναι που δε μετακινούμαστε και εύκολα. Είναι 
που οι δουλειές των γονιών μου δεν αφήνουν και 
μεγάλο περιθώριο σε οργανωμένες διακοπές. Συνή-
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θως καταλήγουμε στο χωριό της μαμάς, στη Σπάρ-
τη, όπου βρισκόμαστε με το μεγάλο σόι της.

Ο μπαμπάς περηφανεύεται επειδή έχει τόσα 
παιδιά αλλά και επειδή κατάγεται από το νησί της 
ομορφιάς και της τέχνης. Η Τήνος για εκείνον είναι 
ιερό νησί. Η γενέτειρα τόσων καλλιτεχνών! Εκεί η 
ομορφιά της φύσης συνδυάζεται με την ξεκούραση 
και τη χαλάρωση. Ναι! Συμφωνώ με όλα κι ας μη θυ-
μάμαι τόσο καλά τις διακοπές μας εκεί. Όμως τώρα, 
γιατί να πάρουν αυτή την απόφαση και να μην ταξι-
δέψουμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια; Άλλωστε μας το 
είχαν υποσχεθεί.

―Ζωή μου, έχεις δίκιο. Έτσι θέλαμε με τη μαμά, 
να πηγαίναμε όλοι μαζί. Όμως δε γίνεται φέτος, 
αγάπη μου. Εσύ ειδικά θα περάσεις καταπληκτικά. 
Σ’ έγραψα στην κατασκήνωση της Κιουράς! 

―Της ποιας; πάλι φωναχτή βγήκε η φωνή μου. 
Μα ήμουν τόσο θυμωμένη.

―Της Κυράς των Αγγέλων, χρυσό μου, εξήγησε 
η μαμά. Θα περάσεις τέλεια. Η κατασκήνωση διαθέ-
τει τα πάντα και είναι δίπλα στην παραλία της Σάντα 
Μαργαρίτα. 

―Της ποιας; φώναξα ξανά. 
Όμως με πρόλαβαν τα αδέρφια μου, που πλημ-

μύρισαν τη μαμά και τον μπαμπά με άπειρες ερωτή-
σεις. Στο τέλος, όλοι φάνηκαν ευχαριστημένοι. Λες 
και οι γονείς μου είχαν την τέλεια ιδέα για το καλο-
καίρι μας. Μόνο εγώ δεν ενθουσιάστηκα γιατί μας 
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εξαπάτησαν. Είχαν πει ότι θα πηγαίναμε στην Τήνο 
όλοι μαζί, σαν οικογένεια και όχι όλοι στο νησί, αλλά 
χωρισμένοι και κλεισμένοι μέσα σε κατασκηνώσεις 
με άγνωστα παιδιά! Και πάλι θα έπρεπε να μοιρα-
στώ ένα δωμάτιο με άλλα κορίτσια. Και όχι μόνο ένα 
δωμάτιο αλλά και την τουαλέτα, τα βιβλία μου, τις 
σκέψεις μου…

Αχ, οι γονείς μου δεν ήταν εντάξει. Δεν ήταν κα-
θόλου εντάξει. Την επόμενη ημέρα βρήκα τον κολ-
λητό μου, τον Χάρη, έξω από το σπίτι. Περπατήσαμε 
αμίλητοι προς το σχολείο, εκείνος μπροστά και εγώ 
πίσω. Μόλις φτάσαμε στο προαύλιο, ο αδερφός 
μου ο Δημήτρης έτρεξε να πει στους φίλους του τα 
καταπληκτικά νέα. Ενώ εγώ γύρισα προς τον Χάρη, 
τον κοίταξα από ψηλά και είπα:

―Πες μου ένα μυστικό. 
Εκείνος σήκωσε το βλέμμα του και είπε: 
―Όχι, πες μου εσύ. 
―Εντάξει, λοιπόν, συμφώνησα. Έχω ένα μυστι-

κό. Κάποιος έχει ψεύτες γονείς και ψεύτη κολλητό. 
Τον άφησα πολλή ώρα να μαντέψει, μέχρι που 

χτύπησε το κουδούνι και μπήκαμε μέσα.
―Αχ, βρε Πινόκιο, συνέχισα. Ο παραμυθάς δεν 

ξέρει από παραμύθια! 
Ο Χάρης τσαντίστηκε. Το κατάλαβα γιατί έστριψε 

τη μύτη του και μισόκλεισε τα μάτια του. Δε χρειάζε-
ται να γνωρίζει κανείς τη γλώσσα του σώματος για 
να καταλάβει ότι είχε θυμώσει μαζί μου.
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―Δεν είμαι ούτε Πινόκιο ούτε παραμυθάς. Και 
κατάλαβα ποιον εννοείς. Εσύ έχεις ψεύτες γονείς. 

―Το βρήκες, είπα καθώς μπαίναμε στην τάξη.
―Και γιατί είναι ψεύτες; με κοίταξε με απορία, 

ενώ ο θυμός του είχε καταλαγιάσει.
―Γιατί μας διώχνουν όλους για το καλοκαίρι 

εκτός από το μυξιάρικο. Νόμιζα ότι θα πηγαίναμε 
όλοι μαζί διακοπές.

Ο Χάρης ξαφνιάστηκε. Το μόνο που πρόλαβε να 
μου πει πριν μπει η κυρία μες στην τάξη ήταν:

―Καλά, στενοχωριέσαι που θα πας διακοπές σε 
νησί, με παιδιά της ηλικίας σου, να παίζεις στην πα-
ραλία όλη μέρα; Τρελάθηκες; 

Ξαφνικά, τα λόγια του κολλητού μου άστραψαν 
μέσα μου σαν χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια. Μα είχε 
απόλυτο δίκιο! Γιατί παραπονιόμουν; Θα γλίτωνα 
από τη μουρμούρα της μυξιάρας. Δε θα μπερδευό-
ταν ο Δημητράκης μες στα πόδια μου. Τα μεγαλύ-
τερά μου αδέρφια δε θα με ζάλιζαν με τα δικά τους 
προβλήματα (δηλαδή, για μαθήματα και έρωτες). 
Τότε μου πέρασε απ’ το μυαλό μιαν άλλη ιδέα, σαν 
συνειδητοποίησα κάτι ακόμα. Κατάλαβα ότι ο Χάρης 
δεν ήταν σαν τον Πινόκιο. Δε μου είχε πει ψέματα. 
Όντως κάποιος με αγαπούσε. Εκείνος. Ο Χάρης με 
αγαπούσε. Ίσως γι’ αυτό τον λόγο τον είχα 
κολλητό τόσα χρόνια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Για τη Ζωή με τα πέντε αδέρφια, τους εκκεντρικούς γονείς και 
τον κολλητό της φίλο, τον Χάρη, η ζωή μοιάζει πολλές φορές 
σαν παραμύθι. Είτε νιώθει σαν τη Σταχτοπούτα είτε σαν την 
Κοκκινοσκουφίτσα, λίγοι το προσέχουν.

Όμως, εκείνη εκτιμά πως όλα στη ζωή φαντάζουν εξωπραγ-
ματικά, ειδικά το καλοκαίρι που αναγκάζεται να αποχωριστεί 
τους γονείς της για να περάσει τις διακοπές της στην Τήνο. 
Στην κατασκήνωση του νησιού συμβαίνουν πολλά και απρόο-
πτα, ακριβώς όπως στα παραμύθια. 

Αυτό που δεν μπορεί να προβλέψει η Ζωή είναι πως το αίνιγμα 
που καλείται να λύσει στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου θα την 
οδηγήσει σε πολλές αλήθειες – αλήθειες που αγγίζουν τον κα-
θένα ξεχωριστά…

Θέμα: Ταξίδια στην Ελλάδα – ΤΗΝΟΣ


