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Ιστορίες καθημερινής διαδικτυακής τρέλας





Στη μεγάλη μου αγάπη, 
στον πολύτιμό μου, στον πατέρα μου.
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1. Απόρριψη

Το ξυπνητήρι χτυπάει δυνατά, όμως η Μπίλι δεν μπορεί, 

ή μάλλον δε θέλει με τίποτα, να σηκωθεί από το κρεβά-

τι. Ούτε καν για να το κλείσει. Θέλει να μείνει κάτω από 

το πάπλωμα για την υπόλοιπη ζωή της. Να κοιμάται, να 

ονειρεύεται, να χουχουλιάζει και κυρίως να μη σκέφτεται. 

Γίνεται;

Δε θέλει να πάει στο σχολείο. Αυτή, που λατρεύει το 

σχολείο και δεν έχει λείψει ούτε μία ημέρα τα τελευταία 

έξι χρόνια, δε θέλει να ξαναπατήσει το πόδι της εκεί. Αρ-

νείται. Δεν της αρέσει πια. Ούτε το σχολείο, ούτε τα παι-

διά που πάνε σε αυτό. Όλα! Εντάξει, σχεδόν όλα. Ευτυχώς 

υπάρχουν και εξαιρέσεις. Με κάποια παιδιά τα πηγαίνει μια 

χαρά. Ξέρει καλά όμως πως δε γίνεται να λείψει. Θα μείνει 

πίσω στα μαθήματα και μετά άντε να τους φτάσει! 

Ορισμένα παιδιά, με άλλα ενδιαφέροντα και με άλλες 

προτεραιότητες, την κάνουν να αισθάνεται χάλια. Δεν της 
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φέρονται καλά και της χαλάνε τη διάθεση. Η συμπεριφο-

ρά τους την πληγώνει. Θα μπορούσε να αδιαφορήσει, αλλά 

δε γίνεται. Δεν μπορεί να περνάει κάθε μέρα στο σχολείο 

γεμάτη κοροϊδίες. Ναι, την κοροϊδεύουν συνέχεια και την 

κάνουν να νιώθει άσχημα. Και μπορεί να είναι υπερβολικό 

όλο αυτό, αλλά έτσι αισθάνεται. Και δεν έχει σημασία που 

αυτό το κάνουν μόνο κάποια παιδιά. Η Μπίλι θέλει να είναι 

αρεστή σε όλους! Πάλι καλά που έχει τις τρεις κολλητές 

της. Είναι τυχερή, γιατί την αγαπούν πραγματικά και την 

παρηγορούν. Όσο μπορούν και αυτές δηλαδή. 

Η Μπίλι πηγαίνει στην έκτη δημοτικού. Είναι μελαχρινή, 

με ολόισια μακριά μαλλιά, κατάμαυρα μεγάλα μάτια, τε-

ράστιες βλεφαρίδες και αστραφτερό χαμόγελο, λεπτή και 

πολύ γυμνασμένη. Λογικό, αφού κάνει ενόργανη από μικρή. 

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» δε λένε;

Το σίγουρο λοιπόν είναι πως δεν μπορεί να την κοροϊδέ-

ψει κανείς για την εμφάνισή της. Το πιο πιθανό είναι να τη 

θαυμάσει. Ούτε για το στιλ της έχει να πει κάτι. Γιατί μπορεί 

να μην ντύνεται ακριβά, αλλά, όταν χρειάζεται να αγορά-

σει ρούχα ή αξεσουάρ, επιλέγει πάντα τα καλύτερα και τα 

πιο μοντέρνα. Της αρέσει να τριγυρίζει στα μαγαζιά και να 

ψωνίζει. Όλα τα κορίτσια το κάνουν. Είναι γνωστό σε όλους 

το γούστο της, γι’ αυτό και οι φίλες της τη συμβουλεύονται 

συχνά όταν θέλουν να ψωνίσουν κάποιο outfit.
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Λένια: Μπίλι μου, όταν περάσεις με τη μαμά σου 

από εκείνο το μαγαζί με τα ωραία σορτσάκια, δες 

αυτό το σκούρο τζιν που έχει στη βιτρίνα αριστερά 

και πες μου τη γνώμη σου.

Μπίλι: Το είδα προχτές. Είναι σούπερ. Αλλά το 

προτιμώ σε ανοιχτό χρώμα. Το σκούρο δε μου αρέ-

σει και τόσο.

Λένια: Ό,τι πεις. Η γνώμη σου μετράει.

Μπίλι: Οκέι, σ’ ευχαριστώ, αλλά μην αποφασίζεις 

έτσι. Δοκίμασέ το πρώτα, δες αν σου αρέσει πάνω 

σου και μετά βλέπεις τι θα κάνεις.

Λένια: Έχεις δίκιο. Θα πάω να το δοκιμάσω. Μα να 

μην έχεις δικό σου λογαριασμό να σου στείλω μια 

φωτογραφία να το δεις...

Μπίλι: Έλα, μην παίζεις με τον πόνο μου. Δοκίμασέ 

το και, αν σου πάει, το παίρνεις.

Λένια: Ρε συ, είναι πολύ φτηνό. Λες να φαίνεται;

Μπίλι: Όχι βέβαια. Είναι πολύ της μόδας αυτά τα 

σορτσάκια.

Ποιος είπε άλλωστε πως το ωραίο πρέπει να είναι απα-

ραίτητα και ακριβό; Όπως της λένε συχνά η μαμά και ο 

μπαμπάς της, που προσέχουν τι ξοδεύουν, δεν υπάρχει 

απολύτως κανένας λόγος να αγοράσει κάτι ακριβό, καθώς 
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είναι πάνω στην ανάπτυξη. Σε έξι μήνες θα ψηλώσει και 

θα χρειαστεί καινούριο, κι έτσι το παλιό θα πάει χαμένο. 

Οπότε, βολικό παιδί καθώς είναι, προτιμάει τα πιο οικονο-

μικά αλλά πάντα στιλάτα ρούχα. Σε αυτό συμβιβασμός δε 

χωράει. Τελεία και παύλα!

Η Μπίλι είναι και καλή μαθήτρια. Έχει χιούμορ και γενι-

κώς είναι εντάξει τυπάκι, γι’ αυτό και οι περισσότεροι θέ-

λουν να κάνουν παρέα μαζί της. Τουλάχιστον έτσι λένε τα 

κορίτσια (οι κολλητές της δηλαδή), και για να το λένε κάτι 

θα ξέρουν. Θεωρητικά λοιπόν, έχοντας όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, θα έπρεπε να είναι πολύ δημοφιλής. Αλλά 

δεν είναι. Όχι όσο θα ήθελε. Πραγματικά τώρα, ποιος δε θα 

ήθελε να έχει φίλη ένα όμορφο, χαμογελαστό και γυμνασμέ-

νο κορίτσι; Και όμως, υπάρχουν κάποιοι συμμαθητές της 

που δε συγκινούνται ιδιαίτερα από τον καλό της χαρακτήρα 

και τα όμορφα μάτια της. Δεν ασχολούνται καν μαζί της, 

δεν της ρίχνουν ούτε μία ματιά. 

Αναρωτιέστε γιατί; Κρατηθείτε. Δεν έχουν τίποτα να 

πουν μαζί της απλώς και μόνο γιατί δεν έχει τάμπλετ!

Ναι, καλά καταλάβατε. Η σχεδόν δώδεκα ετών Μπίλι 

δεν έχει δικό της τάμπλετ ή, πιο σωστά, δεν έχει καθό-

λου τάμπλετ. Αυτό αυτομάτως σημαίνει πως δεν έχει κα-

μία απολύτως σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν έχει δικό της μέιλ, ούτε φυσικά 
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λογαριασμό στο Skype, στο Snapchat και στο Musically. 

Καλά, δε μιλάμε για Instagram και direct συζητήσεις, αυτό 

ούτε στο όνειρό της. Κάτι τέτοιο (το να μην έχεις τάμπλετ 

δηλαδή) στη σημερινή ηλεκτρονική εποχή, που είναι γεμάτη 

με υπολογιστές και κινητά, σημαίνει καταστροφή. Πλέον 

τα παιδιά επικοινωνούν μόνο μέσω μηνυμάτων στο Skype ή 

με direct στο Instagram και κάποια που έχουν και κινητό 

επικοινωνούν μέσω Viber. Τα δάχτυλά τους είναι κολλημέ-

να στο πληκτρολόγιο και έχουν μάτια μόνο για την οθόνη.

Στην Μπίλι δεν αρέσει καθόλου αυτό. Καλή η τεχνολο-

γία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα δεν πάνε πίσω. Της αρέσουν 

οι βόλτες, ο κινηματογράφος, τα βιβλία, οι ποδηλατάδες, 

ακόμα και οι απλές τηλεφωνικές συνομιλίες. Δεν μπορεί 

να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτά. Δυστυχώς όμως δε 

συμβαίνει το ίδιο και με κάποια άλλα παιδιά, τα οποία ασχο-

λούνται μόνο με τα τάμπλετ τους. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμαθητών της, αν δεν 

έχεις τάμπλετ, δεν έχεις τίποτα. Άκου τίποτα! Η Μπίλι 

θυμώνει πολύ όταν το ακούει. Μια βόλτα στην αυλή του 

σχολείου της είναι αρκετή για να πείσει όποιον δεν την πι-

στεύει. Στο διάλειμμα όλα τα παιδιά έχουν ένα τάμπλετ 

στο χέρι. Δεν έχουν μάτια για τίποτε άλλο. Μόνο η οθόνη 

έχει σημασία γι’ αυτά. Γιατί: No tablet = Not many friends 

= Not famous. Απλούστατο!
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Αυτός είναι και ο λόγος που δε θέλει να πάει σήμερα στο 

σχολείο. Δεν αντέχει να περάσει άλλη μια μέρα περιθωριο-

ποιημένη από κάποιους συμμαθητές της. Έχει βαρεθεί να 

βλέπει να βγαίνουν τα παιδιά για διάλειμμα και τα κινητά 

και τα τάμπλετ τους να παίρνουν φωτιά. Τα κορίτσια βγά-

ζουν φωτογραφίες και τα αγόρια παίζουν μανιωδώς παιχνί-

δια. Πόσο ανώριμα… Η Μπίλι κάθεται σε μια γωνιά και τους 

παρατηρεί. Θέλει να τα πηγαίνει καλά με όλους, και αυτό 

μόνο με έναν τρόπο θα γίνει… Πόσο θα ήθελε να αποκτή-

σει και αυτή ένα τάμπλετ, και έτσι να τελειώσει επιτέλους 

αυτό το βασανιστήριο!

Μόνο αν έχεις το μαγικό τάμπλετ είσαι κουλ. Αλλιώς το 

τι δούλεμα πέφτει σε καθημερινή βάση δε λέγεται. Όπως 

χτες, όταν κάποιοι συμμαθητές της δεν την άφησαν σε ησυ-

χία. «Μπίλι, κοίτα τι ανέβασα σήμερα! Χα, χα! Πώς να το 

δεις, αφού δεν έχεις τάμπλετ!» Και δώσ’ του χάχανα και 

γέλια. «Κάνε μου like! Χα, χα, χα! Δεν μπορείς, αφού δεν 

έχεις τάμπλετ!» «Να σου στείλω το νούμερό μου; Χα, χα! 

Πού; Αφού δεν έχεις κινητό!» «Είδες το καινούριο μου 

χορευτικό στο Musically; Χα, χα! Πώς να το δεις; Αφού 

είπαμε, δεν έχεις τάμπλετ!» «Απαράδεκτο! Ακόμα και 

η αδελφή μου έχει, που είναι δύο χρόνια μικρότερη». Και 

άλλα τέτοια προσβλητικά σχόλια. 

Η Μπίλι θα έδινε τα πάντα για να αποκτήσει ένα δικό 
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της τάμπλετ, γιατί θέλει να είναι κοινωνική και αρεστή σε 

όλους. Και, τέλος πάντων, παιδί είναι κι αυτή. Καλές οι 

βόλτες και τα επιτραπέζια, αλλά δεν είναι αρκετά. Ζηλεύει 

τα άλλα παιδιά που έχουν δικό τους τάμπλετ. Και, φυσι-

κά, στενοχωριέται όταν αντιμετωπίζει τέτοια συμπεριφορά 

απλώς και μόνο επειδή δεν έχει. Πρέπει να αποκτήσει ένα 

οπωσδήποτε. 

Αρνείται να δεχτεί πως τα παιδιά σήμερα ενδιαφέρονται 

περισσότερο για το τι γίνεται στο διαδίκτυο παρά για το τι 

συμβαίνει στο προαύλιο του σχολείου τους. Δεν είναι λογι-

κό, αλλά δυστυχώς αυτό ισχύει. Η Χριστίνα, η Λένια και η 

Λυδία, οι τρεις κολλητές της δηλαδή, την αγαπούν γι’ αυτό 

που είναι, και ας μην έχει τάμπλετ. Αυτές εννοείται πως 

έχουν και φυσικά την αφήνουν να τα χρησιμοποιεί. Η Μπίλι 

όμως προσπαθεί να κάνει και άλλα πράγματα με τις besties 

της, όπως να τους τηλεφωνήσει και να τους προτείνει να 

πάνε σινεμά:

Μπίλι: Κανόνισα με τη μαμά μου να μας πάει σι-

νεμά στην καινούρια ταινία του αγαπημένου μας 

ηθοποιού. Θα έρθετε, έτσι;

Χριστίνα: Εγώ δεν μπορώ. Έχω κανονίσει να μι-

λήσω μέσω Skype με την κολλητή μου από την 

Κύπρο.
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Λένια: Εγώ θα έρθω! Είδα το τρέιλερ στο YouTube 

και ξετρελάθηκα.

Λυδία: Μπα... Θα μπω στο blog του αγαπημένου 

μου youtuber. Έχει πολλή πλάκα ο τύπος και δε 

θέλω να τον χάσω με τίποτα!

Λες και δεν μπορούσε να μπει άλλη ώρα… Τέλος πάντων. 

Οι φίλες της της δείχνουν πόσα φοβερά πράγματα κάνουν 

με αυτό το φανταστικό γκάτζετ και η Μπίλι σκάει από τη 

ζήλια της. Ένας ολόκληρος πανέμορφος κόσμος βρίσκεται 

μέσα του. Μόνο που η ίδια προς το παρόν δε συμμετέχει, 

απλώς παρακολουθεί τους υπολοίπους να πρωταγωνιστούν 

σε αυτόν. 

Έχει βάλει στόχο να αποκτήσει και η ίδια αυτή τη μαγική 

συσκευή. Γι’ αυτό και έχει πρήξει τη μαμά και τον μπαμπά 

της να της αγοράσουν ένα τάμπλετ. Ίσως να έχει γίνει και 

λιγάκι εκνευριστική. Μπορεί και πολύ. Όμως από πέρυσι πε-

ριμένει καρτερικά να της πουν το πολυπόθητο «ναι». Και, 

φυσικά, προσπαθεί πολύ για να το αποκτήσει. Μελετάει, 

συμμαζεύει, τους ακούει, τους βοηθάει. Εντάξει, αυτά θα 

έπρεπε να τα κάνει ούτως ή άλλως, όπως και όλα τα παιδιά, 

αλλά η ουσία είναι πως η Μπίλι δείχνει υπερβολικό ζήλο.

Οι γονείς της, όμως, ανένδοτοι. Λένε ότι είναι μικρή 

και ότι βιάζεται πολύ να μπει στον κόσμο του ίντερνετ. 
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Νομίζουν! Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, μόνο έτσι 

θα αλλάξει η ζωή της. Μόνο έτσι θα γίνει αρεστή και θα 

πηγαίνει στο σχολείο χαρούμενη. Μόνο έτσι θα θέλει να 

πηγαίνει στο σχολείο και δε θα παριστάνει την άρρωστη 

για να το αποφύγει. Ποιο παιδί, άλλωστε, δε θέλει να είναι 

δημοφιλές;

Τους τελευταίους έξι μήνες τούς το ζητάει επίμονα και 

γίνεται χαλί να την πατήσουν. Ζει για την ημέρα που το 

τάμπλετ θα γίνει δικό της και αυτομάτως θα μπει και αυτή 

πια στην κατηγορία των κουλ παιδιών. Που θα το ανοίγει 

στο διάλειμμα και θα σχηματίζουν πηγαδάκια γύρω της για 

να δουν τι γράφει και με ποιον μιλάει. Που θα σταματήσουν 

να την κοροϊδεύουν και να γελάνε μαζί της. Ζει για την 

ημέρα που θα της στέλνουν friend requests, θα της κάνουν 

πολλά likes και θα ανταλλάσσουν απόψεις, καρδούλες και 

φατσούλες μέσω μηνυμάτων, όπως κάνουν τώρα οι φίλες 

της μεταξύ τους. Ανυπομονεί, και το ξαναλέει στον μπα-

μπά της. Του εξηγεί πως είναι άδικο. 

—Μπίλι μου, δε σε καταλαβαίνω. Άκου άδικο!

—Ναι, μπαμπά, άδικο. Είναι πολύ άδικο να έχουν όλοι 

τάμπλετ εκτός από εμένα.

—Δεν υπάρχουν αδικίες σε τέτοια θέματα, Μπίλι μου. 

Όλα είναι θέμα επιλογών.

—Είναι θέμα τι; Τι επιλογές μού λες, βρε μπαμπά; 
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Κάνει λάθος ο μπαμπάς της. Είναι όντως πολύ άδικο να 

κρίνεται η κοινωνικότητα ενός παιδιού από τέτοια πράγ-

ματα. Όμως μόνο η ίδια ξέρει τι περνάει κάθε μέρα στο 

σχολείο με αυτή την αδικία. Και είναι σίγουρη πως η ημέρα 

που το όνειρό της θα γίνει πραγματικότητα πλησιάζει.
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2.  Το όνειρο έγινε 
πραγματικότητα

Στριφογυρίζει ώρες στο κρεβάτι, αλλά ο ύπνος δε λέει να 

έρθει. Απολύτως λογικό, αφού είδε και έπαθε μέχρι να πείσει 

τους αυστηρών αρχών γονείς της να της κάνουν το χατίρι. 

Η αλήθεια είναι πως φοβάται να κοιμηθεί, μήπως ξυπνήσει 

και όσα ζει είναι ένα όνειρο. Μήπως ξαφνικά αλλάξουν όλα. 

Πετάγεται τρομαγμένη, για να σιγουρευτεί ότι ο «θη-

σαυρός» της είναι αληθινός και ότι δεν ονειρεύεται. Πράγ-

ματι, το πολυπόθητο ολοκαίνουριο τάμπλετ της φορτίζει 

πάνω στο γραφείο, για να μπορεί το πρωί να το ευχαριστη-

θεί χωρίς να έχει το άγχος μήπως πέσει η μπαταρία. (Ξέρει 

πώς είναι να θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και να μην μπο-

ρείς. Το ζει ο μπαμπάς της καθημερινά με το κινητό του. 

Είναι συνέχεια εξοργισμένος, μιας και για κάποιον άγνωστο 

λόγο έχει συνέχεια άδεια μπαταρία. Αφήστε που δε βρίσκει 

ποτέ τον φορτιστή του.)
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Έχει τρομερή υπερένταση. Ξαπλώνει και χαμογελάει σαν 

χαζή. Τέτοια χαρά δε θα μπορούσαν να της δώσουν ούτε 

δέκα παγωτά σοκολάτας μαζεμένα, ούτε καν το καταπλη-

κτικό στενό σκισμένο τζιν παντελόνι που είδε στο ίντερνετ 

και η μαμά της δεν της το παίρνει με τίποτα, με όσα φιλιά 

και αν τη δωροδοκήσει.

Νιώθει χαρούμενη και θέλει να ανοίξει το παράθυρο και 

να το φωνάξει. Επιτέλους! Κάποιοι συμμαθητές της θα στα-

ματήσουν να την αποφεύγουν και θα γίνει και αυτή κουλ, για-

τί έχει τάμπλετ! Της το έκαναν οι γονείς της δώρο για τα 

Χριστούγεννα ύστερα από πίεση σχεδόν ενός χρόνου. Τόσο 

της πήρε για να το αποκτήσει, γιατί φυσικά η πρώτη τους 

αντίδραση δεν ήταν και η καλύτερη. Την κοιτούσαν ξαφνια-

σμένοι, ίσως και θυμωμένοι από την τολμηρή επιθυμία της. 

Φαινόταν καθαρά στο πρόσωπό τους πως ήταν εντελώς 

αντίθετοι. Ο μπαμπάς της έβαλε τα γυαλιά του και με ύφος 

δασκάλου ξεκίνησε να της αραδιάζει τους κινδύνους του δια-

δικτύου και τα προβλήματα που αυτό προκαλεί, με τη μαμά 

από δίπλα να τον σιγοντάρει σε κάθε ευκαιρία. Η αλήθεια 

είναι πως της είπαν πολλά και σοβαρά, ίσως και τρομακτικά, 

πράγματα, αλλά δεν πτοήθηκε. Δεν είναι άλλωστε κανένα 

μωρό να μην ξέρει πώς να προστατευτεί. Δώδεκα θα γίνει. 

Το κήρυγμα συνεχίστηκε σε καθημερινή βάση και ήταν 

τόσο αναλυτικό, που, θέλοντας και μη, έμαθε τα πάντα για 
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τις παγίδες του ίντερνετ απέξω και ανακατωτά, μιας και 

σαν καλό παιδί άκουγε αδιαμαρτύρητα ό,τι της έλεγαν. 

Ήξερε εξάλλου πως μόνο με τη σωστή συμπεριφορά της θα 

κατάφερνε να αποκτήσει το πολυπόθητο τάμπλετ. Πράγ-

ματι, το τάμπλετ το απέκτησε με την αξία της, και δεν ήταν 

καθόλου εύκολο. Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε υπόδειγμα 

κόρης και μαθήτριας. Μελετούσε τόσο πολύ, που πόνεσαν 

τα μάτια της από το διάβασμα και την υπερπροσπάθεια. 

Ξεπέρασε τον εαυτό της. Δεν είχε ποτέ φανταστεί πως θα 

μπορούσε να πάρει 100/100 στο διαγώνισμα των Μαθημα-

τικών, ούτε πως θα έγραφε καλύτερα από την Κατερίνα και 

τον Γιώργο (που είναι οι αριστούχοι της τάξης και όλοι τούς 

φωνάζουν «φλώρους») στο τεστ Φυσικής. Στα Αγγλικά, 

δε, έγινε τόσο καλή, που την άλλαξαν τμήμα και την πήγαν 

σε υψηλότερο επίπεδο. Τέτοια πρόοδος! Γιατί, αν θέλεις, 

όλα μπορείς να τα καταφέρεις. 

Οι γονείς της ενθουσιάστηκαν με τους βαθμούς της και 

της είπαν πως ήταν πολύ περήφανοι για εκείνη. Και ποιος 

δε θα ήταν άλλωστε. Ο μπαμπάς της χαμογέλασε πλατιά. 

Και δεν τα χαρίζει εύκολα τα χαμόγελα. Όσο για τη μαμά 

της, δύο πόντους ύψος κέρδισε από το καμάρι. Η Μπίλι 

βέβαια δεν καταλάβαινε γιατί καμάρωναν σαν τα παγόνια. 

Λες και ήταν δικά τους κατορθώματα. Και η ίδια όμως ήταν 

περήφανη για τον εαυτό της.
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Η ουσία είναι μία: όλα είναι θέμα προγράμματος και, 

φυσικά, στόχου. Γιατί, αν δεν ήθελε τόσο πολύ αυτό το μι-

κρό, μαγικό, καταπληκτικό γκάτζετ και αν δεν περνούσε 

όσα υπέφερε στο σχολείο εξαιτίας του, μπορεί να μην κα-

τάφερνε τίποτα. Όμως της άρεσε πολύ που έγινε πρώτη 

μαθήτρια. Είναι τόσο ωραίο να παίρνεις καλούς βαθμούς! 

Γι’ αυτό και έχει σκοπό να συνεχίσει να το κάνει. 

Μέχρι και με τη μικρή της αδελφή έκανε υπομονή, κάνο-

ντας τα στραβά μάτια σε κάθε αταξία της, που δεν ήταν και 

λίγες. Την αγαπάει την αδελφή της, αλλά μερικές φορές 

τής σπάει τα νεύρα.

—Μπίλι, σταμάτα να παίζεις πιάνο. Διαβάζω.

—Μα αφού μου είπες πως τελείωσες, πώς διαβάζεις;

—Με ενοχλείς, δεν το καταλαβαίνεις;

—Μα αφού δε διαβάζεις.

—Διαβάζω!

—Εντάξει, Δάφνη μου, δε διαβάζεις βέβαια, αλλά δεν 

πειράζει. Σταματάω αμέσως. Δε θέλω να μαλώσουμε.

Υπό άλλες συνθήκες θα είχε ξεκινήσει ένας τρικούβερ-

τος καβγάς με μαλλιοτραβήγματα, αλλά η Μπίλι πήγε με τα 

νερά της Δάφνης. Τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολο και 

μάλλον θα συνεχίσει να το κάνει και αυτό. Καλύτερα. Οι 

φωνές δε βοηθούν σε τίποτα.

Είναι σίγουρο πως το αστραφτερό κατάλευκο τάμπλετ 
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της θα γίνει προέκταση του χεριού της. Θα το βάλει στην 

καλύτερη θήκη (έχει ήδη βάλει στο μάτι μία με αστεράκια, 

αν και δεν είναι σίγουρη, γιατί της φαίνεται λίγο παιδική) 

και θα το προσέχει σαν τα μάτια της. Αυτά βέβαια τα έχει 

ξαναπεί και για άλλα πράγματα που ήθελε πολύ (το κάνουν 

συχνά τα παιδιά αυτό), αλλά αυτή τη φορά το εννοεί. 

Σκεφτόταν διάφορα χρώματα και μοντέρνα σχέδια που 

θα ταίριαζαν στον «θησαυρό» της και είχε σχεδόν αποκοι-

μηθεί με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, όταν ακούστηκε ένας 

διαπεραστικός και άκρως εκνευριστικός θόρυβος. Ήταν το 

χερούλι της πόρτας του δωματίου της που έτριξε. Ο μπα-

μπάς της επέμενε να το λαδώσει λίγο για να μην τρίζει, 

αλλά ευτυχώς δεν τον άφησε. Γιατί αλλιώς δε θα έπαιρ-

νε χαμπάρι τον μικρό εισβολέα που μπήκε μέσα πατώντας 

στις μύτες των ποδιών. 

Πετάχτηκε έντρομη από το κρεβάτι της και είδε την 

αδελφή της να κρατάει το πολυπόθητο απόκτημά της. 

—Τι κάνεις εδώ, μικρό διαβολάκι; είπε στην αδελφή της 

θυμωμένη αρπάζοντας το τάμπλετ από τα χέρια της και 

κοιτώντας το τρομαγμένη μήπως είχε χαραχτεί ή χαλάσει. 

Θύμωσε με τον εαυτό της, γιατί έπρεπε να το περιμένει. 

Ήταν σίγουρο ότι θα της το έπαιρνε με την πρώτη ευκαιρία, 

γι’ αυτό όφειλε να το κρύψει για να το προστατεύσει. Ήταν 

φως φανάρι ότι το ήθελε και αυτή πολύ. (Λογικό, όλοι θέ-
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λουν να έχουν ένα δικό τους τάμπλετ.) Θυμήθηκε τα μάτια 

της που έλαμψαν από ενθουσιασμό μόλις ξετύλιξε το δώρο 

της και επανέλαβε την ερώτηση: 

—Γιατί δεν απαντάς; Τι κάνεις εδώ;

—Το πήρα μόνη μου για να το δω, επειδή εσύ δε με αφή-

νεις, είπε η μικρή και την κοίταξε με ζήλια.

—Δώσ’ το μου αμέσως! 

—Όχι! Θέλω κι εγώ! επέμεινε, λες και δε μιλούσε για 

το καινούριο της τάμπλετ, που είδε κι έπαθε για να το απο-

κτήσει, αλλά για μία ακόμα μερίδα από το λαχταριστό λεμο-

νάτο κοτόπουλο της μαμάς τους.

—Δώσ’ το είπα! 

—Κι εγώ είπα πως το θέλω! ούρλιαξε το μικρό διαβο-

λάκι και το τράβηξε από τα χέρια της με τόση δύναμη, που 

παραλίγο να της πέσει. 

Η Μπίλι αποφάσισε πως έπρεπε να κάνει κάτι, και μάλι-

στα γρήγορα, γιατί την πρώτη φορά γλίτωσε τα χειρότερα, 

αλλά για τη δεύτερη δεν ήταν και τόσο σίγουρη. Στην αδελ-

φή της ανήκε επίσημα ο τίτλος του μαστροχαλαστή, οπότε 

η κατάσταση ήταν κάτι παραπάνω από σοβαρή. Ο «θησαυ-

ρός» της θα γινόταν χίλια κομμάτια πριν καν τον χρησιμο-

ποιήσει αν δεν τον έπαιρνε αμέσως από τα χέρια της. 

Ήταν περασμένα μεσάνυχτα και κάπως δύσκολο να της 

εξηγήσει όλες τις θυσίες που είχε κάνει για να το αποκτήσει. 
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Έτσι κι αλλιώς δε θα καταλάβαινε και τίποτα. Για να το πει 

στη μαμά ή στον μπαμπά, ούτε λόγος. Θα έλεγαν πως ακόμη 

δεν το πήρε και άρχισαν οι τσακωμοί, και δε θα είχαν και 

άδικο. Έπρεπε να βρει μια λύση μόνη της. 

—Δώσε μου το τάμπλετ και θα σου δώσω κάτι άλλο. Κάτι 

που θα είναι μόνο δικό σου, της είπε όσο πιο ήρεμα μπορού-

σε, ενώ το μυαλό της έτρεχε με τρελούς ρυθμούς, ψάχνο-

ντας να βρει τι θα μπορούσε να δώσει στη μικρή προκειμένου 

να αφήσει ήσυχο το πολύτιμο λευκό απόκτημά της. 

—Θα σου χαρίσω τον κατασκευαστή παγωτού, τις χά-

ντρες για να φτιάχνεις κολιέ και το παλιό κομπιούτερ της 

μαμάς. Έχει πολλά παιχνίδια μέσα. Είμαι σίγουρη πως θα εν-

θουσιαστείς, της είπε χαρούμενη και άρχισε να ψάχνει όσα 

της είχε τάξει στο κουτί με τα αγαπημένα της αντικείμενα. 

Της τα έδωσε με βαριά καρδιά. Το παλιό κομπιούτερ 

της μαμάς μάλιστα ήταν μέχρι πρόσφατα το αγαπημένο της 

γκάτζετ και είχε περάσει πολλές ώρες μπροστά του, γι’ 

αυτό και δυσκολεύτηκε να το αποχωριστεί.

Ένα αμυδρό χαμόγελο σχηματίστηκε στο όμορφο προσω-

πάκι της μικρής. 

—Αυτό είναι όλο; είπε με πείσμα και της χαμογέλασε 

όλο νάζι. 

Μα τι περίμενε πια και η Μπίλι; Πως θα την έπειθε τόσο 

εύκολα; Νόμιζε πως είχε ξεμπερδέψει, αλλά ήταν γελα-
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σμένη. Γιατί η αδελφή της μπορεί να ήταν μικρότερη, αλλά 

ήταν δύσκολος αντίπαλος. 

—Θέλω και τις σοκολάτες σου.

—Ποιες σοκολάτες; Δεν έχω σοκολάτες, είπε ψέματα.

—Έχεις!

—Δεν έχω! πείσμωσε η Μπίλι.

—Έχεις! Αυτές που είναι φυλαγμένες στο συρτάρι σου, 

είπε και τα μάτια της γυάλισαν από τη λαιμαργία. 

Όλα τα ήξερε η μικρή αλεπού. Μάλλον έψαχνε τα πράγ-

ματά της όταν απουσίαζε από το σπίτι, γι’ αυτό και έβρι-

σκε τα συρτάρια της μονίμως άνω κάτω. Άλλη εξήγηση δεν 

υπήρχε. 

Κανονικά θα έπρεπε να της αρνηθεί και να πάρει τα 

αγαπημένα της αντικείμενα πίσω. Καλό το τάμπλετ, αλλά 

και το να μασουλάς σοκολατένιες λιχουδιές καθώς το χρη-

σιμοποιείς είναι ακόμα καλύτερο. Όμως τη βρήκε σε στιγμή 

αδυναμίας και ήταν αργά για να κάνει πίσω. Έβγαλε μερι-

κές και της τις έδωσε.

—Δικές σου, της είπε και έκλεισε στα γρήγορα το συρ-

τάρι, για να μη δει τις πεντανόστιμες σοκολάτες με αμύ-

γδαλο και πραλίνα που είχαν απομείνει.

—Όλες. Έχεις κι άλλες, το ξέρω.

Μα καλά, τις είχε μετρήσει;

—Μα θέλω κι εγώ να φάω. Είναι οι αγαπημένες μου.
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—Τις θέλω όλες! Να πάρεις καινούριες με το χαρτζιλίκι 

σου, που είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό μου, πέταξε τη 

σπόντα της.

—Εντάξει, με έπεισες, μικρή εκβιάστρια. Όμως μείνε 

μακριά από το τάμπλετ μου! της ψιθύρισε η Μπίλι καθώς 

η μικρή έφευγε για το δωμάτιό της ευχαριστημένη, κρατώ-

ντας σφιχτά στα στρουμπουλά χεράκια της τα καινούρια 

της αποκτήματα.

Η Μπίλι γύρισε στο κρεβάτι της με ακόμα περισσότε-

ρες σκέψεις να της βαραίνουν τα βλέφαρα. Πρέπει να βρει 

μέρος να κρύψει τον «θησαυρό» της όταν δεν τον χρησι-

μοποιεί. Γιατί η μικρή διαβολίνα που έχει για αδελφή είναι 

ικανή να την εκβιάζει κάθε εβδομάδα.

Στριφογυρίζει και πάλι στο κρεβάτι της, μιας και έχει 

πολλές και δύσκολες μάχες να δώσει ακόμα. Είναι τόσα τα 

πράγματα που πρέπει να κάνει τώρα που έχει τάμπλετ… 

Για αρχή πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό 

μέιλ. Έπειτα θα πρέπει να κατεβάσει διάφορα applications. 

Όλα αυτά, φυσικά, με τις «ευλογίες» των γονιών της. Επί-

σης πρέπει να πάρει θήκη, να κάνει requests, να ανοίξει 

λογαριασμό στο Skype και να ενημερώσει τους φίλους και 

τις φίλες της για την άφιξή της στο διαδίκτυο. Α, ναι… Και 

τους εχθρούς της. Αυτό το τελευταίο είναι το σημαντικό-

τερο. Πλέον ο εφιάλτης τελείωσε. Και η κοροϊδία επίσης.
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Όλοι όσοι μέχρι τώρα αδιαφορούσαν για την Μπίλι και 

όλοι όσοι την κορόιδευαν θα φάνε τη σκόνη της. Σε κά-

ποιους δε θα αρέσει καθόλου που πλέον θα γίνει και η Μπίλι 

δημοφιλής, αλλά κάποιοι άλλοι θα τρελαθούν από τη χαρά 

τους. Ιδιαίτερα οι τρεις κολλητές της. Τώρα θα μπορούν να 

έχουν επικοινωνία στο φουλ, και μάλιστα ό,τι ώρα θέλουν. 

Δε χρειάζεται βιασύνη. Όλα θα γίνουν. Άλλωστε, ο δυσκο-

λότερος στόχος επιτεύχθηκε. Τα υπόλοιπα είναι απλές λε-

πτομέρειες. Καλώς ήρθες, Μπίλι, στον μαγικό κόσμο του 

ίντερνετ! Φίλοι και συμμαθητές, καιρός να γνωρίσετε τη 

διάσημη, φανταστική και καταπληκτική κάτοχο τάμπλετ 

Μπίλι!

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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3. Επιχείρηση Instagram

Επιτέλους ξημέρωσε. Αν και κουρασμένη από τις περιπέ-

τειες της προηγούμενης νύχτας, η Μπίλι σηκώθηκε χαρού-

μενη, σιγουρεύτηκε πως ο «θησαυρός» της είχε φορτίσει 

(μην πάθει ό,τι ο μπαμπάς της και εκνευριστεί), τον κρά-

τησε σφιχτά στα δυο της χέρια και κατευθύνθηκε προς την 

κουζίνα. Είχε να κάνει μια μεγάλη συζήτηση με τον μπαμπά 

της και δεν μπορούσε να περιμένει ούτε λεπτό. 

Ήλπιζε να τον βρει στα κέφια του, γιατί ήταν αυστη-

ρός και ήθελε ειδικό χειρισμό. Από την αρχή δεν ήταν και 

πολύ θετικός απέναντι στο θέμα «τάμπλετ», αλλά μετά τη 

σκληρή προσπάθεια που έκανε για να το αποκτήσει δεν είχε 

άλλη επιλογή παρά να της το πάρει. 

Η μικρή της αδελφή, γνωστή σε όλους ως διαβολίνα, 

είχε ήδη ξυπνήσει και την καλημέρισε με μια τσαχπινιά στο 

βλέμμα, σκεπτόμενη μάλλον τα χτεσινοβραδινά. Η Μπίλι 

αναρωτήθηκε αν έφαγε καμία από τις λαχταριστές σοκολά-

Η μανία των συμμαθητών της για τα τάμπλετ  
και το διαδίκτυο κάνει την Μπίλι να νιώθει αντικοινωνική, 

μιας και δεν έχει πείσει ακόμη τους γονείς της να της 
πάρουν το μαγικό γκάτζετ που όλα τα παιδιά λατρεύουν.

Όταν επιτέλους αποκτά το πολυπόθητο τάμπλετ, 
γίνεται και πάλι δημοφιλής, ώσπου έρχονται τα πάνω κάτω!

Παρεξηγήσεις, selfies, λάθη, καρδούλες, τσακωμοί 
και φλερτ βάζουν την Μπίλι σε μπελάδες και κάνουν 

την καθημερινότητά της ακόμα πιο περίπλοκη.

Τελικά το ταξίδι στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο emoji 
και likes…  Θα επιβιώσει μέσα στον τρελό κόσμο 

του ίντερνετ ή μήπως πρέπει να πατήσει το delete;


