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Η ΣΥΝΤΑΓΗ
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ





Σε όλα τα παιδιά που κάτι μαγειρεύουν,

κάπου ταξιδεύουν και δε σταματούν 

να σεργιανίζουν με τον νου τους

στα πιο απάτητα όνειρα.
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Κεφάλάιο 1

Αυτό το «βρρρ, βρρρ» δεν έλεγε να σταματήσει. 
Μια φορά αρρώστησε κι αυτός και γλίτωσε το σχο-
λείο, και δεν μπορούσε να βρει ησυχία. «Βρρρ» και 
«βρρρ» από τις εννιά το πρωί. Του φαινόταν σαν 
να τρίζει ολόκληρη η πολυκατοικία. Α, δεν ήταν κα-
τάσταση αυτή! Καλύτερα να πήγαινε στο μάθημα, 
και ας είχε πυρετό. Γύρισε πλευρό και κάλυψε το 
κεφάλι του με το μαξιλάρι, μα τίποτα. Εκεί που πή-
γαινε αυτός ο άτιμος θόρυβος να κοπάσει, όλο και 
ξανάρχιζε. Του είχε πάρει το μυαλό. Ο Θανάσης δεν 
άντεξε και πέταξε το πάπλωμα. Έβαλε τεμπέλικα τις 
παντόφλες του και πήγε ως την κουζίνα. Άνοιξε το 
ψυγείο και πήρε το μπουκάλι με το γάλα. Γέμισε ένα 
ποτήρι και το ήπιε μονορούφι. Έβγαλε έναν αναστε-
ναγμό ανακούφισης, αφού το παγωμένο γάλα του 
δρόσισε το στόμα και τον λαιμό. Η τηλεόραση δεν 
είχε τίποτα για παιδιά. Τι κρίμα! Σήμερα που έμεινε 
μοναχός του στο σπίτι, δεν μπορούσε ούτε τηλεό-
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ραση να δει. Άσε που νύσταζε συνέχεια. Όμως πού 
να κλείσει μάτι με αυτό το «βρρρ, βρρρ» που του 
διαπερνούσε το μυαλό. Πήγε ως το παράθυρο που 
έβλεπε προς τη μεγάλη εκκλησία και τραβώντας την 
κουρτίνα κοίταξε έξω. Μπα, ο ήχος ερχόταν από 
αλλού. Από τον διάδρομο της πολυκατοικίας. Τι να 
ήταν άραγε; Άνοιξε την πόρτα και έβγαλε το κεφάλι 
του έξω για να ακούσει καλύτερα. Μόλις όμως το 
έκανε, ο θόρυβος σταμάτησε αμέσως. Έκλεισε την 
πόρτα απογοητευμένος, και ευθύς, να σου πάλι το 
ενοχλητικό «βρρρ, βρρρ». Επανέλαβε την ίδια κίνη-
ση, αλλά η κατάληξη ήταν η ίδια. 

«Ωωω!» διαμαρτυρήθηκε. «Ή κάποιος μου κάνει 
πλάκα ή από τον πυρετό ακούω ήχους μέσα στο κε-
φάλι μου» μονολόγησε και γύρισε ξανά στο κρεβάτι 
του. 

Έτσι πέρασε η μέρα του. Αντί να ξεκουραστεί και 
να ηρεμήσει, όλη την ώρα το μυαλό του το τριβέλιζε 
η ανησυχία πότε θα ακούσει και πάλι τον εκνευριστι-
κό θόρυβο.

Το μεσημέρι είχε πια φτάσει και ο Θανάσης έστε-
κε μπροστά στο φωτεινό παράθυρο παρατηρώντας 
την πλατεία. 

«Α, να και η Νικολέτα» μουρμούρισε, καθώς είδε το 
κορίτσι που έμενε στον επάνω όροφο να κατευθύνε-
ται προς την είσοδο της πολυκατοικίας. Έτρεξε ως 
την εξώπορτα και έβαλε το αυτί του να αφουγκρα-
στεί, όμως δεν ακούστηκε κανένα «βρρρ, βρρρ».
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Η Νικολέτα έμενε όλα τα χρόνια σ’ αυτή την πο-
λυκατοικία, από τότε που γεννήθηκε. Παρότι πήγαι-
νε στο ίδιο σχολείο με τον Θανάση, δεν έκαναν πα-
ρέα. Καλά καλά δεν μιλούσαν. Περίεργο πράγμα κι 
αυτό. Άκου να μένουν στο ίδιο κτίριο, να πηγαίνουν 
στο ίδιο σχολείο, μα να μην ανταλλάσσουν σχεδόν 
κουβέντα.

Το αγόρι σήκωσε τους ώμους. «Δεν με νοιάζει. 
Εξάλλου είναι πολύ παράξενη, όπως και η μητέρα 
της. Όλο με μπογιές και πινέλα ανακατεύεται και 
ποτέ δεν έχει καθαρά χέρια. Πότε με κίτρινες, πότε 
με πράσινες και μπλε πινελιές είναι πασαλειμμένη. 
Μια μέρα ήρθε στο σχολείο με μια καφετιά πινελιά 
στο αυτί. Παράξενο κορίτσι» μουρμούρισε και πήγε 
άλλη μια φορά στο παράθυρο. Αχ, πόσο είχε βαρε-
θεί σήμερα όλη την ημέρα μοναχός του στο σπίτι.

Η Νικολέτα άρχισε να ανεβαίνει τις σκάλες. Ο σά-
κος με τα τετράδια και τα βιβλία της τη βάραινε αρ-
κετά, αλλά το είχε πάρει απόφαση. Από τότε που 
είχε κλειστεί στο ασανσέρ με τη συμμαθήτριά της 
τη Μελίνα, δεν ξαναμπήκε ούτε μόνη της ούτε με 
άλλο παιδί εκεί μέσα. Α, πα, πα, δεν είναι να παίζεις 
με τέτοια πράγματα!

Την ώρα όμως που έφτανε στον πρώτο όροφο, 
άκουσε και πάλι αυτόν τον τρομερό θόρυβο.

«Ωχ, αυτό μου έλειπε τώρα» είπε και άρχισε να 
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ανεβαίνει δυο δυο τα σκαλοπάτια. Ώσπου να πεις 
κύμινο, είχε φτάσει στον τρίτο, όπου βρισκόταν το 
διαμέρισμα στο οποίο έμενε με τη μητέρα της. Ο 
θόρυβος από το υπόγειο της πολυκατοικίας ακου-
γόταν λιγότερο, αλλά δεν είχε κοπάσει εντελώς. 
Άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο σπίτι με φόρα.

«Σιγά, καλέ! Τι σίφουνας είσαι εσύ!» απόρησε η μη-
τέρα της, η κυρία Κατερίνα, όταν είδε την κόρη της να 
μπαίνει με τόση βιασύνη. «Τι έπαθες; Σε κυνηγάνε;» 
τη ρώτησε και άφησε το πλατύ πινέλο που κρατούσε 
στο χέρι της πάνω στο βοηθητικό τραπεζάκι. 

Το σπίτι μύριζε μπογιά ανάκατη με διαλυτικό. Μια 
μυρωδιά που υπάρχει σε κάθε εργαστήρι ζωγράφου. 
Βέβαια, η μητέρα της Νικολέτας χρησιμοποιούσε 
για εργαστήριο –ή, αλλιώς, ατελιέ, όπως συνηθί-
ζουν να ονομάζουν οι ζωγράφοι τον χώρο εργασίας 
τους, δανειζόμενοι τη γαλλική λέξη– το σαλόνι του 
σπιτιού τους. Δεν ήταν κι άσχημα, μια χαρά έφτανε 
ο χώρος για όλα. 

«Όχι, δεν με κυνηγάει κανένας. Γιατί;» αντέδρα-
σε αμέσως η Νικολέτα, που δεν ήθελε να παραδε-
χτεί ότι είχε τρομάξει. Σε λίγες μέρες έμπαινε στα 
δώδεκα. Ένιωθε αρκετά μεγάλη πια, παρότι πολλές 
φορές δεν ήταν και πολύ σίγουρη γι’ αυτό. Ήθελε 
όμως να της φέρονται σαν να ήταν μεγάλη. Του 
χρόνου άλλωστε θα πήγαινε στο γυμνάσιο και τότε 
σίγουρα θα ήταν αρκετά μεγάλη. 

Η κυρία Κατερίνα σηκώθηκε και πλησίασε την 
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κόρη της χαμογελώντας. Την πήρε στην αγκαλιά 
της και την έσφιξε τρυφερά με αγάπη.

«Να ξέρεις ότι εγώ είμαι εδώ, και ό,τι σου συμβαί-
νει μπορείς να το συζητάς μαζί μου. Κάποιες φορές 
μπορεί να έχουμε αντίθετη άποψη, όμως αυτό διό-
λου δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάω ή ότι θέλω να 
περνάει το δικό μου. Απλώς, ως μεγαλύτερη, έχω 
περισσότερες εμπειρίες από τη ζωή».

«Το ξέρω. Κι εγώ σ’ αγαπώ. Τι έχουμε για φαγη-
τό σήμερα;» ρώτησε βιαστικά για να αλλάξει κουβέ-
ντα. Τελευταία ένιωθε κάπως άβολα να εκφράζει τα 
συναισθήματά της στη μητέρα της. «Μπαίνεις στην 
εφηβεία» της έλεγε συχνά εκείνη, και η Νικολέτα 
φανταζόταν μια πόρτα να ανοίγει και να την καλω-
σορίζει γελαστή η κυρία Εφηβεία. Μάλιστα είχε σκε-
φτεί να ζωγραφίσει ακριβώς αυτή τη σκηνή.

«Έχω μαγειρέψει μια ξεχωριστή λιχουδιά» είπε η 
κυρία Κατερίνα διακόπτοντας τις σκέψεις της κόρης 
της.

«Ναι, μυρίζει υπέροχα. Τι είναι;» ρώτησε και έτρε-
ξε προς την κουζίνα. Σήμερα πεινούσε σαν λύκος.

«Αρακάς!» την κατακεραύνωσε.
«Ίου!» έκανε μια γκριμάτσα αηδίας και την κοίτα-

ξε με την ελπίδα μήπως και δεν ήταν αρακάς αυτό 
που μύριζε τόσο νόστιμα. Μόλις είδε το χαμόγελο 
που σχηματίστηκε στα χείλη της μητέρας της, κα-
τάλαβε ότι είχε πέσει θύμα φάρσας. Ένα τεράστιο 
«ουφ» ανακούφισης ξέφυγε από μέσα της. 
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«Μακαρόνια με κιμά!» Γέλασαν ασυγκράτητα και 
οι δυο τους και με πανηγυρική διάθεση στρώθηκαν 
στο τραπέζι, τη στιγμή ακριβώς που δύο άλλα παι-
διά έμπαιναν στην πολυκατοικία.

Ήταν ο Παναγιώτης και η Μελίνα. 
Ο Παναγιώτης καταγόταν από το Κιλκίς και πριν 

από λίγους μήνες είχε μετακομίσει μαζί με τους γο-
νείς του στην Αθήνα. Το μοναδικό παιδί που τον έκα-
νε παρέα ήταν η Μελίνα, η φίλη της Νικολέτας. Πολύ 
τον πείραζε που τα αγόρια δεν του έδιναν σημασία 
και απέφευγαν να τον καλούν στη συντροφιά τους. 
Έτσι η Μελίνα, που ήταν με όλους πολύ φιλική, τον 
πήρε κατά κάποιο τρόπο υπό την προστασία της. 

Μόλις πέρασαν το κατώφλι της πολυκατοικίας, 
τους υποδέχθηκε το γνώριμο τροπάριο: «Βρρρ, 
βρρρ». Ήταν ξεκάθαρο. Ο περίεργος θόρυβος ερ-
χόταν από το υπόγειο του κτιρίου, από τις αποθήκες 
ή από ακόμα πιο κάτω· θαρρείς και ξεπηδούσε από 
τα έγκατα της γης.

«Να το πάλι!» είπε η Μελίνα. 
«Πάμε να δούμε;» της πρότεινε ο φίλος της, μα 

στην πραγματικότητα δεν ήταν και πολύ σίγουρος 
ότι ήθελε να κάνουν αυτή την κίνηση.

«Δεν θα είσαι με τα καλά σου!» του απάντησε, αν 
και κατά βάθος θα ήθελε να ανακαλύψει τι συμβαίνει.

«Εγώ ρώτησα τον μπαμπά μου και μου είπε ότι 
δεν είναι τίποτα» είπε το αγόρι καθώς ανέβαιναν τη 
σκάλα.
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«Μερικές φορές μου τη δίνουν στα νεύρα οι με-
γάλοι» δήλωσε με πείσμα η Μελίνα. «Όταν δεν ξέ-
ρουν την απάντηση, σου πετάνε ένα “δεν είναι τίπο-
τα” και ξεμπερδεύουν. Στην πραγματικότητα, όμως, 
μας μπερδεύουν περισσότερο».

Ο Παναγιώτης σήκωσε τους ώμους αδιάφορα και 
χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού του. 

«Εγώ λέω κάποια μέρα να πάμε να δούμε. Είμαι 
πολύ περίεργος να ανακαλύψω τι προκαλεί αυτόν 
τον θόρυβο».

Η πόρτα άνοιξε και εμφανίστηκε η κυρία Συμέλα, 
η μητέρα του Παναγιώτη.

«Καλώς τον Πανίκα μου!» είπε γεμάτη χαρά. Τη 
χαρά της όμως δεν συμμερίστηκε καθόλου ο γιος 
της.

«Μαμά!» έσκουξε θυμωμένος μέσα απ’ τα δόντια 
του. Έτσι, με το κεφάλι κάτω και τα νεύρα στα ου-
ράνια, μπήκε φουρκισμένος στο σπίτι του πετώντας 
ένα ξερό «γεια» στη Μελίνα. Εκείνη έμενε στο δι-
πλανό διαμέρισμα.

«Τι έπαθες, πουλί μου;» τον ρώτησε η κυρία Συ-
μέλα.

«Μα πόσες φορές θα σ’ το πω ότι δεν μου αρέσει 
να με φωνάζεις έτσι μπροστά σε άλλους; Όλοι με 
κοροϊδεύουν! Παναγιώτη με λένε, όχι Πανίκα. Κανέ-
να παιδί στην Αθήνα δεν το λένε Πανίκα!» Του είχε 
ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Μία φίλη είχε όλη κι όλη, 
και τώρα κι αυτή είχε ακούσει τη μάνα του να τον 
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αποκαλεί με το ποντιακό του όνομα. Σίγουρα θα τον 
κορόιδευε και θα την έχανε κι εκείνη. Άκου «Πανί-
κα»! Έκλεισε με δύναμη την πόρτα του δωματίου 
και έπεσε στο κρεβάτι του στενοχωρημένος. Δεν 
πέρασαν πέντε λεπτά και η πόρτα χτύπησε.

«Μπορώ να μπω;» άκουσε τη φωνή της μητέρας 
του.

Σκέφτηκε να της απαντήσει ένα πανηγυρικό «Όχι», 
σαν αυτό που είχε πει ο Μεταξάς στους Ιταλούς το 
’40, αλλά δεν του πήγαινε η καρδιά. Η κυρία Συμέλα 
χτύπησε και δεύτερη φορά.

«Έλα» είπε μουτρωμένος και θιγμένος.
«Καμάρι μου, γιατί δεν σου αρέσει τώρα το όνο-

μά σου; Τι έχεις πάθει;» ρώτησε με ενδιαφέρον εκεί-
νη και κάθισε δίπλα του. 

«Μαμά, άλλο το Κιλκίς και άλλο η Αθήνα. Εδώ με 
κοροϊδεύουν, Πόντιο με φωνάζουν…» είπε με μάτια 
έτοιμα να βουρκώσουν.

«Σε κοροϊδεύουν; Τι λες, παιδί μου;» απόρησε η 
κυρία Συμέλα, που δεν πίστευε στ’ αυτιά της. «Μα 
δεν υπάρχει κάτι άσχημο σ’ αυτό! Το να κατάγεσαι 
από τον Πόντο μόνο τιμή και περηφάνια σημαίνει. 
Μην ακούς κανέναν!»

«Δεν ακούω κανέναν, αλλά τους βλέπω πώς με 
κοιτάζουν και πώς με έχουν σε απόσταση». Ο Πανα-
γιώτης εξομολογήθηκε στη μητέρα του τι ακριβώς 
συνέβαινε στο σχολείο. Εκείνη τον άκουσε προσε-
κτικά και κατόπιν του υποσχέθηκε ότι την άλλη μέρα 
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κιόλας θα πήγαινε να μιλήσει με τον διευθυντή. Δεν 
μπορούσε να το αφήσει έτσι το θέμα. 

«Μαμά…»
Η κυρία Συμέλα τον κοίταξε δίχως να μιλήσει. 

Είχε καταλάβει ότι τον απασχολούσε και κάτι ακόμα.
«Μου λείπουν πολύ ο παππούς και η γιαγιά» είπε 

το αγόρι με φανερή συγκίνηση. 
Εκείνη ξεροκατάπιε, έτοιμη να λυγίσει. Ήταν δυ-

νατός ο ξαφνικός πόνος που της προκάλεσαν τα λό-
για του γιου της. 

«Μπορεί να έρθουν το καλοκαίρι για λίγες μέρες» 
προσπάθησε να τον παρηγορήσει. Κι εκείνης της εί-
χαν λείψει πολύ οι γονείς της. Όταν ζούσαν στο Κιλ-
κίς, έμεναν σε διπλανά σπίτια. Έτσι, ήταν όλη μέρα 
μαζί. 

«Δεν είναι σίγουρο, ε;» ρώτησε μουδιασμένος ο 
μικρός.

«Όχι, πουλί μου, δεν είναι σίγουρο. Όμως, αν δεν 
έρθουν εκείνοι, θα πάμε εμείς το επόμενο καλοκαί-
ρι. Μη στενοχωριέσαι» απάντησε η γυναίκα με συ-
γκίνηση.

Οι παππούδες του Παναγιώτη, πρόσφυγες από 
τον Πόντο, είχαν έρθει στην Ελλάδα σχεδόν παιδιά, 
διωγμένοι και ξεριζωμένοι από τον τόπο τους. Εγκα-
ταστάθηκαν στο Κιλκίς· εκεί γνωρίστηκαν, εκεί πα-
ντρεύτηκαν και απέκτησαν τη Συμέλα, το μοναδικό 
τους παιδί. Και ο Παναγιώτης ήταν το εγγόνι τους. 
Δεν είχαν άλλο. Αυτός τους έδινε ζωή, καθημερι-
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νά σε αυτόν ήταν η σκέψη τους, απ’ αυτόν πήγαζε 
η χαρά τους. Όμως, δουλειές για τους γονείς δεν 
υπήρχαν πολλές κι έτσι πήραν τη δύσκολη απόφα-
ση να φύγουν από τον τόπο τους. Στην πρωτεύου-
σα υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες κι έτσι με κρύα 
καρδιά μετακόμισαν εδώ. Ο πατέρας του Παναγιώτη, 
που ήταν μάγειρας, βρήκε δουλειά σε ένα εστιατόριο 
στην Πλάκα, την παλαιότερη συνοικία της Αθήνας, 
κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Δούλευε 
μεσημέρι και βράδυ. Έτσι, έλειπε πολλές ώρες από 
το σπίτι και δεν είχε αρκετό χρόνο να τους βλέπει. 

«Έλα να τους πάρουμε τηλέφωνο» πρότεινε η κυ-
ρία Συμέλα, και ο Παναγιώτης έτρεξε χαρούμενος 
κοντά της. 

Η Μελίνα έμενε στο διπλανό διαμέρισμα. Ακρι-
βώς από κάτω ήταν το σπίτι της φίλης της, της Νι-
κολέτας, που κι εκείνη είχε από κάτω το διαμέρισμα 
του Θανάση.

Η Μελίνα ήταν το πειραχτήρι και το ζιζάνιο της 
γειτονιάς, δεν άφηνε κανέναν σε ησυχία. Μιλούσε 
σε όλους και της άρεσε να γνωρίζει καινούριους φί-
λους και φίλες. Ήταν αξιαγάπητη. Εκείνο που της 
έδινε όμως μεγαλύτερη ευχαρίστηση ήταν κάθε 
πρωί να καλημερίζει όποιον συναντούσε στον δρό-
μο, είτε τον γνώριζε είτε όχι. Θα έπρεπε να βλέπατε 
τα μούτρα κάποιου κυρίου που προχωρούσε βιαστι-
κός, χαμένος στις σκέψεις του, όταν τον σταμάτησε 
η Μελίνα. 
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«Καλημέρα σας!» του είπε με την τσιριχτή και πά-
ντα πρόσχαρη φωνή της.

Εκείνος ξαφνιάστηκε και την κοίταξε με βλέμμα 
απορημένο, λες και τον είχε ξυπνήσει από λήθαργο. 
Φορούσε και ένα κοστούμι περίεργο – για την ακρί-
βεια έμοιαζε με πιγκουίνο. 

«Ε… ε… καλημέρα» είχε ψελλίσει παραξενεμένος, 
ωστόσο η Μελίνα είχε γίνει καπνός συνεχίζοντας 
τον δρόμο της προς το σχολείο. Ο κύριος όμως 
εξακολούθησε να κοιτάζει πίσω του κι έτσι έπεσε 
φαρδύς πλατύς σε ένα σταματημένο αυτοκίνητο, 
που βρισκόταν πάνω στο πεζοδρόμιο. Άλλο και τού-
το πάλι! Δεν τους φτάνει ο δρόμος και τα πάρκινγκ, 
οι οδηγοί πάνε και σταθμεύουν στον χώρο που είναι 
για τους πεζούς. Αφού το λέει καθαρά η λέξη: πεζο-
δρόμιο. Τι κακό!

Η Μελίνα σήκωσε το ακουστικό και κάλεσε τον 
αριθμό της φίλης της, της Νικολέτας.

«Το άκουσες κι εσύ;» τη ρώτησε δίχως να πει κάτι 
πιο συγκεκριμένο, αφού ήταν σίγουρη ότι θα κατα-
λάβαινε αμέσως.

«Ναι, όταν ανέβαινα τις σκάλες. Τα χρειάστηκα. 
Τρόμαξα πολύ» απάντησε εκείνη. Είχε γυρίσει την 
πλάτη και μιλούσε ψιθυριστά, για να μην την ακού-
σει η μητέρα της.

«Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Έχω ακούσει ότι 
παλαιότερα κάποιοι είχαν σκάψει ένα μεγάλο τού-
νελ κάτω από την πόλη».
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«Για να το κάνουν τι;» ρώτησε όλο ενδιαφέρον η 
Νικολέτα, ρίχνοντας μια κλεφτή ματιά προς τη με-
ριά της μητέρας της.

«Θα κρυώσει το φαγητό σου» της είπε εκείνη χα-
μηλόφωνα.

«Μισό λεπτό» της απάντησε η Νικολέτα.
«Καλά, περιμένω» αποκρίθηκε η Μελίνα.
«Δεν μίλησα σ’ εσένα. Πες μου τι έγινε με το τού-

νελ».
«Έσκαψαν και τρύπωσαν κρυφά σε μια μεγάλη 

τράπεζα».
«Ληστεία;» είπε φωναχτά η Νικολέτα και η κυρία 

Κατερίνα έστησε αυτί.
«Ναι, η μεγαλύτερη ληστεία τράπεζας στην Ελ-

λάδα!» απάντησε η Μελίνα, που ήξερε τόσα πολλά.
«Τι συζητάτε εσείς οι δυο;» δεν άντεξε η κυρία 

Κατερίνα, παρότι είχε ως αρχή να μην πολυανακα-
τεύεται στις συζητήσεις της κόρης της.

«Τίποτα, τίποτα. Φιλάκια, Μελίνα. Θα τα πούμε 
αργότερα στο φροντιστήριο» αποχαιρέτησε τη φίλη 
της και έκλεισε το τηλέφωνο γρήγορα. «Πάμε να 
φάμε;» πρότεινε στη μητέρα της με ένα αφοπλιστι-
κό χαμόγελο. 

«Πρέπει να κατεβούμε στο υπόγειο. Πόσο τρομακτι-
κά μπορεί να είναι;» Η Μελίνα έδειχνε δυναμισμό και 
αποφασιστικότητα. 
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«Εγώ φοβάμαι. Δεν ξέρω» είπε διστακτικά η Νι-
κολέτα. 

Τα δυο κορίτσια είχαν συναντηθεί στην είσοδο 
της πολυκατοικίας, όπως κάθε φορά που είχαν αγ-
γλικά, για να πάνε μαζί στο φροντιστήριο. 

«Μελίνα…» Η φωνή που ακούστηκε πίσω τους 
ήταν γνώριμη. 

«Ωχ, ο Πανίκας» είπε η Νικολέτα.
«Μην τον λες έτσι. Τον πειράζει» απάντησε ψιθυ-

ριστά η Μελίνα και της έριξε μια απαλή αγκωνιά στα 
πλευρά.

«Αφού έχω ακούσει τη μάνα του να τον φωνάζει 
έτσι…» πήγε να δικαιολογηθεί εκείνη, αλλά σταμά-
τησε στη μέση την κουβέντα της, μια και το αγόρι 
τις είχε προφτάσει.

«Γεια!» τις χαιρέτησε ο Παναγιώτης και συνέχισε 
μαζί τους για το μάθημα. 

Η Μελίνα δεν έχασε χρόνο.
«Λέμε να κατεβούμε στο υπόγειο. Θα πάμε να 

δούμε τι προκαλεί αυτόν τον θόρυβο».
«Όχι, εσύ το είπες» τη διόρθωσε η Νικολέτα, που 

δεν θεωρούσε πολύ καλή ιδέα τέτοιου είδους εξορ-
μήσεις.

«Στο υπόγειο;» ενθουσιάστηκε ο Παναγιώτης. Αυ-
τός ήταν το πιο δυνατό και πιο ψηλό αγόρι στην 
έκτη τάξη. Δεν τον τρόμαζε το άγνωστο. «Θα έρθω 
κι εγώ» δήλωσε γεμάτος αυτοπεποίθηση.

«Ωραία! Το Σάββατο λοιπόν, στις δέκα το πρωί, 
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θα συναντηθούμε στην είσοδο» είπε με ικανοποίηση 
η Μελίνα. 

Μέχρι να φτάσουν στο φροντιστήριο δεν έβγα-
λαν μιλιά. Ο καθένας είχε χαθεί στις σκέψεις του. 

Ο Θανάσης ένιωθε ήδη καλύτερα. Ο πυρετός του 
είχε υποχωρήσει επιτέλους, κι έτσι οι γονείς του 
αποφάσισαν ότι μπορούσε να πάει σχολείο σήμερα. 
Για ποδόσφαιρο, φυσικά, ούτε κουβέντα.

«Μα γιατί, καλέ μαμά, αφού είμαι μια χαρά!» δια-
μαρτυρήθηκε χλιαρά εκείνος, γνωρίζοντας βέβαια ότι 
το «όχι» της μητέρας του ήταν οριστικό και αμετάκλη-
το. Στη συνέχεια, σηκώνοντας τους ώμους είπε στον 
εαυτό του: «Δεν πειράζει. Θα παίξω το Σάββατο».

Αυτό βέβαια το σκέφτηκε δίχως να γνωρίζει τι 
του επεφύλασσε εκείνο το πρωινό.

Με γάντια, σκούφο και κασκόλ, κουκουλωμένος 
ως τα αυτιά, από φόβο μην ξανακρυώσει, ξεκίνησε 
για το σχολείο. Είχε και την τσάντα του φορτωμένη 
στην πλάτη κι έμοιαζε άλλος άνθρωπος. 

«Έι, Θανάση, εσύ είσαι; Περίμενε!»
Γύρισε πίσω του και κοίταξε. «Ωχ, τα κορίτσια» 

είπε, αλλά ήταν πια αργά. Ήδη τον πλησίαζαν η Με-
λίνα, που τον είχε φωνάξει, και η Νικολέτα, που έδει-
χνε να κοιμάται ακόμη. Με κανένα τρόπο δεν μπο-
ρούσε να συνηθίσει το πρωινό ξύπνημα η Νικολέτα. 
Αφού κάποια στιγμή είχε ρωτήσει τη μητέρα της σε 
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ποια επαγγέλματα δεν χρειάζεται να ξυπνάς πρωί 
πρωί. Εκείνη της είχε απαντήσει «νυχτοφύλακας», 
και από τότε το κορίτσι αποφάσισε ότι, αν δεν γίνει 
ζωγράφος, θα γίνει οπωσδήποτε νυχτοφύλακας. Ή, 
έστω, νυχτοφύλακας σε πινακοθήκη. 

«Πώς είσαι ντυμένος έτσι;» ρώτησε η Μελίνα.
Ο Θανάσης ντράπηκε, αλλά έτσι ήταν με όλους η 

Μελίνα. Ό,τι της ερχόταν στο μυαλό, το ξεφούρνιζε 
αμέσως.

«Ήμουν άρρωστος. Είχα πυρετό και έμεινα σπίτι 
χτες» δικαιολόγησε το βαρύ ντύσιμό του εκείνος.

«Αχ, μακάρι να με κολλήσεις» αποκρίθηκε η Νι-
κολέτα, που παρακαλούσε να αρρωστήσει κι αυτή 
κάποια μέρα, για να μείνει στο σπίτι. Τότε, όλη μέρα 
θα κοιμόταν. Τι ωραία! Το κακό όμως ήταν ότι η Νι-
κολέτα δεν αρρώσταινε ποτέ! «Έχεις γερή κράση» 
της είχε εξηγήσει η μητέρα της, όταν την είχε ρωτή-
σει πώς γινόταν και δεν αρρώσταινε». Τώρα, τι ήταν 
αυτή η κράση, ποτέ δεν το έμαθε. 

Σαν να είχε διαβάσει τη σκέψη της, ο Θανάσης 
συνέχισε.

«Ήταν πολύ βαρετά. Ούτε η τηλεόραση είχε κάτι, 
ούτε μπορούσα να κοιμηθώ» είπε το παράπονό του.

«Εγώ θα κοιμόμουν όλη μέρα» αποκρίθηκε η Νι-
κολέτα, ενώ καθάριζε λίγη μπλε τέμπερα από τα δά-
χτυλά της.

«Δεν μπορούσα. Κάποιος έκανε πάλι φασαρία» 
πρόφερε τη μαγική λέξη ο Θανάσης.
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Η Νικολέτα χασμουρήθηκε ενώ σκεφτόταν: «Μωρέ, 
τι φασαρία και ξεφασαρία. Θα έριχνα κάτι ύπνους 
εγώ!».

«Δηλαδή;» ρώτησε με ενδιαφέρον η Μελίνα, που 
κάπου πήγε το μυαλό της.

«Τίποτα» αποκρίθηκε ο Θανάσης, πιστεύοντας ότι 
θα ξεμπέρδευε έτσι εύκολα με τη Μελίνα.

«Τι τίποτα; Άκουγες τον θόρυβο από το υπόγειο; 
Αυτό το “βρρρ, βρρρ”;» ρώτησε, μα απάντηση δεν 
πήρε. Συνέχισαν για λίγη ώρα να προχωρούν αμίλητοι.

«Η Μελίνα λέει ότι κάποιοι ληστές είχαν σκάψει 
ένα τεράστιο τούνελ κάτω από την πόλη και έκλε-
ψαν έναν αμύθητο θησαυρό…»

«Από τη μεγάλη τράπεζα!» πετάχτηκε η Μελίνα 
διακόπτοντας τη φίλη της. «Τώρα μπορεί να θέλουν 
να κλέψουν τους θησαυρούς της Μητρόπολης».

Τα τρία παιδιά σταμάτησαν και κοιτάχτηκαν.
«Της Μητρόπολης;» Ο Θανάσης δεν πίστευε στ’ 

αυτιά του με αυτά που άκουγε. «Πρέπει να ειδοποιή-
σουμε κάποιον. Να το πούμε στην αστυνομία!»

«Στην αστυνομία; Ποιος μεγάλος θα πιστέψει 
τρία παιδιά;. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα! 
Πρέπει να έχουμε αποδείξεις». Η Μελίνα έδειχνε να 
γνωρίζει καλά.

«Και πώς θα βρούμε τις αποδείξεις;» θέλησε να 
πληροφορηθεί ο Θανάσης αυτό ακριβώς που δεν 
ήθελε να ακούσει η Νικολέτα, που ξαφνικά φαινόταν 
να έχει ξυπνήσει για τα καλά.
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«Αποφασίσαμε το Σάββατο να κατεβούμε στο 
υπόγειο και να ψάξουμε. Να δούμε επιτέλους τι συμ-
βαίνει» αποκρίθηκε η Μελίνα με ύφος που δεν σήκω-
νε αντίρρηση.

«Ε, όχι και τ’ αποφασίσαμε! Εσύ μ’ εκείνον τον 
Πανίκα τα συμφωνήσατε» διαμαρτυρήθηκε η Νικο-
λέτα.

«Ποιος είναι ο Πανίκας;» ρώτησε ο Θανάσης.
«Ο Παναγιώτης που μένει στον δεύτερο, δίπλα 

στο σπίτι μου» διευκρίνισε η Μελίνα και κοίταξε τη 
Νικολέτα αγριεμένη. «Μην τον λες έτσι» τη μάλωσε.

Το μυαλό του Θανάση όμως ήδη έτρεχε σε υπό-
γεια ανήλιαγα και σκοτεινά, γεμάτα αράχνες, πο-
ντίκια και άλλα σιχαμερά ζωύφια. Παραδίπλα ήταν 
σαν να έβλεπε τρεις τέσσερις μοχθηρούς ληστές να 
σκάβουν μέσα στη γη το μακρύ τους τούνελ.

«Άμα θες, έλα κι εσύ». Η πρόταση της Μελίνας 
τον επανέφερε στην πραγματικότητα.

«Άμα δεν είμαι άρρωστος…» αποκρίθηκε, αλλά 
μόλις είδε το βλέμμα που του έριξε η Μελίνα μετά-
νιωσε. «Τι; Γιατί με κοιτάζεις έτσι; Νομίζεις ότι φο-
βάμαι; Έχω και ποδόσφαιρο το Σάββατο».

«Άμα δεν φοβάσαι, έλα. Εμείς ξεκινάμε στις δέκα. 
Θα συναντηθούμε στην είσοδο της πολυκατοικίας». 
Αυτές ήταν και οι τελευταίες τους κουβέντες, αφού 
είχαν πια φτάσει στην πόρτα του σχολείου, και μάλι-
στα καθυστερημένοι, καθώς με την κουβέντα είχαν 
χάσει αρκετό χρόνο.



ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

26

*  *  *

Το Σάββατο έφτασε. Έξω από την είσοδο της πο-
λυκατοικίας, η Μελίνα με τον Παναγιώτη ήταν πι-
στοί στο ραντεβού τους. Κι ενώ τις προηγούμενες 
μέρες εκείνο το «βρρρ, βρρρ» δεν είχε πάψει καθό-
λου να ακούγεται, σήμερα ούτε φωνή ούτε ακρόα-
ση. 

«Η ώρα είναι δέκα και δύο λεπτά» είπε το κορίτσι 
αφού κοίταξε το ρολόι της.

«Ας περιμένουμε λίγο. Μπορεί να έρθουν».
Η Μελίνα έτριψε τα χέρια της κοιτάζοντας την 

πόρτα. Είχε προσμονή μεγάλη. Ξαφνικά άκουσαν 
πίσω τους τον Θανάση.

«Καλημέρα!»
Γύρισαν και οι δύο και τον καλωσόρισαν. 
«Με λένε Θανάση» είπε στον Παναγιώτη.
«Το ξέρω» απάντησε εκείνος ξερά «σε έχω δει 

στο σχολείο».
Σίγουρα χρειάζονταν χρόνο για να αποδεχτούν ο 

ένας τον άλλο. Δεν γίνονται έτσι εύκολα οι φιλίες. 
Έπρεπε η σχέση να δοκιμαστεί. 

Κάτι φάνηκε να κινείται μέσα στην πολυκατοικία, 
και ναι, ήταν η Νικολέτα.

«Παιδιά, εγώ φοβάμαι» δήλωσε χωρίς εισαγωγές. 
Ούτε καλημέρα δεν είπε από τη νύστα και τον φόβο 
της.
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«Κι αν είναι οι ληστές; Τι θα κάνουμε;» μπήκε αμέ-
σως στο θέμα ο Θανάσης.

«Θα τρέξουμε να καλέσουμε αμέσως την αστυ-
νομία. Για φαντάσου να κλέψουν τον θησαυρό της 
Μητρόπολης!» απάντησε η Μελίνα.

«Οι ληστές έχουν όπλα. Δεν έχεις δει στην τηλεό-
ραση;» πρόβαλε στη στιγμή η Νικολέτα το επιχείρη-
μά της.

«Θα μπούμε προσεκτικά και, αν δούμε κάτι ύπο-
πτο, θα φύγουμε τρέχοντας. Εγώ θα είμαι μπροστά» 
ήταν τα λόγια του Παναγιώτη που, χωρίς να χάσει 
την ευκαιρία, πήρε τον ρόλο του αρχηγού.

Τα παιδιά άνοιξαν την πόρτα και ξαναμπήκαν 
στην είσοδο της πολυκατοικίας. Δίπλα στο ασαν-
σέρ υπήρχε μια σκάλα που κανείς τους δεν είχε 
τολμήσει ποτέ να κατέβει. Άλλωστε, όποτε άναβε 
το κοινόχρηστο φως στους ορόφους, τη σκάλα 
αυτή δεν τη φώτιζε καμία λάμπα. Ήταν όλες κα-
μένες. Άρχισαν να κατεβαίνουν ο ένας πίσω από 
τον άλλο. Κάθε σκαλοπάτι και περισσότερο σκοτά-
δι. Ώσπου να φτάσουν κάτω, δεν έβλεπαν σχεδόν 
τίποτα. Όσο να ’ναι, είχαν τρομάξει. Περισσότερο 
από όλους όμως η Νικολέτα, που ήταν και τελευ-
ταία στη σειρά.

«Αποδώ» ψιθύρισε ο Παναγιώτης.
«Ποιο είναι το αποδώ;» ρώτησε η Νικολέτα, μα 

ακολούθησε κι εκείνη σε πιο σκοτεινά μέρη. 
Στο πλάι υπήρχε μια πόρτα. Απέναντί της κι άλλη. 
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«Θα είναι οι αποθήκες» είπε ο Θανάσης και όλοι 
συμφώνησαν σιωπηλά. 

Τα παιδιά συνέχισαν ψηλαφώντας τους τοίχους. 
Το σκοτάδι αύξανε τον φόβο και την αγωνία τους. Ο 
παραμικρός ήχος τα έκανε να στρέφουν το κεφάλι 
τους τρομαγμένα.

«Αχ, τι ήθελα και έμπλεξα και δεν συνέχισα τον 
ύπνο μου;» αναρωτήθηκε η Νικολέτα.

«Ωχ, εδώ έχει μια σκάλα. Υπάρχει κι άλλο υπό-
γειο» είπε ο Θανάσης, που την είχε ανακαλύψει στα 
τυφλά. 

«Τι κάνουμε τώρα;» ρώτησε η Μελίνα.
«Πάμε!» είπε σταθερά ο Θανάσης, μην πιστεύο-

ντας κι ο ίδιος στα αυτιά του ότι τους είχε προτείνει 
να κατέβουν άλλον έναν όροφο.

«Ταξίδι στο κέντρο της γης» είπε η Νικολέτα, που 
δεν είχε πια άλλη επιλογή παρά να ακολουθήσει τα 
υπόλοιπα παιδιά. 

Σε κάθε σκαλί που κατέβαιναν, οι καρδιές τους 
χτυπούσαν και πιο δυνατά. Όταν έφτασαν στο τε-
λευταίο σκαλοπάτι, δεν υπήρχε πια ίχνος φωτός. 

«Τι κάνουμε τώρα;» ψιθύρισε η Μελίνα απογοη-
τευμένη.

«Να φύγουμε. Εδώ μυρίζει τόσο χάλια! Άσε που 
δεν βλέπουμε ούτε τη μύτη μας» πρότεινε αμέσως 
η Νικολέτα.

Ωστόσο συνέχισαν. Αρκούσαν μόνο λίγα βήματα 
μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και ξάφνου άρχισαν να 
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βλέπουν όλο και καλύτερα. Τώρα η αγωνία τους 
είχε χτυπήσει κόκκινο. Έστριψαν στον διάδρο-
μο και αντίκρισαν μια πόρτα. Κοκάλωσαν. Από τις 
χαραμάδες της έβγαινε φως. Ήταν ολοφάνερο: 
κάποιος βρισκόταν πίσω από κείνη την κλειστή 
πόρτα. Τώρα; Τι έπρεπε να κάνουν; Κανένας δεν 
μίλησε, κανένας δεν έκανε βήμα. Έστεκαν σαν μα-
γνητισμένοι, κοιτάζοντας το φως που έφεγγε από 
τις χαραμάδες.

«Εγώ λέω να πάμε να ειδοποιήσουμε την αστυ-
νομία» είπε η Νικολέτα με μια φωνούλα που μόλις 
ακουγόταν. 

«Και τι να τους πούμε;» ρώτησε ο Παναγιώτης.
Τα παιδιά ήταν κατατρομαγμένα και αναποφά-

σιστα. Το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να 
φύγουν ήσυχα ήσυχα, όπως είχαν έρθει. Και θα το 
έκαναν, μόνο που… πίσω από την κλειστή πόρτα 
ξάφνου κάτι κινήθηκε! Πολύ γρήγορα. Τα παιδιά 
πανικοβλήθηκαν και, ουρλιάζοντας από τον τρόμο, 
γύρισαν να φύγουν τρέχοντας. 

«Τι κάνετε εσείς εδώ;» 
Η μορφή που αντίκρισαν τα έκανε να παγώσουν. 

Οι καρδιές τους κόντευαν να σπάσουν από το ξάφ-
νιασμα. Πίσω τους έστεκε μια γυναίκα που μέσα στο 
σκοτάδι έμοιαζε πράγματι τρομακτική. Ήταν ντυμέ-
νη με κουρέλια, ενώ στα χέρια της κρατούσε δύο 
μεγάλες σακούλες. Η μοναδική διέξοδος ήταν κλει-
στή από την άγνωστη, που έδειχνε αλλόκοτη. Λες 
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μέσα στις σακούλες να είχε παιδιά που μάζευε από 
τις γειτονιές; Τόσα και τόσα είχαν ακουστεί.

«Αφήστε μας να φύγουμε και σας υποσχόμαστε 
ότι δεν θα ξαναέρθουμε ποτέ εδώ κάτω» παρακάλε-
σε η Μελίνα.

«Ποτέ… ποτέ…» τραύλισε η Νικολέτα, που το στό-
μα της έτρεμε από τον φόβο. 

«Αλήθεια λέει, δεν θα ξαναέρθουμε» είπε και ο 
Παναγιώτης, που τώρα πια ήξερε ότι ήταν παγιδευ-
μένοι.

Δεν ακούστηκε κουβέντα, παρά μόνο ο ήχος από 
τις σακούλες που κρατούσε η γυναίκα στα χέρια 
της. Άμα ήθελε, άνετα έχωνε ένα παιδί εκεί μέσα.

Είχαν κολλήσει την πλάτη τους στην πόρτα και 
περίμεναν ακίνητα κάτι να συμβεί. Ο φόβος τα είχε 
παραλύσει. Κάτι ακούστηκε από μέσα. Κάποιος άλ-
λος βρισκόταν ακριβώς από πίσω τους. Τρόμος και 
πανικός. Τα δευτερόλεπτα που κυλούσαν τους φαί-
νονταν ώρες. 

«Νιάου…» 
Μόλις ακούστηκε το νιαούρισμα πίσω από την 

πόρτα, η γυναίκα παραμέρισε και άφησε χώρο στα 
παιδιά. Τότε εκείνα δεν έχασαν χρόνο και όπου φύ-
γει φύγει. Τελευταίος στη σειρά ήταν ο Θανάσης. Η 
τρομακτική γυναίκα άπλωσε το χέρι της και τον άγ-
γιξε στα μαλλιά. Μάλλον προσπάθησε να τον αρπά-
ξει. Μόλις που κατάφερε να ξεφύγει και να γλιτώσει.

«Αααα…» φώναξε ο μικρότερος της παρέας και 
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όλοι μαζί άρχισαν να ουρλιάζουν. Μόνο ο Παναγιώ-
της γύρισε να δει τι συμβαίνει, αλλά, καθώς αντί-
κρισε τον Θανάση να έχει βγάλει φτερά στα πόδια, 
συνέχισε κι εκείνος.

«Είσαι τρελή, κι εγώ ακόμα πιο τρελή που σε 
άκουσα!» φώναζε η Νικολέτα στη φίλη της. 

Τώρα τα τέσσερα παιδιά είχαν καθίσει στο πα-
γκάκι μπροστά από τη μικρή εκκλησία του Αγίου 
Ελευθερίου δίπλα στη Μητρόπολη, ακριβώς κάτω 
από την πολυκατοικία τους. Το εκκλησάκι είναι ένας 
ναός μοναδικός, που πάνω του μπορείς να δεις αμέ-
τρητες παραστάσεις από την αρχαία Ελλάδα, τα ρω-
μαϊκά και τα βυζαντινά χρόνια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Οι μέρες κυλούσαν ίδιες στην Αθήνα για όλα τα παιδιά. Αργές, 
βαρετές και συνηθισμένες. Για όλα τα παιδιά; Ε, όχι και για 
όλα! Τουλάχιστον όχι για τον Θανάση, τη Νικολέτα, τον Πανα-
γιώτη και τη Μελίνα.

Εσείς τι θα κάνατε αν μια ομάδα ληστών έσκαβε στα υπόγεια 
της πολυκατοικίας σας με σκοπό να βρει τους θησαυρούς της 
Μητρόπολης; Πώς θα μεταφράζατε έναν απίθανο γρίφο στα 
αγγλικά, γραμμένο αποκλειστικά με ελληνικές λέξεις; Θα μπο-
ρούσατε να ανακαλύψετε τα εκατό λιοντάρια που φρουρούν 
ένα από τα πιο κεντρικά κτίρια της πόλης;

Θα καταφέρουν οι φίλοι μας να ανακαλύψουν 
μια διαφορετική Αθήνα, γεμάτη θρύλους και καλά 

κρυμμένα μυστικά;

Η Συνταγή της Ευτυχίας γράφεται από την αρχή και τα παι-
διά επιλέγουν τα αγνότερα υλικά για να τα καταφέρουν. Κοντά 
τους οι πιο απρόσμενοι βοηθοί, άλλοτε για να τους μπερδέ-
ψουν και άλλοτε για να τους ξεμπερδέψουν, με ό,τι σκαρφίζε-
ται ο νους τους.

Θέμα: Ταξίδια στην Ελλάδα – ΑΘΗΝΑ




