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«Το παιχνίδι»
Ο Φοίβος όλο και πιο συχνά από εκείνη την ημέρα ήθελε να μένει μόνος
με τη μικρή Αναστασία. Στα αποδυτήρια του γηπέδου, όταν ξεντυνόταν,
ήθελε να είναι μπροστά. Στην αρχή αυτή ντρεπόταν, αλλά ο Φοίβος την
ενθάρρυνε και της έλεγε ότι πρόκειται για «ένα παιχνίδι» που θα παίξουν
και, φυσικά, αυτό «το παιχνίδι» δεν πρέπει να το πει σε κανέναν. Θα ήταν
το δικό τους μυστικό και έπρεπε να του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί
την αγαπούσε σαν κόρη του…

Εύα Κασιάρου

Η Εύα Κασιάρου γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Κατερίνη. Σπούδασε νηπιαγωγός, για να
μη σταματήσει το παιχνίδι μεγαλώνοντας. Εργάστηκε για χρόνια σε δημόσια νηπιαγωγεία
και από το 2002 μέχρι την συνταξιοδότησή
της το 2012 ήταν αποσπασμένη στο Τμήμα
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ασχολείται αρκετά χρόνια με την παιδική λογοτεχνία συγγράφοντας παιδικά μυθιστορήματα και παραμύθια. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα βιβλία της:
—Αφορμή για όλα ένα μυρμήγκι (2014)
—Η κυρία Φτούσου σε spa ομορφιάς (2015)
—Μυστήριο στην αυλή (2015)
—Όνειρο γλυκό... σαν κουραμπιές (2015)
—Ο Λαχαπού από τη ζούγκλα της χώρας Καμαμπού (2015)
—Η κληρονομιά του παππού (2016)
Παραμύθια της έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Σύγχρονο Νηπιαγωγείο και Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού. Διηγήματα, θεατρικά έργα και παραμύθια της
έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς.
Συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα των
σχεδίων εργασίας του προγράμματος «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών
Μαθητών» του Πανεπιστημίου Αθηνών και
είναι μέλος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και συνεργάτιδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Ο μαγικός κόσμος του
παιδικού βιβλίου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της ηλεκτρονικά στο evakas2@yahoo.gr

Η τυχαία τους συνάντηση στο λιμάνι με τη γιαγιά Αναστασία και τη
συμμαθήτριά τους τη Μαρία θα γίνει η αφορμή να αποκαλυφτεί η δύσκολη παιδική ηλικία της γιαγιάς λόγω της σεξουαλικής κακοποίησης
που δέχτηκε από φιλικό πρόσωπο της οικογένειάς της, αλλά και να
πάρει η Μαρία τη δική της απόφαση.

ΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

Η διάθεση για περιπέτεια του «ατρόμητου» Βασίλη παρασέρνει τον ίδιο
και τον φίλο του τον Μάνο να εξερευνήσουν την παλιά εγκαταλειμμένη
μονοκατοικία της κυρίας Αναστασίας, γιαγιάς του δεύτερου. Τα ευρήματά τους προβληματίζουν τον Βασίλη.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εικονογράφηση εξωφύλλου:
Κατερίνα Βερούτσου
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Ήσουν μόνο ένα παιδί
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Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιώργο Αγγελίδη, Νευρολόγο-Ψυχίατρο, Msc, PhD
τ. Διευθυντή Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ψυχιατρικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Κατερίνης,
για την πολύτιμη βοήθειά του και την ψυχολογική στήριξη
των πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος,
που την πορεία τους ακολούθησε βήμα βήμα.
Ευχαριστώ τον κύριο Λεωνίδα Μελετλίδη,
Δικηγόρο-Ποινικολόγο Κατερίνης, για τις νομικές του συμβουλές.
Και, τέλος, ευχαριστώ τους ανθρώπους που,
με αφορμή τη συγγραφή του βιβλίου,
μου διηγήθηκαν τα προσωπικά τους βιώματα και τα συναισθήματά τους.

Νεανική Λογοτεχνία
Τίτλος: Ήσουν μόνο ένα παιδί
Πρώτη κυκλοφορία: Οκτώβριος 2016
Συγγραφέας: Εύα Κασιάρου
Εικονογράφηση εξωφύλλου: Κατερίνα Βερούτσου
Τεχνική επεξεργασία–σελιδοποιήση: Μαρία Αντωνιάδη
ΙSBN: 978-618-5151-26-3
Επιμέλεια κειμένων: Αντωνία Κιλεσσοπούλου
Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Ταχύτυπο
Τηλ.: 2610 461.780 • e-mail: info@tachytypo.gr
Εκδόσεις: Kόκκινη κλωστή δεμένη
Μαιζώνος 20–22, 262 23 Πάτρα • Τηλ.: 2610 226.453
e-mail: kokkiniklosti@gotsis.net.gr
www.kokkiniklostibooks.gr
Απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και το Διεθνές Δίκαιο που ισχύει στην Ελλάδα,
η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή του βιβλίου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Στα παιδιά που τους πήραν
την ξενοιασιά τους,
τη χαρά τους,
την κοινωνικότητά τους…
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Εισαγωγικό Σημείωμα
∑

παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη τη ζωή
του ατόμου που την υπέστη. Αφορά έναν τεράστιο αριθμό θυμάτων σε όλο τον κόσμο.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμούσε το έτος 2002 πως περίπου 73 εκατομμύρια αγόρια και 150 εκατομμύρια κορίτσια, ηλικίας
μικρότερης των 18 χρόνων, είχαν υποστεί σεξουαλική βία διαφόρων
μορφών. Σε επιστημονική έρευνα του έτους 2009 υπολογίστηκε πως
7,9% των αγοριών και 19,7% των κοριτσιών, παγκόσμια, είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση πριν από τα 18 χρόνια
της ηλικίας τους. Στις χώρες της Ευρώπης το ποσοστό ανέρχεται συνολικά σε 9,2%.
Οι επιπτώσεις από τη σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία
και τα συμπτώματα που μπορεί να αναπτύξει το άτομο που την υπέστη, είτε όσο είναι παιδί ακόμη είτε αργότερα ως ενήλικος, είναι σημαντικά. Ίσως παρουσιαστεί κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση,
διαταραχές του ύπνου, πιπίλισμα του αντίχειρα, προβλήματα με το φαγητό, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους, άρνηση
συμμετοχής σε σχολικές δραστηριότητες, άγχος και φόβος ως αντίδραση σε ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τον θύτη
(π.χ. ίδιο φύλο ή σωματικά χαρακτηριστικά κ.ά.).

Η
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Τα θύματα δύσκολα εμπιστεύονται άλλους ανθρώπους, μπορεί να
αποτραβιούνται από το σχολείο και τις κοινωνικές δραστηριότητες,
εμφανίζουν μαθησιακά προβλήματα, με δυσκολία στην ανάγνωση,
τον συλλαβισμό κ.α., τραυλίζουν, βασανίζουν ή παραμελούν ζώα,
κλέβουν πράγματα, λένε συνεχώς ψέματα, κάνουν σκασιαρχείο από
το σχολείο και φεύγουν συχνά από το σπίτι, παρουσιάζουν ασυνήθιστα συχνές και σοβαρές εκρήξεις οργής και ανυπακοή, αυτοτραυματίζονται, καταναλώνουν πολύ αλκοόλ ή και άλλες τοξικές ουσίες,
κάνουν εγκλήματα, απόπειρα αυτοκτονίας κ.ά.
Τα θύματα μπορεί να αισθάνονται ένοχα και υπεύθυνα που δεν
μπόρεσαν να σταματήσουν τη σεξουαλική κακοποίηση. Μπορεί,
ακόμη, να είναι θυμωμένα με τον θύτη, με άλλους ενήλικες που δεν
μπόρεσαν να τα προστατεύσουν ή με τον εαυτό τους που δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την κακοποίηση.
Τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται προδομένα και να δυσκολεύονται
να εμπιστευθούν πια τους ενήλικες επειδή κάποιος από τον οποίο εξαρτιόνταν τους προκάλεσε μεγάλη βλάβη ή απέτυχε να τα προστατεύσει.
Μπορεί, επίσης, να αισθάνονται αδύναμα επειδή η κακοποίηση έγινε
ενάντια στην επιθυμία τους, μέσα από τον εξαναγκασμό.
Οι θύτες μπορεί να κάνουν τα παιδιά να αισθανθούν στιγματισμένα
(π.χ. ντροπιασμένα, «κακά παιδιά», ότι είναι διαφορετικά από τα άλλα
παιδιά) και υπεύθυνα για την παρενόχληση ή την κακοποίηση.
Παιδιά που κακοποιούνται παρατεταμένα συχνά αναπτύσσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα ότι δεν αξίζουν, καθώς και μια διαταραγμένη και παθολογική άποψη για τη σεξουαλική σχέση. Κάθε
τέτοια συμπεριφορά ενδεχόμενα να αυξάνει τις πιθανότητες για μελλοντικές πράξεις κακοποίησης. Αυτές οι πράξεις μπορεί να στιγματίσουν το παιδί και να έχουν μια αρνητική επίπτωση στην αίσθησή του
για τον εαυτό του.
Είναι πολύ σημαντική η θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των σεξουαλικών συμπεριφορών, ώστε να μη δημιουργηθεί το φαινόμενο
∂
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που ονομάζεται «κύκλος από το θύμα στον θύτη». Υπάρχει ο πιθανός
κίνδυνος το κακοποιημένο παιδί να γίνει αρχικά θύτης έφηβος και
στη συνέχεια ενήλικος θύτης.
Τα παιδιά εκ φύσεως δείχνουν εμπιστοσύνη και τα περισσότερα
κακοποιούνται από ανθρώπους τους οποίους μπορούσαν να εμπιστευτούν. Χρειάζονται αγάπη, ασφαλές περιβάλλον και καθησύχαση.
Αυτά προσπαθούν να τα πάρουν από τους ενήλικες που υπάρχουν
στη ζωή τους.
Η Εύα Κασιάρου μπόρεσε να συνδυάσει αρμονικά τη σύγχρονη επιστημονική γνώση για θέματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης με
την ευαισθησία και τη γλαφυρότητα της διήγησης μιας ιστορίας γραμμένης για παιδιά, εφήβους, τους γονείς τους, αλλά και άλλους ενήλικες.
Ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τον αναγνώστη, χωρίς να τον πανικοβάλλει, για ένα αρκετά συχνό φαινόμενο, τόσο πολύ συναισθηματικά φορτισμένο, που μπορεί να στιγματίσει και να επηρεάσει
αρνητικά, με θλίψη και ενοχές, όλη την κατοπινή ζωή του ανθρώπου
που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική του ηλικία.
Είναι ένα κείμενο γεμάτο συναισθήματα, άλλοτε ευχάριστα και λυτρωτικά, και άλλοτε άσχημα, δυσάρεστα και δυσβάσταχτα.
Μέσα από τη διήγηση και τα βιώματα των πρωταγωνιστών, η συγγραφέας παρέχει, παράλληλα, κατευθύνσεις για την αναγνώριση και
τον επιτυχή χειρισμό του προβλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης.
Οι γονείς ενθαρρύνονται να δείχνουν κατανόηση. Με έντεχνο τρόπο
και ευαισθησία, η συγγραφέας περνά αισιόδοξα μηνύματα πως ναι,
μπορείς να ξεπεράσεις την κακοποίησή σου που υπέστης όταν ήσουν
παιδί και να επιβιώσεις. Χρειάζεται να συνδεθείς και πάλι και να συγχωρέσεις αυτό το πληγωμένο «εσωτερικό σου παιδί».
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, γίνεται επίσης προσπάθεια να
βοηθηθεί το κακοποιημένο παιδί να καταλάβει τη σχέση ανάμεσα
στις συμπεριφορές και στη σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και τις
συναισθηματικές αντιδράσεις γι’ αυτήν. Να βοηθηθεί να εκφράζει τα
∂
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αισθήματά του με πιο κατάλληλο τρόπο, για παράδειγμα με θυμό. Να
μπορέσει, επίσης, να βοηθηθεί να καταλάβει το νόημα της κακοποίησης. Τι θεωρείται κατάλληλο και ακατάλληλο χάδι; Τι είναι λάθος για
τη σεξουαλική δραστηριότητα ανάμεσα σε ενήλικες και παιδιά; Γιατί
ενήλικες ή ένας συγκεκριμένος ενήλικος είχαν αυτή τη σεξουαλική
συμπεριφορά μαζί του; Σε μερικές περιπτώσεις, γιατί επιλέχθηκε το
συγκεκριμένο παιδί ως στόχος και τι σημαίνει αυτό για το παιδί;
Κυρίως όμως, να υποβοηθηθεί το παιδί να καταλάβει πως δεν
είναι αυτό υπεύθυνο. Ο Φοίβος, ο ενήλικος, κακοποίησε σεξουαλικά
το παιδί και όχι η Αναστασία, που ήταν παιδί, τον ενήλικο. Ήταν υποχρέωση του Φοίβου —και όχι της Αναστασίας— να σταματήσει ή να
πάρει μέτρα πρόληψης ώστε να μη γίνει η σεξουαλική κακοποίηση.
Η συγγραφέας ενθαρρύνει την επιείκεια για το θύμα και την τιμωρία, μέσα από την απονομή δικαιοσύνης, για τον θύτη. Τελικά, η Εύα
Κασιάρου πετυχαίνει να κάνει το θύμα να αισθανθεί και πάλι «ολόκληρο» και καλό με τον εαυτό του. Να μη ρίχνει η Αναστασία το φταίξιμο στον εαυτό της. Η Αναστασία, το παιδί, αυτή ήταν το θύμα της
σεξουαλικής κακοποίησης.
Δρ. Γιώργος Φ. Αγγελίδης
Ψυχίατρος
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Στο λιμάνι
∑
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να καράβι περνούσε ένα μίλι μακριά από το λιμάνι της
πόλης. Οι γλάροι ψηλά το ακολουθούσαν σαν να ήθελαν να
το κουμαντάρουν, να του δείξουν τον δρόμο μη χαθεί, ή σαν να
ήθελαν να το σκεπάσουν με τις φτερούγες τους. Οι κραυγές
τους δεν ακούγονταν. Μόνο το πέταγμά τους φαινόταν.
Η δεκαπεντάχρονη Μαρία, φορώντας μαύρο τζιν και μαύρο
φούτερ, καθόταν στο άσπρο πεζούλι που χώριζε το νερό της
θάλασσας από τη στεριά. Το μαύρο έκανε αντίθεση με το γαλάζιο και το άσπρο. Αν κάποιος την έβλεπε από μακριά, θα την
περνούσε για μαύρο γλάρο —αν υπήρχε— που ξέφυγε από τη
διαδρομή του πλοίου. Είχε μαζέψει τα πόδια στο στήθος της και
τα κρατούσε σφιχτά με τα χέρια της για να ενισχύσει την απομονωτική της διάθεση. Η ανάσα της ταραγμένη έμπαινε και
έβγαινε. Τα μαλλιά της ήταν σκεπασμένα με τη μαύρη κουκούλα
του φούτερ της. Μερικές μόνο ατίθασες ξανθές τούφες ανέμιζαν στην άκρη του αυτιού και έσπαζαν τη μαυρίλα του κεφαλιού.
Τέλος φθινοπώρου και το λιμάνι έρημο. Τέτοια ώρα το καλοκαίρι δεν υπήρχε ησυχία. Κόσμος πήγαινε κι ερχόταν. Καράβια έμπαιναν κι έβγαιναν. Βαλίτσες με ρόδες και φωνές

Έ
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ανταγωνίζονταν ποιος θα κάνει τον περισσότερο θόρυβο. Αλλά
τώρα όλα αυτά έσβησαν.
Και ευτυχώς. Γιατί τις φωνές φοβόταν σήμερα, όχι την ησυχία.
Ήθελε να ακούσει μόνο τη θάλασσα και να δει τον ήλιο να
σκουντουφλά πάνω στους λόφους του απέναντι νησιού, κι
ύστερα, πληγωμένος, όπως κι αυτή σήμερα, με το κατακόκκινο
αίμα να τρέχει μέσα στις ακτίνες του, να βυθίζεται στο νερό.
—Γεια…
Ποια ήταν αυτή που τη χαιρέτησε; Γύρισε το πρόσωπό της και
είδε δυο φιγούρες να απομακρύνονται. Η Κατερίνα και η Αμαλία. Δύο συμμαθήτριές της. Και οι δύο φίλες της στο δημοτικό.
Ο ήχος του κινητού της στην τσέπη του παντελονιού της την
τρόμαξε, την τάραξε. Δεν ήθελε να μιλήσει με κανέναν. Δεν
ήθελε να δει καν ποιος ήταν. Ο επόμενος ήχος ήταν ο χαρακτηριστικός του messenger στο facebook. Και δεύτερος και τρίτος
και τέταρτος. Δεν άντεχε να τους μετρά.
—Θα κρυώσεις χωρίς μπουφάν, κοριτσάκι μου! Ο καιρός άλλαξε.
Το βλέμμα της κόλλησε στο πρόσωπο που της μίλησε. Δεν
την ένοιαζε πια το παιχνίδι του ήλιου. Αυτός σκόνταφτε και ξανασκόνταφτε, αλλά αυτή είχε χαθεί στα μάτια της γυναίκας με το
πράσινο σακάκι που είχε μπροστά της.
Η κυρία Αναστασία, η καλή της γειτόνισσα. Αυτή που, όταν
ήταν μικρή και η μητέρα της δούλευε, καθόταν ώρες σπίτι της
και έπαιζε μαζί της. Η γυναίκα κάθισε δίπλα της και της έπιασε
το χέρι. Μια μαύρη και μια πράσινη φιγούρα στο άσπρο πεζούλι
τώρα.
Τα μάτια της Μαρίας, τα χείλη της, όπως και τα χέρια της,
έτρεμαν.
∂

13

∂

paidi_New.qxp:

1

10-10-16

11:28

14

—Τι έχεις, παιδί μου;
Δεν άντεξε στη γλυκύτητα των λέξεων. Ξέσπασε. Το κορμί
της παλλόταν από τους λυγμούς. Έκανε να φύγει. Το χέρι της κυρίας Αναστασίας την κράτησε από το μπράτσο τρυφερά. Προσπάθησε να αποδεσμευτεί από αυτό. Δεν τα κατάφερε. Ίσως και
να μην ήθελε.
Μια αγκαλιά χρειαζόταν.
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Βασίλης και Μάνος
∑
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Βασίλης είχε τελειώσει με τα μαθήματα του σχολείου του
από την Παρασκευή και είχε αρκετό ελεύθερο χρόνο σήμερα, Κυριακή, μέχρι να νυχτώσει και να κοιμηθεί. Τηλεφώνησε
στον φίλο του και συμμαθητή του, τον Μάνο, που έμενε στην
παραδίπλα πολυκατοικία. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά και το
κουδούνι χτύπησε. Ο Μάνος εμφανίστηκε στην πόρτα.
—Καλώς τον.
—Θα καθίσω λίγο, Βασίλη, και θα φύγω. Έχω να κάνω μια
άσκηση αγγλικών για αύριο.
—Γιατί, ρε φίλε, να υπάρχει σχολείο; ρώτησε με αγανάκτηση
ο Βασίλης. Απάντηση δεν περίμενε βέβαια. Ήταν μια ρητορική
ερώτηση που τον απασχολούσε καιρό. Τι μας μαθαίνουν; Καλύτερα σπίτι με τα δικά μας. Κομπιούτερ, μπάλα, κανένα παρτάκι
και παιχνίδια. Θέλεις να παίξουμε κανένα;
—Βαριέμαι τώρα τα παιχνίδια.
—Θέλεις να δούμε καμιά ταινία τρόμου;
—Πάλι;
—Μου αρέσουν, ρε φίλε. Είναι οι αγαπημένες μου.
—Κερνάω σουβλάκια. Τα φασολάκια που έχει στο ψυγείο η
μαμά μού είναι αδιάφορα, του αντιπρότεινε ο Μάνος.

Ο
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—Πάμε στου Μπαμπακικιρίκου στο λιμάνι! Έχει τα καλύτερα.
Οι δύο φίλοι, βγαίνοντας από την πολυκατοικία του Βασίλη,
περπάτησαν λίγα μέτρα συζητώντας για την επιτυχία της ποδοσφαιρικής τους ομάδας στον χθεσινό αγώνα. Περνώντας μπροστά από το εγκαταλειμμένο σπίτι της γειτονιάς τους με τη
μεγάλη αυλή, ο Βασίλης σταμάτησε απότομα. Το κοίταξε σαν
να το έβλεπε για πρώτη φορά. Πάντα του προξενούσε περιέργεια η εγκατάλειψη αυτού του χώρου.
—Λένε ότι κάποτε εδώ ζούσε μια οικογένεια που είχε αρκετό
χρήμα, αλλά κάτι συνέβη και όλοι αποδήμησαν εις Κύριον. Τώρα
κατοικούν σε αυτό νυχτερίδες και αράχνες, που λέει και το τραγούδι. Μάνο, μπαίνουμε να το δούμε;
—Βασίλη, αυτό είναι το πατρικό της γιαγιάς μου. Δεν έχω
μπει ποτέ μέσα. Τι να δω σε ένα άδειο και μισογκρεμισμένο
σπίτι;
—Της γιαγιάς σου; Και δεν έχεις μπει; Φοβάσαι, ρε; Εγώ θα
μπω, γιατί είμαι ο Βασίλης ο ατρόμητος. Εσύ ο φοβητσιάρης
κάτσε έξω!
—Θα έρθω μόνο και μόνο για να μη με θεωρείς φοβητσιάρη.
Τα δύο παιδιά, με προσοχή αλλά και βιασύνη, άνοιξαν την
παλιά σιδερένια πόρτα της αυλής. Τα αγριόχορτα εμπόδιζαν τα
βήματά τους. Όταν έφτασαν στα πρώτα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην εξώπορτα, ο Μάνος κοντοστάθηκε. Η φωνή του
ίσα που έβγαινε από το στόμα του.
—Βασίλη, ακούς κάτι σαν μουσική; Είναι κανείς στο σπίτι;
—Όπως ακριβώς το φαντάστηκα. Τα κακάρωσες. Τι φοβάσαι, ρε; Προχώρα. H μουσική είναι από την απέναντι πολυκατοικία.
Η βαριά ξύλινη πόρτα της εισόδου άνοιξε με σχετική δυσκο∂
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λία. Μυρωδιά μούχλας και υγρασίας χτύπησε τα ρουθούνια
τους. Το μισοσκόταδο έκανε τον χώρο απόμακρο και ψυχρό.
Στο μυαλό του Μάνου ήρθαν τα λόγια της γιαγιάς του για την
επικινδυνότητα του χώρου. Ήθελε να φύγει όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα από εκεί μέσα.
—Το είδαμε. Πάμε να φύγουμε τώρα, Βασίλη. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ένα σπασμένο τζάμι, μια σχισμένη κουρτίνα...
Μαμά!!!! Τι ήταν αυτό;
—Ένα ποντίκι, Μάνο, του χαλάσαμε την ησυχία του. Πάμε και
στα άλλα δωμάτια! Πάψε να με τραβάς από το μπουφάν, θα σχιστεί!
—Βασίλη, άλλο οι ταινίες τρόμου που βλέπεις και άλλο η
πραγματικότητα. Πάμε να φύγουμε, πεινάω σαν λύκος.
—Πρέπει να είχε πολυτέλεια κάποτε το σπίτι της γιαγιάς σου.
Κοίτα! Ένα σαρακιασμένο γραφείο και ένα συρτάρι ανοιχτό…
με φωτογραφίες, ένα μενταγιόν και ένα χαρτί. Το χαρτί είναι πολυκαιρισμένο. Δε φαίνονται τα γράμματα.
—«Το κ…ί το έθ.ψ. στ. α.ολικ. ακρ. το.. νεκρ..φε..ου. Όλα κ….
Θ… πε..σω… γρ..φει… να π….ω λε…τα…. συμ….σ.με». Άντε
τώρα να καταλάβεις τι λέει. Κάποιος πήρε ένα κουτί και το
έθαψε στο αιολικό; Δεν ταιριάζει. Το έθαψε στο ολικό; Ούτε
αυτό ταιριάζει. Το έθαψε στο παλαιολικό; Ούτε αυτό ταιριάζει.
Ανατολικό!!! Σίγουρα γράφει «ανατολικό άκρο του νεκροταφείου»!
—Βασίλη, εγώ φεύγω.
—Δε θα πας πουθενά. Είναι σαν να παίζουμε σε ταινία τρόμου. Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Μαμά!! Τι ήταν αυτό;
—Μάλλον έπεσε ένα κομμάτι σοβάς από το ταβάνι στο σαλόνι. Πάμε τώρα για σουβλάκια, Βασίλη. Αλλιώς, πάω σπίτι.
∂
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Τα δύο παιδιά, μετά την περιπετειώδη εξερεύνηση του εγκαταλειμμένου σπιτιού, έφυγαν με πολλά ερωτηματικά. Περισσότερα ερωτήματα δημιουργήθηκαν στο μυαλό του Βασίλη, που
έβλεπε πολλές ταινίες τρόμου και πίστεψε πως τώρα είχε βρεθεί
κι ο ίδιος μπροστά σε μια τέτοια πραγματική ιστορία. Γι’ αυτό,
φεύγοντας από εκεί, πήρε μαζί του το μενταγιόν και το χαρτί με
το σημείωμα. Θα τα μελετούσε με την ησυχία του και θα έβγαζε
τα συμπεράσματά του. Έτσι σκέφτηκε.
Πού να φανταζόταν όμως ότι κάποιος άλλος είχε ζήσει μια
περιπέτεια πριν πολλά χρόνια σε αυτό το σπίτι και τώρα είχε
έρθει η στιγμή να μιλήσει για αυτήν.

Η αρχή του κουβαριού
Το μαγαζί που επέλεξαν τα δύο παιδιά απείχε λίγα μέτρα από
το λιμάνι της πόλης και, για να φτάσουν έως εκεί, έπρεπε να ακολουθήσουν τον παραλιακό δρόμο.
—Μάνο, τι λες; Είσαι να πάμε να δούμε τι θάφτηκε στο νεκροταφείο;
—Τρελός είσαι; Σε έχουν επηρεάσει πολύ οι ταινίες που βλέπεις. Πρέπει να τις κόψεις. Προτιμώ να ρωτήσω τη γιαγιά μου.
Αυτή σίγουρα θα ξέρει.
—Μάνο, κοίτα το μενταγιόν. Ψεύτικο είναι. Γι’ αυτό κανένας
κλέφτης δεν το προτίμησε. Έχει μέσα μια φωτογραφία. Κάτι μου
λέει, Μάνο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
—Αυτή είναι η γιαγιά μου και… ρε συ, να τηνα… Τι κάνει εδώ
στο λιμάνι αγκαλιά με τη Μαρία, τη συμμαθήτριά μας;
Η δυνατή όραση του Μάνου διέκρινε τη γιαγιά του με το
πράσινο σακάκι της να αγκαλιάζει σφιχτά τη Μαρία. Πλησιά∂
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ζοντας, πρόσεξε το βλέμμα της, τρυφερό και ήρεμο, αλλά συνάμα αποφασιστικό και πεισματάρικο. Ο εγγονός της πρώτη
φορά την έβλεπε έτσι.
Ο Μάνος χαιρέτησε τη γιαγιά του με ένα φιλί. Μετά στράφηκε και χαιρέτησε τη συμμαθήτριά του. Η Μαρία, σιωπηλή και
δακρυσμένη, δε σήκωσε τα μάτια της από το πλακόστρωτο να
ανταποδώσει τον χαιρετισμό. Τα χέρια της μέσα στις τσέπες του
φούτερ κρατούσαν το κινητό της τηλέφωνο.
Η πρώτη αντίδραση της κυρίας Αναστασίας όταν άκουσε για
την επίσκεψή τους στο πατρικό της ήταν να μαλώσει τα παιδιά
για την απερισκεψία τους να μπουν μέσα.
—Εκείνο το σπίτι είναι πολύ επικίνδυνο πια. Σας παρακαλώ,
για τη δική σας ασφάλεια, μην μπείτε μέσα ξανά!
—Κύρια Αναστασία, βρήκαμε φωτογραφίες, ένα ψεύτικο
μενταγιόν και αυτό το σημείωμα. Κάτι για νεκροταφείο λέει…
Αυτή κοίταξε στα μάτια τη Μαρία. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν για μερικά δευτερόλεπτα, που ήταν όμως αρκετά για
να πάρει μια τολμηρή απόφαση:
—Λοιπόν, θα σας την πω όλη την ιστορία μου, παιδιά.

∂

20

∂

