
Η Γλυκερία Γκρεκου γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο Λιβάδι Ολύμπου 
όπου και τελείωσε το λύκειο. 
Σπούδασε παιδαγωγικά και 
στη συνέχεια συμπλήρωσε 
τις σπουδές της στο ΑΠΘ, 
στον τομέα της ειδικής 
αγωγής. Eίναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος 
στη δημιουργική γραφή από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας. Εργάζεται ως 
εκπαιδευτικός σε σχολείο
της Θεσσαλονίκης.

Α θήνα, 2012. Μια ηλικιωμένη Eλληνίδα δασκά-
λα, με καταγωγή από τον Πόντο, ζει μόνη και 

αισθάνεται ξένη στον τόπο όπου γεννήθηκε, μεγά-
λωσε, εργάστηκε και έκανε τη δική της οικογένεια. 
Φοβάται να βγει από το σπίτι της, φοβάται να ζήσει 
μια κανονική ζωή εξαιτίας των ξένων που έχουν 
καταλάβει τη γειτονιά της.

Στον απέναντι δρόμο ζει ένα κορίτσι, προ-
σφυγόπουλο από το Αφγανιστάν. Κι αυτό επίσης 
ζει στο φόβο και βιώνει αντίστοιχα τη μοναξιά που 
νιώθει κάθε πρόσφυγας. 

Όταν η μοναξιά γίνεται αφόρητη, η ηλικιω-
μένη γυναίκα αισθάνεται πως η ζωή δεν έχει αξία 
αν δε μοιράζεσαι την καθημερινότητα με άλλους 
ανθρώπους. Σκαρφίζεται ένα κόλπο, γνωρίζεται 
με τη μικρή και έτσι αναπτύσσεται μια ανθρώπι-
νη σχέση ανάμεσά τουςÉ

Μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι αληθινή, 
ένα εξαιρετικό βιβλίο-καθρέφτης 

της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
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ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 
ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Ο Φοίβος… και ο άλλος Φοίβος, 

Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2004 

Το θυμωμένο αρκουδάκι, Εκδ. Πορτοκάλι, 2007 

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ, Εκδ. Άγκυρα, 2009 

Το ταξίδι του κόκκινου αβγού, Εκδ. Παρρησία, 2011 

Συμμετοχή στις συλλογές διηγημάτων: 

Ήρωες της Ελλάδας, Εκδ. Ψυχογιός, 2007

Ελληνικό Πάσχα, Εκδ. Ψυχογιός, 2012

Οι πληροφορίες στις υποσημειώσεις 
προέρ χονται από το βιβλίο του Ατίκ Ραχίμι, 

Ανάθεμά σε, Ντοστογιέφσκι, από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

© Γλυκερία Γκρέκου, 2013/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013



Στο δάσκαλο των συνόρων, Μίμη Σουλιώτη

© Γλυκερία Γκρέκου, 2013/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013



Εκείνη

Θα πιεις καφέ ή τσάι, Χαρούλα;»
«Φτιάξε μου ένα τσαγάκι. Είναι απόγευμα και ίσως 

μου φέρει αϋπνία ο καφές», μου απάντησε.
Της έφτιαξα το τσάι, εκείνη έβαλε λίγο μέλι, το ανα-

κάτεψε, φόρεσε τα γυαλιά της κι άρχισε το γράψιμο. 
Ως εδώ τίποτα παράξενο, θα έλεγε κανείς. Έτσι νομί-
ζετε! Εγώ λοιπόν, η Χαρούλα Στεφανίδου, ζω σε ένα 
διώροφο σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αχαρ-
νών, με… Μα ποιον νοιάζει σήμερα, θα μου πείτε, πού 
μένει μια γριά γυναίκα; Γριά, τέλος πάντων, μη φαντα-
στείτε κάποια κυρτωμένη, ανήμπορη γυναίκα με ένα 
μπαστούνι στο χέρι της.

Α! Όλα κι όλα! Όταν είμαι καλοδιάθετη, φορώ τα 
κομψά μου τα ρούχα, φτιάχνω τα μαλλιά μου, βάζω λίγο 
χρώμα στα χείλη μου, τέλος πάντων, να μην τα πολυλο-
γώ και σας κουράζω, όταν λοιπόν έχω όρεξη, φαίνομαι 
πολύ πιο νέα. Αλλά πρέπει να ομολογήσω πως αυτό δε 
θυμάμαι πότε το έκανα τελευταία φορά…

© Γλυκερία Γκρέκου, 2013/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013
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Τι έγραψα πιο πάνω; «Πολυλογώ και σας κουρά-
ζω». Σε ποιον λέω πολλά και ποιον κουράζω είναι ένα 
άλλο θέμα κι αυτό. 

Τελευταία, που λέτε, κάνω πράγματα τρελά. Ποια, 
εγώ, που όλοι θαύμαζαν την τετράγωνη λογική μου, άρ-
χισα να μιλάω μόνη μου! Να, ακόμα χθες, την ώρα που 
πήγαινα από το υπνοδωμάτιο στην κουζίνα, άκουσα τη 
φωνή μου να ρωτά: «Θα πιεις καφέ ή τσάι, Χαρούλα;» 
και μου απάντησα: «Ένα μέτριο ελληνικό πολύ ευχα-
ρίστως θα τον έπινα».

Το ξαφνικό κουδούνισμα του τηλεφώνου με γύρισε 
στην πραγματικότητα. Ήταν ο γιος μου. «Έλα, μάνα, 
καλημέρα. Ακόμα κοιμάσαι και δεν άκουσες το τηλέφω-
νο; Πώς είσαι; Συγγνώμη, μάνα, που δεν πέρασα χθες, 
αλλά βγήκε τέτοια δουλειά που έφυγα αργά απ’ το γρα-
φείο. Βάλε και μισή ώρα ως το σπίτι, καταλαβαίνεις…»

Καταλαβαίνω, πώς δεν καταλαβαίνω, εγώ ξέρω 
πως έχω να δω τα εγγόνια μου κοντά ένα μήνα. Τελευ-
ταία Κυριακή που φάγαμε όλοι μαζί ήταν στα γενέθλια 
του μικρού, αλλά εκεί που έφτιαξαν το σπίτι τους θέλω 
μισή μέρα να πάω. Δεν μπορώ να πω, μου το πρότειναν: 
«Άφησε, επιτέλους, αυτό το σπίτι, έλα να ζήσεις μαζί 
μας. Ο κάτω όροφος είναι άδειος». Μα πού να κατα-
λάβουν πόσο δύσκολο είναι στην ηλικία μου ν’ αφήσω 
το σπίτι όπου μεγάλωσα, όπου έζησα όλη μου τη ζωή.

Α! το σπίτι… Το σπίτι μου είναι τόσο όμορφο και, 
όπως σας ανέφερα και παραπάνω, είναι διώροφο, είναι 
το σπίτι όπου γεννήθηκα, όπου μεγάλωσα, όπου έφτια-
ξα κι εγώ τη δική μου οικογένεια. Το σπίτι αυτό ήταν το 

© Γλυκερία Γκρέκου, 2013/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013
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καμάρι της γειτονιάς. Δίπατο, στον κάτω όροφο ένα με-
γάλο σαλόνι, το τι γιορτές γίνηκαν εκεί, τι να σας λέω… 
Κάποια άλλη φορά όμως θα σας πω περισσότερα, έχου-
με πολύ χρόνο μπροστά μας. Από τότε που βγήκα στη 
σύνταξη, μου φτάνει και μου περισσεύει.

Να, πάλι ξέχασα να σας πω κάτι σημαντικό για μένα. 
Σαράντα πέντε χρόνια δασκάλα ήμουν. Σαράντα πέντε 
χρόνια περιτριγυρισμένη από παιδιά. Αντέχεται τώρα 
τόση σιωπή; Κάτι πρέπει να κάνω. Σε κάποιον να μι-
λάω. Και η λύση δόθηκε μόνη της! Ένα πρωινό, εκεί 
που έγραφα τα ψώνια στο μπλοκάκι, «ξέφυγε» το στι-
λό μου απ’ την τελευταία λέξη «μελιτζάνες» και άρχισε 
να «μιλάει» πάνω στο χαρτί. 

Με κάποιον έπρεπε να μιλήσω, κάπου ήθελα να πω 
τις σκέψεις μου. Η καλύτερη φιλενάδα μου, η Κατερί-
να, μένει στην άλλη άκρη της πόλης, και τώρα τελευταία 
τα αυτιά της είναι κομμάτι «περήφανα», όλο «Μίλα πιο 
δυνατά! Δε σ’ ακούω» μου φωνάζει. 

Πάνε πολλά, πολλά χρόνια που είχα αυτή τη συνήθεια 
να κρατώ ημερολόγιο. Εξήντα και βάλε… Συνήθεια που 
κόλλησα από τον πατέρα μου. Εκείνος μηχανικός, ανάμε-
σα σε σχέδια και αριθμούς πάντα έβρισκε χρόνο να γρά-
φει. Το όνειρό του ήταν να σπουδάσει φιλολογία, αλλά 
ο παππούς από την Τραπεζούντα είχε άλλη γνώμη. «Εν-
θυμήματα» έγραφε το πολυσέλιδο τετράδιο που το φυ-
λούσε στο τρίτο συρτάρι δεξιά του γραφείου του. Κανείς 
μας δεν τόλμησε ποτέ να παραβιάσει αυτό το συρτάρι.

«Τι γράφεις; Διάβασέ μας κάτι», τον παρακαλούσε 
η μητέρα μου.

© Γλυκερία Γκρέκου, 2013/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013
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«Όταν έρθει η ώρα, θα γίνει κι αυτό», απαντούσε 
εκείνος αφηρημένα.

Σαν να ’ναι τώρα θυμάμαι το πρώτο μου «Ημερολό-
γιον», δώρο του νονού μου Χαράλαμπου στα δωδέκα-
τα γενέθλια της ζωής μου.

«Μεγάλωσες, Χαρούλα, καιρός να γράψεις τα μυστι-
κά σου κι εσύ», μου είπε όταν μου χάρισε το δώρο του.

Το ημερολόγιο, θυμάμαι, έμοιαζε με ένα κανονικό βι-
βλίο. Το εξώφυλλό του, ένα σκληρό γκριζωπό χαρτόνι, 
κοσμούσε η φωτογραφία ενός όμορφου κτιρίου· «Φρο-
ντιστήριον της Τραπεζούντας» έγραφε ψηλά η κάρτα.

Πήρα μια απογοήτευση! Εγώ αλλιώς το ονειρευό-
μουν το ημερολόγιό μου. Είχα δει ένα πανέμορφο, στο-
λισμένο με καρδούλες και τριαντάφυλλα, πριν από λίγο 
καιρό, στο βιβλιοπωλείο του «Κολλάρου», στο κέντρο 
της πόλης. Και αντ’ αυτού βρέθηκα να κοιτάζω μια φω-
τογραφία με ένα σπουδαστήριο.

Τέλος πάντων, τον ευχαρίστησα. Εκείνος, σαν να διά-
βασε την απογοήτευση στη ματιά μου, με κάλεσε κο-
ντά του και με ύφος σοβαρό και τρυφερό μαζί μου είπε 
πως αυτό το κτίριο ήταν το σχολείο του, στην πατρίδα 
του, την Τραπεζούντα του Πόντου. Μου είπε πως ήταν 
άριστος μαθητής, συμμαθητές με τον πατέρα μου, και 
πως κατέβηκαν στην Αθήνα με υποτροφίες και οι δύο, 
για να σπουδάσουν στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 
Όταν, με το καλό, αποφοιτούσαν, θα επέστρεφαν στην 
πατρίδα να χτίσουν όμορφα σπίτια, γέφυρες και λιμάνια.

Κρατούσε το ημερολόγιο με χέρια τρεμάμενα. «Εδώ!» 
είπε και ακούμπησε τρυφερά το δείκτη του χεριού του 

© Γλυκερία Γκρέκου, 2013/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013
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πάνω σ’ ένα παράθυρο του σχολείου. «Με τον πατέρα 
σου στο ίδιο θρανίο, αν μπορούσες να δεις… από εδώ 
πήραμε απολυτήριο». Τα μάτια του βούρκωσαν, έβηξε 
για να καθαρίσει τη φωνή του. «Τι δε θα έδινα να καθό-
μουν στο θρανίο μου έστω και για λίγο», είπε χαϊδεύο-
ντας το εξώφυλλο του ημερολογίου.

Εκείνη τη μέρα ένιωσα πως μεγάλωσα απότομα! Τη 
μέρα που έκλεινα τα δώδεκα, μου φάνηκε πως ξεκαθά-
ρισε το θολό τοπίο, όπου μέσα του αχνοφαινόταν η οι-
κογένειά μου. Κατάλαβα γιατί ο παππούς έκλαιγε κρυ-
φά, μα και φανερά, για τη χαμένη του πατρίδα. 

«Είναι πικρή η προσφυγιά…» έλεγε η γιαγιά μου κα-
θαρίζοντας κρεμμύδια για να φτιάξει ιμάμ μπαϊλντί, και 
να τα δάκρυα έτρεχαν απ’ τα μάτια της. Τότε, που λέτε, 
μικρό παιδί, νόμιζα πως έφταιγαν τα κρεμμύδια, δεν είχα 
σκεφτεί πως, κι όταν μαγείρευε χαλβά σιμιγδαλένιο, πάλι 
τα δάκρυα αρμύριζαν το σκαμμένο πρόσωπό της.

Ποια προσφυγιά; Ποια πίκρα; Εγώ αυτό που γνώ-
ριζα ήταν πως ο πατέρας μου και ο νονός μαζί κατέβη-
καν απ’ τον Πόντο, άριστοι μαθητές, για να σπουδάσουν 
στην Αθήνα και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους πάλι. 
Τους πρόλαβε όμως ο πόλεμος του 1922, ο ξεριζωμός, 
κι έτσι ήρθαν και οι πρόγονοί μου στην Ελλάδα. Άκου-
γα συχνά να μιλούν με στενοχώρια για κάποιους συγ-
γενείς που χάθηκαν, για ένα θείο αντάρτη, αδελφό του 
παππού μου, που εκτέλεσαν οι Τούρκοι, για την κατα-
στροφή στη Σμύρνη…

Τι μπορεί να νιώσει όμως από προσφυγιά ένα παιδί 
που γεννήθηκε στην Αθήνα από έναν πατέρα γνωστό 

© Γλυκερία Γκρέκου, 2013/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013
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μηχανικό και μια μητέρα νοικοκυρά; Τι μπορεί να κα-
ταλάβει ένα παιδί μεγαλωμένο στις αγκαλιές του παπ-
πού, μελωμένο από τους λουκουμάδες της γιαγιάς;

Εκείνα τα γενέθλια ήταν καθοριστικά, μια μεγάλη 
αποκάλυψη για μένα. Το πολύχρωμο μαγικό χαλί που 
με ταξίδευε δώδεκα ολόκληρα χρόνια προσγειώθηκε 
απότομα σε ένα μεσημεριανό γιορταστικό τραπέζι. Εκεί, 
μέσα σε κουβέντες, γέλια και δάκρυα, μυρωδιές από 
μπαχαρικά και χαλβά σκεπασμένο με παγωτό καϊμάκι, 
ένιωσα για πρώτη φορά πως είμαι ένα κλαδάκι κι εγώ 
σε ένα δέντρο: της οικογένειάς μου. Κατάλαβα πως το 
δέντρο αυτό ξεριζώθηκε με τη βία από μια αυλή και με-
ταφυτεύτηκε σε έναν άλλο τόπο.

Όταν το βράδυ έπεσα για ύπνο, γεμάτη στενόχωρες 
απορίες, ο πατέρας μου με παρηγόρησε λέγοντάς μου 
πως άλλα «δέντρα» ήταν λιγότερο τυχερά. Κάποια τα 
έκαψε ο κεραυνός στην αυλή τους, άλλα δεν μπόρεσαν 
να ριζώσουν στα καινούργια χώματα. Με καθησύχασε, 
θυμάμαι, αλλά εκείνα τα γενέθλια υπήρξαν μια δύσκο-
λη μετάβαση από τον παιδικό πολύχρωμο κόσμο στον 
κόσμο των μεγάλων. 

Εγώ λοιπόν γεννήθηκα εδώ, στην Αθήνα, στα Πα-
τήσια, στη γειτονιά όπου μένω, μια όμορφη γειτονιά… 
Μα τι λέω τώρα; Ευτυχώς που δε μ’ ακούει κανείς! Μια 
όμορφη γειτονιά; Όμορφη ήταν πριν από πολλά, πολ-
λά χρόνια. Όταν ήμουν ακόμη παιδί. Τότε που τα σπί-
τια ήταν δίπατα, με δέντρα στις αυλές, οι δρόμοι φαρ-
διοί, οι πολυκατοικίες σπάνιζαν, κι αυτές που υπήρχαν 
ήταν πανέμορφα κτίρια, έργα τέχνης. 
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Ακόμα θυμάμαι πόσο ζηλεύαμε εμείς τα παιδιά εκεί-
νους που ζούσαν σ’ αυτές. Με τι χαρά ακολουθούσα τους 
γονείς μου όταν κάναμε επίσκεψη στη θεία Ελένη! Μόνο 
και μόνο να ανεβώ στον τρίτο όροφο με τον ανελκυστή-
ρα έφτανε για να ανεχτώ το απαίσιο μουρουνέλαιο που 
με πότιζε για να δυναμώσω! Μα και η μαμά μου, σαν 
διαβαίναμε, έστρεφε τα μάτια της με θαυμασμό. Ο θυ-
ρωρός μάς καλημέριζε και εγώ φανταζόμουν πως εκεί-
νος ήταν κάτι σαν υπηρετικό προσωπικό, μπάτλερ, να 
πούμε, από τα ρομάν τζα που διάβαζα!

Μια απ’ αυτές τις πολυκατοικίες βρίσκεται λίγο πιο 
κάτω απ’ το σπίτι μου, πάνω στην Αχαρνών. Τώρα, όταν 
περνάω από μπροστά, ταχύνω το βήμα μου, σαν να βλέ-
πω φάντασμα. Εγκαταλειμμένη εντελώς, ξεφλουδισμέ-
νη απ’ τον ήλιο, τις βροχές και τους αέρηδες, τι να σου 
κάνει κι αυτή, κανένας δε βρέθηκε να την καλλωπίσει. 
Τα όμορφα, κάτασπρα μπαλκόνια με τους κίονες μαύ-
ρισαν απ’ το πέρασμα του χρόνου και τις κουτσουλιές 
των περιστεριών, τα πανύψηλα γαλαζωπά παντζούρια 
άλλα είναι σφαλισμένα κι άλλα καταστράφηκαν αφή-
νοντας τα παράθυρα να χάσκουν και να δείχνουν στους 
περαστικούς την ερήμωση. Μόνο τα φυτά πάνε κόντρα 
στο χρόνο: μια γλυσίνα ολάνθιστη, μπλε, κάθε άνοιξη 
σκεπάζει τον τοίχο από την είσοδο ως τον πρώτο όροφο.

Τα τελευταία χρόνια η πολυκατοικία «Τελεί υπό κα-
τάληψη», έτσι γράφει ένα πανό. Οι «ένοικοι», ρημάδια 
κι αυτοί, δεσμώτες της κόλασής τους, βρήκαν καταφύ-
γιο εκεί μην έχοντας πού αλλού να πάνε.

Οι σελίδες στο μπλοκάκι μου τελειώνουν, τα δάχτυ-
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λά μου έπαθαν αγκύλωση, η μέση μου μ’ ενοχλεί. Άσ’ τα 
να πάνε! Σαν περνούν τα χρόνια, το γράψιμο με κου-
ράζει πια. Στα μάτια όμως έμοιασα του πατέρα μου· 
μόνο στο διάβασμα χρειάζομαι γυαλιά. Όσο για τα αυ-
τιά μου, ώρες ώρες μ’ αυτά που συμβαίνουν μέρα νύχτα 
στη γειτονιά μου σκέφτομαι πως καλύτερα θα ήταν να 
μην άκουγα και τόσο καλά. 

«Χαρούλα, φτάνει τώρα, κοντεύει μεσημέρι. Άντε να 
πας για ψώνια, πρέπει να μαγειρέψεις!» ακούστηκε η 
φωνή μου μες στο έρημο δωμάτιο!

Σηκώθηκε βαριεστημένα, τα πόδια της ίσα που την κρα-
τούσαν. 

«Δεν έχουν τίποτα τα πόδια σου», επιμένει ο γιατρός 
της. «Να περπατάς, να πηγαίνεις βόλτες, μην κλείνεσαι 
στο σπίτι σου», της λέει κάθε φορά που τον επισκέπτεται.

Φόρεσε ανόρεχτα μια καφετιά φούστα κι ένα που-
κάμισο. 

«Ας φορέσω και μια ζακετούλα μήπως και φυσάει», 
σκέφτηκε φωναχτά. 

Τελευταία μαθαίνει για τον καιρό μόνο από την τη-
λεόραση. Και όχι μόνο για τον καιρό. Να, πριν από λί-
γες μέρες άκουσε στις ειδήσεις για κάποιον «αλλοδα-
πό» που πυροβόλησε τον κυρ Νίκο, τον ιδιοκτήτη του 
ψιλικατζίδικου, απ’ τον οποίο χρόνια ψωνίζει. Ευτυχώς 
που υπάρχει και η τηλεόραση, γιατί αλλιώς χαμπάρι δε 
θα είχε πάρει. 

Βγήκε στην κάμερα η Φωτεινή, η κομμώτρια, και 
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ωρυόταν: «Να φύγουν, να πάνε από κει που ήρθαν!» 
Από δίπλα σιγοντάριζαν κι άλλοι που δεν τους γνώριζε.

Βέβαια είχε ακούσει περιπολικά και σειρήνες αλλά 
δεν κουνήθηκε από την πολυθρόνα της. Στην αρχή έτρεχε 
με το παραμικρό στο παράθυρο του σαλονιού, τώ ρα πια 
όμως είναι κάτι συνηθισμένο, ιδίως τις νύχτες. Παρ’ όλα 
αυτά, σε ακούσματα από φασαρίες και φωνές, ακόμα 
κι αν δεν κρυώνει, τυλίγεται πιο σφιχτά στη ρόμπα της, 
λες και θα προστατευτεί μέσα στο χνουδωτό της ύφα-
σμα, όπως όταν ήταν παιδί, που έχωνε το προσωπάκι 
της στην αφράτη κουβερτούλα της και έτσι έδιωχνε μα-
κριά τους φόβους.

Πήρε την τσάντα της, «τα κλειδιά μην ξεχάσω, τα 
κλειδιά», είπε φωναχτά, «αμάν αυτός ο φόβος μην κλει-
δωθείς έξω», μάλωσε τον εαυτό της. Κατέβηκε τα μαρ-
μάρινα, λιωμένα σκαλοπάτια κρατώντας με προσοχή 
την κουπαστή, γιατί εδώ και κάμποσο καιρό φοβάται 
ότι θα την πιάσει ίλιγγος. Αν πάθει κάτι, κανένας δε θα 
το πάρει χαμπάρι.

«Μάνα, να προσέχεις! Το μάρμαρο γλιστράει. Έχουν 
λιώσει πια οι σκάλες!» της λέει συχνά ο γιος της.

«Μην τρέχεις στις σκάλες!» του έλεγε εκείνη πολ-
λά χρόνια πριν.

Σαν περνούν τα χρόνια, πώς αλλάζουν τα πράγματα!
Τη στιγμή που βγήκε από την πόρτα, έκλεισε αστρα-

πιαία τα μάτια της. Τόσο φως ξαφνικά δεν το άντεχε! 
Έψαξε γρήγορα τα γυαλιά της. Έσφιξε την τσάντα 
πάνω της, την έκανε ένα με το σώμα της.

Στο πεζοδρόμιο όπου παλιά έπαιζαν τα παιδιά της 
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γειτονιάς, τώρα κόβουν βόλτες, κάθονται ανακούρκου-
δα, καπνίζουν, μιλάνε φωναχτά άλλοι άνθρωποι. Μαύ-
ροι με πολύχρωμα ρούχα, κιτρινόμαυροι με μαύρους 
κύκλους κάτω από τα μελαγχολικά τους μάτια, κάτα-
σπροι με μύτες κόκκινες απ’ το πολύ ποτό, όλοι ταλαί-
πωροι, ξερακιανοί.

Δε λέω, είναι δύσκολο να ’σαι ξένος, δύσκολη η ξενι-
τιά… σκέφτηκε και για πρώτη φορά αναρωτήθηκε ποιον 
εννοούσε ξένο· τους άλλους ή τον εαυτό της; Δεν τους λυ-
πάμαι καθόλου! Να σηκωθούν να φύγουν! Να μας αδειά-
σουν τη γωνιά! Ποιος τους είπε να ’ρθουν; Να γυρίσουν 
στις πατρίδες τους! σκέφτεται και την πιάνει ταραχή. 
Νομίζει πως να, έτσι ν’ απλώσουν τα χέρια τους, θα την 
κατασπαράξουν. Γι’ αυτό και αποφεύγει να κυκλοφο-
ρεί. Ο φόβος την έχει κάνει άλλον άνθρωπο.

Προσπαθεί να μην τους κοιτάζει. Ευτυχώς φοράει τα 
γυαλιά, κι έτσι κλέβει σκόρπιες εικόνες. Στρίβει δεξιά, 
μπαίνει στο δρόμο για το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, 
σηκώνει τα μάτια προς την πλαϊνή πλευρά του σπιτιού 
της. Κάνει ένα γρήγορο έλεγχο. «Α! Ευτυχώς το έκλει-
σα το παράθυρο της κουζίνας! Πού ξέρεις, αυτοί μπο-
ρεί να παρακολουθούν τις κινήσεις μου και να μπούνε 
όσο θα λείπω».

Το παλιόσπιτο, αριστερά του δρόμου, αυτές τις μέρες 
γέμισε από δαύτους. Περπατά και νιώθει άβολα! Σαν 
κάποιος να με τράει τα βήματά της. Ρίχνει κλεφτά το 
βλέμμα στο παράθυρο του ημιυπόγειου. Δυο τεράστια 
μαύρα μάτια είναι καρφωμένα πάνω της. Αυτό το κοί-
ταγμα της θυμίζει την έκφραση ενός αδέσποτου, πεινα-
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σμένου, λαβωμένου σκύλου! Στο παλιοκαιρισμένο περ-
βάζι του ημιυπόγειου δυο αδύνατα χέρια στηρίζουν στις 
σκουρόχρωμες παλάμες τους ένα λεπτό μελαχρινό προ-
σωπάκι. 

Μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα… 
της ήρθε στο νου το τραγούδι. Ζυμωμένα και με μπόλι-
κη πίκρα! σκέφτεται γεμάτη… γεμάτη τι; 

Δε θέλει να το σκέφτεται. Ό,τι κι αν είναι, της φέρ-
νει έναν κόμπο στο λαιμό… Είναι από θυμό; Είναι από 
λύπη; Δεν ξέρει και δεν τη νοιάζει στο κάτω κάτω. Ας 
κάθονταν στα μέρη τους, τόσο άσχημα δηλαδή ήταν εκεί; 
Μήπως εδώ ζούνε καλύτερα; Τη δική μας ζωή χάλασαν, 
σκέφτηκε μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ.
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Η άλλη

Με λένε Χαμιντάινα, είμαι δεκατριών χρόνων, ζω 
εδώ και ένα μήνα σε μια μεγαλούπολη που τη λένε 

Αθήνα. Ο αδελφός μου, ο Νασίμ, μου είπε πως είναι η 
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Όταν μου το είπε, εγώ απλώς 
κούνησα το κεφάλι μου. Τι να του πω, πως το γνώριζα 
από το σχολείο, στην πατρίδα μου; «Εκεί» οι άντρες 
λένε πως οι γυναίκες δεν πρέπει να γνωρίζουν πολλά. 
Και πού βρίσκεται αυτό το «εκεί»; Θα το πω γιατί δε 
μ’ ακούει κανείς. 

Το «εκεί» το λένε Γκαζνί, μια μικρή πόλη με πέντε 
χιλιάδες κατοίκους, που είναι η πρωτεύουσα της επαρ-
χίας Γκαζνί. Όχι πως ενδιαφέρει και κανέναν, αλλά να 
πω πως η πόλη μου είναι περίπου δυο ώρες από την Κα-
μπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Είναι όλα τόσο μπερδεμένα στο μυαλό μου που δεν 
ξέρω από πού ν’ αρχίσω. Μήνες τώρα προσπαθώ να 
βάλω τα γεγονότα σε μια χρονική σειρά. Μου φαίνεται 
πως, αν τα καταφέρω, θα είμαι πιο ήρεμη.
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Να ’ναι καλά αυτή η γιατρίνα, απ’ τους Γιατρούς του 
Κόσμου, που μου χάρισε αυτό το χοντρό τετράδιο. Το 
φυλάω σαν τα μάτια μου. Το έχω κρυμμένο σε μια σκού-
ρα χοντρή σακούλα. Εκεί φυλάω τα λιγοστά μου πράγ-
ματα που τα κουβαλάω απ’ την πατρίδα.

Σήμερα αποφάσισα να ξεκινήσω το γράψιμο. Είναι 
μια συνήθεια που την κουβαλάω από μικρή. Μια συνή-
θεια που ήταν η αιτία να με μαλώνουν οι γονείς μου, η 
γιαγιά και ο αδελφός μου. Στην πατρίδα μου δε θέλουν 
τα κορίτσια να διαβάζουν και να γράφουν. 

Τη μέρα που έβαλαν βόμβα στο σχολείο μας δε θα 
την ξεχάσω όσο ζω. Πολλά δε θα ξεχάσω όσο ζω! Ώρες 
ώρες μού φαίνονται σαν ένα κακό όνειρο. Και κάθε 
φορά που ξυπνάω, αυτό που ζω, δηλαδή η πραγματικό-
τητα, μοιάζει κι αυτή με ένα κακό όνειρο.

Ήταν έντεκα το πρωί, θυμάμαι, και κάναμε διάλειμ-
μα. Κάποια κορίτσια έπαιζαν, άλλα στέκονταν και μι-
λούσαν, η Ασίρ και εγώ τρώγαμε το κολατσιό μας. Ξαφ-
νικά ένας κρότος, σαν δέκα κεραυνοί μαζί, τρύπησε τα 
αυτιά μας. Χώμα, πέτρες, φωνές, η γη που έτριζε, κραυ-
γές, «βοήθεια! βοήθεια!».

Πάλι όμως τα γράφω ανακατεμένα. Ας πάρουμε τα 
πράγματα απ’ την αρχή. Γεννήθηκα «εκεί» που σας είπα 
παραπάνω. Η πόλη μου είναι μια πολύ μικρή πόλη^ οι 
περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. 

Ζούσα με τους γονείς μου, τον αδελφό μου Νασίμ, 
που είναι εφτά χρόνια μεγαλύτερός μου, και τον μικρό-
τερο αδελφό μου. Η μεγάλη μου αδελφή ζει με την οι-
κογένειά της σε ένα γειτονικό χωριό. Α! Και τη γιαγιά 
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μου, που την έχασα όταν ήμουν έντεκα χρόνων. Παππού 
δε γνώρισα. Σκοτώθηκε όταν ήμουν μωρό. Τον σκότω-
σαν, είναι η αλήθεια…

Στα λιγοστά μου πράγματα έχω φυλαγμένες τις με-
ταξωτές παντούφλες και το σουσούτ* που μου χάρισε η 
γιαγιά λίγο πριν φύγει για το «Μεγάλο ταξίδι». 

«Είναι δικά σου», μου είπε. «Είναι το δώρο για το 
γάμο σου, μια κι εγώ θα λείπω…» 

«Σους! Δε θα πας πουθενά! Όταν παντρευτώ τον 
Αλί, εσύ θα μου τραγουδήσεις το τραγούδι του γάμου». 

Εκείνη γέλασε ευτυχισμένη καθώς εγώ της φιλού-
σα τα χέρια.

Συχνά ξετυλίγω το δώρο, φοράω τη μαντίλα, που εί-
ναι στολισμένη με γαλάζιες πέρλες, μετά τις παντού-
φλες, περπατάω στο κρύο παλιό πάτωμα και φαντάζο-
μαι πως καθόμαστε στο πολύχρωμο με λουλούδια χαλί 
και πως εκείνη μου χαϊδεύει τα μαλλιά με τα ρυτιδια-
σμένα χέρια της.

Μου άρεσε πολύ να κάθομαι μαζί της μέσα στο σπί-
τι, πάνω στο χαλί. Και λέω «μέσα στο σπίτι» γιατί εκεί, 
πολλές φορές, έβγαζε την μπούρκα της και έτσι έβλε-
πα όλο το πρόσωπό της να με κοιτάζει με τα τρυφερά 
της μάτια. Μόνο εκεί την έβλεπα να χαμογελά ή να ξε-
καρδίζεται στα γέλια με τα αστεία που της έλεγα. Χω-
ρίς τη μαντίλα της –τι είναι, ένα λεπτό ύφασμα, θα μου 
πείτε– ένιωθα την αγκαλιά της πιο ζεστή. 

Όταν τη φορούσε μεταμορφωνόταν, θαρρείς, γινό-

* Υφαντή μαντίλα.
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ταν σοβαρή, τέρμα οι αγκαλιές και τα χάδια. Τότε ήταν 
που, σχεδόν θυμωμένα, μου έλεγε δυνατά: «Τι τα θες τα 
σχολεία και τα γράμματα! Αυτά δεν είναι για τα κορί-
τσια. Εσένα δουλειά σου είναι να παντρευτείς». 

Αλλά εγώ γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη πως δεν τα πί-
στευε αυτά που έλεγε; Γιατί όταν της έδειχνα στο χάρτη, 
που είχε κάνει δώρο ο πατέρας στον Νασίμ, την Αμερι-
κή, την Αγγλία και πολλές άλλες χώρες, με κοιτούσε με 
καμάρι; Γιατί όταν της έλεγα τις πρωτεύουσες των κρα-
τών, το βλέμμα της είχε θαυμασμό; Γιατί όταν της διά-
βαζα κομμάτια απ’ το Κοράνι βούρκωνε; Και γιατί όταν 
της έλεγα πως σε πολλές χώρες γυναίκες μουσουλμάνες 
πήγαιναν στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσουν, εκεί-
νη, κοιτώντας με με μάτια γεμάτα ταραχή, σηκωνόταν 
απότομα, φορούσε γρήγορα τη μαντίλα της, και καθώς 
άνοιγε τη χαμηλή πόρτα του σπιτιού μου κι εγώ ξοπίσω 
της τη ρωτούσα: «Γιατί, γιαγιά; Πες μου γιατί;» εκείνη 
απαντούσε: «Γιατί είμαστε πολύ φτωχοί. Μόνο αν πα-
ντρευτείς θα ζήσεις καλύτερα»; Εμένα τότε με έπιαναν 
τα κλάματα, και η γιαγιά, για να με παρηγορήσει, με 
τάι ζε κισμίς-πανίρ*, και έτσι τέλειωνε η κουβέντα μας.

Για τον αδελφό μου, όμως, τα πράγματα ήταν αλλιώς. 
Και αγγλικό λεξικό τού αγόρασαν, και παγκόσμιο χάρ-
τη, και τετράδια, και στιλό. Τέλος πάντων, να ’ναι καλά 
όμως, μου τα δάνειζε όποτε του τα ζητούσα. 

Ξέρετε πόσες αγγλικές λέξεις γνωρίζω; Αφού να σκε-
φτείτε, στη συμφωνία που έγινε σε μια πόλη στο Πακι-

* Φρέσκια, σπιτική μυζήθρα.
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στάν για τα λεφτά και πώς θα φύγουμε από εκεί, ζητού-
σε από εμένα ο αδελφός μου να του μεταφράζω τι έλεγε 
εκείνος που κανόνιζε τη φυγή μας.

Στο τετράδιό μου όμως γράφω στη γλώσσα μου. Και 
μερικές φορές, όταν στενοχωριέμαι, κάνω και μια μικρή 
ζωγραφιά στο πλάι. Να, τώρα θα σταματήσω το γράψιμο 
και θα σκιτσάρω τις παντούφλες της γιαγιάς μου… Για 
λίγο, έστω για λίγο, θα πάψω να είμαι στενοχωρημένη.

Έβαλε την πορτοκαλιά ξυλομπογιά σ’ ένα ντενεκεδένιο 
κουτί μαζί με τα άλλα χρώματα και τα μολύβια. Είχε κι 
ένα στιλό, που της το χάρισε ο Αλί, το γειτονόπουλό της, 
όταν έφευγε κρυφά εκείνο το πρωινό απ’ την πατρίδα της.

«Να μου γράψεις, να μάθω πού βρίσκεσαι. Κάποια 
μέρα, όταν μαζέψω λεφτά, θα φύγω κι εγώ. Θα ’ρθω να 
σε βρω», της είπε βιαστικά και λυπημένα. 

Όταν θυμάται τα στενοχωρημένα μάτια του, αμέσως 
βουρκώνουν και τα δικά της. Το κακό είναι πως τους τε-
λευταίους μήνες μόνο θλιμμένα μάτια βλέπει στον ύπνο 
και στον ξύπνο της…

Με ένα σάλτο σηκώθηκε. Τύλιξε το χαλάκι της ρολό, 
το τακτοποίησε κάτω από το σκουριασμένο ντιβάνι της 
και πήγε προς το παράθυρο. Το άνοιξε κι ακούμπησε 
τους αγκώνες της στο περβάζι. Τότε ακριβώς ήταν η 
στιγμή που περνούσε «εκείνη». Μα ναι! Σίγουρα αυτή 
ήταν η γυναίκα που έμενε στο απέναντι σπίτι. Εδώ και 
μια βδομάδα άλλο δεν είχε παρά να κρυφοκοιτάζει από 
το χαμηλό παράθυρό της τη γωνιακή μονοκατοικία.
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Δεν είχε ξαναδεί ποτέ τέτοιο σπίτι. Δεν είχε τέτοια 
σπίτια στο χωριό της. Ήταν διώροφο, από την μπροστι-
νή του πλευρά ήταν πανέμορφο. Αν και παλιό, της θύμι-
ζε μικρό παλατάκι που το είχαν εγκαταλείψει τα αφε-
ντικά του. Η μπροστινή πόρτα ήταν γαλάζια, φτιαγμένη 
από ξύλο, με ένα παραθύρι στο κέντρο, χοντρό χρωμα-
τιστό γυαλί με σχέδια, προστατευμένο με κάγκελα. Τα 
μπαλκόνια δεν ήταν μεγάλα, ίσα που χωρούσαν ένα τρα-
πέζι και δυο καρέκλες, πάντα άδειες, και γύρω γύρω 
χτισμένα μικρά κολονάκια, άσπρα πρέπει να ήταν στο 
παρελθόν, τώρα ήταν γκριζωπά από την εγκατάλειψη. 
Και έμενε μια γριά γυναίκα να το φυλάει. 

Τόσες μέρες, ποτέ δεν την είχε δει να ανοίγει τα παρά-
θυρα και να βγαίνει στα μπαλκονάκια της. Μόνο απ’ την 
πλαϊνή πλευρά του δρόμου, εκείνου που έβλεπε στο ημι-
υπόγειο σπίτι της, άνοιγαν δυο παράθυρα. Το ένα, στον 
κάτω όροφο, μάλλον ήταν της κουζίνας, από κει έβγαι-
ναν νόστιμες μυρωδιές όταν μαγείρευε, και το άλλο, 
στον δεύτερο, πρέπει να ήταν το υπνοδωμάτιό της. Στο 
παλιό, μαρμάρινο περβάζι τίναζε κάθε μέρα τα σεντό-
νια της και άφηνε για λίγη ώρα το άσπρο, στολισμένο 
με δαντέλα, μαξιλάρι της ν’ αεριστεί.

«Εκείνη» όλο και πλησίαζε. Περπατούσε πιο αργά 
από πριν, κρατούσε τώρα δυο τσάντες με ψώνια στο 
κάθε της χέρι. Τα γυαλιά πάντα στα μάτια της. Τι χρώ-
μα να ’ναι αλήθεια τα μάτια της; αναρωτήθηκε η μικρή. 
Τα κομψά καφέ παπούτσια της γυναίκας ανέβηκαν στο 
στενό πεζοδρόμιο, μα όχι για πολύ, καθώς μια μηχανή 
έπιανε όλο το χώρο κι ανάγκαζε τους περαστικούς να 

© Γλυκερία Γκρέκου, 2013/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013



Η  ΜΟΝΑΞΙΑ  ΤΩΝ  ΣΥΝΟΡΩΝ 27

κατεβαίνουν πάλι στο δρόμο. Ο ήχος των παπουτσιών 
αργός, κουρασμένος, όλο και πλησίαζε στο παραθύρι. 

Η μικρή ανασηκώθηκε στις μύτες των ποδιών της, έβα-
λε δύναμη στις παλάμες της και σήκωσε τα πόδια της από 
το πάτωμα. Τώρα το μισό κορμάκι της ήταν σχεδόν έξω 
από το παράθυρο. Ύψωσε τα μάτια της και περίμενε. 

Η γεμάτη σακούλα του σούπερ μάρκετ στάθηκε για 
μια στιγμή να πάρει μια ανάσα. 

Το κορίτσι κάρφωσε τα μάτια του στα σκούρα γυα-
λιά της γυναίκας. 

Εκείνη, μισοτρομαγμένη, έριξε το βλέμμα της από 
ψηλά. Κοντοστάθηκε… Ένα άθλιο παραθύρι, ένα δω-
μάτιο με πράγματα σκόρπια, μια μυρωδιά κλεισούρας 
και υγρασίας χτύπησε τη μύτη της. Δυο υγρά μαύρα μά-
τια και ένα χαμόγελο που έσταζε μέλι. Την έπιασε ταρα-
χή! Ο θυμός για την κατάντια της γειτονιάς της ξαφνικά 
κονταροχτυπήθηκε με το μέλι. Για κλάσματα του δευτε-
ρολέπτου το μέλι τύλιξε το θυμό μέσα του. Της ήρθε να 
χαμογελάσει στη μικρή. Αλλά ο φόβος που είχε ριζώσει 
καιρό τώρα μέσα της είπε επιτακτικά: «Προχώρα, δεν εί-
ναι καιρός για συναισθηματισμούς!» 

Το χαμόγελο της Χαμιντάινα απόμεινε να αιωρείται 
στο κενό, τα πόδια ακούμπησαν το πάτωμα και οι παλά-
μες, σαν φωλιά, αγκάλιασαν το κοριτσίστικο προσωπά-
κι… «Να μην ανοίγεις το παράθυρο», της λέει συνεχώς 
ο Νασίμ. Το έκλεισε και κάθισε στο ντιβάνι να σκέφτε-
ται την πατρίδα της. Τα μάτια της μητέρας της ήρθαν και 
γλύκαναν τη στενοχώρια της…
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Ακούμπησε προσεκτικά τις τσάντες με τα ψώνια στο 
τραπέζι της κουζίνας. Έπλυνε τα χέρια της κοιτάζοντας 
το ρολόι του τοίχου. 

Καιρός ν’ αρχίσει το μαγείρεμα. Δε βαριόταν. Απλώς 
δεν είχε όρεξη για φαγητό. Τα πόδια της την οδήγησαν 
στο παράθυρο. Στάθηκε πίσω από την κουρτίνα. Κόλ-
λησε το πρόσωπο στο ύφασμα, διστακτικά το χέρι της 
το τράβηξε λίγο στην άκρη. Η ματιά της έπεσε στο πα-
ράθυρο του ημιυπόγειου. 

Ήταν η στιγμή που η μικρή έκλεινε το παράθυρό 
της. Απογοητευμένη άφησε την κουρτίνα να πέσει στο 
τζάμι και σχεδίασε πώς θα μαγειρέψει το μεσημεριανό 
της. Για ποιον; αναρωτήθηκε. Μονάχος ούτε στον πα-
ράδεισο. Έτσι δε λένε; Πόσο μάλλον στο κέντρο μιας 
μεγαλούπολης!
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Εκείνη

Η μέρα αυτή δε λέει να περάσει. Μαγείρεψα γεμι-
στά για να ξεχαστώ και να σκοτώσω την ώρα μου. 

Πήρα το δίσκο στα πόδια μου και κάθισα μπροστά στην 
τηλεόραση μήπως διώξω την κακοκεφιά και μου έρθει 
λιγάκι η όρεξη. 

Στο ένα κανάλι είχε ειδήσεις. Το άλλαξα αμέσως. 
Μου είναι αδύνατο να βλέπω ανθρώπους να μαλώνουν, 
να απολύονται, να πεινούν, να σκοτώνονται κι εγώ να 
μασουλάω την μπουκιά μου. Σε έναν άλλο σταθμό κά-
ποιοι μιλούν, πολύ σοβαρά μάλιστα, τι φορούσαν γνω-
στές κυρίες στη βραδινή τους έξοδο. Ουφ! Πάτησα το 
κουμπί. Τέλος. Χίλιες φορές καλύτερα η σιωπή.

Αλήθεια, αυτό το κορίτσι από πού να ’ναι άραγε; Πώς 
βρέθηκε εδώ; Κι εκείνο το χαμόγελό της! Τόσο ζεστό! 
Κι αν όμως είναι μπλεγμένη με τίποτα κλέφτες; Τόσα 
και τόσα ακούμε κάθε μέρα. Άσε καλύτερα… Άσε κα-
λύτερα τι; Γιατί το είπα αυτό;
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Η Γλυκερία Γκρεκου γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο Λιβάδι Ολύμπου 
όπου και τελείωσε το λύκειο. 
Σπούδασε παιδαγωγικά και 
στη συνέχεια συμπλήρωσε 
τις σπουδές της στο ΑΠΘ, 
στον τομέα της ειδικής 
αγωγής. Eίναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος 
στη δημιουργική γραφή από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας. Εργάζεται ως 
εκπαιδευτικός σε σχολείο
της Θεσσαλονίκης.

Α θήνα, 2012. Μια ηλικιωμένη Eλληνίδα δασκά-
λα, με καταγωγή από τον Πόντο, ζει μόνη και 

αισθάνεται ξένη στον τόπο όπου γεννήθηκε, μεγά-
λωσε, εργάστηκε και έκανε τη δική της οικογένεια. 
Φοβάται να βγει από το σπίτι της, φοβάται να ζήσει 
μια κανονική ζωή εξαιτίας των ξένων που έχουν 
καταλάβει τη γειτονιά της.

Στον απέναντι δρόμο ζει ένα κορίτσι, προ-
σφυγόπουλο από το Αφγανιστάν. Κι αυτό επίσης 
ζει στο φόβο και βιώνει αντίστοιχα τη μοναξιά που 
νιώθει κάθε πρόσφυγας. 

Όταν η μοναξιά γίνεται αφόρητη, η ηλικιω-
μένη γυναίκα αισθάνεται πως η ζωή δεν έχει αξία 
αν δε μοιράζεσαι την καθημερινότητα με άλλους 
ανθρώπους. Σκαρφίζεται ένα κόλπο, γνωρίζεται 
με τη μικρή και έτσι αναπτύσσεται μια ανθρώπι-
νη σχέση ανάμεσά τουςÉ

Μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι αληθινή, 
ένα εξαιρετικό βιβλίο-καθρέφτης 

της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 
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