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Στα παιδιά μου, την Κέιτ και τον Τζο,
που είναι πλέον ενήλικες, και σε δύο κοριτσάκια,

την Έμα Βαν Μπρόκλιν και τη Σάσα Μπέρμαν



H Annie ήρθε στον κόσμο πριν από πολλά πολλά χρό-
νια, το 1924, ως η εντεκάχρονη πρωταγωνίστρια της
σειράς εικονογραφημένων Μικρή Ορφανή Annie. Δη-
μιουργός της ήταν ο σκιτσογράφος Χάρολντ Γκρέι
από την Ιντιάνα. Η σειρά αγαπήθηκε πολύ και εμ-
φανιζόταν στις σελίδες των αμερικανικών εφημερί-
δων ήδη σαράντα οκτώ χρόνια όταν πρωτοασχολή-
θηκα μαζί της το 1972, πιθανότατα όταν εσείς που
διαβάζετε τώρα αυτές τις γραμμές δεν είχατε γεννη-
θεί ακόμα – ούτε ως ιδέα!

Με την Annie βρέθηκα να ασχολούμαι όταν ένας
φίλος μου, ο Μάρτιν Σαρνίν, σκηνοθέτης και στι-
χουργός μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, μου ζήτησε να
συνεργαστούμε για να διασκευάσουμε τη Μικρή Ορ-
φανή Annie σε μιούζικαλ. Εκείνος θα έγραφε τους
στίχους, εγώ το κείμενο, ενώ τη μουσική θα συνέθε-
τε ένας άλλος φίλος του, ο Τσαρλς Στρόους, βρα-
βευμένος με Tony. Εκείνη την περίοδο, έγραφα σύ-
ντομα κόμικ και άρθρα σε διάφορα περιοδικά, κυ-
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ρίως στο Νιου Γιόρκερ. Παρότι λάτρευα το σανίδι
όλη μου τη ζωή, δεν είχα γράψει τίποτα για το θέα-
τρο. Ήμουν, λοιπόν, ταυτόχρονα ενθουσιασμένος και
ελαφρώς αγχωμένος που θα έγραφα το βιβλίο για
το μιούζικαλ, το οποίο από την πρώτη στιγμή είχα-
με αποφασίσει να ονομάσουμε απλώς Annie αντί για
Μικρή Ορφανή Annie.

Να σας εξηγήσω ότι το βιβλίο ενός μιούζικαλ, γνω-
στό επίσης ως λιμπρέτο, δεν είναι ακριβώς βιβλίο σαν
αυτό που πρόκειται να διαβάσετε. Αντίθετα, είναι το
σενάριο μιας παράστασης – δηλαδή ολόκληρη η ιστο-
ρία του μιούζικαλ σε διαλόγους, με κενά στα σημεία
όπου θα εισαχθούν αργότερα τα προτεινόμενα τρα-
γούδια ή/και οι χορογραφίες, σαν τις σταφίδες στο
σταφιδόψωμο. Με το που συμφώνησα να γράψω το
βιβλίο της Annie, το πρώτο που έκανα ήταν να πάω
στα αρχεία της Νιου Γιορκ Ντέιλι Νιουζ, μιας εφημερί-
δας στην Ανατολική Τεσσαρακοστή Δεύτερη Οδό,
στις σελίδες της οποίας δημοσιευόταν από τη γέν-
νησή του το κόμικ. Ξόδεψα πολλές ώρες και πολλές
μέρες διαβάζοντας τα κόμικ των σαράντα οκτώ
προηγούμενων ετών – ασπρόμαυρων τις καθημερι-
νές, έγχρωμων τις Κυριακές. Και μαντέψτε! Σε όλα
αυτά τα χρόνια της Μικρής Ορφανής Annie, δεν
έβρισκα καμία συνεκτική κεντρική ιστορία που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το μιούζι-
καλ. Γύρισα αποθαρρυμένος στους συνεργάτες μου,

�� ΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΝ
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τον Μάρτιν και τον Τσαρλς^ τους είπα ότι βρήκα μό-
νο τρεις χαρακτήρες τους οποίους θα μπορούσαμε
να χρησιμοποιήσουμε στο μιούζικαλ: το φτωχότερο
κοριτσάκι του κόσμου, τον πλουσιότερο άντρα του
κόσμου και ένα σκυλί ονόματι Σάντι. Με λίγα λόγια,
θα έπρεπε να φτιάξω μια δική μου ιστορία. Και αυ-
τό έκανα.

Αρχικά, αποφάσισα ότι, αντίθετα με το κόμικ, η
ιστορία θα διαδραματιζόταν στη Νέα Υόρκη, καθώς
–Νεοϋορκέζοι και οι τρεις– αυτή ήταν η πόλη που
γνωρίζαμε καλύτερα. Άρχισα να γράφω την Annie το
1972. Πρόεδρος τότε ήταν ο Ρίτσαρντ Νίξον, η Αμε-
ρική είχε κολλήσει στον βούρκο του αντιλαϊκού πο-
λέμου του Βιετνάμ και απ’ άκρη σ’ άκρη πλανιόταν η
γενική αίσθηση ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αδια-
φορούσε για την ευημερία του κόσμου. Έτσι, με τις
συνθήκες του 1972 στο μυαλό μου, αποφάσισα να
τοποθετήσω την Annie σε κάποια άλλη περίοδο βα-
θιάς κρίσης. Επέλεξα, λοιπόν, τη μεγάλη Οικονομική
Ύφεση, και συγκεκριμένα το έτος 1933, όταν έγινε
πρώτη φορά πρόεδρος ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ. Μά-
λιστα, μου ήρθε η ιδέα να χρησιμοποιήσω τον Ρούζ-
βελτ ως χαρακτήρα του μιούζικαλ.

Είχα πια κανονίσει σε ποιον χωροχρόνο θα τοπο-
θετούσα το μιούζικαλ, ποια όμως θα ήταν η ιστορία
μου; Ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς
ήταν ανέκαθεν ο Τσαρλς Ντίκενς, ο λαμπρός Βρετα-

ANNIE ��
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νός συγγραφέας του 19ου αιώνα, που έγραψε κλα-
σικά μυθιστορήματα, όπως τον Όλιβερ Τουίστ, τον
Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, τις Μεγάλες Προσδοκίες και τη
Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, για να αναφέρω ορισμέ-
να από τα υπέροχα, σπαραξικάρδια έργα του. Ξάφ-
νου σκέφτηκα ότι η Άννι, όντας ένα φτωχό, βασανι-
σμένο ορφανό, έμοιαζε με χαρακτήρα του Ντίκενς –σε
σύγχρονη, αμερικανική εκδοχή– και ότι θα μπορού-
σα να γράψω ένα κάπως ντικενσιανό βιβλίο για την
Άννι. Ο Ντίκενς ήταν πάνω απ’ όλα έξοχος παραμυ-
θάς και παρατήρησα ότι κάθε μυθιστόρημά του ξε-
κινά με ένα μυστήριο που διαλευκαίνεται στις τελευ-
ταίες σελίδες του βιβλίου. Ποιο θα ήταν το μυστήριό
μου; Ένα βρέφος δύο μηνών, η Άννι, εγκαταλείπεται
στα σκαλιά του ορφανοτροφείου με ένα σπασμένο
ασημένιο μενταγιόν κρεμασμένο στον λαιμό της και
ένα ανυπόγραφο σημείωμα καρφιτσωμένο στην κου-
βερτούλα της, όπου γράφει: Σας παρακαλούμε να
φροντίσετε το αγαπημένο μας μωράκι. Ονομάζεται
Annie και τη λατρεύουμε. Γεννήθηκε στις �8 Οκτω-
βρίου. Σύντομα θα επιστρέψουμε να την πάρουμε.
Φορά στον λαιμό μισό μενταγιόν, το άλλο μισό το
κρατήσαμε εμείς, έτσι ώστε, όταν έρθουμε να την πά-
ρουμε, να ξέρετε ότι είναι δική μας. Να το μυστήριο
με το οποίο ξεκινά η Annie. Ποιος την άφησε στο ορ-
φανοτροφείο; Ο πατέρας της και η μητέρα της,
όπως πιστεύει η ίδια μεγαλώνοντας; Και πότε θα έρ-

�� ΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΝ
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θουν να την πάρουν; Βρίσκονται πράγματι, όπως
τραγουδά η Άννι στην πρώτη σκηνή του μιούζικαλ,
εκεί κοντά ή μήπως πολύ μακριά; Όταν πρωτοσυ-
ναντάμε την Άννι στην παράσταση, έχουν περάσει
κιόλας έντεκα χρόνια από τότε που την άφησαν στο
ορφανοτροφείο. Η Άννι πείθεται ότι τελικά οι γονείς
της δε θα επιστρέψουν, έτσι λοιπόν το σκάει για να
ψάξει να τους βρει μόνη της. Η αναζήτηση της Άννι
και η λύση του μυστηρίου αποτελούν την αφηγημα-
τική ραχοκοκαλιά του μιούζικαλ, που μετουσιώθηκε
στο μυθιστόρημα που τώρα κρατάτε στα χέρια σας.

Όταν ολοκλήρωσα το προσχέδιο και το έδειξα στον
Μάρτιν και στον Τσαρλς, με χαρά άκουσα ότι τους
άρεσε. Είχαν, ωστόσο, ένα βασικό πρόβλημα: πα-
ραήταν μεγάλο και θα κατέληγε σε μιούζικαλ τρει-
σήμισι ωρών όταν η ιδανική διάρκεια για μιούζικαλ
στο Μπρόντγουεϊ είναι συνήθως λίγο πάνω από δύο
ώρες. Έτσι, άρχισα να κόβω σκηνές φέρνοντάς το
στο σωστό μέγεθος. Όταν η Annie έκανε πρεμιέρα
στο Μπρόντγουεϊ, την άνοιξη του 1977, με μεγάλη
μου χαρά αναφέρω ότι σημείωσε τεράστια επιτυχία.
Κέρδισε το βραβείο Tony για το «Καλύτερο Μιούζικαλ
της Χρονιάς» καθώς και έξι ακόμα βραβεία Tony, μα-
ζί με εκείνο που είχα την τύχη να λάβω για το «Κα-
λύτερο Βιβλίο Μιούζικαλ». Από το 1977 και μετά, η
Annie παιζόταν όχι μόνο σε όλη την Αμερική, αλλά
και σε ολόκληρο τον κόσμο, εμένα όμως μου έλειπαν

ANNIE ��
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οι άφθονες σκηνές που είχα αφαιρέσει από το αρχι-
κό μου κείμενο. Μέχρι που μια μέρα ξαφνικά ανα-
φώνησα «Εύρηκα!» Αν ο Ντίκενς έγραψε ένα μυθι-
στόρημα για ένα ορφανό αγόρι, τον Όλιβερ Τουίστ,
γιατί να μη γράψω κι εγώ ένα μυθιστόρημα για ένα
ορφανό κορίτσι, την Άννι, όπου θα συμπεριλάβω την
αφηγηματική εκδοχή όλων των σκηνών που είχα
αναγκαστεί να κόψω από το μιούζικαλ; Για πρώτη
φορά θα αφηγούμουν ολόκληρη την ιστορία της Άννι
έτσι όπως την είχα φανταστεί πριν από τόσα χρό-
νια! Ακόμη και αν έχετε ήδη δει την Annie στο θέατρο
ή σε κάποια από τις ταινίες που γυρίστηκαν βασι-
σμένες στο μιούζικαλ, είναι πολλά αυτά που δεν ξέ-
ρετε για την Άννι – μέχρι τώρα δηλαδή, λίγο πριν γυ-
ρίσετε στις πρώτες σελίδες του πρώτου κεφαλαίου.
Ελπίζω να διασκεδάσετε διαβάζοντας το βιβλίο όσο
διασκέδασα κι εγώ γράφοντάς το. Εμπρός λοιπόν!

Τόμας Μίχαν
27 Μαΐου, 2013

�� ΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΝ
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ριν από πολύ καιρό, τις πρώτες σιωπηλές και
σκοτεινές ώρες του πρωινού της πρώτης Ιανουα-

ρίου του 1933, στους κρύους, έρημους δρόμους στο
κέντρο της Νέας Υόρκης έπεφτε ψιλό χιονόνερο. Η
ώρα περνούσε αργά, μέχρι που οι καμπάνες του
Αγίου Μάρκου στο Μπάουερι διέκοψαν τη χειμωνιά-
τικη σιωπή σημαίνοντας τέσσερις.

Δυο τρία τετράγωνα από την εκκλησία, στην οδό
Αγίου Μάρκου, βρισκόταν το Παράρτημα Θηλέων
του Δημοτικού Ορφανοτροφείου της Νέας Υόρκης.
Στον κοιτώνα του δεύτερου ορόφου, ένα εντεκάχρο-
νο κορίτσι στεκόταν ολομόναχο μπροστά στο πα-
γωμένο παράθυρο. Τουρτουρίζοντας στο λεπτό, λευ-
κό βαμβακερό νυχτικό του, άκουγε τις καμπάνες κα-
θώς κοιτούσε στο φως του φανοστάτη το χιόνι που
έπεφτε σε στροβίλους. Κάθε τόσο έστρεφε με λαχτά-
ρα το βλέμμα της σε κάθε μεριά του δρόμου. Περί-
μενε να έρθει κάποιος για εκείνη∙ να την πάρει μακριά
από το ορφανοτροφείο. Κανείς, όμως, δεν ερχόταν.
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Λεπτή και σχετικά κοντούλα για την ηλικία της, είχε
ελαφρώς ανασηκωμένη μυτούλα και ανακατεμένα,
ίσια κόκκινα κοντοκομμένα μαλλιά. Το πιο εντυπω-
σιακό χαρακτηριστικό της, όμως, ήταν ένα ζευγάρι
λαμπερά γκριζογάλανα μάτια που αντανακλούσαν
ταυτόχρονα βαθιά θλίψη, ακατάσχετη χαρά και κο-
φτερό μυαλό. Το όνομά της ήταν Άννι.

Στον κρύο, ανεμώδη κοιτώνα, τα υπόλοιπα κορί-
τσια –δεκαεπτά στο σύνολο– είχαν εδώ και ώρα απο-
κοιμηθεί. Σκεπασμένα με τραχιές, χακί στρατιωτικές
κουβέρτες, μουρμούριζαν και, πού και πού, φώναζαν
στον ύπνο τους καθώς στριφογυρνούσαν ανήσυχα
στα στενά κρεβάτια τους. Μόνο η Άννι είχε ξαγρυ-
πνήσει, καθώς την ώρα που προσπαθούσε να κοι-
μηθεί, την είχε κρατήσει ξύπνια η φασαρία που έκα-
ναν στον δρόμο οι γλεντζέδες της Πρωτοχρονιάς – οι
φωνές, τα μεθυσμένα τραγούδια, οι κόρνες των αυ-
τοκινήτων και τα βραχνά σφυρίγματα. Πολλή ώρα
μετά τα μεσάνυχτα, όμως, όταν η οδός Αγίου Μάρ-
κου είχε ησυχάσει και είχε αρχίσει να χιονίζει, η Άννι
αδυνατούσε ακόμη να κοιμηθεί. Τελικά, είχε σηκωθεί
από το κρεβάτι της, είχε σταθεί μπροστά στο πα-
ράθυρο και περίμενε σιωπηλή.

Από τότε που θυμόταν τον εαυτό της, η Άννι δεν
είχε κοιμηθεί ποτέ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Τότε ήταν η επέτειος της νύχτας όταν, έντεκα χρόνια
πριν, την είχαν αφήσει δύο μηνών μωρό σε ένα ψά-

�� ΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΝ
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θινο καλάθι στα σκαλιά του ορφανοτροφείου. Κά-
ποιος είχε χτυπήσει το κουδούνι και ύστερα είχε χα-
θεί μες στη νύχτα. Η Άννι είχε βρεθεί τυλιγμένη σε
μια ξεθωριασμένη ροζ μάλλινη κουβερτούλα με το μι-
σό ενός ασημένιου μενταγιόν κρεμασμένο στον λαι-
μό της. Στην κουβέρτα ήταν καρφιτσωμένο ένα ανυ-
πόγραφο σημείωμα: Σας παρακαλούμε να φροντί-
σετε το αγαπημένο μας μωράκι, έγραφε. Ονομάζεται
Annie και τη λατρεύουμε. Γεννήθηκε στις �8 Οκτω-
βρίου. Σύντομα θα επιστρέψουμε να την πάρουμε.
Φορά στον λαιμό μισό μενταγιόν, το άλλο μισό το
κρατήσαμε εμείς, έτσι ώστε, όταν έρθουμε να την
πάρουμε, να ξέρετε ότι είναι δική μας.

Επειδή την είχαν αφήσει στο ορφανοτροφείο πα-
ραμονή Πρωτοχρονιάς, η Άννι είχε πείσει τον εαυτό
της ότι η μητέρα της και ο πατέρας της θα επέστρε-
φαν για να την πάρουν επίσης παραμονή Πρωτο-
χρονιάς. Κάθε χρόνο, όλα τα παιδιά μετρούσαν τις
μέρες ως τα Χριστούγεννα∙ η Άννι αντίθετα μετρούσε
τις μέρες ως την Πρωτοχρονιά. Κάθε χρόνο, όμως,
απογοητευόταν^ ο πατέρας της και η μητέρα της δεν
έρχονταν. Τώρα πια, ήταν σχεδόν σίγουρη ότι ούτε
φέτος θα έρχονταν. Καθώς το χιόνι πύκνωνε, η Άννι
αναστέναξε κι έτριψε τα μάτια της για να μην κλά-
ψει. «Είπαν ότι με αγαπούν και ότι θα γυρίσουν. Το
λέει στο σημείωμα», μονολόγησε στα σκοτεινά. «Πού
είναι; Γιατί δεν έχουν έρθει να με πάρουν;» Έπιασε
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στη χούφτα της το σπασμένο ασημένιο μενταγιόν
που κρεμόταν μέρα νύχτα στον λαιμό της και το έσφι-
ξε στο στήθος της.

«Μαμά, μαμά, μανούλα!» Ένας εφιάλτης ξύπνησε
το μικρότερο παιδί του ορφανοτροφείου, την εξά-
χρονη Μόλι. Φώναζε τη μητέρα της∙ η μητέρα της,
όμως, είχε πεθάνει σε αυτοκινητικό δυστύχημα δύο
χρόνια πριν, ενώ στο ίδιο δυστύχημα είχε χάσει τη
ζωή του και ο πατέρας της. Παρόλο που ήταν ένα
πανέμορφο παιδάκι, ήταν και αυτό ένα από τα ορ-
φανά που κανείς δεν ήθελε να υιοθετήσει, όπως συ-
νέβαινε και με όλα τα υπόλοιπα του ορφανοτρο-
φείου. Εκτός από την Άννι. Η Άννι διέφερε γιατί αυ-
τή είχε πατέρα και μητέρα^ κάπου. «Μαμά, μανού-
λα!» ξαναφώναξε η Μόλι ξυπνώντας τα κορίτσια
που κοιμούνταν στα κρεβάτια γύρω της.

«Βούλωσ’ το», φώναξε η Πέπερ από το διπλανό
κρεβάτι.

«Κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί πια εδώ μέσα»,
γκρίνιαξε η Ντάφι.

«Μαμά! Μανούλα!» τσίριξε τρίτη φορά η Μόλι.
«Είπα βούλωσ’ το, Μόλι», πετάχτηκε από το κρε-

βάτι της θυμωμένη η Πέπερ. Σήκωσε τη Μόλι στα
χέρια της και την έριξε στο πάτωμα. Στα δεκατέσ-
σερά της, η Πέπερ ήταν το μεγαλύτερο κορίτσι του
ορφανοτροφείου, τόσο σε ηλικία όσο και σε σωματι-
κή διάπλαση. Είχε πλακουτσωτή μύτη, πρόσωπο γε-
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μάτο φακίδες και μακριά, μπερδεμένα μαλλιά πιο
κόκκινα και από της Άννι.

«Σταμάτα να βασανίζεις το καημένο το παιδάκι.
Δε σου έκανε τίποτα», πετάχτηκε η Ιουλία. Η Ιουλία
ήταν δώδεκα ετών και, παρότι δεν ήταν η ομορφότε-
ρη, ήταν σίγουρα η πιο γλυκιά. Το όνομά της οφειλό-
ταν πολύ απλά στο γεγονός ότι την είχαν εγκαταλεί-
ψει μωρό στο ορφανοτροφείο την 4η Ιουλίου.

«Δε με αφήνει να κοιμηθώ», απάντησε απότομα η
Πέπερ.

«Εσύ δε μας αφήνεις να κοιμηθούμε», αντιμίλησε η
Ιουλία.

«Και τι θα κάνεις γι’ αυτό;» είπε η Πέπερ προχω-
ρώντας προς το κρεβάτι της Ιουλίας.

«Μάλιστα, ποια είσαι, ο Τζακ Ντέμπσι, ο πυγμά-
χος του ορφανοτροφείου;» είπε η Ιουλία και, στο λε-
πτό, αυτή και η Πέπερ κυλιούνταν στο πάτωμα. Τσί-
ριζαν, μαλλιοτραβιούνταν και δέρνονταν. Ο καβγάς
ξύπνησε την οκτάχρονη Τέσι, που κοιμόταν στο κρε-
βάτι στην πέρα γωνιά του κοιτώνα.

«Χριστούλη μου, Χριστούλη μου, μαλώνουν και δε
θα κλείσω μάτι όλη νύχτα!» παραπονέθηκε η Τέσι,
ένα χλωμό και φοβισμένο κορίτσι με ξανθά κοτσιδά-
κια, μύτη λεπτή και γαμψή και σχεδόν ανύπαρκτο
σαγόνι. «Χριστούλη μου, Χριστούλη μου!»

Η Άννι, μέχρι τη στιγμή εκείνη, τις παρακολουθού-
σε σιωπηλή από το παράθυρο. Τώρα, όμως, προχώ-
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ρησε και σταμάτησε τον καβγά ανάμεσα στην Πέ-
περ και στην Ιουλία. «Εμπρός, κόφτε το. Πηγαίντε
πίσω στα κρεβάτια σας», πρόσταξε και χώρισε τις
δυο καβγατζούδες.

«Παράτα μας, Άννι», μουρμούρισε η Πέπερ κα-
τσουφιάζοντας καθώς επέστρεφε στο κρεβάτι της
με βαριά βήματα. Δεν προσπάθησε, ωστόσο, να τα
βάλει με την Άννι. Μπορεί να ήταν πιο μεγαλόσωμη,
όλες όμως θεωρούσαν την Άννι την πιο σκληροτρά-
χηλη ανάμεσά τους. Μέχρι και η Πέπερ τη φοβόταν.
Η Άννι ήταν, επίσης, η εξυπνότερη, και όλες την είχαν
για αρχηγό τους, ειδικά στις ατέλειωτες μάχες τους
με τη διευθύντρια του ορφανοτροφείου, την κυρία
Αγκάθα Χάνιγκαν.

«Η Πέπερ το ξεκίνησε, Άννι», είπε η Ιουλία. «Έριξε
τη Μόλι από το κρεβάτι».

«Το ξέρω», αποκρίθηκε η Άννι χτυπώντας την απα-
λά στον ώμο. «Πρέπει, όμως, να πάτε όλες για ύπνο».

«Εντάξει, Άννι», συμφώνησε η Ιουλία και ανέβηκε
στο κρεβάτι της, ενώ η Άννι πήγαινε να παρηγορή-
σει τη Μόλι, που ήταν ακόμη κουλουριασμένη στο
πάτωμα. Γονάτισε δίπλα της και την πήρε στην αγκα-
λιά της.

«Μη φοβάσαι, Μόλι, εγώ είμαι εδώ», είπε η Άννι
χαϊδεύοντας τα μακριά μαύρα μαλλιά του κοριτσιού.

«Η μαμά μου, Άννι», ψέλλισε η Μόλι, ενώ δάκρυα
κυλούσαν στα αναψοκοκκινισμένα της μάγουλα.
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«Ήμασταν στο φέρι μποτ και με είχε σηκώσει ψηλά
για να βλέπω τα μεγάλα πλοία. Μετά, όμως, έφυγε,
κουνώντας μου το χέρι, και δεν μπορούσα να τη βρω.
Πουθενά».

«Όνειρο ήταν, γλυκιά μου», είπε η Άννι και της
σκούπισε τα μάτια με το μανίκι της νυχτικιάς της.
«Τώρα, όμως, πρέπει να κοιμηθείς. Είναι πια περα-
σμένες τέσσερις».

«Άννι…» είπε η Μόλι, «διάβασέ μου το σημείωμά
σου».

«Πάλι;»
«Σε παρακαλώ!»
«Εντάξει, λοιπόν», δέχτηκε η Άννι και έβγαλε το

σημείωμά της από ένα ξεφτισμένο ψάθινο καλάθι κά-
τω από το κρεβάτι της – το ίδιο καλάθι με το οποίο
την είχαν αφήσει στο ορφανοτροφείο και στο οποίο
φύλαγε τα ελάχιστα υπάρχοντά της. Η Άννι άρχισε
να διαβάζει φωναχτά στο αμυδρό φως που χυνόταν
στο δωμάτιο από τον φανοστάτη. Η Άννι είχε διπλώ-
σει και είχε ξεδιπλώσει το σημείωμα τόσες φορές, που
είχε σχεδόν διαλυθεί. Ήταν γραμμένο σε ένα κομμά-
τι γαλάζιο χαρτόνι με γράμματα στρογγυλά και γυ-
ναικεία. «Σας παρακαλούμε να φροντίσετε το αγα-
πημένο μας μωράκι. Ονομάζεται…»

«Άντε πάλι τα ίδια», μούγκρισε η Πέπερ. Τα χρόνια
που ζούσαν μαζί στο ορφανοτροφείο, η Άννι τούς
διάβαζε το σημείωμά της κατά μέσο όρο δύο με τρεις
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φορές την εβδομάδα. «Ονομάζεται Άννι», κορόιδεψε
τραγουδιστά η Ντάφι, η καλύτερη φίλη της Πέπερ,
ένα παχουλό δεκατριάχρονο κορίτσι με στρογγυλό
πρόσωπο και στραβοκουρεμένα ξανθά μαλλιά. «Γεν-
νήθηκε στις 28 Οκτωβρίου. Σύντομα θα επιστρέψου-
με να την πάρουμε». Τώρα όλα τα κορίτσια γελούσαν
με την ερμηνεία της Ντάφι. Όλα, εκτός από τη Μόλι
και την Τέσι. «Χριστούλη μου, τώρα γελάνε. Μάτι δε
θα κλείσω», παραπονιόταν η Τέσι. «Χριστούλη μου,
Χριστούλη μου».

Η Άννι, θυμωμένη, σηκώθηκε, έβαλε τα χέρια στους
γοφούς της και κοίταξε τα κορίτσια που γελούσαν.
«Θέλετε να κοιμηθείτε με δόντια ή χωρίς;» είπε. Έπε-
σε σιωπή. Όλες, ακόμα και η Πέπερ, ξάπλωσαν φρό-
νιμα στα κρεβάτια τους. Η Άννι διάβασε το σημείωμα
και ύστερα, διπλώνοντάς το πολύ προσεκτικά, το
ξανάβαλε στο καλάθι της. Πήρε στην αγκαλιά της τη
Μόλι και την ακούμπησε στο κρεβάτι. Τη σκέπασε με
τις κουβέρτες και τη φίλησε απαλά στο μέτωπο.

«Καληνύχτα, Μόλι», ψιθύρισε η Άννι.
«Καληνύχτα, Άννι», αποκρίθηκε η Μόλι. «Είσαι τυ-

χερή. Εγώ ονειρεύομαι ότι έχω γονείς, ενώ εσύ έχεις
στ’ αλήθεια».

«Το ξέρω», είπε σιγανά η Άννι. «Έχω. Κάπου». Λί-
γα λεπτά αργότερα, η Μόλι και τα υπόλοιπα κορί-
τσια είχαν αποκοιμηθεί, την Άννι όμως δεν την έπαιρ-
νε ο ύπνος. Πήγε πάλι μπροστά στο παράθυρο και
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συνέχισε να κοιτάζει το χιόνι που έπεφτε. Καθώς στε-
κόταν εκεί, άρχισε να ονειρεύεται με ανοιχτά μάτια
τον πατέρα και τη μητέρα της. Ίσως έμεναν κάπου
εκεί κοντά, σκέφτηκε, ή ίσως πολύ μακριά. Ο πατέρας
της, το ήξερε, ήταν ένας ψηλός, δυνατός άντρας που
συνεχώς γελούσε και χαμογελούσε. Με τα στιβαρά
του μπράτσα θα τη σήκωνε, θα την έσφιγγε στην
αγκαλιά του και θα τη στριφογύριζε στο δωμάτιο.
Ήταν δικηγόρος, ή ίσως γιατρός, και βοηθούσε τους
φτωχούς. Η μητέρα της πάλι ήταν καλή και ευγενική
και είχε κατάξανθα μαλλιά. Έπαιζε πιάνο και έραβε
καλύτερα και από επαγγελματίας μοδίστρα. Είχε ρά-
ψει δεκάδες όμορφα φορέματα για την Άννι, σε όλα
τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Τα φορέματα κρέ-
μονταν στη σειρά στην ντουλάπα και περίμεναν την
Άννι να γυρίσει σπίτι. Η Άννι και οι γονείς της ζούσαν
σε έναν λόφο στην εξοχή, σε ένα σπίτι με αμπέλια.
Είχαν μεγάλη αυλή με γρασίδι και από τη βεράντα
έβλεπαν πράσινα λιβάδια ως εκεί που έφτανε το μά-
τι. Στο βάθος κυλούσε ένα ελικοειδές ποτάμι. Τα κα-
λοκαιριάτικα απογεύματα, η Άννι, ο πατέρας και η
μητέρα, μαζί οι τρεις τους, διέσχιζαν τα λιβάδια μέ-
χρι που έφταναν στην όχθη του ποταμού. Έκαναν
πικ νικ με αυγά και λεμονάδα, ενώ χάζευαν τους κύ-
κνους που έπλεαν στο νερό. Στο δωμάτιό της στο
σπίτι, η Άννι είχε κρεβάτι με ουρανό, ένα τριώροφο
κουκλόσπιτο, ένα ασπροκόκκινο ξύλινο αλογάκι και...
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Το κροτάλισμα της άμαξας του γαλατά, που έστριψε
με θόρυβο στη γωνία της οδού Αγίου Μάρκου, ξύ-
πνησε απότομα την Άννι από τις ονειροπολήσεις της.
Από τότε που θυμόταν τον εαυτό της, κάθε πρωί
άκουγε τον ήχο της άμαξας έξω από το παράθυρο.
Η Άννι άρχισε τώρα να σκέφτεται τα ατέλειωτα χρό-
νια που είχε ζήσει στο ορφανοτροφείο. Από τις ανα-
μνήσεις της, σχεδόν καμία δεν ήταν χαρούμενη.
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πρώτη ανάμνηση της Άννι από τότε που ήταν
δύο ή τριών ετών ήταν η θαμπή φιγούρα της

κυρίας Χάνιγκαν να προβάλλει απειλητικά από πά-
νω της καθώς εκείνη έπαιζε με μια σκισμένη πάνινη
κούκλα στο πάτωμα του ορφανοτροφείου. «Σήκω
από κει, άθλιο ορφανό, λέρωσες το καθαρό σου φό-
ρεμα», τσίριζε η κυρία Χάνιγκαν, μια κοκαλιάρα γυ-
ναίκα με μυτερό πρόσωπο και κοντά, κατάμαυρα
μαλλιά. Οι ορφανές την έβρισκαν κακάσχημη, σαν
αληθινή αποκριάτικη μάγισσα. Η κυρία Χάνιγκαν εί-
χε σηκώσει βίαια την Άννι και την είχε χτυπήσει δώ-
δεκα φορές στην πλάτη με ένα βαρύ κουπί από ξύ-
λο οξιάς. Η Άννι, όμως, δεν είχε κλάψει. Από μικρούλα,
η Άννι δεν έκλαιγε ποτέ όταν την έδερναν, εξοργίζο-
ντας με την ψυχική της δύναμη την κυρία Χάνιγκαν.

Στα είκοσι τρία χρόνια που ήταν διευθύντρια του
ορφανοτροφείου, η Άννι ήταν το γενναιότερο και το
εξυπνότερο κορίτσι που είχε περάσει και, γι’ αυτό, η
κυρία Χάνιγκαν τη μισούσε περισσότερο από οποιο-
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δήποτε άλλο παιδί είχε στην επίβλεψή της. «Θα το
δαμάσω το βρομιάρικο», μονολογούσε η κυρία Χάνι-
γκαν και συνεχώς της ανέθετε καινούργιες αγγαρείες
– να πλύνει τα γεμάτα λίπη κατσαρολικά στην απο-
πνικτική υπόγεια κουζίνα του ορφανοτροφείου, να
καθαρίσει τα βρόμικα παράθυρα, να τρίψει γονατι-
στή τα πατώματα. Η Άννι, ωστόσο, δεν έχανε το ηθι-
κό της και μάλιστα εξαγρίωνε ακόμα περισσότερο
την κυρία Χάνιγκαν αναλαμβάνοντας κάθε νέα αγ-
γαρεία με το χαμόγελο στα χείλη – όσο χειρότερη η
δουλειά τόσο πλατύτερο το χαμόγελο της Άννι. «Εί-
ναι σαν πόλεμος, εγώ εναντίον της κυρίας Χάνιγκαν»,
έλεγε η Άννι στις υπόλοιπες ορφανές, «και δεν πρό-
κειται να παραδοθώ ποτέ».

Τα χρόνια περνούσαν, και η Άννι είχε πια συνηθί-
σει τη ζωή στο ορφανοτροφείο. Κάθε πρωί, στις έξι,
ένα διαπεραστικό σφύριγμα ξυπνούσε τα κοιμισμέ-
να κορίτσια. «Εμπρός, ξυπνήστε, ξυπνήστε, βρομό-
παιδα!» ούρλιαζε η κυρία Χάνιγκαν. Ένα κρύο ντους,
και ύστερα τα κορίτσια ντύνονταν με τα μεταχειρι-
σμένα ρούχα από τα δέματα που τους έστελνε δύο
φορές τον χρόνο ο Στρατός της Σωτηρίας. Αφού
έστρωναν τα κρεβάτια τους και σκούπιζαν τον κοι-
τώνα, οι ορφανές κατέβαιναν στοιχισμένες στην τρα-
πεζαρία του πρώτου ορόφου για πρωινό. «Απαγο-
ρεύεται να μιλάτε!» πρόσταζε η κυρία Χάνιγκαν. Τα
κορίτσια κάθονταν σιωπηλά στους σκληρούς ξύλι-
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νους πάγκους ενός μακρόστενου τραπεζιού, ενώ η
κυρία Χάνιγκαν σέρβιρε. Η Άννι θυμόταν ανέκαθεν το
ίδιο πρωινό^ ένα ποτήρι αποβουτυρωμένο γάλα και
ένα μπολ ζεστό χυλό, που ετοίμαζε η ίδια με τα χέ-
ρια της. Είχε ένα ποντικίσιο γκρι χρώμα, ήταν σβο-
λιασμένος και η γεύση του θύμιζε τη μυρωδιά της
λευκής κόλλας του σχολείου. Τις πρώτες τους μέρες
στο ορφανοτροφείο, πολλά από τα κορίτσια αναγού-
λιαζαν με τον χυλό της κυρίας Χάνιγκαν και δεν κα-
τάφερναν να καταπιούν μπουκιά. Λίγο καιρό αργό-
τερα, όμως, τον συνήθιζαν. Διότι για πρωινό στο ορ-
φανοτροφείο έτρωγες ή χυλό ή τίποτα.

Μετά το πρωινό, η μέρα εξελισσόταν ανάλογα με
το αν είχαν σχολείο ή όχι. Αν είχαν σχολείο, η κυρία
Χάνιγκαν τις στοίχιζε και τις οδηγούσε στην άλλη
άκρη του τετραγώνου, στο 62ο Δημόσιο Σχολείο, ένα
βικτοριανό κτίριο με πυργίσκους και κόκκινα τούβλα
στη γωνία Αγίου Μάρκου και Τρίτης Λεωφόρου. Οι
ορφανές έμεναν εκεί μέχρι τις τέσσερις, οπότε και
επέστρεφε η κυρία Χάνιγκαν για να τις πάει πίσω
στο ορφανοτροφείο. Αν δεν είχαν σχολείο, αμέσως
μετά το πρωινό οι ορφανές κατέβαιναν στο εργα-
στήρι του υπογείου, όπου κάθονταν σε ραπτομηχα-
νές και έραβαν παιδικά φορέματα. Τις ημέρες εργα-
σίας, οι ορφανές έραβαν επί οκτώ ώρες με ένα εικο-
σάλεπτο διάλειμμα για μεσημεριανό – άλλο ένα πο-
τήρι αποβουτυρωμένο γάλα και ένα σάντουιτς με λι-
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παρό ζαμπόν ή μουρταδέλα. Μέχρι το τέλος της ημέ-
ρας, κάθε κορίτσι έπρεπε να έχει ράψει τουλάχιστον
ένα φουστάνι, διαφορετικά τις έτρωγε με το κουπί
από την κυρία Χάνιγκαν. Τα φορέματα που έφτια-
χναν –επίσημα φρου φρου φορέματα από οργαντί-
να και τούλι σε έντονα χρώματα, όπως καναρινί και
πορφυρό– έρχονταν σε έντονη αντίθεση με τα μου-
ντά, μπαλωμένα, μεταχειρισμένα ρούχα που φορού-
σαν οι ίδιες. Η κυρία Χάνιγκαν είχε συνεννοηθεί με
έναν δημιουργό παιδικών ενδυμάτων στο Μπρού-
κλιν να της δώσει τις ραπτομηχανές και τα υφάσμα-
τα με αντάλλαγμα την τιμή των πενήντα σεντς ανά
φόρεμα. Τις περισσότερες εβδομάδες, η κυρία Χάνι-
γκαν έβγαζε μέχρι και τριάντα δολάρια από την ερ-
γασία των ορφανών. Φυσικά, αυτό απαγορευόταν
και, αν ο διευθυντής του Συμβουλίου Ορφανών της
Νέας Υόρκης, ο κύριος Τζόζεφ Ντονατέλι, μάθαινε τι
σκάρωνε η κυρία Χάνιγκαν, σίγουρα θα την απέλυε
επιτόπου. Μόνο που, εδώ και δώδεκα χρόνια, κα-
νείς από το Συμβούλιο Ορφανών δεν είχε έρθει να
επιθεωρήσει το Παράρτημα Θηλέων της οδού Αγίου
Μάρκου. Η κυρία Χάνιγκαν δικαιολογούσε τις πρά-
ξεις της λέγοντας στον εαυτό της ότι δίδασκε στις
ορφανές ένα χρήσιμο επάγγελμα. «Μου οφείλετε ευ-
γνωμοσύνη, παλιόπαιδα. Όταν μεγαλώσετε και φύγε-
τε από δω θα μπορέσετε να δουλέψετε ως ράφτρες»,
έλεγε στα κορίτσια, που περνούσαν ώρες σκυμμέ-

�8 ΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΝ

© Thomas Meehan, 1980/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2014



να πάνω από τις ραπτομηχανές στο υγρό υπόγειο
εργαστήρι.

Τα κέρδη από την πώληση των φουστανιών η κυ-
ρία Χάνιγκαν τα ξόδευε κυρίως σε μπουκάλια λα-
θραίου ουίσκι. Έπινε πολύ και ήταν ψιλομεθυσμένη
από το πρωί ως το βράδυ. Τις ώρες που οι ορφανές
έραβαν στις ραπτομηχανές ή έλειπαν στο σχολείο, η
κυρία Χάνιγκαν τεμπέλιαζε στο ψηλοτάβανο γρα-
φείο της σιγορουφώντας ουίσκι από σίκαλη, καπνί-
ζοντας τσιγάρα Λάκι Στράικ και ακούγοντας σαπου-
νόπερες όπως Η Μα Πέρκινς και Η Ρομαντική Ζωή
της Έλεν Τρεντ σε ένα επιτραπέζιο ράδιο μάρκας
Φίλκο.

Στις έξι κάθε απόγευμα, οι ορφανές συγκεντρώ-
νονταν στην τραπεζαρία για το βραδινό, το οποίο
συνήθως περιλάμβανε βραστές φτερούγες κοτόπου-
λου, μαυρισμένες βραστές πατάτες, κάποιο παρα-
βρασμένο λαχανικό, όπως λάχανο ή μπρόκολο, κα-
θώς και σπογγώδες λευκό ψωμί και μαργαρίνη. Επι-
δόρπιο σερβιριζόταν μόνο σε ιδιαίτερες περιστάσεις,
όπως τα Χριστούγεννα και την Ημέρα των Ευχαρι-
στιών, όταν κάθε ορφανή λάμβανε ένα μπολ κολλώ-
δες ρυζόγαλο. Μετά το δείπνο, οι ορφανές επέστρε-
φαν στον κοιτώνα, όπου μελετούσαν μέχρι την ώρα
του ύπνου. Τα φώτα έσβηναν στις οκτώ, και μια
ακόμα μέρα στο ορφανοτροφείο είχε φτάσει στο τέ-
λος της.
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Η μόνη μέρα ξεκούρασης ήταν η Κυριακή, κατά
κάποιον τρόπο όμως ήταν και η χειρότερη της εβδο-
μάδας. Κάθε Κυριακή πρωί στις οκτώ, η κυρία Χάνι-
γκαν πήγαινε τα κορίτσια στον Άγιο Μάρκο. Για πά-
νω από μία ώρα, κάθονταν στη μουχλιασμένη εκ-
κλησία ακούγοντας μακροσκελή κηρύγματα για τη
μοίρα που περιμένει όλους τους αμαρτωλούς: τις
αιώνιες φωτιές της κόλασης. Φυσικά, όπως τους εί-
χε εξηγήσει η κυρία Χάνιγκαν, ο ορφανός είναι εκ φύ-
σεως αμαρτωλός – γι’ αυτό είχαν πεθάνει οι γονείς
του. Βασανισμένες από ένα μπερδεμένο κουβάρι
ενοχών, φόβου και πλήξης, οι ορφανές παρήλαυναν
από την εκκλησία στο ορφανοτροφείο, όπου όλη την
υπόλοιπη μέρα η κυρία Χάνιγκαν τις ανάγκαζε να
προσεύχονται και να συλλογίζονται το κακό που εί-
χαν διαπράξει την περασμένη εβδομάδα. «Μετανοή-
στε, εξαγνίστε τις βρόμικες ψυχές σας και ικετέψτε
τον Θεό να συγχωρήσει τις πολλές σας αμαρτίες»,
τρόμαζε τις ορφανές η κυρία Χάνιγκαν με βροντερή
φωνή. Απαγορευόταν να μιλάνε ή να διαβάζουν, μό-
νο κάθονταν ατέλειωτες ώρες σιωπηλές με σκυμμέ-
να κεφάλια και σταυρωμένα χέρια στο μακρόστενο
τραπέζι της ανάερης τραπεζαρίας. Υπήρχαν κυρια-
κάτικα απογεύματα στο ορφανοτροφείο, θυμόταν
τώρα η Άννι καθώς στεκόταν μπροστά στο παράθυ-
ρο και κοιτούσε έξω το χιόνι να πέφτει, που έμοια-
ζαν να διαρκούν αιώνια.

�� ΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΝ

© Thomas Meehan, 1980/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2014



Για την Άννι, οι μέρες στο σχολείο ήταν καλύτερες
από τις μέρες στη ραπτομηχανή, όχι όμως πολύ κα-
λύτερες. Ωστόσο, στο σχολείο είχε τουλάχιστον την
ευκαιρία να διαβάζει, που ήταν η αγαπημένη της
ασχολία. Με ανυπομονησία και λαχτάρα, η Άννι κα-
ταβρόχθιζε δεκάδες βιβλία κάθε χρόνο. Προτιμούσε
εκείνα που μιλούσαν για φτωχά μα χαρούμενα παι-
διά και για ευτυχισμένες οικογένειες – για παράδειγ-
μα, τη σειρά Οι Πέντε Μικροί Πέπερς. Επίσης, της
άρεσαν οι περιπέτειες που διαδραματίζονταν σε ρο-
μαντικά, μακρινά μέρη – για παράδειγμα, στα νησιά
των Νοτίων Θαλασσών. Η Άννι ήταν καλή μαθήτρια,
έπαιρνε καλούς βαθμούς σε όλα τα μαθήματα και
ήταν από τις πρώτες στην τάξη της. Τις ορφανές,
όμως, συμπεριλαμβανομένης της Άννι, τα παιδιά του
σχολείου τις πείραζαν και τις γελοιοποιούσαν αδιάκο-
πα επειδή ήταν κακοντυμένες και επειδή δεν είχαν γο-
νείς και δικά τους σπίτια. Καθώς η κυρία Χάνιγκαν τις
πηγαινοέφερνε από και προς το σχολείο, τα άλλα
παιδιά τις κορόιδευαν με ένα σκληρό τραγουδάκι δι-
κής τους έμπνευσης:

Ορφανούλες, χα χα χα,
χωρίς μαμά, χωρίς μπαμπά.
Ορφανές, χαζές, βρομιάρες,
είστε ντυμένες σαν ζητιάνες!
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Τον χειμώνα, στο σχόλασμα, τα άλλα παιδιά συ-
χνά διαγωνίζονταν ποιος θα πετύχαινε με χιονόμπα-
λες τις περισσότερες ορφανές. Η κυρία Χάνιγκαν δεν
επέτρεπε στα κορίτσια να βγουν από τη γραμμή για
να αμυνθούν. Με σφιγμένα δόντια και μάτια καρφω-
μένα μπροστά, λοιπόν, οι ορφανές, στοιχισμένες δυο
δυο, έσερναν τα βήματά τους στο λασπώδες πεζο-
δρόμιο, ενώ γύρω τους αντηχούσαν μοχθηρά γέλια
και εκσφενδονίζονταν χιονόμπαλες.

Ακόμα και οι δάσκαλοι, όμως, του 62ου Δημόσιου
Σχολείου δεν ήταν καθόλου ευγενικοί με τις ορφανές.
Στην τάξη τις τοποθετούσαν σε ξεχωριστή σειρά
θρανίων πίσω πίσω και τους φέρονταν σαν να ήταν
ένας φορτικός μπελάς που δεν ανήκε πραγματικά
στο σχολείο τους. Η Άννι θυμήθηκε τότε που είχε κρυ-
φακούσει μια δασκάλα της πέμπτης, την κυρία Κόν-
κλιν, να διαμαρτύρεται σε μιαν άλλη δασκάλα: «Ανα-
θεματισμένα ορφανά, μας χαλάνε την τάξη. Χωρίς
αυτά, η δουλειά μας θα ήταν ευκολότερη».

Το μεσημέρι, λες και είχαν κάποια τρομερή κολλη-
τική ασθένεια, οι ορφανές έπρεπε να κάθονται σε ει-
δικό χώρο στη σχολική τραπεζαρία. Έτρωγαν κάτι
άψητες μάζες ζυμαρικών με τυρί που παρείχε δω-
ρεάν το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης σε
όσους μαθητές είχαν ανάγκη, ενώ τα υπόλοιπα παι-
διά, με το κολατσιό τους σε γυαλιστερά μεταλλικά
κουτιά, έτρωγαν ό,τι τους είχαν ετοιμάσει οι μητέρες
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τους στο σπίτι – φαγητά νόστιμα και μυστηριώδη που
οι ορφανές λαχταρούσαν να δοκιμάσουν, όπως σά-
ντουιτς με φιστικοβούτυρο και μαρμελάδα, μπανάνες,
σοκολατένια γλυκά και ζεστό κακάο σε παγούρια.

Στα δύο μισάωρα διαλείμματα, ένα το πρωί και
ένα το απόγευμα, στην τσιμεντένια, περιφραγμένη
παιδική χαρά πίσω από το σχολείο τα άλλα παιδιά
δεν έπαιζαν με τις ορφανές^ έτσι, εκείνες είχαν δη-
μιουργήσει τη δική τους ομάδα, για να παίζουν, αλλά
και για να προστατεύονται από τους νταήδες που
κατά καιρούς αποφάσιζαν ότι θα είχε πλάκα να πει-
ράξουν κάποιο από τα κορίτσια. Για να τους αντιμε-
τωπίσουν, οι ορφανές, με αρχηγούς την Άννι και την
Πέπερ, προέβαλαν ένα ενωμένο μέτωπο. «Έστω και
μία από μας να αγγίξετε», απειλούσε η Άννι, «θα σας
επιτεθούμε όλες μαζί!» Μπορεί στο ορφανοτροφείο
να πάλευαν και να βρίζονταν, στο σχολείο όμως ήταν
πιστές η μία στην άλλη. Οι νταήδες του 62ου Δημό-
σιου Σχολείου σύντομα έμαθαν ότι δεν κέρδιζαν τί-
ποτα βάζοντάς τα με τις ορφανές – μόνο μαυρισμέ-
να μάτια. Κυρίως έμαθαν να μην τα βάζουν με την
Άννι, που μια γροθιά της ισοπέδωνε ακόμα και τα
πιο σωματώδη και σκληροτράχηλα αγόρια. Σύντο-
μα, λοιπόν, τα κορίτσια μπορούσαν να παίζουν ήσυ-
χα κυνηγητό ή κουτσό.

Μετά την ανάγνωση, το αγαπημένο μάθημα της
Άννι ήταν η γεωγραφία. Της άρεσε πολύ να μαθαίνει
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για μέρη του κόσμου εντελώς διαφορετικά και όσο
το δυνατόν πιο μακριά από το 62ο Δημόσιο Σχολείο,
το ορφανοτροφείο και την οδό Αγίου Μάρκου. Πε-
ρισσότερο της άρεσε να διαβάζει για την Ελβετία, με
τις αστραφτερές, γαλάζιες λίμνες, τα πράσινα λιβά-
δια και τα ψηλά, χιονοσκέπαστα βουνά. Συχνά, φα-
νταζόταν ότι ο πατέρας και η μητέρα της έμεναν
στην Ελβετία και ότι σύντομα θα πήγαινε να μείνει
για πάντα μαζί τους στο σαλέ μιας ελβετικής βουνο-
πλαγιάς σαν τη Χάιντι, την ηρωίδα ενός βιβλίου που
είχε διαβάσει. Καθώς σκεφτόταν όρθια μπροστά στο
παράθυρο τη γεωγραφία, η Άννι θυμήθηκε κάτι που
είχε συμβεί πέρυσι στο σχολείο, όταν πήγαινε πέ-
μπτη. Ήταν μια από τις πιο οδυνηρές αναμνήσεις
της ζωής της.
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EA ΥΟΡΚΗ, 1933. Από τότε που θυµάται τον 
εαυτό της, η εντεκάχρονη Άννι ζει στο ορφα-
νοτροφείο. Οι µέρες εκεί περνούν µαρτυρικά, 

και γι’ αυτό φροντίζει η διευθύντρια του ορφανοτρο-
φείου, η τυραννική κυρία Χάνιγκαν. Η Άννι ελπί-
ζει πως κάποια µέρα θα έρθουν οι γονείς της να την
πάρουν· εφόσον αυτό δε συµβαίνει, αποφασίζει να το 
σκάσει και να ψάξει να τους βρει. Στους δρόµους της
Νέας Υόρκης έρχεται αντιµέτωπη µε πολλούς κιν-
δύνους, µέχρι τη στιγµή που γνωρίζει τον δισεκατοµ-
µυριούχο Όλιβερ Γουόρµπακς και η ζωή της παίρνει
άλλη τροπή.

Η διαχρονική ιστορία του ορφανού 
κοριτσιού που αγαπήθηκε από 
εκατοµµύρια ανθρώπους και 
έγινε κινηµατογραφική ταινία 
και µιούζικαλ στο εξωτερικό 
και στην Ελλάδα, µε τεράστια 
επιτυχία. 




