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Εικονογράφηση:
Κώστας Θεοχάρης
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Ç ÃÉÙÔÁ ÖÙÔÏÕ ãåííÞèçêå óôï ÄñïóÜôï Êáñäß-
ôóáò και µεγάλωσε óôç ËÜñéóá, üðïõ σπούδασε αρ-
χικά στην Παιδαγωγική Ακαδηµία. Στη συνέχεια
συµπλήρωσε τις σπουδές της στο ΑΠΘ και στο Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλίας. ΕñãÜæåôáé ùò εκπαιδευτικός,
ενώ διετέλεσε για πέντε χρόνια Ó÷ïëéêÞ Óýìâïõëïò
στην ÐñùôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. Είναι παντρεµένη
και µητέρα τριών παιδιών.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επί-
σης τα βιβλία της Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛ, ΜΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ
ΚΑΙ ∆ΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (και τα δύο τιµήθηκαν µε το
Βραβείο Μυθιστορήµατος από τη Γυναικεία Λογο-
τεχνική Συντροφιά και βρέθηκαν στη βραχεία λίστα
των Κρατικών Βραβείων Παιδικής Λογοτεχνίας), Η
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΕΡΑ�∆Α ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΟ ΚΟΚ-
ΚΙΝΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΣ, καθώς και ένα µυθι-
στόρηµα για ενηλίκους, µε τίτλο ΤΑ ΒΙΟΛΙΑ ΤΗΣ
ΧΑΡΑ∆ΡΑΣ.

Πληροφορίες για τη συγγραφέα υπάρχουν στην
ιστοσελίδα: http://giotafotou.psichogios.gr
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Στη Ναταλία, τον ∆ηµοσθένη και τη Μαριαλένα
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Ο κύριος Σάββας πιστεύει ότι ο γιος του, ο Μά-
κης, βγήκε ένα µήνα νωρίτερα από την κοιλιά
της µητέρας του εξαιτίας του Άνθιµου Βλαβια-

νού. Ο Άνθιµος Βλαβιανός είναι ο βασικός ήρωας του
σίριαλ Σκοτάδι και Φως που παίζεται στην τηλεόρα-
ση εδώ και δέκα χρόνια.

Γιατί το πιστεύει αυτό; Θα σας εξηγήσω αµέσως!
Πριν από εννιά χρόνια η γυναίκα του, η κυρία Κι-

κή, έκλεινε τον όγδοο µήνα της εγκυµοσύνης της.
Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευµα και περίµενε µε αγω-
νία να περάσουν οι µέρες που απόµεναν µέχρι να
φέρει στον κόσµο το µωρό της. Καθόταν αναπαυτικά
στην κόκκινη πολυθρόνα του σαλονιού, πίνοντας τον
καφέ της και παρακολουθώντας µε ενδιαφέρον το
αγαπηµένο της σίριαλ, που βρισκόταν τότε στον πρώτο
χρόνο προβολής και συγκεκριµένα στο εκατοστό τρια-
κοστό πρώτο επεισόδιο. Κάποια στιγµή στην οθόνη
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της τηλεόρασης εµφανίστηκε ο Άνθιµος Βλαβιανός,
τον οποίο υποδυόταν ένας ηθοποιός άγνωστος τότε
στην κυρία Κική. Η αλήθεια είναι ότι και σήµερα ακό-
µα οι περισσότεροι αγνοούν το πραγµατικό όνοµά
του. Tον αναγνωρίζουν ως Άνθιµο Βλαβιανό. Ήταν
τότε ένας νεαρός γύρω στα τριάντα, ψηλός, ξανθός,
γυµνασµένος, µε µπλε µάτια και είχε κάψει τις καρ-
διές πολλών τηλεθεατριών. Όταν τον είδε να µπαίνει
στο πλάνο µε φανερά ταραγµένο ύφος, η κυρία Κική
πήρε µια πιο βολική στάση στην πολυθρόνα και κυ-
ριολεκτικά κρεµάστηκε από τα χείλη του.

— Έµαθα επιτέλους πού βρίσκεται η χαµένη µας
κόρη! τον άκουσε να λέει απευθυνόµενος στην τη-
λεοπτική του σύζυγο, τη Μυρσίνη.

Η Μυρσίνη πετάχτηκε από το κρεβάτι όπου ήταν
ξαπλωµένη και ρώτησε µε αγωνία στη φωνή της:

— Ξέρεις πού βρίσκεται η χαµένη µας κόρη;
— Ναι! Ξέρω το µέρος στο οποίο βρίσκεται η χα-

µένη µας κόρη!
— Λες αλήθεια! ∆εν µπορώ να το πιστέψω! Ξέ-

ρεις πού βρίσκεται η χαµένη µας κόρη;
— Ναι, µπορώ τώρα να σου πω µε βεβαιότητα πού

βρίσκεται η χαµένη µας κόρη.
— Στάσου! είπε η ηθοποιός που υποδυόταν τη

Μυρσίνη, κάνοντας προσπάθεια να δώσει ένα τα-
ραγµένο ύφος στη φωνή της. Φέρε µου, σε παρακα-
λώ, πρώτα ένα ποτήρι νερό! ∆εν µπορώ να αντέξω
τέτοιο νέο. Η καρδιά µου χτυπά δυνατά, κοντεύει να
σπάσει…
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Εκείνη τη στιγµή η αγωνία της κυρίας Κικής έγινε
µεγαλύτερη από αυτή της τηλεοπτικής Μυρσίνης,
ενώ η καρδιά της άρχισε να χτυπά επικίνδυνα. Ο
Άνθιµος Βλαβιανός πρόσφερε ένα ποτήρι νερό στη
γυναίκα του. Εκείνη, µέσα στην υποτιθέµενη ταραχή
της, το άφησε να γλιστρήσει από το χέρι της και να
πέσει στο πάτωµα µε ένα δυνατό κρότο. Εκείνος ο
κρότος συνέπεσε µε ένα δυνατό χτύπηµα που έδω-
σε το µωρό στην κοιλιά της κυρίας Κικής και την εµ-
φάνιση ενός δυνατού πόνου. Η γυναίκα κατάλαβε
ότι θα γεννούσε, αλλά δεν µπορούσε να αποµα-
κρυνθεί από την τηλεόραση χωρίς να µάθει πού βρί-
σκεται η χαµένη κόρη του Άνθιµου Βλαβιανού! Ο
δεύτερος δυνατός πόνος, ο οποίος συνέπεσε µε τη
λιποθυµία της Μυρσίνης, την ανάγκασε να κατευ-
θυνθεί προς το τηλέφωνο. Έπρεπε να ειδοποιήσει
τον άντρα της και το γιατρό. Φτάνοντας στο τηλέφω-
νο, άκουσε τη µουσική που µπαίνει στο σίριαλ όταν
πέφτουν οι τίτλοι και παρηγορήθηκε στη σκέψη ότι
το δωµάτιο της κλινικής διέθετε τηλεόραση, και έτσι
θα µπορούσε την εποµένη να µάθει πού ήταν η χα-
µένη κόρη των ηρώων του σίριαλ.

Ωστόσο, η γέννηση του Μάκη στάθηκε ικανή να
την κάνει να λησµονήσει τελείως τα προβλήµατα του
Άνθιµου Βλαβιανού για έναν ολόκληρο µήνα. Ο γιος
της έγινε πλέον το κέντρο του κόσµου. Μόνο όταν οι
ρυθµοί της οικογένειας προσαρµόστηκαν µε την πα-
ρουσία του νέου µέλους, µόνο τότε η νέα γυναίκα
άρχισε να παίρνει τα απογεύµατα στην αγκαλιά της
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το µωρό και να παρακολουθεί το Σκοτάδι και Φως.
Η χαµένη κόρη δεν είχε τελικά βρεθεί. Εννέα χρό-
νια αργότερα ο Άνθιµος Βλαβιανός, ώριµος πλέον,
συνέχιζε να πρωταγωνιστεί στο σίριαλ. Είχε παντρευ-
τεί στο µεταξύ άλλες δυο φορές, είχε αποκτήσει άλλα
τέσσερα παιδιά, είχε ανακαλύψει έναν ετεροθαλή
αδερφό, είχε αλλάξει δεκατρία επαγγέλµατα, αλλά
συνέχιζε ακόµη να ψάχνει για τη χαµένη κόρη.

Ο Μάκης µεγάλωσε µπροστά στην τηλεόραση.
Στα πρώτα χρόνια, αγαπηµένη του εκποµπή ήταν οι
διαφηµίσεις. Όποιο προ°όν διαφηµιζόταν, ο Μάκης
ήθελε να το αγοράσουν! Οι περισσότερες παιδικές
εκποµπές τον φόβιζαν, αφού παρουσίαζαν κάποια
τέρατα και εξωγήινους που συνεχώς βρίσκονταν σε
πόλεµο. Υπήρχε βέβαια και ο Γούντι ο Τρυποκάρυ-
δος, οι περιπέτειες του οποίου τον εντυπωσίαζαν και
τον ευχαριστούσαν, αλλά οι συνεχείς επαναλήψεις
τον είχαν κουράσει, αφού είχε µάθει απέξω όλα τα
επεισόδια. Μετά άρχισε να παρακολουθεί τα σίριαλ
που έβλεπε και η µητέρα του και ανάµεσα σε αυτά
και το Σκοτάδι και Φως. Εκεί ο πατέρας του είχε αντιρ-
ρήσεις! ∆εν ήταν αυτά θεάµατα για παιδιά, έλεγε. Το
ίδιο είπε και η µητέρα του αρχικά. Βλέποντας, όµως,
ότι ο Μάκης ήταν πάντα συνεπής µε τις υποχρεώσεις
του, έπαψε να του κάνει παρατηρήσεις. Α! Το σωστό
να λέγεται! Ο Μάκης δεν ήταν από τα παιδιά που
περνούσαν ατελείωτες ώρες µπροστά στην τηλεόρα-
ση. Ήξερε ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τη σωµατική
και ψυχική του κατάσταση. Του το είχαν εξηγήσει τό-
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σο οι γονείς του όσο και οι δάσκαλοι στο σχολείο.
∆ιέθετε όσο χρόνο χρειαζόταν στη µελέτη των µαθη-
µάτων του, πήγαινε σχεδόν κάθε απόγευµα σε ένα
αθλητικό κέντρο όπου αθλούνταν µε άλλα παιδιά της
ηλικίας του, αλλά παρ’ όλα αυτά είχε αρκετό ελεύθε-
ρο χρόνο. Ο Μάκης ήταν ένα παιδί που µεγάλωνε
µόνο σε ένα διαµέρισµα χωρίς αδέρφια και χωρίς τη
δυνατότητα να βλέπει τους φίλους του όποτε ήθελε.
Οι κίνδυνοι του κέντρου της πόλης και η έλλειψη παι-
δότοπων δεν επέτρεπαν στα παιδιά να συναντηθούν
για παιχνίδι. Γι’ αυτό και οι γονείς του δεν µπορούσαν
να του απαγορέψουν τελείως να βλέπει τηλεόραση.
Καταλάβαιναν ότι ήταν για αυτόν ένα µέσο διασκέδα-
σης! Οι αντιρρήσεις του πατέρα του ήταν κυρίως για
την ποιότητα των εκποµπών που έβλεπε. Παρ’ όλα
αυτά, ο Μάκης έβλεπε και κάποιες εκποµπές που δεν
ήταν τόσο κατάλληλες για παιδιά. Το µεγάλο του πά-
θος τελευταία έγιναν τα ριάλιτι. ∆εν τα έβλεπε µόνο ο
ίδιος, αλλά και όλα τα παιδιά που γνώριζε. Και οι εκ-
ποµπές αυτές ήταν το πιο συνηθισµένο θέµα συζήτη-
σης τόσο στα διαλείµµατα όσο και στις συναντήσεις
που γίνονταν στα σπίτια των φίλων του.
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Τ α ριάλιτι ήταν εκποµπές στις οποίες δεν έπαι-
ζαν ηθοποιοί. Συµµετείχαν καθηµερινοί άνθρω-
ποι που κατέληγαν εκεί ύστερα από επιλογή.

Τους έκλειναν σε κάποιο σπίτι ή σε κάποιον άλλο
χώρο και οι κάµερες που υπήρχαν παντού κατέγρα-
φαν τόσο τις συζητήσεις τους όσο και τη συµπεριφο-
ρά τους. Συνήθως στις εκποµπές αυτές υπήρχε ένα
είδος διαγωνισµού που µπορούσε να έχει σχέση µε
το τραγούδι ή µε το χορό ή µε άλλη δραστηριότη-
τα. Έτσι προέκυπτε κάποιος νικητής, ο οποίος και
έπαιρνε ένα χρηµατικό ποσό αρκετά µεγάλο. Τόσο ο
νικητής όσο και οι υπόλοιποι συµµετέχοντες προσδο-
κούσαν, γιατί έτσι τους είχαν υποσχεθεί, ότι µέσα
από τη δηµοσιότητα που θα είχαν από την εκπο-
µπή θα γίνονταν διάσηµοι και θα έκαναν καριέρα στο
χώρο του θεάµατος. Οι εκποµπές αυτές είχαν κα-
τακλύσει όλα τα κανάλια της τηλεόρασης, αφού ήταν
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φτηνές σε παραγωγή. Οι συµµετέχοντες δεν πληρώ-
νονταν, ενώ σεναριογράφος, σκηνικά, µετακινήσεις
δεν υπήρχαν. Και το αποτέλεσµα για τις εταιρείες και
τα κανάλια αποδείχτηκε αρκετά κερδοφόρο, αφού
κάθε κίνηση, κάθε κουβέντα, το ντύσιµο, οι σχέσεις
µεταξύ των παικτών γίνονταν θέµα συζήτησης από
µικρούς και µεγάλους. Και δεν ήταν οι παίκτες απλά
και µόνο αντικείµενα συζήτησης, αλλά τελικά κατέ-
ληξαν να αποτελούν και πρότυπα µίµησης. Κάποτε
που η παραγωγή µιας εκποµπής θεώρησε ότι θα
ανέβαινε η τηλεθέαση, αν υποχρέωνε έναν από αυ-
τούς να βάψει τα µισά µαλλιά του µπλε και τα υπό-
λοιπα πορτοκαλί, τότε µέσα σε µια εβδοµάδα άρχι-
σαν να κυκλοφορούν στο δρόµο νεαροί µε δίχρωµο
κεφάλι.

Μέσα σε αυτό το γενικό παραλήρηµα πολλοί νεα-
ροί και νεαρές ήθελαν να συµµετέχουν σε τέτοιες
εκποµπές, για να αποκτήσουν και εκείνοι δόξα, και
τα παιδιά στήνονταν καθηµερινά µπρος στις τηλεο-
ράσεις µη χάσουν την ευκαιρία να δουν τι χρώµα πι-
ζάµες φορούσαν οι παίκτες!

— Τι κρίµα που δεν είµαι δεκαοχτώ χρονών! είπε
µια µέρα ο Μάκης στο φίλο και συµµαθητή του τον
Στέφανο.

— Γιατί τόση βιασύνη να µεγαλώσεις; απόρησε
εκείνος.

— Αν ήµουν δεκαοχτώ χρονών, θα µπορούσα να
κάνω αίτηση για να συµµετέχω στο καινούριο ριάλι-
τι. Είδες που ζητούν άτοµα;
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— Ζητούν άτοµα που τραγουδούν καλά! Εσύ τρα-
γουδάς;

— Ε! ∆εν είµαι και παράφωνος. Ωστόσο, και καλά
να τραγουδούσα, πάλι δε θα µε έπαιρναν. Θέλουν
µεγάλους.

— Άντε και να ήσουν µεγάλος, άντε και να είχες
καλή φωνή, θα µπορούσες να τα βγάλεις πέρα µε
µια τέτοια εκποµπή;

— Γιατί όχι; Απλώς θα έκανα ό,τι κάνουν όλοι οι
άλλοι.

— Τι κάνουν δηλαδή;
— Κάθονται στους καναπέδες και συζητούν! Κα-

τάλαβες; Γίνονται διάσηµοι χωρίς να κάνουν τίποτα!
— Τόσο απλό λες να είναι;
— Γιατί, εσύ το βλέπεις δύσκολο; Αχ! Ας ήµουν

εγώ δεκαοχτώ χρονών και µε το τραγούδι κάτι θα γι-
νόταν! Μήπως οι άλλοι τραγουδούν καλύτερα! Μέ-
σα στην εκποµπή µαθαίνουν!

Ο Στέφανος σκέφτηκε για λίγο και τελικά είπε:
— Εγώ θα ντρεπόµουν να βγω στην τηλεόραση.

Ένας προχθές πέρασε µπροστά από την κάµερα µε
τα εσώρουχα! Σχεδόν γυµνός! ∆εν είναι ντροπή αυτό;

— Αυτός δεν κατάλαβε ότι πρέπει να προσέχει
και ότι τον βλέπει συνεχώς η κάµερα. Εγώ δε θα έκα-
να τέτοιες χαζοµάρες. Θα ήµουν προσεκτικός και
όλη η χώρα θα µιλούσε για µένα και, πού ξέρεις,
µπορεί να γινόµουν µετά µεγάλος τραγουδιστής!
Ξέρεις πόσα χρήµατα παίρνει ένας τραγουδιστής;

— Άκουσα σε µια µεσηµεριανή εκποµπή ότι όσα
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χρήµατα παίρνει ο πατέρας µου σε ένα χρόνο τα
παίρνει ο τραγουδιστής σε πέντε µέρες!

— Κατάλαβες λοιπόν γιατί λέω ότι θα ήθελα να
έχω την ευκαιρία να πάω σε µια τέτοια εκποµπή;

— Ναι, αλλά νόµιζα ότι εσύ ήθελες όταν µεγαλώ-
σεις να γίνεις µηχανικός. ∆εν ήξερα ότι θέλεις να γί-
νεις τραγουδιστής!

Ο Μάκης εδώ προβληµατίστηκε, γιατί η αλήθεια
είναι ότι το όνειρό του ήταν να γίνει µηχανικός.

— Να σου πω! Θέλω να γίνω µηχανικός, αλλά
ένα µηχανικό δεν τον ξέρει κανένας, ενώ, αν βγεις
στην τηλεόραση, όλοι σε µαθαίνουν, όλοι σε θέλουν
για φίλο, θα σε χαιρετούν στο δρόµο, θα σου ζητούν
αυτόγραφο, θα έχεις ακριβά αµάξια, ωραία ρούχα…

— ∆ε λέω, δίκιο έχεις, αλλά αν γίνεις καλός µη-
χανικός, πάλι θα σε προσέχουν.

— Είδες εσύ κανένα µηχανικό να γίνεται διάση-
µος;

— Μµµ! ∆εν ξέρω. Τι να σου πω!
— Κοίτα! Ας έβγαινα εγώ στην τηλεόραση να µε

προσέχουν όλοι και µετά γινόµουν και µηχανικός!
Αυτά ήταν τα όνειρα του Μάκη. Και δεν ήταν µόνο

τα δικά του όνειρα, αλλά και όνειρα πολλών παιδιών
που έβλεπαν το δρόµο της τηλεόρασης σαν εύκολο
δρόµο για αναγνώριση. Έλα, όµως, που ήταν ακό-
µη µικρός!

Αλλά έχει ο καιρός γυρίσµατα και σε ένα µήνα η
τύχη τού χαµογέλασε.
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Τ ο χαµόγελο ήρθε µέσα από την τηλεόραση ένα
βράδυ µετά το δελτίο ειδήσεων, κατά τη διάρ-
κεια των διαφηµίσεων.

Οι γονείς του συζητούσαν κάτι για τα πολιτικά, για
ένα θέµα που είχε αναφερθεί προηγουµένως στις
ειδήσεις, και ο Μάκης, ο οποίος δεν είχε κανένα εν-
διαφέρον για τέτοιου είδους θέµατα, ξεφύλλιζε ένα
περιοδικό µε αυτοκίνητα. Το µυαλό του παιδιού ήταν
στο πρωινό που πέρασε και συγκεκριµένα στην ώρα
της γυµναστικής. Ο γυµναστής τους εκείνη την ώρα
είχε ζητήσει να χωριστούν σε οµάδες για να παίξουν
µπάσκετ. Ο Μάκης είχε καλό ύψος για την ηλικία
του και επιπλέον η καθηµερινή ενασχόλησή του στο
αθλητικό κέντρο τού επέτρεπε να πιστεύει ότι ήταν
καλός παίκτης. Υπήρχαν και άλλοι τρεις συµµαθη-
τές του που έπαιζαν καλά. Αν ήταν µαζί τους, θα
έκαναν καλή οµάδα. Όµως εκείνοι δεν τον ήθελαν.
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Ο Μάκης δεν ήταν από τα παιδιά που είχαν πολλούς
φίλους.

— Να πας στην άλλη οµάδα! του είπε ο Κώστας,
που ήταν ο αρχηγός της τάξης, παρόλο που δεν ήταν
τόσο καλός µαθητής όσο ο Μάκης. Εµείς έχουµε
οµάδα! Είµαστε συµπληρωµένοι. Κατάλαβες;

Ο Μάκης δεν τόλµησε να του πει ότι είναι για δικό
τους συµφέρον να τον πάρουν µαζί τους, καθώς έπαι-
ζε πολύ καλά. Πήγε αναγκαστικά µε την άλλη οµά-
δα και, όπως το περίµενε, ήταν από τους χαµένους,
γιατί µόνο µε έναν καλό παίκτη παιχνίδι δεν παίρνε-
ται. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τον απέρριπταν.
∆εν τον καλούσαν στα πάρτι γενεθλίων ούτε του πρό-
τειναν ποτέ να πάει µαζί τους σινεµά, όταν παιζόταν
κάποιο παιδικό έργο. Και όταν εκείνος τους κάλεσε
στο δικό του πάρτι, πάλι εκείνοι δεν καταδέχτηκαν
να πάνε.

Την ώρα λοιπόν που ξεφύλλιζε το περιοδικό σκε-
φτόταν ότι θα ήθελε κάποια στιγµή να τον παρακα-
λέσουν να πάει µαζί τους, να αναγνωρίσουν την
αξία του, αλλά τότε εκείνος θα έµενε µε τον Στέφανο
και τους άλλους και έτσι θα καταλάβαιναν πόσο µε-
γάλο ζόρι είναι να µη σε θέλουν.

Καθώς λοιπόν τα σκεφτόταν όλα αυτά, στην τη-
λεόραση εµφανίστηκε ο Μποµπ Μπαρούφας, ο γνω-
στός σόουµαν, και ανακοίνωσε ότι το κανάλι στο
οποίο δουλεύει ετοιµάζει και σύντοµα θα παρουσιά-
σει την εκποµπή Μασάς, φυσάς και νικάς. Για αυτόν
το λόγο καλούσε όλους όσοι ήθελαν να συµµετέ-
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χουν και είναι σε θέση να κάνουν µια… µεγάλη τσι-
χλόφουσκα να στείλουν αίτηση µέχρι το τέλος του
µήνα.

— Αιτήσεις γίνονται δεκτές από άτοµα ηλικίας
οκτώ µέχρι ογδόντα οκτώ χρονών, ακούστηκε η φω-
νή του, καθώς το πλάνο έδειχνε ένα κοριτσάκι και
µια ηλικιωµένη κυρία, τη γιαγιά του προφανώς, αφού
τις παρουσίαζε στο ίδιο σπίτι, να ετοιµάζουν τις βαλί-
τσες και να στριµώχνονται στην εξώπορτα ποια θα
περάσει πρώτη.

Στο σηµείο αυτό τα αυτιά του Μάκη τεντώθηκαν,
τα µάτια του άνοιξαν όσο περισσότερο γινόταν και
πλησίασε τη συσκευή της τηλεόρασης.

— Θέλεις να περάσεις µια καταπληκτική εβδοµά-
δα µέσα σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον; ρωτούσε ο
Μποµπ Μπαρούφας και το πλάνο έδειχνε χώρους
που έµοιαζαν µε σουίτες πολυτελούς ξενοδοχείου,
όπου το κορίτσι και η γιαγιά τακτοποιούσαν τα πράγ-
µατά τους. Θέλεις να κάνεις γνωριµίες; Να γίνεις
διάσηµος; Το κορίτσι και η γιαγιά βρέθηκαν ανάµε-
σα σε πολλά άλλα άτοµα σε ένα χώρο που έµοιαζε
µε χώρο αναψυκτηρίου. Θέλεις να αποκτήσεις πλού-
σια δώρα και την ευκαιρία να δουν το ταλέντο σου;

— Θέλω! φώναξε ο Μάκης, καθώς φάνηκαν τα
ίδια πρόσωπα πάνω σε µια σκηνή αµφιθεάτρου.

— Τότε… Μασάς, φυσάς και νικάς! κατέληξε ο
Μποµπ Μπαρούφας, σαν να είχε ακούσει την απάντη-
ση του Μάκη, και εµφανίστηκε αυτοπροσώπως στην
οθόνη κρατώντας ένα µεγάλο χαρτί όπου µε κόκκι-
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να µεγάλα γράµµατα ήταν γραµµένη µια διεύθυνση
και κάποιοι αριθµοί τηλεφώνων.

— Ένα στιλό, ένα στιλό και ένα χαρτί! φώναξε ο
Μάκης προς τη µητέρα του χωρίς να πάρει τα µάτια
του από την τηλεόραση.

— Τι συµβαίνει; ρώτησε ο κύριος Σάββας.
— Ένα στιλό! παρακάλεσε ο Μάκης, φοβούµε-

νος ότι δε θα προλάβει να αντιγράψει τη διεύθυνση.
Και πραγµατικά, ώσπου η µητέρα του να σηκω-

θεί, να πάει στο γραφείο και να πάρει ένα στιλό και
ένα χαρτί, το πλάνο της τηλεόρασης άλλαξε και τη
θέση του Μποµπ Μπαρούφα την πήρε µια χαρούµε-
νη νοικοκυρά που έτριβε τα πλακάκια της κουζίνας,
φορώντας κόκκινο επίσηµο φόρεµα και ασηµί γό-
βες, χρησιµοποιώντας το απορρυπαντικό Λαµπόξ, το
οποίο δε θέλει κόπο αλλά τρόπο.

— Α, µαµά! ∆εν πρόλαβα! έκανε ο Μάκης και
σωριάστηκε απογοητευµένος στον καναπέ.

— Τι δεν πρόλαβες, καρδιά µου; ρώτησε εκείνη
µε φανερή περιέργεια, ίδια µε εκείνη που έδειχνε
και το ύφος του πατέρα του.

— Τη διεύθυνση που έδινε ο Μποµπ Μπαρού-
φας!

— Ποια διεύθυνση έδινε ο Μποµπ Μπαρούφας;
ρώτησε εκείνη µε απορία.

— Εκείνη στην οποία πρέπει να στείλεις την αίτη-
ση για τη νέα εκποµπή!

— Ποια νέα εκποµπή;
— ∆εν κατάλαβα καλά πώς τη λένε. Κατάλαβα
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µόνο ότι µπορεί να συµµετέχει κάποιος… Στο ση-
µείο αυτό ο Μάκης σταµάτησε απότοµα.

— Μαµά, πόσο χρονών είµαι; ρώτησε γεµάτος
αγωνία.

— Άλλο και τούτο πάλι! απόρησε η µητέρα του.
Εννιά δεν είσαι; Ξέχασες;

— Τα εννιά δεν τα έκλεισα ακόµη. Έτσι δεν είναι;
— Βέβαια έτσι είναι! Το ξέρεις!
— Έκλεισα όµως τα οχτώ!
— Εδώ και δέκα µήνες!
— Ωραία, λοιπόν! Είµαι µέσα στα όρια! αναστέ-

ναξε ανακουφισµένος ο Μάκης και άρπαξε από το
µπολ που ήταν πάνω στο τραπεζάκι µια χούφτα ξη-
ρούς καρπούς, τους οποίους άρχισε να τρώει µε µε-
γάλη όρεξη.

— Θα µας πεις τι συµβαίνει; ρώτησε ο πατέρας του.
— Ο Μποµπ Μπαρούφας θα κάνει µια καινούρια

εκποµπή στην οποία µπορούν να συµµετέχουν και
παιδιά. Θα κερδίσουν πλούσια δώρα! είπε ο Μάκης
µασώντας.

— Μη µιλάς µασουλώντας! Είναι αγένεια και επι-
πλέον δεν καταλαβαίνω τι λες, παρατήρησε ο πατέ-
ρας του.

Ο Μάκης κατάπιε και προσπάθησε να τους εξη-
γήσει.

— ∆εν κατάλαβα καλά περί τίνος πρόκειται αλλά
θα το ξαναβάλει. Μαµά, σίγουρα θα το βάλει αύριο
το πρωί που θα είµαι στο σχολείο. Να κρατήσεις τη
διεύθυνση. Εντάξει; κατέληξε.
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— ∆εν παρατάς τις χαζοµάρες και να κάνεις κα-
µιά επανάληψη στα µαθήµατά σου, λέω εγώ! τον
αποπήρε ο πατέρας του.

— Πάω! έκανε εκείνος και κατευθύνθηκε προς το
δωµάτιό του. Μαµά, το νου σου µη βγει ο Μπαρού-
φας! φώναξε πριν κλείσει την πόρτα πίσω του.

Το άλλο πρωί η κυρία Κική ενηµερώθηκε πλήρως
για την καινούρια εκποµπή, αλλά δεν πρόλαβε να
µεταφέρει τα νέα στο γιο της, αφού εκείνος, αµέσως
µόλις γύρισε από το σχολείο, έτρεξε κατευθείαν στην
τηλεόραση. ∆ε χρειάστηκαν παραπάνω από πέντε λε-
πτά για να παρουσιαστεί εµπρός του ο Μποµπ Μπα-
ρούφας. Έτσι έµαθε τα πάντα από πρώτο χέρι. Η
νέα εκποµπή αφορούσε ένα διαγωνισµό. ∆εν ήταν
διαγωνισµός τραγουδιού ούτε διαγωνισµός χορού
ούτε διαγωνισµός επιβίωσης σε δύσκολες συνθή-
κες. Ήταν κάτι πιο κοντινό στις δυνατότητες του Μά-
κη. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνίζονταν για την πα-
ραγωγή της µεγαλύτερης τσιχλόφουσκας. Ναι! Νι-
κητής θα ήταν εκείνος που θα έκανε τη µεγαλύτερη
τσιχλόφουσκα!

Αυτά ήταν θαυµάσια νέα για τον Μάκη! Το καλό
δεν ήταν µόνο ότι επιτρεπόταν να πάρουν µέρος
άτοµα της ηλικίας του, αλλά κυρίως ότι το άθληµα
του ήταν γνωστό! Γιατί ποιος έχει µεγαλύτερη εξοι-
κείωση στο να φτιάχνει τσιχλόφουσκες από ένα παι-
δί εννιά χρονών; Έγραψε τη διεύθυνση σε ένα χαρ-
τάκι και απέφυγε να µιλήσει στους γονείς του για το
θέµα αυτό εκείνη τη µέρα. Ήθελε να σκεφτεί καλά
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πριν αποφασίσει. Πίστευε ότι οι γονείς του, και ιδίως
ο πατέρας του, δε θα του το επέτρεπαν. Το κατάλαβε
από τη συµπεριφορά του την προηγουµένη. Εξάλλου
δε βιαζόταν. Είχε είκοσι πέντε µέρες µπροστά του.

Όπως ήταν φυσικό, ο Μάκης δεν ήταν ο µόνος
που άκουσε για την εκποµπή. Οι περισσότεροι φίλοι
και συµµαθητές του ενηµερώθηκαν. Η εκποµπή έγι-
νε θέµα συζήτησης. Κάποιοι της έδωσαν µεγάλη ση-
µασία, κάποιοι µικρότερη, κάποιοι δεν ασχολήθη-
καν καθόλου µαζί της. Οι τελευταίοι είπαν ότι αυτά
δεν είναι σοβαρά πράγµατα.

— Τι θα κερδίσει δηλαδή κάποιος αν νικήσει στο
διαγωνισµό αυτό; Θα ασχολείται µε φούσκες σε όλη
του τη ζωή;

— Θα γίνει διάσηµος, θα τον αναγνωρίζει όλη η
χώρα! απαντούσαν οι άλλοι.

— ∆ιάσηµος για τις φούσκες; Τι τη θέλει τέτοια
διασηµότητα;

Όλα αυτά δεν τα άκουγε ο Μάκης! Εκείνος ήθελε
οπωσδήποτε να γίνει πρωταθλητής, έστω πρωταθλη-
τής σε αγώνες τσιχλόφουσκας!
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ταν καλός μαθητής, 
δεν είχε πολλές πα-
ρέες και περνούσε 

ατελείωτες ώρες μπροστά 
στην τηλεόραση. Ένας τηλε-
οπτικός διαγωνισμός για τη 
μεγαλύτερη τσιχλόφουσκα 
του υποσχόταν ένα λαμπρό 
μέλλον… Θα γινόταν διά-
σημος και δημοφιλής! Θα 
έκανε καριέρα ηθοποιού 
στο… Χόλιγουντ! Θα απο-
κτούσε δόξα και χρήμα! 
Ο χώρος του θεάματος 
όμως δεν είναι πάντα έτσι 
όπως τον δείχνει η μικρή 
οθόνη…

Μια σύγχρονη ιστορία, 
γεμάτη χιούμορ 
και ανατροπές!
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