
 Άσκηση 7η – Μια ιστορία σε μια  άδεια 

πόλη 
 

Σήμερα δεν είναι μια κοινή μέρα. Είναι 17 Νοεμβρίου 2015, βαρύς χειμώνας, 

όπως το κλίμα που επικρατεί μέσα μου. Στην καρδιά της γυναίκας, της μάνας, 

της αγωνίστριας, μα πάνω απ’ όλα της Ελληνίδας. Τέτοια μέρα, κάθε χρόνο 

μαζευόμαστε όλοι για να κάνουμε το καθιερωμένο μνημόσυνο των παιδιών 

μου. Μετά την τελετή και από πολύ κόπο δεν άντεξα δάκρυσα. Από μακριά ο 

αγαπημένος μου εγγονός, ο Κλεισθένης, μου έριξε ένα γρήγορο βλέμμα και με 

πλησίασε. Στην αρχή, χάιδεψε τα κρυσταλλένια μαλλιά μου, όπως αποκαλούσε 

το αναμφίβολο σημάδι των γηρατειών μου και ύστερα με συνόδεψε στο δίπλα 

παγκάκι όπου κάτσαμε. Σε λίγο άρχισε η ομιλία μας: 

-Γιαγιά, ξέρεις παρακολουθώ 20 χρόνια αυτή την τελετή και ομολογώ 

είναι πολύ συγκινητική. Παρόλα αυτά εσύ 40 ολόκληρα χρόνια μετά, 

κατέχοντας αυτή την τραγική φιγούρα, κάνεις κακό στον εαυτό σου με 

το να κλαίς.                                                 

– Ξέρεις αγόρι μου, ποτέ δεν ένιωσα πόνο με το χαμό των παιδιών 

μου, αλλά περηφάνια για την αυτοθυσία τους. Παρόλα αυτά κλαίω, για 

να υπενθυμίζω σ’ εσάς αυτά τα σημαντικά γεγονότα, διότι όταν εγώ θα 

φύγω, θα πρέπει εσείς να ξέρετε την ιστορία σας και τους ανθρώπους 

που σκοτώθηκαν, για να μπορείς εσύ να αναπτύσσεις με ελευθερία την 

προσωπικότητά σου. Διότι, αύριο, μπορεί να έρθουν κάποιοι που όλα 

αυτά θα τα αμφισβητήσουν. Όμως ήρθε η ώρα να μοιραστώ μαζί σου 

κάτι που δεν ξέρει κανείς, την συνομιλία μου με το δολοφόνο των 

παιδιών μου το βράδυ της δολοφονίας τους. 

Αυτά είπα και άρχισα την ιστορία μου. 

<<Ήταν Σάββατο 17 Νοεμβρίου 1973, εγώ όπως πάντα βρισκόμουν 

στα σπίτια, στο πανεπιστήμιο, στη φυλακή, στην εξορία μα πάνω απ’ 

όλα στις ψυχές των ανθρώπων. Ήξερα ότι απόψε θα ήταν η αρχή του 

τέλους. Ποτέ δε σταμάτησα τον αγώνα, όμως απόψε έγινε η μεγάλη 

έκρηξη. Απόψε, έπρεπε όλα να τελειώσουν. Έπρεπε να κλείσω τους 

λογαριασμούς μου μαζί της, τώρα που αργοπέθαινε στο νοσοκομείο. 

Περπάτησα ανάμεσα στα άψυχα κορμιά της οδού Σόλωνος, της 

Ζωγράφου και του Πολυτεχνείου. Τελικά, έφτασα στο νοσοκομείο. 

Άνοιξα την πόρτα του δωματίου της και μπήκα. Ήταν περιτριγυρισμένη 

από μηχανήματα που την κρατούσαν στη ζωή. Θεία δίκη. Αυτή που 



κυρίευε και τον αέρα που ανέπνεε, τώρα ήταν υπόδουλη του. Άφησα 

τους συναισθηματισμούς στην άκρη και ξεκινήσαμε το διάλογο:                                                                                                                      

-Δε σε περίμενα. 

-Ούτε εγώ είχα σκοπό να έρθω, αλλά τώρα πρέπει να μου δώσεις 

εξηγήσεις. Θέλω να μάθω γιατί τα δημιούργησες όλα αυτά, με σκοπό να 

σκοτώνεις αθώους. 

-Θα τα μάθεις όλα μέσα από μία ωραία ιστοριούλα.(αυτά είπε και 

άρχισε)Κάποτε, ήταν δύο αδερφές τη μία την έλεγαν Δημοκρατία και 

την άλλη Δικτατορία. Η Δημοκρατία ήταν όμορφη, έξυπνη, 

φιλελεύθερη, ενώ η Δικτατορία υστερούσε σ’ όλα αυτά και είχε μόνο 

ασύγκριτη σωματική δύναμη. 

-Σταμάτα!(τη διέκοψα) Ξέρω που θες να καταλήξεις. Γιατί με μισείς 

τόσο; 

-Αχ, ανόητη που είσαι αδερφούλα μου. Λες και δεν ξέρεις. Λόγω της 

ύπαρξης σου περιθωριοποιήθηκα. Ξύπνησα σε μια άδεια πόλη. Όλοι με 

πέταξαν, προχωρούσα στους δρόμους και δεν με έβλεπε κανείς. Μόνο 

εσένα πίστευαν και θαύμαζαν. Με έδιωξαν από παντού, από τη δουλειά 

μου, το σπίτι μου, την περιουσία μου, από παντού. Έτσι, δεν είχα καμιά 

άλλη λύση από αυτή της εκδίκησης. Βρήκα ανθρώπους, που ο ψυχισμός 

τους ήταν ίδιος με τον δικό μου και τους συμβούλεψα πως θα σε 

καταστρέψουν. 

-Είσαι αισχρή. Θα μπορούσες να με βρεις να μου μιλήσεις, θα σε 

βοηθούσα. Αλλά εσύ τα έβαλες με αμάχους, σκότωσες ψυχές, για να 

επιδείξεις τη δύναμή σου. Τώρα πληρώνεσαι με το ίδιο νόμισμα. Μα 

καλά, τι σε βοήθησε σ’ αυτό το απάνθρωπο σχέδιο; 

-Οι στιγμές αδυναμίας σου. Αυτοί που νομίζουν ότι σε διαδίδουν, με 

την αλαζονεία τους και τη ματαιοδοξία τους, σε μετατρέπουν σε 

ολιγαρχία, με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια του λαού. Νομίζω ότι με 

αυτούς ρεζιλεύεσαι. 

-Μπορεί και εγώ να έσφαλλα για την ανάδειξή σου, όμως είσαι 

αδικαιολόγητη. Εξαιτίας σου, τα παιδιά μου ξενιτεύτηκαν, σκοτώθηκαν, 

βασανίστηκαν. Μα ένα κέρδισαν την ένωση και την αλληλεγγύη. Σε λίγο 

θα κερδίσουν και την ελευθερία τους. 

-(έβαλε τα γέλια)Μη χαίρεσαι που πεθαίνω. Υπάρχουν πολλοί που 

μπορούν να με διαδώσουν ακόμα και την εποχή των εγγονιών σου. 

-Δε θα επιτρέψω σε κανένα πια, να προσβάλει το όνομά μου, διότι η 

χώρα που με γέννησε χωρίς εμένα θα χαθεί.(αυτά είπα και έφυγα) 



Δεν πέθανε κατευθείαν, παρά τα αναπνευστικά της προβλήματα, αφού 

προκάλεσε μια καταστροφή ακόμα, πέθανε τον Ιούλιο.>> 

-Γιαγιά, μα γιατί δεν είπες τίποτα σε κανένα; 

-Προσπαθούσα να το ξεχάσω, μα δεν τα κατάφερα. Όμως, σου είπα 

αυτή την ιστορία, γιατί εκείνη μπορεί να πέθανε τότε, παρόλα αυτά 

υπάρχουν κάποιοι που τη διαδίδουν ακόμα. Γι’ αυτό μην κάνεις το 

λάθος που έκανα εγώ, μην αφήσεις κανένα να με προσβάλει και μη 

φανείς αδύνατος. Ξέρεις, το μεγαλύτερο λάθος των υποστηρικτών μου 

είναι η άνιση κατανομή των δικαιωμάτων. Έτσι, κάποιοι εξαγριωμένοι 

πολίτες έχοντας γνωρίσει το πρόσωπο της άδειας πόλης, από την 

περιφρόνηση των συμπολιτών τους, κατατάσσονται με το μέρος της. Σε 

παρακαλώ, επανέφερε πίσω στην κοινωνία τις αρχές μου: την 

ελευθερία και την ισότητα. Μη γυρνάς την πλάτη στους συνανθρώπους 

σου, που σε έχουν ανάγκη. 

Τότε με αγκάλιασε και είπε: 

Η γιαγιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΕΙ!!!! 

 

                                         Χρυσοβαλάντη  Φραντζεσκάκη 

 

 

 Ένα πρωί ξύπνησα να πάρω τον καφέ μου και βγήκα στο μπαλκόνι . Τα 

αμάξια στους δρόμους σταματημένα με ανοιχτές πόρτες .Ντύθηκα  

κατέβηκα στην πλατεία τα μαγαζιά όλα με ανοιχτές πόρτες , παράθυρα, 

φώτα ... αλλά κανείς  μέσα . Όσο   πήγαινα πιο κοντά στο εργοστάσιο 

ένιωθα μια περίεργη ζέστη και μια άσχημη οσμή .Πήγα  στην  άκρη Της 

πόλης που  ήταν η μοναδική  έξοδος. Εκεί υπήρχαν αναποδογυρισμένα 

αμάξια που είχαν κλείσει το δρόμο. Η γέφυρα πιο πέρα ήταν 

γκρεμισμένη .Καπνός φαίνονταν από μακριά στον ουρανό, πάνω από το 

εργοστάσιο .Ξαφνικά ακούστηκε μια έκρηξη  .Τρόμαξα !!Δεν μπορούσα 

να φύγω από πουθενά ήμουν παγιδευμένος . Άρχισα να φωνάζω κανείς 

δεν με άκουγε . Που πήγαν όλη αναρωτήθηκα ¨.Φοβάμαι είπα 

.Σκέφτηκα  να πάω στην αστυνομία . Όταν έφτασα εκεί δεν υπήρχε 

κανείς .Τα πήρα στο κρανίο και έφυγα .Καθώς κατέβαινα την οδό 

GILADBOYRI   έτοιμος να  στρίψω αριστερά .Η φωνή μου άλλαξε 

,μιλούσα σαν καρτούν λες και είχα αναπνεύσει  ήλιων .Με τη φωνή μου 

με έπιασαν τα γέλια .Ξαφνικά είδα από μακριά  ένα άσπρο πράγμα με 

κάτι κίτρινο πάνω του .Στην αρχή μου έμοιαζε με πρόβατο .Αλλά 



πρόβατο με άσπρες  βούλες δεν είχα ξαναδεί . Άρχισα να γελάω .Όσο 

πλησίαζε κατάλαβα ότι ήταν ένα  ένας  άνθρωπος .Καθώς ερχόταν πιο 

κοντά άκουγα βήματα από γοβάκια Τακ- Τακ –Τακ . Άκουσα  μια φωνή 

να μου λέει ΄΄ Σε λίγο πρέπει να φύγεις’’  προσπάθησα να της 

απαντήσω αλλά κάτι με κρατούσε .Τί ήταν αυτό ? Αμέσως μετά όλα 

σβήστηκαν .Έφυγε η γη  κάτω από τα πόδια .Έπεσα ! Άκουγα τον 

χτυπώ της καρδιάς μου όλο και πιο δυνατά .Ξαφνικά σιγή ..Ξανά 

βήματα  γοβάκια αυτή τη φορά σίγουρα  Ξύπνα  ξύπνα  θα αργήσει στο 

σχολείο Ήταν η μαμά μου !  

 

           Άραγε όλο αυτό ήταν όνειρο ή αλήθεια ? 

 

                                                        Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη 

 

 

 Πρώτα από όλα ,να ξεκαθαρίσω κάτι , εγώ δεν ήθελα να μπλέξω σ ‘ 

όλο αυτό! Δεν είχα καν σκοπό να σηκωθώ το πρωί , αλλά με ανάγκασαν 

να σηκωθώ το , η αλήθεια είναι πώς δεν ξέρω ποιος ,το ένστικτο ,μόνο 

απλά το ένστικτο. Ίσως και μόνη μου φυσικά αλλά εγώ ποτέ δεν 

ξυπνάω μόνη . . . . . . 

     Όταν βγήκα από το δωμάτιο μου δεν υπήρχε κάτι ,παράξενο όμως .Μέχρι 

την στιγμή που έκλισα τα μάτια μου εχθές όλα ήταν εκεί .Δεν ξέρω πια όλα 

ήταν εκεί , η αλήθεια είναι ποτέ δεν πρόσεξα τι ήταν εκεί η αν όντως ήταν 

κάτι εκεί. Αυτό μου λένε όλοι πως τίποτα δεν βλέπω και πως πάντα ζούσα σε 

μια άσχετη πραγματικότητα . Ίσως όμως δεν είναι ώρα τώρα να μιλάω 

γι’αυτά, πρέπει να βρω τρόπο να φύγω από εδώ .Περπάτησα στον δρόμο αλλά 

δεν υπήρχε κανείς όπου μπορούσα να μιλήσω. Και λέγοντας αυτό εννοώ πως 

υπήρχαν άνθρωποι αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Ήταν 

όλοι δεμένοι με μια πολύ μακριά αλυσίδα και περπατούσαν σαν υπνωτισμένοι 

στο κενό και πήγαιναν προς την δύση, εκεί που ο ήλιος πάντα κατεβαίνει ποτέ 

δεν ανεβαίνει ψηλά. Τους ακολούθησα να δω που πάνε. Περπατούσα, 

περπατούσα κι έβλεπα ανθρώπους χτυπημένους, άλλους χωρίς καρδιά 

άλλους με … λίγο γελοίο φαίνεται , με χάπια και σύριγγες και κατακόκκινα 

χέρια , πρησμένα μάτια, να μου γελάνε με ένα χαμόγελο πονηριάς , ειρωνείας 

και λύπησης. Περπάτησα παρακάτω και επιτέλους έφτασα στην άκρη της 

αλυσίδας . Εκεί ένας κύριος αδύνατος και φαγωμένος από τα χρόνια με ένα 

δρεπάνι να κόβει στάχια. «Συγνώμη» είπα, «εδώ είναι το τέλος της αλυσίδας 

;». «Όχι» απάντησε αυτό «ποτέ δεν θα έχει τέλος , στην αιωνιότητα θα 



γεμίζει όλο και πιο πολύ». «Καλά» , απάντησα «Τότε γιατί δεν την σπάει 

κανείς, γιατί δεν σκοτώνει κανείς κάποιος αυτούς τους ανθρώπους». « Ήδη 

σπασμένη είναι» μου είπε «και καλά θεωρείς αυτόν εκεί κακό άνθρωπο ; Που 

να δεις 95 σειρές παραπάνω . . . ο Αδόλφος ακόμα βασανίζει». «Μπορείς με 

πάρεις από εδώ ;» είπα «πάρε με ,θέλω να γυρίσω ,αρχίζουν να με 

περικυκλώνουν αυτοί» «είσαι σίγουρη ;» είπε ο κύριος «Ναι μα ,γιατί με 

ρωτάς ;» τότε κοιμήθηκα αλλά μαλών δεν  ξανά ξύπνησα ,ευτυχώς από εδώ 

που εδώ που είμαι μπορώ και τα βλέπω όλα . 

                                                            Παναγιώτα Σκυβαλάκη 

 

 Τικ, τακ, τικ, τακ...Οι δείκτες του ρολογιού χτυπάνε επίμονα, και μας 

υπενθυμίζουν ότι η ώρα περνάει, ότι η ζωή μας φτάνει στο τέλος της. 

Παντού υπάρχουν ρολόγια για να μας θυμίζουν ότι είμαστε 

πανομοιότυπα γρανάζια μιας φριχτής ανθρωπομηχανής. Και 

ξαφνικά.........Ντριιιιιιιιιιιν.......το ξυπνητήρι χτύπησε. Πετάγομαι από το 

κρεβάτι. Δεν προλαβαίνω, πρέπει να βιαστώ. Ο χρόνος τρέχει, έχω 

αργήσει. Τρώω λαίμαργα και βιαστικά το πρωινό μου και δένω την 

γραβάτα μου σφιχτά, όπως μου έμαθαν για να είμαι ίδιος με τους 

άλλους. 

Ξεκινάει άλλη μια  ‘’ωραία'' μέρα, μια μετά ίδια με τις άλλες. Βγαίνω έξω, όλα 

είναι ίδια με χτες, τίποτα δεν άλλαξε. Ξεκίνησα όπως κάθε πρωί για την 

δουλειά μου. Είμαι δικηγόρος, πολεμάω τους αδύναμους, και προσπαθώ να 

καθαρίσω τον κόσμο από τα προβλήματα, τους μετανάστες, τους 

ομοφυλόφιλους, τους μαύρους που έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές, 

παλεύω να τους διώξω, να φύγουν να πάνε στην χώρα τους, όλο προβλήματα 

δημιουργούν .Κάθε παράκαμψη και αλλαγή που κάνουν μας χαλάει το σύστημα, 

μας αλλάζει τα πιστεύω μας, αυτά που μας  δίδαξε αυτή η καλά οργανωμένη 

κοινωνία μας. 

Φτάνω τελικά στο γραφείο μου, όμως δεν είναι όλα όπως χτες. Παντού 

υπάρχουν πρόσφυγες, παντού ξένοι που για κάποιο περίεργο λόγο ψάχνουν 

να βρουν στέγη δίπλα μου. Έρχεται κοντά μου ένα παιδάκι και μου λέει ''θα 

μου πάρεις κάτι να φάω; '',εγώ το έδιωξα. Άρχισα να φωνάζω ''φύγετε όλοι 

από μπροστά μου, να πάτε στην χώρα σας να βρείτε φαγητό, να εξαφανιστείτε 

μπας και αλλάξει τίποτα σε αυτή την χώρα''. 

Καθώς βρισκόμουν σε σύγχυση γύρισα το κεφάλι μου προς το παράθυρο και 

ξαφνικά, κάπως μαγικά όλοι γύρω μου άρχισαν να εξαφανίζονται. Η κυρία που 



κρατούσε  το καροτσάκι στην γωνία, ο άστεγος που κοιμόταν στο παγκάκι ,το 

ζευγάρι που καθόταν πιο πέρα, σιγά-σιγά άρχισαν και εξαφανίζονταν. 

Τρόμαξα και γύρισα το κεφάλι μου προς τα μέσα και όλοι είχαν εξαφανιστεί. 

Βγαίνω έξω ψάχνοντας να βρω κάποιον να μιλήσω όταν καταλαβαίνω ότι πια 

ήμουν μόνος σε μια άδεια πόλη. Κάθομαι σε ένα παγκάκι και ξαφνικά κάποιος 

κάθετε δίπλα μου, ένας κύριος, και άλλος ένας. Κοιτάζω τον ένα στα μάτια και 

με κοιτάζει και αυτός με μια απορία, μια αθωότητα ψάχνοντας κάτι να βρει, 

χωρίς να ξέρει τι. Και μετά γυρνάω και βλέπω τον άλλο κύριο ,και σε 

αντίθεση με τον πρώτο είχε στα μάτια του μια εχθρότητα που άρχισε να με 

τρομάζει .Έπειτα με ρώτησε από που είμαι και του απάντησα από την 

Τουρκία. Εκείνος με κοίταξε με άγριο βλέμμα και μου απάντησε θυμωμένος, 

''και τι κάνεις στην χώρα μου βρομιάρη...''.Και τότε μου ξανά θύμισε την 

ιστορία μου, ήμουν 5 ετών όταν στην χώρα μου ξέσπασε μια τρομερή 

καταιγίδα η οποία έφερε ένα τεράστιο τσουνάμι  που μου γκρέμισε το σπίτι 

που έμενα με την οικογένειά μου και μαζί όλα μου τα όνειρα. Τότε φύγαμε από 

εκεί με τους γονείς και την αδερφή μου,  ξεκινήσαμε ένα μεγάλο ταξίδι με 

πολλούς ακόμα ανθρώπους που είχαν την ίδια μοίρα με εμάς. Όταν φτάσαμε 

εδώ, σε αυτή τη χώρα ,έχασα τους γονείς μου στο χάος και έμεινα μόνος με 

την μικρή μου αδελφή. Ύστερα από ενάμιση χρόνο έχασα την αδερφή μου από 

μια φοβερή αρρώστια .Και μετά έμεινα μόνος. 

Από τότε ψάχνω να βρω τρόπο ζωής προσπαθώντας να ξεχάσω αυτό που 

ήμουν. Μετά από αυτή τη θλιβερή ανάμνηση ξέσπασα σε κλάματα. Ο άγριος 

άντρας εξαφανίστηκε και έμεινα μόνος με τον αθώο κύριο που στο τέλος 

κατάλαβα ότι ένας μαύρος, ένας μετανάστης, από αυτούς που τόσο καιρό 

περιφρoνούσα έμεινε μαζί μου και μου έκανε παρέα. 

Και ξαφνικά.......Ντριιιιιιιιν.......Πετάγομαι από το κρεβάτι προβληματισμένος, 

σε αυτό το όνειρο που είδα κατάλαβα τι απάνθρωπος που ήμουν τόσο καιρό. 

Όλα γύρω μου ήταν τόσο διαφορετικά, τόσο όμορφα, ένοιωθα τόσο όμορφα. 

Για πρώτη φορά μύρισα τα λουλούδια, είδα τα παιδιά να παίζουν χαρούμενα 

και ξένοιαστα στο πάρκο. Η ζωή μου άλλαξε προς το καλύτερο. Κοιμάμαι και 

ξυπνάω χωρίς βάρος στην συνείδησή μου.  

Μαριάννα  

 

 Ξυπνώ σε μια πόλη στην Συρία έφυγαν όλοι πήγαν ψηλά στον ουρανό 

γιατί τους σκότωσαν η πείνα, η αρρώστια, ο πόλεμος και η δυστυχία. 

Έμεινα μόνη μου μέσα στην πόλη επειδή κρύφτηκα μέσα στα χαλάσματα 



και τους ξέφυγα. Τρέχω γύρω- γύρω και προσπαθώ να βρω έναν 

άνθρωπο ζωντανό, μήπως και σώσω κάποιον να μην είμαι μόνη μου 

στην έρημη την πόλη φωνάζω και ξαναφωνάζω και ξαφνικά βρίσκω την 

φίλη μου και την βοηθώ από τους τραυματισμούς που είχε υποστεί. 

Τώρα φεύγω από την πόλη με την φίλη μου και δεν ξαναγυρίζουμε 

πίσω θα είναι για πάντα στις καρδίες μας οι άνθρωποι που χάθηκα 

εξαιτίας τους. 

Γωγώ Πιτσάκη 

 

 

 Θυμάμαι παλιά που είχα ζήσει κάτι παράξενο. Ένα πρωί, που ξύπνησα 

σε μια πόλη στην οποία είχα πάει διακοπές με την οικογένειά μου 

βγήκα να δω αν ήταν έξω(η οικογένεια μου) και δεν ήταν πουθενά, 

μετά άρχισα να πιστεύω ότι έμεινα μόνη μου που το περίμενα μισή ζωή. 

Αποφάσισα να πάω μια βόλτα, παρατηρώ ότι είμαι σε μια άδεια πόλη, που 

να πήγαν άραγε οι υπόλοιποι; Δεν πειράζει, καλύτερα, θα ψωνίζω ότι 

θέλω χωρίς να πληρώνω και δεν θα αγχώνομαι για το αν μου φτάνουν τα 

λεφτά. Σκέφτηκα πως λογικά ήρθαν εξωγήινοι και τους πήραν ευτυχώς 

εγώ την γλίτωσα. Εγώ εδώ θα μείνω με συμφέρει μόνη με ότι χρειάζομαι, 

τέλεια, αυτή είναι ζωή. Νιώθω τόσο υπέροχα που το περίμενα τόσο καιρό, 

θα κάνω ότι περίμενα τόσο καιρό. Θα συμπεριφέρομαι σαν 18χρονη. Και 

εκεί που βγαίνω από το μαγαζί με τα ρούχα ξαφνικά εμφανίστηκαν όλοι οι 

κάτοικοι και μου φάνηκε λίγο παράξενο, βασικά, τέλος πάντων πήγα να 

ρωτήσω τους γονείς μου. Φτάνω λοιπόν στο σπίτι και τους ρωτάω τι έγινε 

και ο μπαμπάς μού απάντησε ότι δεν μπορώ να φανταστώ τι έγινε… τον 

ρώτησα τι και μου είπε πως … τους πήραν κάτι εξωγήινοι και του 

απάντησα πως το είχα καταλάβει μετά κάτσαμε στο τραπέζι, φάγαμε και 

εγώ πήγα στο δωμάτιό μου και εκείνη την στιγμή  σκεφτόμουν πως μου 

άρεσε αυτή η ζωή όμως κάποια στιγμή θα την βαριόμουν και δεν μπορούσα 

να είμαι για πολύ μακριά από την οικογένειά μου. 

Φρόσω Μιχελάκη 

 

 

 



ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ 

  Μιά φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παιδί που το έλεγαν Αδόλφο. Γεννήθηκε 

στιε 20 Απριλίου 1889. Ο Αδόλφος ήταν καλός μαθητής που τον 

ευχαριστούσαν ιδιαίτερα τα θέματα αισθητικής. ‘Ομως στο γυμνάσιο έμεινε 

δύο φορές μετεξεταστέος. Ο Αδόλφος περιγράφει τον πατέρα του ως 

μεθύστακα, αυστηρό, αυταρχικός, οξύθυμος και βίαιο. Η ανατροφή του 

Αδόλφου ήταν πολύ αυστηρή. Ο πατέρας του, του περιόριζε την ελευθερία 

του.  

   Κάπου εδώ ξεκινούν όλα… Ο λεγόμενος Αδόλφος είναι ο γνωστός σε όλους, 

Αδόλφος Χίτλερ. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε παιδί έχει ευαισθησίες, 

όταν όως δν έχει ελευθερία και βιώνει καθημερινά απάνθρωπες 

συμπεριφορές από τον ίδιο του τον πατέρα, τότε το μόνο που μπορεί να κάνει, 

είναι να αντιδρά. 

   Το 1934 ένινε αρχηγός του Γερμανικού κράτους. Η πρώτη επίθεση των 

Γερμανών κατά των Εβραίων ήταν στις 9 Νοεμβρίου 1938, τη Νύχτα των 

κρυστάλλων. Έπειτα, ακολούθησαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του 3ου 

Ράιχ όπου διέταξε να χτίσουν τον Ιούνιο του 1940. Ενώ μεταξύ 17 και 23 

Ιανουαρίου εκκενώθηκαν μετά από έκριξη. Περίπου 1.100.000 άνθρωποι 

θανατώθηκαν στους θαλάμους αερίων, σε πορίες θανάτου, δολοφονήθηκαν, 

πέθαναν από ασειτία, αρρώστιες, από την κούραση, επίσης 200 περίπου 

άνθρωποι πέθαναν μετά από το Άουσβιτς. Τελικά ο Αδόλφος Χίτλερ 

αυτοκτόνησε μαζί με την γυναίκα του, Εύα Μπράουν, μία ημέρα μετά από τον 

γάμο τους, στις 30 Απριλίου 1945.Ο Χίτλερ μετά από τόσα χρόνια υπάρχει 

ακόμα, αλλά όχι ως άτομο ή γεγονός, τέλος πάντων, προς αποφυγή, αλλά 

προς ,μήμηση… 

   Είναι και κάποιοι που είναι ικανοί να διαπράξουν τόσα άσχημα πράγματα. 

Γιατί και αυτό που βιώνουμε τώρα είναι πόλεμος, ψυχολογικός πόλεμος, 

απειλούνται οι αξίες μας, τα πιστέυω μας, τα ιδανικά μας. Και ξανά πεθαίνουν 

άνθρωποι, και ξανά έχουμε θύματα. 

   Και,ναι! Πάλι η Γερμανία είναι στο επίκεντρο, πάλι η Γερμανία απειλεί την 

ελευθερία μας. 

   Και όλα ξεκινούν από την αρχή, δγλαδή πια αρχή, την αρχή του τέλους. Όλα 

ξεκινούν από την πολιτική, από την πολιτική και τα συμφέροντα... 

   Γιατί πάντα, πίσω από κάθε αδικοχαμένη ψυχή κρύβονται τα συμφέροντα 

των “μεγάλων” αν θέλετε... 



   Και ξανά βλέπουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης στις θάλασσες και τα 

λιμάνια, στα σπίτια και τις δουλειές μας. Γιατί οι άνθρωποι, είμαστε τόσο 

ανόητοι, αν μου επιτρέπετε, που δεν διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.  

   Άρα ποτέ δεν θα δικαιωθούμε. Άρα ποτέ δεν θα αλλάξουμε τα πράγματα 

όπως πάμε. Άρα δεν έχει νόημα να συνεχίζω να αγωνίζομαι. Άρα θα κάτσω 

να φάω αμάσιτο ό,τι μου δίνουν. Ή μάλλον αυτό θέλουν; Μήπως αυτό θέλουν 

να με κάνουν να πιστεύω; Άρα κι εγώ θα συνεχίσω να ζω... 

   Και όλα επαναλαμβάνονται. Επαναλαμβάνονται όλα χωρίς τέλος... 

Μαριάννα Μιχελάκη 

 


