
           Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

          Έχω γεράσει πολύ. Δεν μπορώ να δω, να ακούσω, ούτε να φάω. Το 

μόνο που έχω να προσδοκώ είναι ο θάνατος. Οι αγαπημένοι μου με έχουν 

περιθωριοποιήσει, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων μου. Είμαι ένα 

βάρος για αυτούς, δεν προσφέρω τίποτα, μόνο προβλήματα προξενώ. 

Είμαι άχρηστος και ανυπεράσπιστος. Νιώθω ξένος στην ίδια μου την 

κατοικία, αφού η οικογένειά μου με έχει απομονώσει και δε μου δίνει 

καμία σημασία. Μάλιστα, μου έχουν στερήσει το δικαίωμα να 

παρευρίσκομαι στο τραπέζι, την ιερή ώρα του φαγητού. Σήμερα, καθώς 

έτρωγα στην ξύλινη θερμάστρα, το πιάτο που κρατούσα μου έπεσε από 

τα χέρια και έγινε χίλια κομμάτια. Παρόλο που δεν μπορώ να δω, 

αισθάνθηκα τη νύφη μου να με μαλώνει οργισμένα λεκτικά. Ο γιος μου 

δε μίλησε, δεν είπε τίποτα. Εγώ μονάχα αναστέναξα για να μην 

προκαλέσω περαιτέρω προβλήματα και καβγάδες. Ήμουν βαθιά 

απογοητευμένος με τα παιδιά μου. Η νύφη μου εν μέρει δικαιολογείται. 

Έχει κουραστεί να με φροντίζει  και να εξαρτιέμαι από αυτήν. Ο γιος μου, 

όμως, που τον ανέθρεψα με τόση στοργή και αγάπη όταν ήταν μικρός, 

έπρεπε τουλάχιστον να με υποστηρίξει. Αντί να το κάνει αυτό δεν 

αντέδρασε καθόλου, σαν να συμφωνούσε με τη γυναίκα του. Τώρα 

πρέπει να σταματήσω να σου γράφω. Θα τα ξαναπούμε το συντομότερο 

δυνατό. 

 



                 Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

     Σήμερα το πρωί, όταν ξύπνησα, όλη η οικογένεια ήταν συγκεντρωμένη 

γύρω μου. Η νύφη μου, ο γιος μου και το αγαπημένο εγγονάκι μου, ο 

Μίσα μου μιλούσαν, με αγκάλιαζαν και με φιλούσαν, ενώ ένιωσα δάκρυα 

συγκίνησης να στάζουν από τα μάτια τους, μάλλον συνειδητοποίησαν τον 

λάθος τρόπο που μου μίλησαν και μου έδειξαν πόσο με σέβονται και με 

αγαπάνε. Σημασία έχει πως κατάλαβαν το λάθος τους και μετάνιωσαν. Το 

γεγονός, όμως, που με έκανε να χαρώ περισσότερο, ήταν πως το 

μεσημέρι, την ώρα του φαγητού με μετέφεραν στο τραπέζι για να φάω 

μαζί τους. Αυτή τη στιγμή θα τη θυμάμαι για όσο συνεχίσω να ζω. Ελπίζω 

αυτή η στοργική και όμορφη συμπεριφορά τους απέναντί μου να 

συνεχιστεί και να μου φέρονται όπως πρέπει, παρά τα προβλήματά μου. 

                                                                                        Βασίλης Γεωργούσης Α’1 


