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Πρέπει νὰ ἤµουν ὡς δώδεκα χρονῶν καὶ πρέπει νὰ ἦταν ἐκείνη ὡς ἕντεκα. ∆ὲ τὴν 
ἔβλεπα µήτε στὴν ἐκκλησιά, µήτε στὸν κλήδωνα, µήτε στὴ βρύση, µήτε στὸ παραθύρι. Ἡ 
µάνα της κι ἡ µάνα µου δὲν εἴχανε πολλὲς φιλίες. 

Ἐκεῖ ποὺ τὴν ἔβλεπα δὲν εἴµαστε οἱ δυὸ µοναχοί. Εἴµαστε ὀχτὼ-δέκα ἀγόρια τῆς 
προκοπῆς, ἀποφασισµένα νὰ µάθουµε τί θὰ πεῖ παρέµφατο καὶ νὰ φέρουµε τὸν πολιτισµὸ 
στὸ χωριό. Καὶ πέντ-ἕξι κορίτσια, ποὺ ἐρχόντανε δυὸ ὧρες τὴ µέρα καὶ κάθιζαν ἀπὸ τὸ ἄλλο 
πλάγι τοῦ γέρου δάσκαλου καὶ τεχνολογούσανε µὲ µία χάρη, ποὺ σ᾿ ἔκαναν, ἤθελες δὲν 
ἤθελες, νὰ τὴν ἀγαπᾷς τὴ γραµµατική. 

Τὴ χάρη φυσικὰ τὴν εἴχανε, γιατὶ ἦταν ὅλες µικροῦλες, ὄχι πὼς ἤτανε κι ὄµορφες 
ὅλες. Γιὰ τὸ δικό µου τὸ γοῦστο, ὄµορφη ἤτανε µία µοναχὴ κι αὐτὴ ἦταν ἡ ...ἀγαπητικιά 
µου! 

Τί λόγο ξεστόµισα! Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ ἀγαπητικιά! Μήτε λέξη δὲν τῆς εἶπα ποτές. 
Μήτε µὲ τὸ δαχτυλάκι µου δὲν τ᾿ ἄγγιξα τ᾿ ἀφράτο τὸ χέρι της. Μήτ᾿ ἡ ἀναπνοή µου δὲν 
µποροῦσε νὰ πάει κοντά της καὶ νὰ τὴ χαϊδέψει. Τὸ µόνο ποὺ πηδοῦσε κάποτες ἀπὸ τὰ χείλη 
µου στὰ χειλάκια της ἤτανε τὸ ρῆµα ῾λείπω᾿, σὰν τὸ κλίναµε ὁ καθένας ἀπ᾿ ἕνα χρόνο µὲ τὴ 
σειρὰ καὶ ταίριαζε νὰ εἶµαι ἐγὼ στερνὸς στὴ δική µας τὴ σειρὰ κι ἐκείνη πρώτη στῶν 
κοριτσιῶν. ῾Ἐλελείµεθα, ἐλέλειφθε᾿ πήγαινε νὰ πεῖ καὶ σκόνταβε καὶ χαµογελοῦσε καὶ τότες 
πιὰ ἐγώ, ποὺ περίµενα µέρες καὶ µέρες ἀφορµὴ νὰ τῆς δώσω ἕνα, ἂς εἶναι καὶ συµµαζεµένο, 
χαµόγελο, ἔλαµπα ὁλοπρόσωπος καθὼς τὴν κοίταζα, χωρὶς φόβο νὰ µὴ τὸ νιώσει ὁ 
δάσκαλος τὸ τροµερὸ µυστικό µας. Ἔπεφταν τότες τὰ µάτια της στὸ βιβλίο ἀπάνω, 
κοκκινίζανε τὰ δυὸ µάγουλά της κι ἄρχιζε τὸ πλαγινὸ κορίτσι τὸν ἄλλο χρόνο. 

Μάτια καὶ πάλι µάτια! ∆ίχως ἐσᾶς, µήτε πρώτη, µήτε στερνὴ ἀγάπη δὲ θὰ εἴχαµε! Οἱ 
µατιές µου σὰν ἔµπαινε στὴν παράδοση, οἱ µατιές της σὰν ἔβγαινε νὰ πάει σπίτι, αὐτὲς ἦταν 
οἱ ὅρκοι µας, τὰ τραγούδια µας, τὰ φιλιά µας, αὐτὲς ἤτανε καὶ τὰ ραβασάκια µας. Μὲ τὸ 
καιρὸ καὶ χωρὶς ν᾿ ἀλλάξουµε ἀναµεταξύ µας µιὰ λέξη, τὴν κάµαµ᾿ ἐπιστήµη τὴ τέχνη αὐτὴ 
τῶν µατιῶν. Ἤτανε λογῆς-λογῆς οἱ µατιές της. Ἡ µατιὰ τῆς ἀδιαφορίας, ποὺ µοῦ τὴν ἔσκιζε 
τὴ καρδιά, τοῦ θυµοῦ, ποὺ µ᾿ ἔκαιγε σὰν τ᾿ ἀστροπελέκι. Ἡ ἄπιστη ἡ µατιὰ σὲ κανέναν 
ἄλλο, ποὺ µ᾿ ἕλιωνε σὰν τὸ κερὶ καὶ µ᾿ ἀφάνιζε. Ὕστερα πάλι ἡ ἥρεµη καὶ γλυκιὰ µατιὰ τῆς 
ἀγάπης, ποὺ ξανάβαζε τὴ ψυχή µου στὸ τόπο της καὶ σύχαζα. Οἱ δικιές µου οἱ µατιές, ὅσο 
πολυσήµαντες κι ἂν ἤτανε κι αὐτές, δὲν εἶχαν ὅµως τέτοιες τροµερὲς ἀλλαγές. Ἡ ἴδια ἡ 
ἀφοσίωση, ὁ ἴδιος ὁ καηµός, τὸ ἴδιο βάσανο, πάντα. 

Τρεῖς µῆνες πρέπει νὰ πέρασαν ἔτσι. Ξυπνοῦσ᾿ ἀπὸ τὸ πρῶτο τὸ λάληµα καὶ τὴν ὥρα 
δὲν ἔβλεπα νὰ πάω σκολειό. Ἡ µάνα µου µὲ καµάρωνε καὶ µ᾿ ἔβλεπε ἀπὸ τώρα ∆εσπότη. 

Ἤµουνε πρῶτος-πρῶτος στὸ σκολειὸ πάντα κι ὡστόσο δὲ τὸ κατάφερα νὰ τὴ βρῶ 
µοναχὴ µία φορά, µήτε πηγαινάµενη, µήτε φτασµένη. Αὐτὸ ἦταν ἡ λαχτάρα µου τώρα, αὐτὸ 
ἤτανε τ᾿ ὄνειρό µου. Νὰ τὴ δῶ µοναχή, ἂς εἶναι καὶ µία στιγµή. Νὰ τῆς πῶ µιὰ καὶ καλὴ πὼς 
πεθαίνω, πὼς ἔσβησα, ἄλλη σωτεριὰ δὲν ἔχ᾿ ἡ ζωή µου παρὰ τὴ παντοτινή της ἀγάπη. Τά 
῾λεγα ὅλ᾿ αὐτὰ µὲ τὶς φλογερὲς τὶς µατιές µου, µὰ ἡ ἀχόρταγη ἡ καρδιὰ γύρευε λόγια. Αὐτὴ 
δὲν ἤξερε τί θὰ πεῖ µέτρο καὶ γνώση, αὐτὴ ὅλο µοῦ φώναζε: «Μπρός! Ἔχει κι ἄλλες 
ἀπόλαψες ἡ ἀγάπη!» 



Μὰ πῶς νὰ τῆς δώσω νὰ καταλάβει, πὼς θέλω νὰ τῆς µιλήσω! Ἐδῶ οἱ µατιὲς δὲ 
σῴνουν. Ἐδῶ χρειάζεται ραβασάκι. Χίλιες φορὲς τό ῾γραψα καὶ τὸ ξανάγραψα. Τό ῾παιρνα 
µαζί µου ἀποφασισµένος νὰ µὴ ντραπῶ, νὰ µὴ φοβηθῶ µήτε δάσκαλο, µήτε πρωτόσκολο, 
µόνο νὰ τῆς δώσω κρυφὰ τὸ χαρτάκι σ᾿ ἕνα βιβλίο, καλαµάρι, ὅ,τι τύχει. Ἤρχουνταν ἡ ὥρα 
καὶ κόβουνταν ἡ καρδιά µου! ∆ὲν ἀποκοτοῦσα! Κι ἔπαιρνα µαζί µου τὸ χαρτὶ βγαίνοντας 
καὶ τό ῾κανα κοµµάτια καὶ καταριόµουνε τὴν ὥρα ποὺ γεννήθηκα τέτοιος ἀνωφέλητος 
φοβητσιάρης. 

Ἦταν ὅτι ἄρχιζε καλοκαίρι σὰ σηκώθηκα ἕνα πρωῒ καὶ πῆγα µπροστὰ στὴ Παναγιὰ 
καὶ τό ῾καµα ὅρκο, πῶς θὰ τῆς δώσω ἐκείνη τὴ µέρα τὸ ραβασάκι κι ἂ δὲ τῆς τὸ δώσω, νὰ 
πέσει φωτιὰ νὰ µὲ κάψει. 

Πῆγα σκολειὸ πρῶτος πάλι. Ἔρχουνται ὅλα τ᾿ ἀγόρια, ὅλα τὰ κορίτσια. Μαυρίζουνε 
τὰ µάτια µου νὰ κοιτάζω τὴ πόρτα, τοῦ κάκου! Ἡ µικρή µου δὲ φαίνεται! ∆ιαβάζει ὁ 
δάσκαλος τὸν κατάλογο, ἔρχεται στὴν Ἀργυρώ... σιωπή. 

- «Ποῦ εἶναι ἡ Ἀργυρώ;» ρωτᾷ ὁ δάσκαλος µία συντρόφισσά της. 
Ἡ µάνα της ἀρρώστησε κι ἔµεινε σπίτι. Βαριὰ καρδιὰ ποὺ τὴν ἔπαιρνα µαζί µου 

γυρίζοντας σπίτι τὸ µεσηµέρι ἐκεῖνο! Τί νὰ κάµω, ποῦ νὰ πάω, νὰ βραδιάσει γλήγορα καὶ νὰ 
ξηµερώσει! 

Ξηµερώνει, ξαναπηγαίνω σκολειό... τὰ ἴδια! Περνᾷ µιὰ βδοµάδα, δυὸ βδοµάδες... 
ἕνας µήνας ἤτανε περασµένος σὰν εἶπε µία µέρα ἕνα κορίτσι τοῦ δασκάλου, πὼς πέθανε ἡ 
µάνα τῆς Ἀργυρῶς καὶ πὼς δὲ θὰ ξανάρθει πιὰ σκολειὸ ἡ µικρή. 

Πρέπει νά ῾µουν ὡς εἰκοσιπέντε χρονῶν τότε ποὺ πρωτογύρισα ἀπὸ τὴ ξενιτιὰ νὰ δῶ 
τοὺς δικούς µου. Ἦρθαν ὅλοι οἱ παλιοὶ οἱ φίλοι κι ὅλες οἱ παλιὲς οἱ φιλενάδες νὰ µὲ δοῦν. 
Ἦρθε ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ χωριοῦ κι ἡ Ἀργυρώ, παντρεµένη κοπέλα µὲ δυὸ παιδιά. Τῆς 
µίλησα καὶ µοῦ µίλησε πρώτη φορά. Τῆς εἶπα καὶ µοῦ ῾πε χίλια πράµατα, γιὰ τὰ παιδιά της, 
τὴν ὀµορφιὰ καὶ ξυπνάδα τους, τὴ χαρά µου ποὺ βρίσκω τὴ γριά µου τόσο καλά. Γιὰ ὅλ᾿ 
αὐτὰ χύθηκ᾿ ἕνας ποταµὸς λόγια καὶ γιὰ τὴ πρώτη µας τὴν ἀγάπη, τὴν ἀξέχαστη ἐκείνη τὴν 
ἀγάπη, καθὼς τότες, ἔτσι καὶ τώρα, δὲν εἴπαµε µήτε λέξη! 

 
 
Εργασίες: 
1) Περιγράψτε τον έρωτα του 12 πρωταγωνιστή για την 11χρονη συµµαθήτριά του: Τι 
νιώθει γι’ αυτήν και πώς εκφράζει τον έρωτά του; Πώς τελειώνει η σχέση αυτή;  
2) Γιατί η Αργυρώ δεν θα ξαναπήγαινε σχολείο; Τι πληροφορίες µπορείτε να αντλήσετε από 
το γεγονός αυτό για τη θέση και το ρόλο των γυναικών την εποχή στην οποία ζουν οι ήρωες; 
3) Γράψτε εσείς -µπαίνοντας στη θέση του 12 χρονου- το ραβασάκι που δεν κατάφερε να 
δώσει στην αγαπηµένη του. 
4) ∆ώστε ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία. 
5) Οι δύο πρωταγωνιστές συναντιούνται µετά από πολλά χρόνια, ενήλικες πια. Γράψτε έναν 
φανταστικό διάλογο που εκτυλίσσεται ανάµεσά τους. (Αργότερα µπορείτε να 
δραµατοποιήσετε κιόλας αυτόν τον διάλογο.)  
  



Νίκη–Στέλλα Σιδερίδου, «Η πρώτη αγάπη» (από το βιβλίο «Το τραγούδι της µοναξιάς») 
 
Η πολιτειούλα απλώνεται ήσυχη ανάµεσα στο βουνό και τη θάλασσα, πληµµυρισµένη στο 

πράσινο κι αρωµατισµένη µε τα γιασεµιά της. Κρυστάλλινα νερά κατρακυλούν απ' τις γύρω 
βουνοκορφές, περνούν µέσα από τα περιβόλια µε τις µουσµουλιές και τις βερικοκιές και 
χύνονται στη δροσερή θάλασσα του Κορινθιακού, θεόρατα σκιερά πλατάνια ανακατεύουν τα 
κλαδιά τους µε τις λεύκες και τις καρυδιές, ενώ τα κυπαρίσσια υψώνουν περήφανα την 
κορµοστασιά τους στον ουρανό. Στους εξοχικούς δρόµους οι βατοµουριές συνθέτουν µε τις 
λυγαριές και τις ροδοδάφνες την ποιητικήν ατµόσφαιρα της µοναξιάς, ποτίζοντας την µε την 
αψάδα τους, ενώ τα τζιτζίκια πάνω στα δέντρα τονίζουν ασταµάτητα το τραγούδι της γαλήνης 
και της σιωπής. Στις εξοχές της παντού βρυσούλες κελαρύζουν τα δροσόνερά τους και 
χάνονται µέσα στις φτέρες και τ' αγριοσέλινα. Το Βενετσιάνικο κάστρο και το γραφικό 
λιµανάκι κάνουν την πολιτεία να µοιάζει µε µινιατούρα ξεχασµένη στον τοίχο παλιού 
µισογκρεµισµένου και χορταριασµένου αρχοντικού. 

Στα στενά δροµάκια και στα µονοπάτια της µικρής αυτής πόλης έτυχε να γράψω την 
πρώτη, σελίδα της ζωής µου, που ήταν και η µόνη σηµαντική. 

Ήµουν δεκαεφτά χρόνων κι αγαπούσα τον Πωλ! Μέχρι τώρα µου φαίνεται περίεργο, πώς 
µέσα στην καρδιά της Ρούµελης, ανάµεσα σε τόσους συµµαθητές που άκουγαν στα 
συνηθισµένα ονόµατα Γιάννης, ∆ηµήτρης ή Θανάσης, έτυχε ν' αγαπήσω έναν Πωλ. Αλλ' αυτό 
ήταν µια ολόκληρη ιστορία, γιατί ο Πωλ γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αµερική και κείνο το 
χρόνο ήρθε να εγκατασταθεί µε τη µητέρα του στην πατρίδα της, τη µικρή µας πόλη. 

Απ' όλην αυτή την ιστορία το µόνο που είχε για µένα σηµασία ήταν ότι από την πρώτη 
στιγµή που τον είδα, ο ∆ηµήτρης και ο Θάνος, που κατά καιρούς απασχολούσαν την εφηβική 
µου φαντασία µε τρυφερά όνειρα, εξαφανίστηκαν απ' την καρδιά µου, για να δώσουν 
αποφασιστικά τη θέση τους στον Πωλ. Αν και η ανεµελιά µου, που µε τη ζωντάνια της µου 
έδινε µιαν ηγετική θέση µέσα στην τρελοπαρέα µας, έδειχνε µια κοπέλα ανεύθυνη κι 
επιπόλαιη, κατά βάθος ήµουνα πολύ σοβαρή και στοχαστική και δεν µε συγκινούσε η 
επιφάνεια, αλλά πάντα έψαχνα να βρω την ψυχή και την ουσία των ανθρώπων και των 
πραγµάτων. 

Έτσι εκείνο που µε τράβηξε στον Πωλ ήταν η αστραφτερή προσωπικότητά του και η ψυχή 
που καθρεφτιζόταν στα γκριζογάλανα σαν ασηµένια µάτια του και, στην πίκρα που έδειχναν τα 
τρυφερά του χείλη µε το αιώνιο µελαγχολικό χαµόγελο. ∆εν πρόσεξα αν ήταν όµορφος ή 
άσχηµος, ψηλός ή κοντός, φτωχός ή πλούσιος. Ακόµα κι αυτά που ψιθύριζαν στο στενό κύκλο 
της επαρχιακής µας πόλης για τη γέννηση του µ' άφηναν τελείως αδιάφορη. 

Εκείνο που πρωτοδιάβασα στα µάτια του Πωλ για µένα ήταν ένας απέραντος θαυµασµός 
— κάτι σαν ξάφνιασµα. Πολλές φορές από µικρή άκουγα να λένε πως µοιάζω σαν ξανθή 
νεράιδα, ή σαν βασιλοπούλα του παραµυθιού µε τα γαλανά µου µάτια και τις χρυσές πλεξίδες, 
µα ποτέ δεν έδωσα σηµασία κι αντίθετα όλ' αυτά τα κολακευτικά λόγια µ' ενοχλούσαν και τα 
θεωρούσα σαν ένδειξη υπερβολικής φιλοφροσύνης από τους ανθρώπους του κύκλου µου, που 
την επηρέαζε η υπερβολική στοργή του πατέρα µου, γιατί ήταν ο καλύτερος γιατρός στη µικρή 
µας πόλη. Για πρώτη φορά τώρα µέσα στο βλέµµα του Πωλ συνειδητοποίησα την αξία της 
οµορφιάς µου και την αποδέχτηκα, γιατί ήταν σα να πήρε ένα ιδιαίτερο νόηµα για µένα µε την 
αναγνώρισή της εκ µέρους του. 

Μέσα στα δικά µου όµως µάτια αστραποβολούσε η πρώτη ορµητική αγάπη για Κείνον. Γι' 
αυτό µ' όλο που, σαν παραχαϊδεµένο παιδί, ήµουν συνηθισµένη να ικανοποιούνται όλες µου οι 
επιθυµίες, µπροστά σε Κείνον έχανα την αυτοπεποίθηση µου και την ορµή και γινόµουν ένα 
δειλό και συνεσταλµένο κοριτσάκι, που δεν µ' αναγνώριζε πια η παλιά µου παρέα. Μα φαίνεται 
πως πιο αναποφάσιστος και δειλός από µένα είχε γίνει ο Πωλ. 

Κι αυτό συνεχίστηκε κι όταν ακόµα ξεθαρρευτήκαµε τόσο. ώστε να τολµούµε να κάναµε 
έναν περίπατο µαζί. Περπατούσαµε τότε στο µονοπάτι µε τις βατοµουριές πλάι-πλάι, χωρίς να 
µιλάµε, κι οι λυγαριές µας έστελναν το αψύ τους άρωµα — αυτό το άρωµα που έµεινε στην 



ανάµνησή µου σαν το πιο µεθυστικό άρωµα της Γης — που µας αγκάλιαζε κάνοντας έντονη 
την αίσθηση της µοναξιάς και της σιωπής. Το άγγιγµα του κορµιού του δίπλα µου µε µεθούσε 
µε µιαν ανείπωτη ηδονή και µε τρέλαινε τόσο, που έχανα την αίσθηση του χώρου και του 
χρόνου κι ήταν σα να υψωνόµουν µετέωρη στους κόσµους της απόλυτης ευτυχίας, στην 
αιωνιότητα. 

Χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός για να τολµώ να τον κοιτάζω µέσα στα µάτια κι 
αυτές ήταν οι πιο ευτυχισµένες στιγµές, που γνώρισα στη ζωή. Τότε δεν υπήρχαν για µένα 
άλυτα φιλοσοφικά προβλήµατα, ούτε και κανένα άλλο πρόβληµα απασχολούσε τη σκέψη µου, 
γιατί έβρισκα την απάντηση όλων µέσα στο τρυφερό και στοχαστικό βλέµµα του Πωλ. Καµιά 
ευτυχία δεν µπορούσε να συγκριθεί µε την πληρότητα, που ένοιωθα αυτές τις ασύγκριτες 
στιγµές. 

Κι ο καιρός περνούσε πάνω µας φτερωτός, κι εγώ µάταια περίµενα ν' ακούσω απ' το 
στόµα του λόγια αγάπης, ακόµα κι όταν οι σχέσεις µας έγιναν πιο τρυφερές. Μου έπαιρνε, 
θυµάµαι, καµιά φορώ το πρόσωπο µου, καθώς είµαστε σκυµµένοι πάνω απ' τις πικροδάφνες ή 
δίπλα σε µια κρυστάλλινη πηγή, και το κρατούσε µέσα στις φούχτες του και τα µακριά του 
δάχτυλα έτρεµαν και µυρµήκιαζαν από τη συγκίνηση, σα να κρατούσε κάτι απίστευτα 
πολύτιµο και ιερό... Με κοίταζε βαθιά στα µάτια, µα ποτέ δεν δοκίµασε να µε φιλήσει. Εκείνες 
τις στιγµές αισθανόµουν σαν να ήµουν ένα πολύ τρυφερό κι εύθραυστο τριαντάφυλλο µέσα σ' 
ένα σπάνιο βάζο, απ' αυτά που στόλισαν κάποτε τους τάφους των Φαραώ και που κρατούν 
τώρα θαµπωµένα πάνω τους τα µάτια των τουριστών µε τη χρυσαφιά διαφάνεια τους στο 
Μουσείο του Καΐρου. Τα χέρια του µοσχοβολούσαν άλλοτε πασχαλιές κι άλλοτε θυµάρι. Κι η 
αναστάτωση µου γινόταν τόσο δυνατή, που µου έφερνε πόνο στην καρδιά. 

Συχνά στους ατέλειωτους περιπάτους µας καθόµουν δίπλα του και κοιτούσα πέρα από το 
προφίλ του µε τ' αδρά χαρακτηριστικά τα κυπαρίσσια να υψώνουν τους βαθυπράσινους 
κορµούς τους σαν θαυµαστικά στο Άπειρο. Κι όταν το βλέµµα µου σταµατούσε στα 
καλοσχεδιασµένα χείλη του, µια ακατανίκητη έλξη µε τραβούσε προς αυτόν, που µ' έκανε να 
αισθάνοµαι πως µ' έσπρωχνε µέσα σε µιαν άβυσσο. Μα Εκείνος καθόταν ακίνητος, µε το 
βλέµµα χαµένο στον ορίζοντα και µε µιαν αδιόρατη θλίψη στην άκρη του τρυφερού 
στόµατος... 

Παρ' όλα αυτά εγώ εξακολουθούσα να κάνω τρελά όνειρα, πως κάποτε θα µου έλεγε πως 
µ' αγαπάει και θα δεχότανε να παντρευτούµε και πως θα 'κανα ωραία και γερά παιδιά, που θα 
έµοιαζαν σε κείνον. Άλλοτε πάλι, επειδή φοβόµουν µήπως η µεγάλη του ευαισθησία τον έκανε 
να νοιώθει σαν τέρας µπροστά στην πεντάµορφη βασιλοπούλα, ονειρευόµουν πως ήµουν η 
βασιλοπούλα του παραµυθιού κι αντιµετώπιζα τέρατα και στοιχειά κι έκαιγα τα δάχτυλα µου 
κεριά ή έλιωνα σαράντα ζευγάρια σιδερένια γοβάκια, περνώντας βουνά, λαγκάδια και δάση, να 
φτάσω «στα γαλανά βουνά µε τους κοκαλένιους πύργους της αγάπης», να λυθούν τα µάγια και 
να λυτρωθεί το βασιλόπουλο, που η κακιά µάγισσα το µεταµόρφωσε σε τέρας. 

Κι όλα αυτά τα λαχταρούσα όχι γιατί µε πείραζε, εµένα, αν ο Πωλ υστερούσε σε κάτι. Εγώ 
τον αγαπούσα έτσι όπως ήταν. Αγαπούσα την ακτινοβολία των συναισθηµάτων, που τον 
πληµµύριζαν και που αντικατοπτρίζονταν στο βλέµµα και τα τρυφερά του χείλη. Κι 
αντιµετώπιζα µε τη φαντασία όλ' αυτά τα τέρατα και τα στοιχειά, γιατί ήθελα να φύγει απ' τα 
χείλη του η πίκρα, ήθελα να φωτίσει το τρυφερό του βλέµµα η χαρά της εφηβικής µας ηλικίας. 
Ήθελα να µπορούσε να µου πει πως µ' αγαπά κι ας µη µου το 'λεγε. Ήθελα να µάθω αν µ' 
αγαπούσε. 

Άλλοτε πάλι καταριόµουν τη Μοίρα, που µου έδωσε αυτό το λυγερό κορµί, το γεµάτο 
χυµούς κι αστραφτερή ζωντάνια, και λαχταρούσα να ήµουν ένα συνηθισµένο άχρωµο πλάσµα, 
να µπορούσε να µου µιλήσει ελεύθερα, να λύνονταν τα µάγια, που τον κρατούσαν ανήµπορο. 
Όµως η σκέψη αυτή µου φαινόταν τερατώδης και δεν τολµούσα να την κάνω, παρά µονάχα για 
χατήρι του Πωλ. Αντίθετα πίστευα πως ήµουν µικρή κι ασήµαντη µπροστά του και πως δεν του 
άξιζα, γιατί σε κείνον θα άξιζε µια αληθινή βασιλοπούλα του παραµυθιού. Ήθελα να ήµουν πιο 
µεγάλη, πιο όµορφη, πιο έξυπνη, πιο µορφωµένη, ένα πλάσµα αιθέριο, µια νεράιδα, που θα 



διαλυόταν κάτω από το αγκάλιασµά του και που θα τον κέρδιζε για πάντα τυλίγοντας τον µε το 
µαγικό πέπλο της. Ίσως τότε να µ' αγαπούσε µε την ίδια λαχτάρα, που τον αγαπούσα κι εγώ. 

Μ' όλο που βασανιζόµουν ανάµεσα σ' αυτές τις αντιθέσεις, έζησα την εποχή εκείνη µιαν 
ασύγκριτη ευτυχία δίπλα του, µέσα σε µια φύση καµωµένη επίτηδες για να πλαισιώσει την 
πρώτη αγάπη, καθώς βαδίζαµε δίπλα στις σιωπηλές λυγαριές ή ρεµβάζαµε παρακολουθώντας 
το βιολετί δειλινό ψηλά απ' τον 'Αη Λια του Κάστρου να βυθίζεται στην ασηµένια θάλασσα. 

Φαίνεται όµως ότι είναι αλήθεια. πως µια κακιά Μοίρα κατατρέχει την ευτυχία. Γιατί όταν 
τελείωσα το Γυµνάσιο, ο πατέρας µου ήθελε να µε στείλει δυο - τρία χρόνια στην Αγγλία, όπου 
ήταν εγκατεστηµένη µια θεία µου. για να συµπληρώσω τις σπουδές µου στην Αγγλική γλώσσα 
και Φιλολογία. Όχι πως επηρεάστηκε απ' τα σχόλια του κόσµου. Εκείνος ποτέ δεν πήρε στα 
σοβαρά το σύνδεσµό µου µε τον Πωλ. Πίστευε πως ήταν ένα καπρίτσιο ενός παραχαϊδεµένου 
παιδιού και του έκανε την ίδια εντύπωση, όπως και αν µου άρεσε να κάνω βόλτες µ' ένα 
τεράστιο λυκόσκυλο ή να παίζω µε µια µαϊµού. 

Για µένα η απόφασή του ήταν κάτι το εφιαλτικό, θα έκανα το παν για να µην 
πραγµατοποιηθεί, αν µου έδινε λίγο θάρρος ο Πωλ. Εκείνος όµως στην απελπισία µου 
αντέταξε µια παράλογη ψυχραιµία και µου είπε πως έπρεπε ν' ακούσω τον πατέρα µου και να 
χωριστούµε. Μου έλεγε πολλά για να µε πείσει, µα εγώ δεν άκουγα τίποτε άλλο. Κοίταζα µόνο 
τα µάτια και τα χείλη του, που θα τα έχανα για τόσον καιρό, κι η απόγνωση µου µού θόλωνε το 
µυαλό. Τα µάτια µου είχαν βουρκώσει κι ίσως γι' αυτό µου φάνηκαν τα δικά του µάτια πιο 
σκοτεινά και σαν θολά από συγκρατηµένα δάκρυα κι η γραµµή της πίκρας στην άκρη των 
χειλιών του πιο έντονη. 

Τότε του είπα πως τον αγαπώ, πως δεν µπορούσα να ζήσω χωρίς εκείνον, πως ήθελα να 
παντρευτούµε και να ζήσω κοντά του ως το θάνατο. Τον ικέτευα να µη µ' αφήσει να φύγω, να 
µε κρατήσει σφιχτά στην αγκαλιά του για πάντα. Ούτε θυµάµαι τί του έλεγα µέσα στην 
απελπισία µου. Τότε το βλέµµα του έγινε σκληρό κι απόµακρο και µου είπε πως εκείνος ήθελε 
προς το παρόν την ελευθερία του και πως είχαµε καιρό να σκεφτούµε, σ' αυτό το διάστηµα που 
θα έλειπα. Έφυγα, αφού τον παρακάλεσα τουλάχιστον να µου γράφει εκεί στην ξενιτειά. 

Κι όµως δεν πήρα ποτέ απάντηση στα γράµµατά µου, που όλο γίνονταν και πιο θερµά, 
πληµµυρισµένα από έναν πόθο ασυγκράτητο, που κατρακυλούσε στις σελίδες τους σαν 
ορµητικός χείµαρρος. Αντίθετα έφταναν ως εµένα ακαθόριστες φήµες για ξενύχτια και όργια, 
για φτηνές περιπέτειες κι εύκολες γυναίκες. Έµαθα ακόµα, πως όταν έφυγα έσπασε το βιολί 
του, που όταν το έπαιζε για µένα, µ' έκανε να χάνω την αίσθηση του υλικού κόσµου, άλλοτε 
βυθίζοντας µε σ' έναν ωκεανό τρυφερότητας κι άλλοτε αναστατώνοντας µε από ένα βίαιο 
πάθος. Τώρα συνόδευε µε µια κιθάρα τα ξενύχτια της τρελοπαρέας. 

Άρχισα ν' αµφιβάλλω, αν µε είχε αγαπήσει ποτέ, κι ενώ γινόµουν τρελή από τη ζήλεια και 
καιγόµουν από τον πόθο να ήµουν το χειρότερο τρελλοκόριτσο της παρέας, µόνο για να 
αισθανόµουν, έστω και µια φορά ν' ακουµπούσαν τα χείλη του πάνω στα δικά µου, από 
αντίδραση προσπαθούσα να ξεχαστώ στη συντροφιά κανενός απ' τους ξανθούς νεαρούς, που 
µε τριγύριζαν µέσα στην καταχνιά του New Castle. Μα κανείς δεν µπορούσε να σβήσει από τη 
µνήµη και τη φαντασία µου τον Πωλ. Όλοι µου φαίνονταν άψυχα ανέκφραστα αγάλµατα 
νεκρής πόλης χαµένης εποχής, που κάποιος µάγος τους έδωσε ζωή και µε σπασµωδικές 
κινήσεις χόρευαν γύρω µου, σαν µαριονέττες. 

Απελπισµένη στεκόµουν στις όχθες του Tyne, που χωρίζει το Ντάραµ από το 
Νορθάµπερλαντ, κυλώντας τα νερά του τόσο ήσυχα, ώστε να µην µπορείς να καταλάβεις από 
πού έρχεται και πού πηγαίνει. Κοίταζα µελαγχολικά το Νορθάµπερλαντ και µου φαινόταν τόσο 
κοντινό, αλλά συγχρόνως και τόσο µακρινό κι απρόσιτο, σα να βρισκόταν η ευτυχία µου εκεί 
απέναντι, στην άλλη όχθη του ποταµού, κι εγώ µάταια άπλωνα τα χέρια µου για να τη φτάσω... 

Πνιγµένη µέσα στον ωκεανό της απελπισίας µου, ήµουν αποφασισµένη να δώσω ένα 
τέλος σ' αυτό το µαρτύριο µε την ξαφνική επιστροφή µου στην Ελλάδα, όταν έφτασε σε µένα 
το µήνυµα του θανάτου του Πωλ! Τότε ο κόστος καταποντίσθηκε γύρω µου και πίστεψα πως η 
ζωή είχε τελειώσει για µένα... 



Κι ωστόσο η ζωή συνεχίστηκε, γιατί δεν τελειώνει παρά µονάχα µε το θάνατο. Έτυχε 
µάλιστα να παντρευτώ και να κάνω ένα χαριτωµένο παιδί. Έτυχε ακόµα ο άντρας µου να είναι 
πολύ πλούσιος και να µου προσφέρει την πολυτέλεια της αδιάκοπης αλλαγής. Γιατί ταξίδεψα 
πολύ και γνώρισα µε τις καλύτερες συνθήκες τα ωραιότερα µέρη της Γης, έχοντας πάντα γύρω 
µου ανθρώπους εξαιρετικούς. Τίποτε όµως δεν µπόρεσε να σβήσει απ' την καρδιά µου τη 
µορφή του Πωλ, που µε ακολουθεί παντού, µελαγχολικά πλαισιωµένη απ' τα ροµαντικά τοπία 
της µακρινής µου Πατρίδας. 

Κι όπου κι αν βρίσκοµαι η ψυχή µου πετάει στην όµορφη µικρή µας πόλη, εκεί όπου τα 
πάντα ευωδιάζουν απ' τ' αρώµατα των λουλουδιών, όπου τα τζιτζίκια συνθέτουν τη µελωδία 
της σιωπής κι οι κρύες βρυσούλες ποτίζουν αιώνια τη µοναξιά, κατρακυλώντας τα γάργαρα 
νερά τους ανάµεσα στ' αγριοσέλινα, τα πολυτρίχια, τους µενεξέδες και το φλησκούνι. Εκεί 
όπου αγκαλιά µε τις πικροδάφνες και τις λυγαριές µπορεί ν' ανθίζει η πρώτη αγάπη κι όπου έχει 
καταφύγει η οµορφιά κι η αλήθεια της ζωής. Η ποίηση του κόσµου... 

Και δεν λυπάµαι γιατί η ζωή δεν µου ξανάδωσε τις ανεπανάληπτες εκείνες συγκινήσεις της 
πρώτης µου αγάπης, που στάθηκε και η µοναδική της ζωής µου, αλλά γιατί λείπει από τις 
αναµνήσεις µου η πρώτη ερωτική εξοµολόγηση κι ένα αδέξιο τρυφερό φιλί από Κείνον, που 
γέµισε την καρδιά µου για πάντα µε την παρουσία του. Κι είναι στιγµές που η αµφιβολία µου 
βαραίνει την ψυχή, αν είχε ποτέ ανταπόκριση η αγάπη εκείνη, που σφράγισε όλη µου τη ζωή 
µε το παράπονο του ανεκπλήρωτου... [πηγή: Μικρός Απόπλους] 

 
 

Εργασίες για το σπίτι: 
1) Η ηρωίδα- αφηγήτρια στα δεκαεπτά της ερωτεύεται τον Πωλ: α) Σύµφωνα µε την ίδια, 
ποιοι είναι οι λόγοι που την κάνουν να τον ερωτευτεί τόσο «ορµητικά» (όπως γράφει); β) 
Πώς νιώθει (ποια συναισθήµατα βιώνει) όταν βρίσκεται κοντά του; Έχετε νιώσει ανάλογα 
συναισθήµατα; γ) Πόσο καθοριστική υπήρξε στη ζωή της η σχέση αυτή; 
2) Πώς τελειώνει ο έρωτας αυτός; ∆ώστε ένα δικός σας διαφορετικό τέλος στην ιστορία. 
3) Η αφηγήτρια στο τέλος του διηγήµατος εκφράζει τη λύπη της για εκείνη την ερωτική 
εξοµολόγηση που ποτέ δεν έγινε και λείπει από τις αναµνήσεις της. Μπείτε, λοιπόν, στη 
θέση του Πωλ και γράψτε αυτήν την ερωτική εξοµολόγηση που τόσο χρόνια περίµενε η 
ηρωίδα.   
4) Αναδιηγηθείτε περιληπτικά αυτήν την ερωτική ιστορία, αλλάζοντας, όµως, τον αφηγητή 
και την οπτική γωνία και βάζοντας στη θέση της αφηγήτριας τον Πωλ (ως αφηγητή). 
 
Αναλάβετε ο καθένας από µία εργασία. Στην επόµενη συνάντησή µας κουβεντιάστε την 
απάντησή σας µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σας και προχωρήστε σε τυχόν 
διορθώσεις, προσθήκες, αφαιρέσεις κ.λπ. 
 
  



Οζ, Άµος (2001). Σούµχι / µτφ. Χρυσούλα Παπαδοπούλου. Aθήνα: Kαστανιώτης.   

(Κεφ. 1ο, σσ. 13–18)* 

* http://museduc.gr/docs/new/2o_PERIPETEIA_ENHLIKIOSHS.pdf 
 
 
Ερωτήσεις: 
1) α) Ο 11χρονος Σούµχι είναι ερωτευµένος µε την Έστι. Πώς επιδρά/αποτυπώνεται ο 
έρωτάς του αυτός στη ζωή και την καθηµερινότητά του; β) Πώς εκδηλώνει τα συναισθήµατά 
του για την Έστι; Μπορείτε να ερµηνεύσετε τη συµπεριφορά του αυτή;  
2) α) Τι κάνουν οι φίλοι του σε ανάλογες περιπτώσεις (όταν δηλ. αγαπούν ένα κορίτσι);  β) 
Τι κάνετε εσείς; ∆ηλ. πώς εκφράζετε τον έρωτά σας;  
 

 
Ζίσκιντ, Πάτρικ (1991). Tο καλοκαίρι του κ. Zόµερ / µτφ. Mαρία Aγγελίδου. Aθήνα: 
Ψυχογιός.  

(απόσπασµα, σσ. 43–56*) 

 
* http://museduc.gr/docs/new/2o_PERIPETEIA_ENHLIKIOSHS.pdf 

 
 

Εργασίες για το σπίτι:  
1) Από την αρχή του αποσπάσµατος χωρίς ο ήρωας-αφηγητής να το δηλώνει ρητά 
καταλαβαίνουµε πως είναι ερωτευµένος µε µια συµµαθήτριά του. Ποιες περιγραφές, 
αντιδράσεις-πράξεις, όνειρα, σχέδια, συναισθήµατα αποκαλύπτουν (σε µας) τον έρωτά του 
αυτόν; Γιατί, όµως, δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήµατά του;  
2) Συνεχίστε εσείς την ιστορία... 
3) Πώς αισθάνεται ο ήρωας στο τέλος του αποσπάσµατος; Έχετε αισθανθεί ποτέ κάτι 
ανάλογο όταν µία έντονη επιθυµία σας δεν πραγµατοποιείται;  
4) Περιγράψτε-αφηγηθείτε ένα δικό σας όνειρο... 
 
5) Φτιάξτε µια δική σας φανταστική ερωτική ιστορία (αξιοποιώντας στοιχεία από τις 
εµπειρίες σας, τα διαβάσµατα, τα ακροάµατα και τα θεάµατά σας -δηλ. όσα έχετε ζήσει, 
ακούσει και δει- ή απλώς από τη «νοσηρή» σας φαντασία...) Στην ιστορία σας πρέπει να 
λάβετε υπόψη σας τους παρακάτω άξονες: χώρος, χρόνος, πρόσωπα, αρχική κατάσταση, 
πρόβληµα (στέρηση ή επιθυµία) και στόχος ηρώων, δοκιµασίες-περιπέτειες ηρώων, ρόλοι 
άλλων προσώπων (βοηθοί ή αντίµαχοι ηρώων), τέλος της ιστορίας= λύση προβλήµατος;].  
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Μοιράζεστε τις ερωτήσεις 1- 4, ενώ η 5η είναι κοινή για όλους. Στην επόµενη 
συνάντησή µας κουβεντιάστε την απάντησή σας µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σας και 
προχωρήστε σε τυχόν διορθώσεις, προσθήκες, αφαιρέσεις κ.λπ. 
 


