
 

 

 

 

 

   του Μιχάλη 
 

                                   Είλαη πνιιέο θνξέο πνπ ζηνλ ειεύζεξν 
ρξόλν κνπ δελ είκαη ζαλ έλα ζπλεζηζκέλν παηδί. Τη θάλνπλ ηα 
ζπλεζηζκέλα παηδηά ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο; Παίδνπλ! Εγώ δελ 
είκαη έηζη. Εγώ θάζνκαη θαη ζπιινγίδνκαη κε ηηο ώξεο πόζν ρξόλν 
έρσ μνδέςεη από ηελ πνιύηηκε δσνύια κνπ ζε εθείλν ην ζπίηη. Σην 
ζπίηη ηεο γηαγηάο κνπ ζηελ Αίγηλα! 
    Μεηξεκέλεο ζηα δάρηπια είλαη νη θνξέο πνπ έρσ πεξάζεη θαιά 
ζε απηό… Θπκάκαη όηαλ ήκνπλ κηθξόο θαη κνπ έιεγαλ όηη ζα πάκε 
ζηε γηαγηά κνπ ζηελ Αίγηλα. Οννν! Πεηαγόκνπλ όιν ραξά. Με ηα 
ρξόληα όκσο ηα πξάγκαηα ζαλ λα άιιαμαλ. Η ππνκνλή θάζε 
αλζξώπνπ , βιέπεηε , έξρεηαη ε ζηηγκή πνπ εμαληιείηαη. 
     Τν αξρνληηθό ηεο γηαγηάο ζεσξείηαη αξθεηά κεγάιν. Εμσηεξηθά 
είλαη επξύρσξν θαη πνιύ επηβιεηηθό, θεξδίδεη ηηο πξώηεο 
εληππώζεηο. Μα όηαλ ν επηζθέπηεο κπεη κέζα, ςάρλεη ηξόπν γηα 
λα θύγεη. Μα δελ κπνξεί! Τν ζπίηη , βιέπεηε , έρεη ηόζν πνιιέο 
πόξηεο πνπ ηνλ ίδην ην Δαίδαιν , ηνλ αξραίν , ηνλ βγάδεη λνθ άνπη!  
    Τν λενθιαζηθό ζπίηη ηεο γηαγηάο κνπ δηαζέηεη: Δύν κπάληα , όπνπ 
ην έλα είλαη θιεηδσκέλν πάληα  όηαλ θάλνπκε ηελ επίζθεςή καο – 
ην ιόγν αθόκα δελ ηνλ έρσ θαηαιάβεη.Μία θνπδίλα πνπ ε γηαγηά 
καγεηξεύεη. Δε ιέσ, θαιή είλαη , αιιά ην ζέκα δελ είλαη εθεί. Είλαη 
όηη αλ αλνίμεηο ηελ πόξηα ηεο θνπδίλαο, θαηεβαίλεηο έλα ζθαινπάηη 
θαη βξίζθεζαη … ζηελ ηνπαιέηα! Από ηελ ηνπαιέηα πάιη , αλ 
αλνίμεηο ηελ πόξηα βξίζθεζαη ζην κπαιθόλη. Πόζεο θνξέο έρσ 
βξεζεί ζηελ ηνπαιέηα … ρσξίο λα ην ζέισ! 
    Τν ζπίηη έρεη αθόκε έλα ζρεηηθά επξύρσξν ζαιόλη πνπ , λα 
θαληαζηείηε , έρεη κηα πόξηα πνπ βγάδεη ζηε γλσζηή θαη πεξίθεκε 
… ηξύπα! Η ηξύπα είλαη έλα κηθξό δσκάηην πνπ έρεη κόλν έλα 
θξεβάηη θαη ε κνλαδηθή ηνπ πνιπηέιεηα είλαη έλα κηθξό μύιηλν 
θνκνδίλν. Καηαιαβαίλεηε ηώξα γηαηί πεξλάσ ηόζν ράιηα θάζε 
θνξά. Να θνηκάζαη εθεί ην βξάδπ γίλεηαη κε ρίιηα δόξηα. Νηώζεηο όηη 
θνηκάζαη ζε έλα δσκάηην πνπ δε ρσξά ηίπνηε άιιν εθηόο από 
εζέλα. Να κπξίδεηο δε κηα ηνπαιέηα πνπ έρεη λα πιπζεί από ην ’90 
θαη ηειεπηαίν θαη θαιύηεξν λα πξέπεη λα θιείλεηο θάζε θνξά ηελ 
πόξηα θαη λα ληώζεηο όηη είζαη ζε …θέξεηξν, δηόηη δελ κπνξείο λα 
θάλεηο θαη αιιηώο κηα πνπ ε γηαγηά ην βξάδπ αθνύεη ξαδηόθσλν θαη 
θάλεη ζόξπβν.  



    Τν κόλν κέξνο πνπ κε εξεκεί θάπσο είλαη ε ηαξάηζα , αλ θαη 
εθεί έρσ λα αλέβσ κήλεο , γηαηί όηαλ αθνύσ ηε ζηδεξέληα ζθάια λα 
ηξίδεη θάζε θνξά πνπ αλεβαίλσ πάλσ ηεο είλαη ζαλ ηνλ ρεηξόηεξό 
κνπ εθηάιηε! Τν θαιύηεξν βέβαηα δελ είλαη απηό. Είλαη όηη αλ 
πέζεηο από ηα δεμηά , θαηξαθπιάο ζηα θεξακίδηα ηεο  ηαξάηζαο θαη 
θαηαληάο λα  καδεύνπλ …ηα θνκκάηηα ζνπ. 
     Τέινο  πάλησλ , θαηαιαβαίλεηε πόζν ζέισ λα μαλαπάσ ζε 
απηό ην ζπίηη , έηζη; 
 


