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Εισαγωγικά 

 

 

 Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που συνέβη στα Καλάβρυτα την Άνοιξη, 

Καλοκαίρι και φθινόπωρο του 2017. Πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας η Ρίτα, μια 

γλυκιά ιδιαίτερη γατούλα και τα υπέροχα μικρά της. Αυτά δεν έκαναν τίποτα άλλο 

από το να υπάρχουν εκείνη την περίοδο και να θέλουν να ζήσουν μαζί μου, στο σπίτι 

μου, μια ήρεμη φυσιολογική ζωή, όπως τόσες και τόσες γάτες. Ήταν όμως τόσο 

ξεχωριστά για να περάσουν απαρατήρητα, όχι μόνο από μένα αλλά και από κάθε 

περαστικό, από τη γειτονιά ανθρώπους που αγαπούν τα γατάκια, που τους είναι 

αδιάφορα και απλά μπορεί κάποια στιγμή να κάνουν μια φιλική χειρονομία σ αυτά 

αλλά και φανατικούς εχθρούς, ανόητους, εμπαθείς, που βλέπουν σ αυτά τα τόσο 

άκακα και αδύναμα ζωάκια την ευκαιρία να εκδικηθούν, να βασανίσουν, να 

σκοτώσουν και γενικά να εκτονώσουν κάθε αρρωστημένη διάθεση τους, είτε από 

άγνοια, είτε από εμπάθεια προς τον ιδιοκτήτη τους, ή ακόμη επειδή έτσι έμαθαν κι 

αυτοί στην παιδική τους ηλικία πως μπορούν να δείξουν την «υπεροχή» τους.  

 Η αλήθεια είναι, πως αυτά τα γατάκια, με την στάση τους, την αγνότητα τους, 

την τεράστια γενναιότητα τους, την περιφρόνηση του φόβου και του θανάτου, μου 

έδωσαν τέτοια συναισθήματα και την έμπνευση να γράψω για τη ζωή τους και να 

μεταφέρω όσο πιο πιστά μπορώ αυτά που αισθάνθηκα, τα γεγονότα, τις αξίες που 

μου θύμισαν πως έχουν χαθεί και παράλληλα να αναδείξω και να καυτηριάσω τη 

στάση ανθρώπων και ομάδων των μικρών τοπικών κοινωνιών που δείχνουν σημάδια 

οπισθοδρόμησης, παρακμής, βιαιότητας και εντέλει μας παραπέμπουν σε άλλες 

σκοτεινές εποχές. Εποχές που θυμίζουν το 1900 του Μπερτολούτσι. 

 Προσπάθησα να μεταφέρω όσο πιο ανόθευτα μπορούσα τα συναισθήματα και 

τα γεγονότα και κατέγραψα τα σημαντικότερα από αυτά σε μια γλώσσα που να είναι 

σχεδόν η προφορική «τοπική» διάλεκτος αποτυπωμένη σε κείμενο. Έτσι πιστεύω 

πως το κείμενο έχει τη ζωντάνια και την αμεσότητα του προφορικού λόγου. Δεν 

ξέρω αν το κατάφερα.  

 Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να εκφράσω όλα όσα αισθάνθηκα και 

αισθάνομαι γι αυτά τα υπέροχα πλασματάκια, να μην ξεχαστούν ποτέ, όπως άλλωστε 

τους είχα υποσχεθεί και να δώσω στον καθένα αναγνώστη το ερέθισμα για 

βαθύτερες σκέψεις και προβληματισμό για την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί 

σε μικρές, κλειστές τοπικές κοινωνίες. 

 Το έργο μου πήρε πάνω από ένα χρόνο να ολοκληρωθεί και λόγω έλλειψης 

χρόνου αλλά και γιατί η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσα να γράψω 

πάνω από μία σελίδα κάθε φορά. Κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό 

κάτι που με βοηθούσε να κάνω τις προεκτάσεις μου σε σκέψεις, κρίσεις και ιδέες 

κάτι που θυμίζει λίγο το «Ζεν και την τέχνη της συντήρησης της μοτοσικλέτας» του 

Ρόμπερτ Πίρσιγκ. 

 

 

Πριν το αξιολογήσετε, διαβάστε το προσεκτικά… 
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Μαθήματα ανθρωπιάς από….Γάτες 

 

Κεφάλαιο 1ο - Η Ρίτα και τα μικρά της 

 

 Στις 2 Απριλίου 2017, όταν έφτασα στα Καλάβρυτα, ύστερα από την 

κούραση του ταξιδιού βγήκα στον κήπο να χαλαρώσω και να απολαύσω τις 

εικόνες της άνοιξης. Εκεί καθόταν μια πολύ ήσυχη και ήρεμη γατούλα. Νιάου 

μου κάνει… νιάου της απαντάω…και κολλήσαμε… 

Αυτό ήταν, ήρθε κοντά μου, με κοίταζε με μια ηρεμία…σαν να με 

ήξερε… Αργότερα θυμήθηκα πως πρέπει να ήταν το ήσυχο γατάκι που 

ερχόταν το προηγούμενο καλοκαίρι, καθόταν με τις ώρες και με κοίταζε όταν 

έβγαινα για ξεκούραση…αλλά τότε δεν με πλησίαζε. Της έριξα λίγο από το 

κουλούρι που έτρωγα, το πλησίασε, δάγκωσε λίγο αλλά δεν το έφαγε. Της 

έριξα κι άλλο και δεν το πλησίασε. Διαπίστωσα τότε πως δεν τρώνε τα γλυκά. 

 Το πρώτο όνομα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν Ρίτα (Μαργαρίτα) γιατί 

η γατούλα ήταν τόσο όμορφη και ήρεμη σαν αγριολούλουδο της άνοιξης, 

μαργαρίτα του αγρού που εκείνη την εποχή ήταν πολλές. Παρατήρησα τότε 

πως η κοιλίτσα της Ρίτας ήταν φουσκωμένη, ήταν έγκυος. Τη λυπήθηκα, της 

έβαλα σε μια γωνιά της βεράντας ένα χαρτοκούτι με ένα μαξιλάρι να μένει και 

να μην κρυώνει (έκανε κρύο ακόμη) και την φρόντιζα μέχρι να γεννήσει. 

 Δεθήκαμε. Η Ρίτα ήταν τόσο ήσυχη και διακριτική που μου προκάλεσε 

το ενδιαφέρον. Δεν γκρίνιαζε ποτέ, της έβαζα να φάει…έτρωγε…αργούσα να 

της βάλω δεν διαμαρτυρόταν… και πάντα με κοίταζε με ηρεμία και καλοσύνη. 

Της αρκούσε ότι είχε και ότι μπορούσα να της προσφέρω… Καμιά φορά 

έρχονταν άλλες γάτες να φάνε αυτό που της έβαζα και ενώ εγώ τις έδιωχνα, 

αυτή δεν αντιδρούσε. Χαζή είναι; Έλεγα μέσα μου…της τρώνε το φαγητό και 

δεν αντιδρά; (σκέψη ανθρώπου) 
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 Πέρασε σχεδόν όλος ο Απρίλης, ώσπου ένα βράδυ στις 29 βγαίνω να 

της βάλω φαγητό και έλειπε. Την αναζήτησα…αυτή δεν έφευγε ποτέ από το 

κουτί της…και ψιλόβρεχε.. Κάποια στιγμή όπως έψαχνα με το φακό στον κήπο, 

βλέπω το κεφαλάκι της σε μια γωνιά και δυο ματάκια να με κοιτάζουν 

διερευνητικά…εδώ είσαι; Της λέω… Τι κάνεις εδώ; Βγάζει ένα ξεψυχισμένο 

Νιάου… κοιτάζω καλύτερα…δεν ήταν μόνη…είχε γεννήσει τέσσερα υπέροχα 

μωρά και τα θήλαζε. Έλα εδώ της λέω…να μην βρέχεσαι…δεν αντέδρασε…δεν 

ήξερα τι να κάνω και μάλλον κι αυτή…ήταν η πρώτη της γέννα. Ούτε για νερό 

δεν έφευγε από εκεί. Σκέφτηκα πως ήξερε τι έκανε καλύτερα από εμένα. Της 

έβαλα κοντά της κάτι να φάει, πεινούσε η καημένη, και λίγο νερό.. και την 

άφησα να χαρεί τα μωρά της, εκεί που διάλεξε να τα γεννήσει, εκείνο το 

βράδυ.  

 Το άλλο πρωί βγήκα να δω τι γίνεται και την βρίσκω ακόμη στην ίδια 

θέση, πάνω 

από τα μωρά 

της να τα 

θηλάζει και 

να με 

κοιτάζει με 

απορία. 

Σκέφτηκα 

πως δεν 

ήξερε κι αυτή 

τι να κάνει 

και πως δεν 

ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση να «φορτωθώ» και τα μωρά της. Μου 

έδωσε την εντύπωση πως δεν ήξερε αν τα θέλω να τα φροντίσω κι αυτά.. κάτι 
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έπρεπε να κάνω…Παίρνω το κουτί με το μαξιλάρι, και με προσοχή βάζω τα 

μικρά επάνω, τα σκασμένα…μιας ημέρας γατάκια και είχαν αρπάξει με τα 

νυχάκια τους το γρασίδι για να μην φύγουν από εκεί που γεννήθηκαν, τόσο 

πολύ αγαπούσαν αυτόν τον τόπο… και τα μετέφερα σε στεγασμένο μέρος. Η 

Ρίτα ακολούθησε γρήγορα, ανακουφισμένη. Βρήκε ξανά την ηρεμία της και λίγο 

χρόνο να φάει, να πιει νερό να κάνει τις ανάγκες της και αφέθηκε ολόψυχα 

στο μεγάλωμα των μωρών της στο κουτί…  

Έτσι περνούσαν οι μέρες, η ευτυχής μαμά θήλαζε και μεγάλωνε τα 

μωρά της μέσα στο κουτί. Είχε τέσσερα χαριτωμένα μικρά, ένα που τις 

έμοιαζε στα χρώματα τιγράκι γκρίζο (που ήταν λίγο αδυνατούλι και έδειχνε 

εύθραυστο και γι αυτό το είπα Ειρήνη), ένα μαύρο με καφεγκρίζα κοιλίτσα 

(που ήταν πολύ ήσυχο και του άρεσε να κοιμάται στην αγκαλιά της μάνας του 

και γι αυτό το είπα Γιώτα), ένα μαύρο με κάτασπρη κοιλίτσα και ποδαράκια 

και μια μαύρη βούλα στο πηγούνι (και γι αυτό το είπα Βούλα) και ένα γκρίζο 

(στρουμπουλό με παχιά γκρίζα γουνίτσα και γι αυτό το είπα Ανθούλα). Πιστή 

απεικόνιση του νόμου του Mendel. 

 Στον πρώτο μήνα παρατήρησα εικόνες και συμπεριφορές που θύμιζαν 

αυτές του ανθρώπου μωρού. Ο θηλασμός, η ενστικτώδης αναζήτηση της 

θηλής, τα γεύματα σε τακτά διαστήματα, ο ύπνος και οι εκφράσεις κατά τη 

διάρκεια του, το χασμουρητό, το «τέντωμα» μετά κ.ά. Οι αλλαγές εδώ και η 

ανάπτυξη γινόταν με πιο γρήγορους ρυθμούς αναλογικά με το χρόνο ζωής 

τους.  

Κλείνοντας τον πρώτο μήνα άρχισαν να κάνουν τα πρώτα βήματα (μέσα 

στο κουτί φυσικά), να αναπτύσσεται το τρίχωμα τους (η γουνίτσα), να 

ανοίγουν τα ματάκια τους στην αρχή με φανταστικά χρώματα, άλλο γαλάζιο, 

άλλο μοβ, άλλο πράσινο, που βέβαια σταδιακά άρχισε να αλλάζει μέχρι να 

γίνει το τελικό χρώμα. Άρχισαν να τρώνε το γαλατάκι που τους έβαζα και να 
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λειτουργεί το ουροποιητικό και πεπτικό τους. Σε λίγες μέρες, με πρωτοπόρο 

τη Βουλίτσα, άρχισαν να βγαίνουν από το κουτί τους και να ανακαλύπτουν τον 

έξω κόσμο. Κρύβονταν πίσω από αυτό και κάτι έκαναν σιωπηλά (τα κακά 

τους). Τότε τους έβαλα ένα δοχείο με άμμο κοντά, και περίμενα να δω αν θα 

καταλάβουν τη χρήση του. Πολύ γρήγορα άρχισαν να το περιεργάζονται μέχρι 

που σκαρφάλωσαν και μπήκαν μέσα (πρωτοπόρος και εδώ η Βουλίτσα). 

Έκτοτε εκεί έκαναν την ανάγκη τους (γατάκια ενός μηνός και κάτι). 

Σ αυτή τη φάση άρχισε η εξερεύνηση του έξω κόσμου, το παιχνίδι 

μεταξύ τους, με αντικείμενα που υπήρχαν στο χώρο (όπως κρύβονταν κάτω 

από το φαράσι, έπαιζαν με το σκουπάκι κ.ά), με φύλλα λουλουδιών και 

αναπτύσσονταν πολύ γρήγορα, αφού ήδη είχαν αρχίσει να τρώνε μικρές 

κονσερβούλες, έπιναν νερό ενώ παράλληλα η μάνα τους με ένα 

χαρακτηριστικό μακρόσυρτο νιαούρισμα τα καλούσε για θηλασμό και ύπνο. 

Περίπου στον ενάμισι μήνα που περπατούσαν πλέον για τα καλά και αλώνιζαν 

τη βεράντα, που και που έβγαζαν κεφαλάκι προς τον κήπο ή την άκρη της 

σκάλας αλλά δεν τολμούσαν να διαβούν το νοητό όριο της ηλικίας τους, 

ανακάλυψαν και εμένα. Βέβαια είχαν εντυπώσει τη φωνή μου αλλά δεν ήξεραν 

τι και πως είμαι. Κοίταζαν ψηλά και τους φαινόμουν ως γίγαντας ή τέρας, 

ανακάλυψαν πως έχω πόδια, πως φοράω κάτι σκληρό για να πατάω…και 

άρχισαν να ανεβαίνουν στο παπούτσι μου. Πάλι η Βουλίτσα πρώτη. Χωρούσαν 

δύο πάνω, ήταν τόσο μικρά…και γω τα έκανα βόλτα πάνω στο παπούτσι 

μου…(κάτι σαν αλογάκι) πόσο τους άρεσε… 

 

Κεφάλαιο 2ο  -  Εξερευνώντας τον Γενναίο Νέο Κόσμο 

 

 Σε εκείνη τη φάση, μια μέρα μου έρχονταν όλα κοντά μου, γύρω από το 

παπούτσι μου, αποφάσισα να τα αγγίξω, να τα χαϊδέψω για να νοιώσουν το 

άγγιγμα μου, να αρχίσουν να εμπιστεύονται τους ανθρώπους…και τα χάιδεψα 

από λίγο…ένα ένα στη σειρά περίμεναν τα καημένα…και πόσο τους άρεσε… H 

Ρίτα το είδε αυτό και δεν της άρεσε…το ένοιωσα εκείνη τη στιγμή από το 

βλέμμα της, σαν να μην ήθελε να ανακατεύομαι στο μεγάλωμα των μωρών της 

(πόσο δίκιο είχε…) και σταμάτησα, έφυγα. Δεν ήξερα πως θα αντιδράσει. 

Εκείνη τη στιγμή δεν αντέδρασε, το βράδυ όμως τα έχασα και την ίδια και τα 

μικρά της. Ένοιωθα πως δεν είχαν φύγει μακριά, μέχρι που ανακάλυψα την 

κρυψώνα τους. Κάτω από τη σκάλα σε μια γωνία πίσω από κάποια αντικείμενα 

πάνω στο έδαφος. Τα καημένα…ήταν τόσο ήσυχα που δεν μπορούσες να τα 

εντοπίσεις από τη φωνή τους και ψιλόβρεχε… 

 Προσπάθησα πολλές φορές να επανορθώσω, τα έπαιρνα και τα 

ανέβαζα στο κουτί τους για να είναι ζεστά, αλλά κάθε φορά ερχόταν η μάνα 

τους τα βουτούσε από τη γούνα πίσω από τα αυτιά και τα ξαναπήγανε εκεί. 
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 Ώσπου μια μέρα, Η 

Βουλίτσα έκανε την «επανάσταση» 

της, ακούγοντας τη φωνή μου ήρθε 

προς το μέρος μου και με τα 

νυχάκια του σκαρφάλωσε τα 

σκαλοπάτια και ήρθε στο παπούτσι 

μου. Αυτό ήταν…η Ρίτα είχε χάσει 

πλέον τον έλεγχο, ακολούθησαν και 

τα υπόλοιπα…ε…και στο τέλος ήρθε 

και η ίδια και ξαναεγκαταστάθηκε 

στο κουτί. 

 Το αγαπημένο τους πλέον 

παιχνίδι ήταν να ανεβοκατεβαίνουν τα σκαλοπάτια, που σημειωτέον είναι και 

αρκετά ψηλά. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα, στο κατέβασμα τις περισσότερες 

φορές πήγαιναν κουτρουβαλώντας, ενώ στο ανέβασμα σκαρφάλωναν με τα 

νυχάκια. Εκεί στο κάτω μέρος της σκάλας ανακάλυψαν το κενό κάτω από την 

πόρτα της αποθήκης, η Βούλα πρώτη έχωσε το κεφαλάκι μέσα και μετά 

εξαφανίστηκε και στη συνέχεια το ένα μετά το άλλο μπήκαν στην αποθήκη 

χώνοντας το κεφαλάκι τους στο κενό και έτσι ανακάλυψαν την καινούργια 

μεγάλη κρυψώνα τους που έμελλε να γίνει ο ιδιωτικός τους χώρος, ο χώρος 

ξεκούρασης και ύπνου για τους επόμενους μήνες, μόνο που μετά από λίγο 

καιρό που μεγάλωσε το κεφαλάκι τους και δεν χωρούσαν από εκεί θα 

έμπαιναν σκαρφαλώνοντας τη μάντρα. Από το κενό αυτό έβγαιναν όταν τα 

καλούσα να φάνε την κονσερβούλα αργότερα ένα ένα... 

Την κονσερβούλα τους την 

έβαζα κατά το μεσημεράκι σ ένα 

κομμάτι αλουμινόχαρτο αντί για πιάτο 

για να το πετάω μόλις τη φάνε και 

γλύψουν και την τελευταία σταγόνα 

από τη σάλτσα. Έτσι μόλις άκουγαν 

τον ήχο του αλουμινόχαρτου να 

τρίζει...ήξεραν τι σημαίνει και όπου κι 

αν βρίσκονταν, ότι κι αν έκαναν, το 

παρατούσαν και έτρεχαν για φαγητό. 

Στο ίδιο αλουμινόχαρτο από την ίδια 

κονσερβούλα, υπομονετικά χωρίς ποτέ 

να μαλώσουν, από μικρά, έτρωγαν όλα 

και έτσι έμαθαν και το συνέχισαν και 

μετά που μεγάλωσαν. Μόνο η Ρίτα δεν 

έφαγε ποτέ από το φαγητό που έβαζα 

για τα μικρά, μόνο στο τέλος αφού 
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είχαν φάει όλα και αν περίσσευε τίποτα το έτρωγε. Σπουδαία γάτα, σπάνια.... 

Πέρασαν λίγες μέρες, τα μωρά μεγάλωναν και χαίρονταν με κάθε τι 

που ανακάλυπταν από τον κόσμο γύρω τους, το κουτί με την άμμο, τις 

γλάστρες, το φαράσι και το σκουπάκι, και σιγά σιγά άρχισαν να ξεμυτίζουν 

στον κήπο, κάτι απέραντο γι αυτά μέχρι τότε…ώσπου ένα μεσημέρι (το 

τριήμερο του Αγίου Πνεύματος), την γαλήνη τάραξε το πολύ δυνατό 

νιαούρισμα ενός ξένου γατιού. Το καημένο…που έκρυβε τόση δύναμη στη 

φωνή του; Κυνηγημένο και φοβισμένο είχε τρυπώσει στη μηχανή ενός 

σταθμευμένου αυτοκινήτου και φοβόταν να βγει…όταν έβλεπε άνθρωπο 

τρύπωνε όλο και πιο μέσα…ποιος ξέρει τι είχε ζήσει. Πεινασμένο διψασμένο 

νιαούριζε τόσο δυνατά… δεν έχω ξανακούσει. Πρέπει να ήταν κανένα μήνα 

μεγαλύτερο από τα δικά μας. Αφού του έριξαν κάτι να φάει, οι άνθρωποι που 

είχαν το αυτοκίνητο, κατάφεραν να το βγάλουν για να μπορέσουν να φύγουν. 

Δεν θέλεις, σκέφθηκα, να έρθει εδώ με τα δικά μας και είναι και μικρά αυτά… 

και μετά από λίγο εμφανίστηκε σε μια γωνιά του κήπου… 

Ήταν τόσο τρομαγμένο, το βλέμμα του άγριο, θυμωμένο, που όταν 

πήγαινα να το πλησιάσω, ξανατρύπωνε σε άλλο αυτοκίνητο. Τα μικρά 

κοίταζαν με περιέργεια να δουν τι συμβαίνει. Δεν είχαν ξανακούσει γατάκι να 

φωνάζει έτσι (είχαν μεγαλώσει τόσο ήρεμα) και είχαν ψιλοαναστατωθεί. Η 

ήρεμη μέχρι τότε ζωή τους θα άλλαζε… 

Του έβαλα εκεί κοντά του κάτι να φάει και λίγο νερό και έφυγα. Άστο 

λέω να φάει λίγο, να ηρεμήσει και να φύγει μήπως ξαναγυρίσει στη μάνα του 

και τα αδελφάκια του… Μάταια, κόλλησε εκεί…δεν έφευγε με τίποτα. 

Προσπάθησα να το διώξω (και με τον φόβο μην πειράξει τα μικρά) αλλά 

τίποτα. Ήταν τόσο επίμονο αυτό το γατάκι, μου έκανε φοβερή εντύπωση…δεν 

έχω ξαναδεί τέτοια επιμονή. Ποιος ξέρει…ίσως και να μην είχε μείνει κανείς 

από τους δικούς του για να γυρίσει πίσω… 

Σύντονα διαπίστωσε πως εκεί δεν θα ήταν 

μόνο του, είδε τα μικρά και τη μάνα τους, και 

πλησίασε… «που θα πάει σκέφτηκα…θα το διώξει η 

Ρίτα αν δει πως απειλείται αυτή και τα μικρά».. 

(σκέψεις ανθρώπου). Το αντίθετο, έτρωγε ότι 

περίσσευε από τα μικρά και πολύ σύντομα 

γνωρίστηκαν και έκαναν παρέα. Δεν του έφτανε 

αυτό…ήθελε και αποδοχή από τη μαμά τους, μια 

αγκαλιά, ένα χάδι…του είχαν λείψει. Όταν η Ρίτα 

μάζευε τα μικρά να τα «Νίψει» ή να τα θηλάσει, το 

καημένο, καθόταν κοντά της και περίμενε ένα νεύμα της…ώσπου δεν άργησε 

να έλθει. Η Ρίτα άρχισε να το αποδέχεται κι αυτό σαν δικό της. Το χάιδευε, 

το ένιβε, το έπαιρνε αγκαλιά για να κοιμηθεί και το θήλαζε μαζί με τα δικά 

της. Έτσι έβλεπες να θηλάζει πέντε μωρά, τα τέσσερα σε αποχρώσεις του 
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μαύρου-γκρί και ένα άσπρο με καφε-μπεζ πινελιάς στο πρόσωπο. Το είχε 

αποδεχτεί σαν δικό της. Αυτό το γατάκι το έλεγα Ιωνάθαν, γιατί μου θύμιζε 

το γλάρο.  

Σε λίγες μέρες είχε ηρεμήσει τόσο αυτό το γατάκι και είχε 

προσαρμοστεί πλήρως στο νέο του περιβάλλον, τόσο που δεν ξανάκουσα τη 

φωνή του, μόνο που μερικές φορές καθόταν λίγο απόμακρα και μελαγχολικό, 

αυτά που είχε περάσει δεν είχαν σβήσει από τη μνήμη του. Πολλές φορές, 

ενώ τα άλλα ξυπνούσαν και έτρεχαν κατευθείαν για φαγητό, αυτό έπιανε τον 

ήλιο μόνο του, κοίταζε στο «άπειρο» και απολάμβανε την μοναξιά του 

βυθισμένο στις σκέψεις του.. (πάλι κοιτάζει το άπειρο, το βλαμμένο…,έλεγα 

χαριτολογώντας…) (σκέψεις ανθρώπου)..  

Ως λίγο μεγαλύτερο που ήταν, 

άρχισε να μαθαίνει τα μικρά τα κόλπα 

που ήξερε, να σκαρφαλώνουν σε 

μάντρες, σε κεραμίδια, σε παράθυρα, 

να τρέχουν και να κυνηγιούνται στον 

κήπο, να κοιτάζουν τον δρόμο πίσω 

από τα κάγκελα. Τους έδειχνε τα 

κόλπα του και τα βοηθούσε να 

μάθουν… Είχε καλές σχέσεις με όλα, 

αλλά είχε και τις «αδυναμίες» του. 

Έκανε πολύ παρέα με το μαύρο γατάκι 

με την καφεγκρίζα κοιλίτσα, τη Γιώτα,  

δεχόταν τα «πειράγματα» της Βουλίτσας και έμενε πάντα κοντά στη νέα του 

μαμά. Όλα πια είχαν αλλάξει στην αυλή…  
 

Κεφάλαιο 3ο -  Μέρες καλοκαιριού 

 

Το καλοκαίρι είχε ήδη μπει για τα καλά. Ξυπνούσαν νωρίς και αφού 

έπιναν το γάλα τους και έτρωγαν τίποτα, άρχιζαν να τεντώνονται για να 

ξυπνήσουν καλά και μετά άρχιζε το πείραγμα και το παιχνίδι μέχρι να 

κουραστούν.  

Μετά, κατά τις 10 με 11 που άρχιζε η ζέστη, έπιαναν το καθένα το 

στέκι του για έναν καλό υπνάκο μέχρι το μεσημέρι. Η μαμά Ρίτα στην καρέκλα 

«παρατηρητήριο» για να τα επιβλέπει, τα μικρά άλλωστε δεν μπορούσαν να 

ανέβουν ακόμη εκεί και δεν επιτρεπόταν…αυτά είχαν τα δικά τους στέκια, 

πότε ένα ένα, δύο δύο ή και τρία μαζί ανάλογα με τα κέφια για αγκαλιές και 

πειράγματα αλλά και τη χωρητικότητα της γλάστρας. Πρώτη η Ειρήνη έπιανε 

τη γλάστρα της με το ροζ γεράνι, η Ανθούλα τον τενεκέ με το έλατο, η Γιώτα 

τον τενεκέ με το άλλο γεράνι και η Βούλα το βαρέλι με το μικρό έλατο. Εκεί 

έβρισκε ησυχία, απομόνωση και ασφάλεια…γιατί όχι. Δεν την έβλεπε εύκολα 
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κανένας, δεν χωρούσε άλλο για να τη στριμώξει και αν δεν ήξερες πως 

μπαίνει εκεί, δεν μπορούσες εύκολα να την εντοπίσεις. Μόνο αν άκουγε 

τίποτα περίεργο, όπως τρίξιμο πόρτας, σκύλος, ή τρίξιμο αλουμινόχαρτου που 

σήμαινε φαγητό, ανασηκωνόταν λίγο και έβλεπες τα αυτιά της. Ο Ιωνάθαν 

κλασσικά…μέσα στο ντάλα μεσημέρι, καταηλιακού μάζευε ήλιο με το βλέμμα 

στο άπειρο…. 

 

Εκείνο το διάστημα, στα μέσα του Ιούνη, ένα απρόσμενο γεγονός έμελλε να 

ταράξει την γαλήνη και την ηρεμία τόσο την δική μου όσο και τη δική τους. Η 

απρόσμενη λιποθυμία και η εισαγωγή της μάνας μου στο νοσοκομείο, θύμισε 

και σε μένα και σ αυτά πως η ζωή έχει και τα απρόοπτα. Την πρώτη μέρα 

άργησα να γυρίσω σπίτι και μ αναζητούσαν. Αφενός γιατί είχα καθυστερήσει 

να τους βάλω το μεσημεριανό τους και αφετέρου γιατί ήταν η πρώτη αμήχανη 

«αβεβαιότητα» που ζούσαν (σχεδόν δυο μηνών γατάκια). Σε μια στιγμή, 

άλλαξε η ζωή τους. Αυτό φαινόταν από την αμηχανία που είχαν στη 

συμπεριφορά τους, το παιχνίδι τους, το βλέμμα τους. Τελικά αποδείχτηκε 

πως αυτή η «αλλαγή» τους βγήκε σε καλό. Κάποια στιγμή αργά το απόγευμα 

που γύρισα με το «πακέτο» από την ταβέρνα, που υποτίθεται πως ήταν το 

φαγητό του ασθενή (ξεροψημένο, τίγκα στο αλάτι με μπόλικο κρεμμύδι που 

μύριζε από τη γωνία), μετά την πρώτη αμήχανη υποδοχή, τα χάδια στο 

παπούτσι, την αγκαλιά του παντελονιού, το κούνημα της ουρίτσας τους, 

στράφηκαν προς το μυστηριώδες πακέτο που μύριζε όμορφα αλλά δεν έτριζε 

όπως το αλουμινόχαρτο.  
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Μόλις διαπίστωσαν τη νοστιμιά που περιείχε…έπεσαν με τα μούτρα όλα 

μαζί στο ίδιο πακέτο χωρίς να μαλώνουν, είχαν μάθει εξάλλου πάντα να 

μοιράζονται το ίδιο πιάτο, και το άδειασαν σε ελάχιστο χρόνο. Μια νέα 

περίοδος άρχιζε.. τις 10 μέρες που πηγαινοερχόμουνα στο νοσοκομείο, 

έτρωγαν με την ψυχή τους το φαγητό από την ταβέρνα, τι κοτόπουλο σχάρας, 

τι μπιφτέκια σχάρας, τι εξοχικά, τι μπριζόλες μοσχαρίσιες…. Αυτή η περίοδος 

ήταν καθοριστική γι αυτά.  Έφαγαν καλά…για να μην πω παράφαγαν. Φαΐ και 

ύπνο στη δροσιά και παιχνίδι…έτσι περνούσε η μέρα τους. Πήραν γρήγορα 

ανάπτυξη και άρχισαν να μπαίνουν στην προεφηβία τους θα λέγαμε. 

 Σοβαρεύτηκαν ελαφρώς, ωρίμασαν λίγο, έγιναν πιο παιχνιδιάρικα και 

πιο έξυπνα, πιο ευγενικά και πιο ώριμα, άρχισαν να καταλαβαίνουν τι πρέπει 

να κάνουν στους ανθρώπους και τι όχι, να εξερευνούν όλους τους χώρους, να 

ανεβαίνουν μάντρες, κεραμίδια, παράθυρα, στην καρέκλα της μαμάς τους, στο 

τραπέζι…. 

 

 

Αυτή η Βούλα δεν είχε ησυχία, πειραχτήρι κανονικό…άσσος στη μπάλα 

με τα καπάκια από τα παράθυρα…εκεί να δεις τρίπλες και έπαιζαν και τα άλλα. 

Άσε που έχει φοβερό χιούμορ. Μια μέρα μετά από ένα καλό γεύμα είχαν φάει 

του σκασμού που λέμε…έψαχνε να βολευτεί στις γλάστρες για ένα καλό 

υπνάκο να χωνέψει…αλλά τίποτα…την παρακολουθούσα δεν βολευόταν…έκανε 

και ζέστη. Η Ειρήνη είχε ξαπλώσει φαρδιά πλατιά στο πλακόστρωτο και 
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κοιμόταν ξερή ενώ η 

κοιλίτσα της ξεχώριζε 

σαν μπαλόνι από το πολύ 

φαΐ. Πετάγεται τότε η 

Βούλα από τη γλάστρα, 

πάει στην Ειρήνη και με 

το χεράκι της δοκιμάζει 

την κοιλίτσα της αν είναι 

μαλακή.. και αφού το 

διαπίστωσε, την έκανε 

μαξιλάρι…και κοιμήθηκε.  

Ήταν η πρώτη, 

μετά τον Ιωνάθαν που 

σκαρφάλωσε τη μάντρα 

που οδηγούσε στη σκεπή 

της αποθήκης. Εκεί ήταν 

πέρασμα…όποιο ήθελε να 

ανέβει στα κεραμίδια, 

από εκεί θα περνούσε. 

Της άρεσε λοιπόν να 

κάθεται εκεί και να 

ελέγχει το πέρασμα… Μια 

μέρα εκεί που καθόταν, βγαίνει ο Ιωνάθαν από την αποθήκη και πάει να 

κατέβει, περνώντας πάνω από τη Βούλα φυσικά. Τότε η Βούλα απλώνει το 

χεράκι…και του βάζει τρικλοποδιά, σαν να του είπε… «εμένα με ρώτησες»;; 

Ήταν η περίοδος που άρχισαν να ανεβαίνουν τη μάντρα που χώριζε 

την αυλή από τον δρόμο και τον νέο 

ανεξερεύνητο κόσμο. Τον άγνωστο κόσμο 

έξω από το σπίτι. Άρχισαν να βλέπουν και 

άλλους ανθρώπους, πέρα από μένα και να 

γνωρίζουν και άλλες ανθρώπινες 

συμπεριφορές. Στην αρχή φέρονταν σε 

όλους όπως είχαν μάθει με μένα, φιλικά, 

άφοβα, με εμπιστοσύνη. Νόμιζαν πως όλα 

τα δίποδα ζωάκια είναι ίδια και φέρονται το 

ίδιο….δεν θα αργούσαν όμως να 

απογοητευτούν… 

Και όταν κάποιο βράδυ πλησίασα τη 

μάνδρα από τον δρόμο και τους φώναξα 

«που είστε ρε;» όρμηξαν όλα στη σειρά και 

σκαρφάλωσαν με τα νυχάκια τους τη μάντρα 
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για νάρθουν σε μένα…. Κάθε τι καινούργιο που έκαναν, το έκαναν με στόμφο 

σαν να μου έλεγαν… «είδες πως 

μεγαλώσαμε; Τι μπορούμε να 

κάνουμε;» και γω χαιρόμουν και 

τα επιβράβευα, «μπράβο» τους 

έλεγα, «πως μεγαλώσατε έτσι;» 

«θηρία» και τα χάιδευα…και 

εκείνα καμάρωναν. Έπειτα με 

πήραν από κοντά, μόλις τους 

έκανα νόημα 

«ελάτε…πάμε…πάμε..» και τα 

πήγα για πρώτη φορά στην 

μπροστά αυλή, από το 

πεζοδρόμιο στην μεριά του 

δρόμου. Λίγο επικίνδυνο αυτό, 

αυτοκίνητα, κόσμος με 

διαφορετική ο καθένας 

συμπεριφορά σε τόσο μικρά 

γατάκια, αδέσποτα και μη σκυλιά…. Γι αυτό έπρεπε να μάθουν να προσέχουν. 

Την πρώτη φορά που ήρθαν στην μπροστά αυλή, άγνωστο μέρος γι αυτά, 

αγχώθηκαν. Αφού περιηγήθηκαν αναγνωριστικά για λίγο και αφού τα γάβγισαν 

τα σκυλιά που τα είχαν μυριστεί στο μεταξύ, τρόμαξαν και ήθελαν να φύγουν, 

να ξαναγυρίσουν στη σιγουριά της πίσω αυλής, αλλά φοβόντουσαν μόνα τους. 

Τα πήρα εγώ με το χαρακτηριστικό «πάμε πάμε…» και τα πήγα στην μάντρα 

της πίσω αυλής. Αφού πήδηξαν πάνω και ένοιωσαν σιγουριά…ξεθάρρεψαν…και 

έμειναν εκεί, πίσω όμως από τα κάγκελα, μέχρι αργά. Απλά πήγαινα κάθε 

τόσο να δω τι κάνουν και να παίξω λίγο μαζί τους, μέχρι να έρθει η ώρα για 

το βραδινό φαγητό και για ύπνο…. 

 Είχε έρθει καλοκαίρι για καλά και μια νέα περίοδος είχε ξεκινήσει για 

τα γατάκια που είχαν ήδη αρχίσει να μεγαλώνουν σωματικά έτσι που να 

μπορούν να σκαρφαλώνουν και να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν κάθε τι 

που τα περιέβαλε στον νέο διευρυμένο κόσμο τους. Η πίσω αυλή ήταν 

αγαπημένος προορισμός για τις απογευματινές – βραδινές ώρες γιατί τους 

έδινε την ευκαιρία να κάθονται στη μάντρα πίσω από τα κάγκελα (για 

ασφάλεια) και χωμένα μέσα στις φυλλωσιές των αναρριχόμενων και των 

θάμνων και παράλληλα ήταν το ορμητήριο για εξορμήσεις στον γύρω 

ανεξερεύνητο άγνωστο χώρο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και αφού τα είχα 

γυρίσει από την βραδινή επίσκεψη στην μπροστά αυλή, υποτίθεται για να τα 

βάλω για ύπνο (μάλλον αυτά με έβαζαν και μετά έκαναν νυχτερινή ζωή στα 

ανεξερεύνητα στέκια…). 
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Κεφάλαιο 4ο - Η ευτυχία είναι στιγμές 

 

Είχε πλέον γίνει συνήθεια, κάθε απόγευμα όταν έβγαινα για να καθίσω 

μπροστά για τον καφέ, τα σκασμένα, δεν προλάβαινα να καθίσω…και τσουπ.. 

έβλεπα το κεφαλάκι της Γιώτας κάτω από την καγκελόπορτα και αφού έκανε 

τον πρώτο έλεγχο αν ήμουνα μόνος, κουνιστή και λυγιστή, τσουκ τσουκ με 

ελαφρά πηδηματάκια, ερχόταν να καθίσει δίπλα μου στο πατάκι.  

Σε λίγο εμφανιζόταν ο Ιωνάθαν για να παίξει μαζί της, αν και δεν 

μπορούσα να το αγγίξω αυτό, ερχόταν όλο 

και πιο συχνά κοντά μου.  

Αυτά τα δύο έκαναν συχνά παρέα και 

έπαιζαν μαζί. Σε λίγο νάσου η Ειρήνη 

τρέχοντας να σκαρφαλώσει στα πόδια μου, 

στην αρχή λίγο άγαρμπα και με 

γρατζουνούσε το χαζό, και από πίσω 

ελαφρώς αγουροξυπνημένο από τον 

μεσημεριανό ύπνο η Ανθούλα (που ήταν 

αγοράκι αλλά της έμεινε το όνομα) κι αυτό 

να κυλιστεί στα πόδια μου. Αυτό δεν 
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γρατζουνούσε, παρά έβαζε το κεφάλι κάτω και τριβόταν στο παπούτσι μου 

σαν μπουνταλάς που ήταν. Η Βούλα ήταν ιδιόρρυθμη, ποτέ δεν πήγαινε με το 

πλήθος, ήθελε 

αποκλειστικότητα και 

ακολουθούσε το δικό 

της δρόμο. Σπάνια 

ερχόταν από το 

πεζοδρόμιο στον 

εξωτερικό δρόμο, αλλά 

της άρεσε να 

εμφανίζετε ή πρώτη ή 

τελευταία ή όταν τα 

άλλα ήταν 

απασχολημένα 

(συνήθως έτρωγαν) 

από τα κεραμίδια. 

Έβγαζε το κεφαλάκι να 

δει αν είμαι έξω, και αν 

δεν την έπαιρνα 

χαμπάρι, έκανε «Νιάου» πολύ διακριτικά για να τη δω και μετά τσουπ, 

κατέβαινε και ερχόταν κοντά μου.  

Ήταν πολύ ευαίσθητη, λεπτή, διακριτική και ήθελε αποκλειστικότητα. 

Με κοίταζε να δει θα της δείξω σημάδι να πλησιάσει; Και μόλις κουνούσα 

ελαφρά το παπούτσι, ερχόταν και κολλούσε πάνω του το κεφαλάκι της να την 

χαϊδέψω. Της άρεσε πολύ αυτό, να της χαϊδεύω το κεφαλάκι και την κοιλίτσα 

για ώρα πολύ.  

Αν καμιά φορά, κατά την διάρκεια αυτής της ιεροτελεστίας, 
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εμφανιζόταν κανένα άλλο και ιδιαίτερα η Ειρήνη που ορμούσε άγαρμπα, 

έφευγε, πήγαινε απέναντι και με κοίταζε μέχρι να μείνω μόνος και να την 

ξαναφωνάξω να έρθει. Η Γιώτα της άρεσε να κάθετε στο πατάκι και να παίζει 

μ αυτό, έχωνε τα νύχια της και το δάγκωνε και όταν πήγαινα να τη χαϊδέψω 

με το παπούτσι, μου γύριζε την κοιλίτσα και με τα χεράκια της μου έκανε 

χαρούλες…. 

Κάθε μέρα ζούσαν με την προσμονή του σούρουπου. Περίμεναν πως και πώς 

να πέσει ο ήλιος, να 

τελειώσω τις δουλειές και να 

πάω στη μάντρα της πίσω 

αυλής, απέξω από το δρόμο, 

για να τα φωνάξω και να τα 

πάρω για «έξοδο» στην 

μπροστά αυλή. Είχαν πλέον 

ξεθαρρέψει, ήξεραν καλά τη 

διαδρομή και μερικές φορές 

πηγαίνοντας να τα πάρω, 

έβλεπα κεφαλάκια στη μάντρα 

να κοιτάζουν προς το μέρος 

μου. Με είχαν ήδη πάρει 

είδηση από τη μυρωδιά…τα 

σκασμένα… Πρώτη η Γιώτα 

με κοίταζε και 

τσουπ…πηδούσε τη μάντρα 

και έτρεχε να με προϋπαντήσει με λαχτάρα και να τριφτεί «με νόημα» στο 

πόδι μου… Μετά ακολουθούσαν και όλα τα 

άλλα ακόμη και ο Ιωνάθαν που είχε γίνει 

και αυτό μέλος της όμορφης νυχτερινής 

παρέας. 

 Τα ενδιαφέροντα είχαν εμπλουτιστεί 

με πρωταρχικό το σκαρφάλωμα στα δέντρα 

της μπροστά αυλής. Πιο αγαπημένο ήταν η 

αχλαδιά που ανέβαιναν μερικές φορές και 

όλα μαζί, εκτός από τον Ιωνάθαν που ήταν 

πιο σοβαρό, είχε σοβαρέψει πρόωρα από τα 

βάσανα της περιπλάνησης, δεν συμμετείχε 

και πολύ στα ανέμελα παιχνίδια των 

υπολοίπων, αλλά μόνο αν το παρακινούσαν. 

Προτιμούσε να κάθεται στο πεζούλι και να 

μας κοιτάζει. Του άρεσε η παρέα, μπορώ να 

πω πως ρουφούσε κάθε λέξη που έβγαινε 
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από το στόμα μας, κάθε βλέμμα κάθε κίνηση. Είχε τόσο ανάγκη την παρέα μας 

για να διώχνει τη μοναξιά του… Τα άλλα δεν είχαν μέχρι τότε αρνητικά 

βιώματα, η ζωή τους κυλούσε ανέμελα και χαίρονταν την ξενοιασιά και το 

παιχνίδι. Μόνο που κατά διαστήματα ανάμεσα στα «κατορθώματα τους» με 

κοιτούσαν για επιβεβαίωση…σαν να μου έλεγαν κοίτα…τι μπορούμε να 

κάνουμε…πως μας βλέπεις;; Μετά την αχλαδιά, με πρωτοπόρο τη Βούλα 

πάντα, άρχισαν να ανεβαίνουν στην κορομηλιά, που εκείνη την περίοδο 

(Ιούλιος) ήταν γεμάτη καρπό κατακόκκινα ώριμα κορόμηλα και καταπράσινη 

από τα φύλλα. Το σκαρφάλωμα στην κορομηλιά ήταν εξέλιξη στην αναρρίχηση 

γιατί ήταν πιο μεγάλη από την αχλαδιά και παράλληλα τους έδινε τη 

δυνατότητα να ανεβαίνουν από εκεί στη σκεπή του σπιτιού. Τι χαρά που 

έκανε αυτό το άτιμο η Βούλα την πρώτη φορά που ανέβηκε στα 

κεραμίδια…μεγάλο κατόρθωμα και ήθελε επιβράβευση…αλλιώς δεν κατέβαινε 

από εκεί πάνω. Τα άλλα μην κάνει τίποτα η Βούλα και δεν ακολουθήσουν…δεν 

μπορούσαν. Μετά ανέβηκε η Γιώτα και ακολούθησαν η Ειρήνη και η Ανθούλα 

και ήταν και λίγο άγαρμπα… Άλλο έπεφτε και ξαναπροσπαθούσε, άλλο 

φοβόταν αλλά τελικά νικούσε το φόβο του και συνέχιζε, άλλο φοβόταν μετά 

να κατέβει… 

 Η Ειρήνη ανέβαινε ψηλά και μετά καθόταν και κοίταζε…πότε εμένα 

πότε τον κόσμο που περνούσε…της άρεσε να έχει θέα και να χαζεύει… 

 Η Γιώτα ανέβαινε πιο πολύ για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της, για την 

εμπειρία και για να δουν τα υπόλοιπα τι μπορεί να κάνει…αν και φοβόταν 

λίγο… 

 Η Ανθούλα, προσγειωμένη ανέβαινε…είδε πως μπορεί να το κάνει, 

εξερεύνησε το χώρο και αυτό ήταν…δεν το θεωρούσε και κατόρθωμα… 

 Και όλα αυτά με το βλέμμα σε μένα…μη τυχόν και δώσω το σύνθημα 

«πάμε πάμε…» και δεν ακούσουν… Άλλωστε γι αυτό έμεναν εκεί για όσο 

χρειαζόταν. Αυτή η διαδικασία ήταν «όλα τα λεφτά» τους άρεσε τόσο πολύ να 

τα πηγαίνω από το δρόμο στην πίσω αυλή…που σήμαινε πως ήρθε η ώρα για 

βραδινό φαγητό και μετά για ύπνο και μάλιστα επειδή αυτή ήταν από τις λίγες 

δραστηριότητες που κάναμε μαζί… Και αν αργούσα λίγο και βαριόντουσαν ή 

άρχιζαν να νυστάζουν, κατέβαιναν από δέντρα, σκεπές, σταματούσαν το 

παιχνίδι και έρχονταν γύρω μου στα πόδια μου δια τα απαραίτητα χάδια και 

σαν να μου έλεγαν… «δεν πάμε σιγά σιγά;;» 

Ο Ιωνάθαν, μετά από λίγο καιρό είχε αρχίσει να βαριέται, ερχόταν νωρίς και 

για λίγο και μετά γυρνούσε μόνο του στην πίσω αυλή και έκανε παρέα στη Ρίτα 

τη μάνα της (που δεν είχε) και που είχε αρχίσει να απομονώνεται και να έχει 

μελαγχολία από τη στιγμή που τα γατάκια είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν και να 

απομακρύνονται από αυτήν και να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί μου. Ήδη 

είχε σταματήσει και να τα θηλάζει μετά από περίπου 4 μήνες. Όταν όμως μας 

άκουγε να πηγαίνουμε προς την καγκελόπορτα της πίσω αυλής, ερχόταν 
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τρέχοντας, έβγαινε στο δρόμο να μας προϋπαντήσει και γυρίζαμε όλοι μαζί. 

Μέχρι και η Ρίτα έβγαινε στην γωνία κι αυτή έπαιζε σαν μωρό και ερχόταν 

μαζί μας στην επιστροφή για φαγητό και μετά ύπνο στο κουτί. Είχε τόσες 

αναμνήσεις εκεί σ αυτό το κουτί… 

 Εξάλλου δεν ήταν να μείνουν και πολύ μπροστά, γιατί μετά από λίγο 

βαριόντουσαν και άρχιζαν τις σκανδαλιές…έβγαιναν στον δρόμο με κίνδυνο 

από τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους κακοήθεις, πηδούσαν τη μάντρα για 

εξερεύνηση στη διπλανή αυλή που είχε τα σκυλιά και βέβαια δεν τολμούσα να 

κάνω πως βγαίνω από το σπίτι να πάω στο περίπτερο ή για καμιά δουλειά με 

ακολουθούσαν με κίνδυνο να χαθούν…ήταν μικρά ακόμη για να αντεπεξέλθουν 

σε τόσο πολλούς και μεγάλους αλλά και άγνωστους κινδύνους που 

παραμόνευαν. Αυτό άλλωστε έμελλε να το διαπιστώσουν με πολύ οδυνηρό 

τρόπο σε λίγο καιρό. 

Κεφάλαιο 5ο – Τρυφερή είναι η νύχτα 

 

Στην καρδιά ήδη του καλοκαιριού, σε λίγο έμπαινε Αύγουστος, ο 

κόσμος άρχισε να επιστρέφει από τις διακοπές και τα μπάνια και έτσι τα 

βράδια και ειδικότερα τα σαββατοκύριακα είχε κόσμο στην πλατεία και πολλά 

αυτοκίνητα. Ένα Σάββατο βραδάκι βγήκα σιγά σιγά να πάω στο περίπτερο.. 

σιγά μη δεν με έπαιρναν χαμπάρι. Τσουπ…νάσου και τα 5 κοντά μου. Τι να 

κάνω…έπρεπε να πάω, τουλάχιστον τα πήγαινα με προσοχή από το 

πεζοδρόμιο έτσι ώστε να χώνονται για προφύλαξη κάτω από τα αυτοκίνητα 

όπου αυτό ήταν δυνατό. Στο τελευταίο κομμάτι που έπρεπε να διασχίσω το 

δρόμο για να πάω 

στο περίπτερο, 

φοβήθηκαν και 

ευτυχώς έμειναν 

κάτω από ένα 

σταθμευμένο 

αυτοκίνητο και με τα 

ματάκια τους με 

παρακολουθούσαν 

και με περίμεναν. 

Πήγα και γύρισα 

χωρίς καθυστέρηση 

και νάσου ένα ένα 

ξεπρόβαλε και 

ερχόταν μαζί μου 

πάλι από το 

πεζοδρόμιο και κατά την επιστροφή. Εκεί σε μια βιαστική καταμέτρηση 

διαπιστώνω πως έλειπε ένα….πωπω…όντως έλειπε…η Βούλα. Στήνω αυτί και 



 19 

ακούω ένα απελπισμένο νιαούρισμα από κάπου πιο μακριά. Τώρα τι να κάνω; 

Που να είναι; Γυρίζω πίσω… και τη βλέπω από τη γωνία, ανεβασμένη στη 

μάντρα της τράπεζας απέναντι από το περίπτερο να κοιτάζει προς αυτό 

μήπως με εντοπίσει και να νιαουρίζει πανικόβλητο…με είχε χάσει το χαζό, 

ποιος ξέρει που κοίταζε και δεν με πήρε είδηση που γύρισα. Τη φωνάζω από 

μακριά, είχε και κόσμο, και κάποια στιγμή με είδε… πως έκανε…σαν τρελό, 

τρέχοντας ήρθε κοντά μου και ενώθηκε με τα υπόλοιπα που εν τω μεταξύ 

είχαν έρθει κι αυτά για συμπαράσταση… Βέβαια από τη στιγμή που ένοιωσε 

ασφαλής, άρχισε τα τρελοπηδήματα και τα παλαβά της, αυτά που έκανε η 

Βουλίτσα όταν έκανε καμιά γκάφα και μετά ένοιωθε αμηχανία… 

Μετά από λίγες μέρες 

είχε πανσέληνο. Χάζευα εγώ 

την πανσέληνο, τη χάζευαν και 

αυτά. Είχαν λυσσάξει εκείνο το 

βράδυ να σκαρφαλώνουν στην 

κορομηλιά και στη σκεπή στα 

κεραμίδια. Πάνω 

κάτω…συνέχεια… Έτσι όταν 

ήρθε η ώρα για το «πάμε 

πάμε…» κατέβηκαν αλλά 

απρόθυμα να φύγουμε να πάμε 

για ύπνο. Βέβαια στο δρόμο 

έκαναν τα χαζά τους, άλλο 

πήγαινε απέναντι, άλλο 

καθόταν στη μέση του δρόμου 

και χάζευε, άλλο πήγαινε προς 

τον μαντρότοιχο της 

τράπεζας…είχαν μεγαλώσει αρκετά και είχαν αρχίσει πια και τη διαδικασία 

της αμφισβήτησης και προς εμένα, αλλά εκ του ασφαλούς… Με τα πολλά 

παρακάλια και αφού έβλεπαν πως προχωρούσα, ήρθαν κοντά μου προς τη 

μάντρα της πίσω αυλής. Τα μετράω…έλειπε ένα…η Γιώτα. Άντε πάλι…που να 

πήγε το χαζό… Κάνω λίγη ησυχία και ακούω από κάπου εκεί γύρω ένα 

αδύναμο αλλά επίμονο νιαούρισμα…σαν να ακουγόταν από μέσα από κλειστό 

χώρο. Κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από κει… μήπως μπήκε στο σπίτι του 

γείτονα από κανένα ανοικτό παράθυρο, σε καμιά μάντρα μην πήδηξε…τίποτα. 

Τα άλλα κοίταζαν ήρεμα προς τα κεραμίδια του σπιτιού. Ρε λες; Κοιτάζω και 

γω…δεν είδα τίποτα ήταν και μαύρο αυτό, ήταν και νύχτα…τι να δεις. Το 

νιαούρισμα όσο πήγαινε και δυνάμωνε. Κάποια στιγμή όπως κοιτάζω πάλι στα 

κεραμίδια, βλέπω δύο «φωτάκια» να λαμπυρίζουν. Το χαζό ήταν στα 

κεραμίδια, μας έβλεπε και μας ακολουθούσε από εκεί πάνω, τα άλλα το είχαν 

καταλάβει, αλλά στην πίσω αυλή δεν υπήρχε τρόπος να κατέβει από εκεί 
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πάνω. Έπρεπε να γυρίσει πίσω και να κατέβει από την κορομηλιά. Τι να κάνω, 

ξαναγυρίζω πίσω, του έγνεφα να κατέβει, αλλά τίποτα…είχε φοβηθεί. Τη λύση 

την έδωσε η Βουλίτσα, ως συνήθως. Σκαρφαλώνει στην κορομηλιά για να του 

δείξει το δρόμο και να το εμψυχώσει…και έτσι κατέβηκε… 

Η Βουλίτσα έμεινε αυτή πάνω στα κεραμίδια για να κάνει κι αυτή το 

κομμάτι της πάνω στα κεραμίδια, ακριβώς την ίδια διαδρομή που είχε κάνει 

και η Γιώτα αλλά (πονηρή καθώς ήταν) ήθελε και να διαπιστώσει αν την 

αγαπούσαμε και αυτή και αν θα γυρίζαμε να την κατεβάσουμε…είναι μια αυτή… 

τι να κάνουμε ξαναγυρίσαμε πάλι όλοι μαζί να «σώσουμε» τη Βούλα. Ε αυτό 

ήταν, μόλις επιβεβαιώθηκε πως την αγαπούσαμε και πηγαίναμε να τη 

«σώσουμε» κατέβηκε μόνη της και αξιωθήκαμε να πάμε για ύπνο… 

 Έτσι… τις επόμενες μέρες το ενδιαφέρον τους άρχισε να στρέφεται 

προς την αναγνώριση του περιβάλλοντος το σπίτι χώρου, της γειτονιάς. 

Ερχόντουσαν βέβαια να με δουν την καθορισμένη ώρα, έπαιζαν λίγο μαζί μου 

και μετά ένα ένα ή και όλα μαζί την έκαναν με τρόπο έξω από το κάγκελο για 

«εξερεύνηση». Άλλο πηδώντας τον μαντρότοιχο, άλλο κάτω από την 

καγκελόπορτα…και χάνονταν για λίγο. Αυτό γινόταν και τα πρωινά και τα 

βράδια. Συνήθως η εξερεύνηση διακοπτόταν βίαια και συνοδευόταν από 

γαυγίσματα και κυνηγητό. Τότε ξεπρόβαλαν στα κάγκελα και αφού είχαν την 

απόσταση ασφαλείας…το έπαιζαν άνετα και άρχιζαν τα χαζά τους. Ένα 

πρωινό που είχα βγει να πιω τον καφέ μου στην μπροστά αυλή, ακούω ένα 

έντονο γαύγισμα και λαχανητό σκύλου που κάτι κυνηγούσε. Ενστικτωδώς 

γύρισα το κεφάλι και βλέπω έξω από την καγκελόπορτα, στο πεζοδρόμιο, κάτι 

μαύρο να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο που η ουρά του ήταν 

ευθύγραμμη και οριζόντια… Ήταν η Γιώτα και ακολουθούσε η Ανθούλα πιο 

άνετη και χαλαρή. Η Βούλα έκοβε δρόμο. Δεν έβγαινε συχνά στο δρόμο, αλλά 

ανέβαινε από μάντρες, κεραμίδια, διέσχιζε τοίχους…και όταν έφτανε σε 

ασφαλή περιοχή, με κοίταζε και άρχιζε τα χαζά… δήθεν άνετη.. με κινήσεις 

αμηχανίας (έκανε πως γλειφόταν, ένιβε το πρόσωπο, δάγκωνε την ουρά 

της…τότε της έρχονταν όλα να τα κάνει) κυρίως μέχρι να βρει τον τρόπο να 

έρθει κοντά μου και να κυλιέται στο παπούτσι μου…είναι μία αυτή… 

 Ένα βράδυ, βλέπω την Ειρήνη, το χαζό όπως το έλεγα, επειδή ήταν 

πολύ παιχνιδιάρικο συναισθηματικό και αυθόρμητο…να ξεπροβάλει από την 

τράπεζα μέσα στο σκοτάδι,  σαν να είχε μεταμφιεστεί, σαν να είχε άσπρο 

μούσι. Κοιτάζω καλύτερα και είχε δαγκώσει ένα κομμάτι βαμβάκι και ερχόταν 

τρέχοντας να μου το δείξει…λες και έκανε μεγάλο κατόρθωμα. Τη μάλωσα 

λίγο να το πετάξει μήπως πάθει τίποτα αν το κατάπινε και μετά άρχισε να 

παίζει μ αυτό μέχρι που γέμισε τον τόπο κομμάτια βαμβακιού. Αυτό είχε την 

τάση να δαγκώνει διάφορα και να μου τα φέρνει να τα δω. Ένα ποντίκι ψόφιο 

είχε μια μέρα στο στόμα και έτρεχε μπροστά αυτή και πίσω τα άλλα. Που να 

τα αφήσει από το στόμα μην της το πάρουν…είδα και έπαθα να την κάνω να το 
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αφήσει μήπως ήταν δηλητηριασμένο και πάθει τίποτα…άλλες φορές έφερνε 

υπολείμματα τυρόπιτας, κόκαλα και γενικώς ότι έβρισκε στις εξερευνήσεις 

της. 

Η Ρίτα είχε ήδη σταματήσει να τα θηλάζει, αρκετά πιά...τέσσερις μήνες 

τα θήλαζε αγόγγυστα και τα πέντε και συναισθηματικά, αλλά και σωματικά 

άρχισε να διαφοροποιείται. Παράλληλα δε άρχισε να έχει προβλήματα υγείας, 

έβηχε, φταρνιζόταν έδειχνε πολύ εξαντλημένη. Εγώ το απέδωσα στην 

εξάντληση από τον υπερβολικό θηλασμό. Ακόμη και τώρα όμως, δεν έχασε 

την ευγένεια της και την μητρική της μεγαλοσύνη, διακριτική όπως ήταν 

πάντα, δεν έτρωγε ποτέ από το φαγητό αν δεν έτρωγαν πρώτα τα μικρά...όσο 

και αν πεινούσε. Ακόμη και όταν αυτά έλειπαν και άρχιζε να τρώει, 

σταματούσε και έκανε στην άκρη να φάνε τα μικρά όταν γύριζαν κουρασμένα 

και πεινασμένα από το παιχνίδι...και ποτέ δεν παραπονιόταν. Ο Ιωνάθαν, 

κουβαλώντας το σύνδρομο της πείνας που το διακατείχε, όταν έβαζα το 

φαγητό (κριτσινίδια όπως έλεγα την ξηρά τροφή ή την κονσερβούλα) ορμούσε 

πρώτο...λες και το είχα στο χωράφι...(το καημένο). Μια μέρα με νευρίασε όταν 

το είδα και όρμησε πρώτο και δεν λογάριασε ούτε τη Ρίτα τη μάνα του τη θετή 

που το μάζεψε όταν έψαχνε μια ζεστή αγκαλιά και η οποία μπορεί να πεινούσε 

η καημένη, έτσι εξαντλημένη όπως ήταν από τον αδιάκοπο θηλασμό. Τότε το 

κυνήγησα έντονα (μια μικρή κλωτσιά στον ποπό και αυστηρή σύσταση να είναι 

ευγενικό και υπομονετικό). Εκείνη τη στιγμή, όλα τα άλλα και η Ρίτα, με 

κοίταξαν έντρομα και έτοιμα να τρέξουν, να φύγουν. Δεν ήξεραν τι είχε 

γίνει...και δεν με είχαν ξαναδεί έτσι νευριασμένο. Η Ρίτα στην αρχή και μετά 

και τα υπόλοιπα μαζί και ο Ιωνάθαν, δεν άργησαν να καταλάβουν γιατί είχα 

αντιδράσει έτσι...κοιτώντας με στα μάτια. Παίρνω το κυπελλάκι με το φαγητό 

και το βάζω κοντά στη Ρίτα, να φάει πρώτα αυτή και μετά θα έτρωγαν και τα 

μικρά, που στο κάτω κάτω δεν ήταν και νηστικά...όλη την ώρα ματσούλαγαν. 

Εκεί ήταν που με έστειλε η Ρίτα. Δεν έφαγε, παραμέρισε και μάλιστα άφησε 

πρώτα τον Ιωνάθαν να φάει...και αργότερα όταν έφαγαν όλα τα μικρά και 

έφυγαν...έφαγε και αυτή...Τι σπουδαία κίνηση...με συγκίνησε, για άλλη μια 

φορά...με δίδαξε πάλι. 

Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί είχε αρχίσει να απομακρύνεται…ήταν 

φυσιολογικό ή την είχε πειράξει η αυξημένη ενασχόληση με τα μικρά; Φοβόταν 

πως τα επηρέαζα τόσο και πως δεν θα είχε καμιά επιρροή πάνω τους; Δεν 

κατάλαβα. Το αντίθετο μάλιστα, τα μικρά όταν την έβλεπαν έτρεχαν να 

παίξουν μαζί της αλλά αυτή τα έδιωχνε. Μόνο τη Γιώτα και τον Ιωνάθαν 

δεχόταν εκεί που απομονωνόταν ίσως γιατί αυτά δεν την ενοχλούσαν. 

Κάθονταν ήσυχα μαζί της και της έκαναν παρέα μέχρι να έρθουμε και εμείς 

μετά τον βραδινό περίπατο για ύπνο. Αργότερα άρχισε και να φεύγει από το 

σπίτι…ερχόταν για φαγητό και λίγη παρέα και μετά εντελώς διακριτικά και 

αθόρυβα έφευγε…είχε βρει την ησυχία της στη ρίζα κάποιων θάμνων στον 
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κήπο του γείτονα σε τέτοιο σημείο όμως που να έχει πανοραμική θέα στον 

κήπο και να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και κυρίως πότε θα σερβιριστεί 

το φαγητό. Δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω την συμπεριφορά της…αλλά μάλλον 

ήταν πιο φυσιολογική από τη δική μου… 

 

Κεφάλαιο 6ο - Μια αξέχαστη εκδρομή 

 

Ο καιρός περνούσε, τα μικρά είχαν ήδη μεγαλώσει και είχαν πρόσβαση 

σε όλους τους μέχρι τότε γνωστούς χώρους, δηλαδή γύρω από το σπίτι, στο 

δρόμο και καμιά φορά στα κλεφτά στον κήπο του γείτονα. Άλλες φορές πάλι 

και με την παρουσία μου έκαναν ομαδικά και άλλες διαδρομές, όπως μέχρι τον 

κάδο σκουπιδιών και πάλι πίσω, μέχρι το περίπτερο, ή με τη μάνα τους για 

εξερεύνηση σε γειτονικά σπίτια. Είναι σχεδόν σίγουρο πως το βράδυ που 

υποτίθεται πήγαιναν για ύπνο, ή το ορθότερο αυτά με έβαζαν για ύπνο, 

νυχτοπερπατούσαν στα γειτονικά σκοτεινά μονοπάτια, εντελώς αθόρυβα, 

ομαδικά και απειλητικά για τα κάθε λογής ζωύφια που κυκλοφορούσαν 

εκείνες τις ώρες... 

 Οι εποχές που πήγαινα στον κήπο που ήταν λίγο πιο πάνω χωρίς να με 

πάρουν είδηση, είχαν περάσει ανεπιστρεπτί. Τώρα πλέον για να πάω, έπρεπε 

να ήταν ώρα φαγητού που υποτίθεται ήταν απασχολημένα, ή νωρίς το πρωί 

που ήταν ακόμη νυσταγμένα. Και πάλι όχι πως δεν με έπαιρναν είδηση, αλλά 

είχαν άλλες προτεραιότητες... 

 Ένα πρωινό έπρεπε να πάω οπωσδήποτε στον κήπο, δεν έπαιρνε 

αναβολή. Τους έβαλα κάτι να φάνε και γρήγορα πριν το τελειώσουν βγαίνω 

από την μπροστινή πόρτα και όσο πιο αθόρυβα μπορούσα, σχεδόν στις μύτες 

των παπουτσιών θα έλεγα, πήρα τον δρόμο περιμετρικά του σπιτιού για τον 

κήπο. Σχεδόν στα μισά του δρόμου...νάσου η Γιώτα...σιγά μη δεν μ έπαιρνε 

είδηση...είχα ξεχάσει βλέπεις πως εκτός από τον ήχο, τα άτιμα, αισθάνονται 

και τη μυρωδιά...και την δική μου την είχαν καλά ριζωμένη στο μυαλό τους 

από τη μέρα που γεννήθηκαν. Ε...μετά πάει...νάσου η Γιώτα στο δρόμο, να με 

ακολουθήσει, και μετά στη σειρά...η Ειρήνη, η Ανθούλα (ο γάτος της παρέας) 

η Βούλα και φυσικά ο Ιωνάθαν που ακολουθούσε παντού και πάντα τα μικρά, 

μια και πλέον είχαν γίνει ένα...ήταν πραγματικά αδέλφια... Τι να κάνω και 

γω...δεν είχα άλλη επιλογή, σταμάτησα να τα πάρω μαζί μου, μην γίνει κανένα 

ατύχημα στο δρόμο από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, ή λοξοδρομήσουν και 

μπουν στο σπίτι του γείτονα με τα φονικά σκυλιά του... 

 Ήταν η πρώτη φορά που έρχονταν μαζί μου στο περιβόλι και 

φοβόντουσαν το άγνωστο, αλλά δεν το έβαζαν κάτω...και με την παραίνεση 

βέβαια τη δική μου..."έλα έλα..." ακολουθούσαν το ένα πίσω από το άλλο εφ 

ενός ζυγού...άλλα κοντά μου για σιγουριά και άλλα λίγο πιο πίσω...δήθεν το 

έπαιζαν άνετα... Ανοίγω την πόρτα, μπαίνει η Ειρήνη η οποία πάντα ερχόταν 
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κοντά μου, ακολουθεί η λογική και ρεαλίστρια Βούλα, η εξερευνήτρια Γιώτα, ο 

Ιωνάθαν...η Ανθούλα; που είναι η Ανθούλα; χάθηκε...όχι για πολύ όμως... 

 Η έξυπνη Aνθούλα είπε να κόψει δρόμο μπαίνοντας από την πόρτα του 

γείτονα με τα φονικά σκυλιά που εκείνη τη στιγμή περιέργως δεν ήταν εκεί, 

αλλά σίγουρα δεν θα αργούσαν να την έπαιρναν είδηση... Δεν ήξερε πως τα 

συρματοπλέγματα είναι απροσπέλαστα και ή τα παρακάμπτεις ή τα πηδάς...και 

καθόταν και μας κοιτούσε από εκεί, στην αρχή άνετη αλλά σε πολύ λίγο που 

συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να έρθει σε μας, παρόλο που μας έβλεπε, 

ανήσυχη και άρχισε να νιαουρίζει. Ήταν θέμα χρόνου, ελάχιστων λεπτών για 

να μην πω δευτερολέπτων να την πάρουν είδηση τα σκυλιά. Τι να κάνω 

τώρα...ξαναβγαίνω έξω από τον κήπο και πάω μπροστά στην καγκελόπορτα 

του γείτονα, για να με δει και να καταλάβει από που έπρεπε να βγει και 

πράγματι, μόλις με είδε, ήρθε τρέχοντας προς εμένα, ευτυχώς γιατί πίσω της 

έρχονταν τα σκυλιά που στο μεταξύ την είχαν πάρει είδηση. Και έτσι, 

ακολουθώντας με..."έλα έλα..." εγώ, νιαουρίζοντας εκείνη ήρθε στον κήπο και 

βρήκε τα άλλα.  

  

Ο κήπος ήταν ο παράδεισός τους, είχε δέντρα διάφορα, μικρά μεγάλα, είχε 

ανεξερεύνητα σημεία και προπάντων ένοιωθαν ασφάλεια, λόγω 

συρματοπλέγματος και έτσι μπορούσαν να περιηγούνται άνετα τους χώρους 
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και όχι μόνο, μπορούσαν από μικρή απόσταση να παρατηρούν τα σκυλιά πίσω 

από το συρματόπλεγμα, που στο μεταξύ είχαν πάρει κι αυτά θέση και 

παρατηρούσαν τα γατάκια μου...γενικώς κοιταζόντουσαν αμφότερα... Αφού 

πέρασε λίγη ώρα στη αρχή με μια δόση αμηχανίας και αφού έγινε μια πρώτη 

εξερεύνηση του χώρου, άρχισε το παιχνίδι. Άλλο σκαρφάλωνε στο ένα δέντρο 

άλλο στο άλλο, μετά κει δυο δύο ή τρία μαζί, έπαιξαν με την ψυχή τους και 

μετά άλλα βαρέθηκαν και έπιασαν τον ήλιο άλλα έρχονταν μαζί μου για να με 

βοηθήσουν υποτίθεται, έτσι σκυφτός που ήμουνα και κάτι μάζευα έκαναν και 

αυτά πως "μάζευαν" απλά για να είναι μαζί μου... ψυχούλες... μέχρι που 

πέρασε η ώρα και έπρεπε να φύγουμε. Ανοίγω την πόρτα, τα φωνάζω "πάμε 

πάμε..." κλειδώνω και από το απέναντι πεζοδρόμιο για να τα προφυλάξω να 

μην ξαναμπούν στην αυλή με τα φονικά σκυλιά, γυρίζουνε στο σπίτι και 

τσουπ...ένα ένα μπαίνουν από τη μάντρα στην αυλή, στο γνώριμο πλέον χώρο 

τους...με μεγάλη ανακούφιση... 

 Τα μετράω...γαμώτο...έλειπε η Γιώτα...που χάθηκε αυτό το βλαμμένο;;; 

Προσπαθώ να φέρω τις εικόνες πίσω, μήπως θυμηθώ τίποτα και θυμήθηκα 

πως κάποια στιγμή ασυναίσθητα με την άκρη του ματιού μου την είχα δει να 

περιεργάζεται την κολώνα που ήταν στην κάτω γωνία του περιβολιού και 

μάλιστα σαν να την είχα δει να σκαρφαλώνει...γαμώτο...να δεις που εκεί θα 

είναι...θα σκαρφάλωσε, θα πήδηξε στην άλλη πλευρά και εκεί κάπου θα 

χάθηκε ανάμεσα στα βάτα που ήταν γεμάτο στο σημείο εκείνο. Ξανάπαω 

πάνω στο περιβόλι, ανοίγω και άρχισα να το φωνάζω..."που είσαι ρει;;;" μέχρι 

που άκουσα ένα νιαούρισμα από εκείνο το σημείο. Πάω κοντά και πράγματι 

ήταν εκεί εγκλωβισμένο ανάμεσα στα βάτα και στο συρματόπλεγμα και δεν 

μπορούσε να βγει. Μόλις με είδε ηρέμησε, ανασήκωσα το συρματόπλεγμα και 

κατάφερε έτσι και πέρασε ασφαλές στο περιβόλι και μετά ακολουθώντας με 

γρήγορα γυρίσαμε στη σιγουριά της αυλής και στα αδελφάκια του. Ήταν η 

πρώτη λαχτάρα που πήρε η Γιώτα και μαζί με τις πολλές ευχάριστες 

εμπειρίες της σημερινής βόλτας στον κήπο, ένοιωσε και τι θα πει 

"εγκλωβισμός"... 

Στην ασφάλεια της πίσω αυλής, η ζωή είναι απλή γεμάτη ξενοιασιά 

παιχνίδι καλό φαγητό και καλό ύπνο στις γλάστρες στις καρέκλες τα τραπέζια 

ή στο πλακόστρωτο ή όπου είχε δροσούλα και έδινε τη σχετική άνεση στο 

καθένα. Και πάνω απ όλα αγάπη πολύ αγάπη...μεταξύ τους, προς τη μάνα τους 

που το έδειχναν με τα πειράγματα και τις αγκαλιές, αλλά και προς εμένα με 

κάθε τρόπο. Όλα έπαιρναν θέση με θέα το παράθυρο ή την πόρτα 

περιμένοντας μια κίνηση, ένα χτύπημα στο τζάμι και τότε έτρεχαν κοντά μου. 

Πρώτη η Γιώτα, όταν χτυπούσα το τζάμι, νάσου μ ένα σάλτο στο τζάμι, και 

όρθια στα δυο πόδια, έκανε χαρούλες με τα χεράκια της στο τζάμι,  σαν να 

ήθελε να με αγκαλιάσει...και η καφεμαύρη κοιλίτσα της φούσκωνε από χαρά 

και αγάπη...τι γλύκα αυτό το γατί, τι καλοσύνη,  τη ευγένεια...ποτέ δεν έβγαζε 
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νύχια, ποτέ δεν ξεπερνούσε τα όρια και το μέτρο. Και μετά, λες και ζήλευαν 

ακολουθούσε η Βούλα, μη δεν δείξει και αυτή πόσο μ αγαπά, κι αυτή 

σηκώνοντας τα χεράκια της να προσπαθεί να μ αγκαλιάσει και βέβαια 

ακολουθούσαν η Ειρήνη με την Ανθούλα. Μέχρι και ο μέχρι πρότινος 

απόμακρος Ιωνάθαν ανέβαινε στο παράθυρο να παίξει κι αυτός με το 

δάχτυλο μου και να μου δείξει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του. Η Ρίτα, 

αυτή η υπέροχη και στωική Ρίτα, ανέβαινε στο ψηλό παράθυρο του μπάνιου 

και μας έβλεπε όλους αφ υψηλού και σαν να έλεγε στα μικρά...κοιτάξτε...εδώ 

είναι για τους μεγάλους....κάποια στιγμή που θα μεγαλώσετε θα ανεβαίνετε 

και εσείς εδώ πάνω...και δεν άργησε αυτή η μέρα να έρθει... Πρώτη φυσικά 

ανέβηκε εκεί πάνω η Βούλα όπως και στην καρέκλα και στο τραπέζι και 

ακολούθησαν τα άλλα. Τελευταίο όπως πάντα το μικρό...το χαζό μου.. η 

Ειρήνη. Ήταν λίγο πιο μικρόσωμο και έδειχνε ευάλωτο, αλλά πολύ ευαίσθητο, 

πεισματάρικο, δεν το έβαζε ποτέ κάτω...ότι έβαζε στο μυαλό το πετύχαινε και 

μετά καμάρωνε και με κοίταζε...σαν να μου έλεγε.. "κοίτα...τα κατάφερα..." 

Αυτό ήταν η αδυναμία μου, λόγω του ότι από μικρό έδειχνε αδύναμο με τη 

βραχνή φωνούλα του και γι αυτό όλο και του "έπεφτε" λίγο πιο πολύ φαγητό. 

Αυτό μάλλον κακό άρχισε να του κάνει γιατί έγινε λαίμαργο και άρχισε να 

παίρνει βάρος μεγαλώνοντας, έγινε το πιο στρουμπουλό απ όλα. 

 

Κεφάλαιο 7ο - Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι 

 

Το βραδάκι, μετά τον μεσημεριανό ύπνο και μετά το απογευματινό 

φαγητό και αφού τελείωναν οι απογευματινές δουλειές στο σπίτι και ερχόταν 

η ώρα για χαλάρωση, για ξεκούραση και έβγαινα στην μπροστά αυλή για ένα 

τσιγάρο χαλάρωσης, μόλις το άναβα και τραβούσα την πρώτη ρουφηξιά, λες 

και έδινα το σύνθημα, νάσου η Γιώτα, ξεπρόβαλε το κεφαλάκι κάτω από την 

καγκελόπορτα της εισόδου, έκανε μια σύντομη 

επόπτευση του χώρου και μετά τσουκ τσουκ 

ερχόταν για ένα γρήγορο χάδι με το παπούτσι 

μου και μετά έπιανε το πατάκι δίπλα μου, πόσο 

της άρεσε, και καθόταν εκεί και έπαιζε μόνο 

του, αρκεί να νοιώθει πως είναι δίπλα μου. 

Αμέσως μετά ναζιάρα όπως πάντα η Βούλα, 

ξεπρόβαλε στο πεζούλι ερχόμενη από τα 

κεραμίδια και η Ειρήνη με την Ανθούλα από 

την καγκελόπορτα και αυτά ακολουθώντας την 

εξωτερική διαδρομή από το πεζοδρόμιο. Ο 

Ιωνάθαν ερχόταν μόνος, δεν είχε σταθερό 

ωράριο και γενικά αυτό το γατί ήταν λίγο 

απόμακρο...δικαιολογημένα λόγω των 
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βιωμάτων της νεαρής ηλικίας του... Η Ρίτα ακολουθούσε πάντα τελευταία και 

έπιανε τη θέση της στο πλακόστρωτο για να έχει την εποπτεία. Όλα 

έρχονταν πρώτα να με χαιρετήσουν και να παίξουν λίγο μαζί μου και να μου 

δείξουν την αγάπη τους και μετά άρχιζε το τρελό παιχνίδι μεταξύ τους, οι 

τρέλες και τα σκαρφαλώματα στα δέντρα και τις μάντρες και οι ζαβολιές και 

οι εξερευνήσεις σους γύρω χώρους μέχρι εξαντλήσεως και μέχρι να έρθει η 

ώρα αργά το βράδυ να τα πάω για ύπνο με το "πάμε...πάμε..." Ψυχούλες, 

αγάπες μου όμορφες!!!  

Αυτό βέβαια δεν ήταν μια απλή διαδικασία, ήταν ολόκληρη ιεροτελεστία 

που την περίμεναν και την ζούσαν με την ψυχή τους και τα μικρά και η Ρίτα 

και εγώ φυσικά. Όταν πλησίαζε η ώρα άρχιζαν να μαζεύονται στην πόρτα της 

εισόδου και χαζοέπαιζαν μεταξύ τους ή λούφαζαν στο πατάκι περιμένοντας 

να ανοίξω την πόρτα. Άλλα και κυρίως η Βούλα ή η Ανθούλα αξιοποιούσαν 

δημιουργικά το χρόνο τους, εξερευνώντας διάφορες άγνωστες περιοχές της 

γειτονιάς, αλλά πάντα με το αυτί τεντωμένο μην τυχόν και ανοίξω την πόρτα 

και δεν με ακούσουν. Μόλις άνοιγα την πόρτα, αυτά που κάθονταν απέξω, 

έκαναν μια προσπάθεια να μπουν μέσα στο σπίτι, για μια καληνύχτα "της 

ευπρεπείας" συνήθως χωρίς αποτέλεσμα στην αρχή, αφού δεν είχαν 

μεγαλώσει και ξεθαρρέψει αρκετά για να "μπουκάρουν" ή να αγνοήσουν τις 

ήπιες ωθήσεις με το παπούτσι...κάτι που δεν άργησε βέβαια να ξεπεραστεί 

από ποιόν άλλο φυσικά; την πρωτοπόρο Βουλίτσα, που μόλις πήγαινα να 

απλώσω το πόδι για να την 

εμποδίσω να μπει, τσουουπ, 

ένα σάλτο από πάνω και 

έμπαινε...για να εξερευνήσει 

και το σπίτι, λουφάζοντας 

συνήθως κάτω από 

τραπεζάκια, κομοδίνα, 

καναπέδες, χωρίς να χάνετε 

βέβαια...με έβλεπε αλλά 

επέλεγε μέρη που να βλεπόμαστε αλλά να μην μπορώ να σκύψω και να χωθώ 

για να την βγάλω. Μια φορά μάλιστα μου θύμισε πως πρέπει να ξεσκονίζω με 

το πούπουλο και να ξαραχνιάζω και κάτω από τους καναπέδες, όταν βγήκε 

κάτω από τον καναπέ με ένα άσπρο πέπλο σαν φερετζέ στο κεφάλι της, αφού 

είχε μαζέψει όλες της αράχνες από εκεί κάτω..."να μια χρήσιμη 

λειτουργία...σκέφτηκα..." Η καημένη η Βουλίτσα, την άλλη μέρα πήγε να χάσει 

το κεφάλι της, όταν σε μια προσπάθεια να μπει γρήγορα στο σπίτι και γω 

αντέδρασα λίγο πιο γρήγορα και της έπιασε η πόρτα το κεφαλάκι της...εκεί τη 

λυπήθηκα πήγα να τη σκοτώσω χωρίς λόγο και αιτία...και το κακόμοιρο μόνο 

ένα αναστεναγμό έβγαλε...μη με στενοχωρήσει...την έπιασα (άλλο που δεν 

ήθελε...) και κοίταζα το λαιμουδάκο της μην της έκανα καμιά ζημιά...εκεί ήταν 
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που διαπίστωσα πόσο μικρά ήταν ακόμη...ήταν η γούνα που ξεγελούσε, 

αδυνατούλια και αδύναμα τα καημένα...εκεί ήταν που συνειδητοποίησα πόσο 

ευάλωτα ήταν...και μετά χοροπήδαγε σα χαζό...σαν να έλεγε..."κοίτα τι μπορεί 

να πάθαινα στα καλά καθούμενα..." 

Όταν άνοιγα την πόρτα 

λοιπόν για να τα πάω για ύπνο, 

άρχιζαν να έρχονται κοντά μου για 

να πάμε όλοι μαζί το γύρω του 

σπιτιού. Με το "πάμε πάμε" το 

δικό μου και τον ήχο από τα 

κλειδιά της πίσω πόρτας, 

ξεπρόβαλαν απ όπου κι αν 

βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή, άλλο 

από το πατάκι της εισόδου, άλλο 

από δέντρα, άλλο κάτω από το 

αυτοκίνητο, άλλα πηδούσαν 

μάντρες, άλλα από το 

δρόμο...έρχονταν στο σημείο 

συνάντησης για να βγούμε μαζί 

την πόρτα. Στην αρχή άρχιζαν τα 

παιχνιδάκια, άλλο δήθεν έκανε το δύσκολο πως δεν ήθελε να έρθει για 

ύπνο...η Γιώτα, άλλο έβγαινε και καθόταν στη μέση του δρόμου... η Ειρήνη, 

άλλο, η Βουλίτσα, δήθεν αυτονομείτο από την ομάδα και πήγαινε προς την 

μάντρα της τράπεζας...η Ανθούλα συνήθως ο πιο πιστός...εεε...τι άντρες 

είμαστε αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας... Αφού προχωρούσα περίπου 

στη μέση της διαδρομής και συνειδητοποιούσαν πως δεν θα γύριζα πίσω για 

παιχνίδι...έβαζαν την τρεχάλα όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, παραβγαίνοντας 

το ένα να ξεπεράσει το άλλο σαν καθαρόαιμα άλογα σε κούρσα, πιο θα φτάσει 

πρώτο να μπει από τη μάντρα στη γωνία, κόβοντας δρόμο για να με περιμένει 

από την μέσα πλευρά της καγκελόπορτας της πίσω αυλής για την υποδοχή 

όταν θα άνοιγα την πόρτα. Η Ανθούλα κρεμιόταν από το χερούλι της πόρτας, 

για να με βοηθήσει υποτίθεται ν ανοίξω, η Ειρήνη σκαρφάλωνε στην πόρτα 

και με το χεράκι της μου έπιανε τα κλειδιά την ώρα που ξεκλείδωνα και μαζί 

μ αυτά και το χέρι μου...δήθεν τυχαία... η Βούλα συνοδεία κατά μήκος της 

μάντρας.. από τη μέσα πλευρά βέβαια, η Γιώτα που είχε φτάσει πρώτη 

περίμενε στα σκαλάκια που θα κατέβαινα και ο Ιωνάθαν που συνήθως έφευγε 

λίγο πιο νωρίς για να γυρίσει και να κρατάει συντροφιά της Ρίτας που λούφαζε 

στο κουτί, μαζί με τη Ρίτα μας περίμεναν να μας υποδεχτούν στη γωνία της 

κουζίνας, για να γυρίσουμε έστω και τα τελευταία μέτρα όλοι μαζί...έτσι παρέα 

που είμαστε, για το νυχτερινό φαγάκι και ύπνο. Τώρα βέβαια, εδώ που τα 

λέμε...μάλλον εμένα έβαζαν για ύπνο, γιατί μόλις έμπαινα μέσα και 
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κλείδωνα...είχα βάσιμες υποψίες πως νυχτοπερπατούσαν...διάφοροι ήχοι 

ακούγοντας στον κήπο, στα παράθυρα...και κάποιες φορές που τύχαινε να 

βγω στην κυρία είσοδο να πάρω κάτι που ξέχασα...όλο και κάποιο έβλεπα να 

έχει ξαναγυρίσει εκεί...συνήθως η Γιώτα και αργότερα η Ειρήνη με την 

Ανθούλα...και αυτό γινόταν κάθε βράδυ.  

 Μόνο η Ρίτα με τον Ιωνάθαν είχαν αρχίσει να απομακρύνονται λίγο και 

μάλιστα αργότερα διαπίστωσα πως η Ρίτα έφευγε όταν τα μικρά τρύπωναν για 

ύπνο στην αποθήκη, και πήγαινε για ύπνο στην παρακείμενη πλαγιά μέσα 

στους θάμνους.. έτσι όμως που να έχει άμεση οπτική και ηχητική επαφή με τα 

τεκταινόμενα και να έχει γρήγορη πρόσβαση στο σπίτι... 

  

Η καθημερινότητα κυλούσε ήρεμα, σχεδόν πανομοιότυπη, ανέμελη και 

από την ώρα που ξυπνούσαν το πρωί τα αγαπημένα μου γατάκια, συνήθως 

μετά το δικό μου ξύπνημα και όταν με άκουγαν να βγαίνω για να δω τι κάνουν 

και να τους βάλω το γάλα τους στο πιατάκι και λίγα κριτσινίδια που τα 

λάτρευαν, έτρεχαν να μου πουν καλημέρα το ένα μετά το άλλο νυσταγμένα με 
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τα μάτια μισάνοικτα αλλά πάντα καλοδιάθετα και σαν πρώτη κίνηση αντί για 

καλημέρα ήταν να με αγγίξουν είτε με κεφαλάκι, είτε με ουρά, να μου δείξουν 

την αγάπη τους τέλος πάντων... 

 Η Βουλίτσα δεν 

ήταν και τόσο του 

φαγητού, έτρωγε λίγο 

και μετά νάσου πρώτη 

κοντά μου. Η Γιώτα η 

Ειρήνη και η Ανθούλα 

περνούσαν πρώτα από 

το γάλα και μετά 

στρώνονταν στα 

κριτσινίδια...για να 

στανιάρουν... Μετά 

αφού τεντώνονταν λίγο για να ξυπνήσουν και αφού έκαναν την ανάγκη τους, 

άρχιζε δειλά δειλά το παιχνίδι, τα πειράγματα, οι πλακίτσες της Βούλας, το 

κυνηγητό της Ανθούλας, τα νάζια της Ειρήνης, η τεμπελιά και το ανέμελο 

λιάσιμο του Ιωνάθαν. Στο μεταξύ είχε καταφτάσει και η Ρίτα από το 

κρησφύγετο της και έτρωγε κι αυτή κάτι αφού είχαν τελειώσει τα μικρά, ποτέ 

πριν αυτά φύγουν από το πιάτο, ή να τα διώξει ως "μεγαλύτερη" να φάει αυτή. 

Α...δεν είχε τέτοια, η Ρίτα είχε τρόπους και το ίδιο είχε μεταδώσει και στα 

μικρά της. Αφού έτρωγε κι αυτή, έπαιζε μαζί τους, ή δεχόταν τα πειράγματα 

τους αν και καμιά φορά νευρίαζε, δεν είχε τόση υπομονή πια και τα μικρά δεν 

ήταν και τόσο μικρά πλέον... 

 Το καλοκαίρι είχε σχεδόν περάσει, ήδη μετά τον δεκαπενταύγουστο, ο 

κόσμος είχε αρχίσει να φεύγει για την πόλη για τις δουλειές τους, κι εμείς 

ζούσαμε την καθημερινότητα σχεδόν μόνοι σ όλο το τετράγωνο, αν εξαιρέσεις 

κάποια άλλα ζώα όπως η καρακάξα Γκρουέζ, η νυφίτσα όμπνοξ και ο γορίλας 

ίντυ που ζούσαν μόνιμα στη φάρμα των ζώων. Ήδη και εγώ είχα αρχίσει τις 

ετοιμασίες για το φθινόπωρο, κλαδέματα, λούκια, μαζέματα διάφορα, δουλειές 

στο περιβόλι και στο χωράφι προετοιμασία για το μάζεμα των καρυδιών και 

των αμυγδάλων, και τα γατάκια αφού παραξενεύτηκαν στην αρχή με την 

αλλαγή συμπεριφοράς μου και τις ετοιμασίες μου, πολύ γρήγορα το 

"δέχτηκαν" και στρώθηκαν και αυτά στη δουλειά και με βοηθούσαν όσο 

μπορούσαν. Άλλες φορές με το να προσπαθούν να μας φτιάχνουν το κέφι, 

άλλες φορές ανεβαίνοντας στα δέντρα και "σπρώχνοντας" τα φύλλα να 

πέσουν πιο γρήγορα, άλλες φορές προσπαθώντας να μπουν στο σπίτι για να 

με βοηθήσουν στις δουλειές του σπιτιού (όπως ξεσκόνισμα, ξαράχνιασμα). 
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Κεφάλαιο 8ο - Το λουλούδι που αγάπησε 

 

Ο Σεπτέμβρης μας βρήκε να περιμένουμε το πανηγύρι και να κάνουμε 

σχέδια για τις αγορές μας ενόψει του χειμώνα που ερχόταν και είναι σκληρός 

πάντα στα Καλάβρυτα και για τα γατάκια θα ήταν η πρώτη τους σκληρή 

δοκιμασία, ένας αγώνας με το άγνωστο, ένας αγώνας επιβίωσης στηριζόμενα 

μόνο στις δικές τους δυνάμεις, τις λίγες γνώσεις που είχαν αποκτήσει μέχρι 

τότε.  

Και τα λιγοστά εφόδια που θα τους άφηνα εγώ όταν θα έφευγα, γιατί 

ήταν εντελώς αδύνατο να τα πάρω στην Αθήνα και δεν το ήθελα βέβαια, ούτε 

αυτά το ήθελαν...ήθελαν να μείνουν εδώ...στο σπίτι τους, στον τόπο που 

γεννήθηκαν, που έκαναν τα πρώτα τους βήματα, που είδαν αυτό τον τόπο 

μόλις άνοιξαν τα ματάκια τους και φυσικά...γνώρισαν και εμένα... 

Έτσι... σε λίγο που θα ξεκινούσε το πανηγύρι, η Ρίτα ήθελε να της 

πάρω ένα μαύρο τράστο, η Γιώτα μου ζήτησε γούνινο πανοφοράκι, η Βουλίτσα 

ροζ μανό για τα νύχια και μια τρίχινη βούρτσα για τη γούνα της, ήταν πολύ 

κοκέτα άλλωστε, η Ανθούλα, ως ο άντρας της παρέας άρβυλα και στολή 

κυνηγίου για να φέρνει κυνήγι στις αδελφές του και τη μάνα του που τόσο 

τους άρεσαν και που θα έπρεπε να φροντίζει όταν θα έφευγα εγώ, η Ειρήνη 

πλεκτά πατουσάκια ασορτί με σκούφο και ένα ζεστό κασκόλ για το χειμώνα. 

Όσο για τον Ιωνάθαν; μια ονειροπαγίδα για να ονειρεύεται τις ατέλειωτες 

κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα... 

 Ήταν ήδη 16 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο, το άλλο 

σαββατοκύριακο ξεκινούσε το πανηγύρι και θα τα πήγαινα όλα μαζί να πάρουν 

όλα αυτό που μου ζήτησαν, ήταν άλλωστε το λιγότερο που μπορούσα να κάνω 

γι αυτά, ως αντάλλαγμα για την τόση αγάπη που μου έδιναν.. Παρόλο που ήταν 

ήδη φθινόπωρο, ο καιρός ήταν καλός και καθόμασταν άνετα έξω τα βράδια, 

όπως και το καλοκαίρι. Έτσι και εκείνο το απόγευμα, παρέα με τους φίλους 

μου και το παιδάκι τους που μας είχαν επισκεφτεί. Είχε αρχίσει να 

σουρουπώνει, 7:30 θα ήταν 8:00 κάπου εκεί και νάσου τσουουπ το κεφαλάκι 

της Γιώτας ξεπροβάλει κάτω από την καγκελόπορτα της αυλής, πρώτη όπως 

πάντα για την νυχτερινή επίσκεψη και τα διαπιστευτήρια και το παιχνίδι με τα 

υπόλοιπα που θα έρχονταν σε λίγο. Ευγενικό όπως ήταν και διακριτικό, μόλις 

είδε ξένο κόσμο και το παιδάκι που πήγε να παίξει μαζί του, ντράπηκε το 

καημένο, δείλιασε ψιλοφοβήθηκε τον "άγνωστο" κόσμο, κοντοστάθηκε για λίγο 

με κοίταξε από μακριά, σαν να μου είπε...μην ενοχλώ.. πείτε τα θα ξανάρθω 

αργότερα εγώ..." και έφυγε να γυρίσει στην πίσω αυλή και στο κουτί του. Δεν 

πέρασαν λίγα λεπτά και νάσου εμφανίστηκαν η Ειρήνη με την Ανθούλα, πιο 

άνετα αυτά και το έριξαν κατευθείαν στο παιχνίδι...κυνηγητό, σκαρφαλώματα 

σε δέντρα, τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα που είχαν ήδη αρχίσει και τα 

τοιαύτα... 
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 Η Ρίτα πέρασε κι αυτή για λίγο, έκατσε απέναντι για να χαιρετήσει και 

τους επισκέπτες...πιστή πάντα στο πρωτόκολλο βλέπεις, και μετά διακριτικά 

και αθόρυβα έφυγε από την καγκελλόπορτα, "πάει για το χαρτοκούτι" 

σκέφτηκα... 

 Ήδη η ώρα θα ήταν 8:30 με 9:00, μια ήσυχη βραδιά του Σεπτέμβρη, ο 

καιρός ευχάριστος για την εποχή και εμείς καθόμαστε έξω και συζητούσαμε. 

Το μικρό με ρωτούσε για τα γατάκια αρκετά μεγαλόφωνα, για να μονοπωλήσει 

το ενδιαφέρον της παρέας (ως συνήθως) και οι μεγάλοι για διάφορα θέματα 

της καθημερινότητας. Στον δρόμο δεν κυκλοφορούσε κανείς, μόνο η νυφίτσα 

όμπνοξ ήρθε και άφησε το αγροτικό της εκεί απέναντι, με κανά δυο καδρόνια 

στην καρότσα..."Τι θα στυλώσει πάλι;;" σκέφτηκα... 

 Η Βουλίτσα, που ερχόταν συνήθως ακολουθώντας την οδό των 

κεραμιδιών, σκάει μύτη κάποια στιγμή...είδα τη σκιά της, είδε πως είχαμε 

κόσμο, δεν κατέβηκε και γύρισε πίσω στην πίσω αυλή..."στην ησυχία της"... 

Εξάλλου αυτό το γατί, ένα περίεργο πράγμα...δεν εκδηλωνόταν μαζί μου...να 

παίξει δηλαδή, να κυλιστεί χάμω να τη χαϊδέψω με το παπούτσι...μπροστά στα 

άλλα γατιά ή σε τρίτους...ήθελε πάντα την αποκλειστικότητα...ψυχούλα μου.... 

 Σε λίγη ώρα, οι καλεσμένοι μας σηκώθηκαν να φύγουν γιατί το μικρό 

είχε αρχίσει να νυστάζει και η ώρα είχε πάει 9 και, δημιουργήθηκε μια 

ψιλοαναστάτωση, εκείνη τη στιγμή βλέπω τη νυφίτσα όμπνοξ να παίρνει το 

αυτοκίνητο και σε ελάχιστο χρόνο να επιστρέφει και να το αφήνει απέναντι 

λίγο πιο μακριά. Μια παρέα παιδιών, εφήβων του Γυμνασίου μάλλον, παιδιά 

μεταναστών έκαναν τη βόλτα τους τη νυχτερινή και σε λίγο ακούστηκαν 

φωνές και λίγη φασαρία...πως κάνουν οι έφηβοι όταν πειράζονται ή 

διασκεδάζουν... Η μόνη στιγμή που ταράχτηκε λίγο η ησυχία της νύχτας. 

Χαιρετηθήκαμε, έφυγαν οι φίλοι κι εμείς αρχίσαμε να τα μαζεύουμε για μέσα. 

Ερημιά, φθινόπωρο δεν σε τραβούσε και πολύ το έξω μέχρι αργά. Η ώρα είχε 

πάει ήδη 9:30. Βάζω τη μάννα μου με το αναπηρικό αμαξάκι στην τηλεόραση 

να χαζεύει και εγώ πάω, της λέω, να πάω τα γατιά (την Ειρήνη με την 

Ανθούλα που είχαν ξεσαλώσει εκείνο το βράδυ...) για ύπνο, να κλειδώσω και 

έρχομαι. 

 Βγαίνω έξω, με περίμεναν...με το πάμε πάμε...με ακολουθούν όπως 

πάντα, βγαίνουμε από την κεντρική καγκελόπορτα όπως κάθε βράδυ για να 

κάνουμε τη γνωστή διαδρομή προς την πίσω αυλή. Αυτά συνέχιζαν τα 

χαζοπαιχνίδια στο δρόμο και μετά γρήγορα.. ποιο θα φτάσει πρώτο στη γωνία 

να πηδήξει τη μάντρα και να βγουν μπροστά στην καγκελόπορτα της πίσω 

αυλής να με περιμένουν όπως θα ανοίγω...τα γνωστά... Ξαφνικά πάγωσαν, 

σταμάτησαν το τρέξιμο, παγωμάρα...απλά βρήκαν τη δύναμη να ανέβουν τη 

μάντρα, πίσω από το κάγκελο και να κοιτούν το δρόμο... Φτάνοντας στη 

γωνία...κοιτάζω και γω... ακριβώς στη μέση του δρόμου στη 

διασταύρωση...εκεί ακριβώς που χτυπούσε με τη μεγαλύτερη ένταση το φως 
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της κολώνας βλέπω κάτι που με έκανε να παγώσω...για λίγα δευτερόλεπτα 

δεν μπορούσα να σκεφτώ...όχι έλεγα δεν είναι δυνατόν...μάλλον παραισθήσεις 

θα έχω...δεν μπορεί να είναι αληθινό αυτό που βλέπω...και τουλάχιστον θεέ 

μου...αν είναι αληθινό...κάνε να μην είναι αυτό που μοιάζει... Ένα γατάκι 

μαύρο...σαν τη Γιώτα, κείτονταν ακίνητο στη μέση του δρόμου σε θέση ύπνου, 

και γύρω του είχαν τοποθετήσει κυκλικά μεγάλες πέτρες που είχαν βρει στο 

πρανές του δρόμου και διάφορα ξύλα και χόρτα... Θεέ μου...τι φρίκη....τι 

βαρβαρότητα σκέφτηκα...έμοιαζε σαν σκηνοθετημένο... κατά τέτοιο τρόπο που 

ήθελαν και να βεβηλώσουν το άψυχο κορμάκι του...λες και ήταν ο χειρότερος 

εγκληματίας επί γης (που και αυτού δεν θα του άξιζε κάτι τέτοιο...) γιατί τόσο 

πολύ μίσος;;; ήταν ήδη νεκρό...δεν τους έφτανε αυτό;;; ποιοι άνθρωποι, 

τρόπος του λέγειν δίποδα κτήνη καλύτερα, σκέφτηκαν και έκαναν κάτι τέτοιο... 

τουλάχιστον Θεέ μου...αφού ήταν να γίνει έτσι...κάνε να μην είναι η Γιώτα... 

 Ήταν η Γιώτα.... 

 αααααα...ψυχούλα...αααααα...ψυχούλα μου... ΓΙΑΤΙ;;; Τι έκανε;;;... 

ψυχούλα μου....... 

 Πάγωσα...ήταν τόσο ξαφνικό...οι δρόμοι έρημοι...και το γατάκι 

μου...κάτω από το κρύο φως της λάμπας...ως "έκθεμα" 

παλιανθρωπιάς...βαρβαρότητας...κτηνώδους συμπεριφοράς... Δεν ήξερα τι να 

κάνω...πάω κοντά το βλέπω...βεβαιώνομαι...η καφεμαύρη κοιλίτσα του ανοιχτή 

για τελευταία φορά...όπως όταν προσπαθούσε να πιάσει το δάχτυλό μου στο 

παράθυρο και τεντωνόταν όλο αγάπη χαρά και περηφάνια...ακόμη και τώρα 

έτσι ήταν όλο αγάπη και περηφάνια...και χωρίς να φόβο πια...ήξερε πως θα 

περάσω από εκεί όπως κάθε βράδυ και πως θα το βρω και θα το πάρω στην 

αγκαλιά μου...έστω για τελευταία φορά... Το πιάνω στα χέρια μου, 

ακίνητο...δεν με αγκάλιασε αυτή τη φορά...αλλά ζεστό ακόμη...το άψυχο 

κορμάκι του ήταν ζεστό ακόμη...ναι...δεν θα είχε περάσει ούτε μισή ώρα που 

το δολοφόνησαν... 

 Και τώρα τι κάνω; έπρεπε να φροντίσω και τα άλλα...που ήταν στη 

μάντρα, μέσα από το κάγκελο και παρακολουθούσαν σιωπηλά...Βλέπω τότε τη 

Ρίτα...με αργά βήματα, συντετριμμένη, να κατεβαίνει από την κρυψώνα της και 

να έρχεται προς το μέρος μας, για να συμπαρασταθεί στα άλλα της γατάκια 

που ήταν εκεί και ζούσαν τη φρίκη του θανάτου...Η Βούλα και ο Ιωνάθαν 

είχαν βγάλει τα κεφαλάκια τους κάτω από το κάγκελο, παγωμένα, ακίνητα και 

με βλέμμα σχεδόν στο άπειρο παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αυτά τα δύο 

πρέπει να έζησαν όλη τη φρίκη της δολοφονίας, είχαν υποστεί μεγάλο σοκ και 

αυτό είχε αποτυπωθεί στα μάτια τους...Αχ γιατί να μην μπορούν να μιλήσουν... 

Η Ειρήνη με την Ανθούλα παγωμένα κι αυτά και σαν να τα βασάνιζαν τύψεις 

που διασκέδαζαν εκείνη τη νύχτα, την ώρα που η αδελφούλα τους έδινε τη 

μάχη με το θάνατο και το φόβο...  
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Τα έχασα...δεν ήξερα τι να κάνω...μπαίνω μέσα να πω τα νέα στη μάνα 

μου...Μάνα...θα σου πω κάτι αλλά μη στενοχωρηθείς...Σκοτώσαν ένα γατάκι 

μας...Ποιο παιδάκι μου;;; καλύτερα να μη μου τό λεγες...Τη Γιώτα μάνα...τη 

Γιώτα... 

 Κλάμα...οδυρμός...σκοτώσαν το Γατάκι μου...σκοτώσαν το Γατάκι μου.. 

να χτυπιέται.. να κλαίει...πήγε να μου μείνει εκεί.. στην καρέκλα... σκοτώσαν 

το Γατάκι μου...σκοτώσαν το Γατάκι μου...  

Καλώς κακώς...έπρεπε να δώσω ένα τέλος... σκέφτηκα και γω σαν 

δίποδο ζώο..."τι να γίνει τώρα...καλό ήταν να μην γίνει...πάω να το μαζέψω 

από εκεί...να το πετάξω στον κάδο και να καθαρίσω το δρόμο από τις πέτρες 

και τα ξύλα μην πέσει κανένα αυτοκίνητο πάνω τώρα τη νύχτα.." Παίρνω μια 

νάυλον σακούλα από σούπερ μάρκετ και πάω... βγαίνω από την κεντρική 

είσοδο, υποτίθεται για να μην με πάρουν είδηση τα άλλα και αναστατωθούν 

περισσότερο..., και ακούω πάλι φασαρία από την ομάδα των νεαρών που είχα 

ακούσει και πριν. Ήταν πάνω από το άψυχο σωματάκι της και το 

περιεργάζονταν... Ο ένας, ο τελευταίος και πιο μικρόσωμος, δεν είχε φτάσει 

ακόμη και τον πέτυχα την ώρα που έβγαινα...βιάστηκε να που πει "καλησπέρα 

σας" (ούτε που τον ήξερα ούτε το είχα ξαναδεί...) ύποπτο μου φάνηκε... "δεν 

πιστεύω να το σκοτώσατε εσείς;" του λέω με έντονο ύφος... "είναι ζωντανό 

πλάσμα...δεν επιτρέπεται εσείς νέοι άνθρωποι..." του λέω ξεθάβoντας τα 

παιδαγωγικά μου... "Όχι κύριε..." μου απαντάει σχεδόν αμέσως... "εμείς; το 
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αυτοκίνητο το χτύπησε..." και επιτάχυνε το βήμα για να συναντήσει τους 

άλλους οι οποίοι ήδη είχαν αντιληφθεί την παρουσία μου και συγκεντρωμένοι 

έφευγαν βιαστικά από το σημείο. Ο μικρός τους έφτασε βιαστικά και έφυγε 

και αυτός μαζί τους με βιαστικό βήμα χωρίς να κοιτάξουν καθόλου πίσω 

μέχρι που χάθηκαν στο σκοτάδι. Σημειωτέον ότι από εκείνο το βράδυ οι 

παρέα των νεαρών δεν ξαναπέρασε από τη γειτονιά... 

 Το πιάνω στα χέρια μου...ψυχούλα μου, ήταν ζεστό ακόμη και με 

περίμενε... κοιτάζω που το είχαν χτυπήσει...δεν φαινόταν εξωτερικά τίποτα, 

στην άσφαλτο...άντε να υπήρχαν μια δυο σταγόνες αίμα από τη μυτούλα του, 

το βάζω στη σακούλα...(πως μπόρεσα...) και το πάω λίγο πιο κάτω στον κάδο. 

Γυρίζω στο σημείο, καθαρίζω το δρόμο από τις πέτρες και τα ξύλα και 

κατευθύνομαι προς την καγκελόπορτα της πίσω αυλής για να μπω στο σπίτι. 

Εκεί με περίμεναν και με κοίταζαν σιωπηλές...η Ρίτα, η Βούλα, ο Ιωνάθαν η 

Ειρήνη και η Ανθούλα... τα παγωμένα βλέμματα τους με κοίταζαν κατευθείαν 

στην καρδιά... σαν να έλεγαν..."έτσι θα μας πετάξεις και μας στον κάδο;;;" Με 

τσάκισαν τα μάτια τους... 

 Πάω μέσα...ρε Μάνα...δεν έκανα καλά...αυτό το γατάκι ήταν όλο αγάπη 

και καλοσύνη...μας έδινε χαρά...ζούσε μόνο για να με δει...για ένα νεύμα 

μου...για ένα χάδι... φάνηκε τόσο γενναίο που ήξερε τον κίνδυνο αλλά δεν 

ήθελε να το νικήσει ο φόβος και πήγε κατευθείαν στο θάνατο...και γω;;; για 

όλα αυτά.. το έβαλα σε μια σακούλα και το πέταξα...στον κάδο... 

 Δεν μπορούσα να ησυχάσω...θα πάω να το πάρω.. της λέω... πριν 

ξημερώσει...(είχε ήδη πάει 12 η ώρα...μεσάνυχτα) και το πάρει το 

σκουπιδιάρικο, να το θάψω...όπως του αξίζει...εκεί που γεννήθηκε, που 

μεγάλωσε...που έπαιξε με τ αδέλφια του και τη μάννα του που έπαιζε μαζί 

μου... Ναι πάρτο... καλύτερα έτσι...αν το πάρει το σκουπιδιάρικο...δεν θα 

μπορούμε να ησυχάσουμε... Ξαναβγαίνω έξω...τα γατάκια και η Ρίτα ήταν 

ακόμη εκεί...στη μάντρα...πίσω από το κάγκελο...και κοιτούσαν όλα στον τόπο 

της δολοφονίας...δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να πιστέψουν αυτό που είχε 

συμβεί... Πάω στον κάδο...και είχε και σκοτάδι...τέλος πάντων μετά από λίγη 

ώρα ψάξιμο το βρίσκω και το παίρνω στο σπίτι...το βάζω στο αποθηκάκι της 

αυλής και το πρωί θα γινόταν ο ενταφιασμός εκεί που αγαπούσε...δίπλα στο 

λουλουδάκι που ήταν η αδυναμία του...θα γινόταν κι αυτό λουλουδάκι... Μετά 

από αυτό τα γατάκια και η μάνα τους, μαζί εκείνο το βράδυ για να παρηγορεί 

το ένα το άλλο...έφυγαν από τη μάντρα και ήρθαν μια αγκαλιά όλα μαζί στο 

κουτί τους για να περάσουν τη νύχτα... Τα βλέμματα τους παγερά και 

θλιμμένα αλλά με κοιτούσαν σαν να μου έλεγαν "έκανες το σωστό... έτσι 

έπρεπε να γίνει... εμείς σε αγαπάμε και σε καταλαβαίνουμε..." 

Ούτε και γω ξέρω πως κοιμήθηκα εκείνη τη νύχτα...ξύπνησα πρωί 

πρωί...κατά τις 7:00 για να "τακτοποιήσω" την εκκρεμότητα, όσο πιο γρήγορα 

και αθόρυβα μπορούσα...να τελειώνει, να ησυχάσει η ψυχούλα της, να 
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ηρεμήσουν και τα υπόλοιπα γατάκια και η μάννα τους...και γω...με βασάνιζε 

πολύ όλο αυτό..."αν είχα σηκωθεί να το πάω εγώ γύρω, την ώρα που ήρθε και 

μετά έφυγε..." σκεφτόμουν διάφορα... Βγήκα με τις φόρμες...και δεν 

χρειάστηκε να πω το "που στε βρειι.." ήταν όλα εκεί...δεν ξέρω αν ξύπνησαν ή 

αν δεν κοιμήθηκαν καθόλου, και είχαν πάρει θέση, όπως οι λυπημένοι στην 

εκκλησία, για να παρακολουθήσουν την τελετή... Πήρα το μικρό ξινάρι, λίγα 

πέταλα λουλουδιών και λίγο λιβάνι...να ησυχάσει η ψυχούλα του, και άνοιξα 

μια μικρή λακουβίτσα, χωρούσε άλλωστε...μικρό ήταν ακόμη ούτε τεσσεράμισι 

μηνών ψυχούλα..., δίπλα στο αγαπημένο του λουλουδάκι, άνοιξα γρήγορα 

γρήγορα το αποθηκάκι, το έβγαλα από τη σακούλα (μου φάνηκε πως ήταν 

ζεστό ακόμη και πως χαμογελούσε όλο αγάπη και υπερηφάνεια που νίκησε το 

φόβο, και που είμαστε όλοι εκεί...όπως πρώτα για να το αποχαιρετήσουμε). 

Το τοποθέτησα απαλά και αφού έβαλα πάνω του με όλη μου την αγάπη τα 

πέταλα και το λιβανάκι, το σκέπασα με λίγο χώμα. Πάνω του έβαλα μερικές 

πλάκες για να μην το ξεθάψουν τα σκυλιά της καρακάξας γκρουέζ που 

παραμόνευαν και να μείνει εκεί για πάντα, κοντά μας, ήρεμο...στο μέρος που 

αγάπησε... 

Σε όλη τη διάρκεια αυτής της σύντομης "τελετής", δεν θα ξεχάσω τη 

θλίψη, μόνο που δεν έκλαιγαν, των υπολοίπων αλλά και την ωριμότητα με την 

οποία παρακολουθούσαν την όλη διαδικασία. Δεν περιγράφεται αυτό...και 

αφού τελείωσα, λες και δόθηκε το σήμα...και ένα ένα σηκώθηκαν έκαναν μια 
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βόλτα γύρω από το σημείο, το μυρίστηκαν (τη φίλησαν λέω εγώ...ως τελευταίο 

ασπασμό) και σκορπίστηκαν σιωπηλά στον κήπο, παγωμένα 

ακίνητα...βυθισμένα στις "σκέψεις" τους... Γύρισα στο σπίτι για πρωινό και την 

όλη πρωινή διαδικασία και όταν μετά από καμιά ώρα βγήκα να τους βάλω 

φαγητό και να τα βοηθήσω να ξεχαστούν λιγάκι και να επανέλθουν όσο 

γινόταν στην "κανονικότητα" και ήταν ακόμη εκεί στον κήπο...γύρω από το 

σημείο που είχε ταφεί η αδελφή τους...έκαναν υποτονικές χαζοβολτούλες 

γύρω από το σημείο...έσκυβαν, μύριζαν, δήθεν έσκαβαν με το χεράκι 

τους...σαν να χάιδευαν το χώμα...σαν να αναρωτιόντουσαν πως έγινε το 

κακό...σαν να εξέταζαν τα στοιχεία για να βρουν το δράστη... Αρχικά τα 

στοιχεία οδηγούσαν στην ομάδα των νεαρών, αλλά τόση βαρβαρότητα με το 

νεαρό της ηλικίας τους δεν κούμπωνε και καλά...γιατί να το κάνουν; για να 

παίξουν; ή γιατί τους "τρόμαξε";; ένα μικρό γατάκι ήταν και μάλιστα άκακο και 

παιχνιδιάρικο... Αν δεχτούμε αυτή την εκδοχή...αλίμονο μας σαν 

κοινωνία...όπου μικρά παιδιά χαίρονται τη "βρίσκουν" που λένε...με την 

αφαίρεση μιας ζωούλας έστω και από ένα μικρό γατάκι...πρέπει να 

ντρεπόμαστε το λιγότερο για τη διαπαιδαγώγηση αυτών των παιδιών και αν 

όχι τίποτα άλλο οι γονείς τέτοιων παιδιών πρέπει να ντρέπονται το 

λιγότερο...και χρειάζονται επειγόντων αυτοί οι ίδιοι εντατική εκπαίδευση σε 

σχολή γονέων ειδικών αναγκών. Δεν το χωράει ο νους μου... εξάλλου 

κοιτώντας καλύτερα τα στοιχεία, δεν μου φάνηκε λογική αυτή η εκδοχή...πως 

τη δολοφόνησαν; με τις πέτρες; και που είναι τα αίματα; και πως έτσι τυχαία 

οι πέτρες στάθηκαν σε σχήμα κύκλου...και αυτό θα καθόταν ακίνητο στη μέση 

του κύκλου να το λιθοβολούν;; το σκότωσαν εκεί;; (μόνο 2-3 μικρές σταγόνες 

αίματος βρέθηκαν στην άσφαλτο) ή αλλού και το μετέφεραν εκεί και έγινε 

αυτή η άθλια σκηνοθεσία από τον εκτός των άλλων ανόητο ή τους 

ανεγκέφαλους που του αφαίρεσαν τη ζωούλα, για να "θολώσουν" τα ίχνη... ή 

ακόμη χειρότερα για να μου προκαλέσουν σοκ, αφού ήξεραν πως θα περάσω 

από το σημείο όπως έκανα κάθε βράδυ και παρακολουθώντας όπως κάνουν 

κάθε στιγμή, να "αντλήσουν" λίγη ικανοποίηση για να αποκτήσει νόημα η 

ανούσια ζωή τους;; Όχι...δεν μου φαίνεται πιθανή αυτή η 

εκδοχή...εξάλλου...τόσα χρόνια με παιδιά...δεν μπορεί να κάνω τόσο 

λάθος...μπορεί να δείχνουν εξωτερικά μια "σκληρότητα" κάποια 

παραμελημένα παιδιά, αλλά κάτω από το φλοιό αυτό κρύβουν μια αγνή παιδική 

ψυχούλα...που σου ζητά να την ανακαλύψεις...όχι...όχι...δεν θα μπορούσαν 

αυτά να κάνουν μια τόσο φρικτή πράξη... (άντε πάλι με έπιασε το παιδαγωγικό 

μου...) Τότε; ποιος το έκανε; ποιο είναι το προφίλ του δράστη;;; Σίγουρα 

πρέπει να έτρεφε πολύ μίσος μέσα του και μειωμένους ψυχικούς και ηθικούς 

φραγμούς για να το αποτρέψουν από μια τέτοια πράξη... Μίσος όχι τόσο για το 

γατάκι...όσο για αυτό που έδινε σε μένα και τη μάνα μου... μίσος δηλαδή για 

μας και το κακόμοιρο ήταν το εύκολο θύμα, ο εύκολος στόχος για να 
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ικανοποιηθεί το ζωώδες ένστικτο αυτού ή αυτών που το έκαναν...γιατί 

σίγουρα υπήρχε ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός...αυτό έδειχναν τα 

στοιχεία... Η ψυχούλα μου, η Γιώτα, δεν δίστασε...τόσο μας αγαπούσε, 

προσφέρθηκε για να "εξαγνίσει" το κτήνος... Κάπου πάει το μυαλό μου...σαν 

αστραπή πέρασε από το μυαλό μου η πέτρα που είχε πετάξει η καρακάξα 

Γκρουέζ στον τοίχο έξω από την κουζίνα που τρώγαμε ένα βράδυ λίγες μέρες 

πιο πριν και ευτυχώς τότε δεν είχε πετύχει κανένα από τα γατάκια μου, στο 

σημάδι ήταν εντελώς άσχετη,  που μας έκαναν παρέα να φάμε κάθε βράδυ 

πότε έξω από το παράθυρο ή σκαρφαλώνοντας σ αυτό για να είναι πιο κοντά, 

και πότε στην πόρτα της κουζίνας...Όλα έδειχναν πως ήταν δουλειά της 

καρακάξας Γκρουέζ και αυτό δεν θα αργούσε να αποκαλυφθεί... 

 

Κεφάλαιο 9ο - Η Καρακάξα Γκρουέζ 

 

 "...Η Καρακάξα Γκρουέζ είχε τη φωλιά της στο ξερόκλαδο, σε μια 

γειτονιά εκεί στη φάρμα των ζώων. Κατοικούσε εκεί χρόνια τώρα, από τότε 

που έφυγαν οι αετοί. Ήταν τόσο σίγουρη πως δεν θα ξανάρθουν, που πίστευε 

πως αυτή είναι η κυρίαρχος. Στεκόταν εκεί και επιτηρούσε την περιοχή με το 

βλοσυρό της βλέμμα και το ράμφος της έσταζε. Ότι κινιόταν, πετούσε ή 

ανέπνεε της ανήκε. Έτσι πίστευε… 

Μια μέρα στην 

καρδιά της άνοιξης, έγινε 

κάτι απρόσμενο. Ένα πολύ 

«επικίνδυνο» ζωάκι, μια 

γάτα έφερε στον κόσμο 

τέσσερα ξεχωριστά 

γατάκια. Έτσι διακριτική 

και ευγενής που ήταν τα 

γέννησε πάνω στα χόρτα 

και έβρεχε εκείνη τη μέρα. 

Δεν ήθελε να γίνει βάρος 

και να ταράξει τη νεκρική σιγή που είχε επιβάλλει η καρακάξα. Ήταν όμως 

τυχερή, βρήκε στέγη και αγάπη για να μεγαλώσει τα μικρά της. Όχι τίποτα 

σπουδαίο…ένα κουτί και ένα μαξιλάρι για να μην κρυώνουν. Το εκτίμησε 

πολύ… 

 Η καρακάξα όπως ήταν αναμενόμενο, τα εντόπισε αμέσως και ένα 

ρίγος διαπέρασε το φτέρωμα της. Το ράμφος της άρχισε να στάζει. 

Κρααααα…έκανε,  τι θέλουν αυτά εδώ…άστα να μεγαλώσουν λίγο και θα 

δουν….. 

 Τα γατάκια καθώς μεγάλωναν έγιναν πολύ επικίνδυνα σχεδόν 

ανατρεπτικά….έπαιζαν, έτρεχαν, ανέβαιναν στα κεραμίδια σε δέντρα… 
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 Ε… όχι και σε δέντρα από τώρα…είπε η καρακάξα, τινάζοντας την ουρά 

της, αυτό πάει πολύ… σε λίγο θα με διώξουν και από το κλαδί μου… 

 Έτσι κάλεσε αμέσως έκτακτο συμβούλιο, έπρεπε να λάβει επειγόντως 

μέτρα πριν είναι πολύ αργά. Έδωσε αμέσως εντολή στα πιστά σκυλιά της να 

επιτηρούν το ξερόκλαδο μέχρι να βγει η απόφαση. «Μόνο…μην πειράξετε τα 

γατάκια…τα θέλω για μένα…έκραξε…» Η διαδικασία ήταν συνοπτική και η 

απόφαση βγήκε γρήγορα. Η γνώμη της ήταν νόμος στη φάρμα. «πρέπει να 

πεθάνουν» (και θα ησυχάσω και θα φάω…σκέφτηκε και το ράμφος της άρχισε 

να στάζει) 

 Μια λεπτομέρεια μόνο έμενε να διευθετηθεί…ποιος θα εκτελέσει την 

ποινή. 

 Σκέφτηκε τον κρομανιό, αλλά αυτός είχε πεθάνει χρόνια και απ ότι 

έλεγαν δεν πείραζε ποτέ γατάκια, τα αγαπούσε… 

 Εγώ είπε η νυφίτσα Όμπνοξ, εγώ θα το κάνω. Και έτσι μικρόσωμη και 

άπειρη που ήταν ξεδίπλωσε το πολύπλοκο σχέδιο της και να μην κινδυνεύσει 

από τα τρομερά αυτά γατάκια και να φανεί το γεγονός ως «ατύχημα» για να 

μην εκτεθεί στη φάρμα. Έτσι σκέφτηκε…θα το κάνω με κάτι μακρύ, ξύλο ας 

πούμε ή καδρόνι μη με δαγκώσουν κιόλας, με ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι 

(δεν άντεχε τα αίματα) και μετά θα βάλω μερικές πέτρες και ξύλα γύρω τους 

να φανεί ως ατύχημα… 

  

Και έτσι έγινε…το πρώτο γατάκι βρέθηκε νεκρό με σπασμένο το 

κεφαλάκι του και μόνο μερικές σταγόνες αίμα γύρω του, ανάμεσα σε ένα σωρό 

πέτρες και ξύλα στη μέση του δρόμου,  Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 9:30 το 

βράδυ σε ηλικία τεσσεράμισι μηνών. Είχε έρθει να δει αγαπημένα του 

πρόσωπα που εκείνο το βράδυ είχαν καλεσμένους. Το καημένο διακριτικό 
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όπως ήταν, έφυγε να πάει στο κουτί του και στο δρόμο συνάντησε τη 

νυφίτσα… Το άψυχο, ζεστό ακόμα κορμάκι του το βρήκαν τα αδελφάκια του η 

μάννα του και τα αγαπημένα τους πρόσωπα όταν πήγαιναν για ύπνο 

ακολουθώντας την ίδια διαδρομή, όπως λάτρευαν να κάνουν κάθε βράδυ…  

 Η Καρακάξα Γκρουέζ έμαθε το νέο αλλά δεν έμεινε πολύ 

ικανοποιημένη με τον τρόπο και το αποτέλεσμα του σχεδίου της 

νυφίτσας…πολύς θόρυβος, πολύπλοκο το σχέδιο και το αποτέλεσμα όχι και 

τόσο καλό…τίποτα τίποτα έκραξε…θέλω κάτι πιο απλό, πιο γρήγορο, πιο 

αθόρυβο, πιο αποτελεσματικό…άσε που το νέο διαδόθηκε σαν 

αστραπή…σκοτώσαν το γατάκι…σκοτώσαν το γατάκι…τα άλλα ζώα της φάρμας 

σε αναβρασμό. Η καρακάξα φοβήθηκε εξέγερση…θα αναθέσω σε άλλον τη 

«δουλειά»… σκέφτηκε, πιο ειδικό. Φόρεσε το χιτώνιο του δεκανέα και το 

δίκοχο και βγήκε να επιβάλει την τάξη. Σαν λάμψη της πέρασε από το μυαλό 

η υπόσχεση που της είχε δώσει πρόσφατα, ο πάντα πρόθυμος γορίλας Ίντυ. 

«και που είσαι.. ότι χρειαστείς στείλε μου μήνυμα» της είχε πει με μάγκικο 

ύφος.  

 

 Πως δεν τον σκέφτηκα τόσο καιρό είπε…και είχε δίκιο. Ο Ίντυ, 

μακρινός απόγονος του κρομανιού, ειδικός γατοφονιάς, αθόρυβος, άσσος στο 

σημάδι με πέτρα και με την κλωτσιά του σκότωνε βουβάλι…θα στείλω 

μήνυμα… 

 «Τι λες; Θα τα καταφέρεις;»τον ρώτησε; Αυτό έλειπε…ξέρω εγώ.. 

μόνο με χτύπημα στο κεφάλι γίνεται η δουλειά, ξέρω εγώ είπε ο Ιντυ και 

χτύπησε δυνατά το στήθος του…" 

 Πήγα και γω εκεί...έσκυψα, τα χάιδεψα ένα ένα...το είχαν τόσο 

ανάγκη...και προσπάθησα να τα πάρω στο σημείο που τους είχα βάλει να 

φάνε... Δεν θα ξεχάσω την αντίδραση της Βουλίτσας...τις χαζοκινήσεις της 
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που έδειχναν αμηχανία...γλειφόταν, έπιανε την ουρά της, χαζοπήδαγε χωρίς 

λόγο, αλλά παράλληλα σαν να έλεγε..."ελάτε, σηκωθείτε...πρέπει να 

συνεχίσουμε και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ...εδώ γύρω θα παίζουμε 

πάντα...για να μην νοιώθει μόνη..." 

 Μετά από εκείνη τη μέρα τίποτα δεν ήταν ίδια...όλα είχαν αλλάξει, τα 

γατάκια ωρίμασαν απότομα και η "παιδική" αθωότητα και ανεμελιά τους είχε 

χαθεί για πάντα... η Ρίτα έπεσε σε μελαγχολία και γινόταν όλο και πιο 

απόμακρη...ενώ η υγεία της φαινόταν να κλονίζεται... 

 Έπρεπε όμως πάση θυσία, να βρούμε το κουράγιο να συνεχίσουμε...και 

για μας και για τα γακάκια... Ένα ερώτημα όμως μας απασχολούσε... το κτήνος 

που άκουγε στο όνομα "καρακάξα Γκρουέζ" θα ικανοποιούσε με το αίμα της 

Γιώτας τη δίψα της ή θα ζητούσε κι άλλο;; και μέχρι που θα έφτανε; έπρεπε 

να είμαστε σε "κόκκινο συναγερμό" ειδικά εγώ.... 

 Ποιος θα ήταν άραγε ο επόμενος στόχος;; 

 

Κεφάλαιο 10ο - Τα φύλλα πεθαίνουν 

 

Η ζωή άρχισε σιγά σιγά να προσπαθεί να επανέλθει σε όσο γίνεται 

κανονικούς ρυθμούς. Μετά τη δολοφονία της Γιώτας, όλοι και όλα είχαν 

αλλάξει. Τα γατάκια μου ωρίμασαν απότομα, σαν να πέρασαν χρόνια πολλά 

από πάνω τους, η Ρίτα έγινε απόμακρη και έδειχνε πάντα μελαγχολική και γω 

πιο στοργικός και προστατευτικός απέναντι τους... Η Βουλίτσα σήκωσε πρώτη 

τα "μανίκια", μάζεψε τα "κομμάτια" της και βάλθηκε να τραβήξει και τα άλλα 

από το βαρύ πένθος και την "παραίτηση" που βρίσκονταν την πρώτη μέρα... Σ 

αυτό βοήθησα και γω. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγει λίγο το μυαλό είναι 

η εργασιοθεραπεία... δοκιμασμένο... Είμαστε ήδη μια εβδομάδα πριν αρχίσει το 

πανηγύρι και έπρεπε να κάνω πολλές δουλειές πριν αρχίσουν να έρχονται τα 

αυτοκίνητα και μπλοκάρουν τους γύρω δρόμους. Έπρεπε να γίνουν κάποια 

κλαδέματα ενόψει του χειμώνα, να καθαριστεί το μέρος που θα έπεφταν τα 

καρύδια, να κλαδευτούν οι τριανταφυλλιές... και πολλά άλλα για να 

προετοιμαστούμε για την αναχώρηση μας για την Αθήνα... πλησίαζε ο 

καιρός...τι είχε μείνει; σκάρτος ένας μήνας ακόμη. Τα γατάκια μου το είχαν 

καταλάβει αυτό και είχαν στενοχωρηθεί πολύ, αλλά το αντιμετώπιζαν με 

μεγάλη γενναιότητα και αξιοπρέπεια... δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να μου 

το δείξουν και να λυπηθώ πιο πολύ... αφού έπρεπε να γίνει;; θα το 

αντιμετώπιζαν ...εξάλλου είχαν μεγαλώσει αρκετά...σιγά μη δεν μπορούσαν να 

περάσουν έναν χειμώνα μόνα τους....  

 Έτσι, στα κλαδέματα έρχονταν και με βοηθούσαν... ανέβαιναν στα 

δέντρα για να μου δείξουν ποιο κλαδί να κόψω, τραβούσαν με τα χεράκια ή 

δάγκωναν τα φύλλα για να πέσουν πιο γρήγορα, έσπαζαν κανένα ξερό 

κλαδί...και όταν κουράζονταν...έπιαναν κανένα προσήλιο εκεί κοντά και 



 41 

ξάπλωναν να ξεκουραστούν λίγο και να μου κάνουν παρέα... Όταν ετοίμαζα τα 

εργαλεία να τα φορτώσω στο αυτοκίνητο για να πάω στο χωράφι, έπρεπε και 

εκεί να κόψω κάποια ξερά κλαδιά από τις αμυγδαλιές για τη σόμπα και να 

καθαρίσω από κάτω τις υπόλοιπες για να μαζέψω τα αμύγδαλα, με βοηθούσαν 

όσο μπορούσαν... Κατ αρχήν έρχονταν ομαδικά στην αποθήκη που άλλαζα να 

βάλω τα παλιά και άλλο μου χάιδευε με την ουρά τα πόδια, συνήθως η 

Ανθούλα με την Ειρήνη, η Βούλα τραβούσε τα κορδόνια από τα παπούτσια, ο 

Ιωνάθαν έψαχνε...μη βρει τίποτα να φάει, ύστερα μου άρπαζαν τα γάντια 

εργασίας για να μου τα φέρουν δήθεν... η Ανθούλα, ως ο άντρας της 

παρέας...ερχόταν εκεί που ετοίμαζα το αλυσοπρίονο και το περιεργαζόταν, 

"μη χρειαστεί να κόψω κανά ξύλο το χειμώνα αν βάλει πολύ κρύο..." 

σκεφτόταν "για να ζεσταθούμε...όσο θα λείπεις..." Ήταν βλέπεις ο άντρας της 

οικογένειας και είχαν αρχίσει οι ευθύνες να πέφτουν στις πλάτες του για να 

φροντίζει τις αδελφές του και τη μάνα του, αφού εγώ θα έφευγα...και αυτά πια 

το είχαν καταλάβει καλά... Στο χωράφι δεν έρχονταν...ήταν λίγο μακριά και 

στο αυτοκίνητο δεν είχαν μάθει να μπαίνουν...λάθος μου.. θα έπρεπε να τα 

είχα μάθει από μικρά... Πάντως ήταν εκεί όταν έφευγα και με περίμεναν μέχρι 

να γυρίσω υπομονετικά, να τους πω πως πέρασα, να κατεβάσω τα πράγματα 

στην αποθήκη, να κλειδώσω και μετά να φάνε την κονσερβούλα...που ήταν στο 

καθημερινό μενού στο μεσημεριανό που σερβιριζόταν κάθε μέρα 1 - 

2...στάνταρ... Περίμεναν υπομονετικά... ή περίπου υπομονετικά...με κάτι 

χαζοπειράγματα μεταξύ τους, το "σύνθημα" να "τρίξει" το αλουμινόχαρτο με 

το οποίο έφτιαχνα μια αυτοσχέδια μεγαλούτσικη πιατέλα για να τους βάζω 

μέσα την κονσέρβα με τα ζουμάκια που τους άρεσαν πολύ και να μπορούν να 

φάνε όλα μαζί, όπως έτρωγαν πάντα...έτσι είχαν μάθει από μικρά. Ποτέ δεν 

τα θυμάμαι να είχαν μαλώσει στο φαγητό, πάντα όλα μαζί και υπομονετικά 

έτρωγαν ότι τους έβαζα και ένα ένα που χόρταινε έφευγε, έπινε νερό και 

μετά έπιανε το αγαπημένο του μέρος, για να γλείψει λίγο τα χείλη του και τα 

μουστάκια του, να πλυθεί...και γενικώς για χαλάρωση και γιατί όχι και έναν 

καλό υπνάκο είτε μόνο του, ή αγκαλίτσα με κάποιο ή κάποια από τα αδελφάκια 

του... Η Βούλα έτρωγε λίγο και έτσι ερχόταν πρώτη και έπιανε την καρέκλα ή 

φαρδιά πλατιά το τραπέζι της βεράντας για να είναι κοντά και να έχει τις 

ανέσεις της... πρόσεχε πολύ αυτό το γατί τη δίαιτα του...και ήταν και λίγο της 

καλοπέρασης... Αυτή τρεφόταν πιο πολύ με "αγάπη" και "καλή διάθεση"... 

ήθελε πάντα να είναι το επίκεντρο της παρέας... και ήταν, να μας διασκεδάζει 

όλους και να έχει την αποκλειστικότητα της καρδιάς μου...και την είχε... 

 Στον κήπο με τις καρυδιές, έπρεπε να γίνει και εκεί αρκετή 

προετοιμασία, καθάρισμα ξερών χόρτων από κάτω, φύλλων 

ξερόκλαδων...εκτός από αυτό που είχε αρπάξει η καρακάξα Γκρουέζ και το 

κρατούσε με τα νύχια της με μανία... και να μαζευτούν κάποια πρώτα 

καρύδια...κυρίως από την μεριά του δρόμου, σύντομα, πριν έρθουν τα 
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αυτοκίνητα για το πανηγύρι. Εκεί τα γατάκια μου έρχονταν σύσσωμα για να με 

βοηθήσουν. Έπρεπε να περάσουν βέβαια μπροστά από την πόρτα που 

παραμόνευαν τα φοβερά και τρομερά σκυλιά της καρακάξας...αλλά αφού 

έπρεπε να είναι μαζί μου και να βοηθήσουν...σιγά μη δεν έβρισκαν αυτά τρόπο 

να περάσουν. Αλλά και αν τύχαινε να λοξοδρομήσουν καμιά φορά ή να 

"λαχταρίσουν", ήξεραν πως εγώ ήμουνα εκεί και θα τα γλίτωνα από τους 

μπελάδες... Η Βούλα ερχόταν πάντα πρώτη και με άνεση... χαχαχαχα...και 

έκανε και κολπάκια, πότε πηδούσε πάνω από την πόρτα, πότε έκανε δήθεν 

πως δεν ήθελε να μπει...ήξερε την αγωνία μου να φύγουν από το δρόμο, και 

κάθοταν εκεί στην άκρη του δρόμου να "νιφτεί" τότε της θυμόταν...τρομάρα 

της...χαχαχαχα...αυτό το γατί...με είχε καταλάβει και με έπαιζε στα δάχτυλα 

του ενός χεριού της... αυτού με τα ροζ πατουσάκια... και αφού έμπαινα 

πρώτος εγώ...και την χιλιοπαρακαλούσα...τότε...τσουπ...μ ένα πηδηματάκι 

ερχόταν και ξαμολιόταν να σκαρφαλώσει σε κανά δέντρο... Η Ειρήνη ερχόταν 

με λαχτάρα, σχεδόν πάντα με άγνοια κινδύνου, αλλά πάντα με έπαιρνε είδηση 

πρώτο όταν καμια φορά προσπαθούσα να πάω κρυφά, είχε πολύ δυνατή και 

όμορφη μύτη άλλωστε... και ερχόταν πάντα τρέχοντας αυτό το γατί και πάντα 

να μου αγκαλιάσει το πόδι, πόσες φορές δεν το έβλεπα πίσω μου και το 

πατούσα, άλλες φορές πάλι με ψιλογραντζουνούσε από το σφίξιμο με τα 

χεράκια του...αλλά πάντα με λαχτάρα ερχόταν όπου και να πήγαινα...και στην 

κόλαση που λέει να πήγαινα, αυτό πάλι τρέχοντας θα ερχόταν να με 

αγκαλιάσει... 

 Ο Ιωνάθαν δεν χανόταν, ήξερε από προσανατολισμό αυτό το γατί, το 

είχε μάθει κατά την περιπλάνηση στους πρώτους ήδη μήνες της ζωής του, ότι 

έκανε το έκανε συνειδητά, για να εξερευνήσει ή από περιέργεια. Πόσο 

γρήγορα προσαρμόστηκε αυτό το γατί δε λέγεται, την εμπειρία του τη 

χρησιμοποιούσε καμιά φορά για να τη "βγαίνει" στα άλλα τα χαζά και δεν είναι 

λίγες η φορές που όντως τα έμαθε πράγματα από την προηγούμενη "αλήτικη" 

ζωή του. Το ίδιο όμως το έδειχνε καθαρά...πως ήθελε να ξεχάσει την 

προηγούμενη ταραχώδη ζωή του, και έκανε προσπάθειες γι αυτό. 

 Η Ανθούλα, ο μπουνταλάς, ο αφάσιος, υπερεκτιμούσε πολλές φορές τις 

δυνάμεις του, ήταν και το πιο ανεπτυγμένο είναι αλήθεια...έτρωγε και πιο 

πολύ απ όλα, αυτό μαζί με την Ειρήνη, και γι αυτό πολλές φορές έπεφτε σε 

γκάφες.. και έτρεχα εγώ να τον σώζω κάθε φορά. Είχε το καημένο και το 

πρόβλημα με το ματάκι του, αυτό και η Γιώτα δεν άνοιξε από ένα τους ματάκι, 

και γι αυτό ίσως είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία γι αυτά... Την πρώτη φορά 

λοξοδρόμησε, για να κόψει δρόμο υποτίθεται, και μπήκε στο "στόμα του 

λύκου", μια πόρτα πριν...κατευθείαν στη φωλιά των φοβερών σκυλιών που 

ευτυχώς δεν το πήραν είδηση εκείνη τη στιγμή... κάπου θα "έβοσκαν". Κάποια 

στιγμή μας έβλεπε από την άλλη μεριά του συρματοπλέγματος αλλά δεν 

μπορούσε να μας πλησιάσει...προσπάθησε, προσπάθησε και μετά το έπιασε 
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πανικός και άρχισε να νιαουρίζει. Το πήρα είδηση, ωχ λέω.. έτσι και το 

πάρουν είδηση τα σκυλιά, το καημένο...την έχει άσχημα. Βγαίνω, πάω απ έξω 

στην πόρτα με βλέπει.. έλα δω...του λέω...και τότε κατάλαβε...ήρθε γρήγορα 

και πάνω που έβγαινε στο τσακ...είχαν ήδη φτάσει και τα βρομόσκυλα...παρά 

τρίχα τη γλίτωσε. ήρθε τότε μαζί μου μέσα στο περιβόλι και συναντήθηκε με 

τα άλλα που ήταν ήδη εκεί. Αφού πήρε κάποιες βαθιές ανάσες να 

χαλαρώσει...άρχισε να παίζει με τα αδελφάκια του και να σκαρφαλώνει κι αυτό 

σε κανά δέντρο...έτσι για χαλάρωση... 

Την επόμενη φορά, ήθελε να υπερβεί τα όρια του περιβολιού και 

ανέβηκε στην κολώνα και πήδηξε στο διπλανό...εκεί όμως έχει πυκνά 

βάτα...χώθηκε το καημένο εκεί μέσα...έχασε τον προσανατολισμό του και δεν 

ήξερε πως να βγει... δεν το άφηνε όμως και ο "αντρικός" του εγωισμός να 

νιαουρίσει, μη τον πούμε και φοβητσιάρη, για να τον πάρουμε είδηση, 

τελείωσα εγώ, φύγαμε...και όταν πάμε στο σπίτι.. που είναι η Ανθούλα;; 

πουθενά η Ανθούλα... Αμάν λέω...να δεις που θα έμεινε από πάνω στο 

περιβόλι...άντε να πάω πάλι από πάνω...και κοντά και τα άλλα σε αναζήτηση 

της Ανθούλας... Κοιτάζω για την Ανθούλα...πουθενά η Ανθούλα... "που είσαι 

ρειιι;;;" φωνάζω...και τότε ακούω ένα ξεψυχισμένο νιαούρισμα μέσα από τα 

βάτα. Πηγαίνω κοντά, το βλέπω, με βλέπει, κατάλαβε πως πήγα να το 

βοηθήσω... "εδώ έλα.." του λέω...σ ένα υπερυψωμένο σημείο για να μπορώ να 

το φτάσω.. ήρθε το καημένο...βάζω τα χέρια μέσα από το συσματόπλεγμα, το 

πιάνο από τα χεράκια, και του δίνω ένα "τίναγμα" να περάσει πάνω από το 

συρματόπλεγμα... "ιπτάμενη Ανθούλα" που λένε... Ωχ λέω...γύρευε τι φούσκο 

θα φάει πέφτοντας... σιγά...ξέχασα πως ήταν στο στοιχείο του...με 
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καταπληκτική άνεση και αφού έκανε τους κατάλληλους χειρισμούς του 

σώματος στον αέρα...έκατσε στα τέσσερα σαν να μην συνέβη τίποτα...και με 

κοίταζε λες και έκανε και κατόρθωμα... Έλα πάμε...του λέω.. και φύγαμε μαζί 

με τα άλλα που μας περίμεναν στην πόρτα. Έτσι έληξε αισίως και αυτή η 

περιπέτεια της Ανθούλας. 

 Σιγά όμως μην άφηνε η Βούλα, που ήταν παρούσα όπως και όλα τα 

άλλα μπροστά σε όλη την επιχείρηση διάσωσης, την ευκαιρία που της δινόταν 

για επιβεβαίωση των αισθημάτων μου γι αυτή να πάει χαμένη...και ένα 

χαζοπονηρό βλέμμα άστραψε στα μάτια της... " ...θα έκανε το ίδιο και για 

μένα;; αναρωτήθηκε" και αμέσως έβαλε σε εφαρμογή το παράτολμο σχέδιο 

της. Βέβαια, αυτό το βλέμμα ήξερα τι σήμαινε...την είχα μάθει πια αρκετά 

καλά, και έτσι ήταν "υπό επιτήρηση". "Να δεις που κάτι ετοιμάζει πάλι αυτή.." 

σκέφτηκα. Έτσι την επόμενη μέρα που πήγαμε για μια τελευταία προετοιμασία 

του περιβολιού πριν αρχίσω να ρίχνω τα καρύδια, τα πρόσεχα πιο πολύ. Έτσι 

κάποια στιγμή με την άκρη του ματιού μου την είδα να σκαρφαλώνει με μεγάλη 

άνεση την κολόνα στο κάτω άκρο του περιβολιού. "Άστη" είπα μέσα 

μου..."καλύτερα να μαθαίνει για αργότερα το χειμώνα που θα λείπω, θα κάνει 

τη βολτούλα της, θα εξερευνήσει και θα ξαναγυρίσει..." Τα άλλα ήταν πιο 

ήσυχα, έπαιζαν εκεί στον κήπο, άντε να ανέβουν και σε κανένα δέντρο, μετά 

με βοήθησαν και λίγο στο μάζεμα των φύλλων ή μου υποδείκνυαν ποια να 

μαζέψω...όχι...δεν έχω παράπονο...δούλεψαν εκείνη τη μέρα...και καθώς 

έσκυβα να μαζέψω φύλλα ή ξερά κλαδιά, δεν ήταν λίγες οι φορές που 

έρχονταν δίπλα μου και έκαναν πως μαζεύουν και αυτά γουργουρίζοντας...σαν 

να μου έλεγαν..."είδες; κι εμείς δουλεύουμε δεν πιστεύουμε να έχεις 

παράπονο;;; να τελειώνουμε καμιά φορά γιατί μεσημέριασε..." Η Βούλα 

γύριζε...δεν βοήθησε καθόλου εκείνη τη μέρα. "άστη" σκέφτηκα... "μόλις μας 

ακούσει να φεύγουμε θα ρθει τελευταία.." πάντα ήθελε βέβαια να μας θυμίζει 

πως δεν είναι μικρή ποια και πως ξέρει το δρόμο...δεν ήθελε συνοδεία. Άλλο 

όμως ήταν το σχέδιο που είχε βάλει σε εφαρμογή... Γυρίσαμε στο σπίτι, 

συντεταγμένα και με ασφάλεια, λαμβάνοντας όλες τις προφυλάξεις...κάτω από 

αυτοκίνητα, τρέχοντας στο ακάλυπτο μέρος, από το απέναντι πεζοδρόμιο από 

εκεί που παραμόνευαν τα φοβερά βρομόσκυλα της καρακάξας. Κοιτάζω για τη 

Βούλα...πουθενά η Βούλα..."ρε να δεις που θα χάθηκε και αυτή μέσα στα 

βάτα" σκέφτηκα, "σαν την Ανθούλα χθες και δεν θα μπορεί να βγεί...άσε που 

δεν θυμάμαι να την είδα να γυρίζει από την κολώνα που είχε βγει...θα πάω να 

την ψάξω.." Άντε πάλι η ίδια διαδικασία με χθες με την Ανθούλα...Πάω 

ανοίγω πάλι...μπαίνω μέσα και πλησιάζω κοντά στο φράχτη με τα βάτα 

περίπου στο σημείο που είχε χαθεί και η Ανθούλα, "που είσαι μωρή;" 

φώναζα...και κάποια στιγμή ακούω ένα "νιάου..." σαν κατόρθωμα και την 

βλέπω ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχα δει την Ανθούλα την προηγούμενη 

μέρα... "τι κάνεις εδώ μωρή; έλα να σε βγάλω να φύγουμε..." της είπα και αυτή 
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άλλο που δεν ήθελε... "τώρα έχει αγκαλίτσα..." σκέφτηκε...και το χαζοπονηρό 

της βλέμμα άστραψε και πάλι. "Έλα δω...έλα να σε πιάσω της λέω..." και 

τσούκου τσούκου κουνιστή λυγιστή.. ήρθε στο ίδιο υπερυψωμένο σημείο που 

είχε έρθει και η Ανθούλα. Η διαδικασία πλέον ήταν γνωστή...χαχαχα...την 

έπιασα από τα χεράκια, πόσο το χάρηκε...η καρδούλα της πήγε να σπάσει από 

τη συγκίνηση...την ένοιωθα, με κοίταζε στα μάτια...αφέθηκε που λένε...χαχαχα 

και σε λίγο είχαμε την εκτίναξη πάνω από το συρματόπλεγμα προς τη μεριά 

του περιβολιού. Η ιπτάμενη αλλά πανευτυχής Βούλα ήθελε να μην τελειώσει 

ποτέ αυτή η πτήση. Σε όλη τη διάρκεια που πετούσε πάνω από το κεφάλι μου, 

αυτή δεν κοίταζε που θα πέσει...μην τσακιστεί, αλλά κοίταζε εμένα.. και μου 

φάνηκε πως μου χαμογελούσε... Η πτήση δεν κράτησε πολύ...και η 

προσγείωση ήταν μεν επιτυχής (αλίμονο αν δεν ήταν...) αλλά τελείωσε και το 

όνειρο. Έτσι μετά και την επιτυχή "διάσωση" και της Βουλίτσας, πήραμε όλοι 

μαζί το δρόμο της επιστροφής...είχαμε ήδη αργήσει με τα καμώματα της...και 

είχαμε ψιλοπεινάσει...Αυτή εκεί...το βιολί της...σε όλη τη διάρκεια της 

επιστροφής ζούσε το όνειρο...ένοιωθε πως πετούσε στα σύννεφα και ήταν όλο 

χαζοπηδήματα και υπερηφάνεια με την ουρά κεραία... 

 

 

Κεφάλαιο 11ο - Ο Ξυλοδαρμός της Βούλας 

 

 

Την επόμενη μέρα πήγα πρωί πρωί, αφού πρώτα τους έβαλα να φάνε 

κριτσινίδια και λίγο γάλα, (το γάλα είχαν αρχίσει να μην το 

πολυτρώνε...μεγάλωσαν πια, μόνο η Ανθούλα έτρωγε ότι έβρισκε μπροστά 

της...ήταν πάνω στην ανάπτυξη ήταν και ο άντρας της παρέας και ήδη είχε 

αρχίσει να αναπτύσσεται πιο πολύ από τα άλλα), να πιάσω θέση έξω από το 

περιβόλι, στην καρυδιά που είναι στην πλευρά του δρόμου μην παρκάρει 

κανένα αυτοκίνητο και δεν μπορώ να φτάσω τα καρύδια τα έξω που ήθελα. 

Λίγες μέρες είχαν μείνει για το πανηγύρι και έπρεπε να μαζέψω τα πρώτα 

καρύδια προς τη μεριά του δρόμου χωρίς αναβολή. Πήρα τη μεγάλη σκάλα και 

την τέμπλα και τα έβαλα στο δρόμο για να πιάσω τη θέση μέχρι να ετοιμάσω 

τα απαραίτητα...σακούλες, γάντια... Σ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας με 

κοίταζαν περίεργα εμένα και τα παράξενα αντικείμενα που κουβαλούσα και 

ήταν όλο περισυλλογή... Εξάλλου με είχαν συνηθίσει, καταλάβαιναν πότε είχα 

να κάνω κάποια δουλειά και προσπαθούσαν να είναι διακριτικά, να μην 

μπλέκονται πολύ στα πόδια μου και αν μπορούσαν να βοηθήσουν. Έτσι και 

εκείνη τη μέρα, αφού ήρθαν στην αρχή κοντά να δουν τι θα κάνω μ αυτά τα 

εργαλεία, ήταν προσεκτικά και σοβαρά...ήρθαν για να βοηθήσουν περισσότερο 

παρά να παίξουν. Δεν άργησαν να καταλάβουν τι κάνω...είδαν αυτά τα 



 46 

στρογγυλά πράγματα που έριχνα από το δέντρο και πως στη συνέχεια τα 

μάζευα και κατάλαβαν πως ήταν χρήσιμα για μένα. Τότε ρίχτηκαν στη δουλειά.  

Η Ειρήνη με την Ανθούλα έβρισκαν τέτοια στρογγυλά και μου τα 

έδειχναν ή τα έσπρωχναν προς εμένα να τα δω...άσχετα αν άλλα ήταν γερά 

και άλλα κούφια ή περυσινά.. Μόνο η Βούλα στην αρχή τα είδε σαν ωραίες 

μικρές μπαλίτσες και 

άρχισε να κάνει τις 

τρίπλες της (μην 

ξεχνάμε το πάθος 

της...) αλλά μετά και 

αυτή σοβαρεύτηκε και 

άρχισε να βοηθάει κι 

αυτή όπως και τα 

άλλα. Αν και εδώ που 

τα λέμε...πιο πολύ το 

έκαναν για να είναι 

παρέα μαζί μου και να ψάχνουμε όλοι μαζί παρέα στο περιβόλι...ήταν άλλωστε 

από τις λίγες φορές που ήμουνα τόσο κοντά τους έτσι όπως ήμουνα 

σκυμμένος και γω... Ο Ιωνάθαν σοβαρός όπως πάντα απολάμβανε τις εικόνες 

του φθινοπώρου και τον ήλιο ήσυχος σε μια γωνιά για να μην ενοχλεί και να 

βλέπει. Σε λίγο και τα άλλα κουρασμένα από τη δουλειά πήγαν μαζί του να 

ξεκουραστούν και να απολαύσουν τον πρωινό φθινοπωρινό ήλιο... Η Ρίτα ήρθε 

στην αρχή μια ματιά μαζί μας και μετά ήσυχα γύρισε στο σπίτι.. στο κουτί 

της.... 

 Μάζεψα μια μεγάλη σακούλα, καλή για πρώτη δόση, αν και τα 

περισσότερα είχαν τη φλούδα και έπρεπε να τα καθαρίσω στο σπίτι το 

απόγευμα ή την άλλη μέρα για να τα λιάσω μη μαυρίσουν. Το διάλεγμα ήταν 

ομαδική υπόθεση...κάθισα εγώ σ ένα σκαμνί με μια λεκάνη μπροστά μου για να 

βάζω τα καθαρισμένα και μια σακούλα για τις φλούδες που μαυρίζουν κιόλας, 

φόρεσα τα γάντια, πήρα και ένα μαχαίρι και άρχισα να καθαρίζω... Όλα πήραν 

θέση για να βλέπουν και να μου κάνουν παρέα, η Βούλα πάνω στο τραπέζι σε 

αναπαυτική στάση, η Ειρήνη στην απέναντι καρέκλα για λίγο γιατί σε λίγο μαζί 

με την Ανθούλα που ήταν στο παράθυρο πίσω μου...προσπάθησαν ν ανέβουν 

στους ώμους μου για να βλέπουν καλύτερα...ο Ιωνάθαν περιεργαζόταν τη 

λεκάνη με τα καθαρισμένα...μην τυχόν και είναι τίποτα φαγώσιμο και δεν το 

πήραν είδηση τα άλλα... και κάπως έτσι...ομαδικά τελείωσε και η διαδικασία 

του διαλέγματος και όλοι μαζί πήγαμε για το άπλωμα.. να λιαστούν λίγο. Εκεί, 

αφού τα έριξα στο πλακόστρωτο, βοηθούσαν όλα να μου φέρνουν κοντά αυτά 

που κυλούσαν και μερικές φορές μου έφερναν και κανένα από τα χαλασμένα 

που είχα πετάξει. Η Βουλίτσα όπως ήταν αναμενόμενο το έκανε και αυτό με 

χάρη με τρίπλες σαν σταρ ποδοσφαιριστής την ώρα της προπόνησης... Όσο 
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για την Ανθούλα;; τσιμπολογούσε τα σκουληκάκια που έβγαιναν από κανένα 

χαλασμένο και σκαρφάλωναν βιαστικά τον τοίχο μην τυχόν και καταφέρουν να 

σωθούν...εις μάτην όμως... τίποτα δεν ξέφευγε από τα καλογυμνασμένα χέρια 

της Ανθούλας και το διαπεραστικό της βλέμμα αν και το ένα ματάκι του δεν 

άνοιξε ποτέ...εκ γενετής... 

 Τις επόμενες μέρες δεν είχε άλλη δουλειά, παρά μόνο το άπλωμα και 

το μάζεμα των καρυδιών...είχαν ήδη αρχίσει να έρχονται τα αυτοκίνητα για το 

πανηγύρι που θα ξεκινούσε επίσημα στις 21 Σεπτεμβρίου... και βέβαια οι 

διάφορες δουλειές του σπιτιού...σούπερ μάρκετ, μαγείρεμα και προετοιμασία 

για τα ψώνια στο πανηγύρι. Τα γατάκια μου είχαν αρχίσει να ζουν και αυτό το 

πρωτόγνωρο γι αυτά γεγονός και ήταν πολύ χαρούμενα...καινούργιες εικόνες 

θα πλημμύριζαν το όμορφο μυαλουδάκι τους...και γιατί όχι και νέες λιχουδιές 

στην κοιλίτσα τους...εξάλλου τους είχα υποσχεθεί πως θα τα πήγαινα να 

ψωνίσουν και το περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία...σιγά μην το ξεχνούσαν... 

 Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα είπα να πάω σούπερ μάρκετ, πριν 

μαζευτούν πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Θα 

προμηθευόμουνα εκτός των άλλων και μπόλικα κριτσινίδια και κονσερβούλες 

για τα γατάκια μου, για να περάσουν μέχρι να τελειώσει το πανηγύρι...καμιά 

βδομάδα δηλαδή... μια κανονική μέρα και μια δουλειά ρουτίνας που δεν θα 

διαρκούσε πάνω από μισή ώρα...έτσι και έγινε... 

 "...Σειρά είχε το επόμενο γατάκι, που όμως φημιζόταν για την 
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εξυπνάδα του, το χιούμορ του και την ευλυγισία του. Ιδιαίτερο ταλέντο στο 

ποδόσφαιρο. Λίγες μέρες αργότερα, βρέθηκε τραυματισμένο στη σιαγόνα από 

την κλωτσιά του γορίλα. Ευτυχώς την τελευταία στιγμή απέφυγε το 

κτύπημα…και κατάφερε να ζήσει και να επανέλθει στις πρότερες 

δραστηριότητες του. 

 Προσβολή για τον μέχρι εκείνη τη στιγμή αλάνθαστο Ιντυ. Θα 

επανορθώσω…είπε..." 

Όταν γύρισα σπίτι μετά από κανένα μισάωρο τακτοποίησα τα πράγματα 

και βγαίνω να βάλω φαγητό στα γατάκια, βλέπω τη Βούλα να με κοιτάζει 

αμίλητη καθισμένη στον κήπο και στο σαγόνι της να έχει λίγο αίμα και να 

τρέχει κάτι σαν σάλιο...ενώ τα άλλα καθισμένα κι αυτά γύρω της σαν να της 

κρατούσαν συντροφιά...με κοίταζαν κι αυτά παράξενα... Πάω κοντά της, με 

κοίταζε σαν να μου έλεγε... "φτηνά τη γλίτωσα...αν τη γλίτωσα...αλλά πρέπει 

να κάνεις κάτι και συ, να με βοηθήσεις..."  

Την πιάνω από τα χεράκια και τη σηκώνω να τη φέρω πιο κοντά να δω 

τι έχει, που έχει χτυπήσει, από που είναι το αίμα...της άρεσε...μέσα στον πόνο 

της αυτό ήταν το καλύτερο γιατρικό...το άτιμο...αν μπορούσε θα χαμογελούσε 

ευτυχισμένο... Την κοιτάζω καλύτερα, δεν είδα αλλού σημάδια τραυματισμού, 

μόνο στο κεφάλι και συγκεκριμένα στο σαγόνι. Φαίνεται την πήρε ξώφαλτσα η 

κλωτσιά του γορίλα ίντυ ή την απέφυγε χάρη στις ιδιαίτερες ικανότητες της 

και την ευκινησία της. Μόνο που το σαγόνι της ήταν σαν να είχε πάθει πάρεση 

προσωπικού και όταν πήγαινε να το ανοίξει έστω για λίγο να 

νιαουρίσει...έτριζε σαν τα κόκαλα γριάς που περπατάει... Της είπα να ανοίξει 

λίγο το στόμα να δω αν υπήρχε βλάβη στο εσωτερικό...όλα καλά ήταν μόνο 

λίγο τα χείλη ήταν πρησμένα και μπορεί να δάγκωσε και λίγο τη γλώσσα από 

το χτύπημα του γορίλα. Μέσα στην ατυχία της ήταν τυχερή που τη γλίτωσε 

και μάλιστα ελαφρά...μετά από τέτοιο μένος του κτήνους και επιπλέον είχε 

αυτό ήθελε πάντα...να έχει την αγάπη και την ιδιαίτερη φροντίδα μου, αλλά 

και την προσοχή των υπολοίπων. Κατά κάποιο τρόπο ήταν ένας ήρωας που 

μόλις είχε γλιτώσει το θάνατο... Θα της άρεσε πολύ να καθόταν στο κέντρο, 

σε λίγο υπερυψωμένο σημείο για να φαίνεται από παντού και να διηγείται 

ώρες ατέλειωτες σε όλους μας και όλοι εμείς να την κοιτάζαμε στα μάτια 

αμίλητοι και με θαυμασμό για τα κατορθώματα της, πως πάλεψε και τελικά 

κατάφερε να νικήσει το κτήνος το γορίλα, αν βέβαια μπορούσε να ανοίξει το 

στόμα της και αν αυτό δεν έτριζε φρικτά κάθε φορά που προσπαθούσε να το 

ανοίξει... Άλλο όμως ήταν το επείγον αυτή τη στιγμή. Να πιει λίγο νερό μην 

πάθει καμιά αφυδάτωση και να φάει καμιά μπουκιά να αρχίσει να συνέρχεται. 

Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από τα δύο. ευτυχώς που λίγο πριν το 

χτύπημα του κτήνους, είχε φάει, είχε πιει λίγο γάλα και νερό, οπότε άμεσος 

κίνδυνος δεν υπήρχε, τι θα γινόταν όμως αν δεν τα κατάφερνε για πολλές 

ώρες ακόμη; Κι αν είχε σπάσει κανένα κόκαλο της γνάθου και ήθελε ειδική 
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φροντίδα; Πήρα ένα ποτηράκι νερό και ένα καλαμάκι και προσπάθησα να της 

βρέξω έστω λίγο τα χείλη, αλλά δεν κατέστη δυνατόν, δεν κατάλαβε τι ήταν 

αυτό και τι προσπαθούσα να κάνω και άρχισε να παίζει με το 

καλαμάκι...ηθικόν ακμαίον...άρα καλό σημάδι...ίσως τα κατάφερνε... Την άφησα 

τότε μόνη της να πιει νερό από εκεί που έπινε, το κατάλαβε τι ήθελα να κάνει 

και προσπάθησε...μάταια όμως, μόνο κάποια <κρακ κρουκ> ακούγονταν από τη 

σιαγόνα, αλλά ούτε σταγόνα δεν μπόρεσε να πιει. Είχα βάλει και την 

κονσερβούλα για τα άλλα και έτσι όπως ήταν λαχταριστή και πείναγε κιόλας 

από την ταλαιπωρία, πήγε προς τα εκεί να δοκιμάσει, μάταια όμως...τίποτα. 

Εκεί την είδα στενοχωρήθηκε, και παράτησε την προσπάθεια, γύρισε μόνη της 

και λούφαξε στο κουτί ψιλοαπογοητευμένη, πράγμα σπάνιο για τη Βούλα, αλλά 

συμβαίνει σε όλους μας σε τέτοιες περιπτώσεις...  

Ο Ιωνάθαν που την είδε και ήταν πάντα συμπονετικός σε τέτοια 

θέματα, είχε περάσει κι αυτός πολλά άσχημα γεγονότα και του έρχονταν στο 

μυαλό κάθε φορά που κάτι τέτοιο συνέβαινε, πήγε και κάθισε κι αυτός στο 

κουτί δίπλα της, την αγκάλιασε, ακούμπησε το κεφαλάκι του στο δικό της και 

μάλιστα στο πονεμένο σημείο σαν να τη φιλούσε, την έγλυφε απαλά και 

προσπαθούσε να της απαλύνει τον πόνο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο από 

ζώα και μάλιστα γατάκια... 

Έτσι αγκαλιά μαζί πέρασαν ολόκληρο το απόγευμα. Μέχρι που 

νύχτωσε δεν είχε καταφέρει να πιει γουλιά νερό ή να φάει τα αγαπημένα της 

κριτσινίδια, δεν μπορούσε να τα μασήσει, πονούσε πολύ φαίνεται...το καημένο... 

Έδειχνε όμως να εμφανίζει μια βελτίωση στην κίνηση της, λίγο πιο 

ζωηρή....και έτσι κατάφερε να σκαρφαλώσει τη μάντρα που οδηγούσε στην 
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αποθήκη, όπου κοιμόντουσαν τη νύχτα και εκεί πέρασε τη νύχτα. Η αγωνία 

μου ήταν πολύ μεγάλη, δεν ήξερα τι να κάνω, μήπως έπρεπε να την πάω σε 

κτηνίατρο; αλλά ήταν ήδη αργά και ποιον θα έβρισκα εκείνη την ώρα...άσε που 

η τοπική κοινωνία των ζώων που εκτρέφει γορίλες και νυφίτσες δεν είναι 

τόσο ώριμη να αντιμετωπίσουν κάποιον που θα έτρεχε για βοήθεια στον 

κτηνίατρο με ένα γατί στην αγκαλιά που έτριζε το σαγόνι του κάθε φορά που 

πήγαινε να ανοίξει το στόμα... 

  

 

 

 

Έτσι η Βουλίτσα, αβοήθητη στην αγκαλιά του Ιωνάθαν και με τη 

συμπαράσταση των αδελφών της και της μάνας της έμεινε να περάσει τη 

νύχτα στην αποθήκη νηστική και διψασμένη...θα τα κατάφερνε άραγε μέχρι το 

πρωί;;; 

 Το πρωί σηκώθηκα λίγο νωρίς, κατά τις 7 και πήγα να δω τι γίνεται. 

Μόλις με άκουσαν ξύπνησαν όλα και ήλθαν για το πρωινό. Και πρώτη πρώτη η 

Βουλίτσα που την είχε θερίσει η πείνα όλη νύχτα..."αααα...δόξα το θεό.." λέω 

μέσα μου...είναι καλά...θα συνέλθει. Τα άλλα έτρωγαν του καλού καιρού, η 

Βουλίτσα πήγε κατευθείαν στο νερό...δοκιμάζει...και ναι...τα κατάφερε...ήπιε 

μια γουλιά, πάει και στα κριτσινίδια...ναι ακούστηκε το κρουτς κρουτς...όχι 

από τη σιαγόνα αλλά από το μάσημα...ναι...τα είχε καταφέρει το 

άτιμο...μπορούσε και να πιει και να φάει.. η χαρά της απερίγραπτη, μια 

πήγαινε στο νερό μια στο φαΐ και κάθε φορά με κοιτούσε...σαν να μου έλεγε 

"να κοίτα...μπορώ...ηρέμησε επιτέλους...δεν θα πεθάνω.." και έτσι ηρέμησα. 

Μια αγκαλιά επιβράβευσης ήταν το δώρο μου...και μετά την άφησα να παίξει 

με τα άλλα και να χαρεί και πάλι τη ζωή της όπως και πριν.  

 

 

 

 

 

Ο Ιωνάθαν στάθηκε δίπλα στη Βουλίτσα από την 
πρώτη στιγμή μετά τον Ξυλοδαρμό 

Η γεμάτη αγάπη αγκαλιά του ήταν βάλσαμο τις 
πρώτες στιγμές που πονούσε αβάσταχτα 
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Κεφάλαιο 12ο - Τον ήλιο δεν μπορεί κανείς να σου τον κρύψει 

 

 Πήγε επιτέλους 21 του Σεπτέμβρη. Το πανηγύρι άρχισε ήδη. Οι 

περισσότερες παράγκες στήθηκαν από την Παρασκευή, κόσμος άρχισε να 

πηγαινοέρχεται και κάθε λογής πραμάτειες, χρώματα και ήχοι γέμισαν τις 

μέρες και τις νύχτες του φθινοπώρου. Η πολλαπλή ψησταριά (τουλάχιστον για 

έξι...) για τις γουρουνοπούλες είχε ήδη στηθεί, κάτι που κίνησε το ενδιαφέρον 

της Ρίτας και των μικρών... και όταν τοποθετήθηκαν και οι έξι 

γουρουνοπούλες και άρχισαν να ψήνονται από νωρίς, ηρέμησαν. "Έξι 

τουλάχιστον..." σκέφτηκαν "δεν θάχουμε πρόβλημα...θα προλάβουμε..." Έτσι, 

το βράδυ νίφτηκαν, στολίστηκαν και μια και δυο, για το πανηγύρι. Ήταν μια 

καλή ευκαιρία να διασκεδάσουν λίγο και βέβαια μετά την τελευταία περιπέτεια 

της Βούλας, αυτό ήταν απαραίτητο. Ύστερα από μια γρήγορη έρευνα αγοράς, η 

Ρίτα πήγε τα μικρά της να ψωνίσουν αυτά που από καιρό ζητούσαν για το 

χειμώνα, και μετά κατευθείαν πρώτο τραπέζι στις γουρουνοπούλες και τα 

όργανα... "Γουρουνοπούλα με μπόλικα κοκαλάκια για τα μικρά" παρήγγειλε 

"και για μένα κόκαλα από μπριζόλες χοιρινές..." έφαγαν και διασκέδασαν 

μέχρι το πρωί...το είχαν ανάγκη και μετά αφού όλα ησύχασαν γύρισαν 

κουρασμένα για ύπνο...Εκείνο το βράδυ η Ρίτα κοιμήθηκε στο κουτί, όπως 

πρώτα...όπως παλιά που είχε τα γατάκια της μικρά και τα θήλαζε. Μόνο ο 

Ιωνάθαν της έκανε παρέα, τα άλλα έτσι όπως είχαν φάει και πολύ...δεν 

έβλεπαν μπροστά τους...κατευθείαν στην αποθήκη στη φωλιά του το 

καθένα...ξεράθηκαν στον ύπνο μέχρι αργά το πρωί την άλλη μέρα. Γατάκια να 

σου πετύχει...σιγά μην νοιάζονταν για τη μάνα τους.... "τα χρυσά μου...ας 

είναι...μόνο να είναι καλά" σκέφτηκε και ήταν για πρώτη φορά μετά από καιρό 

χαρούμενη... 

 Έτσι ξένοιαστα χαρούμενα με πολύ φαγητό και διασκέδαση πέρασε όλη 

η εβδομάδα, το πανηγύρι τελείωσε άρχισαν να ξεστήνουν τις παράγκες και η 

ζωή ξανάβρισκε τον γνώριμο ήσυχο ρυθμό της. Ήταν ο τελευταίος σταθμός 

πριν το χειμώνα, και τα γατάκια και η Ρίτα αφού ευχήθηκαν το ένα στο άλλο 

και του χρόνου, επανήλθαν στις γνωστές δραστηριότητες και στην 

απαιτούμενη προετοιμασία ενόψει του χειμώνα που θα ερχόταν.  

 Ευχαριστημένα και ξεκούραστα μετά το πανηγύρι ρίχτηκαν με τα 

μούτρα στη δουλειά και δεν δίσταζαν να με βοηθούν με το γνώριμο τρόπο σε 

κάθε δουλειά που έκανα, τα καρύδια που έπρεπε να μαζέψω, στο κλάδεμα, 

στο κόψιμο των ξύλων για τη σόμπα, στα λούκια που έπρεπε να καθαρίσω για 

το χειμώνα. Οι μέρες είχαν περάσει και πλησίαζε ο καιρός που θα φεύγαμε... 

Τα γατάκια μου και η Ρίτα το είχαν καταλάβει από καιρό αυτό όταν με είδαν 

να ετοιμάζομαι και μια γλυκιά μελαγχολία τα είχε κυριέψει. Έτσι δεν ήθελαν 

να χάσουν ούτε στιγμή από κοντά μου...συνέχεια κοντά μου σε ότι κι αν 

έκανα...ψυχούλες μου... Μια μεγάλη επιθυμία τα είχε καταλάβει...να μπουν 
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μέσα στο σπίτι που ζούσα να δουν πως ήταν...που έμενα. Έτσι τα βράδια 

έπιαναν θέση στο πατάκι μπροστά στην πόρτα και επίμονα κοιτούσαν την 

πόρτα και μένα και σχεδόν κάθε φορά που έμπαινα ή έβγαινα προσπαθούσαν 

να μπουν...και τα τρία, Βούλα, Ειρήνη και Ανθούλα... Ο Ιωνάθαν διακριτικός 

όπως πάντα... 

 Ο Οκτώβρης με βρήκε να ετοιμάζομαι με εντατικούς ρυθμούς για την 

επιστροφή. Είχαν μείνει αρκετές δουλειές και οι μέρες λιγόστευαν. Έπρεπε 

να μαζέψω όσα καρύδια μπορούσα να μαζέψω να τα διαλέξω και να τα λιάσω 

λίγο, να μαζέψω τα μύγδαλα και να τα λιάσω κι αυτά, να κόψω τα ξύλα που 

είχα φέρει από το κλάδεμα των αμυγδαλιών στο χωράφι και να τα βάλω μέσα 

για τη σόμπα το χειμώνα, να μαζέψω μέσα τα λουλούδια και πολλές τέτοιες 

μικροδουλειές και όλα αυτά σε δυο εβδομάδες που είχαν μείνει μέχρι να 

φύγουμε. Ευτυχώς που τα γατάκια μου, αν και λυπημένα, δεν έφευγαν στιγμή 

από κοντά μου, με βοηθούσαν και μου κρατούσαν συντροφιά. Ήθελαν κι αυτά 

να ρουφήξουν κάθε στιγμή που έμενε μέχρι τη μέρα του αποχωρισμού, μαζί 

μου. Δεν τα είχα δει μέχρι τότε πιο λυπημένα, ιδίως αυτό το χαζό η Βούλα, 

αλλά προσπαθούσαν με διάφορα χαζά να το κρύψουν υποτίθεται για να μην με 

στενοχωρήσουν. Πιο ψύχραιμη ήταν η Ανθούλα και ακολουθούσε η Ειρήνη 

που συνήθως έκρυβε τη μελαγχολία της με παιχνίδια, κολοτούμπες και άλλα 

χαζά με την Ανθούλα. Η Βούλα δεν μιλιόταν... με κοίταζε συνέχεια στα μάτια, 

όταν δεν την έβλεπαν τα άλλα...μην καταλάβουν και καλά...μόνο που δεν 

έκλαιγε με λυγμούς...δεν θα κλαίνε τα γατιά φαίνεται...αγάπη μου.... 

 Πήγε κιόλας 4 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη. Το πολύ τρεις μέρες 

μείνανε να μαζέψω τις εκκρεμότητες. Η τελευταία εβδομάδα είναι για πλύσιμο 

αυτοκινήτου και μετά αρχίζει το μάζεμα και το φόρτωμα. Τη μέρα αυτή 

ξεκίνησα από το πρωί να κόβω τα ξύλα που είχα φέρει, με το αλυσοπρίονο 

πρώτα και μετά τα μεγάλα σκίσιμο με το τσεκούρι και τοποθέτηση στην 

αποθήκη για το χειμώνα. Τα γατάκια μου είχαν συνηθίσει πλέον τον ήχο του 

αλυσοπρίονου, δεν τρόμαζαν, απλά κάθισαν λίγο πιο 

μακριά να μην ξεκουφαθούν από το θόρυβο, αλλά να 

βλέπουν, να με βλέπουν και με περίμεναν να 

τελειώσω για το μεσημεριανό φαγητό. Άλλο στη 

μάντρα, άλλο στο τραπέζι της βεράντας, άλλο στην 

καρέκλα, ο Ιωνάθαν έκοβε βόλτες... 

Στον δρόμο δεν κυκλοφορούσαν και πολλοί, 

είχε μπει ήδη για τα καλά το φθινόπωρο, είχαν 

αρχίσει και τα σχολεία... μόνο ο Γορίλας 'Ιντυ εκείνη 

τη μέρα έκοβε βόλτες γύρω από το σπίτι. Τον είδα εκεί που έκοβα τα ξύλα, 

"θα κάνει την τυπική επίσκεψη στην καρακάξα Γκρουέζ και τη νυφίτσα 

Όμπνοξ για να δώσει τα διαπιστευτήρια του" σκέφτηκα και συνέχισα για να 

τελειώνω. Θα είχε πάει 11 πριν το μεσημέρι όταν τελείωσα το κόψιμο και 



 53 

έκανα ένα διάλειμμα πριν τα πετάξω στην αποθήκη. Ήταν η ώρα που μας 

επισκέφτηκε η Βάσω και πήγα να της ανοίξω. Χαιρετηθήκαμε, πρώτη 

κουβέντα της τι κάνετε και δεύτερη τι έπαθε το άσπρο σου γατάκι και είναι 

ξαπλωμένο στο πεζοδρόμιο....  

 "...Έτσι και έγινε… την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 11:00 το πρωί, 

συνάντησε τον επόμενο στόχο, το γατάκι που πήγαινε από το πεζοδρόμιο 

στον κήπο να μαζέψει λίγο ήλιο, όπως το συνήθιζε. Είχε μπει το φθινόπωρο 

άλλωστε για καλά. Και αυτή τη φορά τα κατάφερε. Το γατάκι πέθανε 

ακαριαία…ήταν τόσο δυνατό το κτύπημα…ούτε τα μάτια του δεν πρόλαβε να 

κλείσει… 

 Ο Γορίλας Ίντυ, έτρεξε αμέσως να πει τα «ευχάριστα» στην καρακάξα 

Γκρουέζ να χαρεί… 

 Μάταια όμως…τίποτα δεν ήταν ίδιο από εκείνη τη μέρα, τα άλλα ζώα 

ξεσηκώθηκαν, ανταρσία κανονική, το κλαδί της καρακάξας άρχισε να 

τρίζει…μέχρι που έσπασε, η νεκρική σιγή που είχε επιβάλλει δεν υπήρχε πια, 

έχασε τον έλεγχο της γειτονιάς  και κράζοντας πέταξε μακριά…. μαζί με το 

φόβο. 

 Όσο για τον γορίλα Ίντυ… είπαν πως τον είδαν να τρέχει προς το 

δάσος, κρατώντας στην αγκαλιά του τη νυφίτσα και χτυπώντας δυνατά το 

στήθος του… 

 Ο φουκαράς…ούτε που κατάλαβε πως ρεζιλεύτηκε έτσι από τόσο μικρά 

γατάκια… 

 Η χαρά ξαναγύρισε στη γειτονιά αυτή της φάρμας των ζώων και τα 

υπόλοιπα γατάκια με χαμένη όμως την αθωότητα τους ζουν ελεύθερα και 

χαρούμενα στη φάρμα…" 

Δεν μου πήρε πολύ να καταλάβω, στο μυαλό μου ήρθε η εικόνα του γορίλα 

που τριγυρνούσε το σπίτι από το πρωί...κοιτάζω στο πεζοδρόμιο...είχα δίκιο... 

Ο Ιωνάθαν νεκρός από το κτύπημα του κτήνους. Αλάνθαστο χτύπημα, 

εντελώς αναίμακτο σε μικρά ανυπεράσπιστα γατάκια στο κεφάλι...ο θάνατος 

ακαριαίος. Το κορμάκι του ζεστό ακόμη, σχεδόν χαμογελούσε, μου θύμισε τη 

δολοφονία της Γιώτας... Η ψυχούλα...νεκρό με αυτό τον φρικτό και 

αναπάντεχο τρόπο...η τραγική ειρωνεία;; ο χάρος τον βρήκε την ώρα που 

έκανε την αγαπημένη του διαδρομή από την πίσω αυλή στην μπροστά για να 

μαζέψει ήλιο που τόσο λάτρευε, από το πεζοδρόμιο του κεντρικού δρόμου και 

για να αποφύγει λίγο το θόρυβο του αλυσοπρίονου, μέρα μεσημέρι στο κέντρο 

των Καλαβρύτων από το χτύπημα του κτήνους χωρίς να τον δει 

κανένας...σιγά άλλωστε...ένα μικρό γατάκι ήταν το θύμα...ποιος θα νοιαστεί;;; 

και ο θύτης ένας ξακουστός γατοφονιάς, παλικαράς νόμιζε, που μάζευε 

περγαμηνές κάθε φορά που σκότωνε έτσι αθόρυβα ένα γατάκι. Θλίψη και 

οργή ταυτόχρονα, δεν του άξιζε τέτοιος θάνατος μετά από όσα πέρασε μικρό, 



 54 

όχι τόσο νωρίς...το θρασύδειλο κτήνος φυσικά άφαντο...που να αντέξει έστω 

στην ερώτηση...γιατί βρε δειλέ σκότωσες το γατάκι;;; και αυτό το γατάκι;;; 

 Τα άλλα γατάκια δεν άργησαν να το πάρουν είδηση, ιδίως η Βούλα. Ο 

πόνος της απερίγραπτος...ήταν η καλή της φίλη, που της στάθηκε όταν τη 

χτύπησε το κτήνος. Βουβαμάρα πάλι και θλίψη στα γατάκια σε μένα στη 

Ρίτα...σ όλους μας. Η ταφή έπρεπε να γίνει γρήγορα στο μέρος που 

αγαπούσε...ήταν το μέρος απ όπου πρωτομπήκε τρομαγμένο στο σπίτι και 

μετά από πολλές προσπάθειες και επιμονή κατάφερε να μας επιβάλει την 

παρουσία του και να μας κάνει να το αγαπήσουμε...Καλό σου ταξίδι 

Ιωνάθαν...και να μας θυμάσαι, συγχώρα μας αν δεν σου φερθήκαμε καλά στην 

αρχή...δεν ξέραμε... Από εκεί που είσαι θα βλέπεις ψηλά, πολύ ψηλά και 

τίποτα δεν θα μπορεί να σου κρύψει τον ήλιο που τόσο αγαπάς... για πάντα..... 

 

Κεφάλαιο 13ο - Μάθημα Βαρβαρότητας 

 

Είμαστε ήδη στις τελευταίες 10 μέρες πριν την επιστροφή. Οι μέρες 

και οι νύχτες, καθαρά φθινοπωρινές, κυλούσαν πολύ γρήγορα. Ήταν μέρες 

γεμάτες προετοιμασία και αρκετά μελαγχολικές. Έπρεπε να βγάζω κάθε μέρα 

τα καρύδια και τα μύγδαλα στον ήλιο, να μαζέψω τα λουλούδια και όποια άλλη 

εκκρεμότητα υπήρχε, να πλύνω το αυτοκίνητο και να αρχίσω να μαζεύω τα 

πράγματα που ήταν διάσπαρτα εδώ και εκεί 6 μήνες τώρα... Η Ρίτα μετά τη 

δολοφονία και του Ιωνάθαν έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη, κλινόταν στον εαυτό 

της, έγινε πιο απόμακρη, ερχόταν μόνο τις ώρες του φαγητού, έτρωγε 

γρήγορα γρήγορα, έπινε και λίγο νερό, μπορεί να καθόταν και λίγο, αν με 

έβλεπε, στα μέρη που τις άρεσε να κάθεται τις μέρες τις καλές που ήταν 

ευτυχισμένη με τα μικρά της...και έφευγε βιαστική πάντα με το κεφάλι 
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κατεβασμένο για το ησυχαστήριο της. Τα βραδάκια αν τύχαινε και έκανα καμιά 

δουλειά μέσα στο δωμάτιο με αναμμένο το φως, νύχτωνε νωρίς άλλωστε, και 

με έβλεπε σκαρφάλωνε στο παράθυρο και καθόταν όπως παλιά και με κοίταζε 

και δίπλα της καθόταν πότε η Ειρήνη, αγαπούσε πολύ τη μάνα της και ας μην 

τόδειχνε, και πότε η Βούλα.  

Τη Βούλα τη μάλωνε καμιά φορά όταν πήγαινε για κανένα χάδι κοντά 

της, ίσως γιατί ήταν πολύ ατίθαση και επαναστάτρια και μπορεί να μην της 

συγχώρεσε ποτέ το γεγονός πως απ αυτή επαναστάτησαν και τα άλλα μικρά 

και έχασε την επιρροή της πάνω τους...  

Τα τρία μικρά 

Βούλα Ειρήνη και Ανθούλα, 

μετά τη δολοφονία του 

Ιωνάθαν, δέθηκαν πολύ 

μεταξύ τους και με μένα. 

Τη μάνα τους έτσι κι 

αλλιώς την έβλεπαν όλο 

και πιο σπάνια...Έτσι δεν 

υπήρχε στιγμή που να μην 

με ακολουθούν σε ότι κι αν 

έκανα το πρωί ή το βράδυ 

όταν έβγαινα λίγο να 

χαλαρώσω και μέχρι να τα 

πάω για ύπνο με το 

γνωστό σύνθημα 

"πάμε...πάμε..." Όχι πως 

πήγαιναν για ύπνο βέβαια, 

αλλά ήξεραν πως έφευγα 

από την μπροστά αυλή και 

πήγαινα στην κουζίνα για 

φαγητό και μετά για ύπνο. 

Εκεί που μας χώριζε η 

παλιά σιδερένια πόρτα με 

το κρύσταλλο που έφεγγε έξω και έτσι ένοιωθαν πως είμαστε εκεί κοντά τους 

και τα διακοσμητικά καγκελάκια όπου το άτιμο η Ειρήνη ασκούνταν στην 

αναρρίχηση κάθε βράδυ τώρα που νύχτωνε νωρίς. Μόλις καθόμαστε για 

φαγητό και αφού υποτίθεται πως τα είχα «βάλει» για ύπνο, τσουκ…πρώτα η 

Ειρήνη άρχιζε την αναρρίχηση με την ασημένια κοιλίτσα της κολλημένη στο 

κρύσταλλο και με τα χεράκια της επιδέξια να σκαρφαλώνει σίδερο το σίδερο 

μέχρι το πάνω μέρος της πόρτας και μετά γκντουπ…πηδούσε κάτω και έπερνε 

τη σκυτάλη η Βουλίτσα…καλά.. αυτή δεν πολυξεχώριζε μέσα στο 

σκοτάδι…μόνο ο άσπρος λαιμουδάκος της την πρόδιδε πίσω από το κρύσταλλο. 
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Η Ανθούλα τα ψιλοβαριόταν κάτι τέτοια, ήταν όμως εκεί και τα χάζευε και 

παράλληλα ένοιωθε την καλή παρέα μπροστά και πίσω από το κρύσταλλο… 

Έτσι κι αλλιώς οι μέρες πλέον έφευγαν γρήγορα και τα γατάκια μου 

ήθελαν να ρουφούν κάθε στιγμή μαζί μου. Ήταν όλα τόσο μελαγχολικά μα και 

τόσο περιεκτικά συμπυκνωμένα θα έλεγα, οι εικόνες, τα συναισθήματα, οι 

στιγμές, οι εκδηλώσεις.... Ένα βράδυ την ώρα που βγήκα να τα πάρω τη 

γνωστή βόλτα για να κοιμηθούν, μόλις βγήκαμε στο δρόμο παρουσία μου το 

καθένα χαλάρωνε αισθανόμενο σίγουρο με το δικό του τρόπο. Η Ειρήνη 

καθόταν στη μέση του (άδειου) δρόμου και ατένιζε το άπειρο....τόσο που τη 

χαλάρωνε, Η Βούλα έκανε την ατίθαση και απομακρυνόταν λίγο προς τη 

μάντρα της τράπεζας, έτοιμη να τη σκαρφαλώσει να δει από πίσω...έτσι για να 

της φύγει η περιέργεια και σε λίγο ερχόταν πάλι, εκτός και αν είχε αγωνία για 

τα capital controls και την πιθανή ανακεφαλαιοποίηση...ήταν και η εποχή 

κρίσιμη τότε... και η Ανθούλα περιεργαζόταν και μύριζε πότε εδώ και πότε 

εκεί για να ανακαλύψει καινούργιους προορισμούς και παράλληλα χτυπούσε 

κανένα σκαθάρι όπου έβρισκε... Ο δρόμος ήταν εντελώς έρημος, δεν 

κυκλοφορούσε ψυχή, δέκα δέκα και μισή θα ήταν η ώρα Οκτώβριος μήνας, και 

τα άφησα να κάνουν ότι ήθελαν να το ευχαριστηθούν, δεν είχαν μείνει και 

πολλές μέρες άλλωστε... Ξαφνικά από τη γωνία φάνηκε ένα μικρό αυτοκίνητο. 

"Θα τα δει" σκέφτηκα "έτσι κι αλλιώς άδειος είναι ο δρόμος είμαι και γω στην 

μέση του δρόμου... θα προσέξει" Το αντίθετο...ο άξεστος, επιεικώς, οδηγός 

μόλις είδε τη Βούλα πάνω στο πεζοδρόμιο της τράπεζας, κάνει μια 

στραβοτιμονιά με κίνδυνο να χτυπήσει το αυτοκίνητο στον τοίχο της 

τράπεζας για να την πατήσει. Σιγά μην το κατάφερνε βέβαια, η Βούλα με την 

άνεση που τη διέκρινε στις τρίπλες και τα άλματα, δίνει ένα σάλτο και στη 

στιγμή σκαρφαλώνει στη μάντρα. Άσε που μετά πήγε να πατήσει και μένα... 

Τον κοιτάζαμε και εγώ και τα γατάκια με απορία, σαν να λέγαμε "τι 

προσπαθεί να κάνει ο Μαλάκας;;" Το χειρότερο πιο ήταν; καθώς πέρασε από 

δίπλα μου και με είδε που τον κοίταζα αγριεμένος και περίεργα, πρόσεξα πως 

στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένα μικρό αγόρι, πιθανόν ο γιος του, που 

μειδιούσε για το σπουδαίο κατόρθωμα που πήγε να κάνει ο "ήρωας" μπαμπάς 

του και ο μπαμπάς χαμογελούσε καμαρωτός για το "σπουδαίο Μάθημα" που 

μόλις είχε παραδώσει στο γιο του... Κατά τα άλλα έστριψε βιαστικά και πήγε 

να μπει γρήγορα γρήγορα στο κοντινό κρεοπωλείο, αφού κοίταξε πως το 

μέρος μου για να βεβαιωθεί πως δεν είχα προλάβει να τον ακολουθήσω, γιατί 

με είδε που κινήθηκα προς το μέρος του με "άγριες διαθέσεις" για να τον 

ρωτήσω τουλάχιστον τι ήταν αυτό που έκανε και για ποιο λόγο. Ο άνθρωπος, 

με τις δυο πήχες μουστάκι και το ύφος του βλαχοκαουμπόη, που περπάτησε 

από το μικρό αυτοκίνητο μέχρι το χασάπικο...μάλλον ένοιωθε υπερήφανος για 

το «μάθημα» βαρβαρότητας που μόλις είχε δώσει στο γιο του περί 

θανάτωσης αδύναμων και ανυπεράσπιστων γατιών. Ο φουκαράς κι αυτός έτσι 
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είχε μάθει, πως τα μόνα τετράποδα που είναι ωφέλημα είναι τα γαϊδούρια και 

αξίζουν το σεβασμό του. Ευτυχώς που το παιδάκι του εκτός από τα μαθήματα 

του πατέρα του περί αγάπης στα ζώα και σεβασμού στη φύση και τη ζωή, 

παρακολουθεί και μαθήματα από το δάσκαλο του σχολείου του... Πάντως μετά 

απ αυτό το γεγονός, η Βούλα και τα άλλα γατάκια μου, ξενερωμένα και με την 

απορία στο όμορφο προσωπάκι τους "τι προσπαθούσε να κάνει ο Μαλάκας" 

ήρθαν και μετά τα σχετικά πειράγματα και παιχνίδια στην καγκελόπορτα της 

πίσω αυλής πήγαν για ύπνο... 

 Τα φθινοπωρινά πρωινά πλέον ήταν αρκετά δροσερά, για να μην πω 

κρύα, σχεδόν κάθε πρωί με το που μπήκε ο Οκτώβρης έριχνε δροσόπαγο, και 

ο ήλιος με το που έσκαγε στην αυλή ήταν περιζήτητος και ο πρωινός ύπνος 

επίσης. Τα γατάκια μου όμως, παρόλο που νύσταζαν και ψιλοκρύωναν τα 

καημένα, με το που με άκουγαν να βγαίνω για να τους βάλω το γάλα και 

κριτσινίδια, τσουουπ...ένα ένα, κατέβαιναν ήσυχα και νυσταγμένα από την 

μάντρα της αποθήκης και πριν πάνε να τσιμπήσουν κάτι να ξυπνήσουν 

έρχονταν για χαδάκια με το παπούτσι, ένα ένα με τη σειρά και για μια άμεση 

επαφή με την ουρίτσα, τα χεράκια σκαρφαλώνοντας στο παντελόνι ή την 

κοιλίτσα ξαπλώνοντας η Βουλίτσα.... Μετά πήγαιναν να τσιμπήσουν κάτι και 

έρχονταν να πιάσουμε τον ήλιο...μέχρι να πιω λίγο καφέ και να κάνω 1 - 2 

τσιγάρα να πάρω μπροστά για να ξεκινήσω τις δουλειές.  Το πρωινό ξύπνημα 

ιδίως αυτές τις τελευταίες ημέρες ήταν ολόκληρη ιεροτελεστία που τηρείτο 

με ευλάβεια. Εκεί στο ξύπνημα κάτω από τον πρωινό ήλιο, τα γατάκια μου 

άρχιζαν σιγά σιγά να ζεσταίνονται άλλο φροντίζοντας τη γούνα του (η Βούλα), 

άλλο (η Ανθούλα) ακονίζοντας τα νύχια του στην ξερή αχλαδιά και η Ειρήνη 

χαζοπειράζοντας τα άλλα ή σκαρφαλώνοντας στο παντελόνι μου. Μετά τη 

δολοφονία του Ιωνάθαν και την απομάκρυνση της μάνας τους, ήταν πάντα και 

τα τρία μαζί σε ότι κι αν έκαναν. Στη συνέχεια αν άνοιγα την αποθήκη να 

φορέσω τα παλιά ρούχα για καμιά δουλειά, έρχονταν και εξερευνούσαν τις 

άγνωστες περιοχές της και μετά άρχιζαν το παιχνίδι με τα κορδόνια των 

παπουτσιών μου. Μόλις κατάφερνα να φορέσω τα παπούτσια, μ ακολουθούσαν 

για να με "βοηθήσουν" σ ότι δουλειά θα έκανα και μόλις βαριόντουσαν την 

έκαναν για την μπροστινή αυλή που μετά τις 10 είχε αρκετό φθινοπωρινό ήλιο 

και άπλα για παιχνίδι, ασφάλεια από τα σκυλιά της καρακάξας, έβλεπαν κόσμο 

να περνάει, άλλα γατάκια της γειτονιάς και τα πατάκια της βεράντας που τόσο 

αγαπούσαν να κάθονται όταν ήθελαν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν.  

Στη βεράντα και στα πατάκια κάθονταν και το βράδυ ή μπροστά στην 

πόρτα, περιμένοντας με να βγω για να παίξω ή να τα πάρω για ύπνο. Η 

επιθυμία τους να μπουν και να δουν το σπίτι ήταν πλέον πολύ έντονη και 

σχεδόν κάθε φορά που έβγαινα ή έμπαινα στο σπίτι έρχονταν γρήγορα ή 

έκαναν διάφορα τεχνάσματα για να μπουν μέσα, όπως για παράδειγμα τα 

άλματα της Βούλας ή κάθοντας δήθεν ήσυχα για να με παραπλανήσουν και 
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λίγο μόλις γύριζα αλλού το κεφάλι, εκτινάσσονταν για να προλάβουν να μπουν 

μέσα...αλλά σε μένα;;; που τα ήξερα από τη μέρα που γεννήθηκαν;;; κόλπα;;; 

πάντα την τελευταία στιγμή τα προλάβαινα. Όχι τίποτα άλλο, άντε να μπουν 

μέσα και να τρυπώσουν κάτω από κανένα κρεβάτι ή καναπέ και να τα 

κυνηγάω ύστερα. Αν μπουν να μπουν συντεταγμένα και οργανωμένα για να 

μην έχω τέτοια προβλήματα και θα μπουν τους το υποσχέθηκα. 

Το τελευταίο βράδυ πριν φύγω τους υποσχέθηκα πως θα μπουν μέσα αφού 

κλείσω κάποιες πόρτες, να δουν πως είναι το σπίτι που ζει αυτός που 

αγαπούν και που ήταν πάντα δίπλα τους από τη στιγμή που γεννήθηκαν. Λίγο 

ως πολύ είχαν δει απ έξω τους χώρους, δεν τους ήταν παντελώς άγνωστος, 

δεν είχαν αφήσει παράθυρο που να μην είχαν ανέβει και έτσι έβλεπαν απ έξω 

τους χώρους. Μόνο η Βούλα είχε καταφέρει να μπει τότε που μου ξαράχνιασε 

τον καναπέ και καμάρωνε γι αυτό. Τα άλλα ένοιωθαν άσχημα που δεν τα είχα 

αφήσει να μπουν και έτσι για να αποκατασταθεί το δίκαιο, είχα αποφασίσει να 

μπουν κι αυτά το τελευταίο βράδυ πριν φύγουμε, έτσι ας πούμε για ένα 

αποχαιρετιστήριο πάρτι στο σπίτι που με έβλεπαν απ έξω να ζω...  

 

Κεφάλαιο 14ο - Το αποχαιρετιστήριο πάρτι 

 

Η προτελευταία μέρα πριν την αναχώρηση είχε πλέον έρθει. Είχαν 

τελειώσει σχεδόν όλες οι ετοιμασίες, οι βαλίτσες ήταν έτοιμες, τα 

περισσότερα είχαν φορτωθεί στο αυτοκίνητο, τα υπόλοιπα θα τα έβαζα το 

άλλο πρωί και είχε έρθει η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που είχα δώσει στα 

γατάκια μου. Τα άτιμα κι αυτό το είχαν καταλάβει. Είχαν όλο το πρωί που 

νιβόντουσαν, καθάριζαν τη γούνα τους, ετοιμαζόντουσαν για την επίσημη 

παρουσία τους στο αποχαιρετιστήριο πάρτι στο σπίτι. Αφού έκλεισα τις 

πόρτες που οδηγούν σε κρεβατοκάμαρες και σαλόνι, βγήκα να τα υποδεχτώ. 
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Ήταν όλα έξω από την πόρτα και με περίμεναν... Ενώ άλλες φορές ήταν 

βιαστικά να μπουν, αυτή τη φορά ήταν πολύ ήρεμα και "σοβαρά" Δεν ήθελαν 

να δείξουν πως δεν είχαν ανατροφή πρώτη φορά που τα κάλεσα επίσημα στο 

σπίτι. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, πρώτη μπήκε αργά αργά η 

Ανθούλα, αμέσως μετά η Ειρήνη και τελευταία η Βούλα η οποία άλλωστε είχε 

ξαναμπεί. Προχώρησαν αργά περιεργαζόμενα το Χολ και έκλεισα την πόρτα. 

Η Ανθούλα γύρισε όλες τις γωνίες μυρίζοντας μη βρει και τίποτα φαγώσιμο... 

Η Ειρήνη αφού έριξε μια γρήγορη ματιά στο Χολ, προχώρησε στην τραπεζαρία 

που είχα και τις βαλίτσες, τις κοίταξε "ώστε είναι αλήθεια...θα φύγουν 

αύριο..." σκέφτηκε...και αμέσως μετά το βλέμμα της έπεσε στο μαλλιαρό 

ταπετάκι της πόρτας και πήγε κατευθείαν εκεί. Άρχισε να κυλιέται και να το 

δαγκώνει για να εκτονωθεί μάλλον και να ξεχαστεί λίγο... Η Βούλα...δεν 

μιλιόταν... κρύφτηκε για λίγο κάτω από το έπιπλο στο Χολ και μετά ήρθε κι 

αυτή στην τραπεζαρία και κρύφτηκε στη γωνία κάτω από το τραπέζι...ήθελε 

να μην τη βλέπουμε να κλαίει...ήταν τόσο σοβαρή εκείνο το βράδυ....δεν 

κουνήθηκε καθόλου από εκεί μέχρι που βγήκαν...κοίταζε μια τις βαλίτσες μια 

εμένα...δεν είπε τίποτα παρά μόνο ήταν βυθισμένη στις σκέψεις της. Μόνο 

αφού τους είπα να μην ανησυχούν, πως είναι γενναία γατάκια και πως έχουν 

μεγαλώσει πια, και πως ο καιρός θα περάσει γρήγορα και θα ξανάρθω και θα 

είμαστε όπως πρώτα....την είδα κάπως να ηρέμησε... 

 Η Ανθούλα, πιο ψύχραιμη απ όλα, όλη την ώρα γύριζε και μύριζε τις 

γωνίες τις πόρτες, τα έπιπλα...μέχρι που ήρθε η ώρα να βγούμε και να 

κάνουμε την βόλτα του ύπνου για τελευταία φορά.... Η Βούλα βγήκε πρώτη 

και τρέχοντας, μετά η Ειρήνη και τελευταία η Ανθούλα, αφού τα μύρισε όλα... 

Σ όλη τη διαδρομή προς την πίσω αυλή ήταν πιο ήρεμα... Είχαν μπει στο σπίτι, 

τα είχα διαβεβαιώσει να μην ανησυχούν και πως δεν θα τα ξεχάσω και θα 

γυρίσω γρήγορα να είμαστε όπως πριν και δεν είχαν λόγο να μην με 

πιστέψουν...πάντα τηρούσα τις υποσχέσεις που τους έδινα και έτσι χαλαρά με 

λίγο παιχνίδι στην καγκελόπορτα της πίσω αυλής από την Ανθούλα που 

κρεμιόταν από το πόμολο της πόρτας και την Ειρήνη που έπαιζε με τα κλειδιά 

και τη Βούλα να κάνει τις ανυπακοές της στον δρόμο, πήγαμε για ύπνο το 

τελευταίο βράδυ. Έπρεπε να κοιμηθούν νωρίς και καλά εκείνο το βράδυ, για 

να ξυπνήσουν νωρίς το πρωί την άλλη μέρα, μη τυχόν και φύγω πρωί και δεν 

με χαιρετήσουν..... 

 

Κεφάλαιο 15ο - Ημέρα αποχωρισμού 

 

Η ημέρα της αναχώρησης είναι πλέον γεγονός....βαριά η θλίψη...έπρεπε 

να αποχωριστώ τις μεγάλες μου αγάπες που ζήσαμε τόσες συγκινήσεις 

αυτούς τους έξι μήνες, που τα έζησα και τα μεγάλωσα από τη στιγμή που 

γεννήθηκαν και τόσο πολύ τα αγάπησα και μ αγάπησαν. Κι αυτή την υπέροχη, 
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μοναδική μάνα γάτα, που άλλη σαν αυτή δεν έχω γνωρίσει μέχρι τώρα στη 

ζωή μου και που τόσο με εμπιστεύτηκε και μ αγάπησε...θα έρθει άραγε να μ 

αποχαιρετήσει σήμερα;; Κι όμως δεν γινόταν αλλιώς...έπρεπε να φύγω για 

κάτι πολύ σημαντικό και που δεν ήταν στο χέρι μου να το αναβάλω. Αν ήταν 

θα έμενα εδώ, μαζί τους για πάντα. Την άνοιξη όμως που θα ξανάρθω ελπίζω 

να μην μου κρατάνε κακία που τα άφησα και να ξαναζήσουμε μαζί όπως πριν.... 

 Έτσι πρωί πρωί κατά τις 6:00 ξύπνησα να ετοιμαστώ και να αρχίσω 

φόρτωμα, για να μπορέσουμε κατά τις 12:00 με 1:00 να ξεκινήσουμε. Με το 

που βγήκα έξω, λίγο σιγά μην τα ξυπνήσω από τώρα...σιγά...ήταν όλα ήδη 

ξύπνια και με περίμεναν...η Βούλα πρώτη πρώτη, ζήτημα αν κοιμήθηκε 

καθόλου...φρεσκονιμμένη με το ροζ πατουσάκι της και τον άσπρο της 

λαιμουδάκο να λαμποκοπάει...ήταν εκεί και με περίμενε...πίσω η Ανθούλα να 

μου χαϊδέψει το πόδι και πιο πίσω η Ειρήνη αγουροξυπνημένη, ήταν λίγο 

υπναρούδικο αυτό, να μου αγκαλιάσει απαλά το πόδι με τα χεράκια της... 

Είχαμε λίγες ώρες ακόμη μαζί και θέλαμε να τις αξιοποιήσουμε στο έπακρο... 

Τους έβαλα φαγητό όπως έκανα κάθε πρωί, να τσιμπήσουν κάτι μέχρι 

να βάλω τις βαλίτσες και ότι άλλο μπορούσα στο αυτοκίνητο. Δεν πήγαινε φαΐ 

κάτω εκείνο το πρωινό...δεν πέρασε ένα λεπτό...και νάσου τα στην μπροστινή 

αυλή και τα τρία στη σειρά, να με βοηθήσουν να φορτώσω υποτίθεται...άσχετα 

αν το έριξαν στα χαζοπειράγματα μεταξύ τους στο παρτέρι, για να 

ξεχαστούν...βγάλαμε μερικές φωτογραφίες, τραβήξαμε και τα βίντεο 

μας...τους έδωσα και κάποιες οδηγίες...ήταν όλο αυτιά... Στην Ανθούλα είπα 

να προσέχει τις αδελφές του και να τους φέρνει φαγητό από το κυνήγι που θα 

πηγαίνει, στην Ειρήνη να προσέχει τα αυτοκίνητα εκεί στη μέση του δρόμου 

που πήγαινε και καθόταν και χάζευε, και στη Βούλα να μην στενοχωριέται και 

να προσέχει τις κακές παρέες... Τους είπα πως θα περάσει γρήγορα ο καιρός 

και θα ρθει η άνοιξη να ξανανταμώσουμε...και τότε...Πάσχα εντωμεταξύ...θα 
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πήγαινε το κοκαλάκι σύννεφο... Τους είπα να μην βγαίνουν από το σπίτι την 

ημέρα, έχουν χώρο να παίζουν εδώ... και όταν βαριούνται να πηγαίνουν για 

ύπνο....θα κάνει και κρύο...χειμώνας έρχεται να κοιμούνται και τα τρία μαζί 

όπως παλιά...να ζεσταίνονται... Θα τους άφηνα τροφή για κανένα μήνα στο 

σημείο που ήξεραν και τα αντικείμενα που είχαν αγαπήσει για να παίζουν....το 

φαράσι και το σκουπάκι, τις καρέκλες για να ξαπλώνουν αγκαλίτσα όταν 

βγαίνει λίγο ο ήλιος, τα αγαπημένα τους πατάκια στην είσοδο για να κάθονται 

και να ζεσταίνονται όταν πηγαίνουν μπροστά για παιχνίδι και χάζι, τις 

γλάστρες με τα γεράνια που τρύπωναν για να κοιμηθούν το καλοκαίρι, 

πιατάκια κάτω από τα λούκια για να έχουν νερό να πίνουν....και την αγάπη 

μου...να τα συντροφεύει τον χειμώνα που είναι σκληρός και παγερός στα 

Καλάβρυτα. Ήμουν σίγουρος όμως πως τα γατάκια μου, που ήταν ήδη 

πεντέμισι στους έξι μήνες θα τα κατάφερναν και θα είμαστε πάλι μαζί την 

Άνοιξη... 

 Αφού παίξαμε στην αυλή και φόρτωσα όσα πράγματα είχα έτοιμα, 

έπρεπε να κάνουμε μια τελευταία βόλτα στο περιβόλι για να μαζέψω τα 

τελευταία καρύδια και να κλείσω για το χειμώνα. Φυσικά πήγαμε όλοι παρέα, 

με την άνεση που είχαν πλέον αποκτήσει να περνάνε το επικίνδυνο σημείο 

που καραδοκούσαν τα σκυλιά την καρακάξας... Όταν μπήκαμε μέσα και 

έκλεισα την πόρτα του περιβολιού, τα γατάκια μου ξεχάστηκαν λίγο 

σκαρφαλώνοντας στα δέντρα και τα τρία μαζί...με πρωταγωνίστρια τη 
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Βουλίτσα που ήταν πιο ψηλά στη μηλιά και δεν άφηνε τα άλλα να ανέβουν. 

Εκεί διαπίστωσα πως η Ειρήνη είχε πάρει πολύ βάρος και πως δυσκολευόταν 

λίγο στην αναρρίχηση...σα βαρελάκι ήταν...και από αυτή την άποψη η απουσία 

μου το χειμώνα καλό θα της έκανε, θα έχανε λίγο βάρος και θα ξαναερχόταν 

στα κανονικά της.. Δυσκολεύτηκε λίγο ν ανέβει, έσπασε κάτι κλαδάκια...αλλά 

δεν το έβαζε ποτέ κάτω αυτό το γατί...τα κατάφερε στο τέλος... Η Ανθούλα 

αποφάσισε εκείνη τη μέρα να καταρρίψει κάθε ρεκόρ αναρρίχησης και έτσι 

ανέβηκε στην καρυδιά σ ένα πολύ ψηλό κλαδί...ίσα που φαινότανε...για να ρίξει 

τα καρύδια υποτίθεται...ή για να χειριστεί το άγχος του αποχωρισμού...αυτό 

ποτέ δεν το παραδέχτηκε... Όλη αυτή την ώρα τα τραβούσα βίντεο για να τα 

βλέπω το χειμώνα που θα μου λείπουν πάρα πολύ... 

Παίξαμε για αρκετή ώρα, βγάλαμε τις αναμνηστικές μας, μάζεψα και 

λίγα καρύδια που είχαν πέσει τη νύχτα και γυρίσαμε στο σπίτι για την 

τελευταία και πιο δύσκολη φάση του αποχωρισμού... Τις λίγες ώρες που 

έμειναν θα τις περνούσαμε όσο πιο χαλαρά γινόταν στην αυλή του 

σπιτιού...είχαμε πει ήδη αρκετά, δεν είχε νόημα να φορτίσουμε άλλο 

συναισθηματικά το κλίμα. Ας γινόταν όσο πιο ήρεμα γινόταν ο αποχωρισμός. 

Κάθισα για ένα διάλειμμα στην πίσω αυλή για να πιω λίγο καφέ και να κάνω 

ένα δυο τσιγάρα να χαλαρώσω. Το ίδιο και τα γατάκια...κάθισαν μαζί μου, 

ήρεμα βυθισμένα στις σκέψεις τους...πιο πολύ η Βούλα αλλά και η Ειρήνη που 

έδειχνε να σιχαίνεται τους αποχωρισμούς...η πιο ψύχραιμη νομίζω ήταν η 

Ανθούλα, που βρήκε ευκαιρία να ξύσει τα νύχια της στην ξερή αχλαδιά...  

Η Βούλα κάθισε στο 

πεζουλάκι του τοίχου κοντά 

μου...ήσυχα και με κοίταζε... η 

Ειρήνη πότε τριβόταν στο πόδι 

μου και πότε καθόταν 

κουβαριασμένη μπροστά μου 

ανάμεσα στις τριανταφυλλιές... 

Τότε εμφανίστηκε και η Ρίτα. 

Έδειχνε κουρασμένη και 

λυπημένη. Ήξερε πολύ καλά 

πως θα έφευγα και είχε έρθει 

να μ αποχαιρετήσει. Ευγενής 

και με λεπτούς τρόπους όπως 

πάντα....γνώριζε πολύ καλά τις 

δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε 

και αυτή κι τα μικρά αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν ήθελε να δείξει πως φοβόταν...έφαγε κάτι στα γρήγορα, 

έκατσε λίγο στην παρέα μας...με κοίταξε και μου νιαούρισε, "να προσέχεις τα 

μικρά" της είπα και "καλή αντάμωση το Πάσχα..." έφυγε λίγο βιαστικά και 
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στάθηκε στη γωνία της μάντρας...με κοίταξε μια ακόμη φορά και τότε πήγε και 

η Ειρήνη που έμοιαζε σαν δυο σταγόνες νερό με τη μάννα της, ίσως για να την 

πείσει να μείνει μαζί τους τώρα που θα έφευγα εγώ...αλλά δεν τα 

κατάφερε...έμεινε λίγα λεπτά ακόμη και έφυγε βιαστικά για την κρυψώνα 

της...Εκείνες τις στιγμές ήταν σαν να πέρασαν καρέ καρέ όλες οι στιγμές που 

είχαμε ζήσει αυτούς τους μήνες... 

 Η ώρα είχε πάει δώδεκα και ήταν ώρα να τους βάλω την κονσερβούλα 

στο αλουμινόχαρτο, να φάνε και να τα απασχολήσω λίγο για να μπορέσω να 

αρχίσω να κλείνω το σπίτι... είχε έρθει η ώρα που έπρεπε να φύγω... Με το 

που κλείνω την πόρτα της πίσω αυλής και βγαίνω μπροστά για τα τελευταία 

μαζέματα...νάσου η Βούλα από τα κεραμίδια...και η Ανθούλα από το δρόμο και 

την κύρια είσοδο...η Ειρήνη δεν ήρθε ή έφαγε πολύ ως συνήθως και το έριξε 

στον ύπνο στην καρέκλα όπως συνήθιζε...ή δεν ήθελε τον αποχαιρετισμό...ή 

και τα δύο... 

 Η Βούλα απαρηγόρητη...αν έκλαιγαν τα γατιά...θα είχε πλαντάξει στο 

κλάμα....προσπάθησα να την ηρεμήσω..."θα περάσει ο καιρός γρήγορα...θα δεις 

και θα ξανάρθω και θα είμαστε όπως πριν..." της λέω... με κοίταξε με τις 

ματάρες της διαπεραστικά και μου λέει "νια... (ναι καλά...)" και λούφαξε στον 
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εαυτό της σε μια γωνιά του κήπου...με έσφαξε αυτό το βλέμμα κι αυτό το 

νια...θα το θυμάμαι σ όλη μου τη ζωή... 

 Η Ανθούλα πιο ψύχραιμη, έκοβε βόλτες σα να έλεγε..."άντε φύγε τώρα 

να ησυχάσουμε...δεν θα πεθάνουμε κιόλας...θα τα πούμε την Άνοιξη..." Η 

στάση αυτή της Ανθούλας μου έδωσε δύναμη...έκλεισα το κινητό, μπήκα στο 

αυτοκίνητο και έβαλα μπρος...η Βούλα δεν κουνήθηκε από τη θέση της, η 

Ανθούλα με συνόδεψε μέχρι που βγήκα από την αυλή, στο πεζοδρόμιο... 

Έκλεισα την πόρτα και έφυγα...κοίταξα από τον καθρέπτη πίσω μου...δεν είδα 

κανένα...το είχαν πάρει απόφαση, γύρισαν στην αυλή και μετά το σοκ του 

αποχωρισμού θα έμεναν μόνα τους στο σπίτι που γεννήθηκαν και που τόσο 

αγάπησαν για έναν ολόκληρο χειμώνα...Ήμουν πλέον σίγουρος πως θα τα 

κατάφερναν...είχαν μεγαλώσει (και παχύνει) αρκετά και ήταν τόσο 

γενναία...και με τόσες εμπειρίες αν και μικρά...και πως θα ήταν όλα γερά και 

δυνατά την Άνοιξη και θα είμαστε όπως πριν... 

 Αντίο γλυκές μου Αγάπες....θα σας σκέφτομαι κάθε στιγμή κάθε λεπτό 

το χειμώνα...να προσέχετε καρδούλες μου...θα γυρίσω... 

 Σ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στιγμή δεν έφυγαν απ το μυαλό μου οι 

εικόνες απ αυτά που έζησα τους τελευταίους αυτούς μήνες με τη Ρίτα και τα 

μικρά της. Σαν ταινία περνούσαν από μπροστά μου στιγμές χαράς και λύπης, 

συναισθήματα πλούσια και ποικίλα... Μα πιο πολύ είχα στα μάτια μου τις 

σκηνές της τελευταίας μέρας, τις σκηνές του αποχωρισμού... το βλέμμα και το 

"νια" της Βούλας... Σκέψεις διάφορες με βασάνιζαν...θα αντέξουν το χειμώνα 

μέχρι να γυρίσω; γιατί όχι σκέφτηκα, τόσα γατάκια επιβιώνουν και υπό πολύ 

πιο αντίξοες συνθήκες...γιατί όχι και τα δικά μου, αρκετά μεγάλα είναι 

πια...είναι και τα τρία μαζί, ξέρουν τη γειτονιά, κυνήγι υπάρχει άφθονο εκεί 

γύρω και κάδοι σκουπιδιών, έχουν το σπίτι που γεννήθηκαν και ξέρουν κάθε 

σπιθαμή του για να ζήσουν, πανέξυπνα είναι...δεν μπορεί...θα τα καταφέρουν 

έλεγα...και κάπως ηρεμούσαν οι φόβοι μου... Ύστερα σκεφτόμουν μήπως ήταν 

καλύτερα να τα πάρω μαζί μου; Σ ένα ξένο τόπο χωρίς εικόνες, βιώματα 

χωρίς το δικό τους χώρο, αποκομμένα από το περιβάλλον τους και τους 

φίλους τους...μα πως θα ζούσαν εκεί; θα μαράζωναν...θα πέθαιναν 

σίγουρα...τα άλλα γατιά δύσκολα θα άφηναν τρία ξένα γατάκια της επαρχίας να 

καταλάβουν το χώρο τους, που να βρεθεί δεύτερη Ρίτα...θα ήταν αναγκασμένα 

να ζουν κλεισμένα στο διαμέρισμα ή θα χάνονταν μέσα στην πολύβουη 

πόλη...γίνονται αυτά;;; άστα καλύτερα σπίτι τους....και αν είναι να τους συμβεί 

τίποτα..."ου μη γένοιτο..." τουλάχιστον να ναι στο σπίτι που γεννήθηκαν. Να 

τα έδινα πάλι σε κάποιον να τα φροντίζει;; δεν έδειξε κανένας το ενδιαφέρον 

να τα φροντίσει και να τα αγαπήσει όπως εγώ...και έπειτα τα ίδια δεν ήθελαν 

να φύγουν από το σπίτι τους...καλύτερα ας πάρουν μόνα τους την απόφαση για 

το τι θέλουν να κάνουν και που να πάνε...μεγάλωσαν πια... 
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Μέχρι να φθάσω στο σπίτι, τέτοιες σκέψεις με βασάνιζαν, απέρριπτα όμως τη 

μια μετά την άλλη επιλογή για να καταλήξω πως αυτό που έκανα ήταν η 

καλύτερη λύση και αυτό που και τα ίδια θα ήθελαν. Δεν θα μου το 

συγχωρούσαν ποτέ αν τα έδιωχνα από το σπίτι τους και άλλωστε είχαν 

μεγαλώσει αρκετά και ήταν όλα τους πολύ γενναία για να ανταποκριθούν σε 

όποια δυσκολία τους τύχαινε και να τα καταφέρουν... 

 

Κεφάλαιο 16ο - Ο Χειμώνας που ακολουθεί, οι αναμνήσεις και η 

νοσταλγία. 

 

Στην Αθήνα τις πρώτες μέρες έμπλεξα με το να τακτοποιήσω τα 

πράγματα και να φροντίσω λίγο το σπίτι για να μπορεί να κατοικηθεί το 

χειμώνα που ερχόταν, αφού ήταν κλειστό για έξη μήνες. Έτσι ξεχάστηκα λίγο 

και ήμουν σίγουρος πως τα γατάκια μου θα περνούσαν μια χαρά ακόμη... δεν 

είχε πιάσει τόσο κρύο τον Οκτώβριο και είχαν φαγητό για κανένα μήνα. Έτσι 

θα συνήθιζαν τον αποχωρισμό και θα έβρισκαν ένα νέο ρυθμό ζωής. Έπειτα 

το πρώτο πράγμα που άρχισα να κάνω αμέσως μόλις τακτοποιήθηκα στο σπίτι, 

ήταν να βάλω σε μια σειρά τα βιντεάκια που τους είχα τραβήξει από τη στιγμή 

της γέννησης τους μέχρι που έφυγα, και να κάνω μεγαλύτερα, να τα 

επενδύσω με κατάλληλη μουσική για να μείνουν και να τα βλέπω το χειμώνα 

και για πάντα...Έτσι βλέποντας τα συνέχεια είχα την αίσθηση πως ήμουν 

ακόμη εκεί, κοντά τους και δεν ένοιωθα τόσο έντονα την απουσία τους... 

 Πέρασαν 15 μέρες από την μέρα που έφυγα, δυο βδομάδες μακριά από 

τα γατάκια μου...τι να κάνουν;;; που να βρίσκονται;;; θα είναι ακόμη εκεί στο 

σπίτι μαζί;;; τι θα σκέφτονται για μένα;;; θα μου έχουν θυμώσει που τα 

άφησα;;; θα με έχουν ξεχάσει;;; Τότε χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ο φίλος μου 

ο Βασίλης από Καλάβρυτα. Αφού με ρώτησε τι κάνουμε πως φτάσαμε και αν 

τακτοποιηθήκαμε, μου είπε για τα γατάκια μου... "τώρα είχα κάποια δουλειά 

στην τράπεζα και είμαι έξω από το σπίτι σου...", η αγωνία μου στο 

κατακόρυφο...τι θα ακούσω... "τα γατάκια σου είναι και τα τρία στη βεράντα 

του σπιτιού σου και παίζουν με τα πατάκια..." μου είπε... ηρέμησα...πόσο 

χάρηκα...ήταν εκεί, ήταν καλά....δεν έφυγαν από το σπίτι, δεν με ξέχασαν και 

δεν έπαψαν να μ αγαπάνε...αφού παίζουν ακόμη με το αγαπημένο τους 

παιχνίδι που τους άφησα... Από τη στιγμή εκείνη ήμουνα πολύ χαρούμενος και 

αισιόδοξος..."τα θηρία...να δεις που θα τα καταφέρουν" σκέφτηκα... Κουράγιο 

χρυσά μου πλασματάκια... άλλοι πεντέμισι μήνες μείνανε...θα περάσουν..... 

 Οι μέρες περνούσαν ήσυχα, σε λίγο μπήκε ο Νοέμβρης και ούτε στιγμή 

η σκέψη μου δεν έπαψε να είναι στα γατάκια μου, σ αυτά τα χαριτωμένα 

πλασματάκια που μου έδωσαν την αγάπη τους και μου κρατούσαν συντροφιά 

κάθε μέρα κάθε βράδυ κάθε στιγμή , για έξι μήνες από τότε που γεννήθηκαν. 

«…που να είναι τώρα, πώς να περνάει η μέρα τους, τι να τρώνε, πώς να 
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περνούν τις κρύες νύχτες που ήδη είχαν έρθει και τις βροχερές…που 

άλλωστε ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία γι αυτά, ήταν ο πρώτος χειμώνας της 

ζωής τους…θα τα κατάφερναν να προσαρμοστούν;; Πώς να είναι θα 

μεγάλωσαν καθόλου; Θα είναι ακόμη στο σπίτι τους;; ή θα μου θύμωσαν και 

θα έφυγαν να αναζητήσουν αλλού λίγη ζεστασιά και αγάπη να περάσουν το 

χειμώνα;;; λες να μου τα 

σκοτώσουν κι αυτά;;; αλλά 

πάλι, παρατηρούσα τον 

κόσμο καθώς περπατούσα, 

κανείς δεν γύριζε ούτε να 

κοιτάξει τα γατάκια που 

ήταν παντού γύρω στο 

δρόμο, «θα πρέπει να είναι 

κανείς πολύ άρρωστος, 

εντελώς ανώμαλος για να 

σκοτώνει γατάκια» 

σκέφτηκα…» Αυτά και άλλα 

πολλά γύριζαν στο μυαλό 

μου…  

Τις ηλιόλουστες 

χειμωνιάτικες μέρες 

πήγαινα στο γειτονικό πάρκο 

για περπάτημα. Εκεί ήταν πολλές γάτες που είχαν βρει καταφύγιο μέσα στην 

πολύβουη πόλη και φροντίδα από κάποιους φιλόζωους θαμώνες του άλσους, 

όπως τη γριούλα που γύριζε στο πάρκο και έβγαζε από την τσάντα της μια 

χούφτα κριτσινίδια, τις φώναζε 

κάθε μια με το όνομα της και τις 

τάιζε, ή το μοναχικό μεσήλικα 

άντρα που μοιραζόταν μαζί της τη 

φροντίδα τους. Και μετά…έπιαναν 

τον ήλιο που τόσο περιζήτητος 

ήταν για να ζεσταθούν και να 

χαλαρώσουν…γλείφονταν, 

νίβονταν και έκαναν διάφορα 

χαζά χαλαρωτικά ή μαζεύονταν 

«κουβάρι» για έναν καλό υπνάκο.  

Εκεί στην είσοδο του άλσους, 

ήταν και μια παρέα γατάκια, πάνω 

κάτω στην ηλικία των δικών 

μου… «Α…σκέφτηκα, αυτά θα 

παρακολουθώ για να βλέπω πως 
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θα είναι τα δικά μου όταν θα γύριζα..» Κάθε φορά που πήγαινα ήταν εκεί στο 

ίδιο σημείο, στην είσοδο, και μάλιστα τα δύο έμοιαζαν στα χρώματα με τη 

Βούλα μόνο που δεν είχαν «Βούλα» στο πηγούνι και το βλέμμα τους δεν ήταν 

γλυκό και ζεστό, αλλά απόμακρο και ψυχρό… Έτσι έμαθα πως τα γατάκια, 

όπως και ο άνθρωπος, δεν αλλάζουν στέκι, μένουν πάντα ή τουλάχιστον 

γυρίζουν για χαλάρωση και ύπνο στο μέρος που γεννήθηκαν και αγάπησαν. 

Ηρέμησα, και τα δικά μου λοιπόν στο σπίτι τους θα είναι όταν γυρίσω…μπορεί 

να φεύγουν για κυνήγι ή αναζήτηση τροφής, αλλά τα βράδια και μάλιστα νωρίς 

τώρα με τα κρύα θα γυρίζουν για ύπνο στο μέρος που γεννήθηκαν και ξέρουν 

καλύτερα από κάθε άλλο μέρος, στην αποθήκη ανάμεσα στα ξύλα για να 

προφυλάσσονται από τα κρύα και το χιόνι της βαρυχειμωνιάς. 

Μετά τα Χριστούγεννα, το Γενάρη άρχισε να «μυρίζει» άνοιξη. 

Ηλιόλουστες μέρες που είχαν ήδη αρχίσει να μεγαλώνουν σε σχέση με τις 

μέρες του Δεκέμβρη, οι βόλτες στο άλσος άρχισαν να είναι πιο συχνές, τόσο 

για να βλέπω την εξέλιξη των γατιών όσο και για να παρακολουθώ πότε 

επιτέλους θα ανθίσει η πρώτη αμυγδαλιά, να φέρει την άνοιξη και ν αρχίσω 

να ετοιμάζομαι. Ήδη είχα πάρει μια αμυγδαλίτσα για φύτεμα στο χωράφι και 

την είχα στο μπαλκόνι. Η νοσταλγία είχε ήδη αρχίσει να με κυριεύει…πότε 

επιτέλους θα έρθει 25η Μαρτίου να γυρίσω στα Καλάβρυτα και να δω τα 

γατάκια μου.. 

Ο Φλεβάρης δεν άργησε να έρθει, η πρώτη Αμυγδαλιά εδώ στη γειτονιά 

που είναι ο αγγελιαφόρος της άνοιξης, άνθισε…επιτέλους και στο άλσος 

άνθιζαν η μία μετά την άλλη… ακόμη και αυτή που είχα αγοράσει για να 

φυτέψω είχε γεμίσει φύλλα, η άνοιξη είχε αρχίσει να καλπάζει…τίποτα δεν τη 

σταματούσε, οι μέρες μετρούσαν αντίστροφα, ο χρόνος έτρεχε και μαζί μ 

αυτόν μεγάλωνε και η αγωνία μου για την ημέρα της επιστροφής… Είχε ήδη 

αρχίσει η προετοιμασία, τα ψώνια, τους πήρα και το δωράκι τους, ένα 

καινούργιο πιάτο ωραίο πράσινο λαχανί, για τα κριτσινίδια…της Βούλας το 

πήρα, αλλά είμαι σίγουρος πως θα άφηνε και τα άλλα να τρώνε που και που, 

ένα σακουλάκι κριτσινίδια για τις πρώτες μέρες και μερικές κονσερβούλες, οι 

δουλειές που έπρεπε να γίνουν και σιγά σιγά η συγκέντρωση των πραγμάτων 

και το πακετάρισμα.. ήταν ήδη 18 Μαρτίου, ακριβώς μια εβδομάδα πριν την 

ημέρα της αναχώρησης…η αγωνία και η προσμονή μεγάλη… πως θα 

αντιδράσουν άραγε όταν με δουν; Θα με θυμούνται ή θα με έχουν ξεχάσει; 

Μήπως μου έχουν θυμώσει που τα άφησα μόνα τους το χειμώνα και μόλις με 

δουν μου γυρίσουν την πλάτη και φύγουν;; Θα είναι εκεί;;;  σε λίγες μέρες θα 

είχα την απάντηση… 
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Κεφάλαιο 17ο - Η Μεγάλη επιστροφή 

 

 

 

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 κατά τις 6:00 το απόγευμα, μετά το 

καθάρισμα του δρόμου από τη λαϊκή, αρχίζει το φόρτωμα. Κατέβασα και 

τοποθέτησα στο πορτ μπαγκάζ τα περισσότερα από τα πράγματα κυρίως 

βαριά, για να μην τα έχω για την επομένη. Στο σπίτι βέβαια όλα ήταν έτοιμα, 

βαλίτσες, τσάντες, τσαντούλες, παρατσαντούλες, έτσι ώστε την επομένη, 

Κυριακή 25η Μαρτίου ημέρα της Εθνικής γιορτής και ημέρα αναχώρησης, μαζί 

με τα πράγματα του ψυγείου να τοποθετηθούν κι αυτά και κατά το μεσημεράκι 

να φύγουμε για το μεγάλο ταξίδι στα Καλάβρυτα… ένα ταξίδι που με τόση 

αγωνία περίμενα όλο το χειμώνα να γίνει και που θα μας οδηγούσε υπό 

εντελώς άγνωστες και αβέβαιες συνθήκες για τη διαμονή μας τους επόμενους 

έξι και πλέον μήνες…. 

25η Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή…ήρθε επιτέλους…η πολυπόθητη 

στιγμή για την επιστροφή. Η αγωνία στο κατακόρυφο…η διαδικασία του 

φορτώματος και των τελευταίων πραγμάτων έγινε σχετικά γρήγορα, αφού 

άλλωστε όλα ήταν έτοιμα από την προηγούμενη και το μεσημεράκι κατά τις 

12:00 ξεκινήσαμε για Καλάβρυτα. Σ όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη στιγμή 

που θα φτάναμε εκεί, στο σπίτι…τι θα βρίσκαμε;; ποια θα ήταν η σκηνή που 

θα αντικρίζαμε;; τα γατάκια;; θα ήταν εκεί;; θα μας περίμεναν;; θα μας 

γνώριζαν;;; θα μας θυμούνταν;;; αφού όπως λένε και οι έρευνες του διάσημου 

επιστήμονα, τα ζώα «δεν έχουν μνήμη»… σε λίγο όλα αυτά  τα ερωτήματα θα 

απαντιόντουσαν… Όταν πλησίαζα να φτάσω, ήμουν ήδη στην περιοχή του 

Μεγάλου Σπηλαίου κατά τις 2:00, δηλαδή κανένα τέταρτο απόσταση, μου 

τηλεφώνησε ο Παναγιώτης που είχε ανέβει για βόλτα στα Καλάβρυτα, 

παρακολούθησε την παρέλαση και με πήρε να δει που βρίσκομαι. Του είπα 

πως σε λίγη ώρα θα έφτανα στο σπίτι και αν μπορούσε να με περιμένει να τα 

πούμε από κοντά. Έτσι και έγινε… 

Επιτέλους…φτάσαμε στο σπίτι. Ο Παναγιώτης μας περίμενε στο σπίτι. 

Κατέβηκα και πήγα να τον χαιρετίσω και να ανοίξω την καγκελόπορτα της 

αυλής να μπούμε μέσα, ενώ έριχνα κλεφτές ματιές να δω τα γατάκια μου 

μήπως ήταν κάπου εκεί και με περίμεναν…τίποτα. «Δεν θα με πήραν ακόμη 

είδηση» σκέφτηκα…σε λίγο θα ρθουν… Χαιρέτησα τον Παναγιώτη είπαμε τα 

προκαταρκτικά και πήγαμε μαζί να ανοίξουμε το σπίτι και να με βοηθήσει λίγο 

μέχρι να ανοίξω τα παράθυρα και να τακτοποιηθούμε. Ανοίγω το παράθυρο 

της τραπεζαρίας πρώτα να μπει λίγος αέρας και φως για να μπορώ να 

κινούμαι…είναι αυτό που βλέπει στην πίσω αυλή, εκεί που έχω τα λουλούδια 

το τραπέζι και τις καρέκλες που γεννήθηκαν μεγάλωσαν και έπαιζαν τα 
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γατάκια μου με τη Ρίτα την περσινή άνοιξη. Τώρα λέω κάποιο θα δω…θα με 

ακούσουν και θα τρέξουν όλα… 

ΣΟΚ…παθαίνω σοκ…ΨΥΧΟΥΛΑ…αχ ψυχούλα μου…ψυχούλα μου… τι 

θέαμα…τι φρικτό θέαμα…πώς να το περιγράψω… Η Ρίτα η ψυχούλα μου…που 

μου είχε δώσει χαρά και ζωή πριν ένα χρόνο…δεν άντεξε η ψυχούλα μου…δεν 

μπόρεσε να με περιμένει, δεν άντεξε τη βαρβαρότητα και ήταν νεκρή, 

απέναντι από το παράθυρο, μπροστά από τις γλάστρες ακριβώς εκεί που της 

άρεσε να κάθεται και να θηλάζει τα 5 μικρά της και να τη βλέπω και να με 

βλέπει και γύρω της ήταν ένα γκρίζο νέφος από μύγες… Ο θάνατος της 

πρέπει να είχε συμβεί λίγο μετά που φύγαμε, δηλαδή γύρω στα τέλη Οκτώβρη 

με αρχές Νοέμβρη του 2017 και το άψυχο κορμάκι της έμεινε εκεί όλο το 

χειμώνα με τους πάγους και τα χιόνια, γι αυτό και είχαν μείνει μόνο το δέρμα 

της (που είχε γίνει πράσινο από την παραμονή στα χιόνια όλο το χειμώνα) και 

ο σκελετός της… Το κτήνος δεν έχασε χρόνο μετά από την αναχώρηση μας 

και βάλθηκε να κάνει γρήγορα τη βρώμικη δουλειά κατά την εντολή της 

καρακάξας Γκρουέζ… την ίδια τύχη να είχαν άραγε και τα γατάκια μου;; Δεν 

έχασε όμως την ευαισθησία της και την αγάπη της για μένα, επέλεξε να 

πεθάνει εκεί σ αυτό το σημείο, για να μου δείξει πως μ αγαπούσε και 

περιμένοντας με να γυρίσω. Ήξερε πως το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις 

άνοιγα το παράθυρο ήταν να τα γυρεύω…γι αυτό και πέθανε εκεί…να μην με 

βάλει σε κόπο ούτε τότε…τι μεγαλοσύνη… τι μεγαλείο ψυχής…και εκεί ήταν 

που θυμήθηκα τα λόγια ενός ανόητου, που έλεγε πως «τα ζώα δεν έχουν 

μνήμη» και κάπως ανακουφίστηκα… 

Η Ταφή…έγινε λιτά, όπως και η ίδια θα ήθελε, εκεί…στην αυλή, στο 

μέρος που αγάπησε και γέννησε τα μικρά της… Της υποσχέθηκα πως θα την 

θυμάμαι πάντα και πως η ιστορία της δεν θα ξεχαστεί ποτέ και πως έστω και 

ένας ακόμη εκτός από μένα, θα μάθει όλη την αλήθεια… Καλό σου ταξίδι 

αγάπη μου…να με σκέφτεσαι… 

Μετά απ αυτό και αφού καθάρισα το χώρο, έβαλα το καινούργιο πιάτο 

της Βούλας και το γέμισα κριτσινίδια μαζί με το παλιό…ήμουν σίγουρος πως 

θα με είχαν ήδη πάρει είδηση και πεινασμένα όπως θα ήταν θα έρχονταν 

τρέχοντας…πρώτα η Βουλίτσα και μετά η Ειρήνη με την Ανθούλα… 
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Κεφάλαιο 18ο - Οι αξιότιμοι καλεσμένοι 

 

Δεν πέρασε και πολλή ώρα…ώσπου άρχισε να έρχεται κόσμος…για 

συμπαράσταση για το χαμό της Ρίτας…για εμψύχωση… «Μη φοβάσαι…είμαστε 

και εμείς εδώ…» αρχικά ήρθε ένα νεαρό ζευγάρι η Τούλα και ο Τούλης, 

όμορφα γατάκια σεμνά, λιγομίλητα, σκυθρωπά και πολύ ευγενικά. Μου 

συστήθηκαν…Τούλα η Αλανιάρα… Τούλης ο Λεβεντόγατος… χαίρω πολύ τους 

είπα και τα προσκάλεσα για φαγητό…δεν αρνήθηκαν… Κατόπιν έφτασε πολύς 

κόσμος, ο Κανέλλος με την Κανέλλα, Η Μπλάνκα, ο Μαλλιάς, η Μελαχρινή, Η 

Μπιρμπίλω που ήταν έγκυος όπως και η Μπλάνκα, ο Μπαμπάς της Βούλας 

που της έμοιαζε καταπληκτικά μόνο που δεν είχε Βούλα στο σαγόνι, η 

Χιονάτη, ο Μονόφθαλμος, ψηλός, γεροδεμένος λευκός γάτος, που είχε χάσει 

το ένα του μάτι στη μάχη αλλά ήταν πολύ ευγενικός…και άλλοι πολλοί… Τους 

πρόσφερα ότι είχα, και έρχονταν εκ περιτροπής και πότε πότε όλα μαζί…για 

αρκετές μέρες…μέχρι που άρχισαν κι αυτά να λιγοστεύουν… πρώτα 

εξαφανίστηκε ο Μαλλιάς, γκρίζο γατάκι με μακρύ τρίχωμα, γόης και 

γατοκατακτητής, μετά η Μελαχροινή, πολύ αθλητικό μαύρο γατάκι με 

γαλαζοπράσινα μάτια που τα άλματα της θα τα ζήλευε ο κάθε αθλητής, η 

Μπλάνκα… 

Δεν φάνηκαν όμως 

ποτέ τα γατάκια 

μου… είχαν φύγει 

πολύ μακριά και για 

πάντα από κοντά 

μου. Από τον 

Τούλη και την 

Τούλα που ήταν 

παιδικοί τους φίλοι 

και συμμαθητές, 

ίδια ηλικία, έμαθα 

για την τύχη τους… 

Η Ανθούλα, μπάρκαρε σε Γιαπωνέζικο αλιευτικό και έφυγε για τα ανοικτά της 

Νότιας Κίνας…από τότε δεν έδωσε σημεία ζωής… Η Βούλα, το όμορφο αυτό 

και πανέξυπνο γατάκι μου, ερωτεύτηκε έναν πλούσιο, ξανθό σκανδιναβό γάτο 

και έφυγαν μαζί με μηχανή για το πατρικό του στις ακτές της Ισλανδίας. Και 

το μικρό; Το χαζό μου;; η Ειρήνη…πάντα αυτό είχε έφεση στα 

γράμματα…διάβαζε πολύ, του άρεσε και τα έπαιρνε τα γράμματα…έτσι έδωσε 

εξετάσεις και πέρασε σε μία από τις πρώτες θέσεις στο τμήμα 

Ιχθυοκαλλιέργειας στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Από μικρό, αγαπούσε πολύ τα 

γράμματα και ήθελε ν ανέβει ψηλά αυτό το γατί… έφυγε να σπουδάσει… 

ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα… και δεν γύρισε ποτέ πίσω… 
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Έκτοτε… αγνοείται η τύχη τους… και όπως όλα δείχνουν… η ήδη 

επιβαρημένη υγεία της Ρίτας δεν το άντεξε… γι αυτό και την πρόδωσε μια 

κρύα νύχτα του Δεκέμβρη, πριν την βρουν τα Χριστούγεννα, εκεί… που της 

άρεσε να θηλάζει τα μωρά της… 

Καλό σας ταξίδι και Καλή τύχη αγάπες μου…θα σας θυμάμαι πάντα… 

 

Αντί επιλόγου 

 

 Αυτή η ιστορία για μένα ήταν πρωτόγνωρη, μέσα απ αυτή λάτρεψα τις 

γάτες…και όχι μόνο, τους είχα υποσχεθεί πως δεν θα τα ξεχάσω και κρατάω 

τις υποσχέσεις μου. Θα προσπαθήσω να απομονώσω και να περιγράψω τα 

κυριότερα από τα «Μαθήματα ανθρωπιάς» που μου έδωσαν αυτά τα υπέροχα 

πλάσματα, ας βγάλει τα υπόλοιπα ο κάθε αναγνώστης. 

1. Πόσες μανάδες θα αγκάλιαζαν αβίαστα και μάλιστα θα θήλαζαν ξένο 

παιδί;; 

2. Πόσοι άνθρωποι θα ένοιωθαν ευγνωμοσύνη απέναντι σ αυτόν που 

τους δίνει ένα πιάτο φαγητό και ένα «κουτί» για να μείνουν;; 

3. Πόσοι από εμάς, σήμερα εμπιστεύονται τόσο τον άλλο που για χάρη 

του δεν θα δίσταζαν ακόμη να οδηγηθούν στον θάνατο;; 

4. Πόσοι από εμάς παλεύουμε με πείσμα για να πετύχουμε το στόχο μας;; 

5. Πόσοι από εμάς ξεπερνούμε το θάνατο με χιούμορ και μάλιστα 

προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τον άλλο να τον ξεπεράσει;;; 

6. Πόσοι από εμάς συμπαραστεκόμαστε στον άλλο που έχει κάποιο 

πρόβλημα;; 

7. Πόσοι από εμάς προσπαθούν να κρύψουν τον πόνο τους για να μην 

στενοχωρήσουν κάποιον που αγαπούν;; 

8. Πόσο αβίαστα και αυθόρμητα στις μέρες μας δείχνουμε στον άλλο πως 

τον αγαπούμε;; 

9. Πόσοι από μας έχουμε διαγράψει τη λέξη «Φόβος» από το λεξιλόγιό 

μας και κάνουμε αυτό που θέλουμε ακόμη και αν στην επόμενη γωνία 

παραμονεύει ο θάνατος;; 

10. Πόσοι από εμάς κοιτάζουμε βαθιά μες την ψυχή του άλλου 

κοιτάζοντας τον στα μάτια;; 

11. Πόσοι από εμάς αγωνίζονται για το δικαίωμα στη Ζωή, την Ελευθερία 

και την Αξιοπρέπεια;;; 

Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να βάλει τα δικά του ερωτήματα και να βγάλει 

τα δικά του συμπεράσματα. Ένα πάντως είναι σίγουρο, πως όλα τα ζώα 

και ιδιαίτερα τα γατάκια δεν υπάρχουν μόνο για να τρώνε και να 

αναπαράγονται όπως κάποιοι πιθανόν νομίζουν, αλλά όπως η ιστορία αυτή 

μας έδειξε, αισθάνονται, εκφράζονται και ξέρουν να αγαπούν πολλές 

φορές ίσως και καλύτερα από πολλούς από εμάς (και έχουν και μνήμη…). 
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Τελειώνοντας αυτή τη δραματική ιστορία θα ήθελα να ρωτήσω τον ανόητο 

που σκοτώνει μικρά και ανυπεράσπιστα ζωάκια ύπουλα: «Μπορείς ανόητε 

να φτιάξεις ένα έστω και μικρό ζωάκι και να του δώσεις ζωή;; αν 

όχι…τότε πως του την αφαιρείς;;;;;» 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ που υπομονετικά διαβάσατε αυτή την ιστορία. Αν σας 

άρεσε, διαδώστε τη να την διαβάσουν κι άλλοι. Η κακοποίηση και η 

θανάτωση των ζώων πρέπει να σταματήσει. 

  

 

                

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΕΛΟΣ 


