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Γράφοντας για τους ανθρώπους που ξέρω

Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου το σχολείο θεωρούνταν προ

τεραιότητα και οι σπουδές είχαν αξία. Οι γονείς μου ήταν 

παιδιά της Κατοχής. Πίστευαν στα γράμματα, ιδίως η μαμά, 

με μια πίστη ακλόνητη, που δεν άλλαξε με τα χρόνια. Δύο 

άνθρωποι από σόγια φτωχά (μόνο αργότερα κατάλαβα πό

σο φτωχά), με μόνη περιουσία το μυαλό και τις γνώσεις τους. 

Ο μπαμπάς πεντάρφανος, γλίτωσε από τα πρόβατα στο 

χωριό και ήρθε στην πόλη. Παιδί του ορφανοτροφείου, 

έμαθε μουσική στο ίδρυμα και πρόκοψε. Τον θυμάμαι με το 

παπιγιόν, μαέστρο σε συναυλίες. Να διευθύνει χορωδίες, 

φιλαρμονικές, ν’ ανεβοκατεβαίνει κλίμακες στο πιάνο, να 

παίζει πνευστά, έγχορδα, κρουστά, με την αυτοπεποίθηση 

του ανθρώπου που μπορεί να τα μάθει όλα. Τις τρεις φορές 

που προσπάθησε να μου διδάξει σολφέζ ήταν βιαστικός. Δεν 

καταλάβαινε γιατί, ενώ του φαινόμουν έξυπνη, δεν ξεπε

τούσα ολόκληρη τη θεωρία της μουσικής σε ένα μάθημα. 

Αφού είχα, υποτίθεται, μυαλό κι αφού μου τα εξηγούσε, 

προς τι η χρονοτριβή στις απαντήσεις; Γι’ αυτόν η μουσική 

ήταν ο τρόπος του να σκέφτεται και να ζει τη ζωή του. 
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Ακόμη θυμόταν το πώς του είχαν πέσει όλα τα μαλλιά 

από την πείνα στο χωριό. Η μουσική τον έσωσε από τη μαύ

ρη φτώχεια. Τον γλίτωσε από το χωμάτινο πάτωμα και το 

καρφί στον τοίχο όπου κρεμούσαν τα ρούχα. Έριξε μαύρη 

πέτρα και, μόλις έπιασε λεφτά στα χέρια του, τα σκόρπισε 

με λύσσα. Μέχρι που πέθανε, το 2004, στο χωριό δεν άλλα

ξαν και πολλά. Το χωμάτινο πάτωμα έγινε τσιμεντένιο. 

Όμως το καρφί είχε μείνει στον τοίχο, στην ίδια θέση που 

το άφησε. 

Η μαμά ήταν από προσφυγικό σόι. Περήφανοι ως το κό

καλο, με έναν πόντιο πατέρα πατριάρχη που την έκλεινε για 

τιμωρία στην αποθήκη, γιατί ήταν κακόφαγη. Στο σπίτι του 

το φαγητό έπρεπε να το σέβονται και να το τρώνε όλοι. Ο 

ίδιος άνθρωπος, όταν βρέθηκε στη φυλακή επί Κατοχής, 

έγραφε γράμματα με μία και μόνη κάθε φορά εντολή: «Θα 

πεινάτε, νέπουτση, αλλά τα παιδία θα μαθάνε γράμματα. Δε 

θα τα στείλεις στα χωράφια, άκουσες; Δε θα τα σταματήσεις 

από το σκολείο». Από τα πέντε παιδιά της οικογένειας σπού

δασαν τα τέσσερα. Η μάνα μου μέτρησε τις δυνάμεις της και 

διάλεξε τη Σχολή που θα της χάριζε υποτροφία. Δεν χρειά

στηκε να σκεφτεί πολύ. Επέλεξε τη Φιλολογία, ενώ η αγάπη 

της ήταν η Φυσική. Όμως εκεί οι εξετάσεις περιείχαν θέματα 

εκτός της διδαχθείσας ύλης, χρειάζονταν λεφτά για φροντι

στήριο. Στη Φιλολογία θα περνούσε μόνο με το διάβασμά της. 

Με δύο υποτροφίες που έλαβαν η μαμά και ο μεγαλύτερος 

αδελφός της, τα χρόνια εκείνα σπούδασαν τέσσερα παιδιά.
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Στο σχολείο μου, στο παλιό Ρώσικο Μαιευτήριο στη 

Θεσσαλονίκη, ένα δημόσιο της γειτονιάς που αριθμούσε 

άλλοτε εννιά και άλλοτε δώδεκα τμήματα ανά τάξη, μπορεί 

οι ιστορίες να διέφεραν, όμως ο παρονομαστής ήταν κοινός. 

Θα σπουδάζαμε, γιατί έτσι έπρεπε. Γιατί τα γράμματα είχαν 

αξία. Οι γονείς μας, είτε είχαν σπουδάσει είτε όχι, αυτό ζη

τούσαν και αυτό περίμεναν. 

Η διπλανή μου στο θρανίο το αποφάσισε στα δεκαπέντε. 

Η μάνα της, το καλοκαίρι που τελειώσαμε το Γυμνάσιο, την 

έβαλε να δουλέψει στη βιοτεχνία όπου εργαζόταν και η ίδια. 

Να κόβει πατρόν και να στοιβάζει μπλουζάκια. Ήταν η επο

χή της επανάστασης, είχαμε τα μεγάλα λόγια εύκολα. Δεν 

ξέραμε από ζωή, δεν είχαμε στερηθεί ποτέ τίποτα. Η μάνα 

της φίλης μου, που δούλευε διπλοβάρδια, αποφάσισε, με 

τη σκληρή αγάπη που διαθέτουν οι μάνες, να δώσει στο 

παιδί της ένα μάθημα. Η φίλη μου έλαβε το μήνυμα εκείνο 

το ατελείωτο καλοκαίρι, με το ψαλίδι στο χέρι ανάμεσα στα 

πατρόν. Μελέτησε σκληρά και τα κατάφερε. Σπούδασε και 

εγκατέλειψε τη χειρωναξία.

Μια άλλη συμμαθήτρια, δασκαλοπαίδι, ήθελε να σπου

δάσει Μαθηματικά. Μπούκαρε ο πατέρας της στο φροντι

στήριο και άλλαξε με το έτσι θέλω την κατεύθυνση. Φωνές 

και φασαρία, όλοι κοιτούσαν, εκείνη αποχώρησε κατακόκ

κινη. Στο τέλος έγινε καλή γιατρός. Ο δάσκαλος δεν ήθελε 

τίποτα λιγότερο για την κόρη του. Αφού η Ιατρική ήταν η 

Σχολή με τα περισσότερα μόρια, εκεί θα περνούσε το παιδί. 
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Πίστευε πως αυτός ξέρει καλύτερα και πως δικαίωμά του 

ήταν να αποφασίζει για όλα.

Τα παιδιά του χωριού ήθελαν να έρθουν στην πόλη. Τα 

παιδιά της πόλης ήθελαν να ζήσουν τη φοιτητική ζωή. Οι 

γονείς ήθελαν το χαρτί. Όλη η Ελλάδα πίστευε στο «χρυσό 

βραχιόλι». Ένα πτυχίο έδινε δουλειά. Ήταν η εποχή της 

ευμάρειας. Οι γονείς μας ήλπιζαν ότι τα πάντα είχαν δρο

μολογηθεί. Εμείς θα ζούσαμε καλά και τα παιδιά μας ακόμα 

καλύτερα. Η Ιστορία έμοιαζε ευθεία γραμμή που τραβούσε 

μόνο μπροστά. 

Αυτή είναι η ιστορία της γενιάς μου, αλλά και της γενιάς 

των γονιών μου. Είναι η ιστορία των φίλων, των συμμαθη

τών, της γειτονιάς. Εδώ και τριάντα χρόνια, από τότε που 

πρωτοάρχισα να γράφω, μάζευα ιστορίες και περίμενα. Τα 

τελευταία επτά χρόνια εργάστηκα πιο συστηματικά, με 

ηχογραφήσεις και ταξίδια ανά την Ελλάδα. Συνάντησα πολ

λούς που ήθελαν να αφηγηθούν την ιστορία τους. Οι περισ

σότεροι εντελώς άγνωστοι. Μακεδονία, Πελοπόννησος, 

Κρήτη, Αττική. Κέρκυρα και Κύπρος. Πρέβεζα και Τρίκαλα. 

Από τα χωριά του  Έβρου ως τον κάμπο της Λάρισας και από 

τη Φλώρινα ως το Καρπενήσι. 

Το βιβλίο αυτό είναι ένα μωσαϊκό φωνών. Σαν τα παλιά 

μωσαϊκά στα σπίτια όπου μεγαλώσαμε. Από το ατελείωτο 

υλικό, τις συνεντεύξεις, τις ηχογραφήσεις και τις σημειώσεις 

φτιάχτηκε ένα υφαντό αφηγήσεων. Μπορεί να είναι η ιδέα 

μου, όμως κάτω από τις παραλλαγές και τα μοτίβα που 
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αναδεικνύονται ακούγεται ένα μουρμούρισμα που χάνεται 

σιγά σιγά. Είναι οι φωνές των παλιών που πίστευαν ότι τα 

γράμματα σε κάνουν άνθρωπο. Μια πίστη που ρίζωσε για 

έναν αιώνα και βάλε στη χώρα και εξηγεί αρκετές από τις 

ιδιαιτερότητες αλλά και τις εκπαιδευτικές της παθογένειες. 

Το πτυχίο έκανε τα αγροτόπαιδα δικηγόρους και τα ερ

γατόπαιδα γιατρούς, γεγονός που δημιούργησε μεταπολε

μικά ελπίδες ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και ότι 

οι σπουδές είναι εισιτήριο. 

Στο βιβλίο ακούγονται και οι φωνές μιας τρίτης γενιάς, 

της γενιάς των παιδιών μας. Κάποιοι από αυτούς ανήκουν 

σε νεότερα προσφυγικά σόγια, που έφτασαν κακήν κακώς 

στη χώρα. Παιδιά που γεννήθηκαν εδώ και μιλούν καλύτε

ρα ελληνικά από αλβανικά ή ρωσικά, που είναι η μητρική 

τους γλώσσα. Παιδιά που πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν. 

Έχουν κίνητρο, το ισχυρότερο καύσιμο. Παιδιά που ξέρω 

καλά, γιατί πολλά από αυτά υπήρξαν φοιτητές μου.

Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πρώτοι στην οικογένειά τους 

που σπούδασαν. Όλοι τους φόρεσαν το χρυσό βραχιόλι. Το 

πτυχίο είναι χρυσό βραχιόλι στο χέρι του παιδιού, έτσι δεν 

έλεγαν οι παλιές γιαγιάδες;

Τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί μου έμαθαν αυτό που όλοι 

ξέρουμε αλλά συχνά ξεχνάμε: δεν μπορείς να συναγωνιστείς τη 

ζωή. Εκείνη γράφει τις καλύτερες ιστορίες. 



Το παιδί θα σπουδάσει

Σ’ αυτό το βιβλίο τίποτα δεν είναι επινοημένο. Οι άνθρωποι 

που μου αφηγήθηκαν τις ιστορίες τους κάθισαν στον κανα

πέ του σπιτιού τους – άλλοι σε ανθισμένες βεράντες, κά

ποιοι σε ήσυχα καφέ ή βουερές ταβέρνες και ορισμένοι στο 

γραφείο τους. Οι περισσότεροι δέχτηκαν να ηχογραφηθούν. 

Οι ιστορίες τους θύμιζαν τις ρώσικες κούκλες, η μία γεν

νούσε την άλλη. Το ορυκτό υλικό της εμπειρίας τους ακόμη 

θερμό, παρόλο που οι περισσότεροι αφηγούνταν πράγματα 

παλιά και ίσως, θα πίστευε κανείς, ξεχασμένα. 

Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. 

Οι πιο πολλοί ανακαλούσαν με θαυμαστές λεπτομέρειες 

γεγονότα και στιγμές. Η μνήμη τους ανέσυρε ολόκληρες 

σκηνές: πώς μπούρλιαζαν τον καπνό και άκουγαν τραγού

δια στο ραδιόφωνο, τότε που ένα ολόκληρο χωριό κρατούσε 

το βελόνι στο χέρι. Πώς ένα κορίτσι του σερραϊκού κάμπου 

ξυπνούσε κάθε πρωί με την ίδια φράση που έλεγε ο μπα

μπάς την ώρα που της άλειφε τη φέτα το ψωμί: «Εμείς, 

Μαρία, δουλεύουμε για το χρυσό βραχιόλι, ναι;». Και ύστε

ρα τον έβλεπε να φεύγει για τα χωράφια. 
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Η φωνή του εκφωνητή στο ραδιόφωνο τη μέρα που 

ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες. Κανένα από τα παιδιά αυτά 

δεν την ξέχασε. Καθηγητές που αγαπήθηκαν και καθηγητές 

που μισήθηκαν με πάθος. Γονείς που έκοψαν από την μπου

κιά τους. Όταν χρειάστηκε, χτύπησαν το χέρι στο τραπέζι 

και είπαν πως «εμένα το παιδί μου θα σπουδάσει». Παιδιά 

που περπατούσαν ξυπόλυτα για να πάνε σχολείο, λίγο μετά 

τον Πόλεμο. Ποιος δεν έχει ακούσει παρόμοιες ιστορίες; 

Με ορισμένους από τους αφηγητές, τους πιο κοντινούς, 

οι συνεντεύξεις συμπληρώθηκαν σιγά σιγά με τα χρόνια. 

Κάθε φορά πρόσθεταν καινούργια επεισόδια, φώτιζαν νέες 

πλευρές. Άλλοτε πάλι οι λεπτομέρειες επανέρχονταν, επάλ

ληλα στρώματα μιας αφήγησης που σαν τις Χίλιες και μία 

νύχτες δεν τελείωνε ποτέ. Με τους περισσότερους, ιδίως 

όσους ηχογράφησα στα ταξίδια μου, οι συνεντεύξεις πραγ

ματοποιήθηκαν άπαξ. 

Κανείς ποτέ δεν αρνήθηκε να μιλήσει. Μόλις έπεφτε το 

θέμα στο τραπέζι, τα μάτια άστραφταν, οι τόνοι ανέβαιναν 

και όλοι είχαν μια ιστορία να διηγηθούν. Ίσως γιατί οι άν

θρωποι που ξέρω, οι άνθρωποι που συναναστρέφομαι, οι 

πιο συχνοί συνομιλητές μου, ανήκουν σε αυτή την κατηγο

ρία. Είναι παιδιά που σπούδασαν και άλλαξαν ζωή. Παιδιά 

που έφυγαν από το χωριό και ήρθαν στην πόλη. Παιδιά που 

δούλευαν και σπούδαζαν ταυτόχρονα, παιδιά που γνώριζαν 

τι θα πει στοπ. 

Απλώνεις τα πόδια σου όσο φτάνει το πάπλωμά σου, μία από τις 
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ατελείωτες παροιμίες που έλεγε η μάνα μου. Τότε με εξόρ

γιζε. Ήμουν μικρή και πίστευα πως ο καθένας έχει –πρέπει 

να έχει– όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μπροστά του. Κανένα 

στοπ να μη βάζει φρένο στις επιθυμίες, εφόσον βεβαίως 

υπάρχουν οι ικανότητες. 

Το έχει η φάρα μας και, υποθέτω, μπορεί να εξηγηθεί 

ιστορικά. «Δεν έχεις προσέξει πως στο ποδόσφαιρο ο Έλ

ληνας υποστηρίζει πάντα τον αδύναμο;» μου επεσήμανε 

κάποιος απ’ τους αφηγητές. «Δεν το έχω δει να γίνεται 

αλλού. Και ξέρεις κάτι; Μία στις χίλιες ο αδύναμος νικάει. 

Γι’ αυτή τη μία στις χίλιες αξίζει η πίκρα που τραβάμε στις 

υπόλοιπες». 

Όμως ποιος είναι ο αδύναμος; Όταν μία συνάδελφος, 

από τα παιδιά που ξεκίνησαν από το χωριό τους και σπού

δασαν στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 1980, σχολίασε 

«μα για εσένα, Σοφία, ήταν όλα εύκολα, φιλόλογος δεν ήταν 

η μαμά σου;», συνειδητοποίησα το αυταπόδεικτο. Το θέμα 

είναι από πού ξεκινάει κανείς. Κι όταν η ίδια πάλι συνέχισε: 

«Εγώ τότε είδα σινεμά, τότε διάβασα βιβλία, αλλά ο Σίμος 

(μιλούσε για τον άντρα της, που ήταν μπαγιάτης Σαλονικιός) 

βρισκόταν πάντα δέκα βήματα μπροστά. Εμένα τότε μου 

φαινόταν ότι εκείνος είχε δει όλες τις ταινίες, ότι είχε δια

βάσει όλα τα βιβλία. Εγώ έτρεχα για να συμπληρώσω τα 

κενά κι αυτός έβγαζε διαρκώς καινούργιους λαγούς από το 

καπέλο του». 

Όλα λοιπόν είναι σχετικά; 
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Η μνήμη είναι άτιμο πράγμα. Νομίζεις ότι θυμάσαι, όμως 

συχνά επινοείς πράγματα. 

Καμιά φορά η μνήμη αποδεικνύεται η υπέρτατη επινόη

ση. Οι άνθρωποι ορκίζονται πως θυμούνται, να σαν τώρα, 

μπροστά μου το έχω, όμως στις περιπτώσεις που οι συνεντεύ

ξεις γίνονταν παρουσία δύο ή περισσότερων μαρτύρων η 

μία αφήγηση συμπλήρωνε ή αναιρούσε την άλλη. Το πώς 

δύο αδέλφια ή δύο καρδιακοί φίλοι αφηγούνται την ίδια 

σκηνή θα μπορούσε να είναι άσκηση δημιουργικής γραφής 

για την οπτική γωνία στην αφήγηση. Καθένας λέει την 

ιστορία του και, πολύ συχνά, οι ιστορίες τους δεν συναντιού

νται πουθενά.

Πορευόμαστε με τις αντιφάσεις μας. Αν ήμασταν πιο 

ίσοι, αν η ζωή μας ήταν μια ευθεία γραμμή, τότε θα ήταν 

όλα βαρετά και δεν θα υπήρχε λόγος να γραφτεί αυτό το 

βιβλίο.

Έτσι λοιπόν η μνήμη και η αφήγησή της, η «εγωγραφία» 

των ανθρώπων που μου χάρισαν τις ιστορίες τους, υφαί

νεται από πολλά και διαφορετικά νήματα: ωμές αλήθειες, 

αδιαμφισβήτητα γεγονότα, υποκειμενικές ερμηνείες και 

προσωπικές απόψεις, κοινωνικές κατασκευές που παρου

σιάζονται ως προσωπικές επιλογές, και τούμπαλιν. Δική 

μου δουλειά ήταν να επιλέξω και να πλέξω τα νήματα σε 

ένα πολύχρωμο υφαντό, το οποίο εντάσσει τις επιμέρους 

σκηνές στη μεγάλη εικόνα μιας εποχής, που είναι η επο

χή μας. 
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Όπως τα παιδιά, πήρα τα τουβλάκια από το κουτί και 

έφτιαξα ένα σπίτι.

Ζωή γραμμένη, αν με ρωτάς, αυτό είναι. 



Αυτοί που ήθελαν να γίνουν γιατροί





Κ.Π. (γεν. 1942)

Έρχεται στη συνάντηση με μπλε ταγέρ, πολύ περιποιη

μένη, με το κραγιονάκι της. Τη συνοδεύει η εγγονή της, 

που χαμογελά. Είναι περήφανη για τη γιαγιά της. Η 

κυρία Π. μιλά χωρίς να κομπιάζει, η αφήγηση ρέει. Η 

παρουσία της αποπνέει γαλήνη. Γελά συχνά και αντηχεί 

το δωμάτιο. 

Έρωτας για την άσπρη ποδιά.

Οι γονείς μου τελείωσαν το Δημοτικό. Η μαμά μπορούσε να 

περάσει στο Παρθεναγωγείο, να γίνει δασκάλα, αλλά η 

γιαγιά μου έκρινε ότι θα έβγαζε πιο γρήγορα λεφτά ως μο

δίστρα. Ήθελε να την κάνει μοδίστρα.

Δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να σπουδάσουν. Ο πατέρας 

μου έλεγε, όταν βλέπω βιβλίο, μου έρχεται να το φάω. Τόσο 

πολύ τα αγαπούσε τα βιβλία. 

Η μαμά μου ήθελε να με κάνει δασκάλα. Άντε, έστω 

καθηγήτρια, έλεγε. Θεωρούσε ότι μόνο οι πλούσιοι είχαν 

δικαίωμα στην παιδεία και ότι, αν εμείς μεγαλοβλέπαμε, 

να γίνουμε καθηγήτριες, ξέρω γω… ήμασταν λίγο –πώς να 
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το πω…– σαν ψώνια. Φρίκαραν όταν άκουσαν ότι θέλω να 

γίνω γιατρός. Κυριολεκτικά φρίκαραν. 

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήθελα να γίνω 

γιατρός. 

Στα έξι μου είχα πάθει διφθερίτιδα. Ο πρώτος γιατρός 

που με είδε νόμισε ότι έχω αμυγδαλίτιδα. Πήγαινα από 

το κακό στο χειρότερο, είχα ανεβάσει πυρετό πάνω από 

σαράντα. Θυμάμαι ότι μου έβαζαν τα χέρια σε μια λεκά

νη με νερό, που είχε παγάκια μέσα, και το νερό άχνιζε. 

Έβλεπα τον αχνό να βγαίνει, φανταστείτε τι πυρετό είχα. 

Ο λαιμός μου ήταν μια πληγή. Το ίδιο και η μύτη, τα 

ρουθούνια.

Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, να καταπιώ. Μου έφερναν 

κρύο νεράκι και δεν μπορούσα ούτε τα χείλια μου να ακου

μπήσω. Μαρτύριο. Η μαμά και η γιαγιά μου μπαίναν βγαίναν 

στο δωμάτιο ζεματισμένες… Μετά από τρεις μέρες, αποφά

σισαν να φωνάξουν άλλον γιατρό. 

Αυτό το παιδί έχει διφθερίτιδα, είπε. Πήγε μονάχος του, 

πήρε τον αντιδιφθεριτικό ορό, ήρθε δίπλα μου, τον έβαλε. 

Κάθισε τη νύχτα. Και μόνον όταν αντιλήφθηκε ότι πάω προς 

το καλύτερο έφυγε. 

Πιστεύω αυτή ήταν η καθοριστική στιγμή για μένα. 

Σκέφτηκα, αυτός ο άνθρωπος με έσωσε. Και ήταν αυτό που 

ήθελα να κάνω. Όχι τόσο με την έννοια ότι θα σώζω ζωές, 

όσο ότι θα μπορώ να βγάζω το κακό από πάνω τους. Να τους 

παρηγορώ. Να τους κάνω χαρούμενους. 
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Και άρχισα μια ζωή έρωτα για την άσπρη ποδιά. Έργα, 

βιβλία, ιστορίες… ό,τι είχε σχέση με γιατρούς με ενδιέφερε. 

Έλα που ο μπαμπάς δεν με άφηνε.

Τραβούσα τον μπαμπά μου από το μανίκι να πάμε σ’ ένα 

έργο. Πάμε, βρε μπαμπά, σε παρακαλώ… Γιατί ήταν έργο 

με γιατρούς. Κι ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να πάει σινεμά. 

Και δεν με πήγε, μ’ άφησε ψυχικό κλονισμό. Ναι, ναι, ναι. 

Για να γίνω γιατρός, έπρεπε να τελειώσω Πρακτικό. 

Όμως δεν υπήρχε Πρακτικό στο Γυμνάσιο Θηλέων, έπρε

πε να πάω στο Αρρένων. Έλα που ο μπαμπάς δεν με άφη

νε να πάω, κορίτσι εγώ, μέσα στα αγόρια. Το θεωρούσε 

ανεπίτρεπτο. 

Έτσι ήρθα στη Θεσσαλονίκη, να κάνω φροντιστήριο δύο 

μήνες και να δώσω τον Σεπτέμβριο εισαγωγικές. Μέσα σ’ 

αυτό το δίμηνο έπρεπε να μάθω Φυσική. Χημεία εντάξει, 

ήταν πιο εύκολη. Φυσική ήταν πολύ δύσκολο. Χρόνια μετά, 

που έδωσε ο γιος μου εξετάσεις για Ιατρική, με κοίταζε μες 

στα μάτια και μου έλεγε, πρέπει να πάρω είκοσι Φυσική για 

να περάσω, το καταλαβαίνεις; Εγώ το καταλάβαινα περισ

σότερο από τον καθένα τι θα πει είκοσι στη Φυσική. 

Έκανα φροντιστήριο στην περιοχή του Ευκλείδη. Είχαμε 

έναν χημικό πάρα πολύ καλό. Και μία μέρα, όπως ήμασταν 

όλα τα παιδιά μέσα στην τάξη, λέει, να σας πω ποιοι θα 

περάσετε; Εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ κι εσύ (δείχνει). Με 

φωνάζει εμένα μετά ιδιαιτέρως και μου λέει, εσύ, για να 
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περάσεις, πρέπει να κάνεις αυτό που θα σου πω. Θα ρίξεις 

το βάρος στην Έκθεση, τη Βιολογία και τη Χημεία. Εκεί θα 

τα γράψεις όλα καλά. Τρεις οκτώ είκοσι τέσσερις, μου λέει 

– υπολόγιζε να γράψω οκτώ και στα τρία μαθήματα. Συν 

δύο να πιάσεις από τη θεωρία της Φυσικής, περνάς. Αν δεν 

μου το έλεγε αυτό, νομίζω δεν θα είχα περάσει. Γιατί δεν 

επρόκειτο να μάθω σε δυο μήνες αυτά που μάθαιναν οι 

άλλοι σε τρία χρόνια. Και όντως, έτσι έγινε. Πάντα το θυ

μάμαι και λέω, να τον έχει ο Θεός καλά. 

Τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα ήμουν στην Κα

βάλα. Τηλέφωνα δεν είχαμε τότε. Μία ξαδέλφη που είχα 

στη Θεσσαλονίκη είχε αναλάβει να στείλει τηλεγράφημα. 

Ένα απόγευμα, λοιπόν, βλέπω έναν συμμαθητή μου που 

είχε δώσει κι αυτός. Και μου λέει, πέρασα. Εγώ πάγωσα. 

Ρωτάω, πώς το έμαθες; Πήρε τηλέφωνο, είπε, ο τάδε φίλος 

μου –ήταν γιατρός ο μπαμπάς του και είχαν τηλέφωνο στο 

σπίτι– και μου το είπε. Εγώ ζεματίστηκα. Γυρνάω στη μαμά 

μου, λέω, μαμά, αυτό κι αυτό. Και το πρωί χτυπάει το κου

δούνι κι έρχεται ένας με ένα τηλεγράφημα. Το πήρα, λέει, 

από χθες το απόγευμα, αλλά δεν σας το έφερα, να μη σας 

ανησυχήσω (σκάει στα γέλια). 

Να σας πω ότι πήρα το τηλεγράφημα και το καρφίτσωσα 

εδώ (δείχνει το στήθος της) και άρχισα να κάνω βόλτες μέ

σα στο σπίτι (γελάει δυνατά). 

– Πέρασα, ρε μαμά, πέρασα. 

Η μαμά έλεγε, δεν μπορείς να σπουδάσεις, προσγειώσου, 
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χρειάζονται χρήματα. Και όντως χρειάζονταν χρήματα. Ακό

μα και τα εξέταστρα πληρώναμε τότε στους καθηγητές. Τα 

βιβλία μάς κόστιζαν όσο δύο μισθοί. Ο μπαμπάς μου όμως 

ποτέ δεν μου το ξέκοψε. Η μαμά προσπαθούσε να με προ

σγειώσει. 

Έπαθα ένα κάζο στις εισαγωγικές… Δίναμε εξετάσεις 

(δείχνει στη μεριά της παλιάς Φιλοσοφικής) και γράφω 

Χημεία ωραιότατα. Εννιάρι σίγουρα. Και ακυρώνεται, γιατί 

έδωσαν λάθος αριθμούς σε κάποια τμήματα. Και ξαναδίνου

με. Τη δεύτερη φορά έγραψα καλά βέβαια, αλλά νομίζω ότι 

την πρώτη έγραψα πιο καλά. Κι όταν βγήκα, ήταν νύχτα κι 

έφευγα να πάω στις Σαράντα Εκκλησιές με τα πόδια. Πέ

ρασα από το ΑΧΕΠΑ, είδα το κτίριο φωτισμένο, τα παράθυ

ρα (συγκινείται). 

– Θες δεν θες, λέω, εγώ θα σε κατακτήσω. 

Εσύ πού ήσουν όταν έγιναν αυτά;

Μετά είχα εξέλιξη, έγινα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. 

Πήγα στο εξωτερικό, έκανα μετεκπαίδευση… Πράγματα 

που δεν υπήρχαν στο μυαλό μου ότι μπορώ να τα κάνω. 

Ακούω καμιά φορά που λένε, θυμάστε που ήρθε το τάδε 

συγκρότημα και έπαιξε ή το τάδε θέατρο; Και λέω, εσύ πού 

ήσουνα και δεν τα έζησες αυτά; Εγώ ήμουν στο αναγνωστή

ριο. Δεν είχα περιθώρια να χάσω έτος (γελάει).

Να, μια φορά είχε τελειώσει το στιλό μου, δεν είχα λεφτά 

να αγοράσω καινούργιο. Και όπως κατέβαινα αποδώ (δεί
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χνει), βρίσκω, τακ, ένα στιλό στο πεζοδρόμιο (γελάει). Τι 

χαρά ένιωσα, δεν ξέρω. 

Να σκεφτώ εγώ ότι θα γινόμουν πανεπιστημιακή; Εγώ, 

τότε, ήταν αδύνατον και να το φανταστώ. Ούτε καν μου 

περνούσε από το μυαλό. 

Αυτό που βλέπω ότι γίνεται τώρα και δη στην Ιατρική, 

που μου λένε ότι διαβάζουν SOS και περνάνε… Απαράδεκτο! 

Είσαι γιατρός, τι θα πει διαβάζεις SOS; Όλα είναι SOS. 

Με στείλαν με το πτυχίο στο χέρι στο αγροτικό ιατρείο. 

Στου κασίδη το κεφάλι να μάθουμε ιατρική. Δεν ξέραμε 

ούτε τα εμπορικά ονόματα των φαρμάκων. Τι θα δώσω; Θα 

δώσω πενικιλίνη. Πώς τη λένε την πενικιλίνη της τάδε εται

ρείας, της τάδε…; Πώς θα το γράψω; Αυτό δεν το μάθαμε. 

Εγώ λοιπόν, μόλις πήρα το πτυχίο μου, πήγα στο νοσοκομείο 

ΑΧΕΠΑ και παρακάλεσα να με δεχτούν να παρακολουθώ 

έξτρα επισκέψεις των γιατρών, για να μπω λίγο στο νόημα.

Νομίζω ότι ο Θεός δίνει σε κάθε άνθρωπο τάλαντα, τα 

οποία πρέπει να αυξήσει. Αυτός είναι ο σκοπός. Όχι να τα 

θάψουμε κάτω από το χώμα κι όταν πάμε να τον βρούμε να 

πούμε, δύο τάλαντα μου έδωσες, πάρ’ τα, σ’ τα κράτησα. 

Πρέπει τα δύο να τα κάνω δέκα. 

Τότε νόμιζα ότι τα κάνω όλα εγώ μόνο. Και αυτό το εγώ 

μόνο είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί σου δίνει πολλές ευθύ

νες. Και νιώθεις παγιδευμένη σε κάτι που νομίζεις ότι μόνον 

εσύ μπορείς να το επιτύχεις. Απ’ το αν θα τα πας με τον 

άντρα σου καλά, απ’ το αν θα τα βγάλεις πέρα στη δουλειά 
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σου, απ’ το αν θα γίνει ένα ατύχημα κι εσύ νομίζεις ότι μπο

ρούσες να το αποφύγεις… Δεν είναι έτσι όμως. Είμαστε 

κάτω από μία σκέπη. Όταν τράβηξα τόσες αγωνίες, τότε που 

ήταν τα παιδιά μου έφηβοι, έφτασα κάποια στιγμή, άπλωσα 

το χέρι μου και είπα (το απλώνει), Θεέ μου, εγώ μέχρι εδώ 

μπορώ να τα προστατέψω. Αποκεί και μετά μόνο το δικό 

σου το χέρι. Και έτσι ηρέμησα. 

Τη μέρα που ορκίστηκα φορούσα ένα πολύ ωραίο ταγε

ράκι βεραμάν (γελάει κελαρυστά). Τώρα που βλέπω τις 

φωτογραφίες, ήμουν πάρα πολύ νόστιμο κορίτσι. Λεπτή, 

γλυκιά, έτσι έλεγαν, δεν το καταλάβαινα όμως. Είχα πάντο

τε ένα κόμπλεξ με τον εαυτό μου ότι όλες οι άλλες ήταν 

καλύτερες, όλες οι άλλες ήταν πιο όμορφες, πιο καλοντυ

μένες… 

Στο πορτοφόλι μου είχα μόνο μία δραχμή.

Τότε είχα μεγάλες αφραγκίες, είχε πάθει και ο μπαμπάς μου 

ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Έπεσε στον γκρεμό και είχε 

κάτσει έναν ολόκληρο χρόνο στο σπίτι. Κοίταζα πώς να 

τελειώσω τη Σχολή, να πάω να δουλέψω. Και μια θεία μου, 

αδελφή της μαμάς μου, είχε έρθει στο σπίτι μας. Είχα αφή

σει το πορτοφολάκι μου στο τραπέζι του σαλονιού. Καθώς 

μιλούσαμε και έπαιζε μαζί του, είδε ότι είχε μέσα μόνο μία 

δραχμή. Και μου λέει, αμάν, γιατρός πράμα και να έχεις 

μόνο μία δραχμή στο πορτοφολάκι σου; Και της λέω, θεία, 

είναι η τελευταία φορά που το βλέπεις έτσι (γελάει). 
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Άρχισα ειδικότητα Μικροβιολογίας στο Ρωσικό Μαιευ

τήριο. Ενόσω ήμουν εκεί, γνωρίζω τη διευθύντρια του νο

σοκομείου. Συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο. Μου λέει, 

κοίταξε να δεις, ό,τι ήταν να μάθεις από εμένα το έμαθες. 

Θέλεις να πω στον καθηγητή να πας εκεί; Πού να φανταστώ 

εγώ ότι θα έμπαινα στην Ιατρική, σε εργαστήριο πανεπι

στημιακό, να δουλέψω. Λέω, βεβαίως θέλω. Κι ο καθηγητής 

λέει, ναι, θα την πάρουμε, αλλά θα είναι άμισθη στην αρχή. 

Θα κάνει ειδικότητα, αλλά θα είναι άμισθη. Κι έτσι άρχισα. 

Με διόρισε μετά, έκανα διατριβή, έκανα και διατριβή επί 

υφηγεσία. Πήρε ο άντρας μου υποτροφία για να πάει στο 

Λονδίνο, για τον ζαχαρώδη διαβήτη. Και πάω κι εγώ στην 

Αγγλία μαζί του για μετεκπαίδευση. Η κόρη μου τότε ήταν 

Πρώτη Δημοτικού κι ο γιος μου τρεισήμισι χρονών. Και η 

μαμά μου είπε, θα σου τα κρατήσω. 

Μεγάλη απόφαση. Τότε τελείωνε η επιστράτευση με το 

Κυπριακό. Φύγαμε και δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε, διό

τι υπήρχε μια ιδιότυπη κατάσταση. Η επιστράτευση διήρ

κεσε αρκετά χρόνια, οι γιατροί ήταν επιστρατευμένοι. Αν 

γυρίζαμε, υπήρχε περίπτωση να μας κρατήσουν και να μην 

μπορέσουμε να ξαναπάμε. Δεν ήμασταν ευκατάστατοι και 

η μαμά μου δεν μπορούσε να πάρει τα παιδιά και να μου τα 

φέρει να τα δω. Επί ενάμιση χρόνο ούτε με είδαν ούτε τα 

είδα. Μία φορά τη βδομάδα μόνο μιλούσαμε στο τηλέφωνο. 

Τότε είδα και τις πρώτες άσπρες τρίχες στα μαλλιά μου. Ένα 

βράδυ με έφερνε στο σπίτι από τη δουλειά μία συνάδελφος. 
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Έκλαιγα. Μου λέει, αχ, μη στενοχωριέσαι, κάνε λίγη υπο

μονή ακόμη, θα τα δεις τα παιδιά σου. Το θυμάμαι εκείνο το 

απόγευμα.

Όταν γύρισα, ο γιος μου δεν με θυμόταν. Ήταν στην 

Καβάλα με τη μαμά μου για το καλοκαίρι. Επέστρεψα και 

ήρθαν τα παιδιά να με δουν. Καθώς κατέβαιναν τα σκαλιά 

του λεωφορείου κι εγώ ήμουν από κάτω και περίμενα, λέει 

η κόρη μου, να, αυτή είναι. Η κόρη μου με γνώρισε. Ο γιος 

μου δεν με θυμόταν. Είχε αρχίσει να φωνάζει μαμά τη γιαγιά.

Άσπρη ποδιά και άγιος ο Θεός…

Ο γιος μου δεν ήθελε Ιατρική. Ήθελε Οικονομικά, να κάνει, 

λέει, αλυσίδα καταστημάτων. Ήθελε εμπόριο. Κι εμείς ήμα

σταν έτοιμοι να το δεχτούμε. Ναι, εντάξει και ξέρω γω. Και 

με βρίσκει ένας συνάδελφος ένα βράδυ στην πλατεία και 

πώς του είπα, να, ο γιος μου θα πάει Οικονομικό, και μου 

λέει, τι λες, μωρέ; Εμείς γιατροί είμαστε. Στην Ιατρική μπο

ρούμε να τους βοηθήσουμε. Και πάω σπίτι και λέω στον 

άντρα μου, βρε, μπας και έχουμε εμείς άδικο κι αυτοί έχουν 

δίκιο; Μήπως να το σκεφτούμε καλύτερα; 

Του λέω, Θοδωρή, κοίτα, αν θες να γίνεις οικονομολόγος, 

αγόρι μου, εντάξει. Όμως θα πάμε να συναντήσουμε τρεις 

οικονομολόγους. Να δούμε πώς το έχεις στο μυαλό σου και 

πώς είναι στην πραγματικότητα. Και πήγαμε. Ο ένας είχε 

σπουδές στο εξωτερικό, και τι έκανε; Κρατούσε τα λογιστι

κά της γυναίκας του, που είχε σχολή ξένων γλωσσών. Ο 
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δεύτερος έκανε οικονομικό ρεπορτάζ στη Μακεδονία. Και ο 

τρίτος κάτι παρόμοιο, μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Γυρί

σαμε στο σπίτι και λέμε, εμείς δεν έχουμε να σ’ αφήσουμε 

εργοστάσιο, δεν έχουμε μαγαζί, τι θα κάνεις μόνος σου; Θες 

οικονομικά, οικονομικά. Αλλά, αν πας Ιατρική, έχεις ένα 

όνομα από τον μπαμπά σου. Κάνε ό,τι θέλεις. 

Φαίνεται το σκέφτηκε αποδώ, το σκέφτηκε αποκεί και 

είπε, θα δώσω Ιατρική. Κι έγινε πολύ καλός γιατρός. 

Η κόρη μου ήταν η μόνη που γλίτωσε την Ιατρική. Λιπο

θυμούσε, το λέω και το εννοώ. Έπαιρνα μία φορά αίμα από 

τη μαμά μου για εξετάσεις, κι όπως αυτή στεκόταν και μας 

κοίταζε ακούω ένα μπαμ και τη βλέπω κάτω. Ακόμη και 

τώρα, η κόρη μου δεν την μπορεί την Ιατρική. 

Άσπρη ποδιά κι άγιος ο Θεός. Εγώ αυτό ήθελα. Εγώ ζού

σα με το νοσοκομείο παρέα. 

Η Ιατρική ήταν έρωτας. Ο έρωτας είναι αρρώστια, δεν 

είναι λογικό πράμα… 

Ρε, πού την αφήνεις να πάει; Αυτή θα γίνει Γιεχωβού.

Στα σαράντα μου ένιωσα σαν να γύριζε ένα κλειδί και άλ

λαζαν τα πράγματα. Δεν ήμουνα ικανοποιημένη με τίποτα 

κι αναρωτιόμουνα τι φταίει. Τι φταίει και δεν μπορώ να 

ευχαριστηθώ τη ζωή μου; Κάτι έλειπε. Και αρχίζω γιόγκα, 

ψυχοδυναμική, mind control… Ενάμιση με δύο χρόνια το 

καθένα. Έλεγα, ούτε αυτό είναι… ούτε εκείνο είναι… Μ’ 

άφηνε ο άντρας μου. Η μαμά μου να τον φάει, ρε, πού την 



ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ 31

αφήνεις και πάει; Αυτή θα γίνει Γιεχωβού. Ο άντρας μου τα 

ήξερε όλα. Είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρει τι συμβαίνει 

μέσα μου. 

Το ’91 πεθαίνει η μαμά μου. Εκείνο το καλοκαίρι πήγα 

στο μοναστήρι της Ορμύλιας. Αυτό ήταν. Το βράδυ που 

έμεινα εκεί ήρθε να μας κρατήσει συντροφιά μια καλόγρια. 

Αιχμαλωτίστηκα. Σιγά σιγά μπήκα στον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτονται. 

Όταν κατάλαβα ότι θα ασχοληθώ περισσότερο με το 

θέμα θρησκεία και χριστιανισμός, υποσχέθηκα στον εαυτό 

μου ότι το κομμάτι ενοχές θα το κρατήσω απέξω. Δεν ξέρω 

αν ο Θεός θέλει αυτά που λένε μερικοί… 

a








