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Η Θεοδώρα έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια. Έπρε-
πε να μεγαλώσει την αδερφή της, να βοηθήσει τη 

μάνα της, να πάρει ακόμη και το ρόλο του πατέρα 
που έφυγε νωρίς από κοντά τους. Όμως, δεν 

σταμάτησε να διεκδικεί τα όνειρά της. Απο-
φάσισε να σπουδάσει και να πάει ενάντια στα πρέπει της κλειστής 
κοινωνίας, σκληραίνοντας τη στάση της απέναντι στη ζωή που ήθε-
λε να τη λυγίσει. 

Ωστόσο, όταν ο έρωτας της χτύπησε απρόσμενα την πόρτα, εκείνη 
έκανε το λάθος να ακολουθήσει την καρδιά της. Μέσα από το καρδιο-
χτύπι γεννήθηκε ο καρπός μιας μεγάλης αγάπης. Η αποκάλυψη της 
ταυτότητας του αγαπημένου της, όμως, την οδηγεί σε δρόμους που 
δεν φανταζόταν ποτέ της πως θα διαβεί. Η αγάπη χάθηκε μέσα από 
τα χέρια της γιατί έπρεπε να προστατέψει την οικογένειά της. Μόνη 
διέξοδος, η φυγή…

Τριάντα χρόνια μετά, η Λυδία κρατάει στα χέρια της το ημερολόγιο 
της θείας της και ένα κλειδί. Ο θάνατός της δεν τη συγκίνησε σχεδόν 
καθόλου. Ζούσε χρόνια στην Αμερική και ήταν πάντα απόμακρη από 
όλους, σαν να μην την ένοιαζαν οι άνθρωποι. Διαβάζοντάς το, ανα-
καλύπτει την αλήθεια της και όλα όσα αρνιόταν να παραδεχτεί. Μια 
ιστορία που δείχνει πως το πραγματικό πρόσωπο της ζωής πολλές 
φορές είναι τόσο σκληρό, που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.  

Η ιστορία μιας γυναίκας που αγάπησε πραγματικά και πληγώ-
θηκε τόσο πολύ, που έκανε τα αδύνατα δυνατά για να ξεφύγει. 
Μπορεί η ιστορία της να σβήστηκε από τις μνήμες όλων, όχι 
όμως και από την καρδιά της.  Γιατί όπου κι αν πας, αυτό που 
νιώθεις θα σε ακολουθεί για πάντα. 

Η Ευθυµία Αθανασιάδου γεννήθηκε 
και έζησε στις Σέρρες  µέχρι την απο-
φοίτησή της από το Οικονοµικό Λύκειο 
Σερρών. 

Κατετάγη στην Πολεµική Αεροπορία 
και από τότε ζει µόνιµα στην Αθήνα.

Μετά την αποστράτευσή της από τις 
Ένοπλες ∆υνάµεις ασχολείται µε τη 
συγγραφή.

Από τις Εκδόσεις Έξη κυκλοφορεί το  
βιβλίο της «Στο σεντούκι της ψυχής 
µου». TΑ ΌΝΕΙΡΑ

ΠΌΥ ΚΡΑΤΗΣΑ
ΓΙΑ ΜΕΝΑ
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Ο ήχος της καφετιέρας την εκνεύριζε. Περίμενε ανυ-
πόμονα την πρώτη γουλιά του καφέ ν’ αγγίξει τον 
ουρανίσκο της. Έστρεψε το κεφάλι της προς το μέρος 
της κουζίνας. Υπολόγισε πως σ’ ένα λεπτό θα ήταν 
έτοιμος. Η καφεΐνη θα δρούσε ως διεγερτικό στο νευ-
ρικό της σύστημα και σίγουρα θα έδιωχνε την υπνη-
λία που την είχε πιάσει και θα την έθετε σε εγρήγορ-
ση. Δεν είχε χαράξει ακόμη και παντού επικρατούσε 
απόλυτη σιωπή. Τη νύχτα όλα είναι πιο ήρεμα, πιο 
γαλήνια, όχι όμως και για τη Λυδία. Γι’ αυτήν το σκο-
τάδι κρύβει πολλούς αναστεναγμούς. Οι αϋπνίες γί-
νανε οι καλύτεροί της φίλοι. Φίλοι που τη βασάνιζαν, 
την τυραννούσαν, την ανέκριναν. Τότε έβγαιναν από 
την ψυχή της οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες. Εκείνες 
τις στιγμές ένιωθε πως κάτι της λείπει. Εκείνες τις 
βραδινές ώρες ανακάλυπτε πολλά...

Η Λυδία καθόταν βασανιζόμενη από τις επίμονες 
σκέψεις της στο σαλόνι. Στην αρχή, χτυπούσε τα δά-
χτυλά της νευρικά αλλά με ρυθμό πάνω στο μπρά-
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τσο του καναπέ, λες και έπαιζε με τα πλήκτρα ενός 
πιάνου. Έπειτα, σηκώθηκε απότομα από τη θέση που 
άλλες φορές συνήθιζε να χουζουρεύει, και άρχισε να 
πηγαινοέρχεται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Απόψε την 
είχε επισκεφθεί η έμπνευση και από νωρίς είχε ξεκι-
νήσει και έγραφε το μυθιστόρημά της. Οι ιδέες έρ-
χονταν στο μυαλό της ασταμάτητα. Ούτε μια στιγμή 
δεν ένιωσε κουρασμένη, τα βλέφαρά της παρέμεναν 
ορθάνοιχτα. Έγραφε μέχρι που μια σκέψη διέκοψε τη 
ροή της συγγραφής της. 

Το υπόλοιπο βράδυ παρέμεινε ξαπλωμένη στον 
καναπέ, παρέα με τις σκέψεις της. Δεν ήξερε τι ήθε-
λε, ένιωθε μπερδεμένη, πνιγμένη. Ο εκνευρισμός της 
έφτασε στο ζενίθ. Το επίμονο γαύγισμα ενός σκύλου 
έφτασε στα αυτιά της, σπάζοντας για λίγο τη σιωπή 
της νύχτας. Σήκωσε τα χέρια της, έπιασε νευρικά τα 
μαλλιά της και τα τράβηξε πίσω. 

«Πρέπει να τα κόψω», μονολόγησε. «Και αυτές οι 
πιτζάμες, σαν να με στενεύουν, θα αγοράσω άλλες, 
ή θα κάνω δίαιτα. Μάλλον πάχυνα, έχω να ζυγιστώ 
έναν μήνα», είπε και στάθηκε μπροστά στον καθρέ-
φτη να κοιτάζει τον εαυτό της. Προσπαθούσε να ισι-
ώσει τις πιτζάμες της για να δει καλά τη σιλουέτα της. 
Μια γκριμάτσα δυσφορίας ζωγραφίστηκε στο πρόσω-
πό της. 
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Σε λίγο θα εμφανιζόταν το φως της ημέρας μέσα 
από τη διάφανη λευκή κουρτίνα, σχηματίζοντας χρώ-
ματα και σκιές που θα σκορπίζονταν μέσα στο δωμά-
τιο. Κοίταξε την αγαπημένη της κουρτίνα, την οποία 
είχε αγοράσει μαζί με τον Αποστόλη από μια έκθεση 
κατοικίας. Όταν την πρωτοείδε, είχε ενθουσιαστεί με 
το σχέδιο που είχε στο κάτω μέρος. Απλές ρίγες, διά-
φορα μικρά σχήματα, τίποτα περισσότερο, κι όμως, 
εντυπωσιάστηκε απίστευτα. Ο Αποστόλης δεν της 
χάλασε χατίρι και της την αγόρασε. Σαν μικρό παι-
δί έκανε, λες και της χάρισαν τον κόσμο όλο. Στην 
επιστροφή τους προς το σπίτι δεν σταμάτησε να τον 
αγκαλιάζει και να τον φιλά, δείχνοντας έτσι την ικα-
νοποίησή της. 

«Αύριο κιόλας θα τις κρεμάσω! Θα βγάλω τις πα-
λιές και θα δεις, θα πάρει άλλη όψη το σαλόνι». 

«Ποια η διαφορά, Λυδία; Κουρτίνα η μία, κουρτί-
να και η άλλη. Ίδια δεν είναι η χρήση τους;» 

«Μόλις τις κρεμάσω, θα φανεί η διαφορά! Θα καρ-
φιτσώσω πεταλούδες επάνω τους, πολύχρωμες. Θα 
τις κοιτάζω και θα εμπνέομαι. Παίζουν καθοριστικό 
ρόλο οι κουρτίνες στο στυλ του σπιτιού, το αναδει-
κνύουν. Μια όμορφη διακόσμηση σου φτιάχνει πά-
ντα τη διάθεση». 

«Όπως θέλεις, κορίτσι μου, αφού σ’ ευχαριστεί και, 
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όπως λες, θα σε εμπνέει, το δέχομαι. Μου αρκεί που 
χαμογελάς. Αν είσαι εσύ ευτυχισμένη, είμαι κι εγώ». 

«Αλήθεια;» είπε και έπεσε στην αγκαλιά του φι-
λώντας τον σε όλο του το πρόσωπο. Τον έσφιγγε με 
τα χέρια της, βάζοντας όλη της τη δύναμη. Μόνο που 
η ίδια ένιωθε αδύναμη κάθε φορά που παραδινόταν 
στα χέρια και την αγάπη του. 

«Σου είπα ποτέ ψέματα, Λυδία μου; Αφού ξέρεις 
πόσο σε αγαπάω. Είσαι η ζωή μου».

«Κι εγώ σ’ αγαπώ. Ακόμη θυμάμαι την πρώτη φορά 
που σε είδα. Ήταν όμορφα!» 

«Κάτι με τράβηξε εκείνη τη μέρα να βρεθώ εκεί». 
«Στο λούνα παρκ;» του είπε γελώντας κι έκλεισε 

τα μάτια της αναπολώντας τη γνωριμία τους. «Μου 
έπεσε το κινητό, έσκυψες, μου το έδωσες και κοιτώ-
ντας με στα μάτια, είπες απλά: “ορίστε, νομίζω πως 
δεν έσπασε”... και αυτό ήταν! Τα βλέμματά μας ενώ-
θηκαν, ο θεός του έρωτα μας χτύπησε κεραυνοβόλα». 

«Ναι, ένα απλό “ορίστε” μας ένωσε. Οι φίλοι μου 
επέμεναν να έρθουμε στο λούνα παρκ, και, παρ’ όλο 
που δεν είχα διάθεση, κάτι με ωθούσε να έρθω. Ήταν 
μοιραίο να μπεις στο δρόμο μου. Το πεπρωμένο φυ-
γείν αδύνατον».

Έμειναν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου εκείνη 
τη μέρα. Η Λυδία δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτά τα 
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έντονα συναισθήματα που ένιωθαν και τα τόσα σ’ 
αγαπώ τους. 

Ο Αποστόλης ήταν ψηλός, μελαχρινός, με όμορ-
φο χαμόγελο και σαγηνευτικό βλέμμα. Τα μάτια του 
σκούρα πράσινα, με ωραίο σχήμα και το πρόσωπό 
του ελαφρώς αξύριστο. Το στυλ του αθλητικό. Ήταν 
προγραμματιστής συστημάτων και εφαρμογών υπο-
λογιστών σε μια μεγάλη εταιρεία έξω από τη Χαλκί-
δα. Διακρινόταν για το ερευνητικό του πνεύμα, την 
ευστροφία, την ακρίβεια και τη συγκέντρωσή του στη 
λεπτομέρεια. 

Το επάγγελμά του άρμοζε απόλυτα στο χαρακτήρα 
του. Ταίριαζε εμφανισιακά με τη Λυδία. Εκείνη ήταν 
ψηλή, με οβάλ πρόσωπο και έντονα, όμορφα, χαρα-
κτηριστικά προσώπου, με μακριά καστανά μαλλιά και 
με μια φράντζα να πέφτει και να καλύπτει τα σπινθη-
ροβόλα μάτια της. 

Δάκρυα κύλησαν στα μάγουλά της. Τα σκούπισε, 
αλλά ένιωσε να την καίνε. Αυτά συνέχισαν να κατη-
φορίζουν χαρακώνοντας το πρόσωπό της. Δεν μπο-
ρούσε να τα σταματήσει. Όλες αυτές οι αναμνήσεις 
την έκαναν να υποφέρει.

Γιατί πονάμε όταν αναπολούμε στιγμές της ζωής 
μας που έχουν αγγίξει βαθιά την ψυχή μας και έχουν 
ζεστάνει την καρδιά μας; αναρωτήθηκε.
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Ο καφές ήταν έτοιμος εδώ και μερικά λεπτά. Έβγα-
λε την αγαπημένη της κούπα από το ντουλάπι και 
έβαλε βιαστικά, με άγαρμπες νευρικές κινήσεις, καφέ, 
αφήνοντας να πέσουν μερικές σταγόνες πάνω στον 
πάγκο της κουζίνας. Τις σκούπισε μηχανικά με ένα 
πανί και το πέταξε στο νεροχύτη. Δεν είχε διάθεση 
για δουλειές σήμερα. 

Οι πρώτες αχτίδες του πρωινού ήλιου άρχισαν 
δειλά-δειλά να κάνουν την εμφάνισή τους. Η Λυδία 
πήγε προς την μπαλκονόπορτα. Τράβηξε απαλά την 
κουρτίνα και κοίταξε πέρα μακριά τον ορίζοντα. Η θά-
λασσα απλωνόταν ήρεμη μπροστά της, σε αντίθεση 
με την καρδιά της, που ήταν τρικυμιώδης. Επηρεά-
στηκε από όσα είχε γράψει πριν από λίγο στο βιβλίο 
της. Είχε προσθέσει μια προσωπική στιγμή της με 
τον Αποστόλη και αυτό την τάραξε. Θυμήθηκε πως, 
όποτε ήταν κακόκεφη, εκείνος της έφτιαχνε πάντα τη 
διάθεση. Σπάνια έπεφτε ψυχολογικά ο Αποστόλης. 
Τα προβλήματά του τα αντιμετώπιζε πάντα βάζοντας 
τη λογική μπροστά. Κατάφερνε να τους κάνει όλους 
να χαμογελούν, κι όταν καταλάβαινε πως κάποιος 
από τους φίλους του υπέφερε, του άλλαζε τη διάθεση 
προς το καλύτερο. Τώρα, όμως, όλα είχαν πάρει άλλη 
τροπή. 

Ο ουρανός ήταν σαν να την καλούσε να συμμε-
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ριστεί το χρώμα και την καθαρότητά του. Η ημέρα 
φαινόταν πως θα ήταν υπέροχη, στον ορίζοντα δεν 
διέκρινε ούτε ένα συννεφάκι. Ένα χαμόγελο σχημα-
τίστηκε αμυδρά στο πρόσωπό της. Πάντα τη μάγευε 
η ανατολή και η δύση, είχε αδυναμία στα χρώματα 
του ουρανού και της θάλασσας εκείνη την ώρα. Της 
δημιουργούσαν ιδέες και της έφερναν έμπνευση. Τα-
ξίδεψε για λίγο νοερά, φιλοσοφώντας τη ζωή. Μια 
τόσο μικρή λέξη με τόσο μεγάλο νόημα. Ποιος, όμως, 
μπορεί να ορίσει τη ζωή; Σκέφτηκε πως ο σκοπός του 
ανθρώπου είναι η ευτυχία και για να είσαι ευτυχισμέ-
νος πρέπει να υπάρχει μέσα σου ο έρωτας, η αγάπη.

Η μυρωδιά του ζεστού καφέ την επανέφερε στην 
πραγματικότητα. Ρούφηξε με λαχτάρα μια γουλιά, 
σαν να ήθελε να επιστρέψει όλο της το είναι στο πα-
ρόν. Δεν ήθελε να συνεχίσει να σκέφτεται το παρελ-
θόν, την πονούσε. Είχε ανάγκη να σταθεί στα πόδια 
της, εστιάζοντας στις ευχάριστες στιγμές της ζωής. 
Ξαναστράφηκε στην μπαλκονόπορτα. Αφέθηκε να 
ρεμβάζει, προσπαθώντας να αδειάσει μέσα της. 

Σε λίγο, επέστρεψε στην κουζίνα, η οποία ήταν 
μικρή αλλά εξυπηρετική. Την έβαψε σιέλ μόλις νοί-
κιασε το σπίτι, χρώμα το οποίο δίνει την αίσθηση της 
ασφάλειας και βοηθάει την έμπνευση και τη δημιουρ-
γία. Τα ντουλάπια λίγα, αλλά λειτουργικά. Είχε όλα 
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Η Θεοδώρα έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια. Έπρε-
πε να μεγαλώσει την αδερφή της, να βοηθήσει τη 

μάνα της, να πάρει ακόμη και το ρόλο του πατέρα 
που έφυγε νωρίς από κοντά τους. Όμως, δεν 

σταμάτησε να διεκδικεί τα όνειρά της. Απο-
φάσισε να σπουδάσει και να πάει ενάντια στα πρέπει της κλειστής 
κοινωνίας, σκληραίνοντας τη στάση της απέναντι στη ζωή που ήθε-
λε να τη λυγίσει. 

Ωστόσο, όταν ο έρωτας της χτύπησε απρόσμενα την πόρτα, εκείνη 
έκανε το λάθος να ακολουθήσει την καρδιά της. Μέσα από το καρδιο-
χτύπι γεννήθηκε ο καρπός μιας μεγάλης αγάπης. Η αποκάλυψη της 
ταυτότητας του αγαπημένου της, όμως, την οδηγεί σε δρόμους που 
δεν φανταζόταν ποτέ της πως θα διαβεί. Η αγάπη χάθηκε μέσα από 
τα χέρια της γιατί έπρεπε να προστατέψει την οικογένειά της. Μόνη 
διέξοδος, η φυγή…

Τριάντα χρόνια μετά, η Λυδία κρατάει στα χέρια της το ημερολόγιο 
της θείας της και ένα κλειδί. Ο θάνατός της δεν τη συγκίνησε σχεδόν 
καθόλου. Ζούσε χρόνια στην Αμερική και ήταν πάντα απόμακρη από 
όλους, σαν να μην την ένοιαζαν οι άνθρωποι. Διαβάζοντάς το, ανα-
καλύπτει την αλήθεια της και όλα όσα αρνιόταν να παραδεχτεί. Μια 
ιστορία που δείχνει πως το πραγματικό πρόσωπο της ζωής πολλές 
φορές είναι τόσο σκληρό, που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.  

Η ιστορία μιας γυναίκας που αγάπησε πραγματικά και πληγώ-
θηκε τόσο πολύ, που έκανε τα αδύνατα δυνατά για να ξεφύγει. 
Μπορεί η ιστορία της να σβήστηκε από τις μνήμες όλων, όχι 
όμως και από την καρδιά της.  Γιατί όπου κι αν πας, αυτό που 
νιώθεις θα σε ακολουθεί για πάντα. 

Η Ευθυµία Αθανασιάδου γεννήθηκε 
και έζησε στις Σέρρες  µέχρι την απο-
φοίτησή της από το Οικονοµικό Λύκειο 
Σερρών. 

Κατετάγη στην Πολεµική Αεροπορία 
και από τότε ζει µόνιµα στην Αθήνα.

Μετά την αποστράτευσή της από τις 
Ένοπλες ∆υνάµεις ασχολείται µε τη 
συγγραφή.

Από τις Εκδόσεις Έξη κυκλοφορεί το  
βιβλίο της «Στο σεντούκι της ψυχής 
µου». TΑ ΌΝΕΙΡΑ

ΠΌΥ ΚΡΑΤΗΣΑ
ΓΙΑ ΜΕΝΑ


