
  ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ...  
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ)

   Ήτανε 29 Μαρτίου του 2006 όταν η νεαρή Σταματίνα αυτοκτόνησε πάνω από τη γέφυρα του ποταμού
Ληθαίου στην πόλη των Τρικάλων. Η κοπέλα ήτανε μόλις 16 χρονών και ο θάνατός της συγκλόνισε όλους
τους κατοίκους της περιοχής. 
    Δίχως φίλους και παρέες η μικρή Σταματίνα πήγαινε από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο
σπίτι. Τα μάτια της ήταν μεγάλα και κάστανα, λαμπυρίζαν στον ήλιο και έδειχναν συνεχώς σαν να θέλει
να κλάψει. Χείλια σαρκώδη και γεμάτα, μύτη μικρή και κομψή, φακίδες γύρω από το πρόσωπο, που την
έκαναν να μοιάζει σχεδόν σαν μωρό. Τα κοντά καστανά μαλλιά της την έκαναν να κρυώνει το χειμώνα, γι’
αυτό φορούσε συνήθως αυτήν τη φαρδιά, μαύρη ζακέτα που είχε αγοράσει με τα χρήματα  που της έδινε
η γιαγιά της κάθε φορά που την επισκεφτόταν τα Σαββατοκύριακα. 
    Κάθε μέρα τα ίδια, πειράγματα, φωνές γέλια, αστεία. . . και όλα εις βάρος της. Εκείνη δεν μιλούσε, απλά
κοίταζε χαμηλά το πάτωμα σκεφτόμενη πως θα ξεφύγει απ' όλο αυτό, μα ποτέ δεν αντιδρούσε. Είχε
σκεφτεί μέχρι και το τσιγάρο να αρχίσει ή ακόμη και το ποτό προκειμένου να μην σκέφτεται και να μην
νιώθει τίποτα. Δυστυχώς όμως ούτε αυτήν την πολυτέλεια είχε μιας και οι γονείς της είχαν χρήματα
μονάχα για τα απαραίτητα. Και σε ποιον να μιλήσει; Στους φίλους που δεν είχε,στους εκνευριστικούς
καθηγητές που της έσπαγαν πιο πολύ τα νεύρα η στους γονείς της που δούλευαν απ' το πρωί ως το βράδυ
για να τα βγάλουν πέρα; Η μόνη που μπορούσε να την βοηθήσει ήταν η γιαγιά της. Όμωε δεν ήθελε να την
στεναχωρήσει και να την πικράνει μιας και ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να της ανοίξει την
καρδιά της και δεν ήθελε να την χάσει. Καμιά φορά ξεχνιέται και θυμάται τα παιχνίδια που έπαιζαν
παλιά, τα τραγούδια τις ιστορίες κάθε βράδυ, μόνο εκεί ένιωθε ασφαλής, μόνο εκεί μπορούσε να είναι ο
εαυτός της. 
 Γιαγιά: - Σταματίνα μου, να θυμάσαι πάντα, πως κανείς δεν μπορεί να σε πληγώσει, αν τον
αντιμετωπίσεις με αγάπη, θα είσαι πάντα το καλό κορίτσι και μόνο με αγάπη θα αντιμετωπίζεις τους
ανθρώπους. 
 Σταματίνα: - Εννοείται γιαγιά μου, δεν θα μπορούσα ποτέ να πληγώσω, ούτε εσένα ούτε κανέναν άλλον. 
   Ω�ρες ώρες σκέφτεται τα λόγια της γιαγιάς και λησμονεί αυτές τις στιγμές, αλλά συγχρόνως αναρωτιέται
αν όντως κάποιοι άνθρωποι αξίζουν την αγάπη μας. 
   Μια μέρα το πράγμα έφτασε στο απροχώρητο. Εκεί που κατέβαινε τις σκάλες για να πάει στο μάθημα
της γυμναστικής ξάφνου αυτή η απαίσια παρέα. Άρχισαν τα γνωστά, την κοροϊδία, τα χαζά πειράγματα
μέχρι που ένα κορίτσι από αυτές της έβαλε τρικλοποδιά και κύλησε στις σκάλες, όπως κυλούσε ο χρόνος
κάθε φορά που πήγαινε στην γιαγιά της. Ε! τότε δεν άντεξε. Λύγισε. Έβαλε τα κλάματα και κάθισε στην
γωνία. Εκείνες έφυγαν. Δεν είπε κουβέντα, απλώς έκλαιγε με λυγμούς και σκεφτόταν τα χειρότερα. Δεν
άντεχε άλλο ήθελε να ξεφύγει απ' όλο αυτό, μα όσο και αν έψαχνε, έπεφτε σε κενό. Κάποια στιγμή
σηκώθηκε απότομα και άρχισε να τρέχει. Έφυγε από το σχολείο, ενώ όλοι την κοιτούσαν με αυτό το
απορημένο βλέμμα. Τότε πήγε στο βιβλιοπωλείο και αγόρασε έναν φάκελο, έβγαλε το στυλό απ'την
τσάντα και άρχισε να γράφει σε ένα χαρτί. Έγραφε βιαστικά και ανυπόμονα. Πήρε το λεωφορείο και
έφτασε στο σπίτι της γιαγιάς, ανέβηκε μα δεν χτύπησε το κουδούνι, ήθελε να την αποχαιρετήσει με τον
δικό της τρόπο. Άφησε το γράμμα και έφυγε. Περπάτησε για κανά μισάωρο μέχρι που έφτασε στην
μεγάλη γέφυρα των Τρικάλων πίσω απ'το μαιευτήριο. Δεν υπήρχε κανείς εκεί γύρω. Μόνο κάτι
περιστέρια που πέταγαν κυκλικά πάνω από το ποτάμι. Αγνάντευε τον ορίζοντα με μάτια βουρκωμένα,
τον αέρα να φέρνει τα μαλλιά της μπροστά στα σαρκώδη χείλη της που έτρεμαν. Με μιας κίνησε,
αφήνεται και την παρέσυρε το ρεύμα προς το κέντρο της πόλης. 


