
Με έμπνευση από την Τειχοσκοπία της Ιλιάδας και την Ωραία Ελένη 
και στο πλαίσιο ενός εσωτερικού λογοτεχνικού διαγωνισμού 
δημιουργικής γραφής , ακολουθεί ένα διήγημα από το μαθητή 
Σεβαστιανό Σκαλιδάκη της Β Γυμνασίου που απέσπασε το α΄βραβείο.

"Η Κυρία Λιάνα"
Καθόμασταν με την γιαγιά μου την Αθηνά, στο μπαλκόνι, απογευματάκι και απολαμβάναμε τον 
ανοιξιάτικο απογευματινό ήλιο και τον καφέ μετά το μεσημεριανό φαγητό.
Από μακριά είδα την φίλη της γιαγιάς ,την κυρία Λιάνα, να ανηφορίζει κατά το σπίτι μας, και 
κρατούσε κάτι σκεπασμένο με μια πετσέτα, και, περπατούσε σιγά σιγά, μιας και είχε αρκετή ζέστη αυτή 
την ώρα και η κυρα Λιάνα δεν ήταν και στην πρώτη νιότη της.
Έφτασε κάτω από το μπαλκόνι μας, όταν είδε τη γιαγιά μου και της φώναξε: "Εε Αθηνούλα, περίσεψε 
καφές στο μπρίκι; Έφτιαξα ραβανί και σας έφερα να φάτε , άντε μπρε Τηλέμαχε, άνοιξε με την πόρτα 
να ανέβω".
Άνοιξα, λοιπόν, και με συνεπήρε η μυρωδιά του ραβανιού που ακόμα ήταν ζεστό και το σιρόπι του 
μύριζε λεμόνι ξυστό... Έφερε και η γιαγιά μου άλλη μια καρεκλίτσα για την κυρα Λιάνα, που ξεφύσαγε
τώρα από την προσπάθεια να ανέβει τα σκαλοπάτια του σπιτιού μας. Η γιαγιά ήταν τώρα στην κουζίνα
ψήνοντας τον καφέ της φίλης της και μοιράζοντας το ραβανί σε πιατάκια,
"Για πες με μπρε Τηλέμαχε, τι τάξη πας " ; με ρώτησε η κυρα Λιάνα... ."Δευτέρα Γυμνασίου" είπα εγώ 
"και ποιο μάθημα σε αρέσει πιο πολύ ;" Εξακολούθησε να με ρωτάει...
"Η Αρχαία ιστορία μας " είπα, "εκεί με τον Τρωϊκό πόλεμο" κυρία Λιάνα...
"Αχ να 'σαι καλά, εμένα με αρέσει πολύ η ιστορία " !

Η συζήτηση κόπηκε γιατί ήρθε ο καφές και η γιαγιά μου με τη φίλη της λέγανε τα δικά τους. Εγώ 
ζήτησα συγγνώμη και πήγα να συνεχίσω το διάβασμά μου, μέσα στο δωμάτιό μου. Μετά από κάποια 
ώρα ,με φώναξε η γιαγιά, γιατί η κυρα Λιάνα, έφευγε σπίτι της και ήθελε να με χαιρετήσει. 
Καληνυχτιστήκαμε και εκείνη έφυγε.
Μου είχε κάνει εντύπωση  η κυρα Λιάνα, είχε κάτι το αρχοντικό και μαζί επιβλητικό στο 
παρουσιαστικό της. Ψηλή δεν την έλεγες, αλλά είχε ασημένια μαλλιά πολύ περιποιημένα, και 
διαπεραστικά γκρίζα μάτια, που άθελά του κανείς όταν τα κοίταζε ένιωθε πως ήθελαν να τρυπώσουν 
στο μυαλό του και να διαβάσουν κάθε σκέψη του. Και είχε και μια παράξενη ανατολίτικη προφορά στα 
Ελληνικά της. Δεν άντεξα και ρώτησα την γιαγιά μου από πού ήταν η κυρία Λιάνα, τη γιαγιά μου. Η 
γιαγιά με ρώτησε: "Μαθήματα δεν έχεις να διαβάσεις; και ήρθες εδώ για κουτσομπολιά ;" "Όχι καλέ 
γιαγιά, τελείωσα δεν είχαμε και πολλά για αύριο, αλλά δεν μου απάντησες σε ό,τι σε ρώτησα".
Τότε άρχισε η γιαγιά την ιστορία της....



Πριν πολλά χρόνια πάνω κάτω 35-40 είχε έρθει στην γειτονιά μας ένα ζευγάρι , ο κυρ Μενέλαος , με 
την Ελένη την κυρα Λιάνα που λέγαμε εμείς. Ήταν χαριτωμένο ζευγάρι αλλά δεν είχαν παιδιά.... Η 
Λιάνα πότε ήταν μια πεταχτή ξανθούλα που βοηθούσε τον άντρα της στο μαγαζί που είχαν με σιδηρικά 
είδη... ήταν στο ταμείο εκείνη , και ο Μένιος όπως τον έλεγε η Λιάνα τον κυρ Μενέλαο ήταν για τις 
άλλες βαριές δουλειές.
Ά, ναι είχαν και ένα παλικάρι στην δούλεψή τους τον Έκτορα , που βοηθούσε πολύ. Ο Έκτορας ήταν 
παντρεμένος με την Ανδρομάχη, και είχαν ένα μωράκι .Όμως ενώ όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά 
με το ζευγάρι, είχαν και τον αδελφό του τον Πάρη τον ωραίο της γειτονιάς, ένα παιδί 19 χρονών , 
επιπόλαιο, και τρελάρα που πείραζε τα κορίτσια.
Για κακή τύχη της Λιάνας ο Πάρης την ερωτεύτηκε και όλο σύχναζε στο μαγαζί του Μενέλαου, ειδικά 
όταν έλειπε εκείνος. Η Λιάνα προσπαθούσε να είναι ευγενική, αλλά τελικά την έπαθε και ΄κείνη , με 
τον τρελό Πάρη , και άρχισε να τον καλοκοιτάει, και να βγαίνει για καφέ μαζί του χωρίς να ξέρει ο 
Μενέλαος πού πάει η γυναίκα του.
Βλέπεις ήταν και αυτή η διαφορά ηλικίας που είχαν με την Λιάνα, κάπου 20 χρόνια μεγαλύτερος, δεν 
είχαν και παιδιά, έφταιγε και αυτό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο τρελοΠάρης , ξεμυάλισε την Λιάνα 
να φύγουν μαζί ένα βράδυ. Ο Μενέλαος δεν είχε καταλάβει τίποτε από όσα γίνονταν όταν έλειπε για 
δουλειές. Ούτε ο Έκτορας είχε πάρει είδηση τι σκάρωνε ο αδελφός του.
Πράγματι η Λιάνα πήρε τη βαλίτσα της και το ταμείο από το μαγαζί και έφυγαν με την μοτοσυκλέτα 
του Πάρη για άγνωστο προορισμό. Κανείς δεν ήξερε τίποτε μέχρι το επόμενο πρωϊ που ο κυρΜένιος 
χτυπούσε αλαλιασμένος τα κουδούνια της γειτονιάς και ρωτούσε τους γείτονες αν είδαν ή αν ήξεραν τι 
έγινε η γυναίκα του η Λιάνα... Το άσχημο ήταν ότι έλειπαν και οι οικονομίες του από το ταμείο απ'το 
μαγαζί.
Μέσα σ'όλα, κατέφτασε και ο Έκτορας να ρωτάει τι έγινε, και να μας πληροφορεί ότι δεν είχε δει τον 
αδελφό του όταν ξύπνησε και έλειπε η μοτοσυκλέτα του, και τα πιο πολλά ρούχα του από το σπίτι.
Εκεί φλάσαρε το μυαλό του κυρ Μένιου, και κατάλαβε τι ακριβώς είχε γίνει. Η γυναίκα του η Ελένη, η
Λιάνα του, είχε κλεφτεί με τον άχρηστο τον αδελφό του Έκτορα... τόσον καιρό δεν έβλεπε τι γινόταν 
κάτω από την μύτη του.
Για να μη στα πολυλογώ Τηλέμαχε, ο κυρΜένιος ζήτησε από την αστυνομία να βρει την γυναίκα του, 
και ο Έκτορας προθυμοποιήθηκε να ψάξει να βρει τον αδελφό του, για να τον λογικέψει.
Για πολλές μέρες το φευγιό της Ελένης της κυραΛιάνας όπως την ξέραμε εμείς όλοι, ήταν θέμα 
συζήτησης παντού, στον φούρνο , στο καφενείο , στο προπατζίδικο και στις κουτσομπόλες της γειτονιάς.
Ο κυρ Μένιος είχε ασπρίσει και είχε γεράσει απότομα, νέα δεν είχε ακόμα από την Ελένη του, αλλά 
ούτε και ο υπάλληλός του ο Έκτορας είχε νέα από τον Πάρη. Ένα πρωί όμως στο μαγαζί χτύπησε το 
τηλέφωνο και ο Έκτορας απάντησε. Ήταν ο Πάρης.... .Ευτυχώς που δεν ήταν ο κυρ Μένιος εκεί γιατί 
σίγουρα θα πάθαινε εγκεφαλικό από τα νεύρα του. Ο Έκτορας έμαθε ότι οι φυγάδες έμεναν σε ένα 
ξενοδοχείο κάπου στον Πειραιά, και είχαν ξεμείνει από λεφτά, γιατί ο Πάρης έπαιξε όλα τα λεφτά του 
Μενέλαου στα χαρτιά και τα έχασε...
Ο Έκτορας, νιώθοντας ντροπή για τα καμώματα του αδελφού του, αλλά και συμπόνια για τον 
κυρΜένιο, που τον είχε αφεντικό, αποφάσισε να πει τα νέα σε 'κείνον. Ο κυρΜένιος, από τη μια χάρηκε
που βρέθηκε η γυναίκα του, από την άλλη όμως δεν ήξερε πώς να φερθεί στην όλη κατάσταση.
Τη λύση την έδωσε ο Έκτορας, που του πρότεινε να πάει να πείσει την κυρα Λιάνα να γυρίσει σπίτι της 
και στον άντρα της, και όσο για τα λεφτά που κλέψανε, θα βρισκόταν κάποια άκρη.
Πράγματι, μπήκε ο Έκτορας στο φιατάκι του και ξεκίνησε για τον Πειραιά, να βρει την κυραΛιάνα, 
εκεί όμως που πήγαινε στην παραλιακή του λιμανιού κοντά στην πύλη Ε που ξεφόρτωναν τα φορτηγά 
και οι νταλίκες από Κρήτη, ένας φορτηγατζής δεν είδε το αυτοκινητάκι του Έκτορα, και το έλιωσε 
κυριολεκτικά κάτω από τις ρόδες του. Αυτοκίνητο και οδηγός έγιναν ένα. Το μάθαμε λίγο αργότερα που
ήρθε ένα περιπολικό στο μαγαζί του κυρ Μένιου για να τον ειδοποιήσουν για τον υπάλληλό του.

Ο άνθρωπος πάνιασε από το ξαφνικό νέο. Όλα τα κακά μαζί, η εγκατάλειψη της Λιάνας , το σούφρωμα
των χρημάτων από τον άχρηστο τον Πάρη, και τώρα ο χαμός του Έκτορα, που θα έφερνε μια λύση 
στην όλη κατάσταση.
Ήταν και η Ανδρομάχη , η γυναίκα του που δεν είχε ιδέα τι είχε γίνει, τι τύχη της είχε ξημερώσει, και 
ήταν και το μωρό. Νέα κοπέλα και χήρα. Αχ τύχη κακούργα... Όπως θα το περίμενε κανείς έγινε με 
κραυγές και οδυρμούς η κηδεία του Έκτορα.... χωρίς τον Πάρη, που στο μεταξύ είχε μάθει και αυτός και
η Ελένη τι είχε συμβεί.



Μερικές μέρες αργότερα η Ανδρομάχη πήρε το μωράκι της και έφυγε από την γειτονιά μας, για το 
χωριό της κάπου έξω από την Θήβα. Δεν ξαναμάθαμε νέα της... πώς άλλωστε, αφού ήταν μια μαζεμένη 
κοπέλα και δεν είχε πολλά πολλά με την γειτονιά.
Η Λιάνα μετά από καμιά 'βδομάδα κι αφού είχε φύγει η Ανδρομάχη για το χωριό της, γύρισε πίσω. 
Έτσι μάθαμε... την βρήκε ο Μενέλαος , σε κακό χάλι, παρατημένη από τον Πάρη, που δεν είχε πια 
κανένα όφελος από 'κείνη, και ανακάλυψε, πως ήταν μια γυναίκα που δεν ταιριάζανε...

Σε λίγο έκλεισε και το μαγαζί ο Μενέλαος, και μαζί με την Λιάνα του, φύγανε σε κάτι συγγενείς τους 
στην Αλεξάνδρεια να ξεχαστεί και το ρεζιλίκι της εγκατάλειψης. Πού και πού έστελνε σε μας καμιά 
κάρτα από 'κει και μαθαίναμε νέα τους. Πριν από καμιά 10αριά χρόνια, συγχωρέθηκε και ο Μενέλαος...
τον θάψανε εκεί στο Ελληνικό κοιμητήριο....
Είχαν στρώσει εκεί μια δουλειά και αφού πουλήθηκε η επιχείρηση, η Λιάνα γύρισε πίσω, στην γειτονιά,
και στο παλιό της σπίτι. Πολλά πολλά δεν είχε με τους παλιούς γνωστούς... για καλό δεν θα την 
έκαναν παρέα, μόνο για να χορτάσουν την περιέργειά τους για τα περασμένα και να ξύσουν παλιές 
πληγές...
Μόνο με 'μας έκανε παρέα η κυρα Λιάνα... Το πεταχτό και όμορφο κορίτσι που είχε φύγει από δω είχε 
γυρίσει μια επιβλητική κυρία με ασημένια μαλλιά και πληθωρική φιγούρα, με πολλές εμπειρίες από τη 
ζωή που έζησε...
Εδώ τελείωσε η αφήγηση της γιαγιάς μου. Ένιωθα σαν να είχα διαβάσει ένα παραμύθι που αν και δεν 
είχε λεπτομέρειες , με μάγεψε και άναψε την φαντασία μου για αυτήν την αλλοτινή ομορφιά, την 
κυρία Ελένη, την ωραία Ελένη…

Σεβαστιανός Σκαλιδάκης, μαθητής της  Β Γυμνασίου


