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 Σχεδόν καλοκαίρι…! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Ήξζα πάιη ζην γλσζηό κνπ αθξνγηάιη… Κάηη βαξύ, αβάζηαρην κέζα κνπ ζαλ θπλάγρε, 

θνληεύεη λα κε πλίμεη. Αθήλσ θάησ ην ζαθίδην κνπ, ζθέθηνκαη… Κνηηώ ην βαζύ κπιε πνπ 

θάπνπ ελώλεηαη κε ην γαιάδην η' νπξαλνύ θαη πηάλσ ην ινγηζκό κνπ λα μεθεύγεη, ελώ ην 

βιέκκα κνπ ράλεηαη ζηα θύκαηα. 

Σρεδόλ θαινθαίξη, ζθέθηνκαη. Σήκεξα μεθίλεζε ε ζρνιηθή εμεηαζηηθή. Δύν εβδνκάδεο ζρεδόλ 

έκεηλαλ θη έπεηηα ην ζρνιείν θιείλεη… Κάζε ηέινο θαη ζθιεξό ρηύπεκα κέζα κνπ, θάζε ηέινο 

έλαο Λεβηάζαλ πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά κνπ θαη θνληεύεη αλήιεα λα κε θαηαζπαξάμεη. ρη, δελ 

ηειεηώλσ ην ζρνιείν, αιιά ηελ Α' Λπθείνπ κνλάρα… Πάιη, όκσο, ην ζπλαίζζεκα ηνπ ηέινπο 

ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο κνηάδεη λα είλαη ην ίδην. Η ιέμε "ηέινο" πέθηεη ζαλ βόηζαιν ζηα 

ήξεκα λεξά ηνπ λνπ κνπ πνπ κέρξη απηή ηελ ζηηγκή είραλ θπξηεύζεη λνζηαιγίεο θαη 

κειαγρνιίεο θαη δεκηνπξγεί λένπο αηπρείο παξαιιειηζκνύο… Πξνθαιεί κηα αηειεύηεηε ζεηξά 

αιπζηδσηώλ αληηδξάζεσλ, παξαζύξνληαο ζηελ πηώζε ηνπ ήρνπο θαη εηθόλεο, κλήκεο θαη 

εκπεηξίεο, ζεκαζίεο θη όλεηξα ζε κηα δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη όιν θαη πην πεξίπινθε θη 

αλακεηγλύεη θξάκαηα ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ αζπλείδεηνπ. 

Έηζη θαη ηώξα γηα κέλα ε ιέμε απηή έθεξε ζηελ επηθάλεηα έλα πνίεκα ηνπ Κσζηή Παιακά. 

"Τα ζθνιεηά ρηίζηε, πςώζηε ηα πιαηάληα 

γηα ην δξόζν ζηεο ξεκαηηάο ηε ράξε, 

γηα ηνλ θαξπό ζπάξηε ηα ακπέιηα, αο είλαη 

η' αγαζά ηνπο αγλά θξαζηά, θαη αο είλαη 

γνύξκα ζηαθύιηα, 

ινγήο, θερξηκπαξέληα, άιηθα, καύξα".  

Μα ε ιέμε "ηέινο" δελ ππάξρεη πνπζελά… Τνλ άηπρε παξαιιειηζκό ίζσο πξνθάιεζε ε 

γιπθηά αλάκλεζε ησλ πεξαζκέλσλ καζεηηθώλ κνπ ρξόλσλ… 

Τν ζρνιείν γηα κέλα δελ ήηαλ κηα απιή θαζεκεξηλόηεηα, όρη. Ήηαλ θάηη βαζύ κε κεγάιε αμία… 

Ίζσο θαη γη' απηό ην θεηηλό ηνπ ηέινο λα κνηάδεη δύζθνιν. Τα ηειεπηαία ρξόληα απηό πνπ κε 

ζπλδέεη κε ηνλ ζεζκό ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη κέζα κνπ λα κεγαιώλεη θαη λα ην θάλεη αθόκε πην 

αραιηλαγώγεην από θάζε άιιε θνξά… 
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Σηακαηώ. Πξνζπαζώ λα ζθεθηώ ηη ζθεθηόηαλ ν Παιακάο όηαλ ράξαδε ηνπο ζηίρνπο πάλσ ζην 

ραξηί ηνπ… Κάπνπ είρα δηαβάζεη κηα όκνξθε εξκελεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα. Μηα 

θσλή δηαθόπηεη ηνπο ζπιινγηζκνύο κνπ. Μα έλα δπλαηό ρηύπεκα κε επαλαθέξεη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Σρεδόλ θαινθαίξη θαη πξέπεη λα εηνηκαζηώ. Σεθώλνκαη… 
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