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Δεν της άρεσαν ποτέ τα Χριστούγεννα. Αγαπούσε την δουλειά της αλλά αυτές τις μέρες του 

χρόνου απεχθανόταν το νοσοκομείο. Ήθελε να φροντίζει τους ανθρώπους, δεν θα μπορούσε να 

ζητήσει καλύτερη δουλειά από αυτήν που ήδη είχε, όμως σε κάθε γιορτινή μέρα ένιωθε λες και η 

ζωή της την εγκατέλειπε. Βυθιζόταν βαθιά στις σκέψεις. Τόσα περιστατικά. Και όλα από 

ανθρώπους χωρίς όριο, χωρίς τέρμα, που δεν ήξεραν πότε πρέπει να σταματήσουν να τρώνε ή να 

πίνουν. Από την δική της οπτική γωνία, τα Χριστούγεννα ήταν εκεί για να της θυμίσουν για ακόμη 

μια φορά πως η σύγχρονη κοινωνία, παρ΄ όλες τις τεχνολογικές αλλαγές, στην ουσία δεν έχει 

αλλάξει καθόλου από την παλαιά. 

Ποτέ δεν πίστευε ότι ήταν διαφορετική. Δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι η ίδια δεν είχε μεθύσει ή 

είχε φάει υπερβολικά πολύ. Ακόμη και τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά. Ξέρει ότι είναι και 

αυτή μέρος του προβλήματος. 

Προσπαθεί απελπισμένα κάθε χρόνο να νιώσει καλύτερα τις μέρες των γιορτών, δωρίζοντας 

τα χρήματα που άλλοι ξοδεύουν στις γιορτές, στις άπορες οικογένειες. Δεν λέει ψέματα στον εαυτό 

της, της αρέσει που είναι διαφορετική, που κάνει το σωστό, βοηθώντας τους άλλους. Από την άλλη, 

δεν κρίνει αυτούς που δεν έχουν το σκεπτικό της, μιας και πολλές φορές είναι δύσκολο να 

ξεχωρίσει κανείς τις σωστές από τις λανθασμένες επιλογές. 

Οι προσπάθειές της όμως έχουν αποδειχτεί αποτυχημένες εδώ και χρόνια. Είχε να 

απολαύσει τα Χριστούγεννα από τότε που ήταν μικρή, και μέχρι και σήμερα πιστεύει ότι οι 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές είναι για τα παιδιά. Θα ήθελε πολύ να ξαναπεράσει τις γιορτές με τους 

συγγενείς της για άλλη μια φορά, όμως η πόλη είναι μεγάλη και τα εργατικά χέρια του νοσοκομείου 

ανεπαρκή, ειδικά την περίοδο των γιορτών. 

Τώρα περπατούσε τους διαδρόμους του νοσοκομείου τους οποίους είχε περπατήσει χιλιάδες 

φορές στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, της φάνταζαν πιο σκοτεινοί και απόμακροι, χαμένη 

όπως ήταν μέσα στις σκέψεις της. Το συναίσθημα της κατάθλιψης ήταν εκεί, για να μείνει και αυτή 

μέσα στην στεναχώρια της. Άφησε τον εαυτό της να βυθιστεί κι άλλο στην μελαγχολία. Ένιωσε 

ένοχα που όλη αυτή την ώρα φερόταν τόσο μελοδραματικά. Οι διάδρομοι, φυσικά, ήταν ίδιοι όπως 

χτες, προχτές, όπως και την ίδια μέρα του προηγούμενου χρόνου. Ήταν καιρός να σταματήσει να 

παραπονιέται. Έπρεπε να επικεντρωθεί στην δουλειά της. 

Γύρισε σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα. Ανυπομονούσε να κάνει μπάνιο και να 

κοιμηθεί. Την επόμενη μέρα θα ξεκινούσε το νέο βιβλίο που είχε αγοράσει και ήταν ενθουσιασμένη. 

Για να το κάνει αυτό, έπρεπε όμως να παραμελήσει τις δουλειές του ακατάστατου σπιτιού της.  

«Υποθέτω ο καθένας έχει και το ναρκωτικό του», ψιθύρισε μέσα στην νύχτα.     
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