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μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

Λέγανε ότι η Αγγελική ήταν ένας πολύ δύσκολος 
χαρακτήρας, γιατί σπάνια εξωτερίκευε τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά της. Ακόμα κι όταν κάποτε 

το έκανε, κανείς δεν ήταν σίγουρος ότι αυτό που έλεγε 
ήταν κι αυτό που ήθελε να πει. Ως εκ τούτου, οι κοντινοί 
της άνθρωποι συνεχώς προσπαθούσαν να μαντεύουν την 
αλήθεια της,  γεγονός που δημιουργούσε προβλήματα 
στις σχέσεις της.. Κυρίως όμως η εσωστρέφειά της δημι
ουργούσε προβλήματα στην ίδια: μονίμως εγκλωβισμένη 
σε κυκεώνες σκέψεων, κατέληγε σε αδιέξοδο, χωρίς να 
μπορεί ν’αποφασίσει τι προσδοκούσε από τη ζωή. Με 
άλλα λόγια, ποτέ δεν ήταν σίγουρη.

Σήμερα όμως, παραμονή Χριστουγέννων, η ίδια ήταν 
πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό της. Όχι μόνο είχε κα-
ταφέρει να βάλει τις σκέψεις της σε μια σειρά, αλλά ήταν 
αποφασισμένη για πρώτη φορά να πει τα πράγματα ό-
πως ακριβώς τα σκεφτόταν. Και πρώτ’απ’όλα, θα ανακοί-
νωνε στον Άρη την επιθυμία της να της δωρίσει ένα ταξί-
δι στις Άλπεις. 

ρούφηξε παρατεταμένα τον καπνό από το τσιγάρο της, 
και περιεργάστηκε το μικρό καφέ, κομψά στολισμένο με γκι 
και γιρλάντες. Αναπόλησε τη χθεσινή σκηνή μπροστά από 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους, και τον Άρη, με 
επιτηδευμένη τραγικότητα να την εκλιπαρεί γονυπετής:

- Πείτε μου μυλαίδη, ποια επιθυμία σας θα θέλατε να 
πραγματοποιηθεί από τον πιστό σας υπηρέτη για φέτος 
τα Χριστούγεννα; 

Για άλλη μια φορά είχε διστάσει να του απαντήσει. Δεν 
τα πήγαινε καθόλου καλά με τις άμεσες ερωτήσεις, και για 
να κρύψει από τα μάτια του τη θέα με τ’αναψοκοκκινισμέ-
να της μάγουλα, τον απέφυγε με τρόπο.

Ο Άρης, συνηθισμένος από τη συστολή της Αγγελικής, 
δεν επέμεινε στην ερώτησή του. Πριν φύγει όμως, της έ-
δωσε εικοσιτετράωρη διορία για να αποφασίσει.

- Κι αν δεν μπορείς γλυκιά μου να μου το πεις κατά πρό-
σωπο, γράψτο σ’ένα χαρτάκι, της είπε μισο-αστεία μισο-
ειρωνικά, κι έκλεισε την πόρτα πίσω του.

Όμως εκείνη το είχε βάλει στόχο: πέρα από το δώρο που 
θα ζητούσε από τον Άρη, θα έκανε η ίδια ένα δώρο στον 
εαυτό της – να τον απαλλάξει από τη χρόνια αναποφασι-
στικότητά της. Να μάθει επιτέλους να εστιάζει μέσα της. Το 
ταξίδι θα ήταν μια καλή αρχή.

Για μια στιγμή της πέρασε αστραπιαία η σκέψη μήπως 
το δώρο ήταν λίγο υπερβολικό. Ωστόσο πάντα κάτι ακρι-
βό της δώριζε ο Άρης έτσι κι αλλιώς. Ο λόγος ήταν ότι την 
ημέρα των Χριστουγέννων, γιόρταζαν επιπλέον την επέ-
τειο της γνωριμίας τους αλλά και τα γενέθλια της Αγγελικής. 
Κάθε παραμονή Χριστουγέννων λοιπόν, στα τέσσερα χρό-
νια που μοιράζονταν μαζί το ίδιο σπίτι, διαδραματιζόταν 
το ίδιο σκηνικό, με τον Άρη να προσπαθεί να εκμαιεύσει τι 
δώρο επιθυμούσε η Αγγελική, κι εκείνη να το αφήνει μο-
νίμως στην κρίση του. Ποτέ δεν είχε τολμήσει να του ζη-
τήσει ευθέως κάτι.

Για την ακρίβεια, ποτέ δεν είχε τολμήσει να σκεφτεί ευ-
θέως κάτι. Μόνο μια φορά, τότε που χωρίς κι η ίδια να το 
καταλάβει, του πρότεινε να συγκατοικήσουν. Κι εκεί που 
ήταν  βέβαιη ότι η πρότασή της θα τον έκανε να το βά-
λει στα πόδια, εκείνος δέχτηκε σα να ήταν το πιο φυσικό 
πράγμα στον κόσμο. Της άρεσε πολύ αυτό το τολμηρό 

προφίλ της, κι ας ήταν ακόμα μόνο στη σκέψη και όχι στην 
πράξη. Απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του μικρού κα-
φέ και την προοπτική που διαγραφόταν στην ημέρα της, 
σκέφτηκε σκανταλιάρικα την έκφραση στο πρόσωπο του 
Άρη όταν θα του ζητούσε το δώρο. Στην πραγματικότη-
τα ωστόσο δεν ήταν μόνο η διστακτικότητα της Αγγελικής 
το εμπόδιο στην επικοινωνία τους. Ήταν κι ο χαρακτήρας 
του Άρη, τελείως αντισυμβατικός κι απρόβλεπτος, μ’έναν 
παρορμητισμό που την τρόμαζε και την έκανε να κλείνε-
ται ακόμα πιο ερμητικά στο καβούκι της. Δε θα καταφέρω 
ποτέ να τον πλησιάσω, πίστευε τότε, κι απογοητευόταν ολο-
ένα και περισσότερο..

Όλα αυτά σκεφτόταν η Αγγελική πάλι τώρα μέσα στο 
καφέ, όταν άθελά της το βλέμμα της έπεσε σε μια νεα-
ρή γυναίκα στο διπλανό τραπέζι που, καθώς περνούσε η 
ώρα, έδειχνε να αισθάνεται  δυσφορία. Μα πριν προλά-
βει να την πλησιάσει για να τη ρωτήσει τι συνέβαινε, εκεί-
νη έβγαλε μια κραυγή πόνου και σωριάστηκε στο πάτω-
μα. Μαζεύτηκε κόσμος πολύς, και με τη βοήθεια ενός για-
τρού που βρισκόταν εκεί, γρήγορα ανέκτησε τις αισθήσεις 
της κι ευχαριστώντας όλους τους για τη βοήθειά τους, θέ-
λησε να συνεχίσει τον καφέ της.

-Είσαι σίγουρα εντάξει; ρώτησε η Αγγελική.
-Ω ναι, χίλια συγνώμη για την αναστάτωση! Απλά, μό-

λις σήμερα έμαθα ότι είμαι έγκυος, και λίγο η κούραση λί-
γο η φασαρία μέσα στο καφέ, μου δημιούργησαν μια δυ-
σφορία…

Η Αγγελική της χαμογέλασε, κι αφού βεβαιώθηκε ότι η 
νεαρή γυναίκα ήταν πράγματι καλύτερα, πλήρωσε τον κα-
φέ της και βγήκε στο δρόμο. Πλησίαζε στο σπίτι. Ήλπιζε ο 
Άρης να μην είχε φτάσει πρώτος, γιατί χρειαζόταν λίγο χρό-
νο για να προετοιμαστεί προτού του μιλήσει.  ξανατσέκαρε 
με τον εαυτό της ότι το ταξίδι στις Άλπεις ήταν η οριστική 
της απόφαση. Το ήθελε πολύ; Μα ναι, φυσικά, χρόνια το 
ήθελε. Μήπως να του ζητούσε κάτι άλλο; Σαν τι άλλο δηλα-
δή; ξαφνικά άρχισε πάλι να διστάζει. Ωραία τα είχε συνθέ-
σει όλα στο μυαλό της, αλλά θα έβρισκε το θάρρος στην 
πραγματικότητα να του το πει; Σε κάτι τέτοιες στιγμές μι-
σούσε την αμφιθυμία της. Αποφάσισε να τελειώνει με τις 
σκέψεις μια και καλή. Σε τελική ανάλυση, ας γινόταν ό,τι ή-
τανε να γίνει.

Ο Άρης της άνοιξε μόλις εκείνη έβαλε στην πόρτα το κλει-
δί. Τον κοίταξε σα να τον έβλεπε για πρώτη φορά. Για λίγο 
δε μίλησε κανείς τους, εκείνος προφανώς παραξενεμένος 
από το βλέμμα της κι εκείνη για να πάρει το χρόνο της. Θα 
του το έλεγε. Τελεία και παύλα.

-Αποφάσισα τι δώρο θέλω να μου κάνεις. 
Ένα χαμόγελο διαγράφηκε στο πρόσωπό του.
-Θέλεις πρώτα να μ’αφήσεις να μαντέψω; τη ρώτησε 

παιχνιδιάρικα.
Μα η Αγγελική δεν τον άκουσε. Ένας δυνατός τριγμός 

μέσα στο μυαλό της άρχισε να τραντάζει όλες τις σκέψεις 
που με τόση προσοχή είχε βάλει σε σειρά το προηγούμε-
νο βράδυ. Όταν μετά από λίγο η αναστάτωση καταλάγια-
σε, ο μόνος ήχος που έφτασε τελικά στ’αυτιά της ήταν της 
δικής της φωνής.

-Θέλω ένα μωρό, άκουσε τον εαυτό της να λέει, και για 
πρώτη φορά ένιωσε μέσα της τόσο σίγουρη.
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