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Πρόλογος

Ó την Ελλάδα της κρίσης η κατάσταση είναι λυ-
πηρή. Ο πολίτης που δεν έχει την δυνατότητα 

να διαμαρτυρηθεί με κάποιο τρόπο και να κάνει την 
φωνή του να ακουστεί αισθάνεται δυσάρεστα.

Η ανάγκη μου να εκφράσω τα αισθήματά μου με 
οδήγησε στο να γράψω τις ιστορίες αυτές. Έπρεπε 
κάποιο τρόπο να βρω για να διαχειριστώ τον θυμό 
που φούντωνε μέσα μου. Θυμός με αποδέκτες πολ-
λούς, θυμός προς πολλές κατευθύνσεις. 

Πάντα πίστευα και πιστεύω στην δημιουργική α-
ντίδραση σε ό,τι μας ενοχλεί, μας στενοχωρεί, μας 
δυσκολεύει την ζωή. Τώρα πρέπει να αντιδράσουμε 
και σε ό,τι μας κουρελιάζει τις αξίες, μας ανατρέπει 
τα σημεία αναφοράς, μας τσαλακώνει τα όνειρα. Η 
κατάφωρη έλλειψη δικαιοσύνης στον τρόπο αντιμε-
τώπισης της κρίσης από αυτούς ακριβώς που την δη-
μιούργησαν είναι αποπνικτική. Φυσικά, δεν μπορού-
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με να αρνηθούμε το μερίδιο της δικής μας ευθύνης 
για την σημερινή κατάσταση. Το ποσοστό της ευθύ-
νης των πολλών, όμως, είναι απειροελάχιστο μπρο-
στά σε αυτό των πολύ λίγων.  

Το γεγονός ότι κάποιων η ζωή καταστρέφεται, κά-
ποιων αλλάζει σημαντικά, ενώ κάποιων άλλων δεν 
επηρεάζεται καθόλου, δημιουργεί αγανάκτηση. Το 
γεγονός ότι κανένας από τους υπευθύνους που έφεραν 
την υπέροχη Πατρίδα μας στα πρόθυρα της εξαθλίω-
σης δεν πρόκειται να τιμωρηθεί, γιατί βρίσκονται στο 
απυρόβλητο, δημιουργεί μεγαλύτερη αγανάκτηση. Η 
απουσία δίκαιης αντιμετώπισης της κατάστασης εί-
ναι δυνατόν να οδηγήσει σε επικίνδυνες αντιδράσεις, 
από τις οποίες θα βγούμε όλοι ζημιωμένοι. Επικίνδυ-
νες αντιδράσεις είναι και εκείνες της αλλαγής, προς 
το χειρότερο, των καθημερινών μας συμπεριφορών.   

Οφείλουμε, παρ’ όλα αυτά, στον εαυτό μας να πα-
ραμείνουμε αισιόδοξοι για να μπορέσουμε να μετα-
τρέψουμε την κρίση σε δεύτερη ευκαιρία. Να σταθεί 
αυτή αφορμή να αναθεωρήσουμε την ζωή μας και να 
προχωρήσουμε σε κάποια αλλαγή πορείας, όσο ακό-
μα μπορούμε. Υπάρχουν φορές στην ζωή μας που 
επιθυμούμε να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε κάτι, να 
πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο ίσως, αλλά η βολή 
μέσα σε μια κατάσταση μας αποτρέπει. Με αυτή την 
ατολμία, στερούμε από τον εαυτό μας την δυνατότη-
τα να νιώσουμε αισθήματα δυνατά, δημιουργίας και 
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αγάπης, μόνο και μόνο γιατί δεν αφηνόμαστε, ελεύ-
θεροι, στην ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι διαφορε-
τικό. Η ζωή είναι μία και είναι σύντομη! 

Βάκη Θεοδοσίου
Αθήνα, Μάρτιος 2013
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Αλεξάνδρα

¹  ταν μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά και η 
Αλεξάνδρα καθόταν στην βεράντα του σπι-

τιού της, μ’ ένα ποτήρι κρύα λεμονάδα στο χέρι. Η 
κρύα λεμονάδα είναι απολαυστική στις ζεστές μέρες 
του καλοκαιριού. Η αναπαυτική κουνιστή πολυθρό-
να, που ήταν και η αγαπημένη της, την βοηθούσε πά-
ντα να χαλαρώνει. Κάπως έτσι άρχισε να φεύγει από 
το παρόν και να ξαναβρίσκεται στο γραφείο της, λίγα 
χρόνια πριν.

Έφτανε στο τέλος της μια δύσκολη μέρα, ήταν μια 
δοκιμασία, όλα είχαν πάει στραβά. Ο συνεργάτης της, 
που έπρεπε να είχε τελειώσει και παραδώσει κάποια 
πράγματα, δήλωσε ασθένεια αδιαφορώντας για το ότι 
η παρουσίαση της επόμενης μέρας ήταν κρίσιμη για 
την επιβίωση της εταιρείας. Τα στοιχεία που περίμε-
νε το πρωί από το λογιστήριο άργησαν πολύ, όταν τα 
πήρε για να τα δει διαπίστωσε κάποια λάθη, τα διορ-
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θωμένα της τα έδωσαν μετά τις τρεις το απόγευμα. Ο 
εκτυπωτής άρχισε ξαφνικά να κάνει τα δικά του κόλπα. 

«Τι άλλο θα μπορούσε να πάει ανάποδα σήμερα;» 
μονολόγησε η Αλεξάνδρα. 

Τακτοποίησε τα χαρτιά της, ετοίμασε τις σημειώ-
σεις της, βεβαιώθηκε πως όλα ήσαν έτοιμα για την 
επομένη και έφυγε για το σπίτι. 

Την άλλη μέρα πήγε νωρίς στο γραφείο, έκανε 
έναν τελευταίο έλεγχο στο υλικό για την παρουσίαση, 
ήθελε όλα να πάνε καλά. Κοίταξε το ρολόι της, μισή 
ώρα ακόμη για την κρίσιμη συνάντηση, ήπιε λίγο 
από τον πρωινό καφέ που μέχρι εκείνη την στιγμή 
ούτε που είχε ακουμπήσει, συγκέντρωσε την σκέψη 
της και βημάτισε προς την αίθουσα συσκέψεων. Στην 
πόρτα έπεσε πρόσωπο με πρόσωπο με τον διευθυντή.

«Καλημέρα, Αλεξάνδρα, όλα έτοιμα ελπίζω, ξέ-
ρεις πόσο χρειαζόμαστε αυτή την συνεργασία, πρέπει 
να βάλουμε τα δυνατά μας».

«Καλημέρα, μην έχεις καμιά ανησυχία. Όλα είναι 
υπό έλεγχο και είμαι αισιόδοξη για το αποτέλεσμα, 
θα είναι θετικό, θα δεις».

«Ωραία, αυτό θέλω κι εγώ. Μετά να έρθεις στο 
γραφείο μου».

Εκείνη την στιγμή έφτασαν και οι εκπρόσωποι των 
ξένων και η Αλεξάνδρα δεν πρόλαβε να ρωτήσει για 
ποιο λόγο την ήθελε ο διευθυντής στο γραφείο του 
αργότερα.   
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Ήσαν όλοι χαμογελαστοί όταν αποχαιρετίστηκαν, 
μετά το τέλος της παρουσίασης που κράτησε τέσσερις 
ολόκληρες ώρες. Η Αλεξάνδρα, δικαίως, ένιωσε ευ-
χαριστημένη και ήρεμη για πρώτη φορά μετά από αρ-
κετές μέρες. Αφού άφησε τα χαρτιά της στο γραφείο 
της, πήγε να συναντήσει τον διευθυντή στο δικό του.

«Πήγαμε καλά σήμερα, στηρίζω μεγάλες ελπίδες 
σ’ αυτή την συνεργασία, ξέρεις» είπε εκείνος.

«Ναι, κι εγώ πιστεύω ότι τους ικανοποίησε η πρό-
τασή μας. Πότε θα μας απαντήσουν;»

«Φαντάζομαι σύντομα, ίσως μέσα σε λίγες μέρες. 
Πρέπει να σ’ ευχαριστήσω για την σκληρή δουλειά 
σου.

»Ιδιαίτερα ικανοποιήθηκα από τις απαντήσεις, 
που τους έδωσες. Κάποια στιγμή ανησύχησα, είδες τι 
ερωτήσεις έκαναν;» πρόσθεσε.

«Ήσαν καλά μελετημένοι και γνωρίζουν και το 
αντικείμενό τους, αυτό ήταν φανερό» συμπλήρωσε η 
Αλεξάνδρα. 

Τότε της είπε να καθίσει, μέχρι εκείνη την στιγ-
μή έμεναν όρθιοι λίγο μέσα από την πόρτα. Αυτό της 
ακούστηκε λίγο παράξενο, αλλά δεν έδωσε και πολλή 
σημασία. Μόλις κάθισε κι εκείνος, άρχισε να στριφο-
γυρίζει στο κάθισμά του, σαν να ένιωθε άβολα.

«Ήθελα να σε δω γιατί υπάρχει κάτι σοβαρό που 
έχω να σου πω» της είπε, με έναν τόνο λίγο περίεργο 
στην φωνή του.
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«Ναι, βεβαίως, τι είναι;» ρώτησε η Αλεξάνδρα κι 
εκείνη την στιγμή άρχισε να αισθάνεται πως κάτι δεν 
πήγαινε καλά.

«Το θέμα είναι ότι η κατάσταση της εταιρείας είναι 
πολύ κακή, χάνουμε συνέχεια χρήματα και δύσκολα 
θα ορθοποδήσουμε, ακόμα και αν πάρουμε την δου-
λειά».

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες, γι’ αυτό και ρί-
ξαμε τόσο βάρος στην καλή προετοιμασία της πρότα-
σης και την στοιχειοθετημένη παρουσίαση».

«Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αποφασίστηκε να 
μειώσουμε το προσωπικό και η αρχή γίνεται από τους 
πιο καλά αμειβόμενους, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
περιορισμός δαπανών». 

Η Αλεξάνδρα παρέμεινε σιωπηλή, είχε πια κατα-
λάβει πού πήγαινε η συζήτηση αλλά, ταυτόχρονα, δεν 
μπορούσε να το πιστέψει. Θεωρούσε πλέον τον εαυτό 
της βασικό στέλεχος, σχεδόν αναντικατάστατη· και 
είχε δίκιο.

«Είμαι, λοιπόν, στην δυσάρεστη θέση να σε ενη-
μερώσω ότι διακόπτεται η συνεργασία μας στο τέλος 
του μήνα». 

Προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία της, δεν 
ωφελούσε να αντιδράσει έντονα, δεν θα άλλαζε τίποτα.

«Μου είναι εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό που ακούω 
και, βεβαίως, δεν το περίμενα. Θα χαρακτήριζα πολύ 
σκληρή και άδικη την απόφασή σας».
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«Καταλαβαίνω το πώς αισθάνεσαι αλλά, πίστεψέ 
με, δεν περνούσε από το χέρι μου να κάνω κάτι, οι 
αποφάσεις παίρνονται από πάνω, το ξέρεις».

«Προτιμώ να μην το σχολιάσω αυτό. Μου κάνει, 
όμως, χειρίστη εντύπωση το γεγονός ότι, γνωρίζο-
ντας την απόφαση, ανέθεσες σ’ εμένα την σύνταξη 
της πρότασης και την παρουσίαση». Και με αυτό ση-
κώθηκε για να φύγει. 

Εκείνος έκανε κάποια προσπάθεια να πει κάτι, 
αλλά από το στόμα του δεν ακούστηκε ούτε λέξη. 
Εκείνη γύρισε στο γραφείο της, ποιο γραφείο της, δη-
λαδή, και έπεσε σε σκέψεις. Ήταν τώρα θυμωμένη με 
την συμπεριφορά τους απέναντί της, θυμωμένη ιδιαί-
τερα με τον διευθυντή που την χρησιμοποίησε. Πολύ 
θυμωμένη, οργισμένη, κρίση ξεκρίση δεν ήταν αυτή 
συμπεριφορά προς έναν αποτελεσματικό και πιστό 
εργαζόμενο τόσων ετών. Της θύμισε την ημερομηνία 
λήξης των προϊόντων, όταν περάσει τα πετάς. Ένιω-
σε πολύ άσχημα. Ξαφνικά, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. 
Κάθισε στο γραφείο και έγραψε την παραίτησή της, 
την έβαλε σε φάκελο και την άφησε στον δίσκο των 
εξερχομένων. Μάζεψε τα πράγματά της τα προσω-
πικά, δεν ήσαν και πολλά, και αφήνοντας τα κλειδιά 
του κτηρίου έφυγε χωρίς να ρίξει πίσω της ούτε μία 
ματιά.

Πέρασαν μέρες, ο θυμός της δεν έλεγε να κοπάσει, 
η στενοχώρια της δεν έλεγε να μετριαστεί. Άρχισε 
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να αισθάνεται αποτυχημένη και να αφήνεται, να μην 
απαντάει στο τηλέφωνο, που είχε αρχίσει να κτυπάει 
όλο και περισσότερο, κάποια στιγμή έκανε πως δεν 
ήταν και στο σπίτι όταν κτύπησε το κουδούνι. Αυτό 
συνεχίστηκε για κάμποσο καιρό, μέχρι που συνειδη-
τοποίησε ότι δεν πήγαινε άλλο. Έπρεπε να ξαναβά-
λει την ζωή της σε τάξη. Η κρίση δεν είχε επηρεάσει 
μόνον εκείνη. Πολύς κόσμος υπέφερε, κάποιοι είχαν 
πρόβλημα επιβίωσης. Εκείνη τουλάχιστον, χάρις 
στην σύνεσή της, την μετρημένη ζωή της και σ’ αυτά 
που της άφησαν οι γονείς της, δεν θα έμενε χωρίς τα 
στοιχειώδη. 

Μετά από δυο τρεις μήνες άρχισε να παίρνει μορ-
φή στον νου της ένα σχέδιο, ένα σχέδιο που βρισκό-
ταν στην φαντασία της εδώ και χρόνια. Δεν τολμούσε 
να σκεφτεί πως το όνειρο θα μπορούσε να γίνει πραγ-
ματικότητα. Μέχρι τότε ήταν τόσο βολεμένη, που η 
όποια αλλαγή θα τάραζε την ζωή της και γι’ αυτό δεν 
θα μπορούσε ούτε να σκεφτεί κάτι τέτοιο στα σοβα-
ρά. Κακό πράγμα η βολή, είναι φορές που σου πνίγει 
τα όνειρα, σου εξαφανίζει την δυνατότητα να προ-
σπαθήσεις να τα πραγματοποιήσεις και τότε η ζωή η 
ίδια σε προσπερνάει χωρίς να το καταλάβεις.

Ένα δροσερό αεράκι την ξανάφερε στο σήμερα. 
Ενδόμυχα, ευλόγησε την μέρα που την έδιωξαν απ’ 
την δουλειά. Στάθηκε η αφορμή να κάνει ένα και-
νούργιο ξεκίνημα στην ζωή της, να ζήσει το όνειρό 



21

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

της. Πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να το πουν αυτό. 
Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που συνάντησε 
στην πορεία δεν την πτόησαν, την έκαναν ακόμη πιο 
δυνατή και μεγάλωσαν το πείσμα της να πετύχει. 

Πέρασαν πολλοί μήνες, χρειάστηκαν επίμονες 
προσπάθειες, αλλά τα κατάφερε. Δημιούργησε ένα 
σχετικά μικρό αλλά πρότυπο οινοποιείο. Βέβαια η 
ύπαρξη του κτήματος στην Πελοπόννησο βοήθησε 
στην πραγματοποίηση του ονείρου. Εκεί λοιπόν, χά-
ρις στην μητέρα της, που πίστευε ότι η γη αποτελού-
σε πάντα καλή επένδυση, είχαν αγοράσει οι δυο τους, 
πριν από αρκετά χρόνια, ένα κτήμα. Σ’ αυτό υπήρχαν 
δύο κτίσματα. Το ένα, το μικρό, το είχαν μετατρέψει σε 
ένα πανέμορφο εξοχικό σπιτάκι με όλες τις στοιχειώ-
δεις ανέσεις, κρατώντας το παραδοσιακό χρώμα και 
διαμορφώνοντάς το με πολύ γούστο. Το μεγάλο, που 
μάλλον κάποτε αποτελούσε τους σταύλους του κτή-
ματος, το είχαν αφήσει όπως ήταν, χωρίς να κάνουν 
καμιά παρέμβαση, με κάποιες μόνο σκέψεις μελλο-
ντικής αξιοποίησης. Η Αλεξάνδρα μέσα σε σχετικά 
λίγο καιρό μπόρεσε και το μετέτρεψε σε ένα πολύ συ-
μπαθητικό και μαζί σύγχρονο οινοποιείο. Στην αρχή 
η παραγωγή του κρασιού γινόταν από μούστο που 
προμηθευόταν από γειτονικά κτήματα. Μετά, σιγά 
σιγά, άρχισε να δημιουργεί αμπελώνες δικούς της. 
Πρώτα, φύτεψε αμπέλια από την αγαπημένη της ελ-
ληνική κόκκινη ποικιλία Αγιωργίτικο, λίγο αργότερα 




