
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2009-2010 

 
(Ειδική διάκριση) 

 
Ο χορός της ζωής µιας πρίµα µπαλαρίνας 

 
Λέκκα Ευαγγελία  

1ο Γυµνάσιο Αυλώνα 
Τηλ. 22950  41365 

 
Έξω βρέχει. Οι στάλες της βροχής κυλούν στο παράθυρό µου κάνοντας την ίδια διαδροµή µε 
τα δάκρυα που τρέχουν από τα µάτια µου. Κρατώ στα χέρια µου το µουσικό κουτί και η 
µπαλαρίνα που στριφογυρίζει µου φέρνει ένα σφίξιµο στο στοµάχι… 
Το δώρο της γιαγιάς Αγγελικής στα πέµπτα µου γενέθλια. Όλοι γύρω από την τούρτα 
γενεθλίων. ∆ιακοσµηµένη µε τις ροζ πουέντ από αµυγδαλόψιχα. Και εγώ έτοιµη να σβήσω το 
κεράκι πιο χαρούµενη από ποτέ. Όλα τα δώρα που πήρα εκείνη την ηµέρα ήταν σχετικά µε το 
µπαλέτο. Λίγες ηµέρες πριν είχα γραφτεί στη σχολή µπαλέτου της Σόνια Στογιάνοβα, της 
σπουδαίας Ρωσίδας µπαλαρίνας των ρωσικών µπαλέτων που µόλις είχε ανοίξει σχολή στην 
περιοχή µας. 
Το όνειρό µου είχε αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
απόγευµα είχα µάθηµα. Η ιεροτελεστία άρχιζε από την στιγµή που έπιανα τα µαλλιά µου 
ψηλά σε κότσο, έβαζα το κορµάκι και τις πουέντ. Τα µικρά µου χεράκια έπιαναν την µπάρα 
και ξεκίναγα τα βαθιά καθίσµατα και τα τεντώµατα για ζέσταµα. Ο κύριος Νικολάι 
βρισκόταν στην άκρη της αίθουσας και έπαιζε στο µικρό πιάνο του για να µας δίνει το ρυθµό. 
Η κυρία Σόνια, αυστηρή αλλά και τόσο υποµονετική, µας έδειχνε όλες τις κινήσεις µε µια 
χάρη, αρµονία και αριστοκρατικότητα µοναδική.   
     Τα χρόνια περνούσαν. Το σώµα µου είχε αρχίσει να παίρνει µια γυναικεία ντελικάτη 
µορφή. Τα µαθήµατα µε την κυρία Σόνια συνεχιζόντουσαν µε τον ίδιο εντατικό ρυθµό. Εγώ 
µε τον Αλέξανδρο είχαµε γίνει ζευγάρι για τις ανάγκες των µαθηµάτων. Εδώ και ένα χρόνο 
ετοιµάζουµε τη «Λίµνη των Κύκνων». Το καλοκαίρι θα την παρουσιάσουµε στο ανοιχτό 
θέατρο µε την παρουσία κάποιων δασκάλων από τη σχολή του Λονδίνου. Ψάχνουν για νέα 
ταλέντα. Η καλύτερη ευκαιρία για µας να δείξουµε την προσπάθεια χρόνων.  
     Τετάρτη απόγευµα και ετοιµαζόµαστε για µια ακόµη πρόβα. Πολύ φορτωµένο το 
πρόγραµµα των τελευταίων εβδοµάδων, αλλά ο ενθουσιασµός µου είναι τόσο µεγάλος που 
τις φουσκάλες από τις πουέντ ούτε καν τις αισθάνοµαι.  
- Μπαµπά, έτοιµος; Θα αργήσουµε, έλα σε παρακαλώ. 
-Ένα τηλεφώνηµα κάνω γλυκιά µου κι έρχοµαι.  
Το τηλεφώνηµα διήρκησε ένα τέταρτο, κι εγώ χοροπατούσα στο σαλόνι. Θα αργούσα στο 
µάθηµα. Η κυρία Σόνια είναι αυστηρή και δεν θέλει να αργούµε, ειδικά από το ζέσταµα που 
το θεωρεί το πιο σηµαντικό σηµείο του µαθήµατος.  
Μπαίνουµε τελικά στο αυτοκίνητο, από βιασύνη που µυαλό για ζώνη ασφαλείας! 
- Άντε µπαµπά, πάτα το λίγο. Λίγο ακόµα. Το µηχανάκι µπαµπά, το µηχανάκι… 
Θόρυβος, φωνές, κενό… 
     Ανοίγω τα µάτια µου και βρίσκοµαι σε ένα άσπρο δωµάτιο. Ξαπλωµένη στο κρεβάτι. Η 
µαµά µου και ένας κύριος µε λευκή µπλούζα µε κοιτούν περίεργα. ∆εν µπορώ να καταλάβω 
τίποτα. Η κυρία Σόνια, ο Αλέξανδρος που µε περίµενε στο µάθηµα. Και αυτός ο έντονος 
πόνος στη µέση. Τι συµβαίνει; Εγώ λίγες φουσκάλες στα πόδια µου είχα. Τι συµβαίνει; 
- Καρδούλα µου, άνοιξες τα µατάκια σου; Αγάπη µου ξύπνησες; 



- Τι λες µαµά; Πού είναι ο µπαµπάς; Έχουµε αργήσει για το µάθηµα. 
- Ησύχασε γλυκιά µου. Ένα µικρό ατύχηµα είχατε. Όλα θα γίνουν όπως πριν, όλα θα πάνε 
καλά.  
     Όλα αρχίζουν να ξεδιαλύνονται σαν ταινία στο µυαλό µου. Εκείνο το απόγευµα που 
πηγαίναµε στο µάθηµα και ξαφνικά βρέθηκε µπροστά µας το µηχανάκι… Τώρα αρχίζω και 
καταλαβαίνω. «Α, µη στενοχωριέσαι Αγγελική», λέω στον εαυτό µου, «ένα µάθηµα έχασες! 
Σήκω γρήγορα γιατί η παράταση δεν µπορεί να περιµένει.» 
  
     Μα τι συµβαίνει; Το σώµα µου είναι ακίνητο, δεν υπακούει στην εντολή που δίνω για να 
σηκωθώ από το κρεβάτι. Ο κύριος µάλλον καταλαβαίνει την προσπάθειά µου και σπεύδει να 
µε καθησυχάσει. 
- Παρακαλώ µείνετε ακίνητη. 
Τον κοιτάω µε ένα περίεργο µορφασµό. Αυτός θα µου πει τι θα κάνω! 
- Το ατύχηµα που είχατε έχει αφήσει ένα µικρό πρόβληµα στην σπονδυλική σας στήλη και 
δεν µπορείτε να περπατήσετε. 
- Ακόµα… µε τον καιρό όλα θα γίνουν όπως πριν, πετάγεται η µαµά µου.  
     Τι λένε; Ποιος δεν µπορεί να περπατήσει; Ποια σπονδυλική στήλη; Πόσος καιρός; Η 
κυρία Σόνια; Ο Αλέξανδρος; Η παράσταση; Και αυτός ο ήχος από το µουσικό κουτί µου 
τρυπάει τα µηλίγγια. 

 Ένα µήνα στην εντατική, δύο µήνες στο νοσοκοµείο και µια αναπηρική καρέκλα 
σαν δώρο εκείνου του απογεύµατος. Εγώ, η πρίµα µπαλαρίνα που ετοιµαζόµουν να ανοίξω 
τα φτερά µου και να πετάξω, να πετάξω ψηλά όσα τα σηκώµατα που κάναµε µε τον 
Αλέξανδρο, να κάθοµαι σε 2 ρόδες. Αυτά τα πόδια να µένουν ακίνητα σαν να είναι 
µαρµαρωµένα, να µην κάνουν την παραµικρή κίνηση, να µην πονάνε.. Καλύτερα να µου τα 
είχαν κόψει! Και που τα έχω απλά τα κοιτώ και γεµίζω οργή και θυµό! Άχρηστα, ακίνητα. 
Μαζεύω τα χέρια µου γροθιές και τα χτυπώ µε όση δύναµη µου έχει αποµείνει. ∆εν µπορεί, 
δεν µπορεί, θα αισθανθώ τον πόνο, δεν µπορεί ο θεός να µε τιµώρησε να ζήσω την υπόλοιπη 
ζωή µου καθισµένη. Τι σου έκανα Θεέ και µε τιµώρησες; Ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι γεµάτη 
όνειρα ήµουν και εσύ µε έκανες ένα κουφάρι πάνω σε ένα καρότσι. Τον µπαµπά µου τον 
µισώ. Τον µισώ κι αυτόν, χρόνια οδηγός και να µην δει το µηχανάκι; Είναι δυνατόν; Όλους 
τους µισώ, όλους. Την κυρία Σόνια και τον Αλέξανδρο! Εγώ ήµουν η καλύτερη µαθήτριά της 
όλα αυτά τα χρόνια, η καλύτερη παρτενέρ του Αλέξανδρου και µε αντικατέστησε µε τη Λένα. 
Λυπούνται αλλά δεν µπορούν να περιµένουν µέχρι να γίνει η εγχείρηση, το πρόγραµµα 
πρέπει να συνεχιστεί. Ποιος τους είπε να µε λυπούνται; ∆ε θέλω να µε λυπάται κανείς, κανείς 
δεν υπάρχει, κανείς για µένα. Εγώ, το καρότσι και το µουσικό κουτί. Α, και οι πουέντ µε το 
κουστούµι που είχαµε διαλέξει για την παράσταση.  

Οι µέρες περνούν και εγώ δε θέλω να βγω ούτε από το δωµάτιό µου. Εγκατέλειψα 
και το σχολείο. Γιατί να πάω να γίνω µια µορφωµένη ανάπηρη; Το διαπεραστικό βλέµµα των 
παιδιών και αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον των καθηγητών αν είµαι καλά, αν χρειάζοµαι 
βοήθεια ή να σύρουν το καροτσάκι µου, µου σπάει τα νεύρα. ∆ε θέλω τίποτα από κανέναν, 
τίποτα.   
     Η εγχείρηση γίνεται και τα αποτελέσµατα τα ίδια. Ολική αναπηρία. «Τι λες; Μεγάλη 
διάγνωση έκανες γιατρέ», του λέω. «Εσένα περίµενα να µου πεις ότι αυτά τα δύο πόδια δεν 
θα σταθούν ποτέ ξανά όρθια. Τόσο καιρό που προσπαθούσα δεν το είχα καταλάβει. Έπρεπε 
να σπούδαζα για χρόνια ιατρική για να κάνω µια τόσο εµπεριστατωµένη διάγνωση όπως 
εσείς.»  
- Έχει κλειστεί στον εαυτό της γιατρέ. Είναι ειρωνική µε όλους, αποµονωµένη, λέει η µητέρα 
µου. 
- Ναι, έχετε δίκιο. ∆εν πετώ από τη χαρά µου, λάθος ρήµα, χοροπηδάω, πετάω, χορεύω, 
στριφογυρίζω όπως οι µπαλαρίνες. Κοιτάξτε µια πρίµα µπαλαρίνα! Και αρχίζω να σέρνω τις 
ρόδες του αµαξιδίου και να χτυπώ τις πολυθρόνες που βρίσκονται στο γραφείο του γιατρού 
και να στριφογυρίζω µε το καροτσάκι, να γελάω δυνατά, ώσπου χάνω τον έλεγχο και πέφτω 
στο πάτωµα µε το αµαξίδιο δίπλα µου. Ο γιατρός και η µαµά µου τρέχουν δίπλα µου. 
- Χτύπησες γλυκιά µου; Ρώτησε η µαµά µου. 



«Να χτυπήσω; Τι άλλο να χτυπήσω; Α, ναι λίγο τα πόδια µου, αλλά δεν είναι τίποτα. Έτσι 
και αλλιώς δεν τα αισθάνοµαι. Μακάρι να σπάγανε. Να κοβόντουσαν, να µην υπήρχαν.  
Η ζωή είναι σκληρή. Ο κόσµος είναι άδικος κι εγώ τόσο µόνη. Πρέπει να πάρω δύναµη να 
ψάξω βαθιά µέσα µου να βρω τα σπασµένα µου κοµµάτια και να τα συναρµολογήσω όπως τα 
παζλ τα µικρά παιδιά. Πρέπει να δεχτώ την πραγµατικότητα. Αισθάνθηκα άσχηµα χτες στο 
γιατρό. Ξέρω ότι δεν ευθυνόταν εκείνος. Ακόµα και ο πατέρας µου, που τόσο τον έχω 
κατηγορήσει, δεν ευθύνεται. Η µοίρα, η κακιά στιγµή, ο άγγελός µου που εκείνη την στιγµή 
δεν ήταν δίπλα µου, ο Θεός. ∆ε θέλω να γεράσω κλεισµένη στους τέσσερις τοίχους του 
δωµατίου µου. Θέλω να πατήσω γερά σε αυτά τα δυο πόδια που ποτέ δε θα µε κρατήσουν 
όρθια µε την κυριολεξία της λέξεως, αλλά ας κρατήσουν ψηλά τα όνειρά µου. Έχω δικαίωµα 
στο όνειρο και θα αγωνιστώ να το πραγµατοποιήσω. ∆εν µπορεί η ζωή να σταµατά στα 16 
για ένα ατύχηµα. ∆ε λέω, ένα σοβαρό ατύχηµα, αλλά έχω τη ζωή µου που είναι µοναδική.  
     Η βροχή σταµάτησε και οι στάλες στέγνωσαν από το τζάµι του παραθύρου και από τα 
µάτια µου τα δάκρυα. Βαθιά στον ορίζοντα βγήκε το ουράνιο τόξο σύµπτωση ή σηµάδι; 
Μήπως σηµάδι για την καινούργια αρχή; Η µπαλαρίνα σταµάτησε να χορεύει και σώπασε η 
µουσική. Τα δάχτυλά µου τρεµοπαίζουν αλλά κλείνω το µουσικό κουτί και το βάζω στο ράφι, 
κάτω, χαµηλά. Ψηλά θέλω να βάλω τα θέλω µου. Θα βάλω καινούργιους στόχους και θα 
προσπαθήσω, θα αγωνιστώ για να τα καταφέρω. ∆ίπλα µου θέλω τους γονείς µου, τους 
φίλους µου, τους καθηγητές και γιατί όχι τον Νικόλα. Ειδικευόµενος ορθοπεδικός χειρούργος 
βοηθός του καθηγητή που µε χειρούργησε. Ο µόνος που µε κοιτούσε και στο βλέµµα του δε 
διέκρινα οίκτο. Ίσως έχει δει πολλούς µε κινησιακά προβλήµατα, ίσως ο όρκος του 
Ιπποκράτη ή ο µικρός φτερωτός θεός τον χτύπησε µε τα βέλη του. Για τον έρωτα λέω, σε 
χτυπάει και αισθάνεσαι τον πιο γλυκό πόνο… Ανεβαίνεις στο ροζ συννεφάκι και από κει τα 
βλέπεις όλα όµορφα και ακούς µόνο το χτύπο της καρδιάς που χτυπάει δυνατά κάθε φορά 
που αντικρίζεις εκείνον.  
 
     Άραγε η δική µου καρδιά χτυπούσε δυνατά γιατί θα τον συναντούσα ή για την αγωνία της 
εγχείρησης;. Θα σταµατήσω να φιλοσοφώ τα πράγµατα τόσο πολύ. Θα αφεθώ. Εγώ η 
Αγγελική, η πρίµα µπαλαρίνα θα αφεθώ στη ζωή, θα αφήσω τα πράγµατα να εξελιχθούν 
µόνα τους.  
     Αύριο θα αφήσω πίσω µου όλα τα παλιά. Θα τσουλήσω το καροτσάκι µου και θα πάω στις 
πρώτες θέσεις του θεάτρου να παρακολουθήσω την παράσταση «Η Λίµνη των Κύκνων». 
Είµαι και εγώ µία από τους επίσηµους καλεσµένους. Μαζί µου θα είναι και ο Νικόλας. 
Κανονίσαµε να έρθει και εκείνος να δει την παράσταση. Στο τέλος της παράστασης δε θα 
σηκωθώ όρθια να χειροκροτήσω όλα τα παιδιά που χόρεψαν, αλλά θα χειροκροτήσω µε 
δύναµη ψυχής όλους τους φίλους µου και για µένα. Θα ψάξω µε το βλέµµα µου να 
συναντήσω τα γαλαζοπράσινα µάτια του Νικόλα και θα αφεθώ στα µάτια του, την αγκαλιά 
του, τη ζωή…  
 
 


