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Ήταν απόγευµα της Παρασκευής. Έβρεχε καταρρακτωδώς. Μέσα στο σκοτάδι της αχανούς 
µεγαλούπολης, ξεχώριζαν τα αναµµένα  φώτα από τα διαµερίσµατα των πολυκατοικιών, σαν 
µικρές πυγολαµπίδες. Σε ένα απ’ αυτά τα διαµερίσµατα, βρισκόταν ένα µικρό παιδί. Καθόταν 
στο παράθυρό του και ατένιζε την θέα από κει. Έβλεπε τις σταγόνες της βροχής να πέφτουν. 
Κάθε σταγόνα ήταν και ένας συλλογισµός του. 

Ο Α ήταν ένα παιδί καλόψυχο κατά βάθος και χαρισµατικό. ∆εν είχε όµως φίλους. 
Που και που ένιωθε την ανάγκη να παίξει,να χαρεί και να µοιραστεί τη φιλία του µε κάποιον. 
∆εν µπορούσε. Ζούσε µαζί µε τους αυστηρούς και δύστροπους γονείς του στον δεύτερο όρο-
φο µιας γκρίζας σκυθρωπής πολυκατοικίας. Όπως όλα τα παιδιά του άρεσε να παίζει, πράγµα 
δύσκολο αφού ζούσε σε διαµέρισµα. Μπορεί να µην είχε φίλους, ήταν όµως ένα καλόψυχο 
και έµπιστο µικρό πλασµατάκι. 

Βυθισµένος καθώς ήταν στις σκέψεις του, η φωνή της µητέρας του τον επανέφερε 
στην πραγµατικότητα. 
-Μικρέ, ώρα για ύπνο!!! 
Απρόθυµα φόρεσε τις πιτζάµες του και χώθηκε στο µικρό του κρεβατάκι, µην έχοντας καµία 
όρεξη να κοιµηθεί. Απ’ την άλλη τι µπορούσε να κάνει; Προσπάθησε, ξαναπροσπάθησε, 
στριφογύρισε δυό-τρεις φορές, µα δεν γινόταν τίποτα. Ήταν αδύνατο να κοιµηθεί. Οι σκέψεις 
βασάνιζαν το µυαλό του. Ήταν τόσο στενοχωρηµένος. Ζούσε σε ένα άδειο µοναχικό κόσµο. 
-Και τι δεν θα’δινα να είχα έστω και έναν φίλο, να ζούσα στην εξοχή σε ένα όµορφο σπίτι 
γεµάτο χρώµατα, αγάπη και ζωή, σκέφτηκε. 

Τελικά αποκοιµήθηκε. Όχι για πολύ όµως. Σε λίγο ήταν πάλι ξύπνιος. Κοίταξε το ρο-
λόι που ήταν κρεµασµένο στον τοίχο. Έδειχνε 12 ακριβώς. Ξεφύσησε. Στρέφοντας το βλέµµα 
του προς το παράθυρο παρατήρησε κάτι πάρα πολύ παράξενο. Μια γυναικεία φιγούρα ντυµέ-
νη στα λευκά καθόταν στο παράθυρο του. Απλά στεκόταν εκεί. Φοβισµένος καθώς ήταν 
σκέφτηκε να της µιλήσει. 
-Ποια είσαι; της είπε. 
-Με λένε Απόφαση. Θέλεις να έρθεις µαζί µου; απάντησε εκείνη. 
-∆εν ξέρω... 
-Ξέρω πως δεν έχεις φίλους. Και πως νιώθεις µόνος σου. Γι’ αυτό ήρθα. 
-Μα...πώς το ήξερες; Πώς....;.Σώπασε για λίγο και την κοίταξε στα µάτια. 
-Μην ανησυχείς δεν ήρθα για να σου κάνω κακό. Θες να γίνουµε φίλοι; Θες να έρθεις µαζί 
µου; 
-Ναι θέλω! Πού να έρθω µαζί σου, όµως; 
-Θα πάµε σε ένα παραδεισένιο µέρος.... 
-Πού είναι αυτό το µέρος; 
-∆εν έχει σηµασία. Θα είναι γεµάτο χρώµατα, ζωή, αγάπη, παιχνίδι..... 
Στο άκουσµα αυτών των λέξεων τα µάτια του µικρού άστραψαν και ένα χαµόγελο σχηµατί-
στηκε στο πρόσωπο του. 
-Τότε θα πάµε....Τι καλά! 



 

 

Τον έπιασε απ’το χέρι και του είπε:  
-Κλείσε τα µάτια σου και κράτα σφιχτά το χέρι µου. Ό,τι κι αν γίνει µην το αφήσεις. 
Πράγµατι έκανε ακριβώς ότι του είπε και µέσα σε λίγα λεπτά άνοιξε τα µάτια του και αντί-
κρισε ένα απίστευτο θέαµα. 
Ένα καταπράσινο µέρος γεµάτο λουλούδια, δέντρα µικρά και µεγάλα, µε µικρά ποταµάκια να 
το διασχίζουν. ∆εξιά και αριστερά παιδιά έτρεχαν χαρούµενα, φώναζαν δυνατά και γελού-
σαν. Ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Ο Α δεν πίστευε στα µάτια του. 
-Πού είµαστε; ρώτησε την γυναίκα. 
-∆εν έχει σηµασία. ∆εν είναι υπέροχο; 
Ο Α δεν µίλησε για λίγο. Ήθελε απλά να απολαύσει αυτό που έβλεπε. Το µέρος αυτό ήταν το 
ιδανικό για εκείνον. Σε ένα τέτοιο µέρος φανταζόταν τον εαυτό του όταν ήθελε να ξεφύγει 
από την γκρίζα, λυπηρή και πνιχτή ατµόσφαιρα της πολυκατοικίας στην οποία ζούσε. 
-Μπορώ...µπορώ να σε ρωτήσω κάτι; Είπε µε τρεµάµενη φωνή στην γυναίκα. 
-Φυσικά, απάντησε εκείνη. 
-Πώς λέγεται αυτό εδώ το µέρος; 
-Κοινωνία. Λέγεται κοινωνία. 
-Τι παράξενο όνοµα! σκέφτηκε. 
-Θα πρέπει σε λίγο να φύγω. Θα σου πω κάποια πράγµατα. Θέλω να ακολουθήσεις τις οδηγί-
ες που θα σου δώσω προσεκτικά. ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να περάσεις τον Μεγάλο 
Φράχτη και να πας στην άλλη µεριά. Απαγορεύεται. Αν τυχόν δεις κάποιον άνθρωπο που 
µοιάζει «ξένος», θα τον αποστρέφεσαι και θα φεύγεις µακριά του. Υπό αυτούς τους όρους θα 
µπορείς να ζήσεις εδώ για όσο θες..... 
-Να ζήσω εδώ; 
-Ναι. Ξέρω ότι ευχήθηκες να ζούσες σε ένα τέτοιο µέρος και να άφηνες την παλιά σου ζωή. 
Τώρα όµως συνέβη στ’ αλήθεια. Η ευχή σου πραγµατοποιήθηκε, αλλά θα πρέπει να ακολου-
θήσεις κατά γράµµα όσα είπα, γιατί αλλιώς θα µε αναγκάσεις να σε διώξω. Το κατάλαβες; 
Της έγνεψε καταφατικά και εκείνη βήµα-βήµα αποµακρύνθηκε από κοντά του και σιγά-σιγά 
χάθηκε. 
Όµως ο Α ήταν παιδί. Ένα παιδί όπως όλα τα άλλα και η περιέργεια του τον παρότρυνε ορι-
σµένες φορές να κοιτάξει τι υπάρχει στην άλλη µεριά του φράχτη. Ένιωθε κάτι να τον τραβά-
ει προς τα εκεί. Πολλές φορές σκέφτηκε να περάσει το φράχτη µα τα λόγια της γυναίκας η-
χούσαν ξανά και ξανά στο µυαλό του. Προσπάθησε να κάνει καινούριους φίλους για να διώ-
ξει από τη σκέψη του τον Φράχτη και την άλλη µεριά. ∆εν τα κατάφερε όµως. Πλησίαζε τα 
χαρούµενα πιτσιρίκια σκοπεύοντας να τους µιλήσει και να τους συστηθεί, µα εκείνα µόλις 
τον έβλεπαν έφευγαν µακριά. Γύριζαν το βλέµµα τους αλλού. Για πολύ πολύ καιρό προσπα-
θούσε να τους µιλήσει. Πήγαινε δίπλα τους και του µιλούσε φωναχτά. Μα εκείνα δεν άκου-
γαν. Έκαναν πως δεν άκουγαν. Γιατί απλά δεν ήθελαν να τον ακούσουν. Και ήταν σαν να µην 
έβγαινε φωνή όταν άνοιγε το στόµα του. Και κάθε µέρα φώναζε δυνατότερα.Μα και πάλι 
εκείνοι δεν τον άκουγαν. 

Καθόταν µόνος  κάτω από τη σκιά µιας αµυγδαλιάς και σκεφτόταν. Τι κάνω λάθος; 
Τι κάνω λάθος; Για λίγο σταµάτησε να σκέφτεται. Ήταν βαθιά πληγωµένος. Κανείς δεν τον 
ήθελε. ∆εν ήξερε καν το γιατί. Άρχισε πάλι να σκέφτεται. Μια λέξη του ήρθε στο µυαλό. 
Φράχτης. ∆εν είχε άλλη επιλογή. Θα το έκανε. Εξάλλου τι νόηµα είχε να περιφέρεται ασκό-
πως σε έναν επίγειο παράδεισο...µόνος; Πως να ένιωθε την χαρά που του πρόσφερε το µέρος 
αν δεν είχε κάποιον για να την µοιραστεί µαζί του; 

Περπάτησε για λίγο. Έπειτα από λίγη ώρα έφτασε εκεί. ∆εν υπήρχε κανείς. Κανείς να 
παρακολουθεί τις κινήσεις του. Κανείς να του πει «Σταµάτα». Όµως φοβόταν. ∆εν ήξερε τι 
θα βρει στην άλλη µεριά. Απ’ την άλλη βέβαια, τι θα έκανε; Στάθηκε για λίγο. Ξεροκατάπιε 
δυο-τρεις φορές. Έβαλε τα χέρια του επάνω στον φράχτη και σε κλάσµατα δευτερολέπτου 
πήδηξε απέναντι. Βρέθηκε να πατά στα δυό του πόδια µε ένα παράξενο συναίσθηµα να γεµί-
ζει την ψυχή του. Χαµογέλασε. Ακόµη φοβόταν όµως. Προχώρησε λιγάκι. Το µέρος ήταν 
πολύ διαφορετικό. Άλλαζε σιγά-σιγά. Σκοτείνιαζε. Περπάτησε λίγο ακόµα. Μπορούσε τώρα 
να δει καθαρά. Σκοτάδι, υγρασία, λάσπη, οµίχλη.....Ένας κόσµος αποκρουστι-
κός.....Κοντοστάθηκε. ∆εν του άρεσε αυτό που έβλεπε. Προσπάθησε όµως. ∆εν το έβαλε κά-
τω. Προχώρησε. Βρήκε κάτι που έµοιαζε µε οικισµό. Αυθόρµητα χτύπησε την παλιά βαριά 



 

 

ξύλινη πόρτα ενός σπιτιού. Τίποτα. Σιγή. Μια γυναίκα εµφανίστηκε από ένα σοκάκι µε µια 
σκούπα στα χέρια της. Έµοιαζε διαφορετική από όσους είχε δει εκεί που ήταν πριν. Το δέρµα 
της ήταν σκούρο, όπως και τα µαλλιά της. Τα µάτια της καταπράσινα γεµάτα αγάπη, καλο-
σύνη, ελπίδα. 
-Άδικα χτυπάς.∆εν µένει κανείς εκεί,είπε. 
Ο Α τροµοκρατήθηκε. Για το γεγονός αυτό δεν έφταιγε το ότι η γυναίκα του είχε µιλήσει αλ-
λά το ότι ο ίδιος δεν είχε µιλήσει µε κανέναν άνθρωπο εδώ και πολύ καιρό. Το πρόσωπο της 
όµως ήταν γεµάτο καλοσύνη και για αυτό το ένιωθε πολύ οικείο. 
-∆εν το ήξερα.Συγγνώµη..... 
-∆εν πειράζει,καλέ µου.Μην ανησυχείς.Πώς είναι το όνοµά σου; 
-Με λένε Α.Εσάς πώς σας λένε;και...ποια πόλη είναι εδώ; 
Με λένε Θαλπωρή. Εδώ είναι η «Άλλη Μεριά» ή αλλιώς η Κάτω Κοινωνία. Κάποτε ανήκε 
και αυτή στην Κοινωνία, αλλά µια µέρα αποφάσισαν να µας παραµερίσουν γιατί λέει εµείς 
ήµασταν ανάξιοι τους και κατώτεροι. 
Τι παράξενο όνοµα!,  σκέφτηκε. Θαλπωρή! ∆εν το’ χω ξανακούσει. Φαίνεται θα είναι δηµο-
φιλές σε τούτα δω τα µέρη. 
-Α µάλιστα, αναφώνησε ύστερα από λίγο. 
-Κοίταξε. Είναι σκοτεινά και δεν θα έλεγα πως είναι και η καλύτερη ιδέα να µείνεις εδώ, µό-
νος σου µες στο κρύο και την βροχή. Αν θες ξέρω ένα µέρος για να κοιµηθείς το βράδυ. Έλα 
µαζί µου. 
Την ακολούθησε. Περπάτησαν µαζί, ώσπου έφτασαν σε ένα µικρό καλυβάκι. Ήταν παλιό και 
ξύλινο. Τόσο παλιό που είχες την αίσθηση ότι άν ξεφυσούσες κατ’επάνω του θα ‘πεφτε και 
θα γκρεµιζόταν. Του άνοιξε και τον έβαλε µέσα. 
-Μείνε εδώ και θα είσαι ασφαλής. Κανείς δεν θα σε πειράξει. Ούτως ή άλλως δεν κινδυνεύ-
εις. Όλοι οι άνθρωποι εδώ είναι φιλικοί και ειρηνικοί. Θα γυρίσω. Για τώρα απλά ξεκουρά-
σου. 
Έφυγε. Ήταν µόνος µες στο καλυβάκι. Τώρα ένιωθε ήρεµος, γαλήνιος. Έβγαλε τα παπου-
τσάκια του και χώθηκε όπως όπως τυλιγµένος µε τα σκεπάσµατα µέσα στο κρεβάτι. Έκλεισε 
τα µάτια του και πήρε έναν υπνάκο. Τον ξύπνησαν χτυπήµατα στην πόρτα. Ένα χτύπηµα, δύο 
χτυπήµατα. Κι όλο η ένταση δυνάµωνε. Άνοιξε. Πίσω από την πόρτα της καλύβας διαγραφό-
ταν τώρα ολοκάθαρα η φιγούρα ενός µικρού αγοριού, περίπου στην ηλικία του, µε σγουρά 
µαλλιά και σκούρο δέρµα. Ήταν λαχανιασµένο, φαίνεται έτρεχε. 
-Τι συνέβη; Είσαι εντάξει; Ποιός σε κυνηγάει; 
-Σκυλιά.Σκυλιά.΄Ενα κοπάδι άγρια σκυλιά. Άσε µε να µπώ! Σε παρακαλώ. 
Του άνοιξε όσο πιο γρήγορα µπορούσε και ύστερα αφού είχε κλειδώσει, τον σκέπασε µε µια 
κουβέρτα γιατί φαινόταν να κρύωνε. 
-Συγγνώµη, που µπήκα έτσι. 
-∆εν πειράζει. Τι συνέβη; 
-Ένα κοπάδι από αγριόσκυλα µου επιτέθηκε.  Μάλλον πέρασαν το φράχτη. Θα τα είχαν αµο-
λήσει οι άνθρωποι από την Άνω  Κοινωνία. ∆εν µας συµπαθούν. ∆εν µας µιλούν. Σε κανέναν 
δε µιλούν αυτοί. Μόνο µεταξύ τους. ∆εν ξέρω γιατί µας αντιπαθούν τόσο! Τι τους κάναµε 
πιά...Φοβήθηκα. Μπορώ να µείνω εδώ; 
-Ναι, φυσικά και µπορείς να µείνεις εδώ. Προτιµώ από το να είµαι µόνος µου. Πως σε λένε; 
-Το όνοµα µου είναι Β. 
-Εγώ είµαι ο Α. Του χαµογέλασε είχε καιρό να µιλήσει µε ένα παιδί της ηλικίας του. Και φαι-
νόταν τόσο καλό. Τον συµπάθησε σχεδόν αµέσως. 
-Θες να γίνουµε φίλοι;του είπε ο Α. 
-Φίλοι;.... 
-Ναι. 
-Τι σηµαίνει η λέξη «φίλοι»; 
-Ας πούµε ότι δύο αγόρια είναι φίλοι. Συζητούν, περνάνε την ώρα τους µαζί, παίζουν, κάνουν 
παρέα, µοιράζονται µυστικά, βοηθούν ο ένας τον άλλο.... 
-Ναι θέλω να γίνουµε «φίλοι». 
-Ωραία τότε. 



 

 

Οι µέρες περνούσαν. Τα δύο παιδιά ήταν µαζί. Έγιναν φίλοι και µάλιστα πολύ καλοί. ∆έθη-
καν. Βρήκαν ένα φιλαράκο. Έναν σύντροφο. Έναν έµπιστο. Βρήκαν ο ένας τον άλλο. Έγιναν 
οι καλύτεροι φίλοι. Ήταν αχώριστοι. Μια µέρα ο Α του είπε: 
-Θα πρέπει να επιστρέψω στην Άνω Κοινωνία. Η Απόφαση µου είχε πει πως δεν θα έπρεπε 
να έρθω εδώ, αλλά να µείνω εκεί. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. ∆εν είχα φίλους. Ήµουν µόνος. 
Πρέπει να γυρίσω. Σε παρακαλώ, θα έρθεις µαζί µου; 
-∆εν µπορώ οι άνθρωποι της Άνω Κοινωνίας δεν θα µε δεχτούν. Μας µισούν. Όλους εµάς. 
Απλά επειδή είµαστε διαφορετικοί και αυτό τους ξενίζει. Μας απεχθάνονται. 
-Ναι αλλά δεν θα είσαι µόνος. Θα είµαστε µαζί. Μην φοβάσαι ότι κι αν γίνει εγώ θα είµαι 
δίπλα σου γιατί είσαι ο καλύτερος και ο µοναδικός φίλος που είχα ποτέ. 

Χαµογέλασαν και οι δύο .Ξεκίνησαν να περπατούν. Ο δρόµος τους τους έβγαλε 
µπροστά στο Φράχτη. Έπρεπε τώρα να περάσουν. Έβαλαν τα χεράκια τους επάνω στον Φρά-
χτη και µε λίγη προσπάθεια πέρασαν απέναντι. Ήταν πάλι εκεί. Σε εκείνο το µέρος που ο Α 
είχε αφήσει πίσω του. Το θέαµα που αντίκρισαν ήταν ανησυχητικό. Ο ουρανός άρχισε να 
σκοτεινιάζει σιγά-σιγά. Αστραπές, βροντές, σύννεφα. Ο Α είδε από µακριά µια ανθρώπινη 
µάζα να κατευθύνεται προς αυτούς. Μπροστά από όλους ήταν η Απόφαση. Ήταν τώρα ντυ-
µένη στα µαύρα και όχι στα λευκά όπως όταν την πρωτοείδε. Ο θυµός ξεχείλιζε από µέσα 
της. 
-Πώς τόλµησες; 
-Μα... 
-Σιωπή! ∆εν περίµενα ότι θα το έκανες! ∆εν το πίστευα ότι πραγµατικά θα συνέβαινε! Το 
βλέµµα της έπεσε επάνω στον Β. 
-Είναι...είναι ένας απ’αυτούς; Πως µπόρεσες; 
-Συγγνώµη, ξεφώνισε ο Α, µε λυγµούς και τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα µάτια 
του.Συγγνώµη, σε ικετεύω µην τον πειράξεις. Ούτε αυτόν ούτε και µένα. Σε παρακαλώ. Την 
έπιασε από τα πόδια. Την ικέτευε. 
-Ωραία θα σου δώσω µια ευκαιρία ακόµη. Πρέπει να διαλέξεις. Ή θα ζήσεις εδώ µόνος χωρίς 
τον φίλο σου για πάντα. Ή θα φύγετε και οι δύο µαζί και δε θα σας ξαναδώ ποτε στα µάτια 
µου. 
Ανοιγόκλεισε τα µάτια του. Σκέφτηκε για λίγα δευτερόλεπτα. 
-Όχι! της είπε ουρλιάζοντας. Ποτέ! ∆ε θα τον άφηνα ποτέ! Αµέσως µόλις οι λέξεις βγήκαν 
από το στόµα του ένιωθε ένοχος. Ένοχος επειδή σκέφτηκε έστω και για ένα δευτερόλεπτο να 
τον αφήσει µόνο. 
-Πολύ καλά, είπε. Φύγετε και οι δύο αµέσως! 
Αποµακρύνθηκαν σταδιακά. 
-Γιατί; είπε ο Β. Γιατί διάλεξες εµένα; ∆εν ήθελες να µείνεις µαζί τους εκεί; 
 -Εσύ θα έµενες; 
-ΟΧΙ! Ποτέ δε θα σ’ άφηνα µόνο σου. 
-Το έκανα γιατί....γιατί  Εσύ Είσαι Όπως και Εγώ...γιατί είµαστε Εµείς.... 
Χαµογέλασαν και οι δύο. Πιάστηκαν χέρι-χέρι και περπατώντας  χάθηκαν στον ορίζοντα........ 
 


