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Χριστουγεννιάτικη ιστορία - Aγγελική Μπούμπουκα 
Ελευθεροτυπία - http://twitter.com/aboubouka 

 

«Δεν υπάρχουν πια φυλακές; Τα άσυλα, τα πτωχοκομεία, έκλεισαν; Κι ο ΟΑΕΔ, μήπως καταργήθηκε και δεν το 

έμαθα;» 

Ο Εμπενίζελ Σκρουτζ ήταν έξαλλος με το θράσος των συνδικαλιστών που στέκονταν μπροστά του απαγγέλλοντας το 

κουραστικό ποιηματάκι με τις απολύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις και τους απλήρωτους εργαζόμενους που δεν 

είχαν να ξεχρεώσουν στεγαστικά δάνεια, έκτακτους φόρους, ούτε καν -τι γελοίο επιχείρημα- «το γάλα των παιδιών 

τους». Ακόμη πιο έξαλλος ήταν με την ανικανότητα των φρουρών στην είσοδο που τους είχαν επιτρέψει να περάσουν 

στα γραφεία. Δεν τους ήθελε ούτε ζωγραφιστούς. 

«Kύριοι, η επιβίωση του δημοσιογραφικού οργανισμού, που με κόπο στέκεται στα πόδια του για να ταΐζει 

εκατοντάδες στόματα σε καιρούς κρίσης, τίθεται σε κίνδυνο από τις ανόητες κινητοποιήσεις σας. Αντί να απαιτείτε να 

καταβάλω μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές με βάση νόμους που φτιάχτηκαν επιπόλαια την εποχή των παχιών 

αγελάδων, θα σας συνιστούσα να βοηθήσετε να καταργηθεί το αγγελιόσημο μπας και καταφέρουμε να επιβιώσουμε 

τουλάχιστον στο Ίντερνετ». Τζάμπα τα έλεγε. Χειρότεροι κι από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ήταν πάντα. Τους θυμόταν από τις 

εποχές που ήταν ένας απλός ρεπόρτερ και δεν τον δέχονταν για μέλος της ΕΣΗΕΑ. 

Στο σαλόνι του σπιτιού του, το ίδιο βράδυ, βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή που ξέθαψε το παρελθόν. Του κόπηκε 

το αίμα όταν η τηλεόραση μαύρισε και από μέσα της πρόβαλε το ζόμπι του παλιού του συνεταίρου. Ο μακαρίτης ο 

γερο-Λαυρέντης Μάρλεϊ ξεπήδησε από τη 3D οθόνη σέρνοντας μια βαριά αλυσίδα που είχε περισσότερους κρίκους 

κι από τα εκατομμύρια που είχε βγάλει σε Κύπρο και Ελβετία.«Έχεις αλλάξει πολύ Λαυρέντη. Ποτέ δεν ήσουν τόσο 

διαφανής. Μάλλον σου έκαναν καλό οι διορθωτικές ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών», βρήκε τη διάθεση να 

αστειευτεί. «Άσε τις εξυπνάδες Εμπενίζελ. Αν ήξερες πόσους παραπάνω κρίκους έχει η δικιά σου αλυσίδα, θα 

διαπραγματευόσουν για κούρεμα του ηθικού χρέους σου αντί να σκίζεσαι απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ για να 

εφαρμοστεί το μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει, είμαι εδώ για να σε προειδοποιήσω. Θα περάσουν στη σειρά τρία 

φαντάσματα. Φρόντισε να πάρεις το μήνυμα, αλλιώς σε βλέπω να κάνεις παρέα στον Γιαννίκο». 

Προτού προλάβει να καλοσκεφτεί αν αυτό το τελευταίο ήταν απειλή, ο Σκρουτζ είδε τις κουρτίνες να τραβιούνται και 

να εμφανίζεται το πρώτο φάντασμα. «Είμαι το Πνεύμα Των Χριστουγέννων Που Έχεις Ζήσει και θα σε γυρίσω σ’ 

αυτά», του ανήγγειλε και σε δευτερόλεπτα αιωρούνταν πάνω από το γραφειάκι στην εφημερίδα όπου έγραψε τα 

πρώτα του ρεπορτάζ. 

Τι παράξενο να ξαναβλέπει τους παλιούς του συναδέλφους στα νιάτα τους: Τον Γιώργο χρόνια πριν γίνει υπουργός, 

την Σοφία χωρίς Prada και σωφέρ, τον Τάκη που παρότι γιός βουλευτή προσπαθούσε σεμνά να κάνει καριέρα. Κι 

ανάμεσά τους ο ίδιος να διαβάζει Ριζοσπάστη και να επιχειρηματολογεί κατά της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε. Ένα 

δάκρυ νοσταλγίας κύλησε και στέγνωσε στο μάγουλό του καθώς διακτινίζονταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών κάποια 

Χριστούγεννα του ενενήντα τόσο. Καπνός από πούρα, σαμπάνιες, ο δείκτης στο θεό κι εκείνος ήδη στέλεχος πολλά 

υποσχόμενο. «Τι ένδοξες εποχές» μονολόγησε για να εισπράξει ένα σαρκαστικό γελάκι από το Πνεύμα. «Αλήθεια, τι 

απέγιναν εκείνα τα λεφτά του Χρηματιστηρίου;» τον ρώτησε. «Δεν κατάλαβα. Υπονοείς κάτι; Δεν βλέπεις τι 

επενδύσεις έγιναν στα ΜΜΕ την τελευταία 20ετία;» πήγε να του πάρει πίσω τον αέρα. «Επειδή το βλέπω ρωτάω», 

ήταν η απάντηση που τον τσάντισε. Με μια κλωτσιά βρέθηκε πάλι μόνος στο σαλόνι του. 

Στον δωδέκατο χτύπο της καμπάνας, το Πνεύμα Των Φετινών Χριστουγέννων, στεκόταν ήδη μπροστά του και την 

επόμενη στιγμή είχαν διακτινιστεί μαζί στα γραφεία του καναλιού του. Ετοιμάστηκε να αρχίσει τα μπινελίκια 

βλέποντας τη βάρδια να το έχει ρίξει στα εορταστικά ουισκάκια αλλά τον πρόλαβαν εκείνοι: «Το @ τώρα θα 

καλοπερνάει κι εμείς δεν έχουμε να πάρουμε ούτε κατεψυγμένη γαλοπούλα». «Να κάνουμε υπομονή, λέει, μέχρι να 

πάρει δάνειο». «Ναι, για να συνεχίσει μετά τις απολύσεις και να ζητάει κι άλλη περικοπή 30 και 40%». «Κι αν πεις και 

τίποτα θα σου πει τράβα να γράφεις στα μπλογκ με 500 ευρώ το μήνα». «Το μόνο που δεν περικόπτεται, τελικά, είναι 

ο τηλεοπτικός χρόνος για τις αγαθοεργίες και τις δημόσιες σχέσεις της οικογένειας». 

«Ωραίο ευχαριστώ για τις τόσες θέσεις εργασίας που δημιούργησα! Δεν έχεις να μου δείξεις τίποτα δημοσιογράφους 

που να μην είναι αχάριστοι και δημόσιοι υπάλληλοι σαν τους δικούς μου;» αντέτεινε τσαντισμένα στο Πνεύμα. «Έχω 

πολλούς. Αλλά καλύτερα να σου τους δείξει ο διάδοχός μου», είπε προτού εξαφανιστεί. 

Το Πνεύμα Των Μελλοντικών Χριστουγέννων, όχι πολύ κεφάτο για βόλτες, του κόλλησε κατευθείαν ένα iPad στα 

μούτρα και γκούγκλαρε «Ε μ π ε ν ί ζ ε λ Σ κ ρ ο υ τ ζ». Στην κορυφή των αποτελεσμάτων ήταν η νεκρολογία του στη 

Wikipedia. Ακολουθούσαν δημοσιεύματα για το πώς πτώχευσε ο δημοσιογραφικός του οργανισμός και το πλιάτσικο 

που ακολούθησε. Το τελευταίο λινκ χαμηλά, οδηγούσε σε μια ανάλυση για τη «διαχρονική διαπλοκή των ελληνικών 

ΜΜΕ και τον βρώμικο ρόλο που έπαιξαν στην εφαρμογή του «Δόγματος του Σοκ» στη χώρα». 

«Άφησες παρακαταθήκη», διαπίστωσε το Πνεύμα. «Μην ειρωνεύεσαι», διαμαρτυρήθηκε εκείνος. «Μπορώ να σου 

πω ποιοί τους τα υπαγόρευσαν όλα αυτά. Θα προτιμούσα όμως να με αφήσεις στην ησυχία μου». «Όπως θες. Με 

αυτό το μπλε χαπάκι τα ξεχνάς όλα και ξαναγυρνάς στην πραγματικότητα που ήξερες. Με το κόκκινο μπορώ να σε πάω 

και παρακάτω. Τελευταία ευκαιρία, διάλεξε.» 

http://twitter.com/aboubouka
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Σταύρος  Πετρόπουλος 
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τέσσερα κι ογδόντα - Κ.Κ.Μοίρης 
http://amancalledkkmoiris.wordpress.com 

Το ́ ξερε, να πεις δεν το ‘ξερε; Ενάμιση χρόνο σερνόταν αυτός ο φόβος ανάμεσα στα πόδια του, τυφλό φίδι να ήταν θα ́ βρισκε το 

δρόμο να δαγκώσει. 

 
Φεύγω για πάνω, σε δυο βδομάδες. Το σκέφτηκα πολύ, δεν πάει άλλο. Είπα να στα πω από κοντά, μη τα μάθεις αφού φύγω. 

 
Όταν ο άλλος σου λέει φεύγω, λίγη σημασία έχει αν σου πει τώρα, σε τρεις βδομάδες, σε δέκα μήνες. Ειδικά όταν δεν είσαι 

συνδικαιούχος στο βιβλιάριο του χρόνου του. Για το σώμα και το κρεβάτι του, εδώ και καιρό, ούτε λόγος. 

Την άκουγε χωρίς να μιλάει. Ανακάτευε τον καφέ που πάγωσε ανέγγιχτος, έκανε τρίμματα τα κουλουράκια και τα σκόρπισε στο 

πάτωμα, κοίταζε αφηρημένος την απόδειξη, τέσσερα κι ογδόντα, μια φορά σήκωσε το βλέμμα του για να δει τα μάτια της, εκείνη τα 

είχε κάτω, ούτε σ’ αυτό μπόρεσαν να συντονιστούν, κάποτε έχυναν μαζί, τώρα ούτε ματιές συναντιόντουσαν. Μικρό το κακό, 

σκέφτηκε, μερικές φορές γίνονται άσχημες πλαγιομετωπικές στις διασταυρώσεις. 

Πέντε μήνες απλήρωτη, τα έτοιμα τέλειωσαν, δύσκολα θα κρατήσουν ανοιχτό το γραφείο, δεν είμαι και σε ηλικία να παριστάνω το 

κοριτσάκι ψάχνοντας δεξιά κι αριστερά μεροκάματα. Μίλησα με την Kirsten, θα με φιλοξενήσει ένα-δυο μήνες στο σπίτι της μέχρι να 

τακτοποιηθώ. Χώρισε τον Οκτώβριο, θα είναι πιο εύκολα και για μένα έτσι. 

Για σένα. Δεν το είπε, συνέχισε να σπέρνει ψίχουλα στα πλακάκια, μετά το δικό του έβαλε χέρι και στο δικό της. Τρίμματα εσύ τη ζωή 

μου, τρίμματα εγώ το κουλουράκι σου. Όλα θα προλάβουμε να τα ζήσουμε μαζί, κανείς δεν θα μ’ αγαπήσει όπως εσύ, σ’ ευχαριστώ 

που νοιάζεσαι τόσο πολύ για μένα, οι λέξεις της, τα γράμματα, οι τόνοι, έπεφταν ψίχουλα στο πάτωμα, κατά λάθος έριξε και την 

απόδειξη, έσκυψε και την σήκωσε. Δεν μίλησε, είχε χίλια δυο να πει, θα άκουγε όμως χίλια τρία, η τελευταία λέξη πάντα δικιά της 

ήταν, της την είχε χαρίσει από καιρό, από τότε που κουράστηκε να βλέπει τη θυμωμένη πλάτη της κάθε φορά που ένιωθε 

στριμωγμένη. Ωραία πλάτη, όταν καθόταν πάνω του γυμνή και ιδρωμένη ήταν το όγδοο θαύμα του κόσμου αυτή η πλάτη. Του δικού 

του κόσμου, ο άλλος ήταν ολωνών, αυτός για τον δικό του μάζευε θαύματα, για τον κόσμο των άλλων δεν είχε χρόνο. 

 
Δεν μ’ ακούς. Δεν μιλάς. 

 
Σ’ ακούω. Δεν μιλάω. Στα είπα όλα ένα εκατομμύριο φορές. Δεν άκουγες. Μίλαγες όμως και για τους δυο μας, εσύ ήξερες και τι 

ήθελες και τι έπρεπε να θέλω εγώ. Αρχίδια ήξερες. Μόνο μπορώ και μόνη μου ήξερες να λες, μη με πνίγεις όταν ήμουν κοντά, όταν 

σε χρειάζομαι πάντα λείπεις όταν ήμουν μακριά, ήξερες να μην σηκώνεις το τηλέφωνο όταν ήταν να πω έρχομαι, ήξερες να το 

σηκώνεις και να λες πάλι λείπεις; όταν ήξερες πως ήμουν στου διαόλου τη μάνα, ήξερες να λες όχι όταν δίψαγα για μισό ναι, ήξερες 

να λες ναι όταν αυτό θα με άφηνε νηστικό, ήξερες ν΄ αδειάζεις τα μάτια σου όταν έμπαινα μέσα τους, ήξερες να γεμίζεις τα δικά μου 

όταν έμπαινα μέσα σου για να πεινάω περισσότερο μετά. Τελικά εσύ ήξερες. Εγώ αρχίδια ήξερα. 

 
Τι θα κάνεις πάνω; βρήκες κάτι εκεί; σίγουρα βρήκες, δεν θα ‘κανες ποτέ οτιδήποτε χωρίς πρόγραμμα εσύ.  

 
Δεν μίλησε. Τι να του πει… Στα είπα όλα ένα εκατομμύριο φορές. Δεν άκουγες. Μίλαγες όμως και για τους δυο μας, εσύ ήξερες και τι 

μπορούσες και τι έπρεπε να μπορώ εγώ. Ανάμεσα στα θέλω μου και τα μπορώ σου, μια πτήση one way τώρα, δυο καφέδες και μια 

απόδειξη. Τέσσερα κι ογδόντα. 

 
Μπορεί να ‘ρθω να σε δω κάποια στιγμή. Αν είσαι μόνη ακόμη. 

 
Περίμενε να ακούσει ένα έλα. Ή ένα θα είμαι. Έστω ένα θα περιμένω. Δεν άκουσε τίποτε, δεν σήκωσε τα μάτια του, η ώρα ήταν 

εφτάμιση, τον περίμεναν σπίτι, πλήρωσε, φεύγουμε; 

Φύγε πρώτος. Το τελειοποιήσαμε τόσο καιρό, μη χαλάσουμε τις συνήθειες. Στο αεροδρόμιο μην έρθεις, δεν τους μπορώ τους 

αποχαιρετισμούς, όταν φτάσω πάνω θα σου στείλω μήνυμα, «έφτασα, όλα καλά». 

Όλα καλά. Μ’ αυτό το απολειφάδι της τρεφόταν τόσο καιρό. Της χάιδεψε ένα δάχτυλο, αυτό που βρήκε πιο κοντά του, το αιφνιδίασε, 

δεν πρόλαβε να κρυφτεί. Είχε ωραία δάχτυλα, λεπτά, μακριά, νόστιμα. Είχε. Όλα αόριστος πλέον. Βγήκε στο δρόμο, έκανε κρύο. 

Σκέφτηκε αυτόν που είχε πει «δεν ξέρω αν θες να το πεις καύλα αυτό που θα σου λείψει, δεν ξέρω αν θες να το βαφτίσεις αγάπη, 

μπορεί να είναι και τα δυο, μπορεί κανένα, ιδέα δεν έχω. Ξέρω μόνο ότι με όσα έπονται ακόμη και η καύλα, ακόμη και η αγάπη θα 

έχουν αυξημένο ΦΠΑ και μειωμένη ζήτηση…κι αυτήν την πτώχευση φοβάμαι πως θα τη συναντήσουμε πρώτη πρώτη στη διαδρομή 

-μέσα από ένα σακατεμένο χειμώνα- προς την επόμενη ανάπηρη άνοιξη». Δυο εικοσάχρονα φιλιόντουσαν στην είσοδο του Odeon, 

κάτω απ΄την αφίσα του Midnight in Paris. Γέλασε. Αυτά δεν θα πτωχεύσουν ποτέ κι ας μην αξιωθούν να δουν το Σηκουάνα από κοντά. 

Την είδαμε την προκοπή κι αυτών που τον συνάντησαν, κάγχασε. 

 
Χτύπησε το κινητό του. Στο δρόμο είμαι, έρχομαι. Τσαλάκωσε και πέταξε την απόδειξη, από σήμερα δυο και σαράντα… 

 

http://amancalledkkmoiris.wordpress.com/

