
Η νυχτικιά  

τθσ Ελιςάβετ Γρθγοριάδου 

 

Ξφπνθμα, πρωινό, διάβαςμα, τθλεδιαςκζψεισ, ψϊνια, μαγείρεμα, γεφμα, 

τθλεόραςθ, περίπατοσ, διάβαςμα, δείπνο, διάβαςμα, τθλεόραςθ, φπνοσ. 

Ενδιάμεςα γραπτά μθνφματα, τθλεφωνιματα, χάηεμα ςτα κοινωνικά δίκτυα, 

ξζνεσ ςειρζσ ςτο διαδίκτυο. 

Ακτίνα χαράσ οι μακθτζσ, όταν δεν αςχολοφνταν με φάρςεσ. Στισ 

τθλεδιαςκζψεισ του ςχολείου διάφορα άςχετα ονόματα εμφανίηονταν 

ανάμεςα ςτα ονόματα αυτϊν που περίμεναν για να τουσ επιτραπεί θ είςοδοσ 

ςτο μάκθμα. 

Αυτι ιταν θ ρουτίνα τθσ για μινεσ. Ρόςουσ; Οφτε που κυμόταν. Ο χρόνοσ 

κάποιεσ φορζσ περνοφςε τόςο γριγορα που μπζρδευε τισ θμζρεσ κι άλλεσ τόςο 

αργά που ζνιωκε πωσ βριςκόταν για ιατρικζσ εξετάςεισ ςε αίκουςα αναμονισ 

νοςοκομείου. Για να βγει από το ςπίτι ζπρεπε να ςτείλει γραπτό μινυμα και να 

περιμζνει ζγκριςθ. Η γειτονιά ιςυχθ. Χειρότερθ κι από τον Αφγουςτο. Πλα 

κλειςτά εκτόσ από τα φαρμακεία, τα ςοφπερ μάρκετ, τα αρτοποιεία, τα καφζ 

και τα ψθτοπωλεία, τα δυο τελευταία μόνο για να προμθκευτείσ κάτι για το 

ςπίτι. Οι μετακινιςεισ εκτόσ των ορίων του Διμου απαγορεφονταν αυςτθρά. 

Υπιρχε και πρόςτιμο. 

Μετά το δθμοψιφιςμα του 1974 και τθν οριςτικι αποπομπι τθσ κορϊνασ από 

τθ χϊρα, αυτι επζςτρεψε με άλλο τρόπο. Ο ιόσ είχε μορφι κορϊνασ και 

προκαλοφςε κανατθφόρα πνευμονία. Ξεκίνθςε από τθν Κίνα και ςφντομα θ 

Ιταλία ιταν θ πρϊτθ χϊρα με ςοβαρά προβλιματα. Η εξάπλωςθ του ιοφ πιρε 

μορφι πανδθμίασ και ξαφνικά άλλαξε εντελϊσ θ ηωι μασ. Είπαν πωσ ζπρεπε να 

μείνουμε απομονωμζνοι ςτα ςπίτια μασ και περιμζναμε κάκε απόγευμα τθν 

επίςθμθ ενθμζρωςθ του Υπουργείου Υγείασ. Φόβοσ παντοφ αλλά και αςάφεια. 

Ρροςτάτευαν οι μάςκεσ και ζγιναν υποχρεωτικζσ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ. 



Στθν αρχι δεν ιταν απαραίτθτεσ ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ και αργότερα ιταν. Οι 

θλικιωμζνοι κινδφνευαν περιςςότερο κι ζπρεπε να απομονωκοφν αυςτθρά. 

Επικίνδυνοι φορείσ τα μικρά παιδιά και μετά όχι και τόςο, αφοφ ςκζφτονταν να 

ανοίξουν τουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ και τα Δθμοτικά Σχολεία. Τα ςχολεία 

άνοιγαν κι ζκλειναν ανάλογα με τουσ δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ εξάπλωςθσ τθσ 

πανδθμίασ. Οι πολίτεσ ζμακαν να πλζνουν ξανά και ξανά τα χζρια τουσ για να 

διαλφςουν με το νερό τον ιό που ιταν αόρατοσ και για το λόγο αυτό ακόμθ πιο 

επικίνδυνοσ.   

«Δεν φοβάμαι», τθσ είπε θ μθτζρα τθσ ςτο τθλζφωνο. «Ζχω περάςει πόλεμο 

εγϊ, τι να φοβθκϊ»;  

 Ήρκαν τα Χριςτοφγεννα και θ Ρρωτοχρονιά και πζραςαν μζςα ςτουσ τζςςερισ 

τοίχουσ. Το ίδιο και θ Αποκριά. Η οικογζνεια μακριά. Οι φίλοι τριγφρω αλλά 

μακριά. Τα βιβλία κοντά. Τα αδιάβαςτα περιμζνουν. Το διαμζριςμα ψθλά, ζχει 

κζα ς’ όλθ τθν πόλθ. Μζςα ςτο φωσ. Ζτςι είδε τθν τρφπα ςτθ νυχτικιά. Και όχι 

μόνο μία. Κουρζλι είχε καταντιςει και ιταν θ αγαπθμζνθ τθσ. Βαμβακερι, 

απαλι, ςτο χρϊμα του πράςινου αμφγδαλου, αλλά  καιρόσ να τθν πετάξει πια. 

Ν’ αγοράςει καινοφργια αλλά από ποφ; Πχι από το διαδίκτυο. Πχι άλλο 

διαδίκτυο! Η λαϊκι αγορά τθσ γειτονιάσ είχε ανοίξει ξανά μετά από καιρό. Κάτι 

κα ζβριςκε εκεί. 

Και πράγματι βρικε. Πχι αυτό που ικελε. Από βαμβάκι, μωβ ανκάκια ςε λευκό 

φόντο. Στο νοφμερό τθσ αλλά άχαρθ ςαν τςουβάλι. 

 «Αυτζσ μου ζμειναν», τθσ είπε θ πωλιτρια.  

Τθν δοκίμαςε ςτο ςπίτι κι ζτρεξε ςτον κακρζφτθ. Είδε μια άγνωςτθ να τθν 

κοιτά. Πχι τθ μθτζρα τθσ, με τθν οποία ζμοιαηαν τρομερά, αλλά τθ γιαγιά τθσ. 

Φοροφςε κάτι παρόμοιο τθν τελευταία φορά που τθν είχε δει, λίγο πριν 

πεκάνει. Τρόμαξε! Ρζταξε από πάνω τθσ τα μωβ ανκάκια και φόρεςε ξανά τθν 

παλιά τθσ νυχτικιά. Αυτιν με τισ τρφπεσ. Στάκθκε μπροςτά ςτον κακρζφτθ κι 

αναςτζναξε από ανακοφφιςθ. Τθ γνϊριηε καλά τθ γυναίκα αυτι.  
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