
Μην πεις ποτέ σου είναι αργά 

-Σταμάτα να με ενοχλείς, είπα στον Μάριο τον γάτο μου. Εγώ γράφω-σβήνω τη ζωή μου κι 

εσύ νιαουρίζεις;  

  Σταμάτησα το γράψε-σβήσε γελώντας και χάθηκα στις σκέψεις μου. Πέρυσι τέτοιο καιρό η 

καθημερινότητα μου ήταν εντελώς διαφορετική. Τέτοια ώρα ήμουν στη δουλειά, πρωί-

βράδυ δούλευα. 

    Μια ζωή με θυμάμαι να δουλεύω. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξα καλή μηχανή. Μέχρι που 

στην τελευταία δουλειά μου ανακοίνωσαν ότι δεν με χρειάζονταν άλλο. Και για να λέμε το 

σωστό έτσι ήταν. Ο Μιχαήλ μου μεγάλωσε αρκετά και δε  χρειαζόταν άλλο νταντά. Είναι το 

τέταρτο αγόρι που μεγάλωσα και είμαι πολύ περήφανη για αυτό. Δυο τα αγόρια που 

γέννησα και δύο που ήταν σαν δικά μου. Και οι τέσσερις είναι τα αγόρια μου. 

    Πόσες φορές, όταν διάβαζαν, με ρωτούσαν πώς κλίνεται το τάδε ρήμα και πώς λύνεται 

αυτό το πρόβλημα στα μαθηματικά; Κι εκεί ήταν ακριβώς που υστερούσα. Γιατί μπορεί να 

ήμουν έξυπνη, δυναμική, καλός εργάτης και καλή μαμά αλλά οι γνώσεις μου ήταν λίγες. 

Γιατί δεν τελείωσα το σχολείο. 

    Δεν τελείωσα το γυμνάσιο κι αυτό ήταν κάτι που πάντα με βάραινε. Ένιωθα ντροπή! Η 

ζωή μου δεν ήταν ιδανική, κάθε άλλο, κι επομένως το να σταματήσω το σχολείο ήταν 

μονόδρομος. Πόσες φορές δεν ευχόμουν  να γύρισα τα χρόνια πίσω, να ξαναπήγαινα στο 

σχολείο και να έφτανα ψηλά! Να είχα εφόδια για να έβγαινα στον πόλεμο που λέγεται ζωή. 

Γιατί μπορεί η ίδια η ζωή να σε κάνει ΄΄καθηγητή΄΄ αλλά είναι οι γραμματικές γνώσεις που 

σου ανοίγουν το μυαλό. 

-Βρε Μάριε, θα σταματήσεις να νιαουρίζεις; Τώρα σου ήρθε η όρεξη για χάδια; 

    Τριάντα οκτώ χρόνια οι ίδιες σκέψεις, τα ίδια γιατί. Δεν το είχα πει ποτέ σε κανένα. 

Άλλωστε το μόνο που έκανα ήταν να δουλεύω, οι υποχρεώσεις έτρεχαν, όπως και ο χρόνος 

που δεν του καίγεται καρφί για το τι έμενε πίσω. Έτσι λοιπόν όταν ήρθε ο καιρός να 

σταματήσω τη δουλειά, επέτρεψα στον εαυτό μου την πολυτέλεια να ξεκουραστεί κάποιες 

μέρες. Σερφάροντας στο διαδίκτυο έπεσα πάνω στο ΣΔΕ. 

    Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας; Τι θα πει σχολείο για ενήλικες, αναρωτήθηκα. 

Μπήκα στην ιστοσελίδα, διάβασα και είπα ‘’Ευχαριστώ, Θεέ μου!’’Οι σκέψεις μου πολλές 

και μπερδεμένες. Γιατί σκέφτηκα ότι είχα τη δεύτερη ευκαιρία για μάθηση αλλά έπρεπε να 

δουλέψω για να ζήσω. Δεν είχα παρά ελάχιστα λεφτά κι εγώ σκεφτόμουν το γυμνάσιο; 

    Ήταν Ιούνιος του 2019, οι μέρες περνούσαν, δούλευα οπουδήποτε για τα απαραίτητα και 

το μυαλό μου που σταματημό δεν έχει ήταν εκεί, στο ΣΔΕ μου. Ώσπου μια μέρα, χωρίς να 

πω τίποτα σε κανέναν, πήγα. Μέσα μου έτρεμα και μόνο που πέρασα την πόρτα του 

σχολείου. Μπήκα στο γραφείο και μια καθηγήτρια μου εξήγησε τι χαρτιά χρειαζόμουν για 



την εγγραφή μου. Πιστεύω ότι είχαν κοκκινίσει τα μάγουλά μου. Ίσως και να την ζάλισα 

κιόλας με τις ερωτήσεις που της έκανα. 

    Πέρασε ο καιρός και έφτασε η μέρα που θα ξεκινούσα. Στο προαύλιο είδα τους 

μελλοντικούς συμμαθητές μου. Εμείς του Α΄ κύκλου ήμασταν πραγματικά πρωτάκια με 

χαμένο βλέμμα, γεμάτοι ερωτηματικά, άγνωστοι μεταξύ μας. Ο καθένας είχε τη δική του 

ιστορία, όλοι όμως είχαμε τον ίδιο σκοπό: να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. 

    Όλα στη ζωή έχουν ένα τίμημα, στην περίπτωσή μου το τίμημα είναι ότι δεν έχω σταθερή 

δουλειά. Οι δυσκολίες είναι πολλές αλλά θα προτιμήσω να μου κόψουν το φως παρά να 

χάσω ξανά το σχολείο μου. Πολυτέλεια; Όχι! Απωθημένο; Ναι! Έτσι κι αλλιώς είμαι 

μαθημένη στα δύσκολα. Έχω πια στόχο κι ας έχω μεγαλώσει. Βαρέθηκα να τα ξέρω όλα 

μισά. Θα πάω όσο και όπως πάει και ποιος ξέρει στα 57 μου θα μπω στο πανεπιστήμιο, το 

έχω αποφασίσει! 

    Κάπου είχα διαβάσει ότι ‘’όποιος εγκαταλείψει το όνειρό του πεθαίνει΄΄. Έτσι νομίζω κι 

εγώ γιατί νιώθω ότι ξαναγεννήθηκα. Θυμάμαι επίσης συχνά τα λόγια του Αντώνη 

Σαμαράκη: ‘’Κι αν όλα μοιάζουν σκοτεινά κι έρημος έχεις μείνει, μην πεις ποτέ σου είναι 

αργά, τ΄ ακούς, ό,τι κι αν γίνει.’’ 

    Γύρισα και κοίταξα τον Μάριο, τα βλέμματά μας συναντήθηκαν. 

- Όπως τ΄ ακούς, Μάριε. Μην πεις ποτέ σου είναι αργά. 
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