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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΙΟΥ

Θα σε κάνω βασίλισσα...
Και μετά, τι;

Ένα παραμύθι για μεγάλους

 

CaptainBook.gr



«Θα σε κάνω βασίλισσα!» Μια φράση ιδιαίτε-
ρα γνωστή σε όλες τις γυναίκες του πλανήτη!
Αναρωτιέμαι...
Υπάρχουν άνδρες που την υπόσχεση αυτή την 
κάνουν πραγματικότητα;
Και αν υπάρχουν, ποιο είναι το ποσοστό;

Αφιερωμένο σε όλες τις βασίλισσες –και μη– 
του κόσμου!
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«Παντρέψου με, σε παρακαλώ, θα σε κάνω 
βασίλισσα», έλεγε και ξανάλεγε ο Θανασάκης 
στην αγαπημένη του Αννούλα, που τα τελευ-
ταία χρόνια την είχε βάλει βαθιά στην καρδιά 
του. Την είχε ερωτευθεί, ήθελε να την κάνει 
γυναίκα του. Όχι κάτι πονηρό... Με παπά, κου-
μπάρο και στέφανα. Κανονικά και με το νόμο!

«Όχι, σου λέω, όχι. Δεν παντρεύομαι, θέλω 
να τελειώσω το σχολείο μου, να σπουδάσω... 
Έχω όνειρα», του απαντούσε έντονα χρόνια 
ολόκληρα η Αννούλα, κάθε φορά που ο συναι-
σθηματικός Θανασάκης τολμούσε να της εκ-
φράσει τα αγνά του αισθήματα. Η Αννούλα 
ήταν μια ψηλή, όμορφη, μελαχρινή κοπελίτσα, 
ευαίσθητη και με πολύ καλή ανατροφή. Πήγαινε 
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στο λύκειο και ήταν άριστη μαθήτρια. Είχε τη 
δυνατότητα να σπουδάσει!

Ζούσε σε ένα πανέμορφο σπίτι που τη βε-
ράντα του στόλιζαν λογιών-λογιών λουλούδια, 
μαζί με τους γονείς της και τον αδελφούλη 
της. Ήταν η οικογένεια Μελιστάλακτου, που 
διακρινόταν για το ήθος, την καλοσύνη και 
την ευγένειά της. Η Αννούλα και ο Θανα-
σάκης ζούσαν στην ίδια επαρχιακή πόλη, σε 
έναν κάμπο που έχει γίνει και τραγούδι. Τον 
κάμπο την άνοιξη τον στόλιζαν οι αμέτρητες 
ανθισμένες αμυγδαλιές και οι κατακόκκινες 
παπαρούνες. Θαυμάσια και ρομαντική εικό-
να... Ο Θανασάκης, όταν έβρισκε την ευκαι-
ρία, ανέβαινε στο ποδήλατό του και έτρεχε 
στη γειτονιά της Αννούλας, ελπίζοντας κάπου 
να την δει. Ίσως στο δρόμο, μπορεί και στη 
βεράντα να ποτίζει τα λουλούδια της! Αλλά 
συνήθως γύριζε σπίτι του απογοητευμένος, 
γιατί δεν έβλεπε τον έρωτά του!

Στον κάμπο όπου ζούσαν, οι κάτοικοι δεν 
τρέφονταν με ρύζι, μακαρόνια και ψωμί, αλλά 
με κουτσομπολιά. Η μόνιμη και πιο θρεπτική 
τροφή τους! «Ψου ψου ψου, τι λες, απα πα, 

με ποιον, πού, τι, γιατί, τρέχω να τα προλάβω 
στην κυρα-Λολώ, στην κυρα-Σμαρώ, ναι, ναι, 
και στην Κοκώ, ίσως να ξέρει και περισσότε-
ρααααα!»

Εκεί στον κάμπο ζούσε και ο Θανασάκης, 
όπως είπαμε, με την οικογένειά του. Την οι-
κογένεια Πικροσταφίδα αποτελούσαν η μαμά 
Θέκλα, ο μπαμπάς Νεοκλής και η αδελφή του 
Θανασάκη! Ο φίλος μας ο Θανασάκης ήταν 
ένας όμορφος, ψηλός νεαρός, αρκετά καταπιε-
σμένος από τη μαμά Θέκλα. Είχε τελειώσει το 
λύκειο και δούλευε όλη μέρα σε δική του επι-
χείρηση. Ήθελε όταν βάλει στεφάνι με την Αν-
νούλα να μπορεί να της προσφέρει τα πάντα!

Αν και ο μπαμπάς Νεοκλής ασχολείτο με το 
ράψιμο, η μαμά Θέκλα ήταν εκείνη που έκο-
βε και έραβε, και αυτό φάνηκε την ημέρα που 
παντρεύτηκαν. Έτσι ο Νεοκλής, μιας και έραβε 
φερμουάρ για όλους, αποφάσισε να ράψει και 
ένα στο στόμα του... Και να το ανοίγει όταν 
έπαιρνε άδεια από τη Θέκλα!

Η Θέκλα δήλωνε πολύ καλή χριστιανή. Πή-
γαινε στην εκκλησία, πίστευε στο Θεό. Η μο-
ναδική αλήθεια, βέβαια, ήταν ότι... δεν είχε το 
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θεό της! Και στη συνέχεια θα νιώσετε το για-
τί! Ο Θανασάκης είχε ελάχιστες έως καθόλου 
αντιστάσεις στη μαμά Θέκλα. Άλλωστε, ποιος 
τα έβαζε με έναν κέρβερο!

Περνώντας ο καιρός, το έντονο ενδιαφέρον 
του Θανασάκη άρχισε να αγγίζει την καρδιά 
της Αννούλας, με αποτέλεσμα να τον ερωτευ-
τεί! Άρχισε να τον σκέφτεται, χτυπούσε η καρ-
δούλα της δυνατά κάθε φορά που τον έβλεπε 
και γενικά κάτι είχε αλλάξει μέσα της. Όλα τα 
σημάδια έδειχναν ότι η Αννούλα είχε ανάγκη 
πλέον την αγκαλιά του ερωτευμένου από χρό-
νια Θανασάκη.

Αποφάσισαν λοιπόν να γίνουν ζευγάρι, και 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα συμφώνησαν 
να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Όμως για 
να γίνει αυτό, η Αννούλα έπρεπε να δεχτεί τον 
όρο που της έθετε ο Θανασάκης: να μη σπου-
δάσει, να αφήσει τα όνειρά της! Το κορίτσι δέ-
χτηκε τον όρο του Θανασάκη χωρίς δεύτερη 
σκέψη και με μεγάλη χαρά. Τολμώ να πω ότι 
ήταν ανώριμη η απόφασή της, αλλά ήταν ακό-
μα παιδί... Πού να φανταστεί ότι άθελά της 
υπέγραφε την καταδίκη της!

Στις αρχές λοιπόν του Δεκέμβρη, στην καρδιά 
του χειμώνα, ένα σαββατόβραδο που στον κά-
μπο είχε ρίξει πάρα πολύ χιόνι, η οικογένεια 
Πικροσταφίδα αποφάσισε να επισκεφτεί τους 
Μελιστάλακτους, με σκοπό να τους γνωρίσουν 
και να ζητήσουν επίσημα πλέον την Αννούλα. 
Ξέχασα να σας πω ότι έκαναν μια πολύ σοβα-
ρή παράλειψη: πήγαν βέβαια ολίγα γλυκά στο 
κορίτσι, μα ανθοδέσμη και δαχτυλίδι πουθε-
νά. Γαμπρός ο Θανασάκης, επίσημη πρόταση 
γάμου πήγε να κάνει, μα λησμόνησε τα πιο 
βασικά... Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν τα 
λησμόνησε, απλά δεν ονομαζόταν μόνο οικο-
γένεια Πικροσταφίδα αλλά οικογένεια Πικρο-
σταφίδα-Καρφοδεκάρα! Καταλαβαίνετε, φα-
ντάζομαι, τι εννοώ! Άλλωστε υπουργός των 
οικονομικών διορίστηκε η Θέκλα, φυσικά με 
δημοκρατικότατες διαδικασίες... Δεν ρώτησε 
κανέναν! Βάσει αυτού λοιπόν, δεν υπήρχε κα-
μιά περίπτωση η Αννούλα να δει και γλυκά και 
λουλούδια.

Ο Θανασάκης δεν είχε λόγο, απλά ακολου-
θούσε... Τους υποδέχτηκε λοιπόν με χαρά η οι-
κογένεια Μελιστάλακτου, και αφού έγιναν οι 
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απαραίτητες συστάσεις, πέρασαν από το εθι-
μοτυπικό στάδιο στο πιο ουσιαστικό. Το λόγο 
πήρε ο Νεοκλής Πικροσταφίδας, εννοείται κα-
τόπιν εντολής της Θέκλας! Αφού υπενθύμισε 
σε όλους το σκοπό της επίσκεψής τους, τελείω-
σε με τα εξής λόγια: «Την Αννούλα σας θα την 
έχουμε βασίλισσα στο σπιτικό μας. Ούτε να 
σπουδάσει θέλουμε, ούτε να δουλέψει». Βλέ-
πετε, το νεαρό ζευγάρι θα ζούσε κάτω από 
την ίδια στέγη με τον Νεοκλή και τη Θέκλα... 
Μεγάλη τύχη!

Μετά τις βαρυσήμαντες δηλώσεις του μπα-
μπά Νεοκλή, ετοιμάστηκε ένα τραπέζι με διά-
φορα φαγητά, γλυκά, ποτά, και οι ευχές έπε-
φταν βροχή. Ήταν όλοι ευτυχισμένοι και χα-
ρούμενοι. Εκείνο το βράδυ άρχισαν τα όργανα, 
όχι βέβαια του γάμου αλλά της Θέκλας, μόνο 
που η Αννούλα λόγω μεγάλης ευτυχίας δεν τα 
άκουσε, δυστυχώς γι’ αυτήν!

Φεύγοντας ο Νεοκλής κάλεσε στο σπίτι τους 
την Αννούλα και την οικογένειά της. «Αύριο 
σας περιμένουμε. Είναι σημαντικό να δει η 
κόρη σας το βασίλειό της». Ανανέωσαν λοιπόν 

το ραντεβού τους για το επόμενο απόγευμα 
και καληνύχτισαν!

Είχε πια βραδιάσει όταν η Αννούλα και η οι-
κογένειά της έφτασαν στο σπίτι του Θανασά-
κη φορτωμένοι με δώρα και με μια τεράστια 
τούρτα. Το κρύο ήταν τσουχτερό εκείνο το 
βράδυ, κι έτσι βγαίνοντας από το αυτοκίνητο 
βιάστηκαν να περάσουν το κατώφλι του σπι-
τιού για να ζεσταθούν. Μπαίνοντας όμως αντι-
λήφθηκαν ότι ήταν χειρότερα απ’ ό,τι έξω... 
Φοβερή παγωνιά!

Τα καλοριφέρ τα είχαν μόνο για ομορφιά. 
Φρόντισε η Θέκλα να τα μετατρέψει σε τρα-
πεζάκια, βάζοντας στην επιφάνειά τους σεμέν 
και καρεδάκια. Βέεεεβαια! Ήθελε να δείξει 
την προίκα της! Η οικογένεια Μελιστάλακτου 
κάθισε στον καναπέ φορώντας παλτό, κασκόλ 
και με τα χέρια στις τσέπες. Αντίθετα οι οικο-
δεσπότες ήταν ελαφρά ντυμένοι και –το πιο 
τρελό– κρατούσαν βεντάλιες και έλεγαν ξανά 
και ξανά «ουφ, ζέστη... φλόγα...» Βλέπετε, 
είχαν βαφτίσει την τσιγγουνίτιδα σε έξαψη, 
σε ζέστη! Όταν ο Νεοκλής τόλμησε και ρώτη-
σε «Εσείς δεν ζεσταίνεστε;» πήρε το λόγο ο 


