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«Πριν χαθεί το όνειρο» 

Ελάτε να περπατήσουμε μαζί στο βηματισμό ενός δεκαεξάχρονου κοριτσιού 

Το μυθιστόρημα « Πριν χαθεί το όνειρο» απλώνεται σε 18 κεφάλαια. Το καθένα 
και μια πατημασιά της δεκαεξάχρονης κοπέλας, της Αλίκης. 

Πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο βήμα της Αλίκης. Από την Κοζάνη επιστρέφει στην 
Καστοριά. Την υποδέχεται το σχολείο, ένα τσούρμο από φιλενάδες, η παρέα και ο 
γόης. 

Το δεύτερο βήμα μέσα στο σχολείο είναι συντονισμένο με το σφυγμό της τάξης, 
της παρέας, την ειλικρίνεια των μαθητών στα σχόλια για τους καθηγητές, το 
ερωτικό σκίρτημα  και πρέπει να αντέξει στο ρατσιστικό ανταγωνισμό πόλη-χωριό. 

Το τρίτο βήμα φυσικά είναι στο Fb. Ο φακός καταγράφει το κάθε μέρα στο σπίτι, 
το ρυθμό της μαθητικής ζωής, τα πρότυπα της νεολαίας στον έρωτα, αλλά και ένα 
βαθύτερο ψάξιμο στο τι μπορεί να κρύβει από πίσω ο ρατσιστικός τρόπος. Οι νέοι  
ανακαλύπτουν τον εαυτό τους μέσα από τον έρωτα. Η ταραχή της αναμονής του 
πάρτυ. 

Το τέταρτο βήμα κινείται στο σφυγμό της προετοιμασίας για το πάρτυ-χορό, όπου 
θα συναντηθούν οι πριγκίπισσες και οι συνοδοί, και ο συνοδός έκπληξη. 

 Το πέμπτο βήμα σκοντάφτει στο κακό μαντάτο, οι γονείς της Αλίκης σκοτώθηκαν 
σε τροχαίο. 

Η έκτη πατημασιά κόλλησε στο σοκ από το θάνατο των γονιών της Αλίκης και 
σκόνταψε στην ανατροπή της σχέσης της με τον Άρη. 

Το έβδομο βήμα πήγε ψηλά στον αγώνα του βόλεϊ με την αθόρυβη στήριξη του 
Άρη στην Αλίκη. 

Το όγδοο πήγε πίσω στην Κοζάνη, στη σχέση της Αλίκης με το Μάρκο, που ήταν και 
η αιτία για τη μετακόμιση της οικογένειάς της στην Καστοριά. Έμεινε αμήχανο 
μπροστά στη ζήλεια της ηλικίας που μπορεί να κάνει το μέγιστο κακό, αλλά 
πάτησε ανακουφισμένο στα γενέθλια της Αλίκης. 

Το ένατο ξεκουράστηκε στη ρουτίνα της καθημερινότητα, όπου υπόγεια δουλεύει 
πάντα ο έρωτας και δοκιμάζει την υπομονή και τις αντοχές στο περιμένω να κάνει 
ο άλλος το πρώτο βήμα, ενώ η φιλία δένει σιγά σιγά όπως το γλυκό στο σιρόπι. 
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Το δέκατο βρέθηκε μέσα στα Χριστούγεννα και είχε δίπλα του και περπάτησε 
παράλληλα με εκείνο του Άρη και δεν συναντιούνται ποτέ διότι τα εμποδίζει η 
ειρωνεία του να θέλουν το ίδιο πράγμα και να πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο για 
τον άλλο. Ωστόσο τα γενέθλια πάντα μας φέρνουν πιο κοντά και η πρώτη επαφή 
είναι πάντα αμήχανη. Ο κόμπος λύθηκε και πυκνώνουν τα γεγονότα, πέφτουν 
βαριά σαν πέτρες στην ψυχή της Αλίκης. 

Το ενδέκατο βήμα μπερδεύεται σε μια ανατροπή στην ομάδα του βόλει, κάτι 
συμπτώσεις και ένα δίλημμα ξεμυτίζει σιγά σιγά. 

Το δωδέκατο βήμα το έκανε η μοίρα και έπαιξε το παιχνίδι της: ποιος θα αντέξει 
την αλήθεια; 

Το δέκατο τρίτο στάθηκε σαστισμένο μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις. 

Αλλά το δέκατο τέταρτο πήδηξε χαρούμενο μέσα σε ξέγνοιαστες μέρες. 

Το δέκατο πέμπτο περπάτησε ανέμελα στο ρυθμό της φοιτητικής ζωής και να σου 
μπροστά του μια εξήγηση. 

Το δέκατο έκτο έμεινε μετέωρο όταν είδε μπροστά του γραμμένο αυτό: Η ζωή 
επιστρέφει τα χρωστούμενα, αλλά όχι ολόκληρα. Πάντα κάτι θα λείπει. 

Το δέκατο έβδομο ένιωσε ένα ρίγος, ότι σε κάθε ευτυχισμένη στιγμή καραδοκεί 
μια απειλή. 

Το δέκατο όγδοο έκανε ένα δυνατό άλμα: η φύση και ο έρωτας ξεπερνούν κάθε 
εμπόδιο ή η νιότη προσπερνάει τους ενήλικες, για να κατακτήσει τη ζωή. 

Αυτό ήταν. Η δασκάλα αφέθηκε στο κάλεσμα της Ηλιάνας και ακολούθησε την 
πατημασιά της. Η κάθε μια άφησε τα σημάδια της σε άλλο έδαφος: στα σίγουρα 
σε γνώριμα δρομάκια, σκόνταψε σε λακκούβες και πέτρες, πήδηξε αθλητικά σε 
γήπεδο, κυλίστηκε σε πρασινάδα σε πάρκο, βούλιαξε στην άμμο της παραλίας. 
Έπεσε και σηκώθηκε πολλές φορές, γιατί αυτό είναι η ζωή. 

Είναι η γενιά του fb που μιλάει τη δική της γλώσσα. Φυσικά, ανεπιτήδευτα λένε 
στους φίλους τους ό,τι τους συμβαίνει, ό,τι σκέφτονται. Αφήνονται στην παρέα. Οι 
φίλοι τα ζούνε μαζί όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε μια παρέα: φιλία, αγάπη, ζήλεια, 
ανταγωνισμό, κόντρες, την αμηχανία στη σχέση του άλλα θέλουν και άλλα λένε και 
κάνουν. Η αλήθεια κοφτερό μαχαίρι και το εύκολο ψέμα αναμετριούνται και 



3 
 

δυσκολεύουν ακόμα και  καταστρέφουν σχέσεις. Άλλες χτίζονται αργά, υπόγεια, 
αφού έβαλαν μόνοι τους τα εμπόδια. Και η παρέα με τον τρόπο της ενισχύει ή 
υπονομεύει, ανάλογα με ποιανού το μέρος είναι. 

Η νιότη ζει τον έρωτα και την παρέα στο σχολείο, στην καφετέρια, στον αθλητισμό. 
Τα μαθητικά χρόνια είναι πάντα ο προθάλαμος για το πανεπιστήμιο, αλλά και για 
την ενηλικίωση. Εκεί χωράνε όλα και δοκιμάζονται όλοι στο παιχνίδισμα ανάμεσα 
στην εντύπωση της εικόνας και στην εσωτερική αναζήτηση. Ανάμεσα στο τρέξιμο 
της καθημερινότητας και τις πίσω σκέψεις του μυαλού. 

Εύχομαι στην Ηλιάνα, αυτό το πρώτο της βήμα στη συγγραφή ως εκκολαπτόμενη 
συγγραφέας να πατήσει γερά, ώστε να κάνει και το δεύτερο, το τρίτο, πολλά 
ακόμα. Είναι ευλογία το να μπορείς να καταθέτεις τη σκέψη σου, διότι 
ξαλαφρώνει το μυαλό και η ψυχή, αλλά και διαρκής άσκηση για την κατάκτηση της 
γνώσης και της αλήθειας. 

Κοζάνη 12-7-2020 

Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

 

 


