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Τα γενέθλιά μου αλλιώς 

 

Χριστόφορου Χριστοφόρου 

 

Όσο πλησίαζαν τα γενέθλια της νεαρής πριγκίπισσας Ορνεάλης, τόσο περισσότερος πανικός 

επικρατούσε στο παλάτι, αφού είχε ετοιμάσει μια τεράστια λίστα με τις απαιτήσεις της για τα 

έβδομα γενέθλιά της. Δυο μήνες πριν έκλεισε την παραθαλάσσια κατοικία της βασιλικής 

οικογένειας και επιστράτευσε όλο το υπηρετικό και άλλο προσωπικό για να ξεκινήσουν τις 

ετοιμασίες: 

-Ακούστε με προσεχτικά όλοι σας, ειδικά εσύ κύριε Ντομέν, αφού είστε υπεύθυνος όλου του 

προσωπικού. Θέλω να αδειάσει όλη αυτή η αίθουσα του σαλονιού που βλέπει προς τη θάλασσα. 

Να μπουν ηχεία, μια πίστα για χορό, ένας τεράστιος μπουφές με γλυκά και φαγητά και 

διακόσμηση του βυθού. Παντού όλα να ντυθούν σαν ένας βυθός με πολύχρωμα ψάρια, πλεκτά 

από κοράλλια και νερό, μπόλικο νερό. Εσείς όλοι θέλω να ντυθείτε πλάσματα του βυθού. Θέλω 

πλούσια δωράκια για τους καλεσμένους… Είπε πολύ γρήγορα με μια ανυπομονησία και μια σπίθα 

στα μάτια της. 

-Μην ανησυχείς πριγκίπισσά μου, όλοι εμείς και οι 43 εργαζόμενοι, θα φροντίσουμε όλα να 

στηθούν πανέμορφα για το πάρτι σου. Τα δωράκια θα είναι πλούσια μην ανησυχείς. Θα τα 

αγοράσουμε όλα μια βδομάδα πριν. Παραγγείλατε τη διακόσμηση από το διαδίκτυο όπως λέγατε 

και επιλέξατε το μενού για το μπουφέ; Σας πρότεινε η μαγείρισσα Κατσαρολέτα 3 μενού. 

-Φυσικά κι έκανα την παραγγελία! Την έστειλα με την βοηθό της μητέρας εδώ και μέρες. Θα 

έρθουν όλα αυτά που παρήγγειλα για τον βυθό ένα μήνα πριν τα γενέθλιά μου. Κατσαρολέτα που 

είσαι; Είπε δυνατά και προσπάθησε να την εντοπίσει ανάμεσα σε δεκάδες άτομα προσωπικό. 

-Εδώ είμαι πριγκίπισσά μου! Μην ανησυχείς τα 18 γλυκά, τα 23 κυρίως πιάτα και τα 19 ποτά που 

μου παρήγγειλες θα είναι στρωμένα στον μπουφέ σου. Χρειάζεσαι κάτι άλλο; Είπε υπομονετικά 

η Κατσαρολέτα που όλη τη βδομάδα ετοίμαζε δείγματα από καναπεδάκια και τούρτες για να 

διαλέξει η καλομαθημένη πριγκίπισσα.  
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-Θέλω ακόμη ένα γλυκό που βρήκα στο διαδίκτυο και μου θυμίζει τα χρώματα ενός τροπικού 

ψαριού. Έλα να σου δείξω τι βρήκα. Είπε βιαστικά κι η Κατσαρολέτα άρχισε να βγάζει ατμούς, 

όχι από την κατσαρόλα, αλλά από τα αυτιά της. 

Οι βασιλιάδες γονείς της έλειπαν σε δουλειές του βασιλείου, ετοιμάζονταν και για μια γιορτή με 

τα γειτονικά βασίλεια για να εγκαθιδρύσουν την συνεργασία τους και ο μικρός της αδερφός, ο 

Λεωνίδας,  ήταν συνέχεια με την γκουβερνάντα του. Έτσι, είχε το ελεύθερο να οργανώνει 

συνέχεια για το πολυπόθητο πάρτι της. Είχε προσλάβει κι έναν παλιάτσο για την ψυχαγωγία κι 

έναν χορευτή να τους δείξει χορούς τη μέρα του πάρτι. Όλα θα γίνονταν πλάι στο κύμα, σ’ ένα 

πανέμορφο παραθαλάσσιο μέρος, και θα έρχονταν όλοι οι συμμαθητές και συμμαθήτριές της που 

απάντησαν ήδη θετικά στην πρόσκληση που φρόντισε να τους πάρει στις 6 Μαρτίου, ένα μήνα 

ακριβώς πριν τα γενέθλιά της! 

Συνήθως όσα ζητάει η πριγκίπισσα Ορνεάλη, είναι έτοιμα μπροστά στα πόδια της, αφού οι 

βασιλιάδες λείπουν και θέλουν να την αποζημιώσουν όσο γίνεται για την απουσία τους. Εκείνο 

όμως που δεν υπολόγιζε καθόλου η πριγκίπισσα ήταν την εξάπλωση της φημισμένης πανδημίας 

του ιού με την κορώνα σε όλο τον κόσμο. Μέσα στον πανικό η βασίλισσα Ντελάρια είπε: 

-Φωνάξαμε όλους τους επιστήμονες και μας είπαν να κλειδωθούμε στο κάστρο μας, να στείλουμε 

σχεδόν όλο το προσωπικό μας στο σπίτι του, να περιοριστούμε. Έξω είναι ο φοβερός Πανδήμος, 

ο ιός που κολλάνε όλοι. Είπε ανήσυχη η βασίλισσα. 

-Εξηγήσαμε στον κόσμο τι πρέπει να κάνει, και θα το κάνουμε κι εμείς. Δυστυχώς κόρη μου τα 

γενέθλιά σου δεν μπορούν να γίνουν στο παραθαλάσσιο θέρετρό μας! Είπε λυπημένος ο βασιλιάς. 

-Θα τα κάνουμε εδώ τότε; Να ειδοποιήσουμε όλους για την αλλαγή και να πω και στο προσωπικό 

να… 

Προσπάθησε να πει η Ορνεάλη και την διέκοψε ο πατέρας της. 

-Δεν μπορούμε να τα κάνουμε ούτε εδώ, ούτε πουθενά, δεν μπορούν να έρθουν καλεσμένοι! 

Πρέπει να τα γιορτάσουμε με άλλο τρόπο! Θέλω να σκεφτείς έναν τρόπο να τα γιορτάσουμε χωρίς 

να έχουμε καθόλου καλεσμένους. Θα είμαστε οι τέσσερις μας με δύο άτομα μόνο προσωπικό σε 

όλο το παλάτι που θα μείνουν στο κάστρο μαζί μας. Είπε ο βασιλιάς, περιμένοντας τις 

συνηθισμένες υστερικές αντιδράσεις όταν δεν γίνεται το δικό της κορούλας του. 
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-Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα πατέρα; Θα σκεφτώ λίγο στο δωμάτιό μου και θα σου 

ανακοινώσω όταν θα έρθεις αργά το βράδυ. Μίλησε με μια ασυνήθιστη ωριμότητα η πριγκίπισσα 

που ξάφνιασε τους πάντες γύρω της. 

-Δεν θα πάω πουθενά κόρη μου, το πολύ να είμαι στο γραφείο του κάστρου να μιλώ στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με αξιωματούχους της κυβέρνησης. Θα έχω όμως τον χρόνο να παίξουμε 

το επιτραπέζιο που αναβάλλουμε εδώ και καιρό! Από τα μάτια του βασιλιά κύλησε ένα δάκρυ 

ανησυχίας, αλλά και ανυπομονησίας. 

Εκείνες τις μέρες είχαν τον χρόνο να παίξουν σαν μια συνηθισμένη οικογένεια και να περάσουν 

έναν παράξενα όμορφο και χαλαρό απόγευμα, παρά τις τηλε-παραμβολές, δηλαδή τις μακρινές 

συσκέψεις επί συσκέψεων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άσε που ο μικρός Λεωνίδας είχε την 

ευκαιρία να μεγαλώσει και λίγο με τους γονείς του και να παίξει και με την μεγάλη του αδερφή. 

Μέχρι και παραμύθι του διάβασε για να τον κοιμίσει, κι έπαιξαν κρυφτό στη σοφίτα του κάστρου. 

Ήρθε η ώρα η Ορνεάλη να πάρει τις αποφάσεις της για το πάρτι της που θα γινόταν σε μια 

βδομάδα, όχι στην πανέμορφη παραλία με έναν ατέλειωτο μπουφέ κι όλα τα σχετικά, αλλά αλλιώς.  

-Αγαπητή μου οικογένεια, πήρα μερικές αποφάσεις για να κάνουμε ένα διαφορετικό πάρτι. Στην 

αρχή λυπήθηκα που δεν θα γίνουν όλα όπως τα σχεδίασα και η αλήθεια, πάντα ήθελα τα πράγματα 

να είναι τέλεια και με βάση το πρόγραμμα μου. Όμως τώρα με αυτή την πανδημία, μπορούμε να 

έχουμε και καλά πράγματα, όπως τον πολύτιμο χρόνο που είχαμε χθες και κάναμε όλοι μαζί 

ποδήλατο στον κήπο ή χθες που μαγειρέψαμε ένα υπέροχο κέικ ή σήμερα το πρωί που μας 

φτιάξατε ένα ξύλινο σπιτάκι κάτω από την βελανιδιά. Θα κάνουμε ηλεκτρονικά γενέθλια! Είπε 

ξαφνικά η Ορνεάλη. 

-Ηλεκτρονικά γενέθλια; Ρώτησαν μαζί έκπληκτοι οι βασιλιάδες. 

-Θα ενωθούμε με τους τριάντα καλεσμένους μου στην μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης, ανάμεσά 

τους οι γιαγιάδες και οι παππούδες και η νονά μου που μένει στη Νότια Γαλλία και δεν θα ερχόταν 

έτσι κι αλλιώς στα γενέθλιά μου. Επίσης πήρα τηλέφωνο και τον παλιάτσο και τον χορευτή να 

ενωθούν και αυτοί για να μας απασχολήσουν. Ως τώρα εντάξει; Ρώτησε τους έκπληκτους γονείς 

της. 
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-Εντάξει , και με την τούρτα, τα φαγητά, τη διακόσμηση, τα δώρα των καλεσμένων; Ρώτησαν 

εναλλάξ ο βασιλιάς και η βασίλισσα. 

-Θα σας εξηγήσω. Η διακόσμηση που παρήγγειλα ήρθε χθες τελικά λόγω των καθυστερήσεων και 

μπορούμε να διακοσμήσουμε με το θέμα του βυθού, χωρίς όμως τόσα πολλά διακοσμητικά. Το 

θέλω πιο απλό. Θα φτιάξουμε με την μαμά και τον Λεωνίδα μια μικρή τούρτα και θα της βάλουμε 

πάνω παιχνιδάκια που έχουμε με το θέμα του βυθού και θα φτιάξουμε ένα απλό μενού γενεθλίων 

με μπιφτεκάκια και πατάτες για εμάς.  

Ενώ εξηγούσε η πριγκίπισσα Ορνεάλη, οι γονείς της ήταν περήφανοι και όλα τους φαίνονταν 

εύκολα να διοργανωθούν, ειδικά όταν δέχτηκαν ο παλιάτσος, ο χορευτής και οι τριάντα 

καλεσμένοι να συντονιστούν στις 6 Απριλίου, η ώρα 6μ.μ. με τα τηλε-γενέθλια στο βασίλειο της 

Μαριλούπε. 

Διακόσμησαν την αίθουσα του σαλονιού μόνοι τους με πολύ λίγα στολίδια του βυθού, έφτιαξαν 

ένα ευωδιαστό κέικ σοκολάτας με μικρούς δύτες και άλλα παιχνίδια πειρατών που είχε ο 

Λεωνίδας, έψησαν μπιφτεκάκια και πατατούλες με λαχανικά, έβαλαν 7 κεράκια στην τούρτα κι 

ενώθηκαν σιγά σιγά όλοι στην μεγάλη τηλεόραση, ο καθένας και η καθεμιά στο κουτάκι του. Η 

νονά που έμενε στη Νότια Γαλλία, δίπλα στη θάλασσα ενώθηκε με πολύ ενθουσιασμό, όπως και 

οι γιαγιάδες και οι παππούδες που είχαν ένα μήνα να δουν και να αγκαλιάσουν από κοντά τα 

εγγονάκια τους. Μετά το τραγούδι των γενεθλίων, έκοψαν λίγη τούρτα κι έκαναν όλοι ότι την 

έτρωγαν, μετά γέλασαν με τα κόλπα του παλιάτσου και χόρεψε ο καθένας στο σαλόνι του τις 

μοντέρνες φιγούρες του χορευτή, είπε ο καθένας τα νέα του και η Ορνεάλη έδειξε στον κάθε 

καλεσμένο από ένα σχέδιο που του ετοίμασε για έκπληξη. Αυτό ήταν και το δώρο της για τον 

κάθε καλεσμένο. Και το πιο εκπληκτικό ήταν το θέαμα από το παράθυρο της νονάς Νατούρας, 

όπου δελφίνια χοροπηδούσαν στο νερό κοντά στην ακτή, ένα σπάνιο θέαμα, αφού η φύση ήταν 

πια ανανεωμένη μετά τη βαθιά ανάσα που πήρε. Σαν να ετοίμασαν μια όμορφη παράσταση για τα 

γενέθλια της. Η πριγκίπισσά μας μεγάλωσε και την βρήκαν τα έβδομά της γενέθλια πιο έτοιμη, 

πιο χαρούμενη και πιο κοντά στην πραγματικότητα και τα αγαπημένα της πρόσωπα.  

Τα ηλεκτρονικά της γενέθλια ήταν γεγονός, μακριά από πολλούς και ταυτόχρονα κοντά σε όλους, 

σε μια περίοδο που όλα γίνονταν αλλιώς, αλλά με αγάπη και χαρά, και ίσως πιο πολύ νόημα… 

 


