
Ο ΤΡΕΧΑΛΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΤΙΠΟΤΑ 
 
Η λέξη «Τρεχαλητής» είναι επινόηση του γιου μου.  

Δύο χρόνια περίπου πριν έτρεχε περιχαρής πάνω κάτω στο σπίτι με την ορμή και τον ενθουσιασμό των τριών του χρόνων. 

Στο σχόλιό μου Τι ωραία που τρέχεις, αγάπη μου, απάντησε με την ετοιμότητα και την ευστοχία που διακρίνει τα παιδιά 

λέγοντάς μου: Μα είμαι Τρεχαλητής, μαμά.  

Η λέξη αυτή ήταν ο φάρος μου. Με γοήτευσε αμέσως τόσο πολύ που σκέφτηκα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να την 

αξιοποιήσω. Θα μπορούσα ίσως να φτιάξω μία ιστορία για παιδιά που τρέχουν ελεύθερα και ξένοιαστα, που ζουν τη 

μαγεία της παιδικής τους ηλικίας χωρίς περιορισμούς. Αισθάνθηκα όμως την ανάγκη να μιλήσω για ένα παιδί που τρέχει 

μόνο στα όνειρά του και, μέσα από αυτό, για όλα τα παιδιά που μπορεί να διαφέρουν λόγω μιας σωματικής 

ιδιαιτερότητας, έχουν όμως την κοινή ανθρώπινη ανάγκη να αγαπηθούν.  

Απέναντι από τον Τρεχαλητή έβαλα την Τίποτα. Η Τίποτα είναι όλα τα αόρατα παιδιά μαζί. Τα παιδιά που κάθονται μόνα 

στο προαύλιο, που κανείς δεν τα πλησιάζει σε μία εκδρομή, που όταν παίρνουν τον λόγο στην τάξη η αμηχανία ή η 

αδυναμία τους τα καθιστά συχνά εύκολο στόχο.  

Ο Τρεχαλητής μέσα από την επαφή του με την Τίποτα καταλαβαίνει ότι οι ρόδες του αμαξίδιού του δεν είναι αναγκαστικά 

εμπόδιο. Μπορούν να γίνουν και φτερά. Και η Τίποτα καταλαβαίνει ότι αν κατακτήσει ένα μικρό Κάτι μπορεί να κάνει τα 

Πάντα. Αρκεί να σταθεί δίπλα τους κάποιος που θα τους δείξει τον τρόπο. Ο ένας αντλεί δύναμη από τον άλλο. Τα δύο 

παιδιά καταφέρνουν να βρουν τον δικό τους δρόμο προς την ελευθερία ξεπερνώντας όλα τα σωματικά εμπόδια.  

Ο Τρεχαλητής και η Τίποτα είναι μία ιστορία επιθυμιών.  

Οι ήρωες επιθυμούν να γίνουν αποδεκτοί, επιθυμούν να πάψουν να είναι οι παρίες της τάξης, επιθυμούν να 

διεκδικήσουν ό,τι αναλογεί στην ηλικία τους.  

Και το πετυχαίνουν όταν στηρίζονται ο ένας στον άλλο.  

Γιατί έτσι γίνονται για τον εαυτό τους και τους άλλους δύο παιδιά σαν όλα τα άλλα. 
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