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 Αόξαηε. Θα είκαη αόξαηε. 

 Ώλάζαλα βαζηά, γηα λα καδέςσ θνπξάγην θαη λα δψζσ 

ρξφλν ζηα ιφγηα κνπ λα απνηππσζνχλ θαιά ζην κπαιφ κνπ. 

Αόξαηε. 

Αόξαηε. 

ήκεξα δελ πξέπεη λα απνηχρσ. Ίζσο είλαη ε ηειεπηαία 

κνπ επθαηξία. 

Σν θνπδνχλη ηνπ ζησπεηεξίνπ είρε πάςεη απφ ψξα λα 

ρηππάεη, εηδνπνηψληαο φινπο ηνπο καζεηεπφκελνπο Ρεκφξ θαη 

ηνπο ζπνπδαζηέο Λεξφηι λα απνζπξζνχλ ζηνπο θνηηψλεο ηνπο 

γηα ηνλ βξαδηλφ χπλν ζηηο ελλέα. Παξφηη θάζε βξάδπ ν 

κεηαιιηθφο ηζηξηρηφο ήρνο ηνπ κνπ έπαηξλε η’ απηηά, απηήλ ηε 

θνξά κεηά βίαο ηνλ άθνπζα. 

ΐξηζθφκνπλ ήδε ζην δσκάηηφ κνπ, πνιχ λσξίηεξα απφ ην 

ζησπεηήξην, αξθεηά απαζρνιεκέλε κε ην λα πξνζπαζψ λα βξσ 
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πφζα θαη πνηα ξνχρα ζα πάξσ καδί κνπ, ηξηγπξλψληαο ζηνλ 

κηθξφ πξνζσπηθφ κνπ ρψξν. Υξεηαδφκνπλ ζίγνπξα βαξηά ξνχρα 

γηα ηελ παγσληά - έηζη θη αιιηψο κφλν βαξηά είρα κε ηφζν 

κφληκν θξχν εδψ ζηα ΐξαρψδε ξε -, αιιά φρη πνιιά, γηα λα 

κε κε επηβαξχλνπλ ζην ηαμίδη κνπ. 

Όρη πνιιά. 

ηεθφκνπλ πάλσ απφ ην ζαθίδην θαη ζθεθηφκνπλ πνηα απφ 

ηα δχν ξνχρα πνπ είρα απισκέλα κπξνζηά κνπ ήηαλ θαιχηεξν 

λα πάξσ. Σελ κάιιηλε δαθέηα ή ην θνχηεξ; Ή κήπσο θαη ηα 

δχν; ρη, φρη, δελ κπνξνχζα λα πάξσ θαη ηα δχν. Σν ζαθίδηφ 

κνπ ζα βάξαηλε, θη εγψ ην ήζεια φζν πην αλάιαθξν γηλφηαλ. Να 

πάξεη, γηαηί λα κελ κπνξψ λα θπθινθνξψ κέζα ζηα ρηφληα κφλν 

κε έλα θνληνκάληθν θαλειάθη, φπσο φινη νη Λεξφηι; Ώπηή ε 

αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ήηαλ ηφζν 

επεξγεηηθή θαη αλαζεκαηηζκέλα εθλεπξηζηηθή. Άιισζηε γη’ 

απηφ νη θνηλσλίεο καο ρηίδνληαλ ζε βνπλά θαη νξνζεηξέο. Ήηαλ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ Λεξφηι, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη 

έπξεπε λα είκαζηε φζν πην καθξηά απφ θαηνηθήζηκεο πεξηνρέο 

θαη θξπκκέλνη απφ ηνπο αλζξψπνπο, γηα λα κελ θαηαιάβνπλ φηη 

επηδήζακε κεηά ηνλ ηξίην παγθφζκην πφιεκν. Μα ππνηίζεηαη φηη 

εκείο νη Ρεκφξ, σο κηζνί Λεξφηι, είρακε θιεξνλνκήζεη απηφ ην 

ράξηζκα. Γηαηί εγψ πάληνηε ππέθεξα έμσ ζην θξχν; 

 Σειηθά, παξάρσζα ην θνχηεξ ζην ζαθίδην ρσξίο λα ην 

δηπιψζσ θαη θφξεζα ηε δαθέηα πάλσ απφ ηελ ήδε βαξηά 

κπινχδα κνπ, γλσξίδνληαο φηη ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν 

ρνληξψλ πθαζκάησλ ζα θαζπζηεξνχζε ηηο θηλήζεηο κνπ. κσο, 

δελ είρα άιιε επηινγή. Υξεηαδφκνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα ξνχρα γηα λα πξνζηαηεπηψ απφ ην ρηφλη. 

Σώξα ηη άιιν; 

Κνίηαμα γχξσ ζηνλ θνηηψλα κνπ κήπσο θαη ζπκεζψ ηη 

επηπιένλ ρξεηαδφκνπλ. Καλνληθά ζα έπξεπε λα είρα θηηάμεη ην 
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ζαθίδηφ κνπ απφ ρζεο θαη φρη λα παηδεχνκαη ηειεπηαία ζηηγκή, 

φκσο δελ ήζεια λα δηαθηλδπλέςσ θάπνηα μαθληθή βξαδηλή 

επηζεψξεζε ησλ ζηξαηεγψλ καο, απφ εθείλεο πνπ κέζα ζηε 

λχρηα νξκνχζαλ ζηνπο θνηηψλεο γηα λα καο ειέγμνπλ. Σνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ κάιηζηα, νη αηθληδηάζηεθεο έθνδνη είραλ 

πνιιαπιαζηαζηεί, απφ θφβν κήπσο θάπνηνη Ρεκφξ απφ εκάο 

θαηαπαηνχζαλ ηνλ λφκν ηνπ βαζηιηά θαη δεπγάξσλαλ κεηαμχ 

ηνπο, δηαησλίδνληαο ην αλζξψπηλν είδνο, πνπ επηδηψθακε λα 

θαηαζηξέςνπκε. Ώλ γηλφηαλ ερζέο θάπνηα μαθληθή επηζεψξεζε 

θαη εηζέβαιιαλ ζηξαηεγνί ζην δσκάηηφ κνπ, ζα έβιεπαλ ην 

έηνηκν ζαθίδηφ κνπ θαη ζα ππνςηάδνληαλ. Θα πεξλνχζα απφ 

αλάθξηζε θαη ίζσο λα θαηέιεγα μαλά ζε θακηά απνκφλσζε, 

φπσο ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο πνπ πξνζπάζεζα λα ην ζθάζσ. 

Αελ κπνξνχζα λα ην ξηζθάξσ. 

Καη ηψξα, αληί λα βξίζθνκαη έμσ απφ ηελ αθαδεκία, εγψ 

δελ είρα αθφκα μεθηλήζεη. Βίρε πάεη θηφιαο… καθάξη λα ήμεξα 

ηελ θαηαξακέλε ψξα, αιιά εγψ ήκνπλ πνιχ απνξξνθεκέλε κε 

ην λα επαλαιακβάλσ μαλά θαη μαλά ζην κπαιφ κνπ ην ζρέδην 

απφδξαζήο κνπ απφ ηελ αθαδεκία. 

Σψξα δελ είρα άιινλ ρξφλν λα ζθεθηψ. Μφλν λα δξάζσ. 

ήκεξα έπξεπε νπσζδήπνηε λα ην ζθάζσ απφ ηελ 

αθαδεκία ηνπ Κνξβίληνπο. 

Τπνιφγηδα φηη πξέπεη λα είραλ πεξάζεη γχξσ ζηηο ηξεηο 

ψξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπηέο κάο ζήκαλαλ ην 

ζησπεηήξην. ινη νη ζπνπδαζηέο Λεξφηι θαη νη καζεηεπφκελνη 

Ρεκφξ ζα μεθνπξάδνληαλ. Ώθφκα θαη ε θχιαμε ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ πξναχιηνπ θαη ησλ δηαδξφκσλ ζα ήηαλ επηφηεξε. Άιισζηε, 

πνηνο ζα ηνικνχζε λα βγεη έμσ κε ηέηνηα ρηνλνζχειια; 

Βγψ. 

Ήιπηδα κφλν, έπεηηα απφ κία ηφζν εμαληιεηηθή κέξα 

πξνπφλεζεο, νη ζηξαηεγνί λα αθήζνπλ ηε λχρηα λα θπιήζεη 
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νκαιά ρσξίο επηζεσξήζεηο, ή μαθληθέο εηδνπνηήζεηο βξαδηλήο 

άζθεζεο έμσ ζην πξναχιην, κε ζθνπφ ηελ επηπιένλ 

ζθιεξαγψγεζή καο. Ώο κε ζπλέβαηλε ζήκεξα. ρη ζήκεξα. 

Άλνημα ην ζπξηάξη ηνπ γξαθείνπ κνπ θαη άξπαμα ηε 

κνλαδηθή θσηνγξαθία πνπ είρα λα κνπ ζπκίδεη ηε κεηέξα κνπ, 

έζησ θαη ζθηζκέλε. Πξφζερα ηα αθξνδάρηπιά κνπ λα κελ 

αγγίμνπλ ηνλ αδεξθφ κνπ πνπ θαζφηαλ δίπια ηεο. Βπηπρψο ν 

παηέξ… ν Έληκνπλη δελ θαηλφηαλ θαλ, κνλάρα ν θνκκέλνο 

ψκνο ηνπ απφ ην ζθίζηκν ηεο θσηνγξαθίαο ζηα δχν. Σελ 

παξάρσζα ζην ζαθίδην κνπ, αξθεηά βαζηά, ψζηε λα κε βγεη ηελ 

ψξα πνπ ζα ηξέρσ θαη ηε ράζσ. 

Σν ζαθίδηφ κνπ ήηαλ κηθξφ. Κνπβαινχζε κφλν κία θφξκα 

θαη έλα θνχηεξ - ζηελ νπζία κία επηπιένλ αιιαμηά. ια καχξα 

ζην ρξψκα, φπσο θαη ηα ξνχρα πνπ θνξνχζα, κε ηελ ειπίδα λα 

πεξάζσ απαξαηήξεηε κέζα ζηε λχρηα. ΐέβαηα, ηψξα πνπ 

θνίηαδα έμσ απφ ην παξάζπξφ κνπ, ήιπηδα λα είρα θάλεη 

θαιχηεξε επηινγή. Αηάνιε, ηα πάληα ζην πξναχιην ήηαλ 

θάηαζπξα απφ ην ρηφλη. Πψο ζηα θνκκάηηα ζα πεξλνχζα 

απαξαηήξεηε έηζη καπξνληπκέλε; Σν κφλν πνπ έιεηπε απφ ηα 

ξνχρα κνπ γηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ απνηπρεκέλε ελδπκαζία 

ήηαλ κία ζηάκπα ζηελ πιάηε πνπ λα ιέεη: Έη, εδψ είκαη, πηάζηε 

κε. 

Αελ ζα είκαη αφξαηε… 

Σώξα, ό,ηη είλαη λα γίλεη, ζα γίλεη. 

Με πξνζεθηηθέο θηλήζεηο, ιεο θαη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα 

αθνχζεη ην ηξίμηκν ηνπ μχινπ, γχξηζα ην πφκνιν ηνπ 

παξαζχξνπ. Ώέξαο θχζεμε ηα καιιηά κνπ θαη ληθάδεο ρηνληνχ 

εηζέβαιιαλ βίαηα ζην δσκάηην, θάιπςαλ ηηο κπξνζηηλέο 

θαζηαλέο ηνχθεο θαη ην πξφζσπφ κνπ ζε δεπηεξφιεπηα. Χξαία. 

Μφιηο απέθηεζα θακνπθιάδ. 
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Έξημα κία καηηά έμσ. Καλέλαο θξνπξφο δελ θαηλφηαλ ζε 

απφζηαζε κεξηθψλ κέηξσλ. ΐέβαηα, ήηαλ λχρηα, νπφηε δελ 

κπνξνχζα λα είκαη θαη ζίγνπξε. ηεξεψλνληαο θαιχηεξα ην 

ζαθίδην ζηηο σκνπιάηεο κνπ, αλέβεθα πάλσ ζην κηθξφ μχιηλν 

γξαθείν κνπ, έβγαια ην έλα πφδη έμσ απφ ην παξάζπξν θαη, 

θαζηζκέλε ζην πεξβάδη ηνπ, ηξάβεμα έμσ θαη ην άιιν πφδη. 

ΐξηζθφκνπλ ζηνλ πξψην φξνθν ησλ θνηηψλσλ ησλ ζειπθψλ 

Ρεκφξ. ηξίβνληαο ην θεθάιη δίπια, έβιεπα ην θηήξην πνπ 

θηινμελνχζε ηνπο αξζεληθνχο Ρεκφξ. Καλείο δελ θνίηαδε έμσ 

απφ ην παξάζπξν γηα λα κε πξνδψζεη. Χξαία. 

Βπηθεληξψζεθα πάιη θάησ. Αελ ππήξρε εκπφδην αλάκεζα 

ζ’ εκέλα θαη ην έδαθνο. Μ’ έλα άικα ζα βξηζθφκνπλ αθξηβψο 

εθεί, κφλν πνπ ζα είρα δχν ζπαζκέλα πφδηα. Ή έλα, αλ ήκνπλ 

ηπρεξή. Αελ κπνξνχζα λα πεδήμσ. Με φ,ηη δπλάκεηο κνχ είραλ 

απνκείλεη απφ ηε ζεκεξηλή ηηκσξία ησλ αηειείσησλ θάκςεσλ 

πνπ κνπ επέβαιε κία απφ ηηο πξνπνλήηξηεο γηα ηε ράιηα 

απφδνζή κνπ ζην κάζεκα, ζηήξημα ηα ρέξηα κνπ ζην παξάζπξν, 

γηα λα θξαηήζσ ην ζψκα κνπ θαη ζηγά-ζηγά άξρηζα λα γιηζηξάσ 

πξνο ηα θάησ. Σνπιάρηζηνλ, έηζη ζα κείσλα θάπσο ηελ 

απφζηαζε απφ ην έδαθνο. Σν πξφβιεκα ήηαλ πσο έλησζα ήδε 

ην δέξκα κνπ λα ζθάεη ζηηο αξζξψζεηο απφ ην θξχν, θαη ηα 

δάρηπιά κνπ λα πνλάλε. Νφκηδα φηη ζε ιίγν ηα θφθαιά κνπ ζα 

ζπάζνπλ ζηα δχν ζαλ πάγνο θαη νχηε θαλ αίκα δελ ζα έηξερε. 

Πήξα κεξηθέο θνθηέο αλάζεο, γηα λα ειέγμσ ην ηξέκνπιν 

ησλ κπψλ κνπ. Ώο κε κε πξφδηδαλ ηψξα! Λίγν ήζεια. Θα 

έβξηζθα κία εζνρή ζηνλ ηνίρν γηα λα ζηεξηρηψ θαη ζα ζπλέρηδα 

παξαθάησ. 

Γηα θαθή κνπ ηχρε δελ είρα ππνινγίζεη ζηα ζρέδηά κνπ 

ηνλ αλαζεκαηηζκέλν άλεκν. Υηχπεζε ην παξάζπξν ζηνλ ηνίρν 

θαη ε θφξα ηνπ ην έζπξσμε πίζσ, ζηξηκψρλνληαο ηα δάρηπιά 

κνπ ζην κηθξφ θελφ ηνπ μχινπ θαη ηνπ πεξβαδηνχ. Δ ηζηξίδα 
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κνπ αθνχζηεθε ζαλ ζεηξήλα κέζα ζηελ απφιπηε εζπρία ηεο 

λχρηαο θαη ηα ρέξηα κνπ άθεζαλ ακέζσο ην πεξβάδη, κε 

απνηέιεζκα λα ζσξηαζηψ θαξδηά πιαηηά θάησ. Υψζεθα σο ηε 

κέζε ζην ρηφλη, ηα γφλαηά κνπ πηέζηεθαλ απφ ηελ πξφζθξνπζε 

θαη κία γεξή ζνπβιηά ηζίκπεζε θαη ηα δπν κνπ πφδηα σο ηε 

κέζε, φζν εγψ θαηαξηφκνπλ θαη έβξηδα. Πάιη θαιά 

ηνπιάρηζηνλ, πνπ ην ρηφλη κείσζε ηελ έληαζε ηεο πηψζεο. 

Σίλαμα κε καλία ηα ήδε θνθθηληζκέλα δάρηπιά κνπ, γηα λα 

απσζήζσ ηνλ πφλν. 

Φψηα άλαςαλ ζηνπο θνηηψλεο. Καη ζην θηήξην ησλ 

αξζεληθψλ Ρεκφξ, θαη ζησλ ζειπθψλ. Φσλέο αθνχζηεθαλ απφ 

ηα δσκάηηα, πνδνβνιεηά ζηνπο δηαδξφκνπο.  

Οη θξνπξνί! 

«θαηά» κνπξκνχξηζα θαη ακέζσο γχξηζα ζην πιάη θαη, 

κε ηε βνήζεηα ησλ ρεξηψλ κνπ, βγήθα απφ ηελ ηξχπα πνπ είρα 

αλνίμεη κε ην ζψκα κνπ ζην ρηφλη. Άξρηζα λα ηξέρσ 

θνπηζαίλνληαο. Πνην ήηαλ ην ζρέδην; Πξνο ηα πνχ έπξεπε λα 

πάσ; 

Οη θξνπξνί νξκνχζαλ ζηα δσκάηηα ησλ Ρεκφξ. Σνπο 

άθνπγα πνπ θψλαδαλ, ξσηνχζαλ θαη έιεγραλ θάζε πηζαλφ 

κέξνο, θάησ απφ ην θξεβάηη, ην γξαθείν ή κέζα ζηε κνλφθπιιε 

ληνπιάπα, γηα λα βξνπλ ηελ πεγή ηνπ νπξιηαρηνχ. Νφκηδαλ φηη 

θάπνηνη είραλ παξαβεί ηνλ θαλφλα πεξί δεπγαξψκαηνο ησλ 

Ρεκφξ. 

Μέζα ζηνλ παληθφ κνπ, μέραζα ην ζρέδην θαη αθνινχζεζα 

κία ηπραία δηαδξνκή.  

Ωρ! Καη ηα απνηππώκαηα πίζσ κνπ; Απηό γηαηί δελ ην 

ζθέθηεθα; 

ηακάηεζα απφηνκα θαη θνίηαμα γχξσ, ιεο θαη έηζη ζα 

έβξηζθα έλαλ ηξφπν λα θαιχςσ ηα ίρλε κνπ. Οη θσλέο ζηα δχν 
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θηήξηα ησλ θνηηψλσλ εληείλνληαλ. Ώπφ ψξα ζε ψξα, θάπνηνο ζα 

νξκνχζε ζην δσκάηηφ κνπ θαη ζα αλαθάιππηε ηε θπγή κνπ. 

θαηά. θέςνπ, ζθέςνπ! 

Σν ζρέδηφ κνπ πήγε πεξίπαην θαη ε κφλε ιέμε πνπ 

ζηξηθνγπξλνχζε ηψξα ζην θεθάιη κνπ ήηαλ: Φχγε! 

Γλσξίδνληαο φηη ζηε λφηηα πιεπξά ηεο αθαδεκίαο βξίζθνληαλ νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ θηινμελνχζαλ θαη εθπαίδεπαλ ηνπο 

λεφηεξνπο Λεξφηι θαη Ρεκφξ, ηεο πξψηεο δέζκεο καζεκάησλ, 

θξφληηζα λα ην απνθχγσ, ψζηε λα κε ρξεηαζηεί λα έξζσ 

αληηκέησπε κε πεξηζζφηεξνπο θξνπξνχο. Ώθνινχζεζα ηε 

βφξεηα δηαδξνκή, πνπ ήηαλ ε εξεκφηεξε πιεπξά ηεο αθαδεκίαο 

θαη πίζσ απφ ηηο δηθέο καο εγθαηαζηάζεηο, απηέο ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζπνπδαζηψλ. Οχηε ζηάδηα πξνπφλεζεο, νχηε 

θηήξηα, νχηε θνηηψλεο. Μία άδεηα, αλεθκεηάιιεπηε έθηαζε, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πξνπνλεηέο γηα ηηο έθηαθηεο βξαδηλέο 

αζθήζεηο καο. 

Οη θσλέο απφ ην ζεκείν πνπ είρα πέζεη αθνχγνληαλ 

δπλαηφηεξεο ηψξα θαη πιένλ ήμεξα πσο νη θξνπξνί αλαθάιπςαλ 

ην ζθαζηαξρείν κνπ. 

Καη κεηά αθνχζηεθε ε ζεηξήλα ηεο αθαδεκίαο. Να πάξεη! 

ιε ε αθαδεκία ζα ζεθσλφηαλ ζην πφδη ηψξα. 

Αελ κείσζα ηνλ ξπζκφ ηνπ ηξεμίκαηνο, παξφηη νη κχεο κνπ 

κε παξαθαινχζαλ λα επηβξαδχλσ. Ώλ ε αλαζεκαηηζκέλε 

Κίξζλεξ δελ κε είρε ηηκσξήζεη ην πξσί κε επαλαιακβαλφκελεο 

αζθήζεηο, δελ ζα ήκνπλ πηαζκέλε ηψξα, θαη ζα κπνξνχζα λα 

ηξέμσ ρσξίο κπμνθιάκαηα. Να ζπκεζψ λα ηελ θαηαξαζηψ αλ 

απνηχρσ. 

Παξαπαηψληαο ζην ρηφλη, αλίθαλε πηα απφ ην ζθνηάδη λα 

δσ πνχ πήγαηλα, ζθνπληνχθιεζα θαη ζσξηάζηεθα κπξνχκπηα 

θάησ. Οη ρνχθηεο κνπ, ηα ξνχρα, ε κχηε θαη ην ζηφκα κνπ 

γέκηζαλ ιαζπσκέλεο ληθάδεο θαη ηα καιιηά κνπ βξάρεθαλ, ην 
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ίδην θαη ην θνχηεξ θαη ε θφξκα κνπ. Σν λεξφ εηζρψξεζε κέζα 

κνπ, πφηηζε ηα ξνχρα κνπ θαη ην βάξνο πνπ έπξεπε λα 

θνπβαιήζσ ήηαλ δηπιάζην ηψξα. Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηφ, 

ε πγξαζία πεξλνχζε κέζα ζην δέξκα θαη ηα θφθαιά κνπ. Σα 

δφληηα κνπ θξνηάιηδαλ απφ ηξφκν θαη παγσληά καδί, ηα ρέξηα 

κνπ έηξεκαλ θαη φζν πεξηζζφηεξν έηξερα, ηφζν επέηξεπα ζην 

θξχν κε ηνλ άλεκν λα κε πηξνπληάδεη. κσο, αθφκα θαη φηαλ 

ζηεθφκνπλ αθίλεηε, ν θαηαξακέλνο αέξαο θπζνχζε κε ηελ ίδηα 

καλία, παξαζχξνληαο ηα ξνχρα κνπ θαη ηα καιιηά κνπ παξά ην 

βάξνο ηνπο. 

Πεξπαηνχζα αξγά πιένλ. Σν θεθάιη κνπ έζηξηβε κάηαηα 

δεμηά θαη αξηζηεξά γηα λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηε ζθνηεηληά. Αελ 

κπνξνχζα λα ζηεξηρηψ θάπνπ κέζα ζηελ απέξαληε, φπσο 

θαληαδφκνπλ, έθηαζε πνπ δηέζρηδα, ζε θάπνην δέληξν, ή θάηη 

ηέινο πάλησλ πνπ ζα κε θάλεη λα μέξσ πνχ ζηα θνκκάηηα 

βξηζθφκνπλ. Αελ ήμεξα θαλ αλ ε πνξεία πνπ αθνινπζνχζα ήηαλ 

επζεία, αλ έθαλα θχθινπο ή αλ θαηέιεγα μαθληθά ζε θάπνην 

θεληξηθφ ζεκείν ηεο αθαδεκίαο θαη παξαδηλφκνπλ απφ ιάζνο 

ζηνπο θξνπξνχο. Κη αλ πεξπαηνχζα γηα κέξεο, ρσξίο λα 

θαηαιήμσ πνπζελά; Σα βξαρψδε φξε ήηαλ αηέιεησηα. Αελ 

γλψξηδα σο πνχ έθηαλαλ ηα φξηα ηεο αθαδεκίαο ή πνχ 

βξίζθνληαλ ηα ηείρε. 

Δ κχηε κνπ κπξκήγθηαζε, θάηη κε γαξγαινχζε εζσηεξηθά, 

θαη ν θνξκφο κνπ έζθπςε κπξνζηά θαζψο θηεξληδφκνπλ, 

ζπξψρλνληαο πγξά λα βγνπλ πξνο ηα έμσ. ΐξίδνληαο, θαη 

γεξκέλε αθφκα κπξνζηά φπσο ήκνπλ, ζθνχπηζα ηε κχηε κνπ 

ζην καλίθη ηεο δαθέηαο θαη ξνχθεμα φζν κπνξνχζα ηα 

ξνπζνχληα κνπ. Βίραλ βνπιψζεη θαη κφλν ην ζηφκα κνπ κνπ 

επέηξεπε λα αλαζάλσ πιένλ. Καη κεηά ζνπ ιέλε πσο νη Ρεκφξ 

δελ αξξσζηαίλνπλ. 
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Άθνπζα θαη άιιεο θσλέο πίζσ κνπ. Κνληά κνπ. Ώκέζσο 

ηζηηψζεθα θαη θνίηαμα γχξσ, αιιά είρα ράζεη ηειείσο ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ κνπ. Καη νη θξνπξνί πιεζίαδαλ. Με 

εληφπηδαλ! 

Θα παξαδηλφκνπλ. ηα θνκκάηηα πηα! Θα έβξηζθα 

θαιχηεξν ζρέδην. Ώλάζεκα θαη ηελ αθαδεκία θαη ηνπο 

βξσκνιεξφηι κε ηνλ πφιεκφ ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο! 

ηακάηεζα λα πεξπαηάσ θαη έθαλα λα γπξίζσ πίζσ, 

αιιά… δελ ππήξρε πίζσ. Αελ ππήξρε δξφκνο, νχηε κνλνπάηη, 

νχηε παηεκαζηέο πάλσ ζην ρηφλη, νχηε θαλ ρηφλη. Μφλν ζθνηάδη. 

Γακψην θαη δελ ην άληερα ηφζν ζθνηάδη. 

Λεο θαη έδσζα ζηνλ εαπηφ κνπ ηελ άδεηα λα 

παληθνβιεζεί, ε θαξδηά κνπ άξρηζε λα ρηππάεη δπλαηφηεξα θαη 

ε αλάζα κνπ έβγαηλε θνθηή θαη αγρσκέλε. Σξέθιηδα πξνο 

δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, αλίθαλε λα γλσξίδσ πνχ πήγαηλα. Χ, 

πνπ λα πάξεη. Οχηε πίζσ δελ κπνξνχζα λα γπξίζσ, έηζη φπσο 

είρα ραζεί. Πψο ζηα θνκκάηηα ζα μέξσ φηη επέιεμα ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε απφ απηήλ πνπ αθνινπζψ ηψξα; Καη αλ… 

Κάπνηνο έπεζε πάλσ κνπ. Ή θαιχηεξα, εγψ έπεζα πάλσ 

ζε θάπνηνλ, ρηχπεζα θαη, παξαπαηψληαο πξνο ηα πίζσ, 

ζσξηάζηεθα θάησ. Ώζηξαπηαία πήδεμα θαη πήξα ζέζε επίζεζεο, 

έηνηκε λα ρηππήζσ… πνηνλ; Πνηνλ ζα ρηππνχζα; Σν θελφ; 

Ώθνχ δελ κπνξνχζα λα δσ νχηε ηε κχηε κνπ εδψ. Κη αλ ήηαλ 

Ρεκφξ; Χ, ηφηε ηελ είρα παηήζεη. Θα κε αθηλεηνπνηνχζε κε δχν 

θηλήζεηο. Ίζσο ηειηθά δελ έπξεπε λα αληηδξψ ηφζν πνιχ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ώλ ζπκκεηείρα εληαηηθά ζηηο πξνπνλήζεηο φια 

απηά ηα ρξφληα, ζα θαηάθεξλα λα ηα βγάισ πέξα κε 

εθπαηδεπκέλνπο πνιεκηζηέο θαη θξνπξνχο. Σψξα ήκνπλ 

αλίζρπξε κπξνζηά ηνπο.  

Ηιίζηα Μέγθαλ! Απηό δελ ην ζθέθηεθεο. Μόλν λα αληηδξάο 

μέξεηο. 
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Έκεηλα αθίλεηε, πεξηκέλνληαο εθείλνλ πνπ βξηζθφηαλ 

απέλαληί κνπ λα θάλεη ηελ πξψηε θίλεζε γηα λα κπνξέζσ λα 

πξνζαλαηνιίζσ ηελ… αο πνχκε επίζεζή κνπ. Ρνχθεμα ηελ 

αλάζα κνπ γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα ψζηε λα κελ πξνδψζσ ηε 

ζέζε κνπ θαη πξνζπάζεζα λα αθνπγθξαζηψ ηε δηθή ηνπ 

αλαπλνή γηα λα ηνλ εληνπίζσ. 

κσο, εθείλνο δελ είρε αλάζα. 

Λεξφηι! Έπεζα πάλσ ζε Λεξφηι; Μφλν απηά ηα πιάζκαηα 

δελ ρξεηάδνληαη νμπγφλν γηα λα επηβηψζνπλ, αθνχ θαηάγνληαλ 

απφ άιινλ πιαλήηε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αλέπλεαλ θαλ. 

Βληάμεη, θαλέλα πξφβιεκα. Οη Λεξφηι δελ ήμεξαλ λα 

πνιεκάλε. Ώπηφ ήηαλ δηθή καο δνπιεηά, ησλ Ρεκφξ, θη αο 

αξλνχκνπλ λα ηελ αθνινπζήζσ. Θα ήηαλ εχθνιν λα ρηππήζσ 

Λεξφηι θαη λα πξνρσξήζσ. ίγνπξα, απηφο ζα ήηαλ αθφκα πην 

άζρεηνο απφ ‘κέλα ζηε κάρε. 

Με πεξηζζφηεξν ζάξξνο, πξνρψξεζα κπξνζηά. Καη ιίγν 

αθφκα. Λίγν αθφκα. ζπνπ έπεζα μαλά πάλσ ηνπ. Πξνζπάζεζα 

λα ηνλ πηάζσ κε ηα ρέξηα κνπ.  

«Ώλ δελ αληηζηαζείο, δελ ζα ζε ρηππήζσ» πξνεηδνπνίεζα. 

Αελ κνπ απάληεζε. Έβαια θαιχηεξα ηα ρέξηα κνπ πάλσ 

ηνπ θαη ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ ήηαλ Λεξφηι. Αελ ήηαλ 

ζίγνπξα Ρεκφξ. Αελ ήηαλ δσληαλφ πιάζκα. Ήηαλ… Φαρνχιεςα 

κε ηα ρέξηα ηνλ φγθν κπξνζηά κνπ θαη λνκίδσ πσο έλα 

ρακφγειν άξρηζε λα δηαγξάθεηαη ζην πξφζσπφ κνπ. Βίρα βξεη 

ην ηείρνο ηεο αθαδεκίαο. Ήκνπλ έλα βήκα πην θνληά ζηελ 

ειεπζεξία κνπ! Σν κφλν πνπ ρξεηαδφκνπλ ηψξα ήηαλ λα βξεζψ 

ζηελ άιιε πιεπξά θαη κεηά ζα ήκνπλ ειεχζεξε. 

Λίγν αθφκα ήζεια. 

Έιεγμα ην ζαθίδην ζηηο σκνπιάηεο κνπ, γηα λα βεβαησζψ 

φηη δελ ζα ράζσ ζην ζθαξθάισκα ηα ειάρηζηα ππάξρνληά κνπ, 

θαη κε ηηο παιάκεο κνπ αλνηρηέο εμεξεχλεζα ζαλ ηπθιή ηελ 



ΐΡΤΏΝΏΚΔ ΜΏΡΕΏ  ΐΕΐΛΕΟ 0,5 

 
14 

 

επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ κπξνζηά κνπ. Δίκαη θαιή ζην 

ζθαξθάισκα, έιεγα ζηνλ εαπηφ κνπ. Δίκαη ε θαιύηεξε. 

Σνπιάρηζηνλ, θάπνπ είρα δηαπξέςεη θη εγψ. Αελ είρα πέζεη πνηέ 

απφ ηνίρνπο αλαξξίρεζεο, δελ είρα θάλεη νχηε γξαηδνπληά. Αελ 

είρα ηξαπκαηηζηεί νχηε κία θνξά. Δ κφλε εθπαίδεπζε πνπ 

δέρηεθα λα κάζσ φια απηά ηα ρξφληα ήηαλ ην ζθαξθάισκα ζε 

θάζε επηθάλεηα θαη ηνίρν. Ήμεξα πσο ζε κία ζηηγκή ζαλ απηή 

ζα κνπ θαηλφηαλ ρξήζηκε. 

Ξεθίλεζα λα ζθαξθαιψλσ ινηπφλ. 

Καη ηφηε, άθνπζα ηηο θσλέο. Ώθφκα πην θνληά κνπ. 

ηξάθεθα πίζσ. ε απφζηαζε πνιιψλ κέηξσλ είδα θψηα 

λα αλαβνζβήλνπλ αλεπαίζζεηα. Φαθνί! Μα γηαηί δελ ζθέθηεθα, 

ε ειίζηα, λα θιέςσ έλαλ θαθφ, αληί λα ζνπιαηζάξσ κφλε κνπ 

ζηα ζθνηάδηα; Ση ζφη ζρέδηα ζθάξσλα πηα; Αελ είρα 

θιεξνλνκήζεη ηίπνηα απφ ηελ εμππλάδα θαη ηελ πνλεξηά ησλ 

Λεξφηι; 

Σψξα νη θξνπξνί ζα αθνινπζνχζαλ ηα απνηππψκαηά κνπ. 

Ωξαία, σξαία… Ψπρξαηκία. 

Γχξηζα μαλά κπξνζηά θαη ζπλέρηδα λα ςαρνπιεχσ ηνλ 

ηνίρν. ηελ πξψηε εζνρή πνπ βξήθα, μεθίλεζα λα 

ζθαξθαιψλσ. Παξάρσλα ηηο κχηεο ησλ αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ 

κνπ ζε φπνηεο εζνρέο έβξηζθα ζηα ηπθιά ή παηνχζα ζε 

πξνεμνρέο, ελψ κε ην έλα ρέξη ζπλέρηδα λα ςαρνπιεχσ θαη κε ην 

άιιν λα ζθαξθαιψλσ. Ήκνπλ, φκσο, ζαλάζηκα αξγή. Καη 

ππνηίζεηαη ήκνπλ ε θαιχηεξε ζην ζθαξθάισκα. Ώλ είρα ιίγν 

θσο… 

Σελ επφκελε ζηηγκή έλα έληνλν θσο έπεζε πάλσ κνπ απφ 

ηνπο θαθνχο ησλ θξνπξψλ. 

Γελ ελλννύζα αθξηβώο απηό, αλαζεκαηηζκέλε Θεέ! 

Πψο είλαη δπλαηφλ νη άλζξσπνη λα πηζηεχνπλ ζηνλ Θεφ 

φηαλ καο απνγνεηεχεη ζπλέρεηα; Πάιη θαιά, εκείο έρνπκε 
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πεξηζζφηεξν κπαιφ θαη δελ πηζηεχνπκε πνπζελά. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ γλψξηδαλ θαλ ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ 

θαη ηνπ Αηαβφινπ. Οχηε εγψ ζα γλψξηδα, αλ δελ πεξλνχζα ηα 

έμη πξψηα ρξφληα ηεο δσήο κνπ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. 

«Βδψ είλαη!» θψλαμε έλαο θξνπξφο. 

«Πηάζηε ηελ!» δηέηαμε ν επηθεθαιήο. Σνλ αλαγλψξηζα απφ 

ηε θσλή ηνπ. Αελ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ δηέηαδε ηνπο 

θξνπξνχο λα κε πεξηκαδέςνπλ απφ θάπνηα απφπεηξα 

απφδξαζεο. 

Γξήγνξα! Έπξεπε λα θάλσ γξήγνξα! 

Με αδέμηεο θηλήζεηο αλέβαζα ην πφδη κνπ ζε κία πξνεμνρή 

ηνπ ηνίρνπ πνπ βξήθα πξφρεηξε. Αελ ήηαλ, φκσο, ν νγθψδεο 

βξάρνο πνπ ππνιφγηδα φηη ζα κε ζηεξίμεη, αιιά κία πέηξα πνπ 

κε ην βάξνο κνπ ππνρψξεζε, έπεζε θαη κε έθαλε λα ράζσ ην 

θέληξν ηνπ βάξνπο κνπ, αθνχ φιε κνπ ε δχλακε γηα ην επφκελν 

ζθαξθάισκα ζηεξηδφηαλ ζε απηφ ην πάηεκα. Σα πφδηα κνπ 

θξέκαζαλ ζηνλ ηνίρν θαη ηα ρέξηα κνπ θξαηνχζαλ ην ππφινηπν 

ζψκα ζηνλ αέξα. Οη πέηξεο ήηαλ αηρκεξέο θαη πίεδαλ ηα 

δάρηπιά κνπ. Με πνλνχζαλ. Ήμεξα πσο δελ ζα άληεραλ γηα 

πνιχ. ε ιίγν ζα ζθίδνληαλ. 

«Γξήγνξα!» θψλαμαλ πίζσ κνπ. 

«ρη, φρη!» κνπξκνχξηζα θαη άξρηζα απειπηζκέλα λα 

ςάρλσ κε ηα πφδηα κνπ εζνρέο γηα λα ζπλερίζσ ην 

ζθαξθάισκα. Ήκνπλ θνληά ζηελ θνξπθή. Αελ ήηαλ δίθαην λα 

κε πηάζνπλ ηψξα. 

ινη νη θαθνί ζηξάθεθαλ πάλσ κνπ θαη κε ηχθισλαλ. Οη 

θξνπξνί κε είραλ θηάζεη ζρεδφλ. 

«Πηάζηε ηε!» νχξιηαμε μαλά ν επηθεθαιήο. Σα πφδηα ησλ 

θξνπξψλ γιηζηξνχζαλ ζην ρηφλη θαζψο έηξεραλ θαηά πάλσ κνπ. 

Σν δηθφ κνπ πάηεζε κε δχλακε ζε κία εζνρή ηνπ ηνίρνπ, ιχγηζε 

ειαθξψο δίλνληαο κία γεξή ψζεζε ζην ππφινηπν ζψκα, θαη κε 
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έλα άικα βξέζεθα ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ ηνίρνπ. ηεξίρηεθα 

κε ηηο παιάκεο ζηελ θνξπθή ηνπ, ηα κπξάηζα κνπ έηξεκαλ απφ 

ηελ ππεξβνιηθή πξνζπάζεηα, αλαζήθσζαλ, φκσο, ην ππφινηπν 

ζψκα θη εγψ θαηάθεξα λα πεξάζσ ην έλα κνπ πφδη πάλσ απφ 

ηνλ ηνίρν. Σφηε, φκσο, θάπνηνο κνχ ηξάβεμε ην άιιν πφδη πξνο 

ηα θάησ. Οχξιηαμα θαη θνπηξνπβαιηάζηεθα. ηα πφδηα ησλ 

Ρεκφξ. Ώπφ ηε κέζα πιεπξά ηνπ ηνίρνπ. Με έλα κάηζν 

θξνπξνχο λα ζηέθνληαη απφ πάλσ κνπ. 

Πίεζα ηα ρείιε ζηε βξηζηά πνπ απεηινχζε λα βγεη πξνο ηα 

έμσ. 

Ο επηθεθαιήο θξνπξφο ζηάζεθε κπξνζηά κνπ θη εγψ ηνλ 

θνίηαμα κε κίζνο, αλαζεθψλνληαο κνλάρα ηα βιέθαξα, θαζψο 

πξνζπαζνχζα λα ζηεξηρηψ ζηνλ αγθψλα κνπ. Αχν απφ απηνχο 

κε ζήθσζαλ βίαηα, πηάλνληαο θαζέλαο απφ έλα κπξάηζν κνπ, 

ελψ έλαο ηξίηνο ζηεθφηαλ κπξνζηά κνπ θαη κνπ πεξλνχζε 

ρεηξνπέδεο. 

«Μέγθαλε Φνξκπο, εηνηκάζνπ λα ππνζηείο ηηο ζπλέπεηεο» 

κνπ είπε ν επηθεθαιήο θξνπξφο. 

θαηά. 
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 Οη δχν θξνπξνί πνπ κε έζπξαλ κέρξη εδψ κε έβαιαλ κε ην 

δφξη λα θαζίζσ ζηελ πνιπζξφλα απέλαληη απφ ην γξαθείν ηνπ 

δηεπζπληή Λαδάξ. 

ΐξηζθφκνπλ ζην θεληξηθφ θηήξην ηεο αθαδεκίαο. Αίπια 

απφ ηελ πνιπζξφλα κνπ ζηέθνληαλ φξζηνη νη δχν θξνπξνί 

πηέδνληαο ηνπο ψκνπο κνπ πξνο ηα θάησ, ψζηε λα βεβαησζνχλ 

φηη παξακέλσ θαζηζκέλε. Φαίλεηαη πσο ήζειαλ λα είλαη 

ζίγνπξνη φηη δελ ζα πξνζπαζνχζα λα ην ζθάζσ… 

Πάιη! 

Άξαγε ζα κε ζεσξνχζαλ ππεξβνιηθά αληηδξαζηηθή αλ 

ηνπο έιεγα φηη είλαη ειίζηνη πνπ κε θξαηάλε, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

είλαη αδχλαηνλ λα ην ζθάζσ φηαλ είκαη δεκέλε κε ρεηξνπέδεο 

θαη έλα κάηζν θξνπξνί Ρεκφξ κε πεξηηξηγπξίδνπλ; Ή κήπσο ζα 

έπξεπε λα αηζζάλνκαη ηφζν πεξήθαλε πνπ, αθφκα θαη κε ηέηνηα 

θχιαμε, αθφκα θαη ζηνλ ηξίην φξνθν ησλ θεληξηθψλ θηεξίσλ 
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ηεο αθαδεκίαο, απηνί πίζηεπαλ φηη είκαη ηξνκεξά ηθαλή λα ην 

ζθάζσ; 

 Θα ραηξφκνπλ, αλ δελ είρα ηνλ δηεπζπληή Λαδάξ απέλαληί 

κνπ, λα κε θνηηάδεη κε ηα δνινθνληθά ηνπ κάηηα, ιεο θαη 

ζθφησζα θάπνηνλ. Οππο, ιάζνο. Ώλ ζθφησλα, ζα κε 

επηθξνηνχζε. Άιισζηε γη’ απηφ εθπαηδεπφκαζηαλ εκείο νη 

Ρεκφξ. Γηα λα αθαλίζνπκε ην αλζξψπηλν είδνο ζηνλ επφκελν 

πφιεκν πνπ ζρεδηάδακε, αθνχ ζηνλ ηξίην παγθφζκην 

εηηεζήθακε, θαη λα δψζνπκε ζηνπο Λεξφηι ηελ θπξηαξρία ηεο 

γεο. 

 «Αελ είλαη δπλαηφλ!» θψλαμε ν Λαδάξ θαη ε έληαζε 

ζκίιεςε ηνπο κχεο ζηα άθξα ηνπ κέζα απφ ην ιεπηφ 

καθξπκάληθν πνπθάκηζν πνπ θνξνχζε. Σα δάρηπια ησλ ρεξηψλ 

ηνπ ηεληψζεθαλ θαη νη παιάκεο ηνπ έδεηρλαλ πην κεγάιεο έηζη 

φπσο ήηαλ αλνηρηέο. Πεγαηλνεξρφηαλ πίζσ απφ ην γξαθείν, πνπ 

θάησ απφ ην δίκεηξν παξάζηεκά ηνπ έδεηρλε κηθξνζθνπηθφ. 

«Αελ είλαη δπλαηφλ!» θψλαμε μαλά. Αελ ηφικεζα λα ζεθψζσ ην 

θεθάιη, παξά κφλν ηα βιέθαξα, γηα λα ηνλ θνηηάμσ. «Ση ζα 

θάλσ καδί ζνπ;» θψλαμε ζε έμαιιε θαηάζηαζε θαη ζηάζεθε 

αθξηβψο απέλαληί κνπ, κε ην γξαθείν λα καο ρσξίδεη. «Ση ζα 

θάλσ επηηέινπο γηα λα πάςεηο λα ην ζθαο;» 

 «Να κε αθήζεηε λα θχγσ ίζσο;» 

 Σα δάρηπια ησλ Ρεκφξ ζηνπο ψκνπο κνπ πίεζαλ ηε ζάξθα 

κνπ θη εγψ ηίλαμα ην θεθάιη απφ ηελ μαθληθή ζνπβιηά. Ο 

Λαδάξ κε θνίηαδε κε κάηηα γνπξισκέλα απφ ζπκφ, ζθνηεηλά θαη 

καχξα φζν θαη ηα καιιηά ηνπ. Μνπ ηελ έδηλε λα βιέπσ έλα απφ 

ηα δηθά καο ραξαθηεξηζηηθά λα παίξλεη κνξθή επάλσ ζε έλαλ 

Λεξφηι. Οη ζθνπξφρξσκεο επηδεξκίδεο ήηαλ δηθφ καο 

ραξαθηεξηζηηθφ, ησλ Ρεκφξ. Βίρα ζπλεζίζεη λα κηζψ ην μαλζφ 

ρξψκα ησλ καιιηψλ, αθνχ ην ηαχηηδα κε ηνπο Λεξφηι, θαη λα 

αγαπψ κνλάρα ην κειαρξηλφ θαη ην θαζηαλφ πνπ είρακε εκείο νη 
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Ρεκφξ. Ήηαλ έλαο αθφκα ηξφπνο λα μερσξίζσ ηηο θπιέο καο, 

θαη ηψξα ήξζε απηφο θαη ε αλαζεκαηηζκέλε βαζηιηθή 

νηθνγέλεηά ηνπ, νη Λαδάξ, κε ηηο κειαρξηλέο απνρξψζεηο ηνπο, 

γηα λα ην αλαηξέζνπλ θη απηφ. 

 Ο Λαδάξ πήξε κία βαζηά αλάζα γηα λα εξεκήζεη, παξφηη 

δελ ηνπ ρξεηαδφηαλ. ε θαλέλαλ Λεξφηι δελ ήηαλ ρξήζηκν ην 

νμπγφλν. Σα θνπκπηά ηνπ πνπθακίζνπ ηνπ πηέζηεθαλ ζην 

ζηήζνο απφ ην θνχζθσκα ησλ κπψλ. Πάληα παξαμελεπφκνπλ κε 

ην ηφζν γπκλαζκέλν ζψκα ηνπ. Χο Λεξφηι, έπξεπε λα είλαη 

αδχλαηνο, ρσξίο κπο, φπσο νη ππφινηπνη ηεο θπιήο ηνπ. Γη’ απηφ 

άιισζηε ρξεηάδνληαλ εκάο λα πνιεκήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο, 

αθνχ σο κηζνί άλζξσπνη έρνπκε αλεπηπγκέλνπο κπο πνπ εχθνια 

γπκλάδνληαη θαη δπλακψλνπλ. 

 «Νφκηδα φηη ηα μεθαζαξίζακε απηά» είπε ν Λαδάξ φζν πην 

ήξεκα κπνξνχζε, αλ θαη έβιεπα φηη ήηαλ ζηα πξφζπξα κίαο 

λεπξηθήο θξίζεο. «Βδψ είλαη ε δσή ζνπ ηψξα». 

 Σν θεθάιη κνπ θνίηαδε επζεία ηψξα θαη ήμεξα πσο, αλ 

κπνξνχζα λα δσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηνλ θαζξέθηε, ηα κάηηα κνπ 

ζα γπάιηδαλ απφ ζπκφ. 

 «Δ δσή κνπ ήηαλ κε ηε κεηέξα κνπ! Πεξλνχζα ηέιεηα 

εθεί, θαη εζείο κε θέξαηε ζε απηήλ ηε θπιαθή!» 

 Ο Λαδάξ κε θνίηαμε ακθίβνια, ζαλ λα γλψξηδε. Γηαηί ε 

αιήζεηα είλαη φηη ε δσή εθεί έμσ δελ ήηαλ ε ηέιεηα εηθφλα πνπ 

παξνπζίαδα. Ο ηξίηνο παγθφζκηνο πφιεκνο δελ είρε 

θαηαζηξέςεη κφλν εκάο. Μπνξεί εκείο λα ήκαζηαλ 

αλαγθαζκέλνη λα θξπβφκαζηε γηα λα κελ θαηαιάβνπλ νη 

άλζξσπνη φηη επηβηψζακε, θη εθείλνη, φκσο, ήηαλ 

ππνδνπισκέλνη. ηαλ νη γνλείο κνπ ην έζθαζαλ απφ ηε 

βαζηιηθή πφιε ζηα φξε αγηάλ, ζηε Νφξζεα, γηα λα δήζνπλ 

ειεχζεξνη, θαηαπαηψληαο ηνλ λφκν ηνπ βαζηιηά πνπ απαγφξεπε 

ζηηο θπιέο καο λα δνπλ νπνπδήπνηε αιινχ πέξα απφ ηηο 
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θνηλσλίεο καο, ν αδεξθφο κνπ θη εγψ ήκαζηαλ αθφκα κσξά. 

Γνχζακε έμη ρξφληα ζηα θξπθά, αθφκα θαη αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο, ηνπο θπζηθνχο ερζξνχο καο, παξφηη εθ πξψηεο 

φςεσο δελ δηαθέξακε απφ εθείλνπο θαη δελ ππήξρε πεξίπησζε 

λα καο αλαγλσξίζνπλ. Σηο ειάρηζηεο θνξέο πνπ 

αλαγθαδφκαζηαλ λα αθήζνπκε ην απνκνλσκέλν ζπίηη καο θαη 

λα ηξππψζνπκε ζε θάπνηα θσκφπνιε γηα λα εθνδηαζηνχκε, 

πεξπαηνχζακε πάληα κε ηα θεθάιηα ζθπθηά αλάκεζα ζηνπο 

ππνδνπισκέλνπο πνιίηεο πνπ εξγάδνληαλ θάησ απφ ηελ πίεζε 

ησλ καπξνθνξεκέλσλ αληξψλ, νη νπνίνη είραλ νξηζηεί απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο λα ηεξνχλ ηελ ηάμε αλάκεζα ζην πιήζνο. Σνπο 

απεηινχζαλ κε ηα φπια ηνπο ή θαη εθηεινχζαλ φζνπο 

ζεσξνχζαλ επηθίλδπλνπο. θφησλαλ ηνπο δηθνχο ηνπο ρσξίο λα 

δηζηάδνπλ. 

Βμαηηίαο ησλ Λεξφηι, πνπ καο αλαθάιπςαλ έπεηηα απφ ηελ 

πξνδνζία ηνπ παηέξα κνπ θαη εηζέβαιιαλ ζην ζπίηη καο 

ζθνηψλνληαο θαη ηε κεηέξα κνπ, κε έθεξαλ εδψ, φπσο φξηδε ν 

λφκνο, λα δσ θξπθά απφ ηνπο αλζξψπνπο, πνπ δελ ήμεξαλ φηη 

επηβηψζακε κεηά ηνλ πφιεκν. 

 «Γηα ην θαιφ ζνπ ζε θέξακε εδψ!» θψλαμε ν Λαδάξ θη 

εγψ ξνπζνχληζα πεξηθξνλεηηθά. «Ώπηή είλαη ε κνίξα ζαο, 

Ρεκφξ». Σφληζε ηε ιέμε ‘ζαο’ θαη έδεημε ηνπο θξνπξνχο κέζα 

ζην γξαθείν. «Να πνιεκάηε θαη λα εθπαηδεχεζηε. Μφλν εδψ 

είζηε αζθαιείο. Πφηε ζα ην θαηαιάβεηο επηηέινπο;» 

«Ήκνπλ αζθαιήο πξηλ έξζσ εδψ». 

 Βίδα ηα ρείιε ηνπ Λαδάξ λα ηξέκνπλ απφ νξγή. 

 «Αελ κπνξψ λα ζπλελλνεζψ» είπε ζρεδφλ απεπδηζκέλνο. 

Σνλ πεξηθξφλεζα εληειψο. «Πφηε ζα πάςεηο λα πξνζπαζείο λα 

ην ζθάζεηο, Μέγθαλε;» 

«ηαλ θαηαθέξσ λα ην ζθάζσ» απάληεζα γεκάηε έληαζε. 
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Ο Λαδάξ μεθχζεζε απφ αγαλάθηεζε, ηε ζηηγκή πνπ ε 

πφξηα ηνπ γξαθείνπ άλνηγε απφηνκα θαη θάπνηνο νξκνχζε κέζα. 

Οη θξνπξνί πξνεηνηκάζηεθαλ γηα κάρε, ηηλάρηεθαλ κπξνζηά 

θαη φξκεζαλ ζηελ απεηιή. 

 «Βληάμεη» είπε ν Λαδάξ, κφιηο είδε πνηνο κπήθε ζην 

γξαθείν, θαη νη θξνπξνί ζαλ γλήζηεο κεραλέο πνπ ήηαλ 

ππάθνπζαλ θαη ζηακάηεζαλ ηελ επίζεζε. Ξίληζα ηα κνχηξα 

κφιηο αληίθξηζα ηνλ Ρφλαιλη. Σέιεηα! Μφλν απηφο κνπ έιεηπε 

ηψξα. «Βίκαη ελήκεξνο. Ώθήζηε καο κφλνπο». 

 Σν θξάηεκα ζηνπο ψκνπο κνπ ραιάξσζε, ψζπνπ νη 

θξνπξνί κε άθεζαλ εληειψο θαη έλαο-έλαο έβγαηλαλ απφ ην 

γξαθείν, ψζπνπ κείλακε κφλν ν δηεπζπληήο, ν αλαζεκαηηζκέλνο 

αδεξθφο κνπ θη εγψ. Σν θεθάιη κνπ ήηαλ ζηξακκέλν ζηνλ 

Λαδάξ γηα λα κε ρξεηαζηεί λα θνηηάμσ ηνλ Ρφλαιλη, πνπ 

ζηεθφηαλ δίπια απφ ηελ πνιπζξφλα κνπ. Βμέπλεπζα θαη ν αέξαο 

βγήθε κε πίεζε απφ ηα βνπισκέλα ξνπζνχληα κνπ. θαηά 

αληηζψκαηα είρακε νη Ρεκφξ. 

 «Καιψο ηνλ πξνδφηε» κνπξκνχξηζα. 

 «Μέγθαλε», κε επέπιεμε ν Λαδάξ. 

 «Χ, κε ζπγρσξείηε, δελ είκαη θαη ηφζν θαιή ζηα 

ζεσξεηηθά». 

 «Ναη, γηαηί ζηα πξαθηηθά ζθίδεηο», κε εηξσλεχηεθε ν 

Ρφλαιλη. Παξαβιέπνληαο ην ζρφιηφ ηνπ, ζπλέρηζα λα κηιάσ 

ζηνλ δηεπζπληή. 

«Ώιήζεηα, γηα πείηε κνπ εζείο, πνπ είζηε θαιφο, πψο 

ιέγεηαη θάπνηνο πνπ ζπκκαρεί κε έλαλ παηέξα πνπ πξνδίδεη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη παξαηάεη ηα παηδηά ηνπ ζε κία αθαδεκία; 

Πξνδφηεο λνκίδσ; Άξα ζσζηά ην είπα». 

 Ο Ρφλαιλη δελ κπήθε ζηνλ θφπν λα απαληήζεη. Αελ 

εθλεπξίζηεθε θαλ. Βίρε ζπλεζίζεη, θαίλεηαη, λα είλαη πξνδφηεο, 

γη’ απηφ δελ ηνλ ελνρινχζαλ νη θαηεγνξίεο κνπ. Ώθφκα θαη ην 
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πξφζσπφ ηνπ έδεηρλε αηάξαρν. Ήηαλ ν κφλνο δεθαεμάρξνλνο 

ζηελ αθαδεκία πνπ δελ ζχκσλε θαη δελ ηζαθσλφηαλ πνηέ. 

Άιισζηε, πνηνο λα ηνικήζεη λα ηα βάιεη κε ηνλ θαιχηεξν 

πνιεκηζηή; ινη είρακε δεη ζηηο πξνπνλήζεηο ηη ήηαλ ηθαλφο λα 

θάλεη, απφ ηφηε πνπ ζε κία κάρε έζπαζε κε κία ‘θαηά ιάζνο’ 

θίλεζε θαη ηα δχν ρέξηα ελφο Ρεκφξ αληηπάινπ ηνπ, πνπ ηελ 

πξνεγνχκελε κέξα κε είρε ρνπθηψζεη. ΐξήθε ηελ ψξα λα ην 

παίμεη θαιφο αδεξθφο. 

 «Αελ έρεηε δηθαίσκα λα ηνλ θσλάδεηε», γξχιηζα ζηνλ 

Λαδάξ θαη έλεπζα πξνο ηνλ Ρφλαιλη. «Ση δνπιεηά έρεη εδψ 

απηφο; Βίλαη θεδεκφλαο κνπ θαη δελ ην θαηάιαβα;» 

 «Καηά θάπνηνλ ηξφπν, λαη» απάληεζε ν Λαδάξ. «Βίλαη 

αδεξθφο ζνπ θαη κεγαιχηεξφο ζνπ». 

 «Έλα ρξφλν» γξχιηζα, μέξνληαο φηη απηή ε δηθαηνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Λαδάξ γηα λα ηνλ θέξεη εδψ ήηαλ πην 

άζιηα θαη απφ ηε ζεκεξηλή απφπεηξά κνπ λα ην ζθάζσ. «Ώλ 

λνκίδεηε φηη ζα θαηαθέξεη απηφο λα κε θξαηήζεη εδψ, πείηε ην 

κνπ λα βάισ ηα γέιηα ηψξα». 

Σν πξφζσπν ηνπ Λαδάξ δελ ζπζπάζηεθε. 

«Γηα ηελ αθξίβεηα, ηνλ θάιεζα γηαηί είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα γλσξίδεη φηη θεχγεηο απφ ‘δσ ζε ιίγα ιεπηά». 

Σα κάηηα κνπ έπεζαλ έθπιεθηα επάλσ ζηνλ Λαδάξ. 

«Φεχγσ;» ξψηεζα. Μία ζπίζα ειπίδαο άλαςε κέζα κνπ. 

Σα θαηάθεξα; Θα κε άθελε επηηέινπο ειεχζεξε; «Θα θχγσ;» 

ξψηεζα μαλά θαη απηήλ ηε θνξά αθνχζηεθα πεξηζζφηεξν 

ηθεηεπηηθή παξά έθπιεθηε. 

 «Ναη» απάληεζε ν Λαδάξ. «Θα εηδνπνηήζσ ην θέληξν 

αλακφξθσζεο γηα ηελ άθημή ζνπ θαη ζε ιίγν ζα θχγεηο κε 

κεξηθνχο θξνπξνχο». 

ηε δήισζή ηνπ απηή, έκεηλα αηάξαρε. ηγά, ιεο θαη ήηαλ 

ε πξψηε θνξά πνπ κε απεηινχζε φηη ζα κε ζηείιεη γηα 
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αλακφξθσζε. Ξελεξσκέλε, έγεηξα πίζσ ζηελ πνιπζξφλα πνπ 

θαζφκνπλ. Κη εγψ πνπ πεξίκελα λα κε ειεπζεξψζεη επηηέινπο. 

«Βληάμεη, εληάμεη, ζα ζπκκνξθσζψ. Αελ ζα ην μαλαθάλσ» 

είπα ζρεδφλ βαξηεζηεκέλα γηα λα απνθχγσ ην επηπιένλ 

θήξπγκα. 

«Βίκαη ζίγνπξνο» απάληεζε ν Λαδάξ. «ην θέληξν ζα 

έρεηο φιν ηνλ ρξφλν θαη φιε ηε βνήζεηα πνπ πξέπεη γηα λα 

ζπκκνξθσζείο». 

ηακάηεζα λα κηιάσ θαη πεξίκελα λα πεξάζεη ιίγε ψξα 

ψζπνπ λα μεζπκάλεη ε νξγή θαη λα κε ζηείιεη πάιη πίζσ ζην 

δσκάηηφ κνπ ή, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ζε θακία 

απνκφλσζε. Έηζη έθαλε πάληα. 

Έλα ρηχπεκα αθνχζηεθε ζηελ πφξηα θαη, κε ην 

παξάγγεικα ηνπ Λαδάξ, έλαο θξνπξφο ηελ άλνημε θαη κπήθε ζην 

γξαθείν. 

«Τςειφηαηε, ην αεξφπινην είλαη έηνηκν. Με ηελ άδεηά 

ζαο, κπνξνχκε λα ηελ πάξνπκε». Σφηε ζπλεηδεηνπνίεζα φηη ν 

Λαδάξ απηήλ ηε θνξά δελ έθαλε πιάθα. 

 «Ναη» απάληεζε ζηνλ θξνπξφ. «Πάξηε ηελ θη εγψ ζα 

εηνηκάζσ ηελ αίηεζε γηα ην θέληξν». 

Ο ηξφκνο κε πάγσζε γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Ή κπνξεί 

λα ήηαλ θαη ιεπηά, δελ μέξσ αθξηβψο. ηαλ έλησζα ηα ρέξηα ηνπ 

θξνπξνχ επάλσ κνπ, πεηάρηεθα κπξνζηά γηα λα ηνλ απνθχγσ. 

 «νβαξά ζα κε πάξεηε;» 

 «Δ λνκνζεζία είλαη ζαθήο, Φνξκπο» είπε ν Λαδάξ. 

«Ώπαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε αλζξψπνπο». 

 «Μα ηη ζρέζε έρσ εγψ κε ηνπο αλζξψπνπο;» 

 «Με κνπ παξηζηάλεηο ηε ραδή» απάληεζε ελνριεκέλνο ν 

Λαδάξ. «Ώλ δελ δεηο καδί κε ηνπο Λεξφηι, ζα δεηο αλαγθαζηηθά 

καδί κε ηνπο αλζξψπνπο. Καη μέξεηο φηη απηφ είλαη ζαλάζηκν 

ακάξηεκα! Οη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα κάζνπλ γηα εκάο!» 
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 Σν βνχισζα απφ ηνλ ηξφκν πνπ είρε κνπδηάζεη ηα ρείιε 

κνπ. ρη, εγψ δελ ήζεια λα δήζσ κε ηνπο αλζξψπνπο. Σνπο 

απερζαλφκνπλ φζν θαη ηνπο Λεξφηι, θη αο ήκνπλ πξαθηηθά 

θνκκάηη θαη ησλ δχν θπιψλ, κηζή Λεξφηι θαη κηζή άλζξσπνο. 

Οη άλζξσπνη δελ ήηαλ θαιχηεξνη απφ ηνπο Λεξφηι. Βμαηηίαο ησλ 

ρεηξηζκψλ ηνπο θαη ηεο δίςαο γηα εμνπζία θηάζακε εδψ πνπ 

θηάζακε. Βγψ κφλν λα θχγσ απφ εδψ ήζεια. Να είκαη ειεχζεξε 

λα θάλσ φ,ηη ζέισ. 

Ο θξνπξφο κε έπηαζε μαλά θη εγψ ηίλαμα ηνπο ψκνπο γηα 

λα ειεπζεξσζψ. 

 «ρη, κηζφ ιεπηφ!» 

«ε είρα πξνεηδνπνηήζεη, Φνξκπο» είπε ν Λαδάξ. «Νφκηδα 

φηη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ πξνζπάζεζεο λα ην ζθάζεηο ηα 

μεθαζαξίζακε απηά». 

«Ναη… απιά εγψ… εγψ…» 

«Αελ κε πίζηεςεο! Λππάκαη. Ώπηήλ ηε θνξά δελ ζα 

γιπηψζεηο κε κία απιή απνκφλσζε». 

 «Β φρη θαη απιή» παξαπνλέζεθα ζηελ αλάκλεζε ηνπ 

θειηνχ πνπ κε είραλ θιείζεη, έπεηηα απφ κία παιαηφηεξε 

απφπεηξα λα ην ζθάζσ. 

 «Οη επθαηξίεο ζνπ ηειείσζαλ. Ήκνπλ ήδε πνιχ επηεηθήο 

καδί ζνπ. Έπξεπε λα ζε είρα ζηείιεη γηα αλακφξθσζε απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο απφπεηξα». Έπηαζε ην ζηπιφ πάλσ ζην γξαθείν 

ηνπ γηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε γηα ηελ αλακφξθσζή κνπ 

θη εγψ πεηάρηεθα κπξνζηά θαη απειπηζκέλε έπηαζα ηνλ ζηπιφ 

γηα λα κελ κπνξεί λα γξάςεη. Οη ρεηξνπέδεο πνπ θνξνχζα δελ 

βνεζνχζαλ θαη πνιχ. 

 «ρη. ρη, φρη, φρη!» ήηαλ νη κφλεο απειπηζκέλεο ιέμεηο 

πνπ κπνξνχζα λα βγάισ. 

 «Ώξθεηά, Μέγθαλε!» 
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 «αο παξαθαιψ! Θα θάλσ φ,ηη ζέιεηε, αιήζεηα. Με κε 

ζηείιεηε εθεί. Αελ ζέισ λα κε βαζαλίζνπλ! Μίια θη εζχ, θάλε 

θάηη, ηη ζηέθεζαη ζαλ ειίζηνο;» θψλαμα ζηνλ Ρφλαιλη πνπ δελ 

έθαλε ηίπνηα γηα λα αιιάμεη γλψκε ζηνλ Λαδάξ, νχηε θαλ 

πξνζπαζνχζε λα εκπνδίζεη ηνλ θξνπξφ πνπ κε ηξαβνινγνχζε. 

 «Σειείσζε, Φνξκπο» είπε ν Λαδάξ θαη, παξά ηε δχλακε 

ησλ ρεξηψλ κνπ, ζήθσζε ηνλ ζηπιφ. 

 «Θα θάλσ φ,ηη ζέιεηε, αιήζεηα» παξαθάιεζα θαη 

θξεκάζηεθα απφ πάλσ ηνπ φζν κνπ επέηξεπε ην γξαθείν πνπ 

καο ρψξηδε. «Ώιήζεηα, αιήζεηα! Μία επθαηξία αθφκα!» 

Ο Λαδάξ κε θνίηαμε ακθίβνια. 

«Ώιήζεηα, ην ππφζρνκαη!» 

Άθεζε ηνλ ζηπιφ πάλσ ζηελ αίηεζε θαη ζηέλεςε ηα κάηηα 

θαζψο κε θνίηαδε. 

 «Ώθφκα θαη λα πάςεηο λα πξνζπαζείο λα ην ζθάζεηο;» 

 Αίζηαζα γηα ιίγν. Βίλαη δπλαηφλ λα ζηακαηνχζα λα 

πξνζπαζψ; κσο, πψο ζα ην έζθαγα απφ ην θέληξν 

αλακφξθσζεο; Ώπφ εθεί κπνξεί λα κελ έβγαηλα θαλ δσληαλή. 

ζνη πήγαηλαλ δελ επέζηξεθαλ πνηέ γηα λα καο πνπλ ηη 

ζπλέβαηλε θαη νη ηζηνξίεο πνπ είρακε πιάζεη φινη εκείο νη 

καζεηεπφκελνη γηα ηελ αλακφξθσζε ήηαλ ην ιηγφηεξν 

αλαηξηρηαζηηθέο. Αελ είρα ειπίδεο λα μεθχγσ απφ εθεί. ρη φζεο 

είρα εδψ. Ίζσο αλ ζπκθσλνχζα θαη έβξηζθα κία θαιχηεξε 

επθαηξία, λα θαηάθεξλα λα… 

 «Μέγθαλε» είπε πξνεηδνπνηεηηθά ν Λαδάξ. «Θα 

ζπκθσλήζεηο ή φρη;» 

 «Καιά» απάληεζα ελνριεκέλε. 

Ο Λαδάξ δελ έδεηρλε λα πείζεηαη. Ήηαλ ινγηθφ, αθνχ νχηε 

εγψ δελ κπνξνχζα πιένλ λα κεηξήζσ ηηο απφπεηξέο κνπ λα ην 

ζθάζσ απφ εδψ. 
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«Σειεπηαία πξνεηδνπνίεζε» είπε ηειεζίδηθα. «Ή 

ζπκκνξθψλεζαη κε ηνπο θαλφλεο θαη μερλάο ηε δσή έμσ απφ 

ηελ αθαδεκία, ή ζε ζηέιλσ γηα αλακφξθσζε ηψξα θαη δελ 

βιέπεηο πνηέ μαλά ην θσο ηεο κέξαο». 

«Βίπα θαιά!» απάληεζα δπλαηφηεξα, αθήλνληαο λα 

μερπζεί φιε ε ελφριεζή κνπ. 

«Καιά, ηη;» 

Ξεθχζεζα θαη ηνλ θνίηαμα κε κίζνο. 

«Θα ζπκκνξθσζψ κε ηνπο θαλφλεο θαη δελ ζα 

πξνζπαζήζσ λα ην ζθάζσ μαλά» κνπξκνχξηζα νινδηαφιηζηε. 

Ο Λαδάξ θάλεθε ηθαλνπνηεκέλνο. Σνπνζέηεζε μαλά ηνλ 

ζηπιφ ζηε βάζε ηνπ θαη ην θξάηεκα ηνπ θξνπξνχ άξρηζε λα 

ραιαξψλεη ζηα κπξάηζα κνπ. 

«Να κεηαθεξζεί ζηνλ ηέηαξην φξνθν» δηέηαμε ν Λαδάξ 

ηνλ θξνπξφ θαη κε έδεημε. 

«πα, φπα» πεηάρηεθα. «Γηαηί;» Θα ήηαλ δπζθνιφηεξν λα 

ην ζθάζσ απφ ηνλ ηέηαξην. ίγνπξα ην παξάζπξν δελ ήηαλ πηα 

αζθαιήο επηινγή θαη γηα λα θαηαθέξσ απφ ην θηήξην ζα 

ζήκαηλε φηη έπξεπε λα δηαζρίζσ άιινπο ηξεηο νξφθνπο γεκάηνπο 

θχιαθεο. Ο αλαζεκαηηζκέλνο! 

«Έρεηο θάπνηα αληίξξεζε, Φνξκπο;» κε ξψηεζε ν Λαδάξ 

θαη ην ρέξη ηνπ θηλήζεθε πξνο ην ζηπιφ. 

Υακήισζα ην θεθάιη θαη ινχθαμα δίπια ζηνλ θξνπξφ. 

«ρη. Με ζπγρσξείηε». 

«Μεηαθέξεηέ ηε ζε έλαλ θνηηψλα ζηνλ ηέηαξην» 

επαλέιαβε ζηνλ θξνπξφ «θαη ζέισ δχν θξνπξνχο καδί ηεο κέξα 

λχρηα. Οη κφλεο επηζθέςεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηνλ θνηηψλα ζα 

είλαη απφ ηνλ αδεξθφ ηεο» θαη έλεπζε πξνο ηνλ Ρφλαιλη. Ώπηφ 

θη αλ ήηαλ εηξσλεία. Λεο θαη ππήξρε πνηέ πεξίπησζε ν Ρφλαιλη 

θη εγψ λα γίλνπκε θηιαξάθηα. «Θέισ θαζεκεξηλή αλαθνξά γηα 
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ηηο θηλήζεηο ηεο. Ώλ ηνικήζεη λα ζαο μεθχγεη, ζα ζηείισ εζάο 

γηα αλακφξθσζε». 

Ο θξνπξφο θαηέλεπζε ρσξίο λα ζπκψζεη ή έζησ λα 

ελνριεζεί κε ηελ απεηιή ηνπ Λαδάξ. 

«Βηδνπνηείζηε ηελ ππεχζπλε πξνζσπηθνχ ησλ Λεξφηι γηα 

ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηεξίσλ φηη γηα ηηο επφκελεο κέξεο δελ ζα 

ρξεηαζηεί φινπο ηνπο εξγάηεο ηεο. Δ Φνξκπο ζα αλαιάβεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο ηνπο. Να ηε ζπκπεξηιάβεη ζην 

πξφγξακκα εξγαζηψλ». 

Ώπηήλ ηε θνξά ηηλάρηεθα νιφθιεξε. 

«Ση πξάγκα; Γηαηί λα θάλσ εγψ ηηο δνπιεηέο ησλ εξγαηψλ; 

Καη νη ηαπεηλνί Λεξφηι ηη ππνηίζεηαη φηη ζα θάλνπλ;» ξψηεζα 

αλαθεξφκελε ζηνπο ελήιηθεο Λεξφηι, πνπ δελ άλεθαλ ζε 

θάπνηα απφ ηηο έμη βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο θαη κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο αζρνινχληαλ κε ηηο εξγαζίεο ηεο θάζε 

θνηλσλίαο καο. «Πφηε ζπκθσλήζακε θάηη ηέηνην θαη δελ ην 

θαηάιαβα;» 

Αελ μέξσ ηη ηνλ ζπγθξαηνχζε θαη δελ κε ραζηνχθηδε. Βγψ 

ζα ην είρα ήδε θάλεη ζηε ζέζε ηνπ. Μφιηο κνπ είρε δψζεη κία 

αθφκε επθαηξία. Κη εγψ, αληί λα θιείζσ ην ζηφκα κνπ, 

αληηδξνχζα πεξηζζφηεξν. Έπξεπε λα εξεκήζσ. 

«Σν ζπκθσλήζακε ηψξα» απάληεζε ν Λαδάξ κε έλα 

χπνπιν ρακφγειν. Κξαηήζεθα λα κε βξίζσ. 

«Μα…». Να ζθεθηψ ινγηθά. «Οη πξνπνλήζεηο κνπ» 

πέηαμα ηειεπηαία ζηηγκή. «Θα ράλσ ηηο πξνπνλήζεηο κνπ;» 

«ε ελδηαθέξνπλ ηψξα νη πξνπνλήζεηο, Φνξκπο;» κε 

εηξσλεχηεθε ν Λαδάξ. «Ώλ ζπκάκαη θαιά, ε παξνπζία ζνπ είλαη 

θαζαξά ηππηθή. Παξηζηάλεηο πσο πξνπνλείζαη. Βίζαη άζιηα ζηε 

κάρε». 

«Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκθψλεζα λα ζπκκνξθσζψ κε ηνπο 

θαλφλεο, κε ελδηαθέξνπλ νη πξνπνλήζεηο. Αελ κπνξείηε λα κνπ 
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ηηο ζηεξήζεηε. Ώλ καο αλαθαιχςνπλ νη άλζξσπνη θαη μεζπάζεη 

πφιεκνο, δελ πξέπεη λα είκαη εθπαηδεπκέλε;» 

Ο Λαδάξ γέιαζε δπλαηφηεξα, ιεο θαη γλψξηδε φηη νη 

πξνπνλήζεηο ήηαλ απιά κία πξφθαζε γηα λα απνθχγσ ηηο 

αγγαξείεο. 

«Μελ αλεζπρείο, Φνξκπο, εθφζνλ ζε έπηαζε ηέηνηα 

θηινκάζεηα, δελ ζα ράζεηο ηηο πξνπνλήζεηο ζνπ». Σν ζψκα κνπ 

εξέκεζε θάπσο θαη ε αλάζα κνπ επέζηξεςε ζηα θπζηνινγηθά 

επίπεδα εθπλνήο. «Οη αγγαξείεο ζνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ακέζσο κεηά ηηο πξνπνλήζεηο. Μελ πεγαίλεη ρακέλν θαη ην 

απφγεπκά ζνπ». 

Ννκίδσ πσο αλ άλνηγα ιίγν αθφκα ην ζηφκα κνπ, ην 

ζαγφλη κνπ ζα έπεθηε ζην πάησκα. 

«Μα… κα…» 

«Ώλ πάιη έρεηο αληίξξεζε, κπνξψ αθφκα λα ζπκπιεξψζσ 

ηελ αίηεζε γηα ην θέληξν αλακφξθσζεο» ζπκπιήξσζε θαη 

ζθέπαζε κε ηελ παιάκε ηνπ ηνλ ζηπιφ, αγθαιηάδνληάο ηνλ κε 

ηα καθξηά ηνπ δάρηπια, έηνηκνο λα ηνλ ζεθψζεη απφ ηε βάζε 

ηνπ. 

Καη δειαδή εγψ ηψξα έπξεπε λα επηιέμσ αλάκεζα ζηελ 

αλακφξθσζε, δειαδή ηα βαζαληζηήξηα, θαη ζε κία δσή γεκάηε 

πξνπνλήζεηο θαη αγγαξείεο, πνπ δελ ζα κνπ άθελαλ ρξφλν φρη 

κφλν λα ην ζθάζσ, αιιά νχηε θαη λα ζθεθηψ πψο ζηα θνκκάηηα 

ζα ην ζθάζσ. Αειαδή, πάιη βαζαληζηήξηα. 

ΐαζαληζηήξηα εθεί ή βαζαληζηήξηα εδψ; 

Γακψην. 

«Λνηπφλ, Φνξκπο;» ξψηεζε ν Λαδάξ. «Πεξηκέλσ κία 

απάληεζε. Αέρεζαη, ή λα ζε ζηείισ γηα αλακφξθσζε;» 

 Κνίηαμα εθείλνλ, κεηά ηνλ θξνπξφ δίπια κνπ θαη ζην 

ηέινο ηνλ Ρφλαιλη, πξηλ ην βιέκκα κνπ επηζηξέςεη πάιη ζηνλ 

Λαδάξ. 
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Σειηθά αλαζηέλαμα. 

 «Βληάμεη» απάληεζα, μέξνληαο φηη ζα ην κεηαληψζσ. «Θα 

θάλσ φ,ηη ζέιεηε». 
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Ο θξνπξφο έθπγε κε ηελ Μέγθαλ. Έμσ πεξίκελαλ νη 

ππφινηπνη θξνπξνί. Θα ηελ νδεγνχζαλ ζηελ ππεχζπλε 

θαζαξηφηεηαο, φπνπ ζα έπαηξλε ην πξφγξακκα κε ηηο αγγαξείεο 

ηεο. Βγψ παξέκεηλα ζην γξαθείν, έπεηηα απφ ην θξπθφ λεχκα 

ηνπ Ρέηκνλη Λαδάξ λα πεξηκέλσ. 

Δ πφξηα έθιεηζε πίζσ καο. 

«Καιά ην ρεηξίζηεθεο» ηνπ είπα γηα λα ηνλ εξεκήζσ. 

«Σψξα. Ώξγφηεξα; Θα ηελ πξνιάβνπκε θαη ηελ επφκελε 

θνξά;». Δ έληαζε ζηε θσλή ηνπ ήηαλ απμεκέλε. Δ απφδξαζε 

ηεο Μέγθαλ ηνλ αλαζηάησζε. 

«Αελ λνκίδσ πσο ζα ην επηρεηξήζεη μαλά». 

Ώλαγλψξηζα ηελ ακθηβνιία ζην βιέκκα ηνπ. Αελ ην 

πίζηεπε. 

«Γηα ηελ Μέγθαλε κηιάκε. Αελ ζα ζηακαηήζεη πνηέ. Θα 

καο θαηαζηξέςεη, λα ην δεηο. Σφζν θαηξφ θαηαθέξακε λα 

κείλνπκε θξπκκέλνη, θαη ζα καο απνθαιχςεη ηψξα». 
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«Δξέκεζε, Ρέηκνλη. Σν θφιπν έπηαζε. Πίζηεςε φηη ζα ηελ 

έζηειλεο γηα αλακφξθσζε. Φνβάηαη, δελ ζα πξνζπαζήζεη μαλά 

λα ην ζθάζεη. Βίλαη μεξνθέθαιε, φρη ειίζηα». 

«Καη επεηδή δελ είλαη ειίζηα, ζα βξεη έλαλ πην έμππλν 

ηξφπν λα θχγεη». 

Έλεπζα αξλεηηθά. 

«Ώπφ ‘δσ θαη πέξα αλαιακβάλνπκε εκείο. Ώπηήλ ηε θνξά 

ζα είκαζηε ζπλέρεηα απφ δίπια ηεο». 

«Θα είλαη αξθεηφ πηζηεχεηο;» 

«Ναη. Αελ ζα ηελ αθήζνπκε λα θάλεη άιιε παξαλνκία». 

Ο Ρέηκνλη ζπκθψλεζε κε έλα λεχκα. Λίγα ρξφληα 

θξπθηνχ είραλ κείλεη αθφκα. Μπνξνχζακε λα ηα θαηαθέξνπκε. 

«Θα εηδνπνηήζσ θαη ηνλ Σδέηζελ…» 

«Ξέραζέ ην!» ηνλ δηέθνςα. «Αελ ηνλ ζέισ θνληά ηεο». 

«Λππάκαη, αιιά δελ έρνπκε επηινγή. Αελ κπνξνχκε δχν 

άηνκα λα επηβιέπνπκε ηελ Μέγθαλε, θαη νη θξνπξνί δελ ζα ηε 

θπιάλε ζπλέρεηα. Ή ζα ηεο κηιήζνπκε γηα φια, ή ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζφηεξνπο γηα επηηήξεζε». 

«Βίλαη λσξίο γηα λα ηεο κηιήζνπκε. Ήδε καο κηζεί. Πψο 

ιεο λα αληηδξάζεη αλ κάζεη ηελ αιήζεηα; Θα λνκίδεη φηη ζα ζέισ 

λα ηε ζθνηψζσ. Πξέπεη λα κε εκπηζηεπηεί πξψηα». 

«πκθσλψ, γη’ απηφ ζα ρξεηαζηνχκε επηπιένλ άηνκα γηα 

ηελ επηηήξεζή ηεο. Βθφζνλ κφλν εκείο θαη ν Σδέηζελ 

γλσξίδνπκε ηελ αιήζεηα, ζα βνεζήζεη θη εθείλνο». 

«Βίλαη άπιεζηνο! Αελ ζέισ…» 

Έλαο έληνλνο πφλνο πίεζε απφηνκα ην θξαλίν κνπ. 

Βθείλνο ν ςηιφο επαλαιακβαλφκελνο ήρνο έπεζε πάιη ζαλ 

ρηνλνζηηβάδα ζηα ηχκπαλά κνπ, θφληεςε λα ηα ζπλζιίςεη. Σν 

ηνπίν κπξνζηά κνπ ζφισζε θαη αλαγθάζηεθα λα θιείζσ ηα 

κάηηα, γηα λα ππνκείλσ ζησπειφο ην βαζαληζηήξην. Βίρα κάζεη 
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λα κε θσλάδσ. Σηο πξψηεο θνξέο, ζπκάκαη, νχξιηαδα. Με ηνλ 

θαηξφ ζπλήζηδα. Ήιπηδα πσο ζε ιίγα ρξφληα δελ ζα κε επεξέαδε. 

Σα πάληα κπξνζηά κνπ έδεηρλαλ ρξπζά, θη αο είρα ηα 

κάηηα θιεηζηά. Σα πίεζα πεξηζζφηεξν. Ήηαλ επψδπλν λα 

βηψλεηο θάζε ζάλαην. 

«Ρφλαιλη» άθνπζα απφκαθξα, κέζα ζε κία δχλε απφερσλ 

ζαλάηνπ. «Ρφλαιλη!» θψλαδε ν Ρέηκνλη θαη πξνζπαζνχζε λα κε 

ζεθψζεη. 

Ο πφλνο πέξαζε. Δ ςπρή απνρσξίζηεθε ην ζψκα ηνπ 

πιάζκαηνο γηα λα πξνζηεζεί ζην ζηξαηφπεδν ηνπ δηαβφινπ. 

Οχηε απηφ ην ζψκα ζα απνηεθξσλφηαλ. Θα ην έζαβαλ καδί κε 

ηα ππφινηπα εκαδεκέλα, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ νη ςπρέο ζα 

αθππλίδνληαλ γηα λα βξνπλ ηα ζψκαηα κφλα ηνπο ηνλ δξφκν 

πξνο ηελ επηθάλεηα. 

Ήκνπλ ζην πάησκα κε ηνλ Ρέηκνλη δίπια κνπ πεζκέλν ζηα 

γφλαηα. Πξνζπαζνχζε λα κε ζπλεθέξεη. Σα κάηηα κνπ έθαηγαλ. 

Σα ρέξηα έηξεκαλ. 

Καηάπηα. Ώλέθηεζα μαλά ηνλ έιεγρν. Μπνξνχζα λα δσ 

θαη λα αθνχζσ ρσξίο παξάζηηα. 

«Ρφλαιλη;» 

«Βληάμεη είκαη» είπα ζηνλ Ρέηκνλη. Ώξλήζεθα ην ρέξη ηνπ 

σο βνήζεηα πνπ ζα κε ζηήξηδε. εθψζεθα κφλνο κνπ. 

«Πάιη;» ξψηεζε ν Ρέηκνλη αλήζπρνο. 

Καηέλεπζα. 

«Κη άιινο». 

Ώπηφο πνπ πέζαλε δελ ήηαλ άλζξσπνο. πάληα νη 

άλζξσπνη ζεκαδεχνληαλ κε ην εκάδη ηνπ Αηαβφινπ. Ήηαλ 

δχζθνιν γηα ηνπο Λεξφηι λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ ρσξίο ηε 

δχλακε ηνπ Κνξβίληνπο, γη’ απηφ μεθνξηψλνληαλ φζνπο 

αλζξψπνπο κπνξνχζαλ, φπσο θαη φινπο ηνπο δηθνχο καο 

Ώπνπξνζαλαηφιηζηνπο Λεξφηι θαη Ρεκφξ, κε ην λα ηνπο θαίλε. 
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Έθαλαλ ηα ζψκαηά ηνπο ζηάρηε. Έηζη, ήηαλ ζίγνπξνη φηη δελ ζα 

ηάζζνληαλ ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν φηαλ αλαζηαίλνληαλ. ηη 

δελ ζα είραλ ζψκαηα γηα λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη λα 

δηεθδηθήζνπλ ηελ αηψληα δσή πιάη ζηνλ Υξηζηφ. 

Ώπηφο πνπ πέζαλε ήηαλ Λεξφηι ή Ρεκφξ, πιάζκα πνπ είρε 

άκεζε πξφζβαζε ζην εκάδη. Κάπνπ ζηε Νφξζεα ή ζε κία απφ 

ηηο αθαδεκίεο ζα βξηζθφηαλ. Αελ ήηαλ ηπραίνο, επηιέρζεθε 

ζθφπηκα. Σέηνηνη ζάλαηνη ήηαλ κεζνδηθνί θαη ειεγρφκελνη. 

Άιινηε ήηαλ καδηθνί, θεθαιπκκέλεο ζπζίεο κε αλππνςίαζηα 

ζχκαηα πνπ παξαζχξνληαλ κε δφιν ζηνλ ζάλαην, φπσο νη 

ππνηηζέκελεο επηζέζεηο απφ ηνπο αλχπαξθηνπο αληηζηαζηαθνχο 

Ρεκφξ πνπ πάληα θαηέιεγαλ κε δεθάδεο λεθξνχο. Κφιπν ηνπ 

βαζηιηά γηα λα ζπγθεληξψλεη λεθξνχο ζην ζηξαηφπεδν ηνπ 

Αηαβφινπ. Άιινηε νη ζάλαηνη ήηαλ απνζπαζκαηηθνί, φπσο 

απηφο ηψξα, γηα λα κελ πξνθαινχλ ηελ πξνζνρή ηνπ θφζκνπ. 

ινη πξννξηζκέλνη λα εθπιεξψζνπλ έλαλ θαη κφλν ζθνπφ. 

Ο Ρέηκνλη δελ κε ξψηεζε πεξηζζφηεξα. Γλψξηδε φηη νη 

κφλνη ζάλαηνη πνπ κπνξνχζα λα ληψζσ ήηαλ εθείλσλ ησλ 

ςπρψλ πνπ ζηε Αεπηέξα Παξνπζία ζα ηάζζνληαλ κε ηελ 

πιεπξά ηνπ Λνχζηθεξ. 
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Καθή ηδέα.  

Ώπηή ήηαλ θαθή ηδέα.  

Ήηαλ πνιχ θαθή ηδέα.  

Αελ ππήξρε πεξίπησζε λα θαζίζσ λα κνπ θνξηψζνπλ 

αγγαξείεο θαη λα κε πξνπνλήζνπλ ζαλ λενζχιιεθηε Ρεκφξ πνπ 

ηψξα μεθηλνχζε λα εθπαηδεχεηαη. Έπξεπε λα βξσ ηξφπν λα 

θχγσ ζήκεξα, πξηλ πξνιάβνπλ λα κε κεηαθέξνπλ ζηνλ ηέηαξην 

φξνθν. Μεηά ζα ήηαλ αξγά. Θα έπξεπε λα πξνζπεξάζσ εθηφο 

απφ ηνλ δηθφ κνπ, άιινπο ηξεηο νξφθνπο γεκάηνπο θξνπξνχο, 

ζπλ ηελ θχξηα είζνδν ησλ θνηηψλσλ πνπ πάληα θπιαζζφηαλ 

απφ έλαλ επηζηάηε, ψζηε λα ειέγρεη ζπλερψο πνηνο κπαίλεη θαη 

πνηνο βγαίλεη θαη λα απνηξέπεη ηπρφλ εηζφδνπο αξζεληθψλ 

Ρεκφξ ζηα ιεκέξηα καο. Γηα λα κε κηιήζσ γηα ην πξναχιην θαη 

ηνπο δεθάδεο θξνπξνχο πνπ ζα ζπλαληνχζα εθεί. Πθθ, 

παηρληδάθη. 
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ρη, φρη, κε ηίπνηα. 

κσο, πψο ζηα θνκκάηηα ζα έθεπγα ρσξίο πξάγκαηα, 

ηψξα πνπ ν Λαδάξ δηέηαμε λα επηζηξέςνπλ ην ζαθίδηφ κνπ πίζσ 

ζηνλ θνηηψλα κνπ, θαη πξσηληάηηθα; Μπνξεί ν ήιηνο λα ήηαλ 

πιένλ αλχπαξθηνο πίζσ απφ ηνλ κφληκα κνπληφ θαη γεκάην 

ζχλλεθα νπξαλφ ηεο Γεο, αιιά ην θσο ηεο κέξαο ζίγνπξα ζα κε 

απνθάιππηε. Γηα λα κε ζθεθηψ γηα ηνπο πξνπνλεηέο πνπ ζα κε 

αλαδεηνχζαλ, αθνχ δελ ζα έδηλα παξνπζία ζηηο πξνπνλήζεηο 

θαη ηα καζήκαηα θαη ζα έιεηπα αδηθαηνιφγεηα. Καη θπζηθά ν 

Λαδάξ δελ ζα κνπ ηε ράξηδε ηψξα. ρη, φρη, δελ κπνξνχζα λα 

θχγσ. 

Να πάξεη. 

«Ώπφ ‘δσ» γξχιηζε έλαο απφ ηνπο δχν θξνπξνχο πνπ κε 

ζπλφδεπαλ ζηελ ππεχζπλε Λεξφηι πνπ ζα κνπ αλέζεηε ηηο 

αγγαξείεο θαη κε έζπξσμε πξνο ηνλ δηάδξνκν πνπ νδεγνχζε ζηηο 

ζθάιεο ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ. Καηεβαίλακε επίπεδν θαη, φζν 

πιεζηάδακε ζην ηζφγεην, ηφζν άθνπγα θσλέο θαη κνπξκνπξεηά 

λα βνπίδνπλ ζαλ ελνριεηηθά έληνκα. 

Ρίρλνληαο κία καηηά έμσ απφ ην παξάζπξν ηνπ δηαδξφκνπ, 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη είρε θηφιαο μεκεξψζεη. Οη θσλέο πνπ 

άθνπζα πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηξαπεδαξία, απφ ηνπο ζπνπδαζηέο 

Λεξφηι θαη ηνπο καζεηεπφκελνπο Ρεκφξ πνπ είραλ θαηέβεη γηα 

λα πάξνπλ ην πξσηλφ ηνπο πξηλ ηηο πξνπνλήζεηο θαη ηα 

καζήκαηα ηεο εκέξαο. Αηάνιε, φινη ζα κε έβιεπαλ. 

ηακάηεζα απφηνκά ιίγν πξηλ πεξάζνπκε κπξνζηά απφ ηε 

δηάπιαηα αλνηρηή δίθπιιε πφξηα ηεο ηξαπεδαξίαο. 

«Αελ ζα πεξάζνπκε απφ εθεί» είπα, δηέηαμα ζρεδφλ ηνλ 

θξνπξφ, αλ θαη ηα ιφγηα κνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθεηεπηηθά. Αελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα κε πεξάζνπλ κε ηηο ρεηξνπέδεο απφ ηελ πεγή 

ησλ θνπηζνκπνιηψλ. Σέηνηα ψξα φινη νη ζπνπδαζηέο Λεξφηι 

θαη νη καζεηεπφκελνη Ρεκφξ ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο 
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αθαδεκίαο ζα βξίζθνληαλ εθεί. Θα κε έβιεπαλ. Αελ ζα κε 

έθαλαλ ηφζν ξεδίιη νη θξνπξνί, ζσζηά; 

«Πξνρψξα» δηέηαμε, φκσο, αγξηεκέλνο ν θξνπξφο θαη κε 

θαζνδήγεζε, πηάλνληαο ην κπξάηζν κνπ θαη πεξπαηψληαο καδί 

κνπ. Φηάζακε κπξνζηά απφ ηελ αλνηρηή πφξηα. Καη 

ζηακαηήζακε εθεί αθξηβψο. Σν θέξαηφ κνπ. Λεο θαη ήκνπλ 

θαλέλα δηαζθεδαζηηθφ ζέακα πνπ θαλείο δελ έπξεπε λα ράζεη. 

Πξνζπαζνχζαλ λα κε ηαπεηλψζνπλ. 

Ο Ρφλαιλη μαθληθά βξέζεθε δίπια καο, κε πξφζσπν 

ζθπζξσπφ απφ θνχξαζε πνπ πξνεγνπκέλσο δελ είρε. Αελ κνπ 

έδσζε ζεκαζία. Κάηη άιιν έδεηρλε λα ηνλ απαζρνιεί. 

ινη φζνη βξίζθνληαλ εδψ ζηακάηεζαλ λα θνπβεληηάδνπλ 

θαη εζηίαζαλ επάλσ καο. Τπέξνρα! Αχν θνπηζνκπνιηά ζε έλα. 

Ο κπζηήξηνο πνιεκηζηήο πνπ φινη θνβνχληαη θαη απνθεχγνπλ 

θαη ε ηαξαμίαο αδεξθή ηνπ δεκέλε κε ρεηξνπέδεο. 

Σα δφληηα κνπ πηέδνληαλ κέζα ζην θιεηζηφ κνπ ζηφκα, 

φζν νη βξηζηέο ζηξηκψρλνληαλ θάησ απφ ηε γιψζζα κνπ κε 

κφλε επηζπκία λα εθηνμεπζνχλ επάλσ ζηνπο θξνπξνχο. Πξνηνχ 

πξνιάβσ, φκσο, λα μεζηνκίζσ νηηδήπνηε, νη θξνπξνί κε 

έζπξσμαλ πάιη θαη ζπλερίζακε λα πεξπαηάκε ζηνλ δηάδξνκν.  

Σφηε μεθίλεζαλ ηα θαπηά θνπηζνκπνιηά. ζν ήκνπλ 

αθφκα θνληά ζηελ ηξαπεδαξία κπνξνχζα λα αθνχζσ ηηο θσλέο 

θαη ηα κνπξκνπξεηά ησλ καζεηεπφκελσλ, ηηο θαξέθιεο ησλ 

ηξαπεδηψλ λα ηξίδνπλ. Σνπο θαληαδφκνπλ ήδε λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε πεγαδάθηα θαη λα κνπξκνπξίδνπλ. Άθνπγα 

ηηο πξψηεο εξσηήζεηο ηνπο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έθαλαλ, 

πξνθεηκέλνπ λα καληέςνπλ πνχ κε πήγαηλαλ νη θξνπξνί, ηη ζα 

γηλφκνπλ απφ ‘δσ θαη πέξα ή πνηνλ απφ ηνπο ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξνπο λφκνπο ηνπ βαζηιηά θαηαπάηεζα γηα λα κε 

θπιαθίζνπλ. Να ήξζα ζε επαθή κε αλζξψπνπο; Ση πξνδνζία! 

Να ρακνπξεχηεθα κε Ρεκφξ; Ση ζθάλδαιν! Ή κήπσο λα 
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ζθφησζα βαζηιηθφ Λεξφηι; Ση θαηφξζσκα! ΐέβαηα απηφ ην 

ηειεπηαίν θαλέλαο Ρεκφξ δελ ηνικνχζε λα ην παξαδερηεί 

θσλαρηά. 

«Λέηε λα ηα έκπιεμε κε θαλέλαλ Ρεκφξ;» ξψηεζε θάπνηα 

θαη απφ ηνλ ηφλν ηεο θαηαιάβαηλα πφζν ζνθαξηζκέλε έδεηρλε. 

Καλέλαο Ρεκφξ δελ ζα ηνικνχζε λα βάιεη ζην κάηη άιινλ 

Ρεκφξ. Ήμεξαλ φινη ηηο ζπλέπεηεο κίαο ηέηνηαο πξάμεο. Βδψ 

θαιά-θαιά δελ κπνξνχζακε λα έρνπκε ζρέζεηο κε αλζξψπνπο 

κεηά ηνλ ηξίην παγθφζκην πφιεκν αλάκεζα ζηηο θπιέο καο, φρη 

λα ηνπο γελλάκε θηφιαο. 

 ζν απνκαθξπλφκαζηαλ απφ ηελ ηξαπεδαξία, ηα 

κνπξκνπξεηά μέθηηδαλ. ηνπο θνηηψλεο ησλ ζειπθψλ Ρεκφξ 

κνχ έβγαιαλ επηηέινπο ηηο ρεηξνπέδεο. Δ Λεξφηι πνπ ήηαλ 

ππεχζπλε θαζαξηζκνχ νιφθιεξεο ηεο αθαδεκίαο κάο 

ζπλάληεζε εθεί θαη κνπ έδσζε κία ιίζηα κε ηηο δνπιεηέο πνπ ζα 

είρα γηα ηηο επφκελεο κέξεο. Υάξεθα πνιχ κφιηο είδα πσο ην 

ραξηί ήηαλ κφλν γηα κία βδνκάδα, αιιά φηαλ ε ππεχζπλε 

Λεξφηι κε πιεξνθφξεζε φηη ζα κνπ αλαλέσλαλ ην πξφγξακκα 

εξγαζηψλ θάζε επηά κέξεο, δελ ζπγθξαηήζεθα θαη αλαζεκάηηζα 

ηελ ηχρε κνπ. Βθείλε κε θνίηαμε πιαγίσο θαη ν θξνπξφο κε 

έζπξσμε, θάηη ζαλ επίπιεμε γηα λα θξαηήζσ ην βξνκφζηνκά 

κνπ θιεηζηφ. 

Με ηελ πξψηε καηηά απειπίζηεθα. 

Δ αθαδεκία ήηαλ ρσξηζκέλε ζε δχν πιεπξέο, ηε βφξεηα 

θαη ηε λφηηα. ηε βφξεηα βξηζθφκαζηαλ εκείο, Λεξφηι θαη Ρεκφξ 

άλσ ησλ 13, νη κεγαιχηεξνη, ζπνπδαζηέο ηεο δεχηεξεο βαζκίδαο 

καζεκάησλ. 

ην πξφγξακκα εξγαζηψλ αλαγξαθφηαλ μερσξηζηά θάζε 

ηκήκα ηεο αθαδεκίαο ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο - γξαθεία, 

αίζνπζεο πξνπφλεζεο, ζηάδηα, θνηηψλεο, ηξαπεδαξία, ηαηξείν - 

θαη ζε θάζε έλα απφ απηά ηαμηλνκνχληαλ ηα νλφκαηα ησλ 
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θαζαξηζηψλ Λεξφηι πνπ ζα ηα αλαιάκβαλαλ. Λεξφηι πνπ, 

θπζηθά, δελ άλεθαλ ζε θάπνηα βαζηιηθή νηθνγέλεηα θαη 

εξγάδνληαλ σο θαζαξηζηέο, ζεξβηηφξνη, κάγεηξεο, ηαηξηθνί 

λνζειεπηέο ή φ,ηη άιιν ρξεηαδφηαλ γηα λα δηαηεξεζεί ε κηθξή 

καο θνηλσλία ζε ηάμε. 

ηνπο θαζαξηζηέο ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ην δηθφ κνπ 

φλνκα. Παληνχ. ην θεληξηθφ θηήξην ηεο αθαδεκίαο πνπ 

απαξηηδφηαλ απφ δηάθνξα γξαθεία ζαλ ηνπ Λαδάξ, ηηο αίζνπζεο 

πξνπφλεζεο ησλ Ρεκφξ, ηηο αίζνπζεο καζεκάησλ ησλ Λεξφηι, 

θαη ηελ ηξαπεδαξία. ηνπο θνηηψλεο ησλ Ρεκφξ, θαη ζηα δχν 

θηίζκαηα, αθνχ ζειπθνί θαη αξζεληθνί Ρεκφξ ρσξίδνληαλ ψζηε 

λα κελ εξρφκαζηε θαζφινπ ζε επαθή. ηνπο θνηηψλεο ησλ 

ηαπεηλψλ Λεξφηι. Πάιη θαιά, απηνί βξίζθνληαλ φινη ζην ίδην 

θηίζκα θαη ηνπο ρψξηδαλ ζε νξφθνπο. Να πάξεη, κέρξη θαη ζηα 

δηακεξίζκαηα ησλ βαζηιηθψλ Λεξφηι ζα κε έζηειλαλ. Θα 

θαζάξηδα φια ηα θηήξηα ηεο βφξεηαο αθαδεκίαο. 

ηελ πίζσ ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαγξάθνληαλ φια 

ηα θηήξηα ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο αθαδεκίαο, εθείλνπ πνπ 

θηινμελνχζε Ρεκφξ θαη Λεξφηι κηθξφηεξνπο ζε ειηθία απφ 

εκάο, κέρξη δεθαηξηψλ ρξνλψλ, καζεηέο ηεο πξψηεο δέζκεο 

καζεκάησλ. Βίρα κείλεη θη εγψ εθεί κέρξη ηα δεθαηξία. Όζηεξα 

κεηαθέξζεθα ζηε βφξεηα πιεπξά, φπσο φινη νη Λεξφηι θαη 

Ρεκφξ ζηελ ίδηα ειηθία, εθεί φπνπ νη ρψξνη γηα ηηο πξνπνλήζεηο 

ήηαλ δηακνξθσκέλνη δηαθνξεηηθά, ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ 

εκπνδίσλ ηνπο κεγαιχηεξν θαη ππήξρε θαιχηεξε θχιαμε θαη 

πεξηζζφηεξνη θξνπξνί. Μέρξη θαη ηα πξναχιηά καο 

δηαρσξίδνληαλ, γηα λα κελ εξρφκαζηε θαζφινπ ζε επαθή κε ηελ 

άιιε πιεπξά ηεο αθαδεκίαο. 

Βπηπρψο, δελ βξήθα πνπζελά ην φλνκά κνπ ζε απηά ηα 

κέξε. Φαίλεηαη φηη, γηα ηελ ψξα ηνπιάρηζηνλ, ε αγγαξεία κνπ 

ζα πεξηνξηδφηαλ ζην δηθφ καο ζπγθξφηεκα θηεξίσλ. 
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Οη δχν θχιαθεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Λαδάξ λα κε 

πεξηθξνπξνχλ, αθφηνπ νινθιεξψζακε ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ, 

κε νδήγεζαλ ζηελ ηξαπεδαξία γηα πξσηλφ θαη ζηάζεθαλ ζηελ 

είζνδφ ηεο, ψζηε λα βξίζθνκαη κέζα ζην νπηηθφ ηνπο πεδίν. 

Παξφηη πνιιά βιέκκαηα ήηαλ θνιιεκέλα πάλσ κνπ, κε ηελ 

ειπίδα νη ηδηνθηήηεο ηνπο λα κάζνπλ πνχ έκπιεμα απηήλ ηε 

θνξά, αδηαθφξεζα θαη πξνρψξεζα κέρξη ηνλ κπνπθέ, γηα έλαλ 

απφ ηνπο δίζθνπο κε ην κηθξφ θξεζθνςεκέλν θνκκάηη θξέαο 

πνπ ζεξβίξηδαλ θαζεκεξηλά γηα πξσηλφ. 

ηελ πνξεία, φκσο, θάπνηνο έπεζε πάλσ κνπ θαη παξαιίγν 

λα κε ξίμεη ζην πάησκα. Ώλάζαλα βαζηά γηα λα εξεκήζσ. Γηαηί 

ηα λεχξα κνπ ηεληψλνληαλ κε ην παξακηθξφ ηειεπηαία; 

«Σδέηζελ» είπα κε εζθεκκέλα γιπθαλάιαην χθνο ζηνλ γην 

ηνπ δηεπζπληή Λαδάξ, πνπ κε θνπηνχιεζε. Ίζσο λα ήηαλ ν 

κνλαδηθφο δεθαεμάρξνλνο κε κπαιφ δεθάρξνλνπ. 

Ήιπηδα απφ ηε ζηάζε κνπ λα θαηαιάβεη πφζν κε είρε 

ελνριήζεη. Οη βαζηιηθνί Λεξφηι δελ ρξεηαδφηαλ λα πεγαίλνπλ 

ζηνλ κπνπθέ γηα λα παίξλνπλ κφλνη ηνπο ην πξσηλφ ηνπο φπσο 

εκείο ή νη ηαπεηλνί Λεξφηι ζπνπδαζηέο. Οη Λεξφηι ζεξβηηφξνη 

πνπ εξγάδνληαλ ζηελ ηξαπεδαξία εμππεξεηνχζαλ ηέηνηνπ είδνπο 

θαπξίηζηα γηα ηνπο βαζηιηθνχο Λεξφηι, πνπ απιά θάζνληαλ ζην 

ηξαπέδη ηνπο θαη πεξίκελαλ. πλεπψο ν Σδέηζελ Λαδάξ δελ είρε 

θαλέλαλ ιφγν λα πεξηθέξεηαη ζηελ αίζνπζα. Μπνξνχζε λα 

θαζίζεη ζην ηξαπέδη ηνπ θαη λα πεξηκέλεη ηνλ δίζθν κε ην 

θαγεηφ κνπ. Ση ήζειε θαη ηξηγπξλνχζε κέζα ζηα πφδηα καο; 

 «Πξίγθηπα Σδέηζελ» απαίηεζε εθείλνο λα ηνλ πξνζθσλψ, 

αλ θαη ήμεξα φηη ήζειε λα κνπ ζπάζεη ηα ήδε ξαγηζκέλα λεχξα.  

Ώξθεηνί γχξηζαλ θαη καο θνίηαμαλ κε πεξηέξγεηα. Σν λα 

κηιάεη έλαο απιφο Ρεκφξ κε έλαλ Λεξφηι βαζηιηθήο θαηαγσγήο 

ήηαλ έλα κηθξφ ζθάλδαιν. Οη λφκνη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

κάο επέηξεπαλ λα δεπγαξψλνπκε - αιίκνλν, πψο αιιηψο ζα 
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αλαπαξαρζνχλ νη Ρεκφξ, αθνχ κφλν κε επαθή κε Λεξφηι είλαη 

εθηθηφ λα γελλεζνχκε; -, αιιά ζρεδφλ πνηέ έλαο βαζηιηθφο 

Λεξφηι δελ έδηλε ζεκαζία ζε Ρεκφξ. πλήζσο νη ηαπεηλνί 

Λεξφηι δεπγάξσλαλ καδί καο. 

«Πξίγθηπα Σδέηζελ» εηξσλεχηεθα «ζνπ έρσ πεη λα κε 

βγάδεηο ηα κάηηα ζνπ φιε ηελ ψξα. Φέξλεη επηπηψζεηο ζηε 

γεληθή ζνπ φξαζε θαη λα ηα απνηειέζκαηα». 

 Ο Σδέηζελ γέιαζε γεκάηνο απηαξέζθεηα. 

 «Φξνληίδσ λα θξαηήζσ ζηε ζέζε ηνπο ηα φκνξθα καηάθηα 

κνπ» είπε θαη κε ην δάρηπιφ ηνπ ράηδεςε κε έλα πέξαζκα ην 

πεγνχλη κνπ, πξηλ ην ηξαβήμσ ζην πιάη. «Πψο ζα ηα ζαπκάδεηο 

αιιηψο;» 

 Σψξα κάιηζηα. Τπήξραλ ςψληα θαη ςψληα ζηελ αθαδεκία, 

φινη ηνπο βαζηιηθνί Λεξφηι θπζηθά, αιιά θαλείο δελ έθηαλε ην 

επίπεδν ηεο ππεξνςίαο ηνπ Σδέηζελ, νχηε θαη ηεο νκνξθηάο ηνπ. 

Απζηπρψο απηά ηα δχν πήγαηλαλ παθέην. Ίζσο πάιη λα έθηαηγε 

ην γεγνλφο φηη ήηαλ κέινο ηεο λνχκεξν έλα βαζηιηθήο 

νηθνγέλεηαο. Ήηαλ έλαο μηπαζκέλνο θνχθινο. Καη δπζηπρψο, 

φπσο ν παηέξαο ηνπ θαη φιε ε νηθνγέλεηα Λαδάξ, έηζη θη εθείλνο 

ήηαλ κειαρξηλφο κε καχξα κάηηα. Έκνηαδε ηφζν κε εκάο, πνπ 

θαη κφλν πνπ ηνλ έβιεπα εθλεπξηδφκνπλ. Αελ ήζεια λα έρσ 

ηίπνηα θνηλφ κε ηνπο Λεξφηι, θη φκσο ήκνπλ θνκκάηη απφ 

απηνχο. 

«Υα, απηφ θη αλ είλαη αλέθδνην» θνξφηδεςα. «Καιχηεξα 

λα βγάισ εγψ ηα δηθά κνπ κάηηα ηψξα, αλ είλαη λα λνκίδεηο φηη 

ζαπκάδσ ηα δηθά ζνπ… πξίγθηπα Σδέηζελ». 

 Ο Σδέηζελ παξίζηαλε ηνλ ζθεπηηθφ κε έλαλ πνλεξφ θαη 

παηρληδηάξηθν ηξφπν, ψζηε λα κνπ δψζεη λα θαηαιάβσ φηη 

πξνζπνηνχηαλ. 
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 «Ώπηφο είλαη έλαο πιάγηνο ηξφπνο λα κνπ πεηο φηη ζέιεηο 

λα βγάιεηο ηα κάηηα ζνπ; Πνιχ έμππλν γηα Ρεκφξ. Κνίηα λα δεηο 

πνπ δελ ζα κνπ πεξλνχζε πνηέ απφ ην κπαιφ λα ην ζέζσ έηζη». 

 Γέιαζα ρσξίο λα ρσξίζσ ην άλσ απφ ην θάησ ρείινο, 

θαλεξψλνληαο φιε κνπ ηελ μηλίια. 

 «Βίδεο; Ώθφκα θαη νη Ρεκφξ έρνπλ πεξηζζφηεξν κπαιφ 

απφ ζέλα» απάληεζα. Καλνληθά, έλα ηέηνην ζρφιην έπξεπε λα 

ηνλ πξνζβάιιεη, αθνχ γελεηηθά νη Λεξφηι ήηαλ πην 

πξνηθηζκέλνη απφ εκάο φζνλ αθνξά ηελ εμππλάδα ηνπο. Ίζσο 

έθηαηγε ην γεγνλφο φηη θαηάγνληαλ απφ ηνλ πιαλήηε Αία, ελψ 

εκείο δεκηνπξγεζήθακε ζηε Γε. Ίζσο επεηδή ήκαζηαλ κηζνί 

άλζξσπνη. Αελ μέξσ. Πάλησο, γηα θάπνηνλ ιφγν ν εγθέθαιφο 

ησλ Λεξφηι ήηαλ ηζρπξφο. Μάιηζηα ήηαλ ηφζν αλεπηπγκέλνο, 

πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα επηζθηάδεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη 

ηνπ εγθεθάινπ, κε απνηέιεζκα νη Λεξφηι λα είλαη αλίθαλνη λα 

ληψζνπλ. Κπξίσο νη βαζηιηθνί. ε εθείλνπο ην θαηλφκελν ήηαλ 

ππεξβνιηθά έληνλν, γηα θάπνηνλ αλεμήγεην ιφγν. Με ην ζρφιηφ 

κνπ, ήηαλ ζαλ λα έιεγα ηνλ Σδέηζελ επζαξζψο ειίζην θαη 

κάιηζηα κπξνζηά ζε φινπο ηνπο Ρεκφξ θαη Λεξφηι ηεο 

αθαδεκίαο. 

ΐέβαηα, εθείλνο δελ έδηλε δεθάξα γηα ηα ιφγηα κίαο Ρεκφξ. 

Έθπγε πξνο ην ηξαπέδη πνπ θαζφηαλ πάληα, εθείλν ην 

παξαιιειφγξακκν θαη ηεξάζηην ηξαπέδη ζην θέληξν ηεο 

αίζνπζαο, ζην νπνίν έπαηξλαλ ην πξσηλφ ηνπο κνλάρα νη 

βαζηιηθνί Λεξφηι ησλ έμη βαζηιηθψλ νηθνγελεηψλ, ή 

ηνπιάρηζηνλ φζνη απφ απηνχο θνηηνχζαλ ζηελ αθαδεκία ηνπ 

Κνξβίληνπο. Σν ηξαπέδη ηνπο ήηαλ εθείλν πνπ, εθφζνλ 

βξηζθφηαλ ζην ππεξπςσκέλν δάπεδν ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο, 

ρψξηδε ηελ ηξαπεδαξία ζε δχν ηκήκαηα. Αεμηά απφ ηνπο 

βαζηιηθνχο Λεξφηι θάζνληαλ φινη νη Λεξφηι ηαπεηλήο 

θαηαγσγήο, εθείλνη πνπ δελ πξνέξρνληαλ απφ βαζηιηθέο 
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νηθνγέλεηεο θαη κάζαηλαλ ζε κία απφ ηηο έμη αθαδεκίεο καο ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο επάλσ ζε δηάθνξεο ηέρλεο θαη εξγαζίεο, ψζηε 

κειινληηθά λα θαλνχλ ρξήζηκνη ζηελ θνηλσλία. Ώξηζηεξά 

θαζφκαζηαλ εκείο, νη Ρεκφξ, πνπ εθπαηδεπφκαζηαλ σο 

ζηξαηηψηεο γηα λα πνιεκήζνπκε κειινληηθά ηνπο αλζξψπνπο 

θαη λα ηνπο εμνινζξεχζνπκε κία γηα πάληα. Οη βαζηιηθνί 

Λεξφηι ην κφλν πνπ έθαλαλ ζηηο αθαδεκίεο ήηαλ λα καζαίλνπλ 

ηελ ηέρλε ηεο πνιηηηθήο, αθνχ κειινληηθά ζα θιεξνλνκνχζαλ 

ηηο ζέζεηο εμνπζίαο ησλ γνληψλ ηνπο. 

 Έπηαζα ηηο ιαβέο ελφο απφ ηνπο δίζθνπο πνπ βξίζθνληαλ 

κπξνζηά κνπ. Έλα θνκκάηη θξέαο ήηαλ ήδε ζεξβηξηζκέλν κέζα 

ζην πηάην γηα πξσηλφ. 

 «Αελ ζα πάςεηο πνηέ λα κε εθπιήζζεηο, έηζη;» 

 Μάιινλ δελ ζα έηξσγα ζήκεξα. Άθεζα ηηο ιαβέο ηνπ 

δίζθνπ, πξηλ θαιά-θαιά ηνλ ζεθψζσ απφ ηνλ πάγθν, γηα λα 

ζπλαληήζσ ηνλ Ράηαλ Υέηηδ. Ο κειαρξηλφο Ρεκφξ θνίηαδε 

πεηλαζκέλα ην ζψκα κνπ, αιιά θξφληηδε λα δηαηεξεί κία 

απφζηαζε αζθαιείαο φζν ηα αδηάθξηηα βιέκκαηα έπεθηαλ πάλσ 

καο. 

 «Βγψ; Ση έθαλα πάιη;» ξψηεζα δήζελ παηρληδηάξηθα, 

θάλνληαο ηνλ Ράηαλ λα γειάζεη. 

 «Βθηφο απφ ην λα κε θάλεηο λα ηξέρσ πίζσ ζνπ;». Σνπ 

γέιαζα αζψα θαη αλαζήθσζα ηνπο ψκνπο, ζαλ λα ηνπ ιέσ φηη 

εγψ δελ θηαίσ. «ιν θαη θάηη άιιν ζα έθαλεο, αιιηψο γηαηί λα 

είλαη εδψ απηνί;» ξψηεζε θαη έλεπζε πξνο ηνπο θξνπξνχο ζηελ 

είζνδν. 

 «Βίλαη νη ζσκαηνθχιαθέο κνπ». 

 «Ώ, έρεηο θαη ζσκαηνθχιαθεο; Φνβάζαη κήπσο ζε 

πιεζηάζνπκε πεξηζζφηεξν απ’ φζν πξέπεη;» ξψηεζε 

πξνθιεηηθά θαη ήξζε έλα βήκα πην θνληά ζ’ εκέλα. 

 «ρη εγψ. Μάιινλ απηνί θνβνχληαη». 
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 «Αελ κνπ θάλεη εληχπσζε. Σέηνηα θ…» Αελ είπε ηε ιέμε, 

αιιά θαηάιαβα ηη ελλννχζε θαη γέιαζα πνλεξά. «Σέηνηα 

θνχθια, φινη πξέπεη λα ηελ πξνζέρνπκε». Γέιαζα. «Ση έθαλεο 

απηήλ ηε θνξά;» κε ξψηεζε. «Κάηη άθνπζα γηα ζθαζηαξρείν; 

Εζρχεη;» 

 «Βζχ θηαηο» ηνπ παξαπνλέζεθα. Σα θξχδηα ηνπ δάξσζαλ. 

«Πξνζπαζνχζα λα έξζσ ζηνλ θνηηψλα ζνπ, αιιά κε έπηαζαλ 

θαη αλαγθάζηεθα λα ηνπο πσ φηη πξνζπάζεζα λα ην ζθάζσ». 

 Ήηαλ απίζηεπηα γεινίν πψο καζνχζε νηηδήπνηε ηνπ 

ζέξβηξα. Καζηζηνχζε ην θιεξη δηαζθεδαζηηθφ ζηα φξηα ηνπ 

γεινίνπ, βαξεηφ θαη πξνβιέςηκν φζν δελ πάεη. Σν κφλν πνπ 

ήζεια λα θάλσ κε ηνλ Ράηαλ ήηαλ λα ηνλ δνπιεχσ. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, εθείλνο κε πίζηεςε θαη ην 

ρακφγειν επέζηξεςε ζην πξφζσπφ ηνπ, θάλνληάο ην αθφκα πην 

γνεηεπηηθφ. Σνπιάρηζηνλ, κπνξνχζα λα ζαπκάδσ θαη θάηη 

επάλσ ηνπ. Αελ ήηαλ ν απζεληηθφο σξαίνο, αιιά έδεηρλε 

κεγαιχηεξνο θαη έκπεηξνο. Ήηαλ έηζη θη αιιηψο ηξία ρξφληα 

κεγαιχηεξφο κνπ. Φέηνο, ζηα δεθανθηψ ηνπ πιένλ, ζα 

απνθνηηνχζε θαη ζα πήγαηλε ζηε βαζηιηθή πφιε, ηε Νφξζεα, 

φπνπ εθεί ζα πεξλνχζε ηα ηεζη ηθαλνηήησλ γηα λα θξηζεί αλ 

ήηαλ αξθεηά ηθαλφο ψζηε λα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηα 

ζηξαηφπεδα εηδίθεπζεο - ζηα κέξε πνπ νη πεξηζζφηεξνη Ρεκφξ 

ζηέιλνληαλ έπεηηα απφ ηελ απνθνίηεζε γηα επηπιένλ 

εθπαίδεπζε πξηλ ηνλ πφιεκν - ή λα παξακείλεη ζηε Νφξζεα σο 

έλαο απιφο θχιαθαο ηεο πφιεο. Υξεηάδνληαλ θαη απηνί, γηα λα 

θξαηνχλ ηα φξηα θαη λα επεκβαίλνπλ ζε ζηηγκέο αλάγθεο. 

 «Θα εξρφζνπλ λα κε βξεηο;» ξψηεζε πνλεξά ν Ράηαλ. 

«Καη ν λφκνο;» 

 Αάγθσζα ην θάησ ρείινο κνπ, γειψληαο παξάιιεια. ηελ 

νπζία θξαηηφκνπλ λα κελ μεζπάζσ ζε ραραλεηά, παξφηη ν Ράηαλ 

λφκηδε φηη ην έθαλα γηα λα ηνλ ζαγελεχζσ. 
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 «Νφκνο; Ση είλαη απηφ;» 

 «Ώρ, φηαλ κνπ ηα θάλεηο απηά, θξαηηέκαη λα κε ζε 

αξπάμσ». 

 «Ώ» είπα θαη αλαζήθσζα ηνπο ψκνπο, ελψ παξάιιεια 

βεκάηηδα πξνο ηα πίζσ γηα λα κε κε αγγίμεη, «έραζεο ηελ 

επθαηξία ζνπ. Σψξα κε κεηαθέξνπλ ζηνλ ηέηαξην». 

 Βθείλνο κφξθαζε ιππεκέλνο. 

 «Χ, θνχθια, κε λνκίδεηο φηη ζα κε εκπνδίζνπλ κεξηθνί 

φξνθνη». Έθαλε αθφκα έλα βήκα θαη ζρεδφλ αθνχκπεζε ην 

ζηήζνο κνπ κε ην ζηνκάρη ηνπ. Ήηαλ ςειφηεξνο απφ κέλα, φρη 

ηδηαίηεξα ςειφο, αθνχ ν κέζνο φξνο χςνπο ησλ Ρεκφξ ήηαλ έλα 

θαη εβδνκήληα. Μάιινλ εγψ ήκνπλ ε θνληή, κε χςνο έλα θαη 

εμήληα. «Σφζν πνπ κε αλάβεηο, ζα έξζσ ζίγνπξα, λα ην μέξεηο. 

Μνπ έρεηο μεθχγεη ήδε αξθεηέο θνξέο». 

 Γέιαζα πξνθιεηηθά, παξφηη ην κφλν πνπ ζθεθηφκνπλ 

ηψξα ήηαλ ην θαγεηφ πνπ κε πεξίκελε. 

 «Έια!» νχξιηαμε ν επφπηεο ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ, πνπ 

πάληα πεξηθεξφηαλ ζηνπο νξφθνπο, γηα λα ειέγρεη ηελ 

θαηάζηαζε. Υψζεθε αλάκεζά καο, ζπξψρλνληαο εκέλα θαη ηνλ 

Ράηαλ πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. «Ξεθνιιήζηε!» 

 «Πξνζπαζνχζα λα ηνπ πσ θάηη γηα ηελ πξνπφλεζε» 

αληέδξαζα. «Ώθφκα θαη απηφ απαγνξεχεηαη εδψ;» 

 «Πάξε δξφκν, Φνξκπο, θαη αλ ζε μαλαδψ λα θνιιάο έηζη 

ιπζζαζκέλε ζε Ρεκφξ, ζα ζε ζηείισ θαηεπζείαλ θπιαθή!» 

 Γέιηα ζησπειά, ησλ Ρεκφξ θαη ησλ Λεξφηι, πνπ 

αθνχγνληαλ ζαλ κνπξκνπξεηά πνπ πάζρηδαλ λα κείλνπλ βνπβά 

απφ θφβν κήπσο νη ηδηνθηήηεο ηνπο ηηκσξεζνχλ γηα ηελ αζέβεηά 

ηνπο, αθνινχζεζαλ ηηο ζηξηγθιηέο ηνπ επφπηε. 

 «Ώπηφ ηψξα ηη είλαη;» ξψηεζα. «Με ιεο ηζνχια;» 

 «Σζαθηζηείηε απφ εδψ» γξχιηζε ν επφπηεο θαη ζηνπο δπν 

καο. «αο αθαηξνχληαη εθαηφ πφληνη. Καη αλ δελ θάλσ ιάζνο, 
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εζχ απνθνηηείο θέηνο» είπε ζηνλ Ράηαλ. «Να δσ πφηε ζα 

πξνιάβεηο λα καδέςεηο άιινπο». 

 Ο Ράηαλ θνίηαμε αγξηεκέλνο ηνλ επφπηε θαη έθπγε 

κνπξκνπξίδνληαο βξηζηέο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο Ρεκφξ ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα καδέςνπλ πφληνπο πνπ ζα ηνπο αλέβαδαλ ςειά 

ζηελ θαηάηαμε κε ηνπο θαιχηεξνπο πνιεκηζηέο. Σν ζχζηεκα κε 

ηνπο πφληνπο ήηαλ έλα είδνο επηβξάβεπζεο ησλ καζεηεπφκελσλ. 

Κέξδηδεο ζε κάρε; Πάξε δχν πφληνπο. Έβγαηλεο πξψηνο ζε 

αγψληζκα ηεο ηάμεο; Πάξε δέθα πφληνπο. ζνπο πεξηζζφηεξνπο 

πφληνπο κάδεπε έλαο Ρεκφξ κέρξη ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ 

ζηηο αθαδεκίεο, ηφζν πην ςειή ζέζε κπνξνχζε λα θαηαθηήζεη 

ζηνλ ζηξαηφ πνπ ζα ζηέιλακε ζηνλ πφιεκν. Καη απηφ ζήκαηλε 

φηη είρε ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πνιεκήζεη κε ηνπο 

αλζξψπνπο, ζπλεπψο θαη λα πεζάλεη. αλ αλψηεξνο ζα ήηαλ 

εθείλνο πνπ ζα είρε θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ έλαλ ιφρν θαη 

ζα δηνξγάλσλε ζρέδηα πνπ ζα εθπιήξσλαλ άιινη, απινί Ρεκφξ 

πνιεκηζηέο πνπ δελ είραλ ζπγθεληξψζεη αξθεηνχο πφληνπο φια 

ηα ρξφληα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ώπηφ ήηαλ εληειψο ιάζνο γηα 

κέλα. Τπνηίζεηαη πσο εθείλνη πνπ είραλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

πφληνπο, ζα έπξεπε λα πνιεκήζνπλ ζηελ πξψηε γξακκή, σο 

θαιχηεξνη πνιεκηζηέο. Ώπιά, νη εθπαηδεπηέο είραλ θαηαθέξεη κε 

απηφ ην ζχζηεκα λα ειέγμνπλ ηνπο Ρεκφξ θαη λα ηνπο 

ρεηξαγσγήζνπλ κε χπνπιν ηξφπν, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηεπφκελνη δελ ήζειαλ λα ζθνησζνχλ. Έηζη, λαη κελ 

ζπκκνξθψλνληαλ κε ηνπο θαλφλεο θαη πάζρηδαλ λα γίλνπλ νη 

θαιχηεξνη πνιεκηζηέο, αιιά ζηελ νπζία ήζειαλ λα απνθχγνπλ 

ηηο κειινληηθέο κάρεο κε ην λα γίλνπλ επηθεθαιείο ιφρσλ. 

Βγψ ήκνπλ ήδε μεγξακκέλε απφ απηφ ην ζχζηεκα, έπεηηα 

απφ ηφζεο απφπεηξεο λα ην ζθάζσ θαη ηφζεο ηαξαρέο πνπ είρα 

πξνθαιέζεη, ζπλεπψο αδηαθνξνχζα γηα ηνπο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλφλεο. Καη ν Ράηαλ… ήηαλ ν Ράηαλ. Σνπ άξεζε λα παίδεη. 
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Μάιινλ ήηαλ ηφζν βιάθαο πνπ δελ πίζηεπε φηη απηφ ζα ηνπ 

θφζηηδε. 

«Υσξηζηείηε φινη ηψξα!» δηέηαμε ν επφπηεο φινπο ηνπο 

Ρεκφξ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ ηξαπεδαξία. «Καη απφ αχξην ζα 

θάζεζηε ρσξηζηά άληξεο-γπλαίθεο Ρεκφξ! Άιιν έλα ηέηνην», κε 

έδεημε, «θαη ζα ζαο ρσξίζσ ηηο ηξαπεδαξίεο θαη ηηο 

πξνπνλήζεηο! Αελ ζα βξίζθεζηε νχηε ηπραία ζην πξναχιην!» 

Πνιινί Ρεκφξ κε θνίηαμαλ ερζξηθά, επεηδή εμαηηίαο κνπ 

αλαγθάδνληαλ λα ρσξηζηνχλ νη παξέεο αληξψλ-γπλαηθψλ. 

Βιάρηζηεο ήηαλ νη επθαηξίεο πνπ κπνξνχζακε λα βξεζνχκε φινη 

καδί θαη κφιηο είρα θαηαζηξέςεη κία απφ απηέο.  

Έλα θνκθνχδην πξνθιήζεθε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο 

ηξαπεδαξίαο, απφ Ρεκφξ αξζεληθνχο θαη ζειπθνχο πνπ έθεπγαλ 

απφ ηα ηξαπέδηα ηνπο, γηα λα αλαδεηήζνπλ άιιν κέξνο λα 

θαζίζνπλ, λέα άηνκα γηα ζπληξνθηά, λέα ηξαπέδηα. Ο επφπηεο 

απνκαθξχλζεθε ηθαλνπνηεκέλνο θαη ζηάζεθε μαλά ζην θαηψθιη 

ηεο εηζφδνπ κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα. 

Άξπαμα κνπηξσκέλε έλαλ δίζθν κε θαγεηφ θαη θάζηζα 

ζην πξψην ηξαπέδη πνπ βξήθα κπξνζηά κνπ. Δ Ρεκφξ πνπ 

θαζφηαλ δίπια κνπ, ε Έκηιπ Πάξηλεξ, κε θνίηαμε ελνριεκέλε. 

«Χξαία ηα θαηάθεξεο πάιη, Φνξκπο. Μπνξείο λα κνπ πεηο 

γηαηί πξέπεη λα πιεξψλνπκε εκείο ηηο βιαθείεο ζνπ;» 

Σεο αληαπέδσζα ην βιέκκα. 

«Καλνληθά ζα έπξεπε λα κ’ επραξηζηείο πνπ θάλσ 

πεξηπεηεηψδε ηε κίδεξε δσή ζνπ, Πάξηλεξ. Αελ έρεηο βαξεζεί λα 

θάζεζαη θάζε κέξα κε ηνπο ίδηνπο;» ξψηεζα θαη έλεπζα πξνο ην 

ηξαπέδη πνπ θάζνληαλ ν Γθέηιελ Οπφιηεξο θαη ν εζ Έξημνλ. 

«Μελ ηεο δίλεηο ζεκαζία» είπε ε Νηατάλα ηάληνλ, θίιε 

ηεο Έκηιπ, φρη ηφζν φκνξθε φζν εθείλε. Ώδηαθφξεζα θαη γηα 

ηηο δχν θαη έθεξα έλα θνκκάηη θξέαο ζην ζηφκα κνπ, φηαλ έλα 
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εηξσληθφ γειάθη αθνχζηεθε πίζσ κνπ. Ώκέζσο μίληζα ηα 

κνχηξα. Σν θέξαηφ κνπ, δελ ζα εξεκνχζα ζήκεξα. 

 «Αελ ηα θαηάθεξεο, ηζνχια» κνπ είπε ε Νάηαιη Πηεξο. 

«Βίζαη ηφζν άρξεζηε πνπ αθφκα θαη φιε ε αθαδεκία λα ην 

ζθάζεη, εζέλα ζα ζε πηάζνπλ». 

 Πέηαμα ην θνκκάηη θξέαο πνπ είρα πηάζεη πίζσ ζηνλ δίζθν 

θαη ζεθψζεθα πάλσ. 

 «Άληε γακήζνπ» κνπξκνχξηζα ρσξίο λα ηελ θνηηάμσ θαη 

νξγηζκέλε βγήθα απφ ηελ ηξαπεδαξία, κε δεθάδεο βιέκκαηα λα 

κε αθνινπζνχλ. 

  Σειηθά δελ έθαγα πξσηλφ. Με ηελ εηδνπνίεζε ηνπ 

θνπδνπληνχ, φινη φζνη βξίζθνληαλ ζηελ ηξαπεδαξία 

κνηξάζηεθαλ ζηηο δεθάδεο αίζνπζεο ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ. Οη 

ηαπεηλνί Λεξφηι ζηα δηάθνξα εξγαζηήξηα πνπ ηνπο κεηέδηδαλ 

γλψζεηο πάλσ ζηηο κειινληηθέο δνπιεηέο πνπ ζα ηνπο 

ηνπνζεηνχζαλ, νη βαζηιηθνί Λεξφηι ζηα καζήκαηα πνιηηηθήο θαη 

θαιψλ ηξφπσλ θη εκείο ζηηο αίζνπζεο κάρεο θαη πξνπφλεζεο. 

 Σν ηκήκα κνπ, έλα απφ ηα επηά ησλ Ρεκφξ ηεο ειηθίαο 

κνπ, είρε γχξσ ζηνπο εμήληα καζεηεπφκελνπο πνιεκηζηέο. 

Μέζα ζηελ αίζνπζα κε ηνπο θξεκαζκέλνπο απφ ην ηαβάλη 

ζάθνπο πεξίκελε ήδε ε Κίξζλεξ, ε αλψηεξε πξνπνλήηξηα. Οη 

καζεηεπφκελνη θαζίζακε θάησ, φπσο θάλακε ζπλήζσο, 

πεξηκέλνληαο νδεγίεο γηα ηε ζεκεξηλή πξνπφλεζε. Δ Κίξζλεξ 

είρε αθφκα γπξηζκέλε ηελ πιάηε ηεο, ζθπκκέλε πάλσ απφ ηνλ 

πάγθν κε ηνπο εμνπιηζκνχο, παξίζηαλε πσο ηαθηνπνηεί κεξηθνχο 

πνπ είραλ πέζεη. Σα θνληά, κέρξη ηε κέζε ηνπ ιαηκνχ, ίζηα 

καιιηά ηεο δελ κπνξνχζαλ λα πηαζηνχλ αινγννπξά, φπσο έθαλα 

ηψξα εγψ ζηα καθξηά δηθά κνπ. 

 «Φνξκπο, πιεζίαζε» πξφζηαμε ε Κίξζλεξ ρσξίο λα 

γπξίζεη λα θνηηάμεη. ινη κε θνίηαμαλ. 
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Απζαλαζρεηψληαο, πέξαζα άιιε κία θνξά ηελ αινγννπξά 

κνπ απφ ην ιαζηηράθη, γηα λα βεβαησζψ γηα ηε ζηαζεξφηεηά ηεο 

θαη ζεθψζεθα φξζηα. Πεξπάηεζα κέρξη ηελ θνξπθή ηεο 

αίζνπζαο θαη ζηάζεθα δίπια ζηελ Κίξζλεξ. Ώπφ εδψ κπνξνχζα 

λα δσ ηνλ Λαδάξ ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο δίπια ζηνπο 

θξνπξνχο κνπ, λα καο παξαθνινπζεί. 

 Άθεζα έλαλ εζσηεξηθφ αλαζηελαγκφ. 

 «Οπφιηεξο» θψλαμε ε Κίξζλεξ «φξζηνο». Ο Γθέηιελ 

Οπφιηεξο ζεθψζεθε απφ ην πεγαδάθη κε ηνπο εμήληα 

καζεηεπφκελνπο θαη πιεζίαζε θη απηφο. Μηαο θαη δελ είρα 

ηδηαίηεξεο ζρέζεηο καδί ηνπ, φπσο θαη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζηελ αθαδεκία, ηνλ μερψξηδα πάληα απφ ηα καιιηά ηνπ, αθνχ 

ήηαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο θαζηαλνχο Ρεκφξ πνπ γλψξηδα. 

Καζηαλφο φπσο εγψ, φηαλ φινη νη Ρεκφξ γελληνχληαλ 

κειαρξηλνί, έρνληαο θιεξνλνκήζεη απφ ηνπο αλζξψπνπο απηφ ην 

γελεηήζην ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ ζρεδφλ φινη νη Λεξφηι ήηαλ 

αλνηρηφρξσκνη. ηάζεθε απέλαληη απφ ηελ Κίξζλεξ ζε ζηάζε 

πξνζνρήο. 

 «Πνηνο είλαη ν πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο λφκνο ησλ 

Λεξφηι;» απαίηεζε λα κάζεη ε Κίξζλεξ. Σν ζψκα ηεο ήηαλ 

ζηξακκέλν πξνο εθείλνπο πνπ θάζνληαλ ζην πάησκα. ηαλ, 

φκσο, φινη ζήθσζαλ ηα ρέξηα γηα λα απαληήζνπλ, εθείλε δελ 

δηάιεμε θαλέλαλ. Ώπεπζπλφηαλ ζ’ εκέλα. 

 Παξέκεηλα ζησπειή, ελψ πεξίκελα λα δηαιέμεη θάπνηνλ 

απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

 «Φνξκπο» είπε ηειηθά, επηβεβαηψλνληαο ηελ ππνςία κνπ. 

 «Ση;» ξψηεζα. 

 «Μάιηζηα!» ηζίξημε απηή. Υξηζηέ κνπ, ηα λεχξα ηεο ήηαλ 

πην ηελησκέλα θαη απφ ηα δηθά κνπ. «Μάιηζηα ζα ιεο! Αελ 

είκαζηε θηιαξάθηα λα ιεο ηη!» 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
49 

 

 «Μάιηζηα». Δ ιέμε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην χθνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζα γηα λα ηελ πξνθέξσ, αθνχζηεθε ζαλ βξηζηά 

απφ ην ζηφκα κνπ. 

 «Ώπάληεζε ζε απηφ πνπ ξψηεζα» κε πξφζηαμε. 

 Πήξα κία βαζηά αλάζα πνπ ππνδήισλε ηνλ εθλεπξηζκφ 

κνπ, αλ θαη πξνζπάζεζα λα ηνλ θξχςσ παξηζηάλνληαο ηελ 

άλεηε. κσο, είρε θηάζεη ε ψξα ηνπ εμεπηειηζκνχ. 

 «Πεξηκέλσ» κε πίεζε ε Κίξζλεξ. Αελ απαληνχζα. 

«Οπφιηεξο» δηέηαμε ηφηε. 

 «Ώπαγνξεχνληαη νη ζρέζεηο κε αλζξψπνπο θαη 

νπνηαδήπνηε επαθή κε ην είδνο ηνπο» απάληεζε ν Γθέηιελ κε ηε 

ζπλήζε ζθιεξφηεηα θαη ζηγνπξηά ηνπ. Σνλ θνίηαμα κε 

δνινθνληθφ χθνο, ειπίδνληαο λα ιάβεη ην κήλπκά κνπ. Ο 

ζπαζίθιαο! 

 Δ Κίξζλεξ ζηαχξσζε ρακειά ηνπο θαξπνχο ηεο πίζσ απφ 

ηελ πιάηε θαη πεξπάηεζε γχξσ απφ ‘κέλα θαη ηνλ Γθέηιελ. 

 «Άθνπζεο, Φνξκπο; Πξνθαλψο. Πεο κνπ ινηπφλ, γηα πνηνλ 

ιφγν ζα θαηαπαηνχζε θάπνηνο απηφ ηνλ λφκν;». ηγαλά 

επηθσλήκαηα αθνχζηεθαλ απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο. 

Βπηηέινπο, έκαζαλ κε βεβαηφηεηα ηνλ ιφγν πνπ κε 

ηξαβνινγνχζαλ κε ρεηξνπέδεο. 

Αελ απαληνχζα.  

«Μίια, Φνξκπο!» 

 «Σφζν θαηξφ πνπ κηιάσ, κνπ ιέηε λα ην βνπιψζσ, θαη 

ηψξα ζέιεηε μαθληθά λα κηιήζσ;» Έθιεηζα ην ζηφκα κνπ 

δίλνληάο ηεο λα θαηαιάβεη φηη δελ ζα κηιήζσ, πνπ λα ζθάζεη. 

 Σφηε ε Κίξζλεξ έθαλε θάηη πνπ κε μάθληαζε. Υακνγέιαζε. 

«Φαληάδνκαη, Φνξκπο, δελ ζα ζε πεηξάδεη, εθφζνλ δελ 

κηιάο, λα καο δείμεηο κεξηθέο απφ ηηο ηθαλφηεηέο ζνπ πξηλ καο 

απνρσξηζηείο» κε θνξφηδεςε. ρη. ρη, φρη! «Γηα λα ζέιεηο λα 

θχγεηο, ζεκαίλεη φηη έρεηο βξεη θάπνηα κπζηηθή ηερληθή πνπ λα 
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ζνπ επηηξέπεη λα ζθνηψλεηο ηνπιάρηζηνλ δέθα αλζξψπνπο κε 

κία θίλεζε. Κξίκα δελ είλαη λα ηελ θξαηήζεηο γηα ηνλ εαπηφ 

ζνπ;» 

Τπέξνρα. Σψξα ζα έηξσγα θαη μχιν. Δ Κίξζλεξ γλψξηδε 

φηη ήκνπλ άζιηα ζηε κάρε. Σν κφλν πνπ ήζειε ήηαλ λα κε 

εμεπηειίζεη γηα άιιε κία θνξά. Βθείλε, σο πξνπνλήηξηα, ήμεξε 

θαιχηεξα απφ φινπο φηη ηφζα ρξφληα νη επηδφζεηο κνπ ήηαλ 

άζιηεο. Άιισζηε, νππο, ηη θξίκα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα κε 

ηηκσξήζνπλ επεηδή δελ είρα έθεζε ζηηο κάρεο. Βίλαη ζαλ λα 

ηηκσξείο έλαλ ηπθιφ επεηδή δελ κπνξεί λα δηαβάζεη. κσο, 

ηψξα ζα ην πιήξσλα. 

«Άιισζηε θξφληηζα λα ζνπ βξσ έλαλ απφ ηνπο 

θαιχηεξνπο πνιεκηζηέο γηα λα είλαη άμηνο ησλ πξνζδνθηψλ ζνπ. 

Παξαθαιψ» είπε θαη έλεπζε ζε εκέλα θαη ηνλ Γθέηιελ λα 

πάξνπκε ζέζε επίζεζεο ν έλαο απέλαληη απφ ηνλ άιινλ. 

Ξεθπζψληαο δπλαηά ψζηε λα δείμσ πφζν κε είρε 

ηζαληίζεη, πεξπάηεζα κέρξη ηε κέζε ηεο αίζνπζαο θαη ζηάζεθα 

απέλαληη απφ ηνλ Γθέηιελ Οπφιηεξο. Πήξακε θαη νη δχν ζέζε 

κάρεο θαη, κε ην παξάγγεικα ηεο Κίξζλεξ, ν Γθέηιελ… λα 

πάξεη, κνπ επηηέζεθε, ν βιάθαο! Ίζα πνπ πξφιαβα λα δσ ηε 

θηγνχξα ηνπ λα θηλείηαη, φηαλ ηηλάρηεθε κπξνζηά θαη ζαλ 

αζηξαπή κε ρηχπεζε ζην πξφζσπν ξίρλνληάο κε θάησ. Υηχπεζα 

ηνλ γνθφ θαη ην θεθάιη κνπ ζην ζθιεξφ πάησκα απφ ηελ 

πηψζε. Ο ηξφπνο πνπ πξνζγεηψζεθα ήηαλ αηζνχκπαινο θαη 

άραξνο. 

 Κάπνηνη απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο πίζσ ραδνγέιαζαλ. 

 «Πξψην ζεσξεηηθφ κάζεκα πξσηνεηψλ» βξνληνθψλαμε ε 

Κίξζλεξ, απεπζπλφκελε ζε φινπο ηνπο καζεηεπφκελνπο ηεο 

αίζνπζαο. ινη νη καζεηεπφκελνη, εθηφο απφ εκέλα θαη ηνλ 

Γθέηιελ, ζήθσζαλ ηα ρέξηα γηα λα απαληήζνπλ. 
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 «Πηεξο» έδσζε ε Κίξζλεξ ηελ άδεηα ζηελ αλαζεκαηηζκέλε 

Νάηαιη πνπ θαζφηαλ ζηελ πξψηε ζεηξά, ιεο θαη ήμεξε φηη έηζη 

ζα κε κείσλε πεξηζζφηεξν. Σα θαζηαλά κάηηα ηεο Νάηαιη 

θσηίζηεθαλ απφ ηθαλνπνίεζε. Έθαλε πίζσ κεξηθέο καχξεο 

κπνχθιεο ζε κία γεινία πξνζπάζεηα λα παξαζηήζεη ηε κνηξαία 

γθφκελα. 

 «Βθκάζεζε πηψζεσλ εδάθνπο» απάληεζε κε ηε ιεπηή 

θσλή ηεο θαη κε ηελ άθξε ηνπ καηηνχ κνπ ηελ είδα λα γειάεη 

ραηξέθαθα κε ηελ θαηάληηα κνπ. Ώλαζεκαηηζκέλε ζθχια. 

 «Πνιχ ζσζηά», ηελ επηβξάβεπζε ε Κίξζλεξ θη έπεηηα 

έξημε ην βιέκκα ηεο επάλσ κνπ. «Οχηε πψο λα πξνζγεηψλεζαη 

ζην έδαθνο δελ θαηαδέρηεθεο λα κάζεηο ηφζα ρξφληα, Φνξκπο;» 

 Ώλ ηψξα εγψ άλνηγα ην ζηφκα κνπ θαη ηεο έιεγα, εθηφο 

απ’ ην φηη είλαη ειίζηα, πσο έιεηπα ηα πξψηα έμη ρξφληα απφ ηελ 

αθαδεκία θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχζα λα εθπαηδεπηψ ζηα 

βαζηθά, ζα κε ζεσξνχζε γισζζνχ πνπ παξηζηάλσ ηελ έμππλε, ή 

κήπσο ζα θαηαιάβαηλε επηηέινπο πφζν μηληζκέλε θαη ραδή 

είλαη; 

 Σειηθά δελ απάληεζα ηίπνηα. Μεηαθηλήζεθα ζην πάησκα, 

ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ζεθσζψ, θαη βφγθεμα απφ ηνλ πφλν 

πνπ πξνθάιεζα ζην ρέξη κνπ έηζη φπσο ην είρα πιαθψζεη κε ην 

ζψκα κνπ. Μία ζνπβιηά δηέηξεμε ην λεχξν κνπ απφ ηνλ θαξπφ 

έσο ηνλ ψκν.  

Ο Γθέηιελ κφξθαζε θαη έζπεπζε λα κε βνεζήζεη λα 

γπξίζσ. 

 «ρη» ηνλ ζηακάηεζε ε Κίξζλεξ θαη ζηαχξσζε ηα ρέξηα 

ηεο κπξνζηά ζην ζηήζνο γεκάηε ηθαλνπνίεζε. «Οπφιηεξο, 

νπνηαδήπνηε βνήζεηα πξνο ηνπο αληηπάινπο καο είλαη 

απαγνξεπκέλε. Έηζη ζα βνεζήζεηο αχξην κεζαχξην θαη ηνπο 

αλζξψπνπο ζηνλ πφιεκν;» 
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 «Καη βέβαηα φρη» απάληεζε ν Γθέηιελ κε ήξεκν πξφζσπν, 

αιιά άγξηα θαη βαξηά θσλή. Ήηαλ πην βαξηά θαη ψξηκε απφ 

θάζε θσλή αγνξηνχ πνπ είρα αθνχζεη, ιεο θαη ν Γθέηιελ δελ 

ήηαλ ζπλνκήιηθφο κνπ. «Μφλν πνπ απηή εδψ δελ ζα είλαη 

ερζξφο κνπ. Αελ είλαη άλζξσπνο». 

 «Πξνθαλψο δελ είλαη νχηε θαη ζχκκαρφο ζνπ, αθνχ ζαο 

πξφδσζε. Λεο εθεί έμσ λα είρε θάπνηνλ λα ηε ζεθψλεη φηαλ ζα 

έπεθηε; ήθσ πάλσ, Φνξκπο» κε πξφζηαμε. 

 Ώλαζηέλαμα θαη έβαια ηα δπλαηά κνπ λα ζεθσζψ ρσξίο 

λα κνξθάζσ. Αελ ζα έδεηρλα ζε απηήλ ηα ζαδίζηξηα ίρλνο 

πφλνπ. Ώλ ρξεηαδφηαλ λα βάισ ηα γέιηα γηα λα ηελ θάλσ 

θφθθηλε απφ ην θαθφ ηεο, ζα ηα έβαδα. 

«Μάιινλ ε ηερληθή πνπ έιεγα ήηαλ επζεβήο πφζνο» είπε ε 

Κίξζλεξ. «Βδψ θαιά-θαιά δελ μέξεηο πψο λα πέθηεηο ζην 

έδαθνο. Ση άιιν μέξεηο λα θάλεηο, ινηπφλ, εθηφο απφ ην λα 

πξνδίδεηο ηε θπιή ζνπ;» 

 Αελ απάληεζα. Σν ζψκα θαη ην θεθάιη κνπ ήηαλ 

ζηξακκέλα ζηνλ Γθέηιελ, αιιά ηα κάηηα κνπ θνίηαδαλ πίζσ απφ 

απηφλ, πάλσ απφ ηνλ ψκν ηνπ, πηνζεηψληαο ηελ πην ζθιεξή 

έθθξαζε πνπ κπνξνχζα λα πάξσ. 

 «νπ κηιάσ, Φνξκπο!» 

 «Ξέξσ λα βξίδσ» γξχιηζα θαη αλαγθαζηηθά ηελ θνίηαμα. 

«Θέιεηε λα δείηε;» 

 Δ Κίξζλεξ ρακνγέιαζε δήζελ γιπθαλάιαηα, κε κία 

ελδφκπρε μηλίια απνηππσκέλε ζηελ έθθξαζή ηεο. 

«Δκεξήζηα επηπιένλ βξαδηλή άζθεζε» απάληεζε 

ρακνγειψληαο γηα ηελ ηηκσξία πνπ κνπ επέβαιε. 

 Σν ζηφκα κνπ άλνημε απφ ηελ έθπιεμε. Σν βξήθακε ηψξα! 

Κάζε θνξά πνπ ηνικνχζακε λα παξαβνχκε θαλφλεο πξνπνλεηή 

ή λα αληηκηιήζνπκε, εθείλνη καο ηηκσξνχζαλ κε επηπιένλ 
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βξαδηλή πξνπφλεζε πνπ, εθηφο απφ ζσκαηηθέο δπλάκεηο, καο 

ζηεξνχζε θαη ηνλ χπλν. Μφλν απηφ κνπ έιεηπε ηψξα. 

 «Μα… νβαξά ηψξα; Έρσ αγγαξείεο κεηά ηελ 

πξνπφλεζε. Πψο ζηα θνκκάηηα ζα πξνπνλνχκαη θαη ζα θάλσ 

αγγαξείεο ηαπηφρξνλα; Μήπσο λα βάθσ ηνπο ηνίρνπο 

ρνξνπεδψληαο;» 

 Μεξηθνί καζεηεπφκελνη ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο αίζνπζαο 

ζηγνγέιαζαλ. 

 «Ώκέζσο κεηά ηηο αγγαξείεο ζνπ, Φνξκπο» είπε κε 

κειηζηάιαθηε θσλή ε Κίξζλεξ θαη έλα παγεξά χπνπιν 

ρακφγειν, πνπ κε παξαθίλεζε λα δνθηκάζσ επάλσ ηεο κεξηθέο 

γξνζηέο, έζησ θαη άηζαιεο. Να πάξεη. Αειαδή νχηε λα θνηκεζψ 

δελ ζα κε άθελαλ ηψξα; «πλερίζηε» καο δηέηαμε. Ο Γθέηιελ 

δίζηαζε, αιιά, έπεηηα απφ έλα αθφκα ηζρπξφηεξν παξάγγεικα 

ηεο ειίζηαο πξνπνλήηξηαο, επηηέζεθε μαλά. Δ δχλακε πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε δελ ήηαλ νχηε ε κηζή ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνχκελν ρηχπεκα. Ήηαλ κία απαιή γξνζηά ζην κάγνπιν, 

φκσο, θαη πάιη, παξφιν πνπ πξφβαια ηα ρέξηα κνπ κπξνζηά γηα 

λα απνθξνχζσ αδέμηα ην ρηχπεκα, παξαπάηεζα θαη έραζα ηνλ 

βεκαηηζκφ κνπ θαηαιήγνληαο πάιη ζην πάησκα. 

 «Οχηε λα πξνβάιεηο αληίζηαζε δελ κπνξείο πηα;» 

νχξιηαμε ε Κίξζλεξ. «Ώθνχ ην ζεθψλεηο ην ξεκάδη ην ρέξη, 

γηαηί δελ βάδεηο πίεζε; Σφζν άρξεζηε είζαη;» 

Ο ήρνο απφ ηελ πξφζθξνπζε ηνπ θεθαιηνχ κνπ κε ην 

ζθιεξφ κσζατθφ αληήρεζε ζηελ αίζνπζα, αιιά εγψ νχηε θαηά 

δηάλνηα δελ έλησζα πφλν. Μφλν ζπκφ. Σν λα επηηεζψ ζ’ εθείλε 

ήηαλ ζαλ λα έιεγα ζε φινπο ‘βάιηε κνπ ρίιηεο ηηκσξίεο’ θαη 

αλαγθαζηηθά, έηζη νξγηζκέλε φπσο ήκνπλ, πεηάρηεθα πάλσ θαη 

φξκεζα ζηνλ Γθέηιελ. Βθείλνο απέθξνπζε ηε γξνζηά κνπ 

επηδέμηα θαη φρη αηζνχκπαια φπσο εγψ. Βπηρείξεζα κία 

θισηζηά πνπ απέθπγε θάλνληαο ην ζψκα ηνπ ζην πιάη, έπεηηα 
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άξπαμε ην πφδη κνπ ζηνλ αέξα, κε ηξάβεμε πξνο ην κέξνο ηνπ, 

κε ην άιιν ρέξη άξπαμε ην αληίζεην δηθφ κνπ, κε γχξηζε ζηνλ 

αέξα θαη βξεζήθακε εγψ μαπισκέλε θάησ θαη εθείλνο απφ 

πάλσ κνπ, ην ζψκα ηνπ λα κε ζθεπάδεη, ηνλ βξαρίνλα ηνπ ελφο 

ρεξηνχ ηνπ λα πηέδεη ηνλ ιαηκφ κνπ γηα λα κε θξαηήζεη αθίλεηε 

θαη ην άιιν ηνπ ρέξη λα ζρεκαηίδεη γξνζηά ζηνλ αέξα θαη λα 

έξρεηαη πξνο ην κέξνο κνπ. Έγεηξα ην θεθάιη ζην πιάη θαη 

έθιεηζα ηα κάηηα φζν πεξίκελα λα ληψζσ ηε κχηε κνπ λα ζπάεη 

θη εκέλα λα νπξιηάδσ. Πίεζα ηα βιέθαξα. Πεξίκελα, πεξίκελα, 

πεξίκελα. Καη φζν πεξίκελα ηφζν πεξηζζφηεξν έζθηγγα ηα 

κάηηα θαη ην ζηφκα. 

 Ώιιά δελ έλησζα ηίπνηα θαη, φηαλ άλνημα κε δηζηαγκφ ην 

έλα κάηη, είδα ηε γξνζηά ηνπ Γθέηιελ αθηλεηνπνηεκέλε ζηνλ 

αέξα ιίγν πην πάλσ απφ ην πξφζσπφ κνπ. 

 «Κάλ’ ην» θψλαμε ε Κίξζλεξ. «Κάλ’ ην!» 

  Γηα κία ζηηγκή ηξνκνθξαηήζεθα θαη θνίηαμα ηνλ Γθέηιελ 

ζηα κάηηα, αληί γηα ηε γξνζηά ηνπ. Με θνίηαδε θη εθείλνο. 

Άθεζε ην ρέξη ηνπ λα πέζεη θαη ε ιαβή ηνπ ζηνλ ιαηκφ κνπ 

ραιάξσζε, θαζψο εθείλνο ζεθσλφηαλ απφ πάλσ κνπ θαη 

ζηεθφηαλ φξζηνο δίπια κνπ. Έξημα κία καηηά γχξσ θαη είδα φηη 

κεξηθνί απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο είραλ πεηαρηεί πάλσ απφ ηελ 

αγσλία, γηα λα έρνπλ θαιχηεξε εηθφλα. O Λαδάξ είρε κπεη 

βαζχηεξα ζηελ αίζνπζα θαη θνίηαδε έληξνκνο πξνο ην κέξνο 

καο, κε ην έλα ρέξη λα θξαηάεη ζθηρηά απφ ηελ αγσλία ην 

κπξάηζν ηνπ Ρφλαιλη. Οχηε πνπ θαηάιαβα πφηε βξέζεθε εδψ. 

 Καη φινη απηνί ραιάξσζαλ ηαπηφρξνλα, ζαλ λα έιεμε 

θάπνηνο ζπλαγεξκφο. Δ Κίξζλεξ επέβαιε ζηνλ Γθέηιελ, σο 

πνηλή πνπ ηελ παξάθνπζε, έλαλ αηειείσην αξηζκφ 

θαηαθφξπθσλ θάκςεσλ θαη έβαιε έλαλ-έλαλ ηνπο 

καζεηεπφκελνπο λα πξνπνλεζνχλ καδί κνπ, κέρξη πνπ ζην ηέινο 

ηεο πξνπφλεζεο είρα κία ζπιινγή απφ ληξνπηαζηηθέο κειαληέο 
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ζε φιν κνπ ην ζψκα. Καη παξφηη ηα ρηππήκαηα ήηαλ 

επηθαλεηαθά, πνλνχζαλ ηα αλαζεκαηηζκέλα. Βπηπρψο, ν Λαδάξ 

δηέηαμε ηα ρηππήκαηα λα κε ζηνρεχνπλ ζην πξφζσπν θαη ην 

θεθάιη θαη λα είλαη ειαθξηά γηα ην ππφινηπν ζψκα, παξά ηηο 

δηακαξηπξίεο ηεο Κίξζλεξ. 

 Σν κεζεκεξηαλφ γεχκα κνχ είρε απαγνξεπηεί. 

Σνπιάρηζηνλ κέρξη λα νινθιεξψζσ ηηο αγγαξείεο κνπ, ψζηε λα 

πξνιάβσ θαη ηε βξαδηλή πξνπφλεζε, ελψ δελ κε άθεζαλ νχηε 

κπάλην λα θάλσ ζηα απνδπηήξηα. Δ Λεξφηι πνπ ήηαλ ππεχζπλε 

θαζαξηζκνχ κνπ έδσζε έλαλ θνπβά γεκάην λεξφ, κε έλα 

ζθνπγγαξφπαλν θαη, ακέζσο κφιηο έθπγαλ φινη απφ ηα 

απνδπηήξηα, μεθίλεζα λα θαζαξίδσ ηελ αίζνπζα πξνπφλεζεο. Δ 

ζεκεξηλή αγγαξεία πεξηιάκβαλε ην θαζάξηζκα φισλ ησλ 

αηζνπζψλ πξνπφλεζεο ηνπ θεληξηθνχ καο θηεξίνπ. Βίρα 

ζηακαηήζεη ην κέηξεκα θάπνπ ζηηο είθνζη γηα λα κελ απειπηζηψ 

εληειψο. Σν ζεψξεζα θάηη ζαλ κεραληζκφ άκπλαο ηνπ 

εγθεθάινπ κνπ. ,ηη δελ μέξεηο δελ κπνξεί λα ζε πιεγψζεη. 

 «Υκκ. νπ πάεη λα είζαη ζηα ηέζζεξα» άθνπζα πίζσ κνπ. 

«Βίλαη ζαλ λα βξίζθεζαη ζην θπζηθφ ζνπ πεξηβάιινλ. ιεο νη 

ηζνχιεο έηζη δελ ζηήλεζηε;» 

 Αελ κπφξεζα λα αληηζηαζψ ζηελ παξφξκεζε λα θνηηάμσ, 

αιιά φηαλ αλέβαζα ην βιέκκα κνπ ζην πξφζσπφ ηεο Νάηαιη 

Πηεξο θαη είδα ην εηξσληθφ ρακφγειφ ηεο, ην κφλν πνπ 

ζθεθηφκνπλ ήηαλ λα ηεο βνπιψζσ ην ζηφκα κε ην 

ζθνπγγαξφπαλν. 

«Αελ μέξσ» απάληεζα. «Γηα πεο κνπ εζχ πνπ μέξεηο 

θαιχηεξα απφ ηζνχιεο». 

«Ώθνχ ηηο έρσ αλάκεζα ζηα πφδηα κνπ» είπε θαη κε 

έδεημε. 

Παξίζηαλα ηελ παξαμελεκέλε. 
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«Κη εγψ γηαηί λφκηδα φηη έρεηο κφλν Λεξφηι αλάκεζα ζηα 

πφδηα ζνπ;» 

«Βίλαη γηαηί ζθέθηεζαη ζπλέρεηα απηφ πνπ επηζπκείο λα 

ζνπ ζπκβεί. Οπφηε θαηαιήγνπκε πάιη ζην ζπκπέξαζκα φηη 

είζαη ηζνχια». 

Πέηαμα κε δχλακε ην ζθνπγγαξφπαλν θάησ θαη έζθπςα 

πάιη γηα λα ζπλερίζσ ην ζθνπγγάξηζκα, γξπιίδνληαο έλα «άληε 

γακήζνπ», παξφηη ήμεξα φηη κφλν επρή κπνξνχζε λα είλαη κία 

ηέηνηα βξηζηά γηα κία μηληζκέλε Ρεκφξ φπσο ε Νάηαιη. Σφηε ε 

αλαζεκαηηζκέλε Πηεξο θιψηζεζε κε ην παπνχηζη ηεο ηνλ θνπβά 

θαη κε πξνζπέξαζε. Σν βξψκηθν λεξφ πνπ είρα ζηχςεη 

επαλεηιεκκέλσο απφ ην ζθνπγγαξφπαλν κέζα ζηνλ θνπβά 

ρχζεθε παληνχ ζην πάησκα θαη ιέξσζε ηα ρέξηα θαη ηε θφξκα 

κνπ ζηα ζεκεία πνπ άγγηδε ην κσζατθφ. 

 «Ώλάζεκα!» θψλαμα θαη πεηάρηεθα φξζηα. Δ Νάηαιη 

ζπλέρηδε λα πεξπαηάεη πξνο ηελ έμνδν ηεο αίζνπζαο, 

αλεκίδνληαο ηα καθξηά καχξα καιιηά ηεο. «Ώλάζεκά ζε, Πηεξο, 

πέηξεο έρεηο ζην θεθάιη ζνπ;» 

 Δ Νάηαιη ζηακάηεζε λα πεξπαηάεη θαη γχξηζε πξνο ην 

κέξνο κνπ θνηηάδνληάο κε κε πξνζπνηεηή απνξία. 

 «Παξαθαιψ;» 

 «Πφζν ειίζηα είζαη ηέινο πάλησλ;» Έδεημα ηα λεξά πνπ 

απιψλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αίζνπζα. «Σφζε ψξα 

δνπιεηάο πήγε ρακέλε. Πξέπεη λα ηα μαλαθάλσ απφ ηελ αξρή!» 

 Δ Νάηαιη κνχ ρακνγέιαζε αζψα. 

 «Β ηφηε λα βηαζηείο γηαηί δελ ζα πξνιάβεηο ηελ ηξαπεδαξία 

αλνηρηή» κε εηξσλεχηεθε, ιεο θαη δελ ήμεξε φηη δελ κε άθελαλ 

ζήκεξα λα πάσ ζηελ ηξαπεδαξία, θαη, ηηλάδνληαο επηδεηθηηθά ηα 

καιιηά ηεο, κνπ γχξηζε μαλά ηελ πιάηε γηα λα θχγεη. Υσξίο λα 

ειέγμσ ην ρέξη κνπ, ην ζθνπγγαξφπαλν εθηνμεχζεθε κε δχλακε 

θαη ηαρχηεηα επάλσ ζην θεθάιη ηεο. 
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Δ Νάηαιη θνθάισζε. Καη θνθάισζε. Καη θνθάισζε. Ώλ 

είρα καδί κνπ ξνιφη, ζα ππνιφγηδα αθξηβψο πφζα δεπηεξφιεπηα 

ζηεθφηαλ εθεί. Σψξα κπνξνχζα κφλν λα ππνζέζσ. Σν 

ζθνπγγαξφπαλν πνπ πφηηδε κε ηα βξσκεξά λεξά ηνπ ηηο ηνχθεο 

ηεο, άξρηζε λα γιηζηξάεη απφ ην θεθάιη ηεο, κέρξη πνπ έπεζε 

αθξηβψο πίζσ απφ ηηο θηέξλεο ησλ παπνπηζηψλ ηεο, 

αλαπαξάγνληαο έλαλ πιαηζνπξηζηφ ήρν. Καη ε Νάηαιη εθεί. 

Ώθίλεηε. Ο κφλνο ήρνο πνπ κπνξνχζα λα αθνχζσ κέζα ζηελ 

αίζνπζα ήηαλ εθείλνο ηνπ θνπβά πνπ θπινχζε αθφκα ζην 

πάησκα. Έβιεπα βέβαηα ηηο γξνζηέο ηεο Νάηαιη ζθηγκέλεο θαη 

ηα ρέξηα ηεο λα ηξέκνπλ απφ ηελ πίεζε ησλ δαρηχισλ κέζα ζηηο 

ρνχθηεο ηεο. 

 «Βγθεθαιηθφ;» ξψηεζα θνξντδεπηηθά. «Μπα, μέρλα ην. 

Γηα λα πάζεηο εγθεθαιηθφ, ρξεηάδεζαη πξψηα-πξψηα εγθέθαιν. 

ζν γηα θαξδηαθή πξνζβνιή, δελ ην ζπδεηψ». 

 Με κία αξγή θίλεζε πνπ έδεηρλε ηε Νάηαιη αθφκα πην 

απεηιεηηθή, γχξηζε επηηέινπο θαη κε θνίηαμε. 

 «Θα κνπ ην πιεξψζεηο απηφ» γξχιηζε κέζα απφ ηα 

πηεζκέλα δφληηα ηεο. Σφζν πηεζκέλα, πνπ απνξνχζα πψο αθφκε 

δελ είραλ ζπάζεη ή ηξίμεη. Κιψηζεζε ην ζθνπγγαξφπαλν θαη 

απηφ ηηλάρηεθε πάλσ κνπ, πξφβαια, φκσο, ηα ρέξηα κνπ θαη ην 

έπηαζα, παξφηη πξφιαβε λα κε ιεξψζεη πξηλ ην ζηακαηήζσ. 

«Βζχ ζα πιεξψζεηο γηα φια φζα κνπ θάλαηε. Θα ζε δηψμσ απφ 

‘δσ, θαηαξακέλε. ήκεξα είλαη ε ηειεπηαία ζνπ κέξα» είπε θη 

έθπγε. 

Κνηηψληαο ηελ πιάηε ηεο Νάηαιη, ε γξνζηά κνπ ζθίρηεθε 

θαη ηα δάρηπιά κνπ δνχιημαλ ην ζθνπγγαξφπαλν, κε 

απνηέιεζκα φ,ηη βξνκφλεξα είραλ απνκείλεη ζε απηφ λα ζηάμνπλ 

ζην πάησκα θαη ζηα παπνχηζηα κνπ, πηηζηιψληαο ηε θφξκα κνπ. 

Σν πέηαμα κε δχλακε θάησ θαη γνλάηηζα, ζπλερίδνληαο λα 

ηξίβσ. Μεξηθέο θηλήζεηο αξγφηεξα, φηαλ ήζεια λα ζηχςσ ην 
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ζηρακεξφ ζθνπγγαξφπαλν, ζπλεηδεηνπνίεζα φηη ν θνπβάο δελ 

ήηαλ δίπια κνπ. Άθνπζα ηνλ πιαζηηθφ ήρν ηνπ, ιεο θαη ρηχπεζε 

θάπνπ. 

Δ πφξηα ησλ αληξηθψλ απνδπηεξίσλ είρε αλνίμεη, ν 

θνπβάο πνπ ζηεξηδφηαλ πάλσ ηεο είρε γπξίζεη θαη ζηεθφηαλ ζηα 

πφδηα ηνπ Γθέηιελ πνπ έβγαηλε απφ ηα απνδπηήξηα. Σα καιιηά 

ηνπ ήηαλ βξεγκέλα απφ ην κπάλην θαη έδεηρλαλ καχξα αληί 

θαζηαλά. Σν δέξκα ηνπ αθφκα λσπφ θαη ην ιεπθφ θαλειάθη ηνπ 

θνιινχζε πάλσ ζην ζηέξλν θαη ηελ θνηιηά ηνπ. Έδεηρλε ζρεδφλ 

δηάθαλν έηζη φπσο είρε βξαρεί.  

Ο Γθέηιελ έζθπςε θαη έπηαζε ηνλ θνπβά, ηνπνζεηψληαο 

ηνλ κε ηε βάζε ηνπ ζην πάησκα θνληά κνπ. 

 «Βπραξηζηψ» κνπξκνχξηζα. Έπηαζα ηνλ θνπβά θαη 

έζηπςα ην ζθνπγγαξφπαλν απφ πάλσ ηνπ. 

 αλ απάληεζε ν Γθέηιελ κνχ ρακνγέιαζε. 

 «Μάιινλ ρξεηάδεζαη βνήζεηα εδψ» είπε θαη έδεημε ηα λεξά 

ζηελ αίζνπζα. 

 «Μάιινλ ρξεηάδνκαη ηελ εζπρία κνπ» είπα απφηνκα θαη 

άξρηζα πάιη λα ηξίβσ ην πάησκα. «Αίλε ηνπ». 

 «Ή κάιινλ ρξεηάδεζαη καζήκαηα θαιήο ζπκπεξηθνξάο». 

 ηακάηεζα λα ηξίβσ. Βίδα ηελ ελφριεζε ζηελ έθθξαζή 

ηνπ θαη ε δηθή κνπ απηφκαηα πνιιαπιαζηάζηεθε. 

 «Οξίζηε;» ξψηεζα ζρεδφλ απεηιεηηθά. 

 «Αελ άθνπζεο; Έρεηο πξφβιεκα θαη κε η’ απηηά ζνπ εθηφο 

απφ ηνλ ραξαθηήξα ζνπ;» 

 «Χ, απέθηεζα έλαλ αθφκα ζχκβνπιν πνπ πξνζπαζεί λα κε 

ζπκκνξθψζεη;» εηξσλεχηεθα. «Ση θαιφο!» 

«Αελ έρσ θακία δηάζεζε λα αζρνιεζψ κε βιακκέλα. 

Σειηθά ζνπ άμηδε ην μχιν πνπ ζνπ έδσζα. Σελ επφκελε θνξά ζα 

ην επραξηζηεζψ πεξηζζφηεξν». 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
59 

 

Σνλ θνίηαμα πξνθιεηηθά. Έθεξα ην ρέξη κνπ ζηνλ ιαηκφ 

κνπ ζαλ λα ηνλ ράηδεπα. Δ θίλεζή κνπ δελ πέξαζε 

απαξαηήξεηε απφ ηνλ Γθέηιελ, παξφιν πνπ δελ ηνπ πξνθάιεζε 

θακία αληίδξαζε. 

«ε θηηάρλεη λα κε ρηππάο;» ξψηεζα κε έλα κηθξφ 

ρακφγειν. Απζηπρψο δελ θαηάθεξα λα ηνλ θέξσ ζε δχζθνιε 

ζέζε. Ώληηζέησο, κε κεγάιε άλεζε εθείλνο θαηέλεπζε. 

«Σξειά». 

«Ίζσο ηφηε κπνξνχκε λα ην επαλαιάβνπκε. Οη δπν καο. 

Μκκ;» 

«Ώλ απηφ ζε κάζεη λα κε ζπκπεξηθέξεζαη ζαλ 

θαθνκαζεκέλν δεθαπεληάρξνλν, κπνξψ λα ην επαλαιάβσ θαη 

ηψξα». 

Δ έθθξαζή κνπ μελέξσζε. 

 «Ννκίδεηο πσο είζαη άληξαο;» θνξφηδεςα. «Αελ είκαη ε 

κφλε δεθαπεληάρξνλε εδψ. Αελ είζαη κεγαιχηεξφο κνπ γηα λα 

παξηζηάλεηο ηνλ ψξηκν». 

 Ο Γθέηιελ αλαζήθσζε ην έλα θξχδη θαη ζηαχξσζε ηα 

ρέξηα ηνπ ζην ζηήζνο. Σν θαλειάθη ηεληψζεθε πάλσ ζηνπο κπο 

θαη ηξαβήρηεθε ζηελ πιάηε θαη ηνπο ψκνπο ηνπ. 

 «Βίκαη» απάληεζε. 

 Σνλ θνίηαμα κε χθνο πνπ έιεγε ‘δελ πεξλάλε νη καγθηέο 

εδώ’. Βθείλνο κνπ γέιαζε χπνπια. 

«Ναη; Αελ ζνπ θαίλεηαη. Μάιινλ δεθάρξνλν ζα ζε έθαλα» 

είπα, παξφηη δελ ήηαλ αιήζεηα. Σν ζψκα ηνπ πξάγκαηη έδεηρλε 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλν απφ ησλ ππφινηπσλ Ρεκφξ ηεο 

ειηθίαο καο. Σν χςνο ηνπ ήηαλ κεγαιχηεξν, μεπεξλνχζε κέρξη 

θαη ηνλ κέζν φξν ησλ Ρεκφξ, ην έλα θαη εβδνκήληα. Μάιινλ ηα 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο πνπ παίξλακε εκείο νη Ρεκφξ έθαλαλ 

πνιχ θαιή δνπιεηά ζ’ εθείλνλ. Ώθφκα θαη ε θσλή ηνπ ήηαλ 

αληξηθή, πην βαξηά θαη απφ ησλ ηειεηφθνηησλ δεθανθηάρξνλσλ. 



ΐΡΤΏΝΏΚΔ ΜΏΡΕΏ  ΐΕΐΛΕΟ 0,5 

 
60 

 

Ώιιά, θπζηθά, δελ ππήξρε πεξίπησζε λα πηζηέςσ φηη είλαη 

κεγαιχηεξνο. Θα βξηζθφηαλ ζε ηκήκα κεγαιχηεξσλ. 

«Μήπσο άιιαμεο γλψκε γηα ηελ ειηθία κνπ, κηθξή;» κε 

ξψηεζε θαη ηφηε, ζαλ λα μχπλεζα, αλνηγφθιεηζα ηα κάηηα, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ηφζε ψξα ήκνπλ θαξθσκέλε ζην ζψκα 

θαη ηα ρέξηα ηνπ.  

Τηνζέηεζα πάιη ην αδηάθνξν χθνο. 

«Άδεηαζέ κνπ ηε γσληά, αγνξάθη». 

Αελ θνίηαμα ηνλ Γθέηιελ γηα λα πεξηκέλσ απάληεζε. Αελ 

πξφιαβα θαλ λα αθνχζσ απηφ πνπ ήζειε λα πεη, γηαηί έλαο 

έληνλνο ήρνο πιεκκχξηζε φιν ην θηήξην, θαη καο έθαλε λα 

βνπιψζνπκε θαη νη δχν η’ απηηά καο. Ο Γθέηιελ θη εγψ 

θνηηαρηήθακε απνξεκέλνη. 

Βίρα αθνχζεη άιιε κία θνξά ηνλ ήρν απηφ, φηαλ καο 

κάζαηλαλ γηα πνηα πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη ν θάζε 

ζπλαγεξκφο. 

εηξήλα. Ήηαλ ε ζεηξήλα πνπ εηδνπνηνχζε γηα ππξθαγηά. 

 Κνίηαμα έληξνκε ηξηγχξσ.  

Δ αθαδεκία θαηγφηαλ. 
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 «Παξάηα ην απηφ θαη πάκε!» θψλαμε ν Γθέηιελ θαη, πξηλ 

πξνιάβσ λα αληηδξάζσ, άξπαμε ην ρέξη κνπ θαη κε ηξάβεμε έμσ 

καδί ηνπ. 

Οη θξνπξνί κνπ δελ ήηαλ εδψ. Ο δηάδξνκνο ήηαλ γεκάηνο 

κε Ρεκφξ πνπ έβγαηλαλ απφ ηηο αίζνπζεο πξνπνλήζεσλ θαη 

Λεξφηι πνπ πεηάγνληαλ απφ ηηο δηθέο ηνπο αίζνπζεο, 

δπζθνιεπφκαζηαλ πνιχ λα θηλεζνχκε. Βθείλνη 

ηξνκνθξαηήζεθαλ πεξηζζφηεξν. Δ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηε 

δέζηε ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε ζε ζρέζε κε ηε δηθή καο, δελ 

άληεραλ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, εμαληινχληαλ, αιιά παξφια 

απηά δελ ιηπνζπκνχζαλ απφ ηηο αλαζπκηάζεηο, αθνχ δελ ηηο 

αλέπλεαλ φπσο εκείο. 

Δ ζεηξήλα πάλσ απφ ηα θεθάιηα καο νχξιηαδε 

αλεμέιεγθηα θη εκείο παξακέλακε θνιιεκέλνη ζηνλ δηάδξνκν, 

ηα ζψκαηά καο πηέδνληαλ απφ ηελ απμαλφκελε ζπγθέληξσζε 
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ζπνπδαζηψλ πνπ έβγαηλαλ απφ ηηο αίζνπζεο γηα λα δνπλ ηη 

ζπλέβαηλε, θαη παληθφβιεηεο θξαπγέο αληηιαινχζαλ ελδηάκεζα 

απφ ηα ηζηξηρηά ηεο ζεηξήλαο. 

 Μαο πιεζίαδε ε θσηηά; 

 Βίρα αθφκα ηηο αηζζήζεηο κνπ, δελ έλησζα δάιε, αδηαζεζία 

ή δπζθνξία, θαη φηαλ αλέπλεα έλησζα κνλάρα θαζαξφ νμπγφλν 

λα γεκίδεη ηα πλεπκφληα κνπ, πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη ε θσηηά 

βξηζθφηαλ αθφκα καθξηά. Οχηε θαπλφ κχξηδα. 

 «ηνπο θνηηψλεο!» θψλαμε θάπνηνο απφ καθξηά. «Οη 

θνηηψλεο ησλ Ρεκφξ θαίγνληαη!» 

 Σσλ Ρεκφξ; Σσλ αξζεληθψλ ή ησλ ζειπθψλ; Καη αλ 

θαηγφηαλ ν θνηηψλαο κνπ, ε θσηνγξαθία… Χ, Αηάνιε, ε 

θσηνγξαθία κε ηε κακά! Σελ είραλ επηζηξέςεη νη θξνπξνί κε ην 

ζαθίδηφ κνπ ζηνλ  θνηηψλα κνπ. 

 «Γθέηι!» θψλαμα θαη πξνζπάζεζα λα ηνπ θάλσ λφεκα λα 

πξνζπεξάζεη ηνπο Ρεκφξ γηα λα αθνινπζήζσ. Σα δπλαηά ρέξηα 

ηνπ άλνηγαλ δξφκν ζπξψρλνληαο Ρεκφξ θαη Λεξφηι, θαη πίζσ 

ηνπ αθνινπζνχζα εγψ. Οη πξνπνλεηέο πάζρηδαλ λα αθνπζηνχλ 

πάλσ απφ ηηο παληθφβιεηεο θσλέο θαη ηηο ζεηξήλεο θαη λα 

θαζεζπράζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ή λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ ζηνλ 

ζσζηφ δξφκν, έμσ απφ ην θεληξηθφ θηήξην θαη καθξηά απφ ηνπο 

θνηηψλεο ησλ Ρεκφξ. Πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο απνκνλψζνπλ, λα 

ηνπο νδεγήζνπλ ζην πξναχιην, αιιά νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνλ 

θφβν ηνπο ζπγθξνχνληαλ κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο 

αλαηαξαρή. Σα ζψκαηά ηνπο παξέζπξαλ φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

κεηαθηλψληαο ηνπο πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Έλαο έπεζε 

ζηα πφδηα κνπ θαη νχηε πνπ κπήθα ζηνλ θφπν λα ηνλ βνεζήζσ 

λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ. Μεξηθνί ηνλ ηζαιαπάηεζαλ, άιινη 

παξαπάηεζαλ θαη βξέζεθαλ πεζκέλνη πάλσ ηνπ θαη δίπια ηνπ. 

 «Ώπφ ‘θεη!» θψλαμα ζηνλ Γθέηι γηα λα ηνπ δείμσ ηνλ πην 

ζχληνκν δξφκν. Οη πεξηζζφηεξνη αθνινπζνχζαλ ηελ αληίζεηε 
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θαηεχζπλζε, απηήλ πνπ ππνδείθλπαλ νη πξνπνλεηέο καο θαη νη 

θαζεγεηέο ησλ Λεξφηι, πξάγκα πνπ κε έθαλε λα ζπκπεξάλσ φηη 

ν Γθέηι θη εγψ πεγαίλακε ζσζηά πξνο ηε θσηηά. ΐγαίλνληαο 

απφ ην αγρσκέλν πιήζνο, κπνξνχζα επηηέινπο λα ηξέμσ ρσξίο 

λα κε ζπξψρλνπλ. 

 «Πεξίκελε!» θψλαμε ν Γθέηι θαη έπηαζε μαλά ην ρέξη κνπ. 

«Πνχ παο; Ώπφ εθεί είλαη νη θνηηψλεο». 

 «Πξέπεη λα πάσ». 

 «Θα θαείο!» 

 «Κνίηα, Γθέηι, έρσ θάηη πνιχ ζεκαληηθφ εθεί! Πξέπεη λα 

πάσ λα ην πάξσ». Σξάβεμα ην ρέξη κνπ θαη άξρηζα πάιη λα 

ηξέρσ, φηαλ πίζσ κνπ άθνπζα ηνλ Γθέηι λα κνπ ιέεη πσο είκαη 

ηξειή θαη λα κε αθνινπζεί κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Πξηλ αθφκα 

θηάζνπκε ζηνπο θνηηψλεο, κπνξνχζα λα κπξίζσ ζηνλ αέξα ηνλ 

θαπλφ. κσο, αθφκα δελ ήμεξα πνην απφ ηα δχν θηήξηα 

θαηγφηαλ. Οη εγθαηαζηάζεηο γηα Ρεκφξ αξζεληθνχο θαη 

ζειπθνχο βξίζθνληαλ ε κία δίπια ζηελ άιιε. 

ηαλ έζηξηςα απφ ην θεληξηθφ θηήξην θαη είδα κπξνζηά 

κνπ ηνπο θνηηψλεο, παληθνβιήζεθα. Ήηαλ νη γπλαηθείνη πνπ 

θαίγνληαλ. Δ θσηηά έθαηγε κεξηθά απφ ηα δσκάηηα ηνπ πξψηνπ 

νξφθνπ. Έθαηγε ην δσκάηηφ κνπ! ρη, Αηάνιε, ε θσηνγξαθία 

κνπ! Γακψην, γακψην! Βπηηαρχλνληαο, φξκεζα ζηελ θεληξηθή 

είζνδν ησλ θνηηψλσλ. Σν γεγνλφο φηη ν επηζηάηεο πνπ επέβιεπε 

πάληα ηελ είζνδν καδί κε ηνπο δχν θξνπξνχο έιεηπαλ, κε έθαλε 

λα θαηαιάβσ πφζν ζνβαξά ήηαλ ηα πξάγκαηα. Φσλέο απφ ην 

πάλσ πάησκα έθηαζαλ ζη’ απηηά κνπ. Ο Γθέηι φξκεζε ζην 

θηήξην θαη ζηακάηεζε δίπια κνπ ηε ζηηγκή πνπ εγψ άξρηζα πάιη 

λα ηξέρσ. Ώλέβεθα ηα ζθαιηά δπν-δπν. Ώλάζαηλα βαζηά γηα λα 

απνθαηαζηήζσ ην νμπγφλν ζηνπο πλεχκνλέο κνπ, αιιά πιένλ ην 

αληηθαζηζηνχζα κε θαπλφ, πνπ κνπ πξνθαινχζε 

επαλαιακβαλφκελν βήρα θαη δπζθνξία. Έλαο Λεξφηι δελ ζα 
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αληηκεηψπηδε πνηέ ηέηνην πξφβιεκα. Σν ζέκα ήηαλ φηη εγψ 

ρξεηαδφκνπλ ην νμπγφλν γηα λα δήζσ. 

 Άληξεο ήηαλ καδεκέλνη έμσ απφ ηνπο θνηηψλεο θαη 

έζβελαλ ηε θσηηά. Ώλάκεζά ηνπο βξηζθφηαλ θαη ν Λαδάξ, 

έηνηκνο λα ιηπνζπκήζεη, θη φκσο έδηλε εληνιέο ζηνπο θχιαθέο 

κνπ πνπ απνκάθξπλαλ φζα έπηπια δελ είραλ θαηαζηξαθεί απφ 

ηνλ δηθφ κνπ, αιιά θαη ηνπο δηπιαλνχο θνηηψλεο. Πξψην θαη 

θαιχηεξν ην θξεβάηη κνπ. 

 «ρη» κνπξκνχξηζα παληθφβιεηε θαη έηξεμα πξνο ηνλ 

θνηηψλα. 

 «Μέγθαλ!» θψλαμε ν Γθέηι, αιιά δελ πξφιαβε λα κε 

θξαηήζεη. Καλείο δελ πξφιαβε, παξφηη φινη νχξιηαμαλ ην φλνκά 

κνπ. Βίρα βνπηήμεη κέζα ζην δσκάηην. Ο θνηηψλαο κνπ ήηαλ 

έλα κείγκα θσηηάο θαη θαπλνχ. Αελ κπνξνχζα λα δσ ηίπνηα 

άιιν, νχηε φηαλ κηζφθιεηζα ηα κάηηα. Έληνλνο βήραο κε 

θαηέβαιε κφιηο, θαηά ιάζνο, εηζέπλεπζα αιιά ζπλέρηζα λα 

θαηεπζχλνκαη κπξνζηά ζηα ηπθιά. Βίρα ηα ρέξηα κνπ θνληά κνπ 

θαη πξνζπαζνχζα λα είκαη καθξηά απφ ηε θσηηά, φκσο ηελ 

έλησζα λα δεζηαίλεη επψδπλα ην δέξκα κνπ. 

Αελ πξφθηαζα νχηε λα πξνρσξήζσ παξαθάησ, νχηε λα 

ειέγμσ ην ζπξηάξη ζην θνκνδίλν κνπ. Έλα ρέξη κε άξπαμε θαη 

κε πέηαμε πάιη έμσ ζηνλ δηάδξνκν. Φξνπξνί έπεζαλ πάλσ κνπ 

θαη κε ηξάβεμαλ καθξηά, φζν άιινη έηξεραλ κέζα ζην δσκάηην 

θαη κεηαθηλνχζαλ έπηπια. Ο Γθέηι έηξεμε λα βνεζήζεη εθείλνλ 

πνπ είρε κπινθάξεη κε ην γξαθείν ηελ είζνδν. Κη εγψ θψλαδα 

θαη πξνζπάζεζα λα ηνπο θηάζσ. 

 «Βίζαη ειίζηα;» κνπ θψλαμε ν Ρφλαιλη. 

 «Πξέπεη λα κπσ!» θψλαμα ελδηάκεζα απφ ηνλ βήρα. «Αελ 

ζα θάλσ ηίπνηα θαθφ. Ώθήζηε κε έλα ιεπηφ κφλν!» 

  «Πεο κνπ έλαλ ιφγν λα κπεηο κέζα!» θψλαμε ν Ρφλαιλη. 

«Βθηφο θη αλ είζαη πηα ηφζν απειπηζκέλε, πνπ πξνζπαζείο λα 
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απηνθηνλήζεηο». Ήηαλ απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ηνλ έβιεπα 

εθηφο εαπηνχ. Δ δέζηε έδεηρλε λα ηνλ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν 

απφ κέλα. Σα κάγνπιά ηνπ καπξηζκέλα θαη θνθθηληζκέλα φζν 

πνηέ άιινηε, ηδξσκέλνο παληνχ, κε ην λεξφ λα ηνλ ινχδεη ζε 

θάζε πφλην ηνπ ζψκαηφο ηνπ, αθφκα θαη κέζα απφ ηα ξνχρα πνπ 

θαηλφηαλ αδχλαην λα ξνπθήμνπλ παξαπάλσ πνζφηεηα ηδξψηα. 

 «Πξέπεη λα πάξσ ηε θσηνγξαθία! Αελ έρσ άιιε!» 

 «Πνηα…» έθαλε λα ξσηήζεη ν Ρφλαιλη. 

 «Σεο κακάο, ειίζηε! Σε ζέισ!» 

 Ο Ρφλαιλη έβαιε ην ρέξη ηνπ ζηελ ηζέπε ηεο θφξκαο ηνπ, 

έπηαζε θάηη θαη κνπ ην πέηαμε. Σα άθξα κνπ ζηηγκηαία 

απνδπλακψζεθαλ. Πξνζπάζεζα λα θηάζσ ηε θσηνγξαθία 

κπξνζηά κνπ. 

«Βληάμεη» θψλαμα ζηνπο θξνπξνχο πνπ κε θξαηνχζαλ. 

«Αελ ζα κπσ! Ώθήζηε κε». 

Οη θξνπξνί, έπεηηα απφ ην λεχκα ηνπ εμαληιεκέλνπ 

Λαδάξ, ραιάξσζαλ. Σα ρέξηα κνπ, ειεχζεξα επηηέινπο, έπηαζαλ 

ηε θσηνγξαθία. 

 «Βπραξηζηψ» είπα δεηιά ζηνλ Ρφλαιλη, έηνηκε λα 

ιηπνζπκήζσ απφ αλαθνχθηζε. Ώθφκα δελ πίζηεπα απηφ πνπ 

έθαλε γηα κέλα. Ο Ρφλαιλη κε θνίηαμε αγξηεκέλνο, πξνηνχ, 

φκσο, πξνιάβεη λα κε βξίζεη, έζηξεςε ην θεθάιη πίζσ, εθεί 

φπνπ αθνπγφηαλ ν έληνλνο βήραο. 

 «Βδψ είζαη!» θψλαμε ε Νάηαιη θαη ζρεδφλ φξκεζε πάλσ 

κνπ, παξφηη νη θξνπξνί κπήθαλ κπξνζηά θαη ηε ζπγθξάηεζαλ. 

«Ση έθαλεο; Γηαηί κπήθεο ζηνλ θνηηψλα κνπ;» 

 «Οξίζη…» 

«θχια, πξνζπάζεζεο λα κε θάςεηο!» 

«Ση;» ξψηεζα κπεξδεκέλε. 

 «Γηαηί κπήθεο ζηνλ θνηηψλα κνπ; Γηαηί έβαιεο θσηηά;» 

 «Βγψ;» θψλαμα θαη πεηάρηεθα φξζηα. 
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«Ώπηή ην έθαλε!» είπε ε Νάηαιη ζηνλ Λαδάξ θαη κε 

έδεημε. 

 «Ώ λαη» ηελ εηξσλεχηεθα. «Έρσ θαη ηειεπαζεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, δελ ην μέξαηε; Μπνξψ ηαπηφρξνλα λα θαζαξίδσ ηηο 

αίζνπζεο πξνπφλεζεο θαη λα βάδσ θσηηά ζηνπο θνηηψλεο. 

Παηρληδάθη». 

 «ε είδα!» νχξιηαμε απηή. «ε είδα πνπ ηξηγπξλνχζεο 

εδψ».  

 «ΐιέπεηο θαη θαληάζκαηα κήπσο;» 

«Ήζειεο λα κε θάςεηο!» 

 «Πίζηεςέ κε, αλ ήζεια λα ζε θάςσ, ζα θξφληηδα λα κε 

κείλεη νχηε ε ζηάρηε ζνπ. Αελ ζα ζε είρα εδψ λα πζηεξηάδεηο 

κέζα ζην απηί κνπ». 

 «Μέγθαλ;» ξψηεζε θαρχπνπηα ν Ρφλαιλη. Σνλ θνίηαμα 

έθπιεθηε. 

 «νβαξά ηψξα πηζηεχεηο απηή;» ξψηεζα ζηα πξφζπξα ηεο 

έθξεμεο θαη έδεημα ηε Νάηαιη. «Λεο λα έθαλα νιφθιεξε 

θαζαξία γηα ηε θσηνγξαθία αλ είρα βάιεη εγψ ηε θσηηά;» 

 «Γηα μεθάξθσκα» πεηάρηεθε ε Νάηαιη. 

 «ΐνχισζε ην ζηφκα ζνπ, Πηεξο, γηαηί…» 

 «Πνχ ήζνπλ, Φνξκπο;» κε δηέθνςε ν Λαδάξ. «Πνχ ήζνπλ 

φιε απηήλ ηελ ψξα;» Αελ ην πηζηεχσ! Πξάγκαηη δελ κε 

πίζηεπαλ. Με είραλ ηθαλή γηα φια. 

«Με δχν αλαζεκαηηζκέλνπο θχιαθεο λα κε 

παξαθνινπζνχλ κέρξη θαη ζηελ ηνπαιέηα θαη αθφκα δελ μέξεηε 

πνχ ήκνπλ; Μήπσο ην ζχζηεκά παξαθνινχζεζήο ζαο κπάδεη 

ιίγν;» 

 «Οη θξνπξνί έδηλαλ αλαθνξά ζ’ εκέλα εθείλε ηελ ψξα» 

απάληεζε ν Λαδάξ. 
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 «’ εζέλα πνπ παξαθνινχζεζεο νιφθιεξε ηελ πξνπφλεζε 

κέρξη θαη ην κεζεκέξη. Ώιήζεηα, ηη αθξηβψο ζνπ αλέθεξαλ πνπ 

δελ είδεο;» 

 «ηακάηα λα ππεθθεχγεηο, Φνξκπο, θαη απάληεζέ κνπ!» 

 «Βθεί πνπ κε βάιαηε ήκνπλ! Βίρα αγγαξείεο ζηηο αίζνπζεο 

πξνπφλεζεο». 

 «Φέκαηα!» πεηάρηεθε ε Νάηαιη. «Βγψ δελ ηελ είδα 

πνπζελά φηαλ βγήθα απφ ηα απνδπηήξηα. Πάκε ηψξα λα δνχκε 

πφζε πξφνδν έρεη θάλεη κε ηελ θαζαξηφηεηα. ΐάδσ ζηνίρεκα φηη 

φια είλαη φπσο ηα αθήζακε. Αελ ζα έρεη θαζαξίζεη ηίπνηα». 

 Υξεηάζηεθε λα θαηαβάισ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα γηα λα κε 

δείμσ πφζν έθπιεθηε ήκνπλ. Ώθνχ κνπ είρε ξίμεη ε ίδηα ηνλ 

θνπβά κε ηα βξνκφλεξα, πψο ζηα θνκκάηηα ζα απνδείθλπα φηη 

φλησο είρα θάλεη θάπνηα πξφνδν ζην θαζάξηζκα πξηλ κνπ ηα 

θάλεη κπάραιν απηή; 

 κσο ηφηε κε ρηχπεζε θαη ε δεχηεξε δηαπίζησζε ζην 

θεθάιη. 

 «Βζχ ην έθαλεο» ζπλεηδεηνπνίεζα. Πξψηα κνπ έξημε ηνλ 

θνπβά, έηζη ψζηε λα θαίλεηαη φηη δελ έρσ θαζαξίζεη ηίπνηα. Καη 

γη’ απηφ πνπ κνπ είπε φηη ζα ην κεηαληψζσ. ηη ζα κε δηψμεη. 

ηη ζήκεξα ήηαλ ε ηειεπηαία κνπ κέξα εδψ. Καη γηαηί ζηα 

θνκκάηηα ήζειε λα κε δηψμεη; 

 «Πάκε ηψξα ζηηο αίζνπζεο πξνπφλεζεο λα δνχκε αλ 

φλησο δνχιεπεο εθεί» θψλαμε ε Νάηαιη, παξαθηλψληαο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο. «ίγνπξα ηίπνηα δελ ζα έρεη θαζαξηζηεί. Ώθνχ δελ 

ήηαλ εθεί θαη θαλείο δελ κπνξεί λα απνδείμεη ην αληίζεην». 

 «Βγψ κπνξψ» πεηάρηεθε μαθληθά ν Γθέηι απφ ην πνπζελά. 

Βίρε ηδξψζεη, ην πξφζσπφ ηνπ ήηαλ καπξηζκέλν απφ ηνπο 

θαπλνχο θαη αλάζαηλε βαζηά. Πίζσ ηνπ αθνινχζεζαλ θαη νη 

ππφινηπνη θξνπξνί πνπ πξνζπάζεζαλ λα ζβήζνπλ ηε θσηηά θαη 

λα ζψζνπλ φ,ηη κπνξνχλ απφ ηνπο θνηηψλεο. 
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Δ Νάηαιη έδεημε λα ηα ράλεη. 

«Ήκνπλ καδί ηεο ζηελ αίζνπζα πξνπφλεζεο» 

ζπκπιήξσζε ν Γθέηι. Ώλαζηέλαμα αλαθνπθηζκέλε. Οη 

ππφινηπνη, φκσο, έδεηρλαλ κπεξδεκέλνη. 

 «Βζχ πνχ ήζνπλ, Πηεξο;» ξψηεζα ζαλ λα ηελ θαηεγνξψ. 

Δ Νάηαιη ηαξάρηεθε. ε ηζάθσζα ζθχια! Ώπηή ην είρε θάλεη, 

ήκνπλ ζίγνπξε. «ίγνπξα κπνξείηε λα βξείηε απφ πνχ μεθίλεζε 

ε θσηηά» είπα ζηνπο θξνπξνχο. «ΐάδσ ζηνίρεκα φηη μεθίλεζε 

απφ ηνλ δηθφ ηεο θνηηψλα θαη απιψζεθε θαη ζηνλ δηθφ κνπ. 

Βίλαη δίπια». 

 «Λεο λα έβαια εγψ θσηηά ζηνλ θνηηψλα κνπ; Βζχ ην 

έθαλεο. Λεο θαη δελ κπνξνχζεο λα κπεηο ζηνλ θνηηψλα κνπ θαη 

λα ηνπ βάιεηο θσηηά» θψλαμε ε Νάηαιη. «Βδψ θφληεςεο λα ην 

ζθάζεηο, ηη ζε εκπνδίδεη λα θάλεηο θαη απηφ;» 

«Σν άιινζη, ειίζηα. Έρσ άιινζη» Πφζν παξαλντθή ήηαλ 

πνπ έβαδε θσηηά ζηνλ θνηηψλα ηεο γηα λα ελνρνπνηήζνπλ εκέλα; 

Οχηε αλ είρα ζθνηψζεη ηε κάλα ηεο δελ ζα έθαλε έηζη. «Σν δηθφ 

ζνπ άιινζη πνην είλαη; Καη πψο ππνηίζεηαη κε είδεο λα 

ηξηγπξλάσ εδψ; Άξα ήζνπλ εδψ! Σψξα ζα δνχκε πνηα είλαη ε 

έλνρε». 

Δ Νάηαιη έραζε ηα ιφγηα ηεο. 

«Ώ… αθνχ… αθνχ δελ ηξηγπξλνχζεο ηειηθά». 

«Ναη, αιιά ππνηίζεηαη κε είδεο». 

 «ρη. Βγψ… εγψ ήκνπλ έμσ βφιηα» είπε ε Νάηαιη 

ηαξαγκέλε. 

 «Άξα δελ κε είδεο». 

 «ε είδα, κφλν πνπ…» 

 «Φέκαηα. Ήζνπλ εδψ. Βζχ ην έθαλεο. Αελ έρεηο θαλ 

άιινζη. Βζχ…» 
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 «Ήκνπλ καδί ηεο» πεηάρηεθε ν Ρφλαιλη. Κη εγψ έκεηλα 

ζχμπιε. Ση είπε; Ήηαλ καδί ηεο; Ο αδεξθφο κνπ κε απηήλ; 

Ήκνπλ ηφζν έθπιεθηε, πνπ νχηε λα κηιήζσ δελ κπνξνχζα. 

 «Ώπνθιείεηαη» ήηαλ ην κφλν πνπ ςέιιηζα. «Ώθνχ ε 

Νάηαιη κεηά ηελ πξνπφλεζε ήηαλ…» 

 «θάζε» γξχιηζε ε Νάηαιη γηα λα κελ απνθαιχςσ φηη 

κεηά ηελ πξνπφλεζε ηζαθσλφηαλ καδί κνπ. «Σν είπε. Ήηαλ καδί 

κνπ. Έρσ άιινζη. θάζε ηψξα». 

 «Ώξθεηά, Ρεκφξ!» θψλαμε ν Λαδάξ. «Με δαιίζαηε» 

ηξάθεθε ζηνλ αδεξθφ κνπ. «Ρφλαιλη, είζαη ζίγνπξνο;» 

ξψηεζε πην ήξεκνο. «Λεο ηελ αιήζεηα;» 

 «Ναη. Βγψ ήκνπλ καδί ηεο. Αελ ην έθαλε εθείλε». 

 «Ρφλαιλη…» 

 «αο ιέσ φηη ήκνπλ καδί ηεο» είπε κε ζηαζεξφηεηα θαη 

ζθιεξάδα ζηε θσλή ηνπ, ηφζν πνπ δελ κπνξνχζεο λα ηνλ 

ακθηζβεηήζεηο. 

 Ο Λαδάξ, πνπ πάληα εκπηζηεπφηαλ ηνλ αδεξθφ κνπ, ηνλ 

πίζηεςε αθφκα θαη ηψξα, πνπ ήηαλ μεθάζαξν φηη ε Νάηαιη ήηαλ 

έλνρε. 

 «Βδψ θαη πφζε ψξα ήζνπλ καδί ηεο;» ξψηεζε ηνλ 

Ρφλαιλη. 

 «πλαληεζήθακε ακέζσο κφιηο ηειείσζε ε πξνπφλεζε». 

 Σα άθξα κνπ ηεληψζεθαλ, ην θεθάιη κνπ γχξηζε 

αζηξαπηαία ζ’ εθείλνλ. ε ηζάθσζα πξνδφηε! Δ Νάηαιη ήηαλ 

καδί κνπ ηφηε. ΐξηδφκαζηαλ ζηελ αίζνπζα πξνπφλεζεο. Ο 

Ρφλαιλη έιεγε ςέκαηα. Πξνζπαζνχζε λα θαιχςεη ηε Νάηαιη 

θαη απηή ην δέρηεθε ρσξίο λα θέξεη αληίξξεζε. Ώπηή ην είρε 

θάλεη. Ώπηή είρε βάιεη ηε θσηηά γηα λα κε θαηεγνξήζεη θαη λα 

κε ζηείινπλ γηα αλακφξθσζε, λα κε δηψμνπλ, γηαηί απφ ηφηε 

πνπ πάηεζα ην πφδη κνπ ζηελ αθαδεκία πξνζπαζνχζε λα κνπ 

θάλεη θαθφ γηα έλαλ αλαζεκαηηζκέλν ιφγν πνπ δελ 
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θαηαιάβαηλα. Λεο θαη κε ήμεξε απφ παιηά θαη πξνζπαζνχζε λα 

κε εθδηθεζεί γηα θάηη. 

Σν ζέκα, φκσο, ήηαλ άιιν. Ο Ρφλαιλη γηαηί ηελ 

ππεξαζπίζηεθε; 
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 «’ επραξηζηψ» είπα ζηνλ Γθέηι, απνκαθξχλνληάο ηνλ 

απφ ην πιήζνο γηα λα ηνπ κηιήζσ. «Πξαγκαηηθά κε έζσζεο. Ώλ 

δελ ήζνπλ εζχ, ζα πίζηεπαλ απηήλ ηελ ειίζηα θαη ζα κε 

έζηειλαλ γηα αλακφξθσζε». 

 «Πεξίεξγν γηα θάπνηα πνπ πξνζπαζεί απεγλσζκέλα λα 

πέζεη ζηνλ βνχξθν, λα ραίξεηαη επεηδή ζψζεθε» είπε θαη έθπγε 

ρσξίο λα πεξηκέλεη απάληεζε. Αελ πξνζπάζεζα λα ηνλ 

ζηακαηήζσ. ηεθφκνπλ θαη ηνλ έβιεπα λα απνκαθξχλεηαη. 

Δ κηθξή θσηηά έζβεζε θη εγψ επέζηξεςα ζην πεγαδάθη κε 

ηνλ Λαδάξ θαη ηνπο θξνπξνχο, έμσ απφ ηνλ θνηηψλα κνπ. 

Καπλνί θαη απφλεξα, απφερνη ηεο θσηηάο πεξηθέξνληαλ γχξσ 

καο. 

 «Αελ είλαη αθφκα έηνηκνο» είπε έλαο απφ ηνπο θξνπξνχο 

ζηνλ Λαδάξ. «Οη θνηηψλεο θηινμελίαο είλαη θιεηζηνί θαη 

αθαζάξηζηνη, δελ πεξηκέλνπκε θαιεζκέλνπο αθφκα, θαη ν 
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θνηηψλαο ηεο Φνξκπο ζηνλ ηέηαξην δελ έρεη θαζαξηζηεί. Αελ 

κπνξνχκε λα ηε βάινπκε εθεί». 

 «Αελ πεηξάδεη, ζα κείλεη καδί κε ηελ Πηεξο ηφηε, ζηνλ 

αλνηρηφ θνηηψλα» είπε ν Λαδάξ. 

 «πα» πεηάρηεθα «λνκίδσ φηη απηφ κε αθνξά. Βίπαηε φηη 

ζα κείλσ καδί κε ηελ ηξνκνθξάηηζζα;» Δ Νάηαιη κε 

αγξηνθνίηαμε. «Καιχηεξα λα μαλακπψ ζηε θσηηά κφλε κνπ». 

 «Αελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κνηξαζηψ ην ίδην δσκάηην κε 

κία ηζνχια. Θα μππλήζσ ην βξάδπ θαη ζα βξσ κία ληνπδίλα 

άληξεο κέζα ζην δσκάηην. ζν ηζνχια θαη λα είλαη, δελ κπνξεί 

λα θάηζεη ζε φινπο ηελ ίδηα ζηηγκή. Κάπνηνη ζα κε βηάζνπλ». 

 Ρνπζνχληζα απφ ην γέιην πνπ αλέβεθε ζαλ πλίμηκν ζηνλ 

ιαηκφ κνπ. 

 «Φηινδνμείο λα ζε βηάζνπλ θηφιαο;» ηελ θνξφηδεςα. 

«Μελ αλεζπρείο, δελ ππάξρεη ηέηνηνο θίλδπλνο». 

 «Άιιε κία θνπβέληα, Ρεκφξ, θαη ζα κνηξαζηείηε ην θειί 

ηεο απνκφλσζεο» γξχιηζε ν Λαδάξ. 

Δ ηξνκνθξάηηζζα θη εγψ θνηηαρηήθακε πιαγίσο θαη ην 

βνπιψζακε. 

 «Θα ηελ πάξσ ζην δσκάηηφ κνπ» είπε ν Ρφλαιλη. 

«Ννκίδσ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε». Μελ παξαπνλεζείο ηώξα. Όρη 

πάιη. Ψπρξαηκία. «ΐάιηε ηε Νάηαιη ζηνλ αλνηρηφ θνηηψλα θη 

εγψ ζα πάξσ ηελ Μέγθαλ. Ώχξην πνπ ζα είλαη έηνηκνη νη 

θνηηψλεο ηνπο, ζα εγθαηαζηαζνχλ θαλνληθά εθεί». 

 «Ώο είλαη» ζπκθψλεζε ν Λαδάξ. «Σνπιάρηζηνλ μέξσ φηη 

καδί ζνπ δελ ζα ηνικήζεη λα θάλεη νηηδήπνηε αλεπίηξεπην». Με 

θνίηαμε πξνεηδνπνηεηηθά γηα λα κνπ επηζεκάλεη ηα ιφγηα ηνπ. 

«Έια καδί κνπ λα ζνπ δψζσ άδεηα γηα ηελ πξφζβαζε ηεο 

Μέγθαλ ζηνπο αληξηθνχο θνηηψλεο θαη εζείο» δηέηαμε ηνπο 

θξνπξνχο «εηδνπνηήζηε γηα ην ζησπεηήξην». 
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 Ώπζφξκεηα έξημα κία καηηά έμσ απφ ην παξάζπξν. Μα 

ήηαλ αθφκα κέξα, παξφηη ηα ζχλλεθα είραλ αξρίζεη λα 

καπξίδνπλ θαη λα ζθνηεηληάδνπλ θαηά ηφπνπο δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ νπξαλνχ. 

 «Μα, άξρνληά κνπ, απφ ηψξα;» ξψηεζε έλαο θξνπξφο 

επηβεβαηψλνληαο ηελ απνξία κνπ. «Βίλαη κφιηο κεζεκέξη». 

«Αελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα γηα 

ηνπο Ρεκφξ» είπε ν Λαδάξ. Ση θξίκα! Οη Λεξφηι, ηαπεηλνί ή 

βαζηιηθνί, έρνληαο κφλν ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ηερληθά 

εξγαζηήξηα ζην πξφγξακκά ηνπο, απφ ην κεζεκεξηαλφ γεχκα θη 

έπεηηα ήηαλ ειεχζεξνη λα δηαβάζνπλ θαη λα ραιαξψζνπλ. Βλψ 

εκείο πξνπνλνχκαζηαλ απφ ην πξσί κέρξη ην κεζεκέξη θαη 

χζηεξα παξαθνινπζνχζακε ηα ιίγα ζεσξεηηθά καζήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηφο καο, θπξίσο ζηξαηεγηθέο επίζεζεο, άκπλαο, 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηξαπκάησλ, ζπλεπψο θαη αλαηνκία. 

«Καλέλαο δελ ζα βγεη απφ ηνλ θνηηψλα ηνπ, κέρξη λα γίλνπλ 

φιεο νη αλαθξίζεηο θαη λα κάζνπκε πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

θσηηά». 

Χξαία. Αειαδή, ζα κέλακε κέξεο μαπισκέλνη, αθνχ 

άθεζαλ ηελ ππεχζπλε ηξνκνθξάηηζζα γηα λα ςάρλνπλ κέζα 

ζηνπο εθαηνληάδεο Ρεκφξ θαη Λεξφηι. 

 Οη θξνπξνί έθπγαλ ηξεράηνη γηα λα εθηειέζνπλ ηηο εληνιέο 

ηνπ Λαδάξ θη εγψ καδί κε ηνλ αδεξθφ κνπ γηα ηελ άδεηα 

παξακνλήο κνπ ζηνπο αληξηθνχο θνηηψλεο θαη κεηά γηα ην 

δσκάηην ηνπ αδεξθνχ κνπ. Πξνζπάζεζα ζηε δηαδξνκή λα κε 

δείμσ ηα κνχηξα θαη ηε δπζθνξία κνπ, γη’ απηφ, αληί λα 

πεξπαηάσ δίπια ηνπ, ηνλ αθνινπζνχζα θξαηψληαο απφζηαζε 

κεξηθψλ κέηξσλ. Ήιπηδα λα κε γπξίζεη μαθληθά θαη δεη πφζν 

ππνςηαζκέλα ηνλ θνηηνχζα. Μα γηαηί, γηαηί λα θαιχςεη ηε 

Νάηαιη; 
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 Ο θαπλφο είρε αληηθαηαζηήζεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

πγηνχο αλαπλεχζηκνπ αέξα θαη νη ζειπθέο Ρεκφξ πνπ έκπαηλαλ 

ζηνπο θνηηψλεο ηνπο παξαπνλνχληαλ θαη κφξθαδαλ κε θάζε 

αλάζα ηνπο. Σν ίδην θαη νη αξζεληθνί, πνπ έκπαηλαλ ζην δηθφ 

ηνπο δηπιαλφ θηήξην ησλ θνηηψλσλ. 

ινη νη αξζεληθνί κε θνίηαδαλ πεξίεξγα, φζν πεξίκελα 

ζηελ είζνδν, ηδίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ θαλέλαο θξνπξφο δελ κε 

δηέηαδε λα πεξάζσ έμσ. Ο Γθέηι ζηεθφηαλ θνληά ζηηο ζθάιεο 

θαη κηινχζε κε ηνλ εζ Έξημνλ, επηθεληξσκέλνο ζηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπ θαη αδηαθνξψληαο γηα ηελ αηηία πνπ βξέζεθα 

εδψ, φηαλ φινη νη ππφινηπνη θαίγνληαλ λα κάζνπλ ηη ήζειε κία 

ζειπθή Ρεκφξ ζηνπο θνηηψλεο ησλ αξζεληθψλ. 

Ο Ρφλαιλη ελεκέξσλε ηνλ επηζηάηε ησλ θνηηψλσλ γηα ηελ 

αιιαγή, δείρλνληαο ηελ άδεηα πνπ είρε ππνγξάςεη ν Λαδάξ, θαη 

έηζη δελ είρε ηνλ λνπ ηνπ ζ’ εκέλα, νπφηε φηαλ ν Ράηαλ έπεζε 

πάλσ κνπ, ν αδεξθφο κνπ δελ ην πξφζεμε. Κνπηνχιεζε δήζελ 

θαηά ιάζνο ηνλ ψκν κνπ, ην ζαθίδην κνπ γηα ηελ αθξίβεηα, κε ηε 

κία θαη κνλαδηθή αιιαμηά θαη ηα ειάρηζηα εζψξνπρα -ηα κφλα 

ππάξρνληά κνπ πιένλ-, ψζηε λα κνπ πεξάζεη κέζα ζηελ παιάκε 

έλα ζεκείσκα. ‘ΔΛΑ ΝΑ ΜΔ ΒΡΔΙ ΣΟ ΒΡΑΓΤ’, έγξαθε. ,ηη 

ζπκάηαη, ραίξεηαη θη απηφο. Σζαιάθσζα ην ζεκείσκα κέζα ζηε 

ρνχθηα κνπ, κεηαηξέπνληάο ην ζε κηθξή ράξηηλε κπάια, θαη ηνπ 

ην έδσζα πίζσ. Καζψο γχξηδα πξνο ηνλ Ρφλαιλη, φκσο, ην ρέξη 

ηνπ Ράηαλ δνχιεμε ην κπξάηζν κνπ θη εγψ θνίηαμα γχξσ 

αγρσκέλε. Σν βιέκκα κνπ δηαζηαπξψζεθε κε ηνλ Γθέηι θαη 

θαηάιαβα φηη θαηάιαβε. 

«Ση θάλεηο;» γξχιηζα ζηνλ Ράηαλ φζν πην αζφξπβα, αιιά 

παξάιιεια απεηιεηηθά κπνξνχζα γηα λα θφςεη ηηο αγξηάδεο θαη 

λα απνκαθξπλζεί δηαθξηηηθά. «Άζε κε. Μαο θνηηάλε. Θα καο 

βάινπλ θπιαθή». 
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«Ση έπαζεο μαθληθά; Σφζν θαηξφ κνπ παξηζηάλεηο ηε 

κνηξαία θαη ηψξα ην παίδεηο κπμνπαξζέλα;» 

«Ώγνξάθη κνπ, ζνπ είπε θαλείο φηη ζέισ λα 

θνπηνππσζνχκε; Ώλαξσηηέκαη, ζε έρεη αθήζεη θαζφινπ ην 

πνπιί ζνπ λα ζθεθηείο ινγηθά; Ώλ δελ ζέιεηο λα ράζεηο φινπο 

ηνπο πφληνπο ζνπ θαη λα κπεηο θπιαθή, θχγε θαη κε κε 

ελνριείο, βιάθα». 

Ο Ράηαλ άθεζε νξγηζκέλνο ην ρέξη κνπ θαη 

απνκαθξχλζεθε ηζαληηζκέλνο. ηαλ ζηξάθεθα ζηνλ Γθέηι, δελ 

κε θνηηνχζε. Αελ βξηζθφηαλ ζηηο ζθάιεο. Βίρε θχγεη. Μήπσο 

πήγε λα εηδνπνηήζεη ηνπο θξνπξνχο γηα ηελ ηφζν ζηελή επαθή 

κνπ κε αξζεληθφ Ρεκφξ; 

 

Ο θνηηψλαο ηνπ αδεξθνχ κνπ δελ δηέθεξε θαζφινπ απφ 

ηνλ δηθφ κνπ. Μηθξφο ζε κέγεζνο, ίζα γηα λα θηινμελεί έλα 

άηνκν κνλάρα, ζε ζρήκα θχβνπ, φπσο φινη νη θνηηψλεο, κε έλα 

κνλφ θξεβάηη, έλα θνκνδίλν αθξηβψο δίπια ηνπ πνπ είρε έλα 

κφλν ζπξηάξη γηα λα θπιάζζεη ηα απαξαίηεηα, κία κνλφθπιιε 

ληνπιάπα θαη έλα γξαθείν αθξηβψο θάησ απφ ην παξάζπξν, φια 

θηηαγκέλα απφ μχιν, έλα απφ ηα ειάρηζηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζακε γηα ηηο θαηαζθεπέο καο. Ξχιν θαη πέηξα. 

 «Θα ζηξψζσ ζην πάησκα» είπε ςπρξά ν Ρφλαιλη. «Βζχ 

ζα πάξεηο ην θξεβάηη». 

 «Γηαηί;» παξαμελεχηεθα. «Άξρηζεο ηηο θαινθάγαζεο 

πξάμεηο;» 

 «Γηαηί είζαη κπγηάγγηρηε θαη δελ αληέρσ ηελ γθξίληα ζνπ» 

κνπ απάληεζε θαη άπισζε έλα ζεληφλη ζην πάησκα, αθξηβψο 

δίπια απφ ην θξεβάηη. 

 Πέηαμα ην ζαθίδηφ κνπ ζην ζηξψκα. 
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 «Φαληάδνκαη ε Νάηαιη ζα είλαη θαιχηεξε. Καζφινπ 

κπγηάγγηρηε, αλ ζθεθηείο πσο έβαιε νιφθιεξε θσηηά. Αελ 

ζπκθσλείο;» 

 Ο Ρφλαιλη δελ έδεημε λα ηαξάδεηαη. πλέρηζε λα ηεληψλεη 

ηηο άθξεο ηνπ ζεληνληνχ θαη λα ηηο ρψλεη θάησ απφ ην θνκνδίλν, 

ην ηξαπέδη θαη ην θξεβάηη, γηα λα ην θξαηήζεη φζν πην ζηαζεξφ 

γίλεηαη. 

 «Αελ έβαιε θσηηά, είπακε». 

 «Έια ηψξα, κεηαμχ καο. Ώθνχ θαη νη δχν μέξνπκε ηελ 

αιήζεηα. Ή κάιινλ θαη νη ηξεηο». 

 «Αελ θαηαιαβαίλσ» είπε ρσξίο λα κε θνηηάμεη, 

επηκέλνληαο λα ζηξψλεη ην ηέιεηα ζηξσκέλν ζεληφλη. 

 «Βγψ θαηαιαβαίλσ. Βίλαη δχζθνιν, έπεηηα απφ ηφζα 

ρξφληα ςεχηεο, λα πάςεηο μαθληθά λα ιεο ςέκαηα». 

 Σφηε γχξηζε θαη κε θνίηαμε. 

 «Καη πάιη δελ θαηαιαβαίλσ». 

 «Βίπεο ςέκαηα φηη ε Νάηαιη ήηαλ καδί ζνπ κεηά ηελ 

πξνπφλεζε». 

 «Αελ ήηαλ ςέκαηα». 

 ηαχξσζα ηα ρέξηα θάησ απφ ην ζηήζνο, ζε κία ζηάζε 

πνπ νλφκαδα αλαθξηηηθή. 

«ρη; Ώλαξσηηέκαη ηφηε, πφηε πξνιάβαηε λα βξεζείηε;» 

 Ο Ρφλαιλη γχξηζε μαλά ζην ζεληφλη θαη παξίζηαλε φηη ην 

έζηξσλε ζηα ηζαιαθσκέλα ζεκεία. 

 «Μεηά ηελ πξνπφλεζε». 

 Γέιαζα αλαθξηηηθά. 

 «Πεξίεξγν πνπ ζην ‘κεηά ηελ πξνπόλεζε’ ήηαλ καδί κνπ 

θαη κνπ έδεηρλε πφζν ζθχια κπνξεί λα γίλεη». 

 «Βίπα, ε Νάηαιη ήηαλ καδί κνπ. Σέινο θνπβέληαο». 
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 «Καη ηη έθαλε καδί ζνπ; Βίζηε θηιαξάθηα ηψξα; 

Καηαζηξψλεηε καδί ζρέδηα γηα ην πψο ζα κε μαπνζηείιεηε κία 

ψξα αξρχηεξα;»  

 Ο Ρφλαιλη πάιη γχξηζε θαη κε θνίηαμε. 

 «Βηιηθξηλά, αθνχο ηη ιεο; Να θαηαζηξψλσ ζρέδην εγψ, πνπ 

παιεχσ λα ζε θξαηήζσ εδψ, γηα λα δηψμσ εζέλα πνπ παιεχεηο 

λα ην ζθάζεηο απφ ‘δσ». 

 Γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα επεμεξγαδφκνπλ ζην θεθάιη κνπ 

απηφ πνπ άθνπζα. Μεηά θαηάιαβα πφζν κεγάιε καιαθία 

πέηαμα. Πξάγκαηη, δελ πξνζπαζνχζε λα κε δηψμεη. Ώλ πεξλνχζε 

απφ ην ρέξη ηνπ, ζα κε έδελε κε αιπζίδεο γηα λα επηβεβαηψζεη 

ηελ παξακνλή κνπ εδψ. Σφηε ηη ζηα θνκκάηηα ήζειε απφ απηήλ 

θαη ηελ θάιππηε; 

Κάζηζα ζην θξεβάηη μεθπζψληαο βαξηά απφ ηηο ζθέςεηο 

πνπ είραλ θάλεη ην θεθάιη κνπ θνπβάξη. 

«Αελ ζε ελνριψ, δελ κε ελνριείο θαη θνηκφκαζηε» είπε 

ηειεζίδηθα ν Ρφλαιλη. «Καη κε δηαλνεζείο λα ην ζθάζεηο. Αελ 

ζέιεηο λα κε δεηο λα ζπκψλσ». 

Ξάπισζα ζην θξεβάηη γπξλψληαο ηνπ ηελ πιάηε θαη 

ζθεπάζηεθα κε ην ζεληφλη ηνπ, φκσο κεηά απφ ιίγν ρξεηάζηεθε 

λα θνξέζσ φζα ξνχρα είρα γηα λα κελ θξπψλσ. Ο Ρφλαιλη δελ 

είρε θνπβέξηα ζηνλ θνηηψλα ηνπ φπσο εγψ, πξάγκα βάξβαξν γηα 

ηνλ χπλν κνπ. Σν κφλν θαιφ ήηαλ φηη έπεηηα απφ ην μελχρηη κνπ, 

ζα ρφξηαηλα χπλν. 

«Ώ» είπε μαθληθά ν Ρφλαιλη θαη πεηάρηεθε απφ ην 

ζεληφλη. «Παξά ιίγν λα ην μεράζσ. Σα ζπκπιεξψκαηά ζνπ». 

Έπηαζε απφ ην ζπξηάξη ηνπ θνκνδίλνπ ηνπ δχν πιαζηηθά θνπηηά 

ζε ζρήκα θπιίλδξνπ θαη έλα παξαιιειφγξακκν πιαθνπηζσηφ 

θαη έηεηλε ην ρέξη ηνπ πξνο ην κέξνο κνπ. αλ Ρεκφξ ήκνπλ 

αλαγθαζκέλε θάζε πξσί λα πίλσ θάπνηα εηδηθά ζπκπιεξψκαηα 

δηαηξνθήο, πνπ βνεζνχζαλ ηφζν ζηελ γξεγνξφηεξε αλάπηπμε 
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ησλ κπψλ θαη ηεο ζσκαηηθήο δχλακήο καο, φζν θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ νξγαληζκνχ καο. Γη’ απηφ φινη νη Ρεκφξ 

αλαπηχζζνληαλ ηφζν ζχληνκα νξγαληθά θαη ζσκαηηθά. Ώλ 

κπνξνχζαλ απηά ηα ράπηα λα θάλνπλ θάηη θαη κε ην ζηήζνο κνπ, 

ζα ήκνπλ ε πην επηπρηζκέλε Ρεκφξ ηνπ πιαλήηε. 

Πήξα ηηο ηξεηο ζπζθεπαζίεο θαη ζάζηηζα ειαθξψο πνπ ν 

αδεξθφο κνπ, πνπ κηζνχζα, θξφληηδε πξάγκαηα ζεκαληηθά γηα 

εκέλα, ηα νπνία εγψ ακεινχζα ζπλερψο. 

 «Καιά» είπα ιίγν ρακέλε αθφκα κε ηελ θίλεζή ηνπ. 

«Βπραξηζηψ. Θα… ζα κπνξνχζα λα πησ απφ ηα δηθά ζνπ». 

 Οη θφξεο ησλ καηηψλ ηνπ Ρφλαιλη άλνημαλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην ζπλεζηζκέλν. 

 «Αελ ζα ην θάλεηο πνηέ απηφ» απαίηεζε. 

 «Γηα λα κελ ηαιαηπσξείζαη ην είπα» απάληεζα θάπσο 

δηζηαθηηθά. 

«Αελ ηαιαηπσξνχκαη. Θα πίλεηο κφλν απφ απηά. Αελ ζα 

πηεηο πνηέ απφ άιινλ νχηε ζα δψζεηο λα πηνπλ ηα δηθά ζνπ». 

Έζκημα ηα θξχδηα. 

«Γηαηί φρη;» 

Σνλ είδα λα εξεκεί, ιεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε πφζν 

παξάινγνο ήηαλ. 

«Υάλεηο ηνλ ινγαξηαζκφ αλ δαλείδεηο ή δαλείδεζαη ράπηα» 

δηθαηνινγήζεθε. Ώπηφ ήηαλ φιν; Αελ έπξεπε λα ράζσ ηνλ 

ινγαξηαζκφ; «Αελ ζα πηεηο πνηέ ράπηα άιινπ. Θα πίλεηο κφλν 

απηά πνπ ζα ζνπ θέξλσ εγψ». 

 

 

 

 

 

 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεηάρηεθα απφ ην θξεβάηη ηνπ Ρφλαιλη κε ηελ θαξδηά κνπ 

ζηα πξφζπξα ηεο έθξεμεο, λα ρνξνπεδάεη απφ ηελ ηξνκάξα πνπ 

πξνθάιεζε ν μαθληθφο ηεο ζεηξήλαο, πνπ κφιηο άξρηζε λα 

νπξιηάδεη. 

Δ ζεηξήλα; Πάιη; Αελ ζα άθελαλ κέξνο γηα κέξνο ζήκεξα 

πνπ λα κελ θάςνπλ; 

«Ση Αηάνιν;» 

«Μέγθαλ!» κε επέπιεμε ν Ρφλαιλη. Σν λα αλαθέξνκαη 

ζηνλ Αηάβνιν, κία δαηκνληθή νληφηεηα ησλ αλζξψπσλ άγλσζηε 

γηα εκάο, ήηαλ ιίγν ξηςνθίλδπλν. Καλείο δελ έπξεπε λα 

ππνςηαζηεί φηη είρα δήζεη κε ηνπο αλζξψπνπο. 

 Ο ήρνο ηεο ζεηξήλαο εληάζεθε θαη απζφξκεηα ν Ρφλαιλη 

δίπια κνπ βνχισζε η’ απηηά ηνπ κε ηα ρέξηα, κία θίλεζε πνπ 

κηκήζεθα ακέζσο. 
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«Ση είλαη;» ξψηεζα, βαζηθά νχξιηαμα γηα λα αθνπζηψ. 

«Φσηηά;» 

«εηξήλα έθηαηεο αλάγθεο» θψλαμε ν Ρφλαιλη. «Κάηη 

έγηλε». 

Σνλ θνίηαμα κε χθνο ‘θαη βέβαηα θάηη ζα έγηλε, εμππλάθηα, 

αιιηψο δελ ζα βαξνχζαλ νη ζεηξήλεο’. 

Ώλάζηαηνη βγήθακε θαη νη δχν έμσ απφ ηνπο θνηηψλεο, 

ρσξίο λα αιιάμνπκε. Ο αδεξθφο κνπ θνξνχζε κία απιή θφξκα 

κε έλα θαλειάθη θη εγψ φια ηα ξνχρα κνπ ην έλα πάλσ απφ ην 

άιιν. Πξψηα θαλειάθηα, κεηά κπινχδεο θαη θνχηεξ θαη ηέινο 

ηεο δαθέηα κνπ. Μαδί καο αλαζηαηψζεθε ην πιήζνο φισλ ησλ 

αληξψλ Ρεκφξ ησλ θνηηψλσλ. Φξνπξνί ηξηγχξηδαλ αλάκεζά καο 

θαη θψλαδαλ. «Ση ζπκβαίλεη πηα κ’ εζάο, καζεηεπφκελνη;». 

Άιινη θξνπξνί αλαδεηνχζαλ ηνλ Λαδάξ, κεξηθνί έιεγαλ φηη έρεη 

εηδνπνηεζεί, ξσηνχζαλ κεηαμχ ηνπο αλ ηνλ είδαλ θαη 

απαηηνχζαλ λα βξεζεί ακέζσο. Σφζν δχζθνιν ήηαλ λα 

ζθεθηνχλ φηη ηέηνηα ψξα ζα θνηκφηαλ ζην δηακέξηζκά ηνπ; 

ην πξναχιην, αθξηβψο έμσ απφ ηνπο θνηηψλεο ησλ 

ζειπθψλ Ρεκφξ, πεξίκελαλ ήδε φιεο νη καζεηεπφκελεο Ρεκφξ, 

φκνηα ληπκέλεο κε απιέο γηα χπλν θφξκεο. Παξαδίπια, ζηνπο 

κεηθηνχο θνηηψλεο ησλ ηαπεηλψλ Λεξφηι, έηξεραλ φινη πξνο ην 

κέξνο καο γηα λα δνπλ ηη ζπκβαίλεη. Ο θχθινο γχξσ απφ ηελ 

είζνδν ησλ θνηηψλσλ ησλ ζειπθψλ Ρεκφξ κεγάισλε, φζν 

Λεξφηι θαη Ρεκφξ ζπγθεληξψλνληαλ, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα 

ζπξψρλνπλ γηα λα θεξδίζνπλ κία ζέζε κπξνζηά θαη λα 

θαηαιάβνπλ ηη έγηλε. 

πξσμίκαηα δηαδέρηεθαλ ηηο θσλέο, ηηο απνξίεο θαη ηηο 

εξσηήζεηο καο. Λεξφηι θαη Ρεκφξ ηζαιαπαηήζεθαλ, νη 

πεξηζζφηεξνη γθξίληαμαλ, αιιά ζην ηέινο φινη έθαλαλ ζηελ 

άθξε γηα λα πεξάζεη ν Λαδάξ κε ηνλ γην ηνπ ηνλ Σδέηζελ θαη ηε 

ζπλνδεία κεξηθψλ θξνπξψλ. Δ θφξκα πνπ θνξνχζε 
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επηβεβαίσλε ηε ζθέςε κνπ πσο βξηζθφηαλ ήδε ζην δηακέξηζκά 

ηνπ. Ώκέζσο κία ληνπδίλα θξνπξψλ πεηάρηεθε έμσ απφ ηνπο 

θνηηψλεο ησλ ζειπθψλ Ρεκφξ θξαηψληαο θάηη καδί ηνπο. Ή 

κάιινλ θάπνηνπο. 

Σνλ ιφγν ηεο αλαζηάησζεο. 

ινη φζνη βξηζθφκαζηαλ εδψ, ε κηζή αθαδεκία δειαδή, 

ζσπάζακε, ιεο θαη ηεξήζακε φινη κεηαμχ καο ζπκθσλία 

ζησπήο. Σξφκνο κε πάγσζε θαη θνθάισζα δίπια ζηνλ αδεξθφ 

κνπ. Μνπξκνπξεηά, επηθσλήκαηα έθπιεμεο θαη 

ηξνκνθξαηεκέλα βιέκκαηα έδσζαλ πλνή ζηελ εηθφλα πνπ 

βιέπακε φινη κπξνζηά καο. 

«Ράηαλ» ςέιιηζα. 

«Νηατάλα!» νχξιηαμε ε Έκηιπ Πάξηλεξ φπσο έζπξσρλε ην 

πιήζνο γηα λα πεξάζεη κπξνζηά. Ο Γθέηι θαη ν εζ έηξεμαλ 

πίζσ ηεο. 

Ο Ράηαλ θαη ε Νηατάλα, ε θίιε ηεο Έκηιπ, ήηαλ 

κηζφγπκλνη, πεζκέλνη ζηε κέζε ηνπ θχθινπ πνπ είρακε 

δεκηνπξγήζεη φινη εκείο έμσ απφ ηνπο θνηηψλεο ησλ Ρεκφξ. Ο 

Ράηαλ ρηππεκέλνο ζην πξφζσπν θαη ηνλ θνξκφ, θνξνχζε κφλν 

ηελ θάησ θφξκα ηνπ, ελψ ε Νηατάλα ήηαλ κφλν κε ηα 

εζψξνπρα. 

Ρεκφξ κε Ρεκφξ. 

Πξφιαβαλ λα δεπγαξψζνπλ; Αελ κπνξεί λα πξφιαβαλ. 

Υσξίο λα ην θαηαιάβσ, ε παιάκε κνπ ζθέπαζε ην ζηφκα 

κνπ, γηα λα κελ αθήζσ ην ζνθ λα θαλεί ζηνπο ππφινηπνπο. Αελ 

πξφζεμα φηη θαλείο δελ κε παξαηεξνχζε, νχηε λνηαδφηαλ γηα ηηο 

αληηδξάζεηο κνπ. Ήηαλ φινη ην ίδην ζνθαξηζκέλνη θαη 

ηξνκνθξαηεκέλνη. 

Οη θξνπξνί έξημαλ θάησ ηνλ Ράηαλ θη εγψ έζπεπζα λα ηνλ 

βνεζήζσ, φκσο ην κφλν πνπ έθαλα ήηαλ λα γνλαηίζσ δίπια ηνπ 

πειαγσκέλε. 
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«Ση έθαλεο;» ςηζχξηζα απειπηζκέλε. «ΐιάθα, βιάθα, ηη 

έθαλεο;» Ο Ράηαλ αλέβαζε ην βιέκκα ηνπ πάλσ κνπ θαη είδα 

δάθξπα λα γπαιίδνπλ ζηα κάηηα ηνπ. Δ Νηατάλα έθιαηγε 

θαλεξά. 

«Φνξκπο!» κε επέπιεμε ν Λαδάξ. 

«Παο θαιά;» κε ξψηεζε ν Σδέηζελ, ελψ κε απνκάθξπλε 

απφ ηνλ Ράηαλ. Άθεζα ηνλ Σδέηζελ λα κε θξαηήζεη δίπια ηνπ, 

ρσξίο αληηξξήζεηο. Βίρα πειαγψζεη ηφζν, πνπ δελ ήμεξα ηη 

έπξεπε λα θάλσ. 

«Μαθξηά ηα ρέξηα ζνπ, Λαδάξ» γξχιηζε ν Ρφλαιλη θαη κε 

έλα ρηχπεκα θαηέβαζε ηα ρέξηα ηνπ Σδέηζελ απφ πάλσ κνπ. 

«Άξρνληά κνπ;» ξψηεζε έλαο θξνπξφο θαη φινη 

ζηξαθήθακε ζηνλ Λαδάξ. Βίρα ηελ εληχπσζε φηη ηφζε ψξα ν 

Λαδάξ πξνζπαζνχζε λα πεξάζεη απαξαηήξεηνο. κσο, ήξζε ε 

ψξα ηεο θξίζεο. Καηάπηε θαη μεξφβεμε, νξζψλνληαο ην 

παξάζηεκά ηνπ. Δ κηδέξηα θαη ε ζιίςε ησλ δεπηεξνιέπησλ 

απηψλ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

απζηεξφηεηα. Σξνκνθξαηήζεθα απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε. Θα 

ηνπο θαηαδίθαδε. 

Δ εξψηεζε ηνπ θξνπξνχ ήηαλ νινθάλεξε, παξφηη δελ 

δηαηππψζεθε πνηέ. Ση έπξεπε λα θάλνπλ ηψξα κε απηνχο; Σν λα 

δεπγαξψζνπλ δχν Ρεκφξ ήηαλ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 

ακάξηεκα πνπ κπνξνχζε λα δηαπξάμεη θάπνηνο απφ ηελ 

θνηλσλίαο καο, κεηά ηελ επαθή κε ην αλζξψπηλν είδνο. Καη 

κπνξεί ηππηθά λα ήηαλ δεχηεξν ζηε ιίζηα κε ηα εγθιήκαηα, 

πξαθηηθά, φκσο, ήηαλ ην κεγαιχηεξν κε δηαθνξά απφ ηα 

ππφινηπα. Σν πην ζθαλδαιψδεο. Δ απφπεηξά κνπ λα ην ζθάζσ 

ήηαλ παξάπησκα. Σν λα δεπγαξψζεηο κε Ρεκφξ ήηαλ έγθιεκα. 

Εζνδπλακνχζε κε ζπκκαρία κε ηνλ ερζξφ, ελίζρπεο ηνλ ερζξφ, 

ηνλ πνιιαπιαζίαδεο, αθνχ φηαλ δχν Ρεκφξ δεπγάξσλαλ κεηαμχ 

ηνπο, ην κσξφ πνπ ζα εξρφηαλ ζηνλ θφζκν ζα ήηαλ άλζξσπνο, 
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εμαηηίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξσπίλσλ θπηηάξσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ καο. Μπνξεί λα είρακε ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν 

θπιέο, λα ήκαζηαλ θάηη αλάκεζα ζε Λεξφηι θαη άλζξσπν, αιιά 

ηα γνλίδηά καο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν αλζξψπηλα. Γη’ απηφ νη 

εθπαηδεπηέο πάζρηδαλ λα καο θξαηήζνπλ ζε απφζηαζε. Δ κφλε 

θπιή κε ηελ νπνία κπνξνχζακε λα δεπγαξψζνπκε ήηαλ νη 

Λεξφηι γηα λα γελλήζνπκε Ρεκφξ, κειινληηθνχο πνιεκηζηέο. 

«Ώθνινπζείζηε ηε λνκηθή δηαδηθαζία» δηέηαμε ν Λαδάξ. 

Αελ ππήξρε ίρλνο δηζηαγκνχ ζηε θσλή ηνπ. Μα πψο κπνξνχζε 

λα είλαη ηφζν ζθιεξφο; 

Δ Νηατάλα θιαςνχξηζε πεξηζζφηεξν θαη ν Ράηαλ έξημε ην 

θεθάιη κπξνζηά γηα λα θξχςεη ηα δάθξπα. Οη καζεηεπφκελνη 

Ρεκφξ γχξσ καο ηξνκνθξαηήζεθαλ πεξηζζφηεξν. 

«αο παξαθαιψ!» ηζίξημε ε Έκηιπ θαη απηήλ ηε θνξά 

έθηαζε ηελ Νηατάλα θαη πξνζπάζεζε λα ηελ πξνζηαηέςεη 

θξαηψληαο ηελ αγθαιηά θαη απνκαθξχλνληαο ηα ρέξηα ησλ 

θξνπξψλ πνπ ηελ ηξαβνχζαλ. Ώπνκάθξπλαλ ηελ Έκηιπ θαη 

έπηαζαλ ηνλ Ράηαλ θαη ηελ Νηατάλα κε θηλήζεηο επηζεηηθέο. 

Ήηαλ εγθιεκαηίεο ηψξα. ηηγκαηηζκέλνη πξνδφηεο. 

«ρη» ηνπο ζηακάηεζα θαη μέθπγα απφ ηνλ θινηφ πνπ 

είραλ δεκηνπξγήζεη δίπια κνπ ν Ρφλαιλη θαη ν Σδέηζελ. Δ 

Έκηιπ απφ ηελ άιιε πιεπξά πάιεπε λα μεθχγεη απφ ηνλ Γθέηι 

θαη ηνλ εζ πνπ ηψξα ηε ζπγθξαηνχζαλ γηα λα κελ επηηεζεί 

ζηνπο θξνπξνχο. «Αελ κπνξείηε λα ηνπο βάιεηε ζηε θπιαθή γηα 

κία βιαθεία» αληέδξαζα. «Αελ… δελ πξφιαβαλ λα 

δεπγαξψζνπλ. ΐάιηε ηνπο ζηελ απνκφλσζε γηα ιίγν θαη δελ ζα 

ην μαλαθάλνπλ». 

«Αελ κηιάκε γηα παξάπησκα, Φνξκπο», κε επέπιεμε ν 

Λαδάξ. «Οη λφκνη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη απζηεξνί. Οη 

παξαβάηεο ζα ηηκσξεζνχλ κε θπιάθηζε, πξνο παξαδεηγκαηηζκφ 

θαη ησλ ππνινίπσλ». 
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«Μα ήηαλ ε πξψηε θνξά. Αψζηε ηνπο κία επθαηξία 

αθφκα», ηθέηεπζα. 

ησπή απιψζεθε. Μία ιάκςε ειπίδαο παηρλίδηζε ζηα 

κάηηα ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηεο Έκηιπ φζν ν Λαδάξ έδεηρλε λα 

ην ζθέθηεηαη. 

«Αελ είζαη εδψ γηα λα κνπ ιεο ηη λα θάλσ, Φνξκπο!» 

νχξιηαμε φκσο θαη έθπγε κε κεγάιεο δξαζθειηέο. Ήκνπλ 

ζίγνπξε φηη, εθηφο απφ κέλα, θαη φινη νη ππφινηπνη δάξσζαλ 

ζην άθνπζκα ηεο θσλήο ηνπ. 

Οη θξνπξνί ηξάβεμαλ ηνλ Ράηαλ θαη ηελ Νηατάλα. Πίζσ 

ηνπο ε Έκηιπ νχξιηαδε θαη παξαθαινχζε λα αθήζνπλ ηε θίιε 

ηεο. Ο Γθέηι θαη ν εζ αλαγθάζηεθαλ λα ηελ ηξαβήμνπλ γηα λα 

ηελ μεθνιιήζνπλ απφ ηνπο θξνπξνχο, πξηλ ηηκσξεζεί γηα ηελ 

αζέβεηά ηεο θαη ηελ αλππαθνή ζηνπο λφκνπο. Δ Νηατάλα 

έθιαηγε θαη πάιεπε λα ηξέμεη ζηελ Έκηιπ, ελψ απφ ηελ άιιε ν 

Ράηαλ πξνζπαζνχζε λα θαλεί γελλαίνο, θαζψο άθελε ηνπο 

θξνπξνχο λα ηνλ ζέξλνπλ. Δ Έκηιπ έπεζε ζην έδαθνο 

θιαίγνληαο θαη νχηε νη θίινη ηεο δελ κπνξνχζαλ λα ηελ 

αγθαιηάζνπλ, απφ θφβν, κήπσο ηνπο ππνςηαζηνχλ γηα 

παξαβάηεο ηνπ λφκνπ. 

«Ώλ ηνπο ηε ράξηδε, ζα παξέβαηλαλ φινη ηνλ λφκν. Ώπφ ηε 

ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ κάξηπξεο, πξέπεη λα είκαζηε ζθιεξνί» 

πξνζπάζεζε ν Σδέηζελ λα δηθαηνινγήζεη ηνλ παηέξα ηνπ. 

«Γη’ απηφ θξφληηζαλ λα εηδνπνηήζνπλ φιε ηελ αθαδεκία 

γηα ην έγθιεκα», θνξφηδεςα νιφηεια πηθξακέλε. «Μπνξνχζαλ 

λα κε ρηππήζνπλ ηε ζεηξήλα». 

«Έπξεπε λα εηδνπνηεζεί ν παηέξαο κνπ. Βίρε θχγεη απφ ην 

γξαθείν θαη απηφο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο». 

Με έλα εηξσληθφ ξνπζνχληζκα πνπ δήισλε πφζν γεινία 

έβξηζθα ηε δηθαηνινγία ηνπ Σδέηζελ, έθπγα απφ θνληά ηνπ θαη 

έηξεμα ζηελ Έκηιπ. Γνλάηηζα θάησ, κπξνζηά ηεο, γηα λα πάξσ 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
85 

 

ηε ζέζε πνπ θαλέλαο αξζεληθφο Ρεκφξ δελ κπνξνχζε λα πάξεη 

εθείλε ηε ζηηγκή κπξνζηά ζε θφζκν, φζν θίινο ηεο θη αλ ήηαλ. 

Σελ αγθάιηαζα. Δ Έκηιπ θξεκάζηεθε νινθιεξσηηθά απφ πάλσ 

κνπ, θη αο ήκνπλ κία απιή αληηπαζεηηθή γλσζηή γηα εθείλε. Κη 

αο είρε ζπκψζεη καδί κνπ ην πξσί, πνπ εμαηηίαο κνπ 

αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη ηξαπέδη. Μάιινλ δελ πξφζεμε θαλ 

πνηνο ηελ αγθάιηαζε.  

Σν ζψκα κνπ ηξαληαδφηαλ απφ ηνπο δπλαηνχο ιπγκνχο 

ηεο. Έλησζα θηφιαο ηελ κπινχδα κνπ ζην χςνο ηνπ ψκνπ λα 

βξέρεηαη απφ ηα δάθξπά ηεο θαη ηελ έζθημα πεξηζζφηεξν ζηελ 

αγθαιηά κνπ, αληιψληαο θη εγψ δχλακε απφ απηήλ ηελ επαθή. 

Ήμεξα πσο ζε θάηη ηέηνηεο ζηηγκέο είλαη θαιχηεξα λα κελ έρεηο 

θίινπο. Αελ πνλάο κε ηνλ πφλν ηνπο. 

κσο εγψ γηαηί πνλνχζα ηψξα; Γηαηί θξαηηφκνπλ λα κελ 

θιάςσ; 

Ο Γθέηι θαη ν εζ ζηέθνληαλ απφ πάλσ καο, καο θνίηαδαλ 

γεκάηνη αλεζπρία θαη ιχπε, αδπλαηψληαο λα θάλνπλ νηηδήπνηε 

γηα λα απαιχλνπλ ηνλ πφλν ηεο θίιεο ηνπο.  

Οη θξνπξνί πνπ έκεηλαλ πίζσ δηέηαδαλ φινπο ηνπο Ρεκφξ 

θαη Λεξφηι λα επηζηξέςνπλ ζηνπο θνηηψλεο ηνπο, αιιά θαλέλαο 

Ρεκφξ δελ θνπλήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ. ηέθνληαλ ζησπεινί 

γχξσ καο, ζαλ έλα ηείρνο πνπ θξαηνχζε καθξηά ηνπο θξνπξνχο. 

αλ λα ζπκπαξαζηέθνληαλ λνεξά ζηελ Έκηιπ. αλ λα έζηειλαλ 

κελχκαηα ειπίδαο ζηνλ Ράηαλ θαη ηελ Νηατάλα. Ώληηδξνχζαλ 

ζηα ζπξσμίκαηα ησλ θξνπξψλ. Καλέλαο δελ άθεζε ηνπο 

θξνπξνχο λα πιεζηάζνπλ εκέλα θαη ηελ Έκηιπ. Μαο 

πξνζηάηεπαλ. 

Κξαηνχζα ην θεθάιη ρακειά γηα λα κελ πξνζέμνπλ ηα 

βνπξθσκέλα κάηηα κνπ. ηαλ έζηξεςα ην βιέκκα ζηνπο 

θξνπξνχο, είδα ηνλ Ράηαλ θαη ηελ Νηατάλα λα απνκαθξχλνληαη 

κε ηε βία. Να ζέξλνληαη ζηηο πέηξεο θαη ηα ρψκαηα. 
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Αελ μέξακε αλ θαη πφηε ζα ηνπο μαλαβιέπακε. 
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 Σα κνπξκνπξεηά, νη θσλέο θαη νη πνιπινγίεο απφ ηελ 

ηξαπεδαξία αθνχζηεθαλ κφιηο πέξαζα ην θαηψθιη ηεο εηζφδνπ 

ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ. κσο, ε ζεκεξηλή νρινβνή δηέθεξε απφ 

ησλ ππνινίπσλ εκεξψλ. Έιεηπε ην γέιην ησλ Ρεκφξ. Αελ 

αθνχγνληαλ ηα ειίζηα ζρφιηα, νχηε αζηεία. Καη θαλέλαο Ρεκφξ 

δελ κηινχζε. ζνη είραλ αθφκα φξεμε γηα ζπδήηεζε, Λεξφηι 

κφλν, πεξηνξίδνληαλ ζην γεγνλφο ηεο ρζεζηλήο βξαδηάο, νη 

πεξηζζφηεξνη, φκσο, παξέκελαλ βνπβνί θαη ζθπκκέλνη πάλσ 

απφ ηα γεκάηα πηάηα ηνπο. 

 «Σξψηε!» δηέηαμε έλαο θξνπξφο ηνπο Ρεκφξ πνπ δελ 

έβαδαλ κπνπθηά ζην ζηφκα ηνπο θαη έπεηηα κε έζπξσμε γηα λα 

πάσ ζηνλ κπνπθέ. «Με λνκίδεηε φηη ζα ζαο ιππεζνχκε φηαλ 

ζσξηαζηείηε θάησ!» 
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Μφλν νη βαζηιηθνί Λεξφηι δελ έδηλαλ δεθάξα γηα θαλέλαλ 

καο. 

«Καη γηαηί πήγε κε έλαλ ηαπεηλφ Ρεκφξ, ε αλφεηε;» 

ξψηεζε παξαμελεκέλνο έλαο απφ ηνπο βαζηιηθνχο γφλνπο. «Ώο 

εξρφηαλ καδί κνπ θαη ζα ηελ πεξηπνηνχκνπλ θαιά». 

ην ηξαπέδη ησλ βαζηιηθψλ γφλσλ φινη γέιαζαλ. Αελ 

έπξεπε λα κηιήζσ, ζθεθηφκνπλ θαζψο πεξλνχζα απφ ην ηξαπέδη 

ηνπο. Αελ έπξεπε λα κηιήζσ. Αελ έπξεπε λα κηιήζσ. 

«Ίζσο γηαηί νχηε κία ηαπεηλή Ρεκφξ δελ αληέρεη ζηελ ηδέα 

λα ηελ αγγίμεηο, ζηρακέλε βξσκνιεξφηι» πεηάρηεθα. Μα δελ 

θξαηήζεθα! Κη εθείλνο βξήθε ηε ζηηγκή πνπ πεξλνχζα κπξνζηά 

απφ ην ηξαπέδη ηνπο γηα λα κηιήζεη. 

ιν ην βαζηιηθφ ηξαπέδη ζηξάθεθε πάλσ κνπ. Ση ην ‘ζεια 

λα πεξάζσ απφ εθεί; 

«Ση είπεο, αζήκαληε Ρεκφξ;» ξψηεζε αξγά ν Λεξφηι. Σα 

αζεκέληα κάηηα ηνπ έπεζαλ κηζφθιεηζηα επάλσ κνπ. 

«Τπάξρεη θαη ζεκαληηθφο Ρεκφξ γηα ζαο;» αληέδξαζα. 

«Ση είπεο, Ρεκφξ» δηφξζσζε. κσο, ρσξίο ην αζήκαληε, ε 

θαηαγσγή κνπ αθνπγφηαλ ζαλ βξηζηά απφ ην ζηφκα ηνπ 

βαζηιηθνχ Λεξφηι. 

«Αελ άθνπζεο, Λεξφηι; Ή απιά ρξεηάδεζαη ρξφλν γηα λα 

ην επεμεξγαζηείο; Μα λφκηδα φηη εζείο ήζαζηαλ νη έμππλνη ηεο 

ππφζεζεο. Μάιινλ ήηαλ κπνχξδεο ηειηθά». 

Μεξηθνί βαζηιηθνί γφλνη κε θνίηαμαλ έθπιεθηνη θαη άιινη 

γέιαζαλ, πεξηκέλνληαο απφ ηνλ ειίζην Λεξφηι λα αληαπνδψζεη 

ηελ πξνζβνιή. 

«Ννκίδσ πσο ζέισ λα αθνχζσ ηελ απάληεζε, Νηαγθ», 

πεηάρηεθε ν Σδέηζελ θαη γειψληαο έγεηξε πίζσ ζην θάζηζκά 

ηνπ, γηα λα απνιαχζεη πεξηζζφηεξν ηε ζηηγκή. «Ώπηφ ζα έρεη 

πιάθα». 
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«Έρνπλ κνχηξα λα καο θξίλνπλ νη κπάζηαξδνη;» ξψηεζε 

κε αιαδνληθφ χθνο απηφο ν Νηαγθ ηνλ Σδέηζελ. Ο Σδέηζελ 

γέιαζε θαη νη βαζηιηθνί γφλνη άξρηζαλ λα κνπξκνπξίδνπλ θαη λα 

ριεπάδνπλ, λεχνληαο ζεηηθά. Ο Σδέηζελ κε θνίηαμε θαη ε κία 

πιεπξά ησλ ρεηιηψλ ηνπ πήξε αλεθνξηθή θιίζε, ζρεκαηίδνληαο 

κηζφ ρακφγειν, θαλεξά επραξηζηεκέλνο κε ηελ ηαπείλσζή κνπ. 

«Μάιινλ ε Ρεκφξ πξέπεη λα έξζεη ην βξάδπ ζην 

δηακέξηζκά κνπ γηα λα ηεο ζπκίζσ πνηα είλαη ε δνπιεηά ηεο» 

είπε έλαο Λεξφηι απφ ηελ θιίθα ηνπο. 

«Αελ έκαζαλ αθφκα φηη ηνπο έρνπκε κφλν γηα λα  

πνιεκνχλ θαη λα γελλάλε;» πξφζζεζε ν Νηαγθ. «Μήπσο πξέπεη 

λα εηζεγεζνχκε ηνλ δηπιαζηαζκφ ησλ πξνπνλήζεσλ; Ή κήπσο 

λα ζηακαηήζνπκε λα θάλνπκε ράξε ζηηο Ρεκφξ θαη λα πάςνπκε 

λα ηηο πεδάκε;» 

Ο ηξφπνο πνπ αλαθεξφηαλ ζ’ εκάο, ζαλ λα ήκαζηαλ 

αληηθείκελα, έθαλε ηηο γξνζηέο κνπ λα ζθίμνπλ. Σα ειάρηζηα 

ινγηθά θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ κνπ, πνπ νχξιηαδαλ λα ην 

βνπιψζσ, παξαγθσλίζηεθαλ απφ ηελ έληαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ αλάγθε λα νξκήζσ ζ’ εθείλνλ ηνλ 

ζηρακέλν Λεξφηι. 

 Έλα καραίξη, φκσο, έζθηζε ηνλ αέξα αθξηβψο δίπια απφ ην 

απηί κνπ, πέξαζε ελδηάκεζα απφ ηα θεθάιηα ησλ βαζηιηθψλ 

Λεξφηι. Οη Λεξφηι πεηάρηεθαλ φξζηνη έληξνκνη, νη Ρεκφξ 

ζεθψζεθαλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο, νη θξνπξνί θηλήζεθαλ πξνο ηελ 

απεηιή, ην καραίξη ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηνπ πεξλψληαο ζθηζηά 

δίπια απφ ην πξφζσπν ηνπ Νηαγθ θαη θαξθψζεθε ζηνλ ηνίρν 

πίζσ ηνπ. Ο Νηαγθ είρε θνθαιψζεη ζηε ζέζε ηνπ κε ηα κάηηα 

γνπξισκέλα. Παγσκέλνη αθφκα νη βαζηιηθνί θνίηαμαλ ηνλ 

αδεξθφ κνπ πίζσ κνπ. 

 «Ση ηξέρεη;» απαίηεζε λα κάζεη ν επφπηεο. 
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 «Βλνριεηηθά έληνκα» είπε ν αδεξθφο κνπ αδηάθνξα. «Αελ 

κπνξψ λα η’ αθνχσ λα βνπίδνπλ ζη’ απηηά κνπ». 

 «Πψο ηνικάο;» ηζίξημε ν Νηαγθ θαη επηηέινπο μεθφιιεζε 

απφ ηε ζέζε ηνπ θαη πεηάρηεθε φξζηνο. 

 Ο Ρφλαιλη ηνλ θνίηαμε γεκάηνο πξνζπνηεηή απνξία. 

 «Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, δελ αλαθεξφκνπλ ζ’ εζάο, 

πξίγθηπα, αιιά ζ’ εθείλν εθεί ην έληνκν». Έδεημε πίζσ κφλν κε 

ην βιέκκα ηνπ. ηνλ ηνίρν, πίζσ απφ ηε ιεπίδα ηνπ καραηξηνχ 

βξηζθφηαλ θνκκαηηαζκέλν έλα έληνκν. «Άιισζηε πνηνο ζα 

ηνικνχζε λα αλαθεξζεί ζ’ εζάο κε ηελ πξνζθψλεζε έληνκν;» 

Οη Ρεκφξ άξρηζαλ λα γειάλε, ρσξίο λα αλαπαξάγνπλ 

ήρνπο, θαη ν Μηξάδ θάζηζε ληξνπηαζκέλνο πίζσ ζηε ζέζε ηνπ. 

Ο Σδέηζελ θαηέλεπζε δηαζθεδάδνληαο, ζαλ λα κνπ ιέεη ‘θαιά ηα 

θαηαθέξαηε απηήλ ηε θνξά’. Αελ ζχκσζε καδί καο, νχηε 

ππεξαζπίζηεθε ηνλ Νηαγθ. Ώλάκεζα ζε Λεξφηι ππήξραλ κφλν 

αληηδειίεο, πηζψπιαηεο καραηξηέο θαη θεθαιπκκέλεο ζπκκαρίεο, 

πνηέ θηιίεο ή ζπληξνθηθφηεηα. Βθείλα ηα πιάζκαηα 

επηζπκνχζαλ ην θαιχηεξν κφλν γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

 Ο Ρφλαιλη κνχ έλεπζε λα κπσ βαζχηεξα ζηελ αίζνπζα. 

αξψλνληαο ηελ αίζνπζα, είδα ηνλ Γθέηι θαζηζκέλν ζην 

ζπλεζηζκέλν ηξαπέδη ηνπ λα κε θνηηάδεη. Ο εζ δίπια ηνπ 

ρακνγέιαζε ζιηκκέλα θαη έλεπζε πξνο ηελ Έκηιπ πνπ θαζφηαλ 

κφλε ζε έλα ηξαπέδη παξαδίπια, κε ην πξφζσπφ ηεο ρσκέλν ζηηο 

παιάκεο, ηα καιιηά ηεο αλάθαηα θαη, αλ κπνξνχζα λα θξίλσ 

θαιά απφ ηφζν καθξηά, ε πιάηε ηεο ηξαληαδφηαλ. Αελ είρε 

θνπλεζεί απφ ηε ζέζε ηεο, νχηε ηελ ψξα ηεο αλαηαξαρήο. 

Καηαιάβαηλα φηη ν εζ θαη ν Γθέηι δελ κπνξνχζαλ λα ηελ 

πιεζηάζνπλ εμαηηίαο ησλ θξνπξψλ. 

 Πήγα εγψ θνληά ηεο, αθνχ πξψηα πήξα ηνλ ηειεπηαίν 

δίζθν κε ην κηθξφ θνκκάηη θξέαο. Μφιηο αθνχκπεζα ηνλ δίζθν 

ζην ηξαπέδη ηεο Έκηιπ, θάπνηνο κε έζπξσμε θαη παξαπάηεζα. 
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 «Χρ, κε ζπγρσξείο» είπε κε πξνζπνηεηή κεηακέιεηα ε 

Νάηαιη. Σν γεγνλφο φηη δελ είρα θνπξάγην νχηε δηάζεζε λα 

βξίζσ, έδεηρλε πφζν κε είρε εμαληιήζεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο. 

Οχηε έλα γεγνλφο ζαλ ην ρζεζηλφ δελ ήηαλ ηθαλφ λα ηελ θάλεη 

λα κε θέξεηαη ζαλ ζθχια. Κάζηζα ζηε ζέζε δίπια ζηελ Έκηιπ, 

ρσξίο λα δψζσ ίρλνο ζεκαζίαο ζηε Νάηαιη. 

 «Βίλαη ην ηειεπηαίν, αιιά δελ πεηξάδεη» είπα ζηελ Έκηιπ. 

Θα ην κνηξαζηνχκε». 

 Δ Έκηιπ ζήθσζε ην θεθάιη θαη κε θνίηαμε. Πξνζπάζεζα 

λα δείρλσ αλέθθξαζηε ζηα ζνθαξηζηηθά πξεζκέλα θαη 

θαηαθφθθηλα κάηηα ηεο. 

«Αελ ζνπ δήηεζα θαγεηφ, Φνξκπο. Άζε κε κφλε». 

 Κξχθηεθε πάιη ζηα ρέξηα ηεο θαη έγεηξε πάλσ ζην 

ηξαπέδη. Με έλαλ αλαζηελαγκφ, θνίηαμα κπξνζηά αλαδεηψληαο 

βνήζεηα ζηνλ Γθέηι ή ηνλ εζ, φκσο ην κφλν πνπ κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ εθείλνη ήηαλ λα κε θνηηάδνπλ αλήζπρνη. Ο Γθέηι έλεπζε 

λα επηκείλσ. 

 «Καιά, ζα ζε βνεζήζσ ιίγν, αιιά ζα θαο ην ππφινηπν 

εζχ» είπα ζηελ Έκηιπ θαζψο άξπαδα ην ςσκί, καζνπιψληαο ην 

ιαίκαξγα θαη… 

 Φσκί; Μα εγψ δελ είρα βάιεη ζηνλ δίζθν κνπ ςσκί. 

 ην επφκελν θιείζηκν ηνπ ζαγνληνχ έλησζα θάηη 

θξαηζαληζηφ λα πηέδεηαη απφ ηα δφληηα κνπ. Σν εζσηεξηθφ ηνπ 

ςσκηνχ πνπ θξαηνχζα ήηαλ άδεην απφ θφξα, καχξν, θαη έλα 

δνπδνχλη θνκκέλν επέπιεε αλάκεζα ζηηο ίλεο ηνπ θνκκαηηνχ 

πνπ θξαηνχζα. 

 Έθηπζα ην θνκκάηη πάλσ ζηνλ δίζθν θαη φινη ζηελ 

ηξαπεδαξία ζνξπβήζεθαλ θαη κε θνίηαμαλ κε πεξηέξγεηα. Ώθφκα 

θαη ε Έκηιπ ηηλάρηεθε πάσ. Δ Νάηαιη μέζπαζε ζε γέιηα. 

 «Ώλάζεκά ζε!» έβξηζα θαη ζπλέρηζα λα θηχλσ ηα 

ζηρακεξά πφδηα απφ ην… Ση ζηνλ Αηάνιν έηξσγα; «Ώλάζεκα 
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ζε, Πηεξο, νχηε ζήκεξα δελ κπνξείο λα ζηακαηήζεηο λα είζαη 

ζθχια;» 

 «Χ, εγψ απιψο ήζεια λα ειαθξχλσ ιίγν ηελ θαηάζηαζε». 

«Θα ζε ζθνηψζσ!» 

 Δ Έκηιπ πήγε λα κε πηάζεη, φκσο πξφιαβα θαη φξκεζα 

ζηε Νάηαιη, απηή έθαλε ζην πιάη γειψληαο θαη φινη ζηελ 

ηξαπεδαξία ζεθψζεθαλ απφ ηα ηξαπέδηα ηνπο. Οη Λεξφηι 

δεησθξαπγάδνληαο γηα θαβγά θαη νη Ρεκφξ αλήζπρνη. 

 «Ση ζηα θνκκάηηα ζ’ έρεη πηάζεη καδί κνπ;» θψλαμα θαη 

πξνζπάζεζα λα ηε ρηππήζσ μαλά, κφλν πνπ ε γξνζηά κνπ δελ 

βξήθε ηνλ ζηφρν ηεο. «Γηαηί δελ κε παξαηάο ήζπρε;» 

 «Ννκίδσ φηη έλα πφδη θξέκεηαη απφ ηα ρείιε ζνπ», κε 

θνξφηδεςε ε Νάηαιη θη εγψ έζπξσμα ην ηξαπέδη, πεηψληαο ην 

πέξα. Δ Έκηιπ ηζίξημε, νη Ρεκφξ πνπ βξίζθνληαλ θνληά 

πήδεμαλ πίζσ γηα λα απνθχγνπλ ην ηξαπέδη, νη θξνπξνί έηξεμαλ 

θαηά πάλσ καο θη εγψ φξκεζα κπξνζηά. 

 Καη ηφηε, έλα ρέξη, ην κνλαδηθφ ρέξη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

κε ζπγθξαηήζεη ηψξα, κε έπηαζε απφ ην κπξάηζν θαη κε 

θξάηεζε πίζσ. Ο Ρφλαιλη πήξε ηε ζέζε κνπ απέλαληη απφ ηε 

Νάηαιη θαη ηελ θνίηαμε πξνεηδνπνηεηηθά. 

 «Ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά» ηεο γξχιηζε θαη ε Νάηαιη 

κηζφθιεηζε ηα κάηηα θαζψο ηνλ θνηηνχζε. Δ θσλή ηνπ Ρφλαιλη 

θαη ν επηηαθηηθφο ηνπ ηφλνο έκνηαδαλ ηθαλά λα ηε βάινπλ ζηε 

ζέζε ηεο, φκσο δελ κνπ αξθνχζε. Ήζεια λα ηελ πνλέζεη. «Αελ 

ζα ζε μαλαδψ θνληά ηεο. Ώλ έρεηο θάπνην πξφβιεκα, έια λα ηα 

βάιεηο καδί κνπ. Ώπηή δελ ζνπ θηαίεη». 

 «ινη κνχ θηαίηε!» θψλαμε ε Νάηαιη. Ο Ρφλαιλη 

κνπξκνχξηζε θάηη πνπ δελ άθνπζα, έπηαζε ην κπξάηζν ηεο 

Νάηαιη θαη ηελ έζπξε έμσ απφ ηελ ηξαπεδαξία ηφζν άγξηα θη 

φκσο ηφζν πξνζεθηηθά. Μπνξνχζε λα ηε ζχξεη ζην πάησκα, λα 

ηηο ηξαβήμεη ηα καιιηά - φινη γλσξίδακε ηη ήηαλ ηθαλφο λα θάλεη 
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φηαλ ήζειε -, αιιά θξφληηδε ν ηξφπνο πνπ ηελ θξαηάεη λα είλαη 

ήπηνο θαη γεκάηνο έληαζε ζπλάκα, ηφζν ψζηε ε Νάηαιη λα 

θαηαιάβεη φηη δελ αζηεηεχεηαη, αιιά λα κελ ηελ ηξαπκαηίζεη 

θηφιαο. 

 «Ση ζπλέβε πάιη, Φνξκπο;» απαίηεζαλ λα κάζνπλ νη 

θξνπξνί ηνλίδνληαο ηε ιέμε πάιη. 

 «Σίπνηα», πεηάρηεθε ν Σδέηζελ θαη ήξζε δίπια κνπ. «ια 

θαιά». Έλεπζε ζηνπο θξνπξνχο θη εθείλνη, ιεο θαη ήηαλ δνχινη 

ηνπ, ππνθιίζεθαλ θαη έθπγαλ απφ ηελ ηξαπεδαξία. Δ έληαζε 

ππνρψξεζε θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηεπφκελνη επέζηξεςαλ 

ζηηο ζέζεηο ηνπο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ μεθίλεζαλ γηα ηηο 

αίζνπζεο πξνπφλεζεο πξηλ αθφκα ρηππήζεη ην θνπδνχλη. 

 θνχπηζα κε ηελ αλάζηξνθε ηεο παιάκεο κνπ ην ζηφκα 

κνπ θαη έζηξσζα ηε θφξκα θαη ην θνληνκάληθν θαλειάθη πνπ 

θνξνχζα. Πξνηνχ ζθχςσ γηα λα πηάζσ απφ ην πάησκα ην κηθξφ 

ζαθίδηφ κνπ πνπ έξημα φηαλ πεηάρηεθα γηα λα ρηππήζσ ηε 

Νάηαιη, ν Σδέηζελ πξφιαβε λα ην αξπάμεη θαη λα κνπ ην 

πξνζθέξεη. Πξέπεη λα έδεηρλα επηθπιαθηηθή θαζψο έπαηξλα απφ 

ην ρέξη ηνπ ην ινπξί ηνπ ζαθηδίνπ κνπ. Σψξα πνπ ζηεθφκαζηαλ 

θνληά έδεηρλα ππεξβνιηθά θνληή δίπια ζην ζρεδφλ δίκεηξν 

αλάζηεκά ηνπ, φκνην κε ηνπ αδεξθνχ κνπ. 

 «Βπραξηζηψ», κε εηξσλεχηεθε αθνχ εγψ δελ ηνλ 

επραξίζηεζα. 

 «Παξαθαιψ, δελ θάλεη ηίπνηα» απάληεζα κε ηελ ίδηα 

ππεξνςία. Ο Σδέηζελ γέιαζε θαη ην πξφζσπφ ηνπ νκφξθπλε 

αθφκα πεξηζζφηεξν. 

 «Έηζη επραξηζηείο εζχ απηνχο πνπ ζε βνεζάλε;» ξψηεζε. 

 «Βζχ βνεζάο κφλν θαη κφλν γηα λα πάξεηο ηελ 

αληακνηβή;», αληηγχξηζα θαη ηνλ έθαλα λα γειάζεη μαλά. 

 Με θνίηαμε απφ πάλσ σο θάησ. Σν γέιην ηνπ είρε 

εμαθαληζηεί ηψξα, αλ θαη έλα ακπδξφ ρακφγειν είρε 
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απνηππσζεί ζην πξφζσπφ ηνπ πνπ ηνλ έθαλε λα κνηάδεη 

πνλεξφο. 

 «Βμαξηάηαη πφζν θαιφ είλαη απηφ πνπ έρεηο λα 

πξνζθέξεηο». 

 «Μνπ πεξίζζεςαλ θάηη γξνζηέο απφ πξηλ. Ση ιεο;» 

 «Σδέζε, γιπθέ κνπ» είπε κία Λεξφηι θαη ζηάζεθε δίπια 

ζηνλ Σδέηζελ. Πέξαζε ην έλα ρέξη ηεο γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ ηνπ 

θαη ζηεξίρηεθε πάλσ ηνπ κε θνκςφηεηα θαη ράξε. ε αληίζεζε 

κ’ εκέλα, απηή ήηαλ αξθεηά ςειή, πεξίπνπ έλα θαη νγδφληα. Σα 

καιιηά ηεο ήηαλ μαλζά θαη καθξηά, φρη φκσο φζν καθξηά ήηαλ 

ηα δηθά κνπ, πνπ ζθέπαδαλ ηελ πιάηε κνπ, θαη ηα κάηηα ηεο 

ήηαλ αζεκέληα. ίγνπξα άλεθε ζε θάπνηα βαζηιηθή νηθνγέλεηα, 

αθνχ νη ηαπεηλνί Λεξφηι θαη φινη εκείο νη Ρεκφξ είρακε 

θαζηαλά κάηηα. Μπξνζηά κνπ εθείλε έκνηαδε κε ζεά, θη εγψ κε 

δαίκνλα. 

 «Ναη, Μχξηακ» είπε ν Σδέηζελ θαη ηεο ράηδεςε ην ρέξη πνπ 

θξεκφηαλ απφ ηνλ ψκν ηνπ, πξηλ ην θέξεη ζηα ρείιε ηνπ θαη ην 

θηιήζεη. Δ Λεξφηι βιεθάξηζε θαη ηνπ έξημε κία παηρληδηάξηθε 

καηηά θη εγψ έζηξεςα ηελ πιάηε κνπ εληειψο θαη μεθίλεζα λα 

πεξπαηάσ πξνο ηελ έμνδν ηεο ηξαπεδαξίαο. Ώπηήλ ηε θνξά ν 

Σδέηζελ δελ κε θψλαμε. 

 ηελ αίζνπζα πξνπφλεζεο κάο πεξίκελε ε Κίξζλεξ κε 

έλαλ κηθξφ ζηξαηφ θξνπξψλ, αλάιαθξα ληπκέλνπο φπσο εκείο, 

έηνηκνπο γηα κάρε. ινη νη Ρεκφξ ηνπ ηκήκαηφο κνπ κπήθακε 

ζησπεινί. 

 «Βπηηέινπο!» είπε ε Κίξζλεξ. «Πξέπεη λα ζπιιακβάλνπκε 

ζπρλφηεξα παξαβάηεο, αλ είλαη λα είζηε ηφζν ζησπεινί θαη 

ππάθνπνη». 

 Ανινθνληθά βιέκκαηα ζηξάθεθαλ επάλσ ηεο. 

 Καζίζακε νθιαδφλ θνληά ζηελ είζνδν. Παξαηεξψληαο ε 

Κίξζλεξ πφζν ζησπεινί ήκαζηαλ, πιεζίαζε. 
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 «Ννκίδσ έρεηε παξεμεγήζεη θάπνηα πξάγκαηα. Ο Υέηηδ 

θαη ε ηάληνλ ήηαλ καζεηεπφκελνί καο. Λέηε ζ’ εκάο λα αξέζεη 

απηή ε θαηάζηαζε;» 

 «Πξνθαλψο» ςέιιηζε θάπνηνο απφ ην πιήζνο. 

 Δ Κίξζλεξ δελ πεξίκελε ηελ απάληεζε, γη’ απηφ θαη 

θνίηαμε κε έληαζε ην πιήζνο καο, αλαδεηψληαο ηελ πεγή ηεο 

θσλήο. 

 «Οξίζηε;» ξψηεζε αγξηφηεξα. 

 «Πξνθαλψο» απάληεζε κε φιε ηε δχλακε ηεο θσλήο ηνπ ν 

εζ. «Πξνθαλψο είπε, αλ δελ αθνχζαηε», εηξσλεχηεθε ρσξίο λα 

πξνδψζεη πνηνο κίιεζε. «Μήπσο ζα ηνλ ζηείιεηε θπιαθή θαη γη’ 

απηφ;» 

 Παξαδφμσο ε Κίξζλεξ δελ ζχκσζε, κνλάρα μεθχζεζε. 

 «Βίκαη θη εγψ Ρεκφξ» είπε. 

 «Ναη, αιιά καο ην δείρλεηε ζπάληα» ζπλέρηζε λα ηεο 

αληηκηιάεη ν εζ. 

 «ζν παξακέλεηε αλεχζπλνη, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

ζαο θαηεπζχλνπκε ζηνλ ζσζηφ δξφκν» απάληεζε ε Κίξζλεξ. 

Μνπξκνπξεηά θνξντδίαο δηαδέρηεθαλ ηε θξάζε ηεο. 

 «Βίκαη ζίγνπξνο φηη ν Ράηαλ θαη ε Νηατάλα ζα είλαη 

επγλψκνλεο πνπ δηαβαίλνπλ ηνλ ζσζηφ δξφκν ηψξα» θνξφηδεςε 

θάπνηνο. 

 «Ο Υέηηδ θαη ε ηάληνλ ζάο δείρλνπλ πνηνο είλαη ν άιινο 

δξφκνο» είπε ε Κίξζλεξ αξρίδνληαο λα ράλεη ηελ ππνκνλή ηεο. 

«Βηιηθξηλά δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζέιεηε; Να ζαο αθήζνπκε λα 

δεπγαξψζεηε; Να γελλήζεηε αλζξψπνπο; Σφζν θφπν θάλακε γηα 

λα ηνπο μεθχγνπκε κεηά ηνλ ηξίην παγθφζκην, θη εζείο 

πξνζπαζείηε λα αλαπαξάγεηε θη άιινπο; θνπφο καο είλαη λα 

ηνπο ζθνηψζνπκε φινπο, φρη λα ηνπο δηαησλίδνπκε, αλφεηνη!» 

 «Καλείο δελ ζέιεη λα θάλεη παηδηά ηφζν λσξίο» είπα. 

«Άιιν ην θιεξη θαη άιιν…» 
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 «Βίζαη ε ηειεπηαία πνπ δηθαηνχηαη λα έρεη γλψκε, 

Φνξκπο. Ώλ αθήλακε ηνπο λφκνπο ζηε δηθή ζνπ θξίζε, ζα 

ήκαζηαλ φινη λεθξνί ηψξα». Σν βνχισζα θαη θαηέβαζα ην 

θεθάιη. «Ση ζεκαίλεη άιιν ην θιεξη θαη άιιν ην δεπγάξσκα; Θα 

είζηε ραξνχκελνη δειαδή αλ ζαο αθήζνπκε λα θιεξηάξεηε 

ηψξα, λα εξσηεχεζηε, αιιά αξγφηεξα ζαο ρσξίζνπκε γηα λα 

δεπγαξψζεηε κε Λεξφηι; Ή λα ζθνηψζνπκε ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ζα γελλήζεηε αλ δεπγαξψζεηε κεηαμχ ζαο;» 

 Καλείο δελ απάληεζε. Δ αλαζεκαηηζκέλε Κίξζλεξ είρε 

δίθην. Ώιιά ήηαλ άδηθν. ζνη απνθνηηνχζαλ, ζηέιλνληαλ ζηε 

Νφξζεα, φπνπ, πέξα απφ ην ηεζη δνθηκαζηψλ γηα ηνπο Ρεκφξ, 

ηαπεηλνί Λεξφηι θαη Ρεκφξ ππνβάιινληαλ ζηε δηαδηθαζία 

αλαπαξαγσγήο. Οη αλψηεξνη Λεξφηι είραλ ήδε επηιέμεη γηα ηνλ 

θάζε Ρεκφξ ην ηαίξη ηνπ. Πξψηα δεπγάξσλαλ ηνπο αξζεληθνχο 

Ρεκφξ κε ηηο ηαπεηλέο Λεξφηι, αθελφο γηα λα κπνξέζνπλ νη 

Ρεκφξ κεηά λα θχγνπλ γηα ηα ζηξαηφπεδα εηδίθεπζεο θαη 

αθεηέξνπ επεηδή νη ζειπθέο Λεξφηι ηαπεηλήο θαηαγσγήο 

κπνξνχζαλ λα κείλνπλ πίζσ γηα λα γελλήζνπλ. Ώξγφηεξα ζα 

δεπγάξσλαλ θαη κε έλαλ αξζεληθφ Λεξφηι γηα λα γελλήζνπλ θαη 

Λεξφηι. Βάλ ήζειαλ νη δχν Λεξφηι, ήηαλ ειεχζεξνη λα 

πεξάζνπλ ηελ ππφινηπε δσή ηνπο καδί, έρνληαο εθπιεξψζεη 

ηνπο ζθνπνχο ηνπο. 

Με εκάο ηηο Ρεκφξ ήηαλ ιίγν δηαθνξεηηθά. Δ δηαδηθαζία 

ηεο θχεζεο ζα πήγαηλε πίζσ ηε ζηξαηησηηθή καο ζεηεία, νπφηε, 

αλ νη αλψηεξνη Λεξφηι έθξηλαλ φηη νη γέλλεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχζαλ νη ζειπθέο Λεξφηι ήηαλ αξθεηέο γηα ην θάζε 

έηνο, θαη ζπλήζσο ήηαλ, δελ κπαίλακε ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία 

θαη δελ γελλνχζακε πνηέ. πλεπψο, ήηαλ ζηελ θξίζε ηνπο αλ ζα 

δεπγαξψλακε πνηέ θαη γηα  εκάο δελ απνηεινχζε απφιαπζε, 

κνλάρα ζθνπφ. Οη κφλνη πνπ είραλ δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηνλ 
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έξσηα ήηαλ νη βαζηιηθνί Λεξφηι, πιάζκαηα πνπ δελ κπνξνχζαλ 

λα εθηηκήζνπλ αγλά ζπλαηζζήκαηα.  

Γη’ απηφ ην έζθαζαλ νη γνλείο κνπ απφ ηε Νφξζεα πξηλ ε 

κεηέξα κνπ θχγεη γηα ηα ζηξαηφπεδα εηδίθεπζεο. Γηα λα 

κπνξνχλ λα είλαη καδί. 

 «Μεγαιψζαηε» είπε θνθηά ε Κίξζλεξ. «Καηαιάβεηέ ην! 

Οη ράξεο ηειείσζαλ. θνπφο ζαο είλαη λα ζθνηψζεηε ηνπο 

αλζξψπνπο θαη λα δηαησλίδεηε ην δηθφ ζαο είδνο. Σν δηθφ ζαο, 

φρη ησλ αλζξψπσλ! Ώπφ ‘δσ θαη πέξα, φπνηνο ηνικάεη λα 

παξαβαίλεη θαλφλεο, ζα ηηκσξείηαη φπσο ηνπ αξκφδεη. 

πλελλνεζήθακε;» Δ Κίξζλεξ θνηηνχζε εκέλα. 

 Δ ζησπή απηήλ ηε θνξά δελ ζήκαηλε απνδνρή. Μπνξνχζα 

λα ην θαηαιάβσ. 

 «Θέισ ηξία άηνκα λα ηαρζνχλ κε ηελ νκάδα ησλ 

θξνπξψλ. Βίλαη ιηγφηεξνη απφ εζάο θαη πξέπεη λα ηζνξξνπήζεηε 

ζε αξηζκφ». 

 Καλνληθά, φινη νη Ρεκφξ ζα ζθνηψλνληαλ γηα λα 

παιέςνπλ δίπια ζε ρξφληα εθπαηδεπκέλνπο θξνπξνχο. κσο, 

ηψξα θαλείο δελ ζήθσζε ην ρέξη ηνπ. 

 «Σξία άηνκα είπα!» θψλαμε ε Κίξζλεξ. «πκκνξθσζείηε, 

αλψξηκνη ζηξαηηψηεο!» 

 Κακία απάληεζε. 

 «Πηεξο, Έξημνλ θαη Νηνχκαλ, πεγαίλεηε απέλαληη» δηέηαμε. 

Ο Νάηαιη κε ηνλ εζ θαη έλαλ άιινλ Ρεκφξ ζεθψζεθαλ αξγά 

θαη ζηάζεθαλ αλάκεζα ζηνπο θξνπξνχο. «Οπφιηεξο θαη 

Έξημνλ» δηέηαμε ε Κίξζλεξ θαη ακέζσο ν Γθέηι θαη ν εζ 

ζηάζεθαλ ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο, ν έλαο απέλαληη απφ ηνλ 

άιινλ. Σν παξάγγεικα γηα ηελ έλαξμε ηεο κάρεο δφζεθε. κσο, 

ζαλ λα είραλ ζπλελλνεζεί κε ηα κάηηα, θαλέλαο απφ ηνπο δχν 

δελ έθαλε θίλεζε λα επηηεζεί. «Πνιχ σξαία» είπε ε Κίξζλεξ 

«αθνχ ζέιεηε παηρληδάθηα…». Έλεπζε θαη ακέζσο δχν θξνπξνί 
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ζηάζεθαλ δίπια απφ ηνλ εζ θαη κε ην παξάγγεικα ηεο Κίξζλεξ 

επηηέζεθαλ ζηνλ Γθέηι. Βθείλνο αλαγθάζηεθε λα ακπλζεί θαη λα 

πνιεκήζεη. Οη θξνπξνί ήηαλ θαιχηεξνη θαη ρηππνχζαλ 

δηαδνρηθά ηνλ Γθέηι, πνπ ελψ θαηάθεξλε λα απνθξνχζεη αξθεηά 

ρηππήκαηα, δελ κπφξεζε λα ηα απνθχγεη φια. 

 Ο εζ πείζκσζε θαη επηηέζεθε. Ώιιά φρη ζηνλ Γθέηι. 

ξκεζε ζε έλαλ απφ ηνπο θξνπξνχο, αθήλνληαο ηνλ Γθέηι λα 

παιεχεη κε ηνλ έλαλ. Ο Γθέηι επηηέζεθε κε έλα άικα θαη 

ρηχπεζε ηνλ θξνπξφ ζην ζηνκάρη, αζηξαπηαία έζθπςε ην ζψκα 

ηνπ θαη κε ην ηέρλαζκά ηνπ ηνλ παξέζπξε ζην πάησκα. Ο 

θξνπξφο έπεζε θάησ θαη, ηε ζηηγκή πνπ ν Γθέηι εηνηκαδφηαλ λα 

ηνλ θξαηήζεη αθηλεηνπνηεκέλν κε ην βάξνο ηνπ, εθείλνο 

πξφιαβε λα θπιηζηεί θαη λα ηνπ μεγιηζηξήζεη, ρηππψληαο ηνλ 

παξάιιεια ζηα πιεπξά. Πεηάρηεθε πάλσ θαη επηηέζεθε απηφο 

ζηνλ Γθέηι. Αίπια ν εζ πάιεπε λα ζπγθξαηήζεη ζην πάησκα 

ηνλ αληίπαιφ ηνπ, φκσο έλα ρηχπεκα ζηε κέζε ηνπ ηνλ έθαλε λα 

ράζεη ηε δχλακή ηνπ. Ο θξνπξφο ειεπζεξψζεθε θαη μεθίλεζε 

πάιη λα ρηππάεη ηνλ εζ. 

Βπηζέζεηο ηεο κίαο νκάδαο απνθξνχνληαλ απφ ηελ άιιε, 

άικαηα, ρηππήκαηα, βαζηέο αλάζεο, θακηά θνξά θσλέο γηα λα 

σζήζνπλ ζε εληνλφηεξεο επηζέζεηο πνπ κάησλαλ ηνπο 

αληηπάινπο, ειηγκνχο… 

Οη θξνπξνί θαηέιεμαλ αλαίζζεηνη ζην πάησκα θαη ν εζ 

κε ηνλ Γθέηι καησκέλνη θαη ρηππεκέλνη, λα αλαζαίλνπλ βαζηά 

γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ην νμπγφλν πνπ έραζαλ. 

«Μάιινλ… νη θξνπξνί ζαο δελ είλαη θαη ηφζν… 

εθπαηδεπκέλνη ηειηθά» είπε ν εζ κε κηθξά δηαιείκκαηα 

αλάκεζα ζηηο ιέμεηο γηα λα αλαζάλεη. 

Δ Κίξζλεξ ρακνγέιαζε κε εθείλν ην ρακφγειν πνπ έιεγε 

φηη ν Γθέηι θαη ν εζ ζα πιήξσλαλ γηα ηελ αλππαθνή ηνπο. 
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«αο αθαηξνχληαη δηαθφζηνη πφληνη απφ ηνλ θαζέλαλ» 

είπε. Γνχξισζα ηα κάηηα. Αίπια κνπ άθνπζα θάπνηνπο λα 

κνπξκνπξίδνπλ βξηζηέο. 

«Ο επφκελνο πνπ ζα ηνικήζεη λα κελ ππαθνχζεη, ζα 

κεδεληζηεί ζην ζχζηεκα πφλησλ» βξνληνθψλαμε ε Κίξζλεξ. 

Ώπαγφξεςε ζηνλ Γθέηι θαη ηνλ εζ λα θχγνπλ γηα λα 

θαζαξηζηνχλ θαη ηνπο έλεπζε λα θαζίζνπλ δίπια κνπ. 

«Πάξηλεξ, φξζηα!» 

Ώλήζπρε, ζηξάθεθα ζηελ Έκηιπ πνπ ζεθσλφηαλ φξζηα, 

ηξέθιηδε απφ ηελ αδπλακία, ζρεδφλ δελ έβιεπε κπξνζηά ηεο απφ 

ηελ αυπλία θαη ηελ εμάληιεζε. Με ην παξάγγεικα ηεο Κίξζλεξ, 

ν αληίπαινο ηεο Έκηιπ, έλαο άιινο θξνπξφο, επηηέζεθε, αιιά ε 

Έκηιπ δελ έθαλε πξνζπάζεηα λα ηνλ απνθξνχζεη, νχηε θαλ λα 

απνθχγεη ην ρηχπεκά ηνπ. ηεθφηαλ αθίλεηε, λα δέρεηαη θάζε 

επίζεζε, λα καηψλεη θαη λα ζσξηάδεηαη κφλν θαη κφλν γηα λα 

μαλαζεθσζεί θαη λα ρηππεζεί πεξηζζφηεξν θάζε θνξά πνπ ε 

Κίξζλεξ δηέηαδε ηνλ θξνπξφ λα εληείλεη ηηο επηζέζεηο. Άθνπγα 

ηηο γξνζηέο ηνπ Ρεκφξ λα ρηππνχλ ζηε ζάξθα θαη ηα θφθαια ηεο 

Έκηιπ θαη έθιεηλα ηα κάηηα, πηέδνληαο κεξηθά δάθξπα, γηα λα κε 

ρξεηαζηεί λα δσ ην αίκα ηεο λα πνιιαπιαζηάδεηαη ζηα ξνχρα 

ηεο. Έλησζα ην ηξέκνπιν ζην ρέξη ηνπ Γθέηι έηζη φπσο κε 

αθνπκπνχζε θαη είδα ηνλ εζ ζηξακκέλν πάλσ κνπ, αληί 

κπξνζηά. Αελ κπνξνχζε λα βιέπεη. 

ην επφκελν ρηχπεκα ε Έκηιπ παξαπάηεζε θαη έγεηξε 

επηθίλδπλα, έραζε ηελ ηζνξξνπία ηεο. Ο θξνπξφο πξνζπάζεζε 

λα επηηεζεί μαλά, αιιά ν Γθέηι πεηάρηεθε πάλσ, άξπαμε ην ρέξη 

ηνπ θαη ην έζπαζε, ελψ ν εζ νξκνχζε πξνο ηελ Έκηιπ γηα λα 

πηάζεη ην θεθάιη ηεο πξηλ ρηππήζεη ζην πάησκα. Ο θξνπξφο 

νχξιηαμε απφ ην αλαπάληερν ρηχπεκα θαη φινη πεηαρηήθακε 

πάλσ. 
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«Ώξθεηά!» θψλαμε ν Λαδάξ απφ ηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο. 

Αελ είδα πφηε ήξζε. 

«Οπφιηεξο!» νχξιηαμε ε Κίξζλεξ πην έμαιιε απφ πνηέ. 

«Μεδελίδεζηε θαη νη ηξεηο απφ ην ζχζηεκα πφλησλ! Οπφιηεξο, 

ζνπ αθαηξείηαη ην δηθαίσκα λα καδέςεηο μαλά πφληνπο! Θα 

πνιεκήζεηο ζηελ πξψηε ζεηξά». 

σπάζακε φινη απφ ην ζνθ, ιεο θαη ν θαζέλαο άθνπζε ην 

φλνκά ηνπ αληί ηνπ Γθέηι ζηελ πνηλή ηεο Κίξζλεξ. Σνλ είρε 

θαηαδηθάζεη ζε ζάλαην. 

Ώπφ ηελ έθθξαζε ηνπ Γθέηι θαηαιάβαηλα φηη κε δπζθνιία 

θξαηηφηαλ γηα λα κε ζηείιεη ηελ Κίξζλεξ ζηνλ Αηάνιν, αλ θαη 

ακθηβάιισ αλ θάπνηνο απφ φινπο εδψ ήμεξε πνηνο είλαη ν 

Αηάβνινο ή ν Θεφο. 

ηαλ δχν Λεξφηι απφ ην ηαηξείν φξκεζαλ κέζα ζηελ 

αίζνπζα θαη πήξαλ ηελ Έκηιπ γηα εμεηάζεηο θαη αλάξξσζε, ν 

Γθέηι θαη ν εζ έηξεμαλ πίζσ ηνπο. Δ Κίξζλεξ νχξιηαμε λα 

κείλνπλ θαη ηνπο απείιεζε κε λπρηεξηλέο πξνπνλήζεηο, φκσο 

απηνί βγήθαλ έμσ αγλνψληαο ηελ. 

«Άθεζέ ηνπο» είπε ν Λαδάξ. 

«Ο επφκελνο πνπ ζα παξαβεί εληνιέο, ζα ζηαιεί ζηελ 

απνκφλσζε». Σν λα είλαη απηή ε επηθεθαιήο ησλ πξνπνλεηψλ, 

άξα θαη ε ζεκαληηθφηεξε πξνπνλήηξηα, απηφκαηα ηήο έδηλε ηελ 

εμνπζία λα καο ηηκσξήζεη, φπσο ζα έθαλε ν Λαδάξ. «Βπφκελν 

δεπγάξη: Μέγθαλε Φνξκπο - Νάηαιη Πηεξο». 
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Σν βιέκκα κνπ ηελ αλαδήηεζε κέζα ζην πιήζνο ησλ 

θξνπξψλ. Καζφηαλ απέλαληη θαη, αλ θξίλσ απφ ηελ έθθξαζε 

ηνπ πξνζψπνπ ηεο, ζα έβαδα ζηνίρεκα φηη κέζα ηεο 

αλαζεκάηηδε ηελ ψξα θαη ηε ζηηγκή πνπ νξίζηεθε σο δηθή κνπ 

αληίπαινο. ην χθνο ηεο απνηππσλφηαλ κία ζηξηθλή δπζθνξία, 

πνπ πάζρηδε, φκσο, λα θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, λα κελ 

αθήζεη λα θαλεί παξαέμσ. 

Δ Κίξζλεξ ήμεξε πσο πάληα αληηδξνχζα. Πεξίκελε θαη 

απηήλ ηε θνξά λα αξλεζψ. Ήζειε λα κε ηηκσξήζεη, λα κε 

ζηείιεη ζηελ απνκφλσζε. 

Κάηη κε θαγνχξηδε λα ηεο πάσ θφληξα θαη ζήκεξα, ην 

ζίγνπξν, φκσο, ήηαλ έλα: Ώπνκφλσζε δελ πήγαηλα μαλά. 

Με ην λεχκα ηεο Κίξζλεξ βξεζήθακε θαη νη δχν φξζηεο, ε 

κία απέλαληη απφ ηελ άιιε. Κνίηαμα ηα ζθνχξα κάηηα ηεο 

Νάηαιη. Ώλαδήηεζα κέζα ηνπο φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ κε 
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θάλνπλ λα ηε κηζψ. Πξψηνο θαη θαιχηεξνο ν ζεκεξηλφο 

εμεπηειηζκφο κνπ ζηελ ηξαπεδαξία, ε θαηζαξίδα πνπ βξήθα 

κέζα ζην θαγεηφ κνπ. Ση άιιν λα πξσηνζπκεζψ; Σνλ θνπβά 

πνπ θιψηζεζε ερζέο κε απνηέιεζκα λα επαλαιάβσ ηελ 

αγγαξεία κνπ; Σε θσηηά πνπ έβαιε γηα λα κε θαηεγνξήζεη θαη 

λα κε ζηείινπλ γηα αλακφξθσζε; Σα ζπλερή πξνζβιεηηθά 

ζρφιηα ελαληίνλ κνπ; Σνλ ηξφπν πνπ κνπ θεξφηαλ απφ ηφηε πνπ 

πάηεζα ην πφδη κνπ ζηελ αθαδεκία; Σν ηξειφ απσζεκέλν ηεο 

καδί κνπ; 

ια. Καη θαζψο κνπ έξρνληαλ έλα-έλα ζην κπαιφ, ε 

επηζπκία κνπ γηα εθδίθεζε θνχλησλε φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

ξκεζα. 

Έηξεμα θαηά πάλσ ηεο ρσξίο λα πεξηκέλσ ην ζχλζεκα ηεο 

Κίξζλεξ θαη ηε ρηχπεζα ζην ζηνκάρη. Δ Νάηαιη δηπιψζεθε ζηα 

δχν κνξθάδνληαο απφ ηνλ έληνλν πφλν θαη αγθάιηαζε ζθηρηά ην 

ζψκα ηεο. Αελ έθαλε θίλεζε λα κνπ επηηεζεί. Μνλάρα βφγθαγε 

θαη παξαπαηνχζε, δίλνληάο κνπ ηελ εληχπσζε φηη ήηαλ ήδε 

ηειεησκέλε, έλαο εχθνινο ζηφρνο. Γη’ απηφ θαη θηλήζεθα κε 

ζθνπφ λα ηε ρηππήζσ γηα δεχηεξε θνξά. ηαλ ηελ πιεζίαζα 

αξθεηά, εθείλε ηηλάρηεθε πάλσ ζαλ ειαηήξην θαη κνπ άζηξαςε 

κία απίζηεπηα δπλαηή γξνζηά ζην κάγνπιν, πνπ έθαλε ην θεθάιη 

κνπ λα πεηαρηεί ζην πιάη κε αζηξαπηαία ηαρχηεηα. Ο Λαδάξ 

ηηλάρηεθε λεπξηθά, ζαλ λα ρηχπεζε εθείλνλ ε Νάηαιη. 

«Μπξάβν, Πηεξο!» θψλαμε ε Κίξζλεξ. «Παξαπιαλάκε ηνλ 

ερζξφ!» 

Σα θφθθαια ηνπ απρέλα κνπ έηξημαλ απφ ηελ απφηνκε 

θίλεζε θαη ηα κάηηα κνπ άλνημαλ δηάπιαηα απφ ηνλ πφλν, αιιά 

θπξίσο απφ ηελ έθπιεμε. Δ βξψκα, κε μεγέιαζε! 

Σν ζάζηηζκά κνπ ηεο έδσζε ρξφλν λα επηηεζεί μαλά. Αχν 

κνλάρα δεπηεξφιεπηα, πνπ φκσο ήηαλ αξθεηά γηα λα δερηψ έλα 

αθφκα γεξφ ρηχπεκα απφ εθείλε. Σν κηθξνζθνπηθφ ζψκα ηεο -
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αθφκα πην θνληφ απφ ην δηθφ κνπ - πήδεμε ςειά ζηνλ αέξα θαη 

πξνζγεηψζεθε επάλσ κνπ, κε απνηέιεζκα λα ράζσ ηειείσο ηελ 

ηζνξξνπία κνπ, λα πηαζηψ απφ εθείλε γηα λα θξαηεζψ φξζηα, 

απηή λα κελ πξνιάβεη λα απνκαθξπλζεί, λα ηξεθιίζεη, λα πέζεη 

επάλσ κνπ, θαη καδί λα θνπηξνπβαιηαζηνχκε ζην πάησκα 

μαπισκέλεο αλάζθεια, ε κία πάλσ ζηελ άιιε, κε ηελ πιάηε 

κνπ λα ζθεπάδεη ην ζηήζνο ηεο. ηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε ην 

κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ βξηζθφηαλ, πξνζπάζεζε λα 

απεγθισβηζηεί. Άξρηζε λα ηξαληάδεηαη ζαλ καληαθή. 

«Αελ ηξαληαδφκαζηε, Πηεξο!» ηζίξημε ε Κίξζλεξ. 

«Βθαξκφδνπκε ηερληθέο γηα λα απεγθισβηζηνχκε! Βιηγκνχο θαη 

ρηππήκαηα ζε αδχλακα ζεκεία!» 

Κξαηήζεθα φζν πην ζθηρηά κπνξνχζα επάλσ ηεο θαη 

πέξαζα ζηελ αληεπίζεζε, πξηλ πξνιάβεη λα κε ρηππήζεη ζε 

θάπνην θαίξην ζεκείν. Καηέβαζα νξκεηηθά ην πίζσ κέξνο ηνπ 

θεθαιηνχ κνπ ζην κέησπφ ηεο, ρηππψληαο ηελ αλάκεζα ζε 

‘κέλα θαη ην πάησκα, θαη κε ηνλ αγθψλα κνπ ζην ζηνκάρη ηεο, 

ζηεξψληαο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπλεχζεη γηα κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα. η’ απηηά κνπ έθηαζε κνλάρα ην πληρηφ βνγθεηφ 

ηεο, πνπ φκσο ακέζσο κεηά ζθεπάζηεθε γηα ηα θαιά απφ ηε 

δηθή κνπ ηζηξίδα, φηαλ έλησζα ηα δφληηα ηεο λα δαγθψλνπλ ηνλ 

ιαηκφ κνπ, ζε κία ηξειή απφ κέξνπο ηεο παξάβαζε ησλ 

θαλφλσλ. ηελ επεξρφκελε κάρε κε ηνπο αλζξψπνπο ήκαζηαλ 

ειεχζεξνη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάζε κέζν γηα λα θεξδίζνπκε. 

Βδψ καζαίλακε λα πνιεκάκε επαγγεικαηηθά θαη απηφ ήηαλ φ,ηη 

πην εξαζηηερληθφ κπνξνχζε λα θάλεη έλαο πνιεκηζηήο.  

Πεηάρηεθα επάλσ ζαλ ηξειή, πηέδνληαο κε ηελ παιάκε 

κνπ ην ζεκείν ηνπ ιαηκνχ πνπ κνπ δάγθσζε. Δ επαθή κε ηελ 

πιεγή κνχ πξνθάιεζε έλα ειαθξχ ηζνχμηκν πνπ δηαπέξαζε ηνπο 

αδέλεο ηνπ ιαηκνχ κνπ. Έθεξα ην ρέξη κνπ κπξνζηά, αιιά 

επηπρψο ηα δάρηπιά κνπ δελ ήηαλ καησκέλα. 
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Ο Λαδάξ ζπλέρηδε λα κε θνηηάδεη αλήζπρνο. 

Καη ηψξα, εγψ ηη ππνηίζεηαη πσο έπξεπε λα θάλσ; Να 

ζπλερίζσ λα ηελ πνιεκάσ; Να επηηεζψ μαλά, ή φρη; Γχξηζα 

ζηελ Κίξζλεξ κ’ έλα απνζβνισκέλν χθνο, πεξηκέλνληαο ηελ 

παξέκβαζή ηεο. Αελ κίιεζε. Αελ καο δηέθνςε. Καλείο απ’ φζνπο 

βξίζθνληαλ εδψ δελ πεηάρηεθε. πλέρηζαλ φινη λα 

παξαθνινπζνχλ κε ακείσην ελδηαθέξνλ ηε κάρε, πνπ είρε 

κεηαηξαπεί ζε θαηηλνθαβγά. 

Δ Νάηαιη ζεθψζεθε θαη πάιη φξζηα, έθηπζε θάησ, ε 

ζηρακέλε. θνχξν θφθθηλν αίκα – κνλαδηθφ γνληδηαθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Ρεκφξ - έξεε απφ έλα ζθίζηκν ζηα ρείιε 

ηεο θαη κνπ επηηέζεθε μαλά. Σν πφδη ηεο ηεληψζεθε θαη κε 

θιψηζεζε ζην ζηήζνο, ζπξψρλνληάο κε πίζσ κεξηθά βήκαηα. 

Πεηζκσκέλε, έθαλα ζην πιάη γηα λα απνθχγσ ηελ επφκελε 

επίζεζε, άξπαμα, φκσο, ην πφδη ηεο ζηνλ αέξα θαη ην ηξάβεμα 

θνληά κνπ ξίρλνληαο ηε Νάηαιη θάησ. Έπηαζα ζθηρηά ηε 

καθξπά κειαρξηλή αινγννπξά ηεο θαη ηελ έζπξα πίζσ κνπ, 

πξνζπαζψληαο λα αληιήζσ φζε δχλακε κνχ είρε απνκείλεη ζε 

απηφ ην θξάηεκα. Μεξηθέο ηνχθεο μεξηδψζεθαλ απφ ην θεθάιη 

ηεο θαη κπιέρηεθαλ ζηα δάρηπιά κνπ. πλέρηζα λα ηε θέξλσ 

βφιηεο ζην πάησκα. Δ Νάηαιη ππέθπςε. Σζίξηδε, θψλαδε, 

νχξιηαδε θαη θξαηνχζε ην θεθάιη ηεο κε ηα δπν ηεο ρέξηα, γηα 

λα κεηψζεη θάπσο ηνλ πφλν. ηαλ ηειηθά θνπξάζηεθα λα ηε 

ζέξλσ, ηελ ηξάβεμα μαλά επάλσ θαη ηελ έζπξσμα πίζσ, 

κεγαιψλνληαο θάπσο ηελ απφζηαζε κεηαμχ καο, γηα λα ηελ 

απνηειεηψζσ. 

Ο Ρφλαιλη, φκσο, ζηάζεθε ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο, εγψ 

ζηξάθεθα ζ’ εθείλνλ θαη έραζα ηε ζπγθέληξσζή κνπ εθείλν ην 

δεπηεξφιεπην. Δ Νάηαιη ηνλ πήξε είδεζε θαη, ζαλ λα 

ηξηγπξλνχζαλ ζην κπαιφ ηεο φιεο νη πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ λα 

κείλεη καθξηά κνπ, γέιαζε χπνπια θαη κνπ επηηέζεθε. Με κία 
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αζηξαπηαία πεξηζηξνθηθή θίλεζε γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, κε 

θιψηζεζε ζην πξφζσπφ κνπ. Άθνπζα ην θξαθ θαη έλησζα ηε 

κχηε κνπ λα ζπάεη. Μία θξαπγή βγήθε απφ ην ζηφκα κνπ ηε 

ζηηγκή πνπ ην ζψκα κνπ έπεθηε πίζσ, πξηλ ζσξηαζηεί ζην 

πάησκα. 

Έπεζα θαη δελ μαλαζεθψζεθα. 

 Βπηθσλήκαηα θαη θσλέο αθνινχζεζαλ. Ώπφ πάλσ κνπ 

ζηάζεθε ν Λαδάξ θαη κε βνήζεζε λα αλαθαζίζσ. Ώκέζσο 

έλησζα θαιχηεξα, ζέξκε απιψζεθε παληνχ ζην ζψκα κνπ, ε 

δαιάδα ππνρψξεζε θαη κπνξνχζα λα ζηαζψ κφλε κνπ ζηα 

πφδηα κνπ. 

 «Βίζαη εληάμεη;» κε ξψηεζε ν Λαδάξ. «Αελ έρεηο ρηππήζεη 

θάπνπ».  

 «Ννκίδσ» είπα πξνζπαζψληαο αθφκα λα θαηαιάβσ αλ 

φλησο ήκνπλ θαιά. Πεξίκελα κεξηθά δεπηεξφιεπηα γηα λα 

βεβαησζψ φηη δελ πνλάσ. Αελ πνλνχζα ηειηθά. Ήηαλ ηδέα κνπ. 

«Βληάμεη, είκαη». 

 

 «Λάζνο ηαθηηθή λα ζεθψλεηο ηνλ ερζξφ γηα λα ηνπ 

επηηίζεζαη μαλά» έζπαζε ηε ζησπή ηεο αίζνπζαο κία θσλή. 

Καζφκνπλ ζην πάησκα ηεο αίζνπζαο θαη θαζάξηδα ηνπο 

εμνπιηζκνχο κάρεο. Ξεθάζαξν θαςφλη. ηξάθεθα ζηελ είζνδν. 

«Σνλ απνηειεηψλεηο φζν είλαη πεζκέλνο θάησ». 

 «Αελ ζπκάκαη λα δήηεζα ηε γλψκε ζνπ, αδεξθνχιε» 

απάληεζα πηθξφρνια. «πγγλψκε πνπ δελ είρα ρξφλν λα 

ζπγθεληξσζψ». 

«Αελ πξφθεηηαη λα ην θάλεηο ζσζηά φηαλ ζνπ είλαη ηφζν 

δχζθνιν λα ζπγθεληξσζείο». Άξρηζε λα πιεζηάδεη. «Πξέπεη λα 

ζνπ βγαίλεη έκθπηα. Ση ζα πεηο ζηνλ αληίπαιφ ζνπ αχξην, 

κεζαχξην; Πεξίκελε κηζφ ιεπηφ λα ζπγθεληξσζψ;» 

 «Μάιινλ ζα ηνλ αθήζσ λα κε ρηππήζεη». 
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 «Υξεηάδεζαη εμάζθεζε». Έπηαζε έλα δεπγάξη απφ ηα ήδε 

θαζαξηζκέλα γάληηα θαη μεθίλεζε λα ηα δέλεη γχξσ απφ ηνπο 

θαξπνχο ηνπ. Σα γάληηα καο δελ είραλ εζσηεξηθή επέλδπζε. 

Ήηαλ έλα ζθέην χθαζκα πνπ άθελε γπκλά ηα δάρηπια. 

 Ο Ρφλαιλη κνχ έθαλε λφεκα λα πιεζηάζσ. 

 «Αελ ζα ‘ζαη θαιά» είπα. 

 «Αελ δέρνκαη ε αδεξθή ηνπ θαιχηεξνπ πνιεκηζηή λα ράλεη 

ζηηο κάρεο. Νηξνπηάδεηο ην θαιφ κνπ φλνκα». Ώλ ήηαλ άιινο ζα 

πίζηεπε φηη κε δνχιεπε. Ο Ρφλαιλη ζνβαξνινγνχζε. «Θα κάζεηο 

λα πνιεκάο». 

 Σνπ ρακνγέιαζα κε πξνζπνηεηφ ελζνπζηαζκφ. 

 «Έρσ κία θαηαπιεθηηθή ηδέα! Μπνξνχκε λα πάςνπκε λα 

είκαζηε αδέξθηα. Αελ ζα κνπ μαλακηιήζεηο θαη φηαλ καο 

ξσηάλε, ζα ην αξλνχκαζηε». Γχξηζα πιάηε γηα λα ζπλερίζσ ηελ 

αγγαξεία. «Άιισζηε, θη εγψ ληξέπνκαη πνπ έρσ έλαλ αδεξθφ 

πξνδφη…» Δ θξάζε κνπ θφπεθε απφηνκα απφ ηε γξνζηά ηνπ 

Ρφλαιλη, πνπ κε βξήθε ζην πιάη ηνπ θεθαιηνχ. «Άνπηο!» 

παξαπνλέζεθα θαη έηξηςα ην θεθάιη κνπ ζην ζεκείν ηνπ 

ρηππήκαηνο. «Παο θαιά;» 

 «Αελ γπξλάκε πνηέ ηελ πιάηε ζηνλ αληίπαιν, πφζν 

κάιινλ ζε έλαλ πξνδφηε». 

 «Παξάηα κε. Αελ έρσ φξεμε γηα βιαθείεο. Έρσ δνπιεηά λα 

θάλσ». 

 κσο, ν Ρφλαιλη πεηάρηεθε κπξνζηά θαη κνπ επηηέζεθε 

μαλά. Ίζα πνπ πξφιαβα λα θάλσ ζην πιάη, αιιά πάιη άξπαμα 

έλα ρηχπεκα ζηνλ ψκν. 

 «νπ είπα…» 

 «Μελ παηάο βαξηά θάησ». Δ ζπκβνπιή ηνπ αθνχζηεθε 

ζαλ δηαηαγή, ηφζν επηηαθηηθά πνπ ηελ πξφθεξε. Καη κνπ 

επηηέζεθε μαλά. Ώπηήλ ηε θνξά δελ πξφιαβα λα κεηαθηλεζψ. 

Βίρα παηήζεη φλησο βαξηά ηα πέικαηά κνπ γηα λα βξσ ηελ 
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ηζνξξνπία κνπ, κε απνηέιεζκα ηψξα λα δπζθνιεπηψ λα 

κεηαθηλεζψ φζν γξήγνξα απαηηνχζε ε επίζεζε ηνπ Ρφλαιλη θαη 

ην ρηχπεκά ηνπ λα κε βξεη ζην κάγνπιν. 

 Φπζηθά ζσξηάζηεθα θάησ. 

 «Ρε Ρφλαιλη!» 

 «Σα πέικαηά ζνπ δελ ζα παηάλε νιφθιεξα ζην έδαθνο. Οη 

θηέξλεο ζνπ ζα είλαη πάληα δχν ρηιηνζηά πην ςειά, γηα λα παηάο 

ειαθξηά θαη ζηαζεξά. Σα βήκαηά ζνπ ζα ελαιιάζζνληαη. Θα 

πεηάο». 

 Σνλ είδα λα θηλείηαη πξνο ην κέξνο κνπ θαη, φηαλ 

θαηάιαβα φηη ζα κε ρηππνχζε μαλά, θπιίζηεθα γηα λα ηνλ 

απνθχγσ. Σν ζψκα ηνπ πεηάρηεθε πάλσ κνπ θαη ν αγθψλαο ηνπ 

ρηχπεζε ηειεπηαία ζηηγκή ζην πάησκα, εηζπξάηηνληαο φιε ηε 

θφξα πνπ είραλ σζήζεη ηα πφδηα ηνπ. Αελ έδεημε λα ηνλ πνλάεη 

θαζφινπ. Αελ βφγθεμε θαλ. Σν επφκελν θηφιαο δεπηεξφιεπην 

είρε θπιηζηεί φπσο εγψ, είρε βξεζεί αλάζθεια δίπια κνπ, κε ηνλ 

άιινλ αγθψλα λα θαηεπζχλεηαη θαηά πάλσ κνπ. 

 Δ θξαπγή απφ ηελ ηξνκάξα κνπ βγήθε απζφξκεηα, πξηλ 

πξνιάβσ λα ηε ζπγθξαηήζσ, θαη ην ίδην αζηξαπηαία θπιίζηεθα 

δίπια, κε ηνλ Ρφλαιλη λα αθνινπζεί θαη λα επηηίζεηαη μαλά. 

  «Ξαλά!» θψλαμε φζν θπιηφκαζηαλ εγψ κπξνζηά θη 

εθείλνο λα κε αθνινπζεί. ε ιίγν ζα έθηαλα ζηνλ ηνίρν θαη ζα 

κε ζηξίκσρλε, αιιά ην κφλν πνπ κπνξνχζα λα ζθεθηψ εθείλε 

ηε ζηηγκή, ήηαλ λα απνθχγσ ην θάζε ρηχπεκα. «Φχγε!» 

θψλαμε. «ήθσ, θνπλήζνπ, πξηλ ζε ζηξηκψμσ!» 

 ηελ επφκελε απφπεηξά κνπ λα ηνπ μεθχγσ, αληί λα 

θπιηζηψ, πξνζπάζεζα λα ζεθσζψ, φπσο κνπ είπε, κφλν πνπ 

απηή κνπ ε θίλεζε είρε σο απνηέιεζκα εγψ λα κείλσ ζηάζηκε, 

ηε ζηηγκή πνπ ν Ρφλαιλη εξρφηαλ θαηά πάλσ κνπ. Σν ζψκα κνπ 

ζεθψζεθε, φκσο ην ρηχπεκά ηνπ ηζνπξνχθιηζε ην λεχξν ζηνλ 

κεξφ κνπ.  
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 «Θα ζεθψλεζαη κε άικα! Μφλν έηζη ζα απνθεχγεηο ηα 

ρηππήκαηα. Πξέπεη λα δπλακψζεηο ηνπο κπο ζηνλ θνξκφ ζνπ». 

Ώπνκαθξχλζεθα θνπηζαίλνληαο, ηελ ψξα πνπ ν Ρφλαιλη 

πεηαγφηαλ επάλσ κε έλα κφλν άικα θαη ηψξα εξρφηαλ επηζεηηθά 

πξνο εκέλα. 

 «Βληάμεη, εληάμεη» είπα θάλνληαο πίζσ βήκαηα θαη 

ζήθσζα εηξεληθά ηα ρέξηα κνπ. «Καηάιαβα. ηακάηα ηψξα». 

 κσο, απηφο ν αλαζεκαηηζκέλνο πάιη κνπ επηηέζεθε. Βγψ 

έθαλα ηειεπηαία ζηηγκή πίζσ θαη έραζα ηνλ βεκαηηζκφ κνπ, 

παξαπάηεζα, αιιά επηπρψο θαηάθεξα λα ηζνξξνπήζσ πξηλ 

βξεζψ πάιη ζην πάησκα. 

 «Μελ παηάο νιφθιεξν ην πέικα ζνχ είπα!» Δ γξνζηά ηνπ 

θαηεπζπλφηαλ πξνο ην πξφζσπφ κνπ θη εγψ έζθπςα θαη ηελ 

απέθπγα. Έθαλα ζην πιάη, αιιά πάιη παξαπάηεζα. «Πεηάο» 

κνπ θψλαμε ηελ ψξα πνπ επηηηζφηαλ μαλά. Πήδεμα ζην πιάη θαη 

ζηάζεθα ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ κνπ, κε ηηο θηέξλεο λα αγγίδνπλ 

αλεπαίζζεηα θάησ. «Πεηάο!» επαλέιαβε θαη επαλαιάβακε ηηο 

θηλήζεηο καο. Βθείλνο ηελ επίζεζε θη εγψ ηελ απνθπγή. Καη 

απηήλ ηε θνξά, ην πάηεκά κνπ ήηαλ αλάιαθξν, ζσζηά 

ππνινγηζκέλν ρσξίο βαξηά παηήκαηα θαη παξαπαηήκαηα. 

Έλησζα φιν ην βάξνο ηνπ ζψκαηφο κνπ λα ζπγθεληξψλεηαη ζηα 

πφδηα, έηζη φπσο ηα γφλαηα ιχγηδαλ ειαθξψο ζε θάζε άικα θαη 

θάζε πξνζγείσζε. Καη επηηέινπο, θαηάθεξα λα απνθχγσ ηηο 

επηζέζεηο ηνπ Ρφλαιλη. Δ ζηάζε ηνπ ζψκαηφο κνπ κνπ επέηξεπε 

λα θηλνχκαη κε ηαρχηεηα θαη επιπγηζία. Μπνξνχζα ηαπηφρξνλα 

λα ζθχςσ γηα λα ηνλ απνθχγσ θαη λα πεηαρηψ ζην πιάη γηα λα 

απνκαθξπλζψ εληειψο απφ απηφλ, ρσξίο λα παξαπαηήζσ ή λα 

ηξεθιίζσ. 

 «Πην γξήγνξα», κε δηέηαμε ν Ρφλαιλη, πξνζδίδνληαο 

πεξηζζφηεξε αγξηάδα θαη βξαρλάδα ζηε θσλή ηνπ, θαη 

επηηάρπλε ηηο επηζέζεηο. 
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 «Βληάμεη, θηάλεη, ην έκαζα!» θψλαμα, αιιά δελ 

ζηακάηεζα νχηε δεπηεξφιεπην λα κεηαθηλνχκαη. 

 «Ώπηφ ζα θάλεηο αλ ζνπ επηηεζεί θάπνηνο;» ξψηεζε 

αγξηεκέλνο ελψ κνπ επηηηζφηαλ. «Θα ηξέμεηο λα θχγεηο; Ώιιά λα 

κνπ πεηο, απηφ δελ θάλνπλ φινη νη δεηινί;» 

 «Ρφλαιλη!» 

 «Θα ζπλερίζεηο λα ηξηγπξλάο κέρξη λα θνπξαζηείο θαη 

ηειηθά λα γίλεηο εχθνινο ζηφρνο γηα φινπο. Οη ακπλφκελνη 

θνπξάδνληαη πξψηνη. Οη δεηινί». αλ απηήλ ηε θνξά λα βξήθε 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, επηηέζεθε κε κία θνθηή θαη αζηξαπηαία 

θίλεζε. Καη ηη ππνηίζεηαη φηη ήζειε λα θάλσ; Να ηνπ επηηεζψ θη 

εγψ; Ώθφκα θαη απηφ λα ήζειε, ήηαλ αδχλαηνλ λα 

ζπγθεληξσζψ. Βδψ κεηά βίαο θαηάθεξλα αθφκα λα ειίζζνκαη 

θαη λα ηνπ μεθεχγσ. 

 «Σειείσλε!» 

Δ γξνζηά κνπ ζθίρηεθε θαη πξνζπάζεζα λα ζπγρξνλίζσ 

ην ρηχπεκά κνπ κε ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηφο κνπ. 

Ώιιά ήηαλ αδχλαηνλ. 

«Υηχπα» θψλαμε ν Ρφλαιλη ηε ζηηγκή πνπ νξκνχζε θαηά 

πάλσ κνπ. Έθαλα ζην πιάη θαη ηνλ απέθπγα. «Υηχπα!» 

Αελ ππήξρε ρξφλνο νχηε γηα απηνζπγθέληξσζε, νχηε γηα 

εμάζθεζε ζηφρνπ. Βπηηέζεθα. Σνπιάρηζηνλ, ε ζέζε ηνπ 

ζψκαηφο κνπ ήηαλ ζσζηή θαη ην βάξνο κνπ θαιά κνηξαζκέλν 

ζηα πφδηα, ψζηε λα παξακείλσ φξζηα θαη λα κε ζσξηαζηψ, γηαηί 

ε γξνζηά κνπ δελ είρε ηίπνηα απφ ην επζχβνιν θαη 

απνθαζηζηηθφ ρηχπεκα πνπ καο κάζαηλαλ ζηα ηφζα ρξφληα 

πξνπνλήζεσλ. Ήηαλ αδέμηα, αδχλακε θαη αιινπξφζαιιε. 

Έκνηαδε αλαπνθάζηζηε, αθνχ ρηχπεζε θάπνπ αλάκεζα ζην 

ζηέξλν θαη ηελ θιείδα ηνπ αδεξθνχ κνπ. Ή κάιινλ ζα 

ρηππνχζε, γηαηί ν Ρφλαιλη θηλήζεθε αζηξαπηαία θαη ηελ 

απέθπγε κε κεγάιε επθνιία. 
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«πγθεληξψζνπ» απαίηεζε. «Πξέπεη λα ηα θάλεηο φια ζε 

δεπηεξφιεπηα. Θα ακχλεζαη θαη ζα επηηίζεζαη ηελ ίδηα ζηηγκή. 

Μελ αθήλεηο ηνλ αληίπαιν λα ζνπ πάξεη ηνλ αέξα. ξκα!» 

θψλαμε θαη επηηέζεθε ν ίδηνο. Σν ρηχπεκά ηνπ κε έπηαζε 

απξνεηνίκαζηε θαη, φηαλ ε γξνζηά ηνπ κε βξήθε ζην κάηη, 

ηζίξημα θαη έπεζα θαξδηά πιαηηά θάησ. Ο Ρφλαιλη ζηακάηεζε 

θαη έκεηλε φξζηνο κπξνζηά κνπ. 

Ώλαζήθσζα ηνλ θνξκφ κνπ, ζθεπάδνληαο ην ρηππεκέλν 

κάηη κνπ κε ηελ παιάκε. 

«Μα πφζν ειίζηνο είζαη πηα;» θψλαμα. «Θα κε 

ζθνηψζεηο;» 

«Να κάζεηο λα παιεχεηο» απάληεζε αλέθθξαζηνο, γεκάηνο 

απάζεηα. Οχηε πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ην κάηη κνπ. «Έρνπκε 

δξφκν αθφκα». 

«Αελ πξφθεηηαη λα πξνπνλεζψ καδί ζνπ, πάεη θαη 

ηειείσζε! Πάξε δξφκν ηψξα θαη δψζε κνπ λα μαλά θαζαξίζσ ηα 

γάληηα πνπ θνξάο» θψλαμα ηνλίδνληαο ηε ιέμε ‘μαλά’, αθνχ 

εμαηηίαο ηνπ ζα έθαλα δηπιφ θφπν. 

«Φξφληηζε ηελ επφκελε θνξά λα είζαη έηνηκε, γηαηί δελ ζα 

ζε ιππεζψ» απάληεζε θαη έβγαιε ηα γάληηα, αθήλνληάο ηα λα 

πέζνπλ ζηα πφδηα κνπ. 

«Ώθνχο ηη ζνπ ιέσ; Αελ ζα πξνπνλεζνχκε μαλά!» 

«Σα ιέκε ζηελ επφκελε πξνπφλεζε» είπε πξηλ βγεη απφ 

ηελ αίζνπζα. 

  Διίζηνο! Ο αδεξθφο κνπ ήηαλ έλαο ειίζηνο. 

Με θφπν ζεθψζεθα - είρα θαηαληήζεη εξείπην πηα κε ηφζν 

μχιν - θαη θνηηάρηεθα ζηνλ θαζξέθηε. Σν κάηη κνπ είρε 

θνθθηλίζεη θαη ήκνπλ ζίγνπξε φηη ζε ιίγν ζα γηλφηαλ έλα σξαίν 

κειηηδαλί ρξψκα, λα θάλεη παξέα κε ηηο κειαληέο ζην κάγνπιν 

πνπ είρα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξνπνλήζεηο. 
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Λεο θαη δελ κνπ έθηαλαλ φινη νη άιινη, ηψξα ζα κε έδεξλε 

θαη ν αδεξθφο κνπ. 

Τπέξνρα. 
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Ο νπξαλφο ζθνηείληαζε. Σν θεγγάξη θξπβφηαλ πίζσ απφ 

ηα κφληκα απισκέλα ζχλλεθα ηνπ νπξαλνχ. Νχρησλε, θαη ην 

θξχν ηηο λχρηεο ήηαλ πάληα πην δπλαηφ. Ώθφκα θη εκάο 

επεξέαδε. Οη πεξηζζφηεξνη Λεξφηι θαη Ρεκφξ είραλ καδεπηεί 

ζηνπο θνηηψλεο ή ηελ ηξαπεδαξία, κέρξη λα ηνπο εηδνπνηήζεη ην 

ζησπεηήξην λα απνζπξζνχλ. Δ Νάηαιη θαζφηαλ έμσ. Σν ρηφλη 

θάιππηε ηα καιιηά ηεο. Έηξεκε ιίγν, παξίζηαλε, φκσο, ηε 

ζθιεξή. ρη επεηδή ηελ θνηηνχζα. Αελ κε έβιεπε αθφκα. Ήζειε 

απιψο λα απνδείμεη ζηνλ εαπηφ ηεο πφζν ζθιεξή είλαη. 

 Πιεζίαζα ην παγθάθη πνπ θαζφηαλ. Έδεηρλε λα κελ έρεη 

θαηαιάβεη αθφκα ηελ παξνπζία κνπ. 

 «Φαληάδνκαη πσο εθηνλψζεθεο αξθεηά, ηψξα πνπ ηελ 

έδεηξεο» είπα ήξεκα. 

 Καηάιαβε φηη ήκνπλ εγψ, δελ θίλεζε, φκσο, νχηε ηε καηηά 

ηεο πξνο ην κέξνο κνπ. 
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 «Μφλν φηαλ ζαο ζθνηψζσ ζα εθηνλσζψ» κνπξκνχξηζε. 

Κάζηζα δίπια ηεο. Άθεζα ιίγν ρξφλν λα θπιήζεη κέρξη λα 

βεβαησζψ φηη δελ ζα έθεπγε. 

 «Ξέξεηο, θαηεγνξείο ηελ Μέγθαλ, αιιά δελ δηαθέξεηο θαη 

πνιχ απφ απηή». 

 Δ Νάηαιη γχξηζε απφηνκα ην θεθάιη ηεο θαη κε θνίηαμε 

γεκάηε απέρζεηα θαη κίζνο. 

 «Αελ ζα ηνικήζεηο λα ην μαλαπείο απηφ» κε 

πξνεηδνπνίεζε. 

Σελ θνίηαμα επζεία, αθξηβψο κέζα ζηα κάηηα ηεο. 

 «Βίζαη ίδηα κε ηελ Μέγθαλ» επαλέιαβα. Σα κάηηα ηεο 

άζηξαςαλ. «Με ηε δηαθνξά φηη ε Μέγθαλ είλαη ζε θάηη 

θαιχηεξε απφ ζέλα. Αελ πξνζπαζεί λα εθδηθεζεί θαλέλαλ γηα 

φζα ηεο ζπλέβεζαλ. Ώληηζέησο, θάλεη ηα πάληα γηα λα θηηάμεη 

ηνλ θφζκν ηεο, αθφκα θη φηαλ ηελ ηηκσξνχλ γη’ απηφ». 

 «Κη εγψ απηφ πξνζπαζψ λα θάλσ» γξχιηζε. «Ξέξεηο πφζν 

φκνξθνο ζα είλαη ν θφζκνο κνπ, φηαλ βγείηε θαη νη δχν απφ 

απηφλ;» 

 «Άξα ζπκθσλείο φηη είζηε ίδηεο». 

 Δ Νάηαιη μαθληάζηεθε. Αελ είρε απάληεζε. Άθεζε ηελ 

αλάζα ηεο λα βγεη κε πίεζε απφ ηα ξνπζνχληα ηεο θαη γχξηζε ην 

βιέκκα απφ ηελ άιιε. 

«κσο εζχ θάλεηο θαη θάηη αθφκα ρεηξφηεξν» ζπλέρηζα. 

Βίδα ηελ έληαζε ζηα ρέξηα ηεο έηζη φπσο έζθηγγαλ ην παγθάθη. 

«Κξχβεζαη θάησ απφ ην κίζνο ζνπ. Αελ ηνικάο λα 

αληηκεησπίζεηο ηα γεγνλφηα. Να παξαδερηείο απηφ πνπ έγηλε, λα 

θιάςεηο γη’ απηφ θαη λα ην μεπεξάζεηο. Σν θπιαθίδεηο θαη ην 

ηξέθεηο κε ην κίζνο ζνπ. Σν άδηθν κίζνο ζνπ. Δ Μέγθαλ δελ 

θηαίεη γηα ηίπνηα, θη φκσο εζχ επηκέλεηο λα ξίρλεηο ηηο επζχλεο 

επάλσ ηεο. Θέιεηο ηφζν πνιχ λα δηθαησζείο, πνπ ςάρλεηο 

απεγλσζκέλα λα εθδηθεζείο θάπνηνλ λα απνθαηαζηήζεηο κέζα 
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ζνπ ην αίζζεκα ηεο δηθαηνζχλεο. Ώθφκα θαη αλ απηφο ν θάπνηνο 

δελ θηαίεη». 

Σα δάρηπιά ηεο πίεδαλ ην μχιν απφ ην παγθάθη πνπ 

νιφθιεξε ε παιάκε ηεο έζθηγγε. 

«ινη θηαίηε» γξχιηζε κε ηα κάηηα λα θνηηάλε καθξηά. 

Σελ άθεζα λα αλαζάλεη, ζησπειφο γηα κεξηθέο ζηηγκέο. 

«Με κηζείο φζν θαη ηελ Μέγθαλ, ζσζηά;» 

ηξάθεθε πάλσ κνπ. Με θνίηαμε ηφζν έληνλα θαη γηα 

ηφζε ψξα, πνπ λφκηδα πσο δελ ζα απαληνχζε πνηέ. 

«σζηά» είπε κεηά απφ ιίγν. 

«Πνιέκα εκέλα. Γηαηί δελ πνιεκάο εκέλα;» 

Καηαιάβαηλα φηη νχηε ε ίδηα είρε απάληεζε ζε απηφ. 

Ώλαξσηηφηαλ γηαηί δελ πνιεκνχζε εκέλα. 

«Βθηφο θαη αλ θνβάζαη. Γηαηί ηα βάδεηο κφλν κε ηελ 

Μέγθαλ;» 

Αελ πήξε ηα κάηηα ηεο απφ ηα δηθά κνπ. 

 «ηαλ δεηο ηελ αδεξθή ζνπ λα ππνθέξεη θαη λα πεζαίλεη, 

ζα πνλέζεηο ηφζν πνπ κφλν επηπρία ζα ληψζσ. Ση ιεο; Θα ζαο 

έρσ εθδηθεζεί ηφηε;» 

Οη άθξεο ησλ ρεηιηψλ κνπ ηξαβήρηεθαλ ζε έλα 

αλεπαίζζεην ρακφγειν. Δ Νάηαιη ην πξφζεμε θαη ζηάζεθε εθεί. 

«Ο ηξφπνο πνπ ζθέθηεζαη είλαη ιάζνο» ηεο είπα. 

«ρη, δελ είλαη. Έηζη είλαη δίθαην λα γίλεη». 

«Καηαιαβαίλσ πψο ληψζεηο. Αελ είλαη, φκσο, απηφο ν 

ηξφπνο λα αληηκεησπίζεηο ηνλ πφλν. Άζε κε λα ζνπ δείμσ ηνλ 

ζσζηφ δξφκν. Θέισ λα ζε βνεζήζσ». 

«Ώλ ζεο λα κε βνεζήζεηο, λα θχγεηο». Γχξηζε ην θεθάιη 

ηεο απφ ηελ άιιε, γηα λα κε κε βιέπεη φζν πεξίκελε λα θχγσ. 

κσο, νχηε εθείλε έθεπγε. Ήμεξα φηη βαζηά κέζα ηεο ήζειε λα 

κείλσ. 
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Κνχλεζα ηα πφδηα κνπ. Μεηαθηλήζεθα απφ ηε ζέζε κνπ. 

Ώλαθάζηζα θαιχηεξα θαη ηέλησζα ηα πφδηα κπξνζηά. 

Παξίζηαλα φηη μεπηαλφκνπλ. Δ Νάηαιη κε θνίηαμε κε ηελ άθξε 

ηνπ καηηνχ γεκάηε πεξηέξγεηα θαη ελφριεζε. 

«Ση θάλεηο;» 

«νπ ζπκπαξαζηέθνκαη. Ώπηφ δελ κνπ δήηεζεο; Αελ έρσ 

θαη ηίπνηα λα θάλσ, νπφηε ζα κείλσ καδί ζνπ. Ώλ δελ ζέιεηο λα 

κηιήζνπκε γηα ηελ Μέγθαλ, ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε 

γηα…» 

«Να κηιήζεηο εζχ. Βγψ δελ κηιάσ». Γχξηζε μαλά ην 

θεθάιη απφ ηελ άιιε θαη ζηαχξσζε ηα ρέξηα κπξνζηά ζην 

ζηήζνο ηεο. Ώθφκα δελ έθεπγε. «Αελ μέξσ ηη δεηάο, αιιά είζαη 

ρεηξφηεξνο απφ ηνπο άιινπο». 

«Κη εζχ είζαη πεξίεξγε. Τπάξρεη θάηη ζ’ εζέλα πνπ κνπ 

θηλεί πνιχ ηελ πεξηέξγεηα». 

Δ Νάηαιη γέιαζε πξνζπνηεηά. 

«νβαξά;» 

«νβαξά. Οξίζηε, λφκηδα πσο είζαη ζθιεξφ θαξχδη, αιιά 

έθαλα ιάζνο. Σψξα θαηαιαβαίλσ φηη είζαη πάξα πνιχ 

αδχλακε». 

«ρη!» θψλαμε πξνζβεβιεκέλε θαη πεηάρηεθε πάλσ. «Αελ 

είκαη αδχλακε. Βίκαη πάξα πνιχ δπλαηή. Ώιεζηλά δπλαηή». 

εθψζεθα πάλσ αξγά θαη ζηάζεθα απέλαληί ηεο. «Μπνξψ…» 

«Μελ θνξντδεχεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. Μπνξεί λα θσλάδεηο 

δπλαηά θαη λα πνιεκάο ηελ Μέγθαλ, αθνχ δελ κπνξείο λα ηα 

βάιεηο κε θάπνηνλ άιινλ. Μπνξεί λα ηελ πνιεκάο γηα θάηη πνπ 

δελ επζχλεηαη, λα λνκίδεηο πσο εληππσζηάδεηο κε ηα θφιπα ζνπ -

πνιχ θαθφ απηφ κε ηε θσηηά -, αιιά απηνί πνπ είλαη πξαγκαηηθά 

δπλαηνί είλαη εθείλνη πνπ παιεχνπλ γηα ην θαιχηεξν, δεηνχλ 

βνήζεηα θαη ηνικνχλ λα θιάςνπλ. Βζχ δελ είζαη ηίπνηα απφ 

απηά». 
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Δ Νάηαιη κε θνίηαδε ζνθαξηζκέλε. Σα κάηηα ηεο έιακπαλ. 

ρη απφ ζπκφ. Έζηξεςε ην θεθάιη ηεο ζην πιάη, γηα λα κελ ηε 

δσ, θαη πίεζε ηα ρείιε ηεο. Σα πξψηα δάθξπα είραλ αξρίζεη λα 

ηε βνπξθψλνπλ. 

«Μελ θξχβεηο ηε ζιίςε ζνπ. Ώλ ηα καδεχεηο φια κέζα 

ζνπ, ην κφλν πνπ ζα θαηαθέξεηο είλαη δείμεηο ζε απηνχο πνπ ζε 

πιήγσζαλ, απηνχο πνπ πξαγκαηηθά επζχλνληαη, φηη είζαη δεηιή 

θαη αδχλακε». 

Σν πξφζσπφ ηεο κφξθαζε θαη μέζπαζε ζε θιάκαηα. 

«Αελ αληέρσ άιιν» είπε απειπηζκέλε θαη γχξηζε λα κε 

θνηηάμεη. Σν πξφζσπφ ηεο είρε παξακνξθσζεί απφ ηνλ πφλν θαη 

ην θιάκα. Αελ είρε πηα ηίπνηα απφ ηε ζθιεξφηεηα πνπ πάληα 

πηνζεηνχζε. «Αελ κπνξψ λα ηε βιέπσ ζπλέρεηα. Οχηε εζέλα 

κπνξψ λα βιέπσ. αο κηζψ πνπ είζηε ηφζν θαιά θαη πγηείο. Αελ 

έπξεπε λα είζηε θαιά. Έπξεπε λα είζηε πεζακέλνη» θψλαμε θαη 

έπεζε πάλσ κνπ. Με ρηππνχζε αδχλακα ζην ζηέξλν κε ηηο 

γξνζηέο ηεο θαη δελ αληηζηεθφκνπλ. Σελ άθελα λα μεζπάζεη. 

«Να πνλάηε φπσο εγψ. Καη ηψξα πξέπεη λα ζαο αλέρνκαη θαη 

ζηε δσή κνπ». 

Έπηαζα ηα ρέξηα ηεο θαη ηελ έβαια κέζα ζηελ αγθαιηά 

κνπ. Αελ αληηζηάζεθε. Με αγθάιηαζε θη απηή. Σν κέησπφ ηεο 

αθνπκπνχζε ζην ζηήζνο κνπ φζν εθείλε έθιαηγε. Βίρε ζπάζεη 

επηηέινπο. Υάηδεςα ηα καιιηά ηεο. Πέξαζα ηα δάρηπιά κνπ 

κέζα ηνπο θαη κε καιαθέο θηλήζεηο έμπζα κε ηα αθξνδάρηπιά 

κνπ ην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηεο. 

«Θα πεξάζεη» ςηζχξηζα. Ώθνχκπεζα ην ζηφκα κνπ ζηελ 

θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ηεο. ρεδφλ ην θίιεζα. Σα καιιηά ηεο 

κχξηδαλ φκνξθα. πσο κχξηδε πάληα θη εθείλε. «Αελ ζα αθήζσ 

θαλέλαλ λα ζε πνλέζεη μαλά». Δ Νάηαιη αλέβαζε ην πξφζσπφ 

ηεο γηα λα κε θνηηάμεη. Σα κάηηα ηεο αθφκα θαη θνθθηληζκέλα 
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ήηαλ φκνξθα. Μεγάια, θσηεηλά θαη δεζηά, εχζξαπζηα, γεκάηα 

απφγλσζε θαη ιχπε, φρη ζπκφ. Γεηνχζαλ πξνζηαζία. 

Κξαηνχζα ην κάγνπιφ ηεο. Σν δέξκα ηεο ήηαλ απαιφ. Σν 

ράηδεπα κε ηνλ αληίρεηξά κνπ. Ήζεια λα ην θηιήζσ. Να αγγίμσ 

έλα-έλα ηα κάηηα ηεο γηα λα πάξσ ηα δάθξπα. Βγψ κπνξνχζα λα 

αληέμσ πεξηζζφηεξν πφλν. 

Έζθπςα πξνο ην κέξνο ηεο. Πιεζίαδα ηα ρείιε ηεο. Σα 

θνίηαδα φπσο θη εθείλε ηα δηθά κνπ. Σα αθνπκπνχζα αξγά. 

Πξνζεθηηθά. Εεξά. 

Δ αλάζα ηεο είρε θνπεί. Βίρε παγψζεη ζηελ αγθαιηά κνπ. 

Ξαθληθά θηλήζεθε. Με έζπξσμε πίζσ. 

«Πάξε ηα ρέξηα ζνπ απφ πάλσ κνπ!» θψλαμε. 

ηακάηεζε λα κηιάεη. Ώπιψο κε θνίηαδε ζνθαξηζκέλε. 

Βίρε θινληζηεί. Πξνζπαζνχζε λα απνθαζίζεη αλ ήζειε λα ηελ 

αγγίδσ ή φρη. 

«Με κε αγγίμεηο πνηέ μαλά, ζηρακέλε! ε κηζψ» θψλαμε 

θαη έηξεμε καθξηά. 
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 Σν λα βγσ έμσ απφ ην αθαδεκατθφ θηήξην ήηαλ κάιινλ 

ιάζνο. Σν ρηφλη έπεθηε αζηακάηεην, φκσο ην ηαηξείν βξηζθφηαλ 

αξθεηά καθξηά θαη ηα πφδηα κνπ ήηαλ ην κφλν κέζν γηα λα 

θηάζσ εθεί. ε ιίγν ζα ρηππνχζε ην ζησπεηήξην. Ίζσο αλ 

βηαδφκνπλ, λα πξνιάβαηλα λα δσ ηελ Έκηιπ. 

 «Μέγθαλ;» 

 ηακάηεζα απφηνκα, ηα παπνχηζηα κνπ γιίζηξεζαλ ζην 

ρηφλη θαη παξά ιίγν λα πέζσ. Σέλησζα ηα ρέξηα κνπ ζην πιάη 

δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ θνξκνχ κνπ γηα λα ηζνξξνπήζσ θαη, 

φηαλ ζηγνπξεχηεθα φηη δελ ζα ζσξηαδφκνπλ ηειηθά, θνίηαμα 

ηξηγχξσ. 

 «Βδψ» είπε μαλά ε θσλή. Ο εζ μεπξφβαιε πίζσ απφ ην 

θηήξην πνπ ζηέγαδε ην ηαηξείν καδί κε ηνλ Γθέηι. Ήηαλ θαη νη 

δχν ρηππεκέλνη απφ ην πξσί, ηα ηξαχκαηά ηνπο αθφκα 
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απεξηπνίεηα, ην αίκα μεξακέλν θαη θνξνχζαλ ηα ίδηα ξνχρα κε 

ην πξσί. «ηελ Έκηιπ παο;» 

 «Ναη» απάληεζα ειαθξψο ζαζηηζκέλε απφ ην ζέακα. 

«Θέιεηο… βαζηθά γηαηί είζηε έηζη; Μπείηε κέζα λα 

θαζαξηζηείηε». 

 «Αελ καο αθήλνπλ» είπε ν Γθέηι. «Πνηλή γηα ηελ 

αλππαθνή». 

 «Μαο έζηεηιαλ ζην κπάλην λα θαζαξηζηνχκε» πξφζζεζε ν 

εζ. 

 Σνπο θνίηαμα απφ πάλσ σο θάησ. 

 «Υάιαζε ην κπάλην;» 

 Ο εζ γέιαζε αρλά. 

 «ΐαζηθά ςάρλακε έλαλ ηξφπν λα δνχκε ηελ Έκηιπ. Θα 

κπνξνχζεο λα ηεο πεηο θάηη εθ κέξνπο καο;» 

 «Φπζηθά». 

 «Πεο ηεο…» Ο εζ δελ ήμεξε ηη λα πεη. ηελ νπζία δελ 

ρξεηαδφηαλ λα πεη νηηδήπνηε. Ήζειε απιά λα κπεη γηα λα δεη πψο 

είλαη ε θίιε ηνπ. 

 «ηη είκαζηε έμσ» ζπκπιήξσζε ν Γθέηι. «Βίκαζηε εδψ 

θαη αλ καο ρξεηαζηεί θάηη, λα βάιεη κία θσλή θαη ζα 

νξκήζνπκε». 

 Γέιαζα θαη θαηέλεπζα. Πξηλ πξνιάβσ λα κπσ κέζα, ν 

Γθέηι κνπ έπηαζε ην κπξάηζν. 

 «Βπραξηζηνχκε». 

 «Θα πεξηκέλνπκε εδψ» είπε ν εζ.  

 Οη θξνπξνί κε άθεζαλ λα κπσ κέζα ρσξίο εξσηήζεηο. Δ 

Έκηιπ ήηαλ κφλε ζηνλ ζάιακν κε ηνπο ηξαπκαηίεο, ζθεπαζκέλε 

κε έλα ζεληφλη κνλάρα. Σν δέξκα ηεο κπιαβηαζκέλν, κε 

εζσηεξηθά αηκαηψκαηα θαηά ηφπνπο. Γχξηζε ην θεθάιη απφ ηελ 

άιιε, ζε κία θίλεζε λα κνπ δείμεη φηη ζέιεη λα κείλεη κφλε. 
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 «Μελ ληξέπεζαη, έθεξα ην κπιαβηαζκέλν κάηη κνπ λα 

θάλεη παξέα κε ην δηθφ ζνπ». Βίδα ηηο άθξεο ησλ ρεηιηψλ ηεο λα 

θηλνχληαη θαη παξφηη ηειηθά δελ γέιαζε, ράξεθα πνπ έζησ θαη 

ιίγν βνήζεζα λα αιιάμεη ε δηάζεζή ηεο. «Σα παηδηά είλαη έμσ». 

 Ώπηφ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηεο επάλσ κνπ. 

 «Ώιήζεηα;» ξψηεζε κε βξαρλή θσλή θαη έλα ρακφγειν 

πνπ ηελ έθαλε λα κνξθάζεη απφ ηνλ πφλν. 

 «Ναη, παίδνπλ μχιν κε θάηη θξνπξνχο πνπ δελ ηνπο 

αθήλνπλ λα κπνπλ. Μνπ είπαλ λα ζνπ πσ πσο αλ ρξεηαζηείο 

θάηη, λα βάιεηο κία θσλή θαη ζα γθξεκίζνπλ ην ηαηξείν γηα λα 

κπνπλ. ΐέβαηα έηζη δελ μέξσ ζε ηη θαηάζηαζε ζα ζε βξνπλ 

θάησ απφ ηα εξείπηα, αιιά ε ζθέςε είλαη πνπ κεηξάεη, ζσζηά;» 

 Σν πξφζσπφ ηεο ζπζπάζηεθε θαη γέιαζα καδί ηεο. Αελ 

θαηάιαβα φηη ε Έκηιπ δελ γεινχζε. Έθιαηγε. Καη ηφηε 

παληθνβιήζεθα. Πψο έπξεπε λα θεξζψ; πλήζσο, εγψ ήκνπλ 

απηή πνπ παξεγνξνχζαλ θαη κάιηζηα. θάζε θνξά πνπ άθνπγα 

παξεγνξεηηθά ιφγηα, δηανιφζηειλα. Σψξα αηζζαλφκνπλ πσο γηα 

πξψηε θνξά έπξεπε λα θεξζψ ψξηκα θαη λα ζηεξίμσ εγψ 

θάπνηνλ κε ηελ ειπίδα λα είλαη πην αλεθηηθφο απφ ‘κέλα ζηηο 

παξεγνξηέο. Έπξεπε λα ζηεξίμσ ηελ Έκηιπ. Σα δάρηπιά κνπ 

θηλήζεθαλ, φηαλ ε επφκελε ζθέςε πνπ πέξαζε απφ ην κπαιφ 

κνπ ήηαλ λα πηάζσ ην ρέξη ηεο, αιιά ακέζσο θξαηήζεθα. Αελ 

ήκαζηαλ θνιιεηέο, νχηε θαλ θίιεο. Αελ ήζεια λα λνκίδεη φηη ηε 

ιππάκαη. Έηζη, θξάηεζα ηα ρέξηα κνπ θνληά κνπ θαη έκεηλα 

ζησπειή. 

 «Ση ηελ έπηαζε;» ςέιιηζε παξαπνλεκέλα. «Μπνξείο λα 

κνπ πεηο ηη ηελ έπηαζε θαη πήγε κε ηνλ Ράηαλ; Αελ ήηαλ 

επηπρηζκέλε καδί καο;» 

 Σα ιφγηα ηεο κε έθαλαλ λα πειαγψζσ. Πεξίκελε λα 

απαληήζσ; Μήπσο παξακηινχζε; ρη. Πεξίκελε λα κηιήζσ. 

Έπξεπε λα ζθεθηψ κία ινγηθή απάληεζε. 
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 «Πήγε, γηαηί…» Πξνζπάζεζα λα ζθεθηψ ηνλ εαπηφ κνπ. 

«Γηαηί…» Να αληιήζσ παξάδεηγκα απφ ‘κέλα, θη αο κελ ήκνπλ 

ε θαηαιιειφηεξε. Γηα πνηνλ ιφγν ήζειε ε Νηατάλα λα παξαβεί 

ηνπο θαλφλεο; Βγψ γηα πνηνλ ιφγν ήζεια; ρη, νη πεξηπηψζεηο 

δελ είραλ θακία ζρέζε. 

 «Αελ καο αγαπνχζε» είπε ηειηθά ε Έκηιπ. 

«ρη, φρη. Ίζσο… ίζσο λα ήζειε θάηη παξαπάλσ. Κάηη πνπ 

εζείο, φζν θη αλ ηελ αγαπάηε, δελ κπνξνχζαηε λα ηεο ην 

πξνζθέξεηε». 

 Δ πιάηε ηεο ηξαληάρηεθε. 

 «αλ ηη;» 

 Βδψ νη εκπεηξίεο κνπ ζηέξεπαλ. Ση θαιφ κπνξνχζε λα ηεο 

πξνζθέξεη ν Ράηαλ; 

 «Μπνξεί λα ήηαλ εξσηεπκέλε καδί ηνπ». 

 «Με Ρεκφξ; Ώο εξσηεπφηαλ Λεξφηι. Σφζνη ππάξρνπλ». 

 Μφξθαζα αεδηαζκέλε πξνζπαζψληαο λα ηελ θάλσ λα 

γειάζεη, αιιά απέηπρα, νπφηε επέζηξεςα ζηε ζνβαξφηεηα ηεο 

πξνεγνχκελεο θνπβέληαο. 

 «Ώλ ήηαλ εξσηεπκέλε κε ηνλ Ράηαλ;» 

 «Καη άμηδε ηνλ θφπν; Ώπηφ πνπ ζα πεξάζεη αμίδεη ηνλ 

θφπν;» 

 Ώλαζήθσζα μαλά ηνπο ψκνπο. 

 «Ώπηφ κφλν εθείλε ην μέξεη». 

 «Βζέλα ξσηάσ. Πηζηεχεηο φηη άμηδε ηνλ θφπν; Πηζηεχεηο 

φηη ν Ράηαλ ήηαλ ηφζν εξσηεπκέλνο καδί ηεο πνπ άμηδε ε θίιε 

κνπ λα παξαβεί ηνλ λφκν γηα ράξε ηνπ;» 

 Σα ιφγηα ηεο πεξηείραλ κία δφζε θαηεγνξίαο. Με έθαλαλ 

λα ζθχςσ ην θεθάιη. Δ Έκηιπ θαη φινη είραλ δεη πψο κε 

πιεχξηδε ν Ράηαλ. Βίραλ δεη πψο θιεξηάξακε κπξνζηά ζε φινπο. 

Ήζειε λα ηνλίζεη αθξηβψο απηφ, φηη ε θίιε ηεο ζπζηάζηεθε 

άδηθα. 
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 «ρη» ςέιιηζα. «Αελ πηζηεχσ φηη ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί 

ηεο. κσο, ε Νηατάλα ήηαλ…». Δ Έκηιπ θιαςνχξηζε θη εγψ 

δαγθψζεθα. «Βίλαη» δηφξζσζα. «Βίλαη γελλαηφδσξε. Αελ ηελ 

έλνηαδε πψο έλησζε ν Ράηαλ. Σεο αξθνχζε ην δηθφ ηεο 

ζπλαίζζεκα. Ίζσο απηφ λα ζεκαίλεη έξσηαο ή αγάπε». 

 «Βκέλα κνπ θαίλεηαη απειπηζία». 

 ησπή έπεζε γηα ιίγν αλάκεζά καο. πκθσλνχζα. Ήηαλ 

απειπηζία. 

 «Αελ μέξσ» ςέιιηζα γηα λα κελ ηελ απνγνεηεχζσ. 

 «Βζχ έρεηο εξσηεπηεί;» 

 «Ώπ’ φζν μέξσ φρη… Μάιινλ γη’ απηφ είκαη ηφζν 

εγσίζηξηα» έζπεπζα λα ζπκπιεξψζσ, γηα λα ηεο δείμσ θαη κία 

αξλεηηθή πιεπξά ηνχ λα κε ζε λνηάδνπλ νη άιινη. Ο Γθέηι θαη ν 

εζ πέξαζαλ απφ ην κπαιφ κνπ θαη ήμεξα πνην ήηαλ ην πξψην 

βήκα γηα λα δηνξζψζσ ην ζεκαηάθη κ’ εκέλα θαη ηνλ εγσηζκφ. 

 «Βίζαη αθφκα εδψ φκσο. Αελ έραζεο ηελ ειεπζεξία ζνπ 

φπσο ε Νηατάλα. Αελ έραζεο θάηη εμαηηίαο θάπνηνπ άιινπ». 

 Σν πξφζσπφ κνπ ζθιήξπλε. Λππφκνπλ λα κηιήζσ 

απφηνκα ζηελ Έκηιπ, γη’ απηφ ζψπαζα. Κάπνηα άιιε ζηηγκή, 

ίζσο λα ηεο έιεγα φηη ν πφλνο κπνξεί λα έξζεη απφ πνιιέο 

πιεπξέο. Αελ ζε πιεγψλεη κφλν ν έξσηαο - θαη ζηγά ηελ πιεγή 

ζην θάησ-θάησ. Πφζν λα πνλέζεηο αλ δελ κπνξείο λα έρεηο 

θάπνηνλ; ΐξίζθεηο έλαλ άιινλ θαη ηειεηψλεη ε ππφζεζε. Αελ 

κπνξνχζε λα θηάζεη ηνλ πφλν πνπ έλησζα εγψ. Ώξλνχκνπλ λα 

ζπγθξίλσ ηνλ δηθφ κνπ πφλν κε ηεο Νηατάλα ή ηεο Έκηιπ, γηαηί 

κέζα κνπ θέξδηδα δηθαησκαηηθά. 

«Θα ζε αθήζσ λα μεθνπξαζηείο» είπα θαη ζεθψζεθα. 

«Υξεηάδεζαη θάηη πξηλ θχγσ;» 

 Δ Έκηιπ έλεπζε αξλεηηθά. 

 «Βπραξηζηψ πνπ ήξζεο». 

 «Σα ιέκε αχξην» απάληεζα κ’ έλα ρακφγειν. 
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 ΐγαίλνληαο απφ ηνλ ζάιακν ησλ ηξαπκαηηψλ, ζνχθξσζα 

απφ ην ληνπιάπη πξψησλ βνεζεηψλ φζν βακβάθη κπνξνχζα, 

κεξηθέο γάδεο θαη έλα κπνπθαιάθη αηζαλφιε. 

 Ο Γθέηι θαη ν εζ πεξίκελαλ αθφκε έμσ. ρεδφλ έπεζαλ 

επάλσ κνπ, φηαλ βγήθα απφ ην θηήξην. 

 «Καιά είλαη» έζπεπζα λα απαληήζσ. «Αειαδή, φζν θαιά 

κπνξεί λα είλαη. Θα ην μεπεξάζεη πηζηεχσ. Μάιινλ αχξην ζα 

ηελ αθήζνπλ λα βγεη». 

 Ώλαθνπθηζκέλνη θαη νη δχν κε επραξίζηεζαλ μαλά. 

 «Ώπηά είλαη γηα ζαο». Σνπο έδσζα φζα μάθξηζα απφ ην 

ληνπιάπη πξψησλ βνεζεηψλ. «Αελ μέξσ αλ θηάλνπλ. Βιπίδσ λα 

θάλνπλ δνπιεηά». 

 Σν λα μέξσ φηη γηα ηα ρακφγειά ηνπο επζπλφκνπλ εγψ, 

ήηαλ θάηη πνπ κνπ πξνθαινχζε ραξά. Έβαια έλα κηθξφ 

ιηζαξάθη ζε θάηη πνπ ίζσο ήηαλ αζήκαλην θαη ζπλεζηζκέλν, 

αιιά ηφζν πξσηνθαλέο γηα ηα δηθά κνπ δεδνκέλα, πνπ έκνηαδε 

αλεθηίκεην. Πάιεπα ηφζα ρξφληα λα ραξίζσ κφλε κνπ ραξά 

ζηνλ εαπηφ κνπ, αδηαθνξψληαο γηα ηνπο άιινπο, θαη δελ έθαηζα 

πνηέ λα ζθεθηψ φηη θαη νη άιινη κε ηνλ ηξφπν ηνπο κπνξνχζαλ 

λα κε θάλνπλ ραξνχκελε, φζν εχθνια κπνξνχζα λα ηνπο θάλσ 

θη εγψ, αληί λα πηθξαίλσ ηνλ θφζκν. Ώλ κε ηη άιιν, 

ρξεηαδφκαζηαλ ν έλαο ηνλ άιινλ γηα λα επηβηψζνπκε εδψ κέζα. 

Ίζσο ηψξα πνπ ην ήμεξα, λα λνηαδφκνπλ θη εγψ πεξηζζφηεξν γηα 

ηνπο άιινπο. 
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Βπηά κέξεο. 

Αειαδή κία εβδνκάδα. 

Έπεηηα απφ ηελ αληίδξαζε φισλ ησλ καζεηεπφκελσλ γηα 

ηε ζχιιεςε ηνπ Ράηαλ θαη ηεο Νηατάλα, ν Λαδάξ απνθάζηζε λα 

δείμεη νίθην. Ώπαγφξεςε ζηελ Κίξζλεξ λα καο επηβάιεη πνηλέο. 

Ώθφκα, κε απάιιαμε απφ ηνπο θξνπξνχο. 

«Με κε θάλεηο λα ην κεηαληψζσ», κε πξνεηδνπνίεζε. 

ΐέβαηα, νη θαιέο ηνπ πξάμεηο ζηακαηνχζαλ εθεί. Οη 

αγγαξείεο θαιά θξαηνχζαλ. Ώπαιιαγκέλε απφ ηε ζηελή 

επηηήξεζε ησλ θξνπξψλ, πεξλνχζα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ 

θάζε κέξα κε ηελ Έκηιπ ζηνλ θνηηψλα κνπ. ζν ηελ 

απαζρνινχζα, δελ πελζνχζε γηα ηε θίιε ηεο. Απζηπρψο βέβαηα, 

ν ειεχζεξνο ρξφλνο κνπ ήηαλ ειάρηζηνο θαη πεξηνξηζκέλνο. 

Κάζε κέξα, αθφηνπ εμεπηειηδφκνπλ ζηηο πξνπνλήζεηο απφ ηελ 

απεηξία κνπ λα ππεξαζπηζηψ ηνλ εαπηφ κνπ ζηηο κάρεο, ε 
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Λεξφηι ππεχζπλε ηεο θαζαξηφηεηαο κνχ αλέζεηε λέεο αγγαξείεο, 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο. Αελ πεξίκελα πνηέ φηη έλα θηήξην θαη έλα 

κάηζν νηθφηξνθνη ζα ρξεηάδνληαλ ηφζε θξνληίδα. Μαγείξεκα, 

κάδεκα ηξαπεδηψλ, θξνληίδα ηξαπκάησλ, δηαλνκή πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζηέιλνληαλ απφ ηε βαζηιηθή πφιε, 

θαζαξηφηεηα κπάλησλ, θαζαξηφηεηα θνηηψλσλ… 

Σψξα, εθηφο απφ γεληθή θαζαξίζηξηα γηα ηηο αίζνπζεο 

πξνπφλεζεο, έγηλα θαη πξνζσπηθή, αθνχ ε ζεκεξηλή κνπ 

αγγαξεία ήηαλ ν θαζαξηζκφο ησλ θνηηψλσλ ησλ αξζεληθψλ 

Ρεκφξ. 

«Τπνηίζεηαη φηη απηφ είλαη αηνκηθή δνπιεηά ηνπ θαζελφο» 

παξαπνλέζεθα ζηελ ππεχζπλε Λεξφηι, κφιηο κνπ αλαθνίλσζε ηη 

δνπιεηά έπξεπε λα θάλσ ζήκεξα. «Γη’ απηφ καο θάλνπλ έιεγρν 

νη ζηξαηεγνί θάζε ηφζν. Βγψ δελ ζπκάκαη λα κνπ θαζάξηζαλ 

πνηέ άιινη ηνλ θνηηψλα κνπ. Πάληα κφλε κνπ ηνλ θξφληηδα». 

Δ Λεξφηι έδεημε λα βαξηέηαη πνπ έκπαηλε ζηε δηαδηθαζία 

λα εμεγεί. 

«Οη πξνπνλήζεηο απηφ ηνλ θαηξφ έρνπλ δηπιαζηαζηεί» 

απάληεζε αδηάθνξα, ελψ θξαηνχζε αθφκα ζηα ηελησκέλα πξνο 

ην κέξνο κνπ ρέξηα ηεο ηα ζχλεξγα πνπ πεξίκελε λα θνπβαιήζσ 

εγψ, γηα λα ηελ αιαθξχλσ απφ ην βάξνο. Ήηαλ ηφζν αδχλαηε, 

πνπ αλαξσηηφκνπλ πψο ζηεθφηαλ φξζηα.  

«Κάλσ θη εγψ πξνπνλήζεηο, μέξεηο», ηελ εηξσλεχηεθα θαη 

δελ έθαλα θίλεζε λα απαιιάμσ ηα ρέξηα ηεο απφ ην βάξνο ησλ 

ζπλέξγσλ. Ώληίζεηα, έβαια ηα ρέξηα κνπ ζηε κέζε, ζε έλδεημε 

αγαλάθηεζεο. «Ση ζρέζε έρεη απηφ κε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

θνηηψλσλ;» 

«ε πέληε κήλεο νινθιεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ έηνο. 

Μαδί κε ηελ ηειεηή απνθνίηεζεο ησλ απφθνηησλ 

καζεηεπφκελσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία επίδεημε 

ηθαλνηήησλ…» 
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«Ναη, λαη, ηα μέξσ απηά». 

«Σφηε, ζα μέξεηο επίζεο φηη ηα απνγεχκαηα φινη νη 

καζεηεπφκελνη ζα πξνπνλνχληαη επηπιένλ γηα ηελ επίδεημε». 

Καη βέβαηα ην ήμεξα. Ο ειάρηζηνο ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ Ρεκφξ 

κεηψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη πνιινί γθξίληαμαλ γη’ απηφ. 

«πλεπψο, πξέπεη θάπνηνο άιινο λα πεξηπνηείηαη ηνπο θνηηψλεο 

ηνπο». 

«Βίκαη θη εγψ καζεηεπφκελε» παξαπνλέζεθα. «Αελ 

κπνξείηε λα βάδεηε ηνπο άιινπο λα πξνπνλνχληαη, θη εκέλα λα 

θαζαξίδσ. Πψο ζα πάξσ κέξνο ζηελ επίδεημε;» 

Δ Λεξφηι θξαηήζεθε λα κελ μεζπάζεη ζε γέιηα, αιιά είδα 

ηα ξνπζνχληα ηεο λα αλνίγνπλ θαη ηα ρείιε ηεο λα θπξηψλνπλ 

πξνο ηα πάλσ, πξηλ ηα πηέζεη κεηαμχ ηνπο γηα λα ζπγθξαηήζεη 

ρακφγειν. 

«Ννκίδεηο φηη δελ μέξσ πσο εζχ δελ ζα πάξεηο κέξνο ζηελ 

επίδεημε, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηθαλνηήησλ;». Μνπ έδσζε κε ην 

δφξη ηνπο θνπβάδεο κε ηα μεζθνλφπαλα θαη ηα ππφινηπα 

ζχλεξγα θαζαξηφηεηαο. «Ξεθίλα» δηέηαμε. «ήκεξα έρεηο ηελ 

αλαηνιηθή πηέξπγα ησλ θνηηψλσλ ζηνπο δχν πξψηνπο νξφθνπο 

ησλ αξζεληθψλ Ρεκφξ. Πελήληα δσκάηηα». Ώπνκαθξχλζεθε κε 

ην ρακφγειν ηεο ζξηακβεχηξηαο. 

«Διίζηα» κνπξκνχξηζα. Άιιε Νάηαιη κάο βξήθε! 

Φνξησκέλε κε ηα ζχλεξγα, μεθίλεζα λα θαζαξίδσ έλα-έλα 

ηα δσκάηηα. Μεηά απφ ηνπο πξψηνπο ηξεηο θνηηψλεο, νη θηλήζεηο 

κνπ θαη ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχζα ήηαλ κεραληθέο πιένλ. 

Πξψηα ηαθηνπνηνχζα ηα ξνχρα ζηελ ληνπιάπα – βαζηθά, ηα 

πεηνχζα κέζα - γηα λα έρσ φζν πην άδεην ρψξν κπνξνχζα, 

έπεηηα κάδεπα ηα αληηθείκελα πάλσ ζην γξαθείν θαη ηα έρσλα 

ζηα ζπξηάξηα ηνπ ή ηνπ θνκνδίλνπ, φηαλ απηφ δελ ήηαλ γεκάην 

κε ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ θαζελφο. Έηζη, ην δσκάηην 

άδεηαδε απφ πεξηηηά αληηθείκελα θαη κπνξνχζα λα θαζαξίζσ κε 
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επθνιία ην πάησκα θαη ηε ζθφλε ζηηο επηθάλεηεο ησλ ειάρηζησλ 

επίπισλ - γξαθείν θαη θνκνδίλν. ηελ νπζία έθαλα ηα πάλσ-

πάλσ, γηαηί, έηζη θαη άλνηγαλ νη ζηξαηεγνί ηα ληνπιάπηα - θαη 

πάληα ηα άλνηγαλ -, ζηνίβεο ξνχρα θαη βηβιία ζα έπεθηαλ ζηα 

θεθάιηα ηνπο. Καζφινπ άζρεκα δειαδή. 

Μπαίλνληαο, φκσο, ζην επφκελν δσκάηην, έκεηλα κε ην 

ζηφκα αλνηρηφ. Αηάνιε, εδψ δελ ππήξρε ξνχρν γηα ξνχρν 

θπιαγκέλν. Καη δελ ρσξνχζαλ φια απηά ζηελ ληνπιάπα. 

Παληειφληα θαη πνπθάκηζα, κπινπδάθηα θαη παπνχηζηα ήηαλ 

πεηακέλα ζε φιν ην δσκάηην. Καη κία ζηνιή θχιαθα, ίδηα κε 

εθείλεο πνπ θνξνχζαλ νη θχιαθεο ηεο Νφξζεα. θνχξα κπιε, κε 

ην ζχκβνιν ηνπ βαζηιηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ Λεξφηι, ζην ζεκείν 

πνπ εθάξκνδε ζην δεμί κέξνο ηνπ ζηέξλνπ. Πεξίεξγν. Πνηνο απφ 

ηνπο Ρεκφξ λα ρξεηαδφηαλ ζηνιή θχιαθα θαη γηαηί; 

Έπεζα ζηα γφλαηα γηα λα πηάζσ ηα παπνχηζηα θάησ απφ 

γξαθείν. ηεξίρηεθα ζηα ηέζζεξα, ρακήισζα ιίγν ην πάλσ 

κέξνο ηνπ θνξκνχ θαη ην θεθάιη, θαη ηεληψζεθα πξνο ην 

δεχηεξν παπνχηζη πνπ είρε ρσζεί πην κέζα. Καη ηφηε άθνπζα 

ηελ πφξηα πίζσ κνπ λα αλνίγεη. Σν ζψκα κνπ ηηλάρηεθε απφ ηελ 

έθπιεμε θαη ην θεθάιη κνπ θνπηνχιηζε ζηελ θάησ επηθάλεηα 

ηνπ γξαθείνπ. 

«Άνπηο», γθξίληαμα θαη έπηαζα ην θεθάιη κνπ. «Γακψην». 

«Οπάνπ» έθαλε εληππσζηαζκέλνο θάπνηνο. «Οπφιηεξο, 

δελ ήμεξα φηη είρεο εθιεθηέο πξνζθεθιεκέλεο. Γη’ απηφ ε 

πξεκνχξα λα αλέβεηο ζηνλ θνηηψλα ζνπ». 

Ο εζ θαη ν Γθέηι κε θνίηαδαλ απφ ηελ πφξηα έθπιεθηνη 

θαη ηφηε ζπλεηδεηνπνίεζα φηη ήκνπλ αθφκα πεζκέλε ζηα 

ηέζζεξα κε ηελ πιάηε κνπ - θαη φρη κφλν - ζηξακκέλε ζ’ 

εθείλνπο. Πεηάρηεθα πάλσ θαη ηίλαμα απφ ηα ξνχρα κνπ ηε 

ζθφλε. 

«Σειεηψζαηε θηφιαο ηελ πξνπφλεζε;» ξψηεζα. 
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«Ήξζακε λα αιιάμνπκε» απάληεζε ν Γθέηι θαη έδεημε ηηο 

κπινχδεο εθείλνπ θαη ηνπ εζ πνπ ήηαλ ζθηζκέλεο. «Βζχ γηαηί 

είζαη εδψ;» ξψηεζε θάπσο ππνςηαζκέλνο. 

Έδεημα ηα ζχλεξγά κνπ μελεξσκέλε. 

«Δ ζεκεξηλή αγγαξεία». 

«Δ ηέιεηα δηθαηνινγία» ραράληζε ν εζ. Ο Γθέηι ηνλ 

ζθνχληεμε κε ηνλ αγθψλα ηνπ θη εγψ ρακνγέιαζα. 

«Έια» είπε ζηνλ εζ θαη ηνπ πέηαμε έλα κπινπδάθη πνπ 

έπηαζε απφ ην ληνπιάπη ηνπ. Ο εζ ην έπηαζε ζηνλ αέξα θαη 

άιιαμε ηελ κπινχδα κε απηήλ πνπ θνξνχζε, θξνληίδνληαο ε 

πφξηα λα ηνλ θαιχςεη θαη λα κε ηνλ δσ. Σν ίδην θαη ν Γθέηι. Ώλ 

θαη είρε γπξηζκέλε ηελ πιάηε ηνπ ζ’ εκέλα, έθιεςα κεξηθέο 

καηηέο - κφλν θαη κφλν γηα λα μέξσ πφηε ηειεηψλεη θαη λα 

ζπλερίζσ ηε δνπιεηά κνπ -, πξηλ θαιχςεη ηελ αλνηρηή κπψδε 

πιάηε ηνπ κε ην ιεπηφ χθαζκα ηνπ θνληνκάληθνπ. Αελ κπνξψ 

λα πσ, νη πξνπνλεηέο έθαλαλ ηέιεηα δνπιεηά φια απηά ηα 

ρξφληα. ηαλ πέηαμε ην θαηεζηξακκέλν θαλειάθη ζηε ζηνίβα κε 

ηα ππφινηπα παξαπεηακέλα ξνχρα, απηφκαηα γχξηζα εληειψο 

πξνο ην κέξνο ηνπ. 

«Χξαία! Πεηάο ηα ξνχρα ζνπ απφ ‘δσ θη απφ ‘θεη θαη 

πεξηκέλεηο λα ηα καδέςσ εγψ». 

Ο Γθέηι έθαλε λφεκα ζηνλ εζ λα πξνρσξήζεη πξηλ κε 

θνηηάμεη κε απνξία. 

«Σα ξνχρα κνπ είλαη καδεκέλα» είπε. 

«Σν βιέπσ». Έδεημα ηε ζηνίβα κε ηα ξνχρα πάλσ ζην 

θξεβάηη. 

«Ώπηά είλαη γηα πέηακα». 

«Γηα πέηακα; Μα…» Έξημα κία δεχηεξε καηηά ζηα ξνχρα. 

«Βίλαη θαηλνχξηα». 

«Βίλαη γηα πέηακα» επαλέιαβε. «Αελ ηα ρξεηάδνκαη. Σα 

ξνχρα κνπ είλαη ηαθηνπνηεκέλα». Άλνημε ηε κνλφθπιιε 
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ληνπιάπα θαη απνθάιπςε κφλν δχν θφξκεο θαη έλα θαιφ 

παληειφλη θξεκαζκέλα ζε θξεκάζηξεο, καδί κε έλα πνπθάκηζν 

θαη κεξηθά θαλειάθηα θαη θνληνκάληθα. 

«Καη ε ζηνιή;» ξψηεζα θαη έηεηλα ην δάρηπιφ κνπ πξνο 

ηε ζηνιή ησλ βαζηιηθψλ θπιάθσλ. 

«Γηα πέηακα». 

«Ώ». Κάηη δελ δνχιεπε θαιά κέζα ζην θεθάιη κνπ, γηαηί 

ζθάισζα. Μάιινλ δελ θαηάιαβα θάηη. «Καη γηαηί πεηάο ηφζα 

θαηλνχξηα ξνχρα; Καη θπξίσο ηε ζηνιή θαη… Πψο βξήθεο ηε 

ζηνιή; Μφλν ζε βαζηιηθνχο θχιαθεο δίλνπλ». 

Ο Γθέηι δελ ήηαλ ηψξα θηιηθφο. Κάηη άιιαμε ζην χθνο 

ηνπ. Ώλαζήθσζε ηνπο ψκνπο. 

«Ώπιψο ηε βξήθα». 

«νβαξά ηψξα; Σε βξήθεο καδί κε φια ηα άιια θαη ηελ 

πεηάο;» 

«Πεο ην θη έηζη». 

«Αελ πεξίκελα λα είζαη ηφζν θαθνκαζεκέλνο. Μνπ αξέζεη 

πνπ θαηεγνξνχζεο εκέλα γηα ηνπο ηξφπνπο κνπ. Πψο κπνξεί λα 

είλαη θάπνηνο ηφζν αράξηζηνο; Σν μέξεηο φηη άιινη δελ έρνπλ 

θάπνηνπο λα λνηάδνληαη γηα ην ηη ξνχρα ζα θνξέζνπλ; Βίκαη 

ζίγνπξε φηη απηά ζνπ ηα έζηεηιε θάπνηνο πνπ ζε αγαπάεη θαη 

ζίγνπξα λνηάδεηαη γηα ζέλα. Κη εζχ ην μεπιεξψλεηο έηζη. Ξέξεηο, 

ν θφζκνο ζα ήηαλ θαιχηεξνο αλ λνηαδφκαζηαλ γηα ηνπο δηθνχο 

καο». 

«Πσ πσ, πφζν ηδεαιίζηξηα» είπε ζρεδφλ εηξσληθά ν Γθέηι. 

«Να θαληαζηψ φηη εζχ λνηάδεζαη γηα ηνπο δηθνχο ζνπ; Σνλ 

αδεξθφ ζνπ αο πνχκε». 

Αελ απάληεζα. Άξρηζα λα ζθέθηνκαη θαιχηεξα ηα ιφγηα 

κνπ. 
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«Λνηπφλ, ζπκθσλψ καδί ζνπ, κηθξή, αιιά άζε εκέλα ηνλ 

αράξηζην λα μέξσ θαιχηεξα ηη ζα θάλσ κε ηα ξνχρα κνπ θαη 

απηνχο πνπ κε λνηάδνληαη». 

Σνλ θνίηαμα πεηζκσκέλε, ειαθξψο ηζαληηζκέλε γηα ην 

κηθξή. Λεο θη εθείλνο δελ ήηαλ ζηελ ίδηα ειηθία κ’ εκέλα. Ση 

ζεκαζία έρεη πνπ έκνηαδε κεγαιχηεξνο απφ ηνπο ζπλνκήιηθνχο 

ηνπ ή αθφκα θαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνχο ηνπ, φπσο ηνλ Ρφλαιλη 

θαη ηνλ Σδέζε; 

«Σν ίδην κνπ θάλεη» είπα, πξνζπαζψληαο λα θαλψ 

αδηάθνξε, αιιά κάιινλ δελ θαηάθεξα λα θξχςσ ηελ ελφριεζή 

κνπ. «Σν κφλν πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη ζα ππάξρεη ιφγνο…» 

«Καη γηα ‘ζέλα θάπνηνο ιφγνο ζα ππάξρεη γηα φια φζα 

θάλεηο». νβάξεςα απφηνκα. «Γηα λα ηνλ αθνχζσ. Γηαηί 

αληηδξάο ηφζν θαη δελ ζέιεηο λα πξνπνλεζείο ζσζηά;». Σα ρείιε 

κνπ δελ θνπλήζεθαλ. Σν γέιην ηνπ Γθέηι ήηαλ μεθάζαξα 

εηξσληθφ. «πσο ην πεξίκελα. Αελ ην θάλεηο ζσζηά πάλησο». 

«Οξίζηε;» ξψηεζα πξνεηδνπνηεηηθά. 

«Ώξλείζαη λα πξνπνλεζείο. Γηαηί αληηδξάο ηφζν; Πξνηηκάο 

λα ζε δέξλνπλ θαη λα ζε εμεπηειίδνπλ;» 

«Αελ είλαη δνπιεηά ζνπ», ηνλ έθνςα. 

«ρη; Σν λα κάζεηο ηη δνπιεηά έρεη ε ζηνιή ησλ βαζηιηθψλ 

θπιάθσλ εδψ, φκσο, είλαη δηθή ζνπ δνπιεηά;» 

Σψξα είρα αξρίζεη πξαγκαηηθά λα ηα παίξλσ. 

«Μάιηζηα. Καηάιαβα». 

Ήκνπλ ζίγνπξε φηη έδεηρλα φζν ηζαληηζκέλε 

αηζζαλφκνπλ. Αελ ζθέθηεθα νχηε θαλ ηη ζα έιεγα ζηε Λεξφηι 

γηα ηα ζχλεξγα πνπ παξαηνχζα ζην δσκάηην ηνπ Γθέηι, φηαλ 

θαηεπζπλφκνπλ πξνο ηελ πφξηα γηα λα θχγσ. 

«Πνχ παο;» είπε ν Γθέηι θαη θξάηεζε ην κπξάηζν κνπ. 

«Σφζν εχθνια ζπκψλεηο;» 

«Ναη, ηφζν εχθνια ζπκψλσ». 
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Σν θξάηεκά ηνπ δελ εμαζζέλεζε. 

«Καιά ζα θάλεηο, ινηπφλ, λα κε ζπκψλεηο φηαλ δελ αθνχο 

θαη δελ θάλεηο απηφ πνπ ζεο». 

«Μπνξείο απιά λα κε κνπ κηιάο θαη ζα είκαη 

επηπρηζκέλε». 

«νβαξά; Μάδεςε ηα λεχξα ζνπ, θαθνκαζεκέλε, γηαηί δελ 

κηιάο ζηνλ Ράηαλ». Σα κάηηα κνπ γνχξισζαλ. Ήηαλ κπξνζηά 

ζηηο θάζεηο πνπ ή έθαλα ηνλ Ράηαλ λα ηξέρεη πίζσ κνπ, ή κε κία 

θσλή ηνλ έζηειλα θαη κεηά κπνξνχζα λα ηνλ μαλαθέξσ δίπια 

κνπ θάλνληάο ηνπ πάιη ηα γιπθά κάηηα. Βίρε δεη πψο ηνλ 

ρεηξηδφκνπλ. «Πξψηα ζα κηιήζσ θαη κεηά αλ ζέιεηο ηζαθίζνπ 

θαη θχγε. Ώιιά ζα κε αθνχζεηο». Πίεζα ηα ρείιε θαη 

ηξαβήρηεθα κάηαηα. «Σζαθψλεζαη κε φινπο, αθφκα θαη κε 

απηνχο πνπ ζνπ ιέλε θάηη γηα ην θαιφ ζνπ…» 

«Σν θαιφ κνπ ην μέξσ εγψ» γξχιηζα. 

«Αελ λνηάδεζαη γηα θαλέλαλ, ζαλ ηελ ηειεπηαία 

αληηθνηλσληθή…» 

«Αελ λνηάδνκαη;» 

Βγψ θηαίσ πνπ ηνπ πήγα αηζαλφιε θαη γάδεο. 

«Οη ηειεπηαίεο κέξεο δελ κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ φια 

ηα ρξφληα. Σφζν θαηξφ δελ λνηάδεζαη γηα θαλέλαλ, αιιά 

ζπκψλεηο φηαλ ζε θνπηζνκπνιεχνπλ. Μπνξείο λα θάλεηο 

αδηάθξηηεο εξσηήζεηο θαη λα επηκέλεηο λα κάζεηο πξάγκαηα πνπ 

δελ ζε αθνξνχλ, αιιά ηζαληίδεζαη φηαλ πξέπεη εζχ λα δψζεηο 

απαληήζεηο θαη λα θεξζείο ζσζηά. Μήπσο εζχ έρεηο ην 

πξφβιεκα, θαη φρη νη άιινη;» 

«Αελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα» γξχιηζα. 

«Αελ γίλεηαη λα έρεηο δίθην ζε φια. Θέιεηο λα θάλεηο απηφ 

πνπ γνπζηάξεηο; Μάζε λα δέρεζαη θαη ηηο επηπηψζεηο. Με 

λνηάδεζαη γηα θαλέλαλ, εμάιινπ είζαη ζε φινπο αδηάθνξε, αιιά 

φηαλ ζα ζε ιέλε αληηθνηλσληθή εγσίζηξηα, εζχ ζα απαληάο ‘λαη, 
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είκαη’, δελ ζα ην παίδεηο ζηγκέλε. Θέιεηο λα είζαη αλεμάξηεηε; 

Πνιχ σξαία. Μάζε, φκσο, λα ην θάλεηο ζσζηά, θαη φρη ζαλ 

κηθξή αλψξηκε πνπ ζέιεη κφλν λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή». 

«Αελ ζέισ…» 

«Μάζε λα είζαη επγλψκσλ θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα θαιά 

πνπ ζνπ δίλνληαη. Βθκεηαιιεχζνπ ηελ επθαηξία πνπ ζνπ 

έδσζαλ αληί λα ζε ζηείινπλ ζηε θπιαθή θαη ζηακάηα λα 

γθξηληάδεηο θαη λα θιαίγεζαη γηα ην μχιν πνπ ηξσο, γηαηί είζαη 

ηπρεξή πνπ έρεηο κφλν έλα κειαληαζκέλν κάηη». Ώπηφκαηα, ην 

ειεχζεξν ρέξη κνπ αλέβεθε θαη ζθέπαζε ην κάηη κνπ πνπ είρε 

κειαληάζεη ν Ρφλαιλη. «Γηαηί είζαη ηπρεξή πνπ είζαη αθφκα 

εδψ. Γηαηί άιινη δελ έρνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζ’ 

εζέλα». 

Πηθξία έζηαδε απφ ηα ιφγηα ηνπ αλακεκεηγκέλε κε ζπκφ 

θαη αλαξσηηφκνπλ αλ κε ζχγθξηλε κε ηελ Νηατάλα θαη ηνλ 

Ράηαλ. 

Αελ απαληνχζα. Έλησζα ληξνπηαζκέλε θαη θαθνκαζεκέλε 

θαη αράξηζηε θαη ζθχια. κσο, δελ κπνξνχζα λα ην ειέγμσ. 

Αελ ήζεια λα ζπκψλσ. πλέβαηλε κφλν ηνπ. 

Ο Γθέηι άθεζε κία αλάζα. Ξέζθημε ην ρέξη κνπ θαη έηξηςε 

κε ηνλ αληίρεηξά ηνπ ηα θνθθηληζκέλα απνηππψκαηα ησλ 

δαρηχισλ ηνπ πάλσ ζην δέξκα κνπ. Σψξα ληξεπφκνπλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ. 

«Με ζπγρσξείο πνπ ζε πφλεζα. Αελ ην ήζεια». 

Άθεζε ην ρέξη κνπ θαη βγήθε απφ ην δσκάηην. 
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Ο δίζθνο ηνπ πξσηλνχ πνπ θνπβαινχζα πεξηιάκβαλε κφλν 

έλα θνκκάηη θξέαο θαη έλα πνηήξη λεξφ. Καηεπζπλφκνπλ πξνο 

ην ηξαπέδη πνπ θάζνληαλ ν Γθέηι κε ηνλ εζ θαη, παξφηη έλαο 

θφκπνο ζηέλεπε ηα ηνηρψκαηα ηνπ ιαηκνχ κνπ, ηνλ θαηάπηα θαη 

πήξα κία αλάζα γηα λα βξσ ην ζάξξνο λα κηιήζσ. 

 «Μπνξψ λα θαζίζσ;» Μία απφ ηηο ειάρηζηεο θνξέο πνπ 

αθνπγφκνπλ ηφζν δηζηαθηηθή, φκσο δελ κπνξνχζα λα βγάισ 

απφ ην κπαιφ κνπ ηα ιφγηα ηνπ Γθέηι. 

 Οη δπν ηνπο έπαςαλ λα θνπβεληηάδνπλ θαη κε θνίηαμαλ. 

Καηάπηα μαλά θαη ην βιέκκα κνπ ζηάζεθε ζηνλ Γθέηι. 

 «Φπζηθά» απάληεζε ν εζ θαη κνπ ηξάβεμε ηελ θαξέθια 

δίπια ηνπ, κηαο θαη ηα ρέξηα κνπ θξαηνχζαλ ηνλ δίζθν. 

Υακνγέιαζα θαη άθεζα ηνλ δίζθν κνπ πάλσ ζην ηξαπέδη, 

ελψ θαζφκνπλ απέλαληη απφ ηνλ Γθέηι. Σα κάηηα ηνπ κε 
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θνίηαδαλ έληνλα, ζαλ λα θαηάιαβε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

δεηνχζα ζπγγλψκε. Σα δηθά κνπ ρακήισζαλ ζην πηάην κνπ. 

ηελ ππφινηπε ηξαπεδαξία φινη είραλ αξρίζεη πάιη λα 

γειάλε θαη λα θνπηζνκπνιεχνπλ. Σν ζέκα ηνπ Ράηαλ θαη ηεο 

Νηατάλα μερληφηαλ φζν πεξλνχζαλ νη κέξεο θαη ε δσή έκπαηλε 

μαλά ζε θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο. Ώλαξσηηφκνπλ, έηζη έπξεπε λα 

είλαη; Σφζν εχθνιν; Βγψ γηαηί δελ είρα μεπεξάζεη αθφκα ηνλ 

ζάλαην ηεο κακάο; Μήπσο είρα φλησο πξφβιεκα, φπσο είπε ν 

Γθέηι; 

Δ Έκηιπ κπήθε ζηελ ηξαπεδαξία θαη κφιηο καο είδε, 

έηξεμε θαη θάζηζε καδί καο. 

«Χ, πφζν κνπ έιεηςε απηφ» είπε κνξθάδνληαο 

γιπθαλάιαηα απφ ηελ επήξεηα ηεο αλάκλεζεο. «Ώλαίξεζαλ ηελ 

απαγφξεπζε;» 

«Βκ…» 

 «Λνηπφλ» κε δηέθνςε ν εζ «ην δσκάηην κνπ έιακςε». 

 Σν γέιην κνπ κε έπλημε θαη ε κπνπθηά κνπ ζηάζεθε ζηνλ 

ιαηκφ κνπ. 

 «Ναη;» παξαμελεχηεθε ν Γθέηι θαη κε θνίηαμε κε ππνςία. 

«Γηαηί ην δηθφ κνπ ήηαλ έλα κάηζν ράιηα. πσο ην αθήζακε 

φηαλ πήγακε λα αιιάμνπκε, έηζη ην βξήθα ην βξάδπ». 

 Ο εζ έζκημε ηα θξχδηα κε απνξία θαη κε θνίηαμε. ην 

χθνο ηνπ έβιεπα ηελ εξψηεζε πνπ δελ μεζηφκηδε. 

 «Βίρακε κία θνπβέληα ερζέο γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο» ηνπ απάληεζα δείρλνληαο ηνλ Γθέηι. 

 «Καη ηη ζρέζε έρεη απηφ κε ην αθαηάζηαην δσκάηην;» 

ξψηεζε ν εζ. 

 «Ώπηέο είλαη νη επηπηψζεηο, φηαλ βάδεηο ηηο θσλέο ζηελ 

θαζαξίζηξηα» απάληεζα θαη ν εζ μέζπαζε ζε γέιηα, ε Έκηιπ 

ρακνγέιαζε αρλά θαη ν Γθέηι γέιαζε ζησπειά. 

 «Αελ είζαη θαζαξίζηξηα» κε δηφξζσζε κηζνγειψληαο. 
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 «Κη εγψ πνπ λφκηδα φηη ήζαζηαλ απαζρνιεκέλνη κε… 

άιια πξάγκαηα, θαη γη’ απηφ αθήζαηε ην δσκάηην αθαηάζηαην» 

είπε κε πνλεξφ χθνο ν εζ. «Μεηά ηνλ θαβγά, μέξεηε». 

 «εζ!» ηνλ επέπιεμε ε Έκηιπ θαλεξά αλαζηαησκέλε. 

«Οχηε λα ην μαλαπείο» είπε θαη θνίηαμε γχξσ ηεο. Σα ρακφγειά 

καο εμαθαλίζηεθαλ θαη ην βιέκκα κνπ επηθεληξψζεθε ζην 

θαγεηφ μαλά. 

 «Έη, Και!» θψλαμε ν εζ κία Λεξφηι πνπ πέξαζε ην 

θαηψθιη ηεο ηξαπεδαξίαο. Δ ςειή θνπέια γέιαζε θαινζπλάηα 

θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ πάγθν κε ηα πξσηλά, πξνηνχ έξζεη 

ζην ηξαπέδη καο φζν πην δηαθξηηηθά κπνξνχζε γηα λα κελ ηελ 

πάξεη είδεζε θάπνηνο θξνπξφο θαη ηε ζηείιεη ζηελ πιεπξά πνπ 

θάζνληαλ νη Λεξφηι. Ώλ θαη ην λα θαζίζνπλ έλαο Λεξφηι θαη 

έλαο Ρεκφξ καδί δελ ήηαλ αμηφπνηλν. 

 Έγεηξα πξνο ην κέξνο ηεο Έκηιπ, γηα λα κελ αθνπζηψ 

ηξηγχξσ, θαη πιεζίαζα φζν κπνξνχζα ην απηί ηεο. 

 «Κάλεηε παξέα κε Λεξφηι;» ξψηεζα ρακειφθσλα, 

εκθαλψο κπεξδεκέλε. Οη Λεξφηι επζχλνληαλ γηα ηελ 

θαηάζηαζή καο. Βμαηηίαο ησλ Λεξφηι, εκείο νη Ρεκφξ ήκαζηαλ 

αλαγθαζκέλνη λα πξνεηνηκαδφκαζηε γηα ηνλ επφκελν πφιεκν κε 

ηνπο αλζξψπνπο. Πψο ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκπαζνχλ κία απφ 

απηνχο; 

 Δ θνπέια έθηαζε ζην ηξαπέδη καο θαη θάζηζε δίπια ζηνλ 

Γθέηι. 

 «Καιεκέξα» είπε ρακνγειαζηή θαη, φηαλ κε πξφζεμε, ηα 

θαζηαλά κάηηα ηεο θσηίζηεθαλ θαη ην ρακφγειφ ηεο έγηλε πην 

πιαηχ. Ώπφ θνληά ήηαλ αθφκα πην φκνξθε κε ηα μαλζά θαη 

καθξπά καιιηά ηεο, ην γιπθφ πξφζσπν θαη ην ιεπηφ ςειφ 

ζψκα. Αελ ήηαλ βαζηιηθή Λεξφηι. Μπνξεί φινη νη Λεξφηι λα 

είραλ αλνηρηφρξσκεο επηδεξκίδεο θαη ζπλήζσο μαλζά καιιηά 

φπσο απηή εδψ, αιιά κφλν φζνη άλεθαλ ζε βαζηιηθή νηθνγέλεηα 
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δηέθεξαλ απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζην ρξψκα ησλ καηηψλ. 

«Γεηα. Αελ ζε μέξσ». 

 «Πψο θη έηζη;» ξψηεζα πηθξφρνια. Δ ηχπηζζα κε δνχιεπε. 

Αελ ππήξρε Λεξφηι θαη Ρεκφξ εδψ πνπ λα κε κε γλσξίδεη κεηά 

ηελ απφπεηξα απφδξαζήο κνπ. 

 «Δ Κάι δελ αζρνιείηαη κε θνπηζνκπνιηά» απάληεζε ν 

Γθέηι. Ο ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ κε πξνεηδνπνηνχζε λα 

ζηακαηήζσ. 

 «Βίκαη ε Κάιηγθ, αιιά νη θίινη κνπ κε θσλάδνπλ Και» 

είπε θαη έηεηλε ην ρέξη ηεο πξνο ην κέξνο κνπ. 

 Παξαηεξνχζα κε επηθχιαμε ηελ παιάκε ηεο. Ο Γθέηι 

έλεπζε κε απζηεξφηεηά λα αληαπνδψζσ. Σν έθαλα. 

Παξαμελεχηεθα απφ ηελ αίζζεζε ηεο παιάκεο ηεο. Σν δέξκα 

ηεο ήηαλ ζρεδφλ ηφζν άγξην φζν θαη ην δηθφ κνπ. Δ Και ην 

θαηάιαβε θαη ρακνγέιαζε ζιηκκέλα. 

 «Ώπηέο νη πξνπνλήζεηο έρνπλ θάλεη ηα ρέξηα κνπ 

απαίζηα», παξαπνλέζεθε θαη έηξηςε ηηο παιάκεο ηνπο κεηαμχ 

ηνπο γηα λα καιαθψζεη ηνπο θάινπο. 

 «Πξνπνλήζεηο;» παξαμελεχηεθα. «Αελ ήμεξα φηη 

επηηξέπεηαη ζηνπο Λεξφηι λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνπνλήζεηο». 

 «Αελ επηηξέπεηαη» απάληεζε ε Έκηιπ. «Αειαδή, δελ 

απαγνξεχεηαη, αιιά πνηέ θαλέλαο δελ δέρεηαη έλαλ Λεξφηι ζαλ 

καζεηεπφκελν πνιεκηζηή. Ώπηή είλαη δηθή καο δνπιεηά». 

 «σζηά» είπε ε Κάιηγθ. «Οη Ρεκφξ ζηνλ ζηξαηφ, νη 

βαζηιηθνί Λεξφηι ζηελ πνιηηηθή, θη εκείο ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 

δνπιεηέο. Βκείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε ηα ηερληθά θαη ηα 

ζεσξεηηθά εξγαζηήξηα πξηλ καο ζηείινπλ γηα δνπιεηά. Ξέξεηο 

γηα λα κάζνπκε ηα βαζηθά πάλσ ζε θάζε ηέρλε, κέρξη λα καο 

απνξξνθήζνπλ εθεί πνπ απηνί λνκίδνπλ». Ήμεξα φηη κε ην 

‘απηνί’ αλαθεξφηαλ ζηνπο βαζηιηθνχο Λεξφηι. Λίζηεο 
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εθαηνληάδσλ νλνκάησλ δεκηνπξγνχληαλ θάζε ρξφλν κε ηνπο 

Λεξφηι θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ηνπο πεξίκελαλ. 

 «Ώπιψο φπνηνο ζέιεη λα πξνπνλεζεί, είλαη ειεχζεξνο λα 

ην θάλεη κφλνο ηνπ, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ» ζπκπιήξσζε ν 

εζ. «Αελ είλαη αληίζεην κε ηνπο θαλνληζκνχο». 

 «Καη μέξεηο ηη πξέπεη λα θάλεηο;» ξψηεζα ηελ Κάιηγθ. «ε 

πνηεο θηλήζεηο λα εμαζθεζείο, αο πνχκε». 

 «Μνπ δείρλεη ν θαιχηεξνο πξνπνλεηήο!» είπε 

ελζνπζηαζκέλε. Πέξαζε ηα ρέξηα ηεο γχξσ απφ ην κπξάηζν ηνπ 

Γθέηι θαη έγεηξε ην θεθάιη ηεο ζηνλ ψκν ηνπ. Ο Γθέηι γέιαζε 

θαη πείξαμε ηα καιιηά ηεο Κάιηγθ. Δ Έκηιπ δελ ηαξάρηεθε κε 

ηελ επαθή ηνπο, νχηε ηνπο έθαλε παξαηήξεζε γηα ηηο ηξπθεξέο 

ρεηξνλνκίεο. Άιισζηε ην λα έξρνληαη ζε επαθή έλαο Λεξφηι κε 

έλαλ Ρεκφξ δελ ήηαλ απαγνξεπκέλν. 

«Ση θξίκα πνπ ζα απνθνηηήζσ θέηνο» θαηζνχθηαζε ε 

Κάιηγθ. Ώ, ψζηε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ καο. 

«Θα ζε βξνχκε φηαλ ζα απνθνηηήζνπκε, Και» ηεο είπε 

ηξπθεξά ε Έκηιπ. «Θα έξζνπκε ζηε Νφξζεα». 

«Αελ ζα πάσ ζηε Νφξζεα» απάληεζε κε παξάπνλν ε 

Κάιηγθ. «Οη γνλείο κνπ δνπιεχνπλ ζηελ αθαδεκία ηνπ Άηηηθνπο 

σο θαζαξηζηέο. Μνπ έρνπλ ήδε βξεη ζέζε εθεί». 

θπζξψπηαζα φηαλ θαηάιαβα ηη δνπιεηά ζα έθαλε εθεί. Οη 

ηαπεηλνί Λεξφηι ζπλήζσο αλαιάκβαλαλ ηηο εξγαζίεο γηα ηελ 

θνηλσλία θαη ηνπο βαζηιηθνχο Λεξφηι ή εκάο, ηνπο πνιεκηζηέο. 

Κάηη ζαλ ηηο θαζαξηφηεηεο, ηηο πην ηαπεηλέο εξγαζίεο. Θα έθαλε 

ηε δνπιεηά πνπ θάλσ ηψξα εγψ, γηα λα πιεξψζσ ηελ ηηκσξία 

κνπ. 

«Μπνξεί λα έξζνπκε εκείο λα ζε βξνχκε» ηεο είπε ν 

Γθέηι. «Αελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα καο ζηείινπλ ζηε Νφξζεα. 

Μπνξεί λα καο ζηείινπλ θξνπξνχο ή πξνπνλεηέο ζε θάπνηα 

αθαδεκία». 
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«Σφηε κπνξεί λα είκαη ηπρεξή θαη λα εξσηεπηψ θαλέλαλ 

θξνπξφ ή πξνπνλεηή εθεί» είπε ραξνχκελε ε Κάιηγθ θαη 

αγθάιηαζε πην ζθηρηά ην κπξάηζν ηνπ Γθέηιελ. 

Γχξηζα ην θεθάιη απφ ηελ άιιε θαη παξίζηαλα πσο 

ραδεχσ ηελ ηξαπεδαξία. ηελ είζνδν ζηεθφηαλ ν αδεξθφο κνπ, 

γεξκέλνο ζην πιατλφ δνθάξη ηεο, παξαηεξψληαο θάηη. ηαλ 

αθνινχζεζα ην βιέκκα ηνπ θαη θαηάιαβα ηη ήηαλ απηφ ην θάηη 

πνπ θνηηνχζε, πεηάρηεθα φξζηα, ε θαξέθια κνπ έηξημε, ην 

ηξαπέδη ζείζηεθε θαη φινη θνίηαμαλ πξνο ην κέξνο κνπ, αιιά 

ήκνπλ πνιχ απαζρνιεκέλε γηα λα κε λνηάμεη. Σα δνινθνληθά 

κνπ βιέκκαηα ελαιιάζζνληαλ απφ ηνλ Ρφλαιλη ζηε Νάηαιη πνπ 

θαζφηαλ ζε έλα ηξαπέδη απέλαληη απφ ηνλ Ρφλαιλη θαη, κέρξη λα 

ηξαβήμσ ηελ πξνζνρή ηνπο επάλσ κνπ, θνηηάδνληαλ επίκνλα. 

Γηα πξψηε θνξά ε Νάηαιη δελ έδεηρλε λα έρεη δηάζεζε γηα 

θάπνην απφ ηα ζαδηζηηθά θφιπα ηεο. Μφιηο θαηάιαβε φηη ηνπο 

έπηαζα λα θνηηάδνληαη, θαηέβαζε ην θεθάιη θαη θνίηαμε ην 

πηάην ηεο, θη έηζη κνπ απέκεηλε κφλν ν Ρφλαιλη λα θνηηάδσ 

ερζξηθά. Ση ζηνλ Αηάνιν ππνηίζεηαη πσο έθαλε καδί ηεο; 

 «Μέγθαλ;» ξψηεζε ε Έκηιπ θαη άγγημε δηζηαθηηθά ην ρέξη 

κνπ. «ια θαιά;» 

 Ο Ρφλαιλη βγήθε απφ ηελ ηξαπεδαξία θη εγψ εξέκεζα 

θάπσο. 

 «Υσξηζηείηε φινη ηψξα!» νχξιηαμε ν επφπηεο θαη ζηάζεθε 

πάλσ απφ ην ηξαπέδη καο. Υψξηζε ηνπο αξζεληθνχο απφ ηνπο 

ζειπθνχο θαη ηνπο Λεξφηι απφ ηνπο Ρεκφξ. 

  

Σν θνπδνχλη είρε ρηππήζεη. Οη Λεξφηι ήηαλ ειεχζεξνη λα 

θάλνπλ φ,ηη ήζειαλ, φπσο θαη θάζε απφγεπκα. Οη Ρεκφξ 

κπαίλακε ζηηο ηάμεηο γηα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. Σξεηο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα. 
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Πεξίκελα ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο, ην γφλαηφ κνπ 

αλεβνθαηέβαηλε λεπξηθά, αιιά ν Γθέηι δελ είρε θαλεί αθφκα θαη 

ζε ιίγν ζα έκπαηλε ν θαζεγεηήο. Μα πνχ ζηα θνκκάηηα ήηαλ; 

Έλα ρακφγειν αλαθνχθηζεο θαη ελζνπζηαζκνχ 

εκθαλίζηεθε ζην πξφζσπφ κνπ, φηαλ ηνλ είδα απφ καθξηά λα 

πιεζηάδεη. 

«Γθέηι» είπα θαη ηνλ ζηακάηεζα πξηλ κπεη ζηελ αίζνπζα. 

Έπηαζε καιαθά ην κπξάηζν κνπ ζε δείγκα ζπκθηιίσζεο. 

«Βληάμεη» είπε κε έλα κηθξφ ρακφγειν. «ια θαιά». 

Μπεξδεχηεθα. 

«Ώ, λαη, φια θαιά, απιά ήζεια θαη θάηη άιιν». Σα κάηηα 

ηνπ έκεηλαλ θαξθσκέλα επάλσ κνπ φζν πεξίκελε λα ζπλερίζσ. 

Έξημα κία καηηά γχξσ, γηα λα βεβαησζψ φηη δελ πιεζίαδε 

θαλείο, θπξίσο ν θαζεγεηήο. «Βίρεο δίθην γηα ερζέο. ρη κφλν 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ. Αελ ην θάλσ επίηεδεο, δελ ζέισ λα 

είκαη ζθχια». Ο Γθέηι γέιαζε. Αηαζθέδαδε κε ηα βξνκφινγά 

κνπ, δελ ηνλ ελνρινχζαλ φπσο ηνλ Ρφλαιλη. «ηαλ είπα φηη 

είρεο δίθην, ελλννχζα γηα ηηο γλψζεηο κνπ ζηε κάρε. Αελ ζέισ 

λα είκαη αλίζρπξε θαη… ίζσο έηζη κνπ πεξάζνπλ θαη ηα λεχξα. 

Βηδηθά αλ έρσ απέλαληί κνπ έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ κνπ ηα 

πξνθαινχλ». Σνλ έδεημα θαη γέιαζε. Γέιαζα θη εγψ. 

«Καη;» 

«Καη… δελ κπνξψ κφλε κνπ. Υξεηάδνκαη βνήζεηα». 

«Ο αδεξθφο ζνπ είλαη ν θαιχηεξνο ζηε κάρε» είπε. Πψο 

λα ηνπ έιεγα φηη δελ εκπηζηεπφκνπλ ηνλ Ρφλαιλη λα κε 

πξνπνλήζεη; ηη κάιινλ ζπκκαρεί κε ηε Νάηαιη. 

«Αελ ζέισ ηνλ Ρφλαιλη… Θα ζην δεηήζσ ζαλ ράξε. Σν 

μέξσ φηη δελ έρεηο θαλέλαλ ιφγν λα ην θάλεηο, αιιά εζχ δελ 

είζαη αληηδξαζηηθφο ζαλ εκέλα, νχηε ζπαζηηθφο γηα λα πεηο φρη». 

Πάιη γέιαζε. «Καη ζα ήκνπλ επγλψκσλ αλ βνεζνχζεο». 
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Καηάπηα. «Θέισ παξάιιεια κε ηηο πξνπνλήζεηο, λα κε 

εθπαηδεχεηο θη εζχ». 
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Σν ζησπεηήξην είρε αθφκε δχν ψξεο κέρξη λα ζεκάλεη.  

Βίρα ηειεηψζεη ηηο αγγαξείεο κνπ θαη κπνξνχζα λα 

πεξηθέξνκαη ζηνπο ρψξνπο ηεο αθαδεκίαο θαη ην πξναχιην, 

ρσξίο λα κε θνηηάδνπλ δηαξθψο νη θξνπξνί.  

Βίρα ην θεθάιη ζθπκκέλν, αιιά κε ηελ άθξε ηνπ καηηνχ 

κνπ κπνξνχζα λα δσ, ελδηάκεζα απφ ηηο θαζηαλέο ζπαζηέο 

κπνχθιεο πνπ έπεθηαλ ζην πιάη ηνπ πξνζψπνπ κνπ, ηη 

ζπλέβαηλε ηξηγχξσ. πλήζσο απηή ήηαλ ε πην επράξηζηε ψξα 

γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο. Βίραλ νινθιεξψζεη ηηο πξνπνλήζεηο 

ηνπο, ηα καζήκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη πεξηθέξνληαλ, 

θνπηζνκπφιεπαλ θαη δηαζθέδαδαλ. Μεξηθνί Λεξφηι θιέξηαξαλ 

κε Ρεκφξ θαη, παξφηη ήηαλ θαλεξφ ζηνπο θξνπξνχο, θαλείο δελ 

έδεηρλε λα ελνριείηαη ή λα ηνπο εκπνδίδεη. 

«Φνξκπο;». Δ θσλή ηνπ κε έθαλε λα θνθαιψζσ. 

Ώλάζεκα, ζπλερψο πίζσ κνπ ζα βξηζθφηαλ απηφο; Πξέπεη νη 
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δηεπζπληέο λα πεξηθέξνληαη ζην πξναχιην; Γηαηί εγψ λφκηδα φηη 

θάζνληαη ζηα γξαθεία ηνπο θαη δηαηάδνπλ; «Πνχ πεγαίλεηο;» 

ηξάθεθα πίζσ ζαλ παηδί πνπ κφιηο ην είραλ βάιεη 

ηηκσξία. 

«Πξέπεη λα δίλσ αλαθνξά γηα φιεο ηηο θηλήζεηο κνπ; 

Σέιεησζα κε ηηο αγγαξείεο». 

«Σφηε, κπνξείο λα απνζπξζείο ζηνλ θνηηψλα ζνπ». 

Ννκίδσ πσο φια θαηαζηξέθνληαλ κέζα κνπ. 

«Μα… αο παξαθαιψ!» είπα πεξηζζφηεξν εθλεπξηζκέλε. 

«Αελ κπνξψ δειαδή λα θάλσ κία βφιηα;» 

«Μεηά απφ ην επηβαξπκέλν παξειζφλ ζνπ, φρη». 

Ξεθχζεζα. 

«Μα δελ ζέισ λα ην ζθάζσ! Να θάλσ κία 

αλαζεκαηηζκέλε βφιηα ζέισ, λα πάξσ αέξα, φρη λα ην ζθάζσ! 

Λεο λα ην ζθάζσ κε ηφζν θφζκν γχξσ κνπ;» 

Δ ζπλήζεηά κνπ λα παξαζχξνκαη απφ ηα λεχξα κνπ θαη λα 

κηιάσ πνιιέο θνξέο ζηνπο αλσηέξνπο κνπ ζηνλ εληθφ δελ 

έδεηρλε λα ελνριεί ηνλ Λαδάξ, παξφηη δελ επέηξεπε ζε άιινπο 

Ρεκφξ θαη Λεξφηι λα απζαδηάδνπλ. Ο Γθέηι είρε δίθην. Γηα κία 

παξάινγε αηηία, κνχ είραλ δνζεί πνιιέο ράξεο. 

«Ο θαιχηεξνο αληηπεξηζπαζκφο γηα λα ην ζθάζεηο είλαη ν 

θφζκνο» κνπ απάληεζε ν Λαδάξ θαη ζηαχξσζε ηα ρέξηα ηνπ 

θάησ απφ ην ζηήζνο. «Βηδηθά ηψξα, πνπ ζε έρσ απαιιάμεη απφ 

ηνπο θξνπξνχο». 

Πίεζα ηα ρείιε. Φχρξαηκε. Έπξεπε λα είκαη ςχρξαηκε, αλ 

ήζεια λα ηνλ πείζσ. 

«ιν θαη θάπνηνο ζα κε έβιεπε. Ώο κελ είκαζηε 

παξάινγνη. Θέισ λα θάλσ κία βφιηα. Τπφζρνκαη φηη, κφιηο 

ρηππήζεη ην ζησπεηήξην, ζα δψζσ παξνπζία θαη ζα είκαη ζην 

θξεβάηη κνπ. Άιισζηε, ηφζεο αγγαξείεο κε πεξηκέλνπλ αχξην. 

Ώκαξηία λα ηηο ράζσ». 
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Ο Λαδάξ έκεηλε λα κε θνηηάδεη θη εγψ βξήθα ηελ επθαηξία 

λα μεγιηζηξήζσ ρσξίο λα πεξηκέλσ απάληεζε. Έζηξηςα, 

θάλνληαο ηνλ θχθιν ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ, θάηη πνπ κε 

θαζπζηεξνχζε ηξαγηθά, αιιά ηνπιάρηζηνλ έηζη δελ ζα έβιεπε 

φηη θαηεπζπλφκνπλ ζην ζηάδην. Παξφηη ήηαλ αλνηρηφ γηα φζνπο 

ήζειαλ λα πξνπνλεζνχλ επηπιένλ, θαλείο δελ βξηζθφηαλ εδψ 

εθηφο απφ ηνλ Γθέηι. Πνηνο άιισζηε λα ήζειε λα πξνπνλεζεί θη 

άιιν; 

Σνπ ρακνγέιαζα κφιηο κπήθα, έζησ θαη απφ καθξηά, 

ζξηακβεχηξηα πνπ θαηάθεξα λα θηάζσ ρσξίο άιια απξφνπηα. 

Βθείλνο κνπ έθιεηζε ην κάηη. 

 «Ξεθίλα λα ηξέρεηο». 

 νβάξεςα απφηνκα. 

 «Βίπακε φηη ζα κε κάζεηο λα παιεχσ». 

 «Γέζηακα δελ ζα θάλεηο;» 

 «Μέρξη λα έξζσ, πεξπάηεζα δέθα ιεπηά. Σν ηδαληθφ 

δέζηακα!» 

 Ο Γθέηι πξνζπάζεζε λα κε γειάζεη. 

 «Βίπακε φηη ζα ζε πξνπνλήζσ θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

αθνινπζήζεηο ηηο εληνιέο κνπ. Βθηφο θαη αλ πξνηηκάο λα 

θχγσ». Ξεθίλεζε λα απνκαθξχλεηαη θη εγψ έπηαζα ην κπξάηζν 

ηνπ γηα λα ηνλ ζηακαηήζσ. 

 «Βληάμεη, κε…»  

 «Ναη;» ξψηεζε εχζπκα. 

Πίεζα ηα ρείιε. Ο αλαζεκαηηζκέλνο, πψο ην έθαλε απηφ; 

Παηνχζε πάλσ ζηελ αλάγθε κνπ θαη δελ κπνξνχζα λα ηνπ πσ 

θαη ηίπνηα. Λεο θαη θαηαιάβαηλε ηηο ζθέςεηο κνπ, γέιαζε. Κη 

εγψ θνπξθίζηεθα πεξηζζφηεξν.  

«Με ζπγρσξείο!» 

«Παξαθαιψ» είπε θαλεξά ηθαλνπνηεκέλνο θαη έβγαιε ην 

έλα ρέξη απφ ηελ ηζέπε, γηα λα κνπ δείμεη ηε ισξίδα ηνπ 



ΐΡΤΏΝΏΚΔ ΜΏΡΕΏ  ΐΕΐΛΕΟ 0,5 

 
144 

 

ζηαδίνπ πνπ ζα δηέζρηδα ηξέρνληαο. «Αέθα γχξνη γηα αξρή είλαη 

κία ραξά». 

 Γνχξισζα ηα κάηηα θαη άλνημα ην ζηφκα. 

 «Καη φζν δηακαξηχξεζαη, ηφζν ζα απμάλνληαη» κνπ είπε 

κε έλα ρακφγειν ηθαλνπνίεζεο. 

Σν βνχισζα θαη μεθίλεζα λα ηξέρσ, πξνηνχ πξνζζέζεη 

πεξηζζφηεξνπο γχξνπο ζην πξφγξακκα. ηνλ πξψην γχξν ηα 

πήγα πνιχ θαιά. Ήκνπλ γξήγνξε θαη πεηνχζα. ηνλ δεχηεξν 

άξρηζα λα θνπξάδνκαη θαη ζηνλ ηξίην είρα ήδε επηβξαδχλεη ην 

βήκα κνπ. Μήπσο είπε πέληε αληί γηα δέθα; 

 «ηακάηα λα ζέξλεζαη!» 

Σνλ θνίηαμα κε ηελ άθξε ηνπ καηηνχ κνπ, αιιά θαη κφλν 

ζηε ζθέςε φηη έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζσ ελέξγεηα γηα λα ηνλ 

θνηηάμσ δνινθνληθά, θνπξαδφκνπλ θαη ηα παξαηνχζα. Κάπνπ 

ζηνλ έθην γχξν ζηακάηεζα θαη έπεζα ζηα γφλαηα γηα λα 

αλαζάλσ βαζηά, αιιά ν Γθέηι κνχ έβαιε ηέηνηεο θσλέο, πνπ 

πεηάρηεθα μαλά πάλσ. Γηα ηνπο επφκελνπο γχξνπο δελ ήμεξα αλ 

έηξερα ή ζεξλφκνπλ. Σειεηψλνληαο, έλησζα ην πην επηπρηζκέλν 

πιάζκα ηνπ θφζκνπ. Έπεζα ζην πάησκα θαη αλάζαλα βαζηά 

γειψληαο. Θεέ κνπ, ζα πήγαηλα ζην θξεβάηη κνπ επηηέινπο. 

Ο Γθέηι ζηάζεθε πάλσ απφ ην θεθάιη κνπ αλάπνδα, έηζη 

πνπ ην θεθάιη ηνπ έδεηρλε καθξηλφ. 

 «Αελ ηειεηψζακε αθφκα». 

 «Θχκη…ζέ κνπ…» ηακάηεζα γηα λα πάξσ κία βαζηά 

αλάζα. «Γηαηί… ην θάλνπκε… απηφ;» 

 «Βπεηδή ην ιέσ εγψ» είπε πνλεξά. Σνλ έβιεπα πνπ 

θξαηηφηαλ λα κε γειάζεη, αιιά ήκνπλ πνιχ εμνπζελσκέλε γηα 

λα ηνλ ζηείισ ζηνλ Αηάνιν, θάηη πνπ ζίγνπξα δελ ζα 

θαηαιάβαηλε, θαη δελ ήκνπλ δηαηεζεηκέλε λα εμεγήζσ ηη 

ζεκαίλεη Αηάβνινο. «ήθσ. Έρνπκε αζθήζεηο ελδπλάκσζεο». 
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 Με δπζθνιία ζηάζεθα ζηα πφδηα κνπ, βφγθεμα θαη νη 

αλάζεο έβγαηλαλ αθφκα βαζηέο απφ ηα πλεπκφληα κνπ. 

 «Βλδπλάκσζεο;» 

 «Πξέπεη λα δπλακψζνπκε ην ζψκα ζνπ. Σνπο κπο ζνπ». 

 «Ση ιεο ηψξα;». Ώλάζαλα βαζηά. «Βίκαη ε θαιχηεξε ζην 

ζθαξθάισκα». 

 «Καη πνχ θνιιάεη απηφ;» 

 «Πψο ζα ζθαξθάισλα, αλ δελ ήκνπλ δπλαηή; Αελ 

ρξεηάδνκαη αζθήζεηο ελδπλάκσζεο». 

 Ο Γθέηι έβαιε μαλά ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο ηεο θφξκαο ηνπ, 

θάηη πνπ κε έθαλε λα θαηαιάβσ φηη είρα αθφκα κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα θνπβέληαο θαη μεθνχξαζεο. 

 «Γηα πνηνλ ιφγν έραζεο απφ εκέλα, ηε Νάηαιη θαη φινπο 

ηνπο καζεηεπφκελνπο ζηηο κάρεο ησλ πξνπνλήζεσλ;» 

 «Ίζσο γηαηί πξνπνλείζηε ρξφληα, ελψ εγψ φρη;» 

 «Ή επεηδή ήζνπλ αδχλακε γηα λα καο αληηκεησπίζεηο. 

Μπνξνχζεο λα κε αλαπνδνγπξίζεηο φηαλ ήκνπλ επάλσ ζνπ γηα 

λα μεθχγεηο; ρη». 

 «Ώπηφ δελ ζα ην θαηάθεξλα νχηε κεηά απφ ρξφληα 

πξνπνλήζεσλ». 

 Ο Γθέηιελ κνχ ρακνγέιαζε πνλεξά. 

 «Γηα λα δνχκε». 

 Μνπ έλεπζε λα ηνλ αθνινπζήζσ θαη κεηά κε έβαιε λα 

θάλσ θάκςεηο, θνηιηαθνχο θαη αζθήζεηο ελδπλάκσζεο γηα ηε 

κέζε. Ξάπισζε πάλσ κνπ ζαλ βαξίδη θαη κε έβαιε λα θηλνχκαη 

δεμηά θαη αξηζηεξά, αλαζεθψλνληαο ειαθξψο ηε κέζε κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα δπλακψζσ, ελψ παξάιιεια κνχ έδεηρλε θηλήζεηο 

γηα λα μεθνξησζψ απφ πάλσ κνπ αληηπάινπο. ηε ζπλέρεηα κνχ 

έδεημε ηξφπνπο λα πέθησ κε ζσζηφ ηξφπν θαη φρη άηζαια, φπσο 

έθαλα φιεο απηέο ηηο κέξεο, ψζηε λα απνξξνθάσ ηε δχλακε ηεο 

πηψζεο ζε πην αλζεθηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηφο κνπ. Πξψηα 
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θξαηνχζε ηε κέζε κνπ γηα κε ξίμεη καιαθά, ψζηε λα αθνπκπάσ 

αλεπαίζζεηα θάησ, γηα λα θαηαιάβσ ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε λα 

ηνπνζεηήζσ ηα κέιε κνπ. Σν λα θξαηάεη νιφθιεξν ην ζψκα 

κνπ ζηνλ αέξα ήηαλ ηξνκαθηηθφ. Έηξεκα ζηε ζθέςε φηη απφ 

ψξα ζε ψξα ζα ηνπ πέζσ. ΐιέπνληαο, φκσο, πφζν δπλαηφο 

ήηαλ, ραιάξσζα θαη ηνλ εκπηζηεχηεθα. 

 Καη δελ έπεζα νχηε κία θνξά. 

 ηελ πνξεία κε έξηρλε απιά θάησ φιν θαη απφ κεγαιχηεξε 

απφζηαζε, ψζπνπ λα ζπλεζίζσ ηελ απφζηαζε θαη ηε δχλακε 

ηεο πηψζεο. Οη βξαρίνλέο κνπ κειάληαζαλ, ην ίδην θαη νη γνθνί 

κνπ, ζεκεία θαη κέιε πνπ απνξξνθνχζαλ φιε ηε δχλακε ησλ 

πηψζεσλ. 

ην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο εγψ ήκνπλ πεζακέλε, κεηά βίαο 

ζηεθφκνπλ ζηα πφδηα κνπ, γεκάηε κειαληέο θαη ηζαθηζκέλα 

θφθαια απφ ηα ρηππήκαηα, κχεο αλίθαλνπο λα κε ζηεξίμνπλ γηα 

λα πεξπαηήζσ έλα κέηξν αθφκα, ελψ ν Γθέηι έδεηρλε 

ηθαλνπνηεκέλνο. Έηξηβα ηα ζεκεία πνπ κε πνλνχζαλ, ψζπνπ 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη ηειηθά δελ ππήξρε ζεκείν πνπ δελ έηξηβα. 

 «Υάιηα ηα πήγεο. Ώιιά δελ απνγνεηεχνκαη. Βίλαη ε πξψηε 

κέξα. Έρεηο πνιιέο κπξνζηά ζνπ κέρξη λα βειηησζείο». 

 Σνλ θνίηαμα κε κηζφ κάηη. 

 «ε κηζψ». 

Σα ρείιε ηνπ ζπζπάζηεθαλ θαη μεθίλεζε λα 

απνκαθξχλεηαη πξηλ γειάζεη. ΐφγθεμα θαζψο ζεθσλφκνπλ. 

Γχξηζα πιάηε γηα λα καδέςσ ηα πξάγκαηά κνπ, φηαλ μαθληθά 

έλησζα ηνλ Γθέηι λα ζηέθεηαη πίζσ κνπ. Αελ είρε θχγεη. Σα 

λεχξα κνπ ηεληψζεθαλ απφ αλαζθάιεηα. 

 «Ώπηέο είλαη νη επηπηψζεηο φηαλ αθήλεηο αθαζάξηζην ην 

δσκάηηφ κνπ». 

 Γχξηζα κπξνζηά θαη ηνλ θνίηαμα έθπιεθηε, κε ην ζηφκα 

αλνηρηφ, φζν εθείλνο γεινχζε πνλεξά. 
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 «Γη’ απηφ δέρηεθεο λα κε πξνπνλήζεηο; Γηα λα κνπ 

μεπιεξψζεηο ην ρζεζηλφ;» 

Ο Γθέηι κνπ έθιεηζε ην κάηη. 

«Καζίθη». 

Γέιαζε ερεξά. 

 «Ώπηφ λα ην ζπκάζαη φηαλ ζα γθξηληάδεηο ζηελ επφκελε 

πξνπφλεζε γηα ηηο κειαληέο ζνπ. Ώλ πάιη δελ ζνπ αξέζεη, 

κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε». 

 Σν βνχισζα θαη ν Γθέηι κνχ έθιεηζε πάιη ην κάηη θαη 

μεθίλεζε λα απνκαθξχλεηαη. Ώπηφ ζα κνπ ην πιήξσλε. 

 «Σα ιέκε αχξην» θψλαμε γηα λα αθνπζηεί. Παξφηη είρε 

γπξηζκέλε ηελ πιάηε ηνπ ζ’ εκέλα ηψξα πνπ απνκαθξπλφηαλ, 

εγψ δελ ζηακάηεζα λα δείρλσ ηζαηηζκέλε φζν ηνλ θνηηνχζα. 

Βίρα θηφιαο ζθεθηεί ηη ζα θάλσ. 

ηαλ επηηέινπο βγήθε απφ ην ζηάδην, άθεζα ην πνλεξφ 

κνπ ρακφγειν λα μερπζεί ζην πξφζσπφ κνπ. 
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ΓΚΒΕΛ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ΐνγθνχζα ζπλέρεηα ηα ηειεπηαία δέθα ιεπηά. Με θάζε 

επαλάιεςε εξρφηαλ θαη έλα βνγθεηφ. 

 «Πην γξήγνξα» είπε ε Μέγθαλ απφ πάλσ κνπ. Σν πην 

εθλεπξηζηηθφ ήηαλ φηη έδεηρλε λα ην δηαζθεδάδεη. «Πάκε 

δπλαηά. Πάκε ξπζκηθά» επαλαιάκβαλε κφλν θαη κφλν γηα λα κε 

εθλεπξίζεη. Άθνπγα ην πνλεξφ γέιην ηεο. «Αηαθφζηεο δχν, 

δηαθφζεο ηξεηο, δηαθφζηεο ηέζζεξηο, άιιεο ηξηαθφζηεο ελελήληα 

έμη θάκςεηο ζνχ έκεηλαλ. Πάκε δπλαηά! Πάκε ξπζκηθά!» 

 Έπξεπε λα ην πεξηκέλσ φηη ζα κνπ ηελ έθεξλε κε θάπνηνλ 

ηξφπν. Βδψ θαη κία βδνκάδα ήηαλ ππφδεηγκα καζεηεπφκελεο. 

Βθηεινχζε ππάθνπα ηηο εληνιέο κνπ. Αελ ζέιεζε λα κε 

εθδηθεζεί γηα ηα θαςφληα πνπ ηεο έθαλα ηελ πξψηε αιιά νχηε 

θαη ηηο επφκελεο κέξεο. 

Σν έθαλε ηψξα. 
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ΜΒΓΚΏΝ 

 

 

Μία θξάζε κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηά 

κνπ φζν ν Γθέηι ππέθεξε θάλνληαο απαλσηέο θάκςεηο. 

Ώηειείσηε, ζπλερφκελε, απφιπηε θαη ζαξσηηθή 

απφιαπζε. 

ρη, φρη, δελ είκαη θαθηά. Παίξλσ ιηγάθη ην αίκα κνπ 

πίζσ. 

Σφζεο κέξεο ππέθεξα εγψ. Έηξερα, γπκλαδφκνπλ, 

πνλνχζα, ρηππνχζα θαη ν Γθέηι γεινχζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πεξίκελα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 

Μέρξη ερζέο. ηαλ ν Γθέηι κνχ είπε λα ηξέμσ ζην ζηάδην, 

ήμεξα φηη ήηαλ ε επθαηξία κνπ. Ήκνπλ πξνεηνηκαζκέλε, έηζη 

γχξηζα θαη ηνπ είπα: 

«Πάιη ηξέμηκν; Έρσ βειηησζεί ζε απηφ». 

«Βίζαη αθφκα άζιηα ζε απηφ» κνπ απάληεζε. 

ηαχξσζα ηα ρέξηα κπξνζηά ζην ζηήζνο πεηζκαηηθά. Σα 

ρείιε ηνπ Γθέηι ζπζπάζηεθαλ θαη θαηάιαβα φηη θξαηηφηαλ λα 

κελ ππνθχςεη ζην ρακφγειφ κνπ. Λίγν αθφκα ήζειε γηα λα 

πέζεη. 

«ηνίρεκα» ηνπ είπα. 

Ο Γθέηι αλαζήθσζε ην έλα θξχδη θη εγψ γέιαζα ζε απηήλ 

ηνπ ηε ρεηξνλνκία. Ώλ ην ρακφγειφ κνπ ήηαλ ν ηξφπνο κνπ λα 

ηνλ ρεηξίδνκαη, ην αλαζήθσκα ηνπ θξπδηνχ ήηαλ ν δηθφο ηνπ 

ηξφπνο γηα λα ρεηξίδεηαη εκέλα. 

«ηνίρεκα;» ξψηεζε. 

«Ξέξεηο, φηαλ δχν άηνκα…» 
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«Ξέξσ ηη είλαη ζηνίρεκα», κε δηέθνςε. Γέιαζα 

ζθαληαιηάξηθα. Καη απηήλ ηε θνξά ηνλ θαηάθεξα. 

 

 

ΓΚΒΕΛ 

 

 

Ώπηήλ ηε θνξά δελ ζπγθξάηεζα ην ρακφγειφ κνπ. Δ 

κηθξή ηξσγφηαλ γηα παηρλίδηα. 

«ΐάδσ ζηνίρεκα, ινηπφλ, φηη κπνξψ λα θάλσ δέθα γχξνπο 

ζηνλ κηζφ ρξφλν απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν» κνπ είπε. 

Γέιαζα μαλά. 

«Ώπνθιείεηαη». Δ Μέγθαλ ζνχθξσζε ηα θξχδηα. «Αελ 

πξνπνλείζαη φζν εκείο. Αελ ζα ην θαηαθέξεηο». 

«Καιχηεξα γηα ζέλα. Θα εμαζθαιίζεηο ζίγνπξε λίθε. Αελ 

πηζηεχσ λα θνβάζαη κία αξράξηα καζεηεπφκελε. Β… θχξηε 

πξνπνλεηή;» 

Δ θσλή ηεο ήηαλ παηρληδηάξηθε. Ο ηξφπνο πνπ ηα κάηηα 

ηεο θνίηαδαλ, ην κηζφ ρακφγειφ ηεο ην ίδην. Μηζφ, γηα λα ζε 

βάιεη ζηε δηαδηθαζία λα θαληαζηείο πφζν θσηεηλφ είλαη ην 

νιφθιεξν ζε κία ηέηνηα έθθξαζε. Έπαηδε καδί κνπ κ’ έλαλ 

πνλεξφ θαη μεδηάληξνπν, αιιά ηαπηφρξνλα ζπλεζηαικέλα 

ληξνπαιφ ηξφπν. αλ γπλαίθα πνπ θιέξηαξε, αιιά θαη παηδί 

καδί, πνπ ζρεδίαδε αηαμία. Καη θπζηθά είρε ελδηαθέξνλ ε ζθέςε 

πσο εγψ ζα ήκνπλ απηφο πνπ ζα ηελ ηηκσξνχζε. 

«Αελ έρσ λα θνβεζψ ηίπνηα» ηεο απάληεζα. 

«Πνιχ σξαία. Ώλ ράζσ, αχξην ζα θάλσ ηε δηπιάζηα 

πξνπφλεζε». 

Ώλαζήθσζα μαλά ην θξχδη. Πάιη γέιαζε. Πνλεξά θαη 

ληξνπαιά καδί. Καηέβαζε ην θεθάιη, γηα λα θαλεί δήζελ φηη 

ληξέπεηαη, αιιά ζηα ελδηάκεζα βιέκκαηα πνπ κνπ έζηειλε 
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μεθιείδσλε φιν ηεο ην ζθαληαιηάξηθν κεγαιείν. αλ λα ήμεξε 

φηη αξθνχζε απηφ θαη κφλν ην βιέκκα γηα λα μεινγηάδεη ηνπο 

άληξεο. Ώξθνχζε. Ήηαλ άπηαζηε ζηα παηρλίδηα. Μάιινλ ζα 

έθαλα ζπρλφηεξα απηήλ ηε ρεηξνλνκία κε ην θξχδη. Έπξεπε λα 

δηεθδηθήζσ μαλά απηήλ ηελ έθθξαζε. 

«Αηπιάζηα;» ξψηεζα εληππσζηαζκέλνο. 

«Ναη, θχξηε πξνπνλεηή. Ώλ φκσο θεξδίζσ…». Πήξε ην 

ρξφλν ηεο γηα λα ην ζθεθηεί. Ήκνπλ ζίγνπξνο πσο ήμεξε ήδε 

ηελ πνηλή ηεο ήηηαο κνπ. Σν ρακφγειφ ηεο, νιφθιεξν ηψξα, 

ήηαλ ηφζν ειθπζηηθφ, πνπ θαη κφλν γη’ απηφ ήζεια λα δερηψ ηελ 

πξφθιεζε. Γηα λα θεξδίζσ θαη λα ηελ παηδέςσ πεξηζζφηεξν. 

«Θα θάλεηο εζχ πξνπφλεζε αχξην αληί γηα κέλα. Κη εγψ ζα είκαη 

ε πξνπνλήηξηα». 

«Αηςάο γηα εμνπζία;» ηελ πείξαμα. 

Ώλαζήθσζε ηνπο ψκνπο. 

«Βμαξηάηαη. Γηα εμνπζία γεληθά… φρη». 

«Γηα εμνπζία πάλσ κνπ ινηπφλ». 

Δ Μέγθαλ άλνημε ην ζηφκα θαη κεηά γέιαζε. Παξίζηαλε 

πσο ζθέθηεηαη. ηαχξσζα θη εγψ ηα ρέξηα ζην ζηήζνο, φζν 

ζθεθηφκνπλ ηελ πξφθιεζε. ηε ζθέςε ηεο Μέγθαλ λα 

επαλαιακβάλεη δχν θνξέο ηελ πξνπφλεζε θαη λα γθξηληάδεη, 

γέιαζα. Αελ ζα ην έραλα κε ηίπνηα. 

«Αέρνκαη». 

Αελ έπξεπε λα είρα δερηεί. Ώθφκα δελ θαηάιαβα πφηε 

πξφιαβε λα θάλεη δέθα γχξνπο ζε δέθα ιεπηά. 

«Αηαθφζηεο πελήληα έμη. Αελ ζεξλφκαζηε!» θψλαδε ηψξα 

ε Μέγθαλ θαζψο ζηεθφηαλ απφ πάλσ κνπ. 

ΐφγθεμα μαλά. Δ Μέγθαλ πάηεζε κε ην πφδη ηεο ηελ 

πιάηε κνπ θαη έβαιε πίεζε. Αηπιαζίαζε ην βάξνο ησλ θάκςεσλ. 

«Μέ…γθαλ» βφγθεμα. Βθείλν ην πνλεξφ γειάθη ηεο 

αθνχζηεθε πάιη. Έηζη θαη ηελ έπηαλα ζηα ρέξηα κνπ… 
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«Θα ην… κεηαληψζεηο», βφγθεμα. 

«Παξαδίλεζαη; Θα ζνπ δνζεί ράξε. Θα είκαη επηεηθήο καδί 

ζνπ, αλ ππνζρεζείο φηη δελ ζα πξνζπαζήζεηο λα κνπ 

αληαπνδψζεηο ην ζεκεξηλφ». 

«ρη» βφγθεμα θαη επαλέιαβα άιιε κία θάκςε θάησ απφ 

ην επηπιένλ βάξνο ηεο. 

«Πνιχ θαιά» είπε ε Μέγθαλ θαη θάζηζε νιφθιεξε πάλσ 

κνπ. Δ δχλακή κνπ κε πξφδσζε, ηα ρέξηα κνπ παξέιπζαλ θαη 

μεθπζψληαο μάπισζα θάησ. 

«ρη!» παξαπνλέζεθε ε Μέγθαλ θαη κε ζθνχληεμε. «Έρεηο 

άιιεο δηαθφζηεο ζαξάληα ηξεηο». 

«Φχγε πξηλ ζε πηάζσ θαη ην κεηαληψζεηο» είπα μέπλννο. 

«Καιά, ζα θαλψ κεγαιφςπρε. Πέληε ιεπηά δηάιεηκκα θαη 

ζπλερίδνπκε κεηά». Δ Μέγθαλ ζεθψζεθε απφ πάλσ κνπ θη εγψ 

γχξηζα αλάζθεια θαη αλάζαλα φζν πην βαζηά κπνξνχζα. 

«Μπνξείο… λα κνπ θέξεηο ηελ… πεηζέηα;» 

«Αελ ρξεηάδεζαη πεηζέηα» κνπ είπε φιν απζάδεηα κε έλα 

αδηάθνξν λεχκα. Ξεθπζψληαο, ζεθψζεθα φξζηνο θαη έπηαζα ην 

ζαθίδην ηεο, δίπια κνπ. 

«Παίξλσ ηε δηθή ζνπ» ηεο είπα. 

«Καιά…» είπε αδηάθνξα, αιιά χζηεξα απφ ιίγν 

μεζεθψζεθε. «Ώ, φρη, φρη!» θψλαμε θαη έηξεμε πξνο ην κέξνο 

κνπ γηα λα κε πξνιάβεη. Ήηαλ αξγά. Βίρα ήδε βάιεη ην ρέξη κνπ 

ζην ζαθίδηφ ηεο θαη είρα πηάζεη ην ρξνλφκεηξν αληί γηα ηελ 

πεηζέηα.  

Σν ρξνλφκεηξν; Αελ ζπκάκαη λα ηεο έδσζα ην ρξνλφκεηξφ 

κνπ. Ήκνπλ ζίγνπξνο φηη ήηαλ αθφκα ζην ζαθίδηφ κνπ. κσο, 

απηφ ήηαλ ίδην κε ην δηθφ κνπ. Ώθφκα θαη ην ειαηησκαηηθφ 

θνπκπί πνπ κεδέληδε ηνλ ρξφλν ήηαλ φκνην κε ηνπ δηθνχ κνπ. 

Βίρε θαη ε Μέγθαλ ρξνλφκεηξν; Ή είρε θιέςεη ην δηθφ κνπ; 
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Κνηηψληαο ζηελ κηθξή νζφλε ηνπ, είδα πσο ήηαλ 

ζηακαηεκέλν ζηα πέληε ιεπηά θαη δχν δεπηεξφιεπηα. Ώθξηβψο 

εθεί πνπ ζπκφκνπλ φηη ζηακάηεζα ην δηθφ κνπ ρξνλφκεηξν, 

φηαλ ε Μέγθαλ δηέθνςε ην ζηνίρεκα ερζέο, ζηακάηεζε λα 

ηξέρεη θαη ηζρπξίζηεθε φηη θάπνηνο βξηζθφηαλ κέζα ζην ζηάδην 

θαη καο παξαθνινπζνχζε. 

 

 

ΜΒΓΚΏΝ 

 

 

Σέζζεξηο γχξνη. Άιινη έμη. Αελ ζα πξνιάβαηλα. ίγνπξα 

δελ ζα πξνιάβαηλα. Θα έραλα ην ζηνίρεκα. 

Με ηελ άθξε ηνπ καηηνχ κνπ έιεγμα ηνλ Γθέηι πνπ 

θνίηαδε ην ρξνλφκεηξν εθείλε ηε ζηηγκή. ηακάηεζα λα ηξέρσ 

θαη έθαλα απφηνκα ζην πιάη. Ώλαπήδεζα ζρεδφλ, φπσο θάπνηνο 

πνπ ηξνκάδεη μαθληθά. Ο Γθέηι ζήθσζε ην θεθάιη απφ ην 

ρξνλφκεηξν. 

«Κάπνηνο είλαη εθεί» είπα δηζηαθηηθά, ελψ φιν θαη 

απνκαθξπλφκνπλ απφ ην ζεκείν δήζελ επεηδή θνβάκαη. «Βίδα 

κία ζθηά λα θηλείηαη». 

ην χθνο ηνπ θαηάιαβα φηη δελ κε πίζηεςε. ηγά πνπ ζα 

ήηαλ ηφζν εχθνιν. 

«Σν κφλν πνπ θηλείηαη είλαη ν ρξφλνο» απάληεζε. 

Κνχλεζε ην κηθξφ ρξνλφκεηξν κέζα ζηελ παιάκε ηνπ, 

ζεθψλνληαο ην ρέξη ςειά. «Με λνκίδεηο φηη ζα αθπξψζεηο ην 

ζηνίρεκα κε θφιπα. Βίλαη αξγά ηψξα». 

«νπ ιέσ είλαη εθεί!» επέκεηλα παξηζηάλνληαο ηελ 

ηξνκαγκέλε. Σέλησζα ην ρέξη κνπ πξνο ην κέξνο πνπ ππνηίζεηαη 

πσο βξηζθφηαλ ν εηζβνιέαο. «Βίδα θάπνηνλ εθεί». 
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Ο Γθέηι πείξαμε θάηη ζην ρξνλφκεηξν θαη κεηά ην άθεζε 

θάησ. πγθξάηεζα ην ρακφγειφ κνπ γηα λα κελ πξνδνζψ. Βίρα 

πέζεη κέζα ζηελ πξφβιεςή κνπ. Άθεζε ην ρξνλφκεηξν γηα λα 

έρεη ειεχζεξα ρέξηα γηα κάρε. Πεξπάηεζε κέρξη ην ζεκείν πνπ 

ηνπ ππέδεημα, ελψ εγψ πεξίκελα πίζσ. Ήκνπλ αθίλεηε. Έβιεπα 

ηελ πιάηε ηνπ κφλν, θαζψο πεξπαηνχζε βαζχηεξα ζην ζηάδην. 

ηαλ εμαθαλίζηεθε απφ ηα κάηηα κνπ, ηα πφδηα κνπ έβγαιαλ 

θηεξά. Άξπαμα ην ρξνλφκεηξν απφ θάησ θαη θνίηαμα ηνλ ρξφλν. 

Πέληε ιεπηά θαη δχν δεπηεξφιεπηα είραλ θπιήζεη ήδε. Οη 

αξηζκνί αλαβφζβελαλ, κία ράλνληαλ θαη κία εκθαλίδνληαλ φζν 

παξέκελαλ ζε αλακνλή γηα λα θπιήζνπλ. 

Πάηεζα ην θνπκπί πνπ κεδελίδεη θαη ακέζσο κεηά εθείλν 

πνπ μεθηλάεη ηε κέηξεζε απφ ηελ αξρή, φκσο ηίπνηα δελ έγηλε. 

Κάηη έθαλα ιάζνο. Βπαλέιαβα ηηο θηλήζεηο. Σίπνηα μαλά. 

«Έια, έια ηψξα!» κνπξκνχξηζα ξίρλνληαο παξάιιεια κία 

καηηά πξνο ην κέξνο πνπ είρε εμαθαληζηεί ν Γθέηι. Πάηεζα 

μαλά ην θνπκπάθη ηνπ κεδεληζκνχ, ην πίεζα πξνο ηα κέζα, αιιά 

ην κηζφ βξηζθφηαλ ήδε κέζα θαη ην ππφινηπν δελ 

κεηαθηλνχληαλ. Βίρε κηζνζπάζεη. «Έια αλαζεκαηηζκέλν» 

κνπξκνχξηζα φζν ην έζπξσρλα κε ην δάρηπιν. Αελ δνχιεπε. Ση 

Αηάνιν; Πψο ζηα θνκκάηηα κεδέληδε ν Γθέηι ηνλ ρξφλν φηαλ 

ήζειε λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή; 

«Χ, πνπ λα ζε πάξεη». 

Παξάηεζα ην ρξνλφκεηξν ηνπ Γθέηι, ζρεδφλ ην πέηαμα 

θάησ απφ ηε θνχξηα κνπ, θαη έηξεμα πξνο ην ζαθίδηφ κνπ, ην 

άλνημα, έπηαζα ην ρξνλφκεηξν πνπ είρα βνπηήμεη απφ ηελ 

Κίξζλεξ –πάιη θαιά πνπ ην είρα θάλεη, φηαλ ήζειε λα κε βάιεη 

λα ηξέρσ γηα ηηκσξία- θαη μεθίλεζα λα ρξνλνκεηξψ. Έιεγρα 

ζπλερψο ην ζεκείν πνπ εμαθαλίζηεθε ν Γθέηι. Πφζν ραηξφκνπλ 

ηειηθά πνπ ηα απνδπηήξηα ήηαλ πνιιά θαη ηα ληνπο αθφκα 

πεξηζζφηεξα. Πξηλ ιίγεο κέξεο πνπ ηα θαζάξηδα, κηζνχζα 
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αθξηβψο απηφ πνπ ηψξα θαζπζηεξνχζε ηνλ Γθέηι κέρξη λα ηα 

ειέγμεη φια θαη έδηλε ρξφλν ζ’ εκέλα λα ηε ζθαπνπιάξσ θαη λα 

θεξδίζσ ην ζηνίρεκα. 

Σν ρξνλφκεηξφ κνπ έθηαζε δχν ιεπηά θαη πέληε 

δεπηεξφιεπηα, αθξηβψο ην αλάπνδν απφ ηνλ ρξφλν πνπ είρε 

θξαηήζεη ν Γθέηι, θαη ακέζσο πάηεζα ην θνπκπί ηεο παχζεο θαη 

ην ζηακάηεζα εθεί. Οη αξηζκνί άξρηζαλ λα αλαβνζβήλνπλ. Με 

ην θφθαιν ηεο παιάκεο κνπ πίεζα μαλά θαη μαλά ην θνπκπί ηεο 

παχζεο, κε φιν θαη κεγαιχηεξε δχλακε, ζρεδφλ ην ζπλέζιηςα 

θαη ην θαηέζηξεςα, έρσζα ην κηζφ κέζα, πεξίπνπ φπσο ήηαλ θαη 

ην θνπκπί απφ ην ρξνλφκεηξν ηνπ Γθέηι θαη αληάιιαμα ηα δχν 

ξνιφγηα. Παξάρσζα ην δηθφ ηνπ ζην ζαθίδηφ κνπ θαη έθπγα 

καθξηά, πιεζίαζα ην ζεκείν πνπ ν Γθέηι είρε ραζεί, 

παξηζηάλνληαο πσο ηνλ αλαδεηψ. 

 Ο Γθέηι επέζηξεςε, κε δηαβεβαίσζε φηη δελ βξηζθφηαλ 

θαλείο εδψ γχξσ θαη κε δηέηαμε λα ζπλερίζσ. ηαλ, φκσο, 

έπηαζε ην ρξνλφκεηξν, έζκημε ηα θξχδηα. 

 «Ση είλαη απηφ;» 

 ηακάηεζα ην ηξέμηκν πξηλ θαιά-θαιά μεθηλήζσ.  

«Πνην;», παξίζηαλα ηελ αδηάθνξε θαη αζψα. Πιεζίαζα 

αξγά. 

 «Σν ρξνλφκεηξν ήηαλ ζηακαηεκέλν ζηα πέληε ιεπηά θαη 

δχν δεπηεξφιεπηα, φρη ζηα δχν ιεπηά θαη πέληε δεπηεξφιεπηα. 

Σν πείξαμεο». 

 ηακάηεζα απφηνκα. 

 «ρη, βέβαηα! Θα ην θαηαιάβαηλεο. Γηα ηφζν ραδή κε 

πεξλάο;» 

 «Ναη, γηαηί ην θαηάιαβα. Ξεθίλα απφ ηελ αξρή». 

Πξνζπάζεζε λα παηήζεη ην θνπκπί κεδεληζκνχ, δνξηδφηαλ, 

φκσο, λα ην ελεξγνπνηήζεη. 
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 «Ξέρλα ην» είπα βηαζηηθά γηα λα ηνπ απνζπάζσ ηελ 

πξνζνρή απφ ην θαηαξακέλν θνπκπί. Θα πήγαηλε ρακέλνο ν 

θφπνο κνπ θαη ζα έραλα θαη ην ζηνίρεκα. «Κάλεηο θφιπα επεηδή 

μέξεηο φηη ζα ράζεηο. Έρσ ήδε θνπξαζηεί κε ηνπο πξψηνπο 

γχξνπο. ίγνπξα ζα ράζσ αλ ην πάκε απφ ηελ αξρή. Αελ 

πείξαμα ην αλαζεκαηηζκέλν ρξνλφκεηξν. Βδψ θαιά-θαιά εζχ 

δελ κπνξείο λα ην θνπκαληάξεηο». 

 Ο Γθέηι ζηακάηεζε ηηο πξνζπάζεηεο κε ην θνπκπί, ζαλ λα 

ληξνπηάζηεθε κε ην επηρείξεκα πνπ μεθνχξληζα. Με θνίηαμε 

ππνςηαζκέλνο. 

«Θα κπεξδεχηεθεο» ηνπ είπα καιαθά πξηλ ζπλερίζσ λα 

ηξέρσ. 

 

 

ΓΚΒΕΛ 

 

 

Αελ είρα κπεξδεπηεί. Μνπ ηελ είρε θέξεη. 

Ώλάζαλα βαζηά γηα λα ρακειψζσ ηνπο παικνχο κνπ απφ 

ηηο επαλαιακβαλφκελεο θάκςεηο. 

«Ση είλαη απηφ;» ξψηεζα ηελ Μέγθαλ ηψξα πνπ θξαηνχζα 

ην ρξνλφκεηξν.  

Δ Μέγθαλ κε θνίηαμε ζαλ παηδί, κε ην χθνο πνπ έιεγε φηη 

είρα αλαθαιχςεη ηε ζθαληαιηά ηνπ. Πνπ λα πάξεη, κνπ ηελ είρε 

θέξεη ηειηθά. 

«Ρνιφη;» είπε δηζηαθηηθά. 

Πέηαμα ην ζαθίδηφ ηεο θάησ θαη έπηαζα ην δηθφ κνπ, γηα 

λα βξσ ζην εζσηεξηθφ ηνπ άιιν έλα ρξνλφκεηξν, ίδην κε ηεο 

Μέγθαλ. 

«Ση έθαλεο;» ηε ξψηεζα. Ήμεξα ηελ απάληεζε. Με 

παγίδεπζε. Με έζηεηιε παξαπέξα ζην ζηάδην λα ςάρλσ ηνλ 
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ππνηηζέκελν εηζβνιέα φζν άιιαδε ηα ξνιφγηα καο. Μέρξη θαη ην 

θνπκπί έθαλε λα κνηάδεη ίδην. 

Δ Μέγθαλ γέιαζε. Πνλεξά θαη αζψα. θαληαιηάξηθα θαη 

ζπλεζηαικέλα. Νηξνπαιά θαη μεδηάληξνπα. Χ, ζα ηελ… 

 «Ώπηέο είλαη νη επηπηψζεηο φηαλ θάλεηο εμππλαθίζηηθα 

θαςφληα ζηελ πην έμππλε Ρεκφξ» απάληεζε. 

Πέηαμα ην ζαθίδηφ κνπ θάησ θαη έηξεμα θαηά πάλσ ηεο. Δ 

Μέγθαλ ηζίξημε θαη άξρηζε λα ηξέρεη πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε γειψληαο. Ώπηήλ ηε θνξά δελ ζα κνπ μέθεπγε. 
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ΜΒΓΚΏΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν θνπδνχλη ρηχπεζε επηηέινπο, θη εγψ ήκνπλ ειεχζεξε 

απφ ην θξάηεκα ηνπ αληηπάινπ κνπ ζην έδαθνο. εκεξηλφο 

ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο: πγθξαηήζεηο. Σξφπνη γηα λα 

εγθισβίδνπκε ηνπο αληηπάινπο καο, ψζηε λα παξαδίλνληαη ζην 

θξάηεκά καο θαη κε κία αθφκα θίλεζε λα λεθξψλνπκε νξηζκέλα 

ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ή θαη εληειψο ηνλ νξγαληζκφ ηνπο. 

 Βδψ θαη δχν βδνκάδεο ην εμνλησηηθφ πξφγξακκά κνπ κε 

έθαλε λα ηξέρσ απφ ην πξσηλφ ζηελ πξνπφλεζε, κεηά γηα 

κεζεκεξηαλφ ζην πφδη, κεηά γηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, κεηά γηα 

αγγαξείεο θαη θαπάθη γηα πξνπφλεζε κε ηνλ Γθέηι ζην ζηάδην. 

Ή θαιχηεξα, γηα λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλε, ηξέμηκν ζην ζηάδην 

κε επηηεξεηή ηνλ αξρεγφ ζηα θαςφληα Γθέηι. Σνπιάρηζηνλ πήξα 

ην αίκα κνπ πίζσ. Σν ίδην θη εθείλνο, πνπ κεηά ην θαςφλη κνπ 

κε βαζάληδε κε ηηο πξνπνλήζεηο. Βίρα αξρίζεη λα ηνλ κηζψ, 
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παξφηη νη δχν ψξεο πνπ πεξλνχζακε θάζε κέξα ήηαλ νη πην 

επράξηζηεο, θπξίσο φζν ζθεθηφκνπλ ηελ εθδίθεζή κνπ. 

 «Με δσ πεηακέλνπο εμνπιηζκνχο» θψλαμε ε Κίξζλεξ 

ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο θαη φινη νη 

καζεηεπφκελνη έζπεπζαλ λα ηνπνζεηήζνπλ πίζσ ζηε ζέζε ηνπο 

ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ζήκεξα. 

 Έηξεμα πξνο ηελ Έκηιπ θαη ηνλ Γθέηι, πνπ έβγαηλαλ απφ 

ηελ αίζνπζα, θαη πέξαζα ηα ρέξηα κνπ πάλσ απφ ηνπο ψκνπο 

ηεο Έκηιπ, γέξλνληαο ειαθξψο ην ζψκα κνπ πξνο ηα πάλσ ηεο 

ελψ ζπλέρηδα λα πεξπαηάσ. 

 «Βηιηθξηλά, αλ ε Κίξζλεξ κε βάιεη άιιε κία θνξά κε 

θάπνηνλ πνπ δελ μέξεη ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο ληνπδ θαη κπάλην, 

ζα πεζάλσ απφ ππεξβνιηθή δφζε κπφραο. Μάιινλ είλαη έλαο 

θαηλνχξηνο ηξφπνο λα κε ηηκσξεί». Γηα κία ζηηγκή ζθέθηεθα 

κήπσο ηεο ην δήηεζε ν Γθέηι γηα λα κε εθδηθεζεί γηα ην θαςφλη, 

αθνχ αθφκα δελ κνπ είρε αληαπνδψζεη. 

 Δ Έκηιπ θαη ν Γθέηι μέζπαζαλ ζε γέιηα. Έλησζα 

πεξήθαλε πνπ επηηέινπο θαηάθεξα έπεηηα απφ κέξεο λα ηελ 

θάλσ λα γειάζεη θαλνληθά. 

 «Λεο λα ην θάλεη επίηεδεο;» κε ξψηεζε ν Γθέηι. 

 «ρη, είλαη ηπραίν» εηξσλεχηεθα. «Αελ ιέεη λα ρσλέςεη 

φηη ν Λαδάξ κε απάιιαμε απφ ηνπο θξνπξνχο. ηαλ κε 

απαιιάμεη θαη απφ ηηο αγγαξείεο, λα δείηε ιχζζα. Βε, ζπγγλψκε, 

ζθχια, ζα είκαη ειεχζεξ…» 

 «Αελ λνκίδσ φηη έρνπλ απνκείλεη ζθπιηά ζηνλ πιαλήηε, 

έπεηηα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, Φνξκπο!» ηζίξημε 

ε Κίξζλεξ θη εγψ πάγσζα. Ώλάζεκα ηελ αηπρία κνπ. «ε πνηα 

ζθχια αλαθέξεζαη;» 

 Καηέβαζα ην ρέξη απφ ηνπο ψκνπο ηεο Έκηιπ θαη δεηιά-

δεηιά ζηξάθεθα πίζσ κνπ γηα λα βξσ ηελ Κίξζλεξ λα ζηέθεηαη 

αθξηβψο πίζσ καο κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα ζην ζηήζνο ηεο. Δ 
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Έκηιπ θαη ν Γθέηι γχξηζαλ καδί κ’ εκέλα, κφλν πνπ ε δηάζεζή 

ηνπο ήηαλ εληειψο αληίζεηε απφ ηε δηθή κνπ. Έδεηρλαλ λα 

δηαζθεδάδνπλ κε ην πάζεκά κνπ. Χξαίνη θίινη! 

 «θχια;» ξψηεζα πξνζπαζψληαο λα θεξδίζσ ρξφλν. «Ση 

ελλνείηε;» 

 Δ Κίξζλεξ γέιαζε μηληζκέλα. 

 «Βζχ ζα κνπ πεηο, Φνξκπο. Πνχ είδεο ηε ζθχια;» 

 Σα κάηηα κνπ θνίηαμαλ δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπο 

ππνηηζέκελνπο θίινπο κνπ, αλαδεηψληαο βνήζεηα. 

 «Μα δελ… δελ είδα ζθχια. Βίπα φηη είδα ζθχια;» 

 «Μελ πξνζπαζείο λα κε μεγειάζεηο, Φνξκπο! Μίιεζεο γηα 

θάπνηα ζθχια». 

 «ρη, εγψ δελ… απιά…» 

 «θάια» πεηάρηεθε ν Γθέηι. «θάια είπε, φρη ζθχια. 

Παξαθνχζαηε κάιινλ». 

 Δ Κίξζλεξ άιιαμε πφδη θαη κεηαηφπηζε νιφθιεξν ην 

βάξνο ηνπ ζψκαηφο ηεο ζην άιιν, θη αο παηνχζε θαη ηα δχν 

θάησ. 

 «Βλδηαθέξνλ. Καη ηη ζρέζε έρεη ε ζθάια κε ηηο αγγαξείεο 

πνπ αλέθεξεο;» 

 Καη απηφ ην άθνπζε; 

 «Ώπιψο ιέγακε φηη ηφζεο αγγαξείεο έρεη θάλεη, θαη 

κάιινλ φπνπ λα ‘λαη ζα ηεο αλαζέζνπλ θαη ηηο ζνθίηεο» είπε ν 

Γθέηι. Γνχξισζα ηα κάηηα θαη ηνπ ράξηζα έλα βιέκκα πνπ 

έιεγε ‘θαιά, είζαη καιάθαο;’. ξα ήηαλ λα κνπ αλαζέζνπλ θαη 

ηηο ζνθίηεο ηψξα! Ώπφ ην πιάγην βιέκκα πνπ κνπ ράξηζε ν 

Γθέηι θαηάιαβα. Πξνζπαζνχζε λα κνπ αληαπνδψζεη ην θαςφλη! 

Βπεηδή βγήθα απφ ην ζηάδην φηαλ κε θπλεγνχζε θαη δελ 

πξφιαβε λα κε πηάζεη γηα λα κε ηηκσξήζεη. Σν έθαλε ηψξα. Θα 

ηνλ ζθνηώζσ. Θα ηνλ ζθνηώζσ! 
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 «Καη πάιη δελ θαηαιαβαίλσ ηε ζχλδεζε ηεο ζθάιαο κε ηηο 

αγγαξείεο» επέκεηλε ε Κίξζλεξ. 

«Β, θαηαιαβαίλεηε, ιφγσ χςνπο». Κνίηαμα ινμά ηνλ 

Γθέηι, κε ην πην δνινθνληθφ βιέκκα πνπ είρα πάξεη πνηέ. Ώπηήλ 

ηε θνξά ηνλ έζηειλα ζηνλ αγχξηζην. Δ Έκηιπ θξαηηφηαλ λα κελ 

μεζπάζεη ζε γέιηα. «Θα ρξεηαζηεί ζθάια γηα ηηο ζνθίηεο» 

ζπκπιήξσζε ν Γθέηι. 

Δ Κίξζλεξ κε θνίηαμε απφ ηα πφδηα κέρξη ην θεθάιη. 

«Ναη, ην χςνο είλαη πξάγκαηη έλα πξφβιεκα». 

Δ Έκηιπ πλίγεθε απφ ην γέιην πνπ ζα εθηνμεπφηαλ ζε ιίγν 

μεθαξδηζηηθφ απφ κέζα ηεο θαη ν Γθέηι πίεζε ηα ρείιε ηνπ γηα 

λα θξαηεζεί. Βγψ θξαηηφκνπλ λα κελ εθηνμεχζσ κπηλειίθηα. Σν 

λα απνθαιεί ε λνχκεξν έλα θνληή ηεο αθαδεκίαο εκέλα θνληή 

ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ζνπξεαιηζηηθφ. 

ηαλ ε Κίξζλεξ ζηξάθεθε ζηελ Έκηιπ, εθείλε θαηάπηε θαη 

άξρηζε λα μεξνβήρεη. 

«ηξαβνθαηάπηα» είπε γηα λα δηθαηνινγήζεη ην παξά ιίγν 

γέιην ηεο. «Σν ζάιην… θαη… θαηαιαβαίλεηε». 

«Πνιχ θαιά ινηπφλ» είπε ε Κίξζλεξ. «Θα εηζεγεζψ ζηνλ 

δηεπζπληή ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζνθίησλ, αθνχ βιέπσ ηέηνηα 

πξνζπκία απφ ηε καζεηεπφκελε. Σα ζπγραξεηήξηά κνπ, 

Φνξκπο» είπε κε έλα μηληζκέλν ρακφγειν, ζαλ λα ήμεξε φηη 

ηειηθά απηή κνπ ηελ έθεξε, θη έθπγε. 

Αελ κπνξνχζα λα γειάζσ. Μφλν δηανιεκέλε έλησζα. 

Ώληίζεηα, νη άιινη δχν μεθαξδίζηεθαλ επηηέινπο. ην βιέκκα 

ηνπ Γθέηι έβιεπα ηε θξάζε πνπ κπξνζηά ζηελ Έκηιπ δελ 

κπνξνχζε λα πξνθέξεη: Ώπηέο είλαη νη επηπηψζεηο φηαλ θάλεηο 

θαςφληα ζηνλ πξνπνλεηή ζνπ. 

«Ναη, λαη, γειάηε», θνξφηδεςα. «Έηζη θαη κνπ αλαζέζνπλ 

ηηο ζνθίηεο, ζα ηηο θαζαξίζεηο εζχ» είπα πξνεηδνπνηεηηθά θαη 

έηεηλα ην ρέξη κνπ πξνο ηνλ Γθέηι. 
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«Μελ αλεζπρείο, Φνξκπο» απάληεζε ν Γθέηι. «Αελ ζα 

αθήζσ ηα ρεξάθηα ζνπ λα κνπιηάζνπλ ζηε ρισξίλε… θη άιιν» 

πξφζζεζε ραζθνγειψληαο θη εγψ ηνλ έζπξσμα πξνο ηα έμσ 

γειψληαο καδί ηνπ. 

Μεηά απφ κέξεο, κπνξνχζα επηηέινπο λα απνιαχζσ έλα 

γεχκα ζηελ ηξαπεδαξία. Ώπφ ηφηε πνπ μεθίλεζα ηηο αγγαξείεο, 

νη κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα θαγεηφ ήηαλ ζην πφδη, ίζα πνπ 

άξπαδα έλα θνκκάηη θξέαο θαη ην έηξσγα φζν θαηεπζπλφκνπλ 

ζηελ απνζήθε, γηα λα πάξσ ηα ζχλεξγα θαζαξηφηεηαο πνπ 

πιένλ ε Λεξφηι ππεχζπλε θαζαξηζκνχ δελ κνπ έθεξλε. 

Αελ κπνξνχζακε λα θαζίζνπκε φινη ζην ίδην ηξαπέδη ηψξα 

πνπ νη θξνπξνί πεγαηλνέξρνληαλ ζηελ ηξαπεδαξία, νπφηε ε 

Έκηιπ θη εγψ θαζίζακε ζην δηπιαλφ ηξαπέδη ηνπ Γθέηι θαη ηνπ 

εζ. Έηζη, είρακε θάπνηα επηθνηλσλία. Φξφληηδα πάληα λα έρσ 

ηνλ λνπ κνπ ζηε Νάηαιη. ηαλ ζηξάθεθε ζηελ είζνδν, ήμεξα 

φηη είρε κπεη ζηελ ηξαπεδαξία ν Ρφλαιλη.  Ο Λαδάξ ζηεθφηαλ 

δίπια ηνπ, ςηζχξηζε θάηη ζην απηί ηνπ αδεξθνχ κνπ, θη εθείλνο 

θαηέλεπζε πξηλ πιεζηάζεη ην ηξαπέδη καο, αδηαθνξψληαο γηα ηε 

Νάηαιη πνπ δελ έπαηξλε ηα κάηηα ηεο απφ πάλσ ηνπ. 

Να κελ μεράζσ λα ηελ πεξηπνηεζψ κία κέξα. 

Ο Σδέηζελ απφ απέλαληη έδεηρλε ελνριεκέλνο πνπ ν 

παηέξαο ηνπ βξηζθφηαλ πεξηζζφηεξεο ψξεο κ’ έλαλ Ρεκφξ απ’ 

φ,ηη κ’ εθείλνλ. 

Ο Ρφλαιλη είρε επηθεληξσζεί ζηνλ Γθέηι φζν πιεζίαδε, 

αθφκα θαη φηαλ ζηάζεθε κπξνζηά απφ ηα ηξαπέδηα καο. 

«Β, εδψ είκαη» πξνζπάζεζα λα ηξαβήμσ ηελ πξνζνρή ηνπ 

Ρφλαιλη. 

Σν βιέκκα ηνπ δελ μεθνιινχζε απφ ηνλ Γθέηι. ην 

πξφζσπν ηνπ Γθέηι δελ έβιεπα ηνλ ηξφκν πνπ απνηππσλφηαλ 

ζε φινπο κφιηο ηνπο αληίθξηδε ν αδεξθφο κνπ. Ήηαλ ην ίδην 

ζθιεξφο θαη απνθαζηζηηθφο κε ηνλ Ρφλαιλη. 
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«ε ιίγν έρεηο πξνπφλεζε» κνπ αλαθνίλσζε. 

«ρη» είπα. «ε ιίγν έρσ αγγαξεία». 

Υσξίο λα κε θνηηάδεη ζπλέρηζε λα κηιάεη. 

«ε ιίγν έρεηο πξνπφλεζε» επαλέιαβε. «Βίζαη αθφκα 

άζιηα ζηελ επίζεζε». Δ Έκηιπ θαη ν εζ γέιαζαλ, έρνληαο ηα 

θεθάιηα ζθπκκέλα πάλσ απφ ηα πηάηα ηνπο, αιιά ν Γθέηι 

παξέκελε ζνβαξφο. Κνηηάδνληάο κε θεπγαιέα, κνπ κεηέδσζε ηε 

ζθέςε ηνπ. Ο Ρφλαιλη έκαζε γηα ηηο πξνπνλήζεηο καο. 

Σξνκνθξαηήζεθα. 

«Β... Μα…» Έραζα εληειψο ηα ιφγηα κνπ. 

«Μεηά ηηο αγγαξείεο ζα ζε πεξηκέλσ ζην ζηάδην» 

αλαθνίλσζε ν Ρφλαιλη πξηλ θχγεη. «Μφλε» κε πξνεηδνπνίεζε 

θαη ηφηε ήηαλ πνπ ηξνκνθξαηήζεθα. 

 

Αελ κνπ είπε ηίπνηα ζρεηηθά κε ηνλ Γθέηι. Αελ πέηαμε 

θαλέλα ππνλννχκελν. Βπηθεληξψζεθε ζηε κάρε. Δ πξνπφλεζε 

ήηαλ δηπιά επψδπλε απηήλ ηε θνξά. Ο Ρφλαιλη ηήξεζε θαηά 

γξάκκα ηα ιφγηα ηεο πξνεγνχκελεο θνξάο θαη δελ κε ιππήζεθε 

θαζφινπ. Παξφηη ε αληνρή θαη ε ηαρχηεηά κνπ είραλ απμεζεί ηηο 

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απέθπγα 

πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο απ’ φ,ηη δέρηεθα, ήκνπλ έλα κάηζν 

ράιηα. Ννκίδσ πσο ηα θφθαιά κνπ έηξηδαλ κε θάζε θίλεζε. Αελ 

κπνξνχζα λα μαπιψζσ ζηεξίδνληαο ην ζψκα ζηνλ δεμί γνθφ. 

Ήηαλ νιφθιεξνο κειαληαζκέλνο απφ ηνλ δηθφ κνπ ιάζνο 

ρεηξηζκφ ηεο πηψζεο ζην πάησκα, έπεηηα απφ κία ιαβή ηνπ 

Ρφλαιλη πνπ πήξε παξακάδσκα ηα πφδηα κνπ. Βθείλε ηε ζηηγκή, 

ε ζαλάησζε αθνπγφηαλ κία πνιχ δειεαζηηθή επηινγή γηα λα κελ 

ππνθέξσ, θαη ε δνινθνλία δειεαζηηθφηεξε γηα λα γιπηψζσ απφ 

ηνλ ηχξαλλν Ρφλαιλη. 

«Άνπηο, άνπηο», γθξίληαδα θαζψο πξνζπαζνχζα λα 

βνιεπηψ ζην θξεβάηη. «θαηά. ρη έηζη» κνπξκνχξηζα θαη 
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πξνζπάζεζα λα αιιάμσ πιεπξφ. θεπάζηεθα κε ηε ρνληξή 

θνπβέξηα πνπ κνπ έδσζε ν Λαδάξ, φκσο ηφηε ζπλεηδεηνπνίεζα 

φηη πάιη θξχσλα. Μήπσο ην θξχν ήηαλ πην ηζνπρηεξφ ζηνλ 

ηέηαξην φξνθν; 

Αλάζεκα, μέραζα λα θνξέζσ θόξκα. 

Καζψο πεηνχζα απφ πάλσ κνπ ηα ζθεπάζκαηα θαη 

ζεθσλφκνπλ φξζηα γηα λα βξσ ηε θφξκα κνπ, άθνπζα έλαλ 

πεξίεξγν ήρν απφ έμσ. Σν παξάζπξν έηξημε. Ήμεξα φηη ήηαλ ν 

άλεκνο, νπφηε δελ ηνπ έδσζα ζεκαζία, θαη έπηαζα ηε θφξκα 

απφ ηελ μχιηλε θαξέθια ηνπ γξαθείνπ. 

Σν παξάζπξν, φκσο, έηξημε μαλά. 

Σν ρέξη κνπ έκεηλε κεηέσξν πξνο ηε θφξκα, κε ηα 

αθξνδάρηπιά κνπ λα αγγίδνπλ αλεπαίζζεηα ην ζθνχξν χθαζκά 

ηεο. Βπηθεληξψζεθα ζην παξάζπξν.  

Καη έηξημε πάιη.  

Πεξπάηεζα κέρξη εθεί, ζηελ νπζία βξέζεθα κπξνζηά ηνπ 

κε δχν κηθξά βήκαηα, θαη πξηλ πξνιάβσ λα πηάζσ ην πφκνιν, 

ηα παξαζπξφθπιια άλνημαλ, ζαλ θάπνηνο λα ηα έζπξσμε απ’ 

έμσ. Βγψ έθαλα απφηνκα πίζσ θαη έθιεηζα κε ηελ παιάκε κνπ 

ην ζηφκα γηα λα κελ ηζηξίμσ, βιέπνληαο απηφ πνπ είδα, θαη κε 

αθνχζνπλ φινη. 

«Πιάθα κνπ θάλεηο» ςέιιηζα κ’ έλαλ ελδφκπρν 

ελζνπζηαζκφ, πνπ θαλεξψζεθε κφλν κέζα απφ ην 

κηζνζαζηηζκέλν γέιην κνπ πνπ φιν θαη κεγάισλε. 

«Μπνξείο θαη… λα κε βνεζήζεηο, αλ ζεο» κε εηξσλεχηεθε 

ν Γθέηι πνπ αθφκα θξεκφηαλ απφ ην παξάζπξν. Βίρε πηέζεη ηα 

ρέξηα θαη είρε ζεθσζεί, ν θνξκφο ηνπ θαηλφηαλ νιφθιεξνο, 

αιιά δελ είρε πεξάζεη αθφκα κέζα ζην δσκάηην. 

αλ λα μχπλεζα, έηξεμα θαη άξπαμα ηα κπξάηζα ηνπ γηα 

λα ηνλ ηξαβήμσ κέζα. Οη κχεο ηνπ θνχζθσζαλ θη άιιν φζν 

εθείλνο πξνζπαζνχζε λα κπεη κε ηε δηθή ηνπ δχλακε. Μία πίεζε 
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απφ πιεπξάο ηνπ, έλα ηξάβεγκα απφ δηθήο κνπ πιεπξάο θαη ν 

Γθέηι έπεζε πάλσ κνπ, εγψ έραζα ηελ ηζνξξνπία κνπ θαη έπεζα 

ζην πάησκα. Βθείλνο, θξεκαζκέλνο αθφκα απφ πάλσ κνπ, 

θαηέιεμε λα κε πιαθψλεη εληειψο. 

ΐνγθήμακε θαη νη δχν. 

«Χ, δελ πίζηεπα φηη ζα είλαη ηφζν δχζθνιν» είπε ν Γθέηι 

αλαζαίλνληαο βαζηά. Με θάζε αλάζα κε πίεδε πεξηζζφηεξν 

αλάκεζα ζ’ εθείλνλ θαη ην πάησκα. 

«Να ζθαξθαιψζεηο ηέζζεξηο νξφθνπο βξάδπ θαη κε ηνπο 

θξνπξνχο λα θαξαδνθνχλ; Λνγηθφ. Γηαηί λα είλαη δχζθνιν;» 

Ώπφ ην ηξάληαγκα ηνπ θνξκνχ ηνπ πάλσ κνπ θαηάιαβα 

φηη γέιαζε. 

«Σν μέξεηο φηη απηή είλαη αθξηβψο ε ζηάζε πνπ δελ πξέπεη 

λα καο πηάζνπλ» είπα ελψ εθείλνο παξέκελε μαπισκέλνο επάλσ 

κνπ. ηεξίρηεθε ζηνπο αγθψλεο θαη κε θνίηαμε. Πήξε κεξηθέο 

αθφκα αλάζεο πνπ έζθαζαλ ζην πξφζσπφ κνπ. Δ ηφζν θνληηλή 

επαθή καο κε έθαλε λεπξηθή. «Καιφ ζα ήηαλ απφ αχξην λα 

αξρίζεηο θη εζχ ην ηξέμηκν. Θα βνεζήζεη ζηελ αληνρή ζνπ» ηνλ 

πείξαμα γηα λα κε δείμσ ηελ ακεραλία κνπ. Ώλαζήθσζε κφλν ην 

έλα θξχδη θη εγψ ρακνγέιαζα ληξνπαιά, ραξίδνληάο ηνπ κφλν 

κηθξέο δφζεηο βιεκκάησλ θαζψο θαηέβαδα ην θεθάιη. Ώπηφ ηνλ 

έθαλε λα κνπ γειάζεη πιαηηά πξηλ ζεθσζεί απφ πάλσ κνπ. 

«ε πιεξνθνξψ φηη νη αληνρέο κνπ είλαη άςνγεο… ζε 

φια» είπε θαη κνπ έθιεηζε ην κάηη. 

«Ναη, νη ρηιηάδεο ζειπθέο Λεξφηι πνπ θαλνλίδεηο έρνπλ λα 

ην ιέλε», θνξφηδεςα θαζψο ζεθσλφκνπλ θη εγψ, θπξίσο επεηδή 

πνηέ δελ ηνλ είρα δεη λα ζαιηαξίδεη κε απηέο. Έπηαζα ην ιάζηηρν 

ηεο θφξκαο κνπ γηα λα ηελ αλεβάζσ πην ςειά ζηνλ γνθφ κνπ, 

ζίγνπξε φηη ην χθαζκα είρε κεηαηνπηζηεί απφ ηελ ηξηβή κε ην 

ζψκα ηνπ Γθέηι θαη ην πάησκα. 

κσο ηφηε ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ θνξνχζα θφξκα. 
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«Γθέηι!» θψλαμα φζν πην ζηγαλά κπνξνχζα. «Με κε 

θνηηάο! Αελ είκαη ληπκέλε!» θψλαμα θαη θάιπςα φπσο 

κπνξνχζα ηα πφδηα κε ηα ρέξηα κνπ, ιπγίδνληαο ειαθξψο ηα 

γφλαηα. 

«Ναη;» ξψηεζε εθείλνο πνλεξά θαη θαηέβαζε ην βιέκκα 

ηνπ ζηα πφδηα κνπ. 

«Μελ θνηηάο!» 

«Αελ ην πξφζεμα» ζπκπιήξσζε. 

Σνλ θνίηαμα δνινθνληθά. Πξέπεη λα έδεηρλα εληειψο 

γεινία έηζη ζθπκκέλε κπξνζηά κε ηα ρέξηα κνπ λα ζηαπξσκέλα 

κπξνζηά απφ ηα πφδηα κνπ. 

«Σψξα ηη ζεο; Να ειέγμσ ηηο αληνρέο ζνπ ζηελ πηψζε απφ 

ηνλ ηέηαξην;» Ο Γθέηι γέιαζε θαη γχξηζε απφ ηελ άιιε κέρξη λα 

ληπζψ. «Σν θαιφ πνπ ζνπ ζέισ, λα έρεηο έλαλ πνιχ θαιφ ιφγν 

πνπ λα δηθαηνινγεί ηε θπιαθή πνπ ζα κε ζηείινπλ εμαηηίαο 

ζνπ». 

ηαλ γχξηζε λα κε θνηηάμεη μαλά, επηθεληξψζεθε ζηα 

ζθεπαζκέλα πφδηα κνπ. 

«Δ Έκηιπ έρεη γελέζιηα» είπε θαη αλέβεθε ζην πξφζσπφ 

κνπ. «Θα πάκε κε ηνλ εζ λα ηεο θάλνπκε έθπιεμε. Πήγε λα 

πάξεη θάηη λα θάκε θαη ζα καο ζπλαληήζεη εθεί». 

«ηαλ ιεο λα πάξεη;» 

«Να θιέςεη». 

ήθσζα ηα ρέξηα κνπ αγαλαθηηζκέλε. 

«Τπέξνρα. Αειαδή δελ καο βαξαίλνπλ κφλν νη θαηεγνξίεο 

παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ». 

«Υαιάξσζε, Φνξκπο» είπε ν Γθέηι. «Αελ καο βξήθαλ ζε 

θάπνηα πεξίεξγε ζηάζε. Νφκηδα φηη εζχ δελ λνηάδεζαη γηα ηνπο 

λφκνπο». 

«Πξνζπαζψ λα ην δηνξζψζσ απηφ». 
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«Ώπφ αχξην πάιη. Πάκε ηψξα γηαηί ν εζ θαη ε Έκηιπ ζα 

πεξηκέλνπλ. Αηαηαγή πξνπνλεηή. θέςνπ ηηο επηπηψζεηο πξηλ 

ηνικήζεηο λα αξλεζείο». 

Γέιαζα κε ην ίδην βιέκκα πνπ ηνπ ράξηζα θαη πξηλ. 

«Αελ λνκίδεηο, θχξηε πξνπνλεηή, φηη ε Έκη ζα 

παληθνβιεζεί κεηά απφ φ,ηη έγηλε ζηελ Νηατάλα;» 

Ο Γθέηι έλεπζε αξλεηηθά. 

«Θα ηεο θάλεη θαιφ. Ήδε ε παξέα καδί ζνπ ηελ 

αλαδσνγνλεί. ινπο καο». 

Ώλέβαζα ηα κάηηα κνπ ζηα δηθά ηνπ. Ώπηήλ ηε θνξά ην 

γέιην κνπ ήηαλ πξαγκαηηθά ληξνπαιφ. Καη πάγσζε κφιηο είδα 

θάηη λα θπιάεη ζην κπξάηζν ηνπ. Ήηαλ ζθνχξν θφθθηλν θαη 

θαηάιαβα ακέζσο φηη είρε καηψζεη. Μφλν εκείο, νη Ρεκφξ, 

είρακε ζθνχξν θφθθηλφ αίκα, κία πξφζκημε ηνπ θφθθηλνπ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηνπ καχξνπ ησλ Λεξφηι, αθνχ ήκαζηαλ εκίαηκνη. 

«Γθέηι, ρηχπεζεο!» 

Ο Γθέηι, πνπ έδεηρλε λα κελ είρε παξαηεξήζεη φιε απηήλ 

ηελ ψξα ην ηξαχκα ηνπ, έζηξεςε ην κπξάηζν ηνπ κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ πιένλ ην θφςηκν ήηαλ νξαηφ θαη ζηνπο δπν καο. 

Ήηαλ βαζχ θαη αηκνξξαγνχζε. 

«Μάιινλ ζα ην έπαζα φηαλ ζθαξθάισλα». 

Ήηαλ ε θαηάιιειε επθαηξία λα ηνλ πεηξάμσ γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ ζην ζθαξθάισκα, αιιά ήκνπλ απαζρνιεκέλε κε 

ην λα ςάρλσ ηα ξνχρα κνπ. Σνπ πέηαμα έλα καχξν θαλειάθη, 

απφ ηα θαηλνχξηα πνπ κνπ έθεξε ν Λαδάξ, αθνχ έραζα ζρεδφλ 

φια ηα ξνχρα κνπ ζηε θσηηά πνπ έβαιε ε θαηαξακέλε ζηνλ 

θνηηψλα κνπ, θαη άξπαμα ηελ άδεηα θαλάηα απφ ην θνκνδίλν 

κνπ. Γηα έλα δεπηεξφιεπην ζθέθηεθα λα ηνλ ινχζσ κε 

αηζαλφιε γηα λα μεπιεξψζσ ην θαζάξηζκα ησλ ζνθίησλ πνπ 

κνπ επέβαιε ν Λαδάξ γηα αχξην, έπεηηα απφ παξάθιεζε ηεο 
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Κίξζλεξ. Κάηη γηα ην νπνίν επζχλεηαη ν Γθέηι. κσο, ην 

κεηάλησζα. Θα έηζνπδε πνιχ ε αηζαλφιε ζε έλα ηέηνην ηξαχκα. 

«θνππίζνπ. Πάσ λα θέξσ λεξφ». 

«Καιά, δελ ρξεηάδεηαη θαη λα…» 

«Αελ ζα αξγήζσ». Πξηλ αλνίμσ ηελ πφξηα, ε θσλή ηνπ κε 

ζηακάηεζε. 

«Μέγθαλ;» Γχξηζα λα ηνλ θνηηάμσ. «Βπραξηζηψ». 

Σνπ αληαπέδσζα κε έλα ρακφγειν. 

Σνλ βνήζεζα λα θαζαξίζεη ην ηξαχκα. Σν θφςηκν ήηαλ 

ζρεκαηηζκέλν ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ρεξηνχ θαη ήηαλ δχζθνιν 

γηα εθείλνλ λα ην θηάζεη. Σν αίκα ηνπ είρε παζαιεηθηεί γχξσ 

απφ ηελ πιεγή, νπφηε βνχηεμα ην χθαζκα κέζα ζηελ θαλάηα κε 

ην λεξφ θαη μεθίλεζα κε πξνζνρή λα ην θαζαξίδσ πεξηκεηξηθά, 

ρσξίο λα έξρνκαη ζε επαθή κε ην θφςηκν. Πξνζπνηνχκνπλ φηη 

είρα επηθεληξσζεί ζηε δνπιεηά πνπ θάλσ, γηα λα κελ 

αλαγθαζηψ λα θνηηάμσ ηνλ Γθέηι, πνπ ήηαλ θαξθσκέλνο ζην 

πξφζσπφ κνπ. 

«Πξαγκαηηθά, απνξψ» είπε θαη αλαγθάζηεθα λα ηνλ 

θνηηάμσ. «Αελ ήμεξεο λα παιεχεηο, δελ ήμεξεο λα ακχλεζαη, δελ 

ήμεξεο λα θάλεηο νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο 

θαη παξφια απηά είζαη ε θαιχηεξε ζην ζθαξθάισκα. Πψο ην 

θαηάθεξεο απηφ ρσξίο λα ηξαπκαηηζηείο νχηε κία θνξά;» 

Γέιαζα ζπλεζηαικέλα θαη ζπλέρηζα λα ηνλ θαζαξίδσ. 

«Κάπνπ πξέπεη λα είκαη θαιή θη εγψ, δελ λνκίδεηο;» 

«Βίζαη θαιή ζε πεξηζζφηεξα απ’ φζα πηζηεχεηο». 

ηακάηεζα λα ηνλ θαζαξίδσ, αιιά ηα κάηηα κνπ ζπλέρηζαλ λα 

θνηηάδνπλ ην ρέξη ηνπ, απφ κία πξσηφγλσξε γηα ηα δηθά κνπ 

δεδνκέλα ληξνπή λα αλέβνπλ ςειφηεξα. Ώθφκα θαη ραιαξφο, ν 

κπο ηνπ έδεηρλε ζκηιεκέλνο, ζαλ λα έβαδε δχλακε. Ώπνξνχζα 

πψο εθείλνο είρε πην ψξηκν ζψκα απφ ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ. 

Ώθφκα θαη κε ηε βνήζεηα ζπκπιεξσκάησλ, φινη έδεηρλαλ πην 
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ιεπηνί απφ εθείλνλ. «Βίζαη θαιή ζε αξθεηά, φρη φκσο ζην λα 

παξηζηάλεηο ηε ζθιεξή». 

Σψξα ηνλ θνίηαμα. Αελ κε έλνηαδε πνπ ήκαζηαλ ηφζν 

θνληά. Αελ ζα έδηλα ζεκαζία. Βίρα βξεζεί πην θνληά κε άιια 

αγφξηα ζηελ πξνπφλεζε. ηγά ην πξάγκα. Σν θαθφ ήηαλ φηη ν 

Γθέηι δελ έκνηαδε κε ηα αγφξηα πνπ είρα ζπλεζίζεη λα θέξλσ 

βφιηα. Με επεξέαδε. Ο ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθεξφηαλ ζηνπο 

θίινπο ηνπ, κε ηφζε αγάπε θαη ζηήξημε, αςεθψληαο ηηο 

ζπλέπεηεο, απνηεινχζε παξάδεηγκα γηα κέλα. Ο ηξφπνο πνπ κνπ 

κίιεζε ζηνλ θνηηψλα ηνπ ήηαλ ν ιφγνο πνπ κε έθαλε λα 

αλαζεσξήζσ γηα κεξηθέο εγσηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Με έθαλε 

λα… ζέισ λα βειηηψλνκαη. Να πάςσ λα θέξνκαη εγσηζηηθά. 

«Ση ζεο λα πεηο;» 

«ε είδα πψο θνίηαμεο ηελ αηζαλφιε πξηλ. θέθηεθεο λα 

ηε βάιεηο ζηελ πιεγή κνπ γηα λα κε ηζνχμεη. Ήζειεο λα κνπ ηε 

θέξεηο γηα ην θαςφλη πνπ ζνπ έθαλα κε ηελ Κίξζλεξ, αιιά δελ 

ην έθαλεο». 

Άλνημα ην ζηφκα, ιέμεηο, φκσο, δελ βγήθαλ θαη ην έθιεηζα 

πάιη. Να ηνπ έιεγα φηη δελ ήζεια λα ηνλ πνλέζσ; Γηαηί; Οχηε 

εγψ δελ κπνξνχζα λα εμεγήζσ γηαηί δελ ήζεια λα ηνλ πνλέζσ. 

Σψξα ήηαλ ε ζηηγκή πνπ θαλνληθά έπξεπε λα απαληήζσ. 

Άξα έπξεπε λα ζηακαηήζσ λα ηνλ θνηηάδσ. Μφλν πνπ είρα 

ραζεί εληειψο κέζα ζηα κάηηα ηνπ, ζαλ λα κελ ππήξρε ηίπνηα 

άιιν γχξσ κνπ. Καη ήκνπλ ηφζν θνληά ζην πξφζσπφ ηνπ, πνπ 

είρα κπινθάξεη. 

«Βκ…». Καηέβαζα ην θεθάιη κε δπζθνιία. «Μάιινλ ε 

παξέα καδί ζνπ κνπ θάλεη θαθφ», ηνλ πείξαμα κ’ έλα αδηάθνξν 

λεχκα. «Μπνξψ λα ζνπ βάισ ηψξα ιίγε αηζαλφιε αλ ζέιεηο». 

Άπισζα ην ρέξη γηα λα ηελ πηάζσ, αιιά ην ρέξη ηνπ Γθέηι κε 

ζηακάηεζε θαη ην θξάηεζε κέζα ζην δηθφ ηνπ. ρη επεηδή 

θνβήζεθε, αιιά επεηδή θαηάιαβε πφζν λεπξηθή ήκνπλ. 
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«Βγψ ζα έιεγα φηη ε παξέα καδί κνπ ζε μεθιεηδψλεη. 

Φαλεξψλεη θη άιιεο πιεπξέο ζνπ, πνπ πξνζπαζείο απνηπρεκέλα 

λα θξχςεηο». 

Κφκπιαξα ζε απηφ. 

«ρη» είπα θαη δελ ηφικεζα λα ηνλ θνηηάμσ. «ρη, θακία 

ζρέζε. Βζχ δελ… θαη δελ έρσ άιιεο πιεπξέο». 

Με θνίηαμε ζαλ λα ακθηζβεηεί απηφ πνπ είπα. 

«Ώδηαθνξνχζεο γηα φινπο, ηνπιάρηζηνλ απηφ παξίζηαλεο. 

ηαλ ζπλέιαβαλ ηνλ Ράηαλ φκσο, πξνζπάζεζεο λα ηνλ 

γιπηψζεηο. Ώπηφ δελ ήηαλ θαζφινπ εγσηζηηθφ. Ήηαλ θάηη απφ 

ηελ άιιε ζνπ πιεπξά. Καη δελ πηζηεχσ πσο ην έθαλεο επεηδή 

ζνπ άξεζε πξαγκαηηθά. αο είρα δεη». Βπέκελα λα κελ ηνλ 

θνηηάδσ. «Ώθφκα θαη φηαλ θιέξηαξεο καδί ηνπ, ην πξφζσπφ 

ζνπ ήηαλ απαζέο. Αελ είζαη έηζη φηαλ εξσηεχεζαη». 

Σα κάηηα κνπ θέξδηζαλ ηε κάρε κε ην κπαιφ θαη ζηάζεθαλ 

ζηα δηθά ηνπ. 

«Αελ μέξεηο πψο είκαη φηαλ εξσηεχνκαη» ςέιιηζα. «Οχηε 

εγψ δελ μέξσ πψο είκαη». 

Βπέκελε λα κε θνηηάδεη ζησπειφο. Κη φκσο, ζπλέρηδε λα 

κηιάεη πην δπλαηά απφ θάζε άιιε θνξά. ρη κε ην ζηφκα. Αελ 

ήηαλ απαξαίηεην. 

«ηαλ έθιαςε ε Έκηιπ, έηξεμεο πξψηε λα ηελ 

αγθαιηάζεηο, θη αο κε ζε ζπκπαζνχζε» ζπλέρηζε. «Μεηά ζην 

ηαηξείν έκεηλεο καδί ηεο. Μαο έθεξεο αηζαλφιε θαη γάδεο. Σψξα 

κε θξνληίδεηο». Ώπζφξκεηα θνίηαμα ηα ρέξηα κνπ, πνπ 

θξαηηνχληαλ απφ ηα δηθά ηνπ. «κσο, δελ ζεο λα θάλεηο θίινπο 

θαη λα δείμεηο ζε άιινπο φηη λνηάδεζαη. Σνπιάρηζηνλ 

παιαηφηεξα. Ώθνχ λνηάδεζαη, γηαηί πξνζπνηείζαη; Γηαηί 

δεκηνπξγείο αληηπάζεηεο; Πξνηηκάο λα κέλεηο κφλε ζνπ;» 

Σα ρείιε κνπ έηξεκαλ. Αελ έλησζα πίεζε ή ζπκφ ηψξα πνπ 

κε ζηξίκσμε, αιιά απνγνήηεπζε. Καηέβαζα ην θεθάιη. Ώλ ήηαλ 
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άιινο, ζα ηνλ είρα ζηείιεη ζηνλ Αηάνιν θαη κεηά ζα ηνλ πεηνχζα 

απφ ην παξάζπξν. κσο, ν Γθέηι… κε επεξέαδε. 

«ηαλ είζαη κφλνο δελ ρξεηάδεηαη λα πνλάο γηα θαλέλαλ». 

Αελ έβιεπα ην πξφζσπν ηνπ Γθέηι, ήμεξα, φκσο, φηη 

εθείλνο κε θνίηαδε. Σα αλαθιαζηηθά κνπ πάγσζαλ φηαλ έβαιε 

ην ρέξη ηνπ πάλσ κνπ. Δ παιάκε ηνπ ήηαλ αληξηθή, ηθαλή λα 

ζθεπάζεη ην κάγνπιφ κνπ θαη έλα κέξνο ηνπ ιαηκνχ κνπ κε ηα 

δάρηπιά ηνπ. Μνπ κεηέδηδε δεζηαζηά θαη ηξπθεξφηεηα, 

ζπζηαηηθά πνπ κνπ έιεηπαλ θαη θξαηνχζα θπιαθηζκέλα κέζα 

κνπ ιεζκνλψληαο εληειψο ηελ χπαξμή ηνπο. Κη φκσο, 

παξέκελαλ απηά ζηελ θαξδηά κνπ θαη δελ θνβφκνπλ λα ηα 

αθήζσ ειεχζεξα ηψξα. Ώπφιαπζα ην άγγηγκά ηνπ. Δξεκία 

θαηαζηάιαμε κέζα κνπ φζν ε αδξελαιίλε θπξίεπε ην ζψκα κνπ. 

Έλησζα πεξίεξγα. πλαηζζήκαηα πνπ είρα θαιά θξαηεκέλα 

κέζα κνπ, μεθιεηδψλνληαλ, φπσο αθξηβψο ην είρε πεη ν Γθέηι, 

κε απηφ κφλν ην άγγηγκα. 

Σν απαγνξεπκέλν άγγηγκα. 

Δ θαξδηά κνπ θηεξνχγηζε θη εγψ πεηάρηεθα φξζηα, 

απνζηξέθνληαο ην βιέκκα απφ ηα έληνλα κάηηα ηνπ Γθέηι. Δ 

ακεραλία απφδησμε νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαίζζεκα παηρλίδηδε 

κε ην κπαιφ κνπ. Αελ ζα άθελα λα κε επεξεάζεη. Αελ κπνξνχζε 

θαλέλαο Ρεκφξ λα κε αγγίδεη. Οχηε ν Γθέηι νχηε άιινο θαη… 

Ώλάζεκα, κπνξνχζε λα κε κε θνηηάδεη έηζη; Με ηελ άθξε ηνπ 

καηηνχ κνπ έβιεπα πφζν θαξθσκέλνο ήηαλ επάλσ κνπ. Ώλ 

ηνικνχζα λα ηνλ θνηηάμσ θαλνληθά, ζα κε καγλήηηδε. 

«Πάκε» είπα θαη ζηξάθεθα πξνο ηελ πφξηα. «Ώλ 

αξγήζνπκε ιίγν αθφκα, ε Έκηιπ ζα λνκίδεη φηη καο ζηέιλνπλ 

ζηηο θπιαθέο». 

 Σν φηη ρξεηαζηήθακε άιιε κηζή ψξα λα παξαθάκςνπκε 

ηνπο θξνπξνχο θαη λα θηάζνπκε ζηνλ πξψην φξνθν, πνπ 

βξηζθφηαλ ν θνηηψλαο ηεο Έκηιπ, ήηαλ έλα επηβαξπληηθφ 
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ζηνηρείν άγρνπο γηα εθείλε. ρεδφλ έπεζε πάλσ καο κφιηο καο 

είδε, πξηλ μεθηλήζεη λα καο βξίδεη. Αελ καο άθεζε θαιά-θαιά λα 

ηεο επρεζνχκε. 

 «Βίζηε βιάθεο, πνπ ήξζαηε! ΐιάθεο, βιάθεο! Θα καο…» 

 «Αελ καο είδαλ, νχηε καο έπηαζαλ νη θξνπξνί, νχηε καο 

έζηεηιαλ ζηε θπιαθή» ηε δηαβεβαίσζα. Ο εζ έβαιε ηα γέιηα. 

Έρνληαο κφλν ην θξεβάηη γηα θάζηζκα, αθνχ ν εζ είρε 

θαηαιάβεη ηελ θαξέθια ηνπ γξαθείνπ, ρχζεθα ζε απηφ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα κνπ σο καμηιάξη. Σν θαλειάθη κνπ 

ζεθψζεθε κέρξη ηνλ αθαιφ θαη φηαλ είδα ηνλ Γθέηι λα κε 

θνηηάδεη, καδεχηεθα θαη αλαθάζηζα ζην θξεβάηη, γηα λα θάλσ 

ρψξν ζηνλ Γθέηι θαη ηελ Έκηιπ. 

 «Βπηηέινπο» παξαπνλέζεθε ν εζ «είρα μειηγσζεί ζηελ 

πείλα». Έβγαιε απφ ην ζαθίδηφ ηνπ έλα παθέην θαη ακέζσο ν 

ρψξνο κχξηζε ςεκέλν θξέαο. «Καηεπζείαλ απφ ηνλ θνχξλν» 

είπε γεκάηνο πεξεθάληα γηα ην θαηφξζσκά ηνπ. 

«ρη, δελ πεηλάσ», αξλήζεθα θαη ηνπ έδσζα πίζσ ην 

θνκκάηη κνπ. 

«Καιχηεξα» είπε ν Γθέηι θαη άξπαμε ην θνκκάηη κνπ. 

«Πεξηζζφηεξν θαγεηφ γηα κέλα». 

Γέιαζα θαη ν εζ κε κηκήζεθε. 

«Πάλησο, ην έρσ βαξεζεί απηφ ην θαγεηφ» παξαπνλέζεθε. 

«Κάζε κέξα ην ίδην. Σφζα ρξφληα θξέαο, θξέαο, θξέαο. Κξέαο 

γηα πξσηλφ, θξέαο γηα κεζεκεξηαλφ, θξέαο γηα βξαδηλφ. Έιενο, 

κπνπρηίζακε». 

«Βίλαη θαιχηεξν απφ ην ηίπνηα» είπε ε Έκηιπ 

καζνπιψληαο έλα θνκκάηη απφ ην θαγεηφ ηεο. «Ώθνχ δελ 

ππάξρεη ηίπνη’ άιιν εθηφο απφ θξέαο θαη ςσκί». 

«ΐαζηθά… ππάξρεη» είπα δηζηαθηηθά θαη φινη γχξηζαλ ζ’ 

εκέλα. «Έλαο ρπιφο». Ώεδίαζα θαη κφλν ζηε ζθέςε. 

«Ση ρπιφο;» ξψηεζε ν εζ. 
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«Έλα πξάγκα ζαλ ιησκέλν… δελ μέξσ ηη ιησκέλν, πάλησο 

ιησκέλν. Καθέ θαη απαίζην. Λεο θαη έηξσγα ρψκα». 

«Κη εκείο γηαηί δελ ην μέξνπκε;» ξψηεζε πάιη ν εζ. 

«Πφηε ην έθαγεο;» 

Ώλαγθάζηεθα λα θαηεβάζσ ην θεθάιη γηα λα απνθχγσ ηηο 

καηηέο φισλ. ηξάθεθα ζην θνκνδίλν ηεο Έκηιπ δίπια κνπ θαη 

έθαλα πψο παξαηεξνχζα κέζα ζην ζπξηάξη πνπ άλνημα. Ήηαλ 

ζρεδφλ άδεην, πέξα απφ ηα ράπηα ηεο θαη κεξηθά είδε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο, κεξηθά ιαζηηράθηα 

θαη κία βνχξηζα γηα ηα καιιηά. 

«Βίραλ ρπιφ ζηε Νφξζεα;» ξψηεζε ε Έκηιπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ γλψξηδα, αθνχ ηνπο είρα πεη 

ςέκαηα, πσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο κνπ ηα πέξαζα εθεί. Αελ 

κπνξνχζα λα πσ φηη ην είρα ζθάζεη κε ηνπο γνλείο κνπ. 

«ρη, δελ έηξσγα ζηε Νφξζεα» είπα ζπλερίδνληαο λα 

ςαρνπιεχσ ηα πξάγκαηα ηεο Έκηιπ δήζελ βαξηεζηεκέλα. «ηαλ 

ήξζα πξψηε θνξά ζηελ αθαδεκία, ν Λαδάξ κνπ έδηλε λα ηξψσ 

απηφ ηνλ ρπιφ». Έπηαζα ηα δχν ζσιελάξηα κε ηα ράπηα ηεο 

Έκηιπ ζηα ρέξηα κνπ θαη αλαδήηεζα ην ηξίην, αιιά δελ ην 

έβιεπα πνπζελά κέζα ζην ζπξηάξη. «Έκη, ζνπ ηέιεησζαλ θάπνηα 

ζπκπιεξψκαηα». 

Δ Έκηιπ παξαμελεχηεθε. 

«Ώιήζεηα; ήκεξα ην πξσί ηα έιεγμα θαη δελ…» 

«Γηαηί ζνπ έδηλε ρπιφ ν Λαδάξ;» ξψηεζε ν Γθέηι. 

Άθεζα ηα ζσιελάξηα ηεο Έκηιπ κέζα ζην ζπξηάξη θαη 

έπεηηα ην έθιεηζα. Ώλαζήθσζα ηνπο ψκνπο. 

«Βίπε πσο ήκνπλ αδχλακε γηα λα θάσ θξέαο, ν 

νξγαληζκφο κνπ δελ ζα ην άληερε θαη ν ρπιφο ήηαλ ε θαηάιιειε 

ηξνθή γηα κέλα. Έπαζα, φκσο, δειεηεξίαζε θαη έηζη κνπ έδσζε 

αλαγθαζηηθά θξέαο, αθνχ δελ ππήξρε θάηη άιιν λα θάσ. Ώιιά 

ηειηθά δελ έπαζα ηίπνηα κε ην θξέαο». 
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«Πεξίεξγν» είπε ε Έκηιπ. 

εθψζεθα φξζηα θαη πεξπάηεζα κέζα ζην κηθξφ δσκάηην 

γηα λα μεκνπδηάζσ. Ο Γθέηι εθκεηαιιεχηεθε ηελ άδεηα ζέζε 

πνπ ηνπ πξφζθεξα θαη έβαιε ην καμηιάξη πίζσ απφ ην θεθάιη 

ηνπ, ελψ μάπισλε πξνο ηα πίζσ, κέρξη πνπ αθνχκπεζε ζηνλ 

ηνίρν. Σνλ θνίηαμα φπσο ήηαλ μαπισκέλνο δίπια ζηελ Έκηιπ, 

κε ηα πφδηα κηζάλνηρηα θαη ηελ γθξη θφξκα θνιιεκέλε ζε 

νξηζκέλα ζεκεία επάλσ ηνπ, θαη πξνζπάζεζα λα επηθεληξσζψ 

αιινχ, έζησ θαη ζηελ ληνπιάπα ηεο Έκηιπ πνπ βξηζθφηαλ 

κπξνζηά κνπ. Άλνημα ην κνλφ θχιιν ηεο θαη θνίηαμα κέζα. 

«Οπάνπ, Έκη! Έρεηο άπεηξα ξνχρα». 

Δ Έκηιπ γέιαζε. 

«Δ κεηέξα κνπ κνπ ζηέιλεη ζπλέρεηα. Ανπιεχεη ζην 

πθαληνπξγείν ζηε Νφξζεα θαη κε θάζε λέα παξαγγειία, 

μεθιέβεη θαη κνπ ζηέιλεη». 

Πέξαζα ην ρέξη κνπ πάλσ απφ έλα καχξν θφξεκα θαη ην 

ράηδεςα. 

«Ώ, είλαη Λεξφηι» ζπλεηδεηνπνίεζα θαη ε Έκηιπ 

θαηέλεπζε. «Πξέπεη λα ζε αγαπάεη πνιχ». Μεηά ζπκήζεθα ηα 

ξνχρα πνπ είρα βξεη ζην δσκάηην ηνπ Γθέηι θαη αζπλαίζζεηα 

ζηξάθεθα ζ’ εθείλνλ. Σνλ βξήθα λα κνπ ρακνγειάεη ινμά. «Καη 

ν παηέξαο ζνπ;» ξψηεζα ηελ Έκηιπ θαη γχξηζα μαλά ζην 

θφξεκα. 

«Βίλαη ζηα ζηξαηφπεδα εηδίθεπζεο. Ξέξεηο γηα ηελ 

επηπιένλ εθπαίδεπζε κέρξη ηνλ πφιεκν». Φπζηθά θαη ήμεξα. Οη 

Ρεκφξ πνπ απνθνηηνχζαλ απφ ηηο έμη αθαδεκίεο ήηαλ πάληα 

εθαηνληάδεο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ δηαλεκφηαλ ζηε Νφξζεα ή 

έκελε ζηηο αθαδεκίεο γηα λα ηειέζεη ρξέε θξνπξψλ θαη 

πξνπνλεηψλ, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηειλφηαλ ζηα 

ζηξαηφπεδα εηδίθεπζεο, φπνπ, κέρξη λα έξζεη ε ζηηγκή ηνπ 

πνιέκνπ κε ηνπο αλζξψπνπο, εθπαηδεχνληαλ ζε πξαγκαηηθέο 
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ζπλζήθεο πνιέκνπ. πάληα νη Λεξφηι θαη νη Ρεκφξ δελ 

ρσξίδνληαλ. Δ θάζε θπιή έπξεπε λα πάξεη μερσξηζηφ δξφκν. 

«Σα πάλε θαιά; Έρνπλ θαζφινπ επαθή;» 

«ρη» είπε ε Έκηιπ. «Αελ γλσξίδνληαλ θαλ φηαλ… 

θαηαιαβαίλεηο… Παξ’ ην» ζπκπιήξσζε θαη πξνο ζηηγκήλ 

κπεξδεχηεθα. «Σν θφξεκα» εμήγεζε, γειψληαο. «Παξ’ ην, αθνχ 

ζνπ αξέζεη ηφζν». 

«ρη, φρη» είπα θαη έβγαια ην ρέξη κνπ απφ ηελ ληνπιάπα. 

«Μα ζέισ λα ζνπ ην δψζσ» είπε ε Έκηιπ. «Θέισ λα ζνπ 

θάλσ έλα δψξν». 

«Βζχ ππνηίζεηαη πσο έρεηο γελέζιηα, εγψ έπξεπε λα ζνπ 

θάλσ δψξα». 

«Χ, κα κνπ θάλεηο κέξεο ηψξα. Πάξε ην. Έρσ ηφζα 

εμάιινπ, πνπ δελ μέξσ πνχ ζα ηα θνξέζσ. ε πνιεκηθή 

αθαδεκία είκαζηε, δελ μέξσ γηαηί ε κεηέξα κνχ ζηέιλεη ηφζα». 

Με πιεκκχξηζε ηέηνηα ζπγθίλεζε, πνπ ρξφληα είρα λα 

ληψζσ. ε κία έμαςε ηξέιαο έηξεμα πξνο ηελ Έκηιπ θαη έπεζα 

πάλσ ηεο γηα λα ηελ αγθαιηάζσ. Σν θφξεκα ηξίθηεθε ζηνλ 

Γθέηι, φπσο θη εγψ. Πξνζπαζνχζα λα κε ζθέθηνκαη φηη ην πφδη 

κνπ βξηζθφηαλ επάλσ ηνπ, ιίγν πην θάησ απφ ηελ θνηιηά ηνπ, 

νχηε φηη ην θξαηνχζε ν ίδηνο, αξθεηά πην πάλσ απφ ην γφλαην. 

Σν θεθάιη κνπ ήηαλ ρσκέλν ζηελ θακπχιε ηνπ ιαηκνχ θαη ηνπ 

ψκνπ ηεο Έκη απφ ηελ πιεπξά πνπ θαζφηαλ ν Γθέηι θαη ην 

κέησπφ κνπ άγγηδε ην δηθφ ηνπ. Με δηζηαγκφ άλνημα ηα κάηηα 

θαη βξέζεθα λα θνηηάδσ επζεία κέζα ζηα δηθά ηνπ. Καη ηψξα 

δελ κπνξνχζα λα μεθνιιήζσ απφ εθεί. 

ηαλ επέζηξεςα ζηνλ θνηηψλα κνπ, έπεζα ζην θξεβάηη κε 

ην θφξεκα γηα καμηιάξη. Βίρε ξνπθήμεη ηε κπξσδηά ηνπ 

δέξκαηφο ηνπ. Αελ κχξηδε ρηφλη, νχηε θξεζθάδα φπσο ην 

θαινπιπκέλν καμηιάξη κνπ. Μχξηδε Γθέηι. 
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Πάιη κε μχπλεζαλ άγαξκπα ην πξσί. Κάπνηνο 

βξνληνρηππνχζε ηελ πφξηα κνπ. Άλνημα δηανιεκέλε. 

«Ση;» είπα γεκάηε λεχξα ζηνλ Ρφλαιλη πνπ ζηεθφηαλ πίζσ 

απφ ην θαηψθιη. 

«Σα ράπηα ζνπ» απάληεζε ν Ρφλαιλη ην ίδην απφηνκα κ’ 

εκέλα θαη έηεηλε ηελ παιάκε ηνπ πξνο ην κέξνο κνπ. 

«Μπνξνχζα λα θαηέβσ θαη κφλε κνπ λα δεηήζσ». 

«νπ είπα φηη ζα ζνπ θέξλσ εγψ» αγξίεςε. Πήξα ηα ράπηα 

θαη ηα πέηαμα ζην θνκνδίλν κνπ. Έηξηςα ηα κάηηα κνπ γηα λα 

δηψμσ ηε λχζηα. Παξάιιεια ραζκνπξήζεθα. «Ση είλαη απηφ;» 

κε ξψηεζε μαθληθά ν αδεξθφο κνπ. 

«Ση;» ξψηεζα αδηάθνξα. ηξάθεθα εθεί πνπ θνηηνχζε… 

θαη πάγσζα. Ξχπλεζα γηα ηα θαιά. Ώίκα απφ ηελ πιεγή ηνπ 

Γθέηι είρε θπιήζεη ζην πάησκα θαη είρε μεξαζεί εθεί. Ο 

Ρφλαιλη πιεζίαζε θαη ην παξαηήξεζε θαιχηεξα, μχλνληαο κία 

κηθξή πνζφηεηα κε ην λχρη ηνπ γηα λα βεβαησζεί. 
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«Ώ, απηφ; Υηχπεζα» έζπεπζα λα απαληήζσ. «Βρζέο». 

Ο Ρφλαιλη κνχ ράξηζε ην έμππλν εθείλν βιέκκα ηνπ πνπ 

έιεγε πσο ήμεξε φηη ε δηθαηνινγία κνπ ήηαλ ςεχηηθε. Ώλάζεκα, 

πψο κε θαηαιάβαηλε πάληα; 

«Υηχπεζεο» κε εηξσλεχηεθε. 

«Ναη. Με ηφζν μχιν πνπ έθαγα ρζεο, ηη πεξίκελεο;» 

«Βίκαη απφιπηα ζίγνπξνο φηη θξφληηζα λα κε ζε 

καηψζσ». 

«Μπα; Με ηφζν μχιν;» 

Ο Ρφλαιλη ζηαχξσζε ηα ρέξηα κπξνζηά ζην ζηήζνο θαη κε 

θνίηαμε εμεηαζηηθά. Χρ, σρ… 

«Πνχ ρηχπεζεο;» απαίηεζε λα κάζεη. «Αείμε κνπ ηελ 

πιεγή». 

Σαξάρηεθα εθείλα ηα δεπηεξφιεπηα πνπ κε θνίηαδε ηφζν 

δηεξεπλεηηθά. 

«Αελ… δελ ην ήμεξα λα θαηεβάζσ θαη ην βξαθί κνπ γηα 

λα ζνπ δείμσ πνχ ρηχπεζα. Φχγε ηψξα, ζέισ λ’ αιιάμσ». 

Αχν δεπηεξφιεπηα αθηλεζίαο θχιεζαλ αλάκεζά καο. 

Έπεηηα ν Ρφλαιλη πεξπάηεζε κέρξη ηελ πφξηα. 

«Ώλ δηαλνεζψ μαλά φηη έθεξεο αξζεληθφ Ρεκφξ ζην 

δσκάηηφ ζνπ, ζα ζνπ ζθξαγίδσ ην παξάζπξν, ζα ζε θιεηδψζσ 

εδψ θαη ζα πάξσ ην θιεηδί» κνπ αλαθνίλσζε θη εγψ έκεηλα 

έθπιεθηε. Μα πψο ζηνλ Αηάνιν θαηάιαβε φηη έθεξα θάπνηνλ 

εδψ; «ε δχν βδνκάδεο ζα ζνπ θέξσ πάιη ράπηα». 

«νπ είπα…» 

«Με κε αλαγθάζεηο λα ην πσ μαλά! Σα ράπηα ζα ζνπ ηα 

δίλσ εγψ!» 

Έθιεηζα κε δχλακε ηελ πφξηα πίζσ ηνπ θη εγψ έκεηλα λα 

θνηηάμσ έθπιεθηε ηα παθέηα κε ηα θάξκαθα. Σα ηξία παθέηα, 

ελψ ε Έκηιπ είρε ζηνλ θνηηψλα ηεο δχν θαη, κφιηο ηεο είπα φηη 

ηεο ηέιεησζαλ θάπνηα ράπηα, παξαμελεχηεθε ζαλ λα είρα άδηθν. 
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Καη ηη ιφμα είρε ν Ρφλαιλη λα κνπ ηα θέξλεη ν ίδηνο πηα; Κη 

εθείλν ην βξάδπ ζηνλ θνηηψλα κνπ, ζαλ λα μαθληάζηεθε φηαλ 

αλέθεξα ηα ράπηα. Ο Ρφλαιλη πνηέ δελ μαθληαδφηαλ. Καη απηή ε 

δηθαηνινγία φηη δελ ζέιεη λα κπεξδέςσ ηηο δφζεηο πνπ παίξλσ 

ήηαλ ηφζν γεινία. Θα έραλα ηνλ ινγαξηαζκφ αλ πίλσ απφ 

άιινπο. Ώπηφ είρε πεη. κσο, δελ ήζειε θαλ λα ηα δείρλσ. Γηαηί; 

Γηαηί δελ έπξεπε λα δσ ηη ράπηα παίξλνπλ νη άιινη ή λα δνπλ νη 

άιινη ηη ράπηα παίξλσ εγψ; 

Πήξα ηα ράπηα ζηα ρέξηα κνπ παξαηήξεζα ηα θνπηηά ηνπο 

Μήπσο δελ έπαηξλα ηα ίδηα κε ηνπο άιινπο; ρη, αθνχ ηα δχν 

ζσιελάξηα ηεο Έκη ήηαλ ίδηα κε ηα δχν δηθά κνπ.  

κσο εγψ γηαηί είρα ηξία; Δ Έκηιπ παξαμελεχηεθε φηαλ 

ηεο είπα φηη ηεο ιείπνπλ. Έδεηρλε βέβαηε. Αελ ηεο έιεηπαλ 

ράπηα.  

Άξα γηαηί έπαηξλα ηξία;  

Πξνζπαζνχζαλ λα κε δειεηεξηάζνπλ; Ο Ρφλαιλη; Πάληα 

εθείλνο κνπ έθεξλε ηα ράπηα. Ο Λαδάξ; Βθείλνο ήηαλ πνπ κνπ 

ππέδεημε πνηα ράπηα λα παίξλσ. 

Σξνκνθξαηεκέλε ηξέθιηζα. Σα ράπηα έπεζαλ απφ ηα ρέξηα 

κνπ. 

Ση κνπ έθαλαλ; Ση κνπ έδηλαλ; 

Αελ έπξεπε λα ην αθήζσ έηζη. Κάηη δελ πήγαηλε θαιά θαη 

έπξεπε λα ην αλαθαιχςσ. Ήιπηδα κφλν λα ήηαλ ηδέα κνπ. 
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 Οη Λεξφηι θαη νη Ρεκφξ είραλ ζπγθεληξσζεί ζηελ 

ηξαπεδαξία γηα πξσηλφ. Ήκνπλ ζίγνπξε φηη ν Γθέηι, ε Έκηιπ 

θαη ν εζ κε πεξίκελαλ. 

 κσο δελ ζθφπεπα λα πάσ. 

 «ηξαηηψηεο Μέγθαλε Φνξκπο, δεχηεξε βαζκίδα 

καζεκάησλ, ηξίηε ηάμε!», παξνπζηάζηεθα φζν πην δπλαηά 

κπνξνχζα ζηνλ ζηξαηεγφ. Σν γξαθείν ηνπ ήηαλ ζηνλ ίδην φξνθν 

κε ην γξαθείν ηνπ Λαδάξ θαη φκνηα δηαθνζκεκέλν, απζηεξά θαη 

ιηηά κε ηα απαξαίηεηα, αλ θαη κηθξφηεξν. «Ώηηνχκαη ζεκεξηλή 

απαιιαγή απφ ηηο πξνπνλήζεηο, ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ». 

 «Αελ πξνβιέπνληαη απαιιαγέο απφ καζήκαηα» απάληεζε 

ςπρξά ν Ρεκφξ. Ο ζσκαηφηππφο ηνπ έκνηαδε κε ηνπ Γθέηι, αιιά 

δελ κε παξαμέλεπε. Ο ζηξαηεγφο ήηαλ αλεπηπγκέλνο άληξαο. 

Πην θνληφο απφ ηνλ Γθέηι, έλα θαη εβδνκήληα… θάηη ιίγν. 

Μειαρξηλφο θπζηθά. 
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 Αελ ιχγηζα νχηε εθαηνζηφ ην ζψκα κνπ κπξνζηά ζηνλ 

ζηξαηεγφ. 

 «Βρζέο έθαλα πξνπφλεζε κε ηνλ αδεξθφ κνπ ζην ζηάδην. 

Ο δηεπζπληήο ην γλσξίδεη. Σξαπκαηίζηεθα θαη ηψξα δελ κπνξψ 

λα παιέςσ. Με δπζθνιία πεξπαηάσ». 

 Ο Ρεκφξ εμέηαζε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο κνπ. 

 «Πνιχ θαιά, ζηξαηηψηε Φνξκπο». Κξαηήζεθα λα κε 

ζπζπάζσ ην απζηεξφ πξνζσπείν. «Ώπαιιάζζεζαη απφ ηηο 

κάρεο γηα ζήκεξα». 

 «Μπνξψ λα πάσ…» 

«ρη» κε έθνςε. «Θα παξαθνινπζήζεηο ηηο πξνπνλήζεηο 

σο απιφο ζεαηήο». 

 Σν ζηφκα κνπ άλνημε απφ ηελ έθπιεμε. 

 «Β, δελ ελλννχζα…» 

 «Αελ ζα ην ζπδεηήζσ άιιν καδί ζνπ, ζηξαηηψηε Φνξκπο. 

Θα θάλεηο απηφ πνπ είπα» είπε ν ζηξαηεγφο ηειεζίδηθα θαη κνπ 

έθαλε λφεκα λα βγσ απφ ην γξαθείν ηνπ. Έβξηζα απφ κέζα κνπ 

θαη έβαια ην κπαιφ κνπ ζε ιεηηνπξγία. Ση επθαηξίεο είρα λα 

απνθχγσ ηελ πξνπφλεζε; Κακία. κσο, ε πεξηέξγεηά κνπ δελ 

κπνξνχζε λα πεξηκέλεη. Ώλ είρα δίθην θαη νη ππνςίεο κνπ γηα ηα 

ράπηα ήηαλ ζσζηέο, κπνξεί λα θηλδχλεπα. 

 Δ κφλε επθαηξία πνπ είρα ήηαλ ηψξα, ηελ ψξα ηνπ 

πξσηλνχ. 

Μφιηο βγήθα απφ ην γξαθείν ηνπ ζηξαηεγνχ, έηξεμα έμσ 

απφ ην θεληξηθφ θηήξην ηεο αθαδεκίαο. Έηξεμα κέρξη ην ηαηξείν, 

φκσο δελ επηζθέθηεθα θάπνηνλ απφ ηνπο ζαιάκνπο. Πήγα ζηελ 

απνζήθε κε ηα ράπηα. Γηα θαθή κνπ ηχρε, ζηελ είζνδν 

βξηζθφηαλ έλα είδνο κηθξήο ξεζεςηφλ, φπνπ έλαο ππεχζπλνο 

Λεξφηι θαη έλαο θξνπξφο Ρεκφξ είραλ αλαιάβεη ηε θχιαμε ηνπ 

ρψξνπ. Ξερψξηδα ηνπο Λεξφηι απφ ην χςνο θαη ην αλνηρηφ 
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δέξκα θαη ρξψκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ήηαλ ηα νξαηά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία δηαθέξακε. 

 «Μπνξψ λα πεξάζσ;» ξψηεζα ηνλ Λεξφηι πνπ ζηεθφηαλ 

πίζσ απφ ηνλ πάγθν. Βθείλνο κε θνίηαμε απφ πάλσ κέρξη θάησ. 

 «Καλείο δελ κπαίλεη ζηελ απνζήθε. ,ηη ρξεηαζηείο, ζα 

ζνπ ην θέξσ εγψ». 

 «Ώ, σξαία. Μνπ ηειείσζαλ ηα ζπκπιεξψκαηα θαη ήξζα λα 

πάξσ θαηλνχξηα». 

 «Έηνο ζπνπδψλ;» ξψηεζε ν Λεξφηι. 

 «Σξίην, δεχηεξεο δέζκεο ζπνπδψλ». ΐέβαηα, ε δέζκε 

ζπνπδψλ δελ πηζηεχσ φηη ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα αλαθεξζεί. ηε 

λφηηα πιεπξά ηεο αθαδεκίαο ππήξρε άιιν ηαηξείν γηα ηνπο 

κηθξφηεξνπο ζε ειηθία Λεξφηι θαη Ρεκφξ. 

 «λνκα;» 

 «Μέγθαλε Φνξκπο» είπα αλππφκνλα. Ο Λεξφηι άξρηζε λα 

αλαδεηάεη ην φλνκά κνπ κέζα ζε έλαλ θαηάινγν νλνκάησλ θη 

εγψ πεξίκελα γεκάηε λεπξηθφηεηα λα πάξσ ηα ράπηα ζηα ρέξηα 

κνπ θαη λα ηα ζπγθξίλσ κε απηά πνπ είρα ζηνλ θνηηψλα κνπ. Ώλ 

νη ππνςίεο κνπ ήηαλ πξαγκαηηθέο, είρα πξφβιεκα.  

Σα δάρηπιά κνπ ρηππνχζαλ ξπζκηθά ζηνλ γνθφ κνπ φζν 

πεξίκελα ηνλ Λεξφηι λα βξεη επηηέινπο ην φλνκά κνπ ζηε ιίζηα. 

 «Με ζπγρσξείηε, κα ην φλνκά ζαο έρεη ζβεζηεί απφ ηε 

ιίζηα». 

 Σα άθξα κνπ θνθάισζαλ. 

 «Ση ελλνείηε;» 

 «Έρεηε πάξεη ηα ράπηα ζαο γηα απηφ ην δεθαπελζήκεξν. 

Πέξαζε θάπνηνο θαη ηα πήξε γηα εζάο. Ρφλαιλη Φνξκπο» 

δηάβαζε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ δίπια απφ ην φλνκά κνπ. «Βίρε 

άδεηα απφ ηνλ δηεπζπληή. Αελ κπνξείηε λα ηα πάξεηε δεχηεξε 

θνξά». 

 θαηά. 
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 «Καιά, επραξηζηψ» είπα μελεξσκέλε. Έθπγα κε ην θεθάιη 

ζθπκκέλν. Καη ηψξα; Πψο ζα κάζαηλα… 

 «Βίκαη πεξίεξγνο λα κάζσ ηη ήξζεο λα θάλεηο εδψ». 

 Δ θσλή ηνπ Ρφλαιλη κε έθαλε λα παγψζσ απφ ηξφκν. 

ηεθφηαλ ζηελ είζνδν ηνπ ηαηξείνπ θαη ήκνπλ ηφζν 

απνξξνθεκέλε, πνπ πέξαζα απφ δίπια ηνπ ρσξίο λα ηνλ 

πξνζέμσ. 

 «Με παξαθνινπζείο;» ξψηεζα κε ζξάζνο αθνχ μεπέξαζα 

ην πξψην ζνθ. 

 «Ώπάληεζέ κνχ». 

 «ρη. Ώθνχ κε παξαθνινπζείο, λα βξεηο κφλνο ζνπ γηαηί 

ήξζα». 

 «Αελ κε εκπηζηεχεζαη; Ση λνκίδεηο φηη ζνπ δίλσ λα πηεηο 

θαη ήξζεο λα ειέγμεηο;» 

 «Μνπ ιεο ηελ αιήζεηα γηα λα ζε εκπηζηεπηψ; Με έρεηο 

θινκψζεη ζηα ςέκαηα. Καη γηαηί έρεηο ιπζζάμεη λα κελ παίξλσ 

κφλε κνπ ηα ράπηα;» 

 «Βίκαη αδεξθφο ζνπ. Αελ είκαη εγψ απηφο πνπ ζέιεη λα ζε 

βιάςεη». 

 «Αελ είκαη θαζφινπ ζίγνπξε γη’ απηφ. Καη λα μέξεηο φηη 

δελ πξφθεηηαη λα μαλαπηψ ράπηα, κέρξη λα βεβαησζψ φηη είλαη 

ίδηα κε ησλ ππφινηπσλ». Σειεηψλνληαο ηε θξάζε κνπ, δάγθσζα 

ηε γιψζζα κνπ. Αηάνιε, απηφ δελ έπξεπε λα ην πσ. Θα 

θαηαιάβαηλε φηη είρα ζθνπφ λα ςάμσ. 

 «Σφηε λα μέξεηο φηη απφ ‘δσ θαη πέξα ζα ζε παξαθνινπζψ 

ζη’ αιήζεηα». 

 «Σέιεηα! Να μεθνιιήζεηο θαη απφ ηελ ηξνκνθξάηηζζα».  

Βλψ ζηελ αξρή πεξπαηνχζα γξήγνξα γηα λα 

απνκαθξπλζψ, ζηελ πνξεία άλνημα ην βήκα κνπ θαη έηξεμα, 

γιηζηξψληαο ζην ρηφλη. Δ ψξα ηνπ πξσηλνχ ηειείσλε θαη έπξεπε 

λα πξνιάβσ λα κάζσ, πξηλ ζεκάλεη ε ψξα ηεο πξψηεο 
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πξνπφλεζεο. Μ’ έλα άικα, πέξαζα ην θαηψθιη ηεο εηζφδνπ ησλ 

θνηηψλσλ καο. Oη δχν θξνπξνί πνπ ζηέθνληαλ πάληα δεμηά θαη 

αξηζηεξά ηεο δελ πξφθηαζαλ λα κε πηάζνπλ θαη ε ππεχζπλε ηεο 

ξεζεςηφλ πξφιαβε κφλν λα ξσηήζεη «Πνχ…», φηαλ ηε δηέθνςα 

θσλάδνληαο «Ξέραζα ην ζαθίδηφ κνπ» θαη αλέβεθα δπν-δπν ηα 

ζθαιηά γηα ηνλ πξψην φξνθν. Έθηαζα ζε έλαλ ηπραίν θνηηψλα 

θαη πξνζπάζεζα λα αλνίμσ ηελ πφξηα. Οη πεξηζζφηεξνη άθελαλ 

μεθιείδσηα ηα δσκάηηά ηνπο - άιισζηε νη θηλήζεηο καο πάληα 

ειέγρνληαλ, γηα λα ηνικήζεη θάπνηνο λα θιέςεη θαη δελ ππήξρε 

θαη ηίπνηα λα θιέςνπκε. Δ ηξίηε ζηε ζεηξά πφξηα άλνημε. 

Έθαλα λα κπσ κέζα, φηαλ θάπνηνο κε θψλαμε. 

 «Φνξκπο;» Ήηαλ έλαο απφ ηνπο θξνπξνχο ηεο εηζφδνπ. Σν 

θέξαηφ κνπ! «Ση θάλεηο εθεί;» 

 Ώζηξαπηαία ην κπαιφ κνπ ζθέθηεθε ηε δηθαηνινγία. 

 «Μα ζαο είπα φηη μέραζα ην ζαθίδηφ κνπ». 

 «Ώπηφο δελ είλαη ν θνηηψλαο ζνπ» είπε ππνςηαζκέλνο ν 

θξνπξφο. «Μέλεηο ζηνλ ηέηαξην». 

 Κνίηαμα ηελ πφξηα κνπ, παξηζηάλνληαο ηε ραδή θαη κεηά 

έθαλα πσο ζθέθηνκαη. 

 «Χ, λα πάξεη, κπεξδεχηεθα». Έθιεηζα ηελ πφξηα. «Σφζα 

ρξφληα ζηνλ ηέηαξην… ζηνλ πξψην! ηνλ πξψην ελλννχζα. 

Μπέξδεςα ηνπο νξφθνπο». Γχξηζα ζηηο ζθάιεο θαη έθαλα πσο 

αλεβαίλσ, φζν ν θξνπξφο κε παξαηεξνχζε. «θαηά» 

κνπξκνχξηζα. Βίρα άιιε κία επθαηξία, κε ηελ ειπίδα λα κε κε 

αθνινπζήζεη ν θξνπξφο. 

 κσο, δελ πξφιαβα λα θηάζσ ζηνλ ηέηαξην. Σα κεγάθσλα 

άξρηζαλ λα βνπίδνπλ θαη κεξηθά δεπηεξφιεπηα αξγφηεξα 

αθνχζηεθε ε θσλή ηνπ Λαδάξ λα θαιεί κφλν ηνπο 

καζεηεπφκελνπο Ρεκφξ ζην ακθηζέαηξν. Ώπηφ δελ κνπ άξεζε 

θαζφινπ. Γηαηί μαθληθά καο θαινχζε ν Λαδάξ; Κάηη έθαλε ν 

Ρφλαιλη. 
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 Ώδπλαηψληαο λα ζπλερίζσ ηελ έξεπλα ηψξα πνπ ν 

θξνπξφο κνπ θψλαδε λα πάσ ζην ακθηζέαηξν, έθπγα. Βθεί, 

βξήθα κία άδεηα ζέζε δίπια ζηνλ Γθέηι. 

 «Παξαθνηκήζεθεο» είπε θαη κνπ ράξηζε ην γνεηεπηηθφ ηνπ 

ρακφγειν. «Μάιινλ ζε θνπξάζακε ρζεο». 

 «Έρεηο ηδέα ηη καο ζέινπλ;» Ώπφ ην χθνο ηνπ θαηάιαβα 

φηη παξαήκνπλ απφηνκε. Ο Γθέηι αλαζήθσζε ηνπο ψκνπο θαη 

πξηλ πξνθηάζεη λα απαληήζεη, ν ζηξαηεγφο πήξε ην κηθξφθσλν 

θαη μεθίλεζε λα κηιάεη. Ο Λαδάξ δελ εκθαλίζηεθε, θάηη πνπ 

ελέηεηλε ηηο ππνςίεο κνπ. Οχηε ν Ρφλαιλη θαηλφηαλ θάπνπ. 

 «Ώιιαγή ζηνλ θαλνληζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο» είπε ν ζηξαηεγφο. Οη πεξηζζφηεξνη 

αδηαθφξεζαλ. Γηα ‘κέλα ήηαλ αξθεηφ ψζηε λα ηξαβήμεη 

νιφθιεξε ηελ πξνζνρή κνπ. «Ώπφ ‘δσ θαη πέξα δελ ζα 

πξνκεζεχεζηε ηα ζπκπιεξψκαηά καο απφ ηελ απνζήθε αλά 

πνζφηεηεο, αιιά ζα πξνκεζεχεζηε ηελ θαζεκεξηλή ζαο 

πνζφηεηα απφ ηηο ξεζεςηφλ ησλ θνηηψλσλ ζαο κε ηελ 

θαζεκεξηλή ζαο πξσηλή παξνπζία. Ώπφ αχξην νη παξνπζίεο ζαο 

ζα γίλνληαη δχν θνξέο ηελ εκέξα, κία ην πξσί καδί κε ηα ράπηα 

θαη κία ην βξάδπ, πξηλ ην ζησπεηήξην. Να επηζηξέςεηε ηα ράπηα 

ζαο. Βπηζηξέςηε ζηηο πξνπνλήζεηο ζαο» νινθιήξσζε θαη έιεμε 

ηε ζπλάληεζή καο. 

 Ο Ρφλαιλη έδξαζε γξήγνξα. Σν πξφγξακκα ηξνθνδνζίαο 

αιιάρζεθε επίηεδεο, γηα λα κελ κπνξψ λα κπσ ζηα δσκάηηα θαη 

λα ςάμσ. Καη πνχ ήμεξα εγψ φηη ζηε ξεζεςηφλ δελ ζα κνπ 

έδηλαλ ηα ράπηα πνπ δηέηαμε ν Λαδάξ; ,ηη έιεγε εθείλνο ήηαλ 

λφκνο. 

 Πεηάρηεθα απφ ηε ζέζε κνπ θαη φξκεζα ζηνλ δηάδξνκν 

ηνπ ακθηζεάηξνπ, πξνηνχ πξνιάβνπλ φινη νη καζεηεπφκελνη λα 

ζηξηκσρηνχλ γηα λα βγνπλ έμσ. 
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 «Μέγθαλ» είπε ν Γθέηι θαη κνπ έπηαζε ην ρέξη. «Πνχ 

πεγαίλεηο; Πεξίκελε». 

 «Έρσ κία δνπιεηά λα ηαθηνπνηήζσ» είπα βηαζηηθά. 

«Πεγαίλεηε ζηελ πξνπφλεζε θαη ζα έξζσ λα ζαο βξσ». 

 ξκεζα ζηνλ δηάδξνκν θαη έηξεμα πξνο ην γξαθείν ηνπ 

Λαδάξ. Οη θξνπξνί έμσ δελ πξφιαβαλ λα κε θξαηήζνπλ φηαλ 

κπήθα ζαλ ζίθνπλαο κέζα. 

 «Ώ, εδψ είζαη!» είπα ζηνλ Ρφλαιλη. «Σν ήμεξα φηη είλαη 

δηθή ζνπ δνπιεηά φιν απηφ». 

 «Φνξκπο!» νχξιηαμαλ νη θξνπξνί θαη κε άξπαμαλ. 

 «Βληάμεη» ηνπο ζηακάηεζε ν Λαδάξ θαη ακέζσο κε 

άθεζαλ. Με ην λεχκα ηνπ βγήθαλ απφ ην γξαθείν θαη καο 

άθεζαλ ηνπο ηξεηο καο. 

 «Ση ηξέρεη κε ηα ράπηα;» απαίηεζα λα κάζσ. «Ξέξσ φηη 

δελ κνπ δίλεηε απηά πνπ παίξλνπλ νη ππφινηπνη θαη φηη 

αιιάμαηε επίηεδεο ηνλ θαλνληζκφ. Μελ ην αξλεζείηε». 

 «Κάζηζε, Μέγθαλε» είπε ν Λαδάξ θαη θάζηζε θη εθείλνο 

ζηελ θαξέθια ηνπ γξαθείνπ ηνπ. Ο Ρφλαιλη παξέκεηλε φξζηνο 

δίπια απφ ηελ θαξέθια πνπ εηνηκαδφκνπλ λα θάηζσ εγψ. 

 «Αελ θάζνκαη. Αελ εκπηζηεχνκαη θαλέλαλ ζαο. Βζείο είζηε 

ηθαλνί λα κε ππλσηίζεηε». 

 «Κάζηζε» επαλέιαβε «θαη ζα ζνπ πνχκε ηα πάληα». 
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 Με κεγάιν δηζηαγκφ θάζηζα ζηελ θαξέθια κπξνζηά απφ 

ην γξαθείν ηνπ Λαδάξ. Ώπνδείρηεθε δχζθνιν λα ειέγρσ 

ηαπηφρξνλα θαη ηνλ δηεπζπληή, αιιά θαη ηνλ αδεξθφ κνπ, 

θπξίσο επεηδή ηα άθξα κνπ θφληεπαλ λα παξαιχζνπλ απφ ηελ 

αγσλία γη’ απηφ πνπ ζα κάζαηλα. Ώλ ζπλέρηδα λα ινμνδξνκψ ηα 

κάηηα κνπ πξνο δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, ηνπ Λαδάξ θαη 

ηνπ Ρφλαιλη, πξάγκα αδχλαην, ην κφλν πνπ ζα θαηάθεξλα ήηαλ 

λα αιιεζσξίζσ. Βπηθεληξψζεθα ζηνλ Λαδάξ ινηπφλ, 

ειέγρνληαο πνχ θαη πνχ ηνλ Ρφλαιλη κε ηελ άθξε ηνπ καηηνχ 

κνπ. Αελ είρα θακία ειπίδα λα μεθχγσ αλ απνθάζηδαλ λα κνπ 

θάλνπλ νηηδήπνηε, απιά έηζη έλησζα πην ζίγνπξε έηζη. 

 «Πείηε κνπ» είπα ζηνλ Λαδάξ, πεξηζζφηεξν ήξεκε απηήλ 

ηε θνξά. Μφλν ζηε θσλή, γηαηί ζηα ρέξηα κνπ ε αγσλία είρε 

θνξπθσζεί. 

 Ο Λαδάξ θνίηαμε ηνλ Ρφλαιλη πξηλ κηιήζεη. 
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 «Βίρεο δίθην. Σα ράπηα πνπ παίξλεηο, δελ είλαη ίδηα κε ησλ 

ππφινηπσλ Ρεκφξ». Ξεξνθαηάπηα θαη πεξίκελα λα ζπλερίζεη. 

«Αειαδή ίδηα είλαη, ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο πνπ 

γλσξίδεηο. Ώπιψο εζχ παίξλεηο έλα επηπιένλ ράπη, γη’ απηφ αληί 

γηα δχν ζσιελάξηα, εζχ έρεηο ζην ζπξηάξη ζνπ έλα επηπιένλ 

θνπηί κε ράπηα». 

 Σα ρείιε κνπ έηξεκαλ. 

«Ση ράπηα;» ηφικεζα λα ξσηήζσ. 

 Ο Λαδάξ θνίηαμε μαλά ηνλ Ρφλαιλη. Σν πξφζσπν ηνπ 

αδεξθνχ, αλέθθξαζην αιιά ζθιεξφ δελ ηαιαληεχηεθε. 

 «Βίλαη θάηη πνπ βνεζάεη ηελ πγεία ζνπ». 

 «Σελ… Γηαηί;» ξψηεζα θαη απηήλ ηε θνξά νη καηηέο κνπ 

κεηαθέξνληαλ απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιινλ. «Ση έρσ;» 

 «Ώδξαλή αληηζψκαηα» απάληεζε ν Ρφλαιλη. 

 «Ση…» Έλησζα ηα πξψηα δείγκαηα παληθνχ λα 

κνπδηάδνπλ ην ζψκα κνπ. «Ση;» 

 «Βίλαη κία αδπλακία ζην αλνζνπνηεηηθφ ζνπ ζχζηεκα» 

εμήγεζε ν Λαδάξ. 

 «Ση;» ξψηεζα κπεξδεκέλε. «Ση ζεκαίλεη απηφ;»  

 «Ώλαηνκία δελ θάλεηο εζχ ζηα ζεσξεηηθά;» κε απνπήξε ν 

Ρφλαιλη. 

 «Ρφλαιλη» ηνλ επέπιεμε ν Λαδάξ. 

 Αελ είρα μεθνιιήζεη ηα κάηηα κνπ απφ ηνλ Λαδάξ, νχηε 

φηαλ κίιεζε ν Ρφλαιλη. 

«Θα… ζα πεζάλσ;» ξψηεζα έληξνκε. 

 Ο Λαδάξ ήηαλ απφιπηα ζνβαξφο. 

 «Ώπηφ πξνζπαζνχκε λα εκπνδίζνπκε» είπε ν Ρφλαιλη απφ 

πάλσ κνπ. Σψξα πξαγκαηηθά ηξφκαμα. 

 «Αειαδή φλησο θηλδπλεχσ λα πεζάλσ. Γηαηί; Πψο ην 

έπαζα; Μφλν εγψ έρσ απηφ ην πξφβιεκα;» 
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 «Δξέκεζε» κε ζπκβνχιεπζε ν Λαδάξ. «Αελ είλαη θάηη 

ζνβαξφ ηψξα. Βίζαη ζε θαιφ δξφκν. Ώπιψο ν νξγαληζκφο ζνπ 

είλαη πην αδχλακνο απφ άιισλ Ρεκφξ. Πνιινί Ρεκφξ 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα αδξαλψλ αληηζσκάησλ. Αελ ηζρχεη 

φηη πνηέ δελ θξπψλνπλ ή δελ αξξσζηαίλνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, θπζηθά, σζηφζν ππάξρεη έλα 

κηθξφ πνζνζηφ πνπ γελληέηαη… αο πνχκε αλεπαξθέο. Τπφ άιιεο 

ζπλζήθεο δελ ζα ην θαηαιάβαηλεο, νχηε ζα παξνπζίαδεο 

δπζιεηηνπξγία. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ζε έλα ηέηνην 

επηβαξπκέλν κε θξχν πεξηβάιινλ, εζείο κε αδξαλή αληηζψκαηα 

έρεηε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ’ φ,ηη νη άιινη γεξνί Ρεκφξ. 

Υσξίο ην θξχν, δελ ζα θαηαιάβαηλεο ηίπνηα». 

 Πξνζπάζεζα λα ζηξηκψμσ ζηνλ εγθέθαιφ κνπ ηα λέα 

ζηνηρεία θαη παξάιιεια λα κείλσ ςχρξαηκε. 

 «Μηζφ ιεπηφ. Βγψ γηαηί δελ έρσ αθνχζεη πνηέ θάηη ηέηνην; 

Αελ ζηέθεη απηφ. Άζε πνπ ζα ην είραλ θαηαιάβεη θαη νη άιινη. 

Κάζε ρξφλν θάλνπκε εμεηάζεηο αίκαηνο θαη…». ηακάηεζα απφ 

ηε ζπλεηδεηνπνίεζε. Ο Λαδάξ κνπ έπαηξλε θάζε θνξά ην αίκα 

θαη κάιινλ δελ άθελε θαλέλαλ λα έρεη πξφζβαζε ζηηο εμεηάζεηο 

κνπ.  

 «Γχξλα απφ ηελ άιιε» κνπ έιεγε θάζε θνξά πνπ 

εηνηκαδφηαλ λα πάξεη αίκα γηα λα θαηεπλάζεη ηε λεπξηθφηεηά 

κνπ. «Ώλ δελ βιέπεηο ηελ έλεζε θαη ην αίκα, δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο λα ηξνκάμεηο». 

«Γη’ απηφ κνπ δίλαηε ρπιφ φηαλ πξσηνήξζα;» ξψηεζα 

ηψξα ηνλ Λαδάξ. «Βίπαηε φηη ήκνπλ αδχλακε». 

 Ο Λαδάξ ζθπζξψπηαζε θαη απηφκαηα ζηξάθεθε ζηνλ 

αδεξθφ κνπ. 

 «Ο ρπιφο… Ναη» είπε ηειηθά θαη επέζηξεςε ην βιέκκα 

ηνπ ζ’ εκέλα. «Γεληθφηεξα νηηδήπνηε πξνβιήκαηα 

αληηκεησπίδεηο μεθηλνχλ απφ ηελ αλεπάξθεηα απηή. Σν θξχν 
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δελ… δελ είλαη θάηη αλεζπρεηηθφ. Απζηπρψο πάληα ζα 

θξπψλεηο. Ώπηφ δελ κπνξνχκε λα ην δηνξζψζνπκε». 

 Αελ έπξεπε λα θιάςσ. Σψξα έπξεπε λα αληηκεησπίζσ ην 

πξφβιεκα κε ςπρξαηκία. 

 «Μα…» έςαρλα λα πηαζηψ απφ θάηη ελζαξξπληηθφ. 

«Μπνξψ λα θάσ θξέαο. Αελ ληψζσ άζρεκα φηαλ ην ηξψσ φπσο 

λνκίδαηε ζηελ αξρή». 

 Δ ζχγρπζε ζην πξφζσπν ηνπ Λαδάξ δηπιαζηάζηεθε. 

 «Απλάκσζεο» είπε ν Ρφλαιλη. 

 ησπή γηα ιίγν. 

 «Χξαία» είπα, ληψζνληαο ηα ρείιε κνπ λα ηξέκνπλ. «Ση…» 

Ήζεια λα ξσηήζσ ηη θάλνπκε ηψξα, αιιά ήμεξα πσο αλ 

ζπλέρηδα ηε θξάζε κνπ, ζα αλαγθαδφκνπλ λα ηε δηαθφςσ γηα 

λα μεζπάζσ ζε ιπγκνχο. 

 «Μέγθαλε» είπε γεκάηνο ζπκπφληα ν Λαδάξ θαη λνκίδσ 

πσο ηνλ θνίηαδα πνιχ ιππεκέλε γηα λα κε ιππεζεί ηφζν. «Μελ 

αλεζπρείο. Σφζα ρξφληα ήζνπλ κία ραξά. Αελ ζα αιιάμεη θάηη 

ηψξα. Σν κφλν πνπ ζέινπκε απφ ‘ζέλα είλαη λα ζπλερίζεηο λα 

παίξλεηο ηα ράπηα ζνπ». 

 «Μα αιιάμαηε ηνλ θαλνληζκφ». 

 «Καλνληθά ζα ζνπ ηα έδηλε ε ππεχζπλε ηεο ξεζεςηφλ 

ζηνπο θνηηψλεο ζαο. Βίλαη δηθή κνπ, ελεκεξσκέλε…» 

 «Αειαδή φλησο δελ είραηε ζθνπφ λα κνπ πείηε ηίπνηα» 

ηζαληίζηεθα. «Ώλ δελ ην έςαρλα εγψ…» 

 «Θα ήζνπλ κία ραξά θαη ζχληνκα ζα απνθαζηζηνχζακε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αληηζσκάησλ ζνπ. Αελ ζα ην θαηαιάβαηλεο θαλ» 

είπε απφηνκα ν Ρφλαιλη. 

«Βμάιινπ» ζπλέρηζε ν Λαδάξ «ε ζεξαπεία ζνπ δελ ζα 

θξαηήζεη πνιχ αθφκα. Βίζαη ζηα ηειηθά ζηάδηα. Σψξα ζα 

παίξλεηο θάζε πξσί ηα δχν ράπηα φπσο φινη, αιιά πξηλ απφ 

απηά, ζα θξνληίδεηο λα παίξλεηο ην ράπη γηα ηελ αξξψζηηα ζνπ. 
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Ο αδεξθφο ζνπ ή εγψ ζα ζνπ δίλνπκε θάζε δχν εβδνκάδεο ηα 

ράπηα ζνπ θαη θάζε πξσί πξηλ θχγεηο απφ ηνλ θνηηψλα ζα 

παίξλεηο έλα. Βίλαη απιφ. Βίλαη αζήκαλην πιένλ. Πεο φηη είλαη 

έλα αθφκα θξχσκα. ε ιίγν θαηξφ νχηε πνπ ζα ην ζπκάζαη». 

 Γέιαζα θνξντδεπηηθά θαη πηθξακέλα καδί. 

 «Μήπσο ζα κπείηε θαη ζην θεθάιη κνπ γηα λα κε θάλεηε λα 

ην μεράζσ; Γηαηί κφλν έηζη δελ ζα ην ζπκάκαη». 

Ο Λαδάξ θαη ν Ρφλαιλη παξέκεηλαλ ζησπεινί θνηηάδνληαο 

ν έλαο ηνλ άιινλ. 

«Πιάθα θάλσ» είπα ρσξίο δηάζεζε γηα αζηεία. 

 «Να κελ αλεζπρείο» είπε ν Λαδάξ. «ια είλαη ππφ 

έιεγρν. Νηψζεηο άζρεκα; Νηψζεηο θάηη δηαθνξεηηθφ;» 

 «ρη». 

 «Βίλαη γηαηί είζαη ζε πνιχ θαιφ δξφκν» είπε 

ρακνγειαζηφο. 

 «Ναη» είπα κφλν. 

 «Καη ελλνείηαη πσο δελ ζα κηιήζεηο ζε θαλέλαλ γη’ απηφ» 

κε πξνεηδνπνίεζε ν Ρφλαιλη. «Θα θξαηήζεηο ηα ράπηα καθξηά 

απφ φινπο». 

 «Ρφλαιλη» ηνλ επέπιεμε ν Λαδάξ γηα ηελ απζηεξφηεηα 

ζηα ιφγηα ηνπ. «Μέγθαλε, δελ πξέπεη λα κηιήζεηο ζε θαλέλαλ. 

Καη θπζηθά νη απφπεηξεο λα ην ζθάζεηο, ειπίδσ λα θαηάιαβεο, 

φηη κφλν θαθφ ζα ζνπ θάλνπλ. Αελ κπνξείο λα θχγεηο. 

Υξεηάδεζαη ην θάξκαθφ ζνπ δηαθνξεηηθά ε ιεηηνπξγία ησλ 

αληηζσκάησλ δελ ζα απνθαηαζηαζεί». 

 «Πφζν αθφκα ζα ην παίξλσ;» 

 «θνπεχεηο λα ην ζθάζεηο πάιη;» κε απνπήξε ν Ρφλαιλη. 

 «Ρφλαιλη, αξθεηά» ηνλ έβαιε ζηε ζέζε ηνπ ν Λαδάξ. 

Μεηά ζηξάθεθε ζ’ εκέλα. «Λίγν θαηξφ αθφκα, Μέγθαλε. Μέρξη 

ηα δεθαέμη ζνπ, ίζσο θαη ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ζηα δεθαεπηά». 

 «Καη… θαη κεηά ζα είκαη εληάμεη;» 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
191 

 

 «Θα δνχκε ηφηε» απάληεζε ν Ρφλαιλη γηα λα κνπ θφςεη ηε 

θφξα. Καηέλεπζα κνλάρα, ρσξίο λα θνηηάδσ θάπνηνλ απφ ηνπο 

δχν. «Ήζειεο λα κάζεηο ηελ αιήζεηα» είπε ν Ρφλαιλη. «Να είζαη 

δπλαηή ηψξα θαη άιιε θνξά λα καο εκπηζηεχεζαη». 

 Ώλέβαζα ην βιέκκα πάλσ ηνπ. 

 «Έρεηο θη εζχ…» Αελ βξήθα ην ζάξξνο λα πξνρσξήζσ 

παξαθάησ. Σν φηη κηζνχζα ηνλ Ρφλαιλη δελ ζήκαηλε φηη ήζεια 

λα πεζάλεη. 

 «ρη» απάληεζε ν Λαδάξ. Ννκίδσ πσο αλαθνπθίζηεθα. 

«Βίλαη εθ γελεηήο δπζιεηηνπξγία. κσο, κελ αγρψλεζαη. 

Βίπακε, είζαη θαιά. Πεο φηη παίξλεηο θάηη γηα έλαλ πνλνθέθαιν. 

Σφζν απιφ είλαη πιένλ. Αελ ρξεηάδεηαη λα ιππάζαη, κφλν λα 

πξνζέρεηο». 

 Καηέλεπζα πάιη. 

 «Βπραξηζηψ» ςέιιηζα θαη ζηνπο δχν. Ννκίδσ πσο είδα 

ηνλ Λαδάξ λα κνπ ρακνγειάεη. 

 «Κάηη αθφκα» ζπκπιήξσζε. «Μελ ην πεηο πνηέ ζε 

θαλέλαλ θαη κε δείμεηο πνηέ ηα ράπηα. Κξχςε ηα θάπνπ, φρη ζην 

ζπξηάξη ηνπ θνκνδίλνπ ζνπ. Κάπνπ πνπ θαλείο δελ ζα κπνξεί 

λα έρεη πξφζβαζε. Καη φζν θη αλ εκπηζηεχεζαη θάπνηνλ, απηφ 

λα ην θξαηήζεηο γηα ζέλα. Βίλαη ε ζαλαηηθή θαηαδίθε ζνπ. Ώλ 

καζεπηεί ζα ζε ζεσξήζνπλ αλεπαξθή θαη νη Ρεκφξ ρξεζηκεχνπλ 

κφλν ζαλ πνιεκηζηέο. Αελ ζα ζε θξαηήζνπλ γηα θακία άιιε 

εξγαζία, νχηε θαλ γηα ηηο θαηψηεξεο εξγαζίεο ησλ ηαπεηλψλ 

Λεξφηι. Καηαιαβαίλεηο ηη ζεκαίλεη απηφ;» 

 Καηαιάβαηλα, γη’ απηφ έλεπζα ζεηηθά. 

 «Μέγθαλε, αλ κηιήζεηο ζε θάπνηνλ, ζα ζε ζαλαηψζνπλ». 
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Έλησζα θάπσο… δπζηπρηζκέλε λνκίδσ. Μάιινλ απηή 

είλαη ε ζσζηή ιέμε γηα λα πεξηγξάςεη ηε κηδέξηα πνπ πεξλνχζα 

κέζα ζηνλ θνηηψλα κνπ, φηαλ φινη νη ππφινηπνη Ρεκφξ θαη 

Λεξφηι ηεο αθαδεκίαο γεινχζαλ ζνπιαηζάξνληαο ζε φια ηα 

πηζαλά κέξε εδψ ηξηγχξσ. Ώθφκα θαη απφ ηνλ ηέηαξην φξνθν 

κπνξνχζα λα αθνχζσ ηελ επηπρία ηνπο. 

ήκεξα ήηαλ κία απφ ηηο κέξεο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχζεο 

λα ραξείο πνπ θνηηνχζεο ζηελ αθαδεκία ηνπ Κνξβίληνπο. Μία 

απφ ηηο πέληε Κπξηαθέο ηνπ ρξφλνπ πνπ ν Λαδάξ κάο 

απάιιαζζε απφ πξνπνλήζεηο θαη καζήκαηα. Ήκαζηαλ 

ειεχζεξνη λα θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε. Οη κέξεο απηέο δελ είραλ 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ο Λαδάξ απνθάζηδε πφηε ζα ηηο 

πάξνπκε. Μάιινλ ήζειε λα κε θάλεη λα μεραζηψ, αλ θξίλσ απφ 

ην γεγνλφο φηη φιε κέξα ερζέο δελ πήξε ηα κάηηα ηνπ απφ πάλσ 

κνπ ζηηο πξνπνλήζεηο. 
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Κη εγψ ήκνπλ αθφκα μαπισκέλε ζην θξεβάηη κνπ, 

πξνζπαζψληαο λα ρσλέςσ αθφκα φζα κνπ είπαλ ν Λαδάξ θαη ν 

Ρφλαιλη ερζέο. 

ηαλ ε πφξηα ηνπ θνηηψλα κνπ άλνημε απφηνκα, ρσξίο λα 

ρηππήζεη, πεηάρηεθα απφ ηελ κπξνχκπηε ζηάζε πνπ είρα 

μαπιψζεη, γηα λα δσ πνηνο έκπαηλε έηζη κέζα. Βπηζεψξεζε 

ηέηνηα κέξα; 

«Καιά, είζαη ζνβαξή;» κε ξψηεζε ε Έκηιπ. «Ση θάλεηο 

εδψ;» 

«ΐαξηέκαη» είπα θαη ρχζεθα πάιη ζην καμηιάξη κνπ. 

«Έιενο! Σέηνηα κέξα θαη βαξηέζαη; Ση έρεηο πάζεη απφ 

ρζεο; ήθσ, ζήθσ! Φηάλεη πνπ έραζεο ην πξσηλφ, δελ ζα ράζεηο 

θαη ηελ ππφινηπε κέξα. Έια, ζα πεξάζνπκε ηέιεηα! Ο Γθέηι 

είρε κία ηδέα. Βίλαη θάησ κε ηνλ εζ θαη πεξηκέλνπλ». Άξρηζε 

λα ηξαβάεη ην ρέξη κνπ. «ήθσ, ζήθσ, ζήθσ!» 

«Χ, θαιά, θαιά! εθψλνκαη». Αελ κε άθεζε νχηε λα 

ληπζψ. Με ηε θφξκα πνπ είρα βάιεη πξηλ πάσ γηα χπλν ρζεο ην 

βξάδπ θαη ην θαλειάθη έδεηρλα πξαγκαηηθά ζαλ λα ζεθψζεθα 

κφιηο απφ ην θξεβάηη. Βπηπρψο πξφιαβα λα πιπζψ θαη λα 

αξπάμσ ηε δαθέηα κνπ θαη λα θνπκπσζψ θαιά κέρξη ηνλ ιαηκφ. 

Πέξαζα ηα δάρηπιά κνπ κέζα απφ ηα καιιηά κνπ γηα λα ηα 

ζηξψζσ, φζν ζθεθηφκνπλ πφζν θαιά έθαλα πνπ ήπηα ην ράπη 

γηα ηελ αξξψζηηα κνπ ακέζσο κφιηο άλνημα ηα κάηηα κνπ. Ήηαλ 

κηθξφ, πνιχ κηθξφ θαη ζηξνγγπιφ, πιαθνπηζσηφ, ζαλ λα ην 

πάηεζε θάπνηνο, ελψ επάλσ ζην παξαιιειφγξακκν θνπηί ηνπ, 

ζηε ζήθε θάζε ραπηνχ, αλαγξάθνληαλ νη κέξεο ηεο 

θαηαλάισζεο ψζηε λα μέξσ αλ θάζε κέξα έρσ πάξεη ην ράπη 

κνπ. 

Δ Έκηιπ κε πήξε απφ ην ρέξη θαη θαηεβήθακε ηξέρνληαο 

ηηο ηειεπηαίεο ζθάιεο, πεξάζακε απφ ηε ξεζεςηφλ. Οχηε νη 

θξνπξνί, αιιά νχηε θαη ε ππεχζπλε ηεο Ρεζεςηφλ ζηακάηεζαλ 



ΐΡΤΏΝΏΚΔ ΜΏΡΕΏ  ΐΕΐΛΕΟ 0,5 

 
194 

 

εκάο ή ηηο άιιεο Ρεκφξ πνπ έηξεραλ πάλσ θάησ φιν ραξά κέζα 

ζην θηήξην. 

«Άληε, άληε» είπε ν εζ κφιηο βγήθακε έμσ απφ ην θηήξην 

ε Έκηιπ θη εγψ. Ξεθίλεζε λα πεξπαηάεη κπξνζηά, θάλνληάο καο 

ζήκα λα ηνλ αθνινπζήζνπκε. Δ Έκηιπ πεξπάηεζε δίπια ηνπ, 

ςηζπξίδνληαο θάηη ζην απηί ηνπ πνπ ηνλ έθαλε λα γειάζεη θαη λα 

θαηαλεχζεη. Ο Γθέηι ζηάζεθε δίπια κνπ. Αελ είρα μεθηλήζεη 

αθφκα λα πεξπαηάσ φηαλ κνπ έδσζε έλα κεγάιν θνκκάηη ςσκί. 

«Γηα πξσηλφ» είπε. Με ελαιιάμ βιέκκαηα ζην ςσκί θαη 

ηνλ Γθέηι, πέξαζα απφ ηε ζαζηηκάξα ζηε ραξά. Υακνγέιαζα κε 

φιε κνπ ηελ επγλσκνζχλε, αιιά πεξηζζφηεξν κε δεζηή 

ηξπθεξφηεηα, πνπ κε έδεζε πεξηζζφηεξν κε ηε δηθή ηνπ. Πήξα 

ην ςσκί ζηα ρέξηα κνπ ρακνγειψληαο αθφκα γιπθά. 

Πξσηφγλσξα γιπθά. Δ ζθέςε πέξαζε αζηξαπηαία απφ ην κπαιφ 

κνπ θαη, ρσξίο λα θαηαιάβσ πψο ην έθαλα, ή λα ζθεθηψ πσο 

δελ έπξεπε, ηεληψζεθα ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ κνπ γηα λα θηάζσ 

ην πξφζσπφ ηνπ. Σα ρείιε κνπ θηλήζεθαλ πξνο ην κάγνπιφ ηνπ 

θαη ιίγν πξηλ ην αγγίμνπλ, ζηακάηεζα θαη έληξνκε 

ζπλεηδεηνπνίεζα απηφ πνπ πήγα λα θάλσ κπξνζηά ζε φινπο. Ο 

Γθέηι γχξηζε ην θεθάιη. Ήηαλ αθξηβψο κπξνζηά κνπ. Δ αλάζα 

κνπ γηλφηαλ δηθή ηνπ φζν θη εγψ ξνπθνχζα απηήλ πνπ εμέπλεε, 

αθξηβψο πάλσ ζηα ρείιε κνπ απφ ηελ ηφζν ζηελή επαθή. 

«Βκ…» απνκαθξχλζεθα θαη ν Γθέηι έκεηλε ζηάζηκνο, λα 

κε θνηηάδεη. Ώπηή ε έληαζε ζηα κάηηα ηνπ κε έθεξλε ζε  

ακεραλία, φζν θαη ζε κία γιπθηά παξαδάιε ηθαλή λα 

θαηαπνιεκήζεη θάζε ινγηθφ θχηηαξφ κνπ, απφ ηα ειάρηζηα πνπ 

κνπ ππελζχκηδαλ πφζν κεγαιχηεξν παξάπησκα ήηαλ απηφ απφ 

ηηο απφπεηξεο απφδξαζήο κνπ. κσο, παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο 

ηνπο, κε ηξαβνχζε λα ηνλ πιεζηάζσ πάιη. «Βπραξηζηψ» 

ςέιιηζα ρσξίο λα κπνξψ λα πάξσ ηα κάηηα κνπ απφ πάλσ ηνπ. 
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«Θα έξζεηε επηηέινπο;» ξψηεζε ν εζ θαη καο μχπλεζε 

απφ ηε ζηαζηκφηεηα ηεο ζηηγκήο. 

Ο εζ θαη ε Έκηιπ καο νδήγεζαλ ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ 

πξναχιηνπ, εθεί πνπ δελ ππήξραλ Ρεκφξ ή θξνπξνί. Σν κέξνο, 

φκσο, ήηαλ δηακνξθσκέλν έηζη, πνπ ζχκηδε θάπνην είδνο πεδίνπ 

κάρεο, πξηλ ηε κάρε. Πξνπνλνχκαζηαλ εδψ. Λφθνη απφ ρηφλη 

θπξίσο, άιινη κεγαιχηεξνη θαη άιινη κηθξφηεξνη, 

δηαζθνξπηζκέλνη αλάκεζα ζηα δέληξα, ζε θνξκνχο αδχλακνπο, 

μαπισκέλνπο, θαη άιινπο πην ρνληξνχο θαη αλζεθηηθνχο, πνπ 

αθφκα έζηεθαλ φξζηνη κε ηα μεγπκλσκέλα θιαδηά ηνπο ιεπθά 

απφ ην ρηφλη. Ήηαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα πξνπνλήζεηο. 

Υξεζηκνπνηνχζακε κφλν φζα καο έδηλε ε θχζε, γηα λα κάζνπκε 

πψο λα ηα ρεηξηδφκαζηε πξνο φθειφο καο. 

«νβαξά ηψξα;» ξψηεζα. «Σε κνλαδηθή κέξα πνπ είκαζηε 

ειεχζεξνη απφ πξνπνλήζεηο ήξζακε λα θάλνπκε πξνπφλεζε;» 

«Χ, λαη» είπε ν εζ θαη έηξηςε ηα ρέξηα ηνπ, φρη φκσο 

φπσο έθαλα εγψ γηα λα δεζηαζψ. Δ θίλεζή ηνπ ππνδείθλπε 

θάπνηα πνλεξή ζθέςε. Πήξε ιίγν ρηφλη απφ θάησ θαη κνπ ην 

πέηαμε ζην πξφζσπν. Δ Έκηιπ έβαιε ηα γέιηα. «Θα παίμνπκε 

επαγγεικαηηθφ ρηνλνπφιεκν, φρη φπσο θάλνπλ ηα κηθξά ηεο 

πξψηεο δέζκεο». 

«Ώ, φπσο έθαλεο εζχ ελλνείο;» ηνλ πείξαμα. «ε ζπκάκαη 

λα ζσξηάδεζαη θαη δέθα θνξέο θάζε θνξά πνπ έπαηδεο άραξν 

ρηνλνπφιεκν, φηαλ ήζνπλ καζεηήο ηεο πξψηεο δέζκεο». 

Δ Έκηιπ θαη ν Γθέηι γέιαζαλ θαη θνξφηδεςαλ ηνλ εζ θη 

εθείλνο ζνχθξσζε μηληζκέλνο ηα κνχηξα, παξφηη ήμεξα φηη 

πξνζπνηνχηαλ ηνλ ζηγκέλν. 

«Θα ζνπ δείμσ ηψξα πψο παίδνπλ νη θνβεξνί πνιεκηζηέο, 

Φνξκπο» απάληεζε κε απηνπεπνίζεζε. «Υσξηδφκαζηε ζε δχν 

νκάδεο. πνηα νκάδα θαηαθέξεη λα θεξδίζεη, παίξλεη ην 

κεζεκεξηαλφ ηεο άιιεο». 
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«Β;» ξψηεζα. 

«Θα ζνπ δψζσ λα θαο πνιχ ρηφλη ηψξα, γηα λα κελ πεηλάο 

ην κεζεκέξη» είπε ν Γθέηι ζηνλ εζ. «Πάκε, Φνξκπο». Έπηαζε 

ην κπξάηζν κνπ γηα λα κε ηξαβήμεη πέξα ρσξίδνληαο ηηο νκάδεο 

καο. 

«Κη εγψ;» ξψηεζε ε Κάιηγθ θαη μεπεηάρηεθε μαθληθά. Δ 

κηζή απφ ηε ραξά κνπ κφιηο ράζεθε. Ση ήζειε ηψξα απηή θαη 

εξρφηαλ εδψ; «Με πνηα νκάδα ζα είκαη;» 

«Σνπο ρακέλνπο» είπε ν Γθέηι θαη έδεημε ηελ Έκηιπ θαη 

ηνλ εζ.  

Ήκνπλ πνιχ θαθηά πνπ ράξεθα ηψξα πνπ ηελ έζηεηιε; 

Δ Έκηιπ έπηαζε κε ηε ρνχθηα ηεο ρηφλη απφ θάησ θαη ην 

πέηαμε πάλσ ζηνλ Γθέηι, εθείλνο πεηάρηεθε ζην πιάη, παξφηη ε 

πιάηε ηνπ ήηαλ γπξηζκέλε θαη δελ κπνξνχζε λα ηε δεη, θαη 

έπεζε πάλσ κνπ παξαζχξνληάο κε θάησ. 

«Πάλσ ηνπο!» νχξιηαμε ν εζ θαη έπηαζε καδί κε ηελ 

Κάιηγθ θη άιιν ρηφλη γηα λα καο ην πεηάμνπλ. Ο Γθέηι θη εγψ 

πεηαρηήθακε πάλσ θαη ην βάιακε ζηα πφδηα. αλ λα είρακε 

ζπλελλνεζεί, αξπάμακε θαη νη δχν ρηφλη θαη ην πεηάμακε πίζσ 

ψζηε νη άιινη λα δηαζθνξπηζηνχλ θαη λα θξπθηνχλ αληί λα καο 

θπλεγνχλ. Πέζακε πίζσ απφ έλαλ ςειφ ιφθν, φζν αθνχγακε 

ηνπο άιινπο λα ηξέρνπλ θαη λα θξχβνληαη. 

«Βίζαη εληάμεη;» κε ξψηεζε ν Γθέηι γειψληαο. Καηέλεπζα 

θαη πξνζπάζεζα λα ειέγμσ έμσ απφ ηνλ ιφθν, γηα λα εληνπίζσ 

θάπνηνλ απφ ηνπο ηξεηο. Κπξίσο ηελ Κάιηγθ. Ώπηή έπξεπε λα 

ράζεη απφ κέλα. «ρη» είπε ν Γθέηι θαη κε ηξάβεμε θάησ. «Θα 

θάλνπλ θαη νη άιινη ην ίδην. Αελ πξέπεη λα πξνδψζνπκε ηε ζέζε 

καο. Θα ηνπο παξαπιαλήζνπκε». 

«Σν ‘ρσ» είπα. ηεξίρηεθα ζηα γφλαηα θαη έπηαζα ηα 

καιιηά κνπ ζε κία ςειή αινγννπξά. Ο Γθέηι φιε απηήλ ηελ 

ψξα κε παξαηεξνχζε κε ηελ άθξε ηνπ καηηνχ ηνπ. Σνλ ιαηκφ 
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κνπ θπξίσο. «Θα πεξάζσ δίπια» ηνπ είπα θαη έδεημα ηνλ θνξκφ 

πνπ βξηζθφηαλ πεζκέλνο θάησ. «Καη γηα λα γίλεη απηφ, 

ρξεηάδνκαη θάιπςε. Πξέπεη λα ηνπο ηξαβήμεηο, φινπο αλ είλαη 

δπλαηφλ». 

«Αελ είλαη ραδνί, ζα θαηαιάβνπλ φηη θάπνπ βξίζθεζαη εζχ 

θαη είλαη θφιπν. Θα έξζνπλ νη δχν λα κε αληηκεησπίζνπλ θαη ν 

ηξίηνο ζα πεξηκέλεη εζέλα». 

«Μα εγψ δελ ζα νξκήζσ ζηνπο άιινπο. Θα ηνπο 

αλαιάβεηο εζχ. Βγψ ζα παξαπιαλήζσ ηνλ ηξίην. Θα ηνλ θάλσ 

λα λνκίδεη φηη θξχβνκαη γηα λα έξζεη ζε εκέλα. Μφλν πνπ εγψ 

ζα βξίζθνκαη παξαδίπια θαη ζα ηνλ εμνπδεηεξψζσ». Σνπ 

έθιεηζα ην κάηη. 

«Μ’ αξέζεηο» είπε ν Γθέηι θαη ζηάζεθε ζηελ άθξε ηνπ 

ιφθνπ γηα λα ηξέμεη φηαλ ηνπ θάλσ ζήκα. Πξνζπάζεζα λα κε 

δψζσ θαη ηφζε ζεκαζία ζηα ιφγηα ηνπ. Ώλαθεξφηαλ ζην 

ζρέδην, φρη ζ’ εκέλα πξνζσπηθά. Σνπ γχξηζα πιάηε θαη 

επηθεληξψζεθα ζην ζρέδην. Αελ θνηηάμακε θαζφινπ έμσ θαη 

μέξακε πσο ξηζθάξακε λα πεηαρηνχκε μαθληθά, αιιά ζίγνπξα 

ζα αηθληδηάδακε ηνπο άιινπο. Ο Γθέηι κε θνίηαμε, εγψ έλεπζα, 

ακέζσο πεηαρηήθακε πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, ν εζ 

νχξιηαμε «εθεί!» θαη καδί κε ηελ Έκηιπ άξρηζαλ λα θπλεγνχλ 

ηνλ Γθέηι, ελψ ε Κάιηγθ θψλαμε «ηελ έρσ!» θαη άξρηζε λα 

ηξέρεη πξνο ην κέξνο κνπ. 

Ννκίδεηο ζθύια. 

χξζεθα κέρξη ηνλ θνξκφ δίπια κνπ θαη ακέζσο έβγαια 

ηε δαθέηα κνπ. Σελ ηνπνζέηεζα θάησ, ζηελ άθξε, ψζηε λα 

θαίλεηαη πνιχ ιίγν ην χθαζκά ηεο θαη λα θαηαιάβεη ε Κάιηγθ 

φηη βξίζθνκαη ζηελ άθξε ηνπ θνξκνχ, ελψ εγψ βξηζθφκνπλ 

αθξηβψο ζηε κέζε. Αελ νχξιηαμα φηαλ ην δέξκα κνπ ήξζε ζ’ 

επαθή κε ην ρηφλη, παξφηη ρξεηάζηεθα κεξηθά δεπηεξφιεπηα γηα 

λα ζπλεζίζσ - κα ζπλεζίδεηαη απηφ; - ην θξχν πνπ κνχδηαδε ηα 
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άθξα κνπ. Δ ζπκβνπιή ηνπ Λαδάξ λα είκαη πξνζεθηηθή κε ην 

θξχν πέξαζε ζηηγκηαία απφ ην κπαιφ κνπ, ηε δηέθνςε, φκσο, ην 

νπξιηαρηφ ηεο Έκηιπ φηαλ ηζίξημε «εζ, εζ, πίζσ ζνπ!», ν 

Γθέηι γέιαζε, ν εζ έβξηζε θαη ήμεξα φηη ήηαλ εθηφο παηρληδηνχ. 

Μπξνζηά κνπ ε Κάιηγθ φξκεζε αθξηβψο εθεί πνπ πεξίκελα λα 

νξκήζεη, κφλν πνπ ε βνιή ηεο πέηπρε ηε δαθέηα κνπ αληί γηα 

κέλα. ηαλ ήξζε κπξνζηά θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ην θφιπν πνπ 

είρα ζηήζεη, παληθνβιήζεθε, θπξίσο επεηδή ήηαλ εθηεζεηκέλε 

θαη ην ρέξη κνπ θξαηνχζε ήδε κία κπάια ρηνληνχ γηα εθείλε. 

Σελ πέηαμα κπξνζηά. 

Ώιιά αζηφρεζα! 

ρη, Αηάνιε, φρη! 

Δ Κάιηγθ γέιαζε θαη έπηαζε ρηφλη απφ θάησ γηα λα κνπ ην 

πεηάμεη, εγψ ηηλάρηεθα θαη φξκεζα πάλσ ηεο, πέζακε θαη νη δχν 

θάησ θαη αξρίζακε λα θπιηφκαζηε ζην ρηφλη θξαηψληαο ε κία ηα 

ρέξηα ηεο άιιεο κε ηέηνην ηξφπν, πνπ θακία δελ κπνξνχζε λα 

πηάζεη ρηφλη. Σελ θξάηεζα απφ θάησ κνπ θαη ζηεξίρηεθα ζηα 

γφλαηα, θαζηζκέλε φπσο ήκνπλ επάλσ ηεο. Δ Κάιηγθ ζθίρηεθε 

γηα λα θέξεη αληίζηαζε, φκσο ην ζψκα ηεο ήηαλ ηζρλφ κπξνζηά 

ζην κπψδεο δηθφ κνπ, ήκνπλ δπλαηφηεξε θαη κε θάζε πίεζε ησλ 

ρεξηψλ κνπ ηα δηθά ηεο ππέθππηαλ. Λίγν αθφκα ήζεια γηα λα 

θηάζσ ηε ρνχθηα κνπ ζην ρηφλη. 

«Φχγε, Μέγθαλ!» θψλαμε ν Γθέηι θαη ην κφλν πνπ 

πξφιαβα λα δσ ήηαλ εθείλνλ λα ηξέρεη θαηά πάλσ κνπ. Δ Έκηιπ 

εηνηκαδφηαλ λα κνπ πεηάμεη ρηφλη, ν Γθέηι έπεζε ζην ζψκα κνπ, 

ην παξέζπξε καδί κε ην δηθφ ηνπ θαη ε ρηνλφκπαια ηεο Έκηιπ 

πέηπρε ηελ Κάιηγθ. Δ Κάιηγθ θαη ε Έκηιπ άξρηζαλ λα 

βξίδνληαη, φζν ν Γθέηι θη εγψ θπιηφκαζηαλ ν έλαο πάλσ ζηνλ 

άιινλ. Κξπθηήθακε πίζσ απφ έλαλ ιφθν απφ ρηφλη. 
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«Κξχβεηαη» ςηζχξηζα ακέζσο κφιηο έιεγμα ηε ζέζε ηεο 

Έκηιπ. Βίρε κείλεη κφλε ηεο. «ΐάδσ ζηνίρεκα φηη δελ ζα βγεη 

απφ εθεί, κέρξη λα θάλνπκε εκείο θίλεζε». 

«Ήδε γνπξγνπξίδεη ε θνηιηά κνπ» θαπρήζεθε ν Γθέηι. 

«Ώιιά κε ηέζζεξα παξαπάλσ γεχκαηα ζα ρνξηάζσ ζίγνπξα». 

Βπεμεξγάζηεθα ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ απάληεζή ηνπ. 

«Σξία γεχκαηα» δηφξζσζα θαη γχξηζα ην θεθάιη κνπ πξνο 

εθείλνλ. «Σξεηο είλαη νη αληίπαινη». 

«Τπνινγίδσ θαη ην δηθφ ζνπ. ηαλ ηειεηψζνπκε κε ηελ 

Έκηιπ, ζα κνλνκαρήζσ καδί ζνπ». 

Σνλ θνίηαμα έθπιεθηε. 

«Ρε πξνδφηε». 

«Λππάκαη, αιιά ν ληθεηήο είλαη έλαο». 

«Πνιχ θαιά». Έπηαζα κία κπάια ρηνληνχ θαη ηνπ ηελ 

πέηαμα ζην πξφζσπν. Ο Γθέηι έκεηλε άλαπδνο ζηελ αξρή. 

«Ση έθαλεο;» γξχιηζε, ζαζηηζκέλνο αθφκα. 

«Βμαζθάιηζα ην κεζεκεξηαλφ κνπ». 

ηεξίρηεθε θαιχηεξα ζην ρηφλη κε παιάκεο θαη γφλαηα ζε 

κία επηζεηηθή ζηάζε. 

«Ώλ δελ θάσ εγψ, δελ ζα θαο νχηε εζχ» γξχιηζε 

απεηιεηηθά παηρληδηάξηθα. Βίδα αζηξαπηαία ζηε ιάκςε ησλ 

καηηψλ ηνπ ηελ επφκελε θίλεζή ηνπ, αιιά δελ πξφιαβα λα ηνλ 

απνθχγσ. Πεηάρηεθα κφλν κεξηθά εθαηνζηά πξνηνχ ν Γθέηι κε 

αξπάμεη θαη κε βάιεη απφ θάησ ηνπ, πξνζπαζψληαο λα θξαηήζεη 

φια ηα κέιε κνπ γηα λα κε αθηλεηνπνηήζεη. ε κία ζπίζα έμαςεο 

άξρηζα λα γειάσ θαη λα παιεχσ, ηηλάδνληαο φζν κνπ επέηξεπε 

εθείλνο ρέξηα θαη πφδηα, πξηλ πξνιάβεη λα κε εγθισβίζεη. 

Φσλέο θαη επηθσλήκαηα, δηθά κνπ θαη δηθά ηνπ, άιινηε αζηεία 

θαη άιινηε απφξξνηα πείζκαηνο, γηα ην πνηνο ζα επηθξαηήζεη ζε 

απηφ ηνλ αγψλα δχλακεο θαη θξαηεκάησλ. 
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Σν έλα κνπ πφδη αγθάιηαδε ηνλ ζβέξθν ηνπ, φζν ην άιιν 

δηπιψζεθε θαη πηέζηεθε αλάκεζα ζην ζηήζνο κνπ θαη ηνπ Γθέηι 

θαη πξνζπαζνχζε λα ηνλ ζπξψμεη πίζσ ελψ ηα ρέξηα κνπ, 

άρξεζηα πηα, θιεηδψλνληαλ απφ ηα δηθά ηνπ. Ο Γθέηι έγεηξε 

θνληά ζην πξφζσπφ κνπ. Άθνπγα ηε ιαραληαζκέλε απφ ηελ 

πάιε αλάζα ηνπ φιν θαη πην θνληά κνπ. 

«Καη ηψξα;». Δ ρξνηά ηνπ ήηαλ κεηξεκέλα θνξντδεπηηθή, 

ζηα πξφζπξα ηεο ζνβαξφηεηαο. 

Κηλήζεθα γηα λα μεθχγσ θαη ην κφλν πνπ θαηάθεξα ήηαλ 

λα θιεηδψζσ θαη ην δεχηεξν πφδη αλάκεζα ζε κέλα θαη ηνλ 

Γθέηι. Με κία λεπξηθή θίλεζε πίεζα κε ηα γφλαηα ην ζηέξλν 

ηνπ, κφλν πνπ, αληί λα θηλεζεί εθείλνο, ε ιεθάλε κνπ ήηαλ απηή 

πνπ κεηαθηλήζεθε θαη αλαζεθψζεθε. πλάληεζε ηε ιεθάλε ηνπ 

θαη έγηλε έλα κε απηή ζπξψρλνληαο θαη ην ππφινηπν ζψκα ηνπ, 

αιιά, θπξίσο, ην πξφζσπφ ηνπ θνληά ζην δηθφ κνπ. 

«Μφλν αλ παξαδνζείο ζα θχγεηο απφ ‘δσ». 

«Αελ πξφθεηηαη λα θαο» απάληεζα. «Έραζεο. Καη φιε 

κέξα λα κε έρεηο εδψ, δελ ζα παξαδνζψ». 

Σα ρέξηα κνπ θξαηνχληαλ απφ ηα δηθά ηνπ δεμηά θαη 

αξηζηεξά απφ ην θεθάιη κνπ, αλαγθάδνληάο ηνλ Γθέηι λα 

κεηψζεη θη άιιν ην θελφ πνπ καο ρψξηδε. 

«ρη;» ξψηεζε κε κηζφ θαη κπζηήξην γέιην. 

«ρη». 

Σφηε, κε έλα κηθξφ άικα πνπ αλαζήθσζε κνλάρα ηα πφδηα 

ηνπ, ηέλησζε ηα δηθά κνπ, θάζηζε πάλσ κνπ, ζηεξίδνληαο ηα 

γφλαηα δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ηνλ θνξκφ κνπ, θαη άξρηζε λα κε 

γαξγαιάεη. Σν νπξιηαρηφ πνπ βγήθε απφ κέζα κνπ 

αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα ζπλερέο, αζηακάηεην γέιην θαζψο 

άξρηζα λα ηηλάδνκαη, γηα λα γιπηψζσ απφ ην καξηχξην ηνπ 

γαξγαιεηνχ. Σα ρέξηα κνπ, ειεχζεξα πηα, δελ κπνξνχζαλ λα ηνλ 

ρηππήζνπλ, γηαηί πάζρηδαλ λα απσζήζνπλ ηα δηθά ηνπ. 
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«Παξαδίλεζαη;» ξψηεζε ν Γθέηι. «Μνπ δίλεηο ην θαγεηφ 

ζνπ;» 

«ρη, φρη, φρη!» νχξιηαμα κέζα απφ ην γέιην κνπ. 

«ηακάηα!» 

«Παξαδψζνπ» είπε θαη, ζαλ λα κελ έθηαλαλ ηα δάρηπιά 

ηνπ πνπ έθαλαλ βφιηεο παληνχ επάλσ κνπ, έρσζε ην πξφζσπφ 

ηνπ ζηνλ ιαηκφ κνπ θαη άξρηζε λα κε γαξγαιάεη θη εθεί κε ην 

ζηφκα, ηελ αλάζα θαη ηα δφληηα ηνπ, δαγθψλνληάο κε ειαθξηά 

θαη αλαπαξάγνληαο αζηείνπο ήρνπο. 

«ε παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ, ζε παξαθαιψ! ηακάηα, ζε 

παξαθαιψ!» 

κσο δελ ζηακαηνχζε. Σν ζηφκα θαη ε αλάζα ηνπ πάλσ 

κνπ κνπ πξνθαινχζαλ απνιαπζηηθή αλαηξηρίια, δηπιάζηα απφ 

ηελ αλππφθνξα ςπρξή πνπ άθελε πάλσ κνπ ην ρηφλη. Ώπηή ήηαλ 

θαπηή. 

Δ Έκηιπ εκθαλίζηεθε απφ ην πνπζελά θαη μεθίλεζε λα 

πεηάεη θαη ζηνπο δπν καο αζηακάηεηα ρηφλη, γηα λα βεβαησζεί 

φηη καο πέηπρε θαη ηνπο δχν. Ο εζ θαη ε Κάιηγθ πεηάρηεθαλ 

απφ ηε ζέζε ηνπο θαη άξρηζαλ λα παλεγπξίδνπλ γηα ην θαγεηφ 

πνπ θέξδηζαλ, φζν ν Γθέηι κε γαξγαινχζε αθφκα γειψληαο θη 

εθείλνο καδί κνπ ηψξα. Αελ ζηακαηνχζε αθφκα θαη κεηά ηελ 

ήηηα καο. 

Βθείλε ηε ζηηγκή ήμεξα πσο κφλν ν Γθέηι αξθνχζε γηα λα 

κε θάλεη λα ληψζσ θαιά. 
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 Ο επφκελνο κήλαο θχιεζε πνιχ επράξηζηα. Ο Γθέηι είρε 

κνλαδηθή ηθαλφηεηα ζην λα κε θάλεη λα μερληέκαη θαη λα γειάσ. 

Πιένλ βξηζθφηαλ πεξηζζφηεξν καδί κνπ παξά κε ηνλ εζ, αθνχ 

ηνλ ειάρηζην ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ηνλ αθηέξσλε ζηηο 

πξνπνλήζεηο καο. Σν ζψκα κνπ είρε δπλακψζεη ηφζν, πνπ 

κπνξνχζα θαη λα δείξσ. Δ Νάηαιη ηξηγπξλνχζε εδψ θαη κεξηθέο 

κέξεο κε κία κειαληά ζην πξφζσπν, έπεηηα απφ κία πξνπφλεζε 

κεηαμχ καο κία βδνκάδα πξηλ. 

Δ Κίξζλεξ είρε νξίζεη απηήλ σο αληίπαιφ κνπ. Δ Νάηαιη 

παξίζηαλε πσο ραζκνπξηφηαλ. 

«Ώπφ ηφηε πνπ κε έβαιαλ καδί ζνπ, άξρηζα λα βαξηέκαη 

ηηο πξνπνλήζεηο. Βίλαη ζαλ λα έρσ λα αληηκεησπίζσ έλαλ 

λενγλφ Ρεκφξ. Μέρξη πνπ ιππάκαη λα ζε ρηππήζσ». 

«Γη’ απηφ έβαιεο ζην κάηη ηνλ αδεξθφ κνπ;» 
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Δ Νάηαιη κε θνίηαμε δνινθνληθά. 

«Ση είπεο;» γξχιηζε. Άθνπζα ηα δφληηα ηεο λα πηέδνληαη 

απφ ηε κεηαμχ ηνπο ηξηβή θαη αλαηξίρηαζα. 

«ζν λα πεηο, είλαη κεγαιχηεξε πξφθιεζε. Ση ζεο λα 

θάλεηο; Να ηνλ ξίμεηο ζην θξεβάηη θαη κεηά λα ηνλ 

θαηαγγείιεηο;». Σεο επηηέζεθα, νξκψκελε απφ ηελ έθξεμε 

βηαηφηεηαο πνπ κνπ πξνθάιεζε ε ζθέςε απηή. Δ Νάηαιη κε 

απέθπγε. 

«Ση ιεο;» γξχιηζε, αλίθαλε λα επηηεζεί. Ήκνπλ πιένλ ηφζν 

ζπκσκέλε, πνπ κφλν εγψ επηηηζφκνπλ. 

«Μήπσο λα ζε θαηαγγείισ πξψηε εγψ ζηνλ Λαδάξ; Ή λα 

ζε ζαπίζσ γηα λα κελ αξέζεηο ζε θαλέλαλ;» ξψηεζε θαη φξκεζα 

κε ηε δηπιάζηα ηζρχ. Δ Νάηαιη έζθπςε θαη πάιη απέθπγε ηελ 

επίζεζή κνπ. 

«Αελ έρεηο απνδείμεηο, ηζνχια. Αελ ζα θαηαθέξεηο 

ηίπνηα». 

πλερίζακε λα ρνξνπεδάκε ε κία γχξσ απφ ηελ άιιε 

ζρεκαηίδνληαο έλαλ θχθιν κε ηηο θηλήζεηο καο, ζαλ δψα πνπ 

εηνηκάδνληαλ γηα κάρε. 

«Οχηε εζχ ζα θαηαθέξεηο, αλ λνκίδεηο φηη ν αδεξθφο κνπ 

ζα ζνπ δψζεη ζεκαζία». 

Δ Νάηαιη κφξθαζε αεδηαζκέλε θαη νξγηζκέλε. 

«ηραίλνκαη θαη λα κε θνηηάδεη». 

«ε έρσ δεη πψο ηνλ θνηηάδεηο, ζθξφθα» γξχιηζα. 

«Καιχηεξα λα κνπ βγνπλ ηα κάηηα, παξά λα γιπθνθνηηάδσ 

έλαλ Φνξκπο». 

Γέιαζα πηθξφρνια. 

«Πεξίεξγν πνπ ηα έρεηο αθφκα. Θα θξνληίζσ, φκσο, λα 

ηθαλνπνηήζσ ηελ επρή ζνπ, εηδηθά αλ ζπλερίζεηο λα ηνπ θάλεηο 

ηα γιπθά καηάθηα». 

Δ Νάηαιη ζηακάηεζε λα θηλείηαη. 
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«Σν κφλν πνπ κπνξψ λα θάλσ καδί ζαο είλαη λα ζαο κηζψ, 

πξνδφηεο». 

ηακάηεζα θη εγψ λα θηλνχκαη θαη ηελ πιεζίαζα κε 

θαλνληθά βήκαηα. 

«Φξφληηζε λα καο κηζείο απφ καθξηά» ηελ πξνεηδνπνίεζα. 

«Ώιιηψο ζα κε δείξεηο;», θνξφηδεςε. «Έκαζεο 

ηνπιάρηζηνλ λα πέθηεηο ή αθφκα ζσξηάδεζαη αηζνχκπαια, 

άρξεζηε πνιεκίζηξηα». 

Σεο έδσζα κία γεξή ζπξσμηά ζην ζηήζνο θη εθείλε 

παξαπάηεζε πξνο ηα πίζσ. 

«Μείλε καθξηά, Πηεξο, ην ελλνψ. Με κε αλαγθάζεηο λα 

ζνπ δείμσ ηη είκαη ηθαλή λα θάλσ». 

«Ση κπνξεί λα κνπ θάλεη κία αλίθαλε;» ξψηεζε κ’ έλα 

ρακφγειν γεκάην ππεξνςία. 

«ΐνχισζέ ην, χπνπιε ζθχια» γξχιηζα θαη ηελ πιεζίαζα 

μαλά. 

«Πξαγκαηηθά αλαξσηηέκαη γηαηί ν Λαδάξ ζε θξαηάεη. Ση 

βξίζθεη ζ’ εζέλα θαη δελ ζε ζηέιλεη απφ εθεί πνπ ήξζεο. Μήπσο 

ζε πεδάεη;» 

Σα δφληηα κνπ πηέδνληαλ απφ ηελ επηζπκία λα ηε ρηππήζσ. 

Πάιεπα λα θξαηεζψ, φκσο έλησζα ηε δχλακή κνπ λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζην δεμί ρέξη. Ο κπο κνπ ζκηιεπφηαλ, ηνλ 

αηζζαλφκνπλ πην δπλαηφ έπεηηα απφ ηφζν θαηξφ ζθιεξψλ 

πξνπνλήζεσλ κε ηνλ Γθέηι. 

«Ή κήπσο ζε πεδάεη ν Σδέηζελ;» ζπλέρηζε. «Χ, κα λαη! 

Έηζη εμεγείηαη. Γη’ απηφ ζε θξπθνθνηηάδεη ζπλέρεηα θαη ζε 

παξαθνινπζεί. Θέιεη λα πεδήμεη ην ηζνπιάθη ηνπ». 

«θάζε». 

«Σζνπιάθη, ηζνπιάθη, ηζνπ…» 
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Δ γξνζηά κνπ βξήθε ην κάηη ηεο Νάηαιη, εθείλε ηζίξημε 

θαη έπεζε θάησ ρηππψληαο ην θεθάιη ηεο ζην πάησκα. Με 

θνίηαμε έμαιιε. 

«Ώπηφ ζα κνπ ην πιεξψζεηο, ηζνπιάθη» γξχιηζε. «Να ην 

ζπκάζαη». 

Ήιπηδα φηη είρε κηιήζεη πάλσ ζηα λεχξα ηεο, αιιά δελ 

είρα μεράζεη ηε θσηηά ζηνλ θνηηψλα κνπ. Ήηαλ ηθαλή γηα φια. 

Βίρε πεξάζεη κία βδνκάδα απφ ηφηε θαη δελ είρε θάλεη ηίπνηα. ’ 

εκέλα. Γηαηί ερζέο ηελ είδα λα κηιάεη κε ηνλ Ρφλαιλη ζην 

πξναχιην. Κη εγψ δελ κπνξνχζα λα ηελ απνκαθξχλσ. Ήκνπλ 

αθφκα κία άζρεηε πνπ κάζαηλε λα ηξέρεη θαη λα θάλεη 

θνηιηαθνχο. Ώ, θαη λα πέθηεη ζσζηά θαη λα ακχλεηαη. 

«Πίζηεπα φηη δελ ζα εξρφζνπλ» κνπ είπε ν Γθέηι φηαλ 

έθηαζα ζην ζηάδην. 

«Λεο λα έραλα ην ηξέμηκν;» ηνλ εηξσλεχηεθα θαη ρσξίο λα 

κνπ δψζεη νδεγίεο, πέηαμα ηε δαθέηα κνπ θάησ θαη μεθίλεζα λα 

ηξέρσ ηνλ γχξν ηνπ ζηαδίνπ. Μεηά απφ ηξεηο γχξνπο ν Γθέηι κε 

ζηακάηεζε θαη κε θάιεζε θνληά ηνπ. Σνλ πιεζίαζα κε 

θαηεβαζκέλα κνχηξα. 

«Ση ζπκβαίλεη;» κε ξψηεζε. «Έρεηο πέληε νιφθιεξα ιεπηά 

λα γθξηληάμεηο». Σν φηη δελ γέιαζα, ηνλ έθαλε λα αλεζπρήζεη 

πεξηζζφηεξν. «Μέγθαλ;» 

«Βληάμεη είκαη» απάληεζα απφηνκα θαη έθαλα πίζσ γηα λα 

κελ έξζεη θνληά κνπ. «Μπνξψ λα ζπλερίζσ ηψξα;» 

«ρη, αλ δελ κνπ πεηο ηη έρεηο. Αελ κηιάο, δελ γθξηληάδεηο, 

θάλεηο φ, ηη αζθήζεηο ζνχ βάδσ». 

«Ώπηφο δελ ήηαλ ν ζηφρνο;» 

Ο Γθέηι ρακνγέιαζε. 

«Αελ κνπ αξέζεη λα πξνπνλψ κεραλέο». 

«Μάιινλ δελ ζνπ αξέζεη λα πξνπνλείο γεληθά! Καθψο ζε 

εκπηζηεχηεθα! Βζχ ην κφλν πνπ θάλεηο είλαη λα κε καζαίλεηο λα 
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ακχλνκαη. Λνηπφλ, ζ’ επραξηζηψ πνιχ, αιιά δελ κνπ αξθεί, θαη 

έρσ ράζεη πάξα πνιχ ρξφλν εμαηηίαο ζνπ!» 

Γχξηζα ηελ πιάηε γηα λα θχγσ, αιιά εθείλνο κνπ άξπαμε 

ην κπξάηζν θαη κε γχξηζε πξνο ην κέξνο ηνπ. Σα ζψκαηά καο 

ζρεδφλ θφιιεζαλ. Σν χθνο ηνπ ήηαλ ζθιεξφ θαη απζηεξφ, αιιά 

πίζσ απφ απηφ έβιεπα θαη ηξπθεξφηεηα. 

«Πψο λνκίδεηο φηη ζα κάζεηο λα πνιεκάο, αλ δελ μέξεηο ηα 

βαζηθά;» 

«Χξαία! Καη ζε ηξία ρξφληα πνπ ζα πάσ ζηε Νφξζεα ζα 

ηνπο πσ, ζπγγλψκε παηδηά, δελ μέξσ λα παιεχσ, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ κπνξψ λα θάλσ θάκςεηο θαη λα ακχλνκαη». 

Ο Γθέηι αρλνγέιαζε. 

«Με γειάο» ηζαληίζηεθα. 

«Με κε θάλεηο εζχ λα γειάσ» είπε ρακνγειψληαο. Γχξηζα 

ην θεθάιη απφ ηελ άιιε. «Ώθνχ εζχ δελ ζέιεηο λα παο ζηε 

Νφξζεα». 

Σνλ θνίηαμα πάιη. 

«Γη’ απηφ παίδεηο καδί κνπ; Βπεηδή μέξεηο φηη δελ ζα 

πεξάζσ ην ηεζη απνθνίηεζεο; νπ είπε θαλείο φηη απηφ πνπ 

ζέισ λα θάλσ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ ην λα πάσ ζηε 

Νφξζεα;» 

Ο Γθέηι κε θνίηαμε έληνλα ζηα κάηηα. Ώθφκα θξαηνχζε ην 

ρέξη κνπ. 

«Κη εγψ κηζψ ηε Νφξζεα θαη ηελ αθαδεκία». 

Έκεηλα ιίγν έθπιεθηε απφ ηελ εμνκνιφγεζή ηνπ. 

«Αελ θαίλεηαη θαζφινπ». 

«Αελ είκαη αλφεηνο ζαλ εζέλα, Φνξκπο. Σν κφλν πνπ ζα 

θέξδηδα αλ είρα ηελ απείζαξρε ζπκπεξηθνξά ζνπ, ζα ήηαλ 

θπιαθή ή εθηέιεζε. Πφζεο θνξέο ζε έρνπλ ζηείιεη ζηελ 

απνκφλσζε;» 

Αελ απάληεζα ζε απηφ γηαηί είρε δίθην. 
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«Καη πξνηηκάο λα θάλεηο ηνλ ειίζην θαη λα κέλεηο εδψ ελψ 

δελ ζέιεηο. πγραξεηήξηα». 

«Σν θάλσ κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν, Μέγθαλ. Αελ κπνξψ λα 

κελ αλαγλσξίζσ ηα φζα έκαζα θαη καζαίλσ εδψ. Βζχ είζαη 

ηφζν παξνξκεηηθή. Αελ ζθέθηεζαη θαη θάλεηο κφλν φ,ηη ζνπ 

θαηεβαίλεη ζην θεθάιη. ξεο-ψξεο ζέισ λα ζε δείξσ γηα ην 

πείζκα ζνπ. ηαλ κνπ παο θφληξα…» 

Αελ απάληεζα. Ο Γθέηι ρακνγέιαζε ζιηκκέλα θαη κνπ 

ράηδεςε ην κάγνπιν. Υάζεθα ιίγν κέζα ζηα κάηηα ηνπ. 

«Ώπιά… δελ κπνξψ λα πεξηκέλσ άιιν», απνινγήζεθα. 

«Πξέπεη λα κάζσ ηψξα. Δ Νάηαιη… λα… ηελ έρεηο δεη πψο 

δηπιαξψλεη ηνλ αδεξθφ κνπ;» 

«Καη ηη ζρέζε έρεη απηφ;» 

«Πξνζπαζεί λα ηνλ ζηείιεη ζηε θπιαθή, γηαηί έρεη θάπνην 

ηξειφ απσζεκέλν καδί κνπ. Σελ έρεηο δεη πψο κε κηζεί. Θέιεη 

λα μεζπάζεη ζηνλ αδεξθφ κνπ θαη δελ κπνξψ λα ηελ αθήζσ λα 

ην θάλεη. Ώιιά φζν δελ καζαίλσ λα παιεχσ, ζα κπνξεί απηή λα 

ζπλερίδεη ηα ζρέδηά ηεο». 

«Μεγθ, αθφκα θαη λα ήμεξεο λα παιεχεηο, ηη ζα έθαλεο;». 

Ννκίδσ πσο δελ άθνπζα ηη κε ξψηεζε. Δ πξνζνρή κνπ 

επηθεληξψζεθε ζ’ εθείλν ην ‘Μεγθ’. «Θα ηε ρηππνχζεο θαη 

λνκίδεηο φηη κε απηφ ζα έκελε καθξηά απφ ηνλ αδεξθφ ζνπ; Ίζα-

ίζα. Θα πείζκσλε πεξηζζφηεξν». 

«Ναη, αιιά ηφηε δελ ζα ήζειε λα ηε βιέπεη ν Ρφλαιλη έηζη 

φπσο ζα ηελ θαηαληήζσ» είπε κ’ έλα παηρληδηάξηθν ρακφγειν. 

Γέιαζε θη εθείλνο. 

«Αελ κνπ θαίλεηαη ν αδεξθφο ζνπ απφ ηνπο ηχπνπο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ θάηη ηέηνηα. Μάιινλ ζα ηα έβαδε καδί ζνπ. 

Βπίζεο δελ κνπ θαίλεηαη Ρεκφξ πνπ ζα μεινγηαζηεί απφ κία 

γπλαίθα θαη ζα θάλεη φ,ηη ηνπ πεη. Έρεη ηε δηθή ηνπ 

πξνζσπηθφηεηα, δελ ζπκθσλείο;» 
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Ώλαζήθσζα ηνπο ψκνπο. 

«Μάιινλ». 

«ηακάηα ινηπφλ λα αγρψλεζαη γηα εθείλνλ. Βίλαη κεγάιν 

παηδί. Βπηθεληξψζνπ ζην λα κάζεηο λα παιεχεηο. Αηαηξέρεηο 

κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο φζν είζαη αλεθπαίδεπηε. Ώθφκα θη 

εδψ». 

Ώλαζηέλαμα θαη ηειηθά θαηέλεπζα. 

«Γηαηί δελ ζέιεηο λα παο ζηε Νφξζεα;» ηνλ ξψηεζα. 

Μάιινλ δελ πεξίκελε ηελ εξψηεζή κνπ, γηαηί ηνπ πήξε ιίγν 

παξαπάλσ ρξφλν λα απαληήζεη. 

«Αελ έρσ πξφβιεκα κε ηε Νφξζεα. Ώληίζεηα, έρσ 

θάπνηνπο πνπ αγαπάσ εθεί». 

«Βπεηδή είπεο ζηελ Κάιηγθ φηη ζα παο λα ηε βξεηο ζηελ 

αθαδεκία ηνπ Άηηηθνπο θαη ππέζεζα… δελ μέξσ». 

«Αελ είζαη ε κφλε πνπ κηζεί απηφ ην ζχζηεκα, Μεγθ». 

Κξαηήζεθα λα κελ αλαζηελάμσ κε ην ππνθνξηζηηθφ κνπ. «Οχηε 

εγψ ζέισ λα δήζσ έηζη, κε λφκνπο πνπ λα κνπ απαγνξεχνπλ λα 

αγαπήζσ φπνηα ζέισ θαη λα πνιεκάσ γηα ράξε άιισλ». 

«Έηζη θη αιιηψο ν λφκνο δελ ζε επεξεάδεη. Δ Κάιηγθ είλαη 

Λεξφηι. Μπνξείο ειεχζεξα λα είζαη καδί ηεο. Αείρλεη λα ηεο 

αξέζεηο. ε πνιιέο Λεξφηι, βαζηθά». Ώπηφ ην ηειεπηαίν δελ 

έπξεπε λα ην είρα πεη. 

Άθεζε λα πεξάζεη ιίγε ψξα πξηλ απαληήζεη. Μήπσο δελ 

ηελ ήζειε; Αελ ήηαλ πνηέ δηαρπηηθφο καδί ηεο, απιά θηιηθφο. 

Σνπιάρηζηνλ κπξνζηά καο. Μήπσο δελ ήζειε Λεξφηι, αιιά… 

«Ναη» απάληεζε, θη εγψ απνγνεηεχηεθα. Άιιε απάληεζε 

πεξίκελα. Μα πφζν αλφεηε ήκνπλ; Καη βέβαηα ν Γθέηι ζα 

δηάιεγε Λεξφηι. Τπήξρε πεξίπησζε λα δηαιέμεη Ρεκφξ, φηαλ ν 

λφκνο ην απαγφξεπε, ειίζηα; «Βζχ;» 

Ώλέβαζα ην βιέκκα κνπ ζην δηθφ ηνπ. 

«Βγψ ηη;» 
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«Αελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα ζνπ αξέζεη; Λεξφηι 

θπζηθά». 

«ρη, δελ κνπ αξέζεη θαλέλαο… Λεξφηι» ςέιιηζα ζην 

ηέινο. Ο Γθέηι κε θνίηαμε δηεξεπλεηηθά, θη εγψ θαηάιαβα φηη 

δελ είρα απνθιείζεη ηνπο Ρεκφξ. Ώλαζήθσζα ηνπο ψκνπο θαη 

γέιαζα ακήραλα. «ΐαζηθά, πνχ ρξφλνο; Πξνπφλεζε, κεηά 

αγγαξείεο, κεηά πάιη πξνπφλεζε. Αελ έηπρε λα βξσ θάπνηνλ». 

«νπ ζηεξψ πνιχηηκν ρξφλν απφ ηηο θνηλσληθέο ζνπ 

ππνρξεψζεηο. Ίζσο λα πξέπεη λα ειαηηψζνπκε ηηο 

πξνπνλήζεηο». 

Άλνημα ην ζηφκα γηα λα κηιήζσ, αιιά νη ιέμεηο άξγεζαλ 

λα βγνπλ. Σν κφλν πνπ ήμεξα ήηαλ φηη δελ ήζεια λα 

ζηακαηήζνπκε λα βιεπφκαζηε, νχηε θαλ λα ειαηηψζνπκε ηηο 

πξνπνλήζεηο. 

«ρη. Αελ έρσ ζθνπφ λα ςαρηψ. Άιισζηε, εζχ είπεο φηη 

φζν πεξηζζφηεξν πξνπνλνχκαη, ηφζν ην θαιχηεξν γηα κέλα. 

Βθηφο θαη αλ πξνηηκάο… Να, κπνξεί εγψ λα ζνπ ζηεξψ 

πξνπνλήζεηο κε ηελ Κάιηγθ. Βηιηθξηλά, δελ μέξσ πψο ηα 

πξνιαβαίλεηο φια». 

«Σηο ειάηησζα». Κάηη ζηελ απάληεζή ηνπ κνπ έδσζε πάιη 

ειπίδεο. Έθαλα λα ξσηήζσ γηαηί, αιιά ην ζηφκα κνπ έκεηλε 

αθίλεην. «Δ Κάιηγθ δελ κε ρξεηάδεηαη φζν εζχ». 

Υσξίο λα ην ζθεθηψ έπεζα πάλσ ηνπ θαη ηνλ αγθάιηαζα. 

Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ θάπνηνο έθαλε θάηη ηφζν ζεκαληηθφ 

γηα κέλα. Ο Γθέηι κε ζηήξηδε θαη κε βνεζνχζε, φηαλ άιινη κε 

πνιεκνχζαλ. Με δηαζθέδαδε, κε εξεκνχζε θη αο κε ζχκσλε 

πνιιέο θνξέο. Με έθαλε λα μερληέκαη. Καη λα εμαξηψκαη απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξνθαινχζε. 

«Βπραξηζηψ» ςέιιηζα κέζα ζηελ αγθαιηά ηνπ. Βίρα 

ραιαξψζεη ηφζν, πνπ δελ ηνλ έζθηγγα πηα θαη ην θεθάιη κνπ 

είρε θνπξληάζεη ζηνλ ιαηκφ ηνπ. Σν ρέξη ηνπ ράηδεςε ηελ πιάηε 
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κνπ θη εγψ πάιεςα κέζα κνπ πξνζπαζψληαο λα κε δψζσ θαη 

ηφζε ζεκαζία. Ήηαλ θηιηθή θίλεζε. Σνλ είρα δεη λα αγθαιηάδεη 

ηελ Έκηιπ φπσο αγθάιηαδε ηψξα εκέλα. 

«Με λνκίδεηο φηη ην θάλσ γηα ζέλα» κε πείξαμε θαη 

ακέζσο έθπγα απφ ηελ αγθαιηά ηνπ θαη ηνλ θνίηαμα κε θξχδηα 

ζκηγκέλα. «Έρσ ην ζρέδηφ κνπ» είπε θαη κνπ έθιεηζε ην κάηη. 

Σν ρακφγειφ κνπ πιάηπλε. 

«θνπεχεηο λα κε ρξεζηκνπνηήζεηο;» 

«Ώ, δελ μέξσ αλ πξέπεη λα ζε εκπηζηεπηψ θαη λα κηιήζσ». 

νχθξσζα πεηζκαηηθά ηα ρείιε κνπ. 

«Βζχ είζαη απηφο πνπ θάλεη παξέα κε πξνδφηεο Λεξφηι». 

Ο Γθέηι γέιαζε. 

«Έια εδψ». Πήξε ην ρέξη κνπ θαη κε νδήγεζε ζε κία 

άθξε, πίζσ απφ ηα εκπφδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο πξνπνλήζεηο, ψζηε λα κε θαηλφκαζηε. Κνίηαμε 

γχξσ φηαλ βεβαηψζεθε πσο ήκαζηαλ κφλνη, επηθεληξψζεθε ζ’ 

εκέλα. «Τπάξρεη έλα κέξνο πνπ… εθεί ζα πάσ. Γνχλε κφλν 

Ρεκφξ θαη ην κέξνο είλαη κπζηηθφ. Αελ ην μέξνπλ νη Λεξφηι». 

«Ση κέξνο είλαη απηφ;» 

«Μφλν γηα Ρεκφξ. Βίλαη ε κπζηηθή θνηλσλία ησλ Ρεκφξ». 

Σνλ θνίηαμα παξαμελεκέλε. 

«Μνπ αθνχγεηαη ιίγν… απίζαλν. Πψο έγηλε απηφ θαη δελ 

ην πήξαλ είδεζε νη Λεξφηι;» 

«Αελ κπνξψ λα ζνπ πσ πνιιά, αιιά ην κέξνο ππάξρεη». 

Απζθνιεπφκνπλ λα ην πηζηέςσ. 

«Θα κνπ επηηξέςεηο, κέρξη λα δσ ηηο απνδείμεηο, λα 

δηαηεξήζσ ηηο επηθπιάμεηο κνπ». 

Ο Γθέηι γέιαζε. 

«Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα ζε πάσ εθεί» είπε θαη κνπ 

έθιεηζε πάιη ην κάηη. «Καη ηψξα πξνπφλεζε. Ώξθεηή ράζακε». 
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 «Πάσ λα ηξέμσ», ρακνγέιαζα. Μφιηο πνπ είρα ζηξίςεη ην 

ζψκα κνπ, φηαλ έπηαζε πάιη ην κπξάηζν κνπ. 

 «Έθαλεο αξθεηφ δέζηακα. Σψξα ζα παιέςνπκε». 

Υακνγέιαζα ελζνπζηαζκέλε θαη ηνλ άθεζα λα κε νδεγήζεη 

πάιη ζηε κέζε ηνπ ζηαδίνπ. ηάζεθε απέλαληί κνπ. «Βζχ ζα 

ρηππάο θαλνληθά. Θα μεθηλήζνπκε αξγά θαη ζηελ πνξεία ζα ζνπ 

δείρλσ φζα πξέπεη λα καζαίλεηο».  

Καηέλεπζα θαη άθεζα ηνλ Γθέηι λα ζπλερίζεη. Μνπ 

επηηέζεθε πξψηνο. Βίρα εμαζθεζεί ζηηο ακπληηθέο θηλήζεηο, 

νπφηε ήηαλ παηρληδάθη λα ηνλ απσζήζσ. χληνκα, φκσο, κε 

θφιιεζε ζηνλ ηνίρν. Σα ρέξηα κνπ ήηαλ γπξηζκέλα πίζσ απφ 

ηελ πιάηε, κε ηνπο θαξπνχο κνπ παγηδεπκέλνπο κέζα ζηε 

κεγάιε παιάκε ηνπ Γθέηι, ελψ ην άιιν ρέξη ηνπ πίεδε κε ηνλ 

βξαρίνλα ηνλ ιαηκφ κνπ, γηα λα θξαηήζεη ην θεθάιη κνπ 

θνιιεκέλν πίζσ. 

«Πξψηε θαη πην ζπλεζηζκέλε ζηάζε εγθισβηζκνχ» είπε. 

Δ αλάζα ηνπ έζθαζε ζην πξφζσπφ κνπ, ηφζν θνληά πνπ 

βξηζθφηαλ. Μχξηδε ρηφλη. Πεξλνχζαλ δεθάδεο ζθέςεηο απφ ην 

κπαιφ κνπ εθείλε ηε ζηηγκή θαη θακία δελ είρε ζρέζε κε ηνλ 

απεγθισβηζκφ κνπ. Έλησζα πσο παληθνβάιινκαη γηαηί απηά 

πνπ ζθέθηεθα… δελ έπξεπε λα ηα ζθέθηνκαη. 

Καηέλεπζα φζν κνπ επέηξεπε ην γεξφ θξάηεκα ηνπ Γθέηι 

ζηνλ ιαηκφ κνπ. Άξγεζα λα ζπλεηδεηνπνηήζσ φηη θαη απηφο 

παξέκελε ακίιεηνο φζν κε θνίηαδε. Ξεξφβεμε. 

«Σν θεθάιη. Να ζθέθηεζαη πάληα ην θεθάιη ζαλ φπιν. 

Μπνξεί λα πνλάεη, αιιά είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη ζπλήζσο ε 

πην απξφζκελε επίζεζε γηα ηνλ αληίπαιν. ινη νη αληίπαινί ζνπ 

ζα πξνζπαζνχλ λα θξαηνχλ ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ζνπ σο 

ακεζφηεξα φπια ελαληίνλ ηνπο». 
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ηελ πξνζπάζεηά κνπ λα θνπλήζσ ην θεθάιη, εθείλν 

παξέκεηλε αθηλεηνπνηεκέλν απφ ηε ιαβή ηνπ Γθέηι ζηνλ ιαηκφ 

κνπ. 

«ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζην θξαηάσ. Ώιιά γηα λα 

θξαηάσ ην θεθάιη ζνπ, έρσ αθήζεη ειεχζεξα ηα πφδηα. Αελ ηα 

θξαηάσ θαζφινπ. Αελ κπνξψ λα θξαηήζσ φια ηα κέιε ζνπ. 

Ώλαγθαζηηθά, πάληα θάπνην ζα κέλεη ειεχζεξν».  

Κηλψληαο ηα πφδηα, παξαηήξεζα φηη είρε δίθην.  

«Σν κφλν πνπ κπνξψ λα θάλσ είλαη λα θνιιήζσ θη άιιν 

πάλσ ζνπ» είπε πηέδνληαο ην ζψκα ηνπ ζην δηθφ κνπ. «Ώλ ην 

δνθηκάζεηο, ζα δεηο φηη θαη πάιη κπνξείο λα θηλήζεηο ηα πφδηα 

ζνπ» είπε ρακειφθσλα. «Ληγφηεξν, αιιά κπνξείο. ηφρνο ζνπ 

ζα είλαη λα… λα ρηππήζεηο αλάκεζα απφ ηα πφδηα, αιιά, αλ δελ 

θηάλεηο ηφζν ςειά, κπνξείο λα ρηππήζεηο εζσηεξηθά απφ ην 

γφλαην. Ο κπο είλαη πην επαίζζεηνο ζε απηφ ην ζεκείν θαη 

γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο πξνζαγσγνχο». Γηα λα κνπ δείμεη πνχ 

ελλννχζε λα ρηππήζσ, θαηέβαζε ην ρέξη ηνπ απφ ηνλ ιαηκφ κνπ 

θαη πίεζε κε ηα δάρηπιά ηνπ πξνο ηα θάησ φιε ηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ ελφο πνδηνχ κνπ. 

Καη ηφηε εγψ ηίλαμα ην θεθάιη κνπ κπξνζηά θαη 

θνπηνχιεζα ην κέησπφ ηνπ. Ο Γθέηι παξαπάηεζε έθπιεθηνο θη 

εγψ έηξεμα επάλσ ηνπ γηα λα ηνλ ρηππήζσ μαλά. Με απέθπγε. 

Σνπ επηηέζεθα πάιη. Με απέθπγε μαλά. Πξνζπάζεζα άιιε κία 

θνξά. Ώλάζεκα, πάιη κνπ γιχησζε. ξκεζα πην δπλακηθά. Καη 

κεηά απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα, βξέζεθα πεζκέλε αλάζθεια 

ζην πάησκα, κε ηα ρέξηα κνπ λα θξαηηνχληαη απφ ηα ρέξηα ηνπ 

Γθέηι δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην θεθάιη κνπ, ηα πφδηα κνπ 

αλνηρηά θαη ην ζψκα ηνπ Γθέηι αλάκεζα απφ απηά, λα κε πηέδεη. 

Βληάμεη, απηή ε ζηάζε ήηαλ πην άβνιε, θπξίσο γηαηί έλησζα 

θάζε ηνπ θίλεζε. Πξνζπαζνχζα λα κείλσ αθίλεηε, γηα λα κελ 
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ηνλ αλαγθάζσ λα ηξηθηεί επάλσ κνπ. Καη θπξίσο πξνζπαζνχζα 

λα κε δείμσ πφζν είρα θνκπιάξεη. 

«Μπνξείο λα ζθεθηείο ηη ζα θάλεηο ηψξα;» 

νβαξά ηψξα; Έπξεπε λα ζθεθηψ; Σίλαμα απφηνκα ην 

θεθάιη κνπ πάλσ, δπζηπρψο πνιχ ιίγν, αθνχ δελ είρα επρέξεηα 

θηλήζεσλ. Ήηαλ ην κφλν πνπ κνπ εξρφηαλ εθείλε ηελ ψξα. Ο 

Γθέηι πξφιαβε λα θάλεη ειαθξψο πίζσ ην δηθφ ηνπ θεθάιη θαη 

λα κε απνθχγεη, θξνληίδνληαο ηα θεθάιηα καο λα δηαηεξνχλ κία 

αζθαιή απφζηαζε απφ ‘δσ θαη πέξα. 

«Βίζαη πνιχ πξνβιέςηκε» κνπ είπε γειψληαο ακπδξά. 

 Πξνζπάζεζα λα θνπλήζσ ην ζψκα κνπ, αλαπφθεπθηα 

ηξηβφηαλ κε ην δηθφ ηνπ, θαη πάζρηδα λα αγλνήζσ ηελ σξαία 

αίζζεζε. πα. Βίπα σξαία; ρη σξαία. Σελ αίζζεζε ζθέην. 

Σηλάρηεθα φζν κπνξνχζα, θαη ζρεδφλ έβξηζα φηαλ 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη, εθηφο απφ ην λα παξακείλσ παγηδεπκέλε, 

είρα θηφιαο εμαληιεζεί απφ δχλακε. Έξημα παξαδνκέλε ην 

θεθάιη ζην πιάη θαη κία θίλεζε πέξαζε θεπγαιέα απφ ηελ άθξε 

ηνπ καηηνχ κνπ. αλ… θάπνηνο λα ήηαλ εδψ; αλ θάηη λα 

θηλήζεθε; Πψο; Μφλν ηνπ; Σν ζηάδην ήηαλ θιεηζηφ απφ πφξηεο 

θαη νπξαλφ. Αελ έκπαηλε άλεκνο απφ πνπζελά. 

 «Σα πφδηα ζνπ» είπε ν Γθέηιελ αλαζαίλνληαο βαζηά. 

«Υξεζηκνπνίεζε ηα πφδηα ζνπ. Αελ ρξεηάδεζαη δχλακε. 

Υξεηάδεζαη ηερληθή». 

 Έκεηλα επηθεληξσκέλε καθξηά θαη πξνζπάζεζα λα δσ 

θαιχηεξα ζην κέξνο πνπ έπηαζα ηελ θίλεζε. Μέρξη θαη ηνλ 

ιαηκφ κνπ ηέλησζα γηα λα θεξδίζσ έζησ θαη κεξηθνχο πφληνπο. 

 «Άζηα απηά, χπνπιε» είπε ν Γθέηι. «Αελ ηελ παηάσ μαλά. 

Κνπλήζνπ». 

 Έπξεπε λα δψζσ πεξηζζφηεξε ζεκαζία. 

Με ηελ ππνςία αθφκα ζεξκή κέζα κνπ, αλαγθάζηεθα λα 

μεθνιιήζσ ην βιέκκα απφ απέλαληη. Άιισζηε, δελ είδα θάηη 
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άιιν πνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ αξρηθή αλεζπρία κνπ. Μάιινλ 

ήηαλ ηδέα κνπ. Ώθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ Γθέηι, 

πξνζπάζεζα παξάιιεια λα ειέγμσ κε ην βιέκκα κνπ ην ζεκείν 

πνπ εληφπηζα ηελ θίλεζε, πνπ ηειηθά έκνηαδε έξεκν, θαη λα 

ρηππήζσ κε ηηο θηέξλεο ησλ παπνπηζηψλ κνπ ηνπο πξνζαγσγνχο 

ηνπ. Ήζεια λα πεηχρσ θάπνην ζεκείν πνπ λα ηνλ απνδπλακψζεη 

θαη λα μεθχγσ, αιιά ην απνηέιεζκα ήηαλ λα ηνλ πηέζσ αθφκα 

πεξηζζφηεξν πάλσ κνπ. 

 «Σν κφλν πνπ ζα θαηαθέξεηο έηζη είλαη λα κε ζπξψμεηο 

πεξηζζφηεξν κέζα ζνπ». Καξθψζεθα πάλσ ηνπ θαη έραζα ηε 

κηιηά κνπ. «Βλλνψ κέζα ζηα πφδηα ζνπ». 

 Δ ρξνηά ηνπ ήηαλ δηεγεξηηθή. Σφζν βαζηά θαη ρακειή, 

κεηά βίαο αθνπγφηαλ. Έλαο ςίζπξνο πνπ κε απνπιαλνχζε. Με 

λάξθσλε. Πάζρηδα λα κελ θιείζσ ηα κάηηα θαη αθεζψ ζηελ 

αίζζεζε. Θα ην θαηαιάβαηλε θαη δελ έπξεπε λα πξνδνζψ. Μα ηη 

πάζαηλα; Ξέραζα εληειψο φ,ηη ζπλέβαηλε παξαπέξα, αλ 

ζπλέβαηλε θάηη. Βπηθεληξψζεθα ζην πξφζσπφ ηνπ. Ήηαλ ηφζν 

θνληά κνπ, πνπ ζηακάηεζα λα ρηππάσ θαη θφιιεζα. 

Πξνζπάζεζα λα ζθεθηψ ηη λα θάλσ, φκσο κ’ εθείλνλ αλάκεζα 

ζηα πφδηα κνπ, λα κε πηέδεη ήηαλ… βαζηθά αθαηφξζσην. 

Καηάπηα. 

 «Αελ μέξσ» ςέιιηζα. 

 Ώζηξαπηαία ν Γθέηι άθεζε ηα ρέξηα κνπ θαη έπηαζε ηε 

κέζε κνπ, θχιηζε ζην πάησκα θέξλνληάο καο ζε αλάπνδε 

ζηάζε. Σψξα ήηαλ εθείλνο απφ θάησ κνπ θη εγψ αλάκεζα ζηα 

πφδηα ηνπ. Πειαγσκέλε. Σν κφλν πνπ θαληάζηεθα εθείλε ηε 

ζηηγκή ήηαλ πσο κφιηο κνπ είρε απνδείμεη φηη κπνξνχζε λα 

θπιηζηεί κε κία γπλαίθα ζην πάησκα. Καη λα ηελ θάλεη φ,ηη 

ζέιεη. 

 «Πηάζε ηα ρέξηα κνπ, φπσο έθαλα εγψ κε ηα δηθά ζνπ». 
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 Κάλακε αθφκα κάζεκα κάρεο; Μήπσο αιιάμακε ην ζέκα 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη πεξάζακε ζε καζήκαηα ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο; 

Ώλάζαλα θαη έπηαζα ηα ρέξηα ηνπ δεμηά θαη αξηζηεξά απφ 

ην θεθάιη ηνπ. Ο Γθέηι κνχ έδεημε πψο ζα κπνξνχζα εγψ λα 

απεγθισβηζηψ κε ηε ζσζηή θίλεζε, αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπ. 

 «Με ηε κία θηέξλα ζπξψρλεηο απφ ην πιάη ηνλ γνθφ θαη 

κε ηελ άιιε ηε κέζε ηνπ αληηπάινπ» είπε θαη ηαπηφρξνλα 

εθηέιεζε ηηο θηλήζεηο. Δ κέζε κνπ ιηθλίζηεθε θαη ε ηζνξξνπία 

κνπ ράζεθε. «Έηζη ε κέζε ηνπ αληηπάινπ ζνπ ζα ιπγίζεη θαη ν 

θνξκφο ηνπ ζα κεηαθηλεζεί». Ώκέζσο κάδεςε φζν κπνξνχζε ηα 

γφλαηά ηνπ δεμηά θαη αξηζηεξά απφ κέλα, θίλεζε επηδέμηα ηα 

πφδηα ηνπ θαη ηα πέξαζε γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ κνπ, κε έζπξσμε 

θαη βξεζήθακε εγψ πεζκέλε ζην πιάη, κε ηα ζψκαηά καο λα 

ζρεκαηίδνπλ γσλία, θαη ην θεθάιη κνπ παγηδεπκέλν ζηα πφδηα 

ηνπ Γθέηι. Με κία θίλεζε κπνξνχζε λα κνπ ζπάζεη ηνλ ιαηκφ. 

Μέρξη λα ζηαζεξνπνηεζνχκε, ην ρέξη ηνπ βξέζεθε πάλσ κνπ 

απφ ηελ αλαηαξαρή ηεο κεηαθίλεζήο καο θαη ε παιάκε ηνπ 

ζθέπαδε ην ζηήζνο κνπ. ηαλ ην θαηάιαβε, ηε κάδεςε θνληά 

ηνπ. 

 «Καηάιαβεο;» κε ξψηεζε αλαζαίλνληαο βαζηά. 

 Σν κφλν πνπ θαηαιάβαηλα ήηαλ ηελ θαξδηά κνπ πνπ 

ρηππνχζε… πεξίεξγα. 

 «Ννκίδσ». 
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 Βίρα δίθην. Κάηη ζπλέβαηλε. Αελ ήκνπλ κφλε. Κάπνηνο 

ήηαλ ζην ζηάδην πξηλ. Ο ίδηνο πνπ ηψξα βξηζθφηαλ πίζσ κνπ. 

Καη ζίγνπξα δελ ήηαλ ν Γθέηι. Σνλ είρα αθήζεη πξηλ απφ έλα 

ιεπηφ, φηαλ ηειεηψζακε ηελ πξνπφλεζε θαη έθπγα γηα λα 

πξνιάβσ ην ζησπεηήξην, ακέζσο κφιηο ην θνπδνχλη ρηχπεζε. 

 κσο, θάπνηνο πεξπαηνχζε ζε κηθξή απφζηαζε απφ κέλα. 

Σν βήκα κνπ επηβξάδπλε. Ήηαλ ε πην ιάζνο ηαθηηθή πνπ 

κπνξνχζα λα εθαξκφζσ. Σν κπαιφ κνπ άξρηζε λα δνπιεχεη 

θξεληαζκέλα. 

Αελ ηνικνχζα λα θνηηάμσ πίζσ. Φνβφκνπλ. Λίγα κέηξα 

κπξνζηά κνπ ήηαλ ην θεληξηθφ θηήξην ηεο αθαδεκίαο. Ώλ 

έηξερα πξνο ηα εθεί, ζίγνπξα ζα έπεθηα πάλσ ζε θξνπξνχο. Θα 

ήκνπλ αζθαιήο. Πξνζηαηεπκέλε. 

Σν πξφβιεκα είλαη φηη νη θξνπξνί ζα κε έζηειλαλ 

απεπζείαο ζηνπο γπλαηθείνπο θνηηψλεο, πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη 
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έπξεπε λα πεξπαηήζσ άιια δέθα ιεπηά θαη δελ ήμεξα αλ ζηε 

δηαδξνκή ζπλαληνχζα άιινπο θξνπξνχο. 

θαηά. 

Έζηξηςα πξνο ηελ αληίζεηε πιεπξά θαη ρψζεθα αλάκεζα 

ζηα γπκλά δέληξα, εθείλν ην κηθξφ γπκλφ δαζάθη απέλαληη απφ 

ην θεληξηθφ θηήξην ηεο αθαδεκίαο πνπ ηψξα, κέζα ζηε λχρηα, 

κεηά βίαο θαηλφηαλ. Πνιινί ζπλήζηδαλ λα θξχβνληαη εδψ γηα λα 

θνπηνππσζνχλ. Γεπγαξάθηα Λεξφηι κε Ρεκφξ ή Λεξφηι κε 

Λεξφηι. Ήιπηδα λα πέζσ πάλσ ζε δέθα ηέηνηα δεπγάξηα. Ώο 

έπεθηα θαη ζε φξγην πξνθεηκέλνπ λα βξεζψ καδί κε θφζκν. 

Ήμεξα φηη, φπνηνο θη αλ βξηζθφηαλ πίζσ κνπ, δελ είρε 

απαιιαγεί απφ ηελ ειπίδα λα κε μεκνλαρηάζεη, γη’ απηφ ήδε 

νξγάλσλα έλα πξφρεηξν ζρέδην ζην κπαιφ κνπ γηα λα ηνλ 

παγηδεχζσ, ελψ παξάιιεια έςαρλα εθείλε ηελ παξήγνξε 

ζπληξνθηά. Ση Αηάνιν; ιε ε αθαδεκία είρε βνπίμεη γηα ηα… 

ήκεξα βξήθαλ φινη λα εξεκήζνπλ; Μα… ην ζησπεηήξην. Θα 

ήηαλ ήδε ζηα δσκάηηά ηνπο. ρη, γακψην. 

Μπξάβν κνπ! Ώληί λα βξσ θφζκν γηα λα ζσζψ, βξήθα έλα 

ηέιεην κέξνο λα δξάζεη άλεηα απηφο πνπ κε θπλεγά. Ίζσο ν 

κφλνο πνπ ζα κε έζσδε ήηαλ ν Λαδάξ. ίγνπξα νη θξνπξνί ζα 

έιεγραλ ηελ θαηάζηαζε κε ηηο παξνπζίεο, ζα έβιεπαλ φηη 

απνπζίαδα. Θα εηδνπνηνχζαλ ηνλ Λαδάξ θαη… ζθαηά. Μέρξη 

ηφηε κπνξεί θαη λα κε είραλ ζθνηψζεη. 

Ωξαία, σξαία, ζθέςνπ ινγηθά. 

Πξψηα λα θξπθηψ. Σν ζθνηάδη βνεζνχζε. Υψζεθα πίζσ 

απφ έλαλ θνξκφ, ηνλ πην νγθψδε πνπ βξήθα λα κε θαιχπηεη. 

Αελ ήηαλ αθξηβψο φζν ρνληξφο ήζεια, θάπνηα κέιε κνπ 

πξνεμείραλ, αιιά ήιπηδα ζηελ ηχρε κνπ θαη ην ζθνηάδη γηα λα 

πεξάζσ απαξαηήξεηε. 

Αελ ήμεξα πνιιά απφ παξαθνινχζεζε. Καηαιάβαηλα 

κφλν φηη απηφο πνπ κε αθνινπζνχζε ήηαλ Λεξφηι. Αελ 
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πξνθπιαγφηαλ, ζαλ λα κελ αγρσλφηαλ πνηνο ζα ηνλ δεη. Πξηλ κε 

πιεζηάζεη θαη αθνχζεη ηε θαζαξία πνπ ζα πξνθαινχζα, άξπαμα 

έλα απφ ηα καθξηά θιαδηά ηνπ θνξκνχ, ηφζν ιεπηφ, ψζηε λα 

είζαη επιχγηζην, αιιά θαη ηφζν ρνληξφ ψζηε λα κε ζπάζεη απφ 

ηελ θίλεζή κνπ. Σν θξάηεζα πξνο ην κέξνο κνπ θαη, κφιηο ν 

άγλσζηνο ηχπνο πέξαζε απφ κπξνζηά κνπ αλαδεηψληαο κε 

ηξηγχξσ, άθεζα ην θιαδί. Βθείλν ηηλάρηεθε κπξνζηά 

καζηηγψλνληαο ηνλ αέξα, ρηχπεζε ζην πξφζσπφ ηνπ θαη έπεζε 

θάησ βξίδνληαο. 

«Σνλ Υξηζηφ κνπ! ρη, ηνλ Υξηζηφ κνπ!» επαλαιάκβαλε 

θαη θξαηνχζε ην πξφζσπφ ηνπ. Σνλ θιψηζεζα γηα λα ηνλ ξίμσ 

θάησ θαη έβγαια βηαζηηθά ηε δαθέηα κνπ, γηα λα δέζσ ηα ρέξηα 

ηνπ πίζσ απφ ηνλ θνξκφ. Ίζσο ην λα έηξερα λα ήηαλ πην ινγηθή 

επηινγή, αιιά, ηη ζηα θνκκάηηα, δελ ζα κάζαηλα πνηνλ ζα 

κηζνχζα; Αελ ζα κάζαηλα απφ πνηνλ έπξεπε λα θπιάγνκαη; 

Πνηνο γλψξηδε γηα ηηο ζξεζθείεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ Υξηζηφ, 

γηα λα ηνλ βάδεη ζην ζηφκα ηνπ; Ώθνχ θαλείο δελ γλψξηδε γηα 

ηνλ Υξηζηηαληζκφ εθηφο απφ… 

«Ση ζηνλ Αηάνιν θάλεηο;» ξψηεζα κφιηο ζπλεηδεηνπνίεζα 

πνηνο είλαη; Σνλ θνίηαμα θαιχηεξα, γηα λα βεβαησζψ φηη είλαη 

απηφο. Σα κάηηα ηνπ έδεηρλαλ αθφκα πην ζθνχξα καχξα κέζα 

ζην ζθνηάδη. «Ο παηέξαο ζνπ ζε έβαιε;» 

«ρη» έζπεπζε λα απαληήζεη ν Σδέηζελ θαη θηλήζεθε γηα 

λα ειεπζεξσζεί απφ ην δέζηκν. 

«Καη ηη ζέιεηο;» θψλαμα. «Ση ζηα θνκκάηηα ζέιεηο; Με 

έθαλεο λα ράζσ ηε κηζή κνπ δσή, βιάθα!» 

«Μπνξείο λα κε ιχζεηο;» απνθξίζεθε ελνριεκέλνο ν 

Σδέηζελ. 

«ρη. Πξψηα ζα κνπ απαληήζεηο. Γηαηί κε αθνινπζείο;» 

Μία ζηηγκή ζησπήο θχιεζε αλάκεζά καο. «Με παξαθνινπζείο 

θαηξφ. Γη’ απηφ ε άιιε είπε…» Θπκήζεθα ηα ιφγηα ηεο Νάηαιη 
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γηα ηνλ Σδέηζελ. ηη κε θνηηάδεη ζπλέρεηα είρε πεη. ηη κε 

αθνινπζεί. «Καη ήζνπλ εζχ ζην ζηάδην». 

Ο Σδέηζελ είρε θαηεβαζκέλν ην θεθάιη θαη δελ απαληνχζε. 

«Λέγε! Ήζνπλ;» 

«Μπνξεί» απάληεζε κε έλα κηζφ εηξσληθφ ρακφγειν. 

Σξφκνο κε δηαπέξαζε. 

«Ήζνπλ» ςέιιηζα. 

«Βλλνείο φηαλ ζε είδα θαβάια κε ηνλ Οπφιηεξο;» 

Καηάπηα ηνλ θφκπν ζηνλ ιαηκφ κνπ. 

«Πξνπφλεζε θάλακε». 

«Ννκίδσ φηη ρξεηάδνκαη θη εγψ ιίγε πξνπφλεζε. Λεο λα 

πσ ζηνλ παηέξα κνπ λα ζε δηνξίζεη πξνζσπηθή κνπ 

πξνπνλήηξηα;» 

«Σδέηζελ» γξχιηζα. Σα δφληηα κνπ πηέζηεθαλ. Βθείλε ηε 

ζηηγκή πέξαζαλ δηάθνξα απφ ην κπαιφ κνπ. Να ηνλ βξίζσ, λα 

ηνλ ρηππήζσ, λα ηνλ παξαθαιέζσ, λα ηνλ απεηιήζσ… κε ηη; 

Πάιη απφ ηελ αξρή. Λνηπφλ, ινηπφλ… Να κάζσ ηη ζηα θνκκάηηα 

ζέιεη. «Πνην είλαη ην πξφβιεκά ζνπ; Γηαηί κε αθνινπζείο; Γηαηί 

κνπ πξφηεηλεο λα θάλνπκε βφιηα; Ση ζέιεηο;» 

«Μία-κία νη εξσηήζεηο κσξφ κνπ. Λχζε κε πξψηα». 

«Πξψηα ζα κάζσ» γξχιηζα. 

«Σφηε δελ ζα κάζεηο». Σν χθνο ηνπ ήηαλ ηφζν 

εθλεπξηζηηθά ζίγνπξν, γεκάην αιαδνλεία θαη απηνπεπνίζεζε. 

Ήμεξε φηη ζα πεηχραηλε απηφ πνπ ήζειε. 

«Κη εζχ ζα κείλεηο φιν ην βξάδπ εδψ» απάληεζα. 

«Μήπσο πξνηηκάο λα ζε θαξθψζσ;» 

«Θα ην είρεο θάλεηο, ςεχηε. Κάηη ζέιεηο». 

Ο Σδέηζελ γέιαζε. 

«Μνπ ηε δίλεη πνπ είζαη έμππλε. Λχζε κε. Αελ ζα αληέμεηο 

λα κείλεηο κε ηελ απνξία, κσξφ κνπ. Σν μέξνπκε θαη νη δχν». 
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Ήμεξα πνιχ θαιά πσο είρε δίθην. κσο, επίζεο ήμεξα φηη 

δελ ζα ηνπ έθαλα ην ραηίξη. Καη ην ρεηξφηεξν απ’ φια, ήμεξα φηη 

ξίζθαξα πνιχ κε απηφ πνπ ζα έθαλα, αιιά ην πξνηηκνχζα απφ 

ην λα παίμσ ην παηρλίδη ηνπ μηπαζκέλνπ Λεξφηι. 

Με κία ηειεπηαία καηηά πξνο εθείλνλ, έζηξηςα θαη 

μεθίλεζα λα θαηεπζχλνκαη πξνο ηνπο θνηηψλεο.  

«Καιφ ην θφιπν, αιιά δελ πηάλεη», θνξφηδεςε ν Σδέηζελ. 

«Λχζε κε ηψξα». ηαλ είδε πσο δελ γχξηζα λα ηνλ θνηηάμσ, 

παξά κφλν ζπλέρηζα λα απνκαθξχλνκαη, κάιινλ ηαξάρηεθε 

πεξηζζφηεξν. Φψλαμε ην φλνκά κνπ. Αελ γχξηζα. 

πλεηδεηνπνίεζε φηη δελ ζα ηνλ έιπλα, παληθνβιήζεθε θαη 

άξρηζε λα νπξιηάδεη. Μέρξη πνπ κνπ ππνζρέζεθε φηη ζα κνπ πεη 

ηη κε ζέιεη, αιιά δελ ηνλ πίζηεπα πιένλ. Σψξα, ην κφλν πνπ 

ζθεθηφκνπλ ήηαλ λα βξσ ηνλ Γθέηι. Βίρακε πξφβιεκα. Καη 

έπξεπε λα πεξηκέλσ κέρξη αχξην γηα λα ηνπ κηιήζσ. 

πλέρηζα λα ηξέρσ πξνο ηνπο θνηηψλεο θαη άθεζα ηνλ 

Σδέηζελ κφλν ηνπ κέζα ζηε λχρηα. 
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Σν πξσί κπήθα ηξέρνληαο ζηελ ηξαπεδαξία θαη είδα ηνλ 

Γθέηι λα θάζεηαη ζην γλσζηφ ηξαπέδη κε ηνλ εζ θαη ζην 

δηπιαλφ ηελ Έκηιπ. Έηξεμα ηφζν νξκεηηθά, πνπ ρξεηάζηεθε λα 

πέζσ ζρεδφλ πάλσ ζηελ πιάηε ηεο θαξέθιαο πνπ ζα θαζφκνπλ 

γηα λα ζηακαηήζσ. 

«Γθέηι» μεθίλεζα λα ιέσ βηαζηηθά «πξέπεη λα…» 

«Μέγθαλε!», κε δηέθνςε ε θσλή ηνπ Σδέηζελ, γεκάηε 

ελζνπζηαζκφ. Με έθαλε λα παγψζσ. Σα παηδηά ζηξάθεθαλ ζ’ 

εθείλνλ φιν πεξηέξγεηα. Πιένλ ζηεθφηαλ δίπια κνπ. «Μσξφ 

κνπ, γηαηί κε άθεζεο ηφζε ψξα λα πεξηκέλσ;» 

Δ αληίδξαζή κνπ ήηαλ ίδηα κε ηνπ Γθέηι, ηεο Έκηιπ θαη 

ηνπ εζ. Δ πιήξεο θαη απφιπηε έθπιεμε. 

«Ξέραζεο ηε δαθέηα ζνπ ερζέο ζην δηακέξηζκά κνπ». 

Έηεηλε ηε δαθέηα πξνο ην κέξνο κνπ. Με απηήλ ηνλ είρα δέζεη. 

Γνχξισζα ηα κάηηα θαη παξέιπζα. «Θα έξζεηο λα θαζίζεηο καδί 
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κνπ, θπζηθά» είπε θαη έπηαζε ηε κέζε κνπ, ζθίγγνληάο κε πάλσ 

ηνπ. 

«Β;» έθαλε ν εζ. 

«Βλλνείο… εθεί;» ξψηεζε ε Έκηιπ θαη έδεημε ην ηξαπέδη 

ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο, εθείλν πνπ θάζνληαλ κφλν νη βαζηιηθνί 

Λεξφηι θαη φζνη άλεθαλ ζηελ θιίθα ηνπο. 

«Φπζηθά» απάληεζε ν Σδέηζελ. 

ηαλ επηηέινπο ζπλήιζα, έβγαια ην ρέξη ηνπ απφ ηε κέζε 

κνπ θαη άλνημα ην ζηφκα γηα λα απαληήζσ. 

«Βθηφο θαη αλ πξνηηκάο λα πάκε ζηνλ παηέξα κνπ γηα 

θαιεκέξα. Ξέξεηο εζχ. Β... κσξφ κνπ;» 

Σν βιέκκα κνπ πξέπεη λα έδεηρλε απφιπηα δνινθνληθφ θαη 

δηπιαζηαδφηαλ ζε ηζρχ, φζν ν Σδέηζελ κνχ ρακνγεινχζε κε 

απηνπεπνίζεζε. 

«Μσξφ κνπ» ήηαλ ην κφλν πνπ είπε. 

«Αψζηε καο κηζφ ιεπηφ» είπα ζηα παηδηά θαη πήξα ηνλ 

Σδέηζελ παξαπέξα. «Ση ζηνλ Αηάνιν θάλεηο;» γξχιηζα. 

«Ώθφκα δελ πήξεο ηε δαθέηα ζνπ, κσξφ κνπ. Αελ ζέισ λα 

κνπ θξπψζεηο». 

Άξπαμα ηε δαθέηα θαη ηελ πέηαμα ζηελ θαξέθια κνπ. 

«Μίια. Ση ζέιεηο;» 

«Να έξζεηο καδί κνπ» απάληεζε εθείλνο. Ώπηφ πνπ κε 

δηαφιηδε πεξηζζφηεξν ήηαλ ην ρακφγειφ ηνπ. «νπ ππφζρνκαη 

φηη αλ κε εμεπηειίζεηο ή αξλεζείο, ζα κάζεη φινο ν θφζκνο γηα 

ηνλ γθφκελφ ζνπ, ηνλ Γθέηι». 

«Αελ έρεηο απνδείμεηο γηα ηίπνηα, κπάζηαξδε». 

«Άιινη είλαη νη κπάζηαξδνη εδψ. Βγψ είκαη θαζαξφαηκνο 

Λεξφηι». 

Έζθημα ηε γξνζηά κνπ πξηλ ηνλ ρηππήζσ. 
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«Πξφζερε, κσξφ κνπ. Ώπηφ πνπ παο λα θάλεηο, ζα 

ζηνηρήζεη ηε δσή ηνπ γθφκελνχ ζνπ. Καιά, εζχ κπνξεί λα ζεο 

λα παο θπιαθή, αιιά θξίκα δελ είλαη λα πάεη θη απηφο;» 

Βμέπλεπζα απειπηζκέλε θαη ε γξνζηά κνπ ραιάξσζε. 

Έλησζα ηε δχλακε λα απνζηξαγγίδεηαη απφ κέζα κνπ. 

«Ση ζέιεηο, Σδέηζελ;» ξψηεζα απειπηζκέλε. 

«Να κε θσλάδεηο Σδέζε, κσξφ κνπ». Έβαιε μαλά ην ρέξη 

ηνπ ζηε κέζε κνπ θαη κε νδήγεζε ζην θεληξηθφ ηξαπέδη ηεο 

ηξαπεδαξίαο, εθεί φπνπ θάζνληαλ φινη νη βαζηιηθνί Λεξφηι. 

«Μπνξείο λα κνπ πεηο ηη ζέιεηο;» γξχιηζα φζν πην 

ρακειφθσλα κπνξνχζα, γηα λα κε κε αθνχζνπλ ηα δεθάδεο 

κάηηα πνπ ήηαλ θαξθσκέλα επάλσ καο. Μφιηο πνπ είρα 

θαηαθέξεη λα ελζσκαησζψ, Αηάνιε, θαη ηψξα πάιη ζα γηλφκνπλ 

ην επίθεληξν. 

«Να θάκε πξσηλφ, κσξφ κνπ. Καη ζηακάηα λα έρεηο 

κνχηξα. Θα καο θαηαιάβνπλ φινη». 

Γέιαζα κεραληθά θαη ςεχηηθα. 

«ηακάηα λα κε ιεο έηζη, βξσκνιεξφηι» κνπξκνχξηζα 

ρακνγειαζηή. 

Κάζηζε ζε κία θαξέθια θαη κε ηξάβεμε γηα λα θαζίζσ 

δίπια ηνπ. Οη βαζηιηθνί Λεξφηι ζηακάηεζαλ λα ζπδεηάλε θαη λα 

ηξψλε θαη κε θνίηαδαλ άιινη κε πεξηέξγεηα θαη άιινη κε 

απέρζεηα. Δ φξαζή κνπ ζφισζε, βιέπνληαο ηα σξαηφηεξα κάηηα 

ηεο αθαδεκίαο ζηξακκέλα πάλσ κνπ. Ίξηδεο κπιε, πξάζηλεο, 

γθξη, κσβ, καχξεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο θαθέ πνπ 

είρα κάζεη λα αληηθξίδσ ζπλερψο ζηνλ θαζξέθηε κνπ θαη ζηνπο 

θίινπο κνπ. Βδψ ήκνπλ κία παξαθαηηαλή Ρεκφξ. 

«Θα θαο θάηη, κσξφ κνπ;» ξψηεζε ν Σδέζε. Μηινχζε φζν 

πην δπλαηά κπνξνχζε γηα λα καο αθνχζνπλ φινη. Έπηαζε έλα 

θνκκάηη ςσκί. «Άλνημε ην ζηφκα ζνπ». 

Υσξίο λα πσ ιέμε, ηνλ θνίηαμα δνινθνληθά. 
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«Άλνημε ην γακεκέλν ην ζηνκαηάθη ζνπ» γξχιηζε 

γιπθαλάιαηα ζην απηί κνπ, ελψ ρακνγεινχζε γηα ηα κάηηα ησλ 

ππνινίπσλ, «γηαηί ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ζε αλαγθάζσ λα 

πεηο απηήλ ηελ πξφηαζε, ζα είλαη γηα λα μεξάζεηο ην ζηρακεξφ 

εηδχιιηφ ζνπ κε ηνλ αζήκαλην κπάζηαξδφ ζνπ». 

Άλνημα ην ζηφκα θαη άξπαμα ην ςσκί απφ ηνλ Σδέζε ηφζν 

βίαηα, πνπ δάγθσζα θαη ηα δάρηπιά ηνπ καδί. 

«Άνπηο!» έθαλε θαη ηα ηξάβεμε απφηνκα θνληά ηνπ. 

Ώξθεηνί Λεξφηι απφ ην ηξαπέδη καο γέιαζαλ. «ρη ηψξα, κσξφ 

κνπ. Άζε ηα δαγθψκαηα γηα φηαλ είκαζηε νη δπν καο. πσο 

ερζέο ην βξάδπ, μέξεηο εζχ». 

ζνη ηνλ άθνπζαλ γνχξισζαλ ηα κάηηα θαη ηα πξψηα 

θνπηζνκπνιηά ήδε μεθίλεζαλ. Αελ ηφικεζα λα θνηηάμσ ηνλ 

Γθέηι. Πξέπεη λα έδεηρλα πνιχ απειπηζκέλε, εηδηθά φηαλ έξημα 

ην θεθάιη κπξνζηά θαη ην ζηήξημα ζηηο παιάκεο, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηεξίδνληαλ ζηνπο αγθψλεο πάλσ ζην ηξαπέδη. Ο 

Σδέζε πέξαζε ηα ρέξηα ηνπ πάλσ απφ ηνπο ψκνπο κνπ. 

«Μελ αλεζπρείο, κσξφ κνπ» κνπ είπε ζην απηί. «Σν πνιχ-

πνιχ λα ζε πεξάζνπλ γηα ην ηζνπιάθη κνπ». 

«θάζε». 

Ο Σδέζε γέιαζε δπλαηά. 

«Ση ζα έιεγεο γηα έλα θηιάθη, κσξφ κνπ;» 

Σνλ θνίηαμα έληξνκε. 

«ρη» ςηζχξηζα, ζρεδφλ ηθέηεπζα. «Αελ κπνξείο λα κνπ ην 

θάλεηο απηφ». Σν βιέκκα κνπ έπεζε ζην ηξαπέδη πνπ θαζφηαλ ν 

Γθέηι. Σα έληνλα κάηηα ηνπ ήηαλ ζηξακκέλα επάλσ κνπ. 

Έδεηρλε ηφζν ζθιεξφο θαη ζπκσκέλνο. «Αελ ζέισ…» 

«Αελ έρεη ζεκαζία ηη ζέιεηο εζχ. εκαζία έρεη ηη ζέισ 

εγψ. Βθηφο θαη αλ πξνηηκάο λα κηιήζσ ζηνλ παηέξα κνπ… 

μέξεηο». 
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Αελ κπνξνχζα λα ηνλ βξίζσ. Αελ κπνξνχζα λα ηνλ 

θηχζσ. Αελ κπνξνχζα λα ηνλ ρηππήζσ. ,ηη θη αλ έθαλα ζα είρε 

αληίθηππν ζηνλ Γθέηι. 

Ο Σδέηζελ έπηαζε ην πεγνχλη κνπ θαη γχξηζε ην πξφζσπφ 

κνπ πξνο ην δηθφ ηνπ. Σα κάηηα κνπ έθιεηζαλ ζθηρηά φζν 

έλησζα ηελ αλάζα ηνπ λα κε θαίεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Σα 

ρείιε ηνπ ζρεδφλ αθνχκπεζαλ ηα δηθά κνπ. Καη ηελ επφκελε 

ζηηγκή έλησζα ην ρέξη ηνπ Σδέζε λα ηξαβηέηαη απφηνκα απφ 

πάλσ κνπ θαη ην ζψκα κνπ λα πεηάγεηαη πάλσ κε δχλακε, 

παξαιίγν λα κε ξίμεη θάησ. Παξαπάηεζα θαη ζηεξίρηεθα ζε έλα 

ηξαπέδη γηα λα κελ πέζσ. Μπξνζηά κνπ ν Ρφλαιλη έπηαζε ηνλ 

Σδέζε απφ ηνλ γηαθά ηεο κπινχδαο ηνπ θαη ηνλ ζήθσζε φξζην. 

Αελ θψλαμε. Αελ ηνλ ρηχπεζε. Βίρε έλα μεθάζαξα απεηιεηηθφ 

χθνο θαη κία θσλή πνπ έζηαδε ζπγθξαηεκέλε νξγή. 

«Θα ζνπ ην πσ κία θνξά, Λαδάξ». Ώπφιπηε εζπρία έπεζε 

ζηελ ηξαπεδαξία. ινη πξνζειψζεθαλ ζηα ιφγηα ηνπ αδεξθνχ 

κνπ. «Κνίηα ηα ρείιηα κνπ θαη άλνημε ηα βαζηιηθά απηηά ζνπ, αλ 

ζεο λα ζπλερίζεηο λα ηα έρεηο, γηαηί δελ ζα ην επαλαιάβσ». 

«Χ, απεηιή», θνξφηδεςε ν Σδέζε. 

«Ώλ ζε μαλαδψ λα ηξηγπξίδεηο ηελ αδεξθή κνπ…» 

Έλα ξνπζνχληζκα μέθπγε απφ ηνλ Σδέζε. Αελ αλεζπρνχζε 

θαζφινπ. Λεο θαη ήμεξε φηη ν Ρφλαιλη δελ ζα ηνλ ρηππνχζε. 

Ήηαλ ζίγνπξνο. 

«Με ζε μαλαδψ δίπια ηεο» γξχιηζε ν αδεξθφο κνπ. 

«Δ Μέγθαλ κπνξεί λα δηαιέμεη, αλ ζα κε βιέπεη. πσο 

ερζέο ην βξάδπ, αο πνχκε. Έηζη, κσξφ κνπ;» 

Αελ πίζηεπα φηη ηα κάηηα θάπνηνπ κπνξνχλ λα 

γνπξιψζνπλ ηφζν, κέρξη πνπ είδα ηα κάηηα ηνπ αδεξθνχ κνπ. 

«Ώλ ζπλερίζεηο, δελ ζα κπνξείο εζχ λα ηε δεηο. νπ 

νξθίδνκαη φηη…» 
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«Ώ, α, α! Λάζνο άηνκν απεηιείο, Φνξκπο. Θέιεηο λα 

μεθηλήζσ θη εγψ ηηο απεηιέο, ή απιψο λα κνηξάζσ κεξηθέο 

πιεξνθνξίεο εδψ, κπξνζηά ζε φινπο;» 

Ο Ρφλαιλη ζψπαζε, ιεο θαη ν Σδέζε κε θάπνηνλ ηξφπν 

κπνξνχζε λα εθβηάζεη θη εθείλνλ. Γηα πνηνλ άιινλ ιφγν λα 

ζψπαηλε ν αδεξθφο κνπ; κσο, κε ηη λα ηνλ εθβίαδε; Σν 

θξάηεκά ηνπ ζηνλ γηαθά ηνπ Σδέζε παξέκελε αζθπθηηθφ, φηαλ 

ηνλ πέηαμε ηνλ ζην θάζηζκά ηνπ θαη γχξηζε ζ’ εκέλα. 

«Μαθξηά ηνπ» γξχιηζε. 

«Σα ιέκε κεηά, κσξφ κνπ» θψλαμε ν Σδέζε, ιεο θαη δελ 

ήηαλ ήδε φινη ζηξακκέλνη επάλσ καο. 

Πίζσ ζην ηξαπέδη κε ηνλ Γθέηι, ηελ Έκηιπ θαη ηνλ εζ ηα 

πξάγκαηα δελ ήηαλ ίδηα φπσο άιιεο θνξέο. Μπνξνχζα λα 

ληψζσ ηελ ακεραλία ζηε ζησπή ηνπο. Φαρνχιεπαλ ην θαγεηφ 

ηνπο. 

«Αελ κπνξψ, ζα ζθάζσ» μεθίλεζε ε Έκηιπ. «Βζχ πξηλ 

ιίγεο κέξεο ζην κάζεκα κνχ είπεο φηη απιψο ζνπ δήηεζε λα 

κηιήζεηε θαη λα πάηε βφιηα, φρη φηη θνπηνππσζήθαηε». 

Μηινχζε γηα ηε κέξα πνπ ν Γθέηι κε πείξαμε ζην κάζεκα θαη ε 

θαζεγήηξηα Μηλη καο ηηκψξεζε κε ηξηήκεξε επηπιένλ βξαδηλή 

άζθεζε. Βθείλε ηε κέξα πξάγκαηη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ν 

Σδέηζελ κνχ κηινχζε ζνβαξά, πέξα απφ ηηο εκέξεο πνπ ηχραηλε 

λα κε εηξσλεχεηαη. 

Σίλαμα ην θεθάιη κνπ θαη ηελ θνίηαμα νξγηζκέλε. 

«Αελ θνπηνππσζήθακε, Έκη!» Αελ θψλαμα, αιιά ν ηφλνο 

κνπ ηεο έδσζε λα θαηαιάβεη πφζν ζπκσκέλε ήκνπλ. 

«Καη ηη ήηαλ απηφ;» 

Ξεθχζεζα. 

«Αελ μέξσ». 

«Αελ μέξεηο;» κε ακθηζβήηεζε ν εζ. 

«Αελ μέξσ!» 
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«Έια, πεο ηελ αιήζεηα» επέκεηλε ν εζ. 

«Αελ μέξσ ζνπ ιέσ!» 

«Ώλ ζέιεηο λα είζαη κε έλαλ μηπαζκέλν βξσκνιεξφηι, 

κπνξείο λα καο ην πεηο» γξχιηζε ν Γθέηι. «Αελ ρξεηάδεηαη λα 

ληξέπεζαη γηα ηηο επηινγέο ζνπ, νχηε λα καο θινκψλεηο ζηα 

ςέκαηα, ζαλ λα είκαζηε ειίζηνη. Έρνπκε κάηηα θαη βιέπνπκε».  

«Δξέκεζε θη εζχ» ηνπ είπε ε Έκηιπ. «Με πνηνλ άιινλ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη; Ώθνχ κφλν κε Λεξφηι επηηξέπεηαη λα 

δεπγαξψζεη. Ώπηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη έπξεπε λα καο ην 

θξχςεηο» είπε ζ’ εκέλα, ζαλ λα κε θαηεγνξεί. 

«Νφκηδα φηη κηζνχζεο ηνπο Λεξφηι» είπε ν εζ. 

«Σνπιάρηζηνλ έηζη έιεγεο». 

«Σνπο κηζψ» γξχιηζα. 

Ο Γθέηι έζπξσμε ηελ θαξέθια ηνπ θαη ζεθψζεθε απφ ην 

ηξαπέδη. ήθσζα ηα κάηηα κνπ πάλσ ηνπ. 

«Πνχ παο;» 

Πξηλ πξνιάβεη λα θχγεη, καο πιεζίαζε ε Κάιηγθ γεκάηε 

ελζνπζηαζκφ. Πέξαζε ην ρέξη ηεο γχξσ απφ ηνπο ψκνπο ηνπ 

Γθέηι θαη ζηεξίρηεθε πάλσ ηνπ. 

«Πιάθα θάλεηο» κνπ είπε κε κάηηα πνπ γπάιηδαλ απφ 

ραξά. «Πψο ηα θαηάθεξεο; Βδψ εκείο νη ηαπεηλέο Λεξφηι δελ 

ηνικάκε λα ξίμνπκε ηα κάηηα καο ζε έλαλ βαζηιηθφ γφλν θη εζχ 

θαπάξσζεο ηνλ θαιχηεξν; Ώρ, πψο είλαη; Ώιεζεχεη φηη θηιάεη 

ηέιεηα;» ξψηεζε νλεηξνπφια. «Πσ πσ, έρσ αθνχζεη κεξηθέο 

βαζηιηθέο Λεξφηι λα ιέλε φηη…» 

Ο Γθέηι έθπγε θαη ε Κάιηγθ παξαιίγν λα πέζεη απφ ηελ 

απφηνκε κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο ηεο. 

«Ση έπαζε απηφο;» ξψηεζε θαη έδεημε κε ηνλ αληίρεηξά ηεο 

ηνλ Γθέηι πνπ έθεπγε. Έηξεμε πίζσ ηνπ θη εγψ, πνπ έλησζα ηα 

πφδηα κνπ λα ηηλάδνληαη απφ ηελ αλάγθε λα θάλσ πέξα απηήλ 

ηελ ειίζηα θαη λα πξνιάβσ ηνλ Γθέηι λα ηνπ εμεγήζσ, έκεηλα 
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ζηε ζέζε κνπ. Δ Έκηιπ θαη ν εζ αλαζήθσζαλ ηνπο ψκνπο θη 

εγψ έθξπςα μαλά ην πξφζσπφ κνπ κέζα ζηηο ρνχθηεο κνπ, 

αθήλνληαο ηνπο αγθψλεο λα ζηεξίδνληαη ζην ηξαπέδη. 

Δ ππφινηπε κέξα θχιεζε θάπσο παξάδνμα. Βλψ πίζηεπα 

φηη θαλείο δελ ζα ήζειε πιένλ λα κνπ κηιάεη… ινηπφλ, θάηη 

ηέηνην ζπλέβε, αιιά θαη αθξηβψο ην αληίζεην. Οη Ρεκφξ δελ κνπ 

κηινχζαλ, νη πεξηζζφηεξνη ηνπιάρηζηνλ. Φξφληηδαλ λα κε έρνπλ 

ζε απφζηαζε, αιιά δελ ηφικεζαλ θηφιαο λα κε 

θνπηζνκπνιέςνπλ - φρη κπξνζηά κνπ ηνπιάρηζηνλ - ή λα πνπλ 

νηηδήπνηε πνπ κπνξεί λα κε πξνζβάιιεη θαη λα κε θάλεη λα 

ζπκψζσ. Βπίζεο, ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο πξνπνλήζεηο, 

θξφληηδαλ λα κε κε ρηππήζνπλ θαη λα θεξδίδσ εγψ ηηο κάρεο, 

ελψ ζηελ νπζία ήκνπλ ε πην αδχλακε. ινη, εθηφο απφ ηε 

Νάηαιη, πνπ κάιινλ κνπ βξήθε θαηλνχξην παξαηζνχθιη. Σψξα 

ήκνπλ ην ηζνπιάθη ηνπ πξίγθηπα γηα εθείλε. Καη θπζηθά, ήμεξα 

φηη γηα φινπο ην ίδην ίζρπε, κφλν πνπ νη άιινη Ρεκφξ δελ είραλ 

ηα θφηζηα λα ην παξαδερηνχλ απφ θφβν κήπσο ν Σδέζε δηαηάμεη 

θάπνηα ηηκσξία. 

Δ Έκηιπ θαη ν εζ δελ ζηακάηεζαλ λα κνπ κηινχλ, αιιά ε 

παγσκέλε ζηάζε ηνπ Γθέηι απέλαληί κνπ έθαλε ηνλ εζ λα 

ζηξαθεί πεξηζζφηεξν πξνο εθείλνλ. 

Οη Λεξφηι απφ ηελ άιιε κε είραλ αλαθεξχμεη επίζεκν 

κέινο ηεο θιίθαο ηνπο. Οη άληξεο κε έβιεπαλ ζαλ έλα 

ιαρηαξηζηφ θνκκάηη θξέαο. ίγνπξα, γηα λα κε ζέιεη ν 

πξίγθηπαο, ζα είκαη μερσξηζηή. Οη βαζηιηθέο Λεξφηι απφ ηελ 

άιιε έδεηρλαλ λα κε κηζνχλ πνπ ηνπο έθιεςα κία ζέζε δίπια 

ζηνλ Σδέζε, ηνλ λνχκεξν έλα πεξηδήηεην Λεξφηι. Άιισζηε κε 

ηνλ ζείν ηνπ βαζηιηά, ε νηθνγέλεηα Λαδάξ ήηαλ ε πξψηε απφ ηηο 

έμη βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο ηεο θνηλσλίαο καο. 

Σνπο ράξηδα ηε ζέζε. Σν ζέκα ήηαλ φηη ν Σδέζε κε είρε 

θαξθψζεη κε ην δφξη ζε απηή θαη δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ 
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ηνλ αλαζεκαηηζκέλν ιφγν. Αελ έδεηρλε λα κε γνπζηάξεη. Κάηη 

άιιν ήζειε. 

 

Αελ ήμεξα αλ έπξεπε λα πάσ γηα πξνπφλεζε κεηά ηελ 

αγγαξεία κνπ. Ο Γθέηι κε απέθεπγε ζπλερψο. Θα ήηαλ ζην 

ζηάδην; Καη απηφο ν μηπαζκέλνο ν Σδέζε κφλν λα θνθνξεχεηαη 

ήμεξε! Αελ κπνξνχζε λα κεζνιαβήζεη λα κε απαιιάμνπλ απφ 

ηηο αγγαξείεο! 

Παξφια απηά, πήγα ζην ζηάδην. Βίρα κία ειπίδα λα βξσ 

εθεί ηνλ Γθέηι. Ώπφ ηε θαζαξία πνπ άθνπγα ζην ζηάδην, ήμεξα 

φηη θάπνηνο βξηζθφηαλ κέζα, αιιά δελ πεξίκελα λα βξσ ηνλ 

Γθέηι ζε ηφζν έμαιιε θαηάζηαζε λα ρηππάεη έλαλ απφ ηνπο 

ζάθνπο, κέρξη πνπ ηνλ έζθηζε. Υψκα θαη ζθφλε ρχζεθε ζην 

πάησκα κπξνζηά κνπ. Ο Γθέηι ζηάζεθε πάλσ απφ ην ζθηζκέλν 

χθαζκα, αλαζαίλνληαο βαζηά. 

«Γθέηι;» είπα έθπιεθηε. 

Ώπνξξνθεκέλνο απφ ηα ρηππήκαηα, δελ είρε πξνζέμεη φηη 

ήκνπλ εδψ θαη ζρεδφλ ηηλάρηεθε απφ ηελ έθπιεμε φηαλ άθνπζε 

ηε θσλή κνπ. 

«Αελ ζα μαλαξγήζεηο», κε πξνεηδνπνίεζε. Ώλάζαηλε βαζηά 

θαζψο κηινχζε. Σα βξεγκέλα ξνχρα ηνπ θνιινχζαλ ζην ζψκα 

ηνπ θαη έζηαδαλ ηδξψηα. «Αελ είκαη παηρληδάθη ζνπ, λα κε 

αθήλεηο λα πεξηκέλσ! Να βξεηο άιινλ λα ράλεη ηελ ψξα ηνπ γηα 

λα ζε πξνπνλεί αλ είλαη λα θάλεηο θφιπα. Σελ επφκελε θνξά 

πνπ ζα αξγήζεηο, δελ ζα κε βξεηο εδψ!» 

«Αελ κνπ ιεο, παιάβσζεο; Ση κνλφινγνο ηξέιαο είλαη 

απηφο;» 

«Θα ζπλερίζεηο λα κε θαζπζηεξείο θη άιιν; Να ην μέξσ 

γηα λα θχγσ απφ ηψξα. Με ραιάσ θαη ην απφγεπκά κνπ». 

Πέηαμα ην ζαθίδην θαη ηε δαθέηα κνπ θάησ θαη ηνλ 

πιεζίαζα ελνριεκέλε ζηε κέζε ηνπ ζηαδίνπ. 
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«Πεξηκέλσ ινηπφλ. Μήπσο ζεο λα κάζσ κφλε κνπ απηά 

πνπ ζα είρεο ζθνπφ λα κνπ δείμεηο εζχ;» 

«,ηη έκαζεο, έκαζεο. Σψξα ζα ζε ειέγμσ». 

«Ση ελλνείο;» ξψηεζα θάπσο ηαξαγκέλε. Ο Γθέηι ζαλ 

απάληεζε έηξεμε θαηά πάλσ κνπ. Παξαπαηψληαο, έθαλα πίζσ 

γηα λα μεθχγσ θσλάδνληαο «θάηζε!» θαη ν Γθέηι πξνζπάζεζε 

λα κε αξπάμεη μαλά θαη μαλά, παξά ηηο δηακαξηπξίεο κνπ. Αελ 

κε ρηχπεζε. Με θφιιεζε ζηνλ ηνίρν κε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα 

κνπ θιεηδσκέλα απφ ηα δηθά ηνπ κέιε, ηα ρέξηα κνπ θνιιεκέλα 

ζηνλ ηνίρν, δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην θεθάιη κνπ, 

αθηλεηνπνηεκέλα απφ ην δηθφ ηνπ δπλαηφ θξάηεκα. Σα δάρηπιά 

καο είραλ κπιερηεί. Σν ζψκα ηνπ είρε θνιιήζεη πάλσ κνπ θαη 

κε πίεδε ζηνλ ηνίρν. Δ βαζηά αλάζα ηνπ έζθαγε επάλσ κνπ θαη 

ην ζηήζνο ηνπ κε πίεδε πεξηζζφηεξν κε θάζε αλαπλνή. 

Ννκίδσ πσο ζθάισζα. Άλνημα ην ζηφκα γηα λα κηιήζσ, 

αιιά ην κφλν πνπ θαηάθεξα ήηαλ λα επηθεληξσζψ ζηα ρείιε 

ηνπ. Σφζν θνληά ζηα δηθά κνπ! ρεδφλ ηα άγγηδαλ. Ώλάζαηλα ην 

ίδην βαζηά κ’ εθείλνλ ρσξίο λα έρσ ηξέμεη νχηε έλα κέηξν. Αελ 

κπνξεί λα είρα επεξεαζηεί κφλν εγψ. Αελ κπνξεί λα ήκνπλ ε 

κφλε πνπ ήζειε ηφζν ην θηιί. 

«Γθέηι» ςέιιηζα πξηλ παξαδνζψ ζηελ αίζζεζε. 

«Σν θεθάιη, Μέγθαλ» είπε αγξηεκέλνο. «Πφζεο θνξέο 

πξέπεη λα ζνπ πσ λα ρξεζηκνπνηείο ην θεθάιη;» Με άθεζε θαη 

έθαλε πίζσ νξγηζκέλνο. Πέξαζε ηα δάρηπιά ηνπ κέζα απφ ηα 

καιιηά ηνπ. «Ώλαξσηηέκαη, πνχ ζηα θνκκάηηα έρεηο ην κπαιφ 

ζνπ φηαλ κηιάσ!» 

«Με δνπιεχεηο; Αελ πξφιαβα θαιά-θαιά λα κπσ κέζα θαη 

κε άξπαμεο. Οχηε δέζηακα δελ έθαλα». 

«Καη απηφ ζα πεηο ζηνλ αληίπαιφ ζνπ, έηζη; Πεξίκελε κηζφ 

ιεπηφ λα θάλσ δέζηακα». 

«Αελ είλαη ην ίδην». 
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«Σν ζέκα είλαη φηη κε έρεηο γξακκέλν! Άδηθα ράλσ ηνλ 

ρξφλν κνπ εδψ καδί ζνπ. Αελ ζε λνηάδεη ηίπνηα εθηφο απφ ηνλ 

εαπηφ ζνπ». 

Καη μαθληθά άξρηζε λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ έμνδν. 

«Κάηζε ιίγν! Γηαηί ηψξα…» 

ηακάηεζε θαη γχξηζε ζ’ εκέλα έμαιινο. 

«Γηαηί δελ πξφθεηηαη πνηέ λα κάζεηο! Γηαηί κε δνπιεχεηο! 

Μέρξη θαη γηα ηνπο Λεξφηι καο δνχιεπεο. Ση είζαη; 

Καηαζθνπεχεηο γηα ράξε ηνπο; Γη’ απηφ φιν ππνηίζεηαη 

παξαβαίλεηο ηνπο θαλφλεο θαη φιν ππνηίζεηαη ζε θξαηάλε; Βίλαη 

θάπνην θφιπν γηα λα καο πξνζεγγίζεηο;» 

«Γθέηι, εγψ…» 

«Βγψ ζε εκπηζηεχηεθα! νπ εκπηζηεχηεθα ην κπζηηθφ 

κνπ, ζε… θη εζχ κε πξφδσζεο!» 

«ρη! Βγψ πνηέ…» 

«Σειείσζε!» θψλαμε. «Σέξκα νη πξνπνλήζεηο! Αελ έρεη 

λφεκα λα πξνζπαζψ λα κάζσ ζε κία πξνδφηξηα λα πνιεκάεη». 

«Μα Γθέηι!» θψλαμα. Ήηαλ αξγά. Ο Γθέηι ήδε κε είρε 

αθήζεη θαη κε κεγάιεο δξαζθειηέο έβγαηλε απφ ην ζηάδην. 
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 Οχηε ην επφκελν πξσί έθαγα πξσηλφ. Πήγα θαλνληθά ζηελ 

ηξαπεδαξία. Ο Γθέηι θαζφηαλ κφλνο ηνπ ζην ζπλεζηζκέλν 

ηξαπέδη. Καηεπζχλζεθα ακέζσο εθεί. Ήζεια λα εθκεηαιιεπηψ 

ηα ιεπηά, πξνηνχ εκθαληζηνχλ ν εζ κε ηελ Έκηιπ. Κάζηζα 

απέλαληί ηνπ ρσξίο λα δεηήζσ άδεηα. Αελ ζήθσζε ην βιέκκα 

ηνπ απφ ην πηάην. πλέρηζε λα ηξψεη ζαλ λα κελ ππάξρσ. 

 «νπ πέξαζαλ ηα λεχξα; Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε ηψξα;» 

 «Μηιήζακε» απάληεζε θνθηά, αλακαζψληαο ηελ κπνπθηά 

πνπ είρε κέζα ζην ζηφκα κνπ. 

 «Βζχ κίιεζεο. Βγψ δελ πξφιαβα νχηε αλάζα λα πάξσ». 

 Ο Γθέηι ζπλέρηζε λα καζνπιάεη, αδηαθνξψληαο γηα κέλα. 

 «Οχηε λα κε θνηηάμεηο δελ κπνξείο;» γξχιηζα. ηαλ, φκσο, 

αλέβαζε ηα κάηηα ηνπ ζην πξφζσπφ κνπ, θφκπηαζα θαη 

ζηξαβνθαηάπηα. Έδεηρλε ζαλ λα κε κηζεί. 

 «Θα κηιήζεηο ινηπφλ;» 
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 Πψο ζηνλ Αηάνιν λα κηινχζα, φηαλ κε θνίηαδε έηζη; 

 «Αελ… ΐαζηθά δελ ήζεια λα πσ θάηη, απιά… Αειαδή 

έηζη ζα είκαζηε ηψξα;» 

 «Πψο έηζη;» 

 «Μνπ ηε δίλεη πνπ θάλεηο φηη δελ θαηαιαβαίλεηο. Ώλ είλαη 

λα παξηζηάλεηο ηνλ ραδφ, πεο ην κνπ λα βξσ θάπνηνλ πην έμππλν 

λα κηιήζσ». ηαλ κε θάξθσζε κε ην βιέκκα ηνπ, δαγθψζεθα. 

«Γθέηι, ζπγγλψκε, δελ ελλννχζα…» 

 «Φπζηθά θαη ελλννχζεο. Πήγαηλε ινηπφλ λα βξεηο θάπνηνλ 

πην έμππλν. Κάπνηνλ Λεξφηι αο πνχκε». Ήηαλ ε κεγαιχηεξε 

βιαθεία πνπ κπνξνχζα λα πεηάμσ, ηδίσο εθφζνλ νη Λεξφηι 

είραλ κεγαιχηεξν δείθηε επθπΎαο απφ εκάο ηνπο Ρεκφξ. 

 «Αελ ην ελλννχζα! Αελ έθαλα ηίπνηα κε ηνλ Λαδάξ. Αελ 

μέξσ γηαηί ηα είπε φια απηά, αιιά εγψ…» 

 «Βκέλα, γηαηί κνπ ηα ιεο απηά;» 

 άζηηζα γηα ιίγν. 

 «Βπεηδή… έγηλαλ φια απηά ρζεο θαη… ζχκσζεο». 

 «Γηαηί ζνπ εκπηζηεχηεθα κπζηηθά θη εζχ κνπ είπεο 

ςέκαηα». 

«Χξαία, εγψ ζηα ιέσ επεηδή… δελ μέξσ. Ήζεια λα ζ’ ην 

πσ». 

 «Καιεκέξα!» αλαθψλεζε ε Κάιηγθ. ρη ηψξα, γακψ ην! 

Σξάβεμε ηελ θαξέθια δίπια ζηνλ Γθέηι θαη θάζηζε θνληά ηνπ. 

Αελ κπνξνχζα λα ηε ραηξεηήζσ, εηδηθά φζν έβιεπα φηη άγγηδε 

ην ρέξη ηνπ. 

 «Σν έδεζεο ηειηθά;» ξψηεζε κεηαλησκέλνο ν Γθέηι θαη 

έδεημε ηνλ δεκέλν θαξπφ ηεο Κάιηγθ. 

 «Ναη» παξαπνλέζεθε εθείλε θαη κε ην άιιν ρέξη ράηδεςε 

ηνλ θαξπφ ηεο πάλσ απφ ηνλ ιεπθφ επίδεζκν. «Μνπ ην έδεζαλ 

ζην ηαηξεία πξνιεπηηθά». 

 «Ση έπαζεο;» ξψηεζα βαξηεζηεκέλα. 



ΐΡΤΏΝΏΚΔ ΜΏΡΕΏ  ΐΕΐΛΕΟ 0,5 

 
234 

 

 «Βρζέο ζηελ πξνπφλεζε ζηξαβνπάηεζα θαη…» 

 «Αελ έθηαηγεο εζχ» ηεο είπε ν Γθέηι. «Βγψ έπεζα πάλσ 

ζνπ. ην είπα φηη δελ ζα ήκνπλ θαιή παξέα. Ήκνπλ αδέμηνο, κε 

ζπγρσξείο». 

 Σνπο θνίηαμα θαη ηνπο δχν ζαζηηζκέλε. Έπεζε πάλσ ηεο; 

 «Ώξρίζαηε μαλά ηηο πξνπνλήζεηο;» ξψηεζα φιν έθπιεμε. 

 Δ Κάιηγθ γέιαζε ραξνχκελε θαη θαηέλεπζε. 

 «Σνλ είδα ερζέο λα πξνπνλείηαη κφλνο ηνπ θαη ηνπ έθαλα 

παξέα. Σνλ έπεηζα λα κε βνεζάεη θακηά θνξά!» 

Κάηη καξάζεθε κέζα κνπ. Σν κφλν πνπ ζθεθηφκνπλ 

εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ απηνχο ηνπο δχν λα πξνπνλνχληαη, λα 

γειάλε φπσο θάλακε καδί ν Γθέηι θη εγψ, λα… λα ηεο δείρλεη ηηο 

ζηάζεηο πνπ έδεηρλε θαη ζ’ εκέλα, λα θνιιάεη επάλσ ηεο… 

 Αελ είρα δηάζεζε λα πσ θάηη άιιν. Έηζη θη αιιηψο θαλείο 

δελ θαηλφηαλ πξφζπκνο λα αθνχζεη. 

 «Φνξκπο, είζαη ραδή;» νχξιηαμε ν επφπηεο πάλσ απφ ην 

θεθάιη κνπ. «Πφζεο θνξέο ζα ζνπ πσ φηη απαγνξεχεηαη λα 

θάζεζαη κε αξζεληθφ Ρεκφξ; Ση ζέιεηο, λα ζε ζηείισ ζηελ 

απνκφλσζε, ή θαηεπζείαλ ζηε θπιαθή;» 

ιε ε ηξαπεδαξία είρε ζηξαθεί επάλσ κνπ απφ ηηο θσλέο 

ηνπ επφπηε. Ώξγά θαη παξαηεκέλα ζεθψζεθα απφ ηελ θαξέθια 

κνπ. Ο Γθέηι αλέβαζε ην βιέκκα ηνπ πάλσ κνπ πξηλ γπξίζσ ηελ 

πιάηε. 

Έθπγα απφ ηελ ηξαπεδαξία εηηεκέλε. 

   

 Σν λα πξνπνλνχκαη κφλε κνπ ήηαλ έλα απφ ηα λέα 

δχζθνια θνκκάηηα πνπ έπξεπε λα πξνζαξκφζσ ζηνλ λέν ηξφπν 

δσήο κνπ απφ ‘δσ θαη πέξα. Βιάρηζηα πξάγκαηα κπνξνχζα λα 

θάλσ κφλε κνπ. Να ηξέμσ γηα λα απμήζσ ηε θπζηθή κνπ 

θαηάζηαζε, λα ηειεηνπνηήζσ ζηνλ ζάθν ην ρηχπεκα πνπ κνπ 

δίδαμε ν Γθέηι θαη ν Ρφλαιλη θαη λα ειέγμσ ζηνλ θαζξέπηε 
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ακπληηθέο θηλήζεηο. Μηαο θαη είρα δχν νιφθιεξεο ψξεο ζηε 

δηάζεζή κνπ, απνθάζηζα λα ηα θάλσ φια. Ήδε ε πξψηε ψξα 

είρε πεξάζεη θη εγψ κφιηο είρα ζηακαηήζεη ην ηξέμηκν, ην πην 

δχζθνιν θαη αηέιεησην ηξέμηκν κέρξη ηψξα. Με ηνλ Γθέηι ε 

ψξα πεξλνχζε πην γξήγνξα, αθφκα θαη φηαλ κε επέβιεπε ρσξίο 

λα ζπκκεηέρεη ζηηο πξνπνλήζεηο. Με ηνλ Γθέηι είρε πιάθα φηαλ 

κε πείξαδε. 

 Σα ρηππήκαηα ζηνλ ζάθν έδεηρλαλ ε πην γξήγνξε θαη 

δηαζθεδαζηηθή άζθεζε. Ώιιά κνπ ζχκηδαλ ηνλ ηξφπν πνπ ν 

Γθέηι ρηππνχζε ερζέο ηνλ ζάθν, κεηά πψο κε θνίηαμε, πψο κνπ 

κίιεζε. Πψο κε είπε πξνδφηξηα. Άθνπγα αθφκα ηε θσλή ηνπ ζη’ 

απηηά κνπ. Σελ άθνπγα ηφζν θαζαξά, ζαλ λα ήηαλ εδψ. 

 Καη κεηά έλα δπλαηφ γέιην. 

 ηακάηεζα λα ρηππάσ ηνλ ζάθν θαη μέπλνε γχξηζα πξνο 

ηελ είζνδν. Μφιηο ε Κάιηγθ κε είδε, ζηακάηεζε λα γειάεη. 

 «Μέγθαλ, θη εζχ εδψ;» κε ξψηεζε. Ο Γθέηι δελ κίιεζε 

θαζφινπ. Με ηελ Κάιηγθ κπνξνχζε λα θπθινθνξεί ειεχζεξα 

θαη λα δείρλεη ζε φινπο φηη είλαη καδί ηεο. Αελ ρξεηαδφηαλ λα 

έξρνληαη ρψξηα γηα πξνπφλεζε, φπσο εκείο. 

 «Ναη» απάληεζα. «Αελ ήμεξα φηη ζα έξζεηε». Έζθπςα θαη 

άξρηζα λα καδεχσ ηα πξάγκαηά κνπ. Πέηαμα ηελ πεηζέηα κνπ 

κέζα ζηνλ ζάθν θαη έδεζα ηε δαθέηα κνπ γχξσ απφ ηε κέζε 

κνπ. 

 «Αελ ρξεηάδεηαη λα θχγεηο» είπε ε Κάιηγθ. «Μπνξνχκε λα 

κνηξαζηνχκε ην ζηάδην. Ή λα πξνπνλεζνχκε καδί». 

 Κνίηαμα ηνλ Γθέηι θαη, φηαλ θαηάιαβα φηη δελ ζα έπαηξλα 

απάληεζε, έξημα ην ινπξί ηνπ ζάθνπ κνπ ζηνλ ψκν θαη 

μεθίλεζα λα ηνπο πιεζηάδσ γηα λα βγσ απφ ην ζηάδην. 

 «Αελ ρξεηάδεηαη, επραξηζηψ» είπα ζηελ Κάιηγθ ειπίδνληαο 

λα κε δείρλσ ην κίζνο κνπ. «Θα βξσ άιιν κέξνο». 
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 «Οη αίζνπζεο είλαη θιεηζηέο θαη έμσ ρηνλίδεη» είπε 

ζαζηηζκέλε ε Κάιηγθ. «Πνχ ζα παο;». Σελ αγλφεζα θαη πέξαζα 

δίπια απφ ηνλ Γθέηι, γηα λα αλνίμσ ηελ πφξηα. 

 «Μείλε» είπε θαη κφλν ηφηε ζηακάηεζα. Ήκνπλ πιάηε θαη 

δελ κπνξνχζα λα ηνπο δσ. Έζπξσμα ηελ πφξηα θαη βγήθα ζην 

ιεπθνληπκέλν πξναχιην. Ήηαλ αξγά γηα λα ην κεηαληψζσ, 

παξφηη ην είρα ήδε κεηαληψζεη. Αηάνιε, ζα πέζαηλα απφ ην 

θξχν. Ώπ’ φ,ηη θαίλεηαη, νη πεξηζζφηεξνη είραλ ζπγθεληξσζεί 

ζηνπο θνηηψλεο ηνπο θαη κφλν κεξηθνί Ρεκφξ ήηαλ ρσξηζκέλνη 

ζε νκάδεο θαη έπαηδαλ ρηνλνπφιεκν. Μέζα ζηελ απφιπηε 

επηπρία ηνπο, ζπκήζεθα ηε θνξά πνπ ν Γθέηι θη εγψ παίμακε 

θαη… 

 Κνχλεζα ην θεθάιη γηα λα ζηείισ καθξηά ηε ζθέςε. 

 ηραηλφκνπλ ην θξχν θαη ηψξα ήκνπλ αλαγθαζκέλε λα 

ηξέρσ έμσ, πάλσ ζε ζηξψζεηο ρηνληνχ πνπ δπζθφιεπαλ ηα 

βήκαηά κνπ, θαηαπνλνχζαλ ηνπο κπο κνπ θαη έβξεραλ ηα ξνχρα 

κνπ, ηδίσο θάζε θνξά πνπ ζηξαβνπαηνχζα θαη έπεθηα. Δ αλάζα 

κνπ ήηαλ κία κφληκε παγσκέλε αέξηλε κάδα. Δ κχηε θαη ηα 

ρέξηα κνπ άιινηε κνπδηαζκέλα θαη άιινηε κπιαβηαζκέλα ή 

θφθθηλα. Σα άθξα κνπ πνλνχζαλ απφ ηελ ππεξβνιηθή έθζεζε 

ζηελ παγσληά θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεηψζσ γηα φιε 

ηελ επφκελε βδνκάδα ηελ ψξα ησλ πξνπνλήζεψλ κνπ ζην κηζφ. 

Σν ίδην θαη ηηο επηζθέςεηο ζηελ ηξαπεδαξία. ζν ιηγφηεξν 

έβιεπα ηνλ Γθέηι ηφζν ιηγφηεξν πνλνχζα. Δ Έκηιπ ήηαλ ε κφλε 

πνπ εξρφηαλ ζηνλ θνηηψλα κνπ θαη θαζφηαλ καδί κνπ ζηα 

καζήκαηα, αιιά θαη ηα απνγεχκαηα πνπ πιένλ είρα ειεχζεξν 

ρξφλν. Καη ν βξσκνιεξφηι κε ξεδίιεςε θαη κεηά εμαθαλίζηεθε. 

«Βίζαη πνιχ ζέμη έηζη βξεγκέλε» κνπ είπε έλα απφ εθείλα 

ηα βξάδηα ησλ βαζαληζηηθψλ πξνπνλήζεσλ. Χξαία πνιεκίζηξηα 

ζα γηλφκνπλ. Οχηε πνπ θαηάιαβα πφηε πιεζίαζε. 
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«Γεινία ζα έιεγα», δηφξζσζα θαη έζθπςα κπξνζηά έηζη 

φπσο ήκνπλ φξζηα γηα λα ηεληψζσ ηνπο κπο ζηα πφδηα. 

Ο Σδέζε ζθχξημε κε ζαπκαζκφ. 

«Πξνζπαζείο λα κε απνπιαλήζεηο;» Σα πέικαηά ηνπ 

βπζίζηεθαλ ζην ρηφλη φπσο κε πιεζίαδε. «Σα παο πνιχ θαιά λα 

μέξεηο». 

«Σδέζε, λα ραξείο» αλαζηέλαμα απφ ηελ ππεξβνιηθή πίεζε 

ησλ κπψλ ηνπ. Δ αληνρή κνπ φιν θαη ζηέξεπε. Σν ζψκα κνπ 

ηξεκνχιηαδε θαη κε θάζε απφηνκε θίλεζε έραλα ηελ φξαζή κνπ 

γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα, παξαπαηνχζα. Κάηη δελ πήγαηλε θαιά 

κ’ εκέλα απφ ην πξσί. «Άζε κε λα ηειεηψζσ». 

Με κία θίλεζε, επηδέμηα θαη αζηξαπηαία, πνπ κφλν απφ 

ηνλ Γθέηι είρα ζπλεζίζεη, ν Σδέζε πέξαζε ην ρέξη ηνπ γχξσ απφ 

ηε κέζε κνπ, κε γχξηζε θαη κε θφιιεζε πάλσ ηνπ. Σα παγσκέλα 

ρέξηα ηνπ ηξχπσζαλ κέζα απφ ηελ κπινχδα κνπ θαη αλέβεθαλ 

πξνο ηελ πιάηε κνπ. 

«Μνπ αξέζεη λα κε ιεο έηζη. Καλείο δελ κε θσλάδεη 

Σδέζε». 

Έβαια ηα ρέξηα κνπ ζην ζηέξλν ηνπ γηα λα ηνλ ζπξψμσ 

φζν κπνξνχζα καθξηά κνπ. 

«Ναη; Mία απφ εθείλεο ηηο ειίζηεο Λεξφηι πνπ ζε θψλαδε 

‘Σδέζε’ έλα πξσηλφ ζηελ ηξαπεδαξία, ζην φλεηξφ κνπ ηελ είδα;» 

Ο Σδέζε γέιαζε απηάξεζθα. 

«Ώπηφ ηη είλαη; Γήιεηα;» 

«Ώπηφ καο έιεηπε» είπα κε θφπν. «Ξεθφιια, ζε 

παξαθαιψ, απφ πάλσ κνπ». Σνλ έζπξσμα φζν κπνξνχζα, φκσο 

δελ έιεγε λα μεθνιιήζεη. 

Φαζαξία αθνχζηεθε απφ πίζσ καο. Οκηιίεο. Ο Σδέζε κε 

θφιιεζε μαλά πάλσ ηνπ θαη πήγε λα κε θηιήζεη. Σνλ απέθπγα 

γέξλνληαο πίζσ, αιιά ηφηε θαηάιαβα φηη απηφ ην είραλ δεη θαη 

άιινη. Δ Κάιηγθ κνχ γέιαζε πνλεξά θαη κνπ έθιεηζε ην κάηη. 
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Αίπια ηεο ν Γθέηι δελ ζάιεςε. ηνπο ψκνπο ηνπο είραλ 

πεξαζκέλα ζαθίδηα. Πάιη πξνπνλνχληαλ καδί. 

Ο Σδέζε ηνπο θνίηαμε ελνριεκέλνο. 

«Ση ζα γίλεη; Αελ βιέπεηε φηη ην κσξφ κνπ θη εγψ ζέινπκε 

λα κείλνπκε κφλνη; Θα καο ραδεχεηε πνιιή ψξα αθφκα;» 

αλ λα μχπλεζαλ απφ φλεηξν, θηλήζεθαλ. Δ Κάιηγθ 

ππνθιίζεθε ζηνλ Σδέζε θαη, φηαλ εθείλνο έζηξεςε ην βιέκκα 

πάλσ ζηνλ Γθέηι γηα λα ηνλ δεη λα επαλαιακβάλεη ηελ θίλεζε 

ηεο Κάιηγθ, απηφο γχξηζε ηελ πιάηε θη έθπγε. 

Ο Σδέζε γέιαζε. Άξαγε κπνξνχζε λα πάξεη θάηη ζηα 

ζνβαξά; 

«Ώζέβεηα ζε βαζηιηθφ Λεξφηι» κνπ είπε θνπλψληαο ην 

θεθάιη κε πξνζπνηεηή απφγλσζε. «Καη κε παξνπζία καξηχξσλ. 

Ση ηηκσξία ιεο λα ηνπ επηβιεζεί;» 

«Σδέζε», ηνλ επέπιεμα, αλ θαη ε θσλή κνπ κε ην δφξη 

αθνχζηεθε. Ο ιαηκφο κνπ πνλνχζε ππεξβνιηθά γηα λα ηνλ 

θαηαπνλήζσ κε νκηιίεο. 

«ρη, ζνβαξά. Βίκαη πεξίεξγνο λα κάζσ. Πάσ λα ξσηήζσ 

ηνλ παηέξα κνπ». 

Σνλ έζπξσμα εληειψο θαη ηξέθιηζα πξνο ηα πίζσ. Γηαηί 

δαιηδφκνπλ ηφζν ζήκεξα; 

«Ώιήζεηα, δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα ρσξίο λα 

ξσηήζεηο ηνλ κπακπάθα ζνπ;» πξφθεξα βξαρληαζκέλε. Πίεζα 

ηνλ εαπηφ κνπ λα ζπλερίζεη, θη αο πνλνχζε ν ιαηκφο. «Ση είζαη 

ρσξίο ηνλ Λαδάξ; Ση είζαη εδψ κέζα, μέξεηο; Αελ είζαη θαλ ν 

Σδέηζελ. Βίζαη ν γηνο ηνπ δηεπζπληή ηεο αθαδεκίαο. Σφζν 

ζεκαληηθφο, θη φκσο ηφζν αζήκαληνο. Καεκελνχιε κνπ. Πφζν 

ζιηβεξφ λα δεηο ζηε ζθηά ησλ άιισλ». 

Σν άγξην βιέκκα ηνπ Σδέζε κνχ έδεημε φηη είρα πεηχρεη 

δηάλα ζην επαίζζεην ζεκείν ηνπ. Θπκάκαη πψο θνίηαμε ηνλ 

αδεξθφ κνπ ηε κέξα πνπ κηινχζε κε ηνλ Λαδάξ ζηελ 
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ηξαπεδαξία. Λεο θαη είραλ αληηζηξαθεί νη ξφινη θαη ν αδεξθφο 

κνπ ήηαλ ν γηνο ηνπ Λαδάξ, αληί γηα ηνλ Σδέζε. 

Σν θνπδνχλη ηνπ ζησπεηεξίνπ ρηχπεζε θη εγψ αλάζαλα 

ραηξέθαθα. Άξπαμα απφ ην έδαθνο ην ζαθίδηφ κνπ θαη έθαλα λα 

θχγσ. Σν βήκα κνπ ήηαλ αζηαζέο θαη αδχλακν. Δ αλάζα κνπ 

βαζηά θαη ην ζηήζνο κνπ βαξχ. Γξέδη ζπλφδεπε ηηο αλαπλνέο 

κνπ. 

«ρη, κσξφ κνπ» γξχιηζε ν Σδέζε θαη έπηαζε ην ρέξη κνπ. 

«Αελ παο πνπζελά. Σνπιάρηζηνλ φρη κφλε ζνπ. ήκεξα έρσ 

φξεμε λα πεξάζσ ην βξάδπ κε ην ηζνπιάθη κνπ». 
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Σξάβεμα κάηαηα ην ρέξη κνπ, αλίθαλε λα ρξεζηκνπνηήζσ 

πνιιή δχλακε. Κάηη ηε ζηξάγγηδε απφ κέζα κνπ. 

«Πάξε κία απφ ηηο Λεξφηι» πξνζπάζεζα λα γξπιίζσ. 

Μάιινλ ε βξαρλάδα ζηε θσλή κνπ κε βνήζεζε λα αθνπζηψ 

απεηιεηηθή. «Βίλαη ηέιεηεο ηζνχιεο». 

Δ ιαβή ηνπ Σδέζε έζθημε γχξσ απφ ηνλ πήρε κνπ. 

«Κακία δελ ζε θηάλεη ζε απηφ». Σε ζηηγκή πνπ ζήθσλα ην 

πφδη γηα λα ηνλ ρηππήζσ αλάκεζα ζηα δηθά ηνπ πφδηα, εθείλνο 

θηλήζεθε ζην πιάη θαη κε απέθπγε. Ήκνπλ ζαλάζηκα αξγή απφ 

ηελ αδπλακία. 

«Παξάηα κε». Ξέζπαζα ζε βήρα θαη έλησζα θάηη γινηψδεο 

θαη περηφ λα αλεβαίλεη ζηνλ ιαηκφ κνπ. Σν θαηάπηα 

αεδηαζκέλε. «Πξέπεη λα…» Σνλ θξάηεζα γηα λα κε ζσξηαζηψ. 

Ο Σδέζε πέξαζε ην ρέξη ηνπ γχξσ απφ ηε κέζε κνπ. Έραλα ηηο 

αηζζήζεηο κνπ. «Πξέπεη λα πάσ ζηνλ θνηηψλα κνπ. Θα βξσ ηνλ 
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κπειά κνπ αλ ιείπσ απφ ην παξνπζηνιφγην». Δ θσλή κνπ 

αθνπγφηαλ ζαλ ςίζπξνο. 

«Γη’ απηφ αγρψλεζαη, κσξφ κνπ; Θα πάκε καδί ζηελ 

ππεχζπλε θαη ζα ηελ ελεκεξψζσ φηη ζα πεξάζεηο καδί κνπ ην 

βξάδπ. Πίζηεςέ κε, ζα ζνπ δεηήζεη λα ην επαλαιάβεηο 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ εχλνηά κνπ». 

«Σδέζε, δελ είκαη…» Έλησζα ηα γφλαηά κνπ λα ηξέκνπλ. 

«Άζε κε λα πάσ γηα χπλν». 

Ο Σδέζε κε θνίηαμε αλήζπρνο. 

«νβαξνινγείο» είπε. Έβαιε ην ρέξη ηνπ ζην κέησπφ κνπ, 

κία θίλεζε πνπ δελ θαηάιαβα ζε ηη απνζθνπνχζε. Έβξηζε ηνλ 

Υξηζηφ θαη έπεηηα κε θξάηεζε γεξά γηα λα κελ πέζσ. «Πάκε» 

είπε θαη κε ηξάβεμε. Βίρα πέζεη νινθιεξσηηθά πάλσ ηνπ. Αελ 

μέξσ γηαηί ε δχλακή κνπ κε εγθαηέιεηςε ηψξα. Έβιεπα ην ρηφλη 

λα ζηξνβηιίδεηαη κπξνζηά κνπ θαη ήμεξα πσο δελ έθηαηγε ν 

άλεκνο, αιιά ηα πξνβιεκαηηθά κνπ κάηηα. Ώπφ ην πξσί φια 

γχξηδαλ. 

Αελ θαηάιαβα πφηε ν Σδέζε κε πήγε ζηα δηακεξίζκαηα 

ησλ Λεξφηι. Θπκάκαη ηνλ έιεγρν πνπ πέξαζα απφ ηνπο 

θξνπξνχο πξηλ κπσ ζην θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα, πνπ 

πξνζηαηεπφηαλ απφ ηείρε. ε αληίζεζε κε ηε δηακφξθσζε ησλ 

θνηηψλσλ καο, ηα δηακεξίζκαηα ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 

εδψ ήηαλ κεηθηά, δελ ρσξίδνληαλ ζε δχν θηήξηα, φπσο θαη ησλ 

ηαπεηλψλ Λεξφηι. 

Δ θαζαξία ρηχπεζε ζαλ ζθπξί ην ήδε επηβαξπκέλν 

θεθάιη κνπ. Βίρακε κπεη ζην δηακέξηζκα ηνπ Σδέζε. Πνπ 

κάιινλ άλεθε ζε φινπο ηνπο βαζηιηθνχο Λεξφηι, γηαηί φινη 

βξίζθνληαλ εδψ. ηα κάηηα κνπ θαίλνληαλ ζαλ πνιχρξσκεο 

θηγνχξεο πνπ έηξεραλ πάλσ θάησ. ε έλαλ θαλαπέ ηξεηο Λεξφηι, 

έλαο αξζεληθφο θαη δχν ζειπθέο, έπαηδαλ. Βίρε ζηα πφδηα ηνπ ηε 

κία, ελψ ε άιιε ζηεθφηαλ φξζηα απφ πίζσ ηνπ θαη ηνπ έθαλε 
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καζάδ. ε έλαλ άιινλ θαλαπέ αθξηβψο δίπια, θάπνηνη 

θηιηνχληαλ θαη ε γπλαίθα ρνχθησλε ηαπηφρξνλα εθείλνλ πνπ 

θαζφηαλ δίπια ηνπο. Ο Λεξφηι πνπ θηιηφηαλ καδί ηεο ην έβιεπε, 

αιιά αδηαθνξνχζε. πλέρηζε λα ρψλεη ηε γιψζζα ηνπ κέζα ζην 

ζηφκα ηεο.  

Βάλ γηλφηαλ θάηη ηέηνην κεηαμχ Ρεκφξ, νη αξζεληθνί ζα 

πιαθψλνληαλ ζην μχιν. Ώιιά νη Λεξφηι δελ είραλ 

ζπλαηζζήκαηα. Σν ηζρπξφ κπαιφ ηνπο επηζθίαδε θάζε 

δπλαηφηεηα ζπλαηζζήκαηνο. 

«Θέισ… ζέισ λα θχγσ» είπα μέπλνε απφ ηελ εμάληιεζε. 

«Θέισ λα πάσ ζηνλ Ρφλαιλη, λα…» 

«Ο αδεξθνχιεο ζνπ μέξεη φηη είζαη καδί κνπ. Με ζνπ πσ 

φηη θαη απηφο θάπνπ εδψ ζα θξχβεηαη, γηα λα κελ ηνλ 

αλαθαιχςνπλ νη βαζηιηθνί θχιαθεο». 

«Ση… Πνηνη θχιαθεο;» Αελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ γηα 

πνην πξάγκα κηινχζε. Σν κφλν πνπ αληηιακβαλφκνπλ ήηαλ ε 

δαιάδα, ην θξχν, ην ηξεκνχιηαζκα, ε απειπηζία θαη ε αλάγθε 

κνπ λα βάισ ηα θιάκαηα. Μα ηη έπαζα; 

«Σδέηζελ, Σδέηζελ!» ηζίξημαλ θάηη Λεξφηι κφιηο καο 

πήξαλ είδεζε θαη έηξεμαλ θνληά ηνπ. 

«Βπηηέινπο» έιεγαλ ε κία κεηά ηελ άιιε. «ε 

πεξηκέλακε» ή «καο έιεηςεο». «Σελ έθεξεο γηα λα παίμνπκε;» 

ξψηεζε γεκάηε ιαρηάξα ε κία γηα κέλα. Σελ έζπξσμα καθξηά 

θσλάδνληαο βξαρληαζκέλα «κε κε αγγίδεηο ιπζζαζκέλε 

ζθχια». Βθείλε παξαπάηεζε θαη έπεζε θάησ. Δ πξψηε ηεο 

αληίδξαζε ήηαλ λα κε θνηηάμεη ζαζηηζκέλε, φηαλ φκσο 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηη έγηλε, ζεθψζεθε θαη ήξζε αγξηεκέλε πξνο 

ην κέξνο κνπ. 

«Μπάζηαξδε ζθξφθα!» 

«πα, Μπξίακ» πεηάρηεθε κπξνζηά ν Σδέζε. «Αελ ζα 

κηιάο έηζη ζην παηρλίδη κνπ. Μπνξεί θαη λα ζπκψζσ», ηεο 
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έθιεηζε ην κάηη. «Καη ηψξα θχγεηε» δηέηαμε θαη απηέο, ζαλ λα 

ήηαλ δνχιεο, ππάθνπζαλ. Ο ηφλνο ηνπ άιιαμε φηαλ 

απεπζχλζεθε ζ’ εκέλα. Ώλ δελ είρα παξαηζζήζεηο, ζα έιεγα φηη 

ήηαλ ηξπθεξφο θαη αλήζπρνο. «Μέγθαλ, θάζηζε θαη πεξίκελε. 

Πάσ λα ζνπ θέξσ θάηη γηα ηνλ ππξεηφ». 

«Ππ… Ση είλαη απηφ;» Ο Σδέζε ήδε απνκαθξπλφηαλ. 

Ώθνχκπεζα ζηνλ ηνίρν γηα λα ζηαζεξνπνηεζψ. Να θαζίζσ. 

Έπξεπε λα βξσ θάπνπ λα θαζίζσ. Έλαο Λεξφηι έπεζε πάλσ κνπ 

θαη καδί παξαπαηήζακε. Έδεηρλε θη εθείλνο ην ίδην δαιηζκέλνο 

κ’ εκέλα, κφλν πνπ απηφο κχξηδε απαίζηα. Δ αλάζα ηνπ ζχκηδε 

ηε κπξσδηά ηεο αηζαλφιεο πνπ είρακε ζην ηαηξείν γηα λα 

απνιπκάλνπκε ηα ηξαχκαηα. Αελ ήκνπλ δπλαηή γηα λα 

ζπγθξαηήζσ ην βάξνο ηνπ θη έηζη πέζακε θαη νη δχν θάησ. 

«Χ, ην ηζνπιάθη ηνπ πξίγθηπα» ραράληζε ν Λεξφηι θαη 

πξνζπάζεζε λα κε θηιήζεη. 

«Κάηζε» ηνπ είπα κε ηελ πην βξαρλή θσλή πνπ έρσ 

αθνχζεη πνηέ ζε πιάζκα ή άλζξσπν, ελψ πξνζπαζνχζα κε ηα 

ζαλ λεθξά ρέξηα κνπ λα ηνλ απσζήζσ. «ήθσ». 

Ο Λεξφηι θφιιεζε πάλσ κνπ θαη άξρηζε λα κε γιείθεη κε 

καλία. Παληθφβιεηε ηνλ ρηχπεζα κε ην γφλαηφ κνπ θαη, φηαλ 

απνκαθξχλζεθε βξίδνληαο, πεηάρηεθα πάλσ, ηξέθιηζα θαη 

αθνχκπεζα πάιη ζηνλ ηνίρν γηα λα ηζνξξνπήζσ. Κνίηαμα 

κπξνζηά ηηο δεθάδεο ρξσκαηηζηέο θηγνχξεο πνπ θψλαδαλ θαη 

ρνξνπεδνχζαλ, θαη απφ ηνλ πφλν ζην θεθάιη ηα κάηηα κνπ 

κηζφθιεηζαλ. Με ην ρέξη αθφκα ζηνλ ηνίρν, έηξεμα πξνο ηελ 

πφξηα, βγήθα έμσ, ζηακάηεζα θαη έζθπςα κπξνζηά γηα λα 

αλαζάλσ. Σν ζηήζνο κνπ πηεδφηαλ επψδπλα θαη νη βαζηέο 

αλάζεο εμαληινχζαλ ηελ ειάρηζηε αληνρή κνπ. Ξέζπαζα ζε 

βήρα, δελ ζηακάηεζα, φκσο, λα απνκαθξχλνκαη. Ο θνξκφο κνπ 

ήηαλ ζθπκκέλνο κπξνζηά, ηα πφδηα κνπ ζπγθξνχνληαλ κεηαμχ 

ηνπο. 
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Αελ μέξσ πψο έθπγα απφ ην ζπγθξφηεκα ησλ βαζηιηθψλ 

Λεξφηι. Θπκάκαη κφλν φηη έηξερα πξνο ηνπο θνηηψλεο ησλ 

αξζεληθψλ Ρεκφξ γηα λα βξσ ηνλ αδεξθφ κνπ, λα κνπ πεη ηη 

έπαζα. 

Καλείο δελ θπινχζε ηελ είζνδν. Καλέλαο θχιαθαο δελ 

ηξηγχξηδε ζην πξναχιην. Κάηη ζπλέβαηλε. Ώλέβαηλα ηα ζθαιηά 

ηνπ πξψηνπ νξφθνπ θαη, αληί λα αλαδεηήζσ ηνλ Ρφλαιλη, 

θαηέιεμα λα ρηππάσ ηελ πφξηα ηνπ θνηηψλα ηνπ Γθέηι θαη λα 

ηνλ θσλάδσ. Μία θσλή ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνλ θάλεη λα 

πεηαρηεί έμσ θαη λα κε ηξαβήμεη κέζα θιείλνληαο ηελ πφξηα. 

«Γακψ ην, Μέγθαλ, ηη θάλεηο;» 

 Έπεζα πάλσ ηνπ θαη πξνζπάζεζα λα ηνλ αγθαιηάζσ. 

«Γθέηι» θιαςνχξηζα θαη έπηαζα ην θαλειάθη ηνπ. «Ο 

Σδέζε θηαίεη. Αελ ζέισ. Αελ ηνλ ζέισ. Ο Σδέζε θη εγψ δελ…» 

Βίρα έλα θαηεβαηφ ζην θεθάιη κνπ. Θα ηνπ έιεγα φηη δελ είκαη 

κε ηνλ Σδέζε, φηη κε εθβηάδεη, φηη δελ ζέισ λα είλαη ζπκσκέλνο 

καδί κνπ, φηη κηζψ ηελ Κάιηγθ θαη ζα ηελ μεκαιιηάζσ αλ ηνλ 

πιεζηάζεη μαλά. Καη δηάθνξα άιια, φια φζα ζθεθηφκνπλ ηηο 

κέξεο πνπ δελ κνπ κηινχζε, αιιά θαηέιεμα λα ηνπ ιέσ κφλν: 

«Πεο κνπ φηη δελ ζεο ηελ Κάιηγθ». 

 «Ση… Γηαηί είζαη έηζη; Ση έπαζεο;» Με θξάηεζε θαιχηεξα 

ζηελ αγθαιηά ηνπ. «Γηαηί θαηο;» 

 «Ώπάληεζέ κνπ!» θψλαμα θαη ν Γθέηι γνχξισζε ηα κάηηα. 

Φαζαξία αθνχζηεθε απφ ηνλ δηάδξνκν. Φχιαθεο έηξεραλ πάλσ 

θάησ, θαιψληαο φινπο ηνπο Ρεκφξ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ 

έθηαζε πίζσ απφ ηελ αθαδεκία, φπσο έθαλαλ θάζε θνξά γηα ηηο 

έθηαθηεο βξαδηλέο αζθήζεηο. Έθηαθηε άζθεζε θψλαδαλ. 

Βπίδεημε γηα ηνπο βαζηιηθνχο θξνπξνχο πνπ είραλ έξζεη ζηελ 

αθαδεκία, λα ειέγμνπλ ηελ πξφνδφ καο γηα ράξε ηνπ βαζηιηά. 

Ο Γθέηι κε έζπξσμε κε ην ζψκα ηνπ ζηνλ ηνίρν, έθιεηζε 

ην ζηφκα κνπ κε ηελ παιάκε ηνπ θαη κνπ ςηζχξηζε λα ζσπάζσ, 
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ελψ θνίηαδε ηελ πφξηα ηνπ. Πξνζπαζνχζε λα ζθεθηεί έλα 

ζρέδην γηα λα γιπηψζνπκε. 

Δ κπξσδηά ηνπ κε δάιηζε δηπιά, κε έθαλε λα ράζσ 

εληειψο ηνλ θφζκν. Να θιείζσ ηα κάηηα απφ ηε κέζε ηεο 

απφιαπζεο. Μεηά βίαο ζηεθφκνπλ φξζηα, θη αο ήκνπλ 

θνιιεκέλε αλάκεζα ζηνλ ηνίρν θαη ην ζψκα ηνπ. Βπηηέινπο κε 

άγγηδε μαλά. Βμαξηεκέλε απφ ηελ αίζζεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ, 

ξνχθεμα φζε απφ ηε κπξσδηά ηνπ κπνξνχζα. Βίρα ηφζεο κέξεο 

λα ληψζσ θάηη δηθφ ηνπ πάλσ κνπ, έζησ θαη ην άξσκά ηνπ. 

Άλνημα ειαθξψο ηα ρείιε θαη ράηδεςα ηελ επηθάλεηα ηεο 

παιάκεο ηνπ. Σε θίιεζα θαη έλησζα ηε δχλακή ηεο λα 

εμαζζελεί. Αελ κε πίεδε φζν πξηλ. Σε θίιεζα μαλά, δηέηξεμα κε 

ηα ρείιε κνπ ην πεξίγξακκα ησλ δαρηχισλ ηνπ. Σα θίιεζα έλα 

πξνο έλα, πξψηα ρακειά, θνληά ζηελ παιάκε, θαη κεηά 

ςειφηεξα κέρξη πνπ έθηαζα ζηηο άθξεο. Σηο έβαια βαζχηεξα 

ζην ζηφκα κνπ. Με είρε ρατδέςεη κε απηά ηα δάρηπια.  

Δ ζχκεζε ζθαξθάισζε θαη θπξηάξρεζε ζην κπαιφ κνπ, 

επγλσκνζχλε θαη πφζνο μερείιηζε κέζα κνπ, εθδειψζεθε κέζα 

απφ ηηο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο κνπ. Σα ράηδεπα εγψ ηψξα απηά 

ηα δάρηπια γηα λα ηα επραξηζηήζσ, κε επιάβεηα, ηφζν αξγά θαη 

πξνζεθηηθά απφ θφβν κήπσο ράζσ έζησ θαη κηζφ πφλην απφ ην 

δέξκα ηνπ, ρσξίο ρέξηα, κφλν κε ηα ρείιε θαη ηε γιψζζα κνπ, 

παξαζπξκέλε απφ ηε ιχηξσζε πνπ κε απειεπζέξσλε. Αάγθσζα 

απαιά ηηο άθξεο ηνπο έρνληαο αθφκα ηα κάηηα θιεηζηά. Ήκνπλ 

παξαδνκέλε ζηελ αθή. Σελ φζθξεζε. Σνλ έλησζα κε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο. Ήδε αηζζαλφκνπλ θαιχηεξα. 

Κνχλεζα ην θεθάιη κνπ, ψζηε ε παιάκε ηνπ λα ρατδέςεη ην 

δέξκα κνπ, ην κάγνπιφ κνπ, θαη επαλέιαβα ηα θηιηά, απηήλ ηε 

θνξά κε ηα κάηηα κνπ αλνηρηά ζηξακκέλα ζηνλ Γθέηι. Σα δηθά 

ηνπ ήηαλ ζθνηεηλά, θαξθσκέλα επάλσ κνπ. Έζπξσμα ηελ 

παιάκε ηνπ ρακειά, λα ρατδέςεη ηνλ ιαηκφ κνπ, ψζπνπ ηελ 
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άθεζα λα θαιχπηεη ην ζηήζνο κνπ πνπ αλεβνθαηέβαηλε 

ζπλερφκελα απφ ηελ θαξδηά κνπ πνπ ρηππνχζε ζαλ ηξειή. 

Ο Γθέηι αλέβαζε θαη ην άιιν ηνπ ρέξη πάλσ κνπ, ζηελ 

θακπχιε ηνπ ιαηκνχ θαη ηνπ ψκνπ κνπ θαη κε έζθημε ζε κία 

θίλεζε απνδνρήο πνπ κνπ ράξηζε επηπρία. Βκέλα ήζειε, φρη ηελ 

Κάιηγθ.  

Άγγημα θη εγψ ην πξφζσπφ ηνπ, ηνλ ιαηκφ ηνπ, ην ζηέξλν 

ηνπ. Σα αγγίγκαηά καο είραλ ιπηξσηηθή επίδξαζε. Πιεζίαζε θη 

άιιν ην πξφζσπφ κνπ. Ήζειε λα κε θηιήζεη φζν θη εγψ, ν 

πνλεκέλνο ηνπ κνξθαζκφο αληηθαηφπηξηδε ηνλ δηθφ κνπ, 

ππελζπκίδνληάο κνπ πφζν ιάζνο θάλακε. Σν πην ζσζηφ ιάζνο. 

Γηαηί απηφ πνπ ληψζακε ζα καο απνγείσλε θαη κεηά ζα καο 

ηζάθηδε πξηλ καο θαηαζηξέςεη. Θα καο έζηειλε ζηε θπιαθή. 

Σνλ ζάλαην. Οη Ρεκφξ ήκαζηαλ θαηαδηθαζκέλνη ζηνλ έξσηα. 

Ήκνπλ, φκσο, ηφζν απειπηζκέλε. Ήζεια λα ραζψ ιίγν ζ’ 

εθείλνλ θη αο κε θαηέζηξεθε κεηά. 

Έπηαζα ην θαλειάθη ηνπ ζρεδφλ απφ ηνλ ιαηκφ θαη ηνλ 

ηξάβεμα θνληά κνπ. Σα αγγίγκαηά ηνπ Γθέηι έγηλαλ πην δπλαηά 

επάλσ κνπ. Με θξάηεζε γεξά ζηελ αγθαιηά ηνπ. 

 «Μεγθ», πξνζπάζεζε λα κε ζηακαηήζεη, αιιά δελ ηνλ 

άθεζα. Άγγημα ηα ρείιε κνπ ζηα δηθά ηνπ θαη έλησζα δάθξπα λα 

θπιάλε, λα θαηαβξέρνπλ ην δέξκα κνπ, δελ ήμεξα, φκσο, αλ 

ήηαλ δηθά κνπ ή ηνπ Γθέηι. Μπνξνχζα κφλν λα ληψζσ ηελ 

ηαχηηζε αλάκεζά καο ζηνλ πφλν θαη ηνλ έξσηα. Γηαηί κφλν πφλν 

έλησζα ηψξα πνπ δελ κπνξνχζα λα γεπηψ ηνλ έξσηά ηνπ. 

 «Φίιεζέ κε» ηθέηεπζα θαη ηνλ έζθημα αθφκα πεξηζζφηεξν. 

Σα ρείιε καο αγγίδνληαλ, αιιά ήζεια εθείλνο λα ηα θάλεη δηθά 

ηνπ. «Φίιεζέ κε». 

Οη αληηζηάζεηο ηνπ θάκθζεθαλ. Σν είδα ζηα κάηηα ηνπ. Σν 

θαηάιαβα απφ ηνλ ηξφπν πνπ κε έζθημε. Αελ ζα κε άθελε ηψξα. 

Έγεηξε ην θεθάιη ηνπ γηα λα ζθξαγίζεη ηα ρείιε καο. Με ην 
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άγγηγκά ηνπ, άλνημα πεξηζζφηεξν ην ζηφκα. Καζψο άλνηγε θη 

εθείλνο ην ζηφκα ηνπ αξγά, κε θαηαθηνχζε κε εξεκία θαη 

ζηαζεξφηεηα, θαη γαξγαινχζε ηελ άθξε ηεο γιψζζαο κνπ κε ηε 

δηθή ηνπ. Σα ζηφκαηά καο άλνηγαλ φζν δελ πήγαηλε άιιν, ε 

ηαρχηεηα, φκσο, παξέκελε βαζαληζηηθά θαη απνιαπζηηθά αξγή. 

Σν ειεχζεξν ρέξη ηνπ κε ζθηρηαγθάιηαδε απφ ηε κέζε. Δ 

παιάκε ηνπ άιινπ ρεξηνχ ρψζεθε πίζσ απφ ην θεθάιη κνπ θαη 

αγθάιηαζε ηνλ ζβέξθν κνπ θαη ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ ιαηκφ κνπ 

κε ηα δάρηπιά ηνπ πνπ ηπιίγνληαλ κέρξη κπξνζηά, πηέδνληαο 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην πξφζσπφ κνπ ζην δηθφ ηνπ.  

Καη ε έληαζε επέζηξεςε δηπιάζηα. Σψξα ηα ρείιε καο 

ήηαλ ζηαζεξά θνιιεκέλα, αλνηρηά, ρσξίο λα θηλνχληαη. Οη 

γιψζζεο, φκσο, αγσλίδνληαλ λα μεπεξάζνπλ ε κία ηελ άιιε. Δ 

αλάζα κνπ ραλφηαλ κέζα ζην ζηφκα ηνπ Γθέηι θαη έζθαγε κε 

πίεζε απφ ηα ξνπζνχληα ηνπ θαπηή επάλσ κνπ, 

απειεπζεξψλνληαο φιν ην πάζνο πνπ είρε εγθισβηζηεί ζην θηιί. 

Μπεξδεπφηαλ κε ηε δηθή κνπ. Καη φιν θαη αλαζαίλακε πην 

βαζηά, δελ ήηαλ αξθεηφο ν αέξαο. 

Σα δάρηπιά ηνπ έθιεηζαλ ζε γξνζηά θαη έζθημαλ ηα καιιηά 

κνπ, μεξίδσζαλ κεξηθέο ηξίρεο απφ ηελ έληαζε. Σξάβεμε πίζσ 

ην θεθάιη κνπ θαη δάγθσζε ηνλ ιαηκφ κνπ. Άθεζα έλα βνγθεηφ 

απνιαπζηηθνχ πφλνπ θαη ηα δάρηπια ηνπ Γθέηι κε πίεζαλ θη 

άιιν. Ώλάζαλε βαζηά απφ ηελ απφιαπζε ηνπ βνγθεηνχ κνπ. 

«Μεγθ» ςέιιηζε πάλσ ζηα ρείιε κνπ. Φηζχξηδε ιφγηα πνπ 

δελ ήηαλ μεθάζαξα, δηέθξηλα, φκσο, ηε θξάζε ‘ζε ζέισ’. 

Σνλ έζθημα πάλσ κνπ. Υξεζηκνπνίεζα ηε γιψζζα κνπ θαη 

ηα δφληηα κνπ, γηα λα παίμσ κε ηα ρείιε ηνπ. Βίραλ πξεζηεί φζν 

θαη ηα δηθά κνπ. Σε κία ηα θηινχζα θαη ηελ άιιε ηα δάγθσλα, 

γηα λα γιείςσ κεηά ην αίκα. Ρνχθεμα ηε κεηαιιηθή ηνπ γεχζε. 

Αηέηξεμα ην πεξίγξακκα ηνπ πεγνπληνχ ηνπ θαη ηνλ είδα κε 

πξνζπκία λα παξαδίλεηαη ζηα παηρλίδηα κνπ, θαζψο έγεξλε πίζσ 
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ην θεθάιη γηα λα κνπ δψζεη πξφζβαζε ζηνλ ιαηκφ ηνπ. Σνλ 

δάγθσζα θη εγψ, δπλαηφηεξα απ’ φ,ηη εθείλνο θαη, φηαλ βφγθεμε, 

ξνχθεμα έλα θνκκάηη ηεο ζάξθαο ηνπ. 

Ώπηφ ήηαλ. 

Ο Γθέηι ίζησζε πάιη ην θεθάιη, κε θνίηαμε κε έλα 

ζθνηεηλφ βαζχ άγξην θαη απνθαζηζηηθφ βιέκκα. Μπνξνχζα λα 

δσ κέζα ηνπ ηηο ζθέςεηο ηνπ. Βκέλα γπκλή ζην θξεβάηη ηνπ κ’ 

εθείλνλ απφ πάλσ κνπ. Καη ηψξα δελ ζα ζηακαηνχζε εθεί. 

Ήζειε λα κνπ θάλεη φζα ζθεθηφηαλ. Καη ην ήζεια θη εγψ. 

Πξέπεη λα είδε ζηελ έθθξαζή κνπ ηελ απνδνρή. Με 

ζήθσζε ζηνλ αέξα κε ην έλα ρέξη πνπ ήηαλ πεξαζκέλν γχξσ 

απφ ηε κέζε κνπ θαη θνιιψληαο μαλά ηα ρείιε ηνπ ζηα δηθά 

κνπ, πεξπάηεζε πξνο ην θξεβάηη. 
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 Σα πφδηα κνπ αγθάιηαδαλ ην ζψκα ηνπ, φηαλ ν Γθέηι 

μάπισζε πάλσ κνπ ζην ζηξψκα. Σν ρέξη ηνπ πνπ έζθηγγε ηα 

καιιηά κνπ, ηψξα ήηαλ ζην κάγνπιφ κνπ. 

 «Μφλν εζέλα» ςέιιηζε πάλσ ζηα ρείιε κνπ. «Μφλν εζέλα 

ζέισ», θαη ηα έθαλε πάιη δηθά ηνπ. 

«Αελ άθνπζεο Οπφιηεξο;» θψλαμε θάπνηνο απφ έμσ. 

Άλνημα ηα κάηηα, ν Γθέηι δελ πξφιαβε λα αληηδξάζεη θαζψο ε 

πφξηα άλνηγε. «Έθηαθηε άζθ…». Ο θξνπξφο ζάζηηζε θαη ην 

πξφζσπφ ηνπ ριφκηαζε. 

Ο Γθέηι ήηαλ αθφκα πάλσ κνπ, είρε ζεθψζεη, φκσο, ην 

θεθάιη θαη αληίθξηδε ηνλ θξνπξφ. Σα δεπηεξφιεπηα ηνπ 

απφιπηνπ παληθνχ πνπ καο θαηέθιηζαλ φινπο ήηαλ ειάρηζηα. 

«Ρέηλ!» νχξιηαμε ν θξνπξφο. Ο Γθέηι πεηάρηεθε φξζηνο 

θαη επηηέζεθε ζηνλ θξνπξφ, έλαο δεχηεξνο κπήθε κέζα θαη 

φξκεζε ζηνλ Γθέηι, ηνλ έζπξσμε πίζσ θαη ηνλ ρηχπεζε, φηαλ 
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έλαο ηξίηνο θξνπξφο νξκνχζε θαη έπηαλε εκέλα, ηε ζηηγκή πνπ 

νη άιινη δχν Ρεκφξ έξηρλαλ ηνλ Γθέηι ζην πάησκα θαη ηνλ 

ρηππνχζαλ. Οχξιηαμα ζαλ λα ρηχπεζαλ εκέλα θαη πξνζπάζεζα 

λα θηάζσ ζηνλ Γθέηι θσλάδνληαο λα ηνλ αθήζνπλ. Ο θξνπξφο 

κνπ κε ηξαβνχζε πξνο ηα έμσ. 

«ηνλ Λαδάξ!» θψλαμε έλαο απφ ηνπο δχν πνπ ρηππνχζαλ 

ηνλ Γθέηι. Σνλ ζήθσζαλ φξζην θαη καο ηξάβεμαλ έμσ. 

«ην γξαθείν!» απάληεζε απηφο πνπ κε ηξαβνχζε ζηνπο 

άιινπο.  

Ο Γθέηι κε θψλαμε θαη πξνζπαζνχζε λα έξζεη θνληά κνπ, 

ρηππνχζε ηνπο θξνπξνχο ηνπ θαη έβξηδε ηνλ δηθφ κνπ πνπ κε 

ηξαβνινγνχζε, αιιά εγψ ήκνπλ ηφζν δαιηζκέλε πνπ ζπλερψο 

παξαπαηνχζα. Αελ κπνξνχζα λα αληηζηαζψ. Ώλαθαηεπφκνπλ 

απφ ηηο αλαηαξάμεηο, έραλα ηε δχλακή κνπ. Ήκνπλ αλίθαλε 

αθφκα θαη λα ηξνκάμσ. Αελ θαηαιάβαηλα ηη αθξηβψο ζπλέβαηλε 

γχξσ κνπ. Παξαθνινπζνχζα ηα γεγνλφηα ζαλ μέλε. 

ινη νη Ρεκφξ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη ζηελ πίζσ πιεπξά 

ηεο αθαδεκίαο θαη θαλείο δελ καο είδε φηαλ νη θξνπξνί καο 

έζπξαλ έμσ. Έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ Λαδάξ, ν Γθέηι 

ειεπζεξψζεθε θαη ρηχπεζε ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν θξνπξνχο, 

άιινη ηξεηο έπεζαλ επάλσ ηνπ γηα λα ηνλ θξαηήζνπλ, ηε ζηηγκή 

πνπ ν δηθφο κνπ θξνπξφο κε έζπξσρλε βίαηα κέζα ζην γξαθείν. 

«Άξρνληά κνπ, έρνπκε πεξηζηαηηθφ» είπε ν θξνπξφο 

ακέζσο κφιηο άλνημε ηελ πφξηα, ζψπαζε, φκσο, αληηθξίδνληαο 

κπξνζηά καο ηέζζεξηο θξνπξνχο πνπ ζηέθνληαλ εθεί θαη 

ζηξάθεθαλ επάλσ καο. Ο Λαδάξ πίζσ απφ ην γξαθείν ηνπ 

γνχξισζε ηα κάηηα θαη πάληαζε. 

 ια πάγσζαλ γηα ηα επφκελα δεπηεξφιεπηα. Έμσ άθνπγα 

ηνπο θξνπξνχο πνπ πάιεπαλ κε ηνλ Γθέηι θαη κέζα βηψλακε ηελ 

απφιπηε ζαζηηκάξα. Οη άγλσζηνη θξνπξνί ζπλέρηζαλ λα κε 
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θνηηάλε. Αελ ήηαλ δηθνί καο. Φνξνχζαλ ηηο ζηνιέο ησλ 

θπιάθσλ ηεο Νφξζεα. Ήηαλ βαζηιηθνί θχιαθεο. 

 Κη άιιε θαζαξία αθνχζηεθε απφ έμσ. 

 «Παηέξα, κνπ μέθπγε, ηελ έραζ…» νχξιηαμε ν Σδέζε 

νξκψληαο κέζα ζην γξαθείν θαη πάγσζε φηαλ είδε φηη ήκνπλ θη 

εγψ εδψ. 

 «Έμσ!» θψλαμε ν Λαδάξ. «Πάξε ηελ έμσ ηψξα!» 

Οη βαζηιηθνί θχιαθεο φξκεζαλ επάλσ κνπ, ν θξνπξφο πνπ 

κε θξαηνχζε δελ θαηάιαβε ηη έγηλε θαη κε άθεζε, ν Λαδάξ 

νχξιηαμε «ρη!» θαη έηξεμε πξνο ην κέξνο κνπ, ην γξαθείν ηνπ, 

φκσο, ηνλ εκπφδηζε λα θηάζεη έγθαηξα θνληά κνπ. Ο Σδέζε, πνπ 

ήηαλ δίπια κνπ, κε ηξάβεμε απφ ηνπο βαζηιηθνχο θχιαθεο θαη 

έβγαιε απφ ηε δψλε ηνπ έλα καραίξη. Σν έζηξεςε θαηά πάλσ 

κνπ θαη κε καραίξσζε. Έβγαια κία θσλή απφ ηνλ πφλν, νη 

θχιαθεο θψλαμαλ ζπγρξνληζκέλα απφ θφβν κήπσο 

ηξαπκαηίζηεθα θαη έηξεμαλ λα κε ζψζνπλ, ν Λαδάξ νχξιηαμε 

«ρη, Σδέηζελ, φρη!» θαη ηνλ έζπξσμε πέξα. Δ κχηε ηνπ 

καραηξηνχ βγήθε απφ κέζα κνπ θη εγψ θψλαμα μαλά απφ ηνλ 

πφλν θαη θξάηεζα ηελ πιεγή ζην ζηνκάρη κνπ παξαπαηψληαο.  

«Πηάζ’ ηε!» θψλαμε έλαο βαζηιηθφο θχιαθαο. 

«Σξαπκαηίζηεθε;» 

Ο Λαδάξ πνδνπαηήζεθε κε ηνπο θχιαθεο πνπ έπεζαλ 

επάλσ ηνπ γηα λα κε θηάζνπλ. 

 «Πηάζ’ ηε, πηάζ’ ηε!» ηζίξηδε ν έλαο θχιαθαο ζηνλ άιινλ. 

Ο έλαο κε ηξάβεμε θαη νη άιινη ηξεηο κπήθαλ αλάκεζα ζ’ εκέλα 

θαη ηνπο ππφινηπνπο κέζα ζην γξαθείν, φκσο θη άιινη θξνπξνί 

ηεο αθαδεκίαο κπήθαλ κέζα ζέξλνληαο ηνλ Γθέηι. Σνπ θψλαδαλ 

θη εθείλνο αληηζηεθφηαλ θαη ηνπο ρηππνχζε, ηε ζηηγκή πνπ νη 

δχν βαζηιηθνί θχιαθεο επηηέζεθαλ ζηνλ Σδέζε θαη ηνλ 

ηξαπκάηηζαλ κε ην καραίξη ηνπ. Μαχξν αίκα έζηαμε απφ ηελ 

πιεγή ζην ρέξη ηνπ. Ο Σδέζε θψλαμε θαη έθαλε πίζσ θαη ν 



ΐΡΤΏΝΏΚΔ ΜΏΡΕΏ  ΐΕΐΛΕΟ 0,5 

 
252 

 

Λαδάξ κπήθε ζηε κέζε θαη ρηχπεζε ηνλ θχιαθα κε ην καραίξη. 

Βίρακε κπιερηεί φινη κεηαμχ καο. 

 «Ώλαηζζεηνπνηείζηε ηνλ Οπφιηεξο!» δηέηαμε ν Λαδάξ κε 

φιε ηε δχλακε ηεο θσλήο ηνπ ζηνπο θξνπξνχο γηα λα αθνπζηεί 

πάλσ απφ ηε θαζαξία θαη, ρσξίο λα δεη αλ εθηέιεζαλ ηελ 

εληνιή ηνπ, επηηέζεθε ζηνλ άιινλ βαζηιηθφ θχιαθα κε ην 

καραίξη. Οη θξνπξνί ηεο αθαδεκίαο αλαηζζεηνπνίεζαλ ηνλ 

Γθέηι θαη ηνλ πέηαμαλ πέξα, φξκεζαλ πξνο ην κέξνο ηνπ Λαδάξ 

γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ, ν βαζηιηθφο θχιαθαο πνπ κε θξαηνχζε 

αλαγθάζηεθε λα κε αθήζεη γηα λα κπεη ζηε κάρε θη εγψ 

ηξέθιηζα καθξηά απφ ηε κάρε. Πξνζπάζεζα λα θηάζσ ηνλ 

Γθέηι. Πίεζα ηε κηθξή πιεγή κε ην ρέξη κνπ θαη εκπφδηζα ην 

αίκα λα ηξέμεη, φκσο απνδπλακσλφκνπλ πεξηζζφηεξν. 

Αχν θξνπξνί κε έπηαζαλ. 

 «Έμσ!» νχξιηαμε ν Λαδάξ ζηνπο θξνπξνχο πνπ κε 

άξπαμαλ. Ήηαλ δηθνί καο. «ΐγάιηε ηελ έμσ θαη θξχςηε ηε!» 

 Οη θξνπξνί κε ηξάβεμαλ θη εγψ αληηζηάζεθα θσλάδνληαο 

ηνλ Γθέηι. Ο Λαδάξ θαη νη ππφινηπνη θξνπξνί πξνζπαζνχζαλ 

λα θαζπζηεξήζνπλ ηνπο βαζηιηθνχο θχιαθεο πνπ έθαλαλ λα 

ηξέμνπλ πίζσ καο. 

 «Σδέηζελ, ηξέρα λα βξεηο ηνλ Ρφλαιλη!» νχξιηαμε ν 

Λαδάξ. 

 «Αελ μέξσ πνχ είλαη!» θψλαμε ν Σδέζε, κνξθάδνληαο απφ 

ηελ πιεγή ζην ρέξη ηνπ πνπ είρε βαθηεί νιφθιεξν καχξν. 

«Κξχθηεθε γηα λα κελ πέζεη πάλσ ηνπο…» 

 «ΣΡΒΥΏ!» 

Ο Σδέζε φξκεζε έμσ, νη θξνπξνί θη εγψ ηνλ 

αθνινπζήζακε, αιιά αιιάμακε θαηεπζχλζεηο φηαλ ν Σδέζε 

έηξεμε πξνο ηελ έμνδν, ελψ εκείο θαηεπζπλζήθακε ζηα έγθαηα 

ηεο αθαδεκίαο. Δ δαιάδα δελ ππνρσξνχζε θαη νη Ρεκφξ έηξεραλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν. Αελ πεξπαηνχζα πηα. Σα πφδηα κνπ είραλ 
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παξαιχζεη ηφζεο θνξέο θαη νη αηζζήζεηο κνπ κε άθελαλ θάζε 

ηφζν ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε, πνπ νη θξνπξνί κε 

θνπβαινχζαλ. θαιηά. Καηεβαίλακε ζθαιηά. ιν θαη πην 

ρακειά, φπσο εθείλα πνπ κε είραλ νδεγήζεη άπεηξεο θνξέο ζηελ 

απνκφλσζε. κσο, εδψ δελ ήηαλ ηα θειηά ηεο απνκφλσζεο. 

 Πίζσ καο έηξεραλ θάπνηνη. 

 Οη Ρεκφξ κνπξκνχξηδαλ κεηαμχ ηνπο θαη επηηάρπλαλ. Θα 

πέθηακε ζε αδηέμνδν, ιέγαλε. Αελ ππήξρε άιιε δηέμνδνο. Οη 

βαζηιηθνί θχιαθεο κάο παγίδεπζαλ. Μαο αθνινχζεζαλ, καο 

έθηαζαλ θαη καο επηηέζεθαλ. Οη θξνπξνί αλαγθάζηεθαλ λα κε 

αθήζνπλ γηα λα ακπλζνχλ θαη ε επήξεηα ηεο δάιεο κε έθαλε λα 

παξαπαηήζσ θαη λα πέζσ πίζσ. 

 «Πξνδφηεο!» νχξιηαμαλ νη βαζηιηθνί θχιαθεο ζηνπο 

δηθνχο καο θξνπξνχο θαηά ηελ επίζεζε. Οη ζθηέο ηνπο πάιεπαλ 

πάλσ απφ ην θεθάιη κνπ. Να ηξέμσ. Σν κφλν πνπ ήμεξα ήηαλ 

φηη έπξεπε λα ηξέμσ. Με θφπν ζεθψζεθα θαη, θξαηψληαο ην 

ζηνκάρη κνπ, αθνινχζεζα ηνλ δξφκν πνπ ράξαμαλ νη θξνπξνί 

κνπ. Ο δηάδξνκνο ήηαλ επζχο θαη ζηελφο, νη ηνίρνη πέηξηλνη. 

Σνπο θξαηνχζα κε ην έλα ρέξη κνπ αλνηρηφ ζε πξνέθηαζε γηα λα 

κε ζσξηαζηψ. Άθνπγα ηηο θσλέο πίζσ κνπ θαη 

παληθνβαιιφκνπλ. Ήζεια λα ιηπνζπκήζσ θαη πάζρηδα λα 

θξαηεζψ. Μέζα ζηελ πιάλε ηεο δάιεο, κπνξνχζα λα θαηαιάβσ 

έλα πξάγκα. Θα κε ζθφησλαλ. Έηξεμα γξεγνξφηεξα, βξήθα κία 

πφξηα κπξνζηά κνπ, ηε κνλαδηθή, φξκεζα ζε έλα δσκάηην ζην 

ηέινο ηνπ δηαδξφκνπ θαη αλαδήηεζα έλα έπηπιν, γηα λα 

κπνξέζσ λα θξπθηψ ή κία δεχηεξε δηέμνδν. 

κσο, δελ ππήξρε άιιε δηέμνδνο, νχηε έπηπια εδψ. Σν 

δσκάηην ήηαλ θελφ, απαξηηδφηαλ κφλν απφ ηέζζεξηο ηνίρνπο 

γεκάηνπο δσγξαθηέο φκνηεο κεηαμχ ηνπο. ρη, δελ ήηαλ 

δσγξαθηέο. Ήηαλ θάηη ζαλ ηνηρνγξαθίεο. Έκνηαδαλ κε ζχκβνια 

θαη γξάκκαηα. 
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Μφξθαζα απφ ηνλ πφλν ζην ζηνκάρη κνπ θαη πίεζα 

πεξηζζφηεξν ηελ πιεγή, θαζψο ηξέθιηδα κέρξη ηνλ ηνίρν 

απέλαληί κνπ. Άπισζα ην ειεχζεξν ρέξη κνπ γηα λα ζηεξηρηψ, 

αιιά ηα δάρηπιά κνπ θάεθαλ κφιηο ήξζαλ ζε επαθή κε ηα 

ζθαιηζηά γξάκκαηα ζηνλ ηνίρν. Σξάβεμα απφηνκα ην ρέξη κνπ 

πίζσ θαη έβξηζα φζν ηίλαδα ηα δάρηπια, γηα λα δηψμσ ην 

θάςηκν. 

Ώλαδήηεζα κία θελή απφ ζχκβνια επηθάλεηα γηα λα 

ζηεξηρηψ. Αελ ππήξρε πνπζελά. Οιφθιεξε ε επηθάλεηά ηνπ 

ηνίρνπ είρε ζθαιηζηά γξάκκαηα. Έηξηςα ηα κάηηα κνπ θαη 

πξνζπάζεζα λα δηαβάζσ θάηη απφ απηά ρσξίο λα ηα αγγίδσ. 

«Φξέληεξηθ Μίιεξ». 

Μνπ πήξε κεξηθά δεπηεξφιεπηα γηα λα αλαγλσξίζσ ην 

φλνκα ηνπ θξνπξνχ Ρεκφξ. Φξέληεξηθ Μίιεξ. Σνλ ήμεξα. 

Βξγαδφηαλ εδψ πξηλ κεξηθά ρξφληα θαη ζθνηψζεθε καδί κε 

πνιινχο άιινπο, φηαλ επηηέζεθαλ ζηελ αθαδεκία αληηζηαζηαθνί 

Ρεκφξ, ε νκάδα πνπ καο είπαλ πσο πξνζπαζνχζε λα 

θαηαζηξέςεη ην λνκνζεηηθφ ζχζηεκα θαη λα αθπξψζεη ηνλ 

ζηξαηησηηθφ λφκν πνπ ππνρξέσλε εκάο, ηνπο Ρεκφξ, λα 

πνιεκήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ επφκελν πφιεκν, θαζψο θαη 

ηνλ λφκν πνπ καο απαγφξεπε λα δεπγαξψζνπκε. Βθείλν ην 

βξάδπ πνπ νη αληηζηαζηαθνί επηηέζεθαλ, θαλέλαο δελ είρε 

αθνχζεη θαζαξία. Οη ζεηξήλεο δελ είραλ ρηππήζεη γηα λα καο 

εηδνπνηήζνπλ, φπσο ζπλέβαηλε ζε θάζε θαηάζηαζε αλάγθεο. 

Καλέλαο καζεηεπφκελνο ή ζπνπδαζηήο δελ θηλδχλεςε. Οη 

θξνπξνί ηεο αθαδεκίαο ζθνηψζεθαλ θαηά ηελ επίζεζε γηα λα 

καο πξνζηαηέςνπλ. Έηζη καο είπαλ. 

Καη ηα νλφκαηα φισλ απηψλ ήηαλ γξακκέλα εδψ, ην έλα 

δίπια ζην άιιν. 

Γηαηί; 
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κσο, ηφηε πξνρψξεζα ζηελ επφκελε ζθέςε. Αειαδή φια 

ηα νλφκαηα ζηνλ ηνίρν ήηαλ… πεζακέλσλ; Ήηαλ ακέηξεηα. 

Αεθάδεο, εθαηνληάδεο. 

πλέρηζα λα ειέγρσ. Παξαθάησ, ζηελ ηειεπηαία ζεηξά, 

βξήθα έλα άιιν γλσζηφ φλνκα. Ράηαλ Υέηηδ. Καη δίπια ηνπ 

Νηατάλα ηάληνλ. Πξνζπάζεζα λα αλαζάλσ θαλνληθά. Δ 

Νηατάλα θαη ν Ράηαλ ήηαλ λεθξνί; Μα… ηα θέληξα 

αλακφξθσζεο; Τπνηίζεηαη πσο ηνπο πήξαλ γηα λα ηνπο 

ζπκκνξθψζνπλ πξηλ επηζηξέςνπλ. Αελ ζπλέβαηλε έηζη; 

Ση γηλφηαλ εθεί ηειηθά; 

Καηάπηα θαη πξνζπάζεζα λα βάισ ηηο ζθέςεηο κνπ ζε κηα 

ινγηθή ζεηξά, πξάγκα αθαηφξζσην φηαλ ν αλαζεκαηηζκέλνο 

πφλνο ηεο πιεγήο κε ηξππνχζε, ζαλ λα κε καραίξσλαλ μαλά θαη 

μαλά. Δ δαιάδα κνπ επηδεηλψζεθε ηψξα πνπ έραλα αίκα. Σν 

έλησζα λα θπιάεη ζην ρέξη κνπ θαη δπζθνιεπφκνπλ λα πηέζσ ην 

ηξαχκα, γηα λα ζηακαηήζσ ηελ αηκνξξαγία. Κάζε επαθή κε ηελ 

μεζθηζκέλε ζάξθα κνπ ήηαλ επψδπλε. 

Μφξθαζα θαη θνίηαμα πάιη κπξνζηά. Σν λα δηαβάζσ φια 

ηα νλφκαηα ζηνλ ηνίρν ήηαλ αθαηφξζσην. Έθαλα ιίγν πίζσ θαη 

πξνζπάζεζα λα ηνλ θνηηάμσ ζθαηξηθά. Δ γπαιάδα θαη ε 

αληαλάθιαζε ησλ γξακκάησλ κνχ πξνθαινχζε δπζθνξία. 

Νφκηδα φηη ηφζε ψξα ηα δηθά κνπ κάηηα έθηαηγαλ γηα ηε 

ζνινχξα ηνπ δσκαηίνπ, αιιά φρη. Έθηαηγαλ ηα ίδηα ηα 

γξάκκαηα ζηνλ ηνίρν, πνπ γπάιηδαλ. 

Έπεζα θάησ θαη δελ πξνζπάζεζα πάιη λα ζεθσζψ. 

Ήκνπλ αξθεηά καθξηά, ψζηε λα έρσ νιφθιεξε ηελ εηθφλα ηνπ 

ηνίρνπ απέλαληί κνπ. Έδεηρλε ζαλ λα είλαη ρσξηζκέλνο ζε δχν 

κεξηέο. Τπήξρε θελφ αλάκεζά ηνπο, ζαλ κία παρηά λνεηή 

γξακκή πνπ ρψξηδε ηηο δχν πιεπξέο. αλ δχν ζηξαηφπεδα. Σα 

γξάκκαηα ζηε κία πιεπξά ήηαλ αλάγιπθα ρξπζά θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ηα νλφκαηα φζσλ αλαγλψξηζα 
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πξνεγνπκέλσο. ηελ άιιε πιεπξά ηα γξάκκαηα ήηαλ αλάγιπθα 

αζεκέληα, ζρεδφλ ιεπθά. Αελ αλαγλψξηζα θαλέλα φλνκα απφ 

απηήλ ηελ πιεπξά θαη... 

Δ ιίζηα κε ηα αζεκέληα-ιεπθά γξάκκαηα θσηίζηεθε. 

Βθηπθισηηθή ιάκςε κε ηχθισζε. Νέα γξάκκαηα άξρηζαλ λα 

δεκηνπξγνχληαη ζην ηέινο ηεο ιίζηαο, ζαλ λα θχηξσλαλ λέα 

νλφκαηα κέζα απφ ηνλ ηνίρν πνπ ζηγά-ζηγά πεηάγνληαλ πξνο ηα 

έμσ. 

Έλα λέν φλνκα πξνζηέζεθε ζηε ιίζηα ηεο ιεπθήο 

πιεπξάο. Καη απηήλ ηε θνξά ην ήμεξα. Ήηαλ ην φλνκα ελφο απφ 

ηνπο θξνπξνχο πνπ κε έζπξαλ εδψ θάησ. Πέζαλε; Σνλ 

ζθφησζαλ; Καη γηαηί πξνζηέζεθε ζε απηήλ ηελ πιεπξά, θαη φρη 

ζηε ρξπζή, δίπια; 

Σν θεθάιη κνπ θνπδνχληδε. 

Πξνζπάζεζα μαλά λα βάισ ηα ζηνηρεία ζε κία ζεηξά. ια 

ηα νλφκαηα, θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ήηαλ αζηξαθηεξά. Βμέπεκπαλ 

θσο πνπ δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ πψο γηλφηαλ λα πεγάδεη 

απφ ηα ίδηα ηα γξάκκαηα. Ώπηά ήηαλ πνπ θψηηδαλ ην δσκάηην, 

ζαλ ην θάζε γξάκκα λα είρε έλαλ εζσηεξηθφ θσηηζκφ. 

Δ κεγαιχηεξε πεγή θσηφο, φκσο, πξνεξρφηαλ απφ αιινχ. 

Πάλσ απφ ηηο ρσξηζηέο, ζαλ αληίπαιεο, ιίζηεο κε ηα 

νλφκαηα βξίζθνληαλ δχν δσγξαθηέο κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο, 

θάηη ζαλ νηθφζεκα, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηελ θάζε ιίζηα απφ 

θάησ ηνπο. Δ κία δσγξαθηά ήηαλ ρξπζή θαη ε άιιε αζεκέληα-

ιεπθή. Δ ρξπζή ήηαλ έλα θίδη. Έκνηαδε κ’ εθείλν πνπ είρε ην 

ζχκβνιν ηνπ βαζηιηθνχ ζπκβνπιίνπ, έλα θίδη πνπ αγθαιηάδεη 

έλα ηξίγσλν, κε ηε δηαθνξά φηη εδψ ην ηξίγσλν δελ ππήξρε 

γχξσ απφ ην θίδη. Ήηαλ ζην δηπιαλφ ζχκβνιν, ην αζεκνιεπθφ. 

Έλα ηξίγσλν πνπ κέζα ηνπ παγίδεπε… Μηζφθιεηζα ηα κάηηα. 

Πξνζπάζεζα λα ην δσ θαιχηεξα. Καη γνχξισζα ηα κάηηα. 
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Ήηαλ ν Υξηζηφο κέζα ζην ηξίγσλν! Μία απεηθφληζε ηνπ 

Υξηζηνχ, απφ απηέο πνπ είρα δεη ζε έλαλ απφ ηνπο λανχο ησλ 

αλζξψπσλ, φζν θαηξφ δνχζα καδί ηνπο. Καη ηη ζρέζε είρακε 

εκείο κε ηνλ Υξηζηφ; Ώθνχ δελ είρακε ζξεζθεία. Οη 

πεξηζζφηεξνη δελ γλψξηδαλ θαλ ηελ χπαξμή ηνπ. Ση γχξεπε εδψ; 

Οιφθιεξν ην ζψκα ηνπ κέζα ζην ηξίγσλν θαηλφηαλ ζαλ 

λα πεηνχζε, δελ παηνχζε θάπνπ. Ήηαλ ληπκέλνο κε ιεπθφ 

καλδχα θαη πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ εθηπθισηηθφ θσο, πνπ 

πήγαδε απφ ηνλ ίδην. 

ηε κία πιεπξά ην θίδη θαη ζηελ άιιε ν Υξηζηφο. 

Υξπζφ θαη αζεκνιεπθφ. 

Καη ζηε θνξπθή ππήξρε θαη θάηη άιιν, πνπ δηραδφηαλ 

αλάκεζα ζην ρξπζφ θαη ην αζεκέλην-ιεπθφ. Αχν ιέμεηο, κε 

μερσξηζηφ ρξψκα ε θαζεκία, ζαλ λα πξνζπαζνχζε ε κία λα 

ππεξηζρχζεη ηεο άιιεο ρξσκαηηθά. Σν ρξπζφ είρε θαηαιάβεη ηα 

πεξηζζφηεξα γξάκκαηα, ζαλ λα θέξδηδε έδαθνο ζηγά-ζηγά 

απέλαληη ζην αζεκνιεπθφ. 

Με έλα βνγθεηφ απφ ηελ πίεζε πνπ αζθνχζα ζηελ πιεγή 

κνπ, ζεθψζεθα φξζηα θαη, παξαπαηψληαο, πιεζίαζα 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνίρν. Ο απρέλαο κνπ πνλνχζε απφ ην βάξνο 

ηνπ θεθαιηνχ, πνπ έπεθηε πίζσ γηα λα θνηηάμεη ςειά, αιιά 

επέκελα λα θνηηάμσ πάλσ, ζρεδφλ ζην ηαβάλη. Μηζφθιεηζα ηα 

κάηηα θαη πξνζπάζεζα λα δηαβάζσ ηηο δχν ιέμεηο, παξφηη ηα 

γξάκκαηα ρνξνπεδνχζαλ κπξνζηά κνπ. 

Καη γνχξισζα μαλά ηα κάηηα. 

Οη ιέμεηο απηέο δελ απαξηίδνληαλ απφ γξάκκαηα. Ήηαλ ηα 

ζχκβνια! Βθείλα ηα ζχκβνια ηνπ θψδηθα ησλ Λεξφηι, πνπ κνπ 

κάζαηλε ε κεηέξα κνπ φζν θαηξφ δνχζακε αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο. Θα κνπ ρξεζίκεπαλ θάπνπ, κνπ είρε πεη,  πνπ πνηέ 

δελ έκαζα, αθνχ, ην βξάδπ πνπ θαηάθεξα λα κάζσ φια ηα 

ζχκβνια, ηε ζθφησζαλ νη θχιαθεο ηνπ βαζηιηά. 
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Ώλνηγφθιεηζα ηα κάηηα γηα λα απνδηψμσ ηελ ελνριεηηθή 

δαιάδα. Υξψκαηα ρφξεπαλ κπξνζηά κνπ απφ ηηο ιάκςεηο ησλ 

γξακκάησλ, ησλ νλνκάησλ θαη ησλ θπξίαξρσλ ζπκβφισλ. 

Σα ήμεξα ηα ζχκβνια, αιιά ήηαλ δχζθνιν ηψξα λα 

απνδψζσ ηελ έλλνηα ηνπ θαζελφο ζην αλάινγν γξάκκα ηνπ 

θνηλνχ αιθαβήηνπ. Ώλάζαλα βαζηά, φκσο, θαη δηάβαζα ηε 

θξάζε ηνπ θψδηθα, κεηαθξάδνληάο ηνλ απηφκαηα ζηελ 

αλζξψπηλε γιψζζα, πνπ κεηά ηνλ ηξίην παγθφζκην πφιεκν 

ρξεζηκνπνηνχζακε φινη εδψ ζηελ Γε. Έιεγε… έιεγε… 

Πίεζα θη άιιν ηα κάηηα κνπ. Ώλάζεκα, έιεγε… 

«Α… Αεπηέξα… Παξνπζία». 
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 Αεπηέξα Παξνπζία; 

 Ση κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ; Κάπνην ιάζνο ζα έθαλα κε ηε 

κεηάθξαζε, αιιά δελ είρα θνπξάγην λα δηαβάζσ μαλά. 

Μφιηο πνπ θαηάθεξα λα βξσ ηε δχλακε γηα έλα βήκα, 

φηαλ ε πφξηα ηνπ κπζηήξηνπ δσκαηίνπ άλνημε κε νξκή θαη δχν 

θχιαθεο πεηάρηεθαλ κέζα ζην δσκάηην. Έβγαια κηα θσλή απφ 

ηελ ηξνκάξα κνπ θαη κε θφπν έθαλα έλα αθφκα βήκα γηα λα 

ηξέμσ, αιιά εθείλνη κε άξπαμαλ. Με φζν θνπξάγην κνπ είρε 

απνκείλεη, αληηζηάζεθα. Φψλαδα λα κε αθήζνπλ θαη ηνπο 

ρηππνχζα αδέμηα. θέςεηο καθάβξηεο, κε πξσηαξρηθή ην δηθφ 

κνπ φλνκα λα θπηξψλεη ζε ιίγν ζε θάπνηα πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, 

άξρηζαλ λα κε θαηαβάιινπλ. 

Οη θχιαθεο πάζρηδαλ λα κε ηξαβήμνπλ θαη δελ κε 

ηξαπκάηηδαλ. Ώλ ην ήζειαλ, ζα ήκνπλ λεθξή ηψξα. Σφηε 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη δελ ήζειαλ λα κνπ θάλνπλ θαθφ. Αελ ζα 
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κε ζθφησλαλ. Πξνζπαζνχζαλ λα κε πάξνπλ απφ ‘δσ. Ήηαλ, 

φκσο, νη βαζηιηθνί θχιαθεο. Ση ήζειαλ απφ κέλα; 

 Καη ηφηε φξκεζαλ κέζα ζην δσκάηην ν Λαδάξ κε ηνλ 

Σδέζε θαη ηνλ αδεξθφ κνπ. Βπηηέζεθαλ ζηνπο θχιαθεο. Ο Σδέζε 

θαη ν Ρφλαιλη ζηνλ έλαλ θαη ν Λαδάξ ζηνλ άιινλ.  

Παξαπάηεζα θαη ζηξηκψρηεθα ζηε γσλία ηνπ δσκαηίνπ, 

καδεχηεθα φζν ε κάρε κπξνζηά κνπ έδεηρλε λα γέξλεη πξνο ηε 

κεξηά καο. Ο Λαδάξ θαη ν Ρφλαιλη έζηξηςαλ ηαπηφρξνλα ηνπο 

ιαηκνχο ησλ αληηπάισλ ηνπο θαη κία κηθξή θξαπγή βγήθε απφ 

ην ζηφκα κνπ. 

Οη θχιαθεο έπεζαλ θάησ. Κάηη άζηξαςε ρξπζφ ζηνπο 

ιαηκνχο ηνπο. Κάηη ζαλ ζεκάδη, πνπ νη δηθνί καο θξνπξνί δελ 

είραλ. Έλα ηαηνπάδ ίδην κε ην θίδη πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ ηνίρν, κε 

ηε δηαθνξά φηη απηφ εδψ έζθηγγε ην ηξίγσλν πνπ ζηνλ ηνίρν 

βξηζθφηαλ γχξσ απφ ηνλ Υξηζηφ. Ήηαλ ην ζχκβνιν ηνπ 

βαζηιηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Μία έθξεμε θσηφο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηα ζεκάδηα ησλ 

θπιάθσλ γέκηζε ην δσκάηην. θεπάζακε φινη ηα κάηηα. Ο 

Ρφλαιλη έθιεηζε κε πίεζε ηα δηθά ηνπ, φρη γηα λα πξνζηαηεπηεί 

απφ ηελ επίζεζε θσηφο, αιιά γηα λα κε θσλάμεη. Κξαηήζεθε 

απφ ηνλ Λαδάξ γηα λα ππνκείλεη έλαλ μαθληθφ πφλν. 

Σξαπκαηίζηεθε; 

Σα ηαηνπάδ ζηνπο ιαηκνχο ησλ θπιάθσλ ζαλ λα 

καξάζεθαλ κεηά ηελ έθξεμε θσηφο, νη ιάκςεηο, φκσο, δελ 

ζηακάηεζαλ εθεί. Δ ρξπζή κεξηά ηνπ ηνίρνπ, εθείλε κε ηα 

νλφκαηα ζην ζηξαηφπεδν ηνπ θηδηνχ, άζηξαςε θαη καο ηχθισζε 

μαλά. Αχν νλφκαηα πξνζηέζεθαλ ζηελ θάησ πιεπξά ηεο ιίζηαο 

ηνπ θηδηνχ. Καηάιαβα πσο ήηαλ ηα νλφκαηα απηψλ ησλ 

θπιάθσλ, πνπ κφιηο πέζαλαλ. Μπήθαλ ζε απηήλ ηε ιίζηα, γηαηί 

είραλ ζηνπο ιαηκνχο ηνπο απηφ ην ζεκάδη. 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
261 

 

Δ ρξπζή ιίζηα ππεξηεξνχζε ηεο αζεκέληαο ζε αξηζκφ 

νλνκάησλ θαη… 

ίγνπξα ε δάιε κνχ πξνθαινχζε παξαηζζήζεηο. Ίζσο 

ηψξα πνπ βξηζθφκνπλ ζηα πξφζπξα ηεο ιηπνζπκίαο, λα 

θνηκφκνπλ επηηέινπο θαη κεηά ζα μεζφισλαλ φια. 

Ο Ρφλαιλη έπαςε λα πνλάεη. Μφιηο ηα νλφκαηα 

εκθαλίζηεθαλ καγηθά ζηνλ ηνίρν, ν αδεξθφο κνπ γηαηξεχηεθε 

ην ίδην καγηθά θαη απφηνκα. 

«Τπέξνρα!» θψλαμε ν Σδέζε θαη ζήθσζε ηα ρέξηα απφ 

αγαλάθηεζε. «Σψξα ν Κξέηηνλ ζα λνκίδεη φηη ηνλ βνεζάκε λα 

κεγαιψζεη ηε ιίζηα ηνπ Λνχζηθεξ». 

«Πάςε, Σδέηζελ» ηνπ είπε ν Λαδάξ. «Ώλ απηφ καο 

εμππεξεηεί γηα λα ζψζνπκε ην απνςηλφ, ζα ην θάλνπκε. Θα ηνπ 

πνχκε φηη ε ιίζηα ηνπ Υξηζηνχ ππεξηεξνχζε θαη ζαλαηψζακε 

επίηεδεο ηνπο εκαδεκέλνπο θχιαθεο γηα λα ππεξηεξήζεη ε 

ιίζηα ηνπ Λνχζηθεξ». 

Δ ιίζηα; Δ ιίζηα κε ηηο δχν πιεπξέο; Δ ιίζηα κε ηα 

νλφκαηα; Δ ιίζηα πίζσ κνπ; ηξάθεθα ζ’ εθείλε. Σελ θνίηαμα 

ζαλ ρακέλε. 

«Πνιχ σξαία!» είπε ν Σδέζε. «νπ είπα λα κε θχγεηο» 

γξχιηζε. Ήμεξα φηη ηψξα κηινχζε ζ’ εκέλα. «Σίπνηα δελ ζα είρε 

γίλεη έηζη! Γηαηί έθπγεο; Παξά ιίγν λα…» 

«Βληάμεη, Σδέηζελ» είπε ήξεκα ν Λαδάξ. «Θα ηα 

δηνξζψζνπκε φια ηψξα. Έρνπκε ρξφλν». 

Ώθφκα δελ κηινχζα. Ήκνπλ ζηξακκέλε ζηνλ ηνίρν. 

«Μέγθαλ» είπε ν Ρφλαιλη. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ κνπ 

κηινχζε ηφζν καιαθά θαη έπηαζε ηνλ ψκν κνπ. 

«Ξέξσ» είπα θαη ηνλ θνίηαμα. «Αελ ζα ζαο παξαθνχζσ 

μαλά», θαη κεηά έπεζα ζηνλ αγθαιηά ηνπ θιαίγνληαο. 

ιε ηελ επφκελε εβδνκάδα βξηζθφκνπλ ζην βαζηιηθφ 

δηακέξηζκα ηνπ Λαδάξ ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε. Ήκνπλ 
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άξξσζηε, κνπ είπαλ. Γη’ απηφ δαιηδφκνπλ θαη έβερα θαη δελ 

κπνξνχζα λα αλαζάλσ θαη έλησζα βαξχ ην ζηήζνο κνπ θαη είρα 

ηάζεηο ιηπνζπκίαο. Σίπνηα ζεκαληηθφ. Κνηκφκνπλ ζπλερψο, 

ςελφκνπλ ζηνλ ππξεηφ, κία ιεηηνπξγία πνπ, απ’ φ,ηη κνπ είπαλ, 

αλεβάδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ζε κία πξνζπάζεηα ησλ 

αληηζσκάησλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ αζζέλεηα. Καιφ είλαη, 

κνπ είπαλ. εκαίλεη πσο αληηζηέθνκαη θαη βειηηψλνκαη. 

Ώλαπηχζζσ αληηζψκαηα. Ο Λαδάξ ήηαλ ζίγνπξνο φηη απφ ‘δσ 

θαη πέξα νη κέξεο πνπ ζα έπαηξλα ηα ράπηα κνπ ήηαλ 

κεηξεκέλεο. ε ιίγν θαηξφ δελ ζα ην ζπκφκνπλ θαλ. Φπζηθά, 

φηαλ δελ είζαη εζχ απηφο πνπ θηλδπλεχεη λα πεζάλεη, μερλάο 

εχθνια. 

ηνπο ππφινηπνπο Λεξφηι θαη Ρεκφξ είπαλ πσο 

βξηζθφκνπλ ζηελ απνκφλσζε, γηα ηελ ηαξαρή πνπ πξνθάιεζα 

ζηνλ θνηηψλα ηνπ Γθέηι. 

«Ση;» ξψηεζα, φηαλ ν Σδέζε θαη ν αδεξθφο κνπ κε 

ελεκέξσζαλ γηα φζα έγηλαλ εθείλν ην βξάδπ. Βίρα επηηέινπο 

ζπλέιζεη απφ ηελ επήξεηα ηνπ ππξεηνχ θαη κπνξνχζα λα 

ζπλελλνεζψ. «Πνηα ηαξαρή; Ση έθαλα;» 

Γηαηί δελ κπνξνχζα λα ζπκεζψ ηίπνηα; 

Ο Ρφλαιλη θαη ν Σδέζε θνηηάρηεθαλ. 

«Αελ ζπκάζαη ηη έγηλε;» ξψηεζε ν Ρφλαιλη. 

Έζκημα ηα θξχδηα, πηέδνληαο ηνλ εαπηφ κνπ λα ζπκεζεί. Ση 

ζθαηά έγηλε; 

«Θπκάκαη… Ήκνπλ έμσ θαη έηξερα… κε ηνλ Σδέζε…» 

«ρη αθξηβψο» είπε ν Σδέζε γειψληαο. «Μφλε ζνπ 

έηξερεο. Βγψ ήξζα κεηά θαη ζε βξήθα». 

«Θπκάκαη θφζκν ζηνλ θνηηψλα κνπ. Γηαηί είρα ηφζν 

θφζκν;» 

Ο Ρφλαιλη θαη ν Σδέζε θνηηάρηεθαλ μαλά. αλ λα 

αλαθνπθίζηεθαλ κε απηά πνπ είπα. 
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«Αελ ζπκάηαη» είπε ν Σδέζε. 

«Μάιινλ ν ππξεηφο» ζπκπιήξσζε ν Ρφλαιλη θαη ν Σδέζε 

ρακνγέιαζε. Ση Αηάνιν; Υαηξφηαλ πνπ ήκνπλ άξξσζηε, ν 

θφπαλνο; «Φηαίεη ν ςειφο ππξεηφο πνπ δελ ζπκάζαη. Έθηαζε 

ζαξάληα-δχν». 

«Αελ είρεο θφζκν ζηνλ θνηηψλα ζνπ», κε δηφξζσζε ν 

Σδέζε. «ην δηακέξηζκά κνπ ήηαλ ν θφζκνο. Ήκαζηαλ εθεί 

καδί». Πεξίκελα λα έξζσ αληηκέησπε κε έλα αθφκα μέζπαζκα 

ηνπ Ρφλαιλη, φπσο εθείλν ζηελ ηξαπεδαξία, αιιά, πξνο 

έθπιεμή κνπ, δελ αληέδξαζε ζην γεγνλφο πσο ν Σδέζε θη εγψ 

πήγακε καδί ζην δηακέξηζκά ηνπ. Μεηαιιάρηεθε κήπσο; «Καη 

έθπγεο», ζπλέρηζε λα δηεγείηαη ν Σδέζε. «Πήγεο ζηνλ… ζηνλ 

Οπφιηεξο». 

Πάγσζα ζηελ αλαθνξά ηνπ Γθέηι. Σξφκαδα κε απηά πνπ 

ζα κνπ έιεγαλ. Με θαηάιαβαλ; 

«Καη;» ξψηεζα έληξνκε. «Ση έθαλα;» 

Άξγεζαλ λα απαληήζνπλ. Μαγθψζεθαλ θαη νη δχν. 

«Θπκάκαη…», κηζφθιεηζα ηα κάηηα ζαλ λα έβιεπα ζνιή 

εηθφλα. «Θπκάκαη! Θπκάκαη πνπ θψλαδα ζηνλ Γθέηι θαη 

ρηππνχζα ηελ πφξηα… κεηά ηνπο θξνπξνχο…». Έλα 

κπεξδεκέλν θνπβάξη. «Φαζαξία ζην γξαθείν ηνπ Λαδάξ». Χ, 

Θεέ κνπ! χλδεζα ηα θνκκάηηα. «Μαο έπηαζαλ; Πήξαλ ηνλ 

Γθέηι ζηε θπιαθή;» 

«ΐαζηθά, ηνλ ρηχπεζεο» κε δηφξζσζε ν Σδέζε. Ήηαλ ην 

ηειεπηαίν πνπ πεξίκελα λα αθνχζσ. 

«Β;» 

«Πήγεο φλησο ζηνλ θνηηψλα ηνπ. Σνπ φξκεζεο θαη άξρηζεο 

λα ηνλ ρηππάο. Οη θξνπξνί άθνπζαλ ηε θαζαξία, ζαο έπηαζαλ 

θαη ζαο πήγαλ ζηνλ παηέξα κνπ. Μάιινλ απηήλ ηε θαζαξία ζα 

ζπκάζαη. Οη ππφινηπνη ήηαλ ζε βξαδηλή άζθεζε θαη δελ 

θαηάιαβαλ. Βπεηδή, φκσο, είζαη άξξσζηε θαη έπξεπε λα κείλεηο 
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εδψ, έπξεπε λα θαιχςνπκε θάπσο ηελ απνπζία ζνπ. Καη θπζηθά 

δελ κπνξνχζακε λα πνχκε ηελ αιήζεηα. Πξηλ ιίγν θαηξφ ν Υέηηδ 

θαη ε ηάληνλ ηηκσξήζεθαλ πνπ παξαβίαζαλ θαλφλεο. Θα 

παξαμελεχνληαλ νη άιινη αλ αθήλακε εζέλα θαη ηνλ Οπφιηεξο 

αηηκψξεηνπο θαη ζα μεζπνχζαλ θξνχζκαηα αλππαθνήο. Ώπηνί 

δελ μέξνπλ απηά πνπ έγηλαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

»Πξφζεμέ κε. ηνλ Οπφιηεξο είπακε φηη είζαη ζε 

απνκφλσζε, επεηδή εζχ παξέβεο ηνλ θαλνληζκφ φηαλ πήγεο 

ζηνλ θνηηψλα ηνπ. Πξφζεμε. Μφλν ζ’ εθείλνλ ην είπακε. ε 

θξαηήζακε εδψ ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ζνπ θαη δελ κπνξνχζακε 

λα πνχκε ζηνλ Οπφιηεξο φηη δέρεζαη εηδηθή κεηαρείξηζε, γηαηί 

δελ πξέπεη λα μέξεη φηη είζαη άξξσζηε. Έπξεπε λα μέξεη φηη 

ηηκσξήζεθεο γη’ απηφ πνπ έθαλεο, αιιά λα κε κπνξεί λα ζε 

πιεζηάζεη, γηαηί ηφηε ζα θαηαιάβαηλε φηη είζαη άξξσζηε. 

πλεπψο, γηα ηνλ Οπφιηεξο είζαη απνκφλσζε. Μφλν γηα ηνλ 

Οπφιηεξο. ηνπο ππφινηπνπο, γηα λα δηθαηνινγήζνπκε ηελ 

απνπζία ζνπ αθνχ δελ μέξνπλ ηη έγηλε, είπακε φηη 

ηξαπκαηίζηεθεο θαη είζαη ζην ηαηξείν». 

«Μα, ν Γθέηι…» 

«πκθψλεζε θαη ν Οπφιηεξο λα κελ πεη θάηη γηα ηελ 

επίζθεςή ζνπ ζηνλ θνηηψλα ηνπ. Αελ είλαη ραδφο». 

«Γηαηί φρη; Γηαηί λα πνχκε ςέκαηα ζε φινπο;» 

«Γηαηί πξηλ ιίγν θαηξφ έβαιαλ θπιαθή δχν παξαβάηεο. Θα 

έπξεπε λα κπείηε θη εζείο, αλ κάζαηλαλ φινη ηελ αιήζεηα». 

«Ώθνχ είπαηε πσο πήγα λα ηνλ ρηππήζσ. Ο Γθέηι θη εγψ 

δελ…» 

«Αελ έρεη ζεκαζία. Ήζνπλ ζηνλ θνηηψλα ηνπ, βξάδπ. Σα 

πξάγκαηα ζα πεξηπιέθνληαλ». 

«Άξα γηα ηνλ Γθέηι είκαη απνκφλσζε επεηδή δελ έπξεπε 

λα κάζεη φηη είκαη άξξσζηε θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο είκαη ζην 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
265 

 

ηαηξείν απφ ηξαχκα, επεηδή δελ έπξεπε λα κάζνπλ φηη πήγα ζηνλ 

θνηηψλα ηνπ Γθέηι;». Σν θεθάιη κνπ άξρηζε λα πνλάεη. 

«Ώθξηβψο» είπε ν Σδέζε. 

«Καη θαιά, δελ δήηεζαλ λα κε δνπλ; Δ Έκηιπ;» 

«Δ Πάξηεξ; Φπζηθά θαη δήηεζε, αιιά απαγνξεχνληαλ νη 

επηζθέςεηο». 

«Γηαηί; Θα ππνςηαζηνχλ έηζη». 

«ρη. Σνπο είπακε φηη άξγεζεο λα παξνπζηαζηείο ζην 

ζησπεηήξην. Αηθαηνινγία. Σξαπκαηίζηεθεο, άξγεζεο λα 

παξνπζηαζηείο ζην ζησπεηήξην θαη νη θξνπξνί ζνπ ζε θπιάλε 

μαλά. Σηκσξία γηα ηελ αξγνπνξία ζνπ» μεθνχξληζε ηε 

δηθαηνινγία κε ηελ νπνία θιφκσζαλ φιε ηελ αθαδεκία. Καη ν 

πφλνο ζην θεθάιη κνπ δηπιαζηάζηεθε. Θα ηα έθαλα κπάραιν. 

«Αειαδή, ηψξα ζα κε αθνινπζνχλ πάιη νη θξνπξνί;» 

παξαπνλέζεθα. 

«νπ άμηδε» είπε ν Σδέζε. «νπ είπα λα κείλεηο ζην 

δηακέξηζκα, θη εζχ έθπγεο. Σίπνηα δελ ζα είρε ζπκβεί, αλ δελ 

έθεπγεο». 

«Αελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείο γηα ηνπο άιινπο. Αελ ζα ζε 

ξσηήζνπλ θάηη. Οη ηξαπκαηηζκνί είλαη ζπρλνί, πφζν κάιινλ ζε 

κία αξράξηα, νπφηε θαλείο δελ έδεημε λα εθπιήζζεηαη. Σν ίδην 

θαη γηα ηελ αξγνπνξία ζνπ. ινη μέξνπλ πφζν ράιηα ηα παο κε 

ηνπο θαλνληζκνχο». 

ησπή γηα ιίγν. 

«κσο…» Έζκημα ηα θξχδηα. «Φξνπξνχο. Θπκάκαη 

πνιινχο θξνπξνχο λα κε ηξαβάλε θαη…» 

«Θα είλαη νη θξνπξνί πνπ ζαο έζπξαλ κε ηνλ Οπφιηεξο 

ζην γξαθείν ηνπ…» 

«Αεπηέξα Παξνπζία», ηνλ δηέθνςα. Ο Σδέζε κε θνίηαμε 

ρσξίο λα κηιάεη. 

«Ση;» ξψηεζε ν αδεξθφο κνπ. 
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«Αεπηέξα Παξνπζία» επαλέιαβα. «Θπκάκαη θάηη ηέηνην. 

Καη έλα πεξίεξγν δσκάηην». 

Ο Σδέζε πάιη δελ απαληνχζε. Σψξα είρε αλαιάβεη ν 

αδεξθφο κνπ. 

«Ώπηφ κάιινλ ζα ήηαλ παξαηζζήζεηο απφ ηνλ ππξεηφ. 

Ώθνχγεηαη αζπλάξηεην». Πξνβιεκαηίζηεθε θαη πξνζπάζεζε λα 

ζθεθηεί καδί κνπ ηελ εξκελεία ηεο θξάζεηο. «Αελ δείρλεη λα 

ζεκαίλεη θάηη». 

«Ναη» παξαδέρηεθα ζθεπηηθή. «Πξάγκαηη». 

«Καηάιαβεο ηη πξέπεη λα πεηο, αλ ζε ξσηήζεη θαλείο;» 

ξψηεζε ν Σδέζε. «Έθαλεο πξνπφλεζε κφλε ζνπ σο ζπλήζσο, 

ηξαπκαηίζηεθεο, άξγεζεο λα παξνπζηαζηείο ζην ζησπεηήξην θαη 

επεηδή έρεηο επηβαξεκέλν παξειζφλ ζε ηηκψξεζαλ θαη δελ ζε 

άθεζαλ λα δεηο θαλέλαλ. Καη γηα ηνλ Οπφιηεξο ήζνπλ 

απνκφλσζε». 

«Ναη, αιιά αλ κε ξσηήζεη…» 

«Ώκθηβάιισ αλ ζα ζέιεη λα ζνπ μαλακηιήζεη. Σνλ 

ζάπηζεο ζην μχιν. Ώιιά θαη λα ζνπ κηιήζεη, είπακε, ήζνπλ 

απνκφλσζε. Καλείο δελ ζα κάζεη γηα ζέλα. Καη θνπβέληα ζε 

θαλέλαλ γηα ηνλ Οπφιηεξο». 

Πψο κπνξνχζαλ λα ηα κπνπξδνπθιψλνπλ φια έηζη; Βίρα 

θηφιαο δαιηζηεί. 

«Πάσ γηα ηα ράπηα ζνπ» είπε ν Ρφλαιλη. Ο Σδέζε θαζφηαλ 

ζηελ άθξε ηνπ δηπινχ θξεβαηηνχ θαη κφλν φηαλ ν αδεξθφο κνπ 

έθπγε, βξήθα ην ζάξξνο λα ηνπ κηιήζσ. 

«Σδέζε;» Σα κάηηα ηνπ έπεζαλ επάλσ κνπ. «Ο… ν Γθέηι 

πψο είλαη; Θέισ λα πσ…» 

«Καιά, είλαη, φιε κέξα κε ηελ… απηήλ ηελ αζήκαληε 

Λεξφηι». Πίεζα ηα δφληηα κνπ γηα λα κε δείμσ πφζν 

ηζαληηζκέλε έλησζα. «Καη ζα ζε ζπκβνχιεπα λα κελ ηνπ πεηο 

ηίπνηα γη’ απηήλ. Καη γεληθά λα μεράζεηο εθείλν ην βξάδπ θαη λα 
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κελ ηνλ πιεζηάζεηο αιιηψο ζα κπεη θπιαθή. Παξαιίγν λα 

θαηαζηξέςεηο ηνλ θφπν κνπ. Αελ κπνξψ λα ηξηγπξλάσ καδί ζνπ, 

γηα λα λνκίδνπλ φηη θάηη παίδεη κεηαμχ καο, θη εζχ λα πεγαίλεηο 

εθεί θαη λα ηα θαηαζηξέθεηο φια. Σελ επφκελε θνξά δελ ζα 

είζαη ηφζν ηπρεξή». 

Παξαιίγν λα πεηαρηψ απφ ην θξεβάηη. 

 «Ση είπεο ηψξα; Γη’ απηφ ηα έθαλεο φια; Με έθαλεο λα 

ηζαθσζψ κε ηνλ Γθέηι γηα λα…» 

 «Γηα λα κε ζαο βάινπλ θπιαθή, Μέγθαλ. Πξνζπαζνχζα 

λα ζε πξνζηαηεχζσ, ειίζηα. Αελ ζα μαλαθάλεηο πξνπνλήζεηο κε 

ηνλ Οπφιηεξο. Αελ ζα μαλαβξεζείηε νη δπν ζαο. Ώλ θαηαιάβνπλ 

φηη ηνλ γνπζηάξεηο, ζα έρεηο πξφβιεκα». 

 «Πψο μέξεηο…» 

 «Φαίλεηαη. ΐιέπσ πσο ηνλ θνηηάο. Ξεθφιια. Έηζη θη 

αιιηψο, δελ ζε ζέιεη, είλαη θαλεξφ. Σέινο καδί ηνπ. Βληάμεη;» 

 Καηέβαζα ην θεθάιη γηα λα θξχςσ ην πξφζσπφ κνπ. 

 «Βληάμεη» ςέιιηζα. 

 «Άιισζηε, είζαη κηθξή αθφκα. ηγά κελ εξσηεπηείο απφ 

ηα δεθαπέληε. Θα βξεηο άιινλ, θαιχηεξν». Καη κφλν ζηε ζθέςε 

φηη ζα κε αγγίμεη άιινο, ήζεια λα δψζσ γξνζηά ζηνλ Σδέζε. Καη 

κφλν ζηε ζθέςε φηη πξηλ ιίγν θαηξφ εγψ ζθεθηφκνπλ φηη φηαλ 

δελ κπνξείο λα είζαη κε θάπνηνλ, βξίζθεηο θάπνηνλ άιινλ θαη 

ηειεηψλεηο, ζέισ λα κε βξίζσ. «Με ζνπ πσ φηη απηφο ζίγνπξα 

ζα έρεη βξεη άιιε. ε ηξία ρξφληα ηειεηψλεηο απφ ‘δσ. Θα 

ρσξηζηείηε κε ηνλ Οπφιηεξο. Θα ζαο ζηείινπλ αιινχ. Βθείλνο 

ζα δεπγαξψζεη κε άιιεο. Ρεκφξ θαη Λεξφηι. Μπνξεί λα 

ζθνησζεί, κπνξεί…» 

 «Βληάμεη είπα! Παξάηα κε ηψξα! Φχγε! Καη ηέξκα ηα 

παηρλίδηα. Υίιηεο θνξέο λα βξηδφκαζηε φπσο παιηά! Θα κείλεηο 

καθξηά κνπ. Αελ ζα θάλεηο άιια θφιπα, ζπλελλνεζήθακε;» 
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 «Ώπηφ εμαξηάηαη απφ ζέλα» είπε πνλεξά. «ζν πην 

καθξηά είζαη απφ ηνλ Οπφιηεξο, ηφζν καθξηά ζα είκαη θη εγψ 

απφ ζέλα», θαη κεηά έθπγε. 

   

Ώκέζσο κφιηο ήπηα ηα ράπηα κνπ, δήηεζα λα επηζηξέςσ 

ζηνλ θνηηψλα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά κνπ. Ήηαλ πνιχ λσξίο 

αθφκα θαη έηζη φινη νη Λεξφηι θαη Ρεκφξ έπαηξλαλ πξσηλφ ζηελ 

ηξαπεδαξία. Φπζηθά, φινη ζηακάηεζαλ φηαλ κπήθα πιάη ζηνλ 

αδεξθφ κνπ. Καηάθεξα λα ηνπ μεγιηζηξήζσ, φηαλ ν Λαδάξ 

έπηαζε ηελ θνπβέληα ζηνλ αδεξθφ κνπ γηα θάηη πνπ δελ έπξεπε 

λα αθνχζσ. Ώιιά δελ κ’ ελδηέθεξε. Βίρα αιινχ ην κπαιφ κνπ. 

Πεξπάηεζα πην κέζα ζηελ ηξαπεδαξία. Ρεκφξ ζπκκαζεηέο θαη 

ζπκκαζήηξηέο κνπ κε ζηακαηνχζαλ, γηα λα κε ξσηήζνπλ πψο 

είκαη θαη λα κνπ επρεζνχλ πεξαζηηθά, φκσο εκέλα έλαο απφ 

απηνχο κε ελδηέθεξε. Ο Γθέηι θαζφηαλ κφλνο ζην ηξαπέδη ηνπ, ν 

εζ κάιινλ δελ είρε θαηέβεη αθφκα. Κάζηζα απέλαληί ηνπ ρσξίο 

λα πάξσ ηελ άδεηά ηνπ. 

«Καιεκέξα» είπα δεηιά. 

Σα έληνλα κάηηα ηνπ κε θνίηαμαλ κε ηέηνηα έληαζε θαη… 

ηξπθεξφηεηα; 

«Πψο είζαη;» ξψηεζε πξαγκαηηθά αλήζπρνο. «Ήζεια λα 

ζε δσ θαη δελ κε άθεζαλ. Αελ έπξεπε λα ην πεξάζεηο κφλε ζνπ 

απηφ». Νφκηδε φηη βξηζθφκνπλ ζηελ απνκφλσζε. Βγψ ηνλ είρα 

ρηππήζεη θη εθείλνο αλεζπρνχζε γηα κέλα. Καη ηνλ είρα 

ρηππήζεη ηφζν άζρεκα, πνπ ληξεπφκνπλ λα ηνλ θνηηάμσ. Βίρε 

αθφκα ζεκάδηα θαη κειαληέο ζην πξφζσπν. ,ηη επηζπκνχζα 

πεξηζζφηεξν ηψξα ήηαλ λα θαζίζσ ζηα πφδηα ηνπ, λα πηάζσ ην 

πξφζσπφ ηνπ ζηα ρέξηα κνπ, λα θηιήζσ απαιά θάζε γξαηδνπληά 

θαη θάζε κειαληά. 

«Καιά είκαη» είπα. «Θέισ λα κηιήζνπκε γηα… γηα εθείλν 

ην βξάδπ». Έπξεπε λα είκαη απφηνκε, γηα λα κε δείμσ ηε 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
269 

 

ζηελνρψξηα κνπ. Θα ηα έιεγα γξήγνξα γηα λα ηειεηψλσ. Να κελ 

πξνιάβσ λα θιάςσ. 

«Ννκίδεηο φηη είλαη ην θαηάιιειν κέξνο; Μπνξνχκε ην 

απφγεπκα λα βξεζνχκε…» 

«πγγλψκε», ηνλ δηέθνςα. 

Ο Γθέηι έγεηξε κπξνζηά ζην ηξαπέδη γηα λα θηάζεη πην 

θνληά ζ’ εκέλα. 

«Μεγθ, κε κνπ δεηάο ζπγγλψκε. Βγψ δελ ήκνπλ δίπια 

ζνπ». 

«ρη, πξέπεη. Έθηαηγα γηα φ,ηη έγηλε. κσο…» Θεέ κνπ, 

πφζε ληξνπή έλησζα φηαλ θνηηνχζα ηα ηξαχκαηά ηνπ. «Αελ 

ήζεια λα ην θάλσ απηφ. Βηιηθξηλά. Αελ μέξσ ηη έπαζα θαη ήξζα. 

Οη Λεξφηι θάηη κνπ έδσζαλ θαη είρα παξαηζζήζεηο» 

δηθαηνινγήζεθα αθνχ δελ κπνξνχζα λα αλαθέξσ ηνλ ππξεηφ. Ο 

Γθέηι κε θνίηαδε κε απνξία. «Ώιήζεηα, δελ ήζεια λα ην θάλσ, 

δελ ήζεια λα έξζσ, ζέισ λα κε πηζηέςεηο. Αελ ζέισ θάηη ηέηνην 

λα ραιάζεη ηε… ηε θηιία καο. Αελ ζε πξφδσζα ζηνλ Σδέζε, ζνπ 

ιέσ αιήζεηα. Αελ πξφδσζα ην κπζηηθφ ζνπ γηα ηε κπζηηθή 

θνηλσλία, νχηε ζα ην θάλσ, νχηε ζα ην έθαλα, αθφκα θαη αλ δελ 

μαλακηινχζακε. πγγλψκε, εηιηθξηλά ζπγγλψκε. Μπνξνχκε λα 

ηα μεράζνπκε φια, ζε παξαθαιψ; Μπνξνχκε λα είκαζηε μαλά 

θ…ίινη; πσο ήκαζηαλ πξηλ ιίγν θαηξφ. Με ηελ Έκηιπ θαη ηνλ 

εζ;» 

Ο Γθέηι αθφκα δελ κηινχζε. Μάιινλ δελ πεξίκελε λα ηνπ 

δεηήζσ ζπγγλψκε, γηαηί είρε ράζεη ηε κηιηά κνπ. 

«Μεηάλησζεο;» ξψηεζε θαη ήμεξα φηη αλαθεξφηαλ ζην 

βξάδπ πνπ ηνλ ρηχπεζα. 

«Φπζηθά» είπα κε φιε κνπ ηελ εηιηθξίλεηα θαη έπηαζα ηα 

ρέξηα ηνπ, κεηά φκσο ην κεηάλησζα θαη, απφ θφβν κήπσο καο 

δεη θαλείο, ηα άθεζα. Σνλ είδα λα θνηηάδεη ηηο παιάκεο κνπ. 

«Φπζηθά θαη κεηάλησζα. Βίλαη δπλαηφλ λα ήζεια λα θάλσ θάηη 
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ηέηνην; Ώθνχ…». Σα κάηηα ηνπ Γθέηι κε θνίηαμαλ εληνλφηεξα, 

ζαλ λα θαηάιαβε απηφ πνπ παξαιίγν λα κνπ μεθχγεη. Σα ρείιε 

κνπ έηξεκαλ. Βίρα θαηαθέξεη λα θξαηεζψ. Μπνξνχζα λα 

αληέμσ ιίγν αθφκα. Σα πήγαηλα ηφζν θαιά. Μφλν ιίγν αθφκα 

θαη κεηά κπνξνχζα λα ηξέμσ ζηνλ θνηηψλα κνπ. «Ώθνχ είζαη 

απφ ηνπο ιίγνπο θαινχο κνπ θίινπο». 

Ο Γθέηι δελ απάληεζε. Μήπσο δελ κε πίζηεπε; Πξέπεη λα 

ήκνπλ πεηζηηθή. Πξέπεη λα ην έβιεπε ζην πξφζσπφ κνπ. 

Βηιηθξίλεηα μερείιηδε απφ ηηο θηλήζεηο κνπ, ηα κάηηα κνπ, ηα 

ιφγηα κνπ, ηηο αληηδξάζεηο κνπ, ηελ αγσλία κνπ. 

«Ση ζνπ έθαλα; ε πίεζαλ; ε εθβίαζαλ; νπ είπαλ θάηη; 

ε αλάγθαζαλ λα κνπ ηα πεηο απηά, έηζη;» 

«ρη, Γθέηι. Βλλνψ φζα ιέσ. Αελ κε πίεζαλ λα ζνπ 

δεηήζσ ζπγγλψκε, νχηε λα κεηαληψζσ. Θέισ θαη ην ιέσ. 

Μεηάλησζα. Έρσ ηχςεηο γη’ απηφ. Βλλνψ θάζε ιέμε». Δθηόο από 

ην όηη ζέισ λα είκαζηε θίινη. «Με πηζηεχεηο, έηζη;» 

Μεξηθά δεπηεξφιεπηα ζησπήο θχιεζαλ. 

«Ναη» ήηαλ ην κφλν πνπ είπε. Πνηέ δελ έρσ απνγνεηεπηεί 

ηφζν. Οχηε έπεηηα απφ ηελ απνηπρεκέλε απφπεηξά κνπ λα θχγσ. 

Βίρα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ κνπ. Ο Γθέηι ζα ήηαλ αζθαιήο θη εγψ 

δπζηπρηζκέλε. 

«Άξα… είκαζηε φπσο παιηά; Φίινη;» 

«Ναη». 

Ήιπηδα ζην χθνο κνπ λα έβιεπε κφλν ην γέιην θαη λα κελ 

θαηαιάβαηλε πφζν πνλνχζα. 

«Μέγθαλ, ζε πεξηκέλσ» είπε ε θσλή ηνπ αδεξθνχ κνπ θαη 

ήμεξα φηη ζηεθφηαλ πίζσ κνπ. Με κία καηηά ζηνλ Γθέηι, 

ζεθψζεθα. 

«Ώ» είπα δεηιά θαη ζηξάθεθα μαλά ζ’ εθείλνλ. «Αελ ζα 

πξνπνλεζνχκε μαλά». Αελ ζα έθιαηγα αθφκα. Θα έβγαηλα έμσ 

θαη κεηά. «Θα κε πξνπνλεί ν αδεξθφο κνπ απφ ‘δσ θαη πέξα». 
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Γηα δεχηεξε θνξά ηνλ άθεζα έθπιεθην κ’ έλαλ 

ζπγθξαηεκέλν ηξφπν. Οη άιινη ίζσο λα κε ην θαηαιάβαηλαλ. 

Βγψ κπνξνχζα λα δηαβάζσ ην ζάζηηζκά ηνπ ζηνλ ηξφπν πνπ κε 

θνίηαδε. Ώπνκαθξχλζεθα θαη πεξπάηεζα δίπια ζηνλ αδεξθφ 

κνπ. Σνλ είδα πνπ έξημε κία πξνεηδνπνηεηηθή καηηά ζηνλ Γθέηι 

θαη δελ κίιεζα. 

«Γθέηι» θψλαμε πεξίραξε ε Κάιηγθ θαη θάζηζε δίπια ηνπ. 

Σα πφδηα κνπ θαξθψζεθαλ ζην ζεκείν εθείλν. Αελ κπνξνχζα 

λα ηνλ δσ. Οχηε φκσο θαη λα θχγσ. Έλησζα πσο 

θνκκαηηαδφκνπλ ζηα δχν. Ώπηή κπνξνχζε λα θάζεηαη δίπια ζε 

απηφλ πνπ ήζειε. Ώπηφλ πνπ είρα εξσηεπηεί εγψ. Γηαηί εγψ δελ 

κπνξνχζα. 

αλ θάπνηνο λα πίεζε γηα ηα θαιά ηελ πιεγή κνπ. 

«Ξέξσ» είπε κφλν ν Ρφλαιλη πιάη κνπ θαη ήηαλ αξθεηφ 

γηα λα κνπ δείμεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ. «Ξέξσ». 

Κάηη ζηα ιφγηα ηνπ κε έθαλε πεξηζζφηεξν επάισηε. Με 

πίεδε λα θιάςσ εδψ θαη ηψξα. Αελ είρα ληψζεη μαλά ηφζε 

δήιεηα. Σε κηζνχζα απηήλ ηε ρακνγειαζηή, πξφζραξε θαη 

φκνξθε ζθχια. Μηζνχζα ηελ Κάιηγθ, αθφκα θαη αλ ήμεξα φηη 

ζε ιίγνπο κήλεο ζα απνθνηηνχζε θαη ζα έθεπγε. Σε κηζνχζα πην 

πνιχ θαη απφ ηε Νάηαιη, γηαηί απηή έρεη θάηη πνπ εγψ δελ ζα 

έρσ. Μπνξεί λα απνιαχζεη ηνλ έξσηα κε φπνηνλ ζέιεη. Βγψ φρη. 

Οη Ρεκφξ δελ έρνπκε δηθαίσκα ζηνλ έξσηα. Βκείο είκαζηε 

κεραλέο. Βίκαζηε θαηαξακέλνη ζηξαηηψηεο. Μφλν νη Λεξφηι 

έρνπλ δηθαίσκα. Ώπηνί νη χπνπινη θαηαξακέλνη. 

Σν κίζνο κνπ γηα εθείλνπο αλαδσππξψζεθε. Ννκίδσ δελ 

είρα κηζήζεη θαλέλαλ φπσο ηελ Κάιηγθ. Αελ ήζεια λα ρηππήζσ 

άιινλ φπσο απηή. Σε κηζνχζα ηφζν πνπ ηπθισλφκνπλ. Κάηη 

έπαζαλ ηα κάηηα κνπ. Θφισζαλ. Αελ έβιεπα θαιά. Σε κηζνχζα 

ηφζν πνπ πνλνχζα. 
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«Βπηηέινπο!» θψλαμε ε Έκηιπ θαη άλνημε ηα ρέξηα ηεο, 

θαζψο εξρφηαλ πξνο ην κέξνο κνπ. Έπεζα ζηελ αγθαιηά ηεο. Σα 

ρέξηα κνπ αλέβεθαλ ζηελ πιάηε ηεο θαη ηελ έζθημαλ. «Οπάνπ. 

Κη εκέλα κνπ έιεηςεο» είπε κε έλα κηθξφ ρακφγειν. 

Αελ ηελ άθεζα ζηηγκή. Έθξπςα ην πξφζσπφ κνπ ζηελ 

θακπχιε ηνπ ιαηκνχ θαη ηνπ ψκνπ ηεο, πίζσ απφ ηα καχξα 

καιιηά ηεο θαη δελ ηελ άθεζα λα κε αθήζεη, ψζπνπ λα 

μεξαζνχλ ηα δάθξπά κνπ. Καλείο δελ θαηάιαβε φηη έθιαηγα. 

Γηα πξψηε θνξά, ππήξρε θάηη σξαίν ζηε δσή κνπ. Κάηη 

πνπ κε έθαλε λα αγαπήζσ ηε δσή εδψ ζηελ αθαδεκία. Να 

μεράζσ ηηο απνδξάζεηο, νηηδήπνηε ππήξρε εθεί έμσ. Κάηη πνπ κε 

έθαλε επηπρηζκέλε. 

 Κη φκσο, κε είρε θαηαζηξέςεη. 
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 Μφξθαζα φηαλ άπισζα αηζαλφιε ζηηο καησκέλεο πιεγέο 

ηνπ πξνζψπνπ κνπ. Πξνζπάζεζα λα ηηο θαζαξίζσ. Αχν θνξέο 

έκπεμα θαηά ιάζνο ην βακβάθη ζηα κάηηα κνπ. Αελ ήκνπλ 

ζπγθεληξσκέλνο. Δ Μεγθ κε είρε θαζαξίζεη πνιχ θαιά ηελ 

ηειεπηαία θνξά. Καη ηψξα πνχ ήηαλ; Ση ηεο είραλ θάλεη; Πέηαμα 

νξγηζκέλνο ηηο γάδεο θαη πεηάρηεθα απφ ηελ θαξέθια ηνπ 

γξαθείνπ κνπ. Άξρηζα λα πεγαηλνέξρνκαη ζηνλ θνηηψλα κνπ. 

ην ζεκείν πνπ ζηάζεθα, θίιεζα πξηλ ιίγεο ψξεο ηελ Μέγθαλ. 

Έηξηςα ην πξφζσπφ κνπ αδηαθνξψληαο γηα ηνλ πφλν ζηηο 

πιεγέο. Ώλαζηέλαμα θαη ζπλέρηζα λα πεγαηλνέξρνκαη. 

 Δ πφξηα ηνπ θνηηψλα κνπ άλνημε απφηνκα. 

 «ηα βαζηιηθά δηακεξίζκαηα πνπ δεηο δελ ρηππάηε ηηο 

πφξηεο;» 

Ο Σδέηζελ ήξζε θαηά πάλσ κνπ θαη έπηαζε ηνλ γηαθά ηεο 

κπινχδαο κνπ. Πξνζπάζεζε λα κε ζπξψμεη, αιιά δελ θαηάθεξε 

λα κε κεηαθηλήζεη νχηε εθαηνζηφ απφ ηε ζέζε κνπ. 
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«Ώλ ηνικήζεηο, κπάζηαξδε, λα μαλαπιεζηάζεηο ηελ 

Μέγθαλ…» 

 Έπηαζα ηα ρέξηα ηνπ θαη ηα γχξηζα, ιίγν αθφκα θαη ζα ηα 

έζπαγα. Μαχξν αίκα έηξεμε απφ ην ρέξη ηνπ θαη ν Σδέηζελ 

έζηξεςε ην ζψκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ φξηδα εγψ 

θσλάδνληαο απφ πφλν. 

 «Ξηπαζκέλε Λεξφηι». Σα δφληηα κνπ έηξημαλ απφ ηε 

κεηαμχ ηνπο πίεζε. «Δ Μέγθαλ δελ έρεη ηίπνηα καδί ζνπ θαη, αλ 

ηελ μαλαγγίμεηο, ζα ζνπ ζπάζσ έλα-έλα ηα θφθαια θαη ησλ δχν 

ρεξηψλ, ςεχηε». Με θφπν ζπγθξαηνχζα ηα ρέξηα κνπ. Μία 

κηθξή θίλεζε θαη ηα δηθά ηνπ ζα έζπαγαλ. 

 «Τπέξνρα» είπε κία ηξίηε θσλή. «Έλαο μηπαζκέλνο 

ςεχηεο παιεχεη κε έλαλ παξάλνκν πξνδφηε. Μήπσο λα ζαο 

ζηείισ θαη ηνπο δχν θπιαθή, γηα λα γιπηψζσ ηελ αδεξθή κνπ;» 

 Άθεζα ηνλ Λαδάξ, ηνλ πέηαμα πίζσ, θαη ζηξάθεθα ζηνλ 

Ρφλαιλη. 

 «Πνχ είλαη ε Μέγθαλ; Ση ηεο θάλαηε;» 

 «Δ αδεξθή κνπ είλαη ζηελ απνκφλσζε» απάληεζε ν 

Ρφλαιλη κε ςχρξαηκε θαη ζηαζεξή θσλή. 

 «Γηαηί; Γηαηί ηελ πήξαηε;» 

 Ο Λαδάξ γέιαζε θνξντδεπηηθά. 

 «Παξαιίγν λα πεδερηείηε θαη ξσηάο γηαηί;» 

 «ΐνχισζέ ην, Λαδάξ» γξχιηζε ν Ρφλαιλη. «Κάζηζε θάησ, 

Οπφιηεξο». 

 «ρη. Πεγαίληε κε ζηελ απνκφλσζε. Βίκαη ην ίδην έλνρνο 

κε ηελ Μέγθαλ». 

 «Δ αδεξθή κνπ ζα κείλεη ζηελ απνκφλσζε θη εζχ ζα 

αθνχζεηο απηά πνπ έρνπκε λα ζνπ πνχκε, αλ ζέιεηο λα 

παξακείλεηο εδψ. Κάζηζε». 

 Με έλαλ αλαζηελαγκφ θάζηζα ζην θξεβάηη. Βδψ μάπισζα 

ηελ Μέγθαλ θαη… Έηξηςα ην κέησπφ κνπ γηα λα εξεκήζσ. 
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 «Καλείο δελ ζα κάζεη ηη έγηλε» είπε ν Ρφλαιλη 

θαηαθαηηθά. «Καλείο δελ ζα κάζεη φηη ε Μέγθαλ ήξζε εδψ. Σν 

πξσί φινη ζα μέξνπλ φηη ε Μέγθαλ ηξαπκαηίζηεθε ζε κία απφ 

ηηο πξνπνλήζεηο θαη άξγεζε λα παξνπζηαζηεί ζην ζησπεηήξην. 

Σε βάιακε ζην ηαηξείν γηα αλάξξσζε θαη απαγνξεχνληαη νη 

επηζθέςεηο, εμαηηίαο ηεο αξγνπνξίαο ηεο. Αελ ζα κηιήζεηο ζε 

θαλέλαλ γηα ην ηη έγηλε εδψ. Αελ ζα πεηο ζε θαλέλαλ φηη ήξζε 

εδψ, αιιηψο ζα βξεζείηε θαη νη δχν ζηε θπιαθή. ΐξεο κία 

δηθαηνινγία γηα ηα ηξαχκαηα, φηαλ ζα ζε ξσηάλε νη άιινη. 

πλελλνεζήθακε;» 

 «Θέισ λα ηε δσ». 

 Ο μηπαζκέλνο Λεξφηι γέιαζε. 

 «Θα θξνληίζσ κφιηο βγεη απφ ηελ απνκφλσζε, λα κε 

ζέιεη λα ζε μαλαδεί» θαθάξηζε ν Σδέζε. «Θα βξσ έλαλ θαιφ 

ιφγν. Κάιηγθ λνκίδσ ιέγεηαη». 

 «Θέισ λα ηε δσ» επαλέιαβα κφλν ζηνλ Ρφλαιλη. 

 «Ξέρλα ην», κνπ ην μέθνςε. 

 Πεηάρηεθα απφ ην θξεβάηη. 

 «Άθνπ, Φνξκπο, δελ δέρνκαη δηαηαγέο απφ έλα παηδαξέιη! 

Θα γθξεκίζσ φιε ηελ αθαδεκία αλ ρξεηαζηεί, γηα λα βξσ ηελ 

απνκφλσζε». 

 Ο Ρφλαιλη πεξπάηεζε πξνο ην κέξνο κνπ. Ήηαλ πην ςειφο 

απφ κέλα, παξφηη ηνλ πεξλνχζα κεξηθά ρξφληα, θαη πην 

ζθνηεηλφο. Αελ έκνηαδε κε ηνπο Ρεκφξ ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 «Υάξε ζνπ θάλσ πνπ ζπδεηάκε» κνπ αλαθνίλσζε. 

 «Έρνπκε θη άιινπο ηξφπνπο λα ζε πείζνπκε» ζπκπιήξσζε 

ν Σδέηζελ. 

 «Ώπφ ‘ζέλα εμαξηάηαη ε ηχρε ηεο αδεξθήο κνπ. Θέιεηο λα 

κπεη θπιαθή; Πεο ζε φινπο φηη ήξζε λα ζε βξεη. Θέιεηο λα 

ζσζείηε θαη νη δχν; Έρεηο μεράζεη φηη ήξζε λα ζε βξεη θαη δελ 
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κηιάο ζε θαλέλαλ. Ώχξην ην πξσί, φηαλ φινη κάζνπλ ηη ζπλέβε 

ζηελ Μέγθαλ, ζα μαθληαζηείο ην ίδην κε απηνχο». 

 «Καη ζα κείλεηο καθξηά ηεο» ζθχξημε ν μηπαζκέλνο 

Λεξφηι. Σνλ αγλφεζα εληειψο. Βίρα επηθεληξσζεί ζηνλ Ρφλαιλη 

θαη ζθεθηφκνπλ ηα ιφγηα ηνπ. 

 «Θέισ λα ηε δσ κφλν γηα ιίγν. Να βεβαησζψ φηη είλαη 

θαιά». 

 «Φξνληίδσ εγψ γη’ απηφ» είπε ν Σδέηζελ κ’ έλα ρακφγειν. 

ξκεζα κπξνζηά θαη άξπαμα ηνλ ιαηκφ ηνπ. Ο Σδέηζελ 

παξαπάηεζε, ν Ρφλαιλη κπήθε αλάκεζά καο θαη καο ρψξηζε 

ζπξψρλνληάο κε πίζσ, θαη έπηαζε ν ίδηνο ηνλ ιαηκφ ηνπ Σδέηζελ. 

Με μάθληαζε. Αελ ήηαλ αθξηβψο νη ζχκκαρνη πνπ πεξίκελα. 

 «Κάλσ ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο λα ζε αλερηψ» γξχιηζε. 

«Κιείζε ην ζηφκα ζνπ, πξηλ ρψζσ νιφθιεξε ηε γξνζηά κνπ 

κέζα θαη ζνπ ην βνπιψζσ εγψ». 

Σνλ πέηαμε πίζσ θαη επηθεληξψζεθε ζ’ εκέλα. 

 «Οπφιηεξο, ζέισ ην θαιφ ηεο αδεξθήο κνπ. Καη ην ίδην 

ζέιεηο θη εζχ. Μφλν έηζη κπνξνχκε λα ηε ζψζνπκε. Φπζηθά, θη 

εζέλα. Καλείο δελ πξέπεη λα κάζεη φηη ήξζε εδψ. Μπνξψ λα 

ζηεξίδνκαη επάλσ ζνπ; Θα καο βνεζήζεηο;»  

 Άπισζε ην ρέξη ηνπ πξνο ην κέξνο κνπ, γηα λα 

ζθξαγίζνπκε ηε ζπκθσλία. Ο ιφγνο θαη ην χθνο ηνπ δελ 

ζχκηδαλ εκέλα φηαλ ήκνπλ ζηελ ειηθία ηνπ. Αελ είραλ ηίπνηα ην 

λεαληθφ. Ο Ρφλαιλη αθνπγφηαλ ζαλ άληξαο. Πξνζπαζνχζε λα 

ζψζεη ηελ αδεξθή ηνπ. Κη εγψ ζα έθαλα ηα πάληα γηα λα ζψζσ 

ηελ Μεγθ. 

 Σνπ έδσζα ην ρέξη κνπ. 

«Βληάμεη», ζπκθψλεζα. «Αελ ζα κηιήζσ ζε θαλέλαλ». 
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 «Παξαήζνπλ ζθιεξφο», κε επέπιεμε ν Ρέηκνλη ακέζσο 

κφιηο ε Μέγθαλ έθπγε απφ ην γξαθείν ηνπ κε έλα πειαγσκέλν 

χθνο, έπεηηα απφ ηελ απνθάιπςε γηα ηελ αδπλακία ηνπ 

νξγαληζκνχ ηεο. 

 «Ήηαλ ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχζα λα θάλσ» ηνπ 

απάληεζα. «Φάρλεη πνιχ. Έπξεπε λα ηελ ηξνκάμσ». 

 «Αελ είκαη ζίγνπξνο φηη θάλακε θαιά πνπ ηεο είπακε θάηη 

ηέηνην» είπε αγρσκέλνο. «Σελ είδεο πψο έθπγε». 

 «Θα ην μεπεξάζεη». 

 «Ναη, θαη ακέζσο κεηά ζα κάζεη ηνλ πξαγκαηηθφ ιφγν πνπ 

ηεο δίλνπκε ράπηα. Ώπφ ην έλα ζνθ ζην κεγαιχηεξν. Ίζσο είλαη 

θαιχηεξα λα ηελ πξνεηνηκάδνπκε ζηγά-ζηγά». 

 Αελ ζπγθξαηήζεθα θαη γέιαζα εηξσληθά. 

 «Μέρξη πξηλ ιίγν θαηξφ πξνζπαζνχζε λα ην ζθάζεη. Ση ζε 

θάλεη λα πηζηεχεηο φηη είλαη ψξηκε λα δερηεί ηελ αιήζεηα; Αελ 
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είλαη ψξηκε γηα ηίπνηα. Βρζέο έβαιε αξζεληθφ Ρεκφξ ζην 

δσκάηηφ ηεο». 

 «Σνλ Οπφιηεξο;» αλαθψλεζε ν Ρέηκνλη θαη πεηάρηεθε 

απφ ηε ζέζε ηνπ. «Πξέπεη λα ην εκπνδίζνπκε». 

 «Φνβάζαη κήπσο ν Κξέηηνλ ην αλαθαιχςεη, θαη ηε βάιεη 

θπιαθή;» ξψηεζα κε ην πην πηθξφρνιν ρακφγειν πνπ κπνξνχζα 

λα πηνζεηήζσ. 

 «Ρφλαιλη…» είπε έηνηκνο λα μεθηλήζεη έλαλ ιφγν γηα ηηο 

αηηίεο πνπ ε Μέγθαλ πξέπεη λα κείλεη αζθαιήο θαη 

πξνζηαηεπκέλε, καθξηά απφ θξαπγαιέα πεξηζηαηηθά θαη 

γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα πξφδηδαλ ηελ χπαξμε θαη ησλ δχν καο 

ζηνλ βαζηιηά. Ώλ ηελ έπηαλαλ κε ηνλ Οπφιηεξο, ζα ηελ 

έζηειλαλ θπιαθή θαη ηφηε φια απηά ηα ρξφληα θξπθηνχ ζα 

πήγαηλαλ ρακέλα. 

 «Ξέξσ», ηνλ δηέθνςα θαη θάζηζα ζηελ θαξέθια 

αλαζηελάδνληαο. «Θα θφςνπκε ηηο επαθέο κε ηνλ Οπφιηεξο». 

 «Ώπηφ ην αλαιακβάλσ εγψ» είπε κία ηξίηε θσλή φηαλ ν 

Σδέηζελ κπήθε ζην γξαθείν γεκάηνο αιαδνλεία θαη ππεξνςία. 

 «Σφηε λα βξεηο θαη εηδηθεπφκελν ζεξαπεπηή γηα ηηο πιεγέο 

πνπ ζα ζνπ θάλσ» γξχιηζα. 

 «Πσ πσ, άγξηνο» θνξφηδεςε. 

«Μείλε καθξηά απφ ηελ Μέγθαλ» ηνλ πξνεηδνπνίεζα. 

 «Βθείλε δελ ηε ξψηεζεο. Μπνξεί λα ηεο αξέζσ. ΐαζηθά, 

ζίγνπξα ζα ηεο αξέζσ». 

 «Ώλ ηνικήζεηο…» 

 «Λάζνο άηνκν παο λα απεηιήζεηο», κε δηέθνςε. «Αελ 

λνκίδσ πσο ζε ζπκθέξεη ηψξα, πνπ ε δχλακε είλαη ηφννζν 

θνληά κνπ» είπε εχζπκα. «Άιισζηε, κελ μερλάο πσο είκαη ν 

Αηάδνρνο. Μία θίλεζε θαη ηελ έρσ αξπάμεη ηε δχλακε». Σν 

ζθέθηεθε θαιχηεξα ελψ κε θνίηαδε. «Μάιινλ δχν θηλήζεηο». 



ΘΒΟΕ ΚΏΕ ΑΏΕΜΟΝΒ  ΏΕΧΝΕΏ ΜΏΥΔ 

 

 
279 

 

 Σν ζψκα κνπ άξρηζε λα ηξέκεη απφ ηελ νξγή. Ο Ρέηκνλη 

πνπ ην αηζζάλζεθε, κπήθε ζηε κέζε. 

 «ηακαηήζηε» είπε. «Σν δήηεκα είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ 

απφ ηηο θφληξεο ζαο». 

 Ο Σδέζε εξέκεζε ακέζσο. Βγψ φρη. Έλησζα κε δπζθνιία 

ηελ νξγή κνπ λα θαηεπλάδεη. πλεηδεηνπνίεζα φηη ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ ήηαλ δχζθνιν λα ειέγρσ ηνλ εαπηφ κνπ. Άιινο έπαηξλε 

ηνλ έιεγρν. Ο Ρέηκνλη κάο ην είρε πεη. 

 ‘Κνληά είλαη Η Μέξα πνπ Άιινη ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο 

αηώληεο κνίξεο καο’.  

«Βληάμεη, ζα θάλσ φ,ηη κπνξψ, γηα λα κελ πξνθαιέζεη 

άιια πξνβιήκαηα» είπα. «ε πξψηε θάζε ηξφκαμε κε ηνλ 

Οπφιηεξο θαη πίζηεςε απηφ πνπ ηεο είπακε γηα ηελ αξξψζηηα. 

Θα ην ηξαβήμνπκε φζν ρξεηάδεηαη». 

«σζηά», ζπκθψλεζε ν Σδέζε. «Ώθνχ παίξλεη ηα ράπηα 

θαη θξνληίδνπκε λα είλαη θαιά». 

 «Αελ γίλεηαη απηφ» είπε ν Ρέηκνλη. «Αελ κπνξεί λα παίξλεη 

ράπηα γηα πνιχ αθφκα. Ήδε επηβαξχλεηαη ν νξγαληζκφο ηεο θαη 

αδξαλνπνηείηαη. Γίλεηαη λεπξηθή θαη επηζεηηθή. Βίδεο πφζν 

αληηδξαζηηθή είλαη. ε ιίγν θαηξφ ζα είλαη ρεηξφηεξε. Σα ράπηα 

δελ κπνξνχλ λα ην θαηεπλάζνπλ απηφ. Ώληίζεηα, ηελ σζνχλ ζε 

ηέηνηα μεζπάζκαηα. Ο νξγαληζκφο ηεο απαηηεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά θαη, φζν δελ παίξλεη απηφ πνπ ζέιεη, εθθξάδεη κέζα απφ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Μέγθαλε απηφ πνπ ζέιεη λα πεη ν ίδηνο. 

Πεξηκέλεη θαη πεξηκέλεη. Θα ζθάζεη ζην ηέινο. Αελ κπνξνχκε 

λα ην ηξελάξνπκε γηα πνιχ αθφκα. Θα ηελ αξξσζηήζεη ζη’ 

αιήζεηα». 

 Σψξα ήηαλ ε ζεηξά κνπ λα αλαζηελάμσ. Γλψξηδα φηη ν 

ρξφλνο καο κεηξνχζε αληίζηξνθα. Ώπηφ πνπ δελ πεξίκελα ήηαλ 

λα ηειεηψζεη ηφζν γξήγνξα. Δ Μέγθαλ ζχληνκα ζα κάζαηλε ηα 

πάληα. 
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 «Ση πεξηζψξην έρνπκε;» ξψηεζα ηνλ Ρέηκνλη. 

 «Έλα, ην πνιχ δχν ρξφληα. Σν αξγφηεξν κέρξη ηα 

δεθαεπηά ηεο. Αελ ζα ην ηξαβήμσ άιιν. Καη λα μέξεηε, ηα 

επφκελα ρξφληα ζα είλαη ηα δπζθνιφηεξα. Δ Μέγθαλε ζα 

βξίζθεηαη ζε έμαςε. Αελ μέξσ πψο ζα ηε ζπγθξαηνχκε». 

 «Αχν ρξφληα αληίδξαζεο;» αζηεηεχηεθε ν Σδέζε. «Αελ 

λνκίδσ πσο κπνξψ λα δσ ηελ Μέγθαλ αθφκα πην αληηδξαζηηθή 

απ’ φ,ηη είλαη ηψξα». 

Σνλ θνίηαμα δνινθνληθά. 

«Ή απηφ, ή ηεο ιέκε ηελ αιήζεηα» είπε ν Ρέηκνλη. 

 «Βληάμεη» ηνπ είπα κε πεξηζζφηεξε έληαζε ζηε θσλή κνπ. 

Πηεδφκνπλ φζν εθείλνο. «Αχν-ηξία ρξφληα έμαςεο είλαη. Θα 

αληέμνπκε. Μεηά ζα ηελ πάξσ θαη ζα θχγνπκε. Καλείο δελ ζα 

καο βξεη». 

 Ο Ρέηκνλη δίζηαζε. 

 «Ρφλαιλη, ην μέξεηο πσο αλ ζαο βξνπλ πξέπεη λα ηε 

ζθνηψζεηο εζχ. ,ηη θη λα γίλεη, ε Μέγθαλε πξέπεη λα πεζάλεη 

πξηλ απφ ζέλα. Αελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θχγεηο 

πξψηνο». 

 Αελ απάληεζα. 

 «Καη γηαηί δελ ην θάλνπκε ηψξα;» πξφηεηλε ν Σδέζε. «Θα 

ην θάλνπκε λα θαλεί ζαλ αηχρεκα». 

 «Πξφζερε ηη ιεο» ηνλ πξνεηδνπνίεζα. «Αελ είζαη 

εκαδεκέλνο. Βίζαη αθφκα Ώπνπξνζαλαηφιηζηνο. Θα ζε 

ζθνηψζσ ηψξα θαη ζα θξνληίζσ λα κείλεη ζακκέλν ην ζψκα 

ζνπ κέρξη ηελ Ώπνθάιπςε, γηα λα αλαζηεζείο αγλφο θαη λα 

ζθνηψζεηο ηνλ αδεξθφ ζνπ ηνλ εκαδεκέλν. Ή λα ζε ζθνηψζεη 

απηφο. Καη εζέλα θαη ηε κάλα ζνπ, ηελ αγλή». 

 Ο Ρέηκνλη ζνθαξίζηεθε. 

 «Έηζη θη αιιηψο, ζα γίλεη!» θψλαμε ν Σδέζε. «Ση ηψξα, ηη 

ζε ιίγα ρξφληα; Κάπνηνο ζα αλαθαιχςεη ηελ Μέγθαλ θαη ηφηε 
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ζα ηε ζθνηψζνπλ θαη καδί ζα ζθνηψζνπλ θη εκάο, πνπ ζαο 

θξχβνπκε. ινη έρνπκε έλαλ ζθνπφ ζηε δσή καο, Φνξκπο, θαη ν 

δηθφο ηεο είλαη μεθάζαξνο. Δ Μέγθαλ γελλήζεθε γηα λα πεζάλεη. 

Ώπηή είλαη ε κνίξα ηνπ Ξεληζηή. Θα ηελ θπλεγήζνπλ. Θέιεηε 

λα ηε ζθνηψζεη άιινο θαη λα θέξεη ηελ Ώπνθάιπςε;» 

 «Καη ζέιεηο λα βάισ απηφλ λα θπιάεη ηελ αδεξθή κνπ;» 

γξχιηζα θνξντδεπηηθά ζηνλ Ρέηκνλη, δείρλνληαο ηνλ Σδέηζελ. 

 «Ο Έληκνπλη ηνπο εκπηζηεχηεθε ζ’ εκέλα, Σδέηζελ» είπε ν 

Ρέηκνλη γηα ηνλ παηέξα κνπ. «Καη καο έθαλε ήδε ράξε πνπ καο 

βνήζεζε λα βξνχκε ηελ Μφξα. Υάξε ζ’ εθείλνλ εκπνδίζακε 

ηφηε ηε Αεπηέξα Παξνπζία. Δ Μέγθαλε δελ ζα πεζάλεη απφ ηα 

δηθά καο ρέξηα. Ώλ ην ρεηξηζηνχκε ζσζηά, ζα δήζεη. Καη νη δχν 

ζα δήζεηε». Πξνο ζηηγκήλ μέραζα φηη θηλδχλεπα φζν θαη ε 

Μέγθαλ. 

 «ια ζα γίλνπλ φπσο ηα ζρεδηάδνπκε» είπα ζηνλ Ρέηκνλη. 

«Δ Αεπηέξα Παξνπζία δελ ζα έξζεη». 

 Καηέλεπζε θη εγψ αλάζαλα. πκκεξηδφκνπλ ηελ αλεζπρία 

ηνπ. Φνβφηαλ απηφ πνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλν λα έξζεη, άιινπο λα 

καο ζπλζιίςεη θαη άιινπο λα καο αλπςψζεη. Ήκαζηαλ 

κνηξαζκέλνη. Ώληίπαινη ζηα δχν ζηξαηφπεδα. Οη κνίξεο καο 

ήηαλ ρσξηζκέλεο θαη ζα αλαγθαδφκαζηαλ λα ζθνηψζνπκε ν 

έλαο ηνλ άιινλ. Μφλν ε κία πιεπξά ζα επηδνχζε. 

Δ Μέγθαλ ζα θνβφηαλ αθφκα θη εκέλα ηφηε. Θα πίζηεπε 

πσο ζα ζέισ λα ηε ζθνηψζσ, γηα λα κελ πάξεη άιινο απφ 

εθείλε απηφ πνπ έρσ εγψ. 

Ήηαλ θνληά ε κέξα πνπ ζα κάζαηλε ηη ξφιν θαηέρεη ν 

θαζέλαο καο ζηα ζρέδηα ησλ Θεψλ. 
 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ώηζζάλζεθα ηνλ θφβν ηεο πξηλ αθνχζσ ηνπο 

ιπγκνχο ηεο. 

 Ο παληθφο ηεο δσληάλεπε κέζα κνπ θάζε θνξά πνπ 

έλησζα λα ζθίγγεη κε αγσλία ηελ παιάκε κνπ. Σα 

καπξηζκέλα λχρηα ηεο έζθηδαλ ην δέξκα κνπ, αθήλνληάο 

κνπ πιεγέο. 

 Πνλνχζα, αιιά δελ ηνικνχζα λα δηακαξηπξεζψ. 

 Σν ζψκα ηεο είρε γείξεη επάλσ κνπ, ζηεξηδφηαλ 

αλάκεζα ζ’ εκέλα θαη ηνλ ηνίρν. Δ βξσκεξή ηεο αλάζα 

έζθαγε ζην κάγνπιφ κνπ, αθνπγφηαλ θνπξαζκέλε, βαξηά 

θαη αζζεληθή, ππελζπκίδνληάο κνπ ηνλ έληνλν πφλν πνπ 

ηεο πξνθαινχζε θάζε καθξφζπξηε θαη θαηαλαγθαζηηθή 

απφ κέξνπο κνπ θίλεζε λα πξνρσξήζνπκε. 

 Σα βήκαηά ηεο φκσο παξέκελαλ αξγά θαη ηα 

πέικαηά ηεο ζέξλνληαλ ζηα ρψκαηα. ηελ νπζία, δελ 

πξνρσξνχζε ζρεδφλ θαζφινπ. Με ην δφξη αθνινπζνχζε 

ηνλ δηθφ κνπ, ζηαζεξφ βεκαηηζκφ. 

 Καη ζπλερψο κέλακε πίζσ. Καζπζηεξνχζακε. 



 Πίεζα ηα ρείιε γηα λα κε βξίζσ. Βθλεπξηδφκνπλ 

ηφζν καδί ηεο, φκσο δελ κπνξνχζα λα ηεο κηιήζσ 

άζρεκα. Σψξα πηα θαηαιάβαηλα, φζν θη αλ δελ ήζεια λα 

ην παξαδερηψ. 

 Δ Έκηιπ βξηζθφηαλ έλα βήκα πξηλ ην ηέινο.  Σν 

ρεηξφηεξν φκσο ήηαλ άιιν. 

 Βγψ. 

 Φνβφκνπλ πεξηζζφηεξν απφ εθείλε θαη, δηάνιε, δελ 

κνπ άξεζε θαζφινπ απηφ ην ζπλαίζζεκα. Δ αλάζα κνπ 

δελ ήηαλ θνθηή, νχηε γξήγνξε, φπσο ηεο Έκηιπ. Βίρα 

ζηακαηήζεη ηειείσο λα αλαπλέσ. Πνχ θαη πνχ, άθνπγεο 

κφλν ηνλ ιαηκφ κνπ λα θαηαπίλεη μεξφ ζάιην. Σα κάηηα 

κνπ είραλ αλνίμεη δηάπιαηα, ιεο θαη έηζη ζα έβιεπαλ 

θαιχηεξα κέζα ζην ζθνηάδη πνπ πεξπαηνχζακε.  

 Αελ ήμεξα πνχ ζηα θνκκάηηα βξηζθφκαζηαλ. Γχξσ 

βξσκνχζε ρψκα θαη ιάζπε. Σα ηνηρψκαηα ηνπ ηνχλει, ή 

φ,ηη θη αλ ήηαλ απηφ πνπ δηαζρίδακε, έκνηαδαλ πγξά θαη 

άθελαλ κία αίζζεζε περηήο κάδαο πνπ θνιινχζε ζηα 

αθξνδάρηπιά κνπ. Φέξλνληάο ηα ζηε κχηε, ε κπξσδηά 

αλαθάηεςε ηα ζσζηθά κνπ. Ώπαίζηα, έλα είδνο ιάζπεο 

θαη... 

 πλνθξπψζεθα αεδηαζκέλε θαη έθαλα απφηνκα 

πίζσ. Αελ ήζεια νχηε λα ζθέθηνκαη ηη κπνξεί λα ήηαλ. 

θνππίζηεθα βηαζηηθά ζηε θφξκα κνπ θαη 

απνκαθξχλζεθα φζν κπνξνχζα απφ ηνλ ηνίρν πνπ 

έδεηρλε λα απιψλεηαη θαηά κήθνο φινπ ηνπ ηνχλει πνπ 

δηαζρίδακε. 



 Βίρακε πέζεη θάπνπ, απηφ ζπκφκνπλ. Σν έδαθνο λα 

ράλεηαη θάησ απ’ ηα πφδηα καο θαη ε γε λα καο ξνπθάεη 

κέζα ηεο. Παγηδεπηήθακε ζε απηήλ ηελ αλαζεκαηηζκέλε 

δνθηκαζία. Δ Έκηιπ θη εγψ. Μφλεο. 

 Γηα πξψηε θνξά έλησζα ηφζν έληνλα φηη απηφ ήηαλ, 

ηψξα ζα πεζάλσ. Καη δελ ήζεια λα πεζάλσ. ρη, γακψ 

ην, δελ ήζεια!  

 Ηιίζηα! ύλειζε ειίζηα! Πξέπεη λα πξνρσξήζεηο. 

Πξέπεη λα είζαη δπλαηή. 

 Πήξα κηα αλάζα. Έπξεπε λα εξεκήζσ. 

 Ώλάζα μαλά. 

 θέθηεθα ηνλ Λαδάξ. Ση είρε πεη; Όια θαιά. Όια 

θαιά. 

 Ώλάζα πάιη. 

 Όια θαιά. Όια θαιά. 

 κσο δελ κπνξνχζα, γακψ ην! ζν θη αλ 

πξνζπαζνχζα λα θέξσ ζηνλ λνπ κνπ ηα ιφγηα πνπ 

πξφθεξε ν Λαδάξ ζην απηί κνπ ηε ζηηγκή ηεο κεηαθνξάο 

καο εδψ, θακία θαζεζπραζηηθή ζθέςε δελ κε έθαλε λα 

ληψζσ θαιχηεξα, λα πάξεη! Ήζεια λα ην βάισ ζηα 

πφδηα, λα θχγσ απφ ‘δσ ακέζσο, λα ηξέμσ, λα βξσ 

απηήλ ηελ θαηαξακέλε έμνδν θαη λα βγσ έμσ, λα βξσ 

ηνπο άιινπο. Σψξα! Ώιιά δελ γηλφηαλ, δηάνιε. Αελ 

κπνξνχζα λα παξαηήζσ ηελ Έκηιπ. κσο νχηε θαη λα 

κείλσ εδψ ήζεια. 

 Κη άιιε αλάζα. Κη άιιε. Κη άιιε. 

 Καη έλα θιαςνχξηζκα απφ ηελ Έκηιπ. 

 ηάζεθα απφηνκα κπξνζηά ηεο αλαθφπηνληαο ηελ 

πνξεία ηεο θαη έζθημα ηα κπξάηζα ηεο κε ηφζε δχλακε, 



πνπ έλησζα ην εχπιαζην δέξκα ηεο λα πξνζαξκφδεηαη 

ζην θαινχπη ηεο παιάκεο κνπ. 

 «Έκη!» είπα αγρσκέλε θαη ηελ ηαξαθνχλεζα 

αλεμέιεγθηα, ρσξίο λα ππνινγίδσ γηα εθείλα ηα 

δεπηεξφιεπηα ηελ ήδε επηβαξπκέλε θαηάζηαζε ηνπ 

ζψκαηφο ηεο θαη ηα βαξηά ηξαχκαηά ηεο. «Έκη, άθνπζε 

κε» επαλέιαβα κέζα απφ ηα ζθηγκέλα κνπ δφληηα, 

έρνληαο ζηξαγγίμεη πιένλ απφ θάζε γξακκάξην 

ππνκνλήο. «ια ζα πάλε θαιά. Πάκε επηηέινπο!» 

 Όια ζα πάλε θαιά. Όια ζα πάλε θαιά. 

 «Με… Μέγθαλ…» ηξαχιηζε ζπιιαβηζηά ην φλνκά 

κνπ, ελδηάκεζα απφ ηνπο απαλσηνχο ιπγκνχο πνπ ηελ 

έπληγαλ. Δ θσλή ηεο αθνχζηεθε ζαλ ζξήλνο. Κη εθείλε 

θαηαιάβαηλε ηε δχζθνιε θαηάζηαζή ηεο. 

 «Με θνβάζαη», ηελ πξφιαβα. 

 «Βζχ;» Σα ξνπζνχληα ηεο ξνχθεμαλ ηηο κχμεο πνπ 

έηξεραλ ζην ζηφκα ηεο θαη έλαο αθφκα ιπγκφο ηξάληαμε 

ηελ πιάηε ηεο. «Βζχ δελ θνβάζαη;» 

 «ρη» είπα θνθηά. Με ην δφξη αθνχζηεθα θαη απηφ, 

γηαηί έιεγα ςέκαηα. Ώπιψο ήιπηδα φηη κέζα ζηνλ παληθφ 

ηεο δελ ζα θαηαιάβαηλε ηε δηθή κνπ αγσλία. Ήιπηδα φηη 

αθνπγφκνπλ πεηζηηθή. «Αελ έρσ λα θνβεζψ ηίπνηα» 

απάληεζα, παξηζηάλνληαο ηε ζαξξαιέα. «Σν ίδην θη εζχ. 

Πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ηψξα, νη άιινη ζα πεξηκέλνπλ». 

 «Κ... Κη αλ έθπγαλ; Θα καο παξάηεζαλ». 

 Ο ηξφκνο έζθημε ην ζηνκάρη κνπ θαζψο άθνπγα απφ 

ην ζηφκα ηεο ηα ιφγηα πνπ εγψ αξληφκνπλ λα μεζηνκίζσ, 

κήπσο ν θφβνο ηνχο δψζεη ζάξθα θαη νζηά, θαη γηα 

πξψηε θνξά επγλσκνλνχζα ην ζθνηάδη, πνπ πάληνηε 



κηζνχζα, επεηδή ηψξα δελ άθελε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ κνπ λα θαλεξσζνχλ ζηελ Έκηιπ. 

 «Θα… Θα λνκίδνπλ φηη ραζήθακε» ζπλέρηζε ε 

Έκηιπ. «ηη ζθνησζήθακε. Ο Λαδάξ… Ο Λαδάξ είρε 

πεη…» 

 «ηακάηα», ηελ πξνεηδνπνίεζα.  Κξαηήζεθα λα 

κελ ηεο θσλάμσ λα ην βνπιψζεη, λα πάςεη λα κε γεκίδεη 

ακθηβνιίεο επηηέινπο. Ώιιά δπζηπρψο ήηαλ αξγά, ην 

θαθφ είρε γίλεη. Οη ζθέςεηο πνπ πάζρηδα λα θξχςσ ζε 

κηα άθξε ηνπ κπαινχ κνπ νχξιηαδαλ ηψξα ζαλ ζεηξήλεο 

ζη’ απηηά κνπ. Μήπσο... Μήπσο φλησο νη άιινη έθπγαλ; 

Μήπσο ε Έκηιπ είρε δίθην θαη καο παξάηεζαλ; Πψο 

κπνξνχζα λα είκαη ζίγνπξε φηη καο ςάρλνπλ κεηά απ’ 

φζα έγηλαλ εθεί έμσ; Καη ν Ρφλαιλη; Μεηά απ’ φζα καο 

είπε, ήηαλ πνιχ πηζαλφλ λα…  

 Ξεξνθαηάπηα. 

 Μήπσο ζπλέρηζαλ ρσξίο εκάο; Μήπσο καο άθεζαλ 

πίζσ; Μήπσο καο μέγξαςαλ; Μήπσο... 

 Όρη, όρη, ζηακάηα. ηακάηα λα ζθέθηεζαη έηζη! 

 Σξέθιηζα θαη ηίλαμα ην θεθάιη κνπ δεμηά θη 

αξηζηεξά, κε ηελ ειπίδα λα ηαξαθνπλεζεί θαη ην κπαιφ 

κνπ καδί.  «ρη, απνθιείεηαη» απάληεζα ηειηθά, αλ 

θαη ην ζηήζνο κνπ βξηζθφηαλ ζηα πξφζπξα ηεο έθξεμεο 

απφ ηηο ακθηβνιίεο πνπ ζπλσζηίδνληαλ εθεί. «Θα 

ςάμνπλ λα καο βξνπλ, γη’ απηφ πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε». 

 Δ Έκηιπ άθεζε έλαλ αλαζηελαγκφ παξαίηεζεο. 

«Πέληε ιεπηά κφλν», κε ηθέηεπζε. «Να θάηζνπκε πέληε 

ιεπηά». 



 Ήηαλ ε ζεηξά κνπ λα αλαζηελάμσ. Σν ηειεπηαίν 

πνπ ήζεια ήηαλ λα θαζπζηεξήζνπκε θη άιιν. Ήκαζηαλ 

ήδε πίζσ. Κη εδψ κέζα ήηαλ ηφζν ζηελά. Σφζν ζθνηεηλά, 

φπσο ηφηε, ζηελ ληνπιάπα. 

 Σελ ληνπιάπα. 

 Οη παικνί κνπ εληάζεθαλ ζε εθείλν ην 

δεπηεξφιεπην πνπ ε κλήκε κνπ αλαθάιεζε ηε 

ζηελάρσξε θαη θιεηζηνθνβηθή αίζζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηεο ληνπιάπαο. Αελ άληερα. Έπξεπε λα βγσ έμσ. Να βγσ 

έμσ! 

 «Πέληε ιεπηά. ε παξαθαιψ» ςέιιηζε ε Έκηιπ θαη 

έζθημε φζν κπνξνχζε ην ρέξη κνπ, ζαλ λα δηαηζζαλφηαλ 

ηνπο ελδνηαζκνχο κνπ. «ε παξαθαιψ».  «Βληάμεη» 

αλαζηέλαμα, αλίθαλε λα ηεο αξλεζψ. Κξαηήζεθα λα κε 

ξίμσ γξνζηά ζηνλ ζηρακεξφ ηνίρν. Θα άληερα.  «Πέληε 

ιεπηά». 

 Δ αλάζα ηεο Έκηιπ ζηαζεξνπνηήζεθε απφ ηελ 

αλαθνχθηζε.  Σε βνήζεζα λα θαζίζεη θαη, κ’ έλα 

πνλεκέλν βνγθεηφ, γνλάηηζα πιάη ηεο. Ώκέζσο κηα 

αίζζεζε ραιάξσζεο απιψζεθε ζην ζψκα κνπ, αθφκα θη 

έηζη φκσο ήκνπλ ζε ζέζε λα ληψζσ ηηο έληνλεο 

δηακαξηπξίεο ηνπ ίδηνπ κνπ ηνπ εαπηνχ, ζησπειέο θαη 

κε. Σν ζηνκάρη κνπ πνπ νχξιηαδε, δεηψληαο 

απεγλσζκέλα κία κηθξή πνζφηεηα θαγεηνχ, ή έζησ 

κεξηθέο ζηαγφλεο λεξνχ. Σνπο κχεο ησλ πνδηψλ κνπ πνπ 

θιέγνληαλ απφ ηελ πνιχσξε πεδνπνξία. Σηο θιεηδψζεηο 

ηνπ θνξκηνχ κνπ πνπ έηξηδαλ ζαλ ζθνπξηαζκέλεο 

κεραλέο φηαλ επηρεηξνχζα λα κεηαθηλεζψ. 

 Δ κάρε κε είρε εμαληιήζεη.



 Σν θεθάιη κνπ ππέθεξε απφ θξηθηνχο πφλνπο. Δ 

πιεγή κνπ ήηαλ αθφκα αλνηρηή θαη ην αίκα παξέκελε 

μεξακέλν θαη θνιιεκέλν ζε έλα κάηζν ηξίρεο, 

κπεξδεκέλεο κεηαμχ ηνπο.  Σν ζψκα κνπ κνπδηαζκέλν 

απφ ην θξχν. Έηξηβα ηα ρέξηα κνπ θαη φπνην ζεκείν 

κπνξνχζα πάλσ κνπ γηα λα δεζηαζψ, αιιά κάηαηα. Δ 

αδηφξαηε ζέξκε πνπ είρε ηπιίμεη ηελ παιάκε κνπ, γηα 

φζε ψξα κε έζθηγγε ε Έκηιπ ελαγσλίσο, είρε ζβήζεη 

πιένλ θαη ηψξα ήκνπλ πην θξχα θαη απφ ηα περηά θαη 

γεκάηα πγξαζία ηνηρψκαηα ηνπ ηνχλει. 

 Ο ζάλαηνο πιεζίαδε θαη ήηαλ αλαπφθεπθηνο. Αελ 

κπνξνχζα λα θάλσ ηίπνηα γηα λα αιιάμσ ηελ 

θαηάζηαζε. 

 Ήζεια λα βάισ ηα θιάκαηα.  Αελ έπξεπε. Αελ 

έπξεπε λα αθήζνπκε ηνλ Ρφλαιλη λα ην θάλεη. Αελ 

έπξεπε λα πνιεκήζνπκε.  Βγψ έθηαηγα. Βγψ ηα 

μεθίλεζα φια. Ση δηάνιν κ’ έπηαζε θαη ήξζα εδψ; Ση ην 

‘ζεια ε ειίζηα; Ώληί λα ην ζθάζσ, βξέζεθα πεξηζζφηεξν 

ρσκέλε ζηα ζθαηά. 

 Κη φκσο, κέρξη πξνρζέο ε δσή κνπ ήηαλ 

θπζηνινγηθή. ζν θπζηνινγηθή κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

απηή ε δσή δειαδή. Σνπιάρηζηνλ, βξηζθφκνπλ αθφκα 

ζηα ΐξαρψδε ξε ηεο βνξεηνδπηηθήο Ώκεξηθήο, ζηελ 

αθαδεκία ηνπ Κνξβίληνπο, πνπ ρηίζηεθε ην 2040, 

πελήληα νρηψ ρξφληα πξηλ. 

 Δ πξψηε ψξα πξνπφλεζεο γηα ηνπο 

καζεηεπφκελνπο είρε κφιηο ηειεηψζεη θαη, ελψ φινη νη 

Ρεκφξ βξίζθνληαλ ζηα απνδπηήξηα γηα λα θάλνπλ ην 



ζπλεζηζκέλν ηνπο ληνπο ή λα αιιάμνπλ ηα γεκάηα 

ηδξψηα ξνχρα, εγψ πξνηίκεζα λα εθκεηαιιεπηψ ηα 

ειάρηζηα ιεπηά ειεπζεξίαο κνπ κέρξη ηελ επφκελε 

πξνπφλεζε, κέλνληαο ιίγν παξαπάλσ ζηελ αίζνπζα γηα 

κεξηθά επηπιένλ ρηππήκαηα ζηνλ ζάθν ρσξίο λα κε 

βιέπνπλ. Σίπνηα δελ κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε απηήλ 

ηελ απφιαπζε! 

 Υέξη ζηνλ αέξα θαη γξνζηά. Ώλάζα βαζηά ζε εθείλν 

ην δεπηεξφιεπην πνπ κνπ απνκέλεη κέρξη ηελ επφκελε 

επίζεζε. Πφδη ςειά θαη ρηχπεκα. Ώλάζα δηπιά βαζηά. 

Καη ρηχπεκα μαλά. Πην δπλαηά. Καη πάιη απφ ηελ αξρή. 

Καη μαλά θαη μαλά θαη μαλά. Ώπφ έλα ζεκείν θη έπεηηα, 

έλησζα πσο ρηππνχζα εθείλνλ θαη νη γξνζηέο κνπ 

δηπιαζηάζηεθαλ ζε ηζρχ. Ο ζάθνο άξρηζε λα 

ζηξαπαηζάξεηαη. 

 «Άνπηο. Αελ ζα ήζεια λα ήκνπλ ζηε ζέζε απηνχ 

πνπ ζε ηζάληηζε». 

 Σν ρέξη κνπ ζηακάηεζε απφηνκα ιίγν πξηλ βξεη ην 

ζηφρν ηνπ θαη μαθληαζκέλε ζηξάθεθα πξνο ηε θσλή. 

Αελ πεξίκελα λα ηνλ αθνχζσ εδψ. Πίζσ κνπ βξηζθφηαλ 

ν Σδέζε Λαδάξ. 

 Ξίληζα ηα κνχηξα αληηθξίδνληαο ηα φκνξθα θαη 

εθλεπξηζηηθά, αληηπαζεηηθά δηθά ηνπ. Μειαρξηλφο, 

απφρξσζε ζπάληα γηα Λεξφηι, κε κφληκα ζηπιηδαξηζκέλα 

καιιηά. Καη πφζε αδπλακία είρα ζηνπο κειαρξηλνχο! 

Τπήξραλ έλαο ζσξφο σξαία αγφξηα ζηελ αθαδεκία γηα 

λα πεξάζεηο ηελ ψξα ζνπ, αιιά θαλείο δελ ηνλ έθηαλε ζε 

νκνξθηά. Με ηνπο άιινπο θιεξηάξεηο απιψο γηα λα 

θιεξηάξεηο. Με ηνλ Σδέζε θιεξηάξεηο κε ηελ ειπίδα λα 



θαηαιήμεηε θάπνπ γπκλνί, αλ δελ ζηραίλεζαη ηνπο 

Λεξφηι. 

 Ώκέζσο κνπ ράξηζε έλα απφ εθείλα ηα ρακφγεια 

πνπ γνήηεπαλ φια ηα θνξίηζηα ηεο αθαδεκίαο, ζε κία 

πξνζπάζεηα λα καιαθψζεη κε ηα θνιπάθηα ηνπ ηελ 

ςπρξφηεηα ηεο έθθξαζήο κνπ. Δ απφιαπζε φκσο δελ 

ηειείσλε εθεί. ζν αθαηακάρεην ήηαλ ην πξφζσπφ ηνπ, 

άιιν ηφζν ήηαλ θαη ην ζψκα ηνπ. Φειφο, γχξσ ζην  έλα 

θη ελελήληα χςνο, θαη κπψδεο, πεξηζζφηεξν απ’ φζν ζα 

έπξεπε γηα Λεξφηι. Σν ειηνθακέλν ηνπ δέξκα, γνληδηαθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Λαδάξ, έδελε αξκνληθά κε ηα 

κειαλά καιιηά θαη κάηηα ηνπ θαη ηνλ έθαλε λα κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε Ρεκφξ, παξά κε Λεξφηι. Με δπν ιφγηα, 

ήηαλ ν νξηζκφο ηνπ θαπηνχ αξζεληθνχ.  Πάλσ απ’ φια 

φκσο ήηαλ Λεξφηι. Ώπηφ δελ έπξεπε λα ην μερλψ. 

Μπξνζηά κνπ είρα έλαλ κηζεηφ Λεξφηι. Σνπ έξημα 

ινηπφλ έλα αδηάθνξν βιέκκα κε ηελ άθξε ηνπ καηηνχ 

κνπ θαη γχξηζα μαλά ζηνλ ζάθν, ρηππψληαο κε 

πεξηζζφηεξε καλία απηή ηε θνξά. Δ καθξηά αινγννπξά 

κνπ ρφξεπε ζηνλ αέξα κε θάζε άικα ηνπ ζψκαηφο κνπ 

θαη ραζηνχθηδε ηα κάγνπιά κνπ. 

 «Πνηνο ζε εθλεχξηζε ηφζν πνιχ, κσξφ κνπ;» 

ξψηεζε άλεηνο, κε ηε γλσζηή αιαδνλεία πνπ ζπλφδεπε 

ηα ιφγηα ηνπ. Ώπφ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ φκσο, 

θαηαιάβαηλα φηη είρε θηφιαο ηζαληηζηεί. Άιισζηε, ζε 

θαλέλαλ δελ αξέζεη λα ηνλ αγλννχλ, πφζν κάιινλ ζε 

έλαλ θαθνκαζεκέλν, βαζηιηθφ γφλν. 

 Γέιαζα απφ ηθαλνπνίεζε, κέρξη πνπ ν Σδέζε 

βξέζεθε δίπια κνπ ζε θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ θαη κνπ 



άξπαμε ην ρέξη, ιίγν πξηλ απηφ βξεη ηνλ ζηφρν ηνπ ζηνλ 

ζάθν. Σα ρακφγεια πήγαλ πεξίπαην. Βθείλε ηε ζηηγκή 

έλησζα κφλν ηζαληίια. Αελ ηνλ ήζεια θνληά κνπ. Ήηαλ 

βαζηιηθφο Λεξφηι. Ήηαλ ζπγγελήο ηνπ βαζηιηά, αληςηφο 

ηνπ, άξα ερζξφο γηα ‘κέλα. Σνλ κηζνχζα, φπσο κηζνχζα 

θη εθείλνλ. 

 Έθαλα θίλεζε λα ηξαβερηψ, αιιά ε παιάκε ηνπ κε 

θξαηνχζε ζθηρηά.  Ο Σδέζε κε θνίηαμε λεπξηαζκέλνο 

θαη έζκημε ηα θξχδηα. Έηζη ήηαλ αθφκα πην σξαίνο. 

 «Άζε κε» γξχιηζα, κε ηα δφληηα κνπ ζθηγκέλα. 

Πάιεπα κέζα κνπ λα θαηεπλάζσ ηελ αλάγθε λα ηνλ 

ρηππήζσ, γλσξίδνληαο φηη ζα πιήξσλα αθξηβά αλ 

ηνικνχζα λα ζεθψζσ ην ηαπεηλφ ρέξη κνπ επάλσ ζε 

έλαλ βαζηιηθφ Λεξφηι. 

 «Ση ζα έιεγεο γηα έλαλ κηθξφ γχξν;» κε ξψηεζε 

γεκάηνο απηνπεπνίζεζε. «Οη δπν καο». 

 «Μπα;» ξψηεζα ηζαληηζκέλε θη απνηξαβήρηεθα 

βίαηα, ζεκαδεχνληαο κε επηθαλεηαθέο γξαηδνπληέο ηνλ 

βξαρίνλά κνπ απφ ηα θξεζθνθνκκέλα λχρηα ηνπ. «Ώπφ 

πφηε έλαο Λεξφηι μέξεη λα πνιεκάεη; Ώπηφ είλαη δηθή 

κνπ δνπιεηά». 

 «Ανθίκαζε κε» είπε θαη ρακνγέιαζε μερεηιψλνληαο 

κφλν ηε κία πιεπξά ησλ ρεηιηψλ ηνπ, ελψ αλαζήθσζε 

θαη ην αληίζεηεο πιεπξάο θξχδη. 

 Δ πξφθιεζή ηνπ ήηαλ μεθάζαξε θαη, παξφηη 

ιππφκνπλ λα γεκίζσ κειαληέο ην φκνξθν πξφζσπφ ηνπ, 

θιέξηαξα παξάιιεια κε ηελ ηδέα λα ηνλ δσ λα πνλάεη, 

θπξίσο απφ ηα δηθά κνπ ρέξηα. Έπξεπε λα πάξεη έλα  

 



κάζεκα πνπ ηφικεζε λα ηα βάιεη καδί κνπ, ν 

ςσληζκέλνο.  Έπηαζα απφ ηνλ πάγθν κε ηνλ εμνπιηζκφ 

έλα δεπγάξη γάληηα, απφ απηά πνπ νη Ρεκφξ 

ρξεζηκνπνηνχζακε ζηηο πξνπνλήζεηο, θαη ην πέηαμα ζηα 

πφδηα ηνπ Σδέζε. Δ επηδεμηφηεηα θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία ηα θφξεζε κε μάθληαζαλ. Σν ηειεπηαίν πνπ 

πεξίκελα απφ έλαλ βαζηιηθφ Λεξφηι ήηαλ λα μέξεη ζε ηη 

ρξεζηκεχνπλ απηά ηα θαηαζθεπάζκαηα, αθνχ νχηε απφ 

ηα ρηππήκαηα δελ καο πξνζηάηεπαλ. Πεξηζζφηεξν 

έκνηαδαλ κε καχξεο γάδεο. 

 Ο Σδέζε πξφιαβε λα ηπιίμεη πξψηνο ζηα ρέξηα ηνπ 

ηα γάληηα θαη κνχ επηηέζεθε πξνηνχ πξνιάβσ λα πάξσ 

ηε ζέζε κνπ. Ο άηηκνο! Φπζηθά, ηνλ απέθπγα. Ήκνπλ 

γξήγνξε, αιίκνλν θη αλ δελ κπνξνχζα λα μεθχγσ απφ 

κηα απιή γξνζηά. Πήδεμα ζην πιάη θαη αζηξαπηαία ηνλ 

θιψηζεζα ζην ζηνκάρη, θάλνληάο ηνλ λα δηπισζεί ζηα 

δχν. 

 «Καλφλαο πξψηνο» είπα, παξηζηάλνληαο ηελ 

απζεληία ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο. «Πνηέ κελ ηα βάδεηο κε 

έλαλ Ρεκφξ, εηδηθά φηαλ είζαη Λεξφηι. Έλα-κεδέλ» 

πξφζζεζα θαη ραιάξσζα ην ζψκα κνπ απφ ηελ έληαζε 

ηεο εηνηκφηεηαο, ζίγνπξε φηη ηνλ έβγαια εθηφο κάρεο. 

 Ώιιά ε ραξά δελ θξάηεζε πνιχ. Δ απξφζκελε 

επίζεζή ηνπ κε πξνζγείσζε θπξηνιεθηηθά θαη 

κεηαθνξηθά θαη, πξηλ θαιά-θαιά ην θαηαιάβσ, βξέζεθα 

μαπισκέλε ζην πάησκα κ’ έλα βνγθεηφ πφλνπ. Μα πνχ 

έκαζε λα παιεχεη έηζη απηφο; 

 «Καλφλαο δεχηεξνο» αληηγχξηζε ν Σδέζε ην ίδην 

απηάξεζθα κ’ εκέλα.  «Πνηέ κελ ππνηηκάο ηνλ



αληίπαιν ζνπ, εηδηθά φηαλ απηφο είλαη έλαο Λαδάξ. Έλα-

έλα» είπε θαη κε θξάηεζε θάησ, αθηλεηνπνηψληαο 

επηδέμηα ηα άθξα κνπ, φπσο κφλν έλαο πνιεκηζηήο 

γλψξηδε. Ώθφκα θαη ην κέγεζνο ηεο δχλακήο ηνπ κε 

μάθληαζε. Σν θξάηεκά ηνπ απέθιεηε θάζε πξνζπάζεηά 

κνπ λα ειεπζεξσζψ. Υέξηα θαη πφδηα θιεηδψζεθαλ απφ 

ηα δηθά ηνπ. 

 Μία ιχζε κνχ απέκελε γηα λα ειεπζεξσζψ θαη 

παξφιν πνπ ήμεξα πσο ζα πνλέζσ, δελ ην ζθέθηεθα θαη 

πνιχ. Σίλαμα απφηνκα ην θεθάιη θαη θνπηνχιεζα ηνλ 

Σδέζε ζην ζαγφλη γηα λα ηνπ απνζπάζσ ηελ πξνζνρή. 

Καη πξέπεη λα νκνινγήζσ, φηη ε θνπηνπιηά απηή ήηαλ 

αξηζηνχξγεκα! Σνλ έθαλε λα πεηαρηεί φξζηνο θαη λα 

ηξεθιίζεη. 

 Καηάπηα έλα κνπγθξεηφ θαη πεηάρηεθα πάλσ. 

 «Καλφλαο ηξίηνο» είπα πξνζπαζψληαο λα θξχςσ 

ηνλ πφλν. Αελ λνκίδσ λα ηα θαηάθεξα ηδηαίηεξα. 

Σνπιάρηζηνλ, κε παξεγνξνχζε ην γεγνλφο φηη ν Σδέζε 

πφλεζε δηπιά. Έηξηβε καλησδψο ην ζαγφλη ηνπ. Ξέραζα 

φκσο απηφ πνπ ήζεια λα πσ. Πνηνο ήηαλ ν ηξίηνο 

θαλφλαο; «Πνηέ κελ μερλάο ηνλ πξψην θαλφλα» πέηαμα 

ηειεπηαία ζηηγκή θαη γέιαζα. 

 Γέιαζε θη απηφο θαη κνπ επηηέζεθε μαλά. Ώπηήλ ηε 

θνξά ήκνπλ πξνεηνηκαζκέλε, ην ίδην θη εθείλνο. 

Παιεχακε γηα αξθεηή ψξα πξνο έθπιεμή κνπ. Οη Λεξφηι 

δελ ήμεξαλ λα παιεχνπλ, δελ ρξεηαδφηαλ. Δ κάρε ήηαλ 

δηθή καο δνπιεηά, ησλ Ρεκφξ. Βθπαηδεπφκαζηαλ ρξφληα 

γηα ηνλ επηθείκελν πφιεκν κε ηνπο αλζξψπνπο. Σνλ 

πφιεκν πνπ ζα καο ειεπζέξσλε απφ ηνλ θφβν ηεο 



χπαξμήο ηνπο. Οη Λεξφηι δνχζαλ βαζηιηθά, 

πξνεηνηκάδνληάο καο σο ηνλ ζηξαηφ πνπ ζα ηνπο 

εμαζθάιηδε ηε κφληκε λίθε απέλαληη ζην κηζεηφ 

αλζξψπηλν είδνο πνπ πξνζπάζεζε κάηαηα λα καο 

μεθιεξίζεη ζηνλ ηξίην παγθφζκην πφιεκν.  

 Δ κία επίζεζε δηαδερφηαλ ηελ άιιε θαη πάληα 

βξηζθφκαζηαλ ηζφπαινη. Θχκσζα. Ώπηφ γηα ‘κέλα ήηαλ 

πξνζβνιή. Αελ ζα άθελα λα κε ληθήζεη ν Σδέζε Λαδάξ. 

ρη απηφο! Βπηηέζεθα πην δπλακηθά κε έλα ρηχπεκα ζηνλ 

ψκν θαη άιιν έλα ζην πιάη ηνπ θεθαιηνχ. Καη έλα αθφκα 

ζηα πφδηα, ην ηειεησηηθφ. Ο Σδέζε ζσξηάζηεθε θάησ κε 

ην ζψκα κνπ λα ηνλ θαηαπιαθψλεη γηα λα απνηξέςεη κία 

αθφκα πξνζπάζεηα ηνπ λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ. Ώπηφ 

ήηαλ. 

 «Μήπσο έραζεο;» ξψηεζα ραηξέθαθα, ελψ 

παξάιιεια θιείδσλα ηα άθξα ηνπ γηα λα ηνλ 

αθηλεηνπνηήζσ, φπσο έθαλε εθείλνο πξνεγνπκέλσο. 

 Ο Σδέζε γέιαζε, αδηαθνξψληαο γηα ηελ ήηηα ηνπ. 

Με θνίηαμε κε λφεκα θαη  θξάηεζε ηνπο θαξπνχο κνπ ηε 

ζηηγκή πνπ έθαλα θίλεζε λα ζεθσζψ.  

 «Γηα πνχ ην ‘βαιεο;» κε ξψηεζε πνλεξά. 

 Καζφκνπλ αθφκα ζηελ θνηιηά ηνπ, πνπ γηα Λεξφηι 

ηελ έλησζα ηδηαίηεξα ζθηρηή, κε ηα πφδηα κνπ λα 

ζηεξίδνληαη ζηα γφλαηα δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ηνλ 

θνξκφ ηνπ θαη ηα ρέξηα κνπ λα πηέδνπλ ην ζηέξλν ηνπ. 

Έλησζα ηελ θαξδηά ηνπ πνπ ρηππνχζε δηαθνξεηηθά απφ 

ηε δηθή κνπ. Πην αξγά απφ ησλ Ρεκφξ. Αελ αλέπλεε, νχηε 

ρξεηαδφηαλ ην νμπγφλν φπσο εγψ. ζεο θνξέο 

αλαζήθσζε ην ζηήζνο γηα λα πάξεη αλάζα, ην έθαλε απφ 



ζπλήζεηα, έπεηηα απφ ηα ηφζα ρξφληα πνπ δνχζε κε 

Ρεκφξ. 

 «Αηαθφπησ θάηη;» ξψηεζε θνθηά θαη απεηιεηηθά 

κία βαξηά, αληξηθή θσλή. Δ θσλή ηνπ Ρφλαιλη Φνξκπο, 

ηνπ αδεξθνχ κνπ, πνπ κπήθε ζηελ αίζνπζα θαη καο 

έπηαζε ζηα πξάζα. Σν θέξαηφ κνπ, ήηαλ αλάγθε; 

 Ο Σδέζε θη εγψ πεηαρηήθακε πάλσ αληαιιάδνληαο 

ακήραλεο καηηέο.  Ο Ρφλαιλη, ζαλ λα θιεγφηαλ 

εζσηεξηθά, θνηηνχζε επίκνλα ηνλ Σδέζε, έηνηκνο λα ηνλ 

πιαθψζεη ζην μχιν. Έηζη ήηαλ πάληα, άγξηνο θαη 

απεηιεηηθφο, ηθαλφο λα ηα βάιεη κε νπνηνλδήπνηε. Σν 

απζηεξφ παξνπζηαζηηθφ ηνπ, ε ζρεδφλ δχν κέηξα θαη 

γπκλαζκέλε ζηινπέηα ηνπ θαη ηα καχξα καιιηά θαη 

κάηηα ηνχ πξνζέδηδαλ έλαλ επηπιένλ ηφλν ςπρξφηεηαο, 

θάλνληάο ηνλ λα δείρλεη αθφκα πην απεηιεηηθφο.  Παξά 

ηε λεαξή ηνπ ειηθία - ήηαλ κφιηο έλαλ ρξφλν 

κεγαιχηεξφο κνπ, δεθανρηψ εηψλ - ν Ρφλαιλη είρε 

θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ζηελ αθαδεκία. 

ινη νη Ρεκφξ ηνλ ππνιφγηδαλ, δεηνχζαλ θαη ζέβνληαλ 

ηε γλψκε ηνπ, εηδηθά ζε ζέκαηα ηερληθψλ κάρεο, πνπ 

ήηαλ ν θαιχηεξνο απ’ φινπο. Ώθφκα θαη νη Λεξφηι 

έδεηρλαλ λα ηνλ εθηηκνχλ. Πφζν κεγάιν θαηφξζσκα γηα 

έλαλ Ρεκφξ! 

 «Ώθφκα δελ εηνηκάζηεθεο;» κε ξψηεζε απζηεξά, 

ελψ ζπλέρηζε λα θνηηάδεη ηνλ Σδέζε κε κάηηα λα έρνπλ 

καπξίζεη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ζπκφ. «Σν 

θνπδνχλη έρεη ρηππήζεη. Πήγαηλε!» 

 Σνπ έξημα έλα ηζαληηζκέλν βιέκκα, αθνχ ήμεξε 

πφζν κνπ ηελ έζπαγε λα παξηζηάλεη ηνλ κεγάιν αδεξθφ, 



θαη έθπγα ζαλ ζθαίξα γηα ηα απνδπηήξηα, μέξνληαο 

ηνπιάρηζηνλ φηη είρε δίθην ζε απηφ, είρα θαζπζηεξήζεη 

ηξαγηθά. Πνηνο άθνπγε ηηο θσλέο ηεο Κίξζλεξ έηζη θαη 

αξγνχζα πάιη ζηελ πξνπφλεζε;  

 Μπήθα ζηa απνδπηήξηα ησλ θνξηηζηψλ θνπξηφδα 

θαη άξρηζα λα καδεχσ βηαζηηθά ηα πξάγκαηά κνπ. 

 «Έη, Μέγθαλ» κνπ θψλαμε ε Έκηιπ Πάξηλεξ, κία 

καζεηεπφκελε ζαλ εκέλα Ρεκφξ, θαη κε πιεζίαζε 

ηξέρνληαο. «Έκαζεο ηα λέα;». Σα θαζηαλά κάηηα ηεο 

έδεηρλαλ ειαθξψο ζρηζηά κε ηα θαηάκαπξα καιιηά ηεο 

πηαζκέλα ζε έλαλ ζθηρηφ θφηζν πνπ ηξαβνχζε ην δέξκα 

ηεο θαη κε θνίηαδαλ κε αγσλία. 

 «Πνηα λέα;» ξψηεζα αδηάθνξα, ρσξίο θαλ λα 

γπξίζσ λα ηελ θνηηάμσ, βέβαηε φηη θάπνην θνπηζνκπνιηφ 

εηνηκαδφηαλ λα κνπ μεθνπξλίζεη θαη απηήλ ηε θνξά. 

 «Μα γηα ηε δνθηκαζία, θπζηθά», κε επέπιεμε πνπ 

δελ γλψξηδα ην θαπηφ ζέκα ηεο εκέξαο. «Έρεη βνπίμεη 

φιε ε αθαδεκία». 

 «Σε δνθηκαζία;» επαλέιαβα κεραληθά, ελψ 

ζπλέρηζα λα καδεχσ ζαλ ηξειή ηα πεηακέλα εδψ θη εθεί 

ξνχρα κνπ. Φφξκεο θαη θαλειάθηα. 

 Έλαο ήρνο δηέθνςε ηελ θνπβέληα καο. Σαξάρηεθα 

απφ έλα αξγφ θαη εηξσληθφ ρεηξνθξφηεκα πνπ μεθηλνχζε 

απφ ηελ άιιε άθξε ησλ απνδπηεξίσλ θαη ζηγά ζηγά 

πιεζίαδε πξνο ην κέξνο κνπ. Αελ ρξεηάζηεθε λα θνηηάμσ 

γηα λα θαηαιάβσ απφ πνηνλ πξνεξρφηαλ. 

«πγραξεηήξηα θαιή κνπ» κνπ είπε επηθξηηηθά ε 

Νάηαιη Πηεξο, κηα ειίζηα καζεηεπφκελε Ρεκφξ, κ’ 

εθείλν ην ζπαζηηθφ πθάθη μεξφιαο ςεινκχηαο πνπ  



δηέζεηε. «Γηα άιιε κία θνξά έθαλεο ζε φιεο καο κάζεκα 

μεηζηπσζηάο».  Καηέπλημα ηελ επηζπκία κνπ λα ηε ζηείισ 

ζηνλ δηάνιν, αθνχ έηζη θη αιιηψο δελ ζα θαηαιάβαηλε 

απφ αλζξψπηλεο ζεφηεηεο. Ώλ ήηαλ λα ην θάλσ, ζα 

θξφληηδα λα ηε ζηείισ ζη’ αιήζεηα, γηα λα κάζεη κηα θαη 

θαιή ηη ζεκαίλεη δηάβνινο, αλ ππήξρε θη απηφο.  

 Πήξα κηα βαζηά αλάζα θαη πξνζπάζεζα λα δείρλσ 

ήξεκε θαζψο γπξλνχζα λα ηελ θνηηάμσ. 

 «Βπραξηζηψ» απάληεζα πηθξφρνια. «Ώιιά 

δπζηπρψο δελ ζα είκαη πνηέ ηφζν θαιή δαζθάια φζν 

εζχ». 

 Δ Νάηαιη γνχξισζε ηα κάηηα ηεο.  «Ξεηζίπσηε 

εγψ;» ηζίξημε ηάρα κνπ πξνζβεβιεκέλε, ιεο θαη δελ 

ήμεξα ηα θαηνξζψκαηά ηεο. ιε ε αθαδεκία είρε κάζεη 

γη’ απηήλ. Δ Έξηλ, ε θαιχηεξε θίιε ηεο Νάηαιη, ηελ 

έπηαζε απαιά απφ ην κπξάηζν γηα λα ηελ θαζεζπράζεη, 

αιιά κφιηο γχξηζε λα κε θνηηάμεη, ηα κάηηα ηεο 

νπιίζηεθαλ κε ην ίδην κίζνο πνπ κε αληηκεηψπηδε πάληα 

ε Νάηαιη. 

 «Αελ είζαη;» ξψηεζα ζεαηξηλίζηηθα, παξηζηάλνληαο 

ηε ζθεπηηθή. «Αειαδή δελ ηζάθσζαλ εζέλα νη 

θαζεγεηέο λα ρακνπξεχεζαη κε… Ώιήζεηα πνηνο ήηαλ 

απηήλ ηε θνξά;» ηελ εηξσλεχηεθα.  Δ αίζνπζα ησλ 

απνδπηεξίσλ γέκηζε κε πληρηά γέιηα θαη ξνπζνπλίζκαηα 

απφ ηα θνξίηζηα πνπ βξίζθνληαλ αθφκα εδψ θαη 

παξαθνινπζνχζαλ ηνλ θαβγά.  

 Υάξηζα ζηε Νάηαιη έλα ζηξαβφ, γεκάην 

ηθαλνπνίεζε ρακφγειν.  Βθείλε κε αγξηνθνίηαμε θαη 

βξέζεθε θνληά κνπ κε δχν δξαζθειηέο, παξά ην θνληφ 



ηεο χςνο. Βληάμεη, ίζσο δελ ήκνπλ ε πην θαηάιιειε λα 

κηιήζσ γηα ρακειά αλαζηήκαηα, αιιά φπσο θαη λα ην 

θάλνπκε, εγψ ήκνπλ ςειφηεξε, έζησ θαη κεξηθνχο 

πφληνπο απφ ην έλα θαη πελήληα πέληε πνπ ήηαλ απηή. 

Μεξηθέο κειαρξηλέο κπνχθιεο έπεζαλ απφ ηνλ ςειφ 

θφηζν ηεο, κεηακνξθψλνληαο ην πξφζσπφ ηεο ζε αθφκα 

πην παηδηθφ. 

 «Να ‘μεξεο πφζν αλππνκνλψ γηα ηε ζηηγκή πνπ ζα 

ζαο πηάζνπλ θαη ζα ζε πεηάμνπλ κε ηηο θισηζηέο απφ 

εδψ» ζθχξημε φιν θαθία. «Να γιπηψζνπκε επηηέινπο 

απφ ‘ζέλα». 

 Έζθημα ηα ρείιε πξνζπαζψληαο λα θαηαπνιεκήζσ 

ηελ αλάγθε κνπ λα ηε ρηππήζσ, αιιά απηή, ζε πείζκα, 

πνιιαπιαζηάζηεθε. Ώπηφ ήηαλ, αξθεηή ππνκνλή έθαλα. 

 «Να είζαη ζίγνπξε φηη ζα κε πεηάμνπλ έμσ, αιιά 

επεηδή ζα ζ’ έρσ πιαθψζεη ζην μχιν» ηελ απείιεζα θαη 

πξνρψξεζα κπξνζηά κε ζθηγκέλεο ηηο γξνζηέο.  Δ 

Νάηαιη γηα πξψηε θνξά έδεημε λα κε θνβάηαη. Έθαλε 

πίζσ κε αδέμηα βήκαηα θαη, ηε ζηηγκή πνπ εηνηκαδφκνπλ 

λα ζεθψζσ ηε γξνζηά κνπ θαηά πάλσ ηεο, ε Έκηιπ 

κπήθε κπξνζηά θαη κε ζηακάηεζε. Πάιη ηε γιχησζε ε 

ζθχια! 

 «Πάκε λα θχγνπκε» κνπξκνχξηζε ε Έκηιπ θαη κε 

ηξάβεμε απ’ ην καλίθη ηεο κπινχδαο κνπ. Σίλαμα ην ρέξη 

κνπ θνηηάδνληαο αθφκα ηε Νάηαιη κε δηαπεξαζηηθφ 

βιέκκα. 

 «Ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά» ηελ πξνεηδνπνίεζα. Δ 

Νάηαιη έκεηλε ακίιεηε.  Πξνρψξεζα κπξνζηά, κε ηελ 



Έκηιπ λα αθνινπζεί θαη λα κνπ ξίρλεη απζηεξέο καηηέο. 

 «Γηαηί ηεο δίλεηο ζεκαζία;» κε θαηζάδηαζε φηαλ 

κείλακε κφλεο. 

 «Μα δελ ηελ αθνχο ηελ ειίζηα;» μέζπαζα θαη 

ζπλέρηζα λα πξνρσξάσ κε ηελ Έκηιπ πίζσ κνπ. 

 «Β θαη; Πξψηε θνξά είλαη;» 

 «Ώθξηβψο. Αελ ηελ αληέρσ άιιν. Θα ηεο ζπάζσ κία 

θνξά ηε κχηε θαη κεηά ζα ζηακαηήζεη». 

 «Καη κεηά ζα ζε ζηείινπλ ζηα θέληξα 

αλακφξθσζεο» πξνζγείσζε απφηνκα ηελ νλεηξηθή 

θαληαζίσζε κνπ κε ην καησκέλν απφ ηα ρέξηα κνπ 

πξφζσπν ηεο Νάηαιη. «Ώπηφ ζεο; Να κπεηο ζε θέληξν 

αλακφξθσζεο;» 

 Κνληνζηάζεθα πίζσ απφ ηελ πφξηα ηνπ δηαδξφκνπ 

πνπ νδεγνχζε ζηελ θεληξηθή αίζνπζα πξνπφλεζεο θαη 

ζθπζξψπηαζα. Βίρα αθνχζεη ηξνκεξέο ηζηνξίεο γηα ηα 

θέληξα αλακφξθσζεο. ινη καο δειαδή. ΐέβαηα, θαλείο 

δελ ήμεξε αλ ήηαλ αιεζηλέο, αθνχ φζνη πήγαηλαλ δελ 

επέζηξεθαλ πνηέ γηα λα ηηο επηβεβαηψζνπλ ή λα ηηο 

δηαςεχζνπλ. Βθεί ζηέιλνληαλ γηα λα ζπκκνξθσζνχλ 

φζνη δελ ππάθνπαλ ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο λφκνπο 

ηνπ βαζηιηά.  Μηα θνξά θφληεςαλ λα ζηείινπλ θη 

εκέλα, φηαλ κε έπηαζαλ λα πξνζπαζψ λα ην ζθάζσ απφ 

απηήλ ηελ αλαζεκαηηζκέλε θπιαθή.  

 ρη, ζίγνπξα δελ ήζεια λα πάσ. 

 Έζπξσμα κνπηξσκέλε ηελ πφξηα ηνπ δηαδξφκνπ 

θαη θάζε πξνβιεκαηηζκφο κνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ 

κνπξκνπξεηά θαη ςηινθνπβεληνχιεο πνπ πιεκκχξηδαλ 

ηελ αίζνπζα πξνπφλεζεο. Έπηαζα θάηη πεξίεξγν ζηελ



αηκφζθαηξα. Μία αλεζπρία. Ίζσο θαη ηξφκν. 

 Μαζεηεπφκελνη Ρεκφξ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, 

βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζηελ αίζνπζα πξνπφλεζεο 

θαη θνπβέληηαδαλ κεηαμχ ηνπο. ινη έδεηρλαλ αλήζπρνη. 

Κάηη είρε ζπκβεί θαη ζίγνπξα δελ ήηαλ επράξηζην. 

 «Ώπηή είλαη ε κεγάιε καο επθαηξία» άθνπζα ηνλ 

Σδέζε λα δειψλεη κε δήιν ζε έλα απφ ηα πεγαδάθηα πνπ 

είραλ ζηεζεί παξαδίπια. 

 «Μαο;», ηνλ ακθηζβήηεζε ν Ρφλαιλη. «Ώπφ πνχ θη 

σο πνχ; Αελ έρεηο θακία δνπιεηά καδί καο. Αελ είζαη 

Ρεκφξ». 

 Ο Σδέζε πιεζίαζε αξγά ηνλ αδεξθφ κνπ θαη 

κηζφθιεηζε ηα κάηηα. 

 «Οη Ρεκφξ ππεξεηνχλ ηνπο Λεξφηι» ηνπ απάληεζε 

ππεξνπηηθά ιακβάλνληαο απαμησηηθά θαη ελνριεκέλα 

βιέκκαηα απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο Ρεκφξ. 

«Αηαθσλείο... Ρεκφξ;» 

 Σα κάηηα ηνπ Ρφλαιλη έκεηλαλ ζηπισκέλα ζηε 

καηηά ηνπ Σδέζε θαη ηα ξνπζνχληα ηνπ θνχζθσζαλ 

θαζψο εμέπλεε νξγηζκέλα. Σε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή 

έλησζα πσο ε πξνζσπηθή ηνπο θφληξα κεγάισζε. αλ λα 

κνηξάζηεθαλ ζε απηφ ην βιέκκα θαη ην ιεθηηθφ 

ππνλννχκελν θάηη κπζηηθφ, πνπ εκείο νη ππφινηπνη δελ 

θαηαιαβαίλακε. 

 Ο Ρφλαιλη ζθίρηεθε. Ήζειε λα απαληήζεη, ην 

έβιεπα, αιιά δελ ην έθαλε. Παξφια απηά, ηα ζεκάδηα 

επάλσ ηνπ έδεηρλαλ φηη κε ην δφξη θξαηηφηαλ λα κελ 

αξρίζεη ηνλ Σδέζε ζηηο γξήγνξεο. Μπνξνχζα λα δσ ηα  



δφληηα ηνπ λα ηξίβνληαη λεπξηθά, αθφκα θαη κε θιεηζηφ 

ην ζηφκα ηνπ. Σν ζαγφλη ηνπ πηέζηεθε πξνο ηα πάλσ θαη 

ζνχθξσζε. Δ αξηζηεξή γξνζηά ηνπ ζθίρηεθε, έηνηκε λα 

ρηππήζεη. 

 «Έηζη θη αιιηψο, ιεο κπνχξδεο» απάληεζε ακέζσο ν 

Ρφλαιλη γηα λα κελ ηνλ αθήζεη έηζη. «Αελ έρσ αθνχζεη 

ηίπνηα γηα θακία δνθηκαζία. Ώπ’ ην κπαιφ ζνπ ηα 

θαηεβάδεηο». 

 «Πξφζερε πψο κνπ κηιάο» ηνλ πξνεηδνπνίεζε ν 

Σδέζε. 

 Ο Ρφλαιλη αλαγθάζηεθε λα καδεπηεί, αλ θαη κνπ 

έδσζε ηελ εληχπσζε φηη δελ ζεβφηαλ θαη ηφζν ηνλ 

Σδέζε, θη αο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

βαζηιηθνχο γφλνπο ηεο θνηλσλίαο καο.  «πγρσξήζηε ην 

ζξάζνο κνπ, πξίγθηπα Σδέζε Λαδάξ» ηνλ εηξσλεχηεθε ν 

αδεξθφο κνπ «αιιά δελ έρνπκε ζθνπφ λα ιάβνπκε κέξνο 

ζε δεκηνπξγήκαηα ηεο θαληαζίαο ζαο. Καιχηεξα ηψξα;» 

ξψηεζε θεξδίδνληαο ρακφγεια επηβξάβεπζεο απφ ηνπο 

Ρεκφξ ηξηγχξσ ηνπ.  

 Ώλ δελ ήκνπλ πεξίεξγε λα κάζσ ηη ζπλέβαηλε, ζα 

γεινχζα θη εγψ. 

 «Δ δνθηκαζία ζα γίλεη» αλαθνίλσζε ν Σδέζε ζε 

φινπο κε ην θεθάιη ςειά, πηνζεηψληαο ηνλ απζηεξφ θαη 

βαζηιηθφ ηφλν ησλ Λεξφηι. «ινη ην μέξνπλ». 

 Δ, όρη θαη όινη... 

 «Γηα πνηα δνθηκαζία κηιάηε ηφζε ψξα;», απαίηεζα 

επηηέινπο λα κάζσ, κε κία δφζε ελφριεζεο απφ ηα 

κηζφινγα πνπ άθνπγα ηφζε ψξα. Ώλ ήηαλ λα κηιήζεη 



θάπνηνο, αο ην έθαλε μεθάζαξα.  Δ παξέκβαζή κνπ 

ηξάβεμε φια ηα βιέκκαηα επάλσ κνπ. 

 «Ώξθεηά κε ηηο θιπαξίεο» καο δηέθνςε έλαο απφ 

ηνπο πξνπνλεηέο. «Πεγαίλεηε ζηηο πξνπνλήζεηο ζαο». 

 «Ναη, είρακε κηα θνπβέληα εδψ» ηνπ μεθνχξληζα, 

ελνριεκέλε πνπ καο δηέθνπηε θαη γχξηζα μαλά ζηνλ 

Σδέζε κε πξνζκνλή. Με κία ρεηξνλνκία ηνπ ρεξηνχ κνπ, 

ηνλ παξαθηλνχζα λα ζπλερίζεη. 

 «ΐγεο έμσ, Φνξκπο!» κε πξφζηαμε ν πξνπνλεηήο. 

 Σν πιήζνο ησλ Ρεκφξ δάξσζε θαη ππάθνπζε ζηηο 

πζηεξηθέο θσλέο ηνπ, δηέιπζε ην πεγαδάθη θαη άξρηζε λα 

απνρσξεί απφ ηελ αίζνπζα.  Γακψ ην. Έλα ιεπηφ πξηλ 

ζα είρα κάζεη θη εγψ απηφ πνπ φινη γλψξηδαλ. Καη ηψξα 

έπξεπε λα πεξηκέλσ κέρξη ην επφκελν δηάιεηκκα γηα λα 

κάζσ;  

 θαηά.  

 «Έια, πάκε» κνπ είπε ε Έκηιπ θαη κε ηξάβεμε πξνο 

ηελ έμνδν.
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