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Η δαςκάλα πήρε τ' όπλο τησ 

 

1. Αμνόσ 

 

"Και θα χτυπήςω με μεγάλη εκδίκηςη κι άγρια οργή, 

όςουσ θα αποπειραθοφν να καταςτρζψουν τουσ αδελφοφσ μου. 

Και θα γνωρίςετε πωσ Εγϊ είμαι ο Κφριοσ, όταν θα ρίξω  

την εκδίκηςή μου εναντίον τουσ . " 

Ιεηεκιιλ, 25:17 (όπωσ ακοφγεται ςτο Pulp Fiction) 

"Τότε ὁ Ἰηςοῦσ ἀνήχθη εἰσ τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεφματοσ πειραςθῆναι 

ὑπὸ τοῦ διαβόλου" 

Ματκ. 4,1 

~~~~~~~~~~~~ 

Η Άννα αγαποφςε τον Ματίσ. Στουσ πίνακεσ του μποροφςε να 

ξεκουράηεται, ςαν να 'ταν αναπαυτικζσ πολυκρόνεσ. Ζτςι ηωγράφιηε κι 

εκείνθ. 

Στθν Καλϊν Τεχνϊν τον κεωροφςαν ξεπεραςμζνο. Οι ςυμφοιτθτζσ τθσ 

προτιμοφςαν τον αφθρθμζνο εξπρεςιονιςμό και τισ εννοιολογικζσ 

εγκαταςτάςεισ. Και τθν Άννα το ίδιο ξεπεραςμζνθ τθν ζβλεπαν. 

Μόνο ςε μια κακθγιτρια άρεςαν οι πίνακεσ τθσ. 

"Ξζρεισ, Άννα", τθσ είπε μια μζρα που πόηαρε, "ζχει ειπωκεί ότι ο Ρικάςο 

ιταν ο μεγαλφτεροσ καλλιτζχνθσ, αλλά ο Ματίσ ιταν ο μεγαλφτεροσ 

ηωγράφοσ." 

"Το γνωρίηω. Εγϊ ηωγράφοσ κζλω να είμαι." 

"Μακάρι να 'ταν τόςο απλό." 

Τθσ εξιγθςε. Αν ικελε να είναι επαγγελματίασ ηωγράφοσ, να ηει από αυτό, 

κα ζπρεπε να γοθτεφςει τουσ γκαλερίςτεσ και τουσ κριτικοφσ. Αυτοί 

κακοδθγοφν το κοινό. Eιδικά ςτον εικοςτό πρϊτο αιϊνα αυτό που μετράει 

δεν είναι τα ζργα ςου, αλλά θ εικόνα που προβάλλεισ. 

"Στο λζω γιατί αγαπϊ τθ ηωγραφικι ςου. Σε καμιά γκαλερί δεν κα βάλουν 

τουσ πίνακεσ μιασ..." 

Δεν είπε τθ λζξθ. Αλλά θ Άννα τθν ιξερε, τθν άκουγε ςυχνά. Μιασ 

κεοφςασ. 
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~~ 

Ήταν κεοφςα, ντυνόταν ςαν κεοφςα, ηοφςε ςαν κεοφςα. Και δεν 

καταλάβαινε τι αρνθτικό είχε αυτό. 

Ήταν κεοφςα, είχε τον Θεό μζςα τθσ. Τι καλφτερο μποροφςε να ευχθκεί 

ζνασ άνκρωποσ; Να γίνει διάςθμοσ-πλοφςιοσ-δυνατόσ; Τι ςθμαςία ζχει να 

κερδίςεισ τον κόςμο και να χάςεισ τθν ψυχι ςου; 

Στθ γειτονιά, ςτο ςχολείο, ςτθ ςχολι αργότερα, τουσ ζβλεπε να τθν 

κοιτοφν γελϊντασ. Είχε μαλλιά μακριά, πάντα ςε γαλλικι κοτςίδα. 

Φοροφςε μακριζσ φοφςτεσ και πουκάμιςα κουμπωμζνα ωσ το λαιμό. Τι 

τουσ πείραηε; Εκείνθ δεν κατζκρινε τισ κοπζλεσ με "τα ξϊβυηα και τα 

ξζκωλα". Πχι δυνατά. Δικαίωμα τουσ να δείχνουν ό,τι κζλουν να δείξουν. 

Εκείνθ δεν είχε πολλά να δείξει. Από μικρι ιταν αδφνατθ. Και κρατιόταν 

ζτςι. Τθροφςε όλεσ τισ νθςτείεσ κατά γράμμα. Δεν ζπινε, μόνο ςπάνια λίγο 

κραςί -"που το 'χει ευλογιςει κι ο Χριςτόσ". 

Είχε και το άκλθμα τθσ. Δρομζασ μεγάλων αποςτάςεων. Δεν ζκανε 

πρωτακλθτιςμό, αν και κα μποροφςε. Τθσ άρεςαν οι διαδρομζσ ςτα δάςθ 

και ςτα βουνά. Εκείνεσ τισ ϊρεσ ζνιωκε να 'ρχεται πιο κοντά ςτον Θεό. Κι 

ζτρεχε ατελείωτεσ ϊρεσ. 

Κάποιεσ φορζσ, όταν κοιτιόταν γυμνι ςτον κακρζφτθ, κι ζβλεπε το δίχωσ 

λίποσ ςϊμα τθσ, με τα δυνατά πόδια, τθν επίπεδθ κοιλιά και τα οπίςκια 

πζτρα, ςκεφτόταν ότι πολλζσ από εκείνεσ με τα μίνι κα ικελαν να ζχουν 

τζτοια γραμμι. 

Ναι, αλλά εςφ είςαι καλφτερθ, ζτςι δεν είναι; 

Καταλάβαινε ότι ζπεφτε ςτα αμαρτιματα τθσ αλαηονείασ και τθσ 

φιλαρζςκειασ ςαν άκουγε τθ φωνι του. Ζκανε τον ςταυρό τθσ κι ζλεγε: 

"Φπαγε οπίςω μου, Σατανά." 

Ναι, μ' αρζςει να 'μαι πίςω ςου, Άννα. 

Ζλεγε και το Ράτερ Ημϊν. Τισ περιςςότερεσ φορζσ εκείνοσ ζφευγε. 

~~ 

Δεν είχε ακοφςει ποτζ τον Θεό να τθσ μιλάει. Ήξερε ότι θ ςιωπι Του δεν 

ιταν ςθμάδι αδιαφορίασ ι ζλλειψθσ. Το αντίκετο. Είχε τον Θεό μζςα τθσ, 

ιταν κεοφςα, γι' αυτό Εκείνοσ δεν χρειαηόταν να τθσ μιλάει. 



 

[3] 
           Η δαςκάλα πιρε τ’ όπλο τθσ                                                                         Γελωτοποιόσ  

Αλλά τθσ μιλοφςε ο Δαίμονασ. Τθσ μιλοφςε ςυχνά. Ξεκίνθςε όταν τθσ ιρκε 

περίοδοσ για πρϊτθ φορά. Το 'πε ςτθ μθτζρα τθσ και ςτον πνευματικό τθσ. 

Φοβόταν ότι ζπρεπε να τθσ κάνουν εξορκιςμό. 

"Εξορκιςμό κάνουμε ς' όςουσ κατζχονται απ' τον δαίμονα", τθσ είπε. "Εςφ 

τον νικάσ και τον περιφρονείσ. Γι' αυτό ςε κυνθγάει. Ο Σατανάσ παςχίηει να 

κερδίςει τουσ ενάρετουσ, όπωσ ζκανε και με τον Κφριο ςτθν ζρθμο. Τουσ 

άλλουσ, τουσ πολλοφσ, τουσ ζχει ιδθ." 

Αλλά θ Άννα φοβόταν. Δεν ιξερε αν κα μποροφςε να 'ναι τόςο δυνατι, 

ςαν τθν δεκαπεντάχρονθ Αγία Μαρίνα που τον νίκθςε. Και πράγματι, 

τουλάχιςτον μια φορά ο διάβολοσ τθν ζπειςε να κάνει ό,τι τθσ είπε. 

Εξομολογικθκε και ςυγχωρζκθκε. Αλλά φοβόταν, ότι κα μποροφςε να 

ξαναφανεί αδφναμθ. Ή πολφ δυνατι. 

~~{}~~ 

Λίγο καιρό αφότου τζλειωςε τθ ςχολι, χάκθκε ο πατζρασ τθσ ςτθ 

κάλαςςα. Ζπρεπε να ςυντθριςει τον εαυτό τθσ και τον Στζλιο. Ο αδελφόσ 

τθσ ιταν πζντε χρόνια μεγαλφτεροσ, αλλά είχε βαριά νοθτικι 

κακυςτζρθςθ. Θα ζμενε όλθ του τθ ηωι τεςςάρων χρονϊν. 

Με τθ ηωγραφικι τθσ δεν κα ζβγαηε λεφτά, το ιξερε. Πχι όςο ιταν 

κεοφςα. Κι ικελε να παραμείνει. Ζκανε τα χαρτιά τθσ για αναπλθρϊτρια 

καλλιτεχνικϊν. Ρϊσ να γνϊριηε ότι αυτό κα τθν ζριχνε ςτθν αγκαλιά του 

δαίμονα; 

~~ 

Δοφλεψε τρεισ χρονιζσ ςε γυμνάςια τθσ Αττικισ. Ωσ προςτάτιδα 

οικογζνειασ κι ζχοντασ αδελφό με αναπθρία, δεν τθν ζςτειλαν ςτα νθςιά 

και ςτθν επαρχία. Ζτςι μποροφςαν να μζνουν ςτο ςπίτι τουσ, απαραίτθτο, 

αφοφ ιταν αδφνατο να νοικιάηει με τον αςτείο μιςκό τθσ αναπλθρϊτριασ. 

Κι οφτε ικελε να φφγει, να κλείςει τον Στζλιο ςε ίδρυμα. Το είχε 

υποςχεκεί. 

Τθσ άρεςε θ δουλειά τθσ. Τα περιςςότερα παιδιά αδιαφοροφςαν κι 

ζβλεπαν τα καλλιτεχνικά ωσ κενι ϊρα. Αλλά πάντα υπιρχε ζνασ μακθτισ, 

αγόρι ι κορίτςι, που κοιτοφςε τθν Άννα ςτα μάτια όταν μιλοφςε. Ήταν 

αυτόσ ο ζνασ που τθσ ζδινε δφναμθ να ςυνεχίηει. 

Τθν τζταρτθ χρονιά άλλαξε θ κυβζρνθςθ. Ο νζοσ υπουργόσ παιδείασ ικελε 

να κάνει τθ δικι του εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ. Ζβαλε τα εικαςτικά, το 

κζατρο και τθ μουςικι ςε όλα τα ςχολεία, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ. 



 

[4] 
           Η δαςκάλα πιρε τ’ όπλο τθσ                                                                         Γελωτοποιόσ  

Η Άννα χάρθκε μ' αυτι τθν αλλαγι. Ρεριςςότερεσ κζςεισ, περιςςότερεσ 

ευκαιρίεσ. Μζχρι που είδε τον διοριςμό τθσ. Τθσ είχε τφχει ζνα Εςπερινό 

Λφκειο, ςτθν πιο υποβακμιςμζνθ περιοχι τθσ Ακινασ. 

Ήξερε τι ςθμαίνει Εςπερινό Λφκειο. Ζτςι νόμιηε. Ήξερε τι ςθμαίνει γκζτο. 

Ράλι λάκοσ. 

Αλλά πιγε. Δεν είχε άλλθ επιλογι. 

~~{}~~ 

Σαν τθν είδε ο διευκυντισ, τθν κοίταξε από πάνω μζχρι κάτω και ρϊτθςε 

ςε τι μποροφςε να τθ βοθκιςει. 

"Είμαι θ Άννα Μόνου", είπε εκείνθ. 

Ο διευκυντισ δεν κατάλαβε. 

"Άννα Μόνου, κα διδάξω καλλιτεχνικά." 

"Ω, ρε ποφςτθ μου", ζκανε ο διευκυντισ. 

"Ορίςτε;" 

Τθσ είπε να κακίςει κι άναψε τςιγάρο, χωρίσ να ρωτιςει αν τθν ενοχλοφςε 

-και τθν ενοχλοφςε. 

"Άννα... Μπορϊ να ςε λζω Άννα;" 

"Ζτςι με λζνε." 

"Ωραία." 

Τθν κοίταξε πάλι. 

"Είδα ότι ζβαλαν γυναίκα, αλλά περίμενα να ςτείλουν καμιά... μεγάλθ." 

"Μεγάλθ;" 

"Ρόςων χρονϊν είςαι;" 

"Είκοςι ζξι." 

"Γαμϊτο." 

"Ορίςτε;" 

"Μάλλον δεν ζχεισ καταλάβει ποφ ιρκεσ. Από ποφ είςαι;" 

"Νζα Σμφρνθ." 

"Ε, ναι, δεν ζχεισ καταλάβει." 

Τα πράγματα ιταν απλά. Οι περιςςότεροι απ' τουσ μακθτζσ του Εςπερινοφ 

ιταν μεγαλφτεροι απ' τθν Άννα. Και ςίγουρα δεν νοιάηονταν για τθν 

εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ και τα καλλιτεχνικά. Ήκελαν να πάρουν το 

πτυχίο για να μποροφν να κάνουν ΑΣΕΡ ΔΕ. Κάποιοι, λίγοι, για να 

περάςουν ςε ΤΕΙ. Αυτι ιταν θ φωτεινι πλευρά του ςχολείου. 
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"Αλλά ζχουμε και τα κατακάκια. Ρρϊθν φυλακιςμζνουσ, χριςτεσ, 

τςιγγάνουσ, χουλιγκάνουσ", τθσ είπε. 

"Πλοι είναι πλάςματα του Θεοφ", απάντθςε θ Άννα. 

Ο διευκυντισ κόντεψε να πνιγεί απ' τα γζλια. 

"Του Θεοφ; Αυτοί μάλλον του διαβόλου είναι." 

Το γζλιο τοφ ζφτιαξε λίγο τθ διάκεςθ. 

"Τζλοσ πάντων. Θζλεισ να δοκιμάςεισ;" 

"Θζλω να εργαςτϊ." 

"Ωραία, εργάςου. Αλλά να ξζρεισ ότι ς' αυτό το ςυρτάρι ζχω ζνα ωραίο 

χαρτάκι που γράφει ότι παραιτείςαι για προςωπικοφσ λόγουσ και λοιπά 

και λοιπά. Δεν είναι ντροπι. Το ζνα τρίτο ςχεδόν απ' όςουσ ςτζλνουν αυτό 

κάνει. Πλεσ οι γυναίκεσ ςίγουρα." 

"Δεν μπορϊ να παραιτθκϊ", είπε θ Άννα. "Χρειάηομαι αυτά τα λεφτά και 

τα λοιπά και τα λοιπά." 

"Εντάξει τότε. Ο κεόσ μαηί ςου." 

"Αμιν." 

Γνϊριςε τουσ άλλουσ κακθγθτζσ, όλοι άντρεσ. Μετά πιγε ςτθν πρϊτθ 

τάξθ. Σαν βγικε αρχίςανε τα ςτοιχιματα, πόςεσ ϊρεσ κ' αντζξει. 

~~ 

Οι πρϊτεσ τρεισ ϊρεσ δεν ιταν τόςο άςχθμεσ. Οι μακθτζσ γελοφςαν ςαν 

τθν ζβλεπαν και τουσ ζλεγε τι κάνει. Μετά τθν αγνοοφςαν. Αυτι 

προςπακοφςε να μιλιςει για τζχνθ. Κάποιοσ τθσ είπε να μιλάει πιο ςιγά, 

γιατί δοφλευε απ' τα χαράματα, κι ακοφμπθςε ςτο κρανίο του. 

Η Άννα πίςτευε ότι όλα κα πιγαιναν καλά. Βαρετά κι αδιάφορα, αλλά κα 

ζβγαηε τθ χρονιά κι ίςωσ τθν επόμενθ να πιγαινε κάπου καλφτερα. Ζτςι 

πίςτευε, μζχρι που μπικε ςτθ τελευταία τάξθ. 

Εκεί είχε μόλισ εφτά μακθτζσ. Ήταν θ κεωρθτικι κατεφκυνςθ, εντελϊσ 

χάςιμο χρόνου. Ροιοσ πάει ς' εςπερινό για να μάκει αρχαία; 

"Τι 'ν' τοφτο ρε;" ακοφςτθκε ςαν τθν είδαν. 

Η Άννα τουσ κοίταξε και προςπάκθςε να μιλιςει. Αλλά δεν ζβγαινε θ 

φωνι τθσ. 

Ρίςω δεξιά κακόταν ζνασ αδφνατοσ τςιγγάνοσ. Φαινόταν ο πιο νεαρόσ, 

δεκαεφτά, δεκαοκτϊ χρονϊν. Δυο κζςεισ πιο μπροςτά, χυμζνοσ ςτο 

κρανίο, κακόταν ο μεγάλοσ τθσ τάξθσ, πάνω από πενιντα. 
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Οι άλλοι πζντε κάκονταν πιο κοντά κι ζμοιαηαν με αγζλθ λφκων. Δεν είχαν 

κάτι παράξενο ςτο ντφςιμο, οφτε ξυριςμζνο κεφάλι και ςβάςτικεσ. Αλλά 

τθν κοιτοφςαν ςαν να ιταν το κιραμα. Ζτςι ζνιωςε. Να απειλείται. 

"Καλθςπζρα ςασ", κατάφερε να πει. "Με λζνε Άννα Μόνου και κα ςασ 

κάνω το μάκθμα των καλλιτεχνικϊν." 

Η πεντάδα ζςκαςε ςτα γζλια. Ο μεςιλικασ ξεφφςθςε. Ο νεαρόσ πίςω 

ζςφιξε τα δόντια, ςαν να ιξερε τι κα ςυμβεί. 

"Λοιπόν... Για πείτε μου, ποιοσ είναι ο αγαπθμζνοσ ςασ καλλιτζχνθσ;" τουσ 

ρϊτθςε. 

Ράντα ζτςι ξεκινοφςε το μάκθμα γνωριμίασ. Αλλά ποτζ δεν είχε ακοφςει 

τθν απάντθςθ που άκουςε. 

"Ο Γκουηγκοφνθσ", είπε ζνασ απ' τθν πεντάδα, αυτόσ που τθν κοιτοφςε πιο 

ζντονα. Σφντομα θ Άννα κα μάκαινε το παρατςοφκλι του: Σκφλοσ. 

Δεν περίμενε να ςταματιςουν τα γζλια. Ζδειξε τον νεαρό ςτθν πίςω κζςθ. 

"Εςφ κεσ να μασ πεισ; Ρϊσ ςε λζνε;" 

Εκείνοσ πιρε βακιά ανάςα. 

"Με λζνε Στε-Στε-Στε..." 

"Τον λζνε Στζργιο κι είναι γφφτουλασ", πετάχτθκε ο Σκφλοσ. 

"Στζργιο, ξζρεισ κάποιον ηωγράφο;" 

"Τον Ρι-Ρι" 

"Τον Ρικάςο;" 

"Ρικάςο." 

Η Άννα χαμογζλαςε. Πλοι ιξεραν τον Ρικάςο. 

"Ξζρεισ, Στζργιο, ο Ρικάςο είχε τςιγγάνικο αίμα, απ' τθ μεριά τθσ μθτζρασ 

του." 

"Γφφτοσ ιταν κι ο Ρικάςο;" ζκανε ο Σκφλοσ. 

Ράλι γζλια. Η Άννα κοίταξε το ρολόι τθσ. Ακόμα... ςαράντα λεπτά; 

Αιςκανόταν ςαν να είχαν περάςει τρεισ ϊρεσ. 

"Λοιπόν, αρκοφν τα λόγια για ςιμερα, μθν ςασ κουράςω", τουσ είπε. 

"Κόψτε ζνα χαρτί απ' το τετράδιο ςασ και φτιάξτε ζνα ςκίτςο. Π,τι ςασ 

ζρκει. Μθν το ςκζφτεςτε, διαςκεδάςτε 'το. Η τζχνθ είναι διαςκζδαςθ." 

Κι αυτό το ζλεγε ςτο μάκθμα γνωριμίασ. Στα γυμνάςια ζπιανε. Ήκελε να 

ςυμβεί κι εκεί. 
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Ραραδόξωσ ο πρϊτοσ που ξεκίνθςε να ηωγραφίηει ιταν ο Σκφλοσ. Μάλλον 

ιταν ο μόνοσ που ηωγράφιηε. Οι άλλοι κοιτοφςαν τα κινθτά τουσ, με 

εξαίρεςθ τον γκριηομάλλθ που ζκλειςε τα μάτια του να κοιμθκεί, και τον 

Στζργιο που κοιτοφςε τα χζρια του. 

Η Άννα είδε τον Σκφλο να ηωγραφίηει με αφοςίωςθ και ςκζφτθκε ότι ίςωσ 

να γινόταν ζνα καφμα. Κι άκουςε τθ φωνι του πάλι. 

Δεν γίνονται καφματα. 

Κςωσ να ιταν ζνασ αδικθμζνοσ κι αποκλειςμζνοσ απ' τθν κοινωνία 

καλλιτζχνθσ. 

Μόνο ςτθ φανταςία ςου, Άννα. 

"Τζλειωςα!" φϊναξε τότε ο Σκφλοσ. Ζδειξε τθ δθμιουργία του ςτθν παρζα. 

Νζοσ κατακλυςμόσ γζλιου. 

Η Άννα δεν ικελε να δει. 

Πιγαινε να δεισ, είναι ωραίο. 

"Θα μου δείξεισ κι εμζνα τι ζφτιαξεσ;" του είπε χωρίσ ν' αφιςει τθν 

αςφάλεια τθσ ζδρασ. 

"Βεβαίωσ, βεβαίωσ", ζκανε ο Σκφλοσ με τθ φωνι του βαριά και ςοβαρι. 

Τθσ το ζδειξε. Η Άννα χλόμιαςε. Κρατικθκε να μθν πζςει. 

"Τι... είναι;" ρϊτθςε. 

Ξζρεισ τι είναι, Αννοφλα. 

"Είμαι εγϊ που ςε γαμάω απ' τον κϊλο, κατάλαβεσ, για να μθ ςου πάρω 

τθν παρκενιά, κατάλαβεσ. Από μπροσ παρκζνα κι από πίςω μπαίνουν 

τρζνα. Κατάλαβεσ;" 

Τθσ ιρκε να βάλει τα κλάματα, αλλά ςυγκρατικθκε. Ριρε τθν τςάντα τθσ 

και βγικε, ενϊ πίςω οι λφκοι οφρλιαηαν. 

Τρζξε, τρζξε, τρζξε 

Ριγε ςτο γραφείο του διευκυντι. Ήκελε να πεκάνει εκείνθ τθ ςτιγμι. Του 

είπε τι είχε ςυμβεί. 

"Στο 'πα", ζκανε ο διευκυντισ. 

"Μου το 'πεσ;" 

"Ναι, ςτο 'πα. Άννα, πάρε το χαρτάκι ςου, υπόγραψε να θςυχάςεισ. Οι 
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άλλοι κακθγθτζσ ζβαλαν ςτοίχθμα ότι δεν κ' αντζξεισ πάνω από δυο ϊρεσ. 

Άντεξεσ τρεισ. Μια χαρά τα πιγεσ." 

Η Άννα προςπακοφςε να καταλάβει τι άκουγε, ποφ βριςκόταν, ποια ιταν. 

Είςαι μια παρκζνα κι από πίςω τρζνα. 

"Δεν είμαι", είπε δυνατά. 

"Τι δεν είςαι;" ρϊτθςε ο διευκυντισ. 

"Δεν κ' αποβλθκεί; Τίποτα; Οφτε μια παρατιρθςθ;" 

Ο διευκυντισ γζλαςε. Ζκανε νόθμα ςτθν Άννα να πάει πιο κοντά. 

"Κοπζλα μου", τθσ είπε, "το ςυγκεκριμζνο άτομο ζχει κάνει φυλακι. 

Μαχαίρωςε ζναν ξζνο. Δεν τον ςκότωςε, ιταν κι ανιλικοσ, ζχει άκρεσ ςτθ 

Βουλι, γι' αυτό είναι ζξω. Τι παρατιρθςθ να του κάνω;" 

"Αλλά δεν είναι δίκαιο, είναι λάκοσ." 

"Το λάκοσ είςαι εςφ. Είςαι ςε λάκοσ μζροσ, Άννα. Ράρε τθν εκελοφςια, 

υπόγραψε, πιγαινε ςπίτι ςου. Τι ψάχνεισ;" 

Η Άννα πιρε το χαρτί. Το ςκζφτθκε για λίγο. Μετά κυμικθκε τον αδελφό 

τθσ ςτο ςπίτι. Θυμικθκε ότι χρωςτοφςαν λογαριαςμοφσ απ' το καλοκαίρι. 

"Δεν πάω πουκενά", του είπε. "Δικαιολογιςτε με για ςιμερα. Θα γυρίςω 

αφριο. Κανονικά." Στάκθκε ςτθν πόρτα. "Και λοιπά και λοιπά." 

Ο διευκυντισ κοίταξε πόςα τςιγάρα του 'χαν μείνει ςτο πακζτο. Το 'χε 

αδειάςει πάλι. 

"Άλλα πζντε χρόνια", μονολόγθςε. "Άλλα πζντε χρόνια και το κόβω." 

~~ 

Άφθςε το αυτοκίνθτο ςτθν πυλωτι, αλλά δεν ανζβθκε πάνω.  Τζςςερισ 

ϊρεσ περπάταγε. Δεν ζμοιαηε με τθ μοναξιά του ανϊμαλου δρόμου. 

Διαρκϊσ τρόμαηε. Βιματα πίςω τθσ, κάποιοι που τςακϊνονταν, το φποπτο 

φορτθγάκι, ο ςκφλοσ που τθ γάβγιςε. 

Ζφταςε να γυρίςει το κλειδί μετά τα μεςάνυχτα. Το πρϊτο που άκουςε 

ιταν θ φωνι του αδελφοφ τθσ. 

"Ζψα! Ζψα!" 

Ο Στζλιοσ δεν ζπινε νερό. Μόνο λεμονάδα -και μόνο Ζψα. Άνοιξε ζνα 

μπουκάλι, ζβαλε καλαμάκι και του το ζδωςε. Μετά ζκατςε ςτο καβαλζτο 

τθσ. Τι να ηωγραφίςει; 

Φτιάξε ζνα πιςωκολλθτό.  
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"Δεν είμαι παρκζνα", είπε ςτον αζρα. 

Χάρθ ςε μζνα. 

Πταν ιταν ςτθ ςχολι είχε ςυμπακιςει ζναν ςυμφοιτθτι τθσ. Του άρεςαν 

κι εκείνου οι φωβιςτζσ. Βγαίνανε μαηί για ζνα μινα. Είχαν φιλθκεί και 

χαϊδευτεί, αλλά εκείνοσ ικελε περιςςότερα. Το ικελε κι θ Άννα, τον 

ποκοφςε, αλλά ιξερε ότι είναι αμαρτία. Ζνα βράδυ άκουςε τθ φωνι. 

Αν δεν το κάνεισ κα ς' αφιςει. 

Το ζκανε. Και μετά τθν άφθςε. Εξομολογικθκε και ςυγχωρζκθκε. Δεν το 

ξανάκανε με κανζναν άλλο. 

Κοιμικθκε βλζποντασ τθλεόραςθ. Κάποια ςτιγμι άκουςε βιματα ςτο 

δωμάτιο. Δεν πρόλαβε να γυρίςει. Χζρια τθν κρατοφςαν μπροφμυτα. 

"Δεν κα ςε πονζςω πολφ", τθσ είπε. 

Τθσ ζβγαλε τθ φόρμα και το εςϊρουχο. Κατάφερε να γυρίςει λίγο το 

κεφάλι τθσ και τον είδε. Ήταν ο διευκυντισ, αλλά με κζρατα ςτο κεφάλι. 

Οφρλιαξε και ξφπνθςε. Ο Στζλιοσ ςτεκόταν ςτθν πόρτα, ζνασ υπερφυςικόσ 

μπζμπθσ. 

"Ρονάσ;" τθ ρϊτθςε. 

"Πχι." 

"Φοβάςαι μόνο;" 

"Δεν φοβάμαι, όνειρο ιταν. Ριγαινε για φπνο, Στζλιο." 

Αλλά φοβόταν. 

~~ 

Το πρωί ξφπνθςε πολφ νωρίσ. Άφθςε ςτο τραπζηι τθσ κουηίνασ τθν Ζψα κι 

ζνα γιαοφρτι με μζλι για τον αδελφό τθσ. Μετά μπικε ςτο ντεςεβό κι 

οδιγθςε ωσ το δάςοσ. 

Ζτρεξε δυο ϊρεσ. Κάπου μακριά απ' τον κόςμο ςταμάτθςε κι άρχιςε να 

κλαίει, με λυγμοφσ. Δεν τθσ άξιηε αυτό. 

Ποιο, Αννοφλα; Η ηωι; 

Μπορείσ να ςκοτωκείσ. 

"Για μια φορά", είπε κοιτϊντασ ψθλά. "Για μια φορά ασ μου μιλοφςεσ κι 

εςφ." 

Ακουγόταν μόνο ο άνεμοσ ςτα φφλλα. 
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"Οὐχ ὡσ ἐγὼ κζλω, ἀλλ᾿ ὡσ ςφ", είπε μετά κι ζκανε τον ςταυρό τθσ. 

Πταν γφριςε ςπίτι ιταν τόςο κουραςμζνθ που ζπεςε ξανά για φπνο. 

Δοφλευε το απόγευμα. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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2.Λφκοι 

 

"Your own personal Jesus 

Someone to hear your prayers 

Someone who cares." 

Depeche Mode 

"As I walk through the valley of the shadow of death 

I take a look at my life and realize there's nothin' left" 

Gangsta's Paradise, Coolio 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ρριν περάςει ςτθν Καλϊν Τεχνϊν είχε αςχολθκεί με τθν αγιογραφία. Ήταν 

θ καλφτερθ τθσ ςχολισ, χωρίσ καμιά αμφιβολία. Αλλά ςτθν ζκκεςθ των 

μακθτϊν προκάλεςε μόνο αρνθτικζσ εντυπϊςεισ -και τρόμο. 

Υπιρχε κάτι αδιόρατα δαιμονικό ςτισ αγιογραφίεσ τθσ. Τα φρφδια που 

κφμιηαν τον ςαρδόνιο Τηακ Νίκολςον. Τα μάτια που γυάλιηαν ςαν 

μανιακοφ -κι ζνιωκεσ να ςε ακολουκοφν όπου κι αν πιγαινεσ. Το -λίγο πιο 

μεγάλο απ' το ςυνθκιςμζνο- ςτικοσ τθσ Ραναγίασ με το Βρζφοσ. Και, το 

χειρότερο απ' όλα, το χαμόγελο του Χριςτοφ. 

Ειδικά ς' αυτι τθν εικόνα ςτάκθκε πολλι ϊρα ο ιερζασ τθσ ενορίασ. Τθν 

κοίταξε προςεχτικά, κι ζπειτα ςκανδαλιςμζνοσ, ίςωσ και κάπωσ ζντρομοσ, 

είπε δυνατά: "Αυτό δεν είναι αγιογραφία. Είναι δαιμονογραφία, 

βλαςφθμία... Ο Χριςτόσ χαμογελάει!" Κι ζφυγε πριν να διαρριξει τα 

ιμάτια του. 

Ο δάςκαλοσ, που εξαρτιόταν απ' τθν Εκκλθςία, είπε ςτθν Άννα ότι δεν 

μποροφςε να τθν ζχει ςτθ ςχολι. 

"Κάνε κάτι άλλο", τθσ είπε. "Δεν νομίηω ότι κα δεχτοφν πουκενά τισ... 

αγιογραφίεσ ςου." 

"Τι να κάνω;" 

"Ιμπρεςιονιςμό, ξζρω 'γω;" 

Ρροτίμθςε τον φωβιςμό. 

~~{}~~ 
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Εκείνθ τθν αγιογραφία κοιτοφςε πριν φφγει για το εςπερινό λφκειο. Τθσ 

άρεςε πολφ ο "Personal Jesus", γιατί χαμογελοφςε ειρωνικά και γαλινια 

μαηί. 

Άρεςε και ςτον Στζλιο. Εκείνοσ φοβόταν τισ αυςτθρζσ αγιογραφίεσ τθσ 

ορκόδοξθσ παράδοςθσ. Αλλά αγαποφςε τον "Χριςτό τθσ Άννασ". 

"Είναι ςαν άνκρωποσ", ζλεγε μπροςτά ςτθν εικόνα. 

Του άφθςε τθν Ζψα και το γιαοφρτι και του είπε ότι κα γυρίςει το βράδυ. 

Ζτρεμε θ ψυχι τθσ που τον άφθνε μόνο, αλλά δεν μποροφςε να προςλάβει 

κάποιον. Το Κζντρο Στιριξθσ Ατόμων με Νοθτικι Υςτζρθςθ είχε αναςτείλει 

τισ εργαςίεσ του -λόγω διακοπισ κρατικισ χρθματοδότθςθσ. 

~~ 

Στο δρόμο για το λφκειο άκουςε ςτο ραδιόφωνο το Gangsta's Paradise. 

Θυμικθκε τθν ταινία. Η Μιςζλ Φάιφερ ιταν κακθγιτρια ς' ζνα ςχολείο 

του γκζτο. Αλλά δεν κυμόταν πϊσ τζλειωνε θ ταινία. Μάλλον καλά. Ζτςι 

τελειϊνουν όλεσ οι ταινίεσ του Χόλιγουντ. 

Κοιτάχτθκε ςτο κακρεφτάκι. Μια ςυμφοιτιτρια τισ είχε πει ότι ζμοιαηε 

ςτθ Φάιφερ. Δεν ιταν γαλανομάτα, οφτε ξανκιά, αλλά υπιρχε κάποια 

ομοιότθτα. Φαινόταν το ίδιο ντελικάτθ κι εφκραυςτθ. 

Το καλφτερο κφμα.  

Νιϊκουν τθν αδυναμία ςου οι λφκοι. 

Σκζφτθκε ότι κα μποροφςε να τουσ αλλάξει, να τουσ εμπνεφςει. Δεν κα 

ζκανε πίςω, κα ζδειχνε πόςο δυνατι είναι -με τθ βοικεια του Θεοφ. 

Και τθ δικι μου βοικεια. 

~~ 

Ο διευκυντισ ςτεναχωρικθκε ςαν τθν είδε ςτο γραφείο του. 

"Γφριςεσ;" Ζςφιξε τα χείλθ ςαν να 'λεγε "μπελάδεσ". 

"Σασ το είχα πει ότι κα ζρκω." 

"Ναι, μου το 'πεσ. Ευτυχϊσ ςιμερα δεν ζχεισ μάκθμα ςτο γάμμα δφο." 

Η Άννα ξαφνιάςτθκε. Δεν είχε δει καν το πρόγραμμα τθσ. Κάκε τάξθ ζκανε 

καλλιτεχνικά μια φορά τθ βδομάδα. Αυτό ςιμαινε ότι κα πιγαινε ςτουσ... 

λφκουσ μόνο κάκε Ρζμπτθ. Χάρθκε. Δεν κα χρειαηόταν να τουσ 

αντιμετωπίςει. 
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Νομίηεισ, Μιςζλ. 

Δεν είναι Χόλιγουντ. 

~~ 

Είχε τελειϊςει και τθν τζταρτθ ϊρα τθσ. Κανζνασ τρόμοσ, κανζνασ μπελάσ, 

μόνο απζραντθ βαρεμάρα. Κανείσ δεν τθν άκουγε να μιλάει, ζτςι κάποια 

ςτιγμι ςταμάτθςε να το κάνει. Τθν τελευταία ϊρα τθν πζραςε χαηεφοντασ 

το κινθτό τθσ. Ρροςαρμογι. 

Μάηεψε τα πράγματα τθσ, χαιρζτθςε τον διευκυντι και κατζβθκε για τθν 

ζξοδο. Βρικε τουσ λφκουσ μπροςτά τθσ, να κλείνουν τθν είςοδο. Τθν 

περίμεναν. Ήταν ο Σκφλοσ με τουσ δυο κολλθτοφσ του, τον Ψθλό και τον 

Γιάννθ -αυτόσ δεν είχε παρατςοφκλι. 

Σταμάτθςε να περπατάει. Ζπειτα κυμικθκε τθ Φάιφερ. Ριρε κάρροσ και 

πιγε προσ τθν πόρτα. 

"Τι ζγινε, δαςκαλίτςα, φεφγεισ κιόλασ;" τθσ είπε ο Σκφλοσ και μπικε ςτθ 

μζςθ. 

"Τι κάνετε;" είπε εκείνθ προςπακϊντασ να χαμογελάςει. 

Περιμζνουν να ςε γαμιςουν. 

"Λζγαμε, μιπωσ κεσ να 'ρκεισ μαηί μασ. Να ςε βγάλουμε μια βόλτα ςτα 

μαγαηιά τθσ περιοχισ." 

Και να ςε γαμιςουν. 

"Κςωσ μια άλλθ φορά, με περιμζνουν ςπίτι." 

"Ο αντροφλθσ ςου;" 

"Ο αδελφόσ μου." 

"Αχ, δεν ζχει αντροφλθ θ κακομοίρα", είπε ο Ψθλόσ. Και γελάςανε. 

"Μπορϊ να περάςω;" ζκανε θ Άννα. 

Ο Σκφλοσ μίλθςε ςιγά, ςτο αυτί τθσ. 

"Αν μου πιάςεισ λίγο τον ποφτςο κα ς' αφιςουμε." 

Πιάς' τον! Πιάς' τον γερά! Ξερίηωςζ τον. 

"Θζλω να φφγω." 

"Ζλα, λίγο, δεν κα πάκεισ τίποτα." 

"Θζλω να..." είπε θ Άννα τρζμοντασ πια. 

Εκείνθ τθ ςτιγμι κατζβθκαν τισ ςκάλεσ δυο ςυνάδελφοι τθσ. Ο Σκφλοσ τουσ 

είδε κι ζκανε πιο πίςω. 
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"Πλα καλά;" είπε ο Γιϊργοσ, που δίδαςκε πλθροφορικι. 

"Μια χαρά, φιλαράκι, εδϊ, τα λζγαμε με τθν... κυρία." 

"Άννα, κεσ να ςε πάμε κάπου;" 

"Ναι, ευχαριςτϊ." 

Η αγζλθ παραμζριςε. Ο Σκφλοσ τθσ ζκλειςε το μάτι κακϊσ περνοφςε δίπλα 

του. Ζξω οι ςυνάδελφοι τθσ είπαν τα ίδια με τον διευκυντι. Θα 'ταν 

καλφτερο για 'κείνθ να ζφευγε. 

"Οφτε άντρεσ δεν τα βγάηουν πζρα εδϊ", ζκανε ο Γιϊργοσ κακϊσ τθν 

ζβαηε ςτο αυτοκίνθτο τθσ. 

~~ 

Ήκελε να κλάψει, αλλά ςυγκρατικθκε. Πταν μπικε ςτο ςπίτι,  βρικε τον 

Στζλιο να κλαίει. 

"Τι ζπακεσ;" Ήταν κατουρθμζνοσ. 

"Ο κακόσ άνκρωποσ πιγε τθ μαμά ςτον ουρανό". 

Τθ μθτζρα τθσ Άννασ τθν είχαν δολοφονιςει. Κάποιοσ προςπάκθςε να τθσ 

πάρει τθν τςάντα. Εκείνθ αντιςτάκθκε. Ο "κακόσ άνκρωποσ" τθ 

μαχαίρωςε. Μζρα μεςθμζρι. Μόνο ζνα χτφπθμα, αλλά βρικε αρτθρία. 

Ρζκανε από αιμορραγία πριν πάει το αςκενοφόρο. Τότε θ Άννα ιταν 

δεκαεφτά χρονϊν. Ο Στζλιοσ είκοςι δφο -με μυαλό τρίχρονου. Και δεν το 

ξεχνοφςε. 

Τον παρθγόρθςε, του μίλθςε για τθν αγκαλιά του Θεοφ, τον κακάριςε και 

τον ζβαλε για φπνο, αφοφ του υποςχζκθκε ότι κα τον πιγαινε για παγωτό 

τθν επομζνθ, που ιταν Σάββατο. 

Ριγαν ςτο Ραςαλιμάνι. Του Στζλιου του άρεςε να κοιτάηει τθ κάλαςςα. 

Ρίςτευε ότι ο μπαμπάσ του κα ζβγαινε αποκεί μζςα. Η μάνα του ςτον 

ουρανό, ο πατζρασ ςτθ κάλαςςα. Η αδελφι ςτθ γθ. 

Κακϊσ πιγαιναν για το αυτοκίνθτο θ Άννα πρόςεξε μια κορυβϊδθ ομάδα 

νζων. Τθσ κφμιςαν τον Σκφλο. 

Για κοίτα καλφτερα. 

Κοίταξε. Αντιλιφκθκε ότι πράγματι ιταν κι εκείνοσ ανάμεςα τουσ. 

"Ρροχϊρα!" είπε ςτον Στζλιο και τον τράβθξε πιο δυνατά απ' όςο ικελε -

και ζπρεπε. Εκείνοσ ςτφλωςε τα πόδια του κάτω. Ζτςι ζκανε όταν τον 

ηόριηαν. 

"Μθ τραβάσ, μθ τραβάσ", τθσ είπε. 
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"Ράμε, Στελάκο μου, πάμε." 

"ΜΗ ΤΑΒΑΣ ΜΗ ΤΑΒΑΣ ΜΗ" 

Πλοι γφριςαν να τουσ κοιτάξουν. Τουσ είδε κι ο Σκφλοσ. Ριγε 

χαμογελϊντασ κοντά τουσ. 

"Μπα, μπα, τι ζχουμε εδϊ; Βγικε θ δαςκαλίτςα βόλτα ςτο λιμάνι; Γάβροσ 

είςαι;" 

Ραρατιρθςε τον Στζλιο από πάνω μζχρι κάτω. 

"Ο αδελφοφλθσ ςου είναι αυτόσ;" 

"Με λζνε Στζλιο." 

"Γεια ςου, Στζλιο", είπε και του ζδωςε το χζρι. Ο Στζλιοσ δεν ζκανε 

χειραψίεσ. "Εγϊ είμαι μακθτισ τθσ αδελφισ ςου. Και τθν αγαπϊ πολφ." 

"Με λζνε Στζλιο", ζκανε εκείνοσ και κοίταξε αλλοφ. 

"Ο αδελφοφλθσ ςου είναι βλαμμζνοσ;" 

"Μθν τον λεσ ζτςι", είπε θ Άννα. 

"Με λζνε Στζλιο." 

"Συγνϊμθ, δαςκαλίτςα, δεν ικελα να προςβάλω το βλαμμζνο ςου." 

"Εςφ είςαι βλαμμζνοσ", του είπε θ Άννα. 

Ο Σκφλοσ γζλαςε. 

"Ρω πω, προςβολι." 

"Αλικεια", του είπε θ Άννα. "Ρόςων χρονϊν είςαι και πθγαίνεισ ακόμα 

ςχολείο; Το όνομα ςου ζμακεσ να το γράφεισ;" 

Πεσ του κι άλλα, κάν' τον ςκουπίδι. 

Ο Σκφλοσ είχε γουρλϊςει τα μάτια. 

"Ρζρα απ' το να μαχαιρϊνεισ μετανάςτεσ ξζρεισ τίποτα άλλο; Να διαβάηεισ 

ξζρεισ;" ςυνζχιςε θ Άννα. "Ζνα ςκουπίδι είςαι, τίποτα άλλο, ςκουπίδι." 

Δεν γελοφςε πια. Οφτε μίλθςε. Μόνο μίςοσ. 

Η Άννα τράβθξε τον Στζλιο, που ακολοφκθςε πεικινια αυτι τθ φορά. 

Μπικαν ςτο αυτοκίνθτο. Ο Σκφλοσ τουσ κοιτοφςε. Η Άννα ζβαλε μπροσ και 

πατϊντασ τζρμα το γκάηι οδιγθςε κατά πάνω του. 

Πάτα τον, πάτα το ςκουπίδι. 

Ο Σκφλοσ πετάχτθκε ςτθν άκρθ τθν τελευταία ςτιγμι βρίηοντασ. Οι φίλοι 

ζτρεξαν να δουν τι είχε γίνει. Η Άννα ζβαλε δευτζρα και τρίτθ, ζφυγε. Και 

γελοφςε. Το είχε ευχαριςτθκεί. 

Αν τον πατοφςεσ κα 'ταν καλφτερο. 
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~~ 

Μπικαν ςτο ςπίτι κι ζκατςαν να δουν τθλεόραςθ. Ο Στζλιοσ λάτρευε να 

βλζπει διαφθμίςεισ -και μόνο. Πταν ξεκινοφςε το κανονικό πρόγραμμα τθσ 

ζλεγε ν' αλλάξει κανάλι, μζχρι να βροφνε διαφθμίςεισ. 

Πταν τον πιγε για φπνο τθ ρϊτθςε αν ζχουν Ζψα ςτον ουρανό. 

"Τα πάντα ζχουν." 

"Ζχουν και κακοφσ; Εκείνοσ ιταν κακόσ." 

"Πχι, τουσ κακοφσ τουσ κρατάμε εδϊ." 

"Γιατί;" 

"Γιατί... Γιατί ζτςι. Κοιμιςου." 

Κοίταξε το ρολόι. Είχε πάει ζντεκα. Κάποιεσ φορζσ αιςκανόταν ςαν να είχε 

τθν κθδεμονία ενόσ ςκφλου. Τόςθ ευκφνθ, καμία εξζλιξθ. Αλλά οι ςκφλοι 

πεκαίνουν ςτα δεκατζςςερα. Ο Στζλιοσ κα ηοφςε άλλα τριάντα, πενιντα, 

εξιντα χρόνια. Απελπίςτθκε ςαν το ςκζφτθκε. 

Πχι, δεν ικελε να ζχει τθν ευκφνθ ενόσ ανκρϊπου μζχρι να γεράςει. 

Ήκελε να ηιςει κανονικά. Τι ςιμαινε κανονικά; Δεν ιξερε. Αλλά οφτε 

μποροφςε να τον βάλει ςε ίδρυμα. Ο Θεόσ τισ τον είχε εμπιςτευτεί. 

Ζβαλε ζνα ποτιρι κραςί κι ζναν καμβά 50Χ70 ςτο καβαλζτο. Ξεκίνθςε να 

ηωγραφίηει άςκοπα, χωρίσ να ςκζφτεται. 

Κατάλαβε, αρκετι ϊρα μετά, ότι ζφτιαχνε ζνα ερωτικό. Μια γυναίκα ςτα 

τζςςερα και πίςω τθσ ο εραςτισ τθσ. Ντράπθκε. Το άφθςε κάτω και πιγε 

να πλφνει τα δόντια τθσ. Ρριν πζςει ςτο κρεβάτι πζραςε και του ζριξε μια 

ακόμα ματιά. Τθσ άρεςε. Αν του ζβαηε περιςςότερο χρϊμα και... 

Ριγε να κοιμθκεί. 

~~{}~~ 

Μζχρι τθν Ρζμπτθ δεν τουσ ξαναείδε. Ήταν ιςυχεσ μζρεσ. Ριγε να 

εξομολογθκεί. Είπε ότι άκουγε τον δαίμονα ξανά. 

"Ρροςευχιςου και κα φφγει", είπε ο πάτερ Νικόλασ. 

Δεν κεσ να φφγω, Αννοφλα, δεν κεσ. 

Δεν είπε ςτον πατζρα ότι άκουγε τθ φωνι του ακόμα και μζςα ςτθν 

εκκλθςία. 

~ 

Τθν Ρζμπτθ πιγε ςτο λφκειο ζτοιμθ για όλα. 
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"Δεν κα τουσ δϊςω ςθμαςία", ζλεγε και ξανάλεγε ςτο αυτοκίνθτο. 

"Τρζφονται απ' τον φόβο μου. Αν αδιαφοριςω κα βαρεκοφν." 

Ωραία ψυχολογικά παραμφκια.  

Στο ίντερνετ τα διάβαςεσ; 

Η κατάςταςθ ςτο γάμμα δφο ιταν διαφορετικι -παράξενθ. Ο Στζργιοσ 

πίςω κι ο μεςιλικασ ιταν ίδιοι. Αλλά οι άλλοι πζντε ιταν υπερβολικά... 

ιςυχοι. Αυτό τθν τρόμαξε περιςςότερο. 

Κάποια ςτιγμι ο Σκφλοσ ςικωςε το χζρι του για να μιλιςει. Δεν είχε 

ακουςτεί μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι. 

"Κυρία Άννα, κζλω να ςου ηθτιςω ςυγνϊμθ, ξζρεισ, για τισ μαλακίεσ που 

είπα, ξζρεισ και για τα... Εντάξει, το 'πιαςεσ." 

"Σ' ευχαριςτϊ", του είπε και χαμογζλαςε. 

Ζςκυψε πάλι ςτο κινθτό τθσ. Ζκανε ότι ςκρόλαρε, ενϊ ςκεφτόταν: "Είδεσ; 

Κι ο άγιοσ φοβζρα κζλει." 

Πόςθ φοβζρα κζλει, Μιςζλ; 

Ξεκίνθςε να γράφει μια ςθμείωςθ ςτον εαυτό τθσ. Δεν πρόςεξε τα κρυφά 

χαμόγελα και τα μθνφματα που αντάλλαηαν οι τρεισ, ο πυρινασ τθσ 

αγζλθσ, τισ ψικυριςτζσ λζξεισ που ζκρυβαν πίςω απ' τθν παλάμθ. Ο 

Στζργιοσ πίςω κρυφάκουγε. 

Χτφπθςε το κουδοφνι, τθν ϊρα που ζκανε ζνα τεςτ ςτο facebook. 

Σθκϊκθκε, χαιρζτθςε και βγικε. Ήταν χαροφμενθ. 

Χτφπθςε τθν πόρτα του διευκυντι. 

"Τι ζγινε πάλι;" ζκανε αυτόσ. 

"Πλα καλά", του είπε. "Τα βρικαμε." 

"Ναι, ε;" 

Κατζβθκε τισ ςκάλεσ, ενϊ ζψαχνε ςτθν τςάντα για τα κλειδιά τθσ. Τότε τθν 

αρπάξανε. 

Τθν τράβθξαν ς' ζνα δωμάτιο που χρθςίμευε ωσ αποκικθ. Ρροτοφ 

προλάβει να καταλάβει τι γινόταν τθσ ζκλειςαν το ςτόμα με ταινία. Τότε 

μόνο τουσ είδε. 

Ο Ψθλόσ τθν κρατοφςε με τα χζρια πίςω απ' τθν πλάτθ. Ο Γιάννθσ τισ είχε 

κλείςει το ςτόμα, με τθν παλάμθ ςτθν αρχι, μετά με τθν ταινία. Τθν 

ζπιαςε ο ζνασ απ' το ζνα χζρι, ο άλλοσ απ' τ' αριςτερά. 
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Ήταν ζνασ πίνακασ του Θεόφιλου που τθσ άρεςε. Η Ελλάδα θμικανισ, να 

τθ βαςτάνε ο Κοραισ απ' τθ μια κι ο Φεραίοσ απ' τθν άλλθ. Η ηωγραφικι 

του Θεόφιλου είχε ζνταςθ. Ναΐφ ιταν, αλλά... 

"Δαςκαλίτςα, ςου είπα ότι κα κάνουμε καλι παρζα." 

Ο Σκφλοσ ςτεκόταν μπροςτά τθσ. 

Ρροςπάκθςε να ξεφφγει, αλλά τθν κρατοφςε ζνασ άντρασ από κάκε 

πλευρά (ο Κοραισ, ο Φεραίοσ). Τθ γυρίςανε με πρόςωπο ςτον τοίχο. 

Ο Σκφλοσ κόλλθςε πίςω τθσ και τθσ είπε: "Είμαι ςκουπίδι, ε; Σ' ζχει 

γαμιςει ποτζ ςκουπίδι; Τρία ςκουπίδια;" 

Ζβαλε τα δυνατά τθσ, ςπρϊχνοντασ και κλωτςϊντασ όπου μποροφςε. Τουσ 

δυςκόλεψε, ιταν πιο δυνατι απ' όςο περίμεναν. Ο Σκφλοσ τισ κοπάνθςε 

το κεφάλι ςτον τοίχο και τθν πίεςε, τόςο δυνατά που άκουςε το κρανίο τθσ 

να τρίηει και ηαλίςτθκε. 

"Χαλάρωςε. Δεν κα το αποφφγεισ ό,τι κι αν κάνεισ. Θα ςου βγάλω τθν 

ταινία. Μ' αρζςει να ς' ακοφω ν' αναςτενάηεισ. Ζτςι και φωνάξεισ, κα ςου 

ςπάςω το κεφάλι. Κατάλαβεσ; Χαλάρωςε κι απόλαυςε το." 

Τθσ ζβγαλε τθν ταινία και τθσ πίεςε το κεφάλι ςτον τοίχο. Τθσ ςικωςε τθ 

φοφςτα, τθσ ζςκιςε το καλςόν και τθσ κατζβαςε το εςϊρουχο. Δεν του 

ηιτθςε να ςταματιςει, οφτε τον παρακάλεςε. Μόνο ξεκίνθςε να 

προςεφχεται. 

"Δζξαι μου τὰσ πθγὰσ τῶν δακρφων, ὁ νεφζλαισ διεξάγων τῆσ καλάςςθσ τὸ 

ὕδωρ..." 

"Δεν ς' ακοφει ο κεόσ ςου", τθσ είπε ο Σκφλοσ, ενϊ ξεκοφμπωνε το 

παντελόνι του. 

"Κάμφκθτί μοι πρὸσ τοὺσ ςτεναγμοὺσ τῆσ καρδίασ,ὁ κλίνασ τοὺσ οὐρανοὺσ 

τῇ ἀφάτῳ ςου κενϊςει." 

"Βοφλως' το, βοφλως' το", ζκανε ο Σκφλοσ που δεν μποροφςε να 

ςυγκεντρωκεί -και δεν του ςθκωνόταν. 

"Καταφιλιςω τοὺσ ἀχράντουσ ςου πόδασ, ἀποςμιξω τοφτουσ δὲ πάλιν 

τοῖσ τῆσ κεφαλῆσ μου βοςτρφχοισ..." 

"Σκάςε!" 

Τθν κοπάνθςε ςτον τοίχο κι θ Άννα βόγκθξε. Του άρεςε αυτό. Τότε άνοιξε 

θ πόρτα. 
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"Σταματιςτε!" είπε εκείνοσ που ςτεκόταν απζξω. Με τθν άκρθ του ματιοφ 

τθσ είδε τον Στζργιο. "Σταματιςτε. Ραίρνω τουσ μπάτςουσ." 

"Σπάςε, γφφτουλα, κα ςε τςακίςουμε", του είπε ο Σκφλοσ. 

"Δε φεφγω. Ραίρνω τουσ μπάτςουσ." 

Η Άννα, με το κεφάλι κολλθμζνο ςτον τοίχο και το εςϊρουχο ςτουσ 

αςτραγάλουσ, ςκζφτθκε μόνο: "Δεν τραυλίηει." 

"Αρχίδι", φϊναξε ο Ψθλόσ και τον χτφπθςε ςτο πρόςωπο. 

Ο Στζργιοσ ζπεςε πίςω. Η Άννα βρικε τθν ευκαιρία να ξεφφγει. Αλλά ζτςι 

όπωσ ιταν το καλςόν τθσ μπερδεφτθκε κι ζπεςε. Συνζχιςε να ςζρνεται 

προσ τθν ζξοδο. 

Απ' τον πάνω διάδρομο ακοφςτθκαν πόρτεσ ν' ανοίγουν κι θ φωνι του 

διευκυντι. Ο Ψθλόσ κι ο Γιάννθσ ζφυγαν αμζςωσ. Ο Σκφλοσ κοντοςτάκθκε. 

"Δεν τελειϊςαμε", είπε ςτθν Άννα. "Θα βροφμε ποφ μζνεισ με το 

βλαμμζνο ςου." 

Κλϊτςθςε τον Στζργιο κι ζφυγε τρζχοντασ. Εκείνοσ ςθκϊκθκε με δυςκολία 

και βοικθςε τθν Άννα να ςθκωκεί. 

"Είςτε καλά, κυρία Άννα;" τθσ είπε. 

"Χάρθ ςε ςζνα. Είςαι ζνασ άγγελοσ του Κυρίου." 

Κατζβθκαν τρεισ κακθγθτζσ με τον διευκυντι. Είδαν τθν Άννα 

αναμαλλιαςμζνθ, με τα ροφχα ςκορπιςμζνα. Και τον τςιγγάνο να τθν 

κρατάει. Του όρμθςαν να τον δείρουν. Η Άννα μπικε ανάμεςα τουσ. 

"Δεν το ζκανε αυτόσ", τουσ είπε. 

"Ροιοσ;" 

Τθ βοικθςαν ν' ανζβει ςτο γραφείο. Ο Στζργιοσ περίμενε απζξω. Η Άννα 

είπε τι είχε ςυμβεί. Ο διευκυντισ ζςφιξε τα δόντια. 

"Γι' αυτό δε ς' ικελα εδϊ. Κατάλαβεσ;" 

Κατάλαβεσ, αρνάκι; 

Τα λόγια του ιταν χειρότερα κι από βιαςμό. 

"Εγϊ είμαι το πρόβλθμα; Αυτοί..." 

"Εςφ είςαι. Ζρχεςαι μεσ ςτουσ λφκουσ και τουσ προκαλείσ να ςε φάνε." 

"Τι; Τι λεσ;" Σθκϊκθκε όρκια. "Δεν τουσ προκάλεςα, δεν ζκανα..." 

"Τουσ προκαλείσ. Γιατί είςαι ακϊα. Τουσ προκαλείσ περιςςότερο ζτςι." 
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Γιατί είςαι παρκζνα κι ακϊα ςαν αμνόσ. 

"Δεν είμαι", του είπε. 

"Τι δεν είςαι;" 

"Δεν είμαι αμνόσ." 

Τι είςαι; 

Το βλζμμα τθσ κα μποροφςε να του βάλει φωτιά εξ αποςτάςεωσ. 

"Δεν καταλαβαίνω τι λεσ", τθσ είπε ο διευκυντισ κι ζψαξε ςτο ςυρτάρι για 

τα τςιγάρα του. 

"Δεν κα πάρετε τθν αςτυνομία; Δεν κα το καταγγείλετε ςτθ 

δευτεροβάκμια;" Εκείνοσ άναψε τςιγάρο. "Τι κα κάνετε;" 

Τθσ ζβαλε μπροςτά τθσ τθν εκελοφςια. 

"Φφγε", τθσ είπε. "Για το καλό ςου, φφγε." 

Τρζχα να κρυφτείσ, αρνάκι. 

"Δεν κεσ να μπλζξεισ", του είπε με περιφρόνθςθ. 

"Άκου..." Ξζχαςε τ' όνομα τθσ για λίγο. "Άκου, Άννα. Θζλω πζντε χρόνια να 

βγω ςτθ ςφνταξθ. Δεν ζχω καμιά όρεξθ να το παίηω oh captain my captain. 

Και όχι, δεν κζλω να μπλζξω με αςτυνομίεσ, με ανακρίςεισ και με τουσ 

φίλουσ του Στακάκθ. Εγϊ ςου το 'πα ότι δεν μπορείσ να τα βγάλεισ πζρα 

εδϊ μζςα, δεν ςτο 'πα;" 

"Μου το 'πεσ", ζκανε θ Άννα πιο ψυχρά κι από φίδι. 

"Ωραία." 

Ζψαξε να βρει ζνα μζροσ να ςβιςει το τςιγάρο του, που το 'χε καπνίςει με 

δυο ρουφθξιζσ. Το πζταξε ςτο ποτιρι του. 

"Νομίηεισ ότι αν μπλζξεισ μ' αυτοφσ κα ξεμπλζξεισ; Είναι μαχαιροβγάλτεσ. 

Τον άλλον, τον τραγουδιςτι, τον ςκότωςαν ςτθ μζςθ του δρόμου κι θ 

αςτυνομία δεν ζκανε τίποτα. Κι ο δολοφόνοσ είναι ςτο ςπιτάκι του, 

περιμζνει να τελειϊςει θ δίκθ. Νομίηεισ ότι κα νοιαςτοφν για ςζνα και τον 

υποτικζμενο βιαςμό ςου;" 

"Υποτικζμενο;" 

"Καλά. Ριγαινε ςτθν αςτυνομία. Θα ςου φερκοφν με το γάντι." 

"Υποτικζμενο;" 

Ο διευκυντισ ςθκϊκθκε όρκιοσ κι αυτόσ. 

"Φφγε, Άννα. Κάτι κα βρεισ να κάνεισ. Κάνε φροντιςτιρια. Μθν μπλζκεισ 

περιςςότερο τα πράγματα." 
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Ου μπλζξεισ, αρνάκι. 

Η ενδεκάτθ εντολι. 

Η Άννα κοίταξε πίςω απ' το κεφάλι του διευκυντι. Στον τοίχο είχε μια 

εικόνα του Χριςτοφ, γαλανομάτθ και ξανκοφ. 

Γφρνα και το άλλο μάγουλο, αρνάκι. 

"Ο Χριςτόσ δεν γζλαςε ποτζ", είπε ςτον διευκυντι. Εκείνοσ δεν φάνθκε να 

καταλαβαίνει τθ ςφνδεςθ. "Αλλά κφμωςε. Εξοργίςτθκε και μπικε ςτον 

Ναό με το μαςτίγιο. Μπορϊ να βρω κι εγϊ μαςτίγιο." 

"Τι λεσ;" 

"Καὶ ποιιςασ φραγζλλιον ἐκ ςχοινίων." 

"Τι;" 

"Φραγγζλλιο. Μαςτίγιο." 

Η Άννα γφριςε και πιγε προσ τθν πόρτα. Ο διευκυντισ ζτρεξε και τθν 

πρόλαβε. 

"Θα ςε βάλω ςε αναρρωτικι άδεια", τθσ είπε. "Μπορϊ να ςε καλφψω 

μζχρι τα Χριςτοφγεννα." 

Άγια νφχτα ςε προςμζνουν, 

μεεεεεεε χαρά 

"Αλλά μετά κα πρζπει να φφγεισ. Δεν γίνεται αλλιϊσ." 

"Σασ ευχαριςτϊ. Είςτε τόςο καλόσ." 

Βγικε και του ζκλειςε τθν πόρτα ςτα μοφτρα. 

Ο Στζργιοσ περίμενε απζξω. Το μάτι του είχε αρχίςει να πριηεται. 

"Σ' ευχαριςτϊ, Στζργιο. Είςαι ο πιο γενναίοσ άνκρωποσ που ζχω γνωρίςει." 

"Δε-δε-δε", ξεκίνθςε να λζει εκείνοσ. 

"ΕΙΣΑΙ! Μθν το ξεχάςεισ ποτζ αυτό. Είςαι." 

Τθσ είπε ότι φοβόταν. Πχι για τον εαυτό του. Φοβόταν για 'κείνθ. 

"Μθ φοβάςαι, Στζργιο. Ήγγικεν θ ϊρα να φοβθκοφν κάποιοι άλλοι. 

Αλίμονο ς' εκείνουσ που αντιμετωπίηουν τθν οργι του αμνοφ." 

Ναι, Άννα, ναι, 

ιρκε θ ϊρα του κυνθγοφ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3.Κυνηγόσ 

1 Υπάρχει καιρόσ για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό. 

2 Καιρόσ να γεννιζται κανείσ, και καιρόσ να πεθαίνει. 

3 Καιρόσ να φονεφει, και καιρόσ να γιατρεφει. 

8 Καιρόσ να αγαπήςει, και καιρόσ να μιςήςει·  

καιρόσ πολζμου, και καιρόσ ειρήνησ.  

Εκκλθςιαςτισ, 3 

She's a Killer Queen 

Gunpowder, gelatin 

Dynamite with a laser beam 

Guaranteed to blow your mind 

Anytime 

The Queen  

  

Baby did a bad bad thing 

Chris Isaak 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

Δεν πιγε ςτθν αςτυνομία. Ο διευκυντισ είχε δίκιο ς' αυτό, τουσ ιξερε, 

γιατί ςκεφτόταν ςαν κι εκείνουσ. Θα τθν ταπείνωναν και κα ζκαναν μια 

υποτικζμενθ ανάκριςθ για τον υποτικζμενο βιαςμό τθσ. 

Πμωσ δεν κα τ' άφθνε ζτςι. Θα τουσ ζκανε να πονζςουν. 

Ζγλειψε τα χείλθ τθσ ςαν να γευόταν το αίμα τουσ. Το καλό και το κακό, ο 

Θεόσ κι ο Διάβολοσ, υπάρχουν ςε κάκε άνκρωπο. Αλλά κάποιεσ φορζσ 

χρειάηεςαι πιο πολφ τον Διάβολο. 

Ναι, Άννα, 

ιρκε θ ϊρα μου, 

θ ϊρα μασ. 

Ήταν βζβαιθ ότι κα ζπαιρνε εκδίκθςθ. Πμωσ ζπρεπε να βρει τον τρόπο. 

Ζκατςε άγρυπνθ να το ςκζφτεται ωσ το πρωί. Θα χρθςιμοποιοφςε το 

βάροσ τουσ για να τουσ ρίξει. 

Άνοιξε τον υπολογιςτι, ζψαξε για λίγο και παράγγειλε ό,τι χρειαηόταν. 

Αυτό ιταν το εφκολο. 
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Baby did a bad bad thing 

Ζπειτα ανζβθκε ςτο πατάρι και κατζβαςε τθν κοφτα με τα πράγματα του 

πατζρα τθσ. Κάτω από ζνα αγαλματίδιο του Στάλιν βρικε αυτό που 

ζψαχνε. 

Ο αδελφόσ τθσ ςτεκόταν πίςω τθσ. 

"Θα γυρίςει ο μπαμπάσ;" 

"Πχι, Στζργιο, δεν κα γυρίςει. Ακόμα." 

"Με λζνε Στζλιο." 

"Το ξζρω, ςυγνϊμθ. Ριγαινε για φπνο." 

"Ζχει ιλιο." 

Κοίταξε ςτο παράκυρο. Είχε ξθμερϊςει. Αλλά δεν μποροφςε να κοιμθκεί. 

Του ζδωςε πρωινό κι ζκατςε ςτο ςχεδιαςτιριο. Σικωςε τον ερωτικό 

πίνακα. Τον χρωμάτιςε ζτςι όπωσ κα το ζκανε ο Ματίσ. Τθσ άρεςε θ 

καινοφρια Άννα. 

~~{}~~ 

Ο διευκυντισ είχε θςυχάςει. Η Μόνου δεν είχε εμφανιςτεί μια βδομάδα. 

Το είχε πάρει απόφαςθ ότι δεν ταίριαηε εκεί μζςα, ζτςι νόμιηε. 

Κοιτοφςε το κινθτό του όταν άνοιξε θ πόρτα. 

"Ορίςτε, παρακαλϊ", είπε ςτθ γυναίκα που είχε μπει. 

"Ήρκα για το μάκθμα μου." 

Κόλλθςε να τθν κοιτάει για τζςςερα -ακριβϊσ- δευτερόλεπτα. Μετά 

τινάχτθκε πίςω λεσ και τον είχαν χτυπιςει με τςεκοφρι ςτο κεφάλι. Είπε 

μόνο: "Ε;" 

Ήταν θ Άννα. Με κοντό καρζ, βαμμζνα πυρρόξανκα μαλλιά, όπωσ θ 

Φάιφερ ςτθν Αςυμβίβαςτθ Γενιά. Ζντονο μακιγιάη και κόκκινο τθσ φωτιάσ 

κραγιόν. 

Φοροφςε ζνα λεπτό παλτό ωσ τα γόνατα, αλλά φαινόταν το διχτυωτό 

καλςόν κι οι οκτάποντεσ γόβεσ. 

Baby did a bad bad thing 

"Άννα;" 

"Ήρκα για το μάκθμα μου." 

"Ζτςι;" 

"Εςείσ μου είπατε ότι τουσ προκαλϊ με τθν ακωότθτα μου." 
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Ο διευκυντισ προςπάκθςε ν' ανάψει τςιγάρο, αλλά τα χζρια του ζτρεμαν. 

Τα πζταξε ςτο γραφείο. 

"Δεν μπορείσ να πασ ζτςι εκεί μζςα. Δεν... Μα τι ςτο διάολο κάνεισ εδϊ; 

Σου είπα να..." 

"Ράω για μάκθμα." 

"Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορϊ να ςασ καταλάβω εςάσ τισ γυναίκεσ." 

"Είναι απλό. Γιατί μπερδεφεςτε; Είμαςτε όλεσ πουτάνεσ." 

Τον άφθςε με ανοιχτό ςτόμα και πιγε ςτο γάμμα δφο. 

~~ 

Στθν τάξθ οι μακθτζσ μιλοφςαν για ποδόςφαιρο. Πταν άνοιξε θ πόρτα και 

τθν είδαν γοφρλωςαν τα μάτια. Ακόμα κι ο μεςιλικασ. 

"Καλθςπζρα ςασ, παιδιά. Σιμερα κα κάνουμε ζνα ξεχωριςτό μάκθμα..." 

Που κα το κυμάςτε για πάντα. 

Ο Σκφλοσ γφριςε κι είπε ςτον Ψθλό: "Η δαςκαλίτςα τα 'παιξε." 

"Ηςυχία, παρακαλϊ." Ραραδόξωσ όλοι τθν άκουςαν. "Σιμερα κα 

μιλιςουμε για τον ερωτιςμό ςτθν τζχνθ." Ζκανε μια μικρι παφςθ. "Κι ό,τι 

άλλο προκφψει." Και τουσ ζκλειςε το μάτι. 

Ζπειτα ζβγαλε το παλτό τθσ. 

Φοροφςε ζνα λαςτζξ κόκκινο φορεματάκι, τόςο εφαρμοςτό και κοντό που 

ζμοιαηε με φαρδιά ηϊνθ. Οι διχτυωτζσ κάλτςεσ κρατιοφνταν με ηαρτιζρεσ. 

Το ςτικοσ τθσ, παρότι μικρό, αςφυκτιοφςε. Μιςι ρϊγα ιταν ςε κοινι κζα. 

Baby did a bad bad thing 

Κανείσ απ' τουσ μακθτζσ δεν μίλθςε. 

"Αλλά να ξζρετε", ςυνζχιςε θ Άννα, "πωσ όςοι κζλουν να μείνουν ςτο 

μάκθμα κα πρζπει να ςυμμετζχουν, να πάρουν μζροσ δθμιουργικά." 

Άνοιξε τθν τςάντα κι ζβγαλε ζνα μαςτίγιο ιππαςίασ, με καρδιά ςτθν 

κορυφι, κι ζνα ακόμα, δερμάτινο. Τουσ κοίταξε όλουσ ζναν ζναν. Εκείνοι 

κάκονταν ιςυχοι ςαν παιδιά του νθπιαγωγείου μπροσ ςε αυςτθρι 

δαςκάλα. Πταν ζβγαλε κι ζναν δονθτι ακοφςτθκαν φωνζσ ζκπλθξθσ. 

"Οπότε, όποιοσ δεν κζλει να ςυμμετζχει ζχει το δικαίωμα να φφγει. Τϊρα. 

Χωρίσ απουςία. Στζργιο;" 
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Εκείνοσ κυμικθκε τα λόγια τθσ. "Η οργι του αμνοφ". Σθκϊκθκε κι ζφυγε 

χωρίσ να μιλιςει. Ο μεςιλικασ τον ακολοφκθςε ςχεδόν αμζςωσ. 

"Ωραία όλ' αυτά", είπε κακϊσ ζβγαινε, "αλλά καλφτερα να πάω να δω τον 

Θρφλο." 

Τρζχα ςτθ γυναικοφλα ςου, 

γεροντάκι. 

Οι άλλοι πζντε το ςκεφτικαν λίγο παραπάνω. Ϊςπου κάποιοσ είπε: "Ράμε 

να φφγουμε, μαλάκεσ. Η τφπιςςα τα 'χει παίξει. Τηάμπα μπλζξιμο." 

Ου μπλζξεισ 

Σθκϊκθκε. Τον ακολοφκθςε άλλοσ ζνασ. Ριγε να κάνει το ίδιο κι ο Γιάννθσ, 

αλλά τον ςυγκράτθςε ο Σκφλοσ. 

"Θα περάςουμε καλά", του είπε. "Μθν είςαι κότα." 

Κι ζκατςε πάλι. 

Είχε μείνει ςτθν τάξθ μόνο θ τριάδα του υποτικζμενου βιαςμοφ. Η Άννα 

πιγε και κλείδωςε τθν πόρτα. Γφριςε απότομα, κι είπε ναηιάρικα ςαν να 

ζπαιηε ςε πορνοταινία: "Λοιπόν, αγοράκια; Θα το γλεντιςουμε;" 

Ο Σκφλοσ χειροκρότθςε. Οι άλλοι χαμογζλαςαν, αλλά φαινόταν ςτο 

πρόςωπο τουσ ότι είχαν αμφιβολίεσ. 

"Μόνο δυο πραγματάκια χρειαηόμαςτε ακόμα", είπε θ Άννα και 

ψαχοφλεψε τθν τςάντα. Ζβγαλε τρία ηευγάρια χειροπζδεσ, με ροη φοφντεσ. 

Για μια ςτιγμι ανθςφχθςε κι ο Σκφλοσ. Το αριςτερό του μάτι ζκανε λίγα 

νευρικά τικ. Τον ςκοφντθςε ο Ψθλόσ. 

"Είμαςτε τρεισ εναντίον μιασ μαλακιςμζνθσ", του είπε ο Σκφλοσ. "Ροφ 

κολλάσ;" Κι ζκανε να ςθκωκεί, για να επιβλθκεί. 

"Μια ςτιγμι", του είπε θ Άννα, ςταματϊντασ τον. "Κάτι τελευταίο." 

Ζβγαλε απ' τθν τςάντα ζνα Luger P08 και το ζςτρεψε πάνω τουσ. Ο Ψθλόσ 

κι ο Γιάννθσ πετάχτθκαν όρκιοι. 

"Κςωσ να ξζρετε τι είναι αυτό", τουσ είπε ςθμαδεφοντασ τουσ ζναν ζναν. 

"Λοφγκερ το λζνε. Ζχει μζςα οκτϊ ςφαίρεσ. Το 'φερε ο πατεροφλθσ μου 

απ' τθ ωςία." 

Η φωνι τθσ, γλυκιά και ςεξουαλικι, ακουγόταν πιο τρομαχτικι κι από 

φωνι ανϊμαλου Γκεςταπίτθ. 
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She's a Killer Queen 

Ο Ψθλόσ ζκανε ζνα βιμα προσ τθν πόρτα. Η Άννα τον ςθμάδεψε κι άλλαξε 

τθ φωνι τθσ. 

"Καλφτερα να μείνεισ εκεί που είςαι", του είπε ξερά. 

Ζμεινε. 

"Γιατί κα παίξουμε ωραία παιχνίδια", είπε με τθν άλλθ φωνι. 

Ναι, κανατθφόρα παιχνίδια. 

"Δεν μπορεί να λειτουργεί αυτι θ μαλακία", είπε ο Σκφλοσ. 

Ζςτρεψε το πιςτόλι πάνω του, ςτο ςτικοσ του. 

"Θεσ να δοκιμάςουμε;" του είπε με τθ ςζξι φωνι. "Οι Γερμανοί φθμίηονται 

για τισ μθχανζσ τουσ. Να πατιςω τθ ςκανδάλθ να δοφμε;" 

Εκείνοσ άργθςε να απαντιςει. Τελικά είπε όχι -πνιγμζνο μεσ ςτα δόντια 

του. 

"Ωραία", ζκανε θ Άννα. "Αν δεν κζλετε να δοκιμάςετε αυτοπροςϊπωσ τθ 

ςυνζπεια των ναηί που τόςο αγαπάτε κα πρζπει να βγάλετε τα ροφχα 

ςασ." 

Γελάςανε κι οι τρεισ. Η Άννα δεν γελοφςε. 

"Τϊρα!" φϊναξε και ςθμάδεψε τον Γιάννθ. 

Εκείνοσ ξεκίνθςε να γδφνεται. Κακϊσ ζβγαηε τθν μπλοφηα του κοίταξε 

προσ τθν πόρτα. Κι οι άλλοι δφο κοιτάξανε εκεί. Η Άννα γφριςε να δει τι 

βλζπουν. Στο μικρό παρακυράκι τθσ πόρτασ είχε βάλει το πρόςωπο του ο 

διευκυντισ. Μετά προςπάκθςε να τθν ανοίξει. 

Η Άννα πιγε με το λοφγκερ ςτο χζρι. Σθμάδεψε λίγο πάνω απ' το 

υποτικζμενο κεφάλι του και πάτθςε τθ ςκανδάλθ. Ο πυροβολιςμόσ τοφσ 

ζκανε όλουσ να ςκφψουν. Η ςφαίρα ζφτιαξε ςτθν πόρτα μια υπζροχθ 

τρφπα ςτο μζγεκοσ καρυδιοφ. Ο διευκυντισ ζφυγε ςτα τζςςερα. 

Η Άννα γφριςε χαμογελϊντασ προσ τθν τριάδα. 

"Λειτουργεί μια χαρά, πατεροφλθ", είπε γελϊντασ και τουσ ςθμάδεψε. 

"Αλλά κα πρζπει να κάνουμε λίγο πιο γριγορα. Ζχετε δζκα δευτερόλεπτα 

για να γδυκείτε. Δζκα, εννιά, οκτϊ, εφτά" 

Ζμειναν γυμνοί πριν τελειϊςει το μζτρθμα. Ζμοιαηαν ςαν τείχοσ ςε 

ποδοςφαιρικό αγϊνα γυμνιςτϊν, ζτςι όπωσ κάκονταν κρατϊντασ τ' 

απόκρυφα τουσ με τα δυο χζρια. 
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"Τι ζγινε; Ντρζπεςτε; Θζλω να δω το καυλί ςασ", τουσ είπε. 

"Μαλακίεσ", ζκανε ο Ψθλόσ και πιγε να κινθκεί προσ το μζροσ τθσ. 

Η Άννα πυροβόλθςε ςτον τοίχο πίςω του. 

"Ζξι ςφαίρεσ. Τϊρα κα μου δείξετε;" 

Ριραν τα χζρια τουσ. 

"Ππωσ το περίμενα. Μικροί." 

Χωρίσ να ςταματιςει να τουσ ςθμαδεφει γφριςε ςτο γραφείο, ζπιαςε τισ 

ροη χειροπζδεσ και τουσ τισ πζταξε. 

"Τϊρα κζλω να φορζςετε αυτζσ, πίςω απ' τθν πλάτθ, ο ζνασ ςτον άλλο." 

"Κυρία Άννα, ςυγνϊμθ, αλλά... δεν..." ξεκίνθςε να κλαψουρίηει ο Γιάννθσ. 

Κλαίει το λυκάκι, κλαίει. 

"Γιάννθ, βάλε τισ χειροπζδεσ ςτον Ψθλό." 

Του τισ φόρεςε. Ζκανε το ίδιο και με τον Σκφλο. 

"Ζλα εδϊ, Γιάννθ". 

Τθν πλθςίαςε. 

"Ριςτεφεισ ςτον Θεό;" του είπε ςθμαδεφοντασ τον ςτο κεφάλι εξ επαφισ. 

"Ριςτεφω." 

"Μπράβο. Στον Διάβολο πιςτεφεισ;" 

Ο Γιάννθσ ςκζφτθκε τι να απαντιςει. 

"Ριςτεφεισ ςτον Διάβολο;" του φϊναξε. 

"Ριςτεφω, πιςτεφω." 

"Ωραία. Τότε κ' ακολουκιςουμε τθ λιτανεία του. Ράρε αυτό." Του ζδωςε 

τον δονθτι. "Τϊρα πιγαινε ςτον αγαπθμζνο ςου φίλο, τον Ψθλό." 

Ο Γιάννθσ τον πλθςίαςε, με τον δονθτι ςτο χζρι, ςαν να κρατοφςε 

λαμπάδα. 

"Τι ζγινε; Τι κάνεισ;" είπε ο Ψθλόσ. 

"Μθν ανθςυχείσ", του είπε θ Άννα. "Απλϊσ χαλάρωςε κι απόλαυςε το." 

Και μετά ςτον Γιάννθ. "Θζλω να του τον βάλεισ ςτον κϊλο." 

"ΤΙ; Α ΓΑΜΗΣΟΥ!" φϊναξε ο ψθλόσ και τθσ όρμθςε. Η ςφαίρα του λοφγκερ 

τον βρικε ςτο μθρό. 

Ο δονθτισ ζφυγε απ' τα χζρια του Γιάννθ. Ο Ψθλόσ αιμορραγοφςε ςτο 

πάτωμα. Ο Σκφλοσ είχε πζςει ςτα γόνατα. 

Αλλά θ Άννα δεν είχε ταραχτεί κακόλου. 
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Ουαί τοισ θττθμζνοισ. 

"Ρζντε ςφαίρεσ. Γιάννθ. Θζλω να..." 

Ο Γιάννθσ δεν τθν άκουγε. 

"ΓΙΑΝΝΗ!" 

Σικωςε τα μάτια του. 

"Θζλω να πάρεισ το παιχνίδι μασ. Ραρ' το." 

Ο Γιάννθσ πιρε τον δονθτι. 

"Και τϊρα πιγαινε ςτον αγαπθμζνο μασ Σκφλο." 

Ριγε προσ τον Σκφλο. 

"Και ξζρετε τι πρζπει να κάνετε. Χωρίσ κακυςτζρθςθ. Στο ζνα πατάω τθ 

ςκανδάλθ. Ρζντε, τζςςερα, τρία..." 

Τότε ακοφςτθκε δυνατό χτφπθμα ςτθν πόρτα. 

"Αςτυνομία, πετάξτε το όπλο." 

Η Άννα γφριςε να κοιτάξει. Η πόρτα άντεχε. Ο Σκφλοσ, που δεν είχε τισ 

χειροπζδεσ κλειςμζνεσ, ελευκερϊκθκε, τθσ όρμθξε απ' το πλάι και τθν 

ζριξε κάτω. Η Άννα απ' το πάτωμα τον κλϊτςθςε ςτο κεφάλι με τα 

τακοφνια. Κι είχε δυνατά πόδια. Το μιςό φρφδι του Σκφλου ξεκόλλθςε. 

Η Άννα ζπιαςε το όπλο κι όπωσ εκείνοσ ςθκωνόταν πάλι για να τθσ 

ορμιςει τον πυροβόλθςε ςτθν κοιλιά. Η ςφαίρα τον πιρε ξϊφαλτςα, αλλά 

τον ζριξε πίςω. 

Τον καβάλθςε και του ζβαλε το λοφγκερ ςτο μζτωπο. 

"Αν πιςτεφεισ ςε κάτι, προςευχιςου τϊρα". 

"Δεν κα το κάνεισ", τθσ είπε ο Σκφλοσ. "Δεν κα ς' αφιςει ο κεόσ ςου." 

"Αλλά κα μ' αφιςει ο Διάβολοσ." 

Σ' αφινω, καν' το, καν' το! 

Η Άννα πάτθςε τθ ςκανδάλθ. 

Ακοφςτθκε μόνο ζνα κλικ κι ο βορβορϊδθσ ιχοσ απ' τα ζντερα του Σκφλου 

που χζςτθκε πάνω του. Το λοφγκερ δεν ιταν και τόςο αξιόπιςτο τελικά. 

Πάτα πάλι, πάτα πάλι. 

Τα ΕΚΑΜ ζςπαςαν τθν πόρτα εκείνθ τθ ςτιγμι και μπικαν μζςα 

φωνάηοντασ. Η Άννα άφθςε τ' όπλο να πζςει. 

~~ 
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Οι αςτυνομικοί είδαν ζνα κζαμα που κα διθγοφνταν για πολφ καιρό ςτουσ 

ςυναδζλφουσ τουσ. 

Ζνα γομάρι γυμνό, με το πόδι ματωμζνο, κάτω. Ζνασ άλλοσ, πάλι γυμνόσ, 

να τρζμει ςτον τοίχο. Και ςτο κζντρο τθσ ςκθνισ το πιο αλλοπρόςαλλο. 

Ζνασ ακόμα κάτω, ματωμζνοσ και χεςμζνοσ. Κι απάνω του να κάκεται μια 

αδφνατθ ξανκιά ντυμζνθ ςαν πορνοςτάρ. 

Κι υπιρχε ακόμθ, ζτςι ζγραψαν ςτθν αναφορά, μια μυρωδιά ςτον χϊρο. 

Σαν κειάφι ι κλοφβιο αυγό. 

Αυτό που δεν ζγραψαν ςτθν αναφορά, οφτε το διζδωςαν πολφ, μόνο 

εμπιςτευτικά το είπαν ςτουσ πολφ δικοφσ τουσ ανκρϊπουσ ι το είδαν ςτον 

φπνο τουσ μετά, ιταν πωσ όςθ ϊρα βρίςκονταν εκεί μζςα άκουγαν κάτι, 

άκουγαν κάτι μζςα ςτο κεφάλι τουσ, άκουγαν μια φωνι ςαν γρατηοφνιςμα 

ςτθ ραχοκοκαλιά τουσ, να τουσ προκαλεί να κάνουν όλα όςα κζλουν να 

κάνουν. 

~~{}~~ 

"Ζψα, κα πιω;" 

"Θα πιεισ, Στζλιο. Αφριο" 

"Η Άννα πιγε ςτον ουρανό;" 

"Δεν πιγε." 

"Στθ κάλαςςα;" 

"Πχι, Στζλιο, κα γυρίςει θ Άννα." 

"Κανείσ δεν γυρνάει." 

"Η Άννα κα γυρίςει. Κοιμιςου." 

Η Σοφηι τον ςκζπαςε κι άναψε το νυχτερινό φωσ. Ζπειτα πιγε να δει 

τθλεόραςθ. Σιγοτραγουδοφςε. Ο δικθγόροσ τθσ Άννασ τθσ είχε ςτείλει 

μινυμα ότι κα ζπαιρνε αφξθςθ. 

~~ 

Η Άννα ζφαγε 30 χρόνια. Η δικαςτισ δεν ζλαβε ωσ ελαφρυντικό τον 

"υποτικζμενο βιαςμό". 

Πμωσ θ υπόκεςθ τθσ ζγινε viral απ' τθν πρϊτθ μζρα. To #freeanna ιταν το 

πιο δθμοφιλζσχάςταγκ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ δίκθσ. Κάκε κανάλι και 

εφθμερίδα, κάκε site, ζγραφε για τθ δαςκάλα ηωγραφικισ που τιμϊρθςε 

τουσ βιαςτζσ τθσ. 

Η Άννα, ςε μια ιντερνετικι μζρα, ζγινε παγκόςμια θρωίδα των γυναικϊν 

που αντιςτζκονται. Κάκε φεμινιςτικόσ ςφλλογοσ, κάκε διάςθμθ γυναίκα, 
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από τθ Μαντόνα μζχρι τθν πρωκυπουργό τθσ ωςίασ, τθν υποςτιριξαν 

δθμόςια. 

Μζςα ςτθ φυλακι επικοινϊνθςαν μαηί τθσ οι ςθμαντικότεροι γκαλερίςτεσ 

των μθτροπόλεων. 

"Μα δεν ζχετε δει τι ηωγραφίηω", είπε ςε κάποιον. 

"Δεν ζχει καμία ςθμαςία. Βάλε μια τελεία ς' ζναν καμβά και κα πουλθκεί. 

Τϊρα, που καίει." 

Ο δικθγόροσ τθσ κατάφερε να τθσ δϊςουν άδεια να ηωγραφίηει μζςα ςτθ 

φυλακι. Ζκανε ερωτικι τζχνθ, όπωσ ο τελευταίοσ πίνακασ που είχε 

φτιάξει. Η πρϊτθ τθσ ζκκεςθ ζγινε ςτθ Νζα Υόρκθ, κι όλοι οι πίνακεσ 

πουλικθκαν ςε τιμζσ που κα ηιλευε κι ο όκκο. 

Η "δαιμονογραφία" τθσ, ο χαμογελαςτόσ Ιθςοφσ, με τον τίτλο "Personal 

Jesus", αγοράςτθκε από το ΜοΜΑ, το μουςείο μοντζρνασ τζχνθσ τθσ Νζασ 

Υόρκθσ. 

Αφοφ εξζτιςε τρία χρόνια, θ ποινι τθσ μετατράπθκε ςε κατ' οίκον 

περιοριςμό με βραχιολάκι. Δεν κα μποροφςε να πθγαίνει ςτισ εκκζςεισ 

τθσ, αλλά κα ζμενε ςτο καινοφριο τθσ ςπίτι με τον Στζλιο, δίπλα ςτθ 

κάλαςςα. Και κα ηωγράφιηε. 

Κακϊσ τθ μετζφεραν εκεί, θ Άννα ςκεφτόταν ότι αν το λοφγκερ δεν είχε 

πάκει αφλογιςτία, αν είχε ςκοτϊςει τον Σκφλο, δεν κα ζβγαινε ποτζ. Και 

δεν κ' άντεχε να ηει. Κςωσ αυτι να ιταν θ ςτιγμι που τθσ μίλθςε ο Θεόσ. 

~~ 

Στισ εκκζςεισ τθσ είχε πάντα το ίδιο κείμενο: 

Υπάρχει καιρόσ για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό. 

Καιρόσ να γεννιζται κανείσ, και καιρόσ να πεθαίνει. 

Καιρόσ να φονεφει, και καιρόσ να γιατρεφει. 

Καιρόσ να καταςτρζφει, και καιρόσ να οικοδομεί. 

Καιρόσ να κλαίει, και καιρόσ να γελάει 

Καιρόσ να πενθεί, και καιρόσ να χορεφει. 

Καιρόσ να αγαπήςει, και καιρόσ να μιςήςει. 

Καιρόσ πολζμου, και καιρόσ ειρήνησ. 

Υπάρχει καιρόσ για τον Θεό, και καιρόσ για τον Διάβολο. 

~~~~ 

ΤΕΛΟΣ 




