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1 
 

 

Έθαηζε ζηελ άθξε ηνπ θξεβαηηνύ, ηα πέικαηα αγθάιηαζαλ ην 

θξύν πάησκα θαη ηα κάηηα ηνπ θαξθώζεθαλ ζην θελό. Σν 

βιέκκα ηνπ ράζεθε θαη έθηαζε λα παξαηεξεί έμσ από ην 

παξάζπξν. Σα θώηα ηξεκόπαηδαλ πίζσ από ηηο θνπξηίλεο πνπ 

ρόξεπαλ ζην ξπζκό ηνπ θξέζθνπ αέξα πνπ έκπαηλε από ην 

αλνηρηό παξάζπξν πνπ βξηζθόηαλ αλάκεζα. 

 

“Καιύηεξα λα γελληόκαζηε όπσο ηα αγξηνινύινπδα. ηνπο 

δξόκνπο. Να πεηαγόκαζηε κε πείζκα, λα κεγαιώλνπκε θόληξα 

ζε όινπο όζνπο πξνζπαζνύλ λα καο μεξηδώζνπλ. Να ππάξρνπκε 

ρσξίο λα ην μέξεη θαλείο ή λα ην μέξνπλ όινη” ζθέθηεθε 

θαη ηα κάηηα ηνπ έθιεηζαλ. 

 

ηαλ ηα άλνημε μαλά κπξνζηά ηνπ είδε ηε ρξπζή θαζεηίλα. 

Σελ άλνημε θαη άλαςε ην πέκπην ηζηγάξν ζηελ κέρξη ηώξα 

δσή ηνπ. Γέκηζε ηα πλεπκόληα ηνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

θαηαπηεί ηνλ θαπλό πλίγεθε. 

 

“Θέιεηο θάηη;” άθνπζε ηε θσλή πίζσ ηνπ. 

“Να γίλσ ινπινύδη”, απνθξίζεθε. 

 

Χακνγέιαζε θαη ράζεθε μαλά ζηηο ζθέςεηο ηνπ. ρεδόλ δελ 

άθνπγε ηε θσλή κέρξη πνπ άθνπζε ηελ πόξηα. Η θσλή έιεηπε. 

Έξημε ην θνξκί ηνπ ζην θξεβάηη θαη ηώξα θνηηνύζε ην 

ηαβάλη. ιεο ηηο ηζηνξίεο, όιεο ηηο ζθέςεηο, όιεο ηηο 

ιέμεηο πνπ είρε ζπλαληήζεη ηηο είρε κνηξαζηεί κε απηό ην 

άραξν ηαβάλη. Άζπξν κε κηα ξσγκή ζην θέληξν ηνπ δσκαηίνπ 

λα ηνπ ζπκίδεη πσο ηίπνηα δελ δηαξθεί γηα πάληα. Αίπια απ‟ 

ηε ξσγκή έλα θαιώδην γπκλό θαη πάλσ ηνπ κηα ιάκπα πνπ 

θξέκεηαη, γπκλή θαη απηή. Ώπό θάησ μαπισκέλνο εθείλνο, 

γπκλόο επίζεο. 

 

Μύξηζε ην ηζηγάξν πνπ θαηγόηαλ ζην ηαζάθη. 

“Πέληε κείνλ έλα” είπε. 

 

Έθιεηζε ηα κάηηα. Αελ είρε δηάζεζε γηα θνπβέληεο, δελ 

είρε θαλ δηάζεζε πνπ ηνλ θνηηά. ηα κάηηα ηνπ θαληάζηεθε 

νπξαλό. Έζπαζε ην ηαβάλη θαη ηώξα θνηηνύζε πέξα από απηό. 

Χηιηάδεο αζηέξηα πνπ δελ βιέπεη θαη άιια ηόζα λα ηνλ 

θνηηνύλ. αλ ζάιαζζα πιεκκύξεζαλ ηα κάηηα ηνπ κε νξκή. 

Άιια ηα άγγημε θαη θάπνηα δελ ηα θηάλεη. Πξνζπάζεζε λα 

αθνύζεη ηελ αλάζα ηνπ κεο ζην ζθνηάδη. Ρπζκηθή, ήξεκε, 

παξαδνκέλε. Άξρηζε λα έρεη ζπζπάζεηο ζηα δάρηπιά θαη ηα 

έλησζε λα αγγίδνπλ άηζαια ην θνξκί ηνπ. Σα άθξα ηνπ είραλ 

παγώζεη. 

 

Άλνημε ηα κάηηα θαη ηα βιέθαξα ηνπ πεηάξηζαλ. Με θάζε 

αλνηγόθιεηζκα έβιεπε καύξν. “Ίζσο ν νπξαλόο πνπ άθεζα 

πίζσ” ζθέθηεθε θαη ζεθώζεθε. 
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Άλαςε έλα αθόκε ηζηγάξν θαη πιεζίαζε ζην παξάζπξν. 

Σξάβεμε ηηο θνπξηίλεο θαη θνίηαμε ηνλ νπξαλό. Ο δηθόο ηνπ 

ήηαλ πην κεγάινο ζθέθηεθε θαη ζίγνπξα ηνπ άλεθε 

πεξηζζόηεξν. Σα θώηα έζβελαλ ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ. Σα 

ζπίηηα θνιιάλε ην έλα πάλσ ζην άιιν γεκάηα αγσλία ηη 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζην δηπιαλό. Μηα πξνζεθηηθή καηηά θαη 

είζαη κέζα ζην επόκελν. 

Κάπνηε ηνλ έπληγε απηή ε πξννπηηθή. Σελ αγαπνύζε ηελ πόιε 

αιιά ππό πξνϋπνζέζεηο. πσο αγαπάκε όινη ζε απηή ηε δσή 

έηζη θη εθείλνο έπεθηε ζηε παγίδα. ήκεξα όκσο έλησζε ηε 

γαιήλε. Κνηηνύζε ηα θώηα ζηα δηακεξίζκαηα θαη έβιεπε πίζσ 

από ηηο θνπξηίλεο αλζξώπνπο λα θνηκνύληαη, λα κηιάλε, λα 

πεδηνύληαη, λα γειάλε, λα θηιηνύληαη, λα θιαίλε θαη λα 

γίλνληαη όινη έλα καδί ηνπ. Κάζε θσο θαη κηα ηζηνξία, 

θάζε ηζηνξία θαη κηα αλάγθε, θάζε αλάγθε θαη κηα θξαπγή, 

θάζε θξαπγή θαη κηα αλάζα, θάζε αλάζα θαη έλα πξόζσπν, 

θάζε πξόζσπν θαη κηα κάζθα, θάζε κάζθα θαη έλα ξάγηζκα, 

θάζε ξάγηζκα θαη κηα ειπίδα. Ώλνηγόθιεηζε ηα κάηηα ηνπ 

επίκνλα. Ο νπξαλόο είρε πηα ραζεί. Έλησζε ηελ αλάγθε λα 

βγάιεη ξίδεο θαη λα αλζίζεη ζηελ άθξε θάπνηνπ δξόκνπ. Να 

γθξεκίζεη ηα ηείρε θαη λα ππνηαρηεί ζην θάιεζκα ηεο δηθήο 

ηνπ κνίξαο ρσξίο ην δίρηπ ησλ ζθέςεσλ λα ηνλ αγθαιηάδεη. 

Να θνηηάμεη ηνλ θόζκν, απιά, λα ηνλ δεη. 

 

Έθιεηζε ην παξάζπξν θαη πάλσ ηνπ θαζξεθηίζηεθε ε θηγνύξα 

ελόο αγνξηνύ πνπ γλώξηδε από θαηξό θαη θνβόηαλ λα ηνλ 

θνηηάμεη πξνζεθηηθά. ηα κάηηα ηνπ είδε ηελ θαηαλόεζε θαη 

ηελ εξεκία ελόο άληξα πνπ γλώξηδε ή πνπ ήζειε λα έρεη 

γλσξίζεη. 

 

Κιείδσζε ηελ πόξηα θαη γύξηζε ζην θξεβάηη. Έθιεηζε ηα 

κάηηα, απηή ηε θνξά γηα λα θνηκεζεί. 

 

 

Μεηά από εθείλε ηε θνξά πνπ δνθίκαζε ηνλ έξσηα κε έλα 

γπλαηθείν ζώκα ην δηθό ηνπ έκνηαδε λα βπζίδεηαη ζε έλαλ 

βαζύ θαη αλππόηαθην ύπλν. Βίρε πάςεη λα αηζζάλεηαη, λα 

εξεζίδεηαη, αθόκα θαη λα ςάρλεη γηα αθνξκέο. Ώπό όηαλ 

ζπκόηαλ ηνλ εαπηό ηνπ έλησζε ην θνξκί ηνπ λα κελ ηνπ 

αλήθεη απόιπηα ρσξίο σζηόζν λα θαηαιαβαίλεη πνηα είλαη ε 

δηαθνξά ή ηη ζεκαίλεη λα ζνπ αλήθεη ν εαπηόο ζνπ. Ώπηή ηε 

θνξά όκσο βίσλε κέζα ηνπ ην θελό πνπ ηνπ άθελε ε επαθή. 

Λεο θαη απηόο ν ύπλνο ήηαλ ην κεγαιύηεξν μύπλεκα πνπ 

βίσζε ζηε κέρξη ζήκεξα δσή ηνπ. 

 

Βίρε αθνύζεη ηζηνξίεο, ζπκόηαλ πόζνη ηνλ είραλ παξνηξύλεη 

γη' απηή ηελ επαθή πνπ όηη θαη αλ ήηαλ εθείλν ην 

κπξκήγθηαζκα πνπ έλησζε γηα ην αληξηθό ζώκα, πίζηεπε πσο 

δηα καγείαο ζα ραζεί όηαλ ζα αγγίμεη έλα γπλαηθείν θνξκί. 

Σίπνηα σζηόζν δελ ράζεθε θαη ηίπνηα δελ βξήθε. Σίπνηα, 

εθηόο από ηελ ηδέα ηνπ λα βξίζθεζαη αληηκέησπνο κε ηελ 
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αιήζεηα ηνπ θαη αλ γηα θάηη έλησζε ζίγνπξνο είλαη πσο 

θαλέλαο δελ βηώλεη ηνλ έξσηα ην ίδην κε ηνλ απέλαληη. 

 

Οη κέξεο ηνπ θπινύζαλ ζε γλώξηκν ξπζκό. πίηη, δνπιεηά 

θαη πάιη από ηελ αξρή. Σε δνπιεηά αλαγθάζηεθε λα ηε βξεη 

θαη ίζσο ηνλ βξήθε ηπραία ζε έλα λπρηεξηλό καγαδί πνπ 

ζύρλαδε. Σνλ είδαλ, ηνπο είδε, ηνπο έθαλε θαη απνθάζηζε 

λα ην θάλεη. Ώλ θαη ήηαλ κνλάρα ιίγνη κήλεο ην λα ρνξεύεη 

ηνπ έδηλε ραξά, ηε κόλε όπσο ζπκπιήξσλε θάζε θνξά πνπ ην 

ζπλαίζζεκα πιεκκύξηδε ην θνξκί ηνπ. 

 

Σνπ άξεζε λα ηξαγνπδάεη θαη λα ρνξεύεη ρσξίο αθνξκή θαη 

κηαο θαη ην πξώην δελ ην έθαλε θαιά, επηιέρηεθε θαη 

επέιεμε ην δεύηεξν. ηα κάηηα ηνπ έκνηαδε σο επθαηξία λα 

μεγιηζηξήζεη θαη λα μεθηλήζεη ηε δηθή ηνπ δσή ή 

ηνπιάρηζηνλ θάπνηα δσή. Γλώξηδε βέβαηα πσο είλαη θάηη 

πξνζσξηλό θαη πσο αξγά ή γξήγνξα θάηη ζα έπξεπε λα 

επηιέμεη, όκσο είρε απνθαζίζεη λα αθήζεη ην θύκα λα ηνλ 

νδεγήζεη ρσξίο πεξηνξηζκνύο. 

 

 

“Ισάλλε άλνημε ηελ πόξηα” αθνύζηεθε ελώ ην θιεηδί από 

πίζσ εκπόδηδε ηε κεηέξα ηνπ λα πεξάζεη. 

 

Πιεζίαζε θαη μεθιείδσζε απξόζπκα. 

 

“Ίαλ, ηνπιάρηζηνλ δείμε πσο ην ζπκάζαη” είπε θαη 

απνκαθξύλζεθε. 

 

“Αελ βαξέζεθεο λα δεηο έηζη;” “Πνιιά βαξέζεθα αιιά αο κελ 

πηάζνπκε απηή ηε ζπδήηεζε.” “Αελ είζαη ν κόλνο γηε κνπ, 

πίζηεςε κε” ηνπ είπε ελώ μεθίλεζε λα ζπκκαδεύεη ην ράιη 

γύξσ ηεο. 

 

“Θα κνπ πεηο ηη κε ήζειεο ή ζην επόκελν επεηζόδην” είπε 

πεξηπαηθηηθά εθείλνο. 

 

“Έρεηο δίθην παξαιίγν κέζα ζην ρακό λα ην μεράζσ. Πέξαζε 

έλαο αζηπθύιαθαο, είπε λα παο από ην ηκήκα, θαληάδνκαη 

ήξζε ην ραξηί.” 

  

“Σν ραξηί;” είπε ζρεδόλ ζαζηηζκέλνο. 

 

“Ξέξεηο θάπνηα ζηηγκή ηα αγόξηα πάλε θαληάξνη, ρξόληα 

ηώξα” απνθξίζεθε θαη ρακνγέιαζε. 

 

“Πιάθα θάλεηο” απάληεζε εθείλνο θαη πξηλ πξνιάβεη λα 

απαληήζεη είρε εμαθαληζηεί από ην δσκάηην. 
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Λίγεο ζηηγκέο αξγόηεξα βξηζθόηαλ ζην ηκήκα. Κάπνηνο ηνλ 

θαηεύζπλε θαη θαηέιεμε κε ην ραξηί ζην ρέξη. Σν έθιεηζε 

ζηα ρέξηα ηνπ θαη βγήθε ζην δξόκν βηαζηηθά. Μόιηο ηα 

πλεπκόληα ηνπ γέκηζαλ νμπγόλν ην άλνημε. Ο Ισάλλεο, “άληε 

πάιη απηόο” ζθεθηόηαλ, θαιείηαη ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνύ 

μεξάο ζην ζώκα ηεζσξαθηζκέλσλ ζηνλ Ώπιώλα, δηάβαδε μαλά 

θαη μαλά. 

 

Σν κπαιό ηνπ ζηακάηεζε, νη ζθέςεηο ηνπ θόιιεζαλ θαη ηα 

κάηηα ηνπ ράζεθαλ ζην θελό. Η κέξα έζβεζε θαη ην θνξκί 

ηνπ ζσξηάζηεθε ζην πεδνύιη έμσ από ην αζηπλνκηθό ηκήκα. 

 

Αελ κπνξνύζε λα ππνινγίζεη πόζε ώξα βξηζθόηαλ εθεί 

παξαηηεκέλνο θαη κάιινλ δελ ηνλ ελδηέθεξε λα ην θάλεη. 

εθώζεθε θαη άξρηζε λα πεξπαηάεη. Μπιεθόηαλ ζηα ζηελά, 

γηλόηαλ έλα κε ηνλ θόζκν πνπ ζρεδόλ δελ αλαγλώξηδε γύξσ 

ηνπ. Πεξηζζόηεξν κεραληθά θαη ιηγόηεξν ζπλεηδεηά βξέζεθε 

έμσ από ην παηξηθό ηνπ. 

 

Ώπνθάζηζε λα κελ κπεη. Κάζηζε απέλαληη ζην πάξθν θαη 

άλαςε έλα ηζηγάξν. Ο θαπλόο θπινύζε άλεηα κέζα ηνπ θαη 

έκνηαδε πσο ην άιινηε άγλσζην είρε γίλεη μαθληθά γλώξηκν. 

ηα ρέξηα ηνπ ην ραξηί είρε λνηίζεη απ‟ ηνλ ηδξώηα. Σν 

δηάβαδε μαλά θαη μαλά. Μηα, δπν, πέληε, δέθα. Ξαλά. Πάιη 

από ηελ αξρή. Σν ζηνκάρη ηνπ ζθηγγόηαλ, έλησζε λα 

πλίγεηαη ζε θάζε άξζξσζε. Πόηε δπλαηά, πόηε από κέζα ηνπ, 

νη ιέμεηο δελ άιιαδαλ ζεηξά, ήηαλ αθόκα εθεί λα ηνλ 

ζηνηρεηώλνπλ. 

 

Σν ήμεξε, ην πεξίκελε αιιά έκνηαδε λα ην πεξίκελε θάπνηε, 

όπνηε, κε ηξόπν πνπ ζα έλησζε πξνεηνηκαζκέλνο. Πνηέ δελ 

ζα ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνο θαη θαίλεηαη λα ήξζε ηε ζηηγκή 

εθείλε πνπ ζα ηνλ θιόληδε πεξηζζόηεξν. 

 

Γύξσ ηνπ θόζκνο πεξπαηνύζε πόηε κόλνο πόηε ζε δεπγάξηα. 

Ήμεξε πσο δελ ηειείσλε ηίπνηα κα ην ραξηί απηό έκνηαδε λα 

θξύβεη κέζα ηνπ θάηη ην ηειεζίδηθν γηα εθείλνλ. Οη 

παιάκεο ηνπ είραλ ηδξώζεη κα ήηαλ πεξίεξγα παγσκέλεο ιεο 

θαη δελ άλεθαλ ζην θνξκί ηνπ. 

 

Ώθνύκπεζε ην γξάκκα δίπια ηνπ, έζθημε ηα ρέξηα θαη 

θνηηνύζε ηα δάρηπια πνπ άιιαδαλ κνξθή. Μαδεύνληαλ θαη 

ζρεδόλ έζπαγαλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ρσξέζνπλ ζην 

εζσηεξηθό ηνπο. Οη θιέβεο ζρεκάηηδαλ πνηάκηα έηνηκα λα 

μερπζνύλ θαη λα ραξίζνπλ δσή ζηα άιινηε ζπαζκέλα ηνπ 

δάρηπια. 

 

Ο θόζκνο πνπ πεξλνύζε γεινύζε, ήηαλ ζνβαξόο, κεξηθέο 

θνξέο αλέθθξαζηνο, ίζσο ζπκσκέλνο, κπνξεί θαη λα βαξηόηαλ 

κα ζπλέρηδε λα πξνρσξάεη. πσο ε ξνή ηνπ λεξνύ πνπ είλαη 

πάληα ίδηα κα θάζε θνξά δηαθνξεηηθή, ηα πξόζσπα 

δηαδέρνληαλ ην έλα ην άιιν. 
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Μέζα ηνπ θαηαιάβαηλε πσο είλαη δηαθνξεηηθά λα ληώζεη θαη 

δηαθνξεηηθά λα βιέπεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ λα ηνλ 

πεξηθπθιώλεη. Πάληα ήηαλ ν ίδηνο κα πξώηε θνξά ήηαλ 

πξαγκαηηθά. Ήηαλ; Σν κόλν πνπ είρε ήηαλ έλα πεξίεξγν 

κπξκήγθηαζκα πνπ θη απηό ράζεθε ύζηεξα από εθείλε ηελ 

ηειεπηαία πξώηε θνξά ιίγν πξηλ ην θνξκί ηνπ βπζηζηεί ζηνλ 

ύπλν. 

 

 

Μόιηο βξέζεθε έμσ από ηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ θνληνζηάζεθε 

πξνζπαζώληαο λα ξνπθήμεη από ηηο ραξακάδεο ην θνπξάγην 

όινπ ηνπ θόζκνπ. Έβγαιε ην θιεηδί θαη άλνημε. Ώπέλαληη, 

πέξα από ην δηάδξνκν θαη πίζσ από ην άλνηγκα ηεο πόξηαο 

θαηλόηαλ ν παηέξαο ηνπ θαζηζκέλνο ζην ηξαπέδη. Σξάβεμε ην 

βιέκκα θαη πξνζπάζεζε λα απνκαθξπλζεί. 

 

“Ισάλλε έια εδώ βξε αγόξη κνπ λα ζε δνύκε θαη ιίγν” ηνλ 

ζηακάηεζε ε θσλή ηεο κεηέξαο ηνπ πνπ ν ηνίρνο δελ ηελ 

άθελε λα θαλεί. 

 

Κνληνζηάζεθε, έθιεηζε ηα κάηηα, έβγαιε ην ηζαιαθσκέλν πηα 

ραξηί θαη ηώξα ην θξαηνύζε ζηα ρέξηα. Πξνρώξεζε κέρξη ην 

ηξαπέδη, από ηε κηα κεξηά εθείλνο από ηελ άιιε νη γνλείο 

ηνπ. Πέηαμε ην ραξηί πξνο ην κέξνο ηνπο θαη μαθληθά 

αηζζάλζεθε πσο απέλαληη δελ είρε κόλν εθείλνπο αιιά 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 

 

“Βλζνπζηαζκέλν ζε βιέπσ” είπε ν παηέξαο ηνπ παξαηεξώληαο 

ην ραξηί πνπ βξέζεθε κπξνζηά ηνπ ζέινληαο έηζη λα 

ειαθξύλεη ηελ αηκόζθαηξα. 

 

“Ώλ ζεο κπνξείο λα πάξεηο ηε ζέζε κνπ, δελ ζα ηζαθσζνύκε” 

πξόζζεζε ν Ίαλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα απαληήζεη κε έλαλ 

ηόλν εηξσλείαο ζηε θσλή ηνπ. 

 

“Βγώ αγόξη κνπ ην έθαλα ην θνκκάηη κνπ, ήξζε ε ώξα ζνπ 

όπσο θαίλεηαη” 

 

“Καη αλ δελ ζέισ;” απάληεζε ρσξίο λα ην ζθεθηεί. 

 

“Ση ζεκαίλεη δελ ζέιεηο; Ώπό πόηε ππάξρεη ην πεξηζώξην 

επηινγήο ζε όιν απηό; Λίγνη κήλεο είλαη, ζα πεξάζνπλ. 

Όζηεξα δελ έρεηο θαη θάηη θαιύηεξν λα θάλεηο” είπε ε κάλα 

ηνπ κε ηόλν πνπ ζύκηδε πεξηζζόηεξν ηε δαζθάια πνπ έθξπβε 

κέζα ηεο θαη ιηγόηεξν ηε κάλα ηνπ. 

 

“Καη βέβαηα ήξζακε ζην θεξαζάθη ηεο ππόζεζεο. Οη ζπνπδέο 

θαη πόζν άρξεζηνο είκαη πνπ ηειηθά δελ θαηάθεξα λα 

εθπιεξώζσ θαλέλα από ηα όλεηξα πνπ είραηε δεκηνπξγήζεη 

πξηλ θαλ θάλσ δηθά κνπ” απάληεζε εθείλνο θαη έζπξσμε ηελ 

θαξέθια κπξνζηά εθλεπξηζκέλα. 
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“Ση ζα πεη απηό ξε παηδάθη κνπ; Καη ηη λνκίδεηο όηη κηα 

δσή ζα θνπλάο ηνλ θώιν ζνπ ζηα καγαδηά δήζελ ηάρα κνπ όηη 

ρνξεύεηο θαη εκείο ζα ηζνληάξνπκε όζα πεξηζζεύνπλ; Ώύξην 

ηη ζα θάλεηο; Μπνξεί ν ρνξόο λα ζε ηαΎζεη ή πηζηεύεηο πσο 

απηό πνπ θάλεηο είλαη δνπιεηά;” απνθξίζεθε ν παηέξαο ηνπ 

θαη ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηνπ. 

 

Σώξα βξίζθνληαο όινη όξζηνη ζε κηα θάκαξα ηξία επί ηξία 

έηνηκε λα ηνπο θαηαζπαξάμεη. 

 

“Θεο λα ζπνπδάζσ; Οξίζηε λα ζπνπδάζσ. ηείιε κε θάπνπ, 

νπνπδήπνηε. Μόλν όρη ζην ζηξαηό.” 

 

“Αελ λνκίδεηο πσο είλαη ιίγν αξγά; ύζηεξα ρξόλν έρεηο, 

εθπιήξσζε ηηο ππνρξεώζεηο ζνπ θαη ην ζπδεηάκε.” είπε 

ήξεκα ν παηέξαο ηνπ θαηεβάδνληαο ηνπο ηόλνπο. 

 

“Σώξα, γηαηί όρη ηώξα; Αελ κπνξώ λα πάσ ζηξαηό. Αελ κπνξώ 

θαηάιαβε ην. Αελ είκαη ζαλ θη εζέλα.” 

 

“Ση ζεκαίλεη απηό Ισάλλε; Βίλαη ππνρξέσζε ζνπ, ηόζα 

παηδηά πάλε θαη θάλνπλ παξάιιεια πόζα πξάγκαηα θη εζύ δελ 

κπνξείο λα ζηεξεζείο ηη; Σν ηίπνηα; Βίλαη κηα θαιή 

επθαηξία λα μεκπεξδεύεηο εθόζνλ δελ έρεηο ηίπνηα λα ζε 

θξαηάεη, ηειείσζε ε ζπδήηεζε” απάληεζε ε κάλα ηνπ 

θνπλώληαο ηα ρέξηα ηεο έληνλα κπξνζηά ζρεδόλ ζην πξόζσπν 

ηνπ. 

 

“Αειαδή εγώ δελ έρσ θαλέλα δηθαίσκα επηινγήο; Αελ 

κπνξείηε λα κε θάλεηε όηη ζέιεηε, δελ ζαο αλήθσ” είπε θαη 

έθαλε λα θύγεη από ηελ θνπδίλα. 

 

Πίζσ ηνπ ε κεηέξα ηνπ ηώξα θώλαδε ζρεδόλ, “Έθαλεο ηελ 

επηινγή ζνπ λνκίδσ. ζν ζε δνύκε καο αλήθεηο, βάιην θαιά 

ζην κπαιό ζνπ.” 

 

Βθείλνο γύξηζε κε πξόζσπν πνπ ζηάδεη αίκα ζην κέξνο ηνπο. 

 

“Ώθνύ ζαο αλήθσ αθνύζηε θη απηό. Βίκαη πνύζηεο θαη είκαη 

απηόο πνπ εζείο δεκηνπξγήζαηε, ηώξα πσο ζνπ αθνύγεηαη ην 

θηήκα ζνπ; ‟ αξέζεη; Ώληέρεηο; Πέηα κε ζηα ζθπιηά ινηπόλ 

αθνύ γνπζηάξεηο, ζαο ζηράζεθα” ηα κάηηα ηνπ πιεκκύξηζαλ 

από δάθξπα, ε αλάζα ηνπ δελ έιεγε λα βγεη θαη ηα ρέξηα 

ηνπ ρηππνύζαλ ζρεδόλ όηη έβξηζθε κπξνζηά ηνπ. Έλα πνηήξη 

έπεζε ζην πάησκα, καδί θαη ν ίδηνο. 

 

ΐξηζθόηαλ καδεκέλνο ζε κηα άθξε ηνπ δσκαηίνπ θαη νη 

ιπγκνί ηνπ έπληγαλ θάζε αλάζα ζηνλ ρώξν. Η κάλα ηνπ 

πξνζπάζεζε θάηη λα πεη θαη ν παηέξαο ηνπ ηελ θξάηεζε από 

ην ρέξη δείρλνληαο ηεο λα ζσπάζεη. Βθείλε δελ ηνλ άθνπζε, 

ηξάβεμε ην ρέξη ηεο θαη βξέζεθε κπξνζηά ηνπ. 
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“Έηζη εμεγνύληαη θαη νη ρνξνί, θαη νη θνπέιεο πνπ δελ 

θάλεθαλ πνηέ, θαη ν ζηξαηόο, έηζη εμεγνύληαη όια. Ώπηά 

είλαη δηθά ζνπ ιάζε όρη δηθά κνπ, εγώ ζε κεγάισζα όζν 

θαιύηεξα κπνξνύζα θαη απηό είλαη ην επραξηζηώ; ια απηά 

λα ηα ζθεθηόζνπλ πξηλ γίλεηο έλαο ηνπ δξόκνπ” κέζα ζην 

παξαιήξεκα κηα θσλή ηε δηέθνςε απόηνκα. 

 

“Πάςε ηαπξνύια, πάςε επηηέινπο. Ώπηό εθεί πνπ θνηηάο 

είλαη ην παηδί καο, πάςε πηα!” είπε κε ηξεκάκελε θσλή ν 

παηέξαο ηνπ θάλνληαο ηε λα θύγεη από ην δσκάηην. 

 

Πιεζίαζε ηνλ γην ηνπ θαη ρακήισζε ζην ύςνο ηνπ, ράηδεςε 

ην θεθάιη ηνπ ηξπθεξά θαη ηνλ αθνύκπεζε ζηνλ ώκν. 

 

“Άθνπ λα ζνπ πσ γηε κνπ, εγώ γξάκκαηα δελ μέξσ πνιιά αιιά 

ε δσή κνπ έκαζε πσο ην θνξκί ζνπ ην θαζνξίδεηο κόλν εζύ. 

Ώπηό δελ ζε θάλεη πνύζηε ή πεξίεξγν, όπσο θη εκέλα δελ κε 

θάλεη έλνρν γηα θάηη. πκκεξίζνπ ηε κάλα ζνπ, άλζξσπνο 

είλαη, ηεο ήξζαλ πνιιά καδεκέλα, θη εκέλα δε ζνπ θξύβσ, 

όκσο κε ηελ θαηεγνξείο. ηξαηό πξέπεη λα παο, κε ην 

θνβάζαη, ην πνιύ πνιύ λα βαξεζείο ηελ ίδηα ζνπ ηε δσή ή 

ζηελ θαιύηεξε λα γεκίζεηο κε όλεηξα γηα ην κεηά, εκείο ζα 

είκαζηε εδώ λα ηα αθνύζνπκε. ηε δσή ζνπ θάλε όηη ζε 

θσηίζεη ν Θεόο, κα θάλην επεηδή ζα ζε πάεη παξαθάησ. Αελ 

μέξσ λα ζνπ πσ ηη ζα θάλεηο ζην θξεβάηη ζνπ, δελ κνπ 

αξέζεη λα ην ζπδεηώ. αλ παηέξαο όια απηά κε ηνπο ρνξνύο 

πνπ ε κάλα ζνπ ηα έβιεπε ζηξνθή ζηε πνηόηεηα εγώ ηα 

έβιεπα θαη ζε θνηηνύζα. Μέζα κνπ ην „μεξα πσο είζαη 

αιιηώο, κα ηόζν θαηξό πνπ ην γπξλάσ ζην κπαιό κνπ πάληα 

γηνο κνπ ζα „ζαη. 

 

”εθώζεθε θαη άπισζε ην ρέξη ηνπ. Ο Ίαλ ην θξάηεζε θαη 

ζηάζεθε κπξνζηά ηνπ, ηνλ αγθάιηαζε θαη ρσξίο ε θσλή λα 

βγαίλεη από ην ζηόκα έιεγε επραξηζηώ κε όπνηνλ ηξόπν ηνπ 

είρε απνκείλεη. 
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Ο θαηξόο πιεζίαδε θαη ν Ίαλ παξά ηε θαηλνκεληθή 

εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο θιεηλόηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν 

ζηνλ εαπηό ηνπ. Σε δνπιεηά ηελ παξάηεζε, άιισζηε ν ρξόλνο 

γηα εθείλνλ κεηξνύζε αληίζηξνθα. Με ηε κεηέξα ηνπ παξά ην 

γεγνλόο πσο θαηλόηαλ λα είρε κεηαληώζεη ηα ιόγηα ηεο θαη 

πξνζπαζνύζε λα ηνλ πιεζηάζεη, νη θνπβέληεο ηνπο παξέκελαλ 

ηππηθέο. Βίρε ζθελσζεί ζην θεθάιη ηνπ ε αίζζεζε πσο ην λα 

κελ γνπζηάξεηο γπλαίθεο ζήκαηλε πσο είζαη “έλαο ηνπ 

δξόκνπ”. “Σνπ δξόκνπ” επαλαιάκβαλε ζην κπαιό ηνπ ζρεδόλ 

θάζε θνξά πνπ ηελ θνηηνύζε. “πσο ηα ινπινύδηα” 

ζπκπιήξσλε ζην θεθάιη ηνπ θαη ηειηθά θαηέιεγε πσο ζα 'ηαλ 

πνιύ θαιύηεξα λα λαη “έλαο ηνπ δξόκνπ θη απηόο”. 

 

Με ηνλ παηέξα ηνπ δελ ήηαλ ην ίδην, ηνπ είρε δείμεη 

θαηαλόεζε θαη ήμεξε πσο έρεη έλαλ άλζξσπν άκα ρξεηαζηεί 

αθόκα θαη αλ πηα δελ άληερε νύηε ηνλ εαπηό ηνπ. Ήζειε 

πνιιέο θνξέο λα ηνπ πεη πσο έθαλε ιάζνο γηα ηνλ ρνξό, πσο 

δελ είλαη γθέη ή πσο θαιύηεξα δελ μέξεη ηη είλαη, όκσο 

έλησζε πσο δελ ρξεηαδόηαλ. ηη θαη αλ μεζηόκηδε ε 

θαηάζηαζε δελ ζα άιιαδε. 

 

Οη δηθνί ηνπ ληώζνληαο ηελ άξλεζε ηνπ πξνκεζεύηεθαλ κόλνη 

ηνπο όζα ρξεηάδνληαλ. πσο έιεγε ν παηέξαο ηνπ κέζα δελ 

ζνπ δίλνπλ παξά έλα απ‟ ην θαζέλα. Σα ππόινηπα έπξεπε λα 

ηα θξνληίζεηο απ‟ έμσ αιιηώο ζα θαηέιεγεο κε έλα βξαθί 

θαη ην ηίπνηα. Ο ίδηνο δελ ζπκκεηείρε ζηηο ζπδεηήζεηο 

απιά άθνπγε θαη πνπ θαη πνπ θνπλνύζε ην θεθάιη. Ήηαλ 

ζίγνπξνο βέβαηα πσο ζα ηα θξόληηδαλ εθείλνη θη απηό ηνλ 

απνκάθξπλε από έλα αθόκα πξόβιεκα ζην θεθάιη ηνπ. 

 

Σν ηειεπηαίν πνπ ρξεηάζηεθε λα θάλεη ήηαλ λα θνπξεπηεί. 

Σα καιιηά ηνπ ήηαλ βακκέλα ζε άζπξν ρξώκα από όηαλ 

ηειείσζε ην ζρνιείν, ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ λα θάλεη ηε 

δηθή ηνπ επαλάζηαζε απέλαληη ζηηο δηδαρέο ησλ δηθώλ ηνπ 

θαη όζα πίζηεπαλ πσο ηνπ πεγαίλνπλ. Έηζη θαη ηώξα, ζε κηα 

άιιε κηθξή επαλάζηαζε δελ πήγε ζε θαλέλαλ λα ηνπ ηα 

θηηάμεη παξά κνλάρα θξάηεζε ηε κεραλή θαη ηα πήξε όια κε 

ηε ςηιή. 

 

 

 

ηε βαζηθή εθπαίδεπζε έκαζε θαιά ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο 

Αελδξηλόο λα βαξάεη πξνζνρή, λα ζεθώλεη ην βάξνο από ηα 

άξβπια θαη λα απνρσξίδεηαη κε επθνιία ηνλ πξσηλό ύπλν. 

 

Σα πξάγκαηα έκνηαδε λα θπινύλ ζην βαξεηό ζθεληθό πνπ ηνλ 

είρε ελεκεξώζεη ν παηέξαο ηνπ θαη θαηλόηαλ λα κελ ζπάεη 

θάηη ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πέξα από ηηο ηξεηο 

βνιέο πνπ έθαλε κε ην όπιν. Η αίζζεζε λα θξαηάεη κε 

θάπνηνλ ηξόπν θάηη πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη κηα δσή κέζα 
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ηνπ ιεηηνπξγνύζε ζπαζκσδηθά θάλνληαο όιν ην θνξκί ηνπ λα 

αλαηξηρηάδεη από εδνλή. 

 

Η άδεηα κεηά ηελ νξθσκνζία ηνλ βξήθε ζε κηα θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο πνπ δελ πεξίκελε λα βξεζεί κέζα ζηνλ ζηξαηό. 

Φξόληηζε λα θνηκεζεί θαη λα μελπρηήζεη όζν πεξηζζόηεξν 

κπνξνύζε ιεο θαη ζα ήηαλ ε ηειεπηαία μέγλνηαζηε ζηηγκή 

ζηε δσή ηνπ θη αο ήηαλ κνλάρα γηα ηξεηο κέξεο. 

 

ηαλ γύξηζε πήξε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ ρεηξηζηή όικνπ θαη 

ιίγν θαηξό αξγόηεξα ζε κηα πξσηλή αλαθνξά ν Ίιαξρνο ηνλ 

ελεκέξσζε γηα ηε παξακεζόξην ζηε Χίν, πξάγκα πνπ δελ ηνπ 

έθαλε νύηε ζεηηθή νύηε αξλεηηθή εληύπσζε, άιισζηε ν ίδηνο 

ην είρε δειώζεη σο πξώηε επηινγή όηαλ ηνπ δεηήζεθε. Μηα 

πεξίπνπ βδνκάδα κεηά, ην ιεσθνξείν ηνπ ζηξαηνύ ηνλ άθεζε 

ζην ιηκάλη όπνπ πήξε ην πινίν. Φηάλνληαο, ε θαλαδέδα ηνλ 

παξέιαβε κε επόκελν πξννξηζκό ηελ 96 ΒΏΡΜΒΘ ηεο Χίνπ. 

 

Μόιηο παξνπζηάζηεθε ζηε κνλάδα ν δηνηθεηήο ηνλ έζηεηιε 

ζηελ ίιε αλαγλσξίζεσο. Βθεί γλώξηζε ην ζαιακάξρε ν νπνίνο 

ηνλ θαηεύζπλε ζην θξεβάηη θαη ηνπ έδσζε θσξηακό. Σν 

ζηξαηόπεδν βξηζθόηαλ ζηνλ Χαιθεηό θη έηζη ηελ εβδνκάδα 

πξνζαξκνγήο γηα λα γλσξίζεη ηελ πόιε κνηξαδόηαλ κε άιινπο 

ηξεηο ην ηαμί θαη ράλνληαλ ζηα ζνθάθηα ηεο. 

 

Πην θαιά θαηλόηαλ λα ηα βξίζθεη κε ηνλ Ισάλλνπ, ήμεξε 

θαιά ην λεζί θαη κηινύζε ζπλερώο γηα πνίεζε θαη βηβιία 

πνπ εθείλνο δελ ηα είρε ζπλαληήζεη ζηε δσή ηνπ. Ο Ισάλλνπ, 

γύξσ ζηα εηθνζηπέληε, βξηζθόηαλ ήδε δύν κήλεο ζην λεζί θη 

έηζη ην είρε πεξπαηήζεη αξθεηά ή ηνπιάρηζηνλ ηόζν όζν 

ρξεηαδόηαλ γηα λα παξηζηάλεη ηνλ ζπνπδαίν ζηα ςάξηα. 

 

 

 

 

Σηο κέξεο ηεο ππεξεζίαο βξέζεθε λα επηδηώθεη λα πεξλάεη 

ηα απνγεύκαηα θνληά ζηνλ Ισάλλνπ. Έλησζε λα είλαη ν κόλνο 

πνπ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη αο κελ είραλ θαηλνκεληθά 

ηόζα θνηλά όζα έπηαλε ηνλ εαπηό ηνπ λα ειπίδεη, πίζηεπε 

πσο ηνπο ζπλδέεη θάηη πην βαζύ. 

 

Ώηζζαλόηαλ άλεηα λα ηνπ κηιήζεη γηα ηνπο γνλείο, ηε 

δνπιεηά, ηνλ ρνξό, ηηο αλεζπρίεο ηνπ, αθόκα θαη εθείλε 

ηελ άηζαιε πξώηε θνξά πνπ πήγε κε γπλαίθα. Βθείλνο 

θαίλνληαλ λα κελ ηνλ θξίλεη θη απηό ηνλ έθαλε λα ζέιεη λα 

αλνηρηεί αθόκα πεξηζζόηεξν. 

 

Παξέεο άιιεο δελ θαηάθεξε λα θάλεη, από ηε θύζε ηνπ 

εζσζηξεθήο πξνζπαζνύζε κε όινπο λα ηα έρεη θαιά θαη κε 

θαλέλαλ ηίπνηα. ηαλ δελ ήηαλ ν Ισάλλνπ εθκεηαιιεύνληαλ 

ην ξεηό πνπ θπθινθνξεί ζην ζηξάηεπκα πνπ ζέιεη ε ζεηεία 

λα κεηώλεη ηνλ ύπλν θαη ν ύπλνο λα κεηώλεη ηε ζεηεία, 
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έηζη θνηκόηαλ όζν πεξηζζόηεξν κπνξνύζε γηα λα θηάζεη πην 

θνληά ζην ζηόρν. Άιιεο θνξέο πάιη πξνζπαζνύζε λα δηαβάζεη 

βηβιία πνπ εθείλνο ηνπ είρε πεη θαη θξόληηδε λα 

πξνκεζεπηεί από ην βηβιηνπσιείν ζηελ πόιε. Ώλ θαη 

παιηόηεξα δελ ην είρε θαηαιάβεη, απηή ε επαθή ηνπ ηνλ 

έθαλε λα ηαμηδεύεη ζε θόζκνπο πνπ δελ είρε θαληαζηεί πσο 

ζα βξεζεί. 

 

 

 

Βίρε πεξάζεη ήδε ελάκηζεο κήλαο από ηελ πξώηε θνξά πνπ 

βξέζεθε ζην λεζί. ζν γλώξηδε ηνλ Ισάλλνπ έλησζε όιν θαη 

πην θνληά θαη ε ηδέα πσο ζε ιηγόηεξν από κήλα ζα έθεπγε 

ηνπ γηλόηαλ θόκπνο ζην ιαηκό. Αελ ήμεξε αθξηβώο ηη είλαη 

εθείλν πνπ αηζζαλόηαλ κα έλησζε πσο απηόο ν άλζξσπνο 

βξίζθεηαη θνληά ηνπ γηα θάηη πην κεγάιν από όζα έρεη 

ζπλεζίζεη λα ηνπ πξνζθέξεη κηα απιή επαθή. 

 

ηηο ιέμεηο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ έβιεπε κηα δεζηαζηά πνπ 

δελ είρε μαλά αηζζαλζεί. Έπηαλε ηνλ εαπηό ηνπ λα 

πιεγώλεηαη ζηελ επαθή ηνπ Ισάλλνπ κε ηνπο άιινπο 

θαληάξνπο θαη πξνζπαζνύζε κε ηνλ ηξόπν ηνπ λα ηνλ 

δηεθδηθήζεη όζν πεξηζζόηεξν γηλόηαλ γηα ηνλ εαπηό ηνπ. 

Φνβόηαλ λα ην νλνκάζεη κα ήμεξε πσο απηό πνπ είρε αλζίζεη 

κέζα ηνπ δελ ιέγεηαη θηιία. 

 

Σηο ηειεπηαίεο κέξεο βξίζθνληαλ νη δπν ηνπο κε άιινπο 

εθηά θνληά ζην ρσξηό Πηηπνύο λα θπιάλε θάηη απνζήθεο σο 

ππεξεζία. ην θπιάθην ήηαλ ν ίδηνο, ν Ισάλλνπ, άιινη 

ηέζζεξηο θαληάξνη, ν Γεσξγίνπ, ν Λενληήο, ν Μηραιίηζεο 

θαη ν Λάδνο, ν Γθίθαο σο κάγεηξαο, ν Κνύηξαο 

ππαξρηθύιαθαο κε βαζκό Βπηινρία, θαη ν Γαβξηειίδεο, 

Αόθηκνο σο αξρηθύιαθαο. 

 

Οη κέξεο θπινύζαλ ζην ζπλεζηζκέλν κνηίβν όπνπ ήζειε αλά 

δπν λα θάλνπλ πεξίπνια. Απν κέξεο πξηλ ηειεηώζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο, ζηε πεξίπνιν, ν Ισάλλνπ ηνπ δήηεζε ηελ επόκελε 

ην βξάδπ λα είλαη ζην ζαιόλη γηα λα αξάμνπλ. Βθείλνο 

δέρηεθε ρσξίο δεύηεξε ζθέςε. 

 

 

 

Η κέξα θύιεζε πην αξγά απ‟ ην ζπλεζηζκέλν, ν Ίαλ δελ είρε 

αληαιιάμεη πνιιέο θνπβέληεο κε ηνλ Ισάλλνπ αιιά θάλεθε λα 

κελ ηνλ λνηάδεη αθνύ ην βξάδπ ζα κπνξνύζαλ λα ραιαξώζνπλ 

παξέα. Φηάλνληαο ην βξάδπ κπήθε έθαλε έλα κπάλην όπσο 

ζπλήζηδε πξηλ μαπιώζεη, κόλν πνπ απηή ηε θνξά ζα θαηέιεγε 

ζην ζαιόλη. 

 

ην ζαιόλη έλησζε ην ζηνκάρη ηνπ λα δέλεηαη θόκπνο. Ώληί 

λα αληηθξίζεη κόλν ηνλ Ισάλλνπ είδε κπξνζηά ηνπ ηνλ Γθίθα, 

ηνλ Λενληή θαη ηνλ Λάδν λα έρνπλ μεθηλήζεη λα ηα πίλνπλ 
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παξέα κε ηνλ Ισάλλνπ. Ο Μηραιίηζεο κε ηνλ Γεσξγίνπ 

βξίζθνληαλ ζε πεξίπνιν ελώ ν Κνύηξαο κε ηνλ Γαβξηειίδε 

θνηκόληνπζαλ ήδε ζην δσκάηην ηνπο. Ο Ίαλ αξρηθά 

μαθληάζηεθε αιιά πξνζπάζεζε ζζελαξά ώζηε λα κελ ην δείμεη. 

 

πσο ηνλ ελεκέξσζαλ είραλ απνθαζίζεη λα ην “θάςνπλ” 

ηειεπηαία κέξα κε ηδηαίηεξν ηξόπν. Αελ ήμεξε ηη ζεκαίλεη 

ην ηδηαίηεξν αθξηβώο αιιά ζην ζέακα από ηα κπνπθάιηα κε 

ηελ πέξδηθα θαληάζηεθε πσο εθεί αλαθεξόληνπζαλ. Έπηαζε 

κηα άθξε θαη ππνθξίζεθε πσο ζπκκεηείρε ζηελ παξέα γηα λα 

κελ θαξθσζεί, σζηόζν ήιπηδε ζε ιίγα ιεπηά λα θαηαθέξεη λα 

μεγιηζηξήζεη αθνύ ε παξέα πέξα από ηνλ Ισάλλνπ ηνπ ήηαλ 

παληειώο αδηάθνξε. Βπηπιένλ, ην όηη είρε θαηαιάβεη θάηη 

εληειώο δηαθνξεηηθό από απηό πνπ θάλεθε λα 

δηαδξακαηίδεηαη ηνπ είρε ξίμεη ηελ ςπρνινγία ζε πεξίεξγα 

κνλνπάηηα. 

 

Η παξέα ησλ ηεζζάξσλ ζην άθνπζκα πσο ζέιεη λα απνρσξήζεη 

έδεημε λα μαθληάδεηαη θαη λα πξνζπαζεί λα ηνλ θξαηήζεη 

πάζε ζπζία ιεο θαη γηα εθείλνπο ήηαλ ε ςπρή ηεο παξέαο. 

Βπέκελαλ λα πηεη καδί ηνπο δείρλνληαο πσο ην όρη δελ 

απνηειεί απάληεζε εθείλε ηε ζηηγκή. Απζαλαζρεηώληαο 

εθείλνο δέρηεθε. πσο ήηαλ θπζηθό νη αλαζηνιέο ηνπ 

άξρηζαλ λα θζίλνπλ θη έηζη ην λα θύγεη δελ ήηαλ άκεζε 

επηινγή πηα, άιισζηε ήηαλ ηειεπηαία κέξα θαη κηα θνξά 

ίζνλ θακία. 

 

Σν έλα πνηήξη έγηλαλ δπν θαη πνιιαπιαζηάζηεθα ζε ρξόλν 

πνπ πηα δελ θαηάθεξλε λα ππνινγίζεη. Αίπια ηνπ ν Ισάλλνπ 

θαηλόηαλ λα εμηζηνξεί ηε ζρέζε πνπ είραλ αλαπηύμεη 

γπξλώληαο θαηά δηαζηήκαηα ζηνλ ίδην πεηξάδνληαο ηνλ πόηε 

ιεθηηθά θαη πόηε κε ην ρέξη ηνπ. Σν άγγηγκα ηνπ θαηλόηαλ 

έληνλν θαη επηηαθηηθό θάηη πνπ δελ είρε ζπλεζίζεη. Έλησζε 

λα κπεξδεύεηαη θαη μαθληθά ζεθώζεθε κε ζθνπό λα 

απνρσξήζεη. 

 

Σόηε ν Γθίθαο έβγαιε ηε κπινύδα ηνπ ξσηώληαο ηνλ αλ ηνπ 

αξέζεη απηό πνπ βιέπεη. Ο Ίαλ απέθπγε ηελ εξώηεζε θαη ν 

Ισάλλνπ ζεθώζεθε θαη ηνλ ηξάβεμε από πίζσ θνιιώληαο ηνλ 

ζρεδόλ επάλσ ηνπ. Σν θνξκί ηνπ ηηλάρηεθε. ηα απηηά ηνπ 

έθηαζαλ ηα ιόγηα ηνπ Ισάλλνπ, “κε κνπ πεηο πσο δελ 

αλππνκνλνύζεο κηθξέ”, έλησζε ην ζηνκάρη ηνπ λα 

αλαθαηεύεηαη. Σα ρέξηα ηνπ Ισάλλνπ ζηνπο ώκνπο ηνπ ζρεδόλ 

ηνλ είραλ αθηλεηνπνηήζεη. 

 

“Ξεθνιιάηε ξε λα ηνλ πεηξάμνπκε ιίγν είπακε, θνηηάμηε ηνλ 

πσο ηξέκεη” άξρηζε λα θσλάδεη ν Λάδνο. Ο Λενληήο γέκηζε 

ην πνηήξη ηνπ θαη ηνλ πξόζηαμε λα ζθάζεη, ηόηε ζεθώζεθε 

θαη ηξάβεμε ηνλ Ίαλ από ηελ κπινύδα. Έζπξε ην θνξκί ηνπ 

κέρξη ην ηξαπέδη ιίγα κέηξα πην πέξα. Σξάβεμε ην 

παληειόλη ηνπ θαη ηνλ έζπξσμε λα ζθύςεη. Πξόζηαμε ζηνλ 

Γθίθα λα θέξεη ηε κνλσηηθή γηα λα ηνπ θιείζεη ην ζηόκα. 
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Βθείλνο ππάθνπζε γειώληαο, θαίλνληαλ όινη λα ην 

δηαζθεδάδνπλ. 

 

Οη θσλέο ηνπ έβγαηλαλ πληγκέλεο από ηα δάθξπα ζην πξόζσπν 

ηνπ. Πξηλ ηνπ θιείζνπλ ην ζηόκα ν Ισάλλνπ πήξε ην 

κπνπθάιη από ην ηξαπέδη θαη ην έγεηξε ζην ύςνο από ην 

ζηόκα ηνπ γεκίδνληαο από ηελ νξκή νιόθιεξν ην πξόζσπν ηνπ. 

Σνπ ζθξάγηζε ην ζηόκα θαη έζθπςε ζην απηί ηνπ, “απόιαπζε 

ην, απηό δελ ήζειεο ηόζν λα ληώζεηο, ηη θάλεηο ζαλ αδεξθή 

ινηπόλ;” ηνπ ςηζύξηζε θαη μεθνύκπσζε ην παληειόλη ηνπ. 

 

Μόιηο ην θαηέβαζε ζην ύςνο από ηα γόλαηα ηνπ ν Ίαλ 

πξνζπάζεζε λα γπξίζεη ην θεθάιη ζηελ αληίζεηε πιεπξά. 

Βθείλνο ην θξάηεζε κε δύλακε αλαγθάδνληαο ηνλ λα δεη. 

Μόιηο θαηέβαζε ην εζώξνπρν ηνπ άξρηζε λα ρηππηέηαη πάλσ 

ζην ηξαπέδη. Πίζσ ηνπ ν Λενληήο είρε κπεη κε δύλακε κέζα 

ηνπ ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε. Σα κάηηα ηνπ έζηαδαλ θαη 

ηα ρέξηα ηνπ πξνζπαζνύζαλ κε θάζε ηξόπν λα ηνλ 

ειεπζεξώζνπλ. Ο Ισάλλνπ ηώξα ηνλ έπαηδε κπξνζηά ζην ζηόκα 

ηνπ πνπ ήηαλ πιένλ ζθξαγηζκέλν. Πξνζπάζεζε λα ηνλ 

απσζήζεη κε ηα ρέξηα θαη ηόηε κόιηο εθείλνο έλησζε αξθεηά 

ζθιεξόο έζπξσμε ηνλ Λενληή θαη έπηαζε ηνλ Ίαλ από ηε κέζε. 

 

Κάηη αθνύζηεθε ρσξίο λα κπνξεί λα θαηαιάβεη αθξηβώο αθνύ 

ην ίδην δεπηεξόιεπην έλησζε λα ζθίδεηαη ζηα δπν κε αθόκε 

κεγαιύηεξε δύλακε από πξηλ. Ο Ισάλλνπ ηνλ έβγαδε θαη ηνλ 

έβαδε κέζα ηνπ μαλά θαη μαλά θαη ν πόλνο πνπ ηώξα έλησζε 

θαηλόηαλ αβάζηαρηνο. Ο Λενληήο βξέζεθε κπξνζηά ηνπ γηα λα 

ηειεηώζεη απηό πνπ άξρηζε. Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε 

ηειείσζε ζην πξόζσπν ηνπ αλαγθάδνληαο ηνλ λα θιείζεη ηα 

κάηηα. 

 

Πξηλ ηειεηώζεη ν Ισάλλνπ ηνλ ηξάβεμε λα ζεθσζεί, ηνλ 

έξημε ζην πάησκα θαη ν Γθίθαο ηνλ ζήθσζε από ηνπο ώκνπο. 

Σώξα βξηζθόηαλ ζηα γόλαηα κπξνζηά ηνπ. Σνπ έβγαιε ηελ 

ηαηλία. Βλώ ν Ίαλ πξνζπαζνύζε λα θαζαξίζεη ηα κάηηα ηνπ 

θαη πξνζπαζώληαο κε θόπν λα αλαπιεξώζεη ηηο αλάζεο ηνπ ν 

Ισάλλνπ κπήθε ζην ζηόκα ηνπ θαη ηειείσζε κνλνκηάο. Μηα 

γεύζε αεδίαο ηνλ έθαλε λα ζέιεη λα μεξάζεη. 

 

Χσξίο λα λνηαζηνύλ ηώξα βξηζθόηαλ μαλά ζην ηξαπέδη, ν 

Γθίθαο ηνλ ρηύπεζε ζπλσκνηηθά θαη κπήθε. Ο Ίαλ ηώξα 

μεξλνύζε ην πεξηερόκελν από ην ζηνκάρη ηνπ επάλσ ζην 

ηξαπέδη. Σα επόκελα ιεπηά βξηζθόηαλ ιηπόζπκνο ρσξίο λα 

θαηαιαβαίλεη όζα δηαδξακαηίδνληαλ. 

 

ηαλ ζπλήιζε άθνπζε ζην βάζνο ηνλ Λάδν λα κηιάεη έληνλα, 

“Βίζηε καιάθεο, ξε άκα κηιήζεη θαηαιαβαίλεηαη ηη ζα 

πάζνπκε;” αθνπγόηαλ λα ιέεη. Ο ππόινηπνη κηινύζαλ 

απνζπαζκαηηθά ιέγνληαο δηάθνξα όπσο “ζθάζε”, “ηίπνηα δελ 

έπαζε”, “δελ πξόθεηηαη λα πεη ιέμε”. 
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Η κπξσδηά από ην θνξκί ηνπ ηνλ αλάγθαζε λα ζπλέιζεη. 

ΐξηζθόηαλ πεζκέλνο ζην κπάλην. Ήηαλ κόλνο. Άξρηζε λα 

θιαίεη ρσξίο ζηακαηεκό. ηραηλόηαλ ηνλ εαπηό ηνπ. Μηζνύζε 

ην θνξκί ηνπ. Ώεδίαδε γηα ηε ζσκαηηθή επαθή. Βίρε αξρίζεη 

λα μεκεξώλεη όηαλ βξήθε ην θνπξάγην λα ζεθσζεί. Πιύζεθε 

γδέξλνληαο ην θνξκί ηνπ αληί λα ην ηξίβεη. Έλησζε δεηιόο, 

αβνήζεηνο. Μόιηο ηειείσζε πεξίκελε λα ηνπο αθνύζεη όινπο 

θαη ύζηεξα βγήθε από ην κπάλην. Σν πξόζσπν ηνπ ζε όιε ηελ 

ππόινηπε ζεηεία δελ ην ζήθσζε πνηέ παξά κόλν γηα λα 

βαξέζεη πξνζνρή ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο Αελδξηλόο. 
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3 
 

Η επηζηξνθή από ηε ζεηεία ηνλ βξήθε λα ζπνπδάδεη 

δεκνζηνγξαθία. Σειεηώλνληαο ηε ζρνιή εξγάζηεθε ζε έλα 

site θαη αζρνιήζεθε κε ην αζηπλνκηθό ξεπνξηάδ. Έπηαζε 

ζπίηη θάπνπ ζην ύςνο ηεο Παλόξκνπ ιίγα ιεπηά καθξηά από 

ηε ΓΏΑΏ. Ρίρηεθε κε ηα κνύηξα ζηε δνπιεηά αθνύ ην κόλν 

πνπ έλησζε λα ηνλ μππλάεη ήηαλ νη ηζηνξίεο πνπ δνύζε κέζα 

από ηα ξεπνξηάδ πνπ ζπλήζηδε λα θάλεη. 

 

ρέζεηο δελ θαηάθεξε λα απνθηήζεη. Σηο πεξηζζόηεξεο κέξεο 

ηηο πεξλνύζε κόλνο. Σηο παξέεο ηηο απέθεπγε, νη εξσηηθέο 

επαθέο θαίλνληαλ λα ηνλ απσζνύλ θαη νη δηθνί ηνπ όζν 

πεξλνύζαλ ηα ρξόληα δελ απνηεινύζαλ επηινγή. 

 

Σν θνξκί ηνπ ήηαλ πηα αγύκλαζην θαη θαρεθηηθό. Βίρε πάςεη 

λα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ηώξα 

έκνηαδε πεξηζζόηεξν κε ηζνπβάιη παξά κε λέν πνπ δηςάεη 

γηα δσή. Η κνλαδηθέο θνξέο πνπ ηα κάηηα ηνπ έιακπαλ ήηαλ 

όηαλ έθαλε έξεπλεο, ηνλ ππόινηπν θαηξό έδεηρλαλ 

θνπξαζκέλα θαη παξαδνκέλα ζηνλ ρξόλν. 

 

 

 

Βξγαδόηαλ ήδε ηξία ρξόληα όηαλ έμσ από ηνλ ζηαζκό ησλ 

Ώκπειόθεπσλ άθνπζε κηα θσλή λα ηνλ θσλάδεη. Μόιηο γύξηζε 

είδε κπξνζηά ηνπ έλαλ παιηό γλώξηκν, ηνλ Γεσξγίνπ. 

Βθείλνο έδεηρλε λα ραίξεηαη γηα ηελ ζπλάληεζε ηνπο κα ν 

Ίαλ αηζζάλζεθε έλα γλώξηκν θόκπν ζην ζηνκάρη. 

 

“Πνπ είζαη ξε ζεηξά;” ηνπ είπε γεκάηνο ελζνπζηαζκό. “Πνπ 

λα είκαη; Βδώ, όπσο θη εζύ από όηη βιέπσ.” απάληεζε 

αλόξερηα. 

 

Παξά ηε θαλεξή δπζαλαζρέηεζε ηνπ βξέζεθαλ λα θάζνληαη ζην 

θαθέ κπξνζηά από ηνλ ζηαζκό γηα πεξίπνπ κηα ώξα 

αληαιιάζνληαο λέα αιιά θαη παιηά πνπ ηνπο έλσλαλ. Μέζα 

από ηε ζπδήηεζε ν Ίαλ θαηάιαβε πσο ηίπνηα δελ γλώξηδε γηα 

όζα είραλ ζπκβεί ζρεδόλ νθηώ ρξόληα πξηλ. Κνπβεληηάδνληαο, 

έκαζε πσο ν Γεσξγίνπ θξαηάεη επαθέο κε ηνλ Ισάλλνπ ν 

νπνίνο επίζεο έκελε ζηελ Ώζήλα. ην άθνπζκα ηνπ νλόκαηνο 

ηνπ έλησζε μαλά λα αλαθαηεύεηαη. Πξηλ πξνιάβεη λα ην 

δείμεη ζεθώζεθε απόηνκα από ηελ θαξέθια, επραξίζηεζε ηνλ 

Γεσξγίνπ, έβγαιε έλα δεθάξηθν, ην άθεζε ζην ηξαπέδη θαη 

εμαθαλίζηεθε ζρεδόλ πξηλ πξνιάβεη εθείλνο λα ραηξεηίζεη. 

 

Πξνρώξεζε θαη ράζεθε ζε έλα ζηελό ζην ύςνο ηεο Ώιεμάλδξαο. 

Γηα ώξα μεξλνύζε κηα δσή πνπ έκνηαδε λα έρεη αθήζεη πίζσ. 
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Σηο επόκελεο κέξεο πήξε άδεηα θαη θιείζηεθε ζην 

δηακέξηζκα ηνπ. Σα θώηα έκελαλ ζπλερώο ζβεζηά ελώ ην θσο 

κε δπζθνιία έκπαηλε από ηα κηζνραιαζκέλα μύιηλα ξνιά ζην 

δσκάηην. Σν ζώκα ηνπ πνλνύζε όπσο πνλνύζε εθείλεο ηηο 

ζηηγκέο. Ο κνλαδηθόο ιόγνο πνπ ζεθσλόηαλ ήηαλ λα κπεη ζην 

κπάλην θαη λα ηξίςεη ην θνξκί ηνπ κε όιε ηνπ ηε δύλακε. 

 

Σα κάηηα ηνπ θαίλνληαλ πξεζκέλα θαη καύξα θαη ην ζώκα ηνπ 

άθακπην, ζε θάζε ήρν πνπ εξρόηαλ από ηνλ έμσ θόζκν 

ηηλάδνληαλ κε ηξόκν θαη έπεηηα καδεπόηαλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ άθξε ηνπ θαλαπέ. 

 

Αελ ήζειε πηα λα θνηηάεη ηνλ θόζκν όπσο έθαλε θάπνηε, δελ 

ηνλ ελδηέθεξε ηη θξύβεη πίζσ από ηηο κάζθεο πνπ θνξάεη 

αθνύ ε δηθή ηνπ έλησζε λα γίλεηαη κέξα κε ηε κέξα αζήθσηε. 

Βίρε ράζεη θάζε ζθνπό, θάζε ηνπ θίλεζε έκνηαδε λα 

πξνέξρεηαη από κηα θαινθνπξδηζκέλε κεραλή πνπ δελ έρεη 

θακία ζέιεζε πέξα από ην λα εμππεξεηήζεη ην ζθνπό γηα ηνλ 

νπνίν δεκηνπξγήζεθε. 

 

Βίρε πάςεη λα ληώζεη δηέγεξζε θαη νη κνλαδηθέο θνξέο πνπ 

ην θνξκί ηνπ αλαηξίρηαδε ήηαλ όηαλ αληίθξηδε θάπνην 

απνηξόπαην έγθιεκα γηα ην νπνίν έπξεπε λα γξάςεη. Κάπνηε 

πίζηεπε πσο ην αληξηθό ζώκα ηνλ ειθύεη κα πηα έκνηαδε λα 

αεδηάδεη ζην άγγηγκα θάζε αλζξώπνπ αλεμάξηεηα ην θύιιν 

από ην νπνίν πξνέξρεηαη. 

 

θέθηεθε πνιιέο θνξέο λα ηεξκαηίζεη ηε δσή ηνπ κα ήμεξε 

πσο γηα λα ην θάλεη ήζειε ζάξξνο πνπ εθείλνο θαίλνληαλ λα 

κελ έρεη. Θέιεζε πνιιέο θνξέο λα δεηήζεη βνήζεηα όκσο 

πίζηεπε πσο θάπνηα πξάγκαηα δελ γηαηξεύνληαη κε ηελ 

θνπβέληα. Πξνζπάζεζε πνιιέο θνξέο λα ράζεη ηνλ εαπηό ηνπ 

κέζα από θαηαρξήζεηο πνπ ππήξραλ άπιεηεο ζηα πόδηα ηνπ κα 

όπνηε ην δνθίκαζε δελ θάλεθε λα μερλάεη εθείλα πνπ έπξεπε. 

 

ηη θαη αλ έθαλε κόιηο ν θύθινο έθηαλε ζην ηέινο 

βξηζθόηαλ μαλά κπξνζηά ζε εθείλε ηε κέξα πνπ έκνηαδε λα 

ηνπ ζηνηρεηώλεη ηε δσή. 

 

 

 

 

 

 

ΐξέζεθε λα πεξηπιαληέηαη ζε ζνθάθηα. Ρεκαγκέλνη δξόκνη, 

άδεηα θνπθάξηα, ζύξηγγεο, πηώκαηα δσληαλά, γπλαίθεο, 

άληξεο, άληξεο ληπκέλνη γπλαίθεο, βαπνξάθηα θαη ληαβάδεο 

καδεκέλνη ζηηο γλσζηέο γσλίεο. 

 

Πεξπαηνύζε αξγά, ζέινληαο ζρεδόλ λα ηνλ πξνζέμνπλ. Σν 

κπαιό ηνπ έπαηδε πεξίεξγα παηρλίδηα. Ήζειε λα αγνξάζεη, 

λα πνπιεζεί κα θπξίσο λα πεζάλεη. Ήιπηδε, ή θαιύηεξα 
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έλησζε πσο ην λα ηνλ απαιιάμεη θάπνηνο από ην καξηύξην 

ηεο δσήο ηνπ ζα έθεξλε ηε ιύηξσζε πνπ αλαδεηνύζε. 

 

Ώγόξαζε από ηνλ πξώην πνπ είδε κπξνζηά ηνπ θαη ράζεθε κεο 

ζηα ζηελά. ΐξέζεθε ζε έλα πάξθν ζρεδόλ άδεην. Μηα παξέα 

βξηζθόηαλ απέλαληη θαη ηα έπηλε αθνύγνληαο κνπζηθή. 

Έβγαιε ην ζαθνπιάθη θαη έθνςε κηα γξακκή. Σελ έθαλε θαη 

πεξίκελε. 

 

Κάπνπ είρε δηαβάζεη πσο ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε κπνξεί λα 

αλαηηλάμεη ηελ θαξδηά ζνπ, ηνπ θάλεθε θάπσο βαζαληζηηθό 

ζαλ ηδέα θαη αο κελ είρε αλαηηλαρηεί πνηέ ε δηθή ηνπ. 

Έθιεηζε ηα κάηηα θαη θξέκαζε ην θεθάιη πίζσ. Μόιηο ηα 

άλνημε μαλά ν νπξαλόο ήηαλ γεκάηνο αζηέξηα. 

 

 

 

ζν πεξλνύζε ε ώξα αληί λα ληώζεη ραξά βνύιηαδε 

πεξηζζόηεξν ζηελ άβπζζν πνπ είρε εγθισβηζηεί. Έζπξε ην 

θνξκί ηνπ κέρξη ηα απηνθίλεηα ζηε γσλία. Μπήθε ζην πξώην, 

έδσζε ηε δηεύζπλζε θαη ζε ιίγα ιεπηά ήηαλ έμσ από ηελ 

πόξηα ηεο πνιπθαηνηθίαο. Σελ έζπξσμε θαη βξέζεθε ζην 

εζσηεξηθό. 

 

Ώληί λα πάξεη ην αζαλζέξ ρώζεθε ζηηο ζθάιεο. Κάζε ζθαιί 

κίθξαηλε ηε ζειηά πνπ είρε δέζεη ζηνλ ιαηκό ηνπ. 

ηεξηδόηαλ πόηε ζηα θάγθεια θαη πόηε ζηνλ ηνίρν. Κάζε 

όξνθνο έπεθηε κε νξκή πάλσ ζην θνξκί ηνπ θξαηώληαο ην 

θεθάιη ηνπ κνλίκσο θάησ από ηελ επηθάλεηα. Έθηαζε κέρξη 

ηνλ ηέηαξην. Σν βάξνο από ηνπο ηξεηο πξνεγνύκελνπο έθαλε 

ηνπο ώκνπο ηνπ λα ιπγίδνπλ. 

 

Ξεθιείδσζε θαη θξύθηεθε ζην εζσηεξηθό. Γύξηζε λα θνηηάμεη, 

θαλέλαο δελ ηνλ παξαθνινπζνύζε. Καλέλαλ πηα δελ ήηαλ 

ηθαλόο λα δεη. Πξηλ θιείζεη ηε δηθηά ηνπ, κηα πόξηα 

έθιεηζε θνληά ηνπ κε νξκή. Σηλάρηεθε θαη θιείδσζε 

βηαζηηθά. Πέηαμε ην ζαθνπιάθη ζην ηξαπεδάθη ηνπ ζαινληνύ, 

ζηάζεθε κπξνζηά ηνπ θαη ην θνηηνύζε γηα ώξα. 

 

Σελ επόκελε κέξα όηαλ μύπλεζε θόληεπε ήδε λα λπρηώζεη. 

Ώπό ηηο γξίιηεο ην θσο έπεθηε αλεπαίζζεηα ζην πξόζσπν ηνπ 

πξνζπαζώληαο λα γιύςεη ηηο πιεγέο. ΐξηζθόηαλ ζην ίδην 

ζεκείν κε ηελ πξνεγνύκελε, κε ην ζαθνπιάθη λα ηνλ 

πεξηκέλεη ζην ηξαπεδάθη. 

 

ηε γσλία ηνπ ζαινληνύ είδε ηα κπνπθάιηα πνπ αγόξαδε κε 

ηελ πέξδηθα. Έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνύ ηνπ δελ ηνλ άθελε λα 

μεράζεη θη έηζη θάζε θνξά πνπ ζπκόηαλ έλα κπνπθάιη είρε 

πξνζηεζεί ζηελ πεξίεξγε ζπιινγή ηνπ. Πιεζίαζε θαη άλνημε 

ην πξώην πνπ έπηαζε ην ρέξη ηνπ. Άξρηζε λα ην θαηεβάδεη 

ρσξίο ζηακαηεκό απ‟ ην κπνπθάιη. 
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Σα κάηηα ηνπ έθαηγαλ, καδί θαη ε ςπρή ηνπ. Βιεπζεξία ή 

εθδίθεζε. Σν δίπνιν πνπ θαηλόηαλ λα έρεη εμαθαληζηεί είρε 

ξηδώζεη ηώξα γηα ηα θαιά ζε έλα θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ ηνπ. 

Σν θσο από ηηο γξίιηεο είρε ραζεί. Μνλάρα εθείλν από ηνλ 

δηάδξνκν έδηλε θάπνηα δσή ζηνλ ρώξν. Πήξε έλα ζπξηάξη θαη 

άδεηαζε ην πεξηερόκελν ηνπ ζην ηξαπεδάθη. 

 

Έθνςε κηα γξακκή θαη ηελ έθαλε. ηα ρέξηα ηνπ πήξε ηελ 

πξώηε θαξηέια κε αληηθιεγκνλώδε. Άδεηαζε ηα ράπηα ζην 

πνηήξη ηνπ έλα έλα. Μόιηο ηειείσζαλ άδεηαζε αθόκε κηα κε 

κπνραιαξσηηθά. Κνίηαμε ην άδεην πνηήξη θαη ην γέκηζε 

αιθνόι. Έθαλε αθόκα κηα γξακκή θαη ην πήξε ζηα ρέξηα ηνπ. 

Σν πιεζίαζε ζην ζηόκα θαη ύζηεξα ην αθνύκπεζε μαλά ζην 

ηξαπεδάθη. 

 

Έλησζε δεηιόο θαη αβνήζεηνο. Ώλίθαλνο γηα νηηδήπνηε. Σν 

ηειέθσλν ηνπ άξρηζε λα αλαβνζβήλεη. Ο παηέξαο ηνπ ζηελ 

νζόλε ηνλ εηδνπνηνύζε λα πεξηκέλεη. Ήπηε κηα γεξή δόζε 

αιθνόι από ην κπνπθάιη θαη ην ζήθσζε. 

 

“Μπακπά..” κπόξεζε λα ςειιίζεη. 

“Πνπ είζαη παηδί κνπ, δπν κέξεο ζε ςάρλσ” 

“Με βξήθεο;” θάλεθε λα ηνλ ξσηάεη. 

“Ση ζπκβαίλεη, είζαη θαιά; Αελ ζε αθνύσ..” πξνζπάζεζε 

εθείλνο λα ζπκπιεξώζεη. 

“Βίκαη. Πξέπεη λα θιείζσ, ζπγλώκε” θαη έθιεηζε ην 

ηειέθσλν πξηλ πξνιάβεη ν παηέξαο ηνπ λα νινθιεξώζεη ηελ 

πξόηαζε ηνπ. 

 

Πήξε ην πνηήξη ζηα ρέξηα ηνπ θαη ην άδεηαζε. Μηζή ώξα 

κεηά βξηζθόηαλ ιηπόζπκνο ζην πάησκα ηνπ ζαινληνύ. Αύν 

ώξεο αξγόηεξα ν παηέξαο ηνπ βξηζθόηαλ από πάλσ ηνπ. 

 

Έλησζε θάπνηνλ λα ηνλ ηηλάδεη απ‟ ην όλεηξν κα δελ ήζειε 

λα μππλήζεη. ε έλα θνκκάηη ηνπ κπαινύ ηνπ αλαξσηηόηαλ αλ 

απηό ήηαλ ην ηέινο ή θάπνηα ζπλέρεηα. Αελ έδεηρλε 

ζίγνπξνο πσο ήζειε λα κάζεη. 

 

Ξύπλεζε ώξεο, κέξεο, ζηηγκέο κεηά. Ήηαλ ζην θξεβάηη ηνπ. 

Πξνζπάζεζε λα αλαζεθσζεί κα ην θεθάιη ηνπ ηνλ θξάηεζε 

θάησ. ην άλνηγκα ηελ πόξηαο αληίθξηζε ηνλ παηέξα ηνπ. 

Έβαιε όιε ηνπ ηε δύλακε λα ζεθσζεί. 

 

“Γηαηί ηη ζέιεηο εδώ γηαηί δελ κε άθεζεο ηη ζέιεηο πνηνο 

ζνπ είπε πσο ζε ρξεηάδνκαη γηαηί αθήζηε κε κόλν ηη ζέιεηο 

εδώ πνηέ δελ έξρεζαη γηαηί;” ζε παξαιήξεκα έθηπλε ηηο 

ιέμεηο απ‟ ην ζηόκα ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ πιεζίαζε θαη ηνλ 

έθιεηζε ζηελ αγθαιηά ηνπ. πλέρηδε λα κέλεη ζησπειόο. 

 

“πνηε ζέιεηο ζα είκαη εδώ λα κνπ κηιήζεηο” ηνπ είπε θαη 

ηνλ θίιεζε ζην θεθάιη, “κέρξη ηόηε πξόζερε ηνλ εαπηό ζνπ 

γηαηί δελ ζα ην θάλεη θαλείο γηε κνπ. Αελ ήξζα γηα λα ζε 
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ηηκσξήζσ. Ώπ‟ όηη είδα θαιά ηα θαηαθέξλεηο θαη κόλνο. 

Ήξζα γηα λα ζνπ πσ πσο δελ είλαη αλάγθε λα ράλεζαη γηαηί 

εγώ πνηέ δελ ζε εγθαηέιεηςα.” 

 

Σα κάηηα ηνπ Ίαλ είραλ γίλεη πνηάκη, ην θνξκί ηνπ έκνηαδε 

λα μεζπάεη θαη εθείλνο λα ληώζεη ηνλ πόλν πνπ πξνζπαζνύζε 

πξηλ λα ζάςεη θαη δίπια ηνπ λα ζαθηεί. 

 

Ο παηέξαο ηνπ δελ ξώηεζε ηίπνηα. Μάδεςε όηη κπόξεζε λα 

δεη θαη έθπγε. Σνλ παξαθάιεζε λα ηνλ αθνινπζήζεη κα 

εθείλνο αξλήζεθε. Σνπ ππνζρέζεθε ζα πξνζέρεη θαη ρώζεθε 

μαλά ζηα ζθεπάζκαηα. Μόιηο ζεθώζεθε ηα ράπηα αιιά θαη ην 

ζαθνπιάθη έιεηπαλ από ην γλώξηκν ζθεληθό. Ώηζζάλζεθε κηα 

πεξίεξγε αλαθνύθηζε γηα ηα ράπηα. 

 

Έβγαιε από ηελ ηζέπε ελόο παληεινληνύ έλα ζαθνπιάθη. 

Σξάβεμε κηα γξακκή, βπζίζηεθε ζηνλ θαλαπέ θαη ράζεθε. 

 

Μπξνζηά ηνπ είδε ηνλ Ισάλλνπ λα γειάεη θαη λα θξαηάεη ην 

θεθάιη ηνπ κε δύλακε ζην ηξαπέδη. Σνλ Λενληή λα ηνπ 

θιείλεη ην ζηόκα θαη ηνλ Γθίθα λα ην επραξηζηηέηαη. 

Θεαηήο όισλ όπσο ζπλήζσο ζε θάζε εθηάιηε ν Λάδνο. 

 

Οη παιάκεο ηνπ είραλ ηδξώζεη θαη ηα δάρηπια ηνπ έζθηγγαλ 

επάλσ ζην θνξκί ηνπ. Οη παικνί ηνπ άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ 

θαη ε αλάζα ηνπ λα γίλεηαη θνθηή. Μόιηο άλνημε ηα κάηηα 

ην βιέκκα ηνπ έπεζε ζην κνλαδηθό κπνπθάιη κε ηελ πέξδηθα 

πνπ είρε απνκείλεη θαη είρε αθνπκπηζκέλν ζην ηξαπέδη. 

 

Σα κάηηα ηνπ έιακπαλ δηαθνξεηηθά. Σν βάξνο πνπ θνπβαινύζε 

ζηηο πιάηεο ηνπ πηα δελ ήηαλ ην δηθό ηνπ. Βίρε έξζεη ε 

ώξα λα ηνπο ζπλαληήζεη ή θαιύηεξα λα ηνλ ζπλαληήζνπλ 

απηνί. Βθείλνο ηνπο έβιεπε ζρεδόλ θαζεκεξηλά πηα ζηνπο 

εθηάιηεο πνπ δνύζε μαλά θαη μαλά πόηε κε θιεηζηά θαη πόηε 

κε αλνηρηά κάηηα. 
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Ώπό ηελ επόκελε θηόιαο ξίρηεθε ζηε δνπιεηά. Καηάθεξε λα 

ηνπο βξεη. Σνπο παξαθνινπζνύζε ελαιιάμ πξνζπαζώληαο λα 

δηαθξίλεη νπνηνδήπνηε κνηίβν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. Η 

δηθή ηνπ δνπιεηά είρε πάςεη λα ηνλ ελδηαθέξεη όζν παιηά. 

 

Ο πξώηνο πνπ ζπλάληεζε ήηαλ ν Γθίθαο ζε έλα ζηελό θνληά 

ζην ζπίηη ηνπ θάπνπ ζην Παγθξάηη. Φόξεζε ηελ θνπθνύια θαη 

ηνλ πιεζίαζε από πίζσ. Πξηλ πξνιάβεη λα μεθιεηδώζεη ην 

απηνθίλεην πέξαζε από ην ιαηκό ηνπ έλα θνκκάηη ζύξκα θαη 

ην πίεζε κε όιε ηνπ ηε δύλακε θξαηώληαο όζν κπνξνύζε ην 

ζώκα ηνπ Γθίθα πνπ θισηζνύζε ζαλ ηξειό από ηελ ηαξαρή θαη 

ηνλ θόβν. 

 

Αελ πξόιαβε λα ηνλ θνηηάμεη ζηα κάηηα. Σνλ έπλημε πξηλ 

δεη πνηνο είλαη ν δνινθόλνο. Σύιημε ην ζύξκα ζην ρέξη ηνπ 

θαη ην έβαιε ζηελ ηζέπε. Ώπνκαθξύλζεθε όζν πην γξήγνξα 

κπνξνύζε. Σελ επόκελε όινη κηινύζαλ γηα ηνλ θόλν ζηα 

ζηελά ηεο Φηινιάνπ. Σν πηώκα βξέζεθε ηηο επόκελεο ώξεο 

θαη ζύκθσλα κε ηηο έξεπλεο δελ ππήξρε εκθαλήο αηηία γηα 

ην έγθιεκα. Ώπηόπηεο κάξηπξαο θαλείο. Σελ ίδηα κέξα ζην 

site πνπ εξγαδόηαλ αλέβεθε άξζξν κε ηίηιν “ν δνινθόλνο 

ρσξίο αηηία;” κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Ίαλ Αελδξηλνύ. 

 

 

 

Σηο επόκελεο κέξεο απνθάζηζε λα λνηθηάζεη κηα απνζήθε 

θάπνπ ζηηο Ώθίδλεο. Σελ έθιεηζε κε ηε δηακεζνιάβεζε 

θάπνηνπ πνπ γλώξηδε από ηνλ ππόθνζκν πξνπιεξώλνληαο ηελ 

γηα ηξία ρξόληα κε ιεθηά πνπ είρε ζηελ άθξε από ηνπο 

γνλείο ηνπ. Σελ λνίθηαζε ζην όλνκα Ληβάλεο γηα εκπνξηθή 

ρξήζε ζε εξεκηθή πεξηνρή. Άθεζε λα πεξάζεη θαηξόο κέρξη 

πνπ έλα βξάδπ είρε θηάζεη ε ζηηγκή λα ηελ επηζθεθηεί. 

 

ην εζσηεξηθό ε απνζήθε αλ θαη έδεηρλε κηθξή ρσξηδόηαλ ζε 

δσκάηηα, θάηη πνπ κε κηα πξώηε καηηά έκνηαδε λα ηνλ 

εμππεξεηεί. Άλαςε ηε ιάκπα ζην θεληξηθό δσκάηην θαη 

απνκαθξύλζεθε. Λίγν κεηά έζπξε ζην εζσηεξηθό κηα θαξέθια 

πνπ θνπβαινύζε ζην απηνθίλεην. Σελ ηνπνζέηεζε ζην 

ηειεπηαίν δσκάηην ζηε ζεηξά. Αίπια ηεο άθεζε ζθνηληά. 

 

Πξνρώξεζε μαλά εθηόο ηεο απνζήθεο θαη κάδεςε όηη θνκκάηη 

μύινπ κπόξεζε λα βξεη πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ. Σα 

ζηνίβαμε όια ζην δσκάηην πνπ είρε ηνπνζεηήζεη ηελ θαξέθια, 

καδί ηνπο έθεξε θαη έλα κηθξό κπηηόλη από βελδίλε. Ώθνύ 

ηα πεξηέινπζε ιίγν, άλαςε κηα κηθξή θσηηά. ΐγήθε από ην 

δσκάηην ελώ έθιεηζε ηελ πόξηα πίζσ ηνπ. ηαλ θνίηαμε μαλά, 

ηα πάληα είραλ θαεί θαη θάξβνπλα ζηγόθαηγαλ ζηε ζέζε ηνπο. 

Κιείδσζε θαη απνκαθξύλζεθε από ηελ απνζήθε. 

 



21 

 

                                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ξεριζωμένος Οσρανός 

 

Σν πξσί ηεο επόκελεο κέξαο βξηζθόηαλ έμσ από ην ζπίηη ηνπ 

Λενληή. Σνλ αθνινύζεζε κέρξη αξγά ην ίδην βξάδπ. Ο δξόκνο 

έκνηαδε έξεκνο. Πάηεζε γθάδη θαη ηελ επόκελε ζηηγκή ην 

ζώκα ηνπ ρηύπεζε κε νξκή ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Μόιηο θαηέβεθε εθείλνο θείηνληαλ ζηνλ δξόκν, 

ήηαλ αθόκε δσληαλόο. Σνλ έζπξε ζην εζσηεξηθό θαη έδεζε 

ζθηρηά ηα ρέξηα ηνπ. 

 

Οδήγεζε κέρξη ηελ απνζήθε. Μόιηο άλνημε ην πίζσ κέξνο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ν Λενληήο είρε ήδε βξεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 

Πιεζίαζε ην απηνθίλεην κέρξη ηελ πόξηα θαη έξημε ην ζώκα 

ηνπ κε δύλακε ζην ρώκα. Σν έζπξε κέρξη ην εζσηεξηθό. 

Βθείλνο πξνζπαζνύζε λα θαηαιάβεη ηη ζπλέβαηλε ρσξίο λα ηα 

θαηαθέξλεη. 

 

“Βύθνια μερλάο” ηνπ είπε ελώ θινηζνύζε ην ζώκα ηνπ ζην 

πάησκα. Ο Λενληήο άξρηζε λα ρηππάεη ην θνξκί ηνπ ιεο θαη 

κόιηο μύπλεζε από όλεηξν ρσξίο λα βξίζθεη ηελ ηζνξξνπία 

ηνπ. Σνλ ηξάβεμε κε θόπν κέρξη ην ηειεπηαίν δσκάηην. Ώπό 

ην ζηόκα ηνπ Λενληή έβγαηλαλ βξηζηέο πληγκέλεο ζε θξαπγέο 

κίζνπο. Ο Ίαλ δελ έδεημε λα αληαπνθξίλεηαη. Πξηλ κπεη ζην 

δσκάηην θόξεζε κάζθα πνπ θάιππηε όιν ην πξόζσπν ηνπ ηελ 

νπνία είρε ηνπνζεηήζεη εθεί ηελ πξνεγνύκελε. Χέξηα θαη 

πόδηα ρηππνύζαλ όπνπ ηνλ έβξηζθαλ. Κιόηζεζε ην θεθάιη ηνπ 

κε δύλακε. 

 

Σνλ έβαιε ζηελ θαξέθια θαη ηνλ έδεζε όζν πην ζθηρηά 

κπνξνύζε. Χέξηα θαη πόδηα βξίζθνληαο αζθαιηζκέλα επάλσ 

ηεο. Σν πξόζσπν ηνπ ηηλάρηεθε θαη άξρηζε λα βήρεη ρσξίο 

ζηακαηεκό. Σν δσκάηην ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξό θαη ε αίζζεζε 

κέζα ζε απηό απνπληθηηθή. Πξηλ θύγεη ηνπνζέηεζε αθόκε 

κεξηθά θακέλα θνύηζνπξα θαη ζηάρηε πνπ θνπβαινύζε κε ην 

απηνθίλεην. ΐγήθε θιείλνληαο πίζσ ηνπ ηελ πόξηα κε νξκή. 

 

Ώπό ην εζσηεξηθό αθνπγόηαλ ν Λενληήο πνπ πξνζπαζνύζε κε 

θόπν λα βξεη αλάζα. Έθπγε θαη γύξηζε ηξία βξάδηα αξγόηεξα. 

Μόιηο άλνημε ηελ πόξηα, ε θαξέθια βξηζθόηαλ πεζκέλε ζην 

πάησκα. Βπάλσ ηεο ήηαλ ην άςπρν ζώκα ηνπ Λενληή. Οη 

πλεύκνλεο ηνπ είραλ γεκίζεη κε ζηάρηε. 

 

4.3 

 

Έβγαιε από ην απηνθίλεην ηα εξγαιεία θαη μεθίλεζε λα 

ζθάβεη έλα ιάθθν ιίγν πέξα από ηελ είζνδν ηεο απνζήθεο. 

Σξάβεμε ην άςπρν ζώκα ηνπ Λενληή θαη ην ηνπνζέηεζε κέζα. 

Μόιηο ην ζθέπαζε θαιά, πέξαζε από πάλσ ηνπ κε ην 

απηνθίλεην ώζηε ην έδαθνο λα κε δηαθέξεη από ηνλ γύξσ 

ρώξν. “Γη απηό ην θόλν δελ ζα έγξαθε θαλείο ζύληνκα” 

ζθέθηεθε θαη πξνρώξεζε μαλά ζην εζσηεξηθό ηεο απνζήθεο. 

 

Μαδί ηνπ θνπβαινύζε αιπζίδεο. Σα επόκελα βξάδηα ζε έλα 

δηπιαλό δσκάηην, ηα πέξαζε λα ηηο ηνπνζεηεί κε ηδηαίηεξε 
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πξνζνρή. Μόιηο ηειείσζε, ζηελ άιιε άθξε ηνπ δσκαηίνπ 

ηνπνζέηεζε έλα κεγάιν μύιηλν βαξέιη πνπ κε ηε βνήζεηα 

ελόο πεξηπιαλώκελνπ θαη έλα θαιό αληίηηκν, είρε 

ηνπνζεηήζεη έμσ από ηελ απνζήθε. Έθνςε ην θαπάθη θαη ην 

έηξηςε θαιά. ηε ζπλέρεηα ην ζηεγαλνπνίεζε κε πξνζνρή. 

Μόιηο θαηάθεξε λα ην κνλώζεη ην γέκηζε λεξό. Η δνπιεηά 

ηνπ είρε ηειεηώζεη. Σνπνζέηεζε ηελ θαξέθια πνπ ππήξρε ζην 

δσκάηην κε ηνλ Λενληή ζε έλα ηξίην δσκάηην θαη 

απνκαθξύλζεθε. 

 

 

 

ηαλ πηα είρε ηειεηώζεη κε ηελ απνζήθε ηαθηνπνίεζε όηη 

εθθξεκόηεηα είρε θαη θαηεπζύλζεθε ζην παηξηθό ηνπ. 

Κιείζηεθε γηα ιίγν ζην δσκάηην ηνπ θαη όηαλ βγήθε βξήθε 

ηνπ δηθνύο ηνπ ζηελ θνπδίλα λα ηνλ πεξηκέλνπλ. Βκθαλώο 

επδηάζεηνο από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είρε δεη ηνλ παηέξα 

ηνπ θάζηζε θαη ηνπο ρακνγέιαζε. 

 

Πξώηνο έζπαζε ηε ζησπή ν παηέξαο ηνπ, “πσο είζαη παηδί 

κνπ;”, ηνλ ξώηεζε. 

 

“Βίκαη θαιά παηέξα, όια θαιά” απνθξίζεθε θξαηώληαο ην 

ρακόγειν ζηα ρείιε. 

 

“Πσο θαη καο ζπκήζεθεο;” αθνύζηεθε θάηη αλάκεζα ζε κνκθή 

θαη ζε παξάπνλν από ηα ρείιε ηεο κάλαο ηνπ λα βγαίλεη. 

“Ώθνύ δελ κε ζπκάζαη εζύ είπα λα ην επηρεηξήζσ εγώ” 

απάληεζε ρσξίο λα ράζεη ρξόλν. 

 

“σπάζηε ηώξα, έια βάιε θάηη ζην παηδί λα θάεη” κπήθε ζηε 

κέζε ν παηέξαο ηνπ. 

 

Έθαγαλ ζπδεηώληαο γηα ηε δνπιεηά, ηνλ θαηξό θαη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα. Σίπνηα ζεκαληηθό σζηόζν θαηλόηαλ λα ηνπο 

επραξηζηεί θαη ηνπο ηξεηο. Σν βξάδπ ην πέξαζε ζην δσκάηην 

πνπ ηνλ γλώξηδε γηα πάλσ από είθνζη ρξόληα. λεηξα, κίζε, 

πάζε, όια θιεηζκέλα ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο. Ξάπισζε θαη ζην 

ύςνο ησλ καηηώλ ηνπ είδε ηε ξσγκή. Έλησζε ηε δηθή ηνπ. Ο 

ρξόλνο είρε θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ. Έβαιε ην ρέξη ηνπ 

ζην ύςνο ηεο θαξδηάο θαη αλαξσηήζεθε αλ ε δηθή ηνπ 

βξηζθόηαλ θάπνπ εθεί. 

 

ια έκνηαδαλ ηόζν γλσζηά θαη ηόζν μέλα ζηα κάηηα ηνπ. Αελ 

αηζζαλόηαλ ν ίδηνο άλζξσπνο κε απηόλ πνπ βξηζθόηαλ 

θιεηζκέλνο ζε απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο θάπνηε. Αελ 

έλησζε ηα ίδηα, δελ ζθεθηόηαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν, δελ 

ήζειε ηα ίδηα πξάγκαηα, δελ είρε ηελ ίδηα ηαπηόηεηα, δελ 

ήιπηδε κε ην ίδην πάζνο. Σν είρε ζθνηώζεη θη απηόλ ή είρε 

ραζεί γηα ηα θαιά κεο ζηε ξσγκή, δελ ήηαλ ζίγνπξνο. 
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ηαλ μύπλεζε, έθαηζε ζηε βεξάληα πιάη ζηνλ παηέξα ηνπ. 

Σώξα βξηζθόηαλ απηόο πάλσ απ‟ ην θεθάιη ηνπ θαη ηνλ 

θηινύζε. 

 

“Θα πεξάζεηο μαλά;” ηνλ ξώηεζε. 

“Θα είκαη εληάμεη” ηνπ απάληεζε. 

 

Πξηλ θύγεη θίιεζε ζην κάγνπιν ηε κάλα ηνπ, “λα κνπ ηνλ 

πξνζέρεηο” ηεο θώλαμε θαη έθιεηζε ηελ πόξηα πίζσ ηνπ. 

 

 

 

ηελ απνζήθε, θαζηζκέλνο ζηελ θαξέθια, θηκσκέλνο θαη κε 

κηα θνπθνύια ζην θεθάιη, βξηζθόηαλ ν Λάδνο. Έλα απόγεπκα 

θαη ελώ επέζηξεθε ζπίηη κε ηα πόδηα, ζην δξόκν ηνπ 

βξέζεθε ν Ίαλ. Με ηελ απεηιή όπινπ ηνλ αλάγθαζε λα κπεη 

ζην απηνθίλεην. ηε δηαδξνκή δελ αληάιιαμαλ θνπβέληα. ζν 

θαη λα ηνλ παξαθάιεζε ν Λάδνο ην κόλν πνπ θαηάθεξε λα 

βγάιεη από ην ζηόκα ηνπ ήηαλ “ζθαζκόο”. 

 

Ο Λάδνο παξαδνκέλνο ππάθνπζε, νη ηύςεηο θαίλνληαλ λα 

είραλ θάλεη ηε δνπιεηά ηνπο από ρξόληα. ηελ απνζήθε 

έβγαδε ηελ θνπθνύια κνλάρα γηα λα θάεη. Σηο ππόινηπεο 

ώξεο αθνύγνληαλ θξαπγέο πνπ ηνπ ηξύπαγαλ ην θεθάιη. ηελ 

θαξέθια έθιαηγε, θώλαδε, παξαθαινύζε, θαηνύξαγε θαη έθαλε 

θάζε άιιε αλάγθε πνπ είρε. Βίραλ πεξάζεη κέξεο θαη θάζε 

θνξά πνπ ρηύπαγαλ πόξηεο θαη ν Ίαλ βξηζθόηαλ γύξσ ηνπ, 

αληί λα ηνπ δεηάεη ειεπζεξία ηνπ δεηνύζε λα ηειεηώλεη κηα 

θαη θαιή. 

 

Αύν εβδνκάδεο από ηελ πξώηε θνξά πνπ ν Λάδνο βξέζεθε εθεί, 

ν Ίαλ κπήθε κέζα θαη ηνπ έθιεηζε ην ζηόκα κε κνλσηηθή 

ηαηλία. ε θάπνην άιιν δσκάηην ήηαλ ν Ισάλλνπ πεζκέλνο 

ζην πάησκα ρσξίο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 

 

Ο Ίαλ έδεζε ηα ρέξηα ηνπ Ισάλλνπ ζε θάηη ινπξηά πνπ 

βξίζθνληαλ επάλσ ζηηο αιπζίδεο, ύζηεξα θαη ηα πόδηα. 

Σξαβώληαο ηηο αιπζίδεο ην θνξκί ηνπ Ισάλλνπ βξίζθνληαλ 

γπκλό θαη θξεκαζκέλν ζηνλ αέξα ελώ θνηηνύζε πξνο ην 

πάησκα. Βίρε αλάςεη έλα ηζηγάξν όηαλ άξρηζε λα ζπλέξρεηαη. 

 

“ξα ήηαλ λα ζεθσζείο, ηόζν θόπν έθαλα γηα εζέλα, δε 

λνκίδεηο;” “Παιηόπνπζηα έηζη θαη ζε πηάζσ ζηα ρέξηα κνπ…” 

έιεγε αθεληαζκέλα ν Ισάλλνπ ςάρλνληαο ηξόπν λα 

ειεπζεξσζεί. “Με βηάδεζαη ηόζν” απάληεζε ν Ίαλ θαη ηνλ 

πιεζίαζε. ην θνξκί ηνπ έζβεζε ην ηζηγάξν πνπ έκνηαδε λα 

έρεη ηειεηώζεη. 

 

Οη θσλέο ηνπ έκνηαδαλ λα ηθαλνπνηνύλ ηνλ Ίαλ αθνύ ζε 

εθείλνλ αλαγλώξηδε ην κεγαιύηεξν θαθό ζηελ ςπρή ηνπ. Σν 

πξόζσπν ηνπ δελ είρε αιιάμεη αιιά ζηα κάηηα ηνπ είρε 
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πάςεη λα βιέπεη ηνλ πνηεηή πνπ θάπνηε αληίθξηδε. Ώπηό, 

ηνπ έδηλε ηε δύλακε λα ζπλερίζεη. 

 

Πήξε από ην πάησκα έλα εξγαιείν θαη ην έζπξε ζε όιν ηνπ 

ην θνξκί. ηαλ έθηαζε ζην ύςνο ησλ πνδηώλ ην έρσζε κέζα 

ηνπ θαη ην θξάηεζε παξά ηε δύλακε πνπ ν ίδηνο έβαδε θαη 

αλάγθαδε ην θνξκί ηνπ λα πάιιεηε πάλσ ζηηο αιπζίδεο. 

Έβγαιε ην εξγαιείν θαη ην έβαιε αξθεηέο θνξέο κέρξη πνπ 

κάησζε. Οη θξαπγέο ηνπ δηαπεξλνύζαλ ηα απηηά ηνπ Λάδνπ 

πεξηζζόηεξν από εθείλεο πνπ ζπλήζηδε λα αθνύεη όινλ απηό 

ην θαηξό θιεηζκέλνο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ δηπιαλνύ 

δσκαηίνπ. 

 

Γύξηζε ηηο αιπζίδεο θαη ηώξα ν Ισάλλνπ βξηζθόηαλ ζε όξζηα 

ζέζε θξεκαζκέλνο ζηνλ αέξα. ζν ν Ίαλ έθαλε ην ηζηγάξν 

ηνπ εθείλνο ζπλέρηδε λα ρηππηέηαη παξ‟ όιν πνπ ε δύλακε 

ηνπ θαηλόηαλ λα εμαζζελεί. 

 

Μόιηο έζβεζε θαη απηό ην ηζηγάξν ζην θνξκί ηνπ πήξε έλα 

ινζηό θαη άξρηζε λα ηνλ ρηππάεη ζε θάζε θιείδσζε. Σν ζώκα 

ηνπ έκνηαδε λα θξεκηέηαη θαη νη θσλέο ηνπ λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Ο Ίαλ έλησζε λα δσληαλεύεη κεηά από 

θαηξό, γλώξηδε πσο απηή ε θνξά δε ζα κνηάδεη κε ηηο 

πξνεγνύκελεο, ν Ισάλλνπ ήηαλε πάληα ηδηαίηεξνο γηα 

εθείλνλ. 

 

Ώπό ην πάησκα ζήθσζε έλα κπνπθάιη κε ηε γλσζηή ζε εθείλνλ 

πέξδηθα, έρπζε ην πεξηερόκελν ηνπ ζην πξόζσπν ηνπ Ισάλλνπ 

θαη ην έζπαζε ζε κηα γσλία ηνπ δσκαηίνπ. Ο Ισάλλνπ θάλεθε 

λα πλίγεηαη. ηαλ γύξηζε πίεζε ην γπαιί ζην ζώκα ηνπ, 

θάζε θνξά θαη ιίγν πεξηζζόηεξν κέρξη πνπ ηα αίκαηα 

γέκηζαλ ην γπκλό θνξκί ηνπ. Σν έζεξλε κε δύλακε επάλσ ηνπ 

θαη ζην κπαιό ηνπ ήξζαλ όιεο νη ζηηγκέο πνπ εθείλνο 

έγδεξλε ην δηθό ηνπ γηα λα θαζαξίζεη. 

 

Λίγν κεηά ν Ισάλλνπ έκεηλε αλαίζζεηνο. 

 

Έθαηζε θαη έθαλε έλα ηζηγάξν θνηηάδνληαο ην δεκηνύξγεκα 

ηνπ. Ώλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ αηζζάλζεθε γηα πξώηε θνξά κεηά 

από ρξόληα κηα πεξίεξγε ηθαλνπνίεζε. ηαλ ζεθώζεθε 

δηαπίζησζε πσο ην θνξκί ηνπ ήηαλ λεθξό. Πήξε ην ηζηγάξν, 

άλνημε ην ζηόκα ηνπ, ην έρσζε κέζα θαη ην άθεζε λα 

θιείζεη μαλά. Ήιπηδε όιν απηό λα θξαηήζεη πεξηζζόηεξν. 

 

Έιπζε ηα δεζκά θαη ην θνξκί ηνπ έπεζε κε θξόην ζην πάησκα. 

Σν ηνπνζέηεζε κε δπζθνιία κέζα ζην βαξέιη πνπ βξηζθόηαλ 

ζηελ άιιε κεξηά ηνπ δσκαηίνπ, από ην λεξό εμείρε κνλάρα 

ην πξόζσπν ηνπ. Βπάλσ ηνπ έρπζε έλα κπνπθάιη γάια θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην παζάιεηςε κε κέιη. ηαλ ηνλ θνίηαμε είδε ηε 

γιύθα όινπ ηνπ θόζκνπ πνπ θάπνηε είρε αληηθξίζεη. Η κόλε 

δηαθνξά ήηαλ πσο πηα, ζα θαηέιεμε εθεί πνπ ηεο αμίδεη. 
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ηα ζθνπιήθηα. Ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ είδε ην πξόζσπν 

ηνπ. 

 

Η πόξηα έθιεηζε δπλαηά πίζσ ηνπ. 

 

Σνπ Λάδνπ άλνημε κε νξκή. Βθείλνο ηηλάρηεθε ζηελ θαξέθια 

ηνπ. Οη θξαπγέο από κέξεο δελ ηνλ άθελαλ λα θνηκεζεί. Οη 

πόξηεο πνπ ρηππνύζαλ ηνπ πξνθαινύζαλ ηαξαρή ρεηξόηεξε από 

ην ζάλαην. Βίδε ηνλ Ίαλ λα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ θάηη 

αιιά ηα κάηηα ηνπ δελ κπνξνύζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ζην 

ζθνηάδη. Σνπ έβγαιε ηελ ηαηλία θαη ηνπ θόξεζε ηελ 

θνπθνύια μαλά. Έλαο ρηύπεκα ηνλ έξημε καδί κε ηελ θαξέθια 

ζην πάησκα. 

 

Αελ ήηαλ ζίγνπξνο πόζε ώξα πέξαζε πεζκέλνο εθεί. Έλησζε 

ηα ρέξηα ηνπ λα πνλάλε. Μπόξεζε λα ηα θνπλήζεη. Ήηαλ 

ειεύζεξνο. Έβγαιε ηελ θνπθνύια θαη άξρηζε λα θιαίεη. Αελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιάβεη αλ ηα δεζκά ηνπ έθπγαλ γηα θαιό 

ή γηα θαθό. Πιεζίαζε ζηελ πόξηα, ήηαλ αλνηρηή. Πξνρώξεζε 

ζην δηάδξνκν θαη βξέζεθε ζε εθείλε πνπ είρε κπεη ηελ 

πξώηε θνξά. Αελ ηόικεζε λα θνηηάμεη ζηηο κηζάλνηρηεο 

πόξηεο πνπ ππήξραλ γύξσ ηνπ. Αίπια ζε εθείλε ήηαλ ην 

πνξηνθόιη ηνπ, ε πόξηα ήηαλ θαη απηή αλνηρηή. 

 

Σν θνξκί ηνπ βξσκνύζε ιεο θαη ήηαλ ζε απνζύλζεζε κα δελ 

ηνλ έλνηαδε. Σα κάηηα ηνπ δελ κπνξνύζαλ λα ζπλεζίζνπλ ηα 

θώηα. ΐξήθε έλα ηαμί πνπ κε θόπν έπεηζε λα ηνλ πάξεη. ην 

πνξηνθόιη ππήξραλ παξαπάλσ από όζα ρξεηάδνληαλ γηα λα 

πείζεη ηνλ ηαξίθα λα κε ξσηάεη πνιιά. Γύξηζε ζπίηη ηνπ 

θαη θξύθηεθε ζην κπάλην. Μέρξη λα μππλήζεη ε ζύληξνθνο 

ηνπ, ήηαλ ζρεδόλ άλζξσπνο. ζν θαη αλ επέκελε λα ηεο 

κηιήζεη, εθείλνο δελ έβγαδε κηιηά. Ώθόκα θαη όηαλ έθπγε, 

ην κόλν πνπ έκνηαδε λα ηνλ ηαξάδεη ήηαλ ε πόξηα πνπ 

ρηύπεζε κε δύλακε πίζσ ηεο. Ήηαλ ειεύζεξνο κα γηα πάληα 

αηρκάισηνο. 

 

Γηα ηνπο άιινπο δελ άθνπζε πνηέ μαλά. Αελ ήζειε θαη 

θπξίσο δελ κπνξνύζε. 
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Ο νπξαλόο έκνηαδε καύξνο κα ζηα κάηηα ηνπ θώηηδε από 

αζηέξηα. ην κπαιθόλη ελόο λεζηνύ θάπνπ ρακέλν ζηε 

ζάιαζζα ν Ιάθσβνο πιεθηξνινγνύζε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. 

 

Σέινο. 

 

Βίρε θαηαθέξεη λα μαλαγελλεζεί 




