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1 

- 1.10 ην πξσί. Ή κήπσο πην ζσζηφ είλαη 1.10 ην βξάδπ; Μήπσο ην 

‘’μεκεξψκαηα’’, ζνπ αθνχγεηαη θαιχηεξν;  

ησπή ζην ζθνηεηλφ ηνπ δσκάηην. Σν κπιε θσο απφ ην θσηηζηηθφ δαπέδνπ, θαη 

ε ιεπθή ιάκςε απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ήηαλ ηα κφλα θψηα πνπ 

μερψξηδαλ. Ο ήρνο ηνπ ςπγείνπ έζπαγε ηε ζησπή πφηε-πφηε. Έμπζε ην θεθάιη 

ηνπ ζα λα πεξίκελε πσο ζα ηνπ θαηέβεη θάπνηα ηδέα.  

-Δ, δε κηιάο θη εζχ ξε Lesley, αλαθψλεζε κε θάπνην παξάπνλν.  

Η Lesley ζήθσζε ηα κεγάια θαζηαλά ηεο κάηηα έληξνκε θαη θνίηαμε ηνλ 

Πέηξν. Καηάιαβε φηη είρε απνθνηκεζεί θαη μχπλεζε απφ ηε θσλή ηνπ. 

Μνχγθξηζε ιίγν θαη μαλάπεζε γηα χπλν ζην θφθθηλν ραιί. Ο Πέηξνο πάιεπε λα 

ζπλερίζεη ηε λέα ηνπ ηζηνξία ζην απνιίζσκα πνπ νλφκαδε ‘’ππνινγηζηή’’/ 

‘’εξγαιείν δνπιεηάο’’, ή αιιηψο ην ‘’Μπάκπε’’.  Οη ιίγνη ζηελνί ηνπ θίινη ηνλ 

έθαλαλ ρξπζφ εδψ θαη ρξφληα λα πάξεη έλα laptop, αιιά εθείλνο αξλνχηαλ 

πεηζκαηηθά. ‘’Με ην Μπάκπε έρσ γξάςεη ηηο πην ζπνπδαίεο κνπ ηζηνξίεο, έρεη 

αλεθηίκεηε αμία’’, έιεγε θαη μαλάιεγε. Κάζε θνξά πνπ θνιινχζε ν Μπάκπεο, 

ηνπ έξηρλε δχν ζθαιηάξεο, παξά ηελ αλεθηίκεηε αμία, θαη εθείλνο σο δηα 

καγείαο έπαηξλε κπξνο.  

‘’Μα ηη λφεκα έρεη πνπ ην ζθέθηνκαη, ζα γξάςσ π.κ. ή κ.κ.’’ ζθέθηεθε, θαη 

ακέζσο ην αλαίξεζε, αθνχ δπζθνιεπφηαλ λα ηα μερσξίζεη απφ πάληα. Κνίηαμε 

ην πνηήξη κε ην θξαζί πνπ ζηγά-ζηγά άδεηαδε θαη ζθέθηεθε πσο αλ κπνξνχζε 

λα πάξεη κνξθή ε έκπλεπζε ηνπ, θάπσο έηζη ζα έκνηαδε,. Έλα πνηήξη 

κηζνάδεην, ή κήπσο κηζνγεκάην; ‘’Χ, λα πάξεη, απηφ δε βνεζά πνπζελά’’, 

ζθέθηεθε θαη γέκηζε ην πνηήξη ηνπ κέρξη ζρεδφλ λα μερεηιίζεη. Απερζαλφηαλ 

νηηδήπνηε κηζφ. Δίρε κηα εκκνλή κε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νινθιήξσζε. Απηφ 

ηνλ βαζάληδε ηα πην πνιιά βξάδηα πνπ νη ηζηνξίεο ηνπ έκελαλ αηειείο.  

Κνίηαμε ην ξνιφη πνπ πξνρσξνχζε, παξά ην γεγνλφο φηη ζε εθείλνλ έκνηαδε 

ζηακαηεκέλν. Η Lesley είρε αξρίζεη απφ ψξα ην ξνραιεηφ θαη εθείλνο 

ζθεθηφηαλ, γηα αθφκε κηα θνξά, πφζν ζα ήζειε λα είρε γελλεζεί θη εθείλνο 

ζθχινο. Ήηαλ κηα ζθέςε πνπ ηνλ ζπληξφθεπε απφ φηαλ αλαγθαδφηαλ λα 

δηαβάδεη γηα ην ζρνιείν, θη αο ην κηζνχζε. Η κεηέξα ηνπ ηνχ επαλαιάκβαλε επί 

ρξφληα: ‘’Γηα λα γίλεηο παηδί κνπ άλζξσπνο πξέπεη λα δηαβάδεηο, λα παο ζηε 

Ννκηθή, ζαλ ηνλ παηέξα ζνπ’’. Καη απφ ηφηε ν Πέηξνο ζθεθηφηαλ, ‘’θαη ηί 

γίλεηαη αλ εγψ δε ζέισ λα γίλσ άλζξσπνο; Κη αλ ζέισ λα γίλσ ζθχινο; Γελ 

έρσ δειαδή δηθαίσκα επηινγήο;’’. Η αιήζεηα είλαη πσο ην λα κελ έρεη 

δηθαίσκα επηινγήο ηνλ έθαλε λα ληψζεη φιν θαη πην αλίζρπξνο κεγαιψλνληαο. 
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Παξφια απηά, ηφηε ππνζηήξημε ην δηθαίσκα ηνπ, θαη ζπνχδαζε 

Γεκνζηνγξαθία, φπσο ήζειε. Αξγφηεξα αληηιήθζεθε πσο ν Γεκνζηνγξάθνο 

έθξπβε κε έλαλ ηξφπν θαη ηε ιέμε Γεκφζην, πνπ απερζαλφηαλ φζν θαη ηηο 

εκηηειείο πξνηάζεηο, αιιά θαη ηελ έιιεηςε επηινγήο. Ο ηφηε ζθχινο ηεο 

νηθνγέλεηαο πάλησο, ν Max, ηνπ έθαλε παξέα ηα βξάδηα πνπ μελπρηνχζε 

δηαβάδνληαο. ηε ζθέςε απηή, θνίηαμε ηε Lesley, θαη ζθέθηεθε πφζν πην 

πηζηφο ήηαλ ν Max, θαη αλ ηειηθά έπαηδε θάπνην ξφιν ε ζειπθή ηεο θχζε πνπ 

ηνλ άθελε λα μελπρηά κφλνο.  

Άλνημε πάιη απηφ ην εκηηειέο θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ. Σν κπαιφ ηνπ ήηαλ εδψ 

θαη κήλεο ζηακαηεκέλν ζε άιιε κηα αλνινθιήξσηε ηζηνξία, απηή ηε θνξά 

φκσο πξνζσπηθή. Δπέιεμε ην θάθειν κε ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

θαζψο έπηλε κηα γνπιηά θξαζί. Ο Μπάκπεο αθνχζηεθε λα βξπράηαη απφ ηελ 

θνχξαζε ησλ ζπλερφκελσλ σξψλ εξγαζίαο. Δδψ πνπ ηα ιέκε, αλ ν Μπάκπεο 

κπνξνχζε λα κηιήζεη ζα ηνπ έιεγε πσο δε ζέιεη λα αλνίμεη μαλά απηφ ην 

θάθειν κε ηηο ρηιηάδεο θσηνγξαθίεο. ‘’Απηφ θη αλ δελ έρεη λφεκα θίιε κνπ’’ 

ππελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ηνπ ν Πέηξνο θαη έθιεηζε ακέζσο ην θάθειν πνπ κφιηο 

είρε αλνίμεη. Σνλ είρε νλνκάζεη ‘’Δ.’’, γηα λα απνθχγεη λα γξάςεη ην φλνκα 

ηεο, θαη θάζε ηφζν θιέξηαξε κε ηελ ηδέα λα ηνλ ηνπνζεηήζεη ζην θαιάζη ησλ 

αρξήζησλ. Κνίηαμε μαλά ην ξνιφη, νη κπαηαξίεο εμαληιήζεθαλ εθείλν ην 

κνηξαίν ιεπηφ πνπ θνίηαμε ηνπο δείθηεο. Έλησζε πάιη απηφ ηνλ πφλν ζην 

ζηήζνο ηνπ, ζα λα ηνπ άλνημε θάπνηνο ηελ πιεγή ηνπ. Έβαιε λα αθνχζεη κηα 

παιηά ζπλαπιία ηνπ Θαλάζε, πνπ ηφζν αγαπνχζε. Άθεζε ηνλ εαπηφ ηνπ λα 

αθεζεί θαη λα ηξαγνπδήζεη ζηγαλά, ζα λα ήηαλ μαλά ζηε ζπλαπιία ηνπ ην ’16.  

~~ 

Νεζηφξην, river party, 2016.  

Κάπνπ ζηε κέζε ηεο ζπλαπιίαο, εθεί πνπ ν θφζκνο ήηαλ ν κηζφο αγθαιηά, ν 

άιινο κηζφο κε έλα ηζηγάξν θαη κηα κπχξα ζηα ρέξηα. ηέθνληαλ δίπια-δίπια, 

εθείλε ζηα δεμηά ηνπ, ρσξίο φκσο λα αθνπκπά ν έλαο ηνλ άιινλ. Ήηαλ ε πξψηε 

ηνπο θνηλή απφδξαζε ζηνλ πξψην κήλα πνπ ήηαλ καδί, θη έλησζαλ άβνια. 

Δθείλε δε θαηλφηαλ λα δπζθνιεχεηαη ηφζν, θαη απηφ ίζσο ηνλ ελνρινχζε ιίγν. 

Δθείλν ην βξάδπ θνξνχζε έλα θνληφ κσβ θφξεκα θαη καθξηά ζθνπιαξίθηα. Με 

ειάρηζην καθηγηάδ, κε κηα λεαληθή ζπίζα ζηα κάηηα θαη έλα ηεξάζηην ρακφγειν. 

Ήηαλ φκνξθε ζε φζα έθαλε, θαη φζα έιεγε. Γελ πίζηεπε πνηέ πσο ζα είρε κηα 

ηέηνηα θνπέια δίπια ηνπ, λφκηδε πσο εθείλεο αλήθνπλ κφλν ζηηο ηζηνξίεο ηνπ.  

Σε ράδεπε λα ηξαγνπδά θαη λα ρακνγειά, κέρξη πνπ έλαο απφ ηνπο δηπιαλνχο 

ηεο έξημε ηε κπχξα ηνπ ζην ρέξη θαη ραδνγειψληαο άξρηζε λα δεηά ζπγγλψκε 

θαη λα ηελ πιεζηάδεη αθφκε πην πνιχ. Δίρε δειέςεη πνιχ πνπ εθείλνο ν 
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άζρεηνο βξέζεθε απφ ην πνπζελά δίπια ηεο θαη δηεθδηθνχζε ηφζν έληνλα ηελ 

πξνζνρή ηεο. Θπκάηαη λα ζπκψλεη πνιχ πνπ δε κπνξνχζε λα ηεο πεη φζα 

έλησζε θαη πξνηηκνχζε λα ηα γξάθεη γηα απηά. Πνηέ δελ ήηαλ θαιφο κε ηα 

ιφγηα, εθηφο απφ ηα γξαπηά. Δθείλε δελ ήμεξε πσο ηεο αθηέξσλε ζειίδεο 

νιφθιεξεο θαη πσο απφ ηφηε πνπ ηε γλψξηζε έγξαςε δεθάδεο κηθξέο ηζηνξίεο, 

αιιά θαη δηάζπαξηεο ζθελέο πνπ εθείλε ζα έθαλε θάπνηε θνιάδ γηα ην 

ππλνδσκάηην ηεο. Ο άγλσζηνο ηχπνο ζπλέρηδε λα ηεο κηιά, θαη πιένλ είρε 

έξζεη αθξηβψο κπξνζηά ηνπο, ελψ εθείλε θαηλφηαλ ακήραλε θαη πηζαλφηαηα 

ελνριεκέλε. ζν ν άγλσζηνο ζπλέρηδε λα ηεο κηιά, ν Πέηξνο έλησζε ην αίκα 

ζην θεθάιη ηνπ λα αλεβαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. θεθηφηαλ πσο πνηέ δελ 

είρε κπιερηεί ζε θαβγά, αιιά γηα φια ππάξρεη ε πξψηε θνξά ινγηθά. Σφηε ηελ 

άθνπζε λα ιέεη ζηνλ άγλσζην ‘’Δπραξηζηψ, αιιά είκαη κε ην θίιν κνπ’’, θαη 

ηνπ έπηαζε ην ρέξη ζθηρηά. Σελ θνίηαμε ζα λα έβιεπε ζαχκα. Έζθπςε θαη ηε 

θίιεζε θαη εθείλε αλ θαη μαθληαζκέλε αληαπνθξίζεθε άκεζα. Ο άγλσζηνο 

εμαθαλίζηεθε κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα απφ ην πιάλν ηνπο. Δίρε ληψζεη πσο 

απηφ ήηαλ έλα θηιί πνπ δε ζα μερλνχζε, φπσο θαη έγηλε.  

Μφιηο μεθίλεζε λα αθνχγεηαη ε εηζαγσγή απφ ην ‘’Ηιηφπεηξα’’ ηελ θνίηαμε κε 

λφεκα, θη εθείλε γέιαζε ληξνπαιά. Ήμεξε πσο ήηαλ ην αγαπεκέλν ηεο 

θνκκάηη. Δθείλνο δελ θαηαιάβαηλε πνιχ ηνπο ζηίρνπο κέρξη λα ηνπο εμεγήζεη 

εθείλε. θεθηφηαλ ηα ιφγηα ηεο, ‘’Ο Παπαθσλζηαληίλνπ είλαη πνίεζε, 

ελλνείηαη πσο πξέπεη λα ζηνλ εμεγήζσ’’ ηνπ έιεγε κε ζνβαξφ χθνο ηελ πξψηε 

θνξά πνπ ην άθνπζε γηα ράξε ηεο θαη ηεο είπε πσο δελ ην θαηάιαβε πνιχ. 

Δθείλε ήμεξε ηα ιφγηα απέμσ. Κη εθείλνο, νξθηζκέλνο ξνθάο, καγεπφηαλ απφ 

ηε θσλή ηεο, αθφκε θη αλ ηνπ ηξαγνπδνχζε έληερλα.  

 -Σψξα πνπ ην αθνχο απφ θνληά, δελ είλαη θαιχηεξν; Σνλ ξψηεζε φιν ραξά.   

-Σψξα πνπ ζε βιέπσ λα ην ηξαγνπδάο εδψ, κε ηφζε ράξε, λαη.  

Δίρε θάηη θαληαζηαθφ ε ζπλαπιία απηή. Ίζσο ιίγν ην ηνπίν, ζε ζπλδπαζκφ κε 

εθείλε, λα ηνλ έθαλαλ λα πηζηεχεη πσο φλησο θάπνηα φλεηξα γίλνληαη 

πξαγκαηηθφηεηα αλ ηα πηζηέςεηο.  

~~~ 

Σν επφκελν πξσί μχπλεζε πάιη αξγά, ζρεδφλ κεζεκέξη. Γελ ήζειε θαλ λα δεη 

ην θσο ηνπ ειίνπ, ην θεθάιη ηνπ έθαλε ζφξπβν θαη ην ζηνκάρη ηνπ δελ ήηαλ 

θαζφινπ ραξνχκελν, αιιά ηα αγλφεζε φια. Μεηά απφ ηφζν θξαζί έλησζε 

αθφκε κεζπζκέλνο. Χζηφζν, δελ είρε κεζχζεη αξθεηά ψζηε λα κε ζπκάηαη φηη 

ηε λνζηαιγνχζε μαλά. Η ζθέςε ηεο Lesley κνλάρα ηνλ μχπλεζε. Η πφιε έμσ 

βννχζε, κα κέζα ζην ζπίηη ηνπ επηθξαηνχζε απηή ε παξάμελε εζπρία, πνπ 
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πφηε ζε πιεκκπξίδεη εξεκία θαη πφηε ζε ηξνκάδεη. Έβαιε ζηε Lesley ηηο 

πξσηλέο ηεο θξνθέηεο θαη ηε ράδεςε λα ηξψεη επηπρηζκέλε, ζθεπηφκελνο αλ 

αμίδεη λα δψζεη κηα επθαηξία λα δνθηκάζεη θη απηφο ηηο θξνθέηεο ηεο. Σειηθά 

έθηηαμε έλαλ ζθέην θαθέ ζε θνχπα ηαμηδίνπ, απφ εθείλνπο πνπ δειψλνπλ φηη 

ζα ήηαλ κηα κεγάιε εκέξα. Η Lesley ηνλ έβγαιε κηα ζχληνκε βφιηα, θαη 

γχξηζε γηα λα ζπλερίζεη ηνλ χπλν ηεο. Ήηαλ ήδε 9 ρξνλψλ θαη φζν ην ηξίρσκα 

ηεο γθξίδαξε, ηφζν ιηγφηεξν ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο κεγάιεο εθείλεο βφιηεο ζηελ 

εμνρή.  

 Γπξίδνληαο απφ ηε βφιηα ν Πέηξνο έβαιε λα αθνχζεη ηε ζπλεζηζκέλε playlist 

κε ηα θιαζηθά ξνθ θνκκάηηα ηνπ θάλνληαο ληνπδ. Ήηαλ κάιινλ απφ ηηο ιίγεο 

ζπλήζεηεο απηφ-θξνληίδαο πνπ ζπλέρηδε, κεηά ηε θπγή ηεο. Κη απηφ γηαηί 

ζηραηλφηαλ ηηο νζκέο, ήζειε λα κπξίδεη θάηη φκνξθν, γη’ απηφ θαη απφ φινπο 

ηνπο εζηζκνχο απέθεπγε πεηζκαηηθά λα θαπλίζεη. Δθείλε φκσο θάπληδε ‘’ζα λα 

κελ ππάξρεη αχξην’’, φπσο ηνπ έιεγε. ‘’Δδψ πνπ ηα ιέκε δε ζα ππάξμεη αχξην, 

αλ θαπλίδεηο ηφζν’’ ηεο είρε αληηθξνχζεη. Πνιιά πξάγκαηα ζθέθηεθε πσο 

έθαλε Δθείλε δίρσο λα ζθέθηεηαη ην αχξην. Κη απηφο; θεθηφηαλ. Μνλίκσο 

ζθεθηφηαλ, φζν θη αλ ηνλ θαηεγνξνχζε γη απηφ. Μα ε δνπιεηά ηνπ ήηαλ πάληα 

λα ζθέθηεηαη, φπσο έιεγε. Ήηαλ ζπλέρεηα ζε έλαλ εζσηεξηθφ κνλφινγν. 

Καηέγξαθε ζθέςεηο, ηδέεο, παξάδνμα πξάγκαηα, θαη θάζε ινγήο λέν εξέζηζκα 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ θαλεί ρξήζηκν ζε κηα ηζηνξία. Έηζη θαηάθεξε λα 

βγάδεη άιισζηε έλα κηζζφ σο αξζξνγξάθνο θαη θάηη ςίρνπια σο ζπγγξαθέαο, 

κε ηνπο πηζηνχο αλαγλψζηεο ηνπ ‘’Πεξηπιαλψκελνπ Οξθέα’’, φπσο ήηαλ ην 

ζπγγξαθηθφ ηνπ φλνκα. Γε ρξεηαδφηαλ άιισζηε πνιιά, λνίθηαδε έλα θζελφ 

δπάξη θαη ηα πην αθξηβά ηνπ ππάξρνληα ήηαλ ε πνιπζξφλα πνπ ηνλ βχζηδε, θη 

έηζη πίζηεπε πσο ηνλ ελέπλεε, θαη εθείλν ην θαηαξακέλν ξνιφη, πνπ πάιη είρε 

ζηακαηήζεη, παξφηη ηνπ άιιαμε μαλά κπαηαξίεο ην ράξακα.  

Έβαιε πάιη ην Μπάκπε ζε ιεηηνπξγία. Δθείλνο ζρεδφλ αλαζηέλαμε ζηε ζθέςε 

φηη ζα ρηππήζεη άιιε κηα πνιχσξε βάξδηα, αιιά ηνπ έθαλε ηε ράξε θαη 

ιεηηνχξγεζε ζρεηηθά άκεζα. Σν γεγνλφο φηη ν Πέηξνο αξλήζεθε ηηο 

ελεκεξψζεηο ηνπ ελδερνκέλσο λα ηνλ πείξαμε ιίγν, αιιά δελ είρε θσλή. Ο 

Πέηξνο άλνημε ηα emails ηνπ, είδε θεπγαιέα ηα ζεκαληηθά, απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο εθεκεξίδαο, έβξηζε απφ κέζα θαη απέμσ ηνπ, θαη ζπλέρηζε λα 

ςάρλεη θάηη ελδηαθέξνλ λα αθνχζεη απφ ην θηλεηφ ηνπ, θαζψο ηα ερεία ηνπ 

Μπάκπε είραλ θαεί εδψ θαη θάλα ρξφλν. Έηζη, ν ήρνο απφ ην email δελ 

αθνχζηεθε πνηέ, αιιά ε θσηεηλή εηδνπνίεζε άζηξαςε ζηα κάηηα ηνπ. 

Γηαβάδνληαο ηνλ παξαιήπηε έλησζε έλαλ θφκπν ζην ζηνκάρη ηνπ λα δέλεηαη 

ζθηρηά, θαη κε κηα άηζαιε θίλεζε έξημε ηνλ θαθέ ηνπ ζην ραιί. Η Lesley 

ζήθσζε ην βιέκκα, ηνλ αλαδήηεζε ζην δσκάηην θαη έηξεμε δίπια ηνπ. Υάηδεςε 

ηε ξάρε ηεο ζέινληαο λα θαζεζπράζεη θαη ηνπο δχν ηνπο. Καζψο δηάβαδε ηηο 
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δπν αθαηαλφεηεο γξακκέο ηνπ email: ‘’Ξέξσ πσο κάιινλ ζα ηξνκάμεηο, αιιά 

δελ έρσ ρξφλν λα ζνπ γξάςσ πην πνιιά. ηηο 3 ην βξάδπ ζα δερζείο έλα 

ηειεθψλεκα απφ εκέλα. ήθσζε ην ζε παξαθαιψ, κε κε αγλνήζεηο, είλαη 

δήηεκα δσήο θαη ζαλάηνπ. Πέηξνο.’’ Ο Πέηξνο έκεηλε λα θνηηά ηελ νζφλε θαη 

ηε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα λα είλαη ε ίδηα κε ηε δηθή ηνπ. 

 

~~~~ 

2:00 ην πξσί. ια ηα θψηα αλνηρηά, έλα αζπλήζηζην ζθεληθφ ζην ζπίηη ηνπ 

Πέηξνπ. Ο ρξφλνο ηψξα κνηάδεη αξγνθίλεην θαξάβη ζηελ ηξηθπκία ελ θξαλίσ 

πνπ αληηκεησπίδεη. Κνηηψληαο ηελ νζφλε ηνπ Μπάκπε ζπλέρηδε ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ην κπζηεξηψδεο email πνπ έιαβε. ‘’Πηζαλφηαηα 

είλαη ηφο’’, ζθέθηεθε. Χζηφζν, κε κπνξψληαο λα δηαζηαπξψζεη ηελ ππφζεζε 

ηνπ, γχξηδε μαλά ζηελ αληίζεηε ππφζεζε. ‘’Καη αλ δελ είλαη;’’ Αλαθψλεζε 

θνηηψληαο ηε Lesley. Η Lesley θνηηνχζε ηνλ Πέηξν γέξλνληαο πξνο ηα 

αξηζηεξά ην θεθάιη ηεο, δείρλνληαο ηελ ζέιεζε ηεο λα θαηαιάβεη ηη ηνλ 

απαζρνιεί. ‘’Απηφ είλαη!’’ ζθέθηεθε δπλαηά ν Πέηξνο θνηηψληαο ην λέν ηνπ 

εχξεκα. Η ζειίδα πνπ αλαθάιπςε εμεγνχζε φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε λα γξάςεη έλα email ην νπνίν ζα ιάβεη ζην κέιινλ. Σν κφλν πξφβιεκα 

είλαη πσο απηή ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έβιεπε ηε ζειίδα, θαη ζαλ απνηέιεζκα 

δε ζα κπνξνχζε λα έρεη γξάςεη απηφ ην γξάκκα.  

Η ψξα πεξλνχζε θαη ηα ζελάξηα ελαιιάζζνληαλ ζην κπαιφ ηνπ. Κφληεπε ηξεηο 

ην πξσί θαη ηα κάηηα ηνπ θαηαθφθθηλα απφ ηνλ ππνινγηζηή, ηελ αυπλία θαη ηελ 

έθζεζε ζην θσο. Σν θξαζί ηνπ μαλά κηζνάδεην θαη ην θεθάιη ηνπ γεκάην απφ 

ζθέςεηο, κπιεγκέλεο ζα ηα θαιψδηα πίζσ απφ ηελ ηειεφξαζε ηνπ. ‘’Ήκνπλ 

ιηψκα πάιη θαη ην θαληάζηεθα’’ ζθεθηφηαλ, αθνχ δε κπνξνχζε λα βξεη άιιε 

ιχζε. ‘’Ίζσο λα κελ απαληήζσ ζην ηειέθσλν, δελ έρεη άιισζηε λφεκα φιν 

απηφ’’, ζθεθηφηαλ κε ηα κάηηα θαξθσκέλα ζην ηειέθσλν ηνπ. Ξαθληθά ην 

ηειέθσλν ρηχπεζε, θαη ην ξνιφη ζηακάηεζε, καδί κε ηελ θαξδηά ηνπ. Σν ρέξη 

ηνπ έηξεκε, ε παιάκε ηνπ είρε ηδξψζεη θαη ην αίκα ηνπ πάγσζε ζηνλ ήρν ηνπ 

ηειεθψλνπ. ήθσζε ην αθνπζηηθφ, ρσξίο λα βγάιεη άρλα.  

-Πέηξν, είζαη κφλνο; Μηα γλψξηκε αλδξηθή θσλή ξψηεζε γεκάηε αγσλία.  

-Πνηνο είλαη; Απάληεζε ν Πέηξνο, ρσξίο λα κπνξεί ή λα ζέιεη λα θαηαιάβεη ηη 

γίλεηαη.  

-Πεο κνπ, είζαη κφλνο;  

-Ναη. Ση ζέιεηε; 
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-Γελ έρσ πνιχ ρξφλν. Κηλδπλεχεηο Πέηξν. Με βγεηο απφ ην ζπίηη αχξην. ια 

ζα είλαη ελαληίνλ ζνπ. Θέισ λα ζε πξνζηαηέςσ, είλαη πνιχ ζνβαξά ηα 

πξάγκαηα.  

-Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα, απνθξίζεθε ν Πέηξνο πηάλνληαο ην κέησπν ηνπ πνπ 

έθαηγε.  

-Πέηξν.. πξέπεη λα βξεζνχκε. ε κηα εβδνκάδα ζα ζνπ δεηήζσ λα θάλεηο έλα 

κηθξφ ηαμίδη γηα λα ζπλαληεζνχκε.  

-Άθνπ, δελ μέξσ πνπ κε βξήθεο, αιιά εγψ… 

-Ήκνπλ πάληα εθεί. Γε κπνξνχζεο λα μέξεηο πην πξηλ, ηψξα πνπ θιείλεηο ηα 33 

ήξζε ε ζσζηή ζηηγκή.  

Σν κπαιφ ηνπ Πέηξνπ έκνηαδε λα βξάδεη, θαη δε κπνξνχζε λα ζθεθηεί θαζαξά. 

Η αιήζεηα είλαη πσο θαη ν ίδηνο είρε μεράζεη φηη είρε μεκεξψζεη ε εκέξα ησλ 

γελεζιίσλ ηνπ. Κνίηαμε ηελ αλαγλψξηζε θιήζεσλ θαη έδεημε έλα παξάμελν 

ζπλδπαζκφ αξηζκψλ θαη γξακκάησλ πνπ δελ έβγαδαλ θαλέλα λφεκα.  

-Πνηνο είζαη; ξψηεζε κε ηξεκάκελε θσλή.  

-Έρνπκε πνιιά θνηλά, δε ζα πηζηέςεηο πφζα. Δάλ θαηαιάβνπλ φηη κηιάκε ίζσο 

δελ θαηαθέξσ λα ζε βξσ πνηέ. Με βγεηο αχξην απφ ην ζπίηη, ζε παξαθαιψ. 

Αχξην ηέηνηα ψξα ζα κπνξψ λα επηθνηλσλήζσ μαλά.  

-Θα κε θαιέζεηο δειαδή μαλά; Ρψηεζε κε αγσλία ν Πέηξνο.  

Η γξακκή έπεζε απφηνκα.  

Σα ρέξηα ηνπ κνχδηαζαλ θαη έπεζαλ βαξηά ζην ζψκα ηνπ. Σν ηειέθσλν 

ζσξηάζηεθε ζην ραιί, πνπ θάιπςε ηνλ ήρν ηεο ηεξκαηηζκέλεο θιήζεο. Σν 

ξνιφη μεθίλεζε μαλά λα ρηππά, ε Lesley πιεζίαζε ηνλ Πέηξν γάβγηζε πξνο ην 

ηειέθσλν θαη έβαιε ηε κνπζνχδα ηεο ζην ρέξη ηνπ. Δθείλνο θνηηνχζε ζα 

ρακέλνο, ςάρλνληαο θάπνηα ινγηθή ζε φζα άθνπζε. Κνηηνχζε μαλά θαη μαλά 

εθείλν ην email, ζθεθηφηαλ πσο απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα θαινζηεκέλε 

θάξζα, κα θαη πάιη απηφ δελ έιπλε ηα εξσηήκαηα ηνπ.   

 

~~~~~ 

7:30 ην πξσί, θαη ν Πέηξνο είρε κφιηο απνθνηκεζεί ζηνλ θαλαπέ. Σν μππλεηήξη 

ηνπ ζε ζρήκα Yoda έθαλε ην κεγαιχηεξν ζφξπβν πνπ είρε θάλεη πνηέ. Σν 

ρηχπεζε δπλαηά ζηελ θνξπθή, ηφζν πνπ έθαλε ην ρέξη ηνπ λα πνλέζεη θαη 
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έβξηζε ηελ ηχρε ηνπ (θαη ελδερνκέλσο θαη ν Yoda λα δηακαξηπξφηαλ, αλ 

κπνξνχζε λα κηιήζεη). Κνίηαμε ηε Lesley πνπ αθφκε θνηκφηαλ θαη ζθέθηεθε 

πσο εθείλνο έπξεπε λα πάξεη κηα απφθαζε, θαη γη απηφ πξνηηκνχζε λα 

θνηκεζεί, θαζψο ήζειε λα ηελ αλαβάιεη. Πήξε ην θηλεηφ ηνπ ζηα ρέξηα, άλνημε 

ηηο επαθέο ηνπ, θαη θάιεζε ην δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο. Η θιήζε απαληήζεθε 

ακέζσο, πξάγκα πνπ ηνλ απνγνήηεπζε θαζψο δελ είρε ρξφλν λα ζθεθηεί θαιά 

ηη ζα έιεγε.  

-Έια Μάξθν, είπε κε πξνζπνηεηή βξαρλή θσλή. Δεε…δε κπνξψ λα έξζσ 

ζήκεξα, δε ληψζσ πνιχ θαιά. Ίζσο λα είλαη θάπνηα ίσζε.  

Κη αθνχ απνινγήζεθε πξνο ην δηεπζπληή ηνπ, ρσξίο λα είλαη πνιχ βέβαηνο γηα 

ην πσο αθνχζηεθε ε δήζελ βξαρλή θσλή θαη ε δηθαηνινγία ηνπ, απνθάζηζε 

πσο δε κπνξνχζε λα κείλεη απαζήο. Πήξε ηελ πξψηε απφθαζε ηεο εκέξαο, θαη 

έβγαιε ηε Lesley ζην κπαιθφλη, αθνχ δε ζα κπνξνχζαλ λα πάλε βφιηα, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ είρε ιάβεη ρζεο. Ήηαλ φκσο εθ θχζεσο 

αληηδξαζηηθφο ζηνπο θαλφλεο, ζα λα ππήξρε απηή ε ακθηζβήηεζε ζην DNA 

ηνπ θαη πνηέ δελ θαηφξζσζε λα ην απνβάιιεη. Κνίηαμε έμσ απ’ ην παξάζπξν. 

‘’Δίλαη κηα ζπλλεθηαζκέλε κέξα, ζαλ φιεο ηηο άιιεο’’, ζθέθηεθε ζέινληαο λα 

παξεγνξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. πλήζηδε λα δηπιίδεη ηνλ θψλσπα, κα ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ ήμεξε θαλ πνπ ήηαλ ηα εξγαιεία ηεο δηεξγαζίαο απηήο. Δίρε  

βξεζεί άζεια ηνπ ζε κηα άγλσζηε πίζηα, ζε έλαλ άιιν θφζκν, ρσξίο ινγηθή. 

Σν κπαιφ ηνπ απφ ην ζπλδπαζκφ αυπλίαο, ππεξβνιηθήο ζθέςεο θαη έιιεηςεο 

ζηνηρείσλ νδεγνχζε πάιη ζε θάηη αλνινθιήξσην, θη απηφ δε ην άληερε. Έθαλε 

θχθινπο ε ζθέςε ηνπ, θαη απηή ε ζηαζηκφηεηα ηνλ αλαζηάησλε.  

‘’Πξέπεη λα κηιήζσ μαλά κε εθείλε ηε θσλή, ρξεηάδνκαη εμεγήζεηο’’ είπε 

ςηζπξηζηά, ζα λα θνβφηαλ πνηνο κπνξεί λα ηνλ αθνχεη. Σν πξνεγνχκελν βξάδπ 

είρε ςάμεη ηνλ αξηζκφ πνπ ηνλ θάιεζε ζην ίληεξλεη, κα δελ ππήξραλ 

απνηειέζκαηα ζηελ αλαδήηεζε ηνπ. Απηή ηε θνξά, απνθάζηζε λα θαιέζεη 

πίζσ, φπσο ζα έθαλε κε θάζε άιιε θιήζε. Πάηεζε ην θνπκπί θαη είδε λα 

ζρεκαηίδεηαη ζηελ νζφλε απηφο ν παξάμελνο ζπλδπαζκφο. Έβαιε αλνηρηή 

αθξφαζε ζέινληαο λα αθνχζεη θαιχηεξα. Σν κφλν πνπ άθνπζε φκσο ήηαλ ην 

εθθσθαληηθφ, απφιπην θελφ. Σν αθνπζηηθφ ηνπ ηειεθψλνπ είρε μαθληθά ηνλ 

ήρν πνπ ζνπ πξνζθέξεη έλα κεγάιν θνρχιη φηαλ ην ηνπνζεηήζεηο ζην αθηί ζνπ. 

Σνλ παξέζπξε γηα ιίγν απηφο ν ήρνο, αλαηξίρηαζε ζην άθνπζκα ηνπ. Άθεζε 

ηνλ εαπηφ ηνπ λα θαληαζηεί πσο ζα ήηαλ αλ κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί ζηε 

ζάιαζζα. Ξαθληθά, φιεο ηνπ νη αηζζήζεηο νδεγνχζαλ εθεί. Απνθάζηζε 

ζπαζκσδηθά λα πάξεη ην ακάμη θαη λα πάεη ζην κέξνο πνπ αγαπνχζε πην πνιχ, 

εθεί πνπ έβξηζθε ζπλήζσο ηελ έκπλεπζε ηνπ ην ρεηκψλα. Δθείλε ε έξεκε 

παξαιία ίζσο θαηάθεξλε λα ηνλ εξεκίζεη κεηά απφ φιε απηή ηελ ηξηθπκία πνπ 
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βίσλε. Άιισζηε αλ ζα πήγαηλε κε ην απηνθίλεην ηνπ ίζσο εθείλε ε θσλή λα 

κε ηνλ εληφπηδε, λα κελ ήμεξε πσο έθπγε απφ ην ζπίηη ηνπ. Η ζθέςε απηή 

πιεκκχξηζε ην ζψκα ηνπ κε ειπίδα, ηνλ έθεξε αληηκέησπν κε κηα άιιε 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ εθείλνο ζα κπνξνχζε λα ζέηεη θάπνηνπο θαλφλεο, αθνχ 

θαλείο άιινο δε ηνπ εμήγεζε ηνπο ππάξρνληεο. Έθεξε ηε Lesley ζην ζαιφλη, 

θαη έθιεηζε ηελ πφξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ, αδηαθνξψληαο γηα ην γάβγηζκα 

ηεο. ηα αθηηά ηνπ ερνχζε απηή ε ππέξνρε κεισδία ηεο ζησπήο, ηεο γαιήληαο 

ζάιαζζαο. Καηέβεθε ηα ζθαιηά, θνληνζηάζεθε ζηελ εμψπνξηα, φπσο ηνπ 

επέβαιε απηφο ν πφλνο ζην ζηνκάρη ηνπ, κα ηνλ αςήθεζε γηα λα πεξάζεη απφ 

ηελ άιιε κεξηά ηνπ θφβνπ.  

 

~~~~~~ 

Άλνημε ηελ πφξηα θαη πξηλ πξνιάβεη λα θάλεη έλα βήκα κπξνζηά είδε θάηη λα 

πεξλά αζηξαπηαία κπξνζηά απφ ηα κάηηα ηνπ κε νξκεηηθή θνξά πξνο ην 

έδαθνο. Μηα γιάζηξα κφιηο είρε πέζεη, πηζαλφηαηα απφ κεγάιν χςνο, θαη είρε 

ζξπκκαηηζηεί αθξηβψο κπξνζηά ηνπ. Γνχξισζε ηα κάηηα, ε κπξσδηά απφ 

πνηηζκέλν ρψκα, θαη ην θαηαθφθθηλν ρξψκα ηεο γαξδέληαο ηνπ έκνηαδαλ 

θάπσο δπζνίσλα, κα δε κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη εθεί. ‘’Σέηνηα αηπρήκαηα 

ζπκβαίλνπλ’’ ππελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ην ακάμη 

ηνπ, πνπ ήηαλ παξθαξηζκέλν δχν ηεηξάγσλα καθξηά. ην δξφκν φια έκνηαδαλ 

θπζηνινγηθά, κηα ρεηκεξηλή βξνρή κφιηο είρε αξρίζεη ηελ εκθάληζε ηεο, 

θάλνληαο ηνπ αθφκε πην έληνλε ηελ επηζπκία ηνπ λα ζπλαληήζεη ηε ζάιαζζα. 

Κνίηαμε νιφγπξα γηα λα δεη πσο ε βξνρή έθεξε καδί ηεο θφθθηλν ρψκα, 

πξάγκα πνπ ηνλ δπζαξέζηεζε ζθεπηφκελνο πσο πξηλ ιίγεο κέξεο είρε πιχλεη ην 

απηνθίλεην ηνπ. Έθηαζε πξνο ην ακάμη ηνπ. Ξεθιείδσζε ην ακάμη ηνπ 

βηαζηηθά, ηε ζηηγκή πνπ ιίγα κέηξα παξαθάησ έλαο ειηθησκέλνο θχξηνο 

πάιεπε λα πεξάζεη ην δξφκν ζέξλνληαο ηα βήκαηα ηνπ, θαη ηνλ πεξηπαηεηήξα 

ηνπ ζε ζρήκα πη. Σα ακάμηα κπξνζηά ηνπ θφξλαξαλ επίκνλα ζηνλ θεληξηθφ 

δξφκν. Ο Πέηξνο ηνλ θνίηαμε κε αγσλία. Κνίηαμε ηξηγχξσ ηνπ, κα δελ ππήξρε 

θαλείο άιινο πεδφο, κνλάρα ζπκσκέλνη νδεγνί. πλδέζεθε μαθληθά κε ηε δηθή 

ηνπ απψιεηα, ηνλ παηέξα ηνπ, πνπ δελ πξφιαβε λα ηνλ δεη ζε απηή ηελ ειηθία, 

κα πξφιαβε λα ηνλ δήζεη ηφζν αδχλακν. Έηξεμε πξνο ην δξφκν, έβαιε ηηο 

θσλέο ζηνπο νδεγνχο πνπ είραλ αξρίζεη ήδε λα πεξλνχλ ξηςνθίλδπλα δίπια 

απφ ηνλ ειηθησκέλν θχξην, θαη ηνλ βνήζεζε λα πεξάζεη ην δξφκν.  

-Να ‘ζαη θαιά λεαξέ, ηελ επρή κνπ λα ‘ρεηο, ηνπ απάληεζε εμαληιεκέλνο 

θαζψο ήηαλ. 

-Θα ηε ρξεηαζηψ, ζαο επραξηζηψ, είπε ν Πέηξνο κε έλα γιπθφπηθξν ρακφγειν.   
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Ο Πέηξνο έηξεμε μαλά πξνο ην ακάμη ηνπ, κα πξηλ πξνιάβεη λα θηάζεη ζηε 

γσλία ζηάζεθε απνζβνισκέλνο απφ ην ζέακα. Έλα ηεξάζηην γθξίδν πέηξσκα, 

πνπ έκνηαδε κε θνκήηε κφιηο πξνζγεησλφηαλ κε θφξα, απφ ηνλ νπξαλφ, πξνο 

ην απηνθίλεην ηνπ, ηπιίγνληαο ην ζηηο θιφγεο νιάθεξν. Η βξνρή ηψξα 

δπλάκσλε, δεκηνπξγψληαο κηα κάρε κεηαμχ λεξνχ, θσηηάο, θαη αλέκνπ. Μέζα 

ζε δχν ιεπηά ν θφζκνο γχξσ ηνπ έκνηαδε λα δηαιχεηαη, άλζξσπνη έηξεραλ 

παληθφβιεηνη, θαη ζεηξήλεο ηεο ππξνζβεζηηθήο είραλ αξρίζεη λα ερνχλ απφ 

καθξηά. Έλαο-δχν πεξαζηηθνί ηνλ έζπξσμαλ ζην δηάβα ηνπο, παζέξλνληαο ηνλ 

απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Έλησζε κηα γηγάληηα ελνρή γηα ηελ απφθαζε ηνπ, 

αηζζάλζεθε λα γίλεηαη πάιη κηθξφο, φπσο ηφηε πνπ έζπαγε ηα βάδα ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαη πξνζπαζνχζε λα ηα θξχςεη γηα λα απνθχγεη ηελ ηηκσξία. Έηξεμε πξνο 

ην ζπίηη, αθνχ δελ ήμεξε πνπ αιινχ ζα κπνξνχζε λα θξπθηεί. Δίρε παξαθνχζεη 

ηηο εληνιέο απφ εθείλε ηε θσλή, θαη νη ζπλέπεηεο έκνηαδαλ αξθεηά 

θαηαζηξνθηθέο, ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηελ ππφινηπε δσή γχξσ ηνπ. 

Έηξερε έρνληαο ηελ αίζζεζε πσο θάπνηνο ηνλ θπλεγά, θάπνηνο πνπ δελ είρε 

κνξθή ή αλζξψπηλε ππφζηαζε. Η βξνρή μέπιελε ηνλ ηδξψηα ζην κέησπν θαη 

ηε ξάρε ηνπ, δίλνληαο ηνπ κηα αίζζεζε λέαο πλνήο, ζα λα είρε κφιηο μππλήζεη 

απφ εθηάιηε. Πεξλνχζε αλάκεζα ζε αλζξψπνπο, δέληξα, θαη απηνθίλεηα, πνπ 

είρε πεξάζεη μαλά, θαη φκσο έλησζε ζα λα πεξλνχζε ην δξφκν πξνο ηνλ θάησ 

θφζκν.  

Έθηαζε ζηελ εμψπνξηα ηεο πνιπθαηνηθίαο κε ηελ θαξδηά ηνπ λα ζέιεη λα βγεη 

απφ ηε ζέζε ηεο, θαη ηα ρέξηα ηνπ λα ηξέκνπλ ηφζν πνπ λα κε κπνξεί λα βξεη 

ηνλ ηξφπν λα αλνίμεη ηελ πφξηα. Παξαηήξεζε πσο θάπνηνο είρε καδέςεη ηε 

γιάζηξα, θαη απηφ ππξνδφηεζε άιιε κηα ππφζεζε. ηηγκηαία ζθέθηεθε πσο 

ίζσο δελ επζχλεηαη απηφο γηα ην αιιφθνην ζπκβάλ, πσο κπνξεί λα πξφθεηηαη 

γηα κηα παξαίζζεζε αθφκε. Κνηηάδνληαο πίζσ βεβαηψζεθε πσο απηή ε ζθέςε 

δε κπνξεί λα ζηαζεί. Ξεκπιέθνληαο ηα θιεηδηά ηνπ έλησζε πσο νχηε ν ίδηνο 

κπνξνχζε πηα λα ζηαζεί, ηα άθξα ηνπ παξέιπαλ ζηαδηαθά σο πνπ ζθνηείληαζαλ 

φια γχξσ ηνπ.  

 

~~~~~~~ 

Σν ίδην βξάδπ ν Πέηξνο ηξνκαγκέλνο απφ ηα γεγνλφηα έκεηλε μαπισκέλνο ζην 

θξεβάηη, θνπθνπισκέλνο κε ην πάπισκα ηνπ. Ο χπλνο απνθάζηζε λα ηνπ θάλεη 

παξέα επηηέινπο, θαη εθείλνο αθέζεθε κεηά απφ θαηξφ ζηα ρέξηα ηνπ. Δθείλν 

ην βξάδπ ν άλεκνο ζθχξηδε έμσ απφ ην παξάζπξν ηνπ, θαη ην δσκάηην ηνπ 

ήηαλ θξχν θαη ζθνηεηλφ. Σν δέληξν έμσ απφ ην παξάζπξν ηνπ είρε αξρίζεη λα 

παιεχεη κε ηνλ άλεκν.  Ο ζφξπβνο απφ απηφ ηνλ αγψλα μχπλεζε ηνλ Πέηξν, 

πνπ θνηηψληαο ην Yoda λα γξάθεη φηη ήηαλ ζρεδφλ 3 ην βξάδπ, άιιαμε πιεπξφ 



3361 - Ορφεύς  11 
 

ζην θξεβάηη θαη ζθέπαζε μαλά ην θεθάιη ηνπ. Μηα αζηξαπή θψηηζε ην 

δσκάηην θαη ζθέθηεθε πσο ίζσο είλαη θαιχηεξα λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ κε ην θηλεηφ, κέρξη λα ηνλ πάξεη ν χπλνο. Άγγημε ην θηλεηφ ηνπ, ην έθεξε 

θνληά ζηα κάηηα ηνπ, κέρξη πνπ ε θσηεηλφηεηα ηνλ ηχθισζε ζηηγκηαία. Απφ 

ηφηε πνπ είρε ρσξίζεη ην θηλεηφ ηνπ ήηαλ πάληα ζην αζφξπβν, θαζψο δελ 

έβξηζθε ην λφεκα λα ππάξρεη ήρνο ζε θάηη πνπ δε ρηππά ζρεδφλ πνηέ απφ ην 

άηνκν πνπ πεξίκελε. ‘’Κάζε πξφβιεκα είλαη έλα καηαησκέλν φλεηξν’’ είρε 

δηαβάζεη θάπνπ. Έηζη θαη ην ελδερφκελν λα ηνλ θαιέζεη μαλά ε Έςηινλ. 

θάληαδε σο φλεηξν, θαη εθείλνο είρε θνπξαζηεί λα καηαηψλεηαη ζπλέρεηα. Άιιε 

κηα αζηξαπή θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ ζα λα ηε κηκήζεθε, ηξίδνληαο 

νιφθιεξν. Ο γλσζηφο αιιφθνηνο αξηζκφο πξφβαιε ζηελ νζφλε ζηηγκηαία. 

‘’ε κηα ψξα πξέπεη λα έξζεηο ζην ιηκάλη, ζηελ ηειεπηαία πξνβιήηα πξνο ηα 

αξηζηέξα. Θα ζε πεξηκέλσ εθεί. Πάξε ηαμί, κα πξφζεμε λα κελ θηλήζεηο 

ππνςίεο. Θα είλαη αθφκε ζθνηεηλά, γη απηφ πάξε έλαλ θαθφ καδί ζνπ’’ έγξαθε 

ην κήλπκα.  

Ο Πέηξνο είρε ήδε αλνίμεη δηάπιαηα ηα κάηηα ηνπ. Γε κπνξνχζε λα μέξεη ηη ηνλ 

πεξίκελε, θαη απηφ εθηφμεπε ην άγρνο ηνπ, θαζψο δε κπνξνχζε λα ειέγμεη ηα 

πηζαλά ζελάξηα. Αλαηξίρηαδε ζηε ζθέςε φηη ν θφζκνο εθεί έμσ είλαη 

επηθίλδπλνο, απξφβιεπηνο, θαη πσο κπνξεί λα βξεζεί λεθξφο θάησ απφ έλαλ 

κεηεσξίηε. Όζηεξα μεθίλεζε μαλά απηφ πνπ γλψξηδε πνιχ θαιά. Έβαιε ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε έλα δίιεκκα πνπ θξάηεζε παξαπάλσ απφ φζν λφκηδε. Η ψξα 

ήηαλ 4 παξά ηέηαξην, θαη εθείλνο βξηζθφηαλ αθφκε θαζηζκέλνο ζην θξεβάηη κε 

ην πξφζσπν ηνπ αλάκεζα ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηα πφδηα ηνπ λα ηξέκνπλ. Σν λα 

πάεη ή λα κελ πάεη κέρξη ηελ πξνβιήηα απφςε, έκνηαδε μαθληθά λα είλαη ην 

δίιεκκα ηνπ Άκιεη. Δδψ πνπ ηα ιέκε θαλείο δε ζνπ δηαζθαιίδεη φηη ην λα 

κείλεηο ζπίηη ζα ζε θξαηήζεη δσληαλφ, αιιά φζν λα πεηο κεηά ηελ ηειεπηαία 

ηνπ πξνζπάζεηα εμφξκεζεο, είρε θάζε ιφγν λα ληψζεη πην αζθαιήο ζην ζπίηη.  

O Yoda ηψξα έγξαθε 3:50, θαη ν Πέηξνο κφιηο είρε βξεζεί έμσ απφ ηελ πφξηα 

ηνπ, πεξηκέλνληαο ην ηαμί πνπ είρε θαιέζεη. Δμήγεζε ζηνλ ηαμηηδή φηη ζέιεη λα 

πάεη κέρξη ην ιηκάλη, φζν πην γξήγνξα γίλεηαη, ρσξίο φκσο λα ηνπ απνθαιχςεη 

φηη ν ηειηθφο πξννξηζκφο ήηαλ ε αξηζηεξή πξνβιήηα.  

Μφιηο θαηέβεθε απφ ην ηαμί έλησζε έλα θξχν αεξάθη ζηα ρέξηα ηνπ θαη κηα 

κεγάιε αγσλία γηα ην ηη ζα ζπλαληνχζε ζε ιίγν. Ήιπηδε πσο απηφ πνπ εξρφηαλ 

κπνξνχζε λα ην αληέμεη, θαη ζα ηνλ πήγαηλε έλα βήκα παξαπέξα ζηε δσή ηνπ. 

Γελ ήηαλ άλζξσπνο πνπ ξίζθαξε πνιχ, ήζειε ηε δσή ηνπ ζε ηάμε, είρε παιέςεη 

λα βάιεη θαη ην κπαιφ ηνπ ζε ηάμε, κα θάπνηα πξάγκαηα έξρνληαη κφλα ηνπο, 

δε ζε ξσηνχλ, δε ζε πεξηκέλνπλ. πσο ζε θάζε ηζηνξία πνπ έγξαθε εθείλνο, 

έηζη θαη ζηε δηθή ηνπ, ν ήξσαο έπξεπε λα βαζαληζηεί θαη λα πάξεη απνθάζεηο. 
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Άιισζηε, ε δσή δελ είλαη έλα ζχλνιν απνθάζεσλ; Ίζσο θαη φρη βέβαηα. 

Δμαξηάηαη ζε πνηα ρψξα, ζε πνηα ρξνληά θαη ζε πνην πιαλήηε γελλήζεθεο.  

Σελ ψξα πνπ γελλήζεθε ν Πέηξνο, ζε έλα κηθξφ λεζί ηνπ Αηγαίνπ, νη γνλείο 

ηνπ είραλ ήδε απνθαζίζεη λα ηνλ απνκαθξχλνπλ. Ο πφλνο ηεο κεηέξαο ηνπ 

ήηαλ δηπιφο. Ήηαλ ν πφλνο ηεο γέλλαο, πνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ζην ρξφλν, θαη 

ν πφλνο ηνπ απνρσξηζκνχ, πνπ ζα δηαξθνχζε εθφξνπ δσήο. Γελ είρε γλσξίζεη 

πνηέ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Ο πφλνο φκσο απηφο κέζα ζηα ρξφληα 

είρε κηθξχλεη ηφζν, πνπ ζρεδφλ δε ηνλ έλησζε. Ήμεξε εμαξρήο πσο ε 

νηθνγέλεηα πνπ ηνλ έθεξε ζηνλ θφζκν δε κπνξνχζε λα ηνπ πξνζθέξεη ηίπνηα 

απφ φζα είρε ε δεχηεξε ηνπ νηθνγέλεηα. Γε ζα ζπνχδαδε πνηέ πηζαλφηαηα, δε 

ζα πήγαηλε πνηέ ζε δηαθνξεηηθά κέξε, δε ζα είρε πνηέ ηελ πνιπηέιεηα λα 

γξάθεη ηζηνξίεο γηα βαζαληζκέλνπο ήξσεο, γηαηί ζα έπξεπε λα ηηο δήζεη γηα λα 

επηβηψζεη. 

 ηηγκηαία ηνπ πέξαζε απφ ην κπαιφ πσο ίζσο ν απνζηνιέαο ηνπ email λα ήηαλ 

έλαο αδεξθφο, αθφκε θαη έλαο δίδπκνο αδεξθφο, απφ ηελ βηνινγηθή ηνπ 

νηθνγέλεηα. Φαληάζηεθε πσο κπνξεί λα κνηάδνπλ, πσο κπνξεί πέξαλ ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ, λα έρνπλ θαη άιια θνηλά, είηε εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, είηε 

βηψκαηα, αθφκε θαη θνηλή πνξεία δσήο. Γελ είρε αλαδεηήζεη πνηέ ηνπο γνλείο 

ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ ηνχ είρε πξνηείλεη θάπνηε λα ηνλ βνεζήζεη ζε απηφ, κα ην 

απέξξηςε, φπσο ηνλ είρε απνξξίςεη θαη εθείλνλ ε βηνινγηθή ηνπ νηθνγέλεηα. 

Απφ ηφηε ζαξξείο θαη δνχζε γηα ηελ αλαπαξαγσγή απηήο ηεο απφξξηςεο. Έλαο 

θαχινο θχθινο απφ απνξξίςεηο πνπ έπαηδαλ ζε επαλάιεςε ζην κπαιφ ηνπ δελ 

ηνλ άθελε λα θνηκεζεί ηα βξάδηα. Κη έηζη, ε γξαθή, ν αληηπεξηζπαζκφο πνπ 

είρε βξεη ηφζα ρξφληα ιεηηνπξγνχζε άιιεο θνξέο πεξηζζφηεξν, θη άιιεο 

ιηγφηεξν θαιά.  

~~~~~~~~ 

ην θάζκα ηνπ αληηπεξηζπαζκνχ ζε απηή ηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ δελ είρε θάηη 

λα ηνλ πεξηκέλεη. Σίπνηα δε ζα κπνξνχζε λα ηνπ θαλεί ρξήζηκν, λα ηνλ ελψζεη 

κε κηα, έζησ, πξνζσξηλή αλαθνχθηζε. Κνίηαμε ην ξνιφη ηνπ θαη έλησζε έλα 

ξίγνο ζηελ πιάηε ηνπ. Δίρε αξγήζεη, θη απηφ ίζσο λα ήηαλ ε κφλε επθαηξία γηα 

λα αλαβιεζεί απηφ πνπ ηνλ θφβηδε. Παξάιιεια πξφζεμε πσο ην ξνιφη ηνπ είρε 

ζηακαηήζεη ζηα 10’ αξγφηεξα απ ην ξαληεβνχ ηνπ. Άλνημε ην βήκα ηνπ θαη 

άξρηζε λα αλαζαίλεη βαξηά. Ο αέξαο ηψξα γηλφηαλ πην δπλαηφο, θαη ε ζάιαζζα 

είρε αλαηαξαρζεί, ζα λα ήζειε λα ηνλ εκπνδίζεη απφ ηε ζχλδεζε κε ηνλ άιιν 

Πέηξν. Αλαξσηήζεθε πξνο ζηηγκήλ πφζν θαηξφ είρε λα ηξέμεη, κα δε κπνξνχζε 

λα ππνινγίζεη. ε θάζε πεξίπησζε, θαλείο δε ζα ηνλ ραξαθηήξηδε αζιεηηθφ 

ηχπν, θαη ε άζθεζε ηνπ ήηαλ ε θαζεκεξηλή βφιηα πνπ ηνλ έβγαδε ε Lesley. 

Ξεθίλεζε λα ηξέρεη κε έλαλ ξπζκφ πνπ μεπεξλνχζε ην φξην ηνπ, πεγαίλνληαο 
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θφληξα ζηνλ άλεκν, θαη θέξλνληαο κηα αικπξή γεχζε ζηα ρείιε ηνπ, θαη 

κεξηθέο ζηάιεο ηδξψηα ζην κέησπν ηνπ.  

Η πξνβιήηα ήηαλ πηα νξαηή, θαη καδί ηεο θαη ν θάξνο πνπ ζηεθφηαλ 

παξαδίπια. Σν θφθθηλν θσο ηνπ θάξνπ πνπ θαζξεθηηδφηαλ ζηε ζάιαζζα ήηαλ 

απφ ηα ιίγα ρξψκαηα πνπ κπνξνχζε λα δηαθξίλεη. ηελ άθξε ηεο πξνβιήηαο 

ζηεθφηαλ κηα κνξθή πνπ δε κπνξνχζε λα δηαρσξίζεη εάλ ήηαλ κηα γπλαηθεία ή 

κηα αλδξηθή. Έλα ιεπθφ θαξδχ θνχηεξ κε θνπθνχια θψηηδε σο ηα κάηηα ηνπ. 

Η κνξθή ζηεθφηαλ φξζηα, κε ην πξφζσπν πξνο ηε ζάιαζζα, θαη ηελ πιάηε 

πξνο ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχζε ν Πέηξνο. Η πξψηε ζηαγφλα πνπ έπεζε 

ζην ρέξη ηνπ ηνλ έθαλε λα αλαηξηρηάζεη. Πιεζίαζε πξνο ηελ πξνβιήηα θαη είδε 

ηε κνξθή λα απνθηά κηα γλψξηκε ππφζηαζε.  

-Ήμεξα πσο ζα έξζεηο, ηνπ απάληεζε βνπξθσκέλε ε Έςηινλ.  

-Σί θάλεηο εζχ εδψ;  Απνθξίζεθε φιν έθπιεμε ν Πέηξνο.  

-Τπνζέησ πσο ήζεια πνιχ λα ζε δσ. Έθαλα έλα κεγάιν ηαμίδη, κέρξη εδψ.  

-Σί ελλνείο, πνχ βξηζθφζνπλ; Γηαηί κε θαινχζεο απφ εθείλν ηνλ αξηζκφ;  

-Κνίηα, δελ έρσ πνιχ ρξφλν. Τπάξρνπλ δπν πξάγκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

θάλεηο γηα κέλα. Βξίζθνληαη φια ζε απηφ ην ραξηί, ηνπ είπε θαη ηνπ άπισζε ην 

ρέξη. Δθείλνο πξφζεμε πσο έιεηπε απφ ην αξηζηεξφ ηεο ρέξη ην κεγάιν ηαηνπάδ 

ζε ζρήκα πεηαινχδα πνπ είρε θάλεη πξηλ ρξφληα. Άξρηζε λα παξαηεξεί θαη 

άιιεο ιεπηνκέξεηεο ζην πξφζσπν ηεο πνπ ηελ έθαλαλ λα κνηάδεη μέλε. Οη 

θαθίδεο ηεο έιεηπαλ, θαη δελ είρε εθείλε ηε ιάκςε ζηα πξάζηλα ηεο κάηηα.  

-Σί ιεο; Πνηα είζαη;  

-Πέηξν δελ είλαη φια φπσο θαίλνληαη.  

-Μνπ θάλεηο πιάθα; Πνηα είζαη; Δίπε θαη έθαλε έλα βήκα πίζσ.  

-Τπάξρεη κηα παξάιιειε δσή κε απηή πνπ θάλεηο εδψ. Δίλαη πνιχ καθξηά, θαη 

δελ έρεη θακία ζρέζε κε φζα έρεηο ζπλεζίζεη. Γελ μέξσ ηη λα ζνπ πσ πξψην 

απφ φια. ινη εθεί, ζηνλ πιαλήηε ‘’3361 Οξθεχο’’ έρνπκε θηηαρηεί ζχκθσλα 

κε δηθά ζαο ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηηο δηθέο ζαο ηζηνξίεο. Δγψ γηα παξάδεηγκα, 

έρσ κεγάιε νκνηφηεηα ζηελ θνπέια ζνπ, βαζηθά ηελ πξνεγνχκελε θνπέια 

ζνπ.  

-Ση ελλνείο, είζηε θιψλνη; 

-Δ, φρη αθξηβψο, κελ θνιαθεχεζαη ηφζν. Τπάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ καο είλαη ιίγν άρξεζηα. Βιέπε ηηο ξπηίδεο, ηα ζεκάδηα θαη νηηδήπνηε άιιν 



3361 - Ορφεύς  14 
 

ραιάεη ην δέξκα καο. ην δηθφ καο πιαλήηε είκαζηε φινη αγλνί, παξακέλνπκε 

αλαιινίσηνη ζην ρξφλν, δελ πεζαίλνπκε πνηέ απφ θπζηθά αίηηα, φιεο νη πιεγέο 

γηαηξεχνληαη. Γελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, φινη κηιάκε ζε φιεο. 

Έρνπκε αξθεηή λνεκνζχλε απφ ηελ ψξα πνπ δεκηνπξγνχκαζηε θαη φζν 

κεγαιψλνπκε δελ αιιάδνπλ θαη πνιιά. Έρνπκε κηα ήξεκε δσή κπνξψ λα πσ, 

δελ έρνπκε φκσο θάηη πνπ έρεηε εζείο. 

-Καη ηί είλαη απηφ; Σί θαιχηεξν ζα είρε θαλείο απ ηελ αζαλαζία; 

-Μηα δσή κε λφεκα ππνζέησ. Βιέπεηο, δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

αηζζαλφκαζηε. Γελ έρνπκε θηηαρηεί λα δεκηνπξγνχκε ζρέζεηο. Έρνπκε 

θηηαρηεί γηα λα ππεξεηνχκε ηνλ Θεφ καο, λα δεκηνπξγνχκε ζπλερψο θαη λα 

παξαθνινπζνχκε ηνπο άιινπο πιαλήηεο, πξνζπαζψληαο λα θέξνπκε ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο. 

 -Γε ηα έρεηε θαηαθέξεη θαη πνιχ ζην δηθφ καο πιαλήηε, απ’ φηη θαίλεηαη.  

- Η αιήζεηα είλαη φηη ν δηθφο ζαο πιαλήηεο καο δπζθνιεχεη πην πνιχ. κσο, 

γηα πιάζκαηα πνπ δελ έρνπκε αηζζήκαηα, λνκίδσ θαιά ηα πάκε. Έρνπκε 

πξφζβαζε ζε πνιιά πνπ νχηε κπνξείο λα θαληαζηείο. Απφ ηνλ ππνινγηζηή 

ζνπ, κέρξη ηηο αλακλήζεηο ζνπ, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε κλήκε ζνπ. Η 

αιήζεηα είλαη πσο δελ έπξεπε λα είκαη εδψ ζήκεξα. Γελ επηηξέπεηαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν πιαλεηψλ αθφκε, γη απηφ θαη βηάδνκαη. Η 

ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα αιιάδεη θάζε θνξά πνπ επηθνηλσλνχκε. Καη εθεί 

μεθηλά ε δηθή κνπ αιήζεηα. Ήζεια ηφζν λα κάζσ πσο είλαη λα ληψζεηο απηά 

πνπ είδα ζε ‘ζέλα. Δίρα δεη πφζν πνιχ πφλεζεο πνπ έθπγε ε Έςηινλ. Γηάβαζα 

ηελ ηειεπηαία ζνπ ηζηνξία Πέηξν. Καηάιαβα πφζν ζνπ ιείπεη. Έλησζα απηφ 

πνπ ληψζεηο.  

-Μα είπεο πσο… 

-Αθξηβψο απηφ. Καηάθεξα λα αηζζαλζψ φπσο φινη εζείο, κέζα απφ ηελ 

ηζηνξία ζνπ. Καη ηψξα ληψζσ ηφζν μέλε εθεί. Δίκαη ζε ζέζε λα μέξσ φηη ε δσή 

πνπ κέλεη γηα ηελ Δ. εδψ δελ είλαη παξά κφλν ιίγα ρξφληα.  

-Πψο ην μέξεηο;  

-νπ είπα, θξαηάκε ηελ ηζνξξνπία. Δγψ φκσο ζέισ λα ηε ζψζσ. Ο Πέηξνο, 

δειαδή ν άιινο Πέηξνο, είλαη ν κφλνο κνπ ζχκκαρνο. Θέιεη λα πάξεη ηε ζέζε 

ζνπ, θαη εγψ ηε δηθή ηεο. Δάλ πξνιάβνπκε λα αιιάμνπκε ζέζεηο πξηλ ηα 

γελέζιηα ηεο, εθείλε ζα πάεη ζηε ζέζε κνπ θαη εγψ ζηε δηθή ηεο. Ο Πέηξνο ζα 

έξζεη εδψ θαη εζχ ζα πάο ζηε ζέζε ηνπ. Δθεί, ζα κπνξείηε λα δήζεηε καδί, 

φπσο έπξεπε λα είζηε, ζηελ αησληφηεηα.  
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-Κη εζείο;  

-Θα έδηλα ηα πάληα γηα λα ληψζεη γηα εκέλα, φζα ληψζεηο εζχ γηα εθείλε. Κη αο 

είλαη γηα ιίγα ρξφληα, ίζσο αξθνχλ γηα λα γεκίζνπκε απηφ ην θελφ. θέςνπ ην. 

ηελ ηζηνξία έγξαθεο πσο ν ήξσαο ζνπ ζα έθαλε ηα πάληα γηα λα είλαη μαλά 

καδί ηεο.  

-Καη φιε απηή ε ηζνξξνπία δε ζα δηαηαξαρζεί;  

-Μφλν φηαλ επηθνηλσλνχκε δηαηαξάζζεηαη. ηαλ αιιάμνπκε ζέζεηο δε ζα 

ππάξρεη ιφγνο αλεζπρίαο, θαλείο δε ζα δεη ηε δηαθνξά, δε ηνπο λνηάδεη. Πνιινί 

κχζνη ιέλε πσο έρεη γίλεη μαλά. Πξέπεη λα ηελ πιεζηάζεηο μαλά θαη λα ηελ 

πείζεηο. Ο Πέηξνο έρεη θάλεη πξνζπάζεηα λα ηελ πιεζηάζεη, αιιά καο αγλφεζε. 

Κάλε κηα πξνζπάζεηα..  

-Γε ζα κε πηζηέςεη.  

-Γείμε ηεο ην ζεκείσκα κνπ, είπε θαη ηνπ ην έδσζε θιείλνληαο ηνπ ην ρέξη 

ζθηρηά. Θα ζε θαιέζσ ζε δπν εκέξεο μαλά. Δίλαη αξθεηφο ρξφλνο λνκίδσ. 

Φξφληηζε λα ηεο έρεηο κηιήζεη.  

Πξηλ πξνιάβεη λα βγάιεη ιέμε εθείλε βνχηεμε ζηε ζάιαζζα θαη ράζεθε ζε 

απηή. Η αληαλάθιαζε ηνπ θάξνπ κέζα ζην λεξφ μαθληθά ράζεθε. Η βξνρή 

ζπλέρηδε λα πέθηεη κε καλία πάλσ ζηε ζάιαζζα απμάλνληαο ηε ζηάζκε ηεο. Ο 

Πέηξνο πεξίκελε λα ηε δεη λα βγαίλεη απ ηε ζάιαζζα, κα δε βγήθε μαλά. 

Έκεηλε γηα ιίγν λα αηελίδεη ηε ζάιαζζα ρσξίο θακία πξνζδνθία πηα.  
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2 

Σν επφκελν πξσί ηνλ βξήθε λα αλαξσηηέηαη εάλ ππάξρεη ιφγνο λα ζεθψλεηαη 

απ’ ην θξεβάηη ηνπ πηα. Σηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ήηαλ ζρεδφλ πεπεηζκέλνο 

πσο φιν απηφ είλαη κνλάρα έλα δεκηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ, κέρξη πνπ 

είδε ην ηζαιαθσκέλν ζεκείσκα ζηελ ηζέπε ηνπ. Δίρε επηιέμεη λα κείλεη εθηφο 

δνπιεηάο, λα πξνζπνηεζεί μαλά ηνλ άξξσζην. Ήζειε πνιχ λα κελ αζρνιεζεί 

κε ηελ απφθαζε πνπ ηνλ βαζάληδε. Η απψζεζε απηή φκσο έκνηαδε λα ηνλ 

θνπξάδεη πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν. Αθξηβψο φπσο θαη ε απφθαζε ηνπ 

λα δηαγξάςεη ηελ Έςηινλ απφ ηε δσή ηνπ, ηνλ θνχξαδε, θαη ηνλ έθεξλε αθφκε 

πην θνληά ζηε ζθέςε ηεο. Κνηηνχζε ην ηαβάλη ηελ ψξα πνπ ε βξνρή ρηππνχζε 

κε καλία ην παξάζπξν πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ. Σν ζηνκάρη ηνπ αλαθαηεπφηαλ 

θάζε θνξά πνπ έλησζε πσο πιεζίαδε ην ηέινο κηαο πξνζεζκίαο, θαη ηψξα ε 

πξνζεζκία ήηαλ ηφζν κηθξή, πνπ ζρεδφλ είρε ήδε ηειεηψζεη ζην κπαιφ ηνπ. 

Κνίηαμε ην ξνιφη θαη ζηηγκηαία επρήζεθε λα πεξάζνπλ απηέο νη δχν εκέξεο ηεο 

πξνζεζκίαο ηνπ ακέζσο, ρσξίο λα πάξεη θακία απφθαζε.  

Έλα κήλπκα ζην θηλεηφ ηνπ ηνχ ππελζχκηζε πσο νη ψξεο ηνπ κεηψλνληαη.  

Πήξε δχλακε θαη πιεθηξνιφγεζε ηνλ αξηζκφ ηεο Έ. ζην θηλεηφ ηνπ. θέθηεθε 

πσο ηέηνηα ψξα ζα ήηαλ αθφκε ζην ζπίηη. Καη αλ δελ απαληνχζε, ζα είρε 

ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζήζεη. Θα κπνξνχζε αθφκε λα πεξάζεη απφ ην ζπίηη ηεο 

λα ηε δεη. Η γεηηνληά ηεο ήηαλ θνληά, θαη νη δξφκνη αθφκε άδεηνη, ζα έθηαλε 

εθεί ζε ιίγε ψξα. Ήμεξε πσο ε πηζαλφηεηα λα δερφηαλ ε Έςηινλ. ηε ζπκθσλία 

απφ ηε ζσζία ηεο ήηαλ κηα ζηηο ρίιηεο. Αιιά απηή ε κία θαη κνλαδηθή επθαηξία 

ηνλ αλαθνχθηδε θαη κφλν ζηε ζθέςε. Γηαηί αλ ππήξρε απηή ε δηέμνδνο πνπ ηνπ 

έδηλε ηελ επθαηξία λα είλαη καδί ηεο μαλά, νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν, ζα άμηδε 

λα ην πξνζπαζήζεη. Η βξνρή δπλάκσλε φζν πεξίκελε κε ην αθνπζηηθφ ζην 

αθηί ηνπ. Άλνημε ηελ ηειεφξαζε γηα λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη λα 

μεγειάζεη ην άγρνο ηνπ. Ο ήρνο ηεο είρε ζρεδφλ απνθιεηζηεί απ’ ηνλ ήρν ηεο 

βξνρήο θαη ησλ ρηχπσλ ηεο θαξδηάο ηνπ.  

Σν αθνπζηηθφ παξέκελε βνπβφ, πνπ ηνλ έθαλε λα εηθάδεη πσο ίζσο νη γξακκέο 

είραλ ππνζηεί πάιη θάπνηα βιάβε ιφγσ βξνρήο. θέθηεθε πσο ίζσο φιε απηή 

ε ηζηνξία λα κπνξεί λα γίλεη αθφκε πην δχζθνιε. Μα πψο κπνξεί λα αμίδεη 

θάηη αλ δε ην έρεηο πξνζπαζήζεη πνιχ; Καη πψο ηειηθά κπνξεί θαλείο λα ραξεί 

γηα θάηη, αλ πξψηα δελ παιέςεη γηα απηφ; Ο έξσηαο πνηέ δελ ήηαλ ζθνπφο ηεο 

δσήο ηνπ, θη αο γελλήζεθε ράξε ζε απηφλ, θαη αο ήηαλ πάληα κέξνο ησλ 

ηζηνξηψλ ηνπ. Με έλαλ ηξφπν ηξεθφηαλ απφ απηφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, θαη 

απηφ ηνλ ζπλέδεε κε ηελ απφθαζε ηνπ. Πήξε απφθαζε ζε κηα ζηηγκή, θάηη πνπ 

ζπλήζσο δε ηνλ νδεγνχζε ζε επράξηζηα απνηειέζκαηα. Νηχζεθε βηαζηηθά, θαη 
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απνθάζηζε λα πάεη ζην ζπίηη ηεο, κε κνλαδηθνχο ηνπ ζπκκάρνπο απηφ ην 

ζεκείσκα θαη ηε ζέιεζε ηνπ λα ηελ πείζεη. ζε ψξα εηνηκαδφηαλ είρε ην 

αθνπζηηθφ ζην ρέξη ηνπ, ζε αλνηρηή αθξφαζε, λα θαιεί μαλά θαη μαλά. Οη 

εηδήζεηο ζπλέρηδαλ λα εθηπιίζζνληαη κπξνζηά ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο θαη 

εθείλνο κεραληθά δηάβαδε ηνπο ηίηινπο, φπσο ζπλήζηδε λα θάλεη κε ηηο 

ηακπέιεο ζην δξφκν θαζψο νδεγνχζε. Σν κπαιφ ηνπ ήδε έηξερε καθξηά, 

ηαμίδεπε ζην ρξφλν. Πξηλ αθνχζεη ηελ παξνπζηάζηξηα λα κηιά δηάβαζε ηνλ 

ηίηιν:  

‘’Γνινθνλία ζηελ νδφ Δξερζείνπ 33 ζήκεξα ηα μεκεξψκαηα. Ο δξάζηεο 

ππξνβφιεζε ην ζχκα πάλσ απφ 5 θνξέο’’. Η νδφο ηεο Έςηινλ.  

Ξαθληθά ην αθνπζηηθφ απέθηεζε θσλή θαη κηα ειπίδα γελλήζεθε κέζα ηνπ. Σν 

κήλπκα ζην αθνπζηηθφ δήισλε πσο ν αξηζκφο απηφο δε ρξεζηκνπνηείηαη πηα. 

Σν ζψκα ηνπ παξέιπζε ζηηγκηαία. Αλ ήηαλ εθείλε ζα είραλ φια ηειεηψζεη ελψ 

εθείλνο έκελε απαζήο, αδπλαηψληαο λα ιάβεη κηαλ απφθαζε. Αλ δελ ήηαλ 

εθείλε ίζσο απηφ πνπ άιινη νλνκάδνπλ ‘’Θεφ’’ λα ηνπ είρε δψζεη κηα δεχηεξε 

επθαηξία. Άξπαμε ηα θιεηδηά θαη βγήθε ηξέρνληαο έμσ.  

 

~~ 

ηε δηαδξνκή πξνο ην ζπίηη ηεο λφκηδε πσο γηλφηαλ έλαο πνιχ ηζρπξφο 

ζεηζκφο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ηα πφδηα ηνπ πνπ έηξεκαλ θαζψο πάιεπαλ 

λα ηξέμνπλ πξνο ηελ νδφ ηεο. Έλησζε πσο είραλ φια ηειεηψζεη, πξηλ πξνιάβεη 

λα δηαιέμεη εθείλνο ην ηέινο. Πιεζηάδνληαο πξνο ηελ νδφ ηεο είδε πνιινχο 

άγλσζηνπο αλζξψπνπο λα ζηέθνληαη κπξνζηά απφ ηελ πνιπθαηνηθία ηεο θαη ηα 

γχξσ θηίξηα. Κνίηαμε γηα ιίγν ην πιήζνο θαη ηελ αλαδήηεζε κε ην βιέκκα ηνπ, 

αιιά κάηαηα. Η είζνδνο ηεο πνιπθαηνηθίαο είρε θιεηζηεί απφ κηα θνξδέια ηνπ 

εγθιεκαηνινγηθνχ θαη δχν αζηπλνκηθνί είραλ αλαιάβεη ηε θχιαμε ηνπ 

θηηξίνπ. Σνπο πιεζίαζε ζέινληαο λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο αιιά εθείλνη 

ζηέθνληαλ ζαλ θέξβεξνη ακίιεηνη. Σειηθά παξά ηελ επηκνλή ηνπ εθείλνη ηνλ 

έζπξσμαλ πξνο ηελ αληίζεηε κεξηά. Θπκήζεθε μαλά ηελ αληηπάζεηα ηνπ πξνο 

ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, θαη θάζε είδνπο εμνπζία. Άθεζε ην ζπκφ ηνπ 

ζηελ άθξε, θαη πξνζπάζεζε λα βξεη άιιε πεγή πιεξνθφξεζεο. Κνίηαμε ην 

πιήζνο μαλά, κα δελ ππήξρε θάπνην γλψξηκν πξφζσπν. Κάιεζε μαλά ηνλ 

αξηζκφ ηεο, κα θαη πάιη ν ήρνο ηνλ απνγνήηεπζε. Κάιεζε γηα πξψηε θνξά 

κεηά απφ ρξφληα ηελ αδεξθή ηεο. Σν ηειέθσλν ηεο ήηαλ απελεξγνπνηεκέλν. 

‘’Δίλαη κάηαην’’ ζθέθηεθε, ‘’πην γξήγνξα ζα ην κάζαηλα απφ ηηο εηδήζεηο’’.  
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Ξαθληθά ην βιέκκα ηνπ έπεζε ζε κηα ειηθησκέλε, καπξνθνξεκέλε γπλαίθα, 

γχξσ ζηα 80. ηεθφηαλ ζηελ άθξε ηνπ πεδνδξνκίνπ, φξζηα κε ηελ πιάηε ηεο 

πάληα ιπγηζκέλε πξνο ηα κπξνζηά, ηζαθηζκέλε απφ ηηο δηθέο ηεο απψιεηεο πνπ 

έκνηαδαλ ζα θαληάζκαηα πνπ ηε ζηνίρεησλαλ. Σελ αλαγλψξηζε, ήηαλ ε 

γεηηφληζζα ηεο Δ. πνηε ηνπο έβιεπε καδί πάληα ηνπο ρακνγεινχζε θαη ηνπο 

θαιεκέξηδε. Γε ζπκφηαλ ην φλνκα ηεο, ήμεξε φκσο πσο εθείλε ήηαλ ην 

πξφζσπν-θιεηδί ζε απηή ηε ζθελή. Σελ πιεζίαζε ρσξίο θαλέλα δηζηαγκφ θαη 

ηελ θνίηαμε φιν απνξία. Δθείλε βνπξθσκέλε, κε κάηηα θφθθηλα, ηνλ πήξε 

αγθαιηά μεζπψληαο ζε ιπγκνχο.  

-Δζχ! Αρ παηδί κνπ, ιππάκαη πνιχ γηα ηελ Έιιε ζνπ.  

Καζψο επεμεξγαδφηαλ ηα ιφγηα ηεο έλησζε ζα λα έβιεπε απηή ηε ζθελή απφ 

καθξηά. Ξαθληθά γηλφηαλ έλαο άιινο, έβγαηλε έμσ απφ ην ζψκα ηνπ. Σα 

δάθξπα ηνπ πιεκκχξηζαλ ην πξφζσπν ηνπ. Γε κπνξνχζε λα πηζηέςεη πσο φια 

είραλ ραζεί, πσο δε ζα ηελ έβιεπε μαλά. Υηιηάδεο κηθξά καραίξηα ηξππνχζαλ 

θάζε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπ, θαη ν πφλνο ζην ζηήζνο ηνπ ήηαλ πην νμχο απφ 

πνηέ.  

 -Ήζαζηε ηφζν ηαηξηαζηφ δεπγάξη παιηθάξη κνπ. Να πεγαίλεηο λα ηε βιέπεηο 

φκσο. Ο Θεφο είλαη κεγάινο.  

ηηγκηαία ζχκσζε ζην άθνπζκα απηψλ ησλ ιέμεσλ. Πνηφο Θεφο κπνξεί λα 

είλαη ηφζν κεγαιφθαξδνο θαη θαιφο πνπ ζνπ ζηεξεί ηνλ άλζξσπν πνπ 

αγάπεζεο; Πφζν είρε βαξεζεί λα αθνχεη θνπβέληεο ζαλ απηέο. Τπέζεηε πσο ν 

Θεφο πνπ είρε γλσξίζεη εθείλνο δελ είρε ζρέζε κε απηφλ πνπ ήμεξαλ νη άιινη. 

Γηα εθείλνλ δελ είρε θαλέλα λφεκα λα επηζθέπηεηαη έλαλ ηάθν, δελ έβιεπε 

ηίπνηα ην ζπκβνιηθφ ζε φιν απηφ. Αθφκε θαη ηνλ ηάθν ηνπ παηέξα ηνπ είρε 

ρξφληα λα ηνλ επηζθεθζεί. Γχξηζε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, κε φζε 

δχλακε ηνπ είρε απνκείλεη.  

-Να πεγαίλεηο, κπνξεί λα ηε βνεζήζεηο, αθνχο; Σνπ θψλαμε.  

-Πνχ λα πεγαίλσ, ηη είλαη απηά πνπ ιέηε; 

-ην ςπρηαηξείν, εθείλν εθηφο ηεο πφιεο παηδί κνπ, είπε ςηζπξηζηά εθείλε. Μα  

λφκηδα πσο ζα ην ήμεξεο, ηνπ απάληεζε δηζηαθηηθά.  

Γελ ήμεξε πσο λα αληηδξάζεη, ζηελ αξρή αλαθνπθίζηεθε πνπ δελ ήηαλ εθείλε 

ην ζχκα ηεο δνινθνλίαο. Όζηεξα φκσο δελ ήμεξε ηη λα ζθεθηεί. ε κηα ζηηγκή 

ν πφλνο ηνπ άιιαμε κνξθή, έγηλε έλα δηάθαλν ηέξαο πνπ ηελ θξαηνχζε καθξηά 

ηνπ, κηα νδπλεξά ιεπθή εηθφλα. 

~~~ 
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Μέζα ζε κηα ψξα είρε αιιάμεη γλψκε ρηιηάδεο θνξέο γηα ην πσο λα ρεηξηζηεί 

ηελ θαηάζηαζε. Πψο ρεηξίδεζαη άιισζηε θάηη πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη 

εθηφο ηνπ ειέγρνπ ζνπ; Σί ζα κπνξνχζε λα ηεο πεη φηαλ ηελ επηζθεθζεί, θαη 

κήπσο φζα ζα ηεο έιεγε επηβάξπλαλ πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε ηεο; ιν 

απηφ ην αδηέμνδν ηνλ είρε θέξεη μαλά ζηελ ίδηα αθηλεηνπνηεκέλε ζέζε πνπ 

γλψξηδε θαιά. Απφ θφβν κήπσο ην απνηέιεζκα δελ είλαη απηφ πνπ ζέιεη, 

επέιεγε λα βξίζθεηαη ζηε κέζε θαη λα κελ θάλεη ηίπνηα. Δίρε γπξίζεη ζην ζπίηη 

θαη έθηηαρλε ζελάξηα κε ην πσο ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί ε δηθή ηνπ ηζηνξία, 

κέρξη πνπ λχρησζε.  

Σα κάηηα ηνπ θαξθψζεθαλ ζην ξνιφη πνπ απηή ηε θνξά έκνηαδε λα ιεηηνπξγεί, 

παξά ηε ζέιεζε ηνπ. Έζπξσρλε ηελ ψξα γηα λα θηάζεη ζηε ζηηγκή πνπ πάγσζε 

μαλά. Σφηε ρηχπεζε ε πφξηα ηνπ. Η Δ. είρε έξζεη απηή ηε θνξά ζην ζπίηη ηνπ, 

ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Ξαθληάζηεθε φηαλ ηελ είδε. Γηα κηα ζηηγκή ζάζηηζε 

θνηηάδνληαο ηε ζηα κάηηα. Ήζειε ηφζν πνιχ λα δεη ηελ Έιιε ζηε ζέζε ηεο. Σα 

πνηήξηα θξαζί πνπ είρε θαηαλαιψζεη δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα πηζηέςεη θάηη 

ηέηνην φκσο.  

-Πέξαζε κέζα, ηεο είπε θάλνληαο ηεο λφεκα κε ην ρέξη.  

Φνξνχζε έλα θφθθηλν θφξεκα, απφρξσζε νιφηδηα κε ην θξαγηφλ θαη ην 

δαρηπιίδη ηεο. Ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηπνηεκέλε ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε 

θνξά πνπ ηελ είδε. θέθηεθε ζηηγκηαία φηη ην θφθθηλν ηεο θφξεκα έκνηαδε κε 

ην αγαπεκέλν θφξεκα ηεο Έιιεο, εθείλν κε ηα ινπινχδηα πνπ θνξνχζε ηελ 

εκέξα πνπ γλσξίζηεθαλ. Σνπ έθαλε εληχπσζε ην πσο θεξφηαλ ε Δ. ζην ρψξν, 

κε απηνπεπνίζεζε, ζα λα ηεο ήηαλ ήδε νηθείν ην ζπίηη ηνπ. Κάζηζε ζηνλ 

θαλαπέ θαη ζηαχξσζε ηα πφδηα ηεο. Σελ αθνινχζεζε θαη θάζηζε ζηελ άιιε 

γσλία ηνπ θαλαπέ.  

-Λνηπφλ; Σεο κίιεζεο; ηνλ ξψηεζε θνθηά.  

-Δ, θνίηα, ππήξμαλ θάπνηεο επηπινθέο ζην ζρέδην.  

-Σί ελλνείο αθξηβψο; 

-Γελ θαηάθεξα λα ηε δσ. Η Έιιε είλαη ζην ςπρηαηξείν, δελ μέξσ πσο 

θαηέιεμε εθεί, πνηα ήηαλ ε αηηία, αιιά δελ μέξσ εάλ κπνξψ λα ηελ 

πξνζεγγίζσ.  

-Σε θνβάζαη; ηνλ ξψηεζε γειψληαο εηξσληθά.  

-ρη, φρη, δελ είλαη απηφ.  

-Μήπσο δε ηε ζέιεηο ηφζν ηειηθά;  
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-ρη, δελ είλαη απηφ. Δίλαη φηη δελ μέξσ εάλ έρσ ην δηθαίσκα λα ηελ ηαξάμσ 

ιέγνληαο ηεο φια απηά, εηδηθά ηψξα. Φαληάδνκαη πσο ζα είλαη εχζξαπζηε, δε 

ζέισ λα ξηζθάξσ λα ηεο θάλσ θαθφ.  

-Δίζαη ηφζν επαίζζεηνο Πέηξν, αθνχγεηαη ινγηθφ απηφ πνπ ιεο.  

Σνλ πιεζίαζε θαη θάζηζε αθξηβψο δίπια ηνπ. Πέξαζε ην ρέξη ηεο αξγά, κε 

δηζηαγκφ, γχξσ απφ ηνλ ψκν ηνπ. Δθείλνο είρε αξρίζεη λα ληψζεη ήδε ακήραλα. 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο απηά ηα πιάζκαηα δελ είραλ ζπλαηζζήκαηα, θαη 

απηή ε μαθληθή ηεο πξνζέγγηζε ηνπ θαηλφηαλ πνιχ πεξίεξγε.  

-Ίζσο, έηζη λα είλαη θαιχηεξα, αγάπε κνπ, ηνπ απάληεζε κε πξνζπνηεηφ 

ρακφγειν θαη ηνλ πιεζίαζε θη άιιν κε ζθνπφ λα ηνλ θηιήζεη.  

Ο Πέηξνο έλησζε κηα μαθληθή απεηιή, ηελ απνκάθξπλε ζπξψρλνληαο ηελ.  

-Μα ηί θάλεηο, κνπ ιεο;  

-Σί ζέιεηο λα θάλσ; Αθνχ δελ βξήθεο ηελ Έιιε ίζσο βξεηο ζε κέλα απηφ πνπ 

ρξεηάδεζαη.  

-Σί ιεο; 

-Δλλνψ φηη ηψξα πνπ ε Έιιε είλαη κφληκα ζην ςπρηαηξείν 

-Γηα ζηάζνπ, εγψ δελ είπα φηη είλαη κφληκα. Καη φηαλ ζνπ είπα πνπ βξίζθεηαη 

δε θάλεθε λα μαθληάδεζαη.  

-Μα ζνπ έρσ εμεγήζεη, δελ έρσ ζπλαηζζήκαηα.  

-Γελ μέξσ εάλ ην πηζηεχσ απηφ θαη δελ θαηαιαβαίλσ εηιηθξηλά ηη ζεο απφ 

κέλα.  

Σφηε ην πξφζσπν ηεο Δ. ζθνηείληαζε. Άξρηζε λα απνθηά κηα έθθξαζε πνπ ηνλ 

παξαμέλεςε. Έλησζε λα ηε θνβάηαη, λα ζηέθεη δίπια ηεο ακήραλνο θαη 

αθηλεηνπνηεκέλνο μαλά.  

-Κνίηα Πέηξν, δελ έρσ ρξφλν γηα παηρλίδηα.  

-Πψο ήμεξεο πνχ είλαη; Δζχ επζχλεζαη πνπ είλαη εθεί; Πεο κνπ ηελ αιήζεηα.  

-Η Έιιε ζνπ είλαη εθεί πνπ είλαη γηαηί ηξειάζεθε, εληάμεη; νπ είπα πσο 

πξνζπαζήζακε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ηεο θαη εθείλε δελ αληαπνθξίζεθε. 

Γελ ήμεξα ηη άιιν λα θάλσ, νπφηε πήγα λα ηε βξσ.  
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-Καη; Σί ζπλέβε; Σί ηεο έθαλεο; Έλησζε ηηο θιέβεο ζην κέησπν πνπ λα ρηππνχλ 

κε καλία θαη ηα κάηηα ηνπ λα θαίλε. Δίρε εμνξγηζηεί ζηελ ηδέα φηη εθείλε θαη ην 

ζρέδην ηεο ήηαλ ε αηηία πνπ ε Έιιε βξηζθφηαλ ζηελ θιηληθή.  

- Γε ζα ζνπ πσ ςέκαηα γη απηφ. Ήμεξα πσο αλ κε ζπλαληνχζε ζα ηξειαηλφηαλ, 

φπσο θάζε άλζξσπνο πνπ ζπλαληά ην ζσζία ηνπ, ην είρα αλάγθε Πέηξν.  

-Ήμεξεο ηη έθαλεο θαη επέιεμεο λα ηε δεηο; Γηαηί δελ πήγε ν δηθφο κνπ ζσζίαο 

-Γε ηνλ έλνηαδε, κφλε κνπ είκαη ζε απηφ. Θέισ λα κε θαηαιάβεηο. Γε κπνξείο 

λα θαληαζηείο πφζν άζρεκν είλαη λα δεηο κηα δσή ρσξίο θακία επηινγή. Να 

μππλάο θαη λα θνηκάζαη κφλε, κφλε δίπια ζε έλαλ άιινλ άλζξσπν, πνπ 

θάπνηνη δηάιεμαλ γηα ζέλα, πνπ εζχ δε ληψζεηο ηίπνηα γηα απηφλ, θαη απηφο 

απνιχησο ηίπνηα γηα εζέλα. Γε κπνξείο λα θαληαζηείο πφζν δχζθνιν είλαη λα 

εξγάδεζαη ζθιεξά γηα λα θξαηήζεηο ηηο ηζνξξνπίεο ζηηο δσέο ησλ άιισλ, φηαλ 

εζχ δελ έρεηο δσή. ε έβιεπα καδί ηεο θαη δήιεπα ζαλάζηκα. Καλείο εθεί δελ 

ήμεξε ηη είλαη ε δήιεηα, θαλείο δε κπνξνχζε λα κε θαηαιάβεη. Δζχ φκσο μέξεηο 

πσο είλαη λα είζαη δηαθνξεηηθφο.  

-Πεξηκέλεηο λα ζε ιππεζψ; ηεο απάληεζε νξγηζκέλνο.  

-Γελ πεξηκέλσ λα κε ιππεζείο. Θέισ λα κνπ δψζεηο κηα επθαηξία. Να ΜΑ 

δψζεηο κηα επθαηξία. Γελ πηζηεχσ λα ζέιεηο αθφκε λα είζαη καδί ηεο. Δίλαη 

άξξσζηε Πέηξν, ελψ εγψ ζα είκαη πγηήο, θαη θνληά κνπ θη εζχ. Αχξην ηελ ίδηα 

ψξα ζα έξζσ μαλά, γηα λα κνπ δψζεηο ηελ ηειηθή ζνπ απάληεζε.  

-Πνηά απάληεζε;  

-Μπνξείο λα δηαιέμεηο λα είζαη καδί κνπ, εδψ. Θα πάξσ ηε ζέζε ηεο. Θα ζε 

θάλσ επηπρηζκέλν, είκαη ζίγνπξε.  

-Φχγε ζε παξαθαιψ.  

 

~~~~ 

Νσξίο ην πξσί βξηζθφηαλ ζηελ θιηληθή. Ήζειε λα ηελ δεη πξηλ πάξεη 

νπνηαδήπνηε απφθαζε. Πάληα ηνλ βνεζνχζε λα πάξεη απνθάζεηο, αθφκε θαη 

κεηά ην ρσξηζκφ ηνπο ζπλήζηδε λα θνηηάδεη θσηνγξαθίεο ηεο θαη λα ζθέθηεηαη 

ηη ζα ηνλ ζπκβνχιεπε, εάλ ηνλ άθνπγε. Η Έιιε είρε πάληα κηα θαζαξή καηηά 

ζηα πξάγκαηα, είρε έλα έλζηηθην πνπ παξέκελε αιάλζαζην.  

-Γηα πνηφλ αζζελή ήξζαηε; ηνλ ξψηεζε ε γξακκαηέαο.  
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-Σελ θπξία Ινξδαλίδνπ.  

-ηελ πηέξπγα 2 ζα πάηε, επζεία θαη αξηζηεξά, ζα αθνινπζήζεηε ηηο ηακπέιεο. 

Γσκάηην 33.  

Καζψο πεξλνχζε ην δηάδξνκν αλάκεζα ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ άθνπγε ηηο 

θσλέο θαη ηνλ αληίιαιν ησλ βαζαληζκέλσλ ςπρψλ ηεο θιηληθήο. Πίζσ απφ 

αλνηρηέο θαη θιεηζηέο πφξηεο κπνξνχζεο λα ληψζεηο ηα δσκάηηα λα βξάδνπλ. 

Τπήξρε κηα πεξίεξγε κπξσδηά ζην ρψξν θαη ε πγξαζία ήηαλ αηζζεηή ζην 

δέξκα ηνπ Πέηξνπ. Πεξπαηψληαο ην δηάδξνκν ησλ αζζελψλ έλησζε ην 

δηάδξνκν απηφ λα καθξαίλεη ζπλερψο, ζαλ έλα αέλαν ηεζη θνπψζεσο. Έλαο 

θφκπνο αλέβεθε ζην ιαηκφ ηνπ, θαη έλησζε ηα πφδηα ηνπ λα ηξέκνπλ. 

Πξνζπαζνχζε λα θνηηάδεη κνλάρα επζεία, αλαδεηψληαο ηηο ηακπέιεο πνπ ζα 

ηνπ έδεηρλαλ ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Κάπνπ κέζα ηνπ επρφηαλ λα κπνξνχζε λα 

παηήζεη έλα καγηθφ θνπκπί γηα λα ζηγάζνπλ νη θσλέο. Άζεια ηνπ γχξηζε ην 

βιέκκα ηνπ θαη πξφζεμε έλαλ θχξην γχξσ ζηα 60 πνπ πιαληφηαλ ζην δηάδξνκν 

κε γνξγφ βήκα θάλνληαο έληνλεο θηλήζεηο κε ην θεθάιη ηνπ. Φέιιηδε 

αθαηάιεπηα, αθνπγφηαλ επηζεηηθφο ζην ιφγν ηνπ, θαη θαηλφηαλ 

απνθαζηζκέλνο λα θηάζεη ζηελ έμνδν. Κξαηνχζε κηα πεηζέηα θαη ν ηδξψηαο 

ηνπ είρε θηάζεη σο ην ιαηκφ ηνπ. Σα ξνχρα ηνπ ήηαλ εκθαλψο ιεξσκέλα θαη 

πξέπεη λα είρε κέξεο λα πιπζεί. Ο Πέηξνο ηνλ θνίηαμε κε ιχπε, κα εθείλνο δελ 

θάλεθε λα ηνλ αληηιήθζεθε. Πηζαλφηαηα ν θφζκνο ζηνλ νπνίν βξηζθφηαλ είρε 

πην ηζρπξή επηξξνή πάλσ ηνπ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Έθηαζε ε ψξα πνπ έπξεπε λα ζηξίςεη αξηζηεξά, κα ν ήρνο απφ θάπνην θιάκα 

ηνλ ζηακάηεζε. Γχξηζε ην θεθάιη ηνπ θαη πξφζεμε πσο ζηε δεμηά γσλία 

βξηζθφηαλ κηα λεαξή θνπέια, ληπκέλε ζηα ιεπθά, πνπ θαζφηαλ ζην πάησκα. 

Σελ πξνζέγγηζε θαη έλησζε ηελ αλάγθε λα ηε βνεζήζεη. Σεο άπισζε ην ρέξη. 

Δθείλε ζήθσζε ην θεθάιη, ηνλ θνίηαμε κέζα ζηα κάηηα κε αεδία, ζα λα ήμεξε 

νηηδήπνηε θαθφ είρε θάλεη ζηε δσή ηνπ.  

-Φχγε, κε κε πιεζηάδεηο! Σνπ θψλαμε.  

Ο Πέηξνο έθαλε έλα βήκα πίζσ θαη θαζψο γχξηδε πξνο ηα πίζσ κηα λνζνθφκα, 

ληπκέλε ζηα κπιε, ηνλ πιεζίαζε ρακνγειψληαο. Πιεζίαζε ηελ θνπέια ζηα 

ιεπθά θαη θάλεθε λα έρεη ππφςε ηεο παξάιιεια ηηο θηλήζεηο ηνπ Πέηξνπ. 

Μφιηο πέξαζε πξνο ηελ πξψηε πηέξπγα έλησζε έλα ξίγνο λα ηνλ δηαπεξλά. 

Άλνημε ην βήκα ηνπ θαη έςαμε ην δσκάηην 33, πξνζπαζψληαο απειπηζκέλα λα 

απνκνλψζεη ηηο εηθφλεο θαη ηνπο ήρνπο πνπ δε ηνλ αθνξνχζαλ. Η πφξηα ηνπ 

δσκαηίνπ ήηαλ αλνηρηή, θαη κε κηα γξήγνξε καηηά δελ ππήξρε θαλείο ζην 

ηξίθιηλν δσκάηην. Μπήθε ζην δσκάηην θαη έλησζε λα πλίγεηαη απφ ηελ εζπρία. 
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Γελ εληφπηζε ηίπνηα ζην δσκάηην πνπ λα ζπκίδεη εθείλε, θαλέλα πξνζσπηθφ 

αληηθείκελν ζην ρψξν.  

Η θσλή ηεο έζπαζε ηε ζησπή. 

-Πέηξν, ήξζεο; 

 Έηξεμε πάλσ ηνπ θαη ηνλ πήξε αγθαιηά πξηλ πξνιάβεη λα αληηδξάζεη.  

 

~~~~~ 

Η εζληθή νδφο ήηαλ πην ζνξπβψδεο απφ πνηέ θαη ην θαπζαέξην έθαλε ηελ 

αηκφζθαηξα απνπληθηηθή. Η απιή ηνπ ςπρηαηξείνπ ήηαλ έλαο ηεξάζηηνο ρψξνο 

πνπ εμέπλεε κηα παξάμελε εζπρία. ιεο νη δπλαηέο θαη ζησπειέο θσλέο 

ράλνληαλ ζηε βνή ηνπ δξφκνπ. Κάπνηεο θνξέο κπνξνχζεο λα δεηο έλα ηεξάζηην 

ζχλλεθν πάλσ απφ ηελ απιή, ελψ άιιεο θνξέο ν ήιηνο έιακπε ζην 

θαηαπξάζηλν γξαζίδη ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ. Ο άλεκνο ερνχζε κέζα απφ ηα 

θχιια ησλ δέληξσλ πνπ κφιηο είραλ αξρίζεη λα παίξλνπλ ηα ρξψκαηα ηνπ 

θζηλνπψξνπ. Άιια είραλ πάξεη θαθέ ρξψκα, άιια θίηξηλν, θαη άιια βαζχ 

πνξηνθαιί. Ήηαλ ε αγαπεκέλε ηνπ επνρή, βξηζθφηαλ κε ην πην αγαπεκέλν ηνπ 

πξφζσπν πάλσ ζηε γε, θη φκσο έλησζε θελφο. Κάζνληαλ ζε έλα παγθάθη ηνπ 

πξναπιίνπ αγθαιηά, θνηηνχζε ηα κάηηα ηεο θαη έςαρλε ηε ζπλεζηζκέλε ηνπο 

ιάκςε. Η Έιιε θνηηνχζε ην θελφ, θαη θάπνπ κέζα ηεο έλησζε φηη απηή ε 

ζπλάληεζε ήηαλ κάηαηε. Δθείλνο θαηαιάβαηλε πσο είρε ππνζηεί θάπνην ζνθ 

απφ ηε γλσξηκία ηεο κε ηελ Έςηινλ. Αλαξσηήζεθε ηη είρε ζπκβεί, εθείλε φκσο 

δελ έδηλε ζαθείο απαληήζεηο, κνλάρα έθιαηγε ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη δεηνχζε 

ζπγγλψκε γηα θάπνηνλ αθαηαλφεην ιφγν. Έκνηαδε πην αδχλακε απφ πνηέ θαη 

απηφ ηνλ έθαλε λα ζέιεη λα γίλεη εθείλνο δπλαηφο γηα λα ηελ πξνζηαηέςεη. 

Ήμεξε πσο ήηαλ πάληα δπλαηή, θαη πίζηεπε φηη ζα επαλέιζεη. Ήιπηδε πσο καδί 

κπνξνχζαλ λα ηα μεπεξάζνπλ φια. Έλησζε πην δπλαηφο ζηε ζθέςε απηή, ήζειε 

λα ην πηζηεχεη, ηνλ θηλεηνπνηνχζε.  

Κνίηαμε ηνλ νξίδνληα, ηα ζχλλεθα λα θηλνχληαη κε γξήγνξν ξπζκφ θαη ηνλ 

ήιην λα ράλεηαη αλάκεζα ηνπο. ‘’Θα βξέμεη’’, ζθέθηεθε κε αθνξκή ηελ θίλεζε 

ησλ ζχλλεθσλ. Ήηαλ απφ ηε θχζε ηνπ απαηζηφδνμνο, πνηέ δε κπνξνχζε λα 

ζθεθηεί πσο κηα ππφζεζε κπνξεί λα είρε κηα ακηγψο ζεηηθή έθβαζε. Καζψο ε 

Έιιε είρε βπζηζηεί ζηε ζησπή, εθείλνο βπζηδφηαλ μαλά ζηα εξσηήκαηα ηνπ, 

ζηνλ θφζκν ηεο ακθηβνιίαο ηνπ. Σν δίιεκκα ηνπ ήηαλ μαλά κεηαμχ θίλεζεο 

θαη αθηλεζίαο. Σν βιέκκα ηνπ έπεζε πάιη ζηα ζχλλεθα. θέθηεθε απηφ πνπ 

ηνπ έιεγε πάληα ε γηαγηά ηνπ ‘’ζν ε γε γπξίδεη, λα γπξίδεηο θη εζχ’’. Πνηέ δελ 

ηελ θαηάιαβε ηε θξάζε ηεο, ηελ θνξφηδεςε θάπνηε θαη ζε έλα βηβιίν ηνπ. Σν 
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βηβιίν απηφ είρε θάλεη ηε κεγαιχηεξε επηηπρία, κνινλφηη ήηαλ ην πην 

απαηζηφδνμν ηνπ. Ίζσο λα είλαη πνιινί ηειηθά απηνί πνπ πξνηηκνχλ ηελ 

αθηλεζία. Μηα αρηίδα θσηφο έπεζε ζην πξφζσπν ηεο Έιιεο θαζψο ηελ ράδεπε 

μαλά ζηελ αγθαιηά ηνπ. Σφηε βξήθε ηε δχλακε πνπ έςαρλε, θαηάιαβε πσο ε 

αθηλεζία είρε ζίγνπξν απνηέιεζκα, ε θίλεζε φκσο φρη.  

-Πάκε λα θχγνπκε ζε παξαθαιψ, ηεο είπε κε ηξεκάκελε θσλή.  

-Ννκίδεηο φηη ζα καο αθήζνπλ; 

-Θα θχγνπκε ρσξίο λα καο θαηαιάβνπλ νη λνζνθφκνη. Πάκε!  

Μέζα ζε κηα ζηηγκή ηεο άξπαμε ην ρέξη θαη ηελ ηξάβεμε πξνο ην κέξνο ηνπ. 

Ίζσο λα ήηαλ ε κνλαδηθή θνξά πνπ εθείλνο ηελ πξνέηξεπε ηφζν έληνλα λα 

θάλνπλ θάηη. Σελ θνίηαμε ζηα κάηηα θαη επρήζεθε λα πάλε φια θαιά, φπσο 

φηαλ έβιεπε έλα αζηέξη λα πέθηεη. Η Έιιε έλησζε πσο φιν απηφ δε ζα 

νδεγνχζε πνπζελά, κα κέζα ηεο ήζειε λα πηζηεχεη φηη ππάξρεη κηα πηζαλφηεηα 

ην έλζηηθην ηεο λα θάλεη ιάζνο. Άξρηζαλ λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ έμνδν ηνπ 

ηδξχκαηνο κε γνξγφ βήκα, πξνζπαζψληαο λα κε δψζνπλ ζηφρν ζην 

πξνζσπηθφ. Καη νη δπν θνηηνχζαλ κπξνζηά έρνληαο ην λνπ ηνπο παξάιιεια 

πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Σα βήκαηα ηνπο ήηαλ απνθαζηζηηθά θαη 

πεξπαηνχζαλ θφληξα ζηνλ άλεκν. Η Έιιε θνηηνχζε θάζε ηφζν πξνο ηα πίζσ 

γηα λα βεβαησζεί πσο δε ηνπο είρε αθνινπζήζεη θαλείο. Ο Πέηξνο ηελ 

θξαηνχζε ζθηρηά απφ ην ρέξη θαη έλησζε ηα ρέξηα ηνπο λα ηδξψλνπλ.  

Καζψο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηα ζεκεία πνπ είραλ θφζκν, έηξεραλ κε ελσκέλα 

ηα ρέξηα ηνπο, ζα λα εμαξηάηαη φιε ε δσή ηνπο απφ απηφ ην πιέμηκν ησλ 

ρεξηψλ. Γχν λνζνθφκνη, έλαο άληξαο θαη κηα γπλαίθα, κφιηο είραλ αληηιεθζεί 

φηη ε Έιιε πξνζπαζνχζε λα δηαθχγεη απφ ην ίδξπκα θαη άξρηζαλ λα ηνπο 

αθνινπζνχλ δηαθξηηηθά. Η Έιιε θαη ν Πέηξνο άθνπζαλ ηα βήκαηα ηνπο λα 

απνθηνχλ αληίιαιν, θαη κε κηα θιεθηή καηηά είδαλ ηνπο δπν λνζνθφκνπο, 

ληπκέλνπο ζηα ιεπθά, λα ηξέρνπλ πίζσ ηνπο. Σνπο αληηιήθζεθαλ άκεζα θαη 

άξρηζαλ λα ηξέρνπλ αθφκε πην γξήγνξα.  

-Γπξίζηε πίζσ! Σνπο θψλαμε κε ηξεκάκελε θσλή ε λνζνθφκα.  

Η Έιιε θάζε θνξά πνπ θνηηνχζε πξνο ηα πίζσ έραλε ιίγν απφ ην ζάξξνο ηεο, 

ζα λα επξφθεηην λα καξκαξψζεη, θαη ν Πέηξνο ηελ πξνέηξεπε απιψο λα ηξέρεη 

θαη λα θνηηά κφλν πξνο ηελ έμνδν. Η Έιιε θαη ν Πέηξνο πεξλνχζαλ ην δξφκν 

κε ην θαλάξη λα δείρλεη θφθθηλν γηα ηνπο πεδνχο. Οη δπν λνζνθφκνη έθηαζαλ 

σο ηελ έμνδν ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ θαη ζηακάηεζαλ ζε απηφ ην ζεκείν, ζα λα 

επξφθεηην λα πεξάζνπλ κηα λνεηή γξακκή πνπ δελ ήζειαλ λα δηαβνχλ. ην 

ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπο θνηηάρηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη ρακνγέιαζαλ.  
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-Σψξα δελ είλαη πηα δηθή καο επζχλε. Κη επηπρψο λα ιέκε γηαηί έρνπκε θαη 

λένπο αχξην, είπε ε μαλζηά λνζνθφκα κε αλαθνχθηζε.  

-Γε θαληάδνκαη λα ην αλαθέξνπκε πνπζελά, ε; Σε ξψηεζε ν άλδξαο κε απνξία.  

-Γηα πνην ιφγν; Γε λνκίδσ άιισζηε λα ηελ ςάμεη θαλείο. Απιψο ζα θξχςεηο ην 

θάθειν ηεο θαη ζα θξνληίζεηο λα ηνλ πεηάμεηο ζπίηη ζνπ.  

-Καη ε δίδπκε αδεξθή ηεο πνπ ηελ έθεξε εδψ; 

-Μελ αλεζπρείο, απηή δεη ζην εμσηεξηθφ απφ φηη κνπ είπε, δελ πξφθεηηαη λα 

ηελ αλαδεηήζεη. Άζε πνπ καδί ηεο ήηαλ πην ςπρξή θαη απφ εζέλα, ηνπ είπε κε 

λφεκα αλάβνληαο ην ηζηγάξν ηεο κε θαηεχζπλζε πηα πξνο ηελ θιηληθή.  

Δθείλνο ρακνγέιαζε βάδνληαο ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο θαη ηελ αθνινχζεζε.  

Πεξλψληαο ηα κηζά ηεο εζληθήο νδνχ ν Πέηξνο έλησζε ην ζηνκάρη ηνπ λα έρεη 

δεζεί θφκπνο θαη ηα κάηηα ηνπ λα ηζνχδνπλ απφ ην θσο ηνπ ειίνπ. Η λεζίδα 

ζηελ νπνία ζηέθνληαλ έκνηαδε λα ηξέκεη, θαη ηα πφδηα ηνπ δελ ηνλ θξαηνχζαλ 

πηα. Η Έιιε ήηαλ απηή πνπ ηψξα ηνλ ηξαβνχζε κε φιε ηεο ηε δχλακε. Καζψο 

δηέζρηδαλ ην δξφκν ν Πέηξνο είδε ζηηγκηαία κηα θφθθηλε ιάκςε ζηα κάηηα ηνπ 

θαη έλα γλψξηκν ρακφγειν ζην βάζνο. Σε ζηηγκή απηή ζρεδφλ παξαδφζεθε, 

αθηλεηνπνηήζεθε, αθήλνληαο ην ρέξη ηεο Έιιεο πνπ είρε πξνρσξήζεη θηφιαο 

δπν αζπλαίζζεηα βήκαηα κπξνζηά. Έλα θφθθηλν απηνθίλεην ηνλ παξέζπξε 

ζην πέξαζκα ηνπ, ρσξίο λα ζηακαηήζεη. Σν ζψκα ηνπ εθηηλάρζεθε κε θφξα 

πξνο ην πεδνδξφκην, φπνπ έπεζε βαξχ θάλνληαο ζφξπβν. Σα αίκαηα θπινχζαλ 

ζην πξφζσπν ηνπ ηε ζηηγκή πνπ φια έζβεζαλ.  
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Η Έιιε θαζφηαλ ζην δηάδξνκν ηνπ λνζνθνκείνπ κε ην πξφζσπν ηεο αλάκεζα 

ζηα ρέξηα ηεο. Σα δάθξπα ηεο είραλ αξρίζεη λα θπινχλ απφ ηα κάηηα, ζην 

πξφζσπν θαη χζηεξα ζην γπαιηζκέλν πάησκα ηνπ λνζνθνκείνπ. Έλησζε ην 

θεθάιη ηεο βαξχ θαη ηα πφδηα ηεο λα ηξέκνπλ. Σν αίκα ηνπ Πέηξνπ είρε 

παγψζεη πάλσ ζηε ιεπθή ηεο κπινχδα. Σα ιακπεξά θψηα ηνπ λνζνθνκείνπ 

ελνρινχζαλ ηα θαηαθφθθηλα κάηηα ηεο. Ο δηάδξνκνο ήηαλ ζρεδφλ άδεηνο, 

άςπρνο θαη θξχνο. Έμσ απφ θάζε δσκάηην ππήξρε κηα ζεηξά απφ κεηαιιηθέο 

θαξέθιεο θαη κηα θηάιε λεξνχ κε πιαζηηθά πνηήξηα. Η Έιιε έλησζε ην ζηφκα 

ηεο λα έρεη ζηεγλψζεη, κα δελ άληερε λα ζεθσζεί. Αθξηβψο απέλαληη ηεο 

έζηεθε έλα παιηφ θαξηνηειέθσλν, κε ρξψκαηα κπιε θαη θίηξηλα πνπ δε ζχκηδε 

ζε ηίπνηα ηελ επνρή ηνπο. Αλαξσηήζεθε εάλ έπξεπε λα θαιέζεη ηε κεηέξα ηνπ 

Πέηξνπ, θαη ηη ζα κπνξνχζε λα ηεο πεη. Ξαθληθά ζπκήζεθε ην πφζν ζθιεξή 

ήηαλ θαη αλέβαιε απηή ηε ζθέςε. Η λνζνθφκα είρε ψξα λα εκθαληζηεί θαη φζν 

πεξλνχζαλ ηα ιεπηά ηφζν πεξηζζφηεξν έηεηλε ε ζθέςε ηεο πξνο ην 

αλαπφθεπθην. Ο ζάλαηνο άιισζηε είλαη αλαπφθεπθηνο, απηφ ην μέξνπκε φινη 

απφ παηδηά. Απηφ καο θάλεη θαη ιίγν ζιηκκέλνπο ζε ζηηγκέο επηπρίαο, φηη 

ηίπνηα δελ θξαηά γηα πάληα. Κνηηψληαο ην κεγάιν ζθαιηζηφ ξνιφη ηνίρνπ 

αληηιήθζεθε πσο ππήξραλ δηάθνξεο ρξπζέο ιεπηνκέξεηεο πάλσ ηνπ πνπ 

έκνηαδαλ ζαλ αρηίδεο θσηφο, ζαλ κηθξέο εθιάκςεηο αλάκεζα ζηηο αηειείσηεο 

ψξεο. Σν βιέκκα ηεο θνληνζηάζεθε ζηελ ψξα, φπσο πνηέ άιινηε. Οη δείθηεο 

έκνηαδαλ λα θηλνχληαη βαζαληζηηθά αξγά, ζα λα παξνπζίαδαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν έλησζε ηελ ψξα λα πεξλά. Ο κηθξφο δείθηεο ζηγά-ζηγά εγθαηέιεηπε ηνλ 

αγψλα δξφκνπ ηνπ πάλσ ζην ηακπιφ, πξάγκα πνπ έθαλε ηελ Έιιε λα απνξεί 

γηα ην γεγνλφο φηη ην λνζνθνκείν πιήξσζε γηα έλα αθξηβφ ξνιφη αιιά δελ 

αιιάδεη ηηο κπαηαξίεο ηνπ.  

Ξαθληθά κηα αθφκε ζθέςε δηαπέξαζε ην κπαιφ ηεο, ρσξίο λα κπνξεί λα ηελ 

ειέγμεη. ‘’Γηαηί δε ζηακάηεζε ην απηνθίλεην;’’ Ήμεξε πνιχ θαιά πσο 

θπθινθνξνχλ πνιινί αζπλείδεηνη νδεγνί, κα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ εξρφηαλ 

ζπλέρεηα αληηκέησπε κε θάηη πνπ ζηελ αξρή νλφκαδε πεπξσκέλν, έπεηηα 

παξάμελν, αθχζηθν ίζσο, σο πνπ πήξε κηα άιιε κνξθή, ηξνκαθηηθά δηθή ηεο. 

Απηή ηεο Έςηινλ. Η Έιιε αλαξσηηφηαλ πφζν ηπραίν ήηαλ ηειηθά ην αηχρεκα 

ηνπ Πέηξνπ ηε ζηηγκή πνπ κάιηζηα είραλ απνθαζίζεη λα απνδξάζνπλ καδί. Κη 

αλ ηειηθά δελ ήηαλ αηχρεκα, αιιά ε Έςηινλ βξηζθφηαλ πίζσ απφ απηφ; 

Απέζπξε ηε ζθέςε ηεο απφ απηή ηελ ππφζεζε θαη επαλήιζε μαλά ε ζθέςε ηνπ 

ζαλάηνπ. Δίρε δηαβάζεη θάπνηε, ζε έλα απφ ηα βηβιία ηνπ Πέηξνπ, έλα 

απφθζεγκα ηνπ Δπίθνπξνπ πνπ ηψξα θάληαδε λα παίξλεη ππφζηαζε: Ο 

ζάλαηνο δελ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιεί, επεηδή φηαλ εκείο ππάξρνπκε, ν 
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ζάλαηνο δελ είλαη παξψλ θαη φηαλ ν ζάλαηνο είλαη παξψλ, εκείο δελ 

ππάξρνπκε. Καη αλ ηψξα πνπ ν ζάλαηνο βξηζθφηαλ θνληά ηεο, θαη πην πνιχ 

θνληά ζηνλ Πέηξν, ηελ απαζρνινχζε, εθείλε ήηαλ ζίγνπξε πσο ζα ηελ 

απαζρνινχζε δηπιά αλ απνθάζηδε λα ηνλ πάξεη καθξηά ηεο.  

Σν θαξηνηειέθσλν απέλαληη ηεο άξρηζε λα ρηππά κε έλαλ ραξηησκέλν ήρν πνπ 

ζχκηδε άιιεο επνρέο. Ο ήρνο ηνπ, εθθσθαληηθφο φπσο ήηαλ ράξαμε ηε ζησπή 

ζαλ έλα θνθηεξφ καραίξη. Κνίηαμε ην θαξηνηειέθσλν θαη ζθέθηεθε πσο πνηέ 

δελ είρε δεη λα ρηππά έλα απφ απηά, παξά κφλν λα θαινχλ άιινπο. Έξημε κηα 

καηηά γχξσ ηεο, κα δελ ππήξρε θαλείο ζηνλ θαηάιεπθν δηάδξνκν. Έλησζε ζαλ 

απηφ ην ηειέθσλν λα ηελ αθνξνχζε, θαη ζεθψζεθε απφ ηε ζέζε ηεο ζα λα ηελ 

είραλ ππλσηίζεη.  

-Παξαθαιψ;  

-Έιιε, εγψ είκαη, είπε ε θσλή ηεο Έςηινλ, πνπ ήηαλ ιίγν πην ειαθξηά απφ ηε 

δηθή ηεο. Η Έιιε αλαηξίρηαζε ζην άθνπζκα ηεο θσλήο ηεο. Σελ αλαγλψξηζε 

ακέζσο, φπσο θαη ην ρακφγειν πνπ πξέπεη λα είρε ηε ζηηγκή πνπ ηεο 

απνθξίζεθε. 

-Σί ζέιεηο; ηεο απάληεζε θνβηζκέλε.  

-Ήμεξεο φηη έπξεπε λα είραηε ζπλεξγαζηεί εμαξρήο. Δίρεο πεη πσο ζα 

πξνζπαζήζεηο, θαη αλ ην είρεο θάλεη ίζσο λα κε ρξεηαδφηαλ λα ην θάλσ ηψξα 

απηφ.  

-Δζχ ήζνπλ; Σί λνκίδεηο φηη ζα θαηαθέξεηο; -Κνίηα, αλ ζπκθσλήζεηο λα ηνλ 

πείζεηο θαλείο δε ζα πάζεη θαθφ.   

-Με απεηιείο; απάληεζε ε Έιιε ηζαιαθψλνληαο ην θαιψδην απφ ηα λεχξα ηεο.  

-ρη. νπ θάλσ κηα λέα πξφηαζε. Δίλαη ε ηειεπηαία. Σν αθεληηθφ κνπ έρεη ήδε 

ππνπηεπζεί θάηη, θη έηζη δελ έρσ ρξφλν.  

-Γε κε αθνξά. Δίλαη ζην ρεηξνπξγείν, δε κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα απφ φζα ζεο.  

-Μπνξψ λα ηνλ θάλσ θαιά, θαη ην μέξεηο. Η δηνξία ζνπ είλαη κέρξη ην βξάδπ. 

Μφλν ζθέςνπ πσο αλ αξλεζείηε μαλά, ή αλ παίμεηο πάιη καδί κνπ, ίζσο λα 

είλαη ρεηξφηεξεο νη ζπλέπεηεο. ΔΤ δηαιέγεηο. 

Ο ήρνο ηεο γξακκήο ζηακάηεζε. Η Έιιε γχξηζε θαη είδε ηε λνζνθφκα πνπ 

πξνεγνπκέλσο ήηαλ ζην ρεηξνπξγείν, λα ηελ θνηηά κε ελδηαθέξνλ. Σα κεγάια 

ρείιε ηεο ρακνγεινχζαλ κε ζπκπάζεηα, αιιά θαηλφηαλ λα δπζθνιεχεηαη λα ηεο 

απεπζχλεη ην ιφγν.  
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-Πψο είλαη; Σε ξψηεζε ε Έιιε πιεζηάδνληαο ηε κε αγσλία.  

- θεθηφκνπλ δεζπνηλίο, ίζσο είλαη θαιή ηδέα λα θαιέζεηε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, 

ηα πξάγκαηα δελ εμειίζζνληαη φπσο ζα ζέιακε.  

 

 

 

~~ 

Οη ψξεο πεξλνχζαλ, ή ηνπιάρηζηνλ απηφ έλησζε ε Έιιε. Ήηαλ αθφκε ζηελ 

ίδηα ζέζε, ζηελ αθξηαλή θαξέθια έμσ απφ ην δσκάηην ηνπ. Κνηηνχζε ζα 

ρακέλε θαη θάζε ηφζν έθιαηγε αγθαιηάδνληαο ην ζψκα ηεο κε δχλακε. 

Παξέκελε κφλε ζην δηάδξνκν θαη έηζη δελ ηελ έλνηαδε θαζφινπ λα θιάςεη 

γνεξά, παξφηη ηεο ήηαλ πάληνηε δχζθνιν. Κνίηαμε ζηηγκηαία ηνλ ηειεθσληθφ 

ζάιακν απέλαληη θαη πξφζεμε κηα κηθξή εηθφλα ηεο Παλαγίαο. Γελ πίζηεςε 

πνηέ ζην Θεφ, αιιά έθαλε κηα πξνζπάζεηα αθφκε θαη λα πξνζεπρεζεί. Καη νη 

ψξεο πεξλνχζαλ, θαη πεξλνχζαλ ρσξίο θαλέλα ζεηηθφ ζεκάδη απφ φηη ζα 

νλφκαδε θαλείο σο ‘’Θεφ’’, ‘’Μνίξα’’, ή νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνχζε λα 

ζηαζεί βνεζεηηθφ ζε απηή ηελ παξάλνηα πνπ δνχζε. Κνίηαδε θαζεισκέλε πξνο 

ην άπεηξν. θεθηφηαλ πφζν άδηθνο ζα ήηαλ ν επηθείκελνο ζάλαηνο ηνπ. Η ίδηα 

δελ είρε θαηαθέξεη λα ελεκεξψζεη θαλέλαλ απφ ηνπο δηθνχο ηνπ. Σεο ήηαλ 

αδχλαηνλ λα ζπκεζεί ηνλ αξηζκφ ηνπο, δελ είρε θηλεηφ πάλσ ηεο θαζψο 

απαγνξεπφηαλ λα έρεη απφ ην ςπρηαηξείν, θαη ν Πέηξνο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

κηιήζεη. Σεο ππνζρέζεθαλ απφ ην λνζνθνκείν πσο ζα έςαρλαλ ην θηλεηφ ηνπ 

θαη ηα ζηνηρεία ζην ζχζηεκα ηνπο. «Ίζσο ε θνηλσληθή ππεξεζία λα έρεη 

θάπνην παξαπάλσ ζηνηρείν», ηεο είπε παξεγνξεηηθά ε λνζνθφκα κε απηφ ην 

ρηχπεκα ζηνλ ψκν θαη ην αληίζηξνθν ρακφγειν πνπ δήισλε ηε ιχπεζε ηεο. 

Δθείλε δελ είρε εζπράζεη κε απηφ φκσο. Καη πψο ζα κπνξνχζε άιισζηε; Ο 

άλζξσπνο πνπ είρε πεξάζεη ηηο νκνξθφηεξεο ζηηγκέο ηεο βξηζθφηαλ έλα βήκα 

πξηλ ην ζάλαην, θαη δε ζα είρε θαλ ηελ επθαηξία λα απνραηξεηίζεη ηνπο δηθνχο 

ηνπ.  

Μα θαη λα έβξηζθε ηξφπν λα εηδνπνηήζεη ηελ αδεξθή ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ ηη 

ζα κπνξνχζε λα ηνπο πεη άξαγε; Έθαλε ζηηγκηαία ηελ εηθφλα λα εμεγεί ζηελ 

«θπξά Καιιηφπε» φπσο ηε θψλαδε ν Πέηξνο, ηη είρε ζπκβεί. Σελ είδε λα 

νπξιηάδεη, λα πνλά, λα ζσξηάδεηαη. ε κηαλ άιιε εθδνρή ίζσο λα ηεο επέξξηπηε 

επζχλεο, λα ηεο νξκνχζε κε καλία. Καη ε αδεξθή ηνπ άξαγε ζα έλησζε ηίπνηα; 

Η Έιιε δελ απέθηεζε πνηέ θαιή εηθφλα γηα εθείλε, έλησζε πάληα πσο ν 

Πέηξνο ήηαλ θαιχηεξα ρσξίο ηελ αδεξθή ηνπ λα ηνλ επηθξίλεη θαη λα ηνλ 
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επηζθηάδεη. Πφζν εηξσληθφ πνπ εθείλνο είρε ην φλνκα θαη εθείλε είρε ηε ράξε, 

κηα γπλαίθα πέηξα κέζα ηεο. Ο Πέηξνο ζα έζπεπδε λα πεη πσο ήηαλ απιψο 

πιεγσκέλε απφ ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπο θαη έθηνηε δελ ήηαλ πνηέ ε ίδηα. 

Χζηφζν, ε Έιιε ήμεξε φηη νη πιεγσκέλνη άλζξσπνη κπνξεί λα ζθιεξαίλνπλ 

γηα λα πξνζηαηεπζνχλ, λα αιιάδνπλ γηα λα επηβηψζνπλ, κα δε κπνξνχλ πνηέ λα 

γίλνπλ θάηη ηφζν άθακπην. Δάλ ε «θπξά Καιιηφπε» δε ηεο επέξξηπηε επζχλεο 

γηα ην ζάλαην ηνπ γηνπ ηεο, ε θφξε ηεο ζα ην έθαλε ζίγνπξα. ε απηέο ηηο 

ζθέςεηο, παξέα κε ηηο ηχςεηο πνπ έλησζε ρσξίο θαλ λα ηελ θαηεγνξήζεη θαλείο, 

άξρηζε λα βνπξθψλεη μαλά. ρεκάηηζε ζχληνκα κηα ιίκλε απφ δάθξπα ζην 

πάησκα ηνπ λνζνθνκείνπ. Η ζπλείδεζε ηεο δε ηελ άθελε λα αιιάμεη ζθέςε 

ζηηγκή, ηελ ψξα πνπ φια άιιαδαλ γχξσ ηεο. Μηα λνζνθφκα πεξλψληαο ζην 

δηάδξνκν άλνημε ην παξάζπξν φηαλ ήξζε αληηκέησπε κε ηελ απνπληθηηθή 

αηκφζθαηξα ηνπ δηαδξφκνπ. Σν ρξψκα ηνπ νπξαλνχ είρε απφ ψξα αιιάμεη ζε 

έλα βαζχ κπιε, ρσξίο αζηέξηα, ρσξίο ζχλλεθα, κε έλα ειαθξχ αεξάθη λα 

πιαληέηαη. Μηα ηέιεηα αηειήο λχρηα.  

 

-Γελ ήμεξα πσο πίλεηε ηνλ θαθέ ζαο, γη απηφ ηνλ έθεξα ζθέην, κε δάραξεο 

δίπια. Σεο είπε ε κειαρξηλή λνζνθφκα πξνζθέξνληαο ηεο έλα πιαζηηθφ πνηήξη 

θαθέ θίιηξνπ θαη έλα κπνπθάιη λεξφ. Η Έιιε δε κπνξνχζε λα θξαηήζεη ηα 

δάθξπα ηεο ζηελ επγεληθή θίλεζε ηεο θνπέιαο.  

-αο επραξηζηψ πνιχ, απάληεζε κε ηξεκάκελε θσλή απιψλνληαο ην ρέξη.  

-Γελ θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε θάπνηνλ δηθφ ηνπ, αιιά ε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγφο ζα καο εηδνπνηήζεη αχξην.  

-Δπραξηζηψ, ην εθηηκψ.  

-Κνίηα, ζε κηα ψξα ζα έρεη εξεκίζεη ιίγν ε βάξδηα. Θα ζε βνεζνχζε λα ηνλ 

δεηο;  

-Ναη, ηεο θψλαμε κε έθπιεμε ε Έιιε. Λίγνο θαθέο έπεζε πάλσ ζην ιεπθφ ηεο 

ξνχρν.  

-Δληάμεη, εληάμεη, ζα πεξάζσ ζε κηα ψξα λα κπνχκε καδί ζην δσκάηην. Μέρξη 

ηφηε μεθνπξάζνπ.  

Μηα ψξα αξγφηεξα ε Έιιε δελ είρε θαηαθέξεη λα θιείζεη κάηη. Η επίδξαζε 

ηνπ θαθέ ζε απηφ ήηαλ κηθξή κπξνζηά ζηηο ηχςεηο θαη φιε ηεο ηελ αγσλία. 

ηαλ ηειηθά ε λνζνθφκα ηεο έδεημε ην δξφκν γηα ην δσκάηην ηνπ Πέηξνπ φια 

έκνηαδαλ λα έρνπλ πάξεη ην δξφκν ηνπο. Θα ηνπ δεηνχζε ζπγγλψκε, θαη ζα 

ήιπηδε ζε έλα ζαχκα. Δίλαη άιισζηε θαη η δπν ηφζν θνηλφηππα ζην ρψξν ηνπ 
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λνζνθνκείνπ. Η πφξηα άλνημε θαη ε Έιιε αληίθξηζε ηελ Έςηινλ λα ηελ 

πεξηκέλεη δίπια ζην θξεβάηη ηνπ Πέηξνπ. Σνπ θξαηνχζε ην ρέξη θαη θνηηνχζε 

επίκνλα πξνο ηελ πφξηα. Η Έιιε επραξίζηεζε ηε λνζνθφκα θαη πξνρψξεζε 

πξνο ηελ Έςηινλ.  

-Πεξηκέλσ κηαλ απάληεζε Έιιε.  

-Δληάμεη, είκαη έηνηκε. ψζε ηνλ θαη εγψ ζα πάξσ ηε ζέζε ζνπ.  

-Καιή επηινγή.  

Η Έςηινλ αθνχκπεζε ην κέησπν ηνπ Πέηξνπ. Οη ρηχπνη ηεο θαξδηάο ηνπ πνπ 

σο ηφηε ήηαλ αξγνί, ζρεδφλ αζφξπβνη, άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ. Σα κάηηα ηνπ 

πνπ είραλ ψξα λα απνθηήζνπλ μαλά θσο άλνημαλ ζηηγκηαία θαη ε αλάζα ηνπ 

αθνχζηεθε μαλά ζην δσκάηην. Η Έςηινλ έθαλε λφεκα ζηελ Έιιε λα ηελ 

αθνινπζήζεη απφ ηε κπαιθνλφπνξηα.  

-Σν πξσί δε ζα ζπκάηαη φηη καο είδε εδψ, εγψ ζα πάξσ ηε ζέζε ζνπ θαη εζχ ηε 

δηθή κνπ. ια ζα απνθηήζνπλ μαλά κηα ηζνξξνπία.  

-Θα είλαη θαιά ν Πέηξνο;  

-Καιχηεξα απφ πνηέ. Σψξα πάκε ζηελ πξνβιήηα, ε πχιε ζα αλνίμεη ζε ιίγν. 

ε επραξηζηψ ηφζν πνιχ γηα απηφ ην δψξν. 

Γηα πξψηε θνξά ζηε θσλή ηεο Έςηινλ κπνξνχζε λα δηαθξίλεη θάπνην 

πξαγκαηηθφ ζπλαίζζεκα. Φαηλφηαλ απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ ηξνπή πνπ 

πήξαλ ηα πξάγκαηα. Δθείλε άλνημε ηε κπαιθνλφπνξηα, πεξπάηεζαλ καδί ζην 

ζθνηάδη θαη ζχληνκα ράζεθαλ ζε απηφ. Έλαο λένο θφζκνο πεξίκελε ηελ Έιιε, 

θαη έλα φλεηξν γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ Έςηινλ.  

~~~ 

1:10 ην πξσί. Ο Πέηξνο ζην θξεβάηη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε επγεληθή 

λνζνθφκα λα ηνλ θνηηά ζα λα έρεη κπξνζηά ηεο έλα ζαχκα. Σνπ εμήγεζε πσο 

βξέζεθε εθεί φηαλ κε πιήξε δηαχγεηα ηε ξψηεζε ηη ηνπ είρε ζπκβεί. Οη πξψηεο 

ηνπ εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ Έιιε, κα δπζηπρψο ε λνζνθφκα είρε πιήξε 

άγλνηα ηνπ πνπ βξηζθφηαλ αθνχ είρε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε βάξδηα ην βξάδπ. 

Αθφηνπ ηελ νδήγεζε ζην δσκάηην ηνπ δε ηελ είδε μαλά θαη ππέζεζε πσο ζα 

γχξηζε ζπίηη λα μεθνπξαζηεί. Η λνζνθφκα ηνπ εμήγεζε πσο ήηαλ φκσο ζην 

δηάδξνκν απφ ηε ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο ηνπ θαη θαηλφηαλ θαηαβεβιεκέλε. Δάλ 

επξφθεηην γηα νπνηαλδήπνηε άιιε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ ζα είρε κάιινλ 

θαζεζπραζηεί κε ηα ιφγηα ηεο. Χζηφζν, κε ηα δεδνκέλα ηεο ησξηλήο ηνπ δσήο 
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ηίπνηα δελ ήηαλ ινγηθφ θαη ηίπνηα δελ ήηαλ απηνλφεην. Έλησζε πσο ε Έιιε 

βξηζθφηαλ ζε θίλδπλν, κα δελ ήμεξε πνπ λα ςάμεη. Ξαθληθά ζθέθηεθε ηε 

Leslie πνπ ζα ήηαλ κφλε ζπίηη θαη ζα αλαξσηηφηαλ πνπ βξηζθφηαλ ν αλεχζπλνο 

ηδηνθηήηεο ηεο.   

Σν ίδην κεζεκέξη ν Πέηξνο πέξαζε απφ δηάθνξεο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο πνπ 

ήηαλ φιεο θαιέο. Παξέιαβε ην εμηηήξην ηνπ κε πνιχ άγρνο γηα ηελ επφκελε ηνπ 

θίλεζε. ηελ έμνδν απφ ην λνζνθνκείν παξέιαβε ηα πξνζσπηθά ηνπ 

αληηθείκελα. Σν πνξηνθφιη ηνπ ήηαλ ζρεδφλ άδεην, θη έηζη θαηεπζχλζεθε πξνο 

ηε ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ. Σν γξαζίδη ζην πξναχιην ήηαλ βξεγκέλν απφ ψξα 

θαη νη δξφκνη έκνηαδαλ θαινγπαιηζκέλνη απφ ηε βξνρή. Κνίηαμε γηα 

δεπηεξφιεπηα ηνλ νπξαλφ θαζψο έλησζε ηε βξνρή λα αγγίδεη ην δέξκα ηνπ. 

Πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη αθνχκπεζε ην ζηήζνο ηνπ. Πεξίκελε πσο κε ην 

άγρνο πνπ βίσλε απφ ηε ζηηγκή πνπ μχπλεζε ζα είρε θαη πάιη απηφ ηνλ πφλν 

ζην ζηήζνο, κα δελ έλησζε θάηη. Σε ζηηγκή πνπ ελεξγνπνίεζε ην θηλεηφ ηνπ 

ηειέθσλν, απηφ άξρηζε λα ρηππά. Έλαο παξάμελνο αιιά πιένλ γλψξηκνο 

αξηζκφο ηνλ θαινχζε.  

-Δίζαη θαιά ππνζέησ, ηνπ είπε ε θσλή ηεο Έςηινλ.  

-Πνχ είλαη ε Έιιε;  

-ια πήγαλ θαιά, ηψξα βξίζθεηαη ζηε ζέζε κνπ θη εγψ ζηε δηθή ηεο, φπσο 

ζπκθσλήζακε.  

-Άζε κε λα πάσ θη εγψ ζηε ζέζε ηνπ Πη ηφηε.  

-Γπζηπρψο είλαη πνιχ αξγά γηα απηφ πνπ δεηάο. Άιιαμε γλψκε ν 

αληηθαηαζηάηεο ζνπ. Πξνζπάζεζα λα ηνλ πείζσ, κα δε ηα θαηάθεξα, ηνπ 

απάληεζε ζρεδφλ κε ιπγκνχο. Η Έςηινλ αθνπγφηαλ ζρεδφλ απειπηζκέλε. Ο 

Πέηξνο ζθέθηεθε πσο απηή ήηαλ ε κνλαδηθή ιχζε.  

-Σφηε άζε κε λα πάξσ ηελ Έιιε πίζσ, θαη ζα ζε βνεζήζνπκε λα έξζεηο θη εζχ 

μαλά εδψ, ζην ππφζρνκαη.  

-Λππάκαη πνιχ γηα φηη ζαο έθαλα, ζέισ λα ην πηζηέςεηο, ηνπ απνθξίζεθε ε 

Έςηινλ θιαίγνληαο γνεξά. Γελ ήζεια λα γίλνπλ έηζη ηα πξάγκαηα. Ήζεια 

απιψο λα κε αγαπήζεη, θαη λα ηνλ αγαπήζσ, φπσο εζχ θαη ε Έιιε.  

Έδσζαλ ξαληεβνχ μαλά ζηελ πξνβιήηα, ζην ζεκείν πνπ έλσλε ηε ζάιαζζα κε 

ην πνηάκη. Ο Πέηξνο ήμεξε πσο απηή ηε θνξά είρε ην πάλσ ρέξη θαη πσο 

κπνξνχζε λα θέξεη ηα πξάγκαηα πξνο ην κέξνο ηνπ.  
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Απξνζδηφξηζηε ψξα.  

Απξνζδηφξηζην ζεκείν γηα ην κέρξη ηψξα παγθφζκην ράξηε.  

ηελ ηξνρηά Γεο θαη Άξε, ν ηδαληθφο πιαλήηεο πνπ πιεζηάδεη κέρξη θαη ηελ 

Αθξνδίηε, θσηίδεη ιηγφηεξν απφ ηνπο γχξσ ηνπ. Σν φλνκα απηνχ 3361 

Οξθεχο. Μέρξη πξφζθαηα φινη νη άλζξσπνη ζηε Γε λφκηδαλ πσο πξφθεηηαη γηα 

έλαλ δπλεηηθά απεηιεηηθφ πξνο ηε Γε αζηεξνεηδή, ρσξίο λα έρνπλ ππνινγίζεη 

ζσζηά ηελ έθηαζε ηνπ. Ο αέξαο θαζαξφο, φζν δελ ππήξμε πνηέ ζηε Γε, θαη ην 

έδαθνο θαηάκαπξν θαη επζπγξακκηζκέλν, γπαιηζηεξφ ζα κάξκαξν. Ο 3361 

πξνζθέξεη κνλάρα ζεξκνθξαζίεο ςπρξέο ή δεζηέο. Η θιηκαηηθή αιιαγή δε 

ηνπο αθνξά. Σα δέληξα δελ θαξπίδνπλ ηδηαίηεξα. Γε ζα έιεγε θαλείο πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο πιαλήηεο θεκίδεηαη γηα ηε θξνληίδα ηεο γεο θαη ησλ δψσλ. Αλ 

θαλείο επηζθεπηφηαλ ηνλ ηδαληθφ πιαλήηε ζα παξαηεξνχζε πσο νη ψξεο δελ 

έρνπλ θαη κεγάιε δηαθνξά. Υσξίδνληαη ζε θσηεηλέο θαη ζθνηεηλέο. Γελ 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηνλ πιαλήηε, νχηε ζχλνξα. Αλ θάπνηνο ράδεπε 

ηνλ πιαλήηε απφ καθξηά, πξάγκα αδχλαην θαζψο έρεη ηελ ηάζε λα 

εμαθαλίδεηαη θαη λα θξχβεηαη απφ ηα κάηηα ησλ θηιφδνμσλ ηαμηδησηψλ, ζα 

έβιεπε κηα καχξε νκνηνγελή ζθαίξα κε θαηά ηφπνπο γπάιηλα εληππσζηαθά 

θηίξηα θαη ηπηάκελα νρήκαηα. Θα έιεγε θαλείο πσο ε ηερλνινγία ηνπο ήηαλ 

αξθεηά πξνεγκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηε Γε.  

Μηα απφ ηηο θσηεηλέο ψξεο θαηέθζαζαλ ν Πέηξνο θαη ε Έςηινλ. Η βάξθα ηνπο 

δηέζρηδε ην ‘’Μαπξνπφηακν’’, πεξλνχζε αλάκεζα απφ ζπειηέο πνπ θσηίδνληαλ 

απφ ηα θαηαγάιαλα λεξά ηνπο. Σα αζηέξηα ηνπο έδεηρλαλ ην δξφκν, ελψ φζν 

πιεζίαδαλ ν αέξαο έκνηαδε λα αιιάδεη ππθλφηεηα. Ο Πέηξνο έθαλε ηελ 

πξνζπάζεηα λα αγγίμεη ην λεξφ κε ην ρέξη ηνπ θαη ην αίκα ηνπ πάγσζε. Ο 

πνηακφο έκνηαδε αθηιφμελνο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε ηνπ. Έθαλε έλαλ 

κνξθαζκφ πνπ δήισλε ηε δπζθνξία ηνπ θαη έπεηηα ζπγθξαηήζεθε. Θπκήζεθε 

ηηο νδεγίεο ηεο Έςηινλ πνπ είρε γίλεη ζαθήο πσο απφ εδψ θαη πέξα δελ έπξεπε 

λα εθδειψλεη θαλέλα ζπλαίζζεκα, έηζη ψζηε λα κε γίλεη αληηιεπηφο σο 

εηζβνιέαο. Έηζη, εμαζθνχζε θάζε θνξά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζην λα απνθξχςεη 

ην πσο ληψζεη. Έκνηαδε ιίγν γλψξηκν, θαζψο ηνπ ζχκηδε ηελ επνρή πνπ γηα λα 

βηνπνξηζηεί έγξαθε κηα ζηήιε ζε θνπηζνκπνιίζηηθν πεξηνδηθφ θαη παξίζηαλε 

πσο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δνπιεηά ηνπ. ‘’Ίζσο ηψξα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζσ πεξηζζφηεξν’’, ζθέθηεθε φηαλ αλαινγίζηεθε ηελ εκέξα ηεο 

παξαίηεζεο ηνπ, πνπ πέηαμε ην πεξηνδηθφ ζηε κνχξε ηνπ δηεπζπληή ηνπ φηαλ 

εθείλνο παξαπνλέζεθε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ άξζξνπ ηνπ. Η ζθέςε ηνπ 
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δηαθφπεθε απφ ηα ιφγηα ηεο Έςηινλ πνπ αγσληνχζε γηα ηελ εμέιημε απηήο ηεο 

απφπεηξαο.  

-Λνηπφλ, κφιηο θηάζνπκε ζα ζε νδεγήζσ ζηελ πιαηθφξκα Γ. Δθεί βξίζθεηαη ε 

Έιιε, εξγάδεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηεκάησλ, θαη ζα πξέπεη λα 

είλαη κφλε απηή ηελ ψξα.  

Η Έςηινλ ηνπ εμήγεζε πσο ηηο θσηεηλέο ψξεο νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη 

εξγάδνληαη ππξεησδψο ζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο, αθνινπζψληαο ηα 

ηεξαξρηθά επίπεδα: δηεχζπλζε θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, νη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ αλήθαλ ζηνπο ρεηξηζηέο, ηελ δηαπξαγκάηεπζε, 

πνπ παξείρε εξγαζία ζε κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ, ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη 

ηέινο ηελ θαζαξηφηεηα. Οη θάηνηθνη πνπ αλήθνπλ ζηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο 

εξγάδνληαη ηηο θσηεηλέο ψξεο, ελψ νη θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο εξγάδνληαη ηηο ζθνηεηλέο ψξεο, ή θαη ηηο δχν 

βάξδηεο. Η Έςηινλ ζεσξνχηαλ απφ ηνπο ηπρεξνχο θαζψο εξγαδφηαλ ζηα 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, είρε αλαιάβεη έλα πξφζθαην λέν έξγν πνπ ηεο 

επέηξεπε λα εξγάδεηαη ζπρλά κφλε, θη έηζη κπνξνχζε λα πξνρσξάεη ην ζρέδην 

δηαθπγήο ηνπο. Ο κηζζφο ηεο ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζχγθξηζε κε 

απηφλ ηνπ Πη, αιιά νη ακνηβέο είλαη ελ γέλεη πεληρξέο, θαη ρξεζηκεχνπλ κνλάρα 

ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Απηέο νη αγνξέο γίλνληαη ρσξίο θαλέλα 

ηδηαίηεξν ιφγν σζηφζν, θαζψο ε απφιαπζε είλαη κηα άγλσζηε ιέμε. Ο Πέηξνο 

απφ ηηο πεξηγξαθέο θαη κφλν είρε αξρίζεη θάπσο λα ζπλαηζζάλεηαη ηε ζέιεζε 

ηεο Έςηινλ λα θχγεη απφ ηνλ ηδαληθφ πιαλήηε.  

-Καη ε νηθνγέλεηα ζνπ; 

-Γελ έρσ νηθνγέλεηα, θαλείο καο βαζηθά δελ έρεη. Γελληφκαζηε κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ γελληέζηε θη εζείο, αιιά απιψο γηα λα ζπλερίζνπκε ην έξγν καο, δε 

κέλνπκε κε ην δεχγνο πνπ καο δεκηνχξγεζε, δε ηνπο γλσξίδνπκε θαλ. 

Μεγαιψλνπκε θάπσο πην κφλνη, αλ ζεο.  

-Καηάιαβα, είπε ν Πέηξνο κε ζηγαλή θσλή.  

Σν ηνπίν είρε αξρίζεη λα αιιάδεη. Σν πνηάκη πιένλ άθελε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ 

ειεχζεξνπο λα απνβηβαζηνχλ θαη λα γλσξίζνπλ ηελ άιιε φρζε ηνπ, ηνλ 

ηδαληθφ πιαλήηε. Οη ζθνηεηλέο ψξεο ήηαλ καθξφζπξηεο φπσο είπε ε Έςηινλ, 

θαη ζα θξαηνχζαλ αξθεηά ψζηε λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Χζηφζν, ε 

Έςηινλ επέκελε εμαηξεηηθά λα ηξέμνπλ ζην ζεκείν απηφ, θαη ηνλ ζπκβνχιεπζε 

λα κελ θνηηάδεη δεμηά θαη αξηζηεξά, παξά κφλνλ επζεία, θαζψο θηλδπλεχεη λα 

ραζεί. Ο Πέηξνο ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη απαξαίηεηα γηαηί, ηελ αθνινχζεζε κε 

θάπνηα δπζθνιία. Άξρηζαλ λα ηξέρνπλ πάλσ ζε έλα ραξαγκέλν κνλνπάηη 
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αλάκεζα ζε αξαηέο ιεπθέο ζθηέο θαη θαπλνχο. Ξαθληθά ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 

έηξεραλ γηα λα ζσζνχλ, αθνχ θάζε θνξά πνπ ηνλ αθνπκπνχζε κηα ζθηά ην 

δέξκα ηνπ είηε κάησλε είηε κειάληαδε. Πξνζπάζεζε φκσο λα κελ θνηηάδεη 

πνπζελά, αθνινπζνχζε κε ην βιέκκα ηνπ ηε κνξθή ηεο Έςηινλ πνπ έηξερε 

αγέξσρε κπξνζηά ηνπ, ρσξίο λα ζηακαηά. Έδεηρλε λα είρε δηαβεί πνιιέο θνξέο 

απηφ ην κνλνπάηη θαη λα ην γλσξίδεη θαιά. Μέζα ζε δεπηεξφιεπηα ε 

αηκφζθαηξα άξρηζε λα γίλεηαη απνπληθηηθή, ππθλνί θαπλνί νιφγπξα θαη ην 

έδαθνο λα απνθηά κηα ξεπζηφηεηα φκνηα ηεο άκκνπ. Ο Πέηξνο κε δπζθνιία 

έβιεπε πηα. Κξαπγέο αθνχγνληαλ απφ ηα βάζε ηνπ πνηακνχ, θαη αζηξαπέο 

θσηφο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο πεξηθεξεηαθά. Πεξπαηνχζε πηα κε αξγφ 

ξπζκφ θαη ε αλάζα ηνπ θνβφηαλ θάζε ηφζν. Έλα ρέξη ηνλ ηξάβεμε καθξηά ηε 

ζηηγκή πνπ έραλε ηελ επαθή κε ην πεξηβάιινλ.  

~~ 

Ξχπλεζε κε λεξφ ζην πξφζσπν ηνπ. Η Έςηινλ ηνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ 

επηβεβαίσζε φηη ηα θαηάθεξε. Γηα κηα ζηηγκή, δαιηζκέλνο φπσο ήηαλ, 

ζθέθηεθε πσο θάπσο έηζη πξέπεη λα κνηάδεη ε θαηάβαζε ζηνλ Άδε. Έλησζε 

κηα ηεξάζηηα επθνξία, αγθάιηαζε ηελ Έςηινλ θαη ηελ επραξίζηεζε. Δθείλε, 

ακήραλε ηνπ δήηεζε ζπγγλψκε πνπ πξνζπάζεζε λα ηνλ ζθνηψζεη κε ην 

απηνθίλεην ηεο. Ο Πέηξνο ηελ θνίηαμε ζα λα κελ ρξεηαδφηαλ λα πεη θάηη, 

έγλεςε θαηαθαηηθά θαη θνίηαμε ηηο πιεγέο ηνπ.  

-Μελ αλεζπρείο γη απηέο, ηνπ είπε. Πέξαζε πάλσ ηνπ ιίγν απφ ην καχξν ρψκα 

θαη νη πιεγέο κέζα ζε δεπηεξφιεπηα έθιεηζαλ θαη νη κειαληέο μεζψξηαδαλ κε 

γξήγνξν ξπζκφ, σο δηα καγείαο.  

Σν ηνπίν γχξσ ηνπο ήζπρν, ζρεδφλ εξεκηθφ. ην βάζνο απηνχ, επηβιεηηθά 

γπάιηλα θηίξηα πςψλνληαλ, ρσξίο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο κεγάιεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Ο Πέηξνο θνίηαμε ηνλ νπξαλφ. Έλα βαζχ καχξν 

απισλφηαλ απφ άθξε ζε άθξε. Μηα θσλή κέζα ηνπ θνβφηαλ λα πεξπαηήζεη 

θάησ απφ ην καχξν νπξαλφ, ελψ κηα άιιε ηνπ θψλαδε πσο ζηελ άιιε άθξε 

ηνπ θφβνπ ηνπ ππήξρε εθείλε. Αμίδεη άξαγε απηφ ην ηαμίδη φηαλ ν θφβνο ζνπ 

φρη κφλν ζνπ κηιά, αιιά ζε πξνεηδνπνηεί κε ζεκάδηα ζην ζψκα; Οη κειαληέο 

απφ ηε κάρε κε ηηο ζθηέο ήηαλ αθφκε εθεί, λα ηνπ ζπκίζνπλ πσο ε δσή ηνπ 

είλαη εχζξαπζηε θαη φηη ηα ζεξία πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη είλαη ηζρπξά, ζε 

αληίζεζε κε ηε δηθή ηνπ επάισηε πιεπξά. Πξνρσξψληαο δίπια ζηελ Έςηινλ 

αλαινγηδφηαλ πσο θη εθείλε πξέπεη λα πνλά. Οη κειαληέο ζην ζψκα ηεο 

έζβελαλ φζν πεξλνχζε ε ψξα, κα θαηλφηαλ θαηαπνλεκέλε.  

-Να ζε ξσηήζσ θάηη; Πψο είλαη λα κελ αηζζάλεζαη ηίπνηα; Σν είρα επρεζεί 

πνιιέο θνξέο.  
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-Καθψο ην επρήζεθεο. Η ινγηθή είλαη έλα ηεηξάγσλν, ελψ ην ζπλαίζζεκα 

παίξλεη άπεηξα ζρήκαηα.  

-Δ, απηφ είλαη απ’ ην βηβιίν κνπ, είπε μαθληαζκέλνο.  

Υακνγέιαζε ζηε ζθέςε πσο ίζσο ηειηθά ην ζπλαίζζεκα ηνπ ήηαλ εθείλν πνπ 

άμηδε λα αθνχζεη, απηή ηε θνξά.  

Ο αλεθνξηθφο δξφκνο έθηαζε ζην ηέινο ηνπ θαη ην κέξνο πνπ έθηαλε ήηαλ 

κνλφδξνκνο. Η είζνδνο ελφο ςεινχ θηηξίνπ έζηεθε κπξνζηά ηνπο ζαλ 

πξφθιεζε. Η Έςηινλ πέξαζε απφ ην κεράλεκα ζθάλεξ πνπ εμέηαζε ηα κάηηα 

ηεο θαη πξνέηξεςε θαη ηνλ Πέηξν λα θάλεη ην ίδην. Βξίζθνληαλ ζχληνκα ζηελ 

πιαηθφξκα Β. Η Έςηινλ ηνπ ππέδεημε ην δσκάηην πνπ εξγαδφηαλ, ππνζρέζεθε 

λα ηνλ ελεκεξψζεη ηνλ Πη γηα ηελ αιιαγή ζρεδίσλ ηνπο θαη λα αλαδεηήζεη 

βνήζεηα ηνπ. Δάλ έθεξλε αληίξξεζε ζα ηνπ κηινχζε θαη ν Πέηξνο πξνθεηκέλνπ 

λα ηνλ πείζεη. Η Έςηινλ δήηεζε απ’ ηνλ Πέηξν λα απνθχγεη νπνηαδήπνηε άιιε 

ζπλνκηιία κε ηνπο ηδαληθνχο αλζξψπνπο. Ήηαλ εθεί κνλάρα γηα κηα απνζηνιή, 

λα πάξεη ηελ Έιιε καθξηά θαη λα γπξίζνπλ πίζσ ζηε Γε.  

Αλνίγνληαο ηελ πφξηα έλησζε έλαλ ςπρξφ άλεκν. ην δσκάηην ππήξραλ 

ειάρηζηα έπηπια, θαη έλα πνιχ έληνλν ιεπθφ θσο. Δίδε ηελ Έιιε κε γπξηζκέλε 

πιάηε, θαζηζκέλε ζε κηα θαξέθια γξαθείνπ. Μπξνζηά ηεο ρηιηάδεο νζφλεο, κε 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Μφιηο έθιεηζε ηελ πφξηα πίζσ ηνπ, εθείλε γχξηζε, 

ηνλ θνίηαμε θαη έηξεμε ζηελ αγθαιηά ηνπ. Ο Πέηξνο ζηηγκηαία ζθέθηεθε πσο 

ήηαλ πεξίεξγν πσο είρε θαηαιάβεη φηη ήηαλ εθείλνο πνπ άλνημε ηελ πφξηα, θαη 

φρη ν ζσζίαο ηνπ. Όζηεξα ηελ αγθάιηαζε ζθηρηά θαη μέραζε πνπ βξίζθνληαλ. 

Κάπνηεο θνξέο ίζσο απηφ λα ηνλ έζσδε, μερλνχζε ηη ηνλ εγθιψβηδε θαη ηνπ 

ζηεξνχζε απηφ πνπ ήζειε. Έηζη θαηφξζσλε λα ην αςεθά, απνζπλδεφηαλ γηα 

ιίγν θαη επέζηξεθε ζα λα είρε θάλεη έλα ζχληνκν, κα νπζηψδεο ηαμίδη.  

-Πεο κνπ φηη ήξζεο γηα λα θχγνπκε, δελ αληέρσ άιιν εδψ. ινη είλαη 

πεξίεξγνη, ζρεδφλ ζα ξνκπφη. Γε κπνξνχζα λα ζθεθηψ πσο ππάξρεη θφζκνο 

ζαλ απηφ.  

-Έιιε, φια είλαη θαιά ηψξα, έρσ πείζεη ηελ Έςηινλ θαη ζα καο βνεζήζεη. Θα 

ηελ πάξνπκε καδί καο φκσο, ηεο ην ππνζρέζεθα.  

-Ση ιεο Πέηξν; Πήγε λα ζε ζθνηψζεη θη εζχ ζεο λα ηε βνεζήζεηο; 

-Έιιε, είλαη θη εθείλε ην ίδην απειπηζκέλε γηα λα θχγεη απφ εδψ, φπσο εζχ. Οη 

άλζξσπνη θάλνπλ ιάζε φηαλ είλαη απειπηζκέλνη.  

Έλαο ζφξπβνο έμσ απφ ην δσκάηην δηέθνςε ηε ζπδήηεζε ηνπο. 
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-Η Έςηινλ ζα έξζεη λα καο βξεη εδψ ζε ιίγν, κέρξη ηφηε πξέπεη λα 

πξνζπνηεζνχκε φηη είκαζηε ζαλ απηνχο. 

 

~~~ 

Έλαο άληξαο ληπκέλνο ζηα καχξα άλνημε ηελ πφξηα. Η Έςηινλ ηνπο είρε 

πξνεηδνπνηήζεη φηη απηή ήηαλ κηα πηζαλφηεηα. Παξφια απηά, ζα κπνξνχζε λα 

λαη απιψο ν πξντζηάκελνο ηεο γηα έλαλ ηππηθφ έιεγρν, αθνχ ηηο ζθνηεηλέο 

ψξεο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε ήηαλ εθηφο εξγαζίαο. Ο 

Πέηξνο θνίηαμε ακέζσο πξνο ηελ είζνδν θαη πξφζεμε πσο ζην ηέξκα ηνπ 

δηαδξφκνπ έζηεθε ε Έςηινλ, κφλε, κε ην θεθάιη ηεο ζθπκκέλν. Αλαηξίρηαζε 

ζηε ζθέςε πσο κφιηο ηνπο είρε πξνδψζεη. Μα πψο ζα κπνξνχζε; Πξηλ ιίγν 

ήηαλ καδί ηνπ, ηνλ βνήζεζε λα θηάζεη σο εθεί, έδεηρλε λα θαηαιαβαίλεη πσο 

έλησζε θαη λα ζέιεη λα ηνλ βνεζήζεη. Σνπ θαηλφηαλ αδηαλφεην πσο ε Έςηινλ 

ηνλ είρε μεγειάζεη ηφζν εχθνια. Ήζειε πνιχ λα πηζηέςεη φηη ηελ αλάγθαζαλ 

θαη φρη πσο ήηαλ φια απηά έλα ζρέδην γηα λα ηνπο παγηδέςεη. Παξά ηελ 

έιιεηςε ζηνηρείσλ ζπλαηζζήκαηνο, θαη κφλν απ’ ηε βηαζχλε ηνπ επηζθέπηε 

ηνπο, ν Πέηξνο γξήγνξα θαηάιαβε πσο δελ είρε έξζεη κε θηιηθέο δηαζέζεηο. 

Παξά ηηο ζπκβνπιέο ηεο Έςηινλ λα κελ δείμνπλ θαλέλα ζπλαίζζεκα ζε 

πεξίπησζε επαθήο κε ηνπο ηδαληθνχο αλζξψπνπο, ν Πέηξνο θαη ε Έιιε είραλ 

ήδε πξνδνζεί απφ ηελ ακπληηθή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπο. Ο θφβνο ηνπο ήηαλ 

έθδεινο ζην βιέκκα αιιά θαη ηηο θηλήζεηο ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άληξαο 

εθείλνο άξρηζε λα ηνπο θάλεη εξσηήζεηο γηα ην πσο βξέζεθαλ εθεί ε Έιιε είρε 

ζαζηίζεη θαη κε ην βιέκκα θαηλφηαλ λα ςάρλεη θάηη ζην ρψξν. Ίζσο λα έςαρλε 

θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο φπιν ελάληηα ζηνλ ερζξφ ηνπο. Ο 

Πέηξνο βξέζεθε γξήγνξα κπξνζηά ηεο ζέινληαο λα ηελ πξνζηαηέςεη.  

-Πνηνο ζαο επέηξεςε λα έξζεηε εδψ;  

-Ση ελλνείο; απάληεζε ν Πέηξνο κε φζε ςπρξαηκία ηνπ είρε απνκείλεη. Οη δπν 

ηνπο έθαλαλ βήκαηα πξνο ηα πίζσ, ζρεδφλ αγγίδνληαο πηα ην γπάιηλν ηνίρν.  

-Δίζηε μέλνη, εηζβνιείο. Πξέπεη λα έξζεηε καδί κνπ ηψξα, πξφζηαμε εθείλνο.  

-Άζε καο λα θχγνπκε, ηνπ θψλαμε ε Έιιε.  

-Απηφ δελ είλαη πηζαλφ, ηεο απάληεζε ρσξίο ίρλνο δηζηαγκνχ.  

Η Έιιε αθνχκπεζε κε ηελ πιάηε ηεο ηε γπάιηλε επηθάλεηα. Σε ζηηγκή εθείλε 

ν Πέηξνο φξκεζε κε θφξα ζηνλ άληξα πνπ ηνπο απεηινχζε. Ξεθίλεζε λα ηνλ 

ρηππά κα θαηλφηαλ λα κελ αληαπνθξίλεηαη κε θάπνηνλ πφλν, φζν δπλαηά θη αλ 

ηνλ ρηππνχζε. Η Έιιε ηφηε έηξεμε ζηελ άιιε άθξε ηνπ δσκαηίνπ, πάηεζε έλα 
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θφθθηλν θνπκπί πνπ ρψξηζε ην γπάιηλν ηνίρν ζηνλ νπνίν ζηέθνληαλ, πξηλ ζε 

δχν πηα κέξε. Ήηαλ ε έμνδνο θηλδχλνπ πνπ είρε αλαθαιχςεη. Ο Πέηξνο 

βξηζθφηαλ ηψξα ζην πάησκα θαη ε Έςηινλ,  παξαθνινπζνχζε ηε ζθελή κε 

αγσλία απφ ην δηάδξνκν. Η Έιιε ρηχπεζε κε δχλακε ην θεθάιη ηνπ άγλσζηνπ 

άληξα κε έλα βαξχ αληηθείκελν. Σν ζψκα ηνπ έπεζε πάλσ ζηνλ Πέηξν. Ο 

Πέηξνο κεηαθηλήζεθε έληξνκνο πξνο ηελ άθξε. Κνηηάρηεθαλ ζηα κάηηα κε 

θφβν. Η Έιιε θνίηαμε ην ζψκα ηνπ πξνεγνπκέλσο ερζξηθνχ άληξα λα ζαιεχεη 

θαη χζηεξα λα παξαδίλεηαη ζην ηξαχκα ηνπ. Ο Πέηξνο θηλήζεθε γξήγνξα θαη 

ηελ παξφηξπλε λα θχγνπλ άκεζα απφ ηελ αλνηρηή πηα έμνδν θηλδχλνπ. Έηξεμαλ 

πξνο ηελ έμνδν, ζθαξθάισζαλ ηελ πέηξηλε πεξίθξαμε θαη θαηεπζχλζεθαλ 

πξνο ην πνηάκη. Γξήγνξα αληηιήθζεθαλ φηη κηα γπλαίθα ηνπο θπλεγνχζε. Η 

ηαρχηεηα ηεο ήηαλ εθπιεθηηθά γξήγνξε θαη ν Πέηξνο ζχληνκα έραζε ην ξπζκφ 

πνπ είρε. Η Έιιε ηφηε άξπαμε έλα πεζκέλν θιαδί, ην ζήθσζε κε κεγάιε 

δπζθνιία θαη ην θάξθσζε ζην ζηήζνο ηεο θπλεγνχ. Σν ζψκα ηεο έπεζε βαξχ 

ζην δξφκν, κε κηα βνπβή αλάζα. Καζψο ν Πέηξνο ζεθσλφηαλ απφ ην έδαθνο, 

άιινο έλαο άληξαο έβγαηλε απφ ην θηίξην πνπ είρε γίλεη ε παγίδα ηνπο. Γελ 

ππήξρε άιινο δξφκνο, κνλάρα απηφο πξνο ην πνηάκη. Γελ ππήξρε άιιε 

επηινγή, παξά κφλν λα ηξέμνπλ πξνο ηα εθεί.  

 

~~~~ 

Έρνληαο ήδε ηξέμεη ζεκαληηθή απφζηαζε πιεζίαζαλ πηα ηελ άθξε ηνπ 

πνηακνχ. Ο Πέηξνο έζπξσμε ηε κνλαδηθή βάξθα πνπ ππήξρε κέζα ζην λεξφ, 

θαη θαζψο βνεζνχζε ηελ Έιιε λα αλέβεη ν άληξαο πνπ ηνπο αθνινπζνχζε ιίγν 

πξηλ έθαλε μαλά ηελ εκθάληζε ηνπ θνληά ηνπο. Η Έιιε ηνλ θνίηαμε θαη 

ηξάβεμε γξήγνξα ηνλ Πέηξν πάλσ ζηε βάξθα. Δθείλνο γιίζηξεζε θαη έπεζε κε 

ηελ πιάηε ηνπ ζην λεξφ. Γηα δχν δεχηεξα ε αλάζα ηνπ θφπεθε θαζψο ην ζψκα 

ηνπ βπζηδφηαλ ζην θξχν λεξφ. Έλησζε μαλά φπσο φηαλ ηνλ είρε ρηππήζεη ην 

απηνθίλεην, λα ράλεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη λα κνπδηάδεη. Ο 

ρεηξφηεξνο θφβνο ηνπ, ν πληγκφο, απνθηνχζε ζάξθα θαη νζηά. Δίρε απνθαζίζεη 

φκσο λα κελ παξαδνζεί μαλά. Αλαδχζεθε ζαλ απάληεζε ζηηο θσλέο ηεο Έιιεο 

πνπ πξνζπαζνχζε λα θάλεη θνππί πξνο ην κέξνο ηνπ. Η βάξθα απηή ήηαλ ε 

κνλαδηθή ηνπο επθαηξία λα ζσζνχλ θαη λα γπξίζνπλ πίζσ. Γελ είρε ζεκαζία 

πσο ζα ήηαλ εθεί, αλ ζα ήηαλ μαλά καδί, αξθεί πνπ ζα γχξηδαλ θαη ζα είραλ 

άιιε κηα επθαηξία λα αλαθηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο.  

-Γελ έρεηο αθνχζεη φηη ην πνηάκη δε κπνξεί λα αιιάμεη θνξά; Φψλαμε ζηελ 

Έιιε ν άγλσζηνο άληξαο.  
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Ο Πέηξνο δελ πξφιαβε λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ θαη έλησζε μαλά ην ζάλαην λα 

πιεζηάδεη. Σα ρέξηα ηνπ άγλσζηνπ άληξα, πνπ είρε φκσο ηε κνξθή ηνπ, 

ηχιηγαλ ην ιαηκφ ηνπ κε δχλακε. Ο Πη θαηλφηαλ λα έρεη δηαιέμεη θη απηφο ην 

αληίζεην ζηξαηφπεδν. Σν πνηάκη μαθληθά άξρηζε λα γίλεηαη θφθθηλν. 

Φαληάζηεθε ζηηγκηαία ην ζάλαην ηνπ, ζθέθηεθε ην ζψκα ηνπ λα βπζίδεηαη 

μαλά γηα ηειεπηαία θνξά ζηνπο -10 βαζκνχο θαη επρήζεθε ε Έιιε λα είρε 

πάξεη ηε ζσζηή απφθαζε θαη λα είρε θχγεη καθξηά. Έλησζε ηα ρέξηα ηνπ Πη λα 

ραιαξψλνπλ θαη ηειηθά λα ειεπζεξψλνπλ ην ιαηκφ ηνπ. Γχξηζε ην βιέκκα ηνπ 

πξνο ηελ άιιε πιεπξά, αληίθξηζε ηελ Έςηινλ ζαζηηζκέλε λα θξαηά έλα 

καραίξη. Ο Πη δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα ηνπο απνηξέςεη λα θχγνπλ. Σν 

πνηάκη θπινχζε πηα θφθθηλν νιφγπξα. Η Έιιε είρε θαηαθέξεη λα έξζεη ιίγν 

πην θνληά, κα ην ξεχκα δε ζα ηνπο βνεζνχζε γηα πνιχ. Ο ‘’Μαπξνπφηακνο’’ 

ηηο ζθνηεηλέο ψξεο ήηαλ πην επηθίλδπλνο, γηλφηαλ δπζπξφζηηνο θαη νξκεηηθφο.  

-Έια καδί καο Έςηινλ, εθεί, ζα είζαη μαλά αζθαιήο, ηελ παξφηξπλε ν Πέηξνο, 

ζπξψρλνληαο ην άςπρν ζψκα ηνπ ηδαληθνχ ηνπ ζσζία πξνο ην βπζφ. 

ε ιίγα δεχηεξα εκθαλίζηεθαλ θαη άιινη ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ, ν έλαο κεηά 

ηνλ άιινλ. Γπν ππξνβνιηζκνί ζηνλ αέξα, έλαο ζην λεξφ. Ο Πέηξνο ηξάβεμε 

ηελ Έςηινλ ρσξίο λα ηελ ξσηήζεη, ζέινληαο λα ηε ζψζεη. Υσξίο λα ην μέξεη, 

ην αηζζαλφηαλ πσο νπζηαζηηθά δε ηνπο είρε πξνδψζεη. Η αιήζεηα είλαη πσο ε 

Έςηινλ απιψο δε κπφξεζε λα πείζεη ηνλ αλψηεξν ηεο. Δθείλνο είρε αξγήζεη λα 

εηδνπνηήζεη γηα ηελ εηζβνιή θαζψο ήηαλ αλαίζζεηνο γηα ιίγα ιεπηά θαη έηζη 

είραλ θεξδίζεη πνιχηηκν ρξφλν.  

Οη ππξνβνιηζκνί πνιιαπιαζηάζηεθαλ γξήγνξα θαη ην λεξφ έκνηαδε λα δέρεηαη 

ηα ππξά αλελφριεην. Η Έςηινλ αλέβεθε ζηε βάξθα, ν Πέηξνο ηελ αθνινχζεζε 

θαη έπηαζε ηα θνππηά. Άιινο έλαο ππξνβνιηζκφο ηξαπκάηηζε ηελ Έιιε ζηνλ 

ψκν. Οη ζθαίξεο έπεθηαλ αζφξπβεο θαη ην πνηάκη έκνηαδε πηα λα ζπκψλεη καδί 

ηνπο. Η Έςηινλ ζθέπαζε κε ηα δπν ηεο ρέξηα ηελ πιεγή ηεο Έιιεο θαη ηε 

γηάηξεςε. Ο Πέηξνο ζπλέρηζε λα πξνζπαζεί λα θέξεη ηε βάξθα ζε κηα 

ηζνξξνπία, ελάληηα ζηνλ άλεκν θαη καθξηά απφ ηηο απεηιεηηθέο ζθαίξεο. Η 

Έςηινλ ηνπο θνίηαδε βνπξθσκέλε. Οη δπν γπλαίθεο είραλ μαπιψζεη ε κηα 

δίπια ζηελ άιιε θαη θνηηνχζαλ ηνλ Πέηξν λα παιεχεη κε ηα θχκαηα. Η πιεγή 

ηεο Έιιεο ήηαλ πηα θιεηζηή, κα ην αίκα ζην θφξεκα ηεο ήηαλ εθεί 

νινδψληαλν.  

Η Έςηινλ είρε ηψξα βηψζεη φιν ηνλ πφλν θαη ηελ απφγλσζε ηνπο. Δίρε φκσο 

γεκίζεη απφ ηελ επηζπκία ηνπο γηα κηα θνηλή δσή. Ήμεξε πσο θάηη ηέηνην δε ηεο 

αλήθε θαη δε ήηαλ θηηαγκέλν γηα εθείλε. θνχπηζε κε ην ρέξη ηεο ηα δάθξπα 

ηεο Έιιεο. ‘’Με θνβάζαη’’ ηεο ςηζχξηζε. ‘’Σψξα είζηε καδί, είζηε θηηαγκέλνη 

γηα λα είζηε καδί’’. Δθείλε είρε γελλεζεί λα ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο άιισλ, θαη 
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ην είρε αλαθαιχςεη λσξίο. Σψξα απηνί νη άιινη έκνηαδαλ θάηη κηθξφ θαη 

αζήκαλην κπξνζηά ζε φζα είρε δήζεη. Ήζειε κφλν λα ηνπο απνδείμεη φηη δε ζα 

ζπκβηβαζηεί κε φζα ηεο πξνζέθεξε εθείλνο ν ηδαληθφο θφζκνο, πνπ ηεο 

ζηεξνχζε φζα νλεηξεπφηαλ. Ο ηδαληθφο απηφο θφζκνο πνπ ήηαλ αςεγάδηαζηνο 

θαη γπάιηλνο, θαη πνπ πνηέ δε ζα ηνλ επέιεγε. Δθεί πνπ φια φζα ζα ηελ 

ελδηέθεξαλ απαγνξεχνληαλ θαη φζα ηεο πξνζέθεξαλ ηεο ήηαλ παγεξά 

αδηάθνξα. Η απνζηνιή ηεο ζηε δνπιεηά ήηαλ λα θξαηά ηζνξξνπίεο, κα ζα ήηαλ 

ηειηθά εθείλε πνπ ζα ηηο αλέηξεπε.  

-Θα γπξίζσ πίζσ. Έδεζα απηφ πνπ επέιεμα. Θα θηάζεηε πην γξήγνξα έηζη. Θα 

ραξψ κε απηφ, θψλαμε ε Έςηινλ. 

-Μα, ηη ιεο; ξψηεζε ε Έιιε μαθληαζκέλε.  

-Γε κπνξείο λα θχγεηο, ζα ζε πηάζνπλ, θψλαμε ν Πέηξνο.  

-Γε κε λνηάδεη. Θα έρνπλ ην ζψκα κνπ, αιιά εγψ ζα έρσ ήδε θχγεη. αο 

επραξηζηψ, γηα φια.  

Η Έςηινλ έζθημε ην ρέξη ηεο Έιιεο απνθαζηζκέλε. Σα δάθξπα ηνπο ελψζεθαλ 

ζηα μχια ηεο βάξθαο. Η Έιιε πήξε ην έλα θνππί απφ ηνλ Πέηξν θαη νη δπν 

ηνπο ζπλέρηζαλ λα πιένπλ πην γξήγνξα. Σψξα ήηαλ μαλά ζηελ ίδηα πιεπξά, θαη 

απηφ ηνπο έθαλε πην δπλαηνχο. Η Έςηινλ βνχηεμε κε θφξα ζην παγσκέλν λεξφ 

θαη κεηά απφ ιίγν ζπλάληεζε ηνπο θπλεγνχο ησλ νλείξσλ ηεο. Κάπνηνη πήξαλ 

ην κέξνο ηεο, θαη νη πην πνιινί φρη. Δίρε φκσο πξνθαιέζεη απηφ πνπ 

νλεηξεπφηαλ: Δπαλάζηαζε ζε έλαλ ηφπν πνπ δελ αληηζηεθφηαλ ζε ηίπνηα. Ο 

πιαλήηεο 3361 δε ζα ήηαλ πνηέ μαλά ν ίδηνο.  

 

ΤΕΛΟΣ 
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