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Ένας αμαρτωλός άγιος είναι απλά σπερήρωας 

 

 

 

   Κάπνηνο ζα ππνζηεί έλα αλαπάληερν αηχρεκα θαη κηα 

αλεμίηειε νπιή ζα κείλεη λα ηνπ ζπκίδεη εθείλε ηε ζηηγκή, 

γηα φιε ηνπ ηε δσή. Πξφθεηηαη, πξνθαλψο, γηα κηα 

εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, απηή ε αληαλάθιαζε ηεο 

αλάκλεζεο, πάλσ ζην ζεκάδη ηεο πιεγήο. 

   Έρεη φκσο ην αλζξψπηλν δέξκα κλήκε; Δηδηθφηεξα, 

κπνξεί έλα ηξαγηθφ ζπκβάλ λα εκθαληζηεί σο θαηαιχηεο 

θαη λα αιιάμεη ηελ ηζνξξνπία κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο; 

Κακηά επηζηεκνληθή έξεπλα, δε θαηάθεξε έσο ηψξα, λα 

απνδείμεη ην αληίζεην. 

   Ο Βαζίιεο, γελλήζεθε ην 1979, ζε έλα ρσξηφ έμσ απφ 

ηελ Έδεζζα, απφ ην ζκίμηκν ελφο θηιφηηκνπ θαη 

θαινθάγαζνπ αγξφηε θαη κηαο θφξεο ηεξσκέλνπ, κε 

ελνρηθά ζχλδξνκα. Ζ πξψηε κπξσδηά πνπ ζπκάηαη λα 

γαξγάιεζε ηα ξνπζνχληα ηνπ, πξηλ θαλ αξζξψζεη ηε πξψηε 

ηνπ ιέμε, ίζσο θαη πξνηνχ ηα ιεπηά ηνπ ρείιε ζρεκαηίζνπλ 

ην πξψην ηνπ ρακφγειν, ήηαλ απηή ησλ θξεζθνθνκκέλσλ 

ξνδάθηλσλ.  

   Ο Βαζίιεο δελ άθνπζε πνηέ παξακχζηα απ’ ην ζηφκα ηνπ 

παππνχ ηνπ, παξά κνλάρα ηηο ρξηζηηαληθέο παξαβνιέο  θαη 

ηα δηδάγκαηα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Τηο επρέο πνπ 

δηθαηνχηαη λα έρεη έλαο πηζηφο θαη ηηο θαηάξεο ηεο 

Απνθάιπςεο. 

    Λάηξεπε ζα παηδί, πην πνιχ απφ φινπο ηνπο άιινπο 

κήλεο, ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην, γηα ηε ραξά ηεο 

ζπγθνκηδήο ησλ ξνδάθηλσλ πνπ πξννξίδνληαλ θπξίσο γηα 

ηε ηνπηθή βηνκεραλία θνκπφζηαο. Πάληα, ηέηνηεο κέξεο ηνλ 

έβξηζθαλ ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ θνπζθσκέλν κέρξη 

ζθαζκνχ, λα θάζεηαη ζηηο ξίδεο θάπνηνπ δέληξνπ, ζα 

κηθξνζθνπηθφο Βνχδαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπήο ησλ 

θαξπψλ, ηξεθφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κ’ απηνχο. Σηα 

ρέξηα ηνπ, είρε κνλίκσο ηα ζεκάδηα ηεο βέξγαο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχζε ε κάλα ηνπ, γηα λα ηνλ απνηξέπεη, φηαλ 

αληηιακβαλφηαλ ηηο εθφδνπο ηνπ ζηε θξνπηνιεθάλε ηνπ 

ηξαπεδηνχ ηεο θνπδίλαο. Ση’ απηηά ηνπ πάιη, είρε ηνλ 

απφερν ησλ θεξπγκάησλ ηνπ παππνχ ηνπ, γηα ηα δεηλά ηεο 

ιαηκαξγίαο. Σην ζηνκάρη ηνπ, είρε θηινμελήζεη πνιιέο 

θνξέο ,εμ’ αηηίαο ηεο αλεμέιεγθηεο ιαρηάξαο ηνπ γηα ηέηνηα 

εδέζκαηα, ηα θνπθνχηζηα. Τν ζψκα ηνπ, πάληα αλάβιπδε 

ην ππέξνρν άξσκα ηνπ θξνχηνπ. 

   Εσεξφ παηδί θη αξθεηά εχζηξνθν, γπξλνχζε πάληα κε 

γδαξκέλα γφλαηα θαη ιεξσκέλα ξνχρα, απ΄ ην παηρλίδη θαη 

ηηο δαβνιηέο ηνπ. . Ηδξσκέλνο θαη δηςαζκέλνο, ξνπθνχζε 

ακέηξεηα πνηήξηα λεξφ, ψζπνπ λα «μεξαζεί» κε ηε θνηιηά 

ηελησκέλε ζα κεκβξάλε απφ ηνπκπεξιέθη, ζην θαλαπέ. Ο 

παππνχο ηνπ άξρηδε πάιη λα θεξχηηεη πεξί ηνπ 

ακαξηήκαηνο ηεο ιαηκαξγίαο  θαη ε κεηέξα ηνπ ηνλ 

ζηγνληάξηδε πνιιέο θνξέο, κε ηα βίαηα ηξαβήγκαηα ηνπ 

απηηνχ ηνπ.  

   Σ’ έλα φλεηξν πνπ έβιεπε ζπρλά, έπεηηα απφ ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο, ηνπ είρε ηξαβήμεη ηφζν πνιχ ην απηί, πνπ 

μερείισζε θη έκνηαδε κε ηπηάκελν δίζθν, κεγαιχηεξν απ’ 

ην κπφη ηνπ. Πφζν δχζθνιν ηνπ ήηαλ λα ηνλ θνπβαιήζεη! 

Ή ζα έπξεπε λα θαηξαθπιάεη πάλσ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ ζα ξφδα, ή λα γέξλεη ζην πιάη, θξαηψληαο ηνλ 

παξάιιειν κε ην έδαθνο. Ζ πξψηε επηινγή ήηαλ ε 

πξνηηκφηεξε, παξά ηε δάιε ηεο ζπλερνχο πεξηζηξνθήο. Τν 

λα  ζηεξίδεη ην ηεξάζηην απηί κε ηνλ απρέλα ηνπ, ήηαλ 

αθαηφξζσην κεηά απφ κεξηθά κέηξα, κφιηο. Ο παππνχο ηνπ 

ηνλ αθνινπζνχζε θαη δίρσο λα δίλεη δεθάξα γηα ην 

καξηχξηφ ηνπ, ζπλέρηδε ηα θεξχγκαηά ηνπ. Αθφκα θη νη 

ςίζπξνί ηνπ ηνλ πνλνχζαλ θη έκνηαδαλ λα ηνπ ηξππάλε ην 

ηχκπαλν,  καηψλνληαο ην θεθάιη ηνπ. Δθείλνο φκσο, 

απηφεηνο, ζπλέρηδε ηε ξεηνξεία ηνπ, ψζπνπ έλα απαιφ 

αεξάθη ιχηξσλε ην δχζηπρν παηδί. Σήθσλε ην Βαζίιε 

ςειά, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ζην απηί ηνπ, κεηακνξθσλφηαλ ζε αλεκφπηεξν. Έπεηηα 
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πξνζγεησλφηαλ ζηελ αγθαιηά ηνπ παηέξα ηνπ θαη ην φλεηξν 

ηειείσλε εθεί. 

   Ο Βαζίιεο ήηαλ έλα θνθαιηάξηθν, κειαρξηλφ πηηζηξίθη 

θαη νη κφλεο ηνπ αδπλακίεο ήηαλ ηα ξνδάθηλα, ην δξνζεξφ 

λεξφ, ην πνδφζθαηξν θαη νη βφιηεο κε ην ηξαθηέξ ηνπ 

παηέξα ηνπ, φηαλ ηνπ εμεγνχζε ηελ αγάπε ηνπ γηα απηφ ην 

δέληξν κε ηνπο επσδηαζηνχο θαξπνχο. Τν ζαπκαζηφ θπηφ 

πνπ θάπνηνη άλζξσπνη κε θφπν, είραλ θέξεη ζηα κέξε ηνπο 

απ’ ηελ Πεξζία, ην 4
ν
 αηψλα π.ρ., ηψξα ηνπο έδηλε ηα 

πινχηε ηνπ, γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηα πξνο ην δελ.  

   Απηέο νη αλέκειεο βφιηεο, ήηαλ νη θαιχηεξεο ζηηγκέο ηνπ 

αγνξηνχ.  Ξέθεπγε απ’ ηελ απζηεξφηεηα ηεο κάλαο ηνπ θαη 

ηε βαξηεζηηκάξα ησλ αηέιεησησλ νκηιηψλ ηνπ παππνχ ηνπ. 

Γε γηλφηαλ λα ηνλ ηηκσξήζεη ν Θεφο, φπσο ηνλ θνβέξηδαλ, 

γηα ηφζν αζήκαληεο ακαξηίεο. Όπσο θάζε ρξηζηηαλφπνπιν, 

λφκηδε, πσο ν Θεφο δελ αζρνιηφηαλ κε ηηο δηθέο ηνπ 

δαβνιηέο. Καη πξαγκαηηθά, ζα έπξεπε λα έρεη δίθην. 

   Σηηο 6 Απγνχζηνπ 1989, γχξσ ζην κεζεκέξη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο, ην αγφξη είδε ηνλ παηέξα ηνπ λα 

ζσξηάδεηαη, μαθληθά, ζην ρψκα. Γίπια ηνπ κνζρνκχξηδαλ 

ηα θξεζθνθνκκέλα ξνδάθηλα, γαξγαιψληαο ηελ επαίζζεηε 

κχηε ηνπ παηδηνχ, γηα φζν εθείλν λφκηδε πσο ήηαλ κηα 

αθφκα πιάθα πνπ ηνπ ζθάξσλε ν κπακπάο ηνπ. Ο 

γεξνδεκέλνο άληξαο, βνγθνχζε θξαηψληαο ην ζηήζνο ηνπ. 

Πξηλ ράζεη γηα πάληα ηηο αηζζήζεηο ηνπ, έγεηξε ζην πιάη ην 

θεθάιη ηνπ θαη θνίηαμε γηα ηειεπηαία θνξά ην γην ηνπ. Έλα 

δάθξπ θχιεζε απ΄ ην δεμί ηνπ κάηη  ζην ρψκα, ελψλνληαο 

ηνλ κε ην πεπξσκέλν ηνπ. Ζ κπξσδηά ησλ θξνχησλ, 

ακέζσο ζηακάηεζε λα εξεζίδεη ηελ φζθξεζε ηνπ παηδηνχ 

θαη ην ίδην δάθξπ πνιιαπιαζηάζηεθε επί δεθάδεο θνξέο, 

πιεκκπξίδνληαο ηα κάηηα ηνπ Βαζίιε. Ήηαλ ζρεδφλ ηπθιφο 

απ’ ην θιάκα, φηαλ άξρηζε λα γπξνθέξλεη ην πηψκα ηνπ 

παηέξα ηνπ, πεηψληαο ηνπ ζπκσκέλνο ηνπο θαξπνχο πνπ 

ζήθσλε απ’ ην έδαθνο θαη  παξαθαιψληαο ηνλ, λα 

ζηακαηήζεη ην ηξνκαθηηθφ ηνπ αζηείν. Πέξαζαλ ιεπηά κε 

άπεηξα δεπηεξφιεπηα, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν κηθξφο, 
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πσο ν παηέξαο ηνπ δε ζα πνλνχζε πνηέ μαλά. Έπεζε 

απνθακσκέλνο ζην ζηήζνο ηνπ θαη ηπιίρηεθε κε ην άςπρν 

ρέξη ηνπ. Γηα πξψηε θνξά έβιεπε ζην μχπλην ηνπ, ην ίδην 

φλεηξν. Ο παππνχο ηνπ λα ηνλ απεηιεί πσο ζα ηνλ 

ηηκσξήζεη ν Θεφο γηα ηε ιαηκαξγία ηνπ θαη ε κάλα ηνπ, λα 

ηνπ μερεηιψλεη ην απηί. Όζε ψξα έκεηλε ζηε λεθξή αγθαιηά 

κε αλνηρηά ηα κάηηα, νχηε έλα αεξάθη δε θχζεμε γηα λα ηνλ 

ιπηξψζεη, φπσο άιινηε, απ’ ηνλ εθηάιηε ηνπ. Τνλ θπξίεςε 

παληθφο, ζαλ ζθέθηεθε πσο απηφο ν άλεκνο δε ζα θπζνχζε 

πνηέ μαλά, γηα φζν ζα δνχζε. 

    Σεθψζεθε βηαζηηθά θη άξρηζε λα ηξέρεη πξνο ην ζπίηη 

θσλάδνληαο «εγψ θηαίσ», ελψ ηξαβνχζε ηα καιιηά ηνπ θαη 

ρηππνχζε κε ηα ρέξηα ηνπ, δπλαηά, ην πξφζσπφ ηνπ.  

   Γε κπνξνχζε λα αξζξψζεη θακκηά άιιε ιέμε, πιελ 

απηψλ ησλ δχν, παξά ηηο επίκνλεο εξσηήζεηο ηεο 

ηξνκνθξαηεκέλεο κεηέξαο ηνπ, φζν ηελ νδεγνχζε ζην 

ζεκείν πνπ βξηζθφηαλ ην πηψκα. 

    Οη εμειίμεηο ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απέκεηλε 

δσληαλή, ήηαλ ξαγδαίεο. Μελ έρνληαο πηα ηί λα θάλεη ζην 

ρσξηφ, ε κεηέξα, ε Σνθία, απειπηζκέλε θαη ρσξίο λα ηελ 

ρσξά ν ηφπνο, θαηεβαίλεη ζηελ Αζήλα έπεηηα απφ ηξεηο 

εβδνκάδεο θαη κε ηε κεζνιάβεζε ηεο αδεξθήο ηεο, πνπ 

ήηαλ ηκεκαηάξρεο, πηάλεη δνπιεηά ζην πνιπθαηάζηεκα ηνπ 

Λακπξφπνπινπ. Με δαλεηθά ιεθηά, λνηθηάδεη έλα ζπίηη ζηε 

Κπςέιε θαη πξνιαβαίλεη, ηε ηειεπηαία ζηηγκή, κε ηθεζίεο, 

λα εγγξάςεη ην γην ηεο, ζην 133
ν
 δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο 

πεξηνρήο. 

    Ο Βαζίιεο, γίλεηαη ακέζσο δεθηφο απ’ ηα ππφινηπα 

παηδηά ηεο πέκπηεο ηάμεο, θαζψο ήηαλ ζπνπδαίνο 

ηεξκαηνθχιαθαο, ελψ κε ηνλ θαηξφ απνδείρηεθε θαη 

κεγάινο πιαθαηδήο. Σηα κέζα Οθησβξίνπ ζα ζηακαηήζεη 

λα θάζεηαη κφλνο ηνπ ζην ζξαλίν, θαζψο ν δάζθαινο, 

πξνζηάδεη ην Κψζηα λ’ αιιάμεη θάζηζκα, εμ’ αηηίαο ηεο 

κφληκεο θαη ζνξπβψδνπο αλεζπρίαο ηνπ. Τνπ επηβάιιεη λα 

θαζίζεη ζηηο κπξνζηηλέο ζέζεηο, δίπια ζηνλ ήζπρν 
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λενθεξκέλν. Απηφεηνο ν Κψζηαο, ζπλερίδεη ηελ αθνχζηα θη 

ελζηηθηψδε αλππαθνή ηνπ. 

-Πνχ έκαζεο ηέηνην ηέξκα ξε κεγάιε; 

-Σζζο, ζησπή! 

-Σην γήπεδν ηνπ ρσξηνχ κνπ. 

-Καη δε κνπ ιεο; Παίδεηο θαη παγθφηεξκα; 

-Γηα εζπρία Κψζηα. 

-Ναη ακέ, πνιχ θαιφ. Καη κέζα, παίδσ αθφκε θαιχηεξα. 

-Τί ζέζε; 

-Σέληεξ θνξ. 

-Καιά, θαιά, κε πεξληέζαη θαη γηα ηφζν ζπνπδαίνο. Θα ζε 

βάισ ζην ηέξκα θαη ζα ζνπ βαξάσ ζνπηάθηα. Θα ζε 

μεθηηιίζσ ζηα γθνι. 

-Έτ! Σθαζκφο! Κψζηα δε ζα κνπ ραιάζεηο θαη ηνλ 

θαηλνχξην. Θα ζε βγάισ έμσ κε ην επφκελν «θηρ». 

-Καιά, θαιά, θχξηε. 

   Τα δχν παηδηά δελ έπαημαλ πνηέ αληίπαινη κπάια θη 

έγηλαλ αρψξηζηνη θίινη, παξ’ φιν πνπ ν Βαζίιεο πνηέ δελ 

αλέθεξε ζην «θνιιεηφ» ηνπ, φπσο θαη ζε θαλέλαλ άιιν, ην 

ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ. Αληίζεηα, δε ζηακαηνχζε πνηέ λα 

ηνπο δηεγείηαη ηζηνξίεο γηα ηα θαηνξζψκαηα ηνπ θαη γηα ην 

πψο ήμεξε λα πεξηπνηείηαη ηα δέληξα ηνπ, εθεί πνπ 

βξηζθφηαλ. Σε έλα ρσξηφ, ιίγν έμσ απ’ ηελ Έδεζζα. Δθεί 

έκελε κφληκα, γηα λα θξνληίδεη ηνπο θφπνπο ηνπ. 

    Κάζε βξάδπ ν Βαζίιεο, πξνζεπρφηαλ ψξεο αηέιεησηεο  

θαη δεηνχζε ζπγρψξεζε γηα ηε ιαηκαξγία ηνπ, πνπ 

ζθφησζε ηνλ πην αγαπεκέλν ηνπ άλζξσπν. Σηε 

πξαγκαηηθφηεηα, ην ακάξηεκά ηνπ, άλεθε πιένλ νξηζηηθά 

ζην παξειζφλ. Γελ έπηλε ,πηα, αρφξηαγα ην λεξφ θαη είρε 

ζηακαηήζεη λα ηξψεη ξνδάθηλα. Γελ κπνξνχζε νχηε λα ηα 

κπξίζεη θαη ζχκσλε κε ηε κεηέξα ηνπ, θάζε θνξά πνπ 

ηνικνχζε λα ηα αγνξάζεη απ’ ην καλάβε θαη λα ηα θέξεη 

ζην ζπίηη. 

   Όηαλ ην θαινθαίξη, ε Σνθία ηνλ πήξε καδί ηεο, παξά ηε 

ζέιεζή ηνπ, ζην ρσξηφ, γηα λα βνεζήζνπλ ζηε ζπγθνκηδή, 

ην παηδί αληέδξαζε πνιχ άζρεκα. Ο κηζζφο ηεο κεηέξαο 
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ηνπ ήηαλ πεληρξφο θαη ηνπο ήηαλ απαξαίηεηα ηα έζνδα απ’ 

ηα θηήκαηα. Όιν ηνλ ππφινηπν ρξφλν, ην ζφη ηνπο θξφληηδε 

ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο, φκσο ε θπξά-Σνθία ζεσξνχζε εζηθή 

ηεο ππνρξέσζε θη έλδεημε ειάρηζηεο επγλσκνζχλεο ζηνπο 

δηθνχο ηεο αλζξψπνπο, ηελ θαινθαηξηλή ηεο άδεηα, λα ηελ 

αθηεξψλεη ζηελ ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ. Φφξνο ηηκήο, ζηε 

κλήκε ηνπ άληξα ηεο, πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη ην γεγνλφο 

πσο πνηέ  δε θνίηαμε άιινλ. Ήηαλ κηα πνιχ κφλε γπλαίθα. 

   Όηαλ έθηαζαλ ζην παηξηθφ ζπίηη, ην αγφξη δε κπνξνχζε 

λα αλαπλεχζεη απ’ ηηο ελνρέο θαη ηηο κλήκεο. Ζ ιηηή απφ 

ράδηα θαη κάιινλ απζηεξή ππνδνρή πνπ ηνπο επηθχιαμε ν 

παππνχο, ηνπ ζηέξεζε επηπιένλ νμπγφλν. Ζ ζησπή ηνπ 

ρψξνπ, ε λεθξηθή κπξσδηά πνπ απέπλεε ην θιεηζηφ, γηα 

πνιχ θαηξφ, νίθεκα, θαζψο θαη ε πξσηλή πγξαζία, έθαλαλ 

αβάζηαρηε ηε ζιίςε ηεο απψιεηαο θαη άιιαδαλ ηηο 

παξακέηξνπο κηαο ρεκηθήο εμίζσζεο, πνπ ζην κπαιφ φισλ, 

ήηαλ δεδνκέλνη γηα έληεθα νιφθιεξα ρξφληα. 

   Ο Βαζίιεο θνβφηαλ ηε ζχγθξνπζε κε ην παξειζφλ θαη 

δελ είρε θακία δηάζεζε λα βνεζήζεη ζηε ζπγθνκηδή. Ζ 

ζθαιηάξα ηνπ παππνχ θαη ηα θιάκαηα ηεο κάλαο ηνπ φκσο, 

ηνλ ζηξίκσμαλ ζηε γσλία. 

   Με ην πνπ άξρηζε λα αξαδηάδεη ηα ξνδάθηλα ζηα 

θαθάζηα, γέκηζε εμαλζήκαηα ζε φιν ηνπ ην ζψκα. 

Τεξάζηηεο θνπζθάιεο κε πχνλ θαη αθαηαλίθεηε θαγνχξα, 

μεπήδεζαλ ζην δέξκα ηνπ. Ο κηθξφο ηφηε, άιιαμε γλψκε 

θαη μεθίλεζε λα δνπιεχεη ζε πην εληαηηθνχο ξπζκνχο. Ζ 

δέζηε, ν ηδξψηαο, ε επηζπκία λα μπζηεί θαη νη ηζίκπιεο ζηα 

κάηηα, σο άιιν έλα ζχκπησκα κηαο λενγέλλεηεο θαη 

αλεμήγεηεο αιιεξγίαο, ηνλ έθαλαλ πην εξγαηηθφ. Ήηαλ 

ζίγνπξνο πσο απηή ήηαλ ε ηηκσξία  γηα ηελ αδηθαηνιφγεηε 

ιαηκαξγία ηνπ θαη ήηαλ δίθαην λα ηελ ππνζηεί, αλ 

επηζπκνχζε λα εμηιεσζεί, κηα γηα πάληα, γηα ην θαθφ πνπ 

είρε πξνθαιέζεη. Όηαλ ν ζείνο ηνπ, δηέθξηλε ην ακφθ ηνπ 

παηδηνχ απφ καθξηά, ε δχζπλνηα είρε πξνζηεζεί ζην 

εμαληιεκέλν πεξίγξακκά ηνπ. Τν κηθξφ θνξκί θνχζθσλε 

θαη μεθνχζθσλε κε κεγάιε πξνζπάζεηα, πξνζπαζψληαο λα 
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θεξδίζεη κηα αλάζα. Πιεζηάδνληαο ην θαη δηαθξίλνληαο ηα 

εκθαλή πιένλ, απφ κηθξή απφζηαζε, ζεκάδηα ζηα ρέξηα 

ηνπ, ζέιεζε λα ην βνεζήζεη. 

    Ο Βαζίιεο ηνπ θψλαδε λα θχγεη θαη ρξεηάζηεθε ε βία 

γηα λα  απνκαθξπλζεί ην παηδί, απ’ ηα επσδηαζηά δέληξα.  

    Τν ίδην βξάδπ, ην αγφξη παξαθαινχζε ηε κεηέξα ηνπ λα 

ηνλ αθήζεη λα μαλαπάεη ζην θηήκα, κηαο θαη απηή ήηαλ ε 

δνθηκαζία πνπ είρε επηιέμεη ν Θεφο λα ηνλ ππνβάιιεη, γηα 

ηελ ακαξηία ηνπ. Ζ Σνθία έθιαηγε θαη πξνζπαζνχζε λα 

εξεκήζεη ην παηδί καδί κε ην ζείν ηνπ θαη κφλν ν παππνχο 

έβξηζθε λφεκα ζηα παξαιεξήκαηα ηνπ «κεηαλνεκέλνπ» 

εγγνλνχ ηνπ. 

    Με ηα πνιιά θη ελψ ε ψξα είρε πεξάζεη, ε επηζπκία ηνπ 

παηδηνχ έγηλε ζεβαζηή, κε ηελ πξνυπφζεζε λα θνξά κηα 

αληηαζθπμηνγφλν κάζθα πνπ ζα ηνλ πξνζηάηεπε απ’ ην 

άζζκα, ηελ ψξα ηεο δνπιεηάο. Ο Βαζίιεο δέρηεθε. Οχησο 

ή άιισο, ηελ αλαδσνγνλεηηθή κπξσδηά ησλ ξνδάθηλσλ, 

δελ ηελ αλαγλψξηδε ε κχηε ηνπ, απ’ ηε κέξα πνπ μεςχρεζε 

ν παηέξαο ηνπ. 

    Ζ ζπγθνκηδή, ζπλερίζηεθε κε ην αγφξη λα ππνθέξεη απφ 

ηα εμαλζήκαηα θαη ηε θαγνχξα,  δνπιεχνληαο καληαζκέλα. 

Οη πξνζεπρέο, επίζεο ζπλερίζηεθαλ, θαζψο θαη νη κάηαηεο 

εθθιήζεηο λα μαλαγπξίζεη ν λεθξφο, ηψξα πνπ 

ζπκκνξθψζεθε ην ηέθλν ηνπ. 

    Πέξαζαλ θη άιιεο ζπγθνκηδέο, ψζπνπ ην 1994, ην θηήκα 

πνπιήζεθε θαη ε θπξά-Σνθία αγφξαζε έλα ηξηαξάθη ζηε 

Κπςέιε, γηα λα κείλεη κε ην γην ηεο, ν νπνίνο ηα βξάδηα 

αθηεξσλφηαλ ζε ηδηφκνξθεο, ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. 

Αγνξάδνληαο δηάθνξα βηβιία πεξί κεηαθπζηθήο, 

ζνινκσληθήο θαη δαηκφλσλ, απ’ ηνπο πάγθνπο ζην 

Μνλαζηεξάθη, καδί κε άιια ζχλεξγα, φπσο θεξηά θαη 

κεηαρεηξηζκέλα ιηβαληζηήξηα, βάιζεθε λα δίλεη ξαληεβνχ 

πνιέκνπ κε ην δηάνιν θαη ηνπο πεηξαζκνχο ηνπ, θάζε 

Σάββαην γχξσ ζηα κεζάλπρηα. Άλαβε ηα θεξηά θαη 

θαζφηαλ κπξνζηά ζηνλ θαζξέπηε ηνπ δσκαηίνπ ηνπ, 

αθξηβψο ζηηο δψδεθα ηε λχρηα. Οη θήκεο έιεγαλ θη φζν 
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ππάξρνπλ αθειείο θαη θνβηζκέλα παηδηά ζα ζπλερίζνπλ λα 

ιέλε, πσο κέζα απ’ ην είδσιν ηεο θιφγαο ζην θαζξέπηε, 

μεπεηάγεηαη ν Δσζθφξνο απηνπξνζψπσο. Τηο πξψηεο 

θνξέο πνπ ν Βαζίιεο κε ηε πίζηε θαη ηε θαιή ηνπ ζέιεζε 

ηνλ είδε, θνβήζεθε θαη άλαςε ακέζσο ην θσο. Ωο γλσζηφλ, 

ε ΓΔΖ δηαιχεη ην δηάνιν απ’ ην θαζξέπηε, φπσο ην AJAX 

ηνπο ιεθέδεο. Τηο επφκελεο θνξέο, κε ην πείζκα ηνπ 

θαηάθεξε λα ηνλ αληηκεησπίζεη θη έπεηηα θνξεζκέλνο απ’ 

ηηο λίθεο ηνπ ελαληίνλ ηνπ Καθνχ θη απ’ ηελ ακθηβνιία 

κήπσο φια απηά ήηαλ αξινχκπεο, παξάηεζε νξηζηηθά απηέο 

ηηο Σαββαηηάηηθεο αλακεηξήζεηο. 

    Ο επηδεημηκαλήο εγσηζκφο ηεο εθεβείαο ηνπ, ηνλ ψζεζε 

λα αζρνιεζεί πην ξεαιηζηηθά κε ηα ζαχκαηα, 

απνθνκίδνληαο ην φθεινο ηνπ εληππσζηαζκνχ, ηνπ 

νπνηνπδήπνηε θνηλνχ ηνπ. Παξαθνινπζνχζε φιεο ηηο 

εθπνκπέο θαη δηάβαδε αρφξηαγα φια ηα βηβιία πνπ είραλ 

ζρέζε κε ηε ηαρπδαθηπινπξγηθή ηέρλε. 

   Ακέηξεηεο ψξεο εμάζθεζεο, είραλ πεξάζεη, έσο ην 

Μάξηην ηνπ 1994, φηαλ ν κηθξφο κάγνο ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ, 

ζηνηρεκάηηζε κ’ έλαλ ζεξηψδε καζεηή ηεο Β΄ ιπθείνπ, πνπ  

έπαηξλε ην ραξηδηιίθη πνιιψλ κηθξφηεξσλ κε ην έηζη ζέισ, 

πσο κπνξνχζε λα ηνπ εμαθαλίζεη ηξία ηζηγάξα, απ’ ην 

θιεηζηφ παθέην Marlboro «καιαθφ» πνπ θξαηνχζε. Αλ ηα 

θαηάθεξλε, ζα  κνηξαδφηαλ ηε ιεία ηνπ κε ηνπο θίινπο ηνπ. 

Ο ππεξθπζηθνχ κεγέζνπο καζεηήο, δέρηεθε. Ζ πξφθιεζε 

απηή, ήηαλ πξνζρεδηαζκέλε, θαζψο ν καζεηεπφκελνο 

κάγνο, ήζειε απφ θαηξφ λα δψζεη έλα θαιφ κάζεκα ζηελ 

αιαδνλεία εθείλνπ ηνπ ρνληξνχ, πνπ βαζάληδε  θη 

εθκεηαιιεπφηαλ ηνπο αδχλακνπο ηνπ ζρνιείνπ. Ο Βαζίιεο, 

πήξε ην παθέην κε ηελ θιεηζηή δειαηίλα, εμαθαλίδνληαο ην 

γηα κηζφ ιεπηφ πεξίπνπ, κέζα ζηηο παιάκεο ηνπ. Ύζηεξα ην 

επέζηξεςε θαη πξνέηξεςε ηνλ θάηνρφ ηνπ, λα ην αλνίμεη 

κπξνζηά ζε φινπο. Ήηαλ πξάγκαηη πνιχ αζηεία ε θάηζα 

ηνπ, φηαλ δηαπίζησζε πσο ε, κέρξη πξφηηλνο, θιεηζηή 

ζπζθεπαζία, πεξηείρε  17 ηζηγάξα. 
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    Γηα ηνλ κηθξφ ζαπκαηνπνηφ ηνπ 60
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Κπςέιεο, ηα θφιπα κε ηηο ηξάπνπιεο, ήηαλ πιένλ κνλάρα 

γηα αξράξηνπο. Δίρε πξνρσξήζεη θαηά πνιχ ηε Τέρλε ηνπ. 

Ο καζεηήο δε, ηνπ ιπθείνπ, φηαλ ζπλήιζε απ’ ην ζνθ, είδε 

ην Βαζίιε καδί κε ην Κψζηα θαη ηνλ ςειφ, λα θαπλίδνπλ 

ηα ηζηγαξάθηα πνπ εθείλνο είρε πιεξψζεη. Θφισζε. 

Καηεπζχλζεθε πξνο ην κέξνο ηνπο θαη έξημε κηα γεξή 

γξνζηά ζηε κχηε ηνπ παηδηνχ πνπ ηνλ μεγέιαζε. Ο κάγνο, 

ζσξηάζηεθε αηκφθπξηνο. 

   Δθείλε, ήηαλ άιιε κηα ζεκαληηθή κέξα ηεο δσήο ηνπ 

νξθαλνχ αγνξηνχ. Απνθάζηζε πσο δε κπνξεί πάληα λα 

πξνζηαηεχεη ηνπο «θαινχο» απ’ ηνπο «θαθνχο», κε 

εηξεληθφ ηξφπν. Δπίζεο, δελ ήζειε πνηέ μαλά λα ηνλ 

κεηψζεη  θαλείο, κπξνζηά ζηνπο θίινπο ηνπ θαη ηα φκνξθα 

θνξίηζηα πνπ ηξηγπξλνχζαλ ζην πξναχιην…  

    Ο Βαζίιεο, άξρηζε λα κειεηά εληαηηθά πνιεκηθέο ηέρλεο, 

φηαλ γπξλνχζε απ’ ην ζρνιείν ζην κηθξφ ηνπ δσκάηην. Οη 

βηληενθαζέηεο ηνπ Μπξνπο Λε θαη νη αθξηβνί γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο δεδνκέλα, ηφλνη βηβιίσλ κε θσηνγξαθίεο 

αζθήζεσλ ηνπ θαξάηε πνπ έθιεβε γηα θαιφ ζθνπφ απ’ ην 

βηβιηνπσιείν ηεο γεηηνληάο, ήηαλ νη δηδάζθαινη ηνπ. Γηα 

ηέζζεξηο θαη πέληε ψξεο, θάζε κέξα, ηδξνθνπνχζε, 

ρνξνπεδνχζε θαη κάησλε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ, 

ρηππψληαο πφξηεο, ηνχβια θαη ζαλίδεο. Κάζε πξψηε ηνπ 

κήλα, έδηλε κφλνο ηνπ εμεηάζεηο ζηνλ εαπηφ ηνπ, γηα λα 

πξνρσξήζεη απνθηψληαο ηε θίηξηλε, πνξηνθαιί, θφθθηλε, ή 

φπνηα άιιε δψλε κεζνιαβνχζε έσο ηε καχξε. Όιεο 

απνηεινχληαλ απφ ισξίδεο ρξσκαηηζηψλ πθαζκάησλ πνπ 

είραλ ζθηζηεί απφ θαθνπνηεκέλα πεηζεηάθηα, ζεληφληα θαη 

ζεκέλ θνκνδίλσλ, πνπ εμαθαλίδνληαλ πξνθαιψληαο ηελ 

απνξία ηεο θπξά-Σνθίαο. 

    Σηηο 6 Μαξηίνπ ηνπ 1995, ζηελ επέηεην ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

θαη ελψ ν Βαζίιεο ήηαλ θάηνρνο πιένλ ηεο πνιππφζεηεο 

καχξεο δψλεο, ν κηθξφο λίληδα πιεζίαζε ηνλ εχζσκν 

καζεηή θαη ηνπ δήηεζε ην παθέην κε ηα ηζηγάξα ηνπ. Ήηαλ 

αζηείν λα βιέπεηο ηνλ κηθξνζθνπηθφ λεαξφ, λα θνξά κηα 
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πθαζκάηηλε θφθθηλε ισξίδα γχξσ απφ ην κέησπν, ε νπνία 

ζην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ, έγξαθε ηηο νδεγίεο πιχζεο. 

Έκνηαδε ηφζν αθειήο, λα πξνθαιεί εθείλνλ ην γίγαληα. Ο 

Βαζίιεο, επαλέιαβε ηελ απαίηεζή ηνπ ζε πην έληνλν χθνο, 

γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ζε φινπ,ο ε απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ. 

Δθείλνο ρακνγέιαζε θάπσο ακήραλα θαη ηνπ έδσζε ην 

παθέην ηνπ ςειιίδνληαο: 

-Γε ζα ηνικήζεηο. 

    Ο κάγνο ην πήξε θαη έπεηηα απφ κηζφ ιεπηφ ηνπ ην 

επέζηξεςε, θάπσο πην ειαθξχ. Όηαλ ν ρνληξφο άλνημε ην 

παθέην, ήηαλ πιένλ άδεην θαη φηαλ ε ζθελή πήγε λα 

επαλαιεθζεί, ράξηλ ηεο επεηείνπ, δπν ελαέξηεο, 

ζπλερφκελεο θινηζηέο, μάπισζαλ θάησ ην ζεξηψδε λέν, 

πξηλ θαλ πξνιάβεη λα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ. Ο Βαζίιεο 

άλαςε έλα ηζηγάξν θαη ξψηεζε, θάπσο ππεξνπηηθά γηα 

ρξηζηηαλφπνπιν, ην δαιηζκέλν ζχκα ηνπ, αλ ήζειε θάηη 

άιιν. Τν φιν πεξηζηαηηθφ, έκνηαδε κε demo ηνπ mortal 

combat.  

    Τν πεξηερφκελν ηνπ παθέηνπ, ην κνηξάζηεθε κε ηνπο 

θίινπο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ θακάξσλαλ, αλ θαη ν Κψζηαο 

επέκελε πσο δελ έπξεπε λα παίξλνπλ ηα κπαιά ηνπ αέξα, 

γηαηί εθείλνο ζην πνδφζθαηξν ήηαλ θαιχηεξνο. Ο ςειφο 

πάιη, ηνλ πξνέηξεπε λα δίλεη θάζε κέξα ην ίδην κάζεκα ζην 

γνξίια, γηα λα έρνπλ πάληα ηζηγάξα. 

   Τν θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο, ήξζε θη ν πξψηνο κπάθνο 

ηεο παξέαο. Τνλ αγφξαζε ν ςειφο κε ηα ιεθηά πνπ είρε 

μαθξίζεη κε καγηθφ ηξφπν ν Βαζίιεο, απ’ ην πεξηπηεξά ηεο 

νδνχ Σθχξνπ, δίρσο θαλ λα κπεη ζην πεξίπηεξν. Ζ 

ηεξνηειεζηία έιαβε κέξνο ζηα βξαράθηα ηνπ Λπθαβεηηνχ, 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλαπιίαο ηνπ Νίθνπ Παπάδνγινπ. 

Ο ηαρπδαθηπινπξγφο ην έζηξηςε, ν ςειφο αγλάληεπε θαη ν 

Κψζηαο πείζηεθε, λα θφςεη ην εμψθπιιν ηνπ αγαπεκέλνπ 

ηνπ ηεχρνπο ηνπ ASTERIX πνπ είρε πάληα ζηε ηζάληα ηνπ, 

γηα λα θηηαρηεί κηα ηδηβάλα.  

   Ζ καγηθή ηξηάδα, ήηαλ ζρεδφλ αρψξηζηε, αλ εμαηξέζεη 

θαλείο ηηο θνξέο πνπ ν Βαζίιεο ραλφηαλ δίρσο λα δίλεη 
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ζεκεία δσήο, ελαζθνχκελνο ζηα θφιπα ηνπ θαη ζε 

εμαληιεηηθέο, γεκάηεο δάθξπα πξνζεπρέο,  γηα ηνλ πξφσξα 

ρακέλν παηέξα ηνπ. Τα άιια δχν κέιε ηεο παξέαο, είραλ 

θαηαιάβεη πξν πνιινχ πσο ν θίινο ηνπο ήηαλ νξθαλφο θαη 

πσο νη ηζηνξίεο πνπ επηλννχζε γηα ηνλ θηιφηηκν αγξφηε, 

ήηαλ ςεχηηθεο. Πνηέ φκσο δε ηνπ ην είπαλ, γηα λα κελ ηνλ 

ζίμνπλ. Δίραλ θαηαιάβεη θαη πσο νη αηηίεο ησλ ζπρλψλ θαη 

ζχληνκσλ εμαθαλίζεψλ ηνπ, είραλ λα θάλνπλ κε ην ίδην 

ζέκα θαη ηε ζιίςε πνπ πξνθαινχζε ζην Βαζίιε, απηή ε 

απψιεηα. Σεκαζία είρε, πσο ν κηθξφο κάγνο πάληα 

επέζηξεθε ζηε παξέα ηνπο. Άζεια ηνπο, είραλ θαη νη δχν 

ππνζπλείδεηα ζπλσκνηήζεη θαη δελ αλέθεξαλ πνηέ ηνπο 

δηθνχο ηνπο παηέξεο κπξνζηά ζε απηφλ, γηα λα κε 

κειαγρνιεί. Αθφκα θη φηαλ έιησλαλ ζηηο κπίξεο ζην 

ζξπιηθφ «Τεληαθφ», πνηέ δε ηνπο μέθεπγε θνπβέληα. 

Πάληα θαηά ηηο 2 ν ςειφο θνηκφηαλ ζηε θαξέθια, ελψ ν 

Κψζηαο κε ην Βαζίιε, ινγνκαρνχζαλ κεζπζκέλνη, πεξί 

αλαξρνθνκκνπληζκνχ θαη ρξηζηηαληζκνχ, δίρσο πνηέ λα 

αιιάδεη θάηη ζην θφζκν, εθηφο απφ ην ζηαπξνπφδη ηνπ 

ςεινχ. Πάληα ν έλαο ξεπφηαλ ηηο κπίξεο άζενο θη ν άιινο 

πηζηφο. Πάληα θαη νη δχν έλησζαλ κηθξνί, κπξνζηά ζηα 

ηλδάικαηά ηνπο. Ο Βαζίιεο γνχζηαξε πνιχ ηα θνξίηζηα γηα 

λα γίλεη άγηνο θαη ν Κψζηαο  ήμεξε πσο δελ ζα είρε πνηέ ηα 

θφηζηα λα γίλεη Τζε Γθεβάξα. Αθφκα θαη λα ηα είρε φκσο, 

δε ζα κπνξνχζε λα απαξλεζεί γηα πνιχ ηηο ζειπθέο 

παξνπζίεο, φπσο άξκνδε ζε έλαλ αιεζηλφ αληάξηε πνπ δελ 

ινμνδξνκεί πνηέ απ’ ην ζηφρν ηνπ. 

    Ζ Γ΄ ιπθείνπ ηειείσζε θαη θαλείο απφ ηνπο ηξεηο ηνπο, δε 

πξννξηδφηαλ γηα «αλψηεξε» κφξθσζε. Ο Βαζίιεο ην έξημε 

ζηα ηξηπάθηα, γηαηί ηνλ έθαλαλ λα ζπλνκηιεί πην άλεηνο θαη 

ζαξξαιένο κε ην Θεφ, ην Χξηζηφ, ηε Παλαγία θαη γεληθά 

φινπο ηνπο αγίνπο αλζξψπνπο. Ο ςειφο ζηα «καληηάξηα», 

θαζφηη κεηαθεξφηαλ φπνηε ήζειε γηα ζθη ζηα ρηνληζκέλα 

βνπλά ησλ νλείξσλ ηνπ θαη ν Κψζηαο ζηελ νηθνδνκή, κηαο 

θαη δελ έπαηδε πνηέ θξάγθν ζηε ηζέπε ηνπ. Ο ηειεπηαίνο, 

δελ απαξλήζεθε πνηέ ην καπξάθη ηνπ γηα άιιεο νπζίεο. 
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Ήηαλ πάληα πνιχ αζηείεο νη βφιηεο ηνπο εθείλν ηνλ θαηξφ, 

φηαλ ν θαζέλαο ηνπο, ππφ ηελ επήξεηα ηνπ δηθνχ ηνπ 

ειημηξίνπ θαη κε δηαθνξεηηθή δηάζεζε, πξνζπαζνχζε 

κάηαηα λα ζπλελλνεζεί κε ηνπο ππφινηπνπο δχν. 

   Τν ζηξαηησηηθφ γηα ην Βαζίιε ηειείσζε καδί κε ηα 

ηξηπάθηα. Τξεηο κέξεο αθφηνπ απνιχζεθε, ζε έλα 

παξνμπζκφ ηνπ γχξσ ζηα μεκεξψκαηα, είδε γηα πξψηε 

θνξά ηα «δηαφιηα». Τα δηαφιηα ήηαλ κηθξνζθνπηθά, 

θφθθηλα αλζξσπάθηα, ζε κέγεζνο PLAYMOBIL, κε 

θεξαηάθηα ζην θεθάιη θαη ηξίαηλεο ζηα ρέξηα. Ήηαλ γχξσ 

ζηα δηαθφζηα απφ δαχηα. Δίραλ ζθαξθαιψζεη παληνχ πάλσ 

ζην ζψκα ηνπ θαη ηνλ ηξππνχζαλ κε ηηο ιφγρεο ηνπο. Ο 

Βαζίιεο ηφηε θαηάιαβε πσο κε ηα θακψκαηά ηνπ θαη ηηο 

θαηαρξήζεηο ηνπ, ηνλ είρε βάιεη ζην κάηη ν Λνχζηθεξ. 

Έθνςε ηα ηξηπάθηα, κηα θαη θαιή. Έλα κηθξφ θνπζνχξη 

φκσο, ηνπ απέκεηλε λα ην θνπβαιά γηα ην ππφινηπν ηεο 

δσήο ηνπ. Κάζε θνξά πνπ θνηκφηαλ, γεκάηνο ηχςεηο γηα 

θάηη πνπ είρε κεηαληψζεη, ηα αδίζηαθηα δηαφιηα, 

εκθαλίδνληαλ ζηα φλεηξά ηνπ θαη ηνλ ηζηγθινχζαλ., Πάιη 

θαιά πνπ ήηαλ ην κφλν ειάηησκα πνπ απέθηεζε, απφ απηή 

ηελ ρεκηθή ηζηνξία. 

    Δλψ νη δπν άιινη θίινη ηνπ δνχιεπαλ, εθείλνο δελ είρε 

θακκηά φξεμε λα εξγαζηεί. Δμαζθάιηδε ην ραξηδηιίθη ηνπ 

θαη ηα ηζηγάξα ηνπ, πξνβιέπνληαο κε ηνλ καγηθφ ηνπ ηξφπν 

ηα απνηειέζκαηα ησλ πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ ηνπ 

ζηνηρήκαηνο. Πάληα φκσο, κηθξνπνζά θέξδηδε. Σηελ 

ηεξαξρία ησλ κάγηζηξσλ, ήηαλ αθφκε πνιχ ρακειά. Σηηο 

πνιεκηθέο ηέρλεο ηα πήγαηλε θαιχηεξα, ελψ θη ε 

ελαζρφιεζή ηνπ κε απηέο, ηνπ είρε ραξίζεη έλα 

αμηνδήιεπηα γπκλαζκέλν ζψκα. Ήηαλ κάιινλ φκσο ε 

γιπθχηεηά ηνπ θαη ην ρηνχκνξ ηνπ, απηά πνπ ηξαβνχζαλ ηα 

θνξίηζηα, παξά ε θνξκνζηαζηά ηνπ.  

    Κακκηά θνπέια δελ άθελε λα ηνλ πιεζηάζεη πνιχ θαη κε 

θακκηά δε θξάηεζε πνηέ επαθή, πάλσ απφ 3-4 κήλεο. 

Σπλήζηδε λα γλσξίδεη θνξίηζηα απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Αζήλαο, κέζσ ηνπ INTERNET, ηα νπνία εληππσζίαδε κε 
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ην ρηνχκνξ ηνπ. Μηα θνξά είρε γλσξίζεη θαη κηα Αιίθε απφ 

ην Αγξίλην. Ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ έκαζε πνηέ ην φλνκά 

ηνπ. Γελ ππήξρε πνηέ πεξίπησζε λα μαλαζπλαληεζνχλ νη 

δξφκνη ηνπο θαη γηα απηφ δελ δίζηαζε λα ηεο ζπζηεζεί. 

Απηφο ήηαλ ν πξφινγνο, ηεο ηξαγειαθηθήο ηζηνξίαο πνπ 

έδεζε καδί ηεο.   

    Έδηλε πάληα ςεχηηθν φλνκα θαη νχηε φηαλ  γλψξηδε ηηο 

θνπέιεο απφ θνληά, δελ απνθάιππηε ηε πξαγκαηηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα. Φνβφηαλ πνιιά. Να κελ θαηαιάβνπλ ην 

κπζηηθφ ηνπ λεθξνχ παηέξα ηνπ, ηελ απξνζπκία ηνπ λα 

δνπιέςεη κε απηνχο ηνπο άδηθνπο θαη αγρσηηθνχο φξνπο 

θαη πάλσ απφ φια ηε ριεχε ηνπο, αλ θαηαιάβαηλαλ ζη’ 

αιήζεηα, πφζν αλαζθαιήο θαη επάισηνο ήηαλ, φηαλ 

εμαθαληδφηαλ γηα κέξεο, δεηψληαο απ’ ην Θεφ  δχλακε, γηα 

λα κελ απηνθηνλήζεη φηαλ είρε ηηο «καχξεο» ηνπ. Έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ κπζηεξίνπ θάζε ππεξήξσα, ρηίδεηαη απ’ 

ηνπο θφβνπο ηνπ. 

   Τν 2002, ν Βαζίιεο εμαθαλίδεηαη γηα έμη κήλεο, εληειψο 

απξνεηδνπνίεηα. Οη κφλεο  επαθέο κε ηνπο δπν θίινπο ηνπ, 

γίλνληαλ κε ηε κνξθή ησλ sms  θη είραλ ζθνπφ ην 

θαζεζπραζκφ θαη κφλν, ηεο αλεζπρίαο ηνπο. Όηαλ 

επέζηξεςε, δελ είπε ζε θαλέλαλ ηελ αιήζεηα γηα ην πνχ 

βξηζθφηαλ. Δπηθαιέζζεθε πσο είρε επηζθεθζεί ην ρσξηφ 

ηνπ, ελψ ζηε πξαγκαηηθφηεηα δηαινγηδφηαλ ζην κηθξφ ηνπ 

δσκάηην, πξνζπαζψληαο  αλεπηηπρψο, λα κεηαθηλήζεη 

νγθψδε αληηθείκελα, κε ηε δχλακε ηεο ζέιεζήο ηνπ. Σην 

κπαιφ ηνπ είρε ηε ιεζηεία κηαο ηξάπεδαο κε ηειεπάζεηα, ή 

έζησ ηνλ δηαθηηληζκφ ηνπ ζην εζληθφ ζεζαπξνθπιάθην. Τα 

θέξδε ζα ηα κνηξαδφηαλ κε ηνπο θίινπο ηνπ. Καλείο ηνπο 

δε ζα ρξεηαδφηαλ λα μαλαδνπιέςεη. Θα είραλ άθζνλν ρξφλν 

γηα ηηο βφιηεο ηνπο θαη ηα θνξίηζηα. Ήηαλ ηφζν αλαζθαιήο, 

πνπ θνβφηαλ πσο νη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ν 

θαζεκεξηλφο βίνο, ζα κπνξνχζε λα ηνπ ζηεξήζεη ηελ 

αγαπεκέλε ηνπ παξέα. Σην κπαιφ ηνπ έςαρλε ηνλ ηξφπν λα 

απαιιαρηνχλ φινη απ’ ηα δεηλά ηεο εξγαζίαο θαη λα 

απνιαχζνπλ ην δεκηνπξγηθφ «δηθαίσκα ζηε ηεκπειηά», γηα 
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κηα νιφθιεξε δσή. Έηζη ζα ηνλ αγαπνχζαλ πεξηζζφηεξν, 

πίζηεπε. Γε ζα ηνλ έβξηζθαλ πηα αιιφθνην θαη 

αληηθνηλσληθφ. Ο ηξφκνο ηεο ξνπηίλαο, είλαη, ινηπφλ, απηφο 

πνπ γελλά ηνπο ππεξήξσεο. 

   Αλεμάξηεηα κε ηελ απνηπρία ησλ κεγαιεπήβνισλ 

ζρεδίσλ ηνπ, νη ηθαλφηεηέο ηνπ ζηε καληεία βειηηψλνληαλ. 

Οη παξάμελνη ρξεζκνί ηνπ, πνπ είραλ ηε κνξθή «1», «2» 

θαη «Χ», απνδεηθλχνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ εχζηνρνη, 

απνθέξνληαο ηνπ θέξδε πνπ ηζνδπλακνχλ κε έλα πνιχ 

θαιφ κηζζφ, αιιά, δπζηπρψο, ρσξίο αζθάιηζε. Μνίξαδε 

πάλησο αξθεηά ιεθηά ζε δεηηάλνπο, ηνμηθνκαλείο θαη 

αζηέγνπο. Έλαο άγηνο κηθξνθνκπηλαδφξνο. Δπίζεο, 

κπνξνχζε πιένλ λα εμαθαλίδεη κε άλεζε κηθξναληηθείκελα, 

φπσο ηαζάθηα, βάδα θαη κηθξέο θνξλίδεο, αλ θαη δε ζθφπεπε 

λα αμηνπνηήζεη επαγγεικαηηθά, απηή ηε πηπρή ηνπ. 

   Τνλ Αχγνπζην ηνπ 2004, ελψ ε Αζήλα μερλά ηα ρηιηάδεο 

κηθξά δξάκαηά ηεο, γηα λα αζρνιεζεί κε ηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο, θάλεη ην πξψην ηνπ ζαχκα. Γλσξίδεη ζηε πιαηεία 

ησλ Δμαξρείσλ, ην Νίθν. Ο λεαξφο απηφο ηνπ ηξαβάεη ηε 

πξνζνρή, θαζψο θάζεηαη κφλνο ηνπ ζε έλα παγθάθη θαη 

μπξίδεη κε κηα ιάκα κπαξκπέξε, έλα πνξηνθάιη. Ο Νίθνο, 

θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ιεπηνιφγνο, πξνζπαζψληαο λα 

επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Όηαλ ηειεηψλεη, 

ζεθψλεηαη φξζηνο, θνηηάδεη ην Βαζίιε πνπ ηνλ 

παξαηεξνχζε ηφζε ψξα ζηα κάηηα θαη ηεληψλνληαο ην ρέξη, 

ηνπ πξνζθέξεη ην πνξηνθάιη. Δθείλνο ηνλ πιεζηάδεη, 

δέρεηαη ην δψξν ηνπ αθνχ ηνπ ζπζηήλεηαη θαη ηνπ πηάλεη ηε 

θνπβέληα. Έρνληαο θεξδίζεη ηελ πιήξε εκπηζηνζχλε ηνπ 

κέζα ζε ιίγα ιεπηά, δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πεξίεξγε ηέρλε ηνπ, ν Νίθνο ηνπ πξνηείλεη λα πάλε ζπίηη 

ηνπ, γηα λα θάλε καδί κε ηε κεηέξα ηνπ. Σην δξφκν 

ζπλνκηινχλ.  

    Ο Νίθνο, πξηλ ηξεηο κήλεο είρε «θνπκπψζεη» ηξεηο 

«κεζθαιίλεο» θαη είρε πηεη έμη πνηήξηα νπίζθη κφλνο ηνπ, 

ζην δσκάηηφ ηνπ, έπεηηα απφ έλαλ επψδπλν ρσξηζκφ. Τελ 

επφκελε κέξα ην πξσί, ε κάλα ηνπ ηνλ βξήθε ζηε θνπδίλα, 
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λα μπξίδεη κε αθξφ θαη κηα κεραλή GILLETTE, έλα-έλα ηα 

πνξηνθάιηα πνπ βξίζθνληαλ ζην ςπγείν. Όζν θαη λα ηνπ 

κηινχζε, εθείλνο δελ άθνπγε θαη ζπλέρηδε ην έξγν ηνπ. 

   Ο Νίθνο θηινμελήζεθε γηα δπφκηζη κήλεο ζην Γαθλί, 

δίρσο θακκηά βειηίσζε θη φηαλ δηαπηζηψζεθε πσο ήηαλ 

εληειψο αθίλδπλνο γηα ηνπο άιινπο θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ηνπ δψζεθε εμηηήξην. Ο θνπθαξάο, πεξηπιαληφηαλ 

ζησπειφο ζην θέληξν ηεο πφιεο, κε 3-4 πνξηνθάιηα ζηηο 

ηζέπεο θαη ηε ιάκα πνπ ηνπ ‘ρε ραξίζεη, ρηππψληαο ηνλ 

θηιηθά ζηε πιάηε, έλαο Παθηζηαλφο θνπξέαο, γηα λα κε 

μνδεχεη ηα ιεθηά ηνπ ζηα μπξαθάθηα κηαο ρξήζεο.  

        Ήηαλ θη απηφο νξθαλφο, θαζψο έλα ηξνραίν 

δπζηχρεκα ηνπ είρε ζηεξήζεη ηελ παηξηθή παξνπζία, φηαλ 

ήηαλ κφιηο έμη εηψλ. 

    Ο Βαζίιεο, έπεηζε εχθνια ηελ απειπηζκέλε κεηέξα ηνπ 

παηδηνχ, πσο κπνξνχζε λα ην βνεζήζεη, αλ ηνλ άθελε λα 

κείλεη γηα ιίγεο κέξεο καδί ηνπ. 

   Τξία κεξφλπρηα, αξηζκφο  ζπκβνιηθφο γηα ην 

ζξεζθφιεπην κπαιφ ηνπ Βαζίιε, έκεηλαλ θιεηζκέλνη ζην 

δσκάηην ηνπ Νίθνπ, ρσξίο θαί θαη λεξφ. Σπλεζηζκέλνη νη 

ζπγγελείο θαη νη θίινη θαη ησλ δχν,  ζηηο αιινπξφζαιιεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο,  δελ ηνπο αλαδήηεζαλ. Μφλν ε κεηέξα 

ηνπ «μπξηζηή ησλ πνξηνθαιηψλ», μέξεη πσο απηφ πνπ 

αθνπγφηαλ φηαλ έβαδε ην απηί ηεο ζηε πφξηα, ήηαλ νη 

ρακειφθσλεο θνπβέληεο ηνπο. 

    Τν πξσί ηεο ηέηαξηεο κέξαο, ν Νίθνο βγήθε απ’ ην 

δσκάηην θαιεκεξίδνληαο ηε κεηέξα ηνπ, κε κηα ζθηρηή 

αγθαιηά. Ύζηεξα, ηεο αλαθνίλσζε πσο ζα ζπλέρηδε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ, γηα λα πάξεη ην πηπρίν ηνπ Φπζηθνχ. 

   Ο Βαζίιεο ζηεθφηαλ ζηε πφξηα ρακνγειαζηφο. Σηα ρέξηα 

ηνπ, θξαηνχζε ηε ιεπίδα. Έθπγε δηαθξηηηθά δίρσο λα ηνλ 

θαηαιάβνπλ. Έλαο ακαξησιφο άγηνο, μέξεη πσο δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν ηειηθά, απφ έλαλ ηαπεηλφ ππεξήξσα πνπ δελ 

αμίδεη θακία επηβεβαίσζε. 

     Γελ είπε ηίπνηα ζηνπο θίινπο ηνπ γηα ην πεξηζηαηηθφ, 

ηελ ίδηα λχρηα ζην «Τεληαθφ», πνπ είρε αθφκα ηηο πην 
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θηελέο κπίξεο. Γεινχζε κφλν κε ηελ εκκνλή ηνπ Κψζηα, 

λα ηνπ απνδείμεη ηελ αλππαξμία ηνπ Θενχ. 

   Έπεηηα απφ κία εβδνκάδα, έλα αθφκε ζαχκα ζπληάξαμε 

ηε δσή ηνπ. Ύζηεξα απφ κηα πξνζεπρή ηνπ ζην δηθφ ηνπ 

Χξηζηφ, ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε κεζπζκέλνο ζηηο 5 ην 

πξσί, άλνημε έλα ζπξηάξη, έβγαιε ηε ιάκα θαη πήγε ζηε 

θνπδίλα. Έβαιε, ην θαιπκκέλν απφ έλα πιαζηηθφ γάληη ρέξη 

ηνπ ζηε θξνπηνιεθάλε,  κε ηνλ ίδην δηζηαγκφ πνπ είρε φηαλ 

ζα παηδί, θνβφηαλ ηε βέξγα ηεο θπξά-Σνθίαο. Έπηαζε έλα 

ξνδάθηλν θαη ην αθνχκπεζε ζηε καξκάξηλε επηθάλεηα ηνπ 

λεξνρχηε. Άξρηζε ζηγά-ζηγά λα μπξίδεη ην ρλνχδη ηνπ. Σε 

θάζε ιάζνο θίλεζε πνπ «έθνβε» ην κάγνπιν ηνπ ηδηαίηεξνπ 

πειάηε ηνπ, ην θξνπηψδεο αίκα πνπ μεπεδνχζε, 

πιεκκχξηδε ηνλ αέξα κε έλα γλψξηκν άξσκα. Όηαλ ν 

θαξπφο έγηλε εληειψο ιείνο, ηνλ μέπιπλε ζηε βξχζε. 

Έβγαιε, έπεηηα, ην γάληη. Ζ επφκελε θίλεζε, ήηαλ κηα 

ιαίκαξγε δαγθσληά κε θιεηζηά κάηηα. Ζ αγαπεκέλε γεχζε, 

ηνπ έθεξε ηελ εηθφλα ηνπ παηέξα ηνπ, λα ηνπ κηιά γηα ηα 

κπζηηθά ηνπ δέληξνπ. Γάθξπζε. Σεθψζεθε θαη άλαςε ην 

θσο. Τν ζψκα ηνπ, δελ είρε αληηδξάζεη θαζφινπ. Δίρε 

κφιηο αλαθαιχςεη κηα ηειεηή, έλα ζπλδεηηθφ θξίθν, έλα 

θελφ ζε κηα παξάινγε, ρεκηθή αληίδξαζε πνπ άιιαμε ηε 

δσή ηνπ. Έκεηλε ζηε θνπδίλα κέρξη ην πξσί θαη 

θαηαβξφρζηζε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηφζα ξνδάθηλα, φζα 

ρξεηαδφηαλ γηα λα κνηάζεη μαλά, κε εθείλν ηνλ 

παξαθνπζθσκέλν, κηθξφ Βνχδα ζηηο ξίδεο ελφο 

επεξγεηηθνχ δέληξνπ.   

   Ζ καγηθή ηξηάδα, έκεηλε αρψξηζηε έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2005, φηαλ ν Βαζίιεο εμαθαλίζηεθε, δίρσο λα δψζεη 

θαλέλα ζεκείν δσήο. Ο ςειφο θαη ν Κψζηαο, είλαη νη κφλνη 

πνπ δελ αλεζπρνχλ γηα ηελ ηχρε ηνπ ππεξήξσα.           

            

                    

           

        
 


