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Σκσηαλοδρομία ζε ηενηωμένες 

λεωθόροσς 

  Τν μππλεηήξη, άξρηζε πάιη λα ηξππά 

ηα απηηά κνπ. Κάζε κέξα, ζπλεζίδεη λα 

δνινθνλεί θη έλα θαηλνύξην κνπ 

όλεηξν. Θα πεζάλσ, όηαλ δελ ζα έρεη 

άιια όλεηξα λα κνπ ζθνηώζεη. 

   Τελ ζηηγκή πνπ αγγίδσ ηα ρείιε ελόο 

ηδαληθνύ εξαζηή ή ζηα θιάζκαηα ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ πνπ έλαο εθηάιηεο 

θηάλεη ζην νξηζηηθό ηνπ ηέινο, κνπ ζηεξεί ηελ εδνλή ή ηελ ιύηξσζε κε ηελ ξπζκηθή 

αλαγγειία ελόο εγεξηεξίνπ. Σήκεξα ην μεγέιαζα, όκσο. Δελ είρα νύηε έλα ελύπλην 

όξακα, λα ηνπ ραξίζσ. Παξαζπξκέλε ζε έλα βαζύ, ρνξηαζηηθό ιήζαξγν, επέζηξεςα 

ζε άιιε κηα κέξα, δίρσο ην παξακηθξό ίρλνο κηαο λπρηεξηλήο αλάκλεζεο. 

 

  Σρεδόλ πήδεμε απ’ ην θξεβάηη θαη ζηάζεθε κπξνζηά  ζηνλ θαζξέπηε. Κνίηαμε ηνλ 

εαπηό ηεο θαη ηνπ ρακνγέιαζε. Γελ ήηαλ λάξθηζζνο, απιά ζε εθείλν ην κηθξό 

δηακέξηζκα, ην είδσιό ηεο, ήηαλ ε  κόλε δηαζέζηκε παξνκνίσζε εαπηνύ, γηα λα 

απεπζύλεη κηα θαιεκέξα. 

-Καιεκέξα. 

   Έλαο ραηξεηηζκόο πνπ ηζνξξνπνύζε αλάκεζα ζηελ θαινζύλε ελόο αβίαζηνπ 

ρακόγεινπ θαη ζηελ ακείιηθηε, θξηηηθή ζηάζε ηνπ πεγαίνπ  απηνζαξθαζκνύ.  

  Πήξε ζηα ρέξηα ηεο ηα ξνύρα πνπ είρε αθήζεη ζηελ θαξέθια απ’ ην πξνεγνύκελν 

βξάδπ θαη πήγε ζην κπάλην. Τν θξύν λεξό ηεο αθαίξεζε θάζε ζθέςε θαη ππελζύκηζε 

ζην ζώκα ηεο, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Οη θηλήζεηο ηεο έγηλαλ έξκαην ησλ ππαγνξεύζεσλ 

κηαο ςπραλαγθαζηηθήο ξνπηίλαο. Νηύζεθε ζύκθσλα κε ηελ έλδεημε ηνπ εκεξνινγίνπ. 

Σε δέθα ιεπηά, βξηζθόηαλ ζην δξόκν. Φόξεζε ηνλ ζθνύθν ηεο θαη πεξπάηεζε βηαζηηθά,  

ζα λα θνξνύζε παξσπίδεο, ζηελ θεληξηθή ιεσθόξν. Μέρξη λα θηάζεη ζην ζηαζκό ηνπ 

ειεθηξηθνύ ζηδεξόδξνκνπ, δελ είρε ξίμεη νύηε κηα καηηά ζηνλ νπξαλό πνπ θηινμελνύζε 

κηα απξνζδόθεηε θαη ζεξκή ιηαθάδα, θαηακεζήο ηνπ Γελάξε. Τν κάιιηλν παιηό ηεο θαη 

ην ρνληξό πνπιόβεξ πνπ είρε θνξέζεη, δελ ηελ ελνρινύζαλ θαζόινπ. Τν θνξκί ηεο, ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν λα αληηδξά ζύκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο, επνρηθέο απαηηήζεηο 

έλδπζεο θαη δελ ζα απνζπληνληδόηαλ εύθνια από έλα παξάηαηξν, ειηόινπζην πξσηλό 

πνπ ζρεδόλ απζαδίαδε, αγλνώληαο επηδεηθηηθά ηηο ηππηθέο, κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο 

ελόο θαλνληθνύ ρεηκώλα. 

 ηαλ ηνλ είδε λα ηεο ρακνγειά, ηξόκαμε. Γελ ζπκόηαλ λα ηνλ είρε μαλαδεί ζηε δσή 

ηεο. Τεο ράξηζε ηελ πξώηε, μέλε «θαιεκέξα» ηεο εκέξαο θη εθείλε θαληάζηεθε πσο ζα 

ηεο δεηνύζε ιεθηά. Ο αξρηθόο ηεο θόβνο γηα ηνλ άγλσζην, εμαθαλίζηεθε.. Ο ζηαζκόο 
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ήηαλ γεκάηνο θόζκν, άιισζηε. Γε ζα ηνικνύζε λα ηελ πεηξάμεη, εθεί. Παξόια απηά, δελ 

ήζειε λα ηνπ δώζεη ρξήκαηα. Ο άγλσζηνο πιεζίαζε πνιύ θνληά ηεο, καδί κε ην 

αδηαηάξαθην κεηδίακά ηνπ. 

-Καιά, δε δεζηαίλεζαη θαζόινπ, κε όια απηά πνπ θνξάο; 

  Κη εμαθνινπζνύζε λα ρακνγειά. Σάζηηζε γηα ιίγν θη επεμεξγάζηεθε ηνλ νπξαλό πάλσ 

απ’ ην θεθάιη ηεο. Έπεηηα, θνίηαμε ηα θαζηαλά ηνπ κάηηα θαη γαιήλεςε 

αλαθαιύπηνληαο ηελ θαινζύλε ηνπο. Έβγαιε ηα γάληηα ηεο θαη βξέζεθε αληηκέησπε κε 

ηηο ηδξσκέλεο ηεο παιάκεο. Έςαμε ζην πνξηνθόιη ηεο γηα ιίγα θέξκαηα. Λίγα γηα ην 

εηζηηήξην θαη ιηγόηεξα γηα εθείλνλ. Μέρξη λα θάλεη ηηο πξνζζαθαηξέζεηο θαη λα 

ζεθώζεη ην βιέκκα ηεο, εθείλνο είρε εμαθαληζηεί. 

 

  ια ήηαλ πνιύ ρεηξόηεξα από ό,ηη ηα είρα θαληαζηεί. Με πέξαζε γηα δεηηάλν. Ίζσο 

λα έπξεπε λα πεξηκέλσ ιίγν αθόκα. Μα, πόζν αθόκα; Τξεηο κήλεο ηελ πεξηκέλσ θάζε 

πξσί γηα κηα ή θαη δπν ζηηγκέο. Πόζν θάλεη κηα ζηηγκή; Τόζν ρξεηάδεηαη γηα λα 

πεξάζεη από κπξνζηά κνπ θαη λα ηελ θαηαβξνρζίζεη ην ζηόκην ηνπ ζηαζκνύ. Αο 

πνύκε πσο δηαξθεί, όζν λα κεηξήζεηο κέρξη ην πέληε. Αλ είκαη ηπρεξόο θαη 

θαζπζηεξήζεη λα βξεη ην πνξηνθόιη ηεο, θάηη παξαπάλσ. Ελελήληα δύν κέξεο, επί 

πέληε δεπηεξόιεπηα. Τεηξαθόζηα εμήληα δεύηεξα. Κάηη ιηγόηεξν από νθηώ ιεπηά. 

Σίγνπξα, αθόκα θαη ηα όλεηξα δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν, θακηά θνξά. Κη όκσο, κόλν 

ηόζν ιίγν ηελ έρσ δεη κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα κηαο νιόθιεξεο επνρήο!  

  Ίζσο, δελ έρσ θάηη άιιν λα πεξηκέλσ.  Οη ζηηγκέο κνπ γηα ζήκεξα, κόιηο 

ηειείσζαλ.  

 

   Οη αζηπλνκηθνί, ζηακάηεζαλ ηηο κεραλέο ηνπο, δεθαπέληε κέηξα καθξηά ηνπ. Τν ραξηί 

ζηελ ηζέπε ηνπ παληεινληνύ ηνπ, δηέζεηε κηα ζηξνγγπιή ζθξαγίδα δηαθνζκεκέλε κε κηα 

παιηά εκεξνκελία. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο ύπαξμήο ηνπ, ζε εθείλν ηνλ ρσξνρξόλν, 

είρε παξέιζεη. Φπζηθά, δελ έδεηρλε ζεκάδηα απνζύλζεζεο θαη δπζιεηηνπξγίαο, όπσο 

όια ηα άιια, ζπλεζηζκέλα πξντόληα, όκσο νη θαλόλεο ήηαλ θαλόλεο. Αλ δελ ηνπο 

ππαθνύο, ηξέρεηο. Δμ’ άιινπ είρε αξγήζεη ήδε, θαη ίζσο λα ήηαλ θη ν ηειεπηαίνο πνπ ζα 

έθηαλε ζην εξγνηάμην. Τν «εξγνηάμην», ήηαλ είθνζη κέηξα θάησ απ’ ηε γε. Μηα δίνδνο 

αλάκεζα ζε θακέλα βξάρηα θη αλαζπκηάζεηο, πνπ ραξαθσλόηαλ ζρεδόλ πεξηνδηθά, απ’ 

ηηο θσηνξπζκηθέο αληαλαθιάζεηο ησλ ειεθηξνθνιιήζεσλ πάλσ ζηα πγξά πεηξώκαηα. 

Τα πξεζκέλα κάηηα ζην εξγνηάμην, πεξλνύλ απαξαηήξεηα. Οη ζθηέο θηλνύληαη γξήγνξα 

γηα λα πξνθηάζνπλ ην «νξγαλόγξακκα» θαη νη αζηπλνκηθνί πνηέ δελ επηζθέπηνληαη 

απηά ηα βξώκηθα ιαγνύκηα. Μηα ηέηνηα θόιαζε είλαη ν ηδαληθόο ηόπνο γηα όζνπο 

πξέπεη λα ηξέμνπλ καθξηά από λόκνπο θαη  θαλόλεο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ έλαλ άξην 

«επηνύζην». Μηα ιάκςε, δηαξθεί θάπνηα θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, πξηλ ραζεί ζην 

εκίθσο ηεο κπξκεγθνθσιηάο. Ο ρξόλνο απηόο, ήηαλ αξθεηόο γηα λα θαλεξσζεί ην 
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πεξίγξακκα ελόο θνιαζκέλνπ, όπσο δηαγξαθόηαλ θάησ απ’ ηηο θνπβέξηεο. Τνλ είδε. Τν 

ζώκα ηνπ, είρε πάξεη ην ζρήκα κηαο εζνρήο ηνπ βξάρνπ. 

-Πξέπεη λα θύγεηο. Δίλαη επηθίλδπλα, εδώ. 

 

  «Είλαη επηθίλδπλα, εδώ»...Καη πνύ δελ είλαη; Ή κάιινλ όρη. Εδώ είλαη δεζηά ζε 

ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα. Κάηη παξαπάλσ μέξσ από εζέλα. Είκαη ηξεηο κέξεο, εδώ. 

Καλείο δελ κε έρεη βξίζεη, νύηε έλαο  δελ βξέζεθε λα κε δηώμεη κπξνζηά απ’ ηε  

βηηξίλα ηνπ θαη ην θαγεηό κνπ δελ θηλδπλεύεη απ’ ηα ζθπιηά, όηαλ κε παίξλεη ν 

ύπλνο. Εδώ νλεηξεύνκαη αλελόριεηνο κέζα ζην ζθνηάδη θαη θηηάρλσ ην δηθό κνπ 

θσο, όπσο εγώ ην νξίδσ, πίζσ απ’ ηα κάηηα κνπ. Δελ ζέισ λα πάσ πνπζελά. Δελ ην 

θνπλάσ, ξνύπη. Εζύ ηί γπξεύεηο εδώ, άιισζηε; Εδώ όινπο καο ελώλεη ν θίλδπλνο, 

όπνην όλνκα θη αλ έρεη γηα ηνλ θαζέλα. Αζηπλνκία, πείλα, δίςα, ζθπιηά, ζάλαηνο θαη 

πάεη ιέγνληαο. Με θάλεηο πσο δε κε θαηαιαβαίλεηο. Κάηη από όια απηά ζα θνβάζαη 

θη εζύ. Έηζη, δελ είλαη; 

   -Τνπιάρηζηνλ, θύγε ηώξα, πξηλ ζε αληηιεθζεί θαη θαλέλαο άιινο θη έια μαλά ην 

βξάδπ. 

 

   Ήηαλ αλέλδνηνο. Γελ κπνξνύζε λα ηνλ θαηαιάβεη. Ο θόβνο ηνλ εκπόδηδε. Δθείλνο 

δελ θνβόηαλ ηίπνηα. Ούηε ηνλ ζάλαην. Μνλάρα απηόλ πεξίκελε, όηαλ άλνηγε ηα κάηηα 

ηνπ. Γη’ απηό θαη δελ δεηηάλεπε, πηα. Τα άζπξα ηνπ καιιηά έθαλαλ ηνπο αλζξώπνπο λα 

ηνλ ιππνύληαη θαη λα ηνπ πξνζθέξνπλ έλα θνκκάηη ςσκί, πνιιέο θνξέο θαη δύν, γηα λα 

επηβηώζεη απ’ ηελ εξεκηά άιιεο κηαο κέξαο. Δθείλνο πνηέ δελ πίζηεςε πσο ηνλ 

ιππνύληαλ νη άλζξσπνη. Σηα κάηηα ηνπ, νη πξνζθνξέο  ηνπο δελ ήηαλ παξά ν 

εμνξθηζκόο ηνπ δηθνύ ηνπο ζάλαηνπ.Κάπνηε, ήηαλ θη ν ίδηνο ηόζν δεηιόο. Η δηακνλή 

ηνπ όκσο, ζηα ραξηόθνπηα θαη ζηα θεθαιόζθαια  ησλ πνιπθαηνηθηώλ, ηνλ είρε θάλεη 

αηξόκεην ηηο απγέο θη αόξαην ηηο λύρηεο.  

  ηαλ αληίθξηζε ην θσο, έμσ απ’ ηε ζηνά, κεηά από ηξεηο νιόθιεξεο κέξεο, λόκηδε πσο 

είρε ηπθισζεί. Σθόληαςε θαη παξαπάηεζε πάλσ ζην θξάζπεδν ελόο πεδνδξνκίνπ. Οη 

«ρείξεο βνεζείαο», ήηαλ πνιιέο. Γπν λεαξέο θνπέιεο ηνλ μεζθόληζαλ θαη ηνλ βνήζεζαλ 

λα δηαζρίζεη ηελ ιεσθόξν, κηζόηπθινο αθόκα. Η κία, ζπδήηεζε ιίγν καδί ηνπ θαζώο 

πεξίκελαλ ηελ θίιε ηεο λα ηνπ αγνξάζεη έλα θαθέ θαη  ηζηγάξα. Τα κάηηα ηνπ πνπ 

πξνζαξκόζηεθαλ ζε εθείλε ηελ ιηαθάδα, θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο απξόζκελεο 

ζπλδηάιεμεο, δελ είδαλ ζην βιέκκα ηεο, νύηε ηνλ θόβν ηνπ ζαλάηνπ, νύηε ηελ ζιηβεξή 

ζπκπόλνηα ελόο θαζσζπξέπεη ελήιηθα.Οη ιέμεηο θη νη εξσηήζεηο ηεο, θπινύζαλ όπσο  

θπινύζε ην αίκα ζηα ξνδαιά ηεο κάγνπια. Χσξίο θνκπαζκνύο θαη ππεθθπγέο. 

  Η θίιε ηεο, επηζηξέθεη ηειηθά, κε ηα πνιύηηκα δώξα. Πξέπεη λα ηνλ απνραηξεηίζνπλ. 

Κάζεηαη ζηελ είζνδν ελόο εκπνξηθνύ θέληξνπ, λα πηεη ηνλ θαθέ ηνπ. Αλάβεη ην ηζηγάξν 

ηνπ θαη αγλαληεύεη ηελ δσή ηελ ίδηα, λα απνκαθξύλεηαη καδί κε εθείλα ηα δπν θνξίηζηα. 
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Ίζσο θαη λα ηνπ πεξλνύζε απ’ ην κπαιό λα θνβεζεί μαλά ηνλ ζάλαην, όηαλ ν έλζηνινο 

ππάιιεινο αζθαιείαο ηνπ πνιπθαηαζηήκαηνο, ηνλ πιεζίαζε δηαθόπηνληαο θάπσο 

άδνμα, ηνπο κηζόηξεινπο ζπλεηξκνύο ηνπ. 

-Σήθσ θύγε, από εδώ. Άληε, κελ βξσ θαλέλαλ κπειά, πάιη.  Έρεηε γίλεη θαη πνιινί, δε 

ζαο πξνιαβαίλσ. ινη εδώ κνπ έξρεζηε; 

  Ο γέξνο θνηηάδεη κηα ηνλ ππάιιειν πνπ είλαη ζρεδόλ ζπλνκήιηθνο κε ηηο θνπέιεο θαη 

κηα ηελ απνζηξνθή ηνπ αγνξαζηηθνύ θνηλνύ πνπ εηζέξρεηαη ζην θηήξην, πξνο ηελ 

εηθόλα ηνπ θαη ηελ κπξσδηά ηνπ. 

  

  Τί ζα γίλεη κε δαύηνπο; Μαγλήηε έρνπλ απηά ηα ζθαιηά; Ούηε λα εζπράζσ δε κε 

αθήλνπλ.  

 -Γηα κηα ζηηγκή, θνπειηά! Μπνξώ λα δσ ηελ ηζάληα ζνπ; 

-ρη, είπεο; Έπξεπε λα ήκνπλ αζηπλνκηθόο, ζα ζνπ ‘ιεγα εγώ! Φύγε θαη κελ 

μαλαπαηήζεηο εδώ, θιεθηξόλη! 

  Νηώζσ ιεηςόο θαη πεξίγεινο. Οη δηθαηνδνζίεο κνπ είλαη κηζέο, νη πεξηζζόηεξνη 

γεινύλ κε ηελ επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία κνπ θαη λνκίδσ πσο ζα κε πξνηηκνύζαλ 

θαζηζηό ζε κηα θαξέθια λα κελ δίλσ δεθάξα γηα ηελ ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο. 

Αθόκα θαη νη θαηαζηεκαηάξρεο, ππνηηκνύλ απηό πνπ ηνπο πξνζθέξσ.  

  Κη όκσο, αλ θάπνηνο βξσκηάξεο ζηξνγγπινθαζίζεη ζηελ πόξηα ηνπο, πξέπεη λα ηνλ 

καδέςσ, αθόκα θαη κε ηα ίδηα κνπ ηα ρέξηα. Απηό δελ κπνξεί λα είλαη ππνηηκεηηθό. 

Είλαη; Άιισζηε, νη ίδηνη κε πξνζέιαβαλ γηαηί δελ ηνικνύλ λα ην θάλνπλ. Εγώ όκσο, 

δελ ηνπο θνβάκαη απηνύο ηνπο αιήηεο, νύηε δεηιηάδσ κήπσο  ζηελαρσξήζσ θαλέλαλ 

«επαίζζεην» θαηαλαισηή. Υπνηηκεηηθό είλαη θη απηό;...Ναη, λνκίδσ πσο ππνηηκνύλ 

όινη ηνπο, ην ζάξξνο κνπ. Κη όκσο, ηνλ πξνεγνύκελν ηνλ έδησμαλ γηαηί ηνπο 

αγλννύζε. Έθαλε ηα ζηξαβά κάηηα ζε όινπο θαη ηνπο άθελε λα βγάδνπλ κόλνη ηνπο, 

ην θίδη απ’ ηελ ηξύπα...  

   Ννκίδσ πσο θη απηή αθόκα, κε ππνηηκά. Ούηε «γεηα» δελ κνπ ιέεη, όηαλ ζρνιάεη 

θαη ρνξνπεδά απ’ ηε ραξά ηεο. Καλείο δελ κνπ δίλεη ζεκαζία, αλ όκσο δελ ππήξρα, 

ζα ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα θπλεγνύλ ηνλ θάζε πξεδάθηα, ην θάζε θιεθηξόλη θαη ηνλ 

θάζε αιήηε, κόλνη ηνπο... 

  Τί ζέινπλ πάιη; Ωρ, ν Νηθνιάνπ. 

-Έξρνκαη ακέζσο, απνθξίζεθε ελώ έθηηαρλε ηνλ γηαθά ηνπ πνπθάκηζνύ ηνπ. 

 

   Έηξεμε δίπια ζηνλ θ. Νηθνιάνπ. Πξηλ πξνιάβεη εθείλνο ν θαινληπκέλνο ειηθησκέλνο 

λα ηνπ απεπζύλεη ηνλ ιόγν, ηνπ είρε ήδε αλαθέξεη κε πεξεθάληα ηα πεξηζηαηηθά κε ηνλ 

«βξσκηάξε» θαη ην «θιεθηξόλη». Δθείλνο ηνπ αληαπέδσζε ηα εύζεκα κε έλα ρηύπεκα 

ζηνλ ώκν πνπ ηνλ έθαλε λα ζσπάζεη γηα λα ραξεί ηελ αλαγλώξηζε πνπ απνιάκβαλε ην 

δύζθνιν έξγν ηνπ, κέζσ εθείλεο ηεο ζπγθαηαβαηηθήο ρεηξνλνκίαο. Γηα ιίγα 
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δεπηεξόιεπηα νλεηξνπνινύζε κέζα ζε εθείλε ηε ζησπή θαη θαληαδόηαλ ηα κειινληηθά 

ηνπ αλδξαγαζήκαηα. Πόζν ηνλ ζαύκαδε, ηνλ θ. Νηθνιάνπ. Ήηαλ ν κόλνο πνπ ηνλ 

ραηξεηνύζε αλειιηπώο. Κη αο ήηαλ ν πην ηζρπξόο άλζξσπνο, ζε εθείλν, ην νηθνδνκηθό 

ηεηξάγσλν. Ναη, ν θ. Νηθνιάνπ, κέζα ζε όιεο ηηο κεγάιεο ζθνηνύξεο πνπ  είρε, ήηαλ θη 

ν ηδηνθηήηεο ηνπ γηγάληηνπ αθίλεηνπ. ρη θαλέλαο απιόο λνηθάξεο, ζαλ εθείλνπο ηνπο 

θαληαζκέλνπο πνπ ηνλ εηξσλεύνληαλ, αιιά έηξεκαλ κελ έξζεη ε ζηηγκή πνπ ην 

καγαδάθη ηνπο ζα θιείζεη γηα πάληα. Τειηθά, ίζσο θαη λα ηνλ δήιεπαλ πνπ είρε ηόζν 

θαιή ζρέζε κε ην κεγάιν αθεληηθό. Ναη κάιινλ απηό ήηαλ...  

   Τν δεύηεξν ζθέινο ησλ ζηνραζκώλ ηνπ, δηαθόπηεηαη απόηνκα, όηαλ ν θ. Νηθνιάνπ 

ηνπ δεηά λα ηνπ θέξεη ην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν απ’ ην ακάμη θαη λα πάεη έλαλ θαθέ ζηνλ 

νδεγό ηνπ.  

-Ακέζσο. 

   Κη έπεηηα, ν αμηνζέβαζηνο άλδξαο, αλεβαίλεη ηηο ζθάιεο δερόκελνο ηηο ραηξεηνύξεο 

ησλ λνηθάξεδώλ ηνπ, δίρσο λα μαλαθνηηάμεη πξνο ηα πίζσ. 

 

   Πόζν ηνπο ζηραίλνκαη, όινπο απηνύο ηνπο γεινίνπο! Πίζσ απ’ ηελ πιάηε κνπ, 

ζίγνπξα ζα κε βξίδνπλ. Σηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηηο Κπξηαθέο, πάλσ απ’ ην 

κεζεκεξηαλό ηξαπέδη, ζα εμηζηνξνύλ ζηηο γπλαίθεο ηνπο θαη ζηα παηδηά ηνπο πσο δελ 

κε θνβνύληαη θαζόινπ θαη ζα δηεγνύληαη πεξηζηαηηθά ηνπ «έλδνμνπ» παξειζόληνο 

ηνπο, όπνπ νη θαληαζηώζεηο ηνπο ζα κπιέθνληαη κε ηελ αιήζεηα θαη ζα θαηαιήγνπλ 

λα γίλνληαη νη ςεύηηθεο αλακλήζεηο ηνπο. Έθζακβνη νη γηνη ηνπο, ζα ηνπο αθνύλ λα 

ιέλε πσο θάπνηε, ζε έλα απξνζδηόξηζην «ηόηε», κνπ είραλ πςώζεη ηνλ ηόλν ηεο 

θσλήο ηνπο θαη είραλ αξλεζεί ηηο «παξάινγεο απαηηήζεηο» κνπ. Τώξα, ην έλζηηθην 

ηνπ δώνπ, έρεη απαμηώζεη εθείλα ηα ιόγηα ηνπο. Τξέρνπλ λα κε πιεζηάζνπλ ζα ηα 

ζθπιηά θαη λα δειώζνπλ έηνηκνη λα εθπιεξώζνπλ θάζε κνπ επηζπκία. ηαλ ε 

θάιπηθε κλήκε ηνπο, ζα επηζηξέςεη ζηα θεθάιηα ηνπο δηπιά πξνδνκέλε, κηα 

πσιήηξηα πνπ θαπλίδεη θξπθά ζηα δνθηκαζηήξηα ζα πιεξώζεη κε ηελ απόιπζή ηεο, 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελνρηθώλ ηνπο ζπλδξόκσλ θαη ηεο δεηιίαο ηνπο.  

  Μόλν νη αγαζνί, κνπ είλαη πηα ζπκπαζείο. Είλαη νη κόλνη εηιηθξηλείο θη επγλώκνλεο. 

Θέισ έλα ζύκπαλ από επγλσκνζύλε λα κε πεξηθιείεη! Μα ηί πνηεηηθή δηάζεζε έρσ 

ζήκεξα! Απηόο ν κεζεκεξηαλόο ήιηνο, έρεη μππλήζεη ην πλεύκα κνπ. Δελ έρσ θακηά 

δηάζεζε, λα κηιήζσ γηα δνπιεηέο. Ούηε πνπ ζέισ λα αθνύζσ εθείλα ηα πηπρηνύρα 

ηζνγιάληα, λα ζθίδνληαη γηα ην θαιό κνπ παξνπζηάδνληαο κνπ έλα ζσξό νηθνλνκηθά 

δηαγξάκκαηα θαη ζηαηηζηηθέο πνπ δελ κε ελδηαθέξεη λα θαηαλνήζσ.  

-Φαίξεηαη, ραίξεηαη. 

-ια θαιά. Φαίξσ άθξαο πγείαο. 

-Κη εζείο ην ίδην; Ζεηώ ζπγγλώκε πνπ μέραζα λα ζαο ξσηήζσ. 
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   Γηαηί δελ εμαθαλίδνληαη όινη από κπξνζηά κνπ; Θά ‘ζεια...Νάηνο πάιη. Πεξίραξνο 

θαη θνκςόο. Ο πεξήθαλνο γακπξόο καο. Ο πεξηδήηεηνο εξγέλεο καο. Σίγνπξα ζα 

ζέιεη λα κε ελεκεξώζεη γηα ηηο θαηλνύξηεο ηνπ ηδέεο. Τί ηα ζέισ εγώ ηα εκπνξηθά 

θέληξα; Μηα ραξά ήκνπλ κε ηα βαπνξάθηα κνπ λα αξκελίδνπλ παληνύ! Αρ, ηα 

θαξαβάθηα κνπ. Πνύ λα ηξηγπξίδνπλ ηώξα; Ε, ινηπόλ, ζήκεξα ζα ηνπ ζπάζσ ηα 

λεύξα!  

 

   Ο θ.Νηθνιάνπ αζπάδεηαη δηα ρεηξαςίαο ηνλ έκπηζην ππάιιειό ηνπ θαη κπαίλνπλ καδί 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ όπνπ, ην πςειά ηζηάκελν ζηέιερνο, πξνζπαζεί λα 

θαιακπνπξίζεη ιίγν κε ηνλ ηδξπηή ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ νκίινπ, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή 

ζε όινπο ηνπο ππόινηπνπο ζπλέδξνπο, ε ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ κε ην αθεληηθό. Ο 

κεγαινκέηνρνο, γηα λα δηαζθεδάζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη κόλν, ηνλ θαιεί λα ζηακαηήζεη λα 

θέξεηαη ζαλ «ραδνραξνύκελνο», πξνθαιώληαο άζειά ηνπ, ην ραηξέθαθν γέιην ησλ 

ππόινηπσλ παξηζηάκελσλ. Απηό ήηαλ. Τνπ έρεη θαηαζηξέςεη ηε κέξα κε κηα θαη κόλν 

θξάζε. Απηό ζα πεη αθεληηθό! 

 

    Τνλ θσιόγεξν! Τν ηειεπηαίν πνπ ρξεηαδόκνπλ, ήηαλ απηή ε αηάθα. Δίρσο ηελ 

ζθηά ηνπ θόβνπ, θαλείο ηνπο δελ ζα δώζεη ζρεηηθά εύθνια ηελ έγθξηζή ηνπ γηα ηελ 

αλέγεξζε θαη δεύηεξνπ εκπνξηθνύ  θέληξνπ. ινη ηνπο, ζα εθζθελδνλίδνπλ ηώξα 

θσλαρηά ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. Δελ κπνξώ λα πηζηέςσ πσο κε πέηαμε βνξξά ζε απηά 

ηα ζθπιηά, ν μεκσξακέλνο! Φαξάκη θη όιεο νη κειέηεο, ραξάκη όιεο νη ζηαηηζηηθέο, 

ραξάκη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξνπζίαζε! Αλάζεκα θαη αλ θαηαιαβαίλεη ηίπνηα 

από όια απηά ή ηα παξαθνινπζεί ζαλ έλα ηειενπηηθό ληνθηκαληέξ πνπ δελ ηνλ 

αθνξά. Φαξάκη ηα πηπρία κνπ! Πην πνιύ κεηξάλε ηα θαπξίηζηα ηνπ θάζε θσιόγεξνπ, 

ηειηθά! 

  Δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί δελ παξακεξίδεη θαη γηα ην δηθό ηνπ θαιό. Αλ ην έθαλε 

βέβαηα, ζα έπξεπε πξώηα λα κε εμνπζηνδνηήζεη σο ηνλ πην έμππλν θαη ηθαλό 

δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Μα, γηαηί ηνλ ρξεηάδνκαη ηόζν;  

 

  Η παξνπζίαζε ελόο αθόκα «εκπλεπζκέλνπ», επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ, αξρίδεη. Οη 

εηθόλεο ζηνλ πίλαθα πξνβνιήο, πέξλνύλ πίζσ απ’ ηελ πιάηε ηνπ θαη δηαδέρνληαη ε κία 

ηελ άιιε, καδί κε ηνπο ζαξθαζηηθνύο ςηζύξνπο θαη ηελ ζηγαλή βνή ηεο ριεύεο πνπ 

αξσκαηίδεη ηηο δηαζέζεηο ησλ ζπλέδξσλ ζηελ αίζνπζα.  

-Κύξηε Νηθνιάνπ, θάληε θάηη! Γελ αλέρνκαη ηηο εηξσληθέο παξαηεξήζεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ. 

   Ο θ. Νηθνιάνπ, επηζηξέθεη απόηνκα από ην ζύκπαλ ησλ επγλώκνλσλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ βξίζθεη άθξσο δηαζθεδαζηηθή. Αθήλεη ηνλ παξαδόπηζην θαη 

ρξήζηκν ππάιιειό ηνπ, ζηε κνίξα ηνπ. 
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-Έια κσξέ, θη εζύ. Αλ ζέιεηο κπακπά γηα λα αληέμεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ νκίινπ, 

θαιύηεξα λα θύγεηο. 

   Η αίζνπζα, εληππσζηαζκέλε από ηελ αηάθα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ρξεκαηνδόηε ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο, δνλήζεθε από έλα νκαδηθό επηθώλεκα εληππσζηαζκνύ πνπ παξαιίγν 

λα ζπληνληζηεί κε ηα ηδάκηα ησλ παξάζπξσλ. ινη θαληάδνληαλ πσο θάηη 

ζπληαξαθηηθό είρε ζπκβεί αλάκεζα ζηνπο δπν πξσηαγσληζηέο ηνπ έξγνπ πνπ 

παξαθνινπζνύζαλ. Κάηη ην νπνίν αγλννύζαλ θαη πνπ ίζσο λα εμειηζζόηαλ ζε κηα 

πξναγσγή γηα θάπνηνλ από απηνύο. Τα ζεξία, μέραζαλ ηηο ιπθνθηιίεο ηνπο θαη ηα 

ραηξέθαθα γέιηα ηνπο. Βπζίζηεθε ζηνλ εαπηό ηνπ ν θαζείο, θη αθόληδε ηα λύρηα ηνπ 

πεξηκέλνληαο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα αξπάμεη ηελ επθαηξία λα θαλεί ν 

θαηαιιειόηεξνο αληηθαηαζηάηεο ηνπ έθπησηνπ αγγέινπ ηεο ηεξαξρίαο. Σην κπαιό ηνπ θ. 

Νηθνιάνπ, ηίπνηα από απηά δελ ζπλέβαηλε.Απιά δηαζθέδαδε κε ηελ παηδηθή αλεκειηά 

ηνπ.  

   Με ην πνπ ε παξνπζίαζε ηνπ κεγαιεηώδνπο πιάλνπ νινθιεξώζεθε, ε αίζνπζα 

εθθελώζεθε γηαηί ην αθεληηθό δελ ήζειε λα παξαζηεί ζε κηα αθόκε ζπλεδξία. Τν 

δύζηπρν ζηέιερνο, απνρώξεζε θη απηό δίρσο λα ραηξεηίζεη θαλέλαλ.Κακηά απόθαζε 

δελ πάξζεθε.  

   ηαλ ε πύιε ηνπ γθαξάδ άλνηγε, είρε ζνπξνππώζεη. Καηεπζύλζεθε ζην αγαπεκέλν 

ηνπ εζηηαηόξην. Σην δξόκν ήηαλ έηνηκνο λα βάιεη ηα θιάκαηα, κα ηειηθά ην απέθπγε 

μεζπώληαο ζε θάπνηνλ πνπ πήγε λα θαζαξίζεη ηα ηδάκηα ηνπ ζε έλα θαλάξη, δίρσο λα 

ηνλ ξσηήζεη. Τελ ώξα πνπ ν δύζκνηξνο επαλαιάκβαλε ηελ κνλαδηθή ιέμε πνπ είρε 

πξνθηάζεη λα κάζεη ζηε θαηλνύξηα ηνπ ρώξα, ν πεξηδήηεηνο γόεο ηνλ ρηππνύζε έρνληαο 

ζην κπαιό ηνπ ην πεξίθεκν «project» πνπ ίζσο θαη λα γλώξηδε ηελ απόξξηςε. Τν 

«πεηλάσ», θαηά ξηπάο, δελ πηόεζε θαζόινπ ηνλ θαινπιεξσκέλν θαη κνξθσκέλν, 

θέξειπη ππάιιειν. ηαλ έλησζε αλαθνπθηζκέλνο,  επέζηξεςε ζην ακάμη ηνπ, μεθξέκαζε 

ην δεύηεξό ηνπ πνπθάκηζν απ’ ην πίζσ παξάζπξν, ην θόξεζε θαη ζπλέρηζε ην δξόκν 

ηνπ. 

  Μπήθε ζην εζηηαηόξην, γεκάηνο απηνπεπνίζεζε. Κάζηζε ζην αγαπεκέλν ηνπ ηξαπέδη 

θαη θόξδσζε ην γπκλαζκέλν ηνπ ζώκα εμεξεπλώληαο ηνλ ρώξν. Μεηά ηελ κάρε, 

ρξεηαδόηαλ έλα θαιό γεύκα. Παξήγγεηιε ζηελ όκνξθε ζεξβηηόξα θαη έπεηηα από είθνζη 

ιεπηά, είρε ήδε εθλεπξηζηεί κε ηελ αξγνπνξία ηνπ πηάηνπ ηνπ. Τελ θώλαμε πάιη θαη ηεο 

δηεπθξίληζε πσο ν ρξόλνο ηνπ ήηαλ πνιύηηκνο. Η θνπέια θνθθίληζε από ληξνπή θαη 

ζπκό, απ’ ην απαμησηηθό ηνπ ύθνο. Έπεηηα από ιίγα ιεπηά, κηα αδέμηα θίλεζή ηεο πνπ 

πνηέ δελ ζα κάζνπκε αλ ήηαλ εθνύζηα, πξνζγείσζε ην θαπηό πηάην ζηα ζθέιηα ηνπ 

πεξηδήηεηνπ εξγέλε. Η θνπέια, ζε ηξία ιεπηά είρε απνιπζεί. 

 

   Κη όινη ζα ζε ξσηνύλ πώο ηα θαηάθεξεο. Δελ κνπ θαίγεηαη θαξθί γηα ην πώο. Ούηε 

θαλ, γηα ην γηαηί. Σθνηώλσ θάζε πξσί θη από έλα κνπ όλεηξν. Τν ηειεπηαίν βξάδπ δελ 
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είδα ηίπνηα. Φόξηαζα ύπλν γηα λα θαηαιάβσ θαιύηεξα, ηί όλεηξν ζέισ λα δηαιέμσ. 

Σήκεξα, απέθηεζα κηα αλάκλεζε άμηα αλαθνξάο. Κάηη ζπληαξαθηηθό ζπλέβε. Ίζσο 

θαη απαίζην. Σήκεξα όκσο, θάηη ζπλέβε πνπ δελ έρσ πξνιάβεη αθόκα λα ην θνβεζώ. 

Ίζσο αύξην λα θιαίσ. Ίζσο κεζαύξην λα κεηαληώλσ. κσο ζήκεξα, απέθηεζα κηα 

αλάκλεζε κε εκέλα γηα βαζηθό πξσηαγσληζηή. ια ηα άιια ζα παξακείλνπλ, όπσο 

έρνπλ. Τν μππλεηήξη ζα ρηππήζεη θαη αύξην ηελ ίδηα ώξα. Αλ ην ζειήζεη, ζα κνπ 

ζθνηώζεη έλα αθόκε όλεηξν. κσο εγώ, ζήκεξα, έζησ θη έηζη, ππήξμα γηα έλα 

απεηξνειάρηζην, ρξνληθό θιάζκα, έλα ππνθείκελν κε δηθή ηνπ βνύιεζε.  

 

   Οη ζθέςεηο δελ ήηαλ πνηέ, απνθιεηζηηθά θαη κόλν, έλα πεδίν νξζνινγηζηηθώλ 

ζπλεηξκώλ. Τα δάθξπά ηεο, δελ έπξεπε λα κεηαθξαζηνύλ ζε απειπηζία. Ήδε, 

ρξσζηνύζε δπν λνίθηα. Τν ηειέθσλν ηεο, ήηαλ θνκκέλν θαη αλέβαηλε ηηο ζθάιεο ζην 

θιηκαθνζηάζην κε ζβεζηό ην θσο γηα λα κελ ζπλαληεζεί πνηέ κε ηνλ δηαρεηξηζηή. 

Έθηαζε ζην κηθξό ηεο δηακέξηζκα, έπεζε κε ηα ξνύρα ζην θξεβάηη θη έθιαςε κέρξη λα 

θνηκεζεί. Γύξσ ζηηο ηξεηο ην πξσί, μύπλεζε από έλαλ εθηάιηε θαη ξύζκηζε ην μππλεηήξη 

ηεο ζηε ζπλεζηζκέλε ώξα. Τα όλεηξα δηαθόπεθαλ θαη θαλέλα ηνπο δελ ζθνηώζεθε απ’  

ην θνπδνύληζκα ηνπ ξνινγηνύ. Πεηάρηεθε απ’ ην θξεβάηη ηεο θη αληί λα θαιεκεξίζεη ηνλ 

εαπηό ηεο ζηνλ θαζξέπηε, απνθάζηζε λα αλνίμεη ηελ κπαιθνλόπνξηα θαη λα δεη ηνλ 

θαηξό. Ίζσο, επεηδή είρε ραξακίζεη ηελ πξνεγνύκελε κέξα, ν ρεηκώλαο ηεο είρε 

πξνζθέξεη κηα δεύηεξε επθαηξία ραξίδνληάο, ηεο άιιε κηα απξνζδόθεηε ιηαθάδα. 

Έξημε ιίγν λεξό ζην πξόζσπό ηεο θαη βγήθε ζην δξόκν, ρσξίο ην κάιιηλν, ρνληξό 

παιηό ηεο. 

   Η ιεσθόξνο ήηαλ γεκάηε από αλζξώπνπο πνπ έκνηαδαλ λα ππλνβαηνύλ. Πάλσ ζην 

νδόζηξσκα, νη νδεγνί ρεηξίδνληαλ κε επηδεμηόηεηα ηα ηξνρνθόξα, κα άθελαλ 

αθπβέξλεηε ηε  δσή, λα θεύγεη απ’ ηα ρέξηα ηνπο. 

   Τξόκαμε θαζώο έθηαλε ζηνλ ζηαζκό θαη δελ ηνλ είδε πνπζελά. Γε ζα άληερε λα 

επηζηξέςεη ζην ζπίηη θαη λα δσξίζεη εθείλε ηελ ππέξνρε ιηαθάδα ζην ζθνηάδη θαη ηε 

κνλαμηά ηεο. Πξηλ πξνιάβεη λα απειπηζηεί, ηνλ είδε λα δηαζρίδεη ηε ιεσθόξν.  

-Καιεκέξα. 

-Με κνπ δώζεηο ιεθηά, δελ είκαη δεηηάλνο. 

-Καιεκέξα, είπα. Βιέπεηο; Γελ θνξάσ παιηό; Δίρεο δίθην, ρζεο... 

  

 

        

           

 

        


