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Ο Σάζνο ζήθσζε ην αθνπζηηθφ ηνπ ηειεθψλνπ αθνχ 

ην άθεζε λα ρηππήζεη θακηά δεθαξηά θνξέο. 

-Ναη, είπε. 

-Έια Σάζν, αθνχζηεθε απφ ηελ άιιε άθξε ηνπ ζχξκα-

ηνο. 

-Κψζηα εζχ ‘ζαη, ξψηεζε ν Σάζνο. 

-Ναη Σάζν, απάληεζε ν άιινο. Ση γίλεζαη, φια θαιά; 

-Γελ βαξηέζαη, φπσο ηα μέξεηο, ην παιεχσ, απάληεζε ν 

Σάζνο. Δζχ ηη θάλεηο; 

-Καιά είκαη, είπε ν Κψζηαο. Ξέξεηο ηη ζα ήζεια ξε θί-

ιε, ζπκάκαη πσο έρεηο εθείλνλ ην ζείν ζην ρσξηφ πνπ βγά-

δεη ιάδη, κήπσο ζα κπνξνχζε λα κνπ ζηείιεη έλα ηελεθέ 

γηαηί έρσ μεκείλεη θαη απφ ιάδη θαη απφ ιεθηά. Διπίδσ ν 

μάδειθνο λα κελ ην αθξίβπλε. 

Ο Σάζνο ξίγεζε. Ήμεξε ηη αθξηβψο ζήκαηλε απηή ε 

θξάζε. 

-Ναη, γίλεηαη, ηνπ απάληεζε, ηηο πξνάιιεο κηιήζακε θαη 

κνπ είπε πσο έρεη αθφκε απφζεκα, κφλν αλ κπνξείο θέξε 

κνπ ηα ρξήκαηα γηα λα ηνπ ηα ζηείισ. Ξέξεηο κσξέ, είλαη 

ιίγν παξάμελνο θαη δελ ζηέιλεη ηίπνηα αλ δελ πάξεη ηα 

ρξήκαηα θη απηή ηε ζηηγκή εγψ δελ έρσ γηα λα ηα ζηείισ. 

Ζ ηηκή είλαη ίδηα κε πέξπζη. 

-Οχηε θνπβέληα θίιε κνπ, απάληεζε ν Κψζηαο. Θα εί-

ζαη εθεί λα πεηαρηψ; Μπνξψ λα είκαη θνληά ζνπ ζε θαλέ-

λα κηζάσξν. 
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-Έια, έια λα ηα πνχκε κε ηελ επθαηξία, ρξφληα θαη δα-

κάληα έρνπκε λα εηδσζνχκε, απάληεζε ν Σάζνο. 

-Έγηλε, είπε ν Κψζηαο, ζε κηζή σξίηζα έθηαζα. 

-Μκκ, είπε ν Σάζνο. Να ζνπ πσ, ξε Κψζηα, έρσ έλα 

ξαληεβνπδάθη θαλνληζκέλν θαη ζα πξέπεη λα θχγσ ζε θα-

κηά ψξα απφ ηψξα. Μήπσο θαιχηεξα λα ην αθήλακε γηα 

αχξην ψζηε λα έρνπκε ρξφλν λα πηνχκε έλα θαθέ κε ηελ 

εζπρία καο; 

-Έγηλε Σάζν, απάληεζε ν Κψζηαο, θαιχηεξα έηζη, κε 

ζνπ ραιάζσ θαη ηε δνπιεηά αδειθέ κνπ. Λνηπφλ αχξην 

θαηά ηηο επηά είλαη θαιά; 

-Έθιεηζε, απάληεζε ν Σάζνο. Άληε γεηα ραξά. 

-Γεηα ραξά θαη θαιή δηαζθέδαζε, απάληεζε ν Κψζηαο 

θη έθιεηζε ην ηειέθσλν. 

Ακέζσο κεηά θφξεζε ην παιηφ ηνπ θαη βγήθε, ν θξχνο 

αέξαο ηνπ πάγσζε ην πξφζσπν, κέζα Γεθέκβξε θαη ν ρεη-

κψλαο είρε κπεη γηα ηα θαιά.  

Πήξε ην ιεσθνξείν θαη θαηέβεθε ζηελ Αθαδεκίαο, ζην 

Παλεπηζηήκην. Πεξπάηεζε κέρξη ην χληαγκα, πέξαζε 

απφ ηε ζηνά ζηε Βνπθνπξεζηίνπ θαη θνληνζηάζεθε ζηελ 

έμνδν ειέγρνληαο αλ ηνλ παξαθνινπζνχλ. Πξνρψξεζε 

κέρξη ηελ πιαηεία πληάγκαηνο θαη πήξε ην ιεσθνξείν 

γηα ηελ Καιιηζέα. Μηζή ψξα αξγφηεξα ρηππνχζε ην θνπ-

δνχλη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Σάζνπ. 

-Ση γίλεηαη, είπε ν Σάζνο αλνίγνληαο ηελ πφξηα. 

-Ση λα γίλεη, απάληεζε ν Κψζηαο θαη αθνχ έξημε κηα 

ηειεπηαία καηηά ζην δξφκν πίζσ ηνπ, κπήθε κέζα. 

Έβγαιε ην παιηφ ηνπ θαη θάζηζε ζε κηα πνιπζξφλα. 
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Ο Σάζνο πήγε ζηελ θνπδίλα θαη γχξηζε θξαηψληαο ηα 

θιηηδάληα κε ηνλ θαθέ. 

-Πσο παο; ξψηεζε ν Κψζηαο. 

-Ήζπρα πξνο ην παξφλ, απάληεζε ν Σάζνο. Λεο θαη κε 

έρνπλ μεράζεη, φκσο θαιά θάλεηο θαη παίξλεηο ηηο πξνθπ-

ιάμεηο, πνηέ δελ μέξεηο ηη γίλεηαη. Παξακέλσ πάληα χπν-

πηνο. 

Ο Σάζνο ήηαλ εηθνζηπεληάξεο ηειεηφθνηηνο θνηηεηήο 

ηεο Ηαηξηθήο. Ο Κψζηαο είρε πεξάζεη ηα πελήληα. Αλήθαλ 

θαη νη δπν ζηνλ ίδην πνιηηηθφ ρψξν θαη είραλ ζπκκεηνρή 

ζε πνιιέο δξάζεηο. 

-Κη εγψ ηα ίδηα, είπε ν Κψζηαο. Αιιά πνηέ δελ μέξεηο ηη 

καο μεκεξψλεη, πξέπεη λα πξνζέρνπκε. Λνηπφλ άθνπζε. 

Ο Σάζνο έπηαζε ην θιηηδάλη θαη ξνχθεμε κηα γνπιηά 

θαθέ. 

-Αθνχσ, είπε. 

-Έρνπκε δπν παηδηά, θνηηεηέο, κάιινλ δεπγάξη είλαη, 

πνπ ηνπο ςάρλνπλ. Ήηαλ ζηα γεγνλφηα θαη ηνπο έρνπλ ε-

ληνπίζεη. Υξεηάδνληαη θάπνπ λα κείλνπλ θαη κφιηο κπνξέ-

ζνπκε λα ηνπο βγάινπκε έμσ. 

-Πνηφο ηνπο μέξεη, ξψηεζε ν Σάζνο. 

-Δίλαη άθξε ηνπ Μηράιε, απάληεζε ν Κψζηαο. 

Ο Σάζνο θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ. Ο Μηράιεο ήηαλ θα-

ζαξφο θαη ν θίλδπλνο λα είλαη ζηεκέλε δνπιεηά απνθιεί-

ζηεθε. 

-Μάιηζηα, είπε θαη ζπλέρηζε. Τπάξρεη κηα πεξίπησζε, 

έλαο θίινο πνπ δελ είλαη ζηφρνο, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην πα-

ξφλ, φκσο πξέπεη λα ην θνηηάμσ. Θα επηθνηλσλήζσ θαη 

ειπίδσ αχξην λα έρσ λέα. 
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-Πνηνο; ξψηεζε ν Κψζηαο. 

-Φίιε κνπ κε κε πηέζεηο, απάληεζε ν Σάζνο. Δίλαη πε-

ξίπησζε πνπ δελ κπνξψ λα πσ. Μφλν δπν ηνλ μέξνπκε, 

είλαη απφ εθείλνπο πνπ δελ πξέπεη λα πηαζηνχλ αθφκε θη 

αλ κνπ βγάινπλ ηα κάηηα. Θέζε θιεηδί αλαληηθαηάζηαηε, 

θαηαιαβαίλεηο. 

-Καηάιαβα, απάληεζε ν Κψζηαο. Δίλαη απφ εθείλνπο 

πνπ ηνλ ζεσξνχλ δηθφ ηνπο θαη δνπιεχεη απφ κέζα. Σν 

μέραζα ήδε. 

-Έηζη, είπε ν Σάζνο. Αλ πηαζηεί, εθηφο απφ ηε δνπιεηά 

πνπ θάλεη γηα καο θαη ζα καο ιείςεη, ζα ηνλ θάλνπλ θνκ-

κάηηα. Αο είλαη θαιά ν άλζξσπνο. 

Ο Κψζηαο ξνχθεμε βηαζηηθά ηνλ θαθέ ηνπ θαη ζεθψ-

ζεθε. 

-Πεξηκέλσ λέα ζνπ, είπε πεγαίλνληαο πξνο ηελ εμψ-

πνξηα. Ηζρχνπλ ηα γλσζηά γηα ηε ζπλελλφεζε. 

-χκθσλνη, ζα ζε πάξσ αχξην, απάληεζε ν Σάζνο θαη 

ηνλ αθνινχζεζε κέρξη ηελ πφξηα. 

Ο Κψζηαο πήγε ζηε ζηάζε θαη πήξε ην ιεσθνξείν γηα 

ηνλ Πεηξαηά. Απφ εθεί πήγε ζην ζηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ, 

πήξε ην ηξαίλν θαη θαηέβεθε Οκφλνηα. Όζηεξα πήξε ην 

ηξφιετ θαη έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ ζηε Κπςέιε. 

 

Σν απφγεπκα ηεο επφκελεο εκέξαο ν Σάζνο ηνπ ηειε-

θψλεζε. 

-Κψζηα, ηνπ είπε, κίιεζα κε ηνλ μάδειθν θαη ηνλ βξή-

θα ζηηο θαιέο ηνπ, ην ιάδη ζα είλαη εδψ ηελ άιιε Γεπηέξα, 

ζα έξζεη έλαο γείηνλάο ηνπ γηα δνπιεηέο ζηελ Αζήλα θαη 

ζα ην θέξεη εδψ, ηα ιεθηά ζα ηνπ ηα δψζνπκε ζην ρέξη, 
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νπφηε κελ έξζεηο ζήκεξα, έια κηα θαη θαιή ηελ άιιε Σξί-

ηε λα ην πάξεηο θαη κνπ δίλεηο θαη ηα ιεθηά.  

-Δπραξηζηψ, ξε Σάζν, απάληεζε ν Κψζηαο. κσο έρεηο 

ιεθηά λα ηνπ δψζεηο ή λα ζνπ θέξσ; 

-Δληάμεη, απάληεζε ν Σάζνο. Αθνχ ζα κνπ ηα θέξεηο 

ηελ Σξίηε ζα ηα βνιέςσ. Έια θαηά ηηο πέληε λα πηνχκε θη 

εθείλν ηνλ θαθέ, ζα ζνπ έρσ θαη θνπινπξάθηα απφ ηελ 

θπξά Γήκεηξα. 

-Έγηλε θίιε, είπε ν Κψζηαο θαη έθιεηζε ην ηειέθσλν. 

Φφξεζε ην παιηφ ηνπ θαη βγήθε. Πεξπάηεζε κέρξη ηελ 

θνληηλή πιαηεία θαη πήγε ζηνλ ηειεθσληθφ ζάιακν. Πήξε 

ην λνχκεξν ηνπ Μηράιε. Μφιηο άθνπζε απφ ηελ άιιε ά-

θξε ηεο γξακκήο ηε θσλή ηνπ Μηράιε είπε: 

-Έια Γξεγφξε, ζα ζε πεξηκέλσ ζην καγαδί αχξην ζηηο 

πέληε, κ’ αθνχο κσξέ. 

-Πνηνλ Γξεγφξε ςάρλεηο άλζξσπέ κνπ, απάληεζε ν 

Μηράιεο. Λάζνο ηειέθσλν πήξεο, δελ ππάξρεη Γξεγφξεο 

εδψ. 

-Ο θνχξλνο δελ είλαη εθεί, ξψηεζε ν Κψζηαο. 

-ρη, απάληεζε μεξά ν άιινο. 

-Χρ, ζπγλψκε, είπε ν Κψζηαο θαη έθιεηζε ην ηειέθσ-

λν. 

Δίραλ ζπλελλνεζεί, ην ξαληεβνχ ήηαλ γηα αχξην ζηηο 

πέληε έμσ απφ ην θνχξλν ηεο θπξά Γήκεηξαο ζην Πα-

γθξάηη. 

 

Ο Σάζνο θη ε Διέλε πεξπαηνχζαλ αγθαδέ ζαλ δεπγάξη 

ζην πεδνδξφκην ιίγα κέηξα απφ ην ζεκείν ζπλάληεζεο, ην 
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θνχξλν ηεο Γήκεηξαο, φηαλ απφ ηε γσλία θάλεθε ν Μη-

ράιεο κε ην δεπγάξη ησλ θνηηεηψλ. 

Ο Μηράιεο ςηζχξηζε θάηη ζηνλ λεαξφ, ζηε ζπλέρεηα 

θνίηαμε κε λφεκα ηνλ Σάζν θαη πέξαζε ζην απέλαληη πε-

δνδξφκην. 

Ο Σάζνο θη ε Διέλε πξνρψξεζαλ αξγά θαη νη άιινη 

ηνπο αθνινχζεζαλ ζε θάπνηα απφζηαζε. Έζηξηςαλ ηε 

γσλία θαη ηνπο πεξίκελαλ. ηαλ νη άιινη ηνπο πιεζίαζαλ, 

ν Σάζνο μεθιείδσζε ην απηνθίλεην πνπ είρε παξθάξεη α-

θξηβψο εθεί θαη ηνπο άλνημε ηελ πφξηα. 

ε ιίγα ιεπηά βξηζθφληνπζαλ ήδε καθξηά απφ ην ζε-

κείν. 

Ο Σάζνο κίιεζε πξψηνο 

-Δίκαη ν Σάζνο θαη απφ εδψ ε Διέλε, είπε. 

Ο λεαξφο απάληεζε. 

-Δίκαη ν Αλδξέαο θαη απφ εδψ ε Λήδα, επραξηζηνχκε 

πνιχ γηα ηε βνήζεηα. 

-Θα κείλεηε ζηεο Διέλεο, είπε ν Σάζνο, γηα φζν ρξεηα-

ζηεί. Γελ ππάξρνπλ αλέζεηο, ειπίδσ λα θαηαθέξνπκε ζχ-

ληνκα λα ζαο βγάινπκε έμσ. 

-Δπραξηζηνχκε, είπε ε Λήδα. Σν κφλν πνπ δελ πεξηκέ-

λνπκε είλαη νη αλέζεηο, ζπκπιήξσζε. 

ην ππφινηπν ηεο δηαδξνκήο έκεηλαλ ζησπεινί.  

Έθηαζαλ ζην ζπίηη ηεο Διέλεο ζηε Νεάπνιε. Ο Σάζνο 

ζηακάηεζε θαη πάξθαξε δπν ηεηξάγσλα καθξηά. Βγήθε 

πξψηα ε Διέλε, πξνρψξεζε πξνο ην ζπίηη ειέγρνληαο ηελ 

πεξηνρή. ηαλ έθηαζε ζηελ είζνδν ηνπο έθαλε λφεκα θαη 

νη θνηηεηέο ηελ αθνινχζεζαλ. 
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Ζ Διέλε άλνημε ηελ πφξηα ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη πεξί-

κελε λα θηάζνπλ νη άιινη. 

ινη καδί ράζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

Ο Σάζνο έβαιε εκπξφο ηε κεραλή θαη έθπγε γηα ην ζπί-

ηη ηνπ. 

 

Ζ Διέλε μεθιείδσζε ηελ πφξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη 

κπήθε πξψηε. Οη άιινη δπν αθνινχζεζαλ. 

-Πεξάζηε, είπε ε Διέλε, ειάηε λα ξίμεηε κηα καηηά. 

Σελ αθνινχζεζαλ ζην θαζηζηηθφ πνπ ήηαλ ζπλέρεηα 

ηνπ κηθξνχ ρνι ηεο εηζφδνπ, χζηεξα ηνπο νδήγεζε ζηελ 

θνπδίλα, ζην κπάλην θαη ζην ππλνδσκάηην. 

-Απηφ είλαη, ζπλέρηζε ε Διέλε, ζα θνηκφζαζηε εδψ, 

ζην θαζηζηηθφ, ζηνπο θαλαπέδεο. Μπνξείηε λα ρξεζηκν-

πνηείηαη ηελ θνπδίλα θαη φηη άιιν ππάξρεη εδψ κέζα, ζαλ 

ζην ζπίηη ζαο. Έλα πξάγκα κφλν, καθξηά απφ ηελ κπαιθν-

λφπνξηα θαη φζν γίλεηαη θάησ νη θνπξηίλεο. ηελ απέλαληη 

πνιπθαηνηθία κέλεη έλαο ζηξαηησηηθφο θαη δελ πξέπεη λα 

καο βάιεη ζην κάηη. Δκείο, κε ηνλ άληξα κνπ, κέλνπκε εδψ 

ηνπο ηειεπηαίνπο νθηψ κήλεο, απφ ηφηε πνπ παληξεπηήθα-

κε δειαδή. Έηζη δελ έρνπκε δψζεη αθφκε ζνβαξφ ζηίγκα, 

νχηε αθνξκέο γηα ζρφιηα. 

Ο Αλδξέαο πιεζίαζε πξνζεθηηθά ηελ κπαιθνλφπνξηα 

πνπ ήηαλ θαη ην κνλαδηθφ άλνηγκα ηνπ δσκαηίνπ θαη ηξά-

βεμε ιηγάθη ηελ θφθθηλε βαξηά θνπξηίλα ίζα-ίζα γηα λα δεη 

ην απέλαληη θηήξην. 

-Δληάμεη Διέλε, είπε, ζα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί. 

Δχρνκαη λα κελ ζαο δεκηνπξγήζνπκε θαλέλα πξφβιεκα. 

Ζ Διέλε πήγε πξνο ηελ θνπδίλα. 
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-Καθέ ή ηζάη, ξψηεζε. 

-Να ην θάλσ εγψ, πξφηεηλε ε Λήδα; 

Ζ Διέλε ρακνγέιαζε. 

-Έια, ηεο είπε, έια λα ζνπ δείμσ ηα θαηαηφπηα. 

Θφξπβνο ζηελ θιεηδαξηά, θαζψο ν Νίθνο άλνηγε ηελ 

εμψπνξηα δεκηνχξγεζε κηα ηαξαρή ζηνπο λενθεξκέλνπο. 

Ζ Διέλε ηνπο έθαλε έλα θαζεζπραζηηθφ λφεκα θαη ζεθψ-

ζεθε. 

Ο Νίθνο κπήθε ζην ρνι, ηελ αγθάιηαζε θαη ηε θίιεζε. 

Όζηεξα πξνρψξεζε πξνο ηνπο λενθεξκέλνπο, εθείλνη 

ζεθψζεθαλ απφ ηηο θαξέθιεο ηνπο θαη πήγαλ πξνο ην κέ-

ξνο ηνπ. 

-Καζίζηε, ηνπο είπε θαζεζπραζηηθά ν Νίθνο απιψλν-

ληαο ην ρέξη ηνπ θαη ρηππψληαο ηνπο θηιηθά ζηελ πιάηε. 

Δίκαη ν Νίθνο, θαη ζπλέρηζε ρακνγειψληαο, ζίγνπξα εζχ 

είζαη ε Λήδα θη εζχ ν Αλδξέαο. Γειαδή έηζη ζα ζαο μέ-

ξνπκε. ρη δελ ζέισ λα μέξσ ηίπνηε πεξηζζφηεξν, φηαλ κε 

ην θαιφ αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα, ζα μαλαγλσξηζηνχκε κε 

ηα αιεζηλά ζαο νλφκαηα. Γηα ηελ ψξα ην κφλν πνπ καο 

λνηάδεη είλαη λα ζαο ηαθηνπνηήζνπκε ην ζπληνκφηεξν. 

Γπξίδνληαο ζηελ Διέλε, ηεο είπε: 

-Φαληάδνκαη πσο ηα βαζηθά ηα είπαηε. 

-Ναη εληάμεη, ηνπ απάληεζε ε Διέλε θαη πήγε ζηελ 

θνπδίλα λα ηνπ ςήζεη θαθέ. 

Ο Νίθνο θάζηζε θη άλαςε έλα ηζηγάξν. 

-Καπλίδεηαη, ηνπο ξψηεζε. 

-Ναη, απάληεζε ν Αλδξέαο. 

-Ση κάξθα, ξψηεζε ν Νίθνο. 
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-Άζζν, απάληεζε ν Αλδξέαο. 

-Απφ ζήκεξα θνβάκαη φηη ζα πξέπεη λα θαπλίδεηαη Κα-

ξέιηα, είπε ν Νίθνο. 

-Καλέλα πξφβιεκα, απάληεζε ν Αλδξέαο, θαηαιαβαί-

λσ, κέηξα αζθαιείαο. 

-Ναη, ηνπ είπε ν Νίθνο. Μπνξεί αλ κπνπλ κέζα ζα ςά-

μνπλ αθφκε θαη ηα απνηζίγαξα. 

Ζ Διέλε ήξζε κε ηνλ θαθέ θη έλα θιηηδάλη ηζάη γηα ε-

θείλε, ηα άθεζε ζην ηξαπέδη θαη πήξε ηα θιηηδάληα ηεο 

Λήδαο θαη ηνπ Αλδξέα, ηα πήγε ζηε θνπδίλα θαη ηα μέ-

πιπλε ζην λεξνρχηε. 

Ζ Λήδα ην πξφζεμε θαη είπε: 

-Μφλν δπν θιηηδάληα ζην ηξαπέδη. 

Ο Νίθνο θνχλεζε θαηαθαηηθά ην θεθάιη ηνπ. 

Ζ Διέλε επέζηξεςε απφ ηελ θνπδίλα θαη θάζηζε. 

-Λνηπφλ παηδηά, είπε, φηη ρξεηάδεζηε ζα κνπ ην ιέηε. 

Οηηδήπνηε. Δζείο δελ ζα θπθινθνξείηε θαζφινπ. Γηα ηελ 

ψξα κάιινλ ζα ρξεηάδεζηε θάπνηα βαζηθά. 

-Δίκαζηε εληάμεη, ηεο απάληεζε ε Λήδα δείρλνληάο ηεο 

ηε κηθξή ηζάληα πιάηεο πνπ θξαηνχζε. 

-Καιά, ηεο είπε ε Διέλε, κφλν κελ δηζηάζεηο λα δεηή-

ζεηο θάηη αλ ζαο ιείςεη, απφ νδνληφβνπξηζα κέρξη θαι-

ηζφλ θαη ζεξβηέηεο. Δληάμεη; 

-Δληάμεη, απάληεζε ε Λήδα ζθχβνληαο ην θεθάιη. 

Ζ Διέλε θαηάιαβε πσο θάηη δελ ήζειε λα πεη. 

Σφηε ν Αλδξέαο κπήθε ζηε κέζε. 
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-Διέλε, ηεο είπε, ηα ρξήκαηα πνπ έρνπκε είλαη ειάρη-

ζηα, ζα πξέπεη λα ηα βγάινπκε πέξα κε φηη έρνπκε. 

-Οχηε λα ην ζθέθηεζαη, ηνλ επέπιεμε ε Διέλε. Γελ εί-

καζηε πινχζηνη φκσο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε θαη δελ 

ππάξρεη ζέκα γηα ζπδήηεζε. ηη ρξεηαζηείηε, ην ιέηε. Αλ 

δελ κπνξνχκε ην ιέκε. Γελ ρξσζηάηε ηίπνηα. χκθσλνη; 

Ο Νίθνο έγλεςε επηδνθηκάζηεθα. 

-Δπραξηζηνχκε θαη πάιη, είπε ν Αλδξέαο. Γελ ζα μερά-

ζνπκε απηφ πνπ θάλεηε. 

Ο Νίθνο ήηαλ ζπκθνηηεηήο κε ηνλ Σάζν, ηειεηφθνηηνο 

ηεο Ηαηξηθήο. Ζ Διέλε είρε πάξεη ην πηπρίν ηεο Ννκηθήο 

κεξηθνχο κήλεο λσξίηεξα. 

Έηζη ε ζπλχπαξμε κε ηε Λήδα θαη ηνλ Αλδξέα δελ ζα 

είρε δπζθνιίεο. Ήηαλ ζπλνκήιηθνη, νκντδεάηεο θαη ζπλελ-

λννχληαλ εχθνια. 

 

Σελ επφκελε εκέξα ν Νίθνο ηνπο εμήγεζε ηη ζα έθα-

λαλ. 

-Λνηπφλ παηδηά, ηνπο είπε. Πξψηα απ’ φια πξέπεη λα 

θξνληίζνπκε λα απνθηήζεηε δηαβαηήξηα. Όζηεξα ζα δνχ-

κε απφ πνχ ζα θχγεηε, ην πηζαλφηεξν είλαη ην ηξαίλν. 

Πξνο ην παξφλ πξέπεη λα βγάινπκε θσηνγξαθίεο αθνχ 

πξνεγνπκέλσο κεηακνξθσζείηε. 

-Γειαδή, ξψηεζε ε Λήδα; 

-Γελ γίλεηαη λα βγείηε φπσο είζαζηε, είλαη εμαηξεηηθά 

πηζαλφ λα ζαο αλαγλσξίζνπλ. Πξέπεη λα γίλεηε αγλψξη-

ζηνη. Μελ αλεζπρείο φκσο, ε Διέλε είλαη δεμηνηέρλεο. 

Απηή ηε δνπιεηά έπξεπε λα θάλεη, φρη πνπ πήγε λα γίλεη 

δηθεγφξνο. 



Θοδωρής Καζηρινός 14 

-Κάηη κνπ ζπκίδεη απηφ, είπε ν Αλδξέαο. Δίρα δεη θάηη 

θσηνγξαθίεο ηνπ Σζε κεηακθηεζκέλνπ φηαλ έπξεπε λα 

πεξάζεη απφ ζχλνξα θάπνπ ζηελ Δπξψπε θαη ζα έβαδα 

ζηνίρεκα πσο δελ ήηαλ απηφο. 

-Να ην μεθαζαξίζσ απφ ηελ αξρή, είπε ε Διέλε. Θα 

ζαο αιιάμσ ηα θψηα θαη λα κε ζπγρσξήζεηε πξνθαηαβν-

ιηθά. 

-Κάηη αθφκε, είπε ν Νίθνο. Ση γιψζζεο κηιάηε θαιά; 

Με μέλν δηαβαηήξην ζα είκαζηε πην αζθαιείο. 

-Δγψ κηιάσ θαιά Αγγιηθά, είπε ν Αλδξέαο, φκσο ε 

Λήδα.. 

-Σίπνηα, ξψηεζε ν Νίθνο; 

-ρη ηίπνηα, είπε ε Λήδα, φκσο δελ πεξλάσ γηα Αγγιί-

δα. 

-Μκκ, έθαλε ν Νίθνο, απηφ είλαη πξφβιεκα φκσο ζα ην 

ιχζνπκε. Πηάζηε δνπιεηά εζείο κε ηελ κεηακφξθσζε θαη 

εγψ ζα πάσ κηα βφιηα λα πάξσ θηικ γηα ηηο θσηνγξαθίεο. 

Ο Νίθνο θφξεζε ην παιηφ ηνπ θαη βγήθε ελψ ε Διέλε 

πήγε ζην κπάλην θαη θψλαμε ηε Λήδα. 

-Έια, ηεο είπε λα αξρίζνπκε. 

Ζ Λήδα ηελ αθνινχζεζε. 

Μηζή ψξα αξγφηεξα ην καχξν ζγνπξφ καιιί ηεο Λήδαο 

είρε γίλεη ίζην θαη θαζηαλφμαλζν. 

Μπαίλνληαο ζην θαζηζηηθφ ν Αλδξέαο έκεηλε έθπιε-

θηνο. 

-Πνηα είζαη θνπειηά, ηεο είπε γειψληαο, γλσξηδφκαζηε; 

Ζ Λήδα ηνπ έγλεςε θνξντδεπηηθά θαη ηνπ είπε: 

-Άληε ηψξα, ε ζεηξά ζνπ θνχθιε. 
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Ο Αλδξέαο ζεθψζεθε θαη πξνρψξεζε πξνο ην κπάλην. 

Ζ Διέλε έπηαζε ην ςαιίδη θαη ν  Αλδξέαο γνχξισζε ηα 

κάηηα. 

-Δίλαη απαξαίηεην, ξψηεζε; 

Ζ Διέλε έγλεςε θαηαθαηηθά θαη άξρηζε ην θνχξεκα. 

Όζηεξα έπηαζε ην βάςηκν ελψ ν Αλδξέαο πξνζπαζνχ-

ζε λα δεη κε ινμέο καηηέο ηη γηλφηαλ ζηνλ θαζξέπηε ηνπ 

κπάληνπ. 

ηαλ βγήθε ήηαλ ε ζεηξά ηεο Λήδαο γηα εηξσληθά ζρφ-

ιηα. 

-Πσ, πσ, είπε, νχηε λα ζε μέξσ δελ ζέισ. 

Ο Αλδξέαο θνληνθνπξεκέλνο θαη μαλζφο ήηαλ αγλψξη-

ζηνο. 

Φαβνξίηεο, γέληα θαη κνπζηάθη δελ ππήξραλ, ν ζβέξθνο 

ήηαλ ζηξαηησηηθά μπξηζκέλνο. 

Ζ Διέλε ηνπ είρε βάςεη εθηφο απφ ηα καιιηά, ηα θξχ-

δηα θαη ηηο ηξίρεο ησλ ρεξηψλ. 

-Δζχ, ηνπ είπε λα θξνληίζεηο λα είζαη πάληνηε πνιχ 

θαιά μπξηζκέλνο. 

Ο Αλδξέαο έγλεςε θαηαθαηηθά. 

 

ην κεηαμχ ν Νίθνο επέζηξεςε θξαηψληαο δπν ζαθνχ-

ιεο ηνπ ζνχπεξ κάξθεη. 

Αθνχ ζρνιίαζε ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά ηεο Διέλεο έ-

βγαιε απφ ηηο ζαθνχιεο δπν παθέηα καθαξφληα θαη δπν 

κπνπθάιηα γάια.  
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Όζηεξα έβγαιε απφ ηηο ζαθνχιεο κηα ζήθε γπαιηψλ 

κπσπίαο. Σελ άλνημε θαη έβγαιε έλα δεπγάξη γπαιηά κε 

ρξπζφ ζθειεηφ απφ απηά πνπ ζπλεζίδνπλ λα θνξνχλ νη 

επηρεηξεκαηίεο. 

Σα έδσζε ζηνλ Αλδξέα θαη ηνπ είπε: 

-Δίλαη ζθέην ηδάκη, θφξεζέ ηα. 

Δθείλνο ηα θφξεζε. 

Ο Νίθνο έδεημε ηθαλνπνηεκέλνο. 

-Χξαία, είπε, πάσ λα θέξσ ηε κεραλή. 

Πήγε ζηε θξεβαηνθάκαξα, πήξε ηε κεραλή, έβαιε κέ-

ζα ην θηικ θαη ηνπνζέηεζε ην θιαο. 

Δπέζηξεςε ζην θαζηζηηθφ θαη δήηεζε απφ ηελ Διέλε λα 

θιείζεη ην εμψθπιιν ηεο κπαιθνλφπνξηαο γηα λα κε θαλεί 

απφ έμσ ην θιαο. Όζηεξα έβαιε κηα θαξέθια εκπξφο ζηνλ 

άζπξν ηνίρν θαη έζηεζε ην ηξίπνδν. 

Πήξαλ ζέζε, πξψηα ν Αλδξέαο θαη χζηεξα ε Λήδα θαη 

ν Νίθνο ηνπο ηξάβεμε απφ ηξεηο θσηνγξαθίεο. 

-Διπίδσ λα βγνπλ θαιέο, είπε θαη κάδεςε ηε κεραλή. 

 

Σελ επφκελε εκέξα ζηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ζπ-

λαληήζεθε κε ηνλ Σάζν ζηα απνδπηήξηα ησλ ππνςήθησλ 

γηαηξψλ. 

Γελ κηινχζαλ πνηέ κέζα ζην Παλεπηζηήκην, νχηε ηφηε 

κίιεζαλ. 

Έλα βιέκκα ήηαλ αξθεηφ γηα λα θαηαιάβεη ν Σάζνο φηη 

είρε βάιεη ην θηικ ζηελ ηζέπε ηεο ηαηξηθήο κπινχδαο ηνπ 

θαη ηελ θξέκαζε δίπια ζε εθείλε ηνπ Σάζνπ. 
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Ο Σάζνο πήξε πξνζεθηηθά θαη ρσξίο λα ηνλ δνπλ ην 

θηικ θαη έθπγε. 

 

Σα δηαβαηήξηα ήηαλ έηνηκα κηα βδνκάδα αξγφηεξα. 

Έλα Αγγιηθφ γηα ηνλ Αλδξέα θαη έλα Ννξβεγηθφ γηα ηε 

Λήδα. 

Έηζη θαιχπηνληαλ ηα πεξηνξηζκέλα Αγγιηθά πνπ κη-

ινχζε ε Λήδα. 

Ο Νίθνο ηα παξέιαβε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είρε παξα-

ιάβεη ηηο θσηνγξαθίεο ν Σάζνο καδί κε έλα ζεκείσκα πνπ 

είρε γξακκέλν «ζε πεξίπησζε αλάγθεο…» έλα ηειέθσλν 

θη έλα φλνκα, Μαλψιεο. 

Σψξα έκελε λα θαζνξηζηεί ν ρξφλνο θαη ην κέζν. 

 

Ο Νίθνο έδσζε ηα δηαβαηήξηα ζηνλ Αλδξέα θαη ζηε 

Λήδα. 

-Γηαβάζηε πξνζεθηηθά φια ηα ζηνηρεία, ηνπο είπε. Πξέ-

πεη λα ηα μέξεηε ρσξίο ην παξακηθξφ ιάζνο. Πσο είλαη ην 

φλνκά ζαο, πνπ είλαη ε θαηνηθία ζαο, πφηε θαη απφ πνχ 

κπήθαηε ζηελ Διιάδα, πφηε θαη πνπ εθδφζεθε ην δηαβα-

ηήξηφ ζαο, ζε πνηεο άιιεο ρψξεο είραηε πάεη θαη πφηε. Σα 

πάληα. Μηα ιεπηνκέξεηα κπνξεί λα ζηνηρίζεη πνιχ αθξηβά. 

-Δληάμεη, είπε ν Αλδξέαο ελψ ε Λήδα έγλεςε θαηαθα-

ηηθά. 

-Θα ζαο εμεηάζσ, είπε πεηξαθηηθά ν Νίθνο.  

Ήηαλ θάηη πνπ ζα έθαλε επαλεηιεκκέλα ηηο επφκελεο 

εκέξεο. 
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Έπαηξλε ηα δηαβαηήξηα θαη ηνπο δεηνχζε λα ηνπ πνπλ 

φια ηα ζηνηρεία θαη κάιηζηα ν δηάινγνο γηλφηαλ ζηα Αγ-

γιηθά. 

Μεηά απφ δπν κέξεο ην απνηέιεζκα είρε επηηεπρζεί, 

ηφζν ν Αλδξέαο φζν θαη ε Λήδα είραλ απνζηεζίζεη θάζε 

ηη πνπ ππήξρε ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο.  

 

Σα βξάδηα ζην ζπίηη πεξλνχζαλ κε αηέιεησηεο ζπδεηή-

ζεηο θαη πνιιέο εθπιήμεηο. 

Οη δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο ήηαλ πνιιέο φκσο ν θνηλφο 

αγψλαο γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ ηπξαλλία δελ επέηξεπε 

πξνο ην παξφλ παξά κφλν ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο θαη α-

ληαιιαγή απφςεσλ. 

Ο Αλδξέαο θαη ε Λήδα αλήθαλ ζηνλ επαλαζηαηηθφ α-

ξηζηεξφ ρψξν θαη πίζηεπαλ φηη ε αλαηξνπή κπνξεί λα γίλεη 

κφλν κε βίαηα κέζα. ρη κφλν ε αλαηξνπή ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο, ε αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπλνιηθά. 

Ο Νίθνο θαη ε Διέλε αληίζεηα πίζηεπαλ πσο ε βίαηε 

αληηπαξάζεζε δελ ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαζψο ην ζχ-

ζηεκα είρε πεξηζζφηεξα κέζα ζε απηφ ηνλ ηνκέα θαη αθφ-

κε επεηδή ν ιαφο, ε θξίζηκε κάδα, δελ ήηαλ έηνηκε γηα θά-

ηη ηέηνην. Έηζη πίζηεπαλ πσο κηθξά βήκαηα θάζε θνξά ζα 

δεκηνπξγνχζαλ ηηο ζπλζήθεο αθχπληζεο θαη ε κεηαβνιή 

ζα εξρφηαλ ζαλ ψξηκν θξνχην. 

-Γελ ππάξρεη πξννπηηθή κέζα ζην ζχζηεκα, έιεγε ν 

Αλδξέαο. Διέγρνπλ ηα πάληα θαη ζα καο έρνπλ πάληνηε 

ζηα γφλαηα. 

-Ναη, απαληνχζε ν Νίθνο, φκσο είλαη αδχλαην λα αιιά-

μεη ε θαηάζηαζε αλ δελ αθππληζηεί ν απιφο πνιίηεο θαη 
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αθφκε αλ δελ επηιέμνπκε λα παίμνπκε έμσ απφ ην δηθφ 

ηνπο γήπεδν. 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία θαη γηα ηηο δπν απφςεηο ήηαλ 

πινχζηα θαη επεηδή δελ ππήξρε ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν 

ρσξίο επηπηψζεηο, νπζηαζηηθά θαλείο δελ κπνξνχζε λα 

πείζεη θαλέλα γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απφςεψλ ηνπ. Έηζη νη 

ζπδεηήζεηο θξαηνχζαλ ψξεο ρσξίο λα κπνξνχλ λα ζπκ-

θσλήζνπλ. 

 

Ζ είδεζε φηη πηάζηεθε ν Σάζνο έπεζε ζαλ θεξαπλφο. 

ην Παλεπηζηήκην έγηλε ζέκα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

κεηαμχ ησλ ζπκθνηηεηψλ. 

Ζ πηζαλφηεηα λα κηινχζε, είηε γηαηί δελ ζα άληερε, είηε 

γηαηί ζα ηνλ καζηνχξσλαλ κε θάξκαθα, ήηαλ ππαξθηή. 

Πνιινί είραλ κηιήζεη αλ θαη είραλ ηα θφηζηα λα θξαηή-

ζνπλ ην ζηφκα ηνπο θιεηζηφ.  

Σα παηδηά έπξεπε λα κεηαθηλεζνχλ άκεζα απφ ην ζπίηη 

ηνπ Νίθνπ. 

Ζ γθαξζνληέξα ηνπ Βαγγέιε ζην Γθχδε ήηαλ ην πξν-

ζθνξφηεξν ζεκείν. 

Ο Νίθνο ηειεθψλεζε ζηελ Διέλε απφ ην Παλεπηζηήκην 

κφιηο έκαζε ηα λέα. 

-Καιεκέξα κσξφ κνπ, ηεο είπε, δελ ζε μχπλεζα ην 

πξσί πνπ έθπγα θαη είπα λα ζνπ πσ κηα θαιεκέξα. 

Ζ Διέλε πνπ είρε πηεη θαθέ κε ην Νίθν εθείλν ην πξσί 

πξηλ εθείλνο θχγεη ξίγεζε. 

-πγλψκε πνπ δελ ζεθψζεθα αγάπε κνπ, ηνπ είπε, νχ-

ηε πνπ ην θαηάιαβα πφηε έθπγεο. Ση ζέιεηο λα ζνπ εηνηκά-

ζσ γηα ην κεζεκέξη. 
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-Μκκ, ηεο απάληεζε, πεζχκεζα εθείλα ηα γηνπβαξιά-

θηα πνπ αξέζνπλ ζηνλ Βαγγέιε. Αλ δελ ζπκάζαη ηε ζπ-

ληαγή πάξε ηνλ ηειέθσλν λα ζηε δψζεη. 

-Έγηλε, απάληεζε ε Διέλε, θηιηά. 

Απηνί νη θψδηθεο ήηαλ ζπκθσλεκέλνη θαη θάιππηαλ ηέ-

ηνηεο θαηαζηάζεηο. 

Ο Αλδξέαο θαη ε Λήδα παξαθνινπζνχζαλ αλήζπρνη. 

-Παηδηά, ηνπο είπε ε Διέλε, έρνπκε πξφβιεκα. Πξέπεη 

λα κεηαθηλεζνχκε άκεζα. 

Όζηεξα πήξε ηειέθσλν ηνλ Βαγγέιε. 

-Ξάδειθε, ηνπ είπε, ε Διέλε είκαη, ηη θάλεηο; Ο άληξαο 

κνπ πεζχκεζε ηα γηνπβαξιάθηα ζνπ θαη ζέισ λα κνπ μα-

λαδψζεηο ηε ζπληαγή. 

Ο Βαγγέιεο θαηάιαβε ακέζσο ην κήλπκα. 

-Υα,ρα, είπε, θεξλάο θαθέ λα έξζσ λα ζε βνεζήζσ. 

Γελ είλαη θαη ηφζν απιφ λα ηα θάλεηο κε ζπληαγή απφ ην 

ηειέθσλν. 

-Θαπκάζηα, απάληεζε ε Διέλε, βάδσ ην κπξίθη. 

-Φίλα, είπε ν Βαγγέιεο ζε θαλέλα ηέηαξην ζα είκαη ε-

θεί, ηα ιέκε. 

Ζ Διέλε άξρηζε λα γεκίδεη δπν ζαθ βνπαγηάδ κε ηα α-

παξαίηεηα. 

-Παηδηά, είπε ζηνπο άιινπο, εηνηκαζηείηε θεχγνπκε ά-

κεζα. 

Ο Βαγγέιεο έθηαζε ιίγν αξγφηεξα κε ην ηαμί ηνπ, επη-

βηβάζηεθαλ ζην απηνθίλεηφ θαη έθπγαλ γηα ηελ γθαξζν-

ληέξα. 

Σν κηθξφ δηακέξηζκα είρε έλα δσκάηην θαη έλα ρνι. 
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Ζ Διέλε ζα έκελε κε ην Νίθν ζην δσκάηην θαη ηα παη-

δηά ζηνλ θαλαπέ ζην ρνι. 

-Ση έγηλε ξψηεζε ν Βαγγέιεο αθνχ έθηαζαλ. 

-Πηάζαλε έλα ζχλδεζκν, απάληεζε ε Διέλε, μέξεηο ηψ-

ξα. 

Ο Βαγγέιεο θνχλεζε θαηαθαηηθά ην θεθάιη ηνπ. 

-Διπίδσ φια λα πάλε θαιά, είπε θαη ηεο έδσζε ηα θιεη-

δηά. 

-Μφιηο έρσ λέα ζα ζε ελεκεξψζσ, ηνπ είπε ε Διέλε. 

-ηη ρξεηαζηείηε πεο κνπ, απάληεζε ν Βαγγέιεο θαη 

έθπγε. 

 

Ο Νίθνο έθηαζε ζηε γθαξζνληέξα κηα ψξα αξγφηεξα. 

Πξνθαζίζηεθε αδηαζεζία θαη δήηεζε άδεηα γηα κεξηθέο 

εκέξεο απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ. Έηζη δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηνλ βξνπλ ηηο πεξηζζφηεξν επίθνβεο εκέξεο πνπ ζα αθν-

ινπζνχζαλ. 

-Διπίδσ, είπε κφιηο κπήθε, λα κελ ζπκβεί θάηη δπζά-

ξεζην, νχηε ζηνλ Σάζν, νχηε ζ’ εκάο. 

-Έρνπκε επαθή, ξψηεζε ε Διέλε; 

Ναη, απάληεζε ν Νίθνο. Ο Σάζνο είρε πξνλνήζεη θαη γη 

απηφ, ζέισ λα πηζηεχσ φηη ζα ηα θαηαθέξνπκε. 

 

Σελ επφκελε εκέξα ν Νίθνο θάιεζε απφ ηειεθσληθφ 

ζάιακν ην ηειέθσλν πνπ ηνπ είρε αθήζεη ν Σάζνο ζην 

ζεκείσκα. 

ηαλ ν άιινο απάληεζε θαηάιαβε πσο είρε θαιέζεη ζε 

θαθελείν ή θάηη ηέηνην. 
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-Καιεκέξα, είπε, ζέισ ην Μαλψιε. 

-Πεξίκελε, ηνπ απάληεζε ν άιινο θαη θψλαμε, είλαη 

Μαλψιεο εδψ. 

-Ναη, αθνχζηεθε απφ ην βάζνο. 

ε ιίγα δεπηεξφιεπηα ν Μαλψιεο πήξε ην ηειέθσλν. 

-Έια, πνηνο, ξψηεζε. 

-Ο Σάζνο, κνπ δήηεζε λα ζε πάξσ λα ζνπ ζπκίζσ γηα 

θάηη πνπ ηνπ είρεο ππνζρεζεί, είπε ν Νίθνο. 

-Πνηνο Σάζνο, απάληεζε ν άιινο, δελ μέξσ θαλέλα 

Σάζν, κάιινλ γηα άιινλ Μαλψιε ςάρλεηο. Δγψ είκαη ν 

Μαλψιεο ν Κξεηηθφο, κάιινλ ηνλ Μαλψιε ηνλ θνπξέα 

δεηάο. Απηφο έξρεηαη ζην θαθελείν ην απφγεπκα κεηά ηηο 

πέληε. Φάμε ηνλ ηφηε. 

-Δπραξηζηψ, είπε ν Νίθνο θαη έθιεηζε ην ηειέθσλν. 

Γχξηζε ζηε γθαξζνληέξα θαη έδσζε ην ηειέθσλν ζηελ 

Διέλε. 

-Θέισ λα παο ζην ζάιακν θαη λα θαιέζεηο απηφ ην 

λνχκεξν, ηεο είπε. Δίλαη θαθελείν θαη πξέπεη λα κάζνπκε 

πνπ βξίζθεηαη. 

Ζ Διέλε έγλεςε θαηαθαηηθά, πήξε ην ραξηάθη κε ην 

ηειέθσλν θαη βγήθε. 

Πήγε ζην ζάιακν θαη θάιεζε ην λνχκεξν. 

-Γεηα ζαο, είπε κφιηο άλνημε ε γξακκή, θαθελείν εθεί. 

-Μάιηζηα, απάληεζε απφ ηελ άιιε άθξε ηεο γξακκήο. 

-αο παξαθαιψ, είπε ε Διέλε, έλαο θίινο κνπ έδσζε 

ξαληεβνχ θαη ε απξφζεθηε δελ ζπγθξάηεζα ηε δηεχζπλζή 

ζαο. 
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-Σηκνιένληνο 14, Κνπθάθη, απάληεζε ν άιινο. 

-Δπραξηζηψ, είπε ε Διέλε θαη ην έθιεηζε. 

 

ηηο πέληε ην ίδην απφγεπκα ν Νίθνο πήγε ζην θαθελεί-

ν. Κάζηζε παξάγγεηιε θαθέ θαη ξψηεζε ην ζεξβηηφξν. 

-Ξέξεηο ην Μαλψιε ηνλ Κξεηηθφ; 

-Ο θχξηνο εθεί ζην βάζνο αξηζηεξά, απάληεζε ν ζεξβη-

ηφξνο. 

-Δπραξηζηψ, είπε ν Νίθνο. 

Ήπηε ηνλ θαθέ ηνπ, έβγαιε έλα ραξηάθη απφ ηελ ηζέπε 

ηνπ θαη έγξαςε θάηη, πιήξσζε θαη ζεθψζεθε. Βάδηζε κέ-

ρξη ην ηξαπέδη ηνπ Μαλψιε θαη άθεζε κε ηξφπν ην ραξηά-

θη πάλσ ζ’ απηφ. Όζηεξα βγήθε απφ ην καγαδί. 

Ο Μαλψιεο ην πήξε θαη ηνπ έξημε κηα καηηά, άθεζε λα 

πεξάζνπλ κεξηθά ιεπηά θαη ζεθψζεθε. Βγήθε έμσ θαη βά-

δηζε κέρξη ηε γσλία ηνπ δξφκνπ εθεί ηνλ πεξίκελε ν Νί-

θνο. 

Έζηξηςαλ ζηε γσλία θαη πεξπάηεζαλ πιάη-πιάη. 

-Ση γίλεηαη Νίθν, είπε ν Μαλψιεο. 

-πσο ηα μέξεηο Μαλψιε, απάληεζε ν Νίθνο. 

-Οη δηθνί ζνπ, ηνπ είπε ν Μαλψιεο, ζα πεξάζνπλ ηα 

ζχλνξα κε ην βξαδηλφ ηξαίλν καδί κε έλα Άγγιν. Λεπην-

κέξεηεο ζα βξεηο ζην θάθειν. Να ζπκάζαη πσο νη ψξεο 

πνπ ζα ζνπ δψζσ ζα είλαη ζε Γθξίλνπηηο. 

Ο Νίθνο πήξε ην θάθειν πνπ ηνπ έδσζε ν Μαλψιεο. 

-Δληάμεη, είπε θαη ζπκπιήξσζε, ηα δηαβαηήξηα είλαη 

έηνηκα. 
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Ο Μαλψιεο ην ήμεξε θαη έγλεςε θαηαθαηηθά. 

-Δπηθνηλσλία ζην ηειέθσλν ηνπ θαθελείνπ, είπε ν Μα-

λψιεο. Υηχπα θάζε δπν κέξεο ηέηνηα ψξα. Αλ γίλεη κπέξ-

δεκα, δεηάο ηνλ Μαλψιε ηνλ θνπξέα. 

-χκθσλνη, απάληεζε ν Νίθνο θαη απνκαθξχλζεθε. Ο 

Μαλψιεο ζπλέρηζε κέρξη πνπ ράζεθε ζηελ επφκελε γσλί-

α. 

 

Ο Νίθνο επέζηξεςε ζηε γθαξζνληέξα. Γελ είπε ηίπνηα 

γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ έκαζε απφ ηνλ Μαλψιε. Μφλν 

φηη ε επαθή έγηλε. 

Ο Βαγγέιεο πεξλνχζε θαζεκεξηλά δπν θνξέο απφ ην 

ζπίηη ηνπ Νίθνπ θαη έιεγρε γηα χπνπηεο θηλήζεηο. 

Δπηπρψο δελ είρε θακηά έλδεημε παξαθνινχζεζεο πνπ 

ζήκαηλε πσο ν Σάζνο άληερε. 

 

Ο Νίθνο έπαηξλε ηειέθσλν θάζε δπν κέξεο ζην θαθε-

λείν αιιάδνληαο φζν κπνξνχζε ηε θσλή ηνπ. Σελ έθηε 

εκέξα ν Μαλψιεο ηνπ είπε: 

-Γεηα ζνπ ξε παιηνζεηξά, πνπ κε αλαθάιπςεο ξε ξεκά-

ιη, λαη ξε ζπ λα βξεζνχκε, λα ζπκεζνχκε ηα ληάηα καο. 

Θπκάζαη ξε ζπ, ηη είρε γίλεη ζε εθείλν ην κπαξάθη ζηνλ 

Άγην Βαζίιε ζηνλ Πεηξαηά;  

-Ξερληφληαη απηά ξε ζπ; απάληεζε ν Νίθνο. 

-Λνηπφλ, κπνξείο θαηά ηηο πέληε αχξην; Ρψηεζε ν Μα-

λψιεο. 

-Πνπ εθεί ζην θαθελείν; ξψηεζε ν Νίθνο 

-Ναη, εδψ ζην θαθελείν θαη κεηά βιέπνπκε. 
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-χκθσλνη, είπε ν Νίθνο, αχξην ζηηο έμη ζα είκαη εθεί. 

-Έγηλε, άληε θαιφ δξφκν, είπε ν Μαλψιεο θαη έθιεηζε. 

Δπηηέινπο είρε θαλνληζηεί. 

Ο Νίθνο γχξηζε ζηε γθαξζνληέξα, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

πήξε ζην ηειέθσλν ηνλ Βαγγέιε θαη ηνλ ελεκέξσζε γηα 

ην απξηαλφ δξνκνιφγην.  

-Αχξην θεχγεηε, είπε ζηνλ Αλδξέα θαη ηε Λήδα. Έρνπ-

κε ζηηο επηά ξαληεβνχ, ζα πάξεηε ην βξαδηλφ ηξαίλν, καδί 

ζαο ζα έξζεη έλαο Άγγινο. Θα θηάζεηε ζηα ζχλνξα μεκε-

ξψκαηα. ηνλ έιεγρν ζα αθήζεηε λα κηιάεη ν Άγγινο, π-

πνηίζεηαη πσο είζαζηε ζπλεξγάηεο ηνπ Άγγινπ πνπ ηαμη-

δεχεηε καδί γηα δνπιεηέο. Ζ Λήδα ζα είλαη αδηάζεηε θαη 

κεηά βίαο ζα θξαηάεη ηα κάηηα ηεο αλνηθηά. ηε δηαδξνκή 

θξνληίζηε λα γλσξηζηείηε ψζηε λα πηζηέςνπλ πσο είζαζηε 

ζπλεξγάηεο. 

Θα πάξεηε καδί ζαο κηα βαιίηζα κε ηα απαξαίηεηα, 

ζνπβελίξ θαη ράξηεο ζηα Αγγιηθά, ηίπνηε ζηα Διιεληθά. 

Σα ζνπβελίξ θαη ηνπο ράξηεο ζα ζαο ηνπο δψζεη ν Άγγινο 

πξηλ θηάζεηε ζηα ζχλνξα. 

Ο Βαγγέιεο ζα έξζεη λα καο πάξεη απφ εδψ κε ην ηαμί. 

Ζ αλαθνχθηζε ήηαλ ην ζπλαίζζεκα πνπ εθδήισζαλ ηα 

παηδηά, ε αλακνλή θαη κάιηζηα ζε εθείλεο ηηο ζπλζήθεο 

δελ ήηαλ φηη θαιχηεξν. 

-Υαίξνκαη, είπε ν Αλδξέαο πνπ θη εζείο ζα μαλακπείηε 

ζηνπο ξπζκνχο ζαο θαη θπζηθά πνπ επηηέινπο ζα μεθχ-

γνπκε. 

Σν χθνο ηνπ είρε κηα επηθχιαμε, ν Νίθνο ην πξφζεμε. 

-Μελ αλεζπρείο, ηνπ είπε, φια ζα πάλε θαιά. Σν λνηψ-

ζσ. Μεζαχξην ηέηνηα ψξα ζα είζαζηε ζην Μφλαρν. 
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Ο Αλδξέαο θνχλεζε ην θεθάιη θαη αγθάιηαζε ηε Λήδα. 

 

ηηο έμη θαη κηζή ν Βαγγέιεο ζηακάηεζε ην ηαμί θάησ 

απφ ηελ γθαξζνληέξα. Ο Νίθνο, ν Αλδξέαο θαη ε Λήδα 

επηβηβάζηεθαλ. Ζ Διέλε ηνπ θίιεζε, ηνπο επρήζεθε θαιή 

ηχρε θαη έθπγε γηα ην ζπίηη ηεο. 

Μηζή ψξα αξγφηεξα ν Νίθνο θαηέβαηλε απφ ην ηαμί δπν 

ηεηξάγσλα καθξηά απφ ηνλ Άγην Βαζίιεην, ελψ ν Βαγγέ-

ιεο ζπλέρηζε θάλνληαο έλα θχθιν κεξηθψλ ηεηξαγψλσλ κε 

ζθνπφ λα μαλαγπξίζεη ζην ίδην ζεκείν κεξηθά ιεπηά αξγφ-

ηεξα. 

Ο Νίθνο πξνρψξεζε πξνο ηελ εθθιεζία θαη θηάλνληαο 

ζηε γσλία δηέθξηλε ακέζσο ηε ζηινπέηα ηνπ Μαλψιε ε-

κπξφο απφ ηελ είζνδν λα κηιάεη κε κηα γπλαίθα. 

ηακάηεζε ζηνλ θαζηαλά πνπ βξηζθφηαλ ζηε γσλία θαη 

ηνπ δήηεζε λα ηνπ βάιεη θάζηαλα. Με ηελ άθξε ηνπ κα-

ηηνχ ηνπ είδε πσο ν Μαλψιεο ρψξηζε κε ηελ γπλαίθα ε 

νπνία πέξαζε ζην απέλαληη πεδνδξφκην θαη πξνρσξνχζε 

πξνο ην κέξνο ηνπ. Ο Μαλψιεο έθεπγε πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε. 

Ο Νίθνο πήξε ηα θάζηαλα θαη έζηξηςε ζηε γσλία, απφ 

εθεί πνπ είρε έξζεη. Ζ γπλαίθα ηνλ αθνινχζεζε θαη ιίγα 

κέηξα πην πέξα ηνλ πξφιαβε, ηνλ έπηαζε αγθαδέ θαη ηνπ 

είπε ρακνγειψληαο, ζαλ λα ήηαλ δεπγάξη: 

-Έρσ ηα εηζηηήξηα θαη ηηο νδεγίεο ζε έλα θάθειν. Θα ηα 

βάισ ζηελ ηζέπε ηνπ παιηνχ ζνπ. ηε γσλία ζηξίβνπκε 

δεμηά θαη ρσξίδνπκε. Δίκαη ε Άλλα, θαιή ηχρε, ίζσο μα-

λαβξεζνχκε. 
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Έηζη έγηλε, ζηε ζπλέρεηα ν Νίθνο πξνρψξεζε κέρξη ην 

ζεκείν ζπλάληεζεο κε ηνλ Βαγγέιε, κπήθε ζην ηαμί θαη 

μεθίλεζαλ. 

Ο Νίθνο άλνημε ην θάθειν θαη δηάβαζε ην ζεκείσκα, 

έξημε κηα καηηά ζηα εηζηηήξηα θαη είπε ζην Βαγγέιε: 

-Έρνπκε κηα ψξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ πάκε ζην ζηαζκφ. 

-ε πνην ζηαζκφ, ξψηεζε ν Βαγγέιεο. 

-ηελ Αζήλα, ζην ζηαζκφ Λαξίζεο, απάληεζε ν Νίθνο. 

-Καιχηεξα λα πάκε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή πνπ ζα έρεη 

βαβνχξα, είπε ν Βαγγέιεο. Πάληα ςάρλνπλ θάηη εθεί. 

-Να θάλνπκε κηα βφιηα ζην θέληξν θαη ζηγά-ζηγά βιέ-

πνπκε, είπε ν Νίθνο. 

Όζηεξα έδσζε ην θάθειν κε ηα εηζηηήξηα θαη ην ζε-

κείσκα ζηνλ Αλδξέα. 

-Γηάβαζε κε πξνζνρή ην ζεκείσκα, ηνπ είπε θαη δψζε 

κνπ ην πίζσ. Γελ ζα ην έρεηο καδί ζνπ. Γψζε ην θαη ζηε 

Λήδα ψζηε αλ θάηη ζνπ δηαθχγεη λα ην ζπκάηαη εθείλε. 

Ο Αλδξέαο πήξε ην ζεκείσκα θαη πξνζπαζνχζε λα ην 

δηαβάζεη ζην ιηγνζηφ θσο πνπ έκπαηλε απφ ηηο θνιψλεο 

ηνπ δξφκνπ, ε Λήδα έζθπςε πάλσ ηνπ γηα λα δηαβάδεη θη 

εθείλε. 

 

Γέθα ιεπηά πξηλ θηάζνπλ ζην ζηαζκφ ν Βαγγέιεο έβα-

ιε ην ηαμίκεηξν λα γξάθεη. 

Όζηεξα έθαλε κηα βφιηα γχξσ απφ ην ζηαζκφ θαη ά-

θεζε ζηελ γσλία Ζπείξνπ ην Νίθν. 

-Πεξηκέλσ λέα πσο θηάζαηε θαιά, ηνπο είπε θαη ζθίγ-

γνληάο ηνπο ηα ρέξηα θαηέβεθε. 
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Ο Βαγγέιεο έθαλε έλα αθφκε γχξν θαη ζηακάηεζε 

κπξνζηά ζην ζηαζκφ. Καηέβαζε ηηο βαιίηζεο απφ ην 

πνξηκπαγθάδ θαη ν Αλδξέαο ηνπ έδσζε έλα ραξηνλφκη-

ζκα. Ο Βαγγέιεο ηνπ έδσζε κεξηθά θέξκαηα πίζσ. ια 

απηά ελψ ζηεθφληνπζαλ έμσ απφ ην απηνθίλεην γηα λα 

ηνπο βιέπνπλ. 

Όζηεξα μεθίλεζε θαη έζηξηςε ζηελ Ζπείξνπ, κηα γσλία 

πην πάλσ πεξίκελε ν Νίθνο. Ο Βαγγέιεο ζηακάηεζε θαη ν 

Νίθνο κπήθε κέζα. 

-Αο ειπίζνπκε φηη ζα πάλε φια θαιά, είπε. 

-Θα πάλε, απάληεζε ν Βαγγέιεο εκθαηηθά, πξνζπαζψ-

ληαο λα θξχςεη ηελ αλεζπρία ηνπ. 

 

Ο Αλδξέαο θαη ε Λήδα κε ηηο βαιίηζεο ηνπο κπήθαλ 

ζην ζηαζκφ θαη πιεζίαζαλ ηνλ πξψην ππάιιειν πνπ εί-

δαλ. 

Ο Αλδξέαο ηνπ έδεημε ην εηζηηήξην ρακνγειψληαο. 

-ην πέκπην βαγφλη, φπσο ζα βγείηε ζηελ πιαηθφξκα 

δεμηά, ηνπ είπε ν ππάιιεινο. 

Ο Αλδξέαο ηνπ ρακνγέιαζε ακήραλε θαη ηνπ είπε: 

-Ίλγθιηο πιηδ. 

-Α, Ηλγθιηο, είπε ν ππάιιεινο θαη ζπλέρηζε, βαγθφλ 

λνχκεξν θάηβ αη δε ξάηη νλ δε πιαηθφξκ. 

-Θελθ γηνπ, απάληεζε ν Αλδξέαο θαη πξνρψξεζαλ. 

ηελ πιαηθφξκα ππήξρε πνιχο θφζκνο, ε αλαρψξεζε 

ήηαλ ζε είθνζη ιεπηά. Πξνρψξεζαλ γξήγνξα κέρξη ην βα-

γφλη πέληε θαη κπήθαλ κέζα. 
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Ο ειεγθηήο ήηαλ ζηελ πφξηα θαη ηνπο δήηεζε ηα εηζη-

ηήξηα. Ο Αλδξέαο ηα θξαηνχζε ζην ρέξη θαη ν ειεγθηήο 

ηνπο νδήγεζε ζηηο ζέζεηο ηνπο. 

Ήηαλ έλα δηακέξηζκα ηεζζάξσλ ζέζεσλ θαη κέζα θα-

ζφηαλ ήδε έλαο άλδξαο. Ο Αλδξέαο ραηξέηηζε κπαίλνληαο 

κε έλα λεχκα ηνπ θεθαιηνχ. Ο άιινο ην αληαπέδσζε ρα-

κνγειψληαο. 

Ζ ηέηαξηε ζέζε ήηαλ άδεηα. 

ηαλ απνκαθξχλζεθε ν ειεγθηήο θαη έκεηλαλ κφλνη ν 

άλδξαο κίιεζε Αγγιηθά. 

-Δίζηε Άγγινο, ξψηεζε ηνλ Αλδξέα. 

-Μάιηζηα, απάληεζε ν Αλδξέαο επίζεο ζηα Αγγιηθά, 

εζείο; 

-Κη εγψ, απάληεζε ν άλδξαο, ιέγνκαη Paul  θαη δσ ζην 

Newcastle. 

-Ση ζχκπησζε, είπε ν Αλδξέαο, θη εγψ Paul ιέγνκαη, 

απφ εδψ ε θίιε κνπ Mary. 

-Υάξεθα, είπε ν άλδξαο θη έγλεςε ρακνγειψληαο. 

Απηή ήηαλ ε πξψηε αλαγλψξηζε, ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ 

ζα ηνπο ζπλφδεπε. 

Ζ νδεγία πνπ είρε ν Αλδξέαο ήηαλ λα πεξηκέλεη έλα 

δεχηεξν ζηνηρείν αλαγλψξηζεο. ηελ πξψηε επαθή ν Αλ-

δξέαο ζα έδηλε ιάζνο ζπλζεκαηηθφ ψζηε αλ ν ζχλδεζκνο 

είρε εληνπηζηεί θαη ζπιιεθζεί, ν φπνηνο αληηθαηαζηάηεο 

λα κελ ηνπο αλαγλψξηδε. 

 Σν ηξαίλν, μεθίλεζε θαη εθείλνη έκεηλαλ ζησπεινί ν 

άλδξαο άλνημε έλα βηβιίν θαη άξρηζε λα δηαβάδεη, ελψ ν 

Αλδξέαο έγεηξε πάλσ ζηε Λήδα πνπ έθαλε πσο θνηκφηαλ 

θαη έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ. 
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Ζ νδεγία πνπ είρε πάξεη ήηαλ λα απνθαιπθζεί κεηά ηελ 

πξψηε ζηάζε ηνπ ηξαίλνπ ζηε Λακία. Αλ ππήξρε πξφβιε-

κα σο ηφηε ζα έπξεπε λα εθδεισζεί. 

Δπηπρψο δελ ππήξμε θαλέλα απξφνπην θαη αθνχ πέξα-

ζαλ απφ ην ζηαζκφ ηεο Λακίαο ν Αλδξέαο είπε ζηνλ άλ-

δξα. 

-Μήπσο έρεηε ζπγγελείο ζην έθηιλη; 

Ο άιινο έδεημε ακέζσο αλαθνπθηζκέλνο 

-ρη, απάληεζε, φκσο ε γηαγηά κνπ είρε θαηαγσγή απφ 

εθεί. 

Ζ επαθή είρε επηβεβαησζεί. 

Ο Paul ζεθψζεθε έπηαζε ηε βαιίηζα ηνπ, ηελ άλνημε 

θαη έβγαιε απφ κέζα κεξηθά έληππα θαη δπν κπνπθαιάθηα 

νχδν. Σα έδσζε ζηνλ Αλδξέα θαη απηφο ηα έβαιε ζηε δηθή 

ηνπ βαιίηζα. Σνπ έδσζε έλα βηβιίν θαη ν Αλδξέαο ην ά-

λνημε ζε κηα ζειίδα θάπνπ ζηε κέζε θαη έθαλε πσο δηάβα-

δε. 

Λίγν αξγφηεξα πέξαζε ν έιεγρνο ησλ εηζηηεξίσλ. 

-Σα εηζηηήξηά ζαο, είπε ν ειεγθηήο, βάδνληαο ην θεθάιη 

ηνπ κέζα ζην θνππέ. 

Ο Paul, ηνπ ρακνγέιαζε θαη ξψηεζε: 

-Σίθεηο; 

-Γηεο ηηθεηο, είπε ν ειεγθηήο. 

Έβγαιαλ ηα εηζηηήξηα θαη  ν ειεγθηήο ξψηεζε δείρλν-

ληαο ηελ θελή ζέζε. 

-Γεξ, ρνπ ηδ; 

-Νν νπάλ, απάληεζε ν Paul. 
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Ο ειεγθηήο θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ θαη απνκαθξχλζε-

θε. 

Ζ θελή ζέζε ήηαλ θξαηεκέλε θαη πιεξσκέλε απφ ην 

Μαλψιε ψζηε λα κελ ππάξρεη άιινο κέζα ζην θνππέ. 

Σν ηαμίδη ζπλερίζηεθε ήξεκα κέρξη ηε Λάξηζα. Φεχγν-

ληαο απφ εθεί πξνο Θεζζαινλίθε αληηιήθζεθαλ κηα αλα-

ζηάησζε. Άλζξσπνη θηλνχληαλ ζην δηάδξνκν ηνπ βαγν-

ληνχ θαη αθνχγνληαλ νκηιίεο. Γελ άξγεζαλ λα δνχλε ην 

πξφζσπν απηνχ πνπ κηινχζε ζηελ είζνδν ηνπ θνππέ. 

-Γηαβαηήξηα παξαθαιψ, είπε κε αδηακθηζβήηεην χθνο 

αζηπλνκηθνχ ην πξφζσπν. 

Ο Paul αλέιαβε μαλά. 

-Πάζπνξη; Ρψηεζε. 

-Γηεο πάζπνξη πιηδ, είπε ην πξφζσπν. 

Έβγαιαλ ηα δηαβαηήξηα θαη ηα έδεημαλ. 

Σν πξφζσπν ηα πήξε, ηα μεθχιιηζε ζειίδα-ζειίδα θαη 

θνίηαμε πξνζεθηηθά ηηο θσηνγξαθίεο. 

-Σνπξηζηο, ξψηεζε 

-Γνπέξθ ελη ηνπξηζκ, απάληεζε ν Paul, γνπη γνπεξθ 

θνξ κπη-πη πεηξνιο. Ατ εκ ηλζπέθηνξ, ρη ηδ κάη αζζίζηαλη 

ελη ζη ηο κάη ζέθξεηεξ. 

Ο Paul είρε αθήζεη αλνηθηφ ην πνξηνθφιη ηνπ φηαλ έ-

βγαιε ην δηαβαηήξην θαη ε θάξηα κέινο ηεο ΒΡ ήηαλ εκ-

θαλήο. Σν πξφζσπν έξημε κηα καηηά ζην αλνηθηφ πνξην-

θφιη θαη ηελ πξφζεμε. 

Ζ Λήδα, έθαλε πσο είρε λαπηία. 

Ο Paul ζπλέρηζε: 

-η ρεδ πξφκπιεκ, ζη ζηθ. 
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Σν πξφζσπν έζθπςε θαη θνίηαμε πξνζεθηηθά ηε Λήδα, 

έξημε κηα αθφκε καηηά ζηε θσηνγξαθία θαη απνκαθξχλ-

ζεθε αθνχ ηνπο επέζηξεςε ηα δηαβαηήξηα. 

ην ζηαζκφ ηεο Καηεξίλεο, ν Αλδξέαο είδε απφ ην πα-

ξάζπξν ην πξφζσπν καδί κε άιινπο δπν λα ζέξλνπλ έλαλ 

κεζήιηθα ζηελ πιαηθφξκα. 

-Γελ ήηαλ γηα εκάο, είπε ζηε Λήδα, άιινλ γχξεπαλ. 

 

ηαλ έθηαζαλ ζηα ζχλνξα δελ είρε αθφκα μεκεξψζεη. 

Σν ηξαίλν ζηακάηεζε θαη κπήθαλ κέζα νη ηεισληαθνί. 

ην θνππέ ηνπο κπήθαλ δπν, ν έλαο δήηεζε ηα δηαβα-

ηήξηα ελψ ν άιινο παξαηεξνχζε επηζηακέλα ηα πξφζσπα 

κε χθνο αλαθξηηή. 

-Ξέλνη είλαη, είπε ν πξψηνο πνπ θξαηνχζε ηα δηαβαηή-

ξηα. 

-Καιά, απάληεζε ν άιινο, δψζηα εδψ θαη άλνημε ηηο 

βαιίηζεο ηνπο. 

-Μπάγθαδ, είπε ν πξψηνο θαη ν Αλδξέαο κε ηνλ Paul 

ζεθψζεθαλ θαη θαηέβαζαλ ηηο βαιίηζεο ηνπο απφ ην ξάθη. 

Σηο άλνημαλ θαη ν ηεισληαθφο άξρηζε λα αλαθαηεχεη ην 

πεξηερφκελν. Έπηαζε ηα έληππα θαη ηα έδεημε ζηνλ άιινλ, 

εθείλνο ηνπο έξημε κηα καηηά θαη ηνπ ηα έδσζε πίζσ. 

-Σνχξηζηο, ξψηεζε ν θαρχπνπηνο. 

-Μπηδλεο, απάληεζε ν Paul. 

-Μκκ, είπε ζηα ειιεληθά ν θαρχπνπηνο κνλνινγψληαο, 

γηαηί ηέηνηα επνρή ηνπξίζηεο δελ ιέεη. 

Ξεθχιιηζε ην δηαβαηήξην ηνπ Αλδξέαο θαη αθνχ γχξηζε 

εκπξφο πίζσ ηηο ζειίδεο θάκπνζεο θνξέο ξψηεζε: 
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-Γνπελ γηνπ εληεξ γθξεο; 

-Σνπ γνπίθο εγννπ, απάληεζε ν Αλδξέαο 

-Φξνκ γνπεξ γηνπ εληεξ, μαλαξψηεζε ν θαρχπνπηνο. 

-Φξνκ Πάηξαο, θξνκ Ίηαιη, απάληεζε ν Αλδξέαο ςχ-

ρξαηκα. 

Ο θαρχπνπηνο πήξε ην δηαβαηήξην ηνπ Paul, ην μεθχι-

ιηζε θαη ηνλ ξψηεζε. 

-Γνπεξ γηνπ ζηετ ηλ Άζελο. 

-Δη δε νηέι Πάξζελνλ, απάληεζε ν Paul. 

-Φεξζη ηάηκ ηλ γθξηο, μαλαξψηεζε εθείλνο; 

-Νν, δηο ηο κάη ζεξλη ηάηκ, απάληεζε ρακνγειψληαο ν 

Paul. 

Ο θαρχπνπηνο επέκεηλε. 

-Γνπεξ γηνπ ιηβ ηλ Ηλγθιαλη; 

-Αη Newcastle, απάληεζε ν Paul. 

Ο θαρχπνπηνο δηάβαζε πξνζεθηηθά ην δηαβαηήξην. 

Ζ ζεηξά ηεο Λήδαο είρε έξζεη. 

-Αξ γηνχ θξνκ Ννξγνπετ, ξψηεζε ν θαρχπνπηνο; 

Ζ Λήδα έγλεςε θαηαθαηηθά. 

-Φεξζη ηάηκ ηλ γθξηο, ξψηεζε θαη πάιη ελψ ήηαλ θαλε-

ξφ φηη ηελ θνίηαμε πνλεξά. 

Ζ Λήδα ην πξφζεμε θαη ηνπ ράξηζε ην θαιχηεξν ρακφ-

γειφ ηεο. 

-Γηέο ζεξ, ηνπ απάληεζε κε ραδηάξηθε θσλή, θέξζη ηά-

ηκ, ειπίδνληαο λα κελ ρξεηαζηεί λα κηιήζεη πεξηζζφηεξν. 
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Ο θαρχπνπηνο έδεημε λα ηνπ αξέζεη ην ζεξ θαη ρακνγέ-

ιαζε. 

Όζηεξα ηνπο έδσζε πίζσ ηα δηαβαηήξηα θαη είπε ζηνλ 

ζπλάδειθφ ηνπ: 

-Πάκε παξαθάησ. 

Απνκαθξχλζεθαλ θαη ν Αλδξέαο άιιαμε έλα βιέκκα 

αλαθνχθηζεο κε ηνλ Paul. Ζ Λήδα άθεζε έλα αλαζηελαγ-

κφ αλαθνχθηζεο. 

Ζ παξακνλή ζηα ζχλνξα γηα ηνλ έιεγρν θξάηεζε πα-

ξαπάλσ απφ κηα ψξα, χζηεξα ην ηξαίλν ζηγά-ζηγά μεθίλε-

ζε. 

Σν γηνπγθνζιάβηθν ηεισλείν δελ ηνπο θξάηεζε πάλσ 

απφ ηξηάληα ιεπηά. Ίζα-ίζα πνπ ηνπο ζθξάγηζαλ ηα δηαβα-

ηήξηα θαη ηνπο άθεζαλ λα θχγνπλ. 

Ζ αλαθνχθηζή ηνπο δελ θξπβφηαλ. Ο Αλδξέαο αγθά-

ιηαζε ηε Λήδα θαη ηε θίιεζε, χζηεξα θαη ε δπν καδί α-

γθάιηαζαλ ηνλ Paul. 

-Σα θαηαθέξακε, ηα θαηαθέξακε, έιεγαλ θαη μαλάιε-

γαλ ρακνγειψληαο. 

Σφηε ν Paul άλνημε ηε βαιίηζα ηνπ θαη έβγαιε ηα 

κπνπθαιάθηα κε ην νχδν. Σα άλνημαλ θαη ηζνχγθξηζαλ, 

χζηεξα ηα ξνχθεμαλ κνλνθνπαληά. 

Σν μεκέξσκα πνπ αθνινχζεζε ήηαλ θάηη παξαπάλσ 

απφ κηα θαηλνχξγηα εκέξα. Έγεηξαλ θαη θνηκήζεθαλ. 

 

Ξχπλεζαλ φηαλ ην ηξαίλν έθηαζε ζην Βειηγξάδη. 

-Πάσ γηα θαθέδεο, είπε ν Paul θαη ζεθψζεθε. 
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Λίγα ιεπηά αξγφηεξα επέζηξεςε κε ηξία κεγάια θιη-

ηδάληα πνπ άρληδαλ. Σνπο έδσζε απφ έλα ρακνγειψληαο. 

Ο Αλδξέαο ξνχθεμε κηα γνπιηά θαη άλαςε έλα ηζηγάξν. 

-Δίζαη ζη’ αιήζεηα ππάιιεινο ηεο ΒΡ, ξψηεζε ηνλ 

Paul. 

-Ναη, απάληεζε εθείλνο, εξγάδνκαη ζε έλα γξαθείν ηεο 

εηαηξείαο ζηε πφιε κνπ. 

-Αλαξσηηέκαη πσο έρεηο κπεη ζ’ απηή ηελ ηζηνξία, ξψ-

ηεζε ν Αλδξέαο. 

-Δίλαη κεγάιε ηζηνξία θίιε κνπ, απάληεζε ν Paul. Γελ 

είλαη ζσζηφ λα κηιάκε γηα ηηο δηαζπλδέζεηο καο, φκσο ηψ-

ξα εζείο κάιινλ δελ ζα επηζηξέςεηε κέρξη λα ηειεηψζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα εθεί θάησ νπφηε κπνξψ λα ζαο πσ κεξηθά 

πξάγκαηα. 

-πσο ην ιεο είλαη, απάληεζε ν Αλδξέαο, δελ ζέισ λα 

ζε θέξσ ζε δχζθνιε ζέζε. 

-Δληάμεη, είπε ν Paul, ζα πσ κφλν ηα απαξαίηεηα. ί-

γνπξα γλσξίδεηε ηνλ Μαλψιε, έηζη δελ είλαη; 

-ρη, απάληεζε ν Αλδξέαο, δελ ηνλ γλσξίδνπκε. 

-Καηάιαβα, απάληεζε ν Paul, πνιχ ζθηρηφ δίθηπν. 

Λνηπφλ, ν Μαλψιεο είλαη ζχλδεζκνο κε θάπνηνπο νξγα-

λσκέλνπο ζπκπαηξηψηεο ζαο ζην Λνλδίλν. Δγψ έρσ κηα 

επαθή καδί ηνπο. Μνπ δήηεζαλ λα θάλσ απηφ ην ηαμίδη 

γηα εζάο. Έηζη πήξα κεξηθέο εκέξεο άδεηα απφ ηε δνπιεηά 

κνπ θαη ήξζα. 

-Καηάιαβα, είπε ν Αλδξέαο, ζ’ επραξηζηνχκε γηα κηα 

αθφκε θνξά. 

-Κνίηαμε, ηνπ είπε ν Paul, πηζηεχσ πσο ν αγψλαο ζαο 

είλαη δίθαηνο θαη αθνχ κπνξνχζα λα βνεζήζσ ην έθαλα. 
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Απηφ είλαη φιν. Άιισζηε δελ είκαη ν κφλνο. Απιά θαζέ-

λαο κπνξεί λα θάλεη θάηη ηέηνην κφλν κηα θνξά πξνθεηκέ-

λνπ λα κελ δεκηνπξγήζεη ππνςίεο, θαηαιαβαίλεηο. 

-Οπσζδήπνηε, απάληεζε ν Αλδξέαο. 

-Καη ηψξα ζα γπξίζεηο ζην Λνλδίλν, ξψηεζε ε Λήδα. 

-Ναη, απάληεζε ν Paul, ζα πεηάμσ απφ Μφλαρν, έρσ 

ήδε θιείζεη ην εηζηηήξην. 

-Να είζαη θαιά, θη εζχ θαη ν Μαλψιεο, φπνηνο θη αλ εί-

λαη, είπε ν Αλδξέαο. 

-Να μέξεηε πσο ν Μαλψιεο είλαη πνιχηηκνο γηα ηνλ 

αγψλα ζαο, είπε ν Paul, είλαη ηδηαίηεξνο άλζξσπνο. 

Σν ηξαίλν ζπλέρηζε ην ηαμίδη πξνο ηελ Απζηξία. 

ηα ζχλνξα ηεο Απζηξίαο ν έιεγρνο ήηαλ πνιχ πξφρεη-

ξνο. Μηα καηηά ζηα δηαβαηήξηα θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. 

Οη ππάιιεινη δνχιεπαλ βαξηεζηεκέλα ζαλ λα έθαλαλ αγ-

γαξεία. Γελ έδσζαλ θακηά πξνζνρή ζηα πιαζηά δηαβαηή-

ξηα ηνπ Αλδξέα θαη ηεο Λήδαο. 

ηαλ ην ηξαίλν μεθίλεζε κε πξννξηζκφ ηε Γεξκαλία ν 

Paul ηνπο είπε: 

-Δδψ πεξάζακε εχθνια, φκσο ζηε Γεξκαλία κπνξεί λα 

έρνπκε πξφβιεκα. Απηφ ηνπιάρηζηνλ έιεγαλ νη νδεγίεο 

πνπ κνπ έδσζαλ, γη απηφ λα είζαζηε πξνεηνηκαζκέλνη. Αλ 

ηπρφλ εληνπίζνπλ ηα δηαβαηήξηα ζα ζαο ζπιιάβνπλ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ην πξψην πξάγκα πνπ ζα θάλεηε είλαη 

λα δεηήζεηε πνιηηηθφ άζπιν. Γελ ζα δεηήζεηε ππνζηήξημε 

απφ ηελ Διιεληθή πξεζβεία αιιά ζα δεηήζεηε λα θαιέ-

ζνπλ απηφ ην ηειέθσλν. 

Έβγαιε απφ ην πνξηνθφιη ηνπ έλα ραξηί κε έλα φλνκα 

θαη έλα ηειέθσλν. 
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-Δίλαη Γεξκαλφο δηθεγφξνο, ζπλέρηζε, πνπ ζπλεξγάδε-

ηαη κε ηνπο δηθνχο ζαο έμσ θαη ζα αλαιάβεη λα ζαο ηαθην-

πνηήζεη. 

-Κη εζχ; ξψηεζε ν Αλδξέαο 

-Δγψ ζα θάλσ πσο δελ ζαο γλσξίδσ θαη ειπίδσ λα κελ 

έρνπκε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. 

-Καηάιαβα, είπε ν Αλδξέαο, αο ειπίζνπκε πσο δελ ζα 

καο εληνπίζνπλ. 

Οη επφκελεο ψξεο κέρξη ηα Γεξκαληθά ζχλνξα έκνηαδαλ 

αηψλεο. ηαλ ην ηξαίλν έθνςε ηαρχηεηα πνπ ζήκαηλε φηη 

έθηαζαλ ν Αλδξέαο είπε ζηνλ Paul: 

-Καινχ θαθνχ αο απνραηξεηηζηνχκε θαη αο ειπίζνπκε 

φηη ζα απνδεηρηεί ππεξβνιηθφ. 

Ο Paul έγλεςε θαηαθαηηθά θαη ζεθψζεθε. Ο Αλδξέαο 

θαη ε Λήδα ζεθψζεθαλ θη εθείλνη. Αγθαιηάζηεθαλ θαη 

θηιήζεθαλ. Όζηεξα θάζηζαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη πεξίκε-

λαλ. 

Γελ άξγεζε λα αλνίμεη ε πφξηα θαη λα κπνπλ ζην βαγφ-

λη νη ειεγθηέο. Σνπο δήηεζαλ δηαβαηήξηα θαη δελ πξφζε-

μαλ θάηη ηδηαίηεξν ζηα θαινθηηαγκέλα δηαβαηήξηα ηνπ 

Αλδξέα θαη ηεο Λήδαο. Σνπο έδσζαλ πίζσ ηα δηαβαηήξηα 

θαη εηνηκάζηεθαλ λα θχγνπλ φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δπν 

γχξηζε ρακνγειψληαο θαη είπε θάηη ζηελ Λήδα ζε κηα 

γιψζζα πνπ ηνπο ήηαλ άγλσζηε. 

Ννξβεγηθά! Αηπρία! 

Ο Γεξκαλφο ήμεξε Ννξβεγηθά θαη ζέιεζε λα πεη θάηη 

ραξηηνινγψληαο ζηελ ππνηηζέκελε Ννξβεγίδα, ηε Λήδα. 

Ίζσο ηα κφλα Ννξβεγηθά πνπ είρε κάζεη. 



Θοδωρής Καζηρινός 38 

Απηφ ήηαλ. Ζ Λήδα έκεηλε άθσλε θαη ηφηε φια ηειεί-

σζαλ. Σνπο θαηέβαζαλ απφ ην ηξαίλν θαη θαηέιεμαλ ζην 

θξαηεηήξην ηνπ ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ. 

Δπηπρψο γηα ηνλ Paul, δελ ππήξμε πξφβιεκα θαη ηνπο 

απνραηξέηηζε κε έλα θιείζηκν ηνπ καηηνχ. 

Όζηεξα απφ αξθεηέο ψξεο ν Γεξκαλφο δηθεγφξνο, ν her 

Fuchs έθζαλε ζην ζηαζκφ θαη ηνπο θαζεζχραδε ιέγνληάο 

ηνπο πσο φια ζα πάλε θαιά. Με ηε βνήζεηά ηνπ ζπκπιή-

ξσζαλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη πήξαλ πξνζσξηλή ά-

δεηα παξακνλήο. 

Σηο επφκελεο εκέξεο ηηο πέξαζαλ ζην ζπίηη ηνπ her 

Fuchs. Ήηαλ κηα άλεηε κνλνθαηνηθία ζε έλα πξνάζηην ηνπ 

Μνλάρνπ. Σν θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε θηιφμελε ζχδπγνο 

ηνπ her Fuchs, ε Petra ήηαλ κηα φαζε γηα ηνλ Αλδξέα θαη 

ηε Λήδα. Υαιάξσζαλ θαη πεξίκελαλ. 

Ζ δηαδηθαζία παξνρήο αζχινπ νινθιεξψζεθε θαη ηα 

ηαμηδησηηθά έγγξαθα εηνηκάζηεθαλ. O her Fuchs ηα παξέ-

ιαβε θαη ηνπο ηα παξέδσζε καδί κε δπν αεξνπνξηθά εηζη-

ηήξηα γηα Λνλδίλν. 

-Καιφ ηαμίδη, ηνπο επρήζεθε. Σνπο έρσ ήδε ηειεθσλή-

ζεη ζα ζαο πεξηκέλνπλ ζην αεξνδξφκην. 

Σνλ επραξίζηεζαλ θαη ηελ επφκελε ην πξσί πεηνχζαλ 

γηα Λνλδίλν. 

Έηζη θη έγηλε. ηελ αίζνπζα αθίμεσλ είδαλ έλα ρέξη κε 

έλα ραξηί πνπ έγξαθε ζηα Διιεληθά ηα νλφκαηά ηνπο. 

Ήηαλ ν Παχινο. Ζ ςπρή ηεο νξγάλσζεο ζηελ Αγγιία.  

Σνλ πιεζίαζαλ θαη εθείλνο ηνπο είπε: 

-Καιψο νξίζαηε. Σειείσζαλ ηα βάζαλά ζαο. Διάηε. 

Πήγαλ καδί ηνπ θαη έκεηλαλ εθεί κέρξη ην ηέινο. 
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Δίραλ πεξάζεη ηέζζεξα ρξφληα απφ ηφηε πνπ ν Αλδξέαο 

θαη ε Λήδα δηέθπγαλ θαη ε ζπλάληεζε εθείλσλ πνπ είραλ 

πάξεη κέξνο ζην εγρείξεκα είρε θαλνληζηεί ζην θαθελείν 

ηεο Σηκνιένληνο. 

ια απηά ηα ρξφληα, κε ην θφβν κηαο επαλφδνπ ησλ 

ζηξαηησηηθψλ θαη ηελ επηθχιαμε ησλ πξνζέζεσλ αιιά θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ λα 

ειέγμνπλ ηελ θξαηηθή κεραλή, φζνη είραλ κπζηηθνχο ξφ-

ινπο είραλ κείλεη ζην παξαζθήλην. 

Ο Νίθνο ήηαλ εθείλνο πνπ είρε παίμεη ην δχζθνιν ξφιν 

ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζην ζηξαηφπεδν ηνπ ερζξνχ. Ήηαλ 

ηπρεξφο πνπ δελ ηνλ εληφπηζαλ. Παξέκεηλε ζηε ζθηά. 

Ο Βαγγέιεο θαη νη δπν Μαλψιεδεο επίζεο παξέκεηλαλ 

αθαλείο. Μφλν ν Σάζνο πνπ πέξαζε ηα πάλδεηλα δελ ήηαλ 

πηα θξπθφο. 

Έηζη εθείλν ην απφγεπκα μαλαζπζηήζεθαλ. 

Ο Αλδξέαο θαη ε Λήδα, ήηαλ ν Κσζηήο θαη ε Καηεξίλα 

πνπ μαλαγχξηζαλ θαη εληάρζεθαλ ελεξγά ζην ρψξν πνπ 

πίζηεπαλ. Μάιηζηα ν Κσζηήο έγηλε θαη ππνςήθηνο βνπ-

ιεπηήο πνπ θπζηθά δελ εθιέρηεθε θαζψο ν ρψξνο δελ εμέ-

ιεμε πνηέ βνπιεπηή. 

Ο Μαλψιεο ν Κξεηηθφο ήηαλ ν Μαλψιεο ν λεαξφο δη-

θεγφξνο πνπ θξάηεζε θη απηφο ηελ αλσλπκία ηνπ. 

Σν ίδην θη ν Μαλψιεο ν θνπξέαο πνπ ήηαλ ππαμησκαηη-

θφο ηνπ Ναπηηθνχ. Ήηαλ θη απηφο απφ εθείλνπο πνπ έπαη-

δαλ θνξψλα-γξάκκαηα ηελ χπαξμή ηνπο φια απηά ηα ρξφ-

ληα. 
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Ο Βαγγέιεο, ήηαλ ν Βαγγέιεο ν ηαμηηδήο πνπ ήηαλ μά-

δειθνο ηεο Διέλεο. ηαλ ηνλ είραλ πιεζηάζεη γηα λα ηνπο 

δίλεη πιεξνθνξίεο είρε πξνζπνηεζεί ην ραδφ θαη ηνλ είραλ 

πηζηέςεη. 

Σνπο είρε πεη πσο ζα ζπλεξγαδφηαλ κεηά ραξάο θαη χ-

ζηεξα ηνπο ξψηεζε πνηνο ζα είλαη ν κπζηηθφο αξηζκφο ηνπ, 

φπσο ηνπ Σδέηκο Μπνλη θαη αλ ζα έρεη άδεηα λα ζθνηψλεη 

φπσο εθείλνο. Έηζη ηνλ άθεζαλ ήζπρν. 

Ο Σάζνο ήξζε καδί κε ηνλ Κψζηα, ηνλ γεξφιπθν ηεο 

παξέαο. 

Οη δπν πνπ ηελ είραλ πιεξψζεη αθξηβά. 

Ο Κψζηαο είρε πηαζηεί δπν βδνκάδεο κεηά ηνλ Σάζν. 

Καλέλαο ηνπο δελ κίιεζε, έηζη πνιινί άιινη αλάκεζά ηνπο 

θη ν Νίθνο γιίησζαλ. 

θίμαλε ηα ρέξηα, αγθαιηάζηεθαλ, θηιήζεθαλ, δάθξπ-

ζαλ, ζπκήζεθαλ ηα παιηά θαη εθκπζηεξεχηεθαλ ζηνπο 

ππφινηπνπο ιεπηνκέξεηεο πνπ κφλν εθείλνη γλψξηδαλ νιν-

θιεξψλνληαο ηηο θνηλέο ηνπο ηζηνξίεο. Σψξα είραλ θαηα-

ηαγεί ζε δηαθνξεηηθά ζηξαηφπεδα, θαζέλαο κε ηηο εκκνλέο 

ηνπ ζηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ γηα φ-

ινπο ζηφρνπ. Υψξηζαλ ζαλ θίινη, φινη καρεηέο ζηνλ ίδην 

αγψλα γηα κηα θαιχηεξε θαη δηθαηφηεξε θνηλσλία. 

Καλέλαο δελ εμαξγχξσζε ηνπο αγψλεο ηνπ, απηφ αθξη-

βψο ήηαλ εθείλν πνπ ηνπο έθαλε λα κνηάδνπλ, λα αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα ζπάληα ξάηζα. 
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Ο Μαλψιεο, ν Κξεηηθφο φπσο ηνλ ήμεξαλ, ήηαλ ήδε 

πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο θαη είρε μεκπεξδέςεη κε ηηο ζηξα-

ηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, έηζη κπνξνχζε λα έρεη δηαβα-

ηήξην θαη λα ηαμηδεχεη ρσξίο πξφβιεκα ζην εμσηεξηθφ. 

Ο Παχινο, ν παηδηθφο ηνπ θίινο, δνχζε κφληκα ζην 

Λνλδίλν θαη είρε επαθέο κε έιιελεο πνπ δνχζαλ ζην Ζ-

λσκέλν Βαζίιεην αιιά θαη κε Άγγινπο πνπ ήζειαλ λα βν-

εζήζνπλ ζηελ Διιεληθή ππφζεζε. Απηή ε νκάδα δηαηε-

ξνχζε επαθέο θαη κε άιινπο Έιιελεο ζε άιιεο Δπξσπατ-

θέο ρψξεο πνπ είραλ ηνλ ίδην ζθνπφ. Απηφ ην δίθηπν, αλ 

θαη δελ είρε πεξηζψξηα γηα ζνβαξέο δξάζεηο, ππήξραλ πε-

ξηπηψζεηο πνπ έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν. 

Ο Μαλψιεο δηαηεξνχζε ζηελή επαθή κε ηνλ Παχιν 

εμππεξεηψληαο θαηαζηάζεηο πνπ δχζθνια ζα έβξηζθαλ 

ιχζεηο ρσξίο απηή ηε ζπλεξγαζία. 

ηνπο ππφινηπνπο ηεο νκάδαο ήηαλ γλσζηφο σο ν 

«ηνπξίζηαο». 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν κφλνο πνπ γλψξηδε ηελ χπαξ-

με ηνπ Παχινπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ήηαλ ν άιινο 

Μαλψιεο, ν θνπξέαο, ν έκπηζηνο θαη ζηελφο ζπλεξγάηεο 

ηνπ. 

Δθηφο απφ ηελ κεηαθνξά έληππνπ πιηθνχ πνπ ηππσλφ-

ηαλ ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ, ν Μα-

λψιεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίδεη πξνζσξηλά θα-

ηαιχκαηα γηα ηνπο θπγάδεο ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ηα-

μηδησηηθά έγγξαθα θαη «ζπλνδνχο» φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Αλδξέα θαη ηεο Λήδαο. 
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Παξά ην φηη ηφζν ζηελ νκάδα ηεο Αγγιίαο φζν θαη ζε 

άιιεο νκάδεο, φπσο απηή ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, εί-

ραλ δηεηζδχζεη θαηά θαηξνχο άηνκα ηεο ΚΤΠ, ε ηαπηφηε-

ηα ηνπ Μαλψιε δελ είρε απνθαιπθζεί. 

Ο Παχινο έπαηδε ην παηρλίδη ηνπ αλππνςίαζηνπ πνπ δί-

λεη απεξίζθεπηα ζηνηρεία, φκσο νη πιεξνθνξίεο πνπ έδηλε 

ήηαλ παξαπιαλεηηθέο θαη νη αλαδεηήζεηο θαηέιεγαλ ζε 

αδηέμνδν θαζψο ηα ππνηηζέκελα άηνκα, δειαδή νη ζχλδε-

ζκνη, ήηαλ ήδε γλσζηά θαη είραλ ήδε δηαθχγεη. 

Ήηαλ ιίγν κεηά ηηο πξνζθπγέο θαηά ησλ δηνξηζκέλσλ 

δηνηθήζεσλ ησλ θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ φηαλ μεθίλεζε έλα 

θχκα ζπιιήςεσλ φζσλ είραλ ππνγξάςεη ηηο πξνζθπγέο. 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νη ζπλέπεηεο ήηαλ δηαθνπή α-

λαβνιήο ζηξάηεπζεο ιφγσ ζπνπδψλ θαη άκεζε θαηάηαμε 

ζην ζηξαηφ κε φηη απηφ ζήκαηλε γηα φζνπο εζεσξνχλην 

αληηδξαζηηθνί. Γειαδή, ηδηαίηεξα ζθιεξή κεηαρείξηζε θαη 

κεηάζεζε ζηα ζχλνξα. 

Γηα θάπνηνπο άιινπο, φπσο ν Γηάλλεο, πνπ είραλ πξσ-

ηνζηαηήζεη ζηα γεγνλφηα νη ζπλέπεηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

επψδπλεο. Ο Γηάλλεο πξφιαβε θαη θξχθηεθε φκσο ε έμν-

δφο ηνπ απφ ηε ρψξα ήηαλ επηβεβιεκέλε θαη έπξεπε λα 

γίλεη ην ζπληνκφηεξν. Δίρε ήδε θεξπρηεί αλππφηαθηνο θα-

ζψο δελ παξνπζηάζηεθε λα ππεξεηήζεη κεηά ηε δηαθνπή 

αλαβνιήο ζηξάηεπζεο πνπ ηνπ είρε απνζηαιεί. 

Σν ηξαίλν είρε ήδε ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηέο θνξέο θαη 

νη έιεγρνη είραλ εληαζεί, έηζη έπξεπε λα βξεζεί άιινο ηξφ-

πνο. 

Οη ελαιιαθηηθέο ήηαλ ειάρηζηεο, ζηα αεξνδξφκηα θαη 

ζηα ιηκάληα εμφδνπ νη έιεγρνη ήηαλ εμνλπρηζηηθνί.  

Ο Μαλψιεο ήζειε λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ Παχινπ 

φκσο ε επηθνηλσλία κε ην ηειέθσλν δελ ήηαλ αζθαιήο γηα 
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ηα φζα έπξεπε λα ζπλελλνεζνχλ. Έηζη έβγαιε εηζηηήξην κε 

ηελ Οιπκπηαθή θαη πέηαμε ζην Λνλδίλν, δήζελ γηα ηνπξη-

ζκφ. 

Έθιεηζε μελνδνρείν ζην θέληξν ηεο πφιεο. Απέθεπγαλ 

ηα ζπλνηθηαθά μελνδνρεία, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ βξίζθν-

ληαλ ζηελ πεξηνρή πνπ δνχζαλ Έιιελεο, γηα ιφγνπο α-

ζθαιείαο. 

Αθνχ ηαθηνπνηήζεθε επηθνηλψλεζε κε ηνλ Παχιν. Μί-

ιεζε αγγιηθά θαη ηνπ δήηεζε κηα παξαγγειία θαθέδσλ. 

Απηφ ήηαλ ην ζπλζεκαηηθφ ηνπο. Ο Παχινο αζρνιηφηαλ 

κε ην εκπφξην θαθέδσλ θαη πξνκήζεπε θαηαζηήκαηα θαη 

θαθεηέξηεο. 

πλελλνήζεθαλ θαη θαλφληζαλ ηελ ζπλάληεζε. 

Σν ξαληεβνχ ηνπο ήηαλ ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν. πλα-

ληήζεθαλ ζηελ θαθεηέξηα φπνπ θάζηζαλ ζην ίδην ηξαπέδη 

θαη έπηαζαλ ηελ θνπβέληα ζαλ άγλσζηνη πνπ ζπλαληήζε-

θαλ ηπραία θαη κίιεζαλ επεηδή θαηάιαβαλ πσο ήηαλ θαη νη 

δπν Έιιελεο θαη ν Μαλψιεο ηνπ πεξηέγξαςε ηελ θαηά-

ζηαζε. 

-Πφζεο κέξεο ζα κείλεηο, ξψηεζε ν Παχινο.  

-Σέζζεξηο, απάληεζε ν Μαλψιεο. 

-Θα δσ ηη κπνξψ λα θάλσ θαη ειπίδσ πξηλ θχγεηο λα 

έρσ θάηη, είπε ν Παχινο θαη ζπλέρηζε. Θα ζνπ αθήζσ κή-

λπκα ζην μελνδνρείν πσο ηειεθσλψ απφ ην Kingston 

University θαη ζέισ λα επηθνηλσλήζεηο. Θα θαηαιάβεηο 

πσο ην ξαληεβνχ καο ζα είλαη ηελ επφκελε ζηηο δψδεθα 

εδψ. 

-χκθσλνη, απάληεζε ν Μαλψιεο θαη ρψξηζαλ. 
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Όζηεξα απφ δπν κέξεο, ηελ παξακνλή ηεο αλαρψξεζήο 

ηνπ, ην κήλπκα ηνπ Παχινπ έθηαζε. Σελ επφκελε ζπλα-

ληήζεθαλ φπσο είρε θαλνληζηεί. 

Πεξηεγήζεθαλ ρσξηζηά ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ 

θαηέιεμαλ ζηελ θαθεηέξηα. Αθνχ είπαλ δηάθνξα άζρεηα 

θαη ραζθνγέιαζαλ αξθεηά γηα λα ζηγνπξεπηνχλ φηη δελ 

ηνπο παξαθνινπζνχζαλ ν Παχινο άθεζε ζηελ άδεηα θα-

ξέθια δίπια ηνπ έλα θάθειν πνπ είρε θέξεη καδί ηνπ.. 

-Κάηη θαλφληζα, ηνπ είπε, ιεπηνκέξεηεο ζα βξεηο κέζα 

εδψ. Θα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα κε κεγάιε 

αθξίβεηα, ειπίδσ λα πάλε φια θαιά. Γελ ην έρνπκε μαλα-

δνθηκάζεη θαη νκνινγψ πσο έρεη κεγάιν ξίζθν, φκσο δελ 

έρσ θάηη θαιχηεξν. Αμηνιφγεζέ ην θαη αλ ην βξεηο επηθίλ-

δπλν αθχξσζέ ην. Μφλν ελεκέξσζέ κε, έλα ηειεθψλεκα 

ζην άζρεην θαη ζα θαηαιάβσ. Ξέξεηο ηψξα. 

-Έγηλε, απάληεζε ν Μαλψιεο, αχξην θεχγσ. Θα ηα μα-

λαπνχκε ζην ηειέθσλν ζε κηα δπν κέξεο. Δπραξηζηψ θίιε 

κνπ. 

Ο Παχινο ζεθψζεθε, ραηξέηηζε κε ρεηξαςία ηνλ Μα-

λψιε θαη έθπγε αθήλνληαο ην θάθειν ζηελ θαξέθια. Ο 

Μαλψιεο πήξε ην θάθειν θαη αθνχ πέξαζαλ κεξηθά ιε-

πηά ζεθψζεθε θαη επέζηξεςε ζην μελνδνρείν ηνπ. Άλνημε 

ην θάθειν θαη δηάβαζε πξνζεθηηθά φηη ππήξρε κέζα ζ’ 

απηφλ. 

Εάξσζε ηα θξχδηα ηνπ θαη θαηάιαβε ηη ελλννχζε ν 

Παχινο φηαλ έιεγε πσο ππήξρε κεγάιν ξίζθν. Σν ζθέ-

θηεθε γηα αξθεηή ψξα θαη θαηέιεμε πσο ζα έπξεπε λα ην 

επηρεηξήζνπλ αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκέξσλε ηνλ Γηάλλε 

γηα ηελ θαηάζηαζε. 
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Όζηεξα πήξε ην ζεκεησκαηάξηφ ηνπ θαη έγξαςε κε 

θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο. ηε ζπλέρεηα θα-

ηέζηξεςε ην θάθειν θαη πέηαμε ηα ραξηηά ζηελ ηνπαιέηα.  

Σελ επνκέλε πήξε ην αεξνπιάλν θαη επέζηξεςε ζηελ 

Αζήλα. 

Ο Γηάλλεο θξπβφηαλ ζε έλα εκηππφγεην ζηελ Δπηαλή-

ζνπ πάλσ απφ ηελ πιαηεία Κνιηάηζνπ. Ήηαλ κηα απνζήθε 

ζε έλα παιηφ ηξηψξνθν θηίζκα κε αλεμάξηεηε είζνδν πνπ 

είρε θιεξνλνκήζεη έλαο ζπκθνηηεηήο ηνπ θαη ην είρε δηα-

ζέζεη γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Ο Μαλψιεο πήξε έλα ηαμί θαη έδσζε ηε δηεχζπλζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο κε ηηο δπν εηζφδνπο, εθεί ιίγν πάλσ απφ 

ηελ Αραξλψλ ζηελ Αγίνπ Μειεηίνπ. Απηή ηελ πνιπθαηνη-

θία ηελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηέο θνξέο γηα λα απνθχ-

γεη ηπρφλ παξαθνινχζεζε. Ήηαλ έλα κεγάιν θηήξην πνπ 

θαηαιάκβαλε φιν ζρεδφλ ην πιάηνο ηνπ νηθνπέδνπ αλά-

κεζα ζε δπν δξφκνπο θαη είρε δπν εηζφδνπο, κηα ζε θάζε 

δξφκν. 

ηαλ ην ηαμί έθηαζε εκπξφο ζηελ πνιπθαηνηθία ν Μα-

λψιεο πιήξσζε ηνλ ηαμηηδή θαη ηνπ είπε: 

-Αλ κπνξείο πεξίκελέ κε κεξηθά ιεπηά. Αλ δελ είλαη 

επάλσ ην θνξίηζη ζα θαηέβσ λα ζε μαλαπάξσ λα κε γπξί-

ζεηο πίζσ. 

-Έγηλε, πέληε ιεπηά θηάλνπλ, ηνπ ξψηεζε ν ηαμηηδήο. 

-Καη πεξηζζεχνπλ απάληεζε ν Μαλψιεο θαη βγήθε. 

Μπήθε ζηελ πνιπθαηνηθία πήξε ην αζαλζέξ θαη αλέ-

βεθε ζηνλ ηξίην φξνθν. Μφιηο βγήθε απφ ην αζαλζέξ θα-

ηέβεθε ηξέρνληαο απφ ηηο ζθάιεο θαη βγήθε απφ ηελ άιιε 

είζνδν. Πεξπάηεζε γξήγνξα δπν ηεηξάγσλα κέρξη ηελ 



Θοδωρής Καζηρινός 46 

Αραξλψλ θαη ζηακάηεζε ην πξψην ηαμί πνπ πέξαζε, κπή-

θε είπε. 

-Πιαηεία Κνιηάηζνπ. 

ε ιίγα ιεπηά είρε θηάζεη, πιήξσζε θαη πεξπάηεζε κέ-

ρξη ην ζπίηη πνπ θξπβφηαλ ν Γηάλλεο. Έιεγμε πξνζεθηηθά 

γχξν ηνπ θαη ρηχπεζε ζπλζεκαηηθά ηελ πφξηα φπσο είρε 

ζπκθσλήζεη κε ηνλ ζχλδεζκν. 

Ο Γηάλλεο άλνημε θαη ν Μαλψιεο πέξαζε κέζα. Πξν-

ρψξεζαλ ζηε θνπδίλα πνπ ήηαλ ζην πίζσ κέξνο θαη ν 

Γηάλλεο άλαςε ην θσο. Ζ ελδηάκεζε πφξηα ήηαλ μχιηλε 

θαη έηζη απ’ έμσ ην δηακέξηζκα θαηλφηαλ εληειψο ζθνηεη-

λφ. 

Ο Μαλψιεο θάζηζε θαη είπε: 

-Γεηα ζνπ Γηάλλε, εγψ είκαη ν Μαλψιεο. 

-Γεηα ζνπ Μαλψιε, είπε ν Γηάλλεο, ζε πεξίκελα. 

-Λνηπφλ, είπε ν Μαλψιεο, έρνπκε έλα ζρέδην πνπ ζα 

πξέπεη λα ην δεηο θαη λα ζπκθσλήζεηο θαζψο δελ ην έρνπ-

κε μαλαθάλεη θαη κπνξεί λα κελ πάεη θαιά. 

Ο Γηάλλεο είρε βάιεη ην κπξίθη θαη έθηηαρλε ηνπο θα-

θέδεο. 

-’ αθνχσ, ηνπ απάληεζε. 

Ο Μαλψιεο πήξε κηα βαζηά αλάζα. 

-Σν πξφβιεκα είλαη, είπε, πσο νη έιεγρνη ζηα ηξαίλα 

έρνπλ εληαζεί θαη ην αεξνδξφκην δελ ην ζπδεηάκε. 

-Μαο απέκεηλε ε ζάιαζζα, είπε ν Γηάλλεο. 

-Οχηε απηφ δελ είλαη θαιφ, απάληεζε ν Μαλψιεο. Ο 

Πεηξαηάο δελ βγάδεη πνπζελά θαη ε Πάηξα έρεη ζθίμεη. 

Μηα πξνζπάζεηα πνπ έγηλε κε έλα θφηεξν δελ θαηέιεμε 
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θαιά. Γπζηπρψο ηνπο ζηακάηεζε ην ιηκεληθφ θαη πηάζηε-

θαλ. Ζ ζάιαζζα παξακέλεη κηα επηινγή φκσο ππάξρεη θά-

ηη πνπ θαίλεηαη θαιχηεξν. 

-Ση άιιν ππάξρεη, ξψηεζε ν Γηάλλεο. 

-ηε Ρφδν πξνζγεηψλνληαη ηζάξηεξ κε ηνπξίζηεο απφ 

ηε νπεδία, είπε ν Μαλψιεο, εθεί ν έιεγρνο είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηνο. Απηνί έξρνληαη γηα κηα βδνκάδα θαη θεχγνπλ 

φινη καδί κε ην ίδην αεξνπιάλν. Σν ζρέδην είλαη λα κπεηο 

ζηε ζέζε ελφο απφ απηνχο πνπ ζα είλαη κηιεκέλνο θαη χ-

ζηεξα απηφο ζα δειψζεη πσο έραζε ην δηαβαηήξηφ ηνπ θαη 

ηελ πηήζε ηνπ θαη ζα επηζηξέςεη κε θαλνληθφ δξνκνιφγην 

απφ Αζήλα αθνχ πάεη ζηελ πξεζβεία ηνπ γηα λα πάξεη 

ραξηηά. 

-Καιά, αιιά κε ην δηαβαηήξην ηη ζα γίλεη, ξψηεζε ν 

Γηάλλεο. 

-Έρνπκε ζπλελλνεζεί λα πάξνπκε ην δηαβαηήξηφ ηνπ 

κφιηο θηάζεη, ζα ην «θηηάμνπκε», δειαδή ζα αιιάμνπκε 

ηε θσηνγξαθία θαη ζα ην έρεηο ζηε ηζέπε ζνπ. 

-Μπέξδεκα, είπε ν Γηάλλεο. 

-πκθσλψ, απάληεζε ν Μαλψιεο, γη’ απηφ δελ ζα ην 

θάλνπκε αλ δελ ζέιεηο. Τπάξρεη ξίζθν, δελ ην ζπδεηάκε, 

φκσο πηζηεχσ πσο γίλεηαη. 

Ο Γηάλλεο έκεηλε αξθεηή ψξα ζθεπηηθφο, χζηεξα ξψ-

ηεζε: 

-Με ηνπο ππφινηπνπο ζπλεπηβάηεο ηη γίλεηαη, δελ ζα κε 

αλαγλσξίζνπλ; 

-Ο άλζξσπφο καο ζα ηαμηδεχεη ρσξίο παξέα, έηζη θαλείο 

δελ ζα ηνλ αλαδεηήζεη άκεζα. Δζχ ζα θξνληίζεηο λα πε-

ξάζεηο ηνλ έιεγρν ηειεπηαίνο, έηζη φηαλ θαη αλ θάπνηνο 

πξνζέμεη πσο δελ είζαη απφ ην γθξνππ ζα έρεηε ήδε απν-
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γεησζεί. Πάλησο δελ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ γλσξηζηεί κε-

ηαμχ ηνπο φινη θαζψο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ πελή-

ληα άηνκα κέζα ζην αεξνπιάλν. Δπίζεο ζεκείσζε φηη έρεη 

ζπκβεί κεξηθέο θνξέο θάπνηνο λα ράλεη ηελ πηήζε θαη λα 

θεχγεη κε ηελ επφκελε κεηά απφ κηα εβδνκάδα, αλ βέβαηα 

κπνξεί λα πιεξψζεη ηε δηαθνξά ηνπ μελνδνρείνπ. 

-Θα βξεζψ δειαδή ζηε νπεδία, είπε ν Γηάλλεο, δελ 

έρσ θαλέλα εθεί, ηη ζα θάλσ; 

-Απηφ είλαη ιπκέλν, απάληεζε ν Μαλψιεο, ζα ζπλα-

ληήζεηο δηθνχο καο αλζξψπνπο εθεί θαη ζα ζε δηεπθνιχ-

λνπλ λα παο φπνπ ζέιεηο. 

-Με ην δηαβαηήξην ηνπ νπεδνχ; ξψηεζε ν Γηάλλεο. 

-ρη, απάληεζε ν Μαλψιεο, ζα έρεηο ήδε έλα ειιεληθφ, 

πιαζηφ βέβαηα, δηαβαηήξην αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζα 

ζε βνεζήζνπλ νη δηθνί καο λα δεηήζεηο πνιηηηθφ άζπιν 

θαη λα απνθηήζεηο θαλνληθά ραξηηά απφ ηε νπεδία. Απηφ 

έρεη μαλαγίλεη ρσξίο πξφβιεκα. 

-Μέλεη λα θηάζσ ζηε Ρφδν ρσξίο λα κε εληνπίζνπλ, εί-

πε ν Γηάλλεο. 

-Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, απάληεζε ν Μαλψιεο.  Θα παο 

κε ην πινίν. Δίλαη βξαδηλφ φπσο μέξεηο. ηαλ θηάζεηο ζα 

πάξεηο ηαμί θαη ζα παο ζην ζπίηη ελφο δηθνχ καο, ζα κεί-

λεηο εθεί κέρξη ηελ ψξα ηεο αλαρψξεζεο γηα ην αεξνδξφ-

κην. 

 

Ο Γηάλλεο ζπκθψλεζε θαη δέθα κέξεο αξγφηεξα έθηα-

ζε ζην ιηκάλη κε ην απηνθίλεην ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ 

θηινμελνχζε ζην εκηππφγεην. 

Πέξαζε ηε λχρηα ζε κηα πνιπζξφλα ζην ζαιφλη ηνπ 

πινίνπ θαη ην πξσί έθηαζε ζηε Ρφδν. 
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Καηέβεθε ζην ιηκάλη θαη πήξε ηαμί φπσο ηνπ είρε πεη ν 

Μαλψιεο, έδσζε ηε δηεχζπλζε ζηνλ ηαμηηδή θαη ζε ιίγν 

είδε ην ηαμί λα ζηακαηά κπξνζηά ζε έλα μελνδνρείν.  

Ξαθληάζηεθε, φκσο ζπκήζεθε ηα ιφγηα ηνπ Μαλψιε 

φηαλ ηνπ είρε δψζεη ηε δηεχζπλζε: 

-Θα θαηέβεηο απφ ην ηαμί θαη ζα πεξηκέλεηο, ηνπ είρε 

πεη. 

Απηφ έθαλε. 

Σν επφκελν ιεπηφ, είδε έλα λέν άλδξα λα βγαίλεη απφ 

ηελ είζνδν ηνπ μελνδνρείνπ θαη λα ηνλ πιεζηάδεη. 

-Κχξηε Γηάλλε, αθνινπζήζηε κε, ηνπ είπε. 

Δθείλνο ηνλ αθνινχζεζε, έζηξηςαλ ζηελ πξψηε γσλία 

θαη ν άγλσζηνο μεθιείδσζε έλα κηθξφ απηνθίλεην πνπ ή-

ηαλ ζηακαηεκέλν εθεί. 

-Μπείηε κέζα, ηνπ είπε. 

Ο Γηάλλεο ην έθαλε. Ο άγλσζηνο έβαιε εκπξφο θαη με-

θίλεζε. 

-Δίκαη ν Γηψξγνο, ηνπ είπε. Καιψο ήξζεο, ζα ζε πάσ 

ζην ζπίηη κνπ. 

Οδήγεζε αξθεηή ψξα θαη ν Γηάλλεο πξφζεμε φηη έθαλε 

αξθεηνχο θχθινπο κέζα ζηελ πφιε.  Γηψξγνο ηνπ έιπζε 

ηελ απνξία. 

-Με λνκίδεηο, ηνπ είπε, πσο εδψ είλαη φια ήζπρα. Πξν-

ζέρνπκε φζν κπνξνχκε. 

Όζηεξα απφ κηζή ψξα πεξίπνπ έθηαζαλ ζην ζπίηη ηνπ 

Γηψξγνπ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ άθξε ηεο πφιεο θαη κπήθαλ 

κέζα. 
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-Δδψ ζα βνιεπηείο, ηνπ είπε ν Γηψξγνο, κέρξη ηελ Πέ-

κπηε. Υηεο έθηαζε ην γθξνππ θαη ην δηαβαηήξην ην έρεη 

ήδε παξαιάβεη ν Μαλψιεο ζηελ Αζήλα. Δζχ ζα πξέπεη λα 

κάζεηο απ’ έμσ φια ηα ζηνηρεία. Γειαδή ην φλνκά ζνπ, ηε 

δηεχζπλζή ζνπ, ηνλ ηφπν γέλλεζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηα 

ινηπά. Να εδψ έρσ φια ηα απαξαίηεηα γξακκέλα. 

Σνπ έδσζε έλα ραξηί κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαβαηεξίνπ 

ηνπ νπεδνχ. 

-Αθφκε, ζπλέρηζε, ζνπ έρσ γξάςεη κεξηθέο θξάζεηο 

ζηα νπεδηθά γηα θάζε ελδερφκελν, αλ θαη νη ειεγθηέο δελ 

έρνπλ ηδέα θαη ζα ζνπ κηιήζνπλ Αγγιηθά. Δζχ λα μέξεηο 

ηηο βαζηθέο θξάζεηο πνπ κπνξεί λα αθνχζεηο. 

-Πνιχ θαιά, είπε ν Γηάλλεο, ζ’ επραξηζηψ πνιχ. 

-Δγψ ζα έξρνκαη, ζπλέρηζε ν Γηψξγνο, θαζεκεξηλά γηα 

φηη ρξεηαζηείο. Θα είζαη κφλνο ζνπ, δελ κέλεη θαλείο άι-

ινο εδψ. Έια λα δεηο ηνπο ρψξνπο θαη ηελ θνπδίλα. 

Ο Γηάλλεο ηνλ αθνινχζεζε θαη πήγαλ ζην ππλνδσκά-

ηην, ζην κπάλην θαη ζηελ θνπδίλα. 

-ζν κπνξείο ιηγφηεξα θψηα θαη ζνξχβνπο, είπε ν 

Γηψξγνο, θαη φζν γίλεηαη καθξηά απφ ηα παξάζπξα. 

-Έγηλε, απάληεζε ν Γηάλλεο. 

Όζηεξα ν Γηψξγνο έθπγε. 

Ο Γηάλλεο θάζηζε ζε κηα πνιπζξφλα θαη άξρηζε λα δηα-

βάδεη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ ηνπ είρε δψζεη ν Γηψξγνο.  

Σν φλνκά ηνπ ήηαλ Γθνχζηαβ, ην επψλπκφ ηνπ ήηαλ 

Θφξλεξ, ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ έιεγαλ Καξι, ηελ κεηέξα ηνπ 

Βίικα, είρε γελλεζεί ζην Μάικν θαη θαηνηθνχζε ζηελ 

Οππζάια. Ήηαλ ζπνπδαζηήο Γεσπνλίαο. Ζκεξνκελία 

γέλλεζεο 5 Μαΐνπ 1951. Σα δηάβαζε μαλά θαη μαλά. 
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Γθνχζηαβ, Θφξλεξ, Καξι, Βίικα, Μάικν, Οππζάια, 5 

Μαΐνπ 1951. 

Όζηεξα δηάβαζε ηηο θξάζεηο ζηα νπεδηθά θαη ηε κε-

ηάθξαζή ηνπο. 

-Πσο είλαη ην φλνκά ζνπ; 

-Έρεηο μαλαέξζεη ζηελ Διιάδα; 

-Πνπ θαηνηθείο; 

-Πνπ γελλήζεθεο; 

-Έκεηλεο επραξηζηεκέλνο απφ ηελ επίζθεςή ζνπ; 

Αθνινπζνχζαλ θάπνηεο απαληήζεηο ζεκεησκέλεο κε 

βειάθηα πνπ νδεγνχζαλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε. 

-ρη πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα. 

-Ήηαλ πνιχ σξαία. Θα μαλαέξζσ. 

 

Οη επφκελεο κέξεο πέξαζαλ ρσξίο απξφνπηα. 

Ο Γηψξγνο εξρφηαλ θαζεκεξηλά θαη θξφληηδε ηα απα-

ξαίηεηα θαη ν Γηάλλεο είρε αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο κε 

επιάβεηα. Λίγα θψηα, φρη ζνξχβνπο θαη καθξηά απφ ηα 

παξάζπξα. 

Σα δηαβαηήξηα έθηαζαλ κέζα ζε έλα δέκα κε εκπνξεχ-

καηα πνπ παξέιαβε ν Γηψξγνο απφ ηνλ θακαξφην ηνπ 

πινίνπ. Σέηνηα δέκαηα έξρνληαλ ζπρλά θαη έηζη δελ δε-

κηνχξγεζε ππνςίεο. Ο Γηψξγνο είρε έλα θαηάζηεκα κε εί-

δε ιατθήο ηέρλεο. 

Σελ παξακνλή ηεο αλαρψξεζεο ν Γηψξγνο ζπλαληήζε-

θε φπσο είρε θαλνληζηεί κε ηνλ Γθνχζηαβ, ηνλ νπεδφ θαη 

εθείλνο ηνπ έδσζε ηε βαιίηζα ηνπ. Ο Γηψξγνο ηελ πήγε 

ζην ζπίηη. 
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Σελ άλνημαλ θαη βξήθαλ κέζα ηα ξνχρα, ην απνζκεηηθφ 

θαη ηηο μπξηζηηθέο κεραλέο ηνπ Γθνχζηαβ. ια ήηαλ απφ 

ηε νπεδία. Αθφκε βξήθαλ έλα νπεδηθφ πεξηνδηθφ θαη 

έλα ράξηε ηεο Ρφδνπ. 

-Χξαία, είπε ν Γηψξγνο, φια θξνληηζκέλα. Μέλεη λα 

θξχςνπκε θάπνπ ην Διιεληθφ δηαβαηήξην. 

Αλαζήθσζαλ πξνζεθηηθά ηε θφδξα θαη έβαιαλ απφ 

θάησ ην δηαβαηήξην. Όζηεξα θφιιεζαλ κε πξνζνρή ηε 

θφδξα. 

-Αχξην θεχγεηο, είπε ν Γηψξγνο, είζαη έηνηκνο; 

-Έια λα θάλνπκε κηα πξφβα, ηνπ είπε ν Γηάλλεο. 

Ο Γηψξγνο πήξε ην δηαβαηήξην θαη ην ζεκείσκα κε ηηο 

θξάζεηο. Άξρηζε λα ηνπ θάλεη εξσηήζεηο. Ο Γηάλλεο απα-

ληνχζε ρσξίο δηζηαγκφ. 

-Δληάμεη είζαη, ηνπ είπε φηαλ ηειείσζαλ. Αχξην ηα 

ζπνπδαία. 

 

Ζ πηήζε ήηαλ ζηηο νθηψ ην βξάδπ. 

Καηά ηηο πέληε ν Γηψξγνο ήξζε ζην ζπίηη καδί κε ηνλ 

Γθνχζηαβ. Μπήθαλ κέζα θαη ν Γηψξγνο έθαλε ηηο ζπζηά-

ζεηο. 

Ο Γηάλλεο έζθημε ην ρέξη ηνπ Γθνχζηαβ θαη ηνλ επρα-

ξίζηεζε. 

Ο Γθνχζηαβ ηνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ είπε: 

-Δχρνκαη λα πάλε φια θαιά. 

Ο Γθνχζηαβ ζα έκελε ζην ζπίηη κέρξη λα πεηάμεη ην αε-

ξνπιάλν. Ο Γηψξγνο έθηηαμε έλα θαθέ, ηνλ ήπηαλ ζησπε-

ινί. 
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ηαλ ήξζε ε ψξα λα θχγνπλ ν Γθνχζηαβ έδσζε ην 

κπνπθάλ ηνπ ζηνλ Γηάλλε. 

-Πάξε ην, ηνπ είπε, έηζη ζα θαίλεζαη πεξηζζφηεξν νπ-

εδφο. 

Ο Γηάλλεο ηνλ επραξίζηεζε, ην πήξε θαη ην θφξεζε.  

Ο Γηψξγνο θαη ν Γηάλλεο έθπγαλ γηα ην αεξνδξφκην. 

ηαλ έθηαζαλ ν Γηψξγνο πάξθαξε ην απηνθίλεην ζε κηα 

ζέζε πνπ κπνξνχζαλ λα βιέπνπλ ηελ θεληξηθή είζνδν θαη 

πεξίκελαλ λα έξζνπλ ηα πνχικαλ κε ηνπο νπεδνχο απφ 

ην μελνδνρείν. 

Λίγα ιεπηά αξγφηεξα ηα πνχικαλ έθηαζαλ θαη νη νπ-

εδνί θαηέβαζαλ ηηο βαιίηζεο ηνπο θαη κπήθαλ ζην ηέξκη-

λαι. 

Ο Γηάλλεο πεξίκελε λα θχγνπλ ηα πνχικαλ θαη ηνπο 

αθνινχζεζε. Σνπο πξφιαβε θαη κπήθε ηειεπηαίνο ζηε 

ζεηξά θξαηψληαο απφζηαζε. Ο ζπλνδφο ηνπ γθξνππ δελ 

ηνπ έδσζε ζεκαζία λνκίδνληαο φηη είλαη γηα άιιε πηήζε. 

ηαλ ηειείσζε ν έιεγρνο ηνπ γθξνππ ν ζπλνδφο έθπγε. Ο 

Γηάλλεο πεξίκελε λα βγεη απφ ην ηέξκηλαι θαη ηφηε πιεζί-

αζε ζηνλ έιεγρν. 

Έδεημε ρακνγειψληαο ην δηαβαηήξην. Ο ειεγθηήο ηνλ 

θνίηαμε θαη ξψηεζε: 

-ηνθρνικ; 

-Γηα, απάληεζε ν Γηάλλεο δείρλνληαο ηε βαιίηζα ηνπ 

πνπ είρε πάλσ ζην ρεξνχιη ην απφθνκκα απφ ηνλ έιεγρν 

πνπ είρε πεξάζεη φηαλ εξρφηαλ ν Γθνχζηαβ απφ ηε ηνθ-

ρφικε. 

Δπηπρψο ν ππάιιεινο δελ κηινχζε θαζφινπ νπεδηθά 

έηζη ηνπ κίιεζε Αγγιηθά θαη ν Γηάλλεο δελ είρε πξφβιε-

κα. 
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Δπηβεβαίσζε ρσξίο ιάζνο φια ηα ζηνηρεία ηνπ δηαβα-

ηεξίνπ ηνπ θαη άλνημε ηε βαιίηζα ηνπ. Ο ειεγθηήο ζθάιη-

ζε ην πεξηερφκελν, είδε πσο δελ ππήξρε θάηη παξάμελν θαη 

ηνπ έδσζε ηελ θάξηα επηβίβαζεο. 

Ο Γηάλλεο πέξαζε ζηελ αίζνπζα αλακνλήο θαη πήγε 

θαηεπζείαλ ζηελ ηνπαιέηα. ηαλ βγήθε χζηεξα απφ αξθε-

ηή ψξα θξαηνχζε κηα ζαθνχια εκεηνχ εκπξφο ζην πξφ-

ζσπφ ηνπ θαη θάζηζε θάπνπ απφκεξα. 

Ζ επηβίβαζε δελ άξγεζε θαη εθείλνο αλέβεθε ηειεπηαί-

νο. Κάζηζε ζε κηα ζέζε ζην πίζσ κέξνο θαη πξνζπνηήζεθε 

ηνλ αζζελή. 

Ζ αεξνζπλνδφο ηνλ πιεζίαζε θαη ηνπ είπε θάηη ζηα 

νπεδηθά πνπ εθείλνο δελ θαηάιαβε. Σεο έθαλε έλα λφεκα 

κε ην ρέξη πσο είλαη θαιά θαη εθείλε έθπγε. 

ε ιίγν ην αεξνπιάλν ηξνρνδξνκνχζε ζην δηάδξνκν 

απνγείσζεο θαη ν πηιφηνο θαισζφξηδε ζηα νπεδηθά ηνπο 

επηβάηεο. 

 

Γπν ψξεο αξγφηεξα ν Γθνχζηαβ δήισλε ζην αζηπλνκη-

θφ ηκήκα ηεο Ρφδνπ πσο είρε ράζεη ηελ πηήζε ηνπ θαη ην 

δηαβαηήξηφ ηνπ. ηηο επίκνλεο εξσηήζεηο ησλ αζηπλνκη-

θψλ επέκεηλε πσο είρε κηα εξσηηθή πεξηπέηεηα ηελ πξνε-

γνχκελε λχρηα θαη πσο είρε πηεη πεξηζζφηεξν απφ φζν έ-

πξεπε. Γπζηπρψο δελ ζπκφηαλ νχηε πνηα ήηαλ ε ζπλνδφο 

ηνπ, νχηε πνπ αθξηβψο είραλ πάεη, ην κφλν πνπ ζπκφηαλ 

ήηαλ φηη βξέζεθε λα θάζεηαη ζε έλα παγθάθη ζην θέληξν 

ηεο πφιεο αξγά ην απφγεπκα. 

Ο αζηπλνκηθφο πνπ ηνλ είρε αλαιάβεη δπζαλαζρεηνχζε 

θαζψο ν Γθνχζηαβ κηινχζε ζπαζκέλα Αγγιηθά θαη ελδηά-

κεζα πξφζζεηε θαη νιίγα ζνπεδηθά. Έηζη ν αζηπλνκηθφο 
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έγξαςε ηελ απψιεηα δηαβαηεξίνπ ηνπ έδσζε έλα ραξηί θαη 

ηνλ έδησμε μεθπζψληαο αλαθνπθηζκέλνο. 

Ο Γθνχζηαβ επέζηξεςε ζην μελνδνρείν θαη ηελ άιιε 

εκέξα πεηνχζε γηα Αζήλα. Δθεί πήγε ζηε νπεδηθή πξε-

ζβεία, δήισζε ηελ απψιεηα, πήξε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

θαη ην ίδην βξάδπ κε ην αεξνπιάλν ηεο γξακκήο ηαμίδεςε 

γηα ηνθρφικε. 

 

Ο Γηάλλεο έθηαζε ζηε ηνθρφικε. Ο έιεγρνο ζηελ έ-

μνδν γηα ηα ηζάξηεξ πνπ κεηέθεξαλ νπεδνχο ήηαλ ζρε-

δφλ αλχπαξθηνο. Έηζη πέξαζε ρσξίο λα ηνλ ξσηήζεη θαλέ-

λαο ηίπνηα. Ο Γηψξγνο ηνπ είρε δψζεη νδεγίεο πνπ είρε 

πάξεη απφ ηνλ Γθνχζηαβ γηα ην ηη έπξεπε λα θάλεη αλ ηνλ 

εληφπηδαλ ζηνλ έιεγρν, φκσο δελ ρξεηάζηεθε.  

Μφιηο πέξαζε απφ ηνλ έιεγρν ηειεθψλεζε ζηνλ αξηζ-

κφ πνπ ηνπ είρε δψζεη ν Μαλψιεο..  

-Δίκαη ν Γθνχζηαβ απφ ηελ Οππζάια, είπε ζην ηειέ-

θσλν ζηα νπεδηθά. 

-Δίκαη ν Καξι απφ ην Μάικνε ηνπ απάληεζε απφ ηελ 

άιιε άθξε ηεο γξακκήο, επίζεο ζηα νπεδηθά ν άιινο. 

Απηά πνπ ήηαλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ Γθνχζηαβ 

θαη ήηαλ ην ζπλζεκαηηθφ αλαγλψξηζεο. Σν ηειέθσλν έ-

θιεηζε ρσξίο λα πνχλε ηίπνηε άιιν. 

Ο Γηάλλεο έκεηλε δίπια ζηνλ ηειεθσληθφ ζάιακν θαη 

πεξίκελε. ηνλ δηπιαλφ ζάιακν έλαο άλδξαο κφιηο είρε 

θιείζεη ην ηειέθσλν θαη πιεζίαζε ηνλ Γηάλλε.  

-Δίκαη ν Βαζίιεο ηνπ είπε, κφιηο επηβεβαίσζα ηελ άθη-

μή ζνπ. Έια, πάκε. 
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Πξνρψξεζαλ κέρξη ην πάξθηλ θαη κπήθαλ ζε έλα παιηφ 

Volvo. Ο Βαζίιεο νδήγεζε κέρξη ην ζπίηη ηνπ θαη εθεί ζα 

έκελε ν Γηάλλεο γηα ηηο επφκελεο εκέξεο. 

-Θα κείλεηο εδψ γηα κεξηθέο εκέξεο ηνπ είπε ν Βαζίιεο, 

κέρξη λα ηαθηνπνηήζνπκε ηα ραξηηά ζνπ. Μελ αλεζπρείο, 

εδψ έρνπκε εζπρία. Σα φπνηα κέηξα παίξλνπκε είλαη γηα 

λα κελ γίλεη γλσζηή ε νξγάλσζε ζηνπο θππαηδήδεο πνπ 

γπξλάλε αξαηά θαη πνπ, κε ηνπο ληφπηνπο δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα. 

-Έρσ έλα πιαζηφ Διιεληθφ δηαβαηήξην, είπε ν Γηάλλεο. 

-Γελ ζα ρξεηαζηεί, ηνπ απάληεζε ν Βαζίιεο. Θα βγά-

ινπκε θαλνληθά ηαμηδησηηθά έγγξαθα. Θα δειψζεηο πνιη-

ηηθφο πξφζθπγαο. ε κεξηθέο κέξεο ζα έρεηο φηη ρξεηάδεζαη 

γηα λα ηαμηδέςεηο. 

Έηζη θη έγηλε. 

Γέθα κέξεο αξγφηεξα ν Γηάλλεο είρε απνθηήζεη θαλν-

ληθά ηαμηδησηηθά έγγξαθα θαη ζα πεηνχζε γηα Παξίζη πνπ 

ήηαλ ν ηειηθφο ηνπ πξννξηζκφο. 

Ο Βαζίιεο ηνλ είρε ζπλνδεχζεη κέρξη ην αεξνδξφκην. 

-Καιφ ηαμίδη , ηνπ είπε ρακνγειψληαο, ζα ζε πεξηκέ-

λνπλ ζην αεξνδξφκην, εθεί είλαη ραιαξά ηα πξάγκαηα, δελ 

μέξσ αλ θάλνπλ θαιά πάλησο δελ παίξλνπλ πξνθπιάμεηο. 

Καη πνπ είζαη, ζηείιε θακηά θάξηα φηαλ θηάζεηο. 

Ο Γηάλλεο ηνπ έζθημε ην ρέξη θαη ηνλ αγθάιηαζε. 

-ζα επραξηζηψ θαη λα πσ ζα είλαη ιίγα, ηνπ είπε θαη 

πέξαζε απφ ηνλ έιεγρν δηαβαηεξίσλ. 

ηνλ Βαζίιε έζηεηιε ηελ θάξηα φπσο είρε ππνζρεζεί  

κφιηο έθηαζε ζην Παξίζη θαη απηή δελ ήηαλ ε κφλε επη-
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θνηλσλία ηνπο. Αξθεηέο θνξέο ρξεηάζηεθε ηνπο επφκελνπο 

κήλεο λα ζπλεξγαζηνχλ ζε δηάθνξεο ππνζέζεηο. 

Μφιηο βγήθε απφ ηελ ειεγρφκελε δψλε ζην αεξνδξφκην 

Οξιχ ζην Παξίζη βξέζεθε κπξνζηά ζε αξθεηνχο ηχπνπο 

απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ θξαηνχζαλ ηακπέιεο κε ηα 

νλφκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο πνπ πεξίκελαλ λα ηνπο ζπλν-

δέςνπλ ζηα μελνδνρεία ηνπο. 

 

Κνληνζηάζεθε θαη έξημε κηα πξνζεθηηθή καηηά ζηα ν-

λφκαηα. Σφηε είδε κηα ηακπέια πνπ έγξαθε ην φλνκά ηνπ. 

Πιεζίαζε δηζηαθηηθά θαη θνίηαμε εθείλνλ πνπ ηελ θξα-

ηνχζε. Ο άιινο ην πξφζεμε θαη ακέζσο ηνπ κίιεζε ειιε-

ληθά. 

-Δίζαη ν Γηάλλεο, ηνλ ξψηεζε; 

-Ναη, απάληεζε εθείλνο. 

-Καιψο ήξζεο, είκαη ν Πέηξνο, ηνπ είπε ν άιινο. Έια 

πάκε. 

Σνλ αθνινχζεζε θαη βάδηζαλ κέρξη ην ζηαζκφ ηνπ κε-

ηξφ. Πήξαλ ην ηξαίλν θαη ζε είθνζη ιεπηά θαηέβεθαλ ζηελ 

Πνξη Οξιεάλ. Πεξπάηεζαλ θακηά εθαηνζηή κέηξα θαη 

έθηαζαλ ζην δηακέξηζκα ηνπ Πέηξνπ. 

Ήηαλ έλα παιηφ θηίξην πνπ έκελαλ θπξίσο θνηηεηέο. Σν 

δηακέξηζκα είρε έλα δσκάηην θαη δελ ήηαλ πάλσ απφ ηξηά-

ληα ηεηξαγσληθά. 

-Κάζηζε, ηνπ είπε ν Πέηξνο, ζα θηηάμσ έλα θαθέ λα 

πνχκε ηα βαζηθά θαη χζηεξα ζα ζνπ δείμσ πνπ ζα κείλεηο. 

Έηζη θη έγηλε. Ο Πέηξνο ηνπ κίιεζε γηα ηελ νκάδα, πσο 

δνχιεπαλ θαη ζην ηέινο ηνπ είπε: 
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-Σν δηπιαλφ δηακέξηζκα άδεηαζε πξηλ έλα κήλα. Έκελε 

έλαο Βέιγνο πνπ ηέιεησζε θαη έθπγε. Σν πηάζακε θαη ζα 

κείλεηο εθεί πξνο ην παξφλ. Δίλαη ζαλ θη απηφ εδψ. Θα εί-

καζηε δίπια θαη ζα ζε βνεζήζσ λα κάζεηο ηα θαηαηφπηα. 

Ο Γηάλλεο δίζηαζε. 

-Ξέξεηο, είπε, δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα. 

-Μελ ζε απαζρνιεί, ηνπ είπε ν Πέηξνο. Δίλαη θηελφ θαη 

έρνπκε θάπνηεο θαβάηδεο γηα ψξα αλάγθεο. 

εθψζεθε θαη βγήθαλ ζην δηάδξνκν. Ο Πέηξνο μεθιεί-

δσζε ηελ δηπιαλή πφξηα θαη κπήθαλ. Σν δηακέξηζκα ήηαλ 

ζθνηεηλφ θαη κχξηδε θιεηζνχξα. Ο Πέηξνο άλνημε ην πα-

ξάζπξν θαη ηνπ είπε: 

-Θα ην ζπκκαδέςεηο κε ηελ εζπρία ζνπ, φηη ρξεηαζηείο 

κνπ ιεο. Γίπια είκαζηε. Να μέξεηο πσο ζα αθνχσ πφηε βή-

ρεηο. Απφ κφλσζε κεδέλ. 

-ρη πσο έρσ θαη παξάπνλν, είπε ν Γηάλλεο. Σέιεηα εί-

λαη. 

Ο Πέηξνο έβγαιε απφ ηε ηζέπε ηνπ εθαηφ θξάγθα θαη 

ηνπ ηα έδσζε. 

-Πάξε απηά, ηνπ είπε, γηα λα θηλεζείο θαη κελ αλνίμεηο 

παξηίδεο κε ηνπο γείηνλεο κέρξη λα κπεηο ζην πλεχκα. 

Ο Γηάλλεο ηνλ επραξίζηεζε θαη ηα πήξε. 

-Με βγάιεηο ην φλνκα ηνπ Βέιγνπ απφ ην θνπδνχλη ηεο 

πφξηαο, ηνπ είπε ν Πέηξνο θεχγνληαο. Δίλαη ε αζθάιεηά 

ζνπ. 

-Δληάμεη, απάληεζε ν Γηάλλεο θαη δηάβαζε ην φλνκα 

ζην θνπδνχλη. Robin Batens. 
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Ζ νκάδα ηνπ Παξηζηνχ ήηαλ απφ ηηο πιένλ δξαζηήξηεο 

θαη εθείλε κε ηηο θαιχηεξεο επαθέο ζην εμσηεξηθφ. Έθηφο 

απφ ηελ ππνζηήξημε θπγάδσλ, νξγάλσλε εθδειψζεηο θαη 

ηχπσλε έληππα πνπ έθηαλαλ ζε θάζε γσληά ηεο Δπξψπεο 

αιιά θαη ζηελ Διιάδα θαηαγγέιινληαο ην θαζεζηψο θαη 

θηλεηνπνηψληαο πνιίηεο ζηελ αληίζηαζε. Δμ αηηίαο απηψλ 

είρε γίλεη αξθεηέο θνξέο ζηφρνο ηνπ θαζεζηψηνο θαη είρε 

επηρεηξεζεί ε δηάιπζή ηεο ρσξίο επηηπρία, φκσο κε θφ-

ζηνο.  

 

Δίραλ πεξάζεη κφιηο πέληε εκέξεο απφ ηφηε πνπ ν Γηάλ-

λεο είρε εγθαηαζηαζεί ζην δηακέξηζκα ηνπ Βέιγνπ φηαλ 

έλα απφγεπκα άθνπζε παξάμελνπο ζνξχβνπο απφ ην δηα-

κέξηζκα ηνπ Πέηξνπ. Έβαιε ην απηί ηνπ ζηνλ ηνίρν θαη 

πξνζπάζεζε λα αθνχζεη ηη γηλφηαλ. Καηάιαβε φηη θάηη δελ 

πήγαηλε θαιά. Άθνπγε θηχπνπο θαη βνγθεηά. Ο Πέηξνο 

ηνπ είρε πεη πσο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δελ έπξεπε γηα 

θαλέλα ιφγν λα επηρεηξήζεη λα κπεη ζην δηακέξηζκά ηνπ. 

Έηζη ν Γηάλλεο έκεηλε κε ην απηί θνιιεκέλν ζηνλ ηνίρν 

παξαθνινπζψληαο φζα ζπλέβαηλαλ. 

Πέξαζαλ είθνζη ιεπηά πνπ ηνπ θάλεθαλ αηψλεο ψζπνπ 

λα ζηακαηήζεη ν ζφξπβνο. Ακέζσο κεηά άθνπζε ηελ πφξ-

ηα ηνπ δηακεξίζκαηνο λα θιείλεη κε δχλακε θαη βήκαηα λα 

θαηεβαίλνπλ ηηο ζθάιεο. Έηξεμε ζην παξάζπξν θαη θα-

ιπκκέλνο κε ηελ θνπξηίλα πξνζπάζεζε λα δεη ηελ είζνδν 

ηεο πνιπθαηνηθίαο. Όζηεξα απφ ιίγν είδε δπν κεγαιφζσ-

κνπο άλδξεο λα βγαίλνπλ απφ ην θηίξην θαη λα απνκαθξχ-

λνληαη. 

Έβαιε πάιη ην απηί ηνπ ζηνλ ηνίρν θαη βεβαηψζεθε πσο 

δίπια ππήξρε εζπρία. Σφηε απνθάζηζε λα πάεη λα δεη ηη 

είρε γίλεη. Βγήθε απφ ην δηακέξηζκά ηνπ θαη ρηχπεζε ζπλ-
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ζεκαηηθά ηέζζεξηο θαη ζηε ζπλέρεηα δπν θνξέο ηελ πφξηα 

ηνπ Πέηξνπ. Έλα ιεπηφ αξγφηεξα ν Πέηξνο ηνπ άλνημε. 

Ο Γηάλλεο ηνλ είδε θαη ηξφκαμε. Δίρε αίκαηα ζην πξφ-

ζσπν θαη ήηαλ γεκάηνο εθρπκψζεηο. Γελ ππήξρε ακθηβν-

ιία φηη ηνλ είραλ ρηππήζεη άζρεκα. Ο Γηάλλεο θηλήζεθε 

λα θέξεη λεξφ θαη πεηζέηα γηα λα ηνλ θαζαξίζεη φκσο ν 

Πέηξνο ηνλ ζηακάηεζε. 

-Έια εδψ, ηνπ είπε. Πηάζε απηφ ην κνιχβη θαη γξάςε. 

Ο Γηάλλεο ηνλ θνίηαμε απνξεκέλνο, φκσο βιέπνληαο ην 

χθνο ηνπ θαηάιαβε θαη ζπκκνξθψζεθε. 

Έπηαζε ην κνιχβη θαη πεξίκελε. 

Ο Πέηξνο ηνπ είπε έλα αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ν Γηάλ-

λεο ηνλ έγξαςε. 

-Πήγαηλε, ηνπ είπε, ζηνλ ηειεθσληθφ ζάιακν θαη πάξε 

απηφ ην ηειέθσλν. Εήηα ζηα Γαιιηθά ηνλ Εεξάξ, αλ ζνπ 

απαληήζεη «ν Εεξάξ είλαη ζην Ναλζχ» πεο ηνπ, «είκαη ν 

Πέηξνο θαη ήζεια λα δσ αλ είλαη εθεί γηα λα ηνλ επηζθε-

θηψ γηα ηα ρξφληα πνιιά». Αλ ζνπ απαληήζεη «θαηάιαβα, 

δπζηπρψο δελ ζα επηζηξέςεη πξηλ ηελ άιιε βδνκάδα» ζε-

καίλεη πσο θαηάιαβε ην κήλπκα. Κιείζε θαη έια πίζσ λα 

κνπ πεηο πσο φια έγηλαλ φπσο ιέσ. 

Ο Γηάλλεο έβαιε ην ραξηί ζηε ηζέπε ηνπ θαη βγήθε 

ηξέρνληαο. Πήγε ζην θαθέ πνπ ήηαλ ζηελ παξαθάησ γσ-

λία θαη είρε ηειέθσλν κε θεξκαηνδέθηε. Αθνχ θνίηαμε 

πξνζεθηηθά γχξν ηνπ, πήξε ην ηειέθσλν. 

ηαλ ν άιινο απάληεζε ηνπ είπε αθξηβψο φηη ηνπ είρε 

δεηήζεη ν Πέηξνο. Πήξε ηελ απάληεζε πνπ πεξίκελε, έ-

θιεηζε ην ηειέθσλν θαη επέζηξεςε ζην δηακέξηζκα ηνπ 

Πέηξνπ. 
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Σνλ βξήθε κε κηα πεηζέηα ζην πξφζσπν θαη έλα επίδε-

ζκν ζην θαξπφ ηνπ αξηζηεξνχ  ρεξηνχ. 

-Ση έγηλε, ηνλ ξψηεζε κφιηο κπήθε. 

-Δληάμεη, ηνπ απάληεζε ν Γηάλλεο, φπσο ηα είπεο αθξη-

βψο. 

-Ση ζνπ απάληεζε, επέκεηλε ν Πέηξνο. 

-Απάληεζε, θαηάιαβα, δπζηπρψο δελ ζα επηζηξέςεη 

πξηλ ηελ άιιε εβδνκάδα, ηνπ είπε ν Γηάλλεο. 

Ο Πέηξνο έδεημε αλαθνπθηζκέλνο. 

-Θέιεηο λα θάλσ θάηη, είπε ν Γηάλλεο, ζνπ λα θέξσ θά-

ηη. Μήπσο λα πάκε ζε θάπνην γηαηξφ; 

-Φηηάμε κνπ έλα θαθέ αλ κπνξείο, ηνπ απάληεζε ν Πέ-

ηξνο. Γελ ρξεηάδνκαη γηαηξφ, εληάμεη είκαη. 

Ο Γηάλλεο κπήθε ζηε θνπδίλα θαη άλαςε ην γθάδη. Έ-

θηηαμε έλα θαθέ θαη ηνπ ηνλ πήγε. 

-Δπραξηζηψ, είπε ν Πέηξνο θαη πήξε ην θιηηδάλη. 

-Ση ζπλέβε, ξψηεζε δεηιά ν Γηάλλεο.  

-Οη ηχπνη πνπ είδεο, είπε ν Πέηξνο, είλαη Έιιελεο α-

ζηπλνκηθνί. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ καο ηελ πέθηνπλ. 

ε κέλα δελ είραλ μαλαέξζεη, φκσο είραλ ρηππήζεη άιινπο. 

Φάρλνπλ θαη καο μεηξππψλνπλ. Πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

νιφθιεξε ηελ νκάδα, αιιά δελ ην έρνπλ θαηαθέξεη. Φά-

μαλε φια ηα ραξηηά κνπ θαη βξήθαλε ηειέθσλα, φκσο κέ-

ρξη λα εληνπίζνπλ ηηο δηεπζχλζεηο νη δηθνί καο ζα έρνπλ 

εμαθαληζηεί. 

-Σν ηειεθψλεκα πνπ έθαλα, είπε ν Γηάλλεο. 

-Ναη, ηνλ δηέθνςε ν Πέηξνο. Σψξα φινη πξέπεη λα έ-

ρνπλ εηδνπνηεζεί θαη δελ ζα ηνπο βξνχλε. Θα πξέπεη λα 
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αδξαλνπνηεζνχκε γηα ιίγν θαηξφ. χληνκα ζα θχγνπλ, πν-

ηέ δελ κέλνπλ πνιχ θαηξφ. 

-Πσο ζαο βξήθαλ, ξψηεζε ν Γηάλλεο. 

-Έρνπλ θη απηνί ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο, απάληεζε ν Πέ-

ηξνο. πλήζσο καο βξίζθνπλ απφ ηα έληππα πνπ ζηέιλνπ-

κε ζε δηάθνξεο νξγαλψζεηο εδψ θαη ζηελ Διιάδα. Απηφ 

πνπ ζέιαλε ήηαλ ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ππφινηπσλ. Γε βιέ-

πεηο πσο ηα θάλαλε εδψ κέζα. 

Ο Γηάλλεο είρε πξνζέμεη φηη ην γξαθείν ηνπ Πέηξνπ 

ήηαλ άλσ-θάησ θαη πνιιά ραξηηά ήηαλ ζην πάησκα. 

-Βξήθαλ θάηη, ξψηεζε. 

-Μφλν ηειέθσλα, απάληεζε ν Πέηξνο, αιιά δελ ηξέρεη 

ηίπνηα. Κάπνηνη ζα αλαγθαζηνχλ λα αιιάμνπλ δηεχζπλζε, 

απηφ είλαη φιν. 

-Ση ζα γίλεη αλ μαλαέξζνπλ, ξψηεζε αλήζπρνο ν Γηάλ-

λεο; 

-Γελ ζα έξζνπλ, απάληεζε ν Πέηξνο. Γελ ην ξηζθάξνπλ 

γηαηί αλ είρα θάλεη θαηαγγειία ζα ηνπο πηάλαλε. Βιέπεηο 

εδψ ππάξρεη αζηπλνκία πνπ δνπιεχεη. 

Ο Γηάλλεο θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ δείρλνληαο φηη θαηά-

ιαβε θαη ζηακάηεζε ηε θνπβέληα θαζψο δελ ήζειε λα ηνλ 

ηαιαηπσξήζεη πεξηζζφηεξν. 

-Κνίηα, ηνπ είπε ν Πέηξνο. Δζχ είζαη θαηλνχξγηνο θαη 

θαλείο δελ ζε μέξεη. Αλ ρξεηαζηεί ζα κπνξέζεηο λα αλαιά-

βεηο θάπνηεο δνπιεηέο φζν νη ππφινηπνη ζα είλαη εμαθαλη-

ζκέλνη; 

-Μεηά ραξάο, απάληεζε ν Γηάλλεο. 

ην κεηαμχ ν Μάλνο, ν άλζξσπνο πνπ είρε απαληήζεη 

ζην ηειεθψλεκα ηνπ Γηάλλε, κάδεςε γξήγνξα κεξηθά 
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ξνχρα θαη θάπνηα ραξηηά απφ ην ζπξηάξη ηνπ. Βγήθε απφ 

ην δηακέξηζκα θαη ελεξγνπνίεζε ην ζπλαγεξκφ. Καηέβεθε 

ζην δξφκν θαη πέξαζε ζην απέλαληη πεδνδξφκην. Μπήθε 

ζην απέλαληη αθξηβψο θηίξην θαη αλέβεθε ζην δεχηεξν φ-

ξνθν. ηακάηεζε εκπξφο απφ κηα πφξηα θαη ρηχπεζε ζπλ-

ζεκαηηθά ηέζζεξηο θαη χζηεξα δπν θνξέο ην θνπδνχλη. 

Ζ πφξηα άλνημε θαη ν Μάλνο κπήθε κέζα βηαζηηθά.  

Ζ Υξηζηίλα, ην άηνκν πνπ ηνπ είρε αλνίμεη ηελ πφξηα 

ηνλ θνίηαμε αλήζπρε. 

-βήζε θψηα θαη θαηέβαζε θνπξηίλεο, ηεο είπε ν Μά-

λνο. Έρνπκε πξφβιεκα. 

Ζ Υξηζηίλα ζπκκνξθψζεθε ρσξίο αληίξξεζε. 

Ο Μάλνο έξημε κηα καηηά γχξν θαη ηε ξψηεζε: 

-Πνπ είλαη ν Γξεγφξεο; 

-Βγήθε γηα ςψληα θαη κάιινλ ζα πεξάζεη απφ ηνλ θα-

ζεγεηή, απάληεζε ε Υξηζηίλα θαη ξψηεζε. Ση ζπκβαίλεη; 

-Γελ μέξσ ιεπηνκέξεηεο, απάληεζε ν Μάλνο. Ο Πέηξνο 

έζηεηιε ζήκα θηλδχλνπ κέζσ ηξίηνπ, κάιινλ κε ηνλ λεν-

θεξκέλν.  Φνβάκαη πσο είλαη ζνβαξφ. Πξέπεη λα εηδν-

πνηήζνπκε φινπο γηα λα θαιπθζνχλ. 

-Πξέπεη λα κεηαθηλεζνχκε, ξψηεζε ε Υξηζηίλα; 

-Ο Πέηξνο δελ θξάηαγε δηεπζχλζεηο, απάληεζε ν Μά-

λνο. Αλ ηνπ πήξαλ θάηη ζα είλαη ηειέθσλα γηαηί απνθιείε-

ηαη λα κίιεζε. πλεπψο ππάξρεη πξφβιεκα γη απηνχο πνπ 

έρνπλ ηειέθσλν ζην ζπίηη. Τπνζέησ πσο ζα θαηαθέξνπλ 

λα εληνπίζνπλ ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο ζχληνκα. Δδψ κάιινλ 

δελ ζα έρνπκε πξφβιεκα. 
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Σν δηακέξηζκα ηνπ Γξεγφξε θαη ηεο Υξηζηίλαο ήηαλ 

αθξηβψο απέλαληη απφ ην δηθφ ηνπ. Σν είραλ δηαιέμεη ζθφ-

πηκα γηα λα έρνπλ νπηηθή επαθή. 

Ο Μάλνο πήξε κηα θαξέθια θαη θάζηζε κπξνζηά ην πα-

ξάζπξν κε θαηεβαζκέλε ηελ θνπξηίλα γηα λα βιέπεη ηελ 

είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπ. 

Ζ ψξα πεξλνχζε θαη ν Γξεγφξεο δελ είρε επηζηξέςεη. 

Ο Μάλνο είρε αξρίζεη λα αλεζπρεί. 

-Υξηζηίλα, ηεο είπε. Ο Γξεγφξεο αξγεί θαη πξέπεη λα 

εηδνπνηεζεί ν θαζεγεηήο. Μφλν απηφο κπνξεί λα εηδν-

πνηήζεη ηνπο ππφινηπνπο. Μπνξείο λα παο λα ηνλ δεηο θαη 

λα ηνπ κηιήζεηο. 

Ζ Υξηζηίλα έγλεςε θαηαθαηηθά θαη θφξεζε ην παιηφ 

ηεο. Πήξε ηελ ηζάληα ηεο θαη ηα θιεηδηά θαη έθπγε. 

Ο θαζεγεηήο ήηαλ γλσζηφ θαη δηαθεθξηκέλν κέινο ηεο 

Παξηζηλήο θνηλσλίαο θαη δελ ζα ηνικνχζαλ λα ηνλ ελν-

ριήζνπλ ρσξίο ζπλέπεηεο. Έηζη απνηεινχζε ηνλ ζεκαληη-

θφηεξν θξίθν ζηελ ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο. 

Ζ Υξηζηίλα πήξε ην κεηξφ θαη κηζή ψξα αξγφηεξα βξη-

ζθφηαλ ζην ζπίηη ηνπ. 

Σνπ κεηέθεξε ηηο πιεξνθνξίεο. Δθείλνο ακέζσο ζήθσ-

ζε ην ηειέθσλν. Κάιεζε έλα αξηζκφ θαη είπε «ν Εεξάξ 

έθπγε γηα ην Ναλζχ». Δπαλέιαβε ην ίδην κηα αθφκε θνξά 

ιέγνληαο ηελ ίδηα θξάζε.  

Όζηεξα θαζεζχραζε ηελ Υξηζηίλα θαη ηελ απνραηξέηη-

ζε. 

Ζ Υξηζηίλα έθπγε βηαζηηθά θαη επέζηξεςε ζην ζπίηη. 
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Βξήθε ην Μάλν κε ηνλ Γξεγφξε πνπ είρε θη εθείλνο ε-

πηζηξέςεη ζην κεηαμχ λα θάζνληαη ζηα ζθνηεηλά θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ζην δξφκν. 

-Ση έγηλε, ξψηεζε ν Μάλνο; 

-ια εληάμεη, απάληεζε ε Υξηζηίλα. 

Γπν ψξεο αξγφηεξα πξνζέμαλε πσο ζηελ πνιπθαηνηθία 

ηνπ Μάλνπ κπήθαλ δπν άγλσζηνη άλδξεο. Έκεηλαλ κέζα 

πεξίπνπ είθνζη ιεπηά θαη χζηεξα βγήθαλ θαη ζηάζεθαλ 

ζηε γσλία ηνπ δξφκνπ. 

-Απηνί είλαη, είπε ν Μάλνο. Θα έρνπκε πεξηπνιίεο ηηο 

επφκελεο εκέξεο. Γελ πξέπεη λα κπήθαλ ζην δηακέξηζκά 

κνπ, κάιινλ ζα πεξηκέλνπλ λα επηζηξέςσ. 

Ο Μάλνο θη ν Γξεγφξεο δελ βγήθαλ απφ ην ζπίηη ηηο 

επφκελεο ηξεηο εκέξεο θαη ε Υξηζηίλα έβγαηλε γηα ηηο δνπ-

ιεηέο θαη έιεγρε γηα χπνπηεο παξνπζίεο. 

Σελ ηέηαξηε εκέξα νη δπν άλδξεο κπήθαλ πάιη ζηελ 

πνιπθαηνηθία. Απηή ηε θνξά έκεηλαλ κέζα πεξίπνπ κηα 

ψξα. Όζηεξα βγήθαλ θαη έθπγαλ. 

Σελ επφκελε εκέξα δελ θάλεθαλ ζηε γεηηνληά. 

Ο Μάλνο πεξίκελε κηα αθφκε εκέξα λα βεβαησζεί πσο 

είραλ θχγεη νξηζηηθά θαη θαηέβεθε ζην δξφκν. 

Πήγε ζην δηακέξηζκά ηνπ θαη φπσο ην είρε ππνζέζεη, 

ηελ δεχηεξε θνξά είραλ αδξαλνπνηήζεη ηνλ ζπλαγεξκφ θαη 

είραλ κπεη κέζα. 

Σν δηακέξηζκα ήηαλ αλάζηαην φκσο δελ αλεζχρεζε 

θαζψο δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ ζα κπνξνχζε λα εθζέζεη ηελ 

νξγάλσζε. 

Σν πξφβιεκα ήηαλ πσο έπξεπε λα αιιάμεη ζπίηη θαζψο 

απηφ ήηαλ πιένλ γλσζηφ. 
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Απηφ θη έθαλε. Σηο επφκελεο εκέξεο κεηαθφκηζε. 

 

Ο Πέηξνο έκεηλε πξνζσξηλά ζην δηακέξηζκα ηνπ Γηάλ-

λε θαη ιίγν αξγφηεξα κεηαθφκηζε ζ’ έλα άιιν θηήξην. 

Σν ίδην, εθηφο απφ ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Μάλν, ππνρξεψ-

ζεθαλ λα θάλνπλ δπν αθφκε κέιε ηεο νξγάλσζεο. ζνη 

δειαδή δηέζεηαλ ηειέθσλν ζην δηακέξηζκά ηνπο θαη είρε 

γίλεη γλσζηή ε δηεχζπλζή ηνπο. Καη νη ηέζζεξηο ζα έκελαλ 

εθηφο δξάζεο γηα αξθεηφ θαηξφ θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπο 

είραλ γίλεη πιένλ γλσζηά. 

Ο Γηάλλεο, φπσο ηνπ είρε δεηήζεη ν Πέηξνο, έθαλε δηά-

θνξεο δνπιεηέο εθείλε ηελ δχζθνιε εβδνκάδα. πλάληεζε 

ηνλ θαζεγεηή θαη κεηέθεξε νδεγίεο ηνπ ζηνλ Πέηξν, επη-

ζθέθηεθε ην ηππνγξαθείν πνπ έβγαδαλ ηα έληππα θαη έ-

θαλε ηηο απνζηνιέο. Ήξζε ζε επαθή κε άιια κέιε ηεο ν-

κάδαο θαη κεηά ηελ θξίζηκε εβδνκάδα ζπλέρηζε λα εξγά-

δεηαη καδί ηνπο κέρξη ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο. Όζηεξα 

νη πεξηζζφηεξνη, καδί ηνπο θαη ν Γηάλλεο, επέζηξεςαλ 

ζηελ παηξίδα θαη ζπλέρηζαλ λα αγσλίδνληαη γηα ηα ίδηα 

ηδαληθά. Ζ νκάδα ηνπ Παξηζηνχ ήηαλ εθείλε πνπ δηαηήξε-

ζε ηηο ζηελφηεξεο ζρέζεηο θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο 

ζηελ παηξίδα. 
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Σνλ Σάζν ηνλ θξάηεζαλ ηξεηο εκέξεο καδί κε αξθεηνχο 

άιινπο θνηηεηέο. Ήηαλ ηφηε πνπ είραλ γίλεη ηα γεγνλφηα 

κε ηηο πξνζθπγέο θαηά ησλ δηνξηζκέλσλ δηνηθήζεσλ ησλ 

θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη είραλ πηάζεη πνιινχο απφ φιεο 

ηηο ζρνιέο.  

Αθνχ δελ κπφξεζαλ λα κάζνπλ ηίπνηα ζεκαληηθφ παξά 

ηε βία πνπ άζθεζαλ πάλσ ηνπ ηνλ άθεζαλ αθνχ ηνπ δηέ-

θνςαλ ηελ αλαβνιή ιφγσ ζπνπδψλ θαη ηνλ έζηεηιαλ λα 

ππεξεηήζεη ζε κνλάδα ζηα ζχλνξα. 

Ο Σάζνο είρε αληέμεη θαη απηφ ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν 

γηα φιε ηελ νξγάλσζε. κσο ε δηαζχλδεζε ηνπ Νίθνπ 

είρε ραζεί, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ. 

 

Ζ είδεζε γηα ηελ ζηξάηεπζε ησλ απείζαξρσλ ζπνπδα-

ζηψλ έθηαζε ζρεδφλ ακέζσο ζην εμσηεξηθφ. Σν γεγνλφο 

είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνθνπή ησλ δηαζπλδέζεσλ γηα αξ-

θεηέο νκάδεο. Έηζη έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσ-

ζεο. πσο ήηαλ θπζηθφ, δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε θαζψο 

ηα πξφζσπα πνπ ήηαλ γλσζηά ζε θάζε νκάδα ήηαλ ειάρη-

ζηα, έλαο ή ην πνιχ δπν ζχλδεζκνη ππήξραλ θη απηφ γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο.  

Ο Μαλψιεο έπξεπε λα θάλεη άιιν έλα ηαμίδη ζηελ Αγ-

γιία. Γηα λα κελ δεκηνπξγήζεη ππνςίεο δήηεζε απφ ηνλ 

Παχιν λα ηνπ ζηείιεη θάπνην ραξηί γηα λα έρεη κηα δηθαην-
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ινγία. Ο Παχινο βξήθε θαη ηνπ ηαρπδξφκεζε κηα βεβαίσ-

ζε ζπκκεηνρήο ζε έλα λνκηθφ ζεκηλάξην πνπ ζα γηλφηαλ 

ηηο επφκελεο εκέξεο.  

Ο Μαλψιεο ηελ πήξε θαη έβγαιε εηζηηήξην κε ηελ επφ-

κελε πηήζε.  

ηνλ έιεγρν ηνλ ξψηεζαλ γηαηί θάλεη ηφζν ζπρλά ηαμί-

δηα ζην εμσηεξηθφ θαη ηφηε ηνπο έδεημε ηε βεβαίσζε. 

ην Λνλδίλν ζπλάληεζε ηνλ Παχιν, πάληα κε ηηο γλσ-

ζηέο πξνθπιάμεηο. πλαληήζεθαλ θαη πάιη ζην Βξεηαληθφ 

Μνπζείν, ζπδήηεζαλ ηελ θαηάζηαζε θαη ν Παχινο ηνπ 

έδσζε ην ηειέθσλν ηνπ Νίθνπ πνπ ην είρε κάζεη απφ ηνλ 

Αλδξέα. Ο Μαλψιεο είρε γλσξίζεη ην Νίθν απφ ηελ ππφ-

ζεζε ηνπ Αλδξέα θαη ηεο Λήδαο φκσο δελ είρε θξαηήζεη 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. 

Ο Μαλψιεο ζεκείσζε ην ηειέθσλν ζε δφζεηο, δπν-δπν 

λνχκεξα ζε κηα ιίζηα αγνξψλ. Έλα πνπθάκηζν δπν λνχ-

κεξα, έλα δεπγάξη παπνχηζηα, άιια δπν, κηα νκπξέια άι-

ια δπν, έλα πνπιφβεξ άιια δπν θαη έηζη είρε ηνλ αξηζκφ 

ζε κηα ππνηηζέκελε ιίζηα αγνξψλ. 

Ο Μαλψιεο επέζηξεςε κεηά απφ πέληε εκέξεο πνπ ηε-

ιείσζε ππνηίζεηαη ην ζεκηλάξην θαη πξνζπάζεζε λα επη-

θνηλσλήζεη κε ηνλ Νίθν. 

Σειεθψλεζε ζην ζπίηη ηνπ θαη ην ζήθσζε ε Διέλε. 

-Καιεζπέξα, είπε, κήπσο κπνξψ λα κηιήζσ κε ην Νί-

θν; 

-Γελ είλαη εδψ, απάληεζε ε Διέλε, λα ηνπ αθήζσ θά-

πνην κήλπκα; 

-Πείηε ηνπ πσο ηειεθψλεζε ν Μαλψιεο, είπε εθείλνο, 

έρσ κηα παξαγγειία λα ηνπ δψζσ γηα ηνλ Αλδξέα. 
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Ζ Διέλε θαηάιαβε, φκσο φθεηιε λα ηεξήζεη ηηο πξνθπ-

ιάμεηο. 

-Θα ηνπ ην πσ θχξηε, απάληεζε, μέξεη πνπ ζα ζαο βξεη; 

-Ναη, λαη, απάληεζε ν Μαλψιεο. 

-κσο, λα κε ζπγρσξείηε, είπε ε Διέλε, ηη παξαγγειία 

κπνξεί λα έρεη ν Νίθνο; 

-Γελ είλαη ε αληηπξνζσπεία ησλ θαθέδσλ εθεί, ξψηεζε 

ν Μαλψιεο. Απηφ ήηαλ έλα παιηφ ζπλζεκαηηθφ πνπ είρε 

αλαθέξεη ν Αλδξέαο ζε κηα ζπδήηεζε. 

-ρη, απάληεζε ε Διέλε, θνβάκαη πσο πήξαηε ιάζνο 

ηειέθσλν. 

-Χρ, είπε ν Μαλψιεο, κε ζπγρσξείηαη, ζίγνπξα πήξα 

ιάζνο. 

Έθιεηζε ην ηειέθσλν ειπίδνληαο φηη ην κήλπκά ηνπ ζα 

έθζαλε ζην Νίθν. 

Ο Νίθνο θαηάιαβε ακέζσο ην κήλπκα φηαλ ε Διέλε 

ηνπ κεηέθεξε κε αθξίβεηα ηε ζπλνκηιία. Έηζη ην ίδην απφ-

γεπκα πήγε ζην γλσζηφ θαθελείν ζηε Καιιηζέα θαη βξήθε 

ην Μαλψιε. 

Αθνινχζεζαλ ηε δηαδηθαζία ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Γελ κίιεζαλ θαζφινπ κέζα ζην θαθελείν. πσο θαη ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά βγήθαλ έλαο-έλαο ζην δξφκν θαη πεξ-

πάηεζαλ ζε κηθξή απφζηαζε. Ο Μαλψιεο ζηακάηεζε ζηε 

ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ. Ο Νίθνο έθαλε ην ίδην. Μπήθαλ 

ζην ίδην ιεσθνξείν θαη θαηέβεθαλ ζην θέληξν ηνπ Πεη-

ξαηά. Ο Μαλψιεο πξνρψξεζε κέρξη ην ζηλεκά ζηελ άθξε 

ηεο πιαηείαο θαη έβγαιε εηζηηήξην, ν Νίθνο έθαλε ην ίδην 

κεξηθά ιεπηά αξγφηεξα. 
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Μπήθαλ κέζα θαη θάζηζαλ ζε απφζηαζε κέρξη ην δηά-

ιεηκκα. Μεηά ην δηάιεηκκα ν Μαλψιεο άιιαμε ζέζε θαη 

θάζηζε κηα ζεηξά πίζσ απφ ην Νίθν. 

ηαλ έζβεζαλ ηα θψηα έζθπςε θαη ηνπ είπε  φζα έπξε-

πε λα κάζεη γηα ην πψο ηνλ βξήθε θαη γηα ηελ αλάγθε λα 

αλαδηνξγαλσζνχλ κεηά ηηο ζπιιήςεηο. Ο Νίθνο ηνπ απν-

θάιπςε θάπνηα πξάγκαηα ρσξίο λα ηνπ δψζεη ιεπηνκέξεη-

εο θαη ηνπ δήηεζε λα κελ ηνπ απνθαιχςεη θαλέλα πξφζσ-

πν ηεο νξγάλσζεο. 

πκθψλεζαλ λα επηθνηλσλνχλ κε θψδηθεο θαη ν Μα-

λψιεο ηνπ έδσζε ηε δηεχζπλζε ελφο αθφκε θαθελείνπ σο 

ηφπν ζπλάληεζεο πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπλαληηφληαη ζπλε-

ρψο ζην γλσζηφ θαθελείν ηεο νδνχ Σηκνιένληνο. 

Υψξηζαλ θαη ν Νίθνο επέζηξεςε ζην ζπίηη ηνπ. 

 

Μεηά ηελ δηαθπγή ηνπ Γηάλλε ε Ρφδνο δελ ήηαλ πιένλ 

ελδεδεηγκέλε ιχζε. Σν πεξηζηαηηθφ δεκηνχξγεζε ππνςίεο, 

ν Γηψξγνο παξαηήξεζε κηα θηλεηηθφηεηα ζηνπο ειέγρνπο 

θαη θάπνηα λέα πξφζσπα γηα ηα νπνία ελεκέξσζε ηνλ 

Μαλψιε. 

Έηζη φηαλ πξνέθπςε ε επφκελε πεξίπησζε ελφο αθφκε 

ππνςήθηνπ θπγάδα έπξεπε λα αλαδεηεζεί θάπνηνο λένο 

ηξφπνο. 

Σν ηξαίλν είρε απνθιεηζηεί θαη έκελε ην ιηκάλη θαη ηα 

απηνθίλεηα. 

Σελ ηδέα ηελ είρε παιηφηεξα ν Παχινο ν νπνίνο ζπλα-

ληνχζε Έιιελεο θνηηεηέο εθδξνκείο ζην Λνλδίλν. ε κηα 

ζπλάληεζή ηνπο ηελ είρε αλαθέξεηο ηνλ Μαλψιε. Οη θνη-

ηεηέο επεηδή δελ είραλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο δελ κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ αηνκηθφ δηα-
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βαηήξην. Έηζη ηαμίδεπαλ ζε νκαδηθά δηαβαηήξηα.  Ο Μα-

λψιεο ην ζπκφηαλ φκσο ην εγρείξεκα απαηηνχζε ηδηαίηεξα 

εηδηθέο ζπλζήθεο. Αλ θάπνηνο δελ επέζηξεθε ζα πξνέθπ-

πηαλ πξνβιήκαηα ηφζν γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ εμέδσ-

ζαλ ην δηαβαηήξην, φζν θαη γηα ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο εθ-

δξνκήο. Αθφκε ζα έπξεπε ν ππνςήθηνο θπγάο λα παξνπ-

ζηαζηεί κε ηα ζηνηρεία θάπνηνπ άιινπ πνπ δελ ζα ήηαλ 

δησθφκελνο θαη ζα είρε παξεκθεξή ζηνηρεία ζσκαηφηπ-

πνπ. Ο Μαλψιεο γλψξηδε φηη ε πηζαλφηεηα λα ρξεζηκν-

πνηεζεί απηή ε νδφο ήηαλ πνιχ κηθξή φκσο ηελ είρε θξα-

ηήζεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ θαη φηαλ πξνέθπςε 

ε λέα πεξίπησζε έθαλε κηα έξεπλα. 

Αλ θαη νη πηζαλφηεηεο λα πξνθχςνπλ φιεο νη απαξαίηε-

ηεο πξνυπνζέζεηο ήηαλ ειάρηζηεο, θάπνηεο θνξέο, ιεο θαη 

ην ζχκπαλ ζπλσκνηεί φπσο ιέλε γηα λα ζε ππνζηεξίμεη, 

φια έκνηαδαλ λα ηαηξηάδνπλ. 

Ο Μηράιεο, ν θνηηεηήο πνπ έπξεπε λα πεξάζεη ηα ζχ-

λνξα, είρε έλα παηδηθφ θίιν, επίζεο θνηηεηή, ν νπνίνο δελ 

είρε δψζεη αθνξκέο θαη δελ ήηαλ ζηε καχξε ιίζηα ησλ 

αξρψλ. Δίραλ ηελ ίδηα ειηθία, ηελ ίδηα θαηαγσγή θαη ηνλ 

ίδην ζσκαηφηππν. 

Απηά ήηαλ αξθεηά γηα λα κπνξέζεη ν Μηράιεο λα κπεη 

ζε έλα νκαδηθφ δηαβαηήξην κε ηα ζηνηρεία ηνπ θίινπ ηνπ 

θαη λα ηαμηδέςεη πέξα απφ ηα ζχλνξα. κσο έπξεπε λα 

ιπζεί έλα αθφκε πξφβιεκα. Ζ επηζηξνθή. Έπξεπε θά-

πνηνο λα επηζηξέςεη ζηε ζέζε ηνπ ψζηε λα κελ αληηκεησ-

πίζεη πξνβιήκαηα ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν. Απηφ ην πξφ-

βιεκα δελ ήηαλ εχθνιν λα ιπζεί. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία 

πνπ νξγάλσλαλ θνηηεηηθέο εθδξνκέο ήηαλ κεηξεκέλα ζηα 

δάθηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ θαη ήηαλ ζρεδφλ βέβαην πσο π-

πήξρε ζηελφο έιεγρνο, αλ φρη θάπνηα ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξρέο. 
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Σν πξφβιεκα ήηαλ δπζεπίιπην θαη ν Μαλψιεο αθνχ 

ζπγθέληξσζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχζε απφ ην 

Μηράιε απνθάζηζε λα κηιήζεη κε ην Νίθν. 

Μηα ηξειή ηδέα ζηξνβηιηδφηαλ ζην κπαιφ ηνπ θαη ν Νί-

θνο ήηαλ ην πξφζσπν πνπ ζα κπνξνχζε ίζσο λα ηελ πιν-

πνηήζεη. 

Σν ζπκβνχιην ησλ δηνξηζκέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ θνη-

ηεηψλ νξγάλσλε εθδξνκέο θαη αθξηβψο επεηδή ζε απηέο 

ζπκκεηείραλ γεληθά θνηηεηέο θηιηθά πξνζθείκελνη ζην 

ζχζηεκα, ηα δηαβαηήξηα έβγαηλαλ ρσξίο εμνλπρηζηηθνχο 

ειέγρνπο. 

Βέβαηα φηαλ ζα δηαπίζησλαλ φηη θάπνηνο απφ ην 

γθξνππ δελ επέζηξεςε ζα γηλφηαλ ζάινο, φκσο ην πξφ-

βιεκα ζα ην είραλ ηα «δηθά» ηνπο παηδηά θαη απηφ δελ ή-

ηαλ πξφβιεκα. 

Σηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο ελδερφκελεο 

παγίδεο ζα κπνξνχζε λα ηηο ειέγμεη απφ κέζα κφλν ν Νί-

θνο. 

Ο Μαλψιεο ζπλάληεζε κηα αθφκε θνξά ην Νίθν κε ηηο 

γλσζηέο πξνθπιάμεηο θαη ηνπ πεξηέγξαςε ηελ θαηάζηαζε. 

Ο Νίθνο ζπκθψλεζε λα κάζεη φηη ρξεηαδφηαλ. 

Σελ επφκελε εκέξα πέξαζε απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή 

Λέζρε θαη πήγε ζην γξαθείν ησλ εθδξνκψλ. Πξνζπνηήζε-

θε πσο ήζειε λα πάξεη κέξνο θαη δήηεζε φιεο ηηο πιεξν-

θνξίεο. Οη επφκελεο εθδξνκέο ήηαλ ζε δπν εβδνκάδεο, ηελ 

πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγελληάηηθψλ δηαθνπψλ ησλ καζεκά-

ησλ. 

Απηφ πνπ δηαπίζησζε ήηαλ πσο, ηνπιάρηζηνλ απφ εθεί, 

δελ δεηνχζαλ ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηε θνηηεηηθή ηαπ-

ηφηεηα θαη ηα απαξαίηεηα ραξηηά γηα ην δηαβαηήξην, δε-
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ιαδή ηαπηφηεηα, πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγίαο, ιεμηαξρηθή 

πξάμε, θσηνγξαθίεο θαη έλα πνηληθφ κεηξψν. 

ε θάπνηεο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο, δήζελ εκπηζηεπηη-

θά, έκαζε πσο νη αληηθξνλνχληεο δελ δηάιεγαλ νχηε λα 

πεξάζνπλ απ’ έμσ απφ ηελ Λέζρε. Σνπιάρηζηνλ απηφ πί-

ζηεπαλ. 

Μεηέθεξε ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ Μαλψιε ζεκεηψλν-

ληαο πσο ε πηζαλφηεηα λα γίλεηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο ζε 

άιιν επίπεδν ήηαλ ππαξθηή. 

Ο Μαλψιεο θξάηεζε ηε ζεκείσζε θαη ηελ επνκέλε 

ζπλάληεζε ηνλ Μηράιε. Σνπ κεηέθεξε ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ηνπ εμήγεζε ην ζρέδην. 

-Μφλν αλ ζπκθσλήζεηο ζα πξνρσξήζνπκε, ηνπ είπε, ην 

ξίζθν είλαη κεγάιν θαη ην δφξη πνπ ζα ηξαβήμεη ν θίινο 

ζνπ χζηεξα πνπ ζα καζεπηεί ην γεγνλφο ζα είλαη δφξηθν. 

-Σν θαηαιαβαίλσ, ηνπ απάληεζε ν Μηράιεο, φκσο δελ 

κπνξψ λα κείλσ εδψ κέζα γηα πάληα. Γελ μέξνπκε πφζν 

ζα θξαηήζεη απηή ε ηζηνξία θαη μέξσ επίζεο πσο κέλνληαο 

εδψ βάδσ θη άιινπο ζε θίλδπλν. Θα ην ηνικήζσ. 

-Ο θίινο ζνπ, ηνπ είπε ν Μαλψιεο, πηζηεχεηο φηη ζα 

αληέμεη ηελ πίεζε. Θα πξέπεη λα ηνπο πείζεη γηα πνιιά πε-

ξίεξγα. 

-Φαληάδνκαη πσο ζα ην θαηαθέξεη, απάληεζε ν Μηρά-

ιεο, αξθεί λα γίλνπλ φια φπσο πξέπεη θαη λα ηνπ εμαζθα-

ιίζνπκε κηα θαιή δηθαηνινγία. 

-Απηφ ζα γίλεη, ηνλ βεβαίσζε ν Μαλψιεο. Θα ην θξν-

ληίζνπκε φζν γίλεηαη θαιχηεξα. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ηψξα ήηαλ λα γίλνπλ φια ζην ζσζηφ 

ρξφλν. Ο Μαλψιεο ππνιφγηζε ηηο εκέξεο πνπ ήζειε γηα λα 

πάξνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηελ πξνζεζκία γηα λα θαηα-
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ζέζνπλ ηα ραξηηά γηα ην δηαβαηήξην. Ο θίινο ηνπ Μηράιε 

ζα δήισλε πσο έραζε ή ηνπ θιέςαλε ην πνξηνθφιη κε ηελ 

ηαπηφηεηα. Θα έπξεπε απηφ λα γίλεη ζην ζσζηφ ρξφλν ψ-

ζηε πξηλ ε αζηπλνκία ελεκεξψζεη γηα ηελ απψιεηα λα έ-

ρνπλ βγεη ηα ραξηηά. Δπηπρψο ην ζχζηεκα δελ ιεηηνπξ-

γνχζε γξήγνξα θαη ήιπηδαλ πσο ζα πξνιάβαηλαλ. 

Ο Μαλψιεο ηειεθψλεζε θαη ξψηεζε ζηε ζηξαηνινγία 

ζε πφζεο εκέξεο έβγαηλε ην πηζηνπνηεηηθφ. Σελ ηειεπηαία 

εκεξνκελία γηα ην δηαβαηήξην ηελ είρε ήδε κάζεη απφ ην 

Νίθν. 

Σα κέηξεζε θαη ππνιφγηζε ζχλνιν ηνπιάρηζηνλ δέθα 

κέξεο, ίζσο θαη δπν ηξεηο παξαπάλσ. Ο Μαλψιεο ελεκέ-

ξσζε ηνλ Μηράιε. 

-Θα δσ ηη κπνξεί λα γίλεη, ηνπ απάληεζε εθείλνο, ζα ζε 

εηδνπνηήζσ φηαλ έρσ λέα. 

Ο Μηράιεο ζπλάληεζε ηνλ Αξγχξε, ην θίιν ηνπ πνπ ζα 

έραλε ην πνξηνθφιη ηνπ θαη ηνπ είπε ηα θαζέθαζηα. 

-Σν ζελάξην δελ παίδεη, ηνπ είπε ηειεηψλνληαο, εθηφο 

αλ ην πάξεηο επάλσ ζνπ. 

-Ση δειαδή, ξψηεζε ν Αξγχξεο. 

-Κάηη πνιχ επηθίλδπλν γηα ζέλα, ηνπ είπε ν Μηράιεο, 

θαη πξαγκαηηθά ζέισ λα ην ζθεθηείο θαιά. Αλ δελ ην α-

πνθαζίζεηο ζα ην θαηαιάβσ, ρσξίο παξεμήγεζε. 

-Γηα ιέγε, είπε ν Αξγχξεο. 

-Μεηακνξθψλεζαη, καιιηά, γπαιηά, φια θαη παο ζηξα-

ηνινγία γηα ην ραξηί. ηαλ ζα ην ςάμνπλ φζνη ζα ζε έρνπλ 

δεη ζα ζπκφληαη θάπνηνλ άιιν θαη έηζη ε δήισζε φηη ζε 

θιέςαλε ζα θαλεί αιεζηλή. Μνπ θέξλεηο ην ραξηί, θαη ηε 

κέξα πνπ ην δίλσ γηα ην δηαβαηήξην δειψλεηο ηελ θινπή. 



Οι αθανείς 75 

-Όζηεξα, ξψηεζε ν Αξγχξεο, ηη γίλεηαη. 

-Μάιινλ ζε θσλάδνπλε θαη ζε ξσηάλε δηάθνξα, εζχ 

θάλεηο ηνλ αλήμεξν θαη ιεο πσο πνηέ δελ πήγεο ζηξαηνιν-

γία θαη κάιινλ ζην θιέςαλε κέζα ζηε ρνιή, αιιά δελ 

μέξεηο πφηε αθξηβψο αθνχ ηελ είρεο ζε κηα δειαηίλα κέζα 

ζηελ ηζάληα ζνπ θαη δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχζεο θαζεκεξη-

λά. 

Ο Αξγχξεο ην ζθέθηεθε γηα ιίγν θαη χζηεξα θνχλεζε 

θαηαθαηηθά ην θεθάιη ηνπ. 

-Δληάμεη, είπε, ζα ην θάλνπκε. Πφηε πξέπεη λα πάσ γηα 

ην ραξηί. 

Ο Μηράιεο ηνπ είπε ηελ εκεξνκελία θαη ζπκπιήξσζε: 

-Γηα ηελ κεηακφξθσζε, αλ ζέιεηο βνήζεηα, πνπ ζίγνπ-

ξα ζέιεηο, ζα ζε βνεζήζσ. Πξέπεη λα αιιάμεηο ην πξσί 

πνπ ζα παο θαη λα μαλαγίλεηο θαλνληθφο ην κεζεκέξη πξηλ 

ζε δνχλε γλσζηνί θαη γείηνλεο. Μάιινλ ζα πξέπεη λα ην 

θάλνπκε ζε άιιν ρψξν. Θα ην επαλαιάβνπκε ηε κέξα πνπ 

ζα παο λα παξαιάβεηο ην ραξηί. 

-Έρεηο θάπνπ ππφςε ζνπ, ξψηεζε ν Αξγχξεο. 

-Κάηη έρσ, ηνπ απάληεζε ν Μηράιεο. Πξηλ παο γηα ην 

ραξηί, ζα έξζεηο εδψ θαη ζα δεηήζεηο ηελ Άλλα. 

Πήξε έλα ραξηί θαη ηνπ έγξαςε κηα δηεχζπλζε. 

-Αλ δελ είλαη εθεί, πνπ ζεκαίλεη πξφβιεκα γηαηί θαλν-

ληθά ζα είλαη εθεί κφλε ηεο θαη ζε ξσηήζνπλ νηηδήπνηε ζα 

πεηο πσο είζαη μάδειθφο ηεο απφ ηελ Άκθηζζα θαη έρεηο 

λα ηεο δψζεηο θάηη απφ ηνλ παηέξα ηεο. ηαλ ηελ βξεηο ζα 

ηεο πεηο, μαδέξθε ήξζα γηα θνχξεκα, εθείλε ζα θαηαιάβεη. 

-Δληάμεη, είπε ν Αξγχξεο, ηη είλαη εθεί. 
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-Κνκκσηήξην, απάληεζε ν Μηράιεο, αιιά είλαη κφ-

ζηξα, παιηά ήηαλ θαλνληθφ, ηψξα δελ έρεη πειαηεία. ηαλ 

ηειεηψζεηο ζα μαλαπάο λα ζε επαλαθέξεη. Σν ίδην ζα γίλεη 

θαη ζηελ παξαιαβή. Σν ραξηί ζα ηεο ην αθήζεηο θαη ζα ην 

πάξσ απφ εθείλε. 

-χκθσλνη, είπε ν Αξγχξεο θαη ρψξηζαλ. 

Έηζη αθξηβψο έγηλε. 

Ο Αξγχξεο κεηακνξθσκέλνο πήγε ζηε ηξαηνινγία 

έθαλε ηελ αίηεζε θαη μαλαπέξαζε απφ ην θνκκσηήξην φ-

πνπ ε Άλλα ηνλ επαλέθεξε ζην θαλνληθφ ηνπ. 

Μηα βδνκάδα αξγφηεξα μαλαπέξαζε απφ ην θνκκσηή-

ξην, κεηακνξθψζεθε, πήγε ζηε ζηξαηνινγία θαη πήξε ην 

ραξηί. 

Πήγε ζην γξαθείν ησλ δηνξγαλσηψλ, δήισζε ζπκκεην-

ρή ζηελ εθδξνκή θαη κπήθε ζην δηαβαηήξην. 

Όζηεξα μαλαπήγε ζην θνκκσηήξην θαη μαλαπήξε ηελ 

πξνεγνχκελε, ηελ θαλνληθή ηνπ κνξθή. 

Σν ίδην βξάδπ πήγε ζην ζπίηη πνπ θξπβφηαλ ν Μηράιεο,  

ηνλ ελεκέξσζε θαη ηνπ έδσζε ηηο νδεγίεο πνπ είρε πάξεη 

γηα ην ζεκείν θαη ηελ ψξα αλαρψξεζεο. Σνπ έδσζε, θα-

ινχ θαθνχ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ πνπ ζα δήισλε ρακέλε αλ 

θαη δελ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ εθδξνκή. Απιά γηα λα 

έρεη έλα αθφκε ζηνηρείν αλ ηπρφλ θάηη δελ πήγαηλε θαιά. 

-Φίιε ηνπ είπε ν Μηράιεο, ζέισ κηα ράξε αθφκε απφ 

ζέλα. 

-Πεο ην, απάληεζε ν Αξγχξεο. 

-Οη γνλείο κνπ, ζπλέρηζε ν Μηράιεο, δελ έρνπλ λέα κνπ 

απφ ηα επεηζφδηα θη χζηεξα. ίγνπξα ηνπο ηελ έρνπλε πέ-

ζεη ζην ζπίηη φηαλ κε ςάρλαλε. Δίλαη ζίγνπξν πσο δελ μέ-
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ξνπλ αλ κε έρνπλ πηάζεη, αλ δσ θαη θαηαιαβαίλεηο ηη δφξη 

ηξαβάλε. 

-ίγνπξα, ζπκθψλεζε ν Αξγχξεο. Ση ζέιεηο λα θάλσ; 

-Σε κάλα κνπ ηελ μέξεηο, είπε ν Μηράιεο. Δθείλε ζε 

έρεη δεη αιιά δελ μέξσ αλ ζα ζε ζπκάηαη. Γελ έρεη ζεκα-

ζία. Θέισ λα ηεο δψζεηο έλα ζεκείσκα γηα λα κάζνπλε 

πσο είκαη θαιά θαη λα εζπράζνπλε. κσο δελ ζα παο ζην 

ζπίηη γηαηί κπνξεί λα ην παξαθνινπζνχλε αθφκε. 

-Πσο ζα γίλεη, ξψηεζε ν Αξγχξεο. 

-Θπκάζαη πνπ είλαη ην ζπίηη, έηζη δελ είλαη, ξψηεζε ν 

Μηράιεο. 

-Φπζηθά, απάληεζε ν Αξγχξεο. Πίζσ απφ ηελ Γεκνηη-

θή Αγνξά ζηε Φσθίσλνο. 

-Χξαία, είπε ν Μηράιεο. Ζ κάλα πάεη θάζε Παξαζθεπή 

πξσί ζηελ αγνξά γηα ςψληα. Δθεί ζα ηελ πιεζηάζεηο θαη 

ζα ηεο δψζεηο κε ηξφπν ην ζεκείσκα αθνχ ηζεθάξεηο πσο 

δελ ηελ παξαθνινπζνχλε. 

-Δληάμεη, είπε ν Αξγχξεο, θέξε ην ζεκείσκα. 

Ο Μηράιεο έβγαιε ην ζεκείσκα απφ ηελ ηζέπε ηνπ. 

Ήηαλ έλα ραξηάθη δηπισκέλν θαη ηζαιαθσκέλν γηα λα 

κνηάδεη κε ζθνππίδη θαη ηνπ ην έδσζε. Ο Αξγχξεο ην πήξε 

θαη ην θξάηεζε δηπισκέλν ζην ρέξη ηνπ. 

-Μπνξείο λα ην δηαβάζεηο, ηνπ είπε ν Μηράιεο. 

Ο Αξγχξεο ην μεδίπισζε θαη δηάβαζε. 

«Μάλα, παηέξα. Δίκαη θαιά, λα κελ αλεζπρείηε. Μφιηο 

θηάζσ ζε αζθαιέο κέξνο ζα επηθνηλσλήζσ. χληνκα.» 

-Πφηε λα πάσ, ξψηεζε ν Αξγχξεο. 
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-Αθνχ θχγσ θαη πξηλ επηζηξέςεη ε εθδξνκή, απάληεζε 

ν Μηράιεο. ρη πξηλ κήπσο γίλεη θακηά αλάπνδε θαη φρη 

κεηά γηα λα κελ ην βξνπλ ζηα ρέξηα ζνπ αλ ηπρφλ ζε ςά-

μνπλ. 

-Έγηλε, έγλεςε θαηαθαηηθά ν Αξγχξεο θαη ζεθψζεθε 

λα θχγεη. 

-’ επραξηζηψ γηα φια, είπε ν Μηράιεο. 

Ο Αξγχξεο ηνλ αγθάιηζε θαη είπε: 

-Άληε, κε ην θαιφ λα μαλαληακψζνπκε θαη ζχληνκα. 

-Ακήλ, απάληεζε ν Μηράιεο. 

 

Σελ παξακνλή ηεο αλαρψξεζεο ηεο εθδξνκήο ν Μηρά-

ιεο πέξαζε απφ ην θνκκσηήξην θαη ε Άλλα θξφληηζε ηελ 

εκθάληζή ηνπ φπσο έπξεπε. 

Σελ εκέξα ηεο αλαρψξεζεο ν Αξγχξεο πήγε ζην αζηπ-

λνκηθφ ηκήκα θαη έθαλε δήισζε απψιεηαο ηεο ηαπηφηε-

ηαο. Τπέβαιε αίηεζε γηα έθδνζε λέαο θαη πεξίκελε. 

Ο Μηράιεο ηαμίδεςε κε ην νκαδηθφ δηαβαηήξην σο Αξ-

γχξεο. Ήηαλ έλαο αλάκεζα ζηνπο νγδφληα δπν επηβάηεο 

θαη ν ππεχζπλνο αξρεγφο ηεο εθδξνκήο νχηε πνπ ηνλ πξφ-

ζεμε. 

Ση λα πξνζέμεη δειαδή, φινπο γηα πξψηε θνξά ηνπο 

έβιεπε. Φψλαδε ηα νλφκαηα θαη ηνπο έβαδε ζηηο ζέζεηο 

ηνπο. 

Οη δέθα εκέξεο ηεο εθδξνκήο πέξαζαλ ρσξίο απξφν-

πηα. Ο Μηράιεο αθνινπζνχζε θαλνληθά ην πξφγξακκα. 

Βελεηία, Μηιάλν, Φισξεληία, Ρψκε. Αθνινπζνχζε ηηο 

μελαγήζεηο θαη έθαλε φηη θαη νη ππφινηπνη, δειαδή θιεξ-

ηάξηδε ηα θνξίηζηα θαη μελχρηαγε πίλνληαο κπχξεο. Έηζη 
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δελ έδηλε δηθαίσκα ζε θαλέλα λα ππνςηαζηεί νηηδήπνηε. 

Φξφληηδε λα θαίλεηαη αθειήο κε ηα θνξίηζηα  θαη έηζη δελ 

είρε επηηπρίεο, θάηη πνπ έπξεπε λα απνθχγεη ψζηε λα κελ 

γίλεη αηζζεηή ε απνπζία ηνπ φηαλ ζα εξρφηαλ ε ψξα. 

Μνηξαδφηαλ ην δσκάηην κε ηξεηο αθφκε θνηηεηέο θαη 

επηπρψο γη απηφλ ην κφλν πξάγκα πνπ ζπδεηνχζαλ ήηαλ 

γηα ην πνδφζθαηξν. Έηζη κπφξεζε λα κπεη ζηελ παξέα ρσ-

ξίο δπζθνιία, αθνχ απφ ηελ πξψηε εκέξα έκαζε κεξηθά 

νλφκαηα παηθηψλ θαη έθαλε θαη εθείλνο ζρφιηα, παξαθν-

ινπζψληαο θαη ζπκθσλψληαο κε ηνπο ππφινηπνπο. 

ηαλ έθηαζαλ ζηε Ρψκε έπξεπε λα επηθνηλσλήζεη κε 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ πεξίκελαλ. Έηζη, ην απφγεπκα 

πνπ είρε ζην πξφγξακκα «ειεχζεξε εκέξα γηα ςψληα»,  

βγήθε καδί κε αξθεηνχο ζπληαμηδηψηεο ηνπ θαη πήγαλε 

ζηελ αγνξά. Δθεί κέζα ζε έλα πνιπθαηάζηεκα θξφληηζε 

λα ηνπο ράζεη θαη αθνχ έκεηλε κφλνο πήγε ζε έλα ηειεθσ-

ληθφ ζάιακν θαη θάιεζε ηνλ αξηζκφ πνπ είρε πάξεη απφ 

ηνλ Μαλψιε. 

Ζ νδεγία ηνπ Μαλψιε ήηαλ λα κηιήζεη Αγγιηθά θαη λα 

δεηήζεη ηνλ Φξαληδέζθν απφ ην Ρίκηλη. 

-Ο Φξαληδέζθνο ιείπεη ηαμίδη, ηνπ απάληεζε απφ ηελ 

άιιε άθξε ηεο γξακκήο ζηα Αγγιηθά κηα θσλή θαη ζπλέ-

ρηζε, μαλαθαιέζηε ζε κηα εβδνκάδα. 

Απηφ ήηαλ ην ζχλζεκα αλαγλψξηζεο. 

Ο Μηράιεο έθιεηζε ην ηειέθσλν θαη ζηακάηεζε έλα 

ηαμί. 

-ηαηζηφλε ηέξκηλη πξέγθν, είπε ζην ηαμηηδή. 

ε ιίγα ιεπηά βξηζθφηαλε εκπξφο ζηελ είζνδν ηνπ ηε-

ξάζηηνπ ζηαζκνχ. Μπήθε κέζα θαη ζηάζεθε κεξηθά κέηξα 
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πίζσ απφ ηελ θεληξηθή είζνδν. Δθεί, φπσο είρε ζπκθσλε-

ζεί, ζα ζπλαληνχζε ηνλ άλζξσπν πνπ πεξίκελε. 

Λίγα ιεπηά αξγφηεξα, έλαο κηθξφζσκνο λεαξφο ηνλ 

πιεζίαζε. Σνλ θνίηαμε αδηάθνξα θαη ηνλ ξψηεζε ζηα Ηηα-

ιηθά. 

-Μήπσο ζέιεηε ηαμί; 

Ο Μηράιεο ρακνγέιαζε. 

-Δγψ είκαη θίιε κνπ, απάληεζε ζηα Διιεληθά. 

Ζ επαθή είρε γίλεη. Βγήθαλ καδί απφ ην ζηαζκφ θαη ν 

Μηράιεο ηνλ αθνινχζεζε κέρξη ην πάξθηλ. Μπήθαλ ζε 

έλα κηθξφ κπιε Fiat θαη πεξηεγήζεθαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο 

Ρψκεο γηα είθνζη πεξίπνπ ιεπηά. 

Ο Γεκήηξεο, έηζη έιεγαλ ηνλ κηθξφζσκν λεαξφ ηνπ 

έδσζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο. 

Αλ εμαθαληδφηαλ εθείλε ηελ εκέξα ζα ππήξρε θίλδπλνο 

λα ηνλ αλαδεηήζνπλ θαη ζα παξέκελε ε εληνιή αλαδήηε-

ζήο ηνπ ζηηο αξρέο, θάηη πνπ έπξεπε λα απνθχγνπλ κέρξη 

λα δεηεζεί πνιηηηθφ άζπιν θαη λα απνθηήζεη ηαπηφηεηα 

θαη δηαβαηήξην. 

Ζ εμαθάληζή ηνπ έπξεπε λα δηαπηζησζεί απφ ηνλ αξρε-

γφ ηεο εθδξνκήο φηαλ δελ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη 

δήισζε ζηηο αξρέο. Γειαδή θαηά ηνλ έιεγρν δηαβαηεξίσλ 

πξηλ ηελ επηβίβαζε ζην πινίν γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ Δι-

ιάδα. 

Ο Μηράιεο ηνλ άθνπζε κε πξνζνρή. 

Όζηεξα ηνλ άθεζε θάπνπ θνληά ζην μελνδνρείν πνπ 

έκελε. 

Σελ επφκελε εκέξα ην γθξνππ ηαμίδεςε γηα Αλθφλα. 

Απφ εθεί ζα επέζηξεθαλ ζηελ Διιάδα.  
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ηαλ ην πνχικαλ έθηαζε ζην ρψξν επηβίβαζεο ηνπ ιη-

καληνχ θαη ελψ πεξίκελαλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο κε ηα δηαβα-

ηήξηα, ν Μηράιεο θξαηψληαο ην ζαθ-βνπαγηάδ κε ηα 

πξάγκαηά ηνπ πήγε κέρξη ην θπιηθείν ηνπ ζηαζκνχ. Κνί-

ηαμε απφ ην παξάζπξν θαη αθξηβψο απ΄ έμσ ζην δξφκν 

είδε ηνλ Γεκήηξε. 

Έξημε κηα καηηά γχξσ γηα λα βεβαησζεί φηη δελ ηνλ έ-

βιεπε θάπνηνο απφ ην γθξνππ θαη βγήθε έμσ. Πιεζίαζε 

ηνλ Γεκήηξε θαη εθείλνο απνκαθξχλζεθε αξγά θάλνληάο 

ηνπ λφεκα λα ηνλ αθνινπζήζεη. 

Λίγν πην θάησ δηέθξηλε ην κπιε Fiat ηνπ Γεκήηξε. 

Μπήθαλ κέζα θαη ν Γεκήηξεο είπε ζηνλ άλδξα πνπ θαζφ-

ηαλ ζηε ζέζε ηνπ νδεγνχ κε αλακκέλε ηε κεραλή. 

-Πάκε Γηάλλε. 

Ο Γηάλλεο πάηεζε γθάδη θαη απνκαθξχλζεθαλ απφ ην 

ιηκάλη. 

-Καιψο ήξζεο Μηράιε, είκαη ν Γηάλλεο, είπε ν νδεγφο 

ζηνλ Μηράιε κφιηο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ επηθίλδπλε 

πεξηνρή. 

-Να είζαζηε θαιά, απάληεζε ν Μηράιεο. 

Γπν ψξεο αξγφηεξα έθηαλαλ ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε 

ζηε Ρψκε. 

ια είραλ γίλεη φπσο έπξεπε θαη ρσξίο απξφνπηα.  

-Γελ μέξσ πψο λα ζαο επραξηζηήζσ, είπε ν Μηράιεο 

απεπζπλφκελνο ηφζν ζην Γεκήηξε φζν θαη ζην Γηάλλε. 

-Γελ ρξεηάδεηαη, απάληεζε ν Γηάλλεο, θη εκείο θπγάδεο 

είκαζηε. Βνεζάκε φπσο καο βνήζεζαλ. 

Ο Γεκήηξεο θνχλεζε θαηαθαηηθά ην θεθάιη ηνπ ζπκ-

θσλψληαο. 
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-Αλ κείλεηο καδί καο, ηνπ είπε, ζίγνπξα ζα θάλεηο θη 

εζχ ην ίδην αλ ρξεηαζηεί. 

-Οχηε λα ην ζπδεηάηε, είπε ν Μηράιεο.  

Ζ απνπζία ηνπ Μηράιε δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ επηβί-

βαζε ζην πινίν φκσο ήηαλ αξγά γηα λα εληνπηζηεί. Σνλ 

αλαδήηεζαλ φκσο κάηαηα θαη έηζη απιά ζεκεηψζεθε απφ 

ηνλ ειεγθηή ε απνπζία ελφο εθ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην 

νκαδηθφ δηαβαηήξην. 

ην κεηαμχ ν Αξγχξεο αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο ηνπ Μη-

ράιε θαη αλαδήηεζε ηε κεηέξα ηνπ. Σελ Παξαζθεπή ην 

πξσί πήγε απφ λσξίο θαη ζηήζεθε έμσ απφ ηε Γεκνηηθή 

Αγνξά. Καηά ηηο ελληά ε γπλαίθα εκθαλίζηεθε θαη ν Αξ-

γχξεο ηελ αθνινχζεζε κέζα ζηελ αγνξά ειέγρνληαο φζν 

κπνξνχζε γηα χπνπηεο θηλήζεηο. Αθνχ ζηγνπξεχηεθε πσο 

δελ ηνπο παξαθνινπζνχζε θαλείο πιεζίαζε ζηνλ πάγθν κε 

ηα ιαραληθά θαη έξημε κε ηξφπν ην ζεκείσκα κέζα ζηε 

ζαθνχια κε ηηο παηάηεο πνπ εθείλε ηελ ψξα γέκηδε ε γπ-

λαίθα. Ο καλάβεο ήηαλ απαζρνιεκέλνο κε έλαλ άιιν πε-

ιάηε θαη δελ πξφζεμε ηελ θίλεζε. Ζ γπλαίθα θνίηαμε απν-

ξεκέλε ηνλ Αξγχξε θαη εθείλνο ηεο έθαλε έλα λφεκα θα-

ζεζπραζηηθφ θαη απνκαθξχλζεθε. Έβαιε ην ρέξη ηεο κέζα 

ζηε ζαθνχια θαη έπηαζε ην ραξηάθη, ην μεδίπισζε κε ηξφ-

πν θαη αλαγλψξηζε ην γξαθηθφ ραξαθηήξα ηνπ Μηράιε. 

Ακέζσο ην ηζαιάθσζε θαη ην θξάηεζε ζηε ρνχθηα ηεο. 

Έδσζε ηε ζαθνχια ζην καλάβε θαη ψζπνπ εθείλνο λα δπ-

γίζεη ηηο παηάηεο ην έβαιε ζηε ηζέπε ηεο. 

Άθεζε ηα ππφινηπα ςψληα γηα αξγφηεξα θαη επέζηξεςε 

ζην ζπίηη γεκάηε αγσλία. Μπήθε κέζα, μεδίπισζε ην ζε-

κείσκα θαη έλαο ζηελαγκφο αλαθνχθηζεο βγήθε ιπηξσηη-

θά απφ κέζα ηεο. 
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Σν κεζεκέξη φηαλ γχξηζε ν παηέξαο ηνπ Μηράιε απφ ηε 

δνπιεηά ηνλ πεξίκελε πίζσ απφ ηελ πφξηα γηα λα ηνπ πεη 

ηα επράξηζηά. Δθείλνο κφιηο ηα άθνπζε ηελ αγθάιηαζε θαη 

χζηεξα απφ ιίγν μέζπαζε ζε έλα βξνληεξφ γέιην. 

Δίραλ πεξάζεη δχζθνιεο ψξεο κεηά ηελ εμαθάληζε ηνπ 

Μηράιε ν νπνίνο δελ είρε παξνπζηαζηεί κεηά ηελ δηαθνπή 

ηεο αλαβνιήο ηνπ ζην ζηξαηφ. Ζ αζηπλνκία είρε έξζεη ζην 

ζπίηη θαη ηα είραλ θάλεη φια θχιιν θαη θηεξφ. Ο Μηράιεο 

πξνλνεηηθφο δελ είρε απνιχησο ηίπνηα επηιήςηκν κέζα 

ζην ζπίηη. Αληίζεηα ζην δσκάηηφ ηνπ ππήξραλ κφλν ηα 

βηβιία ηεο ρνιήο ηνπ, κεξηθά ζξεζθεπηηθά βηβιία θαη ην 

βηβιίν ηνπ δηθηάηνξα «Σν Πηζηεχσ κνπ». 

Παξά ηαχηα, νη αζηπλνκηθνί δελ πείζηεθαλ. Πίεζαλ 

πνιχ ηνπο γνλείο ηνπ λα κάζνπλ πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη, 

κε πνηνπο έθαλε παξέα θαη ηέηνηα. 

Δθείλνη ππνζηήξημαλ ζηαζεξά πσο δελ ππήξρε πεξί-

πησζε ην παηδί ηνπο λα ζπκκεηείρε ζε αλαηξεπηηθέο νκά-

δεο θαη πσο ίζσο λα βξέζεθε ηπραία εθεί πνπ δελ έπξεπε. 

Απφ ηφηε θαη γηα αξθεηφ θαηξφ ην ζπίηη ήηαλ ζε παξα-

θνινχζεζε θαη ην ηειέθσλν έθαλε έλαλ αλεπαίζζεην α-

ζπλήζηζην βφκβν φηαλ κηινχζαλ. 

Ήηαλ θαλεξφ πσο ην παξαθνινπζνχζαλ. Απηή ε παξα-

ηήξεζε ηνπο έδσζε έλα πιενλέθηεκα. Άξρηζαλ λα κηιάλε 

κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο δηθνχο ηνπο εμπκλψληαο ην 

ζχζηεκα θαη θαηαδηθάδνληαο ηνπο αληηθξνλνχληεο. Όζηε-

ξα απφ κεξηθέο εβδνκάδεο ν βφκβνο ράζεθε, φκσο θαινχ 

θαθνχ εθείλνη ζπλέρηζαλ ην ίδην βηνιί.  

 

Ζ αλαθνξά ηεο παξακνλήο ηνπ Μηράιε ζηελ Ηηαιία έ-

γηλε κεηά ηελ επηζηξνθή θαη κάιηζηα κε θάπνηα θαζπζηέ-

ξεζε θαζψο ν αξρεγφο ηεο εθδξνκήο πξνζπάζεζε λα ην 
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απνζησπήζεη πξνθεηκέλνπ λα κελ βξεζεί ππφινγνο ζηηο 

φπνηεο αξρέο. Σειηθά δελ κπφξεζε λα ην απνθχγεη  θαζψο 

θάπνηνο απφ ηνπο εθδξνκείο ην απνθάιπςε θαη ππνρξεψ-

ζεθε λα αλαθέξεη ην γεγνλφο.  

Όζηεξα απφ απηφ ν Αξγχξεο θιήζεθε γηα εμεγήζεηο 

θαη πέξαζε δχζθνιεο ψξεο αλάθξηζεο. 

Σνλ θάιεζαλ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ 

θαη άξρηζαλ ηηο εξσηήζεηο επγεληθά θαη κε θηιηθή δηάζεζε. 

Σνπ δεηνχζαλ ζηνηρεία ρσξίο λα ηνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε 

φηη ήηαλ χπνπηφο. Δθείλνο απαληνχζε ήξεκα. Φσλέο θαη 

ζφξπβνη ζαλ λα ρηππνχζαλ θάπνηνλ αθνπγφληνπζαλ απφ 

έλα δηπιαλφ δσκάηην. Κάπνηα ζηηγκή κπήθε ζην δσκάηην 

έλαο κεγαιφζσκνο, ηδξσκέλνο θαη θνίηαμε απεηιεηηθά ηνλ 

Αξγχξε. Ήηαλ ζαλ λα ηνπ έιεγε πσο ε επγέλεηα δελ είλαη 

ην κφλν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ο Αξγχξεο θαηάθε-

ξε λα κείλεη ςχρξαηκνο αλ θαη ν θφβνο ηνλ είρε πιεκπξί-

ζεη. 

Απηή ήηαλ ε πξψηε θάζε ηεο αλάθξηζεο. Δπηπρψο γηα 

εθείλνλ δελ έδεζε ηελ επφκελε θάζε πνπ πέξαζαλ πνιινί 

άιινη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαζψο θαηάθεξε λα ηνπο πεί-

ζεη πσο ηνπ είραλ θιέςεη ηελ ηαπηφηεηα θαη πσο ν ίδηνο 

δελ είρε πάεη πνηέ ζηε ηξαηνινγία γηα λα πάξεη πηζην-

πνηεηηθφ γηα δηαβαηήξην θαη πσο δελ είρε ηαμηδέςεη πνηέ 

ζην εμσηεξηθφ.  

Ο αζηπλνκηθφο πνπ ηνλ αλέθξηλε ηνπ είπε πσο ζα δε-

ηνχζε ζηνηρεία απφ ηε ζηξαηνινγία θαη ζα ηνλ μαλαθα-

ινχζε. Σνπ δήηεζε λα κελ απνκαθξπλζεί απφ ηελ πφιε. 

Σα φζα είρε ηζρπξηζηεί ν Αξγχξεο ηα επηβεβαίσζαλ 

απφ ηε ηξαηνινγία θαζψο δελ ηνλ είραλ δεη πνηέ, ηνπιά-

ρηζηνλ κε ηελ θαλνληθή ηνπ εκθάληζε. Ζ δήισζε απψιεη-

αο πνπ είρε θάλεη έγθαηξα απνδείρζεθε ζσηήξηα. 
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Ο αζηπλνκηθφο φηαλ ηνλ μαλαθάιεζε ηνπ είπε πσο δελ 

ζα δησρζεί θαζψο δελ είραλ βξεη θάηη ελνρνπνηεηηθφ ζε 

βάξνο ηνπ θαη ηνλ πξνεηδνπνίεζε φηη ζα είλαη ππφ παξα-

θνινχζεζε. 

Απφ ηφηε ήηαλ ζε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη γη 

απηφ θξφληηζε λα κελ δψζεη αθνξκέο. Δπηπρψο κεξηθνχο 

κήλεο αξγφηεξα ην θαζεζηψο θαηέξξεπζε. 

Ο Μηράιεο παξέκεηλε ζηε Ρψκε ηνπο επφκελνπο κήλεο 

κέρξη ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο δνπιεχνληαο ζηελ νκά-

δα πνπ ηνλ είρε βνεζήζεη λα δηαθχγεη. 

Ζ κνλαδηθή επηθνηλσλία πνπ είρε κε ηνπο δηθνχο ηνπ 

ήηαλ ηα επφκελα Υξηζηνχγελλα. 

Έγξαςε κηα Υξηζηνπγελληάηηθε θάξηα κε επρέο θαη ηελ 

έζηεηιε ζην ζπίηη ησλ γνληψλ ηνπ βάδνληαο ζαλ παξαιή-

πηε ηνλ ίδην. Τπνηίζεηαη πσο θάπνηνο παιηφο ηνπ θίινπο 

ηνπ έζηειλε επρέο γηα ηηο γηνξηέο απφ ηελ Ηηαιία. Σν θιεη-

δί ήηαλ ν γξαθηθφο ηνπ ραξαθηήξαο θαη ζε εηζαγσγηθά ε 

θξάζε πνπ ζπλήζηδε λα ηνπ ιέεη ε κάλα ηνπ «Άθνπγε 

πνιιά, ιέγε ιίγα». 

Ο Μηράιεο επέζηξεςε κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο 

φπσο νη πεξηζζφηεξνη θπγάδεο. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ έθαλε ήηαλ λα ζπλαληήζεη ηνλ 

Αξγχξε θαη λα ηνλ επραξηζηήζεη. Όζηεξα αλαδήηεζε ηνλ 

Μαλψιε πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επραξηζηήζεη φκσο δελ είρε 

θαλέλα ζηνηρείν γηα λα ηνλ εληνπίζεη. 

Ζ Δχε, ην πξφζσπν πνπ ηνλ είρε θέξεη ζε επαθή καδί 

ηνπ είρε θχγεη γηα ηελ Ακεξηθή θαη είραλ ραζεί ηα ίρλε 

ηεο. 

Πέξαζαλ ρξφληα κέρξη λα ζπλαληεζνχλ ηπραία ζε κηα 

πξνεθινγηθή ζπγθέληξσζε.  
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 Μηράιεο ηνλ πιεζίαζε θαη κφιηο ν Μαλψιεο ηνλ είδε 

ηνπ ρακνγέιαζε θαη άπισζε ην ρέξη ηνπ πξνο ην κέξνο 

ηνπ. 

-Μαλψιε, είπε ν Μηράιεο, επηηέινπο ζε βξίζθσ. 

-Γεηα ζνπ Μηράιε, ηνπ απάληεζε εθείλνο. Υαίξνκαη 

πνπ ζε βξίζθσ ζ’ απηφ ην κεηεξίδη. 

-Υσξίο ηε δηθή ζνπ βνήζεηα δελ μέξσ πνπ ζα ήκνπλ 

ζήκεξα, ηνπ είπε ν Μηράιεο.  ’ επραξηζηψ γηα κηα αθφκε 

θνξά. 

Απφ ηφηε πνξεχηεθαλ καδί γηα πνιιά ρξφληα. 
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Ο Γεξνγηάλλεο ήηαλ δεισκέλνο θνηηεηήο ηεο Ηαηξηθήο 

γηα λα κπνξεί λα θπθινθνξεί κέζα ζην Παλεπηζηήκην. 

Ήηαλ κπζηηθφο αζηπλνκηθφο ηνπ θνηηεηηθνχ φπσο νλνκα-

δφηαλ ην ηκήκα πνπ έιεγρε ηα Παλεπηζηήκηα. πσο ήηαλ 

θπζηθφ δελ έκπαηλε ζηηο θιηληθέο, ππνηίζεηαη πσο ήηαλ ζε 

άιιε βάξδηα, έηζη θπθινθνξνχζε ζην πξναχιην θαη ζην 

θαθελείν. ινη νη παιηφηεξνη ηνλ γλψξηδαλ, φκσο γηα ηνπο 

λεψηεξνπο ησλ πξψησλ εηψλ ήηαλ πξαγκαηηθφο θίλδπλνο. 

Γηα ην Γεξνγηάλλε ν Νίθνο ήηαλ θαζαξφο, ππνηίζεηαη 

δηθφο ηνπο, ζπλεξγάζηκνο, φκσο ν Νίθνο δελ ήηαλ θαζφ-

ινπ ήζπρνο γηα ην αλ απηφ ζα άιιαδε θαη κάιηζηα δξακα-

ηηθά, κεηά ηε ζχιιεςε ηνπ Σάζνπ. Έηζη φπνηε ν Γεξν-

γηάλλεο ηνλ πιεζίαδε έλνησζε έλα ξίγνο. 

-Ση γίλεηαη νκνξθφπαηδν, ηνπ είπε κε ην ζπλσκνηηθφ 

χθνο θαη ην εηξσληθφ γειάθη πνπ είρε πάληα. 

-Γε βαξηέζαη, ηνπ απάληεζε ν Νίθνο πνπ εξέκεζε θα-

ηαιαβαίλνληαο φηη δελ είρε αιιάμεη θάηη. 

-Πνπ ζα κνπ πάο, ζπλέρηζε κεηαμχ ζνβαξνχ θαη αζηεί-

νπ ν άιινο, ζα ζε θιείζσ ζην κπνπληξνχκη. 

Ο Νίθνο ηξάβεμε κηα ξνπθεμηά απφ ην ηζηγάξν ηνπ θαη 

ηνπ απάληεζε εηξσληθά: 

-Μφλν πνπ ηφηε δελ ζα έρεηο κπνπληξνχκη δηαζέζηκν 

γηαηί πξνεγνπκέλσο ζα ηνπο έρεηο καδέςεη φινπο. 

-Καιά, είπε ν Γεξνγηάλλεο κε λφεκα θαη ζπλέρηζε επί 

ηεο νπζίαο απηή ηε θνξά. Κη εζχ ξε παηδάθη κνπ, ηφζα 

ρξφληα θαη δελ κνπ έρεηο δψζεη νχηε έλα φλνκα, ηη δηάνιν, 

θαλέλαο δελ έπεζε ζηελ αληίιεςή ζνπ. 

-Αθνχ ξε ζπ, ηνπ απάληεζε ν Νίθνο, κε μέξνπλε ζε κέ-

λα ζα έξζνπλε λα κνζηξάξνπλε. Δζχ πξέπεη λα καζαίλεηο 
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θαη λα κνπ ιεο θη εκέλα, φρη ην αλάπνδν. Δζχ είζαη ν εηδη-

θφο, ηη ιέκε ηψξα. 

Ο Γεξνγηάλλεο έθαλε έλα κνξθαζκφ ζαλ λα ζπκθσ-

λνχζε θαη απνκαθξχλζεθε. 

αλ ηνλ Γεξνγηάλλε ππήξραλ ηέηνηνη ζε φια ηα έηε. 

Αξγά ε γξήγνξα βέβαηα φινη γηλφληνπζαλ γλσζηνί, πά-

λησο παξέκελαλ θαη απνηεινχζαλ θαηά θάπνην ηξφπν έλα 

ζχκβνιν, κηα παξνπζία ζην ρψξν. 

ε κηα κφλν πεξίπησζε απνκάθξπλαλ έλαλ πνπ έθαλε 

ην ιάζνο λα ηξαβήμεη ην φπιν φηαλ έλαο βνεζφο θαζεγε-

ηνχ πνπ ήηαλ «εθηφο γξακκήο» ηφικεζε λα ηνπ αληηζηαζεί 

φηαλ ινγφθεξαλ θαη θαζψο ήηαλ ζεξηψδεο δελ άθελε πε-

ξηζψξηα άιιεο αληηκεηψπηζεο ζηνλ ππνηηζέκελν θνηηεηή. 

Ο απνκαθξπλζείο ππνηίζεηαη φηη απνβιήζεθε απφ ηε 

ρνιή θαη ηελ επφκελε ρξνληά έθεξαλ έλαλ άιιν ζηε ζέ-

ζε ηνπ, δήζελ κε κεηαγξαθή απφ ηε Θεζζαινλίθε. 

Γελ ήηαλ φκσο κφλν νη Γεξνγηάλλεδεο πνπ παξαθν-

ινπζνχζαλ ηνπο θνηηεηέο. Τπήξραλ θαη κεξηθνί πξαγκα-

ηηθνί θνηηεηέο πνπ ήηαλ πξφζπκνη λα ζπλδξάκνπλ ην ζχ-

ζηεκα. Απηνί ήηαλ νη πην επηθίλδπλνη. 

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Νίθνπ ήηαλ μερσξηζηή. 

Ήηαλ γηνο ζηξαηησηηθνχ θαη αθξηβψο γη απηφ ζηελ ε-

θεβεία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηελ απαξαίηεηε ζχ-

γθξνπζε κε ηηο ηδέεο ηνπ παηέξα θαη λα απνγαιαθηηζηεί, 

απνδέρηεθε κε ελδηαθέξνλ ηηο επαλαζηαηηθέο απφςεηο γηα 

κηα άιιε θνηλσλία δηθαίνπ πνπ άθνπζε απφ ηνλ δηαθσηη-

ζηή ηεο γεηηνλίαο ηνπ ζηα δψδεθά ηνπ. 
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Σφηε, ιίγν κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθχιηνπ φια απηά αθνχ-

γνληαλ κφλν ηηο λχρηεο, ζηα ζθνηεηλά, ζηα παγθάθηα ζηηο 

πιαηείεο.  

Ζ παξαλνκία ήηαλ ζαγελεπηηθή θαη ε απνδνρή αθφκε 

επθνιφηεξε. 

Σα ρξφληα πέξαζαλ θαη φηαλ ν Νίθνο πέηπρε θαη κάιη-

ζηα κε ηνπο πξψηνπο ζην Παλεπηζηήκην, ηνλ πξνζέγγηζαλ 

ακέζσο ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ παηέξα ηνπ, πνπ ήηαλ ηφηε 

ζπληαμηνχρνο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ νξίζνπλ εθπξφζσπν 

ησλ θνηηεηψλ ηνπ έηνπο ηνπ. Ο θνηηεηηθέο εθινγέο είραλ 

απαγνξεπηεί. Ζ επηινγή ησλ εθπξνζψπσλ γηλφηαλ απφ 

ηνπο αξηζηνχρνπο, βέβαηα ππφ πξνυπνζέζεηο. 

Δθείλνο ηφηε εθηίκεζε πσο κηα επζεία άξλεζε ζα κπν-

ξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ ίδην, φζν θαη ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θη έηζη επέιεμε λα δερηεί ζθνπεχνληαο λα 

δείμεη αδηαθνξία θαη λα ππνρξεσζνχλ λα ηνλ αληηθαηα-

ζηήζνπλ σο αλεπαξθή. Έηζη πέξαζαλ νη πξψηνη κήλεο. 

Ήηαλ 6 Γεθέκβξε φηαλ ζην ζπίηη ελφο ζπκθνηηεηή ηνπ, 

Νίθνο θη εθείλνο, πνπ γηφξηαδε φπσο θη ν ίδηνο θαη έθαλε 

γηνξηή γηα ηνπο ζπκθνηηεηέο, ζπλάληεζε γηα πξψηε θνξά 

ηνλ Σάζν. 

Ο Σάζνο πνπ γλψξηδε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Νίθνπ, δειαδή 

ηνπ δηνξηζκέλνπ εθπξφζσπνπ, ηνλ πιεζίαζε πξνθεηκέλνπ 

λα ηνλ βνιηδνζθνπήζεη θαη λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ εθείλνο απνηεινχζε. 

Κνπβέληα ζηελ θνπβέληα θαηάιαβε πσο ν Νίθνο δελ 

ήηαλ θαζφινπ εθείλν πνπ λφκηδε. Έηζη κεηά απφ αξθεηή 

ψξα θαη αθνχ αλνίρηεθαλ θη νη δπν αξθεηά. Έδσζαλ ξα-

ληεβνχ λα ηα μαλαπνχλε κε εζπρία. 

Ζ ζπλάληεζε έγηλε ζε έλα εκηππφγεην ηαβεξλάθη ζηε 

ίλα, πην πάλσ απφ ηε Γαιιηθή ρνιή, αξηζηεξά. Ήηαλ 
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έλαο ρψξνο πνπ δελ ηνλ μερλάο εχθνια, δσγξαθηζκέλνη 

ηνίρνη κε θηγνχξεο βαξεινθξφλσλ, έληνλα ρξψκαηα, θί-

ηξηλν, κπιε, θφθθηλν.   

Οη πειάηεο, ιατθνί ηχπνη θαη ην ζεξβίξηζκα ρσξίο πν-

ιπηέιεηεο. 

Κάζηζαλ εθεί αξθεηέο ψξεο, έθαγαλ, ήπηαλ θαη κίιε-

ζαλ. 

πλαληήζεθαλ αξθεηέο θνξέο ηηο επφκελεο βδνκάδεο 

θαη αθνχ ν Σάζνο ζηγνπξεχηεθε πσο άμηδε ην ξίζθν, ηνπ 

είπε πσο αλ δερφηαλ λα βνεζήζεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ έ-

θαλε εθείλνο κε κεξηθνχο αθφκε ζπληξφθνπο ηνπ, ζα ήηαλ 

θαιφ λα παξακείλεη ζηε ζέζε πνπ ηνλ είραλ βάιεη πξνθεη-

κέλνπ λα καζαίλεη θαη λα κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο. 

-Τπνζέησ πσο θαηαιαβαίλεηο πσο απηφ πνπ ζνπ δεηψ 

ζα ζε εθζέζεη ζε κεγάιν θίλδπλν. Αλ αξλεζείο δελ ζα ζε 

παξεμεγήζσ, ηνπ είπε. 

Ο Νίθνο θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ θαηαθαηηθά θαη χζηε-

ξα απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα ηνπ απάληεζε 

-Καη’ αξρήλ ζ’ επραξηζηψ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

δείρλεηο. Με ηηκά. Θα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί 

θαζψο αλ πηαζηψ δελ κπνξψ λα μέξσ πφζν ζα αληέμσ. 

Ννκίδσ πσο θαλείο δελ ην μέξεη απηφ. 

-Γειαδή είζαη κέζα, ξψηεζε ν Σάζνο. 

-Απηφ πνπ ζθέπηνκαη, απάληεζε ν Νίθνο, είλαη ε ξε-

ηζηληά πνπ ζα θνπβαιάσ σο ζπλεξγάηεο ηνπ ερζξνχ. 

Ο Σάζνο ζπκθψλεζε κε έλα κνξθαζκφ. 

-Καζέλαο ινγνδνηεί ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζπλέρηζε ν Νίθνο. 

Έηζη δελ είλαη; 

Ο Σάζνο έπηαζε ην πνηήξη ηνπ θαη ην ζήθσζε. 
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-Καιή δχλακε ζχληξνθε, είπε. 

Ο Νίθνο ζήθσζε ην δηθφ ηνπ θαη ηζνχγθξηζαλ ηα πνηή-

ξηα. 

-Καη θαιή ηχρε, ζπκπιήξσζε. Σελ ρξεηαδφκαζηε. 

Ο Νίθνο δελ έκαζε πνηέ θαλέλα άιιν κέινο ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο νξγάλσζεο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ν Σάζνο 

θξάηεζε ην φλνκα ηνπ Νίθν φζν γηλφηαλ κπζηηθφ. Έηζη ν 

θίλδπλνο λα δηαξξεχζεη ην κπζηηθφ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. 

Σα επφκελα ρξφληα ν Νίθνο θη ν Σάζνο είραλ ζπλεξγα-

ζηεί θαη ράξε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ κάζαηλε ν Νίθνο εί-

ραλ πξνζηαηεπηεί πνιινί. 

Καηά θαηξνχο άθνπγε γηα θάπνηνπο πνπ έκπαηλαλ ζε 

παξαθνινχζεζε θαη ε πιεξνθνξία γηλφηαλ ζσηήξηα θα-

ζψο γηα κηα πεξίνδν ζηακαηνχζαλ θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Μηα άιιε θνξά είρε γίλεη γλσζηφ φηη ζα γηλφηαλ κηα 

ζπλάληεζε θαη ε πιεξνθνξία ήηαλ θαζνξηζηηθή θαζψο 

αλαβιήζεθε θαη απνθεχρζεθαλ ζπιιήςεηο ζεκαληηθψλ 

κειψλ. 

Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο Ννκηθήο ζην ζπίηη ηνπ Νίθνπ εί-

ραλ θαηαθχγεη ηξαπκαηίεο γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα πάλε ζηα λνζνθνκεία γηα λα κελ ζπιιεθ-

ζνχλ. 

Ο Νίθνο κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο είρε πεξάζεη 

απφ θνηηεηηθφ ιατθφ δηθαζηήξην θαη είρε θαηαδηθαζηεί 

εξήκελ ζε ζάλαην σο ζπλεξγάηεο ησλ ζηξαηησηηθψλ.  

Πνηέ δελ πξνζπάζεζε λα ην αιιάμεη.  

-Απηνί πνπ μέξνπλ είλαη αξθεηνί, έιεγε. Καζέλαο δίλεη 

ινγαξηαζκφ κφλν ζηε ζπλείδεζή ηνπ. Σειεία. 
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Ζ Διέλε, ε γπλαίθα πνπ παληξεχηεθε ν Νίθνο ιίγν πξηλ 

πάξεη ην πηπρίν ηνπ ήηαλ κηα επίζεο μερσξηζηή πεξίπησ-

ζε. Δίραλ ηηο ίδηεο ηδέεο θαη ηελ ίδηα δηάζεζε γηα ζπκκεην-

ρή ζηνλ θνηλφ αγψλα θη επηπιένλ ε Διέλε είρε λνλφ αλψ-

ηεξν ελ ελεξγεία ζηξαηησηηθφ. Παξά ην φηη δελ ζπκθσ-

λνχζε θαζφινπ κε ηηο ηδέεο ηνπ αχηε ε ζρέζε πνπ είρε 

πξνθχςεη ρσξίο δηθή ηεο επηινγή απνηεινχζε κηα επηπιέ-

νλ ζνβαξή εγγχεζε πξνθεηκέλνπ λα κελ απνηειεί ζηφρν. 

Έηζη ην ζπίηη ηνπο απνηεινχζε ηδαληθή θξπςψλα. Δπίζεο 

ε ηδηφηεηα ηνπ Νίθνπ ην κεηέηξεςε αξθεηέο θνξέο ζε 

ζηαζκφ πξψησλ βνεζεηψλ. 

Ζ Διέλε είρε πάξεη ην πηπρίν ηεο Ννκηθήο κεξηθνχο 

κήλεο πξηλ γίλνπλ ηα επεηζφδηα θαη ε θαηάιεςε απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Γλψξηδε πξφζσπα θαη πξάγκαηα θαη κεηά ηελ 

εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ, βνήζεζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

δησθφκελνπο θνηηεηέο. 

Ήηαλ εθείλε πνπ ιφγσ ησλ γλσξηκηψλ ηεο κε ηνπο α-

ληηθαζεζησηηθνχο θνηηεηέο απνηεινχζε ην πξφζσπν ζην 

νπνίν πξνζέθπγαλ αξθεηνί δησθφκελνη. 

Δθείλε κπφξεζε θαη ηνπο εμαζθάιηζε πξνζσξηλή ζηέ-

γε-θξπςψλα, πξψηεο βνήζεηεο ζε ηξαπκαηίεο θαη ε ίδηα 

ιεηηνχξγεζε σο ζχλδεζκνο επηθνηλσλίαο. 

Αθφκε ζην ζπίηη εθείλεο θαη ηνπ Νίθνπ εθηφο απφ ηνλ 

Αλδξέα θαη ε Λήδα, είραλ «θηινμελεζεί» γηα ιίγεο εκέξεο 

ηξαπκαηίεο χζηεξα απφ επεηζφδηα. 
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Απνγεπκαηάθη, ψξα έμη, αζελατθφο Οθηψβξεο πνπ ζή-

θσλε αθφκε θνληνκάληθν θαη ηα ηξαπεδάθηα έμσ. Σν θα-

θελεδάθη πίζσ απφ ηελ ρνιή απαξάιιαρην φπσο ηφηε. 

Δίραλ αιιάμεη ηηο θαξέθιεο θαη ηνπο ζεξβηηφξνπο φκσο ηα 

ππφινηπα ήηαλ ίδηα. Καθέο, ηπξφπηηα θαη θνηηεηέο αξα-

ρηνί ζηηο θελέο ψξεο ησλ καζεκάησλ. 

Δίραλ πεξάζεη ηξηάληα ρξφληα απφ ηφηε πνπ έπεζε ην 

θαζεζηψο θαη ν Νίθνο ζπλέρηδε κηα-δπν θνξέο ην ρξφλν λα 

πεγαίλεη εθεί γηα έλα θαθέ. 

Θπκφηαλ θαη αλαπνινχζε ηηο δχζθνιεο επνρέο θαη θά-

πνηεο θνξέο ζπλαληηφηαλ κε παιηνχο ζπκθνηηεηέο ηνπ πνπ 

έθαλαλ θη εθείλνη ην ίδην. 

Δθείλε ηε θνξά είρε κηα απξφζκελε ζπλάληεζε. 

Ο Γεξνγηάλλεο! 

Αζπξνκάιιεο πιένλ θη εθείλνο κε θαιαθξίηζα, θαθν-

ληπκέλνο φπσο ήηαλ πάληα, πιεζίαζε ζην θαθελεδάθη θαη 

ην βιέκκα ηνπ έπεζε ζην Νίθν. Κνληνζηάζεθε δηζηαθηηθά 

θη φηαλ ηα βιέκκαηά ηνπο δηαζηαπξψζεθαλ κεηδίαζε. 

Ο Νίθνο ρακνγέιαζε θαη ηνπ έθαλε λφεκα λα θαζίζεη 

καδί ηνπ. 

Ο Γεξνγηάλλεο πιεζίαζε ζην ηξαπεδάθη θαη θάζηζε. 

Έκεηλε γηα ιίγν ζησπειφο ξίρλνληαο ινμέο καηηέο ζην Νί-

θν πξνζπαζψληαο λα δεη ηηο δηαζέζεηο ηνπ. 

Ο ζεξβηηφξνο πιεζίαζε θαη ν Γεξνγηάλλεο ηνπ παξάγ-

γεηιε έλα θαθέ. 

Σα επφκελα ιεπηά πέξαζαλ ρσξίο ιφγηα αιιά κε κηα 

ππνβφζθνπζα έληαζε θαζψο νη δπν ηνπο ήηαλ νη αληίπα-

ινη κηαο άιιεο επνρήο. 
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Ο θαθέο ήξζε θαη ν Γεξνγηάλλεο αθνχ ήπηε κηα γνπιηά 

απνθάζηζε λα κηιήζεη. 

-Γεξάζακε παιηφπαηδν, ηνπ είπε πηθξφρνια. 

-Πεξλάλε ηα ρξφληα, απάληεζε ν Νίθνο θαη ξψηεζε. Ση 

γίλεηαη, αθφκα ηνλ θνηηεηή παξηζηάλεηο; 

Ο Γεξνγηάλλεο ηνλ θνίηαμε πεξηπαηρηηθά. 

-Λεο λα κε πεξλάλε γηα θνηηεηή; 

-Ξέξσ θη εγψ, απάληεζε επίζεο πεξηπαηρηηθά ν Νίθνο, 

θάηη γηα αηψληνπο θνηηεηέο αθνχσ θαη είπα κήπσο… 

-Άζε ξε παιηφπαηδν, εθηφο ζρεδίνπ εδψ θαη ρξφληα πηα. 

-Καη θαιά πσο απφ δσ, ξψηεζε ν Νίθνο, έρεηο ηίπνηα 

ρξσζηνχκελα; 

-ινη έρνπκε ρξσζηνχκελα, απάληεζε ν Γεξνγηάλλεο. 

Δζχ δειαδή γηαηί είζαη εδψ; Δπηζηξέθεηο ζηνλ ηφπν ηνπ 

εγθιήκαηνο; 

-Έια ληε, είπε ν Νίθνο. Πνηα εγθιήκαηα φκσο θαη πνη-

νο ηα έθαλε! 

-Έθαζηνο εθ΄ ν εηάρζε, ηνπ απάληεζε ν Γεξνγηάλλεο. 

Δζχ πάλησο έγξαςεο! 

-Γε βαξηέζαη, απάληεζε ν Νίθνο. Σν ιεο επεηδή ζνπ 

μέθπγα. 

-Αο πνχκε, πσο κνπ μέθπγεο, είπε κε λφεκα ν Γεξν-

γηάλλεο. 

-Ση ζεο λα πεηο, ξψηεζε ν Νίθνο; 

-Νηθνιάθη, επέκεηλε ν Γεξνγηάλλεο, ζε είρα εληνπίζεη, 

εληάμεη φρη απφ ηελ αξρή, φκσο ήκνπλα ζίγνπξνο. Μάιη-

ζηα ζε έδσζα ζε κηα αλαθνξά, φκσο ππήξρε άλσζελ ε-
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ληνιή φηη ήζνπλα ππεξάλσ ππνςίαο θαη ην πεξάζαλε 

ληνχθνπ. Αιήζεηα ηη βχζκα είρεο; 

-Ο λνλφο ηεο γπλαίθαο κνπ ήηαλ ηαμίαξρνο θνιιεηφο 

ηνπ κεγάινπ ηφηε θαη φηαλ κίιαγε φινη βαξάγαλε πξνζν-

ρή. 

-Μάιηζηα, είπε ν Γεξνγηάλλεο, ηψξα θαηαιαβαίλσ. Σέ-

ινο πάλησλ, χζηεξα ζε άθεζα γηαηί γηα λα ζνπ πσ ηελ α-

ιήζεηα ζε είρα ζπκπαζήζεη. Μάιινλ ζε είρα εθηηκήζεη, 

θάηη κέζα κνπ έιεγε πσο δελ είζαη θσιφπαηδν θη απηφ κε 

είρε βάιεη ζε ζθέςεηο.  

-Με κνπ πεηο, ηνλ εηξσλεχηεθε ν Νίθνο, πσο πέξαζεο 

ζηελ αληίζηαζε; 

-Κνίηα, είπε ζνβαξά ν Γεξνγηάλλεο, ηψξα πηα πνπ γε-

ξάζακε θη φια φζα γίλαλε είλαη πηα Ηζηνξία, κπνξνχκε λα 

βιέπνπκε πην θαζαξά. Οη αθεγήζεηο πνπ άθνπγα ηφηε εγψ 

ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ άθνπγεο εζχ. πσο 

εζχ ήζνπλα ηαγκέλνο ζην δηθφ ζνπ ζσζηφ, έηζη θη εγψ 

εξγαδφκνπλα κε πίζηε γηα εθείλν πνπ είρα κάζεη πσο ήηα-

λε ην ζσζηφ. Ήζεια λα ζε ζηακαηήζσ φπσο ήζειεο θη εζχ 

λα κε ζηακαηήζεηο, φρη επεηδή δελ ζε ρψλεπα αιιά γηαηί 

απηφ ήηαλε ην ζσζηφ πνπ είρα κάζεη. ίγνπξα δελ είρακε 

θαη νη δπν δίθην, ν έλαο απφ ηνπο δπν είρε ιάζνο, ίζσο κά-

ιηζηα λα είρακε θαη νη δπν ιάζνο. 

-Ναη, απάληεζε ν Νίθνο, φκσο νη αθξφηεηεο, ηα βαζα-

ληζηήξηα, φια απηά δελ ζε βάδαλε ζε ζθέςεηο; 

-ηελ αξρή φρη, απάληεζε ν Γεξνγηάλλεο. Δίρακε πη-

ζηέςεη πσο είρακε πφιεκν θαη ζην πφιεκν γίλνληαη πνιιά. 

Αξγφηεξα έβιεπα δηάθνξα πνπ δελ ιέγαλε θαη είρα ηηο 

ακθηβνιίεο κνπ, φκσο φια απηά δελ γξάθνπλε. Δίλαη πξν-

ζσπηθά, ηα γεγνλφηα δελ αιιάδνπλ. Έδσζα παηδηά πνπ 
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ηξαβήμαλε ηνπ Υξηζηνχ ηα πάζε, απηφ δελ αιιάδεη. Σν 

θνπβαιάσ θαη ζα ην θνπβαιάσ. 

-Δπηηέινπο, δελ ζε βάιαλε λα θάλεηο απηή ηε δνπιεία 

κε ην δφξη, ην δηάιεμεο, είπε ν Νίθνο ελνριεκέλνο. 

-Πνπ ιέεη ν ιφγνο, απάληεζε ν Γεξνγηάλλεο. Βιέπεηο 

εγψ δελ κεγάισζα ζηε πφιε. Κηελνηξφθνο ήηαλ ν παηέ-

ξαο κνπ θαη άθιεξνο. Με ην δφξη ηέιεησζα ην Γπκλάζην, 

πεξηζζφηεξν αζρνιηφκνπλα κε ην άξκεγκα ηεο θαηζίθαο 

παξά κε ην δηάβαζκα. Γελ είρα θαη πνιιέο επηινγέο. Κηε-

λνηξφθνο, νηθνδφκνο ή αζηπθχιαθαο. Έθαηζε ην ηειεπ-

ηαίν θαη φπσο θαηαιαβαίλεηο, ην παλεγχξηζα. 

Ο Νίθνο θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ θαη έκεηλε ζησπειφο. 

Ο Γεξνγηάλλεο ζπλέρηζε. 

-Γελ ζηα ιέσ γηα λα κε ζπκπνλέζεηο. Ξέξσ πσο ηα θά-

λακε ζθαηά, φκσο αλαξσηηέκαη εζείο αηζζαλφζαζηε δη-

θαησκέλνη ζήκεξα; 

Ο Νίθνο ηνλ θνίηαμε επίκνλα, δελ πεξίκελε απηή ηελ 

εξψηεζε απφ ην Γεξνγηάλλε. 

-Αλ ελλνείο πσο ηθαλνπνηήζεθαλ νη πξνζδνθίεο καο, ζα 

ζνπ απαληήζσ, φρη, ηνπ είπε. Αιιηψο ην είρακε νλεηξεπηεί. 

Δίλαη αιήζεηα φπσο απνδείρζεθε πσο πηζηέςακε θαη εκείο 

ηελ δηθή καο νπηνπία. κσο γηα ηνλ αγψλα πνπ θάλακε 

ηφηε δελ κεηάλησζα. Ζ δηθηαηνξία δελ ήηαλ ιχζε, νχηε 

κπνξεί λα είλαη ιχζε. 

-Οχηε ην γηνχξγηα θαη ζαο θάγακε πνπ ν θαζέλαο θάλεη 

φηη ηνπ γνπζηάξεη ρσξίο λα λνηάδεηαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

είλαη ιχζε, επέκεηλε ν Γεξνγηάλλεο, θαη κε λνκίζεηο πσο 

λνζηαιγψ εθείλα ηα ρξφληα. Γελ κνπ θεξζήθαλε θαιά. 

-Γηα πεο, ηνλ παξφηξπλε ν Νίθνο. 
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-Ση λα πσ, ζπλέρηζε ν Γεξνγηάλλεο. Με πεηάμαλε ζα 

ζθνππίδη. Με απνζηξάηεπζαλ. Λεο θαη έθαλα θάηη θαθφ. 

Απηφ κνπ είραλε δεηήζεη λα θάλσ, απηφ έθαλα. Ξέξεηο 

πσο πνηέ δελ έκπιεμα ζε αθξφηεηεο. Πνηέ δελ άζθεζα βία 

ζε θαλέλα. Έδηλα πιεξνθνξίεο. Δληάμεη θάπνηνη βξήθαλ 

ην κπειά ηνπο εμ αηηίαο κνπ, ην παξαδέρνκαη, φκσο ηη άι-

ιν κπνξνχζα λα θάλσ. Απηά είρα αθνχζεη, απηά είρα πη-

ζηέςεη, απηφ ήηαλ εθείλν πνπ λφκηδα ζσζηφ.  

-Καη κεηά ηη έθαλεο, ξψηεζε ν Νίθνο; 

-Γηάθνξα. Γνχιεςα ηαμί, ζεξβηηφξνο, νηθνδνκή, πφξηα 

ζε κπνπδνχθηα. Ση λα ζνπ ιέσ ηψξα. Ήκνπλα απνθιεη-

ζκέλνο θαη απφ ηηο δπν κπάληεο. Δρζξφο γηα ηνπο κελ, α-

λεπαξθείο γηα ηνπο δε. Σέινο πάλησλ, εζχ πσο είζαη; 

-Καιά είκαη, απάληεζε ν Νίθνο. Γνπιεχσ αθφκε θαη 

παξαθνινπζψ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε απφ απφζηαζε. 

Φνβάκαη πσο νη θαηξνί είλαη δχζθνινη θαη έρσ πηα γεξά-

ζεη γηα λα ζεθψζσ ηα φπια. 

-Θα κπνξνχζεο λα είζαη ζηα ςειά, ηνπ είπε ν Γεξν-

γηάλλεο θαη ξψηεζε. Γελ ήζειεο ή ζε πεηάμαλε ζηελ άθξε; 

Ο Νίθνο έκεηλε γηα ιίγν ζησπειφο χζηεξα απνθάζηζε 

λα κηιήζεη. 

-πσο μέξεηο ήκνπλα ρξεσκέλνο σο ζπλεξγάηεο ζνπ. 

Απηφ ήμεξαλ φινη εθηφο απφ ειάρηζηνπο. Σα πξψηα ρξφληα 

ππήξρε ν θφβνο κήπσο ηα πξάγκαηα μαλαηνπκπάξνπλ θη 

έηζη απνθαζίζηεθε λα κελ απνθαιπθζψ. 

-Δκέλα κνπ ιεο, ηνλ δηέθνςε ν Γεξνγηάλλεο. Ξεπα-

ζηξέςαλε φινπο εκάο ηνπο θάησ-θάησ θαη ηνπο επάλσ δελ 

ηνπο αγγίμαλε. Οη ίδηνη θάλαλε θνπκάλην γηα ρξφληα. 

-Έηζη, ζπλέρηζε ν Νίθνο, έκεηλα ζηελ αθάλεηα θαη κά-

ιηζηα ρξεσκέλνο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κέρξη θαη ζήκε-
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ξα. κσο κπνξψ λα ζνπ πσ πσο ηειηθά θαιχηεξα πνπ ήξ-

ζαλ έηζη ηα πξάγκαηα. Γελ μέξσ ηη ζα έθαλα αλ ζήκεξα 

είρα ζέζε θαη ιφγν ζε φζα ζπκβαίλνπλ. 

Ο ήιηνο θφληεπε λα πέζεη θαη ε απνγεπκαηηλή δξνζνχ-

ια είρε αξρίζεη λα γίλεηαη ςχρξα. 

Ο Γεξνγηάλλεο ξνχθεμε ηελ ηειεπηαία γνπιηά ηνπ θα-

θέ, ζεθψζεθε απφ ηελ θαξέθια θαη ηνπ είπε. 

-Γελ κνπ θξαηάο θαθία, έηζη δελ είλαη; 

Ο Νίθνο ηνλ θνίηαμε κε αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα κηαο 

θαη δελ κπνξνχζε λα δηαγξάςεη ηηο αλακλήζεηο ηνπ απφ 

εθείλε ηελ επνρή.  

-ρη, ξε Γηνλχζε. πρσξεκέλνη φινη καο, ηνπ απάληεζε 

χζηεξα απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα.  

Έλνησζε παξάμελα κε απηφ πνπ είρε μεζηνκίζεη, φκσο 

απηά ηα ιφγηα ηνπ πξνθάιεζαλ κηα αλαθνχθηζε. 

-Πξψηε θνξά κε ιεο κε ην φλνκά κνπ, ηνπ είπε ν Γεξν-

γηάλλεο. ’ επραξηζηψ. Άληε γεηα ζνπ παιηφπαηδν θαη πνη-

νο μέξεη, κπνξεί θαη λα μαλαζπλαληεζνχκε. 

-ην θαιφ, ηνπ απάληεζε ν Νίθνο θαζψο εθείλνο απν-

καθξπλφηαλ κέζα ζην ζνχξνππν.   

πλέρηζε λα ηνλ παξαθνινπζεί κέρξη πνπ ράζεθε ζην 

βάζνο ηνπ δξφκνπ, χζηεξα ζεθψζεθε θη εθείλνο θαη πήξε 

ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο. 
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