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Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 – 09:45
Ν Οηθ, πάξθαξε ηελ Mustang ηνπ ζην ππφγεην θαη αιιάδνληαο
εληειψο ηηο κέρξη ηφηε ζπλήζεηέο ηνπ αλέβεθε απφ ηνλ αλεθνξηθφ δξφκν ησλ απηνθηλήησλ θαηαιήγνληαο ζην πξναχιην ηνπ
θηηξίνπ πνπ εξγαδφηαλ. Ξξνρψξεζε κε αξγά βήκαηα θαη πήγε
θαη θάζηζε ζ‟ έλα παγθάθη. Πηελ άιιε άθξε θαζφηαλ ήδε έλαο
λεαξφο γχξσ ζηα είθνζη θαη θάηη. Ρνπ έθαλαλ εληχπσζε ηφζν
νη παιηέο κπφηεο πνπ θφξαγε φζν θαη ην κπξειφθ κε ηα θιεηδηά
ηνπ πνπ ήηαλ αθεκέλν δίπια ηνπ ζην παγθάθη θαη πνπ ηα ζηφιηδε ην ζήκα κε ην φξζην άινγν ηεο Mustang.
«Γακψην, μέραζα ηα ηζηγάξα κνπ ζην απηνθίλεην» κνπξκνχξηζε ν Οηθ.
Ν λεαξφο έβγαιε απφ ηελ ηζέπε ηνπ έλα θνπηί κε πνπξάθηα
θαη ην έζπξσμε πξνο ηελ κεξηά ηνπ.
«Ίδηα κάξθα θαπλίδνπκε αιιά δψζε κνπ θαη θσηηά! Ρνλ
αλαπηήξα κνπ ηνλ άθεζα θη‟ απηφλ ζην απηνθίλεηφ κνπ» είπε
ζηνλ λεαξφ πνπ έζπεπζε λα ηνπ δψζεη ην θνπηάθη κε ηα ζπίξηα
πνπ θξάηαγε.
Ν Οηθ άλαςε ην πνπξάθη θαη ηνπ επέζηξεςε ηα ζπίξηα.
«Θξάηεζε ηα, έρσ θη‟ άιια θνπηηά ζηελ κεραλή» ηνπ είπε
θαη ηνπ ρακνγέιαζε.
«Πηα ληάηα κνπ θη‟ εγψ άλαβα κε ζπίξηα» είπε ν Οηθ κε κειαγρνιία θαη ζπλέρηζε, «είρα θη έλα παξφκνην δεπγάξη κε κπφηεο».

«Δδψ εξγάδεζαη;» ηνλ ξψηεζε ν λεαξφο.
«Δδψ αθφκε. Ξξέπεη λα πάσ κέζα» ζπκπιήξσζε θαη ζεθψζεθε απφ ην παγθάθη.
Έθαλε δχν βήκαηα θαη γχξηζε πάιη πξνο ηελ κεξηά ηνπ λεαξνχ.
«Δζχ ηη θάλεηο;»
«Δγψ κφιηο βγήθα έμσ» ηνπ είπε εθείλνο, πιεζίαζε ηελ κεραλή ηνπ, ηελ έβαιε κπξνζηά θαη ράζεθε.

Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 – 17:00
Ν Οηθ, κφιηο έθπγε ε Βίθπ, θαηεπζχλζεθε ζηελ θξεβαηνθάκαξα θη‟ έβγαιε απ‟ ην δσκάηην-ληνπιάπα κηα κεγάιε βαιίηζα.
Ρελ άλνημε πάλσ ζην θξεβάηη θη‟ άξρηζε λα ηελ γεκίδεη. Δζψξνπρα, θάιηζεο, κεξηθά πνπθάκηζα, πνιιά t-shirt, δχν ηδηλ θαη
κεξηθά πνπιφβεξ. Έβαιε ζην κηθξφ λεζεζέξ ηνπ δχν θνιφληεο,
βνχξηζα γηα ηα καιιηά ηνπ θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πγηεηλή
ησλ δνληηψλ ηνπ. Ρα μπξηζηηθά η‟ άθεζε εθηφο.
«Ρέξκα ην μχξηζκα θαη ην θνχξεκα» κνλνιφγεζε.
Δπηπρψο ε βαιίηζα ήηαλ αξθεηά κεγάιε νπφηε ρψξεζαλ
δχν δεπγάξηα παπνχηζηα θαη ην αγαπεκέλν ηνπ δεξκάηηλν ηδάθεη. Ρελ έθιεηζε θαη ηελ άθεζε δίπια ζηελ εμψπνξηα.
Πην ζπίηη δελ ππήξρε γξαθείν. Σξεζηκνπνηνχζε φπνηε
ρξεηαδφηαλ ην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο πνπ ήηαλ ζπλέρεηα κε ην
ζαιφλη. Κάδεςε ην ιάπηνπ θαη ηα ραξηηά πνπ είρε απισκέλα
θαη ηα έβαιε ζε κηα θξεκαζηή δεξκάηηλε ηζάληα.
Πήκεξα ζα πεξλνχζε κφλνο ηελ βξαδηά παξφιν πνπ είρε ηα
γελέζιηά ηνπ. Ξήξε ηελ ηακπιέηα πνπ είρε αγνξάζεη πξφζθαηα θαη άξαμε ζηνλ θαλαπέ. Άξρηζε λα ζεξθάξεη ζηνπο ράξηεο
ηνπ Λφξθνιθ. Έβιεπε ηηο δηάθνξεο γεηηνληέο θη‟ αλαπνινχζε
ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα. ηαλ θνίηαμε ην ξνιφη ήηαλ ήδε ελλέα.
Δηνηκάζηεθε θαη βγήθε λα πεξπαηήζεη. Δίθνζη ρξφληα ζηελ
πφιε θαη πνηέ δελ είρε λνηψζεη Λενυνξθέδνο.
Ρνλ ζπλεπήξε κηα αίζζεζε ειεπζεξίαο. Ξήξε κηα βαζηά αλάζα θαη μεθίλεζε λα πεξπαηάεη ρσξίο βηαζχλε κε ραιαξφ βήκα. Απνθάζηζε λα πάεη γηα έλα πνηφ ζην Bar Nine. Ήηαλ πεξίπνπ ζηα δχν ρηιηφκεηξα απφζηαζε. Δθείλε ηελ ζηηγκή ηνπ
θάλεθε φηη πεξηζζφηεξν αηζζάλζεθε παξά άθνπζε έλαλ ππφθσθν ζφξπβν, ζαλ κηα βαξηά αλάζα πνπ επαλαιακβαλφηαλ κε
πνιχ αξγφ ξπζκφ. Γχξηζε θαη θνίηαμε ηξηγχξσ. Θαλέλαο θαη

ηίπνηα δελ βξηζθφηαλ θνληά ηνπ. Ν ζφξπβνο ιεο θη εξρφηαλ απ‟
ην έδαθνο.
Η ανάζα ηης πόλης, ζθέθηεθε θη‟ ακέζσο ζπκπιήξσζε, Ρικ
μαζέψοσ και άζε ηις μαλακίες!
Κεηά απφ ιίγν έθηαζε ζην κπαξάθη. Δίρε θαηξφ λα έξζεη.
Γελ ήηαλ απ‟ ηα αγαπεκέλα ηνπ ζηέθηα αιιά ήζειε λα βξεζεί
θάπνπ πνπ λα κελ ηνλ γλψξηδε θαλέλαο, θαη ην ζπγθεθξηκέλν
κπαξ ηνπ ην εμαζθάιηδε. Θάζηζε ζηελ άθξε ηνπ πάγθνπ θαη
παξάγγεηιε έλα δηπιφ νπίζθη. Ν κπάξκαλ ηνλ ζεξβίξηζε ακίιεηνο· θαηάιαβε φηη ν πειάηεο ήζειε ηελ εζπρία ηνπ.
Ν Οηθ πξνζπάζεζε λα απνκνλσζεί θαη λα κελ αθνχεη ηίπνηα. Απηφ πνπ ηνλ απαζρνινχζε αζπλείδεηα φιε ηελ εκέξα ήηαλ θάηη πνπ πξνζπαζνχζε λα βγάιεη απφ κέζα ηνπ αιιά πνπ
δελ ήμεξε ην πσο. Ίζσο ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρεη ήηαλ
κέζα απφ ζησπή πνπ έπξεπε λα επηβάιιεη ζην κπαιφ ηνπ. Ζ
κέζνδνο απηή είρε ιεηηνπξγήζεη παιηά, αιιά ρξεηαδφηαλ λα
βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε ιεπθφ ζφξπβν θαη ηφηε ζπλέβαηλε ην
εμήο εθπιεθηηθφ, γηλφηαλ έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ζνξχβσλ πνπ
ζηα απηηά ηνπ θαηέιεγε ζαλ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Έκνηαδε
ζαλ ν λνπο ηνπ λα ήζειε λα ηνπ κηιήζεη θαη λα δηάιεγε ιέμεηο
απφ ζθφξπηεο θνπβέληεο πνπ αθνχγνληαλ, πνπ φκσο αλ ηηο έβαδεο ζηελ ζσζηή ζεηξά, απνθηνχζαλ λφεκα. Πήκεξα φκσο δελ
ηνπ έβγαηλε. Ήμεξε πσο ήηαλ εθεί, αιιά παξαπέξα ηίπνηα.
Έθαλε λφεκα λα πιεξψζεη. Ν κπάξκαλ ηνλ πιεζίαζε θαη
ηνπ έδεημε ηνλ ηηκνθαηάινγν πνπ ήηαλ θξεκαζκέλνο δίπια ζηα
κπνπθάιηα κε ηα πνηά. Έβγαιε έλα ραξηνλφκηζκα θαη ηνπ ην
έδσζε. Ν κπάξκαλ έθαλε λα ηνπ δψζεη ηα ξέζηα. Ρνπ έδεημε κε
λφεκα λα ηα θξαηήζεη. Ρελ ζηηγκή εθείλε ηνπ θάλεθε πσο άθνπζε ηνλ κπάξκαλ λα ηνπ ιέεη: “Ξξαγκάησζε”. Ν Οηθ παξαμελεχηεθε. Ζ ιέμε απηή ηνλ παξέπεκπε ζηνλ Αποκρσθιζηικό
Κώδικα, έλα βηβιίν πνπ παξφιν πνπ είρε ζηα ρέξηα ηνπ εδψ θαη
πέληε ρξφληα, δελ είρε λνηψζεη έηνηκνο λα ηνλ απαζρνιήζεη,
πέξα απφ κηα πξψηε καηηά πνπ ηνπ είρε ξίμεη πξηλ δχν ρξφληα.
Έθαλε λφεκα ζηνλ κπάξκαλ φηη δελ άθνπζε ηη ηνπ είπε.
«Δπραξηζηψ, θαιφ ζνπ βξάδπ» ηνπ είπε θαζαξά ν κπάξκαλ
κηιψληαο πην δπλαηά θαη ζθχβνληαο πξνο ην κέξνο ηνπ.
Ήηαλ βέβαηνο φκσο γη‟ απηφ πνπ είρε αθνχζεη πξνεγνπκέλσο, κηα ηφζν πεξίεξγε ιέμε πνπ απνθιεηφηαλ λα είρε ζρέζε κε
ην επραξηζηψ πνπ αθνινχζεζε φηαλ μαλαέθαλε ηελ εξψηεζε.
Έθαλε ζήκα ζην πξψην ηαμί πνπ πεξλνχζε θαη γχξηζε ζπίηη

ηνπ. Άλνημε ηελ ηειεφξαζε κφλν γηα λα ηελ μαλαθιείζεη. Έθιεηζε ηα κάηηα θη‟ έθεξε ζην κπαιφ ηνπ φια φζα είραλ γίλεη
εθείλν ην πξσηλφ.

Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 – 08:45
Ν Οηθ Θηλγθ ηελ κέξα απηή έθιεηζε ηα ζαξάληα πέληε ηνπ ρξφληα. Δίρε γελλεζεί ην „65 ζην Λφξθνιθ, ζηελ 36ε νδφ. Πήκεξα
έκελε ζ‟ έλα παλάθξηβν δηακέξηζκα ζηελ Λέα φξθε, ζηνλ 68ν
δξφκν, δπηηθά ηνπ Πέληξαι Ξαξθ. Ζ βαζηθή ηνπ απαζρφιεζε
ήηαλ ηα ρξεκαηηζηεξηαθά ζαλ ζχκβνπινο επελδχζεσλ ζε δηάθνξεο εηαηξείεο.
Τειφο, αδχλαηνο, θαζηαλφο, φρη ηδηαίηεξα σξαίνο άληξαο
αιιά ηδηαίηεξα γνεηεπηηθφο κε θάπσο πεξίεξγε γακςή κχηε,
πνπ μερψξηδε γηα ηελ ηδηφηππε έθθξαζε πνπ ήηαλ κφληκα θαξθσκέλε ζην πξφζσπφ ηνπ, θάηη πνπ θξαηνχζε καθξηά απηνχο
πνπ δελ ήζειε λα παξαβηάδνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν.
Ξαξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο δηαθφξσλ γπλαηθψλ ηνπ θχθινπ
ηνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη αλχπαληξνο. Γελ είρε θάλεη πνιινχο δεζκνχο αιιά παξφια απηά νη καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηνπ
θαηέιεγαλ ζε αζπκθσλίεο, θάηη πνπ πηα ηνπ είρε γίλεη βίσκα.
Ν ιφγνο γη‟ απηφ βέβαηα, αλ θαη δχζθνια ην παξαδερφηαλ αθφκε θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ήηαλ φηη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ δελ ηαίξηαδαλ θαζφινπ κ‟ απηφ πνπ έδεηρλε.
Απφ ηελ θχζε ηνπ κνλαρηθφο, ηνπ άξεζε ην δηάβαζκα θαη ε
θαιή κνπζηθή. Ρα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα πνπ ιάηξεπε ήηαλ
απηά ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θαη δελ ππήξρε αληίζηνηρε
ζεηξά ζηελ ηειεφξαζε πνπ λα κελ ηελ παξαθνινπζνχζε. Αληί
φκσο γη‟ απηφ, σο επαγγεικαηίαο ρξεκαηηζηήο, έπξεπε λα είλαη
παξψλ ζηα δηάθνξα γθαιά ηεο πφιεο, ζηηο κεγάιεο πξεκηέξεο
ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη γεληθά ζ‟ φια ηα ράπεληλγθ
πνπ θαηά θαηξνχο ήηαλ θαιεζκέλνο. Νη δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ
έπξεπε λα θξαηηνχληαη ςειά. Έηζη, δελ είρε ρξφλν γη‟ απηά
πνπ ηνλ επραξηζηνχζαλ.
Κέρξη ηψξα απηήλ ηελ ηφζν πεξίεξγε ηζνξξνπία ηελ είρε
θαηαθέξεη. Εψληαο ηελ ίδηα ψξα κηα άλεηε θαη πινχζηα δσή,
είρε κπνξέζεη κέζα ζηα είθνζη ρξφληα πνπ έθαλε απηήλ ηελ
δνπιεηά λα έρεη πνιιά ρξήκαηα ζηελ άθξε πνπ ηνπ επέηξεπαλ
λα δήζεη ηελ ππφινηπε δσή ηνπ φρη κφλν ρσξίο λα εξγάδεηαη
αιιά θαη λα κπνξεί λα θάλεη φηη ηνπ πεξλνχζε απ‟ ην κπαιφ. Ζ

θεηηλή ρξνληά κάιηζηα ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθή καδί ηνπ, κηαο
θαη έρνληαο θιείζεη ηξεηο πνιχ δπλαηέο ζπγρσλεχζεηο, είρε απμήζεη θαηά πνιχ ηα ιεθηά ηνπ. Ρέηνηεο εμειίμεηο βέβαηα ζηνλ
θχθιν ηνπ γηλφληνπζαλ κφλν φηαλ θάπνηνο είρε θαηαθέξεη λα
θηάζεη πνιχ ςειά ζηελ ηεξαξρία.
κσο πέληε ρξφληα πξηλ είρε ππνζρεζεί φηη ε ζεκεξηλή εκεξνκελία ζα γηλφηαλ ζηαζκφο αιιαγήο γηα ηελ δσή ηνπ, εκέξα πνπ είρε απνθαζίζεη φηη ζα μεθηλνχζε ηελ επφκελε θάζε,
κηα θάζε πνπ ηελ ζρεδίαδε θαη ηελ πξνεηνίκαδε απφ ηφηε.
Πηηο ελλέα ην πξσί έρνληαο εηνηκαζηεί θάζηζε γηα ηνλ θαθέ
ηνπ. Μεθχιιηζε ηελ εθεκεξίδα θαη κηζή ψξα αξγφηεξα βγήθε
απφ ην γθαξάδ νδεγψληαο ηελ Mustang ηνπ. Γελ ήηαλ απιφο
θίινο απηνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. Γηα είθνζη ρξφληα ηψξα δελ είρε
αγνξάζεη θακκηά άιιε κάξθα. Ξεξίπνπ δεθαπέληε ιεπηά κεηά,
πάξθαξε ζην γθαξάδ ηνπ θηηξίνπ πνπ εξγαδφηαλ.
Αλέβεθε κέρξη ην ηζφγεην κε ηα πφδηα, θάζηζε γηα ιίγν ζ‟
έλα παγθάθη θαη αθνχ ζπλνκίιεζε κ‟ έλαλ λεαξφ γηα ιίγν,
κπήθε ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ θαη αλέβεθε κε ην αζαλζέξ
ζηνλ δέθαην φξνθν. Ξξνρψξεζε ζηνλ καθξχ δηάδξνκν θη‟ έθηαζε ζην γξαθείν ηνπ, έλα απφ ηα πην πξνλνκηαθά γξαθεία
ηνπ νξφθνπ. Έμσ αθξηβψο απφ ηελ πφξηα ηνπ βξηζθφηαλ ην
γξαθείν ηεο γξακκαηέαο ηνπ, ηεο Βίθπ. Ππλεξγαδφληνπζαλ
απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ην αλέβαζκά ηνπ ζηελ εηαηξεία ηνπ
επέηξεςε λα έρεη πξνζσπηθή γξακκαηέα, θνληά δέθα ρξφληα
ηψξα.
«Θαιεκέξα Βίθπ».
«Θαιεκέξα Οηθ» ηνπ απάληεζε κ‟ έλα ρακφγειν θαη ηνλ αθνινχζεζε ζην γξαθείν ηνπ κε κηα αρληζηή θνχπα θαθέ. Ρνλ
πιεζίαζε θαη ηνλ θίιεζε ζην κάγνπιν. «Λα δήζεηο» ηνπ επρήζεθε.
«Π‟ επραξηζηψ. Έρνπκε ηίπνηα ην ηδηαίηεξν γηα ζήκεξα;»
«Οσηάο γηα θάηη ην ζπγθεθξηκέλν;»
«ρη».
«Ρα ζπλεζηζκέλα, αλ θαη έρσ ηελ αίζζεζε φηη έρεη πέζεη
πνιχ ε δνπιεηά».
Ζ Βίθπ ρακνγέιαζε θαη βγήθε απ‟ ην γξαθείν. Όζηεξα απφ
δέθα ρξφληα ζπλεξγαζίαο, φηαλ ήηαλ κφλνη ηνπο κηιάγαλε κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δίραλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ειηθία. Ήμεξε ηνλ
άληξα θαη ηα παηδηά ηεο θαη ζ‟ αξθεηέο γηνξηέο ηνλ θαινχζαλ
ζην ζπίηη ηνπο. Ρελ έλνησζε πηα θίιε ηνπ. Ρφηε πνπ ηελ είρε

πξσηνγλσξίζεη, ήηαλ κηα αξθεηά σξαία γπλαίθα θαη κάιινλ
θαηά ιάζνο δελ είραλ κπιερηεί ζε πεξηπέηεηεο. Ζ εγθπκνζχλε
θαη ε έγγακε δσή ηελ είραλ αιιάμεη· είρε βάιεη αξθεηά θηιά
αιιά εμαθνινπζνχζε λα θξαηηέηαη θαιά. Αλήθε ζηηο δνπκεξέο
γπλαίθεο, κε πινχζην ζηήζνο, ςειή, κε βακκέλα μαλζά καιιηά.
Ρν ληχζηκφ ηεο ήηαλ εληειψο ηδηφηππν. Αθνινπζνχζε ηηο θάζεηο ηεο ζειήλεο, ηελ κηα γηλφηαλ κηα ζέμη γθφκελα θαη ηελ άιιε κηα ζπληεξεηηθή γξακκαηέαο.
Ζ κέξα ζπλέρηζε λα θπιάεη ρσξίο εθπιήμεηο. Αζρνιήζεθε κε
ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν, πήξε αληίγξαθα απφ ην ζχλνιν ησλ
εγγξάθσλ ηνπ θαη ηα θφξησζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ ιάπηνπ.
,ηη αθνξνχζε πξνζσπηθά ηνλ ίδην θξφληηζε λα ζβεζηεί απφ
ηνπο εηαηξηθνχο ππνινγηζηέο αλ θαη ήηαλ ζίγνπξνο φηη ε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ήηαλ λα παίξλνληαη αληίγξαθα αζθαιείαο ζε
ηαθηέο εκεξνκελίεο. Απηφ βέβαηα δελ ηνλ έλνηαδε γηαηί πνηέ
δελ είρε ηίπνηα λα θξχςεη. Ρα πνιχ πξνζσπηθά ηνπ ζέκαηα ηα
ρεηξηδφηαλ απφ ην ζπίηη ηνπ θαη ηα ηειέθσλα θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ θίισλ ηνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα εθηφο ησλ άιισλ θαη
ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν.
ηαλ ηειείσζε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ αξρείνπ ηνπ, έγξαςε
ηελ επηζηνιή παξαίηεζή ηνπ θαη ηελ έζηεηιε ζηνλ πξνζσπάξρε. Δπηθαιέζηεθε πξνζσπηθνχο ιφγνπο, ηνπ ζχκηζε φηη ηνλ είρε
ελεκεξψζεη θαη πξνθνξηθά αζρέησο αλ εθείλνο δελ ηνλ είρε
πηζηέςεη θαη δήηεζε ηελ άκεζε απνδέζκεπζή ηνπ. Δίρε θξνληίζεη λα κελ έρεη εθείλε ηελ πεξίνδν θακία αλνηθηή ππφζεζε.
Ζ Βίθπ βιέπνληαο ζηελ νζφλε ηεο ηελ επηζηνιή ηνπ, δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηεο. Κπνχθαξε ζην γξαθείν ηνπ ζε αιιφθξνλα θαηάζηαζε θαη ηνλ ξψηεζε κ‟ απφγλσζε: «Πνπ έθαλαλ αιινχ θαιχηεξε πξφηαζε;»
«ρη Βίθπ, δελ ππάξρεη θακία πξφηαζε. Δίρα ππνζρεζεί
ζηνλ εαπηφ κνπ ζηα ζεκεξηλά γελέζιηά κνπ λα ζηακαηήζσ λα
δνπιεχσ. Πήκεξα αθνινπζψ εθείλε ηελ απφθαζε αλ θαη ζα
έιεγα ςέκαηα αλ ζνπ έιεγα φηη δελ ζα θάλσ ηίπνηα» ηεο απάληεζε ρακνγειψληαο θαη θιείλνληάο ηεο ην κάηη.
«Θαη πσο ζα δήζεηο; Λα ζε ξσηήζσ φκσο θαιχηεξα ην άιιν,
εγψ ζα βξσ εχθνια δνπιεηά ζηελ ειηθία κνπ;»
«Ρφζα ρξφληα εζχ θάλεηο φιε ηελ ιάηξα θαη εγψ καδεχσ ην
ρξήκα. Ρη θνβάζαη;»
«Οηθ ζηακάηα λα κε θνξντδεχεηο. Γελ θαηαιαβαίλεηο πσο
έρσ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα; Γηα κέλα ε δνπιεηά είλαη γηα ηελ

επηβίσζε!»
«Σαιάξσζε Βίθπ θαη κελ θνβάζαη. Αχξην καδεχεηο ηα
πξάγκαηά ζνπ θαη ηελ Γεπηέξα ρηππάο θάξηα ζην θαηλνχξγην
ζνπ γξαθείν. Θπκάζαη ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο Διεθνών Επενδύζεων; Απηφο πνπ ηελ είρε εμαγνξάζεη ήκνπλ εγψ. Γελ ζα
είλαη ζ‟ απηή ηελ πηάηζα αιιά έρσ θξνληίζεη νη θαηλνχξγηνη
πειάηεο καο λα κελ αλήθνπλ ζ‟ απηνχο πνπ ηνπο λνηάδνπλ ηα
αθξηβά γξαθεία αιιά ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο».
«Γελ θαηαιαβαίλσ. Αθνχ είπεο πσο ζηακαηάο λα δνπιεχεηο».
«Κφλν ην φηη είζαη ζπγρπζκέλε ζε δηθαηνινγεί. Άιιε θνξά
δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα ζνπ εμεγήζσ. Θνξίηζη κνπ, ε εηαηξεία
πνπ ζνπ είπα αλνίγεη ππνθαηάζηεκα εδψ, πνπ ζεκαίλεη πσο ζα
ην ηξέμεηο εζχ. Δκέλα ζα κ‟ αθνχο κφλν απ‟ ην ηειέθσλν. Π‟
απηφ εζηηάδεηαη θαη η‟ φηη ζηακαηάσ λα δνπιεχσ».
Ν Οηθ θάηη πήγε λα πεη αιιά δελ πξφιαβε λα ηειεηψζεη ηα
ιφγηα ηνπ. Ν πξνζσπάξρεο ηνλ δήηεζε ζην γξαθείν ηνπ. Πεθψζεθε απφ ηελ πνιπζξφλα ηνπ, πιεζίαζε ηελ παγσκέλε Βίθπ,
ηεο έδσζε έλα θηιί θαη βγήθε ζηνλ δηάδξνκν. ηαλ έλα ηέηαξην κεηά μαλαγχξηζε ηελ βξήθε ζηελ ίδηα ζηάζε.
«Δίπα ζηνλ πξνζσπάξρε φηη παξαηηείζαη θη‟ εζχ. Ξηζηεχσ
λα κελ έθαλα ιάζνο εθηίκεζε».
«Θα ηα θαηαθέξνπκε;» ηνλ ξψηεζε κε αγσλία.
«Θαη ηη ζθαο; Ρν ππνθαηάζηεκα δελ πξφθεηηαη λα θιείζεη.
Ξάλησο λα μέξεηο ζνπ έρσ εκπηζηνζχλε, ζα ηα θαηαθέξεηο. Ρν
κφλν πνπ ζέισ ζαλ έμηξα ράξε είλαη λα θξνληίζεηο κηα κηθξή
κεηαθφκηζε. Έρσ αγνξάζεη φιν ην θηίξην. Κελ θαληαζηείο ηίπνηα κεγάιν, έλα παιηφ ηξηψξνθν κε δχν κηθξά δηακεξίζκαηα
ζην ηζφγεην θαη δχν παηψκαηα αθφκα. Πην ηζφγεην ην έλα δηακέξηζκα ζα γίλεη ην γξαθείν καο θαη ην άιιν ν μελψλαο. Ν επάλσ φξνθνο ζα γίλεη ην θαηλνχξγην κνπ ζπίηη.»
«Οηθ, ζχλειζε. Θεο λα κε ηξειάλεηο;»
«Γελ είλαη απ‟ απηά ηα θηίξηα κε ηα κνληέξλα γξαθεία, είλαη απ‟ ηα άιια, ηα παιηνκνδίηηθα. ζν γηα κέλα δελ ζθνπεχσ
λα κείλσ απηφ ην δηάζηεκα ζηελ Λέα φξθε. Θαη ζε παξαθαιψ, κελ πξνζπαζείο λα κνπ ραιάζεηο ηελ δηάζεζε. Γελ μέξεηο
ηη σξαία αηζζάλνκαη πνπ κπνξψ λα θάλσ φηη κνπ θαηέβεη ρσξίο λα ζθάσ γηα ηίπνηα».
«Δίπεο πσο δελ ζα θαζίζεηο ζηελ Λέα φξθε;»
«Απηφ είπα. Ιέσ λα θαηέβσ ζην Λφξθνιθ λα δσ ηελ κάλα

κνπ».
«Αιήζεηα, ηφζα ρξφληα πνπ θάλνπκε παξέα δελ ηφικεζα λα
ζε ξσηήζσ γηα ην πψο θαη δελ ηελ έθεξεο εδψ».
«Νχηε απηή ήζειε λα έξζεη, αιιά νχηε θη‟ εγψ ηελ ήζεια».
«Λαη αιιά εθεί θάησ δεη κφλε ηεο. Ν παηέξαο ζνπ έρεη πεζάλεη εδψ θαη ρξφληα».
«Έρεη ηηο θίιεο ηεο θαη ηνπο γείηνλεο ηεο. Κηα ραξά πεξλάεη».
«Ρέινο πάλησλ, ζα θαζίζεηο εθεί ή ζ‟ αξρίζεηο ηα ηαμίδηα;»
«Κε μέξεηο απ‟ απηνχο πνπ θάζνληαη;» ηεο απάληεζε ζηβπιιηθά.
Ζ Βίθπ έθαλε λα θχγεη γηα ην γξαθείν ηεο φηαλ μαλαγχξηζε
θαη ηνλ ξψηεζε ζαλ θάηη άιιν λα πέξαζε απφ ην κπαιφ ηεο.
«Δίζαη θαιά;»
Ζ εξψηεζή ηεο έθξπβε κηα πεξίεξγε αλεζπρία πνπ ν Οηθ
θαηάθεξε ακέζσο λα απνθξππηνγξαθήζεη. Μέζπαζε ζε γέιηα.
«Οσηάο γηα ηελ πγεία κνπ; Θαιχηεξα δελ γίλεηαη».
«Οε άεη ζην δηάβνιν· κνπ θφπεθε πξνο ζηηγκή ε αλάζα».
«Κηα πνπ μαλαγχξηζεο θαη πξηλ θχγεηο άθνπ θη‟ απηφ. Δίκαζηε καδί δέθα ρξφληα. Κεηά ηελ κάλα κνπ είζαη ην πην θνληηλφ
κνπ πιάζκα. Μέξσ ηνλ άληξα ζνπ, ηα παηδηά ζνπ, μέξσ ηελ νηθνγέλεηά ζνπ. Γελ ζε θξάηεζα θνληά κνπ γηα ηα σξαία ζνπ κάηηα, φρη φηη δελ έρεηο, αιιά γηαηί είζαη θαιφο άλζξσπνο» ηεο
είπε ζνβαξά ν Οηθ.
«Θφςε ηηο ζάιηζεο θαη έια ζην πξνθείκελν» ηνλ δηέθνςε ε
Βίθπ πνπ ηνλ γλψξηδε πνιχ θαιά θαη θαηαιάβαηλε φηη ήηαλ
εηζαγσγή γηα θάηη άιιν.
«Π‟ έρσ βάιεη αληίθιεην ζηνπο ινγαξηαζκνχο κνπ».
«Γηαηί δελ κε ξψηεζεο αλ ήζεια θαη πφηε ζθφπεπεο λα κνπ
ην πεηο;»
«Πθφπεπα λα ζην πσ ζήκεξα θαη ζήκεξα ζην ιέσ. Ρψξα αλ
ήζειεο ή δελ ήζειεο, ιίγν κε απαζρνινχζε θαη ιίγν κε απαζρνιεί».
«Οε φκνξθε, δελ ήμεξα φηη είζαη ηφζν εγσηζηήο!» είπε εηξσληθά.
«Βηθάθη, δελ ππάξρεη άιιε. Ή εζχ ζα ήζνπλα ή θαλέλαο. Αλ
κνπ ζπκβεί ηίπνηα, ππάξρνπλ νδεγίεο. Δάλ δελ κνπ ζπκβεί,
ππάξρεη έλαο κηθξφο ινγαξηαζκφο πνπ κπνξείο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηο. Μέξσ φηη κφλν ζ‟ αλάγθε ζα θάλεηο θάηη ηέηνην αιιά δελ ζα είκαη ζπλέρεηα θνληά λα μέξσ ηη ηξέρεη, νπφηε λαη,

θαη γηα ζέλα. Θαη φπσο ζνπ είπα, είλαη κηθξφο ν ινγαξηαζκφο».
«Δίζαη ζίγνπξνο φηη είζαη θαιά;» ηνλ μαλαξψηεζε.
«Απηφ ην είπακε, κελ μαλαιέκε ηα ίδηα. Θαη κελ θαληαζηείο
φηη είκαη ηφζν αληδηνηειήο. Αλ κνπ ζπκβεί ηίπνηα αθήλσ θαη
κηα κάλα».
Κέρξη λα βγεη ε Βίθπ απφ ην γξαθείν, δχν θνπέιεο απφ ην
αξρείν είραλ θηάζεη θαη κάδεπαλ ηνπο θαθέινπο. Ρν ζχζηεκα
δηαρείξηζεο πνπ θξαηνχζαλ ζηελ εηαηξεία επέηξεπε λα κπνξνχλ λα δηαβηβάδνληαη απ‟ ην έλα ζηέιερνο ζην άιιν νη θάθεινη ησλ ππνζέζεσλ ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα
ζηνπο πειάηεο. Νη ππνζέζεηο ηνπ Οηθ ζα κνηξαδφληνπζαλ ζ‟ άιινπο ρεηξηζηέο ψζηε λα θαλεί ζαλ λα πξφθεηηαη γη‟ αλαβάζκηζε. Ν γεληθφο δηεπζπληήο είρε δψζεη γη‟ απηφ ζαθείο εληνιέο.
Πε ιηγφηεξν απφ ηξεηο ψξεο φια έδεηρλαλ φηη είραλ πάξεη
ηνλ δξφκν ηνπο. ιε ε ραξηνχξα είρε θχγεη, ηα πξνζσπηθά
αληηθείκελα ηεο Βίθπ ήηαλ ζε έλα κεγάιν ραξηφθνπην έηνηκα
γηα λα ηα πάξεη καδί ηεο θαη ην φλνκα ην Οηθ είρε ζρεδφλ εμαθαληζηεί απφ ηνπο δηάθνξνπο θαηαιφγνπο ηεο εηαηξείαο. Νη
άιιεο γξακκαηείο δελ ήμεξαλ ηη λα ππνζέζνπλ. Ζ πιεξνθνξία
γηα ην θαηλνχξγην γξαθείν ήηαλ εθηαζθξάγηζην κπζηηθφ.
Ιίγν πξηλ θχγνπλ ην απφγεπκα, ν Οηθ δήηεζε λα ηεο κηιήζεη.
«Βίθπ, κπνξείο λα έξζεηο καδί κνπ κέρξη ην ζπίηη; Θέισ λα
ζνπ δείμσ ηη θξαηάο θαη ηη πεηάο θαη λα πάξεηο θαη ηελ
Mustang. Ρελ Γεπηέξα πνπ ζα παο ζην γξαθείν, άθεζέ ηελ
εθεί. Κπνξείο;»
«Κφλν αλ ηελ νδεγψ ζην ελδηάκεζν» ηνπ είπε ρακνγειψληαο.
«Θάλε φ,ηη ζέιεηο. Ρελ έρσ κεηαβηβάζεη ζηελ θαηλνχξγηα
εηαηξεία. ηαλ είζαη έηνηκε πεο κνπ».
«πνηε ζέιεηο θεχγνπκε, εγψ αχξην ζα μαλάξζσ. Ρα θνξίηζηα ζέινπλ θέξαζκα θαη δελ ην γιπηψλσ κε ηίπνηα».
Πηηο ηέζζεξηο θαη κηζή ν Οηθ πάξθαξε ην απηνθίλεην ζην
ππφγεην γθαξάδ ηνπ δηακεξίζκαηφο ηνπ. Ζ Βίθπ ήηαλ πεξίεξγε
λα δεη πην θαιά απηφ πνπ ηεο είρε δεηήζεη λα θάλεη θαη πνπ
κπνξεί λα θαηέιεγε ζην λα θξάηαγε φ,ηη ηεο έθαλε ηδηαίηεξε
εληχπσζε».
«Ρφζν σξαίν ζπίηη!» ζηγνςηζχξηζε.
«Ρη κνπξκνπξάο πάιη; Ινηπφλ, εγψ ζα πάξσ καδί κνπ ηελ
βαιίηζα πνπ έρσ δίπια ζηελ πφξηα. Ν ζπξσξφο έρεη δηθά ηνπ

θιεηδηά. Απιά θξφληηζε λα είλαη άδεην φηαλ ηνπ ην παξαδψζεηο».
«Κε ηελ δηθηά ζνπ ηη γίλεηαη;» ηνλ ξψηεζε ηάρα αδηάθνξα.
«Ζ δηθηά κνπ είλαη εδψ θη‟ έλα κήλα κε ηνλ δηθφ ηεο. Ήζειε
νηθνγέλεηα θαη παηδηά θάηη πνπ γηα κέλα είλαη απαγνξεπηηθφ.
Νπφηε κφλν θάηη ιίγνη θίινη έρνπλ μεκείλεη πνπ κεηαμχ καο δελ
λνκίδσ πσο ζα ηνπο ιείςσ».
«Κελ ην ιεο. Π‟ φινπο καο ζα ιείςεηο. Ξφηε θεχγεηο γηα θάησ;»
«Αχξην κεζεκέξη» ηεο είπε θαη ηεο έζηεηιε έλα θηιί ηελ ψξα
πνπ εθείλε άλνηγε ηελ πφξηα γηα λα θχγεη.
«Αλ αιιάμεηο ηειέθσλν κελ μεράζεηο λα κε ελεκεξψζεηο»
ηνπ είπε θεχγνληαο.

Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 – 23:17
Κπήθε ζην ζπίηη ηνπ κ‟ επράξηζηε δηάζεζε. Μάπισζε θαη ζρεδφλ ακέζσο απνθνηκήζεθε. Θα είραλ πεξάζεη δχν ψξεο φηαλ
πεηάρηεθε εμ αηηίαο ελφο παξάμελνπ νλείξνπ.
Ήηαλ, ιέεη, έλαο γέξνο πνπ, θαζηζκέλνο νθιαδφλ θαη θνξψληαο θάηη ζαλ ξάζν, ηνπ έιεγε: “Πηελ γε ζα βξεηο ηνλ νπξαλφ,
κφλν πνπ βξίζθεηαη ζε θείλα ηα θνκκάηηα πνπ ηνλ εθπξνζσπνχλ, αιιά θαη ζηνλ νπξαλφ ζα βξεηο ηελ γε πάιη ζηα θνκκάηηα εθείλα πνπ ηελ εθπξνζσπνχλ. Ρν φλνκα ηνπ γξίθνπ είλαη Ζ
Ξξαγκάησζε”.
Κεηά απ‟ απηφ άξγεζε λα μαλαθνηκεζεί. ηαλ ηειηθά ηα
θαηάθεξε είδε αθφκε πην πεξίεξγα φλεηξα. Δίδε πσο πεηνχζε
ζηνλ νπξαλφ αιιά θαη πσο ηξχπσλε ζηα έγθαηα ηεο γεο ζαλ
πιάζκα πνπ δελ είρε θαζφινπ ζψκα.
Ρν πξσί ζεθψζεθε θνπξαζκέλνο ιεο θαη φιν ην βξάδπ έηξερε. Μεθίλεζε λα καδεχεη θαη ηα ηειεπηαία πξάγκαηά πνπ ζα
έπαηξλε καδί ηνπ. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ ζθχξηγκα ηεο θαθεηηέξαο ηνπ ζχκηζε πσο δελ είρε πάξεη αθφκε ηνλ πξσηλφ ηνπ θαθέ. Ρα παξάηεζε φια ζηε κέζε θαη πήγε ζηελ θνπδίλα. Έβαιε
κηα θνχπα θαη θάζηζε ζην ηξαπέδη αλάβνληαο έλα πνπξάθη.
Ήηαλ κηα αδπλακία πνπ δελ ήζειε κε ηίπνηα λα ζηακαηήζεη.
Θνίηαμε ην ξνιφη ζην ηνίρν ηεο θνπδίλαο. Δίρε πάεη θηφιαο δέθα.
Έπηλε θαθέ θαη θάπληδε φηαλ ην θηλεηφ ηνπ ρηχπεζε. Έθαλε
έλαλ ήρν πνπ είρε πνιχ θαηξφ λ‟ αθνπζηεί.

Σηην ώρα ηοσ, ζθέθηεθε ρακνγειψληαο. Πήθσζε ην ηειέθσλν ρσξίο λα κηιάεη. Απφ ηελ άιιε άθξε αθνχζηεθε έλα γέιην.
«Οηθ, θφςε ηελ πιάθα. Μέξσ φηη είζαη κφλνο ζνπ νπφηε κελ
ην παίδεηο Ρδέηκο Κπνλη. Ρη ζα γίλεη;»
«Ξνπ βξίζθεζαη θαη πφηε ιεο λα ηα πνχκε απφ θνληά;» έζπαζε ν Οηθ ηελ ζησπή ηνπ.
«Δίκαη ζηε Γελεχε. Πε κηα βδνκάδα ηειεηψλσ. Δζχ πφηε ζέιεηο λα βξεζνχκε;»
«Θαηεβαίλσ ζηελ κάλα κνπ θαη ιέσ αθνχ δελ βηαδφκαζηε
ηδηαίηεξα λα ηα πνχκε ηέινο θαινθαηξηνχ».
«Ν γέξνο είλαη θη‟ απηφο ζην Λφξθνιθ. Έρε ην λνπ ζνπ γηαηί
κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θχγεηο ζην μαθληθφ».
«Δληάμεη. Φξφληηζε κφλν λα κελ κε ελεκεξψζεηο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή».
«Ρψξα θαηέβεθε ζηελ θφξε ηνπ, νπφηε κάιινλ γηα ηέινο
Απγνχζηνπ ηνλ βιέπσ. Δγψ ηειεηψλνληαο απφ Δπξψπε, γπξλάσ πίζσ. Θαιή ζνπ κέξα Οηθ, πάσ γηα χπλν».
«Πηηο ηέζζεξηο ην πξσί;»
Ρν ηειέθσλν έθιεηζε πξηλ ν Οηθ αθνχζεη ηελ απάληεζε.
Θάιεζε έλα ηαμί θαη δήηεζε λα ηνλ πάεη ζην αεξνδξφκην ηνπ
Ληνχαξθ. Ζ πηήζε ηνπ έθεπγε ζε κηα ψξα. Ξξνιάβαηλε λα πηεη
έλαλ αθφκε θαθέ.

Πέμπτη 17 Μαρτίου, 2005 – 19:00 (Πριν πέντε χρόνια)
Ρν ηαμίδη ζην Ινλδίλν ήηαλ έλα ηαμίδη αζηξαπή. Κηα επελδπηηθή νκάδα ήζειε ζπκβνπιέο θη ν δηεπζπληήο έζηεηιε απηφλ. Πην
μελνδνρείν έθηαζε αξγά ην βξάδπ. Ρν ξαληεβνχ κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ην απφγεπκα ηεο επφκελεο εκέξαο. Ν Οηθ πάληα έηζη έθαλε. Γελ ήζειε πνηέ λ‟ αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο θνπξαζκέλνο απφ έλα καθξηλφ ηαμίδη.
Ρν πξσηλφ ηεο επφκελεο εκέξαο ζα ήηαλ κηα θαιή επθαηξία
γηα κηα βφιηα.
Μχπλεζε ζρεηηθά αξγά θαη ίζα πνπ πξφιαβε ην πξσηλφ ζηελ
ηξαπεδαξία. Ξεξπάηεζε ζηε ζπλέρεηα ηελ απφζηαζε απφ ην
μελνδνρείν κέρξη ηελ θάζνδν γηα ηνλ ζηαζκφ ηνπ κεηξφ. Θαηεβαίλνληαο ηηο ζθάιεο άθνπζε δχν πηηζηξηθάδεο λα ιέλε φηη ζα
πήγαηλαλ ζην Ρδάξηλγθ Θξνο. Σσξίο θαλέλαλ ιφγν απνθάζηζε
λα ηνπο αθνινπζήζεη. ηαλ θαηέβεθε απ‟ ην ηξαίλν είρε ζρε-

δφλ κεηαληψζεη γηα ηελ απζφξκεηε πξάμε ηνπ. Άξρηζε λα αλεβαίλεη ηηο ζθάιεο αμηνινγψληαο ζαλ κφλν ζεηηθφ φηη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε βξηζθφηαλ θαη ε απνβάζξα γηα ηηο βφιηεο
ζηνλ Ράκεζε.
Γελ πξφιαβε λα βγεη ζηελ επηθάλεηα φηαλ έπεζε επάλσ ζην
πην πεξίεξγν καγαδί. Ξνπινχζε φ,ηη είρε λα θάλεη κε καγηθά.
Απνθάζηζε λα κπεη θαη λα ραδέςεη. Ρα βηβιία ήηαλ ιηγνζηά θη
έδεηρλαλ κάιινλ πξφρεηξα. Πην ηακείν ζηεθφηαλ κηα γπλαίθα
κεγάιεο ειηθίαο ελψ θνληά ηεο πίζσ απφ ηνλ πάγθν θαη θαζηζκέλνο ζρεηηθά ρακειά θαζφηαλ έλαο ππέξγεξνο κε θιεηζηά
κάηηα. Ν Οηθ έλνησζε ηελ αλάγθε λα βνεζήζεη αγνξάδνληαο
βηβιία έζησ θαη αλ ζα ηα πεηνχζε ζηελ πξψηε επθαηξία.
Ζ καηηά ηνπ έπεζε ζ‟ έλα ξάθη πίζσ αθξηβψο απφ ηνλ γέξν.
Ξιεζίαζε δηαθξηηηθά θη άξρηζε λα θνηηάδεη ηνπο ηίηινπο. Ξξψηε θνξά έβιεπε ηέηνηα βηβιία. Έπηαζε έλα ζηα ρέξηα ηνπ. Ήηαλ κηα παιηά δεξκαηφδεηε έθδνζε ηεο Βίβινπ.
«Παο αξέζνπλ ηα παιηά βηβιία;» άθνπζε ηνλ γέξν λα ηνπ
ιέεη ρσξίο λα ζηξέςεη ην θεθάιη ηνπ.
Ν Οηθ θνίηαμε ηξηγχξσ γηα λα δηαπηζηψζεη φηη ήηαλ ν κνλαδηθφο πειάηεο ηνπ καγαδηνχ.
«Λαη, εθπέκπνπλ κηα δχλακε πνπ είλαη ζαλ λα ζε πξνθαινχλ λα ηα δηαβάζεηο. Ηδίσο ηα δεξκαηφδεηα» απάληεζε επγεληθά.
«Ξνην θξαηάο;» ηνλ ξψηεζε.
Ν Οηθ ηνπ έδεημε ηελ Βίβιν. Ζ γπλαίθα ηνπ έθαλε λφεκα φηη
δελ βιέπεη.
«Ρε Βίβιν» ηνπ απάληεζε ζνθαξηζκέλνο.
«Αα, απηή ηελ έρσ δέζεη εγψ».
«Δίζαζηε ηερλίηεο ηεο βηβιηνδεζίαο;»
«Ήκνπλα. Ρψξα δελ βιέπσ ζρεδφλ ηίπνηα. Ξψο ζε ιέλε;»
«Οηθ Θηλγθ».
«Δγψ είκαη ν Ξήηεξ Πίκπζνλ θη απηή ζηνλ θηζζέ είλαη ε θφξε κνπ Ληφξνζπ».
«Σάξεθα. Ξφζν θνζηίδεη ε Βίβινο;»
«Γελ κνπ κνηάδεηο κ‟ απηνχο πνπ δηαβάδνπλ ηελ Βίβιν».
«Απηφ έρεη ζεκαζία;» ηνλ ξψηεζε ρακνγειψληαο ν Οηθ.
«Θαη λαη θαη φρη. Θαη‟ αξράο είλαη αθξηβφ βηβιίν θαη κεηά
δελ ζα ήζεια λα θαηαιήμεη ζε ηίπνηα ζθνππίδηα. Δίλαη βιέπεηο
έλα απ‟ ηα ηειεπηαία κνπ παηδηά» ηνπ απάληεζε ν Ξήηεξ.
«Θα ην ζηείισ ζηνλ παπά πνπ ζπκπαζεί ε κεηέξα κνπ» είπε

ρακειφθσλα ν Οηθ.
«Δίλαη αθξηβφ» ζπκπιήξσζε ν Ξήηεξ.
«Γειαδή;»
«Θα ζνπ θνζηίζεη δηαθφζηεο ιίξεο».
«Δληάμεη. Έρεηο λα κνπ πξνηείλεηο θαη θαλέλα άιιν;» ηνλ
ξψηεζε αδηάθνξα.
Ν γέξνο δελ κίιεζε. Ζ θφξε ηνπ πεξπάηεζε πξνο ηελ πφξηα
θαη βγήθε δηαθξηηηθά ζαλ λα ήζειε λα θαζαξίζεη ην ηδάκη απ‟
έμσ.
«Γηαηί δίλεηο ηφζα ιεθηά ελψ μέξεηο φηη θάλεη πνιχ ιηγφηεξα;» ηνλ ξψηεζε ν γέξνο.
«Απηφ ζα κνπ ην πεηο εζχ Ξηφηξ» ηνπ απάληεζε ν Οηθ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ξσζηθή έθδνζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ. Γελ παξαμελεχηεθε απ‟ απηφ πνπ είπε αιιά ηξφκαμε. Ήηαλ ζαλ λα
μχπλαγε θάηη κέζα ηνπ θαη πξνζπαζνχζε λα επηβάιιεη ηελ παξνπζία ηνπ.
«Γηαηί κε είπεο έηζη;» ηνλ ξψηεζε ηαξαγκέλνο ν γέξνο.
«Κε ζπγρσξείο, δελ μέξσ ηη κνπ ήξζε. Πε παξαθαιψ κελ
αλαζηαηψλεζαη».
«Γελ αλαζηαηψζεθα, απιά έηζη κε θψλαδε ν παηέξαο κνπ.
Βιέπεηο είκαζηε Οψζνη εκηγθξέδεο. Ρν φλνκά κνπ ήηαλ Ξηφηξ
Πηκφλσθ. Ρειεπηαία θνξά ην άθνπζα απφ ηνλ παηέξα κνπ γχξσ ζην 1930. Ήκνπλα ηφηε 10 ρξνλψλ».
Ρα ιφγηα ηνπ αθνινχζεζαλ ζησπή. Ν γέξνο πήξε κηα βαζηά
αλάζα θαη μεθίλεζε λα ιέεη ηελ ηζηνξία ηνπ.
«ηαλ πέζαλε ν παηέξαο κνπ, ε κεηέξα κνπ έπξεπε λα
δνπιεχεη δχν δνπιεηέο γηα λα ζπληεξήζεη ηελ αδειθή κνπ θη‟
εκέλα. Ρφηε απνθάζηζα λα ηελ βνεζήζσ. Ξήγα ζ‟ έλαλ βηβιηνδέηε θαη ηνπ δήηεζα λα κε κάζεη ηελ ηέρλε. Ξαξαδφμσο εθείλνο δέρηεθε. Θνηκφκνπλα ζην ππφγεην ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη
πήγαηλα ζην ζπίηη κηα θνξά ηνλ κήλα».
Ν Ξήηεξ ζηακάηεζε απφ ηνλ βήρα πνπ ηνλ έπλημε. Ζ Ληφξνζπ, πνπ είρε ην λνπ ηεο θνηηψληαο ηνπο απφ ην ηδάκη, ηνλ άθνπζε θαη ηνπ έθεξε ιίγν λεξφ θαη ακέζσο μαλαβγήθε έμσ. Ν
γέξνο κεηά απ‟ απηφ ζπλέρηζε κε ηελ ηζηνξία ηνπ,
«Ν ηερλίηεο ήηαλ θαη απηφο Οψζνο. Δξρφληνπζαλ ζην εξγαζηήξη πνιινί Οψζνη εκηγθξέδεο θη‟ έθεξλαλ δηάθνξα βηβιία
πνπ εκείο ηνπο ηα δέλακε. Θαζφληνπζαλ κε ηηο ψξεο θαη έιεγαλ
ηηο πην απίζαλεο ηζηνξίεο. ιν γηα κάγηα θαη γηα πεξίεξγα
πξάγκαηα. Δγψ δελ ήμεξα ηη λα πηζηέςσ θαη ηη φρη. Δίρε ζπκβεί

φκσο θάηη ηελ πξψηε λχρηα πνπ έκεηλα ζην εξγαζηήξη πνπ κε
είρε βάιεη ζε ζθέςεηο αλ θαη ήκνπλα αθφκε βπδαληάξηθν. Δίδα
ζην χπλν κνπ έλαλ βαζηιηά. Ήηαλ έλαο ςειφο άληξαο πνπ θφξαγε θνξψλα. Θξαηνχζε κηα Βίβιν θαη κνπ ηελ έδσζε.
»Θπκάκαη αθφκε φηη κνπ είρε πεη πσο θάπνηα ζηηγκή ζα μαλαξρφηαλ θαη ζα ηνπ ηελ μαλάδηλα πίζσ καδί κε ηνλ Απόκρσθο
Κώδικα, έλα άιιν ζπάλην βηβιίν. Ρνλ ξψηεζα πσο ζα ηνλ γλσξίζσ θαη κνπ είπε φηη ζα ην θαηαιάβσ γηαηί είλαη πνιχ ζπάλην
έλαο βαζηιηάο λα κνπ δεηήζεη κηα βίβιν θαη έλα αθφκε βηβιίν.
ηαλ ηνλ ξψηεζα γηα ηνλ Θψδηθα κνπ είπε φηη ζα „ξρφηαλ ζηα
ρέξηα κνπ έλα ζπάλην βηβιίν γηα λα ην δέζσ θη‟ απηφ ην βηβιίν
ζα ήηαλ ην δεπγάξη ηεο βίβινπ».
Ν Οηθ άθνπγε ηα ιφγηα ηνπ κε πνιχ πξνζνρή.
«Θαη ηη έγηλε;»
«Πηνλ πφιεκν, είρα πάεη λα δσ ην παιηφ κνπ αθεληηθφ ζε
κηα άδεηα πνπ είρα πάξεη, φηαλ έλαο Οψζνο έθεξε έλα ραξηφδεην παιηφ βηβιίν πνπ βξηζθφηαλ ζε θαθφ ράιη θαη δήηεζε λα
ην καδέςνπκε θαη λα ην δέζνπκε κε δέξκα. Ρν αθεληηθφ κνπ
δελ ήζειε γηαηί ηνπ θάλεθε πνιχ παιηφ θαη ηα θχιια ήηαλ
ζθφξπηα. Δγψ φκσο δήηεζα θαη ην αλέιαβα πξνζσπηθά. Γπζηπρψο δελ πξφιαβε λα θάλεη νχηε εθαηφ κέηξα απφ ην καγαδί
θαη κηα βφκβα ηνλ ζθφησζε. Ρν βηβιίν κνπ έκεηλε. Ρν αθεληηθφ
κνπ δελ ην ήζειε, ην ζεψξεζε γξνπζνχδηθν. Ξνιιά ρξφληα κεηά ην έδεζα. Αλ ην ζέιεηο, κπνξεί λα ην πάξεηο».
«Θαη γηαηί κνπ ηα πξνζθέξεηο εκέλα;» ηνλ ξψηεζε ν Οηθ.
«Γηαηί πξψηνλ ζε ιέλε Θηλγθ, άζε ην Οηθ. Φαληάδνκαη θάπνην Οίηζαξλη θξχβεηαη πίζσ απ‟ απηφ ην ππνθνξηζηηθφ. Κεηά
είζαη ν κφλνο πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ Βίβιν θαη ηξίηνλ κνπ
δήηεζεο αθφκε έλα βηβιίν. Λα πξνζζέζσ φηη ε Βίβινο ήηαλ ηνπ
παηέξα κνπ θαη δελ θάλεη γηα ηνλ παπά πνπ κνπ είπεο αθνχ
είλαη ζηα Οψζηθα. Λα κελ ζε ξσηήζσ αλ μέξεηο Οψζηθα γηαηί
ηελ απάληεζε ηελ μέξσ».
Ν Οηθ θπξηνιεθηηθά πάγσζε κ‟ απηά πνπ άθνπγε. Ζ Ληφξνζπ γχξηζε μαλά κέζα ζην καγαδί. Απφ ηελ πφξηα είρε αθνχζεη
ηελ ζηηρνκπζία ηνπ παηέξα ηεο κε ηνλ άγλσζην άληξα.
«Ξαηέξα είζαη θαιά;» ξψηεζε ηνλ γέξν πιεζηάδνληάο ηνπο.
«Ξην θαιά δελ γίλεηαη. Ρν ρξένο κνπ ην έθαλα ή κάιινλ ζχληνκα ηειεηψλεη. Φέξε ην παθέην απφ ην ππφγεην. Μέξεηο πνπ
είλαη!» είπε εθείλνο κε κηα θσλή πνπ παιιφηαλ απφ αλαθνχθηζε.

Ζ Ληφξνζπ άλνημε θάηη ζαλ θαηαπαθηή θαη θαηέβεθε ζ‟ έλα
κηθξφ απνζεθεπηηθφ ρψξν. Πε ιίγν γχξηζε κ‟ έλα παθέην πνπ
ήηαλ θαιά δηπισκέλν θη απέμσ είρε θεξφραξην γηα ηελ πγξαζία.
«Κελ ην αλνίμεηο. Θξάηεζέ ην θαη άλνημέ ην φηαλ ζα είζαη
έηνηκνο» ηνλ πξφζηαμε ε γπλαίθα δίλνληάο ηνπ ην.
Ν Οηθ ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ ξψηεζε ην θφζηνο.
«Γελ ζνπ πνπιήζακε ηίπνηα, ηα βηβιία απηά ηα έρσ κηα δσή
γηα λα ζηα παξαδψζσ» είπε παξεκβαίλνληαο ν Ξήηεξ.
«Θα κνπ επηηξέςεηο ηφηε λα ζνπ δψζσ θη‟ εγψ έλα δψξν»
είπε ν Οηθ θαη έβγαιε ην κπινθ ησλ επηηαγψλ ηνπ. Έγξαςε κηα
επηηαγή, ηελ δίπισζε θαη ηελ έδσζε ζηελ Ληφξνζπ, πήξε ηα
βηβιία θαη έθαλε λα θχγεη. «Θακκηά ζπκβνπιή γηα ην πσο λα
πεξάζσ ηελ ψξα κνπ;» ξψηεζε ηνλ Ξήηεξ.
«Πηελ ζέζε ζνπ ζα ήζεια λα δσ ζηελ Ρέηη Γθάιεξη ηελ πηέξπγα ηνπ Κπιέηθ».
Ν Οηθ έθπγε ηφζν αζφξπβα φζν είρε έξζεη. Ζ Ληφξνζπ έβαιε ηελ επηηαγή ζην ζπξηάξη. Κεηά απφ δέθα ιεπηά ζέιεζε λα
δεη αλ ήηαλ αιεζηλή. Κε ην πνπ είδε ην πνζφ κφλν πνπ δελ ιηπνζχκεζε θαη ε επηηαγή απφ απηά πνπ ήμεξε έκνηαδε απφιπηα
έγθπξε. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ δφμαζε ηνλ ζεφ.

