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ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ
Ν Ρδέηκο Καθ Θόξκηθ άξγεζε λα μππλήζεη εθείλν ην πξστλό ηνπ
αλνημηάηηθνπ Παββάηνπ. Ρν πξνεγνύκελν βξάδπ είρε απνξξνθεζεί απ’ ηηο βόιηεο ηνπ ζηνπο δηάθνξνπο ηζηόηνπνπο ηνπ δηαδηθηύνπ θη ε ώξα είρε πεξάζεη ρσξίο λα ην θαηαιάβεη. Ζ αιήζεηα ήηαλ πσο ήηαλ ζπληαμηνύρνο εδώ θαη κεξηθά ρξόληα θαη
δελ είρε λα θάλεη θαη ηίπνηα θαιύηεξν. Θαηνηθνύζε απ’ ηα γελνθάζθηά ηνπ ζηελ νδό Θιέκελο Θιόνπδ ζην Αλαηνιηθό Κπαξλέη, ζην βόξεην Ινλδίλν. Γηα ηελ αθξίβεηα εθεί ήηαλ ην παηξηθό
ηνπ ζπίηη. Ν παηέξαο ηνπ είρε έξζεη από ηελ Πθσηία ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ, γλσξίζηεθε κε ηελ κεηέξα ηνπ ζ’ έλα θαηαθύγην θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο βνκβαξδηζκνύ από ηνπο Γεξκαλνύο,
θαη ζρεδόλ από ηόηε έκεηλε καδί ηεο ζην ζπίηη ηεο. Ιίγν θαηξό
αξγόηεξα παληξεύηεθαλ θαη γέλλεζαλ κόλν έλα παηδί, απηόλ.
Ρν ζπίηη δελ είρε ππνζηεί δεκηέο από ηνπο γεξκαληθνύο βνκβαξδηζκνύο ζηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ θη έηζη πνιύ εύθνια ζπληεξήζεθε δηαηεξώληαο ην παιηό ρξώκα ησλ ζπηηηώλ ηεο πεξηνρήο. Ήηαλ δηώξνθν θη είρε ηελ θιαζηθή ζνθίηα κε ηνλ γπάιηλν
θεγγίηε πνπ έρνπλ αξθεηά από ηα παιηά ζπίηηα απηήο ηεο πεξηνρήο ηνπ βόξεηνπ Ινλδίλνπ.
Ν Ρδέηκο εξγαδόηαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ, ζε κηα από ηηο
βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθώλ. Γελ
είρε θίινπο θαη θάζε απόγεπκα όηαλ ζρόιαγε θαζόηαλ ζε κηα
πακπ θνληά ζην θηίξην πνπ δνύιεπε θαη δίπια ζηνλ ζηαζκό ηνπ
ππνγείνπ ηξαίλνπ πνπ έπαηξλε, έπηλε ηελ κπύξα ηνπ θαη γύξηδε
ζην ζπίηη ηνπ.
Ππγθαηνηθνύζε κε ηελ κεηέξα ηνπ. Ν παηέξαο ηνπ είρε πεζάλεη όηαλ ήηαλ αθόκα λένο αθήλνληάο ηνπ ζαλ θιεξνλνκηά ηα
έμνδα ηνπ ζπηηηνύ θαη βέβαηα θαη ηα πξνζσπηθά έμνδα ηεο κεηέξαο ηνπ κέζα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ θαη ηα ηαηξηθά πνπ
δελ ήηαλ θαζόινπ επθαηαθξόλεηα.
Γελ είρε παληξεπηεί πνηέ ηνπ θαη ζρεδόλ όζνη ηνλ ήμεξαλ έιεγαλ πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ πάξα πνιύ πεξίεξγε. ζν

γηα ηελ εξσηηθή ηνπ δσή, απηή ήηαλ άγλσζηε ζ’ όινπο. Ζ κεηέξα ηνπ είρε από πάξα πνιιά ρξόληα ζηακαηήζεη λα ηνπ κηιάεη
γηα γάκν. ηαλ θαηά θαηξνύο έθαλε ην ιάζνο λα ηνπ ην αλαθέξεη, απηόο ηελ θνηηνύζε απζηεξά ζηα κάηηα θαη γηα λα ηεο δείμεη όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ ήηαλ απ’ απηά πνπ ήζειε λα
ζπδεηάεη, άλνηγε ηελ ηειεόξαζε θαη αθνζησλόηαλ ζηα ληνθηκαληέξ πνπ ηνπ άξεζαλ λα βιέπεη.
ηαλ πηα έθηαζε ζηα πελήληα πέληε ηνπ ρξόληα, έραζε θαη
ηελ κεηέξα ηνπ θαη έκεηλε εληειώο κόλνο. Αθόκα όκσο θη απηή
ε θαηλνύξγηα κνλαμηά δελ ηνλ είρε θάλεη λ’ αιιάμεη γλώκε. Ήηαλ πηα αξγά γηα λα θάλεη νηθνγέλεηα αιιά θαη γηα λ’ αιιάμεη ηα
ρνύγηα ηνπ. Έκεηλε απόκαθξνο θαη δύζθνινο ζε θάζε κνξθή
επηθνηλσλίαο.
Πηνλ ηόζν κνλόρλσην απηόλ άλζξσπν άξεζαλ νη βόιηεο, νη
κνλαρηθέο βόιηεο, νη βόιηεο εθείλεο πνπ αλ θαη ζνπ επηηξέπνπλ
λα βιέπεηο θόζκν, ζε θξαηνύλ απ’ ην λα ηνπο πεηο ηελ παξακηθξή θνπβέληα. ια ηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, ηνπ άξεζε λα πεξπαηάεη ζηηο όρζεο ηνπ Ράκεζε θαη θάζε Πάββαην πξσί έπαηξλε
ηνλ ππόγεην απ’ ηνλ ζηαζκό Γνύληζαηλη Ξαξθ, πνπ ήηαλ θνληά
ζην ζπίηη ηνπ θαη θαηέβαηλε ζην θέληξν ηνπ Ινλδίλνπ πξνθεηκέλνπ λα πεξπαηήζεη δίπια ζην πνηάκη. Ρν πξόγξακκα απηό ην
ηεξνύζε κε επιάβεηα αθόκα θαη ηώξα πνπ ζπληαμηνδνηήζεθε.
Δπηπιένλ, θάζε Ρξίηε απόγεπκα, θαηέβαηλε ζην Θόβελη Γθάξληελ γηα θαθέ. Π’ απηήλ ηελ έμνδν αγόξαδε δηάθνξα βηβιία πνπ
ηνπ άξεζαλ λα ηα δηαβάδεη ηα βξάδηα όηαλ δελ έβιεπε ηειεόξαζε. Ήηαλ αθόκα θίινο ησλ παιηώλ θηλεκαηνγξαθηθώλ θηικ
θη είρε ζηελ θαηνρή ηνπ πνιιά DVD κε ηαηλίεο.
πήξρε κηα αθόκα έμνδνο ζε θάπνην κπαξ, πνπ θαλέλαο από
ηνπο γλσζηνύο ηνπ δελ ήμεξε πνπ βξηζθόηαλ, αιιά πνπ ε κεηέξα ηνπ θαηαιάβαηλε από ηελ κπξσδηά πνπ είραλ ηα ξνύρα ηνπ
όηαλ γύξλαγε αξγά ην βξάδπ. Απηή ε έμνδνο παιηά ήηαλ εβδνκαδηαία αιιά από κηα ειηθία θαη κεηά είρε γίλεη ιηγόηεξν ηαθηηθή αλ θαη πάληα ήηαλ Ρεηάξηε.
Ζ κόλε θνξά πνπ μερλνύζε ην πξόγξακκά ηνπ ήηαλ θάζε
θαινθαίξη γηα είθνζη εκέξεο όηαλ ηαμίδεπε ζε δηάθνξα κέξε,
αξρηθά ηεο Δπξώπεο θαη κεηά ηεο Ακεξηθάληθεο Ζπείξνπ. Δθεί
απιά ραλόηαλ ρσξίο λα αθήλεη θαλέλα ίρλνο. Ρόζν γηα ην πνπ
πήγαηλε όζν θαη ην πσο πέξλαγε, δελ ην ζπδεηνύζε νύηε κε ηελ
κεηέξα ηνπ.
Ιόγσ ηεο παιηάο εξγαζίαο ηνπ, είρε κηα επρέξεηα κε ηελ

ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ θη έηζη όηαλ ζπληαμηνδνηήζεθε αγόξαζε έλαλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή θη όηη άιιν ρξεηαδόηαλ γηα λα
κπαίλεη ζην δηαδίθηπν. Ρνλ ππνινγηζηή ηνλ είρε ηνπνζεηήζεη
ζην γξαθείν ηνπ, ζηνλ ηδηόξξπζκν ρώξν κεηαμύ ζαινληνύ θαη
ηξαπεδαξίαο, ζε κηα εζνρή πνπ έθαλε ην δηακέξηζκά ηνπ, θαηάιιειε κόλν γηα θάηη ηέηνην. Θαιά εμνπιηζκέλνο θαη κ’ έλα
αθξηβό ηειέθσλν ζαλ ζπκπιήξσκα, άξρηζε ηηο βόιηεο ζηα βαζηά λεξά ηνπ ίληεξλεη. Άλνημε έλαλ ινγαξηαζκό ζην Facebook θη
έγηλε κέινο ζ’ όιεο ηηο νκάδεο πνπ αζρνινύληαλ κε ηηο παιηέο
ηαηλίεο. Νη ππόινηπνη δηαδηθηπαθνί ηνπ θίινη ήηαλ ιίγνη θαη θαλέλαο δελ έκελε ζην Ινλδίλν. Γελ ήζειε κηα απ’ απηέο ηηο θηιίεο
λα ηνλ θέξεη ζε δύζθνιε ζέζε δεηώληαο θαηά θάπνην ηξόπν κηα
ζπλάληεζε, θάηη πνπ ζα ηνλ έβγαδε από ηα λεξά ηνπ πέξα από
ην όηη όινπο απηνύο ηνπο ζεσξνύζε απιά μέλνπο.
Ν Ρδέηκο βάδηδε πηα ζηα εβδνκήληα ηξία ηνπ. Τειόο, αδύλαηνο, αζπξηδεξόο, κε κπόιηθα θαηάιεπθα καιιηά πνπ ηα άθελε
λα είλαη θάπσο καθξηά, κε δηαπεξαζηηθό βιέκκα αιιά άραξα
ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, ζύκηδε πεξηζζόηεξν θάπνηνλ αλαηκηθό Πθαλδηλαβό παξά Δγγιέδν. Ρν ληύζηκό ηνπ κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπ ην είρε αιιάμεη. ια ηνπ
ηα ρξόληα ληπλόηαλ αγνξάδνληαο θιαζζηθά ξνύρα από ην
Marks and Spencer. Ξιένλ όκσο ζηηο ιίγεο εμόδνπο ηνπ θνξνύζε ραθί παληειόληα θαη κάιιηλεο κπινύδεο ελώ γηα παλσθόξη είρε έλα εκίπαιην κε θνπθνύια. Απηή ηνπ ε αιιαγή πάλησο είρε μελίζεη αθόκα θαη ηνλ ίδην, αιιά ήηαλ απ’ όηη θαηλόηαλ ε κνλαδηθή επαλάζηαζε πνπ θαηάθεξε λα θάλεη όια ηα
ρξόληα ηεο δσήο ηνπ.
Νηθνλνκηθά δελ είρε θαλέλα πξόβιεκα. Ππληεξεηηθόο όια
ηνπ ηα ρξόληα, είρε καδέςεη ηόζα πνπ κάιινλ δελ ζα θαηάθεξλε
ζε θακία πεξίπησζε λα ηα μνδέςεη. ια ηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ
δελ είρε αιιάμεη ηα έπηπια ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη κόλν θάζε πέληε
ρξόληα θξόληηδε λα βάθεη εμσηεξηθά ην ζπίηη. Θη απηό όζν δνύζε ε κεηέξα ηνπ. ,ηη ράιαγε απιά επηζθεπαδόηαλ. Έπξεπε ν
ηερληθόο λα ηνπ πεη όηη δελ επηζθεπάδεηαη άιιν γηα λα απνθαζίζεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε θάπνην αληίζηνηρν θαηλνύξγην,
πνπ ζεκεησηένλ δελ ήηαλ θάπνηα θαληεδί θαηλνύξγηα ζπζθεπή
αιιά θάπνηα απόιπηα ιεηηνπξγηθή γηα λα θαιύςεη ηηο ίδηεο αλάγθεο κε ηελ παιηά.
Έμσ από ην ζπίηη ηνπ ήηαλ παξθαξηζκέλν έλα παιηό Βώμνι
πνπ ην έβαδε απιά κπξνζηά θάζε ηόζν θξαηώληαο ην δσληαλό

κόλν θαη κόλν γηα κηα έθηαθηε αλάγθε όπσο ζπλήζηδε λα ιέεη
ζηνλ εαπηό ηνπ, κε ζέινληαο λα πνπιήζεη ηελ αληίθα πηα απηνθίλεην.
Ν Ρδέηκο έθηηαμε θαθέ θαη θάζηζε ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο λα
ηνλ πηεί αλάβνληαο έλα κπξσδάην ηζηγάξν απ’ απηά πνπ θάπληδε από ηα ληάηα ηνπ. Άλνημε ηελ ηειεόξαζε ζην BBC News θαη
παξαθνινύζεζε ηηο ηειεπηαίεο εηδήζεηο, αλ θαη ε όιε δηαδηθαζία ήηαλ κάιινλ πξντόλ ξνπηίλαο θη όρη αλάγθεο γηα ελεκέξσζε. Ζ εκέξα είρε ην δηθό ηεο ζηίγκα. Ήηαλ εκέξα γηα ηελ βόιηα
ηνπ ζηνλ Ράκεζε.
Ν αλνημηάηηθνο θαηξόο ηνλ έθαλε λα βάιεη έλα ειαθξό αδηάβξνρν ηδάθεη, λα ξίμεη ζηελ ηζέπε ηνπ ην θηλεηό θαη ην πνξηνθόιη ηνπ θαη λα εηνηκαζηεί γηα λα θύγεη. Ρελ ζηηγκή εθείλε απ’
ηνλ ππνινγηζηή ηνπ αθνύζηεθε έλαο γλσζηόο ήρνο. Θάπνηνο
ηνπ είρε αθήζεη ζην facebook έλα κήλπκα. Ζ πξώηε ηνπ ζθέςε
ήηαλ λα ην αγλνήζεη αιιά ηειηθά δελ θξαηήζεθε. πσο ήηαλ
ληπκέλνο θάζηζε γηα κηα κόλν ζηηγκή θαη δηάβαζε ην κήλπκα.
“Βξήθα έλα αληίγξαθν ηεο ηαηλίαο Ο άληξαο ζηνλ πύξγν ηνπ
Άηθει κε ηνλ Ρζαξιο Ιώηνλ. Δίλαη ηνπ 1950. Αλ ζ’ ελδηαθέξεη
λα ηελ αληηγξάςσ θαη λα ζηελ ζηείισ. Βηβή Φηιηκπέξ”.
Ν Ρδέηκο ρακνγέιαζε. Άξρηζε ακέζσο λα ηεο γξάθεη ηελ απάληεζή ηνπ: Θα ραξώ πνιύ. Ζ δηεύζπλζή κνπ είλαη Θιέκελο
Θιόνπδ... Θα ηα πνύκε ην απόγεπκα. Φεύγσ γηα κηα βόιηα ζηνλ
Ράκεζε.
Έζηεηιε ην κήλπκα, άθεζε όπσο ζπλήζηδε αλνηθηό ηνλ ππνινγηζηή θαη βγήθε απ’ ην ζπίηη. Θιεηδηά δελ έπαηξλε πνηέ καδί
ηνπ. Από ηόηε πνπ είρε πεζάλεη ε κεηέξα ηνπ είρε έλα θιεηδί
θάησ από ην ραιάθη ηεο εμώπνξηαο θαη ην ρξεζηκνπνηνύζε γηα
λα κπαηλνβγαίλεη. Ν δξόκνο πνπ έκελε ήηαλ έλα αδηέμνδν θη ε
θίλεζε πξνεξρόηαλ κόλν από ηνπο γείηνλέο ηνπ, έηζη ζεσξνύζε
πσο δελ ππήξρε ιόγνο γηα λα αλεζπρεί. Ξεξπάηεζε πξνο ηελ
κεξηά ηνπ ζηαζκνύ ηνπ ηξαίλνπ, αλέβεθε ηελ αεξνγέθπξα πνπ
πεξλνύζε πάλσ από ηηο γξακκέο θαη βξέζεθε ζηελ πιεπξά ηεο
πιαηθόξκαο. Πην γθηζέ γηα ηα εηζηηήξηα είρε βάξδηα ν Πθση. Ν
Ρδέηκο ηνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ έδσζε έλα πεληόιηξν. Δθείλνο
ηνπ έδσζε ην εηζηηήξηό ηνπ θαη ηνπ επρήζεθε λα πεξάζεη θαιά.
Απηόο κε ηελ ζεηξά ηνπ ηνλ ραηξέηεζε κ’ έλα λεύκα ηνπ θεθαιηνύ ηνπ, πήξε ην εηζηηήξην θαη πξνρώξεζε πξνο ηελ απνβάζξα
ηνπ ηξαίλνπ.

Πε ιηγόηεξν από πέληε ιεπηά ήξζε ην ηξαίλν θη ν Ρδέηκο
κπήθε, θάζηζε ζ’ έλα θάζηζκα δίπια ζην παξάζπξν θαη κηζόθιεηζε ηα κάηηα ηνπ ζαλ γηα λα πάξεη δύλακε κέζα από κηα δηαδηθαζία απνκόλσζεο. Νύηε ν ίδηνο δελ ζπκόηαλ πόζεο θνξέο
είρε θάλεη απηήλ ηελ δηαδξνκή απ’ ην ζπίηη ηνπ ζην Κπαλθ
Πηέζηνλ θαη πίζσ πάιη. Δθεί ήηαλ ε δεκόζηα ππεξεζία πνπ εξγαδόηαλ, έλα παξάξηεκα ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθώλ, κέρξη
πνπ ζπληαμηνδνηήζεθε. Ιίγν κεηά ηελ δηθή ηνπ απνρώξεζε, ε
ππεξεζία κεηαζηεγάζηεθε. Ήηαλ ιεο θαη ήμεξαλ ηελ δπζθνιία
ηνπ λ’ αιιάδεη ρνύγηα θαη πεξίκελαλ λα θύγεη γηα λα θάλνπλ
απηήλ ηελ ελέξγεηα. Ξάλησο, απηή ε παιηά ζπλήζεηα ήηαλ ν
ιόγνο πνπ είρε επηιέμεη λα θαηεβαίλεη από εθείλν ην ζεκείν κε
ηα πόδηα κέρξη ηηο όρζεο ηνπ Ράκεζε, λα πεξπαηάεη γηα θακηά
ώξα θαη λα θαηαιήγεη λα ηξώεη ην κεζεκεξηαλό ηνπ ζην εζηηαηόξην θαη κπαξ “Λόξζ Κπαλθ Οεζηνξάλ” πνπ βξηζθόηαλ αθξηβώο ζηα βόξεηα ηεο γέθπξαο Κηιέληνπκ Κπξηηδ. Ζ δηαδξνκή
θξάηαγε εηθνζηελλέα ιεπηά θαη είρε δεθαηξείο ελδηάκεζνπο
ζηαζκνύο. Ν Ρδέηκο ρακνγέιαζε κε ηηο κλήκεο πνπ ηνλ θαηέθιπζαλ θαη πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπλέζεηαλ έλα επαλαιακβαλόκελν κνηίβν δσήο.
Πεθώζεθε από ην θάζηζκά ηνπ έλαλ ζηαζκό πξηλ ηνλ ζηαζκό
Κπαλθ Πηέζηνλ θαη ζηάζεθε ζηελ πόξηα ηνπ βαγνληνύ. Απηή
ήηαλ κηα παιηά ηνπ ζπλήζεηα πνπ πηα δύζθνια κπνξνύζε λα
μεπεξάζεη. Θαηέβεθε απ’ ηνπο πξώηνπο απ’ ην ηξαίλν θαη κε
αξγά βήκαηα πξνρώξεζε πξνο ηελ έμνδν. Αλέβεθε ηα ζθαιηά θη
αθήλνληαο πίζσ ηνπ ην θηίξην ηεο Ρξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, ηξάβεμε πξνο ηνλ Ράκεζε. Ζ ώξα είρε πάεη ήδε δώδεθα θαη ίζα
πνπ πξνιάβαηλε λα θάλεη ηελ θαζηεξσκέλε ηνπ βόιηα ώζηε λα
κπαίλεη ζηηο κία αθξηβώο ζην ξεζηνξάλ γηα θαγεηό.
Μεθίλεζε ινηπόλ λα πεξπαηάεη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ κε
θαηεύζπλζε ηελ γέθπξα Κπιάθθξηεξο κ’ έλαλ ηέηνην βεκαηηζκό ώζηε ε βόιηα ηνπ λα είλαη αθξηβώο απηή πνπ έπξεπε γηα λα
κελ αξγήζεη γηα ην γεύκα ηνπ. Απηήλ ηελ άζθεζε ηνπ άξεζε λα
ηελ θάλεη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, δειαδή λα πξνζπαζεί λα
θαλνλίδεη ηνλ βεκαηηζκό ηνπ ώζηε λα πεηπραίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό απνηέιεζκα. Ίζσο απηό λα ήηαλ θαη ην κνλαδηθό
παηρλίδη πνπ είρε παίμεη ζ’ νιόθιεξε ηελ δσή ηνπ.
Αθξηβώο ζηηο κία ην κεζεκέξη έκπαηλε ζην ξεζηνξάλ. Ξέξαζε από ηνλ ρώξν ηεο εηζόδνπ κε ην βεζηηάξην θαη ην κπαξ θαη
πξνρώξεζε πξνο ηνλ θπξίσο ρώξν κε ηα ηξαπέδηα ελώ ν καηηξ

κε ην πνπ ηνλ είδε ηνλ πιεζίαζε θαη ηνλ ραηξέηεζε ιέγνληάο
ηνπ:
«Θαιεκέξα θύξηε Καθ Θόξκηθ. Δίλαη σξαία εκέξα ζήκεξα.
Ρη έρεηε απνθαζίζεη; Θα θαζίζεηε κέζα ή έμσ; Αλ θαη ε ζπκβνπιή κνπ ζα ήηαλ λα κελ ην ξηςνθηλδπλεύζεηε αθόκα».
«Θαιεκέξα Ρνκ» ηνπ απάληεζε κε νηθεηόηεηα. «Κάιινλ κέζα, λνηώζσ όηη ε πγξαζία κπνξεί λα κε πεηξάμεη».
Ν καηηξ ηνλ νδήγεζε ζ’ έλα αθξηαλό ηξαπεδάθη δίπια αθξηβώο ζηελ ηδακαξία πνπ έβιεπε ηνλ Ράκεζε θαη ηξάβεμε επγεληθά ηελ θαξέθια. Ν Ρδέηκο αθνύκπεζε ζην ηξαπέδη ην πνξηνθόιη, ηα ηζηγάξα θαη ην θηλεηό ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα έβγαιε ην
κπνπθάλ ηνπ θαη ην αθνύκπεζε ζηελ δηπιαλή θαξέθια. Κόιηο
θάζηζε, ν Ρνκ έθαλε έλα βήκα θαη ζηάζεθε δίπια ηνπ.
«Ρη ζα πάξεηε θύξηε Καθ Θόξκηθ;» ηνλ ξώηεζε.
«Ρν ζπλεζηζκέλν Ρνκ θαη ζε παξαθαιώ αο κνπ θέξνπλ κηα
καύξε κπύξα κέρξη λα εηνηκαζηεί» είπε αλέθθξαζηνο θαη θάζηζε αλαπαπηηθά ζηελ θαξέθια ηνπ.
Ζ καηηά ηνπ έπεζε ζην θηλεηό ηνπ. Θάπνην κήλπκα πνπ είρε
έξζεη έιεγε θάηη γηα κηα θαηλνύξγηα εθαξκνγή πνπ κεηέδηδε
ηελ ηνπνζεζία πνπ βξηζθόζνπλ ζηα δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα,
αξθεί βέβαηα λα ππήξρε θαη ε αληίζηνηρε εθαξκνγή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν. Αζπλαίζζεηα πάηεζε ηελ εγθαηάζηαζή ηεο.
Έλαο λεαξόο ζεξβηηόξνο ηνπ έθεξε εθείλε ηελ ζηηγκή ηελ κπύξα ηνπ θαη ίζσο απηό λα ήηαλ πνπ ηνλ έθαλε λα μεράζεη ακέζσο
ην θηλεηό θαη ό,ηη έθαλε. Ζ εθαξκνγή όκσο εγθαηαζηάζεθε θαη
ηόζν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζην ζπίηη πνπ ήηαλ αλνηθηόο όζν θαη
ζ’ όια ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ζπκκεηείρε, θαηαγξάθεθε ακέζσο: Ν Ρδέηκο Καθ Θόξκηθ βξίζθεηαη ζην Λόξζ Κπαλθ Οεζηνξάλ.
Άλαςε έλα ηζηγάξν θη άξρηζε λ’ απνιακβάλεη γνπιηά-γνπιηά
ηελ καύξε κπύξα πνπ ηνπ είραλ ζεξβίξεη. Θνίηαμε έμσ απ’ ην
παξάζπξν θαη ην κόλν πνπ ηνπ εξρόηαλ ζην κπαιό ήηαλ γηα κηα
θνξά αθόκα νη εηθόλεο απ’ ηα ακέηξεηα ρξόληα πνπ ζρεδόλ θάζε Πάββαην εξρόηαλ ζ’ απηό ην ξεζηνξάλ. Θπκήζεθε πσο θάπνηε ην ξεζηνξάλ απηό είρε γηα έλα δηάζηεκα θιείζεη γηαηί ην
αλαθαίληδαλ. Απηόο όκσο αθόκα θαη ηόηε εξρόηαλ, θνίηαδε ηελ
θιεηζηή πόξηα θη έθεπγε γηα ηελ δεύηεξε επηινγή ηνπ. Σακνγέιαζε ζηελ παξάμελε απηή ζύκεζή ηνπ.
Θεέ κνπ! ζθέθηεθε, κήπσο κε ηηο εκκνλέο κνπ θαηάθεξα
ζήκεξα λα είκαη έλαο παξάμελνο γέξνο πνπ θαλέλαο δελ εθηη-

κάεη;
Ν ζεξβηηόξνο δηέθνςε ηηο ζθέςεηο ηνπ Ρδέηκο βήρνληαο ειαθξά γηα λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ θη αθνύκπεζε ζην
ηξαπέδη ηνπ έλα κηθξό πηαηάθη κε βνύηπξν θαη θάπνην ληξέζηλγθ καδί κ’ έλα κηθξό θαιαζάθη κε ςσκί, ζθεπαζκέλν κε κηα
πεηζέηα. Σακνγέιαζε ζηνλ Ρδέηκο θαη ηνλ ελεκέξσζε γηα ην
θαγεηό ηνπ:
«Παο θέξλσ θαη ηελ ζαιάηα ζαο θαη ζε πέληε ιεπηά ζα είλαη
έηνηκα θαη ηα ζθαινπίληα ζαο. Θαιή ζαο όξεμε».
Ν Ρδέηκο ηνπ ρακνγέιαζε, πήξε ζηα ρέξηα ηνπ ηελ πεηζέηα,
ηελ άλνημε θαη ηελ αθνύκπεζε ζηα πόδηα ηνπ. Δθείλε ηελ ζηηγκή έλνησζε κηα ελόριεζε ζην ζηήζνο ηνπ.
Τη ζην δηάνιν είλαη απηό πνπ αηζζάλνκαη; Ειπίδσ λα κελ είλαη ηίπνηα ην ζνβαξό! κνλνιόγεζε θαη πξνζπάζεζε λα πάξεη
κηα βαζηά αλαπλνή. Ν πόλνο όκσο πνπ αηζζαλόηαλ δπλάκσζε
ζ’ ειάρηζην δηάζηεκα θη απιώζεθε ζ’ όιν ηνπ ην ζηήζνο, ελώ
ζρεδόλ ακέζσο άξρηζε λα δηαρέεηαη ζηα ρέξηα ηνπ, ζηελ ζπλέρεηα ζηνπο ώκνπο θαη ζην ζαγόλη ηνπ. Ήηαλ έλαο αβάζηαρηνο
πόλνο. Άξρηζε λα ηδξώλεη, έραζε ην ρξώκα ηνπ θαη ηνπ εξρόηαλ
εκεηόο. Ππγρξόλσο κ’ όια απηά ηα ζπκπηώκαηα δελ κπνξνύζε
θαη λα θνπλεζεί. Θαη ηόηε ηνλ θαηέβαιε κεγάιε αγσλία θαη θόβνο πνπ άγγηδε ηα όξηα ηνπ ηξόκνπ. Μέρξη εδώ ήηαλ! ζθέθηεθε,
έθαλε λα ζεθσζεί θαη ζσξηάζηεθε ζην πάησκα.
Ν καηηξ ηνλ είδε κε ηελ άθξε ηνπ καηηνύ ηνπ ηελ ζηηγκή αθξηβώο πνπ θαηέξξεε θη έηξεμε ακέζσο πξνο ην κέξνο ηνπ θσλάδνληαο:
«Έλαλ γηαηξό γξήγνξα. Θάπνηνο λα ηειεθσλήζεη ακέζσο
ζηα επείγνληα!»
Από θάπνην δηπιαλό ηξαπέδη έλαο λεαξόο άληξαο ζεθώζεθε
ακέζσο θη έηξεμε πξνο ην κέξνο ηνπ δειώλνληαο πσο είλαη αζθνύκελνο γηαηξόο. Δίδε ηνλ Ρδέηκο ζην πάησκα, ηνλ γύξηζε θαη
βιέπνληάο ηνλ λα θξαηάεη ην ζηήζνο ηνπ είπε:
«Κάιινλ έρνπκε θαξδηαθή πξνζβνιή ζε εμέιημε. Ξξέπεη λα
πάεη ακέζσο ζην λνζνθνκείν». Ρνλ μάπισζε ζην πάησκα θαη
δήηεζε λα θέξνπλ έλα δύν καμηιάξηα απ’ ην κπαξ.
Κέρξη λα γίλνπλ απηά είρε έξζεη θαη ην αζζελνθόξν. Νη λνζνθόκνη ηνλ έβαιαλ ζην θνξείν γηα λα ηνλ πάξνπλ. Ρελ ηειεπηαία ζηηγκή ν καηηξ αθνύκπεζε πάλσ ζην θνξείν θαη ην κπνπθάλ ηνπ Ρδέηκο έρνληαο βάιεη ζηηο ηζέπεο ηνπ ην πνξηνθόιη θαη
ην θηλεηό ηνπ. Ρα ηζηγάξα ηνπ μεράζηεθαλ ζην ηξαπέδη. Ρν α-

ζζελνθόξν έθπγε ακέζσο γηα ην λνζνθνκείν.
Ν πόλνο ζην ζηήζνο ηνπ Ρδέηκο πήγε λα ρακειώζεη αιιά έλα
δεύηεξν θύκα ηνλ έξημε αλαίζζεην. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ζνβαξή.
Έλαο από ηνπο ηξαπκαηηνθνξείο άξρηζε λα ςάρλεη ηηο ηζέπεο
ηνπ γηα θάπνην θάξκαθν ζεσξώληαο όηη ην πξόβιεκα κε ηελ
θαξδηά ηνπ απνθιεηόηαλ λα ηνπ είλαη άγλσζην. ια όκσο έδεηρλαλ όηη δελ ήηαλ ελήκεξνο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ αθνύ δελ
βξήθαλ θαλέλα ράπη ή άιιε έλδεημε όηη έπαηξλε θάπνην θάξκαθν γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν.
Ρν πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ήηαλ ηνπ Saint Thomas θη αθνύ
ελεκέξσζαλ ηελ βάζε ηνπο ηξάβεμαλ γηα εθεί. Εήηεκα αλ ην
λνζνθνκείν απείρε πεξηζζόηεξν από ηξία ιεπηά. Δθεί νη γηαηξνί
δηαπίζησζαλ επηπινθή κε ηελ θαξδηά ηνπ θαη ηνλ έβαιαλ ακέζσο ζηελ εληαηηθή.
Ζ λνζνθόκα ηνπ ζαιάκνπ παξέιαβε ηα πξάγκαηά ηνπ θαη ηα
έβαιε ζε κηα ζαθνύια πνπ ηελ αθνύκπεζε ζ’ έλα ξάθη ζε κηα
κηθξή απνζήθε ζηελ άθξε ηνπ ρώξνπ ηεο εληαηηθήο.
Ρν θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Ρδέηκο ππαθνύνληαο ζηνπο άγξαθνπο λόκνπο ηεο ηερλνινγίαο έζηεηιε πάιη ηελ πιεξνθνξία γηα
ηελ λέα ηνπνζεζία πνπ βξέζεθε: Ν Ρδέηκο Καθ Θόξκηθ βξίζθεηαη ζην Saint Thomas Hospital.
Ζ Βηβή έθαγε ρσξίο ηελ παξακηθξή βηαζύλε ην κεζεκεξηαλό
πνπ θάζε Πάββαην ην ζπλόδεπε θαη κε δύν πνηεξάθηα θόθθηλν
θξαζί θαη ζηάζεθε ζηελ ζπλέρεηα γηα ιίγν πίζσ από ην παξάζπξν ηνπ ζαινληνύ ηεο θνηηώληαο ηνλ Αηιαληηθό σθεαλό πνπ
απισλόηαλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο. Ρν ζπίηη ηεο βξηζθόηαλ
ζηελ βόξεηα κεξηά ηεο Σάβξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην SaintAdresse. Ήηαλ έλα από ηα πξνλνκηαθά ζπίηηα κηα πνπ βξηζθόηαλ πάλσ ζηελ ιεσθόξν Foch θαη ηίπνηα απνιύησο δελ ηεο έθξπβε ηελ ζέα ηνπ σθεαλνύ.
Ήηαλ απ’ ηα κηθξά ζπίηηα ηεο ιεσθόξνπ, δηώξνθν βέβαηα, κ’
επάλσ δύν θξεβαηνθάκαξεο κε ηα ινπηξά ηνπο θαη θάησ ην ζαιόλη, ηελ ηξαπεδαξία θαη ηελ θνπδίλα. Γίπια αθξηβώο ζην ζπίηη,
θνιιεηά κε ηελ θνπδίλα ήηαλ ην γθαξάδ. Ήηαλ έλαο κεγάινο
ρώξνο πνπ εμππεξεηνύζε ζπγρξόλσο θη άιιεο αλάγθεο ηνπ ζπηηηνύ ιεηηνπξγώληαο ζαλ απνζήθε. Ππίηη θαη γθαξάδ επηθνηλσλνύζαλ κε εζσηεξηθή πόξηα. Απηό ήηαλ απαξαίηεην γηα όια ηα
ζπίηηα ζηελ ιεσθόξν κηα πνπ αξθεηέο θνξέο ν αέξαο έθεξλε
κέρξη κέζα ζηα ζπίηηα ην αικπξό λεξό ζε ηέηνην βαζκό πνπ αλ

θάπνηνο θπθινθνξνύζε έμσ ήηαλ ζαλ λα έθαλε κπάλην. Ρν απηνθίλεηό ηεο, έλα άζπξν θαινδηαηεξεκέλν ζηηξνέλ, απηέο ηηο
εκέξεο ήηαλ έμσ αθξηβώο από ην γθαξάδ ηνπ.
Θνίηαμε ην ξνιόη ηεο θαη δηαπηζηώλνληαο όηη ε ώξα είρε πεξάζεη άξρηζε λ’ αλεβαίλεη ηα ζθαιηά γηα ην δσκάηηό ηεο. Ππλήζηδε κεηά ην κεζεκεξηαλό θαγεηό λα μαπιώλεη γηα ιίγν. Πην
ζπίηη έκελε κόλε ηεο. Ν κνλαρνγηόο ηεο, ν Φξαλζνπά, ήηαλ
δεύηεξνο θαπεηάληνο θαη ηαμίδεπε κε κεζαίνπ κεγέζνπο πεηξειαηνθόξα ζ’ όιν ηνλ θόζκν. Ζ Βηβή είρε θάλεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα ηνλ απνηξέςεη όηαλ μεθίλαγε απηό ην ηόζν ζθιεξό
επάγγεικα, αιιά εθείλνο δελ ηελ άθνπγε κε ηίπνηα. Δίρε ράζεη
ηνλ άληξα ηεο ζε λαπάγην, θαπεηάληνο θη εθείλνο ζην εκπνξηθό
λαπηηθό, όηαλ ν γηόο ηεο ήηαλ δέθα ρξόλσλ θη απηό ηεο είρε θνζηίζεη. Γελ μαλαπαληξεύηεθε. Ζ απνδεκίσζε πνπ πήξε ηόηε
από ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη ηελ αζθάιεηα δσήο ηνπ ήηαλ
πνιύ θαιή. Ζ ίδηα επηπιένλ θαηαγόηαλ από κηα εύπνξε νηθνγέλεηα θαη έηζη κηα θαη δελ ρξεηαδόηαλ λα εξγαζηεί αθνζηώζεθε
ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ ηεο.
Ρν παξάπνλό ηεο βέβαηα ήηαλ ην επάγγεικα ηνπ γηνύ ηεο,
κηα πνπ ε ίδηα έρνληαο δήζεη ηνλ ζάλαην ηνπ άληξα ηεο, πίζηεπε
πσο ζηελ νηθνγέλεηά ηεο δελ ζα ππήξρε ν θόβνο γηα κηα επαλάιεςε. Ν γηόο ηεο όκσο παξά ηα ιεγόκελά ηεο αθνινύζεζε ηειηθά ην επάγγεικά ηνπ παηέξα ηνπ θη αθόκα θαη ηώξα, ζηα ζαξάληα ηνπ, δελ είρε θάλεη νηθνγέλεηα. Ρνλ είρε θεξδίζεη γηα ηα θαιά ε ζάιαζζα.
«Γηαηί βξε παηδάθη κνπ; Σάζεθαλ νη δνπιεηέο;» ηνπ έιεγε
μαλά θαη μαλά.
«Βξε κεηέξα, ηη ζέιεηο ηώξα θαη κε βαζαλίδεηο; Από ηόηε
πνπ ζπκάκαη ηνλ εαπηό κνπ ήζεια λα γίλσ λαπηηθόο. Πηελ Σάβξε γελλήζεθα, όρη ζε θαλέλα βνπλό. Αθόκα θη αλ δελ ήηαλ
λαπηηθόο ν παηέξαο, πάιη λαπηηθόο ζα ήζεια λα γίλσ».
«Λαη αιιά είδεο ηη έπαζε ν παηέξαο ζνπ! Γελ αληέρσ λα
ηξαβήμσ ηα ίδηα».
«Πηελ επνρή καο πηα πην επηθίλδπλν είλαη λα βξίζθεζαη ζπλέρεηα ζηνπο δξόκνπο κε απηνθίλεην παξά λα θνβάζαη γηα θάπνην λαπάγην. Πηακάηα ινηπόλ λα γθξηληάδεηο».
«Λαη αιιά...»
«Γελ ππάξρεη αιιά. Θαη επεηδή μέξσ πνπ ην παο λα ζνπ μαλαπώ όηη δελ ζέισ λα θάλσ νηθνγέλεηα. Θαη λα μέξεηο, αλ πνηέ
απνθαζίζσ θάηη ηέηνην, ηόηε ζα ζηακαηήζσ ηα ηαμίδηα. Ππκ-

θσλήζακε;»
Ζ Βηβή πνηέ δελ ζπκθώλεζε καδί ηνπ αιιά ζηακάηεζε από
θάπνηα ζηηγκή θαη κεηά λα ηνπ ιέεη ην παξακηθξό. Ξίζηεπε όηη
ίζσο ζα γλώξηδε θάπνηα θνπέια θαη ζ’ απνθάζηδε λα θάλεη ην
κεγάιν βήκα. Γη’ απηήλ ήηαλ αθόκα ην ζπκσκέλν παηδί πνπ κ’
απηόλ ηνλ ηξόπν ήζειε λ’ απνδείμεη όηη δελ θνβήζεθε από ηνλ
ηξαγηθό ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ.
Κηα θνξά ηνλ ρξόλν, γηα δύν κε ηξεηο κήλεο, εξρόηαλ ζηελ
Σάβξε θαη θαζόηαλ ζην ζπίηη αλ θαη πεξλνύζε κεγάιν κέξνο
απ’ απηό ην δηάζηεκα ζην Ξαξίζη όπνπ θαηά πσο έιεγε δηαζθέδαδε γηα λα πεξλάεη ν θαηξόο ζηελ ζηεξηά. Ρεο θνπβαινύζε πάληνηε δώξα από ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θόζκνπ πνπ πήγαηλε αλ
θαη ηα ηαμίδηα ηνπ ήηαλ αξθεηά ηππνπνηεκέλα. Ζ επόκελε θνξά πνπ ζα εξρόηαλ ήηαλ ζε κηζό ρξόλν θαη όπσο ηεο είρε πεη ζα
έκελε κεξηθνύο κήλεο παξαπάλσ. Άιια ζθέθηεθε ζηελ αξρή ε
Βηβή, αιιά ηελ ελεκέξσζε πσο έπξεπε λα πεξάζεη κηα ζρνιή
γηα ηξεηο κήλεο θαη λα δώζεη εμεηάζεηο γηα λα πάξεη ην δίπισκα
ηνπ πξώηνπ θαπεηάληνπ.
Κε ηα ρξόληα ηώξα ε Βηβή πήξε θάκπνζα θηιά θαη ην θάπνηε
ζεμνπαιηθό θνξκί ηεο απέθηεζε πεξηζζόηεξεο θακπύιεο απ’
όζεο έπξεπε. Ζ επηδεξκίδα ηεο δηαηεξνύζε ηελ ιεπθόηεηά ηεο
από ηόηε πνπ ζπκόηαλ ηνλ εαπηό ηεο θαη γηα λα ζπκπιεξώζεη
ηελ εηθόλα πνπ ήζειε λα δίλεη ε ίδηα πξνο ηα έμσ ζαλ ρξώκα
γηα ηα καιιηά ηεο είρε δηαιέμεη ην θόθθηλν. Ζ θνθθηλνκάιια Βηβή είρε θηάζεη πηα ηα εμήληα πέληε κέζα από κηα ζρεηηθά ήξεκε δσή, ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ άληξα ηεο. Γηάθνξεο
ζρέζεηο πνπ είρε δελ ηελ ηθαλνπνίεζαλ θαη από θάπνην ζεκείν
θαη κεηά απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη λα βιέπεη ηνλ νπνηνλδήπνηε. Ήηαλ κέινο ηνπ ζπιιόγνπ Κπξηηδ ηεο Σάβξεο θαη θάζε Θπξηαθή εθθιεζηαδόηαλ ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηεο πόιεο.
Πην ζαιόλη ηνπ ζπηηηνύ ηεο, ζε κηα άθξε, ππήξρε έλαο ππνινγηζηήο κνλίκσο αλνηθηόο πνπ κέζα απ’ απηόλ ε Βηβή επηθνηλσλνύζε αξθεηά ηαθηηθά κέζσ Skype κε ηνλ γηό ηεο. Πηγά ζηγά
όκσο κπήθε ζηνλ θόζκν ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ζύληνκα
έγηλε κέινο ζε κηα νκάδα πνπ ζηα κέιε ηεο άξεζαλ νη παιηέο
ηαηλίεο, θάηη πνπ ήηαλ ην δεύηεξν ρόκπη ηεο κεηά ην κπξηηδ. Ρα
κέιε ηεο νκάδαο ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο ήηαλ ζηελ ειηθία ηεο
θαη κεγαιύηεξα. Έλαο από απηνύο ήηαλ ν Ρδέηκο Καθ Θόξκηθ,
έλαο Δγγιέδνο, κε ηνλ νπνίν αληάιιαδε κεξηθέο παξαπάλσ

θνπβέληεο. Ρίπνηα ην ηδηαίηεξν κηα πνπ ν δηαδηθηπαθόο ηεο θίινο θαηλόηαλ λα είλαη απόκαθξνο ζε θάζε ηύπνπ επηθνηλσλία.
Να κελ μεράζσ ην απόγεπκα λα ηνπ μαλαπώ γηα ην θηικ,
ζθέθηεθε θαη μάπισζε ζην θξεβάηη ηεο. Γελ άξγεζε λ’ απνθνηκεζεί.
Μύπλεζε θάπσο αξγά ην απόγεπκα. Ζ ώξα ήηαλ ήδε έμη. Θάζε
Παββαηόβξαδν έθηηαρλε ηα καιιηά ηεο εμ αηηίαο ηνπ εθθιεζηαζκνύ ηεο επόκελεο εκέξαο. Έθαλε ην κπάλην ηεο, ινύζηεθε θη
αθνύ ζηέγλσζε ηα καιιηά ηεο, θόξεζε ηελ ξόκπα ηεο θαη θαηέβεθε ζην ζαιόλη γηα λα δηαβάζεη έλα θαηλνύξγην βηβιίν πνπ είρε αγνξάζεη. Ρα λύρηα ηεο ζα ηα έθηηαρλε ην βξάδπ πξηλ μαπιώζεη. Κ’ απηό πίζηεπε πσο έηζη δελ ζα θηλδύλεπαλ από ηίπνηα έμηξα δνπιεηέο πνπ κπνξεί λα ηεο έθαλαλ θακηά δεκηά. Ξεξλώληαο κπξνζηά από ηνλ ππνινγηζηή ζπκήζεθε ηελ εθθξεκόηεηα κε ηνλ Ρδέηκο. Θάζηζε ζηελ πνιπζξόλα θαη άλνημε ην
Facebook. Ξαξαμελεύηεθε πνπ είδε ηελ αλάξηεζε ηνπ Ρδέηκο
πνπ έιεγε πσο βξηζθόηαλ ζην ξεζηνξάλ θαη ηελ ακέζσο επόκελε πνπ αλαθεξόηαλ ζην λνζνθνκείν.
«Ρη πήγε λα θάλεη; Κάιινλ θάπνηνο δηθόο ηνπ ζα κπήθε ζην
λνζνθνκείν γηα θάπνην ιόγν θαη ζα πήγε επίζθεςε. Ρν ξαληεβνύ καο πξνθαλώο ην μέραζε» είπε δπλαηά θαη θιείλνληαο ηελ
νζόλε πήγε θαη θάζηζε ζηελ πνιπζξόλα κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε. Ρελ άλνημε αθεξεκέλα γηα λα δεη ηη είρε ην πξόγξακκα.
Έθαλε δάπηλγθ ζ’ όια ηα θαλάιηα, δελ βξήθε ηίπνηα πνπ λα ηελ
ελδηαθέξεη, ηελ άθεζε ζ’ έλα θαλάιη πνπ κηα ώξα κεηά ζα είρε
έλα ληνθηκαληέξ θη άλνημε ην βηβιίν ηεο.
Αξγά ην βξάδπ όηαλ απνθάζηζε λα πάεη γηα ύπλν, έιεγμε
μαλά ηνλ ππνινγηζηή ηεο. Θαλέλα κήλπκα από ηνλ Ρδέηκο. Ζ
ηειεπηαία ηνπ αλάξηεζε εμαθνινπζνύζε λα είλαη ε ίδηα.
Είηε βξίζθεηαη αθόκα ζην λνζνθνκείν, είηε ζα έρεη θιείζεη ην
θηλεηό ηνπ, ζθέθηεθε. Ξξνζπάζεζε λα ζπκεζεί αλ ηεο είρε πεη
ηίπνηα γηα ηελ πγεία ηνπ αιιά ηίπνηα δελ ηεο εξρόηαλ ζην κπαιό.
Επίζθεςε, ζθέθηεθε θαη όληαο βέβαηε γη’ απηό πνπ ζεώξεζε
απηνλόεην πήξε ηηο ζθάιεο γηα ην επάλσ πάησκα.
Θάζηζε πάιη ζηνλ ππνινγηζηή ηεο ηελ Γεπηέξα ην απόγεπκα.
Θαλέλα λέν. Ξνιιέο αλαξηήζεηο από άιια κέιε ηεο νκάδαο αιιά ηίπνηα από ηνλ Ρδέηκο. Ρνπ έζηεηιε δύν ηξία κελύκαηα αιιά

θακία απάληεζε.
Θα κπεξκπαληεύεη! ζθέθηεθε θαη ρακνγέιαζε.
Ήηαλ Ρεηάξηε πξσί όηαλ άξρηζε λ’ αλεζπρεί γηα ηελ ζησπειή
ζπκκεηνρή ηνπ θίινπ ηεο ζηα θνηλά ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ.
Γελ ηνλ ήμεξε πξνζσπηθά αιιά είρε κηα επγεληθή θπζηνγλσκία,
ηνπιάρηζηνλ όπσο θαηλόηαλ ζηελ θσηνγξαθία ηνπ πξνθίι ηνπ
θη απηό ηεο είρε θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ. Ξήξε ηειέθσλν έλαλ
θίιν ηνπ γηνύ ηεο, καθξηλό ηεο ζπγγελή πνπ όηαλ ήηαλ κηθξόηεξνο ηελ θώλαδε ζεία, πνπ ζπκπησκαηηθά είρε έλα θαηάζηεκα
κε ππνινγηζηέο, θαη ηνπ δήηεζε λα ηεο πεη πσο κπνξνύζε λα
βξεη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ Ρδέηκο Καθ Θόξκηθ. Ρνπ έδσζε ηνπο θσδηθνύο ηεο θαη ηνπ είπε ζην πεξίπνπ ηη ζπλέβαηλε.
Κηα ώξα κεηά ηεο ηειεθώλεζε πίζσ θαη ηεο έδσζε ην ηειέθσλό ηνπ Ρδέηκο, θάηη πνπ ηεο είπε πσο ππήξρε ήδε θαηαρσξεκέλν ζην πξνθίι ηνπ. Ρνλ επραξίζηεζε θη αθνύ έθιεηζε ην ηειέθσλν ζεσξώληαο όηη αθνινπζνύζε ηνλ ζσζηό δξόκν, πήξε ηνλ
αξηζκό πνπ ηεο έδσζε. Έλνησζε ηαξαρή γη’ απηό πνπ μεθίλεζε
λα θάλεη.
Τη ζα ηνπ πσ; ζθέθηεθε θαη ζρεδόλ ήηαλ έηνηκε λα ην θιείζεη. Ρν ηειέθσλν όκσο ζηελ άιιε άθξε ήδε είρε ρηππήζεη πνιιέο θνξέο αιιά δελ ην είρε ζεθώζεη θαλέλαο. Θακία απνιύησο
απάληεζε. Ξήξε θνπξάγην θαη ην άθεζε λα ρηππάεη θη άιιν. Ζ
αλεζπρία ηεο πηα έθηαζε ζην δελίζ.
«Θάηη ζα έπαζε» είπε δπλαηά.
Ξιεθηξνιόγεζε ζηνλ ππνινγηζηή ηεο ην όλνκα ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ θαηλόηαλ ζαλ αλάξηεζε ζηελ ζειίδα ηνπ Ρδέηκο θαη
βξήθε όηη ήηαλ έλα κεγάιν λνζνθνκείν ηνπ Ινλδίλνπ. Έγξαςε
ζ’ έλα ραξηί ηελ δηεύζπλζε θαη ηα ηειέθσλα. Κεηά από ιίγν
κηινύζε κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ λνζνθνκείνπ.
«Ξαξαθαιώ ζα ήζεια κηα πιεξνθνξία γηα ηνλ θύξην Ρδέηκο
Καθ Θόξκηθ» είπε κε επγεληθό ηξόπν θαη κε εκθαλή ηελ γαιιηθή πξνθνξά ηεο ζηελ θνπέια πνπ ζήθσζε ην ηειέθσλν.
«Ρη αθξηβώο ζα ζέιαηε λα κάζεηε;» ηελ ξώηεζε εθείλε επίζεο πνιύ επγεληθά.
«Θα ήζεια δεζπνηλίο κνπ λα κάζσ εάλ έρεη γίλεη εηζαγσγή
κε ην όλνκα πνπ ζαο είπα. Ρδέηκο Καθ Θόξκηθ. Ρν θηλεηό ηνπ
δελ απαληά θη ε ηειεπηαία πιεξνθνξία πνπ είρα ήηαλ όηη βξηζθόηαλ ζην λνζνθνκείν ζαο».
«Γελ ζαο θαηάιαβα! Δίπαηε όηη δελ απαληά ζην θηλεηό ηνπ

θαη πώο έρεηε πιεξνθνξίεο όηη κπνξεί λα έρεη γίλεη εηζαγσγή
ηνπ ζην λνζνθνκείν καο;»
«Λαη δεζπνηλίο κνπ, απηό είπα. Δζείο νη λένη μέξεηε όηη ηα
θηλεηά ζαο ηειέθσλα πιένλ δίλνπλ θαη ην ζηίγκα ζαο. Γελ έρεηε κηα ηέηνηα εθαξκνγή ζην λνζνθνκείν;»
«Θαηάιαβα ηη κνπ ιέηε. Δίζαζηε ζπγγελήο ηνπ;» ηελ μαλαξώηεζε ε θνπέια.
«ρη, είκαη θίιε ηνπ. Παο ηειεθσλώ από ηελ Σάβξε».
«Ιππάκαη θπξία κνπ αιιά δελ καο επηηξέπεηαη λα ζαο δώζνπκε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. Θα πξέπεη λα δνθηκάζεηε πάιη λα
ηνλ πάξεηε ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν» ζπλέρηζε λα ηεο ιέεη κε
ήξεκν ηξόπν ε θνπέια.
«Παο παξαθαιώ, θαηαιαβαίλσ όηη απηό πνπ δεηάσ μεπεξλάεη ηα εζθακκέλα αιιά δελ ζα ήζεια λα ηειεθσλήζσ ζηελ αζηπλνκία θαη λα βάισ ηνλ θίιν κνπ ζε πεξηπέηεηεο. Ξεο ηε κνπ
κόλν αλ ππάξρεη εηζαγσγή ζην όλνκά ηνπ».
«Θα θάλσ κηα εμαίξεζε αιιά κελ κνπ δεηήζεηε πιεξνθνξίεο
γηα ηελ πγεία ηνπ. Δίπαηε Ρδέηκο Καθ Θόξκηθ;»
«Κάιηζηα».
«πάξρεη εηζαγσγή κ’ απηό ην όλνκα».
«Δπραξηζηώ δεζπνηλίο κνπ, λα είζαη θαιά. Θαιή ζνπ εκέξα».
«Θαιή εκέξα θαη ζε ζαο» ηεο απάληεζε ε θνπέια από ηελ
ξεζεςηόλ θη έθιεηζε ην ηειέθσλν.
Ζ Βηβή ζπλνθξπώζεθε. Γηα πξώηε θνξά ζηελ δσή ηεο είρε
κηα ηέηνηνπ είδνπο εμέιημε θάπνηα από ηηο γλσξηκίεο ηεο. Ζ ίδηα
εμαθνινπζνύζε λα κελ πηζηεύεη πσο κηα δηαδηθηπαθή γλσξηκία
ζα ηεο ηξαβνύζε ηόζν ηελ πξνζνρή αιιά θαηά πεξίεξγν ηξόπν
έλνησζε εγθισβηζκέλε θαη δελ ήμεξε ηη λα θάλεη. Δθείλε ηελ
ζηηγκή ν ήρνο ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Skype ηεο έδεημε όηη ν γηνο ηεο ηελ θαινύζε. Έηξεμε ζηνλ ππνινγηζηή θη απάληεζε ζηελ θιήζε ηνπ.
«Θαιώο ηνλ» είπε κόιηο ε θηγνύξα ηνπ γηνύ ηεο θάλεθε ζηελ
νζόλε.
«Γηαηί είζαη έηζη ζθνηεηληαζκέλε;» ηελ ξώηεζε εθείλνο κόιηο
ηελ είδε.
Ζ Βηβή ηνπ είπε ην ζπκβάλ θαη ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηνλ δηαδηθηπαθό θίιν ηεο. Ν γηόο ηεο ηελ άθνπζε κέρξη ην ηέινο ρσξίο
λα ηελ δηαθόςεη. Θαηάιαβε όηη γηα λα ηνπ αλαθέξεη ην ζπκβάλ
ε κεηέξα ηνπ θάηη ζα είρε απνθαζίζεη λα θάλεη θαη ζέιεζε λα

ηελ απελνρνπνηήζεη. Ρεο είρε ηδηαίηεξε αδπλακία.
«Ινηπόλ, άθνπ ηη ζα γίλεη. Π’ επηά αθξηβώο εκέξεο, ζα βξίζθνκαη ζην δηπιηζηήξην Πηάλιννπ, ζην Ιίβεξπνπι. Θα μεθνξηώλνπκε πεηξέιαην γηα εηθνζηδύν ώξεο. Θέιεηο λα έξζεηο ζην
Ιίβεξπνπι θαη λα θαλνλίζσ λα ζε παξαιάβνπλ θαη λα ζε θέξεη
κηα ιάληδα ζην πινίν; Π’ έρσ επηζπκήζεη. Αλ ζέιεηο κπνξείο λα
πεξάζεηο από ην Ινλδίλν ζηελ επηζηξνθή ή όηαλ ζα έξρεζαη θη
έηζη βιέπεηο από θνληά θαη ηνλ θίιν ζνπ. Ρη ιεο;»
Ζ Βηβή ελζνπζηάζηεθε κε ηελ πξόηαζε ηνπ γηνύ ηεο. Ρεο είρε ιείςεη αλ θαη είραλ πεξάζεη κόλν κεξηθνί κήλεο θαη ε ζπλάληεζε απηή, έζησ θαη ιίγεο ώξεο, ζα ηεο έδηλε ην θνπξάγην πνπ
ρξεηαδόηαλ γηα λα ηνλ πεξηκέλεη κέρξη λα μεκπαξθάξεη. Ππλέρηζαλ λα κηιάλε γηα ιίγν θαη ηνπ δήηεζε πξηλ θιείζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο λα θαλνλίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ξαληεβνύ
ηνπο.
Απηό πνπ δελ ηνπ είπε, αλ θαη δελ ην είρε θημάξεη ζην κπαιό
ηεο εθαηό ηνηο εθαηό, ήηαλ όηη ζα πέξλαγε από ην Ινλδίλν αλεβαίλνληαο. Ζ αλεζπρία πνπ έλνησζε γηα ην ζέκα κε ηνλ Ρδέηκο
ήηαλ αδηθαηνιόγεηε θαη ίζσο θαη ππεξβνιηθή, αιιά ηειηθά απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηελ παξόξκεζή ηεο θαη λα πξνζπαζνύζε λα ηνλ βξεη ή λα κάζεη ηη ηνπ είρε ζπκβεί θη εμαθαλίζηεθε. Ζ ηειηθή ηεο απόθαζε ήηαλ όηη ζα πήγαηλε ζην Ξαξίζη θη
από εθεί κε ην ηξαίλν ζην Ινλδίλν.
Θάζηζε ζηνλ ππνινγηζηή ηεο θη άξρηζε λα ελεκεξώλεηαη γηα
ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηαμηδηνύ ηεο. Γίπια ηεο είρε έλα κπινθάθη
θη άξρηζε λα ην γεκίδεη κε πιεξνθνξίεο πνπ θαηέβαδε απ’ ηελ
έξεπλα πνπ έθαλε ζην δηαδίθηπν. ηαλ δύν ώξεο κεηά δηάβαδε
ηηο ζεκεηώζεηο ηεο, έβιεπε κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο ηεο ηελ ίδηα
λα αθνινπζεί βήκα πξνο βήκα ην ηαμίδη θη έλαλ θαηλνύξγην θόζκν λα μεδηπιώλεηαη κπξνζηά ηεο.
Αξγά ην βξάδπ πήξε ηειέθσλν ηελ παηδηθή ηεο θίιε Εαθιίλ
Κνξώ γηα λα ηελ ελεκεξώζεη. Ρν ζπίηη ηεο ήηαλ εθαηό κέηξα
κέζα απ’ ηελ παξαιηαθή ιεσθόξν πνπ έκελε ε ίδηα. Γελ πξόιαβε λα ηεο πεη ηα λέα θη ε Εαθιίλ ηελ δηέθνςε ιέγνληάο ηεο:
«Έξρνκαη ζπίηη ζνπ».
Πε ιηγόηεξν από δέθα ιεπηά κηα γπλαίθα ιεπηή, ςειή, αζπξνκάιια, κε ζηεγλά ραξαθηεξηζηηθά, βξηζθόηαλ έμσ από ηελ
πόξηα ηεο. Γελ πξόιαβε λα ρηππήζεη ηελ πόξηα γηαηί ε Βηβή
ηεο άλνημε θαη ηεο έθαλε λόεκα λα κπεη κέζα. Δθείλε κπήθε κε

ηελ άλεζε ελόο αλζξώπνπ πνπ βξηζθόηαλ ηαθηηθά ζ’ απηό ην
ζπίηη, έβγαιε ηελ δαθέηα πνπ θνξνύζε θαη ζξνληάζηεθε ζε κηα
πνιπζξόλα ζην ζαιόλη. Γύξηζε πξνο ηελ Βηβή θαη ηεο είπε:
«Ξξηλ αξρίζεηο λα ηα ιεο όια απ’ ηελ αξρή, άλνημε έλα
κπνπθάιη κπνξληό απ’ ηα αθξηβά, απ’ απηά πνπ έρεηο θξπκκέλα
ζην πίζσ κέξνο ηνπ ληνπιαπηνύ, θη έια θάζηζε θνληά κνπ».
Ζ Βηβή έβαιε ηα γέιηα, έθεξε έλα κπνπθάιη από ην κπαξ
ηεο, αθνύκπεζε θαη δύν πνηήξηα ζην ηξαπεδάθη θαη θάζηζε
ζηελ δηπιαλή πνιπζξόλα.
«Π’ αθνύσ θαη κελ δηαλνεζείο λα κνπ θξύςεηο ηίπνηα. Από
πόηε είπεο πσο μέξεηο απηόλ ηνλ Δγγιέδν;» ηεο είπε ε Εαθιίλ
πνπ παίξλνληαο ην ηηξκπνπζόλ ζηα ρέξηα ηεο άξρηζε λ’ αλνίγεη
ην κπνπθάιη.
«Γελ είπα θαη δελ ηνλ μέξσ» ηεο απάληεζε κε απιό ηξόπν ε
Βηβή.
«Θαη ηη ζην δηάνιν ζα παο λα θάλεηο ζην Ινλδίλν;» μαλαξώηεζε ε Εαθιίλ.
«Ξάσ ζην Ιίβεξπνπι γηα ηνλ Φξαλζνπά θαη κε ηελ επθαηξία
ζα πεξάζσ απ’ ην Ινλδίλν» ηεο απάληεζε ρακνγειώληαο.
«Βξε ηη κνπ ηζακπνπλάο ηώξα! Θα δεηο ηνλ Φξαλζνπά γηα
δέθα ώξεο θαη ζα παο ηόζν κεγάιν ηαμίδη ζηελ άθξε ηνπ πνπζελά; ηαλ ζνπ έιεγε λα παο καδί ηνπ δελ θνπληόζνπλα. Ρη ηξέρεη ινηπόλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα;»
«Ρίπνηα!» μαλάπε ε Βηβή.
«Αλ ήηαλ γθόκελόο ζνπ ζα έιεγα όηη απηό ην ηίπνηα έρεη κεγάια θαξύδηα αιιά ζε μέξσ πνιύ θαηξό θη αλ είρεο θξπθό θίιν
ζα ην είρα θαηαιάβεη. Πε μαλαξσηάσ ινηπόλ, ηη ηξέρεη;»
«Εαθιίλ πηεο ην θξαζί ζνπ θη άζε ηηο βιαθείεο. Γελ ηξέρεη ηίπνηα, ν ηύπνο είλαη ζην λνζνθνκείν θαη κελ κε ξσηήζεηο ηίπνηα
άιιν».
«Έρε ράξε πνπ δελ κπνξώ λα έξζσ. Ν Κπέξλαξλη ζα κπεη
γηα γεληθέο εμεηάζεηο ζην λνζνθνκείν θαη ζα θαζίζεη κέζα δύν
εκέξεο».
«Ρη έρεη πάιη ν άληξαο ζνπ;»
«Πην κπαιό ηνπ είλαη όια, απηόο ηίπνηα δελ έρεη. Απιά δελ
ηνπ ζεθώλεηαη όπσο παιηά θαη λνκίδεη πσο θηαίεη θάηη άιιν
εθηόο απ’ ηελ εκεξνκελία πνπ γελλήζεθε. Ρέινο πάλησλ, από
εζέλα ζέισ θαζεκεξηλή ελεκέξσζε θαη κελ δηαλνεζείο λα πάξεηο κόλε ζνπ θακηά απόθαζε γηαηί ζα ζε δηαγξάςσ από θίιε
θαη ζα κείλεηο λα γεξάζεηο κ’ εθείλε ηελ λεξόβξαζηε ηελ Κπξη-

δίη» ηεο είπε θαη μέζπαζε ζε γέιηα γηα ην αζηείν ηεο.
Ζ ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο μέθπγε από ηνλ ζθνπό ηεο επίζθεςεο. Άξρηζαλ λα ζπκνύληαη δηάθνξεο ηζηνξίεο κε ηνλ
Φξαλζνπά θαη ηελ θόξε ηεο Εαθιίλ, παληξεκέλεο πηα κε παηδηά, θαη λα ιέλε πσο δελ είραλ θαηαθέξεη λα ηνπο δεπγαξώζνπλ. Ρν κπνπθάιη κε ην θξαζί ηειείσζε θαη ε Εαθιίλ απνθάζηζε λα θύγεη. Θόληεπε δώδεθα ην βξάδπ. Θαιελύρηηζε ηελ θίιε ηεο, ηπιίρηεθε ζηελ δαθέηα ηεο γηαηί είρε δξνζηά θη έθπγε
γηα ην ζπίηη ηεο. Ζ Βηβή έθιεηζε ηα θώηα θαη γηα θαιό θαη γηα
θαθό μαλαθνίηαμε ηνλ ππνινγηζηή. Ρίπνηα δελ είρε αιιάμεη. Γηα
ην θνηλσληθό δίθηπα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνύζε, ν
Ρδέηκο εμαθνινπζνύζε λα βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν.
Πε δύν εκέξεο ε Βηβή επηβηβαδόηαλ ζην ηξαίλν κε πξννξηζκό ην
Ξαξίζη. Ρν πξόγξακκά ηεο πξνέβιεπε όηη εθεί ζ’ άιιαδε ηξαίλν
θαη ην ίδην απόγεπκα ζα έθηαλε ζην Ινλδίλν. Πηνλ ζηαζκό ηνπ
ηξαίλνπ ηελ πήγε όπσο ήηαλ αλακελόκελν ε Εαθιίλ πνπ ηηο έδσζε θαη ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο.
«Θνίηαμε λα παο πξώηα απ’ ην ζπίηη ηνπ. Κελ βξεζείο ζε θαλέλα λνζνθνκείν θαη ζνπ πνπλ πσο έρεη θύγεη. Μελνδνρείν πνπ
έθιεηζεο;»
«Πην Γνπόηεξινπ, έθιεηζα δσκάηην ζην Λόβνηει, είλαη ην
μελνδνρείν ην πην θνληηλό ζην λνζνθνκείν. Αλ ν Ρδέηκο είλαη
αθόκα εθεί δελ ζα ρξεηάδεηαη λα θάλσ κεγάιεο βόιηεο, αλ είλαη
ζπίηη ηνπ πάιη ζα είκαη θνληά ζην θέληξν. Φεύγα ηώξα θαη ηξάβα λα παξαιάβεηο ηνλ άληξα ζνπ. Γελ κνπ είπεο ηειηθά έδεημαλ
ηίπνηα νη εμεηάζεηο ηνπ;»
«Έδεημαλ όηη έπξεπε λα είρα παληξεπηεί θάπνηνλ κηθξόηεξν» είπε ε Εαθιίλ, έβαιε ηα γέιηα, θίιεζε ηελ θίιε ηεο θη έθπγε.
Ζ Βηβή κπήθε ζην ηξαίλν θαη θάζηζε ζηελ ζέζε ηεο δίπια
ζην παξάζπξν, άλνημε θη έβγαιε από ηελ ηζάληα ηεο κηα λνπβέια πνπ δηάβαδε θη αθνζηώζεθε ζ’ απηήλ. Ρν δξνκνιόγην Σάβξε-Ξαξίζη ην είρε θάλεη αξθεηέο θνξέο θαη πηα ην ηνπίν δελ
ηελ ζπγθηλνύζε ηδηαίηεξα αλ θαη θάπνηα πξάγκαηα πνηέ δελ
αιιάδνπλ, όπσο ην λα θνηηάο θαηά δηαζηήκαηα έμσ απ’ ην παξάζπξν ελόο ηξαίλνπ. Ξαξόιε ηελ απόθαζή ηεο λα δηαβάδεη ζ’
όιε ηελ δηαδξνκή ην βηβιίν ηεο, δελ ηα θαηάθεξε. Ιίγν αξγόηεξα έθιεηζε ην βηβιίν ηεο θη άξρηζε λα ραδεύεη ην ηνπίν πνπ έθεπγε κε ηαρύηεηα κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο.

Τώξα ηη πάσ λα θάλσ; αλαξσηήζεθε θάπνηα ζηηγκή θαη θάηη
έζθημε ηελ θαξδηά ηεο. Ήηαλ ίζσο κηα απ’ ηηο ιίγεο θνξέο ζηελ
δσή ηεο πνπ αθνινπζνύζε ρσξίο ζθέςε κηα παξόξκεζε.
ηαλ έθηαζε ζην Ινλδίλν έλνησζε θνπξαζκέλε. Ξήξε έλα
ηαμί έμσ από ηνλ ζηαζκό ηνπ ηξαίλνπ θαη ζε ιίγν έκπαηλε ζην
θνπαγηέ ηνπ μελνδνρείνπ. Ξξνρώξεζε κε ζηαζεξά βήκαηα πξνο
ηελ ξεζεςηόλ, έδσζε ηελ ηαπηόηεηά ηεο ζηελ θνπέια πνπ ζηεθόηαλ ζηνλ γθηζέ θαη ρσξίο πνιιέο θνπβέληεο αθνινύζεζε ηνλ
γθξνπκ πνπ ηελ νδήγεζε ζην δσκάηηό ηεο. Κόιηο κπήθε άθεζε
ηελ βαιίηζα ηεο θαη πήγε θαηεπζείαλ ζην παξάζπξν. Ζ ζέα δελ
ήηαλ ηίπνηα ην ηδηαίηεξν. ηαλ είρε θιείζεη ην δσκάηην ζεσξνύζε όηη ζα θαηλόηαλ ηνπιάρηζηνλ ν Ράκεζεο. Πύγθξηλε απηό
πνπ έβιεπε κε ηελ ζέα απ’ ην ζαιόλη ηνπ ζπηηηνύ ηεο θαη απνγνεηεύηεθε. Θαη ζαλ λα κελ έθηαλε απηό, ην παξάμελν ζπλαίζζεκα πνπ έλνησζε απ’ ην πξσί δελ έιεγε λα θύγεη. Δπηπιένλ
γηα πξώηε θνξά από ηελ ζηηγκή πνπ απνθάζηζε ην ηαμίδη ηεο
έλνησζε λα ηελ θαηαιακβάλεη ηξόκνο.
Βηβή, πάξε κεξηθέο βαζηέο αλαπλνέο θη εξέκεζε! Μόλε ζνπ
η’ απνθάζηζεο όια απηά, θαλέλαο δελ ζε πίεζε θαη άξα πξέπεη
λα ηα θέξεηο ζε πέξαο. Ρν κπαιό ηεο εθείλε ηελ ζηηγκή πήγε
ζηνλ γηό ηεο. Ρν ξαληεβνύ ηνπο ήηαλ ζε πέληε εκέξεο. Γεύηεξν
θύκα παληθνύ ηελ θαηέβαιε. Τη ζα θάλσ πέληε εκέξεο ζην Λνλδίλν νινκόλαρε;
Απνθάζηζε λα θαηέβεη ζηελ ηξαπεδαξία θαη λα θάεη ειαθξηά. Ήηαλ κηα επθαηξία λα βξεζεί αλάκεζα ζε θόζκν θη επηπιένλ ήηαλ ήδε αξγά ην απόγεπκα νπόηε ζα κπνξνύζε ζηελ
ζπλέρεηα λα μεθνπξαζηεί. Θα δηάβαδε ηειηθά ην βηβιίν ηεο θαη
ηελ επνκέλε εκέξα ζα μεθίλαγε κε κηα επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ
Ρδέηκο. Σακνγέιαζε ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ην γηαηί. Έλνησζε
όκσο όηη ρξεηαδόηαλ λα κηιήζεη κε θάπνηνλ. Πθέθηεθε ηελ Εαθιίλ θη ακέζσο ηελ πήξε ζην ηειέθσλν.
«Κνπ είπεο λα ζε ελεκεξώλσ, νπόηε ζεώξεζε ζθόπηκν λα ζε
ελεκεξώζσ» ηεο είπε κε ζπαζκέλε θσλή.
«Θαη γηαηί απηό ην ηξέκνπιν ζηελ θσλή ζνπ;» ηελ ξώηεζε ε
θίιε ηεο. «Αθόκα δελ έθηαζεο ζην Ινλδίλν θαη κεηάλησζεο;»
«Γελ κεηάλησζα» ηεο απάληεζε θαη έλνησζε λα ζπκώλεη, όρη
κε ηελ θίιε ηεο, αιιά κε ηνλ εαπηό ηεο πνπ καξηπξηόηαλ ηόζν
εύθνια.
«Βηβή, όια ζα πάλε θαιά» ηεο απάληεζε ε άιιε. «Θα δεηο
θαη ην παηδί, άζε πνπ κηα κηθξή πεξηπέηεηα ζηελ ειηθία καο δελ

βιάθηεη. Αο είλαη θαη κόλν ζην κπαιό καο. Μεθνπξάζνπ ινηπόλ
θη αύξην πεξηκέλσ ηηο πξώηεο εληππώζεηο. Θαιό βξάδπ θαιή
κνπ».
«Θαιό βξάδπ Εαθιίλ, ηα θηιηά κνπ ζηνλ Κπέξλαξλη».
«Πνπ έρσ θάλεη θαλέλα θαθό θαη ζέιεηο λα ππνζηώ απηό ην
ηξαύκα;» ηεο απάληεζε γειώληαο εθείλε θη έθιεηζε ην ηειέθσλν.
Ρελ επόκελε εκέξα ε Βηβή απόιαπζε ην εγγιέδηθν πξσηλό ηεο
κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ηνπ κπνπθηά. Ήπηε ηνλ γαιιηθό θαθέ
ηεο, θάπληζε ην ηζηγάξν ηεο θη ήηαλ έηνηκε γηα λα επηζθεθηεί ην
ζπίηη ηνπ Ρδέηκο. Ξξνζπαζνύζε κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν λα πείζεη
ηνλ εαπηό ηεο όηη όια ήηαλ εληάμεη θαη όηη δελ ππήξρε θαλέλα
πξόβιεκα. Κέζα ηεο όκσο νη ακθηβνιίεο γηα ηελ πξάμε ηεο είραλ αξρίζεη λ’ απνθηνύλ κόληκν έξεηζκα. Θάηη έλνησζε λα ηελ
ελνριεί αιιά πξνηίκεζε λα ην ππνβαζκίζεη ζηελ ζπλείδεζή ηεο.
Θνίηαμε αζπλαίζζεηα ην ξνιόη ηεο θαη μεθίλεζε. Ξεξπάηεζε κε
ηα πόδηα κέρξη ηνλ ππόγεην ζηαζκό ηνπ Ιάκπεξζ Λόξζ πνπ ήηαλ δελ ήηαλ ρίιηα κέηξα απ’ ην μελνδνρείν. Πε δώδεθα ιεπηά
είρε θηάζεη. Ξήγε θαηεπζείαλ θαη θνίηαμε γηα λα ελεκεξσζεί
ηνλ κεγάιν πίλαθα κε ηα δξνκνιόγηα ηνπ ππόγεηνπ ηξαίλνπ,
ζηελ ζπλέρεηα έβγαιε εηζηηήξην θαη μεθίλεζε γηα ηελ επίζθεςε.
Ξεξίπνπ κηα ώξα κεηά θαηέβαηλε ηελ αεξνγέθπξα πνπ ρώξηδε ηνλ ζηαζκό ηνπ ηξαίλνπ από ηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή θαη
αθήλνληαο πίζσ ηεο ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο πξνρώξεζε
κε αβέβαηα βήκαηα πξνο ηνλ δξόκν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ Ρδέηκο.
Έλνησζε ηελ θαξδηά ηεο λα ρηππάεη δπλαηά.
Τη παιαβνκάξεο είλαη απηέο ζηελ ειηθία κνπ; ζθέθηεθε θαη
ζρεδόλ ήηαλ έηνηκε λα γπξίζεη πίζσ θαη λα θύγεη. Ρελ ζπγθξάηεζε θαη δελ άιιαμε γλώκε ε εηθόλα ηεο Εαθιίλ πνπ ζα ην έιεγε
ζίγνπξα ζηελ Κπξηδίη θαη ζα ηελ θνξόηδεπαλ από εδώ θαη πέξα
γηα όιε ηεο ηελ δσή.
Έθηαζε ζην ζπίηη θη αλέβεθε ηα δύν ζθαιάθηα ηεο κηθξήο
βεξάληαο κε ην ζθέπαζηξν πνπ νδεγνύζαλ ζηελ εμώπνξηα.
Ξήξε κηα βαζηά αλάζα θαη ρηύπεζε ην θνπδνύλη. Έζηεζε ην
απηί ηεο αιιά από κέζα δελ αθνπγόηαλ θαλέλαο ζόξπβνο. Σηύπεζε μαλά ην θνπδνύλη αιιά θαη πάιη δελ έγηλε ηίπνηα. Γελ ήμεξε ηη λα θάλεη. Απνθάζηζε λα ρηππήζεη θαη ηξίηε θνξά θαη αλ
θαη πάιη δελ ηεο άλνηγε θαλέλαο ζα έθεπγε γηα ην λνζνθνκείν.
Ρελ ζηηγκή πνπ ρηύπαγε γηα ηξίηε θνξά, ην πόδη ηεο πάηεζε ζε

θάηη πνπ βξηζθόηαλ θάησ από ην ραιάθη ηεο εμώπνξηαο. Κεηά
ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ έζθπςε λα δεη ηη βξηζθόηαλ από
θάησ αλ θαη κηα ηδέα ζρεκαηίζηεθε ακέζσο ζην λνπ ηεο γηα ην
πεξίεξγν αληηθείκελν. Δίρε δίθην, ήηαλ έλα θιεηδί θαη θαηάιαβε
πσο ήηαλ ην θιεηδί ηεο εμώπνξηαο. Ρελ έπηαζε μαλά παληθόο.
Μήπσο είλαη κέζα θη έρεη πάζεη θάηη; κνλνιόγεζε θαη ρσξίο
δεύηεξε ζθέςε, ρξεζηκνπνηώληαο ην θιεηδί, άλνημε ηελ πόξηα.
Θνίηαμε ηάρα κε αδηαθνξία πξνο ηελ κεξηά ησλ ππόινηπσλ ζπηηηώλ ηνπ δξόκνπ. Δθείλε ηελ ώξα δελ θπθινθνξνύζε θαλέλαο.
Κπήθε κέζα γξήγνξα κελ ζέινληαο λα δηαθηλδπλεύζεη πεξηζζόηεξν ζηέθνληαο ζηελ πόξηα θαη ηελ έθιεηζε πίζσ ηεο.
«Ρδέηκο;» είπε ρακειόθσλα αιιά θαλέλαο δελ ηεο απάληεζε. «Θύξηε Καθ Θόξκηθ» είπε απηήλ ηελ θνξά πην δπλαηά αιιά
πάιη δελ ππήξμε θακία απόθξηζε απ’ ηνπο κέζα ρώξνπο. Έβγαιε ηελ δαθέηα ηεο, άθεζε ηελ ηζάληα ηεο ζηνλ θαλαπέ ηνπ ζαινληνύ θαη πξνρώξεζε πξνο ηελ ζθάια. «Ρδέηκο» είπε δπλαηά
απηήλ ηελ θνξά θνηηώληαο πξνο ηνλ επάλσ όξνθν.
Απόιπηε εζπρία. Άξρηζε λ’ αλεβαίλεη ηελ μύιηλε ζθάια έρνληαο ζηήζεη ηελ πξνζνρή ηεο κήπσο θη αθνύζεη θάπνην ζόξπβν.
Γελ αθνπγόηαλ όκσο απνιύησο ηίπνηα. Άλνημε ηελ πξώηε πόξηα πνπ βξήθε κπξνζηά ηεο. Ήηαλ έλα ππλνδσκάηην κε θιαζηθή
εγγιέδηθε δηαθόζκεζε, κε μύιηλα παιηά έπηπια, ινπινπδάηεο
θνπξηίλεο θαη κε κηα παιηά θνπληζηή πνιπζξόλα. Γίπια ζην
θξεβάηη, αξηζηεξά θαη δεμηά ζην πάησκα ππήξραλ δύν πιερηά
ραιάθηα. Ρν θξεβάηη πξέπεη λα ήηαλ ζηξσκέλν από πνιύ θαηξό
γηαηί ζην δσκάηην ππήξρε κηα κπξσδηά θιεηζνύξαο. Έθιεηζε
ηελ πόξηα ηνπ θη άλνημε ηελ δεύηεξε. Ήηαλ έλα κεγάιν κπάλην.
Δθεί κέζα ππήξραλ κόλν αληξηθέο θνιόληεο θαη ζύλεξγα μπξίζκαηνο. Θνίηαμε ηνλ ρώξν πην πξνζεθηηθά. Ζ καηηά ηεο έπεζε
ζην ζαπνύλη πνπ ήηαλ μεξακέλν, ζεκάδη πσο δελ ην είραλ ρξεζηκνπνηήζεη γη’ αξθεηέο εκέξεο.
Ζ Βηβή ηώξα άξρηζε λα αλεζπρεί ζνβαξά. Κε βηαζύλε άλνημε θαη ηελ ηξίηε πόξηα. Ακέζσο θάλεθε πσο ήηαλ ην ππλνδσκάηην ηνπ Ρδέηκο. Θη εδώ επηθξαηνύζε ε ίδηα αηζζεηηθή κε ηελ
άιιε θξεβαηνθάκαξα κόλν πνπ ηα ραιάθηα πάλσ ζην μύιηλν
πάησκα ήηαλ θνκκάηηα από κνθέηα. Ρν θξεβάηη ήηαλ πξόρεηξα
ζηξσκέλν θαη ζην δεμηό θνκνδίλν ππήξραλ βηβιία, θπξίσο αζηπλνκηθά κπζηζηνξήκαηα. Πην δεύηεξν θνκνδίλν απ’ ηελ άιιε
κεξηά ηνπ θξεβαηηνύ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε κηα Βίβινο. Απηήλ ηελ
θνξά ε Βηβή έθιεηζε αζόξπβα ηελ πόξηα ζαλ λα κελ ήζειε λα

βεβειώζεη ηνλ πξνζσπηθό ρώξν ηνπ θίινπ ηεο.
«Λα ηειεθσλήζσ ζηελ Εαθιίλ» είπε δπλαηά θη άξρηζε λα
θαηεβαίλεη ηελ ζθάια. Ξξνρώξεζε πξνο ην ζαιόλη θαη ηόηε είδε
ζηνλ κηθξό ρώξν κεηαμύ ζαινληνύ θαη ηξαπεδαξίαο, πάλσ ζε
έλα κηθξό γξαθείν, ηνλ αλνηρηό ππνινγηζηή. Θάζηζε ζηελ μύιηλε πνιπζξόλα κπξνζηά ηνπ θη άξρηζε λα δηαβάδεη ηα κελύκαηα
πνπ είραλ θαηέβεη. ια ήηαλ απ’ απηήλ. Πήθσζε ηα κάηηα ηεο
θαη θνίηαμε πξνο ηελ θνπδίλα. Αζπλαίζζεηα ζεθώζεθε θαη πήγε
ζην ςπγείν, ην άλνημε θη άξρηζε λα πεξηεξγάδεηαη ηα ηξόθηκα
πνπ ήηαλ κέζα. Κεηά ηελ πξώηε καηηά, πήξε ζηα ρέξηα ηεο ην
γπάιηλν κπνπθάιη απ’ ην γάια θαη θνίηαμε ηελ εκεξνκελία πνπ
ήηαλ ηππσκέλε ζηελ εηηθέηα ηνπ. Ήηαλ ιεγκέλν.
Ο Τδέηκο κάιινλ κεηά ην ξεζηνξάλ, δελ ήξζε θαζόινπ ζην
ζπίηη ηνπ, ζθέθηεθε θαη ην κπαιό ηεο ακέζσο άξρηζε λα θάλεη
δηάθνξα ζελάξηα. Απηό όκσο πνπ επηθξάηεζε ήηαλ πσο θάηη
ηνπ ζπλέβε πνπ ήηαλ μαθληθό.
«Απνθιείεηαη λα ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε ε εηζαγσγή ηνπ
ζην λνζνθνκείν. πνηίζεηαη όηη ζα κηινύζακε ζην facebook ην
απόγεπκα».
Θάζηζε ζε κηα πνιπζξόλα θαη πήξε ηειέθσλν ηελ Εαθιίλ.
«,ηη ζε ζθεθηόκνπλα» αθνύζηεθε ε θσλή ηεο. «Ξνύ βξίζθεζαη;»
«Πην ζπίηη ηνπ» ηεο απάληεζε ρσξίο λα πξνζζέζεη ηίπνηα
άιιν.
«Δίλαη θαιά;» ηελ ξώηεζε ε Εαθιίλ.
«Γελ μέξσ, δελ είλαη εδώ!» ηεο απάληεζε κε θσλή πνπ άξρηζε λα ηξέκεη.
«Θαη πσο κπήθεο κέζα; Πνπ άλνημε ε γπλαίθα ηνπ;»
«Γελ ππάξρεη θακία γπλαίθα. Ρν θιεηδί ηεο εμώπνξηαο ήηαλ
θάησ από ην ραιάθη γηα ηα πόδηα, ην πήξα, άλνημα θαη κπήθα.
Από ην πεξαζκέλν Πάββαην δελ έρεη γπξίζεη ζην ζπίηη ηνπ. Εαθιίλ θνβάκαη όηη θάηη έπαζε!»
«Θαη ηη θάλεηο έηζη; Κήπσο θαη ηνλ έρεηο δεη πνηέ ζνπ ή ηνλ
μέξεηο; Λα θύγεηο θαη λα παο ζην λνζνθνκείν. Δθεί ζα κάζεηο ηη
έγηλε αιιά θνίηα, πάξε θαλέλα ραξηί από ην ζπίηη ηνπ πνπ λα
δείρλεη όηη είζαη γλσζηή. Κελ παο ζαλ κπνύθνο!»
«Ρη κνπ ιεο ηώξα; Λα ςαρνπιέςσ ην ζπίηη ηνπ αλζξώπνπ;»
«Γηαηί; Θάλεηο θάηη άιιν ηώξα;»
Ζ Βηβή δελ ηεο απάληεζε. Ζ θίιε ηεο είρε δίθην, ςαρνύιεπε
θαη κάιηζηα ςαρνύιεπε ηελ πξνζσπηθή δσή ελόο αγλώζηνπ αλ-

ζξώπνπ.
«Θαιά, ζα δσ ηη ζα βξσ θαη αλ ζα βξσ ηίπνηα. Θα ζε πάξσ
όηαλ γπξίζσ ζην μελνδνρείν» ηεο είπε θαη έθιεηζε ην ηειέθσλν.
Ζ πξώηε ηεο ζθέςε ήηαλ λα ειέγμεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη
λα δεη δηεπζύλζεηο θίισλ ηνπ ή κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Ρξάβεμε ζην γξαθείν θαη μαλαθάζηζε ζηελ πνιπζξόλα κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή.
«Θα ρξεηαζηώ θάπνην ραξηί λα γξάςσ ηηο δηεπζύλζεηο» κνλνιόγεζε δπλαηά θη άλνημε κε βηάζε ην δεμηό ζπξηάξη ηνπ επίπινπ. Απηό γιίζηξεζε κ’ επθνιία θαη βγήθε απ’ ηελ ζέζε ηνπ
αδεηάδνληαο ην πεξηερόκελό ηνπ ζην πάησκα. Ήηαλ γεκάην κε
θσηνγξαθίεο.
Ζ Βηβή ην έβαιε ζηελ ζέζε ηνπ θαη θάζηζε ζην πάησκα γηα
λα ηηο καδέςεη. Ήηαλ όιεο παιηέο θσηνγξαθίεο πνπ μεθίλαγαλ
από ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα θη έθηαλαλ κέρξη πεξίπνπ ηεο ειηθίαο ηνπ ησλ πελήληα ρξόλσλ -απ’ όζν κπόξεζε λα πξνζδηνξίζεη, ελώ ππήξραλ θαη θάπνηεο ιίγεο από θάηη ζαλ γηνξηή. Κηα απ’
απηέο ηεο ηξάβεμε ηελ πξνζνρή. Θνίηαμε από πίζσ θαη είδε κηα
εκεξνκελία πξηλ νθηώ ρξόληα θαη κηα ηδηόρεηξε ζεκείσζε: Ππληαμηνδόηεζε.
Όζηεξα θη απ’ απηό βηαδόηαλ λα θύγεη κηα ώξα αξρύηεξα.
Γελ ήζειε λα κείλεη άιιν ραζνκεξώληαο ζην μέλν ζπίηη θη απηό
ηελ άγρσζε αθόκα πεξηζζόηεξν. Θαηέιεμε ζηελ απόθαζε πσο
απνθιεηόηαλ λα κείλεη εθεί θαη λα μεδηαιύλεη ραξηηά θαη θσηνγξαθίεο. Έπξεπε λα ηα πάξεη καδί ηεο θαη λα ηα θνηηάμεη κε ηελ
εζπρία ηεο ζην δσκάηηό ηεο ζην μελνδνρείν. Θνίηαμε ηξηγύξσ
κήπσο θη εύξηζθε θάπνηα ηζάληα γηα λα ηα βάιεη κέζα. Ζ καηηά
ηεο έπεζε ζηνλ ρώξν θάησ από ηελ ζθάια πνπ ηνλ είραλ δηακνξθώζεη ζε κηθξή απνζήθε. Ήηαλ ζίγνπξε όηη όιν θαη θάηη ζα
εύξηζθε εθεί κέζα. Πεθώζεθε θη άλνημε ηελ πόξηα. Έλα κηθξό
ζθνληζκέλν ζαθίδην βξηζθόηαλ ζε κηα γσληά. Ρν πήξε, ην ηίλαμε
πξόρεηξα θαη βηαζηηθά έξημε κέζα όιεο ηηο θσηνγξαθίεο.
Άλνημε κε πξνζνρή ην δεύηεξν ζπξηάξη γηα λα κελ πέζεη θη
απηό θάησ όπσο ην πξνεγνύκελν. Π’ απηό ππήξραλ ραξηηά από
ηελ αζθάιεηά ηνπ, απνδείμεηο πιεξσκώλ, ππήξραλ δηάθνξα
ραξηηά από ινγαξηαζκνύο κέρξη θαη πηζηνπνηεηηθά ηνπ δεκόζηνπ. Ρα έξημε θη απηά κέζα ζηελ ηζάληα αζπλαίζζεηα.
Θα ηνπ ην πάσ ζην λνζνθνκείν θαη ζα ηνπ εμεγήζσ όηη έπξεπε λα βξσ θάπνηα άθξε κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ, ζθέθηεθε θη

έλνησζε πξνο ζηηγκήλ θαιά.
Βξήθε θη έλα θαζαξό ραξηί, πήξε ην ζηπιό πνπ είρε ζηελ
ηζάληα ηεο θαη άξρηζε λα ςάρλεη ζηνλ ππνινγηζηή γηα θάπνηα
εθαξκνγή κε δηεπζύλζεηο. Γελ ππήξρε ηίπνηα.
«Λα ζε πάξεη Ρδέηκο» είπε δπλαηά. «Ξνύ ζην δηάνιν έρεηο
γξακκέλα ηα ηειέθσλα ησλ θίισλ ζνπ;»
Ζ ζησπή πνπ επηθξάηεζε αθόκα θαη ζην κπαιό ηεο ήηαλ κηα
πνιύ θαιή απάληεζε ζ’ απηό πνπ ξσηνύζε. Ν ηύπνο ήηαλ έλαο
κνλαρηθόο άλζξσπνο. Απηό πξνο ζηηγκήλ όρη κόλν ηελ θόβηζε
αιιά ηελ έθαλε θαη λ’ αλαηξηρηάζεη. Έλνησζε όηη ν ρξόλνο κεδελίζηεθε θη όηη έπξεπε λα θύγεη απ’ ην ζπίηη ηνπ ην ζπληνκόηεξν. Δθείλε ηελ ζηηγκή ζπλεηδεηνπνίεζε ην πόζν πνιύ νη πξάμεηο ηεο παξαβίαδαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Έθιεηζε ην ζαθίδην θαη ζεθώζεθε λα θύγεη. Πθέθηεθε λα θιείζεη θαη ηνλ ππνινγηζηή αιιά ηειεπηαία ζηηγκή ζπγθξαηήζεθε. Απ’ ην κπαιό
ηεο πέξαζε ε ζθέςε πσο αλ ν Ρδέηκο είρε θάπνην ζπλζεκαηηθό
γηα λα κπαίλεη θαη ρξεηαδόηαλ λα μαλάξζεη, κπνξεί λα κελ κπνξνύζε λα ηνλ αλνίμεη.
Πώο δηάνιν κέλεη αλνηθηό ηόζν θαηξό; ζθέθηεθε θη έβαιε
ζην κπαιό ηεο κηα ππνζεκείσζε λα ξσηήζεη ηνλ αληςηό ηεο γηα
λα θάλεη ην ίδην θαη ζηνλ δηθό ηεο. Έπξεπε θάζε ιίγν λα πιεθηξνινγεί νλόκαηα θαη ζπλζεκαηηθά θη απηό ηελ εθλεύξηδε.
Κόιηο βγήθε από ηελ εμώπνξηα, μαλάβαιε ην θιεηδί θάησ
από ην ραιάθη, έβαιε ην ζαθίδην καδί κε ηελ ηζάληα ηεο ζηνλ
ώκν θαη μεθίλεζε γηα ην μελνδνρείν ηεο. Ρελ ζηηγκή πνπ κπήθε
ζην ηξαίλν ζεώξεζε ζσζηό λα ελεκεξώζεη πάιη ηελ Εαθιίλ.
Ρελ πέηπρε ζην ζνύπεξ κάξθεη. Ππκθώλεζαλ λα ηα πνπλ αξγόηεξα θαη κόλν αθνύ θη νη δύν θαζόληνπζαλ αλαπαπηηθά ζηηο
πνιπζξόλεο ηνπο, ε κηα ζην ζπίηη ηεο θαη ε άιιε ζην ζαιόλη ηνπ
μελνδνρείνπ.

