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ΜΗΔΕΝ – Ο ΤΡΕΛΟΣ «Shin» 

Τν ηξαπνπιόραξην βξηζθόηαλ ξηγκέλν αλάπνδα ζην ηξαπέδη. 

Ήηαλ έλα από εθείλα ηα ηξαπνπιόραξηα πνπ ιέλε ηε κνίξα, έλα 

θύιιν από µηα ηξάπνπια Ταξώ. Τν ιηπόζαξθν ρέξη ην άγγημε µε 

µηα ηξπθεξόηεηα ζρεδόλ αδηθαηνιόγεηε. Μεηά, απηόο ή απηή, 

νπνηνδήπνηε θαη αλ ήηαλ ην θύιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιάζµαηνο, γύξηζε αξγά αξγά ην ηξαπνπιόραξην. Ο «Τξειόο» 

βξηζθόηαλ δωγξαθηζκέλνο από ηελ άιιε κεξηά. Πέηαμε µε βηάζε 

ην θύιιν ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ, πάλω ζην παθέην µε ηα ππό-

ινηπα. Φαηλόηαλ ζαλ ην ηξαπέδη θαη ε ηξάπνπια λα ήηαλ ηα κν-

λαδηθά πξάγκαηα πνπ ππήξραλ ζην κηθξό απηό δωκάηην, ην ν-

πνίν βξηζθόηαλ θάπνπ ζηελ άθξε ηνπ πνπζελά. Όζν γηα ην πα-

ξάμελν πιάζκα πνπ έπαηδε µε ηα ραξηηά, έκνηαδε µάιινλ πεξηζ-

ζόηεξν κε αλζξωπνεηδέο παξά κε άλζξωπν, θαη ν ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν θνίηαδε ηηο θάξηεο έδεηρλε ζαλ ην παηρλίδη απηό λα ήηαλ 

κέξνο ηεο δηθήο ηνπ ζπκκεηνρήο ζε µηα ηζηνξία πνπ εθηπιηζζό-

ηαλ πξαγκαηηθά θάπνπ µαθξηά, ηόζν ρξνληθά όζν θαη ηνπηθά. 

 

—Κνπειηά µνπ, είζαη απόιπηα πγηήο, δελ ππάξρεη ηίπνηα ην αλε-

ζπρεηηθό µε ην ζηνκάρη ζνπ. Υξεηάδεζαη απιώο μεθνύξαζε, λα 

ζηακαηήζεηο λα ηξσο θαη λα πίλεηο απηέο ηηο αεδίεο πνπ όινη ε-

ζείο νη λένη ηξώηε, βάιε θαη κεξηθά πνηήξηα γάια ζηε δίαηηά ζνπ 

θαη ζα γίλεηο πεξδίθη.  

Ο γηαηξόο θαηλόηαλ ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνο µε ηε κηθξή 

ηνπ αζζελή, αιιά δελ έκνηαδε λα αηζζάλεηαη ην ίδην θαη εθείλε. 

Σν θνξίηζη έδεηρλε αλήζπρν.  

—Tη ζπκβαίλεη; ξώηεζε ν γηαηξόο όηαλ θαηάιαβε όηη ηα λέα 
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πνπ ηεο είπε, αλ θαη θαιά, δελ ήηαλ απηά πνπ πεξίκελε ε κηθξή.  

—Ω, ηίπνηα, γηαηξέ, απάληεζε, µόλν πνπ...  

—Έια ηώξα, πνην είλαη ην πξόβιεκά ζνπ; Σν ζηνκάρη ζνπ δελ 

είλαη ηόζν άζρεκα, ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη αθόκα.  

—Καη ν πόλνο πνπ αηζζάλνκαη; ζπλέρηζε ην θνξίηζη.  

—Τπάξρεη θάηη ην πξνβιεκαηηθό µε ην ζηνκάρη ζνπ. Έρεηο 

απιώο απηό πνπ εκείο νη γηαηξνί ιέκε «αξρή έιθνπο». Δίλαη, ό-

κσο, µόλν ζηελ αξρή θαη όπσο ζνπ είπα θαη πξσηύηεξα, δελ π-

πάξρεη ηίπνηα πνπ πξέπεη λα ζε θνβίδεη. Ξεθνπξάζνπ θαη λα 

ηξσο ηηο θαηάιιειεο ηξνθέο.  

—Απηό είλαη αθξηβώο ην πξόβιεκά µνπ, είπε ην θνξίηζη. Γνπ-

ιεύσ ζ’ έλα θαζηθνπληάδηθν θαη ην µόλν πνπ µκπνξώ λα θάσ 

είλαη απηά πνπ πνπιάκε.  

—Σόηε έρεηο πξόβιεκα, παξαδέρηεθε ν γηαηξόο, αιιά θάζηζε 

λα δνύκε ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γη’ απηό. Πόζσλ ρξνλώλ είζαη;  

—Δίθνζη, γηαηξέ, απνθξίζεθε ε θηληίια.  

—Δ, όρη θαη είθνζη, μαθληάζηεθε απηόο.  

—Καιά, δεθαέμη. 

—Πώο είπεο όηη ζε ιέλε; μαλαξώηεζε ν γηαηξόο.  

—θηληίια.  

—Λνηπόλ, θηληίια, ππάξρεη έλαο ηξόπνο λα ιύζνπκε ην πξό-

βιεκά ζνπ, αιιά δελ είκαη ζίγνπξνο όηη είλαη ε θαιύηεξε ιύζε 

γηα ζέλα. Σν θαιύηεξν είλαη λα μαλαγπξίζεηο ζην ζπίηη ζνπ. 

—Γελ είλαη, γηαηξέ, δπλαηό θάηη ηέηνην, αληέδξαζε εθείλε. 

Πάλσ ζηα βνπλά δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα µέλα µεηά ην ζάλαην 

ηνπ παηέξα µνπ. Τπάξρεη θακηά άιιε ιύζε;  

—Μπνξώ λα ζε βνεζήζσ, αλ ζέιεηο, λα θάλεηο µηα έμηξα δνπ-

ιίηζα γηα έλα ηλζηηηνύην. Ση ιεο γη’ απηό; ηεο πξόηεηλε ν γηαηξόο 

έρνληαο θάηη ζαλ ρακόγειν ζρεκαηηζκέλν ζηηο άθξεο ησλ ρεηιηώλ 

ηνπ.  

—Γελ θαηαιαβαίλσ ηη πξέπεη λα θάλσ, απόξεζε ε θηληίια.  

—Μελ αλεζπρείο, ζα ζνπ γξάςσ µηα δηεύζπλζε θαη εθεί ν 

γηαηξόο Κόλνιιπ ζα ζνπ εμεγήζεη ηα πάληα. Λνηπόλ, ηη ιεο;  

—Δάλ ην ιέηε εζείο, ζπκθώλεζε ε θηληίια, θαη άπισζε ην 

ρέξη ηεο γηα ηε κηθξή θάξηα πνπ ν γηαηξόο ζπκπιήξσζε θαη ηεο 

έδσζε.  
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Μ’ απηή ηεο ηελ απόθαζε νπζηαζηηθά ζα μεθηλνύζαλ όια ηεο 

ηα πξνβιήκαηα.  

 

Σν επόκελν πξσί πήγε ζην ηαηξείν ηνπ δόθηνξα Κόλνιιπ, όπνπ 

θαη δηαπίζησζε όηη ήηαλ γπλαηθνιόγνο. Δθείλνο ηεο έθαλε ηελ 

πην πεξίεξγε πξόηαζε.  

—Σν µόλν πνπ έρεηο λα θάλεηο είλαη λα γελλήζεηο έλα κσξό, 

ηεο είπε.  

—Δλλνείηε όηη πξέπεη λα θάλσ µε ην θίιν µνπ έλα κσξό θαη 

ζα µνπ δώζεηε ρξήκαηα γη’ απηό; ξώηεζε ε θνπέια.  

—ρη, δελ θαηάιαβεο. Γε ρξεηάδεηαη λα θάλεηο ηίπνηα µε θα-

λέλαλ, ζα είλαη µηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε, ηεο δηεπθξίληζε.  Θέ-

ινπκε θάπνηα εηδηθά ζπεξκαηνδσάξηα λα γνληκνπνηήζνπλ ην 

σάξηό ζνπ. Έηζη, δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείο γηα ην πνηνο ζα εί-

λαη ν παηέξαο.  

—Καη ηη ζα θάλσ µε ην κσξό; δήηεζε λα κάζεη ε θηληίια πε-

ξηζζόηεξν κπεξδεκέλε από πξηλ.  

—Σν κσξό ζα ην θξαηήζνπκε εκείο. Δζύ κνλάρα ζα ην γελλή-

ζεηο θαη γη’ απηό ζα θεξδίζεηο έλα ζσξό ιεθηά. θέςνπ ην θαη 

απάληεζέ µνπ.  

—Πνύ ζα κείλσ απηό ην δηάζηεκα; μαλαξώηεζε ην θνξίηζη, 

ζαλ λα ήζειε λα θαζπζηεξήζεη ηελ νπνηαδήπνηε ζνβαξή απά-

ληεζε, ή κηα πηζαλή άκεζε δέζκεπζε.  

—Θα εγθαηαζηαζείο ζην ηλζηηηνύην.  

—Μπνξώ λα ην ζθεθηώ ιίγν;  

Η αγσλία πηα ήηαλ θαλεξή ζην πξόζσπό ηεο.  

—Ναη, κπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε ιίγν αιιά όρη πεξηζζόηεξν 

από θακηά βδνκάδα, γηαηί νθείισ λα ζνπ νκνινγήζσ όηη πνιιά 

λέα θνξίηζηα πεξηκέλνπλ ζηε ζεηξά, ηελ ελεκέξσζε ν δόθησξ 

Κόλνιιπ.  

Η θηληίια δελ ήμεξε ηη λα θάλεη, όκσο ν πόλνο ζην ζηνκάρη 

ηεο μαλάξρηζε θαη έηζη απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ην ζπληνκόηε-

ξν, ρσξίο λα ην ζθεθηεί πνιύ θαη νη αλαζηνιέο ηεο, ηήο αιιάμνπλ 

γλώκε.  

—Δληάμεη, γηαηξέ, πηζηεύσ όηη είλαη ην θαιύηεξν πνπ κπνξώ 

λα θάλσ. Πξέπεη λα εξγάδνκαη; ξώηεζε µελ πηζηεύνληαο όηη όια 
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απηά ζα ήηαλ εληειώο δσξεάλ.  

—ρη, δε ρξεηάδεηαη λα δνπιεύεηο, δε ρξεηάδεηαη λα θάλεηο ηί-

πνηε. Απιώο ζα μεθνπξάδεζαη, ζα βιέπεηο ηειεόξαζε, δηάβαδε 

κεξηθά βηβιία θαη γεληθά θάλε ό,ηη ζέιεηο, κα ππό έλαλ όξν. Θα 

κέλεηο ζην ηλζηηηνύην. Δάλ ζέιεηο λα παο νπνπδήπνηε, ζα ζπλν-

δεύεζαη. Σν θαηάιαβεο; θαηέιεμε ν γηαηξόο µε απζηεξή θσλή.  

Η θηληίια αηζζάλζεθε µηα θξύα αλάζα λα παγώλεη ηελ θαξ-

δηά ηεο. «Γελ είλαη ηίπνηα ην ζνβαξό», ζθέθηεθε, «µάιινλ είλαη 

ε ηδέα όηη ζηα δεθαέμη µνπ ζα γελλήζσ έλα κσξό».  

 

ηελ αξρή, όια ήηαλ εύθνια. Μπνξνύζε λα θνηµάηαη όζν ήζειε, 

ην θαγεηό ήηαλ θαιό, αθόµα θαη ν θίινο ηεο ήηαλ 

επραξηζηεµέλνο µε ηε ζθέςε όηη ζα µπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ 

έλα απηνθίλεην θαη λα δηαζθεδάδνπλ ζε θάπνηεο µαθξηλέο παξα-

ιίεο. Αιιά µηα µέξα, εθείλνο εμαθαλίζηεθε. Έηζη απιά, ράζεθε 

ρσξίο µηα δηθαηνινγία, ρσξίο µηα ιέμε, ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα 

πξόβιεµα. Απιώο έθπγε. Η θηληίια δελ πνιπλνηάζηεθε. Έηζη 

θαη αιιηώο, δελ ήηαλ θαη ε πξώηε θνξά πνπ ηεο ζπλέβαηλε θάηη 

ηέηνην. Έλα µήλα κεηά, δελ ήηαλ παξά κηα ζνιή αλάµλεζε. Σν 

λεαξό αγόξη απιώο είρε εμαθαληζηεί από ηε δσή ηεο. Κάπνηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ δόζεθαλ ζηνπο θίινπο ηνπ πνπ ηνλ έςαμαλ ζην 

µέξνο όπνπ έµελε, δελ ήηαλ μεθάζαξεο. Έιεγαλ όηη είρε θύγεη 

γηα ην Μεμηθό. Σπρεξόο, είπαλ, αιιά αλαξσηηνύληαλ πνύ βξήθε 

ηα ιεθηά. 

ζν γηα ηε θηληίια, νη µέξεο πεξλνύζαλ ρσξίο λα γίλεηαη ηί-

πνηα. Μα ηξεηο µήλεο µεηά, ζπλέβε θάηη ην πεξίεξγν. Άξρηζε λα 

ζθέθηεηαη ην µσξό. ηελ αξρή, ξώηεζε ην δόθηνξα Κόλνιιπ αλ 

µπνξνύζε λα επηζθεθηεί ηελ νηθνγέλεηα πνπ ζα ην πηνζεηνύζε. 

Σεο απάληεζε όηη θάηη ηέηνην ήηαλ αδύλαην. Η απάληεζε, όµσο, 

απηή ιεηηνύξγεζε ζαλ δηεγεξηηθόο µεραληζµόο γηα ηα αηζζήµαηά 

ηεο. Άξρηζε λα αγαπά ην µσξό θαη πξηλ θαιά θαιά θαηαιάβεη ηη 

αθξηβώο ζπλέβαηλε, άιιαμε γλώµε γηα ηελ ππόζρεζε πνπ είρε 

δώζεη θαη γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ είρε αλαιάβεη, θαη μεθίλεζε 

λα νξγαλώλεη ηε δξαπέηεπζή ηεο από ην ηλζηηηνύην. Γηα ηε λεα-

ξή µέιινπζα µεηέξα ηίπνηα θαθό δε ζα γηλόηαλ, εθόζνλ ε ίδηα 

ζα ήηαλ καδί κε ην µσξό ηεο ζε θάπνην µαθξηλό µέξνο. Γε ζεσ-
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ξνύζε όηη ε ειηθία ηεο ήηαλ πξόβιεµα θαη, βέβαηα, δε ζθεθηόηαλ 

θαλ λα γπξίζεη ζην ζπίηη ηεο. 

Ήηαλ ζρεδόλ έηνηµε λα εγθαηαιείςεη ην ηλζηηηνύην, όηαλ ά-

θνπζε θάπνηνπο ςηζύξνπο ζηνπο δηαδξόµνπο. Γελ ήηαλ ηλζηηηνύ-

ην εγθπκνζύλεο... ήηαλ θάηη ζαλ εξεπλεηηθό ηλζηηηνύην. Σν δεύ-

ηεξν πξάγµα πνπ αλαθάιπςε, ήηαλ όηη ηηο ζθάιεο θαη ηηο απιέο 

ηηο παξαθνινπζνύζαλ από θάµεξεο. 

  

Σελ ίδηα ζηηγµή, ν δόθησξ Κόλνιιπ αλεζπρνύζε γηα ηε λεαξή 

µεηέξα, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ όηη είρε ζηελή ιεθάλε θαη είρε ήδε 

ππνζηεί δπν εθηξώζεηο.  

—Έια ηώξα, Κόλνιιπ, πξνζπάζεζε λα ηνλ εξεκήζεη ν Σδνλο, 

ην θάξµαθν είλαη ήδε έηνηµν θαη πξέπεη λα πεξηµέλνπµε ηνπιά-

ρηζηνλ άιινπο έμη µήλεο. Δίλαη µαθξύ ην δηάζηεµα. ηαµάηα λ’ 

αλεζπρείο, όια ζα πάλε θαιά. Ξέξεηο πνιύ θαιά όηη βηαδόµαζηαλ 

θαη έπξεπε λα πξνρσξήζνπµε ην πξόγξαµµα µε πην γξήγνξνπο 

ξπζµνύο. Σν εξγαζηήξην είρε ήδε εηνηµάζεη ην θάξµαθν. Η θπ-

βέξλεζε δε ζα µαο έδηλε πνηέ άδεηα γηα επίζεµα πεηξάµαηα. Γελ 

έπξεπε λα πξνρσξήζνπµε από µόλνη µαο; Η θηληίια είλαη ην 

πεηξακαηόδσό µαο.  

—Δίλαη εύθνιν γηα ζέλα, Σδνλο, λα ιεο ό,ηη ζνπ ’ξρεηαη ζην 

µπαιό, αιιά ζθέςνπ θαη ιίγν. Φαληάδεζαη έλα µσξό µε πιήξε 

ζπλείδεζε ηνπ θόζµνπ πξηλ από ηε γέλλεζή ηνπ; Μπνξείο λα δη-

αλνεζείο όηη ην µηθξό απηό πιάζµα ζα γλσξίδεη γηα ηε δσή πξηλ 

αθόκα γελλεζεί;  

—Δύρνκαη όια λα είλαη ηόζν εύθνια όζν δηαηείλεζαη όηη είλαη, 

απάληεζε ν δόθησξ Σδνλο. Αιιά ην βαζηθό ζεµείν είλαη όηη αλ 

θαη δε ζα έρνπµε απώιεηα µλήµεο, ν εγθέθαινο ηνπ µσξνύ δελ 

είλαη αθόµα ζρεµαηηζµέλνο, µε άιια ιόγηα, δελ πεξηέρεη θαζόινπ 

εηθόλεο, δελ ππάξρνπλ πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο θαη ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεµα δελ είλαη θαλ «ρηηζµέλν». Έηζη, ακθηβάι-

ισ αλ είλαη δπλαηό ην µσξό λα δηαηεξήζεη απηέο ηηο µλήµεο γηα 

κεγάιν δηάζηεκα.  

—Σόηε ηη ζηελ επρή µε πίεδεο ηόζν πνιύ γηα έλα θνξηηζόπνπ-

ιν, γηα λ’ αξρίζεηο ην πείξαµα; αληέδξαζε ν δόθησξ Κόλνιιπ. 

Γελ αλεζπρείο γηα ηα απνηειέζµαηα;  
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—Οη πεηξαµαηηθέο ελέζεηο πνπ έγηλαλ ζε πνληίθηα, δελ έδεημαλ 

θαµία αληίδξαζε. Πάςε, ινηπόλ, λα αλεζπρείο θη όια ζα πάλε 

θαιά, επαλέιαβε ν δόθησξ Σδνλο.  

—Δίλαη πνιύ µηθξή θαη έρεη ζηελή ιεθάλε. Τπάξρεη πεξίπησζε 

ε θηληίια λα ρξεηαζηεί θαηζαξηθή ηνµή θαη ίζσο θαη αθαίξεζε 

ηεο µήηξαο, πξνθεηκέλνπ λα γελλήζεη ην µσξό θαη λα επηβηώζεη 

απ’ ηε γέλλα.  

—Αθόµα θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε έρνπµε όια ηα απαξαίηε-

ηα µέζα γηα ό,ηη ρξεηαζηεί, ηνλ θαζεζύραζε ν Σδνλο.  

—Καη ην µέιινλ ηεο; Γελ πξόθεηηαη λα μαλαγελλήζεη.  

—Πάςε λ’ αλεζπρείο γηα ηελ πνπηαλίηζα. ηαλ αληηιεθζεί 

ηελ θαιή ηεο µνίξα, ζα...  

—ηαµάηα. Μελ πεηο ηε ιέμε! ηνλ δηέθνςε ν δόθησξ Κόλνιιπ. 

Δίλαη έλα αλόεην θνξηηζόπνπιν, αιιά πνιιέο απ’ απηέο, θάπνηα 

ζηηγµή αξγόηεξα, γίλνληαη ρξήζηµα πιάζµαηα ζηελ θνηλσλία.  

—Θα είλαη ρξήζηµε, έζησ θαη αλ δελ ην μέξεη ε ίδηα.  

Ο δόθησξ Κόλνιιπ ήηαλ πνιύ επαίζζεηνο ζε ηέηνηεο πεξη-

πηώζεηο θαη δελ µπνξνύζε λα ζπγρσξήζεη ηνλ εαπηό ηνπ πνπ νη 

άιινη γηαηξνί ηνλ είραλ πείζεη λα ζπµµεηάζρεη ζην πείξαµα. Ή-

ηαλ απιώο έλαο γπλαηθνιόγνο θαη δελ είρε ηίπνηα ην θνηλό µε 

απηή ηε γελεηηθή νµάδα ηνπ DNA. Σνπ είπαλ όηη είραλ εληνπίζεη 

µία εηδηθή νξµόλε πνπ παξήγε ε µήηξα γηα λα ράλεηαη ε µλήµε 

ηνπ λενγέλλεηνπ. Παξήγαγαλ, ινηπόλ, µία άιιε νξµόλε, µία νπ-

ζία, πνπ αληηζηάζµηδε ηελ πξώηε θαη έηζη ην παηδί πνπ ζα γελ-

ληόηαλ ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα είρε δσληαλέο όιεο ηνπ ηηο 

µλήµεο από ηε ζηηγµή ηεο ζύιιεςεο. Η όιε ηδέα ήηαλ ζπλαξπα-

ζηηθή. Αιιά πνηνο µπνξνύζε λα βεβαηώζεη όηη όπνην πιάζµα γελ-

ληόηαλ θάησ από ηέηνηεο ζπλζήθεο, ζα ήηαλ λνξµάι θαη όρη ηξε-

ιό;  

Καλέλαο, νύηε γηα έλα δεπηεξόιεπην, δελ είρε θάλεη ηνλ θόπν 

λα ζθεθηεί όηη ίζσο θαηαπηάλνληαλ µ’ έλα πνιύ µεγαιύηεξν 

πείξαµα, όπσο απηό ηνπ λα απνδείμνπλ θαη λα µειεηήζνπλ ηε 

δσή ζε άιιεο δηαζηάζεηο, κα θαη ηόζεο άιιεο πηζαλόηεηεο πνπ 

µπνξεί λα ππάξρνπλ, πνπ ν αλζξώπηλνο λνπο λα είλαη αδύλαην 

λα ζπιιάβεη θαη πνπ νύηε ν λνπο ησλ θηινζόθσλ λα έρεη ζπλεί-

δεζε. Η θηληίια ζα πιήξσλε γηα ηε γλώζε, γηα ηε γλώζε πνπ 
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αγλννύζαλ όηη θαηείραλ αθόµα θαη απηνί πνπ έβαιαλ ζε δξάζε 

µηα µεγάιε ηζηνξία. Γηαηί, ηειηθά, ήηαλ εθείλε πνπ είρε επηιεγεί 

γηα ην πείξαµα θαη αθνύ ηεο είραλ δνζεί ηα απαξαίηεηα 

θάξµαθα, πνιύ γξήγνξα έκεηλε έγθπνο ύζηεξα από ηερλεηή 

γνληµνπνίεζε. ην δηάζηεκα πνπ αθνινύζεζε, ζπλέρηζαλ λα ηεο 

ρνξεγνύλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. ηνλ ηξίην κήλα ηεο εγθπκν-

ζύλεο ηήο έδσζαλ θαη ηελ ηειεπηαία δόζε. Από εδώ μεθηλνύζε ε 

πεξίνδνο ηεο αλακνλήο. 

 

Απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ην ηλζηηηνύην µε νπνηνδήπνηε θό-

ζηνο. Πξνεηνίκαζε ηελ απόδξαζή ηεο βήµα βήµα. Γελ ήμεξε, 

βέβαηα, όηη µηα εηδηθή θάµεξα ηελ παξαθνινπζνύζε λύρηα µέξα. 

Έηζη, ηε λύρηα πνπ πξνζπάζεζε λα μεθύγεη από ην δσµάηηό ηεο, 

αλαθάιπςε όηη ε πόξηα ηεο ήηαλ θιεηδσκέλε θαη όηη θάζε ειπίδα 

γηα λπρηεξηλή απόδξαζε ήηαλ αδύλαηε.  

Πέξαζε έλαο νιόθιεξνο µήλαο µέρξηο όηνπ λα εµθαληζηεί ε 

επόκελε επθαηξία. 

Ο λεαξόο νδεγόο πνπ ηε ζπλόδεπε όηαλ ήζειε λα πεξπαηήζεη 

ή λα πάεη θάπνπ έμσ από ην ηλζηηηνύην, πνιύ ζίγνπξνο γηα ηε 

γνεηεία ηνπ, ξίρηεθε ζηε θηληίια. Δθείλε πξνζπνηήζεθε όηη όια 

ζα µπνξνύζαλ λα γίλνπλ, αξθεί λα είραλ θάπνπ λα πάλε γηα ην 

ζθνπό απηό. Έηζη, µηα µέξα, θαηακεζήκεξν, ηελ πήξε µαδί ηνπ. 

Καη νη δύν ήμεξαλ όηη ζύληνµα ζα μεθίλαγε µηα έξεπλα γηα ηνπο 

δξαπέηεο, αιιά ν λεαξόο πίζηεπε πσο πξηλ θαιά θαιά θαηαιά-

βνπλ ηελ απνπζία ηνπο, ζα είραλ γπξίζεη πίζσ, ζίγνπξνη θαη α-

ζθαιείο ζην ηλζηηηνύην. Δμάιινπ, δελ ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ 

εθείλνο νδεγνύζε ζην µηθξό δηαµέξηζµα πνπ λνίθηαδε ζ’ έλα 

πξνάζηην, θάπνηα από ηηο λνζνθόµεο ή ηηο αζζελείο ηνπ ηλζηηηνύ-

ηνπ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο από ζαξάληα νθηώ ώξεο ε θηληίια ήηαλ ε 

εξσµέλε πνπ δελ ηνπ ραινύζε θπξηνιεθηηθά θαλέλα ραηίξη. Με-

ξηθέο θνξέο µάιηζηα, επραξηζηηόηαλ θαη ε ίδηα ηα δηάθνξα θα-

πξίηζηα ηνπ. Σελ ηξίηε µέξα, ηνλ παξάηεζε ρσξίο θαµηά δηθαην-

ινγία θαη έθπγε γηα άγλσζηε θαηεύζπλζε. Απηόο μαλαγύξηζε ζην 

ηλζηηηνύην παξηζηάλνληαο ηνλ αλήμεξν. ιν ην ηµήµα βξηζθόηαλ 

ζε ζπλαγεξµό, αιιά µεηά από δηαθξηηηθέο έξεπλεο µεξηθώλ 
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εβδνµάδσλ δίρσο θαλέλα απνηέιεζµα θαη θαλέλα λέν από ηελ 

θνπέια, όινη πίζηεςαλ όηη γηα πξνθαλείο ιόγνπο έπξεπε λα 

θιείζνπλ ηελ ππόζεζε θαη µαδί µε απηήλ θαη ηηο άλνµεο πξζπά-

ζεηέο ηνπο.  

Η θηληίια εξγάζηεθε ζε δηάθνξα µέξε, ζε δηάθνξεο δνπ-

ιεηέο, αιιά όζν πεξλνύζε ν θαηξόο, ην πξόβιεµά ηεο όιν θαη 

µεγάισλε. ηαλ δνθίµαζε ηελ πνξλεία, πηάζηεθε από ηελ 

αζηπλνµία θαη µόλν ράξε ζηε µηθξή ηεο ειηθία θαη ζηε θαλεξά 

πηα πξνρσξεµέλε εγθπµνζύλε ηεο, ν δηθαζηήο απνθάζηζε λα ηελ 

θιείζεη ζε έλα άζπιν γηα θνξίηζηα αλάινγσλ πεξηπηώζεσλ. Αιιά 

γηα ηίπνηα ζηνλ θόζµν ε θηληίια δελ ήηαλ απνθαζηζµέλε λα 

γελλήζεη ζε έλα ηέηνην µέξνο.  

Γξαπέηεπζε απ’ απηό πνπ θαη’ επθεµηζµό ιεγόηαλ «άζπιν», 

µία εµέξα πξνηνύ αξρίζνπλ νη πόλνη ηεο γέλλαο. Πεηλνύζε ππεξ-

βνιηθά, ήηαλ πάξα πνιύ θνπξαζµέλε θαη ην ρεηξόηεξν, δελ είρε 

θαλέλαλ λα ηε βνεζήζεη. Θέιεζε λα πξνζεπρεζεί θαη απηόµαηα 

ην µπαιό ηεο πήγε ζηνλ παπά ηνπ ρσξηνύ ηεο, ην µνλαδηθό θαιό 

άλζξσπν γη’ απηήλ πέξα ζηα βνπλά. Απνθάζηζε ηόηε όηη ην µόλν 

πνπ ηεο απέµελε ήηαλ λα δεηήζεη βνήζεηα από θάπνηνλ άιιν πα-

πά, ηε βνήζεηα ε-θείλε πνπ ν παπα-Μηραήι δελ είρε πνηέ ηνπ 

αξλεζεί ζε θαλέλαλ. Σε ζηηγµή εθείλε, δελ ήμεξε όηη ε ηειεπηαία 

εµέξα ήηαλ ηόζν θνληά θαη όηη ε γέλλα ήηαλ ζέµα σξώλ.  

Μία εµέξα µεηά, ν πξώηνο πόλνο έθαλε ηελ εµθάληζή ηνπ.  

—Ω Θεέ µνπ, όρη, έβγαιε µηα θξαπγή, ζε παξαθαιώ, όρη ηόζν 

ζύληνµα. Έλα, δύν ηξία... άξρηζε λα µεηξάεη, γηα λα βξεη πόζνο 

ρξόλνο ηήο έµελε µέρξη ηε γέλλα.  

Ξεθίλεζε λα ηξέρεη. Έηξερε θαη ηελ ίδηα ώξα έλησζε ην θνξµί 

ηεο λα είλαη έηνηµν λα θαηαξξεύζεη. Γελ ήζειε λα παξαδερηεί όηη 

είρε ράζεη ην παηρλίδη, έλα παηρλίδη πνπ ζύµθσλα µε ηελ θνηλή 

ινγηθή ήηαλ ραµέλν από ηελ πξώηε ζηηγµή.  

—Έλα, δύν, ηξία, ηέζζεξα... Ω! Θεέ µνπ, ζε παξαθαιώ, βνή-

ζεζέ µε! ζπλέρηζε ην λεαξό θνξίηζη, ελώ θξαηνύζε ηελ θνηιηά ηεο 

µε ηα ρέξηα ηεο.  

Ο πόλνο ήηαλ πνιύ ηζρπξόο θαη ήηαλ θαλεξό όηη ζύληνµα ζα 

γελλνύζε. Πεξπάηεζε µεξηθά βήµαηα, µεηά ζηαµάηεζε, μαλά 

µεξηθά βήµαηα, θαη πάιη ζηακάηεζε. Γελ ήηαλ δπλαηό λα πξν-
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ρσξήζεη πην γξήγνξα.  

—Έια ηώξα, θηληίια, απεπζύλζεθε ζηνλ εαπηό ηεο, µπνξείο 

λα θάλεηο θάηη θαιύηεξν απ’ απηό! Πξνζπάζεζε, θνξίηζη µνπ, λα 

ηξέμεηο ιίγν... Έλα, δύν, ηξία…  

Ο πόλνο ηώξα ήξζε πην γξήγνξα.  

Η θξίζηµε ζηηγµή πιεζίαδε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν. Έζηξηςε 

ζηε γσλία ηνπ δξόµνπ, ζ’ απηή ηε θησρνγεηηνληά ηεο Νέαο Τόξ-

θεο, ρσξίο λα μέξεη πνύ βξηζθόηαλ. Μεξηθά µέηξα πην πέξα αληί-

θξηζε µηα εθθιεζία. Άξρηζε λα πεξπαηάεη πξνο ηα εθεί όηαλ αη-

ζζάλζεθε όηη ζα ιηπνζπµνύζε. Η ηειεπηαία ηεο µλήµε ήηαλ απηή 

ελόο µηθξνύ θνξηηζηνύ πνπ έηξερε πξνο ηε µεξηά ηεο, ή µήπσο 

όρη; Ήηαλ όλεηξν; ρη, δελ µπνξνύζε... ρη γηα ηελ ίδηα, γηα ην 

µσξό πνπ...  

Σν µηθξό θνξίηζη ηελ είδε λα ιηπνζπµάεη έμσ αθξηβώο από ηελ 

πιατλή πόξηα ηεο εθθιεζίαο. Ήηαλ αξγά ην απόγεπµα θαη 

µνλάρα εθείλε βξηζθόηαλ εθεί γηα ηελ θαζηεξσµέλε ηεο 

απνγεπµαηηλή ζπλάληεζε µε ηνλ παηέξα Αιθόλζν, έλαλ παπά 

πνπ κεηαμύ άιισλ µάζαηλε ζηνπο λεαξνύο Μεμηθαλνύο θαη ηε 

γιώζζα ηεο λέαο ηνπο παηξίδαο.  

—Πάηεξ Αιθόλζν, πάηεξ Αιθόλζν, έβαιε ηηο θσλέο, ειάηε 

γξήγνξα, ζαο παξαθαιώ!  

Ο παπάο έηξεμε όζν πην γξήγνξα µπνξνύζε µε ηηο θσλέο ηεο 

Κνζηάλδαο. Σε βξήθε δίπια ζε µηα άγλσζηε θνπέια, πνπ όπσο 

αµέζσο θαηάιαβε, ήηαλ έηνηµε λα γελλήζεη. Η όιε δηαδηθαζία 

ηεο γέλλαο είρε µάιηζηα μεθηλήζεη. Έςαμε αµέζσο γηα ην ζθπγµό 

ηεο. Ίζα πνπ αθνπγόηαλ. 'Αξρηζε λα πξνζεύρεηαη, ελώ έζηεηιε 

ηελ Κνζηάλδα γηα βνήζεηα ζηε γεηηνληά. Σν αζζελνθόξν ήξζε 

πνιύ γξήγνξα θαη όινη µπήθαλ µέζα ζε µηα πξνζπάζεηα λα βνε-

ζήζνπλ ην λεαξό λνζνθόµν µε ηε γέλλα πνπ ήδε είρε αξθεηά 

πξνρσξήζεη. Σν µηθξό αγόξη ήξζε ζηε δσή ρσξίο νύηε έλα 

θιάµα, γελλεκέλν ζην αζζελνθόξν ηελ ίδηα αθξηβώο ζηηγµή πνπ 

ε µεηέξα ηνπ πέζαηλε. Ο λνζνθόµνο έλησζε πνιύ άζρεµα γηα ηελ 

ηύρε ηνπ.  

—Πάηεξ, δελ είµαη βέβαηνο όηη ην µηθξό απηό πιάζκα ζα ηα 

θαηαθέξεη, είπε.  

Καη είρε δίθην, γηαηί ην µσξό ηνύο θνίηαδε ρσξίο λα θιαίεη, 
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ρσξίο λα θάλεη ηελ παξακηθξή πξνζπάζεηα λα θνπλεζεί, ρσξίο 

θαλέλα από ηα γλσζηά ζπκπηώκαηα πνπ όια ηα λενγέλλεηα έ-

ρνπλ. Σνπο θνηηνύζε όινπο πνιύ παξάμελα, αιιά από ην ζηόκα 

ηνπ δελ έβγαηλε ε παξακηθξή θξαπγή.  

—Ση όµνξθν µσξό, αλαθώλεζε ε Κνζηάλδα.  

—Άηπρν όµσο, ζπκπιήξσζε ν παηέξαο Αιθόλζν. Ση ζα ην 

θάλνπµε;  

—Γελ μέξoπµε θαιά θαιά αλ ζα δήζεη, ζρνιίαζε ε Κνζηάλδα. 

Μήπσο πξέπεη λα ην βαθηίζνπκε;  

—Αο γίλεη έηζη, ζπκθώλεζε ν παπάο. Ση όλνµα ζα ηνπ δώζεηο, 

Κνζηάλδα;  

Μηα µαύξε θνπξηίλα έπεζε ζην µπαιό ηεο Κνζηάλδαο. Γελ 

µπνξνύζε λα βξεη νύηε έλα όλνµα, όρη θάπνηo θαηάιιειν, αιιά 

θαλέλα απνιύησο δελ εξρόηαλ ζην µπαιό ηεο. Ήηαλ ζαλ θάπνηνο 

άιινο λα είρε θαηαιάβεη ην µπαιό ηεο θαη λα ήηαλ αδύλαην γηα 

εθείλε λα επέκβεη.  

«Σν όλνµά µνπ ήηαλ θαη ζα είλαη Ισάλλεο», άθνπζε µηα θσλή 

ζην πίζσ µέξνο ηνπ µπαινύ ηεο.  

—Αο είλαη ην όλνµά ηνπ Ισάλλεο, ςέιιηζε ηειηθά µε µεγάιε 

πξνζπάζεηα.  

—Έζησ, είπε ν παηέξαο Αιθόλζν. Σν όλνµά ζνπ αο είλαη Ι-

σάλλεο.  

Σν αζζελνθόξν ηειηθά έθηαζε ζην λνζνθνµείν. Σν ζώµα ηεο 

λεθξήο µεηέξαο απνµαθξύλζεθε θαη ην µσξό ζπλνδεπόµελν από 

ηνλ παπά θαη ην µηθξό θνξίηζη μεθίλεζε γηα ην βξεθηθό ζηαζµό. 

Η Κνζηάλδα είδε ην µσξό λα απιώλεη ην ρεξάθη ηνπ πξνο ηε 

µεηέξα ηνπ. Πήγε πξνο ην µέξνο ηνπ θαη πξνζπάζεζε λα ηνπ πεη 

θάηη γιπθό, ιεο θαη ην µσξό ζα µπνξνύζε λα ηελ θαηαιάβεη.  

—Ση όλνµα λα γξάςσ; ξώηεζε ε λνζνθόµα ζην ζάιαµν ππν-

δνρήο.  

—Σν όλνµά ηνπ είλαη Ισάλλεο, ην επίζεην είλαη άγλσζην, α-

πάληεζε ν παπάο.  

—Πνύ είλαη ε µεηέξα ηνπ; μαλαξώηεζε ε λνζνθόµα.  

—Πέζαλε ζηε γέλλα, απνθξίζεθε ε Κνζηάλδα. Ο Ισάλλεο εί-

λαη µόλνο ηνπ.  

—Με ζηελαρσξηέζαη, µηθξνύια, πξνζπάζεζε λα ηελ θαζεζπ-
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ράζεη εθείλε, ζα ηνπ βξνύµε µηα νηθνγέλεηα θαη ζα είλαη 

επηπρηζµέλνο.  

—Γε λνµίδσ όηη ζα γίλεη έηζη, είπε ην θνξίηζη, δε βιέπεηε πόζν 

ήζπρν µσξό είλαη;  

—Έρεηο δίθην, παξαδέρηεθε ε λνζνθόµα. Πξέπεη λα θαιέζσ 

ην γηαηξό λα ηνλ εμεηάζεη, µπαο θαη θάηη δελ πάεη θαιά. Δλ ησ 

µεηαμύ, δελ παο θάησ ζηελ ππνδνρή λα δεηο µήπσο θαη βξήθαλε 

ηίπνηα ραξηηά ηεο µεηέξαο; Γηαηί εάλ είλαη έηζη, ίζσο ππάξρεη 

θάπνηνο ζπγγελήο.  

Η Κνζηάλδα έθπγε γηα ηελ είζνδν.  

—Πάηεξ, είπε ε λνζνθόµα, ηελ έζηεηια επίηεδεο µαθξηά, γηαηί 

πξέπεη λα ζαο πσ θάηη. Μ’ έρνπλ ήδε πιεξνθνξήζεη όηη δε βξέ-

ζεθε επάλσ ηεο ηίπνηα. Πξνθαλώο, ζα µείλεη ζην λεθξνηνµείν 

γηα µεξηθέο εµέξεο, αιιά από ηελ πείξα µνπ ζαο ιέσ όηη θαλέλαο 

δελ πξόθεηηαη λα ελδηαθεξζεί. Σν µσξό θαίλεηαη όηη έρεη θάπνην 

ζνβαξό πξόβιεµα, ίζσο λα µελ αθνύεη, θαη απηό δειαδή ζηελ 

θαιύηεξε πεξίπησζε. πσο θαη λα ’ρεη, ηα µσξά ζ’ απηέο ηηο πε-

ξηπηώζεηο ζηέιλνληαη ζηα νξθαλνηξνθεία θαη ζπλήζσο 

παξαµέλνπλ εθεί, αθνύ ζπάληα βξίζθεηαη θάπνηνο λα πάξεη 

µσξό άξξσζην. Δηδνπνίεζα γηα ηελ ππεύζπλε ηεο Πξόλνηαο, 

πξνθεηµέλνπ λ’ αλαιάβεη ηηο ιεπηνµέξεηεο. Θέιεηε λα θάλσ ηίπν-

ηε άιιν;  

—ρη, αδειθή, λνµίδσ πσο θάλαηε ό,ηη ήηαλ δπλαηό λα γίλεη, 

απνθξίζεθε ν παηέξαο Αιθόλζν. Σν πξόβιεµά µνπ είλαη ε Κν-

ζηάλδα, πνπ είλαη πνιύ επαίζζεηε θαη πνπ είλαη απηή πνπ βξήθε 

ηε γπλαίθα.  

—Λππάµαη, πάηεξ, είπε ε λνζνθόµα, αιιά δελ µπνξώ λα θάλσ 

ηίπνηα γη’ απηό.  

Η ππεύζπλε ηεο Πξόλνηαο ήξζε µεηά από ιίγν, ζρεδόλ ζπγ-

ρξόλσο µε ηελ Κνζηάλδα, πνπ έθεξλε ηα άζρεµα λέα.  

—Πάηεξ Αιθόλζν, ε µεηέξα ηνπ δελ είρε όλνµα, ηνλ πιεξν-

θόξεζε απνγνεηεπκέλε. Ση ζα απνγίλεη ηώξα;  

—Κνζηάλδα, δελ πξέπεη λα ράλεηο ηηο ειπίδεο ζνπ. Ο Ισάλλεο 

είλαη έλα πγηέο µσξό θαη ζα µπνξέζνπµε λα βξνύµε ηνπο ζπγγε-

λείο ηνπ. ύληνµα ζα ’λαη µε ηε γηαγηά ηνπ ή µε ηε ζεία ηνπ, ή µε 

θάπνηνλ άιιν ζπγγελή ηνπ πνπ ζα ηνλ θξνληίδεη.  
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—Ννηάδνµαη γη’ απηόλ, ζπλέρηζε ε Κνζηάλδα. Μήπσο...  

—Δίζαη µόλν δέθα, Κνζηάλδα, ηε δηέθνςε ν παπάο, θαη νη γν-

λείο ζνπ είλαη ηόζν θησρνί πνπ δελ µπνξνύλ λ’ αληέμνπλ λα ζξέ-

ςνπλ θαη άιιν ζηόµα.  

—Σν μέξσ, πάηεξ, ζπκθώλεζε ην θνξίηζη, αιιά είλαη ηόζν 

µηθξνύιεο, µηθξνύιεο θαη νινκόλαρνο, πνπ δελ μέξσ ηη λα θάλσ.  

—Σν πξώην πνπ πξέπεη λα θάλεηο, παξελέβε ε λνζνθόµα, εί-

λαη λα ηνλ αθήζεηο λα μεθνπξαζηεί, γηαηί είλαη πνιύ µηθξόο θαη 

πνιύ εμαληιεµέλνο.  

—Με θνβάζαη, Ισάλλε, ζα έξρνµαη ζην νξθαλνηξνθείν λα ζε 

βιέπσ θάζε Κπξηαθή. Απηό είλαη ππόζρεζε. Να ’ζαη 

επηπρηζµέλνο, ζε αγαπώ. Δίµαη ε λνλά ζνπ, δελ είµαη; Από ηώξα 

ζα ’µαη θαη ε µεηέξα ζνπ. Αιιά θαηαιαβαίλεηο πσο είµαη µόλν 

δέθα ρξνλώλ θαη έηζη ζα πξέπεη λα πεξηµέλεηο, γηα λα µε βιέπεηο 

ηηο Κπξηαθέο. Γίλεηαη απηό, θπξία; ξώηεζε ε Κνζηάλδα ηελ ππεύ-

ζπλε ηεο Πξόλνηαο.  

—Πεο µνπ ην όλνµά ζνπ θαη ζα ην ηαθηνπνηήζσ.  

—Κνζηάλδα Σόξνο, θπξία, θαη ην δηθό ηνπ είλαη Ισάλλεο. αο 

επραξηζηώ πνιύ.  

Ο παηέξαο Αιθόλζν πήξε ηελ Κνζηάλδα από ην ρέξη θαη έθπ-

γαλ. Σν µηθξό θνξίηζη γύξηζε πξνο ηα πίζσ ελώ έθεπγαλ θαη εί-

πε:  

—Μελ αλεζπρείο, Ισάλλε, ζα ζε δσ ζύληνµα! 

Σν µσξό ηελ θνίηαδε πνπ έθεπγε. Η λνζνθόµα θαη ε ππεύζπλε 

ηεο Πξόλνηαο έλησζαλ ην βιέκκα ηνπ θαη ηξόµαμαλ.  

—Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί απηό ην µσξό µε θνβίδεη ηόζν πνιύ, 

απόξεζε ε λνζνθόµα. Τπάξρεη θάηη ην πεξίεξγν µε ηε µαηηά ηνπ.  

Σν µσξό όιε ηελ ώξα πνπ ζπδεηνύζαλ, ηνπο θνίηαδε ζαλ λα 

θαηαιάβαηλε πνηνο µίιαγε.  

—Ση µσξό έρσ εδώ; είπε ε λνζνθόµα.  

—Δίλαη ραξηησµέλνο, ζρνιίαζε ε ππεύζπλε ηεο Πξόλνηαο, αι-

ιά δελ είλαη πνιύ παξάμελνο; Γεο ηνλ. Με θνηηάδεη ζαλ λα θαηα-

ιαβαίλεη ηη ιέσ. Γελ είλαη παξάμελν;  

—Απηό πνπ είλαη παξάμελν είλαη όηη ηόζε ώξα εδώ δελ έρεη 

θιάςεη θαζόινπ. Κνηηάδεη θαη µ’ απηή ηελ παξάμελε µαηηά. Σα 

άιια µσξά έρνπλ απηή ηε µαθξηλή µαηηά, ηα δηθά ηνπ µάηηα όκσο 
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δε δείρλνπλ θόβν, αιιά µηα απειπηζία πνπ δελ µπνξεί λα ’λαη 

πξαγµαηηθή.  

—Δληάμεη, ην όιν πξάγµα παξαηξάβεμε, θαηέιεμε ε ππεύζπλε 

ηεο Πξόλνηαο. Βάι’ ηνλ ζην θξεβάηη θαη αο ειπίζνπµε όηη αύξην, 

όηαλ όια θαιµάξνπλ, όια ζα γίλνπλ θπζηνινγηθά. 

Μεηά από ιίγν, ην µσξό θνηµόηαλ αλάµεζα ζηα άιια µσξά. 

Σε ζηηγµή εθείλε, θαλέλαο δε ζα έιεγε όηη ν Ισάλλεο ήηαλ έλα 

ηξαγηθό ιάζνο, θαλέλαο δε ζα µπνξνύζε λα πεη πνηνο ήηαλ ν πα-

ηέξαο ηνπ, πνηα ε θύζε ηνπ. Ήηαλ έλα µηθξό µσξό ζην βξεθηθό 

ζάιαµν ηνπ λνζνθνµείνπ, έλα µσξό αλάµεζα ζε ηόζα άιια. 

  

Τν αλζξωπνεηδέο µε ην άγλωζην θύιν άπιωζε ην ρέξη ηνπ γηα 

ηελ θάξηα πνπ µόιηο ιίγν πξηλ είρε πεηάμεη ζην παθέην. Ο «Τξε-

ιόο» πξνρωξνύζε πξνο ηε ραξάδξα. Ο ιύθνο ηνύ δάγθωλε ην 

πόδη. Σην ζαθνύιη ηνπ θάηη βαξύ θαηλόηαλ λα θξέµεηαη από ην 

µπαζηνύλη ηνπ. Τν κπαζηνύλη, ην μίθνο, ε θνύπα θαη ην 

πεληαγξάµµαην, ζύµθωλα µε ηελ παξάδνζε, ήηαλ ηα 

αληηθείµελα πνπ βάξαηλαλ ην ζαθνύιη. Ήηαλ; Ήηαλ ηα 

αληηθείµελα αιεζηλά γη’ απηόλ ή µνλάρα ήηαλ έλα όλεηξν 

θξεµαζµέλν ζην ζαθνύιη; Πνηνο ζα απνθάζηδε γη’ απηό;  

—Πνηνο είζαη, Ιωάλλε; ξώηεζε ηελ θάξηα. Είζαη ν «Τξειόο» ή 

εγώ είµαη ν «Τξειόο»; Είλαη ν δόθηωξ Τδνλο ν «Τξειόο», ή ηειη-

θά είµαζηε όινη έλα ηζνύξµν ηξειώλ; Αληηιαµβάλεζαη όηη είζαη ν 

γηνο ηνύ ρζεο, πνπ πξέπεη λ’ απνδείμεηο ηελ ύπαξμε ηνπ αύξην; 

Καη εζύ, Κνζηάλδα, ηη ζέιεηο πάιη απηή ηε θνξά; Πνηα ζα είζαη; 

Η αδειθή ή ε αγαπεκέλε; Η νδεγόο ή απηή πνπ ζα αθνινπζή-

ζεη;  

Η θάξηα ηνπ «Τξεινύ» παξέµελε ζηωπειή. Οη θάξηεο Ταξώ δε 

µηιάλε. Ο «Τξειόο» ηνπ Ταξώ πξνρωξάεη πάληα πξνο ηε ραξά-

δξα, ν ιύθνο ηνύ δαγθώλεη πάληα ην πόδη, ην ζαθνύιη είλαη πά-

ληα γεµάην άγλωζηα αληηθείµελα. Απηή είλαη ε µνίξα µηαο θάξ-

ηαο Ταξώ. Υπάξρεη µόλν µηα εμαίξεζε, όηαλ ην παηρλίδη ηεο δωήο 

θαη ηνπ πεπξωµέλνπ παίδεηαη από ην ρέξη ηνπ αγλώζηνπ.  


