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«Σν πεξηβφιη ηνπ νπξαλνχ» ήηαλ κία κπνπάη ζηελ Πιάθα ηεο Αζήλαο ζηε
δεθαεηία ηνπ ‘70. ήκεξα είλαη ξεκπεηάδηθν, ζηελ ίδηα ζέζε απέλαληη απφ ηελ
Πχιε ηνπ Αλδξηαλνχ. Απηφ ην θέληξν δηαζθέδαζεο ήηαλ ε αθνξκή ηεο
ζπγγξαθήο απηήο ηεο αιεζηλήο ηζηνξίαο, κε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη
αιεζηλνχο ήξσεο.
Δπεηδή ζηε δσή πνιχ ζπρλά αλαπνινχληαη κλήκεο πνπ έρνπλ ραξάμεη ζαλ
θνθηεξφ μπξάθη ηε δηαδξνκή ηεο, ζέιεζα κέζα απφ απηή ηελ ηζηνξία λα
κεηαθέξσ ηηο ζηηγκέο θαη ηηο ζθελέο πνπ έδεζε εθείλε ηελ πεξίνδν έλαο
λεαξφο θνηηεηήο Ωδείνπ. Όρη θπζηθά ζην ζπγθεθξηκέλν καγαδί, ην νπνίν
ηειηθά δελ είρε ηελ ηχρε λα ην επηζθεθηεί – νχηε θαλ ζαλ ζακψλαο - αιιά
ηελ αγσλία, ην άγρνο θαη ηελ πξνζκνλή ηεο κεγάιεο επθαηξίαο. Καλείο,
βέβαηα, δελ κπνξεί λα πεη κε βεβαηφηεηα, αλ απηή ε κεγάιε επθαηξία ζα
'βγαηλε ζε θαιφ ε ζε θαθφ ή ηη ζα ‘ηαλ αλ αθνινπζνχζε άιιν δξφκν ζηε δσή
ηνπ.
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«ΣΟ ΠΔΡΙΒΟΛΙ T’ ΟΤΡΑΝΟΤ»

-Όπσο είπακε, έηζη; Μελ μεράζεηο ζην

«Πεξηβφιη η’ νπξαλνχ»,

ηελ

Πέκπηε.
-Ναη… λαη, ζα έξζσ θχξηε, ζαο επραξηζηψ.
Ο θνκςνληπκέλνο θχξηνο άλνημε ηελ πφξηα ηεο κεγάιεο αίζνπζαο ηνπ
Ωδείνπ, ραηξέηεζε ηνλ δάζθαιν θαη έθπγε.
Ο λεαξφο θνηηεηήο δελ κπνξνχζε λα πηζηέςεη ηη ηνπ ζπλέβαηλε.
-Δζχ δάζθαιε, ηη ιεο; Να πάσ;
-Με ην ζπδεηάο! Δίλαη θαιφ καγαδί θαη ν Γηψξγνο αμηφινγνο θαιιηηέρλεο.
Θα ζε βνεζήζεη πνιχ. Δίδεο ν Γεκήηξεο…
Κξχνο ηδξψηαο… Πψο λα ην πεη ζηε κάλα ηνπ, ζην ηειέθσλν ηεο Σξίηεο. Σν
ζίγνπξν είλαη φηη ζα είρε αληηξξήζεηο. Σέηνηα πξάγκαηα νχηε πνπ ηα
ζπδεηνχζε. Απφ θαζεγεηήο σδηθήο, ηξαγνπδηζηήο. Μπεξδεχεηαη ζηε κεγάιε
πξφθιεζε, αιιά απφ ηελ άιιε κήπσο είλαη ε κεγάιε επθαηξία ηεο δσήο ηνπ;
«Λίγεο επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη ζηε δσή» ιέεη ν ιαφο. Αλ ηηο αξλεζείο,
ηηο θισηζήζεηο, ζα ζε αξλεζνχλ θη απηέο.
Σειείσζε ην κάζεκα, κεηά απφ κηα θνπξαζηηθή κέξα, κε δνπιεηά απφ ην
πξσί ζηηο 6 θαη κεηά ζρνιείν κέρξη ηηο 9.
-Πάκε ΜΙΝΙΟΝ ζην roof garden, είπε ε Κπξηαθή απφ ηελ Κχπξν, κία πνιχ
σξαία θνπειηά γχξσ ζηα 1.80, κε πινχζηα καθξηά καιιηά, πνπ ζπνχδαδε
αξκνλία.
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TΟ MINION

Ήηαλ κειαρξηλή, κε έλα κεγάιν εθθξαζηηθφ ρακφγειν θη έλα φκνξθν θαη
ζπλάκα πνιχ γιπθφ πξφζσπν.
-Ναη, λαη ζα έξζεη θαη ν Κψζηαο, ζα πάκε φινη καδί.
Σα ηξαπέδηα ήηαλ γεκάηα. Πιήζνο λεαξφθνζκνπ απνιάκβαλε κία απφ ηηο
ηειεπηαίεο θαινθαηξηλέο εκέξεο ζηελ πην σξαία πεξίνδν γηα ηελ Αζήλα αιιά
θαη γηα ηελ Διιάδα. Μφιηο θαη κεηά βίαο βξήθαλ έλα ηξαπέδη γηα λα θάηζνπλ.
Κάζε κέξα ε ίδηα δηαδξνκή. ΠΑΣΗΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ κε ηνλ ειεθηξηθφ θαη
απφ εθεί ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ – ΥΑΡ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ – ΓΙΓΟΣΟΤ ζηα
ΔΞΑΡΥΔΙΑ. ηνλ αξηζκφ 53 έλα ςειφ παιηφ αξρνληηθφ ζπίηη κε ηελ ηακπέια
ζηελ βαξηά μχιηλε εμψπνξηα «ΔΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΓΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΣΟ ΙΓΡΤΔΩ 1919».

«ΜΗ ΥΣΤΠΑ»

Ο κηθξφο έθπγε απφ ην δσκάηην ησλ επηζθεπηψλ θαη θαηέβεθε ζηελ
θνπδίλα. Άλνημε ην κεγάιν ξαδηφθσλν κήπσο πεηχρεη θαλέλα απ' απηά ηα
ηξαγνχδηα πνπ ηνπ άξεδαλ… Αγαπεκέλνο ηνπ ηξαγνπδηζηήο ν Μεηζηάο κε ην
«Με ρηππάο» θαη ην «Κνίηαμε λα δεηο».
Σα είρε κάζεη ηφζν θαιά απηά ηα ηξαγνχδηα πνπ, φηαλ κε ηνπο γνλείο ηνπ
θακηά θνξά πεγαίλαλε επηζθέςεηο, ηνλ θσλάδαλε λα ηξαγνπδήζεη ηδίσο ην
«θνίηαμε λα δεηο».
Σειηθά, είλαη θάηη ηξαγνχδηα πνπ «ζηνηρεηψλνπλ» επνρέο. Καη κεηά ηα
παίξλεηο θαη ηα θνπβαιάο πάληα κέζα ζνπ. Σν πξψην ηξαγνχδη πνπ αγάπεζε
ήηαλ ην «Με ρηππάο». Σν άθνπγε ζην ξαδηφθσλν θαη ην ζηγνηξαγνπδνχζε.
Με ηελ αθέιεηα ηνπ παηδηνχ πνπ αγλνεί πνην θιεηδάθη αλνίγεη κηα πφξηα
θιεηζηή .
-Γηαηί ζ’ αξέζεη απηφ ην ηξαγνχδη;
-Γελ μέξσ… κνπ πάεη. Ο Μαλψιεο είλαη ηφζν κεισδηθφο…
Μ’ απηφ ην ηξαγνχδη πίζηεπε φηη ζα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, φηη ζα
θαηαθηήζεη ην φλεηξν ηνπ, ήζειε λα γίλεη ηξαγνπδηζηήο.
Η κεηέξα φκσο;
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ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ
-Μεηέξα θεχγσ, εηνίκαζε ηα πξάγκαηα κνπ, αχξην πξέπεη λα είκαη ζηελ
Αζήλα. Με πεξηκέλνπλ ζηε Λπθφβξπζε, έρσ ξαληεβνχ κε ηνλ δηεπζπληή ηεο
εηαηξείαο.
Δίρε ηειεηψζεη ην γπκλάζην, είρε δψζεη εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην, φπνπ
δελ πέηπρε

θαη εξγαδφηαλ ζε κεγάιν εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο ηνπ

πεξηζηαζηαθά. Δίρε φκσο έλα αηνχ. Σν ηαιέλην ηνπ, ηε θσλή ηνπ. ΄ απηήλ
επέλδπε ηα φλεηξα ηνπ. Με ζπνπδέο ζηε κνπζηθή ζην κηθξφ σδείν ηεο πφιεο
ηνπ,

είρε απνθηήζεη πξνζβαζηκφηεηα ζε θεληξηθφ Ωδείν αλψηεξσλ

ζεσξεηηθψλ. Απφ εθεί απνθνηηνχζαλ νη θαζεγεηέο Ωδηθήο ζηα ζρνιεία.
-Δίλαη αιήζεηα; Σα έρεηο θαλνλίζεη φια; ςέιιηζε ζαζηηζκέλε ε κεηέξα, κε
κπνξψληαο λα πηζηέςεη φηη ζηα δεθανθηψ

ν γηνο ηεο ζα έθεπγε ζηελ

πξσηεχνπζα, ρσξίο σζηφζν λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο απφθαζεο
ηνπ.
Αλαζηέλαμε, αλαζεθψλνληαο ηνπο ψκνπο.
-Ναη, λαη, ζα κε πξνζιάβνπλ ζηα Κεληξηθά γξαθεία θαη ην απφγεπκα ζα
ζπνπδάδσ ζην Ωδείν θαη ζα γίλσ θαζεγεηήο Ωδηθήο.
Όια ηα είρε θαλνλίζεη. Πνπ ζα πάεη, πνπ ζα κείλεη, πνηνλ ζα ζπλαληήζεη
αθφκε

θαη

ζε

πνην

Ωδείν

ζα

θάλεη

ηελ

εγγξαθή

ηνπ.

Ήηαλ

ζπλεηδεηνπνηεκέλνο, ψξηκνο ζηε ζθέςε ηνπ, παξφηη έθεβνο θαη παλέηνηκνο
λ’ αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνχζε.
Πίζηεπε φηη είρε βάιεη κηα ηάμε ζηε δσή ηνπ, πσο είρε ραξάμεη πνξεία. Όια
απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα πήγαηλαλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, ζ’
αθνινπζνχζαλ ην λνεηηθφ ηνπ ζρεδηάγξακκα. Σίπνηα θαη θαλείο δε ζα
κπνξνχζε λα αλαηξέςεη ην ξνπ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνξίαο. Ή,
ηνπιάρηζηνλ, απηφ πίζηεπε.
Σν ηξαίλν έθεπγε ζηηο 7 ην απφγεπκα ηνπ επηέκβξε. ην ζηαζκφ ήηαλ
καδεκέλνη φινη. Ο παηέξαο, ε κεηέξα, ε αδειθή θαη ηνλ μεπξνβφδηδαλ κε
γέιηα θαη κε θιάκαηα.
Πξψηε θνξά απηή ε δηαδξνκή απφ ηελ πφιε ζηελ πξσηεχνπζα. Σν βξάδπ
είλαη πνιχ πεξίεξγα κέζα ζηα ηξαίλα. Πεξίεξγα πξφζσπα, πεξίεξγεο
εθθξάζεηο, πεξίεξγνη άλζξσπνη.
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Παξφηη ζθνηείληαζε θνληά ζηνλ Μπξάιν,

εθείλνο έβιεπε παληνχ θσο,

αθνχ ε δσή ήηαλ κπξνζηά ηνπ, φζν πνηέ ιακπεξή. Σν αζηξαθηεξφ
κηζνθέγγαξν, πνπ εγθαηλίαδε ηελ θαηλνχξηα κέξα, θξεκφηαλ ζηνλ νπξαλφ ηεο
ηεξεάο Διιάδνο. Η ηξπθεξφηεηα πιαληέηαη ζηνλ ρψξν. Έλα γέιην μερχλεηαη
απφ κέζα ηνπ. Καη ε επηπρία θνηηάδεη δεηιά απφ ην παξάζπξν…
Έςαρλε πνιιή, πνιιή ψξα λα βξεη πνπ λα θάηζεη. Ήηαλ φια γεκάηα, θαη
κηα ζέζε πνπ βξήθε, ήηαλ δίπια απφ έλαλ, πνπ ηνλ θνίηαμε πεξίεξγα.
Πξνηίκεζε λα ζπλερίζεη λα ςάρλεη…
Βξήθε έλα άδεην θνππέ, κε πφξηα ζπξφκελε, απηά πνπ έρνπλ κέζα ηνπο ηηο
αληηθξηζηέο ζέζεηο. Δίραλε βγάιεη ηηο ζέζεηο, θαη ήηαλ θελφ, θαη άδεην. Δίρε
κέζα έλα μχιηλν πξάγκα, ζαλ ζεληνχθη, πνπ φηαλ ην άλνημε είρε θάηη εξγαιεία
κέζα. ηελ απέλαληη κεξηά, είρε θάηη ζαλ κηθξφ πάγθν. Απνθάζηζε λα θάηζεη
εθεί γηα ην ηαμίδη ηνπ.
Ξάπισζε πάλσ ζην μχιν θαη ζθεπάζηεθε κε έλα παιηφ κπνπθάλ. Απφ ηε
ραξακάδα ηνπ παξαζχξνπ κπήθε ην ζθχξηγκα ηνπ ηξαίλνπ. Οη θνιιεκέλεο
ζην ηδάκη εηθφλεο άξρηζαλ λα θεχγνπλ πξνο ηα πίζσ, αλάπνδα, φπσο θαζφηαλ
θη εθείλνο ζηε ζέζε ηνπ. Ύζηεξα θνίηαμε ην ξνιφη ηνπ θαη απνθνηκήζεθε.
πλήζσο θνβφηαλ ην ζθνηάδη, ή ηνπιάρηζηνλ δελ έλησζε ηφζν άλεηα φηαλ
ην θσο ζην δσκάηηφ ηνπ έθιεηλε θη έκελε κφλνο ηνπ λα εξεπλά ζην
κηζνζθφηαδν απφ ηε θσιηά ηνπ θξεβαηηνχ ηνπ.
Σνλ

μχπλεζαλ νη

κπξσδηέο απφ ηα ζνπβιάθηα ησλ πιαλνδίσλ ζηε

Λεηβαδηά, πνπ θξεκφηαλ ζηα παξάζπξα ηνπ ηξαίλνπ γηα λα πνπιήζνπλ ηα
εδέζκαηά ηνπο. Καζηζκέλνο δίπια ζην παξάζπξν θνηηνχζε ηνπο επηβάηεο λα
επηβηβάδνληαη θαη λα απνβηβάδνληαη ζηηο απνβάζξεο ησλ ζηαζκψλ. Μέζα ζην
κηζνλαξθσκέλν κπαιφ ηνπ, ηνλ πείξαδε ε βαξηά κπξσδηά απφ ηα θαπζαέξηα,
ην κπεξδεκέλν πνδνβνιεηφ ζηνπο δηαδξφκνπο, ε ηαιαηπσξία ησλ αλζξψπσλ.
Σν ηαμίδη ήηαλ αγρσηηθφ θαη θάληαδε ππεξβνιηθά αξγφ. Σν ηξαίλν είρε
θζάζεη ζηελ Αζήλα ραξάκαηα. Κφζκνο, πνιχο θφζκνο άξρηζε λα πεγαίλεη
ζηηο δνπιεηέο ηνπ πξσί – πξσί. Έμσ απφ ην παξάζπξφ ηνπ ηα θψηα ηεο πφιεο,
εθαηνληάδεο θίηξηλα θσηάθηα ζπαξκέλα κέζα ζην καχξν.
Πνιιέο απνξίεο δεκηνπξγνχληαη ζην κπαιφ ηνπ. Σξηγπξίδνπλ ζθέςεηο,
επηθξαηεί ζχγρπζε θαη θφβνο γηα ην άγλσζην. πρλά εξσηήκαηα πνπ
μεπεδνχλ ζαλ ηα θχκαηα ζε κηα ηαξαγκέλε ζάιαζζα
«Πώρ θα είναι ηο μέπορ;»…
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«Θα ηος απέζει;»…
«Θα ηος απέζοςν ηα μαθήμαηα;»…
«Θα ηαιπιάξοςν ηελικά με ηα ενδιαθέπονηα ηος;»…
«Θα κάνει θίλοςρ;»…
«Πώρ θα είναι σωπίρ ηοςρ γονείρ ηος;»…
Όκσο, ζθέθηεηαη φηη δελ πξέπεη λα αγρψλεηαη! Όια ζα πάλε πεξίθεκα!
Σν Ωδείν ζα ηνπ πξνζθέξεη κηα αλψηεξε κφξθσζε, ζα αλνίμεη ηνπο νξίδνληέο
ηνπ θαη ζα ηνλ αλεβάζεη επίπεδν! Θα πξέπεη λα θνπηάζεη θαη λα δηαβάδεη λα
πεξλά ηα καζήκαηα θαη λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν!
Όζν γηα ην κέξνο, ε, ζα ην αγαπήζεη φπσο θαη λα είλαη, ζα θάλεη γξήγνξα
θηιίεο θαη ζα πεξάζεη αμέραζηα ρξφληα! Θα γίλεη αλεμάξηεην άηνκν, ζα κάζεη
λα δεη κφλνο, λα δηαρεηξίδεηαη ρξήκαηα θαη ζα πξέπεη λα ιχλεη κφλνο ηνπ ηα
πξνβιήκαηά ηνπ. Θα είλαη ην πξψην βήκα πξνο ηελ ψξηκε δσή, έλα «άλνηγκα
θηεξψλ».
Ήηαλ αηζηφδνμνο, ήηαλ ε ζηηγκή πνπ ηφζν θαηξφ ήζειε… θαη επηηέινπο είρε
θηάζεη…!!!! Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ζεηηθή ζθέςε θαη αηζηνδνμία!
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ΣΟ ΣΑΞΙ
Κνπξαζκέλνο αιιά ραξνχκελνο βγήθε έμσ απφ ηνλ ζηαζκφ, φπνπ κηα ζεηξά
απφ ηαμί πεξίκελαλ ηελ πειαηεία ηνπο. Έξημε κηα καηηά γχξσ ηνπ θαη δελ είδε
παξά ηηο βξφκηθεο, πγξέο θαη ιαζπεξέο πιάθεο

ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπ

θεληξηθνχ δξφκνπ. Η κπξσδηά ηνπ αλαθάηεπε ην ζηνκάρη.
Γηα Πεηξαηά παηδηά, γηα Κεθηζηά, γηα Αγία Παξαζθεπή, θψλαδαλ νη
ηαμηηδήδεο, πεξηκέλνληαο ηνπο ηαμηδηψηεο,

γηα λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζηνλ

πξννξηζκφ ηνπο.
-Πνχ παο παιηθάξη;
-ηελ Οκφλνηα… κνπ είπαλ, βέβαηα, φηη είλαη θνληά απφ εδψ, αιιά έξρνκαη
πξψηε θνξά ζηελ Αζήλα θαη δε γλσξίδσ πνπ είλαη.
Σελ πιαηεία Οκνλνίαο ηε γλψξηδε κφλν απφ θάπνηα θαξη πνζηάι πνπ είραλ
πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη απφ ηα ΔΠΙΚΑΙΡΑ πνπ έβιεπε ζην ΙΝΔΜΑ ηεο
πφιεο ηνπ. Μηα ηεξάζηηα πιαηεία κε θφζκν θαη πίδαθεο κε λεξφ.
Δίρε θαλνλίζεη κε ηνλ παιηφ ηνπ θίιν θαη ζπκκαζεηή, πνπ έκελε πιένλ ζηελ
Αζήλα νηθνγελεηαθψο, λα ηνλ θηινμελήζεη γηα ιίγεο εκέξεο κέρξη λα δεη ηη ζα
θάλεη.
Θα θαηέβεηο απφ ην ηξαίλν, ζα πάξεηο ηαμί, ζα παο ζηελ Οκφλνηα, ζα
θαηέβεηο ζηνλ ειεθηξηθφ θαη ζα’ ξζεηο ζηα Παηήζηα, Βφηζε 18. Απηέο ήηαλ νη
νδεγίεο πνπ είρε.
Όκσο, ην πξφβιεκα ήηαλ θαηαξράο ην ηαμί. Έπξεπε λα βξεη λα πάεη ζηελ
Οκφλνηα θαη κεηά φια ηα άιια. Η ψξα πεξλνχζε θαη ε αγσλία ηνπ κεγάισλε.
Θα ππήξρε θάπνηα αληαπφθξηζε;
Πεξίκελε θαξηεξηθά κε ηε βαιίηζα ζθηρηά ζην ρέξη ηνπ θαη έλα δέκα πνπ
ηνπ εηνίκαζε ε κεηέξα ηνπ, δψξν γηα ηελ νηθνγέλεηα πνπ ζα ηνλ θηινμελνχζε.
Νηψζεη ηα πάληα γχξσ λα γπξίδνπλε. Σελ ηαρχηεηα, ηε βηαζχλε ηνπ θφζκνπ,
ηελ αδηαθνξία. Μέζα ζηε δπζθνιία ηνπ άγλσζηνπ, πξνζπαζεί λα βάιεη ζε
ηάμε ζθέςεηο θαη φλεηξα. Νηψζεη, φκσο, ηε δχλακε πνπ ππάξρεη κέζα καο θαη
ηε δχλακε πνπ αληινχκε απφ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.
Η ψξα πεξλνχζε θαη ηαμί πνπζελά, φρη φηη δελ ππήξραλ ζηελ πηάηζα, αιιά
δελ ηνλ έπαηξλε θαλείο. Όινη ήζειαλ «θνχξζεο» καθξηλέο γηα λα θνλνκήζνπλ.
-Πνχ είπακε φηη παο;
- ηελ Οκφλνηα θχξηε, θαη… βηάδνκαη, ζαο παξαθαιψ.
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-Ωξαία, θέξε ηε βαιίηζα θαη ην δέκα.
ην ηαμί πεξίκελαλ άιια 3 άηνκα, ν θαζέλαο πξνο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε
πνπ ζα ηνπο κνίξαδε ζαλ delivery. Δπηηέινπο, είπε κέζα ηνπ, ν έλαο ζθφπεινο
πέξαζε, γηα λα δνχκε.
Σν ηαμί πεξηπιαληφηαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο γηα πάλσ απφ κηα ψξα,
θαηέβεθαλ νη 3 επηβάηεο θαη έκεηλε κφλνο ηνπ.
-Γηα ζχκηζέ κνπ, πνχ παο; ξψηεζε ν ηαμηηδήο κε ηε κάγθηθε αζελατθή
πξνθνξά ηεο πηάηζαο.
-ηελ Οκφλνηα.
Άξρηζε λα θνβάηαη, φηη θάηη θαθφ ζα ηνπ ζπκβεί, φηη εθηφο απφ ηα ρξήκαηα
πνπ ζα έδηλε γηα κηα δηαδξνκή θάκπνζσλ κέηξσλ, δε ζα ηνλ πήγαηλε ζην
ζσζηφ κέξνο ε φπνπ ηνλ βφιεπε.

13
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ΣΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ
Σν ηαμί ζηακάηεζε ζε κηα πιαηεία κε θφζκν, αιιά πνπζελά πίδαθεο κε
λεξφ. Οη αλεζπρίεο ηνπ επηβεβαηψζεθαλ. Πνηνο μέξεη ηψξα πνπ βξηζθφηαλ.
Πψο ζα πήγαηλε ζηελ Οκφλνηα;
ηα κεγάια πεδνδξφκηα ηεο πιαηείαο άλνηγαλ ηα πεξίπηεξα, ελψ νη
ιηαλνπσιεηέο έζηξσλαλ ηνπο πάγθνπο ηνπο γηα ηηο εθεκεξίδεο.
-Με ζπγρσξείηε, θχξηε, κπνξψ λα ζαο ξσηήζσ θάηη;
Σν κηζνγιαξσκέλν βιέκκα ηνπ κηθξνπσιεηή ηνλ θνίηαμε ιεο θαη ηνλ έβξηζε
ηε κάλα ηνπ.
-Ση ζεο;
-Δίκαη απφ ηελ επαξρία, έξρνκαη πξψηε θνξά ζηελ Αζήλα θαη ζέισ λα
πάσ ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο.
Κακηά απάληεζε, κηιηά δελ έβγαιε ν καθξπκάιιεο θαη ζπλέρηζε λα
ηαθηνπνηεί ηηο εθεκεξίδεο ηνπ.
Να πξνζέρεηο γηε κνπ, εθεί νη άλζξσπνη δε κηινχλ πνιχ, δελ είλαη ζαλ εδψ
ηνπο δηθνχο καο, ηνπ έιεγε ε κεηέξα ηνπ, κηα απφ ηηο πνιιέο ζπκβνπιέο ησλ
ηειεπηαίσλ σξψλ.
-πγγλψκε θχξηε, ε Οκφλνηα πνχ είλαη;
Απηή ηε θνξά ξσηήζεθε ν πεξηπηεξάο κπξνζηά απφ ηνπ Μπαθάθνπ.
-Μαο δνπιεχεηο ξε θίιε πξσηληάηηθα, άληε παξάηα καο.
Γηαηί ηφζε αγέλεηα, ζθέθζεθε, ηη είπε, πνηνλ πξφζβαιε, γηαηί

δελ ηνλ

εμππεξεηεί θαλείο;
Η αλζξψπηλε θχζε κε ηε ζθιεξάδα θαη ηελ θαθία ηεο. Ξαθληθά
ζηακάηεζε. Μηα παξάμελε κπξσδηά εξρφηαλ απφ ην βάζνο ηεο πιαηείαο.
Πηθάληηθε, εξεζηζηηθή, μππλνχζε κέζα ηνπ φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο αγσλίαο. Σελ
έλησζε ζηε γιψζζα ηνπ, ζην βάζνο ηεο κχηεο, αθφκα θαη ζηα κάηηα ηνπ.
Δξρφηαλ απφ καθξηά, πέξα απφ ηε γσλία ηνπ δξφκνπ θαη αλάκεζα ζηνλ
ζθνηεηληαζκέλν αθφκε νπξαλφ θαη ζην γιηζηεξφ θαη βξφκηθν πεδνδξφκην,
βξηζθφηαλ εθεί, παξνχζα, ζαλ ηνλ θαθφ δαίκνλα πνπ ζηνηρεηψλεη ηηο λχρηεο
ζηηο πφιεηο.
Βάδηζε πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηεο θαη φζν πιεζίαδε, ε κπξσδηά ηνλ
πιεκκχξηδε νιφθιεξν, γέκηδε κε δάθξπα ηα κάηηα ηνπ θαη ηνλ άθελε αθφκα
πην αλππεξάζπηζην. ηε γσλία ηνπ δξφκνπ θαηάιαβε: κηα γξηά πνπινχζε
14
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ςεκέλν θαιακπφθη. Η κπξσδηά ηνλ είρε αλαζηαηψζεη. Έλαο πεξαζηηθφο
ζηάζεθε, αγφξαζε έλα θαιακπφθη θαη ε γξηά ηνπ ην ηχιημε ζε ραξηί.
Αλαζηαησκέλνο, ζηεξίρηεθε ζε κηα θνιφλα θη έκεηλε εθεί αξθεηή ψξα,
αλαζαίλνληαο φ,ηη παξάμελν θαη βαξχ απφ ζιίςε θαη ζηελαρψξηα ηνπ
πξφζθεξε εθείλε ηε ζηηγκή ν θφζκνο.
Η εξψηεζε ε ίδηα.
-Δδψ είλαη παηδί κνπ ε ΟΜΟΝΟΙΑ. Πνχ ζέιεηο λα παο;
-ηα ΠΑΣΗΙΑ γηαγηά, κε ηνλ ειεθηξηθφ.
-ηα ζθαιηά θάησ, αγφξη κνπ.
Αξγφηεξα, ξσηψληαο έκαζε γηαηί δελ ππήξραλ πίδαθεο κε λεξά, αθνχ
ιεηηνπξγνχζαλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο. Η θνχξαζε, ε ηαιαηπσξία, ε
αγσλία θαη ε αυπλία ηνλ είραλ θαηαβάιιεη. Όκσο πίζηεπε φηη έθηαζε ζην
ηέινο. Σν πνιχ ζε κηζή ψξα ζα ήηαλ ζην ζπίηη ηνπ θίινπ ηνπ.
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ΣΟΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ
Με φιε ηε δηαχγεηα πνπ δίλεη ε έζραηε αδπλακία, θαηέβεθε γξήγνξα ηα
ζθαιηά ζηελ πξψηε είζνδν πνπ βξήθε κπξνζηά ηνπ θαη πήγε ζην ηακείν.
-Έλα εηζηηήξην παξαθαιψ.
Ο αγνπξνμππλεκέλνο ηακίαο ηνπ έδσζε ην θαξηειάθη θαη απηφο πξνρψξεζε
πξνο ηηο ξάκπεο. Έλα δπλαηφ βνπεηφ ήρεζε ζηα αθηηά ηνπ. Έξρεηαη, απηφ
είλαη, έλαο κεγάινο μχιηλνο ζπξκφο γεκάηνο θφζκν, πνπ αιαθηαζκέλνο
έβγαηλε απφ ηελ θνηιηά ηνπ θαη έηξερε απφ εδψ θαη απφ εθεί.
Άλνημαλ νη πφξηεο θαη κπήθε κέζα. Κάζηζε ζ’ έλα απφ ηα θαζίζκαηα πνπ
βξηζθφηαλ ζην παξάζπξν, ελψ βφιεςε πξνζεθηηθά ηε κεγάιε θαθέ βαιίηζα
θαη ην δέκα. Σνπ είραλ πεη λα θαηέβεη κεηά απφ ηέζζεξηο ζηάζεηο. Έβγαιε ην
ραξηί πνπ ηηο είρε ζεκεηψζεη

θαη δηάβαζε: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΒΙΚΣΩΡΙΑ –

ΠΛ.ΑΣΣΙΚΗ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ - ΚΑΣΩ ΠΑΣΗΙΑ.
Ο ζπξκφο μεθίλεζε, δίπια ηνπ θάζηζε έλαο γξαβαησκέλνο θχξηνο,
θξαηψληαο κηα εθεκεξίδα.
-Καιεκέξα ζαο θχξηε.
Οχηε κηιηά, νχηε αθξφαζε.
Γηαηί νη άλζξσπνη εδψ δε κηιάλε; δηεξσηήζεθε θαη έζηξηςε ηελ πιάηε ηνπ
γηα λα βιέπεη έμσ.
Ο ζπξκφο έηξερε κε κεγάιε ηαρχηεηα, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε φηη θη
απηφο βηαδφηαλ λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.
Ξαθληθά ζηακαηάεη. Πξψηε ζηάζε ζθέθηεηαη, έρνπκε άιιεο ηξεηο.
Δίρε ραξάμεη γηα ηα θαιά. Σα πάληα θαίλνληαλ πιένλ θαζαξά. Δίρε
μεθηλήζεη κηα θαηλνχξγηα κέξα, ίζσο ε πην ζεκαληηθή γη απηφλ, ε αθεηεξία
ίζσο ηεο κεηέπεηηα πνξείαο ηνπ.
Οη πφξηεο αλνίγνπλ – θιείλνπλ, κηιηά πνπζελά, ελψ ν δηπιαλφο ηνπ θχξηνο
έρεη γχξεη ην θεθάιη ηνπ εκπξφο θαη ζπλερίδεη ηνλ χπλν ηνπ. Μα πψο κπνξνχλ
θαη θνηκνχληαη κε ηφζν ζφξπβν…
Η πνξεία ζπλερίδεηαη, φια πεγαίλνπλ θαη’ επρήλ, ν ζπξκφο πεξλά απφ θάηη
αξραίεο θνιφλεο, ελψ θάπνπ θάλεθε θαη ε ΑΚΡΟΠΟΛΗ. Ση δνπιεηά έρεη ε
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ζηελ ΠΛΑΣΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ; Σαξάρηεθε, πνηνλ λα ξσηήζεη, ηνλ
ζπλεπηβάηε ηνπ πνπ θνηκφηαλ ή ηνλ απέλαληη ηνπ πνπ κάιινλ ηνπ θαηλφηαλ
γηα αιινδαπφο.
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Ξαλαθνίηαμε απφ ην παξάζπξν, ελψ έβγαιε θαη ην ζθνλάθη κε ηηο ζηάζεηο.
Η επφκελε ζα πξέπεη λα γξάθεη ΠΛΑΣΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ. Ο ζπξκφο ζηακαηάεη
θαη ε ηακπέια δείρλεη ΘΗΔΙΟ.
Δίρε πάξεη αληίζεηε δηαδξνκή. Σα πφδηα ηνπ δελ άληεραλ άιιε ηαιαηπσξία,
ελψ θξχνο ηδξψηαο θαη έλα δάθξπ θχιεζαλ ζηα κάγνπια ηνπ. Απνθάζηζε λα
πάεη κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο θαη αθνχ ηα ηξαίλα επέζηξεθαλ πάιη απφ
ηελ ίδηα λα θηάζεη επηηέινπο ζηα ΚΑΣΩ ΠΑΣΗΙΑ. Πέξαζαλ πνιιέο ζθέςεηο
απφ ην κπαιφ ηνπ, αιιά ην πείζκα ηνπ ήηαλ κεγάιν .
«Γελ κπνξεί θάπνηε ζα θηάζσ. Θα ηα θαηαθέξσ.»
Μεηά απφ αξθεηέο ζηάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ηηο είρε αθνχζεη κφλν ζηηο
κεηαδφζεηο αγψλσλ απφ ην ξαδηφθσλν, ΚΑΛΛΙΘΔΑ – ΦΑΛΗΡΟ ν ζπξκφο
έθηαζε ζηνλ ΠΔΙΡΑΙΑ. Σν ηξαίλν άδεηαζε. Όινο ν θφζκνο θαηέβεθε, ελψ ζαλ
μππλεηήξη ν θνπζηνπκαξηζκέλνο θχξηνο μχπλεζε, ραζκνπξήζεθε

θαη

βήρνληαο απφ ην ηζηγάξν βγήθε απφ ηελ πφξηα.
Έκεηλε κφλνο ηνπ ζην θνππέ. εθψζεθε θαη πήγε ζηνλ ράξηε πνπ
βξηζθφηαλ πάλσ απφ ηελ πφξηα. Έλαο ππάιιεινο ησλ ΗΑΠ πεξλνχζε
βηαζηηθά θαη ρηππνχζε ηα ηδάκηα ησλ παξαζχξσλ ίζσο λα μππλήζεη θάπνηνλ
πνπ αθφκα θνηκφηαλ ή θαλέλαλ μεραζκέλν, ελψ ζθχξηδε δαηκφληα κε ηελ
εθλεπξηζηηθή ζθπξίρηξα ηνπ.
-Νεαξέ, έμσ, ηνπ ιέεη…
-Όρη, θχξηε.
-ε παξαθαιψ κηθξέ βγεο έμσ, θηάζακε ζην ηέινο.
-Να ζαο εμεγήζσ, θχξηε, εγψ…
-Ση λα κνπ εμεγήζεηο, δελ θαηαιαβαίλεηο φηη θηάζακε ζην ηέξκα;
-Ναη, αιιά μέξεηε… εγψ πήγαηλα ζηα ΠΑΣΗΙΑ θαη…
- Βγεο έμσ θαη πέξλα απέλαληη λα πάξεηο ην άιιν ηξαίλν πνπ γξάθεη
ΚΗΦΙΙΑ.
-Έια, πάκε… ηνλ παξφηξπλε. «Απφ ΄δσ…»
- «Δίζαη θαιά;» ηνλ ξψηεζε εθείλνο αλήζπρνο, βιέπνληάο ηνλ λα ζθχβεη
γηα λα κπνξέζεη λα αλαπλεχζεη.
-«Ναη, κηα ραξά θχξηε, ζαο επραξηζηψ… Μφλν θνπξάζηεθα ιίγν…»
Κνληνζηάζεθε. Έλησζε ζαλ κπξηάδεο κπξκήγθηα λα θπθινθνξνχζαλ πάλσ
θάησ ζηνπο θξνηάθνπο ηνπ. πλέρηζε κε πην αξγφ βήκα. Άξρηζε λα θξπψλεη.
Κη φκσο ην κέησπν ηνπ έθαηγε. Καηέβεθε θαη ζπλέρηζε λα πξνρσξά
17
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απνθαζηζηηθά, ζπξσγκέλνο απφ ηελ αγσλία θαη ην άγρνο. Λαραληαζκέλνο θαη
θφθθηλνο απφ ηε ζπλερφκελε δηαδξνκή θαη παζρίδνληαο λα μαλαζάλεη έθηαζε
ζηελ απέλαληη ξάκπα.
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ΣΟ ΡΑΝΣΔΒΟΤ
Σνλ ππνδέρηεθαλ κε πεξηζζή θαινζχλε. Άιισζηε, ήηαλ παηδηθνί θίινη θαη
ε γπλαίθα ηνλ ήμεξε θαιά. Με ηνλ κηθξφ γην ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ζπλέρεηα
καδί, απ’ ην πξσί σο ην βξάδπ, αθνχ καδί πεγαίλαλε βφιηεο, καδί έθαλαλ ηηο
ζθαληαιηέο ηνπο, καδί ηειείσζαλ ην ζρνιείν. Καη ε κεηέξα ηνπο

έλαο

άλζξσπνο απ’ ηνπο κνλαδηθνχο. Όινη ηελ αγαπνχζαλ. Πάληα γειαζηή,
αλνηθηή θαξδηά, πάληα έηνηκε λα βνεζήζεη ηνπο άιινπο.
-Απηφ ην δεκαηάθη κνπ ην έδσζε ε κεηέξα κνπ.
-Γελ ήηαλ αλάγθε παηδί κνπ, ην θνπβαιάο ηφζεο ψξεο… Πψο ήηαλ ην ηαμίδη
ζνπ;
-Μελ κνπ ην ζπκίδεηε, ζα ζαο ηα πσ άιιε ψξα.
Κάζηζε λα μαπνζηάζεη ζηνλ κηθξφ θαλαπέ.
-Θεο θάηη λα πηεηο; Καθεδάθη, λεξφ, νηηδήπνηε;
Σνπ πξφζθεξαλ κηα θνχπα κε δεζηφ ηζάη. Βάιζακν, πψο ην ήζειε εθείλε
ηελ ψξα πνπ ην ζηφκα ηνπ ήηαλ ζηεγλφ ζαλ παπνχηζη. Έθεξε ηελ θνχπα
θάησ απφ ηε κχηε. Σν κχξηζε κε βαζηέο εηζπλνέο. Κη χζηεξα ην ήπηε
κνλνξνχθη.
Σελ άιιε κέξα μχπλεζε απφ ηηο θσλέο ηεο ιατθήο αγνξάο πνπ γηλφηαλ θάησ
αθξηβψο απφ ην ηζφγεην δηακέξηζκα.
Να ζηκωθώ, είπε. Ν' απσίζω ηιρ δοςλειέρ ηηρ μέπαρ μήπωρ ξεσαζηώ.
Ο θαηξφο ήηαλ βαξχο, αιιά θη ν ήιηνο δελ απνπζίαδε. Έλησζε αδχλακνο θαη
ζθεθηφηαλ ην κάθξνο ηεο εκέξαο πνπ άξρηδε.
Σν ξαληεβνχ ζηέθζεθε απφ επηηπρία. Ο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο,
κηιεκέλνο κε ηα θαιχηεξα ιφγηα απφ ηνπο αξκνδίνπο ζηελ επηρείξεζε, δε
δίζηαζε λα ηνπ δψζεη ρέξη ζπλεξγαζίαο.
-Απφ αχξην πηάλεηο δνπιεηά, ηνπ είπε.
Ο πξψηνο ζηφρνο είρε επηηεπρζεί. Θα έβγαδε ρξήκαηα θαη δε ζα δεηνχζε
απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γηα λα ζπνπδάζεη. Σψξα ζα έπξεπε λα βξεη ζπίηη γηα
λα λνηθηάζεη, πάληα θνληά ζηνλ ειεθηξηθφ θαη λα εγγξαθεί ζην Ωδείν.
-Όια εληάμεη, κεηέξα, έπηαζα δνπιεηά ζε γξαθείν θαη κέρξη ηελ
Παξαζθεπή ζα έρσ γξαθηεί θαη ζην ζρνιείν. Με ζηελαρσξηέζαη, φια θαιά.
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-Να πξνζέρεηο, λα θπιάο ηα ρξήκαηά ζνπ θαη λα κελ ηα μνδεχεηο απφ εδψ
θαη απφ εθεί, ε απάληεζε ηεο κεηέξαο πνπ ζίγνπξα έλησζε κεγάιε
ηθαλνπνίεζε θαη ραξά.
-Α, θαη θάηη άιιν, ζα κε παίξλεηο θάζε Σξίηε ηειέθσλν, λα καζαίλσ λέα
ζνπ.
Απηφ ην ηειέθσλν ηεο Σξίηεο, φκσο, ήηαλ ε αηηία πνπ ν λεαξφο θνηηεηήο
δελ κπφξεζε πνηέ λα θαηαθηήζεη ην φλεηξν ηνπ. Να γίλεη ηξαγνπδηζηήο.
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ΣΟ ΩΓΔΙΟ
ηηο 15 επηεκβξίνπ έιεγαλ νη εγγξαθέο ζην Ωδείν. Έπξεπε λα βηαζηεί. Σν
απφγεπκα, ην πνιχ αχξην έπξεπε λα πάεη. ην ηζφγεην ηνπ παιηνχ αξρνληηθνχ
ήηαλ ε γξακκαηεία. Σξεηο καπξνθνξεκέλεο παρνπιέο θπξίεο πίζσ απφ έλα
κεγάιν μχιηλν γθηζέ πεξίκελαλ ηνπο ζπνπδαζηέο.
-Ση εγγξαθή ζέιεηο λα θάλεηο;
-Ξέξεηε, είκαη ηειεηφθνηηνο ηεο κέζεο ζρνιήο κνπζηθήο ζε Ωδείν ηεο
πφιεο κνπ θαη επηζπκεζψ λα παξαθνινπζήζσ καζήκαηα αλψηεξσλ
ζεσξεηηθψλ.
-Ωξαία, ζήκεξα θάλνπκε ηελ εγγξαθή ζνπ θαη ηέινο ηνπ κήλα μεθηλάο κε
δάζθαιν ηνλ Μηιηηάδε Κνπηνχγθν.
ην άθνπζκα απηνχ ηνπ νλφκαηνο έλησζε έλα δένο. Ο Μηιηηάδεο
Κνπηνχγθνο δάζθαιφο ηνπ. Σνπ αλζξψπνπ πνπ κειεηνχζε ηα βηβιία ηνπ ζην
γπκλάζην, καζαίλνληαο ζνιθέδ.
Βγαίλνληαο απφ ην Ωδείν, ηνλ πιεκκχξηζε κηα παηδηάζηηθε θαη ηξπθεξή
αίζζεζε, ζαλ λα είρε ιπηξσζεί απ’ φια, δνζκέλνο νιφςπρα ζηνλ ξπζκφ ηεο
θαηλνχξγηαο ηνπ δσήο. Καηέβεθε ηελ Παλεπηζηεκίνπ θαη

ζηε γσλία ηνπ

δξφκνπ έζηξηςε θαη μαλαβξήθε ηε κπξσδηά ηνπ θαιακπνθηνχ. Η ίδηα γπλαίθα
πνπ ηνλ είρε εμππεξεηήζεη εθείλν ην δχζθνιν πξσηλφ ήηαλ εθεί, απφ ην πξσί
κέρξη ην βξάδπ. Έζθπςε θαη πήξε έλα θαιακπφθη, ελψ

αληαπέδσζε ην

επραξηζηψ.
Όια θπινχζαλ ήξεκα, ε δνπιεηά πήγαηλε κηα ραξά, λνίθηαζε ζπίηη ζηελ
Καιιάξε θνληά ζηε θηιηθή νηθνγέλεηα, γλψξηζε αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο, έθαλε
παξέεο κε άιια παηδηά, θνηηεηέο απφ ηελ πφιε ηνπ θαη ηέινο επηεκβξίνπ
μεθίλεζε ηα καζήκαηα.
Ήηαλ ηφζε ε δίςα ηνπ θαη ην κεξάθη, πνπ δελ κπνξνχζε λα ηνλ πηάζεη ν
χπλνο. Έθεξλε ζην κπαιφ ηνπ φιε ηελ πεξηπέηεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, ηεο
πξνζαξκνγήο ζην θαηλνχξγην ηξφπν δσήο.
Σα καζήκαηα πήγαηλαλ πνιχ θαιά. ΝΣΟ-Ι-ΝΣΟ-ΟΛ-ΜΙ

θαη άιιεο

αζθήζεηο ζνιθέδ, ηζηνξία κνπζηθήο, καζήκαηα πηάλνπ, ελψ γξάθηεθε θαη ζηε
ρνξσδία ηνπ Ωδείνπ. Ο κεγάινο δάζθαινο ηνλ ππεξαγαπνχζε, ηνλ αγθάιηαδε
κε ηα ζηαθηδηαζκέλα ρέξηα ηνπ, ιεο θαη αγθάιηαδε ηνλ γην ηνπ. ηε κέζε
πάληα απηφο ζην κεγάιν πηάλν θαη αξηζηεξά θαη δεμηά 2 ζπνπδαζηέο.
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Ο Κψζηαο είρε έιζεη θαη απηφο απφ ηελ επαξρία, ήηαλ ήδε επαγγεικαηίαο
ηξαγνπδηζηήο ζε δηάθνξα καγαδηά ηεο πφιεο ηνπ θαη ήζειε λα ηειεηνπνηήζεη
ηηο γλψζεηο ηνπ ζηε θσλεηηθή.
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Ο ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ
Η πφξηα ηεο αίζνπζαο ηνπ σδείνπ έηξηδε ζην άλνηγκα ηεο θαη ζηγά – ζηγά
κπήθε ν ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο. Δίρε γίλεη ζπλελλφεζε κε ηνλ
δάζθαιν ε επίζθεςε ηνπ, γηαηί γχξηζε πίζσ ην βιέκκα ηνπ, ηνπ έγλεςε
θαηαθαηηθά θαη ηνπ πξφηεηλε λα θαζίζεη ζηελ παιηά δεξκάηηλε πνιπζξφλα
δίπια απφ ηελ πφξηα.
Σν κάζεκα είρε ηειεηψζεη. Η Κπξηαθή πεξίκελε απ’ έμσ γηα ηνλ βξαδηλφ
θαθέ.
-πγγλψκε, κπνξψ λα ζ’ ελνριήζσ ιίγν;
-Παξαθαιψ θχξηε, ηη ζέιεηε;
-Δίκαη ν ηδηνθηήηεο ηεο κπνπάη ΣΟ ΠΔΡΙΒΟΛΙ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ, εδψ πην
θάησ ζηελ Πιάθα απέλαληη απφ ηελ πχιε ηνπ Αλδξηαλνχ.
-Καη ηη ζέιεηε αθξηβψο;
-Έρσ ηηο θαιχηεξεο ζπζηάζεηο απφ ηνλ δάζθαιν ζνπ θαη ζα ήζεια λα
θάλνπκε έλα δνθηκαζηηθφ ηελ Πέκπηε ην βξάδπ. Θα έξζεηο;
-αο επραξηζηψ, θχξηε, αιιά μέξεηε εγψ…
-Ξέξσ, μέξσ. Κξίκα έλα ηαιέλην ζαλ εζέλα λα κε δνπιεχεη ζε καγαδί.
Έρεηο σξαία θσλή, θαιφ παξνπζηαζηηθφ

θαη έρσ άθξεο ζην Φεζηηβάι

Θεζζαινλίθεο.
Έλαο ηδξψηαο άξρηζε λα ηξέρεη απφ ην κέησπν, ηηο καζράιεο, ην ζηέξλν. Ο
λεαξφο θνηηεηήο θνληνζηάζεθε, ην ςηινζθέθηεθε θαη απάληεζε θαηαθαηηθά.
-Μπξάβν, φπσο είπακε, έηζη; Μελ μεράζεηο, ηελ Πέκπηε ζην ΠΔΡΙΒΟΛΙ
ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ.
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ΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ
Ήηαλ Γεπηέξα βξάδπ. Σειείσλε ε πξψηε κέξα ηεο βδνκάδαο. Απηφ ην
βξάδπ δελ έκνηαδε ζαλ ηα άιια. Αλάκηθηα ηα ζπλαηζζήκαηα, πνιιέο νη
ζθέςεηο, ελψ ζαλ θηικ πεξλνχζε ε ζπλάληεζε κε ηνλ καγαδάηνξα.
Eίρε ραξά κεγάιε πνπ βξέζεθε ζη' αλνηρηά. Σνπ θάλεθε μαθληθά ν θφζκνο
φινο δηθφο ηνπ. Ήηαλ ειεχζεξνο λα θάλεη απηφ πνπ ήζειε, λα θαηαθηήζεη
θαηλνχξηα κέξε, λα δεη θαηλνχξηα πξάγκαηα.
Υαξάδεη ηα απνζέκαηα ηεο ςπρήο ηνπ. Αηζζαλφηαλ φκσο θαη κηα δφζε
ελνρήο θαη ακεραλίαο. Αχξην είλαη Σξίηε, ε κέξα πνπ έπαηξλε ηειέθσλν ηε
κεηέξα απφ ην πεξίπηεξν ηεο γεηηνληάο. Θα ηεο έιεγε ηα πάληα. Έηζη άιισζηε
είραλ ζπκθσλήζεη, έηζη έθαλε κέρξη ηψξα. Γελ κπνξνχζε λα ηεο θξχςεη
ηίπνηα. Οχηε θαη απηή ηε ζπλάληεζε.
Απφ ην κπαιφ ηνπ πέξαζε κηα ηδέα. Να πάεη ζην δνθηκαζηηθφ ηεο Πέκπηεο
ρσξίο λα ηεο ην πεη θαη εάλ έθιεηλε ε δνπιεηά ηφηε λα έβξηζθε θάπνην ηξφπν
λα ηεο ην έιεγε. Γηαθνξεηηθά νχηε γάηα, νχηε δεκηά. Γελ ήζειε φκσο κε
ηίπνηα λα αηηκάζεη ηε ζπκθσλία πνπ είρε θάλεη. Καη πήξε ηελ απφθαζε λα
ηεο ην πεη. Όρη πξψην - πξψην. Κάπνπ ζηε κέζε γηα λα κε θαλεί θπξίαξρν
λέν. Μεηά απφ ην καγείξεκα ηνπ ηξαραλά πνπ έγηλε ρπιφο, ηνλ ςηινππξεηφ ην
κεζεκέξη ηεο Κπξηαθήο , ηελ έμνδν ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ ζηα Φηιαδέιθεηα
αθφκε θαη ηα «πιαηάξηα» κε θνθθηληζηφ ηεο πεξαζκέλεο Σεηάξηεο. Α, λα ηελ
πξνζθαιέζεη λα ’ξζεη θαη ζηελ Αζήλα, φπνηε απηή ζειήζεη, ηψξα πνπ
εξέκεζαλ ηα πξάγκαηα. Καη κεηά λα ηεο πεη θαη ην λέν. Λίγεο ζηαγφλεο ςέκα
θαη έλα άξσκα δηθαηνινγίαο ζηνλ αέξα.
Έλα θνκκάηη δηινηέηπ παίδεη λεπξηθά ζηα δάρηπια. Έλα κηθξφ ζήθσκα ηνπ
θξπδηνχ δσγξαθίδεη δχν ρακφγεια. Μηα αλάζα δσήο. Όια απηά έγηλαλ κε ηελ
ςπρή ζην ζηφκα. Σν ηδξσκέλν δεμί ρέξη έπαηξλε ηνλ αξηζκφ θαη ην αξηζηεξφ
έηξεκε, θξαηψληαο ην αθνπζηηθφ. ηελ άιιε άθξε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο
αθνχγεηαη ε θσλή ηεο κεηέξαο. Αθνχγεηαη απφηνκε, απζηεξή ή απιά ηνπ
θαίλεηαη έηζη;
-Καιεζπέξα κεηέξα.
-Καιεζπέξα γηέ κνπ. Ση έγηλε; ε αθνχσ ηαξαγκέλν. Έγηλε ηίπνηα;
Σν έλζηηθην ηεο κάλαο.
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-Σίπνηα, ηίπνηα λα ιίγν ςηινάξξσζηνο ήκνπλα, ράιαζα ηνλ ηξαραλά πνπ
κνπ έζηεηιεο, αιιά εληάμεη ηνλ έθαγα…
-ηε δνπιεηά ηη γίλεηαη, ζηε ζρνιή πψο ηα παο;
-Καιά… θαιά… πνιχ θαιά. Να ρζεο, εεε…
-Ση έγηλε ρζεο; ξψηεζε απνξεκέλε αιιά θαη ηξνκαγκέλε.
-Σίπνηα ην ζεκαληηθφ. Να, ήξζε έλαο θχξηνο ζην Ωδείν, ν νπνίνο έρεη έλα
θέληξν δηαζθεδάζεσο θαη κνπ πξφηεηλε ζπλεξγαζία. Πνιχ θαιφο θαη είρε
ζπζηάζεηο απφ ηνλ δάζθαιν. Μνπ είπε φηη έρσ σξαία θσλή θαη άιια ηέηνηα
θαη κε θάιεζε ζην καγαδί ηνπ ηελ Πέκπηε γηα δνθηκαζηηθφ.
- ……………….
-Μεηέξα, γηαηί δε κηιάο; Ση έπαζεο; Καηαιαβαίλσ φηη έρεηο ηηο αληηξξήζεηο
ζνπ, αιιά… εληάμεη αλ είλαη λα ζε ζηελαρσξήζσ δε ζα πάσ.
-Αγφξη κνπ είκαη πνιχ καθξηά γηα λα ζε πξνζηαηεχζσ. Θπκήζνπ κφλν απηά
πνπ ιέγακε πξηλ θχγεηο θαη ζα κε ζπκεζείο. Υάξαμεο κηα πνξεία, έρεηο ηε
δνπιίηζα ζνπ, ζπνπδάδεηο, ηη ζεο θαη κπιέθεζαη κε δαχηνπο;
Η θσλή ηεο μεθίλεζε ήξεκε θαη θαηέιεμε απζηεξή. Ήμεξε φηη πνηέ δε ζα
ζπλαηλνχζε ζε κηα ηέηνηα επηινγή θαη απφθαζε ηνπ.
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ΑΡΝΗΗ
Ήξζε ε Πέκπηε. Σν κάζεκα ηειείσζε.
-Γε ζα παο ζην δνθηκαζηηθφ; ξψηεζε ε Κπξηαθή.
-Όρη, φρη, κάιινλ δε ζα πάσ. Γε ζα πάσ νξηζηηθά. Ξέξεηο, λα, δελ
αηζζάλνκαη θαη θαιά, ζα πάσ ζην ζπίηη λα μεθνπξαζηψ .
σζηφ ή ιάζνο; Πνην απ’ απηά ηα δπν ζα πηζηνπνηνχζε ηελ επηινγή ηνπ;
αλ έθηαζε ζην ζπίηη, άλαςε ην δηαθφπηε ηνπ ειεθηξηθνχ θαινξηθέξ θαη
θαηεπζχλζεθε ζηελ θνπδίλα. Με βηαζηηθέο, αιιά αζηαζείο θηλήζεηο έβαιε ην
θαηζαξνιάθη κε λεξφ θαη ηξαραλά

ζην ειεθηξηθφ κάηη θαη θάζηζε λα

πεξηκέλεη ην βξαζκφ γηα λα θιείζεη ην δηαθφπηε.
Φφξεζε ηηο πηηδάκεο ηνπ, έθεξε απφ ηελ θνπδίλα ην δεζηφ θαγεηφ θαη
μάπισζε κε αίζζεκα αλαθνχθηζεο. Η ζαιπσξή ηνπ θξεβαηηνχ θαη ηνπ δεζηνχ
ηξαραλά ηνλ ηφλσζαλ. Υαιάξσζε, ηέλησζε ηα πφδηα, γχξηζε ζην πιεπξφ θαη
απνθνηκήζεθε βαζηά. Αχξην ην πξσί, λσξίο - λσξίο ζηε δνπιεηά θαη κεηά
ζρνιείν.
Σα αξγά βήκαηα ηνπ δάζθαινπ ζηελ παιηά μχιηλε ζθάια ηνπο κάδεςαλ
ζηελ αίζνπζα. Καη ε Κπξηαθή θαη ν Κψζηαο έρνπλ κάζεη φηη δελ πήγε ζην
δνθηκαζηηθφ. Καλέλαο ηνπο δελ ήζειε λα ην πηζηέςεη, θαλέλαο ηνπο δελ ήζειε
λα ην ζθέθηεηαη.
-Μ΄ έξημεο, δελ ήξζεο ρζεο ζην καγαδί. Γηαηί;
Δίρε έξζεη ν επηρεηξεκαηίαο, ν άλζξσπνο πνπ ηνπ πξφζθεξε ηελ επθαηξία.
Ση λα ηνπ πεη; Όηη δε ζπκθσλνχζε ε κεηέξα; Όηη ήηαλ άξξσζηνο; Όηη ηνλ
πνλνχζε ν ιαηκφο ηνπ; Όηη μέραζε;
Έλαο κεγάινο θφκπνο θαξθσκέλνο ζην ιαηκφ. Έλα βήκα κπξνζηά. Γχν
πίζσ.
-Ξέξεηε, θχξηε, κπνξνχκε λα ην αλαβάινπκε γηα ιίγεο εκέξεο, γηαηί
αηζζάλνκαη θνπξαζκέλνο θαη…
-Σελ άιιε βδνκάδα αλνίγσ. Έρσ ζρήκα. Δίκαη πιήξεο. Αιιά κε ζέλα ζα
έθαλα ην κπακ. Ξέξεηο ηη είλαη λα βγάδεηο ηαιέληα… Θα ζπκάζαη ηνλ Γεκήηξε,
ηνλ ηέθαλν, ηε Γηψηα… Δγψ ηνπο έβγαια απηνχο θαη ηψξα είλαη πξψηεο
θίξκεο. Γελ πεηξάδεη φκσο αθνχ δε ζέιεηο.
-Αιήζεηα ηη ηξαγνχδηα ιεο;
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-Πνιιά, θχξηε, αιιά πεξηζζφηεξν κνπ αξέζεη ν Μεηζηάο θαη ηα δπν ηνπ
ηξαγνχδηα ην «ΜΗ ΥΣΤΠΑ» θαη ην «ΚΟΙΣΑΞΔ ΝΑ ΓΔΙ».
-Δχρνκαη ζηε δσή ζνπ λα πξνθφςεηο θαη ίζσο λα ζνπ παξνπζηαζηεί θη άιιε
κηα ηέηνηα επθαηξία.
Ο επηρεηξεκαηίαο θίλεζε λα θχγεη, ελψ φιν ην ζθεληθφ ην παξαθνινπζνχζε
ν δάζθαινο θαη νη δπν ζπκθνηηεηέο ηνπ.
-Γηψξγν, πνχ παο;
Σνλ ζηακάηεζε ν δάζθαινο, πηάλνληαο ηνλ απφ ην ζαθάθη. Μήπσο ζέιεηο
ηνλ Κψζηα γηα δνθηκαζηηθφ; Δληάμεη δελ έρεη ηε θσλή ηνπ…
-Αο ηνλ δνθηκάζσ, δάζθαιε, αλ θαη ήζεια πνιχ… θαη έδεημε κε ην βιέκκα
ηνπ ηνλ λεαξφ θνηηεηή πνπ έηξεκε ζηελ θπξηνιεμία.
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Ο ΚΩΣΑ
Ο Κψζηαο πήγε ην άιιν βξάδπ ζην δνθηκαζηηθφ πνπ ήηαλ άββαην θαη ε
νξρήζηξα είρε ηελ ηειηθή πξφβα. Ξεθίλεζε κε 2-3 ηξαγνχδηα ζηελ αξρή, κεηά
έγηλε ηέηαξηε, ηξίηε, δεχηεξε θίξκα, πήξε κέξνο ζην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο,
έβγαιε δίζθνπο, έθαλε φλνκα.
Οη δξφκνη ρψξηζαλ. Ο λεαξφο θνηηεηήο αθνινχζεζε ην επάγγεικα πνπ είρε
μεθηλήζεη ζηε κεγάιε εηαηξεία, αθνχ απνγνεηεπκέλνο απνρψξεζε απφ ην
ζρνιείν ρσξίο λα πάξεη πνηέ ην πηπρίν ηνπ, ρσξίο πνηέ λα γίλεη θαζεγεηήο
Ωδηθήο.
ην ζηαλη

ηνπ «ΛΔΒΔΝΣΗ» βιέπεη ηνλ Κψζηα. Πνδάξεη ζε κεγάιν

πεξηνδηθφ θάηζα-θάξηα. Σν αγνξάδεη, ην μεθπιιίδεη, θσηνγξαθίεο πνιιέο,
ζπλέληεπμε ηνπ Κψζηα ζην «ζαιφλη».
«Σελ θαξηέξα κνπ ηελ νθείισ ζε έλα ‘’ΟΥΙ’’ ελφο θίινπ κνπ θαη ζπκκαζεηή
κνπ ζην ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΩΓΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», έγξαθε ε ιεδάληα θάησ απφ κία
θσηνγξαθία ηνπ.
Σν απηνθίλεην θηάλεη ζηε κηθξή πφιε. Δίλαη ΜΔΓΑΛΗ ΠΔΜΠΣΗ. Η
κεηέξα έρεη θάλεη φιεο ηηο εηνηκαζίεο γηα ηε γηνξηή ηεο Αλάζηαζεο. Σνλ
ππνδέρζεθε ζην ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνλ θέξαζε γιπθφ θνπηαιηνχ θεξάζη.
Aθίλεηε θνίηαμε ίζηα κπξνζηά ηεο, ην θεθάιη ζεθσκέλν, ην ζαγφλη
ρακεισκέλν ζην ιαηκφ, θακαξσηή, φπσο είλαη ηα ππεξήθαλα άινγα ζηηο
εηθφλεο. Ήηαλ ήξεκε, γαιήληα, γλσξίδνληαο φηη ην παηδί ηεο είρε θάλεη ηε
ζσζηή επηινγή.
«Κάζε εκπφδην, γηα θαιφ», φπσο ζα ηνπ έιεγε θαη ζήκεξα.
Πφζν γξήγνξα θπιάλε νη κέξεο. Κάπνηεο θνξέο πάλε αθφκε πην γξήγνξα.
Ρπζκηθά ζαλ έλα κπηηάην ρνξεπηηθφ… θαη άιιεο αξγά… λσρειηθά ζαλ έλα
απαιφ θνκκάηη κπινπδ .
Καη ε κνπζηθή; Η κεισδία; Σν Ωδείν, ην ζνιθέδ, ν δάζθαινο, ε Κπξηαθή…
Όια απηά ζπλζέηνπλ ηελ αίζζεζε πνπ ζνπ δίλεη είηε ε θαινθαηξηλή ιηαθάδα
ην πξσί, ή ην θζηλνπσξηλφ ςηιφβξνρν ην απφγεπκα. Η κεισδία αιιάδεη
εχθνια θαη γξήγνξα. Οη λφηεο πάλε πάλσ θάησ, απφ κηα ραξνχκελε κεισδία
ακέζσο κπνξείο λα γπξίζεηο ζε κία ιππεκέλε κεισδία.
Γηαηί γηα ζέλα γξάθηεθε απηή ε κνπζηθή… Δζχ είζαη ν εξκελεπηήο… Δζχ
έρεηο ηνλ πην δχζθνιν ξφιν…
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30 ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ
Δπαγγεικαηηθνί ιφγνη ηνλ έθεξαλ ζηελ πξσηεχνπζα. Γηα κηα ζηηγκή
θάλεθε λα μερλάεη ηνλ ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ πάλσ ζην ζαπκαζκφ ηνπ,
θνηηάδνληαο ζπλερψο γχξσ ηνπ ζαλ ρακέλνο.
Πξνζπέξαζε ακέηξεηεο πφξηεο, αλαξίζκεηα ζπίηηα κηθξά θαη κεγάια,
έζηξηςε ζε γσλίεο μαλά θαη μαλά κέζα ζ’ εθείλν ην ιαβχξηλζν ησλ Δμαξρείσλ,
ρψζεθε ζε ζνθάθηα

θαη ζηνέο, ελψζεθε κε ην θαζαξηφδηθν πιήζνο πνπ

κπξκήγθηαδε ηνπο δξφκνπο, ψζπνπ κεηά απφ αξθεηή ψξα, ην δίπαην
αξρνληηθφ κε ηα ηέζζεξα καξκάξηλα ζθαιηά εκθαλίζηεθε κπξνζηά ηνπ ζαλ
ερζξνπαηεκέλν.
ηάζεθε απφηνκα ζηε γσλία, αθξηβψο απέλαληη θαη ην θνίηαμε
δηεξεπλεηηθά πάλσ απφ ηα θεθάιηα ησλ πεξαζηηθψλ. Μφλν ε ηακπέια είρε
απνκείλεη θαη ίζα - ίζα δηάβαδεο ηα γξάκκαηα. «ΔΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΓΔΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΔΣΟ ΙΓΡΤΔΩ 1919»
Όια ηα παξάζπξα ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ θιεηζηά, θαη θαξδηέο μχιηλεο ζαλίδεο
ήηαλ θαξθσκέλεο πάλσ ηνπο γηα λα ηα θξαηάλε ζθαιηζηά, ζαλ επίδεζκνη
πάλσ απφ βγαικέλα κάηηα.
Έλησζε κηα ηξχπα λα αλνίγεηαη αθξηβψο ζην θέληξν ηεο θαξδηάο ηνπ. Γελ
ην πηζηεχσ είπε, άληεμε, ππάξρεη αθφκε ζηελ ίδηα ζέζε. Έζπξσμε ηε βαξηά
πφξηα θαη πέξαζε κέζα. Πξνρψξεζε ρσξίο λα ηνπ πεη θαλείο ηίπνηα. Γελ
ππήξρε γξακκαηεία λα ηνλ ξσηήζεη ηη ζέιεη, πνπ ζέιεη λα εγγξαθεί, πνηνλ
δάζθαιν ζα έρεη απηή ηε ρξνληά. Γελ ππήξρε πνπζελά ςπρή, απφιπηε
εξήκσζε βαζίιεπε, ην ζρνιείν έκνηαδε κε ρψξα απφ ηελ νπνία είραλ πεξάζεη
νξδέο βάξβαξσλ θαηαθηεηψλ.
Αλέβεθε ηελ εηνηκφξξνπε μχιηλε ζθάια θαη κε πξνζνρή κε δηαθφςεη ηε
κνπζηθή εξεκία ηνπ ρψξνπ βξήθε ηε κεγάιε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Όια ηα
έπηπια ήηαλ δηαιπκέλα, ζε ινπξίδεο θξέκνληαλ νη θνπξηίλεο απφ ηα
θνπξηηλφμπιά ηνπο, θαη ζε πνιιά ζεκεία νη ηνίρνη ήηαλ καπξηζκέλνη ζαλ απφ
θαπλφ κεγάιεο ππξθαγηάο.
Ο Μηιηηάδεο Κνπηνχγθνο έπαηδε ζην πηάλν, ν Κψζηαο θαη ε Κπξηαθή
θάζνληαλ δίπια ηνπ θαη έθαλαλ αζθήζεηο ζνιθέδ. Κάζηζε ζηελ άθξε ηνπ
κεγάινπ πάγθνπ θαη ζηγνςηζχξηζε ηηο πξψηεο λφηεο.
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ΝΣΟ-Ι-ΝΣΟ-ΟΛ-ΜΙ-ΛΑ-ΟΛ-ΜΙ-ΦΑ-ΡΔ
Απφ ην παιηφ πηάλν έβγαηλε κηα γιπθηά κεισδία πνπ ηνπ ζχκηζε αμέραζηεο
ζηηγκέο. ηηγκέο ληφηεο, θξεζθάδαο, αιιά θαη άγρνπο θαη αγσλίαο γηα ην
κέιινλ.
Ήζειε λα γπξίζεη πίζσ, έζησ γηα κηα ζηηγκή λα βξεη ηνλ δάζθαιν, ηνλ
επηρεηξεκαηία, ηνλ Κψζηα, ηελ Κπξηαθή,

αιιά… Καηέβεθε γξήγνξα ηα

ζθαιηά θαη έθπγε γηα ηελ Οκφλνηα.
Γηδφηνπ –Σξηθνχπε –Παλεπηζηεκίνπ.
Άπισζε ην ρέξη ηνπ θαη ζηακάηεζε κηα θνληή κεζφθνπε γπλαίθα πνπ
ηχραηλε λα πεξλάεη εθείλε ηελ ψξα απφ δίπια ηνπ θνξησκέλε κ΄ έλα
παξαγεκηζκέλν ζαθί ζηελ πιάηε ηεο.
-Με ζπγρσξείηε, έθαλε θξχβνληαο κε πεξηζζή ςπρξαηκία ηελ αγσλία απφ
ηε θσλή ηνπ.
Η γπλαίθα έδσζε κηα γηα λα ζηάμεη ην ζαθί ηεο ζηελ πιάηε ηεο πνπ ήηαλ
γεκάην θαιακπφθηα θαη ζπλέρηζε ην δξφκν ηεο αξγά, εμαθνινπζψληαο λα
κνπξκνπξίδεη θαη θνπλψληαο ην θεθάιη ηεο.
Πήξε ηνλ ειεθηξηθφ γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζην μελνδνρείν φπνπ δηέκελε. Ο
ειεθηξηθφο απηή ηε θνξά έγξαθε «ΚΗΦΗΙΑ».
Απηή ήηαλ ε ζσζηή δηαδξνκή.
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Εκδόσεις schooltime.gr
Τηλ.: 6977554086
e-mail: info@schooltime.gr
website: www.schooltime.gr
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«Σν πεξηβφιη ηνπ νπξαλνχ» ήηαλ κία κπνπάη ζηελ Πιάθα ηεο
Αζήλαο ζηε δεθαεηία ηνπ ‘70. ήκεξα είλαη ξεκπεηάδηθν, ζηελ ίδηα
ζέζε απέλαληη απφ ηελ Πχιε ηνπ Αλδξηαλνχ. Απηφ ην θέληξν
δηαζθέδαζεο ήηαλ ε αθνξκή ηεο ζπγγξαθήο απηήο ηεο αιεζηλήο
ηζηνξίαο, κε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη αιεζηλνχο ήξσεο.
Δπεηδή ζηε δσή πνιχ ζπρλά αλαπνινχληαη κλήκεο πνπ έρνπλ
ραξάμεη ζαλ θνθηεξφ μπξάθη ηε δηαδξνκή ηεο, ζέιεζα κέζα απφ
απηή ηελ ηζηνξία λα κεηαθέξσ ηηο ζηηγκέο θαη ηηο ζθελέο πνπ έδεζε
εθείλε ηελ πεξίνδν έλαο λεαξφο θνηηεηήο Ωδείνπ. Όρη θπζηθά ζην
ζπγθεθξηκέλν καγαδί, ην νπνίν ηειηθά δελ είρε ηελ ηχρε λα ην
επηζθεθηεί – νχηε θαλ ζαλ ζακψλαο - αιιά ηελ αγσλία, ην άγρνο
θαη ηελ πξνζκνλή ηεο κεγάιεο επθαηξίαο. Καλείο, βέβαηα, δελ
κπνξεί λα πεη κε βεβαηφηεηα, αλ απηή ε κεγάιε επθαηξία ζα 'βγαηλε
ζε θαιφ ε ζε θαθφ ή ηη ζα ‘ηαλ αλ αθνινπζνχζε άιιν δξφκν ζηε δσή
ηνπ.
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