
ΘΟΔΩΡΗΣ  ΚΟΥΚΙΑΣ

Ο πυροβάτης
των αστεριών

ΚΕΔΡΟΣ



Θοδωρής Κούκιας: Ο πυροβάτης των αστεριών

ISBN  978-960-04-4984-6

Επιμέλεια-Διόρθωση: Μαρία Σπανάκη
Hλεκτρονική σελιδοποίηση-διόρθωση: Νικολέττα Δουλάμη

© Θοδωρής Κούκιας, 2018
© Eκδόσεις Kέδρος, A.E., 2018

Kέδρος Εκδοτική Α.Ε.
Γ. Γενναδίου 3
Αθήνα 106 78
τηλ. 210 38 09 712-14 • φαξ 210 33 02 655
www.kedros.gr • www.facebook.com/kedros.gr
e-mail: books@kedros.gr



Στους μαθητές μου
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Μεγαλώνοντας

Δύο λόγοι με έκαναν να ξεμυτίσω από το σπίτι εκείνη 

τη μέρα του Σεπτέμβρη. Ο πρώτος ήταν ότι ο αδερφός 

μου, ο Κωστής, είχε πρόσφατα απολυθεί από το φρο-

ντιστήριο όπου εργαζόταν ως μαθηματικός επειδή ζή-

τησε να δηλωθούν οι πραγματικές ώρες εργασίας του 

στο ΙΚΑ και οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν. Γενικά υπήρχε 

μια άρνηση στον αέρα εκείνες τις μέρες. Τα ΑΤΜ αρ-

νούνταν να πληρώσουν τους ανθρώπους, η χώρα αρ-

νιόταν να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι ξένες δυ-

νάμεις αρνούνταν να κάνουν άλλο τα στραβά μάτια, η 

οικογένειά μου αρνιόταν να δει ότι είχαμε σταματήσει 

να λειτουργούμε ως οικογένεια εδώ και καιρό. Χώρα 

και οικογένεια βρίσκονταν στο χείλος του γκρεμού, με 

άλλα λόγια. Ήταν φανερό πως όλοι προετοιμάζονταν 

για έναν χειμώνα βαρύ. Πιο βαρύ και από εκείνον που 

πλησίαζε το Winterfell.
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Στη μαμά καθόλου δεν άρεσε η λέξη απόλυση, όπως 

και οποιαδήποτε άλλη εμπεριείχε κάποιο είδος απελ-

πισίας. Υποστήριζε λοιπόν ότι ο Κωστής βρισκόταν σε 

μια φάση μετάβασης προς κάτι καλύτερο, πράγμα που 

τον εξαγρίωνε άσχημα. Εγώ πάλι το έβρισκα πολύ δια- 

σκεδαστικό, αφού ακουγόταν σαν να επρόκειτο για εγ-

χείρηση αλλαγής φύλου.

Εκείνο το πρωί λοιπόν ο Κωστής δέχτηκε μια πρό-

ταση να δουλέψει στην γκαρνταρόμπα του Μεγάρου 

Μουσικής της πόλης, το οποίο θα φιλοξενούσε κάποιες 

παραστάσεις της Λίμνης των κύκνων.

«Και τι θα κάνεις εκεί δηλαδή;» απόρησα με την αλ-

λαγή στις επαγγελματικές προτιμήσεις του αδερφού 

μου.

«Θα κρεμάω παλτό...» 

«Ουάου, έπιασαν τόπο τελικά τα πέντε χρόνια στο 

Μαθηματικό, ε;»

«Όπα, ρε εξυπνακίδη, που έμαθες να πουλάς και 

πνεύμα! Πολύ εύκολα σου φαίνονται όλα από την 

ασφάλεια του καναπέ σου. Δεν έρχεσαι μαζί μου, να 

βγάλεις κάνα χαρτζιλίκι, λέω εγώ;» είπε ο Κωστής πα-

ριστάνοντας λίγο τον αυστηρό και λίγο τον αστείο.

Έτσι έκανε συνέχεια, προσπαθούσε να βρίσκει 

αφορμές να με βγάζει εκτός σπιτιού, και ας ήξερε ότι 

δεν επιτρεπόταν.

Όχι, δεν ήμουν τιμωρημένος. Κατά μία έννοια όμως 

το λες και αιώνια τιμωρία. Είμαι απλώς εύθραυστος. 
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Όπως το ακούς, χωρίς υπερβολές. Εύθραυστος! Ο  

ιατρικός όρος είναι «ατελής οστεογένεση», ο σχολικός 

«κομμάτια» ή «σκέλετον» και ο σπιτικός «το λιανοκλά-

δι μας». Με λίγα λόγια, γεννήθηκα με εύθραυστα οστά, 

πράγμα που σημαίνει πως κάθε γενναία τούμπα, που 

σε κάποιον στοιχίζει ένα αδέξιο χαμόγελο, εμένα μου 

στοιχίζει μερικές εβδομάδες στον γύψο. Κάνε τώρα 

τον πολλαπλασιασμό παιδική ηλικία επί απροσεξία  

επί υπερκινητικότητα και το γινόμενο θα σου αποκα-

λύψει πόσες μέρες έχω περάσει ακίνητος στο κρεβάτι 

του πόνου. «Σπάνια διαταραχή για σπάνια πλάσματα», 

όπως λέει και η μαμά. Δεν θυμάμαι ακριβώς από ποιον 

τύπο ατελούς οστεογένεσης υποφέρω. Σίγουρα δεν εί-

ναι ούτε ο χειρότερος ούτε ο πιο ασήμαντος. Αναλό-

γως βέβαια ποιον θα ρωτήσεις. Αρκεί να μη ρωτήσεις 

τη μαμά. 

Ο γιατρός που με εξέταζε όλα αυτά τα χρόνια, ο κύ-

ριος Καλοζώης, έλεγε πως ήμασταν τυχεροί μέσα στην 

ατυχία μας. Άτυχοι γιατί μας βάρεσε το σπάνιο χτικιό 

και τυχεροί γιατί μπορούσα να ζήσω μια σχεδόν φυσιο- 

λογική ζωή, αρκεί να μεταχειριζόμουν το σώμα μου 

όπως τα κρυστάλλινα ποτήρια Βοημίας που κρατούσε 

η μαμά στα ψηλά ντουλάπια και είχε υποσχεθεί να τα 

ξετρυπώσει μόνο όταν θα παντρευόταν ο Κωστής. 

Υπήρχε λοιπόν ένα γενικότερο απαγορευτικό εξόδου 

από το σπίτι, που μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
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μπορούσε να αρθεί. Με άλλα λόγια, ευτυχώς που η γη 

κινείται και πήγαινα καμιά βόλτα μαζί της. Μέχρι εκεί 

δηλαδή. Μια ζωή γεμάτη απαγορεύσεις, εγκλεισμό και 

σπάνια εξοδόχαρτα. Κάτι σαν φυλακή με ίντερνετ. Στα 

μεγάλα τους κέφια, με άφηναν να πεταχτώ μέχρι το πε-

ρίπτερο για αναψυκτικό ή σοκολάτα, ειδικά τις ώρες 

τρεις με πέντε, που χαλάρωνε η κίνηση και μειωνόταν 

η πιθανότητα να με σκουντήξει κάποιος και να πέσω, ή 

μέχρι το διαμέρισμα του Άλκη, στον πρώτο όροφο, με 

την προϋπόθεση ότι θα παίζαμε υπό αυστηρή επιτήρη-

ση και με περιορισμένη σωματική προσπάθεια. 

Ο Άλκης θα έλεγα ότι ήταν κάτι σαν κολλητός από 

συνήθεια. Κολλητός από συνήθεια είναι εκείνος με 

τον οποίο δεν πολυταιριάζεις, αλλά, επειδή σε αναγκά-

ζουν οι γονείς σου να κάνεις παρέα μαζί του, κάποτε 

το συνηθίζεις. Και πώς να μη συνηθίσω τον Άλκη, και 

αντίστροφα εκείνος εμένα, αφού ήταν ο μοναδικός 

συνομήλικός μου στην πολυκατοικία και η παρέα μας 

κρατούσε από τα γεννοφάσκια μας μέχρι και σήμερα; 

Το κακό είναι πως όσο μεγαλώναμε, όλο και πιο δια-

φορετικοί γινόμασταν. Ο Άλκης άρχισε να ασχολείται 

με μηχανάκια, ποδόσφαιρο και κορίτσια, και εγώ με 

Lol, World of Warcraft και Candy Crush. Ακόμη κι έτσι 

όμως υπήρχαν πράγματα που εκτιμούσε ο ένας στον 

άλλο. Για μένα ο Άλκης αποτελούσε τη ματιά μου στον 

έξω κόσμο, και, αντίστροφα, εγώ ήμουν η ματιά του 

στον ψηφιακό κόσμο, που δεν τον κατείχε καθόλου. 
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Όχι ότι δεν είχαμε και τις καλές μας στιγμές. Ειδικά 

όταν αρχίζαμε τα καραγκιοζιλίκια. Τότε έπεφτε πολύ 

γέλιο. Ο Άλκης δηλαδή τα ξεκινούσε, εγώ κυρίως τα 

κατέγραφα. Και ύστερα τα ανεβάζαμε στο youtube. 

Είχαμε φτιάξει λοιπόν μια σειρά από βίντεο όπου ο 

Άλκης καλούνταν να φάει διάφορα σιχαμερά πράγμα-

τα. Χαρτιά – κυρίως ελέγχους –, λουλούδια, σελοτέιπ, 

μπισκότα σκύλου, κονσέρβες για γάτες, Liposan, μύ-

ξες, ψαράκια από ενυδρεία. Το σελοτέιπ ήταν η αγαπη-

μένη του γεύση, και κολάτσιζε ακόμη και εκτός ωρών 

γυρίσματος. Ο Άλκης είχε καταφέρει κάτι μοναδικό 

στο δημοτικό αλλά και αργότερα στο γυμνάσιο. Είχε 

εφεύρει μια ασπίδα αντι-bullying. Κατά κανόνα, όταν 

κάποιος τρώει τις ίδιες του τις μύξες, είναι δύσκολο 

να μη γίνει ο περίγελος της τάξης. Ωστόσο εκείνος 

οποιαδήποτε χαζομάρα έκανε, την έκανε με αυτοπε-

ποίθηση και χωρίς να τον νοιάζει τι θα πει ο άλλος. 

Οπότε οι υπόλοιποι, αφού έβλεπαν ότι δεν τσιμπού-

σε με τα πειράγματα, δεν είχαν άλλη επιλογή παρά 

να τον σιγοντάρουν. Και στη συνέχεια να τον θαυμά-

ζουν. Και κάπως έτσι ο Άλκης έγινε ο άρχοντας της 

χαζομάρας, με εκατό θαυμαστές στο γυμνάσιο και ένα 

εκατομμύριο θαυμαστές στο youtube. Στο συσιφόνι, 

όπως το έλεγε ο ίδιος και όλοι γελούσαν. Εγώ όχι και  

τόσο. 

Εκτός από τον Άλκη, έκανα παρέα και με την Αλί-

κη με τις Αλήθειες, αλλά και με τον Σαμίρ, τον Σύριο 
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πρόσφυγα. Όχι την κανονική παρέα, αλλά αυτή που 

επέτρεπε η κατάστασή μου και η εξαιρετικά περιορι-

σμένη ακτίνα κυκλοφορίας μου. Η Αλίκη με τις Αλή-

θειες ήταν φοιτήτρια Ιατρικής και έμενε στη διπλανή 

πολυκατοικία. Το μπαλκόνι του δωματίου μου δεν πρέ-

πει να απείχε πάνω από δύο μέτρα από το δικό της. 

Από την πρώτη κιόλας μέρα που μετακόμισε εκεί πιά-

σαμε φιλίες. Εγώ την πληροφόρησα πού θα έβρισκε το 

καλύτερο πιτόγυρο της γειτονιάς και εκείνη μου είπε 

ότι είχα τις ομορφότερες φακίδες που είχε δει ποτέ και 

πως μια μέρα κάποιο κορίτσι θα με ερωτευόταν εξαι-

τίας αυτών των φακίδων. Από τότε σταμάτησα να τρί-

βω τη μούρη μου με χυμό λεμονιού, που λένε πως εξα-

φανίζει πάσης φύσεως κηλίδες από το πρόσωπο. Αχ, 

να ’ταν πέντε έξι χρόνια μικρότερη! Το «Αλίκη με τις  

Αλήθειες» της το είχα κολλήσει γιατί, εκτός του ότι 

ήξερε τα πάντα, ήταν η μόνη που απαντούσε με ειλι-

κρίνεια σε όποια ερώτηση και αν της έκανα, σε αντίθε-

ση με τους δικούς μου.

«Αλίκη, πιστεύεις ζει ο Τζον Σνόου;»

«Ζει και βασιλεύει!»

«Θα πτωχεύσουμε ως χώρα;»

«Έχουμε ήδη πτωχεύσει, απλώς δεν μας το λένε ξε-

κάθαρα».

«Λαθρομετανάστες ή πρόσφυγες;»

«Ψυχές να λες. Τις ταμπέλες άσ’ τες για τους άλ-

λους!»
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«Γιατί δεν έχω ακόμα γένια, ενώ όλοι οι φίλοι μου 

ξυρίζονται ήδη;»

«Να σταματήσεις το ποτό και τις καταχρήσεις γιατί 

επηρεάζουν την ανάπτυξή σου!»

«Μα δεν πίνω, είμαι δεκαπέντε χρονών!»

«Το ξέρω ότι δεν πίνεις, πλάκα κάνω... μήπως όμως 

παίρνεις τίποτα φάρμακα;»

«Από φάρμακα, να φαν και οι κότες!»

«Τι φάρμακα παίρνεις; Ενδεχομένως να επηρεάζουν 

τα επίπεδα της τεστοστερόνης σου».

«Τι είναι η τεστοστερόνη;»

«Η ορμόνη που σε κάνει άντρα!»

«Τα άπειρα κατεβάζω καθημερινά... βοηθάνε τα κό-

καλά μου να δέσουν, γιατί είναι εύθραυστα...»

«Ααα... δεν πίνεις γάλα;»

«Τόσο πολύ, που θα κοπώ καμιά μέρα και αντί για 

αίμα θα στάξει ΝΟΥΝΟΥ Family!»

«Μην ανησυχείς, Τίτο μου, μερικά αγόρια αργούν 

να μπουν στην εφηβεία, αυτό είναι όλο! Να δεις που σε 

λίγα χρόνια θα έχεις μια όμορφη, κοκκινωπή γενειά-

δα! Όμως... »

«Τι “όμως”;»

«Όμως, να, πώς θα βλέπω εγώ αυτές τις όμορφες φα-

κίδες, αν τις κρύψουν τα γένια σου;»

«Όχι, σ’ τ’ ορκίζομαι, θα ξυρίζομαι και θα φαίνονται 

ολοκάθαρα!»

Ο Κωστής έλεγε ότι η Αλίκη ήταν ψευτοκουλτου- 
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ριάρα και ότι το έπαιζε επαναστάτρια, παρ’ όλο που 

οι γονείς της πλήρωναν όλους τους λογαριασμούς της. 

Εγώ νομίζω ότι απλώς τη γούσταρε, γιατί συχνά πυκνά 

ερχόταν στο μπαλκόνι του δωματίου μου τάχα να κά-

νει το τσιγάρο του, αντί να βγει στο δικό του. Και τότε, 

εντελώς τυχαία, έβγαινε κι εκείνη και τα λέγανε. Και 

όχι μόνο αυτό. Γελούσε και με τα αστεία του η αθεόφο-

βη. Που για να γελάσει κανείς με τα αστεία του Κωστή 

έπρεπε να του έχει μείνει το στόμα στραβωμένο από 

παλιό εγκεφαλικό ή από αποτυχημένο λίφτινγκ!

Με τον Σαμίρ, από την άλλη, δεν είχαμε τέτοιους δια- 

λόγους όπως με την Αλίκη, κυρίως γιατί ήξερε κάτι 

λίγα αγγλικά και ελάχιστες ελληνικές λέξεις. Τις πε-

ρισσότερες φορές συνεννοούμασταν με νοήματα. Είχα 

όμως κάτι κοινό με τον Σαμίρ. Κάτι που μας είχε δέσει. 

Και οι δύο θέλαμε πολύ να πάμε στο σχολείο, όμως δεν 

μας το επέτρεπαν. Οι δικοί μου και καλά από φόβο μην 

πάθω τίποτα. Τον Σαμίρ, από την άλλη, δεν τον άφη-

ναν καν να πλησιάσει στο προαύλιο του σχολείου, από 

φόβο μην κολλήσει καμιά αρρώστια τα άλλα παιδιά. Τι 

οξύμωρο! Να θες να πας σχολείο και να μην μπορείς! 

Συνήθως ισχύει το αντίστροφο. Να μη θες να πας σχο-

λείο και να σε τραβολογάνε! Κοσμική παράνοια στα 

καλύτερά της. 

Και δεν ήταν μόνο ο Σαμίρ που δεν μπορούσε να 

πάει σχολείο. Μια ντουζίνα πρόσφυγες, κυρίως Σύριοι, 

μαζεύονταν καθημερινά έξω από την αυλόπορτα του 
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γυμνασίου, όμως μια αγέλη από φανατισμένους γονείς 

τους μπλόκαραν την είσοδο. Όχι μία και δύο φορές. 

Μήνες κρατούσε αυτό το βιολί. Η κοινωνία του Νέου 

Αλλοτινού είχε ξεσηκωθεί με την απόφαση της κυβέρ-

νησης να φοιτήσουν οι πρόσφυγες στο γυμνάσιο της 

γειτονιάς. Έτσι οργάνωναν καθημερινά ομάδες περι-

φρούρησης και επέτρεπαν μόνο σε γνώριμες φάτσες 

να εισέλθουν στον χώρο. Τι κι αν στην αρχή είχαν πια-

στεί στα χέρια με τους καθηγητές που προσπαθούσαν 

να υπερασπιστούν τους ξένους μαθητές, τι κι αν τους 

ψευτομάλωνε η αστυνομία, οι αυτοαποκαλούμενοι 

υπερασπιστές του σχολείου γίνονταν όλο και πιο θρα-

σείς, όλο και πιο επικίνδυνοι. Θύμιζαν ένα τσούρμο 

Ορκς τόσο σε φωνή, όσο και σε πράξεις! Λυσσασμένα 

Ορκς, φτιαγμένα από λάσπη και σάπια υλικά. 

Μόνο τις βροχερές μέρες κατάφερναν τα προσφυ-

γόπουλα να τρυπώνουν στις τάξεις. Μαζί τους και ο 

Σαμίρ. Τον ζήλευα τότε. Κάτι τέτοιες μέρες οι ομάδες 

περιφρούρησης έχαναν λίγο από τον ζήλο τους και  

διαλύονταν προσωρινά. Μόνο εγώ παρέμενα στην ίδια 

θέση, να κοιτάζω τους ανθρώπους να τρέχουν για να 

γλιτώσουν από τη βροχή. Εκεί, καρφωμένος πίσω από 

το τζάμι μου, να βλέπω τον κόσμο να αλλάζει μέρα 

με τη μέρα, και εγώ να μένω έξω από όλο αυτό. Κάθε 

μέρα, ίδια μέρα. Εκεί. Στην ασφαλή ζώνη ασφυξίας 

μου. Στον ιδιότυπο κινηματογράφο μου. Η βροχή είναι 

το πιο αγαπημένο μου στοιχείο της φύσης. Με κάποιο 
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μαγικό τρόπο με βοηθάει να δραπετεύω για λίγο από 

την κλεισούρα του σπιτιού και να ταξιδεύω σε άλλους 

κόσμους. Με κάνει να σκέφτομαι πιο καθαρά και να 

φτιάχνω όνειρα δικά μου, αντί να ψάχνω τρόπους να 

ικανοποιώ τα όνειρα των άλλων. Τι περίεργο, λίγες 

σταγόνες να καταφέρνουν να καθαρίζουν το μυα-

λό ενός ανθρώπου! Το πλυντήριο του Θεού! Καθαρί-

ζει, λευκαίνει, απολυμαίνει. Ξεπλένει τον κόσμο από 

τη λάσπη του. Αποτρέπει τους κακούς από τα σχέδιά 

τους. Γυαλίζει τις ψυχές των ανθρώπων έστω και προ-

σωρινά. 

«Μαμά, γιατί δεν αφήνουν τους πρόσφυγες να 

μπούνε στο σχολείο;»

«Γιατί δεν έχουν κάνει τα εμβόλια που πρέπει και 

φοβούνται οι γονείς μην κολλήσουν τίποτα τα παιδιά 

τους! Πού ξέρεις τι χτικιά κουβαλάνε από εκεί που έρ-

χονται τα δόλια!»

«Αλίκη, γιατί δεν αφήνουν τους πρόσφυγες να 

μπούνε στο σχολείο;»

«Γιατί είναι γνήσιοι απόγονοι των ναζιστών!»

«Δάσκαλε, γιατί δεν αφήνουν τους πρόσφυγες να 

μπούνε στο σχολείο;»

«Γιατί δεν έχουν αγαπηθεί στη ζωή τους... και αν 

κάποιος δεν έχει αγαπηθεί, πώς να μάθει να δείχνει 

αγάπη;»

Ο κύριος Φίλιππος, ο δάσκαλός μου, είχε πάντα τις 

καλύτερες απαντήσεις. Στην πρώτη γυμνασίου, όταν 
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η οικογένεια έκρινε ότι ήταν απαγορευτική η παρου-

σία μου σε έναν τόσο βίαιο χώρο όπως το σχολείο, το 

κράτος έστειλε τον κύριο Φίλιππο στο σπίτι για να 

μου κάνει μαθήματα. Κυρίως φιλολογικά. Πρέπει να 

ήμουν το μοναδικό παιδί στο Νέο Αλλοτινό που ανυ-

πομονούσε να κάνει μάθημα. Στον κύριο Φίλιππο δεν 

άρεσαν οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας. Ίσως 

ευνοούσε και το γεγονός ότι όταν μια τάξη έχει μόνο 

έναν μαθητή υπάρχει άφθονος χρόνος για να πειραμα-

τιστεί κανείς με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Για 

παράδειγμα, τα σχήματα λόγου τα έμαθα παίζοντας 

scrabble. Ο πρώτος παίκτης έγραφε ένα επίθετο και 

ο δεύτερος έπρεπε να απαντήσει με κάποιο συνώνυ-

μο ή αντώνυμο. Νικητής ήταν αυτός που θα έβρισκε 

τις περισσότερες λέξεις σε συνδυασμό με τη χρήση 

δύσκολων γραμμάτων, όπως το βήτα, το ξι και το ψι, 

που έπιαναν πολλούς βαθμούς. Αν και νομίζω μερικές 

φορές ο κύριος Φίλιππος προσπαθούσε να μου δώσει 

προβάδισμα, δημιουργώντας λέξεις όπως «κουτός», ξέ-

ροντας ότι θα απαντήσω με το «έξυπνος» και θα κερδί-

σω έξτρα βαθμούς για το ξι. Βέβαια, όταν με έβλεπε να 

ξεθαρρεύω, μου πετούσε κανένα «αναίσχυντος», και 

τότε έχανα τη σειρά μου.

Μια πιο ενδιαφέρουσα παραλλαγή του scrabble 

ήταν όταν μαθαίναμε για το κλιμακωτό σχήμα λόγου. 

Κάθε παίκτης έπρεπε να «χτίσει» προς τα πάνω ή προς 

τα κάτω τη λέξη που τοποθετούσε στον πίνακα ο αντί-
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παλος. Έτσι, για παράδειγμα, αν ο δάσκαλος έγραφε 

«ψιχάλα», εγώ έπρεπε να αυξήσω την ένταση της λέ-

ξης γράφοντας «βροχή», μετά εκείνος θα απαντούσε 

με την «μπόρα», και εγώ με τον «κατακλυσμό». Κάτι 

σαν το «Bohemian rhapsody» των Queen, που ξεκινά-

ει ήρεμα και ανεβάζει ένταση κλιμακωτά. Όποιος δεν 

μπορούσε να εξελίξει άλλο την έννοια έχανε. Για εργα-

σία ο κύριος Φίλιππος με έβαζε να φτιάχνω μικρές πα-

ραγράφους, ζητώντας να συμπεριλάβω όλες τις λέξεις 

που βρίσκονταν στο επιτραπέζιο. 

«Κάθε άνθρωπος ψάχνει εκείνη τη σπίθα στη ζωή 

του που θα γίνει φωτιά και θα κάψει όλα όσα φοβά-

ται και σαν πυρκαγιά θα καρβουνιάσει όλες τις αλυσί-

δες που τον κρατάνε αιχμάλωτο στη γη», έγραψα μια 

φορά, και άρεσε τόσο στον κύριο Φίλιππο, που αποφά-

σισε να το εκτυπώσει σε πάπυρο, να το κορνιζάρει και 

να το κρεμάσει πάνω από το κρεβάτι μου, δίπλα από 

την αφίσα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. 

Όσο ενδιαφέρον είχαν τα επιτραπέζια με τον κύ-

ριο Φίλιππο, άλλο τόσο βαρετά ήταν με τους γο-

νείς μου. Η μαμά είχε επινοήσει τις παιχνιδοπαρα- 

σκευές. Πίστευε πως έτσι θα περνούσαν πιο ευχάριστα 

οι ώρες μου στο σπίτι. Κάθε Παρασκευή βράδυ λοιπόν, 

συγκεντρώνονταν όλα τα μέλη της φαμίλιας, παίζα-

με διάφορα επιτραπέζια ή παντομίμα, τρώγαμε πίτσα 

και πίναμε μηλίτη. Εκτός από τον μπαμπά, που έπινε 

βότκα. Η πίτσα ήταν καλή φάση. Οι σαχλαμάρες των 
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γονιών που προσπαθούν να διασκεδάσουν ένα έγκλει-

στο παιδί που μπαίνει στην εφηβεία, όχι και τόσο. Και 

να σου οι άχαρες ατάκες, εκείνες που σε κάνουν να θες 

να χώσεις το κεφάλι σου στη μηχανή του κιμά, του τύ-

που: «Βλέπω ένα χνουδάκι στο πιγούνι του, ή μήπως 

είναι βρομίτσα; Για να δω... Άχου... χνουδάκι είναι, του 

χρόνου θα αρχίσει να ξυρίζεται ο πασάς μου!» ή «Πώς 

γίνεται να μην μπορείς να σφυρίξεις; Κι αν δεις μια πι-

τσιρίκα που σ’ αρέσει τι θα κάνεις; Χώσε τα δάχτυλα 

στο στόμα σου. Όχι έτσι, παιδί μου! Πίσω η γλώσσα!» 

ή «Τι θα πει θέλεις να αγοράσεις μόνος σου τα εσώ-

ρουχά σου;» ή «Γιατί δεν με αποδέχεσαι στο facebook; 

Ο Κωστάκης έχει και τη μαμά του και τη νονά του φί-

λες!» ή «Τι εννοείς ο Κωστάκης είναι ούγκανος;» ή «Τι 

σημαίνει OMG και τρία LOL;» Όμορφες οικογενειακές 

στιγμές, από εκείνες που νομίζεις ότι σε έχουν υιοθε-

τήσει εξωγήινοι.

Μόνο ο Σαμίρ με καταλάβαινε, και ας μη μιλούσαμε 

την ίδια γλώσσα. Από τις πρώτες κιόλας μέρες αποφα-

σίσαμε πως συμπάσχουμε ο ένας με το δράμα του άλ-

λου, απλά και μόνο ανταλλάσσοντας μερικές γκριμά-

τσες αγανάκτησης για το σάπιο σύστημα που μας τα-

λαιπωρούσε. Δύο ανήλικοι κατάδικοι σε μέρη που δεν 

μοιάζουν με φυλακές, αλλά είναι. Ο Σαμίρ, κάθε φορά 

που συναντούσε το τείχος από τα Όρκς μπροστά του, 

ερχόταν και κούρνιαζε στον ίσκιο μιας νεραντζιάς, 

ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι μου. Αρχίσαμε να τα 
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λέμε τη μέρα που τον συνέλαβε το μάτι μου να φλερ-

τάρει επικίνδυνα με ένα άγουρο νεράντζι. 

«ΣΤΟΟΟΠ!» ούρλιαξα από το μπαλκόνι μου, και εκεί-

νος κοκάλωσε από την τρομάρα του αφήνοντάς το να 

κυλήσει από τα χέρια του. «Είναι πικρό, δεν μπορείς 

να το φας!» του φώναξα και του πέταξα ένα πορτοκά-

λι, που καρτερούσε τρεις μέρες υπομονετικά πάνω στο 

γραφείο μου να γίνει τροφή. 

Ο Σαμίρ δεν χρειάστηκε ούτε μαχαίρι ούτε πιατά-

κι. Ούτε τρεις μέρες για να το φάει! Έμπηξε τα μεγάλα 

νύχια του μέσα στη φλούδα και την αφαίρεσε με δύο 

κινήσεις. Ύστερα δάγκωσε λαίμαργα το πορτοκάλι, λες 

και έτρωγε ζεστό ψωμί, και με δύο μπουκιές το εξαφά-

νισε. Το ίδιο έκανε και με την μπανάνα που του πέταξα 

στη συνέχεια, αλλά και με τα κρουασάν που του έριχνα 

καθημερινά πια από το μπαλκόνι του δωματίου μου. 

Στη συνέχεια άρχισα να του χαρίζω οτιδήποτε άχρη-

στο είχε μαζευτεί στην ντουλάπα μου, όπως τα δύο σετ 

φόρμες που μου είχε αγοράσει η μαμά για τη γυμνα- 

στική – καμία λογική –, μπλούζες χειμωνιάτικες, σκου-

φιά και γάντια, που ποτέ δεν φορούσα. «Σούκραν» έλε-

γε εκείνος κάθε φορά που προσγειωνόταν το ιπτάμενο 

πακέτο στα χέρια του και «Σούκραν τζαζίλαν» ή κάτι 

τέτοιο, κάθε φορά που τον κερνούσα κρουασάν ή σο-

κολάτα, και το οποίο σημαίνει «ευχαριστώ πολύ» στα 

αραβικά. «Άφουαν» απαντούσα εγώ προσπαθώντας να 

μιμηθώ σωστά την προφορά, σύμφωνα με τις υποδεί-
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ξεις του google translate, το οποίο όμως δεν είναι και ο 

πιο αξιόπιστος μεταφραστής. 

«No school;» απορούσε με τα σπαστά αγγλικά του ο 

Σαμίρ, που με έβλεπε έξι μήνες τώρα να ξεροσταλιάζω 

στο μπαλκόνι και να μοιράζομαι το πρωινό μου μαζί 

του αντί να βρίσκομαι στο σχολείο.

«I am sick», απαντούσα εγώ χωρίς να δίνω περισ-

σότερες πληροφορίες, αφού δύσκολα μπορούσα να 

περιγράψω την κατάστασή μου στα αγγλικά ή στη νο-

ηματική. Ή έστω στη γλώσσα της λογικής. Δύο παιδιά 

που θέλουν να καθίσουν σε θρανίο και δεν μπορούν. 

Που θέλουν να γίνουν μέρος του κόσμου και τους 

απομονώνουν. Κάτι πήγαινε τόσο στραβά σε τούτη τη 

χώρα, σε τούτο τον πλανήτη! Δύο άβουλες μαριονέτες 

σε έργο άλλων!

«Come down to play», μου έλεγε συχνά.

«Maybe next time...» έλεγα ψέματα εγώ, για να 

δώσω ελπίδα και στους δυο μας.

No school! Μέχρι και ο ταλαίπωρος Σαμίρ απορού-

σε. Μα πώς να μην απορήσει κανείς με αυτό το παρά-

λογο σκηνικό; Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο το πή-

γαινα εναλλάξ – μία μέσα, μία έξω. Μία χρονιά δηλαδή 

πήγαινα και την άλλη όχι. Αναλόγως πάντα με τον απο-

λογισμό των καταγμάτων, αλλά και με το πόσο επικίν-

δυνη έκρινε η οικογένεια την εκάστοτε τάξη. 

Στο τέλος κάθε καλοκαιριού ξεκινούσε το οικογε-

νειακό συμβούλιο, που θα καθόριζε αν θα με έβρισκε 
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ο Σεπτέμβρης σε θρανίο ή όχι. Και κρατούσε πολλές 

μέρες. 

«Να πάει σχολείο, να κοινωνικοποιηθεί, να ανδρω-

θεί, δεν γίνεται να ζει συνεχώς περιορισμένο το παι-

δί!» έλεγε ο μπαμπάς.

Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει δικαίωμα ψήφου 

αυτός, γιατί τους μισούς μήνες του χρόνου έλειπε στην 

ξενιτιά. Έλα όμως που με βόλευε η άποψή του.

«Δεν έχει να πάει πουθενά, αυτά δεν είναι σχολεία, 

είναι κολαστήρια, με τα bullying, τους καβγάδες και 

το ξύλο! Ένας να τον σπρώξει στο σκαλοπάτι, έστω 

για πλάκα, σου λέω εγώ... Δεν θέλω ούτε να σκεφτώ 

πόσους μήνες θα περάσουμε πάλι στον γύψο!» παρα-

ληρούσε η μαμά και ξήλωνε τη δαντέλα από το τρα-

πεζομάντιλο του τραπεζιού, όπως έκανε πάντα όταν 

αγχωνόταν για κάτι. 

Αυτό που απαντούσε μονίμως με πληθυντικό και 

για τους δυο μας μου τη βίδωνε πολύ άσχημα. 

«Είναι χρέος της πολιτείας να φέρει καθηγητή 

στο σπίτι για τέτοιες περιπτώσεις! Πληρωμένοι από 

τους φόρους μας είναι όλοι... έχουν υποχρέωση! Να 

διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας!» φώναζε ο Κω-

στής, που πάντα έβρισκε έναν τρόπο για να συνδυά-

σει την κουβέντα με το ανίκανο και ανεπαρκές κρά- 

τος. 

«Κουνουπίδι να βάλω στο μπριάμ; Το τρώνε τα παι-

διά;» πεταγόταν η γιαγιά Χυτούλα, η οποία, παρά την 
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ελαφριά άνοια που την ταλαιπωρούσε, ήξερε ότι ένα 

καλό πιάτο φαΐ κατευνάζει πάντα τα πνεύματα. 

Κανονικά εκείνο τον Σεπτέμβρη δεν χρειαζόταν 

συμβούλιο. Την πρώτη γυμνασίου την είχα κάνει κατ’ 

οίκον. Στη δευτέρα πήγα κανονικά, και τη γλίτωσα 

μόνο με ένα κάταγμα στο χέρι και ένα στον ώμο. Την 

τρίτη την έκανα πάλι κατ’ οίκον. Άρα το σύστημα μία 

μέσα, μία έξω μου διασφάλιζε ότι η πρώτη λυκείου 

θα με έβρισκε στο σχολείο, με πραγματικούς, ολοζώ-

ντανους συμμαθητές και όχι με άβαταρς, που θυμί-

ζουν λίγο ζώο και λίγο άνθρωπο, λες και ζευγάρωσε η 

Τίνκερμπελ με τον Σκούμπι Ντου. 

Και μόνο στη σκέψη ότι θα επέστρεφα στο σχολείο 

ανατρίχιαζα. Από χαρά, όχι από τρόμο. Ίσως γιατί δεν 

είχα ακόμα προλάβει να το μισήσω όπως οι υπόλοιποι 

συμμαθητές μου. Ίσως γιατί, όσες φορές πήγαινα, χαι-

ρόμουν τόσο πολύ που έβγαινα εκτός σπιτιού και μι-

λούσα με παιδιά της ηλικίας μου, που ακόμη και τα πει-

ράγματα μου φαίνονταν διασκεδαστικά. Τι πιο όμορ-

φο από το να μπορείς να πεις δυο κουβέντες με άτομα 

που σε καταλαβαίνουν και όχι να περνάς τα πρωινά 

σου βλέποντας τούρκικα σίριαλ με τη γιαγιά Χυτούλα; 

Ο Κωστής έλεγε ότι είχα πιάσει πουρί από το σάπισμα 

στον καναπέ και ότι συμπεριφερόμουν σαν γέρος.  

Επέμενε μάλιστα ότι αν σύντομα δεν συναναστρεφό-

μουν άτομα της ηλικίας μου, θα μαράζωνα πριν την 

ώρα μου και θα με κλείνανε σε γηροκομείο. Ναι, ήμουν 
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τόσο χαρούμενος που θα δραπέτευα έστω και για λίγες 

ώρες από τη φυλακή του σπιτιού μου. Θα πήγαινα σί-

γουρα για καφέ και σινεμά με τους καινούριους συμ-

μαθητές μου. Και για βόλτες στο κέντρο της πόλης! 

Έλα όμως που το οικογενειακό συμβούλιο ήθελε 

να αλλάξει το σύστημα και να περάσω όλο το λύκειο 

«κατ’ ιδίαν διδαχθείς»! Τι και αν η ψηφοφορία είχε 

διαμορφωθεί σε δύο-δύο – η γιαγιά Χυτούλα δεν είχε 

ερωτηθεί –, το εντιμότερο θα ήταν να πάμε σε κλήρο, 

αλλά, για κάποιον περίεργο λόγο, που ποτέ δεν είχα 

διερευνήσει, η ψήφος της μαμάς σε τέτοιου είδους ζη-

τήματα ήταν διπλή. Κάπως έτσι, με την υπερψήφο της 

υπερπροστατευτικής μαμάς, αποφασίστηκε ότι τον 

ρόλο του λυκείου θα έπαιζε για άλλη μία φορά η κα-

ρυδένια μας τραπεζαρία και τον ρόλο της σφολιάτας 

η στυφή χαλβαδόπιτα της γιαγιάς Χυτούλας. Τι και αν 

τους υποσχέθηκα ότι δεν θα συμμετείχα σε αθλήματα, 

ότι δεν θα ξεμυτούσα λεπτό από την τάξη ούτε καν στα 

διαλείμματα, ότι θα φορούσα μονίμως προστατευτικές 

επιγονατίδες και επιαγκωνίδες, ότι θα ζωνόμουν με 

υαλοβάμβακα και πανοπλία, η απόφαση του συμβου-

λίου δεν έλεγε να αλλάξει!

Θα ορκιζόμουν ότι ένιωθα το αίμα μου να κοχλάζει 

από την αδικία. Πώς μου τη φέρανε έτσι;

«Κύριε Τίτο Καντά, καταδικάζεστε σε ένα ακόμη 

έτος φυλάκισης, χωρίς αναστολή!» 

«Ποιο είναι το έγκλημά μου;»


