
  Του Ιορδάνη 

                       

                                 Ήηαλ έλα αλνημηάηηθν πξσηλό θαη έλα αγόξη κε 
καθό παληειόλη θαη κηα θόθθηλε ακάληθε κπινύδα θξπθάθνπγε 
θάησ από ην αλνηρηό παξάζπξν ηεο θνπδίλαο ηελ απόθαζε ησλ 
γνληώλ ηνπ γηα κηα εθδξνκή ζηελ εμνρή. 

   <<Πξέπεη λα πάκε>> είπε ε κακά ηνπ αγνξηνύ << ηνπ ην έρνπκε 
ηάμεη από ηόηε πνπ δελ πήγακε ζηελ Κξήηε γηα ηα 
Χξηζηνύγελλα>>. << Καη ηη ζα γίλεη αλ καο θιέςνπλ όζν 
ιείπνπκε;>> ξώηεζε ν παηέξαο ηνπ παηδηνύ. <<Δειαδή, ζεο λα 
κνπ πεηο όηη πιεξώζακε ηόζα ρξήκαηα γηα ην ζπλαγεξκό πνπ καο 
έβαιαλ γηα κόζηξα;>> αληηγύξηζε ηελ εξώηεζε εθείλε. <<Καιά, 
πήγαηλε πεο ζηα παηδηά λα εηνηκαζηνύλ. Φεύγνπκε ζε κηζή ώξα>> 
αλαθνίλσζε θαλεξά εηηεκέλνο ν παηέξαο. 

Εγώ, ν Ινξδάλεο , ην παηδί ηεο ηζηνξίαο καο όπσο ίζσο 
θαηαιάβαηε, έηξεμα γξήγνξα ζην δσκάηηό κνπ πάλσ από ηε 
κηζνηειεησκέλε θσηνηππία γιώζζαο , γηα λα θαλεί  όηη δηάβαδα. 
Γηα κηα ζηηγκή ζθέθηεθα λα εηδνπνηήζσ ηε Μαξία, ηελ αδειθή 
κνπ, αιιά επεηδή αθόκε είρα θαξνύκπαιν από ην θέξαην ηεο 
αγειαδνύιαο  πνπ κνπ είρε πεηάμεη ηελ πξνεγνύκελε θνξά πνπ 
είρα κπεη απξνεηδνπνίεηα ζην δσκάηηό ηεο , ζθέθηεθα σξηκόηεξα. 

       Λίγεο ζηηγκέο αξγόηεξα κπαίλεη κέζα ζην δσκάηηό κνπ ε κακά 
θαη κνπ αλαθνηλώλεη: <<Εηνηκάζνπ! Πάκε εθδξνκή!>> Εγώ 
πξνζπάζεζα λα πάξσ έλα έθπιεθην θαη ελζνπζηώδεο ζπλάκα 
βιέκκα , πνπ όκσο δελ έπεηζε θαλέλαλ. Σεθώζεθα από ην γξαθείν 
θαη άξρηζα λα εηνηκάδσ ηελ ηζάληα κνπ. Μηάκηζε ώξα αξγόηεξα 
ήκνπλ ζην απηνθίλεην, ην νπνίν είρε ραξάμεη πνξεία γηα ηα 
Τξίθαια. 

    Όηαλ θηάζακε έθαλα κεξηθέο δηαηάζεηο λα μεκνπδηάζσ θαη 
θάζηζα θάησ από έλα δέληξν θαη παξαθνινπζνύζα ηνπο 
ππόινηπνπο λα μεθνξηώλνπλ ην απηνθίλεην θαη λα ζηήλνπλ 
ζθελέο. 

   Πξέπεη λα θνηκήζεθα γηαηί ιίγεο ζηηγκέο αξγόηεξα , ή έηζη 
ηνπιάρηζηνλ κνπ θάλεθε εκέλα , κε μύπλεζε κηα γλσζηή κα κηζεηή 
θσλή: <<Πξίγθηπα, ζήθσ λα καδέςεηο μύια γηα ηε θσηηά>> 
βξνληνθώλαδε ε Μαξία. 

ΕΚΔΡΟΜΗ! 



    Έπεηηα από κηζή ώξα κάδεκα μύισλ , κηα νκνινγνπκέλσο πνιύ 
θνπηαζηηθή δνπιεηά, θάζηζα γηα ιίγν δίπια ζηε θσηηά θαη 
εξέκεζα. Σηε ζπλέρεηα  έπαημα επηηξαπέδηα κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ 
θαη έβγαια θσηνγξαθίεο ηα δσάθηα πνπ ζπλάληεζα ζε κηα κηθξή 
επράξηζηε εμεξεύλεζε πνπ έθαλα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ εθεί 
γύξσ. 

     Είρε  πάεη πηα έληεθα όηαλ απνθαζίζακε λα κπνύκε ζηηο ζθελέο 
πνπ είρακε ζηήζεη λσξίηεξα , νη ππόινηπνη δειαδή , ηελ ώξα πνπ 
εγώ ιαγνθνηκόκνπλ. 

    Πξώηε ζηε ζθελή κπήθε ε Μαξία , αιιά κεηά από ιίγν βγήθε 
έμσ νπξιηάδνληαο. Δελ αξγήζακε λα θαηαιάβνπκε ηη είρε ζπκβεί. 
Μέζα  ζηηο ζθελέο είραλ κπεη θάκπηεο, έηζη θνξηώζακε βηαζηηθά 
βηαζηηθά ηα πξάγκαηα ζην απηνθίλεην θαη θύγακε γηα ην ζπίηη. 

    Μνπ άξεζε πνιύ εθεί πνπ πήγακε , αιιά όπσο θαηαιαβαίλεηε , 
πξνηηκνύζα λα θνηκεζώ ζην άλεην δεζηό θξεβαηάθη κνπ. Χσξίο 
θάκπηεο! 

       

 


