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   Κάπνηε ππήξρε έλαο άλζξσπνο πνιύ απνκνλσκέλνο από ηνπο 
άιινπο αλζξώπνπο. Γελ 
είρε θίινπο νύηε 
νηθνγέλεηα. Καλέλαλ. 
Πεξλνύζε θαιπηέξα 
κνλόο ηνπ. Γελ έβξηζθε 
ιόγν  λα βγαίλεη από ην 
ζπίηη ηνπ παξά κόλν γηα 
ηξόθηκα θαη απηό κε ην 
δόξη... Η κνλή ηνπ παξέα 
ήηαλ ε ηειεόξαζε θαη ηα 
βηβιία.  

   Μηα λύρηα, ηελ ώξα πνπ 
δηάβαδε, άθνπζε κηα 
θσλή πνπ δελ είρε 
μαλαθνύζεη πνηέ ηνπ, 
γπλαηθεία. Έδσζε βάζε. 
Τνπ έιεγε: «Μελ κείλεηο 
άιιν ζην ζπίηη… βγεο 

έμσ… γηαηί ην θάλεηο απηό ζηνλ εαπηό ζνπ; Αλ δελ βγεηο κέρξη ηελ 
απξηαλή παλζέιελν ζα ζε θαηαξαζηεί ην ίδην ζνπ ην ζπίηη».  
   Δθείλνο πξνθεηκέλνπ λα γιηηώζεη απνθάζηζε λα βγεη κηα βόιηα 
ζηελ πιαηεία ην επόκελν βξάδπ . Τελ άιιε κέξα ελώ εηνηκαδόηαλ 
κε κεγάιν θόπν γηα ηελ έμνδό ηνπ, άθνπζε ζηηο εηδήζεηο πσο 
έξρεηαη έλαο θνληθόο ηόο πνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζθνηώζεη 
ακέηξεηνπο αλζξώπνπο κε επθνιία. Δθείλνο, επθαηξία έςαρλε, 
από ην θόβν κήπσο  θνιιήζεη θαη πεζάλεη άδηθα, απνθάζηζε λα 
κελ πάεη πνπζελά… Ξαθληθά αθνύζηεθε θαη πάιη ε θσλή: 
«Απόςε πξέπεη λα βγεηο βόιηα… ζηελ παλζέιελν.» Γελ μεκύηηζε.  
  Λίγα ιεπηά αξγόηεξα θαηάιαβε ηη ζα πεη θαηάξα. Τν ζπίηη άξρηζε 
λα ηξέκεη, λα κηθξαίλεη, λα ζηελεύεη… Θπκήζεθε ηελ Αιίθε ζηε 
ρώξα ησλ ζαπκάησλ. Βγαίλαλε θαπλνί από παληνύ, νη ηνίρνη ηνλ 
πιεζίαδαλ, ηα ιεπηά ήηαλ αηώλεο, ώζπνπ δελ ρώξαγε πηα κέζα 
ζην ίδην ηνπ ην ζπίηη…. Τα ρεξηά  θαη  ηα πόδηα ηνπ βγήθαλ έμσ 
από ηα παξάζπξα.  
  Γελ είρε θίινπο, πνηνο ζα ηνλ βνεζνύζε; Γηα πξώηε θνξά έλησζε 
ηελ αλάγθε θάπνηνπ. Έηζη  θιεηζκέλνο,  πέξαζε ηελ θαξαληίλα. 
Ήηαλ βέβαηα πξνζηαηεπκέλνο, κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν.  
  Η θαξαληίλα έιεμε νξηζηηθά. Οη άλζξσπνη θπθινθνξνύζαλ 
θαλνληθά πηα. Τόηε πξνζθέξζεθε έλαο θύξηνο λα ηνλ βνεζήζεη. 



2 
 

Ήηαλ νηθνδόκνο. Η κόλε ιύζε ήηαλ λα δηαιύζεη ην κηθξό ζπίηη κε 
έλα… ηζεθνύξη. Πήξε κήλεο απηό, αιιά ν νηθνδόκνο δνύιεπε  
κέξα λύρηα!! Τειηθά ηα θαηάθεξε.  
   Ο θάηνηθνο ηνπ ζπηηηνύ ηνλ επραξίζηεζε θαη κε ην παξαπάλσ!!  
Τόηε θαηάιαβε πσο δελ είλαη αξγά γηα λα έρεη ηνλ πξώην ηνπ θίιν.  
Άιιαμαλ ηειείσο νη ζπλήζεηεο ηνπ.  Γελ έκελε θαζόινπ ζην ζπίηη 
ηνπ. !! 
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