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ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ   

Η εζράηε ησλ πνηλώλ 

         Σην δηήγεκα ηνπ Νίθνπ Χνπιηαξά ν ελληάρξνλνο Δακηαλόο 

Καξάληδαο, ληόπηνο θαη θαλαηηθόο ηνπ γεπέδνπ, δελ κπνξεί λα 

παίμεη ζηα «δηεζλή» θαινθαηξηλά καηο ηεο Αληηπάξνπ. Μεηά ηελ 

ήηηα ηεο ειιεληθήο νκάδαο βξίζθεη όκωο ηξόπν λα δείμεη ηελ αμία 

ηνπ θαη λα πάξεη ηελ εθδίθεζε ηνπ... Τν θείκελν πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζπιινγή δηεγεκάηωλ Μηα κέξα πξηλ δύν κέξεο κεηά (1998). 

Δελ ππάξρεη άιινο ζην λεζί πνπ λα μέξεη ηόζν θαιά ην γήπεδν 

όζν ν Δακηαλόο Καξάληδαο. 

         Παξόιν πνπ είλαη κόλν ελληά ρξνλώ μέξεη ηα πάληα ζ' απηό 

ην ρσκαηέλην ζηίβν, πνπ ζπλνξεύεη κε ηελ άκκν ηνπ ηθλέηθνπ. 

Γλσξίδεη όιεο ηηο αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο ηνπ, μέξεη θαιά ηηο 

θιίζεηο θαζώο θαη όιεο ηηο παγίδεο. Λόγσ απηνύ γλσξίδεη, όζν 

θαλείο, θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαζεκηάο πιεπξάο. Σα μεραξβαισκέλα ηνπ γθνιπόζη ηα έρεη 

ςειαθίζεη ακέηξεηεο θνξέο θαη άιιεο ηόζεο ηα ηξύπηα καύξα δίρηπα ηνπο, γηαηί ην γήπεδν απηό είλ' 

όιε ε δσή ηνπ. 

         Σν παηξηθό ηνπ ζπίηη βξίζθεηαη κόιηο δπν κάληξεο πίζσ από ηνύηε ηελ αιάλα θαη ν πηηζηξηθάο 

πεξλάεη ηηο κέξεο ηνπ εθεί. Είηε κε άιινπο είηε κόλνο ηνπ -από ην κεζεκέξη σο ην βξάδπ- θινηζάεη 

κηα κπάια, αισλίδνληαο ην γήπεδν ρεηκώλα θαινθαίξη, ηόζν, πνπ έρεη γίλεη πηα εμπέξ. Οη ηξίπιεο 

ηνπ είλαη θαληαζηηθέο θη νη πάζεο ηνπ κεγάιεο αθξίβεηαο. Όινη ην μέξνπλ. Κη όκσο, δε θαίλεηαη λα 

θηάλεη απηό. ηα καηο πνπ ιαρηαξάεη λα παίμεη δελ ηνλ ζέινπλ. Μηιάκε γηα ηα δηεζλή: ηα θιαζηθά ηα 

ληέξκπη ηνπ θαινθαηξηνύ κεηαμύ Ειιάδαο θαη νπεδίαο ή, ελ πάζε πεξηπηώζεη, ζηα καηο ληόπησλ 

ελαληίνλ μέλσλ, κηαο θαη πνιιέο θνξέο κε ηελ νκάδα ηεο νπεδίαο παίδνπλ θαη παίρηεο άιισλ 

εζληθνηήησλ όπσο Άγγινη, Γεξκαλνί ή Γάιινη θαη ζπαληόηεξα θάπνηνη Ννξβεγνί, αθνύ, όπσο είλαη 

γλσζηό, δελ ηξέθνπλ ηδηαίηεξε εθηίκεζε νη κελ γηα ηνπο δε, παξόιν πνπ είλαη γείηνλεο.  

         Αο είλαη. Κάζε απόγεπκα, ινηπόλ, απ' ηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ λεζηνύ, θαηεθνξίδνπλ πξνο ην 

γήπεδν νκάδεο παηδηώλ ή λένη όισλ ησλ ειηθηώλ, από ηα δεθαπέληε κέρξη ηα ζαξάληα. Μέζα ζ' 

απηνύο ππάξρνπλ θαη πνιινί πνπ πεξηζζεύνπλ. 

         Σέινο πάλησλ. Καηεπζύλνληαη, όινη καδί, ζηε βόξεηα πιεπξά. Πηάλνπλ ηνπο ίζθηνπο θάησ απ' 

ηα ρακειά ηα θέδξα θαη μεληύλνληαη. Φνξνύλ παληεινλάθηα όισλ ησλ εηδώλ - από θνληά 

κνλόρξσκα κέρξη ρξσκαηηζηέο βεξκνύδεο. Φνξάλε θαη θαλέιεο. Μ' απηέο, ηα πξάγκαηα είλαη θάπσο 

πην απζηεξά. Οη ληόπηνη, πάληνηε, θνξάλε κπιε ή νπνηνδήπνηε, ελ πάζε πεξηπηώζεη, θαλειάθη πνπ 

λα 'ρεη ηέηνηα απόρξσζε, ελώ νη μέλνη θίηξηλα -ζην ρξώκα ηεο ζνπεδηθήο ζεκαίαο δειαδή- αθνύ νη 

πην πνιινί είλαη νπεδνί θη απηό ην ρξώκα έρεη επηθξαηήζεη από ρξόληα. 

         Όηαλ είλαη έηνηκνη, ινηπόλ, νη αξρεγνί ηεο θάζε πιεπξάο επηιέγνπλ ηνπο παίρηεο ηεο νκάδαο 

ηνπο θη αξρίδεη ην παηρλίδη. Καη ην παηρλίδη θξαηάεη όζν ην θσο ηνπ ήιηνπ ηνύο επηηξέπεη λα 

δηαθξίλνπλ θαζαξά ηελ κπάια.  

         Πνιύ ζπρλά όκσο, ηα καηο απηά ηειεηώλνπλ θάπσο αλνξζόδνμα* είηε γηαηί ν δηαηηεηήο 

ζπκάηαη μαθληθά πσο έρεη θάπνηα επείγνπζα δνπιεηά θαη πξέπεη λα απνρσξήζεη, είηε γηαηί πνιινί απ' 

ηνπο παίρηεο θαη ησλ δπν πιεπξώλ έρνπλ θιαηάξεη,* απ' ηελ πνιιή ηε δέζηε θαη ην ηξέμηκν, θαη 

πξνηηκνύλ, εληέιεη, ηε ζπληξνθηά ησλ γπλαηθώλ ηεο νιηγάξηζκεο θεξθίδαο από ηελ πιήξε εμόλησζε. 

Πάλησο, θάζε θνξά, ηα ζθνξ απηώλ ησλ ληέξκπη ζπλαγσλίδνληαη εθείλα ησλ αγγιηθώλ νκάδσλ 

ηξίηεο θαηεγνξίαο θαη θάηη παξαπάλσ. Πόηε, αο πνύκε, θεξδίδεη ε νπεδία κε 16-13 θαη πόηε ε 

Ειιάδα κε 12-8. 

         Κάπνηεο θνξέο, βέβαηα -ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ- απνρσξνύλ θη νη δπν νκάδεο απ' ην γήπεδν 

ηζόπαιεο. Άιινηε κε ζθνξ 9-9 θαη άιινηε κε θάπσο κηθξόηεξν: 7-7, αο πνύκε.  

         Απηό ην πξάγκα γίλεηαη, ινηπόλ, ζην γήπεδν ηεο Αληηπάξνπ ζρεδόλ θάζε απόγεπκα: από ηα 
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κέζα ηνπ Ινύλε, θάζε ρξνληάο, κέρξη ηα ηέιε ηνπ Απγνύζηνπ. 

         Σν ίδην πξόθεηηαη λα γίλεη θη απηό ην απνκεζήκεξν πνπ βξίζθεη, ήδε, ην κηθξό Δακηαλό 

Καξάληδα έηνηκν - ληπκέλν ζηα γαιάδηα. 

         Φνξάεη κηα νινθαηλνύξηα ζηνιή θη αζιεηηθά παπνύηζηα. Κξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα κπάια θαη 

ηε ρηππάεη, λεπξηθά, ζην έδαθνο. 

         Σνλ βιέπσ από καθξηά. Ψειά απ' ηα βξάρηα ηνπ ηθλέηθνπ ηνλ βιέπσ: λα παίξλεη ηε ζηξνθή 

δίπια ζην εθθιεζάθη κε ηα αξκπξίθηα θαη λα θαηεπζύλεηαη πξνο ην γήπεδν γηα λα ζπλαληήζεη εθεί 

ηνπο άιινπο.  

         Ο ήιηνο έρεη πάξεη, ήδε, ηελ θαηηνύζα. Κξέκεηαη πάλσ απ' ηα λεξά όπνπ είλαη ην λεζί ηεο 

ίθλνπ θαη ζηε κεγάιε αιάλα κε ηα μύιηλα γθνιπόζη, ζθηέο κεγάιεο γξάθνπλ πάλσ ζην ρώκα 

αθήλνληαο ζηελέο ινπξίδεο από θσο λα θηηξηλίδνπλ ην έδαθνο κέρξη ςειά. Εθεί, ζηε ρακειή ηε 

κάληξα κε ηα ζαιαζζόδεληξα πνπ θιείλεη απ' ηελ αλαηνιηθή πιεπξά όιν ην κήθνο ηνπ γεπέδνπ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απ' ηνπο παίρηεο ζαλ κηα νξηαθή πεξηνρή ηεο ζέζεο ηνπ αξάνπη.  

         Κάησ απ' ηα θέδξα, νη δπν νκάδεο είλαη ζρεδόλ έηνηκεο λα κπνπλ ζην γήπεδν, κα δηαθξίλσ από 

ςειά κηα αλαηαξαρή ζην κέξνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Κνηηάσ θαιύηεξα θαη βιέπσ, κεο ζην 

ηζνύξκν, ην κηθξό Δακηαλό Καξάληδα λα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηε δηθή ηνπ κπάια θαη λα πεγαίλεη, 

πέξα δώζε, ζαλ λα ηνλ παξαζέξλεη αέξαο δπλαηόο. Σε κηα, ρώλεηαη κεο ζηελ νκάδα ησλ παηδηώλ κε 

θόξα θαη ηελ άιιε -ζαλ θάπνηνο λα ηνλ έζπξσμε- βγαίλεη, μαλά, έμσ απ' απηή, παξαπαηώληαο. 

         Δελ αθνύσ ηη ιέλε, κα είλαη θαλεξό πσο δελ ηνλ ζέινπλ, πάιη, ην κηθξό. Σνλ βγάδνπλ έμσ απ' 

ηελ νκάδα. 

         Δελ κπνξώ λα δηαθξίλσ ηελ έθθξαζε ζην πξόζσπό ηνπ, κα ηνύηε ε απόξξηςε γξάθεη, θαζαξά, 

ζην κηθξνζθνπηθό ηνπ ζώκα. αλ ην ζθπιί πνπ κόιηο έθαγε θινηζηά θαη εηνηκάδεηαη λ' απνζπξζεί 

ληώζνληαο ζην θεθάιη ηνπ θάηη περηό θη αβάζηαρην λα ηνλ βαξαίλεη, βγαίλεη απ' ην ηζνύξκν ησλ 

παηδηώλ ν Δακηαλόο Καξάληδαο θαη θαηεπζύλεηαη, ζθπθηόο, πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ αξάνπη, 

ηξεθιίδνληαο, ιεο θη είλαη κεζπζκέλνο. 

         αλ λα 'λαη ραξηνλάθη καιαθό κνηάδεη, ηώξα, από καθξηά ν πηηζηξηθάο: ζαλ έλα ραξηνλάθη 

δηπισκέλν, πάλσ εθεί, ζηε ρακειή ηε κάληξα κε ηα ζαιαζζόδεληξα πνπ ξίρλεη πίζσ ηεο κηα ζθηά 

ηόζν βαξηά όζε θη ε πίθξα ηνπ κηθξνύ απηή ηελ ώξα. 

         ην κεηαμύ ν αγώλαο έρεη αξρίζεη. Οη παίρηεο ηξέρνπλ, ήδε, πέξα-δώζε ζαλ δαηκνληζκέλνη. 

Κινηζνύλ ηελ κπάια θαη καξθάξνπλ δπλαηά. Φσλάδνπλ άγξηα, ζ' όιεο ηηο γιώζζεο θαη πέθηνπλ 

άηζαια, ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν, κα ην λεπξηθό γθαξζόλη ηνπ SUNSET, πνπ εθηειεί ρξέε δηαηηεηή, 

αθήλεη ην παηρλίδη λα εμειηρηεί. θπξίδεη κόλν ηα θάνπι εθείλα πνπ επλννύλ ηελ ειιεληθή νκάδα, γη' 

απηό θη νη νπεδνί δηακαξηύξνληαη. 

         ε ιίγν, κπαίλνπλ θαη ηα πξώηα γθνι θαη ε εμέδξα αξρίδεη λα δεζηαίλεηαη. Αθόκε πην πνιύ 

θαίλεηαη λα δεζηαίλνληαη νη παίρηεο, θαζώο ε ζεξκνθξαζία αγγίδεη ηνπο ηξηάληα δπν βαζκνύο. Παξ' 

όι' απηά, ηξέρνπλε θάζηδξνη* ζ' όιν ην κήθνο ηνπ γεπέδνπ. Οη γδνύπνη* απ' ηα ρηππήκαηα 

αθνύγνληαη ζ' όιε ηε δπηηθή αθηή. Χηππνύλ ζηα βξάρηα ηνπ ηθλέηθνπ θαη επηζηξέθνπλ πάιη.  

         Μηα ζθόλε θίηξηλε, ππθλή, ζεθώλεηαη απ' ην ρώκα πξνο ηνλ νπξαλό θαη θεύγεη πξνο ην κέξνο 

ηνπ νηθηζκνύ ελώ ε νιηγάξηζκε εμέδξα κεηξάεη ηα γθνι. Παξνηξύλεη κε θξαπγέο ηνπο παίρηεο θαη, 

πόηε-πόηε, ηνπο ππελζπκίδεη, κε ηνλ ηξόπν ηεο, πνύ βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή ην ζθνξ. Σν ίδην θάλεη θη 

ν κηθξόο Δακηαλόο Καξάληδαο από κέζα ηνπ.  

         Ο πνξθπξόο κεγάινο δίζθνο, αδηάθνξνο γηα όι' απηά, έρεη βνπηήμεη απ' ώξα ζην λεξό θη 

αξρίδεη πηα λα ζθνηεηληάδεη. Σώξα νη θηλήζεηο ησλ παηρηώλ έρνπλε γίλεη αζηαζείο. Δελ έρνπλ πηα ην 

λεύξν πνπ είραλ, γη' απηό θαη είλαη δύζθνιν λα γείξεη ε λίθε πξνο ηε κηα πιεπξά. Σν ζθνξ παξακέλεη 

ηζόπαιν 6-6 πάλσ από κηζή ώξα, θη νη παίρηεο είλαη θνπξαζκέλνη. Δελ ππάξρεη πηα θαη νξαηόηεηα 

θαιή γη' απηό θαη θάπνηνη απ' απηνύο πξνηείλνπλ, όρη θαη ηόζν θαλαηηθά, λα ρηππεζνύλε πέλαιηη γηα 

λα βγεη ν ληθεηήο. Δε ζπκθσλνύλ όκσο όινη. Σειηθά, θαηαιήγνπλ, από θνηλνύ, λα επαλαιεθζεί ην 

καηο ηελ επνκέλε θαη ην δηαιύνπλ.  
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         Ο Δακηαλόο Καξάληδαο βιέπεη ηελ θίλεζε απηή από καθξηά. Πεδάεη ηόηε βηαζηηθά ηε κάληξα 

θαη ηξέρεη, ακέζσο, πξνο ην ζπίηη ηνπ.  

         Όηαλ ύζηεξα από ιίγν γπξίδεη μαλά ζηνλ ηόπν ηνπ καξηπξίνπ ηνπ, ηε ζέζε ηεο γαιάδηαο ηνπ 

θαλέιαο έρεη πάξεη κηα θίηξηλε. Έλα κπινπδάθη ηεο αδεξθήο ηνπ, πνπ 'ρεη ηα ρξώκαηα ηνπ ερζξνύ, 

θνξάεη ν πηηζηξηθάο θαη είλαη έηνηκνο λα πάξεη εθδίθεζε γη' απηό πνπ ηνπ 'ρνπλ θάλεη νη δηθνί ηνπ. 

         Κνηηάεη, ινηπόλ, επίκνλα ην γήπεδν θη όηαλ βιέπεη λα θεύγεη απνθεί θη ν ηειεπηαίνο παίρηεο, 

θαηεβαίλεη κε βεκαηάθηα απνθαζηζηηθά ζηελ αδεηαλή αιάλα. 

          Ο ζόινο η' νπξαλνύ έρεη ζθνπξύλεη πηα γηα ηα θαιά. Σα θώηα ηνπ νηθηζκνύ αλάβνπλ έλα έλα, 

κα ν κηθξόο, ρηππώληαο ηελ κπαιίηζα λεπξηθά πάλσ ζην ρώκα, πάεη θαη ηε ζηήλεη ζηελ πιεπξά 

όπνπ, πξηλ ιίγν, ήηαλ ε πεξηνρή ηνπ ηέξκαηνο ησλ νπεδώλ. Σν θάλεη απηό γηαηί ηελ ώξα πνπ 

δηαθόπεθε ην καηο ζηα 6-6, νη νπεδνί είραλ ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο.  

         Απνθεί, ινηπόλ, ζα επηηεζεί, ηώξα, ν Δακηαλόο Καξάληδαο έρνληαο ζηόρν ηελ εζηία ησλ 

Ειιήλσλ: ην ηέξκα, δειαδή, πνπ 'ραλ νη ληόπηνη ζηνλ θαλνληθό αγώλα. Κόληξα ζ' απηνύο πνπ ηνλ 

απέξξηςαλ, ζέιεη λα επηηεζεί ν πηηζηξηθάο. Να αλαηξέςεη ην απνηέιεζκα θαη λα ηνπο εθδηθεζεί. Γη' 

απηό, θέξλεη ζην λνπ ηνπ, γξήγνξα, ηα πξόζσπα έλα έλα. Όινπο ηνπο ληόπηνπο ζθέθηεηαη, πνπ 

παίδαλε πξηλ από ιίγν ζηελ νκάδα θη αθόκε έλαλ. Σν θίιν ηνπ, ην Νηθνιάθε ηνπ ηληόξε, πνπ δελ 

έπαηδε. Απηόλ ηνλ θαληάδεηαη ζηε ζέζε ηεο εμέδξαο έηζη, γηα λα 'ρεη, αο πνύκε, θάπνην κάξηπξα ηνπ 

επηθείκελνπ ζξηάκβνπ ηνπ.  

         ην γήπεδν επηθξαηεί απόιπηε ζησπή. Καλέλαο δελ ππάξρεη εθεί εθηόο από έλα καύξν 

θπλεγόζθπιν πνπ ηξέρεη, αζόξπβα, πξνο ηε κεξηά ηνπ SUNSET. Έλ' αεξάθη ήζπρν θπζάεη ηα 

ζαιαζζόδεληξα πίζσ απ' ηε κάληξα θη ν Δακηαλόο Καξάληδαο, θνηηάδνληαο επίκνλα πξνο ηελ 

αληίπαιε εζηία, ζπξώρλεη ηελ κπάια, ειαθξά, κε ην δεμί. Σελ πεηάεη δπν ηξία κέηξα κπξνζηά ηνπ θη 

ακέζσο ύζηεξα, αξρίδεη λα ηελ θνληξνιάξεη.* Πξνρσξεί κε άλεζε, κα ιίγν πην θάησ θάλεη ειηγκό 

θαη πξνζπεξλά ηνλ πξώην ππνζεηηθό αληίπαιν. Απμάλεη ακέζσο ηελ ηαρύηεηα θη όηαλ θαληάδεηαη 

κπξνζηά ηνπ ην δεύηεξν παίρηε λα ηνπ θιείλεη ην δξόκν πξνζπνηείηαη όηη ζα ζνπηάξεη. ηακαηάεη 

όκσο μαθληθά, ζηξίβεη δεμηά θαη ηνλ αδεηάδεη.  

         Με θάιηζν εζσηεξηθό θέξλεη ηελ κπάια, ακέζσο, πξνο ην θέληξν θαη επηηίζεηαη κεησπηθά.  

         Σα κηθξνζθνπηθά ηνπ πνδαξάθηα ελαιιάζζνληαη ηαρύηαηα ζεθώλνληαο ζηνλ νπξαλό κηα 

γθξίδα ζθόλε θη ν Δακηαλόο Καξάληδαο θηάλεη ήδε ζηε κεγάιε πεξηνρή. Με ζπάζηκν ηεο κέζεο 

απνθεύγεη ηνλ πξώην ππνζεηηθό ακπληηθό, κα ιίγα κέηξα πην πέξα, ζθνληάθηνληαο ζε θάπνηα 

αλσκαιία ηνπ εδάθνπο, ράλεη ηνλ έιεγρν θαη ζσξηάδεηαη θαξδύο πιαηύο ζην ρώκα. Σελ ύζηαηε 

ζηηγκή, όκσο, πξνιαβαίλεη θαη θάλεη ην πέζηκν πην ζεακαηηθό, δήζελ όηη ηνλ κάξθαξε ζθιεξά ν 

ακπληηθόο, γη' απηό δεηάεη πέλαιηη θαη ην θεξδίδεη ακέζσο.  

         Καη λα, ινηπόλ, πνπ ήξζε ε ζηηγκή λα πάξεη κηα εθδίθεζε γηα όζα ηνπ 'ρνπλ θάλεη. εθώλεηαη 

απ' ην έδαθνο θαη πάεη πξνο ηελ κπάια.  

         Πίζσ απ' ηνπο ιόθνπο ηνπ ηθλέηθνπ πξνβάιιεη, ηώξα, έλα θηελό πνξηνθαιί θεγγάξη θαη ν 

πηηζηξηθάο, κνλάρνο ζηελ αιάλα, ζηήλεη ηελ κπάια, ηειεηνπξγηθά, ζην ζεκείν ηνπ πέλαιηη. 

Εηνηκάδεηαη λα εθηειέζεη ηελ εζράηε ησλ πνηλώλ ζην άδεην ηέξκα ησλ Ειιήλσλ ελώ, ηελ ίδηα ώξα, 

ιίγα κέηξα πην θάησ, ζηελ άκκν ηνπ γηαινύ, ε ηιόλα -ε κηθξή Ρνπκάλα πνπ δνπιεύεη ζαλ 

θαζαξίζηξηα ζην Time- βαδίδεη κόλε πξνο ηα βξάρηα ηνπ ηαπξνύ.  

Ν. Χνπιηαξάο, Μηα κέξα πξηλ  

δπν κέξεο κεηά, Νεθέιε 

* ανοπθόδοξα: απζαίξεηα, απξνγξακκάηηζηα * έχουν κλατάπει: έρνπλ 

θνπξαζηεί * κάθιδποι: ηδξσκέλνη * γδούποι: ζόξπβνη * κοντπολάπει: 

ειέγρεη 
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