
Το ατφχθμα 

 

Είμαι ζνασ επαγγελματίασ κτίςτθσ. 

Τθν θμζρα του ατυχιματοσ δοφλευα ςτθ ςτζγθ μιασ εξαώροφθσ οικοδομισ. 

Μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ μου είδα ότι μου περίςςευαν περίπου 250 κιλά 

τοφβλα. Αντί να τα κατεβάςω ςτα χζρια από τθ ςκάλα, αποφάςιςα να τα βάλω ςε 

ζνα βαρζλι και να τα κατεβάςω με μια τροχαλία, που ευτυχώσ υπιρχε ςτθ ςτζγθ 

από πριν. 

Σπρώχνω λοιπόν το βαρζλι ςτο κενό, το γεμίηω με 250 κιλά τοφβλα και κατεβαίνω 

ςτο δρόμο. Λφνω το ςκοινί, κρατώντασ το γερά για να κατεβάςω τα τοφβλα αργά 

και ςτακερά. 

Εδώ κα πρζπει να ςθμειώςω ότι το βάροσ μου είναι 68 κιλά. 

Ξαφνιαςμζνοσ από το δυνατό τράβθγμα τα ‘χαςα και ξζχαςα να αμολιςω το ςκοινί. 

Όπωσ αντιλαμβάνεςτε, απογειώκθκα και άρχιςα μία ταχεία άνοδο, παράλλθλα 

προσ τθν οικοδομι. 

Στο τρίτο πάτωμα περίπου ςυναντικθκα με το βαρζλι που κατζβαινε. Αυτά εξθγεί 

τα κατάγματα ςτο κρανίο και ςτθν ωμοπλάτθ. 

Η ςυνάντθςθ με το βαρζλι επιβράδυνε τθν άνοδο μου και ςυνζχιςα να ανεβαίνω 

μζχρι που τα δάχτυλα του δεξιοφ μου χεριοφ χώκθκαν μζςα ςτθν τροχαλία. 

Έωσ τότε είχα βρει ιδθ τον εαυτό μου και ζτςι μπόρεςα να κρατιςω γερά το ςκοινί 

παρά τον πόνο μου. 

Τθν ίδια ςτιγμι το βαρζλι ςυγκροφςτθκε με το πεηοδρόμιο και του φεφγει ο πάτοσ. 

Ελευκερωμζνο από το βάροσ των τοφβλων, το βαρζλι ηφγιηε τώρα 25 κιλά. 

Όπωσ καταλαβαίνετε ξεκίνθςα μια γριγορθ κάκοδο παράλλθλα με τθν οικοδομι. 

Στο τρίτο πάτωμα περίπου, ςυναντικθκα με το βαρζλι που ανζβαινε. Αυτό εξθγεί τα 

κατάγματα ςτουσ αςτραγάλουσ και τα τραφματα ςτο κάτω μζροσ του ςώματοσ μου.  

Αυτι τθ φορά θ ςφγκρουςθ με το βαρζλι με φρενάριςε αρκετά ώςτε να απαλφνει 

τθν πτώςθ πάνω ςτο ςωρό από τα τοφβλα. 

Έτςι ξαπλωμζνοσ κατάχαμα, ακινθτοποιθμζνοσ από τον πόνο, κοιτώντασ το άδειο 

βαρζλι ζξι πατώματα πάνω από το κεφάλι μου, χάνω τισ αιςκιςεισ μου και αφινω 

το ςκοινί. 



 

  


