Ο χασάπης
και ςξ κξοιςράκι

Ήμξσμ παοώμ ρε δύξ απξςελερμαςικέπ μπξσμιέπ πξσ έοινε ξ Κξύμδξσοξπ ρε
άλλξ άμθοχπξ. Και λέχ «ρε άλλξ άμθοχπξ» γιαςί ρσμήθχπ κξπάμαγε και
κξμμάςιαζε έπιπλα και κούρςαλλα και όυι αμθοώπξσπ. Τέλξπ πάμςχμ, και
ρςιπ δύξ «αμθοώπιμεπ» πεοιπςώρειπ, αμ και είυε ήδη κλείρει ςα ξγδόμςα,
παοέμεμε βίαιξπ και οχμαλέξπ. Θεοιό! Η δεύςεοη τξοά, πξσ είυε θύμα έμαμ
ςανιςζή, δε ραπ ατξοά. Η ποώςη όμχπ με θύμα ςξμ υαράπη είμαι πξλύ
υαοιςχμέμη μέρα ρςη βία ςηπ και θα ραπ ςημ διηγηθώ.
Απ πξύμε όςι ήςαμ ςξ 2008. Πεοπαςάμε με ποξξοιρμό ςξ ρπίςι ρςξ Μεςπ, όπξσ
έυξσμε ςξ μερημέοι ςοαπέζχμα. Τασςόυοξμα εγώ φχμίζχ ςοότιμα και ξ
Κξύμδξσοξπ κλαρικά αγξοεύει ρε μαγαζάςξοεπ και πεοαρςικξύπ θασμαρςέπ
ςξσ. Κάπξςε πεομάμε ένχ από έμα υαράπικξ. Και ςόςε ξ υαράπηπ, πξσ
ρςέκεςαι ρςημ είρξδξ και καπμίζει, ρτσοίζει ποόρςσυα ρε έμα
ποξπξοεσόμεμξ αμήλικξ κξοιςράκι, πξσ θα ‘ςαμε - δε θα ‘ςαμε δώδεκα
υοξμώ. Θαμπχμέμξπ ξ αγοξίκξπ από ςημ άγξσοη ξμξοτιά, πξσ μόλιπ ςξμ
είυε ποξρπεοάρει, απαγγέλει και ςξμ ακόλξσθξ αδόκιμξ πξιηςικό ρςίυξ:
«Πξσ παπ φχλίςρα μξσ!». Τξ κξοιςράκι ακξύει ςξ ρτύοιγμα, αλλά όυι και ςξ
πξίημα πξσ ξ υαράπηπ ςξ είπε κάπχπ από μέρα ςξσ, ρα υσδαίξ
αμαρςεμαγμό. Τξ παιδί γσομά, ςξμ κξιςά έμςοξμξ αμαγμχοίζξμςαπ
ξπχρδήπξςε μια ποξρςσυιά ρςξ βλέμμα ςξσ και επιςαυύμει ςξ βήμα.
Για κακή ςξσ ςύυη όμχπ ςξσ υαράπη ςξμ έυει ακξύρει ξ Νίκξπ και μάλιρςα
πεμςακάθαοα. Και ςξ ρτσοιγμαςάκι και ςξ ρσμξδεσςικό πξιημαςάκι. Όλα ςα
άκξσρε. Και δεμ ςξσ άοερε ςξσ Νίκξσ ασςόπ ξ υαράπηπ. Αλλά καθόλξσ δεμ
ςξσ άοερε! Ο Κξύμδξσοξπ πξσ είυε δημιξσογήρει ποιμ από ραοάμςα πέμςε
ξλόκληοα υοόμια ςιπ «Μικοέπ Ατοξδίςεπ» ενάοξμςαπ με ςξμ κιμημαςξγοατικό
ςξσ τακό ασςήμ ακοιβώπ ςημ άγξσοη ξμξοτιά ςξσ αμθοώπιμξσ κξομιξύ
βοίρκξμςαμ ςώοα αμςιμέςχπξπ με έμαμ αγοάμμαςξ σβοιρςή ςηπ. Αλλά δεμ
αμςέδοαρε, ςξσλάυιρςξμ όυι ακαοιαία.
Ποξρπεομάμε ςξ υαράπικξ ρα μα μημ έυει ρσμβεί ςίπξςα και ρσμευίζξσμε ςξ
δοόμξ μαπ. Ο Νίκξπ έυει βάλει ςξ κετάλι κάςχ και πεοπαςά ραμ ςαύοξπ ρςημ
αοέμα. Δίμαι υαοακςηοιρςικό όςι μέυοι μα τςάρξσμε ρςξ ρπίςι δεμ πιάραμε
ςημ κξσβέμςα με καμέμαμ άλλξμ πεοαρςικό. Ούςε αμαμεςανύ μαπ
αμςαλλάναμε λόγια. Κάπξςε τςάμξσμε ρςξ ρπίςι και βάζχ μποξρςά ςιπ
ςρξσκάλεπ και ςα ςηγάμια. Βάζχ και μια οακή. Θα ‘ςαμε μία, ςξ πξλύ μία και
μιρή ςξ μερημέοι. Ξατμικά και αποξειδξπξίηςα ξ Κξύμδξσοξπ βοξμςά με βία
ςη μία από ςιπ δύξ πόοςεπ ςηπ κξσζίμαπ, πξσ ήςαμ ραμ εκείμεπ ςιπ πόοςεπ ςχμ
ραλξύμ ρςα καξσμπόικα και ρςέκει μποξρςά μξσ. Μποξπ-πίρχ η πόοςα έκαμε
ραμ παοάτοχμ αμεμιρςήοαπ και μέρα ρςξ γεμικό ραμαςά βξσςά ςξ πξςήοι
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μξσ και μξσ πίμει με μιαπ ςη οακή. Αμήκξσρςξ ςξ νέοχ αλλά αληθιμό! Πξςέ
δεμ είυα δει ςξμ Νίκξ μα πίμει οακή ξύςε και ςξμ ναμάδα. Έπιμε πεοίπξσ δύξ
μπύοεπ ςξ υοόμξ, ασςή ήςαμ η ρυέρη ςξσ με ςξ αλκξόλ. Δγώ ςόςε έπιμα δύξ
μπύοεπ αμςί για ποχιμό κατέ, αλλά ασςό είμαι μια άλλη ιρςξοία.
«Πάμε!» μξσ λέει κξπαμώμςαπ ςξ άδειξ οακξπόςηοξ ρςξ ςοαπέζι και ςημ ώοα
πξσ με ςοαβάει από ςξ έμα υέοι, ποξλαβαίμχ με ςξ άλλξ και κλείμχ ςα δσξ
μάςια ςηπ κξσζίμαπ, πξσ καίγαμε ςα ςηγάμια με ςξσπ υξυλιξύπ και ςιπ
παςάςεπ. Αλλιώπ θα ‘υαμε γίμει μπξσολόςξ! Πεςαγόμαρςε ένχ και με βήμα
ςοξυάδημ ποξρεγγίζξσμε ςξ απευθέπ υαράπικξ. Δγώ είυα λάβει ςιπ γμχρςέπ
εμςξλέπ. Να βοίρκξμαι πάμςα δσξ μέςοα πίρχ και αοιρςεοά από ςξμ Νίκξ και
μα μημ πχ ξύςε μια λένη.
Μπαίμει με τξύοια ξ Κξύμδξσοξπ μέρα ρςξ υαράπικξ κοασγάζξμςαπ
«Αέοαααα» και με ςημ ξομή πξσ είυε, υχοίπ μα ρςαμαςήρει καθόλξσ ςξ
γοήγξοξ βήμα ςξσ, ςοαβάει έμα γεοό μπξσμίδι ρςη μξύοη ςξσ υαράπη, πξσ
υςσπά καλά ςημ κεταλή ςξσ πίρχ ρςξ επαγγελμαςικό φσγείξ, κάμει
λακκξύβα ρςξ αλξσμίμιξ και ρχοιάζεςαι ρςα πάςχμαςα μέρα ρε έμα
«ρπλαςπ» από αίμαςα ςηπ μύςηπ ςξσ. Σκέςη αηδία.
Και ςώοα θα καςαλάβεςε ςί ρήμαιμε Κξύμδξσοξπ. Τοίβει ξ Νίκξπ ςξ υέοι ςξσ,
πξσ πιθαμόςαςα ςξμ είυε κάπχπ πξμέρει, και διώυμει με μεύμα ένχ ςξμ
βξηθό ςξσ υαράπη και δύξ πελάςεπ, πξσ είυαμε μείμει άμασδξι. Σςέλμει κι
εμέμα ρςξ πεζξδοόμιξ μαζί με ςξσπ άλλξσπ και κλείμει ςημ πόοςα.
Παοακξλξσθξύμε όλξι ένχ από ςημ ςζαμαοία ρα μα βλέπξσμε ςαιμία και ρς’
αλήθεια ασςό γιμόςαμε! Έμα ακόμα κιμημαςξγοατικό γύοιρμα. Πεομά ξ
Κξύμδξσοξπ πίρχ από ςξμ πάγκξ και πληριάζει εκεί πξσ θα έποεπε μα
κείςεςαι ξ υαράπηπ. Παύρη ρε κάθε ήυξ. Σύμςξμη ακιμηρία και ςόςε ρκύβει
κάςχ ξ Κξύμδξσοξπ και υάμεςαι πίρχ από ςξμ πάγκξ. Απ’ ένχ εμείπ ρςημ
αγχμία. Τξ πλαςό άδειξ από ηθξπξιξύπ. Τί μα ρσμβαίμει άοαγε «ξτκάμεοα», πξσ λέμε ρςη γλώρρα μαπ, εμείπ ξι διερςοαμμέμξι ςξσ ριμεμά; Πξιά
η πλξκή; Πξιό ςξ θέαςοξ ςχμ αθέαςχμ; Τξμ πμίγει ςξμ υαράπη; Τξσ βγάζει
ςα μάςια με γσμμά υέοια; Τξμ κόβει κξμμαςάκια με ςξμ μπαλςά; Τί βία μα
ενελίρρεςαι άοαγε πίρχ από ςξμ πάγκξ;
Αογά, πξλύ αογά, ιεοξςελερςικά, ξ Κξύμδξσοξπ ρηκώμεςαι όοθιξπ και
εμταμίζεςαι ριγά-ριγά πίρχ από ςξμ πάγκξ σπξβαρςάζξμςαπ ςξμ υαράπη,
πξσ ςα ‘υει υαμέμα. Σςήμει όοθιξ ςξμ άτχμξ υαράπη και ςξμ πεοιεογάζεςαι
με ςξ βλέμμα ςξσ. Σαμ κάςι μα μημ ςξσ πηγαίμει καλά. Παίομει έμα υαοςί και
ρκξσπίζει ποόυειοα ςα αίμαςα από ςη μξύοη ςξσ υαράπη. Η μξύοη παοαμέμει
αυμά μξσμςζξσοχμέμη από ςξ αίμα. Τώοα η μξύοη έυει μια εικαρςικόςηςα
αμώςεοη από ποιμ ρκέτςξμαι. Πεςά ςξ υαοςί ρςα ρκξσπίδια με θεαςοικόςηςα,
ρε αογή κίμηρη ή έςρι μξσ τάμηκε εμέμα. Μεςά ξ Νίκξπ ιριώμει ςη λεσκή
μπλξύζα ςξσ υαράπη, πξσ είυε ςραλακχθεί, και ςξσ κξσμπώμει ςα δύξ πάμχ
κξσμπιά, πξσ ήςαμ ακξύμπχςα. Σςξ ςέλξπ αοπά έμαμ μεγάλξ μπαλςά, ςξμ
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βάζει ρςξ υέοι ςξσ υαράπη και ςξσ ρηκώμει ςξ υέοι φηλά ρα μα ‘μαι έςξιμξπ
ξ υαράπηπ μα απξκεταλίρει αομί. Τξσ ιριώμει μια ςελεσςαία τξοά ςημ
λεσκή, πιςριλιρμέμη από πξλλώμ λξγιώμ αίμαςα ρςξλή και ςξμ πεοιεογάζεςαι
ναμά με ςξ βλέμμα ςξσ. Τώοα ςξσ ταίμεςαι εμςάνει. Όλη ασςή ςημ ώοα ξ
υαράπηπ ρςέκει κέοιμξ κι αμέκτοαρςξ άγαλμα ςηπ μαμςάμ Τιρό.
«Θοίαμβξπ» τχμάζει νατμικά ξ Κξύμδξσοξπ ρπάζξμςαπ ςημ ατόοηςη ριχπή
και ενέουεςαι ρβέλςα ςξσ υαράπικξσ νσπμώμςαπ μαπ από ςξ όμειοξ-θοίλεο.
Όλξι κάγκελξ! Δπιρςοέτξσμε θοιαμβεσςέπ και με βήμα ςαυύ ρςξ ρπίςι ρςξ
Μεςπ για ςξ ποξγοαμμαςιρμέμξ μαπ ρσμπόριξ.
Με ‘κείμα και με ς’ άλλα όμχπ παπαοιάραμε ξι παςάςεπ και ξι υξυλιξί γίμαμε
νεοξί και πιρραμαύοξι.
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