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Του είπαν ότι δεν του επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους του 

σχολείου. Ή μάλλον στην αρχή δεν χρησιμοποίησαν καν τη λέξη 

επιτρέπεται, του είπαν απλώς πως κατά τη γνώμη τους καλύτερα να 

μην μπει μέσα. Καλύτερα για τους ενδιαφερόμενους, αυτό του είπαν. 

Μόνον που  εκείνος δεν ένιωθε πως αυτό το ενδιαφερόμενους 

περιλάμβανε και τον ίδιο. Δεν πολυσκοτιζόταν για τη γνώμη τους, 

τους είπε, εκείνος το μόνο που ήθελε ήταν να μπει μέσα για να δει 

την κόρη του. Και τότε στάθηκαν μπροστά του και του έκοψαν τον 

δρόμο, του είπαν επί λέξει ότι δεν του επιτρέπεται η είσοδος στους 

χώρους του σχολείου. 

        Για το Θεό, αφού είχανε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή. 

        Πότε θα ‘χει άλλη ευκαιρία να δει το κοριτσάκι του στην πρώτη 

της χριστουγεννιάτικη γιορτή; Το πότε είναι ποτέ. Όμως ο άλλος 

στεκόταν εκεί μπροστά του αμετακίνητος, είχε και τα μπράτσα 

σταυρωμένα για να φαίνεται πόσο απόλυτα αμετακίνητος ήταν. Είπε 

πως τον λέγανε Κάρσον. Κύριο Κάρσον. Μη φανταστείς πως ήταν ο 

διευθυντής ή κάτι τελοσπάντων, φαίνεται όμως πως το υπόλοιπο 

προσωπικό ήταν όλες γυναίκες, οπότε έστειλαν αυτόν για να 

αντιμετωπίσει την κατάσταση.  

       Να πώς είχε καταντήσει. Μια κατάσταση. 



       Είπε λοιπόν στον κύριο Κάρσον, κοίτα, του λέει, μιλάμε τώρα 

μόνο για την αίθουσα τελετών. Ίσα ίσα να σταθεί σε μια άκρη πίσω 

πίσω ζητούσε. Δεν θα επιχειρούσε να της μιλήσει. Δεν ήταν καν 

ανάγκη να πάρει είδηση η Ρέιτσελ την παρουσία του, θα κρυβόταν 

πίσω από κάποιον άλλον γονιό, θα γλιστρούσε έξω προτού τελειώσει 

η γιορτή. Γιατί να γίνεται ζήτημα, είπε. Ο κύριος Κάρσον δεν σάλευε, 

δεν ήταν στο χέρι του, είπε. 

       Πού να δεις, στραβούλιακα, άμα σηκώσω εγώ το χέρι μου! 

Μουνόπανο! 

       Αυτό δεν το είπε. Μέχρι τόσο το έκοβε να μην ξεστομίσει τέτοιο 

πράμα, τέτοια μέρα. Δεν είχε πάει να κάνει φασαρία. Είχε πάει μόνο 

για να δει το χριστουγεννιάτικο σκετς. Τους βοσκούς που έτρεμαν 

από τον φόβο τους. Τους Μάγους που ακολουθούσαν το λαμπρό 

αστέρι κατά την ανατολή κι όλα τα σχετικά. Δεν υπήρχε τρύπα. 

Σηκώνει τα χέρια ψηλά, εντάξει, υποχωρεί. Χειρονομία συμβιβασμού. 

Τα ήξερε αυτά, τα μάθαινε στις συνεδρίες. Μέχρι και να χαμογελάσει 

δοκίμασε. Είπε στον κύριο Κάρσον, εντάξει, του λέει, φεύγω αμέσως 

και συγγνώμη για την ενόχληση, ελπίζω να πάει καλά η παράσταση, 

και μήπως θα μπορούσε να πει κάποιος στη Ρέιτσελ πως ο μπαμπάς 

της τής στέλνει χαιρετίσματα; Ο κύριος Κάρσον σήκωσε τους ώμους 

σαν απογοητευμένος και του είπε να πάει στο καλό. Υπ’ όψη, δεν 

είπε αν θα πει ή δεν θα πει τα χαιρετίσματα στη Ρέιτσελ. Ήτανε κι 

άλλοι γονείς πίσω του, περίμεναν να μπουν, δεν θέλανε ν’ 

ανακατευτούν. Μόνο να, στέκονταν πολύ κοντά του κι ακούγανε τι 

γινόταν, και μετά όταν έκανε στροφή για να φύγει, απόφυγαν το 

βλέμμα του. Σαν να μην τον ήξεραν, σαν να μην ήξεραν τι συνέβαινε. 

         Όμως ήξεραν. Όλοι εδώ γύρω ήξεραν. Μερικοί μάλιστα ξέρανε 

πράγματα προτού τα μάθει ο ίδιος, τότε που θα του ήταν χρήσιμο να 



τα ξέρει κι αυτός. Σε όλους άρεσε ν’ ακούνε κουβέντες, μόνο που 

κανένας τους δεν είχε καμιά όρεξη να του τις μεταφέρει.  

         Έφτασε στη γωνία και τότε μόνο γύρισε να κοιτάξει. Όλοι οι 

άλλοι γονείς ήτανε πια σώοι και ασφαλείς μέσα στο κτίριο και ο 

κύριος Κάρσον έκλεινε την πόρτα. Μπορεί και να την αμπάρωνε. 

Μέχρι και να  έλεγε στους άλλους γονείς να ‘χουν τα μάτια τους 

δεκατέσσερα. Απομακρύνθηκε. Χαλαρά. Περπάτησε παράλληλα με 

τους θάμνους που έζωναν το γήπεδο του σχολείου, εκεί που ο δρόμος 

έκανε μια μικρή βουτιά κι έβλεπες ίσαμε πέρα από την άκρη του 

χωριού. Στο βάθος κάποιος όργωνε - νωρίς δεν ήταν για όργωμα; - 

αλλά πού να ξέρει κι αυτός. Οι γλάροι ακολουθούσαν σμάρι πίσω 

από το άροτρο. Έφτασε στην ταμπέλα που έγραφε: Ιδιοκτησία του 

εκπαιδευτηρίου: Απαγορεύονται τα σκυλιά, και σκαρφάλωσε πάνω 

από την πύλη. Δυσκολεύτηκε περισσότερο απ’ όσο άλλοτε. Ερχόταν 

σε τούτα τα μέρη πιτσιρικάς, τότε που ψάχνανε να βρούνε ένα μέρος 

να παίξουνε ποδόσφαιρο. Κι αργότερα, τότε που ψάχνανε ένα μέρος 

για να τα κοπανήσουνε. Μέχρι και μαζί της είχε έρθει μια δυο φορές 

προτού πάρει το αυτοκίνητο. 

         Τώρα πάντως δεν είχε κανένα σχέδιο στο μυαλό του. 

         Δεν είχε έρθει για να προκαλέσει προβλήματα. 

         Το μόνο που θα ‘κανε ήταν να πάει να σταθεί έξω από την 

αίθουσα και να ακούσει. Είχε τόσο καλή φωνή η Ρέιτσελ, δεν 

αποκλείεται να την ξεχώριζε πάνω απ’ όλες τις άλλες. Από τη μάνα 

της το ‘χε πάρει αυτό, τη φωνή. Και άλλα πολλά. Διέσχισε το γήπεδο 

προχωρώντας κατά την αίθουσα. Περπατούσε ήρεμα, χαλαρά, δεν 

έτρεχε, ούτε έσκυβε για να μην τον δουν, όχι τέτοια. Δεν ήθελε να 

τραβήξει την προσοχή. Οι κουρτίνες ήταν κλειστές, πού θα τον 

έβλεπαν;  Σήκωσε το κεφάλι κατά τη τζαμαρία κι έστησε αυτί. 



Τραγουδούσαν ένα τραγούδι για τους αγγέλους, μετά όταν τέλειωσε, 

άκουσε ένα κοριτσάκι να λέει, Ιωσήφ, Ιωσήφ, πρέπει να βρεις ένα 

μέρος να μείνουμε, το μωρό έρχεται όπου να ‘ναι. Δεν του ακούστηκε 

για την Ρέιτσελ. Θα πρέπει να ‘ταν μεγαλύτερο το κοριτσάκι που 

έπαιζε τη Μαρία. Μπορεί η Ρέιτσελ να την έπαιζε κάποια άλλη 

χρονιά, όταν θα ‘ταν μεγαλύτερη. Στο κάτω- κάτω θα έρχονταν κι 

άλλες χρονιές. Δεν θα τραβούσε για πάντα αυτή η κατάσταση. Μόνο 

που σήμερα είναι η πρώτη της γιορτή. Γίνεται να μην είναι παρών 

στην πρώτη της γιορτή; 

        Δεν ήξερε καν τι ρόλο της είχαν δώσει. Δεν ήξερε απολύτως 

τίποτα για όλη αυτή την ιστορία. Έμαθε για τη γιορτή όταν πήρε το 

αυτί του κάτι γυναίκες να το κουβεντιάζουν στο ταχυδρομείο. 

        Δεν ήξερε αν είχε έρθει η μητέρα της Ρέιτσελ. Αν είχε έρθει, θα 

είχε πιάσει την καλύτερη θέση, μπροστά μπροστά. Εκατό τα εκατό. 

Δεν την είχε δει να περνάει όση ώρα ήταν στημένος στο δρόμο 

μπροστά από την κεντρική είσοδο. Όμως τους τελευταίους μήνες 

είχε γίνει άσσος να του ξεγλιστράει. Από τη δικαστική εντολή και 

μετά. Άρα διόλου απίθανο να είχε μπει μέσα από άλλη πόρτα. 

Άλλωστε αυτή δεν θα κρυβόταν πίσω από άλλο γονιό ούτε θα 

στριμωχνόταν σε μια γωνιά στο βάθος της αίθουσας. Θα καθόταν 

ακριβώς στην ευθεία των ματιών της Ρέιτσελ, ακριβώς εκεί που θα 

την έβλεπε η μικρή. Και η μικρούλα η Ρέιτσελ θα χαιρόταν πολύ που 

θα την έβλεπε, το προσωπάκι της τώρα δα θα έλαμπε, εκεί που 

τραγουδούσε το τραγούδι με τα ευτυχισμένα προβατάκια που 

έρχονταν από τους λόφους να βρουν τον Χριστούλη στη φάτνη, και 

δεν πειράζει, ωραία ήταν κι έτσι, ένιωθε χαρούμενος καθώς 

σκεφτόταν το προσωπάκι της να φωτίζεται όπως το θυμόταν. 

Απλώς ήθελε να ΄ναι κι αυτός εκεί, να το βλέπει κάπου κάπου, αυτό 



ήταν όλο. Ήθελε κάπου κάπου το προσωπάκι της να φωτίζεται όταν 

αντίκριζε κι εκείνον, αυτό ήταν όλο. 

 

Είδε τον κύριο Κάρσον να διασχίζει το γήπεδο και να έρχεται κατά 

πάνω του, με μια έκφραση πως και καλά ήταν αποφασισμένος για 

όλα. Είχε και κάμποσους άλλους μαζί του. Στράφηκε πάλι προς την 

αίθουσα, το πρόσωπό του γλίστρησε στο τζάμι αναζητώντας ένα 

άνοιγμα στην κουρτίνα, πασχίζοντας ν’ ακούσει τον ήχο αυτής της 

μιας και μοναδικής φωνίτσας που είχε έρθει ν’ ακούσει. 

 

Ιδέα δεν είχε πώς άρχισε να στραβώνει το πράγμα. Με τη μητέρα της 

Ρέιτσελ. Σε τελική ανάλυση δεν μπορούσε να της ρίξει εκείνης το 

φταίξιμο, δεν ήταν αυτός σαν τους περισσότερους που έρχονταν στις 

συνεδρίες κι έριχναν πάντα το φταίξιμο σε κάποιον άλλον. Δεν ήταν 

δικό της το λάθος. Αλλά ούτε και δικό του ήταν τελικά, και κάτι 

τέτοια δεν ξεφύτρωναν ξαφνικά από το πουθενά. Μπορεί με κάποιο 

τρόπο να έφταιγαν και οι δυο. Μπορεί κι αυτός να μην έπρεπε να ‘χε 

πει ή να ‘χε κάνει κάποια πράγματα. Ή να ‘χε σπάσει κάποια 

πράγματα. Το σπάσιμο πάντα έκανε την κατάσταση χειρότερη. Μόνο 

που να, ήταν φορές που δεν ήξερε κι αυτός τι άλλο να κάνει. Όταν 

του πετούσε εκείνες τις κουβέντες. Όταν παρεξηγούσε επίτηδες ό,τι 

προσπαθούσε να της πει.     

      Φρόντιζε πάντως να μην είναι μπροστά η Ρέιτσελ, να μην τα 

βλέπει όλα αυτά. Να και κάτι που έπρεπε να λέγεται υπέρ του.  

      Όπως και να το κάνουμε, ένας τρόπος επαφής ήταν κι αυτός σε 

τελική ανάλυση. 

 

 



Αργότερα, όταν οι αστυνομικοί του είχαν φορέσει πια τις χειροπέδες 

και τον σήκωναν από κάτω, πρόσεξε ότι κάποιος είχε ανοίξει τις 

κουρτίνες της αίθουσας και του φάνηκε πως είδε τη Ρέιτσελ να 

στέκεται άκρη άκρη στη σκηνή φορώντας στολή προβάτου. Σαν να 

ξεπετάχτηκε λίγο από την τελευταία φορά που την είχε δει. Στα 

γρήγορα. Προσπάθησε να της χαμογελάσει, να της φωνάξει ένα γεια. 

Όμως του φάνηκε πολύ αναστατωμένη και τρομαγμένη, σαν να ‘χε 

ρίξει κλάμα και τα σχετικά, εκτός κι αν το ‘παιζε τόσο καλά. Πράγμα 

που τον έκανε να αναρωτηθεί τι στην ευχή γινόταν εκεί μέσα, λες να 

την πίεσαν να παίξει στο σκετς ενώ η ίδια δεν ήθελε ή μήπως ξέχασε 

τα λόγια της και δεν βρέθηκε κανείς να την βοηθήσει να συνεχίσει. 

Αναρωτήθηκε γιατί δεν υπήρχε κανείς δίπλα της να την φροντίσει 

εκεί δα που στεκόταν ολομόναχη και ταραγμένη και κλαμένη. Σε 

τελική ανάλυση τι σόι σχολείο ήταν αυτό που την έστελνε η μάνα 

της;   

        Θα ξαναρχόταν οπωσδήποτε να ζητήσει εξηγήσεις. Σ’ αυτό δεν 

σήκωνε κουβέντα. Με το που θα ξεμπέρδευε με τούτη εδώ την 

ιστορία. Να μην κοιμούνται ήσυχοι, κανένας από δαύτους. Θα 

ξαναρχόταν και κάποιον θα πετύχαινε, κι ήξερε αυτός πώς θα τον 

ρωτούσε κι αν κόταγε ας μην του απαντούσε.  
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