
Κξόλνο 

 

Έθιεηζε κε ζόξπβν ε πόξηα πίζσ ηνπ. Θα είρε αθήζεη ην παξάζπξν ηεο θνπδίλαο 

αλνηρηό, ζθέθηεθε. Γελ είρε ηνλ ρ ξ ό λ ν όκσο λα γπξίζεη. ε πέληε ιεπηά έπξεπε λα 

βξίζθεηαη νπσζδήπνηε ζην γξαθείν ηνπ, γηαηί αθόκε θαη έλα ιεπηό θαζπζηέξεζε ζα 

θαηλόηαλ ζηελ θάξηα πνπ ρηππνύζε θάζε πξσί, θαη ζα κπνξνύζε λα ηνπ ζηνηρίζεη ηελ 

απώιεηα θάπνησλ ρξεκάησλ ή ην ιηγόηεξν θάπνηεο κνπξκνύξεο θαη εηξσλείεο από ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ. Γνύιεπε ζηελ κεγαιύηεξε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο πόιεο,  ζηηο 

"ΑΦΑΛΔΙΔ-ΚΡΟΝΟ", κε ηνλ πνιύ επεμεγεκαηηθό ππόηηηιν  "εμαζθαιηζκέλεο εθ ηνπ 

αζθαινύο". Δπηπρώο ε εηαηξία ήηαλ πνιύ θνληά ζην ζπίηη ηνπ, θη έηζη δελ έραλε θαη πνιύ ρ ξ 

ό λ ν.  

Πεξπαηνύζε πνιύ βηαζηηθά, πξνζπεξλώληαο ζπλήζσο ηνπο κπξνζηηλνύο δηαβάηεο, 

αιιά πξνο κεγάιε ηνπ έθπιεμε ηνλ πέξαζε κε ηαρύηεηα έλα δεπγάξη, αθήλνληαο ζη' απηηά 

ηνπ θάπνηεο θνπβέληεο, πνιύ κπεξδεκέλεο. Γελ πξέπεη λα άθνπζε θαιά. Η πξώηε θξάζε ήηαλ 

"Απηνί είλαη νη ζηόρνη κνπ". Γηα ηε θξάζε απηή ήηαλ απόιπηα βέβαηνο. Καη κεηά άθνπζε 

"Ήξζε επηηέινπο ε ώξα γηα ηελ ελδειέρεηα κνπ". Η ηειεπηαία ιέμε ήηαλ πνιύ αζαθήο. Δίπε 

"ελδειέρεηα", δειαδή αδηάπησηε δηάξθεηα; Δίπε "εληειέρεηα"; δειαδή ηνλ αξηζηνηειηθό όξν 

γηα ηε κεηάβαζε από ην ελ δπλάκεη νλ ζην ελ ελεξγεία νλ, από ηελ ύιε ζηε κνξθή, ηνλ όξν 

πνπ ζήκαηλε ηελ ηειείσζε κηαο κνξθήο, ην πέξαζκα από ηελ αξρηθή ηεο δπλαηόηεηα ζην 

ηέινο ηεο, ζηνλ ζθνπό ηεο; Δίπε "αλέρεηα"; Δίπε "απέρζεηα"; 

Γελ έδεηρλε θαη ηόζν θησρόο γηα λα είπε αλέρεηα, νύηε όκσο θαη ηόζν αεδηαζκέλνο ή 

ζπκσκέλνο γηα λα είπε απέρζεηα. Απ' ηελ άιιε όκσο δελ είρε θαη ηόζν "intellectuelle profile" 

γηα λα ρξεζηκνπνηνύζε ηόζν αθξηβείο θαη αζπλήζηζηνπο όξνπο, όπσο "ελδειέρεηα" ή 

"εληειέρεηα".  

Κη ελώ ζθεθηόηαλ απηά, κηα γηγαληναθίζα ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηνπ. Ήηαλ κηα 

γπλαίθα νιόγπκλε, όξζηα αιιά κε ιπγηζκέλα ηα πόδηα πνπ καο θνίηαδε (εκάο ηνπο δηαβάηεο) 

θιαίγνληαο. Σν λεαληθό ηεο ζώκα, ηδίσο ηα ζθξηγειά ηεο ζηήζε, δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζιίςε 

ηεο, αιιά αληίζεηα έδηλαλ ηελ εληύπσζε κηαο παξσδίαο. Καζώο έθιαηγε, ρύλνληαλ ηα δάθξπα 

ηεο ζ' έλα πνηήξη πνιύ παξάμελν, πνπ ην θάησ κέξνο ηνπ έκνηαδε κε αιρεκηθό ζηθόλη, ζην 

νπνίν θαηαθξεκλίδνληαλ ηα πεξηηηά ηδήκαηα. Δπξόθεηην γηα κηα δηαθήκηζε γηα ηα πνηήξηα 

απηόκαηνπ θαζαξηζκνύ λεξνύ "ΤΓΑΡΑΓΝΔ". Γελ άξγεζε όκσο λα πάξεη κεο ζηε θαληαζία 

ηνπ ηελ πξνέθηαζε κηαο νινθιεξσκέλεο αιρεκηθήο εγθαηάζηαζεο, κε ζηθώληα, θίιηξα, 

ζσιήλεο, πδξίεο, ζθόλεο, θπζνύληα θαη ππξέο δηαθόξσλ κεγεζώλ θαη εληάζεσλ κε κνλαδηθό 

ζθνπό όρη απαξαίηεηα ην ρξπζάθη, αιιά ζαθώο ην ηέιεην. Καη ε πνξεία απηή πξνο ην ηέιεην, 

ε εληειέρεηα απηνύ ηνπ αιρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ αξζξώζεθε κέζα ηνπ κε ηε κνξθή κηαο 

γπλαίθαο, ηεο γπλαίθαο ηεο αθίζαο. Σα ζηήζε ηεο  αληηπξνζώπεπαλ ηελ αλαξξίρεζε ηεο 

δσήο, θαη ε ζρηζκή ηεο, όκνηα ζηε θαληαζία ηνπ κε ηελ ζρηζκάδα ηνπ ζηθσλίνπ, ζήκαηλε ηελ 

θαηαβύζηζε ζην αξρέγνλν είλαη, όπνπ νη δηαθξίζεηο έραλαλ ην λόεκα ηνπο. 

Υσξίο λα ην θαηαιάβεη είρε θηάζεη κπξνζηά ζηελ θξπζηάιιηλε πόξηα ησλ 

"ΑΦΑΛΔΙΩΝ-ΚΡΟΝΟ". Έθαλε λα ηελ αλνίμεη, αιιά ε θίλεζε ηνπ δελ πξόιαβε λα 

νινθιεξσζεί. Πνηνη ήηαλ όινη απηνί εθεί κέζα; 

Έβιεπε  κεο απ' ην θξύζηαιιν άιινπο λα παίδνπλ ραξηηά, άιινπο λα θξνπξνύλ 

θάζηξα, άιινπο λα θηινύλ ζην ζηόκα θάθηνπο, άιινπο λα ζπάλε θαξύδηα, άιινπο λα 

αγσλίδνληαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ θεθιηκέλν πύξγν ηεο Πίδαο, άιινπο λα ρηππάλε ληέθηα 

δίλνληαο ξπζκό ζε δπν καύξεο αξθνύδεο, άιινπο λα θαηαξξένπλ από ηα γέιηα, άιινπο λα 

καζηηγώλνληαη θαη λα ηξαβάλε ηα καιιηά ηνπο,  άιινπο λα δηζηάδνπλ,  άιινπο λα 



ξνπζνπλίδνπλ,  άιινπο λα βγάδνπλ ηνπο θάιινπο ηνπο, άιινπο λα πεηάλε ππνβαζηαδόκελνη 

από αγγέινπο, άιινπο λα δεηνύλ ειεεκνζύλε, άιινπο λα ζηνράδνληαη, άιινπο λα θαζαξίδνπλ 

παηάηεο, άιινπο λα παίδνπλ κε βόινπο, άιινπο λα εγρεηξίδνπλ έλαλ πιεγσκέλν ζθύιν, 

άιινπο λα ςάιινπλ, άιινπο λα γαξγαιάλε κία θαξέθια, άιινπο λα παξειαύλνπλ, άιινπο λα 

θσηίδνπλ κε θαθνύο ηε θιόγα ζην ηδάθη, άιινπο λα πνηίδνπλ κία βαιίηζα κέζα ζε κηα 

γιάζηξα, άιινπο λα βάθνπλ κε ξνδόλεξν ηα λύρηα ηνπο, άιινπο λα μπξίδνληαη, άιινπο λα 

θσλάδνπλ "Βναλεξγέο", άιινπο λα δηαθεξύζζνπλ ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ βαζηιέα, άιινπο λα 

δηαξξεγλύνπλ ηα ηκάηηα ηνπο, άιινπο λα απαγγέιινπλ ηελ άξηα ηνπ Γεκνθάλνπο, άιινπο λα 

ρηελίδνληαη, άιινπο λα δηαβιέπνπλ, άιινπο λα πεηλάλε, άιινπο λα ηξώλε, άιινπο λα 

ππξνβαηνύλ (κε ηα παπνύηζηα βέβαηα), άιινπο λα αλαξσηηόληαη, άιινπο λα ζπδεηνύλ γηα ηελ 

πνιπεπίπεδε ινγηθή ηνπ Γηόδσξνπ ηνπ Κξόλνπ, άιινπο λα βξίζνπλ από νξγή, άιινπο λα 

ηηλάδνληαη από πόλν ή θαη από εδνλή, άιινπο λα ππνλννύλ, άιινπο λα μεβνπιώλνπλ κηα 

κπαληέξα, άιινπο λα καζαίλνπλ ζαλζθξηηηθά, άιινπο λα ρακνγεινύλ, άιινπο λα δηπιίδνπλ 

κηα κέιηζζα, άιινπο λα θαηαπίλνπλ έλαλ νξληζόξξπγρν, άιινπο λα ζηγνηξαγνπδνύλ ζηε 

γιώζζα ησλ θειάρσλ, άιινπο λα ζπζηάδνπλ πξνο ηηκήλ ηνπ Άλνπβη, άιινπο λα γλέθνπλ, 

άιινπο λα γλέζνπλ, άιινπο λα δνθηκάδνπλ "αθαλζώδε θίλακκνλ" θηηαγκέλν γηαρλί, άιινπο 

λα γαινπρνύλ, άιινπο λα ηξαβάλε ην ηνκάξη ελόο θνπλνππηνύ, άιινπο λα απαγγέιινπλ 

Blake, άιινπο λα δπγίδνληαη, άιινπο λα ηζρπξίδνληαη, άιινπο λα θαηεγνξηνπνηνύλ ηα πηελά 

αλάινγα κε ηα ξάκθε ηνπο, άιινπο λα βήρνπλ, άιινπο λα δηαινγίδνληαη, άιινπο λα ιύλνπλ 

ηνλ γόξδην δεζκό, άιινπο λα δηαιέγνπλ, άιινπο λα θηηάρλνπλ ρόξηα, άιινπο λα δηαπνηίδνπλ 

ην είλαη ηνπο κε απαληνρή, άιινπο λα εξσηνηξνπνύλ, άιινπο λα νξεηβαηνύλ, άιινπο λα 

θεξακνπξγνύλ, άιινπο λα πηνζεηνύλ ηελ άπνςε ηνπ Άξηνπ πεξί ηεο θύζεσο ηνπ ζείνπ Λόγνπ 

σο θηίζκαηνο, άιινπο λα ξαδηνπξγνύλ, άιινπο λα μεζθνλίδνπλ ηνλ πνιπέιαην ηεο Notre 

Dame, άιινπο λα πεζαίλνπλ, άιινπο λα δηαθνζκνύλ, άιινπο λα ηξώλε ηζίρια, άιινπο λα 

θαζαξίδνπλ ηα ηδάκηα, άιινπο λα πεξηθξνλνύλ, άιινπο λα αξξαβσληάδνληαη κε αλέκνπο, 

άιινπο λα ηρλειαηνύλ, άιινπο λα αληηζηέθνληαη, άιινπο λα καγλεηίδνπλ ξηλίζκαηα μύινπ, 

άιινπο λα αιείθνληαη κε ηε ζθόλε ησλ επγελώλ νξέσλ, άιινπο λα παξακέλνπλ, άιινπο λα 

θαπλίδνπλ, άιινπο λα αλακνριεύνπλ ηα πάζε ηνπο, άιινπο λα παξηζηάλνπλ, άιινπο λα 

αλαζηαίλνπλ αζβνύο, άιινπο λα ηπκβσξπρνύλ, άιινπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε θηιαλζξσπηθά 

ζσκαηεία, άιινπο λα είλαη θαη άιινπο λα ρ ξ ν λ ν ηξηβνύλ.  

Όια ηα άληεμε, αιιά απηό όρη. Γελ κπνξνύζε λα βιέπεη αλζξώπνπο λα αθήλνπλ ην 

ρξόλν ηνπο λα θπιάεη άζθνπα. Απηό ήηαλ γη' απηόλ έγθιεκα. Μπήθε κέζα, θαηεπζύλζεθε 

πξνο ηνλ ρ ξ ν λ ν ηξηβνύληα, θαη ηνπ είπε κε ύθνο ζνβαξό άκα θαη θζνλεξό.  

"Γελ έρεηο ην δηθαίσκα. Ο ρ ξ ό λ ν ο  δελ ζνπ αλήθεη". 
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