ΠΑΝΟ ΑΚΕΛΗ

ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ
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Κεθάιαην 1: Έλα αιιηώηηθν Φύιιν Πνξείαο
Σν ηειέθσλν ζην θαξέ αμησκαηηθψλ ηνπ πνιεκηθνχ πινίνπ
ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πνπ έπιεε πξνο ηελ βάζε ηνπ Σζάξιεζηνλ, άξρηζε λα ρηππάεη κε ηνλ εθλεπξηζηηθφ εθείλν ζφξπβν
πνπ θάλνπλ ηα ηειέθσλα ηεο ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ πνιεκηθψλ
πινίσλ. Σν πινίν θνπλνχζε αξθεηά δπλαηά, αλ θαη ν θαηξφο,
πνπ ηνλ είρε δεπηεξφπξπκλα, δελ ην ρηππνχζε θάλνληάο ην λα
πέθηεη ζηα θχκαηα, αιιά ην πήγαηλε πέξα δψζε κε κεγάιεο
ζρεηηθά θιίζεηο.
Ο θακαξφηνο, έλαο Φηιηππηλέδνο κε ακεξηθάληθε θαηαγσγή,
βηάζηεθε λα ην ζεθψζεη. Κνίηαμε ην ξνιφη ηνπ θαη πξηλ απαληήζεη είρε θαηαιάβεη ηη ήζειαλ. Ώιιαγή βάξδηαο ζηελ γέθπξα. «Ναη;» απάληεζε κφιηο ζήθσζε ην αθνπζηηθφ.
«Ξχπλα ηνλ θαη κελ μεράζεηο ζηηο έμε λα κηιήζεηο θαη ζηνλ
Όπαξρν. ηηο εμήκηζπ ηα ξπκνπιθά ζα καο πεξηκέλνπλ γηα κέζα. Ώθφκα εθεί είζαη;»
Ο θακαξφηνο βγήθε απφ ηελ δεζπέληδα, ηελ κηθξνθνπδίλα
πνπ βξηζθφηαλ δίπια ζην θαξέ ησλ αμησκαηηθψλ, θαη θαηέβεθε
ζηηο ελδηαηηήζεηο ηνπο. Με δπζθνιία πξνρψξεζε ζηνλ καθξχ
δηάδξνκν κηα πνπ ην θνχλεκα ηνλ έζηειλε απφ ηελ κηα κπάληα
ζηελ άιιε, θάλνληάο ηνλ λα πεξπαηάεη κε αλνηρηά ηα ρέξηα αθνπκπψληαο ζηα ρεξνχιηα. ηελ ηξίηε θακπίλα δεμηά, ηξάβεμε
ηελ θνπξηίλα πνπ είρε γηα πφξηα θαη κπήθε κέζα. Πιεζίαζε
ζηηο θνπθέηεο θαη άπισζε ην ρέξη ηνπ γηα λα μππλήζεη ηνλ αμησκαηηθφ πνπ θνηκφηαλ ζην επάλσ θξεβάηη.
«Έικεξ, μχπλα», ηνπ είπε κε νηθεηφηεηα. «Ο θαθέο είλαη έηνηκνο. ε είθνζη ιεπηά πηάλεηο βάξδηα».
Ο Έικεξ άλνημε ηα κάηηα ηνπ θαη θάηη κνπξκνχξηζε. Ο θακαξφηνο ζηάζεθε έμσ απφ ηελ πφξηα πεξηκέλνληαο λ' αθνχζεη
ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ζφξπβν απφ ην θαηέβαζκα ηνπ Έικεξ απ’
ηελ επάλσ θνπθέηα. Μφιηο αθνχζηεθε ν ζφξπβνο ηεο πηψζεο,
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ρακνγέιαζε θη έθπγε πάιη γηα ην θαξέ ησλ αμησκαηηθψλ. ε
ιίγν ζα θαηέβαηλε ε βξαδηλή βάξδηα απ' ηελ γέθπξα θαη φιν
θαη θάηη ζα ήζειαλ λα ηζηκπήζνπλ πξηλ πάλε γηα χπλν.
Ο Έικεξ δελ άξγεζε λα θαλεί. Κάζηζε ζην ηξαπέδη, έβαιε
θφληξα ηα πφδηα ηνπ γηα λα κελ πεγαίλεη πέξα δψζε θη έθαλε
λφεκα ζηνλ θακαξφην γηα κηα θνχπα θαθέ.
«Γηαηί ξε ην πάλε απφ ηηο ιαθθνχβεο; Πεο ηνπ λα δηνξζψζεη
ηελ πνξεία γηα λα ζεθσζεί ε βάξδηα θαη κφιηο αλέβσ ζπλερίδνπκε ηνλ ρνξφ».
Ο θακαξφηνο ζήθσζε ην ηειέθσλν θαη πάηεζε ην θνπκπί
ηνπ θνπδνπληνχ. Αηαβίβαζε ηελ εληνιή ηνπ Έικεξ θαη πξάγκαηη ην θαξάβη ήξζε θαη δηφξζσζε ηηο θιίζεηο πνπ έπαηξλε. Μφιηο
θάπσο εζχραζε, ζεξβίξηζε ζηνλ Έικεξ θάηη πνπ ζχκηδε νκειέηα θαη μαλαγχξηζε ζην θνπδηλάθη λα θηηάμεη φ,ηη ρξεηαδφηαλ γη'
απηνχο πνπ ζα εξρφληνπζαλ.
Ο Έικεξ βηάζηεθε λα ηειεηψζεη ην θαγεηφ ηνπ, θνίηαμε ην
ξνιφη ηνπ θαη πήξε ηνλ δξφκν γηα ηελ γέθπξα.
«Ώπηή θαη ηέινο;» ηνλ ξψηεζε ν ζπλάδειθφο ηνπ πνπ είρε
ηελ λπρηεξηλή βάξδηα.
«Κη απφ φηη μέξσ, θη απηή ζα είλαη κηζή», ηνπ απάληεζε ν
Έικεξ.
«Σειεζίδηθε ε απφθαζή ζνπ λα μεκπαξθάξεηο;»
«Σα 'πακε Μπηι. Θάιαζζα, ηέινο. Με ην πνπ παξαδίλνπκε
ην θαξάβη γηα ηηο επηζθεπέο, θεχγσ δέθα εκέξεο άδεηα, θαη κεηά Νφξθνιθ γηα ηα ραξηηά κνπ. Βζχ;»
«Βγψ άδεηα θαη κεηά πάιη δξφκν. Ίζσο ηειηθά εγθξηζεί ε αίηεζή κνπ γηα εθπαίδεπζε θαη θαζπζηεξήζσ κεξηθνχο κήλεο
ηελ ζάιαζζα. Φεχγσ, κελ μεράζεηο λα δηνξζψζεηο ηελ πνξεία
θαη ζηηο εμήκηζπ, μχπλα ηνλ Όπαξρν. Θέιεη λα είλαη παξψλ φηαλ δέζνπκε ζηα ξπκνπιθά. Σνλ θαπεηάλην ζα ηνλ μππλήζεη ν
θακαξφηνο ηνπ».
Ο Μπηι έθπγε απφ ηελ γέθπξα. Ο Έικεξ θάζηζε ζηελ πνιπζξφλα, θνίηαμε κπξνζηά ηνλ νξίδνληα, ηελ ππμίδα, ην ξαληάξ,
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θη έβγαιε απφ ηελ ηζέπε ηνπ ηα ηζηγάξα ηνπ. Σν θαξάβη άξρηζε
πάιη λα θνπλάεη θαη ην κπαιφ ηνπ Έικεξ έθπγε ζ' απηά πνπ
εξρφληνπζαλ.
Δ Νέα Τφξθε ήηαλ ν ηφπνο ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην
Μπξνχθιηλ. Βθεί είρε γελλεζεί ν παηέξαο ηνπ, εθεί θη ε κεηέξα
ηνπ. Δ απφθαζε ηνπ Έικεξ Ρφκπηλζνλ ήηαλ λα παξακείλεη ζην
Μπξνχθιηλ θαη κεηά απ' ηελ απνθνίηεζή ηνπ απ' ην παλεπηζηήκην. Δ κεηέξα ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλε κ' απηφ.
Ήηαλ άιισζηε ην κνλαρνπαίδη ηνπο. Ήηαλ κνλαρηθφο ηχπνο,
θνξνχζε παληειφληα ηδηλ φηαλ θαλέλαο δελ ηα ήμεξε, θη ε κνπζηθή πνπ ηνπ άξεζε, ζ' αληίζεζε κε φισλ ησλ άιισλ πνπ ηξειαηλφληνπζαλ γηα ην ξνθ, ήηαλ απηή ησλ παηδηψλ ησλ ινπινπδηψλ, θάπνηα δειαδή λνζηαιγηθά ηξαγνχδηα πνπ ζηνπο ήρνπο
ηνπ κπινπδ έραλεο ηελ ςπρή ζνπ. Φειφο, αδχλαηνο, καθξηά
καιιηά, ραθί κπνπθάλ, κεραλφβηνο, ήηαλ έλα παηδί ηεο επνρήο
ηνπ.
Βίρε ηειεηψζεη πξηλ δχν ρξφληα ην ηκήκα δεκνζηνγξαθίαο
ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο φηαλ αλαθνίλσζε ζηνπο
δηθνχο ηνπ φηη ηειηθά είρε αιιάμεη γλψκε θη φηη είρε απνθαζίζεη λα θαηαηαγεί γηα φζν ρξεηαδφηαλ ζην πνιεκηθφ λαπηηθφ. Σν
Μπξνχθιηλ έπξεπε λα πεξηκέλεη γηα θάπνην δηάζηεκα.
«Σί ζπκβαίλεη Έικεξ; Σί ζα γίλεη κε ηελ δνπιεηά ζνπ; Θα
παο γηα κφληκνο;» ηνλ ξψηεζε ν παηέξαο ηνπ πνπ θαηά βάζε
δελ είρε αληίξξεζε κε ηελ απφθαζε ηνπ γηνχ ηνπ.
«Σα πξάγκαηα ζην παγθφζκην ζθεληθφ ζα ρνληξχλνπλ πνιχ
θαη δελ έρσ θακηά φξεμε λα βξεζψ λα πνιεκάσ ζηελ άθξε ηνπ
πνπζελά. Ώπνθιείεηαη λα κελ εκπιαθνχκε. Με ην λαπηηθφ είκαη πην ζίγνπξνο φηη δελ ζα βξεζψ ζηελ πξψηε γξακκή. ζν
γηα ηελ δνπιεηά, δηνξζσηήο θεηκέλσλ είκαη, δελ θηλδπλεχσ λα
βξεζψ ρσξίο απαζρφιεζε».
«Καη κεηά;»
«Μεηά φιν θαη θάπνηα ππνηξνθία ζα κπνξέζσ λα εμαζθα3
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ιίζσ. Ίζσο κπνξέζσ κάιηζηα λα εξγαζηψ ζην παλεπηζηήκην.
Έκαζα πσο νη βεηεξάλνη βνεζηνχληαη ηδηαίηεξα».
Ο παηέξαο ηνπ ηνλ ρηχπεζε κε θαηαλφεζε ζηελ πιάηε θαη
δελ ηνπ είπε ηίπνηα άιιν. Ο δξφκνο πνπ έδεημε φηη ήζειε λ' αθνινπζήζεη δελ ήηαλ ίδηνο κ' απηφλ θάπνησλ άιισλ θίισλ ηνπ
πνπ είραλ επηιέμεη ηνλ δξφκν ηεο απηνεμνξίαο πξνθεηκέλνπ λα
κελ ππεξεηήζνπλ ηελ παηξίδα, θη απηφ ηνλ επραξηζηνχζε.
Σν πινίν, έλα αληηηνξπηιηθφ κεζαίνπ κεγέζνπο, έκπαηλε κε
βνήζεηα ξπκνπιθψλ ζηνλ λαχζηαζκν ηνπ Σζάξιεζηνλ. Ο Έικεξ είρε παξαδψζεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζηελ γέθπξα θαη είρε
πάεη ζηελ πξχκλε πνπ ήηαλ ην πφζην ηνπ ζε φιεο ηηο θηλήζεηο
άπαξζεο ή παξαβνιήο. Ώπηήλ ηελ θνξά φιν ην πιήξσκα ζα
έθεπγε απφ ην πινίν πνπ ζα θαζφηαλ ζηνλ λαχζηαζκν γηα πνιιέο εκέξεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ εθηφο απφ ηηο θαζηεξσκέλεο
επηζθεπέο θαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζπζηήκαηα νπιηζκνχ
ηνπ. Ώπηφο ήηαλ θη ν ιφγνο πνπ φινη ηνπο ήηαλ ζην θαηάζηξσκα θαη παξαθνινπζνχζαλ απηά πνπ γηλφληνπζαλ. Ώπ' ηνλ πξψην κέρξη ηνλ ηειεπηαίν ζα έπαηξλαλ έλα κήλα άδεηα. ην γξαθείν ηνπ Τπάξρνπ, ηα ζπζηήκαηα είραλ πάξεη θσηηά. ια ηα
θχιια πνξείαο ήηαλ έηνηκα απφ θαηξφ αιιά ν Όπαξρνο ήζειε
λα γίλεη αθφκα έλαο έιεγρνο.
Σν θαξάβη δελ άξγεζε λα δέζεη ζηελ πξνβιήηα. Σν θαξέ αμησκαηηθψλ γέκηζε απφ θφζκν πνπ πίλνληαο θαθέ ζπδεηνχζε
ην ζέκα ηεο εκέξαο, ηελ αλαρψξεζε φισλ γηα ηα ζπίηηα ηνπο.
Ο Έικεξ ηνπο άθνπγε ρσξίο λα κηιάεη. Ώπηφο ζα έκελε κηα εβδνκάδα ζην Σζάξιεζηνλ κέρξη λα ιήμεη θαη νπζηαζηηθά ε ζεηεία ηνπ. Με ηίπνηα δελ ήζειε λα πάεη ζπίηη θαη λα ρξεηαζηεί ζε
ηφζν ζχληνκν δηάζηεκα λα μαλαγπξίζεη. Σν Μπξνχθιηλ κπνξνχζε λα πεξηκέλεη κεξηθέο εκέξεο. Βμάιινπ απηήλ ηελ θνξά ε
επίζθεςε ζα ήηαλ νξηζηηθή.
Ο Έικεξ γιίζηξεζε θπξηνιεθηηθά απφ ην θαξέ θαη ηξάβεμε
γηα ηελ θακπίλα ηνπ. Ο λαπηηθφο ηνπ ζάθνο ήηαλ ήδε γεκάηνο.
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Έκελαλ κφλν ηα ξνχρα πνπ θνξνχζε. Φφξεζε έλα κπινπηδίλ,
έλα πνπιφβεξ, ζηξίκσμε ηα ππφινηπα ζηνλ ζάθν θαη ηνλ θιείδσζε. Πάλσ ζηελ θνπθέηα ηνπ ήηαλ κηα δεξκάηηλε θξεκαζηή
ηζάληα, ζαλ απηέο ησλ ηαρπδξφκσλ πνπ είρε φια ηνπ ηα ραξηηά. Ώπφ ην '65 πνπ είρε θαηαηαγεί ζην λαπηηθφ, θξαηνχζε ζεκεηψζεηο γηα φια ηα θξάηε θαη φια ηα ιηκάληα πνπ είρε βξεζεί.
Ώπφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν έλα κπζηζηφξεκα είρε μεθηλήζεη λα
γξάθεηαη ζην κπαιφ ηνπ θαη ζειίδα κε ηελ ζειίδα είρε βξεη ηνλ
δξφκν ηνπ ζην εηδηθφ ηεηξάδην πνπ είρε αθηεξψζεη ν Έικεξ γη'
απηφλ ηνλ ζθνπφ.
Έξημε ηνλ ζάθν ζηελ πιάηε, πήξε ηνλ επελδχηε ηνπ ζην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη θαη ηελ ηζάληα ηνπ ζην δεμί θαη ηξάβεμε πάιη
γηα ην θαξέ. Μφιηο κπήθε κέζα, νη νκηιίεο ζηακάηεζαλ. Ήηαλ
ν πξψηνο πνπ εηνηκάζηεθε, θη απηφ, ιεο θαη ήηαλ ην ζχλζεκα
ψζηε φινη λα πάξνπλ ηνλ δξφκν γηα ηηο θακπίλεο ηνπο.
«Θέιεηο θαθέ;» ηνλ ξψηεζε ν θακαξφηνο. «Δ ζάιαζζα
κπνξεί λα κελ ζνπ ιείςεη αιιά είκαη βέβαηνο φηη ν θαξαβίζηνο
θαθέο ζα ζνπ ιείςεη».
Ο Έικεξ ηνπ ρακνγέιαζε θαη ηνπ έθαλε λφεκα λα ηνπ θέξεη
έλα θιπηδάλη.
Ο θακαξφηνο δελ άξγεζε λα ηνλ ζεξβίξεη θαη αθνχ ζηάζεθε
δίπια ηνπ ηνλ ξψηεζε: «Παο γηα Νέα Τφξθε;»
«Θα κείλσ εδψ κηα εβδνκάδα γηα ηα ραξηηά κνπ. Βζχ;»
«Βγψ ππφγξαςα γηα άιια ηξία ρξφληα. Ο Όπαξρνο θαλφληζε
λα πάσ γηα κάγεηξαο. Θα κείλσ έηζη καθξηά απ' ηελ ζάιαζζα
γηα θαλέλα εμάκελν».
Υσξίο λα ζπλερίζεη ηελ θνπβέληα, ν θακαξφηνο έθπγε ιεο
θαη ε εμνκνιφγεζή ηνπ ηνπ αθαίξεζε ην νηηδήπνηε άιιν ζα
κπνξνχζε λα πεη. Ο Έικεξ άθεζε ηα πξάγκαηά ηνπ ζε κηα άθξε θαη ηξάβεμε γηα ην γξαθείν ηνπ θπβεξλήηε. Σνλ επραξίζηεζε γηα φια θαη ηνπ επρήζεθε θάζε επηπρία. Ο θαπεηάληνο
ηνπ έζθημε ην ρέξη θαη ηνλ παξφηξπλε λα μαλαζθεθηεί ηελ κνληκνπνίεζή ηνπ.
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«Σν έρσ απνθαζίζεη. Ώπφ εδψ θαη πέξα ζηεξηαλφο».
«πσο ζέιεηο. Σα ραξηηά ζνπ ζα είλαη έηνηκα ζε φρη πεξηζζφηεξν απφ κηα εβδνκάδα. Πνχ ζέιεηο λα ζνπ παξαδνζνχλ;»
«Θα κείλσ απηφ ην δηάζηεκα ζην Υάξκπνξ Ρεζφξη».
«Χξαία, ζα θξνληίζσ ηα ραξηηά ζνπ λα ζνπ παξαδνζνχλ εθεί. Καη πάιη ζνπ εχρνκαη ηα θαιχηεξα».
Ο Όπαξρνο ήηαλ πην εγθάξδηνο. Σνλ ρηχπεζε ζηελ πιάηε
θαη ηνπ δήηεζε αλ πνηέ ρξεηαδφηαλ ην νηηδήπνηε λα κελ δίζηαδε θαη λα ηνλ αλαδεηνχζε.
Ο Έικεξ χζηεξα θη απφ απηφ πήξε ηα πξάγκαηά ηνπ θαη
ηξάβεμε γηα ηελ θιίκαθα ηνπ ζθάθνπο. Σα θαηαζηξψκαηα ήηαλ
άδεηα. ιν ην θαηψηεξν πιήξσκα είρε ήδε θχγεη. Έλνησζε έλα
ζθίμηκν αιιά πξνρψξεζε κε αξγά βήκαηα απνιακβάλνληαο
απηφ πνπ ν ίδηνο ζεσξνχζε ζαλ κηα ηειεπηαία βφιηα ζηηο πξνβιήηεο ηνπ λαπζηάζκνπ.
Ο Έικεξ ζπλέρηζε λα πεξπαηάεη θαη κεηά απφ ιίγν έβγαηλε
απφ ηελ βάζε. Πιεζίαζε ηελ πηάηζα κε ηα ηαμί θαη κπήθε ζην
πξψην πνπ βξήθε.
«Πνχ πάκε;» ηνλ ξψηεζε ν νδεγφο.
Ο Έικεξ αληί γηα απάληεζε έβγαιε απφ ηελ ηζέπε ηνπ έλα
ραξηί πνπ επάλσ ηνπ ήηαλ γξακκέλε κηα δηεχζπλζε θαη ηελ
έδσζε ζηνλ νδεγφ. Ώπηφο ηελ θνίηαμε θάπσο πεξίεξγα, θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ θη έβαιε κπξνζηά ζαλ λα κελ πίζηεπε πσο
έλαο λεαξφο άληξαο είρε δηαιέμεη απηφ ην μελνδνρείν.
Λίγν αξγφηεξα άθελε ηνλ Έικεξ ζηελ είζνδν ηνπ μελνδνρείνπ Υάξκπνξ Ρεζφξη. Ώπηφο πιήξσζε, πήξε ηα πξάγκαηά
ηνπ θαη ηξάβεμε γηα ηελ ξεζεςηφλ. Δ θνπέια ζηελ ξεζεςηφλ
ηνλ θνίηαμε θαιά θαιά ζαλ λα κελ πίζηεπε πσο θάπνηνο αμησκαηηθφο είρε επηιέμεη λα κείλεη κηα νιφθιεξε εβδνκάδα ζην
μελνδνρείν ηνπο. Ο Έικεξ ηεο ρακνγέιαζε, ηεο άθεζε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, πήξε ην θιεηδί πνπ ηνπ έδσζε, έξημε κηα καηηά
ζηελ θιεηδνζήθε, θαη κφλν ηφηε ε θνπέια θαηάιαβε πσο δελ
ηνπ είρε πεη ζε πνηφλ φξνθν ήηαλ ην δσκάηηφ ηνπ.
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