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ª·Í ª·Ú›ÏÔ

; ΜΑ> ΜΑΡΙΛ;, ντετκτι* ειδικευμν�ς σε παρα#υσι-

κ� #αιν�μενα, με μεγ�λες επιτυ!�ες στ� ενεργητικ�

τ�υ, κ�θεται αγ�υρ��υπνημν�ς στ� γρα#ε�� τ�υ, στ�

ισ�γει� εν�ς απρ�σωπ�υ κτιρ��υ της π�λυσ�!ναστης

3ης Λεω#�ρ�υ.

B�ω κ�νει παγωνι�.

«Cι�νι�ς» σκ#τεται και αγκαλι�&ει με τα παγω-

μνα δ�!τυλ� τ�υ να #λιτ&�νι &εστ� σ�κ�λ�τα.

Δυ� μ�γες �εκ�λλ�νε απ� τ�ν τ��!� αριστερ� τ�υ

και πετ�νε π�νω απ� τη σ�κ�λ�τα.

«Τ�ση παγωνι�, κι ακ�μα !ω μ�γες εδ% μσα»

σκ#τεται και κ�νει μια *αριεστημνη κ�νηση για να

τις δι%�ει. Κλανκ! Τ� !ρι τ�υ !τυπ�ει στ� π�ρτατ�#

τ�υ γρα#ε��υ.
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«G�υτς» #ων�&ει και τιν�&ει τ� π�νεμν� !ρι

τ�υ. Oι μ�γες �μως επιμν�υν.

«Gτιμες μ�γες. Σ�μερα θα σας πετ��ω �ω» μ�υρ-

μ�υρ�&ει. Ψ�!νει με τ� *λμμα τ�υ κ�τι πρ�!ειρ� για

να τις δι%�ει και τελικ� απ�#ασ�&ει να !ρησιμ�π�ι�σει

τ� κασκ�λ με τ� �π��� ε�ναι ακ�μα τυλιγμν�ς. Σηκ%-

νεται απ�τ�μα, πηγα�νει στ� παρ�θυρ� και τ� αν��γει.

«Μπρρρ, θα �επαγι�σω για !�ρη σας». ;ι μ�γες

π�υθεν�. «Μ�υ κρυ#τ�κατε π�λι... Εμ, **αια, !α&ς

ε�στε να *γε�τε στ� κρ��;» 

Κ�νει να κλε�σει τ� παρ�θυρ�, �ταν ακ��ει απ�

τη γων�α τ� μ�ν�τ�ν� τραγ��δι τ�υ γερ�-Ιε&εκ�α: «Τ�

�λ�μμα τ�υ �ριστ�� θα μ’ ε�αγν	σει, στ�ν �υραν� η

ψυ�" μ�υ πρ�κειται να #"σει. Τ� �λ�μμα τ�υ �ριστ��

θα μ’ ε�αγν	σει...».

Βγ�&ει �ω τ� κε#�λι τ�υ και τ�ν *λπει να πλη-

σι�&ει, σκυ#τ�ς �πως π�ντα. Τα ρ��!α τ�υ *ρ�μικα,

τα παπ��τσια τ�υ τρ�α τσσερα ν��μερα μεγαλ�τερα

απ� τις πατ��σες, στ� να !ρι τ� τσ�γκιν� π�τ�ρι για

τις ελεημ�σ�νες και στ� �λλ� να διπλωμν� !αρτ�-

κ�υτ� – τ� κ�θισμ� τ�υ. Κι ��τε να πανω#�ρι π�νω

απ� τις αμτρητες στρ%σεις ρ��!ων.

«Ε, γερ�-Ιε&εκ�α, δεν ρ!εσαι μσα να πιεις μια &ε-

στ� σ�κ�λ�τα; Θα παγ%σεις μ’ αυτ� τ�ν *ρ�μ�και-

ρ�». ; γρ�ς διακ�πτει τ� τραγ��δι τ�υ, σηκ%νει τα

μ�τια και κ�ιτ�ει ναν γ�ρ�.
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«Καλημρα, Μα�...» Α#�νει τ� !αρτ�κ�υτ� στη συ-

νηθισμνη τ�υ θση στην ε�σ�δ� τ�υ κτιρ��υ, τ� σπρ%-

!νει να κ�λλ�σει στη γων�α και σηκ%νει τ� παντελ�νι

τ�υ. «Σ’ ευ!αριστ%, αλλ� δε θα ρθω. B!ει π�λλ� δ�υ-

λει� τις τελευτα�ες μρες. Πλησι�&�υν τα Cριστ��γεν-

να κι �ι �νθρωπ�ι ε�ναι πι� γενναι�δωρ�ι αυτς τις μ-

ρες. Κ��τα…» λει και *γ�&ει απ� την τσπη τ�υ παντε-

λ�νι�� τ�υ να κ�κκιν� �υπνητ�ρι. «Μ�υ τ� δωσε

!τες να παιδ�κι. Δεν �ρω τι να τ� κ�νω. Τ� *�&ω να

!τυπ�ει για να μ�υ κρατ�ει παρα. Gκ�υ! Πα�&ει !ρι-

στ�υγεννι�τικα...» Απ� τ� �υπνητ�ρι ακ��στηκε η

πρ%τη στρ�#� τ�υ «Τρ�γωνα Κ�λαντα». «Ωρα��, ε;» 

; Μα� Μαρ�λ� !αμ�γλασε. «Τ� παλτ� σ�υ τι τ�

κανες; Θα �επαγι�σεις εδ% πρα!» 

; γρ�ς πλησ�ασε στ� παρ�θυρ� και τ�ν κ��τα�ε

καλ� καλ�. «Μ�υ τ� π�ραν !τες κ�τι καλ�παιδα. Με

ε�!αν πρ�ειδ�π�ι�σει, **αια, �τι, αν δε σταματ��σα

τ� τραγ��δι, θα μ�υ τ� παιρναν, αλλ� δεν τ�υς π�-

στεψα. Εσνα σε εν�!λε� τ� τραγ��δι;» 

; Μα� Μαρ�λ� γλασε. V!ι, δεν τ�ν εν�!λ��σε τ�

τραγ��δι τ�υ, αν και %ρες %ρες θα πρ�τιμ��σε να μην

τ� ακ��ει. Ειδικ� τις καλς μρες, �ταν �ν�ιγε τ� πα-

ρ�θυρ� και τ� ’!ε �λη την %ρα στ’ αυτι� τ�υ. «Κ�τσε

να σ�υ δ%σω να παλτ�. Θα �επαγι�σεις...» 

Τ� παλτ� τ�υ �ταν �λ�κα�ν�υρι�, αλλ� !αλ�λι

τ�υ γρ�υ. Αυτ�ς ε�!ε να αγ�ρ�σει �λλ�. «Π�ρ’ τ�!» 
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; γρ�ς τ� περιεργ�στηκε καλ� καλ�, πρασε τα

ακρ�δ�!τυλ� τ�υ π�νω απ� τ� στιλπν� τ�υ πλ�ς και

!αμ�γλασε. «Αυτ� ε�ναι �λ�κα�ν�υρι�!» ε�πε καθ%ς

τ� #�ρ��σε π�νω απ� τα κ�υρλια. «Π�λ� &εστ�... Αν

μ�υ τ� δινε �λλ�ς, δε θα τ� παιρνα. >ρω �μως �τι

εσ� δε θα τ� π�ρεις π�σω αν τ� αρνηθ%. Π%ς θα πας,

�μως, στ� σπ�τι σ�υ; Σε λ�γ� θα !ι�ν�σει!» 

; Μα� Μαρ�λ� σ�κωσε τα μ�τια στ�ν �υραν�.

«Λες;» μ�υρμ��ρισε. «Θα π�ω τρ!�ντας, γρ�.

Gλλωστε μνω π�λ� κ�ντ�. Τ� �ρεις».

Vταν γ�ρισε πρ�ς τ�ν γρ�, αυτ�ς ε�!ε π�ρει τη

θση τ�υ στην ε�σ�δ� τ�υ κτιρ��υ.

«Κλε�σε τ� παρ�θυρ� μην �επαγι�σεις τ%ρα» τ�υ

ε�πε κι πιασε τ� τραγ��δι τ�υ: «Τ� �λ�μμα τ�υ �ρι-

στ�� θα μ’ ε�αγν	σει, στ�ν �υραν� η ψυ�" μ�υ...».

; Μα� γ�ρισε στ� μισ�σκ�τειν� δωμ�τι� κι ε�δε τις

μ�γες να πρ�σγει%ν�νται στ� !ε�λ�ς τ�υ #λιτ&ανι��

τ�υ. «Μ�υ τη #ρατε, π�νηρς» σκ#τηκε κι �πλωσε τ�

!ρι τ�υ να πι�σει τ� κασκ�λ για να τις δι%�ει.

B�α#να �κ�υσε ναν *ιαστικ� !τ�π� στην π�ρτα

κι αμσως την ε�δε ν’ αν��γει με #�ρα καταπ�νω τ�υ.

Τρα*�!τηκε π�σω και κ�λλησε στ� περ*�&ι.

«Τα!υδρ�μ�ς!» �κ�υσε απ� την �λλη μερι�. «Π��

ε�σαι, Μαρ�λ�; B!εις συστημν�».

; τα!υδρ�μ�ς ε�δε τ� αν�ι!τ� παρ�θυρ�, ε�δε και

τ�ν Μα� Μαρ�λ� κ�λλημν� στ� περ*�&ι και απ�ρησε.
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«Τι κ�νεις, �νθρωπ μ�υ, με αν�ι!τ� τ� παρ�θυρ�; Σ’

πιασαν �ι &στες;» 

«Πρ�σπαθ% να δι%�ω τις μ�γες!» 

«B!εις ακ�μα μ�γες με ττ�ια παγωνι�; Π�� ε�-

ναι;» 

; Μα� Μαρ�λ� τ�� δει�ε με τ� *λμμα τ�υ τ� #λι-

τ&�νι.

«Και γιατ� αν��γεις;» ρ%τησε απ�ρημν�ς � τα!υ-

δρ�μ�ς.

«Π%ς αλλι%ς θα #�γ�υν;» 

«Σκ�τωσ τες, �νθρωπ μ�υ. Μπα, σε καλ� σ�υ...

Αλλ� τ� �ρω. ;�τε μ�γα δεν μπ�ρε�ς να σκ�τ%σεις

εσ�. Τι σ�ι ντετκτι* ε�σαι, δεν μπ�ρ% να καταλ�*ω,

Μαρ�λ�. Π%ς τα κατα#ρνεις δ�!ως να αν��γεις μ�τη,

*ρε παιδ�κι μ�υ; Α#�� σ’ εν�!λ��ν �ι μ�γες, γιατ� δεν

τις �ε#�ρτ%νεσαι μια και καλ�;... Bλα τ%ρα, υπ�γραψε

εδ% για τ� συστημν�, γιατ� *ι�&�μαι. Απ� α�ρι�, να

�ρεις, ε�μαι σε �δεια. Θα σε δω μετ� τις γι�ρτς. Θα

π�ω με τα παιδι� στ�υς παππ��δες τ�υς...» 

; τα!υδρ�μ�ς ακ��μπησε να !αρτ� στ� γρα#ε��

κι τεινε ναν #�κελ� στ�ν Μαρ�λ�. «Και κλε�σε αυτ�

τ� παρ�θυρ�. Θα π�υντι�σεις!» 

; Μα� Μαρ�λ� υπ�γραψε εκε� π�υ τ�υ υπ�δει�ε �

τα!υδρ�μ�ς και π�ρε τ�ν #�κελ�.

«Λες να ’ναι καννα μ*ασμα;» ε�πε κλε�ν�ντ�ς τ�υ

π�νηρ� τ� μ�τι � τα!υδρ�μ�ς. «Α, ρε Μαρ�λ�. Π%ς τα
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κατα#ρνεις και τα κ�ν�μ�ς τ�σ� καλ�, δεν τ� ’!ω κα-

ταλ�*ει... Gντε, καλ� Cριστ��γεννα και να περν�ς κα-

λ�, ε;» 

; Μα� Μαρ�λ�, σαν να ��πνησε απ� την απ�!α�-

νωση π�υ π�ντα τ�ν πιανε με την π�λυλ�γ�α τ�υ τα-

!υδρ�μ�υ, κανε να *�μα πρ�ς αυτ�ν. «Στ�σ�υ!» ε�-

πε.

«Τι;» 

«Να σ�υ δ%σω κ�τι για τα παιδι� σ�υ... Για τις

γι�ρτς...» 

; τα!υδρ�μ�ς τ�ν κ��τα�ε παρα�ενεμν�ς. «B!εις

π�ρει δ%ρα στα παιδι� μ�υ;» 

«V!ι, αλλ� να...» ε�πε αν��γ�ντας να συρτ�ρι τ�υ

γρα#ε��υ τ�υ. «Π�ρε αυτς τις σ�κ�λ�τες. Bτσι, για τ�

καλ�...» 

; τα!υδρ�μ�ς μεινε να κ�ιτ�ει τις σ�κ�λ�τες μ’

να *λμμα γεμ�τ� απ�ρ�α.

«Π�ρ’ τες, ντε» επμεινε � Μα� Μαρ�λ�.

«Ε�σαι π�λ� καλ�ς, ρε Μαρ�λ�. Καλ�ς και μυστ�-

ρι�ς. Σ’ ευ!αριστ%!» ε�πε � τα!υδρ�μ�ς και πισωπ�τη-

σε για να #�γει. «Καλ� Cριστ��γεννα!» #%να�ε ε�θυ-

μα απ� τ�ν δι�δρ�μ�. «Και να πρ�σ!εις!» 

«Καλ� Cριστ��γεννα!» ε�πε � Μαρ�λ� και π�γε να

κλε�σει τ� παρ�θυρ�. Αρκετ� με την παγωνι� σ�μερα.

«Τι γινε, γρ�; Π�� την κ�ν�μησες την παλτ�υ-

δι�;» �κ�υσε τ�ν τα!υδρ�μ� να λει στ�ν γερ�-Ιε&εκ�α.
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«Cρυσς δ�υλεις τα Cριστ��γεννα, ε; Στ�σ�υ να σ�υ

δ%σω κι εγ% κ�τι». Κ�ντ�στ�θηκε κι *αλε τ� !ρι

στην τσ�ντα τ�υ.

«Να, π�ρε μια σ�κ�λ�τα. Μ�υ την δωσε � ντετ-

κτι* για τα παιδι� μ�υ, αλλ� !αλ�λι σ�υ. Φ�’ την, να

&εσταθε�ς. Εγ% !ω να τ�υς π�ρω κι �λλη... Καλ� Cρι-

στ��γεννα, γρ�! Εγ% α�ρι� #ε�γω με τα παιδι� μ�υ.

Θα π�με στ�υς παππ��δες τ�υς. Ωρα�α θα ε�ναι! Να

�εκ�υραστ��με και λιγ�κι, ε;»

; Μα� Μαρ�λ� κλεισε τ� παρ�θυρ�, π�ρε τ� #λι-

τ&�νι, !υσε τη σ�κ�λ�τα στ�ν νερ�!�τη και �ναψε τ�

γκα&�κι να #τι��ει �λλη. Δεν �ντε!ε να περπατ�νε

μ�γες στα !ε�λη τ�υ #λιτ&ανι�� π�υ πινε. Κι αυτ� τη

σ�κ�λ�τα τη !ρεια&�ταν �σ� τ�π�τα. Xεστ� και δ�!ως

περπατησις απ� μ�γες.
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ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ·

; ΜΑ> ΜΑΡΙΛ; κ�θισε στ� γρα#ε�� τ�υ, �πιε μια γ�υ-

λι� απ� τη σ�κ�λ�τα –«Μμμ, τλεια!»–, ρι�ε γ�ρω τ�υ

μια ματι� για τις μ�γες, δεν τις ε�δε π�υθεν� και π�ρε

στα !ρια τ�υ τ�ν #�κελ� π�υ μ�λις τ�υ ε�!ε #ρει �

τα!υδρ�μ�ς. ; απ�στ�λας �ταν κ�π�ι�ς �γνωστ�ς σ’

αυτ�ν #�ρας (Δ.;.Π.Ε.C.) και � #�κελ�ς ε�!ε απ�στα-

λε� απ� τ� Σ�� Π��λ� της Βρα&ιλ�ας δ�� μρες πριν.

Ε�!ε συνηθ�σει να λαμ*�νει #ακλ�υς απ� αγν%στ�υς,

κι τσι δεν κ�θισε να αναρωτηθε� π�ι�ς �ταν. Θα �ν�ι-

γε τ�ν #�κελ� και θα μ�θαινε.

; #�κελ�ς περιε�!ε μια επιστ�λ� και μια επιταγ�

π�νω στην �π��α �ταν περασμν� με συνδετ�ρα να

!ειρ�γρα#� σημε�ωμα π�υ γρα#ε με ευκριν�, στρ�γ-

γυλ� γρ�μματα: «°È· Ù· ÚÒÙ· Û·˜ ¤ÍÔ‰·». Ακ�λ�υ-

θ��σε μια μ�ν�γρα#�: «™.¡.».

; Μα� Μαρ�λ� κ��τα�ε τ� π�σ� π�υ �ταν γραμμ-

ν� στην επιταγ� και σ��#ρωσε πρ�*ληματισμν�ς τα

#ρ�δια. Π�λ� μεγ�λ� για τα πρ%τα ��δα! Τι &ητ��-

σαν �ραγε απ’ αυτ�ν;

Με μεγ�λη περιργεια πια, �ν�ι�ε την επιστ�λ�.

Zταν γραμμνη στ�ν υπ�λ�γιστ�, σε π�λ� καλ�ς π�ι�-
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τητας !αρτ�, π�υ ε�!ε αν�γλυ#α τυπωμν� τ� σ�μα τ�υ

#�ρα: Bνα αστρι κλεισμν� σ’ ναν κ�κλ� π�υ σ!η-

μ�τι&αν �ι λ�εις:

«Δ√ ∞™Δƒ√ Δø¡ Ãƒπ™Δ√À°∂¡¡ø¡ ª∞™ √¢∏°∂π».
Δι�*ασε:

¢ÈÂıÓ‹˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÔ·Á¿Ó‰ÈÛË˜
∂ÔÚÙÒÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ

™¿Ô ¶¿ÔÏÔ, 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

∫‡ÚÈÂ,

ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ÌÂ

ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 423/2 ÙË˜ 16Ë˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯Ô-

ÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Î·-

Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Û·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·

ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘.

™·˜ ÂÛˆÎÏÂ›Ô˘ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ‹, ÏËÚˆÙ¤·

ÙËÓ 23Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Î·È Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ¤¯ÂÈ

ÎÚ·ÙËıÂ› ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ ÛÙËÓ

Ù‹ÛË 708 ÙË˜ 22·˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙˆÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎˆÓ

∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ ÚÔ˜ ™¿Ô ¶¿ÔÏÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÎˆÏ‡-

Ì·Ùfi˜ Û·˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹.

ªÂ ÙÈÌ‹

√√ÎÎÙÙ··‚‚ÈÈ··ÓÓfifi˜̃  ¡¡ÙÙ¿¿ÛÛÂÂÚÚ

¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
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; Μα� Μαρ�λ� γ�ρισε τ� !αρτ� να δει μ�πως γρα-

#ε κ�τι κι απ� π�σω. Τ�π�τα. Bψα�ε τ�ν #�κελ� μ�πως

περιε�!ε κ�π�ια �λλη επιστ�λ� � κ�π�ι� στ�ι!ε�� για

τ�ν διεθν� αυτ�ν �ργανισμ� π�υ πρ%τη #�ρ� �κ�υγε

στη &ω� τ�υ, αλλ� μ�ταια. Vλα κι �λα π�υ τ�υ ε�!αν

στε�λει �ταν αυτ�. Παρ��εν�.

Κ�θισε αναπαυτικ� στην καρκλα τ�υ, �πιε μια

γ�υλι� απ� τη σ�κ�λ�τα (π�υθεν� �ι μ�γες), ρι�ε μια

ματι� �ω απ� τ� παρ�θυρ� κι πειτα �αναγ�ρισε στην

επιστ�λ�.

Τι �ταν π�λι αυτ�; Γιατ� τ�ση μυστικ�τητα; Π%ς

�θελαν να αναλ�*ει μια απ�στ�λ� δ�!ως να �ρει καν

π�ι�ι ε�ναι �ι εργ�δ�τες τ�υ; «Διεθν�ς ;ργανισμ�ς

Πρ�παγ�νδισης Ε�ρτ%ν Cριστ�υγννων...» Τι να �ταν

�ραγε; Και τι �θελαν απ’ αυτ�ν;

>ανακ��τα�ε την επιστ�λ�. «...σας ανακ�ιν%νει τη

*��λησ� τ�υ να κατα#�γει στις υπηρεσ�ες σας σ!ετικ�

με να &�τημα των συμ#ερ�ντων τ�υ». Τ�π�τα δε σ�-

μαινε αυτ�. Π�ι� �ταν αυτ� τ� &�τημα των συμ#ερ�-

ντων τ�υς; Και τι σ!ση ε�!ε με τη δ�υλει� τ�υ;

B�υσε τ� κε#�λι τ�υ, �πιε μια ακ�μα γ�υλι� απ� τη

σ�κ�λ�τα, κ��τα�ε για τις μ�γες («Bμμ�νη ιδα μ��

!�υν γ�νει �ι μ�γες» γλασε), π�ρε στα !ρια την επιτα-

γ�, τη μελτησε καλ� καλ� και διαπ�στωσε �τι � γρα#ι-

κ�ς !αρακτ�ρας �ταν � �δι�ς με αυτ�� π�υ ε�!ε γρ�ψει

τ� σημε�ωμα. Σ.Ν. Πρ�σπ�θησε να δια*�σει τ� �ν�μα
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στην υπ�γρα#�, αλλ� �ταν δυσαν�γνωστ�. Bπειτα

σκυψε και �αναδι�*ασε την επιστ�λ�. Δεν *γα&ε

�κρη.

Σηκ%θηκε, κανε μερικ� *�ματα στ� δωμ�τι�,

�ν�ι�ε την π�ρτα, την �αν�κλεισε, �πιε ακ�μα μια γ�υ-

λι� σ�κ�λ�τα, �ν�ι�ε τ�ν υπ�λ�γιστ� και π�ρε τηλ-

#ων� τις πληρ�#�ρ�ες τ�υ τηλε#ωνικ�� καταλ�γ�υ. Η

κρ�τηση ε�!ε πρ�γματι γ�νει για τις 22 Δεκεμ*ρ��υ.

«Μ�πως μπ�ρε�τε να μ�υ πε�τε π�ι�ς κανε την

κρ�τηση;» ρ%τησε, μην περιμν�ντας να μ�θει και

π�λλ�.

«Σεσ�λια Ντ�νσερ, κ�ριε» τ�υ απ�ντησε η γυναι-

κε�α #ων� απ� την �λλη μερι�.

; Μα� Μαρ�λ� !αμ�γλασε. Σ.Ν. Τα αρ!ικ� στ�

σημε�ωμα, τα στρ�γγυλ� και ευκριν� γρ�μματα στην

επιταγ�. «Ευ!αριστ%, κυρ�α μ�υ. Καλ� Cριστ��γεν-

να!» 

Bκλεισε τ� τηλ#ων� κι σκυψε στ� πληκτρ�λ�γι�

τ�υ υπ�λ�γιστ�. Θα ψα!νε στ� διαδ�κτυ� να *ρει

στ�ι!ε�α. Δεν μπ�ρε�... Διεθν�ς �ργανισμ�ς �ταν – απ�-

κλε�εται να μην ε�!ε ιστ�σελ�δα.

Μπ�κε σε μια μη!αν� ανα&�τησης, γραψε τ� �ν�-

μα τ�υ �ργανισμ��, αλλ� τ�π�τα. Bγραψε τα αρ!ικ�,

αλλ� και π�λι τ�π�τα. Bψα�ε στ�υς διεθνε�ς �ργανι-

σμ��ς, στ�υς �ργανισμ��ς στη Βρα&ιλ�α, στ� Σ�� Π��-

λ�, στη Λατινικ� Αμερικ�, αλλ� τ�π�τα. Τ�π�τα, τ�π�τα,
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τ�π�τα. ;�τε �!ν�ς τ�υ «Διεθν��ς ;ργανισμ�� Πρ�πα-

γ�νδισης Ε�ρτ%ν Cριστ�υγννων».

«Κ�τι δεν π�ει καλ� εδ%...» μ�υρμ��ρισε. «Γιατ�

αυτ� η μυστικ�τητα;» 

Bγραψε Cριστ��γεννα, Ε�ρτς, Πρ�παγ�νδιση,

αλλ� και π�λι τ�π�τα, τ�π�τα, τ�π�τα.

«Μ�πως μ�υ κ�ν�υν πλ�κα;» μ�υρμ��ρισε και �α-

ναπ�ρε την επιστ�λ� στα !ρια. ;κτα*ιαν�ς Ντ�σερ!

Π%ς δεν τ� σκ#τηκε;

Bγραψε τ� �ν�ματεπ%νυμ� στη μη!αν� ανα&�τη-

σης και να τ�ς! Bνας αθλητικ�ς πενηντ�ρης, ντυμν�ς

στην τρ�!α, με μια αυστηρ� σαρανταπεντ�ρα στ� πλ�ι

τ�υ, !αμ�γελ��σε μπρ�στ� σε μια γιγαντ��θ�νη π�υ

δει!νε τ� λκηθρ� τ�υ Gγι�υ Βασ�λη να πετ�ει στ�ν

�υραν�.

«; πρ�εδρ�ς της Α.Ι.Α.Β., ;κτα*ιαν�ς Ντ�σερ, με

την αντιπρ�εδρ� Τερ&α Β��εν, ενημρωσαν τ�υς δημ�-

σι�γρ�#�υς για την πρ�ετ�ιμασ�α της Α.Ι.Α.Β. εν�ψει

της επ�σκεψης τ�υ Gγι�υ Βασ�λη στα παιδι� τ�υ κ�-

σμ�υ» δι�*ασε.

Τ� �ρθρ� π�υ ακ�λ�υθ��σε δεν τ�ν δια#%τισε, αλ-

λ�, �ταν γραψε Α.Ι.Α.Β., μαθε αυτ� π�υ &ητ��σε. Αε-

ρ�π�ρ�α στα \!νη τ�υ Gγι�υ Βασ�λη. Αυτ� σ�μαιναν

τα αρ!ικ�.

«Τι λες, *ρε παιδ� μ�υ...» ε�πε μεγαλ�#ωνα � Μα�

Μαρ�λ�.

18
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Δεν ��ερε αν πρεπε να γελ�σει � να μελαγ!�λ�-

σει.

«Κ��τα τι κ�ν�υν �ι �νθρωπ�ι...» μ�υρμ��ρισε και

δι�*ασε για την επι!ε�ρηση π�υ παρακ�λ�υθ��σε,

υπ�τ�θεται, την π�ρε�α τ�υ λκηθρ�υ τ�υ Gγι�υ Βασ�-

λη τη ν�!τα των Cριστ�υγννων και ενημρωνε τα παι-

δι� για τ� π�� *ρ�σκεται. «Απ�στευτ�!»

; Μα� Μαρ�λ� σηκ%θηκε κι κανε μια *�λτα για

να �εμ�υδι�σει.

«Αερ�π�ρ�α στα \!νη τ�υ Gγι�υ Βασ�λη και Μα�

Μαρ�λ� στα \!νη τ�υ Δ.;.Π.Ε.C.» ε�πε γελ%ντας. «Κ�-

τσε να γρ�ψω και Σεσ�λια Ντ�νσερ, να δω τι θα μ�υ

*γ�λει» συν!ισε και κ�θισε *ιαστικ� στ� γρα#ε�� τ�υ.

Μπ�νγκ�! 

«Η Σεσ�λια Ντ�νσερ, διευθ�ν�υσα σ�μ*�υλ�ς των

Cωρι%ν τ�υ Gγι�υ Βασ�λη Α.Ε. συναντ�ει τ�ν πρ�ε-

δρ� της Βι�μη!αν�ας Ενδυμ�των ‘‘Gγι�ς Βασ�λης

Α.Ε.Β.Ε.’’, Ιερ%νυμ� Πρ�νσερ» γρα#ε η λε&�ντα της

#ωτ�γρα#�ας π�υ δει!νε μια �μ�ρ#η, κ�μψ� τριαντα-

πεντ�ρα να !αμ�γελ�ει στ�ν #ακ� μα&� με ναν γερ�-

δεμν� συν�μ�λικ� της. Πρ�σε�ε �τι τα μ�τια της δει-

!ναν θλιμμνα. Π�σω τ�υς διακριν�ταν κ�π�ι� απ� τα

!ωρι� τ�υ κ�σμ�υ �π�υ υπ�τ�θεται �τι &ει � Gγι�ς Βα-

σ�λης, κ�σμ�ς !αρ��μεν�ς και γελαστ�ς, κι να πρ�σω-

π� π�υ � Μα� Μαρ�λ� ε�!ε �αναδε�: ; ;κτα*ιαν�ς

Ντ�σερ! 
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«Π�υλ�κια μ�υ...» ε�πε μσα απ� τα δ�ντια τ�υ.

«Μια παρε��λα ε�στε λ�ιπ�ν...» 

Σηκ%θηκε, �ν�ι�ε τ� παρ�θυρ� να π�ρει λ�γ� αρα

(� γερ�-Ιε&εκ�ας συν!ι&ε τ� τραγ��δι τ�υ στην ε�σ�δ�

τ�υ κτιρ��υ), παρ�γγειλε κ�τι για να τσιμπ�σει, #τια�ε

ακ�μα μια σ�κ�λ�τα και πεσε με τα μ��τρα στ�ν υπ�-

λ�γιστ�.

Bγραψε τ� �ν�ματεπ%νυμ� της Τερ&ας Β��εν και

τ�υ Ιερ%νυμ�υ Πρ�νσερ, π�υ τ�υς ε�!ε δει μα&� με τα

μ�ναδικ� μλη τ�υ Δ.;.Π.Ε.C. π�υ γν%ρι&ε, κι τσι μα-

θε και για κ�π�ι�ν Θε�#ιλ� Ντ�νερ, διευθ�ν�ντα σ�μ-

*�υλ� της «Παι!ν�δια τ�υ Κ�σμ�υ Α.Ε.Β.Ε.», και μια

Ιω�ννα Κι��πιντ, διευθ�ντρια τ�υ Γρα#ε��υ Δημ�σ�ων

Σ!σεων «Zρθαν τα Cριστ��γεννα. Τι !αρ�!».

Μσω αυτ%ν μαθε και για κ�π�ια Ελ*�ρα Μπλ�-

τ&εν, ιδι�κτ�τρια γνωστ�ς αλυσ�δας καταστημ�των

παι!νιδι%ν με υπ�καταστ�ματα σ’ �λ� τ�ν κ�σμ�, και

για τ�ν Ερνστ� Κ�μετ, διακ�σμητ�, ειδικευμν� στ�ν

!ριστ�υγεννι�τικ� στ�λισμ� π�λεων. ; τελευτα��ς,

μ�λιστα, π�&αρε περι!αρ�ς μπρ�στ� στην τελευτα�α

τ�υ δημι�υργ�α, τ� αν�π�δ� !ριστ�υγεννι�τικ� δ-

ντρ� («για να !ωρ�ει περισσ�τερα δ%ρα» �πως λεγε

στη δια#�μισ� τ�υ), μα&� μ’ αυτ��ς π�υ ε�!ε δει πρ�η-

γ�υμνως: τ�ν Ντ�σερ, την Ντ�νσερ, τη Β��εν, τ�ν

Πρ�νσερ, την Κι��πιντ, τ�ν Ντ�νερ, την Μπλ�τ&εν και

τ�ν Κ�μετ.

20
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Bτσι �πως γρα#ε σ’ να κ�μμ�τι !αρτ� τα �ν�μα-

τα, πρασε μια ιδα απ� τ� μυαλ� τ�υ. Κ�π�υ αλλ��

τα ε�!ε συναντ�σει �λα αυτ� τα �ν�ματα μα&�. Κ�-

π�υ... Παλι�...

Με μια κ�νηση κανε π�σω τ� κ�θισμα, τυλ�!τηκε

με τ� κασκ�λ, κανε να π�ρει τ� παλτ�, θυμ�θηκε �τι

τ� ε�!ε δ%σει στ�ν γερ�-Ιε&εκ�α, π�ρε τα κλειδι� και

*γ�κε �ω σ!εδ�ν τρ!�ντας. Ε�!ε αρ!�σει να νυ!τ%-

νει. Bπρεπε να πρ�λ�*ει τ� *ι*λι�πωλε�� αν�ι!τ�.

«Π�� πας τσι *ιαστικ�ς;» τ�υ #%να�ε � γερ�-Ιε-

&εκ�ας.

«Στ� *ι*λι�πωλε��. Θα τ� πρ�λ�*ω αν�ι!τ�, λες;»

Δεν �κ�υσε την απ�ντηση, γιατ� ε�!ε κι�λας στρ�ψει.

Παγωνι�. «Gντε να !ι�ν�σει, για να κ�ψει τ�

κρ��» σκ#τηκε και τριψε τις παλ�μες τ�υ για να

&εσταθε�.

Τ� *ι*λι�πωλε�� �ταν αν�ι!τ�. Μπ�κε μσα #�υ-

ρι�&�ς κι πεσε π�νω στη Μαργαρ�τα, την κ�πλα

π�υ τ� δ��λευε.

«Καλησπρα, Μα�» τ�υ !αμ�γλασε αυτ�.

«>ρεις τι ψ�!νω;» ε�πε με κ�μμνη την αν�σα.

«Bνα παλι� !ριστ�υγεννι�τικ� π��ημα π�υ κ�ναμε

στ� σ!�λε��. Αυτ� π�υ ε�!ε τ�υς τ�ρανδ�υς τ�υ Gγι�υ

Βασ�λη με τα �ν�ματ� τ�υς».

Η κ�πλα τ�ν κ��τα�ε ε�εταστικ�. Τ�ν ε�!ε δει π�λ-

λς #�ρς να μπα�νει τσι αναστατωμν�ς στ� *ι*λι�-
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πωλε�� και ��ερε πια �τι, κ�θε #�ρ� π�υ �ταν σε τ-

τ�ια κατ�σταση, *ρισκ�ταν κ�ντ� σε μια ανακ�λυψη.

«Τι δ�υλε�εις π�λι; Ψ�!νεις τ�ν Gγι� Βασ�λη;» 

; Μα� Μαρ�λ� την κ��τα�ε σκε#τικ�ς. «Λες;» ε�πε.

Η κ�πλα τ�� κατ*ασε απ� να ρ�#ι ναν λεπτ�

!αρτ�δετ� τ�μ�.

«Δε ν�μ�&ω να σε ενδια#ρει κ�π�ια συγκεκριμ-

νη κδ�ση» τ�υ ε�πε. «“Η παραμ�ν� των Cριστ�υγν-

νων” τ�υ Κλμεντ Μ�υρ. Αυτ� ψ�!νεις!»

; Μα� Μαρ�λ� τ�ς τ� �ρπα�ε σ!εδ�ν απ� τα !-

ρια και τ� �ν�ι�ε *ιαστικ�. Τ� κε�μεν� �ταν λιγ�στ�.

Γ�ρισε τις σελ�δες μ!ρι π�υ #τασε στ� σημε�� π�υ

ψα!νε.

«∂ÌÚfi˜, ¡Ù¿ÛÂÚ! ∂ÌÚfi˜, ¡Ù¿ÓÛÂÚ!
∂ÌÚfi˜, ¶Ú¿ÓÛÂÚ Î·È μ›ÍÂÓ!

∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ, ∫fiÌÂÙ Î·È ∫ÈÔ‡ÈÓÙ!
°ÂÚ¿, ¡ÙfiÓÂÚ Î·È ªÏ›Ù˙ÂÓ!
∂ÌÚfi˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ „ËÏ¿,

ÛÙË ÛÙ¤ÁË Ó· ÚÔÛÁÂÈˆıÔ‡ÌÂ!
ΔË ¯·Ú¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ,
Î·ÏÔ› ÌÔ˘ Ù¿Ú·Ó‰ÔÈ, Ó· ‰Ô‡ÌÂ!»

απ�γγειλε κι �λ� τ�υ τ� πρ�σωπ� γελ��σε.

«>ρεις π�� θα π�ω μεθα�ρι�, Μαργαρ�τα;» ε�πε

22
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και της σκασε να #ιλ� στ� μ�γ�υλ�. «Στ� Σ�� Π��λ�,

να συναντ�σω τ�υς τ�ρανδ�υς τ�υ Gγι�υ Βασ�λη!» 

Η κ�πλα τ�ν κ��τα�ε δ�σπιστη. «Τι; Ψ�!νεις τ�υς

τ�ρανδ�υς τ�υ Gγι�υ Βασ�λη τ%ρα;» 

«Δεν �ρω τι ψ�!νω, Μαργαρ�τα, αλλ� !ω περιρ-

γεια να μ�θω. Τρελ� περιργεια!» 

Πλ�ρωσε τ� *ι*λ�� και *γ�κε �ω σ#υρ�&�ντας

ναν !ριστ�υγεννι�τικ� σκ�π�. Σ�κωσε τα μ�τια στ�ν

�υραν� κι ε�δε νι#�δες !ι�νι�� να στρ�*ιλ�&�νται στ�

#ως τ�υ δρ�μ�υ. Επιτλ�υς, !ι�νι&ε!
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