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Ε κείνο το φθινοπωριάτικο αποµεσήµε-
ρο που αρχίζει η ιστορία µας, ο Νικολάκης 
Πιτσιρίµπος του Φιλήµονα και της Ιολάν-
θης γύριζε από το σχολείο σιγοσφυρίζο-
ντας ανέµελα. Φορούσε την αγαπηµένη του 
µπλούζα µε το σήµα του Πανκιτρινιακού 
και ένα µπουφάν στο χρώµα της γρανίτας 
σταφύλι. Όπως βάδιζε, κλοτσούσε επιδέξια 
ένα σκουριασµένο και στραπατσαρισµένο 
κονσερβοκούτι από τοµατοπελτέ µάρκας 
«Πλιτς». Ήταν από τις αγαπηµένες του µάρ-
κες κονσερβοκουτιών για κλότσηµα, αλλά 
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και για δέσιµο σε ουρά κεραµιδόγατας, αν 
εξαιρέσουµε τα κονσερβοκούτια ισπανικής 
γαρίδας µάρκας «Τορέρο» µε ανδαλουσιανό 
ελαιόλαδο που έκαναν ηχηρότερο γκελ.

Ο ουρανός ήταν ασυννέφιαστος εκτός από 
ένα συννεφάκι σε σχήµα µισοφαγωµένου 
κουραµπιέ και ένα άλλο σε σχήµα ολόκλη-
ρου αφάγωτου κουραµπιέ. Ένα ελαφρύ 
αεράκι θρόιζε στις φυλλωσιές των ευκα-
λύπτων που πλαισίωναν τον δρόµο και ο 
ήλιος έλαµπε σαν ένα µεγάλο αξεφλούδιστο 
πορτοκάλι πασπαλισµένο µε χρυσόσκονη. 
Τίποτα, µα τίποτα δεν προµήνυε τα ανα-
πάντεχα, τα ανατριχιαστικά, τα φρικιαστι-
κά γεγονότα που θα συνέβαιναν εκείνη τη 
µέρα και όχι µόνο θα σηµάδευαν για πάντα 
την ανέµελη ζωή του, αλλά και θα την έθε-
ταν σε θανάσιµο κίνδυνο.

Στον ώµο του Νικολάκη Πιτσιρίµπου κρεµό-
ταν γδαρµένη και ταλαιπωρηµένη η σχολική 
του τσάντα, µέσα στην οποία βρίσκονταν 
τρία στραπατσαρισµένα τετράδια µε λεκέδες 
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από µαρµελάδα βύσσινο, ένα κιτρινογάλαζο 

σκουµπιντού, µια ξύλινη σβούρα, ένα γιογιό 

και το άλµπουµ µε τη συλλογή από τρίγωνα 

γραµµατόσηµα του Τρινιντάντ, συµπεριλαµ-

βανοµένου ενός πολύ σπάνιου µε τρεις ξιφί-

ες, που το είχε πάρει κρυφά από το συρτάρι 

του µπαµπά του για να το δείξει στους φί-

λους του, τον Μπισµπικούκη τον ανατσού-

µπαλο, τον Μακροβούτη τον ψηλολέλεκα 

και τον Κουτρουβάλα τον κουτσοδόντη.

Στη δεξιά τσέπη του µπουφάν του βρίσκο-

νταν πέντε γυάλινες µπίλιες, τρεις µικρές 

πρασινογάλανες και δύο µεγάλες κιτρινοκόκ-

κινες ή κοκκινοκίτρινες, ανάλογα µε το από 

ποια µεριά τις κοιτούσες, και ένα µαντίλι 

που το είχε δέσει κόµπο για να θυµηθεί κάτι 

που είχε εδώ και καιρό ξεχάσει ότι έπρεπε 

να θυµηθεί. Από την πίσω τσέπη του παντε-

λονιού του περίσσευε η πιστή του σφεντόνα 

µε το φθαρµένο δερµάτινο λουρί. Για να εξα-

σκηθεί στη σκοποβολή, είχε σηµαδέψει τις 

προάλλες µε αυτή τη σφεντόνα το λεπτε-
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πίλεπτο γιαπωνέζικο βάζο µε τους λευκούς 
κρίνους στη σερβάντα του σαλονιού της θείας 
Ροζαµούντας, αλλά, ευτυχώς, δεν το είχε 
πετύχει, αν και είχε πετύχει τον καθρέφτη 
που βρισκόταν ακριβώς από πίσω από το 
γιαπωνέζικο βάζο µε τους λευκούς κρίνους. 
Η θεία Ροζαµούντα, πάντως, µόλις συνήλθε 
από την ολιγόλεπτη λιποθυµία της, αισθάν-
θηκε µια τεράστια ανακούφιση που ο ανι-
ψιός της δεν είχε σµπαραλιάσει το βάζο, το 
οποίο ήταν οικογενειακό κειµήλιο από τον 
προπάππο της, τον Ισίδωρο τον ανθυπο-
πλοίαρχο, που του το είχε χαρίσει, µαζί µε 
δύο µπάµιες οριγκάµι και ένα µπαοµπάµπ 
µπονσάι, ένας παλαιστής του σούµο, όταν 
τον είχε σώσει από µια αγέλη αφηνιασµέ-
νων τανούκι στο λιµάνι της Γιοκοχάµα, και 
γι’ αυτό δεν τον κατσάδιασε πολύ, του απα-
γόρευσε µόνο αυστηρά να µπαίνει οπλισµέ-
νος στο σαλόνι εφ’ όρου ζωής... Από τότε, 
πάντως, η σκοποβολή του Νικολάκη είχε 
βελτιωθεί αισθητά και ήταν σχεδόν άψο-
γη, αν εξαιρέσουµε τον κόκορα ανεµοδείκτη 



Το κουδούνι του τρόμου

18

του σπιτιού του απόστρατου πτέραρχου 
Πάτροκλου Περπινιάν, τη βιτρίνα του κρεο- 
πωλείου του Λουκά Τζουτζουφλέκη, χον-
δρέµπορου λουκάνικων, και µερικές άλλες, 
µετρηµένες στα δάχτυλα, περιπτώσεις ανα-
πόφευκτων ατυχηµάτων.

Στην αριστερή τσέπη του µπουφάν του Νι-
κολάκη δεν βρισκόταν απολύτως τίποτα, 
δηλαδή θα έπρεπε υπό κανονικάς συνθή-
κας να βρίσκεται εκεί ένα ξηλωµένο µπεζ 
κουµπί, αλλά επειδή η τσέπη ήταν τρύπια, 
το κουµπί είχε πέσει και είχε εξαφανιστεί 
κάπου µέσα στη φόδρα µαζί µε µισό κριτσί-
νι, ένα ξυλάκι παγωτού και ένα κουκούτσι 
χουρµά.

Είχε κάθε λόγο να είναι ευχαριστηµένος µε 
τον εαυτό του και ικανοποιηµένος από τις 
επιδόσεις του εκείνο το αποµεσήµερο ο 
Νικολάκης Πιτσιρίµπος. Είχε κερδίσει δύο 
γκαζές από τον Μπισµπικούκη τον ανα-
τσούµπαλο, είχε βάλει ένα βατραχάκι και 
τρεις γυρίνους στο συρτάρι της έδρας της 



Το αρχοντικό με τις κίτρινες τριανταφυλλιές

19

κυρίας Φεβρωνίας Φρουχτ, της δασκάλας, 

χωρίς κανείς να υποπτευθεί το παραµικρό, 

και είχε τραβήξει τις κοκκινόξανθες κοτσί-

δες της Αστερόπης, της όµορφης, παχου-

λής συµµαθήτριάς του µε τις φακίδες, µην 

παραλείποντας να της διευκρινίσει ότι έτσι 

και τον µαρτυρούσε στη δασκάλα, την κυρία 

Φεβρωνία Φρουχτ, θα τις έκοβε και τις δύο 

τις κοτσίδες µε το επαγγελµατικό ψαλίδι 

του µπαµπά του, που ήταν κουρέας και µά-

λιστα κουρέας περιωπής, επειδή στο κου-

ρείο του «Το Άψογο Ψαλίδι» στην οδό Γου-

τεµβέργιου 82 κούρευε τον κύριο Γουλιέλµο 

Γλουγλουκίδη, πρώην αντιδήµαρχο, και τον 

γνωστό τενόρο Εδουάρδο Φαλτσαδόρ.

Ευδιάθετος, λοιπόν, ο Νικολάκης Πιτσιρί-

µπος κλοτσούσε το τενεκεδάκι του τοµα-

τοπελτέ µάρκας «Πλιτς» και προχωρούσε 

σιγοσφυρίζοντας στον λιθόστρωτο δρόµο, 

όταν τράβηξε την προσοχή του, εκεί, στα 

δεξιά του, ένας κήπος µε κοροµηλιές, πίσω 

από έναν ξύλινο φράχτη βαµµένο µε άσπρη 
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µπογιά που είχε αρχίσει να ξεφλουδίζει. Χω-
ρίς να χάνει χρόνο, ο Νικολάκης Πιτσιρίµπος 
έδωσε ένα σουτ στο κονσερβοκούτι τοµα-
τοπελτέ µάρκας «Πλιτς», που απογειώθηκε, 
διέγραψε µια θεαµατική καµπύλη και κατέ-
ληξε µέσα σε µια λιµνούλα µε πανικόβλητα 
χρυσόψαρα σε έναν άλλο κήπο µε πασχα-
λιές και ηλιοτρόπια. 

Μετά, µια και δυο, ο Νικολάκης Πιτσιρίµπος 
σκαρφάλωσε στον ασπροβαµµένο φράχτη 
και άρχισε να βαδίζει, ισορροπώντας ακρο-
βατικά, από άσπρο παλούκι σε άσπρο πα-
λούκι, αρπάζοντας ταυτόχρονα ζουµερά 
κορόµηλα από τις δροσερές κοροµηλιές που 
άπλωναν γενναιόδωρα προς το µέρος του 
τα βαρυφορτωµένα κλαδιά τους. Του άρε-
σε πολύ του Νικολάκη να ισορροπεί πάνω 
σε εξοχικούς φράχτες. Στην πραγµατικότη-
τα, θεωρούσε τον εαυτό του αυθεντία στην 
ακροβατική ισορροπία. Τα καλοκαίρια περ-
πατούσε ακόµα και στο στενό πεζούλι της 
ταράτσας του σπιτιού τους, κόβοντας τη 
χολή της µαµάς του, αλλά και της κυρίας Κον-
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σουέλας Φουλχένθιο, της γειτόνισσας από 

την Ανδαλουσία, που άπλωνε την µπουγάδα 

της στην αντικρινή ταράτσα, χρησιµοποιώ-

ντας καστανιέτες αντί για µανταλάκια, και 

όταν τον έβλεπε να προσποιείται ότι κινδυ-

νεύει να πέσει, έβγαζε κάτι διαπεραστικές 

κορόνες που θα τις ζήλευε και η διασηµότε-

ρη σοπράνο της όπερας.

Όταν έφτασε στο τέλος του άσπρου φρά-

χτη, πήδηξε πάλι στο πεζοδρόµιο. Υπολό-

γισε ότι θα του έπαιρνε κανένα τέταρτο 

ακόµα ώσπου να φτάσει στο σπίτι του. Γε-

νικά έβρισκε αβάσταχτα βαρετή και απελ-

πιστικά ανούσια αυτή την καθηµερινή δια-

δροµή σχολείο-σπίτι και σπίτι-σχολείο. θα 

ήταν προτιµότερο αν θα µπορούσε να την 

έκανε µε αερόστατο Ζέπελιν, ή έστω καβά-

λα σε καγκουρό πρωταθλητή του πηδήµα-

τος εις µήκος, και όλο και αναζητούσε τρό-

πους για να της δώσει µια κάποια ποικιλία, 

λίγη ζωντάνια, να την κάνει τέλος πάντων 

κάπως πιο συναρπαστική. Ένας τρόπος, 
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τον οποίο είχε βρει για να διασκεδάζει, ήταν 
να χτυπάει κουδούνια σπιτιών κατά µήκος 
του δρόµου και να το βάζει µετά στα πόδια. 
Όταν ο ταλαίπωρος νοικοκύρης άνοιγε την 
εξώπορτα, ο Νικολάκης βρισκόταν κιόλας 
καµιά διακοσαριά µέτρα παρακάτω, γεγο-
νός που καθιστούσε κάθε καταδίωξη ανώ-
φελη.

Δίχως, λοιπόν, κονσερβοκούτι τοµατοπελτέ 
µάρκας «Πλιτς» ή εκλεκτής ισπανικής γαρί-
δας µάρκας «Τορέρο» να κλοτσάει και χωρίς 
φράχτη κήπου µε κορόµηλα να ισορροπεί, 
είχε αρχίσει να βαριέται. Αυτό το είδος βα-
ρεµάρας που ένιωθε ο Νικολάκης Πιτσιρί- 
µπος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «πολ-
λαπλασιαστικό». Δηλαδή, όσο πήγαινε και 
µεγάλωνε όλο και πιο πολύ, σε σηµείο που 
αν η βαρεµάρα ήταν ψάρι, θα είχε διαστά-
σεις τουλάχιστον φάλαινας σε ενδιαφέρου-
σα, για να µην πει κανείς αεροπλανοφόρου. 
Και τότε το είδε! Είδε αυτό που αναζητούσε. 
Δηλαδή, λίγο παρακάτω, στα αριστερά του, 
εντόπισε τον στόχο του. Ήταν ο αριθµός 17 
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της οδού Ιακώβου Γαριβάλδη. Ένα παλιό αρ-
χοντικό µε σφαλιστά πρασινοβαµµένα, λίγο 
γδαρµένα παραθυρόφυλλα και σκονισµένες 
κίτρινες τριανταφυλλιές στον κήπο. Κισσοί, 
περικοκλάδες και αναρριχώµενες κληµατί-
δες κάλυπταν µέρος της πρόσοψης. Καµιά 
δεκαριά µαρµάρινα σκαλοπάτια, φθαρµένα 
και φαγωµένα από τον χρόνο, οδηγούσαν 
σε µια βαριά εξώπορτα µε περίτεχνα σκαλί-
σµατα και τοξωτό υπέρθυρο.

Λόγω του ότι είχαν µετακοµίσει πρόσφατα σε 
αυτή τη γειτονιά, δεν είχε τύχει να ασχοληθεί 
άλλη φορά µε αυτόν τον συγκεκριµένο στό-
χο. Κοντοστάθηκε και, µισοκρυµµένος πίσω 
από λευκές και ροζ ροδοδάφνες που φύτρω-
ναν στο αντικρινό πεζοδρόµιο, υπολόγισε µε  
έµπειρο µάτι την απόσταση που µεσολαβού-
σε και τον χρόνο που θα του έπαιρνε να ανέ-
βει ταχύτατα τα σκαλοπάτια, να χτυπήσει 
το κουδούνι, να κατέβει τρία τρία τα σκαλο-
πάτια, να το βάλει αστραπιαία στα πόδια 
και να γίνει καπνός. Δώδεκα δευτερόλεπτα 
να φτάσει στο σπίτι, εφτά να ανέβει τα σκα-
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λοπάτια, τριάµισι δευτερόλεπτα για να χτυ-
πήσει το κουδούνι –θα µπορούσε βέβαια να 
το κάνει και σε δυόµισι, αλλά ήθελε το κου-
δούνισµα να είναι παρατεταµένο για να το 
ευχαριστηθεί– και µετά άλλα τρία δευτερό-
λεπτα (το κατέβασµα θα έπαιρνε λιγότερο 
χρόνο) και δώδεκα για να αποµακρυνθεί στο 
βάθος του δρόµου και να στρίψει στη γωνία. 
Όσο γρήγορος και γυµνασµένος και να ήταν 
ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα, σίγουρα 
δεν θα τον προλάβαινε, αν βέβαια αποφά-
σιζε να τον κυνηγήσει για να τον επιπλήξει ή 
ακόµα για να χειροδικήσει.

«Εµπρός! Στοχεύσατε! Έφοδος!» σκέφτηκε 
ο Νικολάκης και, χωρίς δεύτερη σκέψη, έβα-
λε σε εφαρµογή το παράτολµο σχέδιό του! 
Διέσχισε τον λιθόστρωτο δρόµο, ανέβηκε τη 
µαρµάρινη σκάλα και πίεσε µε όλη του τη 
δύναµη το κουδούνι.

Άκουσε αµυδρά τον κουδουνιστό ήχο να 
αντιλαλεί στο εσωτερικό του σπιτιού. Ταυ-
τόχρονα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε 
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καλά, κάτι δεν πήγαινε καθόλου, µα καθό-

λου καλά! Κάτι ζεστό και ρευστό σαν σάλιο 

σαλιγκαριού στην αφή του κουµπιού του 

κουδουνιού τον ανησύχησε και οι υποψίες 

του δεν άργησαν να επιβεβαιωθούν όταν 

προσπάθησε να αποσύρει το δάχτυλο, που 

στο µεταξύ είχε µουδιάσει, από το κουδού-

νι. Διαπίστωσε ότι δεν µπορούσε!

«Άλλο πάλι και τούτο!» συλλογίστηκε.

Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, το δάχτυλό του 

είχε κολλήσει στο κουδούνι της εξώπορτας 

του παλιού αρχοντικού! Περίεργη, περιερ-

γότατη και ιδιαίτερα ανησυχητική, αναπά-

ντεχη εξέλιξη.

«Τι στην οργή;» σκέφτηκε, ενώ η καρδιά του 

χτυπούσε άτακτα επειδή κάτι τέτοιο δεν το 

είχε προβλέψει, δεν το είχε υπολογίσει, τον 

καθυστερούσε και ανέτρεπε άρδην τα άψο-

γα επιτελικά του σχέδια...

Έκανε δύο-τρεις προσπάθειες να αποσπά-

σει το δάχτυλό του, αλλά δεν τα κατάφερε. 


