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Ό Άντρέας, .μιεσόκΟ'Πος τώρα πιό: στα 

χρόνια τούrα τf\ς Ο'Uiμψο.ρδ:ς τής άπlρόσ;μεvης 

έπιασε δαιΛει.ό: στό «Βέρντε Αοf:Νσ:~. Κάθε 

mρωί τόv 6•λέπω vό: κσ:reβαίιvει ηΊv κατηφό

ρα τ·f\ς πλατειδ:ς λεωφόρου, να διαf5αiW:t τή'Ι 

κοίτη τοΟ ξεροπόταμου ποο κι αότ.i't &
σφο:λτοστρώθηκε καΙ με βηtμα σταθερό, 'Πα

ρΟ: τα χιρι6ιιια του, κατεvθUνεται στο 'W'άpκο. 

Κο:θαροντι.ιμένος, σοβαρΟr; σav 'Πάντtt, ~'" 
ξιΟ'Πpε111ής, μόλη τη συμφοpQ: ποο τΟν τύ

λιξε κα1 τΟν f;ρριξε στοΟ ξεριζωμοΟ τούτα 

τα χώιματα, &περήφαvος - ποτές στJϊς 

ζωf)ς του το -yάρω.· δε στάθηκε 'ΠΕ~ -
εΤΥ<Χι σννε.-rrfις στο ώράριό του. Ένια .μέ 

μια καi τρεΊς .με ~ξι 1'0 &πόγεvμα. 

Κεlοvο το πριωίνΟ δ 'Αιντ,ρέ.ας χτύπησε τi\v 

πόρτα τοΟ y.ραφείοv μου με συστ<Μ.η κι h
λοφάvφο τοv πόvο ποο χαpάικωσε τιΟ πρό

. σωπό του, εvο: 'Πρόσωπρ ποU στα χέρια τf;ς 

vειότης ήταv ~άθε;rρο, κι άντιφCyyιζε τήv 

καιθαρότητο: τής 1/VX!iς τοu. 

--~Ηpθα να σέ παpiσJΚαΛέσω 1toλV κόριε 

ΤεΟκ;ρο να· ~οΟ δώσεις μιά καρέκλα άνο:ηη

ρικη για τη γριά μοu. Ξeρεις, braθε καρ

διακfι πρόσ6~η τούτες τ!ς μέιpες. 'ΊΞτσι 

θα .μ'Πορο0με να fft 6ιcικι'Ιιο0με Λfyo ατή~ 
κατάσαση πού βρίσκεται.' .. 

Ξανάφερtt στη σιιέψη τoiRo τό Μβε11"Γά11'

θριωιιτο πpiv όnτΟ το ξερριζωμό μας, στι1v 

Κuθρέια. Λιγόλσyος, tιχοvμεvος, σεμ'Ιlός, ι.'χ

~- σ'Ι1ε!dπαv · 6σθει4 Ο'11)ν τψfι καΙ 

στί\v ίrmόληψη των καrο!ιcων τοΟ Κsφαλοχω

ριοΟ. Ρdιyιαε · fl καριδ,ά: μοι;ι σω άκωσο: 

τούrη τηv 11"αράι<ληση. τ οΟ ζήτησct. λiγη 'Πί

στωση χpόvov ίσ<ΧΙμε πού να σuζη'1'ή'!1(>) τ() 

θέμα '\IE τηv κεvτρικfι έτrιτρσnή. Μά ο! ·μέ

ρες διο::δf\καv JCG.Ypiς W: .yi'\/Jtι κατορ&n0 vά 

.JJETPO"f .. ,J.T"l'ΛWOT 

σvσκεψθοΟμε, Κι δ Άντρέας σΕ: λί-γο ξα

vακrwrοΟσ~ τf!ιt ~Q τιιt ·γ~ μοι,ι. 
' :': ., ; ~ ; . ~ 

--.Κύριε ί~1 ;Υ~ vά,~ 
ρει Πιv ~. ~'f~;-Δv :. . _«άνιι:{ .ρi 
παpctl{αλω,. ~ι, ."ΙΦ)~. ,τ~ ~-~ ~yά. 

χωρiς την, 

ρέ1<λο: ποu 

Τον εΤδα -~~ t«.ΦΙ~ 
μένος κι · '~ι' "O"'''i. '· 
Ο'μά τοο 111;'ς · .,.. . ·· Ή . iαc; ι 
θερμοκήπιο:.1fi:ίι·'~{dt b··;s~ 'κο~ 
σίδιης &πο ;~ο ~~ ·• ~~ 
σι'Ντσμα τ6 ~d ~ ~~ kdl 
πολλο:1τλ<rο'ι~ I(~ ~~~«~ε μα' 'rftc; 
yljς μaς Ολιιι'_ '~~. '~ρί;μ-·_ιt' tm'ιι)(έt!ριiμ«rιtό\_.' _'κι 
άνατrλct0'1'ι1d) τ~ ~~it'et; ij 
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·ΚαΙ μe Wν ί~, ~~;~~ 
που.~,~~-~ yιaι'fit~. 




