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Χειμώνας, κρύο τσουχτερό, σκοτάδι. Με μία λέξη μαυρίλα. Έχω από καιρό 

συνειδητοποιήσει πως δεν είμαι καταθλιπτικός, μοιρολάτρης, ερωτευμένος με τη 

θλίψη. Αλλά εντός μου κυριαρχεί το μαύρο χρώμα. Δεν έχω καταφέρει να βρω τι 

είναι αυτό που με κάνει να νιώθω χάλια. Ίσως να μη με ενδιαφέρει να το βρω, ίσως 

να είμαι υποσυνείδητα ικανοποιημένος από όλο αυτό που μου συμβαίνει. Ίσως, 

τελικά, να μην είμαι τίποτε άλλο παρά ένας μοντέρνος πολίτης αυτού του κόσμου, 

ένας γκρινιάρης, ένας ανικανοποίητος. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο ως άνθρωπος. Κάποιο χάρισμα ή 

κάτι άλλο που θα μπορούσε να με κατατάξει στον κύκλο των ξεχωριστών. Είμαι αυτό 

που όλοι ορίζουν ως συνηθισμένο. Αν εξαιρέσει κανείς την αγάπη μου για την 

ποίηση. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, δε μου αρέσει να διαβάζω ποίηση παρά μόνο 

να γράφω. Μάλλον, έγραφα ποίηση, γιατί τώρα το έχω εγκαταλείψει το άθλημα. Δε 

μου κάνει κέφι. Είμαι, λοιπόν, ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Καλύτερα έτσι. Ο 

συνηθισμένος είναι βολικότερος. Το μη συνηθισμένο σημαίνει παρέκκλιση, σημαίνει 

διαφορετικότητα, σημαίνει κίνδυνο σημαίνει προσοχή, σημαίνει επαγρύπνηση. Άσε 

που πολλές φορές κοστίζει ακριβά. 

Βρίσκομαι κλεισμένος σε τέσσερις τοίχους ή, πιο συγκεκριμένα, 

εγκλωβισμένος ανάμεσα σε δύο τζαμαρίες, ένα ψεύτικο χώρισμα από κόντρα πλακέ 

και έναν τοίχο με τούβλα σοβατισμένο σε απόχρωση του μπεζ. Είναι Παρασκευή. Έξι 

το απόγευμα. Τώρα, κανονικά, θα έπρεπε να είμαι στο σπίτι μου φορώντας 

παντόφλες, έτοιμος να βυθιστώ στη γλυκιά αποχαύνωση του επερχόμενου 

Σαββατοκύριακου. Αλλά δεν είμαι. Είμαι σ’ ένα ακόμα εβδομαδιαίο βασανιστήριο, 

σ’ ένα ακόμα μίτινγκ, από τα αληθινά, όχι από τα ψεύτικα, αυτά που 

χρησιμοποιούνται ως δικαιολογίες για να πηδηχτείς στα μουλωχτά και με πάσα 

προφύλαξη με τον παράνομο δεσμό σου. 

Ο διευθυντής έχει μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του ανοιγμένο το 

Excel. Τα στατιστικά είναι αυτά που καθορίζουν την τύχη τη δική μας και του 

καταστήματος. Δεν είμαστε οι καλύτεροι στο δίκτυο, όπως ενδεχομένως θα ήθελε ο 

διευθυντής· για την ακρίβεια, είμαστε οι χειρότεροι. Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες, 

τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια. 

«Στα στεγαστικά δάνεια βρισκόμαστε στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό του 

τριμηνιαίου στόχου του καταστήματος. Δεν είμαστε εκτός. Εάν φέρουμε άλλες 

τριακόσιες χιλιάδες μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε καλύψει το εκατό τοις εκατό» 

λέει ο διευθυντής έχοντας καρφώσει τα μάτια του στο κέντρο της οθόνης. Άλλες 

τριακόσιες χιλιάδες ευρώ στη στεγαστική πίστη και έχουμε πιάσει το όνειρο, 

λέω στον εαυτό μου και χαμογελάω από μέσα μου πικρά. Σκέφτομαι τα χίλια ευρώ 

του μισθού μου και δεν ξέρω αν πραγματικά αξίζει τον κόπο. 

«Στις κάρτες τώρα. Ενεργοποιημένα πλαστικά: σαράντα τέσσερα. Ούτε στο 

πενήντα τοις εκατό, ενώ τα άλλα καταστήματα της περιφέρειας τρέχουν με 

εβδομήντα και το υπόλοιπο δίκτυο με ογδόντα πέντε τοις εκατό» λέει ο διευθυντής 

και κουνάει σκεφτικός το κεφάλι του. 

Σιωπή στο γραφείο του. Οι υπόλοιποι πέντε −μέσα στους πέντε κι εγώ− έχουν 

χαμηλώσει το σβέρκο τους. 



«Αντώνη, γιατί αυτό το χάλι;» με ρωτάει και νομίζω πως, αν είχε στα χέρια 

του ένα περίστροφο, θα σκεφτόταν πολύ σοβαρά να τραβήξει τη σκανδάλη. 

Γιατί ο κοσμάκης είναι χρεωμένος μέχρι το λαιμό, θέλω να πω, αλλά δεν το λέω. Είναι 

τουλάχιστον αντιεπαγγελματικό. Σκοπός μου είναι να φέρω κέρδη στον οργανισμό 

για τον οποίο εργάζομαι. Για αυτόν το λόγο μού δίνει το ιλιγγιώδες ποσό των χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ. Μεικτά εννοείται. 

«Ίσως δεν έχουμε στοχεύσει στο σωστό τάργκετ γκρουπ» λέω με ύφος 

επαγγελματία. Πρέπει σ’ αυτό το σύστημα να φαίνεσαι, άσχετα με το αν είσαι ή δεν 

είσαι, επαγγελματίας. Είναι μια από τις φράσεις που χρησιμοποιώ στο επαγγελματικό 

μου λεξιλόγιο. Μερικές εκφράσεις μπορούν να καταφέρουν να σε βγάλουν από τη 

δύσκολη θέση. 

«Και τι προτείνεις;» ρωτάει ο διευθυντής. 

Ο διευθυντής μας είναι καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν πέρα από αυτό είναι κι 

ευτυχισμένος. Δύσκολο πράγμα να ορίσεις τι είναι ευτυχία. Είναι παντρεμένος με δύο 

μικρά παιδιά και της παλιάς σχολής, γεγονός που τον κάνει περισσότερο άνθρωπο με 

συναισθήματα και λιγότερο σύγχρονη υπολογιστική μηχανή. Είναι στο επάγγελμα τα 

τελευταία είκοσι χρόνια. Είναι, επίσης, απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας, αλλά 

με το σύστημα της επετηρίδας κάπου τώρα θα έπιανε την πρώτη του δουλειά ως 

γυμναστής. Κατέληξε στο μεγάλο χωνευτήρι που λέγεται τράπεζα. Όταν πρωτόπιασε 

δουλειά είχε πει στον εαυτό του ότι εκείνη θα ήταν μια μικρή δοκιμαστική περίοδος 

μέχρι να ασχοληθεί με το αντικείμενο των σπουδών του. Μου το είχε πει σε μια 

στιγμή αδυναμίας-εξομολόγησης. Μια από αυτές τις στιγμές που τυχαίνουν αραιά και 

πού στον επαγγελματικό χώρο. Είχε όμως παραβλέψει το γεγονός ότι ήταν Έλληνας 

και ότι ζούσε και εργαζόταν στην Ελλάδα, μια πραγματικά απρόβλεπτη χώρα από 

κάθε άποψη. 

«Κάθε προθεσμιακός πελάτης με σχέση άνω των πενήντα χιλιάδων θα πρέπει 

να έχει στο πορτοφόλι του μία ενεργή πιστωτική κάρτα της τράπεζάς μας» λέω, αν 

και διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Τι χρησιμότητα μπορεί να έχει η πίστωση γι’ αυτόν 

που έχει χρήματα; Ίσως μόνο για να κλείνει αεροπορικά εισιτήρια μέσω διαδικτύου.  

«Σωστά!» κάνει με ενθουσιασμό μικρού παιδιού ο διευθυντής. Πιάνει το ποντίκι και 

ανοίγει άλλο λογιστικό φύλλο. Εκεί είναι καταγεγραμμένοι αυτοί οι πελάτες.  

Περνάνε δύο-τρία λεπτά αμηχανίας. Όλοι κοιτάζουν το πάτωμα και 

σκέφτονται τα δικά τους. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άλλοι, αλλά μπορώ να 

φανταστώ. Μπορώ να φανταστώ, γιατί όταν συγχρωτίζεσαι με συγκεκριμένους 

ανθρώπους κάνοντας τα ίδια πράγματα για δώδεκα ώρες τη μέρα, πέντε φορές την 

εβδομάδα, είναι εύκολο να κάνεις τις ίδιες σκέψεις, τουλάχιστον όσον αφορά τα 

εργασιακά θέματα. Σκέφτονται ό,τι κι εγώ. Πότε θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα 

που θα ανοίξουμε τις πόρτες και θα φύγουμε μέσα απ’ αυτό το κολαστήριο. 

Η λίστα έχει κατέβει στην οθόνη του υπολογιστή του. Κρατώντας το στιλό 

ανάποδα στο χέρι του ξεκινά το μέτρημα. «Ένα, δύο, τρία…» Σαν μονότονη 

αντίστροφη μέτρηση για το πάτημα του κουμπιού μιας ατομικής βόμβας. Στο μαγικό 

αριθμό εκατόν είκοσι σταματάει. 

«Δήμητρα, πάρε τη λίστα» κάνει ο διευθυντής και πατάει το πλήκτρο που 

μετατρέπει τη λίστα από σκληρό σε μαλακό αντίγραφο. 

Η Δήμητρα παραλαμβάνει έντρομη τη λίστα. Νομίζω ότι είδα ένα ελαφρό 

τρέμουλο στα χέρια της. Γνωρίζει ότι πρέπει να τσεκάρει ποιοι από τους πελάτες 

έχουν ήδη κάρτα. Ύστερα από αυτό θα πρέπει να πάρει τηλέφωνα. Φυσικά, δεν 

πρέπει να κάνει μόνο αυτό. Πρέπει ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τους πελάτες της 

τράπεζας που προσέρχονται στο κατάστημα για ταμειακές συναλλαγές, πρέπει να 

ανεβοκατέβει στο χρηματοκιβώτιο τουλάχιστον δέκα φορές την ημέρα, πρέπει να 



κάνει αρχειοθέτηση των παραστατικών, πρέπει να κάνει αρχειοθέτηση των 

ανοιγμάτων λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων. Δήμητρα, σε 

καταλαβαίνω απόλυτα. Μόνο αυτός που έχει βιώσει την ίδια κατάσταση μπορεί 

πραγματικά να καταλάβει. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να καταλάβουν ή, ακόμα 

χειρότερα, νομίζουν ότι καταλαβαίνουν. Εκεί που είσαι ήμουν. Τώρα, δεν ξέρω αν 

χρειάζεται, βάσει κοινής λογικής, να έρθεις στη δική μου θέση. Μια θέση μόνο κατ’ 

όνομα προϊσταμένου, που σημαίνει πρακτικά μεγαλύτερες ευθύνες, μεγαλύτερο 

χώσιμο, αλλά ίδιες απολαβές. Ναι, έχω ξεφύγει από τον ατίθασο δαίμονα της 

αρχειοθέτησης, αλλά έχω εκατοντάδες άλλους δαίμονες που είναι πρόθυμοι να με 

βασανίσουν και, φυσικά, το πραγματοποιούν με μεγάλη ευχαρίστηση. 

«Εάν ένα ποσοστό της τάξης του ογδόντα τοις εκατό δεν είναι πελάτες μας σε 

πιστωτική, αυτό σημαίνει…» λέει ο διευθυντής και σταματά, για να φέρει μπροστά 

του το αγαπημένο του κομπιουτεράκι. Εκείνο το κομπιουτεράκι που του είχε κάνει 

δώρο ο σύλλογος εργαζομένων πίσω στα χρόνια που το επάγγελμα «τραπεζικός» είχε 

κύρος και σεβασμό, τουλάχιστον στα μάτια της κοινωνίας. 

«Αυτό σημαίνει με απλά μαθηματικά ότι ενενήντα έξι πελάτες μας θα έχουν 

την ευκαιρία να γίνουν κάτοχοι των μοναδικών προνομίων που προσφέρει η 

πιστωτική μας κάρτα» λέει ο διευθυντής και αμφιβάλλω αν το πιστεύει κι ο ίδιος. 

Αλλά τι άλλο μπορεί να κάνει; Μια μαριονέτα σ’ ένα κουκλοθέατρο τρελών. 

«Εάν η αγαπητή συνάδελφος Δήμητρα καταφέρει να πείσει του μισούς, τότε 

θα έχουμε επιτύχει το μπάτζετ τριμήνου και θα έχουμε ετοιμάσει τη μαγιά για το 

επόμενο τρίμηνο» συνεχίζει και εγώ κοιτάζω ψηλά πάνω από το κεφάλι του. Βλέπω 

με τα μάτια της φαντασίας μου το διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης να τον 

χορεύει για τα καλά τραβώντας τους ώμους του με τη βοήθεια των σπάγγων. 

«Μάλιστα» ψελλίζει η Δήμητρα.  

Είμαι βέβαιος ότι η Δήμητρα δε θα τα καταφέρει, όπως την ίδια άποψη με 

εμένα έχουν κι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ακόμα κι η ίδια η Δήμητρα, χωρίς να 

εξαιρείται ούτε ο διευθυντής. Πρώτον: Δεν έχει την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοιες 

υποθέσεις. Και δεύτερον και πιο βασικό: Είναι βύσμα της διοίκησης ή, τουλάχιστον, 

έτσι διαδίδεται. Η Δήμητρα θεωρεί ότι δεν το γνωρίζουμε, αλλά τα καλά νέα και τα 

κακά νέα φτάνουν με ταχύτητα φωτός στους υπάλληλους που βρίσκονται χρόνια στην 

τράπεζα και γνωρίζουν συνάδελφους σ’ όλα τα τμήματα και, κυρίως, στη διεύθυνση 

ανθρώπινου δυναμικού. Βέβαια, το προηγούμενο τρέμουλό της μπορεί να σημαίνει 

πολλά και τίποτα. Είναι ηθοποιός και παίζει καλά το ρόλο της; Είναι φιλότιμη και το 

παλεύει; Ή δεν έχει κανένα βύσμα και είναι πραγματικά δύσκολη η θέση της;  

Η υποδιευθύντρια παίρνει το λόγο. 

«Κύριε Παπαδόπουλε, έχω κι εγώ μια πρόταση για την αύξηση της 

παραγωγής στις κάρτες» λέει και όλα τα κεφάλια στρέφονται προς το μέρος της. 

Είναι έξυπνο παιδί η υποδιευθύντριά μας. Έχει καταφέρει να τελειώσει ένα 

πανεπιστήμιο δουλεύοντας, έχει καταφέρει να τελειώσει ένα μεταπτυχιακό 

δουλεύοντας, έχει καταφέρει να πείσει τους ανωτέρους της με τη δουλειά της ότι 

αξίζει τις προαγωγές που έλαβε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 

«Θα αναζητήσουμε τους δανειακούς μας πελάτες και θα δούμε αρχικά ποιοι 

δεν έχουν κάρτες. Αφού τους ξεσκαρτάρουμε, θα δούμε ποιοι βάσει εισοδήματος 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης» συνεχίζει η κυρία Σπυριδούλα Παππά και 

είμαι έτοιμος να της βγάλω το καπέλο. Χωρίς περιττές διαδικασίες. Έχεις εισόδημα 

είκοσι χιλιάρικα; Πάρε και μια κάρτα να μεγαλώσεις το δανεισμό σου. Απλά και 

όμορφα. 

«Μπράβο» λέει γεμάτος ενθουσιασμό άλλη μία φορά ο διευθυντής. Ρίχνει μια 

ματιά γύρω του. Σηκώνει το χέρι του από το γραφείο του. Τεντώνει το δεξιό του 



δείκτη − μοιάζει με κάννη καραμπίνας που σημαδεύει. Με τη φορά του ρολογιού. 

Πρώτα ο κύριος Παπαπέτρου. Όχι. Τυχερός. Μετά η κυρία Παππά. Όχι σίγουρα, δεν 

είναι δουλειά για υποδιευθύντρια αυτή. Σειρά έχει η Δήμητρα Παπαλουκά. Όχι, έχει 

φάει ήδη το χώσιμο με τους προθεσμιακούς. Αντώνης Παπαγιάννης. Το σκέφτεται, 

οπλίζει, πυροβολεί. 

«Αντώνη, εσύ» λέει χαρούμενα ο διευθυντής. Πιστεύει ότι είμαι ικανός, ότι 

έχω φιλότιμο −δε λέω όχι−, άρα είμαι ο ιδανικότερος όλων. Η Στυλιανή Παπαδήμα, 

που κάθεται δίπλα μου, ξεφυσά ανακουφισμένη. 

«Στέλλα, τώρα θα ‘ρθει και η δική σου σειρά» λέει χαιρέκακα ο διευθυντής.  

Δεν την πάει καθόλου τη Στέλλα ο επικεφαλής μας, όπως δεν την πάμε κι οι 

υπόλοιποι. Είναι ένα πλάσμα γλοιώδες, φυγόπονο, ευθυνόφοβο, συμφεροντολογικό. 

Αλλά, επίσης, είναι τρομερή στην πώληση και για αυτόν το λόγο αρεστή στη 

διοίκηση. Η διοίκηση, όπως και κάθε διοίκηση, θέλει καλούς πωλητές τραπεζικών 

προϊόντων. Αν είναι καλοί χαρακτήρες, τόσο το καλύτερο. Αν όχι… δεν πειράζει. 

Ανάμεσα σ’ έναν κακό χαρακτήρα αλλά καλό πωλητή και έναν καλό χαρακτήρα 

αλλά κακό πωλητή θα επιλέξει τον πρώτο. Γιατί αυτό που μετράει στις επιχειρήσεις 

είναι το κέρδος και όχι τα συναισθήματα. Ποιος νοιάζεται για τα συναισθήματα; Δεν 

μπορούν να σου δώσουν κότερα με τρία κατάρτια, βίλες με εσωτερική και εξωτερική 

πισίνα, τίποτα δεν μπορούν να σου δώσουν. Ένας καλός λόγος, μια καλή πράξη, ένας 

λόγος παρηγοριάς δεν αξίζουν τίποτα. Ή, μάλλον, κάτι αξίζουν, αλλά σίγουρα όχι 

κάτι παραπάνω από το φούσκωμα των τραπεζικών λογαριασμών των μετόχων. 

Ο διευθυντής δε μου παραδίδει καμία λίστα αυτή τη στιγμή. Ξέρει ότι τη 

Δευτέρα το πρωί θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Νιώθει ότι μπορεί να 

βασιστεί πάνω μου. Καλά κάνει. Είμαι από αυτούς που θα τελειώσουν τη δουλειά που 

θα τους ανατεθεί. Όχι από φόβο, μόνο από αγνό και καθαρό φιλότιμο.  

«Στα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων κινούμαστε σε τραγικά ποσοστά» 

λέει ο διευθυντής και ρίχνει τη ματιά του πάνω από τους ώμους μας. Μια ματιά 

απελπισίας, σαν ανθρώπου έτοιμου να βουτήξει στο κενό κατόπιν ωρίμου σκέψεως. 

Όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα συγκεκριμένα δάνεια αποτελούν το αγκάθι του 

καταστήματός μας. Η περιοχή δε μας ευνοεί, αλλά οι δικαιολογίες δεν έχουν θέση 

όταν το δίκτυο τρέχει με εξήντα πέντε τοις εκατό και εμείς με δώδεκα.  

Έχουμε άλλη μία φορά κατεβάσει τα κεφάλια. Είμαστε πραγματικά θλιμμένοι 

που δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε τα νούμερα που θέλει η διοίκηση. Είμαστε 

υποχρεωμένοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουμε το 

αποτέλεσμα. Σ’ αυτόν το χώρο δεν αρκεί η προσπάθεια, μετράει μόνο το αποτέλεσμα. 

Η προσπάθεια αρκούσε στα παλιά τα χρόνια, τότε που για να πάρεις δάνειο έπρεπε να 

έχεις μπάρμπα στην Κορώνη. Στη σημερινή εποχή όποιος δεν έχει δάνειο δεν είναι 

αξιότιμο μέλος της κοινωνίας μας. Είναι ένας αναρχικός, ένας τιποτένιος, ένας 

βλάκας που δεν καταλαβαίνει ότι η κοινωνία της ευμάρειας και της 

υπερκατανάλωσης στηρίζεται στο χρήμα που ρίχνουν στην αγορά οι τράπεζες. 

Ψεύτικες ελπίδες, αληθινά λεφτά σε δόσεις δανείων. Πόσο άραγε αποτιμάται η 

ελπίδα σε μηνιαία βάση; Τετρακόσια; Πεντακόσια ευρώ; Ή ίσως αρκεί μόνο ένα 

ανθισμένο πρωινό χαμόγελο του παιδιού σου ή του συντρόφου σου; 

«Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούω προτάσεις» λέει με αισιοδοξία ο 

διευθυντής. Το βλέμμα του έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί έτσι πρέπει. Ο 

καπετάνιος είναι αυτός που θα ενθαρρύνει το πλήρωμα, είναι αυτός που θα δώσει με 

λογική και σύνεση τις οδηγίες για το σωστό πλου του καραβιού, είναι αυτός που 

βρίσκεται πρώτος στη γέφυρα την ώρα της φουρτούνας, είναι ο τελευταίος που θα 

εγκαταλείψει το πλοίο, αν το εγκαταλείψει, την ώρα που βυθίζεται. 



«Θα πρέπει να διερευνήσουμε τις ανάγκες της αγοράς» λέει η κυρία 

υποδιευθύντρια. 

«Σωστά» κάνει ο διευθυντής και παίρνει στα χέρια του τον επαγγελματικό 

οδηγό της περιοχής. 

«Ποιοι είναι οι επαγγελματίες που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης» συνεχίζει 

η κυρία Παππά. 

«Όπως;» ρωτάει ο διευθυντής. 

«Οι εταιρείες που ασχολούνται με χημικά προϊόντα» απαντάει η 

υποδιευθύντρια. 

Ναι, πρέπει να τους χρηματοδοτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, για να 

συνεχίσουν να μολύνουν το περιβάλλον. Εύγε! 

Κοιτάζω το ρολόι μου. Επτά παρά τέταρτο. Πόσο θα αντέξουμε ακόμα; Πέντε 

μέρες επί δώδεκα ώρες την ημέρα μάς κάνουν εξήντα. Εξήντα ώρες μέσα στον ίδιο 

χώρο. Θα πρέπει να εισηγηθούμε στη διοίκηση να μας τοποθετήσει ένα λουτρό με 

ατομικές ντουζιέρες δίπλα στο χρηματοκιβώτιο. Χμ… Καλό θα ήταν να βάλουμε και 

μερικά πτυσσόμενα ράντζα σαν αυτά του νοσοκομείου κατά μήκος του διαδρόμου, 

για να ξαπλώνουμε τις βραδινές ώρες, και μετά, στις έξι το πρωί, ένα ντους με κρύο 

νερό και έτοιμοι για την επόμενη εργασιακή ημέρα. 

Επτά ακριβώς και νομίζω ότι δε θα αντέξω για πολύ ακόμα. Τα βλέφαρά μου 

έχουν αρχίσει να βαραίνουν. Η ατμόσφαιρα θυμίζει κάτι από διαλυμένο εφηβικό 

πάρτι μετά το τέλος των ποτών στη μέση της νύχτας. Μόνο που δεν έχουμε χορέψει 

μπλουζ, δεν έχουμε πιει ρεφενέ βερμούτ και μαρτίνι, δεν έχουμε ακούσει 

αγαπησιάρικα τραγούδια και δεν έχουμε βρει τον έρωτα της ζωής μας. 

«Ναι, ο κλάδος των χημικών είναι από τους λίγους που δεν έχουν επηρεαστεί 

από την κρίση» κάνει ο διευθυντής και ανοίγει τον οδηγό. Στο γράμμα «χ» σταματάει 

το δάχτυλό του. 

«Ναι, υπάρχουν τέσσερις εταιρείες σε ακτίνα δυόμισι χιλιομέτρων» συνεχίζει 

και βάζει ένα συνδετήρα για να σημειώσει τη σελίδα.  

«Οι κατασκευαστικές εταιρείες;» ρωτάει αφελώς η Δήμητρα.  

«Δήμητρα, ο κλάδος παρουσιάζει ραγδαία ύφεση από πέρυσι το καλοκαίρι. 

Είσαι εκτός αγοράς!» κάνει αυστηρά ο κύριος Παπαδόπουλος. Έτσι πρέπει, μην 

ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι 

και προσηλωμένοι στο θεάρεστο έργο που μας έχει ανατεθεί.  

«Συγγνώμη» λέει η Δήμητρα, απλά για να πει κάτι. Είσαι υποκρίτρια, κυρία 

Παπαλουκά, αφού, ό,τι μαλακία και να πεις, δεν έχεις πάνω από το κεφάλι σου τη 

δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης εσύ, κυρία Παπαλουκά, τα αυτιά και τα μάτια της 

διοίκησης με το καραβύσμα σου. Τα σκέφτομαι όλα αυτά βασισμένος στην υπόθεση 

ότι είναι βύσμα. Αν όχι, θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τον εαυτό μου 

και ύστερα από τη Δήμητρα. 

«Συνεχίζουμε» κάνει ο διευθυντής αποφεύγοντας να συνεχίσει το διάλογο με 

τη Δήμητρα. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με τα βύσματα. Η Δήμητρα κοιτάζει 

κάπου μακριά, ίσως μέχρι τα γραφεία της διοίκησης. Ίσως,  

αν σκέφτεται κάτι φοβερό και τρομερό, το μάθουμε τη Δευτέρα το πρωί. Θα 

μάθουμε, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Παπαδόπουλος μετατίθεται στο υπέροχο 

κατάστημα του Μενιδίου, μόνο είκοσι πέντε χιλιόμετρα μακριά από την οικία του. 

Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να διαπιστώσουμε αν, τελικά, έχει επαφές τρίτου τύπου 

με τους εξωγήινους του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί εξωγήινοι είναι αυτοί οι τύποι, 

δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στα καταστήματα, δεν έχουν ιδέα τι ζόρι τραβάμε 

καθημερινά. 

«Ο νομικός κλάδος;» λέει ο κύριος Παπαπέτρου. 



«Ναι, θα μπορούσαμε να κινηθούμε με τη χορήγηση ανοικτού αλληλόχρεου 

λογαριασμού με προσωπικές εγγυήσεις» λέει η κυρία Παπαδήμα. 

Συμφωνώ με την κυρία Παπαδήμα. Ο ανοικτός αλληλόχρεος είναι από τα λίγα τίμια 

τραπεζικά προϊόντα. Η τράπεζα ανοίγει ένα όριο στον πιστούχο και ο πελάτης το 

χρησιμοποιεί κατά βούληση. Παίρνει ένα ποσό και πληρώνει για το χρονικό διάστημα 

που το χρησιμοποιεί τόκο χωρίς άλλες επιβαρύνσεις. 

«Κύριε Παπαπέτρου, αυτό το κομμάτι είναι δικό σας» συνεχίζει ο κύριος 

διευθυντής. 

«Μάλιστα, κύριε Παπαδόπουλε» λέει ταπεινά ο κύριος Παπαπέτρου. 

Ο κύριος Παπαπέτρου είναι ένας νέος είκοσι έξι ετών, έχει μόλις δύο χρόνια στην 

τράπεζα, αλλά, διάολε, είναι ικανός, ναι, ίσως μάλιστα να αδικείται που δουλεύει σε 

αυτό τον τομέα. Αν αυτό είναι το όραμά του, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει 

διευθυντής πριν από τα σαράντα. Αλλά, από την άλλη, δεν είναι χαζό να έχεις όραμα 

να γίνεις διευθυντής σ’ ένα υποκατάστημα τράπεζας αντί να έχεις όραμα, λόγου 

χάρη, να γίνεις ένας καλύτερος άνθρωπος; 

Κοιτάζω πάλι το ρολόι μου. Επτά και τέταρτο. Πότε θα τελειώσει αυτό το 

βασανιστήριο; Ρίχνω το βλέμμα μου στο διευθυντή. Μπα, δε φαίνεται να 

καταλαβαίνει τίποτα. Μα καλά, τα παιδιά του τι θα του πούνε; Όχι τώρα, που είναι 

πέντε και τεσσάρων χρονών. Όταν κλείσουν τα δεκαοκτώ όμως θα τον ρωτήσουν: 

«Ποιος πραγματικά είσαι εσύ;». «Ο πατέρας σας» θα πει με μια δόση χαράς, για να 

λάβει σαν μαχαίρι την απάντηση: «Πού ήσουν τόσα απογεύματα, τόσα 

Σαββατοκύριακα, τόσα χρόνια; Δεν είσαι ο πατέρας μας, οι πατεράδες 

συμπεριφέρονται διαφορετικά». Και τότε θα κλάψει πικρά για όλα τα χρόνια που 

άδικα σπατάλησε κλεισμένος μέσα σε τέσσερις τοίχους, αλλά, επίσης, τότε θα είναι 

αργά για δάκρυα. Η ζημιά θα έχει γίνει και θα είναι ανεπανόρθωτη. 

«Λοιπόν, με τις ασφάλειες τι κάνουμε, κυρία Παπαδήμα;» ρωτάει ο 

διευθυντής την υποδιευθύντρια. 

«Το παλεύουμε» απαντά εκείνη χαμογελώντας. Ούτε ειρωνικά ούτε τίποτε 

άλλο. Απλά χαμογελά. 

«Δεν είναι απάντηση αυτή» λέει ο διευθυντής και της κόβει το χαμόγελο. 

Σωστά, κύριε διευθυντά. Εμείς είμαστε η ελπίδα αυτού του τόπου. Πρέπει να 

παραμένουμε σοβαροί και πειθαρχημένοι σαν πεζοναύτες, έτοιμοι να ριχτούμε στη 

μάχη που θα αλλάξει το ρου της ιστορίας του κόσμου. Τα χαμόγελα δεν 

προβλέπονται σε καμία διαδικασία, σε καμία εγκύκλιο. Είναι απαράδεκτη η κυρία 

Παπαδήμα. Αν ήμασταν τώρα στο Μεσαίωνα θα είχαμε ήδη στήσει στην κεντρική 

πλατεία το ικρίωμα και θα είχαμε ξεμπερδέψει μαζί της με δίκαιες και συνοπτικές 

διαδικασίες. 

«Είμαστε στο ογδόντα τοις εκατό του στόχου και έχουμε ακόμα τρεις χιλιάδες 

για να καταφέρουμε το εκατό τοις εκατό» λέει η κυρία Παπαδήμα και την ώρα που τα 

λέει αυτά την κοιτάζω στα χείλη. Χείλη ζαρωμένα σε απόχρωση ξεθωριασμένου 

κόκκινου, σαν ετοιμοθάνατοι αστερίες που ξεψυχάνε απλωμένοι στα βότσαλα μιας 

βρόμικης παραλίας, βγαλμένοι μέσα απ’ τη θάλασσα χάρη στο χέρι ενός ηλίθιου 

παιδιού χωρίς παιδεία και αγωγή. Δύσκολο πράγμα να είσαι υποδιευθύντρια 

καταστήματος τράπεζας τη σήμερον ημέρα, κυρία Παπαδήμα. Για χίλια ευρώ πρέπει 

σχεδόν να πουλήσεις την ψυχή σου στο Διάολο, ώστε να καταφέρεις να επιβιώσεις. 

Για το Θεό ούτε κουβέντα. Αυτός απλά παρακολουθεί από ψηλά· γι’ αυτό έχει δώσει 

στους ανθρώπους την ελεύθερη βούληση, για να παιδεύουν και να παιδεύονται. 

«Στα χρηματιστηριακά προϊόντα είμαστε μια χαρά, έχουμε καλύψει στόχο 

έτους» λέει με καμάρι ο διευθυντής. 



«Ας μην ήταν ο πελάτης με τις τριακόσιες χιλιάδες χαρτοφυλάκιο…» κάνει η 

κυρία Παπαδήμα, που με τον τρόπο της παίρνει τη ρεβάνς από το αφεντικό του 

μαγαζιού. 

Ο διευθυντής δεν απαντά. Έχει μάθει να ξεπερνά ανώδυνα τέτοιες 

αντιπαραθέσεις. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει σε σύγκρουση με τη δεύτερη τη τάξει 

υπάλληλο. Δεν είναι εκτός κλίματος η διαπίστωσή της και, επίσης, έχει δίκιο. Αυτό, 

φυσικά, δε σημαίνει ότι όποιος έχει δίκιο το βρίσκει κιόλας, αλλά αυτό είναι μια άλλη 

υπόθεση. 

Επτά και μισή. Ακριβώς. Ρολόι στο κατάστημα δεν υπάρχει και, αν υπήρχε, 

θα είχε σταματήσει στις οκτώ παρά τέταρτο, ώρα προσέλευσης του προσωπικού. 

Ωραία. Πρέπει να είσαι οκτώ παρά τέταρτο στη θέση σου, αλλά δεν μπορείς να 

φύγεις στις τρεις και τέταρτο. Οι αιματηρές κατακτήσεις του προσωπικού σχετικά με 

τα επιδόματα και τις υπερωρίες έχουν πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων σαν 

χρησιμοποιημένη σερβιέτα. Όποιος τολμήσει να φύγει στην ώρα του την άλλη μέρα 

θα έχει μια ιδιαίτερη συνομιλία με το διευθυντή. Δεύτερη φορά θα λάβει κίτρινη 

κάρτα από τον περιφερειακό και τρίτη φορά κόκκινη κάρτα από τη διοίκηση και 

έξοδο από το τερέν του εργασιακού χώρου. Είναι κι αυτός ένας τρόπος για να 

επιβιώσει το κεφάλαιο. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, καλύτεροι, μα σίγουρα υπάρχουν 

και χειρότεροι. 

Κοιτάζει την ατζέντα του ο κύριος Παπαδόπουλος και εμείς κοιτάζουμε 

αυτόν, συγκεκριμένα τα χείλη του, και περιμένουμε να εκστομίσει τη μαγική λέξη. 

Ακούω την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Όπως νομίζω ότι ακούω όλες τις καρδιές 

των συναδέλφων μου. Χτυπάνε σαν αγγλικά αποικιοκρατικά ταμπούρλα λίγο πριν 

από τη στιγμή του απαγχονισμού του άτυχου ιθαγενούς που τόλμησε να εναντιωθεί 

στη βούληση της βρετανικής αυτοκρατορίας. Παράμ, παράμ, παραραραράμ. Παράμ, 

παράμ, παραραραράμ. 

«Αυτά για σήμερα, καλό Σαββατοκύριακο» λέει ο διευθυντής και πριν 

προλάβει να πει δεύτερη κουβέντα έχουμε φτάσει στην πόρτα, αφού πριν έχω βάλει 

συναγερμό στο κομπιούτερ ρουμ, στο Α.Τ.Μ. και στο χώρο του υπογείου. Η κυρία 

Παπαδήμα έχει σβήσει τα φώτα. 

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έχουμε πραγματοποιήσει την ηρωική έξοδο. 

Δύο μέρες ξεκούρασης μας  

περιμένουν. Δύο μέρες ξενοιασιάς μέχρι να βρεθούμε πάλι πίσω, για να 

κολυμπήσουμε στην ίδια θάλασσα από σκατά. 
 


