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Ε ίχε αρχίσει να νυχτώνει η χειμω-
νιάτικη Κυριακή και η γειτονιά 
γινόταν πιο θλιβερή από τα συ-

νηθισμένα. Ό,τι της έδινε ζωή τις άλλες 
μέρες ήταν κλειστό. Οι δύο φούρνοι, 
τα δύο μπακάλικα, το ψιλικατζίδικο, το 
τυπογραφείο, το επιπλοποιείο, οι πλανό-
διοι που περνούσαν με τις σούστες και 
τα τρίκυκλα και τα άλλα μικρομάγαζα 
της μικρής γειτονιάς. Η φτώχεια που 
ξεχείλιζε από παντού τη δεκαετία του 
’60 είχε αράξει για τα καλά σε εκείνο 
το μέρος. Τα φώτα ήταν λιγοστά, ό,τι 
έβγαζαν οι λάμπες του δήμου και ό,τι 
ξέφευγε από κάποιο παράθυρο. Το 
σκηνικό έχει αρχίσει να γίνεται κατα-
θλιπτικό.

Δεν άντεχα να μείνω στο σπίτι μου χω-
ρίς παρέα. Άσε που η Δευτέρα που πλη-
σίαζε δε μου άρεσε καθόλου. Το σχο-
λείο τη Δευτέρα, όπως και να έχει, είναι 
πηγή άγχους. Λεφτά για σινεμά δεν υ-
πήρχαν και οι γέροι μου δεν ήταν η κα-
λύτερη παρέα. Βγήκα να βρω άλλα δω-
δεκάχρονα απ’ αυτά που δεν είχαν πάει 
κάπου εκείνη την Κυριακή. Επισκέψεις 
με τους δικούς τους δεν πήγαν, λεφτά 
για κάτι καλύτερο δεν είχαν κι έτσι κά-
ποια θα υπήρχαν στη γειτονιά. Βρήκα 
μερικά, όχι όλα από την παρέα μου, 
αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Ρετάλια 
από άλλες παρέες που τις καθημερινές 
γύριζαν τους δρόμους της γειτονιάς, 
μαζευτήκαμε και σμίξαμε δειλά κι αμή-
χανα, γιατί έλειπε η οικειότητα της συ-
ντροφιάς μας.

Οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για 
παιχνίδι. Το σκοτάδι και η ψύχρα λει-
τουργούσαν αποτρεπτικά. Ανιχνευτικά, 
αρχίσαμε να μιλάμε για θέματα ουδέτε-
ρα, όπως για τα σχολεία μας, τους δα-
σκάλους μας, ποιο είναι καλύτερο σχο-
λείο, ποιος δάσκαλος είναι αυστηρός, τι 
έκανε ο Πιλάφας, αυτό ήταν το παρα-
τσούκλι του διευθυντή του άλλου δημο-
τικού, πρόσωπο σχεδόν μυθικό στη φα-
ντασία μου, αν πήγαν εκδρομή, αν ήρ-
θε σινεμά στο σχολείο και άλλα ανιαρά 
και αδιάφορα.

Κάποια στιγμή, αναπόφευκτα η συ-
ζήτηση ήρθε στην μπάλα, το ποδό-
σφαιρο, τις ομάδες, τους παίκτες. Τον 

Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την 
Α.Ε.Κ., το Σιδέρη, το Δομάζο και τον 
Παπαϊωάννου. Τα πράγματα ζεστάθη-
καν, τα αίματα άναψαν και το θλιβερό 
απόβραδο πήρε να φωτίζεται λιγάκι. Τα 
πράγματα όμως σε λίγο αρχίζουν να ε-
κτραχύνονται, ο τσακωμός είναι προ των 
πυλών, οι χαρακτηρισμοί γίνονται πιο έ-
ντονοι, κουρέλες, ξεφτίλες, μιλάτε κι ε-
σείς που χάσατε από το Φωστήρα, γιατί 
εσείς τι πάθατε από τον Παναιτωλικό; Ο 
Παπαϊωάννου είναι καλύτερος παίκτης, 
όχι ο Σιδέρης είναι καλύτερος παίκτης, 
ναι, αλλά ο Δομάζος έχει βάλει γκολ στο 
Γιασίν, αλλά και ο Σιδέρης έχει βάλει γκολ 
στο Γιασίν. Κι ο Παπαϊωάννου έχει βά-
λει γκολ στο Γιασίν. Σιγά μην έβαλε κι 
ο Παπαϊωάννου, πότε έβαλε γκολ στο 
Γιασίν ο Παπαϊωάννου; Κανείς δεν ήξε-
ρε αν κάποιος από τους τρεις είχε βάλει 
γκολ στο Γιασίν, αλλά για το Δομάζο και 
το Σιδέρη υπήρξε συναίνεση.

Και ενώ η συζήτηση άρχισε να οξύνε-
ται επικίνδυνα, κάποιος απ’ όλους μας 
που θέλησε να συμβιβάσει τα πράγματα 
και να φέρει τη συζήτηση σ’ αυτά που 
μας ενώνουν κι όχι σ’ αυτά που μας χω-
ρίζουν, λέει σε όλους:

-Ρε σεις φανταζόσαστε, λέει, να υ-
πήρχε μια ομάδα που να τους είχε και 
τους τρεις; Η καλύτερη ομάδα του κό-
σμου θα ήταν. Θα τους νίκαγε όλους! 
Ναι, ρε όλους.

Συμφώνησαν όλοι μαζί του σιωπηλά 
και τα πνεύματα άρχισαν να ηρεμούν, 
μέσα σ’ αυτό το πνεύμα της εθνικής συμ-
φιλίωσης. Άλλωστε, δε γνωριζόμαστε και 
καλά μεταξύ μας και δε θέλαμε να τσα-
κωθούμε με τα άλλα παιδιά. Και τότε κά-
ποιος πιο ψαγμένος από όλους και ύστε-
ρα από κάποιες σκέψεις είπε:

-Και όμως υπάρχει αυτή η ομάδα…
Τον κοιτάξαμε όλοι απορημένοι
-H Εθνική Ελλάδος…
Μας ξέρανε όλους ο άθλιος, οι επιδό-

σεις της Εθνικής ήταν γνωστές. Αλλάξαμε 
άρον άρον συζήτηση και ύστερα από 
λίγο το διαλύσαμε για τα σπίτια μας κι 
η θλιβερή Κυριακή μας έγινε θλιβερό-
τερη.
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