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Όπως πολλά παιδιά, έτσι και εγώ παίρνω κάθε μέρα το σχο-
λικό για να πάω και να γυρίσω από το σχολείο. Και, όπως 
τα περισσότερα παιδιά, έτσι και εγώ μισώ το σχολικό. Προ-
σωπικά, θεωρώ ότι η κατάσταση είναι εκ των πραγμάτων 
χαμένη από χέρι. Γιατί; Γιατί στο Δημοτικό Σχολείο Κίνι 
υπάρχουν δύο είδη οδηγών, εξίσου απαίσια και τα δύο.

Το χειρότερο είδος είναι ο τύπος που αποκαλώ «Λοχίας 
Σάλι». Αυτή η οδηγός παίρνει τη δουλειά της ΠΟΛΥ σοβαρά: 
Η Λοχίας Σάλι θεωρεί το σχολικό της μια τεράστια, κίτρινη 
αίθουσα τιμωρίας με ρόδες και φροντίζει να μας το υπενθυ-
μίζει συνεχώς. Την πρώτη μέρα του σχολείου, γνωρίζει ήδη 
το όνομα κάθε παιδιού. Γνωρίζει επίσης τα ονόματα των γο-
νιών και τα κινητά τους τηλέφωνα… και τους τηλεφωνεί. 
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   Στο σχολικό της Λοχία Σάλι πρέπει να 
καθόμαστε πάντα στις προκαθορισμένες 
θέσεις μας. Με τη βοήθεια κάποιου δια-
βολικού προγράμματος στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, έχει καταφέρει 
να τοποθετήσει στρατηγι-
κά όλους τους κολλητούς 
φί λους τουλάχιστον πέ-
ντε θέσεις μακριά τον 

έναν από τον άλλον.
Παλιότερα, με είχε βά-

λει να καθίσω με ένα παιδί που το έλεγαν Ρέτζι, που έλεγε 
και ξαναέλεγε σε όλους τα ψηφία που «π».1 Μια άλλη φορά, 
με είχε βάλει να καθίσω δίπλα στην Έμα, που δεν κρατιό-
ταν και έτρωγε σάντουιτς με πίκλες και σαρδέλες σε όλη 
τη διαδρομή προς το σχολείο. 

Είναι θαύμα που το σχολικό της Λοχία Σάλι δεν εμπλέκε-
ται σε ατυχήματα. Η οδηγός δε βλέπει πού πηγαίνει. Και πώς 
να δει άλλωστε; Αφού περνά όλη την ώρα παρακολουθώ-
ντας τα παιδιά.

1. Ο αριθμός π (συμβολίζεται διεθνώς με το ελληνικό γράμμα π) είναι 
μια μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας προς 
τη διάμετρο ενός κύκλου και είναι, με ακρίβεια οκτώ δεκαδικών ψηφίων, 
ίσος με 3.14159265, όμως εν συντομία είναι γνωστός ως π = 3,14. (Σ.τ.Μ.)
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Τόλμησες να σηκωθείς για να μιλήσεις με κάποιον φίλο; 
Η Λοχίας Σάλι θα σε δει και θα σε φωνάξει με το όνομά σου. 
Τόλμησες να πετάξεις ένα τσαλακωμένο χαρτί στο παιδί που 
κάθεται απέναντί σου στον διάδρομο; Σε τσάκωσε. Τόλμη-
σες να σηκωθείς από τη θέση σου νωρίτερα, προτού στα-
ματήσει ΕΝΤΕΛΩΣ το σχολικό; Δεν τη γλιτώνεις την τι-
μωρία, φιλαράκο!

Το λεωφορείο της Λοχία Σάλι δεν αργεί ποτέ. Αν πρό-
κειται να περάσει να σε πάρει στις 7:03 π.μ., να είσαι σί-
γουρος ότι θα στρίψει στη γωνία και θα είναι στη στάση στις 
7:02 π.μ. Και, φυσικά, δεν τη νοιάζει καθόλου αν έχεις ξε-
χάσει το μεσημεριανό σου και πρέπει να τρέξεις στο σπίτι να 
το πάρεις. 

Το δεύτερο είδος οδηγού σχολικού είναι ο Χαλα-
ρός Ραλφ, και στην αρχή φαίνεται αρκετά καλός.

Ο Χαλαρός Ραλφ χαιρετάει τους γονείς με μια βρο-
ντερή «Καλημέρα!» και ένα χαρούμενο νεύμα, 
αλ λά, μόλις κλείσει η πόρτα, μέσα στο σχολικό 
του επικρατεί το απόλυτο χάος. Όλοι τρέ-
χουν πάνω κάτω μέσα στο σχολικό του 
Ραλφ – αφού είναι προαιρετικό να κα-
θόμαστε στις θέσεις μας.

Ο Χαλαρός Ραλφ γνωρίζει τα ονό-
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ματα μόνο των χειρότερων παιδιών και επιβραβεύει τις 
χιονόμπαλες όταν βρίσκουν τον στόχο τους, αλλά και όταν 
καταφέρνουμε να περνάμε το λάστιχο του εσωρούχου κά-
ποιου πάνω από το κεφάλι του. Δεν παρακολουθεί ποτέ τις 
οθόνες και, ναι, ΠΑΝΤΑ αργεί. 

Εκείνο το συγκεκριμένο πρωινό δε διέφερε από τα υπό-
λοιπα. Έριχνε καρεκλοπόδαρα την ώρα που ο Ραλφ πάρκα-
ρε έξω από το σχολείο, ενώ είχε ήδη χτυπήσει για δεύτερη 
φορά το κουδούνι. Ο Μάικλ κι εγώ καθόμασταν στην πρώ-
τη σειρά και ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε αγώνα δρόμου 
για να φτάσουμε στην τάξη μας, αν δε θέλαμε να πάρουμε 
απουσία. 

«Καλή σου μέρα, Τζόι», είπε ο κύριος Ραλφ νούμερο 
δύο, κοιτάζοντάς με ενώ τραβούσε τον μοχλό για ν’ ανοίξει 
τις πόρτες.

«Ουάου! Βελτιώνεται. Χθες με είπε Σαμ. Τουλάχιστον σή-
μερα πέτυχε το “Τζ”», ψιθύρισα στον Μάικλ, που με έσπρω-
χνε στα τρομερά απότομα σκαλοπάτια του λεωφορείου.

Το λεωφορείο είχε σταματήσει περίπου ένα μέτρο και 
κά τι από το πεζοδρόμιο. Λόγω της βροχής, ένα αφρισμένο 
ρυάκι με αηδιαστικό καφετί νερό με χώριζε από το πεζοδρό-
μιο. Κοίταξα τον Χαλαρό Ραλφ με το πιο πετυχημένο ύφος μου 
που υποδήλωνε «Πλάκα μού κάνεις, έτσι;» αλλά κατάλαβα ότι 
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δεν τον ένοιαζε καθόλου. Ο οδηγός μιλούσε ήδη στο κινητό του.
«Δώσ’ του, Τζέικ!» με ενθάρρυνε ο Μάικλ. «Δεν υπάρχει 

τίποτα καλύτερο από ένα πρωινό μπάνιο!»
Οι φωνές πίσω μου που μου έλεγαν «Κουνήσου!» και 

«Πήδα!» και «Άντε!» ολοένα και δυνάμωναν και δε μου άφη-
ναν άλλη επιλογή. ΠΛΑΤΣ! Όσο γρήγορα και αν τραβήξεις 
το πόδι σου από τη λιμνούλα, πάντα καταλήγεις με μουσκε-
μένα παπούτσια.

Την ώρα που έτρεχα πλατσουρίζοντας στον άδειο διάδρο-
μο με κατεύθυνση προς την τάξη μου, σκέφτηκα πόσο ΤΕ-

ΛΕΙΟ είναι να έχεις κολλητό. Ο Μάικλ ήταν φοβερό παιδί. 
Όταν έκοψε τα μαλλιά του και σταμάτησε να ντύνεται σαν να 
ήταν η εποχή του κυνηγιού, οι δάσκαλοι και οι μαθητές στο 
σχολείο Κίνι έπαψαν να τον φοβούνται τόσο πολύ.

Η βιβλιοθηκάριος, η κυρία Τ., ήξερε ότι ήταν έξυπνος και 
τον ενθάρρυνε να δώσει εξετάσεις για τις τάξεις των χαρι-
σματικών παιδιών. Ο Μάικλ τις πέρασε με ευκολία. Στη διάρ-
κεια των διακοπών των Χριστουγέννων, τον μετέφεραν στην 
τάξη της κυρίας Πίλσεν, όπου βρισκόμουν εγώ και οι υπό-
λοιποι Ανένταχτοι.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νέος και βελτιωμένος Μάικλ είχε 
πάρει τον ρόλο του στα σοβαρά. Και ΚΑΝΕΙΣ δεν τον 
αποκαλούσε πια Άγριο Αγόρι. Ούτε καν εγώ.
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Όμως, επρόκειτο να γίνουν αλλαγές στον τέλειο κόσμο 
μου στο Δημοτικό Σχολείο Κίνι. Δυστυχώς για εμάς, η κυρία 
Πίλσεν ήταν έγκυος και θα μας άφηνε. Χωρίς να θέλω να 
υπονοήσω κάτι για την επιλογή της στιγμής από μέρους της, 
το μόνο που θα πω είναι: «ΜΑ καλά, μωρό στη μέση της χρο-
νιάς; Πλάκα μάς κάνεις; Είσαι δασκάλα. Εδώ μιλάμε για 
την εκπαίδευση νεαρών εγκεφάλων!»

Σε κανέναν μας δεν άρεσε που θα χάναμε την ΥΠΕΡΟΧΗ 
δασκάλα μας, αλλά, αφού έπρεπε να φύγει, ο Ανένταχτοι θα 
την αποχαιρετούσαν με στιλ. Της άξιζε ένα επικό αποχαι-
ρετιστήριο πάρτι.

Φυσικά, μόλις συλλάβαμε την ιδέα του μεγάλου πάρτι, η 
Λέσλι Κιμ πετάχτηκε και ανέλαβε τα ηνία της όλης διαδικα-
σίας. Μπορεί να είναι δεσποτική, αλλά τουλάχιστον καταφέρ-
νει να γίνεται ό,τι βάλει στο μυαλό της. Με αυτήν επικεφα-
λής, ήμουν βέβαιος ότι η κυρία Πίλσεν θα πάθαινε πλάκα.

Και ήλπιζα να της ΑΡΕΣΕΙ το δώρο της! Είμαι σίγουρος 
ότι δεν περίμενε ότι θα της χαρίζαμε κάτι, αφού ήταν ήδη 
προικισμένη με το υπέρτατο δώρο να είναι η δασκάλα μας! 
Αλλά τσοντάραμε όλοι από λίγα χρήματα και της αγοράσα-
με κάτι φανταστικό.

Φροντίσαμε επίσης να ζητήσουμε από την κυρία Τ. να 
γίνει η ενήλικη συνεργός μας. Ανέλαβε να βγάλει την κυ-
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ρία Πίλσεν για λίγα λεπτά έξω από την αίθουσα, ώστε να τη 
διακοσμήσουμε, να τακτοποιήσουμε τα φαγητά και να τυλί-
ξουμε το δώρο της.

Η μεγάλη έκπληξη μπορεί να μην ήταν αυτό που θα 
διάλεγα εγώ, αλλά η Λέσλι και οι μαμάδες μας σκέφτηκαν 
ότι ήταν το καλύτερο δώρο. Ακόμη δεν μπορώ να καταλά-
βω γιατί το θεώρησαν τόσο σημαντικό. Της αγοράσαμε ένα 
καρότσι. Σοβαρά τώρα; (Εγώ σκεφτόμουν μια τηλεόραση 
3D ή ένα πενταώροφο σιντριβάνι σοκολάτας.)

Όταν όμως το είδα, κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν ένα συ-
νηθισμένο καρότσι. Ήταν ένα τελευταίας τεχνολογίας τζι-
πάκι για μωρά, με έναν τρομερό και αεροδυναμικό σχεδια-
σμό, τερατώδη λάστιχα και τροποποιημένες αναρτήσεις για 
διαδρομές χωρίς αναταράξεις. Τα παιδιά στις μέρες μας 
είναι πολύ καλομαθημένα.

Ο Έιτζιτ, το «μυαλό» και ράπερ της τάξης μας, αρνήθη-
κε να συμβάλει στο κόστος του καροτσιού, αλλά προτίμησε 
να γράψει ένα τραγούδι για την κυρία Πίλσεν. Δήλωσε ότι «το 
φανταστικό τραγούδι του» μια μέρα θα άξιζε πολύ περισσό-
τερα από ένα καρότσι. Όταν η φήμη του θα εκτοξευόταν και 
θα γινόταν ένας διάσημος χιπ χοπ σταρ, η κυρία Πίλσεν θα 
έπαιρνε πολλά εκατομμύρια δολάρια από τα πνευματικά δι-
καιώματα του τραγουδιού.
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Και δε θα είχαμε κανένα πρόβλημα με όλο αυτό, αν δεν 
επέμενε ότι έπρεπε να είμαστε παρόντες στις πρόβες του. 
Ήθελε το δώρο του να είναι τέλειο!

ΓΙΟΟΟΟΟΟ!!! Παίρνεις άδεια μητρότητας 
γιατί έρχεται το μωρό.
Ξέρω πως δεν πρέπει να το πω, 
αλλά εύχομαι να κάνεις γιο!
Είθε ο μικρός μια μέρα
να μου μοιάσει πέρα ως πέρα.
Όπως εγώ, ο Έιτζιτ, είθε το IQ του
να περάσει του γονιού του.
Μη σε νοιάζει τίποτα
και δε θέλω ν’ ανησυχείς,
θα σου στέλνω σέλφι 
και νέα και όλα τα τουίτς.
ΤΕΛΟΣ!!!
Όλα είχαν τακτοποιηθεί, το ολοκαίνουρ-

γιο καρότσι ήταν παρκαρισμένο καταμε-
σής στην τάξη και όλοι είχαμε κρυφτεί, 
περιμένοντας με ανυπομονησία την κυ-
ρία Τ. να φέρει πίσω την αγαπημένη μας 
δασκάλα. 

Τα λεπτά περνούσαν και η κυρία Πίλ-
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σεν ήταν άφαντη. Έπειτα από περίπου μισή ώρα που ήμουν 
ζαρωμένος πίσω από το καλάθι των αχρήστων, τα πόδια 
μου άρχισαν να με πεθαίνουν.

Και τότε, ένας ξέπνοος κύριος Γίτερ εμφανίστηκε τρέ-
χοντας στην τάξη. Μας πήρε λίγη ώρα να αποκωδικοποιή-
σουμε όσα έλεγε – κάτι ακατάληπτο που περιείχε τις λέξεις 
«κυρία Πίλσεν», «μωρό», «τοκετός» και «μαιευτήριο». Σύ-
ντομα όλοι καταλάβαμε ότι η δασκάλα μας δε θα επέστρε-
φε. ΗΤΑΝ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον 
ΚΟΣΜΟ είχε αποφασίσει να εμφανιστεί νωρίτερα και η δα-
σκάλα μας είχε μεταφερθεί στο μαιευτήριο.

Αφού έφαγε μερικά κομμάτια πίτσα και κατέβασε μονο-
ρούφι ένα κουτάκι με αναψυκτικό, ο κύριος Γίτερ βάλθηκε 
να εξετάζει το καρότσι έκπληξη της κυρίας Πίλσεν.

«Τι είναι αυτό, παιδιά;» ρώτησε ο κύριος Γίτερ, κάνοντας 
κύκλους γύρω από το καρότσι.

«Είναι το δώρο μας για την κυρία Πίλσεν. Ένα καρότσι 
τελευταίας τεχνολογίας», είπε γεμάτη περηφάνια η Λέσλι.

«Πολύ καλό! Μπορώ να το κάνω μια βόλτα;» ρώτησε ο 
κύριος Γίτερ μισο-αστεία, κουνώντας το μπρος πίσω, εντυ-
πωσιασμένος από την εξαιρετική κατασκευή και τον στι-
βαρό σκελετό του.

Τότε η Λέσλι, χωρίς να διστάσει λεπτό, πάτησε τα φρένα 
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στους τροχούς και με μια απίστευτα γρήγορη κίνηση έβα-
λε το καρότσι μέσα στην ντουλάπα με τα μπουφάν, για να 
το φυλάξει.

Με την καμία, ΦΙΛΑΡΑΚΟ! Μείνε μακριά από το καρότσι 
του μωρού.




