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ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Λιάνα Δενεζάκη



Η ΑΝΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ γεννήθηκε στην Κύπρο το
1980. Αποφοίτησε από το Τµήµα Επιστηµών της
Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου και εργάζεται
ως δασκάλα. Έχει τιµηθεί µε το Κρατικό Βραβείο
Λογοτεχνίας Κύπρου για Μεγάλα Παιδιά και Εφή-
βους και έχει βραβευτεί τρεις φορές από τη Γυναι-
κεία Λογοτεχνική Συντροφιά. Το 2017 επιλέχτηκε
για να συµµετάσχει στο πρότζεκτ Aarhus39 ανάµε-
σα στους 39 πιο υποσχόµενους συγγραφείς παιδι-
κής λογοτεχνίας κάτω των 40 ετών στην Ευρώπη.
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βι-
βλία της ΜΠΕΛΑ∆ΟΜΑΓΝΗΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ και
ΚΑΡ∆ΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΡΟ∆ΕΣ. Από τις Εκδόσεις Κέδρος
κυκλοφορεί το εφηβικό µυθιστόρηµά της µε τίτλο
Το καλοκαίρι που µεγάλωσα. Περισσότερες πλη-
ροφορίες για τη συγγραφέα και τα βιβλία της µπο-
ρείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://antrianto-
niou.com/
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Σε όσα παιδιά βρέθηκαν
κάποια στιγµή της ζωής τους

στη θέση του Αντωνάκη.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Ιδού η οικογένεια Αριστείδη! Μα είναι όλοι εξαι-
ρετικοί. Ο πατέρας Αριστείδης έχει γράψει µέχρι

τώρα δεκαέξι βιβλία των πεντακοσίων σελίδων το κα-
θένα, τα οποία έχουν πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα. Χι-
λιάδες! Όσοι είναι και οι θαυµαστές του. Για την ακρί-
βεια, οι θαυµάστριές του. Γιατί ο κύριος Αριστείδης
γράφει ροµαντικές ιστορίες µε πρωταγωνίστριες ρο-
µαντικές γυναίκες, που περιµένουν τον ροµαντικό
άντρα των ονείρων τους και όλα εξελίσσονται πολύ
ροµαντικά. Πώς να µην αποκτήσει µια στρατιά από
θαυµάστριες που διαβάζουν τα βιβλία του και ονει-
ρεύονται να ήταν εκείνες στη θέση της ροµαντικής
πρωταγωνίστριας; Κάθε φορά που γίνεται µια πα-
ρουσίαση κάποιου βιβλίου του, εκατοντάδες γυναί-
κες στριµώχνονται στο βιβλιοπωλείο, τσιρίζουν και λι-
ποθυµούν στα πατώµατα ώσπου να καταφέρουν να
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πάρουν µια υπογραφή από τον λατρεµένο τους συγ-
γραφέα. Μα είναι πραγµατικά υπερταλαντούχος!

Για τη µαµά Αριστείδη ό,τι και να πει κανείς είναι
λίγο. Είναι η πιο πετυχηµένη τηλεπαρουσιάστρια της
χώρας. Όποτε παίζει η εκποµπή της, τα µηχανάκια
που µετρούν την τηλεθέαση ανατινάζονται. ∆ε σας
κάνω πλάκα! Αφού η γυναίκα είναι εκθαµβωτική,
ντυµένη µε την τελευταία λέξη της µόδας και ανεµί-
ζοντας τα πιο λαµπερά µαλλιά που πέρασαν ποτέ από
τη µικρή οθόνη. Και στην εκποµπή της κάνει τα πά-
ντα. Τα πάντα! Λέει τα ζώδια, µαγειρεύει γεµιστά µε
κιµά και ρύζι, χοροπηδάει, απαγγέλλει, τραγουδάει.
Και όλα αυτά πάνω σε εικοσάποντα τακούνια. Μα εί-
ναι πραγµατικά αξιοθαύµαστη!

Η πρωτότοκή τους κόρη, η πανέµορφη Ιζαµπέλα-
Αικατερίνη Αριστείδη, είναι µια νεράιδα. Πώς να µην
την καµαρώνουν οι γονείς της; Είναι ψηλή και λιγνή,
ψηλόλιγνη δηλαδή, έχει µακριά µαύρα γυαλιστερά
µαλλιά και καταπράσινα γατίσια µάτια. Είναι δεκαέξι
ετών, όσα και τα χρόνια που κάνει περήφανους τους
γονείς της. Πριν ακόµα περπατήσει, έκανε την πρώτη
της πιρουέτας, κι έτσι οι γονείς της κατάλαβαν πως η
κόρη τους είχε όλα τα προσόντα για να γίνει µια εκ-
πληκτική µπαλαρίνα. Από τότε η Ιζαµπέλα-Αικατερίνη
χορεύει µε τα µεγαλύτερα µπαλέτα και τρώει κυρίως
µαρούλι και µήλα για να διατηρείται αέρινη και λε-
πτεπίλεπτη. Μα είναι πραγµατικά χάρµα οφθαλµών!

∆εύτερος στη σειρά ο καταπληκτικός Φίλιππος-
Ναθαναήλ Αριστείδης. Πριν ακόµα πει τις λέξεις «µα-
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µά» και «µπαµπά» αναφώνησε τη φράση «τετραγωνι-
κή ρίζα», και από εκείνη τη στιγµή και µέχρι σήµερα,
που είναι δεκατεσσάρων ετών, αφοσιώθηκε µε πά-
θος στη µεγάλη του αγάπη, τα µαθηµατικά. Ποτέ κα-
νένας δάσκαλος ή καθηγητής δεν ήξερε περισσότε-
ρα µαθηµατικά από τον Φίλιππο-Ναθαναήλ. Τόσο
που πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί προτιµούσαν να
πάρουν έναν υπνάκο πάνω στην έδρα µε προσκέφα-
λο τον χαρτοφύλακά τους και να αφήσουν τον Φί-
λιππο-Ναθαναήλ να παραδώσει το µάθηµα. Μα είναι
πραγµατικά µια ιδιοφυeα!

Τρίτη στη σειρά η µοναδική Φρειδερίκη-Οφηλία
Αριστείδη. Μια δωδεκάχρονη γλυκιά ναζιάρα στην
οποία ποτέ κανένας δεν µπόρεσε να χαλάσει χατίρι.
Θα τη βρείτε συχνά πυκνά κοντά στο αγαπηµένο της
πιάνο. Το λατρεύει τόσο που, αν µπορούσε, θα το κου-
βαλούσε µαζί της παντού, ακόµα και στην τουαλέτα.
Το πιο αξιοθαύµαστο από όλα είναι πως δε χρειά-
στηκε ποτέ κανένας να της διδάξει νότα. Όταν ήταν
δυόµισι χρόνων, σκαρφάλωσε µια µέρα πάνω στο
σκαµπό που βρισκόταν µπροστά στο πιάνο, άνοιξε το
καπάκι του και ακούµπησε τα στρουµπουλά της δα-
χτυλάκια πάνω στα µαυρόασπρα πλήκτρα. Ήταν λες
και κάτι µαγικό συνέβη. Έναν χρόνο αργότερα µπο-
ρούσε να παίξει µε άνεση την 9η Συµφωνία του Μπε-
τόβεν, τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι και όλα τα
σπουδαία έργα όλων των σπουδαίων συνθετών κλα-
σικής και κάθε άλλης µουσικής. Και λίγα λέω! Μα εί-
ναι πραγµατικά αξιολάτρευτη!
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Οι γονείς, δακρυσµένοι και κατασυγκινηµένοι µε
τα καταπληκτικά παιδιά τους, συνήθιζαν να τους βγά-
ζουν ασταµάτητα φωτογραφίες, να τις κορνιζάρουν
και να τις κρεµάνε στον Τοίχο των Επιτευγµάτων,
όπως ονόµαζαν τον πράσινο τοίχο στην ανατολική
πλευρά του σαλονιού τους. Εκεί όπου ανέτελλαν τα
ταλέντα των πιο χαρισµατικών παιδιών της χώρας,
µπορεί και της Ευρώπης, χωρίς υπερβολή του πλα-
νήτη ολάκερου.

Μερικές φωτογραφίες µε την Ιζαµπέλα-Αικατερί-
νη να φοράει το άσπρο της κορµάκι και τις χρυσές
της πουέντ και να ισορροπεί µε ευκολία πάνω στις
µύτες των ποδιών της. Μερικές φωτογραφίες µε τον
Φίλιππο-Ναθαναήλ να βραβεύεται µε χρυσό µετάλ-
λιο σε όλους τους διαγωνισµούς µαθηµατικών στους
οποίους έλαβε ποτέ µέρος. Μερικές φωτογραφίες
από τα κονσέρτα στα οποία συµµετείχε η Φρειδερί-
κη-Οφηλία δίπλα στους σπουδαιότερους µαέστρους
του κόσµου.

Κάθονταν µε τις ώρες οι γονείς Αριστείδη και κα-
µάρωναν τον πράσινο τοίχο τους µε τις καδραρισµέ-
νες φωτογραφίες και κρατούσαν ο ένας τρυφερά το
χέρι του άλλου. «Τα παιδιά µας είναι σπουδαία», έλε-
γε ο πατέρας και σκούπιζε µε τρόπο τα δάκρυα που
ήταν έτοιµα να κυλήσουν.

«Είµαστε πραγµατικά τυχεροί που έχουµε τέτοια
παιδιά», έλεγε η µητέρα και αναστέναζε µε ανακού-
φιση.

Βέβαια, για να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς, τα δά-
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Φρειδερίκη-Οφειλία Αριστείδη

κι ο Αντωνάκης...



κρυα και οι αναστεναγµοί δεν ήταν µόνο προ�όντα
χαράς και υπερηφάνειας. Οι καηµένοι οι γονείς Αρι-
στείδη είχαν κι έναν κρυφό πόνο που δεν άφηναν
ποτέ να φανεί στον έξω κόσµο. Για να σας δώσω να
καταλάβετε, θα σας πω µονάχα το εξής: Στην κάτω
δεξιά γωνιά του ανατολικού πράσινου Τοίχου των
Επιτευγµάτων, δίπλα από µια σχισµή, βρισκόταν ένα
πολύ µικρό κάδρο µε τη φωτογραφία ενός µικρο-
σκοπικού, φαλακρού, κατακόκκινου βρέφους που
έκλαιγε σπαρακτικά. Σίγουρα θα αναρωτιέστε ποιο
ήταν αυτό το µωρό. Θα σας πω.

Αυτό το µωρό ήταν ο Αντωνάκης. Ο Αντωνάκης
ήταν το τέταρτο και τελευταίο παιδί της οικογένειας
Αριστείδη. Αντώνιο-Κωνσταντίνο τον βάφτισαν, αλλά
κάτι έκανε όλους να τον φωνάζουν Αντωνάκη. Βλέ-
πετε, όταν γεννήθηκε ο Αντωνάκης πριν από δέκα
χρόνια, ήταν πεντακόσια γραµµάρια λιγότερα από το
κανονικό βάρος ενός νεογέννητου µωρού. ∆εν είχε
ούτε µια τρίχα στο κεφάλι του και το µόνο που έκανε
ήταν να τσιρίζει οληµερίς και ολονυχτίς και να τροµά-
ζει τη γλυκύτατη µητερούλα του, η οποία είχε συνηθί-
σει τα παιδιά της να γεννιούνται στρουµπουλά, ήσυχα
και µε πολλά µαλλιά στο πανέξυπνο κεφαλάκι τους.
∆εν είχε όµως και πολύ χρόνο να το καλοσκεφτεί τό-
τε, γιατί έπρεπε να κάνει συνεχώς ποδήλατο και διά-
δροµο και βαράκια για να χάσει τα κιλά της εγκυµο-
σύνης και να επανέλθει στην εκποµπή της πιο λαµπε-
ρή από ποτέ, πριν προλάβουν οι συναδέλφισσές της
από τα αντίπαλα κανάλια να της πάρουν την πρωτιά.
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Τώρα αν αναρωτιέστε γιατί πάνω σε κοτζάµ πρά-
σινο ανατολικό τοίχο υπήρχαν δεκάδες φωτογραφίες
της Ιζαµπέλας-Αικατερίνης, του Φίλιππου-Ναθαναήλ,
της Φρειδερίκης-Οφηλίας και µονάχα µία µικρούλα
φωτογραφία του Αντωνάκη, η εξήγηση είναι πολύ
απλή. Όπως είπαµε, αυτός ήταν ο ανατολικός πρά-
σινος Τοίχος των Επιτευγµάτων. Των κατορθωµάτων.
Των µοναδικών ταλέντων του καθενός από τα παιδιά.
Ο Αντωνάκης δεν είχε κάποιο ταλέντο. Ο Αντώνης
ήταν ένα απλό, κανονικό παιδί. Τίποτα το ξεχωριστό.
Τίποτα το ιδιαίτερο. Τίποτα το σπάνιο. Ε, τι φωτογρα-
φία να βάλουν και οι καηµένοι γονείς του πάνω στον
τοίχο τους; Μα τους αδικείτε;
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ΗΤΑΝ ΚΑΠΩΣ… ΛΙΓΟΣ

ΟΑντωνάκης λοιπόν όχι µόνο
διέφερε ως βρέφος από τα

αδέλφια του αλλά και ως νήπιο. Ας
πούµε, όταν ήταν δύο χρόνων, έλε-
γε µόνο «Αααααα» και «Οοοοοο»
και «Εεεεεε». Όταν έκλεισε τα τρία,
µπορούσε πια να λέει σχεδόν µε
επιτυχία τις λέξεις «λάλα» και «τσω-
µί», γιατί του άρεσε πολύ να πίνει
γάλα και να τρώει ψωµί.

Οι γονείς θυµόνταν πως, όταν η
Ιζαµπέλα-Αικατερίνη ήταν τριών
χρόνων, τους απήγγελλε στίχους
του Ουίλιαµ Σαίξπηρ που της είχε
διαβάσει ο πατέρας της, ο Φίλιπ-
πος-Ναθαναήλ µπορούσε να ανα-
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λύσει το Πυθαγόρειο Θεώρηµα χωρίς
να αφήνει ούτε µία λέξη πίσω και η
Φρειδερίκη-Οφηλία σκαρφιζόταν ιστο-
ρίες και τις αφηγούνταν. Ήταν µάλι-
στα τόσο αγωνιώδεις οι ιστορίες της,
που οι γονείς έφτιαχναν ποπκόρν και
το µασουλούσαν µε µανία µέχρι να
ολοκληρωθεί η ιστορία. Το «λάλα» και
το «τσωµί» τούς φαινόταν κάπως… λίγο
για ένα παιδί τριών χρόνων, όµως έκαναν
υποµονή και έλπιζαν πως σύντοµα θα άνθιζε κι αυ-
τός, όπως οι σπάνιες τουλίπες που είχαν φυτεµένες
στον κήπο τους.

Όταν ο Αντωνάκης έσβησε τα πέντε κεράκια στην
τούρτα του, ο πατέρας είχε τη φαεινή ιδέα να του κά-
νει δώρο ένα βιολί, γιατί φανταζόταν πως θα µπο-
ρούσαν να κάνουν ντουέτο µε τη Φρειδερίκη-Οφη-
λία. Ο ένας στο πιάνο και ο άλλος στο βιολί, ένα υπέ-
ροχο ντουέτο το οποίο θα µάγευε τα πλήθη µε τις ου-
ράνιες µελωδίες του. Αλλά, αχ! Μόλις ο Αντωνάκης
πήρε το βιολί στα χέρια του, το περιεργάστηκε λίγη
ώρα και ύστερα το κοπάνησε µε δύναµη στο πάτωµα
γελώντας µε τον ήχο που έβγαζαν οι χορδές την ώρα
που ξεκουρδίζονταν. Ο πατέρας ένιωσε να απελπίζε-
ται, αλλά η Φρειδερίκη-Οφηλία κάθισε στο πιάνο και
κατάφερε µε τα µελωδικά της παιξίµατα να προσφέ-
ρει λίγη ανακούφιση στον καηµένο της πατερούλη.
Ο Αντωνάκης δεν είναι πως δε διασκέδασε σε αυτά
τα γενέθλια, αλλά εκείνο το συννεφιασµένο πρόσω-
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πο του πατέρα του τον ανάγκασε να σκεφτεί πως κά-
τι έκανε λάθος.

Στην πρώτη δηµοτικού, η δασκάλα του Αντωνάκη
ανέθεσε στους µαθητές της από έναν ρόλο για τη
γιορτή των Χριστουγέννων, και οι γονείς Αριστείδη
πήραν µε χαρά θέσεις στην πρώτη πρώτη σειρά δίπλα
στα καµάρια τους: την Ιζαµπέλα-Αικατερίνη, τον Φί-
λιππο-Ναθαναήλ και τη Φρειδερίκη-Οφηλία. Όταν η
παράσταση ξεκίνησε, όλα τα παιδιά ήταν γλυκούτσι-
κα µέσα στις χριστουγεννιάτικες στολές τους και κέρ-
δισαν επάξια το χειροκρότηµα του κοινού. Και ο
Αντωνάκης ήταν πολύ χαριτωµένος µε την καφετιά
στολή του ταράνδου που τον έβαλαν να φορέσει. Και
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θα µπορούσε να τα είχε πάει περίφηµα, αν δεν ξε-
χνούσε τα λόγια του κι αν δεν τον έπιαναν τα γέλια,
όταν η δασκάλα προσπάθησε να του τα θυµίσει. Κι
όταν λέω γέλια, µη φανταστείτε κανένα γελάκι! Μι-
λάµε για χάχανα κανονικά, αυτά που σε φέρνουν ένα
βήµα πριν από το να κατουρηθείς.

Οι γονείς Αριστείδη ένιωσαν ένα µικρό τσίµπηµα
ντροπής στην καρδιά τους και κοίταξαν µε τρόπο πά-
νω από τον ώµο τους για να δουν αν οι υπόλοιποι γο-
νείς στην αίθουσα είχαν αντιληφθεί πως ο Αντωνάκης
ήταν δικό τους παιδί. Η Ιζαµπέλα-Αικατερίνη κρατού-
σε σφιχτά το χέρι του πατέρα της και η Φρειδερίκη-
Οφηλία έσφιγγε µε κατανόηση το χέρι της µητέρας
της. Εκείνοι αναστέναζαν µε απελπισία, καθώς ο Φί-
λιππος-Ναθαναήλ τούς παρηγορούσε µε λόγια τρυ-
φερά και τους εξηγούσε µε µαθηµατικούς τύπους τι
πιθανότητες είχε το βλαστάρι τους να αποτύχει ξανά
στο µέλλον. Ο Αντωνάκης, παρόλο που πέρασε καλά
σε εκείνη τη χριστουγεννιάτικη γιορτή, βλέποντας τα
αναψοκοκκινισµένα πρόσωπα του πατέρα του και της
µητέρας του σκέφτηκε πως κάτι έκανε λάθος.

Και στην τρίτη δηµοτικού, όταν ήρθε η σειρά του
για να φέρει στο σπίτι τη γυάλα µε το χρυσόψαρο της
τάξης για το Σαββατοκύριακο, τα πράγµατα δεν πή-
γαν ακριβώς όπως θα έπρεπε να πάνε. Παρασκευή
απόγευµα ο Αντωνάκης έφερε τη γυάλα στο σπίτι και
την ακούµπησε στο κοµοδίνο δίπλα από το κρεβάτι
του, µέχρι το Σάββατο το πρωί το χρυσόψαρο κοι-
τούσε τα ραδίκια ανάποδα. ∆εν έφταιγε όµως ο Αντω-
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νάκης. ∆ηλαδή, όχι ακριβώς. Απλώς µπέρδεψε τη
δοσολογία στην τροφή που έπρεπε να βάλει στο χρυ-
σόψαρο και το έκανε να… ανατιναχτεί από το πολύ
φαγητό. Ε, θα µπορούσε να συµβεί στον καθένα.

Όταν λέµε στον καθένα, δεν εννοούµε βέβαια την
Ιζαµπέλα-Αικατερίνη, τον Φίλιππο-Ναθαναήλ ή τη
Φρειδερίκη-Οφηλία. Αυτοί, όταν είχαν φέρει παλιά
στο σπίτι το κατοικίδιο της δικής τους τάξης, ∆ευτέρα
πρωί το είχαν επιστρέψει σε τέτοια κατάσταση που οι
δάσκαλοι δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν µπροστά
στα µάτια τους, και χειροκροτούσαν τόσο δυνατά
ώσπου βγήκαν φουσκάλες στα χέρια τους.

Η τάξη της Ιζαµπέλας-Αικατερίνης είχε για κατοι-
κίδιο ένα χαµστεράκι, το οποίο περιφερόταν οληµε-
ρίς βαριεστηµένο µέσα στο κλουβί του. ∆εν υπερ-
βάλλω καθόλου όταν λέω πως η Ιζαµπέλα-Αικατερί-
νη κατάφερε µέσα σε δύο µέρες να το µάθει να κά-
νει σπαγγάτο στον πάτο του κλουβιού του.

Η τάξη του Φίλιππου-Ναθαναήλ είχε για κατοικί-
διο ένα τρισχαριτωµένο κουνελάκι, το οποίο δεν έκα-
νε τίποτε άλλο από το να µασουλάει συνεχώς καρό-
τα. Ε, λοιπόν, ο Φίλιππος-Ναθαναήλ σκέφτηκε πως
έπρεπε να ανεβάσει λίγο τον πήχη για το κουνελάκι,
και έτσι το εκπαίδευσε µέσα σε ένα Σαββατοκύριακο
να κάνει το εξής: όταν του λέει κάποιος έναν αριθµό,
το κουνελάκι να τον πολλαπλασιάζει επί δύο, να προ-
σθέτει οχτώ, να αφαιρεί πέντε, να διαιρεί διά έξι και
να κόβει µε τα πεταχτά δοντάκια του το καρότο του σε
ισάριθµα κοµµάτια. Αµέ!

— 22 —

© Άντρη Αντωνίου, 2017/© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2017



Η τάξη της Φρειδερίκης-Οφηλίας είχε για κατοικί-
διο ένα κιτρινοπράσινο παπαγαλάκι, το οποίο δεν
µπορούσε να κάνει τίποτα ιδιαίτερο πέρα από το να
τρώει σπόρους και να κοιµάται. Η Φρειδερίκη-Οφη-
λία δεν το δέχτηκε αυτό. Έβαλε το κλουβί του παπα-
γάλου δίπλα από το πιάνο της και κατάφερε να το µά-
θει να κελαηδά στον ρυθµό του Χορού της Νεράιδας
των Ζαχαρωτών του Τσα�κόφσκι. ∆εν έχω καµιά αµ-
φιβολία πως, αν ήταν από καµιά µεριά και το χαµ-
στεράκι της Ιζαµπέλας-Αικατερίνης, θα έκανε τις ανά-
λογες πιρουέτες.

∆ευτέρα πρωί, λοιπόν, οι καηµένοι γονείς Αριστεί-
δη αναγκάστηκαν να καταπιούν την περηφάνια τους
και να πορευτούν µε τρεµάµενα πόδια στην τάξη του
Αντωνάκη για να επιστρέψουν το ψόφιο χρυσόψαρο
µέσα σε ένα άδειο κουτί από µαργαρίνη. Για να µπο-
ρέσει φυσικά όλη η τάξη να το θρηνήσει και να το θά-
ψει µε τις τιµές που του άξιζαν. Ο Αντωνάκης δεν εί-
ναι ότι δεν αγαπούσε το χρυσόψαρο, αλλά, να, του
φάνηκε λίγο υπερβολική η αντίδραση των γονιών του
και τον έκανε να σκεφτεί πως κάτι έκανε λάθος.

∆έκα χρόνια είχαν περάσει από τη µέρα που γεν-
νήθηκε ο Αντωνάκης και από εκείνη τη µέρα συνέχι-
ζε να τα κάνει µαντάρα άπειρες φορές και να νιώθει
λίγο άσχηµα που δεν µπορούσε ποτέ να φτάσει τα
αδέλφια του. ∆εν ένιωθε ζήλια, ένιωθε όµως κάποια
λύπη και παρακαλούσε να µπορούσε µια µέρα να
µπει έστω ένα καδράκι µε δική του φωτογραφία στον
ανατολικό πράσινο Τοίχο των Επιτευγµάτων.
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