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Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση



Στους μικρούς, καθημερινούς ήρωες της ζωής  

που παλεύουν για τα ιδανικά τους και δε σταματούν  

να ελπίζουν και να ονειρεύονται.  

Είσαι κι εσύ ένας από αυτούς;
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Η ζέστη στην αίθουσα του γυμναστηρίου ήταν 
ανυπόφορη. Ο λιγοστός κρύος αέρας του κλι-

ματιστικού δεν αρκούσε για να δροσίσει το πρόσωπο 
της Φρου Λαφάν και των άλλων παιδιών που έτρε-
χαν κάνοντας προθέρμανση. Οι μικροί αθλητές, ανα-
ψοκοκκινισμένοι από το τρέξιμο, κυνηγούσαν τον 
μπροστινό τους καθώς ο προπονητής, Άιρον Μέλτον, 
έδινε τον ρυθμό με τη σφυρίχτρα του.

Τέλος! Θα πάω σπίτι και θα πω στη μαμά τέλος με 
αυτό το χαζοάθλημα. Η Φρου ξεφύσησε, κατακόκκινη 
από την προσπάθεια να προφτάσει τους υπόλοιπους 
που έτρεχαν κάτω από την επίβλεψη του προπονητή. 
Σε κάθε μάθημα, η μαμά της έλεγε: «Άντε! Λίγο μόνο 
απομένει να τελειώσεις τη χρονιά και μετά, αν θες, 
σταμάτα το». Καταραμένο ταεκβοντό! Της είχε βγει 
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η γλώσσα τόση ώρα, αλλά το βλοσυρό βλέμμα του 
προπονητή δεν την άφηνε να ξεφύγει από τον κύκλο.

«Κάντε σειρές!» διέταξε ο προπονητής, και οι αθλη-
τές παρατάχθηκαν για να κάνουν τώρα μια σειρά 
από ασκήσεις και προστάγματα. Η Φρου ένιωθε σαν 
παραγεμισμένο τσουβαλάκι με πατάτες κάθε φορά 
που φορούσε τη λευκή της στολή. Έδεσε σφιχτά τον 
ειδικό κόμπο στη νεοαποκτηθείσα πράσινη ζώνη της 
και άρχισε να χοροπηδά και να κλοτσάει για το υπό-
λοιπο της ώρας. Τα προστάγματα στα κορεάτικα 
ηχούσαν στα αυτιά της σαν τιμωρίες. Είχε λαχανιά-
σει, αλλά ο Μέλτον ήταν ανελέητος.

«Φρου, συγκεντρώσου! Αριστερή κλοτσιά είπαμε!» 
γάβγισε μ’ έναν τρόπο που την έκανε να θέλει να βά-
λει τα κλάματα. 

Αααα… δεν πάει άλλο! Τελευταία φορά που μου 
βάζεις τις φωνές, σκέφτηκε η Φρου και τον κοίταξε 
καταπίνοντας καρτερικά όλα όσα ήθελε να του φω-
νάξει κατάμουτρα. «Αριστερή κλοτσιά! Συγγνώμη, 
δάσκαλε», έκανε υπακούγοντας σωστά αυτή τη φο-
ρά. Θα σου πω εγώ τι κλοτσιά θα σου έδινα! πετά-
χτηκε εκνευρισμένη η φωνούλα μέσα της. Παρ’ όλα 
αυτά διόρθωσε τις κινήσεις της και κοίταξε τριγύρω 
τους συναθλητές της. Δεν είστε και τόσο καλύτεροι 
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από μένα! Η φωνούλα μέσα στο κεφάλι της της έδω-
σε λίγο αυτοπεποίθηση.

«Άντε, κουνήσου», άκουσε από πίσω της μια αυ-
θάδικη φωνή μόλις τελείωσαν την προπόνησή τους, 
καθώς ένας ανυπόμονος τύπος την παραμέρισε για 
να βγει πρώτος για τα αποδυτήρια.

«Ο τελευταίος είναι χοντρός!» έκανε κοροϊδευτι-
κά η Ντίξι Μπλοντ και βγήκε χαχανίζοντας από την 
αίθουσα. «Οι κοτσίδες σου μοιάζουν με ποντικοου-
ρές!» συνέχισε αυθάδικα απευθυνόμενη στη Φρου 
και μερικά κρυφά γελάκια ακούστηκαν από τον διά-
δρομο.

«Είσαι ανυπόφορη!» της φώναξε εκείνη.
Η Ντίξι άκουσε το σχόλιο και γύρισε να την κοιτά-

ξει. «Μπα, βγάζουμε και γλώσσα;» Έβαλε τα χέρια 
της στη μέση και κατευθύνθηκε προς το μέρος της 
Φρου. Την περνούσε σχεδόν ένα κεφάλι, αν και εί-
χαν κλείσει και οι δυο τους πρόσφατα τα δεκατρία. 
«Φρου Φρου, περνιέσαι για σπουδαία;» μόρφασε κο-
ροϊδευτικά κάνοντας κύκλους γύρω της.

«Κατ’ αρχάς δε με λένε Φρου Φρου!»
«Εμένα, όμως, μου αρέσει να σε λέω έτσι», είπε η 

Ντίξι Μπλοντ και, τραβώντας την άκρη της ζώνης 
της Φρου, την πέταξε με δύναμη κάτω.
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«Κι εμένα μου αρέσει να σε ξεμαλλιάζω!» Η Φρου 
πετάχτηκε πάνω αγριεμένη και άρπαξε την πρώτη 
τούφα από τα μακριά μαλλιά της Ντίξι που βρήκε 
μπροστά της.

Ακούστηκαν τσιρίδες και τώρα όσοι είχαν βγει από 
την αίθουσα ξαναμπήκαν μέσα για να δουν τι συμ-
βαίνει. Ο δίδυμος αδελφός της Ντίξι έτρεξε να υπε-
ρασπιστεί την αδελφή του και η Φρου ένιωσε ένα 
οδυνηρό χτύπημα στο γόνατό της. Ασυναίσθητα έρι-
ξε την αριστερή κλοτσιά που τους μάθαινε τόση ώρα 
ο προπονητής, και ο αδελφός της Ντίξι βρέθηκε στο 
πλαστικό δάπεδο να κλαψουρίζει, καθώς η κλοτσιά 
της Φρου τον είχε βρει στα μαλακά.

«Τι γίνεται εδώ μέσα;» Η αγριοφωνάρα του προ-
πονητή τούς πάγωσε το αίμα και όλοι στάθηκαν προ-
σοχή.

«Αυτή εκεί!» φώναξε η Ντίξι παίρνοντας το πιο 
σπαρακτικό της ύφος. «Με χτύπησε και μου τράβη-
ξε τα μαλλιά, και μετά όρμησε στον αδελφό μου τραυ-
ματίζοντάς τον με κλοτσιές και γροθιές», είπε μέσα 
από λυγμούς και αναφιλητά.

Η Φρου έριξε ένα δολοφονικό βλέμμα στην Ντίξι 
και μετά κοίταξε τον προπονητή που ζητούσε εξηγή-
σεις. «Η Ντίξι το άρχισε», είπε μόνο.
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Ο προπονητής Μέλτον έμοιαζε να ζυγίζει την κα-
τάσταση χωρίς να έχει πειστεί για όσα άκουγε. «Δη-
λαδή, Ντίξι… εννοείς πως η Φρου από εδώ έθεσε εσέ-
να και τον αδελφό σου εκτός μάχης;» ρώτησε τονί-
ζοντας μία μία τις λέξεις.

«Πφφφ… σιγά μην μπορεί η ατσούμπαλη να ρίξει 
σωστή κλοτσιά», μουρμούρισε κάποιος.

«Την Παρασκευή θα σας περιμένω όλους εδώ… 
με τους γονείς σας!» διέταξε ο προπονητής κοιτώντας 
τα τρία παιδιά αυστηρά. «Και θα το σκεφτώ πολύ για 
να μη σας αποβάλω», συμπλήρωσε και βγήκε από 
την αίθουσα.

Το επεισόδιο έληξε και έφυγαν όλοι για τα αποδυ-
τήρια.



Αλήθεια; Το κορίτσι μου έριξε κλοτσιά και έστρω-
σε τον τύπο στο πάτωμα;» Ο Ντάνι Λαφάν φαι-

νόταν χαρούμενος με το κατόρθωμα της κόρης του 
– σε αντίθεση με τη μαμά της, που την κατσάδιασε 
για τα καλά.

«Άκου εκεί… θα σε αποβάλουν από τη σχολή του 
ταεκβοντό!» αναφώνησε λες και είχε έρθει κάποια 
βιβλική καταστροφή.

«Ωω μαμά, έτσι κι αλλιώς θέλω να σταματήσω», 
έκανε η Φρου μασουλώντας σοκολατάκια στον κα-
ναπέ. Μοιράστηκε το τελευταίο σοκολατάκι με τον 
μπαμπά της που έβλεπε ειδήσεις στην τηλεόραση.

«Πάλι σοκολάτες η μικρή; Μαμά, σταμάτα επιτέ-
λους να μας παίρνεις τέτοια», γκρίνιαξε η Κίκα, η 
μεγάλη αδελφή της Φρου. Σε αντίθεση με την αδελ-
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φή της, ήταν εγκρατής στο φαγητό και προσπαθού-
σε να βάλει στον σωστό δρόμο και τη Φρου. 

Αφού σχολίασαν αρκετά το συμβάν, η Πόλι Λαφάν 
παρακάλεσε τη μικρή της κόρη να πεταχτεί μέχρι το 
μίνι μάρκετ για να της ψωνίσει μερικά μικροπράγ-
ματα που η ίδια είχε ξεχάσει να αγοράσει το πρωί.

«Γιατί δε στέλνεις την Κίκα;» μουρμούρισε βαριε-
στημένα η Φρου.

«Έχω διάβασμα, μικρή τεμπέλα!» απάντησε εκεί-
νη μέσα από το δωμάτιό της.

Η Φρου βγήκε από το διώροφο σπίτι της παίρνο-
ντας την κοντινότερη διαδρομή για το μίνι μάρκετ της 
γειτονιάς τους. Το γόνατό της πονούσε ακόμη από το 
χτύπημα του Νικ, του αδελφού της Ντίξι. Αλλά είχε 
ευχαριστηθεί αφάνταστα όταν τράβηξε τα μαλλιά της 
στρίγκλας Ντίξι κι ένιωσε μεγάλη ευφορία όταν η αρι-
στερή της κλοτσιά βρήκε τον Νικ απροετοίμαστο.

Τελικά, είμαι εγώ η κακιά; αναρωτήθηκε σε μια 
κρίση αυτογνωσίας.

Το πονεμένο της γόνατο διέλυσε τις ενοχές της. 
Στο κάτω κάτω αμύνθηκα! υπερασπίστηκε τον εαυ-
τό της και προχώρησε στην είσοδο του μίνι μάρκετ.

Η Ντακότα Μπιγκλ με τη σκυλίτσα της τριγυρνού-
σε στους διαδρόμους του μικρού καταστήματος κι 
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έψαχνε στα ράφια ψιθυρίζοντας καθησυχαστικά λο-
γάκια στο «μελαχρινό λουκουμάκι» της, όπως αποκα-
λούσε το κακάσχημο κατοικίδιο που άκουγε στον όνο-
μα «Ρέγκι». Η Ρέγκι, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία 
της Φρου, ξεσήκωσε τον κόσμο γαβγίζοντας αγριεμέ-
να με τη στριγκλιάρικη φωνή της και προσπάθησε να 
ξεφύγει από την αγκαλιά της κυράς της μήπως και 
κατάφερνε καμιά δαγκωνιά στα μπατζάκια του κορι-
τσιού, όπως έκανε συνήθως όταν τη συναντούσε.

«Μην τη φοβάσαι. Από τη χαρά της που σε βλέ-
πει φωνάζει», θέλησε να την καθησυχάσει η γειτό-
νισσά της σφίγγοντας όμως περισσότερο, καλού κα-
κού, το μικροκαμωμένο πίνσερ.

«Δε φοβάμαι, κυρία Μπιγκλ, απλώς…» ξεκίνησε 
να λέει απολογητικά η Φρου, χωρίς όμως να προλά-
βει να ολοκληρώσει την πρότασή της. Ο κύριος Λεά-
ντρο, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, έκανε την εμφά-
νισή του κρατώντας ένα μικρό σακί με λάχανα.

«Ντακότα, το “λουκουμάκι” σου τρομάζει τους πε-
λάτες μου», παραπονέθηκε τονίζοντας τις λέξεις με 
τη μεξικάνικη προφορά του. Έδωσε ένα λουκάνικο 
στο νευρασθενικό πίνσερ και η Φρου, ξεφυσώντας 
από ανακούφιση, κατευθύνθηκε στο τμήμα με τα 
χαρτικά.
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«Χαρτί υγείας, κέτσαπ και λάδι», επανέλαβε τη 
λίστα με τα ψώνια που χρειαζόταν η μαμά της. Διά-
λεξε ένα πακέτο χαρτί υγείας που υποσχόταν βελού-
δινη απαλότητα και έπειτα τράβηξε για τον διάδρο-
μο με τα τρόφιμα. «Εδώ είμαστε», μονολόγησε και άρ-
χισε να κοιτάζει τις διάφορες συσκευασίες για να 
επιλέξει το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που έγρα-
φε η μαμά της. Παραδίπλα ήταν και η κέτσαπ. Η 
Φρου τα πέταξε βιαστικά μέσα στο καλάθι της. Ο 
διάδρομος που την ενδιέφερε περισσότερο ήταν εκεί-
νος με τις λιχουδιές και τα σνακ. Αν και η λίστα της 
δεν ανέφερε τίποτε από αυτά, η Φρου θεώρησε πως 
έπρεπε να ανταμειφθεί για τον κόπο της. Τα ψώνια 
ήταν μια κουραστική δουλειά και μερικά χρωματι-
στά σοκολατένια καραμελάκια θα αντιστάθμιζαν την 
ταλαιπωρία της. 

Από την είσοδο του μίνι μάρκετ ακούστηκαν φω-
νές, ενώ η Ρέγκι είχε αρχίσει να γαβγίζει λυσσασμέ-
να, έχοντας ξεφύγει προφανώς από την προσοχή της 
Ντακότα. Η Φρου παρατήρησε ότι ένα κίτρινο πα-
χύρρευστο κίτρινο ζουμί έσταζε από το καλάθι της 
και λίγο έλειψε να πέσει φαρδιά πλατιά στα πλακά-
κια του καταστήματος.

«Να πάρει!» Η πλαστική φιάλη από το εξαιρετικά 
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παρθένο ελαιόλαδο είχε σπάσει σε κάποιο σημείο και 
τώρα ο διάδρομος είχε γεμίσει λάδια. Και γι’ αυτό 
έφταιγε η Φρου. Και έπρεπε να μαζέψει τα λάδια. 
Και να πληρώσει και τη σπασμένη φιάλη!

«Φτου!» έκανε μέσα από τα δόντια της.
Οι φωνές από το μπροστινό μέρος του καταστή-

ματος δυνάμωναν και ξαφνικά ακούστηκαν δυνατοί 
κρότοι. Η Ντακότα Μπιγκλ στρίγκλισε ενώνοντας 
τις κραυγές της με αυτές του κατοικίδιού της, ενώ ο 
Λεάντρο παρακαλούσε κάποιον σχεδόν κλαίγοντας.

«Κύριε Λεάντρο… εεε… έγινε κάποια ζημιά στον 
διάδρομο με τα λάδια και…» Η Φρου Λαφάν ανύπο-
πτη βγήκε μπροστά στο ταμείο και η φόρα της κό-
πηκε απότομα. Δυο τύποι με πιστόλια και κουκούλες, 
ένας εύσωμος κι ένας κοντόχοντρος, σημάδευαν τον 
ιδιοκτήτη και την πελάτισσά του. Η Ρέγκι, μόλις είδε 
τη Φρου, άδραξε την ευκαιρία και όρμησε ν’ αρπάξει 
το μπατζάκι του παντελονιού της. Οι δυο ληστές κοι-
τάχτηκαν ξαφνιασμένοι.

«Είπες πως δεν υπήρχε άλλο άτομο εδώ μέσα!» 
φώναξε ο ένας από αυτούς στον άλλο.

«Δεν την είδα», απολογήθηκε εκείνος.
«Κάτω όλοι!» πρόσταξε ο πρώτος σημαδεύοντας 

τώρα και τη Φρου.
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«Γρήγορα! Τις εισπράξεις, γέρο!» απείλησε τον 
Λεάντρο ο εύσωμος.

«Μα… σας παρακαλώ! Λυπηθείτε με… Πώς θα 
πληρώσω τα εμπορεύματα και τους φόρους;» κλα-
ψούρισε ο Λεάντρο και άρχισε να βάζει τις εισπρά-
ξεις του στη σακούλα που του έτεινε ο ληστής.

«Λίγα μάζεψες σήμερα», σχολίασε ο κοντόχοντρος.
«Έι, Μπένι… Περίμενε να πάρουμε και τίποτα να 

πιούμε. Μικρή», απευθύνθηκε στη Φρου που είχε κο-
καλώσει από την τρομάρα της, «πιάσε μια τεκίλα από 
κει». Κι έδειξε τα ποτά που ήταν στο ράφι πάνω από 
το κεφάλι της.

Η Φρου ξεροκατάπιε. Προχώρησε δυο βήματα και 
έκανε να πιάσει ένα μπουκάλι, αλλά το ράφι ήταν 
ψηλά και δεν το έφτανε. «Δε… δεν το φτάνω!» είπε 
σαστισμένη καθώς τεντωνόταν αλλά μάταια.

«Εμμμ… είσαι και κοντοστούπα», σχολίασε τσατι-
σμένα ο κοντόχοντρος και κίνησε να το πάρει μόνος 
του.

Πλησιάζοντας τη Φρου όμως δεν πρόσεξε την πρα-
σινοκίτρινη γραμμή από το λάδι που είχε απλωθεί σε 
όλο το μήκος του διαδρόμου. Ανυποψίαστος το πά-
τησε και ξαφνικά το δάπεδο μετατράπηκε σε πίστα 
πατινάζ. Η γλίστρα τον οδήγησε να πέσει με φόρα 
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πάνω στο ράφι με τα ποτά. Ακούστηκε ένας πάταγος 
καθώς δεκάδες μπουκάλια έπεφταν πάνω του. Κυ-
ριάρχησε πανδαιμόνιο! Γυαλιά έσπαζαν, μπίρες και 
κρασιά άφριζαν, και το όπλο που κρατούσε ο ληστής 
προσγειώθηκε στα πόδια της Φρου.

Ο άλλος ληστής κοιτούσε κάτω από την κουκούλα 
του αμέτοχος· δεν ήξερε πώς να αντιδράσει απένα-
ντι σε όσα συνέβαιναν. «Ρίκι… Ηλίθιε! Τι πήγες κι 
έκανες;» ούρλιαξε στον συνεργό του. Συνεχίζοντας 
να σημαδεύει τον Λεάντρο, θέλησε να πλησιάσει το 
σημείο όπου ήταν πεσμένος ο Ρίκι.

Η Φρου έσπρωξε με το πόδι της το πεσμένο όπλο 
στέλνοντάς το κάτω από τον διάδρομο με τα φορτω-
μένα προϊόντα ράφια, ώστε να μην μπορεί να το πιά-
σει κανείς. Ο τόπος είχε γεμίσει γυαλιά και χυμένα 
ποτά. Η Ρέγκι θυμήθηκε πως ήταν ώρα να κάνει πι-
πί της και σημάδεψε το πόδι του εύσωμου ληστή ανα-
κουφίζοντας τη γεμάτη κύστη της. Εκείνος της έδω-
σε μια κλοτσιά ξεστομίζοντας βρισιές.

Τώρα είναι η ώρα! ακούστηκε μια φωνούλα μέσα 
στο κεφάλι της Φρου. Δίχως να αφήσει στον εαυτό 
της περισσότερο χρόνο να σκεφτεί, έδωσε για δεύ-
τερη φορά μέσα σε μια μέρα μια αριστερή κλοτσιά 
και έπειτα μια γρήγορη γροθιά, κι αφού έριξε και το 
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μισογεμάτο καλάθι της πάνω στον ληστή πετάχτηκε 
κι έτρεξε να βρει κρυψώνα πίσω από τα ψυγεία των 
αλλαντικών.

Θεέ μου, ας γλιτώσω από εδώ και θα πηγαίνω κά-
θε μέρα στις προπονήσεις! υποσχέθηκε στον εαυτό 
της τρέμοντας από την ταραχή και τον φόβο.

Ακούστηκαν τζάμια να σπάνε και σειρήνες περι-
πολικών, καθώς μάλλον ο Λεάντρο είχε ενεργοποιή-
σει τον συναγερμό που διέθετε το κατάστημά του. 
Τα επόμενα λεπτά η Φρου τα θυμόταν αργότερα πο-
λύ μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι της. Το μόνο που 
της έμεινε ήταν οι κόκκινοι λεκέδες πάνω στα ρούχα 
της και μια αστυνομικός που την τραβούσε από τα 
ψυγεία προσπαθώντας να την καθησυχάσει.




