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Όηαλ ν Οπικπέξ θη εγώ ήκαζηαλ ηεζζάξσλ ρξόλσλ, ν κπακπάο κάο έδεημε πώο λα 

κεηαθπηεύζνπκε κηα κηθξή κειηά, πνπ είρε θπηξώζεη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ ηνπ 

Οπικπέξ. θάςακε κε πνιιή πξνζπάζεηα, όζν πην βαζηά κπνξνύζακε, ζηελ άθξε 

ηνπ ιαραλόθεπνπ θαη βάιακε κέζα ην κηθξό δεληξάθη κε ην ρώκα ηνπ.  

Όηαλ αξγόηεξα ν κπακπάο ηνπ Οπικπέξ ηελ κπόιηαζε, καο είπε:  

— Λνηπόλ, παιηθάξηα, από δσ θαη πέξα εζείο έρεηε ηελ επζύλε γηα ηε κειηά απηή. 

— Δειαδή, είλαη κόλν δηθή καο; ηνλ είρε ξσηήζεη ν Οπικπέξ. 

— Μόλν δηθή ζαο! 

— Καη όηαλ ζα θάλεη κήια, πνηνο ζα ηα θάεη; αλαξσηήζεθα εγώ. 

Ο ζείνο κνπ γέιαζε. 

— Ε, θάπνηνο ζα βξεζεί λα ηα θάεη! 

— Μάιινλ ζα θάλεη πνιιά κήια θαη ζα ηα θάκε όινη καδί!  

— Μάιινλ έηζη ζα γίλεη. Γηα λα θάλεη όκσο πνιιά κήια, πξέπεη λα ηε θξνληίδεηε 

ζσζηά… 

 Απηό εκείο ην ζεσξήζακε πνιύ ζνβαξό θαη βάιακε ηα δπλαηά καο. Πεξλνύζακε 

ώξεο δίπια ηεο θαη παξαηεξνύζακε θάζε αιιαγή πάλσ ηεο. Σελ πνηίδακε, 

θαζαξίδακε ηα θίηξηλα θπιιαξάθηα, ηεο ξίρλακε θνπξηά από ηε Ζηλ θαη ηε Ζαλ θαη 

ηελ θιαδεύακε κε ηηο ππνδείμεηο ησλ κεγάισλ. Κνληά ηεο θπηέςακε θαη κηα θόθθηλε 

ηξηαληαθπιιηά θαη θάζε άλνημε βάδακε θαη άιια θπηά, θακηά ξίδα πηπεξηάο ή θακηά 

ληνκαηηά. Έηζη ζρεκαηίζακε ην δηθό καο θήπν πνπ ηνλ μερσξίζακε από ην 

ιαραλόθεπν ηεο κακάο, βάδνληαο γύξσ γύξσ πέηξεο ζηε ζεηξά, ώζηε λα 

ζρεκαηίζνπκε ηα όξηά ηνπ. Εθεί κέζα θάλακε θαη ην ζπηηάθη καο, έλα ρακειό 

θαηαζθεύαζκα ηεζζάξσλ ηεηξαγσληθώλ από πέηξεο, μύια θαη έλα θνκκάηη λάηινλ γηα 

ζθεπή. 

Η κειηά κεγάισλε καδί καο. Κνληά ηεο είπακε όιεο ηηο ηζηνξίεο πνπ είρακε αθνύζεη 

από ηνπο κεγάινπο θαη παίμακε όια ηα παηρλίδηα πνπ μέξακε.  

Θπκάκαη κηα αλνημηάηηθε κέξα, όηαλ ύζηεξα από ηε βξνρή κπήθακε κέζα ζην ζπηηάθη 

καο γηα λα παίμνπκε κε ηνπ βόινπο. Η Έιζα, πνπ θαζόηαλ δίπια καο ήζπρε, μαθληθά 

άξρηζε λα θσλάδεη ραξνύκελε:  

— Οπικπέξ, oπικπέξ! 

— Ση ζέιεηο; ηεο απάληεζε ν Οπικπέξ. 

— Οπικπέξ, νπικπέξ! επέκελε εθείλε. 

— ' αθνύεη, δε ρξεηάδεηαη λα θσλάδεηο έηζη, καο μεθνύθαλεο! ηε κάισζα εγώ ρσξίο 

λα ζεθώζσ ην θεθάιη κνπ από ηνπο βόινπο.  

— Έια ινηπόλ, πεο κνπ! έθαλε θαη ν Οπικπέξ εθλεπξηζκέλνο. 

— Δε κηιάσ ζ' εζέλα, ραδνύιε! Κνηηάμηε, ζηνλ νπξαλό είλαη νπικπέξ! 

Οπικπέξ ζηα αιβαληθά ζεκαίλεη «νπξάλην ηόμν». Ναη! Σν θίιν κνπ ηνλ ιέλε νπξάλην 

ηόμν. 

Αθήζακε ηνπο βόινπο θαη θνηηάμακε εθεί όπνπ έδεηρλε ε Έιζα. Σν νπξάλην ηόμν 

γέκηδε ηνλ νπξαλό. Καζώο ην θνίηαδα, έλησζα λα ράλνληαη όια γύξσ κνπ. Έβιεπα 

κόλν ην νπξάλην ηόμν θαη ηίπνηε άιιν. Ξαθληθά, κέζα ζε απηό λόκηζα πσο είδα ην 

θίιν κνπ λα κνπ ρακνγειάεη. Γύξηζα πξνο ην κέξνο πνπ ήμεξα όηη θαζόηαλ. Γύξηζε θη 

απηόο θαη κε θνίηαμε. Χακνγεινύζε πάιη. Είρε γαιάδηα κάηηα, ρξπζαθηά καιιηά θαη 

θόθθηλα ρείιε, ζαλ ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ.  

— Μήπσο είζαη νπξάλην ηόμν; ηνλ πείξαμα. 
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— Μπνξεί θαη λα είκαη, κνπ απάληεζε γειώληαο. Αλεβαίλσ ςειά ζηνλ νπξαλό θαη ζε 

βιέπσ. Πάληα ζα ζε βιέπσ, ό,ηη θη αλ θάλεηο. Γη' απηό κελ ηνικήζεηο πνηέ, 

εμππλάθηα, λα θξύςεηο ηνπο βόινπο. Εγώ ζα έρσ δεη πνύ ηνπο έβαιεο. 

Μείλακε θαη νη ηξεηο ακίιεηνη, ζαλ καγεκέλνη, θαη θνηηνύζακε ην νπξάλην ηόμν κέρξη 

πνπ απηό ράζεθε. Εθείλε ηελ ώξα έλησζα ηη ζεκαίλεη επηπρία. Μύξηδα ην βξεγκέλν 

ρώκα, άθνπγα κόλν ηε Ζηλ θαη ηε Ζαλ λα βειάδνπλ, θνίηαδα ηηο πνιύρξσκεο θνξδέιεο 

ζηνλ νπξαλό θαη ήμεξα όηη δίπια ήηαλ νη θίινη κνπ θαη απέλαληη ε νηθνγέλεηά κνπ. 

Μνπ άξεζε ηόζν πνιύ απηό πνπ είπε ν Οπικπέξ, όηη δειαδή ζα κε παξαθνινπζνύζε 

από ηνλ νπξαλό! Ήμεξα όηη ήηαλ έλα αζηείν, θαηαιάβαηλα όκσο όηη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ήζειε λα πεη πσο ζα είλαη πάληα θνληά κνπ. Οη ιέμεηο ήξζαλ ηειείσο 

απζόξκεηα ζηα ρείιε κνπ. 

— αο αγαπώ πνιύ! 

Γηα ιίγν δε κίιεζε θαλείο. Καηόπηλ αθνύζηεθε ε Έιζα:  

— Κη εγώ ζαο αγαπώ! Αγαπώ θαη ηνλ κπακπά θαη ηε κακά, θαη ηε ζεία Αιθέηα θαη ην 

ζείν Άξηνπξ, θαη ηε γηαγηά Ρόδα, θαη ηε Ζηλ θαη ηε Ζαλ, θαη ηε κειηά καο. 

Δελ πεξίκελα όηη θαη ν Οπικπέξ ζα είρε λα πεη θάηη, όκσο ε ζνβαξή ηνπ θσλή κε 

δηέςεπζε. 

— Κη εγώ ζαο αγαπώ! Πάληα ζα ζαο αγαπώ. Θα είκαζηε ζε όιε καο ηε δσή θίινη. 

Κνηηαρηήθακε γηα κηα ζηηγκή νη ηξεηο καο. Δώζακε, ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε, ηα 

ρέξηα θαη πηαζηήθακε ζε θύθιν. Καηάιαβα όηη ήηαλ κηα ζεκαληηθή ζηηγκή. Έλησζα 

παληνδύλακνο, ρσξίο θαλέλα θόβν θαη γεκάηνο ραξά. Ακέζσο κεηά αθνύζηεθε ε 

γηαγηά Ρόδα λα καο θσλάδεη λα πάκε γηα θαγεηό. 

Λίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ν Οπικπέξ θη εγώ πήγακε γηα πξώηε θνξά ζην ζρνιείν. 

Γλσξίζακε πνιιά παηδηά, θάλακε πνιινύο θίινπο θαη ζπλερίζακε λα είκαζηε 

αρώξηζηνη. Μαδί πεγαίλακε ην πξσί, καδί επηζηξέθακε, καδί δηαβάδακε ηα καζήκαηά 

καο.  

Εγώ ήκνπλ ν πξόεδξνο ηεο ηάμεο. Με ςήθηζαλ νη ζπκκαζεηέο κνπ ζηηο καζεηηθέο 

εθινγέο. Ήκνπλ, όπσο είπε ε δαζθάια ζηε κακά, ν θαιύηεξνο καζεηήο. Η δαζθάια 

κ' αγαπνύζε πάξα πνιύ. Από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ πήγα ζην ζρνιείν έγηλα ην δεμί 

ηεο ρέξη. Ό,ηη ρξεηαδόηαλ ζ' εκέλα ην έιεγε: «Αι, πήγαηλε ζηε δηπιαλή ηάμε θαη 

δήηεζε θηκσιίεο», «Αι, θέξε κνπ, ζε παξαθαιώ, έλα πνηήξη λεξό», «Αι, βνήζεζε ην 

Νηθόια λα ιύζεη απηή ηελ άζθεζε». 

Όινη νη ζπκκαζεηέο κνπ ήζειαλ λα κε έρνπλ ζηελ παξέα ηνπο. Γηα ό,ηη γηλόηαλ ζηελ 

ηάμε, εγώ είρα ηνλ πξώην ιόγν. Κη εγώ όκσο ηνπο αγαπνύζα όινπο. Δε κάισζα πνηέ 

κε θαλέλα παηδί. Αξγόηεξα έγηλα αξρεγόο ηεο νκάδαο ηνπ πνδνζθαίξνπ πνπ είραλ νη 

κηθξόηεξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Η νκάδα καο ληθνύζε αξθεηέο θνξέο ηελ νκάδα ησλ 

κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ. Ήηαλ πνιύ δπλαηή νκάδα! 

Κάζε ρξόλν ην ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ζηνπο αγώλεο ζηίβνπ πνπ γίλνληαλ κεηαμύ 

ησλ ζρνιείσλ ηεο πόιεο. Σε ρξνληά πνπ εγώ πήγαηλα ζηελ ηξίηε ηάμε, ε νκάδα καο 

είρε πάεη πνιύ θαιά. ηελ νκάδα απηή ζπκκεηείραλ παηδηά ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ. 

ην αγώληζκα ηεο ζθπηαινδξνκίαο είραλ θαηαθέξεη λα θηάζνπλ ζηνπο ηειηθνύο. Σελ 

παξακνλή ησλ ηειηθώλ, όκσο, ήξζε ζηελ ηάμε ν ππεύζπλνο δάζθαινο θαη κνπ είπε: 

— Αι, έλα παηδί ηεο νκάδαο έρεη ππξεηό θαη δελ κπνξεί λα ηξέμεη αύξην. 

Απνθαζίζακε ινηπόλ λα ηξέμεηο ζηε ζέζε ηνπ, γηαηί είζαη πνιύ γξήγνξνο.  

Σελ άιιε κέξα, όια ηα ζρνιεία ηεο πόιεο είραλ καδεπηεί ζην γήπεδν γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηνπο ηειηθνύο αγώλεο ζηίβνπ. Όηαλ ήξζε ε ώξα γηα ηε 

ζθπηαινδξνκία, ε θαξδηά κνπ ρηππνύζε πνιύ δπλαηά. Πήξα ηε ζέζε κνπ θαη 

πεξίκελα. Η νκάδα κνπ ζηελ αξρή μεθίλεζε θαιά, αιιά ν δεύηεξνο δξνκέαο, δελ 

μέξσ γηα πνην ιόγν, θάπσο θαζπζηέξεζε θαη έηζη, όηαλ έθηαζε ε ζεηξά κνπ, νη άιιεο 

νκάδεο ήηαλ πην κπξνζηά από εκάο. Μόιηο πήξα ζηα ρέξηα κνπ ηε ζθπηάιε, είπα 
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ζηνλ εαπηό κνπ: «Σξέμε, Αι, ηξέμε!» θαη έβαια ηα δπλαηά κνπ. Ακέζσο κεηά άθνπζα 

όιν ην γήπεδν λα θσλάδεη: «Σξέμε, Αι, ηξέμε!» θαη θαηάιαβα όηη πάσ θαιά. Δελ 

ήμεξα πνύ παηνύζα, νύηε έβιεπα πνύ ήηαλ νη αληίπαινί κνπ, απιώο έηξερα κε όζε 

δύλακε είρα. Εγώ έηξερα θαη ην γήπεδν θώλαδε: «Αι! Αι!» Όηαλ είδα ηνλ επόκελν 

δξνκέα ηεο νκάδαο κνπ, πνπ ήηαλ θαη ν ηειεπηαίνο, ηνπ έδσζα ηε ζθπηάιε θαη 

εθείλνο έθπγε θαη εγώ ζηακάηεζα. Σόηε έθηαζαλ νη δξνκείο ησλ άιισλ νκάδσλ, 

έδσζαλ ηηο ζθπηάιεο ζηνπο ζπλαζιεηέο ηνπο πνπ πεξίκελαλ, αιιά εθείλνη δελ 

θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ην δηθό καο πνπ θαηάθεξε λα ηεξκαηίζεη πξώηνο.  

Όιε απηή ηελ ώξα, νη ζεαηέο ζην γήπεδν ζπλέρηδαλ λα θσλάδνπλ «Αι! Αι!» θη εγώ 

έλησζα πνιύ πεξήθαλνο. Ο κπακπάο θαη ε κακά κνύ είπαλ κπξάβν θαη ε δαζθάια ην 

ίδην. Σελ άιιε κέξα ν δηεπζπληήο κνύ είπε θη εθείλνο κπξάβν κπξνζηά ζε όια ηα 

παηδηά, γηαηί ηνπο ράξηζα ηε λίθε. Έηζη, από εθείλε ηε κέξα θαη κεηά, όια ηα παηδηά 

ηνπ ζρνιείνπ, κηθξά θαη κεγάια, κνπ θώλαδαλ όηαλ κε έβιεπαλ: «Γεηα ζνπ, κεγάιε» 

θαη όινη κε ήζειαλ λα παίδσ καδί ηνπο.  

 

 

Ο Οπικπέξ ήηαλ πνιύ θαιόο καζεηήο. Ννκίδσ όηη ζηα καζεκαηηθά ήηαλ θαιύηεξνο 

από κέλα, εγώ όκσο ήκνπλ θαιύηεξνο ζην κάζεκα ηεο Γιώζζαο. Όινη έιεγαλ όηη 

είρα πνιύ κεγάιε θαληαζία θαη όηη έγξαθα πνιύ θαιά γηα ηελ ειηθία κνπ. Ο 

Οπικπέξ ήηαλ πνιύ δεηιόο κέζα ζηελ ηάμε. Δελ έιεγε εύθνια ηε γλώκε ηνπ. Ννκίδσ 

πσο δελ είρε εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ. Άθνπγα πνπ ςηζύξηδε ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο, αιιά ζπλήζσο δε ζήθσλε ην ρέξη γηα λα ηηο πεη. Μηινύζε κόλν όηαλ ηνλ 

ξσηνύζαλ.  

 

 

Οη επράξηζηεο ζηηγκέο από εθείλα ηα ηξία ρξόληα ζην αιβαληθό ζρνιείν είλαη πνιιέο, 

πάξα πνιιέο, ακέηξεηεο. Θα έιεγα όηη ήηαλ ηα θαιύηεξα ρξόληα ηεο δσήο κνπ, αλ δελ 

ππήξρε ην νηθνλνκηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηδε ε νηθνγέλεηά κνπ. 

Πξνηνύ πάσ ζην ζρνιείν, δελ είρα θαηαιάβεη όηη νη γνλείο κνπ είραλ πξνβιήκαηα. 

Νόκηδα όηη όινο ν θόζκνο δεη όπσο εκείο, ε νηθνγέλεηά κνπ θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ 

Οπικπέξ. Δελ είρακε ηειεόξαζε γηα λα βιέπσ ηε ιακπεξή δσή ζηηο ιακπεξέο πόιεηο! 

Αιιά θαη λα ηελ έβιεπα, πάιη δε ζα ηελ άιιαδα κε απηά πνπ είρα. 

 Εκέλα κνπ έθηαλε πνπ πεξλνύζα θαιά κε ηα μαδέξθηα κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ. Σν 

ηη ηξώγακε ήηαλ ζέκα ησλ γνληώλ κνπ. Πνηέ δελ είρα αλαξσηεζεί πώο ηα 

θαηάθεξλαλ. Σν θξέαο από ην θξενπσιείν έκπαηλε ζην ζπίηη ζπάληα, όπσο ζπάληα 

έκπαηλαλ θαη νη ζνθνιάηεο ή νηηδήπνηε άιιν ρξεηαδόηαλ ρξήκαηα γηα λα αγνξαζηεί. 

Η κακά δύκσλε ςσκί, ηα ιαραληθά ήηαλ δηθά καο, ην γάια ην παίξλακε από ηε Ζηλ 

θαη ηε Ζαλ, είρακε απγά θαη θαλέλα θνηόπνπιν γηα ηηο γηνξηέο. Σα θαηλνύξηα ξνύρα, 

ηα θαηλνύξηα παπνύηζηα θαη ηα παηρλίδηα δελ ήηαλ θάηη ζπλεζηζκέλν θαη ν εξρνκόο 

ηνπο απνηεινύζε γεγνλόο γηα έλαλ νιόθιεξν κήλα ή θαη παξαπάλσ.  

Όηαλ πήγα ζην ζρνιείν θαη άξρηζα λα θπθινθνξώ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο έμσ από ηα 

όξηα ηεο θησρήο γεηηνληάο κνπ, είδα όηη ζηηο βηηξίλεο ηεο πόιεο ππήξραλ πξάγκαηα 

πνπ πνηέ δελ είρα θαληαζηεί όηη ππάξρνπλ. Καη ήηαλ πνιύ ιίγνη εθείλνη πνπ 

κπνξνύζαλ λα ηα αγνξάζνπλ! Έβιεπα ηνλ κπακπά θαη ην ζείν λα γπξίδνπλ λσξίο από 

ηελ πόιε ζηελνρσξεκέλνη επεηδή δελ είραλ δνπιεηά θαη εθείλε ηε κέξα. Η κακά ηνύο 

έθηηαρλε θαθέ θαη ηνπο κηινύζε ζπλερώο γηα εκάο, γηα ηελ πξόνδό καο ζην ζρνιείν, 

γηα ηα παηρλίδηα καο, γηα ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά καο. Ννκίδσ όηη κ’ απηό ηνλ ηξόπν 

ήζειε λα ηνπο παξαζύξεη ζε επράξηζηεο ζθέςεηο. Αλώθεια, όκσο. Εθείλνη καο 

ρακνγεινύζαλ γηα ιίγν θαη πάιη άξρηδαλ ηε ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα. 
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Ήηαλ αξθεηνί νη ζπκκαζεηέο κνπ πνπ είραλ ηνπο γνλείο ηνπο ζην εμσηεξηθό όπνπ 

πήγαηλαλ γηα δνπιεηά. Εθείλνη έκελαλ κε ηνπο παππνύδεο ηνπο. Ήηαλ αξθεηνί θαη νη 

ζπκκαζεηέο κνπ πνπ άθεζαλ ην ζρνιείν, γηαηί αθνινύζεζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηελ 

αλαδήηεζε θαιύηεξεο ηύρεο. Έθπγαλ γηα ηελ Θηαιία, ηελ Ειιάδα, ηε Γεξκαλία, ηελ 

Ακεξηθή. 
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Text Box
 Ο μικρός Αλ, ένα παιδί από την Αλβανία, φεύγει από την πατρίδα του και έρχεται να ζήσει με τους γονείς του στην Ελλάδα. Τα όνειρα και οι προσδοκίες του όμως γρήγορα γκρεμίζονται όταν αντιμετωπίζει την απόρριψη και την αδιαφορία των συμμαθητών και της δασκάλας του. Μόνος και απογοητευμένος, εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον ώσπου γνωρίζει ένα νέο φίλο, τον Πολ. Ποιος είναι όμως αυτός ο μυστηριώδης φίλος; Πού μένει; Γιατί δεν του δίνει κανείς σημασία εκτός από τον Αλ; Γιατί εξαφανίζεται έτσι ξαφνικά; Ένα θαυμάσιο μυθιστόρημα για τη διαφορετικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.




