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νεϋ. Το γεγονός αυτό έγινε πρωτοσέλιδο θέµα 
σ’ όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της χώρας: 
Η Αστυνοµία της Κοινοπολιτείας, βάσει ντο-
κουµέντων και αποδείξεων, σ’ ένα ταυτόχρονο 
µπαράζ συνέλαβε γύρω στους 300 Έλληνες. Οι 
τελευταίοι µαζί µε άλλους 800 και µε 5-6 για-
τρούς εξαπατούσαν το Κράτος και το Υπουργείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων παίρνοντας συντάξεις 
αναπηρίας και ανικανότητας, εισπράττοντας µι-
σθούς απ’ το Ταµείο Ανεργίας παρ’ ό,τι ευκα-
τάστατοι, υγιέστατοι µε σπίτια, µαγαζιά, ακίνητα 
και λοιπά. ∆ηµοσιευµένα παντού ονόµατα, δι-
ευθύνσεις και επαγγέλµατα. Οι άνθρωποι αυτοί 
συνελήφθησαν από την Αστυνοµία και οδηγή-
θηκαν στα τµήµατα, κακείν κακώς, όπου τους 
κατεσχέθηκαν διαβατήρια, βίζες και ο,τιδήποτε 
άλλο σχετικό µε την ταυτότητά τους συµπερι-
λαµβανοµένων βιβλιαρίων τραπεζών, Building 
Societies, και οποιουδήποτε άλλου δανειστικού 
οργανισµού. Με µαρτυρίες Ελλήνων συµπαροί-
κων στον Ελληνικό και ξένο τύπο, η Αστυνοµία 
φέρθηκε σε όλους µε τον πιο βάναυσο τρόπο 
και τους µεταχειρίστηκε σαν κοινούς εγκληµατί-
ες. Το δε όνοµα που δόθηκε από την Αστυνοµία 
και τις παρεµφερείς αρχές στην υπόθεση αυτή, 
που ονοµάστηκε και Greek Conspiracy, ήταν 
«ΤΟ ΚΟΛΠΟ» – έτσι όπως ακριβώς το ‘λεγαν
µεταξύ τους οι πρωτεργάτες...Και αφού το 
«ΚΟΛΠΟ» προδόθηκε ή ανακαλύφθηκε άρχισε 
για όλους αυτούς τους Ελληνες η αντίστροφη 
µέτρηση. Ένας Γολγοθάς για το ποιος ήταν ένο-
χος και ποιος αθώος...

Το σπίτι του Μιχάλη ήταν από τα πρώτα που 
µπούκαρε η Αστυνοµία. «Ήταν δε τέτοιο το χτύ-
πηµα και τέτοια η σύγχιση που κανένας δεν ήξε-
ρε τι έκανε – ιδιαίτερα οι αστυνοµικοί.
Τον φόρτωσαν σε µια «Κλούβα» αφήνοντας 
πίσω ένα κεραυνοχτυπηµένο και τη Μαρία µε το 
Γέρο ανίκανους για το παραµικρό. Ούτε και να 
µιλήσουν. Μέσ’ στην Κλούβα ο Μιχάλης έχασε 
τα λογικά το κι άρχισε να χτυπά το κεφάλι του 
στις λαµαρίνες της κινητής φυλακής του. Αυτό 
έγινε αιτία να οδηγηθεί στο Gladesville σ’ ένα 
ψυχιατρείο και να περάσουν 48 ώρες προτού 
αφεθεί ελεύθερος µε εγγύηση... Γυρνώντας µετά 
δυο ηµέρες στο σπίτι, είχε απότοµα γεράσει 
κατά είκοσι χρόνια και το σπίτι είχε χάσει πια 
την ηρεµία του, τη χαρά του, τη σιγουριά του. 
Όλα τα ‘χε διαδεχτεί η λύπη, η βουβαµάρα, το 
άγχος...

Κάθε µέρα που περνούσε έφερνε και µια και-
νούργια αγωνία, ένα καινούργιο ερωτηµατικό, 
µια νέα ενοχοποιητική απόδειξη. ‘Ολα όσα 
είχε ειπεί, δηλώσει και υπογράψει ξεπρόβαλαν 
µπροστά του ψευδή ή αληθινά!... Αλλοι τον συµ-
βούλευαν να συνεχίσει να κάνει τον άρρωστο, 
άλλοι τον απότρεπαν, κι αυτός σαν παλαβός, 
σαν τρελός, χωρίς θέληση, χωρίς βούληση, τα 
εκτελούσε. Προσπαθούσε, λοιπόν, να βγάλει 
τον εαυτό του άρρωστο και τις υπογραφές του 
σωστές. ‘Ετσι, νόµιζε, ίσως τη γλυτώσει φτηνά. 
Οι µέρες του γίνανε πια µαύρες κι οι νύχτες εφι-
αλτικές.

Χωρίς να το καταλάβει βρέθηκε κλεισµένος όσο 
ποτέ στον εαυτό του. Βαριά γίνανε τα βήµατά του 
κι άχαρη η ζωή. Μόνη διασκέδαση άρχισε να 
του γίνεται το ψάρεµα σε ερηµικές ακρογιαλιές. 
Σε γνωστούς και φίλους δεν πάταγε σε κανένα. 
Πώς του ‘ρθε µια µέρα κι αγόρασε µια µαύρη 
ναυτική τραγιάσκα. Χωρίς να το καταλάβει του 
‘γινε αχώριστος σύντροφος. ‘Εριχνε το γείσο 
χαµηλά και δεν έβλεπε κανέναν – και... κανένας 
δεν τον έβλεπε – έτσι πίστευε. ∆εν του ‘βλεπες 
τα µάτια, δεν την έβλεπες την ντροπή του και 

την ενοχή του. Είχε µείνει κι αυτό το κόψιµο στο 
φρύδι που το ‘παθε σ’ αυτό το κολασµένο ψυχι-
ατρείο όταν τον πήγαν κείνο το πρωί. Εκεί που 
ήταν έτσι έκανε το χέρι του και τ’ άγγιζε. «Ναι 
εδώ είµαι», του ‘λεγε. ‘Οσο για τη Μαρία τώρα 
ήταν η πρώτη φορά που η ζωή είχε αρχίσει να 
τη γονατίζει και να τη φοβίζει.

Το ‘βλεπε πια καθαρά ότι αυτή έπρεπε να σηκώ-
σει τώρα το σταυρο του «ΚΟΛΠΟΥ» που ‘χε έτσι, 
αναπάντεχα, αλλάξει κι όλα τα σχέδια του γέρου 
πατέρα που τόσο πόνταρε σ’ αυτή την καταραµέ-
νη ψευτοσύνταξη» του γιου του! Η Μαρία σκυµ-
µένη στο τραπέζι ξεχωρίζει µια πλυσιά ρούχα 
και ταχτοποιεί. Ανοίγει η πόρτα και µπαίνει ο 
πατέρας.)

ΚΙΜΩΝ: Τι έγινε; ∆εν γύρισε ακόµη απ’ το ψά-
ρεµα;
ΜΑΡΙΑ: Αµα είχε γυρίσει θα τον έβλεπες. Θα 
ήταν εκεί µπροστά σου οι πετονιές.
ΚΙΜΩΝ: Ε! ξέρω κι εγώ, µπορεί να πήγε κά-
που.
ΜΑΡΙΑ: Πού να πάει; Τον ξέρεις να πηγαίνει 
πουθενά; Γιατί δεν τον ρωτάς; ∆ικός σου γιος 
είναι.
ΚΙΜΩΝ: Και δικός σου άντρας.
ΜΑΡΙΑ: Ναι... Αλλά αυτό του ‘λειπε τώρα να 
τον ρωτάω εγώ κάθε λίγο και λιγάκι πού πηγαί-
νει.
ΚΙΜΩΝ: Γιατί; Γιατί να µην τον ρωτάς;
ΜΑΡΙΑ: Γιατί έχει τόσα στο µυαλό του... Ας τον 
αφήσουµε ήσυχο... Πού θα πάει, θα ξεθολώσει.
ΚΙΜΩΝ: Κι όµως δεν έπρεπε να µιλάς έτσι εσύ!
ΜΑΡΙΑ: Γιατί; ∆εν του φτάνουν αυτά που ‘χει, 
θέλει κι εµένα από πάνω; Μίλησε του εσύ ντε! 
Γιατί δεν του µιλάς;
ΚΙΜΩΝ: Αφού µε αποφεύγει. Τον βλέπω εγώ 
µε αποφεύγει συστηµατικά... Εξάλλου όλοι εδώ 
µέσα µε αποφεύγετε.
ΜΑΡΙΑ: Μήπως και τα κορίτσια; Μήπως και 
αυτά σε αποφεύγουν, που δεν κάνουν τίποτα 
άλλο απ’ το παππού και παππού να είναι;
ΚΙΜΩΝ: ... Τα κορίτσια... Εσείς... Εσύ κι ο γιος 
µου, όλο, µούτρα είσαστε.
ΜΑΡΙΑ: Τι ήθελες, να γλεντάµε γέρο;
ΚΙΜΩΝ: Είδες, γέρο µε αποκάλεσες και όχι πα-
τέρα. ‘Εχω δίκιο εγώ...
ΜΑΡΙΑ: ... Μου ‘φυγε και δεν έχεις καθόλου 
δίκιο. Εκείνο που είναι δίκιο είναι τούτο: Ο 
γιος σου είναι άρρωστος, αρρώστησε πραγµα-
τικά τώρα και όχι ψέµατα κι εσύ δεν θέλεις να 
το καταλάβεις. Χούφτες τα παίρνει όλα αυτά τα 
valium κι όλα αυτά τα σκατά για να κοιµηθεί µια 
ώρα... ∆εν ΤΟ καταλαβαίνεις ότι τον σκότωσε 
αυτή η υπόθεση;
ΚΙΜΩΝ: Και τί φταίω εγώ;
ΜΑΡΙΑ: Φταις. Φταις και πολύ µάλιστα!
ΚΙΜΩΝ: Εγώ; Σε τί;
ΜΑΡΙΑ: Σε πολλά... Σε ρώτησε σαν πατέρα, σα 
µεγάλο, σα γεροντότερος, σε ρώτησε αλλά εσύ 
τίποτα. Σου άρεσε κι εσένα η «συνταξούλα» και 
δεν την έλεγες, την καταραµένη;
ΚΙΜΩΝ: Μα εγώ νόµιζα... Περίµενα εγώ ότι θα 
γίνουν τέτοια πράγµατα και θα του πέσει τόσο 
βαριά;
ΜΑΡΙΑ: Πόσο βαριά ξέρεις; Ρώτησες ποτέ; 
Έµαθες τι πέρασε εκείνες τις δυο µέρες που τον 
πήγανε µέσα;
ΚΙΜΩΝ: Πώς να µάθω τί πέρασε; ‘Αντρας εί-
ναι, έπρεπε να υποστεί...
ΜΑΡΙΑ: Να υποστεί τί; Εµαθες τι του κάµανε; 
Τον ρώτησες, σαν παιδί σου, πώς πέρασαν αυ-
τές οι σαράντα ώρες – που µου φάνηκαν σαν 
αιώνες; Πήγες εκεί στη φυλακή να σου τα πει να 

ξεθυµάνει; Του ‘δωσες ποτέ λίγο κουράγιο, λίγη 
πίστη πάλι στον εαυτό του; Ξέρεις τι πέρασε;
ΚΙΜΩΝ: Μα εγώ...
ΜΑΡΙΑ: ΤΙ εσύ; ∆εν τον βλέπεις ότι αρρώστησε 
κάνοντας τον άρρωστο; Πήρες και εσύ λίγη ευ-
θύνη να τον κάνεις πιο ελαφρύ;
ΚΙΜΩΝ: Ποια ευθύνη να πάρω; Γούστο θα ‘χει 
να τα φορτώσεις σ’ εµένα τώρα;
ΜΑΡΙΑ: ‘Οχι... όχι δεν σου τα φορτώνω. Αλλά 
σε ρωτάω, κάθισες να του πεις: «Παιδάκι µου 
εσύ, δεν είσαι για τέτοια πράγµατα. Αυτό είναι 
ατιµία, δεν είναι αντρίκειο πράγµα...». Μόνο 
αυτός ο καταραµένος φίλος του του το είπε: «Εί-
ναι ζήτηµα ζωής και θανάτου Μιχάλη». Και βγή-
κε σωστός, που κακό χρόνο να ‘χει! Εσύ ήσουν 
µπροστά το θυµάσαι; Γι’ αυτό τσακωθήκανε. 
«Ήσουν µπροστά κι όµως αντί να τον σταµατή-
σεις, τον ενθάρρυνες...
ΚΙΜΩΝ: (Παίρνει άγριο ύφος.) Πολύ µου γίνε-
σαι! Το ξέρεις;
ΜΑΡΙΑ: Γιατί; Γιατί σου λέω την αλήθεια;
ΚΙΜΩΝ: Ποια αλήθεια; Ποια αλήθεια µπορείς 
να µου πεις;
ΜΑΡΙΑ: Αυτή που φαίνεται. Αυτή που έπρεπε 
να δεις πρώτος εσύ!
ΚΙΜΩΝ: Γιατί εγώ;
ΜΑΡΙΑ: Γιατί εσύ τον γέννησες, εσύ έπρεπε να 
ξέρεις καλύτερα!
ΚΙΜΩΝ: Πού ήξερα εγώ µωρέ τί υπέγραφε;
ΜΑΡΙΑ: ∆εν ρώτησες και ποτέ! Μόνο να µας 
δεις στην Ελλάδα ήθελες. Κι αυτό για το δικό 
σου γούστο, το δικό σου χατήρι! ‘Ετσι είστε όλοι 
σας οι πίσω. Μας διώξατε σαν αποπαίδια, µας 
ξενητέψατε, µας στείλατε στα πέρατα του κό-
σµου, χωρίς γλώσσα, χωρίς µόρφωση, χωρίς 
εφόδια. Κι όλο περιµένετε, όλο ζητάτε. Ναι, όλο 
ζητάτε... «Στην Ελλάδα, εκεί σας θέλω», έτσι έλε-
γες συνέχεια.
ΚΙΜΩΝ: Γιατί όχι; Είναι κρίµα που σας ζητάµε 
πίσω;
ΜΑΡΙΑ: Ναι, κρίµα! (Γεµάτη έξαψη.) Κρίµα 
όταν αυτό είναι παράλογο. Κρίµα όταν έχετε πά-
ντα µόνο απαιτήσεις. Κρίµα όταν πρέπει να πε-
θάνουµε, να κουρελιαστούµε, να γίνουµε σκλά-
βοι, να φάµε σκατά, να καθαρίσουµε απόπατους 
για να ‘ρθούµε πίσω σ’ εσάς, στην Ελλάδα 
φτιαγµένοι Μπρούκληδες, οικονοµηµένοι. Ρώ-
τησε κανένας σας, τί κάνουµε, πώς τα βγάλαµε, 
πού τα βρήκαµε; ∆εν ρώτησε! Τί σας ενδιαφέ-
ρει! Το δικό σας σας ενδιαφέρει. Το συµφέρον 
σας, η φιγούρα, το γούστο σας. Ε, στο διάβολο 
πια ολουνών τα γούστα!
ΚΙΜΩΝ: (Νευριασµένος.) ∆ηλαδή µόνο δικό 
µου ήτανε; Κι όχι και δικό σας;
ΜΑΡΙΑ: Κι εδώ καλά ήµασταν.
ΚΙΜΩΝ: Α, ώστε εγώ σας φταίω; Εγώ σας ξε-
σήκωσα; Έτσι, λοιπόν;
ΜΑΡΙΑ: ‘Οχι δεν µας ξεσήκωσες µόνο εσύ, 
αλλά εσύ συνταύλιζες. «‘Ενας µισθός, ξέρεις τι 
είναι ένας µισθός στην Ελλάδα», έλεγες, «εξα-
σφαλισµένο µέλλον». Ναι, έτσι έλεγες!
ΚΙΜΩΝ: Και, λοιπόν, άσχηµα θα ήτανε; Ποιός 
περίµενε τέτοια πράγµατα;...
ΜΑΡΙΑ: Εσύ, εσύ έπρεπε να τα περιµένεις! Ετσι 
πληρώνονται πάντα οι ατιµίες. Εσύ έπρεπε να 
το ξέρεις.
ΚΙΜΩΝ: (Φωναχτά.) Γιατί εγώ;
ΜΑΡΙΑ: Γιατί εσύ είσαι τώρα που σκούζεις. 
Αλλά τώρα το κακό έγινε. Εσύ ήσουν έξω από το 
χορό. Και τώρα πάλι απ’ έξω είσαι... Έτσι είστε 
όλοι σας: πάντα έξω απ’ το χορό!
ΚΙΜΩΝ: (κι αυτός θυµωµένα.) Πάψε πια..., 
πάψε. Πάψε να µε προκαλείς εµένα θηλυκoγέν-
να! (Τα µάτια της Μαρίας άστραψαν. Πήγε και 
στάθηκε όρθια µπροστά του.)




