
(απόσπασμα	από	το	βιβλίο	“Μην	τολμήσεις!”	του	Αριστείδη	Μιχαλόπουλου)	

	

	

Έλα,	πες,	τι	σου	έκαναν;	

	

	

"Πες	τα	μας	όλα.	Και	όταν	λέμε	όλα,	το	εννοούμε,	όλα"	έβαλε	πρώτος	τους	όρους	της	

συζήτησης	ο	μικρός	

"Τι	σου	έκαναν;"	Ενώ	η	ερώτηση	του	μεγάλου	ήταν	πιο	στοχευμένη		

"Καλέ,	σε	μία	συνέντευξη	πήγα,	όχι	σε	ανάκριση",	προσπάθησε	να	διασκεδάσει	τις	

εντυπώσεις	ο	πατέρας.	

"Ήταν	 πολλοί;	 Σου	 κόλλησαν	 τα	 μούτρα	 στον	 τοίχο	 με	 στριφογυρισμένο	 το	 χέρι	

πίσω	στην	πλάτη;"	Άρχισε	να	ρωτάει	με	λίγη	περισσότερη	ειρωνεία	στην	φωνή	του	

ο	Νικόλας.	

"Τρεις"	

"Πάλεψες	γερά;	Όπως	είχαμε	πει;"	Είπε	ο	μικρός	και	σηκώθηκε	να	του	δείξει	πως	

έπρεπε	να	είχε	κάνει	

"Ναι	αμέ.	Τον	έναν	από	τους	τρείς,	το	παιδί	που	έφερε	τους	καφέδες	και	τα	νερά.	Θα	

τον	κατάφερνα	άνετα.	Τους	άλλους	δύο	δεν	 ξέρω.	Ήταν	σκληρά	καρύδια	πάντως.	

Ούτε	να	το	σκεφτεί	κανείς	ότι	θα	μπορούσε	να	τα	ανοίξει	με	καρυοθραύστη.	Μόνο	

με	σφυρί	και	βάλε."	

"Μη	μας	λες!"	Έκανε,	δήθεν	παραξενεμένος	ο	μεγάλος.	

"Μήπως	είχαν	τίποτα	μαστίγια	και	άλλα	τέτοια	τρομακτικά;"	

"Ο	 Διευθυντής	 Προσωπικού,	 ο	 ένας	 από	 αυτούς,	 κάποια	 στιγμή	 έβγαλε	 από	 την	

τσέπη	του	το	μαντήλι	του	αλλά	ήταν	για	να	σκουπίσει	την	μύτη	του	που	δεν	έλεγε	

να	σταματήσει	να	τρέχει."	



“Και	φοβήθηκες;"	Έψαχνε	για	λεπτομέρειες	ο	μικρός.	

“Ευτυχώς,	τον	αγριοκοίταξε	ο	διευθυντής	της	εταιρείας	και	δεν	το	ξαναέβγαλε	από	

τη	γεμάτη	τσέπη	του."	

“Να	περάσουμε	στα	πιο	σοβαρά	θέματα;"	

“Εκεί	που	σε	κόλλησαν	στο	τοίχο;"	Μα	να	μη	λέει	να	μείνει	σοβαρός	πάνω	από	δύο	

λεπτά	αυτός	ο	μπαμπάς	

“Σου	έκαναν	τέτοιο	πράγμα	στ'	αλήθεια;"	Ήθελε	να	σιγουρευτεί		ο	μικρός.	

“Τρόπος	του	λέγειν,	μικρέ.	Αυτό	το	λέμε	για	να	δηλώσουμε	ότι	μας	στρίμωξαν,	με	τα	

λόγια	τους.	

“Τι	σου	είπαν	δηλαδή;"	Τον	ρώτησε	με	πολύ	πιο	σοβαρό	τρόπο	ο	μικρός	

“Με	ρώτησαν	αν	εγώ	ο	ίδιος	θα	αγόραζα	προϊόντα	μιας	εταιρείας	που	θα	ήξερα	ότι	

εφαρμόζει	την	πολιτική	της	προγραμματισμένης	απαξίωσης"	

“Και	τι	τους	απάντησες;"	ρώτησε	ο	Νικόλας	

“Τους	απάντησα	ότι	είναι	τόσο	δύσκολο	να	το	αποδείξεις,	αν	μία	εταιρεία	το	κάνει	η	

δεν	το	κάνει	που	ίσως	να	μην."	

“Εγώ,	αν	ήμουν	ένας	από	τους	τρείς	τους,	θα	σου	έλεγα	ότι	δεν	καταλαβαίνω	την	

απάντησή	σου.	Δηλαδή,	τι	θα	έκανες;	Θα	δήλωνες	παραίτηση	και	θα	το	αγόραζες	ή	

δεν	θα	το	αγόραζες	αν	η	εταιρεία	αποδεδειγμένα	εφάρμοζε	αυτή	πολιτική;"	Ήθελε	

να	του	διευκρινίσει	ο	μεγάλος.	

“Προσπάθησα	να	είμαι	όσο	πιο	διπλωματικός	μπορούσα	να	γίνω.	Να	μην	τους	πω	

κάτι	που	δεν	θα	τους	αρέσει	καθόλου	αλλά	ούτε	και	κάτι	που	θα	τους	ξετρελάνει	

και	εγώ	δε	θα	μπορέσω	να	υποστηρίξω	ή	να	εφαρμόσω	μετά.	

“Μετά	 την	 πρόσληψη	 ή	 μετά	 την	 απόρριψή	 σου;",	 συνέχισε	 τις	 ερωτήσεις	 του	 ο	

μεγάλος	

“Μετά	και	από	τις	δύο	πιθανότητες.	Με	τίποτα	δεν	ήθελα	να	βρεθώ	στη	δυσάρεστη	

θέση	να	κάνω	κάτι	για	το	οποίο	θα	έχανα	τον	ύπνο	μου..."	

“Από	 τα	 κλάματα	 των	 παιδιών	 που	 θα	 κρατούσαν	 στα	 χέρια	 τους	 τα	 χαλασμένα	



παιχνίδια	τους;	Και	θα	έρχονταν	στα	γραφείο	σου,	να	σε	βρουν	στο	όνειρό	τους;"	

Πρότεινε	μία	εικόνα	ο	μικρός	

“Εφιαλτικό	δεν	ακούγεται;",	έκανε	ο	πατέρας	

“Εφιαλτικό	 δεν	 θα	 πει	 τίποτα.	 Και	 που	 άρχισε	 να	 λέει	 ο	 μεγάλος.	 Να	 δεις	 τους	

θυμωμένους	γονείς	τους	που	περιμένουν	να	κλείσει	το	μαγαζί	της	αντιπροσωπείας	

για	να	γράφουν	συνθήματα	στους	τοίχους	τους.	Να	μάθουν	και	οι	άλλοι	άνθρωποι	

τι	κάνουν	αυτοί	οι	κύριοι	όταν	κλείνω	το	μαγαζί	τους,	πίσω	από	τα	κατεβασμένα	

γκρίζα	ρολά	τους"	

“Μαμά!	 Έτσι	 δεν	 θα	 έλεγες	 ότι	 δεν	 σε	 ενδιαφέρει	 η	 δουλειά"	 πρότεινε	 ο	 δήθεν	

σοβαρός	τώρα	Οδυσσέας	με	ανασηκωμένο	το	πιγούνι.	

“Αφού	είχαμε	συμφωνήσει	να	πάω	στη	συνέντευξη	και	μετά	να	αποφασίσουμε	μαζί	

πώς	θα	προχωρήσουμε",	τους	θύμισε	ο	πατέρας.	

“Ναι,	αλλά	δεν	μπορούμε	να	φανταστούμε	από	τι	είναι	μαρτύρια	θα	σε	ανάγκαζαν	

να	περάσεις.",	ακούστηκε	ο	μεσαίος	σε	ηλικία	και	πιο	είρων	της	παρέας	

“Τι	 μαρτύρια	 πέρασε	 καλέ;",	 ρώτησε	 ο	 μικρός	 που	 είχε	 δει	 στα	 διαλείμματα	 στα	

σχολείο	 του	 μεγαλύτερα	 παιδιά	 να	 τυραννούν	 τα	 μικρότερα	 με	 χειρότερους	

τρόπους.	

“Ναι,	αυτό	με	ερωτήσεις-παγίδα.	Εμάς	μας	έχουν	πει	στο	σχολείο,	να	μην	απαντάμε	

σε	τέτοιες	ερωτήσεις."να	σκεφτεί		πληροφόρησε	ο	Νικόλας	

“Και	 πόνεσε	 όταν	 σου	 έκαναν	 αυτές	 τις	 ερωτήσεις;",	 ήθελε	 να	 μάθει	 ακριβώς	 ο	

Οδυσσέας		

“Δεν	πόνεσε	ακριβώς,	με	πόνο	που	να	πιάνεις	το	μπράτσο	σου	και	να	ουρλιάζει	σαν	

μετά	 από	 ένα	 εμβόλιο.	 Ο	 πόνος	 ήταν	 ψυχολογικός,	 από	 εκείνους	 που	 δεν	 τους	

καταλαβαίνει	 πριν	 περάσει	 ένας	 χρόνος,	 και	 αρχίζεις	 να	 μιλάς	 με	 τον	

ψυχαναγκαστή	σου"	απάντησε	ο	ανακρινόμενος.	

“Ποιός	είναι	πάλι	αυτός;"	Ο	ψυχαναλυτής	ρώτησε	ο	μικρός	

“Ένας	κύριος	που	σε	βάζει	να	ξαπλώσεις	σε	έναν	καναπέ	και	σου	κάνει	ερωτήσεις	



για	το	τι	ήσουν	μικρός"	είπε	ο	Νικόλας.		

“Για	αυτό	μικρέ,	πρέπει	 να	προσέχεις.	 Για	αυτά	που	κάνεις	 τώρα	θα	δώσεις	 λόγο	

κάποτε."	

“Μη	 του	 λες	 τέτοια	 πράγματα	 του	 παιδιού.	 Έχει	 χρόνο	 μπροστά	 του	 μέχρι	 να	

αρχίσει	 ψυχανάλυση.",	 είπε	 ο	 πατέρας	 και	 τα	 σημείωσε	 στο	 σημειωματάριο	 του	

στην	υπερφουσκωμένη	στήλη	'μελλοντικά	έξοδα	των	εφήβων'.	

“Σε	ρώτησαν	αν	έχεις	παιδιά;"	Ο	Νικόλας	

“Ναι,	βέβαια"	ο	πατέρας	

“Και	τι	τους	είπες;"	Ο	Οδυσσέας	

“Την	αλήθεια"	

“Ότι	 θέλουμε	 να	 αλλάξουμε	 μπαμπά;	 Να	 δώσουμε	 αυτόν	 που	 μας	 έτυχε	 και	 να	

πάρουμε	ένα	άλλον;"	

“Δυο	 γιούς,	 έχω	 είπα.	 Και	 τώρα	 που	 το	 σκέφτομαι,	 ίσως	 ζητήσω	 και	 εγώ	 καμία	

φορά	να	αλλάξω	κάποιον	από	αυτούς.	Γιατί	δηλαδή	να	έχουν	το	δικαίωμα	μόνο	τα	

παιδιά	να	αλλάζουν	γονείς;"	

“Αλήθεια	λέει	Νικόλα;",	ήθελε	να	το	σιγουρέψει	ο	μικρός		

“Γιατί	να	λέει	αλήθεια;	Τα	έχουμε	καταφέρει	εμείς	μήπως	να	τον	αλλάξουμε	αυτόν;	

Πώς	θέλεις	να	τα	καταφέρει	ο	ίδιος;"	

“Τους	είπες	για	τον	γλυκούλη	τον	μικρό	σου;"	Ρώτησε	ο	γλυκούλης	μικρός	του	

“Εσύ	τι	τον	έχεις	αυτόν	το	μικρό;"	

“Εεεε...γιο...όχι,	μπαμπά...μα...όχι...εγώ	είμαι	ο	γλυκούλης	μικρός	του,	σου,	δηλαδή"	

“Είπα	 και	 γω.	 Θυμάμαι	 να	 έχω	 έναν	 γκρινιάρη	 και	 έναν	 διανοούμενο	 γιο.	 Για	

γλυκούλη,	θα	σας	γελάσω..."	

“Και	δεν	θυμάσαι	τίποτα	για	έναν	γλυκό	μικρούλη;	Τι	 'μικρούλη';	πόσο	μικρούλη;"	

ρώτησε	ο	πατέρας	με	προσποιητό	ενδιαφέρον		

“Όχι	πολύ..."	



“Τόσο	όσο	να	καταλαβαίνει	αυτά	που	δεν	θα	ήθελε	να	ξέρει..."						

“Τι	σοφά	λόγια	είναι	αυτά	νεαρέ;"	

“Είναι	Μολιέρος	μπαμπά,	το	έχεις	βάλει	σε	μια	διασκευή	ενός	έργου	του.	Και	μας	το	

λες	συχνά	ότι	ο	άνθρωπος	είναι	πολύ	περίεργο	ζώο	που	ψάχνει	να	μάθει	αυτά	που	

δεν	θα	ήθελε	να	ξέρει,	που	το	έχουμε	μάθει	απ'	έξω.	

“Δηλαδή,	στην	περίπτωσή	μας,	πας	να	αγοράσεις	ένα	ψυγείο.	Να	μην	αναρωτηθείς	

αν	η	εταιρεία	που	το	κατασκευάζει	εφαρμόζει	την	Πρ.	Απ;",	αναρωτήθηκε	φωναχτά	

ο	πατέρας.	

“Αν	 δουλεύεις	 για	 αυτή	 την	 εταιρεία,	 θα	 το	 ξέρεις,	 δεν	 μπορεί	 να	 μην	 το	 ξέρεις.",	

απάντησε		ο	Νικόλας		

“Μην	είστε	σίγουροι	παιδιά.	Εμένα	δεν	θα	με	παραξένευε	να	τα	ξέρουμε	εμείς	εκεί	

στην	 συνέντευξη	 και	 οι	 μεγαλομέτοχοι	 της	 εταιρείας	 μόνο.	 Οι	 υπόλοιποι	

εργαζόμενοι	 δεν	 πιστεύω	 να	 ξέρουν	 για	 το	 αν	 η	 εταιρεία	 στην	 οποία	 δουλεύουν	

κάνει	αυτό	το	πράγμα."	

“Φαντάζεσαι	 να	 χαλάσει	 το	 tablet	 του	παιδιού	κάποιου	από	 τους	 εργαζομένους;",		

ακούστηκε	να	ρωτά	ο	Νικόλας.	

“Ευτυχώς	 που	 εμείς	 έχουμε	 τα	 δικά	 μας	 τα	 φοβερά	 και	 τρομερά	 εε-εε-	 κάτι..."	

Άρχισε	την	απάντηση	του	ο	μικρός	και	δεν	θα	χρειαστεί	να	μας	φέρεις	από	τα	δικά	

σας	τα	άχρηστα,	που	τα	κάνετε	να	χαλάνε	κι	από	πάνω"	

“Καλά,	μικρέ,	δεν	θα	πιστέψεις	στα	λόγια	του	διευθυντή	της	αγαπημένης	εταιρείας	

σου	στο	άρθρο	που	θα	σου	 τυπώσω	να	διαβάσεις	στα	οποίο	παραδέχεσαι	 ότι	 τα	

μήλα	 της	 δεν	 ήταν	 μόνο	 μισοδαγκωμένα	 αλλά	 είχαν	 και	 ένα	 σκουλίκι	 μέσα	 τους,	

από	τη	γέννησή	τους,	που	κάποια	στιγμή	ζωντανεύει	και	τρώει	όλη	τη	συσκευή."	

“Αλήθεια	λέει		Νικόλα;",	ρώτησε,	φανερά	ενοχλημένος	για	ένα	τέτοιο	ενδεχόμενο	ο	

μικρός.	

“Δυστυχώς	ναι,	μεταφορικά	μιλώντας,	έτσι,	εκεί	που	λέει	για	το	σκουλίκι."	

“Και	καλά	αυτός	ο	διευθυντής	βρήκε	το	θάρρος	να	βγει	να	το	δηλώσει-	καλά,	μην	



πιστεύετε	ότι	ήταν	προσωπική	του	απόφαση-	τόσοι	δεκάδες	ή	εκατοντάδες	άλλοι	

δεν	το	κάνουν	γιατί	φοβούνται	ότι	η	καλή	εικόνα	μιας	εταιρείας	θα	καταστραφεί	αν	

οι	 καταναλωτές	 ανακαλύψουν	 ότι	 το	 κινητό	 τους	 αρχίσει	 να	 βγάζει	

μπουρμπουλήθρες	μετά	από	ένα	χρονικό	διάστημα."	

“Ή	 να	 μην	 του	 αρέσει	 το	 ρεύμα	 της	 Ιταλίας	 ας	 πούμε."	 Έκανε	 ο	 πατέρας	 με	 τον	

τρόπο	που	χρησιμοποιούσε	πάντα	για	να	αρχίσει	μια	νέα	ιστορία	

“Τι;	Έλα,	πλάκα	κάνω,	ποιους;"	Τσίμπησε	πρώτος	ο	μικρός	

“Εγώ	 δεν	 ξέρω	 αν	 είναι	 αλήθεια	 αλλά	 είχα	 ακούσει	 ότι	 μια	 φίλη	 φίλης	 από	 την	

Γαλλία	που	ζούσε	στην	Ιταλία	έλεγε	ότι	έπρεπε	κάθε	μέρα	να	πλησιάζει	τα	σύνορα	

της	 Ιταλίας	με	τη	Γαλλία	για	να	φορτίζει	το	κινητό	της	που	 'έφτυνε'	οποιοδήποτε	

άλλο	ρεύμα	εκτός	από	αυτό	της	Γαλλίας.	

Έμενε	βέβαια	σε	μια	πόλη	κοντά	στα	σύνορα	και	δεν	άφηνε	το	κινητό	της	δίπλα	σε	

αυτά	της	φίλης	της	μην	τυχόν	τους	πει	αυτό	για	το	ότι	το	ιταλικό	ρεύμα	δεν	είναι	

καλό	και	άλλες	τέτοιες	χαζομάρες	των	ηλεκτρικών	ειδών	και	αρχίσουν	κι	αυτά	να	

έχουν	τις	ίδιες	ή	και	μεγαλύτερες	απαιτήσεις,	καταλαβαίνετε	φαντάζομαι»	

«Έλα,	ψέματα	λες.	Πες	μας	ότι	δεν	είναι	αληθινή	αυτή	η	ιστορία	σου».	

«Δεν	 ξέρω	 γιε	 μου.	 Συμβαίνουν	 τόσα	 στον	 κόσμο	 σήμερα	 που	 είναι	 αδύνατο	 να	

μαζέψεις	 τις	 πληροφορίες	 που	 χρειάζονται	 για	 να	 πεις	 αν	 είναι	 αληθινό	 κάτι	 ή	

ψεύτικο,	ιδιαίτερα	στον	ηλεκτρονικό	κόσμο	που	ζούμε».	

«Και	 όλα	 αυτά	 γιατί	 το	 κινητό	 της	 είχε	 ξεπεράσει	 τις	 ώρες	 για	 τις	 οποίες	 είχε	

καταδικαστεί	 να	 ζήσει	 από	 τους	 πονηρούς	 ειδικούς	 σαν	 τον	 μπαμπά	 μας	 στο	

μέλλον,	 αν	 δεχθεί	 αυτή	 τη	 θέση.	 Πράγμα	 που	 δεν	 είναι	 σίγουρο	 αν	 δεν	

αποφασίσουμε	 ομόφωνα	 για	 κάτι	 τέτοιο»,	 είπε	 ο	 Νικόλας	 και	 συνέχισε	 με	 μια	

ερώτηση.	

«Και	πώς	ξέρουν	αυτοί	ότι	δε	θα	βγεις	εσύ	να	πεις	σε	όλο	τον	κόσμο	ότι	η	εταιρεία	

που	δουλεύεις	εφαρμόζει	προγραμματισμένη	απαξίωση;»	

«Υπογράφεις	 συμβόλαιο,	 φαντάζομαι,	 όπως	 σε	 πολλές	 άλλες	 εταιρείες	 ότι	 δε	 θα	

προδώσεις	 τα	 μυστικά	 αυτών	 που	 σου	 δίνουν	 να	 τρως.	 Δεν	 μπορείς	 δηλαδή	 να	



δουλεύεις	σε	ένα	εστιατόριο	και	να	πάρεις	τις	καλύτερες	συνταγές	να	τις	φτιάχνεις	

για	 τους	 φίλους	 σου	 στο	 σπίτι	 κι	 αυτοί	 να	 μην	 έρχονται	 στο	 εστιατόριο	 που	

δουλεύεις	εσύ	ο	μαρτυριάρης!	Λέμε	τώρα,	ναι;	Ίσως	να	μην	είναι	το	πιο	επιτακτικό	

παράδειγμα	αλλά	είναι	το	πιο	γευστικό	που	μπόρεσα	να	βρω	τέτοια	ώρα».		

«Εσύ	μπαμπά,	σε	ποιο	εστιατόριο	δούλευες	και	έμαθες	όλες	αυτές	τις	συνταγές	που	

μας	 φτιάχνεις;»,	 ρώτησε	 ο	 μικρός	 που	 τρελαινόταν	 ιδιαίτερα	 για	 τις	 κρέπες	 του	

μπαμπά.	

«Έχω	 δουλέψει	 και	 σε	 εστιατόρια,	 από	 όταν	 ήμουν	 λίγο	 μεγαλύτερος	 από	 εσάς	

μέχρι	και	πριν	λίγα	χρόνια	που	ήρθε	ένας	φίλος	από	το	Παρίσι	και	ήθελε	να	ανοίξει	

κι	αυτός	το	δικό	του	εστιατόριο	αλλά	δεν	είχε	φαντασία...	ούτε	ήθελε	να	εφαρμόσει	

μια	εκπληκτική	ιδέα».	

«Δική	σου	ιδέα;»,	ρώτησε	ο	Νικόλας	χωρίς	να	περιμένει	την	απάντηση	που	ήξερε.		

«Προσαρμοσμένη,	 διασκευασμένη,	 πες	 τη	 όπως	 θέλεις,	 πάντα	 καταπληκτική.	 Να	

πω;»	

«Μπορείς	να	μην;»,	έκανε	ο	Οδυσσέας.	

«Όχι,	 λέω.	 Λοιπόν,	 ο	 πελάτης	 θα	 πλήρωνε	 ένα	 ποσό,	 ας	 πούμε	 15	 ευρώ	 ή	 κάτι	

τέτοιο,	και	θα	έτρωγε	και	θα	έπινε	όσο	ήθελε,	αρκεί	να	μην	άφηνε	τίποτε	στα	πιάτα	

που	παράγγελνε.	 Αν	 άφηνε	 έστω	και	 μια	 μπουκιά	σε	 ένα	πιάτο,	 θα	 έπρεπε	 να	 το	

πληρώσει	επιπλέον	αυτό	το	πιάτο,	εκτός	από	τα	15	ευρώ»,	είπε	με	ενθουσιασμό	ο	

πατέρας.	

«Και	 ποιος	 χαζός	 θα	 πήγαινε	 σε	 αυτό	 το	 χαζοεστιατόριο;»,	 ήθελε	 περισσότερες	

πληροφορίες	ο	μικρός.	

«Πολύς	 κόσμος	πηγαίνει	 σε	 ένα	 αντίστοιχο	 εστιατόριο	 στο	Παρίσι,	 απ’	 όσο	 ξέρω.	

Είναι	κι	αυτός	ένας	τρόπος	στον	πόλεμο	που	έχουμε	κηρύξει	κατά	της	απληστίας.»	

«Και	τι	απέγινε	ο	φίλος	σου;»,	ρώτησε	ο	Νικόλας	

«Άνοιξε	 ένα	 συμβατικό	 εστιατόριο	 με	 απλά	 καλό	 φαγητό	 αλλά	 δεν	 μπόρεσε	 να	

ανταποκριθεί	στις	απαιτήσεις	μετά	από	 ένα	χρόνο	περίπου	που	πέρασε	λέγοντας	

ανέκδοτα	για	να	περάσει	η	ώρα	ανάμεσα	σε	άδειες	καρέκλες,	και	το	έκλεισε.»	



«Ενώ	 αν	 ακολουθούσε	 τη	 συμβουλή	 σου…»,	 άρχισε	 ο	 Νικόλας	 μια	 καινούργια	

πρόταση	με	μια	μικρή	δόση	ειρωνείας.	

«Ποτέ	δεν	ξέρεις.	Μπορεί	τώρα	που	μιλάμε	να	είχε	ουρές	απ’	έξω	να	περιμένουν»,	

είπε	ο	πατέρας,	δίνοντας	λίγο	περισσότερο	ζωή	στην	ξεπαγιασμένη	πρότασή	του.	

«Καλά,	πάμε	καμιά	άλλη	φορά	που	δε	θα	έχει	κόσμο»,	άρχισε	τα	αστεία	ο	μικρός.	

«Και	 σήμερα	 να	 φάμε	 εκείνη	 τη	 μακαρονάδα	 με	 τα	 θαλασσινά»,	 το	 συνέχισε	 ο	

μεγάλος	

«Έχω	πάρει	και	μύδια…	φρέσκα	και	τεράστια…»	

Μόνο	 που	 θα	 παρακαλούσα	 τους	 αγαπητούς	 πελάτες	 να	 έχουν	 μαζί	 τους	 και	 τις	

πιστωτικές	τους	κάρτες	καθώς	δε	δεχόμαστε	πλέον	μετρητά	γι’	αυτά	τα	πιάτα	που	

θα	αφήσετε	και	θα	πρέπει	να	πληρώσετε»,	ήταν	τα	τελευταία	λόγια	με	νόημα	πριν	

τους	πει	ένα	μακρόσυρτο	γεια	στο	δρόμο	για	την	κουζίνα.	

	 			

	


