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Ήμουν κάτω από κάτι, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θυμά-

μαι. Ένα τραπέζι, αυτό ήταν, είδα ένα πόδι τραπεζιού, είδα 

πόδια ανθρώπων, κι ένα κομμάτι απ’ το τραπεζομάντιλο να 

κρέμεται. Σκοτεινά ήταν εκεί κάτω, μου άρεσε που ήμουν εκεί 

κάτω. Στη Γερμανία θα πρέπει να ήταν. Θα πρέπει να ήμουν 

ενός, δύο ετών, κάπου τόσο. Το 1922 ήταν. Ένιωθα καλά κάτω 

απ’ το τραπέζι. Κανείς δεν έμοιαζε να ξέρει ότι ήμουν εκεί. 

Ηλιό φωτο απλωνόταν στο χαλί και στα πόδια των ανθρώπων. Μ’ 

άρεσε το ηλιόφωτο. Δεν είχαν ενδιαφέρον τα πόδια των ανθρώ-

πων, όχι όσο το τραπεζομάντιλο έτσι που κρεμόταν, όχι όσο του 

τραπεζιού το πόδι, όχι όσο το ηλιόφωτο.

Και μετά τίποτα… μετά ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Κεριά. Πουλάκια για στολίδια: πουλάκια με μικρά κλαριά από 

μουριές στο ράμφος. Ένα αστέρι. Δύο ντερέκια να καβγαδίζουν, 

να κραυγάζουν. Άνθρωποι να τρώνε, μια ζωή να τρώνε. Κι εγώ 

να τρώω. Το κουτάλι μου τόσο λυγισμένο να ’ναι, που άμα θέλω 

να φάω πρέπει να το πιάνω και να το σηκώνω με το δεξί χέρι. Αν 

το πιάνω με το αριστερό, το κουτάλι δεν φτάνει ίσαμε το στόμα 

μου. Κι εγώ ήθελα να το πιάνω με το αριστερό. 

Δύο άνθρωποι: ο ένας πιο μεγαλόσωμος, με κατσαρά μαλ-
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το Λος Άντζελες. Εμείς μονάχα πού και πού πηγαίναμε να τη 

δούμε, με το αμάξι μας, ένα Φορντ Μοντέλο-Τ. 

Μ’ άρεσε το σπίτι της γιαγιάς μου. Ήταν μια μικρή μονο-

κατοικία κάτω από μια αψίδα πιπεριές. Η Έμιλι είχε κάμποσα 

καναρίνια, το καθένα στο δικό του κλουβί. Θυμάμαι πιο πολύ 

μια συγκεκριμένη επίσκεψη. Μόλις βράδιασε, η Έμιλι άρχισε 

να σκεπάζει τα κλουβιά με άσπρα καλύμματα για να μπορέσουν 

να κοιμηθούν τα πουλιά. Οι γονείς μου και οι άλλοι κάθονταν 

στις καρέκλες και κουβέντιαζαν. Είχε ένα πιάνο η γιαγιά, κι εγώ 

πήγα και κάθισα στο πιάνο και άρχισα να πατάω τα πλήκτρα και 

ν’ ακούω τους ήχους ενόσω οι άλλοι συζητούσαν. Μ’ άρεσαν οι 

ήχοι που έβγαιναν από τα πλήκτρα στη μία μεριά του πιάνου, 

που όταν τα πατούσα δεν έβγαινε σχεδόν καθόλου ήχος – πιο 

πολύ ήταν σαν παγάκια που χτυπούσαν το ένα στο άλλο.

«Δεν το κόβεις, λέω εγώ;» φώναξε ο πατέρας μου.

«Άσ’ το παιδί να παίξει πιάνο» είπε η γιαγιά μου.

Η μάνα μου χαμογέλασε.

«Αυτό το καμάρι» άρχισε να διηγείται η γιαγιά μου «όταν 

πήγα να το σηκώσω απ’ την κούνια και να το φιλήσω, έκανε μια 

έτσι και μου ’δωσε μια μπουνιά στη μύτη!»

Συνέχισαν να τα λένε κι εγώ συνέχισα να παίζω πιάνο. 

«Γιατί δεν βάζεις να σ’ το κουρδίσουν αυτό το πράγμα;» 

ρώτησε ο πατέρας μου. 

Μετά μου είπαν ότι θα πηγαίναμε να δούμε τον παππού μου. 

Ο παππούς μου κι η γιαγιά μου δεν έμεναν μαζί. Μου έλεγαν ότι 

ο παππούς μου ήταν κακός άνθρωπος, ότι έζεχναν τα χνώτα του.

«Γιατί ζέχνουν τα χνώτα του;»

Δεν απάντησαν.

«Γιατί ζέχνουν τα χνώτα του;»

«Πίνει».

Μπήκαμε στο Φορντ Μοντέλο-Τ και πήγαμε να δούμε τον 

παππού μου, τον Λέοναρντ. Όταν φτάσαμε και σταματήσαμε 

λιά, με μύτη μεγάλη, με στόμα μεγάλο, με φρύδια παχιά – αυτός 

εδώ ο πιο μεγαλόσωμος όλη την ώρα να είναι θυμωμένος, συχνά 

να βάζει τις φωνές· ο άλλος, ο μικρόσωμος, δεν είναι φωνα-

κλάς, είναι στρογγυλοπρόσωπος, πιο χλωμός, με μάτια μεγά-

λα. Τους σκιάζομαι και τους δύο. Μερικές φορές είναι κι ένας 

τρίτος άνθρωπος, μια γυναίκα, χοντρή, με φορέματα κλειστά 

με δαντελένιο γιακά. Φορούσε ένα κόσμημα, μια μεγάλη καρ-

φίτσα, και ήταν τίγκα στις κρεατοελιές το πρόσωπό της κι είχαν 

τριχούλες πάνω τους. Έμιλι, έτσι την έλεγαν. Δεν έμοιαζαν 

ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί. Η Έμιλι ήταν η γιαγιά, η 

μάνα του πατέρα μου. Τον πατέρα μου τον έλεγαν Χένρι. Της 

μάνας μου το όνομα ήταν Κάθριν. Ποτέ δεν τους απευθυνόμουν 

με το όνομά τους. Το δικό μου το όνομα ήταν Χένρι ο Νεότερος. 

Αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν γερμανικά την πιο πολλή ώρα, και 

στην αρχή κι εγώ γερμανικά μιλούσα.

Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι να είπε η γιαγιά μου ήταν: 

«Θα σας θάψω όλους σας!». Το είπε πρώτη φορά πάνω που 

αρχίσαμε να τρώμε, κι έμελλε να το πει κάμποσες φορές έκτο-

τε, πάντα πάνω που αρχίζαμε να τρώμε. Το να τρώμε ήταν 

θαρρείς πολύ σημαντικό. Τρώγαμε πουρέ με σάλτσα από ψητό 

κρέας, ιδίως τις Κυριακές. Κι ακόμα, τρώγαμε ψητό βοδινό, 

λουκάνικο με ξινό λάχανο, μπιζέλια, ραβέντι, καρότα, σπανά-

κι, φασολάκια, κοτόπουλο, κεφτεδάκια και σπαγγέτι, μερικές 

φορές μαζί με ραβιόλια· επίσης, κρεμμύδια βραστά, σπαράγ-

για, και κάθε Κυριακή τάρτα φράουλα με παγωτό βανίλια. Το 

πρόγευμα περιλάμβανε γαλλικό τοστ και αλλαντικά, ή τηγανί-

τες και βάφλες με μπέικον και ομελέτα για συνοδευτικό. Και 

πάντα είχαμε καφέ. Αλλά αυτό που θυμάμαι καλύτερα είναι ο 

πουρές με τη σάλτσα και τη γιαγιά μου, την Έμιλι, να λέει: «Θα 

σας θάψω όλους σας!».

Ερχόταν και μας έβλεπε συχνά μετά που ήρθαμε στην Αμε-

ρική, κι έπαιρνε το κόκκινο τρόλεϊ από την Πασαντίνα ίσαμε 
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«Εντάξει. Αντίο».

«Αντίο, Χένρι. Όχι, περίμενε λίγο…»

Στάθηκα. Έβαλε τα δυο του δάχτυλα στη μικρή τσέπη του 

παντελονιού του και τράβηξε μια μακριά χρυσή αλυσίδα με το 

άλλο του χέρι. Μετά μου έδωσε το χρυσό του ρολόι τσέπης, μαζί 

με την αλυσίδα. 

«Σ’ ευχαριστώ, παππού».

Περίμεναν έξω, κι έτσι μπήκα στο Φορντ Μοντέλο-Τ και 

φύγαμε. Όλοι μιλούσαν περί ανέμων και υδάτων στη διαδρομή. 

Πάντοτε μιλούσαν, το ίδιο έκαναν και τώρα καθώς επιστρέφαμε 

στο σπίτι της γιαγιάς. Μιλούσαν για ένα σωρό πράγματα, αλλά 

ποτέ, ούτε μία φορά, για τον παππού μου.

εκεί, αυτός στεκόταν στην μπροστινή βεράντα του σπιτιού του. 

Τα ’χε τα χρονάκια του, αλλά ήταν κοτσονάτος. Στη Γερμανία 

ήταν στον στρατό, αξιωματικός, και είχε έρθει στην Αμερική 

όταν άκουσε ότι οι δρόμοι ήταν στρωμένοι με χρυσάφι. Δεν 

ήταν διόλου έτσι, κι ο παππούς πήγε στις οικοδομές κι έγινε 

εργοδηγός.

Οι άλλοι δεν βγήκαν από το αμάξι. Ο παππούς μού έγνεψε με 

το δάχτυλό του. Κάποιος άνοιξε μια πόρτα κι εγώ βγήκα και βάδι-

σα προς το μέρος του. Τα μαλλιά του ήταν κάτασπρα και μακριά 

και τα γένια του ήταν κάτασπρα και μακριά, και σαν πήγα πιο 

κοντά είδα ότι τα μάτια του ήταν λαμπερά, σαν δυο μπλε φώτα, 

και με κοίταζαν. Σταμάτησα μερικά βήματα μακριά του.

«Χένρι» είπε «γνωριζόμαστε εσύ κι εγώ. Για κόπιασε».

Άπλωσε το χέρι του. Καθώς πλησίαζα, μου ήρθε η μπόχα από 

τα χνώτα του. Ήταν τρομερά έντονη μπόχα, αλλά ο ίδιος ήταν 

ο πιο ωραίος άντρας που είχα δει ως τότε και διόλου δεν τον 

φοβόμουν.

Μπήκα στο σπίτι μαζί του. Μου έδειξε μια καρέκλα.

«Κάθισε, σε παρακαλώ. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω».

Πήγε στο άλλο δωμάτιο και επέστρεψε μ’ ένα μικρό τενεκε-

δένιο κουτί.

«Για σένα είναι. Άνοιξέ το».

Πάλευα με το καπάκι, δεν κατάφερνα να ανοίξω το κουτί. 

«Για φέρε» είπε. «Θα σ’ το ανοίξω εγώ».

Ξέσφιξε το καπάκι και μου έδωσε πάλι το τενεκεδένιο κουτί. 

Σηκώνοντας το καπάκι, είδα έναν σιδερένιο σταυρό, γερμανικό, 

με μια κορδέλα. 

«Ω, όχι» είπα. «Δεν μπορώ να το πάρω. Κράτα το».

«Δικό σου είναι» απάντησε εκείνος «της πλάκας παράσημο 

είναι, για παιχνίδι».

«Σ’ ευχαριστώ».

«Καλά θα κάνεις να πηγαίνεις τώρα. Θ’ ανησυχούν».
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Πόσες πυραμίδες υπήρχαν εκεί; Για μετρήστε, να σας δω. Τις 

μετρούσαμε και μετά μας έδειχνε ότι υπήρχαν κι άλλες. 

Υπήρχαν κόλπα με τις καμπούρες που είχαν οι καμήλες και 

με τις λέξεις που ήταν γραμμένες στα πακέτα. Τα Κάμελ ήταν 

μαγικά τσιγάρα.

Θυμάμαι πιο ζωηρά μια συγκεκριμένη Κυριακή. Το καλάθι του 

πικνίκ ήταν άδειο. Παρ’ όλα αυτά, πήγαμε με το αμάξι βόλτα 

στους πορτοκαλεώνες, και αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε όλο 

και πιο πολύ. 

«Άντρα» ρώτησε η μητέρα μου «μήπως ξεμείνουμε από βεν-

ζίνη;»

«Όχι, έχουμε έναν σκασμό βενζίνη».

«Κατά πού πάμε;»

«Θέλω να μαζέψω κανένα αναθεματισμένο πορτοκάλι».

Η μητέρα μου παρέμεινε σιωπηλή στην υπόλοιπη διαδρομή. 

Ο πατέρας μου σταμάτησε στο πλάι του δρόμου, στάθμευσε 

σιμά σ’ έναν φράχτη και καθίσαμε εκεί, να αφουγκραζόμαστε. 

Μετά, ο πατέρας μου άνοιξε απότομα την πόρτα και βγήκε έξω. 

«Φέρε το καλάθι».

Σκαρφαλώσαμε όλοι από τα ανοίγματα του φράχτη.

«Ακολουθήστε με» είπε ο πατέρας μου.

Βρεθήκαμε ανάμεσα σε δυο σειρές πορτοκαλιές, στη σκιά 

που άπλωναν τα κλαριά και τα φύλλα. Ο πατέρας μου στάθη-

κε κι άρχισε να κόβει με γρήγορες κινήσεις πορτοκάλια από τα 

χαμηλότερα κλαριά. Έμοιαζε τσαντισμένος έτσι απότομα που 

τραβούσε κι έκοβε τα πορτοκάλια, και τα κλαριά έμοιαζαν τσα-

ντισμένα κι αυτά έτσι που τινάζονταν πάνω και κάτω. Έριχνε 

τα πορτοκάλια στο καλάθι του πικνίκ που κρατούσε η μητέρα 

μου. Μερικές φορές δεν πετύχαινε το καλάθι και τα πορτοκά-

λια κυλούσαν καταγής κι εγώ τα κυνηγούσα και τα έπιανα και 

2

Το θυμάμαι το Μοντέλο-Τ. Ήταν ψηλό, είχε αναβατήρες που 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν φιλικοί, και όταν έκανε κρύο το 

πρωί, και συχνά κι άλλες φορές, ο πατέρας μου αναγκαζόταν να 

προσαρμόσει τη μανιβέλα στο μπροστινό μέρος της μηχανής και 

να τη γυρίσει ξανά και ξανά ώσπου να πάρει μπροστά το αμάξι.

«Μπορεί να σπάσεις το χέρι σου μ’ αυτό το διαβολόπραμα. 

Κλοτσάει σαν άλογο».

Πηγαίναμε βόλτες τις Κυριακές με το Μοντέλο-Τ όταν δεν 

ερχόταν να μας δει η γιαγιά μου. Στους γονείς μου άρεσαν οι 

πορτοκαλεώνες, ολόκληρα στρέμματα πορτοκαλιές πάντα στην 

άνθισή τους ή φορτωμένες πορτοκάλια. Οι γονείς μου είχαν ένα 

καλάθι του πικνίκ και ένα μεταλλικό κιβώτιο. Μες στο μεταλλι-

κό κιβώτιο είχαν γαβάθες με φρούτα σε πάγο, ενώ στο καλάθι 

του πικνίκ υπήρχαν λουκάνικα Φρανκφούρτης, αλλαντικά και 

σάντουιτς με σαλάμια, αλλά και πατατάκια, μπανάνες και γκα-

ζόζες. Οι γκαζόζες κινούνταν διαρκώς πίσω και μπρος ανάμεσα 

στο μεταλλικό κιβώτιο και το καλάθι του πικνίκ. Έπιαναν πάγο 

γρήγορα, και μετά έπρεπε να τις ξεπαγώνουμε.

Ο πατέρας μου κάπνιζε τσιγάρα Κάμελ και ήξερε πολλά κόλ-

πα και παιχνίδια και μας τα έδειχνε με τα πακέτα των Κάμελ. 
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κάνει να πάρει μπροστά με τη μανιβέλα. Είχε αρχίσει να ιδρώ-

νει. Ο τύπος στεκόταν στην άκρη του δρόμου. 

«Βάλ’ το μπροστά το αναθεματισμένο το σαράβαλό σου!» 

φώναξε.

Ο πατέρας μου ήταν έτοιμος να γυρίσει και πάλι τη μανιβέλα. 

«Δεν είμαστε στα χωράφια σου! Μπορούμε να μείνουμε εδώ 

πέρα όσο μας κάνει κέφι!»

«Τι μου λες! Βάλε μπροστά τη σακαράκα και δίνε του, γρή-

γορα!»

Ο πατέρας μου γύρισε τη μανιβέλα ξανά. Ρετάρισε και μετά 

σταμάτησε. Η μητέρα μου καθόταν με το άδειο καλάθι του 

πικνίκ στην ποδιά της. Εγώ φοβόμουν να τον κοιτάξω εκείνο 

τον τύπο. Ο πατέρας μου γύρισε πάλι τη μανιβέλα, και το αμάξι 

επιτέλους πήρε μπροστά. Πήδησε μέσα και άρχισε να παλεύει 

με τους λεβιέδες στο τιμόνι. 

«Και μη σε ξαναδώ εδώ» είπε ο τύπος «γιατί κι εγώ δεν ξέρω 

τι θα κάνω».

Ο πατέρας μου άρχισε να οδηγεί το Μοντέλο-Τ μακριά από 

τον πορτοκαλεώνα. Ο τύπος στεκόταν ακόμη στο πλάι του δρό-

μου. Ο πατέρας μου οδηγούσε τώρα όσο πιο γρήγορα γινόταν. 

Ξαφνικά επιβράδυνε και έκανε στροφή εκατόν ογδόντα μοι-

ρών. Ξαναγύρισε εκεί όπου στεκόταν ο τύπος, αλλά εκείνος είχε 

φύγει. Ξαναβγήκαμε με φόρα από τους πορτοκαλεώνες. 

«Θα γυρίσω μια μέρα και θα του δείξω εγώ του αλήτη» είπε 

ο πατέρας μου.

«Άντρα μου, θα σου ετοιμάσω ωραίο δείπνο απόψε. Τι τρα-

βάει η όρεξή σου;» ρώτησε η μητέρα μου. 

«Χοιρινές μπριζόλες» απάντησε ο πατέρας μου.

Ποτέ δεν τον είχα ξαναδεί να οδηγεί τόσο γρήγορα το αμάξι.

τα έριχνα στο καλάθι. Ο πατέρας μου πήγαινε από δέντρο σε 

δέντρο, συνεχίζοντας να ρίχνει τα πορτοκάλια στο καλάθι.

«Άντρα, μαζέψαμε κάμποσα» είπε η μητέρα μου.

«Άσε τώρα».

Και συνέχισε να κόβει.

Και τότε εμφανίστηκε ένας τύπος, θεόρατος. Είχε καραμπί-

να στο χέρι. 

«Τι έγινε, φιλαράκο; Τι θαρρείς πως κάνεις;»

«Μαζεύω πορτοκάλια. Τίγκα στα πορτοκάλια είναι εδώ 

πέρα».

«Ναι, αλλά είναι δικά μου τα πορτοκάλια. Άκου με λοιπόν 

και πες στην κυρά σου να τα ρίξει χάμω».

«Τίγκα στα αναθεματισμένα πορτοκάλια είναι. Δεν θα σου 

λείψουν δυο τρία πορτοκαλάκια».

«Δεν πρόκειται να μου λείψει ούτε ένα πορτοκάλι. Πες στην 

κυρά σου να τα ρίξει χάμω, λέω».

Ο τύπος σημάδεψε με την καραμπίνα τον πατέρα μου. 

«Ρίξ’ τα» είπε ο πατέρας μου στη μητέρα μου.

Τα πορτοκάλια κύλησαν στο έδαφος. 

«Δρόμο τώρα» είπε ο άντρας. «Έξω απ’ το κτήμα μου. Ξεκου-

μπιστείτε».

«Να δω τι θα τα κάνεις όλα αυτά τα πορτοκάλια».

«Δεν θα σου δώσω λογαριασμό τι θα τα κάνω. Και τώρα 

δρόμο».

«Κάτι τύπους σαν κι εσένα θα ’πρεπε να τους κρεμάνε!»

«Κοίτα μην κρεμάσω εγώ εσένα! Εγώ είμαι ο νόμος εδώ πέρα! 

Δρόμο, είπα!»

Ο τύπος ύψωσε πάλι την καραμπίνα του. Ο πατέρας μου 

γύρισε απ’ την άλλη και άρχισε να απομακρύνεται από τον πορ-

τοκαλεώνα. Τον ακολουθήσαμε, ενώ ξοπίσω μας ερχόταν και ο 

τύπος. Μετά μπήκαμε στο αμάξι, αλλά ήταν απ’ τις φορές που 

δεν έλεγε να πάρει μπροστά. Ο πατέρας μου βγήκε για να το 
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Ήταν μια Κυριακή, νωρίς το απόγευμα, χωρίς τη γιαγιά Έμιλι. 

«Πρέπει να πάμε να δούμε τον Μπεν» είπε η μητέρα μου. 

«Είναι στα τελευταία του».

«Είχε δανειστεί ένα σωρό χρήματα απ’ την Έμιλι. Τα σκόρπι-

σε στον τζόγο και στις γυναίκες και στο ποτό».

«Το ξέρω, άντρα μου».

«Η Έμιλι θα πεθάνει στην ψάθα».

«Καλά, αλλά πρέπει να πάμε να τον δούμε τον Μπεν. Λένε 

ότι του μένουν μονάχα δυο βδομάδες».

«Καλά, καλά! Θα πάμε!»

Κι έτσι αποφασίσαμε να πάμε, και μπήκαμε στο Μοντέλο-Τ 

και φύγαμε. Μας πήρε ώρα για να ξεκινήσουμε, και η μητέρα 

μου ήθελε να σταματήσει για να πάρει λουλούδια. Ήταν μεγά-

λη η διαδρομή, μέσα από τα βουνά. Φτάσαμε στους πρόποδες 

του λόφου και αρχίσαμε ν’ ανηφορίζουμε τον στενό φιδογυριστό 

δρόμο. Τον είχαν σ’ ένα σανατόριο τον θείο Μπεν, ετοιμοθάνατο 

από φυματίωση.

«Θα πρέπει να της στοίχισε ένα σωρό λεφτά της Έμιλι να κρα-

τάει τον Μπεν εδώ πάνω» σχολίασε ο πατέρας μου.

«Μπορεί να βοηθάει κι ο Λέοναρντ». 

«Ο Λέοναρντ είναι πανί με πανί. Τα ξόδεψε όλα στο ποτό, τα 

σκόρπισε».

«Εμένα μ’ αρέσει ο παππούς Λέοναρντ» πετάχτηκα.

«Τα παιδιά είναι για να τα βλέπεις κι όχι για να τ’ ακούς» είπε 

ο πατέρας μου. «Αχ, αυτός ο Λέοναρντ, μονάχα όταν είναι πιω-

μένος είναι καλός με τα παιδιά. Μας έλεγε αστεία όταν ήμασταν 

μικροί και μας έδινε χαρτζιλίκι. Αλλά μετά, όταν ξεμεθούσε, 

ήταν ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο».

Το Μοντέλο-Τ ανέβαινε μια χαρά τον ορεινό δρόμο. Καθαρός 

αέρας και λιακάδα ολόγυρα. 

«Να μαστε, λοιπόν» είπε ο πατέρας μου. 

Οδήγησε το αμάξι στον χώρο στάθμευσης του σανατόριου 

3

Δύο αδέλφια είχε ο πατέρας μου. Μπεν έλεγαν τον μικρότερο, 

ενώ το όνομα του πιο μεγάλου ήταν Τζον. Και οι δύο ήταν μπε-

κρήδες και φτωχοδιάβολοι. Οι γονείς μου μιλούσαν συχνά για 

αυτούς. 

«Νίλα είναι κι οι δυο τους» έλεγε ο πατέρας μου.

«Είσαι από σόι άσ’ τα να πάνε, άντρα μου» έλεγε η μητέρα μου.

«Και ο δικός σου ο αδελφός μια νίλα είναι, ο ακαμάτης!»

Ο αδελφός της μητέρας μου ήταν στη Γερμανία. Ο πατέρας 

μου συχνά τον κακολογούσε. 

Είχα κι άλλον έναν θείο, τον Τζακ, που ήταν παντρεμένος με 

την αδελφή του πατέρα μου, την Έλινορ. Δεν τους είχα δει ποτέ 

ούτε τον θείο Τζακ ούτε τη θεία Έλινορ, γιατί ήταν στα μαχαίρια 

με τον πατέρα μου.

«Τη βλέπεις αυτή την ουλή στο χέρι μου;» ρώτησε ο πατέρας 

μου. «Εδώ λοιπόν μου έμπηξε η Έλινορ ένα μυτερό μολύβι όταν 

ήμουν μικρός, πολύ μικρός. Αυτή εδώ η ουλή δεν έφυγε ποτέ».

Ο πατέρας μου δεν συμπαθούσε τους ανθρώπους. Ούτε κι 

εμένα με συμπαθούσε. «Τα παιδιά είναι για να τα βλέπεις κι όχι 

για να τ’ ακούς» μου έλεγε.
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Ο θείος Μπεν έβαλε το χέρι του κάτω από το στρώμα και 

εμφάνισε ένα πακέτο τσιγάρα. Έβγαλε ένα τσιγάρο και το άναψε 

μ’ ένα σπίρτο. Τράβηξε μια μεγάλη τζούρα και μετά φύσηξε τον 

καπνό. 

«Ξέρεις ότι δεν επιτρέπεται το κάπνισμα» είπε ο πατέρας 

μου. «Ξέρω πώς τα παίρνεις κρυφά. Αυτές οι πουτάνες σού τα 

φέρνουν. Λοιπόν, θα πάω να το σφυρίξω στους γιατρούς και θα 

τους πω να μην ξαναφήσουν τις πουτάνες σου εδώ μέσα!»

«Τώρα φοβήθηκα» είπε ο θείος μου. 

«Θα σου πάρω το τσιγάρο απ’ το στόμα και θα σ’ το κάνω 

κομμάτια!» φώναξε ο πατέρας μου.

«Δεν είσαι στα καλά σου» είπε ο θείος μου. 

«Μπεν» παρενέβη η μητέρα μου «δεν κάνει να καπνίζεις, θα 

σε στείλει στον τάφο αυτό το πράμα».

«Έζησα καλή ζωή» είπε ο θείος μου.

«Εμένα μου λες! Άκου καλή ζωή!» σχολίασε ο πατέρας μου. 

«Είσαι μια ζωή ψέματα, κραιπάλες, δανεικά, πουτάνες και ποτά. 

Μία μέρα δεν έχεις δουλέψει στη ζωή σου! Και τώρα πεθαίνεις κι 

είσαι μονάχα είκοσι τεσσάρων!»

«Μια χαρά είναι» είπε ο θείος μου. 

Τράβηξε άλλη μια γερή τζούρα από το Κάμελ του και μετά 

φύσηξε τον καπνό.

«Πάμε να φύγουμε αποδώ» είπε ο πατέρας μου. «Ο άνθρω-

πος είναι τρελός!»

Ο πατέρας μου σηκώθηκε. Μετά σηκώθηκε κι η μητέρα μου. 

Μετά σηκώθηκα κι εγώ.

«Αντίο, Κέιτι» είπε ο θείος μου. «Αντίο, Χένρι». 

Κοίταξε προς τη μεριά μου για να δείξει ποιον Χένρι εννοούσε. 

Ακολουθήσαμε τον πατέρα μου στους διαδρόμους του σανα-

τόριου και μετά στον χώρο στάθμευσης και μετά στο Μοντέλο-

Τ. Μπήκαμε, πήρε μπροστά η μηχανή και αρχίσαμε να κατηφο-

ρίζουμε τον φιδογυριστό δρόμο στα βουνά.

και αποβιβαστήκαμε. Ακολούθησα τον πατέρα μου και τη μητέ-

ρα μου μέσα στο κτίριο. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιό του, ο θείος 

Μπεν είχε ανακαθίσει στητός στο κρεβάτι και κοίταζε από το 

παράθυρο. Στράφηκε και μας κοίταξε καθώς μπαίναμε. Ήταν 

πολύ ωραίος άντρας, λεπτός, με μαύρα μαλλιά, και είχε μάτια 

καστανά που γυάλιζαν με ένα απαστράπτον φως. 

«Γεια σου, Μπεν» είπε η μητέρα μου.

«Γεια σου, Κέιτι». Μετά κοίταξε εμένα. «Ο Χένρι είσαι εσύ;»

«Ναι».

«Για κάθισε, λοιπόν».

Ο πατέρας μου κι εγώ καθίσαμε.

Η μητέρα μου στεκόταν εκεί. 

«Έφερα λουλούδια, Μπεν. Δεν βλέπω βάζο». 

«Όμορφα είναι, σ’ ευχαριστώ, Κέιτι. Όχι, δεν έχει βάζο εδώ».

«Θα πάω να φέρω ένα βάζο» είπε η μητέρα μου.

Βγήκε από το δωμάτιο, με τα λουλούδια στο χέρι. 

«Πού είναι τώρα οι φιλεναδίτσες σου, Μπεν;» ρώτησε ο 

πατέρας μου.

«Έρχονται και με βλέπουν».

«Εμένα μου λες!»

«Έρχονται, σου λέω».

«Είμαστε εδώ μόνο και μόνο επειδή ήθελε η Κάθριν να σε 

δει».

«Ναι, ξέρω». 

« Ήθελα να σε δω, θείε Μπεν. Για μένα είσαι πολύ φίνος 

άντρας, κιμπάρης».

«Ναι, καλά!» ειρωνεύτηκε ο πατέρας μου.

Η μητέρα μου εμφανίστηκε με τα λουλούδια σ’ ένα βάζο.

«Να, θα τα βάλω στο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο» είπε και 

πήγε να καθίσει.

«Είναι πολύ ωραία λουλούδια, Κέιτι».

«Δεν θα μείνουμε πολλή ώρα» δήλωσε ο πατέρας μου.
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Μια άλλη Κυριακή μπήκαμε στο Μοντέλο-Τ και πήγαμε να 

βρούμε τον θείο μου τον Τζον.

«Καμία φιλοδοξία δεν έχει» είπε ο πατέρας μου. «Δεν κατα-

λαβαίνω καν πώς σηκώνει το αναθεματισμένο το κεφάλι του και 

κοιτάζει τον άλλο στα μάτια».

«Μακάρι να μη μασούσε ταμπάκο» είπε η μητέρα μου. «Το 

φτύνει παντού όλη την ώρα».

«Αν αυτή η χώρα ήταν γεμάτη με τύπους σαν και δαύτον, θα 

είχαν πάρει τα ηνία οι Κινέζοι· αυτοί θα κυβερνούσαν κι εμείς θα 

είχαμε καταντήσει να ’χουμε τα πλυντήρια».

«Δεν του δόθηκε καμία ευκαιρία του Τζον» είπε η μητέρα 

μου. «Την κοπάνησε νωρίς από το σπίτι. Εσύ τουλάχιστον έβγα-

λες και το γυμνάσιο».

«Και το κολέγιο» συμπλήρωσε ο πατέρας μου. 

«Ποιο κολέγιο;»

«Το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα».

«Ο Τζακ λέει ότι έβγαλες μόνο το γυμνάσιο».

«Ο Τζακ έβγαλε μόνο το γυμνάσιο. Γι’ αυτό και δουλεύει 

κηπουρός στους πλούσιους».

«Θα τον δω ποτέ τον θείο μου τον Τζακ;»

«Θα έπρεπε να μείνουμε πιο πολύ» είπε η μητέρα μου.

«Μα δεν το ξέρεις ότι είναι κολλητική η φυματίωση;» ρώτησε 

ο πατέρας μου.

«Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ φίνος άντρας» σχολίασα.

«Είναι απ’ την αρρώστια» απάντησε ο πατέρας μου. «Η αρρώ-

στια τον κάνει να δείχνει έτσι. Και εκτός απ’ τη φυματίωση, έχει 

αρπάξει και πολλά άλλα πράγματα».

«Τι σόι πράγματα;» ρώτησα.

«Δεν μπορώ να σου πω» απάντησε ο πατέρας μου. 

Έστριβε το τιμόνι καθώς οδηγούσε το Μοντέλο-Τ στον ορεινό 

δρόμο, κι εγώ έμεινα να αναρωτιέμαι γι’ αυτά τα άλλα πράγματα.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


