


Μεταξύ συναδέλφων

«Ο δράστης πρέπει να γνώριζε καλά τα κατατό-
πια. Τουλάχιστον ήξερε πότε θα είναι ανενό-

χλητος. Έτσι μπόρεσε να ερευνήσει με την ησυχία 
του τα αποδυτήρια. Συνολικά κλάπηκαν χρήματα και 
πράγματα αξίας σχεδόν πεντακοσίων ευρώ. Εντωμε-
ταξύ, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές καθώς 
και ο καθηγητής τους είχαν αφήσει κατά τη διάρκεια 
της γυμναστικής αφύλακτα μέσα στα αποδυτήρια τα 
πράγματα αξίας που είχαν. Έτσι βοήθησαν άθελά 
τους τον κλέφτη να βρει εύκολη λεία. Δυστυχώς η πε-
ρίπτωση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Κι αυτό είναι λυ-
πηρό, προπαντός επειδή, όπως και εδώ, δεν υπάρχει 
σχεδόν καμία ελπίδα να συλληφθεί ο κλέφτης. Ενώ θα 
μπορούσατε με απλά μέτρα ασφαλείας…»

«Μα δεν πήρατε δακτυλικά αποτυπώματα;» φώ-
ναξε ο Κάλε μέσα στην τάξη. «Αυτό είναι το πρώτο 
που θα έκανα!»

Ο υπαστυνόμος Στέκερ κοίταξε τον Κάλε με γουρ-
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λωμένα μάτια, ενώ από την τάξη ακούστηκαν σιγανοί 
αναστεναγμοί.

«Εε, δακτυλικά αποτυπώματα;» τραύλισε μετά. 
«Όχι, δακτυλικά αποτυπώματα δεν πήραμε. Πώς σου 
ήρθε αυτό, νεαρέ μου; Είδες χθες κανένα αστυνομικό 
έργο;»

Ακούστηκαν γέλια μέσα στην τάξη. Όμως του 
Κάλε δε θα του έκοβαν τη φόρα, το αντίθετο μάλιστα. 
Ήμουν σίγουρος.

Ούτως ή άλλως απορούσα πώς μπόρεσε να ακούσει 
τόση ώρα τις εξηγήσεις του υπαστυνόμου Στέκερ, χω-
ρίς να τον διακόψει. Ενώ εμάς μας είχε εκνευρίσει με 
αυτά που ήθελε να ρωτήσει τον αστυνομικό, από τότε 
που ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης μας, ο Χοντρός 
Ζίγκι, μας είπε ότι θα ερχόταν στο σχολείο κάποιος 
από τη διεύθυνση της αστυνομίας, ο οποίος θα μας 
εξηγούσε πώς να προστατευτούμε από τους κλέφτες 
στο σχολείο.

«Και να προσέξετε καλά!» μας είχε πει ο Κάλε στο 
τελευταίο διάλειμμα. «Από έναν τέτοιο επαγγελματία 
μπορεί να μάθει κανείς ένα σωρό πράγματα. Ίσως θα 
’πρεπε να τον ρωτήσουμε για τις μεθόδους που εφαρ-
μόζει. Ή θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε ποιους 
γκάνγκστερ έχει κλείσει πίσω από τα σίδερα. Έτσι, 
για παράδειγμα, θα αποκτούσαμε κάποιες γνώσεις 
για τις καινούριες μεθόδους έρευνας και τη συμπερι-
φορά που έχουν οι εγκληματίες».

«Εγκληματίες! Να αποκτήσουμε γνώσεις!» ανα-
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στέναξε η Στέφι. «Μερικές φορές μου τη δίνεις πραγ-
ματικά στα νεύρα, Κάλε. Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Ο 
Σέρλοκ Χολμς ή ο Πουαρό;»

Η ερώτηση της Στέφι δεν ήταν και τόσο άτοπη. 
Γιατί, χωρίς αμφιβολία, ο Κάλε θεωρεί τον εαυτό του 
έναν ντετέκτιβ που κάποτε θα λύσει τις μεγαλύτερες 
υποθέσεις. Έχει ιδρύσει το γραφείο ντετέκτιβ «Κάλε 
και Σία» όπως το αποκαλεί, στο οποίο ανήκουμε εκτός 
απ’ τον ίδιο, η Στέφι, ο δίδυμος αδελφός της ο Ραπα-
νάκης, ο σκύλος μας ο Πεντάμορφος κι εγώ. Έχουμε 
καταφέρει να λύσουμε δυο-τρεις μικρές υποθέσεις, 
όμως απέχουμε τόσο απ’ αυτό που ονειρεύεται ο Κάλε, 
όσο η Γη από τον Άρη.

«Αλήθεια, δε σας είπα, είναι κιόλας εδώ» είπε ξαφνικά 
ο Ραπανάκης. «Καθώς περνούσα μπροστά από το γρα-
φείο των καθηγητών, η πόρτα ήταν ανοιχτή. Και τότε 
τον είδα. Αν δεν απατώμαι, είναι ο κύριος Στέκερ». 

Ο Ραπανάκης παρεμπιπτόντως ονομάζεται στην 
πραγματικότητα Κάρστεν Ράντεμαχερ. Όμως επειδή 
είναι περίπου ένα κεφάλι πιο κοντός από τη δίδυμη 
αδελφή του τη Στέφι, τον φωνάζουν σχεδόν όλοι Ρα-
πανάκη.

«Ο κύριος Στέκερ;» ρώτησε η Στέφι. «Ποιος είναι 
αυτός;»

«Τον γνωρίσαμε στην υπόθεση με το πολυκατά-
στημα Χούρτιγκ. Ξέρεις – η συμμορία των Αγιοβασί-
ληδων». 
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«Αλήθεια;» φώναξε ο Κάλε. «Είσαι σίγουρος; Αυτή 
θα ήταν λοιπόν μια ευκαιρία να τον ρωτήσουμε…»

«Ρε μεγάλε!» τον διέκοψα. «Δε φαντάζομαι να του 
μιλήσεις για την εμφάνισή μας ως χριστουγεννιάτικα 
αγγελάκια. Αρκετή κοροϊδία φάγαμε τότε». 

«Ρε συ, Φρίντελ!» φώναξε ο Κάλε. «Τα χριστουγεν-
νιάτικα αγγελάκια έχουν ξεχαστεί προπολλού. Όμως 
την υπόθεσή μας θα τη θυμάται σίγουρα!»

Έτσι, η Στέφι, ο Ραπανάκης κι εγώ, από τη στιγ-
μή που ο κύριος Στέκερ πάτησε το πόδι του στην τάξη 
μας, περιμέναμε ότι ο Κάλε θα θύμιζε στον υπαστυνό-
μο την υπόθεσή μας με τους Αγιοβασίληδες.

«Τις γνώσεις μου δεν τις έχω αποκτήσει από αστυνο-
μικά στην τηλεόραση» απάντησε ο Κάλε και φούσκω-
σε σαν διάνος, χωρίς να δίνει σημασία στα χαχανητά 
μέσα στην τάξη «παρόλο που μπορούν να είναι πέρα 
ως πέρα διδακτικά. Σας μιλάω εκ πείρας, ας πούμε». 

Τα μάτια του κύριου Στέκερ γούρλωσαν λιγάκι 
ακόμα. «Εκ πείρας; Πώς το εννοείς αυτό;»

«Ε, να, είμαστε κατά κάποιον τρόπο συνάδελφοι. 
Λύσαμε μάλιστα κάποτε και μια υπόθεση μαζί. Δε θυ-
μάστε;»

Τον κύριο Στέκερ τον έπιασε βήχας. «Εε, όχι. Πραγ-
ματικά δεν μπορώ να θυμηθώ» είπε όταν πια συνήλ-
θε. «Θα πρέπει να με βοηθήσεις λιγάκι. Ποια υπόθεση 
εννοείς;»

Μέσα στην τάξη είχε γίνει εντωμεταξύ ησυχία. 
Όλοι κοίταζαν τον Κάλε. Από τα πονηρά τους χαμόγε-
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λα ήταν ολοφάνερο ότι κανείς δεν τον έπαιρνε σοβα-
ρά. Τον ξέραμε, βλέπετε, πολύ καλά. Όμως όλοι ανυ-
πομονούσαν να ακούσουν τι θα απαντούσε ο Κάλε.

Ο Κάλε έγειρε πίσω στην καρέκλα του. «Ένα μόνο 
θα σας πω: Αγιοβασίληδες!»

«Πώς;»
Τα πνιγμένα γελάκια και τα χάχανα στην τάξη ολο-

ένα και δυνάμωναν.
Ο Κάλε έσκυψε πάλι μπροστά. «Κύριε Στέκερ» είπε 

στον υπαστυνόμο σαν να μιλούσε σε ένα μικρό παιδί 
που έχει χάσει το αρκουδάκι του. «Η υπόθεση στο πο-
λυκατάστημα Χούρτιγκ!»

Ο κύριος Στέκερ χτύπησε με την παλάμη το μέτωπό 
του. «Αχ, ναι! Τώρα θυμάμαι! Εσύ δεν ήσουν μαζί με 
την ομάδα ντετέκτιβ;»

«Γραφείο ντετέκτιβ, κύριε Στέκερ! Γραφείο ντετέ-
κτιβ “Κάλε και Σία”!»

Οι άκρες των χειλιών του κύριου Στέκερ τρεμόπαι-
ξαν. «Γραφείο ντετέκτιβ. Φυσικά. Με συγχωρείς σε 
παρακαλώ. Και σ’ αυτή την… υπόθεση… απέκτησες 
πείρα με τα δακτυλικά αποτυπώματα;»

Ο Κάλε κούνησε το κεφάλι. «Όχι, τότε είχαμε χρη-
σιμοποιήσει άλλες μεθόδους έρευνας». 

Ο κύριος Στέκερ δεν μπορούσε σχεδόν να συγκρα-
τήσει περισσότερο τα γέλια του. Όμως ακόμα κι αυτό 
δε φαινόταν να το αντιλαμβάνεται ο Κάλε, ή δεν τον 
ενοχλούσε.

«Μια που μιλάμε για μεθόδους έρευνας» συνέχισε 
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ατάραχος «θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι για τις 
μεθόδους με τις οποίες πιάνετε τους εγκληματίες;»

«Δεν το πιστεύω» είπε χαμηλόφωνα ο κύριος Στέ-
κερ.

«Ξέρετε τώρα, ανθρωποκυνηγητό, δακτυλικά απο-
τυπώματα, χημικές αναλύσεις, ίχνη και…»

«Ναι, ξέρω!» φώναξε ο κύριος Στέκερ μέσα στον 
χείμαρρο του Κάλε. «Δεν ξέρω όμως αν αυτά είναι τα 
σωστά θέματα για αυτήν τη σχολική ώρα». 

«Μα και βέβαια!» φώναξε ο Κάλε ενθουσιασμένος. 
«Μας ενδιαφέρει όλους πολύ. Προπάντων φυσικά 
εμένα και τους συνεργάτες μου!»

«Τους συνεργάτες σου» είπε ο κύριος Στέκερ. 
«Ασφαλώς». 

«Επίσης θα μας ενδιέφερε να μάθουμε τη συμπε-
ριφορά των γκάνγκστερ» συνέχισε ο Κάλε. «Στην 
εφημερίδα διαβάζουμε διαρκώς ότι, για παράδειγμα, 
απαγωγείς ή ληστές τραπεζών ήταν παλιότερα ευυπό-
ληπτοι πολίτες, που δεν εμφανίζονταν σε κανένα κα-
τάλογο υπόπτων. Από την άλλη μεριά υπάρχει φυσικά 
και η μαφία». 

«Η μαφία;» ρώτησε ο κύριος Στέκερ μην πιστεύο-
ντας στ’ αυτιά του.

«Ναι, η μαφία!» φώναξε ο Κάλε. «Μ’ αυτήν θα έχε-
τε σίγουρα διαρκώς πάρε-δώσε!»

«Εε, δηλαδή, ναι, αυτό μάλλον λιγότερο. Άλλωστε 
δεν ανήκει στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου…»

«Προφανώς έχετε ειδική μονάδα γι’ αυτό, έτσι δεν 
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είναι;» διέκοψε ο Κάλε τον κύριο Στέκερ, ο οποίος στο 
μεταξύ κοίταζε την τάξη ζητώντας βοήθεια. «Αυτοί 
παρακολουθούν τέτοιους τύπους μέρα-νύχτα!»

«Μπορεί». 
«Και σ’ αυτό έχουμε ήδη πείρα, κύριε Στέκερ. Αν 

χρειαστείτε υποστήριξη, μπορείτε να απευθυνθείτε σ’ 
εμάς». 

Ο κύριος Στέκερ κοίταξε το ρολόι του. «Στ’ αλή-
θεια πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Σ’ ευχαριστώ πολύ. 
Όμως η ώρα έχει περάσει. Σας είπα ήδη όλα όσα ήθε-
λα. Να θυμόσαστε πάντα, σας παρακαλώ, να προσέ-
χετε ιδιαιτέρως τα πράγματά σας, και να μην παίρνε-
τε μαζί σας στο σχολείο πολλά χρήματα. Η ευκαιρία 
κάνει τον κλέφτη!»

Μ’ αυτά τα λόγια ο κύριος Στέκερ μάζεψε βιαστικά 
τα χαρτιά που είχε απλώσει μπροστά του στην έδρα, 
και τα έχωσε στον χαρτοφύλακά του. Με μια ματιά 
στον Κάλε και ένα σιγανό «αντίο», βγήκε γρήγορα 
από την τάξη.

Όμως ο Κάλε δεν ξεκόλλαγε έτσι εύκολα. «Περι-
μένετε!» φώναξε στον κύριο Στέκερ. «Θα ήθελα να 
σας δώσω τη διεύθυνσή μου και το τηλέφωνό μου! 
Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή! 
Μέρα και νύχτα!»

Ο Κάλε πετάχτηκε επάνω και όρμησε πίσω από τον 
κύριο Στέκερ, που το έβαλε στα πόδια. Η τάξη εντω-
μεταξύ σειόταν από τα γέλια.

Η Στέφι, που κάθεται μαζί με τον Ραπανάκη στο 
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μπροστινό μου θρανίο, γύρισε προς το μέρος μου. 
«Δεν το πιστεύω! Ειλικρινά! Πώς μπορεί να είναι κα-
νείς τόσο ηλίθιος;»

Εννοείται ότι ο Κάλε το έβλεπε τελείως διαφορετικά. 
Όταν πήγαμε στο διάλειμμα στην αυλή, μας περίμενε 
ήδη με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο.

«Του σημείωσα τη διεύθυνσή μου και τον αριθμό 
του τηλεφώνου μου. Κι εκείνος μου υποσχέθηκε ότι 
θα μου τηλεφωνήσει, αν χρειαστεί τη βοήθειά μας». 

«Θα σου υποσχόταν ακόμα και να σε πάρει μαζί 
του στις διακοπές, μόνο και μόνο για να σε ξεφορτω-
θεί» είπε η Στέφι.

«Λέγε ό,τι θέλεις εσύ» είπε ο Κάλε παρεξηγημένος. 
«Αν δε φρόντιζα εγώ γι’ αυτό, δε θα είχαμε λύσει κα-
μία υπόθεση. Ποιος ξέρει, ίσως και να τηλεφωνήσει 
πράγματι». 

«Ρε μεγάλε! Θα περιμένεις πολύ για κάτι τέτοιο». 
Δεν είχα προλάβει καλά καλά να τελειώσω την κου-

βέντα μου, και πέρασε μια μπάλα ποδοσφαίρου σχε-
δόν ξυστά πάνω από τα κεφάλια μας. Την ακολούθησε 
μια ομάδα που ούρλιαζε, ανάμεσά τους και δυο-τρεις 
τύποι από την τάξη μας.

«Γεια σου, Κάλε!» φώναξε ένας τους χαμογελώ-
ντας πονηρά. «Έφυγε κιόλας ο συνάδελφός σου;»

Ο Κάλε δεν μπόρεσε να του απαντήσει, γιατί ξαφ-
νικά βρέθηκε δίπλα μας ο κύριος Πέντελ, ο επιστάτης 
μας.
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«Σας πέτυχε η μπάλα;» ρώτησε ανήσυχος.
Εμείς κουνήσαμε το κεφάλι αρνητικά.
«Εντάξει τότε. Έχω πει στα παιδιά να μην παίζουν 

τόσο άγρια. Όμως ξέρετε βέβαια πώς είναι. Όταν αρ-
χίζεις να παίζεις, ξεχνιέσαι εύκολα». 

Προτού προλάβουμε να πούμε κάτι, έφυγε τρέχο-
ντας, για να μπει κι αυτός στο παιχνίδι.

Ο Ραπανάκης τον παρακολούθησε με το βλέμμα 
του, κουνώντας το κεφάλι του. «Είναι απίστευτο. Δια-
φέρει με τον παλιό επιστάτη όσο το τυρί με τη μαρμε-
λάδα βατόμουρο». 

Ο Ραπανάκης είχε δίκιο. Ο κύριος Πέντελ ήταν 
εδώ και λίγες μόνο εβδομάδες επιστάτης στο σχολείο 
μας – από τότε που ο παλιός είχε πάρει σύνταξη. Δε 
γνωρίζω κανένα μαθητή στο σχολείο μας, και πιθα-
νότατα και κανένα δάσκαλο, ο οποίος να μη χάρηκε 
που ξεφορτωθήκαμε τον γερο-στριμμένο. Η διαφορά 
ανάμεσα σ’ αυτόν και τον κύριο Πέντελ δε θα μπορού-
σε να είναι μεγαλύτερη. Ο κύριος Πέντελ ήταν ακόμη 
πολύ νέος. Δεν έμοιαζε και πολύ μεγαλύτερος από την 
αδελφή του Κάλε, τη Νικόλ, και τους άλλους μαθητές 
από τις μεγαλύτερες τάξεις. Ήταν πάντα φιλικός, δε 
φώναζε ποτέ ότι κάναμε πολλή φασαρία, και μερικές 
φορές, όπως τώρα, έπαιζε μαζί με τους μαθητές ποδό-
σφαιρο την ώρα του διαλείμματος.

Και η Στέφι παρακολούθησε με το βλέμμα της τον 
κύριο Πέντελ. «Είναι στ’ αλήθεια συμπαθητικός» είπε 
χαμηλόφωνα.
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«Έι, αδελφούλα!» φώναξε ο Ραπανάκης. «Τι άκου-
σα εκεί; Αναστεναγμός ήταν αυτός; Είσαι ερωτευμέ-
νη;»

Η Στέφι κοίταξε τον αδελφό της θυμωμένη. «Ερω-
τευμένη! Τι βλακείες είναι αυτές που λες;»

Κι εμένα μου είχε κάνει εντύπωση. Η Στέφι παρακο-
λουθούσε συχνότερα με το βλέμμα της τον κύριο Πέ-
ντελ, απ’ ό,τι παλιότερα τον προηγούμενο επιστάτη.

«Ρε μεγάλε! Δεν είναι κακό. Ο κύριος Πέντελ εί-
ναι στο κάτω κάτω πολύ συμπαθητικός» προσπάθησα 
να την υποστηρίξω, γιατί έχω κι εγώ πείρα σ’ αυτό το 
θέμα.

Θα ’πρεπε να ξέρω καλύτερα τη Στέφι. Πιάστηκε 
αμέσως από αυτή την κουβέντα. «Τόσο συμπαθητικός 
όσο η κυρία Σούλτε-Στράτμαν, Φρίντελ;» ρώτησε με 
ένα πονηρό χαμόγελο, έτσι όπως μόνο εκείνη ξέρει.
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«Αυτό είναι κάτι άλλο» είπα στα γρήγορα και προ-
σπάθησα να μην την κοιτάξω.

Ήταν πραγματικά κάτι άλλο. Ο κύριος Πέντελ 
ήταν πολύ συμπαθητικός και στα μάτια ενός κορι-
τσιού προφανώς δεν ήταν άσχημος, όμως δεν μπο-
ρούσε να συγκριθεί με την κυρία Σούλτε-Στράτμαν. 
Ποτέ δεν έχω δει ομορφότερη γυναίκα από τη βιολό-
γο μας! Όταν κάποτε αποκτήσω κοπέλα, θα ήθελα να 
της μοιάζει.

«Να είναι άραγε παντρεμένος;» ρώτησε ο Κάλε.
«Βέρα πάντως δε φοράει» είπε γρήγορα η Στέφι. 

Υπερβολικά γρήγορα θα έλεγα, γιατί τώρα είχαμε εμείς 
μια από τις σπάνιες ευκαιρίες να χαμογελάσουμε πονη-
ρά στη Στέφι. Εκείνη έγινε αμέσως κατακόκκινη.

«Απίστευτο που μένει ολομόναχος μέσα στο μεγά-
λο σπίτι» είπε ο Ραπανάκης.

Το σπίτι όπου μένει ο επιστάτης μας είναι πολύ με-
γάλο. Ανήκει στο σχολείο και το παραχωρούν στον εκά-
στοτε επιστάτη. Μοιάζει με παλιά βίλα. Έχει μεν πα-
λιώσει κάπως, τα παντζούρια κρέμονται στραβά και το 
χρώμα αρχίζει να ξεφτίζει, αλλά έχει έναν ωραίο κήπο 
με γέρικα οπωροφόρα δέντρα, από τα οποία έχουν ήδη 
επωφεληθεί γενιές και γενιές μαθητών.

«Πιθανότατα να μη μένει μόνος του εκεί μέσα» 
είπε ξαφνικά ο Ραπανάκης.

«Ρε μεγάλε! Είναι παντρεμένος τελικά;»
«Δεν έχω ιδέα. Όμως κάποιος από το άλλο τμήμα 

μού είπε πριν από λίγες μέρες ότι υπήρχε και άλλος 


