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Μετάφραση από τα ολλανδικά:
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Η κακοποίηση του Ντούρακ

Λοιπόν, αν την άλλη εβδοµάδα παίξουµε όπως κά-
νουµε προπόνηση σήµερα, ξέχασέ το», γκρίνια-

ξε ο Νταν και κλότσησε την µπάλα προς το τέρµα.
«Μην υπερβάλλεις, Γκολτζή», είπε ο Ρέµι. «Γι’ αυ-

τό κάνουµε προπόνηση, έτσι δεν είναι;»
Ναι, έτσι είναι, σκέφτηκε ο Νταν, που οι φίλοι του

τον φώναζαν Γκολτζή, επειδή ήξερε να ρίχνει δυνα-
τά σουτ. Αλλά δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι ο φίλος
του είχε δίκιο. Ο Νταν έτρεξε στο τέρµα για να µαζέ-
ψει την µπάλα από τα δίχτυα. «Παίζουµε;» ρώτησε
όταν γύρισε.

Ο Νταν και ο Ρέµι έκαναν προπόνηση µαζί µε τους
συµµαθητές τους. Την επόµενη εβδοµάδα θα έπαι-
ζαν µε την ποδοσφαιρική οµάδα του σχολείου τους
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ενάντια στο σχολείο Πλέσµαν. Ο αγώνας αυτός γι-
νόταν κάθε χρόνο, και οι µαθητές και των δυο σχο-
λείων τον θεωρούσαν πολύ σηµαντικό. Ο νικητής
έπαιρνε ένα κύπελλο που µπορούσαν να το κρατή-
σουν για έναν χρόνο, µέχρι την επόµενη διοργάνω-
ση. Την προηγούµενη χρονιά είχε νικήσει το σχολείο
Πλέσµαν και το κύπελλο βρισκόταν στην αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου, σε µια µεγάλη προθήκη.
Όποιος έµπαινε, το έβλεπε κατευθείαν.

«Η έκτη τάξη ενάντια στην πέµπτη και την τετάρ-
τη», είπε ο Μάικ. Ο ίδιος ήταν µαθητής της έκτης τά-
ξης και έπαιζε στο προπαιδικό της Άλµεν Μπόις.

«∆εν πρόκειται να κερδίσουµε», είπε ο Νταν, ο
οποίος έπαιζε στο τζούνιορ του Α.Ο. Άλµια. «Μας
περνάτε όλοι ένα δυο χρόνια».

«∆ε θες να παίξεις µαζί µας ενάντια στο Πλέ-
σµαν;» ρώτησε ο Μάικ.

Ο Νταν έγνεψε.
«Ε, τότε θα παίξεις και µε παιδιά από την έκτη».
«Οκέι», είπε ο Νταν. Ο Μάικ είχε δίκιο σε αυτό.
«Πάρτε θέσεις», φώναξε ο Μάικ, ο αρχηγός της

οµάδας και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του σχο-
λείου. Κυκλοφορούσε µια φήµη ότι τον παρακολου-
θούσαν από την επαγγελµατική οµάδα Άετσβελτ.

8 ΧΕΡΑΡΤ ΒΑΝ ΧΕΜΕΡΤ
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Παρόλο που η τετάρτη και η πέµπτη τάξη είχαν
έναν παίκτη παραπάνω, τα έβρισκαν σκούρα απέ-
ναντι στα µεγαλύτερα παιδιά της έκτης τάξης. Ειδι-
κά ο Μάικ ήταν επικίνδυνος.

Αλλά κι ο Νταν έπαιζε καλά. Είχε βάλει δυο γκολ
και αντί να χάνουν µε 1-0, τώρα νικούσαν µε 1-2.

«Καλά τα πας, Γκολτζή», είπε ο Μάικ όταν στα-
µάτησε για λίγο το παιχνίδι.

Ο Νταν έλαµψε. Χάρηκε µε το κοµπλιµέντο του
Μάικ. «Ε, εντάξει», είπε ντροπαλά.

«Πότε θα έρθεις στην Άλµεν Μπόις;» γέλασε ο
Μάικ.

Ο Νταν στριφογύρισε τα µάτια του. Η Άλµεν Μπόις
ήταν ο αιώνιος αντίπαλος του Α.Ο. Άλµια, όπου έπαι-
ζε ο Νταν. «Ποτέ», είπε ο Νταν αποφασιστικά.

Ο Μάικ γέλασε. «Μπράβο, Γκολτζή, µην εγκατα-
λείπεις ποτέ την οµάδα σου».

Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Αλλά, ξαφνικά, ένας σκύ-
λος µπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έτρεξε να πιά-
σει την µπάλα για να παίξει. Τα παιδιά από τη µεριά
τους προσπαθούσαν να την κρατήσουν µακριά από
τον σκύλο και έκαναν πάσες ο ένας στον άλλο.
Όµως, µια κακή πάσα έδωσε στον σκύλο την ευκαι-
ρία να πιάσει την µπάλα.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗ∆ΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 4 – Ο ΤΕΤΡΑΠΟ∆ΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ 9

© Clavis Uitgeverij, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ 2018



Με τα δυο µπροστινά του πόδια µάγκωσε λαχα-
νιασµένος την µπάλα.

«Ποιανού είναι αυτός;» ρώτησε ο Μάικ κοιτώ-
ντας όλους τους παίκτες.

Κάποια παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους, αλλά τα
περισσότερα δεν είπαν τίποτα.

«Κανενός;» ξαναρώτησε ο Μάικ.
Πριν προλάβει να απαντήσει κάποιος, ακούστηκε

µια βροντερή φωνή. «Ντούρακ, έλα δω!»
Ο σκύλος αντέδρασε λες και τον είχε τσιµπήσει

σφήκα. Σηκώθηκε απότοµα, αλλά έµεινε ακίνητος.
Ο Νταν γύρισε και είδε ένα παιδί να στέκεται στην

άκρη του γηπέδου. Φαινόταν εχθρικός και ήταν σί-
γουρα τρία χρόνια µεγαλύτερος από εκείνον.

«Εδώ!» φώναξε ακόµα µια φορά. Και µε την πα-
λάµη του χτύπησε στο πόδι του.

Ο σκύλος, που προφανώς λεγόταν Ντούρακ, έµει-

10 ΧΕΡΑΡΤ ΒΑΝ ΧΕΜΕΡΤ
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νε ακίνητος ακόµα λίγο. Μετά έτρεξε προς το παι-
δί. Κουνώντας την ουρά του, στάθηκε µπροστά του.

«Τρελάθηκες;» φώναξε το παιδί. «Γιατί έφυγες;»
Ο Ντούρακ µαζεύτηκε και κατέβασε το κεφάλι

του.
Το παιδί γύρισε να φύγει. «Έλα», είπε.
Ο Ντούρακ, όµως, δε σηκώθηκε.
«Ντούρακ», φώναξε το παιδί απειλητικά. «Έλα».
Ο σκύλος συνέχισε να κουνάει την ουρά του, αλλά

δεν κουνήθηκε από τη θέση του.
Το αγόρι ξαναγύρισε. «Ντούρακ. Τώρα», διέταξε.

Όταν ο Ντούρακ συνέχισε να µην ακούει, το παιδί
τον πλησίασε και τον κλότσησε στα πλευρά.

«Έι», αντέδρασε αµέσως ο Ρέµι. «Χαλάρωσε,
φίλε».

Το παιδί σήκωσε για µια στιγµή το βλέµµα του,
αλλά ξανακοίταξε τον σκύλο του. «Έλα», είπε. Και
κλότσησε ξανά το ζωάκι στα πλευρά του. Όχι τόσο
δυνατά αυτή τη φορά, όµως. Παρ’ όλα αυτά ο Ντού-
ρακ έκλαψε σιγανά.

Ο Ρέµι πλησίασε το παιδί. «Για ξανακάν’ το, φί-
λε», ξεκίνησε. «Θα σε κλοτσήσω κι εγώ µετά».

«Σκάσε, µικρέ», είπε το παιδί. «Και να κοιτάς τη
δουλειά σου».

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗ∆ΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 4 – Ο ΤΕΤΡΑΠΟ∆ΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ 11
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Ο Ρέµι, όµως, δεν πτοήθηκε. Όταν πλησίασε τον
Ντούρακ, γονάτισε και τον χάιδεψε στο κεφάλι.

«Φύγε από κει», είπε το αγόρι.
«Τότε θα πρέπει να κλοτσήσεις κι εµένα», απά-

ντησε ο Ρέµι και συνέχισε να χαϊδεύει το σκυλί.
Το παιδί πήγε κοντά στον Ρέµι και σήκωσε το πό-

δι του.
«Έλα τώρα», είπε ο Μάικ θέλοντας να ηρεµήσει τα

πνεύµατα. «∆ε χρειάζεται αυτό. Έλα, Ρέµι, σήκω».
Ο Ρέµι υπάκουσε και σηκώθηκε.
«Πάρε τον σκύλο σου και φέρσου του σωστά», εί-

πε ο Μάικ.
Το αγόρι έσκυψε και έβαλε ένα λουρί στον σκύλο.

«Αυτό το αποφασίζω εγώ», µουρµούρισε. Τράβηξε
το λουρί κι αυτή τη φορά ο Ντούρακ υπάκουσε.

Χωρίς να κοιτάξει κανέναν, το παιδί έφυγε από το
γήπεδο.

«Τον βλάκα», σχολίασε ο Μάικ.
Ο Νταν συµφώνησε µαζί του.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗ∆ΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 4 – Ο ΤΕΤΡΑΠΟ∆ΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ 13
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Χαµένος

Ολοι στο σχολείο πιστεύουν ότι πρέπει οπωσδή-
ποτε να νικήσουµε το σχολείο Πλέσµαν», είπε ο

Ρέµι. «Το πιστεύεις κι εσύ;»
Ο Νταν ανασήκωσε τους ώµους του. «Γιατί εσύ

δεν το πιστεύεις;»
«Εγώ πάντα θέλω να νικάω, είτε το σχολείο Πλέ-

σµαν είτε οποιοδήποτε άλλο».
Ο Νταν δε συµφωνούσε. «Το σχολείο Πλέσµαν εί-

ναι ο µεγαλύτερος αντίπαλός µας. Ακριβώς επειδή
είναι γείτονές µας. Αν µπορώ να διαλέξω ποιον θέλω
να νικήσω, θα διαλέξω αυτούς».

«∆εν το βλέπω έτσι», είπε ο Ρέµι.
«Ούτε όταν παίζεις µε την Άλµεν Μπόις ενάντια

στον Α.Ο. Άλµια;» ρώτησε ο Νταν. Αυτές ήταν οι µο-


