
«ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ …» 

Μόλις ο Μπέντζαμιν είχε φτάσει με το τρένο στο Αμβούργο. Ήταν αρχές του 

1960 όταν επέστρεψε πίσω στη Γερμανία, έχοντας σπουδάσει Ιατρική στην Αγγλία 

μαζί με τον θείο Νταβίντ. Έμενε μαζί με τον θείο πολύ καιρό με τον οποίο πήγε να 

εγκατασταθεί αμέσως μετά τη σωτηρία του από το Μαουτχάουζεν. Ο θείος τον 

ανέθρεψε σαν δικό του παιδί και με τη βοήθειά του κατάφερε να γραφτεί στην 

Ιατρική σχολή του Λονδίνου και να αποφοιτήσει,  παίρνοντας το δίπλωμά του. 

Είχαν καλέσει τον Μπέντζαμιν στο Αμβούργο, για μία θέση εργασίας σε 

ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης. Ο διευθυντής του νοσοκομείου είχε λάβει πολύ καλές 

συστάσεις από τον διευθυντή που είχε στο νοσοκομείο στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια 

της πρακτικής του και ήθελε οπωσδήποτε να δεχθεί την θέση. 

Ο Μπέντζαμιν ήταν πολύ χαρούμενος για την επιστροφή του στην πατρίδα 

του και ταυτόχρονα ενθουσιασμένος για την καινούργια του θέση. Αγαπούσε πολύ το 

επάγγελμα του γιατρού και ο ίδιος ένιωθε ικανοποίηση ξέροντας ότι μπόρεσε να 

ανακουφίσει κάποιον, καθώς όταν αυτός είχε ανάγκη κανείς δεν μπορούσε να τον 

βοηθήσει λόγω των συνθηκών στις οποίες ζούσε. Ήταν φιλότιμος και συμπονετικός 

άνθρωπος, ποτέ δεν υπολόγιζε το κέρδος και ποτέ δεν περίμενε αντάλλαγμα για τις 

υπηρεσίες του εάν ο ασθενής αδυνατούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα. 

Η πρώτη μέρα στην καινούρια του εργασία έφτασε. Εκείνο το πρωινό ήταν 

διαφορετικό από τα άλλα. Το πρωινό στην πατρίδα είχε άλλη όψη. Όλα έμοιαζαν  

γνώριμα στον Μπέντζαμιν, από την γεύση του φαγητού έως το μουντό και βαρύ 

κλίμα. Έφαγε γρήγορα το πρωινό του, ντύθηκε και περπάτησε έως το νοσοκομείο και 

άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του. Όλοι οι γιατροί τον περίμεναν με ένα θερμό 

καλωσόρισμα. Όλοι οι συνάδελφοί του τον συγχάρηκαν και του επιφύλαξαν μια 

θερμή υποδοχή. Ο διευθυντής του έδειξε τους χώρους του κτηρίου και το δωμάτιο 

στο οποίο θα εργαζόταν ως ορθοπεδικός. Αφού λοιπόν εγκαταστάθηκε στο χώρο του, 

περίμενε με ανυπομονησία τον πρώτο του ασθενή. Ήταν κοντά στις 9.15 π.μ όταν 

φάνηκε ο πρώτος. Στη συνέχεια ακολούθησε ο δεύτερος, ο τρίτος μέχρι οι δείκτες του 

ρολογιού να δείξουν 21.30 μ.μ. Ο Μπέντζαμιν ήταν έτοιμος να φύγει για το σπίτι 

όταν ο τελευταίος ασθενής χτύπησε διακριτικά την πόρτα της κλινικής του. Ήταν 

ένας νεαρός άντρας κοντά στην ηλικία του, με ξανθά μαλλιά σαν το στάχυ και 

γαλανά μάτια σαν τον απέραντο ουρανό, όπου μπορούσες να χαθείς. Φάνηκε από την 

αρχή ότι την νιότη του άνδρα αυτού την είχε πάρει ο πόλεμος και το πεδίο της μάχης. 

Παρόλο όμως που δεν θυμόταν καθαρά αυτόν τον άνδρα, όλα του τα χαρακτηριστικά 

του θύμιζαν τον παλιό του φίλο τον Χάνς 

Ξαφνικά , ένα μέρος της παιδικής του ηλικίας που ήταν βαθιά θαμμένο στην 

μνήμη του, παρά τις προσπάθειές του να το ξεχάσει, επανήλθε. Κατά την παιδική του 

ηλικία ο Μπέντζαμιν ζούσε στο Βερολίνο. Αυτός και οι γονείς του, καθώς ήταν 

μοναχοπαίδι, ζούσαν σε μία συνοικία λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, σε μία 

μονοκατοικία με μεγάλα παράθυρα και πόρτες και με ένα όμορφο κήπο να τη 

περιβάλλει. Η γειτονιά αυτή δεν είχε αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις στον 



Μπέντζαμιν από την παιδική του ηλικία, καθώς τα περισσότερα παιδιά της συνοικίας 

δεν τον αντιμετώπιζαν ισότιμα, λόγω της διαφορετικότητας της καταγωγής του, δεν 

ήταν ένας άρειος Γερμανός, αλλά ένας Εβραίος. Συχνά τα παιδιά δεν τον 

αποδέχονταν στο παιχνίδι και πολύ σπάνια άνοιγαν συζήτηση μαζί του. Η μοναδική 

του παρέα και καλός φίλος ήταν ο Χάνς. 

Ο Χάνς ήταν ο καλύτερος φίλος του Μπέντζαμιν, πριν συμβούν τα δραματικά 

γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή του. Κάθε μέρα συναντιόντουσαν στη μικρή  πλατεία 

της γειτονιάς όπου έπαιζαν για ώρες ολόκληρες. Όταν άρχιζε να βραδιάζει συνήθως 

επέστρεφαν στο σπίτι του Χάνς για να φάνε βραδινό και να συνεχίσουν το παιχνίδι 

τους στο δωμάτιό του. Οι γονείς του Χάνς υποδέχονταν με χαρά κάθε φορά τον φίλο 

του και ήταν πάντα πολύ ευγενικοί μαζί του. Κάθε φορά που τους επισκεπτόταν ο 

κύριος Μπερτ, τους διάβαζε κάποιο από τα αγαπημένα τους βιβλία ή κάποιο ποίημα 

από τον αγαπημένο του ποιητή και συγγραφέα  Μπέρλοτ Μπρεχτ. Η μητέρα του 

Χάνς, η κυρία Εμελίν, τους έφτιαχνε τα αγαπημένα τους μπισκότα και πάντα όταν 

τον φιλοξενούσαν για το βράδυ τους καληνύχτιζε με μια ζεστή αγκαλιά και ένα φιλί. 

Για την οικογένεια του Χάνς ο Μπέντζαμιν δεν ήταν απλά ένας φίλος, αλλά ένας 

αδερφός που ο Χάνς πάντα ήθελε και το αντίστροφο. Παρότι όμως ήταν αχώριστοι 

και κανείς δεν μπορούσε να τους εμποδίσει από να κάνουν παρέα, κάποια στιγμή οι 

σχέσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες άρχισαν να αλλάζουν. 

Για λόγους που δεν καταλάβαινε τότε ο Μπέντζαμιν, αφού ήταν σε πολύ 

μικρή ηλικία για να ακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, η αρνητική αντιμετώπιση προς 

τον ίδιο άρχιζε να οξύνεται. Τα παιδιά άρχισαν να εντείνουν την άσχημη 

συμπεριφορά τους και τα κοροϊδευτικά τους σχόλια πλήθαιναν. Ακόμα και ο 

καλύτερός του φίλος, ο Χανς, άρχισε να απομακρύνεται από αυτόν. Οι ώρες που 

περνούσαν μαζί ήταν ελάχιστες και όταν ο Μπέντζαμιν πρότεινε να τον επισκεφθεί 

για το βράδυ, εκείνος και οι γονείς του προέβαλαν ένα σωρό δικαιολογίες για να το 

αποφύγουν. Ήταν εμφανές ότι οι γονείς του Χανς ήθελαν να απομακρυνθούν τα δύο 

παιδιά και να σταματήσουν να κάνουν παρέα, πράγμα το οποίο οφειλόταν στην 

διαφορετικότητα του Μπέντζαμιν, στην καταγωγή του και στην εμφάνισή του. Αυτός 

και η οικογένειά του αποτελούσαν μέρος της κατώτερης φυλής, σύμφωνα με τις νέες 

αντιλήψεις που επικρατούσαν στη Γερμανία και δεν άρμοζε στον Χάνς να διατηρεί 

επαφή με κάποιον διαφορετικό και ξεχωριστό από ό,τι προέβαλαν τα πρότυπα της 

εποχής. Καθώς περνούσε ο καιρός η επαφή που διατηρούσαν τα δύο παιδία όλο και 

λιγόστευε, φτάνοντας σε σημείο να ανταλλάζουν μόνο μία  ψυχρή καλημέρα. 

Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι να ξεσπάσει ο διωγμός ενάντια στον 

Μπέντζαμιν και τους άλλους ομοεθνείς του Γερμανοεβραίους σε όλα τα σημεία της 

χώρας. Η ατμόσφαιρα της μικρής συνοικίας του Βερολίνου άρχισε να γίνεται εχθρική 

και αποπνικτική. Κανείς δεν τους μιλούσε πλέον, ο αριθμός των ομοεθνών του 

Γερμανοεβραίων άρχισε να μειώνεται δραματικά και οι έλεγχοι από τις γερμανικές 

αρχές γίνονταν όλο και συχνότερες. Αναγκάζονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να 

κρύβονται σε αποθήκες ή και σε υπόγεια. Καθώς περνούσε ο καιρός έβλεπαν όλο και 

περισσότερους συμπατριώτες τους να σπρώχνονται και να στριμώχνονται δίπλα-



δίπλα σε φορτηγά και τρένα με άγνωστο προορισμό, μη γνωρίζοντας ότι είχαν πάρει 

εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

Ένα ήσυχο βράδυ η οικογένεια του Μπέντζαμιν μόλις είχε δειπνήσει και η 

μητέρα του μάζευε τα πιάτα, όταν ένας Γερμανός στρατιώτης χτύπησε δυνατά την 

πόρτα δύο συνεχόμενες φορές. Η μητέρα του Μπέντζαμιν κρύφτηκε μαζί του στη 

μικρή και σκονισμένη αποθηκούλα όπου φυλούσαν τα τρόφιμα. Ο στρατιώτης 

συνέχισε να χτυπά με μανία την πόρτα περιμένοντας ανταπόκριση και βρίζοντας. Ο 

ιδρώτας έτρεχε κρύος στο μέτωπο του πατέρα και κάθε τόσο η ανάσα του κοβόταν 

καθώς έβλεπε τους μεντεσέδες της πόρτας σιγά-σιγά να ξεκολλούν. Ο Μπέντζαμιν 

ήταν κρυμμένος στην αγκαλιά της μητέρας του η οποία σε κάθε χτύπημα τον έσφιγγε 

όλο και πιο σφιχτά προσπαθώντας να τον προστατέψει. Αυτή η κατάσταση 

συνεχίστηκε για αρκετή ώρα μέχρι που τα χτυπήματα σταμάτησαν για λίγο 

δημιουργώντας ένα κενό ανάμεσα σε αυτά και τον μεγάλο γδούπο που έριξε κάτω την 

πόρτα. Αμέσως ο στρατιώτης συνοδευόμενος από άλλους τέσσερεις μπήκαν μέσα στο 

σπίτι και χτύπησαν με όλη τους τη δύναμη τον πατέρα στο κεφάλι. Στη συνέχεια 

άρχισαν να διαλύουν και να ισοπεδώνουν ό,τι έβρισκαν στο δρόμο τους με μανία 

μέχρι να μπορέσουν να τους βρουν. Μόλις άνοιξαν την πόρτα της αποθήκης αμέσως 

έπιασαν την μητέρα του Μπέντζαμιν από τα μαλλιά και την πέταξαν έξω, πράγμα το 

οποίο έκαναν και με το παιδί χωρίς να υπολογίσουν την σωματική του αδυναμία και 

το ότι ήταν απροστάτευτος μόνο και μόνο επειδή διέφερε από τα άλλα παιδιά και 

εξαιτίας της καταγωγής του πράγμα το οποίο δεν αποτελούσε αφορμή για αυτές τις 

πράξεις τους. Όπως και οι άλλοι γνωστοί τους λοιπόν και αυτοί στριμώχτηκαν σε ένα 

φορτηγό μαζί με άλλους χωρίς να αντιδράσουν και χωρίς να μιλήσουν. 

Το φορτηγό προχωρούσε ήσυχα και αθόρυβα μέσα στη νύχτα. Μόνο ο βήχας 

κάποιων ανθρώπων που είχαν αρρωστήσει από τις κακουχίες και το ελαφρό κλάμα 

του Μπέντζαμιν μέσα στην αγκαλιά των γονιών του. Αναρωτιόταν που πήγαιναν, 

γιατί φεύγουν, τι έκαναν και αξίζουν αυτή τη μεταχείριση. Οι γονείς του δεν ήταν σε 

θέση να απαντήσουν και συνέχιζαν να μην μιλούν διατηρώντας μια έκφραση 

απελπισίας στο πρόσωπό τους. 

Η επόμενη μέρα ήταν χειρότερη από ότι περίμεναν. Η τροφή ήταν ελάχιστη 

έως ανύπαρκτη και οι στάσεις του Φορτηγού-τρένου υπερβολικά πολλές με σκοπό να 

στριμωχτούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Μπέντζαμιν καθόταν όλη την μέρα 

ακίνητος αι το μυαλό του τριγυρνούσε παντού. Σκεφτόταν τον τρόπο που τους πήραν 

από το σπίτι του και την κακομεταχείριση που υπομένουν μέχρι τώρα, ανησυχώντας 

παράλληλα για το αν θα χειροτερέψει. Μέσα σε αυτές τις σκέψεις που βασάνιζαν το 

μυαλό του πέρασε και η εικόνα του φίλου του Χάνς. Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να 

είχε βοηθήσει ως καλύτερός του φίλος, παρότι τον είχε ξεχάσει και τον αντιμετώπιζε 

με τον ίδιο τρόπο που τον αντιμετώπιζαν και οι άλλοι. Ξαφνικά διαπίστωσε ότι ο 

Χάνς δεν διέφερε από τα άλλα παιδιά που τον κορόιδευαν αλλά ούτε και από τους 

Γερμανούς που τον πήραν μακριά, απλά είχε συμφωνήσει μαζί τους. Τις σκέψεις του 

διέκοψε ο θόρυβος των ανθρώπων που έμπαιναν ξανά μέσα στο φορτηγό μετά την 

τελευταία στάση. 



Το ταξίδι συνεχίστηκε για αρκετές ώρες και ο Μπέντζαμιν μόλις είχε 

καταφέρει να κοιμηθεί μετά από το λίγο τσάι που ήπιε και ένα μικρό κομμάτι 

μουχλιασμένο ψωμί, όταν το φορτηγό σταμάτησε απότομα και ο ήχος των 

σκουριασμένων φρένων του σταμάτησε απότομα τον ελαφρύ ύπνο του παιδιού. Οι 

γονείς του Μπέντζαμιν κατάλαβαν ότι δεν επρόκειτο για στάση αλλά τον τελικό 

προορισμό τους. Οι στρατιώτες με γρήγορο ρυθμό έβγαλαν έξω τους επιβαίνοντες και 

τους οδήγησαν στην είσοδο όπου με μεγάλα γράμματα ήταν γραμμένο 

«ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ» και κάτω από αυτή τη μεγάλη επιγραφή ήταν γραμμένο «Η 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ». Πολύ αργότερα κατάλαβε τι σήμαινε αυτή η 

επιγραφή. Ο μόνος τρόπος να απελευθερωθείς από το στρατόπεδο συγκέντρωσης 

ήταν να πεθάνεις δουλεύοντας, μόνο τότε θα ήσουν ελεύθερος. Οι πόρτες άνοιξαν και 

συνέχισαν να περπατούν μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης κοντά ο ένας με τον 

άλλο καθώς δεν γνώριζαν που βρίσκονται. Ξαφνικά κάποιες φωνές ακούστηκαν και 

αμέσως εμφανίστηκαν στρατιώτες οι οποίοι χώρισαν τους ανθρώπους σε άντρες, 

γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και πολλές άλλες κατηγορίες που οφείλονταν στα 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των ανθρώπων αυτών. Οι γονείς του 

Μπέντζαμιν χωρίστηκαν, όμως ο πατέρας του κατάφερε να μείνει μαζί του. 

Η ζωή εκεί ήταν πολύ σκληρή. Όλοι ήταν αναγκασμένοι να σηκώνονται πολύ 

νωρίς, να δουλεύουν κουραστικά όλη την ημέρα μέχρι αργά το βράδυ και να 

συντηρούνται με ελάχιστη τροφή. Όσο για τον Μπέντζαμιν, προσπαθούσε να μείνει 

αθέατος καθώς γνώριζε την τύχη πολλών ομοεθνών του που είχαν στοχοποιηθεί από 

τους φύλακες του στρατοπέδου. Όλη την ημέρα ήταν πάρα πολύ θλιμμένος. Το μόνο 

συναίσθημα που ένιωθε εδώ και μήνες ήταν η απελπισία και ο φόβος για το εάν θα 

ελευθερωθεί ή θα τον πιάσουν, θα σωθεί ή θα υποβληθεί σε κάποιο βασανιστήριο. 

Όλες αυτές οι σκέψεις τυραννούσανε όλη τη διάρκεια της ημέρας και δεν του 

επέτρεπαν να ανακουφιστεί ούτε λεπτό. Το χειρότερο όμως ήταν να βλέπει τον 

πατέρα του κάθε μέρα να απελπίζεται όλο και περισσότερο και να αγωνιά εάν αυτός 

ήταν καλά και εάν ζει η μητέρα του την οποία είχαν να δούν από τότε που τους 

χώρισαν. 

 Ο καιρός περνούσε βασανιστικά αργά και κάθε στιγμή που ζούσε αυτός και ο 

πατέρας του ένιωθαν όλο και πιο κουρασμένοι, όλο και πιο φοβισμένοι και η 

απελπισία τους μεγάλωνε. Ήταν εμφανές ότι ο πατέρας δεν είχε πια αρκετές δυνάμεις 

και το είχε διαπιστώσει και ο ίδιος χωρίς να θέλει όμως να το παραδεχτεί. Δυστυχώς 

η μέρα αυτή που θα τον πληροφορούσαν οι άλλοι κρατούμενοι για τον θάνατο του 

πατέρα του έφτασε και δεν υπήρχε κανείς συγγενής του να τον παρηγορήσει. Οι 

άλλοι κρατούμενοι του συμπαραστάθηκαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον 

φροντίσουν. Οι επόμενες μέρες περνούσαν καταθλιπτικά μέσα στη ρουτίνα του 

στρατοπέδου για τον μικρό Μπέντζαμιν μέχρι εκείνη τη μέρα που διαπίστωσε μια 

αλλαγή στη ζωή μέσα στο στρατόπεδο. Οι στρατιώτες δεν προσπαθούσαν πια να 

ελέγξουν το στρατόπεδο και να υποβάλλουν στους κρατουμένους εξαντλητικές 

εργασίες ή να τους εξοντώσουν, αλλά αντίθετα, έδειχναν αναστατωμένοι, αρκετά 

νευρικοί και φοβισμένοι, μαζεύοντας τα πράγματά τους. Κατά το βράδυ το 

στρατόπεδο είχε αδειάσει δεν φαινόντουσαν πια στρατιώτες μόνο κρατούμενοι που 



πανηγύριζαν γύρω από τα άρματα των συμμάχων. Το στρατόπεδο είχε περάσει στα 

χέρια των συμμάχων και επιτέλους ήταν ελεύθεροι. Λίγο καιρό αργότερα οι σύμμαχοι 

τον βοήθησαν να επικοινωνήσει με τον θείο Νταβίντ μαζί με τον οποίο μετακόμισε 

στην Αγγλία.   

Όλα αυτά θυμήθηκε ο Μπέντζαμιν με μία μόνο ματιά του αλλαγμένου πια 

φίλου του Χάνς. Ο Μπέντζαμιν είχε μείνει άφωνος και σαν στήλη άλατος ένιωθε να 

έχει κολλήσει στο πάτωμα και να μην μπορεί ούτε να αντιδράσει. Ο Χάνς 

αναρωτήθηκε και ρώτησε: 

-Γιατρέ, είστε εντάξει; 

Ο Μπέντζαμιν όμως δεν μπορούσε να απαντήσει και ο Χάνς συνέχισε να ρωτά. 

Καθώς λοιπόν πήγαινε να καλέσει βοήθεια ο Μπέντζαμιν του έπιασε το χέρι και 

τραύλισε σιγανά: 

            -Χάνς, είσαι εσύ; Με θυμάσαι; Εγώ είμαι ο Μπέντζαμιν! 

            -Μπέντζαμιν εσύ; Πάει τόσος καιρός! 

           -Φίλε μου, τι κάνεις, πώς το έπαθες αυτό; 

           -Κατά τη διάρκεια του πολέμου είχα καταταγεί στη Βέρμαχτ και στη διάρκεια 

μίας μάχης πάτησα νάρκη και τραυματίστηκα σοβαρά. Υπήρχε κίνδυνος να πεθάνω 

αλλά ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να με κρατήσουν στη ζωή με το τίμημα να μείνω 

ανάπηρος. Εσύ, πώς σώθηκες, αφού  είδα να σε παίρνουν. 

            -Εμένα και την οικογένειά μου μας οδήγησαν στο Μαουτχάουζεν και μόνο 

εγώ κατάφερα να σωθώ με τη βοήθεια του θείου Νταβίντ. 

            -Φίλε μου, λυπάμαι που σε εγκατέλειψα, ήταν δικό μου λάθος δεν έπρεπε να 

με επηρεάσουν οι γονείς μου, αφού πάντα ήθελα να είμαστε φίλοι έτσι όπως ήσουν. 

Ελπίζω να με συγχωρέσεις. 

           -Φυσικά και θα σε συγχωρέσω. Ήμασταν παιδιά τότε και όσα συνέβαιναν ήταν 

πάνω από τις δυνάμεις μας για να τα αλλάξουμε. 

 -Θέλω όμως να ξέρεις ότι και για εμένα τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Οι 

γονείς μου σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς και μετά τον τραυματισμό μου δεν 

βρέθηκε κανείς να με βοηθήσει και να μου συμπαρασταθεί. Κάθε φορά που ήμουν 

μόνος και απελπισμένος μου έρχονταν στον μυαλό πως θα ήταν τα πράγματα εάν 

όλοι όσοι δεν συμφωνούσαμε με όσα γίνονταν τότε είχαμε αντιδράσει. Αν δεν είχαμε 

αφήσει να χαθούν οι φίλοι, οι γείτονες, οι γνωστοί μας. Θυμόμουν τότε το ποίημα του 

Μπρέχτ που μας διάβαζε ο πατέρας μου όταν ήμασταν παιδιά: 

 «Όταν ήρθαν να πάρουν τους τσιγγάνους δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν 

τσιγγάνος. Όταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές δεν αντέδρασα, δεν ήμουν 

κομμουνιστής. Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους δεν αντέδρασα. Δεν ήμουν 

Εβραίος. Όταν  ήρθαν να πάρουν εμένα δεν είχε απομείνει κανείς για να αντιδράσει». 



 -Ποιος ξέρει ίσως και να ήταν διαφορετικά. 

 

Ψευδώνυμο: Χουντίνι 


