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Μέρη από το βιβλίο αυτό που σε έκταση ΔΕΝ θα υπερβαίνουν τις 500 λέξεις, μπορούν να 
ανατυπωθούν ή μεταδοθούν χωρίς ειδική άδεια,

υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών αυτών,
Θα εκτιμηθεί από τον ΣΠΕΚ και τον συγγραφέα η ταυτόχρονη ενημέρωσή τους.



Στην Τούλα  
και στον Γιάννη

Στους ανθρώπους θα έδειχνα
πόσο λάθος κάνουν να νομίζουν 

ότι παύουν να ερωτεύονται όταν γερνούν, 
χωρίς να καταλαβαίνουν 

ότι γερνούν όταν παύουν να ερωτεύονται! 
Στους γέρους θα έδειχνα 

ότι το θάνατο δεν τον φέρνουν τα γηρατειά 
αλλά η λήθη.

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣ



Ορθοπεταλιά < ορθός + πεταλιά  
(ουσιαστικό, γένους θηλυκού): 

i) η ενέργεια με την οποία ένας πο-
δηλάτης  σηκώνεται όρθιος την ώρα 
που κάνει πετάλι, π.χ. όταν πρέπει να 
ανεβεί μια απότομη ανηφόρα,

ii) οι αγωνιώδεις προσπάθειες κά-
ποιου ανθρώπου να υπερβεί τις δύ-
σκολες καταστάσεις καταθέτοντας 
και την τελευταία ρανίδα του ιδρώτα 
του (μεταφορική σημασία).



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

7

Οκτώβρης 2002 – Θεσσαλονίκη

Βαδίζω μόνος μου στην αρχή της νέας παραλίας απ’ την Καλαμα-
ριά, ένα απογευματινό από κείνα τα ρομαντικά του Οκτώβρη της 
Θεσσαλονίκης.

Από νωρίς έχει βρέξει. Τώρα φυσάει ένας βαρδάρης μ’ εκείνη 
τη γνωστή ένταση αλλά και γοητεία που μόνον αυτός ξέρει ν’ ασκεί 
εδώ και πολλά χρόνια στους ρομαντικούς, και όχι μόνον, ανθρώ-
πους αυτής της πόλης. Το μεγάλο καραμπουρνού προβάλλει ανα-
σηκωμένο πάνω απ’ τη θάλασσα σαν μύτη τεράστιου ξιφία. Τα σπί-
τια των παραλιακών χωριών του κόλπου φαίνονται πεντακάθαρα, 
σαν να ’ναι πάνω απ’ το γήινο ορίζοντά τους, σ’ ένα άλλο ψηλότερο 
επίπεδο.

Τα παράλια της Πιερίας λες κι αν απλώσεις το χέρι σου θα τα 
πιάσεις. Ο Όλυμπος σε τρισδιάστατo φόντο, μαγικό, φαντάζει κι αυ-
τός στην υπέροχη αυτή οφθαλμαπάτη που σκαρώνει η φύση σε τέ-
τοιες ιονισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες (φαντάζομαι τέτοια ώρα 
ετοιμάζονταν κι οι θεοί του να κατέβουν για κάνα θέατρο στο ∆ίον).

Περνάω μπροστά απ’ αυτές τις «μοντέρνες» καφετέριες που 
υπάρχουν σήμερα στην ονομαζόμενη νέα παραλία. Άλλοτε εκεί 
έσκαζε το κύμα της θάλασσας, μπροστά στα νεοκλασικά αρχοντικά 
σπίτια που κοσμούσαν το γιαλό και που μόνο δυο τρία απ’ αυτά σώ-
ζονται μέχρι και σήμερα. Σώθηκαν ευτυχώς από κάποια φωτεινά 
μυαλά που αγάπησαν αυτόν τον τόπο, για να μας θυμίζουν ότι αυτή 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

8

η πόλη ήταν πράγματι κάποτε ερωτική, σαν κι αυτούς τους ρομα-
ντικούς που σκέφτηκαν κι αποφάσισαν να θεσπισθεί ένας νόμος για 
τη διατήρηση αυτών των αναμνήσεων που τις περισσότερες φορές 
μάς πληγώνουν.

* * *

Οι καφετέριες λοιπόν αυτές φιλοξενούν τα βράδια κυρίως τους 
νέους, κι άλλους που θέλουν να λέγονται νέοι, που είναι φαίνεται 
σήμερα πολυπληθέστεροι της δικής μας εποχής.

Καμία σχέση με τα λιγοστά λιτά και γραφικά καφενεδάκια και 
τους θαμώνες της δεκαετίας του 1960. Τάβλι και ξερή. Το στοί-
χημα, ένα ουζάκι, το πολύ πολύ ενισχυμένο καμιά φορά με μεζέ, 
πληρωμένο απ’ το λιγοστό χαρτζιλίκι, απ’ αυτόν που είχε χάσει στις 
πόρτες, στο πλακωτό, στο φεύγα ή στις ξερές.

Αργότερα εμφανίστηκαν παιχνίδια σαν το ποδοσφαιράκι αλλά 
και τα φλιπεράκια, που αποτέλεσαν την έναρξη του μοντέρνου 
τρόπου διασκέδασης της γενιάς μας. Μαζί με τα τζουκ-μποξ μά-
ζευαν τους νέους (όσους είχαν απομείνει απ’ τη μετανάστευση που 
μάστιζε την εποχή) στα υπόγεια των τότε καινούριων εργολαβικών 
πολυκατοικιών που άρχιζαν σιγά σιγά να εμφανίζονται. Καταραμέ-
νη αντιπαροχή. Μάζεψες τους ανθρώπους σε απάνθρωπα κλου-
βιά.

 Από ρετιρέ μέχρι υπόγεια. Έργο της τότε κεντρικής εξουσίας 
για το καλό του τόπου, υποτίθεται. Λύση στο οικιστικό πρόβλημα 
το χαρακτήρισαν οι υποστηριχτές του.

Τρίχες, άλλος ήταν ο καημός αυτονών, αλλά δεν είναι της στι-
γμής αυτής.

Στα υπόγεια λοιπόν αυτά μαζευόντουσαν μαθητές γυμνασίων, 
που είχαν κάνει σμπόμπα από κάποιο μάθημα που δε γούσταραν. 
Όλοι τους δραπέτες της δεινοπαθούσης, κι εκείνη την εποχή, εκ-
παίδευσης.

*
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Τώρα λοιπόν, τεράστιες αίθουσες διακοσμημένες από κάθε υλι-
κό και χρώμα, με ιδιόρρυθμους φωτισμούς. Τραπεζάκια και καθί-
σματα διάφορων σχημάτων και μεγεθών. Με λίγα λόγια χλιδάτα 
μαγαζιά λένε σήμερα φίλε μου. Ξένη μουσική, τι μουσική δηλαδή, 
ένα συνεχόμενο ντάμπα ντούμπα τις περισσότερες φορές, για να 
σου ζαλίζει το κεφάλι, να σε κάνει να μην μπορείς να μιλήσεις με το 
διπλανό σου, ακόμα κι αν του βάλεις το στόμα σου δίπλα στ’ αυτί 
του. Στο τέλος, απ’ το συναγωνισμό της ανθρώπινης φωνής και 
των ηχείων του μηχανήματος που παράγει τον ήχο (έτσι λένε τώρα 
τη μουσική, ήχο) νικητής βγαίνει φυσικά πάντα ο ήχος και μένεις 
εσύ στην αποχαύνωση που σου έχει προκαλέσει η κατανάλωση 
του όποιου αλκοόλ κι η απογοήτευση επειδή ακόμα μια βραδιά 
σου πήγε χαμένη. Προεκτάσεις από πλαστικό και νάιλον, παλούκια 
όρθια και οριζόντια, μεγαλώνουν το χώρο του μαγαζιού μέχρι το 
πεζοδρόμιο. Κλιματιστικά μηχανήματα το καλοκαίρι. Θερμάστρες 
υγραερίου (ξέρεις, αυτές που μοιάζουν με μανιτάρια) για το χειμώ-
να και τις ημέρες αιχμής –Σαββατοκύριακα και γιορτές– στο πεζο-
δρόμιο. Τι κιτσαριό φίλε μου!

Έτσι συμπληρώνεται το όλο κακόγουστο, αυθαίρετο σκηνικό 
της περιοχής, υπό το βλέμμα πάντα της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
της πολιτείας γενικότερα. Το ίδιο σκηνικό και σ’ όλες τις πόλεις και 
κωμοπόλεις της Ελλάδας μας. Οι θαμώνες αλλοπρόσαλλο σμάρι 
αρσενικοθήλυκων ανθρώπων.

Τις περισσότερες φορές, οι «γκόμενες» τρεις-τρεις, πέντε-πέ-
ντε, τα ίδια κι οι υποτιθέμενοι αρσενικοί. Στρατόπεδα εχθρικά. Οι 
μεν τα ρίχνουν στους δε. ∆εν υπάρχουν άνδρες σήμερα, ακούς να 
λένε μεταξύ τους τα θηλυκά. Άσε ρε μαλάκα, ακούς τους άλλους 
να λένε, όλες για ένα πήδημα είναι. Ζευγάρια με απλανές βλέμμα, 
μ’ ένα τσιγάρο στο ένα χέρι και μ’ ένα κινητό τηλέφωνο στ’ αυτί. 
Τελευταία δε μιλάνε πια ούτε στο τηλέφωνο! Στέλνουν μηνύματα. 
Είναι σκυμμένα όλα πάνω σ’ ένα κινητό και πληκτρολογούν με ένα 
δάxτυλο μόνο, με αστραπιαία ταχύτητα.

Έτσι είναι παιδιά; Έτσι, και μη χειρότερα.

*
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Στις καταπληκτικές λοιπόν αυτές καφετέριες της πόλης μας σερ-
βίρεται καφές κάθε προέλευσης, αρώματος και γεύσης. Καπουτσί-
νο, εσπρέσο, φρέντο, γαλλικός, ιρλανδέζικος. Καφές με γεύση βα-
νίλιας και κάθε μαλακίας. ∆ιάφορες μάρκες μπύρας προερχόμενες 
απ’ όλα τα μέρη του κόσμου, με λιγότερο ή περισσότερο αλκοόλ. 
∆ιάφορα έγχρωμα ηδύποτα συνοδευόμενα από πάσης φύσεως 
ξηρούς και μαλακούς καρπούς. Και άλλων ουκ έστιν αριθμός Κι 
άλλα διάφορα, που τα λένε snacks επί το Αμερικανικότερον.

Την επoxή αυτή η πόλη κι όλη η Ελλάδα ζει στο ρυθμό της προ-
εκλογικής αναμέτρησης των υποψηφίων για την ανάδειξη των 
«αρχόντων» της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτού του τόπου. Έτσι το 
λένε τώρα, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και νομαρχιακή και υπερ-
νομαρχιακή. Έχουμε και περιφερειάρχη.

Τώρα τι διοίκηση ασκούν όλοι αυτοί που κάθε φορά προστίθε-
ται κι ακόμη ένας απ’ αυτούς, ο Θεός το ξέρει. Ένα πράγμα πάντως 
έχω καταλάβει. Κάθε φορά που προστίθεται κι ένας ακόμη κεχα-
γιάς στα… κεφάλια μας, όλο και δυσκολότερα γίνονται τα πράγμα-
τα. Οι πόλεις γίνονται πιο απάνθρωπες.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να περπατήσουν ούτε στα πεζο-
δρόμια. Αυτά έγιναν εκθέσεις αυτοκινήτων παράνομα απ’ τις αντι-
προσωπείες που τα πουλάνε, γιατί λένε, άκουσον, έχουν άδεια απ’ 
τον δήμαρχο. Αυτόν που μας καλεί να τον ψηφίσουμε την άλλη 
Κυριακή και είναι και φίλος, τρομάρα του. Άδεια έχουν κι αυτές οι 
καφετέριες και τα κέντρα διασκεδάσεως που προεκτείνονται πάνω 
στα πεζοδρομία και δεν μπορεί να περπατήσει ή να περάσει άν-
θρωπος από κει.

Όλ’ αυτά δε, γίνονται εν γνώσει όλων των τοπικών αρχόντων 
και βέβαια για το καλό αυτής –πώς την είπαμε;– της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. Κοίτα να δεις, να τώρα, περπατάω στην παράλια και 
μου κορνάρει ένας χαμένος από πίσω μου, ερχόμενος με το αυ-
τοκίνητό του. Τι δουλειά έχει τώρα αυτός πάνω στην παραλία, μου 
λες; Μου δίνει να καταλάβω ότι θέλει να κάνω στην μπάντα, γιατί 
(μου γνέφει με χειρονομίες) θέλει να παρκάρει δίπλα στ’ άλλα εκα-
τοντάδες τροχοφόρα που είναι προκλητικά παράνομα σταθμευμέ-
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να ρεμβάζοντας το Θερμαϊκό χωρίς τους επιβάτες τους, οι οποίοι 
απολαμβάνουν θρασύτατα τα διάφορα ζουμιά στις παραπάνω κα-
φετέριες που είπαμε.

Άκουσα πριν από λίγο απ’ τ’ ακουστικά του μικροσκοπικού μου 
ραδιοφώνου, που παίρνω κάποιες φορές μαζί μου στη βόλτα μου, 
πως δύο οδηγοί πλακώθηκαν στο ξύλο. Ο ένας έβγαλε και μαχαίρι, 
για μια αμφισβητούμενη θέση στάθμευσης στην πυλωτή της άθλι-
ας πολυκατοικίας τους.

Καταραμένη αντιπαροχή θα λέω πάντα.

*

Τα σκουπίδια γίνονται όλο και περισσότερα, γιατί έχουν πάλι 
απεργία οι υπάλληλοι του δήμου. ∆εν τους πληρώνει, λένε, ο 
δήμαρχος κάποια πριμ αποδοτικότητας. Σε μερικές μέρες έχουμε 
∆ημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές. Στην πόλη γίνεται το έλα να 
δεις.

Το έργο βέβαια το έχω ξαναδεί, και μάλιστα με τους ίδιους 
πρωταγωνιστές. Τα σκουπίδια, τόνοι, σε ξεσκισμένες –απ’ τις γά-
τες και τα σκυλιά– νάιλον, καταραμένες σακούλες των πολυκατα-
στημάτων. Οι φίρμες τους δίνουν την παρουσία τους ακόμη και σ’ 
αυτό το τρισάθλιο τοπίο. Φίρμες και ποντίκια, τρωκτικά και τα δύο, 
μπροστά στα μάτια των αγανακτισμένων πολιτών. Μύγες να πετά-
νε σε σμήνη και κάποια αδέσποτα κακόμοιρα σκυλάκια να ζητούν 
κι αυτά το μερίδιό τους απ’ την κατάντια αυτής της κατά τα άλλα 
ερωτικής πόλης.

Έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια για μελέτες και κατασκευές επε-
ξεργασίας των σκουπιδιών και δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους οι 
περιβόητοι φορείς. Λες να είχαν δίκιο οι παλιότεροι που πίστευαν 
πως «Όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει»;

Οι πολιτικάντηδες ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Κατά 
τ’ άλλα η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί αυτόνομη, ανεξάρτητη 
και πάντα για το καλό του τόπου και του πολίτη, ο οποίος πληρώνει 
όλο και περισσότερα τέλη για την καθαριότητα της πόλης αλλά, σας 
παρακαλώ, και την περαιτέρω ποιότητα της ζωής του.
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Υποσχέσεις από παντού.

Η εμφάνιση των υποψηφίων χολυγουντιανή. Κρεπαρισμένα 
μαλλιά, τρίχα δεν κουνιέται σε μερικούς. Άλλος τα έχει ουρά, αλλά 
τι ουρά περιποιημένη, τύφλα να έχουν τα καθαρόαιμα του ιππικού 
ομίλου. Σακάκι στον ώμο και αγέρωχο ύφος ο άλλος και ακαταμά-
χητη αισιοδοξία. (Τώρα που καθαρογράφω αυτή τη σελίδα ο ένας 
ο τσίφτης είναι ξανά ∆ήμαρχος, έκοψε και το μουστάκι και ο άλ-
λος είναι Νομάρχης Θεσσαλονίκης). Έλα κι εσύ τώρα φίλε μου με 
ανεπιτήδευτο μουστακάκι, το δερματινάκι σου και το πουκαμισάκι 
σου, χωρίς γραβάτα, να πολεμάς τα θηρία, χρόνια τώρα.

Κι αυτός ο λαός ο «κοπρολαός» (κατά τον Σουρή και πού να τον 
ξέρεις εσύ), ο κωλοέλληνας (κατά Σαββόπουλο) να σου δίνει ένα 
10% κι αυτό καταϊδρωμένο. Έβαλες όμως τα παλικάρια σου, και 
μαζί τους γελοιοποίησες τους πολέμαρχους της K.FOR. «Την κοκ-
κινόμαυρη ανεμίζοντας της ουτοπίας...» γράφει ο εκλεκτός φίλος 
Τόλης Νικηφόρου, Θεσσαλονικιός ποιητής και συγγραφέας.

*

Περπατάω λοιπόν, σχεδόν ακροβατώντας, ανάμεσα από στα-
θμευμένα αυτοκίνητα, δεκάδες μοτοσικλέτες κάθε κυβισμού και 
εργοστασίου. Παρακάμπτω καρέκλες και τραπεζάκια, κακόγου-
στες ζαρντινιέρες που καθορίζουν τα όρια του ενός μαγαζιού απ’ τ’ 
άλλο, και φτάνω επιτέλους απέναντι.

Στην αρχή της παραλίας ξέρεις, μπροστά στο παλιό Ποσειδώνιο 
–γιατί τώρα δεν υπάρχει– σκάβουν για να κτίσουν μάλλον κάτι πιο 
σύγχρονο για την περιβόητη Ολυμπιάδα. Καιρός ήταν να γίνει κάτι 
μ’ αυτό το κουρελαριό που είχε καταντήσει τελευταία. Μπροστά 
μου προβάλλει το μεγαλοπρεπές κτίριο, που το ονόμασαν κι αυτό 
Μέγαρο.

Μάρμαρο η Αθήνα, τούβλα διακοσμητικά εμείς, να μην είναι ίδια 
τουλάχιστον στην όψη, γιατί από αρχιτεκτονικής πλευράς, καλά!

Πολιτιστικές εκδηλώσεις θα γίνονται λένε ‘κει μέσα, για να εκ-
πολιτιστεί ο λαός, ν’ ανοίξει τα μάτια στον πολιτισμό και τη διεθνή 
κουλτούρα.
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Όσο καιρό περπατάω αυτόν το χρόνο στην παραλία, βλέπω στην 
πρόσοψη του κτιρίου (δεν τη χαρακτηρίζω) να κρέμονται περίτε-
χνα γιγαντοπανό, που προαναγγέλλουν τις προσεχείς κουλτουρι-
άρικες εκδηλώσεις και τα δρώμενα που θα λάβουν χώρα. Βλέπω 
τους κουλτουριάρηδες και μη επισήμους που πάνε να τις παρακο-
λουθήσουν και προσπαθώ να καταλάβω πού είναι τελοσπάντων 
αυτός ο λαός για τον οποίο χτίστηκε αυτό το μέγαρο. ∆ε βλέπω 
πουθενά λαό.

Μα πού να βρεθεί ο λαός, ο απλός πολίτης σ’ αυτά τα στέκια, 
πώς να πληρώσει το εισιτήριο ο κακομοίρης, που θέλει ένα βδομα-
διάτικο αυτός κι η γυναίκα του, άσε τα παιδιά του. Κι άντε, βρήκε το 
κουράγιο και μάζεψε απ’ το υστέρημά του κι έβγαλε το εισιτήριο. 
Πώς να τολμήσει να εμφανιστεί μπροστά στους κουλτουριάρηδες, 
πού να σταθεί η γυναικούλα με το λιτό φουστανάκι της μπροστά 
στα φιρμάτα συνολάκια και τα τραβηγμένα μούτρα;

∆εν ξέρει πού να πάει, ποια είναι η θέση της εκεί μέσα, νομίζει 
πως μπήκε σε λάθος αίθουσα. Τι κτίριο Θεέ μου, εμένα μου μοιάζει 
σαν εκείνα τα κτίρια των ουαλικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και κολεγίων της πάλαι ποτέ γηραιάς Αλβιόνας.

*

Ωραίες δουλειές κι εκείνες. Βιομηχανία «Masters» κανονική. 
Παγκόσμια προσέλευση σπουδαστών. Εκατομμύρια λίρες στερλί-
νες προστίθενται στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους. Εκα-
τομμύρια δραχμές (τώρα ευρώ) φεύγουν από τον κορβανά των 
μικρομεσαίων οικογενειών του τόπου μας για το όνειρο των κα-
λύτερων ημερών των παιδιών τους.

 Έχεις δει τα απονεμημένα πτυχία από αυτά τα πανεπιστήμια; 
Πολύχρωμοι θυρεοί κοσμούν τις επικεφαλίδες τους και περίτε-
χνες σφραγίδες και υπογραφές υπογράφουν στο κάτω μέρος τους.

Κι εσύ εδώ φιλάς κατουρημένες ποδιές για να γίνεις επίκουρος 
βοηθός καθηγητού (αυτού που φοβάται μη χάσει την προσωρινή 
ούτως ή άλλως καρέκλα του και για να τη διατηρήσει βγάζει μέχρι 
και ψεύτικα πιστοποιητικά γεννήσεως). Έχεις όμως μετά απ’ αυτό 
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το ρεζιλίκι μια carte visite, που γράφει τον τίτλο. Σου αρκεί ο τίτ-
λος για να έχεις το δικαίωμα να απολαμβάνεις υψηλή αμοιβή για 
την υπηρεσία που θα προσφέρεις στον  Έλληνα πολίτη-πελάτη σου 
–έτσι δεν τον λες– που παραδίδεται άνευ όρων στο βαρύγδουπο 
τίτλο σου.

*

Μάλλον πρέπει ν’ άρχισα να γίνομαι κακός και δεν είναι αυτός ο 
στόχος μου γράφοντας αυτές τις αράδες. Κάθομαι όμως και σκέ-
πτομαι μπροστά σ’ αυτό το «Μέγαρο Μουσικής» πόσο γρήγορα 
κατασκευάστηκε και σε ποιες ακατάλληλες μάλιστα εδαφολογικές 
συνθήκες.

Τρελαίνομαι όταν σκέπτομαι πόσο δυσανάλογος χρόνος χρει-
άζεται για να στηθεί ένα προκατασκευασμένο σχολείο ώστε να 
μπουν τα παιδιά μας μέσα για να μάθουν γράμματα. Τρελαίνομαι 
όταν μαθαίνω κάθε φορά που κάτι γιαλαντζί κουλτουριάρηδες μου 
λένε με περίσσια έπαρση πόσο πλήρωσαν για να ακούσουν κά-
ποιον ή κάποια, τις περισσότερες φορές, να τσιρίζει. Τρελαίνομαι 
ακόμη περισσότερο όταν, μάλιστα, έχουν και άποψη για τη φάβα. 
Τρελαίνομαι όταν ακούω ότι η τάδε εκδήλωση έγινε για φιλανθρω-
πικούς σκοπούς.

Φιλανθρωπία, λέξη μαγική, ευαγγελική, που καμιά σχέση δεν 
έχει με τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται σ’ αυτές τις εκδηλώ-
σεις. Αφήστε βρε αυτά τα σάπια, τα κάλπικα τερτίπια σας.

Πέστε ότι κάνατε ένα ακόμη μαγαζί για να οικονομήσετε. Να 
βρίσκεστε όποτε σας γουστάρει μεταξύ σας και να δείχνουν οι κυ-
ράδες σας τα τολμηρά σιλικονούχα ντεκολτέ τους και τα πλατινένια 
μαλλιά τους. Ο τάδε μόδιστρος έραψε της τάδε το καινούριο ρούχο, 
ο τάδε χτένισε την τάδε κι άντε τώρα… Οι αδερφάρες του κερατά 
ράβουν, χτενίζουν, νοικοκυρεύουν τις κυρίες σας. Πλουτίζουν και 
δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, κι η έγνοια τους είναι σε ποιο κοσμικό 
νησί φέτος θα λιάσουν τους ανώμαλους, λείους, άτριχους, στρογ-
γυλούς γλουτούς τους. Κατά τ’ άλλα, φιλανθρωπικοί οι λόγοι της 
εκδήλωσης.
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Τρελαίνομαι όταν σκέπτομαι πως αν δεν τους έβλεπε κανείς σ’ 
αυτές τις μαζώξεις δε θα μιλούσαν ποτέ για φιλανθρωπία. Γκλαμου-
ριά του κερατά και τίποτε άλλο. ∆ε χρειάζεται εκδηλώσεις η φιλαν-
θρωπία.

Αν μαζεύατε σ’ ένα σακούλι τα εκατομμύρια που δώσατε για 
ραφτικά και χτενίσματα για την εκδήλωση, χωρίς να σας πάρει κα-
νένας χαμπάρι, θα ταΐζατε όλους τους πεινασμένους αυτής της χώ-
ρας. Αλλά μ’ ένα σμπάρο τρία τρυγόνια, όχι δύο που λέει η παροι-
μία.

Τα λεφτά ξένα, οι ημέτεροι βολεμένοι στις θέσεις κλειδιά όλων 
αυτών των οργανώσεων και τάχα μου ιδρυμάτων, κι οι απαλλαγές 
από την εφορία όλες δικές σας. Αααα! Και η γκλαμουριά-γκλαμου-
ριά, αυτό πού το πας;

 Πάρτε πλούσιοι άνθρωποί μου αυτούς που νομίζετε ότι έχουν 
την ανάγκη σας στις δουλειές σας. ∆ώστε τους ένα σταθερό μερο-
κάματο και δε χρειάζονται τη φιλανθρωπία σας. Πήγαινε φίλε μου 
σ’ ένα σπίτι αυτονών να τους ζητήσεις κάτι. Θα δεις το μεγαλείο 
τους από μακριά. Θα σε μυριστούν οι μπράβοι τους και θα πας από 
κει που ’ρθες.

Φροντίστε «καλοί μου άνθρωποι» τους νέους όσο είναι νέοι 
ακόμα. ∆ώστε τους τη δυνατότητα να μάθουν γράμματα, μια τέ-
χνη, και πάρτε τους στις δουλειές σας να δουλέψουν. ∆ώστε τους 
κίνητρα να δημιουργήσουν. Ένα εφάπαξ, ας πούμε, στην αφετηρία 
της ζωής τους, και μην τους δίνετε τίποτε στο τέλος που δεν το 
χρειάζονται. Έτσι κι αλλιώς, όπως το πάτε με τα νέα τερτίπια σας, 
δε θα προλαβαίνουν ούτε τη σύνταξή τους να απολαύσουν, γιατί θα 
τους έχετε πεθάνει.

Κατανέμετε τα αμύθητα πλούτη σας και χωρίς να σας παίρνει 
κανένας χαμπάρι. Έξυπνο είναι αυτό που σας λέω. Για σκεφτείτε 
το. Αν τους μισούς τους έχετε στη δήθεν απεξάρτηση απ’ τις ου-
σίες σε κέντρα και σε ιδρύματα, στα bar και στα internet cafe, κά-
ποιους άλλους στη διεφθαρμένη δημοσιοϋπαλληλική μηχανή, και 
μερικούς «τυχερούς» που περισσεύουν στην εξοντωτική δωδεκά-
ωρη εργασία, στο τέλος δε θα σας μείνει σκλάβος για σκλάβος για 
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την πολύτιμη δούλεψή σας. Τρελά σάς φαίνονται όλα αυτά, έτσι δεν 
είναι; Έχετε απόλυτο δίκιο, δε μιλάμε την ίδια γλώσσα, ποτέ δεν τη 
μιλούσαμε.

*

Έτσι λοιπόν, φίλε μου, πρέπει να φαίνεται αυτό που κάνουν, για-
τί το ξέρουν καλά το ποίημα. Πώς αλλιώς θα είναι πάντα οι ίδιοι 
άνθρωποι αν δε φαίνονται παντού; Οι ίδιοι, σκέψου λίγο, θα δεις, 
είναι μέσα σ’ όλα τα κόλπα. Μετρημένες οικογένειες.

Μέγαρα, εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, δημόσια έργα, τρά-
πεζες, ποδόσφαιρο, ιδρύματα, υγεία, ακόμη και Ολυμπιάδα χτυπά-
ει το σύστημα. Σύστημα ναι και ξέρεις κάτι, μη σε παραμυθιάζουν 
με δήθεν κόμμα και πολιτική παράταξη (οι παρατρεχάμενοι παντού 
προσκυνάνε). Το χρήμα δεν έχει κόμμα ή θρησκεία. Μυρουδιά έχει 
μόνο, που την οσφραίνονται πάντα αυτοί, οι ίδιοι επιτήδειοι. Πάντα 
οι ίδιοι άνθρωποι όπου και αν ανήκουν.

Κάθε εποχή βέβαια, ξεπηδάνε και κανά δύο μεγαλοκαρχαρίες 
απ’ το πουθενά. Μεγάλοι και τρανοί, και μεγαλύτερες οι κομπίνες 
τους με το εκάστοτε καθεστώς. Άκουσον! Μερικοί απ’ αυτούς μπαί-
νουν και στη φυλακή για χρόνια. Φαίνεται ότι δεν κάνανε καλά τη 
δουλειά των μεγαλύτερων αφεντικών τους, αλλιώς δεν εξηγείται 
το πράγμα. Μέχρι προχθές τακίμια και την άλλη μέρα στη φυλακή;

Μέγαρο... Όλα τα είχε η Μαριωρή ο φερετζές της έλειπε. Άααα..! 
σας παρακαλώ, έπρεπε να αποκτήσουμε ακόμη ένα έκτρωμα σ’ 
αυτήν την «ερωτική» πόλη. Να της κόψουμε τον αέρα από παντού.

* * *

Όπως έρχεσαι από θάλασσα μεριά με βαπόρι, βλέπεις έξι κα-
ταπληκτικά κατασκευάσματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, που 
προήλθαν απ’ το σμίξιμο του πολιτικοοικονομικοχριστιανικοπολι-
τιστικού, ιδιωτικού κατεστημένου της πόλης και του τόπου μας. 
Τώρα χτίζεται ολοταχώς ακόμη ένα (καλό μαγαζί). Θα σου τ’ απα-
ριθμήσω.

Πρώτο και καλύτερο το μέγαρο Μακεδονικών Σπουδών (σόμ-
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πα το χαρακτήρισε ο καλαμαριώτης φωτογράφος Κυριακίδης). Το 
έκτισαν παρατρεχάμενοι φωτισμένου βορειοελλαδίτικου μυαλού 
της τότε εποχής, που είχε την έμπνευση να σταματήσει τη θαλασσι-
νή αύρα να ανεβαίνει προς την πόλη, αλλά και για να συναγωνιστεί, 
ποιος ξέρει, χάριν της υστεροφημίας του, το στίγμα αυτής της πό-
λης, τον Λευκό Πύργο της, της μοναδικής τότε πράγματι ερωτικής 
Θεσσαλονίκης μας.

Είναι το ίδιο μυαλό που ξήλωσε τις γραμμές του πανέμορφου 
τραμ και πέταξε τα βαγόνια του στην υψικάμινο. Το ίδιο μυαλό που 
με τη μακάβρια έμπνευση της άθλιας αντιπαροχής, έδωσε την ευ-
καιρία, το έναυσμα αν θέλεις, στους κακόγουστους και λυσσα-
λέους εργολάβους να γκρεμίσουν όλα τα νεοκλασικά αριστουρ-
γήματα και να καταστρέψουν (εκ του αποτελέσματος) αυτή την 
πραγματικά ερωτική και ρομαντική τότε πόλη.

Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος έγραφε:

«Κατατρέχουν τη γραφικότητα.
Ρίχνουν τα ωραία σπίτια ένα ένα,
τα σπίτια που μας ανάστησαν από μικρά
με τα φαρδιά παράθυρα, τις ξύλινες σκάλες
με τα ψηλά ταβάνια, τις λάμπες στους τοίχους,
τρόπαια λαϊκής αρχιτεκτονικής.
Κατατρέχουν τη γραφικότητα,
τη διώχνουν διαρκώς στην Πάνω Πόλη
εκπνέει σαν προδομένη επανάσταση
σε λίγο δε θα υπάρχει ούτε στις καρτ-ποστάλ,
ούτε στη μνήμη και την ψυχή
των παιδιών μας».

Οι ανεκδιήγητοι δε επιστήμονες της εποχής, αρχιτέκτονες και 
μηχανικοί, (ευτυχώς όχι όλοι) αρκέστηκαν στο να εισπράττουν τις 
δελεαστικές αμοιβές τους, υπακούοντας στα ανορθόδοξα κελεύ-
σματα των αχρείων εργολάβων. Όταν κρατήσανε δε και τα δικά 
τους κότσια, έκαναν κι αυτοί τα ίδια και χειρότερα, επιστήμονες 
γαρ.

Ο Νίκος Μπακόλας γράφει στη «Μεγάλη πλατεία»: «Οι εργολά-
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βοι είπανε πως τελειώνανε οι πολυτέλειες με τις μονοκατοικίες και 
τα δίπατα και τις αυλές και άρχιζε μια άλλη εποχή, επικερδής, με μέ-
γαρα, με δρόμους ασφαλτοστρωμένους και με πεζοδρόμια πλακό-
στρωτα, όπου δηλαδή δεν ήταν δυνατό να μείνει χώρος για αυλές και 
περιβόλια ούτε για κρυψώνες που θα τρύπωναν τα μυστικά».

Η δεκαετία του ’60 στάθηκε η χειρότερη περίοδος στην ιστο-
ρία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Η τακτική 
της καθολικής ανοικοδόμησης πήρε μορφή ραγδαίας κατεδάφισης 
(λες και κάποιος μετά από λίγο θα σταματούσε το καταστροφικό 
τους έργο) και γκρέμισε ωραιότατα αρχοντικά του 19ου και του 
20ού αιώνα.

 Την πόλη αυτή, τη νύμφη του Θερμαϊκού, το ρόδο του Βορρά, 
κάνανε ό,τι μπορούσαν για να της ξεσκίσουν το νυφικό και να της 
μαδήσουν ένα ένα τα ροδοπέταλά της, οι βάρβαροι!!! Ντροπή και 
αίσχος στους υπευθύνους εκείνης της εποχής..

* * *

Και ήρθαν οι άλλοι, οι σοσιαλισταράδες (με το ευφυές ΥΠΕΧΩ∆Ε 
και τους περιβόητους συντελεστές και τα τερτίπια τους). Κραύγα-
ζαν για το κακό που γινόταν στον τόπο με τον τότε οικοδομικό κα-
νονισμό (ήταν αντιπολίτευση βλέπεις) κι όταν θα ’ρχονταν δήθεν 
αυτοί στην εξουσία, θ’ άλλαζαν το νόμο και θα μετέτρεπαν τον τόπο 
σε παράδεισο.

Έτσι είπες; Με τα ιδιοφυή τεχνάσματά τους, κομμένα και ραμμέ-
να στα συμφέροντα των αχρείων εργολάβων, όπου έβρισκαν σπι-
τάκι κι ακάλυπτο χώρο έστηναν όχι τριώροφες, τετραώροφες οι-
κοδομές (βλέπε Καλαμαριά) αλλά οκταώροφα τέρατα, αφήνοντας 
κι αυτοί τους ίδιους, δαιμόνιους, κατεργάρηδες εργολάβους να 
κτίζουν τα μπετονένια τους τέρατα, συμπληρώνοντας την απόλυ-
τη καταστροφή αυτής της έρμης πια πόλης. Μέσα στην πόλη, στα 
προάστια, στο βουνό ή στην παραλία, παντού, το καταστροφικό 
τους έργο ήταν παρόν (τελευταία σοφίστηκαν και τις ξαπλωτές πο-
λυκατοικίες –όπως βάφτισε τις μεζονέτες ο συμπαθής Στέφανος 
∆ιαμαντόπουλος του «Ράδιο Θεσσαλονίκη»– για να τα πάρουν χο-
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ντρά με τα διάφορα παράνομα πολεοδομικά σχέδιά τους).

Το δεύτερο είναι το λεγόμενο Βασιλικό Θέατρο. Μέχρι να έρ-
θει η καταπληκτική εκείνη έμπνευση (απ’ την Ευρώπη φερμένη 
αυτή) της πολιτιστικής πρωτεύουσας, ήταν αυτό που ήταν εν πάση 
περιπτώσει. Μνήμη ενός άλλου αμαρτωλού παρελθόντος. Ένα τολ 
ήταν στην ουσία σαν αρχιτεκτόνημα. Τώρα, μετά και την εκ βά-
θρων ανακατασκευή του (για να κονομήσουν πάλι διάφοροι), έγινε 
ένα ψηλότερο τσιμεντένιο τολ. Τι να πεις.

Το τρίτο είναι αυτό που λέμε σήμερα Μακεδονία Παλλάς. Όσοι 
ζουν σ’ αυτή την πόλη όχι από πολύ παλιά, μετά το 1958, θα θυ-
μούνται πόσα χρόνια έμπηγε ο παλουκομπήχτης τα μπετονένια του 
παλούκια μέσα στη θάλασσα για να δημιουργήσει θεμέλια, πάνω 
στα οποία θα έκτιζαν αυτόν τον μακρόστενο περιστερώνα, που τον 
ονόμασαν PALACE.

Λες και δεν υπήρχε στεριά να κτίσουν και να δημιουργήσουν 
ό,τι ήθελαν και με πολύ πιο μικρό κόστος! Τι να πει κανείς!

«Eδώ δε δίστασαν, όταν κατασκεύασαν τη νέα παραλία, να κατα-
στρέψουν την παλιά ρωμαϊκή αποβάθρα, και μπάζωσαν, όπως πάντα 
κρυφά, το πανάρχαιο υποθαλάσσιο τείχος που άρχιζε από το Λευκό 
Πύργο και έφτανε μέχρι του Αλλατίνη και πιο κάτω» (Θεσσαλονίκη 
ου μ’ εθέσπισεν. Ντίνος Χριστιανόπουλος). Βέβαια η κατασκευή 
είχε και τα θετικά της. Εκεί έβγαλε τα σεξουαλικά απωθημένα της 
η νεολαία της εποχής, που δεν είχε την οικονομική άνεση για γκαρ-
σονιέρα και ξενοδοχείο.

Συναγωνιζόμενοι οι νέοι τον πασαλομπήκτη της κατασκευαστι-
κής εταιρείας, θεμελίωναν με τη σειρά τους την πλειονότητα της 
σημερινής τρίτης ηλικίας. Θυμάσαι, φαντάζομαι, φίλε μου, τα λε-
ρωμένα γόνατα των παντελονιών μας. Τις μισοτελειωμένες πολλές 
φορές ερωτικές μας περιπτύξεις απ’ τ’ ανώμαλο βλέμμα κάποιου 
μπανιστιρτζή, που πάντα καιροφυλαχτούσε σ’ εκείνη την περιοχή 
ε; Ήθελε η Θεσσαλονίκη, λίγο αέρα; Της τον έκοψαν κι από δω. 
Πάρε ένα πέμπτο διαμέρισμα να ’χεις.

Το τέταρτο είναι ο σημερινός μεγαλοπρεπής ναός των Αγίων 
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Κυρίλλου και Μεθοδίου. Θυμάμαι τη θύελλα των δικαιολογημένων 
αντιδράσεων των περιοίκων και τις μαύρες σημαίες που κρέμα-
σαν στα μπαλκόνια τους οι μεγαλοαστοί νεοφερμένοι κονομημένοι 
χριστιανοί νεοέλληνες. Συγκεντρώσεις για να αποτραπεί το κτίσιμο 
του ναού. Συμφέροντα. Αγανάκτηση γιατί είχαν πληρώσει πανά-
κριβα το κάθε τετραγωνικό, γι’ αυτή τη θέα που σιγουρότατα δε θα 
τους τη στερούσε κανείς.

Έλα όμως που άλλαι αί βουλαί των ανθρώπων άλλα τα παπα-
δαριά κελεύουν. Τους την έφεραν οι παπάδες, κι επειδή «Ελλάς 
Ελλήνων Χριστιανών» σήμαινε δύναμη, πάρε να έχεις ακόμη ένα 
γιαπί να πορεύεσαι και πλήρωνε καημένε χριστιανέ με το ό,τι προ-
αιρείσαι για τα υπόλοιπα. Έγινε λοιπόν ένα ακόμη μαγαζί πολυτε-
λέστατο, με χρυσούς τρούλους και με δορυφορική κεραία. Ε, πώς; 
(Την ύπαρξη αυτής της κεραίας πάλι, δεν την κατάλαβα!)

Το πέμπτο είναι μια παράγκα που έστησε εκεί ένα άλλο φωτεινό 
μυαλό της τότε τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι για να τον θυμούνται, 
αλλά για να τον ξεχάσουν και να εξαφανιστεί από προσώπου γης. 
Αλήθεια πού είναι αυτός ο άνθρωπος που του έλειπε το «Ρ» στην 
προφορά του λόγου του; Και όμως και αυτό το κατασκεύασμα το 
ονόμασαν Θεσσαλονίκη PALACE (τώρα INTERNI) αν θέλει ο Θεός. 
Κι όμως ο Θεός ήθελε, γιατί απέναντι ήταν δικά του παιδιά.

Ήθελες θέα και θαλασσινό αέρα, πάρε τώρα τρούλους και καμ-
πάνες να σε ξυπνάνε κάθε Κυριακή πρωί και σε κάθε μεγάλη εθνι-
κοχριστιανική γιορτή. Πάρε και μια παράγκα που σου μόστραραν 
στη μούρη.

Το έκτο είναι αυτό το καινούριο καμάρι μας που αναφέρθηκα. 
Το μέγαρο μουσικής, αυτό ναι... Θα βλέπουμε οσονούπω και… το 
έβδομο. Είναι αυτό που θεμελιώθηκε πριν από μήνες με τις ευλο-
γίες του σεβασμιότατου τάδε… Ναι, αν περάσεις τώρα από εκεί, θα 
δεις, είναι έτοιμο το υπόγειο και σε λίγο θα τελειώσει και το γιαπί. 
Γιατί πρέπει να αρχίσουν οι εισπράξεις.

Είπαμε και παραπάνω από το ό,τι προαιρείσαι.

Όλα αυτά βέβαια γίνονται εις μνήμην του αγίου, που το όνομα 
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του θα φέρει και ο ναός αυτός. Θα βρουν οι αρμόδιοι κάποιον 
«άγιο» «ανάμεσα».

Ίσως την ευκαιρία την αδράξει και το δημοσιοεκπαιδευτικό κα-
τεστημένο για κανά τριήμερο αργίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής δε διαμαρτυρήθηκαν απ’ ό,τι 
ξέρω, γιατί όταν αγόρασαν τα διαμερίσματά τους η περιοχή ήταν 
σχεδόν υποβαθμισμένη, για λόγους Αλλατίνη, που δε χρειάζεται να 
αναλύσω. Φαίνεται εξάλλου αυτό κι απ’ την αρχιτεκτονική και την 
ποιότητα αυτών των κατασκευών. Έτσι σου λένε, ένας ναός θα μας 
ωφελήσει, θα μας αναβαθμίσει την περιοχή, έτσι και μας κάτσει και 
η αναπαλαίωση του Αλλατίνη τη βρήκαμε.

* * *

Περπατάω πλέον, στο πλακόστρωτο της παραλίας μας. Τα ζευγα-
ράκια πολλαπλασιάζονται τον τελευταίο καιρό (φυσιολογικά) και τα 
βλέπεις κολλημένα να φιλιούνται με τις ώρες (αφύσικα) χωρίς καμιά 
επιφύλαξη μπροστά στα μάτια των χιλιάδων περαστικών αλλά και 
των ηλικιωμένων που καθισμένοι στα παγκάκια ρεμβάζουν.

Ένα δειλινό που κάθισα (σπανίως κάθομαι) μόνος σ’ ένα παγκά-
κι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι άκουσα να λέει:

– Καλά ρε παιδιά; Λίγο σεβασμό, το έχετε παρακάνει πια, δεν 
καταλαβαίνετε τίποτα. Εντάξει, είπαμε, νέοι είστε. Κι εμείς ερωτευ-
τήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε.

Τους λέω λοιπόν κι εγώ ότι όλα αυτά είναι ξενόφερτα, ξενέρωτα 
πράγματα, και τους διηγούμαι μια πραγματική ιστορία*που έζησα 
πριν από χρόνια.

*

Τον Ιανουάριο του 1971 βγήκα στην Ευρώπη εν μέσω Χούντας 
(μη φοβάσαι, όχι σαν αντιστασιακός). Το ρόλο αυτόν δεν έτυχε, 
συμπτωματικά ίσως, να τον παίξω. Βγήκα κανονικά με τ’ όνομά 
μου, με διαβατήριο κανονικό, για επαγγελματικούς λόγους.
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Επισκέφτηκα πρώτα το Παρίσι και μετά το Λονδίνο. Όταν έφτασα 
στο σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού εντυπωσιάστηκα, πρώτη 
φορά γαρ, από το μέγεθός του και γοητεύτηκα απ’ το περιβάλλον 
του. Αργότερα για πολύ περισσότερα ακατάλληλα δια ανηλίκους 
πράγματα.

Η πρώτη μου αντίδραση στην πρώτη μου οπτική επαφή μ’ αυτή 
την πόλη του φωτός, του διαφωτισμού αν θέλεις, ήταν ο εντυπω-
σιασμός, όπως του κάθε  Έλληνα επαρχιώτη, πιστεύω, που επι-
σκέπτεται για πρώτη φορά αυτή την πόλη.

Λουσμένη πραγματικά στο φως και ντυμένη με το μύθο της, για 
κείνη την εποχή τουλάχιστον. Έτσι, καθώς το τρένο τροχοδρομού-
σε πάνω στις ράγιες του, στα τελευταία μέτρα του μακρινού μου 
ταξιδιού χάζευα το σκηνικό του σταθμού που τόσο διέφερε από το 
δικό μας επαρχιακό σταθμό της τότε ανθρώπινης Θεσσαλονίκης. 
Έξω απ’ τα πολλά κι εντυπωσιακά πράγματα που μου έκλεψαν τη 
ματιά μου ήταν κι αυτό.

Πολλά νεαρά ζευγάρια, παιδιά ακόμη, ήταν αγκαλιασμένα και 
φιλιόντουσαν παρατεταμένα και με πάθος. Στην αρχή νόμισα ότι τα 
μακρόσυρτα αυτά φιλιά αποτελούσαν ασπασμούς αποχαιρετισμού 
ή καλωσορίσματος πολυαγαπημένων προσώπων. Αλλά και πάλι 
τόση ώρα κολλημένοι; Μη έχοντας κάποιον δικό μου δίπλα μου 
για να το διασκεδάσω, μονολογούσα. Τι γίνεται εδώ ρε; αυτοί θα 
πηδηχτούν μπροστά μας σε λίγο.

Αλλά δεν προχωρούσαν παρακάτω, εκεί κολλημένοι. Αργότε-
ρα, τις υπόλοιπες ημέρες που έμεινα στο Παρίσι, το ίδιο πράγμα 
συνέβαινε κι εκτός σιδηροδρομικού σταθμού. Στο μετρό, στους 
δρόμους, στα καταπληκτικά café, παντού. Είπα λοιπόν ότι οι Πα-
ριζιάνοι και οι Παριζιάνες έπρεπε επάξια να φέρουν το όνομα των 
εραστών, κι όχι οι Λατίνοι, που νομίζαμε εμείς στην Ελλάδα.

∆εν ήταν έτσι όμως τα πράγματα, γιατί σε συζήτηση που είχα 
με συνάδελφο Γάλλο, που συμμετείχε κι αυτός στο training school 
που παρακολουθούσα, μου εξήγησε ο άνθρωπος ότι αυτό δεν ήταν 
τίποτα παρά μια μόδα της εποχής που θα περνούσε. Παρεξηγημέ-
νη επανάσταση στον όχι και τόσο μακρινό Μάη του ’68.
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* * *

Τα γεροντάκια κούνησαν το κεφάλι τους. Τότε θυμήθηκα κάτι 
απ’ τη δική μας όχι και τόσο επίσης μακρινή νιότη μας. Τότε που 
γράφαμε στα λευκώματα που κρατούσαν τα κορίτσια, και όχι μόνο, 
και εκφράζαμε τις απόψεις μας, τις περισσότερες φορές κλεμμένες 
από αποφθέγματα φιλοσόφων, διανθίζοντας έτσι ακόμη περισσό-
τερο τη ρομαντική εποχή μας.

Τι είναι το φιλί; Το φιλί είναι «ο ασπασμός των Αγγέλων προς τ’ 
άστρα» έγραφε κάποιος, κλέβοντάς το από τον Βίκτορα Ουγκώ.

Πιστεύω πως ένα τρυφερό, παρορμητικό και παρατεταμένο, αν 
θέλεις, ερωτικό φιλί, ένα χάδι, είναι αναπόφευκτο και δημόσια να 
δίνεται καμιά φορά και φαίνεται αν είναι τέτοια. Η πρόκληση όμως, 
φίλε, η απρέπεια, το ρεζίλεμα του έρωτα δημόσια, είναι απαράδε-
κτο, δεν το νομίζεις; Τι διάολο, τόσο άλλαξε ο ερωτικός  κώδικας;

Έτσι λοιπόν ήρθε και σ’ εμάς, ετεροχρονισμένα βέβαια, αυτό το 
φαινόμενο. Το βάφτισαν διαμαρτυρία, απελευθέρωση των νέων. 
Ελευθερία στο sex. Ελευθερία. Ελευθερία, ελευθερία. Φτάνει αυτή 
η κακώς εννοούμενη ελευθερία.

*

– Τι πράγμα; Σαν γεροντοκόρη κάνω; Έγινα κατεστημένο;

Το κατεστημένο, καλό μου παιδί, καλά κρατεί και δεν πολεμιέ-
ται με μαλακίες. Θέλει στομάχι (guts στη γλώσσα σου) και μη σε 
παραμυθιάζουν οι επιτήδειοι για να περνούν τις όποιες μεταρρυ-
θμίσεις τους σε βάρος σου. Θέλει να στρώσεις τον κώλο σου, θέλει 
διάβασμα, γνώση. Κανένας δε θα σου γεμίσει το κεφάλι, μόνον εσύ 
με την έρευνα, το ψάξιμο, τη δυναμική διεκδίκηση. Αν όλα αυτά 
τα κάνεις και σε αδικήσουν, να είσαι σίγουρος πως θα έχεις κάνει 
ένα βήμα προς την επανάστασή σου (αν την επιδιώκεις βέβαια) και 
δεν είναι σαφώς, επαναλαμβάνω, αυτό που βιώνεις μ’ αυτόν τον 
τρόπο.

∆ε βαρέθηκες, φίλε, το παραμύθι, τη νικοτίνη, το αλκοόλ, το 
φραπέ και το καλαμάκι του, το τσιγαριλίκι και την πάσης φύσεως 
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εξάρτηση; Φτάνει, basta, c’ est fini, no more, πώς να στο πω.

Θέλεις να στα πω και διαφορετικά;

Σ’ έντυσαν όπως ήθελαν, σε εκπαιδεύουν χρόνια τώρα όπως 
θέλουν, σε ταΐζουν όπως θέλουν, γρήγορα κι ανθυγιεινά στα ταχυ-
φαγεία. Με νέες ορολογίες «fast food», νέες γεύσεις, τροφές γε-
νετικά τροποποιημένες, μεταλλαγμένες κι όπως αλλιώς σκατά τις 
λένε. Η γενιά των φαστφουντάδικων, των ναρκωτικών, των, των, 
των. Φτάνει.

Σε μαζεύουν στα bar και στις καφετέριες και σου μαθαίνουν να 
πίνεις, να καπνίζεις από παιδάκι κι ό,τι σκατά σου λανσάρουν. Σε 
μαζεύουν στα internet cafe και τρελαίνουν τα κύτταρα του εγκε-
φάλου σου με την κάθε βλακεία που σου παρουσιάζουν οι οθόνες 
τους. Σου κρέμασαν σκουλαρίκια στα φρύδια, στα χείλια, στ΄ αυτιά, 
ακόμα και στη γλώσσα. Σου έβαψαν την τρυφερή σου επιδερμίδα 
με τατουάζ.  Έχεις βαπτιστεί με τους ομοίους σου με το ίδιο και μο-
ναδικό επίθετο, «ΜΑΛΑΚΑΣ’’.

– Τι πράγμα, δεν ξέρω τι λέω;

*

Ένας παππούς καθόταν στο παγκάκι της γειτονιάς του και ρώ-
τησε έναν πιτσιρικά μιας τσακαλοπαρέας.

– Με συγχωρείς, αγόρι μου, όλοι στην παρέα είστε συνονόμα-
τοι;

Ο πιτσιρικάς απορημένος κι ανυποψίαστος στο χιούμορ του γέ-
ροντα, με περίεργο βλέμμα, του απαντά.

– Όχι, γιατί ρωτάς;

Και ο γέροντας του απαντάει.

– Σε ρωτώ γιατί τόση ώρα φωνάζει ο ένας τον άλλον με το ίδιο 
όνομα, «ΜΑΛΑΚΑ’’.

*

Και ξέρεις το θλιβερό στην όλη υπόθεση ποιο είναι; Για ό,τι σου 
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συμβαίνει δε φταις εσύ. Το μεγαλύτερο, για να μην πω ολόκληρο, 
ποσοστό της ευθύνης το φέρουν οι γονείς σου. Εσύ απλώς ζεις 
αυτάρεσκα την επίπλαστη αυτάρκειά σου και τη μίζερη ελευθερία 
σου. Σου τα έχουν εξασφαλίσει οι γονείς σου με αντάλλαγμα να 
τους αφήνεις ήσυχους για την επίτευξη του υψηλού στόχου της 
καριέρας τους ή οποιουδήποτε άλλου στόχου τους.

*

Παρασύρθηκα και σε μάλωσα. Σου ζητώ συγνώμη και για λογα-
ριασμό των γονιών σου. Αλλά ξέρε το, πρέπει να δεις τα πράγματα 
αλλιώς. Ξύπνα, κάνε κάτι, όχι μ’ αυτόν τον τρόπο. Κάνε αυτό που 
θέλεις, αλλά όχι αυτό που σου πασάρουν. Αξιολόγησε τις δυνατό-
τητές σου και βάλε προτεραιότητες. Οργανώσου κι αγωνίσου. ∆εν 
υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί;

∆ιότι μετά τους καθώς πρέπει γονείς σου, σου την έχουν στημέ-
νη οι καθώς πρέπει δάσκαλοί σου, ευτυχώς όχι όλοι, που σε συ-
νάρτηση με το εκάστοτε πρόγραμμα της όποιας εκπαιδευτικής με-
ταρρύθμισης, της όποιας  κυβέρνησης, συμμετέχουν ακούσια ή 
εκούσια στο λεγόμενο  Σ ύ σ τ η μ α  που λέω εγώ. Έρχονται στο 
σπίτι σου (επί μαύρης αμοιβής) ή σε μαντρώνουν σε κάποιο φρο-
ντιστήριο, για να σου μάθουν αυτά που προηγουμένως θα έπρεπε 
να σου είχαν μάθει στην αίθουσα του σχολείου.

Τους πληρώνει ολόκληρος ο ελληνικός λαός γι’ αυτό.

Και το κατεστημένο, που λες, καλά κρατεί. Κατάλαβες φίλε; Κι 
από πού να φυλαχτείς θα μου πεις.

Έχεις δίκιο.

Προχθές έβλεπα μια εκπομπή στην τηλεόραση. Έλεγε λοιπόν 
μια γυναίκα γιατρός ότι: τα χρόνια που ήταν φοιτήτρια, τότε, τους 
συμφοιτητές της, που σπούδαζαν μαζί Ιατρική κι έπαιρναν ειδικό-
τητα γυναικολόγου-μαιευτήρα, τους έλεγαν, τους αποκαλούσαν, 
χασάπηδες και κονομισάκηδες.

Πήγαιναν για να τα πάρουν δηλαδή. Ξέρεις γιατί; Γιατί τότε αν-
θούσαν οι κλινικές, ακόμη και οργανωμένα ιατρεία, που έκαναν 
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εκτρώσεις σε νέες, κοπέλες, ανύπαντρες, αρραβωνιασμένες και 
παντρεμένες, για διαφορετικό βέβαια λόγο η καθεμιά. Αιτία αυτών 
των εκτρώσεων ήταν η έντονη και χωρίς προφύλαξη τις περισσό-
τερες φορές σεξουαλικότητα των τότε ζευγαριών.

Τώρα, συνέχισε η ειδικός, ανθούν κέντρα τεχνητής γονιμοποί-
ησης. Αυτό κάτι λέει. Είναι μήπως υπερβολή; Κάθε άλλο μάλιστα. 
Υποστήριζε αργότερα ότι ένας από τους κύριους λόγους της στει-
ρότητας αλλά και της ανικανότητας των σημερινών αγοριών και 
ανοργασμικών κοριτσιών είναι ο μοντέρνος τρόπος διατροφής και 
γενικότερα της ζωής τους.

Για τη διατροφή, μάλιστα, είπε ένα παρά πολύ ωραίο παράδει-
γμα και μου άρεσε κι ο σχετικός διάλογος που έγινε και με τους 
άλλους συναδέλφους της στη συζήτηση. Άκουσ’ το:

Τα παλαιοτέρα χρόνια, οι νοικοκυρές που είχαν κότες στην αυλή 
τους, όταν τις φώναζαν για να τις ταΐσουν και ήθελαν να γεννήσουν 
αυγά που θα τα κλωσούσαν για να βγάλουν πουλιά, τις ταΐζανε κα-
λαμπόκι. ∆ηλαδή πρόσεχαν η διατροφή τους να είναι καλή και υγιει-
νή. Καλαμπόκι του Θεού, όχι ιχθυάλευρα και τροποποιημένες τρο-
φές!

Ένας απ’ τους γιατρούς συνομιλητές της, λέει με χιούμορ και 
σημασία. Η κότα, εντάξει, έτρωγε υγιεινά, αλλά έπαιζε το ρόλο του κι 
ο κόκορας του κοτετσιού. Σαφέστατα, του απαντά η συνάδελφός του, 
και σε ευχαριστώ για τη συμπλήρωση. Καλαμπόκι έτρωγε όμως κι 
αυτός. Ένας μάλιστα ήταν αρκετός για κάθε κοτέτσι κι είχε και αδιαφι-
λονίκητα υψηλές επιδόσεις. Συμμετείχε βέβαια κι αυτός στο υγιεινό 
φαγοπότι όπως είπαμε.

Και θα συμπληρώσω εγώ… Αν τολμούσε να εμφανιστεί και κα-
νένας κόκορας από άλλο κοτέτσι της γειτονιάς για να διεκδικήσει 
καμιά κότα, ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μια αιματο-
βαμμένη κοκορομαχία ήταν προ των πυλών του κοτετσιού. Αλί-
μονο αν άρχιζε τέτοιος αγώνας. Τι λειριά ματωμένα! Τι φτερούγες 
σπασμένες! ∆ε σου λέω τίποτα. Τώρα λοιπόν με hamburgers και 
Mac Donald’s, με πρησμένους τους αδένες εραστές απ’ το κολλη-
τήρι, τι παιδιά να φτιάξεις.
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* * *

Στην πρόοδο του γραψίματος αυτού του βιβλίου, σ’ ένα ένθετο 
περιοδικό, το «Magazine», της εφημερίδας «ο Κόσμος του Επεν-
δυτή» της 11ης Μαΐου 2003, διάβασα μια συνέντευξη του καθηγη-
τή Χρήστου Γιανναρά. Θεώρησα σκόπιμο να προσθέσω εδώ (γυρ-
νώντας πίσω σ’ αυτό το σημείο) τις απαντήσεις σε δύο ερωτήματα 
που του έθεσε η δημοσιογράφος κα Αριάν Λαζαρίδη. Η συνέντευξη 
είχε παρθεί, αργότερα χρονικά, απ’ το σημείο αυτό του γραπτού 
μου και των παραπάνω σχολίων μου.

∆ημοσιογράφος: Υπάρχει περιθώριο αντίδρασης; Μπορούμε να 
αντιδράσουμε;

Χρήστος Γιανναράς: Στο παρακμιακό αμερικανικό μοντέλο, ναι. 
Νομίζω ότι στην παρούσα ιστορική στιγμή η δυνατότητα της δικής μας 
αντίδρασης διαγράφεται με σαφήνεια: είναι η αύξηση της κατά κε-
φαλήν καλλιέργειας, με κάθε θυσία. Στην ισοπεδωτική ομοιομορφία 
του καταναλωτισμού και της τηλεοπτικής εξαθλίωσης να αντιτάξουμε 
παιδεία, εκπαιδευτικούς θεσμούς υψηλών απαιτήσεων, οργασμό βι-
βλιοπαραγωγής, μεθοδική καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Η κατά 
κεφαλήν καλλιέργεια να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότη-
τα. Πριν και από την οικονομία ή την άμυνα. Είναι πολιτικό πρόβλημα 
η αντίσταση στην παγκοσμιοποιημένη ομοιόμορφη κουλτούρα. Την 
αμερικανική κουλτούρα; Ακριβώς. Έβλεπα προ καιρού στην τηλεό-
ραση έναν πρώην υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ που καυχιόταν ότι το 
80% της παγκόσμιας κουλτούρας, όπως έλεγε, το παράγει η χώρα 
του: μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, μόδα, τρόπο διατροφής. 
Και διερωτάται κανείς, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν ανησυχούν; Η 
Ευρώπη με τις θαυμαστές κοινωνικές κατακτήσεις, την ιστορία και 
την παράδοσή της στην ανθρώπινη καλλιέργεια και παιδεία, γιατί 
υποτάσσεται αμαχητί στο οικονομικό και εκπαιδευτικό μοντέλο της 
αμερικανικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας μεταναστών, κοινωνίας της 
«ευκαιρίας», όπου τα πάντα μετριούνται μόνο με το χρήμα και κάθε 
ποιότητα αξιολογείται μόνο χρησιμοθηρικά; ∆εν υπάρχει πιο τραγική 
ιστορική χρεοκοπία για την Ευρώπη από την προσπάθεια της Ε.Ε. να 
μεταρρυθμίσει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προκειμένου να εξομοι-
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ωθούν με το αμερικανικό μοντέλο.

∆ημοσιογράφος: Κύριε Γιανναρά, πού πάει το πράγμα;

Χρήστος Γιανναράς: Πηγαίνει σε κάτι σαν ανθρωπολογική αλ-
λοίωση, σε έναν καινούριο ανθρωπολογικό τύπο που μοιάζει να δι-
αμορφώνεται από το αμερικανικό πρότυπο. Τον άνθρωπο που δεν 
έχει πια κριτήρια ποιότητας της ζωής, δεν ξέρει να χαρεί τη μία 
και μοναδική ζωή του, την ξοδεύει σε έναν ανελέητο μόχθο με τον 
οποίο εξαγοράζει τη μεγιστοποίηση της καταναλωτικής του ευχέρει-
ας. Πνίγει τις ευαισθησίες του μέσα στην αθλιότητα της τηλεοπτικής 
σαχλαμάρας, του κρετινισμού των σίριαλ. Ο ανθρωπολογικός τύπος 
που παράγει συνεχώς όλο και περισσότερη βία, που ψηφίζει στις 
εκλογές με τα ίδια συμπλεγματικά ορμέμφυτα που επιλέγει και μια 
ποδοσφαιρική ομάδα. Ο ανέραστος άνθρωπος που ξέρει μόνο να εμ-
πορεύεται τη σχέση, να αγοράζει την εμπορευματοποιημένη  ηδονή.

Ξεφύγαμε όμως. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, «κατά τον ρουν 
των γεγονότων», μας προέκυψε, όπως έλεγε και η ηθοποιός Αντι-
γόνη Κουκούλη στη σχετική κινηματογραφική ταινία –ηρωίδα του 
θεατρικού έργου «Ο Θόδωρος και το δίκαννο» με πρωταγωνιστή 
τον αξέχαστο Μίμη Φωτόπουλο με τις αξέχαστες ατάκες του.

* * *

Κοίτα να δεις, με τούτα και μ’ εκείνα ο ήλιος έγειρε για τα καλά κι 
εγώ περπατώ, περπατώ και πρέπει να κάτσω να πάρω μια ανάσα. 
Κάθομαι λοιπόν σε ένα από κείνα τα παγκάκια που τα αγκαλιάζουν 
οι αγγελικές. Την άνοιξη ντύνονται σαν νύφες μ’ εκείνα τα κατάλευ-
κα ανθάκια τους, που όταν περνάς από δίπλα τους ή κάθεσαι κοντά 
τους σε ζαλίζει η μυρωδιά τους, σε πείσμα της μπόχας του Θερμαϊ-
κού που δε λέει να τελειώσει.

Οκτώβρης, και δε μυρίζουν οι αγγελικές πια. Τ’ ανθάκια τους 
έχουν γίνει καρπός. Έχεις δει ποτέ σου τον καρπό της αγγελικής 
όταν ανοίγει κατά τα τέλη του Νοέμβρη; Είναι κόκκινος πορφύρα, 
όπως οι σπόροι του ώριμου ροδιού που στάζουν έρωτα.
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 Ο ξεδοντιάρης Βαρδάρης, που του πέσανε τα φτερά, εξαφάνι-
σε και τα ελάχιστα σύννεφα που μείνανε μετά τη βροχή. Υπάρχουν 
μόνο λίγα αραιά κατακόκκινα, λες και τα έβαψαν οι δαγκωνιές του 
ξεδοντιάρη Βαρδάρη σαν κόπασε το δειλινό.

Η δύση βάφτηκε κι αυτή κόκκινη, σημάδι πως κι αύριο θα φυσά-
ει. Έτσι έλεγαν οι παλιοί, «όταν βλέπεις κόκκινα σύννεφα στη δύση, 
την επομένη θα φυσάει». Κι αυτό ήταν τόσο παρήγορο για τη Θεσ-
σαλονίκη. Παλαιότερα λέγαμε πως η πόλη αυτή δε θα αποκτούσε 
ποτέ νέφος λόγω του ευεργέτη της Βαρδάρη, λες και θέλαμε να 
ξορκίσουμε το κακό που ερχόταν.

Τα είπαμε όμως. Στ’ αυτιά μου, απ’ τ’ ακουστικά του μικροσκο-
πικού ραδιοφώνου μου έρχεται κάποιος μουσικός παραγωγός και 
θέλει να σεκοντάρει το μελαγχολικό δειλινό μου και παίζει, ρε φίλε, 
ό,τι νοσταλγικότερα τραγούδια μπορείς να φανταστείς.

* * *

Μια πλώρη από ένα ποστάλι ξεπροβάλλει απ’ την μπούκα του 
λιμανιού και το κόκκινο τ’ ουρανού παραδίνεται στον άρχοντα απο-
σπερίτη. Το μυαλό τ’ ανθρώπου δε θέλει και πολύ για να πάρει ανά-
ποδες.

23 Απρίλη 1942 – Ξημερώματα Αγίου Γεωργίου

– Γιάν’, Γιάν’, έλα η Ευθυμία γέννσ’ αγόρ’. (Η θεία μου η Τερέζα θα 
πει πολύ αργότερα «γεννήθηκε κάτασπρο σαν πουδραρισμένο»).

Ο Γιάννης, που φώναζε η μανιά πηλιορείτισσα με το μαύρο τσεμ-
πέρι (χήρα γαρ) δεμένο μ’ ένα φιόγκο σφιχτά στο αριστερό μέρος 
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του κροτάφου της, ήταν ο πατέρας μου. Περίμενε με αγωνία τον ερ-
χομό του πρώτου παιδιού του. Εκείνη ήταν η μετέπειτα αγαπημένη 
μου και μοναδική γιαγιά Αννούλα, μάνα της μάνας μου, που πέρασε 
αρκετά μαζί μου, από τις φρονιμάδες μου, όπως έλεγε κι εκείνη.

– Αυτό του κούτσκου, το στειλ’ ο Θεός μι τα’ ονοματ’.

– Τι λες μάνα;

– Γιώργης πασάκα μ’, μι του παππούτ τ’ όνομα και τ’ Αϊ-Γιωργιού 
τη χάρ. Αϊ-Γιώργς ταχιά Γιάννη μ’.

Γιώργος ήταν το όνομα του παππού μου, που δε γνώρισα, πατέ-
ρας της μάνας μου, άντρας της γιαγιάς μου της Αννούλας.

Κοντοστέκεται ο πατέρας μου, κάνει μια γκριμάτσα όλο συγκα-
τάθεση κι αγκαλιάζει την πεθερά του, που την αγάπησε σαν δικιά 
του μάνα (αγαπούσε δύσκολα ο πατέρας μου, αυτό έδειχνε του-
λάχιστον) για την καλή της την καρδιά και τις ορμήνιες που ’δινε 
στην κόρη της όταν αυτός αργότερα έκανε κάτι κουτσουκέλες σαν 
άντρας και του τις συγχωρούσε.

– Γιώργης μάνα μου, Γιώργης.

– Ευθυμία, να μας ζήσει ο Γιώργης μας.

∆εν ήταν απλή η στιγμή. Τ’ όνομα του πατέρα του πατέρα μου, 
του άλλου του παππού μου, που δεν τον γνώρισα κι αυτόν, ήταν 
Θανάσης. Κανονικά λοιπόν Θανάση θα με λέγανε, αν δε συνταίρια-
ζαν όλες αυτές οι συμπτώσεις. Ναι, δεν είναι έτσι απλό που νομίζεις.

Υπήρξαν παιδιά αβάφτιστα σε μεγάλη ηλικία ακόμα και επί ημε-
ρών μας, που ταλαιπωρούνται απ’ αυτόν τον εθιμοτυπικό άγρα-
φο νόμο. Το πρωτότοκο παιδί και μάλιστα αγόρι, τα χρόνια κείνα, 
έπαιρνε τ’ όνομα του πατέρα του πατέρα του. Φαντάσου ότι «παιδί» 
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έλεγαν στα χωριά τ’ αρσενικό, το θηλυκό το έλεγαν του κουρίτσ’. 
Μην το συζητάς σου λέω, έτσι όπως τ’ ακούς.

Αυτή τη διαφορά την κατάλαβα βέβαια όταν μεγάλωνε η αδερφή 
μου κι έπρεπε να παντρευτεί. Έτσι λοιπόν γεννήθηκα με τ’ όνομά 
μου. Όλα αυτά είναι μνήμες από αφηγήσεις απ’ το σόι του πατέρα 
μου και τις γιαγιάς της Αννούλας σε αρκετά θα έλεγα ευτυχισμένες 
μέρες της μετέπειτα παιδικής μου ζωής. ∆εν ξέρω, αλλά τελευταία 
θυμάμαι ευκολότερα γεγονότα από παλιότερα χρόνια παρά, ας 
πούμε, απ’ το κοντινότερο παρελθόν. Λένε πως αυτό είναι σημάδι 
γηρατειών. Λες; Ποιος ξέρει;

Εγώ ξέρω πως τώρα που σκέπτομαι και γράφω όλα αυτά, που 
ίσως είναι και αδιάφορα για σένα, εγώ γίνομαι ξανά παιδί. Έζησα 
άλλωστε, ζήσαμε, τόσα και τόσα. Νομίζω πως από δω και πέρα 
μάλλον μερικής απασχόλησης δυναμικό θ’ αποτελούμε. Πότε η 
χοληστερίνη με τις συνέπειές της, πότε η αρτηριακή πίεση, πότε 
καμιά χολή και πότε κάνας κολικός του νεφρού, και τόσα άλλα (τις 
στεφανιαίες μας τις τακτοποιήσαμε πάντως) θα μας θυμίζουν εκεί-
νη την αδυσώπητη ηλικιακή κλίμακα που έχουμε αρχίσει να την 
κατεβαίνουμε πια.

Έτσι που κάθομαι σ’ αυτό το παγκάκι, στην αγκαλιά δυο αγγελι-
κών μπροστά στη θάλασσα και ρεμβάζω, σκέπτομαι πως γεννήθη-
κα σχεδόν μέσα σ’ αυτήν. Την αγάπησα τη θάλασσα πραγματικά και 
πάντα την αποζητούσα, κι όταν μου ’λειψε αργότερα, πάλι κοντά 
της πήγα. Όσο θα ζω θα με γοητεύει.

Άκου να δεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Να κάτσω λέει κάποια στι-
γμή και να γράψω τις αναμνήσεις μου σ’ ένα βιβλιαράκι, και να το 
χαρίσω στους δικούς μου ανθρώπους. Πολλές, άπειρες φορές, μου 
λείπει ο Βόλος, η γενέτειρα μου, το Πήλιο. Λέω λοιπόν να το τολμή-
σω, ν’ αρχίσω να γράφω, κι ας με κοροϊδέψουν μερικοί.

Έχω διαβάσει δεκάδες Έλληνες και ξένους λογοτέχνες και συγ-
γραφείς, άνδρες και γυναίκες. Τι σενάρια σκαρφίζονται για να σε τα-
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ξιδέψουν στα ονειροπόλα λογοτεχνικά ταξίδια τους. Πολλά απ’ αυτά 
τα ’χεις κάνει κι εσύ, αλλά δεν μπορείς να τα αποτυπώσεις έτσι, 
όπως αυτοί, απ’ το μυαλό σου στο χαρτί. Οι σελίδες των βιβλίων 
τους, διαβασμένες απνευστί καμιά φορά, με ξενύχτησαν πάμπολλα 
βράδια, χειμωνιάτικα ιδιαίτερα, με τα ταξίδια τους αυτά. Πληρωμέ-
να μάλιστα πολλές φορές aller retour. Έτσι λοιπόν τολμώ κι εγώ την 
ανέλκυση των αναμνήσεών μου, σενάριο πραγματικό, που έγραψε 
και σκηνοθέτησε η ίδια μου η ζωή.

* * *

Άφυσσος, η μυθική αφετηρία της Αργοναυτικής εκστρατείας. 
«Ένα τρεχαντήρι προβάλλει και δεν είναι η Αργώ με τους αργοναύ-
τες της που βάζει πλώρη για την Κολχίδα, για το αμφίβολο χρυ-
σόμαλλο δέρας της» (κλεμμένη η φράση από το βιβλίο του Πηλιο-
ρείτη λογοτέχνη δασκάλου Κωστή Λιάπη, του γλαφυρού λάτρη του 
λίκνου μας Πηλίου, με τίτλο «Ώρες του Πηλίου»), αλλά ένα μικρό 
τρεχαντηράκι που βάζει πλώρη για να μεταφέρει μέσα στ’ άγρια με-
σάνυχτα την ετοιμόγεννη μάνα μου στο πλησιέστερο Νοσοκομείο 
της περιοχής για να γεννήσει την αφεντιά μου, που κουβαλούσε 
μέσα της εννιά μήνες. Ο πατέρας μου, η γιαγιά μου η Αννούλα και ο 
καϊκτσής, φίλος του πατέρα μου, το πλήρωμα. Τώρα γιατί μέσα στ’ 
άγρια μεσάνυχτα με καΐκι να τρέχουν να με φέρουν στον κόσμο… οι 
γυναίκες μόνο ξέρουν απ’ αυτούς τους πόνους και τα βάσανα. 

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τους Γερμανούς σε στεριά 
και σε θάλασσα δεδομένη και η ποινή της παραβίασης οδυνηρή έως 
και θανατηφόρα τις περισσότερες φορές. Οι πόνοι της μάνας μου κι 
αυτοί οδυνηροί. Έτσι λοιπόν, το τολμούν.

– Ξεκινάμε; Ευθυμία, κουράγιο, άντε και μόλις πέρασε η καταδί-
ωξη (γερμανική περίπολος, ακταιωρός).
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– Ο θεός μεγάλος πιδάκι μ’, κάνει μια η γιαγιά μου.

Η μάνα μου κρατάει την κοιλιά της με τα δύο της χέρια, όπως 
όλες οι γυναίκες που βρίσκονται σ’ αυτή την κατάσταση. Ξέρεις, να 
έτσι, περπατάνε ολίγον καμαρωτές, κρατώντας την κοιλιά τους απ’ 
το κάτω μέρος της, με τις δυο παλάμες ανοιχτές, σαν να κρατούν 
ένα μεγάλο καρπούζι. Θυμάσαι πώς έμπαινε στο μαγαζί του άντρα 
της (που τον υποδυόταν ο Κώστας Βουτσάς) σε μια σκηνή του έρ-
γου «Το Ανθρωπάκι» η Μάρθα Καραγιάννη; Ε, λοιπόν να, έτσι ακρι-
βώς.

– Έλα Γιάννη, φύγαμε, το κουπί βαθιά, στα γεμάτα.

– Είναι απόσταση 4,5 μίλια αυτά, δεν είμαστε βάρκα, κοτζάμ καΐκ’ 
είμαστε.

– Ευθυμία, τσιμουδιά, υπομονή.

– Αν είμαστε τυχεροί, η καταδίωξη θέλει κανά δυο ώρες να ξα-
ναπεράσει.

– Κανά δύο ώρες;

Η γιαγιά μου, κρατώντας το μικρό μπόγο με το ’να χέρι της και 
το χέρι της μάνας μου με τ’ άλλο, ζούσε κι αυτή τη δική της αγωνία, 
της μάνας που θα γινόταν γιαγιά. Το πρώτο της αγγόνι θα γεννιόταν, 
πρώτα ο Θεός, και έκανε το σταυρό της.

Η Θάλασσα λάδι. Το σκοτάδι βαθύ. Η προσπάθεια να κερδίσουν 
τα κουπιά το βάρος του μικρού καϊκιού, η αγωνία να φτάσουν χω-
ρίς κίνδυνο θέλεις, κάποια στιγμή οι καρδιές των δυο σύγχρονων 
αργοναυτών φτάνουν στα όρια της θραύσεώς τους. Σταματούν για 
λίγο. Οι κτύποι τις καρδιάς τους ακούγονται σαν δυο δίχρονες μη-
χανές εσωτερικής καύσεως.
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– Γιάννη, σαν τ’ Αξελού δίχρονη κτυπά η καρδιά σ’.

– Γιατί η θκια σ’, πώς χτυπά, σαν δίχρονη του Μαλκώτση; 

(Όποιος δεν ξέρει ποια είναι αυτά τα ονόματα, του λέω πως την 
εποχή εκείνη ήταν η κινητήριος δύναμη –κατασκευαστές δίχρονων 
πετρελαιομηχανών εσωτερικής καύσεως– πολλών τροχοφόρων, 
καϊκιών, αρδευτικών συστημάτων κι άλλων πολλών εφαρμογών. 
Αν δεν κάνω λάθος, οι κατασκευαστές αυτοί, Αξελός και Μαλκώ-
τσης, ήταν Βολιώτες. Οι μηχανές τους ακούγονται ακόμη και σήμε-
ρα σε κάποια χωριά του θεσσαλικού κάμπου, που όφειλαν τις σο-
δειές τους σ’ αυτές).

…Οι καρδιές καλμάρισαν, οι σφυγμοί στο ρελαντί, η θάλασσα συ-
νεχίζει να ’ναι λάδι και οι πόνοι της μάνας μου έχουν γίνει περιοδι-
κοί. Σημάδι επερχόμενου τοκετού.

Θα ’λεγε κανείς πως σε λίγο όλα θα τελειώσουν κι όλη αυτή η 
ταλαιπωρία θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.

∆ε θέλει όμως η τύχη να παίξει έτσι. Η ώρα έχει περάσει κι είναι 
δεν είναι ένα μίλι μακριά η πολυπόθητη στεριά και το Νοσοκομείο.

Ξαφνικά, μια υποψία θορύβου, μπερδεμένου με το πλατάγιασμα 
της ήρεμης θάλασσας στα βρεχάμενα του καϊκιού, έρχεται στ’ αυτιά 
όλων. Ο θόρυβος αρχίζει και γίνεται πιο καθαρός.

Είναι η καταδίωξη που δεν υπολόγισαν σωστά την επιστροφή 
της. Ο θόρυβος της τότε σύγχρονης για την εποχή μηχανής του 
γερμανικού σκάφους γίνεται όλο και πιο ευδιάκριτος.

Μια φωτεινή δέσμη ξεθωριασμένη απ’ την απόσταση που υπάρ-
χει μεταξύ των δυο σκαφών περνά πάνω απ’ τα κεφάλια τους και 
κάνοντας μια περιστροφή 360 μοιρών σαρώνοντας τον ορίζο-
ντα δεν ξαναεμφανίζεται. Ο θόρυβος της μηχανής της γερμανικής 
ακταιωρού όσο πάει κι ελαττώνεται, μέχρι που χάνεται τελείως σαν 
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να ξεψύχησε μέσα στο σκοτάδι του απριλιάτικου Αγιωργίτικου με-
σονυκτίου.

Η μάνα μου κατουριέται απ’ το φόβο της και σιγοψιθυρίζει στη 
μάνα της (που κι αυτή είναι σε φάση λιγοθυμιάς) πως μάλλον έσπα-
σαν τα νερά και… τι γίνεται τώρα;

– Γιάννη μ’ κάντι γρήγορα, έσπασαν τα νερά.

– Τι λες μάνα, πoια νερά;

– Γιάννη, άσε τα νερά και τ’ απόνερα, εδώ απ’ ό,τι φαίνεται γεν-
νάμε και θα το κάνουμε καπετάνιο το παιδί πριν την ώρα του, λέει 
ο καϊκτσής, θέλοντας να διασκεδάσει τη δύσκολη όντως στιγμή, με 
όσο κουράγιο του είχε απομείνει απ’ το κουπί που τράβαγε τόσες 
ώρες.

Τα κουπιά δυνατά και οι καρδιές δίχρονες μηχανές, στο φουλ. 
Το ποδόσταμο του τρεχαντηριού σκίζει τα ήσυχα νερά και στη μά-
σκα του πλατσουρίζουν τα μικρά κυματάκια, που με τη σειρά τους 
αφήνουν πίσω απ’ το διάκι μια ξέθωρη γραμμή από φωσφορούχες 
μπαλίτσες. Η ευθύγραμμη πλέον πορεία που χάραξαν οι δυο κωπη-
λάτες είναι αυτή που η πλώρη σημαδεύει, η ποθητή ακρογιαλιά των 
Καλών Νερών και της Γατζέας.

– Κάντε γρήγορα, δεν αντέχω, θα μου φύγει το παιδί.

– Υπομονή Ευθυμίτσα, υπομονή, φτάνουμε.

∆εν έμελλε λοιπόν να γεννηθώ σε βάρκα.

Σε λίγο, με την ψυχή στο στόμα, η πλώρη   του   τρεχαντηριού   
ακουμπούσε στα ρηχά. Έγειρε απαλά στο ’να μάγουλο της μάσκας 
του και ξαπόστασε, βοηθώντας έτσι την ευκολότερη αποβίβαση 
των βιαστικών επιβατών του.
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Ο ερχομός μου δεν άργησε να έρθει.

Άντε μετά να σου λένε γιατί αγαπούσα κι 
αγαπώ τη θάλασσα και τα πλεούμενά της. 
∆εν άργησα πολύ και  ήρθα,  χωρίς  να  κου-
ράσω  τη μάνα  μου.  Μετά,  σαν  μεγάλω-
να, την κούρασα, κι όσο πιο πολύ μεγάλωνα 
τόσο πιο πολύ την κούραζα.

Συγγνώμη μάνα μου, συγγνώμη.

* * *

Η μάνα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Νεοχώρι.

Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Αγιά Λά-
ρισας, αλλά μεγάλωσε στο Βόλο, όπου γνώ-
ρισε τη μάνα μου σ’ ένα φιλικό σπίτι και την 
παντρεύτηκε.

Προξενιό  ήταν  η  υπόθεση,  αλλά, όπως 
λένε οι συγγενείς μας, η μάνα μου ήταν πολύ 
όμορφη και του γυάλισε του πατέρα μου, 
που δεν άργησε και πολύ να συγκατατανέ-
ψει, μια  που  του  άρεζαν  οι  όμορφες.

Ήταν και κάτι κτήματα στη μέση, απαραί-
τητα για την εποχή εκείνη για τις νύφες κι όχι 
ευκαταφρόνητα (χρειάστηκαν κάποτε). Πα-
ντρεύτηκαν σε δεύτερο γάμο, μια κι οι δυο 
είχαν χάσει τους    πρώτους    συντρόφους 
τους απ’ την ίδια αρρώστια, που θέριζε τον 
κόσμο την εποχή εκείνη.

Η μάνα μου 
και φωτό κάτω 
με τον αδελφό της 
τον Απόστολο.
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Η γιαγιά μου η Αννούλα, όταν γεννήθη-
κα, ήταν χήρα. Είχε χάσει τον άντρα της, τον 
Γεώργιο Πάταγα, αξιωματικό του στρατού, 
στον πόλεμο το 1918 αν δεν κάνω ιστορικό 
λάθος (ο παππούς το 1915, όπως γράφει από 
πίσω η φωτό). ∆εν τον βρήκαν ποτέ.

Η γιαγιά τον έψαξε παντού στη Μακεδο-
νία αλλά μάταια. Χήρα λοιπόν η γιαγιά, ζού-
σε με τις κόρες της, την Ευθυμία, τη μάνα 
μου, και την άλλη, τη Συραγούλα (Συρα-
γώ), στο Νεοχώρι, στο Πήλιο. Είχε κι έναν 
γιο, τον Αποστόλη. Απόστολο τον  λέγαμε. 
(Η γιαγιά Άννα με τα παιδιά της –η μάνα μου 
δεξιά, μπροστά στο σπίτι τους στο Νεοχώρι, 
τον Ιούλιο του 1930, όπως γράφει από πίσω 
η φωτό).

Ο θείος Απόστολος ήταν ωραίος άντρας, 
μορφωμένος. Μιλούσε Αγγλικά, Γερμανι-
κά, και εργαζόταν στο Γραφείο των πρώτων 
εξαδέλφων της γιαγιάς μου στην Αθήνα, 
στους Πανταίους. Καλό σόι και καλοί άν-
θρωποι (τους γνώρισα κι εγώ στα γεράματά 
τους, άρχοντες πράγματι για την εποχή τους). Εισαγωγές Εξαγωγές 
ο Πάταγας, ο Απόστολος στην Αθήνα.

Η γιαγιά μου ήταν, απ’ ό,τι θυμάμαι να μου λέει η μάνα μου, νη-
σιώτισσα. Είχε λιόδεντρα, περιβόλια με καλά μαξούλια (σοδειές).

Κάστανα, καρύδια, σταφύλια, σύκα και μήλα, ξακουστά σε όλον 
τον κόσμο τ’ αρωματικά φιρίκια (ονομαστά ακόμα και τώρα που τα 
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μπαστάρδεψαν). Αυτά κι άλλα πολλά στο Νιοχώρι, στο βλογημένο 
βουνό των Κενταύρων.

Στην Άφυσσο οι ελιές, το βασικότερο εισόδημα για την οικογέ-
νεια. Ο μισθός του στρατιωτικού, για την τιμή και την ασφάλεια της 
πατρίδας, πού να φτάσει γι’ αυτούς και τα τρία παιδιά. Άσε που ήταν 
μόνιμα με το τουφέκι παρά πόδας. Κι όταν πέθανε, με μια συντα-
ξούλα, όλα στην πλατούλα της.

Οι ελιές ήθελαν φροντίδα, και το σπουδαιότερο, ήθελαν μάζεμα, 
κουβάλημα. Να γίνουν λάδι, να αποθηκευτεί, να πουληθεί μέρος 
αυτού, να ξεχωρίσουν αυτές που ήταν για φάγωμα, να γίνει σαπού-
νι για τη λάτρα των σπιτιών. Υπήρχε κι ένα σπίτι ακόμα στην Άφυσ-
σο, το λεγόμενο καλύβι.

Έτσι λέγανε τα δεύτερα μικρότερα σπίτια τους οι πηλιορείτες. Τι 
καλύβι δηλαδή, σπίτι πέτρινο, κανονικό, διώροφο, με πέτρινη στέ-
γη. Κτισμένο και διαρρυθμισμένο κατάλληλα για τις δραστηριότητες 
του ελαιοπαραγωγού και τις χειμωνιάτικες συνθήκες της εποχής. 
Εκεί έβρισκαν καταφύγιο για το μάζεμα της ελιάς και την παραγωγή 
του λαδιού.

Το σπίτι αυτό το είχε δώσει η γιαγιά μου προίκα στη μάνα μου, και 
έναν αριθμό λιόδεντρα σαν παντρεύτηκε.

Την εποχή εκείνη προνομιούχα κτήματα και σπίτια ήταν των 
ορεινών χωριών και γι’ αυτόν το λόγο το σπίτι στο Νεοχώρι και 
τα κτήματα τα έδωσε προίκα στην άλλη κόρη της, τη Συραγούλα. 
(Η θεία μου η Συραγούλα να σημειωθεί ότι δε γνώρισε τον πατέρα 
της, που πέθανε το 1918 όπως ανάφερα πιο πάνω, γιατί ήταν ακόμη 
στην κοιλιά της μάνας της). 

Η θεία μου η Συραγούλα, που μ’ αγαπούσε πράγματι σαν και το 
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πρώτο παιδί της οικογένειας που ήμουν, ήταν μελαχρινή, ολίγον 
κοντούλα κι ολίγον… (κι εγώ την αγαπούσα, πέρασα μερικά καλο-
καίρια μαζί της στο χωριό και έχω καλές αναμνήσεις). Έπρεπε λοι-
πόν να της δώσουν κάτι παραπάνω για προίκα. Και παντρεύτηκε κι 
αυτή και πήρε έναν άντρα χοντρούλη, φαλακρούλη, αλλά ψηλό. Τον 
Γιάννη τον Σέιδα. Απ’ τη σμίξη αυτή βγήκαν δυο επίσης χοντρούλι-
κα, συμπαθητικά παιδάκια, η Καίτη κι ο ∆ημήτρης. 

Του λόγου το αληθές βεβαιώνει μικροσκοπική φωτογραφία απ’ 
το οικογενειακό αρχείο. Είναι βγαλμένη στην αυλή του σπιτιού στο 
Νεοχώρι με φόντο την ξερολιθιά του τοίχου που χώριζε το γειτο-
νικό σπίτι. Κατά σειρά εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά, 
καθισμένοι σε καρέκλες, μπροστά σε δύο ενωμένα τραπεζάκια με 
κάτι λιανοτσίπουρα πάνω. Πρώτος και καλύτερος εγώ. Η αφεντιά 
μου, κουρεμένος με την ψηλή μηχα-
νή όπως λέγαμε τότε, έχοντας αγκα-
λιά στα πόδια μου την εξαδέρφη μου 
την Καίτη, ένα παχουλούτσικο μαυ-
ράκι με έναν τεράστιο άσπρο φιό-
γκο στα μαλλιά. Η θεία Συραγούλα, ο 
θειος Γιάννης. Η  Γ ι α γ ι ά κ α  μου, με 
το περιβόητο τσεμπέρι με τον κόμπο στο αριστερό μέρος του κρο-
τάφου της. Μια νεαρά, αγνώστου προελεύσεως και ρόλου, αδύνα-
το να θυμηθώ ποια ήταν. Ο πατέρας μου, με το χέρι του περασμένο 
στον ώμο της μάνας μου. Η μάνα μου, κρατώντας στην αγκαλιά της 
ένα δεμάτι με αγριολούλουδα (πρέπει να ήταν πρωτομαγιάτικο τα-
ξίδι στο χωριό, γύρω στο 1949-1950). Και, τελευταία δεξιά, όρθια, 
η αδερφή μου σε πρόωρη ανάπτυξη, επίσης μ’ ένα φιόγκο άσπρο 
στα μαλλιά της (πολύς φιόγκος την εποχή εκείνη, φίλε μου, μόδα 
ήταν).
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∆εν καθόταν ποτέ ήσυχο αυτό το κορίτσι. Το Κική, έτσι είχε βα-
φτίσει χαϊδευτικά ο πατέρας μου την αδερφή μου, που την αγαπού-
σε πιο πολύ από εμένα (είχα την αίσθηση) και δεν καθόταν ποτέ στο 
ίδιο μέρος. Για την κινητικότητά της αυτή ο πατέρας μου της είχε 
κολλήσει ένα ποιηματάκι και της το έλεγε όταν έκανε καμιά αταξία 
και είχε πλάκα.

Το Κική, το Κική.
Που πατάει δω κι εκεί.

Και δεν έχει ησυχία
Κι είναι όλο αταξία.

Έτσι είναι και σήμερα, δεν κάθεται ποτέ στον κώλο της, όλο γυρ-
νάει από δω κι από κει. Τώρα όμως σταμάτησε τις πάσης φύσεως 
αταξίες. Έγινε γιαγιά, από αγοράκι του μικρότερου γιου της Γιάννη.

Το σπίτι που λέγαμε, το καλύβι στην Άφυσσο, μόλις πάτησε το 
πόδι της στη θάλασσα η Μπριζίτ Μπαρντό με το μπικίνι της στο Σαν 
Τροπέ κι έπλυνε τα…πόδια του στα Καμένα Βούρλα ο Καραμανλής, 
σε λίγο το καλύβι έγινε περιζήτητο στην τουριστική πλέον Άφυσσο, 
που όλοι γνωρίσαμε αργότερα.

* * *

Το σπίτι στο Νεοχώρι το έζησα περισσότερο και οι αναμνήσεις 
μου είναι από κει. Εκεί μ’ έστελνε η μάνα μου πακέτο σαν ήθελε να 
ξεμπερδεύει μαζί μου τα καλοκαίρια –όχι όλα– σαν τελείωνε η σχο-
λική χρονιά.

Το σπίτι αυτό, φίλε μου, δεν ήταν σαν κι αυτά που βλέπεις σήμε-
ρα, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, που καμαρώνουν περήφανα για 
την καταγωγή τους στις πλαγιές του βλογημένου Πηλίου. Όμως 
τότε στα παιδικά μάτια φάνταζε αρχοντικό. Κι αν δεν ήταν αυτό αρ-
χοντικό, με τέτοια γιαγιά αρχόντισσα! Ποιο μπορεί για να του έμοια-



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

41

ζε απ’ αυτά, τα ωραία, δεν λέω, αλλά φτιασιδωμένα τωρινά;

Πέτρινο, διώροφο, με στέγη από πηλιορείτικη γρανιτένια γκρί-
ζα πέτρα. Τέσσερα δωμάτια και διάδρομος στη μέση, που χώριζε 
τα δυο δωμάτια απ’ τη μια και τα δυο απ’ την άλλη πλευρά. Τα δυο 
μπροστινά για κρεβατοκάμαρες με τζάκι, στολισμένο με δαντέλα 
πλεκτή στον κάτασπρο γείσο του.

Στα παράθυρά τους κρεμασμένα κουρτινάκια, πλεγμένα με τσι-
γκελάκι, και στο ξύλινο δάπεδο κιλίμια υφασμένα στ’ αργαλειό απ’ 
τ’ άξια χέρια της γιαγιάς μου αλλά και της μάνας μου, που ήξερε να 
υφαίνει από μικρή.

Το τρίτο για μαγειριό με τα γανωμένα τεντζερέδια και τηγάνια 
του, με την κτιστή φουφού και την πυροστιά του. Την κλασική γαλ-
βανισμένη κρεμαστή βρυσούλα με το «καλημέρα» και την κουκου-
λάρικη πετσέτα κρεμασμένη πάνω της. Την ξύλινη πιατοθήκη με 
τα λιγοστά πιάτα, άλλα από φτηνή πορσελάνη κι άλλα από εμαγιέ, 
τα γυάλινα ποτήρια και καραφάκια, την κανάτα σκεπασμένη με κά-
λυμμα εργόχειρο και το σταμνί στην άκρη, Το τέταρτο δωμάτιο, βο-
ηθητικό, σαν αποθηκούλα. Το πάνω πάτωμα, το ανώγειο, ήταν ένας 
μονοκόμματος, ενιαίος χώρος, με σανιδένιο χοντρό και φαρδύ πά-
τωμα, και τέσσερα παράθυρα γύρω γύρω.

∆εν είχε ταβάνι, αλλά η τετράπλευρη κεκλιμένη στέγη από μέσα 
ήταν φτιαγμένη από καλοδουλεμένα τραβηγμένα αγκωνάρια και 
δοκάρια. Σχεδιασμένα και υπολογισμένα απ’ τους τότε ειδικούς μα-
στόρους, έδειχναν όμορφα, αλλά είχαν και τις πρέπουσες αντοχές, 
για ν’ αντέχουν τα χιόνια του χειμώνα. Όταν σήκωνες το κεφάλι σου 
προς τα πάνω, έβλεπες αληθινά ένα ξυλουργικό αρχιτεκτόνημα της 
εποχής.

Εκεί πάνω, στ’ ανώγειο, είδαν τα μάτια μου τα θαύματα της φύ-



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

42

σης και της γιαγιάς Αννούλας. Ανάλογα με την εποχή, κρεμόταν 
πάνω σε σχοινιά με τσιγκέλια ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ρίγανες, 
τσάγια, βότανα, δενδρολίβανα, μαντζουράνες, κυδώνια, νεροκολο-
κύθες, καλαμπόκια, ειδικά σταφύλια που τρωγόντουσαν τους πρώ-
τους μήνες του χειμώνα και βάλε.

Πάνω σε σανιδένια μακρόστενα τραπέζια και σε στρωμένα λευ-
κά τραπεζομάντιλα στέγνωναν τραχανάδες, γιοφκάδες (χυλοπίτες), 
πιο κει χαμομήλια και φλαμούρια. Σε ξύλινα, πρόχειρα, κρεμαστά 
ράφια, βάζα με φρούτα που σιγά σιγά γινόντουσαν λικέρ για τρατά-
ρισμα στις γιορτές, για τους καλεσμένους. Φρούτα ώριμα γινόντου-
σαν μαρμελάδες. Σάλτσες από ντομάτες που τις έβραζε η γιαγιά στο 
καζάνι στην αυλή και γέμιζε τα βάζα για να πάρουν κι αυτά τη θέση 
τους δίπλα στ’ άλλα.

Στ’ ανώγειο λοιπόν, μ’ όλες αυτές τις μαγικές θα έλεγα εικόνες 
στο μυαλό μου, διαπίστωνα το μεγαλείο της φύσης. Της φύσης αυ-
τής που εμείς επιπόλαια και απάνθρωπα αφαιρούμε καθημερινά 
από τα παιδιά μας απ’ τα οποία τη δανειστήκαμε.

Κι άρχιζε ο διάλογος…….

– Γιαγιά, τι είναι αυτά;

– Τραχανάς και γιοφκάδες, Γιωργάκου μ’, για τον ’χμώνα, θα 
πάμε κι στο Βόλο, αφού τα τρώτι, ολ’ σας.

– Κι αυτά γιατί είναι εδώ;

– Τα δαμάσκνα, τα συκαλάκια, δεν τα φέραμι απ’ τ’ αμπέλ’ που τ 
’άχαμε και λιάζονταν, στ’ ψάθις;

*

Το αμπέλι ήταν έξω απ’ το χωριό. Ήθελε μεταφορικό μέσο για να 
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πας. Ε! και τι λες τώρα, δεν είχε η γιαγιά το VITARA της. Αλίμονο. 
Πήλιο trophy, safari, κομβόι κανονικό. Μπροστά ένας 2x4 γαϊδαρά-
κος με την αφεντιά μου καβάλα στο σαμάρι και δυο τρία καλαθάκια 
κρεμασμένα πάνω του. Πίσω η γιαγιά μου, τραβώντας απ’ το σχοινί 
δύο κατσικούλες, με τα ποδαράκια της. Έκοβε κάνα κλαρί για βοή-
θεια και πηγαίναμε.

Είχε πλάκα το συμπαθέστατο τετράποδο. Περνούσε ανάμεσα 
από κουμαριές, βάτα και φτέρες, λες κι είχε αυτόματο πιλότο. ∆ιέ-
σχιζε το καφέ-κόκκινο, χωμάτινο μονοπάτι και μας πήγαινε στον 
προορισμό μας χωρίς καμιά δυσκολία (τι χρώμα, Θεέ μου, εκείνο 
το φωτεινό κεραμιδί του μονοπατιού).

Στα μέσα της διαδρομής, τ’ άμαθο στομάχι μου γινόταν αιγαίον 
πέλαγος απ’ τα κουνήματα πάνω στο σαμάρι. Μάλλον θα ήθελαν 
αλλαγή τα αμορτισέρ του, αλλά, όπως ξέρεις, δεν υπάρχουν ανταλ-
λακτικά για αυτά τα ζωντανά. Από ABS όμως ήταν άψογος. Μόλις 
τραβούσα λίγο το καπίστρι ο γαϊδαράκος κοκάλωνε. Τον είχε εκπαι-
δεύσει η γιαγιά στα δικά της πηγαινέλα στ’ αμπέλι όταν ήταν μόνη.

Κάποτε φτάναμε, γιατί οι κατσίκες όλο και θα σκάλωναν σε κάποιο 
κλαρί για κάποιον αρπαχτό μεζέ. Τι ποικιλίες σταφυλιών, Θεέ μου; 
Ροζακιά, σουλτανίνες, ροδίτες, μαύρα μοσχάτα με χοντρή φλούδα. 
Τα ’τρωγα σαν τρελός, φτύνοντας τη χοντρή πέτσα τους, και κατα-
βρόχθιζα το εσωτερικό της ρώγας. Μοσχοβολούσε το στόμα μέ-
χρι να επιστρέψουμε στο χωριό. Καμιά φορά απ’ τη λαιμαργία μου 
στεκόταν κάνα κουκούτσι στο λαιμό και αισθανόμουν πως θα πνι-
γόμουν. Κι ερχόταν η καλή μου η γιαγιάκα με αγωνία μην πάθει τί-
ποτα τ’ αγγόνι της και με χτυπούσε με τρυφερότητα στην πλάτη για 
να απαλλαγώ απ’ το βρόχο του κουκουτσιού στο λαιμό.

Στις κρεβατίνες κρέμονται τσαμπιά σαν μικροί πολυέλαιοι. Ειδι-
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κά τραπέζια με συρμάτινη σήτα, που πάνω της λιάζονταν αμπελίσια 
σύκα, δαμάσκηνα, κορόμηλα. Αυτά που στρώναμε μετά στο ανώ-
γειο. Τώρα γιατί τα αμπελίσια ήταν πιο νόστιμα από τα σύκα της συ-
κιάς του σπιτιού του χωριού, δεν το κατάλαβα ποτέ μου.

Ακόμη δεν ξεχνώ τον περίτεχνο τρόπο με τον οποίο έστρωνε η 
γιαγιά μου τ’ αμπελόφυλλα στο καλαθάκι που ’χε γι’ αυτόν το σκοπό 
και τοποθετούσε μέσα τα ώριμα σταφύλια και σ’ ένα άλλο τα σύκα, 
για να το κρεμάσει μετά στο σαμάρι του κυρ-Μέντιου, να τα σκεπά-
σει με φτέρες και να ξεκινήσουμε για την επιστροφή μας στο χωριό.

*

– Γιωργάκου μ’, μην κόβς τ’ άγουρα σύκα δεν καν’, είνι κρίμα. Να 
σ’ πω, άμα κοβς τα σύκα άγουρα, απ’ το γάλα που βγάζουν όταν τα 
κοβς, βγάνεις σπυριά στα χείλια. Πρόσεχε αγοράκι μ’. Να σι πω, να 
ξερς. Τα καλά συκαλάκια είναι αυτά που πίσω στην τρυπούλα τους 
βγάζουν αυτό του ζμάκ’ που είναι σαν μέλ’.

Και τι ωραία καθαρίζονταν, τραβώντας σε λουρίδες τη μαλακιά 
φλούδα τους που ξεκολλούσε εύκολα απ’ το ώριμο μέσα τους.

Όλες οι αισθήσεις κορεσμένες, μεθυσμένες από τα χρώματα, τις 
μυρουδιές, τα αγγίγματα, τις μπερδεμένες γεύσεις από την απλη-
στία της γλώσσας να τα δοκιμάσει όλα, αλλά και τους ήχους των 
πάσης φύσεως φτερωτών. Χρώματα κι αρώματα από τα λογής 
λογής αγριολούλουδα, θάμνους, φυτά, δέντρα, και ευωδιές απ’ τ’ 
αρωματικά φρούτα, φυτά και βότανα του βλογημένου βουνού των 
Κενταύρων. Τυχαία τάχα ερχόντουσαν οι θεοί απ’ τον Όλυμπο να 
περάσουν τα καλοκαίρια τους εδώ;

Στο πάτωμα, καρύδια, κάστανα, μήλα, φιρίκια για διαλογή και 
επεξεργασία. Άλλα για πούλημα στον έμπορο κι άλλα για σπιτική κα-
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τανάλωση. Μοσχοβολούσε όλος ο τόπος. Ένα μέρος του ανώγειου 
καταλάμβανε μια ξύλινη κατασκευή που με διάφορους απλούς αλλά 
έξυπνους μηχανισμούς αποτελούσε 
την απαρχή των υπεραυτόματων 
μηχανημάτων της παγκόσμιας πλε-
κτοβιομηχανίας. Τ’ αργαλειό (φωτό) 
που έλεγε η γιαγιά μου, που ήξερε 
να τον δουλεύει και να κατασκευ-
άζει τα λογής λογής στρωσίδια για 
τη φαμίλια και το σπιτικό της. Κου-
ρελούδες, χράμια, κιλίμια, μάλλινα, 
μπατανίες και πόσα άλλα είδη υφαντικής τέχνης. Θαύματα πραγμα-
τικά   στα   παιδικά μου μάτια.

– Έλα Γιωργάκο να κόψουμε αυτά τα παλιόρουχα, τα έστειλε η 
μαμάς να τα κάνουμι κουρελάκια.

– Τι κουρελάκια γιαγιά;

– Έλα θα ιδείς κι θα καταλάβσ’ άμα τα υφάνω.

Απ’ τη μια άκρη κρατούσα το παλιό ρούχο εγώ κι απ’ την άλλη η 
γιαγιά μου, τεντωμένο στο μεγαλύτερο μήκος του. Το έκοβε με ένα 
ψαλίδι σε λουρίδες ενός πόντου. Μόλις έφτανε στη δική μου άκρη, 
γυρνούσε πάλι το ρούχο προς την πλευρά της και ξανάρχιζε το κό-
ψιμο. Μόλις τελείωνε το ένα ρούχο, έψαχνε να βρει ένα άλλο απ’ το 
σορό να είναι της ίδιας σύνθεσης.

Τα βαμβακερά χώρια, τα μάλλινα χώρια (δεν υπήρχαν συνθετικά 
τότε) και το καθένα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.  Το χρώμα του 
ρούχου δεν την ένοιαζε και πολύ.

Όταν τελείωναν τα παλιόρουχα, τις κομμένες λουρίδες αυτών 
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των υφασμάτων (τα κουρέλια δηλαδή) τις μάζευε σε κουβάρια και 
τα έβαζε σε καλάθια πλεγμένα από καλάμια.

Αυτά τα κουρέλια επεξεργαζόμενα αργότερα κατάλληλα, στρι-
μμένα και λεπτυσμένα στ’ αδράχτι, αποτελούσαν το νήμα, ας πούμε, 
για την ύφανση στον αργαλειό (ή ράψιμο στο χέρι) αυτών των τυ-
χαία πολύχρωμων, χωρίς προγραμματισμό χρωματολογίου κου-
ρελούδων, που στόλιζαν και ζέσταιναν τα μικροαστικά σπίτια της 
εποχής.

Και σήμερα είναι πάλι μόδα, σαν ντεκόρ αλλά και σαν πρακτικό 
στρωσίδι στις πολυτελείς κουζίνες των μεγαλοαστικών σπιτιών και 
διαμερισμάτων.

Σε μια άλλη γωνιά στο ανώγειο υπήρχε ένα άλλο θαύμα. ∆υο 
στρόγκυλες, πέτρινες, πορώδεις πλάκες, η μια πάνω στην άλλη, 
ήταν τοποθετημένες πάνω σ’ ένα καθαρό μικρό σεντόνι.

Η μια πέτρα ήταν σταθερή στο δάπεδο, η άλλη πάνω σ’ αυτή το-
ποθετημένη ομόκεντρα, μπορούσε να περιστρέφεται γύρω γύρω, 
με έναν κάθετο μοχλό, που ήταν τοποθετημένος με τη σειρά του σ’ 
ένα σημείο της περιφέρειας της πάνω πέτρας του. Ήταν ο οικιακός 
αλευρόμυλος της εποχής εκείνης.

Έριχνες το στάρι από μια τρύπα στο κέντρο της πάνω πλάκας κι 
απ’ την περιστροφή και την τριβή μεταξύ των δυο πλακών έρεε πε-
ριμετρικά το ποθητό αλεύρι για τον τραχανά και το ψωμάκι του σπι-
τιού. Μετά άρχιζε η διαδικασία του ζυμώματος μ’ άλλα πάλι τσαμα-
σίρια. Πήλινες γαβάθες, κόσκινα, προζύμια, μαγιές. Ζύμωμα με τα 
χέρια.

Πινακωτές να ξεκουραστεί το ψωμί, τοποθετημένο σε καθαρά 
κατάλευκα πανιά, κομμένο σε ίσια κομμάτια.
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Σε κανονική θερμοκρασία να φουσκώσει και μετά να αλευρωθεί 
και τέλος να φουρνιστεί.

Ο φούρνος, έξω στην αυλή που είχε εκ των προτέρων ετοιμα-
στεί, περίμενε σε σωστή θερμοκρασία να δεχτεί στη σφαιρική από 
κατασκευής ζεστή αγκαλιά του τα φουσκωμένα, άψητα όμως καρ-
βέλια, απ’ την πινακωτή. Το ψήσιμο του ψωμιού έχει κι αυτό την 
τεχνική του.

– Θέλ’ κανονική φουτιά γιατί αν είνι μηγάλ’ του ψωμί καίγτι και αν 
είναι χαμπλή μένει άψτου, δεν τρώιτι.

– Γιωργάκο του ζμαράκ αυτό που περίσσεψε θα το κάνουμε τη-
γανόκλουρα με λίγο λαδάκ κι τυράκ, τι λες, σ’ αρές.

– Ναι, γιαγιά μου. Αμέ.

Τι να έκανε αυτή η γλυκιά μανιά και να μη μου άρεζε, ήταν δυνα-
τόν; Τι να πω για τις απίθανες μουσταλευριές της, (δεν έχω ξανα-
φάει από τότε) τα γλυκά από κυδώνια της αυλής, τα φιρικάκια με το 
αμυγδαλάκι στη μέση, το σταφύλι, ακόμη κι από κολοκύθι έφτιαχνε 
γλυκό η απίθανη γιαγιά μου.

– Άντε να βάλ’ με την πιρουστιά πλάι να βράσ’ του φαΐ και να τουν 
κλείσουμε του φούρνου μι μας κρυώσ’.

– Για δες αγόριμ’ γύρσι του νερό απ’ τού θκό μας τ’ αυλάκ.

– Γιαγιά, γιαγιά το νερό τρέχει στην αυλή.

– Τι λες αγόριμ’ για να δω. Άααα δεν είνι του, τίποτα. Να, φέρει 
κανά δυο σκόφλα κι δυο πετρούλες κι θα ιδείς. Θα είνι όλα μια χαρά.

Και μπήκε το νερό στ’ αυλάκι πάλι, με δύο συκόφυλλα και τρεις 
πετρούλες.

Αργότερα κατάλαβα τι εννοούσαν οι χωριανοί όταν έλεγαν για 
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κάποιον, αυτός έχει το νερό στ’ αυλάκ’.

– Πώς πάν τα πράγματα Κωσταντή;

– Πώς να πάν, όλα καλά.

– Το ’χεις του νερό στ’ αυλάκ’, συ (τόσο καλά δηλαδή όπως το 
νερό τρέχει σε ένα αυλάκι).

Ένα μεσημέρι τ’ αυλάκι αυτό με παρέσυρε σε περιπέτεια κι ανα-
στάτωσα το μισό χωριό, φέρνοντας τη γιαγιά μου στα πρόθυρα 
εγκεφαλικού επεισοδίου.

Όπως κυλούσε το γάργαρο νερό στ’ αυλάκι, κατηφορίζοντας για 
να πάει να συναντήσει τον επόμενο κήπο κάποιας άλλης αυλής του 
χωριού για να τον ποτίσει, να σου ο καλός σου. Γίνεται ξαφνικά ναυ-
πηγός, καπετάνιος, ταξιδευτής.

Το ’χα αυτό το κουσούρι από μικρός. Άμα έβλεπα νερό, θάλασσα 
ήταν, λίμνη ήταν, ποτάμι, ήθελα σώνει και καλά να το κατακτήσω. 
Να μπω μέσα να πλατσουνίσω, να ρίξω μια πέτρα να κάνει γκελ, 
να σκαρώσω κάνα σκαρί να τ’ αρμενίσω. Στο Βόλο, στη γειτονιά 
μου (100 μέτρα απ’ τη θάλασσα) ήμουν άριστος κατασκευαστής κα-
ϊκιών. Τα ’ριχνα στη θάλασσα κι αρμένιζαν σαν πραγματικά.

Έτσι λοιπόν, με τ’ αυλάκι μπροστά μου, σκαρφίζομαι το βαπόρι 
της στεριάς κι αμ’ έπος αμ’ έργον.

Παίρνω ένα σαρδελοκούτι απ’ τον κήπο, του βάζω γι’ άλμπουρο 
ένα παλουκάκι, του κάνω δύο τρυπούλες με ένα καρφί στα χείλη 
του, μια από τη μια πλευρά και μια από την άλλη, του βάζω σκοινιά, 
δένω τα ξάρτια στ’ άλμπουρο με σπάγκο, απ’ αυτόν που έδενε η 
γιαγιάκα μου στα φασουλόξυλα τις φασουλιές, βάζω και κάνα δυο 
πετρούλες για σαβούρα (έρμα), το καθελκύω στο πιο οριζόντιο μέ-
ρος του αυλακιού κι αρχίζει το ταξίδι.
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Τ’ αυλάκια στο Νιοχώρι δεν ήταν επίπεδα όπως ας πούμε στον 
κάμπο.

Σαν ορεινό χωριό και αμφιθεατρικά κτισμένο τ’ αυλάκια τα πιο 
πολλά ήταν κατηφορικά.

Είχαν και τα ισάδια τους αλλά λίγα. Πολλές φορές περνούσαν κι 
από μικρούς καταρράκτες αλλάζοντας επίπεδο. Άλλες φορές πάλι, 
περνούσαν κάτω από πλάκες (ράμπες  της  εποχής)  και ξανάβρι-
σκαν το δρόμο τους με έναν και μόνο στόχο. Την επίσκεψη όλων 
των κήπων του χωριού και με μια προκαθορισμένη, πειθαρχημένη 
σειρά να τους ποτίσει.

Ακολουθώντας λοιπόν αυτό το υδάτινο μονοπάτι περνούσες απ’ 
όλους τους κήπους και κατέληγες κάπου έξω απ’ το χωριό. Αν θυ-
μάμαι καλά συναντούσες στην αρχή κάποιο μικρό φαράγγι και το 
νερό χανόταν και πήγαινε να συναντήσει, ποιος ξέρει, μέσα από λα-
γκαδιές, τον Παγασητικό.

Το σαρδελοκούτι ταξίδευε ακολουθώντας την υποχρεωτική του 
έτσι κι αλλιώς ρότα. Από πίσω κι εγώ συνεπαρμένος απ’ τη δια-
δρομή, ανάμεσα σε κήπους, σε περιβόλια και παρεκτροπές του αυ-
λακιού, ξεχάσθηκα, χάθηκα.

– Συραγούλααα, πού είνι του πιδί καλή μ’; Λέει η γιαγιά μου στην 
κόρη της.

– Μαζίσ’ δεν ήταν καλέ μάνα που πήγε, ιδώ γύρω θάνι.

– ∆εν είνι σι λέω.

Πού να είναι, πού να είναι η αφεντιά μου, το μισό χωριό στο πόδι. 
Με βρήκαν τελικά να χαζεύω απογοητευμένος το ναυάγιο του κα-
ραβιού μου. ∆ε θα ξεχάσω την αγκαλιά εκείνη της γιαγιάς μου, που 
πάντα με περίμενε μετά από κάθε ζαβολιά μου και το χάδι στο κου-
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ρεμένο κεφάλι μου από τα ροζιασμένα, αγαπημένα χέρια της.

Η γιαγιά Αννούλα δεν ήξερε τι θα πει βέργα ούτε ξυλοδαρμός 
σαν τιμωρία. Μια αγκαλιά είχε και τη χάριζε απλόχερα στο πρώτο 
της αγγόνι. Αυτό είχε σαν τιμωρία! Την αγκαλιά....

Πριν λίγες μέρες επισκέφτηκα έναν ορθοπεδικό γιατρό γιατί μου 
παρουσιάζονται εδώ και χρόνια κάποιοι πόνοι στον αυχένα και τη 
μέση μου. Μέσα σε όσα συζητήσαμε για το πρόβλημα αυτό, με ρώ-
τησε αν θυμόμουν από τα παιδικά μου χρόνια να έχω πέσει από 
κάποιο δέντρο ή από κάποιο σχετικά μεγάλο ύψος. ∆εν χρειάστηκε 
να προσπαθήσω πολύ, γιατί αμέσως ήρθε στο νου μου η σκηνή....

Καθόμουν στο περβάζι του ανοικτού πίσω παράθυρου στο ανώι 
του σπιτιού στο Νεοχώρι, που έβλεπε στο καλντερίμι.

Με την πλάτη στη μια κάθετη πλευρά του παράθυρου και τα πό-
δια μου κόντρα στην άλλη, παρίστανα τον οδηγό φορτηγού αυτοκί-
νητου.

Την ώρα που προσποιούμουν ότι άλλαζα ταχύτητα, το πόδι μου 
αντί να κοντράρει στο ντουβάρι (δηλαδή στον υποτιθέμενο συμπλέ-
κτη) βρίσκεται στο κενό. Χάνω την ισορροπία μου και πέφτω στο 
καλντερίμι. Άλλη μια φορά η γιαγιά μου μάζευε τρομοκρατημένη τα 
κομμάτια μου.

– Αχ μαρήηηηηη. του πιδίιιιι, τι κάνουμι μαρή Συραγούλα τώρα; 
Τι είνι αυτά τα αίματα στο κεφάλ.

Χεσμένος απ’ το φόβο μου δε βγάζω άχνα.

Η θεια μου με παίρνει και με τρέχει στην πλατεία.

Στο καφενείο ο κουρέας (εκεί είχε το κουρείο του, σε μια γωνία, 
σύνηθες φαινόμενο της εποχής) πάει να μου βάλει λίγο οινόπνευμα 
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στο επιπόλαιο ευτυχώς τραύμα μου (λάθος νόμιζαν όμως). Τραβι-
έμαι προς τα πίσω απ’ το τσούξιμο και παίρνω σβάρνα το μπουκάλι 
με το οινόπνευμα.

Τώρα λέω τα βρήκαμε, ζαρώνω ακόμη πιο πολύ απ’ ό,τι ήμουν 
πριν, και περιμένω.

– Αϊ ρε μπαγάσα, μη φουβάσι λέει ο κουρέας, δεν έγνι κι τίπου-
τας. Μου βάζει ένα τσιρότο, δεν είνι τίπουτας ξαναλέει. Γιωργάκου 
μ’, μι φουβάσι, θα πιράσ’.

Ψάχνει το υπόλοιπο σώμα μου και την ώρα που πιάνει τον αστρά-
γαλο του δεξιού μου ποδιού κάνω ένα αχ, ξανά ακόμη ένα αχ, και 
η διάγνωση στο κοντινό Νοσοκομείο. Τρομαγμένος κούρνιασα για 
πολύ ώρα στην αγκαλιά της γιαγιάς, που χαϊδεύοντάς με δόξαζε τον 
Θεό και ρωτούσε κι εμένα παράλληλα αν πονάω.

– Καλά είμαι γιαγιάκα. Τι να πω εγώ.

– Τι καλά βρε αγουράκι μ’, που μας κοψοχόλιασες πάλι. Ααααα 
δεν έχ’ άλλου, θα σι στείλω στη μάνα σ’ λέει η θεια μου η Συραγού-
λα για να με φοβίσει και να με αποτρέψει έτσι από μελλοντικές μου 
αταξίες.

∆εν εχ’, τελείωσε κι ούτε κάστανα ούτε τίποτε φέτος. Εδώ ακού-
στηκε και η γνωστή ατάκα μου, χιλιοειπωμένη φράση από το σόι 
μου όταν ήθελε να με κοροϊδέψει αργότερα για την ετοιμότητα αλλά 
και την θρασύτητά μου, απέναντι στη θεια μου έχοντας τις πλάτες 
σαφώς της γιαγιάς μου που ήταν εξασφαλισμένες ντε φάκτο.

– Να σκάεις μαρή, θα φάω όλα τα κάστανα κι μετά θα φύγω.

Η κακομοίρα η γιαγιά έβαλε το κεφάλι μου ανάμεσα στις ροζια-
σμένες παλάμες της και κοιτώντας με στα μάτια προσπαθούσε να 
καταλάβει αν πράγματι πονούσα ακόμη κι αν πήρα τοις μετρητοίς 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

52

αυτά που μου είπε η θεια μου.

– Μη φοβάσαι πασάκα μ’, ψέματα στα λέει η θείτσας, σ’ αγαπάει 
πιο πολύ αυτή, έτσ’ τα λέει να σι πειράξ’ (έτσι, ήταν αλήθεια). Ησυ-
χάσαμε όλοι σαν γυρίσαμε το δειλινό στο χωριό κι έπεσα ξερός στον 
ύπνο.

Την επομένη, σαν να μη συνέβη τίποτα, η ζωή συνεχίστηκε. Εγώ 
δεν έπαψα να κάνω ζαβολιές κι η θεια μου με τη γιαγιά μού τις συγ-
χωρούσαν. Αυτά κι άλλα πολλά η αφεντιά μου.

* * *

Έμποροι της εποχής αγόραζαν και τότε τα κάστανα, τα καρύδια, 
τα μήλα της χρονιάς κι ό,τι άλλο η άγια Πηλιορείτικη γη γεννοβο-
λούσε

– Γιαγιά τι είναι αυτό που κρέμεται στο δέντρο;

– Καντάρ’ Γιωργάκου μ’, μ’ αυτό ζγιάζουμη τα πράματα, τα κά-
στανα τα μήλα.

– Θα πάρουμε και λεφτά;

– Κάτσε, μι βιάζεσαι, θα συμφωνήσμι πρώτα, την τιμή, κι μιτά 
βλέπουμι. Άμα τεργιάξουμι θα πάρουμε κι τα λεφτά.

Ήρθαν οι έμποροι κάποια μέρα στην αυλή. Τρεις ήταν. Οι δυο βα-
στούσαν από ένα μουλάρι και κάθε μουλάρι είχε πάνω στο σαμάρι 
του φορτωμένα δυο καντάρια, ένα μεγάλο ένα μικρό, κάτι κοντάρια 
ξύλινα και σακιά από λινάτσα χοντρή.

– Γεια σου κυρά Άννα, λέει αυτός που δεν κρατούσε τίποτα στα 
χέρια του. Έπαιζε μόνο μια αλυσίδα στο δείκτη του δεξιού του χε-
ριού, που κατέληγε σε ένα σουγιά στην παλάμη του ίδιου χεριού 
του.
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– Γεια σας και σ’ εσάς, λέει και η γιαγιά μου. Τι να σας τρατάρω; 
Κανά τσιπράκ’ κανα καφιδάκ’;

– Του τσίπρου;

– Θκώ μ’ καλέ μ’.

– Καλά, φέρ’ του.

Φέρνει η γιαγιά το τσίπουρο, φέρνει και λίγο κατσικίσιο τυρί, 
κάνα δυο ελιές και ψωμί. Τραβάνε τα τσίπουρα μονοκοπανιάς κι 
αρχίζει η συζήτηση.

– Πού τάχς;

– Απάν’.

– Να τα ειδούμι;

– Εμ, τι στο καλός, γρούν’ στου σακί θα σ’ δώκου!

– ∆ε σι φοβάμ’ σένα κυρα-Αννούλα, αλλά να, πώς θα τα πάρω;

– Κι του σάκιασμα ποιος θα του καν’;

– Άμα τα είχα σακιασμένα πώς θα τ’ άβλιπις;

– Άντε ρε, πάμι λέει στους βαστάζους του ο έμπορος.

Εγώ από πίσω κολαούζο, να ακούω τι θα λένε, μην πειράξουν τη 
γιαγιά μου, μην τη γελάσουν, τι λεφτά θα πάρουμε;

Ανεβαίνοντας πάνω, η σκάλα έτριζε απ’ το βάρος και τα βάρβα-
ρα, στα παιδικά μου μάτια, άρβυλα των αντρών. Οι στιγμές για μένα 
γίνονταν αγωνιώδεις για το αποτέλεσμα της συναλλαγής τριών θε-
ριών και μιας χήρας γριάς γυναίκας.

– Λέγε κυρα-Αννούλα, πόσο για τα κάστανα, πόσο για τα καρύ-
δια;



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

54

– Τι να σ’ πω εγώ, εσύ πόσα δινς, του χωριό τι λέει; Είχε γνώση η 
γιαγιά απ’ τους δικούς της.

Στην πλατέα προχθές φιξάρανε τις τιμές για όλο το χωριό και 
ήξερε πού βάδιζε. Ανάλογα με το μέγεθος, τη διαλογή, η αγορά 
έπαιζε το παιχνίδι κι απ’ τη μια κι απ’ την άλλη μεριά. Τι ήταν η για-
γιά; Κάνα κορόιδο;

∆υο κόρες κι ένα γιο μεγάλωσε!

– Για σένα τόσα...

– Τι λες, τέτοιο κάστανο; ∆εν τα δίνω.

– Μαααα!!

– Μα, ξι, μα δεν εχ’, δε με ξέρς, τώρα θα με μάθς, τέτοια θα μ’ 
κάνεις μαθές;

– Έλα άιντι σακιάστε ρε, να πάμε κάτ’, για ζύγιασμα να τελειώ-
νουμε λέει πάλι ο έμπορας.

– Τα καρύδια τα θέλς; Λέει η γιαγιά.

– Αφού ξέρεις τι συζητάμι;

– Τόσο;

– Τόσο.

– Συμφωνήσαμε.

– Σακιάσαμε αφεντικό, τα κατεβάζουμε.

Κατεβάζουν τα σακιά, κατεβάζουν τα κοντάρια από τα μουλάρια 
κι αρχίζουν το ζύγιασμα.

Για όσους δεν έζησαν την εποχή, τα καντάρια ήταν οι ζυγαριές 
της εποχής (στατήρας λένε τα λεξικά στην αρχαιότητα).
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Χονδρικά, για να μη σε κουράσω. Ήταν μια τετράγωνη σιδερέ-
νια βέργα, συνήθως ενός μέτρου μήκους, ενός τετραγωνικού πό-
ντου πάχους περίπου, διαιρεμένη σε ίσα μέρη σε όλο της το μή-
κος. Όπως την έβλεπες κρατώντας την μπροστά σου, από αριστερά 
προς τα δεξιά, είχε κάθετες βασικές έντονες χαραγμένες γραμμές. 
Η απόσταση της μιας βασικής γραμμής από την άλλη ήταν η μονά-
δα μέτρησης της εποχής, η οκά.

Κάθε γραμμή και μια οκά. Τόσες γραμμές τόσες οκάδες.

Είχε βέβαια και υποδιαιρέσεις της οκάς η βέργα. Κάθε οκά είχε 
400 δράμια Εξ ου και η ρήση που έλεγαν οι παλιοί «Αυτός τα έχει 
τετρακόσια». ∆ηλαδή το μυαλό του ήταν σωστό, ακέραιο, 400 
δράμια ακριβώς.

Εδώ πρέπει βέβαια να πω πως εκτός από την ποιότητα και την 
εμφάνιση του κάθε κανταριού, μικρού ή μεγάλου, επώνυμου ή μη, 
κατασκευαστού, το σπουδαιότερο ρόλο τον έπαιζε η ακρίβεια στη 
ζύγιση.

Αυτό εξασφαλιζόταν από την επέμβαση του κράτους μέσω των 
υπηρεσιών του. Της αγορανομίας, ας πούμε, της εποχής. Εδώ λοι-
πόν γινόταν ο καυγάς. Βέβαια για τους υποψιασμένους σπουδαίο 
ρόλο έπαιζε και ο τρόπος ζυγίσματος από τον ζυγιστή.

Κατά το ζύγισμα, αν το καντάρι ήταν σωστό, θα έπρεπε ο ζυ-
γιστής ν’ αφήνει το βάρος να ηρεμεί όπως ήταν κρεμασμένο και 
να μένει εκεί σε ισορροπία για κάποια δευτερόλεπτα, ώστε να μην 
παίζει η βέργα ούτε πάνω ούτε κάτω. Στη μία περίπτωση το ζύγι-
σμα ήταν λειψό και στην άλλη επιπλέον. Στην πρώτη περίπτωση 
ευνοούσε τον αγοραστή και στην άλλη τον πωλητή.

Έτσι λοιπόν πιο απλά, όταν κρεμούσες ένα βάρος, π.χ. μιας οκάς 
στο καντάρι, αυτό ισορροπούσε στην πρώτη χαραγμένη γραμμή 
πάνω στη σιδερένια βέργα που προαναφέραμε.

Τώρα πατάς ένα κουμπί και το κομπιούτερ του ηλεκτρονικού 
ζυγού, συνδεδεμένο on line με έναν αόρατο τιμοκατάλογο με εκα-
τομμύρια τιμές και πληροφορίες, σου λέει το ακριβές βάρος, την 
τιμή μονάδος, το ακριβές ποσόν προς πληρωμή και τα ρέστα σου.
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Αλλά ας είναι, απλά έτσι για να θυμηθούμε 
και να συγκρίνουμε τις ταχύτητες των επο-
χών. Τη βραδύτητα του τότε με την ξέφρε-
νη γιάπικη, απρόβλεπτη και αλλοπρόσαλλη 
απάνθρωπη σημερινή εποχή μας.

Τώρα, αν θέλετε να δείτε καντάρια, μικρά, 
μεγάλα, απλά και περίτεχνα, και κάθε κατα-
σκευαστικής έμπνευσης, δεν έχετε  παρά  να  
εξασφαλίσετε μια  επίσκεψη  στο  σπίτι  του 
καθηγητή και αγαπημένου φίλου Κώστα Ντά-
νη στη Θεσσαλονίκη. 

Οι ένθετες φωτογραφίες (σε ανύποπτο 
χρόνο) είναι παρμένες από το σπίτι του, όπου 
και τα καντάρια διακοσμούν έναν ολόκληρο 
τοίχο.

* * *

– Ει, τι κάντι ’κει (λέει η γιαγιά μου) μι του θκό μ’ του καντάρ’.

– Με το δικό μας, με το δικό μας, λέει η αφεντιά μου, και κάνω 
ένα βήμα πίσω από φόβο, για το θράσος μου, μη μου έρθει και 
καμιά καρπαζιά.

– Κάντε ρε τι σας λέει η κυρα-Αννούλα.

Βάζει ο ένας στον ώμο του τη  μια  άκρη  ενός  κονταριού, κάνει 
κι ο άλλος το ίδιο απ’ την άλλη.

Ένα, ενάμισι μέτρο απόσταση ο ένας αντίκρυ στον άλλο, περί-
που. Κρεμάνε στο μέσον του κονταριού ένα σιδερένιο γάντζο και 
μετά κρεμάνε σ’ αυτόν το καντάρι. Το αλφαδιάζουν, το ρυθμίζουν 
με το χέρι, και πηγαίνουν πάνω απ’ το πρώτο σακί. Κάθονται με 
διπλωμένα τα πόδια, σαν να ’ναι έτοιμοι να τρέξουν ο καθένας σε 
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αντίθετη κατεύθυνση. Γαντζώνουν το γάντζο του κανταριού απ’ το 
πάνω μέρος του σακιού, που ήταν δεμένο σφιχτά. Προσπαθούν να 
σηκωθούν κουβαλώντας μαζί τους το παλούκι, το καντάρι, και το 
σακί με το εμπόρευμα. Ακούγεται ένα «έλααα, εεε, οοοπ».

Οι δύο άνδρες έχουν σηκωθεί και στέκονται όρθιοι με τα πόδια 
σε διάσταση, ακίνητοι. Το σακί κρέμεται απ’ το τσιγκέλι του καντα-
ριού πάνω στους ώμους τους. Ισορροπούν το καντάρι, παίρνουν το 
βάρος και λέει ο ένας στ’ αφεντικό.

– Εκατό οκάδες αφεντικό, βαριά, βαριά (δηλαδή εκατό και κάτι).

Αυτός με ένα μολύβι μελάνης (πού να θυμάσαι εσύ) που το σα-
λιώνει ανάμεσα απ’ τα χείλη του σημειώνει τις οκάδες κάθε σακιού 
πίσω από ένα πακέτο τσιγάρα.

Κάνει κάτι μου, σου, του (τον υπολογισμό των πράξεων της απλής 
αριθμητικής με το μηχανάκι του δαιμόνιου μυαλού του – πρόσθε-
ση και πολλαπλασιασμό δηλαδή) και βγάζει το ποσό των χρημάτων 
που θα δώσει στη γιαγιά μου αργότερα. Πέντε-έξι σακιά όλα κι όλα, 
και τελείωσε κι αυτό το βάσανο.

Οι δυο άνδρες αρχίζουν να φορτώνουν. Βάζουν ένα μουλάρι κο-
ντά στα ζυγισμένα σακιά. Σηκώνουν ένα απ’ αυτά και το τοποθε-
τούν στη μια πλευρά του σαμαριού, και το δένουν σφιχτά με μια 
τριχιά, χιαστή.

Παίρνουν τη «βασταγερά» (ένα παλούκι που στη μια του άκρη 
κατέληγε σε σχήμα μεγάλου Υ σαν μια διχάλα και είχε ύψος τόσο 
όσο η απόσταση απ’ το κάτω μέρος του σακιού μέχρι το έδαφος).

Βάζουν λοιπόν τη βασταγερά κάτω απ’ το φορτωμένο σακί και 
πάνε απ’ την άλλη μεριά του μουλαριού (που με την ουρά του, κου-
νώντας την αριστερά και δεξιά, και κάτω απ’ τα μυώδη πισινά του, 
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προσπαθεί να διώξει κάποιες αλογόμυγες που προφανώς το ενο-
χλούν) και φορτώνουν και τ’ άλλο.

Βάζουν κι ένα τρίτο πάνω στα δύο. Τα δένουν όλα μαζί και συ-
νεχίζουν φορτώνοντας και τα υπόλοιπα σακιά στο άλλο μουλάρι. 
Ρίχνουν μια τελευταία ματιά μην ξέχασαν κάτι και χαιρετώντας μας 
φεύγουν για την αποθήκη του έμπορα.

Τα σακιά παλαντζάρουν σίγουρα σφιχτοδεμένα πάνω στα σαμά-
ρια, στη ράχη των μουλαριών, και το ένα πίσω απ’ τ’ άλλο τραβούν 
το δρόμο τους.

Τα πέταλα των βαρυφορτωμένων μουλαριών, σε συνδυασμό 
με τα βαριά κουδούνια κρεμασμένα στις λαιμαριές τους, ακούγο-
νται για λίγη ώρα στ’ άγριο πέτρινο καλντερίμι, επενδύοντας έτσι 
και ηχητικά ένα ακόμη κινηματογραφικό σκηνικό που γράφεται στο 
κομμάτι εκείνο της μνήμης των ρομαντικών παιδικών μου αναμνή-
σεων.

Έτσι λοιπόν, με καντάρια, ζύγιζαν τα εμπορεύματα και γινόντου-
σαν οι αγοραπωλησίες των αγαθών την εποχή εκείνη.

∆ε θα ξεχάσω πώς η γιαγιά Αννούλα έκανε ένα κομπόδεμα τα 
λεφτά στο μαντίλι της και το ’χωσε βαθιά στο λιπόσαρκο κόρφο της 
για σιγουριά. Τα χρειαζόταν πολύ αυτά τα λεφτά για τις ανάγκες του 
επερχόμενου χειμώνα και για το σπίτι, που είχε κι αυτό τις δικές του 
ανάγκες. Για κάποια πλάκα που έσταζε, για κάποιο εργαλείο, και 
βέβαια για τα μεροκάματα στην Άφυσσο, για το μάζεμα της ελιάς, 
που τα δυο χεράκια της δεν έφταναν.

* * *

Στο  Νιοχώρι  τι  δεν είδαν τα μάτια μου. Πλατάνια στην πλακό-
στρωτη πλατέα, που ο κορμός τους είχε περίμετρο πέντε έξι ανοι-
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κτές ανδρικές αγκαλιές, περιτριγυρι-
σμένα από πέτρινα πεζούλια (φωτό).

Περίτεχνο τέμπλο και βυζαντινές 
εικόνες  στο  εσωτερικό των Αγίων 
Αναργύρων (εκατό μέτρα απ’ το σπίτι 
μας). Κρεμασμένα τάματα στην εικόνα 
των Αγίων που τη φώτιζε ένα λιγόφα-
γο φυτικό φυτιλάκι, μαζεμένο απ’ τις 
πλαγιές του βλογημένου βουνού.

Παιδιά εσωτερικών μεταναστών να 
απολαμβάνουν στο πανηγύρι τα «υπο-
βρύχιά» τους (ένα κουταλάκι βανίλια 
μέσα σε ένα ποτήρι νερό). Παγωμέ-
νο το νερό από δίπλα, απ’ την πετρο-
σκέπαστη βρύση, με τις τρεις μπούκες 
(φωτο κάτω).  Ξερολούκουμα και μπι-
σκότολούκουμα, μαλλί της γριάς, και τι να σας λέω τώρα. Κόκκινα 
μήλα βουτηγμένα σε καραμέλα, καραμελένια κοκοράκια.

Βάλε με το μυαλό σου.

Τα σπίτια απλά, νοικοκυρεμένα. Τα μαγαζιά τρία τέσσερα, γύρω 
γύρω στην πλατέα, με τεράστιες ορτανσίες σε γκαζοντενεκέδες. 
Κρεμασμένα «ΛΟΥΞ» (φωτιστικά της εποχής που έκαιγαν καθα-
ρό πετρέλαιο ή ασετιλίνη και φώτιζαν τις νύχτες την πλατέα και το 
εσωτερικό των ψηλοτάβανων μαγαζιών).

Πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνια, κατίκια, πατώματα, οροφές, τα-
βάνια, όλα από ξύλο. Παράθυρα και πόρτες που κρεμόντουσαν από 
περίτεχνους μεντεσέδες και κλείδωναν με σιδερένια βαριά κλειδιά. 
Τα παραθυρόφυλλα κι οι πόρτες για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο 
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και στις καιρικές συνθήκες ήταν ενισχυμένα. Σιδερένια οριζόντια 
ζωνάρια ήταν καρφωμένα με μεγάλα κεφαλωμένα καρφιά που απ’ 
τη μέσα πλευρά τους άνοιγαν σαν χελιδονοουρές και κάνοντας δυο 
κούρμπες καρφώνονταν στο ξύλο για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Όλα στο καμίνι, με το χέρι, στο αμόνι και τη βαριοπούλα. Τα πρό-
λαβα τα καμίνια αυτά. Ήθελαν γερούς άντρες, με χέρια δυνατά αλλά 
και μυαλό, τέχνη κι αγάπη για να πάρει μορφή το πυρακτωμένο σί-
δερο.

Ο καμιναδόρος, ο σιδεράς, ο σιδηρουργός, όπως θέλεις τον λες, 
με το ’να χέρι τράβαγε το σχοινί που ανοιγόκλεινε τη φυσούνα του 
καμινιού, για να δίνει αέρα στα μισοαναμένα κάρβουνα.

Η διατήρηση της φωτιάς σε κανονική θερμοκρασία ήταν απαραί-
τητη γιατί το σίδερο που ήταν ανάμεσα στα πυρακτωμένα κάρβου-
να έπρεπε κι αυτό να πάρει την κανονική θερμοκρασία, να ’ναι πυ-
ρακτωμένο, έτοιμο να δεχτεί το σφυροκόπημα μ’ ένα βαρύ σφυρί 
απ’ το άλλο χέρι του σιδηρουργού.

Έτσι, όταν το σίδερο έπαιρνε την κανονική του θερμοκρασία κι 
ένα κιτρινοκόκκινο χρώμα, άφηνε το σχοινί της φυσούνας που το 
δούλευε με το αριστερό του χέρι. Έπιανε την τσιμπίδα και το ’βγαζε 
απ’ το καμίνι.

Το ακουμπούσε πάνω στ’ αμόνι και, αφού του ’ριχνε μια αστραπι-
αία ματιά για να μη του κρυώσει, άρχιζε με το δεξί χέρι και το βαρύ 
σφυρί και του ’δινε να καταλάβει.

Αν άκουγες, εκείνες τις στιγμές, τον ήχο που ’βγαζε τ’ αμόνι απ’ 
το σφυρί που σφυροκοπούσε το πυρακτωμένο σίδερο, ήταν αδύ-
νατο να τον ξεχάσεις ποτέ σου. Ούτε μοναστηριακές καμπάνες και 
σήμαντρα δε βγάζουν τέτοιους μελωδικούς ρυθμικούς ήχους. Το 
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χέρι του σιδηρουργού ανεβοκατεβάζει με δύναμη και τέχνη το σφυ-
ρί πάνω στο πυρακτωμένο σίδερο κι ακούς ένα μαλακό γλυκό ήχο 
απ’ τη σύνθλιψη του σίδερου, που είναι φυλακισμένο στα χέρια του, 
πάνω στο αμόνι. Μέχρι να προλάβεις να τον ακούσεις, ένας άλλος 
έρχεται στ’ αυτιά σου, λεπτός κι οξύς, απ’ τις αλλεπάλληλες κρού-
σεις του σφυριού πάνω στ’ αμόνι. ∆εν είναι καπρίτσιο ή φιγούρα 
του σιδηρουργού αυτό, έτσι για να κάνει φασαρία, όχι.

Τέχνη είναι, μαστοριά και λιγότερο τσαλίμι. ∆ίνει χρόνο στον εαυ-
τό του ο μάστορας να σκεφτεί σ’ αυτά τα κλάσματα του δευτερολέ-
πτου – παίζοντας μελωδικά με το σφυρί του– πού θα προσγειώσει 
την επόμενη σφυριά πάνω στο σίδερο, για να του δώσει εν τέλει 
την ποθητή μορφή του. Χιλιάδες σφυριές, χιλιάδες εναλλασσόμενοι 
ήχοι. Αν δεν το κατορθώσει με την πρώτη πυράκτωση (που δεν το 
κατορθώνει συνήθως), το παιχνίδι με τη φωτιά, το σφυρί και τ’ αμό-
νι, το επαναλαμβάνει άπειρες φορές.

Όταν το πετύχει, έχει κοντά του, πλάι του, ένα βαρέλι με νερό. 
Με την σιδερένια, μακριά του τσιμπίδα, που βασάνιζε με μαστοριά 
ερωτική τόση ώρα με το σφυρί του το πυρακτωμένο σίδερο, μια 
στη φωτιά, μια στ’ αμόνι, το βυθίζει μέσα στο νερό, κι αυτό ήταν.

Ένας άσπρος καπνός απ’ την απότομη ψύξη του καυτού διαμορ-
φωμένου σίδερου ανεβαίνει στο χαμηλό κατάμαυρο ταβάνι του ερ-
γαστηρίου, του σύγχρονου «Ήφαιστου» και η διαδικασία τελειώ-
νει. Το καταϊδρωμένο μέτωπο του σιδηρουργού έχει μαυρίσει απ’ 
την κάπνα του καμένου κάρβουνου και δέχεται με ανακούφιση την 
ανάποδη της παλάμης του χεριού του, που του παίρνει τον ιδρώτα 
του. Ένα σταμνί ιδρωμένο απ’ έξω, αλλά με δροσερό το μέσα του, 
προσφέρει ευεργετικά ένα μπακράτσι δροσερό νερό στον ξωμάχο.

Τα καμίνια αποτελούσαν κατά κάποιον τρόπο την ελαφρά σιδη-
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ροβιομηχανία της εποχής εκείνης, στον τόπο μας τουλάχιστον. Όλα 
τα γεωργικά μηχανήματα και πολλά άλλα οικιακά σκεύη, εργαλεία 
κάθε χρήσης, εκεί γινόντουσαν. Από φτυάρια, τσάπες σκαλιστήρια, 
τσεκούρια, σκεπάρνια, πυροστιές και τσιμπίδες για τα τζάκια. Άρο-
τρα κι εξαρτήματα  καροποιίας…

Κτισμένο αμφιθεατρικά το σπίτι στο Νιοχώρι, όπως τα περισσό-
τερα άλλωστε, αγνάντευε τον κόρφο του Παγασητικού, κάτω στο 
βάθος, που φάνταζε σαν ένα ραχατλίδικο φιόρδ. Τα πρωινά έπαιρνε 
ένα αχνό ομιχλώδες χρώμα και τα μεσημέρια γυάλιζε σαν ασημένιο 
τάσι. Τα δειλινά ο ήλιος έλουζε το κεφάλι του, χτένιζε τα συννεφένια 
μαλλιά του, καθρεπτιζόταν κι έγερνε μετά πίσω, απ’ την άλλη πλευ-
ρά του κόρφου, προς τον Αλμυρό. Είχε νοτιανατολικό προσανατο-
λισμό και το καλοκαίρι το ’λουζε ο ήλιος.

Στην είσοδο του σπιτιού, μια κρεβατίνα (κληματαριά) δημιουρ-
γούσε μια φυσική τέντα στον πρωινό και μεσημεριάτικο ήλιο που 
πυρπολούσε το σπίτι. Στη νοτιοδυτική πλευρά του ήταν τα κήπια με 
τα διάφορα λαχανικά της εποχής.

Φασουλάκια, ντομάτες, αγγουράκια, πιπεριές, κολοκυθάκια, με-
λιτζάνες, μαϊδανό, κρεμμυδάκια, σκορδάκια κι ό,τι βάζει το μυαλό τ’ 
ανθρώπου. ∆εν ξέρεις τι θα πει να τρως τηγανητά κολοκυθάκια και 
μελιτζάνες απ’ τον κήπο της γιαγιάς Αννούλας. Βουτηγμένα μέσα 
σ’ αγνό, παρθένο, πηλιορείτικο λάδι κι αλεύρι, τηγανισμένα πάνω 
στην πυροστιά του κλασικού υπαίθριου πηλιορείτικου φούρνου, 
που βέβαια έκαιγε με ξύλα. Και σπίτι χωρίς φούρνο δε γινόταν, έτσι;

Όλες τις πλευρές του σπιτιού τις στόλιζαν και τις σκίαζαν δέντρα 
οπωροφόρα και λουλούδια της εποχής. Τζανεριές, βερικοκιές, συ-
κιές. Πολύχρωμες ορτανσίες, πανέμορφες, πολύχρωμες ντάλιες, 
γεράνια. Περιστοιχισμένο από μαντρότοιχο, προοδευτικά ανυ-
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ψούμενο, από ξερολιθιά, συνόρευε με άλλα δυο σπίτια.

Ένα απ’ αυτά ήταν μόνο το κουφάρι του. Καμένο απ’ τους Γερμα-
νούς, του είχαν απομείνει μόνον οι πελεκητές πέτρες του σκελε-
τού και τα σιδερένια φουρούζια του. Είχαν φυτρώσει δέντρα στο 
εσωτερικό του, κυρίως συκιές που τα κλαδιά τους έβγαιναν απ’ τα 
παράθυρα και τις πόρτες του, σαν να παρακαλούσαν τον ουρανό να 
στείλει πίσω τους αφεντάδες του.

Αργότερα, όταν μεγάλωσα και ταξίδεψα την πατρίδα μου σαν 
τουρίστας αλλά και για τη δουλειά μου, είδα με μεγάλη μου λύπη 
πολλά τέτοια σπίτια. Κλαδιά δέντρων να βγαίνουν και σ’ αυτά απ’ τα 
παράθυρα και τις πόρτες. Καμένα σπίτια παντού, απ’ τους λογής λο-
γής κατακτητές, παλιότερους και νεότερους, ξένους ή δικούς μας. 
Απ’ τον Έβρο ως την Κρήτη κι απ’ τα Γιάννενα ως τη Λήμνο, την Ίμ-
βρο, την Τένεδο.

*

Το άλλο σπίτι βρισκόταν από πίσω μας, προς το νότο. Καλοχτι-
σμένο, με σιδερένια αυλόπορτα. Η αυλή με δέντρα, πολύχρωμα 
λουλούδια, κι αυτό με κατοίκους νοικοκυραίους, νέους ανθρώ-
πους.

Το σοκάκι που περνούσε απ’ το σύνορο του σπιτιού μας, πάνω 
απ’ το ένα μέρος του μαντρότοιχου με την ξερολιθιά, έφτανε ως την 
πόρτα του. Ήταν ένα καλντερίμι από κείνα τα πέτρινα καλντερίμια 
των πηλιορείτικων  χωριών.

∆ίπλα στο καλντερίμι περνούσε το πέτρινο κτισμένο αυλάκι που 
μετέφερε το πολύτιμο άφθονο νερό του πηλιορείτικου βουνού 
στους σπιτικούς κήπους του χωριού. Το σπίτι της γιαγιάς Αννούλας 
το έζησα, όπως λέγαμε, τα καλοκαίρια, μικρός πριν πάω σχολείο ή 
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σαν τελείωνε η σχολική χρονιά αργότερα, και βίωσα όλον το μόχθο 
της καλοκάγαθης αυτής γιαγιάς να φέρνει βόλτα το βιος της.

* * *

Με μια ανάσα κατεβαίναμε στην Άφυσσο. Εκεί περίμεναν οι ελιές, 
ώριμες για μάζεμα, κι ένα σπίτι, που είχε μείνει για πολλούς μήνες 
κλειστό. Άλλες αγωνίες κι εκεί περίμεναν τη γιαγιά.

Να βρει εργάτες, λιοτρίβι κι έμπορο με καλή τιμή για να πουλήσει 
το λάδι. Να μαζέψει τσάκνα και ξύλα, να ανάψει φωτιά, να βράσει τη 
μούργα με την ποτάσα στο καζάνι και να ρίξει τον πολτό σε τετρά-
γωνα καλούπια, να παγώσει, να γίνει στέρεος –σαπούνια πια– και 
να τα βάλει στην άκρη για τη λάτρα των σπιτιών της. Να δώσει στις 
κόρες της για την λάτρα και των δικών τους σπιτιών.

* 

Ήταν ωραία τα φθινόπωρα και στο βουνό και στη θάλασσα στο 
Πήλιο. Έζησα μερικά τέτοια φθινόπωρα στην Άφυσσο.

Θυμάμαι το τεράστιο –στα παιδικά μου μάτια– καζάνι πάνω στη 
φωτιά, στην αυλή να βράζει το σαπούνι. Οι λυγαριές να μοσχοβο-
λάνε δίπλα μου.

Το τζάκι αναμμένο στο νοτιοδυτικό δωμάτιο του πρώτου ορόφου 
να καίει σπάζοντας την υγρασία κι εγώ να παίζω πάνω σε ένα τερά-
στιο κρεβάτι στο οποίο μπορούσαν να κοιμηθούν τουλάχιστον τέσ-
σερις άνθρωποι. Απ’ το παράθυρο, που το στόλιζαν, ως συνήθως, 
με το τσιγκελάκι πλεγμένα κουρτινάκια, αγνάντευα πολύ κοντύτερα 
απ’ ό,τι στο Νιοχώρι τα πεντακάθαρα γαλάζια τότε νερά του Παγα-
σητικού κόλπου, που αρμένιζαν πανέμορφα, με πολύχρωμα ζωνά-
ρια τρεχαντήρια, ψαροπούλες και ψαρόβαρκες.

∆εν ξεχνώ επίσης ένα παιχνίδι απ’ αυτά που έπαιζα εκεί. Ένα ξύ-
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λινο καλοφτιαγμένο αυτοκινητάκι (δώρο του μαστρο-Γιάννη). Ήταν 
ένα μοντέλο της Opel, ένα Olympia από κείνα με τη μακριά μούρη, 
τα πομπέ φτερά του και τα μεγάλα ολοστρόγγυλα φανάρια του. Το 
πρόλαβα αργότερα να κυκλοφορεί πραγματικό στους δρόμους της 
Ελλάδος.

Το Πήλιο και τα σπίτια της γιαγιάς είναι συνδεδεμένα ακόμα και 
με αυτή καθ’ αυτή την ύπαρξή μας. Στην κατοχή μάς έσωσαν απ’ τα 
δεινά που μάστιζαν την πατρίδα μας.

* * *

Το 1943, μέσα στην κατοχή και το χειμώνα, στις 18 Νοέμβρη στο 
Βόλο, γεννιέται η αδερφή μου. Άλλος ένας άνθρωπος. Η πείνα θέ-
ριζε τον κόσμο στις πόλεις. Τα χωριά ερειπωμένα απ’ τους άνδρες 
και τα παλικάρια που βγήκαν στα βουνά.

Οι Γερμανοί καίνε και ρημάζουν παντού. Οι πατριώτες εντάσσο-
νται σε κινήματα που θα λευτερώσουν τον τόπο. Η γιαγιά Αννούλα 
ανησυχεί για τους άνδρες που είναι άλλοι από δω κι άλλοι από κει.

Εμείς (έλεγε η μανά μου αργότερα) σχεδόν δεν καταλάβαμε τι θα 
πει πείνα, κατοχή. Ας είναι καλά ο πατέρας σου Γιωργάκο που δού-
λευε σαν μηχανικός σ’ ένα λιοτρίβι στην Άφυσσο. Το λάδι στο Πή-
λιο, όπως και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές, φαντάζομαι, 
ήταν ο ρυθμιστής της διατροφικής αυτάρκειας του κάθε σπιτιού. 
Έδινες μια οκά τότε λάδι και έπαιρνες άλλα αγαθά, αν τα έβρισκες 
βέβαια. Τα γνωστά. Στο Πήλιο όμως υπήρχαν τόσα άλλα πράγματα 
που, αν έκανες κουμάντο, περνούσες καλά και βοηθούσες και κά-
ποιον συγγενή σου στην πόλη. Τι να πούμε τώρα! Υπήρχαν εν πάση 
περιπτώσει τα απαραίτητα για να περάσει μια τέτοια λαίλαπα, του 
πολέμου και της κατοχής.
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Σωθήκαμε και...

* * *

Το 1945, λίγο πριν την απελευθέρωση, βρίσκει την οικογένειά 
μας στο Βόλο. Σε μια μικρή φωτογρα-
φία, ο θείος μου Απόστολος Πάταγας 
μας έχει αγκαλιά εμένα και την αδερ-
φή μου στην αυλή του σπιτιού στο Βόλο 
και θα πρέπει να είμαι τριών ετών περί-
που. Φαίνεται πράγματι η αρχοντιά κι 
η ομορφιά αυτού του ανθρώπου, που 
τον χαρακτήριζε.

Στο τέλος της ζωής του τα μπέρδεψε κι αυτός τα πράγματα 
απομυθοποιώντας έτσι το κύρος του, που μέχρι τότε μου προκα-
λούσε βαθύτατο σεβασμό για τη διαφορετικότητα που έσερνε ο 
μύθος αυτού του ανθρώπου.

Η φωτογραφική μηχανή που έβγαλε αυτή τη μοναδική φωτο-
γραφία, έμελλε να απαθανατίζει μετά πάμπολλες στιγμές της ζωής 
της οικογένειάς μου.

Πριν καλά καλά ησυχάσουμε από τους Γερμανούς, άρχισαν να 
εξελίσσονται περίεργα αλλά και δυσάρεστα γεγονότα για την πα-
τρίδα μας. Οι ίδιοι άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά ακόμη, 
που πάλεψαν και πολέμησαν τον ξένο κατακτητή, αυτοί οι ίδιοι, 
χωρίστηκαν σε δυο παρατάξεις για όποια συμφέροντα, της κάθε 
πλευράς.

Και καλά, οι Γερμανοί ήταν κατακτητές, ξένοι στο κάτω κάτω, 
τους πολέμησες με χέρια και με δόντια, έδωσες την ψυχή σου. Στε-
κόσουν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, μ’ ανοιχτά τα μάτια, 
για την πατρίδα σου.

Τώρα να πολεμήσεις πώς; Με τα χέρια σου; με την ψυχή σου;

Απέναντί σου στόχος ήταν ο ίδιος σου ο εαυτός. Ο αδερφός σου, 
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το αίμα σου. Και για ποιον λόγο; Γιατί έτσι το είπαν κάποιοι ξένοι 
πάλι, γαλονάδες και πολιτικάντηδες της διεθνούς κηδεμονίας για 
τα δικά τους συμφέροντα; Αμάν αυτός ο τόπος, μια ζωή τα ίδια και 
τα ίδια. Πάλι πόλεμος. Και τι πόλεμος!

Τον πόλεμο αυτόν η γομολάστιχα της λήθης δεν έσβησε ακόμη 
από τη μνήμη, ευτυχώς λίγων ακόμη πατριωτών μας. ∆ε θέλω να 
αναφερθώ σ’ αυτά. Τα όσα κατά καιρούς από νεαρός άκουγα, διά-
βαζα, και διαβάζω ακόμη, μου ανατρέπουν τα όσα μέχρι χθες είχα 
πιστέψει. ∆ε θέλω να φέρνω στο μυαλό μου (όχι όμως να ξεχνώ) 
τα γεγονότα κείνης της εποχής, που όπως είπαμε άλλωστε έχει κα-
ταγράψει πια η ιστορία κι απ’ τη μια κι απ’ την άλλη πλευρά.

Σκέφτομαι λοιπόν σήμερα, έπειτα κι απ’ τις απίστευτες ανατρο-
πές που έχουν συμβεί, τι θα πρέπει να διηγηθεί κανείς στα σημερι-
νά παιδιά της παγκοσμιοποίησης και το χειρότερο τι να πιστέψουν 
αυτά. «Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα’’ λέει ο Σαββόπουλος. Άραγε, 
τα ξέρουν; Είναι φοβερό, ακόμη και σήμερα, οι ίδιοι πολεμοχαρείς, 
οι ίδιοι πολεμοκάπηλοι, έμποροι όπλων στην ουσία, διαιρούν τους 
λαούς και τους βάζουν να σκοτώνονται. Αχρηστεύουν τα παλιά 
τους όπλα που πούλησαν πανάκριβα (τα χρωστάνε ακόμη οι λαοί 
που τα αγόρασαν) και διαπραγματεύονται τα καινούρια τους, δο-
κιμάζοντάς τα, για την αποτελεσματικότητά τους, για έναν πολυ-
πληθέστερο ανθρώπινο όλεθρο.

* * *

Μεγαλώνω στο ισόγειο ενός καθαρά κλασικού, αστικού διώρο-
φου σπιτιού της εποχής, στον αριθμό 14 της οδού 74, στη συνοικία 
του Αγίου Κωνσταντίνου, στην ανατολική πλευρά της πόλης του 
Βόλου. Μη σας φαίνεται παράξενο. Η ταχυδρομική μας διεύθυν-
ση ήταν οδός 74, αρ.14. Λες και δεν περίσσευε κάτι απ’ την πλού-
σια μυθολογία του τόπου ή τ’ όνομα κάποιου ήρωα, ας πούμε, του 
1821, που οι δρόμοι του Βόλου είναι γεμάτοι από αυτούς.

Τι να πεις!
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Μάλλον πολεοδομικό τερτίπι της εποχής θα ήταν κι αυτό. ‘Επειτα 
από χρόνια, πήρε τελικά το όνομα του Ιατρού Τζάνου, ενός ακτι-
νολόγου γιατρού του Βόλου, ανένταχτου πολιτικά, αντιστασιακού, 
που πολέμησε το φασισμό και τους Γερμανούς που τον σκότωσαν. 
∆εν ήταν ο μόνος. Η πόλη του τον τίμησε όμως έπειτα από χρόνια, 
δίνοντας τ’ όνομά του στο δρόμο που μεγάλωσα. Έτσι απέκτησε κι 
ο δρόμος μας τ’ όνομά του και τη δική του ιστορία, που λέει και το 
τραγούδι.

Η πόλη του Βόλου, πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας, είναι μια 
απ’ τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος. ∆υστυχώς κι αυτή, επη-
ρεάστηκε απ’ την καταραμένη, θα ξαναπώ, αντιπαροχή και την επέ-
λαση των μάου-μάου εργολάβων (που χαρακτηριστικά βάφτισαν οι 
Βολιώτες), αυτών που ήρθαν μετέπειτα από παντού για να κτίσουν 
τα μπετονένια κλουβιά τους και να στεγάσουν τους απελπισμένους 
τότε σεισμοπαθείς Βολιώτες.

Οι μεγάλοι σεισμοί που εκδηλώθηκαν από το 1954 μέχρι το 1957, 
και ισοπέδωσαν σχεδόν ολόκληρη την πόλη, έκαναν εμένα, δεκα-
τριάχρονο τότε αγόρι, και την οικογένειά μου εσωτερικούς μετανά-
στες.

Τις περιπέτειες των συμπατριωτών μου και των αρχών της πό-
λης, λόγω κακών χειρισμών από πλευράς της τότε κυβέρνησης 
του Αλ. Παπάγου με υπουργό ∆ημοσίων Έργων τον Κ. Καραμαν-
λή και αμέσως μετά επί πρωθυπουργίας του ίδιου Κ. Καραμανλή 
(με το γνωστό τρόπο, μετά το θάνατο του Ελ. Παπάγου στις 4-10-
1955) δεν τις έζησα άμεσα. Ψάχνοντας όμως στοιχεία, για να είμαι 
σωστός στις χρονολογίες στις οποίες θα αναφέρομαι σε ό,τι αφορά 
τα γεγονότα της εποχής, έπεσε ως δώρο εξ ουρανού –εκ Βόλου θα 
έλεγα– ένα εκπόνημα. Έτσι μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος αυτή 
την έκδοση του

∆ΗΚΙ Βόλου (∆ημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βό-
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λου) που κυκλοφόρησε το ∆εκέμβριο του 2002 και το έχω σήμε-
ρα, 20 Ιανουαρίου 2003, στα χέρια μου. Ο τίτλος του βιβλίου είναι 
«ΒΟΛΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 19ο & 20ό  ΑΙΩΝΑ’’. Απ’ το 
γρήγορο διάβασμα που του έκανα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέρο-
ντος που μου προξένησε, προκύπτει ότι είναι ένα χρήσιμο εργα-
λείο για τον ερευνητή της πόλης και ένα εμπεριστατωμένο βοή-
θημα για όποιον επιθυμεί να τη γνωρίσει σε βάθος, όπως αναφέρει 
κι ο εκδότης στο τέλος του σημειώματός του.

Επομένως, μου είναι πλέον εύκολο να παρακάμψω αυτές τις 
περιπέτειες της εποχής εκείνης. Έτσι και αλλιώς δεν τις βίωσα. Η 
παρότρυνσή μου σε κάθε αναγνώστη που θα τον ενδιέφερε η επο-
χή, οι συνθήκες, οι σχεδιασμοί, οι παραλείψεις και τα σφάλματα 
που έγιναν για την ανοικοδόμηση και γενικότερα για την περαιτέ-
ρω προκοπή της γενέτειρας πόλης μου, τον παραπέμπει ανεπιφύ-
λακτα σ’ αυτό το βιβλίο.

 Είναι γραμμένο από την κα Βίλμα Χαστάογλου, αναπληρώτρια 
καθηγήτρια στον τομέα Πολεοδομίας του τμήματος Αρχιτεκτονι-
κής του Α.Π.Θ. Συντονισμός έκδοσης: Αίγλη ∆ημόγλου ∆ιευθύ-
ντρια του ∆.Η.Κ.Ι Βόλου, Φιλολογική επιμέλεια: Γιάννης Κουτής, 
Γιώργος Σουλακούδης, Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μιχάλης Βαμβα-
κάρης, Σχεδιασμός: Ελισάβετ Μίλτου.

Θέλω τη στιγμή αυτή, τουλάχιστον, να ευχαριστήσω θερμά την 
κα Αίγλη ∆ημόγλου για την ευγενική προσφορά της να διαθέσει 
τον πολύτιμου χρόνο της για να με ακούσει και να μου δώσει το 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσω όσα γεγονότα και στοιχεία χρειαστώ 
από το «ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ’’ ώστε να ολοκληρώσω τη συγγραφή και του 
δικού μου βιβλίου. Η προσπάθεια ανάκλησης των αναμνήσεών 
μου από το παρελθόν (τα παιδικά μου χρόνια στο Βόλο δηλαδή) 
έγινε πιο εύκολη. Οι αναφορές μου από αποσπάσματα του βιβλίου 
σας, με ημερομηνίες, φωτογραφίες και γεγονότα όπου χρειαστούν 
σ’ αυτό το βιβλίο, θα γίνουν με σεβασμό και φειδώ. Από την ανά-
γνωση του βιβλίου αυτού, το ξύσιμο των πληγών του τέλους αυ-
τού του κομματιού του παρελθόντος μου ήταν επώδυνο για μένα 
αλλά συνάμα και γοητευτικό. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
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* * *

Ο Βόλος λοιπόν, ο δικός μου Βόλος, με τα παιδικά μου τότε μά-
τια και την παιδική μου ψυχή, ήταν και είναι μια πανέμορφη πόλη. 
Με την αρχαία του προέλευση είναι χτισμένος ανάμεσα στους πρό-
ποδες –στην αγκαλιά κυριολεκτικά– του Πηλίου και τα νερά του 
Παγασητικού κόλπου, στη θέση της αρχαίας Ιωλκού, πατρίδας του 
Αργοναύτη Ιάσονα αλλά και του Κενταύρου Χείρωνα, αλλά και τό-
σων άλλων μυθικών ηρώων.

Ακόμη και σήμερα, όταν επισκέπτομαι τη γενέτειρα πόλη μου, τη 
βλέπω όπως τότε, πριν φύγω στα 1955 διωγμένος απ’ τον εγκέλα-
δο δεκατριών χρονών. Απ’ τα δεκατρία μου χρόνια που έζησα εκεί 
δεν άφησα τίποτα πίσω μου.

Τα πήρα όλα μαζί μου. Εκτός απ’ την ψυχή μου. Στο πίσω μέρος 
του μυαλού μου υπάρχει μια τεράστια σε μήκος κινηματογραφική 
ταινία, που τη βλέπω διακεκομμένα σε επεισόδια. Πίστεψέ με, τη 
βλέπω πάντα, στον ύπνο μου, στον ξύπνιο μου, όταν ταξιδεύω, εί-
ναι μάλιστα και σινεμασκόπ. Είχα την αίσθηση, όταν σκεφτόμουν να 
γράψω αυτά που γράφω τελοσπάντων, ότι θα καθόμουν στον υπο-
λογιστή μου και θα έγραφα αυτά που σκεφτόμουν τόσες και τόσες 
φορές, εύκολα κι ωραία, με τη σειρά τους.

Τι λες τώρα;

∆εν ξέρω, θα πω το αυτονόητο. Η ταχύτητα της σκέψης είναι 
ιλιγγιώδης (δεν ξέρω αν υπάρχει μονάδα μέτρησής της), ίσα με το 
φως να τρέχει άραγε; Με ένα τσαφ του μυαλού σου ζεις δέκα χρό-
νια, και μ’ ένα ακόμη, γέρασες. Πώς λοιπόν να τα γράψεις όλα αυτά; 
Με τι ταχύτητα, με τι τεχνική να ξεδιπλώσεις, να ταξινομήσεις τις 
αναμνήσεις σου, να τις βάλεις σε κάποια χρονολογική σειρά τελο-
σπάντων;
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Έλεγα ότι, να, όπως τόσες φορές έχουμε διηγηθεί κομμάτια απ’ 
το παρελθόν μας σε φίλους, στο παιδί μας, στην παρέα μας, κάπως 
έτσι θα ήταν και να το γράψεις. Σαν μια έκθεση, ας πούμε, ιδεών που 
λέγαμε στο σχολείο. Ας μου συγχωρεθεί λοιπόν –από οποιονδήπο-
τε διαβάσει αυτό το βιβλίο– η απειρία μου, γράφοντας όλα αυτά που 
θέλω, της ζωής μου τα καμώματα.

* * *

Τα πήρα λοιπόν όλα μαζί μου. Το σπίτι μας, την αυλή με τη σιδε-
ρένια πόρτα της και το κρεμασμένο κουδούνι της, με την τουλούμ-
πα και το γλυφό νερό της, τα λουλούδια της, το πλυσταριό με τις 
φουφούδες του. Τον πλάτανο έξω από το παράθυρο του δωματίου 
μου, στο δρόμο. 

Το σχολείο μου με τις ωραίες ψηλοτάβανες αίθουσες, τις φαρδιές 
σκάλες και τις μαρμάρινες κουπαστές που κάναμε τσουλήθρες.

Την αγαπημένη μου γιαγιά, τη θεια μου την Τερέζα, τα ξαδέρφια 
μου, τον Μαξ με τον άδικο θάνατό του. Τον άλλον ξάδερφό μου, τον 
Θανάση.

Τον πρώτο οδυνηρό πλατωνικό μου έρωτα, τους συμμαθητές 
μου με τα κουρεμένα κεφάλια τους, τις τιμωρίες μου στο σχολείο.

Τις γυμναστικές επιδείξεις. Τη θάλασσα της γειτονιάς μου, όπου 
αρμένιζα τα καϊκάκια μου. Το ξωκλήσι της Αγίας Τριάδος με την καμ-
πάνα του, που τη χτυπούσα με τα ίδια μου τα χέρια, τις Άγιες μέρες 
αλλά και κάθε Κυριακή. Τα συρμάτινα αυτοκινητάκια, τα τσέρκια 
και τα ρουλεμάν. Την παραλία με τους οικογενειακούς περιπάτους. 
Τα μαντίλια και τις φουντίτσες από τους ναυτοπροσκόπους. Τον κα-
ραγκιόζη με τα τερτίπια του, τον υπαίθριο βουβό και ομιλούντα κι-
νηματογράφο και βέβαια το αγαπημένο μου Πήλιο.
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Όλα αυτά και τόσα άλλα τα κλείδωσα (τα έκανα save λεν σήμερα 
στη γλώσσα των υπολογιστών) στο σκληρό δίσκο του μυαλού μου.

Πήρα το ποδήλατό μου, που το φόρτωσα στο φορτηγό, και το 
πήρα ζωντανό μαζί μου (“στον πρώτο μικρό θάνατο της ζωής μου». 
όπως θα ’λεγε και ο Χεμινγουέι) αφήνοντας πίσω τον τόπο μου ορι-
στικά, για πρώτη φορά και για πάντα. Το πήρα μαζί μου στην πρώτη 
μου προσφυγιά μέσα στην ίδια μου την πατρίδα.

* * *

Ο Βόλος, απ’ την ώρα που αρχίζω να θυμάμαι γεγονότα, ζει 
τη μετακατοχική και τη μετεμφυλιακή εποχή, και ήταν η καλύτε-
ρή μου. Ήταν μια πόλη τραυματισμένη βέβαια απ’ τους πολέμους, 
όπως άλλωστε όλες οι πόλεις της Ελλάδας. Μιας Ελλάδας μέσα στη 
φτώχεια της. Σαν παιδί όμως δε θυμάμαι να της έλειπε της πόλης 
αυτής, ούτε και σ’ εμένα, τίποτα.

Τα είχε όλα, έτσι το έβλεπα εγώ τουλάχιστον. Ήταν μια πόλη που 
έσφυζε από ζωή και γλέντια. Είχε εμπορικό λιμάνι, ηλεκτρική εται-
ρεία, διάφορα εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Αστική συγκοι-
νωνία, Σιδηροδρομικό Σταθμό, Ραδιοφωνικό Σταθμό, ∆ημοτικά 
σχολεία, γυμνάσια, ιδιωτικό λύκειο με φημισμένους δάσκαλους. 
Εμπορική σχολή, Γαλλική σχολή καλογραιών. Νοσοκομείο, Νομαρ-
χιακό, ∆ημοτικό, ∆ικαστικό Μέγαρο. ∆ημοτικό θέατρο, μουσείο 

(κτίρια με νεοκλασικό ύφος). Εκκλησί-
ες ορθόδοξες και μια καθολική. Χειμω-
νιάτικα και θερινά σινεμά (Κρόνος, Ατ-
τίκ, Αχίλλειον, –φωτο, σήμερα δυστυχώς 
ανάμεσα στις «μοντέρνες» κακόγουστες 
πολυκατοικίες– Κύματα, Τιτάνια) εφημε-
ρίδες (η «Θεσσαλία’’ ο «Ταχυδρόμος’’). 
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Το ωδείο Βόλου. Την εξωραϊστική λέσχη της κοινωνίας Βόλου, κέ-
ντρο της κοσμικής κίνησης των Βολιωτών, στεγασμένη σ’ ένα πε-
ρίφημο νεοκλασικό κτίριο. Ζαχαροπλαστεία, καφενεία σαν το φημι-
σμένο «Πανελλήνιο» όπου σύχναζε ο πατέρας μου. Τα περίφημα 
τσιπουράδικα που η παράδοσή τους ξεκινά από τον ερχομό των 
προσφύγων στο Βόλο το 1922, στη δυτική πλευρά της πόλης τότε, 
που μετά επεκτάθηκαν και στην υπόλοιπη πόλη. Τον Άναυρο με τα 
χοροπηδάδικα του. 

Τις ποδοσφαιρικές ομάδες του, με τα αντίστοιχα γήπεδά τους. 
Τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας, λίγο πιο πάνω από τη γειτονιά μας, ανατολι-
κά, και τη ΝΙΚΗ στον προσφυγομαχαλά της Ν. Ιωνίας, δυτικά. Και 
βέβαια τα αμέτρητα καταπληκτικά ποδήλατά του.

Τι άλλο ήθελε. Τίποτα στ’ αλήθεια. Ήταν έτοιμη η πόλη να προ-
κόψει, να μεγαλουργήσει. Κάποιοι άλλοι όμως πάλι, δεν ήθελαν να 
γίνει αυτό. Πολύ γρήγορα οι ίδιοι άνθρωποι που χάραξαν μεταπο-
λεμικά τη λαθεμένη, κατά την άποψή μου, ρότα του καραβιού, της 
πατρίδας μας, άλλαξαν και τη ρότα και την πρόοδο αυτής της πό-
λης, του Ιάσωνα και της Αργούς.

Μετά τους σεισμούς του 1954-1957 του έδωσαν και τη χαριστική 
βολή και τέλειωσε το παραμύθι, το όραμα, η προκοπή, για ένα Βόλο 
με τόση πρόοδο και προοπτική.

Η Βίλμα Χαστάογλου αναφέρεται σ’ ένα άρθρο της εποχής, στο 
καταπληκτικό της βιβλίο «ΒΟΛΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 
19ου ΚΑΙ 20ού ΑΙΩΝΑ».

Σε άρθρο του Βήματος, στις 27-9-1955 εκθειάζονται με επιπο-
λαιότητα και φιλοκυβερνητικό πνεύμα πλεονεκτήματα του μετα-
σεισμικού Βόλου «Μια από τας μεγαλυτέρας συνεπείας τας οποί-
ας είχαν ο σεισμός δια το Βόλο, θα είναι η μελλοντική αραίωσης 
του πληθυσμού, η οποία επιβάλλετο. Ο πληθυσμός, ίδια ο εργα-
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τικός, έμεινε κατά το πλείστον χρονίως άνεργος και φυτοζωών... 
Ο σεισμός -ισχυρό χτύπημα μιας σεσαθρωμένης οικονομικής βά-
σεωςείχε τούτον το πλεονέκτημα, ότι έδωσε την λύσιν της μετανα-
στεύσεως σοβαρού τμήματος του πληθυσμού εις Λάρισα, Αθήνας, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκη και άλλα κέντρα που παρείχαν ευνοϊκότε-
ρους όρους προς εξεύρεσιν εργασίας και απασχόλησιν φίλεργου 
πληθυσμού’’.

Πολύ θα ήθελα να ξέρω τον καταπληκτικό αυτόν αρθρογράφο 
που το μυαλό του, ή μάλλον η γλώσσα του, θα ήταν εξασκημένη 
στο γλείψιμο των κυβερνώντων εκείνης της θλιβερής εποχής.

Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να ξαναβρεί, όσο ήταν δυ-
νατόν πλέον, η πόλη την αίγλη της και την ανάπτυξη που της άρμο-
ζε. Είπαμε όμως, να μην τα αναμοχλεύουμε αυτά, μάς πικραίνουν. 
Αλλά ας μην τα ξεχνάμε.

Το λιμάνι του Βόλου ήταν και είναι προέκταση των σιδηροδρομι-
κών και οδικών μεταφορών όλης της Ευρώπης μέσω των Βαλκανί-
ων στην Ανατολή. Τρένα και αυτοκίνητα φόρτωναν και ξεφόρτωναν 
εμπορεύματα. Τα βαπόρια πηγαινοερχόντουσαν για τον ίδιο σκοπό.

Προϋποθέσεις δηλαδή πολλές για την ενίσχυση του κεφαλαίου, 
ώστε να επαναλειτουργήσει και να ιδρύσει καινούρια εργοστάσια 
στην πόλη.

Εργοστάσια; Είχε από τα καλύτερα, με κτιριακές και μηχανολογι-
κές εγκαταστάσεις της εποχής. Θυμάμαι τα περισσότερα με τη σύγ-
χρονη αρχιτεκτονική, με τις οδοντωτές στέγες τους και τους τζαμέ-
νιους φεγγίτες τους. Σιδηροβιομηχανία κατασκευής γεωργικών 
μηχανημάτων και εργαλείων του ξακουστού «ΓΚΛΑΒΑΝΗ’’, (φωτο 
επάνω) του Σταματόπουλου, το εργοστάσιο πετρελαιομηχανών Ν. 
Αξελού, την κεραμοποιία Τσαλαπάτα, το εργοστάσιο κατασκευής 
μωσαϊκών δαπέδων και πλακών πεζοδρομίων «ΜΕΦΣΟΥΤ» (φωτο 
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μέση). Εργοστάσιο επεξεργασίας δερμάτων Τριβιλά & Αφων Τσιμω-
νίδου, εργοστάσιο παραγωγής οινοπνεύματος. Αλευροβιομηχανί-
ες, Λούλη, Ζαρζάμπα, μετά Καπουρνιώτη & Παντή. (φωτο κάτω, 
στη γειτονιά μου με τους ταρσανάδες). Τη μακαρονοποιία Γ. Σκαρίμ-
πα, με τα μέχρι σήμερα αξεπέραστα σε ποιότητα μακαρόνια του. Το 
βαρύ πυροβολικό του Βόλου όμως ήταν οι Καπνοβιομηχανίες του. 
«ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ» και «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ». Ιδρυμένα στην ανατολή του 
περασμένου αιώνα από το 1905.

Ανταγωνιστές στην παραγωγή και την ποιότητα των σιγαρέ-
των τους. Αν κάπνιζες, ήξερες τη διαφορά του ενός τσιγάρου απ’ 
τ’ άλλο. Τα χαρμάνια τους ήταν μυστικά. Στα περίπτερα ο «ΑΣΣΟΣ».
Παπαστράτου συναγωνίζονταν με το «ΑΡΙΣΤΑ» Ματσάγγου. 

Χιλιάδες εργάτες και εργάτριες πρό-
σφυγες, δεύτερη γενιά των αποκαλουμέ-
νων τσιγαράδων, δούλευαν  σ’  αυτά  τα  
εργοστάσια. Οι γονείς τους εκπαιδεύτη-
καν από τσιγαράδες που ήρθαν απ’ το 
εξωτερικό (Γερμανία και Αίγυπτο) σ τ ι ς 
αρχές του προηγούμενου αιώνα (Γιάννης 
Κορδάτος Ιστορία του εργατικού κινήμα-
τος  σελ.135).  Παιδιά  αυτών των εργα-
τών ήταν πλέον οι συνειδητοποιημένοι 
και συνδικαλισμένοι βιομηχανικοί εργά-
τες στο Βόλο.

Υπήρχε λοιπόν δουλειά και μεροκάμα-
το, προοπτική για ζωή και γλέντι. Να λοιπόν 
γιατί οι Βολιώτες γλεντούσαν τότε. Βγαλμέ-
νοι απ’ τα δεινά που βίωσαν κατά την κατοχή 
και τον εμφύλιο, διαπίστωναν τα λάθη τους 
και τη ματαιότητα του πολέμου αυτού. Ερ-
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γασία και χαρά λοιπόν, γλέντι και τραγούδι. Η παραλία του Βόλου 
ήταν με χαμηλή προβλήτα, κι αν έκανες έτσι το χέρι σου, έπιανες τη 
θάλασσα. Χαμηλό ύψος είχαν και τα κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια, 
αρκετά απ’ τα οποία έχουν σωθεί μέχρι σήμερα μετά και απ’ τους 
καταστροφικούς σεισμούς, όπως: Της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
κινηματοθεάτρου Αχίλλειον, και βέβαια το στολίδι του ανατολικού 
βραχίονα του λιμανιού, το καταπληκτικό σε αρχιτεκτονική λιτό κτί-
ριο των πάλαι ποτέ καπναποθηκών Παπαστράτου. Επιβλητικότατο 
με τους δυο τρούλους στη σκεπή του, καμαρώνει περήφανο για την 
ιστορία του και την καταγωγή του.

Σήμερα, έχοντας διαμορφωθεί εσω-
τερικά, αποτελεί την έδρα του παιδα-
γωγικού τμήματος του Πανεπιστήμιου 
της Θεσσαλίας (φωτο).

Στην παραλία υπήρχαν πράγματι αρι-
στοκρατικά καφενεία με ατμόσφαιρα. Το 
κομμάτι του δρόμου της παράλιας ήταν 
κλειστό (όπως και σήμερα άλλωστε). 
Πολυτελέστατα  ζαχαροπλαστεία, στις 
αναπαυτικές πολυθρόνες των οποίων 

οι Βολιώτες απολάμβαναν το καλοκαίρι, μετά τη δύση του ήλιου, 
τη δροσιά της θαλασσινής αύρας, του πεντακάθαρου τότε Παγα-
σητικού. Κάνοντας τη βόλτα τους το βράδυ της Κυριακής έδειχναν 
τα «καλά» τους ρούχα, τα κυριακάτικα, ραμμένα σε μοδίστρες των 
γυναικών και σε ραφτάδες των ανδρών.

Έτριζε η παραλία ολόκληρη από τα τριζάτα χειροποίητα παπού-
τσια των αντρών. Η παραλία του Βόλου είχε δυο τμήματα. Το ένα 
ήταν το βασικό κομμάτι της, 40 μέτρα πλάτος, και το άλλο ήταν πιο 
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μικρό σε μήκος και φάρδος, τραβηγμένο πιο μέσα από την ευθεία 
γραμμή της προβλήτας της άλλης παραλίας.

Εμένα  με  γοήτευε  πιο  πολύ  το  μικρό  
κομμάτι  της,  για  πολλούς λόγους. Στο τέ-
λος της προβλήτας αυτής ήταν κτισμένη η 
εκκλησία της ενορίας μας. ∆ηλαδή η εκ-
κλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης, που εμείς την ξέραμε σαν του Άγιου 
Κωνσταντίνου σκέτο (φωτο).  Ήταν η γει-
τονιά μου, γιατί καμιά διακοσαριά μέτρα 
πιο κάτω ήταν το σπίτι μας.

Όπως οι περισσότερες οικογένειες στο Βόλο έτσι κι η δική μας, 
τα καλοκαίρια, τις Κυριακές το απόγευμα, κατεβαίναμε στην παρα-
λία τη μεγάλη, με τα ζαχαροπλαστεία στη σειρά, για κάνα παγωτό, 
για καμία πάστα νουγκατίνα κατά προτίμηση, αφράτη με το τριμμέ-
νο αμυγδαλάκι της (δεν ξεχνώ εκείνα τα ανοξείδωτα, πλατιά σαν 
μικρά φτυαράκια κουταλάκια της πάστας). Όπως και σήμερα, μαζί 
με τα γλυκά και τους καφέδες φέρνανε και 
κατ’ αντιστοιχία κι από ένα ποτήρι νερό για 
τον καθένα μας. Καλοκαίρι γαρ, κι η μάνα 
μου έπινε και κάνα δυο ποτήρια παραπάνω.

Μια Κυριακάτικη βραδιά στην όμορ-
φη  αυτή  παραλία της γειτονιάς μας (φωτο   
πάνω, τότε, με τη θεία Τερέζα, φωτο κάτω, με  
τους γονείς  μας)  επιστρέφοντας τα γυναικό-
παιδα της οικογένειάς μας στο σπίτι,  ακούμε  
να  λέει  η  μάνα μου στη θεία μας και συννυ-
φάδα της.



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

78

– Τερέζα δεν αντέχω άλλο, θα κατουρηθώ πάνω μου.

– Κρατήσου βρε   Ευθυμία, της λέει η θεια μου, πέντε βήματα εί-
μαστε απ’ το σπίτι μας, φτάνουμε.

– Βρε τι φτάνουμε, θα σπάσει η φούσκα μου σου λέω.

– Κρατήσου, δεν παθαίνεις τίποτα, λέει πάλι η θεία Τερέζα.

– Αχ, αχ, θα σπάσει η φούσκα μου, πάλι η μάνα μου. Εγώ κι η 
αδερφή μου, μικρά παιδιά, πιασμένα χέρι, χέρι, ακούμε και ζούμε 
τα δρώμενα και αρχίζουν να ιδρώνουν τα χέρια μας, μας λούζει ψι-
λός ιδρώτας.

– Και τι είναι η φούσκα μαμά; Τι θα πάθεις; Τρέχα να προλάβουμε, 
φτάνουμε καλέ μαμά.

– Πάψε Γιωργάκη μου, θα τ’ αμολήσω λέει η μάνα μου, και πέ-
φτει η φαεινή ιδέα της θειας μου να κατουρήσει επιτέλους η μάνα 
μου στο πάρκο της περίφημης πλατείας Γεωργίου του Α’, τέσσερα 
πέντε σκαλιά δίπλα μας (ήταν και είναι υπερυψωμένη).

– Τι λες βρε Τερέζα, είσαι με τα καλά σου; Μες στη μέση του 
δρόμου, να μας πάρει και κανένα μάτι;

– Έλα βρε τώρα, να, πίσω από κείνη την αγγελική, το θάμνο. 
Ποιος θα σε δει;

– Αδύνατον, να λέει η μάνα μου. Αρχίζει τα κλάματα η αδερφή 
μου.

– Άντε καλέ μαμά, κάνε αυτό που σου λέει η θεία.

– Ναι καλέ μαμά κι εγώ, άντε μη σπάσει η φούσκα και τι θα κά-
νουμε μετά –και να μην ξέρεις και τι είναι κι αυτή η ρημαδόφουσκα, 
παιδί πράμα– αλλά, για να ανησυχεί έτσι η μάνα μου, κάτι σοβαρό 
θα ήταν.
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Επιτέλους αποφασίζει να κατεβάσει το βρακί της πίσω από την 
αγγελική και να σωθεί έτσι η περιβόητη φούσκα της, που μας έκανε 
να χεστούμε από το φόβο μας εμένα και την αδερφή μου.

* * *

Σ’ αυτή την παραλία ρολάρισα το πρώτο μου πατίνι, έμαθα να 
οδηγώ το ποδήλατό μου και μου ψιθύρισε κάτι στ’ αυτί ο έρωτας.

Το ποδήλατο στο Βόλο τη δεκαετία του ’50 (εγώ τότε οκτώ, δέκα 
χρόνων) ήταν το κύριο και βασικότερο μέσον μεταφοράς των κα-
τοίκων αυτής της πόλης. ∆εν υπήρχε σπίτι χωρίς ένα ποδήλατο 
τουλάχιστον. Ήταν απαραίτητα τα ποδήλατα για τον τότε μέσο ερ-
γαζόμενο. Αν είχε εξασφαλίσει την κατοχή του, έλυνε το πρόβλημα 
στις μετακινήσεις του και κυρίως το πηγαινέλα στη δουλειά του. 
Ψώνια στον μπακάλη με κρεμασμένο το περιβόητο διχτάκι (με τις 
τεράστιες δυνατότητες διεύρυνσης του όγκου του) στο τιμόνι. Το 
μεράκι του κάθε τολμηρού γαβριά ήταν να στριμώξει για πρώτη 
φορά πάνω στο καδρόνι του ποδηλάτου του το κορίτσι του και να 
το φέρει περισσότερο κοντά του.

Όταν κατόρθωνες να πείσεις το κορίτσι σου (το κατά φαντασίαν 
τις περισσότερες φορές) να το πας βόλτα, βάζοντάς το στο καδρόνι 
του ποδηλάτου σου, ήσουν μάγκας και είχε να το λέει η παρέα σου. 
Σ’ έβλεπαν μ’ άλλο μάτι. Και τα κορίτσια σε θεωρούσαν αντράκι με 
δυνατότητες. Εσύ καβάλα στη σέλα και το κορίτσι σου καθισμένο 
κάθετα, φυλακισμένο, μπροστά στο καδρόνι. Εγκλωβισμένο μέσα 
στα δυο σου χέρια, που έπιαναν κατ’ ανάγκην το τιμόνι, ήταν πρά-
γματι μέσα στην αγκαλιά σου. Τα πόδια σου ανεβοκατεβαίνοντας 
στα πετάλια τρίβονταν στα μπουτάκια του. Το κεφάλι σου σε από-
σταση που η αναπνοή σου να υγραίνει το μαγουλάκι του και τα χεί-
λη σου καμιά φορά να ακουμπάνε τ’ αυτάκι του. ∆εν ήθελε πολύ για 
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να του πάρεις ή να σου δώσει (σπανιότερα βέβαια) το πρώτο φιλί. 
Και ξέρεις τι αξία είχε τότε ένα φιλί σ’ έναν πιτσιρικά.

Απ’ τον πόθο, την αγωνία και τη δικαιολογημένη αδεξιότητά σου 
στα ερωτικά τερτίπια, καμιά φορά γινόσουν και ρεζίλι. Χάνοντας την 
ισορροπία σου, αν δεν ήσουν καλός αναβάτης, έπεφτες μαζί με το 
κορίτσι κι άντε να συμμαζέψεις μετά τα ασυμμάζευτα. Πήγαινες για 
μαλλί κι έβγαινες κουρεμένος. Ματωμένα γόνατα, λερωμένα και 
σκισμένα ρούχα. Και το χειρότερο; άντε να ξαναπείσεις το κορίτσι 
να το πας βόλτα με ποδήλατο. Έτσι, λοιπόν, έπρεπε να είσαι καλός 
και σαν αναβάτης αλλά και φρόνιμος εραστής.

Στο κομμάτι αυτό της παραλίας, έτσι τσιμεντοστρωμένο όπως 
ήταν, επίπεδο και κοντά στη γειτονιά, εύκολο ήταν να κάνω κι εγώ 
την πρώτη μου ποδηλατότσαρκα. Mια FLANDRIA (ξέρεις από μάρ-
κες;)  έμαθα να την καβαλάω από καιρό με δεξιοτεχνία κλέβοντάς 
την απ’ τον πατέρα μου όταν αυτός επέστρεφε απ’ τη δουλειά του. 
Σε μια απ’ αυτές τις ποδηλατότσαρκες, ακούμπησα κι εγώ αργότε-
ρα τα υγρά χείλη των 12 χρόνων μου στο ροζ μαγουλάκι κάποιας 
συμμαθήτριάς μου της έκτης δημοτικού. Το κόστος αυτού του φι-
λιού ήταν ο οδυνηρός, πρώιμος, εφηβικός, πλατωνικός μου έρω-
τας.

Υπήρχαν πολλών τύπων, προελεύσεως και αξίας, ποδήλατα. 
Υπήρχαν τα καθαρώς αντρικά, τα γυναικεία, και τα παιδικά βεβαί-
ως. Τη διαφορά μεταξύ τους, την ξέρεις. Τα κορίτσια, οι γυναίκες 
γενικά, δε φορούσαν εύκολα παντελόνια τότε. Όσες καβαλούσαν 
ποδήλατο αγόραζαν γυναικείο.

 Ήταν πολύ όμορφο να βλέπεις μια κοπέλα καβάλα στο ποδήλατό 
της, με την αλογοουρά της να ανεμίζει και την πλισέ φούστα της να 
αναδιπλώνεται καθώς έτρεχε με το ποδήλατό της. Έπαιρνε μια άλλη 
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διάσταση στα παιδικά σου μάτια. Την εξίσωνες, την έκανες φιλαράκι 
σου και συναγωνιστή σου.

Οι μικροαστοί τις έλεγαν αγοροκόριτσα, κι όμως ήξερα, και τώρα 
ξέρω, πως αυτές ήταν θηλυκότερες από κάποιες άλλες σεμνότυ-
φες και χαμηλοβλεπούσες. ∆εν ήταν κι εύκολο να καταλάβεις πώς 
ένα κοριτσάκι μπορούσε να κάνει κι αυτό ό,τι έμαθες να κάνεις εσύ 
με τόσο κόπο. Αισθανόσουν πως είχε ένα άλλο κύρος απ’ τα άλλα 
κορίτσια της ηλικίας του.

 ∆εν είχε βέβαια καδρόνι το γυναικείο 
ποδήλατο. Ήταν ελεύθερο ανάμεσα στους 
δυο τροχούς του (φωτο, κλασικά γυναικεία 
ποδήλατα και σήμερα στο Βόλο) και το καβα-
λάγανε πιο εύκολα και με ασφάλεια τα κο-
ρίτσια. Υπήρχε ωστόσο πάντα ο κίνδυνος 
να βγάλουν καμιά φωτογραφία την ώρα 
που σήκωναν το πόδι τους για να καβαλήσουν τη σέλα.

Φωτογραφία –εννοούσαμε τότε εμείς τ’ αγόρια– έβγαζαν τα κο-
ρίτσια, όταν, στην προσπάθεια τους να καβαλήσουν γρήγορα το πο-
δήλατό τους, σήκωναν το πόδι τους λίγο ψηλότερα και φαινόταν το 
βρακάκι τους. Το να δεις βρακί κοριτσιού την εποχή εκείνη… μόνο 
απλωμένο σε καμιά μπουγάδα κι αν, γιατί οι νοικοκυρές τα γυναι-
κεία εσώρουχα τ’ άπλωναν από τη μέσα μεριά της μπουγάδας και 
με τέτοιον τρόπο που να μην είναι εύκολα ορατά από τους περα-
στικούς. Άσε που στο Βόλο τα σπίτια ήταν όλα μονοκατοικίες και 
οι αυλές τους ήταν από τη μέσα μεριά του οικοπέδου και περιφρα-
γμένες. Οι ανωμαλίες δεν έλειπαν κι εκείνη την εποχή. Άκουγες να 
λένε οι νοικοκυρές από αυλή σε αυλή, η μια στην άλλη.

– Μαρή Κατίνα, πάλι λείπει μια κιλότα απ’ το σχοινί.
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– Ποιος, μαρή, να την πήρε πάλι, τι κακό είναι αυτό;

 Φαντάσου λοιπόν πώς θα πρέπει να αισθανθήκαμε εμείς όταν οι 
γυναίκες όχι μόνο φόρεσαν παντελόνια, αλλά καβάλησαν ανδρικά 
ποδήλατα, αυτοκίνητα, τρελές μοτοσικλέτες, και όταν ξεβρακώθη-
καν τελείως πια, καβάλησαν κι εμάς τους ίδιους. Συνηθίσαμε θα μου 
πεις, γιατί μας την έφεραν σιγά σιγά. ∆ύσκολα όμως, ρε φίλε, μεγά-
λη διαφορά, όχι κι έτσι. ∆εν έμεινε τίποτα κρυφό, τίποτα να ψάξεις. 
Όλα στη φόρα. Το να ψάχνεις να κλέψεις καμιά κιλότα από το σχοινί 
μιας μπουγάδας, για να δεις τι πράγμα ήταν αυτό που φορούσαν οι 
γυναίκες στον κώλο τους τότε, ήταν βασανιστικό, δε λέω. Αλλά και 
σήμερα όμως ψάχνοντας στο σώμα μιας γυναίκας αντί για κιλότα να 
βρίσκεις το σχοινί της μπουγάδας; Κι αυτό πάλι, πώς το βρίσκεις;

Ο Βολιώτης λοιπόν το ποδήλατό του, τ’ αγαπούσε. Το φρόντιζε 
να είναι πάντα έτοιμο. Ήταν προέκταση του ίδιου του κορμιού του. 

Όπως είπαμε, είχε διάφορες μάρκες. γερμανι-
κές, ιταλικές,  γαλλικές,  κι  αυτό  σήμαινε δι-
αφορά και στην τιμή τους. Άλλο κόστιζε ένα 
BISMARCK, ένα FLANDRIA ή ένα HAMILTON 
(κοίτα τη φωτο, πόσο λιτό και κομψό ήταν ένα 
Ηamilton, κυκλοφορεί ακόμη στο Βόλο) κι άλλο 
ένα όποιας άλλης μάρκας. Τα ποδήλατα είχαν 

αριθμό πλαισίου (όπως και σήμερα άλλωστε) χαραγμένο στο σκε-
λετό τους απ’ το εργοστάσιο κατασκευής τους και αριθμό κυκλο-
φορίας, αμέ!

Τον αριθμό τον έπαιρνες απ’ την αστυνομία παρακαλώ, όπου δή-
λωνες την αγορά και το νόμιμο κάτοχό του. Εγώ δε θυμάμαι αν χρει-
αζόταν και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για την άδεια 
κυκλοφορίας του (Το  αναφέρει  όμως  αυτό  ο  δημοσιογράφος  και  



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

83

συγγραφέας  ∆ημήτρης Γκιώνης στο  βιβλίο  του  «Το  περίπτερο»  
σε  ένα  διάλογο,  καθ’  υπερβολή μάλλον, με τη Μαργαρίτα. Μια 
συμμαθήτριά του, ηρωίδα στο βιβλίο. Σου δίνανε και ένα βιβλιαράκι 
–την άδεια κυκλοφορίας δηλαδή– που βεβαίωνε για τ’ ανωτέρω. Ο 
αριθμός αυτός ήταν γραμμένος σε δυο μικρές άσπρες πινακίδες με 
μαύρους αριθμούς, μια για το μπροστινό φτερό και μια για το πίσω.

Το ποδήλατο του πατέρα μου, ένα FLANDRIA με ωραία χρώματα 
(μπλε και θαλασσί αποχρώσεις), λιτό, κιμπάρικο, τ’ αγαπούσα. Όταν 
έγινε κατά δικό μου, τ’ αγάπησα ακόμη περισσότερο (κακό πράγμα 
η κτημοσύνη). Μου είχε μάθει ο πατέρας μου να το κάνω φασίνα. 
Κάθε που το έβλεπα σκονισμένο, έπαιρνα ένα μισοβρεγμένο στου-
πί με πετρέλαιο απ’ την γκαζιέρα που μαγείρευε η μάνα μου και το 
περνούσα ένα χέρι μ’ αυτό. Μετά το γυάλιζα με ένα στεγνό μάλλινο 
κουρελόπανο και γινόταν ένα πράγμα μούρλια. Μια FLANDRIA για 
τσάρκα στην παραλία. Αυτά βέβαια όταν μεγάλωσα και ψήλωσα. 
Ξέρεις τι τράβηξα για να την καβαλήσω αυτήν τη FLANDRIA κανο-
νικά; Άκου!

* * *

Έπιανα με τα δυο χέρια το τιμόνι, έβαζα το πέλμα του δεξιού πο-
διού στ’ αριστερό πεντάλ και με τ’ άλλο πόδι, τ’ αριστερό, προσπα-
θούσα να δώσω ώθηση στο ποδήλατο να τσουλήσει και να ισορρο-
πήσω κάποια στιγμή πάνω του. Περίπου όπως και με το πατίνι. Με 
το ποδήλατο δεν ήταν και τόσο εύκολο να επιτευχθεί αυτό, γιατί η 
ισορροπία που επιδίωκα έπρεπε να προέρθει από την ταύτιση του 
βάρους του ποδηλάτου από τη μια μεριά και του σώματός μου απ’ 
την άλλη. Έτσι λοιπόν αναγκαστικά γινόμουν κατά κάποιον τρόπο 
ακροβάτης. Πράγματι ήταν ένα μικρό ακροβατικό νούμερο για την 
ηλικία μου. Αν ήθελε ο Θεός, αυτό το πράγμα να λεγόταν ποδηλα-
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τάδα. Κι όμως ήταν η αρχή και πράγματι το ήμισυ της κατάκτησης 
του ποδηλάτου σου.

Ο τρόπος αυτός είχε ένα σοβαρό και επικίνδυνο μειονέκτημα. 
∆εν μπορούσες να φρενάρεις όταν ήθελες, κι αυτό γιατί τα περισ-
σότερα ποδήλατα τότε στο Βόλο δεν είχαν φρένα. Είχαν τη λεγόμε-
νη «κόντρα». Ένα απλό αλλά έξυπνο σύστημα, που ήταν προσαρμο-
σμένο στον άξονα του πίσω κινητήριου τροχού του ποδηλάτου. 
Όταν ήθελες να σταματήσει, έπρεπε να πατήσεις ανάποδα ένα από 
τα πόδια σου, όταν αυτά βρίσκονταν σε οριζόντια θέση σε σχέση με 
το δρόμο. Τότε το ποδήλατο κοκάλωνε, ανάλογα και με τη δύναμη 
που έβαζες βέβαια, στην αντίθετη αυτή φορά του πεταλιού. Το σύ-
στημα λοιπόν αυτό του φρεναρίσματος δε μου έδινε τη δυνατότητα 
τότε ακόμα (λόγω του αναστήματός μου και της ηλικίας μου) να το 
καβαλήσω. Έπρεπε να ψηλώσω πρώτα. Ευτυχώς η αφεντιά μου 
είχε πρόωρη ανάπτυξη (όπως και στα περισσότερα πράγματα που 
συνέβησαν στη ζωή μου) κι απ’ την τετάρτη τάξη του δημοτικού 
σχολείου μπόρεσα να εκμεταλλευτώ έναν άλλο μεσοβέζικο τρόπο 
αλλά πιο αξιοπρεπή.

Όταν λοιπόν το μήκος των ποδιών μου ήταν ίσο με το μήκος της 
απόστασης του πεταλιού –όταν αυτό βρισκόταν στην κάθετη θέση 
του– απ’ το καδρόνι του ποδηλάτου, τότε μπόρεσα να κάνω αυτό 
που λέγαμε  ο ρ θ ο π ε τ α λ ι ά. Γινόταν ως εξής: Πήγαινα σ’ ένα πε-
ζοδρόμιο, έφερνα το ποδήλατο δίπλα μου, το καβαλούσα κανονικά 
κι έβαζα τα πόδια μου στα πεντάλ. Έτσι, λοιπόν, ανάμεσα στα σκέλια 
μου είχα το καδρόνι. Με τη γνωστή περιστροφική κίνηση των δυο 
πεντάλ 360 μοίρες γύρω απ’ τον άξονά τους –την ορθοπεταλιά δη-
λαδή– έκανα τη βόλτα μου. Καμιά φορά, σπάνια ευτυχώς, μου ξέ-
φευγε το πόδι απ’ το πεντάλ και τότε άσ’ τα να πάνε. Ξεκαβαλίκευα 
κατάχλομος, έσκυβα μπροστά, έβαζα τις παλάμες των χεριών μου 
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ανάμεσα στα σκέλια μου και βογκούσα μέχρι να μου περάσει ο πό-
νος. Τι ζωή κι αυτή; Π ο δ ή λ α τ ο.

Αλλά ξαναδοκίμαζα κι έπεφτα καμιά φορά ακόμη. Έπειτα από 
λίγο καιρό ήμουν ο κυρίαρχος του ποδηλάτου. Ο χρόνος που περ-
νούσε από την ώρα της πρώτης ορθοπεταλιάς, μέχρι την ώρα που 
ο κώλος μου καθόταν στη σέλα, ήταν επαρκέστατος για να με κάνει 
ακροβάτη. Επόμενο ήταν μετά από τόσες φορές που είχα σακατέ-
ψει τα μέλη του σώματός μου να γίνω αετός. Με το που κάθισα στη 
σέλα, έκανα ό,τι ήθελα. 

Έτρεχα με όση ταχύτητα ήθελα, σταματούσα όποτε ήθελα, το 
έφερνα φρενάροντάς το σε πλήρη περιστροφή γύρω από το σώμα 
μου. Στεκόμουν ακίνητος πάνω σ’ αυτό όση ώρα ήθελα χωρίς να 
πέφτω, χωρίς να πατάω καν κάποιο πόδι μου στη γη για δευτερό-
λεπτο. Άφηνα τα χέρια μου απ’ το τιμόνι και το ποδήλατο υπάκουε 
σε κάθε κίνηση που ήθελα. Το έκανα να στρίβει αριστερά δεξιά, να 
πάει ευθεία. Κι όλα αυτά με μια ελάχιστη κλίση του σώματός μου. 
Έφτασα στο σημείο να κάνω και ακροβατικά.

Μια φωτογραφία της εποχής, στην πίσω της όψη 
γράφει με μολύβι: Βόλος 1955, Απρίλιος. ∆ιακρίνω 
από την αχνή γραφή του FABER Nο2, τον κακό μου 
γραφικό χαρακτήρα. Ήμουν 13 χρόνων. Η φωτογρα-
φία, χίλιες λέξεις. Οδηγώ το ποδήλατό μου, ντυμένος με 
κοστουμάκι (κοντό παντελόνι). Κουμπωμένο πουκαμι-
σάκι στο λαιμό. Παπουτσάκι παντοφλέ και κάλτσες μέχρι 
τη γάμπα (πρέπει να ήταν Κυριακή). Μπροστά στο σπίτι 
μας, στο χωματένιο τότε δρόμο, οδηγώ με το ένα χέρι.

T’ άλλο το ’χω στην τσέπα (η τσέπη σε βολιώτικη ντοπιολαλιά) 
του παντελονιού μου, με εμφανή την αυτοπεποίθηση του 13 χρο-
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νου γαβριά, που είχε πλέον κατακτήσει το δίτροχο για πάντα φίλο 
του.

Η τεχνολογία και οι συνθήκες του τρόπου ζωής μας εξοστρά-
κισαν αργότερα το ποδήλατο. Τη χρήση του δηλαδή, γιατί ποδήλα-
τα να θέλεις. Γεμάτα τα μπαλκόνια και οι είσοδοι των πολυκατοι-
κιών. Είμαι απ’ αυτούς που, ουτοπιστικά έστω, πιστεύουν ότι θα 
μπορούσε να αποτελεί και σήμερα ένα μέσο μεταφοράς αλλά και 
άσκησης της ανθρώπινης φύσης μας. Και στο σπίτι μου υπάρχει 
ένα ποδήλατο σήμερα. Μα! ∆εν έμεινε χώρος γι’ αυτό το αγαπημέ-
νο δίτροχο. Αλλά τι λέω, αφού τα είπαμε, δεν έμεινε χώρος ούτε 
για περπάτημα σ’ αυτόν τον τόπο.

Ο χωματένιος αυτός δρόμος λοιπόν της φωτογραφίας, όπου φι-
γουράρω οδηγώντας το ποδήλατό μου, ήταν η οδός 74. Στον αριθμό 
14 ήταν το σπίτι όπου μεγάλωσα. Ο δρόμος άρχιζε απ’ την αμμου-
διά της θάλασσας κι έφτανε ως την οδό Πολυμερή, μια ασφαλτο-
στρωμένη λεωφόρο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης (και σήμε-
ρα αποτελεί ένα βασικό οδικό άξονα, που συνδέει την πόλη με τα 
παραλιακά και όχι μόνο χωριά του Πηλίου). Ο δρόμος και η γειτο-
νιά μας είχαν τη δική τους ιστορία Μια γειτονιά..! γειτονιά. Με τους 
πλούσιους και τους φτωχούς της ανθρώπους, σε μια αρμονία κα-
ταπληκτική. Ήξεραν ο ένας τον άλλο με το μικρό τους όνομα.

Με την εκκλησία, το φούρνο, το γιαουρτάδικο και την μπακαλο-
ταβέρνα της. Τα εδώδιμα αποικιακά, το καρβουνιάρικο με τα κάρ-
βουνα, τα ξύλα, το δαδί για προσάναμμα της ξυλόσομπας και το 
κρασί (τι δουλειά είχε το κρασί εκεί μέσα δεν καταλάβαινα). Το πε-
ρίπτερο (όχι σαν τα σημερινά, αλλά κτιστό, μπροστά στην  αυλή  του  
σπιτιού  του  ιδιοκτήτη  του)  και την παράγκα του τρελού της. Την 
αλάνα της, το ποδηλατάδικό της με το μάστορά του, τον τσαγκά-
ρη της, το μαραγκό της. Αυτά θα πρέπει να τα είχαν πολλές γειτο-
νιές του κόσμου. Η δικιά μου γειτονιά όμως είχε πολύ περισσότερα. 
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Είχε πρώτα απ’ όλα δίπλα της τη θάλασσα, εκατό μέτρα απόσταση 
το πολύ από το σπίτι μας. 

Λίγο πιο κάτω το ραδιοφωνικό σταθμό της. Εργοστάσια. Ένα απ’ 
αυτά στην οδό Πολυμερή του «ΜΕΦΣΟΥΤ». Ο Θανάσης, ο ξάδερφός 
μου, λέει πως ο εργοστασιάρχης αυτός είχε έρθει από τη Μάλτα 
και επένδυσε σ’ αυτό το αντικείμενο διαβλέποντας πολύ σωστά την 
εξέλιξη και την ανάπτυξη του τόπου.

Ένας από τους τόσους άλλους επενδυτές του προηγούμενου 
αιώνα που εκβιομηχάνισαν το Βόλο λόγω της γεωγραφικής κι 
αναπτυξιακής τότε θέσης του. Έφτιαχνε πλάκες πεζοδρομίου και 
μωσαϊκά διάφορα. Πλακάκια για δάπεδα εκκλησιών, σπιτιών, κα-
ταστημάτων. Γούρνες για τουλούμπες και πλυσταριά, κι ό,τι βάλει 
ο νους σου. Ένα εργοστάσιο περιφραγμένο με ωραίο αυλόγυρο, 
κτισμένο με αρμολογημένο κατακόκκινο τούβλο και πεζοδρόμιο 
στρωμένο, με τι άλλο βέβαια, παρά μόνο με το δικό του προϊόν. Με 
ωραίες τετράγωνες πλάκες πεζοδρομίου (έτσι είναι και σήμερα).

Έναν πανύψηλο αλευρόμυλο του «Ζαρζάμπα». μετέπειτα Κα-
πουρνιώτη & Μπαντή, που έφτανε μέχρι εκεί η σιδηροδρομική 
γραμμή για τη φορτοεκφόρτωση σταριού και αλεύρων. Τα τσουβά-
λια που είχαν μέσα τους τη μια φορά στάρι και την άλλη αλεύρι τα 
φορτοεκφόρτωναν κάποιοι γεροδεμένοι άντρες, στην πλάτη τους.

Μούσκεμα από τον ιδρώτα τα φανελάκια τους. Φορούσαν ένα 
μαντήλι με δυο κόμπους στο κεφάλι τους, για να μη σκονίζονται 
και να μην πέφτει ο ιδρώτας στα μάτια τους. ∆εν ήταν κι εύκολο το 
λούσιμο τότε.

Αργότερα, μηχανήματα που έκαναν τη δουλειά αυτή πιο εύκολη 
και πιο γρήγορη –μεταφορικές ταινίες και ελικοειδείς περιστροφι-
κοί κοχλίες τα λέγανε– έφαγαν το ψωμάκι αυτών των ανθρώπων. 
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Στεναχωρέθηκα γι’ αυτή την εξέλιξη, αλλά και απ’ 
την άλλη χάρηκα, γιατί γλίτωσαν οι άνθρωποι αυτοί 
από την κουραστική δουλειά που κάνανε.

Η γειτονιά είχε και σταθμό (terminal) των σιδη-
ροδρομικών γραμμών κι αργότερα του «οτομοτρίς» 
των μοντέρνων για την εποχή εκείνη ντιζελαμαξών. 
Είχε τον κολοσύρτη της, το τρενάκι με τις μικρές 
ατμομηχανές του και τα ονόματά τους γραμμένα 
ανάγλυφα πάνω στα ατμοκάζανά τους, «ΠΗΛΙΟΝ». 
«ΑΝΑΥΡΟΣ». «ΜΑΙΡΗ». «ΑΡΓΩ». «ΙΩΛΚΟΣ» (Φωτο 
απέναντι πάνω, ο μουτζούρης  σήμερα), που περνού-
σε –τι κρίμα που δεν περνάει πια από κει– μπροστά 
από τον αλευρόμυλο του Ζαρζάμπα, τους ταρσανά-
δες πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, κι έφτανε μέ-
χρι και το και το χωριό Μηλιές του Πηλίου.

Για να φτάσει ως εκεί αγκομαχούσε και μερικές φορές, 
όταν ήταν παραφορτωμένο, κατέβαιναν κάποιοι επιβάτες (έλε-
γαν) για να ξεπεράσει κάποια ανηφορίτσα  και  να  ξανασυνεχίσει.  
Περνούσε μέσα από καταπληκτικά τοπία, ανάμεσα από σιδερένια, 
πανέμορφα γεφύρια, (φωτο μέση) και ευωδιαστά περιβόλια της 
Άγριάς και των Λεχωνιών, (φωτο κάτω), ανάμεσα από καρποφόρα 
δέντρα, λουλούδια και μπαξέδες, αλλά κι από άνυδρα, πετρώδη 
χωράφια με τα βλογημένα λιόδεντρα. Κάθε εποχή του χρόνου, δεν 
έχει σημασία, ευωδιάζει εκεί ο ευλογημένος αυτός τόπος.

 Είχε στην ακρογιαλιά της τα καταπληκτικά καλοκαιρινά κεντρά-
κια της, που μάζευαν τα ερωτευμένα ζευγαράκια. Γλεντζέδων πα-
ρέες και ρετσίνα, μακριά απ’ της ζωής τη ρουτίνα – έλεγε και το 
τραγούδι της εποχής. Τα τραπεζάκια τετράγωνα με τα κλασικά καρό 
τραπεζομάντηλα και τις κλασικές ξύλινες με ψάθα καρέκλες. Σε 
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κάθε τραπεζάκι ένα πήλινο ανθοδοχειάκι με λίγο νερό φιλοξενούσε 
πότε ένα κλαδάκι αρωματικό βασιλικό απ’ τη γλάστρα και πότε ένα 
κλαδάκι κομμένο μ’ ευαισθησία από ένα ολάνθιστο γεράνι κόκκινο, 
άσπρο ή ροζ, απ’ αυτά που στόλιζαν την αυλή. Περιτριγυρισμένα όλα 
αυτά από ψηλόκορμους αγριοβασιλικούς, πολλές φορές δημιουρ-
γούσαν σκόπιμα ερωτικές φωλιές για τα ερωτευμένα ζευγάρια.

Νωρίς τ’ απόγευμα το γκαρσόνι του μαγαζιού κατάβρεχε το χώμα 
μ’ ένα καταβρεχτήρι με πολλές μικρές τρύπες. Το νερό έπεφτε σαν 
απαλή βροχή, ποτίζοντας απ’ την κορφή ως τη ρίζα τους διψασμέ-
νους απ’ τον ολοήμερο ήλιο μαραμένους αγριοβασιλικούς.

Η μυρουδιά που άφηνε το πότισμα αυτό, τόσο απ’ το βρεγμένο 
χώμα αλλά κι απ’ τους δροσισμένους πια αγριοβασιλικούς, ήταν με-
θυστική. Σήμερα, ελάχιστες φορές από τότε, νιώθω στα ρουθούνια 
μου αυτή την ανεπανάληπτη ανάσα της γης και, σου λέω, μου λεί-
πει, όπως και τόσα άλλα άλλωστε γοητευτικά κι ερωτικά πράγματα 
απ’ το τότε.

* 

Πίσω απ’ όλα αυτά εμείς, οι τσακαλοπαρέα, πότε κρυφά, πότε 
φανερά, απολαμβάναμε με όλες τις αισθήσεις μας τα δρώμενα. Πό-
σες φορές δεν κρυφτήκαμε πίσω από κάποιον αγριοβασιλικό για να 
πάρουμε μάτι κάποιο τολμηρό ζευγαράκι, να κόψουμε ένα φυλλα-
ράκι βασιλικού και να γυρίσουμε στο σπίτι, με τις φαντασιώσεις μας 
και τις μυρουδιές, ως εκπαιδευόμενοι στον έρωτα.

Οργανοπαίκτες περνούσαν και μάγευαν τους θαμώνες με τα τρα-
γούδια τους. Πρώτα τραγουδισμένα από τους άριστους της εποχής, 
όπως η Βέμπο, ο Γούναρης, ο Μαρούδας, ο Σώτος Παναγόπουλος, 
η Ελίζα Μαρέλη, η Νινή Ζαχά και από τόσους άλλους. «Μεγάλε μου 
έρωτα μοναδική χαρά μου». «Λίγες καρδιές αγαπούνε». «Τα μάτια 
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τα δικά σου τα μάτια». «Αν καθόσουνα πλάι μου τ’ άρωμα σου να 
νιώσω». «Άστα τα μαλάκια σου». «∆υο πράσινα μάτια». «Ας ερχό-
σουν για λίγο μονάχα για ένα βράδυ» και πόσα άλλα που ήταν αρ-
κετά για να σε κάνουν να πετάξεις με τα φτερά του έρωτα, κρατώ-
ντας μόνον το χέρι του γλυκού σου κοριτσιού, που ετοιμαζόταν να 
πετάξει κι αυτό μαζί σου στα ουράνια («σ’ το το χεράκι σου, το μικρό 
σου χέρι άσ’ το το χεράκι σου να σου το κρατώ». έλεγε το τραγούδι).

 Σ’ ένα μεγάλο πευκόφυτο μέρος, δίπλα σχεδόν στο σπίτι μας, ένα 
τετράγωνο πιο πέρα, το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο που μέσα στον 
πέτρινο περίβολό του ήταν κτισμένο ένα ωραιότατο παρεκκλήσι σε 
μικρογραφία μεγάλου βυζαντινού ναού, στο οποίο εντρύφησα στα 
άδυτα των αδύτων της ωραιότατης θρησκείας μας.

* 

Η γειτονιά μας είχε και το μεγαλοβιομήχανό της. Ζούσε στη μεγα-
λόπρεπη βίλα του, στην αρχή του δρόμου μας, με φάτσα τη θάλασσα. 
Τη χώριζε απ’ αυτήν η σιδηροδρομική γραμμή απ’ όπου περνούσε 
το τρενάκι, που το έσερνε πότε η «Αργώ» και πότε ο «Άναυρος». Ο 
μουντζούρης ή κολοσύρτης (το έλεγαν κι έτσι το τρενάκι, γιατί από 
το ζόρι του να τραβήξει τα βαγονάκια του έβγαζε  μαύρο καπνό και 
μαύριζε τους επιβάτες του αλλά και τη γειτονιά).

Βίλα με τα μεγάλα μπαλκόνια της, τους καλλωπιστικούς θάμνους, 
τις πέργκολες, τα αναρριχητικά φυτά και το γκαζόν της. Το γκαράζ 
της, που φύλαγε στο εσωτερικό του την πολυτελέστατη λιμουζίνα 
μάρκας, αν θυμάμαι καλά, «Chevrolet».

Ο σοφέρ της, όταν έβγαινε απ’ το γκαράζ και περίμενε τ’ αφεντι-
κό του για να το μεταφέρει στο εργοστάσιό του, τη γυάλιζε με ένα 
ξεσκονιστήρι από μαλακά φτερά (πούπουλα) κάποιου άγνωστου, 
εξωτικού προφανώς πουλιού.
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Είχε μόνιμο υπηρετικό προσωπικό, μέσα κι έξω απ’ τη βίλα. Υπη-
ρέτρια, οικονόμο και κηπουρό. Ο σοφέρ του (οι άρχοντες τότε δεν 
οδηγούσαν, δεν έμοιαζαν στους σημερινούς) όταν τον βλέπαμε να 
έρχεται ή να φεύγει, καθόταν στο δεξιό μέρος του πίσω άνετου κα-
θίσματος με κρεμασμένο το δεξί του χέρι στο κρεμαστάρι που ήταν 
λίγους πόντους δίπλα απ’ το κεφάλι του.

Άρχοντας πραγματικός. Τον Απόστολο Παπαγεωργίου ο κόσμος 
της γειτονιάς μας τον συμπαθούσε μπορώ να πω. Είχε και style 
εδώ που τα λέμε. Ψηλός με ροδοκόκκινη επιδερμίδα. Θα μου πεις 
τι έκανε όλη μέρα; Μήπως έσκαβε ή ξεφόρτωνε σακιά σαν τους 
άλλους στον αλευρόμυλο του Ζαρζαάμπα, για να μην έχει αυτή την 
επιδερμίδα; Ήταν ντυμένος πάντα με ωραία κοστούμια, ακόμη και 
τα καλοκαίρια, με τις ρεπούμπλικές του και τους παναμάδες του. 
Ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Εξάλλου έδινε δουλειά σε τόσες 
οικογένειες.

Άκουσε τώρα το καταπληκτικό που διάβασα στο βιβλίο της Βί-
λμας Χαστάογλου «ΒΟΛΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 19ο ΚΑΙ 
20ό ΑΙΩΝΑ» σελίδα 86:

«Τα παλιά υφαντουργεία Μουρτζούκου και Παπαγεωργίου 
απορρόφησαν περίπου 2.000 πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες, και 
εκσυγχρόνισαν τις εγκαταστάσεις τους. Τα νέα κτίρια του Παπαγε-
ωργίου εγκαινιάστηκαν το 1931 από τον Ε. Βενιζέλο. Η επιχείρηση 
γνώρισε σημαντική ανάπτυξη και μετά τον πόλεμο (1948) έδειξε 
ασυνήθη μέριμνα για τους 1.800 εργαζομένους που απασχολού-
σε. Εκτός από τους χώρους διημέρευσης (τραπεζαρία κ.λπ.) κα-
τασκεύασε πρότυπο οικισμό από εξήντα οικήματα λιθόκτιστα διά-
φορων τύπων σε ιδιόκτητη έκταση, γειτονική του εργοστασίου, τα 
οποία διέθεσε στους εργαζομένους. Τα σχέδια του οικισμού έγιναν 
από τον αρχιτέκτονα Περικλή Σακελαρίου».

Οι εργαζόμενοι όμως πάντα πίεζαν και ζητούσαν μεγαλύτερες 
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αποδοχές και καλύτερες συνθήκες εργασίας. (Ήξεραν αυτοί. Ας μην 
ξεχνούμε ότι ο Βόλος πρωτοστάτησε στο συνδικαλισμό, αφού είχε 
από το 1908 το πρώτο εργατικό του κέντρο).

Οι πιτσιρικάδες τον γουστάραμε πολύ τον Α. Παπαγεωργίου (ιδι-
οτελώς θέλω να πιστεύω τώρα). Τα καλοκαίρια που δεν είχαμε και 
σχολείο και κοπροσκυλιάζαμε, τον περιμέναμε να επιστρέψει για 
τη μεσημεριάτικη σιέστα του, για να πάρουμε το χαρτζιλίκι μας. 
Το χαρτζιλίκι όμως αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φάω το ξύλο της 
αρκούδας που λένε, ένα απ’ αυτά που έφαγα κατά καιρούς απ’ τη 
μάνα μου, και η τιμωρία ήταν και βαριά λόγω του ατοπήματός μου. 
Προέβλεπε μέχρι και χρήση παντόφλας. Με λίγα λόγια ελαφρά βα-
σανιστήρια. Έτσι ήταν η κυρα-Ευθυμία στα μπουρίνια της.

Ο Παπαγεωργίου, έτσι τον λέγαμε οι πιτσιρικάδες, ερχόταν το 
μεσημέρι όπως είπαμε με την κουρσάρα του στη βίλα του. Ένας 
υπηρέτης λίγο πιο πριν καθόταν μέσα απ’ την επιβλητική σιδερένια 
αυλόπορτα και περίμενε. Σε λίγο, να σου η λιμουζίνα με τον πολύ-
τιμο επιβάτη της. Αμέσως η πόρτα άνοιγε κι έμπαινε μέσα μεγαλο-
πρεπώς η αμαξάρα. Τσουλώντας στα μαλακά λάστιχά της (βαμμέ-
να απ’ την εξωτερική τους πλευρά με άσπρο χρώμα περιμετρικά) 
πάνω σε ένα μονοπάτι από αρμολογημένες πλάκες Πηλίου, ανάμε-
σα από γκαζόν, έφτανε στην είσοδο του γκαράζ και σταματούσε. 
Αφού έκανε δυο τρία λικνιστικά κουνήματα μπρος πίσω (αποτέ-
λεσμα των μαλακών αναρτήσεων και ένδειξη της ακριβούς κατα-
σκευής της), η λιμουζίνα σταματούσε. Κατέβαινε ο σοφέρ, έβγα-
ζε το πηλήκιό του, το έβαζε κάτω από την αριστερή του μασχάλη, 
και με το δεξί του χέρι έτρεχε να ανοίξει την πίσω δεξιά πόρτα της 
λιμουζίνας για να κατεβεί ο αφέντης. Βραδύτητες καταπληκτικές 
φίλε μου, καταλαβαίνεις;
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Κατεβαίνοντας ο αφέντης έβαζε με νωχελική κίνηση το χέρι του 
στην εσωτερική τσέπα του ακριβού σακακιού του, έβγαζε μια δέσμη 
τσίλικα, ατσαλάκωτα –πώς το λένε, σαν να ήταν παρμένα εκείνη την 
ώρα από το νομισματοκοπείο– χαρτονομίσματα της μίας δραχμής.

Ήταν μικρά σαν τα σημερινά πέντε ΕΥΡΩ, ας πούμε, στο πιο τε-
τράγωνό τους. Ωραία χαρτονομίσματα, λιμπιζόσουνα να τα πιάνεις 
στα χέρια σου. Απ’ τη μια πλευρά είχαν στη μέση τον αναγενόμενο 
απ’ την τέφρα του Φοίνικα κι απ’ την άλλη τον 
αριθμό 1 (ένα)  (τι λέω όμως, η φωτο τα λέει όλα). 
Αφού λοιπόν τα έβγαζε απ’ την τσέπη του αυτά τα 
ατσαλάκωτα, τα έδινε στον σοφέρ  του,  ο  οποί-
ος  με  ύφος μπλαζέ  και  μεγάλου  ευεργέτου 
(σαν να ήταν τα λεφτά δικά του. Αλλά τι περιμέ-
νεις, έτσι συμβαίνει πάντα με τους μεσάζοντες) 
ερχόταν κοντά στην κλειστή πια πόρτα και μας 
τα μοίραζε. Έδινε στον καθένα μας από ένα. ∆εν 
ήμασταν και πολλοί,  πέντε  έξι  πιτσιρικάδες μέ-
χρι επτά οκτώ χρόνων. Το όλον, έξι δραχμές.

Όσες δραχμές είχα μαζέψει εκείνο το διάστημα, περιττό να σου 
πω  ότι  δεν  τις  μαρτύρησα  στη μάνα μου. Τις κράτησα για τα γε-
νικά έξοδα της αφεντιάς μου. Καμιά καραμέλα, καμιά τσίχλα, από 
κείνες που είχαν κρυμμένες στο περιτύλιγμά τους φωτογραφίες 
ποδοσφαιριστών, ξέρεις τώρα.

Αυτό το δρώμενο λοιπόν, το ’μαθε η μάνα μου από καρφωτή κά-
ποιας καλοπροαίρετης γειτόνισσας. Με περιμένει στην κατάλληλη 
φάση και μ’ αρπάζει απ’ τ’ αυτί, γιατί μαλλιά δεν υπήρχαν, με κλει-
δώνει μέσα και πού σε σφάζει, πού σε πονεί. Παατ, πέφτει η πρώτη 
μπάτσα.
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– ∆ε μου λες;

– Ναι.

– ∆εν ντρέπεσαι καθόλου βρε; Αν το μάθει ο πατέρας σου; Να 
ζητιανεύεις στην πόρτα του Παπαγεωργίου βρε άθλιε; Θα μας γδά-
ρει ζωντανούς, βρε μαντράχαλε.

– Γιατί καλέ μαμά; Τόσα παιδιά μαζεύονται έχει και πλάκα.

– Πλάκα έχει; Και ποια παιδιά βρε, τα γυφτάκια της γειτονιάς; Και 
μέχρι να τελειώσει τη φράση της, βγάζει την παντόφλα της και μου 
ρίχνει μια στον κώλο.

Βάζω τα κλάματα και τρίβω με το χέρι μου το κωλομέρι που 
έτσουζε από την παντοφλιά.

 – Θα το ξανακάνεις βρε; έλεγε και ξανάλεγε, θα το ξανακάνεις; 
λέγε.

– Όχι καλέ μαμά όχι αλλά…

– Αλλά τι; Και, σηκώνει την παντόφλα.

– Όχι τίποτα, καλά, καλά σου είπα.

* * *

Πιο κάτω ο Άναυρος με τα χοροπηδάδικά του, το ναυτικό όμιλό 
του και την Παναγιά Γορίτσα. Τι δεν είχε η γειτονίτσα μας! Στο Βόλο 
τα λαϊκά μικροαστικά σπίτια του δεν είχαν και καμία ιδιαίτερη αρ-
χιτεκτονική, όπως, ας πούμε, τα σπίτια των χωριών του Πηλίου. 
Υπήρχαν σαφέστατα αρκετά νεοκλασικά ωραιότατα σπίτια, μεγα-
λεμπόρων και βιομηχάνων και άλλων πλούσιων επωνύμων.

Άκουσε πώς περιγράφει η Βίλμα Χαστάογλου στο βιβλίο της 
«ΒΟΛΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 19ο ΚΑΙ 20ό ΑΙΩΝΑ» τις αρχι-
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τεκτονικές τάσεις της εποχής:

«Με εκλεκτικές μορφές ξεχωρίζουν το κινηματοθέατρο Αχίλ-
λειον (1925) από τον Κ. Αργύρη, η οικία Επιφανειάδη, το πρώτο 
τμήμα του καπνεργοστασίου Ματσάγγου (1925) και η μεγάλη κα-
πναποθήκη Παπαστράτου του 1935, ενώ νεοκλασική μορφή ακο-
λουθούν τα δημόσια κτίρια όπως το ∆ικαστικό μέγαρο (1920-30) 
και η Τράπεζα της Ελλάδος (1935). Στα ιδιωτικά κτίρια διακρίνο-
νται η οικία Κατσέμη (οδός Μεταμορφώσεως 1928) και η οικία 
Τσαλαπάτα, σχεδιασμένες από τον Ιωάννη Τσιράγγελο, η οικία Α. 
Γκλαβάνη (μετά Τσικρίκι) από τον Αναστάσιο Μεταξά (1929), οι οι-
κίες ∆ράκου και Παπαγεωργίου (1927) και το ξενοδοχείο Αίγλη με 
αρτ-νουβο από τον ∆ημήτρη Κασσιόπουλο. Ο μοντερνισμός έδω-
σε ενδιαφέροντα δείγματα σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, όπως 
η επέκταση του Ματσάγγου (1936), το εργοστάσιο Παπαγεωργίου 
(1930) και οι οικίες Παπαγεωργίου στην παραλία (1932) από τον 
Περικλή Σακελάριο, η οικία Κουτσίνα στην πλατεία Γεωργίου Α’ 
(1934) από τον Νίκο Μητσάκη, η οικία Λυμπέρη και η κλινική Τρι-
χόπουλου. Το αρτ ντεκό κάνει την εμφάνισή του στις οικίες Αξελού 
και Σκαρμούτσου (1938) από τον Θεόδωρο Ραφανίδη και την οικία 
Συνοδινού (1935) από τον ∆. Κασσιόπουλο».

Τα λαϊκά όμως σπίτια είχαν κι αυτά το δικό τους χρώμα και τη 
δική τους μυρουδιά. Ήταν χτισμένα τα περισσότερα από πέτρα και 
σκεπές με κεραμίδια. Σχεδόν όλα τετράγωνα, με τετράπλευρες στέ-
γες και ποικιλόμορφους μασιφένιους, σιδερένιους αυλόγυρους και 
αυλόπορτες.

Ολόκληρος ο Βόλος σε αντίθεση με το όνομά του είναι τετρά-
γωνος. Ανεβαίνοντας απ’ την πόλη προς την κοντινή Πορταριά ή 
τη Μακρινίτσα, σε όποια απ’ τις απότομες στροφές της διαδρομής 
κι αν κοιτάξεις προς τη Θάλασσα, θα απολαύσεις την καταπληκτική 
ρυμοτομία αυτής της πόλης. Mοιάζει σαν κομμένος μπακλαβάς στο 
ταψί.
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 «Σ’ αυτή τη γειτονιά, σε τούτο το δρομάκι». ».πιτάκι μου παλιό κι 
αγαπημένο που μύριζες παντού βασιλικό» και τόσες άλλες αλήθεια 
μυρουδιές. Οι νοικοκυρές μετρούσαν και παράβγαιναν η μια την 
άλλη, σ’ αριθμό γλαστρών.

Άκουγες:

– Μαρή Ευθυμία, τι γαρδένιες ήταν αυτές της Λούλας!
– Οι δικές μου όμως έχουν περισσότερα λουλούδια φέτος.
– Εκείνες οι βιγόνιες της πάλι;
– Ναι, είναι άξια η Λούλα.
– Πόσες γλάστρες να είχε μαρή;
– Εμ, δε θα ήταν καμιά σαρανταριά;

Ναι, έτσι ήταν, γλάστρες παντού, στην αυλή, στα παράθυρα, στις 
σκάλες, στα μπαλκόνια, παντού. Ήξεραν οι νοικοκυράδες ακόμη 
και ποια λουλούδια ήθελαν πολύ ήλιο και ποια όχι. Ήξεραν τι ώρα 
να τα ραντίσουν και πότε να τα ποτίσουν. Ποια θέλουν πολύ νερό, 
ποια λιγότερο και γιατί.

Το Πήλιο μ’ έμαθε ν’ αγαπώ όλη τη φύση, η αυλή του σπιτιού μας 
στο Βόλο ν’ αγαπώ τα λουλούδια. Πάντα προσπαθώ να έχω κάποια 
λουλούδια που δύσκολα συντηρώ στο τωρινό μπαλκόνι μου, εδώ 
στην Καλαμαριά. ∆εν είναι βέβαια εκείνα τα λουλούδια της αυλής 
του σπιτιού μας στο Βόλο, δεν μπορεί να είναι τίποτα όπως τα τότε.

* * *

Το σπίτι, ισόγειο και ένας όροφος. Στον πάνω όροφο ανέβαινες 
από μια εξωτερική, κτιστή, πέτρινη σκάλα στην πίσω μεριά του σπι-
τιού (που έκανε ένα γάμα, διαιρώντας έτσι το ύψος του σπιτιού σχε-
δόν στα δύο για την ανετότερη ανάβαση των ενοίκων).

Σ’ αυτό το σπίτι στις αρχές του περασμένου αιώνα έζησε η οικο-
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γένεια του Αθανάσιου Ρουκά, που ήρθε απ’ την Αγιά της Λάρισας. 
Το καθαρό γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας στην εξέλιξή του, 
μέχρι σήμερα, θα προσπαθήσω να σου το περιγράψω σ’ αυτή μου 
τη διήγηση.

 Γεννήτορες: Αθανάσιος & Βασιλική Ρουκά (Αγιά Λάρισας -Βό-
λος)

Τέκνα:

• Παναγιώτης
• Αντώνης 
• Ιουλία 
• Μάρθα 
• Μαρίκα 
• Ιωάννης
1. Παναγιώτης & Τερέζα Ρουκά (Βόλος)
Τέκνα: 1. Μάξιμος (Μαρξ)-Ρούλα Ρουκά

Παναγιώτης Λίτσα Ρουκά (Βόλος)
(ΕλευθερίαΣοφία )
2. Θανάσης-Σοφία Ρουκά (Βόλος)
(Παναγιώτης, Μάξιμος, Μαρία-Τερέζα)
Παναγιώτης & Χριστίνα Ρουκά (Βόλος)
(Σοφία, Φίλιππος)
Μάξιμος & Νανά (Ελένη) Ρουκά (Βόλος)
(Μαρκέλλα Ρουκά)
Μαρία-Τερέζα & Σαββαντίδης Αβραάμ (Βόλος)
(ΧαράλαμποςΑθανάσιος) (Βόλος)

2. Αντώνης & Ελένη Ρουκά (Βόλος)
Τέκνα: 1. Αλίκη Αλέκος Ματσάγγος (Βόλος)

Νένη Αναστ. Σφυάκης
(Κατερίνα-∆ημήτρης)
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3. Ιουλία & Ιωάννης Βαλσαμής-John Margas     (Αμερική απ’ το 1929)
Τέκνα: 1. Γιώργος

2. Ζωίτσα
Επισκέφτηκαν  την  Ελλάδα  κατά  καιρούς,
δύο  φορές  στα 1963-1965, για τουρισμό.

4. Μάρθα & Αλέξανδρος Φάβας (Ξάνθη)
Τέκνα: 1. Κούλα & Γ. Καβάζης (Ξάνθη)

(Γιώργος, Μάρθα, Θεανώ)
2. Στέφανος  Αγνοούμενος
3. Ερατώ (Πέθανε στην Κατοχή)
4. Χριστίνα & Παντελής Τσακίρης (Παλιό Καβάλας)
5. Κατίνα & Βασίλης Μπαξεβανίδης (Ξάνθη)
(Στέφανος, Αναστασία, Αλέξανδρος)

 

5. Μαρίκα & Γιώργος Λίγγος (Βόλος)
Τέκνα: 1. Ζωίτσα

2. Σόνια »
3. Ανδρέας »
4. Λούλα »
5. Αλέκος & Χρύσα Λίγγου (Θεσ/νίκη)

6. Ιωάννης & Ευθυμία Ρουκά (Βόλος-Νιγρίτα-Θεσ/νίκη)
Τέκνα: 1. Γιώργος, Τούλα Ρουκά (Θεσ/νίκη)

(Γιάννης Ρουκάς) »
2. Κική & Βασίλειος Σταυρακούκα (Θεσσαλονίκη-Αθήνα)
(Νίκος) »
(Γιάννης-Χριστίνα) »
(Βασίλης) »

Σ’ αυτό το σπίτι (γεννημένος το 1909) έζησε και μεγάλωσε ο πα-
τέρας μου με τ’ αδέρφια του και τους γονείς του, τον παππού μου 
Θανάση και τη γιαγιά μου Βασιλική.
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Τους παππούδες αυτούς δεν τους γνώρισα, δε ζούσαν όταν γεν-
νήθηκα. Μεταπολεμικά ζούσαν δυο οικογένειες Ρουκάδων. Στο 
Ισόγειο η οικογένεια του Γιάννη Αθανάσιου Ρουκά με τη γυναίκα 
του Ευθυμία και τα δυο του παιδιά, τον Γιώργο και τη Βασιλική, την 
αποκαλούμενη με το υποκοριστικό Κική, γνωστή μέχρι και σήμερα 
μ’ αυτό το όνομα. Στο πάνω πάτωμα, η οικογένεια του μεγαλύτε-
ρου αδερφού, Παναγιώτη Αθανάσιου Ρουκά. Στην πραγματικότητα 
η Τερέζα, χήρα του Παναγιώτη Ρουκά, με τα δύο της παιδιά, τον 
Μάξιμο τον μεγαλύτερο και τον Θανάση, τον μικρότερο και ζωηρό-
τερο.

Το σπίτι έχει την ιστορία του.

Ο Παναγιώτης Ρουκάς μαζί με τους γονείς του, φιλοξενούσε και 
την αδερφή της μητέρας του –της γιαγιάς της Βασιλικής δηλαδή– 
που λεγόταν Κανάβα. Αυτή είχε την ιδιοκτησία του σπιτιού στις αρ-
χές του περασμένου αιώνα. Η γιαγιά η Κανάβενα λοιπόν, πριν από 
το θάνατό της, από υποχρέωση και ευγνωμοσύνη προς το θείο τον 
Παναγιώτη που την συντηρούσε, έγραψε το σπίτι στο όνομά του. 
Αργότερα ο Παναγιώτης Ρουκάς έδωσε το μισό σπίτι προίκα στην 
αδερφή του την Ιουλία. Τ’ άλλο μισό παρέμεινε ιδιοκτησία της οι-
κογένειας του Παναγιώτη Ρουκά. Μετά την εκτέλεσή του απ’ τους 
Ιταλούς στην κατοχή, περιήλθε στ’ όνομα της γυναίκας του Τερέζας 
και των δύο παιδιών τους, Μάξιμου και Θανάση. Αργότερα, όταν 
η Ιουλία στην Αμερική δε χρειαζόταν αυτό το σπίτι, το χάρισε στην 
αδερφή της τη Μαρίκα, που παντρεύτηκε τον Γιώργο τον Λίγκο. 
Αυτό το ισόγειο το νοίκιασε ο πατέρας μου, πληρώνοντας ενοίκιο 
στην αδερφή του μια που αυτή λόγω της εργασίας του άντρα  της  
(έμπορος  οπωροκηπευτικών στην συνοικία Παλιά) ήταν υποχρε-
ωμένη να ζει στην άλλη πλευρά του Βόλου.
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* * *

∆ύο πατώματα, δύο οικογένειες, από δύο παιδιά η καθεμιά. Κάθε 
πάτωμα είχε τέσσερα δωμάτια. Το δικό μας ήταν ισόγειο, δύο σκα-
λάκια πάνω από το επίπεδο του δρόμου. Έκανες μια δρασκελιά κι 
ήσουν έξω. Απ’ την πλευρά του δρόμου υπήρχε μια ξύλινη, χοντρή 
πόρτα που αποτελούσε την κύρια είσοδο του σπιτιού. Μπαίνοντας 
απ’ αυτή την πόρτα, υπήρχε ένας διάδρομος που στο τέρμα του συ-
ναντούσες μια άλλη, δεύτερη πόρτα (ξύλινη κι αυτή) που οδηγούσε 
κατευθείαν στην αυλή.

 Ο διάδρομος αυτός, που τον λέγαμε και χολ ή αντρέ, ήταν 
στρωμένος με πλακάκια δαπέδου από μωσαϊκό.

 Σ’ άσπρο, γκρίζο της στάχτης και μαύρο χρώμα, οκτώ τρισδιά-
στατοι ομόκεντροι ρόμβοι έμοιαζαν με αερόμυλους, απ’ αυτούς 
που παίζαμε παιδιά, με τους οποίους όμως παίζουν ακόμη και 
σήμερα παιδιά κάθε ηλικίας σαν φυσάει στις παραλίες. Τα μωσαϊ-
κά αυτά πλακάκια, ανά τέσσερα, αποτελούσαν στο σύνολό τους το 
δάπεδο του χολ. Πριν αυτά ενωθούν με τους τοίχους μεσολαβούσε 
μια μπορντούρα με τον ίδιο χρωματισμό  (ασπρόμαυρο και σταχτί) 
αλλά με μακρόστενα αυτή τη φορά πλακάκια, πάλι από μωσαϊκό, 
που έφερνε γύρω όλο το δάπεδο του διαδρόμου.

Απόλαυσέ το σε μια φωτογραφία, παρμέ-
νη το Σεπτέμβριο του 2003, απ’ το δάπεδο του 
αναπαλαιωμένου σιδηροδρομικού σταθμού 
των Λεχωνιών. Ήταν ένα ευτυχισμένο ταξίδι 
θα έλεγα, Γιάννης γαρ, με το μοντέρνο, πετρε-
λαιοκίνητο πια μουτζούρη, κολοσύρτη, παρέα 
με την Τούλα και τον Γιάννη μας στις Μηλιές.

Πάνω σ’ αυτά τα πλακάκια με μωσαϊκό, ταγκό και 
βαλς είχαν χορέψει (όπως λέει και στο τραγούδι της η 
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Πρωτοψάλτη) οι γονείς μου κι οι φίλοι τους στις γιορτές και στα γλέ-
ντια τους. Ο διάδρομος αυτός χώριζε το σπίτι στα δύο. ∆υο δωμάτια 
απ’ τη μια πλευρά και δυο απ’ την άλλη.

Η εξώπορτα λοιπόν ήταν ωραία, ξύλινη, δίφυλλη, με σκαλιστά 
ανάγλυφα τελάρα, με δυο κάθετα, παραλληλόγραμμα παραθυράκια 
σε κάθε φύλλο, με τζάμια χοντρά, τα οποία προστατεύονταν από σι-
δερένια καλοσχεδιασμένα κιγκλιδώματα. Στη μέση της πόρτας, στο 
δεξιό μέρος της, ήταν κρεμασμένη σ’ έναν μεντεσέ μια μπρούτζι-
νη παλάμη γυναικείου χεριού, σε στάση χειροφιλήματος. Κρατού-
σε μια σιδερένια μπαλίτσα κι ακουμπούσε πάνω σε μια άλλη, μισή, 
που ήταν καρφωμένη στην πόρτα. Όταν σήκωνες την παλάμη αυτή 
προς τα πάνω και την άφηνες να πέσει πάνω στη σταθερή μπα-
λίτσα, με τον κρότο που έκανε προειδοποιούσε τους ενοίκους ότι 
κάποιος πρέπει να του ανοίξεις. Έπαιζε δηλαδή το ρόλο του ηλε-
κτρικού κουδουνιού των σημερινών εισόδων των διαμερισμάτων. 
Έκλεινε κι απ’ έξω κι από μέσα όταν μπαινόβγαινες με κλειδί και 
αμπάρωνε με ένα μεγάλο μάνταλο (αμπάρα) που έπιανε απ’ τη μια 
μέχρι την άλλη μεριά του πρεβαζιού της πόρτας.

 Όπως έμπαινες λοιπόν από την κύρια είσοδο στο δεξιό μέρος 
του χολ, στον τοίχο υπήρχε ο πίνακας της ηλεκτρικής εγκατάστα-
σης του σπιτιού. Μια μαρμάρινη λευκή πλάκα, όπου ήταν βιδωμέ-
νες οι δύο τρεις όλο κι όλο ασφάλειες κι ένας γενικός διακόπτης.

 Στους τοίχους κοντά στο ταβάνι υπήρχαν καρφωμένοι σωλήνες. 
Απ’ το εσωτερικό τους περνούσαν καλώδια και διοχέτευαν ηλε-
κτρικό ρεύμα σε μερικές λάμπες, μία σε κάθε δωμάτιο. Κάθε μια 
αναβόσβηνε από έναν περιστροφικό διακόπτη από βακελίτη, που 
ήταν στο ύψος του κεφαλιού σου, πάνω στον τοίχο, μπαίνοντας στο 
δωμάτιο. Υπήρχαν και δύο τρεις το πολύ, πρίζες.
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 Τι συσκευές υπήρχαν άλλωστε στα σπίτια μεταπολεμικά; Στην 
περίοδο του εμφυλίου αλλά και λίγο αργότερα, μια λάμπα ακόμη 
άναβε έξω απ’ την είσοδο του σπιτιού στο δρόμο, όχι μόνο στο δικό 
μας αλλά και στ’ άλλα, για λόγους ασφάλειας από τον κίνδυνο υπο-
τίθεται των κομουνιστών, φαντάσου.

 Λίγο αριστερότερα ένα πορτ-μαντώ της εποχής περίμενε τα πα-
νωφόρια των ενοίκων του σπιτιού, αλλά και των φίλων και συγγε-
νών στις γιορτές, να κρεμαστούν στα μπρούτζινα κρεμαστάρια του. 
Είχε έναν καθρέπτη για να διορθώνουν τις φάτσες τους οι ένοικοι 
και μια υποδοχή για τις ομπρέλες.

 Μερικούς πόντους δίπλα ακριβώς, η πόρτα του πρώτου δωμα-
τίου. Ένα δωμάτιο (καμαρούλα μια σταλιά) τρία επί τρία, με δυο πα-
ράθυρα, ένα απ’ την πλευρά του δρόμου κι ένα από την πλευρά 
του διαδρόμου της αυλής, με τη σιδερένια πόρτα της. Αυτό ήταν το 
δωμάτιό μου. Ένα κρεβάτι με μαλακό σομιέ στη μια γωνιά, που την 
διακοσμούσε μια υφαντή μπάντα με μια συνηθισμένη παράσταση, 
απ’ αυτές που κυκλοφορούσαν  την  εποχή  εκείνη  σαν  καλλιτεχνι-
κά  εργόχειρα.

 Πάντως κάποιος Φρίξος με την αδερφούλα του την Έλλη πάνω 
στον κριό τους θα ήταν (μια τέτοια βρέθηκε 
και φωτογραφήθηκε) ή ο Μεγαλέξανδρος 
στη μάχη  του  Γρανικού, στ’ άλογο του κι 
αυτός, να κατατροπώνει τους Πέρσες.

Ένα τετράγωνο τραπέζι στρωμένο μ’ 
ένα τραπεζομάντηλο τύπου «δαμάσκο». 
μ’ ένα μπρούντζινο ανθοδοχείο από κεί-
να που τα ’φτιαχναν την εποχή εκείνη από κάλυκες οβίδων που 
απόμειναν σπαρμένοι στα πεδία των μαχών μετά τους πολέμους. 
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Τι αντιφατικό πράγμα αλήθεια. Πώς ήταν δυνατόν αυτό το σιδερι-
κό που μέχρι χθες σκότωνε ανθρώπους τώρα να φιλοξενεί μέσα 
του λουλούδια; ∆υο καρέκλες, σχεδόν κρυμμένες κάτω από τη γιρ-
λάντα του τραπεζομάντιλου άφηναν μόνο τις καλλίγραμμες πλάτες 
τους να φαίνονται, λόγω ελλείψεως χώρου.

Στην άλλη γωνιά, ανάμεσα στα δύο παράθυρα, μια ψηλόκορμη 
ξυλόσομπα, πήλινη, κτιστή με πυρότουβλα από μέσα και πορσελά-
νη απ’ έξω. Θυμάμαι να λέμε της μάνας μας να μας την ανάβει τα 
Σαββατοκύριακα του χειμώνα για μεγαλύτερη θαλπωρή. Είχε με-
γάλη απόδοση όταν έκαιγε και αναγκαζόμασταν να ανοίγουμε την 
πόρτα του δωματίου για να ζεστάνει και το υπόλοιπο σπίτι. Η σόμπα 
αυτή ήταν καταπληκτική κι όμορφη σαν αντικείμενο. Σε κάθε τοίχο 
αυτής της γωνιάς ήταν κρεμασμένες δύο ελαιογραφίες σε μουσαμά 
της εποχής, με χοντρό τελάρο ξυλόγλυπτο. Το θέμα της μιας ήταν 
ένας ψαράς όρθιος στη βάρκα του, με ένα καμάκι, με προφανή την 
πρόθεσή του, στα ρηχά μιας μάλλον Πηλιορείτικης ακρογιαλιάς. 
Τ’ άλλο θέμα ήταν ένα κλαδί μιας ροδακινιάς, με μερικά ροδάκινα 
πάνω του. Τα θυμάμαι όπως κι όλα τ’ άλλα που περιγράφω σ’ αυτό 
το βιβλίο, που έμειναν ανεξίτηλα στο μυαλό μου. Τους δύο αυτούς 
πίνακες θα ήταν και δύσκολο να τους ξεχάσω, διότι αποτελούν μέ-
ρος της διακόσμησης του σαλονιού του σπιτιού της αδερφής μου 
σήμερα στην Αθήνα.

Χαμηλοτάβανο όπως ήταν το δωμάτιο, με τα κουρτινάκια στα 
τζαμλίκια του, με την κρεμασμένη πλαφονιέρα (μια λάμπα καλυμμέ-
νη με ένα γυάλινο πιάτο, διακοσμητικό της  εποχής, χρώματος ροζ 
παλ) στο ταβάνι κι όλα τα παραπάνω, ήταν υπέρ αρκετά για το όλο 
ντεκόρ.

 Λίγο πριν απ’ την πόρτα του άλλου δωματίου, καμάρωνε ένα 
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πράγματι ωραίο και χρήσιμο σκαλιστό έπιπλο με συρτάρια, η λε-
γόμενη «σιφονιέρα». Του κόσμου τα εργόχειρα και τα λευκά είδη 
φιλοξενούσε στα συρτάρια της. Στο πάνω μέρος της, ένα κατάλευ-
κο μάρμαρο μ’ έναν μακρόστενο καθρέπτη κρεμασμένο στον τοίχο 
από πάνω της. Πάνω στο μάρμαρο ένα εργόχειρο, κεντημένο απ’ 
τ’ άξια χέρια στις ελάχιστες ελεύθερες ώρες της μάνας μου, ένα 
γραμμόφωνο κλειστό, δίσκοι από βινίλιο 75 στροφών ο ένας πάνω 
στον άλλον και κάνα δυο φωτογραφίες αποτελούσαν τη διακόσμη-
σή της.

Αργότερα, το γραμμόφωνο αντικαταστά-
θηκε από ένα ραδιόφωνο μάρκας PHILIPS 
(σήμερα αποτελεί μελαγχολικό ντεκόρ στη 
φυσιολατρική καλύβα μας στο χωριό και το 
μαρτυράει η φωτογραφία).

 ∆ε χρειάζονται λόγια για να το περιγρά-
ψω. Τι δεν ακούστηκε από το καταπληκτικό 
μεγάφωνό του. ∆εν υπάρχει βέβαια η κατα-
πληκτική κρεμαστή του κεραία στον τοίχο, που μέσα απ’ αυτή ερ-
χόντουσαν τα ερτζιανά για να μας συνδέσουν με το Ε.Ι.Ρ τότε (Εθνι-
κό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας) ή τη μακρινή Μόσχα με το καταπληκτικό 
κι ανατριχιαστικό εκείνο προαγγελτήριο «Εδώ Μόσχα Εδώ Μόσχα» 
της εκπομπής στα Ελληνικά «Η φωνή της αλήθειας». απαγορευμέ-
νη την εποχή εκείνη. Την ακούγαμε κρυφά, με το φόβο μήπως κά-
ποιο αυτί ακούσει την παράνομη εκπομπή και μας καρφώσει στην 
αστυνομία με τα γνωστά επακόλουθα. Ακούγαμε Λονδίνο αλλά και 
το δικό μας τοπικό σταθμό του Βόλου με τα δημοτικά τραγούδια 
του, αλλά και με τα μοντέρνα τότε, τα λεγόμενα ελαφρά τραγούδια, 
που μας διασκέδαζαν. 
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Τις ειδήσεις, τις όχι και τόσο αντικειμενικές, που μας ενημέρω-
ναν για τα καθέκαστα πολιτικά και οικονομικά της χώρας μας. Πρω-
τοστατούσαν πάντα τα ταξίδια και τα κατορθώματα της βασιλικής 
οικογένειας, με προτεραιότητα τα διάφορα εγκαίνια κάποιων φι-
λανθρωπικών ιδρυμάτων που εγκαινίαζε βεβαίως η βασιλομήτωρ 
Φρειδερίκη. Κι άλλες εκπομπές, σαν κι αυτή του Αχιλλέα Μαμά-
κη «Το Θέατρο στο μικρόφωνο» που μάζευε το γυναικαριό της γει-
τονιάς για ν’ ακούσουν δακρύβρεχτα συνήθως λογοτεχνικά έργα 
γνωστών συγγραφέων, διαβασμένα από μεγάλα ονόματα της θεα-
τρικής μας σκηνής της εποχής, όπως του Σ. Βόκοβιτς, της Ελένης 
Χατζηαργύρη κι άλλων. 

Κυριακές απόγευμα σειρά είχε ο ανδρικός φίλαθλος πληθυσμός 
της γειτονιάς, που μαζεμένος στο χωμάτινο πεζοδρόμιο του σπιτιού 
άκουγε απ’ το μεγάφωνο του PHILIPS (που είχε μεταφερθεί στο 
περβάζι του παραθύρου του δρόμου) την αναμετάδοση κάποιου 
ποδοσφαιρικού παιχνιδιού.

* 

Αμέσως μετά, η κρεβατοκάμαρα των γονιών μου, λίγο μεγαλύ-
τερη σ’ εμβαδόν, φιλοξενούσε το καρυδένιο κρεβάτι, την τρίφυλλη 
ντουλάπα μ’ έναν καθρέφτη στο μεσαίο φύλλο της, ένα κομοδίνο απ’ 
το ίδιο ξύλο, με μάρμαρο στην πάνω μεριά του. Το κρεβάτι ακουμ-
πούσε στον τοίχο λόγω έλλειψης χώρου κι εδώ. Στη μια ελεύθε-
ρη γωνιά του δωματίου υπήρχε κι η λεγόμενη στο Βόλο θηκιαστή 
(γιούκο άκουσα να το λένε στη Μακεδονία οι Μικρασιάτες αργότε-
ρα). Η θηκιαστή, για όσους δεν ξέρουν,  ήταν  ένας  απλός  τρόπος  
να  τοποθετείς  διάφορα  βαριά στρωσίδια, κουβέρτες, σεντόνια και 
μαξιλάρια, τα οποία ήταν εν χρήσει, το ένα πάνω στ’ άλλο, αλλά με 
τάξη και σειρά προτεραιότητας στην εποχική ζήτησή τους. Ας πούμε 
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το χειμώνα έβαζες τα καλοκαιρινά στρωσίδια στο κάτω μέρος της 
θηκιαστής και τα χειμωνιάτικα στο πάνω μέρος. Πάνω πάνω έβα-
ζες αυτά που χρησιμοποιούσες την κάθε μέρα σου, τα καθημερινά. 
Ας πούμε τα σεντόνια και τις κουβέρτες για τον ύπνο. 

Έτσι λοιπόν όλα αυτά δημιουργούσαν έναν όγκο από ταξινομημέ-
να κλινοσκεπάσματα και στρωσίδια. Για να μη φαίνονται αυτά έτσι 
εύκολα στην πρώτη ματιά, αλλά και το κυριότερο να μη σκονίζονται, 
η θηκιαστή ήταν σκεπασμένη με ένα κατάλευκο σεντόνι, διπλωμέ-
νο με τρόπο που μόνον οι νοικοκυρές ήξεραν και μπορούσαν.

– Ποιος μου χάλασε τη θηκιαστή;

– Πια θηκιαστή καλέ μαμά;Πειράξαμε εμείς τίποτα καλέ Κική;

– ∆ε με γελάτε εμένα κούτσκα.

– Γιατί καλέ μαμά;

– Αφού βλέπω εγώ, δεν είναι στη θέση του το σεντόνι (το είχαμε 
βγάλει για να το χρησιμοποιήσουμε σαν οθόνη για την προαναγγελ-
θείσα στην τσακαλοπαρέα παράσταση καραγκιόζη που θα δίναμε 
το απόγευμα μόλις σουρούπωνε. Είχαμε εκδώσει και αυτοσχέδια 
εισιτήρια που τα είχαμε προπωλήσει μάλιστα).

Καταλάβαινε η κυρα-Ευθυμία ανά πάσα στιγμή το ανακάτεμα της 
θηκιαστής και καταλάβαινε και τι έλειπε απ’ ανάμεσά της.

– Για έλα εδώ εσύ μεγάλε. Πού είναι το σεντόνι;

– Ποιο καλέ μαμά!

– Ποιο; Να, κείνο με τα κεντήματα. Κάνεις πως δεν ξέρεις; Θέλεις 
πάλι να τις φας, γιατί λες ψέματα;

– Ωχ!!
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– Πόσες φορές σου είπα ότι δε θέλω να λες ψέματα; Πες μου, 
θέλω ένα παλιό σεντόνι για τον καραγκιόζη, να σου δώσω και το 
κατάλληλο, γιατί ξέρεις εσύ, τα βάζεις και μπουρλότο. Πρόσεξε κα-
κομοίρη μου, μη μου βάλεις καμιά φωτιά πάλι, γιατί κάηκες κι εσύ 
μαζί. Κούφια η ώρα.

* 

Απ’ την άλλη μεριά του διαδρόμου (χολ) και μπαίνοντας από την 
ίδια είσοδο, συναντούσες αριστερά σου, πλάι στην πόρτα σε περίο-

πτη θέση, την «παγωνιέρα». Ένδειξη κά-
ποιας οικονομικής άνεσης για την εποχή 
–μόλις είχαν αρχίσει, να εξοστρακίζονται 
τα λεγόμενα «φανάρια».

Το «φανάρι» ήταν μια πρακτική επινόηση 
της τότε εποχής. Κάτι τετράγωνα κουτιά, με με-
ταλλικό γαλβανισμένο σκελετό, πάτο κι οροφή, 
που οι τέσσαρες πλευρές του ήταν φτιαγμένες 
από σήτα λεπτή. Τα κρεμούσαν οι νοικοκυρές 
στο πιο δροσερό μέρος του σπιτιού για να αερί-

ζονται τα αποθηκευμένα τρόφιμα και να συντηρούνται, έτσι κι αλ-
λιώς, οι λιγοστές ευάλωτες τροφές, προστατευόμενες κυρίως απ’ 
τα έντομα  που  δεν  ήταν  και λίγα. (Σήμερα αποτελεί διακοσμητικό 
φολκλορικό  αντικείμενο  εξοχικών σπιτιών. Μερικοί το χρησιμο-
ποιούν ακόμα και σήμερα για ξήρανση ψαριών κ.τ.λ. )

Η παγωνιέρα λοιπόν ήταν ένα ωραίο ξύλινο έπιπλο, με ωραίο 
χρώμα σε φυσικό λουστραρισμένο ξύλο. Έπιπλο δε θα το έλεγα 
ούτε συσκευή με τη σημερινή έννοια της συσκευής. 

Ένα ντουλάπι από καλό ξύλο ήταν. Ένα μέτρο και 30 πόντους 
ύψος (1,30 μ.), 60 πόντους πλάτος και 60 πόντους βάθος. Ήταν 
χωρισμένο σε δύο χώρους. Ο πάνω (κατάψυξη) κι ο κάτω (συ-
ντηρητής). Ο πάνω χώρος ήταν μικρότερος απ’ τον κάτω. Είχαν ο 
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κάθε χώρος από μια πόρτα μπροστά. Είχε όμως και μια 
πόρτα στο πάνω μέρος της σαν καπάκι που άνοιγε κά-
θετα. Όλη η εσωτερική επιφάνεια της παγωνιέρας ήταν 
μονωμένη με γαλβανιζέ λαμαρίνα για τον περιορισμό της 
απώλειας της ψύξης, και στο κάτω μέρος της είχε τα συ-
νηθισμένα ράφια.

Στο πάνω μέρος της υπήρχε το σύστημα ψύξης. Ο 
χώρος της κατάψυξης αποτελούνταν από δύο μέρη. Το 
ένα αφορούσε το ντεπόζιτο που έμπαινε το νερό και τ’ 
άλλο αποτελούσε το χώρο τοποθέτησης του μέσου που 
προκαλούσε την ψύξη, την περιβόητη κολώνα του πά-
γου δηλαδή. 

Η τετράγωνη αυτή κολώνα του πάγου, 40 πόντους 
μήκος και 20 πλάτος περίπου, τοποθετούνταν πάνω σε 
μια επιφάνεια από τριγωνικούς σωλήνες σε σειρά –τη 
λεγόμενη σερμπατίνα– στο δάπεδο του καταψύκτη. Η 
μια άκρη της σερμπατίνας ήταν βιδωμένη με ένα ρακόρ 
στο ντεπόζιτο του νερού κι η άλλη άκρη κατέληγε στην 
πρόσοψη της παγωνιέρας (περνώντας το τοίχωμά της) 
σε μια βρύση. Έτσι λοιπόν γινόταν η ψύξη του νερού, 
αφού ο πάγος είχε άμεση επαφή με το ντεπόζιτο του νε-
ρού αλλά και με τους σωλήνες της σερμπατίνας, που το 
πάγωνε ακόμη περισσότερο και κατέληγε στη βρύση για 
να το πιεις. 

Απ’ το κάτω μέρος του καταψύκτη διοχετευόταν  η  
ψύξη  στο  κυρίως μέρος της παγωνιέρας, όπου συντη-
ρούνταν τα ευάλωτα τρόφιμα κι όχι μόνο, όποια κι αν 
ήταν την εποχή εκείνη, που δεν ήταν και πολλά, για να 
μην αναφερθούμε σ’ αυτά. Τα νερά του λιωμένου πάγου 

διοχετεύονταν με ένα σωλήνα και μαζεύονταν μέσα σ’ ένα δοχείο 
στο κάτω μέρος, στον πάτο της παγωνιέρας, και πεταγόντουσαν. 
Αν δεν έχεις δει ή δεν ξέρεις τι ήταν η παγωνιέρα, όλα τα παραπά-
νω είναι φτώχεια που λέει κι ο λαός μας. (∆ες τις φωτογραφίες 
που σου έχω φυλαγμένες).
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Σώθηκαν οι νοικοκυρές που είχαν αποχτήσει πρώτες αυτό το 
μέσο, σώζοντας και τους δικούς τους απ’ τις πιθανές δηλητηριάσεις 
που καιροφυλακτούσαν εκείνη την εποχή.

– Ο πάγοοοος, κυρα-Ευθυμίααα, ο πάγοος!!!

– Έρχομαι, έρχομαι αμέσως.

Μήπως τι ήταν, μια δρασκελιά και η μάνα μου –σκουπίζοντας βια-
στικά τις δυο παλάμες της στη δεμένη στη μέση της ποδιά– έβγαινε 
να παραλάβει το κομμάτι του πάγου που είχαν προσυμφωνήσει ότι 
θα αγόραζε κάθε πρωί απ’ τον παγοπώλη. Μ’ ένα κομμάτι λινάτσα 
έπαιρνε το κομμάτι του πάγου που είχε κόψει ο παγοπώλης εκείνη 
τη στιγμή με μια λάμα πριονιού απ’ τη μεγάλη κολώνα (ήταν υπο-
λογισμένο ανάλογα και με την εποχή να κρατάει μέχρι την επόμενη 
μέρα την ίδια περίπου ώρα), μια απ’ αυτές που κουβαλούσε με το 
δίτροχο καροτσάκι του.

Η μάνα μου περήφανα μετέφερε το κομμάτι του πάγου και άμα 
την έβλεπε και καμιά γειτόνισσα που δεν είχε αποκτήσει ακόμη πα-
γωνιέρα, ποιος την έπιανε.

– Τυχερή κυρα-Ευθυμία, σένα ο Γιάννης σ’, στην πήρε, εμένα 
πότε θ’ αξιωθεί να ιδούμε.

– Ε! όχι και συ, όπου να’ ναι…. είναι απαραίτητη Κατίνα μ’.

– Άκουσες Κατίνα μ’ τον νερουλά;

– ∆ε φάνηκε ακόμη Εθυμία μ’.

Μετά από λίγο, μια απίθανη συγχορδία ερχόταν στ’ αυτιά σου απ’ 
τα μικρά και μεγάλα κουδούνια απ’ το γεμάτο πολύχρωμες χάντρες 
χάμουρο της λαιμαριάς μιας καλοθρεμμένης φοράδας και τα τριξί-
ματα της «σούστας» που έσερνε πίσω της. Πάνω στη σούστα ήταν 
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φορτωμένες οι στάμνες γεμάτες νερό, 
φερμένες απ’ τις πηγές της κοντινής 
Αγριάς κι ανηφόριζε την οδό 74 όπως 
είπαμε. 

Η «σούστα» ήταν ένα κάρο μο-
νοαξονικό αλλά με πολύ μεγάλες 
ξύλινες ρόδες που περιστρέφο-
νταν πάνω σ’ έναν άξονα στη μέση 
της καρότσας. Πάνω σ’ ένα σύστημα ανάρτησης της εποχής, τις 
λεγόμενες σούστες, που απ’ αυτές είχε πάρει και την ονομασία του 
το τροχοφόρο «Σούστα». Πολύχρωμη η καρότσα της, σου θύμιζε 
ζωγραφιά του Θεόφιλου. Ρηχές κουπαστές και τα κάθετα κολονά-
κια τους σε σφαιρικές καταλήξεις. Το βάρος απ’ το πολύτιμο φορ-
τίο της (στάμνες από πηλό, γεμάτες νερό) ήταν ζυγιασμένο στην 
καρότσα έτσι ώστε να μην πέφτει στην πλάτη του αλόγου, αλλά 
να παλαντζάρει σχεδόν μεταξύ πλάτης και ενός προκαθορισμένου 
ελεγχόμενου κενού απ’ αυτήν. Του έδιναν έτσι τη δυνατότητα του 
αλόγου να τραβάει μόνον το βάρος και το φορτίο του κάρου, που 
τσουλούσε πάνω στις μεγάλης διαμέτρου ρόδες του, αποσβαίνο-
ντας μάλιστα και τους κραδασμούς από τους κακοτράχαλους τότε 
επαρχιακούς αλλά και αστικούς δρόμους  των πόλεων. Ήταν μια 
πολύ καλά μελετημένη κατασκευή για την εποχή της αυτό  το  τρο-
χοφόρο. (Μελαγχολικό απολειφάδι απ’ το χρόνο πια, μια τέτοια 
περίπου «σούστα» αποτελεί φολκλορικό ντεκόρ στην αυλή του 
ξενοδοχείου «ΝΑΪΑ∆ΕΣ», πλάι στη λίμνη Πλαστήρα και τη φωτο-
γράφισα για σένα).

– Ο νερουλάαας, το νερόοο ελάτιιιιι!

– Άργησες σήμερα κυρ-Βλάση μ’.

– Άσ’ τα κυρα-Ευθυμία, του ζώου σήμερα δεν είνι του καλά.

– Και τι έχει; ∆ε βλέπω να έχει κάτι.

– Τα πόδια τ’ δεν τα πέρν’ δεν ξέρου.
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* 

Το νερό στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου του Βόλου, όπου 
ζούσαμε εμείς τουλάχιστον, ήταν καλό, το καλύτερο, θυμάται ο Θα-
νάσης, ο ξάδερφός μου (εγώ θυμάμαι να ήταν λίγο γλυφό, τελοσπά-
ντων). Αν κι από «τουλούμπα», είχαμε το καλύτερο της γειτονιάς 
και μέχρι και άνθρωποι του Παπαγεωργίου –του βιομηχάνου που 
λέγαμε– ερχόντουσαν κι έπαιρναν νερό από αυτήν. Η τουλούμπα 
ήταν μεγάλη υπόθεση για κάθε σπίτι που την είχε. Εξασφάλιζε την 
αυτάρκεια σε πόσιμο νερό και τη γενικότερη λάτρα των ανθρώπων 
και του σπιτιού. 

Ήταν μια μαντεμένια (χυτοσιδηρά), χειροκίνητη, απλή στη λει-
τουργία της αντλία, προσαρμοσμένη σε ένα σωλήνα που κατέβαινε 
μέχρι τον κοντινότερο κάτω από τη γη υδροφόρο ορίζοντα. Είχε 
ένα σχήμα ανθρώπινου περίπου κεφαλιού, που το πάνω του μέ-
ρος ήταν πλακουτσωτό, καλυμμένο μ’ ένα στρογγυλό καπάκι. Ο 
λαιμός της ήταν ολοστρόγγυλος και φαρδύς. Κατέληγε σ’ ένα ανοι-
χτό στόμα μόνο με το κάτω χείλος του, που ήταν φαρδύ και μακρύ 
προς τα έξω, απ’ το οποίο έτρεχε το νερό. Πάνω στο στρογγυλό 
καπάκι του κεφαλιού ήταν γραμμένα ανάγλυφα τα γράμματα του 
κατασκευαστού και της πόλης προέλευσης – ΓΛΑΒΑΝΗΣ, ΒΟΛΟΣ. 
Σε μία βάση, ένας μοχλός σε σχήμα μεγάλης περισπωμένης, συν-
δεμένος μ’ ένα έμβολο, παλινδρομώντας στο λαιμό της τουλούμ-
πας, έφερνε στα χείλη της το πολυπόθητο νερό. Αυτή χονδρικά 
ήταν η τουλούμπα.

Παρ’ όλ’ αυτά, για καλύτερη ποιότητα και γεύση, αγοράζαμε 
πόσιμο νερό από το κοντινό χωριό της Αγριάς με τον παραπάνω 
τρόπο, σε στάμνες. Βέβαια το νερό της Αγριάς έτσι κι αλλιώς ήταν 
φημισμένο, προερχόμενο από νερά του βλογημένου θα ξαναπώ 
Πηλίου. Για την ποιότητα του νερού της, η Αγριά επιλέχτηκε για την 
εγκατάσταση του εργοστασίου «Ε Ψ Α» παραγωγής αναψυκτικών, 
γνωστή επωνυμία σ’ όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό,
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* * *

∆ίπλα απ’ την παγωνιέρα, μια πόρτα έμπαζε στην κουζίνα. Αντί-
στοιχο δωματιάκι σαν το δικό μου απέναντι. Το περιεχόμενο της 
κουζίνας περιοριζόταν σε μια λάντζα από μωσαϊκό του εργοστασίου 
«ΜΕΦΣΟΥΤ» της γειτονιάς μας, μπροστά στο παράθυρο που έβλεπε 
στο δρόμο, ένα οβάλ ντεπόζιτο με μια βρυσούλα κρεμασμένο στη 
μια πλευρά του, το μαγειριό με τη φουφού του και την καμινάδα του 
με φυσικό εξαερισμό και απαγωγή της κάπνας και της μυρουδιάς 
(δια φυσικού ελκυσμού θα λέγαμε αργότερα σαν μηχανικοί). ∆εν 
υπήρχαν απορροφητήρες ακόμη, μόνον κάτι εξαεριστήρες της κα-
κιάς ώρας, σε μαγαζιά μόνον. 

Ένα μικρό τετράγωνο τραπέζι κι ένας καναπές απ’ τη μέσα πλευ-
ρά του τραπεζιού στον τοίχο. Από πάνω του ένα ξύλινο ράφι με 
διάφορα σκεύη. Μια μαντεμένια κοντή ξυλόσομπα (πάπια) στη γω-
νία, ένα σιδερένιο κουτί με μερικά ξύλα και κανένα δαδί για προσά-
ναμμα, μια μασιά, ένα φτυαράκι για την απομάκρυνση της στάχτης 
και η πιατοθήκη στον τοίχο.

Σ’ αυτή την κουζίνα έμαθα τα πρώτα μου γράμματα, έφαγα την 
πρώτη απ’ τις πολλές, μπορώ να πω, καρπαζιές απ’ τον ξάδερφό 
μου, τον Θανάση τον Ρουκά, και το πρώτο και μοναδικό χαστούκι 
της ζωής μου από τον πατέρα μου.

Θυμάμαι εκείνο το μεσημεριανό τραπέζι (έτρωγε η οικογένεια 
τότε, όλοι μαζί καθισμένοι στο τραπέζι) που η μάνα μας είχε μα-
γειρέψει φασολάδα. Τετάρτη ή Παρασκευή θα ήταν, κανόνας της 
εκκλησίας μας βλέπεις. Μια ρέγκα ψημένη πάνω στη φλόγα ενός 
κομματιού βαμβάκι, βουτηγμένου στο οινόπνευμα, και κάτι μυστή-
ρια τουρσιά απ’ το χωριό πάνω στο τραπέζι. Η μάνα μου κι ο πατέ-
ρας μου απ’ την έξω μεριά άρχισαν να τρώνε. Η αδερφή μου κι εγώ 
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από μέσα μεριά στον καναπέ. Η μεν πρώτη να ανακατεύει ανόρεκτα 
το κουτάλι μέσα στη σούπα κι εγώ με μια αυτοσχέδια κιθαρούλα να 
σιγοτραγουδώ ένα τραγούδι του Μαρούδα «Μεγάλε μου έρωτα μο-
ναδική χαρά μου» κ.τ.λ.

– Γιώργο, τρώμε τώρα, τελείωνε με την κιθάρα, ο μπαμπάς θέ-
λει να ξεκουραστεί μετά το φαγητό, να ξαπλώσει λίγο (το συνήθιζε 
πάντα).

– Άντε Γιωργάκο αγόρι μου, θα κρυώσουν κι είναι και τόσο καλά 
βρασμένα, χυλωμένα σήμερα.

– Ντριν ντριν... μεγάλε μου έρωτα… εγώ.

– Άκουσες τι σου είπα, τελείωνε αγόρι μου, εμείς σχεδόν φά-
γαμε.

 – ∆ε θέλω, δε μ’ αρέσουν τα φασόλια, ντριν ντριν... μεγάλε μου 
έρωτα… ξανά εγώ.

– Γιώργο, θα τις φας πάλι απ’ τη μαμά…

– Σκάσε συ, κωλο-Κική.

∆εν κατάλαβα πότε σηκώθηκε η παλάμη του πατέρα μου και 
πότε προσγειώθηκε στο μάγουλό μου. Κάτι σταγόνες αίματος άρχι-
σαν να κατρακυλούν από τη μύτη μου και αυθόρμητα, σκύβοντας, 
έσταζαν μέσα στο πιάτο μου με την κρύα πια φασουλάδα. Ο πατέρας 
μου, αμήχανος από το αποτέλεσμα της ενέργειάς του αυτής, βγή-
κε στην αυλή ν’ ανάψει ένα τσιγάρο να του περάσει η στεναχώρια. 
Αστραπή εν αιθρία για όλους μας. Ο πατέρας μου μέχρι τότε δεν 
είχε ακουμπήσει χέρι πάνω μας για κανένα παράπτωμά μας, πώς το 
έκανε αυτό δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι –και είναι αλήθεια– δεν ξα-
νάπλωσε χέρι επάνω μου, κι ας το χρειαζόμουν πολλές φορές για 
σοβαρότερες αιτίες.
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Γεγονός δε είναι ότι από τότε έτρωγα όλη μου τη φασολάδα, που 
μ’ αρέσει και τρώω ακόμη και σήμερα, με όλα τα επακόλουθά της. 
Το μόνο φαγητό που επιθυμώ καμιά φορά –όταν αργήσει να μαγει-
ρευτεί στο σπίτι– είναι μια χυλωμένη, καλομαγειρεμένη φασολάδα 
με το σέλινο, το καροτάκι της κι όλα τα παρελκόμενα της. Η επιθυ-
μία μου αυτή γίνεται σεβαστή κι η ανταπόκριση της Τούλας άμεση.

* 

Ο τοίχος που μεσολαβούσε από το 
δωμάτιο της κουζίνας μέχρι και τ’ άλλο 
της πλευράς αυτής του διαδρόμου (το 
τέταρτο) δεν είχε τίποτε απολύτως. Έτσι 
κι αλλιώς δεν μπορούσε να μπει και τί-
ποτε περισσότερο, μια κι απ’ την άλλη 
πλευρά υπήρχε η σιφονιέρα. Αυτό το 
δωμάτιο ήταν η «σάλα» το σαλόνι του 
σπιτιού. Είχε έναν τριθέσιο καναπέ, δύο 
πολυθρόνες (ντυμένες με ανάγλυφο 
ύφασμα από βελούδο) σχεδιασμένες με 
τις επιταγές της εποχής (φωτο παρμέ-
νη από παλαιοπωλείο της Καλαμαριάς). 
∆υο πολυθρόνες, ένα τραπεζάκι στη 
μέση, δύο ανθοστήλες, απ’ αυτές που 
βλέπεις στα σίριαλ «εποχής» σήμερα, αλλά και δυο διακοσμητικούς 
πίνακες, έναν σε κάθε τοίχο. Ένα φωτιστικό με τρία ηλεκτρικά κεριά 
στο ταβάνι –αυτά δε φεύγουν ποτέ από την μόδα– και στο δάπεδο 
ένα υφαντό της μάνας μου. Μια μικρή σερβάντα, που φιλοξενού-
σε μέσα της το γυάλινο σετ από την κλασική δωδεκάδα του λικέρ, 
με τα κρυστάλλινα πιατάκια γλυκού του κουταλιού και τ’ ασημένια 
κουταλάκια του, αποτελούσαν το ντεκόρ της σάλας. (Θα τα δεις όλα 
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αυτά στη φωτο, για σένα που δεν τα ξέρεις και για σένα που τα έζη-
σες να τα ξαναθυμηθείς).

Η σάλα λοιπόν άνοιγε μόνο στις γιορτές και στα γλέντια που ορ-
γάνωνε η οικογένεια, που ήταν γλεντζέδικια και  τραγουδούσε και 
καλλίφωνα. Στρωνόταν τραπέζι με όλα τα καλά, μαγειρεμένα απ’ τη 
μάνα μου, που τη βοηθούσε η αυστριακιά θεία Τερέζα. Άνοιγε το 
γραμμόφωνο κι έμπαινε το χωνί (μεγάφωνο), έμπαινε και μια βελό-
να στην κεφαλή, κουρδιζόταν με τη μανιβέλα και ήταν όλα έτοιμα. 
Οι βελόνες αυτές ήταν κάτι χρωμιούχες κοντές βελονίτσες, που το-
ποθετούνταν συνήθως για καλύτερη απόδοση, μία για κάθε δίσκο 
που έπαιζε, σε μια υποδοχή της κεφαλής. Απ’ την κεφαλή αυτή κι 
απ’ τ’ αυλάκια του βινίλιου, μέσω της μεμβράνης και ενός σπαστού 
αυλού, ακουγόταν βγαλμένη απ’ το χωνί η μουσική. Ένας ένας δί-
σκος καθαριζόταν με ένα βελουδένιο βουρτσάκι που απομαγνήτιζε, 
αλλά και καθάριζε συνάμα το δίσκο από πιθανή σκόνη, αν είχε προ-
λάβει να μαζέψει απ’ το προηγούμενο γλέντι. 

Το γλέντι κρατούσε μέχρι και την επιτρεπόμενη ώρα της κυκλο-
φορίας των πολιτών την εποχή εκείνη. Πολλές φορές ξεχνιόντου-
σαν και αναγκαζόταν η μάνα μου να φιλοξενήσει τους φίλους στο 
σπίτι μας, λόγω της παύσεως της κυκλοφορίας, αυτοκινήτων και 
πολιτών, από κάποια ώρα και μετά όπως είπαμε.

* 

Θυμάμαι τις λεγόμενες στρωματσάδες που η μάνα μου έστρωνε 
(“στρώματα, για, παπλώματα δεν είχαμε». όπως έλεγε και η Λω-
ξάντρα στο καταπληκτικό ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου) 
να κοιμηθούνε οι φίλοι και τα παιδιά τους, που ξέμεναν μέσα στην 
αμεριμνησία της βραδιάς και τη λήθη της πραγματικότητας.

Στις επτά του Γενάρη που γιόρταζε ο πατέρας μου, μια πολύ κρύα 
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βραδιά ξέμειναν να γλεντάνε οι παραπάνω φίλοι, τρώγοντας, πίνο-
ντας και τραγουδώντας αξέχαστα τραγούδια (έμαθα να τα τραγου-
δάω κι εγώ αργότερα για πολλά πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα).

Ήμασταν παιδιά και θυμάμαι την ταλαιπωρία που τραβούσαμε  
–όπως και να το κάνουμε– σ’ αυτά τα γλέντια, καθώς οι γονείς μας 
μάς έπαιρναν μαζί τους κάθε φορά.

* 

– Γιωργάκο, θα μας βάλεις ν’ ακούσουμε το «∆ύο πράσινα μά-
τια» στο γραμμόφωνο;

Είχα μάτια δει πολλά 
ένοχα και ντροπαλά
μάτια που δε με ρωτήσανε 
αν τρελά με κατακτήσανε

μ’ έκαψε όμως μια φωτιά 
από πράσινη ματιά
που το ξέρω θα με καίει
ως τα γηρατειά

∆ύο πράσινα μάτια
με μπλε βλεφαρίδες
με έχουνε κάνει τρελό 
Καρδιά μου να ξέρεις 
τα μάτια που είδες 
πως δε θα σου βγουν 
σε καλό κ.τ.λ.

Έτρεχα να κρυφτώ, από ντροπή προσποιούμενος, ενώ με τη 
δεύτερη, τρίτη παράκληση και των συνδαιτυμόνων έσπευδα ν’ ανε-
βώ σε μια καρέκλα –λόγω ύψους– να ψάξω τους δίσκους που ήταν 
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επάνω στη σιφονιέρα, και σε μισό λεπτό έβαζα το δίσκο στο πλα-
τό του γραμμόφωνου. Έδινα και κάνα δυό στροφές με τη μανιβέλα 
για καλύτερο κούρδισμα, μήπως και πέσουν οι στροφές κι αρχίσει 
το γραμμόφωνο να παραμιλάει. Ακουμπούσα τη βελόνα πάνω στο 
καναλάκι του βινίλιου κι άρχιζε να γυρνάει ο δίσκος με το τραγούδι 
της παραγγελιάς της παρέας. 

Όλοι μαζί η παρέα χειροκροτούσε το κατόρθωμά μου κι εγώ 
κοκκίνιζα από ικανοποίηση και καμάρωνα σαν κούρκος. Το κα-
τόρθωμα αυτό δεν θα ήταν τίποτε για ένα παιδί της εποχής, αν δεν 
υπήρχε η εξής μικρή λεπτομέρεια. ∆εν είχα πάει ακόμη σχολείο και 
κατ’ επέκταση δεν ήξερα να διαβάζω. Όλοι έλεγαν ότι αυτό το παιδί 
θα γίνει μεγάλος και τρανός.

 Τους διέψευσα και για τα δύο. Ούτε το ένα έγινα ούτε το άλλο. 
Μερικούς δίσκους όμως τους έβαζα να παίζουν με κάποια τραγού-
δια που μου ζητούσαν, η αλήθεια να λέγεται. Απλά θα πρέπει να 
ήταν πάντως τα πράγματα. Είχα ταξινομήσει φαίνεται στο μυαλό 
μου τους δίσκους ανάλογα με τις εταιρείες, ξεχωρίζοντάς τες απ’ 
τα διακριτικά που είχαν πάνω στις στρογγυλές ετικέτες, στο κέντρο 
των δίσκων τους. Η «HIS MASTERS VOICE». ας πούμε, είχε ένα 
σκύλο που άκουγε απ’ το χωνί ενός γραμμόφωνου, καθισμένος στα 
δυο πισινά του πόδια (αργότερα έμαθα πως άκουγε τη φωνή του 
κυρίου του και ολόκληρη την ιστορία τους).

Η «COLUMBIA» μια νότα μουσικής. Η «ODEON» το κλουβί με το 
καναρινάκι. Στην πρώτη βρισκόταν το τάδε τραγούδι και στο χαρ-
τόνι του φακέλου του δίσκου καμάρωνε π.χ. ο Τώνης Μαρούδας 
με την κιθάρα του. Στη δεύτερη ο Σώτος Παναγόπουλος μεγαλο-
πρεπής σε εκτέλεση κάποιου τραγουδιού του. Αλλού πάλι, ο Γού-
ναρης μ’ άλλη κιθάρα αυτός κι αλλού η ∆ανάη κ.τ.λ. κ.τ.λ. Ξέροντας 
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λοιπόν τι τραγούδια έλεγε ο καθένας τους, σταμπάριζα και τη σειρά 
του αυλακιού στο δίσκο, ε! κάπως έτσι θα πρέπει να πετύχαινα το 
τραγούδι. Τώρα μην μπούμε και σε Φροϋδικές αναλύσεις.

Όταν τελείωνε το γλέντι, αναγκαστικά, λόγω έλλειψης τηλεφώ-
νου για την ειδοποίηση κάποιου ταξί (αλλά κι απ’ την απαγόρευση 
της κυκλοφορίας κάποια εποχή όπως είπαμε), έπρεπε να πέσουμε 
για ύπνο, γιατί έτσι κι αλλιώς το πρωί είχε δουλειά και τα πράγματα 
ήταν δύσκολα για τους φιλοξενούμενους. Έπρεπε το λιγότερο να 
σηκωθούν μια ώρα αρχύτερα. Nα πάνε στα σπίτια τους, ν’ αλλά-
ξουν ρούχα να βάλουν τα καθημερινά τους και μετά να πάνε στις 
δουλειές τους. Έτσι λοιπόν πέφτανε στους εφεδρικούς σελτέδες, οι 
μεγάλοι στο σαλόνι που μετατρέπονταν σε κρεβατοκάμαρη και τα 
παιδιά στο δωμάτιό μου, δυο στο κρεβάτι και δύο στο πάτωμα. Όλες 
οι πόρτες ανοιχτές. Οι σόμπες στο ρελαντί, οι μπατανίες σε ημερη-
σία διάταξη, τα στομάχια γεμάτα από φαΐ και κρασί και οι αναθυμιά-
σεις αβάστακτες.

Οι βροντές (λέγε πορδές) σύννεφο. Εμείς τα παιδιά προσπαθού-
σαμε να κρύψουμε τα γέλια μας. Κουκουλωμένα κάτω απ’ τα βαριά 
σκεπάσματα και τα σεντόνια μας, που μοσχοβολούσαν πηλιορείτικο 
σαπούνι, μαλώναμε για λίγο ποιος θα πρωτοπάρει το γάτο του σπι-
τιού για περισσότερη ζεστασιά. Αφού βολευόταν κι ο γάτος ανάμε-
σά μας, με τα γουργουρητά και το μπήξιμο των νυχιών του στις 
τρυφερές μας σάρκες, τα βλέφαρά μας δεν αργούσαν να βαρύνουν 
κι έτσι κουκουλωμένους μας έπαιρνε στην αγκαλιά του ο Μορφέας. 
(Η συνήθεια αυτή, το ποιος θα πρωτοπάρει δηλαδή το γατί στο κρε-
βάτι του το χειμώνα, αποτελούσε καθημερινή μόνιμη διένεξη με 
την Κική. Όταν η μάνα μας έπαιρνε χαμπάρι τι γινόταν, έπεφτε και το 
ανάλογο μπερντάκι. ∆εν το ήθελε η κυρα-Ευθυμία αυτό το πράμα).
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*

Το πρωινό ξύπνημα δύσκολο, οι συνθήκες υγιεινής υποτυπώδεις 
εκείνη την εποχή. Σκέψου πως το πλύσιμο γινόταν στην αυλή. Οι 
τουλούμπες κι οι τουαλέτες –τα λεγόμενα αποχωρητήρια η καμπι-
νέδες για άλλους– στα περισσότερα σπίτια στο Βόλο ήταν έξω στην 
αυλή. Τόσα άτομα πώς να πλυθούν απ’ την παροχή νερού μιας φο-
ρητής βρυσούλας στην κουζίνα; Εξυπηρετούσε με δυσκολία ακόμη 
και τους ενοίκους του σπιτιού, κι αυτό μόνον το χειμώνα.

Έτσι λοιπόν, όλοι έξω. Κάθε ζευγάρι και μια πετσέτα. Ο ένας ανε-
βοκατέβαζε το χερούλι της τουλούμπας κι ο άλλος έριχνε νερό στο 
πρόσωπό του με λίγη σαπουνάδα, κι αφού τέλειωνε, έπαιρνε σειρά 
ο άλλος.

– Άντε βρε Θανάση, τελείωνε, να πάρει σειρά και κανένας άλλος.

–  Άντε καλέ μαμά, ο Μπάμπης με τσιμπάει, πες να τελειώνει ο 
μπαμπάς να έρθω κι εγώ.

– Περίμενε, έχω εγώ σειρά τώρα.

– Αααχ, κρύοοοο το νερόοοο, πάγος.

– Έλα, έλα τελειώνετε.

Κάθε φορά που τέλειωνε ένα ζευγάρι έτρεχε μέσα στο σπίτι και 
τρέχοντας το άλλο ζευγάρι, που παραμόνευε πίσω από την πόρτα, 
έπαιρνε τη σειρά του. Ανάλογα με την αντοχή του στο κρύο ο κα-
θένας, προλάβαινε ή όχι να βγάλει τις τσίμπλες απ’ τα μάτια του. 
Μετά, έτρεχε μέσα, όπου τον περίμενε ένα ζεστό τσάι μαζεμένο απ’ 
τ’ αρμάγγια του χωριού, με ελιές και ζυμωτό ψωμί, φρυγανισμένο 
στο μαντέμι της σόμπας στην κουζίνα, απ’ τη μάνα μου. Από ένα μέ-
τριο καφέ για τους άντρες και το πανηγύρι έπαιρνε και ουσιαστικά 
τέλος.
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Τα γλέντια από τις γιορτές του Γενάρη δεν είχαν τελειωμό. Την 1η 
Ιανουαρίου η αδερφή μου Βασιλική (Κική). Στις 18 του Αγ. Αθανα-
σίου, γιόρταζε ο Θανάσης, ο ξάδελφός μου κι ο φίλος του πατέρα 
μου. Στις 20 η μάνα μου η Ευθυμία. Στις 21 ο ξάδελφός μου ο Μά-
ξιμος. (Ο Μαρξ είχε παραφραστεί σε Μαξ και τελικά Μάξιμος για το 
Θρησκευτικότερο, για προφανείς λόγους).

* * *

 Αρκετές φορές πάλι –δε χρειαζόταν να γιορτάζει κάποιος– γινό-
ντουσαν γλέντια στην ταβέρνα του ξαδέρφου μου Μάξιμου Ρουκά, 
που ήταν στο εμπορικό κέντρο του Βόλου. Λειτουργούσε απ’ το 
1934 έως το 1936 στην οδό Κ. Καρτάλη κι απ’ το 1938 στην οδό 
Ιάσονος μέχρι και τον άδικο θάνατό του το 1953. Σαν εστιατόριο το 
μεσημέρι και σαν ταβέρνα το βράδυ.

Ήταν ένα κλασικό εστιατόριο, με τετράγωνα τραπέζια στρωμένα 
με κατάλευκα τραπεζομάντιλα και βιεννέζικες καρέκλες. Η κουζί-
να του παρασκεύαζε  όλων  των  ειδών  τα φαγητά. Από λαδερά, 
εντράδες, παστίτσιο, κρεατικά, καταπληκτικά ψάρια, σαλάτες, γλυ-
κά για επιδόρπιο, φρούτα και πάντα καλό κρασί.

Το εστιατόριο αυτό το ανέλαβε ο ξάδερφός μου Μάξιμος απ’ τον 
πατέρα του τον Παναγιώτη Ρουκά, όταν στον 
πόλεμο –18 Οκτωβρίου του 1942– τον εκτέ-
λεσαν οι Ιταλοί σαν αντιστασιακό κομμουνι-
στή. Στον έναν τοίχο του μαγαζιού, σε περίοπτη 
θέση, έστεκε να σε κοιτά από μια ασπρόμαυρη 
προσωπογραφία (φωτο) η προσωπικότητα του 
άντρα εκείνου, που μύθος πια πέρασε σ’ εμας 
για την ιδεολογία του και τις διώξεις που πέρα-
σε. Ένα σοβαρό ανφάς με το μαύρο papillon του, 
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σε ένα άσπρο φόντο φάνταζε και ήταν ηρωικό.

Η προσωπογραφία αυτή δεν ήταν τυχαία. Την είχε εκεί ο Μάξιμος 
και η θεία Τερέζα –κι αργότερα ο Θανάσης στη δική του ταβέρνα 
και σήμερα ακόμη στο σπίτι του– στη μνήμη του Παναγιώτη Ρουκά. 
Ακριβώς μ’ αυτή την καθημερινή ενδυμασία –λόγω δουλειάς– το 
κατάλευκο πουκάμισο και σακάκι, με το μαύρο papillon, τον συνέ-
λαβαν οι Ιταλοί και τον εκτέλεσαν.

Όταν διάβασα στις σελίδες του βιβλίου της Νίτσας Κολιού, που 
εκδόθηκε το 1985 στο Βόλο με τον τίτλο «Άγνωστες πτυχές Κα-
τοχής και Αντίστασης 194144’’, έμαθα το λόγο για τον οποίο τον 
συνέλαβαν και τον εκτέλεσαν. ∆εν ήταν βέβαια ο λόγος αυτός. Μια 
ασήμαντη αφορμή ήταν, μπροστά στην προγενέστερη δράση του 
άντρα. 

Η συγγραφέας στη σελίδα 138 του βιβλίου της γράφει… «Η επι-
τροπή του ΕΑΜ στο Βόλο συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 1941 
με πρωτοβουλία της Επιτροπής του ΚΚΕ. Σ’ αυτήν τότε συμμετεί-
χαν από τους επαγγελματίες ο Παν. Ρουκάς, ο οποίος και εκτελέ-
στηκε, από τους εργάτες εγώ, από τους λογιστές ο Άγγελος Αγ-
γελόπουλος, από τους επιστήμονες ο γιατρός Γιάννης Κονταράτος 
και  από τους εμπόρους ο Τσιράγγελος κ. τ. λ.»

Στη σελίδα 139 «Άλλο επίσης κλιμάκιο, εκτός Τσιμέντων, συνε-
λήφθη εκείνες τις ημέρες με επικεφαλής τον εστιάτορα Παναγιώτη 
Ρουκά και με συμμετοχή του Σταύρου Τζουμέρτη, του Θεόδωρου 
Πανόρμιου (που σκοτώθηκε στη Γερμανία ), του Θανάση Πετρό-
χειλου και άλλων 25 συνολικά που είχαν καταδοθεί για διανομή 
παράνομου Τύπου και άλλες ενέργειες. Οδηγήθηκαν κι αυτοί στις 
φυλακές Τρικάλων και τελικά πολλοί εκτελέστηκαν.»

Στη σελίδα 148 «Το ΕΑΜ νέων ανέπτυξε εξαιρετική δραστηριό-
τητα και ήταν χαρακτηριστική η εκδήλωση στις 25 Μαρτίου 1942 
με την αναγραφή του συνθήματος «ΕΑΜ-τσαρούχι» στη Γορίτσα 
και σε άλλα επίκαιρα σημεία. Συνέπεια όμως ήταν, από έλλειψη 
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συνωμοτικών κανόνων, να συλληφθούν αρκετοί από τα ίχνη του 
ασβέστη με τον οποίο γραφόταν το σύνθημα. Τα ίχνη οδήγησαν στο 
εργοστάσιο Τσιμέντων και στη σύλληψη των ατόμων που είχαν λά-
βει μέρος στην αναγραφή των συνθημάτων. Ανάμεσα στους συλ-
ληφθέντες ήταν και ο Παναγιώτης Ρουκάς, ο οποίος εκτελέστηκε 
από τους Ιταλούς.»

*

Ο Θανάσης Ρουκάς μου  διηγήθηκε  –πίνοντας  τον  καφέ  μας  
στο «ΞΕΝΙΑ» Βόλου με φόντο τον Παγασητικό, στις 9 Ιουνίου 2003 
(φωτο)– μεταξύ άλλων και τα εξής: 

...Ο πατέρας του, λόγω της ιδε-
ολογίας του, εξορίστηκε επί δικτα-
τορίας Μεταξά το 1936 στη Φολέ-
γανδρο, αργότερα στη Σίκινο και 
στην Ακροναυπλία. Μετά απ’ τις 
αλλεπάλληλες εξορίες του, ζήτησε 
απ’ το δικό μου πατέρα να αναλά-
βει τη συντήρηση της οικογένειάς 
του, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα 
πράγματα. Ο πατέρας μου κατά τον Θανάση το έπραξε αγόγγυστα. 
Αυτό για μένα ήταν το καλύτερο μνημόσυνο στη μνήμη του πατέρα 
μου αλλά και η ενίσχυση της θετικής εντύπωσης που είχα πάντα 
για το χαρακτήρα του Θανάση.

*

Θυμάμαι να κάθονται οι γονείς μας στο δικό τους τραπέζι κι εμείς 
τα παιδιά σε ξεχωριστό, Προτεραιότητα στο φαγητό, οι τηγανητές 
πατάτες ή εκείνες του φούρνου, ήταν τα καλύτερα μας. Όταν η ώρα 
περνούσε και περιοριζόμασταν μόνον στο ν’ ακούμε τους μεγάλους 
να τραγουδούν, κουραζόμασταν, γέρναμε στις αγκαλιές των μανά-
δων μας και καμιά φορά μάς έπαιρνε κι ο ύπνος. Αργά, ένα «αγο-
ραίο» ΤΑΧΙ –καμιά Ford καμιά Chevrolet– από κείνα της πιάτσας μάς 
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μετέφερε στα σπίτια μας και παίρναμε έτσι μια γεύση από λιμουζίνα, 
αισθανόμενοι σαν μικροί Παπαγεωργίου.

* * *

– Θανάση; Η θεία μου Τερέζα είναι Γερμανίδα;

– Γιατί ρε;

– Γιατί όταν σε μαλώνει εσύ λες, γαμώ το σοι σου το γερμανικό;

– Θέλεις να σου πω την ιστορία, πώς γνώρισε η θεία σου η Τερέ-
ζα το θείο σου τον Παναγιώτη και τον παντρεύτηκε;

– Ναι αμέ.

– Άκου λοιπόν. Το 1918, ήρθε η θεια σου Τερέζα απ’ την Αυστρία 
σαν τουρίστρια στην Ελλάδα, με κάποιους συγγενείς της, να επι-
σκεφτούν την Κέρκυρα όπου βρίσκεται και το παλάτι της συμπα-
τριώτισσας, της πριγκίπισσας Σίσσυ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
της, εγκλωβίστηκε στην Ελλάδα απ’ τα γεγονότα της εποχής. (Α΄ 
Πανευρωπαϊκός πόλεμος). Αναγκάστηκε λοιπόν να εργαστεί σ’ ένα 
ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο ο θείος σου ο Παναγιώτης δού-
λευε τότε σαν σερβιτόρος. Έτσι γνωρίστηκαν και το 1923 παντρεύ-
τηκαν.

∆ιηγείται ο Θανάσης με λεπτομέρειες τον τρόπο της γνωριμίας 
των γονιών του, κι είναι τόσο αφηγηματικός που κρέμομαι στην 
κυριολεξία απ’ τα χείλη του και με παίρνει ο ύπνος χάνοντας έτσι 
επεισόδια.

– Τι έγινε ρε; Σε πήρε ο ύπνος;

– Όχι, μετά;

– Τι μετά; ∆εν έχει μετά. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα.
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Το 1924 γεννιέται το πρώτο τους παιδί, ο Μαρξ (Μάξιμος), και το 
1926 εγώ. Τ’ όνομα Μαρξ ο αδερφός μου το όφειλε στη βαθιά πίστη 
του θειου σου, στην ιδεολογία του Μαρξισμού που την εποχή εκεί-
νη συνέπαιρνε τους ευαίσθητους και προοδευτικούς ανθρώπους.

Το γενικότερο κλίμα της εποχής, μετά και την Οκτωβριανή Επα-
νάσταση και τον ερχομό του Κομουνιστικού Κόμματος, επηρεάζει 
σε αφάνταστο βαθμό τον πατέρα μου που το υπηρετεί μέχρι και την 
εκτέλεσή του. 

(Ευτυχώς, αυτός έφυγε νωρίς, σκέπτομαι τώρα θυμούμενος 
τον τίτλο ενός καταπληκτικού βιβλίου, του Χρόνη Μίσιου).

– Γιώργοοο, πού είσαι καλέ μου;

– Εδώ θεια, μαζί μ’.

 – Καλά Θανάση μου.

– Μην αργείτε, έχεις κι εσύ δουλειά αύριο, κι αυτό έχει σχολείο.

– Καλά μην ανησυχείς, άστον, του διηγούμαι κάποια πράγματα.

– Μη μου χαλάσεις το παιδί βρε!!

– Τα δάχτυλά σου, Θανάση μου, γιατί είναι κομμένα στο αριστερό 
σου χέρι ;

– Τα έχασα στην αντίσταση, σε κάποια επιχείρηση ανατίναξης 
ενός γεφυριού με εκρηκτικά στην Ευρυτανία, υπηρετώντας στις 
τάξεις του ΕΛΑΣ. Κάποια απ΄ αυτά έσκασαν στο χέρι μου και έχασα 
έτσι τα δάκτυλά μου.

– Τι είναι αντίσταση Θανάση;

– Πόλεμος κατά των Γερμανών Γιωργάκο,

– Κι ο ΕΛΑΣ τι ήταν Θανάση;
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– Ο Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός, Γιωργάκο. Οι Έλληνες 
που αγαπούσαν τον τόπο αυτό και πολέμησαν ενωμένοι κατά του 
φασισμού, όπως και ο θειος σου που σκοτώθηκε γι’ αυτό.

– Ο Μαξ είναι μεγαλύτερος από σένα;

– Ναι, είπαμε δύο χρόνια.

– Ήταν κι αυτός στην αντίσταση;

– Ναι, ήταν κι αυτός. Ανέβηκε στο βουνό όταν η μάνα μας, χρη-
σιμοποιώντας τα άψογα γερμανικά της –λόγω καταγωγής– έβγαλε 
τον Μάξιμο από τη φυλακή που τον κρατούσαν οι Γερμανοί λόγω 
των φρονημάτων του πατέρα μας. Ανέβηκε στο βουνό όταν οι 
Γερμανοί τον ελευθέρωσαν το 1943 και του ζήτησαν σαν αντάλλα-
γμα να γίνει ρουφιάνος τους.

– Τι είναι, Θανάση, ρουφιάνος;

– Οι Γερμανοί ήθελαν απ’ τον Μάξιμο να τους προδίδει τις κινή-
σεις των Ελλήνων πατριωτών, χρησιμοποιώντας τη μάνα μας που 
ήξερε Γερμανικά. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, που έκαναν τέ-
τοιες δουλειές, τους έλεγαν ρουφιάνους, καταδότες, δοσίλογους.

– Αααα!!!

– Έτσι λοιπόν ο Μάξιμος, μη μπορώντας να κάνει αυτή τη δου-
λειά, βγήκε στο βουνό κι η θεια σου η Τερέζα κρύφτηκε στο χωριό 
της μάνας σου, στο Νεοχώρι, που την έκρυβε η γιαγιά σου η Αν-
νούλα.

– Καημένη γιαγιά, καημένη θεία Τερέζα.

* * *
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Είμαστε στα 1949-1950.

 Τέλος του εμφυλίου, και το καλοκαίρι που μας αποχαιρετούσε 
το διαδεχόταν ένα φθινόπωρο κι ένας χειμώνας αλλιώτικος. Μια 
διαδικασία, μια λέξη άγνωστη, για μένα, μπήκε καθοριστι κά στην 
καθημερινότητα της οικογένειας. Σ χ ο λ ε ί ο. Ποδιά μπλε, άσπρος 
γιακάς, σάκα, πλάκα, κοντύλι, σφουγγαράκι και θρανίο, αχ θεέ μου, 
σχολείο.

– Τι λες ρε μαμά, πώς θα βάλω εγώ αυτό το πράμα;

– Γιατί αγόρι μου; Όλα τ’ αγοράκια και τα κοριτσάκια τη φοράνε 
αυτή την ποδιά με το πικεδένιο γιακαδάκι και τα ωραία χρώματα, 
μπλε και άσπρο σαν τα χρώματα τ’ ουρανού. Είσαι κούκλος, έλα 
τώρα τελείωνε και θα αργήσουμε.

*

Τις πρώτες μέρες, όπως κι άλλες μανάδες, μας πήγαιναν συνο-
δεία μέχρι το σχολείο, το οποίο απείχε δυο τρία τετράγωνα απ’ το 
σπίτι μας. Αργότερα, κάθε βδομάδα αναλάμβανε μια μητέρα κά-
ποιου παιδιού, να μας συνοδεύει στο πηγαινέλα. Περνούσαμε βλέ-
πεις τη μεγάλη οδό Πολυμερή όπου κυκλοφορούσαν Λεωφορεία 
της γραμμής αλλά και λίγα την εποχή εκείνη αυτοκίνητα.

Οι πρώτες μέρες δύσκολες, η χρήση του κοντυλιού πάνω στη 
μαύρη πλάκα με τις κόκκινες οριζόντιες γραμμές ήθελε εξάσκηση 
κι υπομονή. Η πλάκα αυτή, στην ουσία, ήταν ένας φορητός μικρός 
μαυροπίνακας μ’ ένα ξύλινο τελάρο γύρω γύρω. Μέχρι να δαμάσεις 
τα δάχτυλα του χεριού σου να καταφέρουν να γράψουν τα γράμμα-
τα της αλφαβήτα, ανάμεσα από αυτές τις οριζόντιες γραμμές, είχες 
χιλιοσβήσει με το σφουγγαράκι σου το κάθε της γράμμα. Το ίδιο 
αργότερα κι απ’ την άλλη πλευρά, όπου επάνω στην πλάκα ήταν χα-
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ραγμένες οριζόντιες αλλά και κάθετες γραμμές ώστε να γράφονται 
οι αριθμοί ο ένας δίπλα στον άλλον και ο ένας κάτω απ’ τον άλλον. 
Άμα κατάφερνες να τα γράψεις περίπου όπως τα ήθελε η δασκάλα 
σου, έπαιρνες κι ένα χάδι, σαν δώρο στο κουρεμένο γουλί κεφάλι 
σου. Αργότερα ανοίξαμε το πρώτο βιβλίο μας, το λεγόμενο αλφα-
βητάριο, «Εικόνες Προφορικής ∆ιδασκαλίας». Όλοι μαζί, αγόρια και 
κορίτσια, δυνατά να λέμε, οοοο,αααα, να, Να, να. -λα, λα, λα, Λα, 
λα, όλα -Λόλα έλα Λόλα Μαμά, μα η κότα κ.τ.λ.

*

Η Ελλάδα μας, χιλιοτραυματισμένη αλλά λευτερωμένη, τραβά 
το δρόμο της. Τα παιδιά της μαθαίνουν γραφή, ανάγνωση, ιστορία. 
Το χρόνο αυτό ένα νέο όνομα μπαίνει στην ιστορία της σύγχρονης 
Ελλάδας μας και ένα άλλο στην ιστορία της γείτονος Τουρκίας που 
λένε. Το πρώτο «∆ιγενής» καμιά σχέση βέβαια με τον ∆ιγενή Ακρί-
τα. Αργότερα οι μεγάλοι μάθανε πως δεν ήταν άλλος από τον Γε-
ώργιο Γρίβα, έναν Κύπριο συνταγματάρχη του ελληνικού στρατού. 
Αρχηγός της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπριακής Αντίστασης). Το 
δεύτερο όνομα, ο Ραούφ Ντεκτάς –1η Απρίλη 1955 άρχισε στην 
Κύπρο ο ένοπλος αγώνας κατά της αγγλικής αποικιοκρατίας. Στα 
γεγονότα της μέρας εκείνης που προκάλεσαν άγνωστοι τρομοκρά-
τες σκοτώνεται ο πρώτος Κύπριος αυτού του αγώνα που με διά-
φορες μορφές συνεχίζεται ακόμα μέχρι σήμερα. Πώς γίνεται, δεν 
μπορώ να καταλάβω, μονίμως αυτός ο λαός να διχάζεται (τον δι-
χάζουν δηλαδή) και μετά απ’ το μακελειό να τα ξαναβρίσκει, αλλά 
πάντα να χάνει και ένα κομμάτι από τον τόπο του.

Στη Β΄ τάξη πιάσαμε το μολύβι και τα τετράδια. Ένα πρόχειρο, ένα 
καλό της αντιγραφής. Καπλαντισμένα με ένα θαλασσί χαρτί, κόλλα 
γλασέ τη λέγανε (έπρεπε να είχες κάνει ειδικά μαθήματα συσκευ-
ασίας για να καταφέρεις να τα ντύσεις, κι όποιος είναι της ηλικίας 
μου ξέρει). Οι καλοί μαθητές (σπασίκλες) τα καπλαντίσματα των τε-
τραδίων και των βιβλίων τους τα κρατούσαν πεντακάθαρα μέχρι 
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το τέλος της χρονιάς. Εγώ απορούσα εντωμεταξύ γιατί τα ντύνανε 
αφού δεν τα λερώνανε. Αν ρωτάς για μένα δεν καταλάβαινα πώς 
λερωνόντουσαν και πώς κατσάρωναν στις άκρες τους οι σελίδες. 
Σε κάθε τετράδιο, πάνω στο καπλάντισμα στο μπροστινό εξώφυλλο 
κολλούσαμε μια γαλαζόασπρη ετικέτα με οριζόντιες γραμμές που 
χωρούσε να γράψεις τ’ όνομά σου, την τάξη και το σχολείο σου.

Τετράδιο γραμματικής
Του μαθητού της Β΄ τάξεως Γεώργιου Ι. Ρουκά
Του 5ου ∆ημοτικού Σχολείου Βόλου

Τα πράγματα ήταν δυσκολότερα με το μολύβι. Άμα έγραφες ένα 
γράμμα ή μια λέξη, έσβηνε δύσκολα απ’ το χαρτί. Πολλές φορές 
στην προσπάθειά σου να το σβήσεις, λέπτυνε τόσο πολύ το πάχος 
του χαρτιού και γινόταν μια τρύπα στο σημείο τριβής νάαα και φαι-
νόταν άσχημη όλη η σελίδα. Για το λόγο αυτό, η δασκάλα μάς παρό-
τρυνε να αγοράζουμε μολύβια μαλακά.

*

Τα μολύβια τύπου FABER No 2 τα λεγόμενα, τα οποία άφηναν 
πάνω στο χαρτί πιο εύκολα την γραφή τους, χωρίς πολύ πάτημα 
του χεριού σου κι έσβηναν εύκολα το λάθος σου, χωρίς να σκίζουν 
το χαρτί. Βέβαια ήθελε πιο πολλές φορές να ξύνεις τη μύτη αυτού 
του μολυβιού με την ξύστρα ή το ξυραφάκι γιατί στρογγύλευε η 
μύτη του εύκολα και τα γράμματά σου γίνονταν πιο παχιά.

Στις μεγαλύτερες τάξεις, απ’ την τετάρτη τάξη αν θυμάμαι καλά, 
άρχιζαν τα βάσανα της μελάνης. ∆εν υπήρχαν ακόμη τα στυλό διαρ-
κείας, τα «BIC». που εμφανίστηκαν μετά από χρόνια εξαφανίζοντας 
τη γοητεία της γραφής, χάριν της ταχύτητας και όχι μόνον.

Κάθε μαθητής είχε τον κονδυλοφόρο του, το μελανοδοχείο του 
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και το περίφημο στυπόχαρτό του. Το στυπόχαρτο! Άκου να δεις, τι 
φέρνει ο νους τ’ ανθρώπου! Όπως έγραφες μια φράση με την πένα 
σου, το μελάνι αργούσε να στεγνώσει μέχρι να αρχίσεις να γράφεις 
την άλλη. Έτσι λοιπόν αν ξεχνιόσουνα και ακουμπούσες κανένα μα-
νίκι, κάνα δάχτυλο, κάνα χαρτί, πάνω στη φρεσκογραμμένη φράση, 
ήταν άσ’ τα να πάνε. Έπρεπε να την ξαναγράψεις, γιατί στο σημείο 
που ακουμπούσε οτιδήποτε γινόταν μια μουτζούρα νάααα!! Και η 
πλάκα πια ήταν; Έπρεπε να σκίσεις τη σελίδα του τετραδίου, που 
σήμαινε ότι πήγαινε χαμένη κι ακόμη μια σελίδα στράφι που βρι-
σκόταν σε αντιστοιχία στο υπόλοιπο μισό του τετραδίου. Έτσι λοιπόν 
όταν έγραφες με μελάνη έπρεπε να είσαι προσεχτικός στην ορθο-
γραφία, αλλά και να μην ακουμπήσεις οτιδήποτε πάνω στο φρεσκο-
γραμμένο κείμενο. Γι’ αυτό είχες μαζί σου ένα κομμάτι –περίπου μι-
σής σελίδας τετραδίου– πορώδες χαρτί, το λεγόμενο στυπόχαρτο. 

Έτσι λοιπόν, όταν τελείωνες μια φράση, ακουμπούσες το στυπό-
χαρτο ελαφρά πάνω στα γραμμένα νωπά γράμματα, απορροφούσε 
την παραπανίσια μελάνη και το κείμενό σου ήταν στεγνό και ακίν-
δυνο να λερωθεί. Υπήρχε βέβαια και ένας άλλος τρόπος στεγνώμα-
τος. Όταν τελείωνες τη φράση, το κείμενό σου εν πάση περιπτώσει, 
κουνούσες πέρα δώθε το τετράδιό σου σαν βεντάλια ή το φυσού-
σες με το στόμα σου, και έτσι στέγνωνε η μελάνη. «Πενία τέχνας 
κατεργάζεται».

*

Υπήρχαν πολλών ειδών κονδυλοφόροι, πένες και μελανοδοχεία, 
ανάλογα με την οικονομική άνεση που είχε η οικογένεια του κάθε 
μαθητή. Στην αρχή, λόγω δυσκολίας, μέχρι να μάθεις να γράφεις, 
έπρεπε να περάσεις τουλάχιστον από απόψεως πένας απ’ τη λε-
γόμενη πένα «Χ».
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Αυτά όμως κουτσά στραβά τα μαθαίναμε. Τι έκανες όμως με τον 
Τζάρτζανο που ήθελε τα φωνήεντα να είναι επτά και τα σύμφωνα 
17, όλα μαζί 24; Το ουσιαστικό να είναι άλλο κι άλλο το επίθετο, ή το 
μακρό προ του βραχέως να περισπάται; Η προπαίδεια να επιμένει 
ότι το 7 φορές το 8 μας κάνει 56 και η διαίρεση να είναι πότε τέλεια 
και πότε ατελής; Τις μονάδες, να τις δανειζόμαστε και τι να τις κά-
νουμε μετά; Eεε! καλά. Τους δεκαδικούς με τις υποδιαστολές και τις 
ακέραιες μονάδες;

Τότε έπεφταν οι καρπαζιές του Θανάση, του ξαδέρφου μου, και οι 
χαρακιές των δασκάλων μου που επέμεναν να μου μάθουν, όπως 
έλεγαν, γράμματα. Πάντως πέσανε πολλές καρπαζιές και ξυλιές. 
Άξιζαν άραγε τόσες ξυλιές που έφαγα;

– Τι θα γίνεις εσύ βρε, αγράμματος;

– Tι λες καλέ μαμά, γιατί; Επειδή δε μ’ αρέσει η ορθογραφία, γι’ 
αυτό;

– Ποια ορθογραφία βρε; Εδώ ο Θανάσης προσπαθεί τόση ώρα να 
σου μάθει πόσο κάνει το 7 πολλαπλασιαζόμενο μέχρι το 10 και μου 
λες εμένα για ορθογραφίες και τέτοια;

– Γιατί καλέ μαμά; Ρώτα με πρώτα και θα δεις.

– Τι να ρωτήσω; Τι να ρωτήσω; ∆εν ξέρω με τι έχω να κάνω;

– Όχι ρώτα.

– Λέγε βρε. Πόσο κάνει το επτά φορές το εννιά;

– Επτά εννιά, επτά εννιά, επτά εννιά; Τα μάτια κοιτούσαν στυ-
λωμένα το ταβάνι, που χαμήλωνε κι αυτό απ’ την αγωνία μου να 
θυμηθώ το πολλαπλάσιο του επτά.

– Τώρα ρε μπουμπουνοκέφαλε δεν τα λέγαμε;
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– Φαπ, πέφτει μια καρπαζιά απ’ τον Θανάση.

– Γιατί βαράς ρε Θανάση, ε; Γατί βαράς;

– Λέγε ρε απ’ την αρχή: Mία η επτά επτά. ∆ύο η επτά δεκατέσσε-
ρα.

– Τρις επτά είκοσι μία, τέσσερις επτά είκοσι οκτώ. Και η γλώσσα 
ροδάνι. Τώρα γιατί τα λες ρε; Καρπαζιές θέλεις για να πάρεις μπρος;

– Άντε ρε Θανάση.

– Τι άντε ρε, καρπαζοεισπράκτορας θα γίνεις στο τέλος. ∆ε μου 
άρεσε καθόλου αυτό και νομίζω μετά από λίγο καιρό την αριθμητι-
κή την έπαιζα στα δάχτυλά μου και τη γραμματική επίσης καλά.

Ωστόσο, λόγω της αδιαφορίας μου, μέχρι και σήμερα παρέμει-
να ανορθόγραφος, ενώ μπορώ να σου πω ότι θυμάμαι ακόμη και 
σήμερα πως όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε… ίζω γράφονται με 
γιώτα εκτός των: ∆ανείζω, Αθροίζω, ∆ακρύζω, Κελαρύζω, Ανα-
βλύζω, Κατακλύζω κ.τ.λ.

Όπως και όσα τελειώνουν σε… αίνω γράφονται με άλφα γιώτα 
εκτός των: δένω, πλένω και δε θυμάμαι άλλα.

 Αλλά και πόσων άλλων ωραίων κανόνων της ταλαιπωρημένης 
αλλά καταπληκτικής μας κατά τ’ άλλα γλώσσας, με τόσους κανόνες 
και τόσες εξαιρέσεις και δυσκολίες που παρουσιάζει στην εκμάθη-
σή της.

Ας είναι καλά οι μεγάλοι εγκέφαλοι του τόπου αυτού, που κά-
νουν ότι είναι δυνατόν για να μη μάθει ποτέ αυτός ο έρμος ο λαός 
να μιλάει και να γράφει σωστά την έρμη γλώσσα του. Κάθε λίγο 
και λιγάκι φωτισμένα μυαλά αλλάζουν τη μέθοδο της εκμάθησής 
της. Τη βαφτίζουν πότε καθαρεύουσα, πότε απλή καθαρεύουσα, 
πότε δημοτική και απλή τέτοια, ακόμη και μαλλιαρή. Σήμερα μο-
νοτονική. (Η Τούλα διορθώνοντας αυτό το βιβλίο, μου άλλαξε τη 
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λέξη τραπεζομάντιλο που την είχα γραμμένη με γιώτα, και μου την 
έγραψε με ήτα όπως και τη λέξη καμιά γραμμένη με ένα μ μου τη 
διόρθωσε με δύο μ και τόσες άλλες. Μα της λέω ότι στους υπότιτ-
λους των ταινιών αλλά και των περιοδικών και των εφημερίδων τις 
λέξεις αυτές τις βλέπω να γράφονται όπως εγώ τις έχω γραμμένες. 
Συμβουλεύτηκα το καινούριο λεξικό του Κ. Ιωαννίδη Επιθεωρητή 
∆. Ε. Εκδόσεις «ΑΙΓΑΙΟ». Η λέξη, με γιώτα. Το παλιό μου λεξικό του 
∆. Ευσταθόπουλου, εκδόσεις Οίκος Μ. Σαλίβερου, λεξικό του 1949 
με ήτα.) Η απάντησή της; ∆εν ξέρω, εγώ έτσι τις έμαθα. Τώρα μάλ-
λον φαίνεται θέλουν να απλοποιήσουν τα πράγματα. Συμφώνησα 
μαζί της. Και, συμπλήρωσα πως στην καθημερινή μας γλώσσα έχει 
περιοριστεί ο αριθμός των λέξεων και των εννοιών τους. Άσε που 
σε μια φράση δυο τρεις λέξεις είναι αμερικάνικες και έχουν και 
κάνα μαλάκας ανάμεσα. Τι περιμένεις λοιπόν; Η γενιά μου πέρασε 
τουλάχιστον από τρεις τέτοιες περιπέτειες. Απ’ το «∆ια της παρού-
σης επιστολής και το διατελούμε μεθ’ υπολήψεως», περάσαμε στο 
«Σου στέλνω αυτό το γράμμα» και στο φιλικότατα κ.τ.λ., κ.τ.λ. Στο 
γραπτό μου, ίσως διακρίνεις αυτή την ανωμαλία.

* * *

Το μυαλό δεν μπαίνει απ’ ό,τι φαίνεται με τίποτα σε καλούπι, πα-
ρασύρθηκα πάλι και άντε να πάμε ξανά πίσω.

Στο σχολείο λοιπόν αργότερα, με την πάροδο του χρόνου και τον 
βαθμό εξοικείωσης με τ’ αντικείμενο (με τη γραφή δηλαδή), υπήρ-
ξαν πένες διάφορες, ακόμη και χρυσές, για τους επαγγελματίες του 
είδους.

Πένες για καλλιγραφία, για σχέδια, και πένες για εξεζητημένες 
υπογραφές συμβολαίων, επιχειρηματιών. Υπήρχαν πανάκριβα επι-
τραπέζια σετ (μελανοδοχείο, κονδυλοφόροι, πένες, στυπόχαρτο) 
που κοσμούσαν, γραφεία μεγαλοσυμβολαιογράφων και επιχει-
ρηματιών αλλά και secretaire αριστοκρατικών σπιτιών της εποχής. 
Ακόμη και σήμερα πωλούνται σαν αντίκες ή σαν απομιμήσεις των 



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

133

πραγματικών. (Φωτο παρμένη από παλαιοπω-
λείο της Καλαμαριάς).

Εδώ θα σταθώ για λίγο για να πω δυο λόγια για 
έναν ευαίσθητο κατά την άποψή μου άνθρωπο, που 
γουστάρω. Η δημοσιογραφική, ποιητική και λογοτε-
χνική του γραφίδα μάς έχει κάνει κατά καιρούς να συ-
γκινηθούμε, φέρνοντας τους στίχους του στο στόμα 

μας χιλιάδες φορές. Τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. ∆ιαβάζοντας το 
βιβλίο του ‘Οι «παλιοί συμμαθητές’’ θυμήθηκα τόσα και τόσα βι-
ωματικά πράγματα απ’ την παιδική μου ζωή κι ας μη ζήσαμε την 
ίδια. Έγινα συμμαθητής του κι έζησα τη ζωή του μέσα απ’ τις γλα-
φυρότατες και σκαμπρόζικες καμιά φορά σελίδες του βιβλίου του. 
Την περιγραφή του τρόπου γραψίματος, την εποχή που πήγαινα 
σχολείο, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος την περιγράφει με το δικό του 
γλαφυρό και γοητευτικό τρόπο στις σελίδες 170-174 του βιβλίου 
του. Το βιβλίο του αυτό το θεωρώ το καλύτερό του, αλλά και το 
καλύτερο από αντίστοιχα του είδους άλλων Ελλήνων συγγραφέων 
και λογοτεχνών. 

Τι να γράψω λοιπόν εγώ τώρα για μολύβια και κονδηλοφόρους, 
για μελάνια και συμμαθητές, για παιχνίδια και πατίνια, για μπάλες 
πάνινες, βόλους, κουινάκια και κουρσούμια (λέγανε στη Μακεδο-
νία τις μπίλιες απ’ τα ρουλεμάν –τουρκική λέξη βέβαια που σημαί-
νει βαρύς), για γκαζές, γυαλένιες, σβούρες και μακριές γαϊδούρες, 
λάστιχα για πουλιά και κλειδιά με μπαρούτι, που τα σκάγαμε στις 
γραμμές του μουντζούρη σαν πέρναγε απ’ τη γειτονιά μας, κρυ-
φτό και κυνηγητό, καραγκιόζηδες κι οθόνες με σεντόνια της μάνας 
μας. Τα έχει πει όλα. Όλα, και, είναι τόσο παραστατικά, γλαφυρά κι 
απίθανα γραμμένα απ’ την περιγραφή της δική του ζωής και με τη 
δική του σαφώς πένα…

* * *

Η γειτονιά, η συνοικία μας όπως λέγανε, είχε δύο 6τάξια ∆ημοτι-
κά σχολεία, το τέταρτο και το πέμπτο. Το δικό μου σχολείο δεν είχε 
καμιά σχέση με τ’ άλλο, αν κι από κατασκευαστικής πλευράς ήταν 
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σχεδόν όμοια. Εμείς οι μαθητές του πέμπτου τ’ άλλο το λέγαμε ψω-
ριάρικο και δεν ξέρω αλήθεια γιατί.

Το σχολείο μου, ένα καταπληκτικό κτίριο σε σχήμα κεφαλαίου 
«Π». στέγαζε έξι τάξεις με ψηλά ταβάνια και μεγάλα φωτεινά παρά-
θυρα. Είχε έναν προαύλιο περιφραγμένο χώρο με φαρδύ ντουβά-
ρι και μασιφένια κάγκελα. Τουαλέτες για τ’ αγόρια και τα κορίτσια. 
Βρύσες νερού για ξεδίψασμα και παιχνίδια στα διαλείμματα. Αίθου-
σα με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εργαστήριο φυσικής πειραμα-
τικής. Η χλωρίδα και η πανίδα της πατρίδας μας, ταξινομημένη σε 
κλειστά τζαμένια ερμάρια. Αποθήκη οργάνων γυμναστικής κι άλλο 
υλικό όπως: μεγάλες φωτογραφίες ηρώων του ’21 σαν τον Κολο-
κοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Παπαφλέσσα, τον Αθανάσιο ∆ιάκο, 
τον Κανάρη, τον Ρήγα Φεραίο τον πατριώτη μας, τον επονομαζόμε-
νο Βελεστινλή και τόσων άλλων που ξέρεις –είναι κι αυτό ένα ερω-
τηματικό– αν ξέρεις. Φωτογραφίες του Λόρδου Βύρωνα, του Κα-
ποδίστρια και τόσων άλλων.

Αυτές οι φωτογραφίες, έτσι που ήταν κρεμασμένες στους τοί-
χους των διαδρόμων και στις αίθουσες στις Εθνικές μας γιορτές, 
σου προκαλούσαν δέος και θαυμασμό για τα κατορθώματα των ει-
δώλων που απεικόνιζαν. Άντρες με μακριά μαλλιά και γένια, με πε-
ρικεφαλαίες και φέσια, με ράσα κι άλλοτε με φράκο, φάνταζαν σαν 
φιγούρες παραμυθιών κι όχι ήρωες, σελίδων της ένδοξης ιστορίας 
της πατρίδας μας. Σημαιούλες, εκατοντάδες σημαιούλες, χάρτινες, 
κολλημένες σε σχοινί για τον εορταστικό στολισμό του σχολείου. 
Τύμπανα για τις παρελάσεις.

Απ’ την ανατολική και δυτική του πλευρά, δυο φαρδιές σκάλες 
ανάμεσα σε μαρμάρινες κουπαστές (έχουν προστεθεί σιδεριές μετά 
το σεισμό. Το μαρτυρούν πρόσφατες φωτογραφίες από επίσκεψή 
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μου στον αγαπημένο μου Βόλο. ∆ες το σχολείο μου, την αυλή του, 
τις τάξεις του) ανέβαιναν μ’ άνετο κεκλιμένο επίπεδο στις τάξεις.

Τρεις απ’ τη μια πλευρά και τρεις απ’ την άλλη, βρισκόντουσαν 
κάτω από μια κεραμοσκεπή που δημιουργούσε ένα σκεπασμένο 
διάδρομο μπροστά από κάθε τάξη, προστατευμένο με σιδερένια 
κάγκελα απ’ την έξω μεριά. Σ’ αυτές τις κουπαστές έχω λιώσει τα 
καβάλα απ’ τα κοντά παντελονάκια μου, απ’ τις τσουλήθρες που 
έκανα πάνω σ’ αυτές κι η κακομοίρα η μάνα μου μπάλωνε και ξα-
ναμπάλωνε, ενισχύοντάς τα.
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Κάθε τάξη είχε καμιά εικοσαριά θρανία με αντίστοιχους μαθητές 
και μαθήτριες. Στον έναν τοίχο ο μαυροπίνακας, δίπλα η έδρα του 
δασκάλου, που δέσποζε 30 πόντους ψιλότερα, πάνω σ’ ένα ξύλινο 
βάθρο, κάνοντας έτσι πιο επιβλητικό κι αυστηρό το δάσκαλο, σε 
συνάρτηση και με το μακρύ χάρακα που αναπαύονταν πάνω στην 
έδρα και ήταν έτοιμος να προσφέρει την παιδαγωγική του υπηρε-
σία, πέφτοντας πάνω στη μαλακή παλάμη κάποιου ζωηρού μαθητή. 
Πάνω απ’ την έδρα οι βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη.

(Μια σπάνια φωτογραφία από απόψεως ηλικίας του ζεύ-
γους, σου την παραθέτω). Αλίμονο τέτοιους καλούς βασιλείς; Μας 
έχτισαν και μια παιδούπολη (γύρω στα 
1953) έξω απ’ την πόλη μας, μαζεύο-
ντας τα ορφανά του εμφυλίου, που οι 
σύμμαχοι και φίλοι τους τα ’χαν κατα-
ντήσει σ’ αυτή τη θέση. ∆εν μπορώ να 
πω. Η τοποθεσία ήταν καταπληκτική. 
Μπροστά στο κύμα –που λένε– του 
Παγασητικού λίγο πριν απ’ την Αγριά. 
Καθαρά, περιποιημένα, όλα με ίδια 
φορεσιά και προπαντός χορτάτα. Ορφανά όμως και σκλαβωμένα. 
Κάθε φορά που περνούσαμε με τους γονείς μου από κει σε κάποιο 
ταξιδάκι στο χωριό ή στις παραλίες του Παγασητικού τα μελαγχο-
λικά προσωπάκια τους σου μάτωναν την ψυχή. Πολλοί λέγανε ότι 
ήταν μια λύση … Ίσως, ναι…

Στον άλλο τοίχο κρεμασμένοι περήφανα, ο πολιτικός και γεωφυ-
σικός χάρτης της πατρίδας μας.

Ονόματα βουνών, κάμπων, ποταμών, θαλασσών, νησιών με 
εξαίρεση την Κύπρο που κατείχε ξεχωριστή θέση κάτω δεξιά στο 
χάρτη. Αχ αυτό το νησί… Είχε αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας με την 
έναρξη του απελευθερωτικού του αγώνα όπως είπαμε πιο πάνω.

Νομοί και επαρχίες. Οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες που συ-
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νέδεαν τις τότε μεγάλες και μικρότερες πόλεις. Την πατρίδα αυτή οι 
τότε δάσκαλοί μας μάς έμαθαν να την αγαπούμε, να τη θεωρούμε 
ένδοξη αλλά «φτωχιά». Με τα πρώτα συμφωνώ και τώρα. Με το 
δεύτερο όμως πολύ γρήγορα είχα άλλη άποψη.

Όταν από μικρό παιδί την ταξίδεψα, κατάλαβα πόσο πλούσια 
ήταν και πόσο πλουσιότερη θα μπορούσε να ’ναι σήμερα. Την άπο-
ψη αυτή την οποία έχω για τη χώρα μας φίλε μου, την ισχυρίζομαι 
με μανία και σήμερα, άσχετα και αν θεωρηθώ γραφικός από κά-
ποιους οικονομολογάρες. Εξάλλου απ’ αυτούς ο διοικούμενος 
σήμερα ονομαζόμενος «δυτικός» κόσμος μάς έχει φτάσει στα χά-
λια που θέλουν να μας παρουσιάζουν, με τα λογιστικά και οικο-
νομίστικα τερτίπια των περίφημων ισοζυγίων τους. Τι είναι αυτό το 
χάλι. ∆εν ντρέπονται λέω εγώ.

*

Κάθε πρωί τ’ αγόρια και τα κορίτσια της γειτονιάς κουβαλού-
σαμε χιαστί στην πλάτη μας, τις σάκες μας, με φρεσκοπλυμένα τα 
πρόσωπά μας και με λίγο νερό βρεγμένα τα λιγοστά άγρια μαλλιά 
μας, τραβούσαμε το δρόμο για το σχολείο. Τα κορίτσια, με φρεσκο-
πλεγμένες τις κοτσιδούλες τους και φρεσκοσιδερωμένους του κα-
τάλευκους γιακάδες της φορεσιάς τους, στον ίδιο προορισμό. Ένα 
σμάρι όλοι μαζί, σαν μέλισσες που πηγαίναμε να ρουφήξουμε ασυ-
νείδητα τότε το νέκταρ των γνώσεων της μάθησης απ’ τα στόματα 
των καλών μας δασκάλων και τα βιβλία που κουβαλούσαμε με δυ-
σφορία στις σάκες μας.

 Σε κάθε σάκα κρεμόταν κι ένα αλουμινένιο ή από εμαγιέ κατσα-
ρολάκι, για να πίνουμε το απαίσιο εκείνο γάλα που μας μοίραζαν 
για πρωινό για να δυναμώνουμε. Υπήρχε φτώχεια και ενώ εμείς 
δεν καταλαβαίναμε και πολύ τι συνέβαινε υπήρχαν παιδιά που τους 
ήταν απαραίτητο και τους άρεζε κιόλας. Μαζί με το γάλα, τι γάλα 
δηλαδή, μια σκόνη βρασμένη, ένα πράμα, σ’ ένα καζάνι, μάς μοιρά-
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ζανε και ένα μακρόστενο φραντζολάκι, μικρό σταφιδόψωμο (αυτό 
ήταν καλούτσικο). 

Εκείνο που ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταπιώ ήταν κάτι αμπού-
λες γυαλιστερές με ένα κίτρινο λιπαρό υγρό από μέσα, που βρωμο-
κοπούσε ψαρίλα. Μουρουνέλαιο το έλεγαν.

 Τέτοιες φιλανθρωπικές βοήθειες έστελναν από τότε οι Αγγλο-
αμερικάνοι. Τις ονόμαζαν πότε «ΟΥΝΡΑ» και πότε σχέδιο «ΜΑΡ-
ΣΑΛ». για την εξιλέωσή τους. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για κάθε 
χώρα που έβαζαν στο μάτι, για την προσάρτησή της στη σφαίρα 
επιρροής τους. Καμιά φορά και με συμφωνίες… των άλλων..!!! Τα 
ίδια και σήμερα, βομβαρδίζουν όπου τους καπνίσει, με «έξυπνες» 
βόμβες και ηλίθιους εκ του ασφαλούς χειριστές, της υπεροπλίας 
τους. Σκέπτονται από τώρα ποιος θα αναλάβει την ‘‘κονόμα» για 
την άκουσον, άκουσον, ανασυγκρότηση της χώρας που πρώτα κα-
τέστρεψαν. Στέλνουν δε και ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου, για το λαό του οποίου τον αρχηγό προσπαθούν 
να εξοντώσουν, (που δεν τον βρίσκουν λένε…) που μέχρι προχθές, 
σε άλλη καταστροφική λαίλαπα εναντίον άλλου λαού, τον είχαν 
σύμμαχο και τον εξόπλιζαν με καταστροφικά όπλα. Τώρα θέλουν 
να του τα πάρουν πίσω και δεν τα βρίσκουν. Σκέτη τρέλα δηλαδή.

*

Γι’ αυτή τη μαλακία, την αμπούλα του μουρουνέλαιου δηλαδή, 
έκατσα μισή ώρα με τα μούτρα στον τοίχο ως τιμωρία, γιατί μπαίνο-
ντας στην τάξη πάτησα με το παπούτσι μου κατά λάθος –εμένα μου 
λες– την αμπούλα και βρομοκόπησε η τάξη ψαρίλα.

– Ποιος έκανε τη δουλειά αυτή; Λέει ο δάσκαλος. Κανένας δε μι-
λούσε.

– Αν, δε μιλήσει αυτός που την έκανε, θα φάει ανά θρανίο ένας, 
δυο βιτσιές στις παλάμες του.

– Γιατί, κύριε, μόνον τ’ αγόρια; Πετιέται ένας σαν πορδή.
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– Αν το ’κανε κορίτσι, να το πει, ξαναλέει ο δάσκαλος.

– Όχι, καλέ κύριε, δεν το κάναμε εμείς.

– ∆εν το ’καναν τα κορίτσια κύριε, κάνει μια η αφεντιά μου, ανε-
βάζοντας την εκτίμηση των κοριτσιών για την πάρτη μου στα ύψη.

– Πού το ξέρεις εσύ Ρουκά;

– ∆εν κάνουν τέτοια τα κορίτσια κύριε.

– Μάλιστα, μάλιστα κύριε εν χορώ, οι κότες.

– Για έλα δω εσύ, με φωνάζει στην έδρα.

– Σαν κάτι να μου μυρίζει, για έλα κοντύτερα, σήκωσε το ένα σου 
πόδι, τ’ άλλο τώρα.

Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε.

– Τι είναι αυτό Ρουκά;

– Πεταλάκι κύριε, πεταλάκι.

(Πεταλάκια, ήταν κάτι μεταλλικά προστατευτικά, που τα βάζανε 
οι τσαγκάρηδες με υπόδειξη των γονιών μας στις μύτες και στα 
τακούνια των παπουτσιών των αγοριών, για να γλιτώνουν τη γρή-
γορη φθορά τους από τις κλωτσιές που συνηθίζαμε να δίνουμε σε 
ό,τι βρίσκαμε στο δρόμο, κατά προτίμηση τενεκεδόκουτα και από 
το ποδόσφαιρο φυσικά που παίζαμε με τα ίδια παπούτσια).

– Πεταλάκι είπες; Και η μπόχα που έρχεται από το λεκέ στη σόλα 
από τι είναι;

– Πού ξέρω εγώ καλέ κύριε!!

Μ’ αρπάζει απ’ τ’ αυτί, μεγάλο και πεταχτό προς τα έξω όπως 
ήταν κιόλας (εξ ου και το παρατσούκλι μου «αυτάκας». Μου έδι-
ναν κατά καιρούς πολλά παρατσούκλια. Κάποια εποχή με φώναζαν 
μπουμπουνοκέφαλο γιατί είχα και μεγάλο κεφάλι ανάθεμά με, αλλά 
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και διάδοχο, γιατί σαν έκανα την πρώτη μου χωρίστρα έμοιαζα λέει 
τον διάδοχο του θρόνου τότε, τον Κωνσταντίνο) και με σέρνει, που 
λες, μέχρι τη γωνιά της τάξης, κοντά στην πόρτα, και με βάζει να 
κοιτώ τον τοίχο για μισή ώρα.

Μια ανοιξιάτικη μέρα απ’ το παράθυρο της πέμπτης τάξης, ο δά-
σκαλός μας κ. Ματσούκας, όνομα και πράγμα (είχα φάει αρκετές 
χαρακιές στις παλάμες μου για ελλιπή γνώση στα μαθήματα του και 
για τις αταξίες μου), μας εξήγησε επαρκώς κι εμπράκτως τη λει-
τουργία του φαινομένου της αστραπής και της βροντής αλλά και το 
ότι η ταχύτητα του φωτος είναι μεγαλύτερη απ’ την ταχύτητα του 
ήχου.

Άνοιξη κι ο καιρός την ημέρα εκείνη άστατος. Εκεί που υπήρχε 
λίγη συννεφιά, αρχίζει να μαυρίζει ο ουρανός και να μπουμπουνίζει. 
Σε κάθε μπουμπουνητό όλοι μας –τα κορίτσια ιδιαίτερα– ζαρώναμε 
και κλείναμε τ’ αυτιά μας. Βλέποντας τις δικαιολογημένες καθ’ όλα 
αντιδράσεις μας, άκουσε να δεις πώς εκμεταλλεύτηκε την κατάστα-
ση για να περάσει τη γνώση στα παιδικά αγύμναστα μυαλά μας.

Εκεί λοιπόν που μας δίδασκε το μάθημά του, άσχετο με το φαι-
νόμενο, έκλεβε με την άκρη του ματιού του τον ουρανό απ’ το με-
γάλο παράθυρο. Κάποια στιγμή διακόπτει το μάθημα και μας λέει:

– Μη φοβηθείτε, σε λίγο θα βροντήσει.

Εμείς ανυποψίαστοι, δεν καταλαβαίνουμε, αλλά μέχρι να συνει-
δητοποιήσουμε πώς και τι, αρχίζει προοδευτικά να μπουμπουνίζει 
και να τρίζουν τα τζάμια της τάξης και η αντίδρασή μας η ίδια. Φό-
βος.

Ο δάσκαλός μας, ψύχραιμος, μας ζητάει να του εξηγήσουμε για-
τί φοβόμαστε αφού δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη ζωή μας. 
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Γιατί τρομάζουμε, αφού μπορούμε να προετοιμαζόμαστε για τη 
βροντή, όσο δυνατή κι αν είναι αυτή, τη στιγμή που μόνο φασαρία 
κάνει και τίποτα περισσότερο. Ό,τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, είχε 
συμβεί απ’ την αστραπή και πιθανώς τον κεραυνό, που έτσι κι αλ-
λιώς εκτονώθηκε. Πριν τελειώσει την αφήγησή του, μας ξαναλέει.

– Τώρα θα βροντήσει.

Και ω! του θαύματος βρόντησε. Η εύλογη απορία μας έφερε την 
ερώτηση.

– Κύριε πώς καταλαβαίνεται εσείς πότε θα βροντήσει και μάλιστα 
τη συγκεκριμένη στιγμή; Μάγος είστε;

 – Είναι πολύ απλό, παιδιά μου. Όταν βλέπω τον ουρανό τώρα 
που σας μιλάω, αν κι εσείς προσέξετε, θα δείτε κάποια στιγμή ν’ 
αστράφτει. Είναι αποδεδειγμένο ότι το φως τρέχει πιο γρήγορα απ’ 
τον ήχο.

∆εδομένο επίσης είναι ότι, αν αστράψει, σίγουρα θα βροντήσει. 
Τώρα πώς προσεγγίζω τη χρονική στιγμή που θα βροντήσει; Όσο 
πιο κοντά και πιο έντονη είναι η αστραπή, τόσο πιο γρήγορα θα 
ακουστεί και η βροντή. Όσο πιο μακριά βλέπω την αστραπή τόσο 
πιο αργά θ’ ακούσω και τη βροντή. Πολλές φορές δεν ακούμε κα-
θόλου τη βροντή αν η αστραπή είναι πολύ μακριά έστω κι αν τη 
βλέπουμε. Ελάτε τώρα ν’ αγνοήσουμε την επόμενη βροντή. Προ-
σέξτε τη στιγμή που θ’ αστράψει τη φωτεινότητα της αστραπής, άρα 
την απόστασή της, και πέστε μου πότε θα βροντήσει.

Άκρα του τάφου σιωπή και τα μάτια καρφωμένα στον ορίζοντα. 
∆εν άργησε πολύ κι η τεθλασμένη εκείνη, γνώριμη πυρακτωμέ-
νη γραμμή φάνηκε στον ορίζοντα. Η αγωνία, ο ενθουσιασμός του 
πρωτάρη, η άμιλλα, γιατί όχι, έκανε μερικούς να βιαστούν και να 
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αναφωνήσουν «τώρα θα βροντήξει κύριε» κι έκλεισαν τ’ αυτιά 
τους. Βιάστηκαν όμως. Κέρδισαν οι πιο ψύχραιμοι, αναφωνώντας 
το «τώρα» την κατάλληλη στιγμή, υπολογίζοντας σωστότερα τα όσα 
είχε πει ο δάσκαλος. Κερδίσαμε όλοι μαζί πιστεύω.

*

Μεγαλώνοντας, όταν έβλεπα ανθρώπους να φοβούνται τις 
βροντές, ακόμη και δικούς μου κοντινούς ανθρώπους, τους διη-
γούμουν τη γνώση που απέκτησα μια φορά κι έναν καιρό από τον 
∆άσκαλο –το ∆΄ κεφαλαίο– εκείνον του 5ου ∆ημοτικού Σχολείου 
Βόλου.

Απ’ τους δασκάλους αυτού του σχολείου μάθαμε πάρα πολ-
λά πράγματα, πρακτικά και θεωρητικά, που με λύπη μου ομολο-
γώ πως δύσκολα θυμάμαι τα ονόματά τους. ∆ε θυμάμαι ονόματα 
δασκάλων και συμμαθητών μου απ’ το σχολείο μου. Θυμάμαι μό-
νον έναν συμμαθητή μου, τον Θανάση τον Σώμογλου, που ο πα-
τέρας του ασχολούνταν με εκτυπώσεις και βέβαια την Κατερίνα, 
τη συμμαθήτριά μου, κόρη γνωστού συμβολαιογράφου της πόλης 
μας. Η Κατερίνα είχε μια συμμαθήτρια φιλενάδα, την Κουτουμάνου 
ή κάπως έτσι την έλεγαν. Καθόντουσαν μαζί στο ίδιο θρανίο.

Ήταν ένα όμορφο κορίτσι με καταπληκτικά μάτια, μαύρα μαλλιά 
και πλούσια για την ηλικία της βυζιά. Με τρόμαζε σαν μού ’ριχνε 
καμιά λοξή ματιά. ∆εν έβλεπε με καλό μάτι το φλερτ μου με την 
Κατερίνα. Ίσως να μ’ ήθελε κι εκείνη, όπως συμβαίνει πάντα με τις 
γυναίκες, να εποφθαλμιούν τον άντρα της φίλης τους, όπως ομο-
λογούν σε κρίση αληθείας πολλές και κατ’ ιδίαν.

Θυμάμαι και δυο δασκάλους μου χάρη στα ονόματά τους. Τον 
κ. Ματσούκα και τον κ.Τσαντίλη, όνομα και πράγμα, έδερναν και 
οι δυο. Η Κατερίνα όμως, έμεινε στο μυαλό μου. Ήταν ο πρώτος 
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παιδικός, πλατωνικός έρωτάς μου. Ένας εγκεφαλικός, καθαρά φα-
ντασιακός έρωτας. Απ’ αυτούς που περνάει κανείς στα παιδικά του 
χρόνια, και που η φύση ξυπνάει τ’ αρσενικό που ’χει μέσα του. Ένα 
κορίτσι ξανθό, μ’ ένα πρόσωπο σαν ροζ πορσελάνη, στο μπόι το 
δικό μου, με τα μαλλιά αλογοουρά σαν δεμάτι από ώριμα στάχυα, 
έτοιμα να δρέψεις τους καρπούς τους. Μια πρόωρη γυναικεία ήβη 
σε προκαλούσε να την τρυγήσεις και τρέλαινε κάθε αρσενικό με-
γαλύτερο κι απ’ την ηλικία μου. Τα μάτια της υγρά, γκριζοπράσινα, 
δειλά και μελαγχολικά, όταν θέλησαν να συναντηθούν έπειτα από 
πολιορκήσεις των δικών μου, άναψαν μέσα μου χίλιες φωτιές. Φω-
τιές που έκαναν πολλά χρόνια μετά να ξανανάψουν από δύο άλλα 
μάτια ερωτικά που το ξέρω θα με καίνε ως τα γηρατειά…!

*

Η Κατερίνα έμενε στην οδό Πολυμέρη, αρκετά κοντά στη γειτο-
νιά μας. Με το ποδήλατό μου ήταν δέκα πεταλιές. Άμα ανέβαινα την 
οδό Φιλίππου Ιωάννου κι έστριβα αριστερά, φάτσα κάρτα η σιδερέ-
νια πόρτα της αυλής της.

Πολλαπλάσιες τέτοιες πεταλιές και του κόσμου τις φιγούρες 
χρειάστηκε να κάνω για να τη στριμώξω στο μπροστινό καδρόνι 
του ποδηλάτου μου, για μια βόλτα στην περίοδο της έκτης τάξης 
του δημοτικού μας σχολείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
εκείνης χρονιάς, έκανα ό,τι μπορούσα για να στρέψω το βλέμμα της 
πάνω μου.

Ήξερα ότι με ήθελε. Πήρα μέρος στις 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρ-
τίου συμμετέχοντας σε σκετς στο πνεύμα 
της ημέρας ως ήρωας του 1821 (το μαρ-
τυρά μια φωτογραφία του οικογενειακού μας 
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άλμπουμ, τρίτος απ’ τα δεξιά). Έπεισα τον πατέρα μου να μου αγο-
ράσει ρολόι, μετά κι από κάποια πρόοδο στα μαθήματά μου. Είχαμε 
τον τρόπο μας, που λέει κι ο λαός μας.

Η φωτογραφία αδιάψευστος μάρτυρας ενός ρολογιού που κρέμε-
ται επιμελώς επιδεικτικά στο βραχίονα του αριστερού μου χεριού, 
στο σκετς στο οποίο συμμετείχα όπως είπαμε στην εκδήλωση της 
25ης Μαρτίου.

– Μαμά, να πεις του πατέρα πόσο καλούς βαθμούς πήρα, εντάξει; 
Ξέρεις, θέλω εκείνο το ρολόι, που είδαμε στη βιτρίνα στην Ερμού, 
εντάξει;

– Εντάξει, αγόρι μου. Φέρνε μου εμένα τέτοιους βαθμούς και μη 
σε νοιάζει.

Τι σε κάνει ο έρωτας, μέχρι και καλό μαθητή!

– Είπαμε, εκείνο που είδαμε στη βιτρίνα.

– Εκείνο, εκείνο, έγνοια σου.

Τώρα γιατί εκείνο το ρολόι κι όχι κάποιο άλλο;

Την εποχή εκείνη, τα καλά ρολόγια που μοστράριζαν οι βιτρίνες 
των ρολογάδικων του Βόλου εκτός του ΩΜΕGΑ, που ακόμα και 
σήμερα είναι απ’ τα καλύτερα και ακριβότερα –τι να πεις για ένα 
Seαmaster ή για ένα constellation– ήταν τα VENUS και τα ZENITH. 
Εμένα δε μ’ ένοιαζαν αυτά. Εμένα τα μάτια μου είχαν καρφωθεί σ’ 
ένα άλλο ρολόι. Σ’ εκείνο με τη χρωμιούχα κάσα και το μπρασε-
λέ, με τις πράσινες ανάγλυφες τελίτσες που υπήρχαν κολλημένες 
πάνω στη μαύρη πλάκα του, πάνω από κάθε αριθμό των ωρών, 
από την 1η ως τη 12η. Σ’ εκείνους τους δείκτες του, που κι αυτοί 
είχαν εκείνο το πράσινο χρώμα στ’ άκρα των κομψών βραχιόνων 
τους. Σ’ εκείνον το δευτερολεπτοδείκτη που περιστρεφόταν τόσο 
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νωχελικά και ήρεμα γύρω απ’ τον άξονά του, μετρώντας ανυποψί-
αστα το κάθε δευτερόλεπτο της μάταιης ζωής μας χωρίς να νοιάζε-
ται. (Σήμερα τα δευτερόλεπτα των ρολογιών κινούνται στο ρυθμό 
του quartz). Στην άκρη του βραχίονά του κατέληγε μια αιχμή ενός 
βέλους κι είχε χρώμα κόκκινο σαν να είχε βγει μόλις πριν απ’ τη 
λαβωμένη παιδική μου καρδιά που την είχε ματώσει και την είχε 
κατακτήσει. Σ’ εκείνο το διαβολεμένο παραθυράκι που μέσα του 
φιλοξενούσε έναν αριθμό και μετρούσε τις μέρες.

Όταν τ’ απέκτησα τελοσπάντων αυτό το ρολόι, οι πράσινες τε-
λίτσες είχα μάθει πως ήταν φτιαγμένες από φώσφορο. Το βράδυ 
μπορούσα ακόμη και σ’ απόλυτο σκοτάδι να μετρώ την ώρα και 
τα δευτερόλεπτα. Να διαβάζω την ημερομηνία στο μικρό παραθυ-
ράκι του. Το πρώτο βράδυ ξενύχτησα με το να βλέπω κάτω απ’ το 
παπλωματάκι μου τους δείκτες να φωσφορίζουν και τον καταπλη-
κτικό διακριτικό θόρυβο της μηχανής να μου χαϊδεύει τ’ αυτιά και 
να με νανουρίζει. (Τι ωραίος θόρυβος αλήθεια αυτός της κλασικής 
χειροποίητης κατασκευής ρολογιών με τα ρουμπίνια της μηχανής 
του, ωραιότερος απ’ αυτόν των ψυχρών σημερινών quartz!) Περί-
μενα μέχρι να πάει 12 για να δω ν’ αλλάζει η ημερομηνία, ο αριθμός 
εκείνος δηλαδή που όλο το εικοσιτετράωρο στεκόταν ακίνητος και 
μόνο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα άρχιζε να κινείται αργά και μέσα 
στην απόλυτη σιωπή κάτω από το σκέπασμά μου να κάνει ένα κλικ 
και να δείχνει την ημερομηνία της επόμενης μέρας.

*

Έλαβα μέρος σε αγωνίσματα των γυμναστικών επιδείξεων – 
σκυταλοδρομία, άλμα σε μήκος– και απήγγειλα και ένα μακροσκε-
λές ποίημα (πρωτοφανές για την τεμπέλικη μνήμη μου) στην απο-
χαιρετιστήρια ημέρα των «αποφοίτων».
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Είχα μεγάλο σουξέ. Η μάνα μου, που είχε κατα-
λάβει το καβούρι που άρχισε να με τρώει από μέσα 
μου, όπως και τ’ άλλα πιστεύω νορμάλ αρσενικά της 
ηλικίας μου, έκανε ό,τι μπορούσε για την εμφάνισή 
μου κείνη τη μέρα. Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις πάλι 
θα πω. Από πού να αρχίσω, από πάνω προς τα κάτω; 
Μαλλάκι κάτι παραπάνω απ’ το συνηθισμένο, με επι-
τηδευμένη φράντζα, πουκάμισο μακρυμάνικο με μα-
ζεμένα τα μανίκια (μποέμικα), παντελονάκι κοντό, 
λίγο πάνω απ’ το γόνατο, κατάλευκα, καινούρια, με 
μια δερμάτινη ζώνη στη μέση. Παπούτσια σκαρπίνια 

με σόλες από αμίαντο (δε γνώριζαν τις συνέπειές του, ακόμα), πα-
ραγγελία στον τσαγκάρη, κάτασπρα κι αυτά.

Τα παπούτσια μας ο πατέρας μου τα έκανε παραγγελία, όπως 
και πολλοί άλλοι την εποχή εκείνη. Πήγαινες στο τσαγκαράδικο κι 
αφού έβγαζες τα παπούτσια σου, άφηνες για λίγο χρονικό διάστημα 
τα πόδια σου ελεύθερα, κανά πεντάλεπτο να αμολήσουν (έτσι έλε-
γε ο τσαγκάρης). Έβαζες τις πατούσες και των δυο ποδιών πάνω σ’ 
ένα χαρτόνι και σου σχεδίαζε μ’ ένα μολύβι όλη την περίμετρο, της 
κάθε πατούσας (τότε έμαθα για τη μικρή διαφορά που υπάρχει σε 
κάθε πέλμα). Με μια μουσαμαδένια εύκαμπτη μεζούρα σαν κι αυτή 
που είχαν, και έχουν νομίζω ακόμα, οι ραφτάδες και οι μοδίστρες, 
έπαιρνε και τα μέτρα του κουντεπιέ, της καμπύλης του ποδιού δη-
λαδή. Λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία σου, άφηνε και λίγο πε-
ριθώριο στις διαστάσεις που σημείωνε, για να σου κρατήσουν και 
κανά χρόνο παραπάνω, αφού αργότερα το πόδι σου θα μεγάλωνε 
φυσιολογικά. Καμιά φορά, ο τσαγκάρης, το παράκανε στο αβάντζο 
κι η μάνα μας έβαζε βαμβάκι στις μύτες για να μη μας μπαινοβγαί-
νουν. Αφού διάλεγες και την ποιότητα του δέρματος (ακριβή για τα 
Κυριακάτικα και φτηνή για τα καθημερινά, σεβρό η αδιάβροχα, δί-
σολα η μονόσολα, με πεταλάκια στις μύτες και στα τακούνια για τα 
καθημερινά), έδινες προκαταβολή κι οριζόταν έτσι η ημερομηνία 
παραλαβής των παπουτσιών.
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Πριν τελειώσει το σχολείο η Κατερίνα μού έδωσε να 
καταλάβω πως ήταν το κορίτσι μου. Τα φτιάξαμε που 
λένε και κάναμε ποδηλατάδα ο καθένας με το δικό του 
ποδήλατο πια. Η Κατερίνα έμαθε να καβαλάει ένα κατα-
πληκτικό γυναικείο ποδήλατο (ένα απ’ αυτά που φωτο-
γράφισα στις 8 Ιουνίου 2003, προχθές δηλαδή, επισκε-
πτόμενος την πατρίδα μου μετά απ’ την αίσθηση έντονου 
νόστου που με καταλαμβάνει πολλές φορές) αφού πέρασε πρώτα 
απ’ το καδρόνι του δικού μου ποδηλάτου όπως είπαμε.

Καιρό προσπαθούσα να της δώσω να καταλάβει πως την έβλεπα 
διαφορετικά από κάθε άλλη συμμαθήτριά μου κι ότι θα ήθελα να 
γίνει το κορίτσι μου. Κάθε φορά που προσπαθούσα να βάλω το χέρι 
μου στη μέση της, αυτή με το δικό της μ’ αγκάλιαζε απ’ το λαιμό και 
μ’ έφερνε σ’ απόσταση αναπνοής με το πορσελάνινο μαγουλάκι της.

Κάτι τέτοια απογευματινά δεχόμουν κι ένα βέλος απ’ τον ξεβρά-
κωτο τοξοβόλο γιο της Αφροδίτης στα φυλλοκάρδια μου και μάτω-
να. ∆ε χωρούσε αμφιβολία, τα βέλη αυτού του μπαγάσα πιτσιρικά 
που είπαμε πιο πάνω είχαν κάνει τη δουλειά που επεδίωκε τόσον 
καιρό. Ήμουν ερωτευμένος. Από τότε που την είχα στο καδρόνι του 
ποδηλάτου μου. Τα μάγουλά μας καίγανε, η καρδιά μου χτυπούσε 
αλλιώτικα. Τη δικιά της, πώς να την αφουγκραστώ μια σταλιά παι-
δαρέλι, τι ήξερα γω τότε απ’ αυτά; Μα γιατί καθόταν να της ακουμ-
πάω το μάγουλό μου στο δικό της; Γιατί όταν λέγαμε ότι έχουμε ρα-
ντεβού τ’ απόγευμα για ποδηλατάδα τα μάτια της έπαιρναν μια άλλη 
έκφραση; Αγόρασε ποδήλατο, για ποιον; Για μένα; Να πηγαίνουμε 
βόλτες στον Άναυρο; ∆εν ήμουν σίγουρος, δεν τολμούσα να τη ρω-
τήσω, φοβόμουν, ποιος να ξέρει τι και γιατί.

 Ένα απόγευμα, με ποδήλατα αστραφτερά, με κουδουνίσματα και 
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φιγούρες, πήγαμε στον Άναυρο. Παρατάμε τα τροχοφόρα μας στην 
άμμο. Αρχίζουμε να πετάμε στρογγυλά πλατιά πετραδάκια και κε-
ραμίδια, απ’ αυτά που φτιάχνει η θάλασσα στ’ ακρογιάλια της από 
το πηγαινέλα με τα κύματά της. Προσπαθούσαμε να δούμε ποιος θα 
τα πάει πιο μακριά, ποιος θα κάνει τα περισσότερα γκελ στην επιφά-
νειά της. Παιχνίδι παιδικό και ήξερα να το παίζω καλά. Και κάνω την 
πονηριά με μάγουλα φωτιά, απ’ τον αέρα θέλεις, από την προσμο-
νή; Μαθητευόμενος ήμουν ντε…στον έρωτα.

– Κι άμα κάνω πιο πολλά γκελ θα μου δώσεις ένα φιλί;

– Να σου δώσω ναι, αμέ, και χωρίς να κάνεις γκελ βρε χαζέ, δεν 
χρειάζεται. Να!

Έτσι, να, τόσο απλά, χωρίς δισταγμό κι αυθόρμητα ακούμπησε τα 
χειλάκια της στην άκρη των δικών μου κι αυτό ήταν. Μια βδομάδα 
έκανα να πλυθώ για να κρατήσω όσο μπορούσα την υγρασία αυτή 
των χειλιών της πάνω στην άκρη εκείνη των δικών μου!

* * *

Τα καλοκαίρια στο Βόλο ήταν ζεστά και υγρά. Οι οικογένειες ζού-
σαν τις περισσότερες ώρες στις αυλές τους. Η δικιά μας ήταν πλακο-
στρωμένη με μεγάλες αρμολογημένες πλάκες, εκείνες τις γνωστές 
του Πηλίου. Για λουλούδια και δέντρα δεν το συζητώ, ένας παρά-
δεισος (γαρδένιες, φούλια, ορτανσίες, ωραία φύλα, φίκοι, βιγόνιες, 
βασιλικοί, μαντζουράνες, αγγουριές με γλίφια), τα είπαμε. Ήταν πε-
ριφραγμένη με μαντρότοιχο από τις δύο πλευρές που συνόρευε με 
τ’ άλλα διπλανά σπίτια και στην άλλη, στην τρίτη πλευρά της, υπήρ-
χαν οι χώροι υγιεινής και το πλυσταριό. Μια καταπληκτική κυδωνιά 
και δίπλα της η τουλούμπα κάτω από μια τεράστια αγγελική. Φωτο-
γραφίες βρέθηκαν πάλι να μαρτυρήσουν για τον παράδεισο αυτόν της 
αυλής μας. Η εποχή θα πρέπει να είναι αρχές φθινοπώρου αν λάβω 
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υπόψη μου τη συγκομιδή των μεγάλων αγγου-
ριών, αυτών που τα έφτιαχναν οι μάνες μας, τα 
λεγόμενα γλίφια (τα σφουγγάρια), και τα χρησι-
μοποιούσαν για το πλύσιμο, το τρίψιμο μάλλον 
του σώματός μας.

Οι παρέες είναι σε χρόνια σημαδιακά. Ωραία κι 
ευτυχισμένα. Η μάνα μου πανέμορφη και ήρεμη 
που δείχνει εκείνη την καλή εποχή της ζωής της. 
Στη μια απ’ αυτές, ο Θανάσης στρατιώτης κομ-
ψότατος, η Αγγελικούλα του κυρ-Αντρέα απέ-
ναντι, μ’ ένα πιτσιρίκι. Ο Κώστας ο Μαϊδανόπου-
λος, με την επίσης νεότατη κι όμορφη γυναίκα 
του, τη Φούλα. Το ζευγάρι αυτό έμενε στο μικρό σπιτάκι που είχε 
κτίσει η θεία Τερέζα στην αυλή για να μείνει η ίδια όταν παντρεύτηκε 
ο Μάξιμος και θα έμενε αυτός στο δικό της.

Στην άλλη φωτογραφία η οικογένεια του συναδέλφου του πα-
τέρα μου, του Θανάση Πέτρου, με τη γυναίκα του την κυρα-Ελευ-
θερία –φιλενάδα της μάνας μου– το γιο τους Μπάμπη και την κόρη 
τους Ευανθούλα. Εποχή που πειραματιζόμουν στην αναπαραγωγή 
περιστεριών (πέρασα κι απ’ αυτό το στάδιο, με τις ομηρικές γκρίνιες 
της θείας Τερέζας για τις κουτσουλιές που αμολούσαν ανεξέλεγκτα 
σαφώς τα περιστέρια στο μπαλκόνι τη) γι’ αυτό και τα περιστέρια 
που κρατάμε στα χέρια μας επιδεικτικά ο Μπάμπης κι εγώ. Εποχή 
που ο πατέρας μου είχε προτείνει στον Θανάση τον Πέτρου ν’ ανέ-
βει κι αυτός στη Μακεδονία ως μηχανικός σε αλωνιστικό συγκρό-
τημα. Το άλλο ζευγάρι της φωτογραφίας δεν το θυμάμαι καλά, θα 
πρέπει όμως να ’ναι εξαδέρφη της μάνας μου απ’ το Πήλιο.

Ο Κώστας ο Μαϊδανόπουλος ήταν ένας ψηλός παχύς άντρας, με-
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λαχρινός με μαύρα μαλλιά και μουστάκι, με μεγάλα καστανά υγρά 
γουρλωμένα μάτια και χωρατατζής. ∆ούλευε στην καπνοβιομηχα-
νία «ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ» με τη γυναίκα του. Η μάνα μου για να με συνετί-
σει έξω απ’ όποια άλλα μέσα χειρίστηκε, σκαρφίστηκε σε συνεργα-
σία με τον Θανάση να παίξει ο Κώστας ένα ρόλο που να με κάνει να 
φοβηθώ και να φρονιμέψω. Έτσι όπως ήταν μελαχρινός, εύσωμος 
και με τα ιδιόρρυθμα μάτια του, εύκολα μετατράπηκε σε μάγο. Κρα-
τώντας λοιπόν μια βεργούλα, παίρνοντας και ύφος αυστηρό, δε 
χρειάστηκε καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια γι’ αυτό. Χαϊδεύοντας με το 
ένα χέρι του το μουστάκι του και κουνώντας τη βέργα με τ’ άλλο, ο 
ρόλος του ήταν άψογος.

Κυριακή πρωί στην αυλή, μετά την εκκλησία, η Φούλα έχει ψή-
σει καφέ. Η παρέα, ο Θανάσης, η μάνα μου, η Φούλα και ο Κώστας 
με τη βέργα στο χέρι, απολαμβάνουν το καφεδάκι τους. Ως συνή-
θως δεν τα βρίσκω με τη μάνα μου κι ο μάγος με απειλεί. Αν δεν 
κάτσω φρόνιμος και δεν ακούω τη μάνα μου θα με κάνει μαϊμού με 
τα μαγικά που ξέρει και η βέργα έτοιμη.

– Άντε ρε, που θα με κάνεις μαϊμού!

– Ναι, ναι, μαϊμού ρε μπαγάσα, για να μάθεις ν’ ακούς τη μάνα 
σου. Θα σε κάνω να κάνεις τούμπες.

– Άντε ρε…

– Τώρα θα δεις, να, να άρχισε να βγαίνει η ουρά!

– Αμάν, λέει ο Θανάσης, ναι, ναι κάτι βλέπω να βγαίνει από πίσω.

– Σκατά να φας Θανάση, γαμώ το σόι σου το γερμανικό.

Έχω πάθει πλάκα κι αρχίζω ελαφρώς να αμφιβάλλω για την αν-
θρώπινη υπόστασή μου και στη σκέψη ότι μπορεί να βγάζω ουρά, 
κάνω μια το κεφάλι μου και τα μάτια μου ψάχνουν να δουν τι συμ-
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βαίνει πίσω μου, βάζοντας και το χέρι μου για περαιτέρω επιβεβαί-
ωση.Το γέλιο της αρκούδας, κι εγώ να βρίζω το σόι τους και να τρέ-
χω να βγω στο δρόμο, μια κι αυτός ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος 
μου που διεκδικούσα από τη μάνα μου.

* * *

Μέσα στο πλυσταριό ήταν τα κτιστά καζάνια όπου πλένανε –σχε-
δόν έβραζαν– τα ασπρόρουχα οι νοικοκυρές και έκαιγαν κάρβουνο 
ή ξύλα. Εμείς είχαμε και τις λεγόμενες γκαζιέρες που δούλευαν με 
πετρέλαιο. Ξύλα, για τις σόμπες το χειμώνα, σαπούνια, πινακωτές 
για το ψωμί, κάρβουνα για το σίδερο κ.τ.λ.

Το πλυσταριό χρησιμοποιήθηκε επίσης και σαν χώρος τιμωρίας 
και απομόνωσής μου, κάτι σαν ΕΑΤ-ΕΣΑ, όταν η μάνα μου πίστευε 
ότι αυτό έπρεπε να κάνει για το σωφρονισμό μου. 

∆εν ξέρω τότε γιατί οι περισσότεροι μεγάλοι, γονείς, δάσκαλοι, 
καθηγητές, είχαν σαν μέσον νουθεσίας την τιμωρία και μάλιστα τον 
ελαφρύ ξυλοδαρμό. ∆εν ξέρω αν το δόγμα «Το ξύλο βγήκε απ’ τον 
παράδεισο» έκτισε καλούς η κακούς χαρακτήρες. Προχθές άκου-
σα σε μια τηλεοπτική εκπομπή τον καθηγητή κ. Γιανναρά, να λέει 
το εξής καταπληκτικό που είχα πολλές φορές σκεφτεί σχετικά με 
την τότε παιδαγωγική τακτική. Αναφερόταν σε έναν καθηγητή του, 
2ου Γυμνασίου Αθηνών, απ’ το οποίο αποφοίτησαν πολλοί σημε-
ρινοί επώνυμοι και πετυχημένοι σε πολλούς τομείς άνθρωποι του 
κοινωνικού μας βίου. Έλεγε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν κα-
θηγητές που είχαν προτεραιότητα στην πειθαρχία και ότι κάποιος 
είπε… «το «ξύλο» ήταν η μόνη παιδαγωγική μέθοδος που καταρ-
γήθηκε χωρίς να έχει αποτύχει».

Λες λοιπόν η κυρα-Ευθυμία να ήξερε τι έκανε; Νομίζω πως ναι, 
ήξερε και μάλιστα καλά τι έκανε. Κάποιες φορές όμως πίστευα ότι 
από υπερβάλλοντα ζήλο στη διαπαιδαγώγησή μου είχε άδικο και δε 
μου άρμοζε η τιμωρία της. Να σου πω όμως κάτι, φίλε μου. Η κυ-
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ραΕυθυμία, όταν διαπίστωνε αυτό το ατόπημά της, άνοιγε μια αγκα-
λιά σαν της γιαγιάς μου –κόρη της ήταν άλλωστε– και φίλιωνε μαζί 
μου, και το δάκρυ απ’ το κλάμα της ήταν πιο πικρό κι απ’ το δικό 
μου, του αδικημένου. Το καταλάβαινα και γινόμασταν ένα κουβάρι 
σφικτό, έτοιμοι να ξαναπλέξουμε την αδιαφιλονίκητη αγάπη μας.

*

Ζέστη, υγρασία και ξυπολταρία. Μ’ ένα μαύρο παντελονάκι (πες 
σώβρακο) με λάστιχο στη μέση και με ένα κασκορσέ άσπρο φα-
νελάκι, γυρίζαμε όλη την παραλία και τη γειτονιά ξυπόλυτοι, αλλά 
μέχρι ένα όριο, έτσι ώστε ν’ ακουγόμαστε απ’ τ’ αυτί της μάνας μου. 
Με την ενδυματολογική εμφάνισή μου αυτή, η μάνα μου δε συμ-
φωνούσε καθόλου. Θεωρούσε πως ήμασταν αλητάκια ξεβράκωτα 
κι ας φορούσαμε και βρακί άλλο από μέσα. Με ήθελε και με είχε 
πάντα βέβαια καθαρό, με το πουκαμισάκι μου, το παντελονάκι μου 
και τις τιραντούλες του. Παρ’ όλα αυτά, το μαύρο αυτό σώβρακο 
ήταν πρακτικότατο. Έμπαινες στη θάλασσα άνετα κι αν βρεχόταν και 
λίγο, στέγνωνε εύκολα κι επέστρεφες στο σπίτι χωρίς προβλήματα 
για το πώς και γιατί μπήκαμε στη θάλασσα, και ξέρεις τώρα. Η κυ-
ρα-Ευθυμία το έπαιρνε χαμπάρι όμως, έτσι κι αλλιώς, απ’ το άσπρο 
υπόλειμμα του αλατιού που άφηνε το νερό της θάλασσας και την 
αλλαγή που είχε το ύφασμα στην αφή του.

Τα καλοκαίρια, απ’ αυτά που μέναμε στο Βόλο κι όχι στο αγα-
πημένο μου Πήλιο ή τη Μακεδονία, θυμάμαι είχαν έναν άλλο χα-
ρακτήρα. Τα παιχνίδια ήταν όλα στην διάθεσή μας, χωρίς κανέναν 
περιορισμό παρά μόνο στις ώρες της κοινής ησυχίας που όλοι ανα-
παυόμασταν. Τα πρωινά παιχνίδια και οι ενασχολήσεις ήταν άλλες 
και τ’ απογεύθάλασσα ήταν ξελογιάστρα, ήσυχη και γαληνεμένη, 
λάδι. Με τραβούσε σαν μαγνήτης και με την μπουκιά του πρωινού 
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κολατσιού στο στόμα, παίρνοντας υπό μάλης το καϊκάκι μου, πή-
γαινα ταξίδια κι ας μην ήταν μακρινά ως την Τζαμάικα, αλλά μέχρι 
το γιαλό του Νοσοκομείου, καμιά διακοσαριά μέτρα πιο κάτω απ’ 
το δικό μας ακρογιάλι.

Με τι μεράκι έφτιαχνα το κάθε παιχνίδι μου –βοηθούσε βέβαια 
και ο πατέρας μου με τις καθοριστικές του υποδείξεις– και πώς τα 
χαιρόμουνα στη λειτουργία και στην εφαρμογή τους δεν μπορείς να 
φανταστείς. Το καϊκάκι μου, σχεδιασμένο σε σκαρί τρεχαντηριού, 
είχε ένα στιλ και μια πλεύση που θα τη ζήλευε και ένα πραγματικό.

 – Άντε πάλι μ’ αυτό το καΐκι, να δούμε τι θα φτιάξεις στο τέλος, 
καμιά μαούνα;

– Άσε με καλέ μαμά κι εσύ, θα δεις στο τέλος, θα δεις!

– Τι να δω βρε που όλη μέρα μ’ αυτό το πράμα ασχολείσαι!

∆εν ήταν εύκολο, ήθελε μεράκι, δουλειά και υλικά. Αν εξασφά-
λιζες έναν τενεκέ από τυρί, (απ’ αυτούς που έγραφαν απ’ έξω τυρί 
τελεμές) απ’ τον μπακάλη, είχες τουλάχιστον, το υλικό της κατα-
σκευής της γάστρας του σκάφους. Όταν εξασφάλιζες τη λαμαρίνα 
του τενεκέ, έπρεπε να βρεις μετά, τα κατάλληλα εργαλεία για την 
κατασκευή του σκάφους. Ψαλίδι, κοπίδι, στράντζα, τρυπάνια και τα 
παρελκόμενα υλικά όπως ξύλο, σχοινιά, καρφιά και μπογιά. Όλα 
αυτά και κάτι παραπάνω απ’ αυτά. Μεράκι και την αίσθηση της ικα-
νοποίησης, αυτή που την ξέρουν όσοι φτιάχνουν πράγματα.

Κοντά στο σπίτι, στην αδιαμόρφωτη παραλία τότε, μετά τον Άγιο 
Κωνσταντίνο, υπήρχαν ακόμα εναπομείναντες 
ταρσανάδες και καρνάγια (φωτο) που κατα-
σκεύαζαν κι επισκεύαζαν ξύλινα καράβια, κυ-
ρίως τρεχαντήρια και ψαροπούλες. Από κει 
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αντέγραφα και κατασκεύαζα τα δικά μου σκαριά. Ζητούσα και μου 
έδιναν απλόχερα ό,τι ήθελα. Ωραίοι απλοί ναυπηγοί, ασπούδαστοι 
αλλά μαστόροι.

– Τι έγινε καπεταν-Γιώργη; Τι θέλουμε σήμερα;

– Καρφάκια, μάστορα, καρφάκια.

– Τι καρφάκια, μικρά, μεγάλα, τι;

– Σάματις ξέρω;

– Τι θα τα κάνς τι θα καρφώεις;

– Πού να σου λέω μάστορα!

– Τι φουβάση; Μη σ’ κλέψουμι τη δλειά;

– Όχι μάστορα, να καρφώσω στην κουπαστή θέλω δυο τρία σα-
νιδάκια για την κουβέρτα, να βάλω τ’ άλμπουρο και τα ξάρτια.

– Τ’ άλμπουρο τ’ χεις;

– Όχι μάστορα, θα το κάνω αργότερα.

– Πώς θα το κάνεις, ρε καπετάνιε, αυτό θέλει ξύλο στρογγυλό 
και πού θα το βρεις;

 – Ε! θα ψάξω, θα το βρω.

– Μήτσου, πάρη ένα κέδρινο, στρογγύλεψτο ρε, κάνε ένα αλμ-
πουράκι και δώσ’ το στου Γιωργάκο κι άμα του ρίξ, μη του καλό στ’ 
θάλασσα θα μας πάει καμιά βόλτα.

– Έτσι, Γιωργάκο;

– Ρε συ, να το θυμάστε, αυτός ο πιτσιρικάς θα γίνει μια μέρα ναυ-
πηγός και θα μας βάλει τα γυαλιά στα μάτια!

– Χε, Χε, Χε (κι αυτός λάθος πρόβλεψη έκανε).
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– Το λοιπόν καπταν-Γιώργη, σ’ αρέσει τ’ αλμπουράκι;

– Πολύ καλό. Σ’ ευχαριστώ, μάστορα.

– Θα σ’ δώκου μερικά καρφάκια να, αυτά, τα δυαράκια, κι άμα δε 
κάνουν θα σ’ δώκου άλλα, εντάξ’;

– Εντάξει.

– Α! κοίτα να ιδείς, απ’ αυτά τα σανδάκια να πάρς είνι μαλακά ότι 
πρέπει για την δλειά π’ τα θέλς. Θα σ’ κάνουν μια κουπαστήηηη!

– Άντι τώρα, σπίτ’, γρήγορα.

* 

Με χαρά γύρισα στο σπίτι, έβαλα τα υλικά στο πλυσταριό κι έπε-
σα να ξεκουραστώ όπως κάθε μεσημέρι επέβαλε η μαμά Ευθυμία, 
αν ήθελα να έχω εξασφαλισμένο ένα ελεύθερο απόγευμα ακόμη. 
∆εν κοιμόμουνα, αλλά με κλειστά τα βλέφαρά μου ονειρευόμουν το 
σκαρί μου. Τις δυσκολίες που με περιμένανε. Έκανα λογαριασμούς 
κι όπου κώλωνα έφερνα στο μυαλό μου τον πατέρα μου, που ήξε-
ρα πως θα με βοηθούσε σίγουρα. Σηκώθηκα προσποιούμενος τον 
φρεσκοξυπνημένο κι έτρεξα να διαπιστώσω αν τα υλικά μου ήταν 
στη θέση τους. Ήταν εκεί και περίμεναν τον ναυπηγό τους να τ’ αξι-
οποιήσει. Μέρες δουλειάς ήθελε ένα καΐκι για να γίνει, μέχρι να έρ-
θει η ώρα της «καθέλκυσής» του στη θάλασσα. Άνοιγα με κόπο τον 
γκαζοντενεκέ μ’ ένα σφυράκι κι ένα κοπίδι. Με το σφυράκι σιγά-σι-
γά έκοβα με την κόψη του κοπιδιού τους δυο πάτους. Μετά, έκοβα 
με μεγάλη δυσκολία τη μια γωνία του τενεκέ κι έτσι τον ξεδίπλωνα 
κάτω, φαρδύ πλατύ, στον μπάγκο εφαρμοστηρίου του πατέρα μου, 
που είχε φτιάξει για μια δουλειά που σκεπτόταν να κάνει.

Ο πάγκος αυτός ήταν μαγικός. Απ’ τα συρτάρια του έβγαιναν διά-
φορα πράγματα, που ο πατέρας μου τα ’λεγε εργαλεία. Με τα εργα-
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λεία αυτά ο πατέρας μου έκανε αργότερα μπροστά στα μάτια μου 
διάφορα θαύματα. Απ’ το κόψιμο του ντενεκέ, μένανε γρέζια (ξέ-
φτια) γύρωγύρω και κόβανεεέ τ’ άτιμαα! Λίγο να μην πρόσεχες και 
σε παίρνανε τα αίματα.

 – Μαμά, μαμά, τρέχα.

– Τι είναι πάλι;

– Κοίτα, αίματα.

– Ααάχ, θα πάθουμε καμιά ζημιά μ’ αυτά τα πράγματαάά, δεν εί-
παμε να προσέχεις, βρε αγόρι μου;

– ∆εν το ’θελα καλέ μαμά.

– Έλα, έλα τώρα, να βάλουμε λίγο ιώδιο, λίγη σουλφαμιδόσκονη, 
να το δέσουμε με μια γαζούλα, να κλείσει.

Το μεσημέρι ο πατέρας μου μού έδειξε τον τρόπο με τον οποίο θ’ 
αποφεύγω αυτά τα γρέζια.

– Το βλέπεις αυτό το εργαλείο Γιώργη;

– Ναι.

– Λέγεται λίμα και κάνει πολλά πράγματα άμα ξέρεις να τη δου-
λεύεις. Κοίτα τώρα πώς θα φύγουν τα γρέζια και δε θα ξανακόψεις 
τα δάχτυλά σου.

Με μερικές παλινδρομικές κινήσεις της λίμας πάνω στα γρέζια, 
τα εξαφάνισε, αφήνοντας στον πάγκο μόνον κάτι ρινίσματα από μέ-
ταλλο. Η απλωμένη λαμαρίνα έπρεπε να πάρει σχήμα και μορφή, 
να διαμορφωθεί σε σκάφος και μετά να χτιστούν τα υπόλοιπα πάνω 
του. Χρειαζόταν πρώτα πρώτα να τσακίσω τη λαμαρίνα σε δύο ίσια 
μέρη.
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* * *

26 Μάρτη 2003...

...Αγαπητοί μας τηλεθεατές, θα συνδεθούμε τώρα με την απε-
σταλμένη του καναλιού μας στη Βαγδάτη, Μαρία Καρχιλάκη, που 
θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στι-
γμή στην πρωτεύουσα του Ιράκ...

Αχ χελιδόνι μου πώς να πετάξεις 
σ’ αυτόν το μαύρο τον ουρανό;
Αίμα σταλάζει το δειλινό 
και πώς να κλάψεις;

Λ. Παπαδόπουλος Μ. Λοίζος.

 Και πώς να γράψεις σήμερα 26 Μάρτη 2003 τις παιδικές σου 
αναμνήσεις. Ο Bush και οι μουσταλευριές της παρέας του δοκιμά-
ζουν πάλι τα «βελτιωμένα» τους όπλα και σπέρνουν τον όλεθρο 
στον άμαχο πληθυσμό των πόλεων του Ιράκ αυτή τη φορά.

Ο τρελός δικτάτορας απ’ τη μια πλευρά και ο άκαπνος πολεμο-
χαρής Πλανητάρχης απ’ την άλλη, στο όνομα του δικού του Θεού ο 
καθένας, προσπαθούν να πείσουν τους στρατούς τους να πολεμή-
σουν για την έρμη την «Ελευθερία» του Ιρακινού αυτή τη φορά 
λαού και την «ειρήνη». Ο πλανητάρχης σκοτώνει αθώους άμαχους 
πολίτες και μικρά αγγελούδια, στ’ όνομα της «Ελευθερίας». Επι-
κηρύττει πάλι τον κακό αρχηγό και ζητάει να τον πιάσει ζωντανό 
ή νεκρό. Όπως και με τον προηγούμενο της άλλης χώρας, τα ίδια 
πάλι. Θα σκοτωθούν χιλιάδες αθώοι άνθρωποι και στο τέλος ο κα-
κός αρχηγός ίσως να μη βρίσκεται πουθενά. Ο πλανητάρχης δε, θα 
χαρίζει τη ζωή στις γαλοπούλες την ημέρα της υποκριτικής γιορτής 
των ευχαριστιών.

“Μη Θέμ’ χειρότερα» θα ’λεγες μάνα μου αν ζούσες. Πού είναι 
όμως μάνα μου ο Θεός και να σου κάνει τι κι αυτός; Θα με χειρο-
τονούσες σίγουρα αν μ’ άκουγες να μιλάω έτσι, αλλά έχω από μι-
κρό παιδί αυτή την απορία και δεν μπόρεσες να μου τη λύσεις μέ-
χρι που πέθανες. Μέχρι σήμερα παλεύω, πίστεψέ με μάνα μου, να 
βρω απάντηση. Σταματώ, δεν μπορώ, δε θέλω να γράψω τώρα τις 
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παιδικές μου αναμνήσεις, όταν αμέριμνος έφτιαχνα τα καραβάκια 
μου και τα ’ριχνα στην παραλία της γειτονιάς μου.

Το δάκρυ ενός παιδιού, κυλώντας σαν μαργαριτάρι, στο λε-
ρωμένο βελουδένιο μαγουλάκι του, με το βλέμμα του στραμμένο 
στ’ άπειρο και την απέλπιδα κραυγή του… «μαμάαα» μου σπάραξε 
την καρδιά, στο απάνθρωπο γκρο πλαν του ειδησεοκυνηγού εικο-
νολήπτη. (… «Τι ωραία φωτογραφία». είπε κάποιος φωτορεπόρ-
τερ σε αντίστοιχη περίπτωση που κατέγραψε η παγκόσμια δημο-
σιογραφική ιστορία στο βωμό της διαστροφικής τηλεθέασης, του 
απάνθρωπου αυτού κόσμου Έγινε και πρωτοσέλιδο στο «life».. 
Πώς να γράψεις για παιχνίδια και τοιαύτα. Ποιος ξέρει πόσα παιδά-
κια δεν θα προλάβουν να ρίξουν στον Τίγρη τα δικά τους καϊκάκια! 
Και το γαμώ το; Να μη μπορείς να του αστράψεις ένα σκαμπίλι αυ-
τού του πούστη, του θρασύτατου μισθοφόρου, που του σκότωσε 
εν ψυχρώ τη μάνα και τον πατέρα, αυτού του γλυκύτατου παιδιού, 
στο βωμό του βρώμικου μισθού του και των συμφερόντων των 
πολεμοχαρών, κακούργων αφεντικών του! Και τι είναι όλο αυτό 
που μας συμβαίνει όλους εμάς, μου λες, την πλειοψηφία του κό-
σμου όλου, να βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν, αραχτός στον κα-
ναπέ, βλέποντας αυτούς τους κουστουμαρισμένους τηλεπαρουσι-
αστές και αναλυτές (πού διάολο τους βρήκαν πάλι όλους αυτούς) 
χωρίς να αντιδρούμε; 

Τι είναι όλο αυτό; Τι είναι όλο αυτό; ∆εν περνά από κανενός το 
μυαλό, πως άμα δεις του γείτονα το σπίτι να παίρνει φωτιά σειρά 
έχει το δικό σου; ∆ε βλέπω πια τηλεόραση δε θέλω, ξέρω τι θα 
συμβεί, το έργο το έχω ξαναδεί. Φτάνει, όχι άλλο.

Και πώς να γράψεις σήμερα
μ’ αυτόν το χαλασμό
σ’ αυτόν τον κόσμο τον ολέθριο, 
τον παλαβό.

 Και πώς να γράψεις 
μέσα σ’ αυτόν τον ορυμαγδό 
όταν ένα παιδί ζητάει απέλπιδα 
της μάνας του το γυρισμό.
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Να ψάχνει
τον κόρφο της μανούλας του 
να πέσει το ζεστό
και να ’βρει λυτρωμό

Έτσι μου ήρθε και το γράφω.

Μα και στην εποχή που εγώ συμπτωματικά μπορούσα να φτιά-
χνω το καϊκάκι μου, έχοντας και τους δύο γονείς μου, κάποια άλλα 
παιδιά τα είχαν μαντρώσει σε κάποιες λεγόμενες παιδουπόλεις (τα 
είπαμε παραπάνω) και τους βάφτιζαν μια βασίλισσα για μάνα τους, 
που οι σύμμαχοί της είχαν σκοτώσει ή είχαν εξαναγκάσει σ’ εξορία 
τους γονείς τους, σε χώρες του λεγόμενου Σιδηρούν Παραπετά-
σματος. Τι υποκρισία Θεέ μου πάντα και παντού, για την έρμη την 
Ελευθερία και την ποληπαθέστατη ∆ημοκρατία.

Άκουσα κάποιον προχθές να λέει πως η ιστορία δεν πρέπει να 
λέμε ότι επαναλαμβάνεται αλλά ότι συνεχίζεται. ∆εν είχε άδικο, 
εξάλλου το ίδιο πράγμα είναι για μένα είτε επαναλαμβάνεται είτε 
συνεχίζεται, τα γράμματα με τα οποία γράφεται είναι μελανά.

* 

Το καϊκάκι σου, τι θέλει; Αγάπη, μεράκι και προκομμένα χέρια, 
λίγο μυαλουδάκι, χρόνο, που τον έχει απλόχερα ένα παιδί, και να 
ζει εν ΕΙΡΗΝΗ.

* 

Το να τσακίσεις τη λαμαρίνα –τον απλωμένο τενεκέ– στα δυο, 
δεν ήταν εύκολο. Κάτι μου είχε πει ο πατέρας μου, πως θέλει (τσά-
κα, στράντζα); Κάτι είχα δει σ’ έναν φαναρτζή της γειτονιάς, μια και 
δυο ο δικός σου, νάτος.

– Μάστορα, καλημέρα σας.

– Καλημέρα και σ’ εσένα, τι έχουμε δω;

– Ναα, σας παρακαλώ μήπως μπορείτε να μου λυγίσετε τον τε-
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νεκέ αυτόν στη μέση;

– Και λοιπόν, μετά;

– Θέλω να το κάνω καΐκι.

– Για πες μου, ποιανού γιος είσαι;

– Του Γιάννη του Ρουκά είμαι.

– Τι λες βρε μπαγάσα; Του μαστρο-Γιάννη είσαι και ήρθες σ’ εμέ-
να να κάνεις αυτή τη δουλειά; Ο πατέρας σου φτιάνει αγγέλους και 
δεν του ’πες να σου φτιάξει αυτό το τίποτα;

Πρώτη φορά άκουγα να λένε τον πατέρα μου μαστρο-Γιάννη. Και 
κάνει και αγγέλους; ∆εν το κατάλαβα, αλλά το εμπέδωσα αργότερα, 
όταν άρχισα να βιώνω τις διάφορες ειδικές ικανότητες (μαστοριές) 
που διέθετε ο πατέρας μου.

Ένα τίποτα ήταν πράγματι όλη η δουλειά. Έβαλε το κομμάτι της 
λαμαρίνας ανάμεσα σε δύο οριζόντια σίδερα, την έσφιξε με μια μα-
νιβέλα ανάμεσά τους, την κάνει μια έτσι μ’ ένα μοχλό, και νάσου η 
λαμαρίνα ένας παραλληλόγραμμος φάκελος. Όλο το κόλπο δηλαδή 
ήταν το μηχάνημα. Μετά έμαθα ότι αυτή ήταν η λεγόμενη στράντζα, 
το μηχάνημα που είχαν όλοι οι φαναρτζήδες για να διαμορφώνουν 
λαμαρίνες –να τις στρατζάρουν έλεγαν τα μαστόρια– σε διάφορες 
γωνίες και φάλτσα.

Καλά, άσ’ τα, τι να σου λέω εσένα που δεν ξέρεις απ’ αυτά. Είχα 
στα χέρια μου μια λαμαρίνα τσακισμένη, σε σχήμα ορθογώνιου πα-
ραλληλόγραμμου φακέλου κι έναν προβληματισμό στο μυαλό, πώς 
αυτό θα φτιαχνόταν καΐκι. Το παίρνω να φύγω, πάω να πω ευχα-
ριστώ, αλλά έχω μια απορία στο βλέμμα μου, στη φάτσα μου ένα 
τεράστιο ερωτηματικό, κι ο φαναρτζής που καταλαβαίνει τι θέλω, 
μου γνέφει.
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– Φέρ’ το δω βρε μπαγάσα.

– Τι;

– Φέρ’ το δω σου λέω, μισές δουλειές θα κάνουμε, καΐκι δεν εί-
πες πως θες να κάνεις;

– Ναι, ναι, καϊκάκι.

– Ε, τότε; Πώς θα κάνεις την πλώρη και την πρύμνη, με τα δό-
ντια; Λοιπόν, φέρ’ το να στo κόψω να μην τυραννιέσαι, και μετά άι-
ντε να φτιάξεις τα υπόλοιπα.

Παίρνει τη λαμαρίνα, και με ένα άλλο εργαλείο που είχε δύο 
λάμες κοφτερές, ανοιγμένες σαν σαγόνια (ψαλίδι πάγκου έμαθα το 
έλεγαν, πολύ αργότερα) κόβει τις δύο μικρές κάθετες πλευρές του 
παραλληλόγραμμου σε 45 μοίρες γωνία. Το ορθογώνιο παραλλη-
λόγραμμο, έγινε ένα τραπεζοειδές. Τρελάθηκα από την χαρά μου. 
Τώρα μάλιστα, αυτό μοιάζει με καΐκι, μπορεί με λίγη φαντασία, δου-
λειά και τα υπόλοιπα που μάζευα τόσον καιρό, να γίνει πράγματι 
καΐκι. Ο φαναρτζής που βλέπει τη φάτσα μου γελαστή, μου κλείνει 
το μάτι και με διώχνει γιατί είχε κι αυτός τη δουλειά του και πολύ 
ασχολήθηκε μαζί μου.

Είχα αρχίσει να βάζω τη φαντασία μου σε οργασμό. Θα πάρω τα 
μαλακά ξύλινα πηχάκια, θα τα κόψω στο μήκος των κάθετων μι-
κρών πλευρών της λαμαρίνας. Έτσι έφτιαχνα στην ουσία το ποδό-
σταμο της πλώρης και της πρύμνης. 

(Τα τρεχαντήρια ναυπηγικά άμα τα δεις μπρος και πίσω είναι 
όμοια. Η διαφορά είναι ότι στην πλώρη είναι ο θαλασσομάχος με το 
κοράκι, ενώ στην πρύμνη το τιμόνι που περιστρέφεται 90 μοίρες 
πάνω στα δυο βελόνια του, με το διάκι, ή τη λαγουδέρα αν προτι-
μάς κι αν ξέρεις βέβαια λίγο απ’ αυτά). 

Στο μυαλό μου χιλιάδες «ΘΑ». Θα καρφώσω κάθε ποδόσταμο 
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με ψιλά καρφάκια μη μου σπάσουν. Θα φουσκώσω τα πλαϊνά, θα 
δώσω το σχήμα της γάστρας. Θα πάρω λιωμένη πίσσα και κάνναβη 
απ’ το καρνάγιο που καλαφατίζουν τώρα τα σκάφη, για να στεγα-
νοποιήσω πλώρη, πρύμνη να μην μπάζει απ’ το κάρφωμα. Θα καρ-
φώσω στην κουπαστή σανίδια, για να καρφώσω πάνω τους, μέρος 
της κουβέρτας. Θα κάνω μια τρύπα σ’ αυτή να περάσω τ’ άλμπου-
ρο. Θα του δέσω τα ξάρτια (πλωργιό, πρυμνιό), τα παταράτσα του, 
τη μάτσα του. Θα του βάλω το τιμόνι με τη λαγουδέρα του. Θα του 
βάλω και πανιά (που θα ράψει η μάνα μου). Θα του βάλω και σα-
βούρα, να σταθεί στα ίσια. Ένα σιδεράκι βαρύ για αγκυρούλα. Θα το 
βάψω,  θα  του  δώσω  κι  όνομα.  Θα  του  δέσω  κι  ένα  «γεντέκι».

(«γεντέκι». τρόπος που τραβάς ένα σκάφος από στεριά, μ’ έναν 
κάβο δεμένο λίγο μετά απ’ την πλώρη του, πριν απ’ τη μέση του 
σκαριού, κι αυτό πλέει παράλληλα με την ακτή. Τρόπος που τρα-
βούσανε τις μαούνες στα πλωτά ποτάμια πριν τον ερχομό των μη-
χανών). 

Θα το ρίξω στη θάλασσα και τραβώντας το απ’ το γιαλό αυτό θ’ 
αρμενίζει.

Μετά από μέρες, το ’φτιαξα και φάνταζε στα μάτια μου τέλειο.

– Έλα μάνα μου να δεις τι έκανε τόσον καιρό ο γιος σου, που σα-
κάτευε τα χεράκια του κι εσύ του τα γιάτρευες.

– Αχ τρελέ, τρελέ, μπράβο σου.

Και τι δεν έκανα για να απολαμβάνω τις δυνατότητες του σκα-
ριού μου.

Γεντέκι από στεριά, ταξιδάκια με τα πανιά σαν έβγαζε κάνα μαΐ-
στρο. Το αγκυροβολούσα και το χάζευα πώς γυρόφερνε σαν λεπτο-
δείκτης ρολογιού και ξέσερνε άμα φύσαγε δυνατότερα, πώς σκαμ-
πανέβαζε στα ελαφρά απόνερα κάποιας περαστικής βαρκούλας. Το 
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χάζευα πώς το έφερνε κοντύτερα η άμπωτης και μεγάλωνε ο για-
λός (κι αυτό το φαινόμενο μας το είχε εξηγήσει ο δάσκαλός μας). 
Μάζευα καβουράκια που έβγαιναν στη στεριά να λιαστούν, λόγω 
του φαινομένου, και τ’ άφηνα πάλι να πάνε να βρουν τη μάνα τους, 
την καβουρίνα, που μάλλον όπως έγραψε και η μεγάλη Παπαγιαν-
νοπούλου θα είχε πάει τσάρκα με κανά σπάρο. ∆εν την έβλεπα να 
είναι κοντά στα παιδιά της, την άπιστη. Τον σπάρο, τον γκόμενο της 
καβουρίνας που έγραψε η Παπαγιαννοπούλου και τραγούδησε ο 
Τσιτσάνης –τον χιλιοτραγουδήσαμε κι εμείς μεγαλώνοντας– τον 
γνώρισα εγώ, όταν αργότερα έμαθα να ψαρεύω!! Ένας ψαράς της 
γειτονιάς, μου ’μαθε να δολώνω τ’ αγκίστρι (της μύγας το έλεγε), να 
δένω το μολυβένιο βαριδάκι στην άκρη της λεπτής μισινέζας (πετο-
νιάς) και απ’ τον γιαλό να τη ρίχνω κανά δυο τρία μέτρα βαθιά, όχι 
παραπάνω.

Εκεί λοιπόν αλήτευαν και έπαιζαν, στην άμμο του πεντακάθαρου 
βυθού του Παγασητικού τότε, κάποια ψαράκια. Αργότερα έμαθα 
πως ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο τσιμπούσε κάθε ψάρι κα-
ταλάβαινες τι θα βγάλεις αν κατάφερνες να το πιάσεις στ’ αγκίστρι 
σου τελικά. Αλλιώς, ας πούμε, τσιμπούσε ο σπάρος, περί ου ο λό-
γος, αλλιώς μια μουρμουρίτσα και αλλιώς, ας πούμε, ένας γοβιός 
ή μια σαλιάρα που δεν άξιζε και τον κόπο να την πιάσεις. Αυτή την 
ξαναπετούσες στη θάλασσα.

Και να, πώς γνώρισα τον σπάρο που ξελόγιασε την καβουρίνα. 
Μετά από ένα γερό τσίμπημα, τον έφερα έξω, σέρνοντάς τον, με τ’ 
αγκίστρι μου απ’ τη μύτη, για να μάθει να μην ξελογιάζει την κα-
βουρίνα. Όπως σπαρταρούσε όμως ο κακομοίρης κρεμασμένος στ’ 
αγκίστρι μου, τον θαύμαζα. Τον ξαγκίστρωσα προσεχτικά να μην 
τον ματώσω και είπα μέσα μου. Μα το Θεό, χαλάλι της καβουρί-
νας. Για μένα που έχω να δω πολύ καιρό πια σπάρο, θυμάμαι πόσο 
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ωραία χρώματα είχε στην ράχη του και τι ωραίο οβάλ σχήμα!

Όταν χόρταινα αλμύρα και μυρουδιά απ’ τη θάλασσα, τραβού-
σα το καϊκάκι στη στεριά και το έβαζα σε ειδική βάση, καμαρωτό, 
καμαρωτό κι όσοι περνούσαν το ζήλευαν, κι εγώ καμάρωνα που το 
πρόσεχαν. Έλεγαν πάλι, πως με την τρέλα που είχα με τα καΐκια και 
τη θάλασσα, θα γινόμουν καπετάνιος.

Η μάνα μου έλεγε:

– Σιγά μην αφήσω το παιδί μου να θαλασσοδέρνεται με τα βα-
πόρια. Εγώ πάντως αρμένιζα με το καιϊκάκι μου και δε μ’ ένοιαζε τι 
έλεγαν οι άλλοι για μένα. Τι κακό ήταν πάλι αυτό ρε παιδί μου, να σε 
προδιαγράφουν. Αυτό το παιδί θα γίνει γιατρός, θα γίνει καπετάνιος, 
θα γίνει ναυπηγός, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τ’ άλλο.

– Ό,τι θέλει και μπορεί, αυτό θα γίνει ο καθένας, οχούουου.

Το καϊκάκι, εκτός από τα καλοκαιρινά του ταξίδια στη θάλασσα, 
έπαιζε ρόλο και στη στεριά, έβγαζε και ναύλο.

*

Στο Βόλο, στο σπίτι μας τα Χριστούγεννα, η μάνα μας έκοβε κα-
νένα ξεροκλάδι και το στόλιζε με βαμβάκια για χιόνι, με καρύδια 
και φιρίκια τυλιγμένα με χρωματιστά χρυσόχαρτα και «σκαλιστά» 
αγγελούδια. Με την αδερφή μου φτιάχναμε με τη φλούδα των μα-
νταρινιών φαναράκια. Κόβαμε μ’ ένα μαχαίρι περιμετρικά το μαντα-
ρίνι, διαιρώντας το έτσι σε δύο ημισφαίρια. Βγάζαμε το εσωτερικό 
του και μετά παίρναμε ένα φυτιλάκι, απ’ αυτά που άναβε η μάνα 
μου το καντήλι της, μαζεμένα απ’ το βουνό, και το τοποθετούσαμε 
στον πάτο του ενός ημισφαιρίου. Βάζαμε λίγο λαδάκι και τ’ ανά-
βαμε. Μετά το σκεπάζαμε με τ’ άλλο ημισφαίριο, αφού πρώτα ανοί-
γαμε μια τρύπα στο πάνω μέρος του. Το ροζ χρώμα, της φλούδας 
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του μανταρινιού, φώτιζε απαλά το δωμάτιο δημιουργώντας μια ψυ-
χεδελική ατμόσφαιρα. Περιττό να σου πω και τι άλλο κάναμε με τις 
φλούδες απ’ τα μανταρίνια. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει 
γι’ αυτό ένα από τα ωραιότερα ποιήματά του θα έλεγα, γι’ αυτές τις 
αθώες αταξίες μας.

«Σάββατο κι απόβραδο και ασετυλίνη
στην Αριστοτέλους που γερνάς.
Έβγαζα απ’ τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι
σου ’ριχνα στα μάτια να πονάς».

Το σήμα κατατεθέν των Χριστουγέννων 
όμως ήταν τα στολισμένα καΐκια.Τα Χριστού-
γεννα, την Πρωτοχρονιά αλλά κυρίως τα Θεο-
φάνια, τα κάλαντα τα λέγαμε τρεις τέσσερις πι-
τσιρικάδες μαζί. Ο ένας κράταγε ένα τρίγωνο, 
ο άλλος, αν ήξερε, μια φυσαρμόνικα, ή στην 
καλύτερη των περιπτώσεων ακορντεόν. Ο τρί-
τος ένα χαρτόκουτο περιτυλιγμένο  με  κόλλα  
γλασέ που είχε στην πάνω πλευρά του μια σχισμή, για να ρίχνουν 
από κει τα κέρματα ή το χαρτονόμισμα οι νοικοκυραίοι αλλά και οι 
περαστικοί. Ο τέταρτος κρατούσε ένα περιποιημένο καΐκι με σημαί-
ες με σιρίτια και με λαμπάκια αυτοσχέδια που έπαιρναν ρεύμα από 
μπαταρία κλεφτοφάναρου (δικής μου κατασκευής περίπου σαν κι 
αυτό στη φωτο).

 ∆ιακοπές, και τρελαμένοι κάναμε πρόβες, διορθώναμε τα φάλ-
τσα μας, κι όταν έφτανε η ώρα, βγαίναμε γεμάτοι αυτοπεποίθηση 
για να τα πούμε.

– Να τα πούμε;

– Να τα πείτε.
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«Καλήν ημέραν άρχοντες
ας είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θεία γέννηση
να πω στ’ αρχοντικό σας».

«Αρχιμηνιά κι αρχή χρονιά
Κι αρχή καλός μας χρόνος».

«Σήμερα τα φώτα κι ο Φωτισμός
και χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός»…

 Τα συναρπαστικότερα κάλαντα ήταν της παραμονής των φώ-
των. Μόλις σουρούπωνε, οι τσακαλοπαρέες έβγαιναν με τα καΐκια 
κι όλον τον εξοπλισμό τους κι ανάλογα με τα προσόντα που διέ-
θετε η ομάδα, μάζευε και το περισσότερο παραδάκι. Ήταν κάτι το 
φανταστικό να βλέπεις τους πιτσιρικάδες καλοντυμένους, γυαλι-
σμένους, με τα φωταγωγημένα καΐκια να τρέχουν από δω κι από 
κει στο τσουχτερό κρύο του χειμώνα και να συναγωνίζονται ποιοι 
θα πουν πιο μελωδικά και πιο φωναχτά τα κάλαντα. Ποιοι θα πάνε 
πρώτοι στα σπίτια τα καλά (τα πλούσια) να πάρουν την πρωτιά και 
το μεγαλύτερο φιλοδώρημα. Είχαμε μπορώ να πω και κώδικα δεο-
ντολογίας, μάλλον λόγω του θρησκευτικού κλίματος των ημερών, 
και δεν τσακωνόμασταν.

– Ρε ’σεις, στου Μπιμπικάκη, στου Γκιάτα, να πάτε δίνουν χιλιά-
ρικο.

– Άντε ρε, αλήθεια;

– Ναι, τραβάτε.

– Nαι ρε, και η Πισώτενα πεντακοσάρικο.

– Άκου ρε συ, εκείνος ο Χαρούλης δεκάρες μας έδωσε ο σπά-
γκος.
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– Ρε συ, τι φοινίκια ήταν αυτά της μάνας σου!

– Στου Παπαγεωργίου ρε, τι πήρατε;

– Σκατά, ήταν κλειστά, δεν άκουγαν, ποιος ξέρει.

 Έτσι νύχτα που ήταν, δεν μπορούσαμε να δούμε τι έριχναν μέσα 
στο κουτί. ∆εν ξέραμε τι ψάρια πιάναμε. Αυτός όμως που κρατούσε 
το κουτί ήξερε τι έπεφτε μέσα, το καταλάβαινε από το βάρος και το 
θόρυβο που έκανε πέφτοντας το κέρμα πάνω στ’ άλλα. Άμα ήταν 
χαρτονόμισμα δεν γινόταν λόγος. Οι δεκάρες πάλι ελαφρές. Όταν το 
κέρμα ήταν βαρύ, μας έκλεινε το μάτι. Έτσι λέγαμε και καμιά στρο-
φή παραπάνω κι όταν λέγαμε «και του χρόνου» το λέγαμε δυνατά, 
κι ευχαριστημένοι τρέχαμε για παρακάτω συρμαγιά. Στη μοιρασιά 
ήμασταν δίκαιοι, όλοι απ’ τα ίδια. Περιττό να πω πού εξανεμιζόταν 
το χαρτζιλίκι αυτό στο οποίο δεν χωρούσε οικογενειακή παρέμβα-
ση.

*

Την εποχή εκείνη (γύρω στα 1954-1955) κάναμε συλλογές με τις 
φωτογραφίες των ξένων ως επί το πλείστον ηθοποιών, ποδοσφαι-
ριστών και ποδοσφαιρικών ομάδων. Ήταν ένα παιχνίδι της εποχής, 
που υπέκρυπτε, κατά τη γνώμη μου, έναν αθώο τζόγο.

Οι φωτογραφίες αυτές βρισκόντουσαν μέσα σε κάτι κλειστά φα-
κελάκια με τσίχλες που τις πουλούσαν τα περίπτερα και τα ψιλι-
κατζίδικα της κάθε γειτονιάς. Αγόραζες το κλειστό πάντα φακελάκι 
(όχι βέβαια για την τσίχλα) και δεν ήξερες ποια φωτογραφία, ηθο-
ποιού ή ποδοσφαιριστή είχε μέσα ο φάκελος. Υπήρχε ένας συγκε-
κριμένος αριθμός φωτογραφιών για κάθε συλλογή. Ας πούμε ότι 
η συλλογή των φωτογραφιών των ηθοποιών αποτελούνταν από 
100 συγκεκριμένες φωτογραφίες. Ο κάθε πιτσιρικάς για να αισθαν-
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θεί περήφανος για τη συλλογή του, έπρεπε να μαζέψει και τις εκα-
τό φωτογραφίες και να τις μοστράρει στην παρέα του. Έτσι λοιπόν 
φτιαχνόταν μια ολόκληρη φάμπρικα.

Μαζευόμασταν στα διαλείμματα του σχολείου κρυφά ή στη γει-
τονιά κι ανταλλάζαμε φωτογραφίες. Σου έδινα, ας πούμε, απ’ τους 
ηθοποιούς τη Ροσάνα Ποντεστά που δεν είχες εσύ και μου ’δινες τη 
Σιλβάνα Μάγκανο, τον Κερκ Ντάγκλας, ή τον Αμεντέο Νατσάρι και 
την Υβόν Σανσόν που δεν είχα εγώ. Σου έδινα απ’ τους ποδοσφαιρι-
στές τον Μουράτη και μου έδινες τον Μανταλόζη. Είχες τον Ολυμπι-
ακό δύο φορές, δεν είχες τον Παναθηναϊκό. Σου τον έδινα εγώ που 
μπορεί να τον είχα και τρεις φορές και μου έδινες τον Ολυμπιακό 
που δεν είχα εγώ.

Η φάμπρικα δούλευε. Φακελάκια ξεσκισμένα στους δρόμους και 
ιδιαίτερα έξω από κάθε περίπτερο και γεμάτες οι τσέπες από όμοιες 
φωτογραφίες που περίμεναν το αύριο για την πολυπόθητη ανταλ-
λαγή τους. Ήταν δύσκολο να φτιάξεις μια συλλογή και το δυσκο-
λότερο, να βρεις ενδιαφερόμενους, που να είχαν αντέξει οι τσέπες 
τους οικονομικά. Κάποια στιγμή βέβαια, σου λάχαιναν κι οι σπάνιες 
λεγόμενες φωτογραφίες, αλλά είχες κάνει του κόσμου τις αγορές κι 
ανταλλαγές κι ο εμπνευστής κονομούσε από χαρτάκια, εκατομμύ-
ρια. Πολύ τσίχλα ρε παιδάκι μου μασήσαμε.

*

Ο εξαμερικανισμός βλέπεις είχε αρχίσει δειλά δειλά να κάνει την 
εμφάνισή του. Όλοι με μια τσίχλα μασούσαν σαν μοσχάρια, μιμούμε-
νοι τα αμερικανάκια που κληρονομήσαμε μετά το τέλος και του εμ-
φυλίου πολέμου στην Ελλάδα. 

Όσοι από μας έλαχε να ’χουμε και κάποιον συγγενή μας στην 
Αμερική, αρχίσαμε να φοράμε και τα πρώτα μπλού τζην και τα 
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πρώτα παρδαλά ή καρό καουμπόικα πουκαμισάκια. Ένας απ’ αυ-
τούς ήμουνα κι εγώ.

Κάθε έξι μήνες, το πολυπόθητο ειδοποιητήριο του ταχυδρόμου 
έφερνε το μαντάτο για κάποιο δέμα που υπήρχε στο ταχυδρομείο 
απ’ την Αμερική στ’ όνομα της Ευθυμίας Ρουκά, σταλμένο απ’ την 
αδερφή του άντρα της, την Ιουλία (Joule Magras παντρεμένη χρό-
νια στην Αμερική όπως έχουμε πει στην αρχή του βιβλίου). Ο πατέ-
ρας μου δεν τα γούσταρε και πολύ αυτά τα δέματα γιατί εδώ που τα 
λέμε δεν τους γούσταρε τους Αμερικάνους. ∆ε φόρεσε δε κανένα 
ρούχο απ’ αυτά, ίσως γιατί ήταν πάντα κλασικός σε όλα του. Η μάνα 
μου όμως είχε λύσει το ενδυματολογικό πρόβλημα της οικογένειάς 
της, που δεν ήταν εδώ που τα λέμε και μικρό πράγμα. Εμείς τα παι-
διά, ήμασταν τουλάχιστον, καλοντυμένα και πρωτοποριακά.

Ο ξάδερφός μου Γιώργος, γιος της θείας Ιουλίας δηλαδή, είχε πε-
ρίπου, για να μην πω ακριβώς, την ίδια σωματική διάπλαση μ’ εμέ-
να, αν και δεν ήμασταν της ίδιας ηλικίας. Οπότε, ούτε μετατροπές 
ούτε τίποτα. Το δέμα καμιά φορά είχε μέσα και κάτι ωραία κουρδι-
στά παιχνίδια και μπιμπελό. Με το που ερχόταν το δέμα, γινόταν η 
διαλογή. Μετά απ’ τα κουτσομπολιά περί του περιεχομένου (κοίτα 
τι γραβάτα είναι αυτή, με άλογα; τι χαζά χρώματα έχει αυτό το φό-
ρεμα και αν θέλει ο Θεός, έλεγε η μάνα μου, να φοριούνται τέτοια 
πράγματα) η μάνα μου έπαιρνε όσα ήταν για να κρατηθούν και να 
φορεθούν. Τα χώριζε ανάλογα με τα χρώματά τους και τα περνού-
σε εκατό νερά για να απολυμανθούν, γιατί «ποιος ξέρει τι μπορεί να 
έχουν αυτοί οι Αμερικάνοι» έλεγε πάλι η μάνα μου. «Μη μας κολ-
λήσουν και καμιά αρρώστια». Τίποτα δεν μας κολλήσανε απ’ αυτού 
του είδους τις αρρώστιες που εννοούσε η μάνα μου. Άλλες αρρώ-
στιες μας κόλλησαν όμως, που είχαν σαν αποτέλεσμα το σημερινό 
δυστυχώς τρόπο ζωής μας.
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 Πράγματι, για μένα ήταν καθοριστική η βοήθεια αυτή στο θέμα 
του ρουχισμού (τι ΟΥΝΡΑ και τι σχέδιο Μάρσαλ), γιατί αυτό συνε-
χίστηκε και για αρκετά ακόμη χρόνια, μέχρι που δεν είχαμε ανάγκη 
πια αυτή τη βοήθεια. 

Θα πρέπει δε να πω εδώ ότι τουλάχιστον την καλή μοντέρνα εμ-
φάνισή μου τη χρωστούσα σ’ αυτή την αποστολή αυτών των δεμά-
των. Καταπληκτικά μπουφανάκια, μπλού τζην, μακό μπλουζάκια 
και τόσα άλλα, έπαιξαν αργότερα καταλυτικής σημασίας ρόλο στην 
εύκολη προσέγγιση του θηλυκόκοσμου που γοητευόταν όχι βέ-
βαια μόνον από τα ρούχα (τι μετριοφροσύνη Θεέ μου). Αλλά πώς 
να το κάνουμε, αυτά ήταν ο κράχτης. Ένα μπουφανάκι απ’ αυτά, 
λόγω της επιτυχίας που είχε (εποχή Τζέιμς Ντίν, στο ρόλο του 
«Επαναστάτη χωρίς αιτία»., δανειζότανε αρκετές φορές σε φίλους, 
που το φόρεσαν στο πρώτο τους ραντεβού για να εντυπωσιάσουν 
με την εμφάνισή τους το κορίτσι τους.

*

Το παιχνίδι με τις κάρτες, τις φωτογραφίες που λέγαμε, μπο-
ρεί να πει κανείς πως εν μέρει είχε και τον άδηλο προσανατολι-
σμό των παιδιών σε πρότυπα κάποιου συστήματος. Σ’ έμπαζε στα 
τερτίπια του ποδοσφαίρου (κατ’ άλλους αθλητισμό) και του σινεμά. 
Σου μάθαινε τ’ αστέρια του είδους, τους μετέπειτα θρύλους. Τους 
μεγαλύτερους από μας, μας έμπαζε στις προεφηβικές σεξουαλικές 
ανησυχίες μας. ∆εν ήταν μικρό πράγμα να βλέπεις ξαπλωμένη σε 
ανάκλινδρο την πανέμορφη Σιλβάνα Μάγκανο, ή τη Ροσάνα Ποντε-
στά και την Υβόν Σανσόν ξαπλωμένες σε νωχελικές στάσεις. Πώς 
να μείνεις ασυγκίνητος στη θέα των διακριτικών για τα σημερινά 
δεδομένα, αλλά τολμηρά για την εποχή εκείνη, ντεκολτέ τους; Και 
το σπουδαιότερο, αληθινά (κι όχι σιλικονούχα σαν τα σημερινά). Στα 
καλλίγραμμα πόδια τους, που άφηνε ο σκηνοθέτης εσκεμμένα να 
φαίνονται, λίγο πιο πάνω απ’ το γόνατό τους; Πώς να μη θέλεις να 
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μοιάσεις έναν Κερκ Ντάγκλας (Οδύσσεια), έναν Τζέιμς Ντίν (Επανα-
στάτης χωρίς αιτία), έναν Χομφρει Μπόγκαρτ (Καζαμπλάνκα). Πώς 
να μη ζηλεύεις ένα Μανταλόζη (Αγριόγατο των διχτύων) ή έναν Λυ-
νοξιλάκη, έναν ∆αρίβα, έναν Πετρόπουλο που τον πήγαιναν κι οι 
γυναίκες, ένα Μπέμπη, έναν Πανάκη, έναν Κοτρίδη, έναν Μουράτη 
(μέχρι και κινηματογραφική ταινία έγινε η ζωή του). Σχεδόν σου 
είπα την Εθνική Ελλάδος της εποχής εκείνης. Και πόσους άλλους 
που τους αδικώ που δεν προλαβαίνω να τους θυμηθώ και να τους 
γράψω. Προσπαθούσαμε να τους μιμηθούμε. Πόσοι από μας δε θέ-
λαμε να γίνουμε σαν κι αυτούς όταν θα μεγαλώναμε.

*

Παίζαμε κι εμείς μπάλα στην αλάνα της γειτονιάς μου. Ήταν ένα 
γηπεδάκι φτιαγμένο από δύο τρεις, από εμάς, τους πιτσιρικάδες της 
δικής μας γειτονιάς. Πρέπει να σου πω ότι στη γειτονιά, αγόρια, πε-
ρίπου της δικής μου ηλικίας, ήμασταν τρία όλα κι όλα. Απ’ τη θά-
λασσα μέχρι την οδό Πολυμέρη που ήταν τα όρια της γειτονιάς μας, 
αυτοί ήμασταν, τρεις.

Αν ξεκινούσες από τη βίλα του Παπαγεωργίου, τα σπίτια απ’ ό,τι 
θυμάμαι είχαν την εξής σειρά. Η βίλα Παπαγεωργίου. ∆εν είχε παι-
διά. Μετά σ’ ένα ωραίο πέτρινο διώροφο, έμενε κάποιος Γιαννάκης 
Ρουσάς, ένας κοντός νέος άντρας ανύπαντρος. Πηγαινοερχόταν με 
το καλογυαλισμένο ποδήλατό του και ζούσε μάλλον, με την αδερφή 
του. Μετά, σ’ ένα άλλο, μεγαλύτερο σπίτι, έμεναν δυο τρεις οικογέ-
νειες με μικρά παιδάκια. Πιο πάνω, σ’ ένα άλλο διώροφο, έμενε η 
οικογένεια του αυτοκινητιστή Κατσόμαλου, φίλου του πατέρα μου. 
Ο Παπάκιας ο Απόστολος που ήταν ένα καλοκαίρι κι αυτός βοηθός 
του πατέρα μου στ’ αλώνια στη Μακεδονία. Μετά, επίσης ένα διώ-
ροφο καλοκτισμένο σπίτι, με την αυλή του, του ζεύγους Χαρούλη, 
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με τη θυγατέρα τους. Στο κάτω πάτωμα έμενε κάποιος Πέτσος, που 
έπαιζε πολύ ωραία φυσαρμόνικα. Στο διπλανό σπίτι, έμενε η κυρα–
Χαρίκλεια με τα τρία αγόρια της. ∆ίπλα, εμείς. Ένας μαντρότοιχος 
που αν τον σκαρφάλωνες σε έμπαζε στην αυλή του διπλανού διώ-
ροφου σπιτιού με τα δέντρα του και τα λουλούδια του, έμενε η πο-
λυμελής οικογένεια Τέη.

Τρία κορίτσια και δυο αγόρια. Η Καίτη, η Ελένη [την Ελένη πα-
ντρεύτηκε ένας Ελληνοαμερικάνος υπαξιωματικός και την πήρε 

στην Αμερική, (φωτο απ’ αυτόν το γάμο. Απ΄ 
αριστερά   ο   Θανάσης, η Ελένη νύφη, ο γαμ-
πρός, το Κική ως παράνυμφος, η Καίτη αν 
δεν κάνω λάθος, αδερφή της Ελένης) όπως 
και τόσες άλλες νύφες που έβρισκαν, λέγα-
νε τότε, την τύχη τους στην πέραν του Ατ-
λαντικού αυτή χώρα. Η Μαίρη (που έκοβε 
τα νύχια του δεξιού χεριού του ξαδέρφου 

μου, μια που αυτός δεν μπορούσε γιατί του έλειπαν οι πρώτες φά-
λαγγες των τεσσάρων δαχτύλων του αριστερού του, απ’ την αντί-
σταση, όπως είπαμε]. Ο Κωστάκης (ο επονομαζόμενος Σελεμέκος), 
ένας νέος 18 χρονών τότε, που δούλεψε αργότερα και σερβιτόρος 
στην ταβέρνα του Θανάση του Ρουκά. Καλό παιδί και μ’ αγαπού-
σε θυμάμαι. Τον συνάντησα στο τελευταίο μου ταξίδι στο Βόλο κι 
ήταν λες όπως τότε. Στη συμπεριφορά του, ήταν μαλαγάνας (έλεγε 
η θεία Τερέζα) κι αγαπητός. Τον άλλον τον αδερφό, τον Θόδωρο, 
δεν τον θυμάμαι καλά.

 Ένας μαντρότοιχος χώριζε πάλι, το ισόγειο συμπαθητικό σαν βι-
λίτσα σπίτι, της οικογένειας Πισιώτη. Ο κύριος Πισιώτης με τη γυ-
ναίκα του και τα δυο του παιδιά. Ο Γιώργος ο γιος και το Κατινάκι η 
κόρη τους (μια γλυκύτατη μοδιστρούλα), όμορφοι άνθρωποι, όλοι 
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τους. Πατέρας και γιος διατηρούσαν κατάστημα όπου φτιάχνανε και 
πουλούσανε καπέλα, στο εμπορικό κέντρο του Βόλου. Τα καπέλα 
είχαν πέραση ακόμη εκείνη την εποχή και περνούσαν καλά.

Αργότερα τα πράγματα άλλαξαν και τα παιδιά, μεγάλα πια, μετα-
νάστευσαν και τα δυο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιώργος κάπου τακτοποιήθηκε και παντρεύτηκε. Το Κατινάκι 
παντρεύτηκε κι αυτό, έναν καλό άνθρωπο, στο Ασβεστοχώρι Θεσ-
σαλονίκης. Συναντηθήκαμε μετά από πολλά χρόνια, όταν έκλεισε 
κι ο δικός μας μεταναστευτικός κύκλος και εγκατασταθήκαμε μό-
νιμα πια στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι εδώ κανένα παιδί της ηλικίας μου στη 
γειτονιά. Απέναντι ένα χαμηλό σπιτάκι με τον κήπο 
του, τον μπαξεδάκο του και με τα καταπληκτικά 
μοβ χρυσανθεμάκια, που άνθιζαν πάντα του Αγίου 
∆ημητρίου και κρατούσαν όλο το χειμώνα. 

∆εν τα ξέχασα ποτέ μου. Υπάρχει ακόμη 
όπως ακριβώς το άφησα πνιγμένο μέσα στο 
πράσινο να προεξέχει μέσα στο δρόμο σαν 
ανορθογραφία πλέον, (φωτο όπως είναι σήμε-
ρα) ανάμεσα στα «μοντέρνα’’ σε εισαγωγικά 
κτίρια και στις πολυκατοικίες, που έπνιξαν την 
όμορφη γειτονιά μου. Και τι σου είναι η φύση. Τα χρυσανθεμάκια 
φυτρώνουν ακόμα σε πείσμα των καιρών, που βιώνουμε ανάμεσα 
στο μπετόν και την άσφαλτο.

Ζούσαν εκεί ο κυρ-Αντρέας, με την κυρα-Μαρία τη γυναίκα 
του –δεν άκουγε καλά η κακομοίρα– και τις τρεις κόρες του. Την 
Αντιγόνη, τη Βαγγελίτσα και την Αγγελικούλα. Σκούπες πούλαγε ο 
κυρ-Αντρέας και την έβγαζαν μια χαρά.

Οι σκούπες ήταν φτιαγμένες από χόρτο (οικολογικές), το απα-
ραίτητο εξάρτημα για τις νοικοκυρές της εποχής, φερμένες από το 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

174

χωριό Καστανιές του Έβρου –το γνώρισα το χωριό και την περιοχή 
αργότερα με πολλούς τρόπους και υπάρχει ακόμη εκεί μια και μο-
ναδική βιοτεχνία που κατασκευάζει αυτές τις οικολογικές σκούπες 
που μάλλον για διακόσμηση θα πωλούνται τώρα.

 Είχανε και τον Τρελογιαννάκο (τον λεγόμενο Ταμπατούμπα), 
έναν ήσυχο άνθρωπο που πούλαγε λαχεία. Ζούσε στο δικό του κό-
σμο, ίσως καλύτερον από το δικό μας, χωρίς να ενοχλεί κανέναν. 
(Μάζευε ό,τι χαρτάκι εύρισκε στο δρόμο του και το έμπαζε στις τσέ-
πες των ρούχων του, που φούσκωναν και τον έκανα διπλάσιο σε 
όγκο). Εμείς, με την παιδική μας αφέλεια και θρασύτητα, που χαρα-
κτηρίζει όλα τα παιδιά της ηλικίας αυτής, τον πειράζαμε καμιά φορά 
για τα καμώματά του, ταράζοντας την ησυχία του. Όλοι τους καλοί 
άνθρωποι, φτωχοί, εργατικοί και καλοί γείτονες.

Πιο πάνω, η οικογένεια Παπαϊωσήφ, με τις δυο κόρες τους, την 
Ευδοκία, τη μεγάλη, και τη Βασιλικούλα, τη μικρότερη, που ήταν 
στην ηλικία μου κι έπαιζε με την Κική κουτσό, αμάδες και σκαλιστά. 

(Η Κική όταν έπαιζε το παιχνίδι αυτό με τις αμάδες κάποια στι-
γμή έσκυβε για να πάρει την δικιά της. Σκύβοντας λοιπόν, φαινόταν 
το βρακάκι της. Για το λόγο αυτό έφαγε πολλές καρπαζιές από μένα 
και πάντα διαμαρτυρόμουν στη μάνα μου και της έλεγα να τις φο-
ράει πιο μακριές φούστες. Τέτοια πράματα φίλε μου ο δικός σου). 

Ζούσαν σε ένα από τα πολύ ωραία σπίτια της γειτονιάς. Σπίτι πέ-
τρινο, υπερυψωμένο αρκετά από το δρόμο, με μεγάλη αυλή και 
περιτριγυρισμένο με μασιφένια σιδερένια κάγκελα –τώρα είναι κι 

αυτό μια πολυκατοικία όπως όλες σχεδόν οι άλλες.

Μετά, ένα άλλο και στη γωνία, το σπίτι της κυ-
ρα-Εύας, μιας ωραίας γυναίκας της εποχής, που 
μάλλον από κακεντρέχεια μερικοί άφηναν υπο-
νοούμενα για τη διαχείριση της ομορφιάς της. 
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Απέναντι, στην άλλη γωνία, το λιτό σπίτι του εμπόρου Μπιμπικά-
κη,  (φωτο),  το  μοναδικό που απέμεινε και μ’ εκείνο το φτωχό-
σπιτο (τότε και τώρα) του κυρ-Αντρέα σώθηκαν στη γειτονιά από 
τη λαίλαπα κι εδώ των καταστροφέων εργολάβων. Πιο πάνω, το 
μπακάλικο «Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ» με ιδιοκτήτες τα αδέρφια Μαρίνο, Παύ-
λο και Αντώνη και την κυραΧρυσούλα, γυναίκα του κυρ-Παύλου. 
Όλοι μαζί στο μπακάλικο, κι από πίσω το σπίτι τους (πολυκατοικία 
κι αυτό σήμερα). Πιο πάνω, στη γωνία του δρόμου με την οδό Πο-
λυμέρη, ο φούρνος του Φανιά, όπου η μάνα μου έστελνε το κυρια-
κάτικο γκιουβέτσι της για ψήσιμο. Αυτά ήταν τα σπίτια της γειτονιάς 
μου. Λίγο πιο πάνω είχε δυο αγόρια της ηλικίας μου. Θυμάμαι μόνο 
τα επίθετά τους. Ο Σταφυλάς κι ο Παπαδήμας. Ο πρώτος, καλό, λα-
ϊκό παιδί, ο άλλος ολίγον φλώρος.

Πίσω απ’ τα σπίτια της Βασιλικούλας και του κυρ-Αντρέα υπήρ-
χε μια αλάνα όπως είπαμε. Ο Σταφυλάς, εγώ κι ένας άλλος πιτσιρι-
κάς της παραπάνω γειτονιάς την είχαμε μετατρέψει σε γηπεδάκι. 
Μικρό, για μονότερμα, τι χρειαζόταν το μεγαλύτερο άλλωστε για 
τρεις παίκτες όλο κι όλο (ένα mini football σήμερα). Ήταν κανο-
νικό, με εστία, με γραμμές, μικρή και μεγάλη περιοχή, στα μέτρα 
μας βέβαια, χωρίς δοκάρια αλλά δυο πέτρες για σημάδια των κάθε-
των δοκαριών. Σημείο πέναλτι, έντεκα μετρημένα μέτρα, και γωνία 
του κόρνερ, αμέ!! Τρεις παίκτες. Οι δυο προσπαθούν να τριπλάρει 
ο ένας τον άλλον κι ο τρίτος τερματοφύλακας. Τον τερματοφύλακα 
τον καθόριζε η κλήρωση με κορώνα γράμματα μιας δεκάρας. Μετά 
από δέκα επιθέσεις είτε έμπαινε γκολ ή απέκρουε ο τερματοφύλα-
κας, έπαιρνε άλλος τη θέση του, πάλι με κορώνα γράμματα.

Ένα απόγευμα, παίζοντας, ο Παπαδήμας σε μια κόντρα που του 
έκανα, λίγο σκληρή (τάκλιν το λένε σήμερα στη διεθνή γλώσσα του 
ποδοσφαίρου), πέφτει κάτω και γδέρνει τον ένα του γόνατο. Τον 
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πήραν τα αίματα και μια και δυο στη μαμά του.

– Τι έπαθες αγόοορι μου, τι σου κάαανανε;

– Να καλέ μαμά, ο Ρουκάς με χτύπησε.

– Γιατί;

– ∆εν ξέρω, λέει ο φλώρος (απ’ το φόβο του γιατί δεν τον άφηνε 
η μάνα του να παίζει ποδόσφαιρο).

Μια και δυο, μάνα και γιος στην πόρτα του σπιτιού μας.

– Κυρία Ευθυμίιιια, Κυρία Ευθυμίιιια.

– Ορίστε, ποιος είναι;

– Ελάτε έξω σας παρακαλώ, είμαι η κυρία Παπαδήμα.

– Τι συμβαίνει κυρία Παπαδήμα;

– Τι συμβαίνει; Για δείτε εδώ τι έκανε ο γιος σας το πόδι του παι-
διού, και σκύβει να σηκώσει το πόδι του φλώρου του γιου της, που 
μετέφερε ψεύτικα το περιστατικό.

– Πώς έγινε αυτό παιδάκι μου; Ρωτάει η μάνα μου τον φλώρο.

– Μα, μου….!

– Πες μου παιδί μου και θα τον κανονίσω τον δικό μου, θα δεις.

 Ο φλώρος δεν απαντά, αλλά η μάνα του να επιμένει πως τον 
τραυμάτισα και πως έπρεπε να τιμωρηθώ γι’ αυτό.

– Έλα δω Γιώργο, τι λέει εδώ η κυρία Παπαδήμα;

– Τι λέει καλέ μαμά; μπάλα παίζαμε κι έπεσε, εγώ τι φταίω. Πες κι 
εσύ ρε Παπαδήμα, φταίω, πες;

Ο φλώρος τσιμουδιά, το κορόιδο.
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– Κυρία Ευθυμία, λυπάμαι πάρα πολύ για το γιο σας.

  -Μα! κάνει η μάνα μου, δεν κατάλαβα, το παιδί σας δε λέει ότι 
τον χτύπησε το δικό μου.

– Τι να σας πω, τι να σας πω. Ξέρετε πως σας εκτιμώ αλλά συμ-
βαίνει «απ’ αγκάθι να βγαίνει ρόδι κι από ρόδι αγκάθι».

Υπονοώντας βέβαια πως από καλούς γονείς καμιά φορά βγαί-
νουν κακά παιδιά και τ’ ανάποδο. Παίρνει το γιο της επιδεικτικά και 
φεύγει. Η ποινή αδυσώπητη και η εκτέλεσή της με συνοπτικές δια-
δικασίες. Παντόφλα, καρπαζιές και κλείσιμο στο πλυσταριό.

– Να σου μάθω γω να με κάνεις ρεζίλι στη γειτονιά παλιόπαιδο.

Φάπ, η παντοφλιά. Με το ένα χέρι η κυρα-Ευθυμία χειροτονούσε 
και με τ’ άλλο τραβούσε τ’ αυτί και μ’ έσερνε προς το πλυσταριό.

Η Κική ζαρωμένη σε μια γωνιά, παρακολουθούσε τα βασανιστή-
ρια και τρομαγμένη εξαφανίστηκε.

– Τι νομίζεις; Θα με τρελάνεις εσύ εμένα, πότε με το ’να και πότε 
με τ’ άλλο;

– Ωχ ρε μαμάαα, πονάω, πονάωωω!!!

– Πονάς; Τώρα, τώρα θα δεις, δεν τελειώσαμε, θα σε κλείσω 
μέσα στο πλυσταριό όλη νύχτα, για να μάθεις να χτυπάς τα παιδιά 
του κόσμου.

– Πoια παιδιά καλέ μαμά; Ψέματα σου είπαν, ρώτα και τον Στα-
φυλά να μάθεις.

– Θα μάθω εγώ, τι θαρρείς, έτσι θα σ’ αφήσω, να μου λες ό,τι θέ-
λεις, ψέματα έλεγε βρε, η μάνα του παιδιού που έτρεχαν τα αίματα;

– Ψέματα έλεγε αυτός ο φλώρος, καλέ μαμά.
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 Φάπ, κι άλλη παντοφλιά, και η τελευταία πράξη του δράματος 
έπαιρνε τέλος. Σαβουρτισμένος μέσα στο πλυσταριό και κλειδωμέ-
νος απ’ έξω και το κλειδί παρμένο, μη γίνει καμιά δραπέτευση όπως 
την προηγούμενη φορά που μ’ έσωσε η θεία Τερέζα βγάζοντάς με 
απ’ τα κρατητήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ.

– Τι έγινε πάλι, βρε Ευθυμία, με το παιδί; Θα το σακατέψεις.

– Ξέρω εγώ τι κάνω.

– Τι ξέρεις πια εσύ λέει η θεια μου η Τερέζα), τι έκανε ο Γιωργά-
κος, για να τον δέρνεις και να τον κλείνεις στο πλυσταριό;

– ∆εν άκουσες. Να μου λέει εμένα, η Παπαδήμα, αγκάθια και  
ρόδα μέσα στο σπίτι μου, να μας ακούει η γειτονιά…!

– Σκατά, σκατά να φάει, ο Παπαδήμας ο ψεύτης, γαμώ το σόι σου 
το γερμανικό.

– Τι είπες, βρε παλαβέ, ποιο σόι μου γερμανικό. (Κατά την άποψή 
μου «Γαμώ το σόι σου το γερμανικό», όπως έλεγε ο Θανάσης της 
μάνα του όταν τον ζόριζε καμιά φορά, νόμιζα ότι ήταν μια κοινή βρι-
σιά που την έλεγαν οι μεγαλύτεροι στη μάνα τους όταν τους ζόρι-
ζαν). Έτσι λοιπόν, από τον πόνο μου και με κλάματα, έβριζα τη μάνα 
μου κι εγώ, για να την εκδικηθώ υποτίθεται.

Εγώ να έχω τον πόνο μου και την απομόνωσή μου μέσα στο σκο-
τάδι του πλυσταριού και η θεια μου να ξεκαρδίζεται στα γέλια με την 
άστοχη και άσχετη βρισιά μου. Αφού τ’ αναφιλητά μου σταμάτησαν, 
η μάνα μου άρχισε, φαίνεται, να βλέπει τα πράγματα κι απ’ την άλλη 
σκοπιά.

– Λες βρε, ο παλαβός να ’χει δίκιο; Παλαβό εννοούσε εμένα και 
μονολογούσε.
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Όπως περνούσε η ώρα, η μάνα μου έλεγε κι από καμιά φοβέ-
ρα ανάμεσα, για να ακούει αν της απαντούσα και αν ήμουν καλά, 
γιατί πάντα φοβόταν μην πάθω και τίποτα. Άρχισε το μάτι μου να 
συνηθίζει το σκοτάδι του πλυσταριού, να περνάει κι ο πόνος από 
τις παντοφλιές και, ξαφνικά... εκεί που το βλέμμα μου (ούτε γάτα 
να ήμουνα) περιεργαζόταν από πλήξη και ανία, όπως του κάθε νε-
οφυλακισμένου πιστεύω, ανακαλύπτω έναν τέντζερη πάνω στη 
φρεσκοσβησμένη φουφού. Πλησιάζω, ανοίγω το καπάκι και ανα-
καλύπτω πως το περιεχόμενό του ήταν κάτι Πηλιορείτικα κάστανα, 
νάααα!! Μπόμπες. Τα είχε βράσει φαίνεται η μάνα μου πριν από λίγη 
ώρα.Η καλύτερή μου. Μια η ανία, μια η αδικία, αλλά και η πείνα που 
άρχισε να μου τρώει το στομάχι μια και δυο στην εκδίκηση.

Η μάνα μου τα κάστανα ήξερε να τα βράζει με ξεχωριστό τρό-
πο, τι Πηλιορείτισσα θα ήταν άλλωστε αν δεν το ήξερε. Ήταν μια 
λιχουδιά πραγματική, βρασμένα με τέτοιον τρόπο που διατηρούσαν 
το χυμό τους και δε σε μπούκωναν όταν τα έτρωγες. Έτσι λοιπόν, 
άρχισα να τα περιδρομιάζω και να λέω κι από μέσα μου. «Τώρα θα 
σου δείξω εγώ, γαμώ το σόι σου το γερμανικό, θα τα φάω όλα, να 
μη βρεις ούτε ένα». Έτσι που άρχισα να απολαμβάνω την εκδίκηση 
μου, ακούω την Κική να μου λέει σιγά σιγά έξω από την κλειδωμέ-
νη πόρτα του πλυσταριού.

– Γιωργάκο ακούς;

– Ναι γιατί;

– Πώς μιλάς έτσι ρε;

– Πώς;

– Ξέρω γω, σαν να έχεις μπουκωμένο το στόμα σου.

– Τι λες μαρή;
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– Πήγαμε και βρήκαμε τον Σταφυλά, με τη Βασιλικούλα κι είναι 
στη μαμά, μέσα, και της λέει πώς έγιναν τα πράγματα.

– Αλήθεια;

– Ναι.

Κι απάνω που άρχισαν να μ’ αρέσουν τα κάστανα και να την ψι-
λοβρίσκω, ακούω τα βήματα της μάνας μου και το κλειδί να μπαίνει 
στην κλειδαριά και να ανοίγει η πόρτα.

– Έλα έξω βρε, έλα, μπρος.

– Όχι, δεν έρχομαι.

– Έλα βρε και τζάμπα έφαγες το ξύλο

– Ναι, εε;

– Έλα αγόρι μου, εγώ η κακούργα που σε μάλωσα που σε σα-
κάτεψα, που να μου κοπούν τα χέρια αν τα ξαναπλώσω πάνω σου.

– Ναι, καλά!

  -Τι έκανες εδώ βρε, τι φλούδια ειν’ αυτά; Βρήκες βρε αφιλότι-
με τα κάστανα; Καλά έκανες αγόρι μου, καλά έκανες. Έλα τώρα να 
σε φιλήσω, να σε χαϊδέψω, να φιλιώσουμε. Πώς θα πάω μεθαύριο 
στην Εκκλησία η κακούργα. ∆ίκιο είχες αγόρι μου, δίκιο, μου τα 
είπε όλα ο φίλος σου. Μην ανησυχείς και θα τη βάλω στη θέση της 
εγώ αυτή την κυρία.

Η μάνα μου πράγματι δεν ξανάπλωσε χέρι απάνω μου. Όχι γιατί 
έγινα πιο φρόνιμος ή η μάνα μου δεν επιχείρησε να με ξαναχειρο-
τονήσει. Όχι, αλλά την επόμενη φορά που επιχείρησε κάτι τέτοιο …

– Έλα δω βρε, έλα δω είπα.

– Να έρχομαι, βάρα με, βάρα με.
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Πάει ν’ απλώσει το χέρι της, να με πιάσει απ’ τ’ αυτί, αλλά την 
προλαβαίνω και της το πιάνω, και στην προσπάθειά της να με πιά-
σει με τ’ άλλο, της τα φυλακίζω και τα δύο με τα δικά μου και ερ-
χόμαστε σε απόσταση αναπνοής. Τότε έγινε το θαύμα.

– Τι κάνεις βρε, της μάνα σου πιάνεις τα χέρια;

– Αμέ, τι νομίζεις, θα με δέρνεις συνέχεια, φτάνει πια.

– Αγόρι μου, μεγάλωσες πράγματι κι εγω δεν το πήρα χαμπάρι, 
και τι δύναμη βρε που έχουν τα χέρια σου, σαν τανάλιες είναι δυ-
νατά!!

* * *

Εδώ, θα πρέπει να σου πω λίγα πράγματα για το χαρακτήρα της 
μάνας μου –της μαμάς μου, έτσι ήθελε να τη φωνάζουμε, μαμά. 
Της άραζε– όπως εγώ άρχισα να την καταλαβαίνω από πολύ μι-
κρός λόγω και του χαρακτήρα μου, που παρατηρούσα τα πάντα και 
έβλεπα τα πάντα.

*

Η μαμά μου λοιπόν ήταν μια όμορφη γυναίκα και προερχόταν από 
συντηρητικό σπίτι (μπαμπάς αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ο 
αδερφός, ο Απόστολος Πάταγας, δυτικοευρωπαϊκής κουλτούρας, 
φίλος αργότερα του Κωνσταντίνου Καραμανλή –φτύσε τον κόρφο 
σου– και θρήσκα. Είχε χάσει τον πρώτο της άντρα, που ήταν δι-
καστικός, διαφορετικής νοοτροπίας και μόρφωσης απ΄ τον πατέρα 
μου. Το καντήλι άναβε πάντα στο εικονοστάσι. Η Αγία Επιστολή, ένα 
θρησκευτικό κατασκεύασμα  της εποχής, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί 
και στις μέρες μας, διαβαζόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Το περιεχόμενο 
αυτής της επιστολής, μεταξύ των άλλων ανατριχιαστικών (κόλαση, 
καζάνια, διάβολοι και τα ρέστα) αναφερόταν και στην πιστή τήρηση 
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της νηστείας ας πούμε κ.τ.λ. Θυμάμαι σαν τώρα να διαβάζει η μάνα 
μας τα εξής τρομερά: «Καταραμένος ο λάρυγξ που καταλύει κρέ-
ας και οψάριον ημέραν Τετάρτη και Παρασκευή».. κ.τ.λ., κ.τ.λ. Οι 
συνέπειες απ’ την παρέκκλιση των εντολών αυτών, χιλιάδες μετά-
νοιες και προσευχές. Η κόλαση με τα καζάνια της σε περίμεναν σαν 
πέθαινες αμετανόητος. Τέτοια πράγματα.

Επειδή στη ζωή της δεν πείνασε και στην κατοχή ακόμη, όπως 
έχουμε πει, σεβότανε το ψωμί που έτρωγε. Όταν λάχαινε να πέ-
σει καμιά φορά κανά κομμάτι ψωμί κάτω απ’ το τραπέζι, έσκυβε 
και το ’παιρνε, το σταύρωνε στο πρόσωπο της μπροστά, κι αφού 
το φυσούσε, το φιλούσε ευλαβικά και το έτρωγε. ∆εν πήγαινε συ-
χνά στην εκκλησία, δεν είχε χρόνο. ∆εν άκουσα όμως να κακολογεί 
κανέναν. Τι να προλάβει να κάνει με δύο παιδιά και να τα θέλει όλα 
στην εντέλεια. Ακόμη και τα πόδια του πατέρα μου έπλενε τα πρώτα 
χρόνια, ετοιμάζοντας χλιαρό νερό, βάζοντάς το σε μια αλουμινένια 
λεκάνη, για να του τα ξεκουράσει. Τα δικά της ήταν χίλιες φορές πιο 
κουρασμένα απ’ τις δουλειές του σπιτιού και της δικής μας λάτρας. 
Να του ξύνει την πλάτη και να του κόβει και τα νύχια καμιά φορά. 
Και πώς όλα αυτά; Πλύσιμο στη σκαφίδια – και μη μου πεις πως δεν 
ξέρεις τι είναι η σκαφίδα. Σιδέρωμα με σίδερο μ’ αναμμένα κάρ-
βουνα. Άλεσμα του καφέ στη χειροκίνητη μηχανή, απ’ αυτές που 
έχουμε πολλοί από μας σαν αντίκες στα σπίτια μας. Μαγείρεμα στην 
γκαζιέρα, ζύμωμα ψωμιού με τα χεράκια της, και την Αγία Επιστολή 
απαραιτήτως και πόσα άλλα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, έπρεπε να ’ναι 
κι ερωμένη και να κάνει τα κέφια του μαστρο-Γιάννη.

Έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα χαρίσματα, απαιτούσε με τη σειρά 
της, το σεβασμό και την αναγνώριση απ’ τον πατέρα μου, ο οποίος 
δεν την αδικούσε βέβαια. Την είχε με το Ευθυμίτσα μου και Ευ-
θυμίτσα μου, της έπαιρνε ότι ήταν δυνατό να τη βοηθήσει, ή της 
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το έφτιαχνε ο ίδιος… αλλά… έπειτα από λίγα χρόνια γάμου και τον 
ερχομό το δικό μας, απλώς την «κεράτωνε». Αυτό δεν μπορούσε 
να το ανεχτεί η μάνα μας κι ήταν ένα απ’ τα λίγα σημεία τριβής τους 
που είχε σαν αποτέλεσμα τον εκνευρισμό και τα δίκαια και φυσι-
ολογικά ξεσπάσματά της σ’ εμένα που δεν ήμουν όπως είπαμε κι 
εύκολος χαρακτήρας.

*

 Απ’ την άλλη πλευρά ένας άντρας γεννημένος μποέμ. Ο πατέ-
ρας μου ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή κι όλα όσα τη 
συνθέτουν. Αγαπούσε πρώτα πρώτα τους σωστούς ανθρώπους και 
την καλή παρέα. Το λίγο αλλά καλό φαγητό, το καλό κρασί, τις γυ-
ναίκες και τον εαυτόντου (σωστός μπον βιβέρ για την εποχή του). 
Ήταν εργατικός, ευφυής και εφευρετικός στη δουλειά του. Εκεί που 
κωλώνανε οι άλλοι, αυτός εύρισκε λύσεις. Ακόμη και σήμερα, όπου 
να γυρίσω τη ματιά μου, βλέπω και μια δικιά του κατασκευή, δικής 
του επινόησης, ή την εξέλιξη κάποιας άλλης τελοσπάντων. Και το 
σπουδαιότερο, δε φοβόταν το θάνατο.

*

Ο Επίκουρος (η φιλοσοφία του δηλαδή) μάς διδάσκει κυρίως 
ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε απ’ το θάνατο, γιατί ο θάνα-
τος είναι ένα τέλειο τίποτα: δεν είναι εκεί όταν εμείς υπάρχουμε, κι 
όταν είναι εκεί, εμείς δεν υπάρχουμε πια. Από την άλλη πλευρά, η 
οδός της σοφίας περνά για τον Επίκουρο μέσα από την αναζήτηση 
της ευχαρίστησης, που είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να 
εξασφαλίσει ο άνθρωπος. Η ευχαρίστηση αυτή ορίζεται ως απου-
σία πόνου και αγωνίας. Για να είναι λοιπόν κανείς ευτυχής, αρκεί 
να μπορεί να ικανοποιεί τις πιο βασικές του ανάγκες (την πείνα, τη 
δίψα κ.τ.λ.). Πρόκειται για φυσικές ανάγκες, που είναι πολύ εύ-
κολο να ικανοποιηθούν. Αντίθετα, το να κυνηγάμε συνεχώς ένα 
σωρό μη απαραίτητα πράγματα (πλούτο, ισχύ, δόξα κ.τ.λ.) δεν 
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οδηγεί παρά στη δυστυχία, αφού, όταν ο άνθρωπος προσκολλάται 
σ’ αυτά, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Σήμερα λέμε για κάποιον 
ότι είναι επικούρειος όταν έχει ως πρωταρχική επιδίωξη στη ζωή 
την αναζήτηση της απόλαυσης.Ο πατέρας μου σαφώς δε διάβασε 
ποτέ του Επίκουρο, δεν τον γνώριζε καν…

*

Στο γηπεδάκι, το μονότερμα συνεχιζόταν. Ο Παπαδήμας μεγά-
λωσε κι αυτός, δε φοβόταν να λέει την αλήθεια στη μάνα του, ότι 
έπαιζε ποδόσφαιρο όπως και τ’ άλλα παιδιά, γίναμε φίλοι κι οι μα-
νάδες μας την Κυριακή στην Εκκλησία (όσες φορές μπορούσε και 
πήγαινε η μάνα μου) ανταλλάσσανε φιλοφρονήσεις. Είχαμε μεγα-
λώσει, 5η ∆ημοτικού πια.

Μάθαμε να γράφουμε με την πένα και το μελάνι, να γράφουμε 
διαγωνισμούς. Μάθαμε να κολυμπάμε. Ο Θανάσης ο ξάδερφός μου 
να είναι καλά.

Μία Κυριακή στον Άναυρο, μέσα από μια βάρκα, αφού δεν τον 
άκουγα και δεν έπεφτα να κολυμπήσω φοβούμενος τα βαθιά νερά, 
μου δίνει μια και βρέθηκα κανα μέτρο κάτω απ’ την επιφάνεια της 
θάλασσας. Αυτό ήταν όλο, η θάλασσα έγινε δικιά μου για πάντα. 

(Αυτόν τον τρόπο διάλεξε και το είπε με τη μεταφορική έννοια 
του λόγου του ο Καραμανλής αργότερα, για να βάλει τους Έλληνες 
στην Ε.Ο.Κ. Μόνο που η Ε.Ο.Κ. δεν ήταν Παγασητικός. Πολύ φο-
βάμαι όμως πως μέχρι να μάθουμε να κολυμπάμε, θα μας φάνε οι 
καρχαρίες της Ευρώπης με τα τερτίπια τους).

 Πηγαίναμε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, που το γήπεδό 
του ήταν πολύ κοντά στη γειτονιά μας. Στις προπονήσεις αυτές βλέ-
παμε τους μεγάλους να κλωτσάνε κανονικές μπάλες, πολλές μπά-
λες.

Μας βάζανε να τις μαζεύουμε και να τις ξαναπαίρνουν οι πο-
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δοσφαιριστές και να τις κλωτσούν με δύναμη αλλά και με τέχνη. 
Γνωριστήκαμε και με τον προπονητή, ο οποίος μας χάρισε και μια 
φθαρμένη, αλλά για μας εξαιρετική, κανονική μπάλα (κι όχι σαν 
εκείνες που φτιάχναμε με πανιά) με δερμάτινο το εξωτερικό της 
περίβλημα. Από μέσα της μια στρόγγυλη σαμπρέλα φούσκωνε απ’ 
το λεγόμενο πιπίνιμε αέρα. Το σπουδαιότερο στην μπάλα αυτή ήταν 
ότι επιτέλους πηδούσε και σε μικρή απόσταση από το χώμα.

Λίγες ήταν οι φορές που πήγαμε στο γήπεδο του Ολυμπιακού 
γιατί βγήκε βρώμα ότι ο προπονητής της ομάδος ήταν κάπως. Ήταν 
όμως ο καλύτερος προπονητής του Ολυμπιακού, κι αν δεν κάνω 
λάθος τον έφτασε μέχρι και την Α΄ Εθνική. Έγινε και μια φασαρία 
με τη μάνα μου –που δεν επιθυμούσε τέτοιου είδους δραστηριότη-
τες– και δεν ξαναπήγα σε προπόνηση. Μας έμεινε όμως η δερμά-
τινη μπάλα. Μ’ αυτή την μπάλα μάθαμε να κάνουμε απίθανες ντρί-
πλες και τα καταπληκτικότερα «μπλονζών» ως άλλοι Μπέμπηδες 
και Μανταλόζηδες αντίστοιχα.

*

Άμα βαριόμασταν την μπάλα, καθόμασταν και φτιάχναμε αυ-
τοκινητάκια από σύρμα. Με μια πέτρα και στην καλύτερη των πε-
ριπτώσεων με κανά σφυράκι πάνω σε κανά τσιμέντο σιάχναμε 
παλιοσύρματα που τα βρίσκαμε στους παλιούς φράχτες και τα δι-
αμορφώναμε σε μοντέλα αυτοκίνητων της εποχής, κυρίως σε φορ-
τηγά, γιατί είχαν λιγότερες κούρμπες, και στις καρότσες τους μετά 
φορτώναμε και φορτία διάφορα, που τα μεταφέραμε τσουλώντας 
τα πάνω στους τροχούς τους από καρούλια ραπτικής που μας έδι-
ναν οι μανάδες μας όταν τελείωνε η κλωστή τους.

Παιχνίδια ατελείωτα, διάφορα, εποικοδομητικά, δημιουργικά, με 
φαντασία αλλά και διασκεδαστικά. Τι να θυμηθώ και τι να περιγρά-
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ψω. Τα σκαλιστά, μονά ζυγά, κότσια, πετάει-πετάει. Κρυφτό, κυ-
νηγητό, τσιλίκι, μακριά γαϊδούρα, πινακωτή, ένα λεπτό κρεμμύδι, 
τυφλόμυγα, το σκοινάκι. Και πόσα άλλα για αγόρια και για κορίτσια. 
Εξάλλου περιέγραψα κι άλλα πιο πάνω.

Εκτός απ’ τα παιχνίδια όμως αυτά, υπήρχαν και οι εποχικές ενα-
σχολήσεις που διάνθιζαν τη ζωή μας. Όσοι από μας είχαν πατεράδες 
που είχαν παραμείνει μεγάλα παιδιά ζούσαν μαζί τους τα δικά τους 
παιχνίδια και τις δικές τους μικροαπολαύσεις.

 Την Καθαροδευτέρα στον Άναυρο οι Βολιώτες, όπως και στα 
περισσότερα μέρη της Ελλάδας μας, σηκώναμε (πετάγαμε) αετούς. 
Κάτι σαν κι αυτό που γίνεται σήμερα και στην Αθήνα στου Φιλο-
πάππου ή στο Σέιχ-Σου στη Θεσσαλονίκη, και εκμεταλλεύονται και 
οι πολιτικοί την ευκαιρία να κάνουν τις δημόσιες σχέσεις τους και 
τις αντίστοιχες δηλώσεις τους για την τήρηση των εθίμων του λαού 
μας κ.τ.λ., κ.τ.λ.

Ο πατέρας μου έφτιαχνε τον καλύτερο αετό κάθε χρόνο και με 
υπερηφάνεια τον σηκώναμε στον Άναυρο. Καταπληκτικός αετός, σε 
μέγεθος τεράστιος, πολύχρωμος, με φουρφούρια στις τρεις πάνω 
πλευρές του εξαγώνου του, με πολύχρωμα αυτιά και πλουμιστή 
μακριά ουρά για να κρατάει στο δυνατό αέρα. Ζύγια σωστά, μελε-
τημένα έτσι που με τον αέρα να κρατούν τον αετό σχεδόν κάθετο 
στον ουρανό. Όσο εσύ αμολούσες την καλούμπα αυτός ανέβαινε 
όλο και ψηλότερα. Πολλές φορές, θυμάμαι, όταν φυσούσε δυνατά, 
με κόπο κρατούσα τον αετό, με τα δυο μου χέρια σφιχτά στην κα-
λούμπα, γιατί, πίστεψέ με, με παρέσερνε μαζί του.

Στέλναμε και τηλεγραφήματα στον αετό μας απ’ τη γη, μ’ έναν 
καταπληκτικό τρόπο. Κόβαμε ένα χαρτί σε κύκλο και του ανοίγαμε 
μια τρύπα στο κέντρο. Κόβαμε σε ένα σημείο το σπάγκο και τον 
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περνούσαμε μέσα από την τρύπα του χαρτιού και μετά τον ξαναδέ-
ναμε. Ο αέρας παρέσερνε το χαρτί με το μήνυμα και μ’ ένα θαυμα-
στό κι εντυπωσιακό τρόπο έφτανε μέχρι επάνω στον αετό τις πε-
ρισσότερες φορές.

Το Πάσχα έφτιαχνε αερόστατο και ήταν απ’ τα λίγα που πετού-
σαν τόσο ψηλά μέχρι να εξαφανιστούν στον ουρανό. Έχω πολλά να 
θυμηθώ απ’ τον πατέρα μου. Παρακολουθώντας αναγκαστικά τη 
διαδρομή της ζωής του, είδα κι έμαθα πάρα πολλά.

*

Τώρα, που γράφω αυτή τη σελίδα, Ιούνιος μήνας 2003, μου ήρθε 
στο μυαλό η γιορτή της Αναλήψεως του Σωτήρος (μια που μπήκαμε 
στο καλοκαίρι κι ας μη μοιάζει ακόμα αφού όλο βρέχει). Τη μέρα 
αυτή οι Βολιώτες, εκτός απ’ τη θρησκευτική τους γιορτή, γιόρταζαν 
και την έναρξη του καλοκαιριού. Πολλοί κάναμε το πρώτο μας μπά-
νιο κατεβαίνοντας στη θάλασσα παρέες-παρέες.

Το έθιμο ήταν να πιάσουμε μια πέτρα με κολλημένα πάνω της 
κάτι σαν φύκια, τη λεγόμενη μαλλιαρή. Η μάνα μου κατέβαζε απ’ το 
εικονοστάσι το κόκκινο αβγό της περασμένης Ανάστασης κι έβαζε 
της φετινής, που το είχε κρατήσει 40 μέρες για το λόγο αυτό. Γέμιζε 
τ’ ακρογιάλι κόκκινα αβγά. Κόσμος απ’ τη γειτονιά κι απ’ αλλού κα-
τάκλυζε την παραλία μας και όλοι γιόρταζαν με φωνές κι ανατριχίλα 
την πρώτη επαφή τους με τη θάλασσα και τον ερχομό του καλοκαι-
ριού.

Τις πρωτομαγιές μαζί με φίλους του πατέρα μου και τα παιδιά 
τους ανεβαίναμε στις ανοιχτές καρότσες των φορτηγών αυτοκι-
νήτων των φίλων μας και τραβούσαμε κατά την Μπούφα, περιοχή 
που ήταν γεμάτη από κρινάκια άσπρα και κίτρινα, τα λεγόμενα στη 
βολιώτικη διάλεκτο «δακράκια» (απ’ το δάκρυ της Παναγίας).
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Μοσχοβολούσε ο τόπος και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για 
τις οικογένειες που περνούσαν μια ολόκληρη μέρα μαζί. Πλέκοντας 
στεφάνια και γιορτάζοντας την άνοιξη σε μια διφορούμενη αλλά ξε-
κάθαρη πολιτικά μέρα για τους εργάτες του Βόλου. Απεργία των 
συνδικαλιστών αριστερών εργαζομένων ήταν η μέρα αυτή, γιατί 
αργότερα πολλοί θέλησαν να τη μετατρέψουν σε αργία.

Ο πατέρας μου ήταν με όλη τη σημασία της λέξης  Μ ά σ τ ο ρ α ς, με 
το Μ κεφαλαίο. Απ’ όσο θυμάμαι μεταπολεμικά, μέχρι και το 1955, 
εργαζόταν σαν εργοδηγός μηχανικός εφαρμοστηρίου στο εργοστά-
σιο Σιδηροβιομηχανίας «Ν. Κ. Σταματόπουλος & Υιοί Ο.Ε» στο Βόλο. 
Το τυπικό μέρος της θέσης του το κάλυπτε με ένα ∆ίπλωμα Μη-
χανικού Κινητήριων Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως, που το είχε 
αποκτήσει στις 20 Αυγούστου του 1936. Οι δυνατότητές του όμως 
ως «εφαρμοστού», μηχανικού γενικότερα, ήταν απεριόριστες.

Το ∆ίπλωμα αυτό κρεμάστηκε σε πολλούς τοίχους σπιτιών μέ-
χρι να καταλήξει στον τοίχο του γραφείου του σημερινού μου σπι-

τιού, απ’ όπου και η φωτο, ως αντικείμενο προερχόμενο 
από «κληρονομιά». και κατά προτίμηση μετά το θάνατο 
της μάνας μου. Αντικείμενο μεταξύ άλλων τριών, όπως 
ένας μπρούτζινος μύλος αλέσματος καφέ, ένα σίδερο σι-
δερώματος που λειτουργούσε με αναμμένα κάρβουνα 
και ένα μικρό ηλεκτρικό φούρνο, τη λεγόμενη «ΚΑΖΑ», 
που βρίσκονται σαν ντεκόρ στη φυσιολατρική καλύβα 
που λέγαμε, στο χωριό. Και βεβαίως το PHILIPS (φωτο). 
Θα ήταν παράλειψή μου να μη σου πω πως στο φουρνά-
κι αυτό η μάνα μου μαγείρευε φανταστικά φαγητά (γεμι-
στές πιπεριές και ντομάτες, μπριάμ, αλλά και κατσικάκι 
με πατάτες). Ακόμα και σήμερα παίρνοντας τη σκυτάλη 
η Τούλα μαγειρεύει (όταν είμαστε στο χωριό για αρκετές 
μέρες) σ’ αυτή την ίδια «ΚΑΖΑ» τα ίδια φαγητά με την ίδια 
τέχνη όπως η μάνα μου.
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 *

Στο εργοστάσιο λοιπόν αυτό ο πατέρας μου, διαθέτοντας την αξι-
οσύνη και την εργατικότητά του, κατόρθωσε να αποσπάσει μυστι-
κά. Να μυηθεί και να ειδικευτεί στην κατασκευή καλουπιών που 
χρησίμευαν στην παραγωγή διάφορων εξαρτημάτων αγροτικών 
μηχανημάτων και εργαλείων της εποχής. Πλεονέκτημα στην υπό-
θεση αυτή ήταν οι ξένοι μηχανολόγοι, που οι εργοστασιάρχες τότε 
έφερναν απ’ έξω (απ’ την Αγγλία, τη Γερμανία, που είχαν την τεχνο-
γνωσία της εποχής, στον κλάδο τους βέβαια ο καθένας, κάτι σαν το 
know how, ας πούμε, σήμερα). Απ’ αυτούς ο πατέρας μου έμαθε 
πολλά πράγματα που αργότερα τον έκαναν να προηγείται της επο-
χής του, όταν ασχολήθηκε από μόνος του με κατασκευές και πατέ-
ντες, όπως της έλεγε.

Έμαθε να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί κάθε μηχανουργική ερ-
γαλειομηχανή (δεν τις αναφέρω, ίσως δεν έχει και νόημα για σένα) 
με τα διάφορα μαθηματικά, θα έλεγα, συστήματα λειτουργίας τους 
και την παραπέρα κατασκευή διάφορων εξαρτημάτων που αποτε-
λούσαν κομμάτια των μηχανημάτων και των εργαλείων που παρή-
γε το εργοστάσιο. ∆εν άργησε να πάρει τη θέση του προϊσταμένου 
εργοδηγού και ν’ αποκτήσει την εύνοια του ιδίου του εργοστασι-
άρχη, που του έδινε την ευκαιρία ν’ απολαμβάνει κάποιων ευεργε-
τημάτων. Ένα απ’ αυτά ήταν ότι μπορούσε τα καλοκαίρια να βγαίνει 
«στ’ αλώνια» όπως λέγαμε στην οικογένεια. ∆ηλαδή να εργάζεται 
ως υπεύθυνος μηχανικός σε αλωνιστικά συγκροτήματα σιτηρών 
(τις λεγόμενες πατόζες) στον κάμπο της Θεσσαλίας, δουλειά που 
ήξερε προπολεμικά.

Σ’ ένα χωριό απ’ αυτά (το Στεφανοβίκειο, αν δεν κάνω λάθος) 
γνώρισε και την πρώτη του γυναίκα, η οποία πέθανε αργότερα, κι 
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έτσι παντρεύτηκε τη μάνα μου. Είχε ένα σημαντικό για τα χρόνια 
εκείνα εισόδημα που προερχόταν απ’ την πώληση ποσότητας στα-
ριού που έπαιρνε ως προμήθεια με συγκεκριμένο ποσοστό απ’ τη 
συνολική σοδιά που αλώνιζε το συγκρότημα. Ήταν δουλειά δύσκο-
λη και υπεύθυνη, γι’ αυτό και πληρωνόταν καλά και στα σίγουρα.

Όταν ο γερο-Σταματόπουλος έφερε στο Βόλο τα πρώτα τρακτέρ 
και τις πρώτες θεριζοαλωνιστικές μηχανές του  μεγάλου  εργο-
στασίου MASSEY HARRIS (αργότερα της γνωστότερης εταιρείας 
MASSEY FERGUSON, που σχεδόν τη χάρισε στη γνωστή σήμερα 
εταιρεία Σαρακάκη) έκανε πρόταση στον πατέρα μου, έπειτα από 
εκπαίδευση, ν’ αναλάβει την επίδειξη και την εκπαίδευση στους εν-
διαφερόμενους γαιοκτήμονες των μηχανών αυτών. Στόχος σαφώς 
η προώθηση των πωλήσεών τους.

Παίρνοντας λοιπόν μια τέτοια αυτοκινούμενη θεριζοαλωνιστι-
κή μηχανή, πότε οδικώς, πότε φορτωμένη σε κάποιο τρένο, έφτα-
σε μέχρι τους εύφορους κάμπους των Σερρών και του Έβρου. Το 
πρωτοποριακό εκείνο μηχάνημα για την εποχή του έμελλε να αλ-
λάξει τα δεδομένα της εποχής στο θερισμό, στον αλωνισμό και γε-
νικότερα στη συγκομιδή των σιτηρών κι όχι μόνο.

Παράλληλα δεν έμενε ποτέ ήσυχος και πάντα κάτι θα σοφιζό-
ταν, και θα παιδευόταν μέχρι να το κατορθώσει, να το κάνει πρά-
ξη, χειροπιαστό. Ο Θανάσης μού θύμισε (σχεδόν το είχα ξεχάσει) 
πως είχε φτιάξει έναν αναπτήρα –φανατικός καπνιστής ο ίδιος– από 
αλουμίνιο. Η εφαρμογή του ήταν τέτοια που σχεδόν δεν ξεχώρι-
ζες το σημείο ανοίγματός του. Ήταν ένας αναπτήρας που δούλευε 
με βενζίνη, με το ρεζερβουάρ του, το φυτιλάκι του, την τσακμακό-
πετρά του, τις βιδούλες του, καταπληκτικός σου λέω, έμοιαζε σε 
σχήμα και τρόπο ανοίγματος και ανάματος με τον πανάκριβο αργό-
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τερα «DUPONT».

Έφτιαξε μερικούς, τους χάρισε σε φίλους, και μη υπάρχοντος 
χρηματοδότη και ενδιαφέροντος γενικότερα για παραπέρα εκμε-
τάλλευση, σταμάτησε να τους φτιάχνει. Οι καπνιστές βολευόντου-
σαν με φθηνότερους, φτιαγμένους από τενεκέ, τα λεγόμενα «τσα-
κμάκια». Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι, σαν αντίκες, όπως και πολλά 
άλλα αντικείμενα από κείνη τη δύσκολη αλλά ρομαντική εποχή.

*

Του πατέρα μου του άρεζε να ντύνεται κομψά, κοστούμι σταυ-
ρωτό, παπούτσι διάολο, γραβάτα με διπλό κόμπο, κατά τας   επιτα-
γάς της μοδός, τσιγαράκι στο ένα χέρι 
και το άλλο στην τσέπα του  σακακιού  
του, με τον  αντίχειρα απ’ έξω. Μαλλί 
στην πένα, χτενισμένο με μπριγιαντί-
νη, και χωρίστρα με την ψιλή τη χτέ-
να, να μη φεύγει ούτε δέκατο του χι-
λιοστού (βλέπε φωτο, στην παραλία του 
Βόλου, εμείς, η μάνα μου δεξιά του και 
μια ξαδέρφη της μάνας μου). Ο κουρέ-
ας του κάθε Σάββατο αναλάμβανε την περιποίηση του αυχένα και 
του μύστακος.

 Κουρείο Μανόλη Μανιαδάκη. Κουρείο κλασικό έτσι; (Υπάρχουν 
και σήμερα μερικά). Μακρόστενο μαγαζί στην πιάτσα, με τρεις πο-
λυθρόνες εργασίας μια για τ’ αφεντικό και οι άλλες δυο για τους καλ-
φάδες. Κάθε κουρέας τον καθρέφτη του και την κονσόλα μπροστά 
του με τα σχετικά εργαλεία. Μηχανές διάφορες, ξυράφια, δερμάτινα 
ακονιστήρια για να φεύγει ο αθέρας του ξυραφιού, χτένες με χο-
ντρά δόντια, με ψιλά δόντια, καθεμιά για τη δουλειά της. Άλλη για 
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τον αυχένα, άλλη για το μουστάκι, άλλη για το χτένισμα. ∆ιάφορα 
αξεσουάρ, μπολάκια και πινέλα για το ξύρισμα, τριμμένα σαπού-
νια για τον αφρό, κολώνιες και πατσουλιά, πετσέτες για κομπρέσες 
μετά το ξύρισμα, καταπληκτικά γυάλινα βαζάκια με οινόπνευμα, 
ν’ απολυμαίνει το ξυράφι του ο κουρέας πριν αρχίσει το ξύρισμα. 
Κρέμες και πούδρες, βούρτσες στρογγυλές να σου παίρνει τις τρί-
χες απ’ το σβέρκο, που όσο κι αν προσπαθούσε ο κουρέας όλο και 
κάποιες θα περνούσαν στη πλάτη και θα ξυνόσουνα σαν ψωριάρης 
μέχρι το επόμενο μπάνιο σου. Ανεμιστήρας οροφής για το καλοκαί-
ρι (τους ξαναθυμήθηκαν πάλι, αφού είδαν κι απόειδαν τα καζάντια 
τους –που έλεγε κι η γιαγιά μου– με τα air conditions). Ο τοίχος 
πίσω στην πλάτη σου, είχε την εταζέρα για τις ρεπούμπλικες και το 
κρέμασμα των παλτών. Σε μια γωνιά, σε ετοιμότητα ο πιτσιρικάς 
του μαγαζιού, έτοιμος να σε ξεσκονίσει, να σου πάρει τις υπόλοιπες 
τρίχες απ’ την πλάτη σου, να σου κρατήσει το παλτό να το φορέσεις, 
να σου πει «με ’γεια» και να πάρει το φιλοδώρημά σου. Πάνω από 
κάθε καθρέπτη, ξέχασα να σου πω, υπήρχε κρεμασμένος ο τιμο-
κατάλογος με την περιγραφή των παραγόμενων υπηρεσιών και τις 
αντίστοιχες τιμές για καθεμιά απ’ αυτές.

Σ’ αυτό το κουρείο με πήγαινε κι εμένα ο πατέρας μου όποτε η 
μάνα μου θεωρούσε ότι το κακόμοιρο το κεφάλι μου αποκτούσε 
μισό πόντο μαλλί. Το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής, ακόμη και 
στις τάξεις του Γυμνασίου πλην των ιδιωτικών, προέβλεπε κούρεμα 
με την ψιλή. Όταν ο κουρέας σε κούρευε, οι τρίχες άντε να ήταν 
τρία χιλιοστά μήκος το πολύ. Εύκολα έμπαιναν στα μάτια, που είχες 
ερμητικά κλειστά για να μην μπουν μέσα σ’ αυτά, και δεν ήταν κα-
θόλου ευχάριστο. Πού και πού ο κουρέας, με την πλατιά τη βούρ-
τσα, αφού της έριχνε και καναδυό ριπές από πούδρα, την περνούσε 
βιαστικά κι επαναληπτικά μπροστά απ’ τη μούρη σου και το σβέρκο 
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σου, για να σου πάρει όποιες τρίχες υπήρχαν εν πάση περιπτώσει. 
Τι να σου πω, μια κατάσταση βασανιστική. Κάποια στιγμή τελείωνε 
το μαρτύριο. Έπαιρνε λοιπόν ο κουρέας μια μεταλλική ανοξείδω-
τη μπάλα, που κατέληγε σ’ ένα τσουτσούνι ένα πράμα, απ’ όπου 
έβγαινε η κολόνια, και σου έτριβε το κεφάλι με τ’ ανύπαρκτα μαλ-
λιά προσποιούμενος ότι σου κάνει χωρίστρα. Σου έδινε μια ελαφριά 
καρπαζιά και σου ’λεγε «με ’γεια». παίζοντας με τα νεύρα σου.

Αμ δε τελείωνε εκεί το μαρτύριο. Οι τρίχες σε τσιμπούσαν βα-
σανιστικά στην πλάτη και στ’ αυτιά. Υπήρχαν δυο προοπτικές και 
λύσεις. ΄Η καθόσουν και σε τρώγανε οι τρίχες και ξυνόσουν σαν 
ψωριάρης ή έπεφτες στα χέρια της κυρα-Ευθυμίας για λούσιμο του 
καταρρακωμένου κεφαλιού σου και μπάνιο ολόκληρος, στη σκαφί-
δα. Απ’ τη Σκύλα στη Χάρυβδη δηλαδή.

Η κυρα-Ευθυμία αυτάρκης και στα αξεσουάρ του μπάνιου διέθε-
τε τα πάντα. Ζεστό νερό, σκαφίδα μεγάλη, σαπούνια από το χωριό 
αλλά και μοσκοσάπουνα σταλμένα απ’ την Αμερική. (Καταπληκτι-
κά πράγματι σαπούνια, τυλιγμένα σε κάτι συσκευασίες από απαλό 
χαρτί με υπέροχα χρώματα και σχέδια συνήθως ροζ τριανταφυλλά-
κια σε μοβ φόντο και με μυρωδιές πρωτόγνωρες).  Είχε  όμως  και  
το  σφουγγάρι  του  μαρτυρίου,  το  λεγόμενο «γλύφι» (το ανάφε-
ρα πιο πάνω σχολιάζοντας μια φωτογραφία. Σήμερα πωλούνται στα 
φαρμακεία και σε ειδικά καταστήματα). Αυτό δεν ήταν σφουγγάρι 
ήταν ξυστήρι για την τρυφερή μας επιδερμίδα. Σωστό πήλινγκ.

– Στάσου, βρε παιδάκι μου, να σε τρίψω λίγο.

– Τι να με τρίψεις καλέ μαμά, θα μου βγάλεις το πετσί μου.Τι είμαι 
άλογο; Μόνο τ’ άλογα τρίβουν έτσι.

– Στάσου σου λέω λίγο, κάτω στα πόδια σου, σπανάκι θα βγά-
λουν, γύρνα και μπροστά…
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– Τι λες καλέ μαμά, να δεις το τσουτσούνι μου, να λείπει.

– Στάσου να σε ξεβγάλω τουλάχιστον, βρε μαντράχαλε.

– Ωχ μ’ έκαψες, καίει σου λέω το νερό.

* * *

Το 1948 παντρεύεται η αδερφή της μάνας μου, η θεία η Συραγού-
λα – που μ’ αγαπούσε πράγματι και έχουμε πει τι τράβηξε από τις 
φρονιμάδες μου στο Πήλιο– έναν ψηλό, θα έλεγα, για το μπόι της, 
μελαχρινό, ολίγον φαλακρό, ηλεκτρολόγο στο επάγγελμα, άνδρα, 
τον Γιάννη τον Σέιδα. Παίρνει την προίκα του ο γαμπρός, παίρνει 
και την πεθερά του, την αγαπημένη μου γιαγιά Αννούλα, που με-
τακομίζει μόνιμα πλέον κι αυτή στο Βόλο. Ο θείος Γιάννης έξω απ’ 
τα παραπάνω βιογραφικά στοιχεία διέθετε κι άλλα προσόντα, χόμπι 
θα τα λέγαμε, όπως: Τα ψάρια και τα πουλιά. Τα πρώτα τα ψάρευε 
για να τα τρώει (και καλά έκανε). Τα δεύτερα όμως τα σκλάβωνε σε 
κάτι κλουβιά –κακά έκανε– για να τ΄ ακούει να κελαϊδούν, και τα 
πολλαπλασίαζε. Τα ’βαζε ανά ζευγάρι –πώς τα ξεχώριζε ο μπαγά-
σας– σε σκοτεινό δωμάτιο και περίμενε πότε θα ερωτευτούν, πότε 
θα γεννήσουν αυγά, αν θα τα κλωσήσει η θηλυκιά κι αν θα ζήσουν 
τελικά τα νεογνά. Για να δούμε, θα είναι αρσενικά ή θηλυκά; Κι άμα 
είναι αρσενικά και κελαϊδούν πάει καλά, άμα είναι θηλυκά όμως, 
τζάμπα να τα ταΐζουμε; Τέτοιες ανησυχίες είχε ο θείος.

Άμα ξεκινούσε για ψάρεμα Κυριακή πρωί –δούλευαν τότε τα Σάβ-
βατα και να που ξαναγυρίσαμε πάλι στα ίδια– καμιά φορά ξεχνιόταν 
να γυρίσει κι ανησυχούσε η θεια μου η Συραγούλα. Η καημένη η 
γιαγιά μου την παρηγορούσε κι όταν με το καλό γυρνούσε ο θείος, 
έλεγε.

– Είδης Συραγούλα που σ’ έλγα πως θα να ΄ρθει η Γιάννης;
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Τα καναρίνια δεν ήταν καρπερά αλλά ο ίδιος στο δεύτερο χρόνο 
–1949– σκαρώνει το πρώτο του παιδί και θηλυκό. Μελαχρινάκι με 
μαύρα μαλλάκια….Η Καίτη….Οι σχέσεις των δύο αδελφάδων άψο-
γες, οι επισκέψεις εκατέρωθεν στα σπίτια με κανά γλεντάκι και κανά 
ταξιδάκι στα χωριά και στα σπίτια στο Νεοχώρι και στην Άφυσσο. 
Ο πατέρας μου κανένα πρόβλημα. Του άρεζε μάλιστα ο τύπος του 
μπατζανάκη του, που ήταν έτσι διαφορετικός απ’ αυτόν.

Η γιαγιά Αννούλα άρχισε να γερνάει και η υγεία 
της να κλονίζεται. Το κλίμα του Βόλου υγρό και το 
σπίτι της θειας μου ανήλιο. Άσθμα έλεγαν οι γιατροί, 
γεράματα, και χρειαζόταν προσοχή. Έμενε και στο 
δικό μας σπίτι καμιά φορά. (Μια από τις τελευταίες 
φωτογραφίες με τη γιαγιά μου, είναι αυτή με τη μάνα 
μου που είχε αρχίσει να παίρνει οκάδες –κιλά σήμερα– 
και την αδερφή μου μπροστά στο Λευκό Πύργο σ’ ένα 
ταξίδι μας στη Θεσσαλονίκη – 1950-1951, δεν είμαι 
σίγουρος. ∆εν έπαψε ποτέ της να φορά το τσεμπέρι 
της, δεμένο πάντα στον αριστερό της κρόταφο).

* * *

Επισκέψεις κάναμε και στους υπόλοιπους συγγενείς του πατέρα 
μου. Τη θεία Μαρίκα, μια απ’ τις αδερφές του πατέρα μου που έμενε 
στην άλλη άκρη της πόλης με τα πέντε παιδιά της, τον Ανδρέα, τη 
Σόνια, τη Λούλα και τον Αλέκο. Μια καλή και ήσυχη οικογένεια που 
δεν ενόχλησαν ποτέ κανέναν και τους αγαπούσε κι η μάνα μου γιατί 
δεν την ενόχλησαν ποτέ με τη συμπεριφορά τους.

Παρέα μας, πάντα κολλητή, η θεία μας Τερέζα, η πιο αγαπημένη 
μας θεία. Στις χαρές και στις λύπες μας, όταν μέναμε μαζί, αλλά κι 
όταν βρεθήκαμε μακριά, πάντα ερχόταν κοντά μας για να περάσει 
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λίγο καιρό μαζί μας και να τα πει με τη συννυφάδα της.

Εκείνο που δε θυμάμαι είναι να είχαμε σχέσεις με την οικογένεια 
του αδερφού του πατέρα μου Αντώνη και τη γυναίκα του Ελένη. Θα 
πρέπει να την έχω δει μόνο μια δυο φορές στη ζωή μου, σε κάλαντα 
που μας έστελνε η μάνα μας να της πούμε.

Η Αλίκη ήταν η κόρη και ξαδέρφη μας. Μία όμορφη κοπέλα και 
γυναίκα αργότερα που όταν τελείωσε τις καλόγριες στο Βόλο πα-
ντρεύτηκε ένα επίσης ωραίο και καλό παλικάρι. Τον Αλέκο τον Μα-
τσάγγο, από οικογένεια ονομαστών κομμωτών του Βόλου, κομμω-
τής κι ο ίδιος μέχρι την συνταξιοδότησή του. ∆εν ξέρω γιατί, αλλά κι 
ο Θανάσης, απ’ ό,τι μου έλεγε, δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις.

Η κυρα-Λένη ήταν μεγαλομοδίστρα και είχε στη δούλεψή της κο-
πελίτσες που μάθαιναν ραπτική κοντά της και κέρδιζε λεφτά εκείνη 
την εποχή. Με δικό της σπίτι, είχε τον τρόπο της. Απ’ το γεγονός 
αυτό ίσως έμοιαζε κι έδειχνε διαφορετική. Ο θείος Αντώνης προ-
σπαθούσε να παίζει το μεγάλο αδερφό κι αυτό η μάνα μου δεν το 
έβλεπε με καλό μάτι.

Ο θείος Αντώνης ήταν κι αυτός εξαιρετικός τεχνίτης με την ειδι-
κότητα του καμιναδόρου. Εργαζόταν στην άλλη μεγάλη σιδηροβι-
ομηχανία του Βόλου, στου «Γκλαβάνη». Μετά από ένα ατύχημα που 
είχε, έχασε το ένα του μάτι από πυρακτωμένο γρέζι και υποχρεώ-
νεται να βάλει γυάλινο που δε φαινόταν καθόλου με την πρώτη μα-
τιά. Παρ’ όλα αυτά δεν έχασε τίποτα απ’ την υπεροψία του και την 
ομορφιά του αλλά ούτε και τη δουλειά του. Εργάστηκε στον τότε 
ΣΕΚ, τώρα ΟΣΕ απ’ όπου πήρε νομίζω (έτσι μου είπε ο Θανάσης αν 
θυμάμαι καλά) τη σύνταξή του.

Ήταν ένας ωραίος άντρας, πάντα με τη ρεπούμπλικά του και το 
κομψότατο κοστούμι του –αν και ευτραφής– ακόμα κι όταν καβα-
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λούσε το ποδήλατό του. Το βάδισμά του ήταν αγέρωχο και είχε το 
δικό του στιλ, με το κεφάλι ελαφρά να γέρνει στο πλάι όπως κι ο 
γείσος του καπέλου του. Το ένα χέρι του στην τσέπα και τ’ άλλο 
πηγαινοερχόταν τόσο ρυθμικά σα να πήγαινε σε παρέλαση. Φοβό-
σουν να τον σταματήσεις μήπως του χαλάσεις το ρυθμό. Έτσι τον 
θυμάμαι όσες φορές τον συνάντησα αυτόν τον άνθρωπο, άρχοντα. 
Το παρατσούκλι δε αυτού, λόγω του στιλ του, Αντουάν.

Η θεία Τερέζα, κι αυτή δεν είχε πολλές σχέσεις με τη Λένη, όπως 
την έλεγε. Ο πατέρας μου όμως επισκεπτόταν συχνά το σπίτι του 
αδερφού του και πήγαινε σοκολάτες στην Αλίκη που την αγαπούσε 
και της είχε αδυναμία. Βλέπεις είχε και υποχρέωση γιατί στο διά-
στημα της πρώτης χηρείας του έμενε στο σπίτι του αδερφού του 
(θυμάται ο Θανάσης). Ναι, αλλά μετά ήρθαμε εμείς, τα παιδιά του, 
κι η μάνα μου ζήλευε. Κάποια στιγμή, ο πατέρας μου κατάλαβε το 
δίκιο της μάνας μου κι αραίωσε όπως λένε.

Ο Θανάσης όταν βρεθήκαμε το καλοκαίρι επιβεβαίωσε όλα τα 
παραπάνω. ∆εν παρέλειψε ν’ αναφερθεί και σε δικές του παλαιές 
πικρίες. Βέβαια η συμπεριφορά της Αλίκης αλλά και του Αλέκου, 
του άντρα της, απέναντι στο σόι του πατέρα της ήταν άψογη. Όταν 
έκαναν δική τους οικογένεια, συμμετείχαν σ’ όλα τα γεγονότα και 
στις εκδηλώσεις των οικογενειών μας.

Ο Αλέκος ήταν τακτικός πελάτης της ταβέρνας του Θανάση. Πη-
γαίνοντας εκεί με παρέες φίλων του, έκανε, κάτι σαν δημόσιες σχέ-
σεις να πούμε στο μαγαζί. Η θεια μου η Τερέζα είχε να λέει για τη 
συμπαράσταση του Αλέκου και τι καλό παιδί ήταν.

Βέβαια σήμερα οι οικογένειές μας είναι χαμένες, –εντός ή εκτός 
των τειχών– δοσμένες άλλες στο κυνήγι της ματαιόδοξης επιτυχί-
ας τους ή στη διατήρηση της αξιοπρεπούς επιβίωσής τους. Όπως 
και να ’χει όμως το πράγμα, είμαι σίγουρος πως οι σκέψεις μας 
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κάπου συναντώνται. Οι ηλικίες μας, για μας τους μεγάλους (των 
όσων ακόμη υπάρχουμε) συνηγορούν στο ν’ ανατρέχουμε όλο και 
σε κάποιο άλμπουμ και οι αναμνήσεις ξεπηδάνε σαν φαντάσματα 
για να μας θυμίζουν την ματαιότητα του κόσμου αυτού αλλά κι ότι 
είμαστε ακόμα ζωντανοί που λέει και η Πρωτοψάλτη στο καταπλη-
κτικό τραγούδι της. Κι όσο αντέξει το σχοινί…

* * *

Η ζωή στο Βόλο συνεχίζεται και στο σχολείο εκτός των άλλων 
μαθαίνουμε να κάνουμε ξυλοκοπτική. Την ώρα της χειροτεχνίας 
κουβαλάμε μαζί μας σύνεργα. Μικρά χειροκίνητα δραπανάκια με 
λεπτά τρυπανάκια. Σκελετό, (σέγα) πριονάκια, λεπτά, κόντρα πλακέ 
με σχέδια διάφορα. Μ’ αυτά τα εργαλεία φτιάχναμε βάσει του σχε-
δίου που είχαμε ξεσηκώσει στην επιφάνεια του κόντρα πλακέ διά-
φορα αντικείμενα. Από αλογάκια και κάρα μέχρι εταζέρες για τον 
τοίχο, ψωμιέρες κι άλλα πολλά. Στο τέλος του χρόνου είχαμε στα 
χέρια μας τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και στον έλεγχο 
ή στο ενδεικτικό τον αντίστοιχο βαθμό στο μάθημα της χειροτεχνί-
ας. Για μένα που έπιαναν τα χέρια μου από τότε, μου ανέβαζαν το 
μέσο όρο της γενικής μου βαθμολογίας.

Κάποιες τέτοιες εταζέρες διακοσμούσαν τα μικροαστικά σπίτια 
πολλών οικογενειών σ’ όλη την Ελλάδα μιας και το εκπαιδευτικό 
σύστημα ήταν κι είναι πάντα το ίδιο.

Η μάνα μου, συνεχίζει να με φωνάζει και να με μαλώνει, για τις 
αταξίες μου, δεν μπορεί να με δέρνει πια, και με παρακαλεί η καημέ-
νη.

– Τίναζε, βρε αγόρι μου, την τσουτσού σου όταν τελειώνεις το 
κατούρημα. Αμάν, βαρέθηκα να βράζω τα βρακιά σου, πια.

– Τι είναι, καλέ μαμά, η τσουτσού, κουρελού για να την τινάζω;
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– Αχ βρε αγόρι μου, λυπήσου με.

Μαλώνει με τον Θανάση και του κρατάει μούτρα, γιατί στεναχω-
ρεί τη μάνα του, τη συννυφάδα της, με τις τρέλες του, κι ορκίζεται 
πως δε θα του ξαναμιλήσει αν δε διορθωθεί.

Με τον αδερφό του τον Μάξιμο με βάζουν πάνω στην αγκαλιά 
ενός αναρριχώμενου φυτού που αγκάλιαζε το μπαλκόνι τους και 
κουνώντας το ο ένας από πάνω με έριχνε στην αγκαλιά του άλλου 
που ήταν από κάτω.

(Ήταν ένα αναρριχόμενο φυτό, ολόκληρο δέντρο, που όλο το κα-
λοκαίρι έβγαζε λουλούδια, κάτι μοβ τσαμπιά. Στη φωτογραφία, απ’ 
αριστερά στο παραθύρι, ο Θανάσης, ο Κώστας 
Μαιδανόπουλος. Στο μπαλκόνι,  η  μάνα  μου  
στις  ομορφιές της, η γυναίκα του Κώστα Φού-
λα, κι η Αγγελικούλα, η γειτονοπούλα μας). Η 
μάνα μου πήγαινε να τρελαθεί στη σκέψη 
ότι θα μπορούσα να τους πέσω κάτω και να 
χτυπήσω σοβαρά. Τι να σου λέω. Ωστόσο, 
όταν πλησιάζει η πρωτοχρονιά παρακαλού-
σε τη συννυφάδα της να στείλει το γιο της να της κάνει ποδαρικό για 
να πάνε καλά η χρονιά κι η σοδειά στ’ αλώνια. Ένα τέτοιο πράγμα 
δηλαδή.

Ο πατέρας μου, μου φτιάχνει ένα καταπληκτικό δώρο. Ένα σιδε-
ρένιο απίθανο πτυσσόμενο τραπέζι, βαμμένο καταπράσινο, με δυο 
σφικτήρες κι ένα φιλέ, για να παίζω πινγκ-πονγκ με το φιλαράκι μου 
αλλά και με τον Θανάση. Τρελαίνομαι και γίνομαι μανιακός παίκτης.

Ακόμα και σήμερα αν βρεθώ μπροστά σε τέτοιο τραπέζι με προ-
καλεί και πιάνω τη ρακετούλα με το φελλό και το κάτασπρο μπαλά-
κι του κι άμα βρεθεί και κανένας απέναντί μου, του δίνω και κατα-
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λαβαίνει. Παίζω καλό πινγκ-πονγκ, ναι.

Η μάνα μου, σαν θεοφοβούμενη όπως ήταν, με γράφει στο κα-
τηχητικό της ενορίας μας, μαζί με τα περισσότερα παιδιά άλλωστε 
της εποχής, λόγω του γενικότερου κλίματος που επικρατούσε, όχι 
μόνο στο Βόλο αλλά σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Το νεοελληνικό 
χριστιανικό κίνημα μετά τον εμφύλιο δίνει και παίρνει, κάτι σαν κι 
αυτό που προσπάθησε να επαναφέρει και στα χρόνια τα τωρινά ο 
πάσης… Ελλάδος ας πούμε.

Σαν Ελληνόπουλο, σχολιαρόπαιδο, την εποχή εκείνη είχες δυο 
επιλογές για να αποδεικνύεις την Ελληνορθόδοξη ταυτότητά σου, 
για να μην πω την εθνικοφροσύνη σου. Το κατηχητικό και τα λυκό-
πουλα. Μετά τους προσκόπους.

Έπρεπε μάλιστα όχι μόνο να είσαι εγγεγραμμένος, αλλά να απο-
δεικνύεις έμπρακτα αυτή σου την ταυτότητα. Έπρεπε να πουλάς 
π.χ. τη Ζωή του Παιδιού –ένα χριστιανικό περιοδικό– από σπίτι σε 
σπίτι και μάλιστα να έχεις και επιδόσεις. Τα παιδάκια που πηγαίναμε 
στο κατηχητικό, μας έλεγαν Χριστιανόπουλα κι είχαμε και το τρα-
γούδι μας.

«Τα Χριστιανόπουλα θα πάμε με χαρά
να βρούμε μήνυμα
που δίνει τη χαρά». κ. τ. λ.

Οι κατηχητές, παπάδες ή και «κοσμικοί». άνθρωποι υπό αμφι-
σβήτηση, προσπαθούσαν με την ημιμάθειά τους μέσα απ’ την κα-
τήχηση να σου περάσουν κατευθυνόμενα μηνύματα, πολλές φορές 
καταστροφικά για την ευαίσθητη ηλικία σου και την περαιτέρω δι-
αμόρφωση του χαρακτήρα σου. Σου μάθαιναν «το αγαπάτε αλλή-
λους» αλλά μόνον τους χριστιανούς αδερφούς σου. Τους άλλους, 
τους άθεους κομουνιστές, ούτε που να τους πλησιάζεις, όπως και 
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τους άλλους, τους αλλόθρησκους Τούρκους, τους εχθρούς γείτο-
νες της πατρίδας σου. Τα δικά μας όπλα έπρεπε να είναι ευλογημένα 
για να σκοτώνουν τον απέναντι και κάθε όπλο είχε και τον προστά-
τη Άγιο ή και την Άγία του, αν θέλεις.

 Πέρασα για λίγο απ’ τους πάγκους αυτούς, αλλά λόγω άλλων 
ενδιαφερόντων μου ξέκοψα, όχι εύκολα βέβαια. Μια Κυριακή η 
μάνα μου με πήγε να εκκλησιαστούμε στη νεόκτιστη τότε μικρή εκ-
κλησούλα της Αγίας Τριάδος. Ήταν μέσα στον αυλόγυρο του νοσο-
κομείου του Βόλου, πίσω απ’ το σπίτι μας, στη γειτονιά μας.

Φρεσκοπλυμένος, καλοντυμένος, παρακολουθήσαμε τη θεία 
λειτουργία και την ώρα που η μάνα μου μ’ είχε μπροστά της κι ο 
παπάς μού ’δινε το αντίδωρο, φιλώντας του το χέρι με σεβασμό, 
ακούω να της λέει.

– Κυρα-Ευθυμία σε θέλω να σου μιλήσω, περίμενε λίγο να σχο-
λάσει…

– Τι να θέλει άραγε ο παπάς τη μάνα μου;

∆ι’ ευχών των Αγίων πατέρων ημών 
κύριε Ιησού Χριστέ, ο θεός ημών 
ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. 

Σχόλασε η εκκλησία.

Βγάζει ο παπάς τ’ άμφια κι έρχεται με το μαύρο ράσο του, ξε-
σκούφωτος μ’ εκείνη τη χαρακτηριστική γραμμή στο κούτελό του, 
που αφήνει το καλυμμαύκι απ’ την πολύωρη χρήση του και μας 
αναγγέλλει την επιθυμία του.

– Κυρα-Ευθυμία, θέλω να μου δώσεις τον Γιωργάκο να γίνει πα-
παδάκι, μαζί με άλλα τέσσερα παιδιά της γειτονιάς.
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Η μάνα μου δε χρειαζόταν να το σκεφτεί και πολύ και…

– Με την ευλογία σου παπά μου.

Απ’ την επομένη Κυριακή, παπαδάκι εγώ, κρατώντας ιεροτελε-
τουργικά και με ευλάβεια το σταυρό, με τα δύο εξαπτέρυγα και τα 
δυο κεριά αριστερά και δεξιά μου.

Μετά από λίγο καιρό, λόγω της καλής μου επιδόσεως αλλά κι 
επειδή βρέθηκε κι άλλος πιτσιρικάς για το «άγημα». ο παπάς με πέ-
ρασε μέσα στο ιερό και με μύησε στα άδυτα των αδύτων. Μου έδωσε 
το θυμιατό στα χέρια και μου ’μαθε πώς ν’ ανάβω τα καρβουνάκια, 
πώς να βάζω το λιβάνι, το θυμίαμα, και πώς να συντηρώ την καύση 
τους κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας. Μου γνώρισε την Αγία 
τράπεζα με τ’ Άγιο δισκοπότηρο, τα χρυσοποίκιλτα καλύμματα, το 
σώμα και το αίμα του Χριστού (τον άρτο και τον οίνο δηλαδή).

 Την ετοιμασία της θείας κοινωνίας, πώς να βράζω το νερό στο 
καμινέτο το λεγόμενο «ζέον». Το βρασμένο αυτό νερό που προστί-
θεται μέσα στο Άγιο ποτήριο μαζί με το κρασί και ένα κομμάτι από 
τη μέση του πρόσφορου, αυτό που έχει τη γνωστή σφραγίδα με το 
σταυρό και τις λέξεις «Ιησούς Χριστός Νικά» κομμένο στα τέσσερα. 
Τα κομμάτια της μερίδας τη Παναγίας και των εννέα ταγμάτων των 
Αγγέλων που θα αποτελέσουν τα συστατικά της μετουσίωσής τους 
σε θεία κοινωνία. Καμιά φορά κρατούσα και το «ίσο» στις ψαλμω-
δίες.

Μου ’μαθε να χτυπάω την καμπάνα στις κατάλληλες στιγμές της 
θείας λειτουργίας. Χτύπα, χτύπα όμως την καμπάνα, ένας άλλος 
θεός ειδωλολάτρης, ξεβράκωτος, ξύπνησε μέσα μου, με λάβωσε 
με τα βέλη του και με πήγε κατευθείαν στη δική του λατρεία.

Οι πρόσκοποι πάλι ήταν το πατριωτικό, ας πούμε, σκέλος της 
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διαπαιδαγώγησής μου. Το Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων με μεγάλο αρχηγό τον Βασι-
λιά μας, ήταν διαιρεμένο χονδρικά –αν θυ-
μάμαι καλά πια– σε Εφορίες και Συστήματα 
Προσκόπων. Κάθε Σύστημα είχε την αγέλη, 
(Λυκόπουλα 7-11 χρονών) την ομάδα (Πρό-
σκοποι 11-15 ετών) και την κοινότητα των 
Ανιχνευτών (15-17 ετών). Κάθε αγέλη είχε την εξάδα του, με τον 
Πρώτο του. Κάθε Ομάδα είχε τις Ενωμοτίες με τον  Ενωμοτάρχη  
της.

Οι αγέλες είχαν ονόματα λύκων. Οι Ενωμοτίες των προσκόπων 
είχαν ονόματα ζώων. Οι Ενωμοτίες των Ναυτοπροσκόπων είχαν 
ονόματα ψαριών.

Στη γειτονιά μου, μπροστά στον Άγιο Κωνσταντίνο, πλάι στη θά-
λασσα, υπήρχε ένα μικρό συμπαθητικό κτιριάκι (δεν υπάρχει πια). 
Εκεί στεγαζόταν το Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βόλου. Ως εκ τού-
του γράφτηκα σ’ αυτό. Ενωμοτία ∆ελφινιών (ο από δεξιά στη φωτο). 
Η φωτογραφία αυτή μου θύμισε πολλά πράγματα, αν και δε θυμάμαι 
καλά τον ένα απ’ τους δυο (ο εξ αριστερών είναι ο Σταφυλάς).

Στην ενωμοτία μου «τα δελφίνια». προσέφερα πολλές υπηρεσί-
ες και ειδικότερα χειροτεχνήματα που διακόσμησαν το κομμάτι του 
τοίχου που της αναλογούσε. Ήταν μπορώ να πω μια καλή εμπειρία. 
Ήταν και στο αγαπημένο μου στοιχείο κοντά, τη θάλασσα, αλλά κι 
εδώ η θητεία μου ήταν μικρή. Υπήρχαν και οι Άλκιμοι. Απ’ αυτόν 
τον μπάγκο δεν πέρασα. Ευτυχώς!

* * *
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1951-1952 θα ήταν. 

Στο καμαράκι της αυλής, ο πατέρας μου στήνει μια φάμπρικα και 
ξενυχτάει με τη μάνα μου για να φτιάξουν λέει φυτίλια. Αφορμή η 
φλόγα της γκαζιέρας που λέρωνε  τις  κατσαρόλες  της  μάνας μου. 
Ο πατέρας μου μετά από παρακολούθηση της φλόγας που έβγαζε η 
γκαζιέρα, κατάλαβε πως σ’ ένα τμήμα του κύκλου της μεσολαβού-
σε ένα κενό.

Αυτό το κενό τελικά προκαλούσε την ατελή 
καύση του πετρελαίου που ανέβαινε μέσω του 
φυτιλιού, στην επιφάνεια του πάτου της κατσαρό-
λας και τη μαύριζε. (Γκαζιέρα. ∆εν χρειάζεται η πε-
ριγραφή της, νομίζω, ακόμα και για τους νεότερους. 
Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις είπαμε). Το μαύρισμα 
λοιπόν αυτό προερχόταν από τη ραφή που είχε 
το φυτίλι για να γίνει κύλινδρος και να τοποθετη-

θεί μετά στο σύστημα της γκαζιέρας για να λειτουργήσει. Έπρεπε 
να βρεθεί τρόπος να βγαίνουν τα φυτίλια κυλινδρικά αλλά μονο-
κόμματα.

Ο πατέρας μου φαντάζεται πως θα μπορούσαν να βγαίνουν απ’ 
τον αργαλειό σε παραγωγή.

Μια και δυο, φτιάχνει έναν αργαλειό κι αρχίζουν τα πειράματα 
με τη μάνα μου μέσα στο καμαράκι της αυλής. Ξενύχτια, τσιγάρα, 
καφέδες, στομάχια σφιγμένα απ’ την αγωνία στην αποτυχία κάθε 
προσπάθειας, που φαινόταν να ήταν η τελευταία.

Η κυρα-Ευθυμία απίκο, ξηλώνει υφαίνει στημόνια, υφάδια, πάλι 
απ’ την αρχή και τάκου τάκου ο αργαλειός. Τα χέρια πέρα δώθε, τα 
πόδια πάνω κάτω κι ο κόμπος στο χτένι. Τάκου τάκου ο αργαλειός 
και πάνω κάτω τα χτένια να υφαίνουν μαζί με το νήμα και τις ελπί-
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δες για ένα αίσιο τέλος αυτής της ύφανσης. Κάτι δεν ξέρουν, κάτι 
δεν υπολογίζουν σωστά, ρωτούν και μαθαίνουν και ξανά κάνουν τα 
ίδια λάθη. Το μαγκάλι σβήνει και το καμαράκι κρυώνει. Κρυώνουν 
τα πόδια και το μυαλό σταματάει. Ένα μόνο δε σταματάει. Το πείσμα 
του πατέρα μου κι η ελπίδα της μάνας μου που θέλει να πετύχει.

– Πάμε για ύπνο, Ευθυμίτσα μου;

– Πάμε, Γιάννη μου.

*

Ο πρωινός καφές της επομένης, μετά το δίκαιο ύπνο τους, δε 
μοιάζει σαν τον χθεσινοβραδινό που ήταν φαρμάκι. Είναι γλυκύς 
βραστός, φορτωμένος φουσκάλες και κάθε μια απ’ αυτές και μια 
ελπίδα για την καινούρια μέρα.

– Έλα να σου κρατήσω το παλτό σου Γιάννη μου, το καπέλο σου 
να βάλεις και το κασκόλ στο λαιμό σου.

– Πρέπει να φύγω Ευθυμίτσα για το εργοστάσιο και κάνει διαο-
λόκρυο έξω.

– Σε περιμένω το μεσημέρι για φαγητό.

– Γεια σου.

Και, δεν παίρνει κατευθείαν το ποδήλατό του να φύγει. Πάει στο 
καμαράκι και ρίχνει ένα υποτιμητικό βλέμμα στον αργαλειό, σα 
να τον ξόρκιζε. Κουνώντας το κεφάλι του αριστερά δεξιά, πετάει 
τη γόπα απ’ το τσιγάρο, που του ’καιγε τα χείλια, και τη συνθλίβει 
ανάμεσα στη σόλα του δίσολου παπουτσιού του και μιας πηλιορεί-
τικης πλάκας της αυλής.

Παίρνει το ποδήλατό του και με βαριές πεταλιές, εξαφανίζεται 
στην Αργοναυτών, ισορροπώντας πάνω του, με το μαύρο μπερέ 
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του, το μακρύ παλτό του και το κασκόλ μισοτυλιγμένο στο λαιμό 
του. Μέσα στο πρωινό πούσι του Παγασητικού μοιάζει σαν πρω-
ταγωνιστής ασπρόμαυρης μεταπολεμικής ταινίας τού ρεαλιστικού 
Ιταλικού σινεμά.

– ∆εν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Οι κάλτσες πώς πλέκονται; Τι να 
διαφέρουν οι βελόνες απ’ τον αργαλειό. Τι να είναι η διαφορά μετα-
ξύ πλεξίματος και ύφανσης;

*

Οι τροχαλίες και οι ιμάντες των τότε εργαλειομηχανών στο ερ-
γοστάσιο παίρνουν όπως κάθε μέρα εκατομμύρια στροφές πάνω 
στους κρεμαστούς άξονές τους στην καθημερινή παραγωγική δι-
αδικασία τους. Κι οι σκέψεις, κι αυτές χιλιάδες στο μυαλό, για το 
βράδυ. Τι είναι αυτό που δεν υπολογίζουν;

 – Μήπως; Αν…

Αυτό ήταν ...

Τι ήταν άραγε;

Η φλόγα του καντηλιού που άναψε η μάνα μου στην Παναγιά της, 
όταν ο πατέρας μου πήρε το δρόμο το πρωί για τη δουλειά του, ή 
το δαιμόνιο μυαλό του μαστρο-Γιάννη, που όταν έπαιρνε ανάποδες 
έφερνε τα πάνω κάτω και τα κατάφερνε; (Του σπανού τα γένια δεν 
φυτρώνουν μόνον, έλεγε σε τέτοιες περιπτώσεις). To μεγάλο αέναο 
ερωτηματικό ανάμεσα στο Θείο και στο ανθρώπινο.

*

Και στήνεται η φάμπρικα. Βρίσκονται και κάτι λιόδεντρα στο Πή-
λιο, προίκα της μάνας μου, και μετατρέπονται σε νήματα κι αργα-
λειά δύο.
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Στο δρόμο μια χειροκίνητη ανέμη –ένα υπαίθριο απίθανο κλω-
στήριο της εποχής, τι να σου περιγράψω τώρα– στρίβει τα νήματα 
στο πάχος και την ποιότητα που χρειάζεται το φυτίλι για να υφαν-
θεί και να είναι κατάλληλο για την καλή λειτουργία της φλόγας της 
γκαζιέρας.

Ο πατέρας μου αφεντικό. Τ’ όνειρο μαγικό, όπου να ’ναι και θα 
φτιάξουμε εργοστάσιο. Τα φυτίλια βγαίνουν καταπληκτικά σε τρία 
νούμερα για όλη την γκάμα των γκαζιερών, τυποποιημένα. Παραγ-
γελίες και πωλήσεις παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Επιτυχία.

Πρέπει να βρούμε χώρο να στεγάσουμε τ’ όνειρο που βλέπαμε 
πλέον οικογενειακά. Πρέπει, γιατί κι η θεία Τερέζα το καμαράκι θα 
το γκρεμίσει και θα χτίσει ένα σπιτάκι γιατί παντρεύεται ο Μάξιμος 
και πρέπει να έχει κάπου να μείνει κι αυτή. Ο Θανάσης φαντάρος. Ο 
πατέρας μου θα πρέπει ν’ ανέβει στη Μακεδονία για τ’ αλώνια. Τρεις 
δουλειές είναι δύσκολα. Σταματόπουλος, φυτίλια, πατόζες. Τι μέλει 
γενέσθαι; Γίνεται μια λάθος κίνηση. Φτιάχνεται ένα μικρό εργαστήρι 
στην αυλή του σπιτιού του θείου Αντώνη και στεγάζει τα δύο αργα-
λειά μια υφάντρα και τ’ όνειρο.

* * *

Το καλοκαίρι του 1950, ο Θανάσης, θυμάται να υπηρετεί τη θη-
τεία του στον Εθνικό πλέον στρατό, στo τάγμα πεζικού που έδρευε 
στο χωριό Λαχανάς Σερρών, στο τελευταίο στάδιο της τότε στρατι-
ωτικοπολιτικής ανωμαλίας της χώρας μας, μετά τον εμφύλιο. Θυ-
μάται πως εκείνο το καλοκαίρι ανεβαίνοντας ο πατέρας μου για τη 
Νιγρίτα πέρασε και τον είδε για λίγη ώρα και του πήγε τσιγάρα.

 

Τη χρονιά αυτή πρέπει να παντρεύτηκε ο ξάδερφός μου ο Μά-
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ξιμος. Παίρνει για γυναίκα του μία όμορφη κοπέλα, τη Ρούλα τη 
∆ουβή. Μια γυναίκα ανεξάρτητη, μορφωμένη και εργαζόμενη σαν 
λογίστρια στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών «Γκούντα» αν θυ-
μάμαι καλά την επωνυμία. Ζουν μαζί μας, στο πάνω πάτωμα για 
λίγο διάστημα και οι σχέσεις τους με τη μάνα μου –πώς θα μπορού-
σε να ήταν διαφορετικές άλλωστε με τη δική μου μάνα– άριστες. Το 
1951 γεννιέται ένα κάτασπρο κατάξανθο αγοράκι, καρπός του έρω-
τά τους, ο Παναγιώτης Ρουκάς ο Β΄. Άντε τώρα να μην πας πίσω 
μπρος.

Φέτος το Νοέμβριο του 2003 που κατέβηκα μετά από ένα χρό-
νο πάλι στην Αθήνα, μου συνέβη κάτι απίθανο. Με το που μπαίνω 
στο σπίτι της αδερφής μου, με υποδέχεται με το εγγονάκι της τον 
Βασίλη –δυο χρονών– γιο του δικού της γιου του Γιάννη του Σταυ-
ρακούκα. Ο πιτσιρικάς αφού περιεργάσθηκε το παιχνίδι που του 
πήγα, με σέρνει απ’ το χέρι και με πάει στον καναπέ για να μου δεί-
ξει τι έκαναν με τη γιαγιά του πριν φτάσω στο σπίτι τους. Με πάει 
λοιπόν σ΄ ένα μεγάλο χάρτινο κουτί, που μέσα του είχε στην κυρι-
ολεξία, εκατοντάδες φωτογραφίες.

– Τι είναι, Κική μου, αυτές οι φωτογραφίες;

– ∆ε βλέπεις;

Κάνω πως ψάχνω και τι να δω. Ολόκληρες ζωές, χύμα, μέσα 
σ’ ένα χαρτόκουτο. Ανθρώπινες υπάρξεις στις δόξες τους, τσαλα-
κωμένες στην παρακμή τους στο χαρτόκουτο.

– ∆ώσ’ μου να τις δω βρε Κική.

Ο Βασιλάκης με το δαχτυλάκι του μου δείχνει τη φάτσα της 
αδερφής μου σε μια απ’ αυτές και μου λέει με υπερηφάνεια:

– Γιαγιά, γιαγιά.

Μετά σε μία άλλη φωτογραφία πάλι, με το δαχτυλάκι του, μου 
δείχνει τη φωτογραφία που είμαι εγώ, αλίμονο, με τη στολή του 
πρωτοετή σπουδαστή της σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτι-
κού και μου λέει.
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– Θείο Γιώγο, Θειο Γιώγο….

– Μπράβο Βασίλη.

Η αδερφή μου εκτελώντας χρέη μπέιμπι σίτερ πια, για να περ-
νούν οι πολλές ώρες που είναι με τον Βασίλη, του δείχνει φωτο-
γραφίες γιατί τα παραμύθια τελειώνουν κι όσο να ’ναι, κομμάτι δύ-
σκολο κάθε μέρα να λες τα ίδια και τα ίδια.

 Απ’ το κουτί βγήκαν φωτογραφίες που με βοήθησαν να ξα-
ναθυμηθώ ξεχασμένες στιγμές και να έλ-
θουν στην επιφάνεια υπαρκτά πρόσωπα 
που περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο, στι-
γμές άλλοτε χαρούμενες άλλοτε πικρές 
και τραγικές ακόμα.

Σε μια απ’ αυτές λοιπόν τις φωτογρα-
φίες που πήρα απ’ το κουτί της αδερφής 
μου, είμαι μαζί με αυτή τη γυναίκα του 
ξαδέρφου μου, τη Ρούλα, και τον γιόκα 
τους τον Παναγιώτη Ρουκά τον Β΄. Ήταν 
έξι χρονών τότε.

Η πάνω φωτογραφία είναι βγαλμέ-
νη το 1957 στις διακοπές των Χριστου-
γέννων μπροστά στην πόρτα του σπιτιού 
μας. Είχαμε κατεβεί με την Κική στο Βόλο 
για πρώτη φορά, μετά τρία σχεδόν χρό-
νια ζωής στη Νιγρίτα, νοσταλγώντας την 
πατρίδα μας που την αφήσαμε και την 
ξαναβρήκαμε ακόμα ρημαγμένη. Με την 
ευκαιρία όμως αυτή, σου βάζω δυο φω-
τογραφίες των ημερών εκείνων. Με το 
ποδήλατο του ξαδέρφου μου και με τον 
παιδικό μου φίλο Λεωνίδα Χατζή που δεν 
υπάρχει πια στη ζωή, (ήταν ίδιος ο Τζέ-
ιμς Ντίν) μπροστά στην εκκλησία του Αγ. 
Κωνσταντίνου με γκρεμισμένο το κατα-
πληκτικό του καμπαναριό και ρολόι του. 
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(Φωτο κάτω). Με παλιούς συμμαθητές απ’ το Λύκειο Βόλου και 
την Κική στον Ν. Ο. Β (φωτο μέση).

Τις μέρες εκείνες, συνέβη ένα απ’ τα σημαδιακά πράγματα της 
ζωής μου αλλά και κάθε αρσενικού νομίζω. Ένα βράδυ στην ημι-
υπόγεια ταβέρνα του ξαδέρφου μου (που ήταν στην οδό Φιλίππου 
Ιωάννου με Ν. Πλαστήρα), μετά από λίγο φαγητό και ρετσίνα βαρε-
λίσια, μου λέει ο Θανάσης.

– Πώς πας ρε απ’ αυτό; και μου κάνει εκείνη τη χαρακτηριστική 
χειρονομία με τον μέσο δάκτυλο της παλάμης του λυγισμένο προς 
τα μέσα.

– Ε!!! Να, όπως όλοι του απαντώ.

– ∆ηλαδή;

– Τι δηλαδή ρε Θανάση; Νααα.

– Κατάλαβα μου απαντάει. Στη Νιγρίτα ρε, δεν έχει σπίτια με 
γυναίκες;

 – Τι γυναίκες, ρε Θανάση;

– Καλά, μου λέει. Άκου να δεις, απόψε θα σε περπατήσω.

Με παίρνει και με πάει σ’ ένα από κείνα τα σπίτια που έλεγε.

Με μπάζει μέσα και χωρίς να καταλάβω βρίσκομαι ξαπλωμένος 
σ’ ένα κρεβάτι μέσα σ ’ένα δωμάτιο με λιγοστό φως και μια Νίτσα 
(έτσι μου είπε πως τη λέγανε) απ’ την Καβάλα (μούσι και τα δύο 
ονόματα). Η Νίτσα λοιπόν αυτή μ’ έκανε να πω το δεσπότη Πανα-
γιώτη. ∆εν έμεινε ούτε χαλινός ούτε παρθενιά (τύφλα να ’χει το 
«σουνέτ».. Με πλακώσανε στο περμαγκανάτ, μου τον τυλίξανε και 
με μια γάζα με σουλφαμιδόσκονη και για να συνέλθω απ’ τον πόνο 
η Νίτσα ήταν όλο χάδια και φιλιά. Αυτός ήταν ο Θανάσης. Σ’ έριχνε 
στα βαθιά για να σου μάθει να κολυμπάς και σου έβαζε μια Νίτσα 
απ’ την Καβάλα σ’ ένα κρεβάτι να σε κάνει άντρα.

* * *

Η φωτογραφία λοιπόν αυτή με τη Ρούλα και τον μικρό Παναγιώ-
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τη, μου θύμισε πως το 1953 (εξουθενωμένος από μια σπάνια μορφή 
καρκίνου την εποχή εκείνη) έφυγε απ’ τη ζωή ο Μάξιμος σε ηλικία 
μόλις 29 χρόνων. Άφησε πίσω του μια νέα κι όμορφη γυναίκα, ένα 
όμορφο παιδάκι και τη μάνα του για δεύτερη φορά χαροκαμένη.

Θυμάμαι αυτόν το Θάνατο, γιατί έμελλε να παίξω κι εγώ ένα ρόλο 
σ’ αυτόν. Ο Μάξιμος χτυπημένος από την αρρώστια του, ταλαιπω-
ρήθηκε όσο κανείς άλλος καρκινοπαθής πιστεύω. Ύστερα από 
απέλπιδες προσπάθειες να γιατρευτεί στον τόπο μας, ακόμα και με 
τα διάφορα τότε γιατρικά, μαγικά νερά Καματερού και μαντζούνια, 
–όπως το φάρμακο του σκορπιού στις μέρες μας ας πούμε– η οι-
κογένειά του, και ας μου επιτραπεί να το πω, κι ο πατέρας μου, τον 
βοήθησαν να πάει ένα ταξίδι στη Σουηδία.

Μια καινούρια επιστημονική θεραπεία, η χημειοθεραπεία, έδι-
νε ελπίδες για την καταπολέμηση του καρκίνου την εποχή εκείνη. 
Όταν γύρισε λέγαμε πως θα τη σκαπουλάρει ο Μάξιμος. ∆υστυχώς 
παρέτεινε απλώς για ένα διάστημα τη ζωή του κι έφυγε αδύναμος 
να κρατηθεί σ’ αυτή, φεύγοντας όπως δυστυχώς ακόμα και σήμερα 
φεύγουν οι άνθρωποι απ’ αυτόν το δράκο.

Πριν το θάνατό του, που ήταν πλέον αναμενόμενος, είχα κληθεί 
να βοηθήσω σ’ ό,τι μπορούσα, έντεκα χρόνων παιδί άλλωστε. Θυ-
μάμαι τον ξάδερφό μου στις τελευταίες του στιγμές, στο σπίτι των 
πεθερικών του –εκεί ζούσε μετά την αρρώστια του– που δεν μπο-
ρώ και δε θέλω να τις περιγράψω.

Το ποδήλατό μου ήταν όρθιο, σκαλωμένο με το ένα του πετάλι 
στο πεζοδρόμιο και τ’ άλλο έτοιμο για την πρώτη πεταλιά της μακ-
άβριας διαδρομής του. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία στους κο-
ντινούς συγγενείς με πόδια που έτρεμαν και το στόμα στεγνό απ’ τη 
λύπη και την αγωνία.
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Μετά… ό,τι συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Μέσα μου έμεινε ένα γαμώτο και ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ; Τραγικές φι-
γούρες η γυναίκα του κι η μάνα του, η θεια μου η Τερέζα. Ένα απ’ τα 
τραγικά πρόσωπα της ημέρας κι εγώ.

Προσπαθώντας να παίξω το ρόλο μου, 
όσο καλύτερα μπορούσα, απασχολούσα το 
μικρό μου ανεψιό, μόλις δυο χρονών, πίσω 
απ’ την κουρτίνα του απέναντι σπιτιού, την 
ώρα της εκφοράς του νεκρού του πατέρα. 
Έτσι έφυγε ο Μάξιμος.

(Φωτο πάνω: Ο Μάξιμος με την Κική στην 
αγκαλιά του με την μόνιμη άσπρη κορδέλα 
στα μαλλιά της, στον Άναυρο σ’ άλλους και-
ρούς, ανύποπτους. Φωτο κάτω: Ο Θανάσης 
με το μαύρο περιβραχιόνιο δηλώνοντας το 
πένθος για το χαμό του αδερφού του, αρκετό 
καιρό μετά το θάνατό του, μια χειμωνιάτικη 
μέρα με την Κική στην παραλία με φόντο τον 
Αγ. Κωνσταντίνο).

*

Ας πάμε όμως πάλι εκεί που είχαμε μείνει. Η οικογένεια μου βρί-
σκεται στα πάνω της. Άνοιξη, αρχές καλοκαιριού 1951.Η μάνα μου 
φτιάχνει βαλίτσες για το πρώτο ταξίδι μας στη Μακεδονία, για την 
οποία ακούγαμε αλλά δεν τη γνωρίζαμε. Στο παιδικό μυαλό μου 
φάνταζε σαν άλλος  τόπος,  ένα  άλλο μέρος, διαφορετικό.

Πώς να ήταν ένας τόπος άραγε χωρίς θάλασσα; Με μεγάλα πο-
τάμια, με απέραντους κάμπους, γεμάτους στάρια, καλαμπόκια, 
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μποστάνια, καπνά και λιβάδια, να βοσκάνε γελάδια και βουβάλια.

Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι Μακεδόνες, που ζουν σ’ αυτή τη 
μι κρή πόλη τη Νιγρίτα, που έχουν κι αλωνιστικά συγκροτήματα και 
που ο πατέρας μου θα βγάλει καλά και πολλά λεφτά; Τι είναι λοιπόν 
αλήθεια, τι είναι ψέμα γι’ αυτή τη χώρα, την Ελλάδα μας, που οι δά-
σκαλοί μας μας την έλεγαν ένδοξη αλλά φτωχή;

Άρχισα να τη γνωρίζω καλύτερα από ’κείνη τη χρονιά. Τα βουνά 
της, τους κάμπους της και τα λιβάδια της. Ήταν λαβωμένη αλήθεια. 
Μέχρι προχθές έσκαγαν ακόμα νάρκες απ’ τα ναρκοπέδια που άφη-
σαν πίσω τους αυτοί που τη μισούσαν (ήθελαν όμως να τη σώσουν).

Την εποχή εκείνη για να πας απ’ το Βόλο στη Μακεδονία και συ-
γκεκριμένα στη Νιγρίτα ήθελες δυο μέρες. ∆εν ήταν εύκολο. Μι-
κροί, στενοί δρόμοι, μικρές στενές σιδερένιες γέφυρες. Αντί για 
διόδια φυλάκια, μπλόκα στρατιωτών και χωροφυλάκων με χει-
ροκίνητα πασάζο – σαν αυτά που βλέπουμε ακόμα στις πύλες των 
στρατοπέδων– για έλεγχο ταυτοτήτων, «για το φόβο των Ιουδαί-
ων» των λίγων, έτσι κι αλλιώς επιβατών.

Λεωφορεία φτιαγμένα πάνω σε σασί συμμαχικών φορτηγών αυ-
τοκινήτων, που απόμειναν στην πατρίδα μας μετά τον πόλεμο κι οι 
ταχύτητες τους, μηδενικές. Ανώτατο όριο ταχύτητας 70 χλμ. την 
ώρα. Μ’ αυτές τις ταχύτητες και τις συνθήκες όμως, φωτογράφισαν 
τα παιδικά μου μάτια τα προικιά θα έλεγα της χώρας μου.

*

Ένα καινούριο πρόσωπο, η Κούλα, μπαίνει στην οικογένειά μας. 
Είναι η μία απ’ τις τρεις κόρες της αδερφής του πατέρα μου, της 
θείας Μάρθας, που ζούσε παντρεμένη με την οικογένειά της στην 
Ξάνθη. (Υπάρχει μια ωραία φωτογραφία από την επίσκεψη της μάνας 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

214

μου και της Κικής στην Ξάνθη, με την οικογέ-
νεια της θείας Μάρθας με τις άλλες δυο κόρες 
της και τα εγγόνια της. Η μάνα μου και η Κική 
αριστερά).

Η Κούλα, μια αξιαγάπητη Θρακιώτισσα, 
ήταν για ένα διάστημα ο φύλακας άγγελός 
μας. Είχε εξουσιοδοτηθεί απ’ τη μάνα μας να 
ασκεί κάθε εξουσία επάνω μας. Μας είχε πε-
ντακάθαρους και μας αγαπούσε όπως αργό-
τερα  και τα δικά της παιδιά. 

(Μια ωραία φωτογραφία, μπροστά στο 
άγαλμα του ναυάρχου Βότση στο Λευκό Πύργο 
–τη χρονιά εκείνη κατά τον πηγεμό ή τον ερ-
χομό μας μάλλον απ’ τη Νιγρίτα προς το Βόλο– 
επιβεβαιώνει τη σχέση αυτή).

*

Όπως σου έλεγα, ο πατέρας μου κάθε 
άνοιξη απ’ το 1949-1950 και μετά, ανέβαινε στη Μακεδονία και για 
την ακρίβεια στην πόλη της Νιγρίτας αναλαμβάνοντας τις επισκευές 
και την επίβλεψη της καλής λειτουργίας αλωνιστικών συγκροτημά-
των κατά τη διάρκεια του αλωνισμού. Απ’ τις αρχές Μαΐου, μέχρι 
αρχές Ιουνίου άρχιζαν οι επισκευές των τρακτέρ και των κυρίως 
αλωνιστικών μηχανών. Ο αλωνισμός των σιτηρών άρχιζε απ’ τα 
μέσα Ιουνίου και τέλειωνε τέλη Αυγούστου και καμία φορά αρχές 
Σεπτεμβρίου (όπως θυμούνται παλιότεροι).

Το καλοκαίρι λοιπόν της χρονιάς εκείνης, ο πατέρας μου παίρνει 
την απόφαση μαζί με τη μάνα μου να πάμε κι εμείς μαζί του. Παίρ-
νουμε ένα πιστοποιητικό απ’ το σχολείο για το ότι φοιτούμε στο 5ο 



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

215

∆ημοτικό σχολείο Βόλου, εγώ στη Γ΄ και η Κική στη Β΄ τάξη, και 
πάμε για μετεγγραφή σ’ ένα άγνωστο σχολείο, μιας άγνωστης για 
μας κωμόπολης της Μακεδονίας. Ένα τέτοιο πράγμα ακριβώς.

Το μέσο μεταφοράς για το ταξίδι ήταν το τρένο, γιατί οδικώς θα 
κάναμε δυο μέρες να φτάσουμε. ∆εν υπήρχε ακόμη ο δρόμος των 
Τεμπών και μόνο με το τρένο περνούσες αυτή την καταπληκτική 
κοιλάδα με το καταπληκτικό ήπιο ποτάμι της, τον Πηνειό, να τη δια-
σχίζει. Οδικώς έκανες βόλτα όλη σχεδόν τη δυτική Μακεδονία.

– Ευθυμία, θα πάμε με την ταχεία γιατί με την πόστα θα βραδιά-
σουμε

μέχρι τη Θεσσαλονίκη και θα γίνουμε μαύροι. Τα τρένα ήταν δύο 
κατηγοριών και ταχυτήτων θα έλεγα. Ένα που πήγαινε σχετικά γρή-
γορα (ταχεία) και ένα άλλο που πήγαινε αργά (πόστα).

Το πρώτο έκανε λιγότερες στάσεις, μόνο σε σταθμούς κόμβους, 
κι έφτανε για την εποχή εκείνη γρήγορα στον προορισμό του. Το 
άλλο, έκανε στάση σε κάθε σταθμό της διαδρομής. Ήταν «εμπορική 
αμαξοστοιχία» (κουβαλούσε εμπορεύματα και διάφορα προϊόντα) 
όπως την απο καλούσαν οι σταθμάρχες από τα μεγάφωνα των σι-
δηροδρομικών σταθμών κατά την αναχώρηση ή την άφιξή της.

Το τρένο έκανε σχεδόν, για να μην πω ακριβώς, την ίδια δια-
δρομή, αυτή που κάνει και σήμερα. Για μένα ήταν η πρώτη φορά 
που έκανα ένα τόσο μεγάλο ταξίδι μ’ ένα τόσο μεγάλο τρένο. ∆εν 
ήταν σαν τον κωλοσύρτη μας, τον μουντζούρη, αυτό. Αυτό μού-
γκριζε και ξεφυσούσε σαν δράκος κι η σφυρίχτρα του σε κούφαινε. 
Η μηχανή του τεράστια. Τα σκαλοπάτια των βαγονιών του ψηλά κι 
έπρεπε κάποιος να σε βοηθήσει να πιάσεις το χερούλι για ν’ ανέβεις 
στο βαγόνι που κι αυτό ήταν τεράστιο με μεγάλα παράθυρα.
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Ήταν χωρισμένο σε μικρά δωμάτια (κουπέ) με δερμάτινα καθί-
σματα και εταζέρες για τις βαλίτσες, διάδρομο για να σουλατσέρ-
νεις, εστιατόριο με φαγητά αλλά και καμπινέ. Ξεκινήσαμε και μέχρι 
τη Λάρισα, που ήταν ο πρώτος σταθμός αλλά και ο μεγαλύτερος σι-
δηροδρομικός κόμβος (…αλλά κόμβος όπως έλεγε ο αξέχαστος και 
ανεπανάληπτος Λογοθετίδης με την καταπληκτική συμπρωταγωνί-
στρια του Ιλια Λιβικού, στην αξέχαστη Ελληνική ταινία «Ούτε γάτα 
ούτε ζημιά»., ο πατέρας μου μας έδειχνε τα χωριά του κάμπου.

Πότε βαθιά απλωμένα και πότε πολύ κοντά μας, τ’ αφήναμε πίσω 
μας να χάνονται στον ορίζοντα. Μας τα περιέγραφε και τ’ απαρι-
θμούσε με τα ονόματά τους το καθένα, τα ’ξερε βλέπεις απ’ τα χρό-
νια κείνα στον κάμπο με τις πατόζες.

Μετά από αρκετή παραμονή στο σταθμό της Λάρισας, περιμέ-
ναμε την ταχεία αμαξοστοιχία Πειραιώς Αθηνών Θεσσαλονίκης για 
να επιβιβαστούμε για τη Θεσσαλονίκη.

Το τρένο μας θα συνέχιζε απ’ ό,τι έλεγε ο πατέρας μου για Καρ-
δίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα.

Αρχίσαμε ν’ ανεβαίνουμε περνώντας από τούνελ και μεγάλα σι-
δερένια γεφύρια, πότε σε πεδιάδες και πότε δίπλα στη θάλασσα.

Τα χωράφια πράσινα, με τα ποτάμια να τα κάνουν όλο και πιο εύ-
φορα. Ο Πηνειός με τα Τέμπη του, ο Αξιός, ο Λουδίας, ο Αλιάκμο-
νας, ο Γαλλικός. Είναι δυνατόν μια τέτοια χώρα, με τους κάμπους 
της, τα ποτάμια και τόσα χιλιόμετρα ακτές, να είναι Θεέ μου ποτέ 
της φ τ ω χ ι ά;

Τα μάτια κι η ψυχή, γεμάτα απ’ ομορφιές και πρωτόγνωρες, εμ-
πειρίες. Τα μούτρα μας γδαρμένα, μαστιγωμένα απ’ τον ανοιξιάτικο 
μακεδονίτικο αέρα, όταν βγάζαμε τα κεφάλια μας έξω απ’ το πα-



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

217

ράθυρο του κουπέ μας, για να δούμε την ατμομηχανή να στρίβει 
πλαγιάζοντας ελαφρά σε κάποια μεγάλη στροφή σέρνοντας πίσω τα 
βαγόνια της.

* * *

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μια μακρόστενη άσπρη πινακίδα, με παχιά 
μαύρα γράμματα, κρεμασμένη σε δυο αλυσιδούλες στην είσοδο του 
τρένου στο σταθμό, μάς βεβαιώνει πως φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη.

– Χα, χα, χα, πώς είσαι καλέ Κική έτσι;

– Χα, χα, χα, εσύ τα μούτρα σου τα είδες.

Τα μούτρα μας, βγάζοντάς τα έξω απ’ το παράθυρο του βαγο-
νιού, είχαν γίνει μαύρα απ’ τον καπνό του καμένου κάρβουνου που 
άφηνε πίσω της η ατμομηχανή στο ταξίδι. Μοιάζαμε σαν αραπάκια 
που μόνο τα δόντια και οι κόγχες των ματιών μας φάνταζαν άσπρες.

Γρήγορα διαπιστώσαμε πως βρισκόμασταν σε μια μεγάλη πόλη.
Όλα ήταν διαφορετικά, ο κόσμος, τα αυτοκίνητα, το τραμ, αχ αυτό 
το καταπληκτικό τραμ της Θεσσαλονίκης (να μην αρχίσουμε πάλι τα 
ίδια). Είχαμε καιρό να κατεβάσουμε τις αποσκευές μας, να βρούμε 
ταξί και να πάμε στο ξενοδοχείο που θα περνούσαμε το βράδυ.

Έτσι λοιπόν ο πατέρας που γνώριζε τα πράγματα, όπως λέμε, μας 
οδήγησε έξω απ’ το σταθμό, διασχίζοντας διαδρόμους και κατεβαί-
νοντας σκάλες. Ένα από ’κείνα, τα καταπληκτικά πράγματι, παλιά 
αμερικάνικα ταξί, μας μετέφερε –όχι και πολύ μακριά– κάπου εκεί 
στην πλατεία Αντιγονιδών.

Με τα μάτια όλο περιέργεια, κοιτούσαμε τα νεοκλασικά κτίρια και 
τις πολυκατοικίες διάφορων ρυθμών που προσέδιναν στην πόλη το 
κοσμοπολίτικο χρώμα της τότε Θεσσαλονίκης. Ακόμη μια φορά θα 
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το πω, δεν είχε εφευρεθεί ακόμη η καταραμένη η αντιπαροχή.

∆εν άργησε να βραδιάσει. Η μάνα μας, αρπάζοντας την ευκαιρία, 
μας περνάει ένα πλύσιμο γενναίο με το πρωτόγνωρο για μας ντους 
του ξενοδοχείου. Τι απόλαυση Θεέ μου.

Νερό τρεχούμενο, ρυθμιζόμενο στην ποσότητα, στην πίεση αλλά 
και στη θερμοκρασία, μ’ εκείνα τα μαγικά μπρούτζινα ρουμπινέτα 
στον τοίχο, με το μπλε και το κόκκινο χρώμα στο κέντρο τους.

Άμα γύριζες το κόκκινο, το νερό γινόταν πιο ζεστό και το αντίθε-
το, αν γυρνούσες εκείνο με το μπλε.

Εκείνες πάλι οι μακριές βελόνες νερού, που έβγαιναν με πίεση 
απ’ το άκρο του μικρού κόσκινου με τις ψιλές τρυπούλες του, –σαν 
το ποτιστήρι που πότιζε η μάνα μας τα λουλούδια της– τι χάδι ζε-
στό και χαλαρωτικό που ήταν! Σε χάιδευαν απ’ το κεφάλι σε όλο το 
κορμί μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σου. Τι σχέση μπορεί να είχε 
αυτό το πλύσιμο μ’ εκείνο στη σκαφίδα με το κατσαρόλι και το γλύ-
φι της κυρα-Ευθυμίας στο σπίτι μας!

Ξεκούραστοι, βρεθήκαμε στην παραλία να τρώμε, σε μία κατα-
πληκτική κοσμική ταβέρνα, «Του Στρατή». που άφησε εποχή στους 
Θεσσαλονικείς αλλά και στους εκλεκτούς επισκέπτες της. Στο κλα-
σικό τραπέζι με τ’ άσπρο τραπεζομάντιλο και τις βιεννέζικες καρέ-
κλες του, απολαύσαμε τα περιβόητα σουτζουκάκια (αν και άλλος 
είχε τη φήμη γι’ αυτά πάντα στη Θεσσαλονίκη), το γύρο και την κα-
ταπληκτική ρώσικη σαλάτα.

Αγναντεύοντας τον επιβλητικό Λευκό Πύργο –δεν ήταν δα και 
τόσο λευκός– τα μάτια μου άρχισαν να κλείνουν απ’ τις αναρίθμητες 
παραστάσεις που είχαν φωτογραφίσει όλη τη μέρα.

Την επομένη, ξανακλείνει τις βαλίτσες η μάνα μου. Τρώμε για 
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πρώτη φορά στη ζωή μας μια καταπληκτική σερραϊκή μπουγάτσα, 
και πίνουμε με γκρίνια κι ένα ποτήρι γάλα, σ’ ένα γαλακτοζαχαρο-
πλαστείο της πλατείας. Ένα ταξί μάς μεταφέρει στο πρακτορείο λε-
ωφορείων του νομού Σερρών. Προορισμός μας πια, η Νιγρίτα.

Ένα πράσινο λεωφορείο θα μας πήγαινε εκεί, μαζί με μερικούς 
άλλους επιβάτες, που φόρτωναν κι αυτοί τις αποσκευές τους και 
σιγά σιγά, ανέβαιναν κι έπαιρναν τις θέσεις τους. Ένα λεωφορείο, 
ξέρεις απ’ αυτά, που πάλι χάρη στον παλιό ελληνικό σινεμά θα έχεις 
δει. Με τη μακριά μουτσούνα, το σιδερένιο προφυλακτήρα, τα πομ-
πέ φτερά, τα νικελένια στεφάνια στα φανάρια τους, το κολωνάκι στη 
μέση του μπροστινού παρμπρίζ τους και τη σκάλα που υπήρχε στο 
πίσω μέρος τους.

Απ’ αυτή τη σκάλα φόρτωσε τις αποσκευές 
μας στη σχάρα του ουρανού του λεωφορείου 
σκαρφαλώνοντας ο βοηθός του οδηγού, που 
εκτελούσε και χρέη εισπράκτορα (να και μία 
φωτογραφία της εποχής).

Σε  λίγο, ο βοηθός βάζει μπροστά στον κινητήρα του λεωφορεί-
ου τη μανιβέλα και της δίνει μερικές στροφές για να πάρει μπρος. 
Αφού πήρε ο κινητήρας τις κανονικές του στροφές, με τους απα-
ραίτητους κραδασμούς και τα μαρσαρίσματά του, ξεκινήσαμε.

* * *

Ο δρόμος, η διαδρομή του ταξιδιού Θεσσαλονίκη Νιγρίτα, δεν 
ήταν ο σημερινός. Έπρεπε να καβατζάρεις όλο τον ορεινό όγκο του 
βουνού Βερτίσκος. Να περάσεις τα χωριά της δυτικής πλευράς του, 
μεταξύ των οποίων και τη φημισμένη για το γιαούρτι της ∆ορκάδα.

Κάνοντας μια καλή στάση απολάμβανες το καταπληκτικό για-
ούρτι, με μέλι συνήθως, μέχρι να φτάσεις στο χωριό Λαχανάς, 
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στην ανατολική πλευρά του βουνού πλέον. Εκεί όπου έγινε κι η 
ομώνυμη μάχη των Ελλήνων στρατιωτών κατά των Βουλγάρων 
στις 21 Ιουνίου του 1913. Βέβαια γνωστές είναι και οι τελευταί-
ες λεγόμενες «εκκαθαρίσεις» –έτσι τις βάφτισαν– που διαδραμα-
τίστηκαν εκεί στο τέλος του εμφυλίου. Θυμάσαι, σου είχα πει ότι 
ο Θανάσης ο ξάδερφός μου, υπηρέτησε εκεί τη στρατιωτική του 
θητεία στον τότε λεγόμενο εθνικό στρατό. Οι σελίδες της ιστορίας 
μας, γραμμένες κι άγραφες, μιλούν για τις φρικαλεότητες που δι-
αδραματίστηκαν εκεί κι απ’ τις δύο πλευρές. Οι κάτοικοι του χω-
ριού, τις θυμούνται ο καθένας με την επιλεκτική του μνήμη βέβαια, 
ανάλογα από πια πλευρά πολέμησε τον άλλον. ∆ε λέει ψέματα κα-
νένας τους. ∆εν είναι όμως της ώρας.

Μια διαδρομή μέσα από μια καταπληκτική βλάστηση από βαλανι-
διές, με κλειστές και επικίνδυνες στροφές όταν ανεβοκατέβαινες το 
βουνό. Ο δρόμος στενός και κακοφτιαγμένος αλλά άσφαλτος. Χω-
ρούσε δε χωρούσε ενάμισι αυτοκίνητο. Αν διασταυρώνονταν δυο 
αυτοκίνητα, ένα απ’ τα δύο έπρεπε να κάνει δεξιά στην άκρη του 
ερείσματος, για να περάσει τ’ άλλο. Συνήθως ο οδηγός που κατέ-
βαινε έδινε προτεραιότητα στον οδηγό του αυτοκινήτου που ανέ-
βαινε την ανηφόρα. Υπήρχε ένας κώδικας οδικής συμπεριφοράς 
και δεοντολογίας που τον τηρούσαν με σεβασμό οι επαγγελματίες 
οδηγοί την εποχή εκείνη, των μικρών δρόμων, των μικρών ταχυ-
τήτων, των μικρών φιλοδοξιών, των μικρών απαιτήσεων αλλά των 
μεγάλων προσδοκιών και οραμάτων…

Σήμερα με τους φαρδείς δρόμους (μονής κατεύθυνσης μάλι-
στα), με τις υψηλές ταχύτητες των σύγχρονων αυτοκινήτων, με τις 
υψηλές προδιαγραφές και επιδόσεις, έλειψε ο σεβασμός και η αλ-
ληλοεκτίμηση των οδηγών, των ανθρώπων σκλάβων των σιδερέ-
νιων θηρίων τους. Έκαναν τις προσδοκίες και τ’ όραμα ανυποψία-
στα ανύπαρκτα.

Μας έμεινε μόνο η ματαιοδοξία και η προσωπική μας εγωιστική 
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διαχείριση, μιας προτεραιότητας που μας οδηγεί στο θάνατο εμάς 
και τους συνανθρώπους μας…∆εν είναι όμως της στιγμής.

Το λεωφορείο αγκομαχώντας στην ανηφόρα αλλά και στην κα-
τηφόρα, τη μία για να ανεβάσει το βάρος του και την άλλη για να το 
συγκρατήσει, μην το πάρει η κατηφόρα και το ρίξει στον γκρεμό, 
συνέχιζε σταθερά το ταξίδι του. Οι εικόνες πρωτόγνωρες, οι αισθή-
σεις στο ζενίθ.

– Από πού είστε; Πετιέται ένας. Σαν ξένους σας βλέπω.

– Από μακριά, λέει ο πατέρας μου.

– Από πού;

– Απ’ το Βόλο.

– Απ’ του Βόλου; Tι λες; Έκανα στρατιώτ’ς στου Βόλου. Έχετε 
ωραία νεκροταφεία.

…Βρε που να φας τη γλώσσα σου… (ήταν όντως ωραία, αλλά ρε 
φίλε τίποτε άλλο δεν είδες να σου αρέσει σ’ αυτή την αγαπημένη 
πόλη;)

– Πού πάτε;

Αμάν περίεργος ο δικός σου.

– Στη Νιγρίτα.

– Και ποιους έχετε κει;

– Τους Σκεμπεραίους.

– Ααααα!!!!

Περίπου στη μέση της διαδρομής στο 40 χλμ. απ’ τη Θεσσαλονί-
κη μάς περίμενε μια μικρή ευχάριστη έκπληξη. Το λεωφορείο έκανε 
πάντα μια υποχρεωτική στάση εκεί για να ξεκουραστούν ο οδηγός, 
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οι επιβάτες απ’ τις στροφές, και να κρυώσει η μηχανή του λεωφο-
ρείου από τις συνεχείς ανηφόρες ανεβαίνοντας το βουνό.

Σ’ ένα περιποιημένο διώροφο σπίτι, μετασκευασμένο σε εστια-
τόριο, έγραφε στον έναν τοίχο του, «Το 40». Εννοώντας ασφαλώς 
το 40ο χιλιόμετρο της διαδρομής από τη Θεσσαλονίκη μέχρι  εκείνο  
το  σημείο. 

(Υπάρχει ακόμα και σήμερα –φωτο– 
έχοντας  χάσει την παλιά του γοητεία βέ-
βαια, αφού έχουν προστεθεί τα σχετικά 
κιτς που λέμε. Τι κρίμα!). Προσέφερε 
μέσα απ’  την  πεντακάθαρη κουζίνα 
του καταπληκτική μοσχαροκεφαλή, 
πατσά, μαγειρεμένα φαγητά αλλά και 
καφέ, και το πανελληνίως γνωστό υπο-

βρύχιο. Στα ράφια της σάλας του, μοστράρανε κουτιά γεμάτα με 
κουραμπιέδες, τους περίφημους «Ακανέδες Λαϊλιά Σερρών». φτια-
γμένους από γνήσιο κατσικίσιο βούτυρο. Όλοι κάτι φάγαμε, κάτι 
ήπιαμε, απολαμβάνοντας τη φύση που σ’ εκείνο το υψόμετρο ήταν 
γεμάτη από πεύκα και καταπράσινα βοσκοτόπια και θάμνους.

Ξεκινήσαμε πάλι για τον προορισμό μας. Σε λίγα χιλιόμετρα η 
φωνή του οδηγού μάς προειδοποιεί ότι στο χωριό Κεφαλοχώρι 
που φτάνουμε σε λίγο γίνεται έλεγχος ταυτοτήτων και καλό είναι 
να τις έχουμε έτοιμες στα χέρια μας για έλεγχο.

– Τι έλεγχος καλέ μπαμπά;

– ∆εν είναι τίποτε σοβαρό αγόρι μου, μη φοβάστε.

Από ένστικτο, κόλλησα στο πλάι της μάνας μου, πέρασα το χέρι 
μου στο μπράτσο της κι έγειρα το κεφάλι μου πάνω της. Η Κική πή-
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δηξε στην αγκαλιά του πατέρα της και ζάρωσε σαν βρεγμένο γατί. 
∆εν προλάβαμε να πούμε τίποτε άλλο και στη στροφή του δρόμου 
κόκκινα μεγάλα γράμματα STOP φάνταξαν γραμμένα μπροστά μας, 
πάνω σ’ έναν τοίχο ενός ταλαιπωρημένου φυλακίου δίπλα στο 
δρόμο. Ένα οριζόντιο παλούκι (πασάζο) βαμμένο κιτρινόμαυρο 
έφραζε το δρόμο.

Ένας χωροφύλακας έρχεται προς το μέρος μας κι ένας στρατι-
ώτης με σιδερένιο κράνος και το όπλο παρά πόδας, στέκει φρου-
ρός μπροστά στο φυλάκιο. Ο οδηγός ακινητοποιεί το λεωφορείο κι 
ανοίγει την πόρτα για ν’ ανέβει ο χωροφύλακας που έχει ένα περί-
στροφο περασμένο στη ζώνη του. Παραμερίζοντας τον οδηγό, που 
στεκόταν όρθιος μπροστά στη πόρτα, λέει μια ξερή αυστηρή κα-
λημέρα κι ακόμα ποιο αυστηρά προστάζει.

– Ταυτότητες…

Σαν καλά παιδιά οι επιβάτες, δίνουν ένας ένας τις ταυτότητές 
τους κι ο χωροφύλακας τις μαζεύει, κοιτώντας μια την ταυτότητα 
και μια τον κάτοχό της. Κατεβαίνει απ’ το λεωφορείο και κατευθύ-
νεται προς το φυλάκιο, δίπλα σ’ ένα παλιό ισόγειο κτίσμα που την 
εποχή εκείνη ήταν αστυνομικός σταθμός. Αστυνομία και στρατός 
μαζί. Βάλε με το νου σου. Σήμερα αυτό το κτίσμα με γκρεμισμένο το 
φυλάκιο και αφού χρημάτισε μετά τον εμφύλιο σαν Ζυθεστιατόριο 
με την επωνυμία

ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
Το 60ον  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ

RESTAURAΝT

κατάντησε σήμερα ένα χάλασμα σφραγισμένο, φυλακίζοντας 
θαρρείς μέσα του τις μνήμες της εποχής.
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Η φωτογραφία σού μιλάει.  Στο  σφρα-
γισμένο χάλασμα, έχει μείνει ανοιχτός ένας 
φεγγίτης, σαν κι αυτόν που  έμεινε  στο μυ-
αλό μου και ξεπηδάνε από κει οι μνήμες, 
σαν κι αυτές που τώρα σου περιγράφω και 
τόσες άλλες...!

– Μαμά, θέλω να κατουρήσω…

– Περίμενε λίγο κοριτσάκι μου.

– Σκάσε κωλό Κική, λέω. Λέω από φόβο και με κακία από μέσα 
μου.

– Θα αργήσουμε;

Ρωτάει ο πατέρας μου τον οδηγό για να σπάσει ο πάγος, γιατί το 
Κική ήταν έτοιμο να τ’ αμολήσει.

– Όχι έναν έλεγχο θα κάνουν μέσα, κατάλαβες, και θα μας αφή-
σουν να περάσουμε.

– Καλά.

Τι καλά, αλλά κάνε και αλλιώς. Ο χρόνος της αναμονής φυσιολο-
γικά μεγεθυμένος,  αστρικός.

Όταν βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά, μέσα σ’ ένα λεωφορείο 
με άγνωστους ανθρώπους, και σου έχουν πάρει και την ταυτότητα 
για διασταύρωση στοιχείων, ή ποιος ξέρει για τι άλλο, όσο να ’ναι, 
κομματάκι κάτι σε στεναχωρεί. Ιδρώνουν οι παλάμες σου, ανεβαί-
νουν οι παλμοί της καρδιάς σου.

Σε λίγο εμφανίζεται ο χωροφύλακας και με τις ταυτότητες στα 
χέρια του αρχίζει ξανά, κοιτώντας μια την ταυτότητα και μια τον 
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κάτοχό της. Μας τις μοιράζει και δίνοντας εντολή στον οδηγό να 
προσέχει στο δρόμο, κατεβαίνει τα σκαλιά του λεωφορείου. Σηκώ-
νοντας το παλούκι, έκανε νόημα του οδηγού να περάσει, δίνοντας 
ένα τέλος στην άσκοπη καθυστέρηση και την αγωνία μας.

– Ακόμη αυτά τα πράγματα; Ξαναρωτάει ο πατέρας μου τον οδη-
γό με δήθεν απορία.

– Ψάχνουν κύριε…!

Ο πατέρας μου ξέρει τι του γίνεται και γυρνώντας βλέπει τη μάνα 
μου με ένα βλέμμα όλο νόημα. Κατεβάζει την Κική απ’ την αγκαλιά 
του και παρακαλεί τον οδηγό να σταματήσει αν θέλει, για να κα-
τουρήσει το κορίτσι, που όλο τέτοια μας έκανε για να μην την ξε-
χνούμε. Κατουράει η Κική πίσω από ένα δέντρο, σιγά το πράμα, και 
ξεκινήσαμε πάλι για τον προορισμό μας.

Ξεπερνώντας το σοκ του ελέγχου των ταυτοτήτων συνεχίζουμε 
το ταξίδι μας. Ο δρόμος κατηφορικός και οι στροφές κλειστές, φουρ-
κέτες που λένε, με αποκορύφωμα ένα σημείο της διαδρομής που 
από την ελάχιστη ταχύτητα του λεωφορείου αλλά και απ’ ό,τι βλέ-
πανε τα μάτια μας, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται σκούρα έως 
και επικίνδυνα.

Το σημείο αυτό της διαδρομής, το ονόμασαν οι οδηγοί σίγμα, για-
τί έμοιαζε πραγματικά με τελικό σίγμα «S». Ήταν δύσκολη η ανάβα-
ση αλλά κι η κατάβασή του. Το χειμώνα ήταν αδύνατη η προσπέ-
λασή του, όταν χιόνιζε κι ο δρόμος πάγωνε, έκλεινε για ολόκληρες 
μέρες.

∆ύσκολες απότομες κλειστές στροφές και με γεμάτο στομά-
χι, καταλαβαίνεις τι έγινε μέχρι να κατεβούμε στον κάμπο. Χαμός. 
Σακούλες χάρτινες, (δεν υπήρχαν οι καταραμένες νάιλον ακόμη) 
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γεμάτες απ΄ τα αποτελέσματα των αναθυμιάσεων των στομαχιών, 
ευτυχώς όχι όλων των επιβατών, δημιουργούσαν μια αποπνικτική 
ατμόσφαιρα μέσα στο λεωφορείο. Και να μην είχες επηρεασθεί απ’ 
τις στροφές ή να μην είχες φάει, γιατί είχες προνοήσει τι σε περίμε-
νε, αισθανόσουν κι εσύ την ίδια δυσφορία με τα γνωστά αποτελέ-
σματα.

Τελοσπάντων, με κανα δυό στάσεις ξεβρώμισε το λεωφορείο, 
άδειασαν στομάχια και σακούλες στα χωράφια, μαζεύτηκε κι ένα 
κοπάδι κάργιες, να φάνε κι αυτές. Λίγο νερό στα μούτρα, ελάχιστο 
στο στομάχι (ξανακάνεις το ίδιο λάθος) ξεκινήσαμε πια, στο ισιάδι 
που λένε στην περιοχή, μπαίνοντας πια στον πλούσιο κάμπο των 
Σερρών. Έπρεπε να περάσεις άλλα πέντε έξι χωριά του κάμπου 
που είναι πάνω στο δρόμο (αυτά τα περνάς και σήμερα, Λιβαδοχώ-
ρι, Άμπελοι, ∆ημητρίτσι, Σησαμιά, Αγ. Παρασκευή, Τερπνή), για να 
φτάσεις τελικά στην πόλη της Νιγρίτας.

 Κάμπος φίλε μου, από δω κι από κει χωράφια σπαρμένα. Στάρια, 
κριθάρια. Λεύκες, πολλές λεύκες, τα λεγόμενα «καβάκια». δίπλα 

στον ποταμό Στρυμόνα και τα κανάλια 
του. Τόσο μεγάλες δενδροστοιχίες, σαν 
τεράστια πανύψηλα μακρά τείχη στο βά-
θος του ορίζοντα δεν είχα ξαναδεί.

Πελαργοί να κροταλίζουν με τα ράμφη 
τους, στις φωλιές τους πάνω στους στύλους 
της ∆ΕΗ.

Πρώτη μου φορά έβλεπα τόσο μεγάλα πετούμενα, με τεράστια 
φτερά και πόδια, να κουβαλάνε στο τεράστιο ράμφος τους φίδια και 
να τα κάνουνε μάλιστα τροφή για τα παιδιά τους. (∆εν ξέρω αν έχεις 
ακούσει τι θόρυβο κάνουν όταν ανοιγοκλείνουν το ράμφος τους 
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κτυπώντας το ρυθμικά. Λένε πως το κάνουν αυτό, γυρνώντας μά-
λιστα και το μακρύ λαιμό τους προς τα πίσω, για να επαναφέρουν 
χωνεμένη τροφή απ’ το στομάχι τους και να ταΐσουν έτσι τα μικρά 
τους). Περνάμε το τελευταίο χωριό, την Τερπνή, (παρεμπιπτόντως 
το χωριό του Κουφοντίνα της 17 Νοέμβρη), ένα πεντακάθαρο στρα-
τόπεδο (σήμερα χώρος στάθμευσης απορριμματοφόρων κι άλλων 
οχημάτων του ∆ήμου Νιγρίτας), μέσα στα δέντρα, με ώχρα βαμμέ-
να κτίρια και, φτάνουμε τελικά στην περιβόητη Νιγρίτα.

Στο πρακτορείο μάς περίμενε άνθρωπος των αδερφών Σκέμπε-
ρη, των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόταν ο πατέρας μου.

Σ’ ένα ξύλινο καρότσι, από κείνα με έναν άξονα με δυο μικρούς 
σιδερένιους τροχούς στη μέση της μικρής ρηχής του καρότσας και 
δυο καδρόνια για τιμόνι, φορτώθηκαν οι αποσκευές μας. Το έσερ-
νε ένας νέος άντρας, κάπως. Γύρω απ’ τη μέση του ένας σπάγκος 
δεμένος έσφιγγε ένα ολίγον από πουκάμισο και ένα ταλαιπωρημέ-
νο παντελόνι που του ήταν φαρδύ αλλά και κοντό, προδίδοντας έτσι 
τις διαστάσεις του προκατόχου του.

Ακολουθώντας τον, σε διακόσια μέτρα πιο πάνω φτάσαμε στο 
σπίτι που θα φιλοξενούμασταν, με το αζημίωτο βέβαια, για δυο μή-
νες τουλάχιστον. Ο πατέρας μου κάνει να βγάλει λεφτά απ’ την τσέ-
πη του παντελονιού του για να πληρώσει τ’ αγώι. Ρωτώντας τον 
αγωγιάτη πόσα του χρωστάει δεν παίρνει καμιά απάντηση. Ο άν-
θρωπος που μας συνόδευε λέει στον πατέρα μου να μην επιμένει, 
γιατί ο μεταφορέας είναι κωφάλαλος. Ο αγωγιάτης όμως, αντιλαμ-
βάνεται απ’ την κίνηση των χειλιών τα διαμειφθέντα, και κουνώ-
ντας το κεφάλι του καταφατικά μ’ ένα γλυκόπικρο χαμόγελο, μας 
ματώνει την καρδιά. Το μακρύ ταξίδι τέλειωσε.

* * *



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

228

∆υο δωμάτια, απ’ τα τέσσερα του σπιτιού, που επέλεξαν οι νοι-
κοκυραίοι, μας διατέθηκαν για να εγκατασταθούμε, στο ένα εμείς 
τα παιδιά και στ’ άλλο οι γονείς μου.

Το σπίτι σε μία πυκνοκατοικημένη γειτονιά στη δυτική πλευρά 
της πόλης, το θυμάμαι σαν τώρα, χτισμένο ολόκληρο από κατακόκ-
κινα μικρά τούβλα, υπερυψωμένο πέντε έξι σκαλιά απ’ το έδαφος.

Η οικογένεια Χατζηβαγγέλη οι συμπαθείς ιδιοκτήτες του. Η μάνα 
μου κατατοπίζεται για τις βολές του σπιτιού συνεχίζοντας την τα-
κτοποίηση των αποσκευών μας.

Η νύχτα έρχεται και μας ρίχνει, καταλαβαίνεις, πτώματα στα 
στρώματα των σιδερένιων πρόχειρων κρεβατιών μας, στα καθαρά 
όμως σεντόνια που είχε στρώσει η μάνα μας. Το επόμενο πρωί, μ’ 
ένα στρατιωτικό ξύπνημα και με την αγωνία για το καινούριο σχο-
λείο, η μάνα μας μάς ταΐζει στα σκαλιά του σπιτιού. Ο πατέρας μου 
έχει φύγει αρκετά νωρίτερα για τη δουλειά του. Το πρωινό, ένα αβγό 
από Μακεδόνισσα αλανιάρα κότα και μία κούπα φρεσκοβραζμένο 
γάλα, με μια παχιά πέτσα όλο βούτυρο στην επιφάνειά της, αρμε-
γμένο απ’ τα βυζιά μιας γελάδας που έβοσκε στον εύφορο κάμπο 
της Βισαλτίας.

Μας παίρνει μαζί της και πάμε για πρώ-
τη μέρα στο καινούριο σχολείο. Το σχολείο 
ήταν κι είναι και σήμερα το ίδιο (φωτο). Ένα 
ψηλό, επιβλητικό, παραλληλόγραμμο, λιτό 
κτίριο. Ισόγειο, με έναν όροφο, βαμμένο σε 
ακαθόριστο χρώμα, κάτι μεταξύ εκρού και 
ροζ.

 Σε μια μακρόστενη πινακίδα, με ξύλινο τελάρο, καρφωμένο στο 
ντουβάρι της μακρόστενης πλευράς του κτιρίου, έγραφε με άσπρα 
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γράμματα σε μπλε φόντο. 2ον ∆ημοτικό(ν) Σχολείο(ν) Νιγρίτ(η)ς. 
(Σήμερα έφυγαν τα τελικά νί και το ήτα έγινε άλφα λόγω δημοτικής. 
Τι λέγαμε;). Λίγες ακακίες που είναι φυτεμένες γύρω γύρω, μακριά 
απ’ το κτίριο και μέσα απ’ τον μαντρότοιχο που το περιέβαλε, δεν 
μπορούν να το προστατέψουν από τον καλοκαιριάτικο πια ήλιο που 
το λούζει από όλες τις πλευρές.

Μικροί μαθητές στην αυλή, με τις σάκες κρεμασμένες στον ώμο 
τους, άλλοι να τις πετάνε παράμερα και να τρέχουν για να παίξουν 
κι άλλοι, να περιμένουν με τάξη να χτυπήσει το χειροκίνητο μπρού-
τζινο κουδούνι για να μπουν στις τάξεις τους.

Παιδιά σαν κι εμάς. Η προφορά τους είναι λίγο διαφορετική, πε-
ρίεργη, και κάποιες λέξεις, άγνωστες, μου τραβάνε την προσοχή. 
Εμείς μοιάζουμε λίγο διαφορετικοί. Θέλεις τα ρούχα, Αμερική γαρ, 
θέλεις η επιδερμίδα λίγο λευκότερη, μοιάζουμε λίγο αλλιώτικοι. 
Ξένοι. Αυτό έκανε τη διαφορά. Αυτό το ξένος έκανε πάντα τη δια-
φορά. Πιασμένοι χέρι χέρι με την αδερφή μου, όπως μας πρόσταξε 
η μάνα μας, που είχε τακτοποιήσει τα διαδικαστικά με τη διευθύ-
ντρια περί της αφίξεώς μας, χωρίσαμε μόνον όταν μπήκαμε στην 
τάξη του ο καθένας.

Έγιναν οι συστάσεις στους συμμαθητές μας και για αρκετή ώρα 
γίναμε το θέμα και το θέαμα, θα έλεγα, της ημέρας και της τάξης.

– Παιδιά (λέει η δασκάλα), σήμερα έχουμε έναν καινούριο μαθη-
τή στην τάξη μας. Τον λένε Γιώργο Ρουκά και μαζί με την αδερφή 
του μας ήρθαν απ’ το Βόλο.

– Από πού κυρία; χα, χα, χα.

– Απ’ το Βόλο, δεν ξέρετε την πρωτεύουσα του νομού Μαγνησί-
ας;
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Μετά και το τέλος μίας σειράς ερωτήσεων της δασκάλας προς 
εμένα, περί των μαθημάτων και της διδασκόμενης ύλης γενικότερα 
του σχολείου του Βόλου, σταματούν και τα περίεργα δεκάδες ζευ-
γάρια μάτια να πέφτουν πάνω μου.

Πρωταγωνιστής για αρκετή ώρα, κάτω απ’ τα περίεργα και συ-
νωμοτικά βλέμματα των καινούριων άγνωστων συμμαθητών μου, 
θέλω να τελειώνουμε, να βγω έξω στον ήλιο, να πάρω αέρα.

Το κουδούνι φέρνει τη λύτρωση. Τα χάχανα και τα πειράγματα 
των παιδιών μεταξύ τους στην ημερησία διάταξη όπως πάντα. Άλλα 
με πλησιάζουν, με ρωτούν διάφορα πράγματα και άλλα μακρύτερα 
σ’ έναν συνωμοτικό κύκλο μοιάζουν να διαβουλεύονται την πρώτη 
επικοινωνία μαζί μου. Ένας μπάστακας απ’ αυτά τα παιδιά, με πλη-
σιάζει και με ρωτά.

– Άρε Τζώτζο, από πού είσι είπεις;

– Τζώτζο, τι είναι πάλι τούτο;

– Τζώτζο δε σε λεν;

– Όχι, Γιώργο με λένε, Γιώργο Ρουκά.

– Α, καλά Γιώργο, εμείς εδώ λέμε Τζώτζο.

– Από πού είσαι;

Είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι άρχιζε κάποια πλάκα. Μέσα μου 
η φωνή της μάνας μου να μου λέει.

– Πρόσεχε κακομοίρη μου, σε θέλω τύπο και υπογραμμώς στο 
σχολείο. Μη με κάνεις ρεζίλι σε ξένο τόπο.

Ναι, αλλά η πλάκα χόντραινε και…

– ∆ε μας είπες από πού ήρθης;
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– Σας το είπα, απ’ το Βόλο.

– Ααα!!! απ’ του Βόλου, μ’ έναν τενεκέ στου κώλου.

– Τι είπες ρε;

Και γίνεται το έλα να δεις.

Ο μπάστακας που λέγαμε; Τον ζυγιάζω κι είναι του χεριού μου 
και πάω προς το μέρος του με άγριες διαθέσεις –η μάνα μου φωνά-
ζει μέσα μου, «πρόσεχε τι πας να κάνεις». Κάνω μία πίσω κι ακούω 
τον αποθρασημένο μπάστακα πλέον, βλέποντας την υποχώρησή 
μου να μου ξαναφωνάζει προκλητικά και επιθετικά.

– Ο Τζώτζος, ο Τζώτζος απ’ το Βόλου, μ’ έναν τενεκέ στου κώ-
λου. Τα λόγια είναι περιττά.

Τα αποτελέσματα του καβγά ορατά, στα γόνατα, στα μούτρα 
μας και στην αιμορραγούσα μύτη του μπάστακα που δεν έλεγε να 
συμμαζευτεί. Σωτήρια η επέμβαση της δασκάλας που μας μαζεύ-
ει και τους δύο και μας μπάζει στο γραφείο των δασκάλων για τις 
πρώτες βοήθειες.  ∆ε φτάνανε τα τραύματά μου απ’ τον καβγά, 
προστέθηκαν και οι παντοφλιές της μάνας μου που με περιποιήθη-
κε ανάλογα όταν επέστρεψα σπίτι και έμαθε τα καθέκαστα.

– Τι σου είπα εγώ βρε; Αυτά θα έχουμε, και στον ξένο τόπο, θα 
δείξουμε κι εδώ τη διαγωγή μας;

Ντροπή, ποιος ξέρει τι να λέει η μάνα του παιδιού και ποια να εί-
ναι αυτή η γυναίκα που τα ’βαλες με το παιδί της;

– Τι φταίω εγώ καλέ μαμά, όταν μου λέει έμένα ότι έχω τενεκέ 
στον κώλο; Έχω ’γω στον κώλο μου τενεκέ; Πες μου, έχω;

– Τι λες βρε παλαβέ τι ντενεκέδες και πράσινα άλογα; (“πράσσειν 
άλογα» επί το αρχαιότερον).
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*

Απέναντί μας καθόταν σε ένα διώροφο σπίτι η οικογένεια Κα-
σκαμτζή. Καπνοπαραγωγοί όπως το 90% άλλωστε των κατοίκων 
αυτής της πόλης. Είχε τρία αγόρια, ένας απ’ αυτούς, ο Κώστας, ο 
μεσαίος, ήταν στην ηλικία μου και γίναμε αργότερα φίλοι. Φίλοι, 
ξέρεις τώρα πώς σμίγουν τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία. Ο άλλος, ο 
Μιχάλης, ήταν μικρότερος, και ο μεγαλύτερος, ο Μαργαρίτης.

Ο Κώστας λοιπόν αυτός (πρώτος από τα 
δεξιά στην αναμνηστική φωτογραφία της επο-
χής, σήμερα συνταξιούχος του ΟΤΕ) ήταν το 
άλλοθί μου για τα διαδραματισθέντα.

Έτσι για ακόμη μια φορά, η συγγνώμη της 
μάνας μου με χάδια κι ένα φιλί έρχεται γεν-
ναιόδωρη.

Η μάνα μου, με την ομορφιά της και την ανοιχτή καρδιά της, δεν 
άργησε να κάνει τις πρώτες της φιλίες και να συμμετέχει σε μερικές 
–όταν ήθελε– συντροφιές, όταν την καλούσαν για έναν καφέ. Με τα 
λεγόμενα τότε ακόμη στη Νιγρίτα ευρωπαϊκά ρούχα της, φάνταζε 
σαν αρχόντισσα και λίγες ήταν οι γυναίκες με αντίστοιχη εμφάνιση 
στη Νιγρίτα την εποχή εκείνη. Φαντάσου ότι οι περισσότερες φο-
ρούσαν ακόμη τις παραδοσιακές μακεδονίτικες λεγόμενες φουστά-
νες.

 Φορέματα όμορφα όμως, μακριά, μέχρι τον αστράγαλο, από βα-
ριά υφάσματα, αλλά οι πιο σύγχρονες τα αποχωρίστηκαν γρήγορα 
βαφτίζοντάς τα παλιοκαιρίσια. Κι όμως, είχαν μια δικιά τους αρχο-
ντιά αυτά τα ρούχα και στη μνήμη μου έχουν χαραχτεί γυναίκες της 
εποχής εκείνης με αυτές τις καταπληκτικές φουστάνες και ενδυ-
μασίες γενικότερα, όπως η κυρα-Βαγγελούδα, σύζυγος του Τζώ-
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τζου του Σκέμπερη, η κυρα-Βαϊτσα, σύζυγος του Θανάση του Καρ-
διτσά, καπνεμπόρου και συγγενούς της οικογενείας Σκέμπερη (αν 
θυμάμαι καλά ήταν πεθερός του ∆ημητράκη Σκέμπερη) και τόσες 
άλλες. Βέβαια περιττό να αναφερθώ στην καταπληκτική φορεσιά 
της μυθικής Γερακίνας. αυτής, ξέρεις, που πήγε στο πηγάδι για να 
πιει νερό κι έπεσε μέσα σ΄ αυτό.

Ένας μύθος που έγινε τραγούδι και τραγου-
διέται ακόμη και σήμερα  απ’  ανθρώπους  της  
γενιάς μου κι όχι μόνο θα έλεγα. (Πρόσφατη φω-
τογραφία απ’ την επίσκεψή μου στη Νιγρίτα θυμί-
ζει φολκλορικά βέβαια, το πηγάδι αυτό μπροστά στο 
ωραίο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου της πόλης). 
Είναι παρήγορο για τον τόπο μας να θυμόμαστε 
και να διαιωνίζουμε τόσο ωραίους μύθους αλλά 
και τα τραγούδια της κάθε περιοχής της πατρίδας 
μας.

Τι μας απέμεινε άλλωστε, εκτός απ’ αυτόν τον έρμο πολιτισμό 
μας; Ξέρεις τι ακούω τα τελευταία χρόνια να λέγεται; «Πρέπει να 
τον εξάγουμε αυτόν τον πολιτισμό’’. Κι έχουν δίκιο αυτοί που το 
ισχυρίζονται. ∆ε θα αναφερθώ στο ποιοι το πρωτοείπαν, γιατί νομί-
ζω ότι έγινε τελικά σύνθημα όλων μας. Προσοχή όμως να μην τον 
καταντήσουμε σε φολκλόρ «made in Japan» όπως το σουβλάκι, το 
τζατζίκι και τα τσολιαδάκια στη Ακρόπολη.

Η μάνα μου δεν έκανε παρέες και φιλίες πολύ εύκολα και ήταν 
αγαπητή και καλοδεχούμενη. Μια από τις πρώτες φιλικές οικογέ-
νειες που την καλοδέχτηκαν ήταν η οικογένεια Βλαδίκα. Του Θα-
νάση του Βλαδίκα που με τα άλλα δύο αδέλφια του είχαν κι αυτοί 
αλωνιστικό συγκρότημα και αλευρόμυλο.

 Με τη γυναίκα του, την κυρα-Βασιλική, μια αρχόντισσα, όμορφη 
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γυναίκα κι εκείνη, είχαν δύο αγόρια. Τον Νίκο τον μεγαλύτερο –ένα 
χρόνο μικρότερο από μένα– και τον Γιώργο.

Ένα απόγευμα η μάνα μου μας παίρνει με την αδερφή μου για να 
μας πάει να μας γνωρίσει στην οικογένεια Βλαδίκα και να γνωρί-
σουμε και εμείς τα παιδιά της.

– Καλησπέρα σας κυρα-Βασιλική.

– Καλώς την κυρα-Ευθυμία.

– Τι κάνετε;

– Καλά, περάστε. Εσένα πώς σε λένε πιδούδι μ’; μου κάνει εμένα.

– Γιώργο, της απαντώ.

– Μπράβο καλό πιδούδ’. Νίκο, έλα να γνωρίσεις τον Γιώργο της 
κυρα-Ευθυμίας.

Απ’ τη συρόμενη πόρτα της σαλοτραπεζαρίας, σκάει μύτη μια 
φάτσα γνωστή και πονηρή και δεν προλαβαίνω να καταλάβω καλά 
καλά ποιον να μοιάζει, ποιον να μοιάζει, τραβιέται πάλι πίσω και 
κρύβεται. Εγώ παρκάρω στο δεξί πόδι της μάνας μου και σχεδόν 
κρέμομαι στο φουστάνι της. Η πονηρόφατσα που εμφανίστηκε μετά 
από αυστηρή παρέμβαση της κυρα-Βασιλικής ήταν αυτή που εί-
χαμε αρπαχτεί και ματώσαμε λίγες μέρες πιο πριν στην αυλή του 
σχολείου. Η κυρα-Βασιλική αρχόντισσα όπως ήταν (ήξερε κι αυτή 
το βιος της) απέδωσε δικαιοσύνη κι οι δύο μονομάχοι έγιναν φίλοι. 
Η μάνα μου βέβαια αρκέσθηκε κι αυτή σε νουθεσίες και τις γνω-
στές παρακλήσεις της.

– Πρόσεχε βρε αγοράκι μου, μη μας κάνεις ρεζίλι πάλι.

*

Το σχολείο τέλειωσε και ήμασταν ελεύθεροι να παίζουμε αλλά 
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και να μαθαίνουμε τον τρόπο μιας καινούριας ζωής χωρίς θάλασσα, 
καϊκάκια και κολύμπι, χωρίς τ’ αγαπημένο μου Πήλιο και τη γιαγιά 
Αννούλα.Το καλοκαίρι εκεί, τα παιδιά έπαιζαν λιγότερο, γιατί βοη-
θούσαν τις οικογένειές τους στην καλλιέργεια κυρίως του καπνού. 
Μάθαμε κι εμείς να μπουρλιάζουμε (να περνάμε τα φύλλα του κα-
πνού σε βελόνες) τον καπνό με το γνωστό τότε τρόπο, στις μακρι-
ές βελόνες. Να ξεμπουρλιάζουμε. Να βγάζουμε δηλαδή τα φύλλα 
του καπνού, που με προσοχή τα μπουρλιάζαμε στο μίσχο του κάθε 
ισομεγέθους φύλλου, γεμίζοντας τις μακριές βελόνες.

 Να τα περνάμε σ ένα σπάγκο, να τα δένουμε και να τα κρεμάμε 
στα σαρίκια (μακριές βέργες), στις ειδικά φτιαγμένες λιάστρες, που 
έμοιαζαν σαν αντίσκηνα με τα καραβόπανά τους σκεπασμένες όταν 
έβρεχε. Να ξηραθούν και να επεξεργαστούν το χειμώνα σε παστά-
λια, με μία εξειδικευμένη κι επίπονη διαδικασία. Να συσκευαστούν 
μετά σε δέματα, για την περαιτέρω φύλαξη και προώθησή των σε 
πώληση, στους περιβόητους καπνεμπόρους που με τους εξειδι-
κευμένους Experts ανάλογα με την εκτίμηση της ποιότητάς των, 
έδιναν την τιμή εκκίνησης αγοράς. (Χρηματιστήριο βρώμικο κι ο 
καπνός την εποχή εκείνη που πέρασε πλέον ανεπιστρεπτί).

Ο πατέρας μου ένα καλοκαίρι έφερε 
απ’ το Βόλο τον Θανάση τον Πέτρου και το 
επόμενο έναν άλλο, τον συνονόματό του 
τον Γιάννη τον Καπετανιά (φίλοι του μηχα-
νικοί κι οι δυο), να αναλάβουν αντίστοιχα 
αλωνιστικά συγκροτήματα. (Μια καταπλη-
κτική φωτογραφία με τις οικογένειες Πέτρου 
και Ρουκά στα λεγόμενα Λουτρά Νιγρίτας, 
μπροστά στο ωραιότατο για την εποχή του, αναψυκτήριο.)
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Τη μια χρονιά απ’ αυτές, ο πατέρας μου με το συγκρότημά του, 
αλώνιζε στο χωριό Σκούταρι (12 χιλιόμετρα μακριά απ’ τη Νιγρίτα 
στον οδικό άξονα Νιγρίτας Σερρών).

Αργότερα έμαθα για την προέλευση του ονόματος του χωριού. 
(Σκούταρι ήταν προάστιο στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου. Το 
βάφτισαν έτσι οι κάτοικοί του, κουβαλώντας τ’ όνομά του απ’ τον 
τόπο του ξεριζωμού τους, όπως συνέβη σε τόσα και τόσα άλλωστε 
χωριά της πατρίδας μας).

Μας πήρε κι εμάς όταν τελειώσαμε το σχολείο, μιας και είχαμε 
πάρει το κολάι. Στο χωριό λοιπόν αυτό, ένα καμπίσιο ζεστό αλλά 
πλούσιο εκείνη την εποχή χωριό, ο πατέρας μου είχε έναν κουμ-
πάρο, μάλλον πατριώτη του, δε θυμάμαι καλά, τον Μιχάλη τον Κα-
ραγιάννη. Του είχε βαφτίσει το ένα απ’ τα δυο κοριτσάκια του. Στο 
Σκούταρι λοιπόν, ο κουμπάρος, ο αποκαλούμενος και Μιχάλας, είχε 
ένα εργοστάσιο τουβλοποιίας, κεραμοποιίας, εκμεταλλευόμενος το 
καλό χώμα της περιοχής. Ζούσε μια χαρά με τη γυναίκα του την 
Αγλαϊτσα και τα δύο κοριτσάκια του.

 Φιλοξενούμενοι λοιπόν σ’ ένα σπιτάκι κοντά στο σπίτι του κουμ-
πάρου, πού μας έβρισκες, πού μας έχανες, στην αυλή του σπι-
τιού του, κάτω απ’ τις καταπληκτικές κλαίουσες. Με τα κοριτσάκια 
του, παιχνίδι κι Άγιος ο Θεός. Οι μανάδες μας μουχαμπέτια (τουρκ. 
muhabbet, ιστορίες χωρίς ιδιαίτερη σημασία) και μαγειρέματα. Μα-
γείρευαν για τους άνδρες τους και τις Κυριακές γινότανε και κανα 
γλεντάκι στα καφενεία του χωριού.

*

∆ε θα με πιστέψεις. Το χώμα εκείνο ήταν ευλογημένο. Κοντά 
στην όχθη του Στρυμόνα βλέπεις, και πολλά αρτεσιανά νερά, που 
το κάνανε εύφορο και αποδοτικό. Ό,τι κι αν έσπερνες φύτρωνε και 



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

237

σου ’δινε ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σου. ∆ε θα ξεχάσω τις κατα-
πληκτικές ντομάτες. ∆ε χρειαζόταν να τις κόψεις με το μαχαίρι. Τις 
έκανες έτσι μια με τα δάχτυλα των χεριών σου κι άνοιγαν στη μέση 
χωρίς να πέσει ούτε μια στάλα χυμός κάτω. Λίγα σπόρια, χυμώδεις 
αλλά συμπαγείς. Καρπούζια και πεπόνια που δεν μπορώ να σου 
περιγράψω τo άρωμα και τη γλύκα τους. Ζαρζαβάτια (λαχανικά) 
εκείνη την ώρα κομμένα, απ’ τους κοντινούς τεράστιους μπαξέδες 
χάρη στη δυνατότητα της χρήσης του άφθονου νερού που διέθεταν 
οι μπαξεβάνηδες του χωριού. Τι να σου πω, για τα καλαμπόκια, τα 
στάρια και τα κριθάρια που ο πατέρας μου αλώνιζε ολόκληρο εκεί-
νο το καλοκαίρι;

Τις πέρδικες με τα περδικόπουλα που μπαίνοντας σε οποιονδή-
ποτε μπαξέ, κόντευες να τις πατήσεις πριν σκορπιστούν στην πα-
ραλλαγή της πλούσιας βλάστησης; Αμ’ τ’ άλλο. Θυμάσαι αν έχεις δει 
την καταπληκτική εκείνη ελληνική ταινία «Η Καφετζού». Θυμάσαι 
λοιπόν την καταπληκτική Βασιλειάδου λέγοντας το φλιτζάνι σε κά-
ποια μουρλέγκω να της λέει εκείνο το καταπληκτικό… «έπηξε το 
φλιτζάνι στο βόδι…». Ε ! λοιπόν στο Σκούταρι έπηξε το μάτι μου στο 
βόδι και στο βουβάλι. Στο βουβάλι, μάλιστα.

Την εποχή εκείνη υπήρχαν πολλά βουβάλια στην περιοχή για 
πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα πρώτα για το γάλα και το 
βούτυρό τους. (Για το καταπληκτικό καϊμάκι για την ζαχαροπλαστι-
κή, που ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν οι ζαχαροπλάστες στα 
ανατολίτικα γλυκά τους). Αλλά την εποχή εκείνη αποτελούσαν κι 
ένα ισχυρό μέσον μεταφοράς, με φοβερή έλξη για τα κάρα της επο-
χής αλλά και ιδιαίτερα της περιοχής κατά τους θερινούς μήνες, για 
τη μεταφορά μεγάλου αριθμού δεματιών σιτηρών. ∆εν κώλωναν 
πουθενά, ούτε σε ανηφόρα που στο χωριό αυτό στον κάμπο ήταν 
ανύπαρκτη, αλλά ούτε σε βάλτο και σε αμμώδες έδαφος που υπήρ-



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

238

χε στην περιοχή. Μεγάλη εντύπωση μου  έκανε πώς τόσο πολλά 
ζώα κάθε πρωί έβγαιναν απ’ τις διάφορες αυλές, απ’ τους διάφο-
ρους μαχαλάδες (γειτονιές) του χωριού, διέσχιζαν παράδρομους 
και κατέληγαν βόδια, γελάδια και βουβάλια, όλα μαζί, συντεταγμέ-
να το ένα πίσω απ’ τ’ άλλο, στην έξοδο του χωριού, για να οδηγη-
θούν μετά στα αδιαφιλονίκητα λιβάδια τους για να βοσκήσουν.

Οι αγελαδάρηδες, ένας δυο το πολύ, έπαιζαν μάλλον διακοσμη-
τικό ρόλο στην υποτιθέμενη φύλαξή τους. Λίγο μετά τη δύση του 
ήλιου, πάντα έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής, αντίστροφα απ’ 
όταν πήγαιναν και κατέληγαν πάλι στις αυλές τους χωρίς κανένα 
μποτιλιάρισμα ή κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τ’ άκουγες από μακριά, 
το βαρύ αργόσυρτο ποδοβολητό τους και τις κουδούνες τους, να 
προδίδουν τον ερχομό τους αλλά και με τα μουγκανητά τους, που 
μάλλον έδειχναν έναν κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους. Ποιος να 
ξέρει τι να ’λεγαν άραγε. Λες να ’λεγαν «au revoir».

Περπατώντας έτσι αργά, νωχελικά, με τις κοιλιές γεμάτες από 
χόρτο και τα θηλυκά με τα μαστάρια τους πρησμένα απ’ το γάλα, 
άφηναν πίσω τους ένα σύννεφο σκόνης. Με τις ουρές και τα αυτιά 
τους ρυθμικά κουνώντας τα δώθε κείθε, προσπαθούσαν να διώ-
ξουν τις τεράστιες μύγες που τα συνόδευαν και κολλούσαν στο 
δέρμα τους ενοχλώντας τα. Γέμιζαν το δρόμο από τις τούρτες που 
αμολούσαν καταχέζοντας και βρωμοκοπώντας τον τόπο.

Όμως κι αυτό οι χωρικοί το εκμεταλλευόντουσαν την εποχή 
εκείνη. Μάζευαν αυτό το χεζοβόλημα και το χρησιμοποιούσαν σαν 
πρώτη ύλη μαζί μ’ άχυρα για να φτιάχνουν τα χαγιάτια τους και να 
κτίζουν τις αποθήκες τους, ακόμη και τα σπίτια τους, με τα λεγόμε-
να πλιθιά. Σπίτια, που ακόμα και σήμερα υπάρχουν σε πολλά καμ-
πίσια χωριά της πατρίδας μας.
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*

Το σπίτι του κουμπάρου στη μεγάλη αυλή του φιλοξενούσε ό,τι 
ζώο και πουλερικό μπορείς να φανταστείς, όπως κάθε νοικοκύρη 
στο Σκούταρι. Κότες, γαλοπούλες, πάπιες, περιστέρια. Γελάδα γι’ 
άρμεγμα. Γουρούνι, κουνέλια. Ένας γαϊδαράκος για μικροδιαδρομές 
και μικροφορτία. Όλα σε μια οικολογική αλυσίδα και διατροφική 
ισορροπία, ανεφάρμοστη σήμερα και ξεπερασμένη για τους γνω-
στούς, παραγωγικούς κι όχι μόνο λόγους.

Όλα σε μια αυτάρκεια. Φύλλα απ’ τις ακακίες και τριφύλλι απ’ τα 
πλούσια χωράφια για τα κουνέλια. Φλούδες απ’ τα καρπούζια και 
τα πεπόνια, το πλύμα, (από το στράγγισμα του τυριού απ’ την τσα-
ντίλα), πίτουρα,  ξεροκόμματα  που  περίσσευαν  από  τα  τεράστια  
σταρένια  πλαστά (στρογγυλά καρβέλια ψωμιού ψημένα σε στρόγ-
γυλα ταψιά) για τα γουρούνια. Μισίρ (καλαμπόκι) για τις κότες και 
τις γαλοπούλες. Τι να πεις, άλλα χρόνια.

Τη διαταραχή και την έλλειψη αυτών των ισορροπιών πληρώ-
νουμε ακριβά και σε βάρος της υγείας μας σήμερα, σε μια φρενήρη 
καταναλωτική μανία, ίσως αναπόφευκτα.

Θέλεις η ξένοιαστη ζωή, θέλεις η πρωτόγνωρη διατροφική αλ-
λαγή, γάλατα, βούτυρα, κρέατα πολλά και παχιά. Ντομάτες, καρ-
πούζια, πεπόνια, ζαχαρωμένα, ώριμα, βρασμένα και ψητά καλαμ-
πόκια. Καταπληκτικά ιμάμ μπαϊλντί, τουρλού, με τα καταπληκτικά 
φρεσκοκομμένα κολοκυθάκια με τον ανθό, τις μελιτζάνες, τις πιπε-
ριές, τα γεμιστά. Όλα μαγειρεμένα στον ξυλόφουρνο της αυλής με 
τα παρελκόμενα μυρωδικά. Μακεδονήσι (μαϊδανό), τον άνηθο και 
τον βασιλικό, το κρεμμύδι, το σκόρδο. Ε! και καμιά μπύρα συνοδεία 
με την κουμπάρα. 

Η κομψή μέχρι τότε μάνα μας, έφτασε να ζυγίζει τις 90 οκάδες. 
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∆εν το πιστεύεις ε! Μια φωτογραφία μπροστά στο 
λευκό πύργο με τον κουμπάρο την κουμπάρα κι ένα 
άλλο ζευγάρι βεβαιώνει του λόγου το αληθές. Φα-
ντάσου, το Κική μοιάζει εξαφανισμένο μπροστά στον 
όγκο της μάνα μας, (το πέλμα του ποδιού πάντα στρα-
βό και ο νοών νοήτω…).

*

Μαζί με τη μάνα μου, πήρα κι εγώ διαστάσεις. 
Μεγάλωνα, και μια μέρα μεσημέρι πήρε διαστάσεις 
και ένα γνωστό μέλος του παιδικού μου κορμιού, 
αυτό δηλαδή που έχουμε όλα τ’ αγόρια στο βρακί 

μας κι ανάμεσα στα σκέλια μας.

– Ελάτε να σας κάνουμε ένα μπάνιο, να φύγει η σκόνη από πάνω 
σας, να φάτε σαν καλά παιδιά και να πέσετε για ύπνο, άντε και κάνει 
και ζέστη σήμερα.

– Άντε καλέ μαμά, δε θέλουμε, ακόμα νωρίς είναι.

– Ελάτε να πλυθούμε, θα σας κάνουμε και τηγανητές πατάτες και 
μετά θα πάτε για ξάπλα.

– Καλά, πατάτες είπατε, έτσι;

– Έτσι.

– Φλιτ έκανες μαμά, να μη μας φάνε οι μύγες και τα κουνούπια 
πάλι;

(Το Φλιτ ήταν την εποχή εκείνη ένα παρασκεύασμα με συμμετο-
χή ενός δυνατού δηλητηρίου το DDT. Το δηλητήριο αυτό για τους 
αγρότες καλλιεργητές ήταν δυνατό ζιζανιοκτόνο. Απεδείχθη αργό-
τερα επιβλαβές στην υγεία των ανθρώπων και απαγορεύτηκε η 
χρήση του. Ήταν λοιπόν και ο δολοφόνος των εντόμων που λόγω 
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των συνθηκών που περιγράψαμε στην περιοχή υπήρχαν άφθονα. 
Το παρασκεύασμα αυτό το τοποθετούσαν οι νοικοκυρές σε μια χει-
ροκίνητη αντλία. Μέσα από ένα μπεκ ψέκαζαν τον αέρα του δωμα-
τίου που ήθελαν να τ’ απαλλάξουν απ’ τα κουνούπια και τις σκνίπες 
για να κοιμούνται ανενόχλητοι οι άνθρωποι. Κατά τον ψεκασμό η 
αντλία έκανε ένα θόρυβο και ακουγόταν ένα φλιτ-φλιτ σε κάθε εμ-
βολισμό της. Έτσι πήρε αργότερα και το όνομά του το εντομοκτόνο 
αυτό, «φλιτ»).

– Ναι, ναι, δε βλέπεις, την κρατάω ακόμη στο χέρι μου την τρόμ-
πα. Πλυθήκαμε, φάγαμε, κάναμε και τις τελευταίες τσιγκλιές μας, 
και μας έβαλαν να ξαπλώσουμε ανά δύο. Η Κική με τη μια κόρη της 
κουμπάρας κι εγώ με την άλλη. Τα κορίτσια ήταν ένα δυο χρόνια 
μικρότερα από μένα, σαν την αδερφή μου. Θα πρέπει να ήμουν τότε 
οκτώ με εννιά χρονών.

Έτσι όπως ήμασταν ξαπλωμένοι και τα κορμάκια μας μισόγυμνα, 
λεία και στιλπνά μετά το δροσερό μπάνιο στην αυλή κι όπως παί-
ζαμε στο κάτασπρο σεντόνι τον κουμπάρο και την κουμπάρα, το 
πουλί μου άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Κολλημένοι ο ένας στον 
άλλον αυθόρμητα, προσπαθώ να βάλω το χέρι μου στο δικό της 
πουτί κάτω απ’ το βρακάκι της κι αυτή με το δικό της ακουμπάει το 
χέρι της στο δικό μου. Προσπαθώ με εκατό πενήντα κτύπους της 
καρδιάς μου να της βγάλω το βρακάκι και να την ακουμπήσω. ∆ε μ’ 
άφηνε, και στην προσπάθειά μου να την πείσω, ακούγεται η φωνή 
της μεγάλης, της κανονικής δηλαδή κουμπάρας, η οποία έμπαινε 
στο δωμάτιο για να δει αν κοιμηθήκαμε.

– Τι κάνετε εσείς εκεί;

 Μια ένοχη σιωπή. ∆εν ακούστηκε τσιμουδιά. Η κουμπάρα βγήκε 
απ’ το δωμάτιο, άφησε και μισάνοιχτη την πόρτα, κι άκουσα να λέει 
της μάνας μου.
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– Κουμπάρα, ο γιος σου θα γίνει πολύ ζωηρός!!

– Τι έκανε πάλι;

– Τι έκαναν να λες, το και το κουμπάρα.

– Αα!! πα, πα, θα το σκοτώσω το παλιόπαιδο.

– Άσ’ τα βρε κουμπάρα, παιδιά είναι, τι θα κάνουν.

Κλείσαμε τα μάτια από ντροπή (γιατί αλήθεια;)  κατέβηκε κι η 
«σημαία». –επόμενο ήταν– και γυρνώντας ο ένας κώλο με κώλο με 
τον άλλον, όπως κάνουν δηλαδή και τα μεγάλα ζευγάρια μετά από 
πολλά χρόνια συμβίωσης, και πού βρέθηκε εκείνος ο λυτρωτικός 
ύπνος μετά από τόση ένταση;

Το Αδαμιαίο εκείνο πρωτόγνωρο για μένα σκίρτημα, δεν ξεχά-
στηκε ποτέ.

∆ε συγκρινόταν μ’ άλλα προγενέστερα ακούσια σκιρτήματα. Έν-
στικτο, χωρίς καμία αμφιβολία, φανερή πρόθεση του κατακτητικού 
αρσενικού, με την ως τότε ανασταλτική συμμετοχή του φοβισμένου 
θηλυκού.

* * *

Ένα καλοκαίρι, αποφασίστηκε έπειτα από έναν πρώιμο και μικρό 
χρονικά αλωνισμό, όπως πάντα στη Νιγρίτα, να μεταφερθεί το συ-
γκρότημα στο χωριό Ίβηρα.

Το χωριό αυτό βρισκόταν, βρίσκεται βέβαια και σήμερα, 20 με 25 
χλμ. απ’ τη Νιγρίτα προς την Αμφίπολη. Κτισμένο στη βορειοανατο-
λική πλευρά ενός υψώματος, δέσποζε το καλοκαίρι, του πλούσιου 
χρυσαφένιου κάμπου του, απ’ τα μεστωμένα στάχυα των σιτηρών 
του. Θυμάμαι σαν σε όνειρο τα θερισμένα στάρια, σχεδόν απ’ τη 
ρίζα της καλαμιάς, δεμένα σε δεμάτια. Στοιβαγμένα σε πανύψηλες 
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θημωνιές, σχημάτιζαν δυο πανύψηλα τείχη, αφήνοντας ένα φαρδύ 
διάδρομο ανάμεσά τους. Απ το διάδρομο αυτόν περνούσε η πατόζα 
κι αλώνιζε.

∆ουλειά της ήταν να διαχωρίζει τον πολύτιμο σπόρο του στα-
ριού, απ’ τα υπόλοιπα μέρη του φτασμένου πολύτιμου φυτού. Την 
καλαμιά του, σε άχυρο. Το στάχυ του, σε ανεμίδια κι άγανο. Ξε-
χώριζε τους σπόρους απ’ τα ζιζάνια (ήρα, βίκο, κι άλλα) που είχαν 
θεριστεί μαζί με τα δεμάτια του σταριού κι έστελνε στα λιναρένια 
τσουβάλια πεντακάθαρο το στάρι για να 
το παραλάβει επάξια ο παραγωγός του, 
για την παραπέρα εκμετάλλευσή του.

(Φωτό πάνω: Η πατόζα εν δράσει. 
Πίσω της ο τρέστιος όγκος από άχυρα. 
Φωτό κάτω: Η πατόζα σαν  μουσιακό εί-
δος σήμερα. (Στο χωριό της Ειρήνης).

Ένα μεσημέρι κατά τις δώδεκα, μου 
λέει η μάνα μου.

– ∆εν πας Γιωργάκο στον πατέρα 
σου λίγο σπιτίσιο φαγάκι, μια που είναι 
έτοιμο;

Άλλο που δεν ήθελα κι εγώ. Παίρνω 
λοιπόν το εμαγιέ πιάτο με το σπιτίσιο 
φαγητό σκεπασμένο μ’ ένα άλλο σαν σάντουιτς. Τυλιγμένα και τα 
δυο μαζί με μια  καρό  πετσέτα, δεμένη με έναν κόμπο τις τέσσαρες 
άκρες της και, πάω. Αρχίζω σφυρίζοντας να κατεβαίνω το λόφο του 
χωριού προς τον κάμπο που φάνταζε σαν χρυσοκίτρινος τάπητας 
από τα θερισμένα στάρια.
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Στο τέλος του λόφου ένα κανάλι, που τα βαλτώδη πράσινα νερά 
του, ήταν γεμάτα πράσινες καλαμιές και μούσκλια. Βάτραχοι, κο-
λυμπούσαν μέσα σ’ αυτά. Άλλοι πάλι, με φουσκωμένα τα μάγουλά 
τους, συναγωνίζονταν ποιος θα φωνάξει πιο δυνατά. Να δεις που 
δεν κουνιόντουσαν καθόλου. Σαν να μη συνέβαινε τίποτα.

Έτσι όμως κι έκανες καμιά πονηρή κίνηση να τους ρίξεις καμιά 
πέτρα για να τους τρομάξεις, τότε έβλεπες αυτό το καταπληκτικό μα-
κροβούτι  που μόνο οι βάτραχοι μπορούν να κάνουν. Με τεντωμέ-
να τα δύο τεράστια πισινά τους πόδια, κάνοντας ένα καταπληκτικό 
σάλτο, βουτούσαν σαν τορπίλες κι εξαφανίζονταν κάτω απ’ τα κι-
τρινοπράσινα νερά. Σε δευτερόλεπτα, έβλεπες πάλι τα γουρλωμένα 
μάτια τους να σε κοιτούν σε πλήρη ετοιμότητα. Όλο και θα έμενε 
όμως και κανένας πιο θρασύς ή θαρραλέος, γιατί όχι, στεκάμενος 
στα δυο πισινά του πόδια να σε κοροϊδέψει με τα κουάξ κουάξ του.

Πάνω από μια ξύλινη μικρή γέφυρα που χώραγε μόνον ένα 
κάρο, περνούσες απέναντι στον κάμπο και μπροστά σου συναντού-
σες το τεράστιο σκηνικό των στοιβαγμένων δεματιών σε θημωνιές. 
Ανάμεσά τους ο όγκος της πατόζας. Η λειτουργία του τρακτέρ και 
των δεκάδων τροχαλιών και ιμάντων σε ξεκούφαιναν και χρειαζό-
ταν να πας πίσω από κάποια θημωνιά για να συζητήσεις ή να βάλεις 
το στόμα σου κοντά στ’ αυτί του άλλου για να σ’ ακούσει.

Έτσι λοιπόν ο πατέρας μου, βλέποντάς με, βάζει τα δυο του χέρια

μπροστά στο στόμα του, (πανάρχαιο κόλπο και προσφιλής του 
χειρονομία για τη συνεννόησή του με τον υπόλοιπο κόσμο στο συ-
γκρότημα) με φωνάζει να πάω δίπλα του. Με φιλάει, και το ιδρωμέ-
νο του πρόσωπο μού έφερε μια γλυκιά ανατριχίλα, γαργαλώντας 
με με τα γένια του και την κολλημένη σ’ αυτά ανεμίδα. Βάζει το ένα 
χέρι του στον ώμο μου και μ’ οδηγεί πίσω από μια θημωνιά απομο-
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νώνοντας έτσι αρκετά τον θόρυβο των μηχανών που δούλευαν στο 
φουλ.

– Τι μου φέρνεις, αγόρι μου;

– Κάτι φρέσκο απ’ τη μαμά.

Αχ αυτή η μάνα σου, αφού ξέρει δεν είναι ανάγκη, τι τον έχουμε 
τον μάγειρα εδώ, είναι και καλός.

– Άντε καλά έκανε, ξέρει αυτή.

Πέρασε αρκετή ώρα χαζεύοντας τις δεκάδες τροχαλίες, σε αρι-
θμό αλλά και σε μέγεθος, να περιστρέφονται σε πλήρη αρμονία.

Εργάτες να δουλεύουν, ο καθένας στο πόστο του να παίζει το 
ρόλο του, συμμετέχοντας θαρρείς, σ’ ένα θίασο κάτω απ’ τ’ άγρυ-
πνο και έμπειρο βλέμμα του μάστορα «σκηνοθέτη» πατέρα μου.

Για ακόμα μια φορά, θυμήθηκα τον Βολιώτη φαναρτζή που μου 
είχε πει πόσο μεγάλος μάστορας ήταν ο πατέρας μου κι ένιωσα πε-
ρήφανος.

∆εν ήταν και μικρό πράγμα, ένα τέτοιο για την εποχή του πολύ-
πλοκο συγκρότημα, άνθρωποι και μηχανές να δουλεύουν 24 ώρες 
το εικοσι τετράωρο χωρίς αβαρία. (Αβαρία χαρακτήριζαν οι αλω-
νιστές την παύση της λειτουργίας της πατόζας από ζημιά κάποιου 
εξαρτήματός της, από διάφορες αιτίες, ακόμα και από «δολιοφθο-
ρά».. Μαγεμένος, ζαλισμένος απ’ όλον αυτόν το θόρυβο και το πε-
ριβάλλον, δεν ήθελα να φύγω. Ο πατέρας μου όμως είχε τη δουλειά 
του κι έπρεπε να τον αφήσω και να επιστρέψω στη μάνα μου, που 
λογικά αν αργούσα θα ανησυχούσε.

Ξεκίνησα κοιτώντας πού και πού πίσω μου μη μπορώντας να 
εγκαταλείψω αυτό το καταπληκτικό σκηνικό των εικόνων, του θο-
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ρύβου των μηχανών και των ανθρώπων που με μάγεψαν. Αρχίζο-
ντας ν’ ανεβαίνω την ανηφόρα για το χωριό, αισθάνομαι ένα ζεστό 
ελαφρύ αεράκι, παράξενο για την ώρα, να μου χαϊδεύει το γυμνό 
μέρος του σώματός μου, που άφηναν ακάλυπτο το κοντό παντελο-
νάκι με το άσπρο κασκορσέ και τα πάνινα άσπρα παπούτσια μου. Σε 
λίγο, όπως κοίταγα προς τα πίσω, βλέπω στο βάθος του ορίζοντα 
μια πανύψηλη, κάθετη, καφετιά στήλη, που έφτανε μέχρι τον ουρα-
νό.

Πλησιάζει τις θημωνιές, και αρπάζει δεμάτια, καπέλα, ανθρώ-
πων, τεντζερέδια, ρούχα κι ό,τι άλλο εύρισκε μπροστά του. Τα στρο-
βιλίζει, τα σηκώνει ψηλά, κι όλο με πλησιάζει. Ο αέρας που λίγο πιο 
πριν χάιδευε το σώμα μου, μπορώ να πω, τώρα με μαστίγωνε απ’ τη 
σκόνη και το χώμα που σήκωνε στο πέρασμά του. Αργότερα έμαθα 
ότι όλο αυτό το κακό δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας ανεμοστρόβι-
λος όπως ο καλός μας δάσκαλος μάς είχε διδάξει και που κάτω από 
κάποιες ατμοσφαιρικές συνθήκες εμφανίζεται σπάνια και στη χώρα 
μας. Να λοιπόν, πρώτος εγώ, βίωνα κάτω από τις πιο απίθανες και 
ακραίες συνθήκες το φαινόμενο αυτό κι ήταν και η τελευταία μου.

Μπαίνοντας στην άκρη του χωριού, τρέχοντας και προκαλούμε-
νος από τις φωνές μιας γειτόνισσας, μπαίνω σ’ έναν αχυρώνα, ανοί-
γοντας τη λαμαρινένια πρόχειρη πόρτα του. ∆εν προλαβαίνω να 
μπω μέσα κι ένα δυνατό ρεύμα αέρα μπαίνει στον αχυρώνα, με ρί-
χνει κάτω, γεμίζοντας τα μάτια μου με χώμα κι άχυρα. Ξεκαρφώνει 
τη λαμαρινένια στέγη του, διαλύει αχυρόμπαλες, ξεσηκώνει μερι-
κές κότες που σαν τρελές κακάριζαν, άλλες από γενοβόλι κι άλλες 
από τρόμο.

Η περιστρεφόμενη αυτή στήλη αέρα και σκόνης, τα παίρνει όλ’ 
αυτά μαζί της, συνεχίζοντας με μανία να γλύφει ξώφαλτσα το χωριό 
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στο καταστροφικό της πέρασμα. Μετά από ελάχιστα λεπτά εξαφα-
νίζεται.

*

Κοπάζοντας το κακό κάποιοι βγαίνουν απ’ τα σπίτια τους. ∆ειλά 
δειλά, χεσμένος απ’ το φόβο μου, μαζί μ’ αυτούς κι εγώ βγαίνω απ’ 
τον αχυρώνα που τον είχε καταντήσει καμπριολέ ο ανεμοστρόβι-
λος στο πέρασμά του. Βλέπουμε να προσγειώνονται απ’ τον ουρα-
νό διάφορα απροσδιόριστα αντικείμενα στην αρχή λόγω του ύψους 
που βρισκόταν και σιγά σιγά να παίρνουν σχήμα και μορφή.

Κότες, τεντζερέδια, κουρελούδες, να σκάζουν στη γη. Φύλλα 
απ’ τις κυματοειδείς λαμαρίνες που ’χαν ξεκαρφωθεί απ’ τις στέγες 
των αχυρώνων να φαίνονται σαν φύλλα από τετράδιο, να αιωρού-
νται στον ουρανό και με ταχύτητα βέλους να προσγειώνονται και να 
καρφώνονται στη γη. Όλοι έντρομοι, ξαναγυρίζουμε με τα χέρια στο 
κεφάλι σαν αιχμάλωτοι πολέμου στις κρυψώνες μας.

Τι να σου λέω όμως τώρα, για τα επόμενα λεπτά που χρειάστη-
καν για να προσγειωθούν και τα υπόλοιπα πετούμενα. Τα γαϊδου-
ράκια και τις κατσίκες που ήταν δεμένα και σαν τρελά τέντωναν τα 
σχοινιά τους, τα οποία ήταν δεμένα για να σωθούν; Τα κουνελάκια 
που έτρεχαν να χωθούν στα λαγούμια τους; Τις κραυγές των μανά-
δων να μαζέψουν τα παιδιά τους που έπαιζαν στις αυλές γειτονικών 
σπιτιών;

Χαμός σου λέω. Κάποια στιγμή με την ψυχή στο στόμα που λένε 
και μ’ ένα χρώμα στο πρόσωπο που έφερνε λίγο στο κιτρολέμονο, 
φτάνω στη μάνα μου. Επιτέλους με είχε στην αγκαλιά της. Με λίγο 
νερό δρόσισε και καθάρισε απ’ το χώμα και τ’ άχυρα που είχαν κολ-
λήσει, στο ιδρωμένο απ’ τον τρόμο και την αγωνία, πρόσωπό μου.
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– Έλα, πιες λίγο νεράκι αγόρι μου να συνέρθεις, τι θα σου έκανα 
η κακούργα που σ’ έστειλα μεσημεριάτικα στον πατέρα σου!

– Τι φταις εσύ καλέ μαμά γι’ αυτό; Ο μπαμπάς τι θα έπαθε να 
δούμε.

– Αυτό πάλι, τι να έγιναν κι αυτοί;

Τρέλα σου λέω. ∆εν είχε και κινητά βλέπεις!!

Σε λίγο, φτάνει ο μάγειρας που του ’χε κάνει το μαγειρείο θερινό 
–δεν πάει εδώ η ατάκα– ούτως ή άλλως θερινό ήταν, αλλά ανύπαρ-
κτο πια.

– Κυρα-Ευθυμία ο μαστρο-Γιάννης μού είπε να σου πω ότι είναι 
καλά, αλλά δεν έχουμε να φάμε, τουλάχιστον ο μάστορας, οι βοηθοί 
του κι εγώ να βολευτούμε.

– Μην ανησυχείς και θα σας βολέψω.

Ετοιμάζοντας κάποια πράγματα να πάρει μαζί του ο μάγειρας, η 
μάνα μου έριχνε και κανένα λοξό βλέμμα σ’ εμένα και σταυροκο-
πούμενη έλεγε.

– ∆όξα σοι Κύριε, ∆όξα σοι, που δε μας βρήκε κανένα μεγαλύ-
τερο κακό.

*

Οι ζημιές στο συγκρότημα ήταν μικρές, αλλά το όλο σκηνικό 
όπως το είχα αφήσει όταν έφυγα είχε αλλάξει. Χρειάστηκε μια ολό-
κληρη μέρα για να πάρει την ίδια μορφή και να ξαναπάρει μπρος 
όλο το σύστημα. Οι νοικοκυραίοι μετά το σοκ, βρήκαν τα δεμάτια κι 
από ποιες θημωνιές ήταν, τα βρήκαν και μεταξύ τους και ξεκίνησε 
πάλι η λειτουργία του συγκροτήματος.

Η ζωή στα Ίβηρα ήταν μια χαλαρωτική και μοναχική ζωή για την 
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οικογένεια. Πέρασε όπως κάθε αλωνιστική περίοδος. Ήταν μια χρο-
νιά απ’ τις αποδοτικότερες σε συγκομιδή κι ο πατέρας μου εισέπρα-
ξε ένα καλό ποσοστό απ’ το μέρισμα του αλωνισμού. Εγώ έπαιρνα 
σαν δώρο τα διάφορων μεγεθών και τύπου φθαρμένα ρουλεμάν 
από τις μηχανές που επισκεύαζε ο πατέρας μου. Ήταν κομμάτι βα-
ριά στο σύνολό τους, αλλά πάντα κατόρθωνα να τα φέρνω ως την 
αυλή μας στο Βόλο C.I.F. Έτσι έφτιαχνα τα καταπληκτικά πατίνια 
μου, των τεσσάρων τροχών που είχα και ειδικότητα.

Σε λίγο άρχιζε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή μας στον 
αγαπημένο μας Βόλο. Πρέπει να σου πω εδώ πως κάθε χρονιά που 
επιστρέφαμε από τη Νιγρίτα στο Βόλο, η οικογένεια έκανε πάντα 
δύο τρεις διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη.

Μια χρονιά έτυχε κι επισκεφτήκαμε τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης, έχοντας έναν όψιμο αλωνισμό που κράτησε μέχρι το τέλος 
Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Τη χρονιά εκείνη ο πατέρας μου μού 
αγόρασε το αντιτορπιλικό Έλλη, ένα πιστό λαμαρινένιο αντίγραφο 
(καράβι παιχνίδι της εποχής) που είχε άδοξο τέλος όπως και το 
πραγματικό. Βλέπαμε θέατρα στις θερινές τότε καταπληκτικές σκη-
νές όπως του στρατιωτικού θεάτρου, του Γκρην Παρκ. Ψωνίζαμε 
για τους συγγενείς, διάφορα δώρα και για μας, για το Κική καμιά 
κούκλα μετά του απαραίτητου καροτσιού (πάλι πίσω, φωτο). Εγώ 
κάποιο καράβι ή κάνα κουρδιστό αυτοκινητάκι. Η μάνα μας αγόρα-
ζε τα περιβόητα νυχτικά και κιλότες από ζέρσεϊ ή και μεταξωτά που 
είχε αδυναμία ο πατέρας μας, απ’ τα γνωστά καταστήματα «Μέλισ-
σα» στην οδό Ερμού.

Της μάνας μου όταν της έλεγες καμιά φορά για το τι τράβηξε απ’ 
τον πατέρα μου, από διάφορες αιτίες και συγκυρίες, που ορισμένες 
άρχισαν να περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο, έλεγε:



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

250

– Ό,τι και να μου έκανε, πέρασα και καλά μαζί του, μέχρι και με-
ταξωτά βρακιά φόρεσα. Τουλάχιστον δεν έπληξα.

∆εν ξέρω, αλλά σ’ αυτό συμφωνούσα κι εγώ.

*

Πραγματικά η ζωή με τον πατέρα μου αν μη τι άλλο δε σου άφη-
νε περιθώρια για να πλήξεις. Έτσι ήταν. Εμένα όμως μ’ άφησε μέσα 
μου σημάδια, χαρακιές.

Κάθε φορά λοιπόν που επέστρεφα απ’ τη Νιγρίτα στο Βόλο κι 
αντίστροφα, μετέφερα στους παιδικούς μου φίλους και στους 
συμμαθητές μου τις εμπειρίες και τη διαφορετικότητα των δύο πα-
τρίδων μου, που μετά από χρόνια απέκτησα.

Τη γενέτειρα μου, το Βόλο, και τη Νιγρίτα, τη δεύτερη όπως λένε 
πατρίδα μου. Και τις δυο τις σκέπτομαι με νοσταλγία και τις αγαπώ. 
Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώτικα. Πέρασα τα ωραιότερα χρόνια 
εκεί. Μη μου πεις ποια αγαπώ περισσότερο απ’ την άλλη. Θα σου 
πω αντιφατικά ίσως ότι και οι δυο με πλήγωσαν. Κάθε μια με τον 
τρόπο της.

Σκέψου, κάθε φορά που άφηνα πίσω τα φιλαράκια μου, τις συ-
νήθειές μου στο Βόλο. Τη μισή μου καρδιά την άφηνα κει και την 
άλλη μισή την έπαιρνα μαζί μου, για να την ξαναφέρω πίσω γεμάτη 
λαχτάρα και χαρά μετά από μήνες. Στο διάστημα όμως αυτό έχα-
να επεισόδια, που δε συμμετείχα κι όταν γύριζα, άκουγα πράγμα-
τα που δεν έζησα στους ωραιότερους μήνες, των σχολικών μου 
διακοπών δηλαδή. Ζήλευα που δεν ζούσα μαζί τους τα δρώμενα 
και ζούσα κάποια άλλα, που δεν ζούσαν εκείνοι. Προσπαθούσα να 
συνδεθώ και υπήρχαν κενά. Στη Νιγρίτα απλώς προσαρμοζόμουν 
κι η γλυκιά αναμονή της επιστροφής περιόριζε την έλλειψη της γει-
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τονιάς μου. Όχι ότι δεν έκανα κι εκεί φίλους αλλά κι αυτούς ώσπου 
να τους ξεχωρίσω τους έχανα, για να γυρίσω στους άλλους. Τι να 
σου λέω τώρα. ∆εν μπορείς να καταλάβεις εσύ.

Αργότερα όπως σου είπα, όταν εγκατέλειψε μόνιμα η οικογένειά 
μου τον αγαπημένο μας Βόλο λόγω των σεισμών, η ίδια εφηβική 
μου καρδιά πληγώθηκε ανεπανόρθωτα. Έχασα για πάντα τους παι-
δικούς μου φίλους, το Πήλιο και τον Παγασητικό, με τα καΐκια μου, 
την αλάνα και την μπάλα, τον καραγκιόζη και το λαμαρινένιο τραπέ-
ζι του πινγκ-πονγκ στην αυλή. Την Κατερίνα!

*

Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά, κι ακόμα ένας Σεπτέμ-
βρης με το Πήλιο και τον ωραίο Βόλο να ετοιμάζονται να φορέσουν 
τα φθινοπωρινά τους.

Εμείς τα παιδιά ετοιμαζόμαστε για το σχολείο. Είχαν αρχίσει να 
δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμα από πέρσι. Βρισκόμαστε στη 
σχολική χρονιά 1953-1954. Έκτη δημοτικού, κι αυτό σήμαινε πολ-
λά πράγματα. Εξετάσεις κάθε εξάμηνο γραπτές. Προετοιμασία για 
το γυμνάσιο και το σπουδαιότερο; Oι εξετάσεις για την εισαγωγή 
μου στο γυμνάσιο.

Τη χρονιά αυτή αποκτώ για τις ανάγκες των επερχόμενων απα-
νωτών διαγωνισμών έναν PARKER. ∆ώρο του πατέρα μου προς 
τον κανακάρη του. Περιττό να σου τον περιγράψω νομίζω, γιατί 
όλοι σας αποκτήσατε έναν. Ίσως να μην προλάβατε την πρώτη του 
έκδοση. Είχε μια βασική διαφορά από τους επόμενους συνεχώς 
βελτιούμενους. Στο εσωτερικό του δεν είχε τις εξελιγμένες ανταλ-
λακτικές αμπούλες που έχει σήμερα. Ένα σύστημα αναρρόφησης 
από το μελανοδοχείο, λειτουργούσε όπως ένα σταγονόμετρο, για 
την αποθήκευση της μελάνης. Παρ’ όλ’ αυτά δε χρειαζόταν πια να 
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κουβαλάω το μελανοδοχείο, τον κονδυλοφόρο και το στυπόχαρτο 
στις εξετάσεις.

Η μάνα μου καταλάβαινε πως έπρεπε να μάθω γράμματα, να 
μοιάσω του αδερφού της. Αποφασίζει να με στείλει στο ένα και μο-
ναδικό ιδιωτικό σχολείο της πόλης. «Λύκειον Βόλου» το έλεγαν και 
θεωρούνταν πολύ καλό. Σπούδαζαν εκεί όπως έλεγαν, παιδιά των 
«καλών». λέγε πλουσίων οικογενειών. Οι ιδιοκτήτες και καθηγητές 
του, εκλεκτά μέλη του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι της πόλης. Θα μά-
θαινα και ξένη γλώσσα. Στο κάτω κάτω γιατί η Αλίκη πήγαινε στις 
καλόγριες, εμείς γιατί να μην πάμε στο Λύκειον Βόλου;

Είπα Αλίκη και θυμήθηκα ότι προβλήματα άρχισαν να εμφανίζο-
νται στο μεταξύ και στην εξέλιξη της δουλειάς του εργαστηρίου των 
φυτιλιών. Παραγόντουσαν όπως είπαμε στην αυλή του σπιτιού του 
θείου Αντώνη. Θέλεις τα μεταξύ τους; Θέλεις ότι άρχισε σιγά σιγά 
και ο ανταγωνισμός που έκλεψε τη φαεινή των γονιών μου, που με 
τόσο κόπο εφηύραν; Πάει τ’ όνειρο, πέταξε.

Λεπτομέρειες δε χρειάζονται. Ό,τι γράφω, για όσα δεν έζησα 
άμεσα, δεν μπορώ να έχω απόλυτη γνώμη. Και το λέω αυτό για 
ό,τι γράφω γενικότερα σ’ αυτό το βιβλίο. Από διασταύρωση όμως 
των γεγονότων αργότερα, από αφηγήσεις των γονιών μου και των 
συγγενών μου, σχημάτισα μια προσωπική άποψη για γεγονότα και 
πράγματα που δεν πολυκαταλάβαινα εκείνη την εποχή. Έτσι και 
χωρίς περιστροφές έκλεισε κείνη η δουλειά προξενώντας βέβαια 
τραύματα στις ήδη κακές σχέσεις των δυο οικογενειών αλλά και 
στην παιδική μου ψυχή. Ξύπνησα και χάθηκε τ ’ όνειρο.

*

Απ’ ό,τι αμυδρά θυμάμαι κι όπως και πιο πάνω αναφέρθηκα μετά 
κι από διασταύρωση ιστορικών βιβλίων, περιοδικών και φωτογρα-
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φιών, την εποχή εκείνη απ’ τις αρχές του 1953 πρωθυπουργός ήταν 
ο στρατάρχης Παπάγος. Ο επονομαζόμενος νικητής του εμφυλίου.

 «Τσάρος» της οικονομίας ο Σπύρος Μαρκεζίνης, ο εμπνευστής 
της υποτίμησης της δραχμής τον Απρίλιο του 1953 κατά 100% ένα-
ντι του αμερικανικού  δολαρίου.

Κι έτσι για να λέμε, το δολάριο τότε είχε 15.000 δραχμές και μετά 
απ’ την υποτίμηση πήγε σαφώς στις 30.000 δραχμές. Τις επιπτώ-
σεις αυτής της κίνησης του «πονηρού» Μαρκεζίνη, τις αξιολόγη-
σαν αργότερα οι ειδικοί και τις έχει καταγράψει η ιστορία. (Ο τύ-
πος της εποχής έγραφε σχετικά σχόλια, φωτο). 
Το υπουργείο ∆ημοσίων Έργων –σκέτο τότε– 
βρίσκεται στα χέρια ενός ανερχόμενου στην 
πολιτική σκηνή, ωραίου ευσταλή άντρα, (σε 
αντίθεση με τον Μαρκεζίνη που ήταν κοντός 
και άσχημος με τεράστια χείλη και προγναθι-
σμό) του Κωνσταντίνου Καραμανλή φίλε μου, 
απ’ το «Κιούπκιοϊ» (την Πρώτη) Σερρών.

∆ε χρειάζεται να αναφερθώ στην πολιτική 
του, σε πράγματα που έχω σχολιάσει η που με 
πείραξαν σαν άνθρωπο. Ποιος είμαι εγώ άλλω-
στε. Μια φωτογραφία –χίλιες λέξεις– θα προσθέ-
σω, κλεμμένη από σελίδα μιας εφημερίδας του 
σήμερα, γράφοντας τα γεγονότα του τότε. Η λε-
ζάντα γράφει: «Το ξήλωμα». Ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής ξηλώνει τις γραμμές του τραμ με τα ίδια 
του τα χέρια. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 15 
Οκτωβρίου 1953. Για την αντιπαροχή τα είπαμε. 
Το έχω σχολιάσει άλλωστε το θέμα επαρκώς 
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στην αρχή του βιβλίου μου. Για τους συνειρμούς που κάνω τώρα 
τις μέρες αυτές (∆ημοψήφισμα στην Κύπρο για την αποδοχή η ΟΧΙ 
του σχεδίου ΑΝΑΝ) μόνον οι παλιότεροι μπορούν να υποπτευθούν 
τι υπονοώ. Για τ’ άλλα; Ορισμένα τα έχει κρίνει ο ιστορικός ή θα τα 
κρίνει αυτός του μέλλοντος.

*

Τι να μ’ ένοιαζε όμως εμένα, κείνη τη εποχή;

Αν ο Παπάγος ήταν στην εξουσία. Αν ο Μαρκεζίνης υποτιμούσε 
τη δραχμή και ξήλωνε τα τραμ ο Καραμανλής;

Εγώ δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα.

Καβαλούσα το ποδήλατό μου και με μια, δυο και τρεις πεταλιές, 
έψαχνα την Κατερίνα στην οδό Πολυμέρη.

Να της δείξω τον καινούριο μου PARKER, όπως τον είχα σκα-
λωμένο επιδεικτικά, στην τσέπη του πουκαμίσου μου μ’ εκείνο το 
γυαλιστερό επίχρυσο βελάκι του καπακιού του. Στο μέρος της καρ-
διάς μου τον είχα βάλει, όπως κι εκείνη. Να την πάρω και να πάμε 
βόλτα στον Αναυρο. Η μάνα μου άμα με έβλεπε να φεύγω, με φώ-
ναζε.

– Γύρνα πίσω αγόρι μου να διαβάσεις, και στο Λύκειο δεν παίρ-
νουν τους κουμπούρες. Τι νομίζεις έτσι θα σε πάρουνε; Πρέπει κάτι 
να τους πεις προφορικά, κάτι να γράψεις στα γραπτά, γιατί αλλιώς, 
θα μείνεις με το απολυτήριο του δημοτικού και το πολύ πολύ να γί-
νεις κανένας  μουντζούρης.

– Ξέρω γω καλέ μαμά. Άσε με τώρα.

Και, σαν να ήξερα.

Στις 30 Απριλίου 1954 ένας βιαιότατος σεισμός (7 βαθμών της 



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

255

κλίμακας Ρίχτερ) ισοπεδώνει την περιοχή των Σοφάδων, αλλά και 
στο σύνολο της Θεσσαλίας, όπου καταγράφηκαν, 25 νεκροί και 175 
τραυματίες. Στο Βόλο επέφερε την καταστροφή 231 οικοδομών, 
σοβαρές ζημίες σε 665 και ελαφρές ζημίες σε 930. Καταλαβαίνεις 
τώρα τι διάβασμα και τι προκοπή να κάνεις όταν ο κώλος σου στην 
καρέκλα τρέμει και τα γυαλικά στα ράφια τρίζουν.

Τελείωσα το δημοτικό τον Ιούνιο του 1954, και μη θαρρείς με 
κακό βαθμό. Η μάνα μου έτρεχε για τα σχετικά με τις εξετάσεις μου 
στο περιβόητο Λύκειον Βόλου. Θέλεις ήταν ιδιωτικό, θέλεις οι σει-
σμοί έπαιξαν το ρόλο τους; Είδα φως που λένε, βρήκα ανοιχτά και 
μπήκα. Και απλά, με πήρανε.

Ε!! καλά δεν ήμουν και κουμπούρας. ∆ε χάσανε βέβαια κι αυτοί. 
Ένα μηνιάτικο ακόμα στο ταμείο τους δεν τους έβλαπτε.

Μαθητής πρώτης τάξεως του γυμνασίου λοιπόν. Γυμνασιόπαις 
πια και μάλιστα του Λυκείου Βόλου. ∆εν παίζεσαι. Είσαι πρώτος 
μεγάλε, κατά το πώς θα ’λεγες κι εσύ σήμερα.

Τι να το κάνεις όμως, ο Απρίλης ήταν ακόμα πολύ πρόσφατος. 
Μας ταρακούνησε και τα γυναικόπαιδα σκόρπισαν. Την εποχή αυτή 
εξαφανίζεται απ’ τη ζωή μου η Κατερίνα κι από τότε δεν την ξανάδα 
ποτέ. Νόμιζα πως χωρίς αυτή δε θα μπορούσα να ζήσω. Το καλο-
καίρι εκείνο όπως καταλαβαίνεις έμελλε να ήταν το τελευταίο ζεστό 
καλοκαίρι στο Βόλο.

Ο Σεπτέμβρης δεν άργησε να έρθει. Ο μοναχικός ποδηλάτης που 
έψαχνε όλο το καλοκαίρι το ταίρι του στα βότσαλα του Άναυρου, 
ξεκαβαλικεύει το ποδήλατό του. Ανάμεσα στα πρώτα κιτρινισμένα 
φύλλα του φθινοπώρου,σκεπάζειτις μνήμες του, θάβοντας για πά-
ντα τον πρώτο του παρθενικό έρωτα.
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Το  καταπληκτικό  νεοκλασικό κτίριο που στε-
γαζόταν το Λύκειο Βόλου –στη γωνία των οδών 
∆ελληγιώργη και Γαλλίας– μας υποδέχτηκε επί-
σημα στις ψηλοτάβανες αίθουσές του. (Είναι αυτό 
στη φωτογραφία ίδιο όπως και τότε, απλώς αναπα-
λαιωμένο σήμερα). Καθηγητές, μαθητές, γονείς 
και παράγοντες της πόλης, παραβρέθηκαν στον 

αγιασμό της εναρκτήριας τελετής, της νέας σχολικής χρονιάς 1954-
1955.

Καθένας με το ρόλο του. Εμείς πρωτάκια, κάναμε μπαμ από μα-
κριά μπροστά στ’ αγόρια και τα κορίτσια των μεγαλύτερων τάξεων 
που τα βλέπαμε με δέος. Ο παπάς με την αγιαστούρα του μας κατα-
βρέχει μ’ ένα μάτσο από βασιλικό ξέρεις, για να μας φωτίσει ο Θεός 
να μάθουμε γράμματα. Οι γονείς μας, μανάδες ως επί το πλείστον, 
περήφανες και συγκινημένες για τα βλαστάρια τους. Οι διευθυντές 
–τ’ αφεντικά δηλαδή– της σχολής και οι παράγοντες, σοβαροί και 
βαρείς με τα λογύδρια τους. Και καλή χρονιά, περάστε τώρα στις 
αίθουσες…

*

Ώσπου να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε περί τίνος 
πρόκειται, άρχισαν να εισβάλλουν οι αρχαίοι Έλληνες και τα μα-
θηματικά στη ζωή μας.

Η μάνα μου με ένα βιβλίο κι αυτή στο χέρι, με βοηθάει ν’ απο-
στηθίσω το «Ο φίλος τον φίλο εν πόνοις και κινδύνοις γιγνώσκει». Τι 
ωραία που τα διάβαζε, τα έλεγε και τα ερμήνευε ο καθηγητής μας. 
Κι εγώ, έμενα μόνο στην αρχή του κειμένου, επαναλαμβάνοντάς 
το, χωρίς να μπορώ να συνεχίσω και στο υπόλοιπο κομμάτι που 
έπρεπε να μάθω, κοιτάζοντας το ταβάνι για τον ερχομό του Αγίου 
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Πνεύματος με την επόμενη φράση. Το κομμάτι του κειμένου που 
έπρεπε να μάθουμε, το σημειώναμε στο βιβλίο με το μολύβι και λέ-
γαμε ότι έχουμε να διαβάσουμε από δω μέχρι εκεί. Και πώς γινόταν 
πέντε αράδες να μου φαίνονται βουνό; Μην πούμε περισσότερα για 
μαθήματα και τέτοια. Εξάλλου ποιος τα θυμάται όλ’ αυτά;

Το σχολείο ήταν πράγματι αυστηρών προδιαγραφών και του 
πρωτοκόλλου. Ο καιρός περνούσε και χωρίς να το καταλάβουμε 
φτάσαμε στη πρώτη εθνική μας γιορτή, της 28ης Οκτωβρίου δηλα-
δή. Ο αρμόδιος καθηγητής, περήφανος, μας αναλύει τα γεγονότα 
της εποχής. Το ΟΧΙ που βροντοφώναξε ο ελληνικός λαός στους Ιτα-
λούς και το έπος του 40-41. Για τον Τσόρτσιλ μ’ εκείνο το κολακευ-
τικό για μας «Από σήμερα δε θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν 
ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες». Τα γνωστά, και 
επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο.

Και καλά λέγονται και γίνονται. ∆εν ξέρω όμως αν έχουν κανένα 
νόημα αυτά σήμερα για τους νέους. Είναι γνωστές οι απαντήσεις 
που δίνουν τα σημερινά παιδιά στην ερώτηση τη σημαίνει γι’ αυτούς 
η 28η Οκτωβρίου. Μέχρι ότι ο Κολοκοτρώνης διέλυσε τη στρατιά 
του ∆ράμαλη στα ∆ερβενάκια έχω ακούσει ότι σημαίνει. Κι ασφα-
λώς δε φταίνε αυτά. Ποιοι; Μην αρχίσουμε όμως πάλι τα ίδια. Τα 
είπαμε στην αρχή.

*

Ο εορτασμός της επετείου και ο κανονισμός της σχολής, προ-
έβλεπαν την συμμετοχή μας στην παρέλαση, όπως και του κάθε 
σχολείου και γυμνασίου της πόλης μας και όχι μόνο.

Οι αρμόδιοι του Λυκείου Βόλου μάς υποχρέωσαν, λόγω του επι-
πέδου του σχολείου, να συμμετέχουμε με ειδική στολή.
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Μαύρο, μακρύ παντελόνι –το πρώτο μου– μαύρη γραβάτα, κα-
τάλευκο πουκάμισο και κατάλευκο πλεκτό πουλόβερ. Το πουλόβερ 
–όπως πάντα συνέβαινε– το έπλεξε η μάνα μου με τα άξια χέρια 
της. Με ωραία πλέξη και μ’ έναν γιακά Byron –μόδα της εποχής– 
που έκλεινε με ένα φερμουάρ, άφηνε να φαίνεται η γραβάτα. Το 
πηλήκιο το αγοράσαμε σαφώς απ’ το γείτονα πιλοποιό κ. Πισιώτη.

Το παντελόνι όμως το αναλαμβάνει ο εμποροράφτης του πατέρα 
μου. (εμποροράπτης εκείνη την εποχή ήταν αυτός που εκτός της 
ραπτικής ασκούσε και το επάγγελμα του εμπόρου υφασμάτων που 
μικρές ποσότητες και ποιότητες διέθετε στο μαγαζί του).

– Καλώς όρισες μαστρο-Γιάννη με το γιόκα σου. Τι έχουμε;

– Τι να έχουμε, δε βλέπεις; Ολόκληρος άντρας έγινε. Παντελόνι 
θα ράψουμε και μάλιστα για την παρέλαση.

– Τι τάξη πας αγόρι μου;

– Πρώτη Γυμνασίου, και συμπληρώνω με έπαρση, στο Λύκειον 
Βόλου.

– Μπράβο. Πώς σε λένε;

– Γιώργο.

– Για έλα δω, τι χρώμα θα ράψουμε; Το γνωστό μαύρο έτσι;

– Έτσι.

– Για να σε δω.

Παίρνει μέτρα από τη μέση μέχρι λίγο πιο πάνω απ’ τη φτέρνα, τη 
διάμετρο της μέσης, της κοιλιάς και του κώλου μου. Σημειώνει και 
το φάρδος που θα έχει το ρεβέρ, και τον ακούω να μου λέει.

– Άνοιξ’ τα πόδια σου Γιωργάκο.
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Ενστικτωδώς τ’ ανοίγω σε θέση διάστασης.

Κρατάει τη μεζούρα, ανάμεσα στο δείκτη και το μέσο δάκτυλο 
της μιας παλάμης του, τη βάζει ανάμεσα στα σκέλια μου… και σχε-
δόν χαϊδεύοντας τα παπάρια μου, τον ακούω να μου λέει:

– ∆εξιός είσαι ρε μπαγάσα;

Μπερδεύτηκα. Άρχισα να ταλαντεύομαι. ∆ηλαδή δεν κατάλαβα, 
το αν είσαι δεξιός ή αριστερός εξαρτιόταν από πια μεριά τοποθετού-
σες τα παπάρια σου στο βρακί σου;

Και βέβαια δεν ίσχυε αυτό. Ούτε βεβαίως θα μπορούσες να γρά-
φεις σ’ αυτά όποιον ήθελες, όπως μάθαμε αβασάνιστα να βρίζουμε 
αργότερα, όταν θέλαμε να υποτιμήσουμε κάποιον…

Bάζει την άλλη άκρη της μεζούρας μέχρι το ύψος του κουντεπιέ, 
παίρνοντας έτσι και το μήκος απ’ το μπατζάκι του παντελονιού.

Το σχολαστικό ψηλάφισμα στο επίμαχο σημείο απ’ τους ραφτά-
δες γινόταν φαντάσου, για την καλύτερη εφαρμογή του παντελο-
νιού πάνω σου. Αυτά βέβαια δεν ισχύουν σήμερα. Η εποχή του 
prêt-a’-porter μαζί με τόσα άλλα, κατήργησε κάθε λεπτομέρεια 
των εν γένει ενδυμάτων.

 Η παρέλαση είχε επιτυχία. Έτσι είπαν κι οι σχολιαστές αυτού του 
είδους του ρεπορτάζ και σαφώς –αν ήταν δυνατόν– το σχολείο μας, 
τη μεγαλύτερη. Χειροκροτήματα και μπράβο ακούγονταν απ’ τους 
γονείς και τους συγγενείς των παρελαυνόντων.

Για τον άψογο σχηματισμό της διμοιρίας μου, βοήθαγαν οι λευ-
κές γραμμές στην άσφαλτο, αλλά κι η καλή εκπαίδευση απ’ τον γυ-
μναστή μας. Όταν έφτασα λίγο πριν απ’ τους επισήμους, τα χρειά-
στηκα. Μόνος μπροστά απ’ όλους, στη μοναξιά του διμοιρίτη, χωρίς 
να μπορώ να πω κάτι στον πλαϊνό μου. Εκατοντάδες ζευγάρια μάτια 
καρφωμένα πάνω μου κι αντίστοιχα χέρια να χειροκροτούν. Με τη 
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σωστή απόσταση απ’ τη διμοιρία μου, το 
σταθερό βηματισμό μου, το σήκωμα του 
χεριού μου και τη στροφή του κεφαλιού 
μου με μάτια να κοιτούν κατάματα τους 
επίσημους πέρασα!!!! Όλα έγιναν καθώς 
έπρεπε. Αδιάψευστο γεγονός η φωτογρα-
φία. Η ιδιόχειρη λεζάντα πίσω από τη φω-
τογραφία γράφει: «Παρέλαση παρά την πα-

ραλία του Βόλου την 28η Οκτωβρίου».

Τα χειροκροτήματα έγιναν δυνατότερα κι εγώ, με την παιδική μου 
έπαρση αλλά κι ανατριχίλα, σήκωνα όλο και ψηλότερα το κεφάλι 
μου από υπερηφάνεια που τα κατάφερα. Σιγά το πράμα θα πεις. 
Η ξαδέρφη μου η Σόνια με παρομοίωσε σε στυλ και καμάρι με τον 
διάδοχο τότε Κωνσταντίνο. Τον θεωρούσε ωραίο όπως ήταν έτσι 
ψηλός και με τη στολή του. Εξάλλου διάδοχος του θρόνου ήταν, 
φάνταζε έτσι κι αλλιώς. Έτσι λοιπόν μου κόλλησε το παρατσούκλι 
και πάντα μου το έλεγε.

– Ξάδερφε, ίδιος ο Κωνσταντίνος είσαι.

Πόσο έμοιαζα στον άντρα αυτόν είναι μύθος. Αλήθεια είναι όμως 
ότι ορκίστηκα να τον υπηρετήσω όταν κατατάχτηκα στο τότε Βασι-
λικό Ναυτικό. Αλήθεια είναι επίσης ότι υπηρέτησα τη θητεία μου 30 
μήνες παρακαλώ, εκτελώντας  το –υπέρμαχο έλεγαν τότε– καθή-
κον προς την πατρίδα μου.

*

Το πανηγύρι πέρασε κι ήρθαν πάλι τα θρανία, με τα βιβλία, τα 
τετράδια, την ξένη γλώσσα, και οι εξετάσεις με τα πρόχειρα διαγω-
νίσματα που άρχισαν να μπαίνουν στη μαθητική μου ζωή, όχι ευχά-
ριστα βέβαια.
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Στη χώρα μας, τίποτα δε σε κάνει να πλήττεις. Οι επέτειοι, οι 
γιορτές και τα πανηγύρια, δε λείπουν ολόκληρο το χρόνο απ’ το λαό 
μας. Είτε είναι εθνικά είτε θρησκευτικά, τα πανηγύρια, πανηγύρια. 
Ένας πανηγυρτζίδικος λαός στην κυριολεξία. Θυμάμαι τον πατέρα 
μου να λέει σε κατάλληλες στιγμές.

– Είμαστε, έλεγε, κάθε μέρα, φώτα κι αποκριές κι από κανένας 
γάμος ανάμεσα.

*

Μετά την 28η Οκτωβρίου, ένα βράδυ ο πατέρας μου φτάνει στο 
σπίτι βρεγμένος ως το κόκαλο. Τον βλέπει η μάνα μου κι απορεί, 
έτσι όπως έτρεμε απ’ το κρύο, φοβήθηκε. Με τις δυο παλάμες της 
πιάνει το κεφάλι της και προσπαθεί να συνέρθει απ’ το θέαμα.

– Τι έγινε Γιάννη μου, πώς είσαι έτσι μούσκεμα; Εξω δε βρέχει. 
Σαν να σ’ έριξαν στη θάλασσα.

– Τελείωνε Ευθυμία μου, γιατί πράγματι έπεσα στη θάλασσα και 
βάλε να ζεστάνεις νερό για να βγάλω τ’ αλάτι από πάνω μου.

– Καλά δε θα μου πεις τι έγινε;

– Άσ’ τα, δεν είναι της ώρας.

Την επομένη το πρωί τοπική εφημερίδα, έγραφε:

«Ζωντανή ανασύρθηκε νεαρά γυναίκα από τη θαλάσσια περι-
οχή της παραλίας στον Αγ. Κωνσταντίνο διασωθείσα από βέβαιο 
πνιγμό. Τη νεαρά γυναίκα ανέσυρε περαστικός ποδηλάτης, ο οποί-
ος μετά από τη διάσωσή της, την παρέδωσε σε παρευρισκομένους 
και εξηφανίσθη. Το τσουχτερό κρύο ίσως δεν του επέτρεψε… την 
περαιτέρω παραμονή του στον τόπο του συμβάντος. Η πτώση της 
νεαράς γυναίκας στη θάλασσα ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι οφείλετο 
μάλλον σε απόπειρα αυτοκτονίας’’.
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∆εν άργησαν να ’ρθουν τα Χριστούγεννα κι η πρωτοχρονιά, μ’ 
όλα τα σχετικά –τα ’χουμε πει αυτά– αλλά και μ’ ένα σφίξιμο στην 
καρδιά. Ο σεισμός του Απρίλη δε μας άφηνε στιγμή να τον ξεχά-
σουμε μιας και μας ψιλοκουνούσε πού και πού. Να ακόμα ένα γε-
γονός που δε μας κάνει να πλήττουμε σ’ αυτόν τον τόπο. Τον είχαμε 
αλήθεια συνηθίσει κατά κάποιον τρόπο, με τα ψιλοκουνήματά του…

* * *

Το 1955 άρχισε να γράφει τις πρώτες του σελίδες.

Οι εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου, το Φεβρουάριο αν δεν κάνω 
λάθος, με βρίσκουν σε καλό επίπεδο, μιας κι ο χειμώνας της φύσης 
αλλά και της ψυχής μου με αναγκάζουν να αφοσιωθώ στα μαθήμα-
τά μου.

Στις 17 Φεβρουαρίου η θεια μου η Συραγούλα φέρνει στον κό-
σμο το δεύτερο παιδί της κι είναι αγόρι. Τον ∆ημήτρη.

Στις 21 Φεβρουαρίου 1955 όμως και μετά απ’ τα ψιλοκουνήμα-
τα που είπαμε, στις 9:40 το βράδυ ισχυρή δόνηση (μεγέθους 4,6 
Ρίχτερ) με επίκεντρο νοτιανατολικά της πόλης προκαλεί ζημιές σε 
σπίτια και σκοτώνεται ένας άνθρωπος.

Ο Ταχυδρόμος –τοπική εφημερίδα σε άπταιστον καθαρεύουσα– 
μεταφέρει με ζωντανό τρόπο την ατμόσφαιρα που επικράτησε. (Απ’ 
το «ΒΟΛΟΣ Πορτραίτο της πόλης το 19ο και 20ό Αιώνα», σελ. 113).

…Η πόλης ολόκληρος εταράχθη από σεισμόν, παρόμοιον του 
οποίου εις έντασιν δεν εγνώρισε μέχρι τούδε. Ο κλονισμός του 
εδάφους υπήρξε βιαιότατος και αναμφισβητήτως ισχυρότερος 
εκείνου της 30ής  Απριλίου, μόνον που ήτο ευτυχώς μικροτέρας 
διαρκείας. Τα οικοδομήματα του Βόλου εχόρευαν υπό την πρωτο-
φανήν μανίαν της φύσεως που αιφνιδίως εξέσπασε… Εις τους κα-
τασκότεινους δρόμους έλαμπον μόνον κατ’ εκείνην την στιγμήν τα 
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φώτα χιλιάδων ποδηλάτων και εκατοντάδων αυτοκινήτων που με 
αστραπιαία ταχύτητα εκινήθησαν ανά την πόλιν δια να πληροφο-
ρηθούν τι έγινε… Ευτυχώς όμως αι ζημίαι δεν ήσαν ανάλογοι προς 
την βιαιότητα της σημειωθείσης σεισμικής δονήσεως.

Τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα και οι φήμες έδιναν και έπαιρ-
ναν. Μη βλέπεις σήμερα με την τηλεόραση. Η αμεσότητα της εικό-
νας σού παρέχει έγκαιρη κι έγκυρη ενημέρωση. Τώρα γίναμε όλοι 
σεισμολόγοι. Τα πράγματα είναι διαφορετικά, αν και το δέος μπρο-
στά σ’ αυτό το ύπουλο φυσικό φαινόμενο του πλανήτη παραμένει 
νομίζω το ίδιο. Τότε τα νέα ταξίδευαν αργά από στόμα σε στόμα κι 
η διασταύρωση των γεγονότων απ’ το ραδιόφωνο δύσκολη και κα-
θυστερημένη. Και τι δεν ακούσαμε εκείνες τις ημέρες. Τι ότι άνοιξε 
η γη στη Θεσσαλία και έβγαινε κόκκινο νερό. Τι ότι η Παναγία φα-
νερώθηκε στα τζάμια στο σπίτι του Μεμπεκάκη κι έτρεχαν τα παπα-
δαριά να ερμηνεύσουν το φαινόμενο ως θεόσταλτο σημάδι για την 
επιβεβλημένη μετάνοιά μας.

*

Στο σημείο αυτό θέλω να σταθώ για λίγο σχετικά μ’ αυτό το θέμα, 
που διάβασα στο βιβλίο του αξέχαστου και ανεπανάληπτου Νίκου 
Τσιφόρου «Ελληνική Μυθολογία» και αντιγράφω… 

Στη λατρεία, εμείς οι άνθρωποι είμαστε τα κουτότερα πλάσματα 
της γης. Μετά την Κατοχή και το κίνημα, πολλά τζάμια της Αθήνας 
είχανε σπάσει μέσα στην αναμπουμπούλα. Τα «Λιπάσματα’’ στον 
Πειραιά φτιάνανε τζάμια βιαστικά και όχι τέλεια, γιατί τα μηχανήμα-
τά τους δεν ήτανε εντάξει ύστερα από τόσο κακό. Όταν λοιπόν ο 
ήλιος έπεφτε πλάγια τ’ απόγευμα, τούτα τα τζάμια ιριδίζανε και 
σχηματίζανε νερά παράξενα. Κάποτε ένας βλάκας νόμισε ότι μέσα 
σε τούτους τους ιριδισμούς σχηματίζεται η εικόνα της Παναγίας, 
που παρουσιάζεται σαν υπόσχεση ότι θα βοηθήσει τους ταλαιπω-
ρημένους Αθηναίους. Από κείνη τη στιγμή όλη η Αθήνα άρχισε να 
βλέπει μέσα στους ιριδισμούς την Παναγία. Μαζευόντουσαν μπου-
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λούκια – μπουλούκια, σταυροκοπιόντουσαν, φωνάζανε   «να την!’’ 
και χαλάγανε τον κόσμο. Εκείνοι που έχουνε πάντα συμφέροντα 
να ενισχύουνε την πίστη στην ηλίθια μορφή της, δεν τους διαψεύ-
δανε, αλλά αντίθετα ενισχύανε τα…οράματα….. Κάπου κανά μήνα 
είχαμε το φαινόμενο της «τζαμολολατρείας’’, ώσπου βρεθήκανε 
κάποιοι λογικοί και το σταματήσανε… Αλλά ο κυριότερος λόγος 
του σταματήματος ήτανε η πολύ συχνή επανάληψη του φαινομέ-
νου που τελικά το γελοιοποίησε…

Τη βραδιά του ισχυρού εκείνου πράγματι σεισμού, τη βγάλαμε 
όλοι έξω τουρτουρίζοντας απ’ το κρύο. Φλεβάρης μήνας, βγήκαμε 
πανικόβλητοι απ’ τα ζεστά μας σπίτια με τις πυτζάμες, μισοκοιμι-
σμένοι οι περισσότεροι.

Το σοκ ήταν μεγάλο. Τα δόντια των περισσοτέρων κτυπούσαν 
σαν καστανιέτες, θέλεις απ’ το κρύο θέλεις, απ’ την ταραχή και το 
φόβο. Η βραδιά πέρασε συζητώντας οι μεγάλοι για το γεγονός και 
το τι ήθελε προκύψει την επομένη. Το θέαμα ήταν κωμικοτραγικό. 
Έτσι όπως τρέμαμε απ’ το κρύο, κάποιοι θαρραλέοι έμπαιναν τρε-
χάτοι μέσα στο σπίτι τους, άρπαζαν ό,τι έβρισκαν, καμιά κουβέρτα, 
λίγο νερό για τα στεγνά στόματά μας απ’ την αγωνία. Και βέβαια οι 
καπνιστές, τα τσιγάρα τους, που εκείνη την βραδιά ήταν η παρηγο-
ριά τους. Μερικά παιδιά τα πήρε ο ύπνος στις αγκαλιές των μανά-
δων τους.

Πού σήμερα ε; Με τ’ αυτοκίνητα και τα καλοριφέρ τους. Τα με-
γαλύτερα περάσαμε τη νύχτα αφουγκραζόμενα τους μεγάλους, τα 
φτερουγίσματα και τις κραυγές των κορακιών που άλλες νύχτες 
κούρνιαζαν στα γέρικα πεύκα της Αγ. Τριάδος. Σημάδι έλεγαν κι 
αυτό (η ανησυχία των κορακιών) για κάτι χειρότερο που θα συμβεί. 
Η θεια μου κι η γιαγιά μου η καημένη, περνούν δύσκολες στιγμές 
κι οι μέρες που θα έρθουν θα είναι ακόμα δυσκολότερες γι’ αυτές.
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Παρ’ όλ’ αυτά, σύντομα η πόλη άρχισε να βρίσκει σιγά σιγά το 
ρυθμό της. Οι άνθρωποι έμπαιναν δειλά δειλά στα ραγισμένα σπίτια 
τους, ασορτί με τις καρδιές τους.

Οι αρμόδιοι φορείς κατέγραψαν τις ζημιές και το υπουργείο Συ-
ντονισμού προγραμμάτιζε την καταβολή δανείων στους σεισμόπλη-
κτους. Ναι, αλλά… «Όταν θέλεις –είπε κάποιος– να κάνεις τον Θεό 
σου να γελάσει πες του τα μελλοντικά σου σχέδια». Αλήθεια είναι, 
ψέμα, για σκέψου. ∆εν πρόλαβαν λοιπόν οι Βολιώτες να πάρουν τα 
δάνεια γιατί μάλλον ο Θεός γέλασε. Πρόλαβαν όμως οι κρατούντες 
να βάλουν τη σχετική  φορολογία υπέρ των σεισμοπλήκτων στον 
κοσμάκη και να τ’ αρπάξουν πάλι όπως κάνουν πάντα δοθείσης ευ-
καιρίας. Σεισμός Σωσμός, έχει μείνει το ρηθέν.

*

Είναι 19 Απρίλη ώρα 6:47 απόγευµα. Αχ αυτός ο Απρίλης. Τι 
μήνας; Να πρηστεί και να σκάσ’ έλεγαν πηδώντας τον, οι παλιοί με-
τρώντας τους μήνες (για άλλο βέβαια λόγο). Τελοσπάντων, τι έφται-
γε κι ο μήνας;

Η μάνα μου κι εγώ, είμαστε μπροστά στην ανοιχτή πόρτα της πα-
γωνιέρας. Είναι έτοιμη, όπως κάθε απόγευμα να βγάλει την περι-
βόητη «θρεψίνη» να την αλείψει σε μια φέτα ψωμί, να μου τη δώσει 
και να εξαφανιστώ για να συνεχίσω το παιχνίδι μου.

Την ώρα που πάω να πάρω τη φέτα του ψωμιού απ’ το χέρι της, 
μια υπόκωφη βοή, μια ζεστασιά στα πόδια μας κι ένα ταρακουνη-
τό μάς πήγε και μας έφερε απ’ τον έναν τοίχο του χολ στον άλλον. 
Νομίζαμε πως οι τοίχοι θα μας συνθλίψουν από το πηγαινέλα.

Η πόρτα της παγωνιέρας να ανοιγοκλείνει και να πετιέται έξω 
ό,τι είχε μέσα της. Τα γυαλικά στα ράφια να τσουγκρίζουν το ’να τ’ 
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άλλο και να γίνεται το έλα να δεις. Αλλού το μαχαίρι αλλού το ψωμί 
με τη θρεψίνη «αλλού ο παπάς κι αλλού τα ράσα» που λένε. Χαμός. 
Η μάνα μου να προσπαθεί να με αγκαλιάσει, να με προφυλάξει απ’ 
τους σουβάδες που άρχισαν να πέφτουν εντωμεταξύ. Φωνάζοντας, 
«Θεέ μου». με κουκουλώνει και σωριαζόμαστε στο πάτωμα. Σηκω-
θήκαμε όταν σταμάτησε το κακό και πεταχτήκαμε έξω αλευρωμέ-
νοι σαν φαντάσματα από τους σουβάδες που έπεφταν απ’ τα τα-
βάνια. Ο πατέρας μου στην δουλειά του. Το Κική κάπου να παίζει 
τις κυρακουμπάρες με τη Βασιλικούλα. Η θεία Τερέζα κατεβαίνει 
έντρομη τις σκάλες και ψάχνει να μας βρει.

Τα γυναικόπαιδα να περιμένουν με αγωνία τους άντρες να γυρί-
σουν, να μάθουν νέα. Τι νέα δηλαδή. Έβλεπαν τα σπίτια τους. Είχαν 
γίνει σαν πρωτοχρονιάτικοι μπακλαβάδες. Τι άλλο να δουν, τι να μά-
θουν. Τι να σου λέω τώρα.

∆ιάβασε πώς περιγράφονται οι στιγμές της καταστροφής στον 
Ταχυδρόμο. (Παρμένο πάλι από το ΒΟΛΟΣ πορτραίτο της πόλης το 
19ο και 20ό αιώνα. Σελ.113).

…«Υπόκωφος βοή ηκούετο και σύννεφα σκόνης υψούντο υπέρ 
την πόλιν. Ήτο φανερό ότι μεγάλη καταστροφή συνετελείτο. Το πάν 
εσείετο. Στέγαι, τοίχοι, λίθοι, στηθαία και τεμάχια ασβέστου από 
τας οικοδομάς, κατέπιπτον με εκκωφαντικόν τρόπο και εκάλυπτον 
πεζοδρόμια και δρόμους. Η θάλασσα εις την παραλίαν εταράχθη 
σφοδρότατα. Οι κάτοικοι της πόλεως παρηκολούθουν το  έργον 
της καταστροφής, έχοντες την εντύπωσιν ότι δεν επρόκειτο να επι-
ζήσουν και οι ίδιοι …διότι θ’ ανοίξη η γη να τους καταπιή».

Η πρώτη, πρόχειρη καταγραφή των ζημιών κατέδειξε 52 οικο-
δομές σε κατάρρευση, 159 με σοβαρές βλάβες και 254 μα ελα-
φρές, και 3.500 αστέγους. (Μεταξύ αυτών και η οικογένειά μου, 
συμπληρώνω). Τα μεγέθη αυτά επρόκειτο να αυξηθούν δραματι-
κά τις επόμενες ημέρες με σημαντικό αριθμό θυμάτων: 1 νεκρός 
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και 49 τραυματίες. Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, ο ισχυρό-
τερος των οποίων 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ, δύο μέρες μετά, στις 
21 Απριλίου, ώρα 9:20 το πρωί. Η σφοδρότητα των δονήσεων η 
εξασθένηση των κτιρίων από τους προηγούμενους σεισμούς και 
το ασταθές έδαφος θεμελίωσης ευθύνονται για το μέγεθος των 
ζημιών που προκλήθηκαν. Με τον χαρακτηριστικό τίτλο  «Εσαρώ-
θημεν» η Κοινή Έκδοση των Πρωινών Εφημερίδων Βόλου, στις 
24.4.1955, δίνει την εικόνα της καταστροφής. Στο Βόλο από 10.047 
οικοδομές οι 459κατέρευσαν, οι 6.068 υπέστησαν σοβαρές βλάβες 
και οι 2.284 ελαφρότερες και μόνον 1.237 έμειναν ανέπαφες. Οι 
άστεγοι ανήλθαν σε 20.000ενώ σημειώθηκε κύμα φυγής του πλη-
θυσμού προς άλλες πόλεις κ.τ.λ…

*

Για τις καταστροφές δε χρειάζεται ν’ αναφέρω περισσότερα. Στις 
φωτογραφίες (θα τις δεις πιο κάτω) που τις βρήκα κι αυτές απ’ το 
«ΒΟΛΟΣ Πορτραίτο της πόλης τον 19ο και 20ό αιώνα’’ φαίνεται το 
μέγεθος της καταστροφής.

Μέσα λοιπόν σ’ αυτούς τους 20.000 αστέγους που άφησε πίσω 
του ο εγκέλαδος ήμασταν κι εμείς. Η οικογένειά μου. Βαγόνια του 
τρένου μπαίνουν στις σιδηροδρομικές γραμμές –που όπως είπαμε 
έφταναν ως στη γειτονιά μας– για να μας στεγάσουν πρόχειρα, και 
για πόσο καιρό, ποιος ξέρει;

Όπως  σου  έχω  πει  ο   πατέρας   μου   αυτή   την   εποχή ανέ-
βαινε στη Νιγρίτα για τ’ αλώνια. Είχε μάλιστα προγραμματισθεί σε 
μερικές μέρες να φύγει. Εμείς, λόγω των δικών μου εξετάσεων για 
την προαγωγή μου στη 2η τάξη και των εξετάσεων της Κικής για 
την εισαγωγή της στο γυμνάσιο, ίσως ανεβαίναμε αργότερα. Έτσι 
λοιπόν, μέσα σ’ αυτόν τον πανικό αλλά και με τα δεδομένα των ημε-
ρών (σπίτι κατεστραμμένο, τα σχολεία αμφίβολο αν θα λειτουργού-
σαν και πότε, η γη να τρέμει. Ο πατέρας να πρέπει να φύγει κι εμάς 
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να μας αφήσει μέσα σ’ ένα βαγόνι), μετά από τέσσερις μέρες που 
ζήσαμε μέσα σ’ ένα βαγόνι που κουνιόταν συνεχώς, παίρνουμε τη 
μοιραία απόφαση. Να μετακομίσουμε οικογενειακώς στη Νιγρίτα 
κουβαλώντας όλα τα κινητά υπάρχοντά μας.

*

Η 23η Απρίλη, μέρα Αγ. Γεωργίου και της δικής μου γιορτής, 
μας βρίσκει να φορτώνουμε τα υπάρχοντά μας στην καρότσα ενός 
φορτη γού. Άφηνα πίσω μου 13 ολόκληρα χρόνια ζωής, στην αγα-
πημένη και πανέμορφη πόλη μου μια και η μέρα αυτή συνέπιπτε και 
με τα γενέθλιά μου – έκλεινα τα 13 πρώτα χρόνια της ζωής μου.

Κανένας δεν ξέχασε τη σημαδιακή μέρα της δι-
πλής γιορτής μου. Τα χρόνια πολλά όμως κι οι ευ-
χές για ένα καλό ταξίδι ανάμικτα με τα δακρύβρεχτα 
φιλιά του χωρισμού δε μείωναν τη σκληράδα των 
στιγμών εκείνων. 

Αφήναμε πίσω εκτός των άλλων: μια γιαγιά Αν-
νούλα εξουθενωμένη απ’ το άσθμα (πώς δε μας 
έμεινε στα χέρια εκείνες τις μέρες;), μια θεία Συρα-
γούλα με το μόλις ολίγων μηνών αγοράκι της στην 
αγκαλιά της. Τη θεία μου την Τερέζα με τον Θανάση, 
γείτονες και φιλαράκια. Το σπίτι μας, γεμάτο ρω-
γμές.

Ξεκινήσαμε. Ο πόνος μας μεγάλωνε όσο το φορ-
τηγό περνούσε ανάμεσα από τους δρόμους της 
πόλης. Τα σπίτια ξεκοιλιασμένα, μισογκρεμισμένα, 
έμοιαζαν σαν σκηνικά θεάτρου χωρίς τους πρωτα-

γωνιστές τους. Ανεξίτηλες σκηνές για πάντα στο μυαλό μου. Ίδιες 
σαν κι αυτές στις φωτογραφίες που σου έβαλα σ’ αυτό το βιβλίο και δε 
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χρειάζονται σχόλια. (Για δες τες, ίδια πράγματι σκηνικά 
θεάτρου).

 Ο πόνος μειωνόταν στη σκέψη πως φεύγαμε και 
γλιτώναμε απ’ την καταστροφή. ∆άκρυα έρχονταν 
όμως πάλι στα μάτια μας σαν σκεπτόμασταν ποιους 
αφήναμε πίσω μας. Η τελευταία ματιά μας, αυτή απ’ 
την τελευταία στροφή του δρόμου στο βουνό, πήρε 
μαζί της (χωρίς τα χαλάσματα που δε διακρίναμε 
πια) την πανέμορφη θέα του Παγασητικού. Αυτή 
που ο ταξιδιώτης –όταν επισκέπτεται τον πανέμορ-
φο Βόλο– παίρνει μαζί του όταν φεύγει, για να μην 
την ξεχάσει ποτέ του. Τίποτε δε μαρτυρούσε από μα-
κριά την καταστροφή που αφήναμε πίσω μας.

* * *

Βόλος Νιγρίτα, αυτή τη φορά με τόσο διαφορετικές συνθήκες. 
Στο κουβούκλιο ενός φορτηγού πώς να χωρέσουν τόσοι άνθρωποι, 
τόσες ψυχές; Τα κανονίσαμε. Πώς; Μην το συζητάς. Η διαδρομή του 
ταξιδιού αυτή τη φορά διαφορετική.

Αφού κατηφορίσαμε για τον Βελεστίνο και τη Λάρισα στρίψαμε 
βορειότερα για Τύρναβο και Ελασσόνα. (∆εν είχε κατασκευαστεί 
ακόμη η οδική αρτηρία των Τεμπών και πρέπει εδώ να πούμε ότι 
η διάνοιξη των Τεμπών ήταν αργότερα έργο του Κ. Καραμανλή και 
αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα έργα της εποχής –καταγράφεται 
στα θετικά του, με όσες μη προβλέψιμες παραλήψεις).

Ο παλιός δρόμος μακρύς και δύσκολος. Ανεβαίνοντας τη δυτική 
πλευρά του κάτω Ολύμπου ο γνωστός Σαραντάπορος, και για τους 
τότε αλλά και για τους σημερινούς ταξιδιώτες, άρχισε με τις στρο-
φές του αλλά και με την ιστορία του… να μας προκαλεί δέος.
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Ο καιρός άρχισε να χαλάει. Το δειλινό έδειχνε απειλητικό με μαύ-
ρα σύννεφα στον κατακόκκινο ορίζοντα κι ένα ελαφρύ αεράκι να 
χαϊδεύει τα νεογέννητα βλαστάρια των λιγοστών δέντρων του βου-
νού, που μόλις είχε απαλλαγεί από τη χειμωνιάτικη ταλαιπωρία του.

Ο οδηγός, το αυτοκίνητό του κι εμείς, είχαμε φτάσει στα όριά 
μας. Η Κοζάνη, μακριά ακόμη, και οι στροφές δεν έλεγαν να τε-
λειώσουν. Τ’ αεράκι αρχίζει να δυναμώνει και οι πρώτες ψιχάλες 
άρχισαν να γίνονται αντιληπτές πέφτοντας δειλά δειλά στο παρμπρίζ 
του αυτοκινήτου. Οι ψιχάλες έγιναν βροχούλα, όταν το βράδυ άρχι-
σε να πέφτει για τα καλά.

Όλοι μας αρχίσαμε να νιώθουμε στενάχωρα. Με ανακούφιση 
διαβάζουμε σε μια πρόχειρη προειδοποιητική πινακίδα με μισο-
σβησμένα γράμματα, ΣΕΡΒΙΑ. Σέρβια, βέβαια, Κοζάνης. Κάπου στο 
έμπα του χωριού βρίσκεται ένα χάνι (Motel της εποχής θα έλεγα), 
τι καλύτερο για μας κείνη την ώρα.

Μετά από τόσα χιλιόμετρα, τόσες ώρες ταξίδι, μ’ εκείνες τις μη-
δενικές ταχύτητες και τις απίθανες συνθήκες δρόμου, το χάνι εκεί-
νο πραγματικά το θυμάμαι σαν ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Ήταν 
πράγματι τηρουμένων των συνθηκών της εποχής αλλά και της 
υποκειμενικής μακρινής επιλεκτικής μου μνήμης, ένα πεντακάθα-
ρο κατάλυμα για τους λίγους άλλωστε περαστικούς.

∆ε χρειαζόμασταν εξάλλου νομίζω και τίποτε περισσότερο. Μία 
ζεστή σούπα, λίγο νερό στα νυσταγμένα πρόσωπά μας κι ένα καθα-
ρό κρεβάτι –που ομολογουμένως ήταν πεντακάθαρο– για να οριζο-
ντιώσουμε τα ταλαιπωρημένα κορμιά μας.

Έξω, τίποτα δε θύμιζε άνοιξη. Η βροχή έκοψε κι ο αέρας που 
λυσσομανούσε πήρε τα σύννεφα κι άφησε να φανούν τ’ αστέρια και 
το φεγγάρι που φώτιζαν το άγριο τοπίο. Μια καθαρά χειμωνιάτικη, 
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ιονισμένη, ατμοσφαιρική νύχτα, μας βρήκε να ρουφάμε άπληστα, 
σχεδόν ηδονικά, κάτω απ’ το φως μιας γκαζόλαμπας τη ζεστή σού-
πα που μας ετοίμασε η κυρά τ’ αφεντικού.

Ο αέρας στο διάβα του άρπαξε ένα μέρος της στέγης. Άφησε να 
φανεί ένα κομμάτι πισσόχαρτου, που αντιστεκόταν με πείσμα στον 
αέρα και χτυπιόταν ρυθμικά, φλάπ, φλάπ, φλάπ στα πηχάκια της 
στέγης. Αυτός ο ρυθμικός σαματάς που φυσιολογικά θα ’πρεπε να 
μας ξαγρυπνήσει δε μας ενόχλησε καθόλου και μπορώ να σου πω 
πως μας νανούρισε. Έδιωξε τις μαύρες σκέψεις όλων μας κι όταν 
ξυπνήσαμε το πρωί, τίποτε δεν έμοιαζε με τη χθεσινή νύχτα.

Έξω, είναι ακόμα σκοτάδι, μόλις αρχίζουν να εξαφανίζονται τα 
τελευταία αστέρια που έλαμπαν από βραδύς στον ουρανό. Ένα κα-
τσικίσιο ζεστό γάλα για μας τα παιδιά και καφές για τους μεγάλους, 
αποτέλεσαν το πρωινό μας και το φινάλε του σταθμού μας στα Σέρ-
βια.

*

Ο οδηγός προθέρμανε για λίγο τον βαρύ πετρελαιοκινητήρα του 
αυτοκινήτου κι αφού σταμάτησε να ακούγεται το κροτάλισμα των 
κρύων βαλβίδων του, ξεκινήσαμε.

Η άνοιξη προ των θυρών και το τοπίο πανέμορφο. Ένας λαμπε-
ρός ήλιος άρχισε να προβάλλει πίσω απ’ το βουνό και να μας ζε-
σταίνει καθώς έμπαινε απ’ το παρμπρίζ του φορτηγού και τα μάτια 
μας αντίκριζαν τη δεξιά όχθη του Αλιάκμονα που τον περνούσαμε 
αυτή τη φορά σε ένα άλλο μήκος του ρου του, στα ριζά των Πιερί-
ων.

Θα μπορούσε αλήθεια να ήταν ένα πανέμορφο κατά τα άλλα ταξί-
δι, αν δεν είχαμε μαυρισμένη την ψυχή μας απ’ το χαλασμό. Περνώ-
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ντας και τον Αλιάκμονα, φτάνουμε στην Κοζάνη. Από κει και πέρα 
δεν  μπορώ να θυμηθώ τη διαδρομή. Τη μάνα μου θυμάμαι μόνο να 
μου λέει πως σ’ αυτή την κωμόπολη που περνούσαμε και τη λέγανε 
Γιαννιτσά άφησε τα κοκαλάκια του πιθανότατα ο παππούς ο Γιώρ-
γος στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο.

Σ’ όλο αυτό το ταξίδι δυο γεγονότα μου μείνανε. Αυτό στα Σέρβια 
και τα λόγια της μάνας μου στα Γιαννιτσά. Το μυαλό μου σταματάει 
εδώ.

∆ε θυμάμαι για πότε φτάσαμε στη Νιγρίτα.

Αν έχεις κάνει έστω και μια μετακόμιση οικοσκευής στη ζωή σου, 
τότε μπορείς να καταλάβεις τι θα πει να ξεφορτώνεις απ’ την καρό-
τσα ενός φορτηγού ένα ολόκληρο νοικοκυριό και μάλιστα μετά από 
δυο μέρες ταξίδι σ’ άλλον τόπο.

*

Φτάσαμε λοιπόν στη Νιγρίτα. Ένας άρχοντας της πόλης, ο Θανά-
σης ο Καρδίτσας που τον προανέφερα, μας φιλοξένησε τη βραδιά 
εκείνη στο φιλόξενο σπίτι του.

(Αυτό στην πρόσφατη φωτογραφία 
όπως είναι σήμερα, παρατημένο στη φθο-
ρά του χρόνου πια.)

Την επομένη τακτοποιηθήκαμε σ’ 
εκείνο που, ας ήταν καλά οι άνθρωποι, 
μας είχαν βρει και νοικιάσαμε για να μεί-
νουμε προσωρινά, όπως νομίζαμε. Το 
σπίτι αυτό ήταν της οικογένειας Γιάννη 

Μπαλντήρα που γνώριζε τον πατέρα μου από τις προηγούμενες 
χρονιές στ’ αλώνια. Ήταν μια οικογένεια που ασχολούνταν με τη 
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γεωργία αλλά και με την κτηνοτροφία συνάμα. Καλοστεκούμενοι 
άνθρωποι, νοικοκυραίοι.

Νεόκτιστο το σπίτι σαν ένα σημερινό διαμέρισμα μπορώ να πω. 
Μονώροφο, κολλημένο με ένα παρόμοιο που έμενε ο Γιάννης 
Μπαλντήρας με τη γυναίκα του Θεοπούλα και τα παιδιά τους. Τον 
Γιώργο τον Λάζαρο, τον Αλέκο. Είχαν και μια κόρη που, κοίτα να 
δεις, ξέχασα τ’ όνομά της. Βρισκόταν στο δρόμο που οδηγούσε στα 
νεκροταφεία.

 (Φωτο, όπως ήταν και όπως είναι σήμε-
ρα). Απ’ όλες τις πλευρές  χωράφια.

Το συνεργείο των αλωνιστικών μη-
χανών όπου εργαζόταν ο πατέρας  μου,  
τριακόσια μέτρα πιο κει. Το γυμνάσιο, μα-
κρύτερα, απείχε ελάχιστο χρόνο για τα παιδικά μας πόδια. Ο χρόνος 
που είχε περάσει απ’ το τελευταίο καλοκαίρι της διαμονής μας στη 
Νιγρίτα ήταν αρκετός.

Μετά από δυο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχαν αλλάξει αρκετά 
πράγματα. Την Α΄ τάξη του μικτού 6τάξιου Γυμνασίου Νιγρίτας πλέ-
ον αποτελούσαν οι εποχιακοί, ας πούμε, συμμαθητές μου απ’ το 
δημοτικό, που είχαν γίνει αγνώριστοι και τα κορίτσια σχεδόν δε-
σποινίδες.

Αγόρια και κορίτσια απ’ όλη την επαρχία Βισαλτίας που ήθελαν 
να σπουδάσουν και οι γονείς τους έκαναν ό,τι μπορούσαν γι’ αυτό. 
Παιδιά ντόπιων αλλά προσφυγικών οικογενειών κυρίως. Μικρασι-
άτες, Πόντιοι κι όχι μόνον. Εγκατεστημένοι κατά καιρούς στην πε-
ριοχή, όπως και σε όλη την πατρίδα μας απ’ τις εκάστοτε πολιτικο-
γεωγραφικές ανακατατάξεις των μεγάλων του κόσμου της εποχής.
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Όπως συμβαίνει άλλωστε και σήμερα, σ’ όλον τον έρμο αυτόν 
πλανήτη. Παιδιά που σήμερα διανύουν ήδη την τρίτη ηλικία τους, 
κάνοντας οικογένειες, παππούδες μάλιστα μερικοί. Σπούδασαν σε 
όλο το φάσμα των επιστημών των ανωτάτων εκπαιδευτηρίων της 
πατρίδας μας. Αρκετοί απ’ αυτούς διέπρεψαν ιδιωτεύοντας ως επι-
στήμονες ή στελεχώνοντας οι περισσότεροι σοβαρές υπηρεσίες του 
κρατικού και ιδιωτικού τομέα. Άλλοι πάλι σπούδασαν σ’ άλλες σχο-
λές κι αποτέλεσαν το μοχλό ανάπτυξης του εμπορίου, της βιομη-
χανίας και της βιοτεχνίας που άνθισε τα προηγούμενα 20 χρόνια 
δημιουργώντας το σκληρό πυρήνα της μεσαίας τάξης της χώρας 
μας, που σήμερα δυστυχώς δεινοπαθεί απ’ τα λάθη των κρατού-
ντων αλλά και των δικών της λαθών.

Μέσα σ’ αυτό το παζλ έπρεπε κάπου να ταιριάξω κι εγώ. Ξέ-
ρεις, φαντάζομαι, πόσο δύσκολο είναι καμιά φορά να ταιριάξεις ένα 
παζλ. Υπάρχουν κάποια κομματάκια που δε βρίσκουν εύκολα τη 
θέση τους.

 Ένα τέτοιο κομμάτι έμοιαζα να ήμουν κι εγώ.

Η τάξη μας, μάλλον το τμήμα όπου ανήκα εγώ, στεγαζόταν σ’ 
ένα προκατασκευασμένο από αμιαντοτσιμέντο, παράπηγμα θα το 
έλεγα.

∆ε χωρούσαμε όλοι στο κεντρικό κτίριο του Γυμνασίου που βρι-
σκόταν τότε στην οδό Νιγρίτας-Λουτρών σε ένα διώροφο κτίριο 
τεσσάρων αιθουσών (πες δωματίων). Αργότερα στεγάστηκαν εκεί 
οι υπηρεσίες της αστυνομίας και της ασφάλειας της επαρχίας Βι-
σαλτίας (σήμερα φιλοξενεί παράρτημα του Ωδείου Σερρών), όταν 
κτίστηκε το σημερινό, καινούριο τότε, Γυμνάσιο Νιγρίτας, λίγο έξω 
απ’ την πόλη, πλάι στο ορφανοτροφείο, στο δρόμο προς τις Σέρρες.

*
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Α΄ τάξη Γυμνασίου λοιπόν, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς 
19541955. Απ’ το νεοκλασικό στη γωνία των οδών ∆ελληγιώργη 
και Γαλλίας, βρέθηκα στο παράπηγμα μιας αλάνας. Απ’ τις ψηλο-
τάβανες αίθουσες με τους γείσους και τις καλλιτεχνικές σιδεριές 
στις μπαλκονόπορτές του, βρέθηκα μέσα σ’ ένα παράπηγμα κάτω 
απ’ την τσίγκινη λαμαρινοσκεπή. Ιούνιο μήνα σε μια πόλη χωρίς 
την αγαπημένη μου θάλασσα και την αύρα της. Να μου γλιστράει ο 
parker απ’ τα ιδρωμένα μου δάχτυλα στις πρώτες ετήσιες εφ’ όλης 
της ύλης γυμνασιακές μου εξετάσεις.

Έτσι λοιπόν –τόσο απρόοπτα, τόσο γρήγορα, αλλάζοντας πόλη, 
σπίτι, σχολείο, συμμαθητές, φίλους– με βρήκε το καλοκαίρι του 
1955 να περιμένω τ’ αποτελέσματα των εξετάσεων που ήταν θετι-
κά.

∆εν πρόλαβα καλά καλά να γνωρίσω τους καινούριους συμμα-
θητές μου και τους καθηγητές μου. Βρίσκομαι στην πόλη της Νι-
γρίτας ως μόνιμος κάτοικος πια. Έτσι κι αλλιώς το ταξίδι της επι-
στροφής στον αγαπημένο μου Βόλο δεν είχε καμιά προοπτική, 
τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον. Ο πατέρας μου είχε μπει στην 
τελευταία φάση της προετοιμασίας και σε λίγες μέρες θα ’βγαινε με 
το συγκρότημά του για τον αλωνισμό.

Το σημείο όπου συγκεντρώνονταν τα θερισμένα δεμάτια σε 
θημωνιές από στάρια και κριθάρια, ήταν λίγο έξω απ’ τη Νιγρίτα. 
Σχεδόν πίσω απ’ τα νεκροταφεία και κοντά στα τότε σφαγεία της 
πόλης, πολύ κοντά στο σπίτι που μέναμε. Σε πέντε λεπτά ο πατέρας 
μου ήταν στη δουλειά του. Εύκολα ερχόταν το μεσημέρι για φαγητό 
και λίγη ξεκούραση που πάντα την ήθελε, για να ξεκινήσει πάλι για 
το υπόλοιπο της μέρας.

Τον αλωνισμό της συγκομιδής των σιτηρών των γεωργών της 
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Νιγρίτας, τον μοιραζόντουσαν τρεις πατόζες με τους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες τους. Ένας όμως απ’ αυτούς, ο Θανάσης ο Τράκας, είχε 
τη μερίδα του λέοντος. Το 70% των παραγωγών προτιμούσαν το 
συγκρότημά του, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεών του. Ήταν βλέ-
πεις αριστερός. Αν θυμάμαι καλά είχε αποκτήσει μάλιστα την πρώ-
τη πατόζα ελληνικής κατασκευής τύπου «ΤΙΤΑΝ» του εργοστασίου 
Αφών Παντελεμίδη απ’ τη Θεσσαλονίκη.

(Φωτο, από εφημερίδα της εποχής που δι-
αφήμιζε ως τελειότερες και αποδοτικότερες 
αλωνιστικές μηχανές του εργοστασίου «ΤΙ-
ΤΑΝ’’).

Η Νιγρίτα δεν ήταν ιδιαίτερα σιτοπαραγω-
γική περιοχή. Κύριο προϊόν ήταν ο καπνός. 
Απ’ τον Απρίλιο μήνα άρχιζαν οι χασλαμάδες 
(φυτώρια καπνού, φωτο), το πότισμα, το ξε-
βοτάνισμα, μέχρι τα μέσα του Μάη, αν θυ-
μάμαι καλά. Μετά, μέχρι αρχές Ιουνίου, ο 
κόσμος ασχολούνταν με τη μεταφύτεψη των 
φυτών στα χωράφια για την παραπέρα καλ-
λιέργειά τους.

Ολόκληρες οικογένειες, γονείς κι ενήλικα 
παιδιά, πρωί πρωί, άλλοι με ένα γαϊδουράκι κι άλλοι με κάρα, μετέ-
φεραν τα μικρά φυτά του καπνού και τα μεταφύτευαν στα καπνο-
χώραφα. Νωρίτερα τα είχαν ετοιμάσει οργώνοντάς τα και σβαρνί-
ζοντάς τα, κάνοντας το χώμα αφράτο, έτοιμο να δεχτεί τις τρυφερές 
ριζούλες των μικρών φυτών του καπνού.

∆ύσκολη δουλειά την εποχή εκείνη (σήμερα υπάρχουν σπαρτι-
κές μηχα νές). Το φύτεμα γινόταν ρίζα ρίζα και σε ευθεία γραμμή 
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μέσα σ’ ένα αυλακάκι και σε συγκεκριμένη απόσταση το ένα απ’ τ’ 
άλλο. Ένας είχε στο χέρι του έναν αριθμό από φυτά και τα έστρωνε 
στο χώμα. Άλλος ακολουθούσε από πίσω μ’ ένα εργαλείο που το 
λέγανε μπασκί (το μπασκί ήταν ένα μικρό εργαλείο χειρός, φτια-
γμένο από ξύλο σε σχήμα κεφαλαίου Γ. Η μακρύτερη πλευρά του 
κατέληγε σε μια λαμαρινένια μύτη όπως του μολυβιού. Χρησίμευε 
για να μπαίνει μερικά εκατοστά στ’ αφράτο χώμα, ανοίγοντας έτσι 
μια τρύπα, για να τοποθετηθεί εκεί το φυτό. Η κοντύτερη πλευρά 
του Γ χρησίμευε σαν λαβή στη χούφτα του γεωργού. Το εργαλείο 
αυτό, βιομηχανοποιημένο πια, υπάρχει και σήμερα στα ειδικά κατα-
στήματα για το φύτεμα λουλουδιών) και ανοίγοντας μια ρηχή τρύπα 
έβαζε μέσα τη ρίζα του φυτού και το κουκούλωνε ελαφρά, ίσα ίσα 
να σταθεί όρθιο. Κάθε σειρά που φυτευόταν σε ένα μήκος 100 μέ-
τρων, και παραπάνω καμιά φορά, ποτιζόταν με ένα ποτιστήρι.

Η ποσότητα του νερού ήταν καθορισμένη ώστε να είναι αρκετή 
για την πρώτη απαιτούμενη υγρασία του φυτού, να πιάσει, να φυ-
τρώσει, για να μπορεί να παίρνει μόνο του μετά την υγρασία απ’ 
το αφράτο χώμα του χωραφιού. Το νερό (που το παίρναν απ’ την 
πλησιέστερη στέρνα) το κουβαλούσαν οι αγρότες μέσα σε βαρέλια 
πάνω στο κάρο ή σε ξύλινα καδιά (ξύλινοι κάδοι), ένα από ’δω και 
ένα από κει στην πλάτη του γαϊδαράκου. Όλη αυτή η διαδικασία, το 
φύτεμα δηλαδή, γινόταν με εξειδίκευση αλλά και ταχύτητα κατα-
πληκτική.

Στο τέλος της μέρας, έβλεπες μια μεγάλη 
έκταση, ενός στρέμματος περίπου (ανάλογα 
βέβαια και με τ’ άτομα που εργαζόντουσαν), 
φυτεμένη με καταπράσινα υγιή φυτά, να μοιά-
ζουν σαν ένα ριγέ τεράστιο καφεπράσινο χαλί 
(για δες τη φωτογραφία).
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Τη διαδικασία αυτή, το στάδιο αυτό όπως κι όλα τ’ άλλα στάδια, 
θα έλεγα, της καπνοπαραγωγής, τα βίωσα, όπως έχουμε πει και πιο 
μπροστά.

∆εν ξέρω, αλλά όλ’ αυτά τα χρόνια που έζησα στη Νιγρίτα, προ-
σπάθησα να μπολιαστώ με τον τόπο αυτόν, με τους ανθρώπους του 
γενικότερα, μια κι έγινε τελικά η δεύτερη πατρίδα μου, όπως εί-
παμε.

 Σαν παιδί μιας βιομηχανικής κυρίως πόλης, δύσκολα προσέγγι-
ζα και προσεγγιζόμουν. Ας πούμε, στην αρχή με γοήτευσε η αγρο-
τική ζωή και προσπάθησα να ζήσω κάθε δραστηριότητά της.

∆ε θα ξεχάσω που πρωτόφαγα το αραιωμένο γιαούρτι με το 
νερό και το λίγο σκόρδο, το λεγόμενο ματάνι. Το παστωμένο λιμνί-
σιο ψάρι, τη λιπαριά (κάτω από ένα δέντρο, καταμεσήμερο, φυ-
τεύοντας καπνό με την οικογένεια του συμμαθητή μου, αργότερα, 
Σάκη Καρπουζά) που πρώτη φορά δοκίμαζα στη ζωή μου και ποτέ 
άλλοτε. ∆ε θα ξεχάσω τον τρόπο με τον οποίο ντυνόντουσαν οι γυ-
ναίκες με τα μακριά φουστάνια τους και τις κάτασπρες κλάκες (μα-
ντίλες από χασεδένιο άσπρο πανί) στο κεφάλι τους. Τα μισά, ειδικά 
φτιαγμένα γάντια στα χέρια τους, που άφηναν μόνο τα ακροδάκτυ-
λά τους ελεύθερα στο ξεβοτάνισμα, στη φυτεία και στο σκάλισμα, 
για να μην τους τα κάψει ο ήλιος.

Το μπαρντάκι (το σταμνί. τουρκ. mbardak) με το δροσερό νερό 
που κουβαλούσαν μαζί τους στο χωράφι οι 
αγρότες. Τα μικρά καραβάνια από καταπλη-
κτικά τετράτροχα κάρα που τα κατασκεύα-
ζαν μερακλήδες καροποιοί βαμμένα με πο-
λύχρωμα χρώματα που έμοιαζαν με έργα 
τέχνης και τα ’σερναν συμπαθέστατα άλογα. 
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(Στη φωτο, φολκλορικό ντεκόρ πια κι αυτά σε κάποιες ταβέρνες 
αλλά και σ’ αυλές μεγάλων εξοχικών σπιτιών νεοελλήνων. Κατά τη 
γνώμη μου πάλι καλά).

∆εν ξέχασα ποτέ την ιδιάζουσα προφορά του καθημερινού λόγου 
τους. Φράσεις γεμάτες από ατόφιες ή παραφθαρμένες τούρκικες 
λέξεις, τα μασάλια (παραμύθια τουρκ. masal) και τα μουχαμπέτια 
(ιστορίες χωρίς ιδιαίτερη σημασία τουρκ. muhabbet) των παλιών 
αλλά και των νεότερων ανθρώπων, που με χιούμορ και πολλές φο-
ρές με αυτοσαρκασμό βίωναν την καθημερινότητά τους.

Σήμερα μοιάζουν όλα αυτά τόσο μακρινά κι ας ήταν μόνο χθες. 
Τα κάρα τα αντικατέστησε η γιαπωνέζικη αυτοκινητοβιομηχανία με 
κάποιο DATSUN ή HILUX TOYOTA, και σε πολλές των περιπτώσεων 
κάποια δυτικοευρωπαϊκή λιμουζίνα. Τα εργατικά γεωργικά χέρια 
των οικογενειών της Νιγρίτας, των γυναικών με τις άσπρες μαντί-
λες και τα μακριά φουστάνια, τα αντικατέστησαν χέρια από ασκέρια 
μεταναστών από γειτονικές χώρες, όπως από την Αλβανία και τη 
Βουλγαρία.

 Τα μπαϊρια, τώρα, είναι πια γεμάτα από πολύχρωμα ασκέρια. Τα 
είδα σε πρόσφατο ταξίδι μου στην περιοχή.

Ο Τάκης ο Μπενίσης μου είπε ότι η Νιγρίτα φιλοξενεί σήμερα 
έναν μεγάλο, για τον πληθυσμό της, αριθμό τέτοιων οικογενειών. 
Βρήκαν απασχόληση εκεί με μικρό μεροκάματο και λίγες απαιτή-
σεις. Μένουν σε σπίτια που νοικιάζουν. Κανονικοί νοικοκυραίοι. Οι 
Νιγριτινοί πλέον δεν ασχολούνται μ’ αυτές τις δουλειές. Τώρα αυτό 
τι είναι, καλό; ∆εν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η πόλη σύ-
ντομα θα αποτελέσει, αν δεν αποτελεί ήδη, μια πόλη ευημερού-
ντων συνταξιούχων του δημοσίου. ∆ε θέλω να πω περισσότερα γι’ 
αυτό το φαινόμενο. Έχει επισημανθεί νομίζω από πιο ειδικούς κι 
έχει καταγραφεί.

Ειδικοί μάλιστα λένε πως σε δέκα χρόνια μεγάλο ποσοστό πλη-
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θυσμού ολόκληρης της χώρας μας θα αποτελείται από αλλοδαπούς 
μετανάστες. Φοβάμαι πως, όπως και με άλλα τραγικά πράγματα 
που συνέβησαν στη χώρα μας και τα είχαμε επισημάνει πριν την κα-
ταστροφική κατάληξή τους, το ίδιο θα συμβεί και με αυτό το θέμα, 
μια που μένουμε τόσο απαθείς κυβερνώντες και λαός, βολεμένοι 
στη μακαριότητά μας.

Ίσως ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Ίσως όμως να είναι αργά.

Καλοκαίρι 1955 λοιπόν και μερικοί Νιγριτινοί έχουν ανακαλύψει 
τα ευεργετικά αποτελέσματα των θαλασσινών λουτρών, μετά βέ-
βαια απ’ την Μπριζίτ Μπαρντό που την εποχή εκείνη περπατούσε 
ξυπόλυτη στα καλντερίμια του Saint Tropez.

Με το καυτό σορτσάκι κι ακόμα πιο καυτό μπικίνι της –για την 
εποχή εκείνη βέβαια, γιατί σήμερα άσ’ τα να πάνε– έκανε όλον τον 
ανδρικό πληθυσμό της υφηλίου να αναστενάζει. (Σου αρέσουν οι 
φωτογραφίες;)

Τ’ αγόρια της ηλικία μου κι όχι μόνο, ικανοποιούσαν τις φαντασι-
ώσεις τους με την εύκολη και  μοναδική, θα έλεγα, λύση της χείρας 
με τα πέντε ορφανά…. Οι κοπέλες έσφιγγαν τις μέσες τους με κορ-
σέδες, για να χωρέσουν στις φούστες με τα καταπληκτικά φουρό 
τους και τα ψαράδικα παντελόνια τους που διέταζε τότε η μόδα κι 
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ήθελε τα κορίτσια με τη μέση δακτυλίδι. Το Σεν Τροπέ (έγραψε κά-
ποιος κοσμικογράφος) δε θα ήταν ποτέ βέβαια το ίδιο, χωρίς την 
Μπε Μπε του, και το «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Βεβαίως και τη 
Φρανσουάζ Σαγκάν, τον Πάμπλο Πικάσο, τον Τζόνι Χαλιντει αλλά 
και τόσους άλλους, που κατέκλυσαν το ψαροχώρι και το ’καναν κο-
σμικό θέρετρο πλουσίων κι επωνύμων της εποχής.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην πατρίδα μας ξέρεις. Ο Κ. Κα-
ραμανλής, ως πρωθυπουργός πια, πέρασε αρκετές μέρες των κα-
λοκαιρινών διακοπών του στα Καμένα Βούρλα. Έκτοτε, τα Καμένα 
Βούρλα, αναδείχτηκαν, και μάλιστα για πολλά χρόνια, πόλος έλξης 
πολλών εγχωρίων εκλεκτών τουριστών – παραθεριστών. (Ήθελε 
φαίνεται και η Ελλάδα μας το Σεν Τροπέ της και την Μπε Μπε της).

*

Μπάνια έλεγαν λοιπόν και συνιστούσαν οι γιατροί, που είχαν κι 
αυτοί ανακαλύψει ότι κάνουν καλό σε κάθε νόσο και κάθε μαλακί-
αν. Κοντινότερη για τους Νιγριτινούς ακτή, κατάλληλη γι’ αυτή τη 
δουλειά, ήταν η Ασπροβάλτα.

Οι Νιγριτινοί έστηναν αυτοσχέδια τσαντίρια στην απέραντη πα-
ραλία του στρυμονικού κόλπου και κάποιοι άλλοι αντίσκηνα απ’ το 
στρατό. Κάποιοι έμεναν και σε δωμάτια, που δειλά δειλά άρχισαν 
να νοικιάζονται απ’ τους κατοίκους του χωριού. Ανυποψίαστοι βέ-
βαια τότε ακόμα για την εξέλιξη που θα είχε μετά από λίγα χρόνια 
το Room to Let.

Έτσι βρεθήκαμε κι εμείς με τη μάνα μου να κολυμπάμε για πρώ-
τη φορά σε παραλία της Μακεδονίας. Το δωματιάκι που νοικιάσαμε 
ήταν δροσερό και με αυλή, κοντά στο εστιατόριο του Ζαγορίσιου, 
που ήταν και σταθμός λεωφορείων.
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*

Τα λεωφορεία που εκτελούσαν δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για 
∆ράμα, Καβάλα και για τις πόλεις της Θράκης, έκαναν, τότε, πάντα 
μια στάση εκεί για τους γνωστούς λόγους. Το εστιατόριο λειτουρ-
γούσε όλο το 24ώρο.

Κάποιοι έφτιαχναν εκλεκτούς φρέσκους λουκουμάδες. Ντελά-
ληδες πουλούσαν βότανα και στάμνες διαλαλώντας τα. «Ρίγαν’ στα’ 
μνιά» Ρίιιγανη-Σταμνιαααά.

(Ο Χρήστος  ο  Πάπας,  συμμαθητής  μου  στο  Γυμνάσιο  Νιγρί-
τας,  θυμήθηκε  –προχθές που τον συνάντησα– μαζί μ’ άλλα πολλά 
τα ονόματα της οικογένειας Ζαγορίσιου. Ο πατέρας του Χρήστου 
εργαζόταν σαν σερβιτόρος στο εστιατόριο αυτό. Τα καλοκαίρια 
δούλευε κι αυτός σαν βοηθός σερβιτόρου, για το χαρτζιλίκι του, 
βοηθώντας σαφώς και τον πατέρα του. Μένουμε στην ίδια γειτο-
νιά, στο Βυζάντιο της Καλαμαριάς, και βλεπόμαστε συχνά και τα 
λέμε σε κάποιους κοντινούς περιπάτους που κάνουμε και οι δύο 
για λόγους υγείας, την οποία και έχουμε βάλει σε περιπέτειες. Αλλά 
γι’ αυτό, ίσως κάποια άλλη στιγμή και ίσως όχι σ’ αυτό το βιβλίο.)

Ο Νίκος ο Ζαγορίσιος, ένα ευτραφής νησιώτης απ’ την Ικαρία. 
Είχε γυναίκα Βολιώτισσα, την κυρα-Αλεξάνδρα, και δυο κόρες, τη 
Μαρούλα και τη Φιφή. Η μάνα μου γνώρισε τη συμπατριώτισσά της 
από μερικές φορές που φάγαμε στο εστιατόριο που εκείνη κρατού-
σε τη «μάρκα». (Την ταμειακή μηχανή θα λέγαμε σήμερα, το ταμείο 
δηλαδή στη διακίνηση των φαγητών που σερβίριζαν οι σερβιτόροι 
στους πελάτες του μαγαζιού. Η ταμίας δεν εισέπραττε χρήματα από 
τους σερβιτόρους αλλά διάφορες έγχρωμες μάρκες, σαν αυτές του 
χαρτοπαίγνιου. Κάθε μάρκα αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένη αξία 
του εκάστοτε φαγητού που σερβίριζε ο σερβιτόρος. Στο τέλος της 
βάρδιας ο σερβιτόρος κατέθετε το χρηματικό ποσό που είχε ει-
σπράξει απ’ τους πελάτες, το οποίο αντιστοιχούσε στις μάρκες που 
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είχε κάθε φορά παραδώσει στην ταμεία, και εισέπραττε τα αντίστοι-
χα ποσοστά του).

Είπαν τα δικά τους κι εγώ γνώρισα τη Φιφή που ήταν στην ηλικία 
μου κι ήταν το παιδικό φλερτ του Χρήστου του Πάπα στο δημοτικό, 
όπως έμαθα βέβαια τώρα απ’ τον ίδιο.

Η Φιφή ήταν ένα θηλυκό με καμπύλες και για την ηλικία της είχε 
ανεπτυγμένα όλα τα κάλλη της. Θυμάμαι ύστερα από ώρες κολύμπι, 
που ξέραμε πολύ καλά κι οι δυο μας, λιαζόμασταν στον ήλιο πάνω 
στα χοντρά βότσαλα της ακτής, κάνοντας πολλούς να με ζηλεύουν 
που βρισκόμουν τόσο κοντά ξαπλωμένος με ένα κορίτσι με μαγιό. 
Μεταξύ μας, δε συνέβη ποτέ τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι 
μ’ άφηνε να της ρίχνω μερικά ζεστά βότσαλα ανάμεσα στο πλούσιο 
ντεκολτέ του ολόσωμου μαγιό της.

Τα δάχτυλα του πρωτάρη έτρεμαν από αμηχανία κι αφανέρωτη 
ηδονή, ακουμπώντας τα ζεστά βότσαλα στο βρεγμένο, νεανικό, κο-
ριτσίστικο κορμί. Κολυμπούσαμε ο ένας πλάι στον άλλο με όλους 
τους τρόπους κολύμβησης. Στο γιαλό, ανοίγοντας τα πόδια μας σε 
στάση διάστασης, περνούσε ο ένας κάτω απ’ τα σκέλια του άλλου 
κάνοντας το γνωστό μακροβούτι. Τα μάτια ανοιχτά σαν της γαρίδας 
αλλά μέχρι εκεί. Οι πιτσιρικάδες με θεωρούσαν σίγουρο «εραστή» 
της, ενώ εκείνη περί άλλου τύρβαζε. Η αδερφή μου γνώρισε την 
αδερφή του Χρήστου, που ήταν κι αυτή πολύ όμορφη, και κάνανε 
παρέα όσο ήμασταν στην Ασπροβάλτα.

Οι κατασκηνωτές πρέπει να πω πως δεν ήταν εξοικειωμένοι με 
το υγρό στοιχείο. Η εμφάνισή τους στην παραλία μάλλον κωμική. Οι 
κυ ρα-Βαγγελούδες με τα κομπινεζόν ή με καμιά καλοκαιρινή χα-
σεδένια ρόμπα τολμούσαν να μπούνε στη θάλασσα μετά από κωμι-
κές προσπάθειες.
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Κάποια θαρραλέα με κάτασπρα τα μπράτσα και τις γάμπες της 
(αυτά άφηνε να φανούν μόνο απ’ τα κάλλη της το μπανιερό της) 
τολμούσε να βάλει τα δάχτυλα του ενός ποδιού της στην άκρη του 
γιαλού κι έλεγε στις άλλες:

– Μαρή, μπουζ (παγωμένο) είνι του νιρό.

– Βγές μαρή, θα μπουζιάσ’ (θα παγώσεις).

*

Οι άντρες με αντίστοιχη περιβολή, με καμιά σκελέα ή κανά μαύρο 
σώβρακο, κάτασπροι σαν το γάλα, έβλεπαν με δέος κι αυτοί το νερό 
και με παρόμοιες προσπάθειες τολμούσαν να μπούνε. Οι τρίχες στα 
πόδια κάγκελο και το δέρμα σαν της κότας. Σιγά σιγά, έριχναν λίγο 
νερό στις γάμπες με τις χούφτες τους και μετά άντε λίγο ψηλότερα 
μέχρι να φτάσουν στο στήθος. Έκαναν την τελευταία εντριβή με το 
νερό και τολμούσαν να μπουν.

Η θάλασσα της Ασπροβάλτας βάθαινε σχεδόν απότομα μετά από 
λίγα βήματα απ’ το γιαλό. Έτσι δεν επέτρεπε στους μη γνωρίζοντες 
να πάνε βαθύτερα, γιατί τα πράγματα ήταν επικίνδυνα.

Όταν λοιπόν μετά από χίλιες τσακπινιές έμπαιναν στη θάλασσα 
οι γυναίκες, το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να πιάνει η μια την 
άλλη και να σχηματίζουν έναν κύκλο.

Η άνωση, άγνωστη γι’ αυτές, τους δημιουργούσε ευεξία αλλά και 
φόβο. Έτσι που ανεβοκατέβαιναν μερικούς πόντους, μέσα κι έξω 
απ’ τη θάλασσα, έβγαζαν σχεδόν ηδονικές κραυγές απ’ την ευχα-
ρίστηση, που τους δημιουργούσε η δροσιά του θαλασσινού νερού 
ανάμεσα στα σκέλια τους.

Στο ανεβοκατέβασμα αυτό μέσα στο νερό, ανεβοκατέβαιναν τα 
κομπινεζόν κι οι ρόμπες, δημιουργώντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη 
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ηδονή μια και το νερό, τους χάιδευε απ’ τη μέση και κάτω το γυμ-
νό κορμί τους. Αυτό που δεν τολμούσαν εν πάση περιπτώσει να το 
εμφανίσουν δημόσια μια κι ήταν ξετσιπωσιά γι’ αυτές, να βγαίνουν 
με τα μπούτια γυμνά. Όλες τους, επίδοξες Έστερ Ουίλιαμς (για τους 
νεότερους, ηθοποιός του αμερικάνικου σινεμά της εποχής, δεινή 
κολυμβήτρια σ’ αντίστοιχους ρόλους).

 Οι άντρες, ξεθαρρεμένοι προσπαθούσαν να μάθουν να κολυμ-
πούν. Τους είχαν πει ότι είναι εύκολο πράγμα.

– Να, έτσ’ αρά (ρε συ) σαν του σκλί, έλεγε ο ειδικότερος και 
μιμούμενος το κολύμπι του σκύλου προσπαθούσε να ισορροπήσει 
το κορμί του μέσα στο νερό πατώντας με τα πόδια στον πάτο.

– Αρά, θα πνηγούμι τώρα δα…

  -Αρά, μη φουβάσι κουρμένε (καημένε τουρκ. kor).

  -Ου κουπούκια (άχρηστοι. τουρκ. kopuk) τ’ κερατά.

*

(Εδώ θέλω να κάνω μια αναφορά στ’ όνομα του Τσιαρπισνού 
Νίκου Πασχαλούδη για το βιβλίο του  «Τα Τερπνιώτικα και Τα Νι-
γριτινά’’ απ’ το οποίο, ερμηνεύω τις διάφορες Νιγριτινές (τούρ-
κικες βασικά) λέξεις που χρησιμοποιώ σ’ αυτό το βιβλίο μου και 
θέλω να τον ευχαριστήσω αφ’ ενός και να τον συγχαρώ για την 
καταπληκτική κατά τη γνώμη μου συγγραφική του δουλειά)

*

Καταλαβαίνεις λοιπόν πώς μ’ έβλεπε ο γυναικείος αλλά κι ο αν-
δρικός πληθυσμός, όταν με μερικές βουτιές και μερικές απλωτές 
εξαφανιζόμουν στα βαθιά.

Η μάνα μου είχε πάντα την αγωνία μην πάθω κάτι κακό. Όταν 
μ’ έβλεπε να βγαίνω μετά από πολύωρο κολύμπι μελανιασμένος, 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

286

με φοβέριζε πως την επομένη θα τα μαζεύαμε και θα επιστρέφαμε 
πίσω στη Νιγρίτα να μας ψήνει η ζέστη. Μπορεί να μην τα μαζέψαμε 
την επομένη, αλλά κάποια μέρα που ήταν και η τελευταία των μο-
ναδικών και ξένοιαστων διακοπών της ζωής μου ως μαθητή γυρί-
σαμε στη Νιγρίτα.

Ο πατέρας μου τέλειωσε τον αλωνισμό και μαζευτήκαμε στο και-
νούριο μας πια σπιτικό, με τη μάνα μου να προσπαθεί να βολευτεί 
στο καινούριο νοικοκυριό της. Όπως είπαμε το σπίτι ήταν σχεδόν 
έξω απ’ την πόλη, περιτριγυρισμένο από χωράφια, που την άνοιξη 
οι καπνοπαραγωγοί τα χρησιμοποιούσαν σαν φυτώρια καπνού. Την 
υπόλοιπη χρονιά κι όταν το επέτρεπε ο καιρός, έβοσκαν εκεί αλα-
νιάρες κότες και κανένας γαϊδαράκος ή κάποιο άλογο, που είχαν 
στο ακέραιο εκτελέσει το καθήκον τους όλο το διάστημα του καλο-
καιριού.

*

Κάποιες εκατοντάδες μέτρα πιο κει έτρεχαν τα βρώμικα νερά 
ενός ξεροπόταμου που διέσχιζε τη Νιγρίτα (τη διασχίζει και σήμε-
ρα) κουβαλώντας τα διάφορα λύματα των κοντινών παρόχθιων 
σπιτιών και μαγαζιών. Το επίσημο όνομά του ήταν Χρυσορόης (αν 
είναι δυνατόν) κα τά τον δημοσιογραφούντα την εποχή εκείνη στην 
ντόπια ιδιόκτητη εφημερίδα «ΝΙΓΡΙΤΑ» του κ. Υφαντή. Στην καθομι-
λουμένη όμως απ’ τους Νιγριτινούς το όνομα αυτού «Σαρπουβνός» 
και δημοφιλέστερα «Κουραδάς». Όνομα και πράμα.

Ένα μέρος του ποταμού ήταν σκεπασμένο και περνούσε δίπλα 
και κάτω απ’ την αγορά, το δημαρχείο, το Ηρώο, την κεντρική πλα-
τεία με τις τρεις βρύσες (με συνεχές τρεχούμενο νερό), κι έφτανε 
σκεπασμένος μέχρι και τον κινηματογράφο του Γκούμα, το «RIO». 
λίγο πιο κάτω κι απέναντι σχεδόν απ’ τον άλλον, των αδερφών Τσι-
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φούτη, τα «∆ιονύσια». Συνέχιζε ξεσκέπαστος το βρωμιάρικο ταξίδι 
του μέχρι έξω απ’ την πόλη.

Χώριζε στην ουσία την πόλη σε δύο μέρη. Σε δύο συνοικίες μά-
λιστα. Κάθε συνοικία είχε το όνομα του Αγίου της εκκλησίας της. 
Συνοικία Αγίου Γεωργίου η μία, συνοικία Αγίου Αθανασίου η άλλη. 
Κάθε Άγιος και το πανηγύρι του.

Εκτός απ’ τα πανηγύρια που γινόντουσαν στην κάθε συνοικία ξε-
χωριστά, τα υπόλοιπα σοβαρά πράγματα λάμβαναν χώρα στον κε-
ντρικό αυτό δρόμο της πόλης, που στην ουσία ήταν το σκεπασμένο 
κομμάτι της διαδρομής του περιβόητου και ακατονόμαστου. Παρε-
λάσεις, παζάρια κάθε Σάββατο, αγοροπωλησίες πάσης φύσεως ζω-
ντανών, πουλερικών και τετράποδων, γαϊδούρια κι άλογα. Σμίξιμο 
επιταφίων το Πάσχα. Και το σπουδαιότερο, το λεγόμενο νυφοπάζα-
ρο τις Κυριακές των καλοκαιριών –ακόμα και το χειμώνα όταν το 
επέτρεπε ο καιρός– μετά τη δύση του ήλιου μέχρι αργά το βράδυ. 
Τραπεζάκια των ζαχαροπλαστείων έξω στην πλατεία φιλοξενού-
σαν οικογένειες που προτιμούσαν να ξεκουράζονται στις καρέκλες, 
απολαμβάνοντας τα τότε καταπληκτικά  γλυκίσματα.

Γλυκίσματα φτιαγμένα με αγνά υλικά, όπως το ρεβανί, η καρυ-
δόπιτα, η καριόκα, το κορνέ, και το πονηρό (απέκτησε τ’ όνομα 
λόγω του σχήματός του). Τα καταπληκτικά φοινίκια, σιροπιασμέ-
να με μέλι, όπως και οι καταπληκτικοί λουκουμάδες, φτιαγμένοι 
εκείνη την ώρα, οι οποίοι τσιτσίριζαν μέσα στον τέντζερη στο καυτό 
λάδι πάνω στη φωτιά.

Παγωτά ντουντουρμά και σπέσιαλ, αλλά και χωνάκια για τους 
ολιγαρκείς. Ο γιαουρτσής πουλούσε γιαούρτι σε μεγάλες τσανάκες 
(πήλινες γαβάθες) και το έκοβε με μια σπάτουλα σαν να ’ταν βού-
τυρο. Η παχιά πέτσα του, ζαρωμένη και εύγευστη, σε προκαλούσε 
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να την καταβροχθίσεις πριν το γιαούρτι φτάσει στο σπίτι. Πόσες φο-
ρές δεν το είχα κάνει αυτό, αρπάζοντάς τη με τα δυο μου δάχτυλα, 
τον αντίχειρα και το δείκτη, γλύφοντάς τα μετά τη λαίμαργη πράξη 
μου!!!

 Καροτσάκια που πουλούσαν ξηρούς καρπούς φωτίζοντας την 
πραμάτεια τους, μ’ εκείνες τις λάμπες ασετυλίνης (“ΛΟΥΞ».. Στην 
ημερήσια διάταξη, ζεστά ζεστά σε προκαλούσαν τα σπόρια και τα 
μπατιρόσπορα (κολοκυθόσποροι και οι ηλιόσποροι Οι ηλιόσπο-
ροι ήταν φθηνότεροι εξ ού και μπατιρόσπορα) για συντροφιά στη 
λεγόμενη βόλτα του νυφοπάζαρου, σ’ εκείνο το πήγαινε έλα του 
κόσμου, πάνω στον κεντρικό δρόμο. Ένα δυο εξοχικά κεντράκια, 
φωτισμένα με πολύχρωμα λαμπιόνια, σαν πάλκο ρεμπέτικης κομ-
πανίας, κάτω απ’ τις ακακίες, πλάι στους αγριοβασιλικούς, σερβίρι-
ζαν ουζάκι και αναψυκτικά.

Νωρίς το απόγευμα, η καταβρεχτήρα του δήμου είχε φροντίσει 
να καταβρέξει το δρόμο –που τον έκαιγε ολημερίς ο καυτός ήλιος 
του καλοκαιριού– δροσίζοντάς τον.

Σ’ αυτόν το δρόμο πλέχτηκαν ειδύλλια, από μερικές κλεφτές μα-
τιές στην αρχή, του πήγαινε έλα της βόλτας, και πολλά απ’ αυτά 
κατέληξαν στο γάμο. Τα περισσότερα αποτέλεσαν ένα μελαγχολικό 
ρομαντικό παρελθόν. Εκεί οι βόλτες και οι φιγούρες, με τ’ αγαπημέ-
νο μου ποδήλατο που ακολουθούσε πιστά τις διαδρομές μου.

*

Πριν καλά καλά μπει ο Σεπτέμβρης και μας βάλει στα δύσκολα, 
αποκτώ έναν απ’ τους δυό πρώτους μου φίλους. ∆ε θα το πιστέ-
ψεις. Οι πρώτοι μου φίλοι στη Νιγρίτα ήταν δυο τετράποδα. Ο ένας 
ήταν ένας μικρός γαϊδαράκος που έβοσκε αδέσποτος στην από ’δώ 
όχθη του «Κουραδά».
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Αυτόν τον γαϊδαράκο λοιπόν, με τα τεράστια μελαγχολικά μάτια 
του (τέτοια μάτια έχουν σχεδόν όλα αυτά τα τετράποδα. Τα έχεις 
προσέξει αλήθεια καμιά φορά;) τον βρήκα αδέσποτο, δεν ξέρω 
πώς, και τον πήρα έτσι αυθόρμητα κι αυθαίρετα υπό την προστασία 
μου. Του έδεσα ένα καπίστρι (μια τριχιά, λάσκα δεμένη) κανονικά 
στο λαιμό, μ’ έναν κατάλληλο κόμπο, απ’ αυτούς που είχα μάθει 
στους ναυτοπροσκόπους.

Πήρα ένα σιδερένιο παλούκι απ’ το συνεργείο του πατέρα μου κι 
έδεσα πάνω του το τέρμα της τριχιάς, μερικά μέτρα απ’ το λαιμό του 
τετράποδου φίλου μου. Του εξασφάλισα έτσι μια σχετική ελευθερία 
κινήσεων, αρκετή για να μην αισθάνεται σκλαβωμένος και να μπο-
ρεί να βόσκει λίγο πιο πέρα.

Τα πρωινά ήμασταν μαζί. Ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ μας 
δεν άργησε να φανεί. Όταν ο κυρ-Μέντιος καταλάβαινε ότι ερχό-
ταν η ώρα να συναντηθούμε, τον άκουγα από μακριά να γκαρίζει 
περιμένοντας τον κουβά με το νερό για να ξεδιψάσει. Συχνά του 
πήγαινα και φέτες από καρπούζι και τις κατασπάραζε μ’ εκείνα τα 
τεράστια δόντια και σαγόνια του. Αφού έπινε το νερό και το φρού-
το του, κουνούσε το κεφάλι του αριστερά δεξιά παρασύροντας έτσι 
με τα τεράστια αυτιά του τα σάλια που του ’φευγαν απ’ το στόμα 
του και μ’ έπαιρναν κι εμένα καμιά φορά τα σκάγια. Κουνώντας μια 
πάνω στην πλάτη του και μια κάτω απ’ τα σκέλια του την ουρά του, 
ετοιμαζόταν, σαν να μου είχε υποχρέωση, να τον καβαλήσω, για να 
πάμε τη βόλτα μας. Πηγαίναμε μέχρι κάτω στα σφαγεία, για να πιει 
κι εκεί νερό απ’ τη μεγάλη μακρόστενη στέρνα, που πολλές φορές 
έπεφτα κι εγώ μέσα.

Κάποια μέρα με πήρε από πίσω η μάνα μου, μια και της έλειψε ο 
κουβάς που τον είχα πάρει εγώ για τον κυρ-Μέντιο. Ποιος είδε τον 
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Θεό και δε φοβήθηκε. Καιρό τώρα, είχε η κυρα-Ευθυμία να έρθει 
στα φόρτε της.

– Βρε μαντράχαλε τίνος είναι το γαϊδούρι;

– ∆ικό μου ρε μαμά!

– ∆ικό σου; Και ποιος στο ’δωσε;

– Το βρήκα.

– Το βρήκες;

– Και τι είναι βρε το γαϊδούρι μπίλια και την έβαλες στην τσέπη;

– Τι λες ρε μαμά;

– Τι λέω; Άσ’ το βρε το ζωντανό να πάει στ’ αφεντικό του.

Κινείται προς το παλούκι και ξεδένει την τριχιά. Με ανατάσεις 
των χεριών της, με διάφορες διωκτικές χειρονομίες και κραυγές, 
προσπαθεί να το διώξει. Αρχικά ο γαϊδαράκος ψιλοτρομαγμένος 
κάνει να φύγει και κάνοντας καμιά δεκαριά μέτρα επιστρέφει και 
μας παίρνει από πίσω.

– Τώρα τι θα κάνουμε βρε παιδάκι μου, τι ήταν αυτό πάλι που μας 
βρήκε;

– Άσ’ τον καλέ μαμά, καλά τον είχα γω.

– Είσαι τελείως χαζός βρε, το ξένο το ζωντανό;

Εμείς μπροστά κι ο γάιδαρος από πίσω να μας ακολουθεί. Φτά-
νουμε στο σπίτι κι η μάνα μου, μη ξέροντας τι να κάνε,ι πάει δίπλα 
στον κυρΓιάννη τον Μπαλντήρα και του ζητάει τη βοήθειά του.

Τι να κάνει, πού να πάει το ζωντανό, ξένο πράμα;

Ο κυρ-Μέντιος παρκάρισε, τράβηξε χειρόφρενο να πούμε, στο 
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φράχτη του σπιτιού, και δεν το κουνούσε από κει με τίποτα. Βλέπεις 
τ’ αφεντικό του ήταν μέσα στο σπίτι. Πίσω από το κουρτινάκι του 
παράθυρου της κουζίνας βλέπω τον κυρ-Γιάννη με μια βεργούλα 
να οδηγεί το φίλο μου προς το δικό του σπίτι.

Μη σου πω τα κωμικοτραγικά το μεσημέρι όταν ήρθε στο σπίτι ο 
πατέρας μου. Ούτε να με ρωτήσεις πού πήγε το αγαπημένο μου τε-
τράποδο. ∆εν ξέρω, όλα τα κανόνισε η μάνα μου με τον κυρ-Γιάννη.

*

Ο άλλος φίλος που είπαμε ήταν ένα κατάμαυρο κουτάβι που 
έψαχνε φαίνεται αφεντικό, για να γίνει πιστός σύντροφός του. Έχεις 
προσέξει μάτια αδέσποτου σκύλου καμιά φορά;

Ε!! αυτά με κάνουν να πιστεύω πως ο άνθρωπος, όσον αφορά 
τη συμπεριφορά του απέναντί τους, είναι το σκληρότερο και το πιο 
ατελές κατά τη γνώμη μου πλάσμα στον πλανήτη. ∆εν μπορείς να 
με πείσεις για το αντίθετο, όταν μάλιστα την εποχή αυτή η σκληρό-
τητα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Στ’ όνομα της ∆ημοκρατίας και της Ειρήνης, γίνονται εκτελέσεις 
μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών από κάθε 
πλευρά. Όσο για τη χώρα μας…

Αυτόν τον καιρό ενδιαφέρεται πια μόνο για την ασφάλεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων, που θα γίνουν στην έρμη αυτή χώρα και 
που πάντα πληρώνει ο λαός της το μάρμαρο, για την αλαζονεία κά-
ποιων κυριών και κυρίων. 

Τι τους θέλαμε εμείς ζόρι ζουρνά που λέει κι ο λαός μας τους 
Ολυμπιακούς αγώνες την εποχή αυτή, μου λες; Για να (Γιάννα) 
προβληθεί η χώρα μας λένε. Ποια προβολή; Του τσιμέντου και των 
σιδερένιων αρχιτεκτονημάτων, των χιλιομέτρων της ασφάλτου και 
του καυσαερίου, των μποτιλιαρισμένων δρόμων και των ατυχημά-
των;

Από ό,τι έχω καταλάβει όλα στρέφονται γύρω απ’ τα συμφέρο-
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ντα των πολυεθνικών και της τρομολαγνίας, η οποία έχει πάρει δι-
αστάσεις πανικού. ∆ισεκατομμύρια για τη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων ασφαλείας.

Γι’ αυτούς καθ’ αυτούς τους αγώνες δεν ακούς τίποτα, για τις 
χώρες που θα λάβουν μέρος, για τους αθλητές και για τα αγωνί-
σματα στα οποία θα συμμετάσχουν, τα ρεκόρ τους, τίποτα.

Ο πόνος μας είναι: «Θα τσουλήσει η στέγη «Καλατράβα’’ ή δε 
θα τσουλήσει;» Μέχρι προχθές η αντιπολίτευση κατηγορούσε την 
κυβέρνηση του «ΠΑΣΟΚ’’ ότι δε θα προλάβουμε τα έργα και θα 
γίνουμε ρεζίλι. Σήμερα η «Νέα ∆ημοκρατία’’, κυβέρνηση μετά από 
της εκλογές της 7ης Μαρτίου, βεβαιώνει το λαό ότι ευτυχώς που 
ανέλαβε αυτή τη διακυβέρνηση της χώρας κι ότι όλα τώρα θα πάνε 
καλά. Μέχρι και ο Χριστόδουλος δοξάζει τον Θεό, πως τώρα είναι 
όλα καλά.

Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει τους ασφαλέστερους αγώνες 
που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα λένε όλοι. Το εύχομαι και ίσως 
να γίνουν κι έτσι τα πράγματα. Η προβολή της χώρας μας, ποια θα 
είναι δεν καταλαβαίνω. Όλα τα έχουν αναλάβει ξένα συμφέροντα; 
Άρα αν πετύχει κάτι, θα το έχουν πετύχει οι ξένοι που ανάλαβαν 
την προστασία μας.

Να μην αναφερθώ στο Ολυμπιακό πνεύμα και τη φλόγα της ει-
ρήνης στην αρχαιότητα. Τους χορηγούς κ.τ.λ. Θα παρεξηγηθώ και 
δεν είναι της στιγμής. Τι μας περιμένει και ποιος θα πληρώσει το 
μάρμαρο, θα το δούμε μετά το τέλος της έρμης και αγωνιώδους 
αυτής Ολυμπιάδας. «Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον’’ κατά το πώς 
έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας. «Κανείς δε γνωρίζει το πε-
πρωμένο (το μέλλον μας) παρά μόνον αυτοί που θα υπάρξουν μετά 
από μας’’ λένε κάποιοι άλλοι.

Σήμερα που γράφω, Κυριακή 4 Ιουλίου 2004, η Εθνική μας 
ομάδα ποδοσφαίρου παίζει στον τελικό του κυπέλλου των Εθνι-
κών ομάδων της Ευρώπης στο Πόρτο της Πορτογαλίας με την 
αντίστοιχη Εθνική της χώρας αυτής. Έφτασε στον τελικό μετά από 
νικηφόρο αγώνα κατά της ισχυρής Τσέχικης ομάδας, νικώντας τη 
στο τελευταίο λεπτό του πρώτου 15λέπτου της παράτασης μετά 
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από πετυχημένο χτύπημα κόρνερ του Τσάρτα και την καταπληκτι-
κή κεφαλιά του διακριθέντα σε όλα τα ματς αμυντικού ∆έλλα.

Ο κανονικός αγώνας τέλειωσε 0-0. Οι ομάδες ήταν πράγματι 
ισάξιες, αν και η τύχη ήταν πολλές φορές με το μέρος μας. Μπρά-
βο έτσι κι αλλιώς στα παιδιά. Σήμερα ο Κώστας και η Νατάσσα θα 
παρευρεθούν στον τελικό για να μοιραστούν τη δόξα, κερδίσουμε, 
χάσουμε.

Άρτο και θεάματα. Μέχρι προχθές θεωρούσαν τον Ρεχάγκελ 
χαζοχαρούμενο (δε μας είχαν συνηθίσει βλέπεις έτσι οι Γερμα-
νοί, να είναι αυθόρμητοι και ενθουσιώδεις, να μας μοιάζουν λίγο). 
Σήμερα θέλουμε να τον κάνουμε Έλληνα.

*

Αχ ρε πανηγυρτζίδικε, «κουρμένε». που λένε και στη Νιγρίτα 
(καημένε), λαέ. Μέχρι δάνειο παίρνεις για να πας στο πανηγύρι.

Τη ∆ευτέρα, άντε την Τρίτη αν θέλεις το πρωί, όταν ξυπνήσεις 
και θα υποστείλεις εκ των πραγμάτων τις σημαίες και το τρόπαιο, 
θα σου χτυπήσει την πόρτα η ακρίβεια, η ανεργία, η πενιχρή σου 
σύνταξη και η δόση του δανείου. Θα σ’ επαναφέρουν στη σκλη-
ρή πραγματικότητα της Ελλάδας, που υποφέρει, που αγωνίζεται. 
«Panem et circensum» («Άρτο και θεάματα» θα πω πάλι).

Τι τα ’θελες πάλι τα σχόλια θα μου πεις. Εδώ πήραμε και το κύ-
πελλο κι εσύ μιζεριάζεις; ∆εν έχω καμιά αντίρρηση και μάλιστα 
ήμουν απ’ αυτούς που πίστευαν σ’ αυτή τη νίκη. Και ξέρεις γιατί; 
Γιατί ίσως έτσι καταλάβουν και ξυπνήσουν οι κρατούντες, και μο-
νοιασμένοι δουν το συμφέρον αυτού του τόπου και του λαού του, 
και ίσως έτσι πάμε μπροστά. Γιατί η ποδοσφαιρική ομάδα της Εθνι-
κής Ελλάδος είναι η Ελλάδα μας. Παιδιά της ελληνικής επαρχίας. 
Της Βόρειας Ελλάδος, του ∆έλλα και του Χαριστέα. Του Ζαγοράκη, 
του Γίγαντα Καψή του Μπασινά, του Νικοπολίδη και των άλλων 
βέβαια παιδιών, χωρίς εξαίρεση. Η Εθνική Ελλάδος δεν είναι το 
ελληνικό ποδόσφαιρο των εφοπλιστών, των διαπλεκομένων, της 
παράγκας και των χούλιγκανς.
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Εθνική Ελλάδος γεια σου κατά το πώς λέει κι ο Σαββόπουλος. 
Μπράβο στα παιδιά και στον Γερμανό τους. Μπράβο. Μας ένωσαν 
όλους τους Έλληνες. Θα ήθελα όμως οι Έλληνες να βρούμε κι άλλα 
πράγματα να μας ενώνουν. Να βρούμε δηλαδή και σαν κράτος, στο 
σύνολό μας, το Γερμανό μας, καθώς λέει και το τηλεοπτικό σπότ.

Μακάρι να έφευγε έτσι και η μιζέρια απ’ αυτόν τον τόπο.

*

 Πού είχαμε μείνει λοιπόν;

Α!! ναι, εκεί που μου πήρανε το γάιδαρο κι άρχισα να σου λέω για 
το δεύτερο τετράποδο φίλο μου.

Ο Σεπτέμβρης δεν άργησε να έρθει και μαζί του τα δύσκολα της 
Β΄ τάξης του γυμνασίου. Άρχισαν τα μαθήματα.

Ένα μεσημέρι μετά το σχόλασμα, στην πόρτα της αυλής του σπι-
τιού μας, βλέπω από μακριά ένα μαύρο κουβάρι. Όταν έφτασα κο-
ντά, διαπιστώνω ότι το κουβάρι είχε και ουρά.

Μια γλυκιά φατσούλα, με τα μελιά υγρά του ματάκια με πλησίαζε, 
με τη μουσούδα του να σέρνεται σχεδόν στο χώμα. Έτσι, κουνώ-
ντας την ουρά του και τη μουσούδα του, μια αριστερά και μια δεξιά, 
έφτασε στα πόδια μου και, γλύφοντάς τα, με σκλάβωσε.

∆ε χρειάζονται περισσότερα να σου πω. Αν αγαπάς τα τετράπο-
δα, ξέρεις πώς σε κατακτούν. Όσο ζεις μαζί τους, τόσο περισσότε-
ρο σε κατακτούν, ακόμα κι αν δεν τ’ αγαπάς εσύ όσο πρέπει. Ο Ζαν 
Πωλ Σαρτ να σου θυμίσω, είπε εκείνο: «Γνώρισα τους ανθρώπους 
και αγάπησα τα ζώα …» ή κάπως έτσι.

Έτσι αγάπησα κι εγώ τον πρώτο σκύλο φίλο μου.Του έδωσα κι 
όνομα. Αράπη τον βάπτισα και πώς θα μπορούσα αλλιώς έτσι κα-
τάμαυρος που ήταν. Γίναμε αχώριστοι. Η μάνα μου δεν είχε αντίρ-
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ρηση να κοιμάται στο πατάκι της πόρτας της κουζίνας και μάλιστα 
να τον ταΐζει με μέρος του φαγητού που μαγείρευε κι όχι αποφάγια. 
Σου φαίνεται παράξενο ε;

*

Ο Οκτώβρης μπαίνει με ένα γεγονός που σημάδεψε τη μετέπειτα 
πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας μας. Στις 4 
Οκτωβρίου πεθαίνει ο Α. Παπάγος.

Η Βραδινή στις 6 του μήνα γράφει:

…6 Οκτωβρίου 1955: Ο στρατάρχης πεθαίνει και το Παλάτι με 
κίνηση ματ διορίζει πρωθυπουργό τον υπουργό ∆ημοσίων Έργων, 
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αυτός διαλύει το Συναγερμό, ιδρύει την 
ΕΡΕ και προκηρύσσει εκλογές, τις οποίες κερδίζει. Ο Καραμανλής 
θα συνεχίσει την πολιτική «ειρηνεύσεως» του Παπάγου, προσπα-
θώντας να κλείσει τις πληγές του εμφυλίου.

* * *

Σχολική χρονιά 1955-1956. Μαθητής 
της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Νιγρίτας και στε-
γαζόμαστε πια στο κεντρικό κτίριο, αυτό που 
ανάφερα πιο πάνω. Σήμερα είναι όπως και 
τότε, μόνον που στεγάζει το Ωδείο Σερρών 
(φωτο).

Καθηγητές μας κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

Βλαχοδήμου Φιλόλογος 
Κουντουρατζής Μαθηματικός
Κατσάνος Θεολόγος
Ματσούκας Θεολόγος
Μπεκές Μαθηματικός
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Μαύρος Γυμναστής
Στρίκης Γυμνασιάρχης
Φαρδέλα Φιλόλογος
Φλόκας Λατινικά

Συμμαθητές μου κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

Αγόρια  

Καρπουζάς Αθανάσιος έγινε Γεωπόνος 
Κουτούλας ∆ημήτριος   » Γυμναστής
Μιχαλάκης Βασίλειος   » ∆ικηγόρος
Μπασλής Γιώργος   » Γεωπόνος
Πανάς Σούλης   » Γεωπόνος
Πάπας Χρήστος   » ∆ικηγόρος
Παπαμάλαμας Άγγελος   » ∆άσκαλος
Σοφιανός Ευθύμιος   » Γιατρός
Χατζηπανταζής Μάριος   » ∆ικαστής

Κορίτσια

∆έλιου Μαίρη
Λαγούδα Μαίρη
Σταματοπούλου Ελπίδα
Σκέμπερη Ελισάβετ
Τζερεμέ Μάχη
Μπιζιάνου Φωτεινή

Ας μου το συγχωρέσουν όσοι κι όσες δεν αναφέρονται, γιατί δεν 
τους θυμάμαι. Επίσης δεν ξέρω τι σπούδασαν τα κορίτσια. Εξάλλου 
γιατί να ’χουν σπουδάσει; Αυτά τα κορίτσια που αναφέρω αποτε-
λούσαν το βαρύ πυροβολικό της τάξης μας από απόψεως ομορ-
φιάς.



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

297

Ιδιαίτερα τα τρία (Μ): Μαίρη Λαγούδα, Μαίρη ∆έλιου, Μάχη Τζε-
ρεμέ. Και ποιο αρσενικό δεν ήταν κρυφά ερωτευμένο μ’ ένα απ’ 
αυτά τα θηλυκά.

Την εποχή εκείνη η ομορφιά αποτελούσε προίκα. Καλό και κακό 
μαζί… Βλέπεις ο γαμπρός κατά κανόνα δεν ήταν το παλικάρι που τα 
ερωτευόταν. Συνήθως κάποιος φτιαγμένος οικονομικά, αποτελού-
σε δέλεαρ για τους γονείς που είχαν κορίτσι όμορφο, της παντρειάς 
(γραμμάτιο που έπρεπε να ξοφληθεί πριν λήξει, έλεγαν οι Νιγριτι-
νοί).

Ο φτιαγμένος όμως ήταν και κομματάκι… σιτεμένος και η μορφο-
νιά εξαργύρωνε ακριβά τα κάλλη της. Έδινες έπαιρνες. Στην καλύτε-
ρη των περιπτώσεων, κάποιοι στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, 
που περνούσαν απ’ την πόλη για μερικά χρόνια, ήταν περιζήτητοι 
γαμπροί μιας κι είχαν εξασφαλισμένη τη θέση και το μισθό.

Χρόνια παλιά, χρόνια καλά για πολλούς αλλά και δύσκολα κι ανά-
ποδα γι’ άλλους. Τα ’ζησα κι έτσι κι αλλιώς. Τα ωραιότερα χρόνια 
αυτά της ζωής μου τα ζούσα σ’ ένα περιβάλλον γεμάτο απαγορεύ-
σεις και ταμπού. Προσπαθούσα να προσαρμοστώ και το χειρότερο 
να συμβιβαστώ.

Οι καθηγητές μου, αυστηροί εκτελεστές ενός ασφυκτικού εκ-
παιδευτικού προγράμματος, γεμάτο από υποχρεωτικά μαθήματα. 
Ελεύθερες ώρες ελάχιστες, γεμάτες απαγορεύσεις κι αυτές.

Απαγορεύεται να κυκλοφορείς στην πόλη ασκεπής, και λίγο μετά 
τη δύση του ήλίου καθόλου. Απαγορεύεται να μαζεύονται μαθητές 
και μαθήτριες σε σπίτια για εξωσχολικές εκδηλώσεις.

Αν το γυμνάσιο ήταν (και ήταν στην Επαρχία) μικτό, στα διαλεί-
μματα τα αγόρια και τα κορίτσια μαζευόντουσαν χωριστά.
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 Τα ραβασάκια (μικρά ερωτικά σημειώματα) αποτελούσαν το μέ-
σον επικοινωνίας μεταξύ μας. Το κάπνισμα, δεν το συζητώ, ήταν 
αλητεία, λόγος αποβολής απ’ το σχολείο για κάποιες ημέρες.

Να φανταστείς πως κανένας δε μας εξηγούσε τις βλαβερές συ-
νέπειες του καπνίσματος, όπως εδώ και πολλά χρόνια γίνεται, και 
καλώς γίνεται. Όχι, έτσι απλά, χαρακτηριζόταν αλητεία.

Ο καθηγητής μας της γυμναστικής –καθ’ όλα ανδροπρεπής και 
ομορφάντρας– να φανταστείς, όταν κάναμε γυμναστική, στο ένα 
χέρι κρατούσε το τσιγάρο και στ’ άλλο τη σφυρίχτρα δίνοντας πα-
ραγγέλματα. Ο τρόπος δε με τον οποίο το κάπνιζε ήταν καθαρά θε-
ριακλίδικος. Νομίζω τον θυμάστε συμμαθητάδες μου.

Θυμάστε ρε σεις πώς το ’βγαζε απ’ το πακέτο; Πώς το χτυπούσε 
κανα δυό φορές σ’ αυτό κι έτσι όπως ήταν άφιλτρο το σάλιωνε με 
τη γλώσσα του; Πώς τ’ άναβε με το σπίρτο και το ’βαζε στο στόμα 
του τραβώντας τον καπνό μέχρι τα νύχια των ποδιών του; Ααχ !! Τι 
θυμάστε γιά;

∆εν τολμούσες δε να το συζητήσεις καθόλου το γεγονός αυτό. 
∆ηλαδή η αλητεία ίσχυε μόνο για το μαθητή; Για τον καθηγητή τι 
ίσχυε και μάλιστα της φυσικής αγωγής; Τα συμπεράσματα δικά σου.

*

Πρέπει να σου πω, μάλλον το κατάλαβες, ότι τα μαθήματα δε 
μου έκαναν και μεγάλη αίσθηση. ∆εν ξέρω, αλλά πρέπει να έπαιξαν 
ρόλο και οι καθηγητές μου. Ίσως οι συγκυρίες της οικογένειάς μου 
να έπαιξαν κάποιο ρόλο, πάλι δεν ξέρω.

∆εν ντρέπομαι να το πω, οι περισσότεροι καθηγητές μου δε μ’ 
άγγιξαν. Βέβαια, όπως έχω πει, δεν ήμουν ο καλός ο μαθητής. Με 
την έννοια ότι δεν διάβαζα, κι αυτό έφτανε για να κάνει τη διαφορά.
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Για μένα, εφαλτήριο στη ζωή μου, για ό,τι έκανα, αποτέλεσαν οι 
εκάστοτε καθαρά προσωπικές επιλογές μου. Όπου έφτασα, έφτασα 
μόνος μου.

Ο Μίμης Φωτοπουλος στην αυτοβιογραφία του, στο βιβλίο «Το 
ποτάμι της ζωής μου» γράφει: «…στη ζωή και φυσικά στην καριέρα 
σου δε φτάνεις εκεί που θέλεις εσύ, αλλά θα φτάσεις ως εκεί που σου 
επιτρέπουνε οι άλλοι…» και συμπληρώνω εγώ …κι ειδικά σ’ αυτόν 
τον τόπο…

*

 Απέναντι, διαγωνίως του γυμνασίου, υπήρχε ένας φούρνος. 
Ο φούρνος του Ρίζου. Ο φούρναρης (ένας χοντρός άντρας εκτός 
από τα ψωμιά που έφτιαχνε και πουλούσε, όπως και τα ψησίμα-
τα των διάφορων φαγητών τις Κυριακές για τα σπίτια), είχε στήσει 
μια ωραία για την περίσταση φάμπρικα. Στα διαλείμματα έβγαζε ένα 
ρηχό κοφίνι γεμάτο από λεπτές φέτες κομμένου ζεστού ψωμιού, 
που ανάμεσά τους είχαν μια φέτα κασέρι ή και σαλάμι.

Οι προνομιούχοι μαθητές και μαθήτριες τρέχαμε σαν τρελοί να 
αγοράσουμε το καταπληκτικό κολατσιό σε κάποιο απ’ τα διαλείμμα-
τα, ανάλογα με τη λιγούρα που αισθανόταν ο καθένας τους.

Το κάτασπρο, ψημένο ψωμί, πασπαλισμένο με σουσάμι στην τρα-
γανή του κόρα, σε συνδυασμό με το εσωτερικό του, ερχόταν σαν 
λύτρωση στο ξελιγωμένο στομάχι μας.

*

Ο πατέρας μου την εποχή αυτή αναλαμβάνει να στήσει ένα εκ-
κοκκιστήριο βαμβακιού, ιδιοκτησίας των Αφών Σκέμπερη.

Γίνονται συμφωνίες οι οποίες εξασφαλίζουν την απασχόληση 
του πατέρα μου το χειμώνα, βασική προϋπόθεση για την έτσι κι 
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αλλιώς παραμονή μας στη Νιγρίτα και σαφώς την επιβίωσή μας. Το 
καλοκαίρι ήταν εξασφαλισμένο, δε γινόταν λόγος.

Ένα μεγάλο βάρος της μάνας μου έφυγε από πάνω της και μάλ-
λον αρχίσαμε να συνηθίζουμε την καινούρια μας πατρίδα. Τα όνειρα 
για την επιστροφή μας στο Βόλο είναι μάλλον μακρινά αλλά δε φεύ-
γουν ποτέ απ’ το μυαλό μας…

* * *

Είναι ακόµη Οκτώβρης του 1955 και τα μαντάτα απ’ το Βόλο 
δεν είναι καθόλου ευχάριστα.

Οι εφημερίδες του Βόλου, που φτάνουν ταχυδρομικώς με τ’ 
άσχημα νέα τους μετά από μέρες στο σπίτι μας, γράφουν:

«Έξι μήνες μετά τους πρώτους σεισμούς στις 13 Οκτωβρίου 
1955 η πόλη δοκιμάστηκε από μια νέα φυσική καταστροφή. Έντο-
νες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση των χειμάρρων 
της πόλης, οι οποίοι έσπασαν τα αναχώματά τους και πλημμύρισαν 
μεγάλα τμήματα κυρίως στις περιφερειακές συνοικίες της. Οι νε-
κροί ανήλθαν τελικά σε 36 και οι τραυματίες σε 24. Οι υλικές ζημίες 
ήταν τεράστιες κ.τ.λ., κ.τ.λ.».

Τηλέφωνο σε σπίτι στη Νιγρίτα  ήταν σπάνιο έως ανύπαρκτο. Η 
τηλεπικοινωνία με τις άλλες πόλεις γινόταν μέσω των κέντρων του 
ΟΤΕ και κατόπιν σχετικής προειδοποίησης των ενδιαφερομένων.

∆ιαδικασία χρονοβόρα και με κάποιο οικονομικό κόστος. Έμενε 
λοιπόν σαν άμεσο μέσο ενημέρωσης το ραδιόφωνο του τότε Ε.Ι.Ρ 
και οι ξένοι ραδιοσταθμοί με της ελληνόφωνες εκπομπές τους.

Η αγωνία για τους συγγενείς μας μεγάλη. Η απογοήτευση απ’ τη 
νέα συμφορά που άνοιγε ακόμα πιο βαθιά τις πληγές που άφησαν 
πίσω τους οι σεισμοί, έστελνε μακρύτερα τ’ όνειρο της επιστροφής 
μας.



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

301

Ευτυχώς ανάμεσα στους νεκρούς δεν υπήρχαν δικοί μας άν-
θρωποι. Υπήρχαν όμως γείτονες, συμπολίτες μας Βολιώτες. Υπήρ-
χαν άνθρωποι.

Η μάνα μου απ’ τη στεναχώρια της πέφτει σε διαβητικό κώμα κι 
είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζαμε μια τέτοια κατάσταση. Τον 
πανικό της Κικής και το δικό μου, αντικρίζοντας μια μανούλα αναί-
σθητη, τον μετρίασε η ψυχραιμία του πατέρα μας.

Ειδοποίησε έναν νεαρό τότε γιατρό στη Νιγρίτα, τον Θωμά Ζάρ-
βαλη, ο οποίος διέγνωσε τα αίτια της κατάστασης στην οποία βρι-
σκόταν η μανούλα μας. ∆ίνοντάς της μια ενέσιμη δόση ινσουλίνης 
την ανάστησε. Οι εντολές του γιατρού είναι δεδομένες και ξεκάθα-
ρες. Όχι στεναχώριες. Αυστηρή δίαιτα, χωρίς ψωμί στην αρχή, και 
ελάχιστο, σικάλεως αργότερα. Ζάχαρη ούτε στον καφέ, γλυκά ούτε 
μυρουδιά, ελάχιστα κατ’ επιλογήν φρούτα. Επιτρέπεται ψάρι, επιλε-
γμένο κρέας, χόρτα κ.τ.λ., κ.τ.λ.

– Κυρία Ευθυμία, μετά απ’ το φαγάκι σου άναβε και κανένα τσι-
γαράκι!!

– Τι είπατε γιατρέ μου; Τσιγάρο; απαπά!!

– Ναι, θα σου κάνει καλό.

– Θα μας κάψει ο Θεός γιατρέ, γυναίκα πράμα τσιγάρο;

– Μη φοβάστε κυρία Ευθυμία, ένα δυο τσιγαράκια στην περί-
πτωσή σου θα σε βοηθήσουν.

– Μη Θεέ μου χειρότερα.

– Την ινσουλίνη κάθε μέρα και βλέπουμε μετά.

Μετά τι να βλέπαμε άραγε;

 Είδαμε λοιπόν το γιατρό να γίνεται συχνός επισκέπτης του σπι-
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τιού μας κι όπως γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις έγινε και φίλος 
της οικογένειάς μας. Έμαθε και της Κικής να κάνει την ένεση της 
μάνας μου κάθε πρωί.

Εκείνη τη διαδικασία του βρασμού της σύριγγας και της βελόνας, 
στο μικρό μακρόστενο ανοξείδωτο βραστήρα, πάνω σ’ ένα καμινέ-
το οινοπνεύματος, δεν την ξέχασα ποτέ.

Μπορείς να φανταστείς πώς αισθάνεται ένα κοριτσάκι δεκατρι-
ών χρόνων που τρυπάει κάθε πρωί με μια βελόνα το μπράτσο της 
μάνας της για να την κρατάει στη ζωή; Να ψάχνει να βρει το κατάλ-
ληλο σημείο του μπράτσου να το τρυπήσει και σιγά σιγά να περνά 
στη σάρκα του το ευεργετικό, σωτήριο φάρμακο; ∆εν μπορούσα να 
βλέπω το σκηνικό και τ’ απέφευγα βγαίνοντας έξω απ’ το σπίτι.

Είδαμε τη μάνα μου να γίνεται καπνίστρια, να σιχαίνεται το κρέ-
ας και το ψάρι απ’ το υποχρεωτικό διαιτολόγιό της, να αδυνατίζει, 
αλλά να παραμένει πάντα όμορφη. Ποιος να φανταζόταν ότι εκείνο 
το πρώτο τσιγάρο, που η μάνα μου έβαζε στο στόμα της σαν φάρμα-
κο, θα την έκανε φανατική καπνίστρια δεκάδων τσιγάρων τη μέρα. 
Ποιος να φανταζόταν ότι αυτής της όμορφης γυναίκας τις σάρκες 
θα τις έκαιγε η ινσουλίνη. Ότι θα σταύρωνε ένα πρωινό μόνη της τα 
χεράκια της μετά απ’ την τελευταία δόση ινσουλίνης (που έμαθε να 
την παίρνει και μόνη της τρυπώντας ό,τι είχε απομείνει από ζωντα-
νή σάρκα στο κορμί της) και του τελευταίου της τσιγάρου.

Έτσι τη βρήκε η αδερφή μου που τη φιλοξενούσε στο σπίτι της τα 
τελευταία χρόνια της ζωής της, όταν βγήκε να κάνει τα πρωινά της 
ψώνια. Ένας μήνας πριν θα ήταν που κατέβηκα στην Αθήνα για να 
τους δω. ∆ε θα ξεχάσω ποτέ μου την τελευταία φορά που την κρά-
τησα στην αγκαλιά μου (απ’ τις σπάνιες) και έτρεμε από χαρά, από 
συγκίνηση και λίγη πίκρα, ίσως, καπνίζοντας από ένα τσιγαράκι που 
πάντα λέγαμε πόσο κακό μάς κάνει και τους δυο μας αλλά …



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

303

*

Η Νιγρίτα ζει στην ησυχία της και κανένας τους δεν μπορεί να 
καταλάβει τον τρόμο και την αγωνία μας.

∆ικαιολογημένα άλλωστε, αφού ποτέ τους δε γνώρισαν τέτοιου 
είδους καταστροφές στον τόπο τους. Οι οικογένειες αμέριμνες πα-
σταλιάζουν (διαδικασία διαλογής των καλών, ίσου μήκους, ξεραμέ-
νων φύλλων καπνού απ’ τα λεγόμενα ρουφούζια –κακής ποιότητας 
φύλλα– σε δεματάκια τα λεγόμενα παστάλια) τα καπνά τους και τα 
ετοιμάζουν για την τελική φάση αποθήκευσης σε δέματα για την 
πώλησή τους.

Σύντομα θα έχουμε Χριστούγεννα, και τον ερχομό του καινού-
ριου χρόνου. Θα είναι τα πρώτα, μακριά απ’ την πόλη μας και τους 
δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους. Τ’ όνειρο για διακοπές Χρι-
στουγέννων στο Βόλο, όπως καταλαβαίνεις, ακατόρθωτο.

Η μάνα μου παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας της ετοιμάζεται 
για τις γιορτές φτιάχνοντας τα απαραίτητα. Τα σχολεία κλείνουν κι 
έχω ένα βάσανο λιγότερο.

Η μάνα μου με στέλνει για ψώνια, και γεμάτος περηφάνια τα 
κουβαλάω μ’ εκείνο το πλεκτό διχτάκι, το ζεμπίλι, που έλεγαν οι 
παλιότεροι, στο τιμόνι του ποδηλάτου μου. Λόγω διακοπών, βγάζω 
τ’ απωθημένα μου, παρά το κρύο και τις παρακλήσεις της μάνας 
μου να προσέχω να μην κρυώσω.

Καβάλα στο ποδήλατό μου και γεμάτος αυτοπεποίθηση, οδηγώ-
ντας το με το ένα χέρι, κουβαλάω την πινακωτή με το ζυμωμένο 
ψωμί στην πλάτη μου. Το πάω, και το ξαναφέρνω απ’ το φούρνο 
μετά από ώρες, ψημένο και τραγανό, χωρίς κανένα πρόβλημα, στο 
σπίτι.
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– Αχ βρε παιδάκι μου –η μάνα μου, να λέει– ο Θεός να σε φιλάει, 
πρόσεχε.

«Καβάλα πάν’ την Εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε» το κατάντη-
σες, έλεγε και ξανάλεγε η μανούλα μου όταν μ’ έβλεπε να φεύγω 
καβάλα στο ποδήλατο απ’ τη σκάλα και να ξεπεζεύω πάλι στα ίδια 
τα σκαλιά, επιστρέφοντας.

Απ’ τα ψώνια που έκανα, μου έδινε η μάνα μου χαρτζιλίκι κι 
ήμουν όλος χαρά που θα είχα να παίξω με τους συμμαθητές μου 
«τριανταμία» αλλά και «τρυπούδ» για το οποίο πρώτη φορά άκου-
γα.

Στέλνουμε κάρτες και γράμματα μ’ ευχές για τις γιορτές στους 
συγγενείς, στη γιαγιά, στην οικογένεια Σέιδα και στην Θεία Τερέζα.

Τα Χριστούγεννα του 1955 περνούν οικογενειακά, παραδοσιακά, 
καθώς και η Πρωτοχρονιά. Όλες τις μέρες αυτές ο κόσμος παίζει 
χαρτιά, κουμάρι, χάριν του εθίμου λένε, αλλά και της μανίας του 
Έλληνα για το κυνήγι της τύχης… το έχει στο αίμα του.

Η Τριανταμία και το «πάρ’ τα όλα» ήταν παιχνίδια γνωστά. Το 
«τρυπούδ» σ’ εμένα ήταν τελείως άγνωστο.

Στη Νιγρίτα όμως ήταν πολύ δημοφιλές στους κουμαρτζήδες –
λόγω εορτών– της εποχής.

 Το παιχνίδι έξω από κουμαρτζίδικο ήταν και τεχνικό κι είχε και 
πλάκα. Οι παίκτες μπορούσαν να ’ναι πάνω από ένας, μέχρι και δέκα 
πολλές φορές.

Στο «τρυπούδ» όπως λέει και το όνομα (τρυπίτσα δηλαδή) εκτός 
απ’ τους παίκτες χρειαζόντουσαν σαφώς κέρματα αλλά και μια τρύ-
πα στο χώμα.
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Η διάμετρος της τρύπας στο χώμα, που λόγω χειμώνα ήταν και 
μαλακό, ήταν ίση με τη διάμετρο του κέρματος, που θα οριζόταν η 
μεγαλύτερη συμμετοχή ανά παίκτη. Συμφωνούσαμε, ας πούμε, ότι 
το παιχνίδι θα ’φτανε σαν συμμετοχή ανά παίκτη το τάλιρο.

Η διάμετρος λοιπόν της τρύπας, γινόταν ίση μ’ ενός τάλιρου. Το 
βάθος της τρύπας ήταν όσο και το ύψος των εξ επτά κερμάτων (αν 
τα έκανες μασούρι), των αντίστοιχων δηλαδή παικτών, που συμμε-
τείχαν στο παιχνίδι.

Οι κανονισμοί, απλοί κι εύκολοι. Απ’ την τρύπα που ήταν ανοι-
γμένη στο χώμα, τραβούσαμε μια γραμμή σε μια λογική απόσταση 
απ’ αυτή, έτσι ώστε να μην είναι και τόσο εύκολη η ρίψη του κέρμα-
τος μέσα στην τρύπα. Κάθε παίκτης έριχνε το κέρμα απ’ τη γραμμή 
προς την τρύπα. Όποιος κατόρθωνε να το βάλει στην τρύπα ή να 
το φέρει πιο κοντά σ’ αυτή, έπαιρνε την πρωτιά στην εκκίνηση του 
παιχνιδιού.

∆εύτερος ήταν αυτός που ήταν κοντύτερα του πρώτου και ούτω 
καθ’ εξής. Στεκόταν λοιπόν ο παίκτης στη γραμμή με τα τάλιρα το 
ένα πάνω στ’ άλλο σ’ ένα μασούρι. Το μασούρι το κρατούσε ανάμε-
σα στα δάχτυλα της μιας παλάμης του. Απ’ τη γραμμή, όπως στε-
κόταν με τα κέρματα σε μασούρι, πετώντας τα, προσπαθούσε να 
τα βάλει μέσα στην τρύπα αν ήταν δυνατόν όλα. ∆εν ήταν όμως εύ-
κολο. Καμιά φορά δεν έμπαινε κανένα κέρμα στην τρύπα. Τότε τα 
μάζευε ο δεύτερος και προσπαθούσε κι αυτός να τα βάλει μέσα και 
ούτω καθ’ εξής. Αν κάποιος κατόρθωνε να βάλει μέσα στην τρύπα 
κάποια κέρματα, αυτά ήταν δικά του. Το παιχνίδι συνεχιζόταν με τον 
επόμενο παίκτη και τα εναπομείναντα κέρματα, μέχρι να μπει και 
το τελευταίο κέρμα μέσα στην τρύπα. Έτσι ξεκινούσε ένα καινούριο 
παιχνίδι απ’ την αρχή.
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Οι παίκτες όπως και σε κάθε παιχνίδι ήταν διάφορων ικανοτή-
των και δεξιοτήτων. Μερικοί μάλιστα ήταν τόσο εξασκημένοι στο 
άθλημα, που με την πρώτη μπορούσαν να βάλουν και δέκα τάλιρα 
μονοκόμματα μέσα στην τρύπα, λες και τα ρουφούσε μια αόρατη 
δύναμη μέσ’ απ’ αυτήν. Βέβαια, αυτοί οι παίκτες ήταν ανεπιθύμητοι 
κι αν δεν έβρισκαν αντίστοιχους μένανε «άνεργοι».

Πρέπει να σου πω, πως δε διέπρεψα και σ’ αυτό το άθλημα. Το 
έπαιξα, το έμαθα, το διασκέδασα, όμως όπως ένα παιχνίδι.

*

Οι διακοπές πέρασαν, τα μαθήματα ξαναμπήκαν στη ζωή μου 
σκλαβώνοντάς με ανάμεσα στα βιβλία και τα θρανία.

Τα πρώτα χιόνια και οι παγωνιές κάνουν την εμφάνισή τους. Η 
πήλινη, πορσελάνινη ξυλόσομπα είναι αναμμένη μέρα νύχτα. Ο πα-
τέρας μου δεν προλάβαινε να παραγγέλνει ξύλα που τα θηκιάζαμε 
κάτω απ’ το μπαλκόνι και τελείωναν σε χρόνο μηδέν. Το σεντούκι 
της Πανδώρας φαίνεται ότι δεν ήθελε να κλείσει για την οικογένειά 
μας κι ούτε την ελπίδα δεν ήθελε να αφήσει μέσα του.

*

Γενάρης 1956. Χιόνια, παγωνιά και πολικό κρύο, φυσιολογικά 
φαινόμενα άλλωστε για την εποχή, βρίσκουν τους Νιγριτινούς μέσα 
στα σπίτια τους να ασχολούνται με την επεξεργασία του καπνού. 
Ταλαιπωρούν όμως μερικούς όπως τους μαθητές, που είναι υπο-
χρεωμένοι να εκτελούν το πρόγραμμά τους.

Ένα σύντομο γράμμα από τον θείο Γιάννη τον Σέιδα μάς πληρο-
φορεί ότι θέλει να έρθει να μας δει. Αστραπή εν αιθρία που λένε. 
Πώς έτσι και γιατί, με τέτοιο καιρό; Ένα κάρο ερωτηματικά.
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Ο πατέρας μου έρχεται σε τηλεφωνική επαφή με τον μπατζανάκι 
του γιατί κάτι δεν του άρεσε από την επιθυμία της αιφνίδιας επίσκε-
ψής του στη χιονισμένη Νιγρίτα. Κρατούν μυστικό το λόγο της επί-
σκεψής του, μέχρι που ο Θείος Γιάννης σε λίγες μέρες έρχεται στη 
Νιγρίτα με το μαντάτο.

– Χάσαμε τη γιαγιά…

– Τι πράμα;

– Ναι, τη χάσαμε Ευθυμία μου.

– Και καλά, εγώ, πώς, τι, δεν έπρεπε…

Και σωριάζεται κάτω η μάνα μας. Μας πιάνουν τα κλάματα. Τρέ-
χει ο πατέρας μου και σε λίγο, ευτυχώς, με ένα «αγοραίο» φτάνουν 
με το γιατρό, που ανασταίνει τη μάνα μου για μια ακόμα φορά.

 Μ’ αυτόν τον τρόπο χάσαμε την αγαπημένη μου γιαγιά Αννούλα, 
χωρίς να τη δούμε για τελευταία φορά.

– Καλά δεν μπορούσατε να μας τηλεφωνήσετε, να μας πείτε βρε 
αδερφέ τι συμβαίνει; Αχ, αυτή η αδερφή μου! Ax, Συραγούλα τι μου 
έκανες!

– ∆ε θα προλάβαινες Ευθυμία να ’ρθεις. Εξάλλου δε θέλαμε να 
σε στεναχωρήσουμε. Είδες τι έπαθες, έχεις το ζάχαρό σου, ήταν 
επικίνδυνο. 

– Αχ, μανούλα μου….

Σαν ανάμνηση αυτού του Θανάτου, υπάρχει 
μια φωτογραφία μπροστά στον Άγιο Νικήτα στη 
Νιγρίτα, μετά από ένα κερί που  ανάψαμε  για  
την  ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μου 
γιαγιάς.
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Όπως βλέπεις, η μάνα μου μαυροφορεμένη κι αδυνατισμένη, ο 
πατέρα μου με το μαύρο παλτό του, και ο θείος Γιάννης με πέν-
θος στ’ αριστερό μανίκι του παλτού του (ευτραφής όπως πάντα). Κι 
εμείς τα παιδιά με παλτό. Έκανε ψόφο. Ο έκτος της παρέας είναι ο 
ταξιτζής που μας πήγε μέχρι εκεί.

*

Με το θάνατο αυτής της μοναδικής μου γιαγιάς, που ήμουν το 
πρώτο της αγγόνι, που είχα τ’ όνομα του άντρα της, θάφτηκαν βα-
θύτερα και τα όνειρά μας για την επιστροφή μας στο Βόλο. ∆ε θά-
φτηκαν όμως οι αναμνήσεις μου, απ’ όσα πέρασα μαζί της στο αγα-
πημένο μου Πήλιο.

Η ζωή όμως συνεχίζεται. Έχουμε μπροστά μας, στα μέσα του 
μήνα, εκλογές. Αντίπαλοι ο Κ. Καραμανλής με την ΕΡΕ και ο Γ. Πα-
πανδρέου με τις δυνάμεις του Κέντρου.

*

Στις 21 Φεβρουαρίου η Νιγρίτα γιορτάζει την απελευθέρωσή της 
από τους Βουλγάρους.

Η γιορτή θέλει ταρατατσούμ, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο, 
λογύδρια, εθνική έπαρση, υπερηφάνεια, παρελάσεις και Ζήτω. 
«Ζήτω ο στρατός». «Ζήτω το Έθνος». «Ζήτω η Ελλάς» κ.τ.λ.

 Στην παρέλαση αυτή για πρώτη φορά πήρα κι εγώ μέρος ως μα-
θητής της Β’ τάξης του μικτού Γυμνασίου Νιγρίτης.

Άρχισα σιγά σιγά, θέλοντας και μη, να μπολιάζομαι με την κα-
θημερινότητα. Με τους συμμαθητές μου, με τους γείτονες. Στα μα-
θήματα ήμουνα καλός εκτός από τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά. 
Έγραφα καλές εκθέσεις, αλλά ήμουν ανορθόγραφος σε μέγιστο 
βαθμό. Η κυρία Φαρδέλα, μια εξαιρετική φιλόλογος, Θεσσαλονικιά 
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καθηγήτρια, δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που δεν μπο-
ρούσα να ξεπεράσω.

Η παρατήρησή της ήταν πάντα στερεότυπη. «Tο θέμα εξαιρετι-
κό, τα λάθη σου όμως απαράδεκτα. Πρόσεχε, διάβαζε περισσότερο 
γραμματική. Γράφε πολλές φορές την ίδια άγνωστη λέξη μέχρι να τη 
μάθεις, να τη γράφεις σωστά. Θέλω να σε βοηθήσω». Κάτι πήγε να 
γίνει με την κα Φαρδέλα, περισσότερο από ντροπή πια.

Προς το τέλος της χρονιάς όμως φεύγει και στο πόστο της μας 
έρχεται μια κοντή… καινούρια φιλόλογος Τσαρπισνιά (Απ’ την Τσιαρ-
πίστα την Τερπνή Νιγρίτης), πρωτοδιοριζόμενη. Η κ. Βλαχοδήμου.

Και μόνο που την είδα δεν ξέρω πώς, κάτι δεν πήγε καλά μέσα 
μου. Είχε ένα ύφος λες κι είχε πιάσει τον Πάπα απ’ τ’ γένια... Είχα 
καταλάβει ότι με το ύφος της μάλλον ήθελε να καλύψει την αμηχα-
νία της πρωτάρας. Βρήκε λοιπόν ψωριάρικα κεφάλια κι άρχισε να 
κουρεύει.

∆εν ξέρω, αλλά μαζί της δεν υπήρξε φαίνεται αυτό που λένε 
χημεία.

Ήμουν κι εγώ που δε γούσταρα τα μαθήματά της;

Τι να πω. Στα μαθήματα αυτά η προσέγγισή μου ήταν πάντα δια-
φορετική. Πιο πολύ κάλπαζε η φαντασία μου παρά με απασχολούσε 
το αρχαίο κείμενο. Ίσως με το δικό μου τρόπο να προσέγγιζα γενι-
κότερα τα πράγματα. Με κάθε τρόπο έψαχνα. Μέσα απ’ τη λογοτε-
χνία, τον έρωτα, τη χειρωνακτική προσέγγιση πραγμάτων, τη φιλία, 
τη φύση, τα ζώα, τον καθημερινό άνθρωπο, την πρακτική πλευρά 
της ζωής.

∆εν ξέρω αν αυτό ήταν κόντρα στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». 
Ήταν όμως και οι καθηγητές, το σύστημα δηλαδή πάλι, που έπαι-
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ζαν έναν ανασταλτικό, ας πούμε, ρόλο για ορισμένους μαθητές μι-
κροεπαναστάτες. Μέσα σ’ αυτούς βρέθηκα κι εγώ. Αργότερα απ’ τη 
γενικότερη κατάσταση της παιδείας, τα βρήκαμε μπροστά μας. Και 
σήμερα, έχουμε πάλι, έντονη την αμφισβήτηση των μαθητών για 
τον τρόπο της διδασκαλίας σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

*

Συμπτωματικά πέρσι το Μάρτιο έπεσε στα χέρια μου ένα κατα-
πληκτικό βιβλίο. Τίτλος του «οι παλιές οι γειτονιές». Έχει εκδοθεί 
απ’ το 14ο Σοφούλειο Γυμνά σιο Θεσσαλονίκης. Μια καταπληκτική 
έκδοση (θα έλεγα για μένα) μιας καθιερωμένης ετήσιας τιμητικής 
αναφοράς των μαθητών της Γ΄ τάξης. Σχολικό έτος 2001-2002. 
Εύγε στους υπεύθυνους του προγράμματος καθηγητές και στους 
μαθητές βεβαίως της Γ΄ τάξης. Ανάμεσα στα κείμενα διάφορων 
επώνυμων, διαπρεπών, θα έλεγα, λογοτεχνών, συγγραφέων και 
ποιητών, διάβασα ένα του Γ. Θ. Βαφόπουλου (απ’ το «Σελίδες αυ-
τοβιογραφίας». και σου το αντιγράφω.

«…σκυμμένοι στα βιβλία τους εξήντα, εβδομήντα σε κάθε τμήμα 
μαθητές ή μαθήτριες χτίζανε το μέλλον τους, να προκόψουν, να ξε-
φύγουν απ’ τη γειτονιά, να γίνουν άνθρωποι. Έτσι νόμιζαν τότε. ∆εν 
ήταν λίγοι οι φωτισμένοι δάσκαλοι που επηρέασαν βαθιά. Ωστόσο 
οι περισσότεροι ήταν απρόσωποι και άχρωμοι. Τον καιρό εκείνο η 
είσοδος ενός μαθητή στο Γυμνάσιο ήταν ένα μεγάλο γεγονός στη 
ζωή του. Εδώ, σ’ αυτό το κτίριο, όπου δεν υπήρχαν τώρα δάσκαλοι 
αλλά καθηγηταί με ψηλά σκληρά κολάρα… Άνθρωποι αμίλητοι και 
βλοσυροί που απαιτούσαν το σεβασμό…επικρατούσε ένα κλίμα 
βαρύ, που γεννούσε τον τρόμο σ’ όλους τους νεοφώτιστους… Οι 
μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων με την αποκτημένη πια πείρα, 
ήταν πιο ζωηροί, πιο τολμηροί, και διηγούνταν… ασυνήθιστες ιστο-
ρίες για τη συμπεριφορά μερικών καθηγητών και για την αυστηρό-
τητά τους… Το πνεύμα της παιδείας το απαιτούσε να ’ναι αυστηρός 
ο καθηγητής, σχεδόν βάναυσος… Το μάθημα ήταν κάτι ανάλογο με 
την κρίση της ∆ευτέρας Παρουσίας. Ήρθε ο καθηγητής βλοσυρός 
και όλοι παγώσαμε στα θρανία…»
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Σκέψου, αν αυτά συμβαίνουν σε μια Θεσσαλονίκη, τι επικρατού-
σε στην επαρχία. Υπήρξαν (ευτυχώς λίγοι) άνθρωποι αμφιβόλου 
προέλευσης και σπουδών, που παρίσταναν τους καθηγητές. Γρά-
φοντας για καθηγητές, τώρα δα, θυμήθηκα κάποιον που μας δίδα-
σκε γεωμετρία.

Κάποια μέρα, διδάσκοντάς μας για πολύ ώρα, ροκανίζοντας το 
χρόνο, σχεδίασε στον πίνακα δύο τρίγωνα. Τελειώνοντας ακουμ-
πάει την κιμωλία στο τελαράκι του πίνακα. Χτυπάει επαναληπτικά 
τις παλάμες του για να φύγει η σκόνη της κιμωλίας μετά από τόση 
ώρα που την ταλαιπωρούσε με το γράψε σβήσε παρέα με το σπό-
γκο. Απομακρυνόμενος απ’ τον πίνακα με ύφος δέκα καρδιναλίων, 
χαϊδεύει τον παχύ μύστακά του και τον καθαρίζει έπ’ ευκαιρία απ’ 
τα σάλια που εκτοξευόντουσαν απ’ το στόμα του όταν μιλούσε.

Απευθυνόμενος στους απορημένους μαθητές του (για το χρόνο 
που σπατάλησε για να σχεδιάσει δυο τρίγωνα όλο κι όλο), δείχνο-
ντας με το χάρακα τα δυο τρίγωνα, λέει με σοβαρό ύφος.

– Αυτά λέγονται όμοια τρίγωνα. 

Ένας μαθητής τολμάει να του πει:

– Κύριε καθηγητά, γιατί αυτά τα τρίγωνα λέγονται όμοια;

– Έλα μωρέ, φαίνονται και με το μάτι.

Τάδε έφη κ. Μπεκές. Και το ακροατήριο ξεσπάει σε ακράτητα γέ-
λια. Μη μου πεις, κουφή η ατάκα του.

– Πάμε στον επόμενο.

∆εν πρόλαβε να ρωτήσει άλλος μαθητής και το κουδούνι για διά-
λειμμα μάς έβγαλε έξω μετά από ένα ακόμη 45λεπτο μάθησης….!!!!

Πρώτος σαφώς βγήκε απ’ την τάξη ο καθηγητής, ήσυχος κι ευ-
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χαριστημένος για τον κόπο που ’κανε να μας μάθει πότε δυο τρίγω-
να λέγονται όμοια.

Ο συγκεκριμένος βέβαια ήταν και γραφικός. Κάποιοι άλλοι το 
έπαιζαν περισπούδαστοι. Όχι ότι δεν υπήρχαν και τέτοιοι.

Καθηγητής μαθηματικών Ο κ. Κουντουρατζής. Αξιόλογος καθη-
γητής και του οφείλω πολλά στα μαθηματικά. ∆εν ήμουν άριστος, 
αλλά τα πήγαινα και μου άρεσαν. Ήμουν καλός. ∆εν είχα κανένα 
πρόβλημα με τον καθηγητή μου, ο οποίος πάντα λάμβανε υπόψη 
του και την προέλευσή μου και τη γενέτειρα πόλη μου.

– Έλα ρε Βολιώτη στον πίνακα, έλεγε όταν με σήκωνε στο μά-
θημα.

Ήταν αυστηρός κι αυταρχικός. Καταλάβαινε όμως το ενδιαφέρον 
μου για το μάθημά του και με βοηθούσε σε μια δύσκολη στιγμή της 
σκέψης μου. Για τα Ελληνικά μας… έριχνε πάντα την ευθύνη για τα 
μαργαριτάρια που εκτοξεύαμε στη φιλόλογο καθηγήτριά μας, που 
δε μας μάθαινε καλά Ελληνικά, λέγοντας:

– Τι σας μαθαίνουν μωρέ αυτές (θεωρούσε τις φιλολόγους) Αρ-
χαία Ελληνικά όταν δεν μπορείτε να εκφραστείτε στη γλώσσα που 
μιλάμε; Θεωρούσε πρωτεύον μάθημα την αυστηρή Ελληνική γλώσ-
σα, άρρηκτα δεμένη με τη γλώσσα των μαθηματικών.

Ήταν ένας αυστηρός καθηγητής, γνώστης της επιστήμης που 
σπούδασε. Έφτιαχνε παραδείγματα και τεχνάσματα στον πίνακα, 
εκτελώντας μαθηματικές πράξεις από μνήμης, που μας εντυπωσί-
αζαν και μας προκαλούσε το θαυμασμό αλλά και το δέος.

Σε κανενός το μάθημα δεν ίδρωναν τα χέρια μας παρά μόνο στο 
δικό του. Είχε έναν οξύ απαξιωτικό λόγο προς τους βλάκες κι ιδιαί-
τερα προς τις μαθήτριες. ∆ε θέλω να περιγράψω σκηνές κι επεισό-
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δια γιατί αν μη τι άλλο αυτός ο άνθρωπος έβγαλε άριστους μαθητές 
κι όσοι τον έπιασαν διέπρεψαν.

Μας έμαθε να μιλάμε Ελληνικά, δουλειά που ήταν άλλων. Θα σου 
πω μόνον κάποια χαρακτηριστικά λόγια του. Όταν τον απογοήτευε 
κάποιος, συνήθως απ’ τους άριστους μαθητές του, δε δίσταζε να 
μας πάρει όλους η μπάλα και να μας αποκαλεί … «κοπρομηχανές 
παραγωγής άφθονων κοπριών» και άλλες φορές «μόσχους σιτευ-
τούς». κ.τ.λ. Η αλήθεια ήταν ότι υπερέβαλλε εκείνη τη στιγμή και το 
καταλάβαινε. ∆εν άξιζαν οι χαρακτηρισμοί του σε πολλούς από μας.

Εγώ βέβαια έφυγα νωρίς απ’ αυτό το αυταρχικό καθεστώς για 
λόγους που ανάφερα και θα αναφέρω και πιο κάτω. Έφυγα μια 
εποχή που περιγράφεται απ’ την Ειρήνη Μπισχινιώτη σε ένα χαρα-
κτηριστικό απόσπασμα, πάλι απ’ το βιβλίο «οι παλιές γειτονιές». και 
λέει μεταξύ άλλων:

«… μέσα απ’ τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του Ζαν Πόλ Σάρτρ, 
κύριος αντιπρόσωπος του υπαρξισμού και των ιδεολογικών από-
ψεων του ’60 αλλά και του ’50, ξεσπάει ένα κύμα αμφισβητήσε-
ων σε όλους τους τομείς της ζωής. Κύριοι υποστηρικτές των επα-
ναστατικών απόψεων ήταν οι νέοι που με στόχο την ειρήνη, την 
ελευθερία, την ανεξάρτητη ζωή και τη σωστή παιδεία, υψώνουν το 
ανάστημά τους και τολμούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους 
μέσα από διαδηλώσεις και κινήματα, και παίρνουν θέση στις πολι-
τικές εξελίξεις».

Βέβαια ούτε λόγος περί αυτών στο Γυμνάσιο και στην κοινωνία 
της Νιγρίτας, γιατί τα χρόνια ήταν ακόμα πέτρινα.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατούσε τα χρόνια εκείνα 
στο Γυμνάσιο ήταν και το παρακάτω. Ένας άλλος καθηγητής μας, ο 
Φλόκας, ήταν σχεδόν κουφός. Μας έκανε το μάθημα των Λατινι-
κών.
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Λατινικά ήξερα μόνον το «Regina rosas amat» και το «Dum spiro 
spero». Μέχρι και την τρίτη γυμνασίου δεν έμαθα τίποτε περισσότε-
ρο. Ξέρεις τι βαθμό είχα στο μάθημα αυτό; 18 παρακαλώ. Το γιατί, 
μην το ψάχνεις. ∆υο άριστες συμμαθήτριές μου, πόντιες και οι δυο, 
από χωριό της επαρχίας Βισαλτίας, καθόντουσαν στο πρώτο θρα-
νίο. Σ’ αυτές ανήκε ο βαθμός. Αυτές μου υπαγόρευαν το κείμενο κι 
εγώ γράφοντας στον πίνακα έκανα ό,τι μπορούσα για να τις βγάζω 
ασπροπρόσωπες για την προσπάθεια που έκαναν, εκμεταλλευόμε-
νος τη συμπάθειά τους και την κουφαμάρα του καθηγητού μας. Στα 
γραπτά γινόταν κάτι αντίστοιχο. Συνήθως δια της αντιγραφής.

Ο καθηγητής αυτός ήταν παντρεμένος με Γερμανίδα. Έξω από 
κουφός είχε κι ένα άλλο χαρακτηριστικό, από ανατομική μάλλον 
βλάβη των αυχενικών του νεύρων. Είχε μονίμως το ζνίχ (τον σβέρ-
κο του, τον  αυχένα του), όπως έλεγαν στη Νιγρίτα, γερμένο προς 
τον ένα του ώμο. Τον θυμάστε ρε συμμαθητάδες; Το σπουδαιότερο 
όμως κουσούρι του ήταν ότι ήταν αντικομουνιστής.

Τι μας ένοιαζε εμάς αν ήταν αντικομουνιστής, θα μου πεις. Ναι, 
αλλά το γεγονός αυτό έπαιξε έναν πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στη βα-
θμολογία κάποιων μαθητών που τους είχε χαρακτηρισμένους ως 
κομουνιστές από πληροφορίες καλοθελητάδων αλλά πολλές φο-
ρές κι από φάρσες συμμαθητών μας.

Στον κατάλογο με τους βαθμούς είχε τους μαθητές εθνικο-
φρόνων οικογενειών βαθμολογημένους πάντα με επιείκεια. Των 
κομουνιστών, τσεκαρισμένους με αυστηρότητα. Αυτούς, όταν τους 
σήκωνε στο πίνακα, ακόμα και αν ήξεραν το μάθημα, τους έλεγε:

– Εσύ θα σπείρεις, αλλά δε θα θερίσεις. Εννοώντας βέβαια πως 
ό,τι κι αν έλεγαν ήταν καταδικασμένοι στην αυστηρή και κακή του 
βαθμολογία.
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Ένας άλλος καθηγητής μας, ο Κατσάνος. Νιγριτινός, θεολόγος, 
στο μπόι του Παπαθεμελή και με τις ίδιες αντιλήψεις περί των εθνι-
κοθρησκευτικών θεμάτων. Είχε ένα δικό του τρόπο σωφρονισμού 
για τους αμελείς και ζωηρούς μαθητές του. Νομίζω ότι έκανε και 
χρέη Γυμνασιάρχη, μέχρι να μας έρθει ένας άλλος «μεγάλος». του 
γένους δάσκαλος και «μεταρρυθμιστής».! Ο Στρίκης ο φοβερός.

Ο Κατσάνος λοιπόν, είχε σαν μέσο σωφρονισμού μας και νουθε-
σίας μας το κλειδί. Το κλειδί; Ναι το κλειδί. ∆εν ξέρω, πρόλαβες τα 
μεγάλα εκείνα κλειδιά που κλείδωναν και ξεκλείδωναν κλειδαριές 
στις εξώπορτες των σπιτιών εκείνης της εποχής; Ήταν κάτι κλειδιά 
που στο ένα τους άκρο είχαν το μέρος που έμπαινε στην κλειδαριά 
και στο άλλο, που αποτελούσε το μέρος στήριξης των δακτύλων 
σου, το μοχλό, τρόπον τινά, για να το γυρνάς. Ήταν ένας οβάλ κρί-
κος, στον οποίο μάλιστα έδενες και μια αλυσιδούλα, και μ’ ένα κλιπ 
τον περνούσες στη ζώνη του παντελονιού σου και τον έβαζες στην 
τσέπη σου για να μην τον χάνεις. Ο κρίκος λοιπόν αυτός του κλει-
διού αποτέλεσε το εργαλείο σωφρονισμού, να μην πω βασανισμού, 
για τους κακούς ή άτακτους μαθητές.

Περνούσε το αυτί του άτακτου μαθητή μέσα σ’ αυτόν τον κρίκο 
και το περιέστρεφε μέχρι που ο μαθητής άντεχε στον πόνο. ∆εν είχε 
προτίμηση αριστερό ή δεξί αυτί. Πιστεύω πως αν ήξερε ότι ο μαθη-
τής – δηλαδή οι γονείς του, γιατί ο ίδιος δεν πρόλαβε να γίνει– ήταν 
κομουνιστής, θα προτιμούσε να του βασανίσει το αριστερό του.

 Και καταφθάνει ο μεγάλος Στρίκης.

Ένας στεγνός, ψηλόλιγνος άντρας, κι αναλαμβάνει Γυμνασιάρ-
χης. Οι απαγορεύσεις γίνονται αυστηρότερες. Συνεπικουρούμενος 
από τον επιστάτη του Γυμνασίου, που αμυδρά θυμάμαι, έβαλε σε 
εφαρμογή τ’ αυστηρά μέτρα του.
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Τα καθήκοντα του επιστάτη μέχρι στιγμής ήταν να βαράει το καμ-
πανάκι, το κουδούνι δηλαδή, για τα διαλείμματα, να φροντίζει την 
καθαριότητα αλλά και το πήγαινε έλα της αλληλογραφίας του Γυμ-
νασίου. Στα διαλείμματα επέβλεπε τη συμπεριφορά γενικά των μα-
θητών και κάρφωνε τους ζωηρούς στον γυμνασιάρχη. Τώρα ανα-
λάμβανε και τον έλεγχο των εξωσχολικών μας δραστηριοτήτων. 
Έγινε στην ουσία παντοδύναμος, δηλαδή ο ρουφιάνος του γυμνα-
σιάρχη.

Ρητή εντολή. Τ’ αγόρια κουρεμένα, με ελάχιστα μαλλιά στην ορο-
φή του κεφαλιού, και να φοράνε το πηλήκιο με την κουκουβάγια 
ακόμα και στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Τα κορίτσια να φορά-
νε την καθορισμένη απ’ το υπουργείο μαύρη ποδιά, με το άσπρο 
πικεδένιο γιακά, και να ’χουν στα μαλλιά τους σεμνές κομμώσεις 
(“κοτσίδες» ή «κότσος». καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Έξω απ’ τα παραπάνω υπήρχαν και οι παρακάτω αυστηρότατες 
απαγορεύσεις, όπως προανέφερα.

Απαγορεύεται η παραμονή μας εκτός της οικίας μας, πέραν του 
ηλιοβασιλέματος και την έλευση του σκότους, εκτός σοβαρού συ-
ντρέχοντος λόγου.

Απαγορεύεται η παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών 
στους δύο κινηματογράφους της πόλης και της πόλεως των Σερ-
ρών (εκτός από εθνικού ή θρησκευτικού περιεχομένου ταινίες κι 
αυτές μόνον ομαδικά και κατ’ επιλογήν συνοδεία –τζάμπα βέβαια 
όπως πάντα– των καθηγητών).

Απαγορεύονται τα άσματα στους δρόμους (καντάδες).

Απαγορεύονται τα πάρτι.

Απαγορεύεται η παραμονή σε καφενεία, κάθε είδους χαρτοπαί-



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

317

γνιο και το τάβλι. Η παραμονή σε αίθουσες με μπιλιάρδα και ποδο-
σφαιράκια.

Απαγορεύεται η ανάγνωση ακατάλληλων περιοδικών. Ακόμα 
κι η χρήση μεταφράσεων αρχαίων κειμένων και οι έτοιμες λύσεις 
ασκήσεων των μαθηματικών.

Απαγορεύεται το καπνίζειν …παντού.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!  Απαγορεύεται!

* * *

Είναι ακόµα Φεβρουάριος του 1956 και οι εκλογές με αντίπα-
λους όπως είπαμε τον Καραμανλή με τον Παπανδρέου αναδεικνύ-
ουν νικητή τον Κ. Καραμανλή, ο οποίος και σχηματίζει αυτοδύναμη 
κυβέρνηση.

Τις μέρες αυτές στην Κύπρο, οι Εγγλέζοι συλλαμβάνουν τον Μα-
κάριο και τον εξορίζουν στις Σεϋχέλλες. Εποχή που στην Κύπρο 
διοικητής είναι ο περιβόητος Χάρντινγκ που εκτελεί δια απαγχονι-
σμού Ελληνοκύπριους αγωνιστές.

Στη Νιγρίτα επικρατεί καλυμμένη τρομοκρατία κι ένας νωματάρ-
χης της ασφάλειας, είναι ικανός να σου κλείσει το σπίτι. Οι ισορρο-
πίες είναι εύθραυστες και χρειάζεται προσοχή στο πώς μιλάς, πώς 
φέρεσαι.

Υπήρχαν ακόμα περιπτώσεις που τις ώρες της ελληνόφωνης εκ-
πομπής απ’ τη Σοβιετική ένωση (το «σιδηρούν παραπέτασμα» όπως 
το ονόμαζαν οι τότε) «Ε∆Ω ΜΟΣΧΑ». κάτω απ’ το παράθυρό σου δε 
συναντούσες βέβαια τον γιαουρτσή. Ένας χαμηλόβαθμος ασφαλί-
της έστηνε αυτί για ν’ ακούσει αν στο δέκτη σου, είχες εντοπίσει 
με εκείνη τη μαγική βελονίτσα της ανίχνευσης των ερτζιανών συ-
χνοτήτων –με χίλιες παρεμβολές και παράσιτα– την πολυπόθητη 
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εκείνη φωνή. (Μια φωνή που σου έδινε δυστυχώς –όπως απεδεί-
χθη αργότερα– ουτοπιστικές και φρούδες ελπίδες για ένα καλύτερο 
αύριο).

Μια εποχή που ο Κ. Καραμανλής υποσχόταν πως θα συνεχίσει 
την πολιτική «ειρηνεύσεως» του προκατόχου του Παπάγου. Η λέξη 
βέβαια «ειρήνευση» έμεινε για πολλά χρόνια εντός εισαγωγικών 
μέχρι να καταλάβει κι αυτός (φεύγοντας με το γνωστό τρόπο στο 
Παρίσι) πόσα λάθη έκανε λέγοντας εκείνο το ιστορικό «Ποιος κυ-
βερνά τελοσπάντων αυτόν τον τόπο».

Έβαλε αναγκαστικά νερό στο κρασί του κι ήρθαμε εν πάση περι-
πτώσει κάπως στα ίσια μας.

Μια τέτοια εποχή δεν ήταν δυνατό να μην επηρεάσει τους εφηβι-
κούς ρομαντικούς χαρακτήρες μας. Επόμενο ήταν να δημιουργήσει 
αντιδράσεις κι αργότερα κι επαναστάσεις.

Για το απαράδεκτο γεγονός της εξορίας του Μακαρίου αντιδρά η 
Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται συλλαλητήρια.

*

Σαν μαθητές θυμάμαι πως πραγματοποιήσαμε κι εμείς μια υπο-
τονική, δειλή και υπό έλεγχο διαδήλωση φωνάζοντας συνθήματα.

 Πράγμα πρωτοφανές για τη Νιγρίτα. Τίποτα όμως πέραν αυτού. 
Το μόνο που θυμάμαι ότι μερικοί μαθητές αποφασίσαμε να βαφτί-
σουμε «Χάρτιγκ» το Γυμνασιάρχη λόγω των σκληρών απαγορεύσε-
ων που τηρούσε για τους μαθητές κι όχι μόνο. Έτσι κωδικός Χάρ-
τιγκ απαντούσε στο γυμνασιάρχης.

Με τον κωδικό Χάρτιγκ άναβε κόκκινο και το «παιδιά σύρμα». 
Απ’ τις παραπάνω απαγορεύσεις μαζί με κάποιους ζωηρούς καμία 
δεν τήρησα και δεν πραγματοποίησα.
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Ας τις πάρουμε απ’ την αρχή κι ας δούμε πια απ’ τις απαγορεύσεις 
αυτές τήρησα και ποιες επιπτώσεις μπορεί να είχαν στη διαμόρφω-
ση του χαρακτήρα αλά και της μόρφωσής μας. Τα συμπεράσματα 
στο τέλος θα είναι δικά σου.

*

Το καπέλο (πηλήκιο) όπως είπαμε ήταν υποχρεωτικό. Έτσι κι αλ-
λιώς έπρεπε να το φοράω, πάντα και παντού. Καθημερινές, Κυρια-
κές κι όχι μόνο. Αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του εαυτού μου. 
Ήταν το μοναδικό αξεσουάρ του κεφαλιού μου. Βιτρίνα ας πούμε, 
που δεν είναι και ψέμα, το κεφάλι του κάθε ανθρώπου.

Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζοντάς το, έπρεπε –δεν το ήθελα– να το 
σέβομαι, να το περιποιούμαι, να το φροντίζω. Είχε εξάλλου μέλλον 
μπροστά του. Μια μέρα, εκεί που το φορούσα και κοιταζόμουνα στον 
καθρέπτη, έτσι που το πατούσα με τις δυο μου παλάμες πάνω στο 
κεφάλι μου, ανακαλύπτω πως έμοιαζε με το μαύρο εκείνο δερμάτι-
νο τραγιασκάκι που φορούσε μαζί με το δερμάτινο μπουφάν του ο 
Μάρλον Μπράντο σε μια ταινία του («Ο Ατίθασος» πρέπει να ήταν), 
πάνω σε μια μηχανή. Ωραίος ρε είμαι, λέω μέσα μου. Ίδιος ο Μάρ-
λον Μπράντο. Αγάπα λοιπόν το καπέλο σου όπως τον εαυτόν σου. 
Κάθε πρωί λοιπόν το βούρτσιζα, το φορούσα, το έσιαχνα από δω, 
το πατούσα από κει και κάποια στιγμή που νόμιζα ότι μου έφτιαχνε 
τη φάτσα, ξεκινούσα για το σχολείο.

Αργότερα, όταν μας επέτρεψαν, στην τρίτη τάξη πλέον, να δια-
θέτουμε και περισσότερες τρίχες στο κεφάλι μας, τότε παρουσιά-
στηκε το πρόβλημα. Ήταν δυνατόν να φτιάχνεσαι τόση ώρα στον 
καθρέφτη, να αλείφεσαι με μπριγιαντίνες, με μπριγιόλ, να σχεδιά-
ζεις, να φτιάχνεις τη χωρίστρα σου, τον φρουζέ σου και μετά να τα 
σκεπάζεις με το καπέλο; E !! αυτό ήταν άδικο.
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Έτσι λοιπόν άρχισα την πρώτη, μικρή μου επανάσταση. ∆ε φο-
ρούσα το καπέλο μου στις εξωσχολικές μου δραστηριότητες και 
στη διαδρο μή απ’ το σπίτι μέχρι το Γυμνάσιο. Το ’βαζα όταν πλη-
σίαζα στο σχολείο, αφού είχα κάνει –όπως νόμιζα τότε– τη μόστρα 
μου.

Αυτό δεν κράτησε πολύ, γιατί κάποιος καλοθελητής με κάρφω-
σε κι ο γυμνασιάρχης με κάλεσε στο γραφείο του. Με ύφος αυστη-
ρό και βλοσυρό, κοιτώντας με κάτω απ’ τα πρεσβυωπικά μισά του 
γυαλιά, μου λέει.

– Ρουκά, γιατί δε φέρεις το πηλήκιό σου;

– Να πάω να σας το φέρω κύριε γυμνασιάρχα. Το έχω κρεμα-
σμένο στην κρεμάστρα!!!

– Άσ’ τα αυτά. ∆εν εννοώ αυτό, γιατί δεν το φοράς στο δρόμο 
ρωτάω.

– Ποιος σας το είπε αυτό κύριε γυμνασιάρχα; Ψέματα.

– Πώς, ψέματα; Ψέματα λέει ο επιστάτης;

– Τον ρουφιάνο, λέω μέσα μου, και σαν να μου ’φυγε και η τε-
λευταία συλλαβή απ’ το στόμα.

– Τι είπες;

– Εγώ τίποτα, κύριε γυμνασιάρχα.

– Αποβάλλεσαι σήμερα απ’ το γυμνάσιο και να μην επαναληφθεί. 
Αύριο να επανέρθεις με έναν απ’ τους κηδεμόνες σου.

Τώρα τι λένε στη μάνα μου; Ότι για τη χωρίστρα μου με αποβά-
λανε; Αχ, καταραμένη ομορφιά «θείον δώρο» σου λέει ο Αριστοτέ-
λης. Μάλλον «τύραννος βραχείας διαρκείας» είπε, και συμφωνώ, ο 
Σωκράτης.
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Την ημέρα της αποβολής μου λοιπόν κι εγώ, πήρα κρυφά το αγα-
πημένο μου ποδήλατο και πήγα μέχρι τα Λουτρά. Την ώρα που οι 
άλλοι προσπαθούσαν να αποδείξουν πως «το τετράγωνο της υπο-
τεινούσης ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων 
καθέτων πλευρών». εγώ τσουλούσα χωρίς να ρίχνω ούτε μια πε-
ταλιά στην κατηφόρα προς τα Λουτρά. Βέβαια στην επιστροφή μού 
βγήκε η γλώσσα στην ορθοπεταλιά, αλλά το ευχαριστήθηκα.

Σε μια στάση στον Άγιο Νικήτα, αγνάντευα τον πλούσιο κάμπο 
της Νιγρίτας και στο βάθος τον Στρυμόνα. Βλέποντας το ρολογάκι 
μου να φτάνει στην ώρα του σχολάσματος, την έκανα πάλι στην κα-
τηφόρα κι έφτασα στο σπίτι μου. Ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Το βράδυ όμως, λέω της μάνας μου. Το και το. Η υπόθεση μελό-
δραμα.

 ∆εν μπορώ να πω, η μάνα μου ήταν αντικειμενική.

Τα έβαλε βέβαια μαζί μου, αλλά θεώρησε και υπερβολική την 
ποινή του γυμνασιάρχη, τον οποίο και επισκέφτηκε την επομένη 
συνοδέυοντάς με στο γραφείο του. Βλέποντας ένα συγκροτημένο 
άνθρωπο όπως ήταν η μάνα μου, ο γυμνασιάρχης της εξήγησε με 
ευγένεια πως θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί και οι εγκύκλι-
οι. Για την αυστηρότητά του, της εξήγησε πως δεν θα ήταν αλλιώς 
δυνατό να δαμάσει τα θηρία (εννοούσε εμάς τους μαθητές) τα οποία 
είχε την ευθύνη να διαπαιδαγωγήσει και να μορφώσει.

Από τότε φορούσα το καπέλο μου σαν καλός και υπάκουος μα-
θητής. Βρήκα όμως τον τρόπο, όπως και άλλοι νομίζω μαθητές που 
το παίζαμε «εραστές». να διατηρώ τη χωρίστρα μου.

Αγόρασα μια τσατσάρα (χτένα) και ένα καθρεπτάκι. Τα πρόλαβες 
εσύ εκείνα τα μικρά παραλληλόγραμμα καθρεπτάκια διπλής όψε-
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ως; Πρόχειρη θέση σε κάθε ζήτηση της τσατσάρας, η κωλότσεπη 
του παντελονιού μου. Το καθρεπτάκι στην τσέπη του μπουφάν, στο 
μέρος της καρδιάς.

Μπαίνοντας λοιπόν στο σχολείο έβγαζα το καπέλο. Έψαχνα καμιά 
απόμερη γωνιά να μη με δει κανείς και βλέποντας τη φάτσα μου 
στο καθρεπτάκι, με την τσατσάρα έσιαχνα τη χωρίστρα μου και τον 
φρουζέ μου.

Έτσι λοιπόν, ικανοποιώντας την εφηβική κι έμφυτη 
γιατί όχι φιλαρέσκειά μου, έμπαινα στην τάξη νομίζο-
ντας ότι όλα τα θηλυκά θαύμαζαν την τέλεια χωρίστρα 
μου, ανάθεμά με. (Για δες μια φωτογραφία: Μπουφάν 
από δέμα σταλμένο εξ Αμερικής, πουκαμισάκι με γιακά 
Μπάιρον, αλλά και μαλλί στην τρίχα, καπέλο στο δεξί χέρι 
και γροθιά το αριστερό, σε στάση προσοχής μπροστά στο 
Ηρώο. Τι παριστάνω άραγε; Νιάτα…)

*

Απαγορεύεται η παραμονή μας εκτός της οικίας πέραν του ηλιο-
βασιλέματος και την έλευση του σκότους, εκτός σοβαρού λόγου.

Την απαγόρευση αυτή δεν την τήρησα ποτέ. Είχα με το μέρος 
μου – αν με έπιαναν– το ατράνταχτο άλλοθι, την ιδιόρρυθμη κατά-
σταση της υγείας της μάνα μου. Σαν δικαιολογία θα έβαζα την ανά-
γκη αγοράς κάποιου φαρμάκου, συνήθως ινσουλίνη, που έπρεπε 
να πάρει η μανούλα μου. Έβγαινα λοιπόν όποια ώρα ήθελα και μά-
λιστα εποχούμενος.

*

Απαγορεύεται η ρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών.

Ήταν δυνατόν τώρα, να παίζει στα «∆ΙΟΝΥΣΙΑ» το «Καζαμπλάν-
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κα». το «Λιμάνι της αγωνίας». το «VIVA ZAPATA» το «Επαναστάτης 
χωρίς αιτία» το «ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ» ή κάποιο απ’ τα αμέτρητα καουμπό-
ικα αλλά και κάποιο ελληνικό. «Πόθοι στους βάλτους» ας πούμε, 
το καταπληκτικό «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» ή καμία τρελή 
κωμωδία, και εγώ να είμαι πάνω από μια ομηρική σελίδα να τρώω 
τα νύχια μου; Όχι βέβαια.

Τα «∆ιονύσια» εκτός απ’ την πλατεία είχαν και έναν εξώστη. (Πα-
ρεμπιπτόντως οι δύο αίθουσες των κινηματογράφων της Νιγρίτας 
δεν είχαν καμιά σχέση με εκείνες τις καταπληκτικές ζεστές πα-
νέμορφες του Βόλου, με τα ριντό τους, τους εξώστες και τα θεωρία 
τους). Ανεβαίναμε από μια εξωτερική σκάλα, η οποία δεν επικοινω-
νούσε με την πλατεία.

Έτσι λοιπόν, όσοι τολμηροί διαθέταμε και το αντίτιμο του εισι-
τηρίου, ανεβαίναμε στο πατάρι αυτό και παρακολουθούσαμε την 
ταινία, απολαμβάνοντάς τη υπό την ασυλία του ιδιοκτήτη του κι-
νηματογράφου κ. Τσιφούτη. Μεταξύ των ελάχιστων αυτών παρά-
νομων θεατών, υπήρξα κι εγώ αρκετές φορές. Μερικές φορές μά-
λιστα είχα παρέα την όμορφη συμμαθήτριά μου Μάχη Τζερεμέ και 
τη μικρότερη ξαδέρφη της, την Καίτη Σακελάριου. Σινεφίλ κι αυτές. 
(Να πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις).

Ποιος τη χάρη μου… Τα κορίτσια είχαν και κάποια συγγενική 
σχέση με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου κ. Τσιφούτη. Οπότε η 
ασφάλειά μας από κάποια στραβή ήταν δεδομένη…

*

Θυμάσαι που σου έλεγα για εκείνο το μαύρο κουτάβι που βρήκα 
στην πόρτα του σπιτιού μας;

Ε! λοιπόν, μαζί μ’ εμένα, μεγάλωσε κι αυτό, έγινε πραγματικός 
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σκύλος. Σκύλος πιστός. Φίλος πιστότερος από πολλούς ανθρώ-
πους «φίλους» που γνώρισα στη ζωή μου. Όπου λοιπόν πήγαινα 
εποχούμενος ή με τα πόδια, (σπανίως βέβαια) με ακολουθούσε από 
μια διακριτική απόσταση με όλη τη σημασία της φράσης «σαν πιστό 
σκυλί». Όταν έβγαινα έτσι συνωμοτικά και πλάτη πλάτη στον τοίχο, 
με επιφύλαξη, απ’ το σινεμά, αυτός ο αράπης με περίμενε εκεί έξω 
στο κρύο.

Μόλις μ’ έβλεπε, πηδούσε πάνω μου, αγκάλιαζε τη μέση μου με 
τα δυο του μπροστινά πόδια κι αφού δεχόταν με ικανοποίηση μερι-
κές χαδιάρικες καρπαζιές μου, με συνόδευε με χίλια τσαλίμια μέχρι 
το σπίτι.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, συνδεδεμένο με την απαγό-
ρευση αυτή της «σοφής» εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας τότε, 
είναι και η περιπέτεια του συμμαθητή μου Χρήστου Πάπα.

Απ’ τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις της σωφρονιστικής τα-
κτικής του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκτελεστών δασκά-
λων της εποχής. (Τη λέξη εκτελεστών, ερμήνευσέ τη όπως θέλεις).

Όπως σου είπα, τον συναντώ καμιά φορά στη γειτονιά μου, εδώ 
στην Καλαμαριά. Η αφήγηση του περιστατικού, απ’ τον ίδιο τον Χρή-
στο είναι μαγνητοφωνημένη. Με την άδειά του, τη γράφω απομα-
γνητοφωνώντας τη, αμοντάριστη. Μου αφηγείται λοιπόν ο Χρήστος:

Ήταν η τελευταία τάξη του γυμνασίου. Μας απαγορευόταν να 
πηγαίνουμε στον κινηματογράφο «∆ΙΟΝΥΣΙΑ» του Τσιφούτη. Εμείς 
όμως πηγαίναμε κρυφά. Ένα Σάββατο πήγαμε στον κινηματογρά-
φο του Τσιφούτη πέντε συμμαθητές.Είχαμε ένα σύστημα ειδοποίη-
σης. Όταν έμπαινε καθηγητής, πατούσε ο Τσιφούτης ένα κουδούνι.

Εμείς ήμασταν στο πατάρι. Πίσω απ’ το πατάρι είχε ένα παρά-
θυρο που έβλεπε σε μια αλάνα. Εκείνη όμως την ημέρα έλειπε 
ο Τσιφούτης και ήταν η γυναίκα του στο πόδι του ως υπεύθυνη. 
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∆εν ήξερε το σύστημα. Ήρθε ο Μπεκές ο καθηγητής. Ανέβηκε τα 
σκαλοπάτια προς το πατάρι. Όταν τον πήρα χαμπάρι μπήκα κόντρα 
πίσω απ’ την πόρτα. Η πόρτα ήταν «EL PASO». αυτές που ανοιγο-
κλείνουν έτσι… ξέρεις…Βρήκε κόντρα ο Μπεκές και έπεσε κάτω. 
Οι συμμαθητές μου την κοπάνησαν, εγώ έμεινα. Ο καθηγητής 
έσπασε το πόδι του, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Την επομένη που το 
έμαθα πήγα και παρουσιάστηκα στον Γυμνασιάρχη και είπα.

“Κύριε γυμνασιάρχα υπεύθυνος του τραυματισμού του καθη-
γητού μου είμαι εγώ’’ Αυτοί έκαναν συμβούλιο και με απέβαλαν 
απ’ τα γυμνάσια Νιγρίτης και Σερρών. Πήγα στη Θεσσαλονίκη να 
εγγραφώ σε κάποιο γυμνάσιο, με διαγωγή στο ενδεικτικό χειρίστη. 
Αυτό το πράγμα δεν το ήξερε ο πατέρας μου. Του είπα ότι θέλω να 
πάω στη Θεσσαλονίκη για να κάνω δήθεν και φροντιστήρια. Πήγα 
στη Θεσσαλονίκη σ’ ένα γυμνάσιο, δε μ’ έγραψαν, πήγα σε ένα άλλο, 
δε μ’ έγραψαν. Πήγα στο Α΄ να γραφτώ… Βρήκα έναν γυμνασιάρχη 
που τον έλεγαν Τοπάλη, ο οποίος ας σημειωθεί είχε ένα ανάπηρο 
παιδί. Όταν με είδε εμένα με ρώτησε.

– Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σου;

Του ανέφερα: Θέλω, κύριε γυμνασιάρχα, να σπουδάσω. Και με 
ρώτησε:

– Τι σ’ εμποδίζει παλικάρι μου;

– Με απέβαλαν απ’ τα γυμνάσια Σερρών και Νιγρίτης. Με ρώ-
τησε:

– Τι έκανες παλικάρι μου και σε απέβαλαν; Του ανέφερα το συμ-
βάν και μου λέει.

– Αντί να σε συγχαρούν, να σε επαινέσουν, να σε βραβεύσουν, 
σε απέβαλαν; Εκείνη τη στιγμή (βουρκώνω τώρα, γιατί είναι πολύ 
συγκινητική η ιστορία) μου είπε.

– Σ ε  υ ι ο θ ε τ ώ. Πήγαινε παλικάρι μου και φέρε μου απ’ το 
καφενείο έναν ηλικιωμένο να υπογράψει ως κηδεμόνας και να σε 
γράψω.

Παρέλειψα να αναφέρω (προσθέτει ο Χρήστος) ότι πριν απ’ όλα 
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αυτά, μου ζήτησε να του δείξω το ενδεικτικό μου. Όταν είδε τη βα-
θμολογία, τα έχασε.

Τον πρώτο μήνα, γίνεται Πανελλήνιος ∆ιαγωνισμός στην έκ-
θεση με θέμα: «Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα». 
Παίρνω μέρος και έρχομαι πρώτος Πανελληνίως.

Με καλεί ο γυμνασιάρχης στο γραφείο του και μου λέει.

– Σ’ ευχαριστώ παλικάρι μου. Έκανες γνωστό το γυμνάσιό μας 
Πανελληνίως.

Ο Χρήστος ο Πάπας σπούδασε Νομικά και έγινε άριστος δικηγό-
ρος, ποινικολόγος.

Τα σχόλια δικά σου…

*

Απαγορεύονται τα άσματα στους δρόμους (καντάδες).

Η απαγόρευση αυτή δεν ίσχυσε ποτέ, γιατί, όπως θα σου είναι 
γνωστό, οι καντάδες γινόντουσαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες, όταν 
όλοι κοιμόντουσαν.

Μόνον τα ερωτευμένα θηλυκά δεν κοιμόντουσαν, για να ακού-
σουν τα τραγούδια μας κι ύστερα να πέσουν, όπως έλεγε και μια 
Ζακυνθινή καντάδα. Βέβαια τις περισσότερες φορές ξυπνούσαν και 
μερικοί νοικοκυραίοι.

Οι μεν καλοπροαίρετοι θυμόντουσαν τα δικά τους νιάτα και μας 
χαιρόντουσαν, οι δε κακοπροαίρετοι πουριτανοί μάς διαολόστελναν 
θεωρώντας μας αλήτες που προσπαθούσαμε να προσβάλουμε τα 
χρηστά ήθη και την υπόληψη των νεαρών θυγατέρων τους. Περί 
των καθηγητών μας ουδείς λόγος ανησυχίας, αφού τις ώρες αυτές 
κοιμόντουσαν τον ύπνο του δικαίου.

*
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 Απαγορεύονται τα πάρτι.

Τη λέξη πάρτι στη Νιγρίτα την ανακάλυψαν στα τέλη της δεκαετί-
ας του ’50, όταν εγώ την είχα κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και είχα 
γλιτώσει πια απ’ το καταπιεστικό εκείνο εκπαιδευτικό καθεστώς και 
το γενικότερο περιβάλλον. Βέβαια αυτό δεν πάει να πει τίποτα.

Η ανάγκη της συντροφιάς μαθητών και μαθητριών ήταν φυσική 
συνέπεια έξω από κάθε απαγόρευση και κανόνα. Μπορεί η πουρι-
τανική και υποκριτική κοινωνία γενικώς της εποχής και κατ’ επέ-
κταση και των δασκάλων –όχι όλων βέβαια– να υπαγόρευαν άλλες 
κατευθύνσεις και τακτικές. ∆εν ήταν όμως και δεν είναι ποτέ δυνα-
τόν να πάνε κόντρα στην φύση. Τις αναθυμιάσεις της παρθενίας των 
κοριτσιών και τις σηκωμάρες των αγοριών, δεν ήταν δυνατόν να τις 
δαμάσουν ή να τις υποστείλουν ούτε εγκύκλιοι ούτε κανόνες. Έτσι 
λοιπόν, βρίσκαμε τον τρόπο να συναντιόμαστε. (Παρεμπιπτόντως, 
πάρτι εγώ έκανα μια δυο φορές στο σπίτι μας με όλες τις πρέπου-
σες επιφυλάξεις κι άρεσε σ’ όλους, αγόρια και κορίτσια. Πρόσφατα 
μού το θύμισε μια συνομήλικη, όμορφη Νιγριτινιά, η Φωτεινούλα 
η Ζάχου, που μου έφερε στο νου και την Ανίτα). Αλλά το ελληνι-
κό εορτολόγιο είχε κι έχει τόσες γιορτές και πανηγύρια, που μας 
έφερναν κοντά, στα σπίτια, στις εκκλησίες, στη φύση, παντού.∆ε 
θα ξεχάσω ποτέ μου τις αμαρτίες που έχω πάρει κάποιες Μεγάλες 
Παρασκευές ξεμοναχιασμένος έπ’ ευκαιρία του θείου δράματος, να 
προσπαθώ να πετύχω το πολυπόθητο να συμβεί γεγονός, που δεν 
ερχόταν, σαν ν’ αποδιδόταν θεία δίκη.

Το γεγονός ότι μια τέτοια μέρα προσπαθούσα να διαπράξω το 
προπατορικό αμάρτημα μού δημιουργούσε κάποιες σκέψεις και 
μπορώ να πω ενοχές, αλλά μέχρι εκεί. Πολύ γρήγορα τις έδιωχνα 
απ’ το μυαλό μου και μια αυτοσυγχώρεση έδινε άφεση στις αμαρ-
τίες μου.
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∆εν ξέρω πώς, αλλά πίστευα ότι δεν μπορούσε ν’ αποτελεί αμάρ-
τημα ο εφηβικός εκείνος έρωτας, με όποια ιδιοτέλεια κι αν περιείχε 
η προσπάθεια της προσέγγισης των δυο φύλων, τουλάχιστον στην 
ηλικία εκείνη. Πάντα πίστευα –ακόμα κι όταν η μάνα μας μάς φόβι-
ζε μ’ εκείνη την Αγία Επιστολή– πως ο Θεός του κόσμου όλου δεν 
είναι δυνατόν να ’ναι τιμωρός. 

Είχα, κι έχω την αίσθηση, ότι η αμαρτία, αν υπάρχει τέτοια σ’ αυ-
τόν το τομέα, είναι συνυφασμένη με την αυτοτιμωρία μας, η οποία 
νομίζω πως αποδίδεται ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή.

Πιστεύω ότι μόνον ο άνθρωπος γενικότερα είναι τιμωρός και μά-
λιστα τις περισσότερες φορές, χωρίς να το καταλαβαίνει, του ίδιου 
του εαυτoύ του. Και δεν ήμουν ο μόνος. Τα περισσότερα φλερτ κι 
οι γκομενοδουλιές άρχιζαν τις άγιες εκείνες πραγματικά μέρες, που 
συμπίπτουν πάντα με τον ερχομό της άνοιξης και των λουλουδιών, 
που μαζί μ’ αυτά ανθίζαμε κι εμείς…

∆ε θα ξεχάσω επίσης στις αποκριές, τα καρναβάλια. Ξενυχτού-
σαμε κι έτσι που ήμασταν μασκαρεμένοι, μας επιτρεπόταν κάθε μα-
σκαραλίκι κάτω απ’ την ανωνυμία της μάσκας και των αυτοσχέδιων 
κουστουμιών μας.

Χειμώνας καιρός και μια βραδιά καρναβαλιού, τέσσερις συμμα-
θητές, βγήκαμε για  καντάδα.  Είχαμε  καταναλώσει κάποια μπου-
καλάκια, τσέπης του περίφημου «πίπερμαν» (λικέρ, γλυκό, ποτό 
με γεύση μέντας) και ξηρό λευκό βερμούτ, έτσι όπως ήμασταν μα-
σκαρεμένοι σε κάποιο καφενείο στην πλατεία. Τα προσφιλή αυτά 
ποτά της εποχής (δεν είχαμε βλέπεις ανακαλύψει ακόμα το εθνικό 
μας ποτό, το ουίσκυ ντε) βαρούσαν γρήγορα στο κεφάλι, μ’ όλες τις 
επακόλουθες συνέπειες. Έτσι λοιπόν, φτιαγμένοι και χαζοχαρούμε-
νοι, βγήκαμε στο δρόμο, με την κιθάρα στα χέρια του ο Σάκης κι 
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από μια μαγκούρα στα χέρια μας οι άλλοι.

Πήραμε το δρόμο για το πρώτο σπίτι, όπου θα αφιερώναμε το 
τραγούδι.

Σκληρή καρδιά
γιατί να σ’ αγαπήσω.
Ψεύτρα με γέλασες.
Το ξέρω και πονώ
∆ε σου αξίζει
ακόμα και να σε μισήσω 
και μετανιώνω
γιατί να σ’ αγαπώ κ.τ.λ., κ.τ.λ.

Επακολούθησε σε κοινή ακρόαση –εν μέσω μεσοχωριού– λόγω 
της ίδιας γειτονιάς των κοριτσιών μας, του Σάκη και του δικού μου. 
Το «Ω!! μην κοιμάσαι» (προσφιλές τραγούδι για καντάδα τότε).

Ω!! μην κοιμάσαι
Ξύπνα να σε δω
Ψυχή χαριτωμένη
Σε ποθώ κ.τ.λ., κ.τ.λ.

Το βράδυ αυτό πήρα και το πρώτο φιλί απ’ την Ανίτα κάτω απ’ 
την εσωτερική σκάλα του σπιτιού της. Είχα πάρει φωτιά και παρα-
λίγο… αλλά μέχρι εκεί.

Το τρίτο τραγούδι «Ξύπνα δαχτυλιδόστομη» αφιερώθηκε στην 
αγαπημένη και σημερινή γυναίκα του Μίμη, την κυρία Φούλα.

Ξύπνα  δαχτυλιδόστομη
Καρδιές οπού μαραίνεις
Ξύπνα και δέξου τ’ άνθη μου
Μα συ ποτέ δε βγαίνεις
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Κύμινο, κύμινο, κύμινο,
μας βαλάντωσες κ.τ.λ.

Αφού ξεσηκώσαμε τρεις μαχαλάδες (γειτονιές), κάπου στο με-
σοχώρι (κάτω απ’ τον πλάτανο) αράξαμε.

*

Τραγούδια του Νίκου του Γούναρη είχαν πάντα την προτίμηση 
στο ρεπερτόριο του Σάκη, όπως ας πούμε: «Για τις γυναίκες ζούμε 
όλοι βρε παιδιά». «Αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα», «Πού 
να ’σαι τώρα αγαπημένη». «Σε είδα να κλαδεύεις» κι όλα τ’ άλλα 
υπέροχα τραγούδια, του καταπληκτικού εκείνου τροβαδούρου, 
δημιουργού. Κι εμένα μου άρεσαν και τα κάναμε ωραίες καντάδες. 
Του Σάκη του έμαθα μερικά παλιά τραγούδια, της παλιάς Αθήνας κι 
όχι μόνο, που άκουγα στα γλέντια των γονιών μου στο Βόλο και τα 
τραγουδούσαμε κι αυτά.

Θυμάμαι ένα καταπληκτικό τραγούδι, αγαπημένο του πατέρα 
μου, που το τραγουδούσε με την παρέα του. Αποτέλεσε ένα απ’ τα 
τραγούδια του δικού μου ρεπερτορίου στις καντάδες και με τους 
μετέπειτα συμμαθητές μου, της σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Για δώσε προσοχή.

Μες στη θερμή
κι ολόγλυκια αγκαλιά σου,
να γύρω το κεφάλι μου,
άφησέ με.

Κι αν κοιμηθώ,
με τα σγουρά μαλλιά σου,
μικρό μου κοριτσάκι,
σκέπασέ με. κ.τ.λ.
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Τα σχόλια είναι περιττά. Άλλα χρόνια φίλε μου.

 Ο Σάκης μού έμαθε τα Νιγριτινά που δεν τα ξέχασα ποτέ. Πόσο 
θα ’θελα, ρε Σάκη, να βρεθούμε κάποια βραδιά. Έτσι απλά ρε, ο ένας 
δίπλα στον άλλον, παρέα μόνο με την κιθάρα σου (έμαθες άραγε να 
παίζεις;) και με μερικούς από κείνους, τους τότε φίλους μας, και 
να πούμε κείνα τα καταπληκτικά τραγούδια. (∆ύσκολα ε!! κρίμα!!!) 
Εγώ πάντως θυμάμαι ακόμα εκείνα τα καταπληκτικά χιουμοριστικά 
Νιγριτινά, όπως το:

Κίνισι κι ου Τζουτζιάς μας
στ’ Αμούρμπιγκ για να πάει,
μι του γέρου του ∆ραμπάζη
να νυφουδιλέξ

Σαν τουν είδαν Μουρπικιώτσις
πάισαν κι άλλαξαν.
πράσινα φουστάνια βάζουν
κι άλικες πουδιές.

Σαν τις είδι κι ου Τζιουτζιάς μας
πιάσκι στου χουρό.
Φτος πουδάρ δεν ξέρ να ρίξ
κι όλου νταιαντά

Σαν τουν είδαν Μουρπικιώτσις
πάισαν ξάλλαξαν.
∆εν τουν παίρνου γω μπρε μάνα 
φτον του Νιγριτνό

Φτος πουδάρ δεν ξέρ να ρίξ 
Κι όλου νταιαντά.

Το Αντώνης του Ραγκούδη
μπαρντάκια διάλιγι
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κι Αυγινιώ του Κούκουσιούρα
Αυγινιώ μ’ κρουμύδια σκάλιζι.
Αυγινιώ μ’ σι λέου σήκου
π’ τιαυτόν του μαχαλά
κι έλα με στους μπαξέδις
Αυγινιώ μ’ που είνι Θιού χαρά.

∆ε θέλου να δουλεύεις
Να βασανίζεσαι,
Μον θελ’ να τρως να πίνεις
Αυγινιώ μ’ κι να στολίζεσαι.

Εσύ στου παραθύρι
κι εγώ στουν καφινέ,
ρίξε μου μια δικάρα,
Αυγινιώ μ’ να πχώ έναν καφέ.

Παπούτσια  μιντζισιόλες
Κι εκείνα βιρισέ
∆εν μι τα ’δουσι ο Τσιρίζης
Αυγινιώ μ’ γι’ αυτό δεν ήρτα ψες.

Όπως βέβαια και το:

Παπά μ’ Αλιξανδράκη
∆εν το ’κανις καλά

Μας φίλησες την κόρη
μέσα στην εκκλησιά

Καν τ’ άγια δε φουβήθκις
ούτι την παναγιά

Τα δώδεκα ευαγγέλια
Που ’ναι στην εκκλησιά.
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Το «μια γαλάζια πιριστέρα» κ.τ.λ.

Και, το πανελληνίως και όχι μόνο γνωστό, το «Μήλο μου κόκ-
κινο ρόιδο βαμμένο» που μαζί με τη «ΓΕΡΑΚΙΝΑ» για μένα αποτε-
λούν τον Εθνικό ύμνο της Νιγρίτας.

*

Επ’ ευκαιρία, για τους επερχόμενους, τα τραγούδια αυτά είναι 
ένα μόνο δείγμα του πλούσιου ρεπερτορίου τραγουδιών της Νιγρί-
τας.

∆είγμα ντοπιολαλιάς, της καθημερινής διαλέκτου που εγώ πρό-
λαβα να μιλούν και να συναλλάσσονται οι ντόπιοι Νιγριτινοί. Ήταν 
για μένα μια μαγική διάλεκτος στα εφηβικά μου ορθάνοιχτα αυτιά.

Περνούσαν στο σκληρό δίσκο του μυαλού μου, για να μείνουν 
αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. Απ’ αυτόν το δίσκο παίρνω και το παρα-
κάτω περιστατικό, που την εποχή εκείνη έλαβε χώρα στα δικαστικά 
χρονικά της Νιγρίτας και θα σου το περιγράψω.

Ειρηνοδικείο Νιγρίτας.

∆ικάζεται αγρότης που διέπραξε ακούσια ζημία σε φυτώριο κα-
πνού, εις βάρος συγχωριανού του. Φασαρία και διαπληκτισμοί με-
ταξύ των αντιδίκων. Γέλια στο ακροατήριο. Πρόεδρος: Παρακαλώ 
ησυχία, θα εκκενώσω την αίθουσα. Παρακαλώ (χτυπάει το καμπα-
νάκι συγχρόνως), Παρακαλώ,  παρακαλώ.

Γίνεται ησυχία.

Πρόεδρος: Παρακαλώ, κ. συνήγορε, εξηγήστε μας τι συνέβη. 
Συνήγορος (∆ικολάβος): Κύριε Πρόεδρε, η αιτία η οποία μας προ-
ξένησε τας ζημίας εις τα εν λόγω φυτώρια μας...

– Ποια μας, ρα, (ρε) θκά μ’ είνι (πετιέται ο πελάτης του).
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Πρόεδρος: (Χτυπάει το καμπανάκι). Συνεχίστε παρακαλώ.

∆ικολάβος: Τα γεγονότα όπως εξελίχτηκαν, κ. Πρόεδρε, έχουν 
ως εξής: Ξεροβήχει ο δικολάβος και με ύφος μεγάλου νομικού 
(στιλ Κούγια, ας πούμε) αρχίζει τη βαρύγδουπη αγόρευσή του.

– Σμήνος περδίκων κ. Πρόεδρε, αιφνιδιάσας τον ίππο, ξικατσίρ-
σαν τα παλιόγρουνα κι έκαναν τσ’ χασλαμάδες τσάτσαλα μάτσαλα.

Μεθερμηνευόμενο. Ένα κοπάδι από πέρδικες τρόμαξαν τ’ άλο-
γο του κατηγορουμένου, που ήταν δεμένο κοντά στο φυτώριο κα-
πνού του συγχωριανού του, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν με τη σει-
ρά τους τα γουρούνια που έβοσκαν εκεί κοντά, τα οποία μπήκαν 
στο φυτώριο του καπνού και του προξένησαν ζημιές!!!

Αλλά κι εκείνο το καταπληκτικό με το γέρο μερακλή.

 Έλεγαν οι Νιγριτινοί: Κείνα τα χρόνια, ήταν ένας μερακλής γέρος 
που του άρεσαν οι γυναίκες.

Καθόταν, έλεγαν, στο μεσοχώρι και χάζευε τις όμορφες που 
περνούσαν από μπροστά του και στη θέα των ωραίων οπίσθιών 
τους «η πουτσαρίκατ έσταζε σαν Σαρμουσακλιότκους μπούκλους». 
(Όπου Σαρμουσακλιότκους –από το χωριό Σαρμουσακλί, τη σημε-
ρινή Πεντάπολη– και μπούκλους, ξύλινο υδροδοχείο της εποχής). 
Οι άλλες λέξεις δε χρειάζονται μετάφραση φαντάζομαι.

*

∆εν θα ξεχάσω τα ραντεβουδάκια σε κάποιο σπίτι που βρίσκαμε 
την ευκαιρία (έλειπαν οι γονείς μας πολλές φορές, με την προτρο-
πή μας και την ανοχή τους) να συναντιόμαστε δυο ζευγάρια με τα 
«κορίτσια μας» προσπαθώντας κωμικοτραγικά να εκτονώσουμε τις 
αναθυμιάσεις… της παρθενίας… μας.
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Τις απίθανες Τσαϊράδες, (τσιαίρ, χορτολίβαδο). Τις ξάπλες μας 
δηλαδή με τα κορίτσια στα καταπράσινα χορτολίβαδα που ήταν 
άφθονα την άνοιξη και σχετικά κοντά στην πόλη. Έτσι στον κοινό 
στόχο, που ήταν το ραντεβού, δημιουργήθηκαν φιλίες μεταξύ των 
κοριτσιών και των αγοριών ανά τετράδα. Ένα κορίτσι προκειμένου 
να έχει εξασφαλισμένο το άλλοθι της απουσίας του από στο σπίτι, 
επικαλούνταν τη συνάντηση με τη φίλη της –για διάβασμα συνή-
θως– και έτσι το έσκαγε. Έπ’ ευκαιρία λοιπόν, συμμετείχε και το 
άλλο ζευγάρι, σε αντίστοιχο άλλοθι, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Βέ-
βαια οι φιλίες αυτές έκαναν μπαμ από μακριά γιατί οι περισσότεροι 
ξέραμε το κόλπο κι έτσι εμπειρικά αλλά και στατιστικά βγάζαμε το 
συμπέρασμα ποιος τα είχε με ποιάν.

 Η συμμετοχή των κοριτσιών σ’ αυτές τις δραστηριότητες ήταν 
βέβαια, για να μη λέμε και υπερβολές, μικρή. Λίγα ήταν αυτά που 
τολμούσαν να διακινδυνεύσουν, κάποιο μάτι να τους δει και πολύ 
εύκολα να τα βαφτίσουν μ’ εκείνο το γνωστό «κοσμητικό» επίθετο.

*

Απαγορεύεται η παραμονή σε καφενεία, κάθε είδους χαρτοπαί-
γνιο και το τάβλι. Η παραμονή σε αίθουσες με μπιλιάρδα και ποδο-
σφαιράκια.

 Οι   καλύτεροι   ταβλαδόροι   ήταν   μαθητές   (μερικοί    βέβαια)    
των μεγαλύτερων τάξεων του γυμνασίου. Στην ξερή και στην πρέ-
φα άπιαστοι. Τα καμάτζο, κατ’ άλλους οι μπλόφες, ήταν φανταστικές 
τεχνικές που εντυπωσίαζαν τους θαμώνες.

 Οι παίκτες είχαν και θεατές γύρω τους, οι οποίοι συμμετείχαν 
από μακριά στο παιχνίδι σιωπηλοί.

 Κάποιοι θερμόαιμοι όμως παρεμβαίνανε με παρατηρήσεις και 
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με τις κριτικές τους εκνεύριζαν τους παίκτες. (Το ίδιο συμβαίνει και 
σήμερα βέβαια, στα κλασικά καφενεία. Θαμώνες φευ, συνταξιού-
χοι, προσπαθώντας να βρουν κι αυτοί ένα φιλαράκι, γλιτώνοντας 
για λίγο την γκρίνια της, γιαγιάς πλέον, συμβίας τους).

 Οι μικρότεροι παίζαμε τάβλι και μπιλιάρδο με στοίχημα ένα ούζο. 
Το ούζο μέσα σ’ ένα μικρό ποτηράκι (σαν κάτι με τα σημερινά σφη-
νάκια) είχε και μεζέ. Ο μεζές σε ένα μικρό πιατάκι αποτελούνταν 
από την εξής καταπληκτική  ποικιλία:

 Ένα κομματάκι ντομάτα, δυο κομμάτια αγγούρι, με λίγο ξίδι 
πάνω τους, δυο ελιές κι ένα κομματάκι (δείγμα!!) τυριού, και ελάχι-
στο ψωμί.

Πάνω τους καρφωμένες οδοντογλυ-
φίδες της μοναδικής και μονοπωλιακής 
μάρκας, τότε «ο Ελέφας». (φωτο)  Έτσι 
έμαθα σιγά σιγά το αλκοόλ κι έγινα φίλος 
του.

Μη φοβάσαι δεν έγινα αλκοολικός.

 Αν κι ένας φίλος ειδικός μού λέει, κι έχει δίκιο, πως βρίσκομαι 
στο πρώτο στάδιο αυτής της πράγματι μεγάλης μάστιγας που ταλα-
νίζει πολλούς και δυστυχώς και νέους ανθρώπους.

 Προσοχή, θέλει ρέγουλα.

 Όσο για το μπιλιάρδο και τα ποδοσφαιράκια; Τις καλύτερες κα-
ραμπόλες –τα λεγόμενα σερί– και τα καταπληκτικότερα γκολ τα κα-
τάφερναν οι μαθητές.

 Τα μεσημέρια που όλοι βρισκόντουσαν στα σπίτια τους, γονείς, 
«καλοί» μαθητές, καθηγητές και χωροφύλακες (συμμετείχαν κι αυ-
τοί στην πάταξη του εγκλήματος) μερικοί από μας, που θέλαμε να 
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παίξουμε, καταφεύγαμε στο καφενείο του Κασιμέρη και στο μπιλι-
αρδάδικο του Τσιφούτη, όπου η παρανομία μάς περίμενε.

 Στέκες προκλητικά και δελεαστικά μάς περίμεναν στοιχισμένες 
στις θήκες τους στον τοίχο, για να τις ξεκρεμάσουμε και να αρχί-
σουν οι καραμπόλες στο καλυμμένο με πράσινη τσόχα μάρμαρο 
του τραπεζιού του μπιλιάρδου.

 Οι παρατεταγμένοι, κρεμασμένοι ξύλινοι παίχτες στους χρωμι-
ούχους άξονες με τις ξύλινες χειρολαβές των παικτών των μικρών 
επιτραπέζιων γηπέδων, περίμεναν να τους δώσουμε κίνηση, να πε-
τύχουν γκολ.

 Το χρηματικό κόστος ήταν η πληρωμή της κάθε ώρας που απα-
σχολούσαμε το κάθε τραπέζι του εκάστοτε παιχνιδιού. Βέβαια μέσα 
στο κόστος της πληρωμένης ώρας περιλαμβανόταν και η εχεμύ-
θεια, έτσι κι αλλιώς, και η περιφρούρηση του χώρου, για να απο-
φευχθεί η είσοδος κάθε ανεπιθύμητου, από τον καφετζή.

  Πολλές φορές –ανάλογα με το πάθος και τη επιδεξιότητα που 
κατείχε τους παίκτες– μπαίνανε και στοιχήματα. Όποιος έκανε τις 
περισσότερες καραμπόλες στο μπιλιάρδο ή έβαζε τα περισσότερα 
γκολ στα ποδοσφαιράκια ήταν κι ο νικητής, ή οι νικητές (παίζαμε 
και ζευγάρια).

 Είχαμε ως κέρδος το δωρεάν παίξιμο αλλά και το χαρτζιλίκι απ’ 
την είσπραξη του συνολικού στοιχήματος απ’ τους αντιπάλους μας. 
Στο τάβλι όποιος έπαιρνε τα πρώτα πέντε ή επτά παιχνίδια πρώτος 
–ανάλογα τι συμφωνία γινότανε– ήταν ο νικητής. Οι πόρτες, το πλα-
κωτό, το φεύγα (το εβραίικο το γκιούλ ήταν προαιρετικό) ήταν τα 
παιχνίδια του τάβλι. Τα παιχνίδια αυτά τα ’παιζα όλα, αλλά θέλεις να 
σου πω την αλήθεια; ∆εν ήμουν γεννημένος να διαπρέψω σ’ αυτά. 
Πινγκ πονγκ είχε μόνον το μπιλιαρδάδικο του Τσιφούτη, στην ημιυ-
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πόγεια αίθουσά του, και το ’παιζα με ενδιαφέρον μια κι ήμουν προ-
πονημένος από το δικό μου τραπέζι στο Βόλο. ∆εν έβρισκα όμως 
εύκολα αντίπαλο. Έπαιζα περισσότερο από αντίδραση στην απαγό-
ρευση και στην πλήξη.

 Αν θέλεις και για έναν άλλον και σπουδαιότερο λόγο. Έψαχνα. 
Έψαχνα «να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ’ αγαπάει στ’ αλή-
θεια» ότι με θέλει κι εκείνος για παρέα του. Εσύ δεν ξέρεις τι πάει να 
πει να είσαι μόνος σε ξένο τόπο. Τα κορίτσια κατά ένα διαβολεμένο 
τρόπο ήταν πάντα πιο προσιτά σ’ εμένα. Είναι άλλο πράμα όμως η 
σχέση μαζί τους.

∆εν μπορώ να πω, με προσέξανε και ήταν όλες καλές μαζί μου. 
Για τ’ αγόρια, ήμουν όμως πάντα ο ξένος, το σοκολατόπαιδο. Ο Βο-
λιώτης. Η στάση τους, το καταλάβαινα, ήταν σχεδόν εχθρική. Και το 
χειρότερο, «Προσωρινός». Προσωρινός με την έννοια της παραμο-
νής μου στο συγκεκριμένο τόπο, γιατί προσωρινοί έτσι κι αλλιώς 
είμαστε όλοι και παντού σ’ αυτή τη ζωή. Λες και φαινόταν αυτή η αί-
σθηση που δε με εγκατέλειψε ποτέ. Ακόμα και σήμερα, στα τολμη-
ρά και ουτοπιστικά όνειρά μου, νομίζω πως κάποιο πρωινό θα ξυ-
πνήσω κι απ’ το παράθυρό μου θ’ αγναντέψω τον αγαπημένο μου 
Παγασητικό.

*

Μια μέρα, σ’ αυτό το μπιλιαρδάδικο έγινε καρφωτή. Σε ανύποπτη 
ώρα, παίζαμε μπιλιάρδο σε δυο τραπέζια τετράδες. Κάποιος βλέπει 
από τα παράθυρα της μακρόστενης ημιυπόγειας αίθουσας να περ-
πατάνε συνωμοτικά στο θάμπος του συννεφιασμένου απογευματι-
νού δυο ζευγάρια πόδια, με κατεύθυνση την είσοδο του μαγαζιού. 
Ένας άλλος γνωρίζει τα ρεβέρ του παντελονιού και τα παπούτσια 
του γυμνασιάρχη και φωνάζει συνθηματικά «Χάρντινγκ».
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 Πρώτος, παρατάω τη στέκα στο τραπέζι ορφανή, και σαν αστρα-
πή τρέχω προς το μακρόστενο ντουλάπι που αποτελούσε τον πάγκο 
του αφεντικού, κάτι σαν ταμείο, ας πούμε, αλλά και καταπληκτικός 
κρυψώνας σε περίπτωση συναγερμού. Περνάω απ’ την πίσω με-
ριά και χώνομαι μέσα. Με ακολουθεί ένας άλλος και γινόμαστε δυο 
κουβάρια στο βάθος του ντουλαπιού. Κανένας δεν περίμενε να γί-
νει έφοδος τέτοια ώρα. (Είχε πάει και για κατούρημα ο Τσιφούτης). 
Μπαίνει μέσα ο ίδιος ο Στρίκης, ο γυμνασιάρχης, με το τσιράκι του, 
τον επιστάτη. Ένας τρίτος που πρόλαβε να χωθεί κι αυτός μέσα στο 
ντουλάπι (δεν χωρούσε κι άλλους) κλείνει σέρνοντας τη συρταρω-
τή πόρτα και λουφάζουμε. Οι υπόλοιποι πέντε μείνανε με τις στέκες 
στα χέρια σε στάση προσοχής, σαν νεοσύλλεκτοι φαντάροι. Ο γυ-
μνασιάρχης με χαιρέκακο ύφος, τους έπιασε έναν έναν απ’ τ’ αυτί.

Έγιναν τα διαπιστευτήριά τους και αποπέμφθηκαν με την αυτό-
φωρο ποινή της τριημέρου αποβολής στην πλάτη τους. Ο Τσιφού-
της, τ’ αφεντικό, που γύρισε απ’ το κατούρημα, στάθηκε στον πά-
γκο του μπροστά και προσπαθούσε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα 
με τον γυμνασιάρχη.

Την ώρα που γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις όμως, ένα βήξι-
μο του τρίτου που χώθηκε στο ντουλάπι τραβάει την προσοχή του 
επιστάτη. Σαν καλό πιστό σκυλί τ’ αφέντη του φερμάρισε, και σέρ-
νοντας την πόρτα έρχεται φάτσα κάρτα με τον κώλο του συμμαθητή 
μου.

– Κύριε Γυμνασιάρχα, κύριε Γυμνασιάρχα, ελάτε έχει κι άλλους 
εδώ.

– Πού είναι;

– Εδώ, εδώ μέσα στο ντουλάπι.
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Ο γυμνασιάρχης με το καρφί της μύτης της ομπρέλας που συ-
νήθως κρατούσε στο χέρι του (προσδίδοντάς του περισσότερη 
αυστηρότητα και κύρος) κεντρίζει σαν βουκέντρα τον κώλο του 
συμμαθητή μου, που δεν ήθελε να βγει απ’ την κρυψώνα του. Ανα-
γκάζεται όμως απ’ τη μεγαλύτερη πίεση του καρφιού της ομπρέλας 
να βγει με την όπισθεν. Το κενό που άφηνε το συρόμενο μισάνοιχτο 
καπάκι του ντουλαπιού μέχρι τον κώλο του επόμενου φυγάδα ήταν 
τέτοιο που δεν επέτρεπε εύκολα τον εντοπισμό του.

Το μήκος της ομπρέλας και το μακρύ χέρι του γυμνασιάρχη όμως, 
έφτανε να ανιχνεύσει και τον επόμενο. Έτσι ο πονηρός γυμνασι-
άρχης υπολογίζοντας και το υπολειπόμενο μήκος του ντουλαπιού, 
χώνει όλο το μήκος της ομπρέλας του και την κραδαίνει μια εδώ και 
μια εκεί και καμιά φορά την εμβολίζει στο βάθος, στο σκοτάδι του 
ντουλαπιού. Ένας απ’ αυτούς τους εμβολισμούς κεντρίζει τον κώλο 
και του δεύτερου συγκατοίκου μου, με τα γνωστά επακόλουθα.

Όπισθεν ολοταχώς, απ’ τ’ αυτί και στο δάσκαλο, που λένε. Μια 
και το βάθος του ντουλαπιού ήταν τέτοιο που δεν έδινε τη δυνατό-
τητα παραπάνω έρευνας και η συγκομιδή τόσων άτακτων μαθητών 
ήταν αρκετή (επτά άτομα αποβολή δεν ήταν και μικρή επιτυχία στην 
προσπάθεια εφαρμογής του συστήματος σωφρονισμού αλλά και 
παραδειγματισμού  για τους υπόλοιπους), η προσπάθεια ανεύρε-
σης κι άλλου συνωμότη σταμάτησε. Η αγωνία και η αδρεναλίνη στο 
κόκκινο. Η αναπνοή περιορισμένη και η ατμόσφαιρα αποπνικτική 
όταν μάλιστα ο Τσιφούτης κλείνει σε ένδειξη του τέλους της έρευ-
νας τη συρταρωτή πόρτα του ντουλαπιού.

Η μυρωδιά απ’ τα ιδρωμένα εφηβικά κορμιά των εγκλωβισμέ-
νων μέχρι πριν από λίγο, σε συνδυασμό με τη μούχλα του ντουλα-
πιού, σπάει μύτες.
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Η διάθεση για φτάρνισμα σταματάει αυτόματα με το βούλωμα 
της μύτης και του στόματος με την παλάμη μου. Για τέτοια είμαστε 
τώρα; Κλεισμένος μέσα εκεί προσπαθώ να καταλάβω από τις κου-
βέντες και τα βήματα πότε θα ξεκουμπιστεί ο που…της ο γυμνασι-
άρχης και το τσιράκι του. Οι τιμωρημένοι πλέον μαθητές, ένας ένας 
κατευθύνονται στις κρεμάστρες όπου είχαμε αφήσει κρεμασμένα 
τα πηλήκιά μας. Αρχίζει να παίρνει ο καθένας το δικό του για να 
φύγει.

Ο Τσιφούτης, τ’ αφεντικό, ο μπαρμπα-Γιώργος όπως τον λέγαμε, 
αντιλαμβάνεται ότι με την αποχώρηση των μαθητών στο τέλος θα 
περίσσευε ένα καπέλο (φυσικά το δικό μου). Και τότε άντε να απο-
δείξεις ότι ο μπαρμπα-Γιώργος είναι γυμνασιόπαιδο.

Προσεγγίζει λοιπόν ο μπαρμπα-Γιώργος με μαεστρία την κρεμά-
στρα, όταν γυμνασιάρχης και επιστάτης κατευθύνονται προς την 
έξοδο περήφανοι για την καλή ψαριά που πιάσανε. (Τους είχε ξεφύ-
γει βέβαια ένα λαβράκι). Ξεκρεμάει τ’ ορφανό καπέλο και το βουτά-
ει πίσω στη μέση του, ανάμεσα από τη ζώνη και το πουκάμισό του. 
Τα υπόλοιπα είναι λόγια περιττά.

Κάπως έτσι ξεπεράσαμε εμείς οι λίγοι μικροεπαναστάτες (αλή-
τες) της εποχής και αυτή την απαγόρευση.

*

Απαγορεύεται η ανάγνωση ακατάλληλων βιβλίων, περιοδικών 
κ.τ.λ. Η απαγόρευση αυτή τότε αφορούσε γενικότερα την ελληνική 
κοινωνία, λόγω της αυστηρής λογοκρισίας που επικρατούσε ειδι-
κότερα στην επαρχία.

Έτσι και να ’θελες να διαβάσεις κάτι εξωσχολικό, διαφορετικό απ’ 
τα συνηθισμένα, δεν ήταν δυνατό να το ζητήσεις και να το βρεις στη 
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Νιγρίτα. Ακόμα κι ελαφρώς αμφισβητούμενα λογοτεχνικά βιβλία. 
Να φανταστείς ότι πολλά απ’ τα σχολικά βοηθήματα (τις μεταφρά-
σεις των αρχαίων κειμένων, το γνωστό «Κατάλογο Ανωμάλων» 
του Ρώσση, τις λύσεις των θεμάτων της Άλγεβρας και της Γεωμε-
τρίας του Τόγκα και της Φυσικής του Μάζη) απαγορευόταν να τα 
συμβουλεύεσαι. Άσχετα βέβαια αν οι πε ρισσότεροι και ειδικότερα 
οι «καλοί» μαθητές τα είχαν σε πρώτη ζήτηση. ∆εν ήταν κι εύκολο 
να τα βρεις, κι αν τα εύρισκες, χρειαζόσουν λεφτά για να τ’ αγορά-
σεις. Μην ξεχνάς πως τα σχολικά βιβλία τ’ αγοράζαμε τότε ακόμα.

Στο βιβλίο του «Το ροκ των Μακεδόνων» ο Πάνος Θεοδωρίδης 
γράφει μεταξύ άλλων: «Με σχετικούς νόμους από το 1887 και στο 
εξής, το κράτος εισπράττει χρήματα για τα σχολεία. Οι μαθητές των 
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης υπο-
χρεώνονται να καταβάλουν τέλος εγγραφής, έκδοσης Απολυτη-
ρίου, Ενδεικτικού, Αποδεικτικού και Πιστοποιητικού σπουδών. Το 
ποσό κατά περιόδους αναπροσαρμόζεται, όπως είναι φυσικό. Το 
1960 η εγγραφή στο Γυμνάσιο έχει οριστεί στις 65 δρχ., η εισφορά 
Σχολικού Ταμείου είναι 60 δρχ., η μαθητική εισφορά 5 δρχ. και τα 
εκπαιδευτικά τέλη για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου είναι 340 δρχ. για 
την ∆΄ και Ε΄ τάξη 500δρχ. και για τη ΣΤ΄ τάξη 550 δρχ. Τα ποσά δεν 
ήταν βέβαια τεράστια, αλλά αν συνυπολογιστούν τα έξοδα για την 
αγορά των σχολικών βιβλίων, τετραδίων και ποδιάς, όπως επίσης 
και το γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια τότε είχε συνήθως περισ-
σότερα από δύο παιδιά, η οικονομική επιβάρυνση γινόταν δυσβά-
σταχτη. Κι ύστερα ήταν η προσφυγιά και η φτώχια, οι πόλεμοι και 
η ορφάνια, που δεν επέτρεπαν την παραμικρή πολυτέλεια... Απαλ-
λαγές από τα εκπαιδευτικά τέλη υπάρχουν αλλά πολύ λίγες. Απαλ-
λάσσονται εξολοκλήρου οι αριστούχοι, τα άπορα, τα ορφανά, τα 
παιδιά των πολυτέκνων, οι καταγόμενοι από τη Β. Ήπειρο, Κύπρο, 
Ρωσία κ.λπ., τα παιδιά των θυμάτων πολέμου, αναπήρων, πυρο-
παθών, ενώ το μισό ποσοστό καταβάλλουν τα παιδιά των δημο-
σίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Η τελευταία περίπτωση 
αποτελούσε για πολύ κόσμο κοινωνική αδικία, τη στιγμή που εξ 
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αντικειμένου άποροι για πολλούς λόγους δεν μπορούσαν να εξα-
σφαλίσουν το μαγικό χαρτί απορίας που χορηγούσαν οι ενορίες».

Πολλοί από μας αγοράζαμε μεταχειρισμένα βιβλία ή τα αποχτού-
σαμε από μαθητές γνωστών οικογενειών που τα παιδιά τους τελεί-
ωναν την τάξη στην οποία εμείς θα πηγαίναμε την επόμενη χρονιά. 
Βέβαια αυτό συνέβαινε και με τα δικά μου βιβλία, τα οποία απο-
κτούσε η Κική μια και με ακολουθούσε.

Την εποχή αυτή, 1955-1958, τα εξωσχολικά βιβλιαράκια και τα 
περιοδικά που κυκλοφορούσαν χωρίς απαγόρευση ήταν: «Ο Μι-
κρός

΄Ηρως». ο περιβόητος «Γιώργος Θαλάσσης». «Το Παιδί Φάντα-
σμα». «ο Ταρζάν» με την Τζέην και την τσίτα, η «Μάσκα». με τον 
«φεγγαροκέφαλο» και τον «Ντετέκτιβ Χ». Τα «Μίκυ Μάους» με τον 
Μίκυ, τον Γκούφη και τον Πλούτο. Ο «Ντόναλντ Ντακ».

Αυτού του είδους τα βιβλιαράκια δε με έκαναν ποτέ φανατικό 
αναγνώστη τους. Όχι ότι δε με συνάρπαζαν, ας πούμε, οι περιπέτει-
ες ή τα καμώματα απ’ τα καταπληκτικά και συμπαθέστατα ζωάκια 
και παπιά (άλλα «παπιά» ήταν πιο ενδιαφέροντα για μένα βέβαια), 
αλλά δεν ξέρω, δεν έκανα και σαν τρελός να τρέξω να τ’ αγοράσω.

 Τα περιβόητα κλασικά εικονογραφημένα, με πρώτο και καλύτε-
ρο «Οι Άθλιοι» του Βίκτορος Ουγκώ, με την καταπληκτική περιπέ-
τεια του Γιάννη Αγιάννη, τον Ιαβέρη του, τον Μάριο και την Τιτίκα, 
μου άρεσαν. Αργότερα τα είδα και στο σινεμά.

Τα περιοδικά «Θησαυρός» με τη χοντρή και τον Ζαχαρία της, τα 
ανέκδοτα, το «Ντόμινο» το «Ρομάντζο» με τα μυθιστορήματα σε 
συνέχειες και τα «Σινερομάντζα» τα οποία είχαν εικονογραφημένες 
ιταλικές κοινωνικοερωτικές επί το πλείστον ταινίες με μεταφρα-
σμένους διαλόγους. Οι διάλογοι ήταν γραμμένοι μέσα σε τελάρα κι 
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ένα κάτι σαν βέλος, ας πούμε, έδειχνε το πρόσωπο που μιλούσε 
στην εκάστοτε εικόνα (ένα κινηματογραφικό καρέ στην ουσία). Πα-
νέμορφοι πρωταγωνιστές περιπλέκονταν σε δακρύβρεχτα σενάρια 
κι αντίστοιχες ερωτικές σκηνές.

Αυτών των περιοδικών, η μάνα μου, η αδερφή μου αλλά κι εγώ, 
για διαφορετικούς λόγους ο καθένας μας, ήμασταν αναγνώστες, 
«φαν» σαν να πούμε ένα πράμα. Σαφώς δεν το συζητώ, και η Ζωή 
του Παιδιού, τα είπαμε παραπάνω.

Παρ’ όλ’ αυτά, και τα επιτρεπόμενα αυτά ανώδυνα και εύπεπτα 
αναγνώσματα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, συναντούσαν 
την αντίδραση και την απαγόρευση απ’ τη μεριά των γονιών μας, 
που νόμιζαν πως αποσπούσαν την προσοχή μας απ’ τα μαθήματά. 
Έτσι λοιπόν σκαρφιζόμασταν τρόπους, πού και πώς μπορούσαμε να 
διαβάσουμε το καινούριο τεύχος του Μικρού Ήρωα, ας πούμε, που 
αν δεν κάνω λάθος ήταν 15πενθήμερο. Η αυστηρότητα κάποιων 
γονιών έφτανε και στην απαγόρευση ύπαρξης αυτών των εκδόσε-
ων στο σπίτι.

Το υπόγειο του σπιτιού, ας πούμε, του Ευθύμη του Σοφιανού, 
συμμαθητή μου (έγινε γιατρός), ήταν γεμάτο Μάσκες και Μικρούς 
Ήρωες. Πολλές φορές λαθραία κατεβαίναμε σ’ αυτό, και μαζί ρου-
φούσαμε στην κυριολεξία τα καινούρια επεισόδια. Σε κάθε κατόρ-
θωμα του Μικρού Ήρωα –συνήθως σαμποτάζ κατά των Γερμανών 
κατακτητών– ανταλλάσσαμε ματιές θαυμασμού και ικανοποίησης.

Αμέσως μετά, με πιο έντονο το ενδιαφέρον, ξαναβρίσκαμε το 
σημείο που είχαμε μείνει και συνεχίζαμε για τις νέες περιπέτειες και 
τα νέα κατορθώματα του Μικρού Ήρωά μας. Ένας τέτοιος Ήρωας 
δεν μπορούσε να μην έχει και την αγαπημένη του που τον ενέπνεε 
περισσότερο στα τολμηρά σχέδιά του. Η Κατερίνα ήταν αυτή που 
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τον θαύμαζε και τον αγαπούσε. Η λαιμαργία του Σπίθα μάς έκανε 
να γελάμε και καμιά φορά να θυμώνουμε, γιατί έφερνε σε δύσκολη 
θέση τον Μικρό Ήρωα.

Έτσι λοιπόν, ο Ευθύμης είχε αποκτήσει συνένοχο κι εγώ είχα 
βρει έναν τρόπο –που όπως είπαμε δεν ήμουν και φανατικός– να 
διαβάζω τον Μικρό Ήρωά μου.

Φυσικά αυτός που πλήρωνε το τεύχος ήταν ο Ευθύμης, μια κι 
ο πατέρας του είχε λεφτά, εδώ που τα λέμε. (Τα λεφτά του πατέ-
ρα του έπαιξαν και κάποιο άλλο ρόλο αργότερα στη ζωή μου). Μια 
μέρα διαβάζαμε στο υπόγειο, ζαρωμένοι με το κλεφτοφάναρο στα 
χέρια. Απορροφημένοι έτσι όπως ήμασταν, την ώρα που ο Γιώργος 
Θαλάσσης σαλτάριζε σ’ ένα γερμανικό καμιόνι, να σου, η μάνα του 
Ευθύμη, που «ειρήσθω εν παρόδω που λέμε» ήταν πολύ αυστηρή 
γυναίκα όπως κι ο πατέρας του.

– Τι κάνετε εδώ;

– Τι κάνουμε; Ψάχνουμε.

– Τι ψάχνετε;

– Ψάχνουμεεεεε…

– Θα σας πω εγώ τι ψάχνετε. Βγείτε έξω γρήγορα.

Σαν βρεγμένες γάτες βγαίνουμε στο πίσω μέρος της αυλής και 
μετά από λίγο βγαίνει κι η μάνα του Ευθύμη κραδαίνοντας στα χέ-
ρια της τα πειστήρια του διαπραχθέντος εγκλήματος. Τα δεκάδες 
βιβλιαράκια του Μικρού Ήρωα κατασχέθηκαν, το υπόγειο κλειδώ-
θηκε. (Ως Ολυμπιακή Εγκατάσταση, μέρες που είναι, αρχές Αυγού-
στου 2004. Κλειδώθηκε λέει και το Ολυμπιακό χωριό).  Το κλειδί 
πάρθηκε απ’ τη μάνα του Ευθύμη και εμείς χάσαμε τη γιάφκα μας.
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* * *

∆εν ξέρω γιατί, τελείως συμπτωματικά αλλά από νωρίς, πέσανε 
στα χέρια μου λογοτεχνικά βιβλία ξένων συγγραφέων όπως του 
Ζωρζ Ονε με τον καταπληκτικό Αρχισιδηρουργό του. Του Κρόνιν 
(Άγουρα χρόνια, Ώριμα χρόνια, Αγρυπνία μέσα στη νύχτα.), του Πι-
τιγκρίλι (Προσβολή στην ντροπή). Του Στάινμπεκ (Ανατολικά της 
Εδέμ), της ∆άφνης Ντυ Μοριέ (Η Ταβέρνα της Ζαμάικα), της Περλ 
Μπάκ (Ανατολικός και ∆υτικός άνεμος) κι άλλων τίτλων και συγ-
γραφέων που δε θυμάμαι αυτή τη στιγμή.

Τα βιβλία αυτά, κιτρινισμένα απ’ το χρόνο, αλλά και διαχρονικά τα 
περισσότερα, είχαν κι έχουν ακόμα και σήμερα για μένα (βρίσκονται 
στη μικρή βιβλιοθήκη της φυσιολατρικής μου καλύβας στην Πίνδο) 
μια ξεχωριστή γοητεία. Είχαν μια διαδικασία στο διάβασμά τους. Η 
βιβλιοδεσία τους ήταν απλή (λόγω έλλειψης τεχνολογίας φυσικά). 
Τα εξώφυλλά τους ήταν με απλά έγχρωμα λιθογραφήματα, πορτρέ-
τα και φωτογραφίες. Τα φύλλα των πυκνογραμμένων σελίδων τους 
ήταν από χοντρό ε κρού χαρτί και οι σελίδες τους ήταν δεμένες 
με φτηνή κόλλα ανά δύο. Όταν έπαιρνα να διαβάσω ένα καινού-
ριο τέτοιο βιβλίο (τα περισσότερα ήταν δεύτερο χέρι) είχα μαζί μου 
ένα χαρτοκόπτη ή ένα σουγιαδάκι. (Απαραίτητο αξεσουάρ πολλών 
αναγνωστών τότε, κρεμασμένο σε μια αλυσιδίτσα που την παίζαμε 
στριφογυρνώντας τη στο δείκτη της παλάμης μας. Τι δεν έκανε αυτό 
το σουγιαδάκι!)

Βάζοντας λοιπόν το χαρτοκόπτη ή το σουγιαδάκι ανάμεσα στις 
διπλωμένες δύο πρώτες σελίδες, ευχαριστιόμουν όταν άκουγα 
εκείνο το «χρατσ» που έκανε το χαρτί όταν ο χαρτοκόπτης προ-
χωρούσε προσεχτικά κι έσχιζε το ένωμα στο πάνω μέρος των δύο 
σελίδων. Προσεχτικά, σχεδόν ηδονικά, έπαιρνα την παρθενιά κάθε 
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σελίδας μέχρι να τελειώσω το διάβασμα του καινούριου μου βιβλί-
ου. Όταν το έδινα να το διαβάσει κάποιος, φίλος, φίλη (συνήθως 
υποψήφιο φλερτ μου) ή γνωστός, που τον ενδιέφερε η λογοτεχνία 
και τα μυθιστορήματα, του ’λεγα:

– Να το προσέξεις ε! Εγώ του πήρα την παρθενιά του. Και να μην 
ξεχάσεις να μου το επιστρέψεις.

Είχα ακούσει αργότερα έναν συγγραφέα ευφυέστατα και χαρι-
τολογώντας –σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου του– να λέει για τα 
δανεικά βιβλία: «Όποιο καλό βιβλίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη μου, 
είναι απ’ αυτά που κατά καιρούς μου δάνεισαν οι φίλοι μου να το 
διαβάσω …»

Ένα επίσης βιβλίο που απέκτησα στις πρώτες τάξεις του γυμ-
νασίου ήταν η περιβόητη «Μεγάλη Σεξουαλική Εγκυκλοπαίδεια» 
του Ζουράρι (πατέρα του γνωστού σε όλους μας σημερινού Κώστα 
Ζουράρι). Εκεί βούτηξα στα βαθιά.

Κάθε σελίδα του, ολόκληρη επιστήμη. «Απαγορευμένη περιοχή. 
Τα γεννητικά όργανα. Τα πρώτα σωματικά συναισθήματα ηδονής. 
Σεξουαλικές φαντασιώσεις. Αρχή της σεξουαλικής ωριμότητας. Οι 
πρώτες ετεροερωτικές επαφές. Ο φόβος μήπως δεν είναι κανείς 
φυσιολογικός. Το αποκορύφωμα της σεξουαλικής ωριμότητας. Αυ-
νανισμός. Εκπαρθένευση. Στύση, έλλειψη, αδυναμία αυτής. Πρόω-
ρη εκσπερμάτιση. Προκαταρκτικά παιχνίδια. Ο κοινός οργασμός’». 
Και τόσα άλλα σοβαρά θέματα που μου δώσαν απαντήσεις στα τόσα 
γιατί, στα τόσα μήπως, στα τόσα ερωτηματικά της εφηβικής μου 
άγνοιας δηλαδή.

Μπορώ να πω πως τρόμαξα πιο πολύ στο κεφάλαιο, Αφροδίσια 
Νοσήματα. Σαπρόφυτα, βλεννόρροια, σύφιλη κ.ά. Πήρα τις απαντή-
σεις μου και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο.
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 Άντε τότε να ’βρισκες κάποιον να σ’ απαντήσει σ’ αυτά τα καυτά 
ερωτήματα και τις απορίες σου. Οι γονείς και οι δάσκαλοι τα θέμα-
τα αυτά τα θεωρούσαν ταμπού. Μήπως νομίζεις ήξεραν κι αυτοί; 
Άγνοια κι ημιμάθεια σπαρμένη παντού.

Έτσι πολύ γρήγορα κατάλαβα τη συμβολή στη γνώση των κατ’ 
επιλογή εξωσχολικών βιβλίων και γιατί όχι κι ορισμένων περιοδι-
κών ποικίλης ύλης όπως λέμε. Τα βιβλία αυτά (έξω από τα σχολι-
κά που δεν ξέρω γιατί, πολλά αντιπαθούσα) αποτέλεσαν έναν καλό 
φίλο, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μου, βγάζοντάς με μάλιστα 
πολλές φορές κι από αδιέξοδα.

Τις πρώτες λέξεις στ’ Αγγλικά έμαθα να τις λέω και να τις γρά-
φω στο Λύκειο Βόλου. Τη συνέχιση όμως κι όποια πρόοδο είχα την 
όφειλα σε μια παλιά μέθοδο άνευ διδασκάλου, που ήταν τότε πολύ 
διαδεδομένη, για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με εντυπωσι-
ακά αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή ήταν η αιτία που πολλά παιδιά, 
για διάφορους λόγους το καθένα, μάθαινε μια ξένη γλώσσα.

Στη Νιγρίτα, μια και το έφερε η κουβέντα, υπήρχε αργότερα ένας 
δάσκαλος δημοτικού, ο κ. Καραγιάννης, ο οποίος δίδασκε την Αγ-
γλική γλώσσα. ∆ίδασκε σ’ ένα ημιυπόγειο δωμάτιο, διασκευασμένο 
σε αίθουσα διδασκαλίας, κανονική, με θρανία και καλό φωτισμό. 
Μαθητές του ήταν όσοι είχαν τη θέληση να μάθουν μια ξένη γλώσ-
σα και να έχουν φυσικά να πληρώσουν και τα δίδακτρα. Ένας απ’ 
αυτούς ήμουν κι εγώ. Ήθελα πολύ να μάθω Αγγλικά για διάφορους 
λόγους.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών απεδείχθη αργότερα 
πλεονέκτημα στις σπουδές μου, αλλά και στην επαγγελματική μου 
καριέρα.

*
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Ο πατέρας μου είχε έναν γνωστό μηχανουργό στη Νιγρίτα, τον κ. 
Ξυρόπουλο, που στο μηχανουργείο του έφτιαχνε διάφορες εργα-
σίες χρησιμοποιώντας τις εργαλειομηχανές του. Ο κ. Ξυρόπουλος 
είχε ένα γιο και μια κόρη, την Ισμήνη. Και τα δυο παιδιά του ήταν 
πανέμορφα και με σπουδές. Η κόρη σπούδασε Γαλλική Φιλολογία 
και την εποχή που πήγαμε εμείς στη Νιγρίτα παρέδιδε μαθήματα 
στο σπίτι τους. Η μάνα μου θέλησε να εκμεταλλευτεί τη γνωριμία 
αυτή και θεώρησε καλό να μου προτείνει την παρακολούθηση μα-
θημάτων Γαλλικής.

∆εν ξέρω πώς, δέχτηκα. Να βιβλία, να τετράδια, να λεξικό. 
Έτοιμος να κατακτήσω τη γαλλική κουλτούρα. Αμ δε. Η νεαρά δα-
σκάλα μου ήταν μια κούκλα. Λεπτή, ψηλή, με πράσινα μάτια, με 
φακίδες στο αχνό ροζ πρόσωπό της και σπαστά χάλκινα μαλλιά χυ-
μένα στο στήθος της, σκέτη μέδουσα.

Στην αρχή τα πήγαμε καλά. ∆ειλός στο καινούριο περιβάλλον, 
εύκολα και τα πρώτα μαθήματα. Τα μάτια καρφωμένα στο βιβλίο 
και προσοχή στην προφορά των λέξεων με εκείνο το γδάρσιμο στo 
λάρυγγα, όταν προφέραμε το «r».

Πέρασε λίγος καιρός, έμαθα και το τραγουδάκι «Frere Jacques». 
Το mon ami, το mon amour. Πήγα να ξεθαρρέψω, αλλά δεν το-
λμούσα να δω στα μάτια τη δασκάλα μου. Ήμουν τόσο ντροπαλός 
για πρώτη μου φορά. Μια μεγαλύτερη, όμορφη γυναίκα με τρόμα-
ζε. Κι ένα απόγευμα.

– Έλα πια, σήκωσε το κεφάλι σου mon enfant… George μην είσαι 
τόσο ντροπαλός.

Και το σηκώνω. Η ματιά μου, στη διαδρομή της απ’ το βιβλίο 
μέχρι την ευθεία του προσώπου της, πέφτει στο μισάνοιχτο «πορ-
σελάνινο» ντεκολτέ της. ∆εν τολμώ να την κοιτάξω και ξανασκύβω 
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το κεφάλι μου. Με τα ροζ ακροδάχτυλά της, μου σηκώνει το κεφάλι 
και με κοιτάει κατευθείαν στα μάτια.

– Τι συμβαίνει George?

Συνέβη ό,τι συμβαίνει σ’ έναν έφηβο σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Απ’ τα Γαλλικά, μου έμειναν μόνον ο «Frere Jacques» και το mon 
amour.

Και τώρα στην τελευταία απαγόρευση.

*

Απαγορεύεται το καπνίζειν …παντού.

Καπνιστής δε γεννιέται κανένας. Όπως και σήμερα, νομίζω έτσι 
και τότε, οι νέοι άνθρωποι κάπνιζαν για τους γνωστούς λόγους. 
Τότε το τσιγάρο ήταν ένδειξη ανδρισμού. Τα πρότυπα ήταν συνήθως 
οι αστέρες του σινεμά.

Οι πιο ανδροπρεπείς ηθοποιοί ήταν θεριακλήδες καπνιστές και 
πότες. Για θυμήσου τον Χόμφρεϊ Μπόγκαρτ, θα ξαναπώ, στο «Καζα 
μπλάνκα». τον Τζέιμς Ντίν στο «Επαναστάτης χωρίς αιτία». τον δικό 
μας Νίκο Κούρκουλο αργότερα, στο «Νόμος 4.000».

Πρέπει να πω πως ως έφηβος μου άρεσαν οι αστέρες του σινεμά.

∆εν τους είχα όμως κατά ένα μυστήριο τρόπο πρότυπά μου. (Π.Χ. 
∆εν κρέμασα κανενός και καμίας την αφίσα στο τοίχο του δωματί-
ου μου). Έτσι λοιπόν και το τσιγάρο δεν το κάπνισα γιατί ήθελα να 
μοιάσω σε κάποιον που είχα ως πρότυπο. Κάπνισα με μεγάλη μου 
δυσκολία το πρώτο και με τον εξής περιπετειώδη τρόπο.

– Πάμε ρε μια βόλτα στον Άγιο Νικήτα λέει ο Βασίλης.

– Και δεν πάμε λέμε οι άλλοι.
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∆εν προλαβαίνουμε να καθίσουμε στο παγκάκι κι ο Βασίλης μάς 
μοστράρει ένα πακέτο Νο «5» Παπαστράτος. Ένα από εκείνες τις 
κασετίνες (κυκλοφορούν και σήμερα βέβαια από κάποιες ελληνι-
κές καπνοβιομηχανίες όπως το sante και του Κεράνη ας πούμε) με 
10 τσιγάρα μέσα και χωρίς φίλτρο βέβαια (μόλις είχαν αρχίσει να 
εμφανίζονται κάτι αμερικάνικα σαν τα Pall Mall) με το κόκκινο εκεί-
νο πλαγιαστό, στρογγυλό, καλλιγραφικό πεντάρι του στη μέση του 
άσπρου πακέτου.

– Πάρτε ρε, να κάνουμε από ένα.

Παίρνω ένα απ’ τα δέκα πλαγιαστά σε οβάλ σχήμα τσιγάρα που 
βρισκόταν σε μια καταπληκτική σειρά το ένα πλάι στο άλλο μέσα 
στο κουτί. Κάτω απ’ τ’ ασημένιο και το λευκό χαρτί, προστατευμένο 
απ’ την υγρασία διατηρούσε τ’ άρωμά του, αυτό του φυσικού κα-
πνού. Βάζω τη μια του άκρη του τσιγάρου ανάμεσα στα χείλη μου, 
αυτή που ήταν τα γράμματα, «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Νο 5» (έτσι έπρεπε, 
λέγανε να μην καίμε τη φίρμα), το κρατάω με τα δυο μου δάχτυλα, 
το δείκτη και τον αντίχειρα, και περιμένω φωτιά. Να τ’ ανάψω και 
να το φουμάρω επιτέλους.

Ένα κλικ και το καπάκι από ένα τσακμάκι ανοίγει. Οι αλλεπάλλη-
λες περιστροφές του σιδερένιου πριονωτού μύλου του εκτοξεύ-
ουν πυρωμένα ρινίσματα τριμμένης τσακμακόπετρας, και το φυτί-
λι παίρνει φωτιά. Μια κιτρινοπράσινη φλόγα, της καμένης καθαρής 
βενζίνης του ποτισμένου φυτιλιού, έρχεται κάτω απ’ το ελεύθερο 
άκρο του τσιγάρου μου. ∆ημιουργεί το πρώτο πύρινο δαχτυλίδι απ’ 
το καμένο χαρτί και τον καπνό.

– Ρούφα ρε, μου λένε.

– Πώς;
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– Να έτσι, μου λένε.

Η πρώτη αδέξια ρουφηξιά εκείνου του τσιγάρου δε με ενθουσί-
ασε καθόλου. Μ’ έκανε να δω «Αγίους κι αγγελάκια» όπως λέει κι 
ένα απ’ τα ωραία τραγούδια του Χρ. Νικολόπουλου. Μια πίκρα στη 
γλώσσα του βρεγμένου καπνού απ’ το σάλιο και η μυρωδιά απ’ την 
καμένη βενζίνη του τσακμακιού έμειναν σαν γεύση στο στόμα μου. 
Και αν έχεις τύχη διάβαινε !

Εκεί που έβλεπα αγγελάκια και ποιος ξέρει τι οι άλλοι επίδοξοι 
καπνιστές, ξαφνικά εμφανίζεται ο φόβος κι ο τρόμος των μαθητών, 
ο νωματάρχης της ασφαλείας Τριβιζάς.

Τριβιζάς σήμαινε σκληρό καρύδι της Ασφάλειας της Νιγρίτας. Οι 
σφαλιάρες του μας έκαναν να δούμε τον ουρανό σφοντύλι. Ευτυ-
χώς δεν υπήρξαν, περιέργως, περαιτέρω διαδικασίες κι επιπτώ-
σεις. ∆εν ξέρω δε γιατί.

*

Σε μια καπνοπαραγωγική χώρα, και μάλιστα σε μια περιοχή όπως 
ήταν η Νιγρίτα, με τα εκλεκτότερα καπνά του κόσμου, η αυτοσχέ-
δια κατασκευή τσιγάρου επιτρεπόταν (το λεγόμενο στριφτό) μόνο 
στους καλλιεργητές, παραγωγούς καπνού. Υπήρχε ειδική νομοθε-
σία αλλά και υπηρεσία νομίζω, η εφορία καπνού. Τους προμήθευε 
συγκεκριμένο αριθμό τσιγαρόχαρτων για κατασκευή τσιγάρων για 
ίδια χρήση.

Απαγορευόταν δε αυστηρά η κατασκευή τσιγάρων σε μη παρα-
γωγό καπνού και η ποινή ήταν μεγάλη. Έμαθα με δυσκολία να κάνω 
τέτοια παράνομα τσιγάρα. Ήταν το κάτι άλλο.

Το άρωμά τους, το χρώμα του καπνού και η γεύση τους. ∆εν 
έβλεπες όμως μόνο Αγγελάκια και Αγίους όταν τα κάπνιζες, αλλά 
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και τη γη να ’ρχεται πάνω κάτω και να γυρίζουν τα πάντα γύρω σου. 
Βαριά τ’ άτιμα.

Σήμερα, χύμα καπνός και τσιγαρόχαρτα σε βιομηχανοποιημένη 
μορφή πωλούνται σε πολυτελείς συσκευασίες ελεύθερα και πα-
ντού.

Μη με ρωτήσεις, πώς από εκείνη την άσχημη εμπειρία του πρώ-
του τσιγάρου έγινα φανατικός καπνιστής. Τι λέγαμε; ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ-
ΤΑΙ …!

Στις καπνιστικές μου συνήθειες και προτιμήσεις, πήραν μέρος 
όλες οι μορφές βιομηχανοποιημένου καπνού. ∆εν υπήρξα απ’ αυ-
τούς που ήταν φανατικοί καπνιστές κάποιας συγκεκριμένης μάρ-
κας. ∆οκίμασα και κάπνισα κατά καιρούς, ανάλογα με την εποχή 
και με την επαγγελματική μου θέση, διάφορα. Τσιγάρα άφιλτρα ως 
μαθητής στην αρχή. Με φίλτρο αργότερα. Ελληνικά και ξένα, όλων 
των καπνοβιομηχανιών του κόσμου.

Μετέφερα ειδική μικρή μηχανή χειρός για την κατασκευή τσιγά-
ρων και μικροποσότητα τσιγαρόχαρτων από ταξίδι μου στο εξω-
τερικό σε εποχή απαγόρευσής των στην Ελλάδα, (έξω ήταν πολύ 
«ιν»., για την κατασκευή προσωπικών μου τσιγάρων.

Αργότερα έγινα καπνιστής πίπας. Πίπες; Κάθε προέλευσης και 
ποιότητας. Μεγάλες, μικρές. Καπνοί ψιλοκομμένοι, χοντροκομμέ-
νοι, βρασμένοι, μισοκαμένοι, αρωματικοί.

Αξεσουάρ; Τσαντάκια με θέσεις για τις πίπες, τον καπνό, τον ανα-
πτήρα, τους σχινοκαθαριστήρες για το επιστόμιο, τα φιλτράκια, το 
πολυεργαλείο για το πάτημα του καπνού και το καθάρισμα της πί-
πας απ’ τα υπολείμματα πίσσας. Σκεύος για τη βάπτιση της πίπας 
σε μπράντι, για την ξεκούραση και τη συντήρησή της. Ειδικό σταντ 
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για την κάθετη τοποθέτηση της συλλογής αλλά και της ματαιόδοξης 
επίδειξης της αγγλοσαξονικής συνήθειας.

Αργότερα ήρθαν τα πούρα. Πάσης φύσεως και προέλευσης. 
Πούρα, μικρά, μεγάλα, βιομηχανοποιημένα και χειροποίητα, σε 
κουτιά διάφορα, πολύχρωμα. Έμαθα να ξεχωρίζω ποια είναι με πε-
ριτύλιγμα χαρτιού και ποια είναι τα «καθαρά». μόνον από καπνό, 
Αβάνας κατά προτίμηση.

Το τελευταίο ξύλινο κουτί από πουράκια μάρκας «DAVIDOFF» τ’ 
αγόρασα παραμονές Χριστουγέννων το 1995 απ’ το κατάστημα του 
Ανθομελίδη στην οδό Τσιμισκή.

Στις 23 Ιανουαρίου 1995 έκανα την επέμβαση στην καρδιά,μου. 
Ο καταπληκτικός για μένα άνθρωπος και χειρουργός Παναγιώτης 
Σπύρου, συν Θεώ, έδωσε παράταση στη ζωή μου μέχρι και σήμερα 
που γράφω, Αύγουστος του 2004.

Έτσι λοιπόν «τηρούσαμε» ή παρακάμπταμε τις τότε απαγορεύ-
σεις – που προσπαθούσε το σύστημα να εφαρμόσει– μερικοί άτα-
κτοι μαθητές. Μας έλεγαν και έτσι. Τα συμπεράσματα όπως είπα 
στην αρχή, δικά σου.

Θα πρέπει βέβαια να πω ότι τα παιδιά –αγόρια και κορίτσια– που 
ερχόντουσαν στο Γυμνάσιο απ’ τα χωριά της περιφέρειας ήταν πιο 
συνε σταλμένα, για να μην πω φοβισμένα. Οι απαγορεύσεις εφαρμο-
ζόντουσαν και λειτουργούσαν καταλυτικά.

Σε πάρα πολλά μάλιστα διαμόρφωσαν το χαρακτήρα τους, κάτι 
που τα έκανε να διαφέρουν απ’ τ’ άλλα παιδιά των πόλεων.

Όταν αργότερα, όσα περνούσαν στο πανεπιστήμιο στη Θεσσα-
λονίκη, έβγαζαν εκεί τ’ απωθημένα τους. Μπορώ να πω πως φοι-
τήτριες από την περιφέρεια ήταν πιο «προοδευτικές» από εκείνες 
της Θεσσαλονίκης, έχοντας πια απόλυτη ελευθερία λόγω έλλειψης 
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ελέγχου απ’ τους γονείς τους, μια κι ήταν μακριά τους.

* * *

Είμαστε λοιπόν ακόμα στις αρχές του 1956, για να μην ξεχνιόμα-
στε, κι ο Μάρτης ως συνήθως γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης. 
Ο χειμώνας βαρύς.

Ο πατέρας μου συνεχίζει την κατασκευή του εκκοκκιστηρίου και 
αμείβεται ως ανασφάλιστος, ελεύθερος επαγγελματίας. Ο ∆ημη-
τράκης ο Σκέμπερης (ένας από τους αδελφούς Σκέμπερη, τ’ αφεντι-
κό στην ουσία της επιχείρησης) ήταν σκληρός εργοδότης και πήγε 
να εφαρμόσει την πολιτική του και στον πατέρα μου. Η εκμετάλ-
λευση ήταν προφανής αλλά ο πατέρας μου δεν μπορούσε να κάνει 
και διαφορετικά γιατί δεν υπήρχε άλλη δουλειά στη Νιγρίτα γι’ αυ-
τόν. Οι προτάσεις που είχε από διαφόρους δεν τον ικανοποιούσαν 
κι εξάλλου θεωρούσε σαν υποχρέωση στους άλλους αδερφούς να 
τελειώσει την κατασκευή του εργοστασίου.

Πρώτος χειμώνας στη Νιγρίτα κι άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα 
προβλήματα της παραμονής μας στον ξένο αυτόν τόπο. Απ’ το πεί-
σμα και την εργατικότητά του ο πατέρας μου συνεχίζει μ’ αμείωτο 
ρυθμό κι ενδιαφέρον την εγκατάσταση του εκκοκκιστηρίου. Αλλά 
απ’ το κρύο και την υπερκόπωση τού εμφανίζονται αιμορροΐδες. 
Είχε μια κάποια ευαισθησία και στο Βόλο, αλλά δεν τον ενοχλούσαν 
και τόσο πολύ. Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και με κάποιες γνωριμίες του Μιλ-
τιάδη (ενός απ’ τ’ αδέρφια Σκέμπερη που είπαμε) επισκέπτεται έναν 
ειδικό γιατρό, ο οποίος του θεράπευσε προσωρινά τις αιμορροΐδες 
με τρεις ενέσεις.

Έτσι λοιπόν τελειώνοντας την εγκατάσταση του εκκοκκιστηρίου, 
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εκπαιδεύει και κάποιον στο πόδι του, παίρνει κάποιο επιπλέον ποσό 
για την καλή εκτέλεση της εγκατάστασης και κάνει στην μπάντα.

 Στην μπάντα κάνει κι ο πρώτος χειμώνας στη Νιγρίτα και δεν 
άργησε να έρθει το Πάσχα. Ο πατέρας μου άρχισε τις επισκευές της 
πατόζας και του τρακτέρ.

Την χρονιά αυτή, μετά κι από συνεννόηση με τους Σκεμπεραί-
ους, πραγματοποιεί μια μετατροπή στην πατόζα του. Θα ήταν μαται-
οπονία να σου περιγράψω την όλη πατέντα.

Εν πάση περιπτώσει η μετατροπή αφορούσε την ενσωμάτωση 
του τρίτου μέρους του συγκροτήματος (κοσκίνα αχυροδιώκτη) στο 
κυρίως σώμα της πατόζας. Αυτό θα την έκανε πιο ευέλικτη, μικρό-
τερη στο μήκος της, αλλά και εύκολη στη μεταφορά της.

Εργασία δύσκολη που γινόταν δυσκολότερη κι απ’ τις συνθήκες 
κάτω απ’ τις οποίες θα γινόταν η μετατροπή αυτή. Τελικά η μετα-
τροπή έγινε και πέτυχε.

*

Πρώτο Πάσχα, ένα χρόνο ακριβώς μακριά απ’ την πατρίδα μας. 
Οι μέρες των διακοπών και της ανεμελιάς απαλύνουν την έλλειψη 
των συγγενών, τουλάχιστον σε μας τα παιδιά που βρίσκουμε σιγά 
σιγά, θέλοντας και μη, το ρυθμό μας με τους καινούριους φίλους, τα 
παιχνίδια και τα φλερτ που άρχισαν να φαίνονται εντονότερα φέτος 
στις άγιες μέρες του Πάσχα, μια κι η άνοιξη είναι προ των πυλών.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι ψαλμοί, οι ύμνοι, ο θρήνος του θεί-
ου δράματος, η κατανυκτική ατμόσφαιρα γενικότερα, έκαναν τον 
άνθρωπο, τότε τουλάχιστον, πιο συναισθηματικό, πιο ευαίσθητο, 
έφερναν κοντύτερα τον έναν στον άλλον. Μετά από ένα χρόνο ζωής 
στη Νιγρίτα, μια Λόλα (συμμαθήτρια της Κικής) ήρθε κοντά μου χα-
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ρίζοντάς μου έναν ολόχρυσο σταυρό σε ένδειξη του πλατωνικού 
έρωτά της για την αφεντιά μου.

Ένας σταυρός. Σε μια εποχή που χρειαζόμουν μιαν Ανάσταση απ’ 
τα τόσα που μου είχαν συμβεί όλον αυτόν τον χρόνο. Και δεν άρ-
γησε να έρθει. Τις άγιες αυτές μέρες, πήρα απ’ τα χείλια του πλου-
σιοκόριτσου της Νιγρίτας το πρώτο φιλί του. Οι πένθιμοι ήχοι του 
καμπαναριού του Αϊ-Γιώργη της ενορίας μας δεν ταίριαζαν με τους 
αναστάσιμους της καρδιάς μου. Τη βραδιά της Ανάστασης ο ολό-
χρυσος σταυρός έλαμπε στο στήθος μου όπως και τα μάτια της 
δωρήτριάς του. Το αναστάσιμο φως του κεριού που αμήχανα κρα-
τούσε στο χέρι της, έτσι που στεκόταν αντίκρυ μου στο προαύλιο 
της εκκλησίας, της έλουζε ολόκληρο το πρόσωπο δίνοντάς της το 
χρώμα του ολόχρυσου σταυρού που μου είχε κρεμάσει στο λαιμό.

 Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν απ’ τις ωραιότερες των εφη-
βικών μου χρόνων. ∆ιακοπές και έρωτας. Οι επαναλήψεις στα μα-
θήματα πάνε στην άκρη. Τα κρυφά ραντεβού, οι ατελείωτες βόλτες 
στο νυφοπάζαρο του Χρυσορόη, δεν άφησαν περιθώριο για τέτοιες 
σκέψεις. Ωραίες μέρες, αξέχαστες. Οι γιορτινές μέρες τελειώνουν 
την Κυριακή του Θωμά.

Στη Νιγρίτα αυτή τη μέρα, έξω από την πόλη, παίρνοντας το 
δρόμο από το μεσοχώρι, απ’ το μαχαλά «Τσακαλάδες». φτάνεις σε 
μια περιοχή στο ».πλό». Εκεί, σε μια κακοτράχαλη διαδρομή μερι-
κών χιλιομέτρων, τρέχουν νέοι συνήθως άνδρες πάνω σε ασέλωτα 
άλογα.

Όποιος φτάσει πρώτος στο τέρμα αυτής της διαδρομής, παίρνει 
σαν έπαθλο ένα αρνί ή ένα κατσίκι. Ο δεύτερος παίρνει ένα αναμνη-
στικό μαντήλι. Χιουμοριστικά οι Νιγριτινοί τον δεύτερο τον θεω-
ρούν σαν να μην αξίζει επάθλου και λένε συνήθως σε κάποιον που 
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δεν πρωτεύει. «Ε!! τι πήρις μαντήλ πήρις. Καν τίπουτας!!!». Στη Νι-
γρίτα όπως και σ’ όλα τα μέρη της πατρίδας μας, όπως έχω πει, δεν 
έλειπαν και δεν λείπουν τα πανηγύρια. Είπαμε –καλώς, κακώς– πα-
νηγυρτζίδικος λαός.

*

Ένα ακόμα πανηγύρι όμως, μου έμεινε στη μνήμη. Χαρακτηρι-
στικό έθιμο θα το έλεγα, που ακόμα και σήμερα τηρούν οι Νιγριτι-
νοί. Την πρώτη Κυριακή μετά του Θωμά και μετά τη Θεία λειτουργία 
(στην εκκλησία και στον έξω απ’ αυτή χώρο και προς τις απογευμα-
τινές ώρες), παλαιστές από τον τόπο μας αλλά και από άλλες χώρες, 
κυρίως απ’ την Τουρκία, λάμβαναν μέρος στο άθλημα της ελευθέ-
ρας πάλης. Ελευθέρα πάλη, αλλά όχι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα 
στις Ολυμπιάδες.

Οι πιλιβάνδις (παλαιστές – τουρκ. pehlivan) φορούσαν κολλη-
τά δερμάτινα παντελόνια, τα λεγόμενα «κισπέτια» (τουρκ. Kispet), 
φτιαγμένα από χοντρό μαλακό δέρμα. Τα παντελόνια αυτά τα φο-

ρούσαν απ’ τη μέση και κάτω  απ’ τον 
αφαλό. Το μήκος τους έφτανε ως τη μέση 
από τις γάμπες τους. Οι παλαιστές  χω-
ρίζονταν σε κατηγορίες και ζευγάρια. Η 
ανακοίνωση των ονομάτων του κάθε ζευ-
γαριού που θα πάλευε γινόταν με χειρο-
κροτήματα από τους πολυπληθείς θεατές 
στη χωμάτινη παλαί στρα (Φωτό πάνω: Πι-
λιβάνδις, τότε, σε κρίσιμη λαβή μιας εξελισ-
σόμενης φάσης της πάλης τους. Φωτό κάτω: 
Η παλαίστρα όπως είναι σήμερα έξω από την 
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.)
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Στο κέντρο της παλαίστρας   αλειφόντουσαν με λάδι σε όλο το 
ευτραφές, γυμνό σώμα τους, ακόμα και στα παντελόνια τους. Όταν 
διαπιστωνόταν ότι δεν υπήρχε εκατοστό του σώματός τους αλάδω-
το, η επιτροπή έδινε το σύνθημα  ν’  αρχίσει  ο αγώνας. Οι παλαιστές 
έδιναν τα χέρια και χώριζαν μεταξύ τους προχωρώντας σε αντίθετη 
κατεύθυνση ο καθένας. Χτυπούσαν τις παλάμες τους τη μια με την 
άλλη αλλά και πάνω στους μηρούς τους, κάνοντας διάφορα τσαλί-
μια (επιδείξεις) προς εντυπωσιασμό κι έξαψη του ενδιαφέροντος 
των θεατών. Οι κινήσεις αυτές λιτές, αργές, επιβλητικές, έμοιαζαν 
σαν παραστάσεις παρμένες από αρχαία αγγεία.

Ταυτόχρονα με την είσοδο των παλαιστών στην παλαίστρα ένα 
νταούλι και ένας ζουρνάς έστελναν στ’ αυτιά σου αλλά και στην 
καρδιά σου –που την έκανε να χτυπάει γρηγορότερα– έναν μονό-
τονο ήχο που σε έβαζε σε μια συμμετοχική διαδικασία στην παρα-
κολούθηση του αγωνίσματος που σε λίγο θ’ άρχιζε.

Οι παλαιστές έπειτα από λίγο ερχόντουσαν ο ένας κοντά στον άλ-
λον. Σκύβοντας ακουμπούσαν τα κεφάλια τους, έσμιγαν τα κούτελά 
τους (σαν δυο κριάρια που τσακώνονται) και κρατούσαν τα σώματά 
τους μακριά το ’να απ’ τ’ άλλο.

Ο αγώνας άρχιζε. Το νταούλι κι ο ζουρνάς τούς συνόδευε και οι 
παλαιστές προσπαθούσαν ν’ αρπάξουν ο ένας τον άλλον από κά-
ποιο σημείο του σώματός τους, ώστε ο ένας απ’ τους δύο να πέσει 
στο χώμα.

Η προσπάθεια αυτή ήταν τόσο δύσκολη λόγω του λαδιού με το 
οποίο ήταν αλειμμένοι και κάθε λαβή δεν ήταν δυνατό να διαρκέσει 
περισσότερο από κάποια δευτερόλεπτα, έτσι όπως ξεγλιστρούσε ο 
ένας απ’ τον άλλον.

Η προσπάθεια να αρπάξει ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον απ’ το 
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ζωνάρι του παντελονιού του, ήταν μια καλή αρχή για την έναρξη 
μιας φάσης που θα μπορούσε να σημάνει μια λαβή με νικηφόρα 
εξέλιξη.

 Σε τέτοιες φάσεις το νταούλι κι ο ζουρνάς ανέβαζαν την κλίμακα 
του μουσικού τόνου και την έντασή τους σε ένδειξη ότι κάτι πάει 
να γίνει, δίνοντας περισσότερο κουράγιο στον παλαιστή που είχε 
πραγματοποιήσει την ελπιδοφόρα λαβή. Η αλλαγή της μουσικότη-
τας των οργάνων αλλά και η αύξηση της έντασης, ανέβαζαν και την 
αγωνία των θεατών στα ύψη.

Ο ήχος του νταουλιού σού ζάλιζε το κεφάλι, ανέβαζε τους κτύ-
πους της καρδιά σου, κι ο ζουρνάς σού τρυπούσε τ’ αυτιά, συμ-
πλήρωμα στη μέθεξη απ’ την εικόνα που παρουσίαζαν οι αντίπαλοι 
προσπαθώντας ο ένας να ρίξει τον άλλο στο χώμα με την πλάτη. 
Σκέπτεσαι όταν Έλληνας κατόρθωνε να βάλει την πλάτη Τούρκου 
να φάει χώμα τι γινόταν;

*

Ο νικητής έπαιρνε σαν έπαθλο ένα αρνί. Με τ’ αρνί στον ώμο, 
έκανε ένα γύρο στην παλαίστρα, κάτι σαν γύρο του θριάμβου, σε 
μια αποθέωση απ’ τα δυνατά χειροκροτήματα και τις κραυγές των 
θεατών.

Τα ζευγάρια διαδέχονταν το ένα το άλλο μέχρι αργά, όταν ο ήλιος 
αποκαμωμένος έγερνε στη δύση του.

* * *

Το καλοκαίρι, που ήρθε σύντομα, με βρίσκει ερωτευμένο με τη 
Λόλα και με το ενδεικτικό της Β΄ τάξης του Γυμνασίου, με βαθμό 
βάσης στα φιλολογικά, να με στέλνει στη Γ΄ τάξη για την επόμενη 
χρονιά.
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Για την κακή βαθμολογία μου η μάνα μου πιέζει τον μαστρο-Γιάν-
νη, τον πατέρα μου, να μου βρει μια απασχόληση τέτοια ώστε να 
μπορώ συγχρόνως να διαβάζω βελτιώνοντας έτσι την κατάσταση 
στα μαθήματα που υστερούσα.

Την εποχή αυτή, η περιφέρεια της χώρας, και ειδικότερα η Βόρεια 
Ελλάδα, βρίσκεται κάτω από ένα πρόγραμμα προσπάθειας εξηλε-
κτρισμού της. Τα χωριά συνδέονται με ηλεκτρικό ρεύμα από κρα-
τικό δημόσιο φορέα, τη ∆ΕΗ, που με τους πανύψηλους πυλώνες 
της στέλνει σ’ ολόκληρη τη χώρα, απ’ άκρη σ’ άκρη, την ευεργετική 
κι απαραίτητη πλέον ενέργειά της. Κάθε σπίτι αποκτά ηλεκτρικές 
συσκευές και τα πρώτα καταστήματα πωλήσεως ηλεκτρικών συ-
σκευών εμφανίζονται.

Τα ελληνικά νοικοκυριά εξοπλίζονται με ηλεκτρικά ψυγεία, κου-
ζίνες, σίδερα, και προπαντός ραδιόφωνα, τα οποία φέρνουν τα νέα 
γρηγο ρότερα στους ανθρώπους της υπαίθρου. Ψυχαγωγικά προ-
γράμματα και διάφορες εκπομπές ψυχαγωγούν κι ενημερώνουν, 
ιδιαίτερα το γυναικείο πληθυσμό, που μένει περισσότερο στο σπίτι.

Οι νοικοκυρές απολαμβάνουν τις ευεργετικές δυνατότητες των 
ηλεκτρικών συσκευών, μια κι οι δουλειές του σπιτιού γίνονται γρη-
γορότερα και ευκολότερα μ’ αυτές. Ένα τέτοιο κατάστημα πωλή-
σεως ηλεκτρικών συσκευών, παράλληλα και με άλλα του είδους, 
στήθηκε στη Νιγρίτα από τον ηλεκτρολόγο Θανάση Χαριζάνη.

Ο Χαριζάνης λοιπόν, εκτός απ’ τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που 
έκανε σε σπίτια, πωλούσε και ηλεκτρικές συσκευές φτιάχνοντας 
ένα κατάστημα πάνω στον κεντρικό δρόμο, εκεί που τέλειωνε το 
σκεπασμένο μέρος του «Χρυσορόη».

Έξυπνη κίνηση μια κι από πρώτο χέρι ήξερε ποιο σπίτι αποκτού-
σε ηλεκτρικό ρεύμα και κατ’ επέκταση θα χρειαζόταν και κάποια 
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ηλεκτρική συσκευή για τον περαιτέρω εξοπλισμό του.

Σ’ αυτό το κατάστημα λοιπόν, το καλοκαίρι εκείνο, μπαίνω στα 
μυστικά του εμπορίου και στην πρώτη μου εργασιακή σχέση με την 
εργοδοσία. Το κατάστημα πουλάει από ηλεκτρικά μπρίκια, ηλεκτρι-
κούς ανεμιστήρες, σίδερα, ψυγεία, μάτια μαγειρέματος (κουζινά-
κια), ραδιόφωνα, λάμπες διάφορων μεγεθών και wattς. Ακόμα και 
παγωνιέρες.

Σε πολύ σύντομο διάστημα μαθαίνω τις τιμές του κάθε αντι-
κειμένου. Πουλάω ακόμα και μικροσυσκευές. Κάνω την απαραίτη-
τη επίδειξη της λειτουργίας και χρήσης της κάθε συσκευής. Παίρνω 
παραγγελίες, σημειώνω ενδιαφέροντα πελατών για εγκαταστάσεις. 
Εισπράττω χρήματα και τα παραδίδω κάθε βράδυ στο αφεντικό 
όταν επιστρέφει.

Τώρα καταλαβαίνεις. Η Λόλα με τα περάσματά της, οι όποιες πω-
λήσεις και οι πελάτες που μπαινόβγαιναν στο   μαγαζί άφηναν στην 
μπάντα το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών και τη μετάφρασή τους.

Στο πλάι του γραφείου μου υπήρχε μια συ-
σκευή τηλεφώνου (δες φωτο) που στο ακου-
στικό του ερχόταν η φωνή της Λόλας να με 
πειράζει κάνοντάς μου φάρσες. Μεγάλη υπό-
θεση τότε στη Νιγρίτα να έχεις τηλέφωνο στη 
δουλειά σου, γιατί στοσπίτι ήταν πολυτέλεια. 
Ποιος να φανταζόταν τη σημερινή εξέλιξη.

Κάθε Σάββατο βράδυ, έπαιρνα και το συμβολικό βδομαδιάτικο, 
το οποίο είχαμε συμφωνήσει με τον κ. Χαριζάνη. Αυτάρκης απ’ τα 
δεκατέσσερά μου.

Εξασφαλισμένα τα μπατιρόσπορα, τα πονηρά, τα φοινίκια της 
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Κυριακής, και το μονόπατο πακέτο τσιγάρα που άρχισε να μπαίνει 
κρυφά στην τσέπη και στη ζωή μου.

Ο πατέρας μου στ’ αλώνια, η μάνα μου κι η αδερφή μου με το 
νοικοκυριό.

Προς το τέλος του καλοκαιριού έρχεται για ένα μήνα η θεια μου 
η Τερέζα στη Νιγρίτα και η οικογένεια ζει παρέα με τον πιο αγαπητό 
συγγενή της.

Από τότε ένιωθα πως οι άνθρωποι που σ’ αγαπούν και σε θέλουν 
άσχετα απ’ τα συν και πλην του χαρακτήρα σου, σε θέλουν και τους 
λείπεις.

Οι αναμνήσεις ζωντανεύουν από το παρελθόν και φουσκώνουν 
τις ελπίδες για γυρισμό στην πατρίδα μας αν και τα πράγματα στο 
Βόλο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Είναι ακόμα όπως τα αφή-
σαμε. Ο κρατικός μηχανισμός στα δόκανα της γραφειοκρατίας και η 
ασυνεννοησία μεταξύ των διάφορων φορέων, φρενάρουν και κα-
θυστερούν την αποκατάσταση των ζημιών του σεισμού και η ανερ-
γία μαστίζει την πόλη.

*

Ένα ακόμα καλοκαίρι πέρασε και μπορώ να πω ευχάριστα. Ο 
έρωτας, η δουλειά, η οικογένειά μου. Με τον ευχάριστο ερχομό της 
θείας Τερέζας έγινε ακόμα πιο ευχάριστο για όλους. Η θεία Τερέζα 
ήταν κινητό ληξιαρχείο. Θυμόταν ημερομηνίες γέννησης και γάμων 
του κάθε συγγενούς μας καθώς και γεγονότα που αφορούσαν την 
κοινή ζωή μας. ∆εν ξεχνώ ποτέ τον τρόπο και το χιούμορ με το 
οποίο διηγούνταν τα διάφορα συμβάντα του παρελθόντος σε όποιο 
γεύμα ή δείπνο μας. (Έκοβε με τα δάχτυλά της μικρές μπουκιές 
ψωμί και κρατώντας τες στη μια παλάμη της, τσιμπολογούσε με την 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

364

άλλη ελάχιστο τυρί, σαν ένα απαραίτητο γι’ αυτήν επιδόρπιο).

Γράφοντας αυτό το βιβλίο, κατάλαβα πόσο μεγάλη ήταν η απου-
σία της, στην έρευνα πολλών γεγονότων που γράφονται σ’ αυτό. 
Βέβαια ο Θανάσης, ο γιος της, την έχει αντικαταστήσει, αλλά η Τε-
ρέζα ήταν άλλο πράμα.

 Η παρέα της ήταν ευχάριστη και οι μέρες πέρασαν γρήγορα. 
Φεύγοντας λοιπόν η θεία μας, μείναμε πάλι μόνοι μπροστά σ’ ένα 
Σεπτέμβρη που μ’ έβαζε στα δύσκολα της Γ΄ γυμνασίου. ∆εν πρό-
λαβε να φτάσει, που λέει ο λόγος, η θεια μου στο Βόλο και…

* * *

Νοέµβριος 1956.

Αντιγράφω απ’ το βιβλίο «ΒΟΛΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 
19ο ΚΑΙ 20ό ΑΙΩΝΑ».

«2 Νοεμβρίου 1956, σφοδρός σεισμός με επίκεντρο βορειοδυ-
τικά του Βόλου προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα ήδη ταλαιπω-
ρημένα χωριά Κάτω Λεχώνια, Αγριά, Άγιο Λαυρέντιο, Τσαγκαρά-
δα, Κανάλια, Βελεστίνο, Αερινό, Μηλιές, Τρίκερι και Νέα Αγχίαλο.

Σημειώθηκαν σοβαρές βλάβες σε 571 οικοδομές και ελαφρές 
σε άλλες 645, ενώ τραυματίστηκαν 14 άτομα. Στην πόλη του Βό-
λου οι καταστροφές ήταν εκτεταμένες. Καταμετρήθηκαν άμεσα 95 
μερικές ή ολικές καταρρεύσεις οικοδομών, ενώ τις επόμενες ημέ-
ρες διετάχθη η κατεδάφιση πολλών ετοιμόρροπων οικοδομών, 
μεταξύ των οποίων του δημαρχείου και του εκπαιδευτηρίου Νι-
κολαίδη. Οι ζημιές σε εργοστάσια και καπναποθήκες υποχρέωσαν 
την αναστολή της λειτουργίας τους, όπως του Τσαλαπάτα και του 
Παπαστράτου. Για τα ξενοδοχεία και τα κτίρια αναψυχής το πλήγμα 
ήταν βαρύ: το Αύρα κατέρρευσε, ενώ τα Μεγάλη Βρετανία, Μπρί-
στολ, Μέγας Αλέξανδρος, Αβέρωφ, Θεσσαλονίκη κ. ά. έχασαν τους 
ορόφους τους και ο κινηματογράφος Κρόνος υπέστη βλάβες. Στην 
προκυμαία έγιναν ρωγμές πλάτους 10 εκ. και σημειώθηκε μικρή 
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καθίζηση του εδάφους, κ.τ.λ., κ.τ.λ. Μνήμες του πρόσφατου πα-
ρελθόντος ήρθαν πάλι στο μυαλό μας δίνοντας καινούρια αναστο-
λή στα όνειρά μας για την επιστροφή στο Βόλο.»

Η ζωή στη Νιγρίτα συνεχίζεται. Με τον Σάκη γίναμε φίλοι. Εί-
χαμε τα ίδια γούστα, εκείνα τ’ αρσενικού. Μας άρεσαν τα κορίτσια, 
η καλή παρέα, το χιούμορ, το τραγούδι (στο οποίο ο Σάκης θα μπο-
ρούσε να είχε διαπρέψει αν οι συγκυρίες το επέτρεπαν και η οικο-
γένειά του συνηγορούσε σ’ αυτό. Η φωνή του ήταν ιδιόρρυθμη και 
η γκάμα της άρχιζε από τη φωνή του Ν. Γούναρη μέχρι του Γρηγ. 
Μπιθικώτση).

Μοιάζαμε. Οι γονείς του καπνοπαραγωγοί, τον αγαπούσαν κι 
ήθελαν να σπουδάσει για να ξεφύγει απ’ τον καπνό. Το κατάφεραν. 
Ο Σάκης έγινε γεωπόνος.

Ο πατέρας του, ο κυρ-Παναγιώτης, έβλεπε μακριά. (Άκουσα κι 
έμαθα, αντικειμενικά, πολλά απ’ το στόμα του για τον εμφύλιο στην 
περιοχή). Μας έβλεπε να φλερτάρουμε και καταλάβαινε πως ήμα-
σταν ερωτευμένοι απ’ τα τραγούδια, τις καντάδες δηλαδή που τρα-
γουδούσαμε κάνοντας  πρόβες συνοδεία μιας κιθάρας που τότε ο 
Σάκης μάθαινε τ’ ακομπανιαμέντα της.

Ο Σάκης ήταν ερωτευμένος με μια όμορφη γειτονοπούλα του, 
που τον ήθελε κι αυτή πολύ. (Η επιθυμία του να μην αναφερθώ στο 
όνομά της γίνεται σεβαστή. Αν και ξέρω πως η Νιγρίτα –οι άνθρω-
ποι της ηλικίας μας– γνωρίζει τα τότε, όλων μας). Ο κυρ-Παναγιώ-
της τού ’λεγε πως αν κάνει καμιά κουτουράδα, θα κρεμαστεί με 
ένα τελ (σύρμα) στο κατώφλι του σπιτιού τους. Ο κυρ-Παναγιώτης 
δεν κρεμάστηκε σαφώς, αλλά ούτε κι ο Σάκης «κρεμάστηκε». γιατί 
όπως οι περισσότεροι νεανικοί έρωτες περνούν έτσι πέρασε κι αυ-
τός. Θέλω όμως να πιστεύω πως δεν ξεχνιούνται.
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Η μητέρα του Σάκη, η κυρα-Ρήνα, με δέχτηκε στο σπίτι της σαν 
φίλο του γιου της. Απέναντι απ’ το σπίτι του Σάκη έμενε η Ανίτα. 
Ήταν μικρότερή μου και μου άρεσε σαν κορίτσι γιατί, εκτός των 
άλλων, ήταν και καλή ποδηλάτισσα. Την ερωτεύτηκα. Νομίζω κι 
εκείνη. Για να ξαναβρεθούμε, τα κανόνισε το κορίτσι του Σάκη, 
εκτελώντας χρέη προξενήτρας. ∆ε χρειάσθηκε και πολύ για να την 
πείσω και μπορούσα να είμαι περήφανος για την κατάκτησή μου. 
Πετούσα κι έκανα ό,τι τρελά ήθελες. Φιγούρες με το ποδήλατο και 
ξεμοναχιάσματα σε κάποια στενά. Μαθήματα Αγγλικών στου κ. Κα-
ραγιάννη (που όπως είπαμε είχε ένα μικρό ινστιτούτο με λίγους εν-
διαφερόμενους τότε μαθητές) για να την έχω πιο πολύ κοντά μου. 
Καντάδες. Της έστελνα ερωτικά γράμματα που άρχιζαν με το «My 
love» κι εξέφραζαν το φλογερό μου έρωτα και τελείωναν με κά-
ποιες λέξεις όπως «Ι want you» και «I Love you». ένδειξη της βα-
θιάς γνώσης των αγγλικών μου….. ανάθεμά με.

Την εποχή εκείνη κυκλοφορούσε ένα βιβλίο, «Η Ερωτική Επι-
στολή». Το περιεχόμενό του αφορούσε πρότυπα ερωτικών επι-
στολών, σαν βοήθημα σ’ αυτόν ή σ’ αυτήν που ήθελε να γράψει 
ένα γράμμα ερωτικού περιεχομένου εκφράζοντας έτσι τα αισθήμα-
τά του προς τ’ άλλο φύλο. ∆ύσκολοι καιροί για τους πρίγκιπες. Τα 
γράμματα αυτά άρχιζαν κάπως έτσι.

«Αγαπημένη μου,

Απ’ τη στιγμή που σε αντίκρισα ένιωσα ότι είσαι για μένα το ωραι-
ότερο πλάσμα που γνώρισα στη ζωή μου. Η καρδιά μου άρχισε να 
χτυπά δυνατότερα και για πρώτη μου φορά ένιωσα σαν μικρό παιδί 
που δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη βλέποντάς σε. Σου στέλνω αυτή 
την επιστολή για να σου εκφράσω το βαθύ έρωτά μου» κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Αν είχες λίγο ταλέντο στο μπλα μπλα και το σπουδαιότερο αν 
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ήσουν κι ερωτευμένος, έγραφες αριστουργήματα, προσαρμόζο-
ντας την περίπτωσή σου στο πρότυπο του βοηθήματος.

Κάποιοι, με έφεση και στην ποίηση, έγραφαν και ποιήματα. Όπως 
ο Χρήστος ο Πάπας έγραψε στο κορίτσι του και μου το απήγγειλε 
ένα απογευματινό σε κάποιο καφέ της Καλαμαριάς. Τον έβαλα να 
μου το γράψει σε μια κόλα Α4 απ’ την οποία και το αντιγράφω.

Αγάπη μου ονειρεμένη
του κόσμου ασύγκριτο
αιθέριο στολίδι
έλα περπάτα
στη λουλουδιασμένη στράτα
δώσε στ’ αηδόνια λαλιά μαγική
κ.τ.λ.

Οι επιστολές ή τα ποιήματα αυτά είχαν την εξής τύχη: αν αυτή 
στην οποία τα έστελνες ήταν μισοέτοιμη, τότε το γράμμα αυτό είχε 
ανταπόκριση και φυλαγόταν στον κόρφο της μέχρι να πάρεις απά-
ντηση, που σε λύτρωνε απ’ την αδυσώπητη αλλά και γλυκιά αναμο-
νή. Αν δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον και η παραλήπτης ήταν αδι-
άφορη περί του προσώπου σου, τότε δυο πράγματα μπορούσαν να 
συμβούν: το γράμμα σου να πεταχτεί στα σκουπίδια συνοδεία κο-
σμητικών επιθέτων ή να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο γελοιοποίησής 
σου μεταξύ των φιλενάδων της καλής σου. Οπότε ήταν χειρότερα 
και πιο επώδυνα τα πράγματα για σένα.

Αργότερα, την ερωτική σου σχέση με την καλή σου, την τεκμη-
ρίωνε μια και μοναδική ατράνταχτη απόδειξη. Η φωτογραφία. Μια 
ασπρόμαυρη φωτογραφία πορτραίτο (δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί 
οι έγχρωμες), που με επιμέλεια τραβούσε σε στούντιο της εποχής 
εκείνης ο φωτογράφος. Με ειδική επεξεργασία (με ένα μολυβά-
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κι με μυτερή άκρη) προσπαθούσε να βελτιώσει και πολλές φορές 
να εξαφανίσει κάποια ατέλεια του προσώπου σου, φτιάχνοντάς σε 
κούκλο ή κούκλα.

Η φωτογραφία αυτή λεγόταν εβδομαδιαία, λόγω του χρόνου που 
χρειαζόταν ο φωτογράφος για να την επεξεργαστεί κάνοντας το λε-
γόμενο ρετούς, κάτι σαν φωτογραφικό λίφτινγκ. Αν λοιπόν είχες 
στην κατοχή σου μια τέτοια φωτογραφία και συνοδευόταν με μια 
αφιέρωση προς εσένα στην πίσω όψη της (γιατί αλλιώς υπήρχε λό-
γος αμφισβήτησης), τότε ήσουν ο αδιαφιλονίκητος «εραστής».

Τέτοια πράγματα που λες. Άντε τώρα να ασχοληθείς με τους αρ-
χαίους Έλληνες και τα κείμενά τους. Εδώ κοιτούσαμε πώς θα στρι-
μώχναμε την μικράν σε καμιά γωνιά να της πάρουμε κανά φιλί κι 
ό,τι ήθελε προκύψει… Το ποθούμενο «προκύψει» τελικά δεν προ-
έκυπτε, δεν προέκυψε ποτέ. «Κι όμως, κι όμως κάτι μέσα μου έχει 
μείνει, που ούτε ο χρόνος ούτε η λησμονιά δε σβήνει…’’ όπως έλε-
γε και το παλιό τραγούδι.

* * *

Ο χειμώνας βαρύς και τα χιόνια δε λένε να λιώσουν. Μετά τα 
Χριστούγεννα, τέλος Φλεβάρη, έριξε ένα χιόνι και μετά ξαστέρωσε. 
Πάγωσε και δεν έλιωνε με τίποτα. Στη Νιγρίτα λένε «Του χιόν(ι) π’ 
δε σ(η)κώνιτι, κι άλλου καρτιρεί (περιμένει)». Έτσι κι έγινε. Ρίχνει 
άλλο ένα και έμεινε 45 μέρες παγωμένο. ∆ε σου λέω τίποτα. Κά-
ψαμε 10.000 οκάδες ξύλα τότε, στην κυριολεξία.

Έτσι το 1957 μπαίνει με βαρυχειμωνιά κι είναι ο πρώτος χειμώ-
νας που ο πατέρας μου είναι χωρίς δουλειά. ∆ε μένει όμως με σταυ-
ρωμένα τα χέρια. Βλέποντας ότι η παραμονή μας στη Νιγρίτα πάει 
να γίνει πλέον μόνιμη, πρέπει κάτι να κάνει.
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Μήπως έπρεπε να σκεφτούμε την επιστροφή μας στο Βόλο έστω 
κι έτσι όπως ήταν τα πράγματα;

∆εν πρόλαβαν να λιώσουν τα χιόνια στη Νιγρίτα και τα νέα απ’ 
το Βόλο ήρθαν πάλι άσχημα, παγώνοντας ακόμα περισσότερο τις 
καρδιές μας.

Στις 8 Μαρτίου 1957 νέα δόνηση 6,5 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νομό Μαγνησίας (αντιγράφω πάλι 
από το «ΒΟΛΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 19ο ΚΑΙ 20ό ΑΙΩΝΑ». 
με πεδίο δράσης αυτή τη φορά τα χωριά στον κάμπο του Νομού 
απείλησε να νεκρώσει την οικονομική δραστηριότητα του  Νομού.  
Συνολικός  απολογισμός  ζημιών:  6.934  καταρρεύσεις  κτιρίων, 
10.847 κτίρια με σοβαρές βλάβες και 14.920 με ελαφρότερες. Αν-
θρώπινες ζημίες: 2 άτομα σκοτώθηκαν, 71 τραυματίστηκαν και 2 
παραφρόνησαν. Τις περισσότερες καταστροφές υπέστησαν τα χω-
ριά στην περιοχή του Βελεστίνου, όπου εθίγει το 80% περίπου των 
κτιρίων. Όμως στην πόλη του Βόλου δεν είναι καθόλου αμελητέ-
ος: 1.019 κατεδαφιστέα, 2.576 βαρέως και 3.709 ελαφρώς θιγμένα 
κτίρια και 7.103 άθικτα (μαζί με τα αντισεισμικά). Σοβαρές ζημίες 
υπέστησαν τα εργοστάσια Ματσάγγου και Παπαγεωργίου, αλλά και 
τα εργοστάσια Καπουρνιώτη, Αξελού, Σταυροπούλου, Ζατζηνικο-
λάου και Λούλη. Σε πολλά εργοστάσια απαγορεύτηκε η περαιτέ-
ρω χρήση, οι καπναποθήκες υπέστησαν σοβαρότατες ζημίες και 
ορισμένες κατέρρευσαν, τα παλιά μεγάλα κτίρια – όπως η πολυ-
κατοικία Πάππα, η κλινική Καλύβα, οι οικίες Γεωργίου, Τσαλαπά-
τα, Χατζηλαζάρου, Σμυρνιώτη κ.ά.– υπέστησαν σοβαρές βλάβες, 
ομοίως και το κρηπίδωμα του λιμανιού. Ο κινηματογράφος Τιτάνια 
κατέρρευσε, το παλιό καφενείο Κυρίτση κρίθηκε κατεδαφιστέο και 
σοβαρές βλάβες υπέστησαν τα κέντρα Ζατζηνικολάου, Πανελλή-
νιο, Πάνθεον, και η ταβέρνα Λούκουλλος. Ανέπαφα έμειναν ο κι-
νηματογράφος Αχίλλειο και τα Κύματα, όπως και το εργοστάσιο 
τσιμέντων.

* 

 Τι να αποφασίσουμε λοιπόν, όταν τα πάντα έχουν γκρεμιστεί και 
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δε φαίνεται πουθενά ελπίδα να ηρεμήσει αυτός ο τόπος; Επιστροφή 
με τέτοια δεδομένα, πώς;

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού του χρόνου, ο πατέρας 
μου όλο και κάτι κουβέντιαζε με τη μάνα μου. Σκέφτηκε να κατεβεί 
στη Θεσσαλονίκη γιατί έμαθε πως έχουν εισαχθεί κάτι θερμάστρες 
που λειτουργούν και παράγουν θερμότητα με πετρέλαιο. Η απόδο-
σή τους λένε είναι καταπληκτική και σε απαλλάσσει απ’ το βάσανο 
των ξύλων και την τροφοδοσία της ξυλόσομπας με αυτά. Ούτε στά-
χτες ούτε κάπνες. Λειτουργεί νύχτα μέρα. Μ’ ένα γέμισμα του ντε-
πόζιτου που διαθέτει, περνάς ένα 24ωρο. Αποθήκη καυσίμου ένα 
βαρέλι κάπου στη γωνιά του μπαλκονιού σου, για ένα μήνα είναι 
αρκετό. Καλή περίπτωση, μήπως θα πρέπει να το σκεφτούμε, να 
αγοράσουμε μία. Ακόμα και να φτιάξει μια για μας.

Τον άλλο χειμώνα τι θα κάνουμε πάλι. ∆εν είχε δει όμως τι πρά-
γμα είναι αυτή η περιβόητη θερμάστρα πετρελαίου που ήρθε απ’ 
την Ευρώπη.

Αποφασίζει να κατεβεί στη Θεσσαλονίκη και να ψάξει να βρει 
ποιος είναι ο αντιπρόσωπος. Του λένε ότι κάποιος Σαραφίδης 
στην οδό Ερμού έχει την αντιπροσωπεία αυτών των θερμαστρών. 
«OSBERG» και «BELGRIM» τα εργοστάσια, αν θυμάμαι καλά.

Χώρα προέλευσης και κατασκευής πρέπει να ’ταν η Ολλανδία. 
Παίρνει πληροφορίες κι επιστρέφει ενθουσιασμένος αλλά και προ-
βληματισμένος. Η κατασκευή της θερμάστρας πετρελαίου είναι γι’ 
αυτόν μια πρόκληση και μια ευκαιρία για μόνιμη απασχόληση ολό-
κληρο το χρόνο. Ναι αλλά «με πορδές δε βάφουν αυγά» όπως συ-
νήθιζε να λέει. Χρειάζονταν λεφτά. Χώρος για να στεγάσει έστω ένα 
εφαρμοστήριο για την κατασκευή της πρώτης θερμάστρας δοκιμα-
στικά, ενός δικού του μοντέλου, ας πούμε. Εργαλεία, ακόμα και μι-
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κρομηχανήματα, για την κατασκευή των καλουπιών.

Τα έχει βάλει όλα στο μυαλό του και προσπαθεί να βρει χρήματα. 
Ακόμα και δανεικά, και βλέπουμε. Μιλάει με γνωστούς, με βοη-
θούς που είχε στην πατόζα. Πάει σε τράπεζες.

Τι μου λες τώρα, τράπεζες το 1957; Το τραπεζικό σύστημα σε λή-
θαργο βαθύ, σ’ ό,τι αφορά δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων και μάλι-
στα υπό ίδρυση. Τα επιτόκια βαριά αλλά το σπουδαιότερο οι εγγυή-
σεις. Ζητούν υποθήκες, σίγουρες και πολλαπλάσιες του δανεισμού. 
∆εν το συζητώ γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Πάντα αυτά τα μαγαζιά 
λεφτά πουλούσαν κι ήξεραν λοιπόν πώς να τα παίρνουν πίσω και 
με υψηλά κέρδη.

Ένας βοηθός του, που τον εκτιμούσε και είχε η οικογένειά του 
λεφτά, του δανείζει χρήματα. Ο πατέρας μου για να του εξασφαλίσει 
τα λεφτά του, τον κάνει συνεταίρο με το λόγο του και μόνο.

Βρίσκει ένα μαγαζί, ένα δωμάτιο στην πραγματικότητα, και στή-
νει εκεί το εφαρμοστήριό του. Φτιάχνει έναν πάγκο σαν εκείνο που 
είχαμε στο Βόλο, μ’ εκείνα τα εργαλεία μέσα στα συρτάρια του, που 
φάνταζαν μαγικά στα τότε παιδικά μου μάτια, όταν έφτιαχνα τα κα-
ΐκια μου. Κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και προμηθεύεται διάφορα 
μικροεργαλεία, μικρομηχανήματα και υλικά.

Ένα δράπανο, ένα ψαλίδι πάγκου, μια αυτοσχέδια μικρή πρέσα, 
δυο μηχανουργικές μόρσες, που βιδώνονται πάνω στο βαρύ πά-
γκο. Μια συσκευή οξυγόνου, μια στράντζα, μια κορδονιέρα, στήνο-
νται στην άλλη άκρη του δωματίου και αρχίζουν τα σχέδια. Αγορά-
ζει λαμαρίνες με διαφορετικό πάχος και φτιάχνει χνάρια, καλίμπρες 
διάφορα μοντέλα.

Οι Σκεμπεραίοι προβληματίζονται, φοβούνται μήπως ο μαστρο-
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Γιάννης τους παρατήσει αυτό το καλοκαίρι και άντε τώρα να βρεις 
άλλον σαν τον μαστρο-Γιάννη. Ο πατέρας μου όμως τους διαβε-
βαιώνει ότι σε λίγες μέρες θα αρχίσει τις επισκευές και θα βγουν 
στ’ αλώνια όπως πάντα. Έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε τίποτα σίγουρο. 
Όλα ήταν ακόμα στην φαντασία του.

Τα χρήματα απ’ τον αλωνισμό ήταν, όπως έχουμε πει, αρκετά και 
απαραίτητα, τώρα μάλιστα που τα χρειαζόταν και σαν κεφάλαιο κί-
νησης για την κατασκευή της θερμάστρας, που πίστευε πως θα πε-
τύχει και θα έστηνε μάλιστα και την πρώτη βιοτεχνία (δεν είχε βα-
πτιστεί ακόμα έτσι αυτού του είδους η δραστηριότητα).

Μέσα σ’ όλα αυτά αλλάζουμε και σπίτι. Ο κυρ-Γιάννης ο Μπαλντή-
ρας ήθελε το σπίτι του για ένα απ’ τα παιδιά του. Βρίσκουμε ένα 
μέσα στην πόλη, κοντά στο 1ο δημοτικό σχολείο.

*

Στη σχολική αυτή χρονιά, εκτός απ’ τα ερωτικά μου, αποφασίζω 
να ασχοληθώ με τον αθλητισμό, όπως και μερικοί άλλοι μαθητές 
του γυμνασίου.

Η πρόωρη ανάπτυξή μου, με φέρνει στο 1,80 ύψος. Ο γυμναστής, 
κ. Μαύρος, αξιολογεί την όλη σωματική μου διάπλαση και βρίσκει 
ότι με το μήκος των ποδιών μου, με τον αντίστοιχο διασκελισμό 
που διέθε τα, θα μπορούσα να γίνω δρομέας ανωμάλου δρόμου 
–εκτός στίβου–

ή δρόμου ημιαντοχής, λέγαμε τότε. Να τρέχω δηλαδή 3.000 η 
5.000 μέτρα.

Ο Σάκης ο Καρπουζάς γίνεται δρομέας των 100 μέτρων, και τα 
καταφέρνει να είναι πρώτος στο σχολικό αθλητισμό.

Ο Μίμης ο Κουτούλας δρομέας, ο Χρήστος ο Πάπας γίνεται άλτης 
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στο μήκος (παρεμπιπτόντως πήρε κι αρνί σαν έπαθλο σε πανηγύρι 
του Αη Γιώργη στο χωριό Χουμικό), ο Άγγελος Παπαμάλαμας στο 
ακόντιο (2ος στους Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες το 1960 στη 
Χαλκίδα) και κάποιοι άλλοι που δε θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Μεταξύ 
μας υπήρχαν και κορίτσια που πάλι δε θυμάμαι.

*

Την εποχή εκείνη στη Νιγρίτα υπήρχαν δυο ποδοσφαιρικές ομά-
δες. Η «ΕΛΠΙ∆Α» κι ο «ΒΙΣΑΛΤΗΣ».

Οι παίκτες που αποτελούσαν τις ενδεκάδες τους ήταν όλοι σα-
φώς ερασιτέχνες, εραστές του αθλήματος.

Αγόρια, σχεδόν άντρες, επί το πλείστον καπνοπαραγωγοί, με μια 
καταπληκτική σωματική διάπλαση μιας και το σπορ σκληρό. Αρ-
γότερα και επί ημερών μου στη Νιγρίτα, μπήκαν δυναμικά στις εν-
δεκάδες τους και μαθητές απ’ τη Γ΄ γυμνασίου και πάνω. Ένας απ’ 
αυτούς ήμουν κι εγώ για ένα φεγγάρι. Μερικοί απ’ αυτούς απ’ ό,τι 
θυμάμαι, με βοηθάνε σ’ αυτό και οι καταπληκτικές φωτογραφίες 
που αξίζει τον κόπο να τις δεις σ’ αυτό το βιβλίο, ήταν:

Στη μια φωτογραφία η ενδεκάδα της «Ελπίδας». (Οι παίκτες στη 
φωτογραφία είναι δέκα, που να ήταν άραγε εκείνη τη στιγμή ο εν-
δέκατος;) Απ’ αριστερά: 1η αφεντιά μου με κοστούμι, γραβάτα και 
πηλήκιο σαφώς, εκτελώντας χρέη λάι-
τσμαν, όπως και δεξιά ο Γιώργος ο 
Θεολογίδης. 2 Τσέλιος, 3 Καρπουζάς, 4 
Τουτουντζής, 5 Κατρίλακας, 6 Σοφτάς, 
7 Χιώτης, 8 ο τερματοφύλακας...; 9 
Κοκκίνης, 10 Σαμαράς, 11 Κουτούλας, 
12 Θεολογίδης 13 Σαραφίδης, παράγο-
ντας της ομάδας. (Περιπτερούχος και 
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με όμορφη κόρη). (Μερικούς που δεν τους θυμόμουνα τους θυμή-
θηκε ο Κώστας ο Τσιφούτης σε πρόσφατο ταξιδάκι στη Νιγρίτα).

Η λεζάντα στο πίσω μέρος της φωτογραφίας γράφει: ΟΙ ΑΣΣΟΙ 
ΤΗΣ ΕΛΠΙ∆ΟΣ. Στον αγώνα 16-3-58 ΒΙΣΑΛΤΗΣ - ΕΛΠΙΣ -2.  Στην  άλλη  
φωτογραφία  μια  πεντάδα του Π.Γ.Σ. «ΒΙΣΑΛΤΗΣ».

Απ’ αριστερά προς τα δεξιά. Νίκος 
Βλαδίκας, Γιώργος Θεολογίδης, Γιάννης 
Μανίκας, η αφεντιά μου (με τη στολή της 
σχολής  του Εμπορικού Ναυτικού), Κώ-
στας Κασκαμτζής, Μίμης Γκόλας. Όλοι 
τους μαθητές της ∆΄ Γυμνασίου.

Η  λεζάντα  στο  πίσω μέρος της φω-
τογραφίας γράφει: Γυμναστικός Σύλλογος 
ΒΙΣΑΛΤΗΣ. Εν Αγ. Παρασκευή (Νιγρίτης) 
1959.

Στην κάτω φωτογραφία ο Κώστας ο 
Γεροτζάφας κι εγώ, ως ποδοσφαιριστές 
της «ΕΛΠΙ∆ΑΣ» σε αναμνηστική φωτο-
γραφία πριν την έναρξη κάποιου αγώνα 
σε κάποιο χωριό του νομού. (Χωρίς λε-
ζάντα).

*

Το ποδόσφαιρο ήταν ακόμα ερασιτεχνικό σε όλες τις κατηγορίες. 
Στην επαρχία ακόμα χειρότερα. Τα γήπεδα χωμάτινα και τα δοκάρια 
χωρίς δίχτυα.

Τις Κυριακές το πρωί κάποιοι φίλαθλοι βάφανε με νερωμένο 
ασβέστη που τον παίρνανε από ένα βαρέλι και μ’ ένα ποτιστήρι ορι-
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οθετούσαν τις περιοχές. (Μεγάλη, μικρή περιοχή, τις γραμμές του 
άουτ και τον κύκλο της λεγόμενης σέντρας). Οι ποδοσφαιριστές δι-
ατηρούσαν σε ένα κασελάκι τη στολή (φανέλα, σώβρακο, κάλτσες, 
παπούτσια). Περιττό να σου πω για την περιβόητη φανέλα, για την 
τιμή της οποίας και μόνο παίζανε τότε ποδόσφαιρο οι παίκτες, την 
οποία πριν από σένα την είχαν φορέσει πολλοί άλλοι επίδοξοι του 
σπορ.

Φθαρμένη και χιλιοπλυμένη ίσα ίσα που διατηρούσε την υπό-
στασή της. Το σώβρακο, τι να σου πω. Τα παπούτσια ήταν σκληρά, 
δερμάτινα, με καρφωμένες οριζόντιες σχάρες απ’ το κάτω μέρος 
της σόλας για να μη γλιστράς στο σκληρό χώμα ή σε κάποιο σκληρό 
μαρκάρισμα.

Οι κάλτσες αξιοθρήνητες κι αυτές, με τα λάστιχα ξεχειλωμένα να 
σου πέφτουν στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο κι 
αν προσπαθούσες να τις κρατάς στο ύψος της γάμπας σου με αυτο-
σχέδιες καλτσοδέτες.

Η ομάδα δεν είχε προπονητή και προπόνηση έκαναν μόνοι τους 
οι παίκτες, όταν μαζευόντουσαν κάποιο απόγευμα στο γήπεδο και 
παίζανε το λεγόμενο δίτερμα. Το παιχνίδι σαφώς δεν είχε και κανέ-
να σύστημα. Όποιος μπορούσε να τρέχει πιο πολύ, να κάνει ντρί-
πλες και να ξεγελάει τον αντίπαλό του μ’ αυτές, και να βάζει γκολ, 
ήταν ο καλός παίκτης.

Βέβαια υπήρχε και κάποια περιστασιακή συνεννόηση μεταξύ 
των παικτών, με νοήματα για τη λεγόμενη πάσα στο συμπαίκτη του, 
που θα βρισκόταν πάλι περιστασιακά σε κατάλληλη θέση βολής για 
ένα γκολ.

Καλοί παίκτες λοιπόν αναδεικνύονταν οι τριπλαδόροι που εντυ-
πωσίαζαν τους φιλάθλους με τις φιγούρες τους, που όμως δεν είχαν 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

376

πάντα το ποθητό αποτέλεσμα. Επίσης κι αυτοί που έτρεχαν κοντά 
στις πλάγιες γραμμές, οι λεγόμενοι εξτρέμ, που με τη δεξιοτεχνία 
τους έστελναν την μπάλα στην αντίπαλη εστία όπου μαζευόντουσαν 
οι παίκτες και των δυο ομάδων. Οι επιτιθέμενοι για να πάρουν μια 
κεφαλιά και να σκοράρουν και οι αμυνόμενοι να αποκρούσουν.

Κάτι τέτοιο βέβαια συμβαίνει και σήμερα, μόνο που το παιχνίδι 
έχει σύστημα. Πειθαρχία στην εκτέλεση και τήρηση του όποιου συ-
στήματος έχει επιλέξει ο προπονητής.

Η σταδιοδρομία μου ως ποδοσφαιριστή έληξε έπειτα από μερικά 
επεισόδια που είχα με τη μάνα μου, η οποία δεν ήθελε με τίποτα να 
ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, φοβούμενη την υγεία μου αλλά και 
την απασχόλησή μου απ’ τα μαθήματα στα οποία είπαμε δεν πήγαι-
να και καλά.

*

 Μια μέρα σ’ ένα δίτερμα που έπαιζα τερματοφύλακας, σε μια 
απόκρουσή μου, από ένα δυνατό σουτ του Κώστα του Κασκαμτζή 
εξαρθρώνεται ο δείκτης του δεξιού μου χεριού (το αποτέλεσμα αυ-
τής της απόκρουσης είναι εμφανέστατο και σήμερα στο δείκτη του 
δεξιού μου χεριού, μάρτυρας αλλά και ζωντανή μνήμη της εποχής 
εκείνης).

Η μάνα μου αφού συνέρχεται απ’ το σοκ, με πάει σ’ έναν πρακτι-
κό. Μου βάζει το δάχτυλο στη θέση του (έτσι νομίζαμε) και μου το 
τυλίγει σε ένα μικρό νάρθηκα. Μου κάνουν και μια ένεση και, στο 
σπίτι.

–Τα βλέπεις τα καμώματά σου; Τώρα πώς θα γράφεις; Καλύτερα 
για μένα (λέω από μέσα μου χωρίς να το έχω σκεφτεί).

– Μέχρι πού θα πάει αυτό το πράμα, μου λες;
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– Έλα ρε μαμά, τι έγινε, Θα περάσει.

– Θα περάσει; Ένας λόγος είναι αυτός. ∆εν έχει, πάει τελείωσε, 
μπάλα από δω και μπρος δεν έχει.

– Τελείωσε.

Παίρνει το κασελάκι με τα ποδοσφαιρικά, το πετάει απ’ το παρά-
θυρο και με νεύρα μου λέει:

– Πάρ’ το και πήγαινέ το εκεί απ’ όπου το πήρες και να μην τα 
ξαναδώ τα βρωμόρουχα στο σπίτι.

Το παίρνω και το πάω στο σπίτι του Βασίλη του Σαμαρά. Από τότε 
η μάνα μου δεν ήξερε ότι παίζω μπάλα αλλά ότι προπονούμαι για 
τη συμμετοχή μου σε έναν αγώνα ανωμάλου δρόμου που θα γινό-
ταν στις Σέρρες και θα συμμετείχα κι εγώ ως πρωτοεμφανιζόμενος 
αθλητής δρόμου, του γυμνασίου Νιγρίτας.

*

∆εύτερη μέρα του Πάσχα ήταν.

Η ομάδα θα έπαιζε με την ομάδα της Τζουμαγιάς (Ηράκλεια Σερ-
ρών).

Μετά το φαγητό λέω της μάνας μου.

– Θα πάμε με τα παιδιά για κανά φοινίκι και βόλτα.

– Να πας και να γυρίσεις νωρίς, ν’ ανοίξεις και κανά βιβλίο. Οι 
μέρες μαζεύουν.

– Ναι, καλά.

 Η βόλτα ήταν καμιά πενηνταριά χιλιόμετρα μέχρι την Τζουμα-
γιά. Τη μέρα κείνη έπαιζα τερματοφύλακας γιατί, δεν ξέρω για ποιον 
λόγο, δεν είχαμε μαζί μας το σταθερό τερματοφύλακα της ομάδας.



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

378

Το τι έγινε, δεν περιγράφεται. Η ομάδα μας είχε το χάλι της. Εγώ 
κάτω απ’ τα δοκάρια έκανα ό,τι μπορούσα.

Τις ψηλές μπαλιές λόγω του ύψους μου τις απέκρουα. Στις συρ-
τές έκανα ό,τι μπορούσα, γιατί δεν ήταν κι εύκολο να μπλονζάρεις 
σε ξερό έδαφος, αλλά δεν ήμουν και ο κατάλληλος για αυτή τη δου-
λειά.

Την αδυναμία μου αυτή την εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος. Ο σέ-
ντερφόρ, ένας μπάρμπας στην κυριολεξία, παλιός παίκτης της ομά-
δος της Τζουμαγιάς, όταν βρισκόταν ξεμαρκάριστος μου ’στελνε 
την μπάλα στη ρίζα του κάθετου δοκαριού και φυσικά πετύχαινε το 
ποθητό γκολ. ∆εν ήταν που τρώγαμε το γκολ, όχι πάντα εξ υπαι-
τιότητάς μου, είχα και τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας που 
βρίσκονταν πίσω απ’ τα δοκάρια μου, σε απόσταση αναπνοής, με τα 
γιουχαΐσματα ξέρεις, αυτά τα παρατεταμένα ου, ου, ου!!!! Σε κάθε 
γκολ εκτόξευαν και μια ρουκέτα απ’ αυτές που ρίξανε στην Ανάστα-
ση, τους έμειναν μερικές.

Πανικός και ξεφτίλα. Φύγαμε με το συντριπτικό αποτέλεσμα 7-0 
με τα κεφάλια κάτω. Γύρισα στο σπίτι αργά, με έντονα τα σημάδια 
της κούρασης και της απογοήτευσης στο πρόσωπό μου.

Με γδαρσίματα στα γόνατα και στους αγκώνες μου απ’ τις απέλ-
πιδες προσπάθειες να αποκρούσω τις συρτές μπαλιές του μπάρμ-
πα, μπήκα στο σπίτι σαν βρεγμένη γάτα. Έγινε το έλα να δεις.

– Να φύγεις αμέσως απ’ το σπίτι. Αλήτες δε χωράνε εδώ μέσα.

– Τι λες ρε μαμά, εγώωω; Να, με βάλανε γιατί δεν είχαν άλλον 
και… τέτοια.

– ∆εν ξέρω, να πας σ’ αυτούς που σε τρέχουν από δω κι από κει. 
Σ’ αυτούς να πας να κοιμηθείς κι αύριο, να μην έρθεις στο σπίτι. Να 
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πας στη ομάδα σου να σε ταΐζει, να σε κοιμίζει, να σε πλένει και να 
σε σιδερώνει, εκεί να πας. Μπραφ την πόρτα και γκραν γκρουν το 
κλειδί δυο φορές. Χέστηκα. Τώρα; Μια και δυο στο σπίτι του Βασίλη 
του Σαμαρά όπου νόμιζα ότι θα βρω καταφύγιο.

– Μ’ έδιωξε, Βασίλη, η μάνα μου.

– Τι λες πιδούδι μ’, λέει η μάνα του Βασίλη.

– Ναι, μ’ έδιωξε απ’ το σπίτι γιατί πήγαμε με τον Βασίλη και παί-
ξαμε μπάλα.

– Τι λες βρε πιδούδι μ’;

Το πιδούδ’ εκείνη τη βραδιά δε θα την ξεχάσει ποτέ.

Η μάνα μου δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα όπως μου εκμυστηρεύ-
τηκε την επομένη, που φυσικά με δέχτηκε με ανοιχτή την αγκαλιά 
της, συγχωρώντας με. Συγχώραγε εύκολα η κυρα-Ευθυμία. Ποια 
μανούλα δεν το κάνει άραγε;

Και σαν ποδοσφαιριστής λοιπόν δε διέπρεψα.Βέβαια η ποδοσφαι-
ρική οικογένεια δεν έχασε και κανένα ταλέντο. Εδώ που τα λέμε το 
είχα καταλάβει κι εγώ. Καλά έκανε η μάνα μου λοιπόν.

*

Ως αθλητής είχα πάρει σοβαρά το ρόλο μου. Άρχισα να κάνω 
προπονήσεις. Στην ώρα του μαθήματος της γυμναστικής, είχα το 
ελεύθερο μετά απ’ τις πρώτες ασκήσεις να προπονούμαι τρέχοντας 
κάποιες αποστάσεις. Η τρέλα λένε δεν πάει στα βουνά.

Τρέχω από τη Νιγρίτα μέχρι το χωριό Ανθή, μια απόσταση 8 χι-
λιομέτρων πήγαινε-έλα. Χειμώνας με το σώβρακο και με το φα-
νελάκι, τρέχω λες κι είμαι ο Ζάτοπεκ (μεγάλος Πολωνός αθλητής, 
δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ο επονομαζόμενος άνθρωπος 
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ατμομηχανή τη δεκαετία του ’50). Συμμετέχω σε διασυλλογικούς 
αγώνες και στ’ αγώνισμα των 5.000 μέτρων ανωμάλου δρόμου 
που διοργάνωσε το Φεβρουάριο το σωματείο των Σερρών.

Η αφετηρία και ο τερματισμός ήταν το στάδιο των Σερρών. Η δια-
δρομή μέσα απ’ την πόλη οδηγούσε στο λόφο του Κουλά και κατε-
βαίνοντάς τον κατέληγε πάλι στο στάδιο. Απ’ τους επτά που τερμα-
τίσαμε, πήρα την έκτη θέση.

Θεωρήθηκε πολύ ικανοποιητική η πρώτη συμμετοχή μου σε τέ-
τοιο επίπεδο, με τα δεδομένα του νεαρού της ηλικίας μου, αλλά 
και της απειρίας μου. Η απειρία μου όμως, εκτός απ’ τη θέση που 
πήρα στον αγώνα, και η έλλειψη προπονητή και φροντίδας μετά τον 
αγώνα, με έφερε και σε μια δυσμενέστερη θέση, αυτή του συναγω-
νισμού.

Κατά τον τερματισμό, θέλεις απ’ το στρες των μυών λόγω της 
φυσιολογικής καταπόνησής τους, θέλεις απ’ το παγωμένο αεράκι 
που κατέβαζε ο χιονισμένος Γκολάς, τα πόδια μου έγιναν δυο άκαμ-
πτα παλούκια. Γύρισα στη Νιγρίτα ικανοποιημένος και, δε θα το πι-
στέψεις, περήφανος για τη συμμετοχή μου κι ας μην μπορούσα να 
περπατήσω για μια βδομάδα.

– Τι να σου πω βρε παιδάκι μου, μυαλό δε θα βάλεις. Πότε το ’να,

πότε τ’ άλλο. Τι τα θέλεις εσύ αυτά; Αφού βλέπεις, είσαι ευαίσθη-
τος. ∆εν είναι για σένα αυτά τα πράγματα.

– Τι λες καλέ μαμά, εμένα μου είπαν ότι ήμουν καλός. Και μόνο 
που τερμάτισα ήταν μεγάλη επιτυχία.

– Τι επιτυχία βρε, που πας σαν… να μην πω! Κική βάλε νερό στην 
γκαζιέρα να βράσει, να του κάνω ένα μπάνιο μπας κι αμολήσουν τα 
νεύρα του.
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– Θα δεις, εγώ την επόμενη φορά πρώτος θα είμαι.

– Τι να δω βρε αγόρι μου, δεν ξέρω εγώ το βιος μου;

Αφού ξεπιάστηκα, άρχισα πάλι τις προπονήσεις με εντατικότε-
ρους ρυθμούς αυτή τη φορά. Συμμετοχή σε διασυλλογικούς αγώ-
νες είχα γιά!

Μ’ έγραψε κι η εφημερίδα, μολονότι έκτος, άφησα κι έναν πίσω 
μου.

Αποτελέσματα αυτών των τρελών προπονήσεων, με το φανατι-
σμό του νεοφώτιστου εφήβου –και εφήβου εγωιστή μάλιστα– ήταν 
να κρεβατωθώ ένα μήνα.

Η αρρώστια μου ήταν μια μορφή αδενοπάθειας. Πέρασε και-
ρός για να συνέλθω απ’ την αδυναμία, που είχε σαν αποτέλεσμα να 
χάσω ακόμη και τη συμμετοχή μου στις γυμναστικές επιδείξεις της 
χρονιάς.

Και να ήταν μόνο αυτό. Χάνω και τη χρονιά μένοντας στάσιμος 
απ’ τα «αγαπημένα μου» μαθήματα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, 
κάτι για το οποίο φρόντισε και η ‘‘αγαπημένη μου» καθηγήτρια.

Την αυστηρή αυτή στάση της καθηγήτριάς μου απέναντι σε έναν 
μαθητή που δεν υστερούσε σε νοημοσύνη και ήθος, τη συζήτησαν 
κάποιοι καθηγητές μου, αλλά και οι συμμαθητές μου, που με ήξε-
ραν. Είχα τουλάχιστον το κοινό αίσθημα με το μέρος μου. Επειδή 
δε «ενός κακού μύρια έπονται» τα χαλάω και με τη Λόλα. Μια φω-
τογραφία της καινούριας μου κατάκτησης πέφτει στα χέρια της, και 
τέρμα.

Κοίτα να δεις, δε δέχεται πίσω το σταυρό που μου χάρισε!!!

– Να τον έχεις να με θυμάσαι, μου λέει. Τέλειωσε.
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Το καλοκαίρι εκείνο, συμπτωματικά θα κάνω περισσότερη πα-
ρέα με τον Ευθύμη τον Σοφιανό. Θα δουλέψουμε λοιπόν μαζί στην 
επιχείρηση στην οποία εργαζόταν ο πατέρας του. Έξω από άλλες 
δραστηριότητες που είχε η επιχείρηση –διακίνηση ποτών της πο-
τοποιίας Κονιόρδου– μοίραζε και κολώνες πάγου στα μαγαζιά που 
διαθέτανε ψυγεία για τη διατήρηση των τροφίμων κ.τ.λ. Μπακάλι-
κα, εστιατόρια, κρεοπωλεία, στα σπίτια και όχι μόνο.

Κάθε πρωί φορτώναμε με τον Ευθύμη παγοκολώνες ενός μέ-
τρου σε ένα ειδικό τρίκυκλο ποδήλατο. Το ποδήλατο αυτό το είχε 
φέρει ο πατέρας του –ειδική παραγγελία– απ’ τη Θεσσαλονίκη κι 
ήταν από κείνα τα γνωστά τρίκυκλα. Είχε ένα ντουλάπι με δυο πόρ-
τες, στηριγμένο σ’ έναν άξονα στους δυο εμπρόσθιους τροχούς και 
το υπόλοιπο σύστημα του ποδηλάτου στο πίσω μέρος.

Για να μη λιώνει ο πάγος κατά τη μεταφορά του, το ντουλάπι ήταν 
μονωμένο κι επενδυμένο από μέσα, με γαλβανιζέ λαμαρίνα για να 
μη σκουριάζει.

Ο Ευθύμης κι εγώ, με ένα τσιγκέλι στο ’να χέρι και μ’ ένα γάντι 
από λάστιχο στ’ άλλο (για να μην παγώνει), μοιράζαμε πάγο στα κα-
ταστήματα και στα σπίτια.

Ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες του μαγαζιού, κόβαμε με 
μια λάμα από πριονοκορδέλα τ’ ανάλογο κομμάτι που χρειαζόταν 
ο πελάτης. (Όπως έκανε ο παγοπώλης στο Βόλο). Είχα εξασφαλί-
σει το χαρτζιλίκι μου και τη δωρεάν παγοκολώνα για την παγωνιέ-
ρα του σπιτιού μας. Το σοκολατόπαιδο λοιπόν είχε μάθει από τότε 
ακόμα να βγάζει το χαρτζιλίκι του.

Το καλοκαίρι εκείνο μπορώ να πω πως έξω απ’ το φιάσκο της 
αποτυχίας μου στα μαθήματα (και τι έγινε θα διαβάζω και λιγότερο 
του χρόνου) ένιωθα περίεργα. Κάτι μέσα μου επαναστατούσε, είχε 



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

383

να κάνει με τον τρόπο ζωής μου, μ’ εμένα τον ίδιο. Ένας ακράτη-
τος ερωτισμός με παρέσερνε στις σχέσεις μου με τα κορίτσια χωρίς 
την ολοκλήρωσή του. Με ενοχλούσε η σεμνοτυφία τους, κάτω απ’ 
την οποία κρυβόντουσαν επιμελώς οι αναθυμιάσεις της παρθενί-
ας τους. Το καταλάβαινα απ’ το λάγνο βλέμμα τους, απ’ την ανάσα 
τους, όταν έσμιγα μαζί τους. Τα έβαζα με τον εαυτό μου και πίστευα 
πως εγώ δεν μπορούσα να τις πείσω για την ολοκλήρωση.

Με ενοχλούσε –αντί να με κολακεύει– η στάση μερικών παιδιών, 
που με θεωρούσαν ιδιαίτερο, ενώ δεν ήμουν. Πίστευα πως ήμουν 
ίδιος, ίσως λίγο διαφορετικός, και ήταν λογικό. Μεγάλωσα με δια-
φορετικό τρόπο και σε τελείως διαφορετικό τόπο.

*

 Στο αποκορύφωμα αυτής της δίνης, το καλοκαίρι εκείνο συνέβη 
και το εξής καταπληκτικό.

Ένα απογευματινό ήμουν στο δικηγορικό γραφείο του πατέρα 
της Μάχης. Περνώντας απ’ έξω ο Παναγιώτης ο Τσιφούτης (συγγε-
νής της οικογενείας, απ’ της μητέρας της το σόι, νομίζω οι μητέρες 
τους ήταν αδερφές) μπαίνει μέσα και με βλέμμα που πρόδιδε τις 
προθέσεις του, λέει στη Μάχη.

  -Τι θέλ’ φτός, δω;

  -Έτσι καθόμαστε και συζητάμε, του λέει. Σε νοιάζει;

  -Αα, καλά.

Και, φεύγει με την παρέα του. Πρέπει να το έχω ξαναπεί.

Η Μάχη ήταν ένα κορίτσι που κάθε αρσενικό θα το ερωτευό-
ταν. Ήταν αυτό που έλεγα παραπάνω, ξεχωριστή. Ήταν μετρίου 
αναστήματος, με ένα καταπληκτικό κεφάλι με σταρένια επιδερμίδα, 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

384

με δυο πονηρά μάτια και πλούσια καστανόξανθα μαλλιά, που ως 
μαθήτρια τα είχε δεμένα κότσο. Λεπτά χέρια 
με καταπληκτικά δάχτυλα. Μια μέση δαχτυ-
λίδι, που γινόταν ακόμα πιο λεπτή μέσα απ’ 
τη φούστα της και το φουρό της. Είχε μια αρ-
χοντιά. (Φωτογραφία: Πρώτη από δεξιά με την 
Κική και την Καίτη  Σακελάριου  από  εκδρομή 
με το Γυμνάσιο, κάπου κοντά… Πού;)

Με τη Μάχη δε συνέβη τίποτα. Όχι ότι δεν τη γλυκοκοίταζα, αλί-
μονο, θα ήμουν αφύσικος. Προσπάθησα, με αδέξιο ίσως τρόπο να 
την κατακτήσω. Μερικές φορές διαβάζαμε μαζί στο σπίτι της, πη-
γαίναμε κρυφά σινεμά και η μητέρα της με δέχτηκε (πράγμα πρω-
τοποριακό για τον τόπο και την εποχή) σαν φίλο και συμμαθητή της 
κόρης της.

Μου δόθηκε η ευκαιρία να την πλησιάσω. Οι όποιες προσπάθειές 
μου όμως και αδέξιες αλλά και μάταιες αποδείχτηκαν. Κάποια εκού 
σια αγγίγματά μας έμειναν σαν ανάμνηση της πρώτης ερωτικής πε-
πονόφλουδας που πάτησα στη ζωή μου.

Είχα καταλάβει σαφώς πως εμείς, της ηλικίας της, της πέφταμε 
κομματάκι μικροί. Και φυσικό ήταν. Τέτοιος κόμματος εμάς τα νιά-
νιαρα θα κοιτούσε; ∆εν έπεσα έξω καθόλου σ’ εκείνη την εκτίμησή 
μου όπως αποδείχτηκε αργότερα. Αυτά γι’ αποφυγή κάθε παρεξή-
γησης και σε όσα συνέβησαν και θα περιγράψω παρακάτω για λο-
γαριασμό της ομορφιάς της.

Φεύγοντας λοιπόν κάποια στιγμή από το γραφείο της Μάχης, του 
μπαμπά της δηλαδή, μου την έχουν στημένη τρεις μπαγάσηδες.

Αρχηγός ο Παναγιώτης ο Τσιφούτης.
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Με πλησιάζει και με βλοσυρό ύφος μου λέει.

– Έλα δω ρε κωλοβουλιότ’, σουκουλατένιε. Τι θέλς συ, ρα, με 
την ξαδέρφη μ’;

– Ποια ξαδέρφη σου ρε Πάνο;

– Α, δεν ξέρς;

– Τι να ξέρω;

– Θα σ’ πω γω.

– Τι να μου πεις ρε; Άντε πήγαινε απ’ δω.

– Έλα ρε άμα είσι άντρας, κωλοβουλιότ’ να μετριθούμι.

– Όποτε θέλεις ρε συ, κωλονιγριτινέ, του κάνω κι εγώ.

Πάμε τώρα ρε, του λέω, όπου θέλεις. Έχω πάρει ανάποδες, αι-
σθάνομαι προσβεβλημένος με το «κωλοβολιότη» και το «σοκολα-
τένιε». αλλά κι αισθάνομαι σαν να ήμουν πράγματι ο εραστής της 
Μάχης. Τι θα έλεγε αν μάθαινε την προσβολή που μου έγινε κι εγώ 
δεν αντέδρασα αντρίκια;

Μια και δυο ορίζουμε σαν τόπο μονομαχίας την περιοχή πίσω απ’ 
το καινούριο τότε Γυμνάσιο. Ήταν ένα αμμώδες έδαφος με σκαμιές 
(μουριές). ∆ε θυμάμαι ποιοι ήμασταν. Θυμάμαι πως αυτός είχε μαζί 
του άλλους δυο. Ο ένας ήταν ο Αγγελάκης ο Σέρπης.

Παίρνουμε θέσεις. ∆ίνεται το σύνθημα κι αγκαλιαζόμαστε. Τα 
όπλα; Μπουνιές, κλωτσιές, κεφαλιές, το έλα να δεις. Αίματα. Ο Πα-
ναγιώτης ήταν συνομήλικός μου, κοντός, αλλά γεροδεμένος και 
τριχωτός. Η σωματική του διάπλαση έμοιαζε με αυτή του παλαιστή.

 Σκεπτόμενος λογικά θα έπρεπε (να ποιήσω τη νήσσα) να κάνω 
την πάπια και με ελαφρά πηδηματάκια να την κάνω. ∆εν την έκανα 
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όμως. Φίλε μου, έπεσε πολύ ξύλο. Το περισσότερο βέβαια το ’φαγα 
εγώ. Μιας και δε σταματούσαμε με τίποτα, παρασυρμένοι και οι δυο 
από το πάθος μας, κάποιος μπήκε στη μέση και μας χώρισε. Αφού 
απομακρυνθήκαμε απ’ την αιματοβαμμένη άμμο, ο ένας από τον 
άλλον, κοντανασαίνοντας και καταϊδρωμένοι, μέσα στα αίματα, με-
τρήσαμε τις δυνάμεις μας.

∆εν οδηγούσε πουθενά η αναμέτρηση αυτή. Εξάλλου δεν υπήρ-
χε συντρέχουσα αιτία. Όλα έγιναν χωρίς λόγο. Απ’ την πλευρά του, 
ένα χαζό συναίσθημα προστασίας της δήθεν τιμής της εξαδέρφης 
του. Απ’ την πλευρά μου μια παράλογη επίδειξη ανδρισμού και δυ-
νάμεως. Στη δίνη όμως των ημερών που ζούσα εκείνο το διάστημα, 
όλο αυτό που συνέβη ήρθε σαν λύτρωση.

∆ε θα το πιστέψεις, με τον Παναγιώτη γίναμε φίλοι. Το γεγονός 
έγινε γνωστό στους γαβριάδες της πόλης και οι μετοχές μου και σ’ 
αυτό τον τομέα πήραν τ’ απάνω τους.

Πριν από ένα χρόνο ο κουμπάρος μου, ο Τάκης ο Μπενίσης, πά-
ντρεψε την κόρη του και βαφτισιμιά μας Αγγέλα. Στην περιπετει-
ώδη εκείνη δεξίωση, εκτός από τόσους άλλους γνωστούς, συνά-
ντησα και τον αντίπαλό μου –μετά από πολλά χρόνια– σ’ εκείνη την 
εφηβική μονομαχία μας Παναγιώτη. Τ’ αγκάλιασμα αυτού του αν-
θρώπου ήταν το πιο δυνατό και το πιο ζεστό απ’ όσα αντάλλαξα με 
μερικούς άλλους φίλους και γνωστούς. Είχε να θυμηθεί τα καλύ-
τερα για μένα. Σχεδόν με κολάκευε, τονίζοντας τη διαφορετικότητά 
μου. Μετά από μερικούς μήνες έμαθα πως πέθανε ξαφνικά.

*

Το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης τέλειω-
σε και το κτίσιμο του καινούριου Γυμνασίου. 
(Φωτο: το γυμνάσιο Νιγρίτας τώρα και τότε).
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Απ’ το Σεπτέμβριο θα παρακολουθούσα τα μαθήματα της Γ΄ Γυ-
μνασίου για δεύτερη φορά, με τους καινούριους πλέον συμμαθητές 
μου, μιας κι η αγαπημένη μου καθηγήτρια, όπως είπαμε (όχι άδικα, 
ίσως με τα δικά της και της εποχής δεδομένα), έτσι είχε αποφασίσει.

*

 ∆εν προλαβαίνει να αρχίσει η σχολική χρονιά 1957-1958 και 
στις 9 Σεπτεμβρίου ο Βόλος πλήττεται από μια νέα για τα χρονικά 
του θεομηνία.

Αντιγράφω πάλι απ’ το «ΒΟΛΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 19ο 
ΚΑΙ 20ό ΑΙΩΝΑ:

«Στις 9 Σεπτεμβρίου 1957, πρωτοφανής νεροποντή προκάλε-
σε μεγάλες ζημίες στο Βόλο, το Πήλιο και τα χωριά του κάμπου. 
∆ιεκόπησαν οι συγκοινωνίες και πολλοί κάτοικοι κινδύνευσαν να 
πνιγούν.

Τα νερά του χειμάρρου Φυτόκου κατέκλυσαν τη Νέα Ιωνία και 
τις ακραίες συνοικίες της πόλης φέρνοντας σε τραγική θέση όσους 
διέμεναν σε σκηνές και παραπήγματα. Προέκυψε μάλιστα επιτα-
κτική ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα (υπονόμους και περιφερει-
ακή τάφρο).

Ολοκληρώθηκε έτσι, μέσα σε τρία χρόνια, μια άνευ προηγουμέ-
νου καταστροφή του ιστορικού κτιριακού αποθέματος και μάλιστα 
σε μια φάση όπου η αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων ήταν 
ακόμη ελάχιστα εμπεδωμένη.

Ουσιαστικά, ελάχιστα παλιά κτίρια είχαν απομείνει άθικτα για να 
απειληθούν από τους μικρής έντασης μετασεισμούς στις 21 Μαΐου 
και στις 26 και 27 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.»

*

Ο πατέρας μου κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Έκθεση (όνει-
ρο, κάθε βορειοελλαδίτη επαρχιώτη και όχι μόνο) για δουλειές και 
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με παίρνει μαζί του. Η παραμονή μας εκεί για ένα Σαββατοκύριακο 
αλλάζει τελείως την ψυχοσύνθεσή μου και με κάνει να νοσταλγήσω 
ακόμα περισσότερο την πατρίδα μου. Τα φώτα, ο εορταστικός διά-
κοσμος της πόλης, η κίνηση των αυτοκινήτων που ’ταν περισσότε-
ρα λόγω της ∆ιεθνούς Έκθεσης με επηρεάζουν. Με φέρνουν πίσω, 
στην αστική καταγωγή μου. Θέλω να ζήσω έτσι, με τον τρόπο ζωής 
μιας πόλης που έχει θάλασσα, βαπόρια, τραμ.

Επιστρέφοντας στη Νιγρίτα, κάνω μια ευχή. Να φύγω όσο το δυ-
νατόν γρηγορότερα απ’ αυτόν τον τόπο.

*

Ο πατέρας μου ξεκινάει την κατασκευή ενός πειραματικού μο-
ντέλου θερμάστρας, που έχει τα κατασκευαστικά στοιχεία της ολ-
λανδικής, απ’ την οποία αντέγραψε τον καυστήρα της. Πριν μπει ο 
χειμώνας για τα καλά, η πρώτη θερμάστρα είναι πραγματικότητα. 
Τοποθετείται στο σπίτι μας για δοκιμή.

Υπάρχει όμως ένα αλλά. Για να λειτουργήσει κανονικά και το 
σπουδαιότερο με ασφάλεια και χωρίς την επέμβαση του ανθρώ-
πινου παράγοντα, χρειάζεται ένας μηχανισμός που τροφοδοτεί τον 
καυστήρα με πετρέλαιο. Είναι ένα εξάρτημα –το λεγόμενο καρμπι-
ρατέρ– μικρότερο απ’ το μέγεθος μιας παλάμης. Η κατασκευή του 
δεν είναι αδύνατη, αλλά η υπάρχουσα τεχνολογία και τα μέσα τότε 
στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να το παράγουν.

Κατασκευάζεται μόνο στην Ολλανδία εκείνη την περίοδο. Η ει-
σαγωγή του, δύσκολη. Χρειάζονται διαδικασίες. Αλληλογραφία με 
το εργοστάσιο κατασκευής, εγκρίσεις απ’ τα υπουργεία, εμπορίου 
και βιομηχανίας. Και για ένα κομμάτι ποιος να ασχοληθεί μαζί σου;

Ο μαστρο-Γιάννης που τίποτα πια δεν τον σταματά, ξενυχτώ-
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ντας τα βράδια (παλιά μου τέχνη κόσκινο), φτιάχνει ένα αυτοσχέδιο 
καρμπιρατέρ. Εξασφαλίζει έτσι την κανονική ροή του πετρελαίου 
στον καυστήρα και βάζει σε λειτουργία τη θερμάστρα. Η φλόγα του 
καυστήρα που άναψε κι άρχισε να ζεσταίνει το σπίτι, ζέστανε και τις 
ψυχές μας.

Οι κιτρινοπράσινες πύρινες γλωσσίτσες, σ’ ένα αντιμάμαλο που 
ανεβοκατεβαίνανε στη στρογγυλή επιφάνεια του καυστήρα, βάλανε 
το μυαλό μας σε ονειροπόλες διεργασίες.

Είναι ακόμα μια φορά που αισθάνομαι τον εαυτό μου περήφανο 
για την αξιοσύνη του πατέρα μου. Όλη η οικογένεια κάνει όνειρα 
για μια καλύτερη ζωή με την ευκαιρία αυτή που ο πατέρας μου έχει 
πάλι στα χέρια του.

Την πρώτη νύχτα ο πατέρας μου κι η μάνα μου την πέρασαν 
παρατηρώντας τις φλόγες μέσα απ’ το πυρίμαχο τζάμι της θερμά-
στρας, βλέποντας τη συμπεριφορά της λειτουργίας της. Εμείς, εγώ 
και η αδερφή μου, κοιμηθήκαμε στην πιο ζεστή ατμόσφαιρα που 
είχαμε νιώσει ποτέ χειμωνιάτικο βράδυ στο σπίτι μας.

Μέχρι το πρωί ο πατέρας μου είχε βγάλει τα συμπεράσματά του. 
Η θερμάστρα δεν μπορούσε να λειτουργήσει με ακρίβεια αλλά και, 
το σπουδαιότερο, με ασφάλεια –όπως το είχε προβλέψει άλλωστε– 
με το αυτοσχέδιο σύστημά του. Έπρεπε να τοποθετηθεί το ολλαν-
δέζικο καρμπιρατέρ  απαραιτήτως.

Επιστρατεύονται οι πάντες. Ο θείος Απόστολος, αδερφός της μά-
νας μου που είπαμε, παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Γνωρίζο-
ντας την Ευρώπη, μιλώντας δύο γλώσσες, καταφέρνει να έρθει σε 
επικοινωνία με το εργοστάσιο και να εξασφαλίσει την εισαγωγή. 
Οι προσωπικές του γνωριμίες με το καθεστώς Καραμανλή, τον δι-
ευκολύνουν να ξεπεράσει όποιες δυσκολίες προέκυπταν στα δια-
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δικαστικά θέματα της εισαγωγής. Το πρώτο καρμπιρατέρ απ’ την 
Ολλανδία έρχεται στο τελωνείο Θεσσαλονίκης και τοποθετείται πα-
ραμονές Χριστουγέννων στη θερμάστρα του σπιτιού μας.

*

Τα Χριστούγεννα αυτά πέρασαν πολλοί φίλοι και γνωστοί, για να 
δουν το επίτευγμα του πατέρα μου αλλά και την εξέλιξη στο τομέα 
της θέρμανσης. Άλλωστε η θερμάστρα ακόμα και σήμερα ζεσταίνει 
ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, σε πόλεις και σε χω-
ριά.

Ένας απ’ αυτούς που επισκέφτηκαν το σπίτι μας εκείνες τις μέ-
ρες, ήταν και ο γιατρός Ζάρβαλης – που παρακολουθούσε τη μάνα 
μου λόγω του ζαχαροδιαβήτη που έχουμε πει. Ενθουσιάστηκε τόσο 
πολύ που παρήγγειλε αμέσως την κατασκευή μια θερμάστρας για 
το ιατρείο του. Τα λεφτά προκαταβολή.

Ένας αναπάντεχος μποναμάς στα όχι και τόσο ανθηρά οικονομι-
κά του πατέρα μου, που άρχισαν να επιδεινώνονται λόγω των πολ-
λών εξόδων για την κατασκευή της πρώτης θερμάστρας.

Η προκαταβολή του γιατρού έδωσε μια ανάσα στην τσέπη του 
πατέρα μου, που φρόντισε να κατασκευάσει έγκαιρα τη θερμάστρα 
που του παρήγγειλε.

Η τοποθέτησή της στο ιατρείο του γιατρού έκανε αίσθηση. Μπο-
ρούσε να φεύγει απ’ το ιατρείο του και να γυρίζει μετά από κάποια 
επίσκεψη και να το βρίσκει ζεστό απ’ τη θερμάστρα που λειτουρ-
γούσε χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι πρώτες παραγγελίες δεν άργησαν να έρθουν. Χρειαζόντουσαν 
όμως χρήματα για την κατασκευή των πρώτων κομματιών. Έπρεπε 
να παραγγελθούν τουλάχιστον δέκα καρμπιρατέρ, αλλά και τα αντί-
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στοιχα υλικά για την παραγωγή δέκα συγχρόνως θερμαστρών.

Ο δια στόματος συνεταίρος του πατέρα μου δεν μπορεί να παρα-
κολουθήσει την εξέλιξη της δουλειάς. Του δίνεται η ευκαιρία, λέει, 
να ασχοληθεί με την τεχνητή αναπαραγωγή βοοειδών και την κά-
νει.

– Τα λεφτά;

– Τα λεφτά μαστρο-Γιάννη όποτε μπορέσεις.

Κι όμως τα λεφτά, τα οποία δεν υπήρχαν βέβαια όπως είπαμε, 
βρέθηκαν.

Ο Θωμάς ο Παπαμητούκας ήταν ένας νέος άντρας που ήξερε από

μηχανές και έβγαινε κι αυτός στ’ αλώνια με το συγκρότημα του 
Τράκα. Βλέποντας την προσπάθεια του πατέρα μου και αισθανόμε-
νος το τέλος του αλωνισμού, με τον υπάρχοντα τρόπο –άρχισε να 
εμφανίζονται οι πρώτες θεριζοαλωνιστικές– αλλά και την εξασφά-
λιση της χειμωνιάτικης απασχόλησής του, κάνει πρόταση στον πα-
τέρα μου να γίνει συνεταίρος του.

–Τα λεφτά του Ντραμπάζη –πρώτος συνεταίρος– θα τα δώσω 
εγώ μαστρο-Γιάννη και με τα υπόλοιπα θα μπω συνεταίρος.

– Εντάξει, αλλά θα κάνουμε χαρτιά, λέει ο πατέρας μου.

– Εντάξει.

Έγιναν χαρτιά. ∆ηλαδή συνεστήθη με λίγα λόγια μια Ομόρρυθμη 
Εταιρεία. Η πρώτη που δημιούργησε ο πατέρας μου, που το κατα-
στατικό της δύσκολα το κατάλαβα, τι ήταν όλο εκείνο το κατεβατό 
με τους ομόρρυθμους εταίρους και ιδιαίτερα εκείνο το «εξ αδιαι-
ρέτου». στη μη ποθητή διάλυσή της. Αργότερα κατάλαβα, και πολύ 
καλά μάλιστα, τι ήταν όλα αυτά τα κατεβατά. ∆ε χρειαζόμουν δικη-
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γόρο για να καταλάβω τους όρους και το περιεχόμενο μιας τέτοιας 
εταιρείας.

Άρχισα να σκέπτομαι τη συμμετοχή μου στη δουλειά του πατέ-
ρα μου, διαβλέποντας ένα λαμπρό μέλλον από την κατασκευή των 
θερμαστρών και όχι μόνο.

Οι πληροφορίες εκείνη την εποχή θέλανε το μέλλον να ανήκει 
στις μεταλλικές κατασκευές. Η λαμαρίνα αντικαθιστούσε τις βαριές 
χυτοσιδηρές κατασκευές. Είχα ονειρευτεί και πίστευα πως ο πατέ-
ρας μου μπορούσε να κάνει θαύματα, έχοντας τη γνώση αλλά και 
την ικανότητα στον τομέα αυτόν, και να κάνει τ’ όνειρο πραγματικό-
τητα. Να φύγουμε απ’ αυτόν το τόπο, που δεν είχε προοπτική και 
μέλλον.

Τα οικονομικά μας άρχισαν να γίνονται δύσκολα. Η συμμετοχή 
της μάνας μου στην οικιακή οικονομία είναι σημαντική και καθορι-
στική. Ο πατέρας μου βέβαια δεν απασχόλησε ποτέ τη μάνα μου για 
θέματα φαγητού. Ήταν λιτοδίαιτος άνθρωπος, αλλά, τα «δικά» του 
όμως τα ’θελε. Πολλά τσιγάρα και καφέδες, και δε χρειάζεται να 
επεκταθούμε στα υπόλοιπα…

Ήταν πάντα μ’ ένα τσιγάρο κι έναν καφέ στο χέρι. Αυτό βέβαια 
του έκανε κακό στο έλκος, που τον ταλαιπώρησε μέχρι το θάνατό 
του. Στο μικρό γραφείο του, στο εργαστήριό του, εκτός απ’ τ’ αγα-
πημένα του γαρίφαλα, είχε πάντα κι ένα πακετάκι με πτι-μπερ (μπι-
σκοτάκια) για να του καλμάρουν τις εξάρσεις του έλκους.

 Παρά τα επανειλημμένα εγκεφαλικά στο τέλος της ζωής του, 
δεν έπαψε ποτέ να καπνίζει. Όταν πέθανε, μετά και το τελευταίο του 
εγκεφαλικό, οι νοσοκόμες που τον περιέθαλπαν στον Άγιο Λουκά 
του έριξαν από ένα τσιγάρο στον τάφο του, για να τα ’χει εκεί που 
θα πήγαινε. Ήξεραν το πάθος του, το οποίο δεν εγκατέλειψε ακόμα 
και μέσα στην κλινική. Οι γιατροί του το είχαν απαγορεύσει αυστη-
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ρά. Με την τσακπινιά του όμως, είχε καταφέρει κανά δυο νοσο-
κόμες (εκτός απ’ τα χάδια τους) να τον εφοδιάζουν με τσιγαράκια, 
που τα κάπνιζε στο διάδρομο κρυφά και συνωμοτικά πετούσε τη 
στάχτη μέσα στη χούφτα του. (Έτσι ήταν ο μαστρο-Γιάννης).

Εμείς σαν παιδιά στην εφηβεία, θέλαμε κάτι περισσότερο. Έτσι 
λοιπόν, εκεί που μέχρι χθες μας κυνηγούσε για μια φέτα ψωμί με 
βούτυρο και μέλι, ή για ένα χτυπητό αβγό στην κούπα με σοκολάτα, 
και δυσανασχετούσαμε, η μανούλα μας τώρα δε μας πρόφταινε.

–Τι πάθατε πια και δε σας χορταίνω; Άνοιξε το έντερό σας;

Έλεγε και ξανάλεγε όταν ζητούσαμε δεύτερο πιάτο και κάτι ιδιαί-
τερο απ’ αυτό, όποιο κι αν ήταν το φαγητό.

Ακόμα και μπάμιες τρώγαμε, που παλιότερα μας μύριζαν και μας 
ξίνιζαν όπως έλεγε κι εκείνη.

Ήταν πάντα τόσο καλομαγειρεμένα όλα τα φαγητά της. Τι δεν 
έκανε για να κάνει οικονομία!

– «Όταν δε φτάνουν…., κόβεις απ’ το δόντι», έλεγε.

∆εν ήταν δυνατόν όμως να μειώσει τον αριθμό των πιάτων και 
την ποσότητα του φαγητού. Έτσι, σκαρφιζόταν κάθε φορά πώς θα 
αυξήσει την ποσότητα. ∆ε θα ξεχάσω πόσο νόστιμα ξαναμαγείρευε 
την επομένη τα όσπρια της προηγούμενης μέρας. Όπως, ας πούμε, 
φασόλια με ρύζι, ή ρεβίθια με ρύζι, φακές με ρύζι. Ρύζι με υπόλοιπα 
από κοτόπουλο.

∆ε θα το πιστέψεις, είχε εφεύρει και δικές της σαλάτες ακόμα 
και με εσπεριδοειδή. Μ’ έστελνε το Σάββατο στο παζάρι, και με μια 
λιτή λίστα, επέλεγε τα απαραίτητα. Με συμβούλευε να προσέχω στο 
ζύγισμα αλλά και στην ποιότητα των λαχανικών και των φρούτων.

– Να προσέχεις, μη φέρνεις σάπια. Τα ψάρια να ’χουν κατακόκκι-
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να τα βράγχια τους και να γυαλίζουν τα λέπια τους. Το μαϊδανό και 
τ’ άνηθο, να τα τινάζεις τα ματσάκια, να βλέπεις να είναι ζωντανά, 
πράσινα μέχρι μέσα. Να κάνεις καλά τους λογαριασμούς.

Ζύμωνε πάντα ψωμί με δικό μας αλεύρι και κρατούσε πάντα ζυ-
μάρι για να κάνει λουκουμάδες αλλά και τηγανόκλουρα με λίγο τυρί 
και λάδι. Όσο για το κρέας, έβρισκε χίλιους τρόπους να εκμεταλ-
λεύεται τις ιδιότητές του. Μου έμαθε να παίρνω κρέας που γινόταν 
βραστό με λαχανικά και μετά αυτή έβρισκε τον τρόπο να το μαγει-
ρεύει διαφορετικά. Τρελαινόμουν με αυτή τη διαδικασία. Βλέπεις 
όλο και καμιά δεκάρα οικονομούσα απ’ τα ρέστα.

*

Μας έπλεκε ωραιότατα πουλόβερ με ρεγκλάν μανίκια και με 
χρωματιστές λαιμόκοψες, ωραιότατα γιλέκα για να φαίνεται η γρα-
βάτα αλλά και με φερμουάρ. Έπλεκε με το τσιγκελάκι κουρτινάκια 
κι ολόκληρες κουβέρτες. Κεντούσε καρεδάκια και σεμέν, σταυρο-
βελονιά, και μετρητό με πολύχρωμες κλωστές. (Η προίκα της Κι-
κής φτιάχτηκε απ’ τα χεράκια της. Πολλά απ’ αυτά διακοσμούν και 
τα σημερινά μας σπίτια. Η κυρα-Ευθυμία είναι παρούσα. Πιστεύω 
πως άνθρωποι που αφήνουν πράγματα πίσω τους δεν πεθαίνουν 
ποτέ).

Οι γνωστές, πες φιλενάδες, της μάνας μου, όταν έβλεπαν τα κε-
ντήματα και τα στρωσίδια της, ήθελαν να έχουν και αυτές αντίστοι-
χα στα σπίτια τους.

(Αργότερα, στη Θεσσαλονίκη, τα εργόχειρά της φέρνανε στο σπί-
τι ένα σεβαστό χρηματικό ποσό, που την έβγαζε απ’ τα δύσκολα. 
Έβρισκε το χρόνο, κλέβοντάς τον απ’ την ξεκούρασή της, και έπλε-
κε και κένταγε με τα ακούραστα χεράκια της).
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*

Άρχισα να καταλαβαίνω πως τα πράγματα γινόντουσαν δύσκολα.

∆εν ήθελα να το σκέπτομαι. Πήγαινα στο μαγαζί του πατέρα μου 
και παρακολουθούσα τα διάφορα στάδια που περνούσε μια θερμά-
στρα μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της. Μάθαινα, μόνο 
που έβλεπα. Με φανταζόμουν διαφορετικό, τη μιζέρια τη φοβό-
μουν. Πίστευα πως μπορούσαμε ν’ αλλάξουμε τρόπο ζωής. Ο τόπος 
αυτός δε μου ταίριαζε. Ονειρευόμουν, ονειρευόμουν.

*

Τι σου είναι τελοσπάντων τ’ όνειρο, η ελπίδα! Πόσοι αλήθεια 
άνθρωποι δεν εκμεταλλεύτηκαν και δεν εκμεταλλεύονται αυτό το 
πανανθρώπινο συναίσθημα. Την ελπίδα την έκαναν ακόμα και σύν-
θημα μερικοί, στα πολιτικά τους τερτίπια, γνωρίζοντας αυτή την 
αδυναμία τ’ ανθρώπου, ακόμα και σήμερα που ο άνθρωπος έχει 
γίνει ρεαλιστής – Και κοίτα πώς μου ’ρχονται στο μυαλό κάποια 
λόγια του Σοπενάουερ.

Με τα γραπτά του, έλεγε και πίστευε πως πρέπει να ζήσουμε 
και να βιώσουμε τη ζωή στο τώρα και να μη ζούμε με την ».λπίδα» 
κάποιου μελλοντικού καλού.

Αργότερα ο Νίτσε θ’ άκουγε την πρόσκλησή του και θ’ ανακή-
ρυσσε την ελπίδα τη μεγαλύτερη μάστιγα του ανθρώπου. Κατηγό-
ρησε με τη μεγαλύτερη δριμύτητα τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη και 
τον Χριστιανισμό, επειδή έστρεψαν την προσοχή μας μακριά απ’ 
τη μοναδική ζωή που διαθέτουμε, προς έναν μελλοντικό απατηλό 
κόσμο.

Αργά τα διάβασα, αλλά από νωρίς τα ’χα καταλάβει όλ’ αυτά.

*

Μαζί μου και η μάνα μου έκανε όνειρα, να φύγουμε, να πάμε 
στην πατρίδα μας, εκεί που ξέραμε τον τόπο μας, που ζήσαμε αλ-
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λιώς. Κανένας δεν κατάλαβε τις δύσκολες μέρες που περάσαμε την 
εποχή εκείνη στη Νιγρίτα. Η μάνα μου, φρόντιζε να είμαστε πάντα 
αξιοπρεπείς όπως έλεγε. Μια «πρέσβειρα» της οικογένειας με τα 
όλα της ήταν.

Εντωμεταξύ, η υγεία της επιδεινώθηκε. Η Κική αναγκάζεται να 
σταματήσει το σχολείο μιας κι η μάνα μου έπρεπε να έχει έναν βο-
ηθό στις δουλειές της, αλλά και να κάνει καθημερινά ινσουλίνη για 
να κρατάει το ζάχαρο της σ’ ανεκτά επίπεδα. (Το κορίτσι άλλωστε 
δε χρειαζόταν και πολλά γράμματα. Έναν καλό γαμπρό χρειαζόταν 
έλεγαν. Έτσι ησύχασα κι εγώ απ’ την επιτήρησή της). Έτσι γλιτώ-
σαμε την καθημερινή επίσκεψη της νοσοκόμας στο σπίτι, που δεν 
μας ήταν και πολύ ευχάριστο.

*

Για μένα, στη Γ΄ τάξη για δεύτερη φορά, τα πράγματα δεν ήταν 
και πολύ ευχάριστα. Οι παλιοί μου συμμαθητές κι ένας δυο φίλοι 
απ’ αυτούς συνεχίζουν χωρίς εμένα φυσιολογικά την πρόοδό τους. 
Στα διαλείμματα βρίσκομαι περισσότερο με τους παλιούς συμμαθη-
τές μου παρά με τους καινούριους. ∆εν άργησα να καταλάβω όμως 
πως μάλλον τα κοινά ενδιαφέροντά μας άρχισαν να γίνονται όλο και 
λιγότερα. Ακόμα και οι γκομενοδουλειές, άλλαξαν. ∆εν άργησα να 
κάνω καινούριες φιλίες.

Τη χρονιά εκείνη στις 21 Φεβρουαρί-
ου, στην επέτειο της απελευθέρωσης της 
Νιγρίτας, αλλά και στις 25 Μαρτίου έλα-
βα και πάλι μέρος στις παρελάσεις (με ένα 
κοστούμι κομμένο  και  ραμμένο  στα μέτρα 
μου, από Νιγριτνό ράφτη -φωτο-) κι αυτή τη 
φορά σαν διμοιρίτης. Καταλαβαίνεις, στην 
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ηλικία μου ήμουν απ’ τους ψηλότερους μαθητές του γυμνασίου. Τα 
μαθήματα είναι εύκολα μιας κι είναι τα ίδια. Χρειάζεται λίγο περισ-
σότερο διάβασμα στα Αρχαία και προσοχή στην ορθογραφία των 
εκθέσεων, που με μεγάλη προσπάθεια κατόρθωνα να γράφω. Οι 
καινούριοι συμμαθητές και συμμαθήτριές μου ήταν οι:

1. Αλεξανδρίδου Ευαγγελία Μαία
2. Βλαδίκας Νικόλαος Οδοντίαντρος
3. Βλαχοδήμου Γεωργία Προϊσταμένη Νοσοκομείου
4. Βυζαρέλη Ελένη Μαία
5. Γκόλας ∆ημήτριος Ιδ. Υπάλληλος
6. ∆ημάδη Βαία Μαία
7. Θεολογίδης Γεώργιος Έμπορος
8. Καλαμπαλίκας ∆άσκαλος (πέθανε)
9. Κοντούδης Γεώργιος  Γεωπόνος (πέθανε )
10. Κυπραίος Απόστολος Υπ. ΟΤΕ
11. Μαγγανάρης Ελευθέριος Αστυνομικό ∆ιευ/ντης
12. Μανίκας Ιωάννης Γιατρός (πέθανε)
13. Μπενίσης Χρήστος Χημικός ∆/της του Χ. Κ
14. Πανά Αγνή ∆ασολόγος
15. Ταμπουρής ∆ημήτριος Γεωπόνος
16. Σαμαράς Γεώργιος Ψυχίατρος
17. Χατζηιωάννου ∆ασκάλα

Ήμασταν μάλλον περισσότεροι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. 
Ας μου το συγχωρήσουν αυτοί που δεν τους θυμήθηκα. Να πω δε 
και την αλήθεια, τους περισσότερους απ’ αυτούς τους θυμήθηκε ο 
συμμαθητής και κουμπάρος μου, όπως είπαμε, ο Τάκης ο Μπενί-
σης. Όπως βλέπεις το 95% των συμμαθητών μου σπούδασαν.

Τ’ όνειρο των γονιών τους έγινε πραγματικότητα. Γλίτωσαν απ’ 
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τον καπνό που έλεγαν. Έγιναν όμως το 75% δημόσιοι υπάλληλοι. 
Πίστεψέ με δεν ξέρω αν αυτό ήταν τελικά καλό ή κακό. Με μερι-
κούς απ’ αυτούς κάναμε καλή παρέα.

Όπως με τον Γιώργο τον Θεολογίδη και τον Νίκο τον Βλαδίκα. 
(Παιδί  εμπόρου  ο  πρώτος  κι αλευροβιομηχάνου της εποχής ο 
δεύτερος. Και οι δυο τους ιδιώτευσαν αργότερα).

Μια φωτογραφία μάς θέλει με τα ποδήλα-
τά μας, Κυριακή θα πρέπει να ’ταν, να επιστρέ-
φουμε εξαντλημένοι μετά από επίσκεψή μας 
στα «κορίτσια».. άνευ περαιτέρω σχολίων… 45 
χιλιόμετρα πήγαινε-έλα, στις Σέρρες. (Απ’ αρι-
στερά ο Γιώργος ο Θεολογίδης, στη μέση ο Νίκος ο 
Βλαδίκας και δεξιά η αφεντιά μου). Το ποδήλατο, 

εξακολουθεί να με κατακτά και να με γοητεύει όλο και περισσότε-
ρο. Είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μου.

 Το κατακτώ και δεν μου λείπουν κι οι φιγούρες μου, που μια απ’ 
αυτή την έχω απαθανατίσει στη φωτογραφία που σου βάζω σ’ αυτή 
τη σελίδα. (Κυριακή στον έρημο κεντρικό δρόμο της Νιγρίτας πάνω 
απ’ τον Χρυσορόη με θέλει σε ένα ακροβατικό θα ’λεγα τόλμημά μου. 

Σε μια απ’ τις διάφορες φιγούρες που έκανα, με 
προφανή το στόχο μου. Ήταν τολμηρή και ωραία 
φιγούρα. Σε ένα σύνολο, ποδήλατο και ποδηλάτης 
μοιάζει σαν ένα γεράκι να έχει αρπάξει το θήραμά 
του προσπαθώντας να το σηκώσει και να το πάρει 
μαζί του. Η πλήρης απόδειξη μιας έκφανσης εξου-
σίας πάνω σ’ αυτό το αγαπημένο δίτροχο τροχο-
φόρο. Στο πίσω μέρος της γράφει μόνο,16-3-58).

Απ’ τους καινούριους συμμαθητές μου δυο 



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

399

έγιναν φίλοι μου, χωρίς ιδιοτέλεια και συμφέρον. Ο Νίκος ο Καλαμ-
παλίκας (έφυγε γρήγορα αυτός απ’ το μάταιο αυτόν κόσμο) και ο 
Τάκης ο Μπενίσης. Με τον Τάκη, μας συνέδεσε στενότερη φιλία. Τον 
έκανα και κουμπάρο μου (του βάφτισε η Τούλα την όμορφη κόρη 
του Αγγέλα, όπως έχω ξαναπεί).

Ο Νίκος ήταν παιδί μιας πολύ καλής οικογένειας της Νιγρίτας μ’ 
έξι παιδιά. Τρία όμορφα κορίτσια, τη Βαγγελούδα, την Αθηνά και 
τη μικρότερη, την Αυγούλα. Τρία αγόρια, τον Γιώργο, τον Κώστα, 
και τον Νίκο. Η μητέρα τους, μια καταπληκτική Νιγριτινιά που την 
πρόλαβα με τις παραδοσιακές φουστάνες της. Ο πατέρας τους είχε 
φουρνάρικο στην πλατεία. Ουκ ολίγα κομμάτια ολόφρεσκου σταρέ-
νιου χάσικου ψωμιού, με ξεροψημένη κόρα και λεπτές φέτες κα-
σέρι καταβροχθίζαμε σαν γυρνούσαμε απ’ το γυμνάσιο το μεσημέ-
ρι. Πάνω απ’ το φούρνο ήταν το διώροφο σπίτι τους, όπου πολλές 
φορές διαβάζαμε όλοι μαζί. Στο τελείωμα του σκεπασμένου μέρους 
του «κουραδά» είχαν ένα αμπέλι όπου το καλοκαίρι πηγαίναμε για 
να μαζέψουμε σύκα και σταφύλια.

Ο Τάκης ήταν παιδί επίσης καλής γεωργικής οικογένειας απ’ το 
Σιτοχώρι Νιγρίτας, με τρία αγόρια. Τον Τάκη, τον Μάκη και τον Βαγ-
γέλη. (και οι τρεις σπούδασαν). Ο Τάκης τότε έμενε στο σπίτι της 
γιαγιάς του στη Νιγρίτα, για να μπορεί να πηγαίνει στο γυμνάσιο. 
Τα καλοκαίρια επέστρεφε στο χωριό του για να βοηθήσει μαζί με 
τα μικρότερα αδέρφια του τους γονείς του στις γεωργικές δουλειές 
τους.

 Ο Τάκης και ο Νίκος ήταν απ’ τους άριστους μαθητές. Είχαν και 
οι δυο τους έμφυτο το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό. Ο Νίκος (ο 
επονομαζόμενος JOHN GREEK, παρατσούκλι που μόνος του διά-
λεξε από ήρωα αστυνομικού εικονογραφημένου αναγνώσματος σε 
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συνέχειες) μιλούσε πολύ περισσότερο κι από μένα. Ο Τάκης ήταν 
λιγόλογος και συνήθως άκουγε, αν και θα μπορούσε να λέει περισ-
σότερα.

Έτσι είναι και σήμερα ο Τάκης, «εσωστρεφής». Μετρημένες οι 
κουβέντες του. Κι οι δυο τους –αν και το ήθελαν– δεν είχαν άνεση 
με τα κορίτσια, όπως οι περισσότεροι έφηβοι άλλωστε της εποχής.
Έτσι υπήρξε μεταξύ μας μια ανταλλαγή υπηρεσιών, ας πούμε. Αυ-
τοί συνηγορούσαν στο να διαβάζω κι εγώ τους έμπαζα στα τερτίπια 
του έρωτα. Ήμουν βλέπεις και ένα χρόνο μεγαλύτερός τους, και 
μετρούσε αυτό γι’ αυτούς.

*

Μια μέρα, μπάσαμε στο σπίτι του Τάκη (έλειπε η θεια του στη 
Θεσσαλονίκη) την Ανίτα με μια φιλενάδα της, τη Φωφώ, καθώς κάτι 
πήγαινε να γίνει με τον Τάκη. Μετά από ένα  δυο –με  το  ζόρι– 
βερμουτάκια, μ’ ένα κλείσιμο του ματιού μου, ο Τάκης ξεμοναχιάζει 
την μικράν Φωτεινούλα σε ένα απ’ τα δωμάτια του σπιτιού έτοιμη 
να συμπράξει για τα περαιτέρω. ∆εν προλαβαίνουμε να προθερμαν-
θούμε και ακούγονται φωνές και ποδοβολητά απ’ το δωμάτιο. Με 
μια βίαιη έξοδο, εμφανίζονται η μικρά αναμαλλιασμένη κι ο φιλόδο-

ξος εραστής κατακόκκινος.Τον αφιλότιμο, πήγε να 
με ξεπεράσει με την πρώτη.

– Α, ρε Τάκη, δε γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. 
Θέλει υπομονή και με το μαλακό.

Ο Τάκης ήταν μικροκαμωμένος και γλυκύτατος (η 
φωτογραφία τα λέει όλα) και δεν περίμενα πως αργό-
τερα θα με ξεπερνούσε όχι μόνο στο μπόι αλλά και 
σ’ άλλα.
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*

 Στο μπόι με έφτασε κι η αδερφή μου, η Κική, που όπως ήταν φυ-
σικό έστρεψε πολλά μάτια αρσενικών πάνω της. Στα δεκαπέντε της 
χρόνια ήταν σχηματισμένη γυναίκα.

∆ε θα το πιστέψεις, άρχισαν να έρχονται και προξενιές, μάλιστα.

Πράγματι δεν είχα καταλάβει πως η Κική 
(φωτο) εκτός από αδερφή μου ήταν και θη-
λυκό, όπως και τ’ άλλα που κυνηγούσα και 
στρίμωχνα εγώ, και ομορφότερο μάλιστα 
απ’ τα περισσότερα. Έτσι  όπως  όλοι  μας, 
είχε κι αυτή τα φλερτ της και μάλιστα με 
προσόντα. Ένα απ’ αυτά ήταν κι ο γιος του 
τότε δημάρχου, ο Ανδροκλής, ένα όμορφο 
πραγματικά παλικάρι, μεγαλύτερός μας κατά μερικά χρόνια.

Όταν μέσα στην παραζάλη του δικού μου ερωτισμού κατάλαβα 
ότι κάτι τρέχει με την αδερφή μου, έγινα Τούρκος. Ένα απόγευμα 
την περιμένω στην γωνιά του σπιτιού μας και…

– Πού ήσουν μαρή;

– Πού ήμουν; Με τη Λούλα τη Βιτσικάνου ήμουν. (Κολλητή 
συμμαθήτρια)

– Έτσι τον λένε τον γκόμενο, Λούλα; Φαπ μια σφαλιάρα. Είδε το 
Κική τον ουρανό σφοντύλι.

  -Θα σου μάθω εγώ να μου θέλεις νταλαβέρια.

Η ζωή μου έγινε κόλαση. Στη σκέψη ότι μπορούσε τη δική μου 
αδερφή να τη στριμώχνουν, γινόμουν έξαλλος. Άκου να δεις νοο-
τροπία και αντίληψη περί του θέματος. Κι όμως, έτσι αισθανόμουν, 
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όπως και τα περισσότερα  αγόρια  που   ’χαν   αδερφές   την   εποχή   
εκείνη. Τι να πεις! Εμείς τις αδελφές των άλλων εντάξει, οι άλλοι τις 
δικές μας δεν έκανε.

Όταν το είπα στη μάνα μου, αντέδρασε με φυσιολογικό τρόπο.

 –Κοριτσάκι είναι, σιγά το πράμα (η μάνα). Μόνο να προσέχεις 
κορίτσι μου.

Τι άλλα είπαν μεταξύ τους μόνον αυτές το ήξεραν.

Τι να προσέχει δηλαδή; Εδώ ξέρουμε τι γίνεται, «σε τα μας, τώρα, 
σε τα μας» (όπως έλεγε κι ο ανεπανάληπτος Ντίνος Ηλιόπουλος σε 
κάποια απ’ τις καταπληκτικές του ατάκες, στην κινηματογραφική 
του ταινία «Ο Ατσίδας»..

Η Κική δεν τολμούσε να ξεπορτίσει, γιατί μ’ εμένα και τον Τάκη 
είχε αποκτήσει τους δυο σωματοφύλακές της.

Τέτοια πράγματα.

*

Τον Απρίλη εκείνης της χρονιάς του 1958 ο Καραμανλής κηρύσ-
σει πρόωρες εκλογές. Οι εφημερίδες γράφουν για τα αποτελέσματα 
εκείνων των εκλογών…

«Κερδίζει μεν, αλλά η αριστερά της Ε∆Α κάνει την έκπληξη, 
φέρνοντας τα πάνω κάτω. Ψαλιδίζονται προτάσεις για νομιμοποί-
ηση του ΚΚΕ, ενισχύονται οι φωνές περί κομουνιστικής απειλής. 
∆εν είναι τυχαίο ότι το ∆εκέμβριο του ιδίου έτους συλλαμβάνονται 
13 αριστεροί μεταξύ των οποίων και ο Μανώλης Γλέζος, με την 
κατηγορία της κατασκοπίας».

Στη Νιγρίτα η Ε∆Α παίρνει το 60% των ψήφων. Τις μέρες εκείνες 
συνέβη και το εξής απίθανο. Κατά την επίσκεψη –στον παραπάνω 
προεκλογικό αγώνα– του Κ. Καραμανλή στις Σέρρες, η Κική επιλέ-
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χτηκε με άλλα τρία κορίτσια να τον υποδεχθούν με τους πολιτικούς 
και οικονομικούς φορείς της πόλης. Η επιλογή έγινε με κριτήριο 
την εμφάνιση και το ύψος των κοριτσιών.

Έλα τώρα να πεις στους εκλέκτορες ότι το κορίτσι αυτό είναι 
ανιψιά του κομουνιστή Παναγιώτη Ρουκά και πως ήταν δυνατό να 
συμμετέχει σ’ αυτού του είδους την εκδήλωση; Όπως όμως είπαμε, 
τα χρόνια ήταν πέτρινα και δεν υπήρχαν πε ριθώρια για αντιδράσεις.

Η Κική τελικά ντυμένη με μια καταπληκτική τοπική ενδυμασία 
της περίφημης Γερακίνας, υποδέχτηκε τον Καραμανλή με τ’ άλλα 
κορίτσια και τους επισήμους.

(Στη φωτογραφία δίπλα απ’ τους επι-
σήμους πρώτος απ’ αριστερά, ευστα-
λής, ο Αθανάσιος Βλαδίκας, δίπλα του ο 
∆ήμος Αλογάς, ο Στέφανος Καλτσίκης, ο 
Παπαδήμας. Η πρώτη από αριστερά απ’ 
τα κορίτσια η Κική, μεγαλοπρεπής Γερα-
κίνα. ∆ίπλα της μια μορφονιά που δεν τη 
θυμάμαι, πλάι της η Μαίρη η Λαγούδα, 
και η Μαίρη η ∆έλιου. Στη δεύτερη σειρά των επισήμων, μόλις φαίνε-
ται το κεφάλι μου, κολλημένος πίσω απ’ την αδερφή μου, «φυλάω τα 
ρούχα μου» ως σωματοφύλακάς της. Όλοι μας περιμένουμε τη άφιξη 
του «μεγάλου άντρα»).

Ο πατέρας μου παράλληλα με την κατασκευή θερμαστρών προ-
ετοιμάζεται επισκευάζοντας τις φθορές του αλωνιστικού συγκρο-
τήματος για τον επερχόμενο αλωνισμό. Την άνοιξη εκείνη όμως 
πέφτει στην περιοχή της Βισαλτίας ένα χαλάζι σε σχήμα καρυδιού 
και καταστρέφει σχεδόν όλα τα σιτηρά της περιοχής. Η απόγνωση 
μεγάλη. Τόσο στους παραγωγούς αλλά και στην οικογένειά μας.
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Περιμέναμε πώς και πώς τα χρήματα απ’ τη δουλειά αυτή, για ν’ 
ανασάνουμε, αλλά και να χρηματοδοτήσουμε την παραγωγή των 
θερμαστρών, που άρχισε να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα. Τα 
πρώτα κομμάτια είχαν πουληθεί και οι παραγγελίες έρχονταν συ-
νέχεια. Τώρα τι κάνουμε;

Μετά απ’ τον πρώτο προβληματισμό και την απογοήτευση, βρί-
σκεται η λύση κι έρχεται απ’ τον Έβρο. Στην περιοχή είχε έλλειψη 
αλωνιστικών συγκροτημάτων και υπήρχε μεγάλη και μάλιστα όψιμη 
παραγωγή. Η σκέψη για επαφές με τους τοπικούς παράγοντες και 
τους συνεταιρισμούς γίνεται πράξη. Ο πατέρας μου ξέρει την πε-
ριοχή απ’ την εποχή που με την πρώτη θεριζοαλωνιστική μηχανή 
την περιόδευσε, όπως έχω πει παραπάνω. Ξέρει τους ανθρώπους 
και θυμάται πως ήταν φιλόξενοι και καλοκάγαθοι άνθρωποι. Γίνο-
νται και κλείνονται συμφωνίες. Η μεταφορά όμως τόσο των μηχα-
νημάτων όσο και του προσωπικού είναι προβληματική και δύσκο-
λη. Μέρος του προσωπικού ενδίδει και ακολουθεί τον πατέρα μου 
στο μακρινό τότε Έβρο.

Το συγκρότημα μεταφέρεται οδικώς απ’ τη Νιγρίτα στις Σέρρες 
και σιδηροδρομικώς μέχρι το ∆ιδυμότειχο. Από κει πάλι οδικώς (με 
30 χλμ./ώρα) στον τόπο προορισμού μας, που ήταν το κεφαλοχώρι 
Μεταξάδες και τα περίχωρα, πλάι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

 Στο ταξίδι αυτό ακολούθησα κι εγώ τον πατέρα μου αφού τέ-
λειωσα το σχολείο. Γνώρισα για ακόμα μια φορά πόσο πλούσια και 
όμορφη ήταν η Ελλάδα μας.

Ταξιδεύαμε ανάμεσα σε πλούσιους κάμπους. Ανάμεσα σε από-
κρημνους πρόποδες βουνών και σε όχθες ποταμών με κάτασπρη 
άμμο, που κάποιες φορές τους διασχίζαμε κάθετα πάνω σε κατα-
πληκτικά σιδερένια, με πέτρινες βάσεις γεφύρια και πότε ανάμεσα 



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

405

από καταπράσινα εύφορα λιβάδια με λογής, λογής σπαρτά. Πολλές 
φορές πάλι, τα χάναμε όλ’ αυτά, διασχίζοντας το σκοτάδι των αμέ-
τρητων τούνελ που θα ήταν καμιά τριανταριά σε όλη τη διαδρομή.

Ξαναβλέποντας το φως της μέρας, πρόβαλαν μπροστά μας σιδη-
ροδρομικοί σταθμοί με ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική που προσπαθού-
σε να συμπράξει με το χρώμα και το άρωμα εκείνων των πόλεων, 
με τον ετερόκλητο πληθυσμό τους, όπως της Ξάνθης και της Κομο-
τηνής.

Ο πατέρας μου, όπως έχουμε πει, είχε παντρεμένη την αδερφή 
του τη Μάρθα στην Ξάνθη, την οποία την είχε επισκεφτεί και η μάνα 
μου κάποια χρονιά παλιότερα με την Κική. Μου έδειξε λοιπόν απ’ 
το παράθυρο του βαγονιού στην ολιγόλεπτη στάση του τρένου τις 
περιβόητες χανούμισσες και τα χανουμάκια, απομυθοποιώντας ό,τι 
κουβαλούσα στο μυαλό μου γι’ αυτές.

Μου έκαναν εντύπωση βέβαια έτσι όπως ήταν κουκουλωμένες 
κάτω απ’ τους φερετζέδες τους. Εντύπωση μου έκανε βέβαια και 
η ύπαρξη εκείνων των ψηλών σουβλερών κτισμάτων, των μιναρέ-
δων. Όλα αυτά τα ’βλεπα για πρώτη μου φορά ζωντανά και φάντα-
ζαν μαγικά.

∆ιασχίζοντας λοιπόν όλη την κεντρική, την ανατολική Μακεδονία 
και τη Θράκη, διαπίστωνα με τα εφηβικά μου μάτια αυτό που πάντα 
έλεγα. Η Ελλάδα μας ήταν και είναι πλούσια χώρα.

Κι εδώ παντού σπαρμένη μ’ όλα τ’ αγαθά. Απ’ το υπέδαφός της 
ανάβλυζαν πηγές με κρύα, κρυστάλλινα, άφθονα νερά, που πότιζαν 
ευεργετικά τους κάμπους. Πηγές με ιαματικά, ζεστά νερά. Ακόμα 
και λάσπες με ιαματικές, ευεργετικές ιδιότητες.

Εργοστάσια επεξεργασίας αρωματικής ποικιλίας καπνού και πα-
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ραγωγής τσιγάρων, παραγωγής μεταξωτών υφασμάτων, απ’ την 
εκτροφή  μεταξοσκωλήκων.

Λιμάνια που σε λίγες ώρες τα βαποράκια τους σε πήγαιναν απέ-
ναντι, σε καταπράσινα γραφικά νησιά. Σ’ όλη τη διαδρομή ξεπηδού-
σαν πινακίδες πόλεων και χωριών με πανάρχαια ιστορία. Αναστη-
λωμένα θέατρα, ανάκτορα, ναοί, τάφοι, αγάλματα και τόσα άλλα 
παντού.

*

Πώς διάολο αυτή η χώρα μπορεί να ήταν και να είναι φτωχή; 
Όχι, ποτέ δεν ήταν. Κάποιοι θέλησαν κατά καιρούς, ξένοι και ντό-
πιοι, να την κάνουν να είναι έτσι… Πότε με το ’να και πότε με τ’ 
άλλο τερτίπι. Το ’χω ξαναπεί βέβαια. Σήμερα η Τούλα για πολλο-
στή φορά αγόρασε από πολυκατάστημα της γειτονιάς μας λεμόνια, 
μανταρίνια, κολοκυθάκια και δεν ξέρω τι άλλο, πατάτες νομίζω. 
Η ετικέτα που έγραφε τις τιμές τους, έγραφε και τη χώρα προέ-
λευσής τους. Εισαγωγής παρακαλώ. Πού; Στην Ελλάδα. Έτσι λέει 
πρέπει να κάνουν οι σουπερμακετάδες και οι έμποροι, να γράφουν 
εμφανώς τη χώρα προέλευσης των προϊόντων τους. Λες κι αυτό 
είναι το πρόβλημα.

Και δεν ντρεπόμαστε καθόλου. Κι αυτοί που τα πουλάνε κι εμείς 
που τ’ αγοράζουμε. Πες μου, σε παρακαλώ, τι είναι αυτό το πράγμα, 
μέχρι πού θα πάει αυτή η δουλειά.

Τις μέρες αυτές, Γενάρης του 2005, που γράφω ακόμα αυτό το 
βιβλίο, οι βαμβακοπαραγωγοί ζεσταίνουν λέει τα τρακτέρ για να τα 
βγάλουν στους δρόμους.

∆εν τους παίρνουν τις ποσότητες που παρήγαγαν, γιατί έτσι λέει 
η ντιρεκτίβα της Ε.Ε. Το έργο το ’χουμε ξαναδεί βέβαια αλλά εδώ 
τα πράγματα είναι σοβαρά.

Οι καταπληκτικές πατάτες στο Νευροκόπι παραμένουν αζήτη-
τες και μάλλον, λένε, θα ταΐζουν το στρατό και τα νοσοκομεία για 
να βοηθήσουν τους παραγωγούς.
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Η χώρα έγινε ένα απέραντο μαγαζί που εισάγει απ’ όλον τον 
κόσμο, ακόμα κι απ’ την Κίνα ό,τι θέλεις. Εκατοντάδες κοντέινερς 
ξεφορτώνονται απ’ τα βαπόρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με χί-
λια δυο σκατά. Τις περισσότερες φορέςμάλιστα ανεξέλεγκτα κι επι-
κίνδυνα προϊόντα. Οι Έλληνες έχουμε γίνει μόνον αγοραστές. ∆ε 
θα παράγουμε σε λίγο σχεδόν τίποτα.

Έρχομαι να θυμηθώ τις κουβέντες του Ανδρέα Παπανδρέου, 
όταν ήταν αντιπολίτευση και προειδοποιούσε το λαό. «Θα γίνουμε 
σερβιτόροι και ξενοδοχοϋπάλληλοι των Ευρωπαίων αν μπούμε 
στην ΕΟΚ’’. Μετά βέβαια, όταν έγινε κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, άλλα 
λόγια ν’ αγαπιόμαστε.

∆ε γουστάρω να κάνω πολιτική, ούτε καν κριτική των όσων 
έχουν λεχθεί και λέγονται κατά καιρούς απ’ τους πολιτικάντηδες. 
Μήπως όμως μας συμβούν και χειρότερα; Μήπως αντί να πλέ-
νουμε τα ποδάρια των Ευρωπαίων, πλένουμε και τους κώλους 
των Βαλκάνιων, που σε λίγο θα γίνουν κι αυτοί Ευρωπαίοι;Θα πεις, 
ρατσισμός; Όχι, δε μου φταίνε οι άνθρωποι. Μήπως όμως πάλι, 
λέω εγώ, κάποιοι ξένοι και ντόπιοι με τα τερτίπια τους θέλουν να 
μας εξαφανίσουν; Μη μου πεις πως δεν ξέρεις το δημογραφικό μας 
πρόβλημα κι από πού προέρχεται. Θέλει βέβαια πολύ συζήτηση το 
θέμα και δεν είναι του παρόντος.

*

Στην επικίνδυνη εκείνη λοιπόν αποστολή «Επιχείρηση Αλωνι-
σμός στον Έβρο» (γιατί περί τέτοιου πράγματος επρόκειτο για την 
εποχή εκείνη),

 ο ρόλος μου ήταν αυτός που ονόμαζαν στη γλώσσα τους οι αλω-
νιστές «Παραλήπτης». Κάθε αλωνιστικό συγκρότημα, εκτός απ’ το 
σύνολο των μηχανών που έχουμε πει, είχε και το ανθρώπινο δυ-
ναμικό του.

Ιεραρχικά υπήρχαν: Ο αρχιμηχανικός (ο πατέρας μου), οι δυο 
βοηθοί του στο έδαφος, ο «ταϊστής» (τροφοδότης) που έριχνε τα 
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δεμάτια κομμένα μέσα στα σπλάχνα της πατόζας για την παραπέρα 
διαδικασία του αλωνισμού του σταριού και ο «κόφτης» που έκοβε 
τη δέστρα του δεματιού πριν το πάρει ο ταϊστής και το ρίξει με τέ-
χνη μέσα στην τρόμπα της πατόζας. Αυτοί οι δυο ήταν πάνω στην 
πατόζα.

Οι εργάτες κουβαλούσαν στο έδαφος τα δεμάτια απ’ τις θημω-
νιές, στο αναβατόρι της πατόζας που τα ’φερνε στα χέρια του κό-
φτη και του ταϊστή. Ο σακιαδόρος, που μπροστά στην πατόζα έδενε 
τα γεμάτα στάρι σακιά, ράβοντάς τα με μια σακοράφα και λιναρίσιο 
σπάγκο και μετά τα μετέφερε μ’ ένα χειροκίνητο δίτροχο με μικρούς 
σιδερένιους τροχούς καρότσι και τα ’φερνε πάνω στην πλάστιγγα 
για να τα παραλάβει ο «παραλήπτης». Εγώ δηλαδή. Στη βάρδιά μου, 
κάτω από μια αυτοσχέδια ομπρέλα για να μη με καίει ο ήλιος τη 
μέρα και να μη με πιρουνιάζει η υγρασία τη νύχτα, καθόμουν σε μια 
καρέκλα, καμιά φορά και σε κανά γκαζοντενεκέ (ε, ρε, τι καΐκι γινό-
ταν εκείνος ο γκαζοντενεκές άλλοτε) μπροστά σ’ ένα υποτυπώδες 
ξύλινο γραφείο. Ζύγιζα και κατέγραφα τις οκάδες του κάθε σακιού 
σε μια σελίδα τετραδίου, που αφορούσε τον εκάστοτε παραγωγό 
που η πατόζα αλώνιζε απ’ τις θημωνιές του.

Τα σακιά του κάθε παραγωγού, που τις περισσότερες φορές εί-
χαν γραμμένα πάνω τους και τ’ αρχικά του ονόματός του, στοιβια-
ζόντουσαν σε μια θέση κοντά στο γραφείο. Η οικογένεια του πα-
ραγωγού τα φόρτωνε σ’ ένα κάρο, που το ’σερναν συνήθως δυο 
βόδια, και τα μετέφερε στην αποθήκη του σπιτιού τους στο χωριό.

Απ’ το σύνολο των οκάδων αυτών του αλωνισμένου σταριού, 
υπολόγιζα για το συγκρότημα ένα προσυμφωνημένο ποσοστό. Το 
στάρι αυτό, πάλι μέσα σε σακιά, έμπαινε στην μπάντα κι όταν μαζευ-
ότανε κάποια ποσότητα (δυο χιλιάδες οκάδες περίπου) φορτωνό-
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τανε σε φορτηγό και μεταφερότανε στις αποθήκες των Αφών Σκέμ-
περη στη Νιγρίτα.

Πάμπολλες φορές, θυμάμαι, φιλότιμα θέλεις, εγωιστικά θέλεις, 
πάντως βλακωδώς, σήκωνα κι εγώ τέτοια σακιά. Ήταν ξέρεις 100 
οκάδες που με κάποιον εργάτη ή παραγωγό μαζί τα φορτώναμε στο 
κάρο του.

 Πώς θα μπορούσα ν’ αποκτήσω άραγε αλλιώς τα τωρινά προ-
βλήματα στη μέση μου; Με κάτι τέτοια και κάποια άλλα αργότερα!!!

Το συγκρότημα, εκτός απ’ το εργατοτεχνικό προσωπικό είχε κι 
οδηγό μιας μικρής καμιονέτας FORD ¾ (μ’ αυτήν στα θερισμένα 
χωράφια έκανα τα πρώτα μαθήματα οδήγησης και έμαθα να οδη-
γώ, χωρίς υπερβολή, από τότε) για την τροφοδοσία του συγκρο-
τήματος με διάφορα απαραίτητα καύσιμα και υλικά, για τη λειτουρ-
γία του, αλλά και τη διατροφή του μόνιμου προσωπικού του. Μέσα 
σ’ όλους κι ο μάγειρας (που σε αντίθεση με τους συναδέλφους του 
ήταν ένα ισχνό ανθρωπάκι. ∆εν έτρωγε πολύ, όπως κι ο πατέρας 
μου, και κάπνιζε πολύ όπως επίσης ο πατέρας μου), ο οποίος μάλι-
στα ήταν και καταπληκτικός.

Βεβαίως υπήρχε και ξενοδοχειακή υποστήριξη. Ένα ξύλινο βα-
γόνι, με τέσσερις μεγάλης διαμέτρου σιδερένιους τροχούς, με μια 
πόρτα, ένα παράθυρο και μια λάμπα θυέλλης κρεμασμένη στην 
οροφή του. Φιλοξενούσε τον πατέρα μου κι εμένα σε δυο ράντζα 
εκστρατείας.

Ένα στρατιωτικό μεγάλο αντίσκηνο φιλοξενούσε τους υπόλοι-
πους, όταν δεν είχαν βάρδια. Το συγκρότημα δούλευε 24 ώρες 
το 24ωρο, το έχουμε πει. Έτσι το μισό προσωπικό εργαζόταν και 
τ’ άλλο μισό κοιμόταν ή ξεκουραζόταν. Μου άρεσε πάρα πολύ να 
κάνω τη νυχτερινή βάρδια γιατί όλα ήταν διαφορετικά.
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∆εν προλάβαινε να πέσει ο ήλιος και μια φέτα απ’ το καινούριο 
φεγγάρι άρχιζε ν’ ανεβαίνει στον ορίζοντα. Τ’ άστρα, που νόμιζα 
πως αν έκανα έτσι μια με την παλάμη μου θα τ’ άγγιζα, διαγράφανε 
τους ζωδιακούς αστερισμούς τους. Με μεγάλη ευκολία ξεχώριζα τη 
μεγάλη και τη μικρή άρκτο και τόσους άλλους αστερισμούς. 

Αργότερα πάλι, το φεγγάρι στο γιόμα του, σε τρόμαζε στην ανα-
τολή του πίσω απ’ τις τεράστιες θημωνιές. Σε γοήτευε φεγγοβο-
λώντας στη διάρκεια της νυχτερινής του διαδρομής και δεν είναι 
τυχαίο που τόσα τραγούδια έχουν γραφεί γι’ αυτό.

Η ζέστη παραδινόταν αμαχητί στη δροσιά της υγρασίας της νύ-
χτας του μεσοκαλόκαιρου. Το νερό στο σταμνί γινόταν δροσερότε-
ρο. Οι μηχανές λειτουργούσαν με χαμηλότερες θερμοκρασίες κι ο 
θόρυβος τους λες και γινόταν μαλακότερος. Τ’ άγανο κι η ανεμίδα 
δε σου τρυπούσαν το λαιμό σου, ήταν κι αυτά μαλακότερα. Οι σμί-
ξεις των κολασμένων  ευκολότερες.

*

Τα μάτια μου και τ’ αυτιά μου κείνο το καλοκαίρι στον Έβρο έζη-
σαν πρωτόγνωρες μεταμεσονύχτιες ερωτικές σκηνές, με ανάσες 
βαριές, ασθματικές, πίσω απ’ τις θημωνιές.  Μισόγυμνα ασπρου-
λιάρικα κορμιά βουκόλων εραστών έσμιγαν με μια δική τους, πρω-
τόγονη, βίαιη ηδονή, και μου δημιουργούσαν τυραννικές φαντασι-
ώσεις που κατέληγαν σε μια αγωνιώδη, καταϊδρωμένη μαλακία.

*

Στην πάροδο των ημερών, αρχίσαμε να κάνουμε γνωριμίες με 
παραγωγούς που περιμένανε τη σειρά τους για να αλωνίσουν το 
βιός τους, αλλά και μ’ αυτούς που τέλειωναν κι έμειναν ευχαρι-
στημένοι.
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Στο διάστημα αυτό της αναμονής, όλοι τους, όλο και κάτι κου-
βαλούσαν στον πατέρα μου. Φρεσκοψημένα, σταρένια καρβέλια, 
πίτες χωριάτικες, πραγματικές, με διάφορα χόρτα και μυρωδικά. 
Τυριά σε τσαντίλες (λεπτό ύφασμα σαν γάζα), ντομάτες κι αγγούρια 
με ελάχιστους σπόρους μέσα τους. Καρπούζια και πεπόνια ζαχα-
ρωμένα, γλυκύτατα, απ’ τα γύρω μποστάνια. Κάθε οικογένεια είχε 
να μας πει τα δικά της.

Την αγωνία για τα παιδιά τους που ήταν φαντάροι μακριά για 
χρόνια, τους νέους άντρες που έφευγαν στις χώρες της δυτικής Ευ-
ρώπης για καλύτερο μέλλον, αφήνοντας πίσω τους νέες γυναίκες, 
κοπελούδες ακόμη, και τις περισσότερες φορές με κάποιο κου-
τσούβελο.

*

Ο μάγειρας έφτιαχνε καταπληκτικές σαλάτες και έψηνε ωραιότα-
τα γεμιστά και παπουτσάκια στο φούρνο της υπαίθριας μασίνας του. 
Με κανά δυό τσίπουρα και καμιά ρετσίνα, λυνόταν η γλώσσα τους 
κι άκουγες τους μέχρι πριν λίγο προβληματισμένους ανθρώπους 
να διηγούνται του κόσμου τα μασάλια (καλαμπούρια, ανέκδοτα) της 
εποχής εκείνης, που δεν απείχαν πολύ απ’ τα πραγματικά σενάρια 
της ζωής τους.

Καλοπροαίρετες κοροϊδίες για τον σαλεμένο του χωριού και πι-
περάτα σχόλια για κάποια χήρα, που «τι να έκανε η καημένη, έτσι με 
το χωράφι της απότιστο».

*

Ο πατέρας μου δεν εγκατέλειπε ούτε στον αλωνισμό τη βδομαδι-
άτικη περιποίηση του μουστακιού και του σβέρκου του. Έτσι έγινε 
και στον Έβρο. Γνωρίσαμε τον κουρέα του χωριού που ήταν κου-



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

412

τσομπόλης όπως συνήθως όλοι οι κουρείς της Ελλάδος και δεν 
ξέρω αν συμβαίνει βέβαια το ίδιο και με τους άλλους, του κόσμου 
όλου.

Ο κουρέας, βλέποντας το μάτι του πατέρα μου που γυάλιζε από 
μακριά, του συστήνει ένα σπίτι όπου θα μπορούσε να κάνει κι ένα 
ολόσωμο μπάνιο, αλλά και να του πλένουνε και τα «μουτζούρικα» 
ρούχα της δουλειάς. Πουκάμισα, εσώρουχα, φόρμες, που τα ήθελε 
πάντα καθαρά καθώς έτσι τον είχε συνηθίσει και η μανούλα μου, η 
κυραΕυθυμία.

 Η μια γνωριμία φέρνει την άλλη κι όπως λένε «χωριό χωρίς καμ-
παναριό δεν υπάρχει». να σου μια χήρα, νέα, τσακπίνα και πεντακά-
θαρη. Αναλαμβάνει ευχαρίστως να μας πλένει και να μας σιδερώνει 
τα ρούχα που λέγαμε. Ένα Σάββατο πρωί ο πατέρας μου σε μια με-
τακόμιση του συγκροτήματος, πάει για την περιποίηση του αυχένα 
του, που λέγαμε, στον κουρέα.

(Μετακόμιση έλεγαν στη γλώσσα τους οι αλω-
νιστές την αλλαγή θέσης της πατόζας προς τα εμ-
πρός. Την κάνανε οι βοηθοί και είχα μάθει κι εγώ 
να συμμετέχω εντωμεταξύ σ’ αυτές τις κοντινές 
μανούβρες, κουμαντάροντας το τεράστιο εκεί-
νο ερπυστριοφόρο τρακτέρ με τους μοχλούς του 
αντί για βολάν και το χειροκίνητο γκάζι του. Ένα 
παρόμοιο σου βάζω στη φωτο).

Ο μπαγάσας ο κουρέας με προφανές το κουτσομπολίστικο ενδι-
αφέρον, τον ρωτάει:

– Πήγες μαστρο-Γιάννη για κανά μπάνιο τσ’ χήρας;

∆εν  είχε  πάει.  Πήγε  όμως κείνο το Σάββατο. Γύρισε άλλος άν-
θρωπος.  Έλαμπε  από  καθαριότητα και μοσχοβολούσε πατσουλί! 
Μαζί του έφερε κι ένα μπογαλάκι φρεσκοπλυμένα ρούχα.
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Βρίσκει το συγκρότημα έτοιμο να βάλει μπρος για το επόμενο 
24ωρο λειτουργίας του. ∆ίνει τις τελευταίες εντολές του και με μια 
προοδευτική αύξηση των στροφών όλων των αξόνων και τροχα-
λιών του συγκροτήματος άρχισε πάλι η διαδικασία του αλωνισμού.

Η πατόζα αφήνει πίσω της λόφους από άχυρα απ’ το προηγούμε-
νο μερόνυχτο και καταβροχθίζει τώρα δεμάτια από θημωνιές άλ-
λου παραγωγού (σωρός δεμάτια σιτηρών, το ένα πάνω στ’ άλλο, 
δημιουργώντας έναν ψηλό όγκο απ’ αυτά, αν δεν έχεις καταλάβει, 
εσύ που δεν ξέρεις, τι ήταν οι θημωνιές).

Είμαι ξαπλωμένος στη βάση μιας θημωνιάς κι αγναντεύω από 
μακριά τ’ όλο σκηνικό. Ο βόμβος της μηχανής του τρακτέρ, μ’ αυτόν 
που κάνουν τα λουριά (ιμάντες) της πατόζας, που περιστρέφονταν 
με χιλιάδες στροφές το λεπτό πάνω στις τροχαλίες τους, με έχουν 
νανουρίσει. Ο ήλιος ανεβαίνοντας έχει εξαφανίσει και την παραμι-
κρή υγρασία της νύχτας, που είχε μαζευτεί σ’ ένα οριζόντιο κάτα-
σπρο πέπλο στον ουρανό. Οι αισθήσεις μου, μετά τη νυχτερινή τους 
συστολή, χαλαρώνουν και παραδίδονται στη θαλπωρή του θώκου 
των σταρένιων δε ματιών. Σχεδόν με παίρνει ο ύπνος και βυθίζομαι. 
Μέσα στη βύθισή μου, έρχονται σε πρώτο πλάνο πρόσωπα αγα-
πημένα, ερωτικά. Στιγμές πραγματικές που έζησα μαζί τους αλλά 
και τολμηρές φαντασιώσεις απραγματοποίητες (ο νηστικός κομμά-
τια ονειρεύεται).

Τα δάχτυλα της παλάμης που μου χαϊδεύουν και μου στρώνουν 
τα μαλλιά πάνω απ’ το ιδρωμένο κούτελό μου, με ξυπνούν απ’ το 
τυραννικό πλάνο της νιρβάνας μου. Πλάι μου, καθισμένη στα γόνα-
τά της, μια άγνωστη γυναίκα μ’ ένα χαμόγελο να με κοιτάει με τρυ-
φερότητα. Μόλις έχει τραβήξει το χέρι της απ’ το μέτωπό μου, όταν 
ξυπνώντας τραβήχτηκα τρομαγμένος προς τα πίσω.
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– Σε τρόμαξα;

Με δυο μάτια πρησμένα και τους χτύπους της καρδιάς μου σε 
ρυθμό της στιγμής της ανεκπλήρωτης ονείρωξής μου, την κοιτάω 
με απορία.

– ∆εν το ’θελα, μου λέει.

Με τη μια παλάμη της μου χαϊδεύει το μάγουλο. Βλέποντας την 
τρυφερή διάθεσή της, γέρνω προς αυτή λες κι ήταν η μάνα μου και 
δέχομαι με ευχαρίστηση και την άλλη παλάμη της να μου εγκλω-
βίζει το κεφάλι ανάμεσά της. Με φέρνει ακόμα πιο κοντά της κι ένα 
χάδι της έρχεται ν’ αυξήσει ακόμα περισσότερο τους χτύπους της 
καρδιά μου. Σε λίγο σηκώνεται και φεύγοντας μου λέει:

– Το απόγευμα θα σε περιμένω, να ’ρθεις στο χωριό, στο σπίτι 
μου, να πλυθείς και ν’ αλλάξεις με καθαρά ρούχα.

– Ποια είσαι και πού είναι το σπίτι σου;

Φεύγει ρίχνοντας κλεφτές ένοχες ματιές γύρω της, αφήνοντάς 
με άναυδο.

– Πατέρα, έτσι κι έτσι.

– Να πας να πλυθείς και κοιμήσου, γιατί έχεις βάρδια το βράδυ.

Πήγα και….Το σπίτι μικρό, πλινθόκτιστο. ∆υο πατώματα. Το ισό-
γειο μ’ ένα δωμάτιο για το χειμώνα και το υπόλοιπο γενικών χρή-
σεων. Το πάνω πάτωμα το ίδιο, αλλά φωτεινότερο, με μικρά παρά-
θυρα και πατζούρια από ξύλινες τάβλες.

– Καλώς τον, έλα, κάτσε.

 Κάθομαι. Τα χέρια μου ιδρωμένα, τα βάζω ανάμεσα στα γόνατά 
μου, που παλινδρομούν σ’ έναν αμήχανο εκνευρισμό απ’ την αγω-
νία.
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– Έλα, πιες λίγο νερό, είναι δροσερό και το γλυκό, το έχω φτιάξει 
με τα χεράκια μου. Καρυδάκι είναι.

Ένας βήχας μου γδέρνει το λαιμό απ’ τη γρήγορη καταβρόχθιση 
του καρυδιού που ένα κομματάκι του στάθηκε στο λαρύγγι μου. Εί-
ναι η χήρα λοιπόν; Αυτή η ψηλόλιγνη γυναίκα, ντυμένη μ’ αυτό το 
λεπτό γκριζόμαυρο τσίτι (είδος φτηνού βαμβακερού υφάσματος), 
με σφιγμένη τη ζώνη στη λεπτή της μέση. Αυτή, που με άγγιξε με 
τόση τρυφερότητα πίσω απ’ τις θημωνιές;

– Πάμε πάνω αγόρι μου, να σου ρίξω νερό να πλυθείς;

– Πάαπάαμε!!!

Ανεβαίνοντας, μια ξύλινη σκάλα μάς οδηγεί σε ένα πεντακάθαρο 
ανώγειο με φρεσκοπλυμένο το πάτωμα με τα φαρδιά σανίδια και 
τους αρμούς τους ολόκληρα αυλάκια. Στη μια γωνιά ένα διπλό, ξύ-
λινο κρεβάτι, στρωμένο με πεντακάθαρα κουκουλάρικα μαξιλάρια 
και σεντόνια, που με προκαλούν να πέσω ανάμεσά τους. Στη μέση 
του μεγάλου, δροσερού σχετικά δωματίου, είναι στημένο πάνω σ’ 
ένα κομμάτι βαμβακερής κουρελούς ένα ρηχό ξύλινο βαρέλι με 
νερό μέχρι τη μέση του. Πλάι του, δυο μισοσκουριασμένοι κουβά-
δες με χλιαρό νερό κι ένα γαλβανισμένο τάσι. ∆υο κάτασπρες πε-
τσέτες κρέμονται στην πλάτη μιας φθαρμένης απ’ το χρόνο, ψάθι-
νης, με ξύλινα πόδια καρέκλας.

Ο ήλιος, που μόλις άρχισε να γέρνει προς τη δύση του, τσουρου-
φλίζει το πλίθινο δυτικό ντουβάρι του σπιτιού και μια δέσμη του σαν 
προβολέας, στις διαστάσεις του ανοικτού παράθυρου, ορμάει μέσα 
και φωτίζει το κολοβό βαρέλι. Περνώντας μέσα από ένα φάσμα αι-
ωρούμενης υγρασίας του δωματίου, δημιουργεί ένα καταπληκτικό 
λιτό σκηνικό θεάτρου. Οι πρωταγωνιστές, που μόλις έχουν βγει στη 
σκηνή, διαδραματίζουν τους ρόλους τους.
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*

Ο νεαρός είναι ολόγυμνος μέσα στο βαρέλι σε εμβρυακή στάση. 
Με τα δύο του χέρια απολαμβάνει το χλιαρό νερό με τον αφρό του 
κάτασπρου σαπουνιού, που του παίρνει την ένταση απ’ το κεφάλι 
μέχρι τις πατούσες του εφηβικού του κορμιού.

Χαλαρώνει τόσο που δεν καταλαβαίνει πως άλλα δυο χέρια του 
χαϊδεύουν την πλάτη. Τον σηκώνουν όρθιο και του ρίχνουν νερό 
με το τάσι στα φρεσκολουσμένα μαλλιά του και σ’ όλο του το κορμί. 
Είναι η «συμπρωταγωνίστριά» του.

 Του σκουπίζει απαλά με κάτασπρες πετσέτες όλο του το σώμα. 
Τυλίγει τη μια στη μέση του και παίρνει την άλλη από πάνω του. Τον 
γυρίζει με τρυφερότητα και τον φέρνει σιγά-σιγά κοντά της, πάνω 
στο μισοβρεγμένο τσίτι της, που είναι κολλημένο πάνω στο σώμα 
της. Με τα δάχτυλά της του ξεπλέκει και του στεγνώνει τα βρε-
γμένα μαλλιά του. Με σκηνοθετημένη ακρίβεια και μαεστρία, τον 
ακουμπάει και τον γέρνει στο πλαϊνό κρεβάτι.

Χώνονται και οι δυο μέσα στα χιονάτα, δροσερά σεντόνια και 
σμίγουν. Τα χάδια, τα φιλιά, και οι λέξεις της γυναίκας, πρωτόγνω-
ρα για τον άπειρο πρωταγωνιστή, τον κάνουν αμήχανο και αφή-
νεται σ’ αυτή τη μέθεξη. Συγκλονίζεται απ’ την επαφή του λιπό-
σαρκου, ολόγυμνου γυναικείου κορμιού της, που γλιστράει και 
πηγαινοέρχεται πάνω του.

Με δυσκολία κρατάει την ικμάδα του στο αυθόρμητο έμπα του, 
έτσι όπως βρέθηκε πάνω της, ανάμεσα στ’ ασπρουλιάρικα ,σφιχτα-
γκαλιασμένα γύρω απ’ τη μέση του κανιά της. «Το σπαθί μπήκε στο 
θηκάρι». (Τ. Αθανασιάδης απ’ τα «Παιδιά της Νιόβης»..

Η παρτενέρ του, χωρίς να το περιμένει, έχει αρχίσει να παρα-
σύρεται σ’ αυτή την άνιση συμμετοχή στον εθελούσιο βιασμό του 
αγοριού. Συνεπαρμένη νιώθει να θέλει να φτάσει κι αυτή μαζί του 
στο τέλος. Η αναπνοή της σμίγει και γίνεται γρήγορη και βασανιστι-
κή σαν και τη δική του. Το ιδρωμένο κορμί της ποθεί τη λύτρωση. 
∆εν προλαβαίνει όμως την τελευταία στιγμή. Νιώθει την ικμάδα 
του συμπρωταγωνιστή της να της ζεσταίνει το μέσα της σ’ έναν 
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απίστευτο ηδονικό σπασμό. Χάνει το παιχνίδι, όχι όμως και το ρόλο 
της.

Οι αναπνοές σε λίγο θα καταλαγιάσουν.

Ο μικρός πια εραστής, σ’ ένα ληθαργικό φινάλε, θ’ αποκοιμηθεί 
απ’ τα χάδια της γυναίκας, που θα της τον πάρει ένας βαθύς ήρεμος 
ύπνος. Η αυλαία πέφτει και μια πρεμιέρα ακόμα θα τελειώσει.

*

Όταν ξύπνησα, θυμήθηκα αυτό που μου ’χε πει ο πατέρας μου 
πριν από λίγες ώρες!!

– Να πας να πλυθείς και να κοιμηθείς, έχεις βάρδια το βράδυ!!!!

Μέχρι να φύγω απ’ τον ‘Έβρο είδα την παράσταση άλλες δύο 
τρεις φορές, για να την εμπεδώσω. Άρεσε αλήθεια πιο πολύ απ’ την 
πρεμιέρα και στους πρωταγωνιστές. Μου το είπαν όταν τους ζήτη-
σα αυτόγραφα στο φινάλε, πίσω απ’ τις θημωνιές. Σου λέω όμως 
πως η πρεμιέρα, θα μου μείνει αξέχαστη.

*

Αν και τέλος Αυγούστου, ο αλωνισμός δεν τελείωνε. Τη χρο-
νιά εκείνη αλώνιζαν στον Έβρο μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη. Ήταν μια 
καλή χρονιά για την περιοχή αλλά και για μας.

 Σε λίγες μέρες έπρεπε να φύγω, να επιστρέψω στη Νιγρίτα και 
μετά να πάω στη Θεσσαλονίκη. Φεύγοντας απ’ τον Έβρο άφησα στις 
όχθες του ποταμού το παιδί που ανέβηκε στα ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα. Το τρένο έφερε πίσω έναν άντρα, που τον έφτιαξαν εκείνες 
οι θεατρικές παραστάσεις, που τώρα πια δυσκολεύομαι να θυμηθώ 
αν τις έζησα στην πραγματικότητα ή τις είδα στ’ όνειρό μου.

Παίρνοντας το απολυτήριο της Γ’ γυμνασίου και πριν ακολου-
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θήσω τον πατέρα μου στον Έβρο είχα πάρει μιαν απόφαση. Να 
δώσω το Σεπτέμβρη εξετάσεις στην ανώτερη σχολή Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού, που στεγαζόταν στην τότε τεχνική σχολή «Ο 
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ» στη Θεσσαλονίκη. Η σχολή δεχόταν ως σπουδαστές 
αποφοίτους του γυμνασίου χωρίς εξετάσεις ή αποφοίτους της Γ΄ 
γυμνασίου με εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα. Κυρίως έκθεση και 
μαθηματικά.

Έτσι κι αλλιώς, όπως φαινόταν τα πράγματα και με τις υπάρχου-
σες εκπαιδευτικές συνθήκες, προοπτική μιας περαιτέρω συνέχισης 
των σπουδών μου στην ανώτατη εκπαίδευση δε θα ήταν δυνατή. 
Θέλεις λόγω του «καθεστώτος» (“δεν ξεχνώ ότι μπήκα στο πανεπι-
στήμιο, όπως και όλοι οι προοδευτικοί συμμαθητές μου, αφού προ-
ηγουμένως υπογράψαμε κάτι χαρτιά, κάτι πιστοποιητικά νομιμο-
φροσύνης, που δεν τα υπογράψαμε μονάχα εμείς, αλλά ήρθαν οι 
χωροφύλακες στα σπίτια μας, κατάλαβαν ότι ήμασταν καλά παιδιά 
και μας τα δώσανε’’. Πάνος Θεοδωρίδης απ’ το ροκ των Μακεδό-
νων), θέλεις λόγω δικής μου αδυναμίας, θέλεις λόγω της ιδιορ-
ρυθμίας των οικονομικών της οικογένειάς μου την εποχή εκείνη, 
θέλεις το μακροχρόνιο των σπουδών, πάντως το μέλλον δεν ευ-
νοούσε τέτοιου είδους σκέψεις. Συνηγορούντως και της πρώιμης 
επαναστατικής μου διάθεσης, για μια πιο ανεξάρτητη στάση ζωής, 
κατορθώνω να πείσω και τους γονείς μου, ισχυριζόμενος διάφορα 
πειστικά επιχειρήματα για το καλύτερο μέλλον όλων μας, και «την 
κάνω». όπως λένε σήμερα.

Ο Σεπτέμβρης ζεστός κι υγρός όπως πάντα και η Θεσσαλονίκη με 
τη ∆ιεθνή Έκθεσή της σε εξέλιξη –διαρκούσε σχεδόν τρεις βδομά-
δες τότε– με βρίσκει φιλοξενούμενο για τρεις τέσσερις μέρες στο 
σπίτι του θείου Πάντου, θείου της μάνας μου απ’ της μάνας της το 
σόι.
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Ο θείος μου ο Πάντος ήταν ένας ηλικιωμένος άντρας, εισαγωγέ-
ας υφασμάτων και διατηρούσε γραφείο στην οδό Ίωνος ∆ραγούμη. 
Ήταν χήρος για πολλά χρόνια, με μια κόρη πανέμορφη, παντρεμένη 
στην Αθήνα.

Όπως συμβαίνει σε μερικούς μοναχικούς άντρες, όλο και κάποια 
χήρα ή καμιά αδέσποτη βρίσκεται για να τους κρατήσει συντροφιά 
τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Έτσι συνέβη και με τον θείο Πά-
ντο.

 ∆ύσκολο όμως πράμα μια ξένη γυναίκα να ταιριάξει με τα χνώτα 
του και σε τέτοια ηλικία.

Η εν λόγω κυρία, Ελληνίδα, άρτι αφιχθείσα μάλιστα εκ Βουλγα-
ρίας, – εξ ου και το παρατσούκλι που της κόλλησε το σόι της μά-
νας μου «η Βουλγάρα». μ’ άλλες συνήθειες και συμπεριφορές, είδε 
φως και μπήκε.

Εγώ λοιπόν δεν πέρασα τις καλύτερες μέρες μου ως φιλοξε-
νούμενός της, στο σπίτι βέβαια του θείου μου, του θείου της μάνας 
μου απ’ της μάνας μου το σόι, όπως είπαμε. Αλλά τι τα θέλω τώρα 
αυτά.

*

Έδωσα τις εξετάσεις μου και γύρισα στη Νιγρίτα να περιμένω με 
αγωνία την έκδοση των αποτελεσμάτων, που θα μ’ έφερναν κοντά 
σε μια πόλη με θάλασσα, που έμοιαζε με την πατρίδα μου και θα 
μου χάριζε την απόλυτη, θεωρητικά, ελευθερία μου.

∆εν ξέρω, αλλά πιστεύω πως, όταν κάτι το θέλεις πολύ, γίνε-
ται. Οι εξετάσεις ήταν επιτυχείς. Σε λίγες μέρες, κατεβαίνω πάλι στη 
Θεσσαλονίκη για να βρω σπίτι.

Όταν λέμε σπίτι εννοούμε δωμάτιο. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 
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για τους φοιτητές και σπουδαστές την εποχή εκείνη ήταν δυσεύρε-
τα, όπως πάντα άλλωστε. Τότε, ακόμα δυσκολότερα. Έπρεπε λοι-
πόν να βρεθεί δωμάτιο κοντά στη σχολή.

Το σημερινό πέμπτο (5ο) διαμέρισμα της πόλης –όπου και η σχο-
λή– ήταν κτισμένο από διώροφα και τριώροφα σπίτια, ιδιοκτησίες 
επώνυμων εμπόρων, σπίτια που ζούσαν μεσοαστοί, επαγγελματίες 
και δημόσιοι υπάλληλοι.

∆ύσκολο λοιπόν να βρεθεί δωμάτιο για να φιλοξενήσει σπουδα-
στές όταν μάλιστα υπήρχαν και κόρες στην οικογένεια. ∆εν ήταν και 
λίγα τα ειδύλλια που είχαν διαδραματιστεί με ευχάριστα αλλά και με 
δυσάρεστα αποτελέσματα καμιά φορά.

Πολλές φορές όμως, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, νοίκιαζαν 
τα ημιυπόγειά τους, τα οποία ονόμαζαν ευάερα και ευήλια. Κάποιες 
φορές ζητούσαν παράλογα ενοίκια και βεβαίως χωρίς απόδειξη, 
η οποία δεν έπαιζε και κανένα ρόλο για τον ενοικιαστή-σπουδα-
στή και την οικογένειά του. Το φορολογικό σύστημα τότε, ακόμα, 
δεν προέβλεπε τη δαπάνη αυτή, ούτε σαν έξοδο απ’ τη μια πλευρά, 
αλλά ούτε και σαν έσοδο απ’ την άλλη.

*

 Έτσι λοιπόν βρήκα κι εγώ ένα ημιυπόγειο δωμάτιο, μιας μονο-
κατοικίας, στην οδό Τροίας αρ.1 με Παπάφη γωνία, απέναντι απ’ το 
Παπάφειο  ορφανοτροφείο.

Στο σπίτι αυτό ζούσε κάποιος ηλικιωμένος συνταξιούχος με τη 
γυναίκα του και τη μεγαλοκόρη τους. Το δωμάτιο ήταν μερικά σκα-
λιά κάτω απ’ τη γη, σαφώς όχι ευάερο και ευήλιο, και με συγκά-
τοικο μάλιστα –μειώνοντας έτσι το ενοίκιο κατά 50%– έναν άλλο 
φοιτητή.
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Η εγκατάστασή μου έγινε γρήγορα, κουβαλώντας τη μικρή μου 
οικοσκευή, που χώρεσε μέσα σε μια βαλίτσα της εποχής, από κό-
ντρα πλακέ με δυο ψευτοκλειδαριές. Μαζί μου πήρα και τ’ αγα-
πημένο μου ποδήλατο στη δεύτερη εσωτερική μετανάστευσή μου.

Σ’ ένα καλάθι από καλάμια, που φτιάχνουν και σήμερα οι τσιγ-
γάνοι, η μάνα μου είχε βάλει διάφορα τρόφιμα που θ’ άντεχαν του-
λάχιστον για την πρώτη βδομάδα της εργένικης ζωής μου, που μό-
λις άρχιζε. Το σπουδαιότερο ήταν ένα καρβέλι ψωμί, απ’ αυτά που 
ζύμωνε η μάνα μου και τα πηγαινοέφερνα εγώ στο φούρνο για ψή-
σιμο.

Πριν κλείσει το καλάθι, το σταύρωσε, έκλεισε μέσα του τις ευ-
χές της, για την καλή μου υγεία και την ελπίδα της για την προκο-
πή μου. Με μια σακοράφα έραψε στα χείλια του καλαθιού ένα τε-
ντωμένο άσπρο πανί. Μ’ ένα μολύβι, σαλιώνοντάς το στα χείλη της, 
έγραψε τ’ ονοματεπώνυμό μου.

Το λεωφορείο που μαζί μ’ όλα τ’ άλλα και τα όνειρά μου, για μια 
ελεύθερη και ζηλευτή ζωή όπως φανταζόμουν, μας ξεφόρτωσε στο 
γνωστό από παλιά πρακτορείο στην πλατεία, πίσω απ’ τη μεγάλη 
πλατεία Αντιγονιδών.

*

Και τώρα, μόνος!! Φορτώνοντας τη βαλίτσα στη σχάρα του πο-
δηλάτου και το καλάθι μπροστά στο καδρόνι, ανάμεσα στα χέρια 
μου, φτάνω στο δωμάτιό μου. Ο συγκάτοικός μου με βοηθάει να 
τακτοποιηθώ.

Η υγρασία με δυσκολία κρατιόταν κάτω απ’ τους φρεσκοβαμμέ-
νους τοίχους, που δυο κρεβάτια, το ένα απέναντι στ’ άλλο, ήταν 
κολλημένα πάνω τους. Ανάμεσα απ’ τους τοίχους και τα κρεβάτια, 
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ο συγκάτοικός μου, από προνοητικότητα, είχε κρεμάσει για τον πε-
ριορισμό της υγρασίας μερικά φύλλα από εφημερίδες, καρφωμένα 
με πινέζες.

Στο μικρό διάδρομο που άφηναν τα δυο κρεβάτια μεταξύ τους, 
μια καρέκλα στεκόταν μπροστά σ’ ένα πτυσσόμενο, ξύλινο τραπε-
ζάκι κάτω απ’ το παράθυρο. Πάνω στην τάβλα του τραπεζιού –όπου 
ήταν στρωμένη μια μπλε κόλα γλασέ καρφωμένη κι αυτή με πινέ-
ζες– ήταν τακτοποιημένα με τάξη κάποια βιβλία, μολύβια και τα ρέ-
στα.

Μπαίνοντας, πίσω απ’ την πόρτα σε πέντε έξι καρφιά που ήταν 
καρφωμένα πάνω της, κρέμασα τα κυριακάτικα ρούχα μου και τα 
σκέπασα με ένα άσπρο πανί που μου είχε βάλει η μάνα μου στη βα-
λίτσα.

Για θέρμανση, δεν το συζητώ. Αργότερα ένα μαγκάλι ζέστανε με-
ρικές απ’ τις πολύ κρύες βραδιές μας που μας έβρισκαν να διαβά-
ζουμε, κουκουλωμένοι κάτω απ’ τα σκεπάσματά μας.

Σ’ αυτό το κρύο και υγρό δωμάτιο κοιμήθηκα την πρώτη νύχτα, 
προσπαθώντας να φανταστώ και να ονειρευτώ την ελεύθερη και 
ζηλευτή ζωή μου, που με παιδική αφέλεια και επιπολαιότητα φεύ-
γοντας απ’ το σπίτι μας φανταζόμουν πως με περίμενε. ∆ε θυμάμαι 
τι είδα εκείνη τη βραδιά στο όνειρό μου. Θυμάμαι όμως, σαν όνειρο 
πια, όσα επακολούθησαν.

Το επόμενο πρωί μ’ ένα κομμάτι ψωμί και λίγο τυρί, φτάνω στη 
σχολή, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω απ’ το σπίτι. Γίνεται η 
εγγραφή μου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η πληρωμή των 
εξόδων εγγραφής, αλλά και των διδάκτρων του πρώτου μήνα της 
φοίτησής μου.
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* * *

Οκτώβριος 1958, σπουδαστής του πρώτου έτους της Σχολής 
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Αφού διαχειρίστηκα με κάθε προσοχή, φόβο κι αγωνία, τα χρήμα-
τα που μου ’δωσε η μάνα μου για τα πρώτα προϋπολογισθέντα έξο-
δάmμου –αγοράζοντας τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια και διάφορα, 
όπως διαβήτες, τρίγωνα σχεδίου, μοιρογνωμόνιο, ένα μεγάλο ΤΑΦ 
για το μάθημα του μηχανολογικού σχεδίου και διάφορα συναφή– 
έκανα τον πρώτο απολογισμό μου. Τότε έμαθα να κρατώ το πρώτο 
βιβλίο εσόδων εξόδων της ζωής μου. Κατάλαβα ότι τα πράγματα 
ήταν δύσκολα.

Ο μήνας ήταν ακόμα μακρύς και το επόμενο μηνιάτικο θα αργού-
σε να ’ρθει και δεν είχα ακόμα τσεκάρει τα έξοδά μου. Λίγο πιο πέρα, 
πενήντα μέτρα απ’ το σπίτι, απέναντι απ’ την είσοδο του Παπάφει-
ου Ορφανοτροφείου, ένα περίπτερο μοστράριζε την πραμάτεια του. 
Απ’ τις τζαμένιες του επιφάνειες με φλερτάρανε, εκτός των άλλων, 
στοιβαγμένα με τάξη το ένα πάνω στ’ άλλο, πακέτα από τσιγάρα.

Μετρώντας τα ψιλά, φράγκα, δίφραγκα που είχα στην τσέπη μου,

έχω την αίσθηση ότι με τρεις δραχμές δεν καταστρεφόμουνα 
αγορά ζοντας ένα μονόπατο πακέτο Νο 5 Παπαστράτος, των δέκα 
τσιγάρων.

Έτσι λοιπόν, όπως καθόμουνα στο παράθυρο του ημιυπόγειου 
δωματίου μου και φλέρταρα με τα πακέτα των τσιγάρων της βιτρί-
νας του περιπτέρου, μια και δύο, φτάνω στο παραθυράκι του. Σκύ-
βω να δω το κεφάλι του περιπτερά, σκύβει κι αυτός και με ρωτά.

– Τι θα πάρει ο φίλος μου;

– Ένα Νο 5 Παπαστράτος, του λέω.
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Σηκώνει το ένα του χέρι λίγο προς τα πίσω αριστερά, και χω-
ρίς να βλέπει καν τι πιάνουν τα δάχτυλά του, τσακώνει απ’ το ράφι 
ανάμεσα από άλλες μάρκες τσιγάρων ένα μονόπατο 5ρι και μου το 
μοστράρει ακουμπώντας το μπροστά στο παραθυράκι του και λέ-
γοντας:

– Τρεις δραχμές.

Ξανασκύβει πάλι λίγο το κεφάλι του για να με προσέξει καλύτερα 
και μου λέει:

– Σαν μικρός δεν είσαι ρε φίλε να καπνίζεις;

– Τι να κάνω, να, έτσι καναδυό, τρία, τη μέρα.

– Κοίτα τα μουστάκια μου –μου λέει– έτσι πως γίνανε κίτρινα, 
γίνανε ξεκινώντας από δυο τρία τη μέρα, και μετά, από δυο τρία 
πακέτα τη μέρα!!

Πόσο δίκιο είχε.

Εμένα εκείνη τη στιγμή όμως, μ’ ένοιαζε πώς θα χάιδευα στις 
παλάμες μου εκείνο το καινούριο κάτασπρο πακέτο, με το κόκκι-
νο πεντάρι του στη μέση, που θα του έσχιζα εκείνη τη μικρή ταινία 
ασφαλείας με το νυχάκι του μικρού δαχτύλου μου –κακόγουστη 
μόδα της εποχής– και θα τ’ άνοιγα.

Έτσι λοιπόν κι έκανα. Αφού τ’ άνοιξα, έχωσα τη μύτη μου ανάμεσα 
απ’ το χρυσόχαρτο και τα στρωμένα στη σειρά τσιγάρα και ρούφη-
ξα τ’ άρωμα του φρέσκου καπνού τους. Μετά, με προσοχή, έβγαλα 
το πρώτο απ’ τη σειρά τσιγάρο κι έβαλα το πακέτο στην τσέπη του 
μπουφάν μου. Πήρα το τσιγάρο κι έτσι όπως ήταν οβάλ, με ελαφρές 
περιστροφές ανάμεσα στα έξι πρώτα δάχτυλα απ’ τις παλάμες μου, 
το έκανα ολοστρόγγυλο και το σάλιωσα με την άκρη της γλώσσας  
μου – όπως ακριβώς έκανε και ο γυμναστής μας στο γυμνάσιο στη 
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Νιγρίτα. Το έβαλα στο στόμα μου και μ’ ένα τσακμάκι τ’ άναψα. Οι 
ρουφηξιές του καπνού έφτασαν μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου 
μουδιάζοντας όλο το κορμί μου.

*

Τα μαθήματα άρχισαν και με βρίσκουν παραδόξως ενθουσιασμέ-
νο απ’ τον τρόπο της διδασκαλίας τους. Κάθε πρωί απ’ τις 8 μέχρι 
τις 12 μαζί και με τ’ άλλα παιδιά της τάξης –ήμασταν καμιά δεκαριά– 
παρακολουθούσα μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στα εργαστή-
ρια της σχολής. Σ’ έναν πάγκο μπροστά και πάνω σε μια μόρσα με 
μια λίμα, μαθαίναμε ο ένας πλάι στον άλλο να φτιάχνουμε διάφορες 
εφαρμογές. Χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι σίδερο έπρεπε να του 
δώσουμε μια συγκεκριμένη μορφή. Τα εργαλεία και η χρήση τους 
–λίμες, κοπίδια, δράπανα, τρυπάνια κ.τ.λ.– μου ήταν γνωστά απ’ τη 
δουλειά του πατέρα μου και δεν άργησα να πάρω καλό βαθμό σε 
μια δύσκολη εφαρμογή. Το βράδυ απ’ τις 6 μέχρι τις 10 παρακο-
λουθούσα τα θεωρητικά μαθήματα της ύλης που ήταν αρκετά κι 
ενδιαφέροντα. Ήμουν τακτικός και δεν έχανα ούτε ώρα. ∆εν ξέρω 
πώς, αλλά το είχα πάρει απόφαση. Έπρεπε να είμαι εντάξει απέναντι 
στους γονείς μου, που πλήρωναν για να σπουδάσω, αυτό που στο 
κάτω-κάτω μόνος μου είχα επιλέξει. Η επιτυχία στις σπουδές μου 
ήταν αδιαφιλονίκητη. Έπρεπε να τελειώσω και να μπαρκάρω. Να 
βγάζω λεφτά μόνος μου και να βοηθήσω την οικογένειά μου –που 
έτσι τότε έπρεπε– αλλά το σπουδαιότερο να είμαι αυτάρκης οικο-
νομικά. Το τελευταίο το είχα καταλάβει από νωρίς, πόσο σπουδαίο 
ρόλο έπαιζε στη ζωή μου, όταν έβγαλα το πρώτο δικό μου χαρτζι-
λίκι. ∆εν είχα να περιμένω τίποτα κι από κανέναν. Μα εξάλλου δεν 
το ήθελα.

*
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Ακόμα δεν είχα εξοικειωθεί με την γειτονιά και τα παιδιά της ηλι-
κίας μου, που μόνο από μακριά άρχιζα να τα προσεγγίζω στις ελά-
χιστες άλλωστε ελεύθερες ώρες μου. ∆εν είχα κάνει ακόμα καμιά 
γνωριμία έξω απ’ τους νοικοκυραίους του σπιτιού, τον συγκάτοικό 
μου, τον περιπτερά απ’ τον οποίο κάθε βδομάδα έπαιρνα ένα δυο 
πακετάκια τσιγάρα, και τους συμμαθητές μου στη σχολή. Είχα όμως 
κατακτήσει μια καταπληκτική φιλενάδα. Τη Λ ί ζ α!

Ο δεσμός μας κράτησε όσο έμεινα σ’ εκείνο το σπίτι. Απ’ την 
πρώτη στιγμή… με κατέκτησε πρώτη εκείνη με το πονηρό και έξυ-
πνο μουτράκι της, το κάτασπρο λαιμουδάκι της και τα κάτασπρα 
ποδαράκια της. Κοντόσωμη και λυγερή, απ’ την πρώτη στιγμή που 
πάτησα το πόδι μου σ’ αυτό το σπίτι, κουνώντας την ουρά της κου-
λουριάστηκε στα πόδια μου και με τη μουσούδα της μου έγλυψε τα 
χέρια.

Αφέθηκε στα χάδια μου και γίναμε αχώριστοι. 
Ήταν μια καταπληκτική σκυλίτσα που οι νοικοκυ-
ραίοι της την είχαν σαν δεύτερο παιδί τους. Η κατα-
πληκτική Λίζα (αυτή στη φωτο με φόντο το παράθυ-
ρο του ημιυπόγειου δωματίου και την αγαπημένη μου 
FLANDRIA που το τιμόνι της το είχα  μετατρέψει  σε  
αγωνιστικό)  και μόνο  που  με  μύρισε,  κατάλαβε 
πως είχε να κάνει μ’ έναν άνθρωπο που αγαπούσε 
τους ομοίους της. Ίσως η μυρουδιά του Αράπη να 
είχε ποτίσει τους πόρους μου και η Λίζα να το ένιω-
σε.

Ξέρω πολύ καλά απ’ την πολύχρονη συναναστροφή μου με τα 
ζώα, πως αυτά διακρίνουν με μια δική τους διαίσθηση τους ανθρώ-
πους που τ’ αγαπάνε και δεν τους φοβούνται.
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Πολλές φορές όμως πέφτουν έξω, και με εξοργίζει αφάνταστα η 
συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων που τα κακομεταχειρίζονται.

Τι κρίμα που δεν έχουν και οι άνθρωποι την ίδια διαίσθηση, αλλά 
και τα ίδια αισθήματα αγάπης που με ανιδιοτέλεια μας προσφέρουν 
αυτά τα πλάσματα που εμείς απλά, τα ονομάσαμε ζώα!

Ήμουν αφοσιωμένος στα μαθήματά μου και πήγαινα καλά. Φεύ-
γοντας απ’ τη Νιγρίτα άφησα πίσω μου εκτός απ’ την οικογένειά 
μου τον φίλο μου και κουμπάρο μου Τάκη αλλά και την Ανίτα.

Σχεδόν κάθε Κυριακή πρωί πήγαινα στο πρακτορείο Νιγρίτας, 
στη μικρή πλατεία στο Βαρδάρη, με το ποδήλατό μου κι έπαιρνα 
εκείνο το καλάθι με τ’ άσπρο πανί ραμμένο στα χείλια του με το πο-
λυπόθητο περιεχόμενό του.

Τα περισσότερα καλάθια που ερχόντουσαν απ’ τη Νιγρίτα, τα 
φόρτωνε ο φίλος μου ο Τάκης στο λεωφορείο, βάζοντας μέσα καμιά 
φορά και την αλληλογραφία. Ένα γράμμα της μάνας μου, ένα δικό 
του με τα κουτσομπολιά της Νιγρίτας και μερικές φορές κι ένα της 
Ανίτας. Καταλαβαίνεις ποιο άνοιγα πρώτο και δεν ντρέπομαι που 
το λέω. Αργότερα το διάβαζα καναδυό φορές ακόμα. Ο Τάκης είχε 
πάντα επαφή με τη μάνα μου όσο έλειπα στη Θεσσαλονίκη κι αυτό 
το εκτίμησα.

*

Το τέλος του πρώτου τριμήνου φέρνει τα πρώτα βαθμολογικά 
μου αποτελέσματα, τα οποία ήταν άριστα.

Ο κανονισμός της σχολής ήθελε τους σπουδαστές της στις γιορ-
τές, και στις δημόσιες γενικότερα εμφανίσεις τους, να φορούν στο-
λή με τα διακριτικά της, για διάφορους ευνόητους για την εποχή λό-
γους. Αυτό όμως δημιουργούσε και μια πρόσθετη δαπάνη η οποία 
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επιβάρυνε την οικογένεια του σπουδαστή, όπως άλλωστε και οι γε-
νικότερες δαπάνες της φοίτησής του (τα της παιδείας της εποχής 
εκείνης δε χρειάζεται να τα ξαναπούμε).

Η στολή έπρεπε να ραφτεί πριν απ’ τις διακοπές των Χριστου-
γέννων και να τη φορέσουμε σε δημόσιες εμφανίσεις, στις πατρίδες 
μας ο καθένα μας.

Μετά από συνεννόηση και με τους υπόλοιπους συμμαθητές μου, 
ράψαμε τις στολές μας σε γνωστό ραφτάδικο στην οδό Β. Σοφίας 
στο «συντριβάνι». όπου ράβονταν στολές και φτιαχνόντουσαν τα 
καπέλα σχεδόν όλων των στρατιωτικών σχολών στη Θεσσαλονίκη.

Η περιβόητη στολή, που κακά τα ψέματα μας κολάκεψε όλους 
όταν την πρωτοφορέσαμε, έκανε εντύπωση σε γνωστούς και φί-
λους. Την εποχή εκείνη, οι πάσης φύσεως ένστολοι, για πολλούς 
και διάφορους λόγους, είχαν πέραση. Στολή να φορούσες και κανά 
γαλόνι κι ας ήταν και του δεκανέα.

Τα Χριστούγεννα εκείνα, καταλαβαίνεις, νόμιζα πως ήταν μόνο 
για μένα. Τρεις μήνες μακριά απ’ τ’ αγαπημένα μου πρόσωπα. Τους 
γονείς μου, τους φίλους μου, την Ανίτα. Μαζί με μένα ήταν κι άλλα 
παιδιά, άντρες πια, φοιτητές που γύριζαν για τις γιορτές στη Νιγρίτα.

Όλοι ήθελαν να μας πλησιάσουν, να μας ρωτήσουν για τη ζωή 
στη μεγαλούπολη. Για τις σπουδές μας, για τα κορίτσια που νόμιζαν 
κάποιοι πως ήταν πιο εύκολα. Για το ποδόσφαιρο, τα ματς με τις 
ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή.

Βλέπεις δεν ήταν μακριά η ώρα που, σε ένα χρόνο, αρκετοί 
απ’ αυτούς θα γινόντουσαν ακαδημαϊκοί πολίτες. Ήμασταν παιδιά 
ακόμα και νομίζαμε πως η ζωή είναι τόσο διαφορετική σε μια μεγά-
λη πόλη. ∆εν είχαμε άδικο. Τα Χριστούγεννα εκείνα λοιπόν, καμά-
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ρωνα με τη μαύρη στολή μου και σαν παιδί νόμιζα ότι ο κόσμος 
ήταν όλος δικός μου. Στη βόλτα (στο νυφοπάζαρο) στο τσιμέντο 
του Χρυσορόη ένιωθα να με κοιτούν όλα τα κορίτσια και οι παλιοί 
συμμαθητές μου.

 Κάτω απ’ το πηλήκιό μου, με τη χρυσοκέντητη προπέλα και τα 
φύλλα δάφνης, τα χρυσά κουμπιά, τις χρυσοκέντητες επωμίδες 
μου, με τον αριθμό ένα (1) του πρωτοετή σπουδαστή, νόμιζα ότι 
περπατούσα δέκα πόντους πάνω απ’ το έδαφος.

Κάποια αναμνηστική φωτογραφία μου θυμίζει τις μέ-
ρες εκείνες που τώρα καταλαβαίνω πως (αν αφαιρέσω 
βέβαια την αλαζονεία) ήταν απ’ τις καλύτερες της ζωής 
μου. Όλα ήταν μαγικά.

*

Με την Ανίτα βρεθήκαμε, και κάτω από πλήρη μυ-
στικότητα ζήσαμε τις δικές μας στιγμές.

Η οικογένειά μου, περνούσε μια νέα φάση στα οικονομικά της. Ο 
πατέρας μου είχε προχωρήσει σε ένα σοβαρότερο –έτσι φαινόταν 
στην αρχή– συνεταιρισμό, βάζοντας έναν νέο στην ουσία χρηματο-
δότη στη δουλειά του, που ήταν ο πατέρας του παλιού μου συμμα-
θητή, του Ευθύμη του Σοφιανού – μοιράζαμε μαζί πάγο και δια-
βάζαμε ».ικρό Ήρωα» το θυμάσαι. Ο κ. Σοφιανός, απ’ ό,τι έχουμε 
πει, εργαζόταν σαν υπεύθυνος του υποκαταστήματος πωλήσεως 
και διανομής ποτών της ποτοποιίας Κονιόρδου στη Νιγρίτα. Η οι-
κονομική του κατάσταση ήταν πολύ καλή.

Ο πατέρας μου τον γνώρισε όταν νοίκιασε τα ιδιόκτητα ισόγεια 
μαγαζιά, που βρίσκονταν κάτω απ’ το ιδιόκτητο επίσης σπίτι του.

Έξυπνος, διαβλέποντας αφ’ ενός μεν τις οικονομικές δυσκολίες 
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για την ανάπτυξη της παραγωγής των θερμαστρών κι αφ’ ετέρου 
την περαιτέρω εξέλιξη της φάμπρικας του πατέρα μου, του κάνει 
μια πρόταση. Θα χρηματοδοτούσε την παραγωγή των θερμαστρών, 
αν έπαιρνε το 50% των κερδών απ’ τις πωλήσεις.

Ο πατέρας μου, βλέποντας την εκ πρώτης όψεως καλή πρόταση, 
και μη έχοντας άλλη λύση στην έλλειψη κεφαλαίων για την ανάπτυ-
ξη της δουλειάς του, αποφασίζει να τον δεχτεί ως συνεταίρο. ∆ίνει 
τα λεφτά στον Θωμά, τον μέχρι τότε δεύτερο συνεταίρο του, και 
λύνουν την Ο.Ε (Ομόρρυθμη Εταιρεία), συμφωνώντας μεταξύ τους. 
Έτσι ξεκινάει η δεύτερη επίσημα, με χαρτιά και συμβόλαια, Ο.Ε με 
τον κ. Σοφιανό.

*

Η όλη εξέλιξη δε με βρίσκει σύμφωνο για πολλούς και διάφο-
ρους λόγους που δεν είναι της στιγμής.

Σαν παιδί, όπως ήμουν εγώ τότε, δεν μπορούσα να έχω άποψη 
και δεδομένου του χαρακτήρα του πατέρα μου, αλλά και της απου-
σίας μου, τα πράγματα γινόντουσαν δυσκολότερα στη διαπραγμά-
τευση μιας δικής μου άποψης, δικαιολογημένα άλλωστε.

Τα πράγματα για την οικογένειά μου, θα μπορούσε να πει κανείς 
πως ήταν καλά. Φεύγω για να συνεχίσω τις σπουδές μου, με εξα-
σφαλισμένα τα ελάχιστα ανεκτά έξοδα της παραμονής μου στη Θεσ-
σαλονίκη, και κατ’ επέκταση της φοίτησής μου στη σχολή.

Μετά απ’ τις ωραίες μέρες των διακοπών, τη ζεστή οικογενειακή 
ατμόσφαιρα των γιορτών και τον ερχομό του καινούριου χρόνου 
1959, επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη και προσγειώνομαι στην πρα-
γματικότητα.

Ένας καινούριος, ελπιδοφόρος χρόνος άρχιζε. Συνεχίζω με το 
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ίδιο ενδιαφέρον και ζήλο τα μαθήματά μου. H συμβίωση μου με το 
συγκάτοικό μου ήταν άριστη, δεν άργησαν όμως να εμφανιστούν τα 
πρώτα προβλήματα, που εκ των προτέρων δεν είχαν ληφθεί υπόψη 
λόγω της απειρίας και των δυο μας. Το μπέρδεμα έγινε όταν εκεί-
νος ήθελε να διαβάζει, συνήθως αργά τα βράδια, κι εγώ επιστρέ-
φοντας έπρεπε να κοιμηθώ για να ξυπνήσω νωρίς το πρωί. Το φως 
ενοχλούσε εμένα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, και διευκόλυνε εκεί-
νον στο να διαβάζει. Το ξυπνητήρι, που ξυπνούσε εμένα το πρωί 
ενοχλούσε εκείνον που λίγη ώρα πριν είχε κοιμηθεί. Εγώ τραβού-
σα και κανα τσιγαράκι, εκείνος δεν κάπνιζε. Το τραπεζάκι, ένα και 
μικρό, δεν έφτανε ν’ απλώσω τα χαρτιά των μηχανολογικών μου 
σχεδίων. Ε, ρε καταραμένη φτώχεια!

Θα ήταν τέλη Γενάρη όταν, ένα πρωινό Σαββάτου, παίρνω απ’ το 
περίπτερο το μονόπατο 5νταράκι μου. Κάνοντας να φύγω, μετά από 
το συνηθισμένο διάλογο με τον περιπτερά, συναντώ απρόσμενα τη 
φιλόλογο καθηγήτριά μου, που την είχα στη Νιγρίτα (την καλή, όχι 
την άλλη την Τσαρπισνιά, που με άφησε στην ίδια τάξη).

– Κυρία Φαρδέλα! Τι θέλετε εσείς εδώ;

– Εγώ τι θέλω βρε Ρουκά εδώ; Εδώ είναι το σπίτι μου. Να, αυτό 
εκεί.

Και γυρνώντας, μου δείχνει το τριώροφο νεοκλασικό στη γωνία 
των οδών Παπάφη με Αρχιμήδη. Ένα πέτρινο νεοκλασικό (σήμερα 
μια κα κόγουστη πολυκατοικία) με μεγάλα ξύλινα παραθυρόφυλλα 
με τις ωραιότατες κατακόκκινες γιρλάντες από τούβλο κι εκείνα τα 
καταπληκτικά σπαστά παντζούρια, με τις γρίλιες τους. Μια βαριά σι-
δερένια πόρτα σ’ έμπαζε σε μια μικρή πλακόστρωτη αυλή. Φαρδιές, 
εξωτερικές σκάλες, με σιδερένιες κουπαστές, ένωναν τα μπαλκό-
νια με καλλιτεχνικές σιδεριές που σ’ ανέβαζαν στους ορόφους του.
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– Εδώ μένω από χρόνια, με τη μητέρα μου και τον παντρεμένο 
αδερφό μου με τα παιδιά του.

∆ε ρώτησα, αλλά κατάλαβα, κι αργότερα έμαθα ότι το σπίτι ήταν 
δικό τους.

Σε ένα ιδιόρρυθμο, ισόγειο δωμάτιο αυτού του σπιτιού, μετα-
κόμισα λύνοντας το πρόβλημά μου με το συγκάτοικό μου. Η κυρία 
Φαρδέλα εκτός από καλή καθηγήτρια ήταν και καλός άνθρωπος. 
Η ηλικιωμένη μητέρα της,  ακόμα  καλύτερη. Ένιωσα μια ασφάλεια  
κοντά  τους.

Έμενα μόνος πλέον, πληρώνοντας σχεδόν τα ίδια λεφτά. Η δι-
αμονή μου εκεί έγινε πιο ανθρώπινη.

Στους επόμενους τρεις χειμωνιάτικους μήνες και στα πολύ κρύα 
βράδια, χρησιμοποιούσα και μια υποτυπώδη ηλεκτρική σόμπα. 
Εκείνο, το καταπληκτικό πιάτο από αλουμίνιο, μ’ εκείνη την ηλε-
κτρική αντιστασούλα τυλιγμένη σ’ έναν πυρίμαχο κύλινδρο, που 
όταν το έβαζες στην πρίζα κοκκίνιζε και ακτινοβολούσε θερμότη-
τα. Περισσότερο ρόλο βέβαια, στην υποτιθέμενη ζεστασιά, έπαιζε η 
αυθυποβολή, παρά αυτή καθ’ αυτή η θερμότητα που ακτινοβολού-
σε το αλουμινένιο πιάτο. Αν το έφερνες κοντά στα πόδια σου, κάτι 
κατάφερνες να κάνεις. Όταν όμως το απομάκρυνες… 

Μπαίνω για καλά στον τρόπο ζωής της πόλης και κάνω τις πρώ-
τες γνωριμίες μου με παιδιά της ηλικίας μου. Πρέπει να σου πω πως 
μέσα στις βασικές δαπάνες των σπουδών μου, που λέγαμε παρα-
πάνω (ενοίκιο, δίδακτρα, βιβλία κ.τ.λ.), ήταν και αυτή της καθημε-
ρινής μου διατροφής. Η αποστολή του καλαθιού της μάνας μου δεν 
μπορούσε βέβαια να καλύψει τις βδομαδιάτικες διατροφικές μου 
ανάγκες.
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*

Στη Θεσσαλονίκη η προέκταση της Λεωφόρου Στρατού προς τα 
ανατολικά κατέληγε σε μια διακλάδωση, που την αποτελούσαν η 
οδός Κωνσταντινουπόλεως και η οδός Παπαναστασίου. Η μια κα-
τέληγε στου Χαριλάου και η άλλη στην οδό 25ης Μαρτίου (όπως και 
σήμερα άλλωστε). Υπήρχαν ακόμα οι κυβόλιθοι (το καλντερίμι) και 
οι σιδηρο τροχιές στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, απ’ όπου πριν 
από λίγα χρόνια περνούσε το τραμ. (Άντε να μην αρχίσω πάλι).

Στην κορφή λοιπόν αυτού του τριγώνου των παραπάνω δρόμων, 
υπήρχε ένα κλασικό μαγέρικο. Ήταν περιτριγυρισμένο από έναν 
μαντρότοιχο που δημιουργούσε μια μικρή τριγωνική αυλή. Ο μα-
ντρότοιχος ήταν ο μισός κτισμένος και ο υπόλοιπος με σιδερένια 
μασιφένια κάγκελα. Το καλοκαίρι έβγαιναν τραπεζάκια σ’ αυτή την 
αυλή και με μια παγωμένη μπύρα, κάτω από δυο τρεις ακακίες, δε 
σου έκανε καρδιά να σηκωθείς. Στο μαγέρικο αυτό –κοντά απ’ ό,τι 
καταλαβαίνεις στη σχολή– σύχναζαν επαρχιώτες σπουδαστές του 
«Ευκλείδη». εργένηδες, δημόσιοι υπάλληλοι, μέχρι μεροκαματιά-
ρηδες οικοδόμοι (οικοδόμοι-οικοδόμοι όχι γιαλαντζί) κι όχι μόνο. 
Στο τζάμι της πόρτας στην είσοδο, σ’ ένα κρεμασμένο χαρτόνι, 
έγραφε με νόημα «∆εχόμαστε φοιτητές,  σπουδαστές».

Ένας απ’ τους θαμώνες του, υποχρεωτικά έγινα κι εγώ. Κάθε 
μεσημέρι μπαίνοντας στο μαγέρικο, κατευθυνόμουν στη βιτρίνα 
των φαγητών. Μέσα απ’ τα γανωμένα χάλκινα σκεύη –πάνω σε μια 
μακρόστενη εστία από χωνεμένα κάρβουνα– έβγαιναν διάφορες 
μυρουδιές, που σου σπάζανε τη μύτη απ’ τα φρέσκα, μαγειρεμένα, 
πάσης φύσεως φαγητά. Ο μάγειρας κάθε μέρα μαγείρευε ό,τι μπο-
ρούσες να φανταστείς. Το λεγόμενο πιάτο ημέρας το οποίο και συ-
νιστούσε, ήταν μαγειρεμένο με ιδιαίτερα υλικά και φροντίδα. Εμείς 
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όμως, οι επαρχιώτες σπουδαστές κι οι φτωχοί οικοδόμοι, ανήκαμε 
στην κατηγορία εκείνη των πελατών που ό,τι ο μάγειρας φαντα-
ζόταν και μαγείρευε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πως θα το 
απολαύσουμε. Έτσι λοιπόν, παίρναμε μια πρέζα απ’ τις μυρουδιές 
των εκλεκτών πράγματι φαγητών, και πηγαίναμε στο τραπεζάκι μας 
για τα συνηθισμένα.

Άκουγες το γκαρσόνι να φωνάζει από μακριά στον μάγειρα:

– Μια φασόλια σούπααα, ολίγα χόρτααα, ολίγη φέτααα, στο 3 
(τρία αριθμός τραπεζιού).

Το όσπριο ήταν το κυρίως πιάτο. Το βάφτιζες όπως ήθελες βου-
τώντας μέσα στο μπόλικο ζουμί του κομμάτια απ’ το κάτασπρο φρέ-
σκο ψωμί. Άλλη φορά πάλι, άκουγες:

– Μια πατάτεεες από κοκκινιστό, ολίγα χόρτααα, λίγη φέτααα, 
στο πέντε. Και το πανελληνίως γνωστό:

– Μια σκέτο από γκιουβέτσιιιιι! κ.τ.λ.

 Όποιο κι αν ήταν το κυρίως πιάτο, το κυριότερο ήταν το ψωμί 
όπως είπα. Ερχόταν έτσι κι αλλιώς πρώτο στο τραπέζι, μέσα σ’ ένα 
καλαθάκι με το μαχαιροπίρουνο (το λεγόμενο κουβέρ. Το μαχαίρι 
βέβαια ήταν άχρηστο τις περισσότερες φορές. Τι να έκοβες, τους 
φασίολους στη μέση).

Στο τέλος, με την τελευταία σου μπουκιά, σφούγγιζες ό,τι είχε 
αφήσει το κουτάλι ή το πηρούνι πάνω στα πιάτα. Ένα κρύο ποτήρι 
νερό, στανιάριζε (έφραζε) τα υπόλοιπα κενά του στομαχιού σου και 
σηκωνόσουν ικανοποιημένος με τις πρώτες παλινδρομήσεις του 
γαστρεντερικού σου συστήματος.

Τι κακό πράγμα τελικά! Τότε, που έπρεπε να τρώμε αρκετά, δεν 
υπήρχε η οικονομική δυνατότητα. Όταν την αποκτήσαμε, μας είπαν 
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πάλι, δεν μπορείτε να τρώτε.!!!! Είχαμε βέβαια βγάλει τ’ απωθημέ-
να μας σε κάτι χασαποταβέρνες, ουζερί και ρέστοραν πολυτελείας, 
φορτώνοντας ανυποψίαστα τον οργανισμό μας με όλα τα γνωστά, 
χοληστερίνη τριγλυκερίδια κ.τ.λ.

Στο τέλος του φαγητού, ερχόταν κι ο λογαριασμός. Μερικές δρα-
χμές τότε (δεν έφταναν τις δέκα) που οι περισσότεροι από μας δεν 
πληρώναμε. ∆εν μας τάιζαν βέβαια τζάμπα. Απλώς δούλευε το σύ-
στημα του «βερεσέ». Στην καθαρά λογιστική γλώσσα, επί πιστώσει. 
Σύστημα που δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί στις πάσης φύσεως συ-
ναλλαγές, μ’ όλα τα θετικά ή αρνητικά του αποτελέσματα.

Σήμερα βέβαια, εξέλιξη του συστήματος αυτού αποτελούν οι πι-
στωτικές κάρτες, ή αλλιώς αν προτιμάς το πλαστικό χρήμα, επίσης 
με τα θετικά ή τα αρνητικά τους αποτελέσματα. Ναι!

Πλάι στη βιτρίνα των φαγητών, φεύγοντας, σε περίμενε τ’ αφε-
ντικό. Καθόταν σε μια ψηλή καρέκλα πίσω από ένα επίσης ψηλό 
γραφείο (έτσι έλεγχε από ψηλά όλη την κατάσταση του σερβιρίσμα-
τος των φαγητών και την εξυπηρέτηση των πελατών) που μέσα στα 
συρτάρια του φιλοξενούσε κάτι μικρά σε μέγεθος βιβλιαράκια, τα 
λεγόμενα «τεφτέρια». Στα «τεφτέρια» λοιπόν αυτά, καταχωρούσε ο 
εστιάτορας, και με τη δική σου σύμφωνη γνώμη, τη συνολική αξία 
των φαγητών που κατανάλωνες κάθε φορά.

Στο τέλος κάθε βδομάδας ή μήνα, ανάλογα με τη συμφωνία που 
είχες κάνει, ξοφλούσες το χρέος σου, που καμιά φορά έμενε κι ένα 
μικρό υπόλοιπο για τον επόμενο μήνα, ανάλογα μ’ ό,τι ψιλά έφερνε 
το γράμμα μέσα στο πολυπόθητο καλάθι.

Τις μέρες αυτές που γράφω, Απρίλης 2005, με κυβέρνηση πάλι 
υπό κάποιον Κ. Καραμανλή –που εξέλεξε με την ετυμηγορία του  
β έ β α ι α, ο ελληνικός λαός πριν από ένα χρόνο– φοβάμαι πως θα 
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ξαναεμφανιστούν τα «τεφτέρια» με τη φτώχεια που άρχισε να εμ-
φανίζεται πάλι στον τόπο μας, και μη μου πεις πάλι ποιος φταίει…

*

Όπως λοιπόν είπα, άρχισα να κάνω και τις πρώτες μου γνωριμί-
ες. Θέλεις το εξωστρεφές του χαρακτήρα μου, μα και η φυσιολογι-
κή ανάγκη άλλωστε της επικοινωνίας με τους ανθρώπους, θέλεις 
η στολή που τραβούσε από περιέργεια, δεν άργησα να κάνω τους 
πρώτους «φίλους» και τα πρώτα μου φλερτ.

Είναι Γενάρης μήνας και κάνει ένα ψοφόκρυο, τι να σου πω! Ένα 
Σαββατιάτικο πρωινό, όπως κατηφόριζα την οδό Αετοράχης, στο 
δεξί μου χέρι, εκεί στον κόκκινο φούρνο, να ’σου ένα ποδηλατάδι-
κο, που νοίκιαζε και επισκεύαζε ποδήλατα.

Το ποδηλατάδικο το διατηρούσε κάποιος εύσωμος άντρας, ο κ. 
Καρράς. Τον βοηθούσε ο επίσης εύσωμος για την ηλικία του γιος 
του Γιάννης, που πήγαινε κι αυτός στον Ευκλείδη, στο τμήμα μη-
χανολόγων μηχανικών. Γνωριστήκαμε και με τους δυο, και με το 
γιο του κάναμε και λίγο παρέα. Αργότερα, μετά από χρόνια, ο Γιάν-
νης, μετανάστης στη Γαλλία, έκανε λένε λεφτά. Επιστρέφοντας τα 
επένδυσε, πάλι λένε, και στην Ελλάδα. Ξέχασε όμως την προέλευ-
σή του, και μαζί της μερικούς απ’ τους φίλους της παρέας εκείνης. 
«C’ est la vie». Ας είναι.

Σ’ εκείνο λοιπόν το ποδηλατάδικο γνώρισα τον Άρη τον Ασθε-
νίδη, που συχνά νοίκιαζε ποδήλατο για τις τσάρκες του αλλά και 
για φιγούρα στο κορίτσι του. Ο Άρης ήταν ένα όμορφο αγόρι στην 
ηλικία μου, με ωραία μάτια που οι κόρες τους ήταν σαν της γάτας. 
Μαθητής της 5ης τάξης του Α΄ γυμνασίου αρρένων. Έμενε με τους 
γονείς του και την όμορφη επίσης αδερφή του, μεγαλύτερη από 
μας, σε μια παλιά μονοκατοικία στη Λ. Στρατού, στρίβοντας στην 
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οδό Μπιζανίου δεξιά. Στην οικογένειά του ήταν χορτοφάγοι εκ πε-
ποιθήσεως. Κάτι πρωτοπόρο για την εποχή εκείνη. Έλεγαν οι κακές 
γλώσσες πως το κάνανε από οικονομία, αλλά δεν ήταν έτσι.

Ο Άρης είχε μια φιλεναδούλα, μαθήτρια της 5ης τάξης του Α΄ γυ-
μνασίου θηλέων, που την έλεγαν Λούδα. Λεπτή, κοντούλα, μ’ ένα 
έξυπνο μούτρο. Ήταν ερωτευμένος μαζί της. Όταν γνωριστήκαμε 
με τον Άρη, μεταξύ των άλλων μου εκμυστηρεύτηκε τον έρωτά του 
και γίναμε φίλοι.

Μετά γνώρισα και τον Λευτέρη. Βρέθηκε μια φωτο-
γραφία απ’ την εποχή εκείνη. (Με τον Άρη και τον Λευ-
τέρη, στη μέση εγώ, στη γωνία των οδών Αετορά χης και 
Αρμοδίου, με φόντο το τότε νεοκλασικό λιτό διώροφο της 
οικογένειας –του πρώτου μου φλερτ στη Θεσσαλονίκη– 
της Νανάς. Η λεζάντα πίσω γράφει 20-2-1959. Παρά την 
οδόν Αρμοδίου Θεσ/νίκη).

Σε κάποιο ραντεβού του με τη Λούδα ο Άρης μου ζήτησε να πάω 
μαζί του, για να κάνω παρέα στη φίλη της, που έπαιζε το άλλοθί 
τους. Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

Μια και δυο, με τα ποδήλατά μας (εγώ με το δικό μου και ο Άρης 
με το νοικιασμένο) στην παραλία. Ήταν η πρώτη φορά που βρι-
σκόμουν με μια Θεσσαλονικιά. Η αμηχανία και των δυο μας δεν 
άφηνε περιθώρια παρά μόνο για τα κλασικά.

– Πώς σε λένε;

– Νανά!

– Εσένα;

– Γιώργο.
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Για πρώτη μου φορά άκουγα τέτοια υποκοριστικά ονόματα κορι-
τσιών. Λούδα, Νανά.

Μου άρεσε το όνομά της. Νανά, παρέπεμπε στον Ζολά. Όταν της 
είπα ότι τ’ όνομά της θυμίζει ηρωίδα του Εμίλ Ζολά, της άρεσε. Η 
Νανά λοιπόν, ένα αρκετά όμορφο, ψηλό κορίτσι, με κοντά καλοχτε-
νισμένα μαλλιά, λευκή, σχεδόν αναιμική επιδερμίδα, ήταν συμμα-
θήτρια της Λούδας κι αργότερα έμαθα ότι ήταν κι άριστη μαθήτρια. 
Από καλή αστική θεσσαλονικιώτικη οικογένεια, που τ’ όνομά της 
είχε κι έχει ένας δρόμος της τότε γειτονιάς μου, της Αγ. Τριάδας. Την 
ώρα λοιπόν που ο Άρης με την κοπελιά του ήταν στα σορόπια τους, 
εμείς κρατούσαμε το λεγόμενο «φανάρι». Τι να πεις και τι να κάνεις, 
πρώτη μέρα γνωριμίας.

– Από πού είσαι Γιώργο;

– Γεννήθηκα στο Βόλο και η οικογένειά μου ζει στη Νιγρίτα, εδώ 
και τρία χρόνια, μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς το 1955. 
Σπουδάζω μηχανικός του εμπορικού ναυτικού και είμαι στο πρώτο 
έτος.

Της μίλησα για τον όμορφο Βόλο, τον ξεριζωμό μου και τη Νι-
γρίτα. Της είπα για τους οραματισμούς μου, για ταξίδια. Καταλα-
βαίνεις… Εκείνη, σαν καλή μαθήτρια που ήταν, διάβαζε πολύ και 
ετοιμαζόταν για το πανεπιστήμιο.

 Πέρασε η ώρα κι ο Άρης με τη Λούδα γύρισαν αναψοκοκκινι-
σμένοι απ’ τα τριψίματα και τα φιλιά.

Την επομένη, ο Άρης μέσω της Λούδας, μου μεταφέρει τη συμ-
πάθεια της Νανάς που με βάζει σε πειρασμό. Μέχρι την ώρα κείνη 
δεν είχα κάνει καμιά σκέψη για γκομενοδουλειές και τέτοια. Είχα το 
μυαλό μου στα μαθήματά μου και στην Ανίτα, που πραγματικά μου 
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έλειπε. Η Νανά ήταν σοβαρό και ρομαντικό κορίτσι. Το μυαλό της το 
είχε στα μαθήματά της και η οικογένειά της δεν της επέτρεπε πολλά 
πάρε δώσε με εξωσχολικές –για να μην πω τίποτ’ άλλο– δραστηρι-
ότητες.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε ένα σύντομο ρομαντικό ειδύλλιο. Οι λίγες 
ελεύθερες ώρες της δε συμπίπτανε με τις δικές μου. Το φτωχικό 
μου δωμάτιο, φιλοξένησε πιο πολλές φορές τον Άρη με το κορί-
τσι του παρά εμάς, που με απίθανες σκηνοθεσίες και προφυλάξεις 
περνούσαμε λίγη ώρα μαζί.

Η σχέση μας έμεινε στα χάδια και τα φιλιά. Πολύ γρήγορα κατά-
λαβα πως και τα κορίτσια στη μεγάλη πόλη δε διέφεραν και πολύ 
στον τομέα αυτό απ’ αυτά της Νιγρίτας και γενικότερα της επαρχίας. 
∆εν το είχαν κι αυτά δηλαδή «στο πιάτο».

Για το θέμα αυτό, την εποχή εκείνη, περιγράφει με χιούμορ και 
ρεαλισμό στη σελίδα 217 στο βιβλίο του «Ψυχή μου μπλε και κόκ-
κινη» ο Περικλής Σφυρίδης. Αντιγράφω με την άδειά του:

«… διότι τότε η μόνιμη φιλενάδα κάλυπτε μόνο τη συναισθημα-
τική πλευρά του έρωτα, αφού έπρεπε να παραμείνει παρθένα του-
λάχιστον μέχρι την επίσημη υπόσχεση γάμου, που έπρεπε ο ερα-
στής να δώσει στους γονείς της. Αν κάποιος «χαλούσε» την κοπέλα 
και την παρατούσε, η ντροπή ήταν αβάσταχτη, γι’ αυτό και την επο-
χή εκείνη οι παρθενορραφές βρίσκονταν σε ημερήσια διάταξη. Στα 
ραντεβού λοιπόν κυριαρχούσαν τα φιλιά, τα τριψίματα και το πολύ 
καμιά ανούσια εκσπερμάτιση στα μπούτια της επίσημης αγαπημέ-
νης, που λεγόταν μπατανάς».

* * *

Την εποχή εκείνη, το 1959 στο οποίο αναφέρομαι δηλαδή, η Ελ-
λάδα ζει τη μετατροπή των μέτρων και των σταθμών της. Η κυβέρ-
νηση Καραμανλή για την προσέγγιση της χώρας μας στα δυτικοευ-
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ρωπαϊκά δεδομένα (και στην επιδιωκόμενη ένταξή μας στην τότε 
Κοινή Αγορά) μετατρέπει την οκά σε κιλό και τον πήχη σε μέτρο. Για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται το έλα να δεις. Επικρατεί ένα 
χάος στις συναλλαγές με τους αγοραστές και τους πωλητές, κάτι 
ανάλογο και χειρότερο απ’ αυτό που συμβαίνει και στις μέρες μας 
με το ΕΥΡΩ.

 Αρχίζει η μετανάστευση προς τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 
ερημώνοντας περισσότερο την ελληνική ύπαιθρο. Ο Καζαντζίδης 
ερμηνεύει με το δικό του, ανεπανάληπτο τρόπο, τον πόνο της ξε-
νιτιάς και γίνεται ίνδαλμα εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών. Οι 
«Gastarbeiter» τον κουβαλάνε σε φωτογραφίες και δίσκους στις 
βαλίτσες τους αλλά και στις καρδιές τους. Οι στίχοι των τραγουδιών 
του δρουν λυτρωτικά στις ψυχές τους και τους δυναμώνει την ελ-
πίδα της επιστροφής στην πατρίδα τους.

Την εποχή αυτή είχε έρθει απ’ τη Θεσσαλονίκη στη Νιγρίτα ο 
∆ημήτρης ο Πολυζώης με τη γυναίκα του και το μοναχογιό τους 
Μάκη (σήμερα πετυχημένος γιατρός στη Θεσσαλονίκη). Ήταν λογι-
στής της επιχείρησης των αδελφών Σκέμπερη. Έτσι γνωρίστηκαν κι 
οι οικογένειές μας (είχε ανοίξει κι ένα γραφείο, ελπίζοντας σε πελά-
τες που άρχισαν να τηρούν λογιστικά βιβλία).

Όταν ήμουν στη Νιγρίτα στις διακοπές των Χριστουγέννων, η κα 
Κατίνα Πολυζώη μου είπε να πάω να γνωρίσω τ’ αδέρφια της που 
ζούσαν παντρεμένα με τις οικογένειές τους στην περιοχή της Χαρι-
λάου.

Πήγα και τους γνώρισα. Καναδυό Κυριακές έφαγα μαζί τους σπι-
τικό φαγητό που τόσο το χρειαζόμουν στην εργένικη ζωή μου.

Ο ένας αδερφός της κας Κατίνας, ο Κώστας ο Μπαξεβάνης, είχε 
δυο χαριτωμένα παιδάκια, την Πόπη και τον Θανασάκη. Τους θυμή-
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θηκα από μια φωτογραφία. (Φωτό: Είμαι μπροστά στην 
τεράστια αλάνα του χαμηλού προσφυγικού σπιτιού τους, 
κάποια Κυριακή –στολή γάρ– κοντά στην Καθαρή ∆ευτέρα. 
Στην αγκαλιά μου, εκτός απ’ τα παιδάκια, κρατώ στο χέρι 
μου και έναν χαρταετό).

Σήμερα δεν υπάρχει ούτε πόντος απ’ την αλάνα εκεί-
νη. Μόνο πολυκατοικίες, μπετόν αρμέ και άσφαλτος.

* * *

Καθώς ο καιρός περνούσε, ο κύκλος των γνωριμιών μου μεγά-
λωνε. Χωρίς να το καταλάβω, μπαίνω σε μια παρέα μαθητών του 
Α΄ γυμνασίου αρρένων (σήμερα ένα διασωθέν αναπαλαιωμένο δι-
ατηρητέο στην οδό Β. Όλγας στην αρχή της οδού Β. Γεωργίου απέ-
ναντι απ’ την προτομή του βασιλιά, απ’ το οποίο πήρε κι ο δρόμος 
τ’ όνομά του).

 Τα παιδιά είναι της ηλικίας μου. Έχουν μια ιδιαιτερότητα, που μ’ 
αρέσει. Αγαπούν τη ζωή πιο πολύ απ’ τα μαθήματα και δεν κάνουν 
ό,τι καλύτερο μπορούν για να τελειώσουν το γυμνάσιο. Παίζουν 
χαρτιά και τάβλι στο καφενείο, κυνηγούν γκόμενες, κάνουν πάρτι. 
Πάρτι, ρεφενέ.

Μαζευόντουσαν αγόρια και κορίτσια, ακόμα και στην ταράτσα 
κάποιου σπιτιού, ανάλογα με τον καιρό, για να χορέψουν τους χο-
ρούς της εποχής και να βγάλουν και καμιά γκόμενα. Κάθε αγόρι 
συμμετείχε με ένα ποσό για την αγορά ξηρών καρπών (συνήθως 
φιστίκια) και ποτών. Τα ποτά ήταν συνήθως το λευκό ή το κόκκινο 
βερμούτ. Μερικοί συμμετέχοντες έφερναν και κανά σαλάμι, κανά 
κασέρι, μερικά τρόφιμα, ας πούμε, απ’ το σπίτι τους. Ο καθένας 
τους έπρεπε να έχει και την ντάμα του. 
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Όποιος διέθετε το σπίτι ή έφερνε το πικ-απ (συνήθως φορητό) 
και τους δίσκους, δε συμμετείχε στο ρεφενέ. Στο ρεφενέ δε συμμε-
τείχαν βεβαίως τα κορίτσια.

Η Θεσσαλονίκη τότε χορεύει ροκ και τα κορίτσια σφίγγουν τη 
μέση τους με κορσέδες και φοράνε φουρό. Ένας καινούριος χορός, 
το τσατσα, κατακτά τη νεολαία που την επόμενη χρονιά, το 1960, 
δοξάζεται με την ταινία «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο» με την 
Αλίκη Βουγιουκλάκη που το είδε (και το βλέπει ακόμα, τηλεοπτικά 
πια) όλη η Ελλάδα. Χορεύει χουλαχούπ, με ένα πλαστικό στεφάνι 
που το γυρνάνε μικροί και μεγάλοι γύρω απ’ τον εαυτό τους, απ’ το 
λαιμό μέχρι τα κότσια των ποδιών τους. Χορεύει τουίστ (έναν χαζό 
χορό) αλλά και μπλουζ, ένα χορό που όλοι μας θέλαμε να χορεύ-
ουμε. 

Στο «ρυθμό» του καταπληκτικού και αξέχαστου σλόου «γκρήν 
φιλντς». κάνοντας ανεπαίσθητα βήματα, κολλούσαμε απ’ το κεφάλι 
μέχρι τα πόδια πάνω στις ντάμες μας. Έτσι καταλαβαίναμε και τις 
προθέσεις τους για περαιτέρω περιπτύξεις. Τ’ αρσενικά δεινοπα-
θούσαν βέβαια γιατί οι σηκωμάρες ήταν επώδυνες και πολλές φο-
ρές ανάλογα και με το ταμπεραμέντο της ντάμας, φτάναμε μέχρι και 
στην εκσπερμάτιση. Πολλοί δεσμοί δημιουργήθηκαν από τέτοιους 
χορούς.

Η παρέα αυτή ήταν μια μεγάλη παρέα από μαθητές και φοιτητές. 
Συχνάζαμε, όπως στην αρχή του βιβλίου έγραψα, στο υπόγειο του 
Αργύρη με τα φλιπεράκια, απέναντι απ’ το μαγέρικο. Με μερικούς 
απ’ αυτούς, σε όποιες ελεύθερες ώρες μου απομένανε, έκανα πα-
ρέα και συμμετείχα σε ορισμένα πάρτι. Τα παιδιά αυτά ήταν: Ο Σά-
κης Βότσης, ο Γιώργος (Μπούλης) Ακριτίδης, ο Μενέλαος (Μενέ-
λης) ∆ημητριάδης, ο Βασίλης Τεκμόγλου. Μέχρι όμως ν’ αρχίσω ν’ 
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αποκτώ φιλίες και καινούρια φλερτ, η σχολική χρονιά έφτασε στο 
τέλος της.

Έχω περάσει τη χρονιά και με καλό βαθμό. Είμαι δευτεροετής κι 
επιστρέφω στη Νιγρίτα με καμάρι. Με περιμένουν οι δικοί μου άν-
θρωποι.

 Ο Τάκης είναι στο χωριό του, βοηθώντας τους γονείς του. Η Ανί-
τα συνεχίζει εκείνο το πήγαινε-έλα με το ποδήλατό της. Βρισκόμα-
στε και τα λέμε, η σχέση μας κρατάει, κρατάει καλά, κράτησε ένα 
χρόνο χωρισμού.

Ο πατέρας μου φαίνεται να είναι ευχαριστημένος απ’ την παρα-
γωγή των θερμαστρών, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά. ∆εν υπάρ-
χει ειδικευμένος άνθρωπος, εκτός απ’ τον ίδιο, να τον βοηθάει σε 
ορισμένες συγκεκριμένες δουλειές στην κατασκευή. Όπως για τη 
βαφή που χρειαζόντουσαν γνώσεις για την παρασκευή των ειδικών 
πυράντοχων χρωμάτων αλλά και την περαιτέρω προετοιμασία και 
βαφή των θερμαστρών με ειδικά πιστόλια που εργαζόντουσαν με 
συγκεκριμένης ρευστότητας χρώματα και σε στεγανό χώρο (όπως 
συμβαίνει εύκολα πια σήμερα με τις βαφές των αυτοκινήτων). 

Η κατασκευή μερικών εξαρτημάτων των θερμαστρών γινόταν 
σε ειδικά μηχανουργεία της Θεσσαλονίκης όπως τα χρωμιούχα και 
τα χυτοσιδηρά (μαντεμένια) μέρη τους κ.τ.λ. Η αποστολή, η κατερ-
γασία και η επιστροφή αυτών των εξαρτημάτων επιβαρύνονταν με 
μεταφορικά αλλά και με διάφορα μικροπροβλήματα στην έγκαιρη 
παράδοσή τους και στην ποιότητά τους. Έτσι, υπήρχαν δυσκολίες.

*

Λίγες μέρες μετά την επιστροφή μου φοράω τη φόρμα μου και 
μπαίνω για καλά στη διαδικασία της παραγωγής. Μαθαίνω να κάνω 
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πράγματα που μέχρι τότε δεν μπορούσα να φανταστώ. Η αγωνία 
μου, το ενδιαφέρον μου, για να πετύχει αυτή η δουλειά, με κάνει να 
μετατρέπω τ’ όνειρο σε επιτυχία, σε μια καθημερινή υπερωριακή 
εργασία. Μαθαίνω να βάζω και να βγάζω καλούπια στις πρέσες και 
να παράγω  εξαρτήματα,  να  χρησιμοποιώ  όλες  τις  εργαλειομη-
χανές.

Γίνομαι καταπληκτικός οξυγονοκολλητής, δουλεύοντας τη λάμ-
πα με μαεστρία και γρηγοράδα. Στην ηλεκτροπόντα ξεπερνάω κάθε 
ρεκόρ παραγωγής. Συναρμολογώ μέρη του καυστήρα. Γίνομαι εξ-
πέρ στην ανάμιξη των ειδικών χρωμάτων και βάφω καταπληκτικά 
τις επιφάνειες των θερμαστρών. Η δουλειά ήταν έτσι κι αλλιώς δύ-
σκολη. Για μένα ήταν και σκληρή. Ήμουνα νέος ακόμα, άπειρος, κι 
ας έμοιαζα άντρας.

Με το φανατισμό του νεοφώτιστου, ήθελα να δείξω στον πατέρα 
μου πως μπορώ να τον βοηθήσω, να του μοιάσω στην αξιοσύνη 
του, στη δουλειά του. Αυτό εκείνος δεν το κατάλαβε ποτέ του, ή 
δε μου το έδειξε τουλάχιστον. Όσο εκείνος δεν καταλάβαινε, τόσο 
εγώ έβγαζα πιο πολλούς καυστήρες, πιο πολλά κομμάτια στην πρέ-
σα, έβαφα πιο πολλές θερμάστρες. Έβαφα χωρίς καμιά προφύλαξη, 
αναπνέοντας τα δηλητήρια των χρωμάτων, που αργότερα τα χαρα-
κτήρισαν καρκινογόνα.

Στην αρχή έκανα λάθη, για τα οποία ο πατέρας μου ήταν αυστη-
ρός απέναντί μου ενώ αντίθετα όταν απέδιδα τα αναμενόμενα και 
πολλές φορές υπερβάλλοντας τις αντοχές και τις ικανότητές μου. 
∆ε μου έλεγε ποτέ μπράβο. Έμαθα όμως πολλά πράγματα σ’ αυτή 
τη δουλειά μαζί του.

Ήταν πάντα καθαρός, προσεκτικός στις μετρήσεις διάφορων 
υπολογισμών, στις κινήσεις του όταν εργαζόταν στα μηχανήματα. 
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∆ε θα ξεχάσω ποτέ με τι προσοχή μετρούσε το κάθε τι για να μπει 
μετά στην παραγωγή.

Έλεγε, «άκου τζόβενο, δέκα φορές θα μετράς και μια θα κόβεις», 
άκου ατζαμή αν θέλεις να καταλάβεις πότε ένας μάστορας είναι κα-
λός, θα τον κοιτάς στα χέρια, έχει όλα τα δάχτυλά του; «Το σφυρί δεν 
το πιάνουμε απ’ τη μέση, το κρατάμε στην άκρη για να το ελέγχουμε 
και να το κατευθύνουμε σωστά στο σημείο που θέλουμε εμείς κι 
όχι όπου θέλει αυτό, στο γάμο του καραγκιόζη!»

Για τη δουλειά που προσέφερα στην εταιρεία, του 50% συμμετο-
χής του πατέρα μου, δεν πληρωνόμουν, ούτε σαν εργάτης. Ο πα-
τέρας μου, μου έδινε ένα χαρτζιλίκι κι ο συνεταίρος του έκανε το 
κορόιδο.

Αυτό μ’ ενοχλούσε και υπήρχε μια γκρίνια που συχνά κατέληγε 
σε μικροκαυγαδάκια. Ο πατέρας μου όμως δεν έδινε και πολλά πε-
ριθώρια για τέτοιου είδους διενέξεις και με τη στάση του, σου ’δινε 
να καταλάβεις πως ο κύριος άρχοντας ήταν αυτός κι όποιου του 
άρεζε.

Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγικότητά μου συνεχιζόταν με τον ίδιο 
ρυθμό και ζήλο.

Κατασκευάζουμε τρεις τύπους θερμαστρών, διάφορων θερμιδι-
κών αποδόσεων. Ένας απ’ αυτούς ήταν απομίμηση τζακιού, που η 
φλόγα του καυστήρα φαινόταν μέσα από ένα παράθυρο μπροστά 
στη θερμάστρα και δημιουργούσε ευχάριστη ατμόσφαιρα στο σπίτι. 
Βάφονται με διάφορα χρώματα και προσαρμόζονται σε οποιοδήπο-
τε περιβάλλον. Μπαίνουν σε κουζίνες αλλά και σε σαλόνια σπιτιών, 
σε γραφεία, σε ιατρεία, καταστήματα, παντού.

Μπροστά και κάτω απ’ τη χρυσίζουσα ψαθωτή μετώπη της 
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θερμάστρας, που πίσω της ήταν το διαφανές παράθυρο και το χάι-
δευαν οι γαλαζοπράσινες κι άλλοτε οι γαλαζοκίτρινες φλόγες, φι-
γουράριζε μια ωραία χρωμιούχος, με μικρά, διακριτικά καλλιγρα-
φικά γράμματα, υπογραφή. Ήταν η υπογραφή του πατέρα μου.

«ρουκάς»
 Η μάρκα δηλαδή. Όταν η πρώτη αυτή υπογραφή καρφώθηκε 

στην πρώτη εμπορική πλέον θερμάστρα, θέλεις από εγωισμό, θέ-
λεις από νεανική αλαζονεία, αλλά σίγουρα από ικανοποίηση, θεώ-
ρησα τον εαυτό μου περήφανο. Τ’ όνομα της οικογένειάς μου θα 
ταξίδευε σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα και σ’ αυτό είχα συμβάλει κι 
εγώ.

Μια φωτογραφία σώθηκε για να μου θυ-
μίζει αυτή την υπογραφή. Μπροστά σε μια 
τέτοια θερμάστρα καμαρώνω με μια γειτονο-
πούλα και συμμαθήτριά μου, τη Στέλλα Γερο-
τζάφα. Λίγο πιο πίσω, δεξιά, ικανοποιημένος, 
ο πατέρας μου.

Σε μια άλλη, εργάζομαι μπροστά σε ένα 
δράπανο πάγκου. Εκατομμύρια τρύπες, στην 
κυριολεξία, έκανα με τα τρυπάνια του σε 
λαμαρίνες και σίδερα.

Η θερμάστρα πετρελαίου γίνεται πλέ-
ον το προσφιλέστερο μέσο θέρμανσης των 

αστικών σπιτιών κι όχι μόνο, μετά από ένα μικρό διάστημα ανωμα-
λιών στη λειτουργία τους, λόγω κακής ποιότητας πετρελαίου και 
άγνοιας των εγκαταστατών (έλλειψη αρκετού ελκυσμού κ.τ.λ.) που 
δεν είναι της ώρας να αναφερθώ.
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Εντωμεταξύ άρχισαν να γίνονται μαζικές εισαγωγές κι απ’ το 
εξωτερικό και δεν απομένει πια παρά μόνον η ορθολογιστικότερη 
οργάνωση της μικρής βιοτεχνίας για να γίνει ένα εργοστάσιο.

Το Σεπτέμβριο θα επέστρεφα στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσω 
τις σπουδές μου.

Το καλοκαίρι εκείνο του 1960 οι περισσότεροι απ’ τους παλιούς 
μου συμμαθητές της πρώτης φουρνιάς έγιναν ακαδημαϊκοί πολίτες 
και μπήκαν στο Πανεπιστήμιο ή στη Γυμναστική ακαδημία Θεσσα-
λονίκης. Οι άλλοι της δεύτερης φουρνιάς προετοιμάζονταν για την 
είσοδό τους. Τα σχέδιά μου λοιπόν είναι να επιστρέψω κι εγώ το 
Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, που άρχισε να γίνεται η τρίτη πατρί-
δα μου. Θα μπορώ να συναναστρέφομαι και με τους παλιούς μου 
συμμαθητές.

Αλλά, όπως έχουμε πει, «αν θέλεις να κάνεις τον Θεό σου να γε-
λάσει, πες του τα μελλοντικά σου σχέδια». Και ο Θεός μου, γέλα σε 
και μ’ εμένα. Και δεν του τα είχα πει να φανταστείς τα σχέδιά μου, 
αλλά τα ήξερε. Τι Θεός θα ήταν άλλωστε;

Όπως είπα παραπάνω, μετά κι απ’ την εξειδίκευσή μου στη δου-
λειά, ο πατέρας μου αλλά κι η μάνα μου έκριναν απαραίτητο για 
την πρόοδο της δουλειάς μας να μείνω στη Νιγρίτα και να διακόψω 
έστω για μια χρονιά τις σπουδές μου, και μετά βλέπαμε.

Τώρα, με καταφέρανε; Mε κολάκευε και μένα τ’ ότι με θεωρού-
σαν απαραίτητο στη δουλειά; Έβλεπα πάλι τ’ όνειρο; O Θεούλης μου 
πάντως, πρέπει να ξεκαρδίστηκε στα γέλια.

Μόνιμος κάτοικος Νιγρίτας λοιπόν, χειμώνας, και πάλι απ’ την 
αρχή. Για την παραμονή μου στη δουλειά όμως έθεσα έναν όρο. Θα 
έπαιρνα μεροκάματο. Το μεροκάματό μου θα ήταν έστω, το μισό 
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του τεχνίτη, αν και μου ανήκε ολόκληρο. Πήρα λοιπόν το πρώτο 
μου επίσημο μεροκάματο ως εργατοτεχνίτης αλλά χωρίς κοινωνι-
κή ασφάλιση, λόγω της σχετικής νομοθεσίας που ίσχυε τότε ακόμα 
για την επαρχία. Τα χρήματα που έπαιρνα βέβαια πήγαιναν στον οι-
κογενειακό κορβανά και καλώς εγένετο.

*

Μου άρεσε η συμμετοχή μου στα έξοδα του σπιτιού αν κι έτσι κι 
αλλιώς την εποχή εκείνη θεωρούνταν υποχρέωση του εργαζόμε-
νου παιδιού να συμμετέχει σ’ αυτά.

Παράλληλα με τη δουλειά, που πήγαινε θαυμάσια, και οι προο-
πτικές όπως τις φανταζόμουν, παρακολουθώ και τα μαθήματα αγ-
γλικών στο φροντιστήριο, όπως έχουμε πει, του δασκάλου κ. Κα-
ραγιάννη.

Εκείνη την εποχή αισθανόμουν μια έντονη ανάγκη να κλείνομαι 
στον εαυτό μου. Παλιοί μου συμμαθητές απ’ το γυμνάσιο, οι μεν και 
οι δε στις σπουδές τους, στα μαθήματά τους. Οι συμμαθητές μου 
της σχολής στη Θεσσαλονίκη συνεχίζουν στο 2ο έτος τους. Κι εγώ; 
Ένας καλός παραγωγικός τεχνίτης, δουλεύοντας εργαλεία και μη-
χανές, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, που είχε αρχίσει προ πολλού 
να με πλακώνει. Ο γιος του «σόμπατζη» (αυτός που φτιάχνει σόμ-
πες) έλεγαν ορισμένοι κακεντρεχείς  Νιγριτινοί.

Με βασάνιζαν ερωτήματα που δεν μπορούσα να τους δίνω απα-
ντήσεις. (Έκανα καλά που δέχτηκα να μείνω να βοηθήσω την οι-
κογένειά μου; Που παράτησα τις σπουδές μου; Πώς θα πετύχαινα 
στη ζωή μου και σαν τι; Πώς θα διακρινόμουν; Πώς θα αποκτούσα 
ξεχωριστή κοινωνική θέση;)

Έπαιρνα το ποδήλατό μου και πήγαινα όσο πιο μακριά μπορούσα 
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απ’ αυτή την πόλη που μ’ έπνιγε. Τα βράδια επηρεασμένος απ’ τα 
μυθιστορήματα της εποχής που εγώ τουλάχιστον διάβαζα, τολμώ 
να γράψω δικές μου νουβέλες, με ήρωες ντόπιους, πραγματικούς. 
Η πρώτη νουβέλα μου είχε σαν θέμα τον έρωτα ενός νεαρού ανθυ-
πολοχαγού και μιας όμορφης μαθήτριας του γυμνασίου, που κατέ-
ληξε σε γάμο (γνωστή πραγματική ιστορία μιας όμορφης μαθήτριας 
του γυμνασίου, μιας ανεψιάς του γιατρού Ζάρβαλη, που μου δια-
φεύγει τώρα τ’ όνομά της).

Ονειρεύομαι, ονειρεύομαι, θέλω να γίνω ακόμα και ηθοποιός. 
Ερωτεύομαι ηρωίδες ελληνικών κινηματογραφικών μελό ταινιών 
που βλέπω στο σινεμά άφοβα πλέον. Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου η, 
καταπληκτική πάντα, Σμαρούλα Γιούλη.

Κατασκεύαζα δικής μου σχεδίασης και έμπνευσης μεταλλικά μι-
κροέπιπλα και φωτιστικά από ρετάλια λαμαρινών που περίσσευαν 
απ’ την κατασκευή των θερμαστρών. Ένα ωραίο κομοδίνο και ένα 
πορτατίφ διακόσμησαν το δωμάτιό μου (μέσα του έβαλα τα διάφο-
ρα βιβλία μου).

∆ιάβαζα ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Αναμόχλευα τα τεχνικά μου 
βιβλία της σχολής και οι μηχανές εσωτερικής καύσεως, οι λέβητες, 
οι στρόβιλοι, με κατακτούν και μπορώ να πω πως σπουδάζω κατ’ 
οίκον. Με γοητεύουν οι λειτουργίες τους και γίνονται κτήμα μου. Η 
Ανίτα κάνει ό,τι μπορεί να καταλάβει τι μου συμβαίνει.

Το κορίτσι εκείνο ήταν πράγματι η μόνη ασφαλιστική μου δικλεί-
δα. Συναντιόμαστε στ’ Αγγλικά και κλεφτά ανταλλάζουμε ραβασά-
κια. Κρυβόμαστε σε καμιά σκοτεινή γωνιά και απολαμβάνουμε τον 
μαζοχιστικό έρωτά μας.

*
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Το Φλεβάρη του χειµώνα εκείνου του 1961 παντρεύεται ο 
Θανάσης, ο ξάδερφός μου στο Βόλο, τη Σοφία, τη σημερινή του 
γυναίκα. Ο πατέρας μου κατεβαίνει για πρώτη του φορά στο Βόλο 
μετά τη φυγή μας, για να παραστεί στο γάμο του ανεψιού του. Η 
Σοφία θυμάται πως όταν την είδε ντυμένη νύφη της έριξε λέει το 
σακάκι του στον ώμο της, για να γεννήσει λέει αρσενικά παιδιά. Η 
Σοφία γέννησε τα πρώτα της δυο παιδιά αγόρια (τον Παναγιώτη και 
τον Μάξιμο), το τρίτο ήταν κορίτσι (η Μαρία Τερέζα, τα έχουμε πει 
αυτά).

Μετά το γάμο τους ο Θανάσης κι η Σοφία, στο γαμήλιο ταξίδι τους, 
πέρασαν κι απ’ τη Νιγρίτα για να μας δουν. Ο πατέρας μου (μου το 
θύμισε ο Θανάσης) τους έδωσε σαν δώρο μια θερμάστρα απ’ αυτές 
που κατασκευάζαμε, η οποία ζέσταινε την ωραία ταβέρνα του Θα-
νάση στο Βόλο για αρκετούς χειμώνες.

25 Μαρτίου 1961 δε θυμάμαι πώς η Κική συμμετέχει σαν γερα-
κίνα πάλι σε μια εκδήλωση στις Σέρρες. Σαν φύλακας άγγελός της 
για να μην πω σατανάς της, παρών κι εγώ.

 Μας φιλοξένησε μια φιλική οικογένεια. Άνθρωποι φιλόξενοι, ζε-
στοί, ευγενικοί, καλοκάγαθοι. Είχαν δυο κόρες, τη μεγάλη τους, την 
Αφρούλα, μαθήτρια της έκτης τάξης των ιδιωτικών τότε εκπαιδευ-
τηρίων των Σερρών «Κηροπλάστη». και τη μικρή τους, τη Βιβή, αν 
θυμάμαι καλά τ’ όνομά της, όμορφες και οι δυο. 

Η Αφρούλα είχε μια συμμαθήτρια η οποία θα συμμετείχε στην 
παρέλαση του εορτασμού της 25ης Μαρτίου που θα γινόταν στην 
κεντρική οδό Μεραρχίας.

Παρακολουθώντας την παρέλαση κάποια στιγμή, περνώντας από 
μπροστά μας οι μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων «Κηροπλάστη». η 
Αφρούλα φωνάζει: Άννυ, Άννυ, και χειροκροτεί παθιασμένα.
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Φώναζε τη συμμαθήτριά της η οποία περνούσε εκείνη τη στιγμή 
σαν διμοιρίτισα των τελειοφοίτων της σχολής τους.

– Ποια είναι η Άννυ;

– Να αυτή η διμοιρίτισσα με τα κοντά μαλλιά.

Κάνω να δω την Άννυ τη διμοιρίτισσα και τι να δω;

Μια γυναικάρα δυο μέτρα μέσα σε μια απαστράπτουσα σχολική 
στολή με καρφωμένη μια κονκάρδα στο στήθος της, με ένα φαρδύ 
μέτωπο, κοντά μαλλιά και ένα παιδικό χαμόγελο.

Έτσι μπήκε η Άννυ στη ζωή μου, απλά και απροσδόκητα από μια 
παρέλαση.

Κάθε Κυριακή πρωί παίρνοντας το λεωφορείο της γραμμής Νι-
γρίταΣέρρες βρισκόμουνα με την Άννυ που με έβαλε σε άλλη ρότα. 
∆εν ξέρω πώς, αλλά από την πρώτη στιγμή νομίζαμε ότι ο ένας ήταν 
φτιαγμένος για τον άλλον. Την άνοιξη που ακολούθησε, διατάραξε 
τη σχέση μας ένα ανέλπιστο γεγονός.

* * *

Μετά το Πάσχα μια πρόταση ήρθε στον πατέρα μου απ’ τη Θεσ-
σαλονίκη. Σαν από μηχανής Θεός κάποιος ζήτησε τη συνεργασία 
του. Τον χρειαζόταν σαν τεχνικό διευθυντή στο εργοστάσιό του. Το 
νέο μάς συγκλόνισε και μας προβλημάτισε. Κάποιος κοινός γνω-
στός τους έφερε σε επαφή και τα είπανε. ∆εν ήταν εύκολο, υπήρ-
χαν εταιρικές υποχρεώσεις.

Ο συνεταίρος του πατέρα μου μπορεί να μην έδειχνε και μεγάλο 
ενδιαφέρον για την εξέλιξη της δουλειάς, που κατά τη γνώμη του 
δεν του είχε ακόμα αποδώσει τ’ αναμενόμενα, αλλά είχε βάλει τα 
λεφτά του, τα οποία τώρα ήταν σε σίδερα και υλικά.
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Να μην το βασανίσουμε όμως το θέμα.

Η τρίτη κατά σειρά ομόρρυθμη εταιρεία του πατέρα μου, που, 
έπ’ ευκαιρία σου λέω, έφερε πάντα την επωνυμία «Ι. Ρουκάς Ο.Ε». 
διαλύεται με καλούς όρους και για τα δύο μέρη. Το μυαλό μου δεν 
ήταν δυνατόν να διανοηθεί τέτοια εξέλιξη.

Κι όμως, στο μεσοκαλόκαιρο του 1961 τρία φορτηγά αυτοκί-
νητα μεταφέρουν το ένα την οικοσκευή της οικογένεάς μου και τ’ 
άλλα τα μηχανήματα, τις πρώτες ύλες, αλλά και έτοιμες θερμάστρες 
απ’ τη Νιγρίτα στη Θεσσαλονίκη.

Μαζί μ’ όλα και τ’ αγαπημένο αλλά γερασμένο πια ποδήλατο μου.

Φεύγοντας έριξα μια πέτρα πίσω μου.

*

Ο καινούριος συνεταίρος του πατέρα μου είναι ο Μιχάλης Μάσι-
ος. Γνωστός και πετυχημένος έμπορος στην τότε Θεσσαλονίκη.

∆ιατηρούσε κατάστημα πωλήσεως φωτιστικών σωμάτων και 
ηλεκτρολογικού υλικού στην οδό Αριστοτέλους, στρίβοντας δεξιά 
προς τα πάνω από την Τσιμισκή, γωνία με τη μικρή στοά που υπάρ-
χει ακόμα.

Ήταν αντιπρόσωπος της τότε κατασκευάστριας εταιρείας ηλε-
κτρολογικού  υλικού  «Ε.Β.Ι.Ο.Π»  (διακόπτες   πρίζες   κ.τ.λ.)   και  
όχι  μόνο.

∆ιατηρούσε εργοστάσιο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων, οικι-
ακής αλλά και βιομηχανικής και δημόσιας χρήσης, στην οδό Αντω-
νίου ∆ανιόλου (απέναντι από το εργοστάσιο κατασκευής κουρτι-
νών ∆αμπασίνα) στη Χαριλάου. Κατασκεύαζε εκτός των άλλων και 
εξαεριστήρες της εποχής, για τις κουζίνες των σπιτιών και για κα-
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ταστήματα, που τοποθετούνταν σε μια μεγάλη τρύπα στους τοίχους 
των τότε κτιρίων.

*

Σ’ όλα αυτά συμμετείχε ενεργά κι η γυναίκα του, η οποία κρα-
τούσε στην κυριολεξία το μαγαζί της Αριστοτέλους (ξέρεις, δε φα-
ντάζομαι, όπου ανακατεύονται γυναίκες στις δουλειές των αντρών 
τι συμβαίνει! Κι αυτό φάνηκε αργότερα).

Είχε δυο κόρες, την Αγλαΐα και τη μικρότερη που 
δε θυμάμαι τ’ όνομά της (όμορφες και οι δυο), και 
έναν μικρότερο γιο, το όνομα του οποίου επίσης 
δε θυμάμαι. Μια φωτογραφία μαζί του στην πλατεία 
Αριστοτέλους (τότε περνούσαν αυτοκίνητα από κάθε 
πλευρά της και η Τσιμισκή ήταν διπλής κατεύθυνσης, 
φωτο κάτω) μου τον θύμισε, όπως βέβαια και την 
εποχή εκείνη.

Η προσαρμογή στις νέες συνθήκες της ζωής μας 
δεν άργησε να γίνει. Ο συνεταίρος του πατέρα μου στη συμφωνία 
μαζί του μας παραχωρεί τη μονοκατοικία του που βρισκόταν στην 
οδό Αθανασίου ∆ιάκου 40, λίγο πιο κάτω απ’ τον κινηματογράφο 
«ΚΥΒΕΛΕΙΑ».

Ο πατέρας μου αναλαμβάνει αμέσως τη διεύθυνση του εργοστα-
σίου, που είχε τη μορφή βιοτεχνίας πολύφωτων, και το μετατρέπει 
σε εργοστάσιο παραγωγής φωτιστικών σωμάτων και εξαεριστή-
ρων. Κατασκευάζει καλούπια που παράγουν σε πρέσες τους εξαε-
ριστήρες από εξιλασμένη λαμαρίνα και καταργεί το ακριβό αλουμί-
νιο και μαντέμι και την περαιτέρω κατεργασία τους. Μειώνει το 
κόστος παραγωγής τόσο απ’ την πρώτη ύλη αλλά κι απ’ τα εργατικά 
χέρια. Βελτιώνεται έτσι η ποιότητα και η εμφάνιση του προϊόντος. 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΚΑΣ

454

Εφαρμόζει τρόπους  αύξησης  της παραγωγής με την κατασκευή 
μικροεργαλείων και καλυμπρών που διευκολύνουν τα χέρια των 
τεχνιτών στην κατασκευή και το μοντάζ.

Τ’ όνομα του απορροφητήρα «masco» γίνεται γνωστό σε όλη την 
Ελλάδα.

Μαζί με τον πατέρα μου δουλεύω κι εγώ ως υπάλληλος γενικών 
καθηκόντων μπορώ να πω, παίρνοντας κανονικό μεροκάματο, και 
ασφαλίζομαι στο περιβόητο Ι.Κ.Α. Κάθε Σάββατο μεσημέρι (δεν είχε 
εφαρμοστεί το πενθήμερο ακόμη. Και για κοίτα πως θα έρθουμε 
στα ίδια πάλι) μια ώρα πριν το σχόλασμα, εμείς οι μικρότεροι με 
την επίβλεψη κάποιου μάστορα κάναμε γενική καθαριότητα, τη λε-
γόμενη φασίνα, στα μηχανήματα. Καθαρίζαμε τις εργαλειομηχανές 
(τόρνους, δράπανα, φρέζες, κ.τ.λ.) απ’ τα γρέζια, αλείφοντάς τες με 
πετρέλαιο.Κάθε Σάββατο επίσης, περνούσαμε απ’ το λογιστήριο και 
παίρναμε το βδομαδιάτικο.

Το Σάββατο ήταν για όλους, μικρούς και μεγάλους, στη δουλειά 
ιδιαίτερη μέρα και όλοι βιαζόντουσαν να έρθει το μεσημέρι για να 
πάνε στα σπίτια τους, για τους δικούς του λόγους ο καθένας. Τα 
μαστόρια βιαζόντουσαν και πίεζαν λεκτικά τους μικρότερους να τε-
λειώσουν γρήγορα αλλά και σωστά τη φασίνα.

– Άντε ρε να τελειώνουμε, Σάββατο σήμερα!!!

– Σάααββατο μάστορα κι ας είναι χίλιες ώρες (απαντούσαν εν 
χορώ οι πιτσιρικάδες).

Το Σάββατο ήταν μια αλλιώτικη μέρα για τους εργαζόμενους και 
για άλλους λόγους. Πρώτα πρώτα κάναμε το περιβόητο μπάνιο στο 
σπίτι, στη σκαφίδα ή έξω, στα λεγόμενα λουτρά καθαριότητος της 
εποχής.
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Υπήρχαν δυο τρία, απ’ τ’ οποία δυο μου έρχονται στο μυαλό αυτή 
τη στιγμή.

Το ένα ήταν λίγο πιο πάνω απ’ το κατάστημα του Μάσιου στην 
Αριστοτέλους, το «ΝΑ∆ΙΡ». όπου πήγαινα κι εγώ. Στο ισόγειο ήταν 
το καθαριστήριο ρούχων και στο υπόγειο τα λουτρά (εξ ου και τ’ 
όνομα). Κατέβαινες αρκετά σκαλιά και βρισκόσουν σε μια σάλα 
αναμονής. Περίμενες τη σειρά σου, αφού πρώτα πλήρωνες και δή-
λωνες τι προτιμούσες, μπανιέρα ή ντους. Είχε και «χαμάμ». Εγώ 
όπως οι περισσότεροι, προτιμούσα το ντους λόγω αμφιβολιών περί 
της καθαριότητος της μπανιέρας, γιατί ποιος να ήταν αυτός που ξέ-
πλυνε τα παπάρια του πριν από μένα, τρέχα γύρευε. Θυμάμαι όμως 
πως τα πάντα άστραφταν από καθαριότητα κάτω απ’ το φως των 
λαμπτήρων «νέον» που ήταν πολύ στη μόδα τότε. Το περιβάλλον 
ζεστό, υγρό και ομιχλώδες απ’ τους ατμούς των καυτών νερών που 
έβγαιναν απ’ τις ντουζιέρες και ξέπλεναν τα κουρασμένα σώματα 
των λουόμενων.

∆ιάχυτη ήταν και η μυρουδιά του μοσχοσάπουνου που φρόντιζε 
ο καθένας μας να κουβαλάει μέσα στο σάκο του, μαζί με τα καθα-
ρά εσώρουχά του, τη λεγόμενη «αλλαξιά». Τα λουτρά διέθεταν και 
μπαρμπέρικο και δήλωνες στη ρεσεψιόν αν ήθελες κούρεμα ή ξύ-
ρισμα.

Μετά την ολική χαλάρωση, μου άρεσε η όλη διαδικασία της 
αναμονής κι απολάμβανα όλες τις παροχές των λουτρών. Έτσι δή-
λωνα πολλές φορές μετά το ντους, κούρεμα και ξύρισμα. ∆εν ξε-
χνώ τις καταπληκτικές κομπρέσες του μπαρμπέρη στο φρεσκο-
ξυρισμένο πρόσωπό μου και την κολόνια μετά το ξύρισμα και το 
ελαφρό μασάζ στο μέτωπο, στο λαιμό και σ’ ολόκληρο το κεφάλι. 
Οι κολόνιες βέβαια, οι λεγόμενες after save, εκείνη την εποχή δεν 
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ήταν αυτές του μπαρμπέρη. Υπήρχαν πολλές όπως η Πίνο σιλβέ-
στερ, η Γιάρντλεϊ, η Ολντ σπάις, κ.τ.λ. Η δική μου προτίμηση ήταν 
και είναι πολλές φορές ακόμη, αν και έχει χάσει την πρωτιά της, 
η εγγλέζικη Ολντ σπάις σ’ εκείνο το κόκινο μπουκαλάκι της με το 
άσπρο ιστιοφόρο του.

Αδυναμία βλέπεις στα καράβια.

*

Το άλλο το λουτρό ήταν τα «ΟΛΥΜΠΙΑ» στον ομώνυμο δρόμο. 
Από περιέργεια είχα πάει μια φορά αλλά δεν ταίριαζε η συγκοινω-
νία, οπότε το «ΝΑ∆ΙΡ» είχε καθιερωθεί.

Τον Ιούνιο 1961 η Άννυ τελειώνει το γυμνάσιο και με τη μητέ-
ρα της παραθερίζει στη Σερραϊκή Ακτή κοντά στην Ασπροβάλτα, 
που εξελίσσεται σε παραθεριστικό θέρετρο, επίνειο των Σερρών θα 
έλεγα. Μια Κυριακή του Ιούλη πάω να συναντήσω την Άννυ. Κάτω 
από έναν πλάτανο δίπλα σ’ έναν ξεροπόταμο με κάτασπρες στρογ-
γυλεμένες πέτρες λίγο έλειψε η Άννυ να γίνει δικιά μου.

Τα «μη» και τα «δεν πρέπει» της εποχής βλέπεις.

Μπατανάς και το μέγα έλεος. Ήταν όμως μια απ’ τις ωραιότερες 
μέρες μας. Όρκοι πίστης και αιώνιας αγάπης μεταξύ μας έδιναν κι 
έπαιρναν. Θέλεις η ομορφιά της, ο ενθουσιασμός μου, η επιπολαι-
ότητά μου, δεκαεννιά χρόνων, σπουδαστής ακόμα, της ζήτησα να 
παντρευτούμε.

– Να το πεις στη μάνα σου.

– Θα το πω.

Το Σεπτέμβρη κατεβαίνει η Άννυ στη Θεσσαλονίκη για ένα Σαβ-
βατοκύριακο και φιλοξενείται σε συγγενείς της που έμεναν σε «in» 
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για την εποχή διαμέρισμα στην οδό Εγνατία. Τη βραδιά εκείνη χο-
ρέψαμε στο «Χρυσό Πέταλο» (γνωστό την εποχή εκείνη κοσμικό 
και «in» κλαμπ στην Αρετσού) με ζωντανή μουσική. Παρέα μας κι ο 
στιλάτος ο Βασίλης ο Τεκμόγλου, της παρέας της Αγ. Τριάδας (με τη 
δικιά του).

Μετά το χορό, έτσι όπως ήμασταν και μισοφτιαγμένοι γενικώς, η 
άμμος της ακρογιαλιάς της Αρετσούς φιλοξένησε τα ιδρωμένα μι-
σόγυμνα κορμιά μας σε παθιασμένες περιπτύξεις κ.τ.λ.

Όπως όμως όλα τα ωραία πράγματα έτσι και κείνο το Σαββατο-
κύριακο πέρασε, αφήνοντας στα χείλη μας τη γλυκόπικρη γεύση 
των φιλιών, του βερμούτ και των τσιγάρων.

* * *

Σεπτέµβρης 1961 δευτεροετής. Αρχίζουν τα μαθήματα.

 Νωρίς το πρωί, στο εργοστάσιο, και το απόγευμα στις 18:30 
(που σιγά σιγά άρχισε να βραδιάζει) στη σχολή. Καινούρια πρόσω-
πα συμμαθητών και ορισμένων καθηγητών μου. Ήμασταν όλοι κι 
όλοι εννιά. Κατ’ αλφαβητική σειρά :

Βαρελάς Λάκης
Ιωαννίδης  Πλούταρχος
Καλιακούδας  Βαγγέλης
Μπουφίδης Κώστας
Παλαιολόγου Γιάννης
Παναγιωτίδης  Μπάμπης
Ρουκάς Γιώργος
Σαββίδης Αλέκος
Τσαπαρίδης Γιώργος
Χριστίδης Θωμάς
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Οι καθηγητές μας (απ’ ό,τι θυμηθήκαμε, εκτός των άλλων που 
περιγράφω πιο κάτω, σε μια σύναξη που κάναμε πριν από λίγες μέ-
ρες σε μια ταβέρνα με τον Αλέκο, τον Θωμά και τον Γιάννη, παρου-
σία και των γυναικών μας) ήταν:

Καραδήμος (Θερμοδυναμική)  σοβαρός

Σαρρέας (Ηλεκτρισμό)  γραφικός

Μακρής (Ναυπηγική) ψηλός, ταγματάρχης

Μέλιος (Αντοχή Υλικών)….

Κοτσαλής (Αντοχή υλικών) ταξίαρχος

Παπαλόπουλος (Λέβητες)  Ομορφόπαιδο

Λίζος (Λέβητες) Αγαπητός

Ηλιάδης (μηχανολογικό σχέδιο) σινεματζής

Τσίκουλα (Αγγλικά) κυρία

Λιάγκας (Μαθηματικά)…

Απ’ την Αθ. ∆ιάκου μέχρι τον Ευκλείδη δεν ήταν πάνω από πε-
ντακόσια μέτρα. Αν έκοβες κι απ’ τις αλάνες που υπήρχαν τότε στην 
περιοχή ήταν αρκετά κοντύτερα. Έπαιρνα το ποδήλατό μου (όπως 
και το πρωί στη δουλειά) και σε μια διαδρομή ανάμεσα από νερο-
φαγωμένα χωμάτινα μονοπατάκια, έφτανα στη σχολή. Μου άρεζε 
να το παρκάρω σε κάποιες ειδικές σιδερένιες θέσεις που υπήρχαν 
τότε για τα ποδήλατα. Ούτε καν τα κλειδώναμε. Υπήρχαν πολλοί μα-
θητές της σχολής και των άλλων τμημάτων και ειδικοτήτων που 
ερχόντουσαν με τα ποδήλατά τους αλλά και με τα τότε «μοτοσακό» 
που άρχισαν να μπαίνουν στη ζωή μας ως γρήγορα και πρακτικά 
μέσα μεταφοράς (όπως ο συμμαθητής  μου  ο  Χριστίδης  που  είχε  
ένα  «ILO»  προέλευσης  ανατολικού μπλοκ και του είχε αλλάξει τη 
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μηχανή με μια «ZUNDAP».. ∆εν είχαν εμφανιστεί όμως ακόμα τα 
γιαπωνέζικα. Πρωτοστατούσαν τα ιταλικά (οι περίφημες λαμπρέ-
τες) και τα γερμανικά (τα περίφημα Σακς, «zundap»..

Με τα ποδήλατά μας είχαμε συναγωνισμό στις φιγούρες με ένα 
μαθητή της τρίτης τάξης, τον περίφημο πρωταθλητή ιστιοπλόο Νού-
λη Καρυοφίλλη, ένα ωραίο παιδί, που ήταν ίδιος ο Πωλ Νιούμαν.

Ο Νούλης έκανε καταπληκτικά ακροβατικά και τον παραδε-
χόμουν ως καλύτερό μου. 

Τον συνάντησα το περσινό καλοκαίρι σ’ ένα κατάστημα πώ-
λησης ναυτιλιακών ειδών στη Ν. Κρήνη. ∆εν έπαψε ποτέ του να 
ασχολείται με τη θάλασσα. Κάναμε ένα τσιγάρο και μου ’πε πως κι 
αυτός έκανε εγχείριση καρδιάς κι ο καλός μας χειρουργός κ. Σπύ-
ρου του επέτρεψε, όπως μου είπε, να καπνίζει από κανένα αλλά 
απ’ αυτά, τα χωρίς νικοτίνη. Το ίδιο έχει πει και σ’ εμένα.

Απ’ τους συμμαθητές μου (εξαίρετα παιδιά όλοι τους) διέκρινα 
για την ευφυΐα του τον Αλέκο τον Σαββίδη, με τον οποίο εκτός από 
συμμαθητές, αργότερα, γίναμε φίλοι κολλητοί.

Ήταν ένας ωραίος πόντιος με ευρεία σωματική διάπλαση, με-
λαχρινός με πυκνά μαύρα μαλλιά, ίδιος ο Κακαβάς. (Κακαβάς; Ζεν 
πρεμιέ της εποχής, που μαζί με το Μπάρκουλη έκαψαν κοριτσίστι-
κες καρδιές).

Ο Αλέκος είχε τελειώσει γυμνάσιο και οι δυνατότητές του ήταν να 
μπει άνετα στο πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε σχολή. Το είχαμε συ-
ζητήσει και πάντα το αναφέρουμε όταν σπάνια συναντιόμαστε πια.

Συνταξιούχος σήμερα, πρόωρα λόγω βαρέων και ανθυγιεινών 
ενσήμων (εργάστηκε για πολλά χρόνια στην «ΕΘΥΛ»., ο Αλέκος εί-
ναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του, επίσης συνταξιούχο, με ένα 
εγγόνι, τον Αλέξανδρο, από το μεγάλο του γιο τον Κωνσταντίνο, 
με το σπίτι του και το εξοχικό του. Με λιγότερα όμως από κείνα τα 
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κατάμαυρα πυκνά μαλλιά του, με περισσότερα σαφώς κιλά, με την 
υπέρτασή του και τα γνωστά. Καπνίζει σαν αράπης και είναι πάντα 
ικανοποιημένος όπως ήταν πάντα.

*

Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, το πρωί δουλειά και το βράδυ 
σχολείο, είναι σπάσιμο.

Ένα Σαββατοκύριακο τι να κάνεις. Κι όμως συνδέομαι πάλι με 
την παλιά παρέα της Αγ. Τριάδας και βρίσκω χρόνο τα Σαββατοκύ-
ριακα να συμμετέχω στα πάρτι και στις γκομενοδουλειές.

*

 Σημείο αναφοράς αυτή την εποχή το καφενείο «LIDO» (υπάρχει 
ακόμα και σήμερα αλλά ως «café games». στη γωνία των οδών Β. 
Γεωργίου και Αγ. Τριάδος, απέναντι απ’ την προτομή του βασιλιά 
Γεωργίου.

Την εποχή εκείνη στο καφενείο σύχναζαν σπομπατζήδες μαθη-
τές γυμνασίου, φοιτητές αλλά και μεροκαματιάρηδες. Επίσης σύ-
χναζαν κι ορισμένοι καταστηματάρχες της γειτονιάς, που τις ώρες 
αναδουλειάς έπαιζαν καταπληκτικό τάβλι με πρωτοστατούντα τον 
σπεσιαλίστα Εβραίο επιπλοποιό, τον περίφημο Ζανό.

Ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσεις τον Ζανό στο τάβλι.

Οι γνώσεις του, η πείρα του κι η εφευρετικότητά του σε δημιουρ-
γία προϋποθέσεων νίκης ήταν φανταστικές. Έλεγαν πως τα τσιμ-
πούσε τα ζάρια, αλλά δεν ήταν αυτό. Όταν έπαιζε ο Ζανό τάβλι, μα-
ζευόντουσαν σχεδόν όλοι οι θαμώνες της ώρας εκείνης γύρω απ’ 
το τραπέζι λες και παρακολουθούσαν σεμινάριο.

Όλοι μας αποτελούσαμε τη μεγάλη παρέα του καφενείου. Είχαμε 
και το παρατσούκλι μας ή και το χαϊδευτικό μας, όπως π.χ. τον 
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Γιώργο τον Ακριτίδη τον ξέραμε όλοι μας σαν «Μπούλης». Εμένα 
μου είχανε κολλήσει δυο. Το «μπούκλιος» (απ’ το Νιγριτινό ανέκ-
δοτο –εκείνο που σου ανάφερα σε κάποια στιγμή παραπάνω– που 
είχα κάποια στιγμή αφηγηθεί και σ’ αυτούς και μου το κολλήσανε. 

Τους είχε κάνει βλέπεις εντύπωση εκείνη η άγνωστη σ’ αυτούς 
λέξη). Αλλά και το «αμερικάνος» απ’ τα μπλού τζην και τα αμερικά-
νικα ρούχα εν γένει που φορούσα, ελέω ξαδέρφου, απ’ τα δέματα 
που εξακολουθούσαν να έρχονται απ’ την Αμερική.

Ο αριθμός τηλεφώνου του καφενείου ήταν στη διάθεση των τα-
κτικών θαμώνων (πού, κινητά τότε) οι οποίοι περίμεναν πάντα να 
χτυπήσει για κάποιο ραντεβού. 

Άκουγες λοιπόν να φωνάζει ο καφετζής της βάρδιας μακρόσυρ-
τα το επίθετό σου και καλά αν ήσουν αραχτός, αν όμως σου είχαν 
πλακωμένη την παραμάνα στο τάβλι ή βρισκόσουν στην εξέλιξη κά-
ποιου καμάντζου στην ξερή;

Πάντα βέβαια προτεραιότητα είχε το τηλεφώνημα, που τις πε-
ρισσότερες φορές ήταν απ’ το πρόσωπο.

Ξέραμε ακόμα και τις αδυναμίες του καθενός μας.

Αν ήσουν τσιγκούνης, τρακαδόρος ματάκιας, γκομενάκιας. Σχο-
λαστικός, ας πούμε, όπως ο Απόστολος ο Καμαριανός, φοιτητής 
τότε.

Ο Απόστολος είχε πάντα στην κολότσεπή του ένα πρόχειρο πα-
νάκι και πριν μπει στο καφενείο το ’βγαζε και γυάλιζε τα παπούτσια 
του (χωματόδρομοι γάρ τότε).

* * *

Τον Απόστολο τον έζησα αργότερα και ως διευθυντή μεγάλης 
ασφαλιστικής εταιρείας και συνεργαστήκαμε.
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Η σχολαστικότητά του ήταν ίδια, στη δουλειά και στα χόμπυ, 
στην οικογένειά του και παντού.

∆ε θα ξεχάσω ένα ταξίδι μας πριν λίγα χρόνια στο Πόρτο Καρ-
ράς, με το τότε νεοαποκτηθέν σκάφος του –ένα ωραίο ιστιοφόρο 
το οποίο και διατηρεί ακόμα– μας είχε βγάλει την ψυχή απ’ τις πα-
ρατηρήσεις του. Μην πατάτε με τα παπούτσια στην κουβέρτα, μην 
καπνίζετε μέσα στο σκάφος, δε δένουν έτσι τον κάβο, μάινα τη μα-
ΐστρα, ορτσάρισε κι άλλο.

Το βράδυ της επιστροφής, μας ανακοίνωσε ότι θα έχουμε από-
πλου στις 6.30 και ότι θα έπρεπε να μην ξενυχτίσουμε για να εί-
μαστε το πρωί εντάξει, σαν πλήρωμα που υποτίθεται ότι ήμασταν. 
Είπε πως είχε υπολογίσει την ώρα του ταξιδιού και καλώς εχόντων 
των πραγμάτων θα φτάναμε στη Θεσσαλονίκη απόγευμα. Να μη 
βραδιάσουμε και «δένουμε» μέσα στη νύχτα.

Είχε μαζί του τις δυο κόρες του, τη Ματίνα και την Πάτυ, εγώ 
με τον Γιάννη μας κι ένας άλλος φίλος του με το γιο του αν δεν 
κάνω λάθος. Είχε βάλει το ξυπνητήρι στις 06.00 να χτυπήσει για να 
έχουμε μισή ώρα για προετοιμασία απόπλου.

Βγαίνουμε το βράδυ έξω και επιστρέφοντας αράζουμε στο μπα-
ράκι του μόλου. Η ώρα περνάει και ο Απόστολος μάς παρακαλάει 
να πάμε να κοιμηθούμε για τα γνωστά. Καλά του λέμε και καθόμα-
στε καμιά ώρα ακόμα.

Όταν επιστρέφουμε στο σκάφος ο Απόστολος μάς περιμένει και 
μας κατσαδιάζει γιατί αργήσαμε. Μας ξαναλέει πως το πρωί θα μας 
σηκώσει όλους στις έξι και να μη νομίζουμε πως θα κοιμόμαστε 
μέχρι το μεσημέρι.

– Κοίτα, μου λέει, για σένα που τους παρέσυρες, έχω βάλει και 
το ξυπνητήρι, να ξέρεις.

   -Εντάξει καπετάνιε, του λέω.

Όταν όλοι πήγαν να κοιμηθούν κι εμένα δε με έπιανε ο ύπνος 
ως συνήθως, πάω στο τραπέζι με τους χάρτες κ.τ.λ. και βάζω το 
ξυπνητήρι μια ώρα αργότερα.
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Όταν το πρωί το ξυπνητήρι χτύπησε, η ώρα ήταν 06.00.

Ο Απόστολος σε ένα ξύπνημα υποσυνείδητης υπευθυνότητας 
για το πλήρωμά του, σε συνδυασμό με μια ενόχληση του προστά-
τη του και το επακόλουθό του, ξαναελέγχει το ρολόι και διαπι-
στώνει τη δολιοφθορά. Ο ήχος του ξυπνητηριού ήταν μια απομί-
μηση κόκορα κι όταν άρχισε να λαλάει, όλοι μας βλαστημούσαμε 
το κακόμοιρο το πτηνό που παραδόξως λαλούσε και δυνατά και 
στην ώρα του. Το τι μου έσυρε δεν περιγράφεται. Τι «επιπόλαιο». 
τι «ανεύθυνο» με είπε, «πώς μπορεί εμείς να συνεργαζόμαστε και 
στη δουλειά». Περιττό να σου πω πως φτάσαμε στο Ναυτικό όμιλο 
Θεσσαλονίκης on-time που λένε στα Ελληνικά. Αυτός ήταν και εί-
ναι ακόμα έτσι –όπως όλοι μας άλλωστε, δεν αλλάζουν εύκολα οι 
άνθρωποι– ο Απόστολος. Αυτά γιατί έτσι μου ήρθαν στο μυαλό και 
μου άρεσαν κείνες οι μέρες.

* * *

Την εποχή εκείνη λοιπόν, για να ξανάρθουμε πάλι πίσω, εκτός 
απ’ τα πάρτι γίνονται και διαγωνισμοί χορού με χρηματικά έπαθλα 
κι όχι μόνο. ∆ε θα ξεχάσω ένα καταπληκτικό ζευγάρι που χόρευε 
καταπληκτικό ροκ με φανταστικές φιγούρες που σου ’κοβαν την 
ανάσα.

Το ζευγάρι αυτό ήταν ο αδερφός του Σάκη Βότση, ο Τάσος, με την 
τότε φιλενάδα του τη Σούλα και μετέπειτα γυναίκα του και μητέρα 
των παιδιών τους. Σ’ έναν τέτοιο διαγωνισμό ένα απογευματινό που 
δεν θα το ξεχάσω ποτέ πήραν το πρώτο βραβείο. Ο διαγωνισμός 
αυτός έγινε μεταξύ κι άλλων δεινών χορευτών της τότε Θεσσαλο-
νίκης στο κλαμπ «Μαύρος Γάτος».

Το κλαμπ αυτό που γνώρισε δόξες στην εποχή του, ήταν στην 
οδό Β. Όλγας, λίγο πιο κάτω απ’ τη διασταύρωση με την οδό Αγ. 
Τριάδος, όπου και ένας απ’ τους κινηματογράφους Β΄ προβολής, ο 
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ΑΠΟΛΛΩΝ. (Έπαιζε δυο έργα και το εισιτήριο ήταν 5 πέντε δρχ. ∆εν 
είναι όμως της ώρας για τα σινεμά).

*

Εντωμεταξύ μια Πόπη, κοντούλα, μελαχρινή, ερωτιάρα μαθητρι-
ούλα, με σαρκώδη χείλη και πονηρά μαύρα μάτια, μου παίρνει το 
μυαλό. Είμαι τρελός και παλαβός μαζί της. Οι μπαντανάδες έδιναν κι 
έπαιρναν. Στο μισάωρο διάλειμμα που είχαμε ανάμεσα στις δύο από 
τις τέσσερις ώρες μάθημα στη σχολή, πολλές φορές η Πόπη ερχό-
ταν για να με δει και πλακωνόμασταν στα φιλιά και στα χάδια. ∆ε θα 
ξεχάσω μια χιονισμένη βραδιά σ’ ένα τέτοιο διάλειμμα, πίσω απ’ τη 
σχολή, μέσα σε μια μισοέρημη αλάνα, τη στύλωσα σ’ έναν τοίχο και 
τα εν οίκω μη εν δήμω. 

(∆εν μπορούσα όμως να καταλάβω πώς απ’ τη μια να είμαι ερω-
τευμένος με την Άννυ κι απ’ την άλλη να τρελαίνομαι με την Πόπη. 
Και να ’ταν μόνον αυτή. (“Απορώ πώς θα ξεμπλέξω απ’ την Κική κι 
απ’ την Κοκό ποια να διαλέξω» που λέει και το παλαιόν άσμα …). Για 
να μη γίνω γραφικός ας πούμε κάτι άλλο. Αυτή όμως ήταν η κατά-
σταση, χαμός σου λέω).

Η καθηγήτρια, κα Τσίκουλα, του μαθήματος των Αγγλικών που 
ακολούθησε μετά τις εν λόγω δραστηριότητες με την Πόπη δεν 
μπορούσε να εξηγήσει την υπνηλία μου. Επ’ ευκαιρία να αναφέρω 
πως πάντα μου ’λεγε η καλή μας «Αγγλικού» με τα μονίμως κρεπα-
ρισμένα λουλακιά μαλλιά της και τα Σανέλ ταγέρ της (ίδια η Θάτσερ).

– Ρουκά παιδί μου, δε θα μάθεις ποτέ σωστά Αγγλικά κι ας σου 
βάζω καλό βαθμό, γιατί πώς να το κάνουμε, το μάθημα το ξέρεις 
αλλά;

∆εν είχε άδικο.



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

465

*

Τη χρονιά του 1961 ο Καραμανλής 
υπογράφει τη συμφωνία σύνδεσης  της  
Ελλάδας με την Ε.Ο.Κ. (Ο τύπος της 
εποχής γράφει στις 10 Ιουλίου 1961… 
∆ιάβασε όμως μόνος σου και βγάλε τα 
συμπεράσματά σου, φωτο).

Ο Γεώργιος  Παπανδρέου ιδρύει την 
Ένωση Κέντρου.

Τις  εκλογές  που γίνονται τις χαρακτηρίζουν η βία και η νοθεία 
(μέχρι και τα δέντρα έλεγαν ψήφισαν) και δίνουν πάλι την εξουσία 
στο κόμμα του Κ. Καραμανλή, την περιβόητη Ε.Ρ.Ε. Την ίδια στιγμή 
ο Γ. Παπανδρέου κηρύττει τον «ανένδοτο» αγώνα.

Στην παγκόσμια σκηνή, η Σοβιετική Ένωση στις 12 Απρίλη στέλ-
νει τον πρώτο άνθρωπο, τον Γιούρι Γκαγκάριν, στο διάστημα σε 
τροχιά γύρω απ’ τη γη και τον φέρνει πίσω ατσαλάκωτο.

Χτίζεται το τείχος της ντροπής στο Βερολίνο.

* * *

Ιούνιος 1962 και προβιβάζομαι για το τρίτο έτος πανηγυρικά, 
παρά τις πάσης φύσεως δραστηριότητές μου.

Η δουλειά στο εργοστάσιο πάει θαυμάσια και η συνεργασία του 
πατέρα μου με τον επιχειρηματία φαίνεται να περνάει τις καλύτερες 
των ημερών. Κατεβαίνει τα βράδια και στο εμπορικό κατάστημα της 
Αριστοτέλους και κάνουν επιχειρησιακά σχέδια.

Υπάρχει όμως μια ασυνέπεια στη συμφωνία τους.
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Ίσως με την ανοχή του πατέρα μου και τον δάκτυλο της γυναίκας 
του κ. Μιχάλη.

∆εν έχει αρχίσει ακόμα η παραγωγή των θερμαστρών, με τη δι-
καιολογία ότι θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην οργάνωση 
του εργοστασίου που ο πατέρας μου είχε αναλάβει κι είχε δώσει για 
ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτόν του. Μετά θα ξεκινούσε και η 
παραγωγή των θερμαστρών.

Ναι, αλλά ο καιρός περνούσε και ήδη είχε χαθεί πολύτιμος χρό-
νος. Γίνονται συζητήσεις και καταλήγουμε να βρούμε ένα χώρο να 
στεγάσουμε τη βιοτεχνία των θερμαστρών.

Έτσι κι έγινε.

Στην οδό Αετοράχης νοικιάζουμε ένα ισόγειο μαγαζί με υπόγειο 
και πατάρι κι εγκαθίσταται η «Ι. Ρουκάς Ο.Ε». Πέμπτη κατά σειράν 
ομόρρυθμη εταιρεία του πατέρα μου. Ο δικηγόρος που συνέταξε το 
εταιρικό έμεινε με το στόμα ανοιχτό απ’ τις λεπτομέρειες που γνώ-
ριζα.

– Σπουδάζεις νομικά; με ρώτησε.

Τι να του πεις; Πως είχαμε στήσει τέσσερις προηγούμενες κι εί-
χαν διαλυθεί;

Στην ουσία η εταιρεία εκείνη ήταν ένας αντιπερισπασμός του επι-
χειρηματία, για να ’χει τον πατέρα μου «όμηρο». θα ’λεγα, στις δου-
λειές του.

Ο μοναδικός άνθρωπος που εργαζόταν σ’ εκείνη την εταιρεία 
ήμουν εγώ. Κατασκεύαζα διάφορα εξαρτήματα θερμαστρών και 
τα στοκάριζα. Η προοπτική είναι να βρεθεί προσωπικό και να ξεκι-
νήσει κανονικά η παραγωγή. Εντωμεταξύ, εκτός απ’ την εισαγωγή 
θερμαστρών απ’ το εξωτερικό στην αγορά, έχουν βγει δυναμικά 
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μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες που κατασκευάζουν θερμάστρες 
όπως η «ΠΙΤΣΟΣ» η «ΕΣΚΙΜΟ» κι άλλες.

Πρέπει κάτι να γίνει. Μόνος μου και με τη σχολή το απόγευμα 
δεν υπήρχε προοπτική. ∆εν έγινε τίποτα.

Το μόνο που έγινε ήταν η άνοδος των μετοχών μου στη γειτονιά.

∆ουλεύω και σπουδάζω συνάμα (την εποχή εκείνη δεν ήμουν 
ο μόνος), αλλά τα εφήμερα φλερτ δίνουν και παίρνουν. Είχα κατα-
λάβει πως όσο πιο μπερμπάντης ήσουν κι είχες και λίγο παραδάκι, 
τόσο πιο πολύ σε ήθελαν τα κορίτσια. Είχε όμως και το κόστος του. 
Έφτασα στο σημείο (και θα φανεί αλαζονικό) να κρατάω ατζέντα 
των ραντεβού.

 ∆ε θα το πιστέψεις, νόμιζα πως είχα μεγαλώσει κι είχα γίνει 
ώριμος άντρας. Άρχισα να βαριέμαι.

Νόμιζα πως θα μου πήγαινε μια μόνιμη σχέση.

Η Άννυ συμπλήρωνε τα προσόντα αυτά της μόνιμης σχέσης. 
Έχουν περάσει 14 μήνες και φαίνεται να συμφωνούμε με την Άννυ 
σε πολλά πράγματα. Τη γνωρίζει κι η μάνα μου και της αρέσει. Όχι 
βέβαια και να την παντρευτώ.

Προηγείται η Κική!

Εγώ όμως πιέζω την Άννυ κι επιμένω πως θέλω να επισημοποι-
ήσω τη σχέση μας, να πάω να τη ζητήσω απ’ τη μάνα της. Το είχαμε 
ξανασυζητήσει αλλά το θεωρούσαμε αστείο.

Τόσο νέος και προπαντός αδημιούργητος. Κι όμως.

Μια και δυο και με τη σύμφωνη γνώμη της Άννυ (πώς νόμιζα 
πως κόρη και μάνα τα είχαν μιλημένα;) χτυπάω την πόρτα του νοι-
κοκυρεμένου σπιτιού της.
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– Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, θα σας έχει μιλήσει η Άννυ φαντά-
ζομαι.

– Ναι παιδί μου, κάθισε και πες μου τι θέλεις. Βλέπεις, λέω μέσα 
μου, τα μιλήσανε και …

– Θέλω την Άννυ……

– Μα πώς; Εσύ απ’ ό,τι ξέρω ακόμα σπουδάζεις.

– Τελειώνω του χρόνου.

– Και μετά, δε θα πας στρατιώτης;

– Ναι, βέβαια, στο Ναυτικό (ήξερα ανάθεμά με πως θα κατατα-
γώ στο ναυτικό –30 μηνάκια φάγαμε κι εκεί– λόγω σπουδών και το 
είχα δηλώσει ανάθεμά

με και στο περιοδεύον συμβούλιο που λέγαμε. Τότε που μας ξε-
βράκωσαν και

μας έψαχναν τα παπάρια και την κωλοτρυπίδα μας).

– ∆εν είναι πολλά τα χρόνια παιδί μου; Εσύ σπουδάζεις ναυτικός. 
Θα ταξιδεύεις. Η Άννυ θα πρέπει να βρει έναν άντρα με δουλειά να 
τη φροντίζει.

– ∆ηλαδή;

– ∆ηλαδή δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Θα ρωτήσω και τον 
αδερφό της βέβαια, αλλά δε νομίζω να διαφωνήσει μαζί μου.

 Το γλυκό που μου προσφέρανε κατέβασε όλο το φαρμάκι μέσα 
μου, που μόνον αυτό μου έμεινε και σαν γεύση στο στόμα.

Η Άννυ νομίζω πως το περίμενε και ξεπροβοδώντας με, μου λέει.

– Πάνε στης Αφρούλας και περίμενέ με για να τα πούμε.
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Μια και δυο στις Αφρούλας.

Σε λίγο έρχεται. Κλαμένη και χαϊδεύοντάς με, προσπαθεί να με 
πείσει πως θα με περίμενε κι ας έλεγε η μάνα της.

Την πίστεψα.

Την είδα μια δυο φορές ακόμα στα κλεφτά στις Σέρρες. Μετά στα 
τηλεφωνήματά της, μου ’λεγε πως οι δικοί της την πίεζαν να πα-
ντρευτεί κάποιον δέκα χρόνια μεγαλύτερό της που ήταν στη Γερμα-
νία κι είχε καλή δουλειά. Έτσι κι έγινε. Με συνοπτικές διαδικασίες η 
Άννυ παντρεύεται τον Γερμανολαζό και πάει στη Γερμανία να ευτυ-
χήσει.

Τόσο φαίνεται άντεχε η αγάπη της για μένα.

Αντί λοιπόν το παιδί το Βολιώτικο να κλέψει την Άννυ κατά τον 
στίχο του δημοτικού άσματός μας, την έκλεψε ο Γερμανολαζός. Έτσι 
λοιπόν τέλειωσε η σύντομη ιστορία με την Άννυ. Γι’ αυτή άνοιγε μια 
άλλη που έμελλε να ’χει μια οδυνηρή συνέχεια. ∆εν είναι του παρό-
ντος.

Εγώ μετά απ’ τη φυσιολογική κατά τ’ άλλα ψυχρολουσία μου, 
συνεχίζω τα μαθήματά μου, φτιάχνω παρέες, και δεν αφήνω θη-
λυκό που να μην το κουτουπώνω. Εκείνη η άρνηση της μάνας της 
Άννυ αλλά και η δική της βιασύνη να παντρευτεί τόσο γρήγορα έναν 
άγνωστο άντρα, με πείραξε. Οι δεσμοί μου από κει και πέρα ήταν 
ρεαλιστικοί κι εφήμεροι.

Αμέσως μια Μαργαρίτα, Σερραία κι αυτή, που με είχε βάλει στο 
μάτι στις επισκέψεις μου στις Σέρρες, γόνος επίσης καλής οικογέ-
νειας κι αυτή (ο πατέρας της δικηγόρος), ήρθε για να μου κάνει το 
ρελάνς που επεδίωξα μάλιστα να μάθει η Άννυ εκεί όπου ήταν, πα-
ντρεμένη πλέον.
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Το 1962 έξω απ’ τα προσωπικά μου, ήταν χρονιά έντονων πο-
λιτικών γεγονότων που σημαδεύουν την γενιά μας ως γενιά του 
«114» (απ’ το σχετικό άρθρο του συντάγματος για τη διάθεση ποσο-
στού απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία και που το αι-
τούμενο στις κινητοποιήσεις της σπουδάζουσας νεολαίας τότε ήταν 
το 15%).

 Στις 14 Μάη γίνεται ο γάμος της πριγκίπισσας Σοφίας με τον 
Χουάν Κάρλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή έρχεται σε δύσκολη θέση 
γιατί η Φρειδερίκη ζητάει ένα μεγάλο ποσό απ’ το δημόσιο προϋ-
πολογισμό σαν προίκα της κόρης της (εδώ πάει και το Νιγριτινό. «Ο 
κώλος μας βρακί δεν έχ’ πούτσα μας τραντάφλου θέλ».. Η πρόκλη-
ση αυτή της Φρειδερίκης ψυχραίνει τις σχέσεις του παλατιού με τον 
πολιτικό κόσμο της χώρας.

*

Τότε είναι της μόδας τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Οι νέοι που έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης ξοδεύουν 
χρήματα για την ενοικίαση ενός αυτοκινήτου, κάνοντας φιγού-
ρα στους γνωστούς αλλά κατά κύριο λόγο στο γυναικόκοσμο που 
δελεαζόταν απ’ τους τέσσερις τροχούς την εποχή εκείνη, οι οποί-
οι λειτουργούσαν και ως κινητές γκαρσονιέρες. Όπως ακόμα και 
σήμερα δεν άλλαξε αυτού του είδους το δέλεαρ, τηρουμένων των 
αναλογιών βέβαια.

Με λίγα μαθήματα οδήγησης –έχοντας και την προηγούμενη 
πείρα απ’ την οδήγηση του τρακτέρ αλλά και του μικρού καμιο-
νιού των Σκεμπεραίων στη Νιγρίτα– αποκτώ ερασιτεχνικό δίπλωμα 
οδήγησης.

Νοικιάζω λοιπόν κι εγώ, κατά το συρμό της εποχής, ένα αυτοκί-
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νητο τύπου «SKODA». ξεσκούφωτο ή κάμπριο, ή καμπριολέ που το 
λέγαμε εμείς τότε (πολύ «in» στην εποχή του και μουσειακό είδος 
σήμερα) κι ένα Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού εκείνου, πήγα να 
συναντήσω τη Μαργαρίτα στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, όπου παρα-
θέριζε με τους γονείς της. Είχα ξεσαλώσει.

Η Μαργαρίτα δεν ήταν όμορφη, κάτι σαν Μπάρμπαρα Στρέιζαν 
ένα πράγμα, αλλά σεξουλιάρα. Την παρθενιά της τη φύλαξε για να 
λέμε και του στραβού το δίκιο. Κατά τα άλλα όλα καλά…!

Όταν χωρίσαμε και πήρα το δρόμο της επιστροφής, Κυριακή 
απόγευμα, στο μέσον της διαδρομής, σ’ ένα βενζινάδικο, στάθη-
κα να βάλω βενζίνη. Σε κάποια φάση στο πρατήριο, κάνω όπισθεν. 
Ξεκινάω κανονικά με την πρώτη. Στην αλλαγή της ταχύτητας απ’ 
την πρώτη στη δεύτερη, μου μένει ο λεβιές ταχυτήτων στο χέρι. 
Ένα τόσο δα πραγματάκι ήταν ο λεβιές εκείνου του αυτοκινήτου, 
σπορ γαρ. Το αυτοκίνητο συνεχίζει να περπατάει, αλλά εγώ κρατάω 
τον λεβιέ στο δεξί μου χέρι με απορία, που μετατράπηκε σε φόβο 
κι αγωνία. Σταματάω κάπου στην άκρη του δρόμου, που ήταν και 
στενός εκείνη την εποχή, και προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε και 
τι πρέπει να κάνω.

Οδική βοήθεια, κινητό τηλέφωνο, πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο 
δεν υπήρχαν τότε. Και τώρα τι κάνουμε; Σε λίγο, ένα φορτηγό αυ-
τοκίνητο που περνούσε σταμάτησε κι ο οδηγός του κατέβηκε για να 
με βοηθήσει.

– Τι συμβαίνει φιλαράκο;

– Το και το.

– Με τη δεύτερη περπατάει;

– Ναι αμέ.
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– Ε, τότε, βάλε μπρος κι έτσι όπως είναι κολλημένη η δεύτε-
ρη, σιγά σιγά μη σου ανάψει κι η μηχανή, θα πας. Πού και πού να 
σταματάς για να κρυώνει η μηχανή, που αν πας σιγά σιγά δε θα ’χεις 
πρόβλημα. Α, κοίτα να δεις, στο ξεκίνημα δωσ’ του λίγες παραπάνω 
στροφές, γιατί έχεις μέσα τη δεύτερη, μη σου σβήσει.

– Εντάξει, ευχαριστώ.

Ξεκίνησα κι όλα καλά.

Ναι, αλλά για κάνε 50 χιλιόμετρα με δεύτερη και σε εκείνη τη 
διαδρομή –που δεν ήταν βέβαια η σημερινή εθνική οδός– και σου 
λέω εγώ. Α, ρε Μαργαρίτα, τι μου κάνεις!

Με τη δεξιά μου πατούσα κρατούσα σταθερές τις στροφές στον 
κινητήρα, τόσες όσες χρειαζόταν για να κινείται το αυτοκίνητο με 
τη δεύτερη ταχύτητα συνέχισα να ταξιδεύω. Αν πατούσα το γκάζι 
παραπάνω δεν κέρδιζα τίποτα, μόνον ζέσταινα παραπάνω τον κι-
νητήρα. Όταν έπεσε το βραδάκι τ’ αεράκι δροσερό δροσερό μού 
μαστίγωνε τ’ αυτιά και το σβέρκο, κι ούτε σκέψη να σταματήσω να 
το κουκουλώσω.

Α, ρε Μαργαρίτα, τι μου κάνεις!

Μετά κόπων και βασάνων, φτάνω στη Θεσσαλονίκη με το σβέρ-
κο μου να γέρνει άκαμπτος στη μια του μεριά. Ένα ερείπιο στην κυ-
ριολεξία.

Το γραφείο ενοικιάσεως παραλαμβάνει το αυτοκίνητο κι επιφυ-
λάσσεται για τη διαπίστωση και τα αίτια της ζημιάς. Ποιας ζημιάς 
δηλαδή, ένας λεβιές στο χέρι ήταν όλη η υπόθεση.

“Ναι αλλά… κι αν το σασμάν…» και δεν ξέρω τι, μου έλεγαν ένα 
κάρο ιστορίες.
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Ευτυχώς κάτι ήξερα κι εγώ απ’ αυτά, κι απ’ αυτή την πλευρά, τη 
γλιτώσαμε.

 Τώρα που λέω όλ’ αυτά για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και γρα-
φεία, εκείνη την εποχή υπήρχαν και τα λεγόμενα «πειρατικά» αυ-
τοκίνητα. Αν κάποιος είχε ένα αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ως επί 
το πλείστον μεταχειρισμένο, εισαγόμενο κυρίως απ’ την τότε ∆υτι-
κή Γερμανία, και δεν είχε δουλειά, μπορούσε να εκτελεί χρέη ταξι-
τζή. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων τη στήνανε στις στάσεις των 
αστικών λεωφορείων – που και τότε οι υπηρεσίες τους ήταν ανε-
παρκείς– και ψαρεύανε πελάτες. Οι επιβάτες προτιμούσαν αυτού 
του είδους τα «πειρατικά» ταξί γιατί πληρώνανε λιγότερα κόμιστρα.

Έτσι άνθισε για αρκετό διάστημα αυτού του είδους η πειρατεία. 
Βέβαια τα αστυνομικά όργανα κυνηγούσαν αυτού του είδους τα αυ-
τοκίνητα. Έκαναν όμως και τα στραβά μάτια τις περισσότερες φορές. 
Εξάλλου ήταν δύσκολο να αποδειχθεί η πειρατεία, γιατί οι επιβάτες 
ήταν μυημένοι από τον «πειρατή» οδηγό, κι όταν τους σταματούσε 
ο αστυνομικός έλεγαν πως ήταν μεταξύ τους φίλοι ή συγγενείς.

Α, ρε Έλληνα αθάνατε!

* * *

Το 1963 μπαίνει με βαρυχειμωνιά. Χιόνια πέφτουν μέσα στην 
πόλη και το θερμόμετρο έφτασε στους μείον 25 βαθμούς.

Μια Κυριακή με τον Σάκη τον Βότση, που είχε αποκτήσει ένα 
Ford Taunus, (εκείνο το μοντέλο με τα πομπέ φτερά και τα κατα-
στρόγγυλα φανάρια του, που στη μέση του μπροστινού καπό είχε 
σαν σήμα την υδρόγειο) απ’ τους λίγους τότε στην ηλικία του, το-
λμήσαμε να κάνουμε τους πειρατές.

– Πάμε ρε να βγάλουμε κανα φράγκο για πλάκα;
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– Κι αν μας πιάσουν;

– Άντε ρε που θα μας πιάσουν!

– Πάμε.

Τη στήνουμε σε μια στάση με προορισμό απ’ την Αριστοτέλους γι’ 
ανατολικά.

– Άλλος για Μαρτίου, για Καραμπουρνάκι, για Καλαμαριά. Να 
σου δυο τροφαντά.

– Εμείς, εμείς θέλουμε να πάμε στο Βυζάντιο, στην Καλαμαριά,  
θα μας πάτε;

– Περάστε.

Και περνάνε στο πίσω κάθισμα.

– Καλέ τόσο νέα παιδιά και κάνετε τους «πειρατές».

– Και τι πειράζει; Σάματι, κλέβουμε κανέναν;

– Καλέ τι λέτε, όχι, αλλά να…

Με το καλέ και με το να.. μ’ εκείνο και με τ’ άλλο και πώς έτσι και 
πώς αλλιώτικα, φτάνουμε στο Βυζάντιο.

Ταρίφα δεν πήραμε, αλλά ψωνίσαμε γκόμενες. Κι οι δυο μαθή-
τριες 5ης τάξης γυμνασίου.

Η μια κόρη χήρας θανόντος γυμνασιάρχου και η άλλη σκέτο κα-
λαμαριώτισα.

Η του θανόντος αποτέλεσε για πολύν καιρό το βασανιστικό έρω-
τα του Σάκη.

Είχαμε περιπέτειες μ’ αυτόν τον έρωτα.

Εγώ αρκέστηκα στο να «πάρω». μάλλον να με «πάρει» η κ. Τού-



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

475

λα, νεοτάτη θεία της του θανόντος, και να εντρυφήσω για πρώτη 
μου φορά στις απιστίες των ωραίων παντρεμένων γυναικών της 
εποχής, που οι άνδρες τους δεν τις φρόντιζαν φαίνεται αρκούντως 
ικανοποιητικά.

Λόγω των ακατάλληλων σκηνών μπαίνει στην οθόνη το σύμβο-
λο Χ.

Αυτά και πολλά είπα.

Εκτός απ’ τα πειρατικά αυτοκίνητα την εποχή εκείνη υπήρχαν 
και τα αυτοσχέδια ημιφορτηγάκια. Η κατασκευή τους όπως και 
αυτή των τρικύκλων αποτέλεσε νομίζω ελληνική πατέντα, αλλά δεν 
παίρνω όρκο.

Όποιος ξέρει κάτι παραπάνω ας με ενημερώσει.

Τα αυτοκίνητα αυτά ερχόντουσαν απ’ τη ∆. Γερμανία πάλι, σαν 
κανονικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα ’παιρναν ορισμένοι ξύπνιοι 
λαμαρινάδες και τα μετέτρεπαν σε φορτηγάκια με τον εξής τρόπο.

Κόβανε το σκάφος του αυτοκινήτου κάθετα στο σημείο πίσω απ’ 
τα μπροστινά καθίσματα και μετατρέπανε το υπόλοιπο κομμάτι σε 
καρότσα. Έτσι υπήρχε η καμπίνα του οδηγού που μπορούσε να φι-
λοξενήσει έναν και δυο συνεπιβάτες, και το υπόλοιπο όπως είπαμε 
ήταν μια καθαρότατη καρότσα που μπορούσε να δεχτεί βάρος και 
¾ του τόνου. Κατά τ’ άλλα, το αυτοκίνητο δεν έχανε τίποτα απ’ τις 
εργοστασιακές του προδιαγραφές κι έτσι έπαιρναν και νόμιμη άδεια 
κυκλοφορίας. Αυτά τα αυτοκίνητα κατασκευάζονταν και πωλού-
νταν σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες για τη μεταφορά και την 
παράδοση εμπορευμάτων σε πελάτες.

Την άνοιξη, στις 22 του Μάη, δολοφονούν με το γνωστό τρόπο 
τον Γρηγόρη Λαμπράκη, βουλευτή της αριστεράς. Εσύ που δεν έζη-
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σες τα γεγονότα, μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο του Βασίλη Βασι-
λικού «Ζ».

*

Στη σχολή τα πράγματα πηγαίνουν καλά και με τον Αλέκο τον 
Σαββίδη γίναμε αυτοκόλλητοι. ∆ιαβάζουμε μαζί όταν το ωράριό 
μου το επέτρεπε (εργαζόμενος γαρ), κατά προτίμηση στο σπίτι του, 
που ήταν ένα διαμέρισμα ρετιρέ στη γωνία των οδών 25ης Μαρτίου 
με τη σημερινή Ν. Εγνατία.

Ο Αλέκος ήταν και είναι καλλίφωνος. Ταιριάζουν τόσο πολύ οι 
φωνές μας, που το ντουέτο μας ήταν και είναι καταπληκτικό. Είχαμε 
την εξής ευκολία. Όταν εγώ δεν μπορούσα να βγάλω μια στροφή 
του ρεφρέν με πρώτη φωνή, αναλάμβανε αυτός να πάει ψηλά κι 
εγώ να του κάνω σεκόντο.

Η φιλία μας ήταν δυνατή. Πολλές φορές τα βράδια, όταν ο ένας 
πήγαινε τον άλλο στο σπίτι του, δεν μπορούσαμε να χωρίσουμε απ’ 
το μπλά μπλά για τα κορίτσια αλλά κι άλλα ενδιαφέροντα. Είχε συμ-
βεί πολλές φορές, όταν πήγαινα εγώ ας πούμε τον Αλέκο στο δικό 
του σπίτι ή και τούμπαλιν, να μην μπορούμε να χωρίσουμε. Είχαμε 
λοιπόν αποφασίσει να πηγαίνουμε στα μέσα της διαδρομής των σπι-
τιών μας, τραγουδώντας.

Αφού χωρίζαμε, συνεχίζαμε το τραγούδι μέχρι εκεί που ακου-
γόμασταν αχνά, και λέγοντας «καληνύχτα» χωρίζαμε κι ακουστικά. 
Ένα τέτοιο πράμα… (δεν είναι εύκολο να το πιστέψεις πως δεν κυ-
κλοφορούσαν τόσα αυτοκίνητα, πως δεν υπήρχαν τα τέρατα αυτά 
που λέγονται πολυκατοικίες κολλημένες η μια πλάι στην άλλη, αλλά 
χαμηλά σπίτια και ανθρώπινες γειτονιές. Αλλά να μην αρχίσω πάλι 
τα ίδια. ∆εν μπορώ όμως και να σωπαίνω).
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*

Είχαμε πιάσει δυο γκόμενες απ’ την απέναντι πολυκατοικία του 
Αλέκου. Η μια κόρη γνωστού τότε εργολάβου. Μια Κυριακή από-
γευμα τις πείθουμε να πάμε στο «Χρυσό Πέταλο» για ένα βερμούτ, 
μπας και τις στριμώξουμε. Έχουμε εξασφαλίσει τα ναύλα για το πή-
γαινε, τα ποτά, και ένα μονόπατο πακέτο τσιγάρα.

Τα ανύπαρκτα ναύλα για το γυρισμό θα τα μετατρέπαμε, εν αγνοία 
των νεανίδων, σε ρομαντικό βραδινό περίπατο.

Τι ήταν άλλωστε η διαδρομή Αρετσού Μαρτίου; Με λίγα λόγια, 
«φτώχεια που τις καρδιές ματώνεις».

Με το που μπαίνουμε στο κλαμπ, σε μια γωνιά, να σου η αδερφή 
μου που την εποχή εκείνη τα ’χε φτιάξει με έναν αρκετά μεγαλύτε-
ρό της κι άσχημο άντρα (είχε λογοδοθεί που λέγανε τον Απόστολο, 
ιδιοκτήτη φούρνου στην Αρετσού με τη φήμη πλούσιου play boy 
της εποχής, με τη δυσαρέσκεια βέβαια όλων μας) παρέα με μια φι-
λενάδα της.

Μας βλέπει και μου κάνει νόημα να πάω κοντά τους.

– Πώωως από δω Γιωργάκη;

– Να, δε βλέπεις;

– ∆ηλαδή;

– Τι δηλαδή, έλα να σου πω.

Την παίρνω παράμερα και της λέω τον πόνο μου.

– ∆εν έχουμε ναύλα να γυρίσουμε ρε Κική, έχεις κανά φράγκο;

– Έχω βρε αδελφέ. Πόσα θέλεις, πάρε και παραπάνω. (Είχε, γιατί 
το χαρτζιλίκι δεν το χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή. Καθάριζαν οι κα-
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βαλιέροι βλέπεις τότε. Κι ο δικός της τα είχε και παραπανίσια).

Έτσι λοιπόν εξασφαλίσαμε την επιστροφή μας και το παίξαμε 
άνετοι και τα ποτά συνοδεύτηκαν και από φρούτα.

*

Το καλοκαίρι του 1963 υπηρετεί στο Λιμενικό σώμα ο Μπάμπης 
ο Πέτρου, γιος του συναδέλφου και πατριώτη του πατέρα μου Θα-
νάση Πέτρου. (Αυτός ο πιτσιρίκος τότε, με τα περιστέρια στην αυλή 
του σπιτιού μας στο Βόλο που σπούδασε εμποροπλοίαρχος).

Η υπηρεσία του είναι στην Αρετσού, που τότε είχε ένα φυλάκιο 
του Λιμενικού απ’ την εποχή που υπήρχαν τα λεγόμενα απολυμα-
ντήρια. Λειτουργούσε υποτυπωδώς και σαν τελωνείο, μ’ έναν βα-
θμοφόρο μόνιμο υπαξιωματικό κι έναν ναύτη σαν γραμματέα του.

Αυτός ήταν ο Μπάμπης, ο οποίος είχε διακόψει τα ταξίδια του 
σαν καπετάνιος στα βαπόρια κι αποφάσισε να υπηρετήσει τη στρα-
τιωτική του θητεία για ένα χρόνο σαν προστάτης οικογενείας (της 
μητέρας και της μικρότερης αδερφής του) γιατί είχε πεθάνει ο πα-
τέρας του. Νοικιάζει λίγο πιο πάνω στο Κατιρλί, στην Καλαμαριά, 
ένα μικρό ισόγειο σπιτάκι και φέρνει τη μάνα του την κυρα-Ελευ-
θερία και την αδερφή του τη Ευανθούλα απ’ το Βόλο. Η αδερφή 
του σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Φιλοσοφική 
σχολή, με υποτροφία.

Το καλοκαίρι εκείνο θα μου μείνει αξέχαστο με την παρέα του 
Μπάμπη, ο οποίος διακρινόταν για την αθυροστομία του αλλά και 
το χιούμορ του. Στον καφενέ του «Θόδωρα» (γωνία Ν. Πλαστήρα 
και Πασαλίδη, τώρα μια κακόγουστη πολυκατοικία) που λειτουρ-
γούσε και σαν ουζερί έχουμε πιει κιλά ρετσίνας του γείτονα τότε 
Ζαμπέτογλου και ούζα αμέτρητα, με λιανόψαρα, με ντοματούλες 



ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ

479

και σαρμαδάκια φτιαγμένα με φρέσκα αμπελόφυλλα, μαζεμένα απ’ 
την κληματαριά της αυλής, με κανά τζατζικάκι και ταραμά. Σαν μας 
έπιαναν και τα μεράκια, ρίχναμε και κανα τραγούδι της παλιάς Αθή-
νας που μας έφερνε στο νου τις παρέες των πατεράδων μας στο 
Βόλο. Οι θαμώνες μένανε με το στόμα ανοικτό, πώς εμείς, νέα παι-
διά τότε, τη βρίσκαμε με τέτοια παλιά τραγούδια, την εποχή εκείνη 
του ροκ εν ρολ, του τσα-τσα και του μάμπο. Βέβαια τραγουδούσαμε 
και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη που ήταν ακόμα στην αρχή της δό-
ξας τους.

Κάναμε σχέδια να ταξιδέψουμε μαζί.

Αυτός σαν καπετάνιος πια κι εγώ σαν δόκιμος μηχανικός. Θα με 
είχε υπό την προστασία του (δε χρειάζεται να ξαναπώ το γνωμικό).

Στο Κατιρλί τότε, μένανε καθαρά Πόντιοι πρόσφυγες με τις οικο-
γένειές τους. Φιλόξενοι άνθρωποι και ζεστοί.

Να μην αναφερθώ στα πρόσκαιρα φλερτ μας με τον Μπάμπη για-
τί είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Περάσαμε καλά και μόνο γαμπροί δε 
γίναμε στο Κατιρλί. Στην παραλία των απολυμαντηρίων έχουν γρα-
φεί σελίδες πάθους αλλά και ανεκπλήρωτων ερώτων.

Βλέπεις δεν έχει πάντα ψάρια μέσα το δίχτυ του ψαρά.

*

Το καλοκαίρι εκείνο με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων διαλύ-
εται και η πέμπτη ομόρρυθμη εταιρεία του πατέρα μου, ο οποίος 
βρίσκει δυο παλιούς βοηθούς του απ’ τις πατόζες και του προτεί-
νουν τη συνέχιση της δουλειάς παίρνοντας το 50 % των κερδών.

Τ’ αδέλφια Νίκος και Θανάσης Λιάκας είναι εργατικοί, έντιμοι και 
καλοί τεχνίτες. Είναι παιδιά του μαστρο-Γιάννη και τον εκτιμούν σαν 
μάστορα και σαν άνθρωπο.
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 Βάζουν χρήματα που αντιστοιχούν στο ποσοστό τους και ξεκι-
νούν.

Η έκτη λοιπόν κατά σειρά ομόρρυθμη εταιρεία για τον πατέρα 
μου και την οικογένειά μου φυσικά ξεκινάει, όπως πάντα, με τις κα-
λύτερες των ευχών και προϋποθέσεων. Η επωνυμία «Ι. Ρούκας & 
Σια Ο.Ε» Βιοτεχνία Μεταλλικών Κατασκευών, γραμμένη σε μια με-
ταλλική ταμπέλα, φιγουράρει στον τοίχο ενός παλιού ακατοίκητου 
ισόγειου σπιτιού (που μετατρέπεται σε βιοτεχνία) στην οδό Κων-
σταντινουπόλεως, απέναντι απ’ το «Λαϊκό» τότε νοσοκομείο (σημε-
ρινό Ιπποκράτειο). Κι αυτή η εταιρεία είχε την ίδια τύχη με τις άλλες. 
∆ιαλύθηκε κι, αν θυμάσαι καλά, ήταν η έκτη κατά σειρά.

*

Από καιρό είχα καταλάβει πια πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τον 
πατέρα μου. Είχαν περάσει και τα χρόνια του. Όπως είπαμε, σαν τε-
χνικός ήταν καταπληκτικός, αλλά είχε ένα κουσούρι.

∆εν μπορούσε να διαχειριστεί τα οικονομικά του.

Είχε πολλά προσωπικά έξοδα για να ικανοποιεί τις εκάστοτε μι-
κρές αμαρτίες του, οι οποίες πολλές φορές κατέληγαν σε μικρές 
συμφορές. Στη μάνα μου έδινε τα απολύτως απαραίτητα για το νοι-
κοκυριό της κι εκείνη πικραινόταν. Πώς να ησύχαζε κι αυτός όμως, 
όταν οι φίλοι του και πελάτες του, άνθρωποι με δουλειές, με λεφτά, 
τον παρέσυραν (παρέσυραν, τρόπος του λέγειν, του άρεσαν κι εκεί-
νου. Γιατί να το κρύψομεν άλλωστε!) σε περιπέτειες με φουστάνια. 
Πότε κάποια τζάγκουαρ και πότε κάποια μερσεντές, τον περίμεναν 
με τα πλούσια αφεντικά τους για βραδινές εξορμήσεις ακόμα κι 
εκτός Θεσσαλονίκης.

(Πρέπει εδώ να πω, πως ο πατέρας μου αν και γνώστης της μη-
χανολογίας του αυτοκινήτου, απ’ τη δουλειά του βέβαια, ήξερε να 
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οδηγεί. ∆εν απέκτησε ούτε και οδήγησε όμως ποτέ του επιβατικό 
αυτοκίνητο. Η απόκτηση ενός αυτοκινήτου ήταν ένα απ’ τα θέματα 
που πάντα μας έφερνε αντιμέτωπους. Ένα αυτοκίνητο ήταν απα-
ραίτητο στη δουλειά μας. Κι όμως προτιμούσε να χρησιμοποιεί ταξί 
ή έναν πειρατή που έκανε πιάτσα στη γειτονιά μας, που τον πήγαινε 
και τον έφερνε στο κέντρο για εξωτερικές δουλειές, κι ας του κό-
στιζε πολύ περισσότερο. Για θυμήσου λίγο Επίκουρο!)

Το ορμητήριό τους ήταν το καφεζαχαροπλαστείο «ΝΤΟΜΙΝΟ» 
στην αρχή της οδού Αγγελάκη 1, απέναντι απ’ τη ∆.Ε.Θ. Κάθε βράδυ 
κουστουμαρισμένοι συγκεντρωνόντουσαν οι γαμπροί κι ό,τι ήθελε 
προκύψει. Ε, έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν δουλειές, αν και πάντα 
πήγαιναν καλά κι ο ίδιος ήταν εργατικός και έντιμος. Οι εκάστοτε 
συνεταίροι δεν μπορούσαν να τον πιστώνουν συνεχώς, αν και τον 
εκτιμούσαν.

 Εντωμεταξύ, στο ισόγειο του σπιτιού μας αποκτήσαμε και συ-
γκάτοικο. Οικογένεια ενός ζευγαριού, στην ηλικία του πατέρα μου 
ο άντρας, (έπαιξε ρόλο κι αυτός στη δουλειά του πατέρα μου. Έγινε 
ο τελευταίος συνεταίρος του…) μικρότερη απ’ τη μάνα μου η γυναί-
κα του. Είχαν μαζί τους τη μικρότερη κόρη και το μικρό τους γιο, 
και δε χρειάζονται περισσότερα.

Επόμενο ήταν οι οικογένειές μας να γνωριστούν.  Η μάνα μου 
έπινε κανά καφέ με τη συγκάτοικό της.

*

Την εποχή εκείνη φαίνεται ότι τα κορίτσια άρχισαν να ξεσαλώ-
νουν ανατρέποντας τα διάφορα κοινωνικά ταμπού και σεξουαλικά 
στάτους. Ένα απογευματινό που λείπει η μάνα μου και η αδερφή 
μου σε κάποια επίσκεψη, η κόρη της από κάτω μας (μαθήτρια της 
6ης τάξης του γυμνασίου, με τις αναθυμιάσεις της παρθενίας της 
στα «κόκκινα». ανεβαίνει στο σπίτι μας.
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Έχω σηκωθεί απ’ το κρεβάτι να της ανοίξω και ξαναπέφτω, μι-
σόγυμνος όπως ήμουν, να συνεχίσω το χουζούρι μου. ∆εν κατά-
λαβα πώς βρεθήκαμε με τα μπούτια μας μπερδεμένα κάτω απ’ το 
σεντόνι και η μικρά να θέλει σώνει και καλά να γίνει γυναίκα.

Τι να κάνω ο έρμος, ενέδωσα. Άλλο που δεν ήθελα δηλαδή.

Η παρθένος έγινε γυναίκα και ξανάρθε σαν τέτοια πια μερικές 
φορές, μέχρι που βρήκε το μόνιμο εραστή της.

* * *

∆εν πρόφτασε να φθινοπωριάσει. Σεπτέμβρης θα ’τανε θαρρώ 
(που λέει κι το τραγούδι) και σηκώνοντας το τηλέφωνο του μα-
γαζιού απ’ την άλλη μεριά του σύρματος, μια αγαπημένη γνώριμη 
φωνή ακούγεται να λέει τ’ όνομά μου. Τ’ όνομά μου, που είχα τόσο 
καιρό να τ’ ακούσω από στόμα μ’ εκείνη την προφορά που μόνον 
εκείνο ήξερε να προφέρει.

Ήταν η φωνή της Άννυ, σαν να ήταν δίπλα μου.

Και ήταν δίπλα μου. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήρθε απ’ τη Γερμα-
νία για κάποια δουλειά, κι ήθελε να με δει, είπε. ∆εν το πίστευα, κι 
απορούσα τι να είχε να μου πει, μετά από τόσο χρόνο απουσίας και 
σιωπής της.

 Με μιας, ξέχασα τον τρόπο που με παράτησε και υπέκυψα σαν 
μαριονέτα στο κάλεσμά της.

Με καλούσε στο σπίτι κάποιας γνωστής της φιλενάδας, αρχιτε-
κτόνισσας, στου Χαριλάου.

∆εν ξέρω, αλλά πίστεψα ό,τι μου είπε, για την απόφαση που είχε 
πάρει να παντρευτεί, αναγκασμένη από τις πιέσεις των δικών της, 
έναν άντρα που δεν αγαπούσε, που δεν ήξερε καν. Η ζωή της μαζί 
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του στη Γερμανία δεν ήταν όπως περίμεναν οι δικοί της κι όπως της 
είχε τάξει. Ήταν όμως πλέον ο νόμιμος άντρας της. (Και επειδή τα εν 
οίκω μη εν δήμω δε χρειάζονται περισσότερα).  Βρεθήκαμε.

– Ο μοναδικός αγαπημένος μου θα είσαι πάντα εσύ.

Θέλω να κάνουμε έρωτα, να γίνεις δικός μου έστω και τώρα. 
Έτσι απλά μου το ’πε και με τρέλανε. Εκείνο το απογευματινό στο 
σπίτι εκείνο του Χαριλάου πήραμε και δώσαμε ο ένας στον άλλον 
αυτό που μας χρώσταγε ο έρωτάς μας.

*

Σεπτέµβριος 1963 λοιπόν κι απ’ τους εννιά μαθητές 
πάμε για το τέταρτο έτος, ίσως και πτυχίο, οι εξής επτά.

Βαρελάς Λάκης
Παλαιολόγου Γιάννης
Παναγιωτίδης  Μπάμπης
Ρουκάς Γιώργος
Σαββίδης Αλέκος
Τσαπαρίδης Γιώργος
Χριστίδης Θωμάς

Με τον Αλέκο τον Σαββίδη συνεχίζουμε τη φιλία μας 
με τις καντάδες μας και τα κορίτσια μας. (∆υο φωτο-
γραφίες που τις είχε ο Αλέκος απ’ τα χρόνια εκείνα, δε 
χρειάζονται σχολιασμό. Στη μία ο Αλέκος με τη στολή σε 
κάποιο πάρτι. Στην άλλη στο μπαλκόνι του σπιτιού μου, 
ρετιρέ της οδού Παρασκευοπούλου, με τον Αλέκο σε μια 
επίσκεψή του σε ανοιξιάτικη αμυγδαλίτιδα που με κράτη-
σε στο κρεβάτι παραμονές εξετάσεων γι’ αυτό κι οι πιτζά-
μες μου).
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Στη ζωή του Αλέκου μπαίνει ένα αρμενάκι όπως αποκαλούσε τη 
σημερινή του γυναίκα.

Τούλα κι αυτή. Καμιά φορά βλέπω και την παρέα της Αγίας Τρι-
άδος γιατί δεν έχω χρόνο. Η Πόπη θέλει να βλεπόμαστε πιο συχνά 
και βρίσκω την ευκαιρία να στρίψω αλλά Ιταλικά, αν και ήταν τόσο 
γλυκιά.

Τα κορίτσια πια δεν είναι ίδια όπως λίγα χρόνια πριν.

Μια τάση για την απελευθέρωσή τους καταλήγει στην Ευρώπη 
σε οργανωμένο κίνημα και ο απόηχος αυτής της τάσης φτάνει και 
στην Ελλάδα.

* * *

Είχαν περάσει έξι ολόκληρα χρόνια στη δουλειά μαζί με τον πα-
τέρα μου. Τέσσερα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, το πρωί στη δουλειά 
και το βράδυ σχολείο, ονειρευόμουν καλύτερες μέρες.

Έξω απ’ τα προσωπικά μου, προσπάθησα όσο μπορούσα να 
βάλω κάποια πράγματα σε μια άλλη ρότα στη δουλειά, που τη θεω-
ρούσα δικαιωματικά και δικιά μου. Οι σπουδές μου αλλά και γενι-
κότερα οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις της ζωής της πόλης, που 
εδώ και πέντε χρόνια βίωνα, με έβαλαν σε άλλους οραματισμούς 
για την εξέλιξή μας.

Προσπάθησα μαζί με τη μάνα μου, πολλές φορές, να πείσουμε 
τον πατέρα μου για μια διαφορετική διαχείριση των οικονομικών 
του.

Ο μαστρο-Γιάννης όμως δεν άλλαζε τακτική.

Ίσως ο τρόπος ζωής που είχε συνηθίσει να ζει όλα τα προη-
γούμενα χρόνια να μην τον άφηνε να δει τα πράγματα διαφορετικά 
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(“παλιός γάιδαρος καινούργια περπατησιά δεν γίνεται» έλεγε). ∆εν 
κατόρθωσε ποτέ του να απαλλαγεί από κείνο το επικούρειο ένστι-
κτό του. 

Έτσι άρχισε να ξεθωριάζει, με μεγάλη μου λύπη, και τ’ όνειρο 
πως κάτι θα μπορούσε να γίνει με τη δουλειά του πατέρα μου. Ποτέ 
μου δεν παρεξήγησα τον τρόπο ζωής του, γιατί πατέρας μου ήταν. 
Να σου πω και την αλήθεια, μου άρεζε που ήταν έτσι αρσενικό. Κά-
ποιες φορές όμως θύμωνα που δεν έβλεπε τον αγώνα της μάνας 
μου. Μια απ’ αυτές τις φορές αργότερα θύμωσα. Θύμωσα περισσό-
τερο απ’ ό,τι έπρεπε κι έφυγα απ’ τη δούλεψή του. Η μάνα μου, μου 
’δωσε το πράσινο φως…

– Φύγε, χώμα να πιάνεις, χρυσάφι να γίνεται…

* * *

Απέναντι απ’ το σπίτι μας έμενε μια οικογένεια, με τα δυο της 
παιδιά. Την κόρη τους, μαθήτρια της Ζ΄ γυμνασίου (προετοιμάζο-
νταν για τις εισαγωγικές της εξετάσεις στο πανεπιστήμιο) και το μι-
κρότερο αδερφό της.

Είναι Κυριακή μεσημέρι, 13 Οκτωβρίου 
1963. Μ’ ένα τουΐντ αμερικάνικο κοστούμι και 
δεμένο το μεσαίο δάχτυλο της αριστερής μου 
παλάμης από ένα ελαφρύ εργατικό ατύχημα (το 
πρώτο και το τελευταίο μου) σε μια πρέσα του 
μηχανουργείου του πατέρα μου, συνάντησα  
δύο μάτια που τα ερωτεύτηκα από την πρώτη 
ματιά τους. Ήταν της κόρης της απέναντι οικο-
γένειας. Για τα μάτια αυτά (φωτο, τα μάτια) έγρα-
ψα ερωτικά γράμματα, έκανα του κόσμου 
τις καντάδες συντροφιά με τον συμμαθητή μου 
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Αλέκο, μέχρι να τα κατακτήσω. Οι καντάδες μου αυτές είχαν  σαν 
αποτέλεσμα την ενόχληση του πατέρα του κοριτσιού με τα  κατα-
πληκτικά μάτια.

– Ποιοι είναι αυτοί οι αλήτες που τραγουδάνε τέτοιες ώρες έξω 
απ’ τα σπίτια του κοσμάκη, έλεγε στην κόρη του όταν μας άκουγε 
να τραγουδάμε τον πόνο μας.

Πού να φανταζόταν πως ένας απ’ αυτούς θα του έπαιρνε αργό-
τερα την κόρη…

κι «Ο νοών νοήτω».

* * *

Στις 25 Μαρτίου 1964 οι τελειόφοι-
τοι της σχολής Μηχανικών Εμπορικού 
Ναυτικού συμμετέχουμε στη γενική 
παρέλαση των τμημάτων της σχολής.

 Στην παρέλαση εκείνη, ο Αλέκος, 
λόγω των άριστων επιδόσεών του σε 
όλα τα μαθήματα, του ήθους και κατ’ 
απαίτηση όλων μας, παρέλασε σημαιο-
φόρος (1η φωτο) γιατί όντως του άξιζε.

Σε πληροφορώ πως και σαν σημαι-
οφόρος ήταν άψογος. Μπροστά του, 
στην  πρώτη απ’ τις δυο εξάδες, πρώ-
τος απ’ τα δεξιά  εγώ,  μαζί  με τους άλ-
λους έντεκα τυμπανιστές, δίναμε  το  
ρυθμό  του αυστηρού βηματισμού της 
παρέλασης. (φωτό μέση)
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1964 Μάιος. Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, φιλοξενούμε-
νοι στη “Σιβιτανίδειο Σχολή”. Μερικές φωτογραφίες από κείνη την 
εκδρομή με τους συμμαθητές μου.

 Κάποιες άλλες φωτογραφίες πίσω τους γράφουν 20 Μαρτίου 
1964. Είμαστε οι τελειόφοιτοι (εκτός απ’ τον Παναγιωτίδη που απουσί-
αζε) με τις μπλούζες στο χέρι, που θα φορούσαμε στην  παρέλαση  της 
25ης Μαρτίου. Απ’ αριστερά προς τα δεξιά, Σαββίδης, Ρουκάς, Χρηστί-
δης –με την κάσκα– Τσαπαρίδης, Βαρελάς, Παλαιολόγου (φωτό κάτω). 
Σε μια άλλη ο Χριστίδης είναι καβάλα στο μοτοσακό του, φωτό πάνω).
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Σ’ ένα βράχο, του τότε 
πασαλιμανιού με τα ελάχιστα 
τότε κότερα  
και τις γραφικές 
ψαροταβέρνες του. 

Στην Ακρόπολη, στις Καρυάτιδες.
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1964 Ιούνιος, πτυχίο… Και πάµε γι’ άλλα!

«Αν πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω, είναι βέβαιο ότι θ’ αποκτήσω 
την ικανότητα να το κάνω, ακόμη κι αν δεν την έχω αρχικά.»

Μαχάτµα Γκάντι



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σ΄αυτή την αφήγηση, για λόγους κοινωνικούς, κάποια ονόματα 
έχουν αλλάξει σκοπίμως. Ωστόσο, τα περισσότερα είναι πραγματι-
κά, όπως πραγματικά ήταν τα περιστατικά αλλά και οι άνθρωποι 
που σημάδεψαν τη ζωή μου. Όλοι οι χαρακτήρες, οι τόποι, οι δια-
δρομές, οι χρονολογίες ανταποκρίνονται απολύτως στην πραγμα-
τικότητα, γι’ αυτό άλλωστε και αποκτά νόημα η καταγραφή τους. 
Ελπίζω ότι, αν το βιβλίο αυτό πέσει στα χέρια των προσώπων στα 
οποία αναφέρομαι, να τους διασκεδάσει στην αναπόληση των τότε 
πλατωνικών τους ερώτων.

Ας μου συγχωρεθούν πιθανά ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη. 
∆εν έγιναν από αμέλεια αλλά εκ παραδρομής, όπως συμβαίνει σχε-
δόν πάντα. Άλλωστε, καθώς λένε, βιβλίο δίχως λάθη είναι ουρανός 
χωρίς αστέρια…
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