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Κάθε πρωί, όλες τις εποχές του χρόνου, ο κυρ 

Θανάσης ο περιπτεράς κρεμούσε τις εφημερί-

δες με μανταλάκια σ’ ένα σκοινί έξω από το πε-

ρίπτερό του, που βρισκόταν στην πλατεία του 

χωριού. Τα γεγονότα της προηγούμενης μέρας 

ήταν γραμμένα στα πρωτοσέλιδά τους με μεγά-

λα μαύρα γράμματα.

«Στο Τρανοχωριό βρέθηκε το μεγαλύτερο απο-

λιθωμένο ψάρι. Άνθρωποι από ολόκληρη τη 

χώρα επισκέπτονται το χωριό και φωτογραφί-

ζονται με το εύρημα...»

«Ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το μοναδικό 
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κοι ετοιμάζονται για τη λαμπρή υποδοχή...»

«Τα φημισμένα ιαματικά νερά του Αγαθοχωριού 

προσέλκυσαν και φέτος πλήθος τουριστών...»

«Τι γίνεται στην Καστανούπολη; Γιατί ο κόσμος 

συρρέει στην πόλη; Όλη η αλήθεια γραμμένη 

από τον συντάκτη μας...»

«Αλλάζει η καθημερινότητα των κατοίκων του 

Ουρανοχωριού. Ένα τελεφερίκ θα ενώνει το 

χωριό με την ψηλότερη κορυφή του βουνού. Η 

θέα από εκεί θα κόβει την ανάσα...»

Άλλοι χωριανοί κοντοστέκονταν για να ρίξουν 

μια γρήγορη ματιά στους τίτλους κι άλλοι κάρ-

φωναν τα μάτια τους στην πρώτη σελίδα των 

εφημερίδων, διαβάζοντας ακόμα και τις πιο μι-

κρές ειδήσεις, όπως ο Χαρίλαος, μαθητής της 

έκτης τάξης του δημοτικού, που ενδιαφερόταν, 

παρά το νεαρό της ηλικίας του, για όλα τα θέ-

ματα. Ο κυρ Θανάσης τούς καλημέριζε όλους 
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με χαμόγελο, κι αυτοί του το ανταπέδιδαν. Στον 

Χαρίλαο είχε ιδιαίτερη αδυναμία, οπότε, εκτός 

της καλημέρας, του έδινε κι ένα φιλί στο μάγου-

λο, ενώ την ίδια ώρα...

ο πρόεδρος στο γραφείο του χαιρετούσε τον 

γραμματέα και κοιτούσε τους φακέλους που του 

άφηνε ο ταχυδρόμος πριν ο κόκορας λαλήσει,

οι γέροντες μαζεύονταν στην πλατεία του χω-

ριού, κάτω από το μεγάλο πλατάνι, για να απο-

λαύσουν τον πρωινό καφέ τους,

οι κάτοικοι που δούλευαν στα χωράφια ήταν 

ήδη εκεί,

τα λιγοστά μαγαζιά άνοιγαν,

αυτοί που δεν δούλευαν ήταν στα σπίτια τους 

κι έκαναν τις καθημερινές δουλειές: ετοίμαζαν 

το μεσημεριανό φαγητό σκορπώντας στις γει-

τονιές τις μυρωδιές από το ανακάτεμα των υλι-

κών,

ο γαλατάς μοίραζε το γάλα,

οι φωνές των παιδιών πλημμύριζαν τα σοκά-

κια και την αυλή του μονοθέσιου σχολείου.

Έτσι, με την ανατολή του ηλίου, άρχιζε η καθη-

μερινότητα στο μικρό χωριό με τα πέτρινα σπίτια, 



10

Ψ
έμ

α
 σ

το
 ψ

έμ
α

 κ
α

ι π
ά

λι
 ψ

έμ
α



11



12

Ψ
έμ

α
 σ

το
 ψ

έμ
α

 κ
α

ι π
ά

λι
 ψ

έμ
α στους πρόποδες του καταπράσινου βουνού, στο 

Αφανοχώρι. Το υπεραιωνόβιο πλατάνι της πλα-

τείας με τη μεγάλη κουφάλα, όπου κρύβονταν 

συνήθως τα παιδιά όταν έπαιζαν κρυφτό, και το 

ποταμάκι που κυλούσε δίπλα από τα τελευταία 

σπίτια ήταν τα μόνα αξιοθέατα του χωριού.

Το πράσινο βουνό με την πυκνή βλάστηση, 

ο καθαρός αέρας, τα χαμηλά πέτρινα σπίτια, 

το κλίμα συνέθεταν ένα ιδανικό σκηνικό και 

ευνοούσαν την καλή υγεία των ανθρώπων. Το 

Αφανοχώρι είχε καταφέρει να αποφύγει την αλ-

λοίωση της φύσης από την επέμβαση του αν-

θρώπου. Οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν 

το κελάηδισμα των πουλιών, οι φωνές των παι-

διών, ο αέρας που φυσούσε στα σοκάκια και 

ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων.

Στο ήσυχο αυτό περιβάλλον, μακριά από τη 

φασαρία και τα άγχη των πόλεων, οι άνθρωποι 

ζούσαν κυρίως με εισοδήματα που προέρχο-

νταν από τη γεωργία. Το λαχανικό που ευδοκι-

μούσε στην περιοχή ήταν η πατάτα.

Τα γεγονότα που άλλαζαν τον καθημερινό 

ρυθμό του χωριού ήταν οι χαρές κάθε οικογέ- 
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νειας ή κάποιο θλιβερό γεγονός που μοιράζο-

νταν οι κάτοικοι. Ο γεροπλάτανος άκουγε τις συ-

ζητήσεις όλων όσων έρχονταν να απολαύσουν τη 

δροσιά του και να χαλαρώσουν από κάτω του, 

στις αναπαυτικές καρέκλες των καφενείων.

Όπως κάθε πρωί, έτσι κι εκείνο το δροσερό 

ανοιξιάτικο πρωινό, γύρω από το κεντρικό τε-

τράγωνο ξύλινο τραπέζι του καφενείου, κάτω 

από τη σκιά του πλατάνου, κάθισε η παρέα των 

ηλικιωμένων. Όλοι τους συνταξιούχοι εδώ και 

χρόνια. Παρήγγειλαν τον καφέ τους, και ο κυρ 

Μιχάλης, συνταξιούχος οικοδόμος που είχε 

φτιάξει τα περισσότερα σπίτια του χωριού, πριν 

ακόμα ρουφήξει την πρώτη γουλιά, ρώτησε τα 

άλλα μέλη της παρέας:

«Έχουμε κανένα νέο σήμερα;»

Τα μάτια του κοιτούσαν τα φύλλα του πλα-

τάνου αδιάφορα. Τα είχε δει πολλές φορές να 

μεγαλώνουν και μετά να κιτρινίζουν και να πέ-

φτουν. Τίποτα δεν τον εντυπωσίαζε πλέον. Ούτε 

τα δύο πουλιά που φτερούγιζαν ανάμεσα στα 

κλαδιά τιτιβίζοντας.



14

Ψ
έμ

α
 σ

το
 ψ

έμ
α

 κ
α

ι π
ά

λι
 ψ

έμ
α «Από εμάς περιμένεις νέα, Μιχάλη; Τα ίδια 

και τα ίδια», ήρθε βαριεστημένη η απάντηση 

από την ομήγυρη. «Εσύ;»

«Τι περιμένετε να σας πω;» απάντησε ο κυρ 

Μιχάλης. «Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια κάθε 

μέρα τόσα χρόνια. Ούτε όνειρο δεν είδα το 

βράδυ, για να σας το διηγηθώ».

Ρίχνοντας μια ματιά προς το περίπτερο, συ-

νέχισε:

«Διάβασα στον περιφερειακό τύπο ότι στο δι-

πλανό μας χωριό οι κάτοικοι ασχολούνται με την 

ανακαίνιση του παλιού νερόμυλου. Ίσως γίνει ξε-

νώνας. Ερειπωμένος ήταν, και τώρα να δείτε πώς 

τον κάνουν! Γίνεται τόσο όμορφος που ήδη έδει-

ξαν ενδιαφέρον τα τοπικά κανάλια. Δυστυχώς, το 

χωριό μας δεν έχει κάτι να αναδείξει. Μακάρι να 

γινόταν κάτι διαφορετικό από τα καθημερινά και 

να είχαμε να ασχοληθούμε με αυτό».

«Και τι θα μπορούσε να γίνει, Μιχάλη;» τον 

ρώτησε γεμάτος περιέργεια ο κυρ Θανάσης, ο 

οποίος, αφού δεν είχε πελάτη στο περίπτερο, 

κάθισε απ’ έξω να απολαύσει κι αυτός τη δρο-

σιά του πλατάνου ακούγοντας τη συζήτηση.



15

«Τι τι θα μπορούσε να γίνει, Θανάση; Αν 

γινόταν κάτι σπουδαίο εδώ, θα είχαμε κάτι να 

ασχοληθούμε και να συζητάμε πέρα από αυτά 

που γίνονται κάθε μέρα. Τι κάνει ο ένας, τι κά-

νει ο άλλος, τι κάνουν οι σοδειές μας, τα ζώα 

μας», του απάντησε με ένταση στη φωνή ο κυρ 

Μιχάλης, χτυπώντας νευρικά τις χάντρες του 

κομπολογιού του.

«Σαν να ’χει δίκιο ο Μιχάλης», είπε σκεφτικός 

και προβληματισμένος ο κυρ Φάνης, κοιτώντας 

με τα μεγάλα γαλανά μάτια του τον περιπτερά 

και ρουφώντας μια ζεστή γουλιά καφέ.

«Η ζωή, φίλοι μου, πρέπει να είναι ένας 

ωραίος πίνακας και μέσα σε αυτόν να ζούμε. Κι 

εμείς, εδώ στο Αφανοχώρι, έχουμε τον ωραιό-

τερο πίνακα. Κοιτάξτε τον ουρανό. Αναπνεύστε 

τον καθαρό αέρα. Πόσοι πιστεύετε ότι έχουν 

την ευκαιρία να απολαμβάνουν αυτά τα αγαθά 

της φύσης; Πρέπει να νιώθουμε ευγνώμονες γι’ 

αυτά που έχουμε. Μάθετε να εκτιμάτε τα απλά 

πράγματα», είπε καλοσυνάτα και με ειλικρίνεια 

ο κυρ Θανάσης, που στα νιάτα του είχε ταξι-

δέψει πολύ και είχε μείνει σε πολλά μέρη αλλά 
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νήθηκε, για να ζήσει στη φύση και στην ηρεμία 

του τόπου.

«Καλά όλα αυτά που μας λες, Θανάση, αλλά, 

εδώ που τα λέμε, έχει απόλυτο δίκιο ο Μιχάλης. 

Ό,τι ήταν να πούμε και να συζητήσουμε το 

συζητήσαμε. Η ζωή μας είναι βαρετή πλέον», 

παραπονέθηκε με συννεφιασμένο βλέμμα στον 

περιπτερά ο κυρ Αντώνης, ο γηραιότερος της 

παρέας.

«Ευχάριστη όμως», του απάντησε ο κυρ 

Θανάσης. «Ακούστε κι εμένα, που γνώρισα 

πολλά. Σαν την ηρεμία του χωριού μας δεν 

υπάρχει πουθενά. Και μην ξεχνάτε ότι ο πιο 

σημαντικός σκοπός της ζωής μας είναι να την 

απολαμβάνουμε. Κι εμείς εδώ...»

«Η ζωή μας πρέπει να έχει περιπέτειες για να 

έχει γλύκα. Πρέπει να έχει και λίγο “αλατάκι”, 

βρε αδελφέ», τον διέκοψε ο κυρ Μιχάλης παί-

ζοντας με το κομπολόι του. «Μιλάς εσύ, που 

γεύτηκες το “αλατάκι”. Ρώτα κι εμάς εδώ, που 

δεν έχουμε γνωρίσει τον κόσμο».

«Αφού θέλετε “αλατάκι” στη ζωή, τι σας 
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εμποδίζει να το ρίξετε; Λεφτά από τις πατάτες 

σας έχετε. Πάρτε τις οικογένειές σας και ταξι-

δέψτε σε άλλα μέρη. Στο περίπτερό μου έχω και 

κάποια βιβλία, και στο σχολείο ο δάσκαλος έχει 

δανειστική βιβλιοθήκη. Πάρτε τα να τα διαβά-

σετε. Μετά να δείτε πόσα θα έχετε να πείτε».

Η συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων 

άναψε. Όλοι κάτι είχαν να πουν για τους στό-

χους και τους σκοπούς της ζωής.

«Όταν είσαι ασφαλής σπίτι σου, θα ήθελες 

να ζήσεις μια περιπέτεια, και, όταν ζεις μια πε-

ριπέτεια, θα ’θελες να είσαι ασφαλής στο σπί-

τι σου», είπε δυνατά στο τέλος ο περιπτεράς 

και σηκώθηκε να εξυπηρετήσει τον πελάτη που 

στεκόταν έξω από το περίπτερό του.

Είχε φτάσει μεσημέρι και κανείς δεν είχε κα-

ταλάβει πώς πέρασε η ώρα με τη συζήτηση. Το 

αντιλήφθηκαν όταν ο Χαρίλαος, ο εγγονός του 

κυρ Μιχάλη, φεύγοντας από το σχολείο, πλησί-

ασε την παρέα των ηλικιωμένων και άκουσε τα 

τελευταία λόγια του περιπτερά. Ήθελε να χαιρε-

τήσει τον αγαπημένο του παππού, με τον οποίο 

ζούσαν στην ίδια αυλή.
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«Τι είναι αυτό το... πώς το είπες... Χαρίλαε;» 

ρώτησε ο παππούς του.

«Αυτή τη φράση που είπε ο κυρ Θανάσης, 

παππού, την είχε πει πρώτος ο Θόρντον 

Ουάιλντερ, που ήταν Αμερικανός θεατρικός 

συγγραφέας. Μ’ αυτήν εννοούσε ότι ποτέ δεν 

είμαστε ικανοποιημένοι εμείς οι άνθρωποι. 

Κι έτσι είναι. Όταν έχουμε το ένα, θέλουμε το 

άλλο, κι όταν έχουμε το άλλο, θέλουμε πάλι το 

ένα. Ανικανοποίητοι είμαστε».

«Πού τα έμαθες αυτά, αγόρι μου;» τον ρώτη-

σε περίεργος, αλλά και περήφανος για τις γνώ-

σεις του εγγονού του, ο κυρ Μιχάλης.

«Από το βιβλίο με τα αποφθέγματα που δα-

νείστηκα από το σχολείο, παππού».

Όλοι χειροκρότησαν τον Χαρίλαο. Γνώριζαν 

ότι αυτό το παιδί ήταν αρκετά ώριμο για την 

ηλικία του, έξυπνο, είχε πολλές γνώσεις, ήταν 

επιμελής, πρώτος μαθητής, και πίστευαν ότι, 

όταν μεγάλωνε, θα γινόταν σπουδαίος και τρα-

νός. Διάβαζε πολύ, όχι μόνο για να ανταπο-

κρίνεται στα μαθήματα του σχολείου, αλλά και 
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για να αποκτήσει γενική μόρφωση. Ο παππούς 

του, που πάντα αναρωτιόταν σε ποιον έμοιασε, 

χαμογέλασε με καμάρι, άνοιξε την αγκαλιά του 

και του έδωσε ένα φιλί.

«Καλά θυμόμουν ότι κάπου το διάβασα. Τόσα 

περιοδικά, βιβλία κι εφημερίδες έχω στο περί-

πτερο. Αλλά κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι, μικρέ. Τα 

μεγάλα πνεύματα συναντιόνται με αυτόν τον... 

πώς τον είπες, Χαρίλαε;» είπε γελώντας ο κυρ 

Θανάσης.

Τα παιδιά, σχολώντας, περνούσαν από την 

πλατεία για να πάνε στα σπίτια τους. Χαιρέτησαν 
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ρίλαος τα ακολούθησε τρέχοντας.

«Παππού, θα σε δω στο σπίτι!» φώναξε.

«Να, γι’ αυτά τα παιδιά πρέπει να νοιαστού-

με», είπε προβληματισμένος ο κυρ Μιχάλης. 

«Να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε την καθη-

μερινότητά τους. Όλο τα ίδια και τα ίδια ζούνε. 

Δεν έχουμε να τους προσφέρουμε τίποτα. Κάτι 

καινούριο στο χωριό μας θα βοηθούσε κι αυτά 

να ξεφύγουν από τη ρουτίνα».

Το θέμα είχε εξάψει το ενδιαφέρον όλων όσων 

κάθονταν κάτω από το πλατάνι. Έγιναν όλοι 

μια τεράστια παρέα. Αφού αντάλλαξαν απόψεις 

και σκέψεις, αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερα να 

έχει «περιπέτεια» η ζωή στο χωριό τους παρά 

να είναι η επανάληψη των επαναλήψεων.

«Τι θα λέγατε να διοργανώσουμε ένα μεγάλο 

πανηγύρι και να καλέσουμε τους κατοίκους των 

γειτονικών πόλεων και χωριών; Μπορούμε να 

φωνάξουμε και τραγουδιστές να μας τραγου-

δήσουν παραδοσιακά τραγούδια», πρότεινε ο 

κυρ Θανάσης.

«Μ’ ένα πανηγύρι θα βγούμε από την καθη-
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μερινότητα, Θανάση; Τι λες τώρα; Χρειάζεται 

κάτι πιο τρανταχτό», απάντησε νευριασμένος ο 

κυρ Μιχάλης και τον κοίταξε με βλέμμα βλο- 

συρό.

«Τα πανηγύρια όμως τραβάνε κόσμο, Μι- 

χάλη», του απάντησε ήρεμα ο περιπτεράς.

«Και πού θα βρούμε τα λεφτά για τα έξοδα 

που απαιτούνται; Δεν γίνονται αυτά που λες, 

Θανάση».

«Θα βάλουμε όλοι το κατιτίς μας. Ίσως μά-

λιστα χρηματοδοτήσει και ο πρόεδρος την προ-

σπάθεια, και για ό,τι χρειαστεί για τα πρακτικά 

της διοργάνωσης έχουμε αρκετούς μαστόρους 

που μπορούν να βοηθήσουν. Σκεφτείτε το. 

Πιστεύω ότι είναι μια καλή πρόταση. Και, αν 

πάει καλά, θα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο», 

απάντησε ο περιπτεράς.

Μια παρέα παιδιών προσχολικής ηλικίας 

έφτασε εκείνη τη στιγμή τρέχοντας στην πλα-

τεία. Κυλούσαν μια παλιά ρόδα αυτοκινήτου, 

και οι χαρούμενες φωνές και τα γέλια τους γέ-

μισαν τον χώρο. Όλοι χαμογέλασαν με το παι-

χνίδι τους.


