
ΤΤ
ά καλοκαίρια παραθερίζαμε, θυ -
μᾶμαι, μέ τήν οἰκογένεια τοῦ θείου
στό χωριό τοῦ παπποῦ Παναγιώτη

ἔξω ἀπό τό Ναύπλιο. Ἐκείνη τή χρονιά ὁ
ξάδελφός μου ὁ Λευτέρης κι ἐγώ, τά δι-
δυμάρια, ὅπως μᾶς φώναζαν, ἐπειδή μοιά-
ζαμε πολύ, εἴχαμε τελειώσει τό Δημοτικό.
Κι αὐτό εἶχε μεγάλο νόημα στό χωριό. Τά
μεγάλα παιδιά θά μᾶς ἔπαιρναν μαζί τους
στό ψάρεμα τοῦ γαλέου. Ἤτανε νόμος
τῆς παρέας: μόνο τά γυμνασιάκια βγαί-
νουν στά ἀνοιχτά γιά γαλέους. 

—Τί ὥρα θά φύγουμε γιά ψάρεμα, ρώ-
τησα ἕνα βράδυ τήν παρέα.

— Ἄν δέν ἔρθει μπόρα, θά φύγουμε
στίς 5 τό πρωί, μικρέ! εἶπε ὁ Βασίλης.

Ἐκεῖνο τό «μικρέ» μέ πείραξε, ἀλλά δέν
τό ᾽δειξα καί ρώτησα:

— Πιάνει συχνά μπόρα;
— Ὄχι, ἀπάντησε ὁ Βασίλης, ἀλλά, ἄν

πιάσει ξαφνικά ὅπως τίς προάλλες, γίνεται
χαμός, δέν εἶναι νά βγοῦμε στʼ ἀνοιχτά.

— Ἔ, μπόρα εἶναι θά περάσει, εἶπε ὁ
Λευτέρης, θά πᾶμε ἄλλη μέρα.

Χωρίσαμε μέ τήν ἐλπίδα ὅτι αὔριο θά
εἶχε καλοκαιρία. Ἀνεβήκαμε μέ τό Λευτέ-
ρη στά ποδήλατα καί τραβήξαμε ἴσα γιά
τοῦ παπποῦ. 

— Πατέρα, εἶσαι ἄδικος!
— Ὄχι, παιδί μου, στάσου νά σοῦ ἐξη-

γήσω...
— Δέν ἀκούω τίποτα! Τέρμα!
Ἔντονη ἡ συζήτηση ἀκουγόταν ἀπό τήν

κουζίνα. Ὁ πατέρας μου
καί ὁ παππούς Πανα-

γιώτης μάλωναν.
Κοιταχτήκαμε μέ
τόν Λευτέρη καί
σιωπηρά συμ-
φωνήσαμε νά
μείνουμε ἔξω.

Δέν φαινόταν νά ἦταν ἄλλος κανείς στό
σπίτι.

— Παιδί μου, σοῦ ἐξήγησα, τό κτῆμα
στήν παραλία τό ἔγραψα στό ὄνομά σου.

— Δέν φτάνει καί τό ξέρεις πολύ καλά!
— Μά τί σʼ ἔχει πιάσει; Τί θές νά κάνω;
— Κεῖνο τό οἰκόπεδο στόν Ἅγιο Εὐ -

στρά τιο; Θά σοῦ τό φάει ὁ κανακάρης σου
κι ἡ νύφη σου. 

— Γιέ μου, δέν εἶσαι δίκαιος. Ἀπό μισά
εἶπα θά σᾶς τά μοιράσω. 

Ξανακοιταχτήκαμε μέ τόν Λευτέρη.
— Πατέρα, ξέρεις ὅτι αὐτόν τόν καιρό

ἔχω ἔξοδα. Ὁ κανακάρης σου εἶναι καλά
βολεμένος. Δέν ἔχει ἀνάγκη καί... 

Ὁ Λευτέρης ἔσκυψε τό κεφάλι κι ἐγώ
ἔγινα κατακόκκινος ἀπό τή ντροπή μου.
Τότε ἀκούσαμε τή φωνή τοῦ παπποῦ σάν
δυνατή καμπάνα:

— Σοῦ ἀπαγορεύω νά μιλᾶς ἔτσι γιά τόν
ἀδελφό σου καί τήν οἰκογένειά του! Εἶστε
κι οἱ δυό παιδιά μου. Τήν περιουσία θά τήν
μοιράσω στή μέση! Πάει καί τέλειωσε!

Μιά πόρτα βρόντησε κι ὁ πατέρας μου
βγῆκε μέ θυμό ἔξω. Οὔτε πού μᾶς εἶδε
κάτω ἀπό τήν κληματαριά. Ἔβαλε μπρός
στό αὐτοκίνητο κι ἔφυγε.

Ἀπό ἐκείνη τή μέρα ψυχράνθηκαν τά
δυό ἀδέλφια. Ὁ θεῖος, πού ἔμαθε τό περι-
στατικό ἀπό τό Λευτέρη, δέν ξανάρθε στό
ἐξοχικό μας. Οὔτε ὁ πατέρας τοῦ ξαναμί-
λησε. Μέσα στό σπίτι μας ἐπικρατοῦσε
ἔνταση. Ὁ πατέρας ἔλεγε λόγια βαριά γιά
τό θεῖο καί γιά τόν «ἄδικο» παππού μου.
Οὔτε μʼ ἄφησε νά πάω γιά ψάρεμα. Ἡ μά-
να μου μπροστά μου δέν ἔλεγε τίποτα.
Μέρα μέ τή μέρα ἡ κατάσταση γινόταν
ὅλο καί πιό ἐκρηκτική. 
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ντρέξει. Κι ἐμεῖς συνεχίζαμε τήν προσευ-
χή «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

Ἔφτασε ἡ παραμονή. Σχόλασε κι ὁ
Ἑσπερινός. Στό γυρισμό τόλμησα νά ρω-
τήσω:

— Γιαγιά, τί θά γίνει;
— Θά βοηθήσει ἡ Παναγία, ἀπάντησε

σάν στρατηγός πού εἶναι σίγουρος γιά τή
νίκη.

Ξημέρωσε ἡ γιορτἠ τῆς Παναγίας.
Μπῆκα στήν Ἐκκλησία, ἄναψα τό κερί μου
καί τήν ὥρα πού προσκυνοῦσα τήν Πανα-
γία - δέν ξέρω πῶς – αὐθόρμητα τῆς εἶπα:
«Ὑπεραγία Θε οτόκε, σῶσον ἡμᾶς καί ἡ
τελευταία σου προθεσμία σήμερα»! 

Τέλειωσε ἡ Λειτουργία. Στό δρόμο εἶχα
μιά χαρά ἀλλιώτικη. Θές ἡ θεία Κοινωνία,
θές ἡ ὡραία ψαλμωδία, θές ὁ κόσμος πού
μᾶς χαιρετοῦσε χαρούμενος. Ὅλα
μαζί μᾶς φώναζαν πώς σήμερα

Ἕνα μεσημέρι μετά τό φαγητό, συνα-
ντηθήκαμε κρυφά μέ τόν Λευτέρη στό
σπίτι τοῦ παπποῦ. Βρήκαμε μόνη της τή
γιαγιά.

— Παιδιά μου, νά πέσουμε στά γόνατα
καί νά παρακαλέσουμε τήν Παναγία νά
δώσει εἰρήνη στό σπίτι μας. Τώρα μάλιστα
πού ἀρχίζουν κι οἱ Παρακλήσεις...

— Τί εἶναι οἱ Παρακλήσεις, ρώτησα.
— Τόν Αὔγουστο, παιδιά μου, πρίν ἀπό

τή γιορτή τῆς Παναγίας, γίνεται κάθε ἀπό-
γευμα στίς Ἐκκλησίες μιά ἀκολουθία πού
τήν λέν Παράκληση, δηλαδή προσευχή,
γιά νά ζητήσουμε ἀπό τήν Παναγιά ὅ,τι
χρειαζόμαστε, ἐξήγησε ἡ γιαγιά μου πού
ἦταν ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.

Δεχτήκαμε λοιπόν. Καί κάθε ἀπόγευμα
ἡ γιαγιά, ὁ Λευτέρης κι ἐγώ κατεβαίναμε
ἀπό διαφορετικό δρόμο σέ μιά μικρή
ἐκκλησούλα στόν ἔξω μῶλο. Ἡ γιαγιά μᾶς
ἔμαθε νά λέμε «Ὑπεραγία Θεοτόκε,
σῶσον ἡμᾶς».

Δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι καταλάβαινα τά
λόγια στήν Παράκληση. Ἦταν ἀρχαῖα καί
δύσκολα. Ὅμως τό «Ὑπεραγία Θεοτόκε,
σῶσον ἡμᾶς» τό ἔλεγα μέ ὅλη μου τήν
καρδιά. Σιγά σιγά ἄρχισε νά μοῦ ἀρέσει.
Πρόσεξα μάλιστα ὅτι τό βλέμμα τῆς Πα-
ναγίας στήν εἰκόνα ἦταν πολύ στοργικό.
Ἡ γιαγιά μᾶς εἶπε ὅτι ἄν ἔχουμε πίστη, ἡ
Παναγία θά μᾶς ἀκούσει καί θά μᾶς συ-
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εἶναι τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ.
Γιά νά ᾽μαι εἰλικρινής, βέβαια, εἶχα
καί μεγάλη ἀγωνία νά δῶ τί θά γίνει.

Φτάνοντας στήν πλατεία χωρίσαμε. Τά
᾽χαμε συμφωνήσει μέ τόν Λευτέρη νά μι-
λήσουμε στούς πατεράδες μας.

— Πατέρα, ἐγώ οὔτε τά λεφτά σου θέλω
οὔτε τά οἰκόπεδα. Αὐτό πού σοῦ ζητῶ
εἶναι νά μονοιάσεις μέ τό θεῖο!

Δέν ξέρω τί χρῶμα εἶχα, ἀλλά μέσα μου
ἔλεγα συνέχεια τό «Ὑπεραγία Θεοτόκε,
σῶ σον ἡμᾶς». Ὁ πατέρας μου ξαφνιάστη-
κε.

— Ἐγώ γιά τό καλό τῆς οἰκογένειάς μου
ἀγωνίζομαι, εἶπε.

— Ὄχι, πατέρα. Δέν τό δέχομαι. Ἐγώ
τόν Λευτέρη τόν ἔχω σάν ἀδελφό καί τό
θεῖο τόν ἀγαπῶ σάν πατέρα. Ἄν εἴμαστε
ἑνωμένοι, τότε θά εἶναι μεγάλη ἡ περιου-
σία μας! Ἔλα πατέρα, σέ παρακαλῶ, σήμε -
ρα πού γιορτάζει ἡ Παναγία, σήμερα πού

γιορτάζει κι ὁ παπ-
πούς Παναγιώ-

της, μήν εἶ σαι
σκληρόκαρδος! 

Θά ἔλεγα κι
ἄλλα, ἀλλά μοῦ
᾽ρθανε δάκρυα,
κι ἐπειδή ντρε-

πόμουν νά
κλάψω μπρο-
στά του ἔφυ-

γα τρέχοντας.
Πῆρα τό ποδή-

λατο καί γυ-
ρόφερνα στά

χωράφια,
ἔξω ἀπό τό
χωριό. Δέν

γύρισα οὔτε
τό μεσημέρι
γιά φαγητό,

κι ἄς ἤξερα ὅτι θά ἀνησυχήσουν.

Ἀργά τό ἀπόγευμα πέρασα μπροστά
ἀπό τό σπίτι τοῦ παπποῦ. Εἶδα ἀπʼ ἔξω
δυό αὐτοκίνητα. Τό δικό μας καί τοῦ θεί-
ου. Ἡ καρδιά μου χτυποῦσε δυνατά, μέ-
σα μου ἔλεγα συνέχεια «Ὑπεραγία Θεο-
τόκε, σῶσον ἡμᾶς». Μπῆκα στήν αὐλή.
Συζήτηση ἀκουγόταν κάτω ἀπό τήν κλη-
ματαριά.

— Καί ποῦ εἶναι τό παιδί; ρωτοῦσε ὁ
παππούς.

— Δέν ξέρω. Ἀπό τό πρωί λείπει, ἀπά-
ντησε ὁ πατέρας σκυφτός.

— Κάτι νά κάνουμε, νά πᾶμε στήν ἀστυ-
νομία, εἶπε ὁ θεῖος ἀποφασιστικά.

— Ἐγώ φταίω εἶπε ὁ πατέρας μου. Ἐγώ
μέ τή σκληρή συμπεριφορά μου. Συγχω-
ρέστε με.

— Ἔλα ἀδελφέ, τόν χτύπησε μʼ ἀγάπη ὁ
θεῖ ος στήν πλάτη, μπόρα ἦταν καί πέρασε!
Ἡ μάνα λέει, ὅτι τήν πῆρε ἡ Παναγία.

— Ἔτσι σᾶς θέλω, λεβέντες μου, φώνα-
ξε δακρυσμένος ὁ παππούς, πάντα ἑνωμέ-
νους κι ἀγαπημένους. 

Τούς ἀγκάλιασε καί τούς δυό μαζί. Κι
ἔτσι ὅπως τούς ἔβλεπα, ἔτρεξα καί χώθη-
κα ἀνάμεσά τους, γιά νά μήν χάσω τό σφι-
χταγκάλιασμα τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης. 

Κι ὕστερα... ἔβγαλε ὁ παππούς ψητό καί
κρασί καί πάτησαν ἕνα χορό, μά ἕνα χορό! 

Ν.Α.

Αὔγουστος 2009272




