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Κεφαλαιο 1

Καθώς το αεροπλάνο βρισκόταν ήδη σε καθοδική 
πορεία, ο Κωνσταντίνος είχε κοκαλώσει στο κάθι-
σμά του σφίγγοντας τις υποδοχές με τις ιδρωμένες 
του παλάμες. 

―Χαλάρωσε, αγόρι μου, φτάσαμε, τον παρηγό-
ρησε ο πατέρας του, σκουντώντας τον χαϊδευτικά 
στον αγκώνα. 

―Όχι, δεν φτάσαμε, απάντησε τσιτωμένος εκεί-
νος. Θα φτάσουμε μόλις οι ρόδες ακουμπήσουν στο 
έδαφος!

Πρώτη φορά ταξίδευε με αεροπλάνο. Δηλαδή, 
είχε ταξιδέψει και παλαιότερα, αλλά ήταν μωρό και 
δεν το θυμόταν καν, οπότε… δεν μετρούσε. Φαίνε-
ται, όμως, πως την ίδια σκέψη έκανε κι ο πατέρας 
του. 

―Έχουμε να έρθουμε στο χωριό απ’ όταν ήσου-
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να τριών! παρατήρησε. Πώς περνάει έτσι ο καιρός… 
Τη θυμάσαι άραγε καθόλου τη γιαγιά σου;

―Αφού, μπαμπά, τους βλέπουμε όλους στο σκάιπ, 
απάντησε το παιδί ξεφυσώντας. Μα πότε επιτέλους 
θα προσγειωθεί; πρόσθεσε αμέσως νευρικά. 

―Το ίδιο είναι η οθόνη του υπολογιστή με την 
πραγματικότητα; Δεν είναι το ίδιο… αποκρίθηκε 
εκείνος, μα τις κουβέντες τους τις διέκοψε ο γδού-
πος των τροχών του αεροπλάνου, που ακούμπησαν 
με φόρα στο έδαφος τραντάζοντας τους επιβάτες. 
Έπειτα, ακούστηκε το φρενάρισμα του αεροσκά-
φους που, αφού σύρθηκε κάμποσο στην άσφαλτο 
του αεροδρομίου, σταδιακά σταμάτησε. Το αγόρι 
αναστέναξε με ανακούφιση και χαλάρωσε στο κά-
θισμά του.

―Ορίστε! χαμογέλασε ο πατέρας του. Φτάσαμε!
Λίγα λεπτά αργότερα, άφηναν πίσω τους το αε-

ροδρόμιο «Μακεδονία» και τη Θεσσαλονίκη. Αφού 
επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θείου Νάκου, 
του αδερφού του μπαμπά, κατευθύνθηκαν προς την 
Κόνιτσα. Τριακόσια είκοσι χιλιόμετρα πιο πέρα θα 
συναντούσαν τα πρώτα χωριά του Ζαγορίου και στη 
συνέχεια θα έπαιρναν τον δρόμο για το δικό τους 
χωριό, τον Άγιο Μηνά. 

―Τι γίνεται, καρντάση; Ρίξατε μαύρη πέτρα πίσω 
σας ή μου φαίνεται; είπε στο αυτοκίνητο ο θείος Νά-
κος.

―Αφού τα ξέρεις, Νάκο… τρέξιμο κι άλλο τίποτα. 
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Οι Γερμανοί δεν αστειεύονται. Δουλεύεις, πληρώνε-
σαι. Δεν δουλεύεις, απολύεσαι! απάντησε ο μπα-
μπάς του Κωνσταντίνου γελώντας. 

―Έλα τώρα, Δήμο! Δέκα χρόνια συμπληρώνο-
νται όπου να ’ναι από τον θάνατο του πατέρα. Από 
τότε έχετε να φανείτε. Καλά κι ερχόμασταν εμείς 
δηλαδή στο ενδιάμεσο, αλλιώς θα τα λέγαμε μόνο 
μέσα από τις οθόνες!

―Μωρέ, δίκιο έχεις, αλλά… προσπάθησε να δι-
καιολογηθεί ο αδερφός του, όμως δεν τελείωσε τη 
φράση του. 

Ο Κωνσταντίνος τους άκουγε ζαλισμένος από 
το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Κάτι το ξύπνημα 
από τα χαράματα, κάτι το τραυματικό του πρώτο 
–όχι βέβαια ακριβώς πρώτο, αλλά ουσιαστικά πρώ-
το!– ταξίδι με το αεροπλάνο, κάτι οι ήρεμες φωνές 
των δύο ανδρών, είχε αρχίσει να νανουρίζεται. 

―Δεν μου λες, κάνεις ακόμη πεζοπορίες; 
―Άμα έχω καλή παρέα, απάντησε ο θείος. Συ-

νήθως διαλέγω κοντινές διαδρομές και πηγαίνω με 
τον Κωστή. Κληρονόμησε από μένα το μικρόβιο. 
Και σ’ εκείνον αρέσουν τα μονοπάτια και τα πέτρινα 
καλντερίμια.

―Τότε… να πάμε αύριο; Μου λείψανε τα βουνά… 
είπε ο αδερφός του με αναστεναγμό.

―Και το ρωτάς; Θα πάρουμε και τα αγόρια.
Ο πατέρας του Κωνσταντίνου απόμεινε σκεφτικός.
―Ξέρω κι εγώ… Κάναμε μεγάλο ταξίδι… Ο Κων-
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σταντίνος είναι αδύναμος ακόμη. Ο γιατρός συνέ-
στησε ξεκούραση, καλό φαγητό…

―Καλά, καρντάση! γέλασε ο θείος διακόπτοντάς 
τον. Σε δυο βδομάδες να δεις πώς θα τον έχουν κά-
νει ο βουνίσιος αέρας και το φαγητό της κυρα-Σμα-
ρώς. Θα τρίβεις τα μάτια σου. Λοιπόν, θα πάρουμε 
και τα αγόρια μαζί μας, τελεία και παύλα!

Ο Δήμος γύρισε το κεφάλι του στο πίσω κάθισμα 
και κοίταξε τον γιο του, που είχε εδώ και ώρα απο-
κοιμηθεί. Ζόρικος ο φετινός χειμώνας στο Βερολίνο 
με τις βρογχίτιδες του παιδιού. Ερχόταν η μια μετά 
την άλλη. Ένας μήνας στο νοσοκομείο. Σχεδόν δύο 
μήνες απουσία από το σχολείο. Κόντεψε να χάσει 
ολόκληρη τη χρονιά… Ήταν βέβαια φιλάσθενος 
από μικρός, αλλά τούτη τη χρονιά είχε παραγίνει το 
κακό. 

«Αλλαγή περιβάλλοντος» είχε συστήσει ο γιατρός. 
«Griechenland», δηλαδή «Ελλάδα», είχε προτείνει 

η Έρικα, η μαμά του. 
Η Μεγαλοβδομάδα και το Πάσχα ήταν καλή ευ-

καιρία για άδεια από το γραφείο, καθώς φέτος συ-
νέπιπτε το ορθόδοξο με το καθολικό Πάσχα, οπότε, 
να τους τώρα στο αυτοκίνητο να ακολουθούν τον 
ποταμό Αώο και να ονειρεύονται. Ο Κωνσταντίνος 
με κλειστά μάτια κι ο Δήμος με ανοιχτά.
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Κεφαλαιο 2

Καθώς πλησίαζαν στο χωριό, ο Κωνσταντίνος είχε 
πια ξυπνήσει και το στομάχι του γουργούριζε από 
την πείνα. Τα σάντουιτς για τη διαδρομή δεν του 
έκαναν τίποτα. 

―Πω πω, πόσο πεινάω! μονολόγησε ο μικρός, 
και ο θείος Νάκος κοίταξε με νόημα τον παραξενε-
μένο αδερφό του, που αναλογιζόταν πόσος καιρός 
είχε περάσει από την τελευταία φορά που ο γιος 
του είχε πει «πεινάω». 

―Υπομονή, ανιψιέ, είπε στο αγόρι. Σε ένα εικο-
σάλεπτο φτάνουμε. Σου τα ’λεγα εγώ… μουρμούρι-
σε έπειτα συνωμοτικά στον αδερφό του. 

Ο Κωνσταντίνος, πάλι, δεν έδινε σημασία στις 
κουβέντες των δύο αντρών, αλλά παρατηρούσε το 
μαγευτικό τοπίο που διέσχιζαν με το αυτοκίνητο. Η 
βλάστηση αλλού πυκνή κι αλλού αραιή. Δέντρα και 
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φυτά σε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου. Πλά-
τανοι, βελανιδιές και πρίνοι. Κυπαρίσσια κι έλατα. 
Θεόρατοι οι κορμοί τους. Θαρρείς κι έφταναν ως 
τον ουρανό. Στα φύλλα τριγύρω πάσχιζαν να ισορ-
ροπήσουν οι χοντρές δροσοσταλίδες. Μια ανάσα 
απόσταση από το να βρεθούν στο χώμα και να χα-
θούν για πάντα. Η διάχυτη υγρασία μαρτυρούσε την 
καταιγίδα που είχε προηγηθεί αποβραδίς. 

Σήμερα, όμως, ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Οι 
παιχνιδιάρικες αχτίδες του ήλιου έπαιζαν κρυφτό 
ανάμεσα στα πλούσια φυλλώματα των δέντρων, και 
το ελαφρύ αεράκι, που τα κούναγε, τις άφηνε να 
φανερώνονται, τις βοηθούσε να κρυφτούν ξανά και 
κατόπιν να εμφανίζονται πάλι. 

―Να ανοίξω το παράθυρο, θείε; ρώτησε το αγό-
ρι κι εκείνος έγνεψε καταφατικά.

Κατέβασε το τζάμι κι έβγαλε το χέρι του έξω. 
«Νιώθω τόσο ελεύθερος!» σκέφτηκε και χαμογέ-

λασε. 
Έπειτα, ήταν κι εκείνα τα βουνά, που τα έβλεπε 

στο βάθος του ορίζοντα, όπου κι αν κοίταγε. Σαν να 
τους αγκάλιαζαν και ταυτόχρονα να τους παρακο-
λουθούσαν. Φανταζόταν πως, αν τα παρατηρούσε 
καλύτερα, θα έβλεπε να τρέχουν φουστανελάδες 
κλέφτες και αρματολοί, βγαλμένοι απευθείας από 
τις ιστορίες του πατέρα του. Μέσα από την Ελλη-
νική Επανάσταση και τον αγώνα για την ελευθερία. 
Με τις χαντζάρες και τα γιαταγάνια τους, τα καριο-
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φίλια και τα σμπάρα τους να αντηχούν στις ράχες 
και στους κάμπους καθώς κυνηγούσαν τους Τούρ-
κους. Νόμιζε μάλιστα πως τους άκουγε να βροντο-
φωνάζουν: «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Θαρ-
ρούσε πως έβλεπε τα γλέντια τους μετά από κάθε 
νίκη· τις σούβλες με τ’ αρνιά, τους χορούς και τα 
όργανα, όταν ήρθε η λευτεριά. 

Απότομα βγήκε από το όνειρο όταν αντίκρισε την 
πινακίδα στο έμπα του χωριού: «Άγιος Μηνάς». 

―Φτάσαμε! φώναξε ενθουσιασμένος.
Επιτέλους, θα συναντούσε και πάλι τον ξάδερ-

φό του και θα αγκάλιαζε τη γιαγιά Σμαρώ, που είχε 
δέκα χρόνια να τη δει από κοντά! Δεν θυμόταν κα-
θόλου την τελευταία φορά που βρέθηκε στο χωριό, 
μετά τον θάνατο του παππού Κωνσταντή…

Το χωριό ήταν μικρό, πολύ μικρό. Ούτε πενήντα 
κατοίκους δεν είχε. Φάνηκαν ήδη τα πρώτα σπιτάκια. 
Πέτρινα ήταν, με το χαρακτηριστικό γκρίζο χρώμα 
της πέτρας των τοίχων. Όλες οι αποχρώσεις. Από 
το σχεδόν μαύρο ως το ξεθωριασμένο λευκό. Τε-
τραγωνισμένα. Διώροφα. Οι στέγες έστεκαν αγέρω-
χες στο πέρασμα του χρόνου. 

―Εδώ είμαστε, λοιπόν! ανήγγειλε ο θείος, σταθ-
μεύοντας πλάι στο πατρικό του σπίτι. 

Δεν είχε προλάβει καλά καλά να σβήσει τη μηχα-
νή του αυτοκινήτου, κι η γιαγιά Σμαρώ πετάχτηκε 
από τη σκεπαστή αυλόπορτα.
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Πρώτος βγήκε έξω ο Δήμος κι έσφιξε στην αγκα-
λιά του τη γριούλα, που δεν μπορούσε να συγκρα-
τήσει τα δάκρυά της.

―Παιδί μ’, παλικάρι μ’… κατάφερνε μόνο να ψελ-
λίσει πού και πού ανάμεσα στ’ αναφιλητά της.

Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος δέχτηκε τη θερμή 
αγκαλιά της θείας Κατερίνας και του ξαδέρφου του 
Κωστή. Κατόπιν, με τη σειρά της, τον έσφιξε στην 
αγκαλιά της και η γιαγιά. 

―Πιγούλι μ’1! Αγόρι μ’! Πώς μεγάλωσες έτσι, 
ωρέ; Παλικάρι ολόκληρο έγινες! Να ζούσ’ ο παπ-
πούς σου να σ’ έβλεπ’! Να σε καμάρων’! 

Και πάλι κλάματα και πάλι αναφιλητά. 
―Καλώς τα δεχτήκατε, καλώς ήρθατε! ακού-

στηκαν οι πρώτες φωνές των συγχωριανών, που 
αναστατώθηκε ο απογευματινός σαββατιάτικος 
ύπνος τους κι είχαν βγει έξω να δούνε τους ξενι-
τεμένους. 

―Άντε μέσα, είπε ο θείος. Ξεσηκώσαμε όλο το 
χωριό με τις υποδοχές. 

―Ναι, κοπιάστε, συμφώνησε κι η γιαγιά. Μπείτε 
στο χαγιάτι, να σας χαρώ. Το τραπέζι είναι στρωμέ-
νο, έτοιμο!

Ο Κωνσταντίνος, μόλις άκουσε για φαγητό, δεν 
είχε νου για τίποτε άλλο. Έπεσε με τα μούτρα στο 
ψητό αρνάκι και δεν σταμάτησε μέχρι που έγλειψε 

1. Πιγούλι μ’: παιδάκι μου.
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ένα ένα τα κοκαλάκια. Έπειτα έγειρε πίσω στην κα-
ρέκλα του ευχαριστημένος, με την κοιλιά φουσκω-
μένη. 

―Πολύ αδύνατος είσαι συ, γιαβρί μ’, του είπε η 
γιαγιά. Δεν τρως το φαγητό σ’; 

―Μη σκιάζεσαι και θα σ’ τον παχύνω εγώ, απά-
ντησε γελώντας η θεία Κατερίνα.

Το αγόρι κοκκίνισε από αμηχανία κι ο ξάδερφός 
του το κατάλαβε.

―Άντε, Κωνσταντίνε, αν τελείωσες το φαγητό 
σου, πάμε να σε ξεναγήσω.

Δεν χρειάστηκε δεύτερη κουβέντα. Ευθύς εξα-
φανίστηκαν μαζί στην αυλή, αφήνοντας τους μεγά-
λους μόνους. 

Κάθισαν σε ένα από τα πέτρινα πεζούλια της.
―Λοιπόν; ρώτησε τον νεοφερμένο. Πώς σου φαί-

νεται;
―Την αλήθεια θέλεις; Παράξενα, πολύ παράξε-

να όλα! απάντησε εκείνος. Δεν μπορούσα να φαντα-
στώ πόση ομορφιά θα αντίκριζα σήμερα. Και έπειτα, 
είδα κι εσάς ξανά. Πάνε τόσα χρόνια από τότε που 
ήρθατε στη Γερμανία! Αλήθεια, πόσα; Τρία; Τέσσε-
ρα; Η γιαγιά ποτέ δεν έχει έρθει… Ούτε που τη θυ-
μόμουν πώς ήταν στην πραγματικότητα. 

Ο Κωστής τον αγκάλιασε ξανά.
―Μου έλειψες κι εμένα πολύ! Είδες όμως που 

βρεθήκαμε τελικά; Δύο ολόκληρες βδομάδες μαζί, 
χωρίς σχολείο! Κι ακόμη δεν έχεις δει τίποτα, ξά-
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δερφε, του είπε ο Κωστής, κλείνοντάς του πονηρά 
το μάτι. 

Εκείνος δεν μίλησε, μόνο παρατηρούσε γύρω του 
την περιποιημένη αυλή με το μεγάλο τραπέζι στην 
απέναντι γωνιά –προφανώς για τις βεγγέρες του κα-
λοκαιριού–, το μαγειρειό με τον χτιστό του φούρνο, 
το τζάκι για τις γάστρες, τον νεροχύτη και τα ντου-
λάπια… μια κανονική κουζίνα! 

―Εκείνη η πόρτα; ρώτησε με περιέργεια τον ξά-
δερφό του, δείχνοντάς του ένα μικρό άνοιγμα εκεί 
δίπλα που οδηγούσε στο πίσω μέρος του σπιτιού. 

―Τη θυροπούλα εννοείς; Έλα να δεις πού οδηγεί!
Μόλις στρίψανε, ο Κωνσταντίνος έμεινε με το 

στόμα ανοιχτό.




