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ΕΥΑ ΚΑΣΙΑΡΟΥ

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ





Στην Ολυάννα και στον Θωμά 





Χαίρε, βουνό της λευτεριάς, της λεβεντιάς και της αντρειοσύνης.

Αγέραστέ μου Όλυμπε, άσβεστο φως στο χρόνο,

είσαι γεμάτος ομορφιές κι’ έχεις περίσσιες χάρες

και οι κορφές σου φθάνουνε ψηλά ως τα ουράνια.

Οι γίγαντες δεν μπόρεσαν ποτέ να τις πατήσουν

και μείναν πάντα αμόλευτες μες των καιρών το διάβα.

Χαίρε, βουνό της αστραπής και της βροντής και του αστροπελέκι

που στέκεις κόντρα στους καιρούς πόχουν σκοτάδια μέσα.

Σε καμαρώνω, Όλυμπε, φεγγοβολή του κόσμου,

γέννα των γελαστών θεών των πιο όμορφων στη πλάση,

θεοί που δώσανε το φως, το πνεύμα και τη γνώση

στον άνθρωπο. Κι απ’ τα πηχτά τον λύτρωσαν σκοτάδια

και γνώρισε την ομορφιά πόχει η ζωή στη ζήση.

Δεν σε φοβίζει τίποτε, ξέρεις τη δύναμή σου

και πάντα στέκεσαι ορθός, πολέμαρχος κι’ αντάρτης

κι’ αν πέρασες μπόρες πολλές εσύ και οι θεοί σου

κι ήρθανε χρόνοι δίσεχτοι, στείροι και καταλύτες,

μπόρες ήταν και πέρασαν, πάλι θα ξαστερώσει

και λάμψη πιο λαμπρότερη θα λούσει τις κορφές σου

που ως τα πέρατα της γης το φως της θα σκορπίσει

για να λυτρώσει τους λαούς και να τους αδελφώσει.

Και όλοι μαζί πρωτάκουστο ν’ αρχίσουνε τραγούδι

για λευτεριά και για δουλειά κι’ ανθρώπινη Ειρήνη.

Από το βιβλίο-λεύκωμα του Σ. Μελετζή «Όλυμπος», 

Αθήνα 1987
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όι τελευταιες ςτιγμες τόυ ΠαΠΠόυ

Ο Πέτρος Βουνίσιος καθόταν, με τις πιτζάμες, στην 
αναπηρική του καρέκλα στη μεγάλη αίθουσα του 
Γηροκομείου Αθηνών. Τα μάτια του κενά και μελαγ-
χολικά κοιτούσαν τον πίνακα στον απέναντι τοίχο. 
Τα χέρια του, σφιχτά δεμένα το ένα με το άλλο, 
ακουμπούσαν πάνω στα πόδια του. 

―Καλημέρα, παππού, ακούστηκε μια παιδική 
φωνή χαρούμενη καθώς τον πλησίαζε. 

Δεν έστρεψε το βλέμμα του για να κοιτάξει. Η 
ακοή του είχε μειωθεί αρκετά τώρα τελευταία. Ήταν 
σχεδόν 95 χρονών, αν και δεν του φαινόταν, και η 
επικοινωνία μαζί του ήταν δύσκολη. Όταν το παιδικό 
χέρι ακούμπησε το δικό του, γύρισε το κεφάλι. Ανα-
γνώρισε το πρόσωπο που αντίκρισε και χαμογέλασε.

―Παππού, σήμερα τελείωσε το σχολείο! Πήρα 
άριστα!!! Τώρα πια είμαι μεγάλος. Θα πάω στην έκτη.
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―Μπράβο, αγόρι μου, και σε ανώτερα, του απά-
ντησε η ηλικιωμένη γυναίκα που έκανε αέρα στο 
πρόσωπό της με μια χρωματιστή βεντάλια.

―Σας ευχαριστώ, κυρία Μαίρη. Τι έκανε ο παπ-
πούς μου αυτές τις μέρες που είχα να τον δω;

―Τι να κάνει, αγόρι μου; Κάθεται εκεί που τον 
βλέπεις. Είναι η θέση του όσα χρόνια τον θυμάμαι. 
Να κοιτά τον πίνακα. Κάπου κάπου μιλάει και λέει τα 
δικά του. 

Μια νοσοκόμα, με ένα ποτήρι νερό στο χέρι και ένα 
χάπι, φάνηκε να τους πλησιάζει από τον διάδρομο. 

―Καλώς το παιδί μας. Τι κάνεις, Πετράκη μου; 
―Καλά, κυρία Ευανθία, εσείς; Ο παππούς μου;
―Ο παππούς σου είναι πολύ ανήσυχος τώρα τε-

λευταία. Νομίζω ότι είσαι αρκετά μεγάλο παιδί πια 
και πρέπει να ξέρεις ότι, δυστυχώς, για αυτόν…

―Το ξέρω, κυρία Ευανθία, μου το είπε ο μπα-
μπάς. Θα έρθει μετά τη δουλειά μαζί με τη μαμά να 
τον δούνε.

Ο μικρός Πέτρος Βουνίσιος ήταν 11 χρονών και 
αρκετά εύσωμος για την ηλικία του. Οι επιδόσεις του 
στα μαθήματα όσο και στο αγαπημένο του σπορ, 
το μπάσκετ, φαίνονταν στο έξυπνο και κοφτερό του 
βλέμμα αλλά και στο γεμάτο μυς και δύναμη σώμα 
του. Τον παππού Πέτρο, από τότε που γεννήθηκε, 
τον θυμόταν σε αυτόν τον χώρο. Δυστυχώς, δύσκο-
λα μπορούσε πια να επικοινωνήσει μαζί του λόγω 
των γηρατειών του. Τα μόνα πράγματα που γνώριζε 
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γι’ αυτόν ήταν ότι υπήρξε λάτρης της φύσης και άρι-
στος ορειβάτης. Όταν πέθανε η γυναίκα του, Άννα, 
την οποία δε γνώρισε ποτέ ο μικρός Πέτρος, ζήτη-
σε να εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο γηροκομείο, 
που, κατά τύχη, βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόστα-
ση από το σπίτι του εγγονού του. 

Ο Πέτρος κοίταξε στα μάτια τον παππού του και 
περίμενε ένα βλέμμα, έστω μια κίνηση των βλεφά-
ρων του. Αλλά αυτός παρέμενε ακίνητος να κοιτά 
απέναντι. Ο μικρός έριξε μια ματιά στον πίνακα που 
κοιτούσε ο παππούς του. Ένα δέντρο πάνω στην 
κορυφή ενός βουνού. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία 
και έμεινε σιωπηλός κρατώντας το χέρι του, όταν 
ένιωσε μια απαλή πίεση στα δάχτυλά του. Ξαφνια-
σμένος είδε το χέρι του παππού του να σφίγγει, με 
όλη τη δύναμη που του είχε απομείνει, τα δάχτυλά 
του. Κοιτώντας στο κενό προσπαθούσε να πει κάτι. 
Ο μικρός Πέτρος πλησίασε το αυτί του στα χείλη 
του παππού του:

―…Πήγαινε να τον βρεις… εκεί είναι ο Φα… δεν 
σκοτώθηκε. Στον Όλυ… 

―Παππού, τι μου λες;
Όσο κι αν προσπάθησε να διαλευκάνει τα ψιθυ-

ριστά λόγια του δεν τα κατάφερε, γιατί αυτά μπλέ-
χτηκαν με τον θόρυβο της σειρήνας ενός ασθενο-
φόρου. Και ήταν τόσο δυνατός που ανάγκασε τα 
πουλιά από τον κήπο του γηροκομείου να πετάξουν 
τρομαγμένα ψηλά στον ουρανό.
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Η κυρία Ευανθία που στεκόταν από πάνω τους 
κατάλαβε, λόγω εμπειρίας, το τι θα ακολουθούσε 
και προσπάθησε να απομακρύνει τον μικρό Πέτρο 
λέγοντάς του ότι ήταν ώρα να αναπαυτεί ο παππούς 
του. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τον λόγο της, 
όταν ο μικρός Πέτρος ένιωσε τον παππού του «να 
φορά τα ορειβατικά του και δρασκελίζοντας να φεύ-
γει από το ανοιχτό παράθυρο για μια άλλη ζωή».
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όι φωτόγραφιες 

Ήταν ο μοναδικός παππούς που είχε ο Πέτρος. Οι 
γονείς της μητέρας του είχαν φύγει χρόνια πριν από 
τη ζωή, σχεδόν ταυτόχρονα. Έτσι, όλη η αγάπη του 
είχε επικεντρωθεί σε αυτόν. Ο πόνος που ένιωσε 
από τον χαμό του ήταν μεγάλος. Αναπολούσε τις 
στιγμές που ήταν μαζί και η ψυχή του γέμιζε θλίψη. 
Μαζί με τους γονείς του προσπαθούσε να αμβλύνει 
τον πόνο του, μιλώντας για αυτόν, και μαθαίνοντας 
ότι μπορεί να μην είναι παρών στη ζωή τους, όμως 
θα είναι πάντα παρών στις αναμνήσεις τους.

Η μόνη κληρονομιά που είχε ο παππούς ήταν η 
ορειβατική του στολή –αρκετά φθαρμένη πια από 
τον χρόνο–, ένα χάρτινο κουτί με φωτογραφίες και 
μια πέτρα. Όλα αυτά, με ένα ιδιόχειρο σημείωμα 
δια θήκης το οποίο είχε γραφτεί πριν από χρόνια, τα 
άφηνε στον εγγονό του. Μπορεί να μην είχαν καμία 
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αξία, αλλά και μόνο που ήταν επιλογή του παππού 
του να είναι δικά του, αποφάσισε να τα κρατήσει 
σαν φυλαχτό για όλη του τη ζωή και θα άφηνε να 
τα δουν μόνο αυτοί που θα επέλεγε εκείνος. Ακό-
μη και στους γονείς του, που ήθελαν να δουν τις 
φωτογραφίες, ανακοίνωσε ότι θα τους έδειχνε την 
κληρονομιά όποτε έκρινε αυτός ότι έπρεπε να το 
κάνει.

Πήρε την ορειβατική στολή του παππού του και 
την τακτοποίησε μέσα στην ντουλάπα του. Την πέ-
τρα την έβαλε μέσα στο κουτί με τις φωτογραφίες. 
Τοποθέτησε το κουτί στο ράφι της βιβλιοθήκης για 
να κάνει «συντροφιά» με τα βιβλία της πέμπτης δη-
μοτικού. 

Οι γονείς του, μετά τον θάνατο του παππού, σκέ-
φτηκαν για να τον χαροποιήσουν να σχεδιάσουν ένα 
δεκαήμερο διακοπών. Το μέρος όπου θα πήγαιναν 
θα ήταν επιλογή του Πέτρου.

Το βράδυ της ανακοίνωσης των σχεδίων τους, ο 
Πέτρος πήρε τον χάρτη της Ελλάδος και άρχισε να 
κοιτά πού θα μπορούσαν να ταξιδέψουν. Για έναν 
περίεργο λόγο, που και αυτός δεν καταλάβαινε, δεν 
του άρεσε κανένα μέρος. 

―Γιατί δεν μπορώ να αποφασίσω; Τόσα μέρη 
υπάρχουν!

Εκείνη τη στιγμή του ήρθαν στο μυαλό τα τελευ-
ταία λόγια του παππού του, τα οποία είχε ξεχάσει 



19

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ

και δεν είχε αναφέρει σε κανέναν: «…Πήγαινε να τον 
βρεις… εκεί είναι ο Φα… δεν σκοτώθηκε. Στον Όλυ…»

Έκλεισε τον χάρτη, ξάπλωσε στο κρεβάτι του και 
βάζοντας τα χέρια πίσω από το κεφάλι κοιτούσε με 
επιμονή το ταβάνι, λες και περίμενε από αυτό την 
ερμηνεία των λόγων ενός ετοιμοθάνατου. 

―Ποιος “Φα…”; Πού να πάω να τον βρω; Στον 
Ολυμπιακό; ρώτησε σχεδόν δυνατά, περιμένοντας 
απάντηση από τον ζεστό αέρα του δωματίου μιας 
και οι γονείς του φαίνεται πως είχαν ήδη κοιμηθεί 
από την κούραση των τελευταίων ημερών.

Τα φώτα του απέναντι διαμερίσματος άναψαν 
και, διαπερνώντας την μπαλκονόπορτα του δωμα-
τίου του, φώτισαν τα ράφια της βιβλιοθήκης. Τo 
βλέμμα του έπεσε πάνω στο κουτί με τις φωτογρα-
φίες. Σηκώθηκε, το πήρε και επέστρεψε στο κρεβάτι 
του. Άνοιξε το φως του πορτατίφ. Το κουτί ήταν πα-
λιό και χρειαζόταν άμεση αντικατάσταση. Το καπάκι 
του ήταν φθαρμένο στις γωνίες. Σίγουρα αυτός που 
το είχε στην κατοχή του το ανοιγόκλεισε πολλές φο-
ρές. Στο πάνω μέρος, αν πρόσεχε κάποιος, θα διέ-
κρινε την υπογραφή του Πέτρου Βουνίσιου. Αλλά 
ο μικρός Πέτρος δεν έδωσε σημασία σε αυτήν τη 
«μουτζούρα» και άνοιξε το κουτί. 

Το πρώτο πράγμα που παρατήρησε ήταν η πέ-
τρα. Την περιεργάστηκε για λίγο και αφού δε βρήκε 
κανένα ενδιαφέρον σε αυτήν έκανε την κίνηση να 
την αφήσει πάνω στο κρεβάτι του. 
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«Μύρισε την πέτρα…» άκουσε να του λέει κά-
ποιος. 

Αυτός ο κάποιος δεν ήταν παρά μια φωνή μέσα 
του, γιατί στο δωμάτιο δεν υπήρχε ούτε ένα κουνού-
πι να πετά. 

«Σιγά μην έχει η πέτρα μυρωδιά» ψιθύρισε και χα-
μογέλασε. 

«Μύρισε την πέτρα…» άκουσε πάλι τη φωνή. 
Φυσικά και δεν περίμενε να έχει μυρωδιά μια πέ-

τρα. 
Την πλησίασε ανόρεχτα στη μύτη του υπακούο-

ντας στο παράλογο της φωνής. Μια αίσθηση δροσε-
ρού, καθαρού βουνίσιου αέρα γαργάλησε τη μύτη 
του. Έκλεισε τα μάτια του και σχεδόν άκουσε τον 
αέρα να φυσά δυνατά πάνω στο βουνό. Μετά την 
άφησε πάνω στο κρεβάτι του. «Τι παράξενη αίσθη-
ση είναι αυτή;» αναρωτήθηκε και πήρε την πρώτη 
φωτογραφία που βρισκόταν πάνω πάνω στο κουτί. 

Ένας νεαρός άντρας με καπέλο εποχής, παπού-
τσια, κάλτσα μάλλινη μέχρι το γόνατο και παντελό-
νι βερμούδα –με κουμπί που έσφιγγε στο γόνατο–, 
σακάκι κουμπωμένο μέχρι τον λαιμό και ορειβατικό 
μπαστούνι στο χέρι. Η κορμοστασιά του εξέπεμπε 
«αέρα αριστοκρατικό». Το πρόσωπο της φωτογρα-
φίας δεν του έλεγε τίποτα. Κάνοντας να την αφή-
σει δίπλα του για να προχωρήσει στην επόμενη, 
πρόσεξε στο πίσω μέρος της κάποια σημείωση. Με 
καλλιγραφικά γράμματα ήταν γραμμένο ένα όνομα, 
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Νίκος Βούσιος και μια λεζάντα: Πριν την αναρρίχη-
ση. Λιτόχωρο 1927. Frederic Boissonnas (Φρεντερίκ 
Μπουασονά). 

Η επόμενη φωτογραφία ήταν επίσης κιτρινισμένη 
και φαγωμένη στις άκρες. Ο Νίκος Βούσιος, μεγαλύ-
τερος στην ηλικία, με έναν έφηβο στην κορυφή ενός 
βουνού. Ημερομηνία και τοποθεσία, «1936 – Μύτι-
κας». Αυτήν τη φορά ο Πέτρος κοίταξε με σιγουριά 
το πίσω μέρος της φωτογραφίας. Ήταν σίγουρος 
ότι κάτι θα έγραφε. Και πράγματι δε διαψεύστηκε. 
Δύο ονόματα ήταν γραμμένα: Νίκος Βούσιος-Βουνί-
σιος και Πέτρος. Κοίταξε εκείνο το αγόρι που είχε το 
ίδιο όνομα με αυτόν με μεγάλη προσοχή. Ήθελε να 
δει αν είχαν κάτι κοινό μεταξύ τους. Άπλωσε το χέρι 
του και άναψε το κεντρικό φως του δωματίου. Αλλά, 
επειδή ήθελε να δει και την παραμικρή λεπτομέρεια, 
άνοιξε το συρτάρι του κομοδίνου του και πήρε τον 
μεγεθυντικό φακό. Βρήκε την κατάλληλη απόσταση 
ύστερα από ένα λεπτό πηγαινέλα πάνω στο πρόσω-
πό του, και εκείνο που πρόσεξε ήταν το χαμόγελο 
του παιδιού. Πόσο έμοιαζε του παππού του!!! 

Με μεγάλη περιέργεια κοιτούσε μία μία τις φωτο-
γραφίες που έβγαζε από το χάρτινο κουτί. Παρόλο 
που ήταν γεμάτο, ο Πέτρος στάθηκε σε μερικές τις 
οποίες ξεχώρισε. Σίγουρα ο παππούς του θα είχε 
κοιτάξει πολλές φορές τη δική του φωτογραφία 
στην πρώτη δημοτικού γιατί ήταν τσαλακωμένη.

Οι φωτογραφίες που έβαλε στην άκρη ήταν όλες 
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κι όλες επτά. Τις άλλες τις έβαλε με προσοχή πάλι 
μέσα. Την ώρα αυτή πρόσεξε στον πάτο του κου-
τιού ένα χειρόγραφο σημείωμα. Τα γράμματα είχαν 
σχεδόν ξεθωριάσει:

Υπάρχει μια ίδια πέτρα στα χέρια του. Την έχει πά-
ντα μαζί του.

«Τι περίεργο σημείωμα» σκέφτηκε. Μετά πήρε 
το κουτί, έβαλε τις υπόλοιπες φωτογραφίες μέσα 
–μαζί με το σημείωμα– και το τοποθέτησε στο ράφι. 
Οι επτά φωτογραφίες μαζί με την πέτρα σχημάτισαν 
μια γραμμή πάνω στο κρεβάτι του, λες και πήγαιναν 
για παρέλαση. 

Πρώτα η πέτρα. 
Μετά η φωτογραφία του 1927. 
Τρίτη η φωτογραφία του 1936. 
Ακολουθούσε μια φωτογραφία ενός γκριζομάλλη 

να κάθεται πάνω σε μια πέτρα κρατώντας ένα ξύλο 
στο χέρι, σαν μαγκούρα, με το όνομα Χρήστος Κάκ-
καλος και δίπλα του ο παππούς του, νέος και ωραίος. 

Η επόμενη στη σειρά ήταν από τελετή γάμου στο 
ξωκλήσι ενός βουνού. Τα πρόσωπα δε διακρίνονταν 
καθαρά. 

Ύστερα η φωτογραφία του παππού του με τη 
γιαγιά Άννα κι ένα μωρό στην αγκαλιά. 

Προτελευταία φωτογραφία ο παππούς του πάλι 
με τη γιαγιά Άννα και ένα μεγάλο παιδί, σχεδόν στην 
ηλικία του. 

Και τελευταία, μια έγχρωμη, η οικογένεια Βουνί-
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σιου σε ένα χωριό. Ο πατέρας του Πέτρου, Νίκος 
Βουνίσιος, η μαμά του η Αμαλία, ο Πέτρος σε ηλικία 
ενός έτους και ο παππούς Πέτρος στην αναπηρική 
του καρέκλα.
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Το πρωί ο Νίκος και η Αμαλία Βουνίσιου έπιναν τον 
καφέ τους πριν αναχωρήσουν για τη δουλειά. Ο Πέ-
τρος άνοιξε την πόρτα του δωματίου του και, σχε-
δόν με κλειστά μάτια, είπε μέσα από τα δόντια του 
«καλημέρα».

―Γιατί ξύπνησες τόσο πρωί, αγόρι μου; Τέλος το 
σχολείο! Αρχίζουν οι διακοπές σου! είπε με χαμόγε-
λο η μητέρα του. 

―Μαμά, γάλα, ψιθύρισε και της έδωσε ένα φιλί 
στο μάγουλο.

Χρειάστηκε ένα τέταρτο για να συνέλθει από τον 
πρωινό ύπνο και αφού έπλυνε το πρόσωπό του κά-
θισε στο τραπέζι μαζί με τους γονείς του.

―Λοιπόν, Πέτρο, την επόμενη εβδομάδα αρχί-
ζει η άδειά μας και πρέπει να καταλήξουμε πού θα 
πάμε, του είπε ο πατέρας του την ώρα που σηκωνό-
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ταν από το τραπέζι για να πάρει την τσάντα του και 
να φύγει για το μαγαζί. 

―Θα αποφασίσω… απάντησε ο Πέτρος, την ώρα 
που ο πατέρας του ανοίγοντας την εξώπορτα του 
σπιτιού τους του έκλεινε το μάτι. 

Ήταν η δεύτερη εβδομάδα των σχολικών διακο-
πών αλλά με όσα συνέβησαν στον Πέτρο φάνταζε 
ως η πρώτη ελεύθερη μέρα. Είχε όλο τον χρόνο 
δικό του για να κάνει ό,τι θέλει.

Ήταν πια αρκετά μεγάλος και οι γονείς του του 
είχαν εμπιστοσύνη και τον άφηναν κάποιες ώρες 
σπίτι μόνο του. Άλλωστε το μαγαζί του πατέρα του, 
στο οποίο δούλευε και η μητέρα του, απείχε μόλις 
δύο τετράγωνα από το σπίτι τους. Και για κάτι επεί-
γον υπήρχε και το τηλέφωνο. 

 Η μητέρα του μάζεψε το τραπέζι και άρχισε να 
ετοιμάζεται για το μαγαζί. 

―Πέτρο, αργότερα έλα και εσύ στο μαγαζί. Σή-
μερα περιμένουμε μια μεγάλη παραγγελία ρούχων 
και η βοήθειά σου θα μας χρειαστεί.

―Μαμά, προτού φύγεις, θέλω να σου δείξω κά-
ποιες φωτογραφίες.

Δεν περίμενε την αντίδραση της μαμάς του, αν 
είχε ή δεν είχε χρόνο να δει πρωινιάτικα φωτογρα-
φίες, και έτρεξε στο δωμάτιό του. Πήρε τις φωτο-
γραφίες και τις τοποθέτησε, με την ίδια σειρά, όπως 
τις είχε αραδιασμένες στο κρεβάτι του. 

Η μαμά του ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο 
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αποφάσισε να δείξει μέρος της κληρονομιάς του 
παππού του. 

Η Αμαλία έριξε μια γρήγορη ματιά και στάθηκε 
στην τελευταία που ήταν όλη η οικογένεια μαζί. 

―Τι όμορφος που ήσουν μικρός! Όχι πως δεν εί-
σαι τώρα… κουκλάκι μου εσύ, του είπε και του έδω-
σε ένα δυνατό φιλί στα μαλλιά. 

―Από αυτήν έπρεπε να ξεκινήσεις, της είπε και 
της έδωσε την πρώτη φωτογραφία. Ξέρεις ποιος εί-
ναι αυτός; 

Η Αμαλία όσο και να την κοιτούσε δεν έβγαλε συ-
μπέρασμα. Είπε ένα «δεν ξέρω» και πήγε στην κρε-
βατοκάμαρα να ντυθεί.

Ο Πέτρος απογοητευμένος κοιτούσε τη φωτο-
γραφία. Η φωνή της μαμάς του, μέσα από την κρε-
βατοκάμαρα, τον ξύπνησε για τα καλά.

―Ξέρω ότι Βούσιο λέγανε τον προπάππου σου. 
Το «βουνίσιος» ήταν το παρατσούκλι του γιατί του 
άρεσε να σκαρφαλώνει στις κορυφές των βουνών, 
και μετά στον παππού σου καθιερώθηκε το «Βουνί-
σιος» σαν επίθετο. Και αφού τον λένε και Νίκο, πρέ-
πει να ήταν σίγουρα ο προπάππους σου. Αν έρθεις 
στο μαγαζί, μην ξεχάσεις να κλειδώσεις την εξώ-
πορτα. 

Η Αμαλία βγήκε βιαστική από την κρεβατοκάμα-
ρα κοιτώντας την ώρα στο ρολόι της.

―Άργησα, πρέπει να φύγω. Και όπως είπαμε 
έτσι, αγόρι μου; 
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―Μαμά, ποιος ήταν ο Frederic Boissonnas;
―Δεν ξέρω… Άργησα… είπε και έκλεισε την εξώ-

πορτα δυνατά.
«Ο προπάππους μου!!! Αν είναι δυνατόν! Ποτέ δε 

σκέφτηκα ότι μπορεί να είχα και προπάππου!» είπε 
από μέσα του και πήγε στον υπολογιστή. Τον άνοιξε 
σκεπτόμενος να παίξει κανένα παιχνίδι για να αρ-
γήσει ή ίσως και να μην πάει καθόλου στο μαγαζί 
των γονιών του. Δεν είχε καμία διάθεση να κουβαλά 
ρούχα καλοκαιριάτικα. 

Η οθόνη του υπολογιστή άνοιξε στη μηχανή ανα-
ζήτησης γκουγκλ. Αντί όμως να πληκτρολογήσει το 
όνομα του τελευταίου παιχνιδιού που του σύστησαν 
οι φίλοι του, εντελώς ασυνείδητα πάτησε το όνομα 
του Frederic Boissonnas. Ήταν πολύ περίεργος να 
δει ποιος ήταν αυτός που υπέγραφε στη φωτογρα-
φία του προπάππου του. 

Frederic Boissonnas. Γεννήθηκε στη Γενεύη το 
1858. Ήταν φωτογράφος και ιδιαίτερα γνω-
στός για την φωτογραφική του τεχνική αλλά 
και τη φωτογράφιση του ελληνικού χώρου… Το 
έργο του σε ό,τι αφορά την Ελλάδα θεωρείται 
«πρωτοποριακό αλλά και καθοριστικό για την 
εξέλιξη της ελληνικής φωτογραφίας κατά τον 
20ό αιώνα».

Την περίοδο 1900-1930 επισκέφτηκε αρκετές 
φορές την Ελλάδα. Με τη φωτογραφική του μη-
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χανή αποτύπωσε όψεις της ελληνικής κοινωνίας. 
Το 1903 επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ελλά-
δα μαζί με τον Ντανιέλ Μπο-Μποβί, πρύτανη της 
Σχολής Καλών Τεχνών της Γενεύης. Μαζί με τον 
Ντανιέλ και τον κυνηγό των αγριοκάτσικων από 
το Λιτόχωρο, Χρήστο Κάκκαλο, κατέκτησε για 
πρώτη φορά την κορυφή του Ολύμπου, τον Μύ-
τικα, τον Αύγουστο του 1913, όπου ξαναγύρισε 
στα 1919 για να συμπληρώσει το φωτογραφικό 
του αρχείο. Στα 1927 με τον νεοσύστατο Ελλη-
νικό Ορειβατικό Σύνδεσμο οδήγησε μια ομάδα 
από ξένους αλπινιστές.

Το τελευταίο του ταξίδι στην Ελλάδα το 
πραγματοποίησε το 1930 στο Άγιο Όρος…

Ξαφνικά ο Πέτρος ένιωσε ότι κρατά μια σημαντι-
κή φωτογραφία στα χέρια του. Ίσως να στοίχιζε και 
χιλιάδες ευρώ αφού είχε το όνομα ενός τόσο σημα-
ντικού φωτογράφου. Αλλά τι σημασία έχουν τα χρή-
ματα μπροστά σε αυτό που έμαθε! Ή μήπως έχουν; 
Σκέφτηκε ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να 
αγοράσει επιτέλους έναν δικό του υπολογιστή, ένα 
αγωνιστικό ποδήλατο, μια μπάλα του μπάσκετ και 
έναν σωρό άλλα παιχνίδια. Σίγουρα θα έδινε και 
κάποια χρήματα στους δικούς του για να μη δου-
λεύουν τόσο πολύ και κουράζονται. Ώσπου να βρει 
όμως αγοραστή σκέφτηκε να κρατήσει τη δόξα της 
οικογένειας! 
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«Πρέπει να ήταν πολύ σημαντικός ο προπάπ-
πους μου για να τον βγάλει φωτογραφία ο Frederic 
Boissonnas! Μήπως οι ρίζες του οικογενειακού 
μου δέντρου βαστάνε από το εξωτερικό, αφού ο 
Frederic Boissonnas οδήγησε ομάδα από ξένους 
αλπινιστές; Και το στιλ του… πολύ αριστοκρατικό 
μου φάνηκε! Τα ρούχα του, το καπέλο του… το στή-
σιμο για φωτογράφιση… Έχει κάτι διαφορετικό από 
τους άλλους…» συλλογιζόταν.

Κοίταξε απέναντι τον τοίχο και είδε ένα κάδρο με 
ένα δάσος και ένα ποταμάκι να κυλά. Η φαντασία 
του οργίαζε. 

«Βρε, μπας και εκεί κάπου ήταν ο πύργος του 
προπάππου μου;» αναρωτιόταν. «Μήπως να τους 
πω να πάμε στον πύργο του για διακοπές; Θα έχου-
με υπηρέτες και μαγείρισσες και επιτέλους θα τρώω 
“γκουρμέ” φαγητά και όχι φακές!»

Διάβασε πάλι το κείμενο που βρήκε στο ίντερνετ, 
για να σιγουρευτεί για την καταγωγή του προπάπ-
που του. «Ξένους αλπινιστές, αυτό είναι» σκέφτηκε 
με ενθουσιασμό. «Πού ξέρεις… Μπορεί να είμαι… 
απόγονος λόρδου». Ο ενθουσιασμός του όμως κρά-
τησε λίγο γιατί η επόμενη σκέψη τον προσγείωσε 
στην πραγματικότητα. «Αλλά λόρδο να τον λένε 
Νίκο Βούσιο; Πού ακούστηκε αυτό!»

Η υπογραφή του Frederic Boissonnas στη φωτο-
γραφία ήταν οικογενειακό κειμήλιο! Σίγουρα κανείς 
από τους συμμαθητές του δεν έχει κάτι τόσο σημα-
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ντικό να δείξει στην τάξη. Με τόση δόξα μέχρι και η 
ακατάδεκτη Κατερίνα, η όμορφη συμμαθήτριά του, 
θα τον αποδεχτεί για φίλο της. Έκανε πολλά όνει-
ρα κρατώντας τη φωτογραφία στα χέρια του. Όταν 
ολοκλήρωσε και το πιο επιτυχημένο σενάριο ονεί-
ρου, να βρίσκεται για δημοπρασία της φωτογρα-
φίας στον οίκο Christie’s –μεγάλος οίκος δημοπρα-
σιών–, πήρε ένα χαρτί να αντιγράψει την υπογραφή 
του φωτογράφου αλλά μπερδεύτηκε στις γραμμές. 

Για να μη χαλάσει η φωτογραφία, σκέφτηκε να τη 
σκανάρει και να την κρατήσει σε αρχείο στον υπο-
λογιστή. Όταν θα μεγάλωνε και θα έκανε και αυτός 
εγγόνια, θα τους μιλούσε για τον προπάππου του 
παππού τους. Έβαλε, λοιπόν, τη φωτογραφία στο 
σκάνερ και ο χαρακτηριστικός ήχος έδωσε την εντο-
λή της διαδικασίας σκαναρίσματος μπρος πίσω. Το 
ίδιο έκανε και με τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Έτσι, 
μπροστά του τώρα είχε το αρχείο «η κληρονομιά 
του παππού», το οποίο μετέφερε και στο τάμπλετ 
του. 

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Ο Πέτρος κληρονομεί ένα κουτί με φωτογραφίες από τον παπ-
πού του, που φανερώνουν την αγάπη του για την ορειβασία και 
τον Όλυμπο. Οι τελευταίες λέξεις του παππού, «…Πήγαινε να 
τον βρεις… εκεί είναι ο Φα… δε σκοτώθηκε… Στον Όλυ…», 
παρακινούν τον Πέτρο να πείσει τους γονείς του να πάνε μαζί 
με ένα φιλικό ζευγάρι και τον γιο τους για τις καλοκαιρινές 
τους διακοπές στο Λιτόχωρο. Εκεί μαζί με άλλα δύο κορίτσια 
ξεκινούν να λύνουν το μυστήριο...

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τα αινιγματικά 
τελευταία λόγια του παππού, θα φτιάξουν 

μια μυστική οργάνωση.

Θα καταφέρουν να ρίξουν φως στη λέξη Φα;

Τι κρύβει η ανάβαση στον Όλυμπο;

Θέμα: Ταξίδια στην Ελλάδα – ΠΙΕΡΙΑ
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