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Παλιές και νέες ι:πιθυμiες απλών ανθρώπων
Σήμερα σκέφθηκα να γράψω για τη χα

μοηκό σχολείο που παρόλη ιην επιμέλεια

ρά, για την ευτυχία, γtα παλιές και και

και την εξυπνάδα του δεν τα κατάφερε να

νούργιες επιθυμίες των απλών ανθρώπων

γίνει και αυτός ένας σπουδαίος όπως με

που κάποτε πραγματοποωuνται και κά

ρικοί άλλοι συμμαθητές μου που είχαν τα

ποτε μένουν επιθυμΊες.

ΟΗ<Ονομικό μi;σα.

· Οταν

όμως λέγω

χαρά και ευτυχiα δεν εννοώ μόνψa πρά

Τ ου είπα για το σκοπό της έρευνας μου

γματα. Αλλά γι αυτά που έρχονται και

και το ρώτησα για ης επιθυμίες του. Ο

φεuγουν. Τι να σας πω. Μόνψη χαρά και

Γιώργος που είναι ένας καλός οικογενει·

ευτυχία δεν υπάρχει για κανένα σ αυτό

άρχης δεν .άργησε να μου δώσει την

τον κόσμο. Ακόμη και για τον ίδιο το Θεό

απάντηση του.

που μας τα στέλλει δεν υπάρχει ούτε γι

Εγώ Ανδρeα μου μα και η γuναiκα μου

αυτό μόνιμη χαρά και ευτυχία. Βλi:πετε οι

η Μαρία δεν θέλουμε τίποτε για τους εαυ

άνθρωποι δεν εννοούν να αφήσουν οuτε

τούς μας. τ ο μδνο που ζητοuμε από την

το Θεό μας ήσυχο για vα απολαuσει έστω

κοινωνία μας εiνω να φανεί ολιγότερο

και μια μέρα αυτά τα αγαθό.

άδικη στα τρία μας παιδΙCχ. Θέλουμε να

Πόλεμος στην Περσία και το Iράκ -κω

δοuμε τα παιδιά μας μορφωμένα και να

να σκεφτείτε έχουν κω οι δυό πετρi:λαια,

πάρουν με την αξία τους, αν την έχουν

πολεμικές συγκρούσεις στο γειτονΙκό Λί

βέβαια κάποια Θέση στην κοινωνiα μας.

βανο, αναταραχές στη Βόρεω Ιρλανδία

Ίϊποτε άλλο δεν θέλουμε από αυτήν την

και αλλαχού, πρόσφυγες στην Κuπρο και

ζωή.

Αφρικιi και τη Ασία και τόσα άλλα που

τηση μου με το Γιώργο και με συνωσθή

σ άλλα μέρη: πείνα ιωt υποω:ησμός στην

Βαριά ικανοποιημένος από τη συνάν·

χρειάζεσαι τόμους βιΒλίων γ1α να τα πε

μαrα χαράς που μου

ρ;γράψεις.

του, ξεκίνησα y;α τη δεύτερη επ!σκεψη σe·

Με τέτοια προβλήμmα που του δη~Η

η ολιγάρκεια

να κοντινό χωριό.

ουργούν οι άνθρωτιοι πώς είναι δυνατό ο

Είπα στον εαυτό μου rτως για να βγάλω

Θεσuλλης μας να έχει ο καuμένος μόνιμη

σωστά συμπεράσματα έηρεπε vα διιj το

χαρά και ευτυχία.

Βέβciια υπάρχουν σ άλλα μέρη καt άλ
λους τόπους χαρές καΙ ευτυχίες γι αυτ6

σκέφτομω και λέγω γιατi να είvαι έτσι η

Μάριο, eνα παλιό φ!λb και ουγχωριαν6

πούταν κι αυτός θίJμα τοι;ι Αττίλα όηως κΙ
εγιiJ.

Ο ΜάρΙος, γεωργός το επάγγελμα, εγ

ζωrι. Γιατί άλλοι να i:χουν ης ταpαχές και

κατέλειψε ό,η εiχε και δεν είχε για να yiνει

άλλοι τις χαρές, άλλοι να έχουν τους στε

ηρόσφυyας στη δική του πατρiδα. Ο Μά
ριος με τη βοήθεια της
μα

ναγμούς και άλλοι τις αισιοδοξίες

Με αυτά τα συνωσθήματα προβλημα
τiστηκα σήμερα και θέλησα να βρώ ης
για τις χαρές και για ης δυστυχίες

των ανθρώπων.

και όλης της οικογένειας του που εivcn
όλοι

τα

δέκα σΙ<όλες γης που του

η

Κυβέρνηση μας.

Αυτό που UJ<έφτηκα να κάμω είναι να

Τον βρήι<α σε ένα μηφό θερμοκήπιο vα

γυρίσω εδώ και εκεί για να ρωτήσω να

ψεκόζει και να rrεριπωήται ης ντομάτες

μάθω για τις επιθuμiες και τα προβλήματα

του. Η

απλών ανθρώπων. Τον πρώτο που διάλΕ

~όμως δεν θα πολυλογήσω. Φιληθi1κα·

ξα να ρωτήσω ήταν ο Γιιίφγος, ένας 01·

με, μιλιΊσαμε για τα παλιό μας και ύστερα

κοδόμος παλι6ς ουμμαθηηiς μου στο δη-

μπήκαμε στο θέμα μας.

μας ήταν αηερiγραπτη
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Μάριε μου Θέλω σε ηαρακ~λω νσ μου

του ανθρwπου πιστή, φιλότιμη, και ευσυ·

για τα προβλήματα σου. Και ο Μάριος

νείδητη. Το βοηθά να κλέβει, να κρ\Jβει
κέρδη από το φόρο εωοδήματος, να φυ.

δεν άργησε να μου απαντήσει

γαδεύει μεγάλα κεφCιλαια στο εξωη:ρικι)

Ανδρέα μου δεν Θα σου μιλrισω γω
προβλήματα γιατί ξέρω να τα λύω μόνος

γοuλλα μένει πάντα σχεδόν με τον ίδιο

πεις με λίγα λόγια για τις ειτιθυμir:ς σου

και πολλά άλλα. Και όμως η φτωχή Γιωρ·

μου. Εις ότι αφορά τις επιθυμίες μου αυτές

μισθό και πάντα πιστή και ευσυνείδητη με

τις ξέρεις καλύτερα από μένα. Εiνω δυ·
νατό να έχουμΕ άλλΕς Επιθυμiες εμείς οι

το αφεντικό της. Τη ριi;τηοα και τη ΓΊωρ·

γοuλλα ποιες είναι οι επtθυμiες της.

πρόσφυγες από του να πάμε πίσω στα

Τι να σου πω Ανδρέα μου. Η μόνη μου

χωριά μας. Είναι δυνατό να μην καταλα

βαίνεις πως τα χωριά μας είναι τα πιο

επιθυμία είναι να αλλάξει χαρακτήρα το
αφεντικό μου. Να πάψει να κλέβει το δη

όμορφα τα πιο γλυκά χωριά του κόσμου.
Όλα τα άλλα εiνω προσωρινότητες. Αν

να πάψει να είνι::η τόσο ανικαvοποiητσς

μόσιο, να πάψει να στέλλει στο εξωτερtκό

μεiνεις μαζί μας να φάμε το μεσημέρι θα

και τόσο άπληστος σης δουλειi:ς του. Το

σου πω και άλλα πολλά για να γράψΕις

θi:λω επί τi:λους να γivει και αυτός άv·

όχι ένα αλλά δέκα χρονογραφήματα στην
<<Ελεύθερη Κυθρi:ωι.

Ομως εηεtδή βιαζόμουν και δεν εiχα τον
καιρό θα τα αφήσω τα άλλα για καμιά άλλη
φορά. Φiλησα το Μάριο και i:φυγα με άλλα
γvι')σια ανθρώπινα συνωσθήματα πάλι. Με
αυτά που μου χάρισε ο Μάρ10c;, τη φιλία,
την πατροπαράδοτη φιλοξΕviα, την ανθρω·
ηιά του Κuπρωυ αγρότη (μου έβαλε με το
ζόρι 2·3 οκάδες ντομάτες για το σπίτι μού)
ξεκίνησα γω την ιρiτη μου επlσι,εφη που
ήταν και η πιο δι)σκολη.

Εδw σιην τρίτη μου ι:ηiσκεψη σuγκροu·

θρωnος όπως εμείς. Με ια ανάμl!<τα συ·

vωσθήματα που μ<)U χάρισε η Γιωργούλ
λα οποφόσισα vα μην κάμω άλλη .εηiσκε
ψη, είχα υπ όψη μου να ι'(ψω και τέταρτη

επίσκεψη, όμως αττοφάσισα να την ακυ·
ρwσω. Γιατί το πρόσωπο ηου

ακοηό

να δω είναι το ίδιο και
αφεντικό της Γιωργούλλας.

από το

Εγκατέλειψα την

σκέψεις

-·- και ιωλές κcπ

ρα εiπα από

μου. Mtinως τα κακά

όλων τωv λαwv κα! όλων των ανθριiJηωv

ετο η εuσυνειδησiα με την φιλαργυρία και

είναι

όλα τα άλλα κακά του κόσμου.

ανάμεσα μας άνθρωποι σαν το αφενηκό

· Ομως

να κυκλοφσρούv

έπρεπε να δω τη φίλη και συγγένισσα μου

της Γιωργούλλας

Γιωργούλλα που είvαι υπάλληλος λογι
ση1ς τόσα χρόνια σε ένα φιλ.άργυρο με·

και παθολογικά φιλάργυροι και "'"''Α"'''"'"'"'
που δεν αφήνουν τις .επ:θυμiες μας να εκ·

γαλοαπατεώνα. !\ω η φτωχή ίΊωργοι)λλα

πληρωθούν.

επιμένεΙ ιόσα χρόνια να του είναι αυτού

··--

