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Περασμένα μεσάνυχτα ξύπνnσε n φωνr'i. «Μnν πας, είναι ανώΦελο, θα γυρίσεις 
ερείπιο». «Πρέπει», προσπαθώ να δικαιολΟγnθώ, » ... πρέπει να δω το μέρος που 
στοίχειωσε τα σκοτάδια μου.Πρέπει ν' aφουγκραστώ τπ γαλr'iνn εκείνου του 

τοπίου που γέμισε τσουκνίδες και τριβόλια τπ νιότn μου. 

Πρέπει να πιάσω στις φούχτες μου κείνο το χώμα που έβαψε κόκκινn τπ ζωr'i μου. 

Πρέπει!». «Χα! Βλέπεις πως έχω δίκιο; Μιλάς πολύ. Δεν το συνπθίζεις. Εκτός κι αν 

πρόκειται να κάνεις κάτι, που ξέρεις εκ των προτέρων πως θα το μετανιώσεις». 

«Σκάσε, πια! Πρέπει να πάω. Πρέπει να μάθω αν είναι εκεί, το καταλαβαίνεις;». 

«Ξέρεις πως r'iταν, αλλά δεν είναι πια ...... 

«Δεν ξέρω!». «Λες ψέματα, ξέρεις!». •<'lσως, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πως μπορεί 

κανένας να είναι σίγουρος για κάτι που δεν θέλει να πιστέψει, για κάτι τόσο φρι

κτό ... ». «Κι όμως, είσαι σίγουρος!». «Μπορείς να λες ό,τι θες. Δεν θα με σταματr'i
σεις, θα πάω!». 

Πr'iγα. ο r'iλιος r'iταν χαμnλά ακόμα. Ένα ψυχρό αεράκι θρόιζε στα φύλλα των γει

τονικών ευκαλύπτων. Σαν προειδοποίnσn, ... π φωνr'i. Το συνεργείο είχε πιάσει 
δουλειά γύρω από το ξεροπr'iγαδο. Νέα παιδιά, όλο δύναμπ, χαμογελαστά, γεμά

τα ζωντάνια. κι όμως, αντί να παίζουν και να ερωτεύονται, ψαχουλεύουν το 

θάνατο. 

Ξεροκαταπίνω. Η πρόσχαρπ κοπέλα που γνώρισα στο οδόφραγμα με πλnσιάζει 

και μου δείχνει το διπλανό χωράφι. «Εκεί βρr'iκαμε r'iδπ οκτώ. Εδώ ... δεν ξέρω αν 
θα βρούμε εκείνο που πιστεύουμε. γπι'iρξε επέμβασn, αυτό είναι το μόνο σίγου

ρο>>. 

Κοιτάζω προς το χωράφι. Μια λουρίδα ωχρr'iς γπς ανάμεσα στα στάχια. 

«Στάρι ... », ψελλίζω αμr'iχανα.» ... εδώ φύτευαν στάρι. Πότε πότε, τις καλοχρονιές 
και βαμβάκι. το χώμα ανάβρυζε νερό. Το Μάπ γινόταν π σπορά και τρεις μnνες 

ύστερα σκάζανε οι μύτες των μπουμπουκιών και γέμιζε ο κάμπος λευκές πετα

λούδες, σαν χιονισμένπ στέπα. 

Με τις πρώτες μέρες του Φθινοπώρου άρχιζε π συγκομιδr'i. Μαζεύαμε τα καρύ

δια και ξημερωνόμαστε στα καλντερίμια ακούοντας μαγεμένοι τους θρύλους και 

τα παραμύθια των γιαγιάδων, μαδώντας το μαλακό τους χάδι. Γι' αυτόν τον 

πλούτο τπς γnς Φτιάχτnκε το υδραγωγείο, τα λαγούμια και τα ππγάδια. Γι' αυτόν 

τον πλούτο κτίστπκε και το τσιφλίκι. Για το στάρι - το ψωμί μας. 

Για το βαμβάκι - τπν προίκα των κοριτσιών μας. Για τπ ζr'iσn μας. Από γενιά σε 
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γενιά ... Ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι μια μέρα τούτος ο τόπος που έσφυζε 
ζωή θα γινόταν Γολγοθάς για κενούς που τον δούλεψαν με τόσο κόπο και τόσπ 

φροντίδα ... " 

Πήγα, τριάντα πέντε χρόνια μετά. τα μνr\ματα ανοίχτnκαν βιαστικά κι ύστερα 

σκεπάστnκαν πάλι, αφήνοντας μια γυμνή λουρίδα ωχρr\ς γπς ανάμεσα στα στά

χια, στn θέσn των παλιών ροδώνων. Σαν χαρακιά τnς ψυχr\ς, σαν τύψn ανάμεσα 

στο χτες και το αύριο. Πήγα. Ένα κομμάτι δικό μου είναι κει. Ένα κομμάτι αλανών 

μας είναι κει. και πρέπει, είναι ανάγκπ, να το ξαναβρούμε. 

Η ουσία της περιουσίας 

του Στέλιου Παπαντωνίου, 

Εκπαιδευτικού 

Θέλετε να πείτε πως, μιλώντας για «περιουσιακό», εννοείτε πως όλn n ζωή στα 
χωριά και στις πόλεις και κωμοπόλεις μας, οι εκκλnσιές και τα σχολεία μας, τα 

καφενεία, οι σύλλογοι κι n ελιά που φύτεψε ο πατέρας και το σπίτι με το φούρ
νο, όλα αυτά είναι «ΟΙ περιουσίες» για τις οποίες σκοντάΦτετε, δεν τα βρίσκετε, 

τα βάζετε σ' ένα καλάθι και θα τα ξανασυζnτr\σετε; Εμείς το δίκαιο τnς ειρr\νπς 

κι αυτοί το δίκαιο του πολέμου και τnς αρπαγής; 

Δnλαδή τι; Θα μοιράσουμε τn ζωr\ χιλιάδων χρόνων, τnν ιστορία και παράδοσn, 

αρχαία θέατρα και γυμνάσια, αγάλματα κι εικόνες. εκκλnσιές και μοναστr\ρια, τον 

στολισμένο επιτάφιο και τn λαμπρr\ ανάστασn του Χριστού μας, θα τα κάμουμε 

κοινr\ πολιτιστικr\ κλnρονομιά; Από πού κι ως πού; Όλα αυτά δεν είναι παρά n 
περιουσία μας, n ιστορία κι ο πολιτισμός μας. Δεν είναι όπως λέμε έχω ένα γαϊ· 
δούρι, ένα αυτοκίνnτο και το πουλώ, ξύλα κεραμίδια και παιγνίδια, στιλπνές μπά

λες να στολίζουμε το δέντρο, κούτσουρα για τζάκι! Είναι το πρόσωπο μας, κατα

λαβαίνεις; 

Ο άνθρωπος είναι το σπίτι του! Στnν κάθε του γωνιά κάθισε, γέλασε, έκλαψε, είδε 

το φως, ψπλάφισε το σκοτάδι, μπr\κε στnν κουζίνα με τις μυρουδιές. τn σούπα 

να βράζει το χειμώνα, λεμονάδα κάτω από τnν κλnματαριά το καλοκαίρι, εκεί 

έπαιξε, τσάπισε τον κήπο, πότισε λουλούδια, τάισε όρνιθες και κουνέλια, ξnμε

ροβραδιάστnκε στο διάβασμα, βγr\κε το κατώφλι και μπήκε στον κόσμο. Λίγο πιο 

πάνω n εκκλnσιά, λίγο πιο κάτω το Δnμοτικό. 




