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Γενάρη µήνα να ξυπνάς  6 η ώρα το πρωί και µέσα στη παγωνιά είναι 
κάτι ενάντιο µε τις συνήθειες µου. Πόσο µάλλον του Μήτσου (του 
αυτοκινήτου µου) που θα είναι τώρα ναρκωµένος από τη παγωνιά της 
νύχτας µε παγωµένα τα µπουζί του.   
Πρέπει όµως να πάω, εκατό χιλιόµετρα απ’ εδώ έως το χωριό για να 
αποχαιρετήσω τον θείο τον αδελφό της µητέρας µου. 
91 χρονών και επήρε το κουράγιο, αποφασίζοντας να ταξιδέψει 
χειµωνιάτικα. 
 
Ανοίγοντας τη πόρτα του Μήτσου µε δυσκολία από τη παγωνιά, 
ξαφνιασµένος και απορηµένος µε ρώτησε <τρελαθήκαµε πρωί-πρωί?>. 
Συγνώµη Μήτσο αλλά επείγει να πάµε να αποχαιρετήσουµε το θείο. 
<Στο αεροδρόµιο?> Όχι στο νεκροταφείο. 
 
Κόσµος πολύς, στεφάνια, λουλούδια, µαύρα επίσηµα ρούχα, πρόσωπα 
µε  µάσκα θλίψης, γυαλιά ηλίου, ψίθυροι και βλέµµατα αβεβαιότητος 
<καλέ ποια είναι αυτή µε τη πλαστική γούνα, η Ελένη? καλέ πόσο 
γέρασε δε θα τη γνώριζα αν τη συναντούσα στο δρόµο>. 
Συγγενείς που βλέπονται µόνο σε µεγάλα οικογενειακά γεγονότα, 
γάµους, γιορτές, κηδείες.   
 
Κοίταξα το ρολόι µου ήταν 10, έπρεπε να είχε φανεί, αλλά κάποιος 
δίπλα µου άκουσα να λέει ότι θα <τον φυτέψουνε> στις 11, έτσι 
ακριβώς , θα τον <φυτέψουνε> λες και ήταν ντοµατιά, και ότι στα 
φυτέµατα ποτέ δεν ήταν συνεπείς στην ώρα τους. 
 
Μιας λοιπόν και είχα ελεύθερη µια ώρα µέχρι το <φύτεµα> αποφάσισα 
να κάνω 
µια βόλτα στο εσωτερικό του κοιµητηρίου. Πάντα µου άρεσε  να 
επισκέπτοµαι  τα νεκροταφεία νοιώθω γαλήνη, µεγάλο σεβασµό και 
ανακούφιση για τα εκάστοτε ερωτηµατικά µου όσον αφορά το 
µυστήριο του θανάτου. Αντιθέτως από άλλους που µε το να ακούσουν 
τη λέξη φοβόνται και ανατριχιάζουν, αποφεύγουν όχι µόνο να το 
συζητήσουν αλλά ούτε καν να το σκεφτούν, ο φόβος του αγνώστου 
βλέπεις.   
 
 
Κάθε εποχή έχει τις εντυπώσεις της στα νεκροταφεία. 



 Η άνοιξη σου δίνει πίστη,  χαµόγελα και ελπίδα για µια σοφότερη 
µελλοντική ζωή.  
Το καλοκαίρι νοιώθεις τους δροσερούς τάφους και το ξερό πνεύµα της 
ανθρωπότητας.  
Το φθινόπωρο νοιώθεις µελαγχολία ,απογοήτευση και νοµίζεις ότι σε 
κάτι φταις και φεύγεις γρήγορα σαν ένοχος από το τόπο του 
εγκλήµατος. 
 Ο χειµώνας όπως τώρα, µου δίνει την εντύπωση της ακινησίας, της 
στασιµότητας και της ζεστασιάς του τάφου…. 
 
  
Γυρνώντας λοιπόν από τάφο σε τάφο να βρω το παππού και τη γιαγιά 
µου, που να θυµηθώ µετά από 50 χρόνια, ζήτησα τη βοήθεια από έναν 
γέροντα που βρισκόταν εκεί κοντά καθισµένος σε έναν τάφο 
τρώγοντας το κολατσιό του και πίνοντας τον αχνιστό  καφέ του από το 
θερµός, αγναντεύοντας τον απέναντι τάφο και µε το δάκτυλό του µου 
τον έδειξε σαν να µου έλεγε, εκεί. 
 
 Πράγµατι εκεί έγραφε το όνοµα του παππού ηµεροµηνία γεννήσεως 
και θανάτου του. 
Ευχαριστώ κύριε, αυτόν τον τάφο έψαχνα αλλά εσείς πως το ξέρατε? 
και αυτοµάτως µου ήρθε στη σκέψη ο Μήτσος που δεν θα πίστευε 
αυτό το συµβάν και θα µε κορόιδευε ότι κάτι θα έπαθα ξυπνώντας τόσο 
πρωί και µε παγωνιά. 
   
Ήρθες για την ταφή του θείου η µάλλον για την επιστροφή των υλικών 
που είχε δανειστεί ο θείος για τη κατασκευή σώµατος που είχε ανάγκη 
εδώ στο κόσµο της Γης. Είναι όπως στο στρατό, σου δανείζουνε τη 
στολή που θα φορέσεις στην υπηρεσία σου ως στρατιώτης και µετά 
την παραδίδεις πίσω όταν  
τελειώσει η θητεία σου στο στρατό.  
 
 Ο θείος σας αυτή τη στιγµή δεν είναι στη παράδοση, την υποχρέωση 
αυτή την έχουν αναλάβει οι συγγενείς.  
 
Τόλµησα να ρωτήσω <Που είναι>  
και η απάντηση <∆ιαβάζει>  
απορηµένος ρωτώ <Τι διαβάζει> 
 απάντηση <Το τετράδιο του>. 
 
 
Άρχισα να υποπτεύοµαι ότι κάτι δεν πάει καλά µε το κύριο αυτόν, αχ 
βρε Μήτσο πλάκα που έχεις να µου κάνεις όταν στα διηγούµαι όλ’ αυτά. 
 
Κύριε δεν καταλαβαίνω τι µου λέτε , ποιο τετράδιο τι είναι αυτό το 
τετράδιο του θείου? 
 



Χαµογελώντας µε κατανόηση µου είπε. Έχεις δίκιο να απορείς άλλωστε 
να σου συστηθώ , είµαι ο φύλακας αυτού του κοιµητηρίου 54 χρόνια , 
ζω σ’ ένα καµαράκι µε κουζίνα εδώ στο κοιµητήριο , έχω πολλές 
εµπειρίες , ξέρω πολλά περί θανάτου , που εγώ τον λέω ελευθερία και 
χαίροµαι για τη συνάντησή µας αυτή. 
 
Ποιο ήσυχος τώρα του ανταπέδωσα τη χαρά µου για τη συνάντησή µας 
αυτή που κάτι µου έλεγε µέσα µου ότι δεν ήταν τυχαία. 
 
 
Κάθε ψυχή, όπως λέµε, συνέχιζε, που µεταναστεύει στη Γη µαζί µε το 
υλικό σώµα που δανείζεται παίρνει και ένα τετράδιο µαζί για να γράφει 
όλα τα γεγονότα της ζωής που θα ζήσει µη παραλείποντας τίποτα. 
Όταν η λεγόµενη ψυχή εγκαταλείψει τη Γη το µόνο που παίρνει µαζί 
της είναι το τετράδιο-λεύκωµα της συµπεριφοράς του. Βρίσκει ένα 
ήρεµο µέρος εκεί που θα πάει και διαβάζει αργά και µε µεγάλη προσοχή 
ότι είχε γράψει  και µάλιστα γεγονότα που είχε ξεχάσει… 
 
 Ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά και αποφασίζει να επανέλθει στη Γη να 
επανορθώσει και να γίνει καλλίτερος. Πολλοί θέλουν να επανέλθουν για 
διάφορους λόγους, για εκδίκηση για τα υλικά τους αγαθά που είχαν 
κερδίσει εδώ, για αισθησιακούς λόγους, για να ξαναβρούν τους 
αγαπηµένους τους, και άλλοι για το κακό που ελεύθερα και εύκολα 
πράττουν εδώ. 
 
 Άλλοι δεν θέλουν να ξαναέρθουν διότι ήδη είναι έτοιµοι να µετοικίσουν 
αλλού όπου ο καλλίτερος άνθρωπος της Γης θα είναι ο χειρότερος εκεί. 
 
Όπως βλέπεις παντού υπάρχει ισορροπία και εδώ και εκεί και εάν δεν 
ολοκληρωθεί αυτή η ισορροπία, κι’ όπως λέει ο Ηράκλειτος  τα πάντα 
θα ρει. 
 
<Καλά, του λέω, δεν υπάρχουν κριτές να κρίνουν το τετράδιο του?> 
 
<Όχι, µου απαντάει, πρέπει µόνος σου να κρίνεις τις σκέψεις και τις 
πράξεις σου, να παραδεχτείς τα λάθη σου, είναι προσωπικό σου ζήτηµα 
και αφορά µόνο τη δική σου πρόοδο και φώτιση, δεν έχει κανένας 
άλλος το δικαίωµα να σε κρίνει >. 
 
Ψαλµοί πήραν τη προσοχή µου από τα λεγόµενα του γέροντα και 
κατάλαβα ότι είχε φτάσει η επιστροφή της ύλης του θείου. 
Ευχαρίστησα τον ευγενικό κύριο για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα 
µας και βιαστικά έφτασα στο τάφο και παρακολούθησα τη παράδοση 
της ύλης. 
                                              
 



 

Στο δρόµο της επιστροφής ήµουν σκεφτικός και αµίλητος  που 
αναγκάστηκε ο Μήτσος να µε ρωτήσει <είσαι καλά> <Καλλίτερα δεν 
θα µπορούσα να ήµουν>. 
 
Πράγµατι µε άλλα αισθήµατα πήγαινα για το ταξίδι του θείου και µε 
άλλα γύριζα, χάρις στον κύριο που συνάντησα εκεί και πάλι νοµίζω όχι 
τυχαία, 
διότι τίποτε δεν είναι τυχαίο.  
 
Φτάνοντας σπίτι, ζήτησα 
συγνώµη για το πρωινό 
ξύπνηµα από το Μήτσο 
λέγοντάς του ότι βιάζοµαι 
τώρα να πάω να γράψω στο 
τετράδιο µου.  
 
<Τι είναι αυτό > ρώτησε  
 
<Να του λέω, κάτι όπως 
γράφεις εσύ στο κοντέρ τα 
χιλιόµετρα που κάνεις, τις επισκευές, τα λάδια, ανταλλακτικά που 
γράφει ο µηχανικός σου στο τετράδιο σου, έτσι κι’ εγώ έχω ένα 
τετράδιο που πρέπει να το ενηµερώνω>. 
 
<∆ηλαδή τι θα ενηµερώσεις, το τι ώρα µε ξύπνησες σήµερα το πρωί?> 
 
<Ναι, και αν ήταν κάθε µέρα τόσο διδαχτική, θα ξυπνούσαµε και οι δυο 
νωρίτερα. 
 
Γεια σου Μήτσο και σ’ ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα σου>.  
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