
                          Πορτραίτο – το Γιαννάκι 
     Είμαι το Γιαννάκι που κάθεται πολλές ώρες πάνω σ’ ένα σκαμνί 
κοντά στο τζάκι, στο τραπέζι για το φαγητό, στο μπαλκόνι του σπιτιού, 
στο μικρό χωριό Έξαρχος. Ονειρεύομαι να μεγαλώσω και να πάω να δω 
τι υπάρχει πίσω από το Μπούρινο, που είναι ψηλός και μας χωρίζει από 
τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλω να διαβάσω βιβλία, αλλά έχω ελάχιστα, 2-3 
παραμύθια και τα βιβλία του σχολείου μόνο. 
     Τα φύλαξα σαν τα χνάρια του ποδιού μας στο αριστερό μου πόδι 
(ειδικά εκείνα τα αναγνωστικά). Στο δεξί μου με προκαλεί εκείνο το 
σκαμνί , ν’ ανέβω επάνω και να ψηλώσω, να μεγαλώσω, να φτάσω 
εκείνη τη μεγάλη αμυγδαλιά, που καμαρώνει στη μέση του κήπου και 
γέμισε με άνθη και την ευωδιά τους το κεφάλι μου. Γι αυτό και στο ένα 
μου χέρι, το αριστερό κρατώ τη σκιά της, σαν κιόσκι και απολαμβάνω τη 
δροσιά της. Με τ’ άλλο μου χέρι ψηλά, κρατώ εκείνη τη βρύση στη μέση 
της πλατείας του χωριού (στο μεσοχώρι), που τρέχει κρύο νερό, που 
έρχεται από τον Αη Θανάση, από μια πηγή του Μπούρινου και πίνω και 
πίνω και τώρα ακόμα με ξεδιψάει.  
     Και τρέχει επάνω μου, στα χέρια, στο πρόσωπο, στο κορμί μου, στ’ 
αυλάκια, που πάνε και ποτίζουν τον κήπο μας, και να εκεί μέσα, κάτω 
στον καρπό του ποδιού μου, φύτρωσαν και μεγαλώνουν κρεμμυδάκια 
καταπράσινα, με μια αψάδα δυνατή και τρώω σαλάτες πολλές με όλα 
από τον κήπο, ντομάτες, αγγουράκια, πεπόνια και φρούτα, μήλα, 
κορόμηλα, αμύγδαλα. Και η μηλιά στην άκρη του κήπου συναγωνίζεται 
την αμυγδαλιά στην ομορφιά με τα λουλούδια της την πρωτομαγιά, 
πλούσια, στρογγυλά, ροδόλευκα… 
     Είμαι τυχερό παιδί, γιατί αφού δεν είχα βιβλία, μάλλον δεν 
χρειάστηκε να έχω φαίνεται, διότι η φύση τα άπλωσε όλα τόσο απλά και 
όμορφα γύρω μου, το βουνό στην ανατολή σε μισοφέγγαρο και γύρω το 
άλλο μισό ένας μικρός κάμπος με χωράφια και κήπους των σπιτιών. Κι 
εγώ, το σουγκαράκι του σπιτιού είχα τον πιο όμορφο ρόλο, να παίζω με 
τ’ αρνάκια και τα κατσικάκια. 
     Ευτυχώς, γιατί όταν μεγάλωσα και περπάτησα στα βουνά, τα 
κατάφερα, κάτι είχα μάθει από τα αθώα ζώα, το ανάλαφρο περπάτημα. 
Κι όχι μόνο, ακόμα νιώθω στα μάγουλά μου το χάδι από το σγουρό μαλλί 
τους, όταν τα κρατούσα στην αγκαλιά μου (αυτό το κρατάω και τώρα 
στην αγκαλιά μου). 
     Αυτή την αθώα, τρυφερή αγκαλιά τη βρήκα, ή μάλλον τη 
δημιούργησα επί 20 χρόνια, κι από μικρή έγινε πολύ μεγάλη, γεμάτη 
θέατρο, αγάπη και πολλά, δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά, που με γέμισαν 
με αγάπη και πολύ γέλιο, δυνατό, εκρηκτικό, παιχνίδι και ελευθερία 
απεριόριστη, αλλά και πειθαρχία και έμπνευση και συνέπεια και στο 
τέλος δυνατό χειροκρότημα και οι αγκαλιές του κόσμου και όνειρα και 
φιλίες. Όλα αυτά ζυμωμένα με πόνο, αγάπη, πάθος, ζεστασιά….είναι το 



κόκκινο στον αριστερό μου ώμο, που το λατρεύω από τα 30 μου και 
μετά. Και επειδή πολύ μου αρέσει ο χορός, μου άρεσε να βλέπω στο 
πορτραίτο μου έναν ποπ χορευτή, δυναμικό, με το χέρι ψηλά, σαν σε 
συναυλία, που παρασέρνει και τους άλλους, πολύ θα χαρούν τα 
πιτσιρίκια μου με αυτό. 
     Τώρα στα 56 μου η κυρία Γιάννα, χαίρομαι πολύ που μπορώ και 
κρατώ καθάρια μέσα μου αυτά τα όμορφα παιδικά μου χρόνια. Είναι σαν 
να ξαναπήγα στην Α δημοτικού και ξαναείδα τον εαυτό μου: το 
σγουρομάλλικο, κοκκινομάλλικο κοριτσάκι, που πάτησε στο σκαμνάκι, 
κι αυτό έγινε βουνοκορφές κι εγώ μια συνταξιούχα δασκάλα, με πολλά 
καλλιτεχνικά παιδιά. 
                                                   Σάββατο 25-8-2012 – Ζάκυνθος 
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