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Ο ήρωας των παιδικών χρόνων 

 

Ο παππούς μου 
 

Νίκος Βισβίκης  

 

 
 

 Ένας άνθρωπος που θαύμαζα και αγαπούσα όταν ήμουν μικρός αλλά 

και τώρα που μεγάλωσα είναι ο παππούς μου απ’ τη μεριά του μπαμπά 

μου. 

 Ο παππούς μου είναι τώρα ογδόντα δύο ετών και περνάμε χρόνο μαζί 

από όταν ήμουν ακόμα στην κούνια! Κάθε καλοκαίρι τον επισκεπτόμουν 

στο χωριό και τον υπόλοιπο χρόνο τον έβλεπα κάποια σαββατοκύριακα 

στο σπίτι του στο Αιγάλεω.  

Οι αναμνήσεις οι οποίες με κάνουν να θαυμάζω τον παππού μου έχουν 

όλες σχέση με το χωριό. Πρώτ’ απ’όλα, μου φαινόταν παράξενο που κάθε 

πρωί στις τέσσερις τα χαράματα πήγαινε για ψάρεμα και γυρνούσε λίγο 

αφότου είχα ξυπνήσει. Αυτό μου κινούσε την περιέργεια και μου 

φαινόταν πως πήγαινε σε κρυφά μέρη, αφού ξύπναγε ενώ όλοι οι άλλοι 
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κοιμόμασταν και έφευγε. Ίσως να ζήλευα. Τον θεωρούσα πολύ θαρραλέο, 

γιατί εγώ θα φοβόμουν πολύ να βγω μόνος έξω μες στη νύχτα.  

Ένα άλλο γεγονός που με έκανε να τον βλέπω σαν ήρωα, ήταν το 

ποδήλατό του. Ένα μεγάλο κόκκινο ποδήλατο που ούτε εγώ ούτε η 

αδερφή μου μπορούσαμε να καβαλήσουμε. Μ’ αυτό το ποδήλατο πήγαινε 

παντού και πριν μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να μη χωράμε, μας έβαζε στο 

πίσω κάθισμα και μας πήγαινε βόλτες.  

Ένα περιστατικό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι όταν πριν δυο 

καλοκαίρια με είχε πάρει μαζί του στο ψάρεμα. Ήταν σα να είχε 

πραγματοποιηθεί το όνειρό μου. Όλα ήταν τόσο μαγικά μπροστά στα 

μάτια μου. Ένιωθα σα να ήμουν έτοιμος να κάνω κάτι απαγορευμένο, σα 

να πρέπει να εκτελέσω μια μυστική αποστολή. Ακόμα θυμάμαι τη στιγμή 

που έπιασα την πρώτη μου πέρκα! 

Όμως ο καιρός περνά και χρόνια με τα χρόνια ο παππούς μου 

μεγαλώνει και χάνει το κέφι και τις δυνάμεις του. Δεν πάει για ψάρεμα 

πλέον και το ποδήλατο το χρησιμοποιεί μόνο σε ώρα ανάγκης. Σα να 

αλλάζουν οι ρόλοι μας σιγά σιγά. Με τον καιρό πιο πολύ θα χρειάζεται 

αυτός εμένα παρά εγώ αυτόν.  

 

Ο αδερφός μου 

Μελίνα Βρεττάκου 

Από μικρή θαύμαζα τον αδερφό μου. Είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειας. Είναι πιο άνετος και πιο ελεύθερος και έχει 

διαφορετικό στυλ. Είναι πολύ ψηλός και το βλέμμα σου σαν πλανιέται 

στον χώρο σε εκείνον σταματάει. Έχει ανακατωμένα σγουρά μαύρα 

μαλλιά, μάτια χρώματος καραμελέ και ένα λαμπερό χαμόγελο. Όλοι λένε 

τα καλύτερα για αυτόν. Θυμάμαι πολλές φορές τη μητέρα μας να λέει ότι 

τα τραγούδια που άκουγε ο Θέμης από μικρός έχουν πολιτικοποιημένους 

στίχους ή ότι από μικρός ασχολιόταν με κοινωνικά θέματα και πάντα 

υπερασπιζόταν το δίκιο του. Γενικά λίγο πολύ όλοι έχουν αναφέρει 

πράγματα γι’ αυτόν. Απ’ όσο ξέρω, από μικρός ήταν ώριμος και 

διαφορετικός από τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του. Ακόμη, άκουσα 

πρόσφατα κάτι που μου προκάλεσε έκπληξη. Ο αδερφός μου δεν έχει 

αποκαλέσει ποτέ τη μητέρα μας «μαμά» , πάντα την έλεγε με το όνομά 

της. 
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Όσοι γνωρίζουν τον αδερφό μου λένε τα καλύτερα για εκείνον. Είμαι 

πολύ περήφανη για τον αδερφό μου και από πολύ μικρή ήθελα να του 

μοιάσω.  

 

Η γιαγιά μου 

Ναταλία Γεωργίου 

 

Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια τη γιαγιά μου... στο χωριό... 

Ήταν καλοκαίρι... και σ’ αυτό το χωριό δεν έχει νερό, πρέπει να κατεβείς 

χαμηλά για να μαζέψεις... 

Πήγαμε μια μέρα να μαζέψουμε. Είχε τόση πολλή ζέστη. Η γιαγιά μου 

ήταν τόσο καμαρωτή κουβαλώντας το νερό κι εγώ ήμουν από πίσω της 

και με το ζόρι προσπαθούσα να την φτάσω... 

Φορούσε ένα πολύ απλό λουλουδωτό φουστάνι. Τα ξανθά μαλλιά της τα 

είχε πιασμένα σε κότσο. Έλαμπε θυμάμαι... τι όμορφη και πόσο 

υπομονετική! 

Μετράω τις μέρες από τότε... Αυτό δεν θα το ξαναζήσουμε ξανά, γιατί 

τώρα είναι εκεί ψηλά... 


