
Ο «ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ» ΓΙΑΦΑΝΤΑΣΟΥ 

Αληθινές ιστορίες του χωριού 

 

Γράφει ο Γιάννης Πρόφης 

Λαογράφος – συγγραφέας 

 

        Ο Σπύρος ο βαρελάς, ο «Γιαφαντάσου», δεν ήτανε ντόπιος. Ποιος ξέρει ποιος 

αέρας τον έφερε κάποτε στο χωριό κι έμεινε εδώ μέχρι που πέθανε, δίχως 

οικογένεια, δίχως σπίτι, δίχως τίποτα. Ήξερε την τέχνη του βαρελά, αλλά δεν 

εξασκούσε το επάγγελμα. Είτε γιατί βαριότανε είτε γιατί δεν τον προτιμούσανε οι 

πελάτες, επειδή ήτανε πάντοτε πιωμένος. Έκανε θελήματα και τίποτ’ άλλο. Στον 

δρόμο βάδιζε και μιλούσε με τον εαυτό του. Το μόνο καλό που είχε, ήταν ότι είχε 

αγαθό κι ευγενικό χαρακτήρα. Κι ήτανε πάντοτε γελαστός και πρόθυμος να κάνει 

όποιο θέλημα του ζητούσαν. Η στέγη του ήταν ένα πατητήρι, που του είχε 

παραχωρήσει μια φιλεύσπλαχνη κορωπιώτικη οικογένεια. Εκεί, πάνω στις πλάκες 

του πατητηριού, είχε τα στρωσίδια του, που κοιμότανε τις νύχτες. Όλη μέρα γύριζε 

στην αγορά, μιλούσε με τους ντόπιους και ζητούσε στις ταβέρνες να πιει δωρεάν 

ένα ποτήρι κρασί στα όρθια.         

        Όμως, εκτός από το κρασί, η άλλη μεγάλη αδυναμία του ήταν ο έναστρος 

ουρανός: Όταν νύχτωνε κι είχε αστροφεγγιά, κάθε τόσο στεκότανε, σήκωνε ψηλά 

τα χέρια και το κεφάλι του, σα να έκανε δέηση στον Θεό, και θαύμαζε τ’ αστέρια. 

Τότε τις νύχτες ο ουρανός δεν ήτανε όπως σήμερα θολός. Τώρα τ’ αστέρια 

φαίνονται θαμπά κι είναι τόσο λίγα, που πολλές φορές μπορείς να τα μετρήσεις 

στα δάχτυλα. Όμως τότε ήτανε πεντακάθαρος, χωρίς καυσαέρια και μόλυνση. Κι 

ούτε τον θάμπωναν τα αμέτρητα ηλεκτρικά φώτα των δρόμων κι οι προβολείς, 

όπως σήμερα.  

 

 
 

        Με υψωμένα λοιπόν τα χέρια του ο μπάρμπα-Σπύρος στεκότανε στη μέση του 

δρόμου και κοιτούσε εκστατικός το φεγγάρι, την Πούλια, τους πλανήτες, τα 

νεφελώματα, τους αστερισμούς με τα παράξενα σχήματα. Και τον δρόμο του 

Γαλαξία με την αστερόσκονη. Κοίταζε όλο αυτό το  φαντασμαγορικό υπερθέαμα 

και δε χόρταινε. Και στ’ αυτιά του φτάνανε ουράνιες μελωδίες, σαν από 

κουρντιστό οργανάκι.  

        Έκανε μετά και μια στροφή για να δει και τ’ αστέρια που βρίσκονταν πίσω 

του, γιατί όλα ήθελε να τα έβλεπε. Σκεφτότανε έτσι ακίνητος για ώρα πολλή, 



φιλοσοφούσε και σιγομουρμούριζε. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει τι λόγια 

έλεγε και τι σκεφτόταν. Όμως πάντοτε στο τέλος αναφωνούσε δυνατά και 

καθαρά με θαυμασμό: «Για φαντάσου!» Δεν έλεγε τίποτ’ άλλο και συνέχιζε τον 

δρόμο του. Προχωρούσε καμιά εκατοστή μέτρα και σταματούσε να ξαναθαυμάσει 

τ’ αστέρια. Κι άντε πάλι τα ίδια: «Για φαντάσου!»... Πήγαινε παρακάτω, 

ξανακοίταζε τον ουράνιο θόλο και πάλι αναφωνούσε τη φράση του. Κι όσο πιο 

πολύ πιωμένος ήτανε, τόσο πιο πολλές στάσεις κι επικλήσεις έκανε. Γι’ αυτό όλοι 

οι ντόπιοι είχανε σχεδόν ξεχάσει τ’ όνομά του και τον έλεγαν «ο Γιαφαντάσου». 

Λες κι ήτανε γιαπωνέζικο όνομα. Κι άμα βαριότανε και κουραζότανε, πήγαινε στο 

σπίτι του να κοιμηθεί στα στρωσίδια του, ευχαριστημένος και γοητευμένος απ’ 

όσα είχε δει στον ουρανό.  

 

 
          

Αλλά τι χρειάζονταν τα πολλά λόγια; Δεν έφτανε όλος αυτός ο θαυμασμός του 

ανθρώπου για το μεγαλείο του Σύμπαντος και του Δημιουργού του; Γιατί αυτό το 

απλό κι εκστατικό «για φαντάσου!» που έλεγε, έκλεινε μέσα του όλες τις θεωρίες 

της αστρονομίας, της φυσικής, της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Κι αυτό έφτανε. 

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια... Ακόμη κι αν μιλούσε για ηλιακά συστήματα, για 

αστεροειδείς, για κομήτες, για δορυφόρους κι αν ακόμη απαριθμούσε τις 

ονομασίες των αστερισμών και των ζωδίων, τι θα πρόσθετε στην τόση 

απεραντοσύνη του Σύμπαντος; Τίποτα. Σταγόνα στον ωκεανό< 

 



 



        Τον μπάρμπα-Σπύρο τον βρήκανε ένα πρωί του 1929 πεθαμένο, πάνω στα 

κουρέλια του παγωμένου πατητηριού, δίπλα σ’ ένα μπουκάλι με κρασί. Κι είχε 

ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του ένα χαμόγελο και μια έκφραση ευτυχίας. Εκείνη 

τη νυχτιά έφυγε σιωπηλά από τη ζωή και πέταξε μακριά σαν πουλάκι, να 

συναντήσει το αγαπημένο του Σύμπαν. Έφυγε και πήγε να ενωθεί αιώνια μ’ αυτό. 

Για φαντάσου!...  


