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Αργά, ένα απόγευμα του Αυγούστου, καθόμουν στη 
βεράντα μας στο Μάτι, πίνοντας έναν καφέ φραπέ 
και σκεφτόμουν πως, τώρα που τα εγγόνια μας έχουν 

φύγει, το κτήμα είναι ήσυχο αλλά κάπως άδειο. Μετά τη φωτιά, 
έχουν μειωθεί τα δέντρα, ιδίως τα πεύκα και τα κυπαρίσσια, 
αλλά ευτυχώς επέζησαν μερικά άλλα, κατά βάση προς το 
κεντρικό μέρος του κήπου. Εκεί λοιπόν που σκεφτόμουν 
αυτά, ξεπροβάλλει πίσω από ένα μεγάλο φοινικόδεντρο ένας 
περίεργος άνθρωπος, που ξεφύτρωσε σαν μέσα από τη γη. 

Ήταν μάλλον κοντός, το τριχωτό δέρμα του ήταν σκούρο 
προς το καφετί, σαν να ήταν πολύ ηλιοκαμένος και είχε πλούσια 
γένια. Δεν έμοιαζε ιδιαίτερα νέος, αλλά ούτε και γέρος. Το 
παρουσιαστικό του ήταν κάπως παράξενο. Φορούσε κάτι 
πολύ φαρδιά μπλουτζίν και στο κεφάλι του ένα πολύ μεγάλο 

καπέλο, έναν τεράστιο μπερέ, κιτρινοπράσινο στο χρώμα. 
Τα παπούτσια του ήταν κι αυτά περίεργα. 
Κάτι μποτάκια, μάλλον μικρά και χρώματος 
πρασινοκίτρινου, σαν τον μπερέ. Φόραγε δε 

μία φαρδιά κίτρινη φανέλα που σκέπαζε το 
πάνω μέρος του σώματός του. Έμοιαζε 
αρκετά γεροδεμένος και είχε μάλλον 
φαρδιούς ώμους, από τους οποίους 
κρεμόταν ένα σακούλι, λίγο σαν ταγάρι, 

γεμισμένο με ένα ογκώδες αντικείμενο, 
μπορεί κάποιο εργαλείο.

«Γεια σου, φίλε», μου λέει, με μία κάπως 
βαριά προφορά. 

Ο Παν επισκέπτεται  
το Μάτι
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«Καλησπέρα σας», του απαντώ. «Είστε μήπως κανένας 
Πακιστανός μετανάστης ή έρχεστε από τις Ινδίες;» τον 
ρωτώ. Δεν έμοιαζε όμως να κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα 
εμπορεύματα που συνήθως προσπαθούν να σου πουλήσουν οι 
περιπλανώμενοι μετανάστες.

«Φίλε, σε σύγκριση μ' εμένα, εσύ είσαι ο μετανάστης. 
Εγώ είμαι εδώ μερικές χιλιάδες χρόνια, ενώ εσύ είσαι ο 
νεοφερμένος!» μου λέει γελώντας κάτω από τα γένια του.

«Πώς γίνεται αυτό;» ρωτώ γεμάτος απορία. «Τόσο γέρος δεν 
μου φαίνεσαι. Βέβαια, τα ελληνικά σου είναι αρκετά καλά, άρα 
μάλλον ντόπιος θα ’σαι. Πώς σε λένε;»

«Με λένε Πάνα», απαντά ο ξένος, «και είμαι κι εγώ ένας από 
τους αρχαίους σου θεούς, της δευτέρας τάξεως βέβαια, που 
σήμερα έχετε σχεδόν ξεχάσει. Η εγγονή μου, η Παταγονία, μία 
από τις σύγχρονες Μούσες, σε επισκέφθηκε πρόσφατα και 
μου μίλησε για σένα. Επειδή πλήττω φοβερά και τα τελευταία 
χρόνια έχω πολλά και σοβαρά προβλήματα, η Παταγονία μού 
είπε να σ’ επισκεφθώ, γιατί της έκανε εντύπωση η κουβέντα 
μαζί σου. Μου είπε, «Να ένας άνθρωπος με αρκετές γνώσεις,  
για θνητό βέβαια, που έχει χαλαρώσει πολύ τώρα που 
είναι συνταξιούχος κι έχει ελεύθερο χρόνο 
και πλήττει λίγο, όπως εσύ. Πήγαινε, 
παππού, στον Γιώργο, που είναι και 
φιλόξενος και θα σε κεράσει και κρασί, 
γιατί σίγουρα θα βρείτε πολλά να συζητήσετε 
και μπορεί και να σε εμψυχώσει τώρα που έχεις 
τόσες δυσκολίες».

«Με συγχωρείς, κύριε Παν», του λέω, 
«βεβαίως είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. 
Παρακαλώ, έλα να καθίσεις σ’ αυτήν τη βολική 
πολυθρόνα, αλλά δεν μοιάζεις καθόλου με τον 
θεό, όπως τον παριστάνουν τουλάχιστον. 
Αυτός είχε κέρατα και τα πόδια του ήταν σαν 
ενός τράγου».

μαζί σου. Μου είπε, «Να ένας άνθρωπος με αρκετές γνώσεις,  
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είναι συνταξιούχος κι έχει ελεύθερο χρόνο 
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και μπορεί και να σε εμψυχώσει τώρα που έχεις 
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«Μα, φίλε, γιατί νομίζεις ότι φοράω αυτό το γελοίο καπέλο;» 
μου λέει βγάζοντας τον μπερέ. Πραγματικά, από κάτω είχε δύο 
κέρατα, τα οποία κρύβονταν μέσα στον σκούφο του.  

«Και τα φαρδιά τζιν και οι μπότες καλύπτουν τα 
τραγοπόδαρά μου», συνεχίζει. «Θέλεις να ξεβρακωθώ για να 
πεισθείς;» με ρωτά. «Καταλαβαίνεις ότι αν εμφανιστώ στους 
δρόμους με την πραγματική μου μορφή θα δημιουργηθεί παν-
ικός».

«Όχι, όχι! Με συγχωρείς, θεέ Παν», του λέω. «Μ’ έπιασες 
απροετοίμαστο. Δεν είναι κάθε μέρα που με επισκέπτονται θεοί, 
ακόμη και δεύτερης τάξεως, όπως λες, και ποτέ δεν φαντάστηκα 
ποιος είσαι. Πολύ λυπούμαι για το λάθος μου. Τι να σε κεράσω; 
Έχω παν-ετόνι και ωραία τυριά. Ακόμη και φέτα. Έχω 
λεμονάδες, μπύρες, κρασί βέβαια και κάτι άνοστα, σύγχρονα 
ποτά που τα λένε Κόκα-κόλα. Να κοιτάξω επίσης μήπως έχουμε 
και γάλα. Σε πειράζει που είναι παστεριωμένο;» 

«Φίλε Γιώργο, η φιλοξενία σου με συγκινεί και με 
ευχαρίστηση θα πιω λίγο κρασί. Άλλωστε, φημίζομαι για 
μεθύστακας, αλλά για να 'μαι ειλικρινής, προτιμώ τα παγωτά. 
Έχεις μήπως Haagen-Dazs ή Movenpick;»

«Θα ψάξω αμέσως στα ψυγεία να δω. Λευκό ή κόκκινο κρασί; 
Έχω Αγιωργίτικο από τη Νεμέα και ωραίο Ασύρτικο από τη 
Σαντορίνη».

«Προτιμώ το λευκό. Όσο για παγωτό, δες τι 
έχεις».

Τρέχω στο ψυγείο, βρίσκω ένα 
Movenpick καραμέλα κι ένα Haagen-Dazs 

φράουλα. Παίρνω και το μπουκάλι παγωμένου 
λευκού κρασιού και γυρίζω στη βεράντα.

Ενόσω έλειπα, δεν ξέρω από πού, 
ξεπρόβαλε μία κατσίκα που είχε μπει 
στον κήπο μας. Φαίνεται πως είχα αφήσει 
την εξώπορτα ανοιχτή. Έρχεται σε μας 

«Προτιμώ το λευκό. Όσο για παγωτό, δες τι 
έχεις».

Τρέχω στο ψυγείο, βρίσκω ένα 
Movenpick καραμέλα κι ένα Haagen-Dazs 

φράουλα. Παίρνω και το μπουκάλι παγωμένου 
λευκού κρασιού και γυρίζω στη βεράντα.
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στον κήπο μας. Φαίνεται πως είχα αφήσει 
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βελάζοντας, γονατίζει μπρος από τον Πάνα και τον προσκυνά. 
Εκείνη την ώρα φτάνουν λαχανιασμένα κι άλλες δύο κατσίκες 
κι ένας τράγος. Και τα τρία ζώα γονατίζουν και τον προσκυνούν 
βελάζοντας. Αυτός τους χαϊδεύει τα κεφάλια.

«Τι είναι πάλι αυτό; Από πού ήρθαν;» ρωτώ τον Πάνα.
«Ήρθαν από πάνω, από το βουνό. Πίσω από τον Βουτζά έχει 

κάτι στάνες. Όπως ξέρεις, είμαι θεός για τα γιδοπρόβατα και 
τ’ άλλα ζωντανά. Βλέπεις, σχετικά με τους άλλους θεούς, που 
εσείς οι άνθρωποι έχετε ξεχάσει, εμένα εξακολουθούν να με 
λατρεύουν τα περισσότερα ζώα, ιδίως τα αγρίμια του βουνού 
και τα κατσίκια. Τα πρόβατα όμως έχουν εκχριστιανιστεί, γιατί 
τα προστατεύει ο Χριστός. Και οι γάτες δεν με παραδέχονται, 
γιατί λατρεύουν την Ίσιδα και την Μπαστέτ από την Αίγυπτο».

«Και τα σκυλιά;» ρωτάω.
«Όλα με σέβονται», απαντά, «και μερικά με λατρεύουν, ιδίως 

τα τσοπανόσκυλα και τα πιο μεγαλόσωμα. Τα μικρά τα πουντλ 
όμως με φοβούνται».

Τότε πρόσεξα ότι και τα δικά μας δύο σκυλιά, 
ο Σέζαρ και η Τζούλια, αντί να γαβγίσουν, όπως 
συνήθως συνέβαινε όταν έμπαιναν 
άγνωστοι στο κτήμα, κάθονταν 
«σούζα» και μας παρακολουθούσαν 
από μακριά. Ακούω κάποιο 
ανεπαίσθητο θόρυβο δεξιά μας και 
βλέπω ότι δύο σκαντζόχοιροι, δύο 
τυφλοπόντικες και μία αλεπού («πού 
βρέθηκε πάλι αυτή;» διερωτώμαι) μάς είχαν 
πλησιάσει και κάθονταν σαν να περίμεναν 
κάτι.

«Τι να περιμένουν άραγε;» λέω στον εαυτό 
μου.

«Και τι θέλουν τα κατσίκια;» ρωτάω τον Πάνα. 
«Μπορείς και μιλάς μαζί τους;»
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