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Το πλοίο είχε αργήσει να σηκώσει άγκυρα, μα κι η θάλασσα τόσο μαγευτική που σε βύθιζε σε στοχασμούς 

και σ' έκανε να περνάς ωραία... 

«Ωραία δεν περνάς πάντα, αγόρι μου», αποκρίθηκε ξάφνου ένας ηλικιωμένος που κάλυπτε το σχεδόν 

φαλακρό – με εξαίρεση λίγες τούφες – κεφάλι του, το οποίο είχε όμως πολλά να διδάξει (και γιατί όχι να 

διδαχθεί). 

«Τι εννοείτε;», ήταν έτοιμος να ρωτήσει αλλά τον πρόλαβε με την απάντηση-εξήγηση: 

   - Η θάλασσα και δη το Αιγαίο έχει ενώσει και χωρίσει λαούς, έχει ταξιδέψει την αγάπη τη γλώσσα, τα 

έθιμά τους, μα όχι μόνο αυτά· σεργιανούν σ΄ αυτήν και βαπόρια -όχι σαν τούτο εδώ- αλλά με όπλα κι 

ανθρώπους πιασμένους από το πετραδάκι ενός φαραγγιού. Ανθρώπους που φύγαν άρον άρον για να 

γλιτώσουν από τα πυρά που έκοψαν ειδεχθώς την ησυχία της νύχτας. Δεν ήταν γάμος, μήτε βάφτιση, ήταν 

κηδεία...». 

– Η Μικρασιατική Καταστροφή; 

– Αύγουστος του 1922, ένας αιώνας από τότε κι όμως η απόσταση για την Ιστορία, τόσο δα μικρή... 

Η φωνή του «μάκραινε» σαν ακούστηκε η κόρνα του καραβιού, το οποίο άρχισε επιτέλους να πλέει προς 

τη Χίο. 

– Εσείς οι νέοι δεν έχετε νιώσει τον ξεριζωμό, να φυγαδεύεστε, να βιοπαλεύετε και να μην γίνεστε 

αποδεκτοί από τους γύρω σας· ούτε εγώ ήμουν εκεί την ημερομηνία δαύτη, αλλά λίγα χρόνια 

αργότερα γεννήθηκα στη Νέα Φιλαδέλφεια και ανατράφηκα από ανθρώπους που τα έζησαν. 

– Και πάλι, πολλοί νέοι όχι μόνο γνωρίζουμε αλλά και δακρύζουμε για τους πρόσφυγες του 1922, το 

2022. Στο σχολείο... 

Πριν προλάβει να συνεχίσει, η φωνή του ηλικιωμένου μαχαίρι κοφτερό: 

– Στο σχολείο τα μαθαίνετε απ' έξω, διαβάζετε σελίδες με πληροφορίες, όχι εικόνες και 

συναισθήματα. 

– Τέχνη κοντολογίς; 

– Ενσυναίσθηση και αντίληψη, καλύτερα. Αλλά και από τέχνη λίγα πιάνετε. 

– Κι αν φτιάξουμε δικά μας έργα; 

– Με τι καημό, με τι μεράκι, για ποιον Τρωικό, για ποιαν Ιθάκη; 

Φαινόταν ότι το αίμα του κυλούσε σε λογοτεχνικές φλέβες, σαν να  έπλαθε από πηλό αγγεία - λέξεις. 

– Αλήθεια, κύριε, με όλον τον σεβασμό, γιατί τέτοια εντύπωση γι' εμάς τους νέους; Μήπως θα 

έπρεπε να αναθεωρήσετε; 

– Στα χρόνια της Κατοχής, του Εμφυλίου, της Χούντας, καθένας ήταν ένοχος ώσπου να αποδειχθεί 

αθώος. Έτσι μάθαμε κι έτσι επιβιώσαμε... 

– Πραγματικά σας θαυμάζω για τη σοφία και το χάρισμά σας στην τέχνη του λόγου. Γι' αυτό και σας 

ζητάω να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να διαβάσετε κάτι. 

– Ώστε γράφεις πιτσιρίκο; Πολύ θα το 'θελα να ακούσω τη μολυβένια μιλιά σου, να δω αν κάνω 

λάθος τελικά. Τι έχει το μενού; 

Δεν απάντησε γιατί δεν απευθυνόταν τελικά σ' αυτόν. Ένας κατάλογος τού πλασαρίστηκε. 



 

 
– Έναν ελληνικό παρακαλώ και μία λεμονάδα για τον νεαρό. 

Η σερβιτόρα σάστισε για λίγο, έγνεψε καταφατικά και απομακρύνθηκε. 

– Λοιπόν, τι έχει τελικά το μενού; 

Τη δεύτερη φορά απευθυνόταν σ' εκείνον. 

– Ομοιοκατάληκτο και ανομοιοκατάληκτο ποίημα. Αλλά είναι αρκετά μεγάλο. Αν βαρεθείτε, δεν 

πειράζει· διαβάστε λίγο, απλά για να πάρετε δείγμα γραφής. 

– Αποκλείεται να βρω κάτι πιο ενδιαφέρον εδώ που βρίσκομαι, τόσο σαν μέρος όσο και ως παππούς. 

Παππούς; Όπως ήχησε η λέξη ήταν λες και είχαν κάτι κοινό. Λες να ήταν μακρινοί συγγενείς από τη Χίο; 

– Θες να κάνεις καμιά βόλτα, μέχρι να το διαβάσω; 

– Γιατί όχι; 

– Μην σκιάζεσαι, δε σου κλέβω το δημιούργημα. Ορίστε κι η τραγιάσκα μου για εγγύηση! 

Την πήρε μαζί με το κινητό, τα γυαλιά και το σακίδιό του. 

– Κι η λεμονάδα; 

Δεν τον άκουσε, έχοντας ήδη αρχίσει να περιπλανιέται στο κατάστρωμα. 

Κόσμος παντού... Αποδράσεις για εκδρομείς, Χιώτες που πεθύμησαν το νησί τους και τις οικογένειές τους, 

κουστουμαρισμένοι για δουλειές που δεν βρήκαν αεροπορικό εισιτήριο ή που θέλησαν να «ταξιδέψουν» 

για λίγες ώρες μακριά από αριθμούς, συσκέψεις και παρουσιάσεις. 

 

Έβαλε τα γυαλιά στη μύτη του και εστίασε στην πρώτη – ελαφρώς τσαλακωμένη – σελίδα. 

«Οι μεγάλοι της Μικράς», ωραίος ο τίτλος μονολόγησε και συνέχισε: 

 

Μνήμες από την Πόλη 

και από το Αϊβαλί, 

σε πλήθος όσοι οι κόμποι 

σε περσικό χαλί. 

Τους φέραν με ένα μπρίκι, 

στα μάτια τους ο κάματος 

ζωή τους το αρμυρίκι, 

μα σαν ζυγώνει  ο θάνατος,... 

... ο νους εικονοστάσι, της Βίβλου συναξάρι, 

ξεστομίζουν προσευχές, 

κάτι άνδρες διαταγές άγρια δίνουν, 

να κατέβουν από το σκάφος, 

τα κοράκια μ' ένα ράμφος 

από πάνω τους πετάνε, λίγο πέρα δεν τους πάνε 

δεν αφήνουν. 

Απεγνωσμένος κάποιος μέσα στην εκατόμβη, φωνάζει: «Πόσα θα δουν οι κόρες μου ακόμη, Θεέ μου;». 



 

 
 

Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, παρασυρμένος από το έργο του μικρού και τις εικόνες που ζωντάνευε· λες να 

είχε όντως δίκιο και παρότι νέος να του δίδασκε μαθήματα ζωής; 

 

Το παιδί πάλι, είχε βρει ένα δίφραγκο και μ' αυτό αγόρασε μία σοκολάτα για να συνοδεύσει τη θέα. 

Προσπάθησε να τα ξεχάσει όλα· τον δάσκαλο που τον χτύπησε, ακόμη και την τελευταία μέρα, με τον 

βούρδουλα, τη Μαρίνα που του 'πε πως προτιμάει έναν ιππότη με χρυσαφί μαλλιά -μα εκείνος ήξερε πως 

δεν εννοούσε χρυσαφί γιατί εκείνο που ήθελε ήταν χρυσάφι- την πληγή από την  ακίδα της ψάθας που 

εισέβαλε στο χέρι του (λες να μην φύγει ποτέ;). 

Ηρέμησε λίγο κι έβαλε τα χέρια του για προσκέφαλο, με τον ήχο από τα κύματα να τον νανουρίζει. Εκεί 

ήθελε να μείνει για πάντα, να μην ακούει άλλες κραυγές, να μην έχει άλλες πληγές. Άραγε ήξερε τι θα 

συναντούσε στο νησί; Τι θα έτρωγε, πού θα έμενε, θα έβρισκε δουλειά; Άμα όμως δεν σκαρφιζόταν τον 

κυρ Νικήτα, τον φίλο τους με την ταβέρνα στα βράχια, δεν θα τον άφηναν ούτε γι' αστείο να φύγει από το 

σπίτι. 

 

Άφιξη στο ξερονήσι 

ποιος το βλέμμα να γυρίσει, δεν κοιτάξαν 

τους καπνούς που αγκαλιάζουν, 

τα μωρά δεν αγαλλιάζουν, επλαντάξαν 

μ' ένα κλάμα δυνατό σαν κανόνι, 

γι' αυτά θα 'πρεπε να ισχύουν άλλοι νόμοι, 

να τα πάρουν απ' τα βράχια, 

να τους δώσουν γάλα, 

για να ζήσουν βράγχια. 

 

Μ' ένα μπόγο με αλεύρι 

«μια νοικοκυρά που ξέρει 

να μην πάνε από λιμό 

να ταΐσω τον μικρό». 

Ό,τι είχαν το ζυμώσαν 

τάχα για μέρες τους δώσαν 

μένει να τους συμμαζέψουν 

«μπαμπά κάτι καλό σκέψου». 

Κι εγύρισε ο άντρας, 

είδε ένα αγοράκι 

μόνο του έμενε σαν στάχυ, 

τι, πατέρας δεν υπάρχει, 



 

 
από παιδί τώρα άνδρας, 

κάτι καλό ας του λάχει. 

 

«Μπαμπά πού είμαστε; Φοβάμαι ότι σε έχασα, μα ξέρω δεν θα μ΄ άφηνες, ούτε εσύ, ούτε η μαμά!». 

 

Έβγαλε τα γυαλιά του από τη μύτη και έπιασε το μέτωπό του. Δεν είχε πυρετό, δεν τον είχε πειράξει η 

θάλασσα ή ο καφές· απλά ξαναζούσε ό,τι δεν έζησε. 

Σταμάτησε για λίγο γιατί θυμήθηκε τους γονείς του, που δεν θα τον άφηναν ποτέ, κι όμως τελικά τον 

άφησαν... 

 

Κι ο ύπνος του μικρού χάλασε με το καλοκαιρινό μπουρίνι, που τον ανάγκασε να κλειστεί στο σαλόνι με 

τους υπόλοιπους. Κι έβαλε το cd ο καλοσυνάτος κύριος από το κυλικείο. 

Δεν το γνώριζε το τραγούδι... «Γεια σου, ρε Στράτο, με τα τραγούδια σου», φώναξε ένας άνδρας γύρω στα 

πενήντα κι άρχισε να χορεύει ζεϊμπέκικο. Κι όταν τέλειωσε, και μαζί με τη νεροποντή έβρεχε και 

παλαμάκια, τον πλησίασε, λέγοντάς του: 

- «Καλά βρε, τι κοιτάς με γουρλωμένα μάτια; Δεν τον ξέρεις τον Διονυσίου;». 

- «Τι να σας πω, δεν τον έχω ακούσει ξανά», ψέλλισε απολογητικά λες και τον τσάκωνε αδιάβαστο η 

δασκάλα. 

- «Α, ρε σεις, η σημερινή νεολαία, ζείτε σ' άλλον κόσμο. Πέρασε δύσκολα αυτός στην ηλικία σας. Από 

γονείς Μικρασιάτες· οι άνθρωποι αυτοί μας δώσαν τέτοιες φωνές, τέτοια όργανα σαν το μπουζούκι, 

τέτοιους χορούς σαν αυτόν που είδες!». 

- «Σας ευχαριστώ για την πληροφορία, ειλικρινά!», απάντησε σκεπτόμενος πως ίσως τελικά ήταν 

αδιάβαστος σε αυτό το κεφάλαιο της Ιστορίας. 

Ντράπηκε που δεν τα ήξερε όλα αυτά... σαν όντως να ζούσε σε άλλον κόσμο... 

 

Πώς να πεις σ' ένα παιδί 

χάθηκαν στη διαδρομή 

μάνα και πατέρας, κι αν τα φέρει εις πέρας 

την αγάπη δεν θα δει... 

«Μαριώ», ψιθύρισε, 

«το αγόρι τούτο που 'χει ορφανέψει 

τις πληγές του κάποιος να γιατρέψει 

θαρρώ με λύγισε. 

Ας το πάρουμεν πλάι μας, 

μην βαρύνει η πλάτη μας από τις  τύψεις». 

Κι η Μαριώ ώμους και φρύδια ανασήκωσε 

κι αν τη φώναζαν Κλεοπάτρα 



 

 
(για το πρόσωπό της και την καταγωγή της από την Αλεξάνδρεια) 

έπρεπε τώρα να πάει γι' άλλα. 

Κοπλιμέντα και σαγήνη, όλα στάχτη είχαν γίνει, 

με το ναι μια σχέση άλλη ρίζωσε... 

Κι αποκρίθηκαν στ' αγόρι με φωνή γαλήνια: 

Δε σ' άφησαν οι γονείς σου, μα μας είπαν 

πως θα 'ρθουν να σου φιλήσουν το φυλαχτό 

σαν βαφτίστηκες που σου 'βαλαν στον λαιμό 

(μια απόδειξη πως τους ξέρουν δήθεν βρήκαν). 

«Τους γνωρίζετε κυρία και κύριε, 

ξέρετε πότε θα επιστρέψουν; 

Εγώ νόμιζα πως θα 'ρχονταν μαζί στη Χιό, 

αυτά η μάνα Ελπίδα μου είπε». 

 

Κι άρχισαν ψίθυροι ξανά των μεγάλων: 

«Λευτέρη, ημείς στην Κοκκινιά θα βρίσκαμε στου Στάθη καταφύγιο, 

ποια Χίο, η χώρα άγνωστη για μας, πες μου, 

τι εκεί γενέσθαι μέλλει;». 

«Η ζωή μας ρημάχθηκε κι εμείς τη φτιάχνουμε τώρα, όπου μπορούμε... 

θα τη φτιάξουμε εκεί κι ας περιμένει ο Πειραιάς». 

Κι η φωνή τους ξαναϋψώθηκε με σθένος (όσο έμεινε): 

«Θα είμαστε μαζί τον καιρό αυτό 

θα σε φροντίζουμε όπως αυτοί 

τα μάτια σου θα είμαστε γιατί 

για όλους μας θα είσαι παιδί ακριβό». 

 

Όσο συνέχιζε την ανάγνωση, τόσο βυθιζόταν στην ιστορία, ζούσε στον κόσμο εκείνο, δενόταν με τα 

πρόσωπα κι η ανάσα του συμπορευόταν με τα καρδιοχτύπια τους... 

Άραγε πού είχε εξαφανιστεί ο μικρός; Δεν πειράζει, θα βρει τον δρόμο του. Πόσο του θύμισε μέσα σε λίγα 

λεπτά τον ατίθασο και πνευματώδη χαρακτήρα του, σαν κι αυτός έφυγε για να εξερευνήσει τον κόσμο. 

«Πατέρα, μητέρα, μου πλάσατε φτερά, με όσα μου δώσατε κι ήρθε ο καιρός να πετάξω μ' αυτά, να δω τον 

κόσμο με τα δικά μου μάτια». Έτσι τους είπε κι εκείνοι έγνεψαν καταφατικά. Έτσι, το επόμενο πρωί 

σάλπαρε με λίγα φράγκα κι έναν μπόγο κι ένα σταυρουδάκι, κειμήλιο της οικογένειας. 

 

«Έλα, θα σου μάθω εγώ να χορεύεις σαν ημίθεος». 

Του άρπαξε με ευγένεια το χέρι κι έκανε νόημα να μπει ξανά η μουσική. Τα χέρια του, αετόφτερα, με τα 

πόδια του άλλαζαν θέση· ένιωθε λεύτερος, ξέχασε τις έγνοιες και τα παράπονα, σβήστηκε κάθε φόβος... 



 

 
Τον χειροκρότησαν κι ας τα 'κανε μαντάρα, ειδικά προς το τέλος... 

«Άντε κι όταν βγάλεις μουστάκι θα γίνεις ο Χιώτης Ζορμπάς...». 

Τοπικός ήρωας υπέθεσε ήταν· δεν του τον δίδαξαν στο σχολείο. 

«Έλα, κάτσε μαζί μας, κερνάω εγώ για τη χαρά που μου 'δωσες... Μου θύμισες τον μοναχογιό μου, τον 

Περικλή, που αρρώστησε βαριά και κανείς δεν ήξερε από τι... Τώρα χορεύει με τους αγγέλους, μαζί με τον 

παππού του που χάθηκε στον Πόλεμο...». 

 

Πόλεμος, αρρώστιες, τι δύσκολη η εποχή του... 

– Και δεν μου λες, τι γυρεύει ένας αμούστακος νέος σε τούτο το κατάστρωμα; 

– Άφησα το σπιτικό μου κι αναζητώ μιαν τύχη καλύτερη στο νησί. Ψαράς, γκαρσόνι, λαντζιέρης, είναι 

δουλειές που αν αρχίσω  και εξασφαλίζω μ' αυτές το ψωμί μου και λίγα χρήματα στην άκρη θα 

είμαι πιο αγαπητός... 

– Και πώς δεν έφυγες, όπως οι περισσότεροι στην ηλικία σου, για Γερμανία, Γαλλία, Αμερική, για 

χώρες με καλύτερους μισθούς κι όρους ζωής; 

– Μ' αρέσει η θάλασσα κι η γλώσσα μας, εξάλλου, έχω και συγγενείς στη Χίο, τον παππού μου που 

δεν βλέπει και χρειάζεται βοήθεια, αφότου χάθηκε η γιαγιά... 

 

Ήξερε ότι έλεγε ψέματα, αλλά εν μέρει, ο πατέρας του τυφλός ήταν, με τη διαφορά ότι τον άφηνε και δεν 

ερχόταν πιο κοντά σ' αυτόν. 

– Και πώς θα γίνεις αγαπητός κερδίζοντας λίγα φράγκα παραπάνω; Κάποιοι τα 'χασαν όλα με 

πυρκαγιές, ληστείες, διώξεις, επικίνδυνα παιχνίδια... Δεν ξέρω πόσο επηρέασε τις προσωπικές 

τους σχέσεις. 

– Δίκαιο έχετε μάλλον... 

Πετάχτηκε τότε ο «τρελός» (μα ίσως και σοφός) της παρέας: 

«Όπου κι αν πάω η Ελλάδα με πληγώνει. Σεφέρης· πήρε και Νόμπελ. Φαντάζομαι τον κάνατε διεξοδικά 

στην τάξη». 

«Ναι, ναι», απάντησε βιαστικά για να κλείσει την κουβέντα. 

Κι άλλο ψέμα, δεν ήθελε να φανεί ανίδεος. Αν και του άρεσε η λογοτεχνία,  νομπελίστα Έλληνα δεν είχε 

ακούσει. 

«Μήπως, ήταν όντως ο τρελός της παρέας;», μονολόγησε. 

 

Κι όταν αποβιβάστηκαν στο νησί 

τους έπιασε μια νοσταλγία 

που ξεφόρτωναν τα πλοία 

μα δεν κατέβηκε κι η Σμύρνη μαζί. 

Μα κι οι ντόπιοι τι να κάνουν 

ήρθανε τούτοι σωρηδόν 



 

 
γαϊτανάκι λωριδών 

παν το μέρος να βουλιάξουν. 

Πέρασε λίγος καιρός, 

βρήκε ο πατέρας στέγη, δουλειά 

(δουλευταράς ήταν δουλευταράς έμεινε) 

κι η μάνα βοηθούσε σε ένα ζαχαροπλαστείο 

(κι όταν κέφια είχε μπακλαβάδες κέρναγε). 

Ο μικρός μεγάλωνε και μάθαινε Ιστορία 

και στα δεκαπέντε του είχε μιαν απορία: 

«Θα 'μαστε κι εμείς στα βιβλία τούτα αργότερα;». 

Αλλά ψαράς δεν ήθελε να γίνει, θέλησε να σπουδάσει. 

Δεν βλέπει λέγαν, πού να πάει στην πόλη, 

τόσα χρόνια στο νησί κι  ακόμα σκοντάφτει... 

Εξάλλου, τι να φοβηθεί... 

 

Κι αν φοβάσαι το σκοτάδι σκέψου 

πως τουλάχιστον εκεί δε βλέπεις 

ό,τι φοβάσαι πραγματικά... 

 

Και σαν έπιασε λιμάνι 

ξεφορτώσαν μάνι μάνι 

οι εργάτες με βρισιές 

τον ταράξανε κι αυτές 

μα και κάτι άλλο... 

Όχι, δεν μπορεί, είναι ζωντανή 

η Γιολάντα του κυρ Σπύρου· 

δύο στενά πέρα έμενε 

τώρα πια γυναίκα έγινε, 

την κοιτούσαν κι οι τριγύρω. 

Φώναξε το όνομά της, 

μετά θυμήθηκε. Γιόλα τη φώναζαν· 

κι αυτή γύρισε, τον κοίταξε 

και δεν κατάλαβε... 

Δεν ήξερε πώς να αφυπνίσει 

τη θύμησή της, μόνη του λέξη «Σμύρνη» 

και τότε κατάλαβε... 

Αγκαλιάστηκαν, μιλήσαν και μετά... 



 

 
άλλοι εκατό σε μία γειτονιά... 

«Να κι ο Σταμάτης της Φρόσως». 

«Να κι αυτός που μας περιποιήθηκε όταν φτάσαμε». 

Όλοι ξενιτεμένοι μα κι αλυσοδεμένοι 

με το βάρος της μνήμης 

κι όλοι να πίνουν απ' της κρήνης 

το νερό με χαραγμένο «Τουρκόσποροι». 

«Πάλι καλά που 'χαμε τον κυρ Διονύση 

και μας έβαλε στο σπιτικό του». 

Κι ας πέρασε τόσα, ήταν το ίδιο όμορφη (το ίδιο) 

βουλιάζοντας στα μάτια της, που σαν αμμόλοφοι 

τον βύθιζαν σε στοχασμούς· 

μήπως γραφτό ήταν να την ανταμώσει; 

 

Γύρισε τη σελίδα, μα ήταν λευκή... 

 

Και μετά τι; Την παντρεύτηκε τη Γιολάντα; Μα δεν έλεγε αν ήταν παντρεμένη ή όχι. 

Μήπως ο μικρός εξαφανίστηκε με το τέλος της ιστορίας; Κοίτα να δεις που η περιέργειά του, οδήγησε έναν 

ηλικιωμένο να ψάχνει σε ένα πλοίο ένα αγόρι με καστανά μαλλιά, μεσαίου αναστήματος, που κρατούσε 

μια ...τραγιάσκα. Έφαγε τον τόπο, μα πουθενά ο μικρός. Τελευταία του ελπίδα μία σερβιτόρα.. 

«Μήπως είδατε ένα παιδί να τριγυρίζει με μια τραγιάσκα στο χέρι;». 

«Σας την έκλεψε; Να ειδοποιήσω τον προϊστάμενο να τον ψάξει». 

Δεν απάντησε· φαινόταν αλαφιασμένος από το πέρα δώθε μα αυτό που τον ένοιαζε ήταν τι έκανε ο νέος 

στην Κοκκινιά. 

Και ξαφνικά, μπαίνοντας στο σαλόνι τον είδε να κάθεται με πέντε - έξι μεσήλικες και να γελάνε. Φώναξε 

στη σερβιτόρα. «Τον βρήκα. Εδώ είναι», μα εκείνη δεν έβλεπε κανέναν έφηβο... 

Τον παρότρυνε να καθίσει. Είχε εξουθενωθεί και δεν ήθελε να πάθει κάτι πριν δει την εγγονή του τη 

Μαρίνα... Μα ίδια η γιαγιά της αυτό το κορίτσι, μόνο πλέον πολύ πιο ώριμη για την ηλικία της. 

«Τι να σας φέρω, κύριε;». 

«Μία λεμονάδα...». 

«Τώρα θυμήθηκα! Εσείς είστε που παραγγείλατε πρωτύτερα έναν ελληνικό και μία λεμονάδα. Σας ρώτησα 

να την αφήσω όταν την έφερα, επειδή ήσασταν μόνος στο τραπέζι και είπατε πως έχετε παρέα». 

Τα φύλλα με το έργο του «μικρού» πήγαν να σκορπίσουν στον αέρα, όμως τα πρόλαβε ένας άντρας που 

μόλις αντίκρισε τον τίτλο, ξαφνιάστηκε. 

 

- Οι μεγάλοι της Μικράς; Μα είναι δυνατόν να μην γνωρίζετε τον Μανώλη τον Αγγελίδη που βρίσκεται 

απέναντί σας; Κύριε Αγγελίδη, λατρεύω όλα τα συγγράμματά σας, αλλά το συγκεκριμένο είναι το 



 

 
αγαπημένο μου. Το μόνο που δεν κατάλαβα ήταν το τέλος του. Τελικά η Γιολάντα παντρεύτηκε με τον 

νεαρό, τον οποίο παρεμπιπτόντως δεν ονομάσατε ποτέ; 

 

Άρχισε τότε να θυμάται... τη λεμονάδα, τη Χίο, τον τυφλό πατέρα του, τη Μαρίνα και τότε έβγαλε την 

ταυτότητά του και είδαν όλοι το όνομα μητρός: Γιολάντα Αγγελίδη. 

Ναι αυτός ήταν, γιος της, ο γιος του τυφλού από τη Μικρασία και τώρα στέκει μπροστά σε κόσμο άγνωστο 

(σάμπως κι ο εαυτό τους τι γίνεται ώρες ώρες), που τον θαυμάζει και περιμένει τη συνέχεια της ιστορίας, 

που ο ίδιος έψαχνε από τον συγγραφέα... 

 

      - Δεν θυμάμαι το πώς. Λυπάμαι, αλλά είμαι πια μεγάλος. 

– Πράγματι, αλλά όχι μόνο στην ηλικία αλλά κι ως άνθρωπος. Είστε ένας από αυτούς για τους 

οποίους γράφετε. Ένας μεγάλος της Μικράς: Είμαστε σίγουροι πως ζήσατε πολλά, όπως κι οι 

γονείς σας -όντας πρόσφυγες- που τότε δεν επιθυμήσατε να γράψετε και τώρα προσπαθείτε 

ανέλπιστα να ανακαλέσετε... 

– Κι όμως μπορούμε να μάθουμε μόλις φτάσουμε στο νησί! Θα βρούμε τη Μαρίνα, θα τη 

ρωτήσουμε και θα βοηθήσουμε ο κυρ Μανώλης να φτάσει στο σπιτικό του. 

– Σας εμπιστεύομαι! Θα αργήσω λίγο με τις υποχρεώσεις μου, αλλά αξίζει να γνωρίζουμε πρώτοι το 

τέλος της ιστορίας. 

– Το επόμενο πλοίο φεύγει στις 6.10΄ το πρωί. Υπάρχει, επομένως, χρόνος για να ανακαλύψουμε τι 

συνέβη. 

 

Σε δύο ώρες είχαν επιβιβαστεί. Ο κύριος Μανώλης αισθανόταν καλύτερα, αλλά απορούσε αν τελικά θα 

έβρισκε μόνος του τον δρόμο... 

-Στο νησί με ξέρουν όλοι. Ρωτήστε και θα μας οδηγήσουν. 

Ο ήλιος έδυε μόλις χτύπησαν την πόρτα... 

 

«Ποιος είναι;», μία γλυκιά φωνή ακούστηκε κι ο Μανώλης -όσα κι αν ξεχνούσε- την πρόφτασε πριν 

ουρλιάξει βλέποντας δύο ξένους με τον άντρα της και της εξήγησε πως ήρθαν για να μάθουν γι' εκείνους. 

 

- Καθίστε όπου θέλετε! Μαρίνα μπορείς να φέρεις λίγο μπακλαβά για τους ανθρώπους; 

Βλέπετε οικογενειακή παράδοση από το σόι του Μανώλη. 

Η μικρή έφτασε αμέσως κι έκατσε κι αυτή να ακούσει τη γιαγιά να αφηγείται. 

- Μόλις η Γιολάντα αντίκρισε τον πατέρα του Μανώλη κατάλαβε ποιος ήταν, αλλά δίστασε να του μιλήσει... 

Ήθελε να ξεχάσει το παρελθόν της, τα συντρίμμια από την πατρίδα της. Μα μόλις άκουσε γι’ άλλη μία 

φορά τ’ όνομά της λύγισε και τον φιλοξένησε μαζί με τους υπόλοιπους. Τον αγάπησε αλλά κακά τα 

ψέματα· την επηρέαζαν οι τριγύρω πως δεν της άξιζε ένας τυφλός, μπατίρης, φαντασιόπληκτος. Εκείνος, 

όμως, δε σταμάτησε να της χαρίζει όσα δεν της έδωσε κανείς άλλος. Στήριξη,  αφοσίωση, αγάπη, σχεδόν 



 

 
λατρεία. Έτσι, πήρε την απόφαση να συμπορευτούν μαζί σε μία τόσο ταραχώδη ζωή, κατά τη διάρκεια της 

οποίας απέκτησαν τρεις κόρες κι έναν γιο, τον Μανώλη. Ξεροκέφαλο τον ανέβαζαν, ονειροπόλο -σαν τον 

πατέρα του- τον κατέβαζαν. Τι θα έκανε στη Χίο αναρωτιόντουσαν, μα αυτός ένιωθε πως το νησί είχε να 

του προσφέρει τη γαλήνη για να γράφει και τη θάλασσα για να τον ενώνει με τις ρίζες του... 

– Μα δεν μας είπατε για τον δικό σας ρόλο στην ιστορία! Το χρυσάφι και τα χρυσαφί μαλλιά. 

– Πράγματι, τον πλήγωσα γιατί ήμουν μικρή, ανώριμη και φοβισμένη για το μέλλον και δεν 

καταλάβαινα τι εστί πραγματική ευτυχία. Το κατάλαβα αργότερα, όταν ήμουν με τον τότε 

αρραβωνιαστικό μου, τον Μιχάλη· έναν ψηλό νέο από οικογένεια με κτήματα που σπούδασε 

μηχανικός. Μία ημέρα, ενώ είμασταν διακοπές στη Χίο, σταματήσαμε σε ένα ταβερνάκι, όπου είδα 

τον Μανώλη να τραγουδά και να χορεύει με όλο το πάθος της ψυχής του. Μόλις με είδε του έπεσε 

το ποτήρι. Όμως, γενναιόδωρος -όπως πάντα- μας κέρασε, μας διασκέδασε, σαν να μην του είχα 

κάνει τίποτε κακό. Δύο μήνες αργότερα συνειδητοποίησα πως φορούσα ακριβά, ζεστά πανωφόρια 

από εισαγόμενο κασμίρ αλλά ένιωθα την καρδιά μου παγωμένη. Και πάλι, όμως, δεν έτρεξα 

αμέσως. Ζύγισα τις επιλογές μου, γιατί ο αρραβώνας μού έδινε ασφάλεια... Μία ημέρα όμως είπα: 

“Τα χρυσάφια μπορεί να χαθούν στη διαδρομή, μα ίσως έτσι μπορεί να περπατάς με λιγότερο 

βάρος. Χωρίς την αγάπη και την ευτυχία, το βάρος της ζωής είναι αφόρητο και σε λυγίζει. Κάπως 

έτσι πήρα το πλοίο κι όταν ξαναπήγα στο νησί, στο ταβερνάκι εκείνο που με κέρασε αισθήματα 

πρωτόγνωρα, του παραδέχτηκα το λάθος μου. Ευτυχώς για την οικογένειά του, μπορεί να έχασε 

την πατρίδα της, αλλά ποτέ την ανθρωπιά της. Και τον έρωτα. 

– Σας άρεσε το έργο αυτό; 

– Αν μου άρεσε λέει: Μου θυμίζει πως όλα μπορούν να ανατραπούν, πως κάθε αρχή και δύσκολη, 

αλλά κι οι καρποί των κόπων πιο γλυκοί κι από τον μπακλαβά. Πως εμείς οι άνθρωποι αποτελούμε 

κομμάτι της Ιστορίας της δικιάς μας, μα και των επόμενων γενεών. Όσο για τον Μανώλη, τον 

δημιουργό και τη φαμίλια του, θα είναι πάντα – για όσους τους γνώρισαν- οι μεγάλοι της Μικράς. 

Κι ενώ καθόταν συνοφρυωμένος κι άκουγε χωρίς να μιλάει, τη ρώτησε: 

- Μαρίνα, εγώ είμαι ο μεγάλος της Μικράς; 

- Εσύ είσαι, Μανώλη μου... 

 

ΤΕΛΟΣ 


