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Δυο λόγια απ’ τον παππού
Το θυμάμαι πολύ καλά, λες και γίνεται τώρα κι ας έχουν περάσει πάνω από
εξήντα χρόνια. Τα καλοκαίρια αφήναμε τη Μυτιλήνη και πηγαίναμε στο κτήμα
μας, στο Καγιάνι. Να καθαρίσουμε τις ελιές, να ξεπετραδιάσουμε, να φτιάξουμε
τα αυλάκια για το πότισμα των λιόδεντρων, να δούμε τη θεία Μαριάνθη, να
πάει και η μάνα μας σε καμιά αγρύπνια στον Ταξιάρχη, που το είχε τάμα.
Κάποια βράδια, όταν το σκοτάδι πύκνωνε κι ανάβαμε το λουξ, η μάνα μας
έπαιρνε ένα σκαμνί, πήγαινε στην άκρη της εμπασιάς κι αγνάντευε τα φώτα
στα απέναντι παράλια. Βαριαναστέναζε, σιγόκλαιγε, γύρναγε προς τη μεριά
μου και μου ένευε να πάω κοντά της. Και τότε, άρχιζε: Για τη Σμύρνη, το
Ντεμίσι, τα μπερεκέτια της Ανατολής και την προσφυγιά στη Μυτιλήνη. Για
τους ανθρώπους που τους φίλεψαν από το υστέρημά τους και για άλλους που
τους πήραν τα δαχτυλίδια για ένα γιατάκι στο υπόγειο. Για τη ράφτρα τη θεία
Άρτεμη που της έφτιαξε την «κουρελού», μια πανένια κούκλα, και για μια άλλη
«κυρία», που δεν ήθελε «παστρικές και τουρκόσπορους» και τους κυνήγησε από
τα σκαλοπάτια του σπιτιού της όπου έκατσαν να ξαποστάσουν.
Έλεγε, έλεγε, κι εγώ αποκοιμιόμουνα με τούτα τα παραμύθια κι από τους
γρύλους που δεν έλεγαν να σταματήσουν.
Πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω πως δεν ήταν παραμύθια, αλλά
ισόβιες πληγές ενός κόσμου αλλιώτικου, του κόσμου της προσφυγιάς.
Όταν πριν κάνα δυο χρόνια βρέθηκα, ως συνήθως, καλοκαίρι στη Μυτιλήνη,
νόμισα πως ξαφνικά οι ιστορίες της μάνας μου για τη προσφυγιά του ’22
βρικολάκιασαν. Σαν είδα τους πρόσφυγες με τα παιδιά, τους ανήμπορους, τους
φτωχοδιάβολους, να ψάχνουν να κρατηθούν, να επιβιώσουν, να αποδείξουν
πως είναι ανθρώπινα όντα, νόμισα πως όλες οι φιγούρες από τα παραμύθια
της Αφρούλας ζωντάνεψαν. Μόνο που η Σμύρνη του τότε, λεγόταν τώρα
Χαλέπι… Και ξανασυνάντησα πάλι την πονόψυχη «θεία Άρτεμη», αλλά και
τους απάνθρωπους εκείνους να τους παίρνουν πάλι «τα δαχτυλίδια» για μια
σκηνούλα σήμερα. Λες και η ζωή αποφάσισε να περπατήσει προς τα πίσω.
Ένιωσα πως κάτι έπρεπε να κάνω. Το μόνο που κατάφερα ήταν να δώσω μια
κουβερτούλα σ’ ένα παιδάκι και να γράψω τούτο το παραμύθι.
Δεν ξέρω αν είναι καλό το παραμύθι. Νομίζω όμως πως θ’ άρεσε στη μάνα μου,
την Αφρούλα. Και της το αφιερώνω, με μιαν ευχή:
Καμιά μάνα ποτέ από δω και μπρος να μην έχει να πει τέτοια παραμύθια σε
κανένα παιδί του κόσμου.
Σωκράτης Μαντζουράνης
Μυτιλήνη, Αύγουστος του ’15

Στο δίχρονο κοριτσάκι
που το ’22 ήρθε με μια βάρκα
από το Οδεμίσιον της Μικράς Ασίας
προσφυγάκι στη Μυτιλήνη.
Στην Αφρούλα,
τη μάνα μου.
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M

ια φορά κι έναν καιρό, ζούσαν σ’
ένα μακρινό χωριουδάκι δυο αδέρφια·
η Αζίζα και ο Φαρίντ.
Το χωριό τους δεν ήταν πλούσιο.
Οι γέροντες έπαιζαν με τα εγγόνια
τους, οι μεγάλοι καλλιεργούσαν τη γη
και τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και
έπαιζαν στις αλάνες. Η ζωή σ’ αυτό το
χωριό δεν ήταν πλούσια, ήταν όμως
όμορφη.
Κάποιοι Κακοί Άρχοντες από τις Πέρα
Χώρες ζήλεψαν τούτο το χωριουδάκι και
πήραν απόφαση να το κάνουν δικό τους.
Ζώστηκαν τα όπλα τους και όρμησαν να
το πάρουν.
7
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Ο

ι Κακοί Άρχοντες έκαναν πόλεμο και δεν άφησαν
τίποτα όρθιο στο όμορφο χωριό· ούτε τα σπίτια, ούτε το
μικρό σχολείο, ούτε τις αλάνες που έπαιζαν τα παιδιά.
Γιατί ο πόλεμος και οι Κακοί Άρχοντες δεν αγαπούν τα
παιδιά. Τα φοβούνται.
Η Αζίζα και ο Φαρίντ τα έχασαν όλα.
Όσοι συγχωριανοί τους γλίτωσαν ξεκίνησαν να βρουν
ένα καινούργιο χωριό. Τα δυο αδέρφια έμειναν μόνα
τους στον κόσμο.
Κάθισαν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο για να σκεφτούν
τι θα κάνουν και έμειναν εκεί αμίλητα για πολλές ώρες.
Κάποια στιγμή, στην άκρη των ματιών τους φάνηκαν
δυο μεγάλα δάκρυα.
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Ο

Ήλιος, λυπημένος από το κακό που είχε δει,
πήγαινε σιγά σιγά να κρυφτεί στη νύχτα. Μια μικρούλα
ηλιαχτίδα, φεύγοντας κι αυτή, πέφτει πάνω στα
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δακρυσμένα μάτια των παιδιών και
βάζει μια φωνή:
–Ήλιε μου, η Αζίζα και ο Φαρίντ έχουν
δάκρυα στα μάτια τους!
Ο Ήλιος κοντοστάθηκε.
–Να έλθουν αμέσως το Ουράνιο Τόξο και
όλα τα Χρώματα του κόσμου, φώναξε.
Έτσι κι έγινε. Όταν όλα τα Χρώματα του
Ουράνιου Τόξου και όσα ήταν σκόρπια στη
γη και στον ουρανό μαζεύτηκαν, ο Ήλιος
τούς λέει:
–Τα μάτια δυο παιδιών είναι δακρυσμένα.
Τα Χρώματα δεν μπορούν να φωτίζουν
τον κόσμο, όταν στα μάτια των παιδιών
υπάρχουν δάκρυα. Μέχρι τα δάκρυα να
φύγουν, τα Χρώματα δεν θα φωτίζουν
τον κόσμο. Θα απεργήσουμε!
Συμφωνείτε;
–Συμφωνούμε, είπαν όλα τα
Χρώματα με μια φωνή.
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Φ

ώναξαν την κυρα-Νύχτα κι εκείνη μάζεψε τα
Χρώματα και τα έβαλε σ’ ένα κατάμαυρο τσουβάλι.
Ο κόσμος μεμιάς έγινε άχρωμος. Τα Χρώματα των
λουλουδιών και των δέντρων χάθηκαν. Πάει και το
όμορφο μπλε του ουρανού και της θάλασσας. Τα
Χρώματα των πουλιών κρύφτηκαν κι αυτά.
Ο κόσμος έγινε άσχημος και μουντός.
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Το μόνο που έλαμπε ήταν τα δυο δάκρυα στα μάτια της
Αζίζα και του Φαρίντ. Σαν δυο μικρές πυγολαμπίδες
στο σκοτάδι. Τα αδερφάκια φοβήθηκαν και η Αζίζα,
τρομαγμένη από το σκοτάδι, βγάζει μια δυνατή κραυγή:
Η φωνή της
ακούστηκε στα
πέρατα της γης κι
ακόμα παραπέρα.
Την άκουσαν και
οι Κακοί Άρχοντες
στις Πέρα
Χώρες και
χαμογέλασαν
ευχαριστημένοι
που κατάφεραν
να φοβίσουν
τα παιδιά.

βοήθεια!
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Ο

Αγέρας, που ξεκουραζόταν στα
φύλλα του μεγάλου δέντρου, άκουσε την
κραυγή και αναρωτήθηκε τι συμβαίνει. Μια
τοσοδούλα πεταλούδα που είχε κρυφτεί
στις φυλλωσιές του δέντρου τού λέει:
–Δυνατέ Αγέρα, τα Χρώματα κάνουν
απεργία, γιατί το χωριό της Αζίζα και του
Φαρίντ καταστράφηκε και τα μάτια των
παιδιών γέμισαν δάκρυα.
Ο Αγέρας σταμάτησε για λίγο να φυσά
και πρόσταξε:
–Φωνάξτε όλους τους Ήχους!
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Φώναξαν τους Ήχους του δάσους, τις φωνές
των πουλιών και των ζώων, τις νότες και τα
τραγούδια, τους αέρηδες και τους κεραυνούς,
τους κάθε λογής Ήχους του κόσμου.
Όταν μαζεύτηκαν όλοι, ο Αγέρας τούς λέει:
–Προτείνω να σωπάσουμε μέχρι να φύγουν
τα δάκρυα από τα μάτια των παιδιών.
Απεργούμε κι εμείς! Συμφωνείτε;
Οι Ήχοι συμφώνησαν. Φώναξαν την κυραΣιωπή κι εκείνη μάζεψε τους Ήχους της γης
και του ουρανού και τους έκλεισε σ’ ένα βαθύ
πηγάδι. Ο κόσμος μεμιάς βουβάθηκε. Έσβησαν
τα γέλια και οι φωνές των παιδιών, τα
πουλιά σώπασαν, οι νότες και τα τραγούδια
κρύφτηκαν.
Το Φως και οι Ήχοι κήρυξαν πόλεμο στα
δάκρυα. Κανένα Χρώμα και κανείς Ήχος δεν
θα εμφανιζόταν στον κόσμο, όσο τα μάτια της
Αζίζα και του Φαρίντ ήταν δακρυσμένα.
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Ο

ι άνθρωποι έγιναν μεμιάς σκυθρωποί. Δεν
ακουγόταν κανένα γέλιο, κανένα τραγούδι. Μερικοί
άνθρωποι, είχαν κι αυτοί δακρυσμένα μάτια.
Τα δυο αδέρφια, μονάχα και φοβισμένα, αποφάσισαν
ν’ αφήσουν τούτον τον άσχημο, βουβό και σκοτεινό
κόσμο και να ψάξουν για μια καινούργια πατρίδα.
Για ένα καινούργιο χωριό χωρίς πολέμους, όπου θα
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έχουν σχολείο, φίλους, αλάνες για παιχνίδι, Ήχους και
Χρώματα. Για έναν άλλο, πιο όμορφο, πιο φωτεινό κόσμο.
Έτσι, ξεκίνησαν. Κατάλαβαν πως θα ήταν ένα δύσκολο
ταξίδι. Περπάταγαν χωρίς σταματημό, χωρίς φαγητό και
ύπνο, με πείσμα και πίστη πως θα τα καταφέρουν.
Πέρασαν βουνά και ποτάμια και συρματοπλέγματα
και φράχτες, και κάποια στιγμή έφτασαν σε μια μεγάλη
θάλασσα. Ήταν πέλαγος, τους είπαν. Πρώτη φορά
έβλεπαν τόσο μεγάλη θάλασσα και φοβήθηκαν σαν
έμαθαν πως έπρεπε να τη διαβούν.
–Θα μας φερθεί άραγε με αγάπη, αφού μας βλέπει για
πρώτη φορά και δεν μας ξέρει; ρώτησε ο Φαρίντ.
–Ίσως η θάλασσα ν’ αγαπά τα μικρά παιδιά που έχασαν
το χωριό τους και έχουν δακρυσμένα μάτια, είπε η Αζίζα.
Κοιτάχτηκαν και πήραν τη μεγάλη απόφαση:
–Θα τη διαβούμε.

17

M

πήκαν μαζί με πολλά άλλα παιδιά σε μια βαρκούλα
που δεν τους χωρούσε, στρίμωξαν τα κορμιά τους και τη
λαχτάρα τους για το καινούργιο χωριό και άρχισαν το ταξίδι.
Πάλεψαν με τα κύματα και το παγωμένο νερό, και
κάποια στιγμή είδαν στεριά. Τους φάνηκε η πιο όμορφη
στεριά του κόσμου. Σε τούτη τη μικρή γωνιά του κόσμου,
τα Χρώματα και οι Ήχοι δεν έκαναν απεργία.
Ήταν, πραγματικά, ένα πανέμορφο νησί. Τους περίμεναν
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κάποιοι καλοσυνάτοι άνθρωποι
στην ακρογιαλιά. Δεν έμοιαζαν
καθόλου με τους Κακούς Άρχοντες
που έκαψαν το χωριό τους. Είχαν
γελαστά πρόσωπα και τα χέρια
τους ήταν ανοιχτά σαν αγκαλιά.
Τα δυο αδέρφια ησύχασαν λίγο.
Όμως, τα δάκρυα δεν έλεγαν να
φύγουν από τα μάτια τους. Γιατί τα
δάκρυα ήξεραν πως τα βάσανα των
παιδιών δεν είχαν τελειώσει.
Και είχαν δίκιο. Οι Κακοί Άρχοντες
δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να
τους βάζουν φράχτες και εμπόδια,
όμως η Αζίζα και ο Φαρίντ όλο και
προχωρούσαν. Τη λαχτάρα των
παιδιών για έναν άλλο κόσμο δεν τη
σταματάς με φράχτες, και κανένας
Κακός Άρχοντας δεν μπορεί να τη
φυλακίσει.
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Κ

άποια στιγμή τα παιδιά, αποκαμωμένα, κάθισαν
κάτω από ένα δένδρο να ξαποστάσουν.
Ξάφνου, ένιωσαν ένα χέρι να τους χαϊδεύει. Πετάχτηκαν
φοβισμένα και αντίκρισαν μια γιαγιά να τους χαμογελά.
Έμοιαζε λίγο με τη γιαγιά τους.
–Μη φοβάστε, παιδιά μου. Πώς σας λένε;
–Εμένα με λένε Φαρίντ κι αυτήν Αζίζα.
–Εσένα πως σε λένε, γιαγιά;
–Αγάπη με λένε. Ελάτε…
Ξεκίνησαν και κάποια στιγμή έφτασαν σ’ ένα μικρό χωριό.
–Γιαγιά Αγάπη, τι είναι εδώ;
–Το χωριό μου.
–Πώς το λένε;
–Το Χωριό του Όλοι Μαζί.
Γαλήνεψαν κι αποκοιμήθηκαν. Στα όνειρά τους ήρθαν τα
Χρώματα και οι Ήχοι, και τους έδωσαν κουράγιο.
Όταν ξύπνησαν, η γιαγιά Αγάπη ήταν δίπλα τους. Ήταν
και άλλοι άνθρωποι, παιδιά και γέροντες.
Το Χωριό του Όλοι Μαζί έμοιαζε λίγο με το χωριό τους.
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Χαμογέλασαν.
Κάποια στιγμή, η γιαγιά Αγάπη τούς λέει:.
–Μη στεναχωριέστε. Θα τα καταφέρετε. Δε θα
αφήσουμε να νικήσουν οι Κακοί Άρχοντες.
Έσκυψε και τα φίλησε.
–Αυτό το φιλί είναι απ’ όλο το χωριό του Όλοι Μαζί.
Η Αζίζα και ο Φαρίντ αγκάλιασαν σφιχτά τη γιαγιά
Αγάπη, σα ν’ αγκάλιαζαν ό,τι έχασαν
και ό,τι ονειρεύονταν να βρουν.
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Κ

αι ξαφνικά... τα μάτια τους έλαμπαν και δεν είχαν πια δάκρυα.
Μια μικρή ηλιαχτίδα που είδε τι έγινε έβαλε μια φωνή:
–Χρώματα, ακούστε! Τα μάτια των παιδιών δεν έχουν πια δάκρυα.
Θα τα πήρε το φιλί της γιαγιάς Αγάπης!

22
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Το αεράκι του πελάγους άκουσε την ηλιαχτίδα και φώναξε
στους Ήχους:
–Ο Φαρίντ και Αζίζα δεν έχουν πια δάκρυα στα μάτια τους.
Τα πήρε το φιλί της γιαγιάς Αγάπης!
Και τότε, μονομιάς, η κυρα-Νύχτα λευτέρωσε τα Χρώματα
και η κυρα-Σιωπή τους Ήχους.
Η απεργία των Ήχων και των Χρωμάτων στον κόσμο
σταμάτησε. Ο κόσμος γέμισε πάλι με Ήχους και Χρώματα,
με όμορφες παιδικές φωνές και τραγούδια και με χιλιάδες
ουράνια τόξα.
Η γιαγιά Αγάπη μαζί με μια ηλιαχτίδα κι ένα τραγούδι
έχωσαν τα δάκρυα σ’ ένα μπουντρούμι και το φρουρούν
μέρα και νύχτα για να μην πάνε, ποτέ πια, στα μάτια
κανενός παιδιού.
Οι Κακοί Άρχοντες, όταν είδαν τα δάκρυα φυλακισμένα, τα
μάτια του Φαρίντ και της Αζίζα χαμογελαστά και τον κόσμο
γεμάτο Χρώματα και Ήχους, φοβήθηκαν πολύ.
Γιατί πάντα οι Κακοί Άρχοντες φοβούνται τα
χαμογελαστά παιδικά μάτια και τον χαρούμενο κόσμο.
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Ο Φαρίντ και η Αζίζα ξεκίνησαν πάλι το δρόμο για να βρουν
το καινούργιο χωριό τους, τον καινούργιο κόσμο τους.
–Μακάρι να μοιάζει με το χωριό του Όλοι Μαζί, είπε η Αζίζα.
–Μακάρι οι άνθρωποι να μοιάζουν με τη γιαγιά Αγάπη, είπε ο Φαρίντ.
Τώρα, με συντροφιά το φιλί του χωριού του Όλοι Μαζί, τα
Χρώματα και τους Ήχους να γεμίζουν τη γη, και τα δάκρυα
των παιδιών φυλακισμένα από τη γιαγιά Αγάπη, τα δυο
αδέρφια δεν φοβούνταν πια τους Κακούς Άρχοντες.
Γιατί όσο οι άνθρωποι κρατούν φυλακισμένα τα δάκρυα
των παιδιών, οι Κακοί Άρχοντες γίνονται αδύναμοι και δεν
μπορούν να κάνουν πολέμους.
Έτσι γίνεται, χρόνια τώρα,
σ’ όλα τα παραμύθια του κόσμου.
Και αν φροντίσουμε κι εμείς
να γίνεται πάντα έτσι, τότε θα
ζήσουμε όλοι καλά και τα παιδιά
του κόσμου καλύτερα.

Τέλος

Ο Σωκράτης Μαντζουράνης γεννήθηκε το 1946 στη Μυτιλήνη.
Το 1964 έφυγε για σπουδές στην Αθήνα. Φοίτησε στη Σχολή Δημοσιογραφίας
του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, παρακολούθησε σκηνοθεσία στη Σχολή
Σταυράκου και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ.
Εργάστηκε σε αθηναϊκά περιοδικά και εφημερίδες, για αρκετά χρόνια
Το 1975 άρχισε να εργάζεται στην Ολυμπιακή, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Από μικρή ηλικία παίρνει ενεργά μέρος στο συνδικαλιστικό κίνημα, στις κοινωνικές
κινητοποιήσεις και στην πολιτική δράση.
Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών.
Ζει στη Νέα Σμύρνη, είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες και τρία εγγόνια.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Κούροι
Αυτοέκδοση, Αθήνα 1968
Έχει ρεζέρβα τ’ όνειρο
Εκδόσεις Καμπύλη, Αθήνα 2006
Το χωριό του «Όλοι μαζί»
Εκδόσεις Καμπύλη, Αθήνα 2011
Πέντε λεπτά διάλειμμα
Εκδόσεις Καμπύλη Αθήνα 2016
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