


Πρόλόγός – Πρώτη ημέρα διακόΠών

Ονομάζομαι, αν τυχόν σας ενδιαφέρει, Μάριος 
Ήσυχος. Η καταγωγή μου είναι από τη Λέρο, αλλά 
δεν έχω πάει ποτέ.

Δεν είμαι ούτε ψηλός ούτε κοντός. Ούτε χοντρός, 
αλλά ούτε και αδύνατος. Όμορφο δε με λες, αλλά 
και άσχημος δεν είμαι. Η μαμά μου λέει πως έχω 
ωραία μάτια, αλλά εγώ τα βρίσκω συνηθισμένα. Κα-
στανά. Όπως και τα μαλλιά μου.

Παίζω ανεκτά ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά 
ποτέ δε με διαλέγουν από τους πρώτους. Δεν είμαι 
ούτε κακός, ούτε και καλός μαθητής. Μέχρι τώρα, 
που τελείωσα την έκτη δημοτικού, μάλλον έχω πε-
ράσει απαρατήρητος από τους δασκάλους.

Δεν έχω πέσει θύμα μπούλινγκ, ούτε έχω κάνει σε 
κάποιον. Με όλους έχω καλές σχέσεις, με καλούν 
και τους καλώ στα πάρτι μου, αλλά δεν έχω κανέναν 
κολλητό· κάποιον που να του λέω τα μυστικά μου. 
Έτσι, αποφάσισα να τα γράφω εδώ, σε αυτό το χο-
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ντρό τετράδιο με τις ζωγραφιές από παλιά αναγνω-
στικά, που μου χάρισε η γιαγιά μου. 

Όπως όλοι οι συμμαθητές μου, είμαι κι εγώ ερω-
τευμένος με την Έλενα. Αλλά δε θα της το πω ποτέ. 
Ούτε και σε κανέναν άλλον. Φαντάζομαι, μέχρι να 
μεγαλώσω θα την έχω ξεχάσει.

Οι γονείς μου είναι αγαπημένοι, αλλά όχι και πολύ 
εκδηλωτικοί. Νοιάζονται για μένα, συνήθως μου φέ-
ρονται καλά, αλλά μερικές φορές με μαλώνουν άδι-
κα. Τίποτα το φοβερό. 

Έχω και μια μεγάλη αδερφή, τη Λυδία, που συ-
χνά με τυραννά αλλά κατά βάθος με αγαπάει. Έτσι 
νομίζω τουλάχιστον. 

Ζούμε στο Χαλάνδρι, σε ένα συμπαθητικό σπίτι 
κοντά στη Ρεματιά. Αν και η κρίση άγγιξε κι εμάς, δεν 
μπορώ να πω ότι έχουμε στερηθεί κάτι σημαντικό.

Όλα κυλούν ήρεμα και… βαρετά. Νομίζω πως δε 
θα γινόμουν ποτέ ήρωας σε κάποιο μυθιστόρημα. 
Οι αναγνώστες μετά τη δεύτερη, τρίτη σελίδα θα 
παρατούσαν το βιβλίο. Ποιος διαβάζει βιβλία χωρίς 
δράση;

Εμένα μου αρέσει το Ημερολόγιο ενός σπασίκλα. 
Έχω όλους τους τόμους και τους διαβάζω συνεχώς. 
Η μαμά εκνευρίζεται: 

―Διάβασε και τίποτε άλλο! 
―Εμένα αυτό μου αρέσει, της απαντάω κι αυτή 

με σέρνει σε βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες και δια-
λέγει εκείνη για μένα. 
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Λες και αυτά που διάβαζε εκείνη όταν ήταν μικρή 
μπορούν να διαβαστούν σήμερα. Μέχρι και τις Μι-
κρές κυρίες μού πρότεινε. Αν είναι δυνατόν. 

Όλα τα γυρίζω πίσω αδιάβαστα ή τα χαρίζω στη 
Λυδία, που διαβάζει, ή μάλλον καταβροχθίζει, τις 
σελίδες όποιου βιβλίου βρεθεί μπροστά της. Μόνο 
ο Τρελαντώνης μού άρεσε. Αυτόν τον κράτησα και 
τον έβαλα σε τιμητική θέση, δίπλα στον Σπασίκλα.

Φέτος, όπως κάθε χρόνο, ετοιμαζόμαστε για τις 
ατελείωτες και βαρετές διακοπές μας στη Νέα Μά-
κρη, στο εξοχικό που έχουμε κληρονομήσει από 
τον Μικρασιάτη παππού της μαμάς. Δηλαδή, πα-
λιά δεν ήταν εξοχικό, αλλά κανονικό σπίτι. Μετά, 
το κάναμε εμείς εξοχικό και το μοιραζόμαστε με 
τη θεία μου τη Μαρία, την αδερφή της μαμάς μου, 
που δεν έχει παιδιά, αλλά μόνο έναν φριχτό σύζυ-
γο, τον θείο Θανάση. Ευτυχώς δεν τους βλέπουμε 
και πολύ. Αυτοί όλο ταξιδεύουν, νομίζω μόνο για 
να καμαρώνουν και να μας δείχνουν εκατοντάδες 
φωτογραφίες, ώστε να ζηλέψουμε. Και για να κά-
νει ο θείος Θανάσης τον μπαμπά να νιώσει κατώτε-
ρος. «Που δεν έχει καταφέρει τίποτα στη ζωή του», 
όπως άκουσα να λέει ο θείος στη θεία ένα βράδυ 
που κάθονταν στη βεράντα του εξοχικού και νόμι-
ζαν πως ήταν μόνοι.

Ο θείος Θανάσης φαίνεται πως τα καταφέρ-
νει καλά, αν και δεν έχω καταλάβει ποτέ ακριβώς 
τι δουλειά κάνει. Κάτι αντιπροσωπείες, λέει. Είναι 
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όμως και δημοτικός σύμβουλος στο Περιστέρι. Φαί-
νεται πως είναι μια πολύ καλή δουλειά αυτή. 

Ο δικός μου ο μπαμπάς δουλεύει σε τράπεζα. Η 
μαμά κάνει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών. Δυστυ-
χώς, όχι μόνο σε άλλα παιδιά, αλλά και σ’ εμάς. Δεν 
ξέρω τι κάνει με τους ξένους, αλλά μ’ εμένα δεν έχει 
και μεγάλη υπομονή. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς 
γίνεται να μην το έχω με τις ξένες γλώσσες.
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έιδηςέις

Ετοιμάζαμε τα πράγματά μας. Η μαμά είχε τα νεύ-
ρα της, καθώς προσπαθούσε να χωρέσει όλο μας 
το σπίτι σε βαλίτσες και να το μεταφέρει στη Νέα 
Μάκρη, αφού «ο μπαμπάς δε σηκώνει ούτε το δα-
χτυλάκι του, παρά μόνο γκρινιάζει αν τυχόν του 
λείψει κάτι». 

Σε λίγο επικράτησε ένταση. Μόνο η Λυδία δεν 
είχε καταλάβει τίποτα, καθώς διάβαζε για δεύτερη 
φορά τις Μικρές κυρίες, που είχα παρατήσει εγώ, 
και δεν επικοινωνούσε πια με το περιβάλλον.

Και ξαφνικά είδαμε μπροστά μας τον μπαμπά, λες 
και είχε φτάσει με διακτινισμό στο σαλόνι. Κανείς 
δεν τον είχε ακούσει να μπαίνει στο σπίτι. Σταμα-
τήσαμε να τσακωνόμαστε και τον κοιτάξαμε έκπλη-
κτοι. Η απόλυτη ησυχία έβγαλε ακόμα και τη Λυδία 
από τον κόσμο της και ήρθε να δει τι συνέβαινε.

―Μα τι πάθατε; ρώτησε μπαίνοντας αναμαλλια-
σμένη στο σαλόνι και κρατώντας τις Μικρές κυρίες 
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στο χέρι, με το δάχτυλό της μέσα στο βιβλίο, μην 
τυχόν χάσει τη σελίδα. 

―Μπαμπά, πώς βρέθηκες εδώ; είπε, εκφράζο-
ντας την απορία όλων μας. 

Δεν ήταν ούτε δύο ώρες που είχε φύγει για τη 
δουλειά του. Ποτέ δε γυρνούσε πριν από το από-
γευμα.

―Τι συμβαίνει, Φίλιππε; ρώτησε η μαμά, πολύ 
ανήσυχη. 

Είχα κρυφακούσει και καταλάβαινα τι την τρόμα-
ζε. Εδώ και μέρες ο μπαμπάς έλεγε πως κυκλοφο-
ρούσε φήμη ότι θα έκλειναν το υποκατάστημα όπου 
εργαζόταν και θα τους ανάγκαζαν να παραιτηθούν. 
Θα έπαιρνε καλή αποζημίωση, αλλά θα έμενε χωρίς 
δουλειά. 

―Και ποιος παίρνει κάποιον στα πενήντα του για 
δουλειά; αναρωτήθηκε. 

Καλά, πενήντα πέντε είναι ο μπαμπάς, αλλά ας 
μην το κάνουμε θέμα.

―Μπορούμε να μιλήσουμε στον Θανάση. Αυτός 
έχει παντού άκρες.

―Αυτό να το ξεχάσεις, Ασημίνα! 
Έτσι τη λέει όταν θυμώνει, αλλιώς τη φωνάζει με 

διάφορα χαϊδευτικά ή απλώς «Μίνα». 
Τέλος πάντων, είχα αποσυρθεί αθόρυβα, αλλά 

από εκείνη τη στιγμή ανησυχούσα κι εγώ, χωρίς να 
λέω τίποτα σε κανέναν.

Ο μπαμπάς ζήτησε ένα ποτήρι νερό και, αφού κοι-
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τάξαμε ο ένας τον άλλο, έσυρα εγώ τα πόδια μου, 
ο «τελευταίος τροχός της αμάξης», ως την κουζίνα 
για να φέρω το νερό. Στο μεταξύ, οι άλλοι είχαν κα-
θίσει στον καναπέ και στις πολυθρόνες, περιμένο-
ντας τις ανακοινώσεις του μπαμπά.

―Κλείνουν το υποκατάστημα. Οι περισσότεροι 
αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. «Εθελουσία έξο-
δο» το ονομάζουν. Σ’ εμένα και σε κάνα δυο άλ-
λους έδωσαν κι άλλη επιλογή: ή να παραιτηθούμε 
όπως οι υπόλοιποι ή να μετακινηθούμε σε άλλο 
υποκατάστημα.

―Αυτό είναι καλό! είπε η μαμά με φανερή ανα-
κούφιση. Άρα κρατάς τη δουλειά σου. 

―Δεν είναι ακριβώς έτσι.
―Δηλαδή;
―Το υποκατάστημα για το οποίο με προορίζουν 

δε βρίσκεται στην Αθήνα.
―Αλλά;
―Στη Λέσβο. Και μάλιστα ούτε καν στη Μυτιλήνη.
―Στη Λέσβο; ρώτησε έκπληκτη η μαμά. 
―Ναι. Στο Πλωμάρι. Αρκετά χιλιόμετρα από την 

πόλη. Είναι μια απόφαση που δεν μπορώ να πάρω 
μόνος μου. Πρώτα απ’ όλα, να δεχτώ τη θέση; Αυτό 
είναι μάλλον μονόδρομος. Δε νομίζω ότι μπορώ να 
κάνω αλλιώς. Εσείς όμως; Μήπως να μείνετε εδώ;

Συζητούσαμε, μέχρι που μας έπιασε πείνα και 
παραγγείλαμε πίτσες, αφού κανείς δεν ήθελε να 
ασχοληθεί με το μαγείρεμα. Τα επιχειρήματα ήταν 
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πολλά και όλο σε αδιέξοδο καταλήγαμε. Και, αφού 
καταθέσαμε όλοι τις απόψεις μας, ο μπαμπάς και 
η μαμά αποσύρθηκαν να αποφασίσουν μόνοι τους. 
Δημοκρατία σού λέει μετά.

Εγώ πάντως ψήφισα «ναι» στο Πλωμάρι. Τι είχα 
να χάσω; Πιο βαρετά από την Αθήνα αποκλείεται να 
ήταν. Άσε που θα γλιτώναμε και τη Νέα Μάκρη. Αν 
ήταν να μετακομίσουμε, θα έπρεπε να το κάνουμε 
αμέσως. Εφόσον ο μπαμπάς δεχόταν τη θέση, θα 
παρουσιαζόταν σε δέκα μέρες στο Πλωμάρι.
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ένημέρώνόμαι

Μόλις έφυγαν όλοι από το σαλόνι, άνοιξα τον υπο-
λογιστή και πληκτρολόγησα στο Google τη λέξη 
«Πλωμάρι». Να τι βρήκα στη Βικιπαίδεια:

Το Πλωμάρι είναι η πρώτη σε πληθυσμό κω-
μόπολη της Λέσβου [2.996 κ. (2011)] μετά 
την πόλη της Μυτιλήνης.

Βρίσκεται στα νότια παράλια του νησιού 
και θεωρείται παραδοσιακός οικισμός. Χτί-
στηκε στη σημερινή του θέση γύρω στο 1842, 
όταν εξέλιπε ο φόβος των πειρατών, και δια-
σχίζεται από τον χείμαρρο Σεδούντα. Στο κέ-
ντρο του οικισμού βρίσκεται ο ναός του Αγίου 
Νικολάου, χτισμένος το 1847. Σήμα κατατεθέν 
του οικισμού, ο πλάτανος της κεντρικής πλα-
τείας, που, όπως λέγεται, φυτεύτηκε το 1813.

Το Πλωμάρι αποτελεί λιμάνι με δυναμική 
τουριστική κίνηση και έχει καταγραφεί ως 
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η πατρίδα του ούζου και του σαπουνιού. 
Ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική και τη ρυ-
μοτομία του, καθώς και για το πλήθος των 
παλιών βιομηχανικών του κτιρίων (ελαιοτρι-
βείων, σαπωνοποιείων, ταρσανάδων, κ.λπ.). 
Η παραγωγή του φημισμένου ούζου γινόταν 
αρχικά σε μικρά τοπικά αποστακτήρια (που 
τα αποκαλούσαν «ρακαριά»). Μετά τα τέλη 
του 19ου αιώνα αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα οι 
ποτοποιίες, όπως και οι σαπωνοποιίες, και 
αναδείχτηκαν σε σημαντικές βιοτεχνίες με 
αξιόλογη παραγωγή προς εξαγωγή, δίνο-
ντας ώθηση στον πρωτογενή τομέα του νη-
σιού της Λέσβου εν γένει.

Περίοδος ακμής

Το Πλωμάρι γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη τον 
19ο αιώνα, τόσο σε ό,τι αφορά το εμπόριο 
όσο και τη βιομηχανία, μέχρι τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή, οπότε έχασε τη δυνατότητα 
συναλλαγών με τα τουρκικά παράλια. Σήμε-
ρα λειτουργούν τέσσερις ποτοποιίες, που 
παράγουν το φημισμένο, μυρωδάτο και γλυ-
κόπιοτο πλωμαρίτικο ούζο.

Φυσικά, έγραφε πολλά ακόμα, αλλά δε σκοπεύω να 
γεμίσω το τετράδιο με άλλες πληροφορίες. Τα υπόλοι-
πα τα έκανα μια εκτύπωση, για την περίπτωση που…
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Έμαθα επίσης ότι η Λέσβος είναι η πατρίδα των 
μεγάλων ποιητών της αρχαιότητας, αλλά και του 
Ελύτη, του Μυριβήλη και πολλών ακόμα συγγρα-
φέων. Το είπα στη Λυδία, μήπως χαρεί. Σιγά μη δεν 
το ήξερε. Μου είπε κάτι για μια «Δασκάλα με χρυσά 
μάτια» και μια «Παναγιά γοργόνα». Τη δεύτερη δεν 
την ήξερα, αλλά την πρώτη… Είχα δει την ταινία με 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

―Είσαι ηλίθιο!
―Κι εσένα σου άρεσε η Βουγιουκλάκη!
―Δε λέω γι’ αυτό. Εσύ λες τη δασκάλα με τα 

χρυσά μαλλιά, όχι με τα χρυσά μάτια.
―Δεν καταλαβαίνω…
―Τέλος πάντων, η ταινία της Βουγιουκλάκη δεν 

έχει καμία σχέση με το βιβλίο. Και, όπως και να ’χει, 
ας τα πάρει να τα διαβάσει ο μπαμπάς τώρα που θα 
πάει εκεί.

Νύχτωσε μέχρι να βγουν οι γονείς μας από το 
δωμάτιο και να μας ανακοινώσουν, προς μεγάλη 
απογοήτευση της Λυδίας, ότι θα μετακομίζαμε στο 
Πλωμάρι. Στην πραγματικότητα, μέχρι εκείνη τη 
στιγμή ήταν ήρεμη, γιατί πίστευε πως η μαμά δε θα 
έφευγε με τίποτε από το Χαλάνδρι, να αφήσει πίσω 
τον παππού και τη γιαγιά, που κάθε τόσο έτρεχαν 
στα νοσοκομεία κι αυτή ήταν πάντα δίπλα τους, για-
τί η θεία Μαρία φερόταν «σαν γαϊδούρι», όπως είχα 
κρυφακούσει να λέει στον μπαμπά, όταν ο παππούς 
μπήκε στο χειρουργείο για την καρδιά του.


