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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πόση φωτιά μπορεί να φέρει η νύχτα; Για πόσο έλεος μπο-
ρεί να εκλιπαρήσει κάποιος τους ουρανούς; Κι αυτοί, πόση 
οργή να φτύσουν καταπάνω του και να κλείσουν τα παρά-
θυρά τους για να μην ακούνε τις κραυγές; Η φωνή έγινε 
δάκρυ, το δάκρυ έγινε ουρλιαχτό. Το ουρλιαχτό έγινε αίμα. 
Το αίμα έγινε θάνατος… 

Πόσοι αμανέδες εξατμίστηκαν μαζί με λιβάνι, μύρο και 
μπαχάρι; Πόσοι ναργιλέδες λούφαξαν στις άκρες των τρα-
πεζιών σιωπηλοί, δίχως να έχουν άλλη κουβέντα να ξεστο-
μίσουν. Χάθηκαν όλα μέσα στους σκοτεινούς δρόμους της 
Ανατολής κι απόμεινε εδώ στον ξεραμένο τόπο η αλμύρα 
πάνω στις πληγές να τις πονά και να τις ερεθίζει, ίδια με το 
αλάτι στην επιδερμίδα των ακτών, που κρυσταλλώνει πάνω 
στα βράχια και γίνεται πέτρα απ’ το ξεροβόρι και τον ήλιο. 
Πού πήγαν όλοι οι άνθρωποι; Δεν ακούγονται πια οι λαλιές 
τους και τα παντζούρια έμειναν ορθάνοιχτα στα ερειπωμέ-
να σπίτια. Ο τόπος μαράζωσε, ξεράθηκε.  Άραγε θα λου-
λουδιάσουν ξανά οι κάμποι; H άνοιξη θ’ ανθίσει ξανά τις 
πασχαλιές; Θα φέρουν πάλι μυρτιές τα καλοκαίρια και θα 
στολιστούν ξανά με κοχύλια οι ακρογιαλιές; Θα γιομίσουν 
ανθρώπινο λακριντί οι πλατείες και θα ντυθούν οι δρόμοι 
με ανέμελες παιδικές φωνές; Και τα πλακόστρωτα θ’ αντέ-
ξουν τα παιδικά ποδοβολητά απ’ το κυνηγητό και το κλο-
τσοσκούφι;
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Αϊβαλί, Αύγουστος 1922 

Ένας άνεμος αντάρτης ξεχύθηκε μέσα από τα σπλά-
χνα του Αιγαίου. Βάλθηκε να σβήσει όλη την πρωινή 

ομίχλη που χάιδευε τα παράλια των μικρασιατικών ακτών. 
Έτρεξε πάνω στις στέγες και τις φίλησε προκλητικά, σαν ξα-
ναμμένος έφηβος. Χώθηκε στα στενά σοκάκια, στις ασβε-
στωμένες αυλές, τις γεμάτες βασιλικούς και δυόσμους και 
κατόπιν τραγούδησε τον βουερό σκοπό του. Πιλάλησε 
στις πάνω γειτονιές, ανατάραξε τα σχοινιά με τ’ απλωμένα 
ασπρόρουχα, χτύπησε ένα ένα τα μισάνοιχτα παραθυρό-
φυλλα και σφύριξε ανάμεσα στις γρίλιες. Έτριξε σθεναρά τα 
τζάμια να ξεσηκώσει όσους αμέριμνα κοιμούνταν. Δυο τρεις 
αναμαλλιασμένες νοικοκυρές ξεπρόβαλαν τις μύτες τους, 
κοίταξαν καχύποπτα δεξιά αριστερά, τα σφάλισαν γρήγορα 
και χώθηκαν ξανά στο ζεστό ακόμη κρεβάτι τους. Ύστερα 
περπάτησε ως την πλατεία Μεϊντανί, ανακάτεψε τα πεσμέ-
να φύλλα και μ’ ένα φύσημά του, σηκώθηκαν σαν πίδακας 
και σκορπίστηκαν ολόγυρα. 

Σε μια άκρη ένας αραμπατζής κοιμόταν πάνω σε στοιβαγ-
μένα σακιά με πατάτες. Περίμενε να ξημερώσει, ν’ αρχίσει 
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τη γύρα στις ρούγες για να ξεπουλήσει τα ζαρζαβατικά του. 
Τσαντίστηκε με τη σκόνη που είχε σηκωθεί και του έφερνε 
αλλεργικό συνάχι. Μια, δυο, τρεις φορές φτερνίστηκε, κού-
νησε το κεφάλι για λίγο σαν να προσπαθούσε να διώξει μια 
επίμονη μύγα και συνέχισε τον ύπνο. Ο πρωινός ταραξίας 
όμως είχε άλλη άποψη και δεν τον άφησε σε χλωρό κλαρί. 
Σύρθηκε και τυλίχτηκε γύρω του σαν το φίδι, στροβιλίζο-
ντας το χώμα και χώνοντάς το με μανία μέσα στα ρουθού-
νια του που ανοιγόκλειναν σαν ξεχαρβαλωμένα παντζού-
ρια. «Άι σιχτίρ, διαβολοαέρα τζαναμπέτη!» μονολόγησε ο 
φουκαράς έμπορος. Έσιαξε με προσοχή το μουστάκι να μην 
πετάει, κάλυψε το πρόσωπο με τον σκούφο του, σταύρωσε 
τα χέρια πάνω στο βουνό που λεγόταν κοιλιά και παραδό-
θηκε σε παρατεταμένο ροχαλητό. 

Το «πειραχτήρι», αφού κατάλαβε πως δεν μπορούσε να 
τον ενοχλήσει άλλο, κατηφόρισε ως τα κυδωνοχώραφα 
που ήταν γεμάτος τούτος ο τόπος. Σ’ αυτούς τους καρπούς 
όφειλε το όνομά του το Αϊβαλί, αφού στα τουρκικά σημαί-
νει κυδώνι. Τάραξε δυνατά τα δερματώδη φύλλα τους, και 
τα κίτρινα «μήλα της Αφροδίτης» που είχαν αρχίσει ήδη να 
χρυσαφίζουν, λικνίστηκαν με τσαχπινιά στο πέρασμά του. 
Μετά έτρεξε προς τον ελαιώνα. Μπήκε ανάμεσα στα δέ-
ντρα κι άρχισε να διευθύνει την ορχήστρα του. Κι οι ελιές 
για χάρη του, πιάστηκαν χέρι με χέρι σ’ έναν ρυθμικό χορό. 
Τίναξαν τα ασημοπράσινα μαλλιά τους, λύγισαν τη μέση κι 
όλες μαζί τον αποχαιρέτισαν κουνώντας τα κλαρωτά τους 
δάχτυλα στην τελευταία του νότα. Αφού βαρέθηκε κι αυτό 
το παιχνίδι, κατρακύλησε προς το ξωκλήσι του Άι Φανού-
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ρη μήπως εκεί έβρισκε κάτι πιο ενδιαφέρον για τα γούστα 
του. Αλλά τίποτα. Όλα ήταν συνηθισμένα. Βαρέθηκε φρι-
κτά. Έτσι, έκλεισε στραβά το μάτι στον παπά, έσβησε όλα 
τα κεριά με μια πνοή και χάθηκε άξαφνα όπως ακριβώς εμ-
φανίστηκε στις πέρα, πατημένες από τον Μέγα Αλέξανδρο, 
διαδρομές. 

«Μηνά, φέρε μέσα το μανουάλι. Θα φύγει καμιά σπίθα 
και θα πάρουμε φωτιά! Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. 
Άντε το λοιπόν, ακόμη εδώ είσαι; Όλο ραχάτι είσαι του λό-
γου σου, βρε τεμπελχανά, κι από δουλειά ντιπ για ντιπ. Αχ! 
Θα με σκάσεις εσύ!» 

Ξημέρωσε η γιορτή του Άι Φανούρη. Λίγη ώρα ήταν που 
είχε τελειώσει ο εορτασμός στο εκκλησάκι της παράκτιας 
πόλης. Ο παπάς στριμώχτηκε σε μια γωνιά και συνομιλού-
σε χαμηλόφωνα με δύο άνδρες που περίμεναν υπομονετικά 
μέχρι να ολοκληρώσει τη Λειτουργία. Κάτι του έλεγαν, κάτι 
τόσο σκοτεινό όσο το βλέμμα τους. Εκείνος στριφογυρνούσε 
με τα παχιά του δάχτυλα το γκρίζο μούσι που φορούσε στο 
γερασμένο πρόσωπο κι έδειχνε πολύ προβληματισμένος.

«Και είναι διασταυρωμένο αυτό; Είστε σίγουροι για τα 
μαντάτα;»

«Ναι, παπά μου, χθες αργά τη νύχτα μας έφερε τα χαμπά-
ρια ο Ανέστης. Βούιξε η Σμύρνη, σου λέει! Έχουν αρχίσει 
τσάρκα στις γύρω πόλεις και τα γιουρούσια δεν έχουν στα-
ματημό. Μα πώς είναι δυνατόν ν’ ακυρωθεί η συνθήκη των 
Σεβρών; Γίνονται αυτά τα τρελά πράγματα; Όχι, σε ρωτάω 
να μου πεις!»

«Κι ο Πετράκης του κυρ Παντελή» είπε ο άλλος, «έστει-
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λε γράμμα από το μέτωπο. Κυκλοφορεί μέρες η φήμη, 
μας έγραψε, πως ο Κεμάλ καταστρώνει συστηματικά την 
αντεκδίκησή του. Έχει αφηνιάσει. Συνθηκολόγησε, λέει, μυ-
στικά με τους Γάλλους και τους Ρώσους να προμηθεύεται 
πολεμικό εξοπλισμό. Κι οι Ιταλοί στο κόλπο. Όχι πως δεν το 
περιμέναμε δηλαδή απ’ αυτούς. Πάντα τέτοιοι ήταν, μπαγα-
πόντηδες!»

«Δεν πά’ να συνθηκολόγησε και με τον σατανά τον ίδιο. 
Αυτός έχει τα όπλα κι εμείς τον Κύριο στο πλευρό μας!» 
Οι δύο άντρες κούνησαν ταυτόχρονα το κεφάλι, συμφω-
νώντας με τον γέροντα. «Υπομονή, παιδιά μου, ας μην απο-
γοητευόμαστε. Ο στρατός μας θα μας βγάλει ασπροπρό-
σωπους για μία ακόμη φορά. Τα παλικάρια μας τους έχουν 
εξοργίσει με τις νίκες τους. Δεν το καταλαβαίνετε; Είναι 
ξεκάθαρο. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως οι Άγγλοι είναι με 
το μέρος μας». 

Οι δύο άντρες είχαν κρεμαστεί απ’ τα χείλη του. Κάθε 
του λέξη ήταν βάλσαμο στην αγωνία τους, κι αυτή η αγω-
νία βαστούσε σχεδόν τέσσερα ολόκληρα χρόνια, από τότε 
που ξεκίνησε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος. Η αλήθεια είναι 
ότι μετά τη Συνθήκη των Σεβρών και την παραχώρηση της 
διοίκησης μέρους της Σμύρνης στους Έλληνες, οι ελπίδες 
όλων αναζωπυρώθηκαν και το εθνικό φρόνημα υψώθηκε 
σαν σημαία. Βαθιά μέσα τους ήξεραν όμως ότι το γινάτι του 
Ατατούρκ για τις ελληνικές επιτυχίες δεν θα περνούσε εύ-
κολα και θα τους ετοίμαζε μεγάλο χουνέρι.

Ο παπα-Γιάννης ξεπροβόδισε τους δύο άντρες με μια 
φαινομενική ηρεμία και νηφαλιότητα, τους ευλόγησε και 
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τους έδιωξε γρήγορα γιατί είχε κατά νου να δράσει όσο 
ήταν καιρός.

«Άντε, παιδιά μου, στο καλό και μη χολοσκάτε, όλα θα 
πάνε κατ’ ευχήν. Όσο έχουμε τον Θεό πλάι μας, μη φοβάστε 
τίποτα!» 

Η Ματίνα, μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, με κότσο στα 
μαλλιά και σκούρο μπλε φόρεμα, άναβε το κερί της στο βά-
θος της εκκλησίας. Παρακαλούσε τον άγιο να προστατέψει 
την οικογένειά της και να φέρει υγεία και μακροημέρευση. 
Αλλά και για τον τόπο της προσευχήθηκε, να ηρεμήσουν τα 
πράγματα, να ημερέψουν οι Τούρκοι.

«Ματίνα» τη φώναξε ο γέροντας.
«Ναι».
«Έλα εδώ, καλή μου, που θέλω να σου πω».
«Ναι, παπα-Γιάννη, αμέσως». 
Έστρωσε τον δαντελένιο γιακά πάνω στο φόρεμά της 

και προχώρησε προς το μέρος του. Κάθισαν σ’ ένα από τα 
ακριανά στασίδια της εκκλησίας, ενώ οι τελευταίοι πιστοί 
άδειαζαν τον μικρό ναό και ετοιμάζονταν να γυρίσουν στα 
σπίτια και στην καθημερινότητά τους.

«Τα νέα που έρχονται δεν είναι και τόσο ευχάριστα» της 
είπε συνωμοτικά κοιτώντας δεξιά αριστερά μην τους παρα-
κολουθεί κάποιος.

«Τι θες να πεις, παπά μου; Τι μαθαίνεις;»
«Ο Κεμάλ έδωσε διαταγή. Έχουν μπουκάρει ήδη σ’ άλλες 

πόλεις και λεηλατούν οι αφιονισμένοι». 
«Αααα! Παναγιά μου, βόηθα μας! Μα γιατί; Τι κάναμε 

εμείς; Τι τους φταίμε;» σταυροκοπήθηκε.




