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Επειδή υπάρχει πάντα κάποιος που θα τον αγαπώ…
Όπως αγαπά ο γονιός το παιδί,

ο παππούς το εγγόνι του.
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ελευταία μέρα στο σχολείο.
Ο ήλιος έχει αρχίσει πια να καίει για τα καλά.
«Εγώ έκανα προχτές το πρώτο μου μπάνιο!» καυχήθηκε στο

διάλειμμα ο Φίλης και τα πιο πολλά παιδιά –η Νίκη, η Άννα,
ο Στάθης, ο Ανδρέας– τον ζηλέψανε.

«Εμένα μου αρέσει η θάλασσα να μην είναι πολύ κρύα!» είπε ο Μά-
νος κι ο Φίλης τού έβγαλε τη γλώσσα.

«Κρυουλιάρη!» είπε.
Μα γιατί είναι ντροπή να μη σου αρέσει το κρύο το νερό;
Θύμωσε ο Μάνος και… «Αλλά εγώ ήμουνα που έφτιαξα τον χιο-

νάνθρωπο στην αυλή του σχολείου μας! Εσύ καθόσουνα μέσα στην τά-
ξη και…» είπε και θα έλεγε κι άλλα ο Μάνος για να υπερασπιστεί το
δίκιο του, μα χτύπησε το κουδούνι και η δασκάλα μάζεψε όλα τα παι-
διά στην τάξη.

«Ελάτε!… Τελευταία μέρα σήμερα! Μη μαλώνετε… Καλύτερα να
πει ο καθένας σας πού θα πάει διακοπές…»

Ο Φίλης πάλι πρώτος πετάχτηκε. «Εγώ θα πάω στο σπίτι της γιαγιάς
μου στο χωριό!»

Η Άννα και η Νίκη θα περνούσαν το καλοκαίρι στο εξοχικό τους.
Μετά ο Μάνος έπαψε να προσέχει τις απαντήσεις των άλλων συμ-

μαθητών του. Προσπαθούσε να θυμηθεί αν είχε ακούσει πώς το λένε
το νησί που θα πήγαινε διακοπές… Προσπάθησε, αλλά δε θυμήθηκε.
Μπορεί, όμως, και ποτέ να μην το είχε ακούσει!

Κι έτσι, όταν ήρθε η σειρά του, προτίμησε να πει: «Δεν έχουνε απο-
φασίσει ακόμη οι γονείς μου!»

Ψέματα λέει! Όλα είχαν κανονιστεί. Αλλά ο Μάνος δεν είχε διάθε-
ση να ακούσει τις εξυπνάδες του Φίλη.
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Η δασκάλα χαμογέλασε.
«Μα βέβαια! Έχετε το μωρό! Την αδελφούλα σου!» είπε και ο Μά-

νος χάρηκε από τη μια και ντράπηκε από την άλλη που η δασκάλα και
τα άλλα παιδιά πιστέψανε το ψέμα του.

Σε ένα νησί… Ναι, το ήξερε πως σ’ ένα νησί θα έκανε τις διακοπές
του. Μα όχι με τη μαμά και τον μπαμπά του! Αυτοί θα μένανε στην
πόλη.

«Έχουμε το μωρό! Πού να κουβαλάμε όλα όσα χρειάζεται η μικρή!
Πάνες, μπιμπερό, γάλατα…» είχε ακούσει τη μητέρα του να λέει στη
γιαγιά.

Κι εκείνη είχε συμφωνήσει.
«Σωστά! Άλλωστε εμείς θα πάρουμε μαζί μας τον Μάνο, κι έτσι, και

αυτός θα κάνει τις διακοπές του και εσείς θα ξεκουραστείτε λιγάκι!»
είχε πει η γιαγιά.

Κάτι τέτοια είχε ακούσει ο Μάνος και είχε νευριάσει. Ακούς εκεί
να λένε πως είναι αυτός που κουράζει τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτός!
Κι όχι το κλαψιάρικο μωρό… Η αδελφούλα του! Που… Μα τι παρά-
ξενο! Από τη μια την αγαπά κι από την άλλη συνέχεια θυμάται πόσο
πιο όμορφη ήταν η ζωή στο σπίτι όταν αυτή δεν υπήρχε.

Λοιπόν, με όλα αυτά, το μόνο που ήξερε ήταν πως θα περνούσε τις
διακοπές του με τον παππού και τη γιαγιά σε κάποιο νησί…

Αλλά καιρός πια είναι να μάθει πως το λένε αυτό το νησί!
Και με αυτή την απόφαση μέσα στον νου του, αποχαίρετησε τη δα-

σκάλα και τους συμμαθητές του.
«Καλό καλοκαίρι!» τα παιδιά πήρανε να εύχονται μεταξύ τους, και

η Άννα φίλησε τη Νίκη, και η Νίκη δάκρυσε, και ο Φίλης πάλι πήγε να
πει την ανοησία του. Αλλά…

Από το ανοιχτό παράθυρο μπήκε μέσα στην τάξη ένα χελιδόνι. Πέ-
ταξε πάνω από τα κεφάλια των παιδιών και μετά βγήκε και πάλι έξω,
στην αυλή… Μια μαύρη κουκκίδα στον καταγάλανο ουρανό. Ουρανό
καλοκαιριού.
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Λοιπόν, ρωτά ο Μάνος τον παππού του κι αυτός…
«Τι θα πει πώς το λένε;» με ερώτηση του απαντά. «Νησί – έτσι λέ-

γεται! Νησί… Με κεφαλαίο Ν!» Ο παππούς του Μάνου είναι συγγρα-
φέας και γι’ αυτό πολύ προσέχει το πώς γράφεται η κάθε λέξη.

«Επειδή είναι το πιο όμορφο;» ζητά περισσότερες εξηγήσεις ο Μάνος.
Κι όπως ο παππούς δεν του απαντά αμέσως, βιάζεται να πει ακόμη:
«Επειδή είναι το πιο μεγάλο;»

Ο παππούς –που κι αυτόν Μάνο τον λένε– τώρα χαμογελά. «Ούτε
πολύ όμορφο είναι, ούτε και πολύ μεγάλο είναι… Υπάρχουν άλλα νη-
σιά πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο μεγάλα…»

«Τότε λοιπόν γιατί…;» πάντα απορεί ο Μάνος.
«Γιατί αυτοί που πρωτοπήγανε να μείνουνε σε αυτό το αγαπήσανε

τόσο πολύ που ο καθένας ήθελε να του δώσει το όνομα που εκείνος πε-
ρισσότερο αγαπούσε. Άλλος να το πει όπως λέγανε τη μάνα του, άλλος
να του δώσει το όνομα του παιδιού του, άλλος το όνομα της αγαπημέ-
νης του… Στο τέλος, μια και δε βρίσκανε όνομα που όλοι να το θέλα-
νε, αποφασίσανε να το λένε έτσι απλά: Νησί!» λέει ο παππούς –ο με-
γάλος Μάνος– και επειδή πρόσεξε πόσο μπερδεμένος ήταν ο εγγονός
του –ο μικρός Μάνος– με την παλάμη τού ανακατεύει τα μαλλιά και:
«Τώρα που θα πάμε εκεί και θα γνωρίσεις μόνος σου τον τόπο και τους
ανθρώπους του, θα τα καταλάβεις όλα αυτά!» προσθέτει.

Μάλιστα! Ο Μάνος έχει κατσουφιάσει. Διακοπές σε ένα νησί που
μήτε πολύ όμορφο ήταν, μήτε και πολύ μεγάλο! Γιατί τάχα να το διά-
λεξε ο παππούς;
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Ο Μάνος θυμάται τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πάντα με τη μανού-
λα και τον πατερούλη τα περνούσε. Άλλοτε κάνανε κάμπινγκ, άλλοτε
σε σπίτια φίλων, άλλοτε κοντά σε θάλασσα, άλλοτε σε ορεινό χωριό
περνούσανε δεκαπέντε, ακόμη και είκοσι μέρες.

Αν ήταν σε βουνό, περπατούσανε στο δάσος να βρούνε τις πηγές του
νερού. Αν ήταν σε θάλασσα κοντά, στην άμμο έφτιαχνε μικρά κάστρα
που το κύμα ερχότανε και τα γκρέμιζε. Και πάντα βρισκόντουσαν δυο,
τρία παιδιά που μαζί τους έπαιζε με την πολύχρωμη μπάλα.

Καλοκαίρια με τον μπαμπά να τον μαθαίνει κολύμπι και τη μητερού-
λα να του διαβάζει ιστορίες για γοργόνες και πειρατές.

Αυτά όλα πέρυσι και πρόπερσι, και τα άλλα, τα πιο παλιά καλοκαί-
ρια. Εφέτος, όμως… Εφέτος υπάρχει η αδελφούλα και «Πού να κου-
βαλάμε όλα όσα χρειάζεται η μικρή! Πάνες, μπιμπερό, γάλατα…» –
έτσι δεν είχε ακούσει τη μητέρα να λέει στη γιαγιά;

Λοιπόν, το μωρό το αγαπά. Όταν απλώνει το χέρι του και η αδελ-
φούλα του σφίγγει το δάχτυλο, α, τότε κάτι πολύ ζεστό του γεμίζει όλο
το στήθος! Αλλά… Αλλά υπάρχουν και φορές που… τον νευριάζει το
μωρό! Και όταν η μανούλα τού φωνάζει να κάνει ησυχία γιατί «Κοι-
μάται η μικρή… Ευκαιρία να κάνω καμιά δουλειά!», τότε εκείνος θυ-
μώνει… Θυμώνει, μα δεν ξέρει με ποιον! Με τη μανούλα ή με το μωρό;
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