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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
Είναι ανάγκη νά έξηγηδώ μιά κι’ έξ άρχής. Τό βιβλίο
αυτό και ήδικά καί πολιτικά βαρόνη έμένανε καί δχι τό
πολιτικό μου πιστεύω.
Δέ γράφηκε για νά κηρύξη αλλά ’ νά καταγγείλει. Τά
περιστατικά πού καταπιάνομαι μπορεί ναχουν κάπως έτσι ή
κάπως άλλοιώς, τά γεγονότα όμως έχουν άκριβώς έτσι.
"Οσο γιά τά διαλογικά μέρη μοΰ φαίνεται πώς μπορεί
νά μην είναι αύτούσια, είναι όμως δοσμένα μέ βάση τη
συγγραφική έλευδερία ποΰχει ένας λογοτέχνης ν’ άποκρυπτογραφεΐ τούς διαλογισμούς των ηρώων του. Πολύ περισ
σότερο εδώ πού οΙ διάλογοι έπενδύονται άπό τόσο άπτά καί
άδιάσειστα γεγονότα. Λόγο λοιπόν άπέναντι στήν άλήδεια
δέν έχω νά δώσω, γιατί ή έπερχομένη έιυμηγορία τής Ιστο
ρίας δά μέ δικαιώσει. ”Εχω όμως νά δώοω έξηγήσεις κάπου:
Υπάρχει ένα κόμμα πού όλη ή ήγεσία του έχει — δχι
πάνω στά στήδεια της—μά μέσα στά στήδεια της, σάν ιερό
μετάλλιο καρτερίας καί πίστης τή σφραγίδα τοΰ Κώχ.
Άπ’ τήν τιμημένη αύτή ήγεσία ζητάω εύλαβικά κατα
νόηση. Τό βιβλίο αύτό άρχισε νά γράφεται άπ’ τό Δεκέμβρη
μέ μιά προφητική, δάλεγα, ένόραση και συνεχίστηκε, σελίδα
μέ σελίδα, ώς τά σήμερα.
Γράφηκε μέσα σέ συνδήκες άχαλίνωτου βρασμού κΓ
έτσι μπορεί νά ξεστράτισε λίγο άπ’ τά όρια τής πολιτικής
εύπρέπειας, μά δάπρεπε νά τό ξέρουμε: Ή φωνή τού άνδρώπου πού τον πατάνε στο στήδος ποτέ δέν είναι μελωδική.
Τό δράμα πού έγινε βιβλίο — δχι ένα βιβλίο δέσης άλλά
ένα βιβλίο κραυγής — τδζησα, δχι σάν μονωμένος άνδρωπος,
μά σά λαός. ’Έπιασα τήν πέννα μέ τήν ίδια αύδορμησιά
πού έπιασε στις 4 τοΰ Δεκέμβρη ΚΕΙΝΟΣ γο όπλο.
Μπορεί τό βιβλίο αύτό σέ κάποια σημεία του νά κάνει,
ώς προς τήν τρέχουσα έπικαιρότητα πολιτική ζημιά.
Ζητώ, άν τά κέρδη είναι περισσότερα, νά μού συγχωρεδεί ή ζημιά ”Αν πάλι ολόκληρο τό βιβλίο είναι μιά ζημιά,
έπιδυμώ ν’ άπομονωδεί ό συγγραφέας καί νά πληρώση ό
οπαδός. Ή πολιτική άναδεωρείται- τά βιβλία μένουν
*
Δέν
δέχδηκα νά βάλω περιορισμούς στήν έδνική μου έξαψη.
(Συνέχεια στο έξώφυλλο)
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ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Μια φορά κι’ έναν καιρό ήταν ένα λιοντάρι. «Βασιλιά των
ζώων» τδλεγαν, γιατί ζώα ήσαν αυτοί πού τολεγαν βασιλιά.
Ό βασιλιάς αυτός, όπως κάθε βασιλιάς, δυο πράματα επι
θυμούσε : Τ<) δικό του το χουζούρι καί τό ξένο αίμα.
Ό λόγγος στράγγιζε τό αιμα του καί τού τό πήγαινε.
—Πάρε αφέντη μου κι’ αυτό, δεν έχω άλλο. Λύπηση... Τέλειωσαν τά ζαρκάδια μου κι’ οί λαγοί μου κι’ οι αγελάδες μου.
—Δώσε, δώσε ακόμα. Θάρτει τό γεράκι νά σάς σπαράζει
καί δέ θάχετε βασιλιά γά σά; προστατέψει. Δώσε.
—Δίνω, δίνω. ’Έλεος...
Καί μια μέρα’•σηκώθηκε^ τό γεράκι. "Ενα γεράκι αγριωπό
καί λιμασμένο. Τό δάσος ρήμαξε. Μά τό λιοντάρι ακόμα ζη
τούσε:
—Δώσε! έλεγε ολοένα. Δώσε!
*,
«Τετέλεσται
είπε κάποια στιγμή ό λόγγος. Τά ζο^ντανά μου
κρύφτηκαν, χάθηκανΜά τό γεράκι ήταν αχόρταγο. ’'Ηθελε
νά φάει, νά φάει ακόμα. Μά τί;
Φτάνει καί στο ποτάμι πού χώριζε τό λόγγο απ’ τό βασίλειο
τού λιονταριού.
—Λιοντάρι βασιλιά, φωνάζει τό γεράκι άπ’ τήν όχθη. Κάνε
την προσευχή σου. ’Ηρτε ή ώρα νά σέ φάω.
—Φυλάξου! τού φωνάζει πονηρά τό λιοντάρι. Ξωπίσω σέ
παραμονεύει ή αρκούδα. Θά σέ καταπιεί!
—Τότε περίμενε. ’Έχε χάρη. Τρώω πρώτα τήν αρκούδα καί
μετά. Μά ετοιμάσου. Κατόπι έρχεται ή σειρά σου.
Τό γεράκι στράφηκε κατά τήν αρκούδα. Καί τότε τό λιο\ τάρι σφυρίζει κρυφά στήν αρκούδα:
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— ’'Ακούσε, κυρά Αρκούδα! Σμίγουμε; Κάνουμε κόμμα;
Ή αρκούδα πού είχε τιμή καί φρόνηση:
—Γιατί όχι; τού λέει. Απάνω του κι’ οί δυό. Καθώς έγό)
θά τού τρώω τή μύτη, εσύ θά τού τρως την ουρά. Θά βοηθή
σουνε καί τά κρυμμένα ζώα. ’Έτσι άδερφάκια;
—Έτσι! είπαν τά έντρομα ήμερα ζώα τού λόγγου. Μπαί
νουμε στο κόμμα σας.
Μακρυά ά'ρχισε τό πετσόκομα τού γερακιού καί τής αρκού
δας’ καί τό λιοντάρι τδρριξε στο χουζούρι καί στο άκόνισμα
τών δοντιών του.
—Βόηθα καί σύ άδερφοπητέ! φιοναξε ή αρκούδα. Χά
νομαι. ..
—Περίμενε. Γιά νά πηδήξω τό ποτάμι θέλω κότσα. Περίμενε. Λιμάρω τά νύχια μου.
—Βόηθα ! Χάνομαι!
—Είπα: Λιμάρο) τά νύχια μου.
Μά ή αρκούδα δέν ήταν από κείνες πού τά βάζουν κάτου.
'Ίδρωσε, λαχάνιασε, έπεσε, σηκιόθηκε,' ξανάπεσε, ξανασηκώθηκε ... (οσπου τό γεράκι ξεπουπουλιασμένο άρχισε νά κολώνει. Τότε καί τάλλα φοβισμένα ζώα ξεμύτισαν κι3 άρχισαν κι
αυτά νά τού δίνουν δαγκανιές. Τό άχτι τους τά'κανε θεριά·
"Αρχισαν νά τού μαδούνε τις φτερούγ'ες, νά τού πληγιάζουν τά
πλευρά.
—’Αρκούδα! έσύ μάς γλύτωσες, έλεγαν στην κουρασμένη
άπ’ τό κυνηγητό αρκούδα. Δεξου το νά γίνεις έσύ βασιλιάς
μ«ς·
Μόλις τ’ ακούει τό λιοντάρι μανιάζει. Μια καί δυο πηδάει
τό ποτάμι και
* σπαράζει ένα πούπουλο τού γερακιού.
—’Άαα !!! γελούνε περιπαιχτικά τά ζώα. ’ Αμ δέ ! *Ας μην
ήταν ή αρκούδα καί βλέπαμε την παληκαριά σου.
Τό λιοντάρι φρενιάζει. Ψάχνει νά βρει υπήκοό του. Πουθενά.
Κι’ εκεί παίρνει τό μάτι του την ειρηνική φτωχή αγελάδα.
—’Εσένα μια φορά σέ γλύτωσα έγολ ’Εμπρός! Άνακήρυξέ
με βασιλιά!
—’Όχι, πολυχρονεμένε μου! ’Εσύ μέ στράγγιζες. *Ας είναι
καλά ή αρκούδα καί τά κερατάκια μου.
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Τό’ λιοντάρι λυσσάει.
—Ποιος θά σου δίνει θροφή; "Αν πας μ* αυτήν θ* άντεροκοπεΐς άπ
* τό χιόνι.
—Δέ θέλω τίποτα. Μοϋ φτάνει τό ξεροχόρταρό μου.
—θά σοΰ δίνω μπόλικο, παχύ χορτάρι.
—Ξαίρω. Γιά νά μέ ξεγελάσεις καί νά μέ ζέψεις.
—"Ωστε μ’ άπαρνιέσαι; Πρόσεξε γιατί είμαι ξεκούραστος.
Λέγε. Μ’ άπαρνιέσαι;
—Μέ τήν άδειά σου ...
—"Ε τότε, νά ... κΓ εγώ. Νά ... Νά ... Νά ... Νά, πού δέ
θέλεις χορτάρι. Νά πού δέ θέλεις προστασία!
—Βοήθεια, αδέρφια!... φωνάζει ή γελάδα. Βοήθεια !...
Τ’ άλλα ζώα απάντησαν αδύναμα:
—Είμαστε λαβωμένοι, άδερφούλα. Είμαστε δλοι λαβωμένοι
καί κουρασμένοι. Μή, πολυχρονεμένε μας βασιλιά, παρακαλοΰν τό λιοντάρι. Λυπήσου τήν άμοιρη άδερφούλα μας. Λυπή
σου τις πληγές της.
—Σκασμός έσεϊς ! ’Αχάριστα!
—Κακούργε!
—Τιόρα νά τελειώσω μ’ αυτήν καί σας δείχνω.
Ή αρκούδα μπήκε φρόνιμα στή μέση:
—"Ακούσε, άδερφοπητέ, δέ σ’ έβλαψε αυτή ή άραχλη. ’Εσύ
τρώς κρέας, κείνη χορτάρι. Τί νιτερέσα έχετε νά λύσετε; Χτύπα
καλύτερα τό γεράκι, γιατί εγώ κουράστηκα.
—"Οχι. Νά λογαριαστώ πρώτα μ* αυτήν κι’ ύστερα. Γιά νά
μάθει νά σηκώνει δικό της μπαϊράκι. "Επειτα εσύ δέν ταιριά
ζει νά μπαίνεις στή μέση. Τί τήν κάναμε τή συμφωνία;
—Τή συμφωνία τήν κάναμε γιά νά χτυπήσουμε τό γεράκι
κι’ δχι τήν αγελάδα! Τήν αγελάδα συμφωνήσαμε νά τήν προ
στατέψουμε μαζί.
—Κι’ αφού δέ μ’ άφίνει νά τήν προστατέψω;
—Λογαριασμός της. Λοιπόν άποτραβήξου. Κι’ έλα νά κά
νουμε άλλη μιά συμφωνία. Μά νά είναι ή τελευταία.
—Συμφωνία; Μετά χαράς! 'Όσες θέλεις. Μά νά βγάλει
πρώτα ή γελάδα καί νά μοΰ δώσει τά κέρατά της.
Σμίγουνε λοιπόν κάπου καί κάνουνε κι
* άλλη μιά συμφωνία.

8
Χωρίσανε μέ χαιρετούσες και γλυκέ;. Λόγια τιμής, δρκοι. *Όλα
έν τάξει.
Ή αγελάδα μουκάνισε ευχαριστημένη.
—Παρών! κάνει το λιοντάρι καί πηδάει από πάνω της. Μ’
{φώναξες: Έδώ είμαι!
—Συμφωνήσατε; κάνει έντρομη ή αγελάδα.
—Ναι. "Ολα εν τάξει. Καί τώρα: τό λαιμό σου.
—*Οχι. Λυπήσου με! \έ θέλω!
---Προστασία ή σέ κομματιάζω!
—Kai ή συμφωνία; λέει μέ πνιγμένη φωνή.
—*Η συμφωνία; Τί συμφωνία; Συμφωνία έκανα μέ τήν
αρκούδα, δέν εκανά μέ τού/ώγου σου! Καί τής περνά τή
θηλειά.
* ή αγελάδα μόνη, αδύναμη, κοιτάζει μέ απόγνωση προς
Κι
τήν ανατολή καί τά μάτια της στάζουν, στάζουν αίμα, γιατί
§έν έχει πια δάκρυα...

(Τέλος τού παραμυΰιού)

ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΩΡΑ .. .
I

0ΧΤΩΒΡΗΣ αύτής τής χρονιάς μπήκε σάν ένας ακόρε
στος Νέρονας πού τό χυμένο αίμα τοΰ άνοιγε περισσό
τερο τήν όρεξη νά χύσει κι’ άλλο. Μά οί φλέβες μας στερέ
ψανε. Ό αιμοδότης λαός κοιτότανε χάμω λιπόθυμος, στραγγιγμένος.
'Η Ελλάδα, τρελλή άπό μαστιγώματα καί φρίκη, ψέλλιζε
σ’ αυτούς πού τής φέρνανε τά μηνύματο^τοΰ λυτρωμόΰ τήν
έπωδό τής τραγικής ήρωΐδας: Lassate mi mourire!
Τά προάστεια γέμιζαν καπνούς. Τά μουράγια, οί δρόμοι, τά
σπίτια, μνημεία μόχθου καί στέρησης, πετοΰσαν κουρελιασμένα
στον άέρα.
Ό στρατός τής πολύπαθης ’Ανατολικής Χώρας κατέβαινε
μέ τιμή και άχτι νά τιμωρήσει τό ρημαχτή. Καί τούτος, ανί
κανος ν’ άντικρύσει τΙς φάλαγγες τών εκδικητών, ξεθύμαινε
πάνω στο πληγιασμένο κορμί τής πατρίδας μας. ’Επειδή δέν
μπορούσε νά χτυπήσει τόν εχθρό του τιμωρούσε τό θύμα του.
Αλλά σ’ αύτό τόν κόσμο δέν υπάρχει πιο φοβιτσάρης άν
θρωπος άπ’ τό φονιά. Ό Νέρονας, σάν έφτασε ή στιγμή νά
πληρώσει τά κακουργήματά του, γονάτισε μ’ ένα στιλέτο στο
στήθος μπροστά σ’ ένα τσομπάνη και τόν παρακαλοΰσε κλαίοντας νά τού τό μπήξει.
Οί κομπαστικοί θύννοι πού βάδιζαν και σκυθρώπαζε ή γή,
έχαναν τήν ψυχραιμία τους μπροστά στο ανάστημα τοΰ πρώ
του άοπλου άντάρτη-.

Ο
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— «Μπαντίτ!» φώναζαν κι’ αδέιαζαν ολη τή δεσμίδα του;
μέσ’ στον άδειο δρόμο.
'Όλες οί ψηλές ταράτσες τής ’Αθήνας είχαν κι
* από ένά
πολυβόλο πού κροτάλιζε μέρα νύχτα. Άπ’ τις αυλές άνέβαινβ
δ καπνός από λάστιχα, τραπέζια, αμάξια, τρόφιμα, καρποί
τής ληστείας τους, πού τώρα τάκαιαν μην τύχει καί τά πάρει
κανένας άπ’ τούς δικαιούχους τους.
Μια βραδυά ό υπασπιστής τού Σιμάνα καλεϊ «παρ’ αύτφ>
τον δρτά-μπαση των τσολιάδων.
—Μάϊν καμαράντ χέρ Φλυτζανόπουλος. Τά τάγματά σας -θά
έκτελέσουν μίαν τελευταίαν διαταγήν : Θά καλύψουν την υπο
χώρηση των προστατών τους.
Ό στρατοπεδάρχης άρχισε νά κομπιάζει.
—Βάς ;
—Μάϊν χέρ, ευχαρίστως, αλλά ξαίρετε τώρα υπακούω εις τον
Στρατιωτικόν Διοικητήν.
—Τό Φέλμυ ; Καί από πότε ένας στρατηγός τής Βέρμαχτ
διατάσσει ένα ταγματάρχη των ’Ές-’Ές;
—Δεν πρόκειται γιά τον έξελέντ Φέλμυ. Είναι δικός μας
στρατηγός, Έλλην, ό κ. Σπηλιωτόπουλος, απεσταλμένος απ’
τό Στρατηγείο τής Μέσης.
—νΑ, δέ μάς τά κανονίζει καλά ό μίστερ Σκόμπυ. [Ιερίμενα
δ κ. αυτός στρατηγός σας νά μέ έπισκεφθεϊ εκ των πρώτων.
— Μόλις χθές πήρ:· τό διορισμό καί τις λίρες. ’Ελπίζω νά
λάβει την τιμήν αύριο. Αύριο επίσης θά δεχθεί καί δλους τούς
πολιτικούς αρχηγούς γιά νά δργανιόσουν την αντίσταση.
Ό υπασπιστής χτύπησε θυμωμένα τό χέρι του στο τραπέζι.
—Μά πού νά πάρει δ διάολος ! τί αντίσταση μού τσαμπου
νάτε ακόμα; Έσεϊς σιγά-σιγά πάτε νά πιστέψετε τ<υρα και τά
ίδια σας τά ψέματα
.
-Δεν μέ καταλαβαίνετε ακριβώς; έξελέντ. 'Όσο έμεναν οί
μεραρχίες σας στήν Ελλάδα είχαμε εσάς προστάτας εναν
τίον τών «μπαντίτεν», τώρα που θά φύγετε έσεϊς ποιος
θά μάς προστατέψει; Θά καταλάβουν την αρχή σέ μισή
(ορα.
—Κι’ δ μίστερ Σκόμπυ;
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—Βιάζεται δσο μπορεί, άλλα οπωσδήποτε θά μεσολαβήσουν
πέντε-δέκα μέρες μετά τήν αναχώρησή σας.
.—“Ενοια σας και τά κανονίσαμε νά μή μεσολαβήσουν ούτε
δέκα ώρες.
—Κι’ αυτές τις δέκα ώρες; Γι’ αυτό πρέπει δλοι οί πραγμα
τικοί "Ελληνες νά συνεννοηθώμεν διά νά άποτρέψωμεν τό πρα
ξικόπημα
—Χέρ Φλυτζανόπουλος, δέν είστε διόλου έξυπνος. Πρώτον
δέν μπορείτε νά τούς εμποδίσετε. \εύτερον δχι μάϊν. χέρ, οί
μπαντίτεν δέν θά τήν καταλάβουν μέ τή βία τήν αρχή. "Οχι,
μάϊν χέρ, δέν τούς ξαίρετε καθόλου εσείς τούς μπολσεβίκους.
Είναι πολλοί, μόν καμαράντ, πολλοί, πολλοί. Δέν έχουν ανάγκη
άπό πραξικόπημα. Γιά πραξικόπημα έχετε σείς ανάγκη, άλλά
είστε λίγοι. Θά ήταν μεγάλη τύχη γιά σάς. Θά εϊσασταν «βέρυ
λάκυ» άνθρωποι, καθώς λένε οί άλλοι σας σύμμαχοι, πού τέ
τοια ζητούν γιά νά ρθοΰν νά σάς απελευθερώσουν. Γιατί άφοϋ
εμείς φεύγουμε, μάϊν χέρ Φλυτζανόπουλος, τί αιτία θά βρουν
γιά νά κάνουν απόβασης
—Θαρθούν νά μάς...'νά μας διαθρέψουν !
—Μέ τή διατροφή θά δικαιολογήσουν τήν απόβαση τής
στρατιάς ’Έμ-’Έλ. Τά άρματα μάχης δμως μέ τί θά τά δικαιο
λογήσουν ; Έ, μάϊν χέρ Φλυτζανόπουλος; Χέραϊ λοιπόν ! Κάντε
τ’ άδύντα δυνατά γιά νά σάς χτυπήσουν οί παντίτεν. 'Ο τρό
πος γιά νά ξεκαθαριστούν θά βρεθεί. ’Εμείς κι’ έσεΐς τούς λέ
γαμε «ληστάς» οί εγγλέζοίθά τούς ποΰν «οπισθοφυλακή » μας.
Κάτι θά βρεθεί.
—Κι’ αν δέν μετέλθουν βίαν; Κι
* αν έτοιμάσουν υποδοχήν;
—Έ, τότε θά καταφύγουν κι
* αυτοί στό πολυμεταχειρισμένο
τό δικό μας. Θά τούς ποΰν κι’αύτοί «ληστάς».
—Κι’ άν δέν τούς δώσουν αιτία; ΚΓ αν περιμένουν τήν πολυθρύλητον «Δημοκρατικήν τους έξέλιξη»;
—Χέρ Φλυτζανόπουλος, ξαίρεις νά σφάζεις άλλά δέν ξαίρεις
νά σκέπτεσαι. Κείνοι πού ξαίρουν νά κατασκευάζουν πολέμους
ξαίρουν νά κασκευάζουν καί αίτιες.
—"Ωστε θά έχωμεν λοιπόν ανταξίους σας προστάτας;
—Πολύ πιο άξιους καμαράντ. Οί καλλίτερες σας συνειδήσεις

12 —
καί οι καλλίτερες σάς γυναίκες έ'μειναν άπούλητες σέ μας, γιατί
έμεϊς εϊμασταν φτωχοί. Εμείς σας έξαγοράζαμε μ’ δ,τι περίσ
σευε από κείνο πού σάς περνάμε. Φαύλος κύκλος. Τώρα θά
μπει νέο νόμισμα. Καί νά τό ξαίρεις : Μπορεί νά υπάρχουν
πράματα ακριβά και φτηνά, αλλά δεν υπάρχουν πράματα μή
έμπορεύσιμα.
—Τότε λοιπόν όλα θά παν καλά. Ούδείς λόγος ανησυχίας
υπάρχει.
—Μομέντε ! Μομέντε ! Υπάρχει μιά μικρή δυσκολία. Γιά
ν* αγοραστούν ολοι αύτοί...αύτοί οί λησταί δλου τού κόσμου
δέ φτάνει καμιά μπάνκα καί καμιά «στρήτ». Γιά μάϊν καμαράντ. Γιατί είναι πολλοί καί ακριβοί. Κόμ, κόμ, χέρ Πλϋντζ.
Τον τράβηξε προς τό παράθυρο άπ
* δπου ένα ολοστρόγγυλο
φεγγάρι ρέμβαζε πάνω άπ’ τις Αθηναϊκές στέγες.
—Τή βλέπεις αυτήν ; Πώς τήν λέτε ;
—Σελήνη.
—Κι
* αυτό εδώ; (βγάζει άπ’ τήν τσέπη του ένα χρυσό νό
μισμα).
—Σελίνι.
—Ποιό είναι μεγαλύτερο ; Τ
* ούρανοΰ ή τής τσέπης μου ;
—Τούρανοΰ, φυσικά.
—Γελιέσαι. Τ’ούρανοΰ άπό δώ καί κάτι χιλιάδες χρόνια χωρεϊ έναν Κάϊν κΓ έναν *Άβελ. "Ακου τώρα τί χωρεϊ καί τούτο,
(βγάζει άπ’ τήν τσέπη του καί χορεήει στή φούχτα του τό
σελίνι): Καμιά δεκαριά μητροπολίτες, καμιά δεκαριά πρωθυ
πουργούς, καμιά έκατοσταριά υπουργούς, καμιά εκατοστάρια
στρατηγούς, καμιά έκατοσταριά ληστάρχους καί μιά μυρωδάτη
συνοικία τής ’Αθήνας. Τώρα σκέψου τί μπορεί νά χωρέσει μιά
στερλίνα I “Ολους τούς πρωθυπουργούς σας, δλους τούς στρα
τηγούς σας, δλους τούς ληστάρχους σας καί τήν ίδια μυρωδάτη
συνοικία τής ’Αθήνας.
—Τότε λοιπόν;
—Τότε Χέρ Φλυτζανόπουλος εκτιμώ τις υπηρεσίες πού μάς
προσφέρατε γΓ αυτό θά σάς δώσω δυο καλές συμβουλές. Ό
φύρερ μας κι’ έμεϊς αγωνιστήκαμε γιά πολύ μεγάλα ^Ιδανικά
γι’ αυτό μπορεί καί νά τον χάσουμε τόν πόλεμο. Μά δ εθνικό-
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σοσιαλισμός θά μείνει αθάνατος. Χτυπήσαμε δεξιά κι’ αριστερά
%αί τώρα πέφτουμε. Ό Εθνικοσοσιαλισμός έχασε τή μάχη
αλλά κέρδισε τή ζωή. (Παρακαλώ δλα αυτά νά μείνουν μεταξύ
μας). Και τώρα τΙς συμβουλές. Χέρ Φλύντζ, δύναμη γιά μάχη
μέ τούς παντίτεν δέν έχετε. Οί τσολιάδες σας χωρίς εμάς δέν
ιτάνε ούτε νά κατουρήσουν.
—"Εχουμε τό συνταγματάρχη Παπαδόγκωνα μέ τούς είκοσι
χιλιάδες γονατισμένους τοΰ Μωρία (*).
—Αυτοί δέν πρόκειται νά ξανασηκωθοϋν. Αυτούς δέν μπο
ρούν πια νά τούς χρησιμοποιήσουν οί Εγγλέζοι. Θεωρούνται,
έθελονταί Γερμανοί καί δχι "Ελληνες πατριώται.Νά τί βλακεία
έκανε ό Χέρ Παπαδόγκωναί.
—"Εχουμε <ό στρατηγό Ναπρλέοντα Ζέρβα.
—Αυτός είναι μόνο γιά φοβέρα. "Ενας μισθωτός μπαμπού
λας. Goot for nothing καθώς θάλεγαν τ’ αφεντικά του. Καί
τούς στοίχισε τόσο χρυσάφι! Ήταν ή πιο αποτυχημένη χρη
ματική τους «τοποθέτηση». "Αλλους ; "Α! πώς τά λέν οί Εγ
γλέζοι τά Τάγματα ’Ασφαλείας τους;
—'Ιερόν Λόχον. Ταξιαρχία Ρίμινι.
— Λίγοι... Λίγοι... Δέ φτάνουν για νά κάνετε πραξικόπημα.
- Πραξικόπημα; Αυτή ήταν ή συμβουλή σας;
— Γιά. Εσάς δέ θά σάς κατηγορήσει κανείς μάϊν-χέρ. ’Εσείς
μπορεϊτε.’Αλλά οί μπαντίτεν στή μάχη είναι σκύλλοι. ΓΓ αυτό
θά περιμένετε τούς ’Εγγλέζους. Χωρίς τά θωρακισμένα «Σέρμαν» καί τή RAF νίχτς πραξικόπημα.
— Τότε λοιπόν νά περιμένουμε.
—Νάϊν ! νά μήν περιμένετε καθόλου ! Πρέπει νά τούς βρεις
δλους. Τό στρατιωτικό σου Διοικητή, τούς πολιτικούς σας ανδρες καί νά τούς πεις τή συμβουλή μου. Καί νά την: Σέ λίγο
δλοι οί ά'νθρωποί μας θά μείνουν χωρίς δουλειά, πήγατε νά
τούς βρήτε; "Ωσπου νάρθοϋν οί ’Εγγλέζοι θά μείνουν τά παι
διά απροστάτευτα.
(*) «Είκοσι χιλιάδες γονυκλινείς ορκίζονται πίστιν, ηρωισμόν, αυ
ταπάρνηση·. Ζήτω ό ημίθεος τοΰ μείζονος Ράϊχ! Χάϊλ-Χίτλερ I»
Papadongonas.
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—Λοιπόν ;
—Λοιπόν θά τούς άναλάβει υπό την προστασίαν του δ
Στρατιωτικός σας Διοικητής. Θ’ άναλάβει τον επισιτισμό τους,
την εγκατάστασή τους (Ιδίως σέ μέγαρα κεντρικά, προσέξτε το
αυτό) καί κατόπι θά τούς δώσει δουλειά.
—Καί ποιά θά είναι αυτή ή δουλειά ;
—'Η ά ν α ρ χ ί α.
*0 στρατοπεδάρχης τινάχτηκε σαν νά τοϋ έμπηξαν στον πι
σινό κοσκινόπροκα.
—Χέρ κομαντάν ! Μά τότε θά μάς συκοφαντήσουν ώς
αναρχικούς !
—Χέρ Φλυτζανόπουλος είστε αγράμματος. Τους αναρχικούς
τούς λέμε αναρχικούς γιά τήν ιδεολογία τους. Δέν τούς λέμε
γιά τάς πράξεις τους.
Ό υπασπιστής σηκώθηκε άπ’ τό κάθισμά του, κίνηση πού
οι άνθρωποι πού ξαίρουν από καλή συμπεριφορά τήν ερμηνεύ
ουν : «καί τώρα ά'δειαζέ μου τή γωνιά».
'Ο Φλυτζανόπουλος σάν γνήσιος λακές κατάλαβε καί σηκώ
θηκε.
—Θένκ γιόύλ. ά ά... παρντόν-ντάνκε-σε.
—Χά ! ’Από τώρα βλέπω προγυμνάζεστε στή γλώσσα τών
νέων σας φίλων.
—Τό επάγγελμα έξελέντ. Τό επάγγελμα.
—Λοιπόν. ’Άουφ-βίντερζεν καί μήν ξεχνάτε τις συμβουλές
μου. Σύνθημά σας :
—Ή αναρχία!
—Ζοΰ!
II

Πραγματικά, στήν ’Αθήνα δυο βδομάδες ακόμα πριν άπ’ τήν
αποχώρηση τών Γερμανών, έτσι στά ξαφνικά καί μετά από
ύπνο οχτώ ετών, τά παλιά πολιτικά κόμματα ανακάλυψαν τον
εαυτό τους. Οι πολιτικοί άντρες πού τούς είχανε θέσει σέ πρό
σκαιρη διαθεσιμότητα ή Δικτατορία καί ή Κατοχή, έβλεπαν
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οτι τό θύμα-Λαός τούς ξαναπρσσφερότανε γιά τήν άσκηση
τής άγυρτείας τους.
"Αρχισαν λοιπόν οι βίζιτες καί οι ζυικόσεις μπρος στή μύτη
τών Γερμανών. ΤΗταν γνωστό και τό σπίτι καί οί ώρες πού
στιβάζουνταν σά σαρδέλλες, μά ποιος θά τούς ενοχλούσε;
Ή Βέρμαχτ, πού ήταν διατεθειμένη νά ξοδέψει μιά αποθήκη
πυρομαχικά γιά νά σκοτιόσει έναν κομμουνιστή, δέν ξόδευε ούτε
μιά σφαίρα γιά νά σκοτώσει μιά αποθήκη πολιτικούς άντρες.
Καί τί αγάπες είχαν δλοι μεταξύ τους! Τί σύμπνοια !
Πριν άπό όχτό) χρόνια δέν άφηναν ό ένας τόν άλλον σέ
χλιαρό κλαρί. Πολιτικές δολοφονίες, απειλές, κρεμάλες ... Τά)ρα είναι δλοι μέλι καί κάντιο. Ό κοινός κίνδυνος τούς ένωσε.
Είχαν δίκιο οί καϋμένοι. Τόσα χρόνια αποχωρισμένοι άπ
* τό
λαό είχαν άποξενωθεϊ, έπρεπε νά ξανασυνδεθούν. ’Αλλά δ λαός
είχε φτιάξει νέα είδωλα τώρα, δικά του. Αυτοί δμως δέν εν
νοούσαν νά τό πιστέψουν.
—Βεβαίως, άλλ
*
δ λαός είναι ζύμη εύπλαστος. Χρειάζονται
βεβαίως προσπάθειαι τά μάλλα επίπονοι καί δ λαός θά έπανέλθη εις τήν"οδόν τής ευνομίας». (Θ. Σοφούλης, αρχηγός τοΰ
μεγαλυτέρου Δημοκρατικού κόμματος, πού επειδή τό 1936
έπασχε άπό τά νεφρά του παρέδωσε τήν εξουσία στο Δικτά
τορα Μεταξά καί πήγε στήν έξοχή γιά ιθεραπεία).
’Εδώ καί οί αρχηγοί τού Λαϊκού Κόμματος, πού σάν λ α ϊκ ό πού ήταν είχε συνδέσει τήν τύχη του μέ τή Μοναρχία.
Έδώ καί δλοι οί άλλοι αρχηγοί δλων τών άλλων κομμάτων
πού ήταν άπ’ τά πιο εύκολα καί απλά κόμματα, γιατί ούτε
μέλη είχαν, ούτε έδρες στή Βουλή, ούτε τίποτα.
"Ελειπε μονάχα δ αρχηγός ενός απ'
*
τά λογής-κοπής δημο
κρατικά κόμματα, δ Παπανδρέου, πού ή κομπανία τόν έστειλε
νά πάει στήν Αίγυπτο, νά φτιάξει τήν Έξρυσία καί νά τήν
φέρει στήν ’Αθήνα. Γιά νά τόν ευκολύνουν μάλιστα στή δου
λειά του τού έβγαλαν τό «Δημοκράτης» καί τοΰ φόρεσαν τό
«Σοσιαλιστής». Γιά τήν ιστορία τοΰ ανθρώπου αύτοΰ πρέπει
νά ειπωθεί δτι ήταν τόσο σοσιαλιστής, ώστε δταν τις παραμο
νές τής Δικτατορίας τοΰ προτάθηκε νά διαλέξει συνεργασία
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μέ τήν ’Αριστερά ή Δικτατορία, διάλεξε Δικτατορία. 'Ο τίτλος
λοιπόν τοΰ Σοσιαλιστή τοΰ ταίριαζε σαν γάντι.
Ή εκλογή τοΰ υπαίθριου αύτοΰ θαυματοποιού νά παραστήσει τον πρωθυπουργό τής Ελλάδας δεν είναι έργο τής πολιτι
κής συμμορίας πού τον έστειλε. ’Από τον καιρό πού γίναμε
... ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος πίσω από κάθε υπόθεση καί
ύποθεσούλα μας «cherche 1’Anglettere». 'Ο ύπερπρωθυπουργός
τής Ελλάδας Ρέξ Λήπερ μέ παραγιό τον Γκέοργκ Γλύξμ^πουργκ πού είναι καί οί δυό, φυςικά, καθαρόαιμοι "Ελληνες,
αφού απολύσανε δυό πρωθυπουργούς «επί άνικανότητι» ψάχ
νανε γιά τρίτο. Τό μαθαίνει δ κ. Κύβελος απ’ τήν ’Αθήνα καί
χλιμιντράει. Δέν ταλαντεύθηκε διόλου. Ψιλοκοσκινίζει τή συνεί
δησή του καί βλέπει δτι δέν τοΰ μένει σπειρί. Ό βρεγμένος
τί νά τήν φοβηθεί τή βροχή ; Κάθεται στο μπουντουάρ του καί
γράφει τό «σχέδιον, σωτηρίας τής Ελλάδος». Φιλοτεχνεί μ’έπιδέξιωσύνη τό φίμωτρο τοΰ Λαού καί τό στέλνει «ικέτης τής
Σής έξοχότητος» στο Κάιρο.
Ό κ. Ρέξ κοιμάται με τό χαρτί αγκαλιά. 'Ο από μηχανής
'Υπηρέτης είχε βρεθεί. Γλήγορα ένα τηλεγράφημα μήν προφτάσουν καί μοΰ τον Αγοράσουν άλλοι! Γλήγορα ένα υπο
βρύχιο νά φέρει τό παιδί. Ό κ. Κίβδηλος βάζει‘μπουγάδα στο
ύφος του. Πάει καί κρούει τον κώδωνα τοΰ κινδύνου στις κοι
μισμένες προσωπικότητες, τις ξεσκουριάζει, τις κουρντίζει πάνω
στο σκοπό τοΰ «δ θεός σώζοι τό βασιλέα» κι
* ένα πρωί μπαρ
κάρει. Στο χέρι του κρατάει μια βαλίτσα μέ μια μπόμπα. Ή
μπόμπα αυτή είναι χάρτινη. Είναι ένα .ψεύτικο φωτοτυπημένο
Αντίγραφο ενός ψεύτικου «πρωτοκόλλου συνεργασίας Βουλγάρων
καί Ελλήνων Κομμουνιστών»·. 'Ο Κύβελος πλέει προς τήν Αί
γυπτο καί τό χαϊδολογάει, όπως χαϊδολογούσε καί τό παιδί
του μ’ δλο πού ξέρει πώς καί τά δυό είναι κίβδηλα.
Μιά ήταν ή αποστολή του μόλις θά ξεμπαρκάριζε στα ’Αφρι
κανικά παράλια: Νά συκοφαντήσει τον επικό αγώνα τής λαϊ
κής μας αντίστασης. Ταυτόχρονα μ* αύ^όν άπ’ τ* αδούλωτα
Ελληνικά βουνά θά κατέβαιναν οί αντιπρόσωποι τφν «κακών
εκείνων 'Ελλήνων πού αντί νά έπιδείξουν τήν έπιβαλλομένην
εχεφροσυνην καί νά επιδιώξουν μίαν ειλικρινή σύσφιγξιν τών
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δεσμών μετά τοΰ έκ βορρά ξένου, έκαμαν τήν άφροσύνην νά
υψώσουν τήν θερμόαιμόν των κεφαλήν, ήτις θραύσιμον μό
νον θέλει! θραύσιμον καί ούχί ολιτικάς συνομιλίας είς Λίβα
νον ! Bn fin...»,
—"Ακούσε Γιώργο, είχανε πει στό σοσιαλιστή οί συνεταίροι
του. Σπάσ’ τους τά παίδια. Αυτοί εκεί οί βουνήσιοι ψοφούν
γιά ενότητα. Καμμιά υποχώρηση! Είμαστε en cheval.
—’Ένοια σας! Θά μέ γνωρίσουν άπ
* τήν καλή αυτοί οί
«μονοπωληταί τοΰ Εθνικού Άγώνος».
—'Ως προς τά 'Υπουργεία έμείναμεν σύμφωνοι. Τά: ’Εσω
τερικών καί Στρατιωτικών θ’ ανατεθούν είς ήμετέρους άνδρας
πυγμής. ’Επίσης προσοχή εις τό 'Υπουργεϊον Δικαιοσύνης. ’Εάν
ανατεθεί είς ’Ορεινόν, διατρέχει κίνδυνον αυτή αύτη ή ύπαρξίς μας. Αυτοί είναι- ικανοί κάθε πραγματικόν 'Έλληνα ό όποιος
έζήτησε τήν βοήθειαν τών ξένων διά νά εκκαθαρίσει τό πά
τριον έδαφος άπό τό αναρχικόν μίασμα, είναι ικανοί λέω, νά
τον οδηγήσουν είς τό Ικρίωμα.
'Ο άντρας τής .θεατρίνας σηκώθηκε.
—Κύριοι. "Απαξ επωμίζομαι τάς εύθύνας, άξιώ εμπιστοσύ
νην. "Εχω προνοήσει δι’ δλα. Τό υπουργεϊον τούτο προτίθεμαι
ν’ αναθέσω είς ακριβοδίκαιου άνδρα δστις ως τοιοϋτος μισεί
θανασίμως τόν Μαρξισμόν. ’Αρκεί νά σάς εϊπω τό δνομα : Θ.
Τσάτσος. Δέν πρόκειται νά διωχθή οΰδείς τών ήμετέρων, ακόμη
ούτε καί είς απλούς εύζωνος τών Ταγμάτων μας. 'Ως δεύτερον
επί τής Δικαιοσύνης Υπουργόν προορίζω ...
—Διότι τόν πρώτον θά τόν θυσιάσωμεν εις τό Εθνικόν
Καθήκον. Διότι αλλέως αντιλαμβάνονται τήν Δικαιοσύνην οί
ορεινοί. Καί τούτη δέν είναι ή μόνη πρόνοια ίήν οποίαν
έ'λαβον. Έχω κατά νόύν δτι ή Λερναία 'Ύδρα τοΰ Έαμνσμοΰ δεν αποθνήσκει μόνον έκ Των πληγμάτων τά όποια δέ
χεται άλλα κυρίως έκ τών πληγμάτων τά όποια λαμβάνει έξ
έαυτής.
Είς τάς μεταπελευθερωτικάς Κυβερνήσεις θά υπάρχουν δύο
λυσσαλέοι μονομάχοι, δύο Υπουργεία τά οποία θά χτυπηθούν
μέχρις άλληλοεξοντώσεως: Τό τής Εργασίας καί τό τών ΟίκοMtv. Λβνντέμη:
*0 Μεγάλος Δεκέμβρη;
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νομικών. Εις την πάλην των τα Υπουργεία ταΰτα θά πέσουν
άμφότερα παρασύροντα είς πλήρη πολιτικήν χρεωκοπίαν τόσον
τά πρόσωπα είς τά όποια θέλουσιν έμπεπιστευθεϊ όσον καί τάς
παρατάξεις των. Έ, λοιπόν, κύριοι τά Υπουργεία ταύτα τά
προορίζω διά τήν παράταξιν τών Τρομοκρατών.
—Μπράβο Γιώργο !
—Μπράβο Πρωθυπουργέ !
--Μπράβο Πρόεδρε!
Συγκινήθηκε ώς και ό Ντϊνος δ ξάδερφος τού Πρωθυπουρ
γού τού "Υπνου κι3 άναμάσησε τύ πούρο τοι·.
Μετά άπό μιά δόση χειροκροτήματα ό άντρας τής θεατρί
νας συνεχίζει επισημότερα I
—Κύριοι, ή άσκησές τής αρχής υπό τάς παρούσας περιστά
σεις αποτελεί έργον δυσχερές καί επίμοχθον. Πρέπει νά έχετε
προ οφθαλμών πολλά ενδεχόμενα. Θά μέ ί'δητε έλισσόμενον
έπικινδύνως. Θά μέ ϊδητε φθάνοντα ακόμη και μέχρι τού χεί
λους τού Έαμοβουλγαρικού βαράθρου. Έμπιστευθήτε εις
τόν λόγον μου καί είς τό πολιτικόν μου ήθος. Δέν θά άπορρίψιομεν φαινομενικός ήττας. Θά κάμνωμεν τεχνητός υπο
χωρήσεις, θά έπιδείξωμεν πλαστήν αδυναμίαν. ’Ίσως φθάσωμεν Ης τήν οδυνηρόν θέσιν νά άποκηρύξωμεν τά ήρωϊκοότατα καί πατριωτικώτατα Τάγματα ’Ασφαλείας. Θά τό
πράξωμεν. Είς σάς απομένει νά προστατεύσετε καί νά περιθάλψετε τούς γενναίους αυτούς άνδρας μέχρις οτου ή Πατρίς απαιτήσει έκ νέου τάς πολυτιμωτάτας υπηρεσίας των.
Κύριοι, χωρίς νά θεωρηθώ καυχηματίας, τό. διακηρύσσω :
Είμαι δεινός ισορροπιστής. Οί ορεινοί ζητούν λαοκρατίαν; Θά
τούς τήν ύποσχεθώμεν. Τό συμφέρον τής πατρίδος απαιτεί
παλινόρθωσιν ; Θά τήν έχει. Τί άπάντησίν θά δώσω είς τούς
λαοκράτας ; «Συναγωνισταί, ισάς ύπεσχέθην Λαοκρατίαν καί
τηρώ τόν λόγον μου. Ή πλέον αδιαφιλονίκητος έγγύησις διά
τήν λαοκρατίαν είναι δ δημοκρατικότατος βασιλεύς μας.
Θά μέ καταγγείλουν ώς ύπαναχωρούντα ; Δέν θά προλάβουν
διότι θά τούς έχω καταγγείλει εγώ. Καί τώρα δτε έξεθέσαμεν
θ rosso modo τά τής δράσεώς μας έπιτρέψατέ μοι νά σάς άπο-
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χαιρετήσω, εύχηθήτε μου εύόδωσιν καί ταχεΐαν επάνοδον εις
τήν πατρίδα.
Τδ Ακροατήριο χειροκρότησε καί ό σουμπρέτος ύποκλίθηκε
καί Απήλθε μέ τό ύφος πριμαντόνας παλαιός σχολής πού πήρε
πολλά «μπίςς».
Τό μοιραίο αυτό υποκείμενο πού λόγφ τής απαράμιλλης δουλοφροσύνης του ' διορίστηκε στον τόπο μας άγγλος τοποτηρητής εχει πάρα πολλά στο παθητικό του. Ήταν ένας πανύψη
λος βιδωτός καραγκιόζης πού τρεις μήνες αργότερα παράδωσε
τήν πατρίδα του στο αιμα καί στον όλεθρο. Δέν είχε τήν πα
ραμικρή συναίσθηση τοΰ καλού καί τοΰ κακού, τού αληθινού
καί τοΰ ψεύτικου, τοΰ σοβαρού καί τοΰ γελοίου. Φτάνει νά θυ
μηθούμε δτι όταν πήγε γά υποδεχθεί τό αφεντικό του, τον
Ήντεν, φορούσε στο κεφάλι ένα καπελίνο άπό κείνα πού φο
ρούνε οί δεκαοχτάχρονοι γεγέδες τοΰ Κολωνακιοΰ. Τό θλιβερό
αυτό νούμερο έδειξε τόση σιχαμερή δουλικότητα, τόση σκυλίσια
προσήλωση στούς ξανθούς του αφέντες πού Αποφασίσανε'νά
τον χρησιμοποιήσουνε στή δουλειά τους σάν τον πιο άξιο κολήγα τους. Ήταν ένα Αγγλικό γραμμόφωνο μέ ελληνική φωνή.
Τέτοιοι πολιτικοί πέρασαν φουρνιές απ’ τήν Ελλάδα. Υπο
κριτές μέτριων ρόλων πού δέν ωφέλησαν διόλου μά καί έβλα
ψαν ελάχιστα. Ό ήρωάς μας όμως στάθηκε ολέθριος. ’Απάνω
σέ μιά κρίση βλακείας έδωσε τή διαταγή νά πυροβολήσουν τό
λαό μέ τήν ίδια ευκολία πού θάδινε διαταγή νά τοΰ ψήσουν
καφέ. Αυτός ήταν δ άνθρωπος πού λίγους μήνες πριν Απ’ τήν
Απελευθέρωση αποβιβάστηκε μ’ ένα υποβρύχιο στ’ ’Αφρικανικά
παράλια.
Τό Αλητάσκερο μπήκε πάλι σέ δράση. Δουλειές μέ φούντες.
Τώρα απόχτησήν πολλούς πάτρονες. Φόβο δέν είχαν. "Ολοι οί
εθνοπατέρες ήταν μαζί τους. Ποιόν νά φοβηθούν; Τον «παλιοαμίτη;» Ό άνθρωπος πού φκιάξανε Πρωθυπουργό είπε δτι
«βαρύς θά πέσει δ πέλεκυς τής Δικαιοσύνης επί τών κακούρ
γων αναρχικών. 'Η εθνική Νέμεσις θά είναι αδυσώπητος». Καί
τά είπε άπ’ τό Κάιρο παρακαλώ. Κοτζάμ πρωθυπουργός εκεί,
δυό μέτρα μπόι. Καί τό Λονδίνο τούκανε σεγκόντο. Ό λαός, δλόκληρος δ λαός, ονομαζότανε «δυναμική μειοψηφία». Όλότης
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ήταν οί νομοταγείς (γράψε ψόφιοι) "Ελληνες καί ή πέμπτη
φάλαγγα. Καί καταδεχότανε ή Δημοκρατικότατη Λόντρα νά
τό διαλαλεϊ σ’ δλο τόν κόσμο δτι ήταν σύμμαχος τής πέμπτης·
φάλαγγας.
‘Πρέπει νά ειπωθεί μιά γιά πάντα κι’ ας μη ξαναγίνει πιά
κουβέντα πάνου σ’ αυτό. Ό Ελληνικός Λαός ποτέ δέν είχε
συμμάχους. Στον πολυαίμακτο καί άπεγνοισμένο αγώνα του στά
λθηκε ολομόναχος χτυπώντας προς δλες τις μεριές. Οί φίλοι του
τοΰ έδιναν πικρίες καί βόλια «χολήν αντί τοΰ μάνα». Δέν ξαίρω σέ ποιές περιπτώσεις ’Εγγλέζοι καί Γερμανοί στάθηκαν
αντίμαχοι. Στην Ελλάδα δμως ή Άγγλο-Γερμανική συμμαχία
εναντίον τοΰ 'Ελληνικού Λαοΰ ήταν κυνική καί απροκάλυπτη.
Κοινή ή δράση, κοινή ή μέθοδος. Μόνο πού ή ’Αγγλία λό
γω μερικών δεσμών της δέ μπορούσε προσωρινά νά χρησιμο
ποιήσει τή βρισιά «μπολσεβίκοι» καί εφεύρισκε ά'λλες. Πάντως
ή αδίστακτη φονικότητα ήταν κοινό χαραχτηριστικό καί τών
δύο. Καί ή Λουφτβάφε τοΰ Ούΐνστων Γκαϊριγκ καί ή RAF
τοΰ Έρμαν Τσώρτσιλ τίμησαν τά σπίτια και τά γυναικόπαιδά
μας
τήν ίδια Ευρωπαϊκή θηριωδία. Ή τελευταία μάλιστα
έχει τά πρωτεία, γι' αυτό καί οί «'Έλληνες > αποφάσισαν νά
βαφτίσουν έναν άπ’ τούς βομβοπαθεΐς δρόμους μας μέ τονομα
τοΰ αρχηγού της.
’Αλλά γιατί μονάχα ένας δρόμος Τσώρτσιλ; "Ολοι οί δρό
μοι τής ’Αθήνας δικοί του είναι, γιατί δέν υπάρχει δρόμος
ούτε μονοπάτι τής ’Αθήνας πού νά μή φέρνει τά ϊχνη τής
προστασίας του.
'Ο προγονικός μας δρόμος πού πήρε τήν επωνυμία του άπ
*
τά αρχαϊκά θέσμια τής πορείας προς τό στάδιο αλλά καί γιά
δεύτερο λόγο γιατί έχει άπόσταση ενός σταδίου (σύμφωνα μέ
τήν αρχαία μετρική μονάδα) ξαναβαφτίστηκε πέρνοντας τονομα
τον μεγαλύτερου της εχτρού μέσα σ’ δλους τούς αιώνες. Τό ό
νομα ενός μισέλληνα πού ανάμεσα.στό πάνθεο τών Έλληνομάχων έχει τήν πρώτη θέση. Τοΰ Ούινστιον Τσώρτσιλ.. Οί «"Ελ
ληνες» ποΰ συνέλαβαν καί έξετέλεσαν αυτή τή ντροπή, όταν ή
Ελλάδα θά γίνει Ελληνική, πρέπει νά κρεμαστούν κάτω άπ
*
τήν πινακίδα.
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Άλλά τρέχουμε πολύ μπρος.
'Ο μελοδραματικός λοιπόν Κονδουκάτωρ τής Ελλάδας Γ.
Παπανδρέου, σοσιαλιστής τής άκρας δεξιάς, μόλις έφτασε στήν
ξένη, φοοάει τά καλά του, φρεσκάρεται, φριζάρεται και πάει
<ττό μέγαρο τοΰ κηδεμόνα του. Ό μίστερ Αήπερ είδε γιά μιά
στιγμή τό ανάστημά του-καί ανησύχησε. Θά μπορούσε άραγε
νά τά καταφέρνει στο σκύψυμρ μέ τέτοιο μπόι;
Μετά άπ
* τόν εδαφιαίο δμως τεμενά του ησύχασε.
—"Ωστε πήρατε τό τηλεγράφημά μου ;
—Τό πήρα και έσπευσα. Καί ξανάσκυψε.
Ό αρχομανής αυτός αγύρτης ήταν ικανός γιά »περισσότερα
πράγματα άπό μιά απλή δουλοπρέπεια. 'Ο πρωτότυπος αυτός
μανιακός τής Εξουσίας δέ δίστασε γιά τό δώρο μιας δίμηνης
πρωθυπουργίας νά ξεπουλήσει τή χιλιοβασανισμένη πατρίδα
του στους ξένους.
—"Ωστε μίστερ Παπαντρέϋ είστε πρόθυμος νά υπηρετήσετε
τήν Αυτού Αύτοκρατορικήν Μεγαλειότητα.
—Ταπεινότατος Της· θεράπων έξελαντ.
—Ναί, άλλά δ λαός σάς δέ μάς θέλει. Δέν θέλει τό συμφέ
ρον του.
—Ό λαός μας δέν ξαίρει τό συμφέρον του.
—Είναι ένας λαός χωρίς ευγνωμοσύνη. Κάναμε τόσες θυσίες
γιά νά κερδίσουμε τήν αγάπη του. Καί δμως δέν μάς αγαπά.
—Τό ατύχημα είναι δτι σάς αγαπά.
—Μάς.αγαπά: Μά αύτό ήταν πού ζητούσαμε. Καί σείς τό
λέτε ατύχημα;
—Δυστυχώς ναί, είναι ατύχημα. Γιατί ή άγάπη του σάς
άφαίρεϊ τό ηθικό έρεισμα γιά τήν εναντίον του επίθεση.
—Επίθεση; Πώς επίθεση; ’Αφού μάς αγαπά.
—Ναί, άλλά αγαπά καί κάτι άλλο : Τήν κακομοιριά του,
πού τή λέέι βλακωδώς «ανεξαρτησία».
—Ά !■ περίεργες αγάπες έχει αυτός δ λαός σας. "Ωστε λοι
πόν μάς θέλει ο»ς φίλους αλλά μας αποκρούει ώς προστάτας.
Πώς τό λέτε έσεϊς αύτό μίστερ Παπαντρέϋ ;
—'Υπερφίαλον ανοησίαν. Έξοχώτατε μόλις άφικνοϋμαι άπό
τήν έρυθράν Ελλάδα. ’Αποκομίζω εντυπώσεις νωπάς καί άδια-
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φιλονικήτους. Τό παν έκεϊ έαμοκρατεϊται. Ό παλαιός πολιτι
κός κόσμος αποπνέει πτωμαΐνην. Εις τήνκαρδίαν τών ’Αθη
νών εχβι ήδη τοποθετηθεί ό δούρειος ίππος τοΰ κομμουνισμού.
Ή αρχή είναι ήδη εις χεϊρας του. ’Αλλά δυστυχώς δέν θά
τήν καταλάβει.
— Δυστυχώς;
—Δυστυχώς. Και τοιουτοτρόπως ή πολυπόθητος ευκαιρία
έκφεύγει τών χειρών μας. "Ισταται έκεϊ και σείει προκλητίκώς
τό λάβαρον τής πλειοψηφίας του. Νά τοΰ τήν άφαιρέόωμεν
πολιτικός δέν δυνάμεθα. Νά τήν συντρίχρωμεν ένόπλως; Τι
θέμεθα αντιμέτωποι τοΰ φάσματος τής Τεχεράνης.
Ό εξοχότατος κυκλώθηκε από θλιβερά συναισθήματα.
— Λοιπόν;
— Έξοχώτατε μέ εξέλεξε ή θεία πρόνοια διά νά υπηρετήσω
τήν ‘Ιεράν σας Ύπόθεσιν.
Ό έγγλέζος έσυρε τό κάθισμα πιο κοντά.
—’Έχεχε λύσιν;
—Αριστοτεχνικήν.
—Εμπρός, πέστε τήν .μου. Λέγαμε γιά τήν πλειοψηφία τήν
δπόίαν δέν δυνάμεθα ούτε νά άφαιρέσωμεν οΰτε. νά συντρίψωμεν.
—Μάλιστα. Τήν οποίαν δμως δυνάμεθα νά τεμαχίσωμεν.
—Μά μέ ποιο μέσο ;
—Μέ τήν τακτική τής στρουθοκαμήλου. Θά ένδυθώμεν τον
μανδύαν τοΰ λαοκράτου. Θά γίνωμεν μαρξιστικώτεροι τών
Μαρξιστών. Οΰτω θά τούς υποστείλωμεν τον τόνον, θά τούς
άμβλύνωμεν τήν μαχητικότητα. Θά ξεσηκώσω εναντίον μου
εκστρατείαν επιθέσεων και ύβρεων έκ μέρους τής δεξιάς, οΰτω
θά τεθώ υπό τήν προστασίαν τής άριστεράς. Τό δόλωμα είναι
περίτεχνον καί θά τό φάει. Οΰτω θά τήν άποκοιμίσωμεν καί
θά έργασθώμεν διά τούς σκοπούς μας. Καί όταν δλα θά έχουν
προπαρασκευασθεϊ θά τολμήσωμεν τό μέγα άλμα. Θά στρέψωμεν αποτόμως τό πηδάλιον μέ στροφήν 360 μοιρώγ.
—Δηλαδή;
Θα την προδώσωμεν δσον προκλητηκώτερον δυνάμεθα
διά να την παρασύρωμεν εις τήν άφροσύνην τής εναντίον μας
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έπιθέσεως. Τότε εξοχότατε τό οίάκιον περιέρχεται εις χεϊρας
μας-.Τότε τά δπλα τής Αυτού Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητας
?ά ΔΥΝΗΘΟΥΝ νά έπέμβουν.
—Λαμπρά ! Λαμπρά ! ’Έξοχα ! Μπιούτιφουλ ! μίστερ Παπαντρέϋ! Βέρυ μπιούτιφουλ! Σάς κάνω Πρωθυπουργό μας !
Τά συγχαρητήρια κ. Πρωθυπουργέ.
Και δ λαοκράτης κατέβηκε τά σκαλοπάτια τυλιγμένος μέσα
0s ένα σύννεφο εκτυφλωτικής αίγλης καί μιά και δυο τραβάει
γιά τό ενδιαίτημα τού παραγιού.
Ή φόρα του όμως κόπηκε στον προθάλαμο τού βασιλικού
Οίκου, μπρος στο ανάστημα ενός κορδωμένου κερβέρου φορτω
μένου σειρήτια και λιλιά πού τόν κύταξε λιγάκι κρύα.
—-Νά δώ αμέσους τήν Αυτού Μεγαλειότητα.
—Νά ρωτήσουμε αν μπορείτε καί θά σάς πούμε.
Και δ χρυσοποίκιλτος κρεμανταλάς πήγε στο τηλέφωνο.
—Μά καλά, λέει δ άλλος κρεμανταλάς, ό επισκέπτης, έξω
είναι;
—Ποιός δ Μεγαλειότατος; Τι σχέση έχει μέ τό <άν μπορεί
τε» δ μεγαλειότατος; Κι’ δ καβάσης πιάνει τό ακουστικό.
—Πώς είπατε τδνομά σας; λέει στον επίδοξο προτέκτορα,
—Πα - πα - νδρέ - ου.
—Γιές.
Καί δ καβάσης ρωτάει αγγλικά αν δ his έξελαντ μίστερ Λήπέρ έπιτρέπει στην his μάζεστι τόν Κίγκ Τζώρτζ of the Grece
νά δεχθεί τόν κύριο Παπα-Ποίπαντρέου.
—Γιές; Όκέϊ.
ΚΓ δ καβάσης αφήνει γλυκά τό ακουστικό καί στρέφεται
στον επισκέπτη.
—Περάστε κύριε.
Ό σοσιαλιστής κρεμάει στον προθάλαμο τό καπέλο του και
τό σοσιαλισμό του καί μπαίνει στα διαμερίσματα τού Χοεντζόλερν.
—Μεγαλειότατε, δ λαός δέ σάς θέλει.
Ό θειαφοπρόσωπος ληστής πάνιασε I
— !!!
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πρέπει νάρθήτε.
Εκειδά ό λήσταρχος καταλαμβάνεται άπό Φροϋδική υστερία.
—Τό Κώστα νά μου βρήτε! Κωρίς τό Κώστα μου ντέν πάω
πουίενά!
—*
0 κ. Μανιαδάκης απουσιάζει στο Σικάγο. 'Υπάρχουν δμως
στήν Ελλάδα-καί άλλοι άνδρες πλήρεις ευψυχίας καί ήθους
οϊτινες ασμένως θά έδέχοντο νά γίνωσιν οί φρουροί άγγελοι
τοΰ άνακτός των.
—Δέν ακούω γώ τί μοϋ λέτε. Έγώ τόν Κώστα μου τέλώ.
'Ο έστεμένος Σάϋλωκ κοίταξε ρεμβαστικά άπό τό παράθυρο.
Μέρες καί νύχτες βασιλικές στήν ’Αθήνα. Ασυδοσία, φαγοπότι,
χρυσάφι καί ασφάλεια. Τά «παιδιά» τοΰ Κωστάκη πανταχοΰ
παρόντα. Δόξα μέ τή σέσουλα. «Ό "Αναξ ηύδόκησε» (οί έφηρίδες δλες σφουγγάρια γιά νά τοΰ σφουγγίζουν τόν πισινό).
'Η Βασιλική ’Αεροπορία, τό Βασιλικόν Ναυτικόν, τό Βασιλικόν
Θέατρον, δ Βασιλικός Λαός, Βασίλειον τής Ελλάδος, Βασίλειον
τών ζώων καί τών κηφήνων ! Ζήτω δ Βασιλεύς !
—Τά γίνει; Τά ξαναπάω ;
—Μεγαλειότατε αρκεί νά τό θελήσετε.
—Καί τί πρέπει νά κάνω;
—Πρώτρν : Νά παραιτηθήτε τοΰ θρόνου σας.
'Ο Γλυξβοΰργος τινάχτηκε σάν τσελίκι.
—Δηλαδή δχι άκριβώς αύτό, συμπληρώνει καθησυχαστικά' δ
άλλος. Θά δηλώσετε δτι Σείς προσωπικώς παραιτεϊσθε τών επί
τοΰ θρόνου δικαιωμάτων σας καί άφίεσθε είς τήν άγάπην καί
.τήν φιλοπατρίαν τοΰ Λαοΰ Σας ;
—Λοιπόν ;
—Μ’ αύτό διευκολύνετε έναν σοσιαλιστήν ήγέτην ν’ άναλάβει τήν άρχην. Τά μετέπειτα είναι δική μου δουλειά.
Ό "Αναξ έπιασε τ;ό βασιλικό του κεφάλι, αύτό τό κεφάλι
τό τόσο ασυνήθιστο νά σκέπτεται κι
* έπεσε σέ μιά στείρα συλ
λογή.
—Τέλω νά γκνωρίσω πώς τά γίνει αύτό, Ή στρατιωτική
μας ντυναμις είναι έλακίστη. ’Απεναντίας τό Helas είναι πολυαριτμότατον.
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— Καί ό στρατός τη; μεγάλη; μας συμμάχου ;
— "Αχ αυτή ήταν ή ελπίδα μου άλλα μου τήν βουλίαξε δ
’Ατλαντικός.
—Έ χάρτα τοΰ Ατλαντικού δέν επιτρέπει έπέμβασιν εις τά
εσωτερικά δέν αποκλείει δμως επιβολήν τής τάξεως. Αυτήν
λοιπόν τήν λεπτήν ρωγμήν δύναται νά εκμεταλλευτεί ένας διο
ρατικός πρωθυπουργός καινά αποδώσει εις τον Λαόν τον προσ
φιλή του άνακτα. Δύο είναι οί πόλοι περί τούς οποίους θά
έστρεφόμην εάν μοί έδίδετο ή εντολή : 1) Διασάλευσις τής τά
ξεως καί 2) Έμπέδωσις τής τάξεως. Αυτή ή έμπέδωσις, Μεγαλειότατε, είναι ή θαυματουργός λέξις ή οποία θά Σάς επανα
φέρει εις τήν πατρίδα.
—Πιστέ μου Συνεργκάτα νά σάς κατασπαστώ.
(ΓΗ χαίτη τοΰ θεατρίνου σείστηκε σάν σινιάλο. Ό Γλυξβοΰργο; στάθηκε καί τον ατένισε μέσα στΐ)ν αίγλη τοΰ φαμφαρονικοΰ του μεγαλείου).
—Πρωθυπουργέ μου, au revoir, στήν πατρίντα. Μέ γειά
σας ή Εντολή.
Ό κλόουν ύποκλίθηκε, άσπάστηκε τό χέρι τοΰ κυρίου του,
βγήκε στον προθάλαμο, φόρεσε τό καπέλλο του καί τό σοσια
λισμό του καί κατέβηκε στο δρόμο.
- Ό σωφέρ του διπλώθηκε σέ τρεις διπλές.
La Grece est a nous !
—Τί είπατε;
—Στο Ξενοδοχείο ΜΟΥ !
III

"Οταν δ ξενόδουλο; ξενοδιορισμένος πρωθυπουργός κατάφερε
νά μαντρώσει στο Λίβανο τούς σταυραητούς τών ελληνικών
βουνών κατάπληκτος καί άποθρασυμένος γιά τήν ευκολία πού
τό κατάφερε, άρχισε νά τούς βρίζει, νά τούς επιπλήττει, νά
τούς παρασταίνει τόν άγαναχτισμένο Χριστό στο θέαμα τής
καπηλείας τοΰ Ναοΰ. Ή λαϊκή θυμοσοφία δλη αυτή τή φουρ
τούνα τοΰ θλιβερού έθναγύρτη τή χαρακτηρίζει μέ μιά φράση:
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«Βάζει ό κλέφτης τις φωνές νά φύγει ό νοικοκύρης». Σιγουρεμένος ανάμεσα σέ δυο αγγλικές μπούκες χοροπηδούσε σάν
ξιπασμένος τσαλαπετεινός, φούσκωνε, μπουμπούνιζε, συνέφιαζε,
αίθριαζε, χρεμέτιζε. Κι’ οί βουνήσιοι, που είχαν καιρό νά· πα
ρακολουθήσουν ελαφρό θέατρο, χειροκρότησαν.
—Μπράβο σου. Και τόίρα ας μιλήσουμε γιά τό συνέδριο.
—Εισθε δολοφόνοι!
—Μπράβο, μπράβο.
—'Η Ιστορία θά σάς καλέσει είς άπολογίαν «Κάϊν Κάΐν
πού είναι ό αδελφός σου;»
—Μπράβο, μπράβο. Καί τώρα Αυλαία!
Ή πρόίτη μέρα τού "Λιβάνου τελείωσε. Τό βράδυ δ Ελλη
νόφωνος ’Αγγλικός Σταθμός τού Καϊρου καί Ελληνόφωνός .
Γερμανικός Σταθμός τής ’Αθήνας έν αγαστή συμπνοίρ καί
αδελφοσύνη παραβγήκαν σέ βρισιές εναντίον τοΰ Ελληνικού
Λαού.
Τό πρωί οί βουνήσιοι πάνε καί βρίσκουνε τό θεατρίνο.
—“Ακούσε κύριε. ’Από βρισιές μάς έχουν τιμήσει καί τ’ αφεν
τικά σου. ’Από φοβέρες; Δέν ίδρώνει τ’ αφτί μας. Λοιπόν ά
φησε τά μπουμπουνητά γιατί τά μαζεύουμε καί φεύγουμε.
—Καί ή ένότης ;
—Ό Ελληνικός Λαός είναι ενωμένος. ’Επειδή δμως
οί αφέντες σοΐ’ θέλουν καί τυπική ενότητα, γιά χάρη τους δε
χθήκαμε.
—Ωραία. “Άς συζητήσουμε λοιπόν.
—Μιά στιγμή. Προ πάσης συζητήσεως θά διατάξεις τό
στρατό σου νά σταματήσει τή σφαγή.
—Ποιο στρατό μου; Ποιά σφαγή; Φρίττω προ τοιαύτης συ
κοφαντίας !
—“Άφησε. Οί σοβαροί ρόλοι δέ σού πάνε. Θά διατάξεις λοι
πόν τούς τσολιάδες σου νά πετάξουν τούς γκράδες τους καί να
πάνε στα σπίτια τους.
—Καταπληκτικόν! Καί ποιούς δεσμούς μπορώ νάχω μέ τά
Τάγματα;
—'Ωραία. Τότε τά πράγματα απλοποιούνται. ”Αν μέν έχεις
δεσμούς.
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—Ούδένα!
—Τότε σαν σύμμαχος—δχι σάν "Ελληνας—οφείλεις νά τ’ά·
ποκηρύξεις.
—Βεβαίως !

Τό βράδυ πάει ζεματισμένος στο συνονόματο του:
—Μεγαλειότατε κόμπος.
Τό έστεμένο σουδάριο λιποθύμησε :
—Μάς τά ντιαλύουν; Τά καμάρια μας;
—Κάτι χειρότερο. Μάς ζητούν νά προφέρουμε τήν καταδίκη
μέ τά ίδια μας τά χείλη.
—’Όλετρος! Και τώρα; Τί τά κάνουμε;
—Θά ξαγρυπνήσουμε...
—Ό έξοκ<ί>τατο; τί είπε ;
— Θά ξαγρυπνήσει κι
* αυτός...
Τό πρωί ή συμμορία τών «Τριών» έσμιξε.
Ό θεατρίνος είχε στά μάτια σκιές (ύφος γκράν-ρολίστα έκεϊ
περί τό τέλος τής Τρίτης Πράξης).
Ό εξοχότατος ρωτάει τόν παραγιό του.
—Νάθιγκ ;
—Νάθιγκ !
—“Εντ γιου, μίστερ Παπαντρέϋ ;
—Έγώ βρήκα !
Τόν αρπάζουνε κι’ οί δυο καί άπό σαστιμάρα τόν καθίζουνε
στο θρόνο.
—Είναι πολύ απλό. (Βρέχει γλυκά τά χείλη του): Θά τά
άποκηρύξωμεν.
Οί πάνινες παρειές τοΰ Γλύξμπουργ παίρνουν απόχρωση μ(όβ.
- Τά τά . σφάξουν τά Hellas !
Ό μπουλουξής κορδώθηκε ’
—Δέν θά τούς άγκίξουν ούτε τή φουντίτσα τοΰ τσαρουχιού τους
—Πώς ;
■
—Πώς; Έβρήκα τήν μαγικήν φράσιν : «’Απαγορεύεται ή
αυτοδικία.»
—Θά τό δεχθοΰν οί ερυθροί;
—Οί ερυθροί έξωχότατε είναι Ισχυροί και δαιμόνιοι άλλά
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έχουν ένα άσθενές σημειον: Τήν τιμιότητα, θά δεχθούν. “Οχι
μόνον νά μην σκοτώσουν τούς εύζώνους μας άλλα καί νά γί
νουν οί φρουροί άγγελοι τής ζωής του.
'Ο Χοεντζόλερν δμως δέν ήταν αρκετά ικανοποιημένος.
—Καί ποιόο τά προστατέψει τά παιδιά μου; Τήν δργκάνωσις Πγξ; (X).
—Ή ίδια φράση. Καί κάτι ακόμα περισσότερο. Τήν εθνική
οργάνωση X δέν τήν άποκηρΰσσουμε.
—Γι’αυτό, εξοχότατε, ζητώ γι’αυτά τά παιδιά δπλα, πολλά
δπλα.
—Μα τούς έδωσαν οί Γερμανοί. "Αν υπήρχαν κΓ άλλοι θά
τούς έδιναν κΓ άλλα.
—Θά βρεθούν κΓ άλλοι.
— Μά πώς ;
- -Μαζί μέ τά δπλα θά στείλουμε καί λίρες. Βλέπετε ό γνή
σιος εθνικός αγών είναι ολίγον δαπανηρός αλλά θά τον τερματίσωμεν νικηφόρα.
— “Ωλ ράϊτ '

***
Μιά ’Οκτωβριανή μέρα ό ήλιος άνατέλλοντας πάνω άπό μιά
’Ιταλική πόλη τή βρήκε σέ πολλές φούριες.
'Η «Ελληνική Κυβέρνησις ’Εθνικής Ένότητος» μέ πρωθυ
πουργό τον έξωχότατο Ρέξ Λήπερ. Καί τό Γενικό ’Επιτελείο
τών Ελληνικών ενόπλων Δυνάμεων μέ αρχιστράτηγο- τό Ρόναλτ
Σκόμπυ, εγκαταστάθηκαν προσωρινά στά φτωχικά μέγαρά της.
Ό περίεργος αυτός στρατηγός ανήκε στήν ειδική κείνη κα
τηγορία τών στρατηγών «τών μετόπισθεν». Τό έργο τους είναι
καθαρώς διαβρωτικό. Είναι ένα είδος προπομποί τοΰ Σίτυ πού
σκορπούν μέ τδνα χέρι λίρες καί μέ τ’ άλλο βόλια, ωσπου νά
έγκαταστήσουν προγεφύρωμα μέσα στήν πολιτική έξουσία καί
στήν εθνική συνείδηση τών λαών καί κατόπι γίνονται κήρυκες
τού Φιλευθερισμοΰ. Είναι κΓ αυτό μιά ’Αγγλική σπεσιαλιτέ.
"Οσοι γνωρίζουν άπό άνώτερα μαθηματικά τής Βρεταννικής
Δολοπλοκίας είδαν σ’ αυτές τις δυό τοποθετήσεις τό κύκνειο
άσμα τής Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας. 'Ο Στρατηγός Σκόμπυ
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ήταν μιά γνησίους εγγλέζικη ψυχή κάτω από ένα ήμερο Μεσο
γειακό προσωπείο. Μίγμα ραφινάτου σαδισμοΰ καί μειλιχειας
θηριωδίας. Ένας ντελεντάντες δήμιος που τό κυριώτερό του
χαρακτηριστικό ήταν ή ατάραχη αίμοβορία.
Στη μικρή ανύποπτη πόλη τής Γκαζέρτας έστησε τό προσω
ρινό του στρατηγείο κι9 εκεί συνέλαβε τήν τελεσίδικη απόφαση
του άφανισμού μας. Σκέφτηκε πώς ό Λίβανος ήταν καλός γιά
ν3 άκινητήσει τή λαοθάλασσσα τοΰ έπαναστατημένου κατά τής
φαυλοκρατίας λαού. Ή πολιτική αντίσταση φιμά>θηκε. Πάει
καλά. Άπόμενε δμως ή ένοπλη αντίσταση. 'Ένας φλογερός
ατίθασος Στρατός πού έπρεπε νά τοΰ ξεριζωθούν τά νύχια καί
ή χαίτη. Μά πώς; Οί στρατοί δλων τών λαών είναι έτεροκίνητεξ δυνάμεις πού δόγμα τους είναι ή ΰπακοή. Κάθε στρατιώτης
απαρτίζεται μόνο από μέλη πού γνωρίζουν οπλασκία. Τίποτ
*
άλλο. * Ή ζωή τους δέν κρέμεται άπ9 τά χέρια τών αντιπά
λων, αλλά από τά χέρια τοΰ αρχηγού τους. Έπρεπε νά γίνει
αρχηγός αύτοΰ τοΰ περήφανου στρατοΰ. Καί τό πέτυχε. Δυστυ
χώς γιά τήν Ελλάδα, ναί. Καλεί τούς αρχηγούς τοΰ αντάρτι
κου στρατού και τούς λέει:
—’Ακούστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ή ’Αρχηγία τών
’Αντάρτικών Σωμάτων τής οποίας ή άνάληψις (; ;) τόσον μέ
τιμά είναι νεκρόν δφίκιον εάν δέν μοΰ παρασχεθεί καί το δι
καίωμα επιβολής NQMOY καί ΤΑΞΕΩΣ είς τήν Ελλάδα. Τό
συμφωνητικόν λοιπόν—ορίστε, στρατηγέ μου, υπογράψτε—τό
άνά χεϊρας σας λοιπόν συμφωνητικόν μέ τήν προσθήκην αυτού
τοΰ άρθρου κατέστη πλήρες καί οΰτω ή άπελευθέρωσις καί ή
άνοικοδόμησις τής Ελλάδος θά επιτρέψει εις ένα λιτόν στρατι
ώτην ώς εγώ, νά επιφυλάξει εις εαυτόν μέρος τής ύπερηφανίας
διά τό έπιτελεσθησόμενον έργον. Τά ατμόπλοια τής EM - ΕΑ
άναμένουσιν κατάφορτα έξω τών θαλασσών σας νά άποκατασταθεϊ ή τάξις διά νά προβοΰν είς τήν έκφόρτωσιν τών πολυ
τίμων φορτίων των. Τό βαρύ δέ -τούτον έργον άνετέθη είς
εμέ. Πώς, στρατηγέ μου; Διστάζετε;
(Περιττό νά γίνει κουβέντα δτι ό Εγγλέζος απευθυνότανε
στον ένα. Τόν άλλον τόν κρατούσε απ’ τή λαιμαριά σάν οικο
δίαιτο σκυλί του).

30 =

—Ή τάξις στρατηγέ μου, απαντάει ό αντάρτης είναι έξησφαλισμένη κατά τρόπον υποδειγματικόν. Ό γενναίος. μαχητής εί
ναι καί καλός φρουρός τής τάξεως. Τήν προσβολή ν’ άφαιρέσω
άπό τούς αντάρτες μου τήν χαράν τής δλοκληρώσεως τοΰ έργου
των δέν δύναμαι νά τήν πράξω. ’Αφήνω πού ή πειθαρχία τοΰ
Λαοΰ στήν ήγεσία του είναι σχεδόν σχολαστική.
—’Έστω, είπε καταστενοχωρημένος δ Σκόμπυ. ΤΙ νά γίνει;
Θά περιορισθώμεν μόνον είς τήν αρχηγίαν τών δυνάμεων σας.
Θένκ γιοΰ. 'Υπόγραψε κι’ εσύ.
Τό γενειοφόρο μαλάκιο γαύγισε πειθήνια καί υπόγραψε. Καί
μ’ αυτόν τόν τρόπο ό εχθρός τής Ελλάδας ύπ’ αρνί). 1 έβαλε
τόν περήφανο καί ακατανίκητο αύτό στρατό στο χέρι. ’Αμέσως
κάλεσε κοντά του τό Πρωθυπουργικό άντρείκελο:
—Θά μοΰ βρεις αμέσως ένα δικό μας Στρατηγό γιά νά
τοΰ αναθέσω τήν Άνωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση ’Αττικής.
"Αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον αυτός, νά μήν έχει διατελέσει συνεργάτης τών Γερμανών.
—Δέν υπάρχει τέτοιος, στρατηγέ μου.
—Νά πάρει δχ διάολος! 'Όλοι οι ’Αγγλόφιλοι στρατηγοί σας
λοιπόν είναι συνεργασθέντες
—'Υπάρχουν καί μόνο ’Αγγλόφιλοι, στρατηγέ μου, άλλά γιά
μάς είναι άχρηστοι. Δυστυχώς είναι φιλέλληνες. 'Υπάρχει δμως
τό καλλίτερον έκ τοΰ χειρίστου : Ό στρατηγός Σπηλιωτόπουλος.
—Συνεργαστείς ;
—’Όχι μόνον αυτός άλλά καί ή υπ’ αυτόν ένοπλος άντικομουνιστική δργάνωσις X.
—Ζητά πολλά ;
—Τριάντα χιλιάδες λίρες.
—’Ακριβός άλλ’ άναγκαϊος. Λοιπόν θά διατάξει τόν ύπ’ εμέ
*
ΕΛΑΣ^ν
άποσυρθεϊ έξω τής ’Αττικής.
—Αί διαταγαί σας έξετελέσθησαν.
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IV
"Οταν δλα τά σχέδια γιά τήν ελληνική υποδούλωση καταστρώθηιίαν, οι «άπελευθερωταί» μας περίμεναν άπό τή’ Γκαζέρτα νά λιγοστέψουν οί αντάρτες γιά νά κάνουν τήν απόβασή
τους. Κι’ δταν είδαν δτι οί αντάρτες ήταν αδύνατο νά λιγο
στέψουν περισσότερο γιμτί οί Γερμανοί έφυγαν, αρματώθηκαν,
γέμισαν τά κανόνια τους, κούρντισαν τά τάνκς'τους, φόρτω
σαν τ’ αεροπλάνα τους και μιά αυγή....
Μιάν αυγή στις 12 τοΰ Όκτώβρη δταν ξανασασμένος ό λαός
κάτέβηκε νά φωνάξει «Ζητώ ή Λευτεριά» ή φωνή του κόπηκε
στή μέση. Μπροστά του διάβαιναν οί φάλαγγες τών απελευ
θερωτών. Ή σιδερόφραχτη ’Αγγλία ήρθε πιο καθυστερημένη
κι’ άπ’ τή μωρά παρθένο τής Γραφής. "Ομως τί καταπληκτικά
μεγαθήρια ή^αν αυτά 1 Τί χάλκινοι δεινόσαυροι χήσαν τούτοι
πού θρυμμάτιζαν τούς δρόμους τής πρωτεύουσάς μας;
Καί γιατί ήρθαν στήν ’Αθήνα καί δέν πήγαν απάνω, προς
τή Σερβία νά κυνηγήσουν τούς Γερμανούς; "Α, είμαστε πολύ
μεμψίμοιροι. Μά γιά νά παρελάσουν ήρθαν οί φίλοι, μας, γιά νά
τούς θαυμάσουμε ήρθαν. Χειροκρότα λοιπόν, χειροκρότα άμοιρε
σκλάβε τούς άπελευθερωτές σου! "Ετσι θά είναι, ναί, έτσι είναι;
Ζτίτω! Ζήτω οί μεγάλοι μας Σύμμαχοι!
Καί έτσι—μανούλα Ελλάδα—τήν άνοιξες πάλι τή μαύρη σου
καρδιά, τήν άπλωσες πάλι τήν αγκαλιά σου, τήν ξεχείλισες τήν
πηγή τής καλωσύνης σου. Καί οί πάνοπλοι ’Εγγλέζοι, καί τά
θηρία τής ’Αποκάλυψης πέρασαν πάνω άπ
* τούς άνθόσπαρτους δρόμους, παρήλασαν μπρος άπ’ τά λευκά μαντήλια καί τά
κόκκινα μάτια τοΰ Ααοΰ, μπρος άπ’ τή. φρενίτιδα τής χαράς
καί τούς τόνους τοΰ «τιπερέρρυ», μπρος άπ’ τις κορδέλλες, τά
«Γιούνιον τζάκ» καί τά ούρρά, όχι βέβαια σάν απελευθερω
τές—γιατί δέν ήταν, μά σά δικοί.
Σέ τρεις μέρες ήρθε, κρεμασμένος άπ’ τό άλυσσιδάκι τοΰ
Σκόμπυ κι’ δ ’Αρλεκίνος, καί έβγαλε λόγο.
Ό λαός, πού ήξαιρε · καλά τί κουμάσι ήταν, τον άκουσε,
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τοΰ φώναξε δυνατά τί ήθελε. Κ’ αυτός άφοΰ ύποσχέθηκε
«δ,τι ή'θελε δ Λαός», πήγε στο σπίτι του γιά νά κάνει δτι
ήθελε δ αφέντης του.
Τήν άλλη κιόλα μέρα καθώς δ λαός, ανύποπτος γιά τήν
συμφορά πού τόν βρήκε, πανηγύριζε τή . . . λευτεργιά του, οι
συμμορίες τοΰ Στρατιωτικού Διοικητή άρχιζαν τό πρώτο μέρος
τοΰ προγράμματος τους. ’Από τρία μεγάλα ξενοδοχεία τής 'Ο
μόνοιας, δέσμες ολόκληρες
*
από δολοφονικές μπόμπες (τά πρώτα
δώρα τής απελευθερωτικής του Κυβέρνήσης πέσανε απάνω στό
πλήθος.
Τό σχέδιον αναρχίας τό εκπονημένο στό Κάιρο μπήκε σ’
εφαρμογή. Ή συμμορία τών Τριών έτριβε τά χέρια της. eH
συγκομιδή, κάπου εκατό θύματα, ήταν αρκετή γιά νά εξαγρι
ώσει ακόμη καί μιά μειοψηφία, δχι αυτά τά ακατάβλητα ’Αθη
ναϊκά πλήθη. Καί δμως . . . ’Αποτυχία. Τά πλήθη διαμαρτυρήθηκαν «νομοταγέστατα», έθαψαν τούς νεκρούς τους καί πο
ρεύτηκαν στά σπίτια τους. ”Αδικα δ στρατός τής Κραταιάς
μας Συμμάχου έλαβε θέση μάχης. ’Άδικα στις πόρτες τών ξε
νοδοχείων τών συμμοριτών μπήκε ή μικτή προστατευτική φρου
ρά από ’Εγγλέζους καί χωροφύλακες τοΰ Σιμάνα. Ή πολυπό
θητη «απόπειρα άντεκδικήσεως από μέρους τών αναρχικών»
δέν έγινε/ κι’ δ Φασουλής έπεσε σέ μαύρη μελαγχολία.
Τό βράδυ καλεϊ στό σπίτι του τόν υπουργό τής Δικαιοσύνης
νά πάρουν μιά ααστίχα.
—Θεμιστοκλή, ετοιμάσου νά θυσιάσεις εις τόν Βωμόν τής
Ύποθέσεως τό χαρτοφυλάκων σου. Ό λαός φωνάζει: -Θάνα
τος στους δολοφόνους».
— Έ, λοιπόν;
—Δέν εννοώ νά πάθει ούτε τρίχα αυτών τών παιδιών. Θά
κάνεις τόν κουφό. Θά τεντώσωμεν τό σκοινί μέχρι τής έκκρήξεως ταραχών.
— Κι’ αν δέν έκκραγοΰν; Παίζεις μέ τή νομιμοφροσύνη τών
ταραξιών;
— ’Ακριβώς αυτό φοβούμαι. Μήπως δέν προβοΰν είς πρά
ξεις βίας καί άρκεσθοΰν είς τήν διά τού τύπου φθοράν τοΰ
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‘Υπουργείου. Όπότε, αγαπητέ μου Θεμιστοκλή, προς τό κα
λόν τοΰ δλου μας Έργου θά παραινηθείς.
—'Ο Εξοχότατος τί λέει γι’ αύτό;
—Κείνος μοΰ τά παράγγειλε.
—’Έλεγα κι
* εγώ ! Καλά, Γιώργο μου, τί νά γίνει...
—Πάλι εδώ είμαστε.
—Έ, καλά είσαι! Ή δουλειά νά πάει καλά.

Σέ δεκαπέντε μέρες ή γκρίνια ροκάνισε τά πόδια τοΰ υπουρ
γού καί τόν γκρέμισε. Στο διάστημα αύτό δέν είχε πιαστεί κα
νένας άπ’ τούς γνωστότατους δολοφόνους. ’Απεναντίας οί Με
γάλοι μας Σύμμαχοί (τους) γιά νά μην τύχει και πάνε νά τά
ενοχλήσουν τά παιδιά τίποτα παληοήρωες τών βουνών, έγκαταστήσανε όξω άπ’ τις πόρτες τους συρματοπλέγματα, πολυβολεία
κλπ. 'Ο δέ Διεθνής ’Ερυθρός Σταυρός (καί πήγα σέ προηγού
μενα κεφάλαιά μου νά τόν κατηγορήσω) ό Διεθνής λοιπόν
’Ερυθρός Σταυρός, πού είχε δυο μήνες νά μοιράσει, ό'χι μπιζέ
λια, άλλά ούτε αλάτι στο λαό, έστελνε στά παιδιά ώς καί τοΰ
πουλιού τό γάλα. Κονσέρβες, βουτύρατα, ψωμιά, μαρμέλαδες.
’Έπεσε λοιπόν δ Θεμιστοκλής καί οί δολοφόνοι βρήκαν προ
στασία στούς κόλπους τού ’Αβραάμ, τοΰ νέου ύπόυργοΰ. Ό
νέος αύτός υπουργός ήταν ένα κι’ ένα γιά προστάτης τών παι
διών. Κάτι τέτοια υποκείμενα τά τραβούσε τρελλά ή καρδιά
του. Δέν είναι πολλά χρόνια πού μιά εφημερίδα δημοσίεψε μιά
φωτογραφία τοΰ υπουργού μ’ ένα ναύτη στή στάση πού ζω
γραφίζονται ή Λήδα μέ τόν Κύκνο.
Αύτός ήταν δ ύπ’ άριθ. 2 υπουργός τής εξωφρενικής
*
μας
Δικαιοσύνης.
’Από τήν ημέρα εκείνη ή καθημερινή εικόνα τής ελεύθερης
ελληνικής πρωτεύουσας είναι ή άκόλουθη:
Εξουσία
: τήν άσκοΰσε ή Γερμανική Χωροφυλακή.
Δικαιοσύνη :»>>»»
»
Τάξη
1
»
»
»
»
»
Κυβερνητικό πρόγραμμα: 1) προστασία τοΰ δοσιλογισμού, 2)
αύξηση τών δοσιλόγων, 3) εξοπλισμός τών δοσιλόγων.
’Ανώτερη έποπτεία γιά τήν πιστή τήρηση τών άνωτέρω: Οί
Μ εν. Λβυντόμη:
*Φ Μεγάλες Δεκέμβρης

&
&
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μεγάλοι φιλέλληνες Λήπερ καί Σκόμπυ. Βοηθός, τροφοδότης
καί συνεπίκουρος: Ή χώρα τής ’Ελευθερίας.
Ή ’Αθήνα. ή πρωτεύουσα τής ’Αντίστασης τών αόπλων,
ήταν νά τήν κλαϊς. 'Η πείνα θέριζε, ή πέμπτη φάλαγγα θέ
ριζε, ('Ο Χίτλερ άρκετόν σπόρον έσπειρε).. Τ’ άλητάσκερα τοΰ
Ράλλη «έκ λόγων υψηλής συμμαχικής πολιτικής» κυκλοφορού
σαν μέ πολιτική περιβολή τώρα. Ή στέγη, ή τροφή, τό χαρτζηλίκι καί ή άσφάλειά τους ήταν έμπεπιστευμένα σέ υψηλά
χέρια.
'Ο ’Αθηναϊκός λαός, που έ'δωσε, μόνο αυτός, δώδεκα χιλιά
δες κορμιά στο Σίμανα, έπρεπε νά εξακολουθήσει νά δίνει. 'Η
διπλωματική όχεντρα τής ’Αγγλικής Πρεσβείας φρονούσε ότι οί
λαοί πρέπει νά τήν πληρώνουν ακριβά τήν ελευθερία τους,
άκριβιότερα κι.’ art’ τή σκλαβιά.
Στο μεταξύ ό τηλεγραφικός ζέν-πρεμιέ έκανε πανηγυρικές
εμφανίσεις πότε δώ καί πότε κεϊ, πάντα δμως υπό τήν αυ
στηρή επιτήρηση τής νταντάς του.
Σήμερα θάρθει ή θρυλική ταξιαρχία τού Ρίμινι (μάζεμα άπό
αποβράσματα δλης τής επικράτειας πού γιά νά τά πασαλείψουν μέ λίγο ηρωισμό, τούς σκάρωσαν μιά μάχη, τούς βάφτι
σαν, τούστειλαν στήν ’Αθήνα καί τούς έξαπόλυσαν μέ τά στι
λέτα τους νά σκίζουν κοιλιές καί σημαίες καί νά απειλούν τον
κόσμο πό)ς «θά τον φέρουνε !» Τόνε θέλουνε καί θά τον φέ
ρουνε ! (πρόκειται γιά τον τελευταίο κλάδο τοΰ σαπισμένου
δέντρου τών Χοεντζόλερν) Τά φέϊγ-βολάν πού τό άνάγγελαν
τάλεγαν κάπως έτσι :<■ Σήμερον πρώτη έμφάνισις ! Ό κ. πρω
θυπουργός (πρόκειται γιά τον Παπανδρέου) θά δεξιωχθή εις
επί τούιου άνεγερθεϊσαν εξέδραν τήν ένδοξον, τήν άήττητον,
τήν θρυλικήν, τήν, τήν κ.λ.π. ’Ορεινήν ταξιαρχίαν τού Ρίμινι.
Σημ. Τό < ’Ορεινή» μπήκε γιά νά τ’ άνεβάση λίγο τά παιδιά άπ’
τά υπόγεια χαμαιτυπεία προς κάποια ύψη. Οί λιγοστοί άργυρώνητοι οπαδοί τού αφέντη τους έκαναν σά σεληνιασμένοι κι’
ή παράστασις έλαβε τέλος. Σέ λίγες μέρες άλλο φέϊγ-βολάν.
«Σήμερον δεύτερα έμφάνισις! Ό κ. Πρωθυπουργός (δέν
πρόκειται γιά τό μίστερ Λήπερ) θά δεξιωθεί τά ναυτάκια μας».
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"Υστερα «τ’ άεροποράκια μας», υστέρα «τά χωροφυλακάκια
μας», υστέρα τ’ άφεντικάκια μας.
Τό θέατρο άνοιξε. Ρεπερτόριο γυρεύεις;
Τά ξενοφερμένα παιδιά βιαζόντουσαν νά τόν φέρουνε μιά
ώρα άρχήτερα. Περιμένετε λίγο παιδιά. Πρώτα ή αναρχία!
Ή αναρχία δμως πήγαινε στά ποΰφ. Οι «άναρχοκομμουνισταί» πήγαιναν μέ τήν αγιαστούρα. Αυτοί πού κάνανε τούς
Γερμανούς νά σπάει ή χολή τους, τιάρα κλαουρίζανε στό κα
τώφλι τοΰ Πρωθυπουργού ν’ αποδώσει τή δικαιοσύνη, νά τούς
προστατέψει κι’ ό παταγώδης αυτός Φαρισαίος δόστου φού
σκωνε καί δόστου καί ζητούσε «πίστωσιν ολίγου είσέτι χρόνου».
Πίστωση χρόνου γιά νά μαζέψει αρκετές δάφνες καί αρκετά
άποβράσματα γιά τήν υποδοχή τού εστεμμένου λιποτάκτη.
Σ’ ένα μήνα οι Τρεις καταλήξανε άπό κοινού στό έξης συμ
πέρασμα :
α) Οί δυο ύπουργοί-θύματα (Οικονομικών καί ’Εργασίας)
πού προορίστηκαν γιά νά χρεωκοπήσουν τήν παράταξή τους,
είχαν γίνει τά είδωλα τού θεονήστικου λαού. Ό ’Εγγλέζος
πάνω στό πνεύμα τού .«διαίρει καί βασίλευε», τούς είχε καλέσει καί γιά νά’κερδίσει τήν εύνοια τοΰ ενός, λέει στον άλλο:
—Νά κατεβάσεις τά μεροκάματα! Κι’ έρριξε γλυκό βλέμμα
στον άλλον.
Ή απάντηση ήτανε δυο πανηγυρικές πλάτες.
Επομένως; Προς τήν κατεύθυνση αυτή τό κάθε τί ήτανε
μιά ματαιοπονία.
β) Ή άναρχ ί α. ’Ωρίμασε τόν καρπό, αλλά δέν τόν έρριξε.
Τό σκοινί τεντώθηκε, αλλά δέν έσπασε. Μάταια ή τριμελής
σπείρα περίμενε μιά πράξη τής απαγορευμένης «αυτοδικίας».
Οί αναρχικοί είχαν γοητευθεϊ άπό τή σοφία καί ·τό κάλλος τοΰ
πολιτικού καμποτίνου στον ίδιο βαθμό πού είχε γοητευθεϊ καί
ό Βρεταννός Κύριος καί Θεός του Ούΐνστων Τσώρτσιλ.
Ήρθε λοιπόν ή στιγμή ν’ άφαιρεθοΰν άπ
* αυτά τ’ αποβλα
κωμένα κνόθαλα καί τά δπλα.
—Κύριοι. Ή συμφωνία μας έλεγε: Διάλυσις δλων τών εθε
λοντικών στρατών. Λοιπόν, κύριοι, είς τάς 10 Δεκεμβρίου θά
έχετε διαλύσει τόν λεγόμενον ΕΛΑΣ, καθ’ δ ή σύνθεσίς του
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είναι εξ ολοκλήρου εθελοντική. Πώς ; Νά διαλΰσωμεν καί τάς
ιδικάς μας εθελοντικά; μονάδας; Καί πού τάς είδατε, κύριοι,
εσείς τάς εθελοντικά; μας ' μονάδας; Έρωτήσατε καί τόν τελευταϊον μας στρατιυοτην;. Υπηρετεί άνευ μισθού; Περί ποιων
έθελοντών λοιπόν μάς δμιλεϊτε;
(Έδώ δ θεατρίνος αισθάνεται τό «ώτίον» του συρόμενον
άπό τήν μαλθακήν χεϊρα του κυρίου του)!
—Στάσου! Μ3 αύτό τού; άποστομο)νεις, άλλά δέν τούς εξορ
γίζεις. Μάς ύποσχέθηκες στροφή 360 μοιρών. Πού είναι ή
ύπαναχώρησις;
—Διατάξατε, εξοχότατε ...
—Θά τούς πεις Τό τί θά κάνω εγώ είναι δική "μου δουλειά.
—Δηλαδή δική μου! λέει ό λιτό; στρατιώτης Ρόναλντ
Σκόμπυ.
—Γώντερφουλ! απαντάει ό φιλέλλην διπλωμάτης.
—Στάς διαταγά; σας ! υποκλίνεται τό πρωθυπουργικό αν
δρείκελο.
— Θά τού; διατάξει; ώς τί; 10 τού Δεκεμβρίου νά μάς τά
παραδώσουν. Ή ημερομηνία παραμένει αμετακίνητος. Πώς τό
είπαμε ;
—Ή ήμερομηνία παραμένει αμετακίνητος.
—Μπράβο !
—Αύριο;
—Αύριο.
—Γκούτ νάϊτ.
—Γκούτ λάκ.

***

Τό ίδιο βράδυ ® λιτός στρατιώτη; κάνει μιά μικρή αναπα
ράσταση τής Γκαζέρτας. Καλεϊ τόν αντάρτη αρχηγό καί τό
γενειοφόρο ερπετό του καί τούς διατάσσει νά άφοπλισθοΰν.
Προτού απαντήσει δ αντάρτης πετάγεται ό μισθοφόρος, αρ
πάζει τύ στυλό, υπογράφει κι3 ετοιμάζεται νά άπέλθει γιά νά
«μεταφέρει τά δπλα του στο Μουσείο
*.
— Στάσου τώρα! Ή ώρα είναι περασμένη καί τό Μουσείο
είναι κλειστό. Πάντως είσαι μεγάλος Στρατιώτης καί μεγάλος
"Ελλην. Κι3 εσείς στρατηγέ μου;
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—’Εγώ στρατηγέ μου, άπαντά σεμνά ό αντάρτης, είμαι ένας
μικρός "Ελλην. Και δ μικρός "Ελλη ν, ακόμα καί δ πιο μι
κρός έχει μέσα του μιά στάλα πβρηφάνεια. Ή ιστορία δλων
τών λαών, έκτος άπό τούς λαούς πού δέν έχουν Ιστορία, λέει
πώς τά όπλα τους οί στρατιώτες τά παραδίδουν στούς νικητάς
εχθρούς των, καί ποτέ στούς φίλους των. Στήν περίπτωσή μας
ούτε σεις εϊσθε εχθροί μας, ούτε έμεϊς νικημένοι.
Ό μισθοφόρος είχε ζαριόσει σαν ψόφιος σκαντζόχοιρος.
Ό χηνοβοσκός δοκίμασε τήν απορίαν τού ψάλτου.
Καί δ μικρός απόγονος τού Λεωνίδα σηκώθηκε καί βγήκε
στραταοτικά κι’ ελληνικά απ’ τήν Άρχιστρατηγική αίθουσα.

Καί τότε δ Εγγλέζος έκανε δυό πράξεις πού δείχνουν δτι
ήξερε τόσο άπό Ελληνική ιστορία, δσο δ γύφτος άπό σολφέζ.
Πρώτη πράξις : Τυπώνει μερικά εκατομμύρια προκηρύξεις μέ
διαταγή άποστρατεύσεως καί τις ρίχνει μ’ άεροπλάνα πάνο)
άπ’δλη τήν. Ελλάδα. Φυσικά οί προκηρύξεις έγιναν άνάρπαστες άπ’ τό λαό, γιατί τό χαρτί, γιά κάθε άνάγκη, ήταν δυ
σεύρετο.
Δεύτερη πράξη: Γιά δοκιμαστική κρούση στέλνει ένα λόχο
Εγγλέζους καί διατάσσει τό φρούραρχο νά παραδο')σει τά δπλα.
’Αλλά είπαμε. CO Λεωνίδας δέν γεννήθηκε στήν Ελλάδα κατά
σύμπτωση, άλλα επειδή ήταν ή φυσική του πατρίδα.
Ό άντάρτης ύπολοχαγός πού πήρε τ’ άστέρια του μέσα στή
φωτιά, αφού ά'κροβόλισε τούς άντρες του, πηγαίνει δλόρθος
στον έγγλέζο άνθυπολοχαγό καί τον ρωτάει «γιατί
,
*
— ’Έχω διαταγή.
—Έγό) δέν έχω.
—Σέ διατάζίο εγώ.
—Γιά νά μέ διατάξεις πρέπει νά γίνεις πρώτον.’ λοχαγός καί
δεύτερον: "Ελληνας.
Ό ’Εγγλέζος διατάζει θέσιν μάχης. Ό άντάρτης τό ίδιο.
—Τά δπλα σας !
—Νά πεις σέ κείνους πού σέ στείλανε δτι τά δπλα αυτά
έμεϊς τά πήραμε μέ τό τομάρι μας καί μόνο μέ
τό τομάρι μας θά τ’ ά ν τ α λ λ ά ξο υ μ ε ! ”Αν ήρθατε
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εδώ σάν φίλοι, καταγόμαστε άμ’ τήν πατρίδα τής φιλοξενίας
3ν ήρθατε σάν εχθροί, ρωτεϊστε τούς Γερμανούς. Πηγαίνετε
λοιπόν <τό καλό. ”Αν επιμένετε νά μάς τά πάρετε ή ελληνική
άπάντηση εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια είναι ή ίδια : Μολών
λαβέ.
'Ο Εγγλέζος αξιωματικός στράφηκε προς τούς στρατιώτες
του καί τί βλέπει! ’Ήτανε κι’ αυτός καί κείνοι περικυκλωμένοι
άπ’ δλους τούς κατοίκους τοΰ συνοικισμού, ά'ντρες, γυναίκες
καί παιδιά, μέ σίδερα, κασμάδες, πέτρες, φτυάρια, άποφασισμένους σ’ ένα νεύμα νά χυθούν καί νά τούς κατασπαράξουν. Φρό
νιμα λοιπόν καί ταπεινά τούς μάζεψε καί άπήλθε.
"Ομως άπ’ τήν ώρα κείνη ή συμμαχική βία πάτησε βαρεία
πάνω στα πνεμόνια μας. Τά τάνκς πού χειροκροτήσαμε πριν
άπό λίγες μέρες περνούσαν μουγκρίζοντας άπ’ τούς δρόμους μας.
*0 στρατηγός τους περιέτρεχε τούς δρόμους τής ’Αθήνας μας
μέ σφιγιιένα άπό μίσος χείλη, έτοιμα νά ξεστομίσουν τή δια
ταγή τής σφαγής.
Τό ίδιο βράδυ οί γειτονιές είδανε κάτι πού τρίβανε τά μά
τια τους.
Ή ’Αθήνα γιόμισε άπό «τζίπς» πού πήγαιναν σέ ορισμένα
σπίτια, έπαιρναν ορισμένα πρόσωπα κι’ έφευγαν.
Τί έτρεχε; Δέ μάντευε κανείς. "Ομως δλη ή γειτονιά ξανάσανε. Γιατί τά πρόσωπα αύτά ήταν οϊ βραχνάδες τους. Γιατί
τά πρόσωπα αύτά ήταν δλη ή βρωμερή σπορά καί τό κατα
κάθι τής κατοχήςΒασανιστές, σπιούνοι, μαστρωποί, χαφιέδες,
γκεσταπίτες ... δλη ή άνθρώπινη ρυπαρότητα τοΰ υποκόσμου.
(’Αργά, πολύ αργά, καταλάβαμε τί σήμαινε κείνο τό μάζωμα
καί τό ξανάσαμα μάς βγήκε ξυνό. Γιατί οί Εγγλέζοι μας δέν
τούς πήραν γιά νά τούς καρατομήσουνε, καθώς περιμέ
ναμε καί καθώς τούς ταίριαζε, μά γιά νά τούς προστατέψουνε).
Φτωχοί, καλόπιστοι Έλληνες!
'Ο λαός κατάπιε τόν κόμπο τού λαιμού του καί στράφηκε
προς τόν άνθρωπο πού έσκισε πέλαγα γιά νά φέρει στον αγα
πημένο του λαό ψωμί καί δπλα.
5~Πατέρα μας, Πατέρα μας, Σωτήρα τών Λαών, Μεγάλε
Ουινστων Τσώρτσιλ, πέστε σ’ αυτόν τόν ψηλόν άντρα μέ τό
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μαστίγιο και τό κορδωμένο κεφάλι, δτι λάθος έχει κάνει, δτι
τό πρός Ινδίας ταξείδι του διακόπηκε, δτι εδώ είναι Ελλάδα,
κι’ δτι απέχει μερικά μερόνυχτα ταξείδι ακόμα. Μάθετε τον έν
ανάγκη, λίγη γεωγραφία. Πέστε του δτι ή γή δέν άποτελεϊται
μόνο άπό ’Αγγλία κι’ άπό Ινδίες. "Οτι εδώ κάτω στά κρά
σπεδα τής Ευρώπης είναι και μιά χώρα μέ ακάνθινο στεφάνι,
πού μικραίνει τρώγοντας τόν εαυτό της. γιατί άρνιέται νά που
ληθεί. Πέστε, στον κύριο αύτό πολέμαρχο' τών σαλονιών δτι
στο σπίτι μας συνηθίσαμε νά χορεύουμε δπως μάς αρέσει εμάς
και τις «φωνασκίες! νά τις άπαγορέψει στους λακέδες του.
Πέστε του άκόμη δτι οί "Ελληνες, δταν πρόκειται νά δεχθούν
διαταγές, έχουνε μιά μικρή παραξενιά: Νά διαλέγουν αυτοί τόν
άνθρωπο πού θά τούς τις δώσει. Αυτά τά λόγια νά τού πείτε,
Μεγάλε Νικητή. Κι’ είμαστε^ βέβαιοι πό»ς μαθαίνοντας τά δσα
μάς κάνει ό κακός αύτός στρατιώτης σας, θά γίνετε ανάστατος
καί θά τόν άποπέμψετε, γιατί είναι νόμος, σά νικητής, νά εί
στε μεγαλόψυχος ακόμα καί στους εχθρούς σας. πόσο μάλλον
στους φίλους σας.
Πέστε στον κύριο αύτό, πο>ς εκτός άπό τήν κραταιά ’Αγ
γλία του, υπάρχει καί μιά κουκκίδα στεριά, διάσπαρτη άπό
συντρίμμια καί περηφάνεια. Καί τονίστε του πώς τά συντρίμια δέν θά υπήρχαν αν δέν ήταν τόση ή περηφάνεια.
Αυτά νά τού πείτε, Μεγάλε μας Ημίθεε.
Είναι αδύνατον, άδύνατον, αδύνατον νάχει τήν άδειά Σας,
Μεγάλε Νικητή, δ κακός αυτός στρατηγός Σας νά φέρει μπρο
στά στό εκτελεστικό άπόσπασμα τής παγκόσμιας καταφρόνιας
τήν ένδοξη πατρίδα Σας.
"Ολος δ Λαός περιμένει ν’ ανακαλέσετε τό μισέλληνα αξιω
ματικό. Σάς τό παρακαλεϊ δ Λαός, πού καθώς φωνάζετε σέ
κάθε, εύκαιρία, έχει δλο σας τό θαυμασμό, δλη σας· τήν αγάπη
καί δλη σας τήν ευγνωμοσύνη. Νά, αυτός δ Λαός σάς παρα
καλεϊ. Καί σάς παρακαλεϊ ΟΛΟΣ.
Είναι βέβαιος αύτός δ Λαός—γιατί δέ μπορεί νά γίνει άλλοιώς—ότι αύριο κιόλας θάρθει τό τηλεγράφημα κατεπεϊγρν
καί επιτακτικό: «Ντάουνιγκ Στρήτ No 10. Στρατηγόν Σκόμπυ. Άνακαλεϊσθε πάραυτα. Αύτοπεριορισθήτε εις κρατητή-

4-0 =

ριον καί άναμείνατε σκληρών τιμωρίαν σας. Συγγνώμην, Με
γάλε Ελληνικέ Λαέ. Ούϊνστων Τσώρτσιλ».
‘Έτσι, καθώς τό προβλέψαμε, έγινε. Τό τηλεγράφημα ήρθε
κατηγορηματικό, κατεπεΐγον, κοφτό: Ντάουνιγκ Στρήτ No 10.
Στρατηγόν Ρ. Σκόμπυ, ’Αθήνας. Μπιοχ’τι φουλ. Πράττετε
θαυμάσια. Άναμείνατε παρασημοφορίαν σας. Ούΐνστων Τσώρτσιλ».
*0 Λαός κοκκίνισε δυο φορές. Μιά γιά λογαριασμό τοΰ ανε
ρυθρίαστου «ήμίθεου» καί μιά γιά δικό του. 'Όμως τό δικό
του κοκκίνισμα ήτανε κοκκίνισμα οργής, οργής θεϊκής τών
κατοίκων τοΰ τόπου όπου ντρέπονται καί θυμώνουν.
Βράδιασε.
.... Καί ξημέρωσε ή 3 τοΰ Δεκέμβρη. Τρεις τοΰ Δε
κέμβρη!...
"Οποιος έζησε στις 3 τοΰ Δεκέμβρη, στις 4 μποροΰσε νά
πεθάνεχ.
Ό προορισμός τοΰ ανθρώπου, πού είναινά κάνει κάτι με
γάλο ή νά ζήσει κάτι μεγάλο, έκπληρώνεται. Γιατί ό λαός, ό
Αθηναϊκός λαός, κείνη τή μεγάλη μέρα άποκαλύφθηκε μπρο
στά στό ϊδιο του τό μεγαλείο.
Ή μέρα άποβραδύς ήτανε. βροχερή. ’Ήτανε μιά νύχτα βαρειά άπό γεγονότα. 'Ο λαός είχε οχτώ χρόνια νά πει: «Θά
γίνει τό δικό μου!» Οί δολοφόνοι τροχίζανε τά σπαθιά τους,
δ λαός ετοίμαζε τή φωνή του.
Αύριο θά μιλήσουμε κι’ οί δυό. Είναι χιλιάδες χρόνια τιόρα
πού ή φωνή τοΰ λαοΰ ακούεται, φτάνει νά μην είναι παράφωνη.
"Ολοι κοιμηθήκαμε σίγουροι καί αποφασισμένοι. Ούτε, στιγμή
άπό κανενός τό μυαλό δέν πέρασε δ δισταγμός. Ούτε στιγμή
δεν ταλαντεύτηκε ή ψυχή.
—Αύριο λοιπόν.
Ήτανε μιά νύχτα πού στά σπλάχνα της επώαζε τή θύελλα.
Μέσα στους, δρόμους τής ψυχής άρχιζαν υπόκωφοι οί βρυ
χηθμοί τοΰ ανήμερου εκείνου θηρίου, πού λέγεται «προδομένος
άνθρωπος,». Ο Λαός είναι λίμνη, δέν είναι ωκεανός, δμως—
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<ίλλοί στον πού θά τήν ταράξει. Πρέπει ναναι ή τρελλός ή κα
κούργος. Κι’ αλλοίμονο! ό δικός μας ήταν κι’ άπ’ τά δυό.
"Ομως ας ξαναγύρίσουμε στη νύχτα, σ’ αυτή τή νύχτα τοΰ
μεγάλου διλήμματος.
Στούς κρύους δρόμους κυλούσαν ύπουλες οί σκιές τοΰ κακού.
"Ενας ψηλός ολέθριος άνθρωπος σηκώθηκε νά πάει στο
κρεββάτι του γράφοντας πάνω στο φάκελλο τής συνείδησής του
τή λέξη Σφαγή.
"Ολη τή νύχτα έβρεχε. Ή ψυχή ήταν μουσκεμένη άπό
ίδρωτα καί δάκρυα.
Όλονυχτίς οί καμπάνες χτυπούσαν τό σηκωμό τοΰ γένους. «'Η
πατρίδα σέ κίνδυνο». Όλονυχτίς. Αύριο θά κατεβαίναμε δλοι,
γιατί δλοι εϊμασταν σόμφωνοι κι’ δλοι αδικημένοι. Τήν άλλη
μέρα κλείσανε δλες οί πόρτες, τά παράθυρα, οί φάμπρικες κι
*
ένας άνθωπος κατέβηκε μέσα στήν ’Αθήνα καί τή γιόμισε.
Ήταν 3 χιλιάδων χρόνων (δσο ήταν καί ή αδικία).
Ήταν ήρεμος, αποφασιστικός. Είχε μιά ολύμπια αταραξία
κάί σιγουριά.
Πέρασε. Καί στούς δρόμους έμειναν τ* αχνάρια του σάν αν
τίλαλοι άπ’ την» παντοδύναμη σιωπή. Περπάτησε μέ τά βή
ματα τών προγονικών του θεών καί ήρώων.
Μέσα στή φάτνη τής ψυχής έσπαζαν μιά μιά οί πόρτες τής
μνήμης. "Οσο δξος τον πότισαν οί προαιώνιοι δυνάστες, δσα λογχίσματα τοΰ δίόσανε οί μισθοφόροι δούλοι. Ό άνθρωπος μ’ δσες
φορεσιές καί μ’ δσα χρώματα φόρεσε πάνω στή γή δ προλύτης,
ό κάφρος, ό πληβείος, ό δουλοπάροικος., μέ τό χιτώνα, μέ τή
μπλούζα, μέ τήν κελεμπία, μέ τή φέρμελη. "Ολος ό άνθρωπος
πού έπασχε σ’ δλα τά κλίματα καί τούς καιρούς βρήκε τή φωνή
του στις τρεις άκριβώς τοΰ Δεκέμβρη τοΰ 1944 μέσα στούς
δρόμους τής’Αθήνας.
Λευτεριά ή θάνατος !
Οί φονιάδες είχαν άποφασίσει άπό βρυδύς! «Θάνατος!»
Είκοσι μερόνυχτα οί Εγγλέζοι καί οί δούλοι τους κόλλησαν
απάνω σέ μιά ημερομηνία; <10 -τού Δεκέμβρη». Καί σέ μιά
λέξη «αφοπλισμός». Ό προτέκτορας πήγαινε μέ τά νερά τοΰ
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Λαοΰ. Τόν αποκοίμιζε μέ τήν ίσοπολιτεία και τή «Λαοκρα
τία» του.
Τήν 1 τοΰ Δεκέμβρη αδιάντροπα, απροειδοποίητα, δίνοντας
μιά κλωτσιά στά προσχήματα, φανερώνει ολόκληρο τόν αποτρό
παιο σκοπό του. Ν’ αφοπλίσει, ' χωρίς ορούς, τόν Ελληνικό
Στρατό γιά χάρη καί πρός όφελος τών ’Εγγλέζων.
Αυτή ήταν ή απότομη στροφή τών 3(50 μοιρών ποι> είχε
ύποσχεθεϊ.
Ή υπαναχώρηση έγινε τήν 1 τοΰ Δεκέμβρη. Οί αντιπρόσω
ποι τοΰ Λαοΰ στήν Κυβέρνηση αποχώρησαν καί τό ανακοίνω
σαν στο Λαό. Ό Λαός εγκαταλείπει τά έργα του καί κατε
βαίνει στο δρόμο νά ζητήσει τό λόγο. 'Ο υψηλός βλάκας απαν
τάει μέ φωτιά. Δέν τόν συγκινοΰσε ή φωνή τοΰ Λαοΰ. Κείνος
ακούε μόνο τή «φωνή τοΰ Κυρίου του»..
Ό Λαός κατεβαίνει νά •βάψει τά θύματά του..
Ήταν μιά κηδεία πού οί ζωντανοί δέ θά ξαναδοϋν άλλη.
Οί μεγάλες αρτηρίες τής πρωτεύουσας πλημμύρισαν άπό τόν
οργισμένο Λαοχείμαρρο.
Μέ βήματα βουβά καί ψυχή γιομάτη κοχλασμό δ λαός στα
μάτησε πάνω άπ’ τά είκοσιοχτιό φέρετρα. Ήταν 28 κορμιά πού
έφυγαν άπ’ άνάμεσά μας μέ έκπληκτα μάτια. Τά φέρετρα
έκλειναν 28 στόματα πού φώναξαν ώς τό θάνατο «Δικαιο
σύνη!».. Καί τώρα ξαπλωμένα διαμαρτύρονται δυνατώτερα.
Ή μάνα ’Αθήνα έσφιξε τά δόντια της, έδεσε σφιχτά τά
μπόλια της καί κατέβηκε νά θάψει τά παιδιά της. Είχε μιά
θεϊκή λύπη. Χωρίς κοπετούς, χωρίς μαλιοτραβήγματα. Μοναχά
οί αιώνιοι μύθοι μας μιλούν γιά τέτοια μητρικά πένθη. Μιά
ολόκληρη μέρα παρήλαυνε ή ’Αθήνα άπ’ τούς δρόμους της.
Ποτέ δέν ήταν τόσο μεγάλη! Ήταν ωχρή, άδέκαστη, άποφασισμένη.
Χρόνια τώρα είχε άποκάμει νά μετράει τάφους. "Οται δέν
μετανοιώνουν οί φονιάδες γιά τά κακουργήματά τους μετανοιώνουν οί δίκαιοι γιά τήν υπομονή τους.
Τό πλήθος πήγαινε μέ ασάλευτα, σκληρά μάτια πρός τό κοιμητήρι. Πάνω άπ’ τό κεφάλι του σάλεβαν σάν καπνοί τά μαΰρα
πανιά καί ματωμένες παντιέρες. Τά πόδια αυτά, αυτά τά μι1-
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ριάδες πόδια, ήταν αποφασισμένα δλα νά μην τον- ξανακάνουν
αυτό τό δρόμο !
Στις τρεις ή ώρα ολόκληρη ή ’Αθήνα γονάτισε. "Ενα φαρδύ
ματωμένο πανί συγκέντρωνε σέ δυό γραμμές δλο τό νόημα τοΰ
δρκου καί τής απόφασης:
«ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ : ΤΙΣ ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ Η ΤΑ ΟΠΛΑ.
Ήταν σαν μιά φωνή καφτερή καί άμετάκλητη.
"Υστερα ή πομπή τράβηξε γιά τό κοιμητήρι. Ή ’Αθήνα
λυσίκομη ακολούθησε. Κι’ εκεί, πάνω άπ’ τό νωπό αίμα, πάνω
άπ’ τό νωπό χώμα ό .Λαός ορκίστηκε δρκο φοβερό: «Θάβω
τούς τελευταίους 28 μου νεκρούς. Ό 29ος θάναι ό φονιάς. Ή
έ γ ώ!»

Στο γυρισμό άπ3 τό κοιμητήρι οί ζεστές ακόμα κάννες τών
φονιάδων ξανάδιασαν καί ξαναξάπλωσαν νέα κορμιά.
Τά γερμανικά βόλια, άπό Ελληνικό χέρι, ρίχτηκαν καφτερά
απάνω στο λαό. Τότε τό είδαμε ολοφάνερα: Πίσω απ’ τις
πλάτες τών φονιάδων μας σημάδευε τά κορμιά μας ή
ϊδια ή ’Αγγλία. Μιά ανατριχίλα, ένας κόμπος, μιά κραυγή.
«Μή ! μη χτυπάτε ! Είμαστε οί φίλοι σας, οί "Ελληνες ! Μή
μάς αναγκάζετε ν9 απαντήσουμε. Δέν τό κάνουμε αυτό. Δέν
τό μπορούμε. Τραβηχτείτε άπ9 τή μέση. Μεγάλη μας αγαπημέ
νη, Αγγλία μας, τραβήξου άπ9 τή μέση μή σέ πάρουν τά
βόλια!»
Ήταν ολόκληρος ό λαός πού τάλεγε αυτά. Ό Λαός πού κα
τέβηκε σαν τρικυμία νά βγάλει άπ3 τή μέση τον ηλίθιο φονιά
ή νά πέση.
Ό φονιάς μπροστά σέ κείνη τή μανιασμένη φουρτούνα πά
γωσε δπως δλοι οί δειλοί. Τρέχει καί ζητάει προστασία μέσ9
στά φουστάνια τής ’Αγγλίας.
Ή ’Αγγλία τον σηκώνει μέ τό στανιό καί τον δένει απάνω
στήν πρωθυπουργική του καρέκλα. Στο δρόμο οί κάθε λογής
δολοφόνοι σφάζουν τό λαό. Ό λαός δρμά νά τούς αφοπλίσει.
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"Η Βρετανία επεμβαίνει καί τούς αποσπά. Κι’ άπ’ αύτή
τή στιγμή μόνο ή Βρετανία κυβερνά. Κλειδώνει τό γελω
τοποιό στό ύπ’ άριθ. 217 δωμάτιο καί πιάνει γερά τό πηδάλιο
ή ϊδια. Τρίτη μέρα τοΰ Δεκέμβρη τρίτη μέρα σφαγής. Τά βα
ρέα Βρετανικά τάνκς τριζοβολάνε καί κροταλίζουνε μέσα στους
δρόμους τής ’Αθήνας. Οί εγγλέζικες περιπολίες αρχίζουν τό
άντρομάζεμα. Μιά ήλικιωμένη Γαλλίδα δρμά μέ · λυτή χαίτη
καί υψωμένα χέρια σάν απεγνωσμένη Μήδεια ππροστά σ’ έναύπερθωρακισμένο Σέρμαν.
—Assassins ! !!
Οί σφαγιαστές τών αμάχων γελούν. Καί τό βράδυ:
Οί τσαρουχάγγελοι επί σκηνής. 'Ο δρόμος πλημυρά άπό τά
γνωστά πάνοπλα αποβράσματα. Νύχτα τρόμου. 'Ο άρχιστάτηγος τής μικρής - μικρότατης Μεγάλης Βρεταννίας θέτει σαρανταοχτάωρη προθεσμία ν’ άποσυρθοΰν σι υπερασπιστές τής
Ελληνικής τιμής εξω άπ’ τήν ’Αθήνα, άπ’ τήν ’Αθήνα τοΰ
Περικλή.
’Απάντηση: Οί "Ελληνες προτιμούν νά πεθάνουν δρθιοι πα
ρά νά ζήσουν γονατιστοί μπροστά σ’ όποιοδήποτε ξένο.
’Εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν Ελλάδα.
—Θά σάς άφήοω νηστικούς !
—Οί "Ελληνες δέν άλλάζουν τήν άνεξαρ.τησία τους μέ μιά
κονσέρβα.
—Σάς διατάσω ν* άποσυρθήτε, άλλοιώς θά σάς εξοντώσω !
Δέν μάς τρομάζουν τών φασιστών τά βόλια
Ούτε τοΰ Σκόμπυ ή νέα διαταγή
τδχουμε βάλει βαάειά μές τήν καρδιά μας
θάνατος, θάνατος κι
* δχι υποταγή.
—Πΰρρ ! Ή R.A..F., ό.κραταιός στόλος, τό πυροβολικό, οί
μηχανοκίνητες ρόδες, οί μηχανοκίνητοι στρατιώτες, ή σιδερό
φραχτη ’Αγγλία, ή σιδερόκαρδη ’Αγγλία, ή ’Αγγλική ΕΜ-ΕΛ,
δ Άγγλοαμερικανικός Δ.Ε.Σ., δλα :
—Ο-κέϊ!
Τά σπίτια τών χαροκαμένων τά. κορμιά τών νηστικών, δεχόντανε τήν καφτή σιδερένια, βροχή δλόρθοι !
Ή ΕΜ-ΕΛ έγινε επιμελητεία τοΰ τσαρουχοστρατοΰ.
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Ή μεγάλη τροφός καί σύμμαχος ’Αμερική τά θυσίαζε δλα
γιά τή μεγάλη υπόθεση τής ’Αγγλίας.
Τοΰ Σκόμπυ δέν τοΰφτανε δ στρατός γιά νά εξοντώσει τούς
τρισήμισυ ληστάς τών ’Αθηνών; Παρούσα κι’ ή ’Αμερική.
—Άϊάμ ρέντι, ντήαρ φρέντ. Πόσα οπλιταγωγά θέλεις ; 'Ε
κατό ; Εκατό. Ταχείς. Χίλιους πιλότους ; Χίλιους.
'Ο μέγας αρχάγγελος Δ.Ε.Σ., δ Στρατηγός ’Ίγξ τών Συμ
μάχων γιά νά τιμωρήσει τρισήμισυ ληστάς τών ’Αθηνών έκο
ψε τή σούπα δλου τού λαοΰ.
Τά αυτοκίνητα τής χώρας τής Ελευθερίας φασκιώθηκαν μέ
τήν «Άστερόεσσα» γιά νά εξασφαλίσουν τήν ανεμπόδιστη επι
κοινωνία τους μέ τούς αδελφούς τους Βρεταννούς. Κανένα, μά
κανένα άπ’ αυτά τ’ αυτοκίνητα δέν πήρε τόν ανηφορικό δρό
μο γιά νά δει τήν πείνα, τό χαλασμό καί τό ηρωισμό, τόν
ασύλληπτο καί απερίγραπτο ηρωισμό τοΰ λαοΰ μας. Τοΰ λαοΰ
πού στή θέα τών αεροπλάνων μέ τ* αστέρι παραληρούσε Άμέρικα ! ’Αμέρικα ! (Καί πού νάξαιρες πώς ή Άμέρικα Άμέρικα,
ταλαίπωρε προδωμένε λαέ—κείνη τή στιγμή σοΰ έφερνε φούλ
στήμ—άπό τήν ’Ιταλία τά άδερφικά φονικά της δώρα).
Μόνο εσύ μάς θρήνησες επίσημα Γαλλία αδερφή, καθημαγμένη Γαλλία, πού ένα σοΰ φωνάζουμε άπ’ αυτή μας τήν Κό
λαση : Πρόσεχε κι’ εσύ τόν ψηλό σου άντρα. Μόνο εσύ μάς
θρήνησες καί ΟΙ ΛΑΟΙ. Καί μόνο οί Μεγάλοι δέ μάς πόνεσαν.
Μόνο οί Θεοί τής Νίκης. Μόνο οί Σκαπανείς τής ΕΙρήνης δέν
συγκινήθηκαν. Ό πρόεδρος Ροΰζβελτ, τό «Μεγαθήριο τοΰ
’Ανθρωπισμού» σώπαινε. Σώπαινες κΓ εσύ πάλλευκε «Λευκέ
οίκε». 'Ως κι’ εσύ δέν ξεβουβάθηκες βουβέ Τσάρλι Τσάπλιν ! (*)
(*) Άς προσπαθήσουμε νά έξετάσουμε, κι3 άν μπορέσουμε νά ε
ξηγήσουμε αντικειμενικά μιά στάση : Τή στάση του τρίτου άπ’ τούς
Τρεις ’Ισχυρούς. ’Αντίκρυ στήν ενεργητική συνενοχή τών δυο άλλων
ή στάση αύτουνοΰ ήταν ή Σιωπή. Μιά σιωπή πού άν δέν ήταν σκό
πιμη θά ήταν ένοχη. Ή σιωπή δμως δέν σημαίνει πάντα κατάφαση,
σημαίνει και διαμαρτυρία. Καί άς οδηγηθούμε στο δίλημα : *Όταν
δυό άπ’ τούς τρεις Ισχυρούς χτυπούν έναν ανίσχυρο ποιά στάση πρεπβι
νά κρατήσει ό τρίτος ; Νά έγκαταλείψει τόν άνίσχυρο ή νά πεθάνει
μαζύ του: Ή άπάντηση είναι λίγο δύσκολη. Τό νά ξελαρυγγιάζεται
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Τριάντα τρεις μέρες χαροπάλαιβε ή ’Αθήνα. Τριάντα. τρεις
μέρες έστελνε τις σπαραγμένες επικλήσεις του προς τούς Δυνα
τούς ό ’Ελεύθερος Κόσμος. Τό Παρίσι. Πολύ αργά . τήν ακού
σαμε τή φωνή σου Έλυάρ, ποιητή. Έλυάρ, πού ή ’Αθήνα δέ
βρίσκει άλλο ακριβότερο νά σοϋ πει άπ’ τό : ΓΑΛΛΕ.
Πλατεία Τράφαλγκαρ, πλατεία τής ’Αγγλικής τιμής (μόνο
δέκα χιλιάδες ’Ανθρώπους έχει τό Λονδίνο ;) μιά μέρα θά γί
νεις Ελληνικό προσκύνημα. Κι’ έσεϊς θαρραλέα τέκνα τής Άλβιώνας. Οΰέλς, Λάσκυ, Μπήβαν, Κόξ, (*) αντίπαλοι τοΰ Μπάϋρον, ή Ελλάδα ξαίρει νά τιμά δπως ξαίρει κα'ι νά μάχεται. Τήν
Άκρόπολή μας πού τή σεβάστηκαν ό χρόνος, οί κεραυνοί καί
οί θύννοι τήν καταπάτησαν οί μικροί και ανάξιοί σας συμπα
τριώτες. Κι’ εδώ θά τό βροντοφωνάξουμε τό μεγάλο έγκλημα !
Τον Παρθενώνα μας, τον παγκόσμιο Βωμό, τόν έκαναν τηλεβολοστάσιο. Κι’ άπό κεϊ, εκμεταλλευόμενοι τό σεβασμό μας
άντίκρυ στο Μνημείο μας, βομβάρδιζαν μέ θηριωδία τά σπίτια
μας. Σωστά! Δέν υπήρχε πιο άπυρόβλητο μετερίζι. Πώς ν’ αν
ταποδώσουμε τά πυρά; (Τέτοιαν άνανδρία δέ θά τήν έκανε
ούτε δ Ταμερλάνος!)
Είναι ή πράξη τοΰ βδελυρώτερου φονιά πού σέ σκοτώνει βά
ζοντας κροκάλυμα τήν πιο προσφιλή σου ύπαρξη.
"Ομως ούτε και τότε λυγίσαμε. Τά άεροπλάνα σας μάς
έριχναν ιταμές προτάσεις καί μπόμπες—ούτε καί κατά λάθος—
δέν έπεσαν πάνα» στά σπίτια μας άπό τά άεροπλάνα τοΰ διεθνούς
δολοφόνου Γκαϊριγκ. Μεγάλοι μας Σύμμαχοι, ποτέ δέ σάς πε
ριμέναμε τόσο μεγάλους στήν άνανδρία και στο έγκλημα ! "Ω,
διδάχτηκε πάρα πολλά ή νέα γενιά τών Ελλήνων. Πήρε μαθή
ματα άνοηέρας εγκληματικής Αισθητικής. Παρακολούθησε πει
ράματα επιστημονικής εξόντωσης.
Κι’ όλα αυτά άπάνω στο δικό της τό κορμί.
απλώς ένα ραδιόφωνο ήταν τόσο άσκοπο δσο καί νά σωπαίνει.
“Όταν τό λόγο έχουν τά δπλα οι άνθρωποι ή μιλούν μέ τά δπλα
ή δέ μιλούν.
Αυτή είναι ή πρόχειρη λύση τής «σιωπής τής Μόσχας» ώς δτου
Ή| λύσει ή ίδια ή Μόσχα.
(*) Ούαί τοΐς πλανημένοις! (Σεπτέμβριος τοΰ 1945).
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‘Η Αθήνα πού είχε άνακηρυχθεϊ τό «Διάδημα τής Λευτεγιας». Ή ’Αθήνα π©ύ έδωσε στη μεγαλαυχία τών θύννων τό
jtio ντροπιαστικό ράπιαμα. Ή σύγχρονη ’Αθήνα πού άπόδειξε
<j’ δλον τόν κόσμο πώς ΑΞΙΑ τής ανήκει ό Παρθενώνας της.
'Η ’Αθήνα πού τής καίγατε καντάρια τό λιβανωτό, έδέχθηκε,
Μέγιστοι Μεγάλοι μας Σύμμαχοι, άπό σας τούς ίδιους, βαθειά
δείγματα τής άπανθρωπότερης αίμοβορίας, τής άγρκότερης λύσ
σας, τοΰ θηριωδέστερου κανιβαλισμού.
Οί απάνθρωποι ΕΧΘΡΟΙ μας θύννοι, αγαπημένοι μας Φίλοι,
σκότωναν τό νηστικό λαό μας μόνο ’μέ τ’ ατομικά τους χειρο
κίνητα δπλα. Τά μεγάλα μηχανοκίνητα έφευρήματά τους τά
χρησιμοποιούσαν στά μέτωπα. Ποτέ δέ μάς χτύπησε στη τύχη
δ στόλος τών ΕΧΘΡΩΝ μας, ή αεροπορία τών ΕΧΘΡΩΝ μας,
τά βαρέα άρματα καί οί όλμοι καί τό πυροβολικό καί τά ρουκετοβόλα τών ΕΧΘΡΩΝ μας, αγαπημένοι μας ΦΙΛΟΙ, "Αγγλοι.
’ Αγγλοι πού καμμιά γενναιοδωρία καί καμμιά μετάνοια δέ θά
σάς ξεπλύνει τό άγος τοΰ Ελληνικού Δεκέμβρη. ’Εμπρός ν*
άναμετρηθοΰμε Δυνατοί 1 Βάλτε εσείς τά παράσημα τής δολο
φονικής σας αντρείας κι’ έμεϊς τις πληγές τοΰ μαρτυρίου μας.
Ελάτε, Μεγάλοι Σύμμαχοι, τών αποβρασμάτων μας νά με
τρήσουμε τά μέτωπά μας! Έμφανισθήτε μπρος στην παγκό
σμια άρά νά δικαιολογηθήτε. ’Εμπρός γενναίοι αντίπαλοι τών
καλυβιών μας καί τών πτωμάτων μας! ’Εμπρός! Οί λευκοί
’Ινδοί τής Βαλκανικής σάς περιμένουν νά τούς εξαφανίσετε.
Αλλά δέν πρόκειται νά τούς εκπολιτίσετε! "Οχ! Ποτέ!,

V

'Υπάρχει ένας άγραφος, απαράβατος νόμος τής ζωής πού τόν
τηρούν οί ήμεροι κι’ οί άγριοι. Ό νόμος «νά σέβεσαι τόν πε
σμένο εχθρό σου». Φυσικά τόν τηρούν καί οί ’Εγγλέζοι καί οί
κάφροι. Τώρα αν οί Εγγλέζοι δέν σέβονται τόν πεσμένο φίλο
δέν φταίνε αυτοί αλλά δ νόμος πού δέν τό απαγορεύει.
Ό Νόμος λέει «σεβάσου τόν ξαρμάτωτο πολεμιστή». Δέ λένε
δμως «σεβάσου τόν σκελετωμένο άπ’ τήν πείνα άμαχο».
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Τό Μπή-Μπή Σή δλες τις μέρες τής μαύρης μας σκλαβιάς
φώναζε, οδυρότανε: «Οί Γερμανοί θά εξολοθρέψουνε δλους
τούς έλληνες. Δέν πρέπει νά τούς άφήσουμε!» Ή ανθρώπινη
λαγική εννοούσε : δέν πρέπει νά τούς άφήσουμε γιατί είναι Σύμ
μαχοι, φίλοι μας, γιατί πολέμησαν γιά τά ίδια ιδανικά». Ή
Εγγλέζικη δμως λογική εννοούσε «δέν πρέπει νά τούς άφή
σουμε γιατί άν τούς αφανίσουν δλους οί Γερμανοί τί θά μείνει
γιά μάς;»
Πού νά καταλάβουμε μεϊς, απλοϊκοί Βαλκάνιοι καθώς είμα
στε, τό πόσο φονικά υπονοούμενα έκρυβε ή παιδαριώδης
γλώσσα τους;
Ό Δεκέμβρης άνοιξε πληγές πάνω στά σπίτια μας, μά άνοιξε
καί τά μάτια μας. Τώρα άρχίσαμε νά εξηγήσουμε μερικά άλλοκότα πράμματα πού συνέβαιναν στήν Κατοχή εδώ κι’ έξω.
Κι3 άς αρχίσουμε άπ’έξω. Στο κατεχόμενο άπ3 τούς Ναζιφασίστες Μιλάνο μιά μέρα ό λαός ξεσηκώθηκε καί ξεχύθηκε στις
πλατείες καί τούς δρόμους νά διαμαρτυρηθεϊ γιά τήν αιματο
χυσία, νά ζητήσει ειρήνη, νά χαιρετίσει τή R.A.F. κα'^νά τής
φωνάξει δτι υπάκουσε τις εντολές της. Κι3 ή R.A.F. τούς έστειλε
τις ευχαριστίες της μ9 έναν άπ3 τούς βαρβαρότερους βομβαρδι
σμούς τοΰ πολέμου.
Τώρα επίσης άρχίσαμε νά εξηγούμε γιατί τά «Λιμπερέϋτορς»
ά ν τ ι π α ρ ή ρ χ ο ν τ ο τά κατάφορτα οπλιταγωγά τού Πειραιά,
τά εργοστάσια καί τις πολεμικές βάσεις τοΰ εχθρού καί πήγαι
ναν κι3 έρριχναν τις μπόμπες τους στις φνωχογειτονιές μας.
Καί τώρα εξηγεί κανείς γιατί μετά τήν κατάρρευση τά πολε
μικά εργοστάσια τής Γερμανίας βρέθηκαν άθικτα καί γιατί
βρέθηκαν ερείπια τά σπίτια.
Ή ξεσπιτωμένη γρηούλα τοΰ Πειραιά πού ανέβηκε ένα βράδυ
άλαλιασμένη μετά άπ3 τόν απάνθρωπο βομβαρδισμό του στήν
’Αθήνα δέν ήξαιρε διόλου άπό πολεμική ταχτική τών Συμμά
χων. ’Ήξερε δ'μως καλά τούτο: Πώς ούτε τά στούκας τών
Γερμανών, ούτε τά Καπρόνι τών Ίταλιάνων ρίξανε τό σπίτι
της καί σκοτώσανε τά παιδιά της. Καί στάθηκε άδύνατο, μ*
δλη μας τή ρητορική, νά τήν πείσουμε δτι αυτοί πού σκότωναν
τόν πειραιο5τικο λαό τόν σκότωναν γιάνά τόν απελευθερώσουν.
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'Όσο πίστεψε αυτό άλλο τόσο πίστεψε καί τό δτι δ Ράλλης
τούς έστελνε στον Πειραιά γιά.. καλό δικό τους.
Οι ’'Αγγλοι ήσαν πάντα καλοί μας φίλοι και πάντα περνού
σαν στήν πατρίδα μας σά στο σπίτι τους. ’Ήξεραν όλες τις συ
νήθειές μας. Κείνο δέ πού ήξεραν περισσότερο απ’ δλα είναι
οτι άπό χρόνια το>ρα κάθε Κυριακή, τά καλοκαίρια, κατεβαί
νουμε καί οί οχτακόσιες χιλιάδες στή 'θάλασσα’ κι’ αυτό ήταν
ορατό ακόμα κι’ άπ9 τήν ’Αγγλία. νΩ, τό ήξεραν πολύ καλά
αυτό οί φίλοι μας γι’ αυτό καί διάλεξαν' τή μέρα καί τήν ώρα
γιά νά μάς δείξουν τήν αγάπη τους..
*
(γιά νά χτυπήσουν τις
γερμανικές βάσεις απάνω στά κορμιά καί στα κεφάλια μας).
Οί ’'Αγγλοι είχαν μέσα στήν ’Αθήνα τόσους πομπούς, δσα
είχαν καί όργανα κατασκοπείας. Καί δέν είχαν ούτ9 ένα περισ
σότερο οί Γερμανοί γιατί τά ίδια ήταν καί δικά τους.
Αυτό λοιπόν τό γεγονός καί μόνο αυτό δείχνει γιατί ήξεραν
τόσο καλά τή δουλειά τους τ’ άεροπλάνα, καί γιατί ισοπέδωναν
μέ τόση σιγουριά τά σπίτια μας καί σκότωναν μέ τόση λύσσα
τά άγγλόφιλα κορμιά μας. Ποτέ μέσα στήν πόλη τής Παλλάδας
δέν έγινε τόση ξεδιάντροπη καί πολυαίμακτη σφαγή.
Ό Κυριακάτικος κείνος βομβαρδισμός τής Φαληρικής παρα
λίας μας είναι μιά άπ9 τις πιο χτυπητά άνανδρες πράξεις τού
τελευταίου πολέμου.
Τό γεγονός δέ δτι άνάμεσα ’στις καραβανιές τών θυμάτων δέ
μετρήθηκε ούτ’ ένας, γερμανός, ούτε καί γρατσουνισμένος, αφή
νει νά δει κανείς γυμνό δλο τον απαίσιο σκοπό.
"Οταν έκεϊ στον άλλο κόσμο, καθώς λένε, ηχήσει ή σάλπιγγα
τής Κρίσης καί δ Κριτής καλέσει μπροστά του άντικρυστά τούς
αντίπαλους στρατούς γιά νά τούς ανακρίνει, οί Εγγλέζοι θά
θρεθονν αντίκρυ σέ γυναικόπαιδα.
Ή φτωχολογιά τής ’Αθήνας, τού Μιλάνου καί τής ’Αφρικής
θά σταθεί ταπεινή άντίκρυ στήν πάνοπλη ’Αγγλία :
—Ποια ήταν, υιοί μου, θά ρωτήσει δ Κριτής, ποιά ήταν ή
αφορμή πού σάς έκανε νά φονεύσετε αυτούς τούς ε’ιρηνικούς
αδελφούς σας ;
—Ή Δ ι α τ α γ ή, πανάγαθε.
Μεν. Λουντέμη:
Μεγάλος Δεκέμβρης

,
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—Νά έλθει εμπρός μου ό διατάξας. Λέγε τέκνο μου έσύ.
Γιατί διέταξες τόν άφανισμό τών αδελφών σας;
—Γιά τό Μεγαλεϊον τής πατρίδος μου, πανάγαθε.
—(Ούαί είς τήν μικρότητα τοΰ μεγαλείου σου πατρίδα τών
δολοφόνων!) "Απελθε!
Μά τότε θά μπουν στη μέση τ’ άβουλα στρατιωτάκια.
—Είμαστε έτοιμοι νά σκοτώσουμε τούς έαυτούς μας γιά τό
ήμαρτον.
—Μάταιον, θ’ άπαντήσει ό Κριτής.
—Τότε ;
—’Απέλθετε. Καί φροντίστε νά σκοτοδσετε αυτό τό «Μεγα
λεϊον».

"Ενα πρωί ό Σκόμπυ πήγε νά σπάσει ρεκόρ. Τήν άλλη μέ
ρα μάθαμε τήν αίτια: Ό μίστερ Τσώρτσιλ, ημίθεος τών ’’Αγ
γλων, είχε φθάσει άπό βραδύς κι’ δ στρατηγός του γιά νά τόν
υποδεχθεί έρριχνε τις «κεκανονισμένες βολές» τής υποδοχής στό
ψαχνό. Αυτή ή επίσκεψη τοΰ Σωτήρα γέμισε τήν ’Αθήνα μέ
τά περισσότερα πτώματα. Ό στρατηγός τήν πήρε τήν ευαρέ
σκεια·
'Ο ημίθεος ήρθε στη χώρα τών Θεών όχι γιά νά γονατίσει
μπρος στό μεγαλείο της, άλλα γιά νά γονατίσει τό λαό της.
Ήρθε νά τήν τιμωρήσει γιά τήν τιμή της, γιά τήν άντρεία
της, γιά τήν άφοσίωσή της στα κοινά ιδανικά, γιά τις θυσίες
καί τά τραύματά της. ΓΓ αύτά τά μεγάλα άνομήματάτης ήρθε
νά τήν έξοντοίσει. Νά σωριάσει δ,τι έμενε ακόμα ορθό άπ’ τή
χώρα τών ερειπίων.
Ήρθε στό γενικό στρατοπεδάρχη τοΰ αιχμάλωτου λαοΰ γιά
νά τόν έπιπλήξει γιά τή βραδύτητα τής θανάτωσής μας. Ήρθε
καί περίμενε νά τοΰ ζητήσουμε συγγνόήιη γιά τόν πατριωτισμό
μας. Μά οί 'Έλληνες τέτοιες συγγνώμες δέν ζητούν. Καί δ
ήμίθεος έδωσε τή διαταγή.
—Εξολόθρεψε τους ·
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Φυσικά ό ύπερανθρωπιστής δεν ένοοΰσε τό λαό. Τούς ληστάς.
Άλλά υπήρχε μιά μικρή δυσκολία. 'Η διαταγή σωστή, δ στρα
τηγός πρόθυμος, ή Αυτοκρατορία έτοιμη. ’Αλλά... οί τρεις
λησταί ήσαν αήττητοι.' Ξαίρετε γιατί: Διότι ήσαν τ ρ ε ϊς. Που
νά τούς βρεις μέσα σέ μιά ολόκληρη ’Αθήνα τρεις ληστάς γιά
νά τούς νικήσεις ;
—’Άφησε τους νηστικούς vu πεθάνουν.
—Τούς ταΐζουν, τούς ποτίζουν.
—Ποιος ;
—Ό λησταποδόχος λαός.
—“Άφησε τον κι’ αυτόν νηστικό.
—Άμ τί κάνω ένα μήνα ,τιόρα ; Είναι εφτάψυχος, δέν πε
θαίνει.
—Χτύπα τον. Χτυπά τό λαό. Μέ κανόνια, μέ μπόμπες, μέ
πολυβόλα, μέ ρουκετοβόλα. Ξολόθρεψέ τον. Μαζί μ’ αυτόν θά
σκοτωθούν καί οί τρεις λησταί.
Άλλά οί τρεις λησταί δέν ήταν γιά νά σκοτωθούν
*
γιατί
έκτος άπ’ τή συμμορία τών Τριών τής «Μεγάλης Βρετάννίας»
άλλοι ληστές δέν υπήρχαν στήν Αθήνα.
Προτού φύγει γιά τή Λόντρα του, άφοΰ πέρασε τή νύχτα
*
μέσ
στ’ άεροπλάνο του, συναντήθηκαν δ πρωθυπουργός τής
Μεγάλης Βρεταννίας μέ τόν πρωθυπουργό τής «Μεγάλης Βρεταννίας» (άρ. δωματίου 217) καί συνωμίλησε μαζύ του εγ
κάρδια. Κάπως έτσι!
—Τάκανες μούσκεμα.
—Γιές μάστερ.
—Νά σέ ξεφτίσω ;
—Γιές μάστερ.
—Μού σκότωσες 311 ’Εγγλέζους.
—Γιές μάστερ.
—Γι’ αύτό κι’ έγο> σκοτώνω 30 χιλιάδες όχλο.
—Γιές μάστερ.
—Καί σέ παύω.
—Γιές μάστερ;
—Οΰστ!
—Γιές μάστερ.
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V
Ή προδοσία είναι τό πιο προσαρμοστικό τέρα; τοΰ κόσμου.
’Αλλάζει φΰλο, στολή, τάξη, προέλευση, μέ τήν ευκολία πού
αλλάζουν οί κλόουν στα συνοικιακά τσίρκα. Ή προδοσία φο
ράει έξωμη τουαλέττα ή φράκο, κάθεται σέ σαλόνια και 'θώ
κους. "Ομως δέν καταφρονά και τί; αστραφτερές στολές. Οί στρα
τηγικέ; στολές ή οί στολές ναυάρχου τής έρχονται πολύ καί πολύ
τις προτιμά. "Ομως καί τό ράσσο, είναι μιά άπ9 τις μεγάλες
της αδυναμίες. Ή κραταιά Βρεταννία, νταλαβερίζεται μέ μιά
Ιδιόρρυθμη προδοσία, αγγλικού τύπου. Δέν εξετάζει απλώς τΙς
στολές άλλα περισσότερο τό περιεχόμενό τους. Οί στολές αυτές
νά είναι λαμπερές—ναί—-μά νά είναι γεμάτε; ώς τά μπούνια
άπό βόρβορο. Καί μέσα στό βόρβορο αυτό νά μην υπάρχει συ
νείδηση ούτε καί μέ τό μικροσκόπιο όρατή. Θά περάσεις πρώτα
άπό σχολαστική χημική ανάλυση καί μόνο δταν τό πόρισμα
άποδειχθεϊ όλοσδιόλου θετικό, τότε θά σ’ αγκαλιάσει.
Ή έρατιτεχνική προδοσία (παθολογική άγγλοφιλία, άγγλολατρεία κ.λ.π.) είναι προσόντα τά όποια οί αγγλόφιλοι μπορούν
νά κρατήσουν γιά τόν εαυτό τους. Γιά τήν ’Αγγλία είναι ά
χρηστα. Ή Αγγλία χρειάζεται < ρέκορντμαν». Ό προδότης
πρέπει νά ξέρει καλά τή δουλειά του. Καί ή πρώτη ένδειξη γΓ
αυτό είναι: νά μήν είναι ολιγαρκής. Λίγα £ητάς, λίγα θά
προσφέρεις. Ψιλικατζής. Ό έγγλέζος οπού πας, σ’ δποιαδήποτε
δουλειά ή προηη του λέξη θά είναι:
—Έξπήριανς;
Δέν.έχεις πείρα; Δέν τοΰ κάνεις. Ό έγγλέζος μπορεί νά μή
ξαίρει νά διαλέξει παντελόνι καί νά φαίνονται νά καλαμοπόδα
ρα του. Μπορεί νά μήν ξαίρει άκόμη—πράμα μπάνιο—νά δια
λέξει τό καλό ούΐσκυ, τόν καλό προδότη όμως θά τόν βρει.
Καί δχι μονάχα θά τόν βρει, μά θά ξαίρει καί νά τόν διατιμήσει. Οί αντιπαθητικότεροι καί οί περισσότερο ακατάλληλοι
γιά τή δουλειά είναι οί αισθηματίες.
'Όσο κΓ αν κάνεις τόν πρακτικό ό έμπειρογνόψων θά σ*
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ανακαλύψει. Γιά νά δουλέψεις καλά σέ μένα πρέπει νά είσαι
ικανός νά δουλέψεις κι9 άλλου. Πρέπει νά ξαίρω δτι αύριο μπο
ρεί νά σέ πάρει ή «Γκεστάπο» κΓ δτι έκεϊ θά δουλέψεις καλ
λίτερα. Πρέπει νά ξαίρω καλά δτι θά πας μέ κείνον πού θά
αού δώσει τά περισσότερα, γιατί ξαίρω δτι δέ θά πας, γιατί
κανείς δέ θά σου δώσει περισσότερα.
Έδώ δμως στο ρωμέϊκο, οί εμπειρογνώμονες σπάσανε τά
μούτρα του^. Γιατί οί προδότες μας τούς ξεπεράσανε στήν
Αρακτικότητα. Οί φερέλπιδες αυτοί πολίτες μας ενέργησαν σύμ
φωνα μέ τό προγονικό μας ρητό: «Και τούτο ποιεϊν κακεϊνο
μή άφιέναι». Καλές είναι οί στερλίνες μά γιατί νά περιφρονήσω καί τά μάρκα; Μάζεβε κΓ ας είν’ καί ρόγες. Ό ακριβός
αφέντης λείπει. νΑς υπηρετήσω τώρα προσωρινά τό βρισκούμενο αφεντικό καί σαν μέ τό καλό έρθει ό άλλος, έδώ είμαστε
πάλι.
ΓΓ αυτό καί οί έμπειρογνιόμονες εφεύραν ειδική μέθοδο στήν
Ελλάδα. Τό σύστημα τής ρεζέρβας. Καλός εΐν’ ό αγιασμός
αλλά γιά καλό καί γιά κακό πάρε καί μιά γάτα.
νΕτσι δ μίστερ Λήπερ, ό διάσημος ρακοσυλλέκτης τής Ελλά
δας, προνοητικότατος, έγκαθιστώντας γιά Κυβερνήτη κείνον τό
θλιβερό Καραγκιόζη έσπευσε νά ετοιμάσει τό άνταλακτικό.
Καλός ήταν Q αγύρτης τής Εθνικής Ενότητας, ό αγιασμός,
αλλά γιά καλό καί γιά κακό άς ετοιμάσουμε άπ3 τις Κάννες
καί τό γάτο, τό μαύρο γάτο (πού τό 35 αλώνισε τόσα ’Αθη
ναϊκά κεραμίδια!).
Ό μαύρος αυτός γάτος (πρώην μαύρος καβαλάρης) διατη
ρούνταν στις νότιες ακτές τις Γαλλίας σάν τά ’ινδικά χοιρίδια
τών έπιστημονικών πειραμάτων. "Οταν ό καραγκιόζης ξέφτισε
τον φέρανε μέ πολεμικό απ’ τήν έξοχή του? νά βγάλει λιγάκι
τάχτι του μέ τό λαό πού δέν τον άφησε, τόσες φορές, νά γίνει
δικτάτορας.
—Λοιπόν τί έκανες στις Κάννες, στρατηγέ ;
—Καθόμουνα.
—ΚΓ έδώ θά κάθεσαι.
—Καί ή διακυβέρνησις;
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— Νά σέ βάλουμε σέ κόπο τώρα στά γεράματα; Φάε, πιε
καί εύφραίνου. Στερλίνες εχεις, αξιώματα έχεις, κοστούμια κα
λοραμμένα άπ3 τις Κάννες αρκετά, τί τις θέλεις τις παρα^ανιστές σκοτούρες;
—Ναί, άλλά ... ποιος θά νικήσει τούς ληστάς;
—Θά νικήσουμε μεϊς ... άλλώ γνωρίζεις τά λόγια τών προ
γόνων σου. «Ό στρατηγός τήν δόκησιν άρνυται». Θά σού δανείσουμε τή νίκη μας.
—Ναί... άλλά δανεική . ..
—Γιατί... μήπως ώ; τ<όρα ζούσες μέ τόν ιδρώτα τού πρ<>σο)που σου;
—Χκ—μκ.
Ό ρακοσυλλέκτης ήταν δλο φούρκα. Αύτός ό βλάχος θέλει
τώρα νά μάς δείξει πώς τό τρων τό σφουγγάτο. Μάϊ ντίαρ άποτύχαμε στήν εκλογή. Τό ’Ινδικό χοιρίδιο δέ βγήκε ράτσα;.
Ό ρακοσυλλέκτης κοιμήθηκε καί τήν άλλη μέρα ανασκουμπώ
θηκε γερά. ’'Επρεπε γιά νά συνεννοούνται μέ τό βλάχο *νά
τού βρούνε ντόπιο τσέλιγγα. Χτυπήσανε άποδώ χτυπήσανε άποκεϊ, τίποτα. Στο τέλος χτυπούνε καί στο κονάκι τού άρχιτσέλιγγα μέ τή χρυσή γκλίτσα.
’Εδώ πέτυχαν νίκη σπουδαία. βΟ ρακοσυλλέκτης σημείωσε
διάνα. Τό μέλαν ράσσον ήταν ένα καθόλα «μέλαν ράκος,
*.
ΤΙ
πιο μαύρη κηλίδα τής εθνικής μας «Ιστορίας. Σπάνια τό άγιο
αύτό ένδυμα μέσα στήν πολυχρόνια ιστορία του, σκέπασε τόσο
άνάξιο δούλο. Ό άββάς τής Σλοβακίας είναι αθώα περιστερά
μπροστά του. Σπάνια ιερωμένος έδειξε τόση νοσηρή ροπή στί;
εγκόσμιες βρωμιές. ’Άν δ θεός είχε οφθαλμόν θά τόν είχε
άποστρέψει άπό βδελυγμία γιά τά σημεία καί τά τέρατα που
διαπράττε» δ άπεσταλμένος του στή γή. Ό πανάγιος αύτό;
ποιμενάρχης τής έκανε πολύ τής κυράτσας, τής Άγγλετέρας.
Έξπήριάνς» είχε μπόλικη. Είχε πάρει μπονσερβίτσια άπό
τούς προκατόχους τους Γερμανούς. Οί συμμαχικίότατοι αύτοί
εχθροί τής ’Αγγλίας φρόντισαν προκαταβολικά.: νά τόν πασα
λείφουν καί μέ λίγο φιλοαγγλισμό. («Οί πέραν τής Μάγχη;
φιλικοί αντίπαλοί μας θά χρειασθούν καί αυτοί πρωθυπουργού;
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. . . καί μίαν χεϊρα διά νά τούς ευλογήσει. Άς άρκεσθούμε λοι
πόν εις τήν μίαν και άς έκχωρήσωμεν τήν άλλην είς τούς ατυ
χείς αετούς συμμάχους μας. οί όποιοι εύρέθησαν άπό τήν Ιστο
ρίαν είς τήν σκληράν μοίραν νά μάς απειλούν καί πολλάκις
νά έξοδεύουν καί μερικός δέσμας άπό τάς πολυτιμο>τάτας βόμ
βας των. Καί ήμεις πάλιν, οί ταλαίπωροι, εϊμέθα υποχρεωμέ
νοι νά τούς άνταποδίδωμεν τάς άπειλάς καί τάς βόμβας διά
νά βουλοόνομεν τούς οφθαλμούς τής ’Άρκτου, διότι όταν ή
’Άρκτος κατέλθη, ή μόνη καταφυγή καί σκέπη μας είναι ή
πέραν τής Μάγχης εχθρική μας πρπστάτις
).
*
Ό ρέκτης ευπατρίδης Ρέξ Λήπερ δέν πρόφταινε νά δέχεται
εύφημες μνείες καί παράσημα. Κάθε ταχυδρομείο τούφερνε
κι9 άπό ένα.
Στό μετάξι) όμως τό ποίμνιο τού άρχιτσέλιγγα τί έκανε :
Άπλοτ»στατα, ώδηγεϊτο «επί σφαγήν». Γιατί δ τσομπάνης του
αντί νά τό φυλάξει τό πούλησε στό χασάπη.
'Όμως τή μαύρη τήν αλήθεια δέ θά τήν κρύψουμε. 'Ένα
κόμμα εκεί κάτου στην Αγγλία δχι μόνο μάς νοιάστηκε, μά
Σερνότανε, σκιζότανε, οδυρότανε γιά μάς. Στά φύλλα στούς
δρόμους, στό Χάϊντ-πάρκ, στη Βουλή, διαξιφιζότανε γιά τήν
ανεξαρτησία μας. Άλλοι προτιμούσαν νά κόψουν τό χέρι τους,
άλλοι βρίζανε τό ρακοσυλλέκτη «κακό δαίμονα τής Ελλάδας
*
καί γενικά τό αγγλικό Κοινοβούλιο είχε μεταβληθεΐ σέ βουλή
Ελληνική όπου δέ συζητούσαν παρά γιά τήν ,'Ελλάδα. Γιά τό
ψωμί τηε, για τήν ανεξαρτησία της, γιά τήν ασφάλεια της. Ό
'Ημίθεος όμως σταλιά δέν νοιαζότανε γιά τά ξ-ψωνίσματα τους
γιατί ήξαιρε καλά πώς είναι «κυνάρια πού γαβγίζουν? αλλά
δέ δαγκάνουνε».
Πάντως: Επειδή ό «εμφύλιος' πόλεμος τής Ελλάδας δέν
ήταν εμφύλιος, αλλά καθαρός Έλληνο-Άγγλικός καί επειδή ή
διχόνοια πού έφερε τή ρήξη δέν ήταν διχόνοια έσωελληνική άλ
λα καθαρή διχόνοια λαού καί καταχτητή, ούτε ό διορισμός
τού άντι-Γλύξμπουργκ Δαμασκηνού, ούτε ή αλλαγή τού πρωθυ
πουργικού οργάνου, έφερε καμμιά αλλαγή στον πόλεμο ή one
ιιεθόδους του.
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Οί εκατέρωθεν παρατ εταγμένες δυνάμεις παρέμειναν οί ίδιες
δπως καί πρίν. Δηλαδή

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
Σύνθεση:
'Όλος ό Βρεταννικός όλεθρός·
Μέ Μητροπολιτικές δυνάμεις.
Μέ Δυνάμεις' Αποικιακές.
Μέ Μοίρα τού μητροπολιτικοΰ της στόλου.
Μέ τή βομβαρδιστική και κα
ταδιωκτική αεροπορία Μέ
σης 'Ανατολής.
Μέ ελαφρές, μέσες καί βαρειές
μονάδες αρμάτων μάχης.
Μέ ’Αμερικανικά οπλιταγωγά.
Μέ *Α μερικανική επιμελητεία.
Μέ περίθαλψη τοΰ Δ.Ε.Σ. καί:
Μέ. δλα τά ελληνικά ανθρώπι
να άπορρίματα μέλη τών
Ές-Ές καί τής Γκεστάπο
πού άπό συγκοινωνιακούς
λόγους δέν έφυγαν γιά τή
Γ ερμανία.

ΕΛΛΑΔΑ
Σύνθεση :
"Ολος ό Ελληνικός Λαός μέ
τρεις χιλιάδες λιανοτούφεκα καί:
1) Μέ τά στήθεια Του
2) Μέ τήν πείνα Του
3) Μέ τις πληγές Του
4) Μέ τήν τιμή Τσυ
καί:
ό) Μέ τήν περιφρόνη
σή του αντίκρυ στο θά
νατο καί σ’ αυτούς πού
τοΰ τόν δίνανε!

Βλέπετε αντίκρυ στις κραταιές θαλάσσιες καί εναέριες μοί
ρες, ο Ελληνικός Λαός δέ διέθετε παρά μονάχα τή μοίρα του
τή μαύρη.
Παράλειψα καί μερικά άλλα δπλα πού χρησιμοποίησαν οί
’Εγγλέζοι έξημερωταί μας. Κάτι ταπεινά δπλα πού χρησιμο
ποιούν συνήθως οί Κινέζοι μαστρωποί Τή φενάκη καί τήν
εξαγορά. Ό αρχηγός τοΰ ένοπλου αγώνα μας εμφανίστηκε στήν
παγκόσμια προθήκη σά νευρόσπαστο τών «άναρχοληστών», που
καταδίκαζε το «κατά τής πατρίδος των στυγερόν έγκλημα
*·
Η απάντηση τοΰ περήφανου στρατκότη ήρθε σάν πλαταγιστό
χαστούκι στή βρωμερή αυτή βρισιά.
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Στήν Ελλάδα οί Εγγλέζοι άγοράσανε τήν πόρνη μεταχει
ρισμένη συνείδηση τών πουλημένων, καί άπό τρίτο χέρι. Οί
καθαρόαιμοι κάτοικοι αύτοΰ τοΰ ξερότοπου δέν πουλήθηκαν
ο ντε στους απροκάλυπτους ούτε στους καμονφλαρισμένους κα
ταχτητές. «Μπορεί νά νικηθούμε μπροστά στά δυσανάλογα
ισχυρά σας μέσα άλλά δέ θά ύποκύψουμε, οί "Ελληνες ποτέ δέν
υπέκυψαν σέ καταχτητές».
Στρατηγός Στέφανος Σαράφης
’Αρχηγός τοΰ Λαϊκοΰ Στρατού.
Καί μερικά άλλα δπλά χρησιμοποίησαν οί απελευθερωτές
μας. Ταπεινούς εκβιασμούς, απελάσεις τιμίων ξένων δημοσιο
γράφων, καταστροφή μέ μπόμπες τοΰ ραδιοπομπού μας γιά νά
μή μαθαίνει ό κόσμος τά αίσχη τους. Καί τελευταίο καί άνατριχιαστικό: τήν 'όμηρεία. Σύστημα Χιτλερικό επαυξημένο. Ή
αρχή είχε γίνει δυο μέρες πριν άπ’ τό «κίνημα», στις Μ τοΰ
ϊεκέμβρη, τή μέρα τής διαμαρτυρίας (Κυριακή). Καί συνεχιζότανε
ώς τό τέλος. Οί «στασιαστές» παρακαλοΰσαν τή Βρεταννία νά
σταματήσει. Οι Βρεταννοί αγρόν ήγόραζαν. Οί «ληρταί» στρά
φηκαν στον παντελεήμονα ’Ερυθρό Σταυρό. «Ή σιωπή -μου
πρός άπάντησίν σας». Ό Μίστερ Τρώρτσιλ, άκόρεστος στο σαδιστικό φιλελληνισμό του, δέν άρκέστηκε μόνο στή σφαγή πού
εξαπόλυσε ενάντια στους αμάχους, έφτασε καί στά έσχατα τής
απανθρωπιάς νά βρίζει, μπροστά στο εμβρόντητο αγγλικό παρ
λαμέντο, τά αίμόφυρτα θύματά του. Νά τ’ άποκαλεϊ «δχλο»,
«ληστάς», «κακούργους'», «γκάγκστερς» κ.λ.π. Καί τούς γέ
ρους, τά παιδιά καί τούς άνίδεους πού εξόρισε στήν αφρικανική
έρημο «αιχμαλώτους». Κι’ έφριττε, κι’ ανατρίχιαζε καί μαδοΰσε τήν κόμη του γιά τήν πρωτοφανή άγριότητα πού εφάρ
μοζαν οί "Ελληνες «λησταί» μέ τό νά συλλάβουν, είκοσι μέρες
μετά άπ’ αυτούς, γιά λόγους άμύνης, μερικά άπ’ τά ίταλογερμανικά όργανά τους.
Άλλά γιά κατευ,ναστικό στή φρίκη του δλοι οί κάτοικοι τής
διάτρητης Ελληνικής πρωτεύουσας έχουν μερικά ενσταντανέ νά
τοΰ θέσουν ύπ’ δψει γιά νά τά χρησιμοποιήσει στή συγγραφή
τοΰ μελλοντικού του βιβλίου—αν προφτάσει νά ζήσει καί δέν
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τον πνίξει τό αίμα τών δικαίων— «’Απομνημονεύματα ενός άνθρωπιστσύ».
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝ ΤΟΝ ΑΡΔΗΤΤΟ

Ό Άρδηττός δεν είχε κανένα λόγο νά γίνει, δπως έγινε, ό
πια λυσσασμένος στόχος τής ’Αεροπορίας και τοΰ Πυροβολικού.
Αυτό τό ήξαιρε καί τό Στρατηγείο τών Εγγλέζων καί τό
Στρατηγείο τών Τσολιάδων. Καί δμως άπ’τό κοινό αυτό Στρα
τηγείο, δεχόταν?, μερόνυχτα ό Άρδηττός τον καταιγισμό τών
όλμων καί τών οβίδων. Καί μέ γυμνό μάτι, καί μέ διόπτρες,
καί μέ τό μάτι, τοΰ σπιούνου, τοβλεπαν και τοξεραν δτι δέν εί
χε πατήσει ούτε.μύτη «γκάγκστερ
.
*
Γιατί λοιπόν αυτή ή φωτιά
κι’ αυτά τρ θεριστικά πυρά τών «σπιτφάϊαρ» ; ΤΙ εξήγηση
είναι άνατριχιαστική, πρέπει δμως νά τή μάθουν οί, άνθρωποι.
Πίσω άπ3 αυτές τις «επιχειρήσεις» κρυβόταν μιά σατανική μέ
θοδος σφαγής. Καί νά ποιά:
Τό Παγκράτι μαστιζόταν άπό πείνα, δίψα, κρΰο καί θάνατο.
Οί νοικοκυρές, πού δέν πολυέδιναν πίστη στις συμμαχικές Απαγ
γελίες γιατί δέν καταλάβαιναν αυτές άπό «υψηλή πολιτική
,
*
είχαν φυλάξει άπ3 τις μέρ--ς τής κατοχής κάτι παληομπίζελα καί
κάτι σούπες τού μπακάλη. «Απελευθερωτές
*
έρχονται, σκέφθηκαν, καλού-κακού άς πάρουμε τά μέτρα μας. Κι3 έτσι, κάτι
άπό σούπα καί μπιζέλι βρισκότατε στά ράφια Καί νά, πού
χρειαστήκανε. Πώς δμως νά μαγειρευτούν; Τό αποκλεισμένο
Παγκράτι δέν είχε ούτε σκόνη άπό κάρβουνο, ούτε πελεκούδι
άπό ξύλο. Νά, άπάνου σ3 αυτό καταστρά)θηκε τό σχέδιο εναε
ρίων επιχειρήσεων. Καί νά πώ::
Πρωί—πρωί μέ τό χάραμα, τό πρώτο σμήνος τών «σπιτφάϊρ» κατέβαινε ώς τις φούντες τών πεύκων τού Άρδηττού καί
μέ πλάγιες βολές άπό βαρειά βλήματα θέριζε τά κλαδιά καί μέ
τον τρόπο αυτό ετοίμαζε ξυλεία γιά τις νοικοκυρές. Ή πράξη
αυτή—δέν μπορώ νά μήν τό έξάρω—φέρνει τή σφραγίδα τής
κατανόησης τών αναγκών μας άπό τούς προχτεσινούς έν δπλοις
άδελφούς μας.
Μόλις λοιπόν τά λιανοπαίδια καί οί νοικοκυρές έβλεπαν τή
ξυλεία σωριασμένη στις πλαγιές τού λόφου, τρέχανε νά κάνουνε
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τήν προμήθεια γιά τή σούπα του;. Κείνη τήν ώρα κάποιο
^σπιτφά’*ίρ
έκανε τήν εμφάνισή του γιά νά εξακριβώσει άν
τελεσφόρησε ή χριστιανική του πράξη. Καί |ϊόλις τό εξακρίβω
νε έδινε τό σύνθημα. Κι’ εΰτύ; : Τό πυροβολικό, οί όλμοι, τά
μυδράλια καί τό εφεδρικό σμήνος τών μαχητικών, πέφτανε άπάνου στα παγιδεμένα γυναικόπαιδα.
Νά, γιατί οί έγγλέζοι βομβάρδιζαν τόν Άρδηττό.
«ΒΕΡΡΥ ΦΑΝΥ >

Τά θωρακισμένα μεγαθήρια πού τά τρόμαζαν τά παιδιά μας
στον ύπνο τους, τώρα τά κυνηγούν μέ τά πιστόλια καί τις πέ
τρες. Κι’ όμως. Κανένας οδηγός ή πυροβολητής δέν αύτοκτόνησε μέσα τους άπό ντροπή.
Μιά μέρα ένα «Σέρμαν» (Made in U.S.A.) μπούκωσε τό
στενό μας δρόμο καί θέριζε μερόνυχτα. 'Ένας πεινασμένος
τόλμησε νά διασκίσει τό δρόμο κι’ έπεσε λαβωμένος στό ρεί
θρο. Δυο ώρες βογγούσε καλώντας βοήθεια. Δυό έφηβοι
τόλμησαν. Σύρθηκαν σά φειδία απάνω στό κατάστρωμα τοΰ
δρόμου καί φτάσανε στον πληγωμένο. Μά πώς νά τον σήκω
ναν ; Εκεί, ακόμη μιά φορά, ή εφεύρετικότητα τής φυλής θαυ
ματούργησε: Τό ένα παιδί βγάζει τό άσπρο του μαντήλι. Τό
άλλο βουτάει τό χέρι του στό νωπό αίμα τού πληγωμένου καί
ζωγραφίζει έναν παχύ, κόκκινο σταυρό. Έτσι, μέ τό σήμα αυ
τό πού σέβεται κάθε στρατιώτης σ’ όποια φυλή και σ’ όποιο
στρατόπεδο κι’ άν ανήκει, σήκωσαν τό λαβωμένο ν<4 τόν με
ταφέρουνε : «’Όου, φάκιν. ’Ίτ ιζ βέρρυ φάνυ!» Πολύ αστείο!!
. . . Στη μέση τού δρόμου δυό μέρες τώρα κοίτονται τρία κορ
μιά καί μιά κόκκινη σημαιούλά. . . Καί κανείς δέν ξεμυτίζει
νά τά πάρει.
«Βέρρυ Φάνυ !»
ΓΙΑΤΙ Η ΓΟΥΒΑ ΠΕΘΑΙΝΕ ΑΠΟ ΔΙΨΑ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΝΕΡΟ

'Ώς τις i 4 τού Δεκέμβρη είχαν στερέψει πια καί τά ’ πηγά
δια. Ία παλληκάρια στα οδοφράγματα μπαιλντιζαν άπό δίψα.
Οί λαβωμένοι ζητούσαν λίγο γλυκό νερό. Πού νά βρεθεί; Μιά
μέρα είπε τό χωνί: «Πολίτες! Στό νεκροταφείο έχει νερό τής
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Ούλεν. Νά πάτε μέ τάξη στήν ουρά γιά νά πάρετε άπό ένα κα
νάτι: Σάς μίλησε ή Λαϊκή Επιτροπή». ’Έτσι και έγινε. Τά
φλογισμένα στόματα τών πολεμιστών δροσίστηκαν. Τήν άλλη,
μέρα οί άμαχοι ξανακάνανε ουρά κάτου απ’ τά κυπαρίσσια τού
νεκροταφείου και περίμεναν. ’Άδικα. Τό κιούγκι ήταν χαλασ
μένο. Τή νύχτα κάποιος γκεσταπικότατος «πατριώτης» τό ξύλωσε. Τό απόγευμα ένα συνεργείο τού ΕΛΑΣ ξανάφκιαξε τό
κιούγκι κι3 έγκατέστησε φρουρά. Αύτό απέλπισε τόν πατριώτη
πού χρησιμοποίησε τό «άλλο μονοπάτι
.
*
Καί νά ποιο
*.
Τήν
άλλη μέρα καθώς ό κόσμος συναγμένος γέμιζε μέ τάξη, τά κα
νάτια του ένα «"Αγιον Σπιτφάϊρ έν εϊδει περιστεράς έβεβαίου
τοΰ στόχου τό ασφαλές» καί τήν επομένη τό νερό τού νεκροτα
φείου είχε αγιάσει απ’ τό αίμα τών αθώων.
Τήν άλλη μέρα δέν πήγε κανείς γιά νερό. Μά ούτε καί τό
σφιτφάϊρ. Τήν άλλη τό ίδιο. Τό ίδιο καί τήν τρίτη. Οί δικασ
μένοι ξεθάρρεψαν. Ξανατόλμησαν. (Τήν ϊδια μέρα στή γέφυρα
τοΰ Μέτς πιάστηκε άπό μιά γυναίκα ό «πατριώτης» μέ τό σχε
διάγραμμα τοΰ Νεκροταφείου κι9 έκτελέστηκε επί τόπου). Τό
«"Αγιον Πνεύμα» δμως εκδικήθηκε τό θάνατό του. Τήν επο
μένη ένα κομπολόι άπό μπόμπες πήρε τό αιμα τού υίον του
πίσω.
VI

Δυο μέρες μετά τήν άναχώρηση τού Ημιθέου, τό Στρατη
γικό σχέδιο πού έδωσε έμπαινε σ9 εφαρμογή.
Τό πρωΐ κείνο ό άρχιστράτηγος τών κατά ξηράν, θάλασσα
καί άέρα δυνάμεων τής πλατείας Συντάγματος ξύπνησε μέ πολύ
κέφι.
Τέντωσε τή στρατηγική του άρίδα, χαΐδεψε τό στρατηγικό
του πηγούνι, κάλεσε γύρω του τό επιτελείο του και ά ν εκοίνωσε:
—Γενναίοι μου, ξαίρετε τούς προαιώνιους έχθρούς σας (τά
απανταχού γυναικόπαιδα ρίγησαν).
—Γιές ούϊ νόου.
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—Μετά δυό ώρες ολόκληρο τό στρατόπεδό τους (πλήν του
συμμαχικού μας Κολωνακίον) θά δεχθεί τά συνδεδυασμένα πυρά
μας δλων τών οπλών.
—Μά....άπετόλμησε αμούστακο άξιωματικάκι, άπό τήν ήμε
ρα πού τά πολυβολοΰμε μόλις δουν αεροπλάνο κρύβονται στά
σπίτια τους.
■—’Ακριβώς. Θά χτυπήσετέ καί τούς στόχους τους αυ
τούς.
—"Ολους;
—"Ολους.
—Καί τις εκκλησίες ; καί τά Νοσοκομεία; καί...
—Ναί, ναί. Καί τις ληστρικές εκκλησίες τους καί τά λησ
τρικά σχολεία τους καί τά ληστρικά Νοσοκομεία τους.
—Κι’ άν αύτά τά ληστρικά Νοσοκομεία' τους έχουν τό Διεθ
νές σήμα τοΰ ’Ερυθρού Σταυροΰ;
—Νέβερ μάϊν, νέβερ μάϊν. Δέν έχει σημασία. Κι’ εξάλλου ό
’Ερυθρός Σταυρός είναι πολύ θυμωμένος πού χρησιμοποιήσανε
τό σήμα του οί ληστές. Ούέλ. Μη χρονοτριβείτε!
—Ό Έλλην πρωθυπουργός ρωτήθηκε;
—Θά τοΰ άνακοινωθοΰν τ’ αποτελέσματα.
Τά μεγαθήρια τών τριών στοιχείων στρέψανε τις μπούκες
τους προς τήν μίαρτυρική πόλη.
Ή κραταια μας σύμμαχος έβαλε σ’ έφαρμογή τό στρατηγικό
σχέδιο πού έξεπόνησε καί παράγγειλε φεύγοντας δ «πατέρας
τής Νίκης».
Δέν τά βάζεις κάτου ληστή, έλασίτη;
Νά σπίτι του! Νά μαγαζί του! Νά μνημείο του! Νά έργο
τέχνης του!
Οί μπούκες τών κανονιών ξερνοβολοΰσαν σάν τούς ίδιους
τούς πυροβολητές πού πολεμούσαν τουμπανιασμένοι άπό ουίσκι
καί κτηνωδία.
Ό παγωμένος αέρας μαστίγωνε τά μισόγδυτα παληκάρια τοΰ
λαού πού νηστικά, διψασμένα,
*
μά ατρόμητα, συνέχιζαν μιά πά
λη άνιση, ανέλπιδη, μιά πάλη πού βαράθρωσε τον αντίπαλό
τους καί τόν βούλιαξε σέ πέλαγα καταφρόνιας.
Ό ουρανός ήταν μπλάβος σάν τή μοίρα, μας. Τ’ αεροπλάνα
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μούγκριζαν πάνω άπ’ τις ανοιχτές πληγές μας σαν καταραμένα
πετούμενα ενός κόσμου πού βγήκε άπ’ τά τάρταρα γιά νά ξε
κληρίσει τό ταλαίπωρο γένος μας.
Οί ανίεροι «απελευθερωτές? μας άσελγοΰσαν πάνω στον
"Αγιο Πόνο μας, πιο άσυγκίνητοι κ ι* άπ’ τούς κάφρους, πιο
ανάλγητοι κι
* άπ
* τά σαρκοβόρα.
Τό μόνο μέτωπο μέσα σ’ ολόκληρο τόν πενταετή πόλεμό
πού πολέμησαν καθαρόαιμοι ΒρεταννοΙ ήταν τό μέτωπο τής
’Αθήνας.
Νίκη έκ τοΰ άσφαλοΰς, μάχη παιχνιδάκι. Οί Τόμηδες μέ
τήν πίππα στά δόντια, μέσα άπό τά τάνκς τους, θέριζαν κα
πνίζοντας καί γελώντας τούς ’Αθηναίους «γκάγκστερς».
Τούς σκότωναν μέ ευκολία καί φλέγμα, όχι γιατί ήτανε
γκάγκστερς, άλλά γιατί ήσαν άοπλοι.
Τ’ άεροπλάνα κατέβαιναν καί χαλούσαν μέ τις ουρές τους
τά κεραμίδια μας. Καί τήν πρώτη γυναικούλα πού θάβρισκαν
νά τρέχει σάν τρελλή μ’ ένα κανάτι ζητιανεύοντας λίγο νερό
γιά τ’ άρρωστο παιδί της, τής άδειαζαν δλο τό μπαράζ τών
βαρέων πολυβόλων τους. Καί μάς έκανε εντύπωση. Μεγάλη
εντύπωση μάς έκανε, πού δέν είχανε διόλου, αυτοί οί άνθρω
ποι, τό αίσθημα τής φειδοϋς. Γιά μιά παληογκαγκστερίνα τοΰ
Παγκρατίου μπορούσαν νά χαραμίσουν καί χίλιες σφαίρες.
Καλά τή γρηά δέν τήν λυπόντουσαν, αυτό τό ξαίραμε, μά
δέν λυπόντουσαν τις σφαίρες; Άλλά τί λέω; Ή Άμέρικα γιά
ποιόν δούλευε; (Καϋμένε έργάτη τής Όκλαχόμας, καϋμένε ερ
γάτη αδερφέ, πώς δέ σοΰ κόβεται τό χέρι; Καϋμένε μεταλ
λωρύχε τοΰ Όχάϊο μέ τί καρδιά ξερρίζωνες τό σίδερο άπ’
τά έγκατα τής γής γιά νά τό στείλεις νά σοΰ σκοτιόσουνε τό
μεσημβρινό άδερφό σου;)
Τά άνακοινωθέν τοΰ Τσώρτσιλ στήν ’Αθήνα λέει: «Ρίξαμε
3.000 οβίδες στό μέτωπο τών ’Αθηνών>.
Τό ανακοινωθέν τοΰ Τσώρτσιλ στό Λονδίνο λέει: «Αγωνιζόμεθα γιά τούς απαρασάλευτους θεσμούς τής ’Ισότητας καί
τής Δικαιοσύνης.’Αγωνιζόμαστε γιά τις ελευθερίες τών λαών».
Καί οί ’Εγγλέζοι εξακολουθούνε νά είναι ’Εγγλέζοι καί νά
μή ντρέποί'νται διόλου γι’ αυτό.
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Τόν Παρθενώνα μας τόν κάνανε καταυλισμό καί τήν Α
κρόπολη τηλεβολοστάσιο, κι’ ακόμα δέν ντρέπουνται νάχουνε
στο Λονδίνο χτίρια μέ1 τό δνομα τοΰ σταύλου μας (Ξενοδοχεϊον «ό Παρθενών»).
Ήταν αδύνατο νά χωρέσει νοΰς ανθρώπου, νοΰς ελληνι
κός, πώς δέν βρέθηκε ένας στρατιώτης (αριθμός ένας), πού
νά πει—δχι <δέ σκοτώνω»,—μά «δέ σκοτώνομαι άδικα, δέ χτυ
πιέμαι μέ δυστυχισμένους άοπλους άδερφοΰς μου! δέν είμαι
δειλός!».
"Οταν δμως έφτασε τό καλοκαιράκι και οί στρατιώτες τής
Άλβιόνας άρχισαν νά κυκλοφορούν ξεμπράτσωτοι καί ντεκολτέ,
είδαμε καί φωτιστήκαμε. Οί στρατιώτες πού μάς θέριζαν κε
φάτοι ήτανε στρατολογημένοι άπό κεϊ, άπ’ τις ίδιες σχολές,
πούχε στρατολογήσει καί δ Ράλλης τούς τσολιάδες του: "Ολα
τά μπράτσα καί τά στήθη ήτανε γεμάτα άπό γοργόνες (τό
γνωστό «τατουάζ» τών βαρυποινιτών).
Τί χρείαν έχομεν μαρτύρων: Τά μπράτσα μιλούσαν εύγλωττότερα.
Αυτά τά κάνανε αυτοί πού κόβονταν γιά τά διεθνή νόμιμα
τοΰ πολέμου.
’Αλλά ας δοΰμε τί θά πει «διεθνή νόμιμα» κατά τήν εγ
γλέζικη νοοτροπία: Μπορείς νά κάψεις, νά ξεριζώσεις άπ’ τά
θεμέλια του δλο τό ντουνιά. Μπορείς νά άσελγήσεις άπάνου
στο πιο σεπτό είδωλο τοΰ άλλου. Μπορείς νά ξεκοιλιάσεις δλη
τήν άνθρωπότητα καί νά τήν άφανίσεις άπ’ τή φύτρα της.
"Ολα αυτά δέν άποτελοΰν παράβαση.
Σκότωσες απάνω στο άχτι σου—λίγο πριν σέ σκοτώσει κεί
νος—τόν ’Εγγλέζο πού τοΰ σώθηκαν οί σφαίρες; Αύτό εί
ναι κατάφωρη παραβίαση τών διεθνών νομίμων. Καί θά πεθάνεις.
Τή νέα τους στρατηγική τήν εφάρμοσαν καμμιά δεκαριά μέ
ρες, μά δχι καί μέ τό αζημίωτο. Δυο - τρεις ήρωες τών αιθέ
ρων σκοτώθηκαν μέ πιστόλι άπ’ τις στέγες τών σπιτιών μας.
Μερικά σιδερένια φρούρια τά πιάσαμε μέ τ’ άοπλα χέρια μας.
"Οσο γιά τό πεζικό, τό πεζικό άποσύρθηκε στά μαγευτικά
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ακρογιάλια τοΰ Σαρωνικοΰ κι
* έπαιρνε τό τσάϊ .του, τά μπι
σκότα του, τό ούίσκυ του. Οί στρατηγοί—μιά κι’ ήταν εκτός
βολής πιστολιού—παρακολουθούσαν τήν «αφροσύνη» μας απ’
τις ταράτσες.
Τοϋτο τό αποφασιστικό διάστημα πρωθυπουργός τής «Με
γάλης Βρεταννίας», καθώς είπαμε, ήταν ό πιο φαιδρός κινη
ματίας τοΰ καιρού μας, πού άπό «μαύρος καβαλλάρης» είχε
μείνει απλώς μαύρος, μέσα κι’ έξω.
Τά παλληκάρια πού τόσες τώρα μέρες τόση ανανδρία αντι
μετώπιζαν, βρέθηκαν στό σκληρό δίλημμα
Μέσα στούς «στόχους» τών "Αγγλων είχαν μανάδες, αδερφές,
γυναίκες, παιδιά στις κούνιες.. Είχαν τόν ιδρώτα τους καί τις
λαχτάρες τους. «Παύσατε πΰρ».
Τρεις απεσταλμένοι πάιΤε στον αρχιστράτηγο :
—Έμεϊς δέν έχουμε αεροπλάνα, στόλο καί ύπερτηλεβόλά γιά νά γκρεμίσουμε τά σπίτια σας, μά καί νά είχαμε
δέ θά τό ράναμε. Έμεϊς πολεμούμε στην πατρίδα μας καί δχι
στή δική σας. ’Αλλά καί νάχαμε αεροπλάνα καί στόλο, καί νά
βρισκόμασταν στην πατρίδα σας, πάλι δέ θά κάναμε τέτοιον
ευρωπαϊκό πόλεμο. Εμάς δέ μάς έφταιξαν τά σπίτια σας,
ούτε τά παιδιά σας. Έμεϊς δέν πολεμάμε ούτε άπό κέφι, ούτε
άπό επάγγελμα, ούτε άπό βουλιμία. Έμεϊς άν σάς χτυ
πούμε, σάς χτυπούμε μέ τό δικαίωμα πούχουν οί άνθρωποι,
τά ζώα καί τά έντομα άκόμη. Τό δικαίωμα τής νόμιμης καί.
δίκαιης άμυνας.
—Καλά .. καλά . ..καλά . . Υπογράφετε ; "Η . . .
Οί Έλληνες έσκυψάγ καί υπόγραψαν. Κατόπι γύρισαν στις
μονάδες τους καί διάταξαν, σύμφωνα μέ τούς όρους τής ανα
κωχής, σύμπτυξη. Καί ή σύμπτυξη άρχισε αμέσως. Κι’ εδώ . . .
’Εδώ συνέβη κάτι πού θέτει τούς άντιπάλους μας στην πρώτη
γραμμή τής άνανδρίας. Μόλις ή ’Αθήνα άδειασε άπ’ τούς υ
περασπιστές της, τά ελαφρά καί τά βαρεία, τά θαλάσσια. καί τά
εναέρια όπλα βρήκαν τήν ευκαιρία νά βγάλουν τό άχτι τους.
Τώρα πού ή ’Αθήνα δέν είχε ούτε τόν παραμικρό ένοπλο, οί
προαιώνιοι εχθροί τής ’Αγγλίας (οί γιγιάδες μας, τά παιδιά μας,
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οί άρρωστοι καί οί λαβωμένοι μας) γνώρισαν σ’ δλο της τό
ύψος τή βρεταννική ανδρεία. Έπί τέλους ξεμύτισαν καί οί
«Ελληνικές» ένοπλες δυνάμεις καί άρχισαν τις εκκαθαρίσεις
τών μετόπισθεν. *Η κατανομή ήταν απλή '. Οί αρσενικοί στή
φυλακή, τά ρολόγια στήν τσέπη.
Άπό μιά πλαγιά τοΰ Ύ μηττοΰ νηστικοί, ξεσπιτωμένοι, φάσ
ματα άπ’ τήν πολυήμερη φρίκη, βλέποντας τό ρήμαγμα τής α
γαπημένης μας αγίας μας πόλης, πέσαμε άπάνου στις πέτρες
καί κλάψαμε πικρά. Μέσα σ’ δλη τή γη δέ στάθηκε δύναμη
νά to εμποδίσει αυτό. Οί φιλελεύθεροι πολιτικοί ήσαν φιλελεύ
θεροι άπό πολιτική.
Οί έπαγγελματίες άνθρωπιστές κάνανε γαργάρα γιά νά ξεβραχνιάσουν. Φωνάξαμε καί παλέψαμε περισσότερο άπ’ δσο μπο
ρούν νά φωνάζουν καί νά παλεύουν οί άνθρωποι. Φαίνεται
πώςοί ανθρωπιστές έλειπαν κι’άπ’τούς άλλους πλανήτες, γιατί
κι’ ως έκεϊ έφτασε ό όδυρμός μας.
Κλείσαμε τά μάτια μας γιά ya· μή βλέπουμε τήν πόλη μαζ
νά ξεσκίζεται καί πήραμε τό δρόμο τής προσφυγιάς. ‘Όμως
καί στούς δρόμους καί στά χαντάκια καί τις μέρες και τις
νύχτες τά τάνκς καί τ’ άεροπλάνα μάς καταδίωκαν. Περιττό νά
θυμίσουμε δτι είχε υπογράφει άνακοιχή. Μά ή άνακωχή ήταν
’Εγγλέζικη. Δηλαδή: «‘Υπόγραψε έδώ δτι δέ θά σηκώσεις δπλο
κατά πάνω μου κι’ δτι θά μ’ άφήσεις νά σ’ έξοντιόσω χωρίς
αντίσταση».
Θά μοΰ πήτε σ’"δλες αυτές τις συμφωνίες υπάρχει καί ή εγ
γλέζικη υπογραφή. Βεβαιότατα. Καί ορίστε, έπί τή ευκαιρία, νά
μάθουμε μετά τήν εγγλέζικη άνακωχή, τήν έγ'γλέζικη υπογρα
φή : «‘Υπογράφω έδώ δτι συμφωνώ νά δεχθείς τούς δρους μου.
Διά τό γνήσιον τής υπογραφής σου: Μεγάλη Βρεταννία».
Τά ήττημένα γυναικόπαιδα αντιμετώπιζαν τά άεροπλάνα μό
νο μέ τά φάσκελα, γιατί άλλο δπλο δέν είχαν.
Τά οπλισμένα παλληκάρια τοΰ λαού άποσύρθηκαν στά ορισμέ
να άπ’ τήν άνακωχή σημεία τής Ελλάδας κάτω άπ’ τή βρο
χή τ’ ουρανού καί τών σπιτφάϊρ χωρίς νά ρίξουν τουφεκιά.
Έμεϊς έδώ κάτου, οί βουνήσιοι, μπορεί νά μή ξαίρουμε νά βάΜ ί ν. Λβυντέμπ:
Ό Mey&Xeg Δεκέμβρης

66 =

λουμε τήν υπογραφή μας ά'μα δμως καταφέρουμε κουτσά-στραβά
καί τή βάλουμε ξαίρουμε νά τήν τιμούμε.
"Ομως τά ηρωικά σίδερα δέν αποπειραθηκαν νά μάς χτυ
πήσουν στις γραμμές μας. Μόνο άπό-κείνη τή στιγμή, αποφά
σισαν οί έγγλέζοι νά σεβαστούν τήν υπογραφή τους καί ν* ανα
κοινώσουν ττ'ιν ανακωχή γιατί παραπέρα άπόπειρα θά βρωμού
σε μπαρούτι. Γιά μιά ’Αθήνα χρειασθήκανε 33 μέρες γιά νά
—οχι νά κερδίσουν άλλά γιά νά—εκβιάσουν μιά «νίκη» γιά ο
λόκληρη τήν Ελλάδα πόσο θά θέλανε; ’Άδηλρ.
Γι’ αύτό άποφάσισαν νά μιλήσουν εγγλέζικα.
— «’Ακούστε, κ. κ. Λησταί! ”Αν εμείς οί φιλέλληνες σύμ
μαχοί σας αναγκαστήκαμε νά κάνουμε χρήση τών οπλών μας,
τό κάναμε χάριν τής τάξεως. *Αν τώρα παραδώσετε τά δπλα
σας κανένας λόγος δυναμικής έπεμβάσεως δέν θά συντρέχει.
Θά μού πείτε δτι άρχίζω πάλι τό παληό τροπάρι. Προσθέτω:
’Όχι. Ή πέτρα τού σκανδάλου, ή έπονομαζομένη ορεινή τα
ξιαρχία, θά άκολουθήσει τήν τύχην σας. Θά διαλυθεί. Τά στε
λέχη σας καί τά στελέχη της θά ένταχθούν στον ενιαίο εθνικό
καί ακομμάτιστο ελληνικό στρατό. Δεκτόν; Ελπίζω. ’Απομέ
νουν τά σώματα άσφαλείας. Θά γίνει ή έπιθυμία σας; Θά
έκκαθαρισθούν άπό τά μέλη τής Γκεστάπο. Έν τέλει υπολεί
πονται οί τρομοκρατικές οργανώσεις. Θά άφοπλισθοΰν. Στις
φυλακές κρατούνται οπαδοί σας. Θά άμνηστευθοΰν. Καθώς
βλέπετε δέν γίνονται παρά οί επιθυμίες σας. Έν Βαρκίζη τή
12 Φεβρουάριου 1945.
. Ή Βάρκιζα είναι ή «μάχη τής Ελλάδος», ή μόνη καί τε
λική μάχη πού κέρδισε εγγλέζικα ό Σκόμπυ.
Ή «άμετακίνητος» 10η Δεκεμβρίου του πραγματοποιήθηκε
στις 12 τού Φλεβάρη.
Νά ποιά ήσαν τά δπλα τής μάχης αυτής πού έ'δωσαν, δυο
μήνες αργότερα, τή νίκη: Πανουργία, ’Ανανδρία, Ξετσιπωσιά
καί ’Απάτη.
Οί δροι πραγματοποιήθηκαν μέ σχολαστική ακρίβεια: Ή
ορεινή ταξιαρχία έγινε πεδινή. Τά τάγματα άσφαλείας έξεκαθαρίστηκαν ... άπό κάθε τίμιο στοιχείο. Οί τρομοκρατικές
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Οργανώσεις αφοπλίστηκαν . . . άπ’ τά παληά τους δπλα καί
Εφοδιάστηκαν με νεωτέρου συστήματος. Άμνηστεία δόθηκε σ’
Ολους τούς ... πορτοφολάδες, διαρρήκτες, σαματέμπορους κλπ.
’Ιδιαίτερη μέριμνα πάρθηκε γιά τούς ζωοκλόπους. Εφοδιάστη
καν μέ αυτόματα, ιματισμό, εφόδια, άλογα κι’ έγιναν βασιλείς
τών δρέων.
’Αμέσως κατόπιν άρχισε ό εκπολιτισμός τής Βαλκανικής αυ
τής Γουινέας. Αλφαβητάρια τύπου Τόμυ - Γκάνς κατέφθασαν βαγονιές.
Τό είίρηνοποιό πνεύμα τής Βάρκιζας θριάμβευε.
'Ο Εθνικός στρατός άποτελέστηκε άπό «κανονικήν στρατολο
γίαν» όλων τών ταγματαλητών τοΰ Σιμάνα., 'Όλες οί τρομο
κρατικές οργανώσεις μπήκαν σύν γυναιξί καί τέκνοις μέσα σ’
αύτό τό ... στρατό. Δέν έλειψαν ούτε οί παπάδες. Όλρι οί
«έθνικόφρονες» εΰρισκαν μίαν θέσιν υπό τό στέμμα τοΰ σε
πτού των “Ανακτος. 'Ως καί ή «έθνικόφρων» γιαγιά μου
μπορούσε νά περάσει στό μπράτσο της ένα περιβραχιόνιο, νά
πάρει μιά κουμπούρα καί νά ένταχθεΐ στον εθνικό στρατό. Τά
κριτήρια τοΰ στρατού ήταν ηθικά. Δηλαδή ξεκοίλιασες κα
νένα συμπατριώτη σου, έκλεισες κανέναν στό Χαϊδάρι, έχεις
καμιά «εύφημο» μνεία τοΰ Στρόοπ; Μπαίνεις μέ άριστα.
“Εχεις βρώμικο ποινικό μητρώο; Μπαίνεις μέ λίαν καλώς. "Αν
δέν φέρεσαι Εγγεγραμμένος σέ κανένα άπ
* αυτά τά δυό λίμπρο
ντ’ δρρο (ποινικό μητρώο ή γερμανικό κατάλογο) άποκλείεσαι
τού στρατεύματος ώς μή συγκεντρώνων τά απαραίτητα ηθικά
καί εθνικά εφόδια. Είσαι δηλαδή Βούλγαρος καί πρέπει νά
εξοντωθείς.
Άπό κείνη τήν ήμέρα κάθε άοπλος ήταν Βούλγαρος.
’Αλλά φαίνεται πώς οί Βούλγαροι στήν Ελλάδα ήταν τόσο
πολλοί, πού οί άλλοι οί «'Έλληνες» δχι τις γιαγιάδες νά Εξο
πλίζανε, όχι τούς πάππάδες καί τούς δεσποτάδες, μά καί τά
σκυλιά τους, πάλι δέν έπιαναν χαρτοσιά.
* αυτό κάθε· λίγο καί λιγάκι τρέχανε στον προστάτη τους,
Γι
πού μόλις έπέστρεφε άπό κάποια περιοδεία του, γιά νά τούς
εμψυχώνει. Καί δ προστάτης τους έβγαζε άπανωτά άνακοινω-
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θέντα: ·«Μή φοβάστε. Κοιμηθείτε ήσυχοι. Θά μείνωμεν έδώ
δσο μας χρειάζεσθε γιά νά σας προστατεύσωμεν».
Στό μεταξύ ό μαϋρος καβαλλάρης άρχισε νά τούς κάθεται
στό στομάχι. (Χαράμι τά λεφτά τους στις Κάννες). Κείνος άπ
*
τήν αρχή κιόλας ήθελε σώνει και καλά νά νικήσουνε ελλη
νικά. Τή μπαμπεσιά ή ψυχή του δέν τήν σήκωνε. <Θα έξοντώσωμεν τούς ληστάς έκ τοΰ συστάδην». Τ’ αφεντικά του τον
συστήσανε νά καθήσει φρόνιμα.
—’Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω, τοΰ λέει ό ρα
κοσυλλέκτης.
—Κι’ εγώ τί είμαι;
—Κάθισε φρόνιμα, γιατί θά σέ ξυλώσουμε.
Ό μαύρος μπήκε στό καβούκι του.
Ή μάχη τής Βάρκιζας δόθηκε καί κατίσχυσαν τά αγγλικά
. .. δπλα.
—Τό είδες, κύριε μαύρε ;
—Ναί, νικήσαμε,
—Πώς;
—Είπα νικήσαμε.
—Αυτό νά μήν τό πεις ούτε τοΰ ... παππά.
—Μά τό αύτό φρονεί καί εκείνος.
—Λανθάνετε. Δέν ένικήσαμε. Πρέπει νά,νικούμε καθημε
ρινώς.
—Μά ποιούς; Οί λησταί παρεδόθησαν, άφωπλίσθησαν, ένεκλείσθησαν εις τάς φύλακας. Ποιούς θά πολεμήσουμε;
—Τό . . . ληστρικόν πνεύμα.
—Ναί. Μά πώς; Οί λησταί δέν άλλαξοπιστίζουν μέ κανένα
μέσον. Δέν αλλάζουν κεφάλι.
—Κόψτο τους!
—Μά τότε θά χρειαστεί νά έξοντώσωμεν δ λ ο υ ς τούς
"Ελληνες.
—Τόσο τό καλλίτερο. Τήν ’Αγγλία δέν τήν ενδιαφέρουν^ οί
"Ελληνες, άλλά ή ΕΛΛΑΔΑ.
—Γιά νά σάς ^ώ; κύριοι. Είμαι μαύρος, άλλά δχι καί Κά
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φρος. ’Αρκετές ζημιές προσέφερα στήν πατρίδα μου πρός χάριν τής ίδικής σας.
—"Ωστε άρνεϊσαι;
—Άρνοΰμαι.
—Τότε νά φύγεις! Νά ξεκουμπιστεΐς!
—Καί αύτό τό άρνοΰμαι! Είμαι Έλληνας πρωθυπουργός.
Πέστε ντέ, άμα σάς βαστάει δτι μέ παύετε εσείς!
—Καλά. Τώρα σέ διορθώνουμε.
Τήν άλλη μέρα τόν φωνάζει ό Άρχιτσέλιγαάς του :
—Τέκνον μου δέν άπεδείχθης άξιος τής Πατρίδος.
—Γιά τό γράμμα πούγραψα τό 40 γιά νά μή σφαχτούν
τοΰ κάκου οί συμπατριώτες μου ;
—’Ακριβώς.
—Παππά, μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια. Τά δικά σου
γράμματα καί τά δικά σου χειροτονήματα τά ξέχασες; "Η μή
πως αύτά ήταν πράξεις άξιες τής πατρίδος:
—"Οχι. Καί γι’ αύτό ακριβώς τις επανορθώνω.
—Προσθέτοντας κι
* άλλες!
—Πλανάσαι. Προσφέρω ύψίστας υπηρεσίας. Παρά μίαν α
νεξαρτησίαν υπό έαμικούς "Ελληνας, προτιμώ μίαν δουλείαν
υπό Εγγλέζους.
—’Εσύ προτιμάς καί χειρότερα. Τό ξέρουμε, Ερώτησες δ
μως τούς "Ελληνες;
—Οί "Ελληνες είναι κοϋφοι καί άγνώμονες. 'Αδυνατούν νά
ξεχωρίσουν τούς προστάτας άπό τούς εχθρούς των. Δέν έχω εμ
πιστοσύνη ακόμη ούτε καί στούς εμπίστους μου. Δι
* αύτό καί
παρήγγειλα θαλαμηπόλον είς ’Αγγλίαν. Έν πάση περιπτώσει.
Δέν σέ κάλεσα νά συζητήσω, άλλά διά. νά σέ άπολύσω. "Εχε
τήν εύλογίαν μου. Ή χάρις τού Θεού μετά σοΰ. ’Αμήν. 'Η
παραίτησίς σου γίνεται δεκτή.
—Ποιος σοΰ τήν υπέβαλε;
—Τό εθνικόν συμφέρον.
—"Αν τό «εθνικόν συμφέρον» είχε χέρια θά σέ καρύδωνε,
παππά! Δέ φεύγω. Θά επανορθώσω πρώτα τις ζημιές μου κι’
υστέρα θά φύγω.
—Τις ζημιές;
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—•Ναί. "Οσες διέπραξα άπ’ τό Γενάρη κΓ έδώ.
—Καί νομίζεις δτι χωρίς αυτές θά κατείχες τό πρωθυπουργικόν χαρτοφυλάκων;
—"Ωστε γιά τ'ις ζημιές μου μέ κρατούσαν ;
—Άφεΰκτως! ·
—Τότε παραιτούμαι. Καί σ’ αφήνω νά τις κάνεις δλες έσΰ.
Καί θά τό σημειώνω ί "Οσο περισσότερο μένεις, τόσο περισ
σότερες ζημιές θά .φορτώνεις στον τόπο. Λυποΰμαι μόνο πολύ.
Λυπούμαι πού τό ράσσο σου είναι μαΰρο. Γιατί αν δέν ήτανε
μαύρο θά κατακοκκίνιζε κι’ αύτό άπ’ τϊ| ντροπή του, άφοΰ
δέν κοκκινίζεις εσύ!
»**

Τό βράδυ είχαν ένα «ϊγγλις πάρτυ», ό ρακοσυλλέκτης, ό χη
νοβοσκός κι’ ό παπα-Εύθΰμης.
—Κάναμε μεγάλη γκάφα, ντίαρ φρέντς.· Ψαρέψαμε στή
στεριά.
—’Ενώ έπρεπε νά ψαρέψουμε στη θάλασσα.
—"Ω, γιές! 'Ο άλλος στεριανό ψάρι ήταν καί ψόφησε. ΓΓ
αύτό τούτη τή φορά ψάρεψα στή θάλασσα.
—Γιές. Μπάτ, πρέπει νά είναι «βέρρυ σμόλ», νά χωράει καί
στό δίχτυ καί στην τσέπη καί στό ράσσομάνικο.
—Έγξάκτλυ. Είναι τόσος δά, «λάϊκ δής
*>,
κι’ ό ρακοσυλλέ
κτης ά'πλωσε τήν πιθαμή του.
—-Τότε δλα θά πάνε καλά.,
'Ο παπα-Εύθΰμης έθώπευσε τό γένι του.
— Μπάτ, δέν έστααάτησα έδώ. ’Έχομε τό 'Υπουργεϊον Εσω
τερικών. 'Η τάξις χρειάζεται άνθρωπο δραστήριο.
—Γιές. Αύτό ν’ άκοΰεται. Χρειάζεται άνθρωπο πυγμής.
—Κι’ αυτός πού βρήκα εγώ πυγμής είναι.... ’Ακριβώς
μιας πυγμής καί κάτι.
— «Λάϊκ δής»; 'Ο ρακοσυλλέκτης ξανα τέντωσε τή σπιθα
μή του.
—Γιές»
—"Ω, μά τότε δλα θά πάνε καλά. ’Ελπίζω δ μίστερ Σοΰρλας νά τόν εγκρίνει.
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—Μπάτ, δέν έσταμάτησα ούτε έδώ. Ό κατάλληλος άνθριόίΐος εις τήν κατάλληλον θέσιν. Τά υπουργεία Προπαγάνδας
ακόμη καί προ τοΰ πολυκλαΰστου ήμών Γαϊμβελς, άπεδείχθη
δτι χρειάζονται δόκτορας τής τσέπης. Βρήκα λοιπόν . ..
—Και αυτός, «σμόλ» ;
—Γιές. Κι’ αυτός «λάϊκ δής».
—“Ω, μά τότε δλα -θά πάνε καλά. "Ολα θά πάνε καλά.
Πρωθυπουργός, υπουργεία, δλα μαζί τρεις πιθαμές. Λιγώτερο
κι’ άπ’ τό ραβδί τοΰ στρατηγού μας. "Ολα θά πάνε πρίμα.
Κέρνα, τζένεραλ!
Κέρασαν οί ’Εγγλέζοι καί ήπιαν οι ’Εγγλέζοι.
—Τού γιου!
—Τοίι ’Ίνγκλαν!
Ό "Έλληνας έψαξε νά βρει κάποιο δείγμα τής δουλικής του
άφοσαόσεως. Κάτι παρόμοιο μέ τούς λακέδες πού βρίσκουν
στό ολοκάθαρο πέτο σου τήν τρίχα. Καί βρήκε. 'Αρπάζει τό
ποτήρι, προβάρει μές τά γένια του τή λέξη καί τσουγκρίζοντας
τούς τήν τρατάρει.
—Κούλ Μπριτάννια! (νά "Ελληνας νά μάλαμα).

Οί τελευταίες αυτές σελίδες γράφονται μέσ’ <ftov καταπον
τισμό.
Οί φιγούρες μέ τις όποιες δ Βελζεβούλ τής Ελλάδας παίζει
τό εθνικό μάς δράμα είναι χάρτινες. Δέν τούς βγάζεις σταλιά
περηφάνεια καί άξωπρέπεια καί στήν πρέσσα νά τούς βάλεις.
Διαπομπέψανε τήν 'Ελλάδα σάν νάσαν γεννημένοι εχθροί της.
'Ο «πρωθυπουργός» της είναι εύρημα πού μόνο μές τά χω
νευτήρια τών άπορριμάτων θά τδβρισκες. Άγραμματωσΰνη, χυ
δαιότητα, προπαίτεια, πώρωση καί παχυλή βλακεία είναι τά
φυσικά προσόντα του. Δουλικότητα, αβουλία καί χαμέρπεια είναι
τά τυπικά.
'Η ’Αγγλία σταμάτησε, έδώ. Βαθύτερα δέν άντεχε ή μύτη
της, μά ούτε καί υπήρχε βαθύτερα.
Καί γιά μέν τήν ’Αγγλία γιά τά δσα κάνει έχει τό σκοπό
της γιατί στό κάτου-κάτου τό λόγο άπό ηθική τάξη έχει πιά
ό λαός της. Πώς δμως νά σιγάσεις τήν οργή καί τήν άπέχθεια,
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πώ; νά κρύψεις τήν οδύνη καί τό θρήνο σου εσύ, ό "Ελληνας
(πού τό ξαίρεις δτι είσαι καί γιατί είσαι "Ελληνας). Πώς μπορείς
νά επιτρέπεις νά μ’ εξουσιάζουνε τά ηθικά πτώματα; Οί άνδρες
πού κυλήσανε στή λάσπη τήν Ανθρώπινη σου τιμή καί παραδώ
σανε στο χλευασμό τήν εθνική σου Ιστορία ; Πού βρωμίσανε τή
γλώσσα σου στά άνομά τους χείλη; Πού λασπώσανε τό φωτο
στέφανο τής Ελλάδας; Πού μουτζουρώσανε τήν αίιόνια αίγλη
της; Πώς μπορεί νά λέγεσαι ελεύθερος καί νά βουβαθεϊς;
Πώς μπορείς νά είσαι πολίτης τής ’Αθήνας, τής πανάρχαιας
αυτής Μητρόπολης τής Δημοκοατίας, καί νά βλέπεις τήν πρω
τεύουσα σου λημέρι ληστρικό; Πώς μπορείς νά επιτρέπεις επ’
άπειροί’ νά πνίγει τή φωνή σου μές στήν πυγμαία φούχτα του
ό εκλεκτός ενός «άρχοντα» πού δέν εξέλεξες , Πώς μπορείς νά
κυβερνιέσαι άπ’ τόν ’Αντιβασιλέα τών ’Ινδιών ενώ είσαι
"Ελληνας;
Ό γύρω άπ’ τήν ’Ακρόπολη λαός πολέμησε γιά τήν ανε
ξαρτησία του πριν άπό χιλιάδες χρόνια μέ ξύλινα κάστρα,
είδε τήν πόλη του νά καίγεται άπ’ τή φωτιά καί νά ξολοθρεύεται άπ’ τό λοιμό. "Ομως επέζησε γιά νά δει μετά χιλιάδες
χρόνια έναν Δεκέμβρη, έναν Δεκέμβρη πού κανένας λαός δέν
είχε μεγαλύτερο του'.
"Μά ό Δεκέμβρης είναι ένας μήνας1 πού ξαναγυρίζει. Κι’ αν
δέ γυρίσουν φύλλο οί παγκόσμιοι δυνάστες τών Λαών, θά ξαναγυρίσει. Στήν 'Ιστορία έπαναλαβάνονται άκόμα καί τά Βατερλώ, πόσο μάλλον οί Δεκέμβρηδες !
Τά>ρα τά βόλια τού Ελληνικού Δεκέμβρη βρέχουν τή Σουραμπάγια. Τό Σίτυ είναι Αμετανόητο. "Ομως έχουμε μιά άπορία. Οί Τόρρυς—καλά— μάς έσφαξαν γιά χάρη τών καπιτα
λιστών. Μπορούν μήπως οί Σοσιαλιστές νά μάς πούν γιά λο
γαριασμό τίνος σφάξουν τούς Γιαβανέζους. Πολύ περίεργοι .εί
μαστε. Ξαίρουμε. 'Υπάρχει μιά δικαιολογία κακέκτυπο τού
Τσώρτσιλ: ’Επειδή είναι λησταί. Πολλοί λησταί πλημμύρισαν
τιόρα τελευταία τόν κόσμο. Κι’ ή Μπρετάνια σάν πρωταγω
νίστρια τών μεγάλων ιδεωδών γιά νά σώσει μιά γιά πάντα τούς
λαούς άπό τή μάστιγα τής ληστείας, τούς σκοτώνει.
Πολλτ'ι έγνοια, πολλή ευαισθησία τήν έ'χει πιάσει μέ τούς
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Χηστάς. Γιατί άραγε; Μήπως γιά νά μείνει σ’ αυτήν τό απο
κλειστικό προνόμιο τής ληστείας;
Φτωχή Γιάβα.. δά σοΰ μένει τουλάχιστον ούτε ή παρηγοριά
δτι τό δράμα σου θά γίνει «πλειο ψηφία». Ποιοι θά φωνάξουν
τώρα στήν Βουλή γιά τά δίκαιά σου; Οί εκλογές είναι πολύ
μακρυά. Τό αίμα σου δέν τούς χρειάζεται για πολιτικό δπλο.
Δώσαμε αρκετό εμείς. .. Οί Σοσια ληστές νίκησαν—νίκησαν
γερά καί δέν έχουν ανάγκη άπό άλλη αίματοκαπηλεία. Μά ού
τε κεϊ δέ θά νικήσουν! Στήν Ελλάδα ήττήθηκαν κατά κρά
τος οί Τόρρυς, στήν ’Ιάβα θά νικηθούν οί Σοσιαληστές. ΚΓ
ή Αγγλία δέν είναι Σαχάρα. ’Έχει Λαό. Λαό εργατικό καί κα
λόβολο πού ή μόνη του αδυναμία είναι ή εΰπιστία. Μά ή θε
ραπεία τή; εύπιστίας του άρχισε. Καί προχωρεί.
Τά γυναικόπαιδα είναι αήττητα. "Οπως καί τά γυναικόπαι
δα τής ’Αθήνας έτσι καί τά γυναικόπαιδα τής ’Ινδονησίας θά
τή δώσουν τή δεύτερη.«Πύρρεια νίκη» στούς ’Εγγλέζους. Οί
στρατιώτες θά τό βαρεθούν κάποτε τό επάγγελμα τοΰ σφαγιαστή.
Ό λαός δ ’Εγγλέζικος δέν είναι μόνο ευκολόπιστος. Είναι καί
εύκολοχόρταστος. Κι’ δ «Σοσιαλισμός»—δταν μάλιστα είναι
τόσο νοθεμένος—μπουχτίζεται εύκολα. Καί τότε δσα λογοκοπικά γαρνιρίσματα κΓ αν τοΰ βάλουν οί επιτήδειοι μάγειροί
του οί πελάτες θά τούς τον στείλουν πίσω. Καί θά φτιάξουν
δικό τους σοσιαλισμό, μέ γνήσια υλικά καί μέ τά δικά τους τά
χεράκια.
Οϊ "Αγγλοι εργατικοί αρχηγοί άκοδείχτηκαν όχι μοναχά κα
κοί πολιτικοί μά καί κάκιστοι εργάτες. Πριν άπ’ τον ’Ιούλη
έβρισαν, φώναξαν, κουρέλιασαν τούς αντιπάλους τους καί τά>ρα τούς έκαμαν έργαδότες.
Ή λέξη «κακός δαίμονας τής Ελλάδος» ήταν ένα φτηνό
εκλογικό πυροτέχνημα. Τώρα δ δαίμονας αυτός έγινε δ «καλός
άγγελος» τοΰ μίστερ Μπέβιν πού τον φορτώνει ευαρέσκειες.
Δέν πήραν τον κόπο ούτε τούς υπηρέτες τους ν’ άλάξουν. Τοΰ
χρυσοποίκιλτου πλασιέ τους Γλύξμπουργ δέν τοΰ άλλαξαν ούτε
δωμάτιο ξενοδοχείου.
Μά νά τό ξέρουν καλά: Ό στιγματισμένος ένοικος τοΰ
«Κλάριτζ - ότέλ» πού άπό τόσον καιρό τώρα λτίνει καί δένει

74 =

τά μπαγκάζια του μπορεί νά πάει δπου άλλου θέλει. Στην ‘Ελ
λάδα δμως δέ θάρθει! "Οχι! Κι’ ας τό πάρουν απόφαση αυτό
καί κείνος καί οί Λανδρέζοι κηδεμόνες του !
Έμεϊς τό δηλώνουμε ακόμα μιά φορά έξακοντίζοντας μιά ύ
στατη κραυγή μες στην ‘Ιστορία :
‘Οποιοσδήποτε εστεμμένος
έ
πατ ήσει το
πόδι τον στον τόπο μας, Ό ά στήσει ΐ ύ
^ρόνο τον πάνω σ έ πτώματα μ έ μ ό ν ο υ ς
ΰκηκόους τά ΚΟΡΑΚΙΑ!!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕ - ΖΗΤΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ !
’Απ’ τήν τοπική τίκη τής Βάρκιζας ή μάχη τοΰ Δεκέμβρη
συνεχίζεται ώς τά σήμερα με περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά
άνισους ορούς κι’ δχι πιά μόνο στήν Άθήνη μά σ’ δλη τήν ελλη
νική επικράτεια.
Οί Εγγλέζοι παρατάσουνε καί τώρα τις ’ίδιες θαλάσσιες καί
εναέρειες δυνάμεις πολαπλασιασμένες. Οί "Ελληνες (θύματα τής
τιμής τους καί τής υπογραφής τους) παρατάσουν πιά μόνο τήν
καρτερία τους, γιατί άλλο δπλο δέν έχουν.
"Ομως στο χαροπάλεμά τους οί "Ελληνες δέν ήσαν πάντα
μόνοι. Μιά ανίσχυρη μειοψηφία μέσα στή Βουλή τών Κοινο
τήτων έδινε, μέ τά ’ίδια μέ μάς άνισα δπλα, τή μάχη τής άνεξαρτησίας μας. Ήταν.·, κι’ αυτοί λίγοι μά είχανε συμπαρα
στάτη τό λαό. Κι’ αύτό τούς δυνάμωνε καί τούς ένέ.τνε στήν
πάλη τους.
Ό μισέλληνας Τσώρτσιλ ύστερα άπό κείνο τό άναμέτρημά
του μαζί μας από ημίθεος έγινε ό περίγελως τοΰ Κόσμου Οί
άντίπαλοί του φίλοι μας, ό Λάσκυ, ό Μπήβαν, ό Σίνγουελ, ό
Ντάλτον, δ Γκρήνγουντ τόν ραπίζουν καθημερινά μέ τήν ελλη
νική ντροπή του. Κραδαίνουν σά ρομφαία εκδικητική τήν Δε
κεμβριανή άνανδρεία του. Οί λόγοι τους είναι στιλέτα κοφτερά,
μαστιγώματα. Ή παγκόσμια άρά τούς συνοδεύει. ‘Ο μοιραίος
ελληνικός μήνας στάθηκε τό Βατερλώ τοΰ Βρετανού Ηρώδη.
Κι’ δταν στις 5 τοΰ ’Ιούλη εμφανίστηκε μπρος στο λαό εν
δνόματι τοΰ οποίου «άνδραγάθησε» στήν 'Ελλάδα, πήρε τήν
άπάντηση πού παίρνουν οί κοινοί κακούργοι. Θάφτηκε κάτου
άπ’ τά ίδια τά αίσχη του. Ή τιμή τής ’Αγγλίας σώθηκε. Οί
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φίλοι μας χάρις στήν Ελλάδα και χάρι/τής Ελλάδας επικρά
τησαν.
Στό διάστημα πού μεσολάβησε άπ’ τις έκλογές ώς τ’ αποτε
λέσματα—κοντά 2ή μέρες—δ κάθε δημόσιος άνδρας, ακόμα
κι’ δ τελευταίος πολιτικάντης, φυσικό είναι νά περάσει μιά δο
κιμασία, νά ζήσει γιά λίγο στήν περιοχή τών αγωνιών ή τών
τύψεων.
'Όμως ό ένοχος αυτός μίστερ, ξεπέρασε καί τόν τελευταίο
πολιτικάντη. Στάθηκε, άτρωτος ως τό τέλος. Στό Βερολίνο μπήκε
σαν άλλος Χίτλερ κάτω άπ’ τά «χάϊλ» τών δπαδών του, γιατίτ
έκεΐ πιά μόνο θά μπορούσε νά ζητήσει δπαδούς. Στις 27 τού
’Ιούλη δ σκαπανέας τής νίκης, μέγας γέρων, ήμίθεος κ.λ.π.
άνασύρθηκε σα ράκος άπ’ τά βάθη τής κάλπης καί π,αραδόθηκε στον παγκόσμιο χλευασμό.
Ή τιμή τής Αγγλίας σώθηκε. Δέν άπόμενε τώρα παρά
νά τήν ξεκρεμάσουν κι’ άπ’ τό στήθος τοΰ Σκόμπυ πού κρεμό
τανε μέ μεταξοιτό κορδελΐνο κι’δ ϊδιος νά κλωτσιθεΐ σδ βλα
βερό κυνάριο.
Κι’ αύτά θά γινότανε άμέσως τήν επομένη. Γιατί ή σημαία
μέ τήν δποία νικήσανε οί φίλοι μας στήν ’Αγγλία έγραφε απά
νω «Δικαιοσύνη στήν ’Ελλάδα!».
'Η προκαταβολική υπόσχεση γιά τήν ψήφο πού ζητούσαν
ήταν ’. «Μέ τά ίδια δπλα πού ντροπιάσαμε στήν Ελλάδα τήν
τιμή μας μέ τά ίδια δπλα θά τήν άποπλύνουμε. Θά χτυπήσουμε
τούς εχθρούς τής 'Ελλάδας μέσα κι’ έ'ξω. Θά άποδείξουμε στούς
φίλους μας "Ελληνες δτι τά δπλα πού τούς χτύπησαν δέν ήσαν
’Αγγλικά άλλα φονικά δπλα στά χέρια ενός άπάνθρωπου.»
Τό ’Εργατικό-Σοσιαλιστικό κόμμα είχε γίνει μ’ αύτά τά λό
για κόμμα κοσμαγάπητο. Ήταν τό κόμμα τών άνθρωπιστών. Κι’
αύτό ζητούσε δλος ό κόσμος, μετά άπ’ τό νωπό, πρωτάκουστο
ματοκύλισμα. Λίγη άγάπη γιά τόν άνθρωπο, λίγο σεβασμό γιά
τήν άνεξαρτησία του, λίγο πόνο γιά τή στέγη του, λίγη φρον
τίδα γιά τή ζωή του. Κι’ δλα αύτά δχι μόνο τά συγκέν
τρωνε τό Εργατικό Κόμμα μά αύτά άποτελούσαν καί τό πρό
γραμμά του.

= 77

Τά παραπάνω συνέβαιναν ως τις 26 τοΰ Ιούλη μές τό Κα
ταστατικό καί μές τούς λόγους τών αρχηγών του. Γιατί μές
ατό κεφάλι τους δλοι αυτοί οί αρχηγοί είχαν άπό ένα μικρό
Τσώρτσιλ πού έκτος άπ3 τήν αίμοβορία του καί τον κυνισμό
του είχε καί τήν απροκάλυπτη απάτη.
Τό Εργατικό Κόμμα τής ’Αγγλίας άποδείχτηκε ένα κοινό
εργατοκαπηλικό, λογοκοπικό κόμμα πο.ύ τό πρώτο άρθρο τοΰ
προγράμματος του στήν πράξη ήταν ή προδοσία καί ή άπάρνηση τών αρχών του.
ΤΙ λιποταξία άρχισε ά?ζ3 τήν πρώτη, κιιόλα μέρα τής νίκης
τους. Στις 28 τοΰ Ιούλη, τό βράδυ, τά ραδιόφωνα μάς ανάγ
γειλαν δτι ό σοσιαλιστής ηγέτης ’Άττλυ καθώς έπερνε άπ’ τον
Αύτοκράτορα Ύην εντολή, αυτός ό γηραιός σοσιαλιστής ηγέτης
’Άττλυ, έσκυψε, δ γηραιός σοσιαλιστής
*
καί φίλησε τό ^χέρι τοΰ
νεότατου βασιλιά του. Καί κατόπι στρεφόμενος στό μικρόφωνο
πού τον παρακολουθούσε σά σκυλάκι έβγαλε τον πρώτο του
πρωθυπουργικό λόγο πού συνωψιζότανε σ’ αύιή τή μνημειώδη
φρασοΰλα: «'Long
*
Live the King!» (Ζήτω ή Σοσιαλιστική...
Αυτοκρατορία !!!)
Άπό κείνη τή στιγμή (ώρα Γκρήνουϊτς 8 μ. μ.) στήν ’Αγ
γλία χρεωκόπησε ό Σοσιαλισμός.
Κι3 άπό κεϊ κι’ ύστερα ή ^ρεωκοπία αυτή συνεχίζεται τήν
κάθε ώρα καί τήν κάθε στιγμή, κι3 έπειδή ό σοσιαλιστής οτμν
παύει νά κάνει σοσιαλισμό δλοι ξαίρουμε καλά ΤΙ κάνει, άπό
κείνη τή στιγμή καί τήν κάθε κατοπινή στιγμή, επιβραβεύεται
ή άλλη μνημειώδης φράση πού ξεστόμισε απάνω στό αντιπο
λιτευτικό του μένος δ Τσώρτσιλ: «Γκεστάπο».
Έμεΐς οί Έλληνες, ακούοντας τή φράση αυτή νά προφέρεται απ’ τά χείλη τοΰ χιτλεροπατέρα στούς φίλους μας σοσιαλι
στές, καγχάσαμε ειρωνικά.
ΈΙταν τό προμή^υμα, τοΰ πικρού γέλιου μας. Γκεστάπο ! Τί
προφητεία ! Γιατί ή εικόνα τού Τσώρτσιλ πού ήταν τό παληό
ίνδαλμα τών απανταχού γκεσταπιτών, ξεκρεμάστηκε γιά ν3 άναρτηθεϊ μέ αλαλαγμούς καί ζμπάρους τό πορτραϊτο τού Σο
σιαλιστή Άτλυ.
"Ομως, επειδή απ’ τήν πέννα αυτή λείπει ή συκοφαντική
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πρόθεση μιαν αλήθεια δέ θά τήν παραγνωρίσουμε. Σ’ δλες τις
πράξεις τών ’Εγγλέζων σοσιαλιστών ήγετών υπάρχει, ναι, φασι
στική σφραγίδα, δμως σέ κάτι δέν προδόθηκε ό Σοσιαλισμός.
Ευτυχώς υπάρχει στήν ’Αγγλία ένας άνθρωπος πού τόν έσωσε’.
'Ο ’Εγγλέζος φιλέλληνας καί ανθρωπιστής πρόεδρος Λάσκι.
Ό σύντροφος Λάσκι μπόρεσε τουλάχιστον μέσα στον κατα
ποντισμό τοΰ κόμματος νά σώσει ένα υπόλειμμα: Τό διεθνιστικό του πνεύμα. Άπό καιρό τώρα έχει γίνει ό διαπρήσιος
κήρυκας τής ιδέας. Ό πολιτικός ραβδοσκόπος τής Ευρώπης.
’Ακαταπόνητος ιεραπόστολος τρέχει μέ τ’ αεροπλάνα, μέ τραί
να καί βαπόρια άπό πόλη σέ πόλη, άπό χώρα σέ χο>ρα. <?Λαοί
ενωθήτε ! Κάτω τά σύνορα !»
Κάτω οί γλώσσες! (υπάρχει ή ’Αγγλική).
Κάτω οί σημαίες! (υπάρχει ή ’Αγγλική).
Κάτω οί τράπεζες! (υπάρχει ή ’Αγγλική).
Οί λέξεις «’Ελευθερία καί Δικαιοσύνη» στο στόμα τοΰ μαινόμαινου αύτοϋ σοσιαλιστή έχουν καταντήσει πιο μόνιμες κι’
άπ’ τό μουστάκι του. Τις προφέρει συχνότερα κι’ άπ’ δτι προ
φέρει τις «χριστοπαναγιές» ό τελευταίος μας Κεφαλωνίτης. (Οί
’Εγγλέζοι μέσα ,στήν πολύχρονη ίμπεριααιστική Κοσμοκρατορία
τους πρώτη φορά βρέθηκαν στήν άνάγκη νά κάνουν χρήση
τέτοιων άκατανόητων λέξεων. Επειδή γιά πρώτη φορά προκειμένου νά εξημερώσουν κι
* άλλους ("Ελληνες, Συρίους. Λιβανέζους Άβησσυνούς κλπ.) δέν ήσαν μόνοι, υποχρεώθηκαν,
τήν άνάγκη φιλοτιμία ποιοΰντες, νά καταφύγουν στις άλαμπουρχέζικες αυτές λέξεις. Μά έπειδή οί άτζαμήδες ποτέ δέν τά κα
ταφέρνουν, τά λόγια δέν πιάσανε, καί ξανακαταφύγανε στά
τόσο γνώριμα καί τόσο προσφιλή τους δπλα. ("Ιδε ‘Ελλάδα,
’Ινδοκίνα, ’Ιάβα κ.λ.π.)
Κι’ ας δούμε τό Σοσιαλισμό τών ’Εγγλέζων στήν πράξη. Κι’
άς άρχίσουμε άπ’ τόν τόπο αύτό, γιατί χάρις στον τόπο αυτό
Ιπικράτησε. Κι’ ας δούμε τί έφερε άπ’ τή Λόντρα στις 29 τού
μηνός τό ταχυδρομείο πού θάφερνε τήν άνάκληση καί τήν πα
ραπομπή στή δίκη τών «Εγκληματιών πολέμου» Σκόμπυ καί
τού «Κακού δαίμονα» (δικό τους έπίθετο) Λήπερ. Στούς δυό
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Xotxbv αυτού; κυρίους έφερε άπό ένα «Μπιούτιφουλ». Και
uro ναυαγισμένο Ναύαρχό μας ένα σωσσίβιο.
Τόν ένοχώτατο αντίκρυ στήν Εθνική Συνείδηση ’Αντιβασι
λέα τών Τόρρυς Δαμασκηνό ό ύψιβρεμέτης σοσιαλιστής Μπέβιν πού δλος ό κόσμος περίμενε νά τοΰ κοινοποιήσει τήν παύαη του, τόν κάλεσε στή Λόντρα νά τοΰ παραθέσει γεΰμα. Κά
ποτε και δ Χίτλερ έ'κανε τέτοιες δεξιώσεις στους υποτελείς του.
Καί... —τί σύμπτωση !—κι
* αυτός ήταν. .. σοσιαλιστής !~
Άπό τήν ημέρα εκείνη δ γενειοφόρος αυτός σατανάς μας
έχασε τά πόδια του καί σέρνεται μέ τήν κοιλιά. Πούλησε τήν
ψυχή του στό δαίμονα τής Ελλάδας, τόν κακό.
Τόν κούρδισαν σαν δργανέττο στό Λονδίνο καί τοΰ στείλανε
μαζί του τό κλειδί καί τό χορδιστή.
Στήν επιστροφή του κολλήσανε στό άγγλικό αυτό έπιπλο καί
τήν άγγλική του μάρκα. (Made in Ingland) Ser κλπ.
Άπό τήν ήμερα εκείνη μιλοΰμε μέ τήν Αγγλία. Αποκτή
σαμε, δπως καί οί ’Ινδοί, "Αγγλο άντιβασιλέα.
Οί ήμερήσιε; πατσαβούρες τόν λιβανίζουνε νυχθημερόν κι’
εκείνος .(μ
* δλο πού-θάπρεπε) δέν τό τρομάζει τό λιβάνι. Άπό
τήν έπιστροφή του κι’ έδώ καί χάρη στις άοκνες προσπάθειες
τοΰ χειριστή του τά καταφέρνει άγγλικώτατα.
Τά καταφέρνει δπως δ σκοτεινός ,άλχημιστής τοΰ μυσαρόϋ
Μεσαίωνα. Ή παρασημοφορία του είναι απόδειξη άδιάψευστη.
Δέν, τό λέμε στό βρόντο αύτό. Τέτοιοι τίτλοι καί τέτοια πα
ράσημα άπονέμονται μόνοσέ ’Άγγλους υπηκόους. Εξαίρεση γί
νεται μόνο αν τά τιμώμενα πρόσωπα τυγχάνουν μέν άλλοεθνή,
έχουν δμως προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στήν Αυτοκρατορία.
"Ομως δ σερ Δαμασκηνός μας άς άπελπιστεΐ. Δέν είναι δ μό
νος «'Έλληνας» σέρ. Τον πρόλαβε ένας ά'λλος συμπατριώτης
μας. Αύτός μάλιστα είναι καί παντρεμμένος κι’ ή γυναίκα του.
λέγεται «Μιλαίδη»—(νά τί θά πει νά είσαι κληρικός!)'Όταν τό
1931 οί Κύπριοι ξεσηκώθηκαν κατά τών ’Εγγλέζων, ξεσηκώ
θηκε κι
* αύτός... κατά τών Κυπρίων. Οί υπηρεσίες του άμείφθηκαν. ’Επειδή ή 'Ιστορία άδημονεΐ νά τόν περιλάβει στάς
δέλτους της, τής τόν παραδίδω: «Σέρ Κακογιάννης» έκ Κύ
πρου, Έλλην λεκές καί Άγγλος λακές.
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Άλλά ξαγαγυρίξουμε στο νέο μας—σιδεροκέφαλος—Σέρ.
Δυο βδομάδες έμεινε στή Λόντρα. Έτρωγε, έπινε, εύφραινότανε καί ξεπουλούσε και τά τελευταία μας ηθικά υπάρχοντα.
Σ’ δλο δμως αυτό τό διάστημα τών υποδοχών, τών ενσταν
τανέ καί τών γευμάτων, 15 γευμάτων καί 3 προγευμάτων,
(γιατί τόσα πολλά; Καί μ* ένα πινάκιο φακής ή δουλειά τους
γινότανε), ό Ελληνικός Λαός έκανε τούς συλλογισμούς καί τις
κατατάξεις του. Καί τόν μέν άγιό του τόν έγραψε στά κατά
στιχα τοΰ διαβόλου, τό δέ εγγλέζικο Σοσιαλισμό τόν έγραψε
στή μεγάλη «Βίβλο τών Πλανών·» καί τή χαρίζει στον προ
δομένο λαό τής Αγγλίας γιά νά τή χρειασθεϊ μετά 4 έτη.
Γιατί αν εμείς δεχόμαστε τις συνέπειες καί είμαστε μόνο ■θύ
ματα, εκείνοι έχουν τήν ευθύνη’ καί θά είναι καί συνεργοί!
Γιατί ή -σοσιαλιστική τορ Κυβέρνηση καταξευτιλίστηκε καί
σάν σοσιαλιστική καί σάν Κυβέρνηση.·
Ποτέ ή Κυβέρνησή τών Τόρρυς δέν έκανε δημόσιες εμφα
νίσεις μ’ έναν προδότη. Ή Συντηρητική Βρεταννική Αυτο
κρατορία άμοιβε τούς πράκτορές της μόνο μέ χρυσάφι. Τις
ηθικές αμοιβές (τίτλους, παράσημα, σέρ κ.λ,π.) τις κρατούσε
γιά τούς υπηκόους της. Ποτέ τό Συντηρητικό κόμμα δέν αίστάνθηκε τήν άνάγκη τής φιλίας ενός προδότη. 'Όλα αυτά
είναι σπεσιαλιτέ σοσιαλιστική !
Καταγγέλουμε μπροστά σ’ ολόκληρο τόν ’Αγγλικό Λαό τήν
Κυβέρνησή του σα γνήσια φασιστική καί τόν καθιστούμε
άγρυπνο. Ό φασισμός τοΰ Χίτλερ σαν Γερμανικός πού ήταν,
ήταν «έρζάτς». Ό καθαρόαιμος φασισμός τιορα εμφανίζε
ται στή σκηνή τοΰ Κόσμου' κι’ είναι χίλιες φορές πιο επικίνδυ
νος γιατί είναι σοσιαλιστικός.
Ή ’Αγγλική βουλή πού αντηχούσαν οί θαρραλέες φωνές τοΰ
Μπήβαν, Κόξ, Ντάλτον, Γκρήνγουντ (σαν μακρυνός αντίλαλος
τοΰ Μπάϋρον)
*
βουβάθηκε. Καί στο άκουσμα άπ’ τό επίσημο
σοσιαλιστικό βήμα δτι οί εργατικοί έχουν εμπιστοσύνη στον
«κακό δαίμονα» τοΰ Τσώρτσιλ, δέ βρίσκεται ν’άπαντήσει παρά
ό γηραιός Γκάλαχερ κΓ άς είναι κομμουνιστής άπό κληρονο(*) Οΰαΐ τοΐς πλανημένοις! άλλη μιά φορά.
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ιιικότητα. Κι9 ή φωνή ή μόνη φιλελληνική φωνή τού Συνταγ
ματάρχη Ούΐλκις μάς φαίνεται ψεύτικη, κι9 ό Συνταγματάρχης
βαν φιλέλληνας έπαγγελματίας γιατί μάς έξαπάτησαν μεγαλύ
τεροι του.
Οί αδυσώπητοι τιμητές τού Τσώρτσιλ γιά τή δεκεμβριανή
ντροπή του δέ κοκκινίζουν οί ϊδιοι διόλου γιά τή δική τους μεταδεκεμβριανή ντροπή,
Ξεχνούν δτι ή νίκη τους μυρίζει αίμα ελληνικό, ελληνικούς
καπνούς καί ερείπια!
Ή Εγγλέζικη Βουλή είναι πιο εύκολη κι9 άπ9 τή Γεωργαφία τους
*.
Ή διεξαγωγή τής Συνεδρίασης είναι σαν ένα ια
τρικό έργο, πού παίζεται πάντα καλά, γιατί ποτέ δέν άποδοκιμάζεται καί μόνο χειροκροτείται.
Ή άκρα δεξιά κατακεραυνώνει τήν άπω αριστερά μέ -θυελ
λώδη φιλοφρονήματα. Καί μόνο μερικοί ακραιφνείς συντηρητικοί
είναι περίλυποι γιατί έξήντλησαν δλο τό συντηρητισμό τους οί
Σοσιαλιστές καί τοόρα δέν έχουν μέ τί σημαία νά κατεβαύνε.
'Όσο γιά τό μίστερ ΤΗντεν, δέν είμαι προφήτης άλλά πιστεύω,
δτι άπεφάσισε πια νά βάλει κάλπη γιά Σοσιαλιστής. Τί νά
κάνει: Μιά καί ή μετριοπαθής δεξιά (τό κόμμα του) χρεωκόπησε, τό μόνο κόμμα που υποσχότανεr εύρεϊα δράση σ’ έναν
πραγμανικό συντηριτικό είναι ή. άκρα δεξιά τού Μπέβιν.
9Αλλά πού βασιζόμαστε γιά νά ξεστομίζουμε αυτά τά βαρεία
λόγια σέ βάρος ενός κόμματος πού στό κάτω—κάτω είναι ’Αγ
γλικό καί πού έμεϊς ζούμε στην Ελλάδα;
Στήν Ελλάδα είπα ; Πώς δέ ξεσηκιόνοντα όλοι οί Κυβερ
νήτες καί οί προδότες (τό προδότες είναι πλεονασμός). 'Όλοι οί
δοσίλογοι καί οί ’Αγγλόφιλοι (καί τό <'Αγγλόφιλοι» είναι πλεο
νασμός). Πώς δέν αδειάζει τού Ζελιιότη νά μέ καρατομήσει;
Ελλάδα είπα; Πώς τήν ξεστόμισα αυτή τή βρισιά; "Αν ήταν
Ελλάδα τί δουλειά ·θά είχαν δλοι αυτοί οί μακαριότατοι καί
οι εξοχότατοι καί οί συχαμερώτατοι δούλοι στήν Αρχή;
(♦) Ή Εγγλέζικη Γεωγραφία είναι ή άπλούστερη γεωγραφία τον
Κόσμου. «Ή Γή άποτελεΐται: Ιον, 2ον, 3ον, 4ον καί δον άπό τήν
’Αγγλία. Ό,τι δέν είναι ’Αγγλία είναι Ίνδίες-δηλαδη. ’Αγγλία !»
Μεν. Λονντέμη:
·© Μεγάλος Δεκέμβρης
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'Όλοι αυτοί οί εθνικά καί ηθικά ανάξιοι άπ’ τά βάθη τής
ιστορίας είναι γνωστοί καί γνωστό πότε άρχουν. Μπορεί νά
*
«μηδίζουν
επί Περσών, νά «χιτλερίζουν» επί θύννων ή νά
*
«άγγλίζουν
επί Βρεταννών, ποτέ δμως δέν ελληνίζουν επί Ελ
λήνων, γιατί μόνο 'Έλληνες δέν είναι. Κι’ όταν ή έλληνίδα γή
μας δέν κυβερνιέται άπό 'Έλληνες, μπορεί νάναι δ,τι θέλετε,
’Ιάβα, Παλαιστίνη, Νικαράγκουα, δχι δμως καί Ελλάδα..
’Αλλά ποιος φταίει γιά δλα αύτά; Ποιος φταίει; 'Όλα τά
στόματα τό βρήκαν καί τό λένε:
Οί Μεγάλοι Σύμμαχοι καί συνένοχοι τών καθαρμάτων μας,
Αυτοί πού κάνανε τήν Ελλάδα υποκατάστημα τού Σίτυ. Αυτοί
πού ενώ πριν απ’ τις άπ’ εκλογές ακόυαν καί τό παραμικρό
μας βαγγητό καί τό διασάλπιζαν σά τρισπέρατα, τώρα έχασαν
ομαδικά τήν ακοή τους.
Αυτοί πού ενώ μάδούσαν τις κόμες τους πριν κλάψει ή Ελ
λάδα τώρα πού ή Ελλάδα οδύρεται αυτοί τό ρίχνουνε στό «σο
ρολόπ ·> .
Αυτοί πού πρόδωοανκαί μάς πού τόυς πιστέψαμε καί κείνους
πού τούς ψηφίσανε.
CH δουλειά τους φυσικά πάει κατ’ ευχήν κι’ ή Ελλάδα
κατά διαβόλου.
Οί «Έλληνες
*
Κυβερνήτες τους πληρώνονται γιά.,.νά μήν
κυβερνούν, οί άρχοντες τους γιά νά μήν άρχουν, καί μόνο οί
τρομοκράτες τους γιά νά τρομοκρατούν. Τό πρόγραμμά τους
έ'τσι προχωρεί ομαλά.
Ό Ημίθεος τό είχε πει: «Ό Ελληνικός ογλος είναι ανί
κανος ν’ αύτοκυβερνηθεϊ
.
*
Αύτό δμως δέν αρκεί νά τό λέει κανείς.
.
Πρέπει καί νά τό άποδεικνύει. Καί βρέθηκαν αρκετοί 'Έλ
ληνες γιά νά τό αποδείξουν. (Πρωθυπουργοί,'Υπουργοί, Στρα
τηγοί, 'Ιεράρχες καί αρκετά μαζιόματα καί γεννήματα τού υπο
κόσμου).
Τό πρόγραμμα τώρα είναι πιο σύνθετο άπό πέρσυ. Πέρσυ
είχαμε αναρχία. ’Αντίδοτο : Ό ΝΌΜΟΣ καί ή ΤΑΞΗ
(έπεβλήθη). Τώρα έχουμε ξ ε χ α ρ β ά λ ο) μ α. ’Αντίδοτο :
Ίνδιοποίηση. (Προχωρεί).
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Στο μεταξύ, στή Λόντρα, οί περισσότεροι άπ3 τούς μίσους
Σοσιαλιστές σύντροφοι του κ. Μπέβιν χειροκροτούν τά ώραια
του λόγια καί ανέχονται τά κακά του έργα; κι3 ή Ελλάδα έχα
σε μονοκοπανιά δλους της τούς φίλους καί κρεμάστηκε μόνο
στο ένα εξακοσιοστό τής Βουλής, τό γερο-Γκάλαχερ πού οσο
καί νά φωνάζει αύτός κι3 δσο κι3 αν είναι αρκετή ή φωνή
του τά χειροκροτήματα είναι περισσότερα. (Νά μάς συγχαρεί
δ φίλος μας Ούΐλκις πού είμαστε τόσο δύσπιστοι απέναντι του
αλλά μιά’παροιμία μας λέει πώς οποίος καεΐ στο κουρκούτι κλπ.
Σήμερα, τέσσερες μήνες μετά τις "Αγγλικές εκλογέα ό συγ
γραφέας αυτού τού βιβλίου, τήν ώρα που \.ιναι έτοιμος νά τό
παραδώσει στον τυπογράφο, κάνει μιά τελευταία αναπόληση
στήν προτελευταία μέρα τής προεκλογικής πάλης, στις 5 τού
"Ιούλη.
Ό ντροπιασμένος Ηρώδης τών παιδιών τής "Α'θήνας, ό μέγας Μαμωνάς τής παγκόσμιας "Αντίδρασης Ούΐνστων Τσώρτσιλ έβγαζε στο Βάλθαμαστόου τόν κύκνειό του προεκλογικό
λόγο, (αν μπορεί νά βγάλει λόγο ένας ταυραμάχος καταδιωκόμενος άπ3 τό μανιασμένο ταύρο). Τό πλήΌος εξαγριωμένο άπό
δίκαιη οργή εναντίον του είχε δρμήσει μέ δ,τι βρισκούμενο
καί τόν κατεδίωκε. Σέ μιά στιγμή λοιπόν αυτός ό αμετανόητος
κυνικός, σκουπίζοντας άπ3 τό πρόσωπό του κάποιο φαγώσιμο
πού τοΰ είχε σερβιριστεί πολύ ορμητικά, στρέφεται γεμάτος
λύσσα στο λαό καί ξεφωνίζει τό φασιστικό του μυστικό (πού
μόνο οί «Σοσιαλιστές» Μπέβιν, "Άττλυκ.λ,π. τδξεραν): «Νά
σάς πώ ένα μυστικό ; Θ ά ν ι κ ή σ ο υ μ ε ! >.
Τί πετυχημένος—αλλοίμονο—χρησμός !...

Τ ΕΛΟΣ

ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ

ΔΕΙΞΑΙ !

Είχε πιά τελειώσει ή εκτύπωση δταν ήρύε σέ φώς τό καταπληκτικό
ντοκουμέντο. Ήρθε τόσο στήν ώρα του πού μολονότι ύά είναι χρη
σιμότατο γιά τή συμπλήρωση τής σειράς τών τόμων τής «Βίβλου τών
Βρεταννικών ’Εγκλημάτων στήν Ελλάδα» ωστόσο βρίσκω πώς δέν -θά
έβλαπτε νά επιστεγάσει τό βιβλίο μου.
Τό τερατώδες αυτό έγγραφο είναι απόλυτα γνήσιο.
Τό επιβεβαίωσε κάτά τον πιο μωρό τρόπο ή διάψευση τού ^ιίστερ
Λήπερ: «Είναι αδύνατο νά είναι γνήσιο, γιατί άν ήταν ύά τοφερνε
στή δημοσιότητα τό .. Φόρεϊν *
Όφις!!> (Ή διπλωματική λογίκή τών
Όττεντότων ύά ήταν λιγώτερο παιδαριώδης)
*
’Ιδού του :
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΕΝΤΥ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Στοιχεία X.—12 Αύγούστου 1943.
Αύστηρώς έμπιστευτικό. 85—4 Α. Σ,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΔΩΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠ’
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΜΟΥ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΑΜ και νά έμποδίσουν ώστε οί
δργανώσεις αύτές νά έπιτυχουν νά έδραιώσουν τή Θέση
τους καί ν’ άποκτήσουν δεσπόζουσα έιτιρροή στήν Ελ
λάδα.
Αύτό δμως είναι άπίθανο δεδομένου δτι οί βασιλόφρονες κΓ οί ύποστηρικτές τής 4ης Αύγούστου δέν έχουν
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καμμιά πολιτική δύναμη στή χώρα κι’ οί άρχηγοί τους
μισούνται άπ’ τόν έλληνικό λαό. Ό στρατηγός Παπάγος
δέν έχει καμμιά έπιρροή στόν έλληνικό στρατό καί θεω
ρείται γελοίο ύποκείμενο. 'Η όργάνωσή του δέν άξίζει
νά γίνεται λόγος γι’ αύτή. Σημαντική πρόοδο σημείωσε
ό ΕΔΕΣ Ιδίως στήν "Ηπειρο. "Εχει δμως άνάγκη νά έφοδιαστεΐ μέ πολεμικό ύλικό καί νά ύποστηριχθεϊ ήθικά.
Κατά τή γνώμη μου, ή όμάδα αύτή θά μάς είναι χρή
σιμη σάν άντίρροπο έναντίον τού ΕΛΑΣ καί είναι ένδεχόμενο νά τήν χρησιμοποιήσουμε έναντίον τού ΕΛΑΣ
δταν θά έχει δυναμώσει. Μιά μέρα θά χρειασθεϊ νά διαλύσουμε τόν ΕΛΑΣ γιά νά είμαστε βέβαιοι δτι ό Τίτο
δέ θά έχει όπλισμένους καί δυναμικούς συμμάχους στήν
'Ελλάδα.
Υποστηρίζω δσο είναι δυνατό, τή μικρή όμάδα τής
ΕΚΚΑ, χωρίς δμως καί νά φανερώνω τις διαθέσεις μου.
*0 άρχηγός τής ΕΚΚΑ συνταγματάρφης Ψαρρός εΐνάι
τίμιος καί σταθερός στις ύποσχέσεις του πρός έμδς. Οί
πολιτικοί του σύμβουλοι Καψαλόπουλος καί Καρτάλης
διαρκώς ζητούν οίκονομική βοήθεια καί δέν ξέρω κατά
πόσο κάνουν καλή χρήση τών ποσών πού τούς δίνουμε.
"Οπως μαθαίνω, μεγάλο ποσό ξοδεύεται άπ·’ αύτούς στις
ιδιωτικές ύποθέσεις τους. Πάντως κι’ οί δυό ώς τά τώρα
έργάσθηκαν γιά τή διάλυση τού ΕΛΑΣ.
θεωρώ δτι θδταν χρήσιμο γιά τούς ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥ
ΒΕΡΝΗΣΗΣ (έννοεΐ τήν κυβέρνηση τών Κουΐσλιγκς στήν
περίοδο τής κατοχής), δηλαδή μέ άνώτερους άξιωματικούς,
άστυνομικούς κ.λ.π. μέ τό σκοπό νά τούς ένσφηνώσουν
τήν ιδέα δτι ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΑΜ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΑΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣ. ’Απ’ αύτή τήν άποψη ή όργάνωσή
τού ΕΔΕΣ έκανε πολλά. ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓ
ΜΑΤΑΡΧΗ ΝΤΕΡΤΙΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΑΒΟΥ-
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ΛΑΡΗ ΠΟΛΛΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ.
Σύμφωνα μέ τις διαταγές σας, φρόντισα νά κερδίσω τήν
έμπιστοσύνη τών άνωτέρων άξιωματικών τοΟ ΕΛΑΣ κι
*
έλπίζω νά τούς πείσω νά έκδώσουν τΙς άναγκαΐες διατα
γές γιά τήν έκτέλεση πράξεων σαμποτάζ.'Ηκεντρική διοί
κηση τοΰ ΕΛΑΣ διστάζει νά διατάξει τά στρατεύματά της
ν’ άρχίσουν γενικό σαμποτάξ έναντίον τών συγκοινωνιών
τού έχθρού, γιά νά μήν έκθέσει τούς κατοίκους τών χω
ριών στά άντίποινα τών Γερμανών. ΓΓ αύτό εΐνε άνάγκη
μέ τήν κατάλληλη ραδιοφωνική έπέμβαση νά διαλυθούν
οί ύποψίες τους, δτι τά έλληνικά χωριά δέν θά προστατευθούν καί δέν θ’ άποζημιωθούν.
θά χρησιμοποιήσω τις ύπηρεσίες τών Άχιλλέα Κύρου
καί Πηνιάτογλου. Εΐνε άνάγκη νά τούς έφοδιάσουμε μέ
σημαντικά ποσά, ώστε νά μπορούν νά κινούνται έλεύθερα καί χωρίς δυσκολία. Οί δυό αύτοί δέ θέλουν νά συνεργασθουν μέ τό Ζέρβα ή τόν ΕΔΕΣ κΓ άναγνωρίζουν
μόνο τό Σπηλιωτόπουλο, Παρ’ δλα αύτά, έλπίζω νά συμ
βιβάσω τις άντίθετες άπόφεις τους. Ό στρατηγός Σπηλιωτόπουλος έργάζεται άποκλειστικά γιά τό Βασιλιά καί
θεωρεί δτι ό ΕΛΑΣ πρέπει νά ξεκαθαριστεί Πιστεύει δτι
εΐνε προτιμότερο Ν’ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΞΗ ΜΗΝΕΣ ”Η
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
παρά νά περιέλθει ή ’Ελλάδα κάτω άπό τήν κυριαρχία
τού ΕΑΜ.
"Οσο γιά τούς πολιτικούς ήγέτες δέν έχω νά προσθέ
σω τίποτε σέ δσα έγραψα στήν προηγουμένη έπιστολή
μου, πού έξαντλοΰσε τελείως αύτό τό θέμα. Συμπληρώ
νοντας τις πληροφορίες μου μπορώ μόνο νά προσθέσω
δτι ό Καφαντάρης δέν έχει κομματική δύναμη άξια νά
λαβαίνεται ύπ’ δψη καί δτι και ή ύγείσ του είναι κλονι
σμένη. Ό Σοφούλης εΐνε γέρος, ό Γονατάς δέν έχει κόμ
μα, άλλά συνεργάζεται είλικρινά μέ τόν ΕΔΕΣ καί στε
νά μέ τό Σπηλιωτόπουκο τής όμάδας X. ’Απ’ τούς πάλι-
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ούς βασιλόφρονες ό μόνος πού μπορεί νά ύπολογίζεται
είνε δ Ντΐνος Τσαλδάρης, παλιός βασιλόφρων, δέν έχει
δμως δπαδούς.
ΤαξΙαρχος ΕΝΤΥ
Καί σέ συνέχεια ήρθε νά έπαληθέψει τό παραπάνω pyx δίκη πού
εγινβ προχθές στήν ’Αθήνα. Ή δίκη του άποτροπιαστικωτερου κομ
ματιού τής Εθνικής μας προδοσίας. Δέκα οχτώ στυγνοί κακούργοι
βαρυνόμενοι μέ τις άπανθρωπότερες πράξεις τής Ιστορίας άνεβοκατεβαίνουν δποτε τούς καπνίσει τις σκάλες τού Κακουργυοδικείου άλ
λοι ώς περίεργοι, άλλοι ώς έπισκέπτες καί άλλοι γιά νά κάνουν τά·
κομμάτι ΐ(θυς, καί σέ σύμπραξη μέ τούς δικαστές δικάζουν τήν πολι
τική αγωγή καί τούς μάρτυρες. ’Αξίζει νά σημειωθεί πώς οι περισ
σότεροι άπ’ αυτούς τούς πρωτότυπους κατηγορουμένους τό βρίσκουν
βαρετό νά παραστούν. *Αλλος τυχαίνει νάχει δουλειά, άλλος νά βα
ριέται, άλλος νά υπηρετεί στήν ’Αστυνομία ή στό στράτευμα.
"Αν δέ δίκαζε ή ΕΣΠΟ αλλά ή Δικαιοσύνη, μετά τις πρώτες κα
ταθέσεις, (ώς κι’ -άπ’ τόν άλλο κόσμο ήρθε μάρτυρας), θά διέκοπτε τή
δίκη καί θά κατέβαινε τραγική καί περίλυπη άπ’ τήν. έδρα γιατί
δέν είχαν αύνοί οι κακούργοι άπό ^χίλιες ψυχές γιά νά θανατωθεί
άπό χίλιες φορές. Αυτό θά έκανε η Δικαιοσύνη.
Ή ΕΣΠΟ όμως έμεινε μέχρι τέλους στήν έδρα καί ακούσε μέ σαδιστική άγαλλίαση ολόκληρο τό φρικαλέο μαρτυρολογίο.
(Γιά νά βοηθήσω κι’ εγώ, τό κατά δύναμη νά περάσουν οί
«κτηνόφίλοι» θεμιστοπόλοι στό πάνθεο τής άθανασίας, τούς παραδί
δω αύτανδρους στήν πανελλήνια Μνήμη : 1) I. Τραχανής, έφέτης 2)
Β. Μακρής, έφέτης 3) Στ. Μαυρομιχάλης. Καί Κ. Γενησεβδά καί Κ.
Δαμβέργης λαϊκοί δικαστές καί Κ. Τσαμπάσης, έπίτρόπος).
Μετά τήν επίδειξή μάλιστα τών διαπιστευιηρίων τους, άπό μέρους
τών κακούργων, ή άτμόσφαιρα τού δικαστηρίου πήρε χαρακτήρά είδξλλιακό.
“Ώστε ΕΣΕΙΣ εϊσασταν οί άφανεϊς ’Εθνικοί μας ήρωες πού γεμί
ζατε τά νεκροτομεία, τούς δρόμους καί τά σκουπιδαριά μέ πτώματα ;
(Ό πρρεδρος τούς κυτούσε γεμάτος θάμβος !) Τά Διαπιστευτήρια ήσαν
στερεότυπα : «Βεβαιούται οτι ό κ. Ευσέβιος Παρθενίου (έθνικόφρων
αντεροβγάλτης) προσέφερε πολυτιμοτάτας υπηρεσίας είς τόν- Συμμα
χικόν ’Αγώνα». Στρατηγεϊον Μέσης ’Ανατολής (κλιμάκιον ξενοδο
χείου «Κρυστάλ» .
“Όποιος θέλει *νά πάρει μιά ιδέα τού τί έστίν «υπηρεσίες στον Συμ
μαχικόν Ά4γώνα> δέν έχει παρά ν’ ανοίξει μερικές άπ’ τόν σωρό τών
Ιατροδικαστικών εκθέσεων καί κατόπι νά πάει νά πνίγει πού γεννή
θηκε άνθρωπος.
Ή ΕΣΠΟ όμως άν δέν έκανε τό καθήκον της σάν
Δικαιοσύνη
*
τό-
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κάνε σαν ΕΣΠΟ. Ό πέλεκυς έπεσε βαρύς απάνω σέ δυό πράκτορες
της : «Άκους έκβι ενώ τούς πλήρωναν δσο κι3 ή «Ίντέλιτζενς» νά
σκοτώσουν χίλιους γιά λογαριασμό κείνης και μόνο τρακάσους γιά
μένα I θάνατος ! Δίς ! Τρίς !»
Άλλά, Έξοχώτατοι κ> κ. Τσώρτσιλ, Χίτλερ, Σκόμπυ, Σιμάνα και
λοιποί, τί κακό σάς έκανε ή ταλαίπωρη χώρα μας γιά νά πληρώσει
τό αμοιβαίο «μίσος» σας μέ τόσα πτώματα ;

Τίποτα άπ’ δσα μ’ έκαιαν δέν άπόκρυψα. Ή μιά καί
μόνη άλήδεια είναι παντοτεινή καί όχι επίκαιρη.
Δέν έχει ενδιαφέρον τό τί πρόκειται νά κάνουν οί έπίκρινόμενοι στό μέλλον άλλά τό τί κάνατε στό παρελδόν.
Μπορεί, έξαφνα, ό Πλσστήρας, στό τέλος αύτοϋ τοϋ
χρόνου νά σώσει τήν Δημοκρατία (τρόπος τού λέγειν), αύτό
δμως δέν σημαίνει και δτι στήν άρχή του ϊδιου χρόνου δέν
τήν χαντάκωσε.
Τήν άπόσβεση τών λαδών τους οί άνδρωποι καί μέσα
στά βιβλία και μέσα στις συνειδήσεις τήν κάνουν μόνοι τους.
Τό άν δικαιώδηκαν ή δχι, αύτό, μόνο ό δάνατος δά τό κρίνει
ό ρ ι σ τ ι κ ά.
Τό βιβλίο αύτό σάν γνήσια 'Ελληνικό καί φιλελεύδερο
παίρνει στάση σαφή άντιαγγλική. 'Ως τήν ήμερομηνία αυτή
πού κυκλοφορεί, κάδε κάτοικος αύτοϋ τού τόπου άπ’ τό
Είκοσιένα κΓ έδώ, δέν δάπρεπε ούτε νά φοβάτε οϋτε νά
ντρέπεται νά τό κάνει αύτό.
”Αν τώρα — δπως τό υποπτεύομαι — βρεδοϋν κόμματα
ή άτομα (καί ύπάρχουν άρκετοΙ τέτοιοι μισελληνίζοντες
άγγλόφιλοι) νά χαρακτηρίσουν τό καδαρά άντιαγγλικό βιβλίο
μου σάν «άντεδνικό», δέν έχουν παρά ν’άλλάξουν ύπηκοότητα.
'Όσο γιά μένα έχω τήν άμετάδετη απόφαση κΓ έπιδυμία νά μείνω μέχρι δανάτου 'Έλληνας καί Φιλέλληνας.

16 του Νοέμβρη 1945
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Πληροφορούμενα μόλις τώρα τήν καταγωγή

τών δύο «ληστών»,

πού

σταυρώθηκαν

πλάϊ στο Χριστό: Ό ένας ήταν Έλληνας
κΓ ό άλλος Γιαβανέζος.
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